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Climbing Perch (Anabas testudineus Bloch) 

สุภัชญา  ธานี1 จรัญศักดิ์  แสงรัตนกุล1 สมพร แซจ่้อง1 กิตติศักดิ์ ผุยชา1  
Supatchaya Tanee1  Jaransak Sangrattanakul1 Sompon Seajonk1 Kititsak Puycha1 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต              

ในการอนุบาลลูกปลาหมอไทย ท้าการทดลองในลูกปลาหมอไทย จ้านวน 300 ตัว น้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
2.18 กรัมต่อตัว แบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 75 ตัวท้าการเสริมหอยเชอรี่ (GAS) ในอาหาร 4 ระดับ 
คือ 0 (กลุ่มควบคุม) 2.0 4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ อนุบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า                  
การเสริมหอยเชอรี่ในอาหารมีผลท้าให้การเจริญเติบโตด้านน้้าหนักตัวที่ เพ่ิมและความยาวเพ่ิมที่ดีกว่า             
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยลูกปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริม   
หอยเชอรี่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด คือ มีน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 กรัมต่อตัว 
อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 98.66 95.10 และ 95.10 เปอร์เซ็นต์                   
ในกลุ่มอาหารที่เสริมหอยเชอรี่ที่ระดับ 0 2.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้หอยเชอรี่เสริมในอาหารเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนเสริมการเจริญเติบโตของปลาหมอได้ 
ค าส าคัญ : เสริมในอาหาร หอยเชอรี่ และปลาหมอไทย 
 

Abstract 
 The aim of this study was to investigate the effects of dietary supplementing 
golden apple snail (GAS) on nursing climbing perch (Anabas testudineus). The experiment 
was conducted in 300 fish with of 2.18 g/fish. Fish were randomly allocated to 4 treatment 
groups (75 fish per treatment). Dietary treatments consisted of basal diet (CON) or the 
basal diet with 2.0, 4.0 and 6.0% of GAS respectively. Fish were fed for 4 weeks. The results 
show that dietary supplementations significantly (p<0.01) affected an average body weight 
gain and length gain of fish during the period of study. A supplementation at the level 
6.0% GAS showed the greatest potential to improve weight gain at the end of this trial 
(4.09g/fish). However, survival rate was found lower (p>0.05)between fish fed dietary 
supplementation and the control diet (98.66, 95.10 and 95.10% in fish fed 0, 2.0 and 4.0% 
GAS respectively). The results revealed that supplementations of GAS to diet could be used as 
alternative protein source to improve growth performance of nursing climbing perch fish. 
Keywords : supplementation diet, golden apple snail, Anabas testudineus Bloch 
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บทน า 

