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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของอาหารต่อการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของบ่อเลีย้ งและการเจริญเติบโตของปลาไหล
นา จำ�ลองการเลี้ยงโดยเลียนแบบธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ ปรับค่า pH ของบ่อก่อนเลี้ยงให้อยู่ในช่วง pH 6-9 จำ�นวน 9 บ่อ ปล่อย
ปลาไหล 4 ตัว/บ่อ (เพศเมีย : เพศผู้ เท่ากับ 3:1) วางแผนการทดลองโดยใช้ CRD (completely Randomized Design) แบ่ง
การทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มให้อาหารด้วยหอยเชอรี่สด (กลุ่มควบคุม) อาหารกุ้งและอาหารปลาดุก ให้อาหาร 2 วัน/
ครั้ง ในช่วงเวลา17.00-18.00 น. ทดลองเลี้ยงเป็นเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562) ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิ
ของแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของอากาศ (อยู่ในช่วง 29 -34 องศาเซลเซียส) คุณภาพน้ำ�ในบ่อเลี้ยงมีค่าเฉลี่ย
pH 7.29-7.66 และค่า BOD อยู่ระหว่าง 5.30-6.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณความชื้นของดินก่อนเลี้ยง
ในบ่อที่เลี้ยงด้วยหอยเชอรี่ อาหารกุ้งและอาหารปลาดุก เฉลี่ยเท่ากับ 11.35,11.90 และ 11.28 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ และหลัง
เลี้ยงเฉลี่ย 18.57, 18.48 และ 17.93 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ ความหนาแน่นของดินก่อนเลี้ยงอยู่ในช่วง 1.79-1.99 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ส่วนหลังเลี้ยงอยู่ในช่วง 1.45-1.47 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า pH ของดินก่อนเลี้ยงอยู่ในช่วง 6.6-6.8 และ
หลังเลี้ยงอยู่ในช่วง 7.4-7.7 สภาพเนื้อดินก่อนเลี้ยงและหลังเลี้ยงเป็นดินเหนียว ปลาไหลที่นำ�มาเลี้ยงมีอัตราการรอดอยู่ในช่วง
60-70 เปอร์เซ็นต์ น้�ำ หนักเฉลีย่ ของปลาไหลก่อนเลีย้ งด้วยอาหารด้วยหอยเชอรีส่ ด อาหารกุง้ และอาหารปลาดุก เท่ากับ 222.50,
210.00, 230.03 กรัม ตามลำ�ดับ น้ำ�หนักหลังเลี้ยงเฉลี่ยเท่ากับ 416.25, 322.72 แลย 307.75 ตามลำ�ดับ โดยกลุ่มให้อาหารด้วย
หอยเชอรีม่ กี ารเจริญเติบโตได้ดที สี่ ดุ การให้อาหารทีต่ า่ งกันสำ�หรับการเลีย้ งปลาไหลในบ่อซีเมนต์มผี ลทำ�ให้ปลาไหลเจริญเติบโต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P <0.05)
คำ�สำ�คัญ: ปลาไหลนา อาหารปลาไหล บ่อซีเมนต์ การเจริญเติบโต

Abstract

The objectives of this research were to study the effect of different foods on the physical characteristics of ponds and
growth rate of eels by simulating farming to mimic nature in cement ponds. The pH of the ponds was adjusted to be in
the range of pH 6-9 and the experiment was conducted by farming eels in 9 cement ponds. Four eels were released
into each pond (3 females: 1 male). CRD (Completely Randomized Design) was used to plan the experiment which was
divided into three groups in which three kinds of food were supplied; fresh golden apple snails, prawn food and catfish
food. Feeding was every two days (feeding time was 17.00 to 18.00) and the eels were fed for 6 months (FebruaryJuly 2019). The research found that the temperature outside and inside the cement pond during each month changed
according to the air environment.The storage temperature outside the pond and the temperature inside the pond from
February to July was in the range of 29 -34 °C. The temperature each month varied with the outside temperature.
The water pH of the pond was 7.29 to 7.66 and the BOD values were within standards between 5.30 and 6.70.
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The average soil moisture content before and after culture in the ponds fed with golden apple snails, prawn food and
catfish food were 11.35%, 11.90 % and 11.28 %, respectively, and 18.57%, 18.48 % and 17.93 %, respectively. The
soil density and the soil pH before and after culture was in the range of 1.79-1.99 mg/m3 and 1.45-1.47, mg/m3 and
6.6-6.8 and 7.4-7.7, respectively. The soil texture before and after culture was clay. It was also found that the survival
rate of eels was 60-70 %. The average weight of eels before and after feeding with fresh apple snails, prawn food
and catfish food was 222.50, 210.00, 230.00 g, respectively, and 416.25, 322.75 and 307.75 g, respectively. Feeding
the eels with golden apple snails brought about the best growth. The weights of eels cultured in cement ponds with
different feeding regimes were significantly different, (p<0.05).
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บทนำ�

ปลาไหลนา เป็นปลาน้ำ�จืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Monopterus albus เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้
ให้กับชุมชน โดยเฉพาะในอำ�เภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปีละหลายล้านบาท การบริโภคปลาไหลในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
การจับมาจากแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ ในอดีตปลาไหลหาได้ง่าย
และมีจำ�นวนมาก พบตามห้วย หนอง คลองบึง หรือในนาข้าว
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขยาย
พื้นที่ของชุมชนเมือง การทำ�ลายแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ และการ
ปล่อยของเสียลงสูแ่ หล่งน้�ำ ปัจจุบนั ปริมาณปลาไหลจากแหล่ง
น้ำ�ธรรมชาติมีจำ�นวนลดน้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถส่งเสริม
การเลี้ยงปลาไหลในเชิงพาณิชย์ได้ จากการศึกษาชีววิทยา
การสืบพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์เบื้องต้นของปลาไหลนา
โดยให้วางไข่ตามธรรมชาติในบ่อคอนกรีตดำ�เนินการโดยใช้
พ่อแม่พนั ธุท์ รี่ วบรวมจากธรรมชาติผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนี
ความสมบูรณ์เพศเฉลี่ยในรอบปีเท่ากับ 5.77 ซึ่งมีค่าสูงสุดใน
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมคือ 10.4 มีจำ�นวนไข่ในรังไข่อยู่
ในช่วง 187 - 962 ฟองการเพาะพันธุ์ปลาไหลนาโดยใช้พ่อ
แม่พันธุ์ในสัดส่วนเพศผู้:เพศเมียเท่ากับ 1:3 พบว่าปลาไหล
นาวางไข่ในบ่อทดลองตัวอ่อนจะฟักออกจากเปลือกไข่ภายใน
7 วันมีความยาวประมาณ 1.0 ถึง1.3 เซนติเมตร มีครีบหูและ
ครีบหูจะเริม่ ลดรูปลงจนหายไปพร้อมกับถุงไข่แดงหลังจากตัว
อ่อนฟักออกจากไข่ประมาณ 7 วันผลผลิตลูกปลาไหลนาอยูใ่ น
ช่วง 58 - 875 ตัว/รัง (วิรัช จิ๋วแหยม, 2551) จากความเข้าใจ
เกีย่ วกับชีววิทยาพืน้ ฐานด้านต่างๆ ความรูด้ า้ นพันธุกรรมและ
ชีววิทยาระดับเซลล์ จึงเป็นข้อมูลทีม่ คี วามจำ�เป็นอย่างยิง่ เพือ่
เป็นข้อมูลประกอบทำ�ให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตและ
ชีววิทยาของปลาไหลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์
(อลงกลด แทนออมทอง, 2554)
นิ ช าภา เฉตระการและคณะ (2559) ศึ ก ษาชี พ
ลักษณ์ของปลาไหลและสมบัติทางกายภาพบริเวณอำ�เภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลสัณฐานวิทยา

บางประการของปลาไหล ในช่วงฤดูกาลก่อนมรสุม (เดือน
พฤศจิกายน-เมษายน) นั้นปลาไหลมีค่าเฉลี่ยน้ำ�หนัก 130.00
กรัม ความยาวทั้งหมด 39.70 เซนติเมตร ความยาวลำ�ตัว
30.00 เซนติเมตร ความยาวหาง 9.70 เซนติเมตร ความ
ยาวหัว 2.90 เซนติเมตร และความยาวจงอยปากถึงตา 9.47
เซนติเมตร ปลาไหลจะมีอยู่จำ�นวนมากในช่วงดินที่ความลึก
100 เซนติเมตร ลงไป และความชื้น 15.36 เปอร์เซ็นต์ ความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH)5.097 ค่าการนำ�ไฟฟ้า (Ec)149.4
ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร ค่าความต้องการปูน (LR)7.40 ค่า
อินทรียวัตถุ (OM) , ธาตุอาหารหลัก (NPK), ไม่มีความแตก
ต่าง มีแนวโน้มค่อนข้างต่ำ� แหล่งน้ำ�ที่ปลาไหลนาอาศัยอยู่ มี
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.50 ค่าน้ำ�ดีน้ำ�เสีย (Do) 6.00
ข้อมูลหลังมรสุมพบว่ามีค่าเฉลี่ย ดังนี้ น้ำ �หนัก 170 กรัม
ความยาวทั้งหมด 52.35 เซนติเมตร ความยาวลำ�ตัว 39.90
เซนติเมตร ความยาวหาง 12.45 เซนติเมตรความยาวหัว 3.92
เซนติเมตร และความยาวจะงอยปากถึงตา 10.99 เซนติเมตร
ช่วงหลังมรสุม (พฤษภาคม-ตุลาคม) ปลาไหลอาศัยปลาไหล
จะมีอยู่จำ�นวนมากในช่วงดินที่ความลึก 100 เซนติเมตรและ
มีความชื้น 14.17 %ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)5.16 ค่า
การนำ�ไฟฟ้า(Ec) 121.50 โครโมห์ต่อเซนติเมตร ค่าความ
ต้องการปูน (LR)7.30 ค่าอินทรียวัตถุ (OM) , ธาตุอาหารหลัก
(NPK), ไม่มีความแตกต่าง มีแนวโน้มค่อนข้างต่ำ�แหล่งน้ำ�
ที่ ป ลาไหลอาศั ย อยู่ มี ค วามเป็ น กรดเป็ น ด่ า ง (pH) 6.35
ค่าน้ำ�ดีน้ำ�เสีย (Do) 6.00
ทั้งจากการลงพื้นที่สำ�รวจบริบทและสภาพแวดล้อม
ในหมู่บ้านวังศิลา ตำ�บลศรีณรงค์ อำ�เภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์เบื้องต้น พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาไหลหลาก
หลายรูปแบบ เช่น การเลี้ยงในบ่อดิน,การเลี้ยงในถัง และการ
เลี้ยงในบ่อปูน แต่ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านความรู้
และเทคโนโลยีการเลีย้ ง กล่าวคือผูเ้ ลีย้ งปลาไหล ยังขาดความรู้
พื้นฐานและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงให้ได้ปริมาณ
และคุณภาพที่สม่ำ�เสมอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำ�องค์ความรู้ และ
ข้อมูลจากงานวิจัย มาประยุกต์เพื่อทดลองเลี้ยงปลาไหลใน

ท าการปรับ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง(pH)ของบ่อให้อยู่
เลีย้ งปลาไหลในบ่อซีเมนต์ทเ่ี ลียนแบบธรรมชาติ ข้อดี
ในช่วง 6-9 (วิไลลักษณ์ กิจนะพานิช , 2531)ซึ่งผูว้ จิ ยั
ของการเลีย้ งในบ่อซีเมนต์ยงั สามารถควบคุมปั จจัยใน
ได้ใ ช้ต้น กล้ว ยสับ ในการปรับ ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
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Figure 1 Map and location of eel's habitats ( )
ที่เตรียมไว้ บ่อจะมีรูระบายปิดเปิดเพื่อปล่อยน้ำ�ทิ้งได้สะดวก
การใส่ดิน จะใส่ตรงข้ามกับรูระบายน้ำ� น้ำ�ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำ�
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ธรรมชาติน�้ำ คลองและกรองด้วยผ้าขาวก่อนเทน้�ำ ลงบ่อซีเมนต์
การเตรียมท่อซีเมนต์ทดลอง
การเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์มกี ารทดลอง
บ่อซีเมนต์ที่ใช้สำ�หรับทดลองมีขนาด 63x45x45 หลังจากนั้นนำ�ผักตบชวา วางลงในบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้เพื่อ
5 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกทาเลในการเลีย้ งปลา
เซนติเมตรรูปทรงเป็นวงกลม มีรรู ะบายน้�ำ ด้านข้างบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาไหล ขั้นตอนที่ 4 พักบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ 3 วัน
เพือ่ ใช้ระบายน้�ำ ทิง้ ถูกวางบนยางรถยนต์เพือ่ ปรับอุณหภูมขิ อง ขั้ น ตอนที่ 5 ปล่ อ ยปลาไหลลงบ่ อ การให้ อ าหารในเลี้ ย ง
ดินและสิง่ แวดล้อมภายในบ่อจำ�นวน 9 บ่อ การทดลองเป็นบ่อ ปลาไหล จะให้ในช่วงเวลา 16.00 น.-17.00 น. (นิชาภา
ซีเมนต์ทซี่ อื้ มาใหม่ยงั ไม่เหมาะสมในการเลีย้ งปลาเนือ่ งจากค่า เฉตระการ และนันทิญา มณีโชติ, 2562) ปริมาณในการให้
ความเป็นกรด-ด่าง(pH)ของน้�ำ ในบ่อ วัดได้ที่ 11-12 จึงทำ�การ อาหารคือ10 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำ�หนักปลาไหลโดยให้ 2 วัน/
ปรับค่า pH ของบ่อให้อยูใ่ นช่วง 6-9 (วิไลลักษณ์ กิจนะพานิช, ครัง้ หากวันรุง้ ขึน้ อาหารเหลือให้ตกั ออกและตากไว้เพือ่ ใช้ใหม่
2531) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ต้นกล้วยสับในการปรับค่า pH การเลือก ในวันถัดไปได้เพื่อให้น้ำ�เสียช้าลง จึงทำ�ให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น
ต้นกล้วยในการทดลองครั้งนี้เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติและ โดยสังเกตจากสีของน้ำ�และไม่ได้กลิ่นสาบดินหรือกลิ่นโคลน
หาได้ง่ายในท้องถิ่นและแช่ต้นกล้วยสับในบ่อซีเมนต์ทิ้งไว้
จนกว่าค่า pH จะอยู่ในช่วง 6-9 วัดค่า pH ทุกวัน เป็นเวลา

และกรองด้วยผ้าขาวก่อนเทน้ าลงบ่อซีเมนต์ หลังจาก
นัน้ นาผักตบชวา วางลงในบ่อ ซีเมนต์ท่เี ตรียมไว้เพื่อ
การเลี
ย้ งปลาไหล ขัน้ ตอนที่ 4 พักบ่อซีเมนต์ทเ่ี ตรียม
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2.3 สีดนิ โดยเทียบกับสมุดเทียบสี
การวิ เคราะห์สมบัติทางกายภาพของบ่อซีเมนต์
(Mumsell BooK of Colour)
1. การวิเคราะห์คุณภาพของน้าก่อนเลีย้ งและหลังเลีย้ ง
2.4 อนุ ภาคดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์คานวณ
ในช่วงเวลาเช้าดัชนีคุณภาพน้าทีท่ าการตรวจโดยว
เปอร์เ ซ็น ต์โ ดยน้ า หนักของทรายทรายแป้ ง และดิน
เคราะห์ในห้อปฏิบตั กิ าร
เหนียวโดยให้สมการดังนี้
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Figure 2 Cement ponds for using faming eels
(pH)โดยใช้วธิ ี Electrometric method
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ลงไปในบ่
จานวน 4 ตัวาเร็/บ่จอรูป ดัชนีเมืคุณ่อเที
ยบค่ำาาทีเปอร์
เซ็นต์ทรายด เปอร์เซ็นต์ทรายแป้ งและ
คือกลุม่ ทีอไ่ ซีด้รเมนต์
บั อาหารจมอาหารสำ
Treatment
2
ไปอบที
ุ ้ไปเที
หภูยมบกั
ิ 103-105
าหรับเลี้ยงกุอ้งยโปรตี
40% ไขมั
กากไม่ยน้อ3ยกว่
เปอร์เ2.1
ซ็นความชื
ต์ดนิ เหนีน้ ในดิ
ยวแล้นวนำนาาตั
วเลขนีอ่ ณ
บตารางCO
อัตสำราการปล่
1:3นเพศผู
้ 1 นตั5%
ว เพศเมี
แต่า ล3ะ%
ความชื้นไม่สูงกว่า 11% (Inteqc112, Inteqc Feed Co., Ltd,
สามเหลี
มสาหรับพิจารณาประเภทเนื
น ่อุณหภูมิ
2.2ย่ ความหนาแน่
นรวมของดิน นำ้อาดิไปอบที
Treatment
จ
านวน3
ซ
้
า
/Treatmentมี
ก
ารให้
อ
าหาร
3
๐
Thailand)
105 C จากสมการ 2.5 การหาอินทรียวัตถุในดิน
ประเภท ได้Treatment
รบั อาหารทดลองแต่
ละบ่อในปริ
มาณาเร็10
คือกลุม่ ทีใ่ ห้อาหารลอย
อาหารสำ
จรูป
โดยใช้ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินภาคสนามSoil
3
สำาหรั
ก โปรตี
25% กไขมั
กากไม่น2้อวัยกว่
(Organic pMatter;OM)
= Ws/Vs
เปอร์
เซ็บนเลีต์้ยตงปลาดุ
่ อน้ าหนั
กตัวนของทุ
บ่อนให้4%อาหาร
น/ า
8 % ความชื้นไม่สูงกว่า 12% (Fish First, Inteqc Feed Co.,
2.6 ทดสอบความเป็ นกรด-ด่างโดย
ครังLtd,
้ ได้Thailand)
รบั อาหาร 3ประเภทดังนี้
ใช้ pH meter