ปลาหมอไทยเป็นปลาน้้าจืดพื้นบ้านของไทย
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากมีราคาจ้าหน่ายในตลาดสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 
100-150 บาท (อภิวัฒน์, 2554) ผู้บริโภคนิยมรับประทาน 
มีเนื้อแน่น รสชาติดี นิยมทั้งในรูปแบบสดถึงร้อยละ 
72.07 และยังสามารถน้าไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง 
เช่น ปลาร้าหรือปลาเจ่า ร้อยละ 19.78 นึ่งหรือย่าง 
ร้อยละ 3.84 การท้าเค็ม (ตากแดด) ร้อยละ 2.59  
(กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2556) รูปแบบ
การเพาะเลี้ยงในปัจจุบันนิยมเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อ 
ร่องสวนและในกระชัง ตามล้าดับ เมื่อคิดเป็นปริมาณ             
ที่จับได้ทั้งหมด (รวมการเพาะเลี้ยง) ในปี 2556 จ้านวน 
14,600 ตัน หรือเป็นมูลค่า 6,897 ล้านบาท ในจังหวัด
สกลนครมีการจ้าหน่ายถึงวันละ 1,000-1,500 กิโลกรัม 
ราคาจ้าหน่ายในตลาดสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 100-150 บาท 
(อภิวัตน์, 2554) ท้าให้เกษตรกรสนใจเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น 
อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นหลักคืออาหารส้าเร็จรูปทางการค้า
ซึ่งมีราคาสูงตั้งแต่ 650 บาทต่ออาหาร 20 กิโลกรัม             
(ต่อกระสอบ) ทั้งนี้ราคาอาหารขึ้นอยู่กับขนาดของ             
เม็ดอาหาร และปริมาณโปรตีนในอาหาร ส่งผลให้เป็น
ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงปลาของเกษตรกร 
เนื่องจากปลาหมอไทยอยู่ในกลุ่มของปลากินเนื้อ ดังนั้น
อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงต้องมีระดับโปรตีนในอาหารสูง
และมีความเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องมีโปรตีน
ไม่ต่้ากว่า 37 เปอร์เซ็นต์ จากการรายงานของ สมพงษ์ 
(2542) รายงานไว้ที่ระดับโปรตีน 37.15 เปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่ ศราวุธ และคณะ (2547) รายงานลูกปลาหมอ
ขนาดใบมะขามต้องการโปรตีนไมต่่้ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์  
อาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงาน
รวม 435 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีความ
เหมาะสมในการใช้เลี้ยงลูกปลาหมอขนาดเล็ก และ
สันทนาและคณะ (2548) แนะน้าไว้ว่าควรเลี้ยงปลา
หมอขนาดเล็ กน้้ าหนัก เ ริ่ มต้ น เฉลี่ ย  1 .18 กรั ม              
ด้วยอาหารที่มีโปรตีน 50 เปอร์เซ็นต์ 

ดังนั้นอาหารของปลาหมอไทยจึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบที่มีปริมาณโปรตีนสูงจากสัตว์
มาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ซึ่งแหล่งโปรตีนจากสัตว์             
ที่ได้รับความนิยมและมีความส้าคัญต่อการน้ามา              
เป็นวัตถุดิบหลักในการท้าอาหารปลา คือ “ปลาป่น” 
เนื่องจากมีโปรตีนสูงนอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโน เมทไธ
โอนีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไวตามินบีสูง ทีมีความ
จ้าเป็น          ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า แต่มี
ข้อจ้ากัด คือ               มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และมักพบการปลอมปน จากวัสดุที่มีราคาถูกท้าให้
คุณค่าทางอาหารลดลง               (ศรีน้อย, 2544) 
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของสัตว์
น้้า อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการอาหารสัตว์ได้มีความ
พยายามศึกษาวัตถุดิบโปรตีน               จากแหล่งอื่น
เพื่อมาลดหรือทดแทนการใช้ปลาป่น              กัน
มากมาย เช่น การศึกษาการใช้ดักแด้ไหมเป็นแหล่ง
โปรตีนทดแทนปลาป่น ในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อ
สมรรถภาพการเติบโตและคุณภาพผลผลิต พบว่า                   
ที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด (อรพินท์และคณะ, 2546) และจุฑามาศ           
และคณะ (2545) รายงานระดับการใช้วัตถุดิบอาหารอื่น
ทดแทนการใช้ปลาป่นไว้ดังนี้ อาหารของปลานิลและ
ปลาตะเพียนสามารถใช้ดักแด้ไหมทดแทนปลาป่น            
ได้ร้อยละ 100 อาหารปลาดุกขนาดเล็กสามารถใช้
ดักแด้ไหมทดแทนปลาป่นและกากถั่วเหลืองได้ร้อยละ 
25 อาหารปลาดุกขนาดกลางสามารถทดแทนปลาป่น
ได้ร้อยละ 25 และทดแทนกากถั่วเหลืองได้ร้อยละ 50 
แต่ผู้วิจัยให้ความสนใจกับการศึกษาการใช้หอยเชอรี่
เนื่องจากหอยเชอรี่เป็นศัตรูข้าวที่ส้าคัญมากของชาวนา
ไทย ซึ่งประสบปัญหาในการป้องกันก้าจัดมาตั้งแต่อดีต 
มีการใช้สารเคมีในการก้าจัดในปริมาณมาก แต่ไม่
ประสบความส้าเร็จเนื่องจากหอยเชอรี่สามารถแพร่
ขยายพันธุ์ ได้อย่างรวดเร็ ว จากข้อมูลการศึกษา              
ของจุฑามาศและคณะ (2545) และอรพินท์ และคณะ 
(2547)  พบว่า  มีหอยเชอรี่ มีปริมาณโปรตีนที่ สู ง             
อยู่ระหว่าง 54-65 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับปลาป่น
แต่มีราคาถูกสามารถหาได้ง่ายในทุกพื้นที่พบได้ตาม
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แหล่งน้้าจืดทั่วไป มีรายงานการทดลองน้าเนื้อหอยเชอรี่
ไปเป็นวัตถุดิบทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารสัตว์น้้า
หลายชนิด เ ช่น กุ้ งก้ามกราม ปลาช่อน ปลานิล              
เป็นต้น แต่ยังไม่มีรายงานการเสริมในอาหารของ              
ปลาหมอไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้าหอยเชอรี่                
มาทดลองเสริมในสูตรอาหารส้าหรับการอนุบาลปลา
หมอไทย ดั้งนั้นหากมีการศึกษาผลการเสริมหอยเชอรี่
ในอาหารในการอนุบาลลูกปลาหมอไทย นอกจาก                
จะเป็นโอกาสหรือแนวทางในการลดปัญหาการกัด
ท้าลายต้นข้าวแล้วยังเป็นโอกาสในการน้าวัตถุดิบ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านโปรตีนสูงราคาถูกมาพัฒนา          
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกหนึ่งในการ
ลดปัญหาในเรื่องต้นทุนค่าอาหาร ของเกษตรกรได้            
ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

พัฒนาสูตรอาหารโดยการใช้หอยเชอรี่ที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยง
ปลาหมอไทย 

วิธีการทดลอง 

 ท้าการเตรียมลูกปลาหมอไทยโดยท้าการ
เพาะและอนุบาลลูกปลาหมอไทยเมื่อมีอายุครบ              
เป็นเวลา 45 วัน จึงท้าการสุ่มลูกปลาหมอไทยลงตู้
ทดลอง โดยท้าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(CRD)  และจัดการทดลองแบบสุมอย่างสมบูรณ์ 
แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า โดยใช้อาหาร

สูตรหลักที่มีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ และหอยเชอรี่ที่ผสม
ในอาหารปลา 4 ระดับดังนี้ 0  2.0  4.0 และ 6.0 
เปอร์เซ็นต์ 

ท้าการทดลองเลี้ยงปลาในตู้ปลา ขนาดกว้าง 
25 เซนติเมตร และยาว 35 เซนติเมตร มีปริมาตรน้้า 
30 ลิตร ลูกปลาหมอไทยมีน้้าหนักเฉลี่ย 2.18 กรัม 
และความยาวเฉลี่ย 4.45 เซนติเมตร ปล่อยลูกปลาตู้ละ 
25 ตัว ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและบ่าย  
ตรวจสอบการเจริญเติบโตด้านน้้าหนัก และความยาว
ของปลาทุกสัปดาห์ โดยท้าการสุ่มปลาจ้านวน 10 ตัว
ต่อตู้ (40 เปอร์เซ็นต์) ท้าการทดลองเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ ส้าหรับตรวจคุณภาพน้้าและวัดอุณหภูมิน้้าทุก 
3 วัน ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าความเป็น
ด่างตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงบ่าย 

ข้อมูลที่ได้น้ามาวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 
of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple 
range test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม SAS (มนต์ชัย, 2544)  