A

B

C

Figure3. A : Bubble nests of eels B : Eel eggs
Figure 3 A: Bubble nests of eels B: Eel eggs C:Baby eel
C:Baby eel
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2.3 สีดิน โดยเทียบกับสมุดเทียบสี (Mumsell BooK
of Colour)
2.4 อนุภาคดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ค�ำ นวณเปอร์เซ็นต์
โดยน้ำ�หนักของทรายแป้ง และดินเหนียวโดยให้สมการดังนี้
(1)
%silt+clay= (R1+C1x100) /50		
R1 คือ Hydrometer ของตัวอย่างที่ 40 นาทีแรก
C1 คือ การเปลี่ยนจาก C๐ เป็น F๐ ของดินตัวอย่างที่
40 นาทีแรก
(2)
% clay= (Rs+C2x100) /50			
RS คือ Hydrometer ของตัวอย่างละ 2 ชั่วโมง
C 2 คื อ การเปลี่ ย นจาก C ๐ เป็ น F ๐ ของดิ น ตั ว
อย่างละ 2 ชั่วโมง
%silt= (%silt+clay)-%clay (3)
% sand=100-(%silt+clay ) (4)
เมื่อเทียบค่าเปอร์เซ็นต์ทราย เปอร์เซ็นต์ทรายแป้ง
และเปอร์เซ็นต์ดินเหนียวแล้วนำ�ตัวเลขนี้ไปเทียบกับตาราง
สามเหลี่ยมสำ�หรับพิจารณาประเภทเนื้อดิน
2.5 การหาอินทรียวัตถุในดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบ
อินทรียวัตถุในดินภาคสนามSoil (Organic Matter;OM)
2.6 ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH meter
การวัดอัตราการรอดและน้ำ�หนักของปลาไหล
ปลาไหลนาทุ ก ตั ว ถู ก ชั่ ง น้ำ � หนั ก การเจริ ญ เติ บ โต
ทุกๆ 2 เดือน จำ�นวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อสิ้นสุด
การทดลองทำ � การคำ � นวณการเจริ ญ เติ บ โตประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้อาหารแต่ละชนิดต่ออัตราการรอด (Survival Rate ;
SR),น้ำ�หนักเพิ่มขึ้น (Weight gain) ตามสมการดังต่อไปนี้
อัตราการรอด (Survival Rate ; SR)
SR = จำ�นวนปลาสุดท้าย x 100
จำ�นวนปลาเริ่มต้น
น้ำ�หนักเพิ่มขึ้น (Weight gain) = (น้ำ�หนักปลา
ทั้งหมด/จำ�นวนปลาทั้งหมด)
(วิมล จันทรโรทัย และคณะ, 2535)
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วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One–Way
Analysis of Variance (ANOVA)) เทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มทดลองตามวิธีของ Duncan New’s Multiple Range
Test (DMRT) กำ � หนดความเชื่ อ มั่ น ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
ความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล

ปัจจัยด้านอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา
ไหลนาที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยทำ�การดัดแปลงลักษณะทาง
กายภาพภายในบ่อซีเมนต์ สำ�หรับอาหารที่ใช้ในการเลี้ยง
ปลาไหล เกิดจากผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ที่ บ้านวังศิลา ตำ�บลศรีณรงค์
อำ�เภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และได้สังเกตการให้อาหาร
ในการเลี้ยงปลาไหลของเกษตรกร ซึ่งได้พบว่าชนิดอาหาร
ของปลาไหล คือ หอยเชอรี่ (เป็นอาหารควบคุม) อาหารจม
สำ�เร็จรูป อาหารลอยสำ�เร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ในการดำ�เนิน
การทดลอง สำ�หรับบ่อทดลองเป็นบ่อซีเมนต์เป็นแบบกลม
มีขนาด 63x45x45 เซนติเมตร เนื่องจากบ่อซีเมนต์ที่นำ�มา
ทดลองเป็นบ่อซีเมนต์ใหม่ยังคงมีความเป็นด่างจากปูนสูง
และจากการทดสอบ พบว่า มีความเป็นกรด-ด่าง(pH) ทั้ง 9
บ่อ อยู่ที่ 11-12 จึงต้องปรับให้มีความเป็นกรด-ด่าง(pH) ใน
ช่วง 6.5-9 เพือ่ เพิม่ อัตราการรอดของปลา การปรับบ่อซีเมนต์
ผู้วิจัยใช้ต้นกล้วยสับในการช่วยลดความด่างของบ่อซีเมนต์
โดยนำ�ต้นกล้วยสับ ใส่บ่อละ 5 กิโลกรัม ใส่ต้นกล้วยสับในบ่อ
และนำ�น้ำ�ใส่ในบ่อให้ล้นบ่อ เมื่อเวลาผ่านไป 14 วัน ค่า pH
ทั้ง 9 บ่อ ลดลงอยู่ในช่วง 6.5-9 ซึ่งค่า pH ที่สามารถเลี้ยงปลา
ไหลในบ่อซีเมนต์ได้ หลังจากนัน้ ล้างบ่อด้วยน้�ำ เปล่าแล้วทิง้ บ่อ
ให้แห้ง 3 วัน จึงใส่ดิน 30กิโลกรัม/บ่อ ผักตบชวา 2 กิโลกรัม/
บ่อ เติมน้ำ�จากแหล่งธรรมชาติให้พ้นเหนือดิน 10 เซนติเมตร
ค่า pH เมื่อเตรียมบ่อซีเมนต์เรียบร้อยแล้วทิ้งบ่อซีเมนต์ไว้
3 วัน เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์หลังจากนั้น ปล่อย
ปลาไหลด้วยอัตรา 4 ตัว/บ่อ การเลือกปลาไหลเป็นปัจจัย
อีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยง
การศึ ก ษาผลของอาหารที่ มี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะและ
คุณสมบัติทางกายภาพในบ่อเลี้ยงปลาไหลได้แก่อุณหภูมิ ดิน
น้�ำ ภายในบ่อซีเมนต์ทเี่ ลีย้ งปลาไหลแบบเลียนแบบธรรมชาติ
การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ ในแต่ละช่วงเดือนหรือแต่ละวัน
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิ
น้ำ� การเปลี่ยนแปลงของรังสีดวงอาทิตย์ ความเร็ว ลมความถี่
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถวั ด ได้ อ ย่ า งชั ด เจน และอุ ณ หภู มิ น้ำ � ตาม
ธรรมชาติจะแปรผันตามอุณหภูมิของอากาศ (Vass, 2009)
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจึงมีผลต่ออุณหภูมิ
น้ำ�และคุณภาพน้ำ�อื่นๆเช่น ในบ่อเลี้ยงปลาไหลแตกต่างกัน
ไปในแต่ละวัน เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิในบ่อเลี้ยงในหน่วย
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Effects of different food on physical property changes of
ponds and the growth of eels

การทดลองมี อาหาร 3 ชนิด รวมทั้งหมด 9 บ่อ พบว่าช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562 ทุกทรีตเมนต์ (Treatment)
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 29-34 องศาเซลเซียส การทดลองมีแนว

โน้มลดลงและเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำ�ไม่แตกต่างกันและมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน (Figure 4)
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Figure 4 Temperaturein the ponds during 6 months period