ด้าเนินการทดลองที่ โ รง เพาะเลี้ ยงปลา
ส ว ย ง า ม ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ ม ง                              
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2558 

ในการทดลองจะน้าหอยเชอรี่ไปต้มจนสุก 
แล้วแกะเอาเฉพาะเนื้อไปตากแห้งหลังจากนั้นจึงน้าไป
บดให้ละเอียด แล้วน้าเนื้อหอยเชอรี่บดไปวิเคราะห์            
ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมีของหอย
เชอรี่ที่ใช้ในการทดลอง  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อหอยเชอรี่บดที่ใช้เสริมในสูตรอาหารและผลการวิเคราะห์คุณค่า  
              ทางโภชนะการของอาหารปลาหมอไทยท่ีใช้ในการทดลอง 
 

สูตรอาหาร 
(ระดับการเสริมหอยเชอรี่, %) 

 คุณค่าทางโภชนะ   

 โปรตีน(%) ไขมัน(%) เยื่อใย(%) เถ้า(%) 
1 (0%) 34.40 6.20 3.30 17.40 
2 (2.0%) 35.60 6.20 3.40 17.60 
3 (4.0%) 35.90 6.30 3.50 17.18 
4 (6.0%) 35.90 6.30 3.50 17.18 
เนื้อหอยเชอรี่บด 52.65 2.54 1.84 25.48 
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ผลการทดลอง 

1. การเจริญเติบโตด้านน  าหนักตัวและน  าหนกัตัวเพ่ิม
เฉลี่ย (average body weight; BW and average 
weight gain; WG) 
 ข้อมู ลการ เจริญ เติบ โตด้ านน้้ าหนักตั ว                
แสดงในภาพที่ 1 และข้อมูลน้้าหนักตัวที่เพิ่ม ของลูกปลา
หมอไทย แสดงในตารางที่ 2 ตามล้าดับ ลูกปลาหมอไทย
ที่ใช้ในการทดลองมีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 
กรัมต่อตัว พบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2-3 ลูกปลาหมอไทย             
ทุกกลุ่ มที่ เ ลี้ ย งด้ วยอาหารที่ มี การ เสริ ม โปรตี น               
จากหอยเชอรี่ มีการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่
เสริมหอยเชอรี่อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
และในสัปดาห์ที่ 3 ปลาหมอกลุ่มที่ได้รับการเสริมที่

ระดับ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวเพิ่มสูงที่สุดรองลงมา 
คือ การเสริมที่ระดับ 4.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มควบคุม             
มีน้้าหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่้าที่สุด เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่
สัปดาห์ที่  4 พบว่า การเจริญเติบโตของปลาหมอ         
ทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(p<0.01) โดยปลาหมอกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีการเสริม
ที่ระดับ 6.0 เปอร์เซ็นต์ หรือสูตรที่ 4 มีอัตราการ
เจริญเติบโตด้านน้้าหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยสูงกว่าทุกกลุ่ม คือ                 
มีน้้าหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มเท่ากับ 4.08 กรัมต่อตัวรองลงมา 
ได้แก่ ปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่เสริมหอย
เชอรี่ที่ระดับ 4.0 เปอร์เซ็นต์ 2.0 เปอร์เซ็นต์และกลุ่ม
ควบคุมโดยมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 2.15 และ 
1.95 กรัมต่อตัว ตามล้าดับ  

 

 

ภาพที่ 1 การเจรญิเติบโตด้านน้้าหนักเฉลี่ยของปลาหมอไทย ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมหอยเชอรี่ที่ระดับ  
            0  2.0  4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสูตรที่ 1  2  3 และ 4 ตามล้าดับ  
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ตารางที่ 2  น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรมั/ตัว) ของปลาหมอไทยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสรมิหอยเชอรี่ 4 ระดับ คือ 0  2.0  4.0  
               และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสูตรที่ 1  2  3 และ 4 ตามล้าดับ 
 

สูตรที ่ น้้าหนักเฉลี่ย 
เริ่มต้นเฉลีย่ 
(กรัม/ตัว) 

น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัม/ตัว) mean±sd 
 

สัปดาห์ที่ 1 
 

สัปดาห์ที่ 2 
 

สัปดาห์ที่ 3 
 

สัปดาห์ที่ 4 
1 2.18 0.41 ± 0.12a 0.22 ± 0.17c 0.48 ± 0.07b 1.95 ± 0.15c 
2 2.18 0.46 ± 0.09a 0.69 ± 0.29bc 1.63 ± 0.15a 2.15 ± 0.05c 

3 2.18 0.27 ± 0.28a 1.13 ± 0.11ab 1.72 ± 0.13a 3.18 ± 0.35b 

4 2.18 0.47 ± 0.18a 1.58 ± 0.03a 2.12 ± 0.60a 4.08 ± 0.50a 
P Value  0.5516 0.0042 0.001 0.0001 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติ (p = 0.05) 
 

3. การเจริญเติบโตทางด้านความยาว             
เพ่ิมเฉลี่ย (average length) 

ข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความยาวล้าตัว 
และความยาวล้าตัวที่เพิ่มของลูกปลาหมอไทยที่ใช้ใน
การทดลองแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 3 ลูกปลา
หมอไทยที่ใช้ในการทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
4.45 เซนติเมตร การเจริญเติบโตเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับด้านน้้าหนักตัว คือ ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 
ความยาวล้าตัวมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยปลา
กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมหอยเชอรี่ทุกระดับมีความยาว
ล้าตัวที่เพิ่มสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และที่ระดับการเสริม 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีล้าตัว

ที่เพิ่มสูงกว่าทุกกลุ่มและแตกต่างจากกลุ่มควบคุม              
มีความยาวล้าตัวที่เพิ่มต่้าที่สุด  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
(4 สัปดาห์) พบว่า ความยาวล้าตัวที่เพิ่มของปลา                
ทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(p<0.01) ซึ่งลูกปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการ
เสริมหอยเชอรี่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโต
ทางด้านความยาวที่ดีที่สุด คือ มีความยาวเพิ่มเฉลี่ย
เท่ากับ 2.82 เซนติเมตรต่อตัว รองลงมาได้แก่ ปลา
หมอไทยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริมหอยเชอรี่ 4.0 0 
และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความยาวเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 
2.43  1.77 และ 1.74 เซนติเมตรต่อตัวตามล้าดับ 

 

 

ภาพที ่ 2  แสดงการเจรญิเติบโตด้านความยาวของปลาหมอไทย ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมหอยเชอรีท่ี่ระดับ 0 2.0 4.0 
และ  

            6.0 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสูตรที่ 1  2  3 และ 4 ตามล้าดบั  
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ตารางที ่3 ความยาวเพิ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร/ตัว) ของลูกปลาหมอไทยความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.45 เซนติเมตร ที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่มีการเสริมหอยเชอรี่ 4 ระดับ คือ 0  2.0  4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสูตรที่ 1  2  3 และ 4 ตามล้าดับ 
  

ความยาวเพิ่มเฉลี่ย (เซนติเมตร/ตวั) 
สูตรที ่ สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 

1 0.22 ± 0.40a 0.98 ± 0.12c 0.82 ± 0.12b 1.77 ± 0.32c 

2 0.26 ± 0.46a 1.47 ± 0.12b 1.61 ± 0.73a 1.74 ± 0.08c 

3 0.41± 0.23a 1.05 ± 0.19c 1.53 ± 0.05ab 2.43 ± 0.18b 

4 0.83 ± 0.59a 2.15 ± 0.35a 2.08 ± 0.16a 2.82 ± 0.14a 
P Value 0.3893 0.0007 0.0239 0.0004 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันยกก้าลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษต่างกัน มีความแตกต่างทางสถิติ (p = 0.05) 
 

4. อัตราการรอดตาย  
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า อัตราการรอดตาย

ของปลาหมอไทยที่ เลี้ ยงไม่ แตกต่ างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริม

หอยเชอรี่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายต่้าที่สุด
คือ 93.77 เปอร์เซ็นต์ และปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่มีการเสริมหอยเชอรี่ 2.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรา
การรอดตายสูงที่สุดคือ 98.66 เปอร์เซ็นต์

 

 
ตารางที ่4  อัตราการรอดตายเฉลี่ย (ตัว) ของลูกปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริมหอยเชอรี่ในอาหาร 4 ระดับ  
               คือ 0  2.0  4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
 

สูตรที ่ เริ่มต้น (ตัว) จ้านวนรอดตายเฉลี่ย (ตัว)   อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 
1 75 71.33 ± 1.15 95.10 ± 1.54 
2 75 74.00 ± 1.73 98.66 ± 2.30 
3 75 71.33 ± 3.21 95.10 ± 4.28 
4 75 69.33 ± 2.51 93.77 ± 2.03 

 
ตารางที่ 5  ข้อมูลสรุปอัตราการเจริญเติบโตด้าน น้้าหนัก ความยาว อัตรารอด สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้าย             
              ของลูกปลาหมอไทยที่ใช้ในการทดลอง 
 

รายการ ระดับการเสริมหอยเชอรี่ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) P-value 
0 2.0 4.0 6.0 

น้้าหนักเริ่มต้น (g/h) 2.18±0.08 2.18±0.08 2.18±0.08 2.18±0.08 - 
น้้าหนักสุดท้าย (g/h) 4.13±0.00 4.33±0.00 5.36±0.00 6.26±0.00 - 
น้้าหนักที่เพ่ิม (g) 1.95±0.00 2.15±0.00 3.18±0.00 4.08±0.00 - 
ความยาวเริ่มต้น (cm) 4.45±0.22 4.45±0.22 4.45±0.22 4.45±0.22 - 
ความยาวสุดท้าย (cm) 6.22±0.32 6.19±0.08 6.88±0.18 7.27±0.14 - 
ความยาวที่เพิ่ม (cm) 1.77±0.00 1.74±0.00 2.43±0.00 2.82±0.00 - 
จ้านวนปลาเริ่มต้น (ตัว) 75.00±0.00 75.00±0.00 75.00±0.00 75.00±0.00 - 
จ้านวนปลาที่รอด (ตัว) 71.33±1.15 74.00±1.73 71.33±3.21 69.33±2.51 0.1792 
อัตราการรอดตาย (%) 95.10±1.54 98.66±2.30 95.10±4.28 93.77±2.0 0.2462 
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5. คุณสมบัติของน  าจากการทดลอง 
 จากการตรวจสอบคุณภาพน้้าในถังทดลอง
ทางด้านอุณหภูมิของน้้า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และ
ค่าความเป็นด่างของน้้ า  เ ช้าและบ่าย จนสิ้นสุด               
การทดลอง มีผลการศึกษา ดังนี้ อุณหภูมิน้้ามีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง  24.00 - 26.00 องศาเซลเซียส  

ความเป็นด่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ระหว่าง  
51 – 102 มิลลิกรัมต่อลิตร   

ความเป็นกรดเป็นด่าง พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 
5.10 - 7.90  

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองครั้งนี้ พบว่า การเสริมหอยเชอรี่
ในอาหารระดั บที่  6 . 0  เปอร์ เ ซ็ นต์  มี ผ ลท้ า ให้                       
การเจริญเติบโตของปลาหมอมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<0.01) จากทุกกลุ่มการทดลอง 
โดยการเสริมหอยเชอรี่ ที่ ระดับ 6 .0 เปอร์ เซ็นต์                  
ปลาหมอมีการเจริญเติบโตทางด้านน้้ าหนักและ                 
ความยาวดีกว่าการเสริมที่ระดับ 4.0 2.0 และ 0 
เปอร์เซ็นต์  ตามล้าดับ ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็น              
อย่างชัดเจนตั้งแต่ในสัปดาห์ที่ 2 ของการเลี้ยงเป็นต้น
มาจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเสริมหอยเชอรี่
ในระดับดังกล่าวเป็นระดับที่มีความเหมาะสมมากกว่า
ระดับอื่น ๆ ในการทดลองครั้งนี้ และจากข้อมูลครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของปลาหมอจะเพิ่มขึ้น
ตามระดับการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารหรืออีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ หากมีการเสริมหอยเชอรี่ในระดับที่สูงมากกว่านี้            
มีแนวโน้มว่าลูกปลาหมอไทยอาจน้าไปใช้ประโยชน์              
ในการเจริญเติบโตได้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะ
สามารถลดต้นทุนในการท้าอาหารได้ อย่างไรก็ตามผล
จากการทดลองครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ที่ระดับการเสริม 
6.0 เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มอัตราการรอดตายของปลา
ค่อนข้างต่้ากว่าทุกกลุ่ม แสดงให้ เห็นว่าหากเสริม           
ในระดับที่ มากกว่ านี้ อาจมีปัญหา ซึ่ งสอดคล้อง                   
กับรายงานการน้าหอยเชอรี่มาใช้เป็นวัตถุดิบที่ทดแทน
โปรตีนจากปลาป่นในอาหารของสัตว์น้้าหลายชนิดที่มี
รายงานข้อจ้ากัดการใช้ในระดับที่สูงเกินความเหมาะสม
จะส่งผลกระทบต่อการเจริญของสัตว์น้้าได้ ดังรายงาน
ของ Setboonsarng(1994), Hendrasih et.al., (1993), 
Apud et al., (1989) และ Bombro-Tuburan et al., 
(1995) ที่รายงานสอดคล้องกันว่า เนื้อของหอยเชอรี่แม้
มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 54 สามารถใช้เสริมในอาหาร            

แทนปลาป่นที่มีโปรตีนร้อยละ 58 ได้เพราะมีปริมาณ
โปรตีนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ควรใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่ง
วัตถุดิบโปรตีนหลักในอาหารกุ้งมากจนเกินความจ้าเป็น 
เนื่องจากจะส่งผลให้อาหารมีปริมาณโปรตีนที่สูงเกิน
ความต้องการและจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต  
โดยโปรตีนที่สูงเกินความต้องการ ร่างกายสัตว์น้้าจะมี
กระบวนการขับออกจากร่างกายซึ่งต้องใช้พลังงาน
เพิ่มขึ้นเพื่อขับโปรตีนส่วนเกิน   

 ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของเทพรัตน์ 
(2544) และจุฑามาศ (2545) ที่รายงานผลการใช้                
เนื้อหอยเชอรี่บดแห้งทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิลแล้ว 
พบว่า แม้จะสามารถทดแทนได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์
โดยทีผ่ลการเจริญเตบิโต เปอร์เซ็นต์ซาก อัตรารอดและ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้้าหนักของปลาในแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกัน (p>0.05) แต่กลุ่มที่ทดแทนปลาป่น 
50 เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มที่จะมีสมรรถการเจริญเติบโต 
ดีที่สุด ซึ่งคณะผู้วิจัยได้อธิบายว่าการทดแทนปลาป่น
ด้วยหอยเชอรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ความสมดุล               
ของกรดอะมิโนในอาหารแตกต่างจากสูตรที่มีปลาป่น
และมีผลกรทบต่อการเจริญเติบโต สอดคล้องกับ พัชรี 
(2552) รายงานว่าการใช้เนื้อหอยเชอรี่ทดแทนปลาป่น
สามารถใช้เลี้ยงปลาช่อนได้ทุกขนาดในสัดส่วนทดแทน
ปลาป่นได้ไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้้าหนัก ไม่ควรใช้เลี้ยง
ต่อเนื่องนานเกิน 2 เดือน  

การที่อัตราการรอดตายของลูกปลาหมอไทย
ที่ เลี้ ยงด้วยอาหารที่ เสริมหอยเชอรี่ ในระดับ 6.0 
เปอร์เซ็นต์  มีอัตราการรอดตายต่้ากว่าทุกสูตรคือ 
93.77 เปอร์เซ็นต์ แต่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่า
อาหารสูตรอื่น ๆ อาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเฉพาะ                 
ของปลาหมอไทยร่วมกับอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น
แต่ละสัปดาห์ กล่าวคือปลาหมอไทยเป็นปลาที่มี
พฤติกรรมที่ค่อนข้างหวงอาณาเขตและอาหาร สังเกต
จากการให้อาหารปลาในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของการ
ทดลอง ขณะที่ให้อาหารปลาที่มีขนาดใหญ่จะแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวกับปลาตัวอ่ืน เช่น มีการว่ายน้้าไล่กัด
ปลาตัวอื่นในบริเวณที่มีอาหาร เพื่อที่จะได้กินอาหาร
ก่อนปลาตัวอ่ืน และมีการหวงแหนพ้ืนท่ีในตู้การทดลอง 
สังเกตจากการที่ปลาตัวเล็กกว่าว่ายไปในพื้นที่ ๆ ปลา
ตัวใหญ่อาศัยอยู่ พฤติกรรมของปลาตัวที่ใหญ่กว่าก็จะมี
การว่ายไล่กัดปลาตัวอื่นให้ออกห่างจากพื้นที่ของตน  
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ให้ปลาที่มีขนาดเล็กกว่าในตู้ทดลอง
เกิดความเครียดและกินอาหารได้น้อย  
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ข้อสรุปและเสนอแนะผลการทดลอง 

ผลของการน้าเนื้อหอยเชอรี่บดมาเสริม              
ในอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปลาหมอไทยที่ระดับ 6.0 เปอร์เซ็นต์ 
มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด โดยไม่มีผลกระทบใด
ต่ออัตราการเจริญเติบโต แต่ในการทดลองครั้งนี้มีการ
เสริมหอยเชอรี่ลงไปในอาหารในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย
มากเพราะเป็นการเสริมเพื่อเป็นวัตถุดิบทางเลือกชนิด
หนึ่งในสูตรอาหาร ไม่ได้ใช้เพื่อลดหรือทดแทนปลาป่น
ในสูตรและท้าการเลี้ยงภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์              
ซึ่งจากผลการทดลองแสดงแนวโน้มให้เห็นว่าการเสริม
หอยเชอรี่ในอาหารที่ระดับ 6.0 เปอร์เซ็นต์นั้นมีการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าทุกสูตร จึงมีความเป็นไปได้ในการ
เสริมหอยเชอรี่ในระดับที่สูงขึ้นในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา
หมอไทยได้ในอนาคต ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติม           
ในด้านปริมาณการเสริมที่เหมาะสมส้าหรับปลาหมอไทย 
ทั้งช่วงอนุบาลและช่วงขุนโดยเพิ่มปริมาณการเสริม 
หอยเชอรี่ในสูตรอาหารและเพื่อหาระดับที่เหมาะสม
เพื่อลดหรือทดแทนการใช้ปลาป่นซึ่ง เป็นแนวทาง            
การพัฒนาอาหารจากหอยเชอรี่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มี
โปรตีนสูงใกล้เคียงกับปลาป่น และสามารถหาได้ง่ายใน
ทุกพื้นที่ มีราคาถูก เพื่อจะเป็นแนวทางในการในการลด
ต้นทุนในการเลี้ยงและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
รวมทั้งการลดศัตรูข้าวโดยไม่ตอ้งใช้สารเคมใีนการกา้จดั
ได้อีกด้วย 
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