Figure4.Temperaturein the ponds during 6 months period

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าปริมาณออกซิเจน
ทีค่่ ลาะลายอยู
นน้ำ � (DO)
และค่ าาปริ
ความเป็่ ในกรด-ด่
าง(pH)ค่
ปริมมาณออกซิ
าณออกซิเ จนที
เจนที่ ่
จุละลายอยู
ลินทรีย์ ่ในนํ้ า (DO) และค่าปริ มาณออกซิ เ จนที่
จาก Table 1. ค่า pH เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบถึง
ิ
จุ
ล
น
ทรี
ความเข้มข้ยน์ ของสภาพความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย
โดยวั
ออนไฮโดรเจน
จาก ด ออกมาในรู
Table 1.ป ของแอคทิ
ค่า pH เป็วนิ ตสิี ขง่ องอิ
ทีบ่ อ่งบอกให้
ทราบถึง
(วิไลลักษณ์ กิจนะพานิช, 2531) เมื่อเปรียบเทียบ pH หน่วย
ความเข้ม ข้างๆ
น ของสภาพความเป็
การทดลองต่
คือหน่วยการทดลองทรีนตกรดหรื
เมนต์ที่ อ1,ด่ า2 งของ
และ
ด ออกมาในรู
ป ของแอคทิ
ว ิตีข องอิ
3สารละลายโดยวั
ตามลำ�ดับพบว่า ในหน่
วยการทดลองการเลี
้ยงปลาไหลใน
บ่อออนไฮโดรเจน
อซีเมนต์ด้วยอาหารต่
งชนิกษณ์
ดกัน กิพบว่
า ค่าความเป็
นกรด-่อ
(วิไาลลั
จนะพานิ
ช, 51)เมื
ดคืวอย
ด่เปรี
างก่ยอบเที
นเลี้ยยงสู
คือทรี
1 ที่มี pH า7.36
บ งสุดpH
หน่ตวเมนต์
ยการทดลองต่
ง ๆ ต่คืำ�อสุหน่
ทรีตเมนต์ 2 ทีม่ ี pH 7.21 ค่าความเป็นกรด-ด่างหลังเลีย้ งสูงสุด
การทดลองทรีตเมนต์ท่ี , 2 และ  ตามลําดับพบว่า
คือทรีตเมนต์ 1 ทีม่ ี pH 7.69 ต่�ำ สุดคือทรีตเมนต์ 2 แนวโน้มการ

ลดลงและเพิม่ ขึน้ ของค่า pH 7.64 อยูร่ ะหว่างช่วงค่ามาตรฐาน
มกอช.(2547)
คือ่รpH
มาณออกซิมกอช.(57)
เจนที่ละลาย คือ
7.6 อยู
ะหว่7 า6.5งช่-ว8งค่ค่าาปริ
มาตรฐาน
อยู่ในน้ำ�pH(DO)
ที่ให้ทราบถึ
งความเข้
มข้น ่ในนํ้ า
7 เป็
6.5นสิ-่งที8่บค่่งาบอกค่
ปริมาาณออกซิ
เจนที
ล่ ะลายอยู
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ� (ประเทือง เชาว์วันกลาง,
(DO) เป็ น สิ่ง ที่บ่ ง บอกค่ าที่ใ ห้ทราบถึง ความเข้มข้น
2538) ในการทดลองนีพ้ บว่า ค่า DO มีแนวโน้มลดลงและเพิม่
ปริมไม่าณออกซิ
(ประเทื
ขึ้นค่า DO
แตกต่างกัเนจนที
โดยมีล่ ะลายอยู
DO ระหว่่ใานนํ
ง 3้ า-4.20
ppmองค่าเชาว์วนั
กลาง, เ58)
บว่า ค่อยสลายสาร
า DO มีแนวโน้ม
ปริมาณออกซิ
จนที่จุลินในการทดลองนี
ทรีย์ต้องการใช้ใ้พนการย่
อินทรียลดลงและเพิ
์ในน้ำ� (BOD) ม่ ค่ขึา น้ BOD
แนวโน้
่มขึ้นางกั
อยู่รนะหว่
าง DO
ค่า มีDO
ไม่มแเพิตกต่
โดยมี
4.10-6.10
mg/l
นเกณฑ์ppm
มาตรฐานคุ
ภาพน้ำ�ทิ้งเจนทีจ่ ุลนิ ทรีย์
ระหว่
าง อยู
 ่ใ-.0
ค่าปริมณาณออกซิ
ติ ท างกายภาพของน้
ำ � ที่ เ ลี้ ยนงปลาไหลใน
ต้อสมบั
งการใช้
ในการย่อยสลายสารอิ
ทรีย์ในนํ้ า (BOD)
ท่อซีเมนต์โดยการเลีย้ งด้วยอาหารต่างชนิดกัน พบว่าค่าเฉลีย่
ค่าำ�BOD
นวโน้DOมเพิและ
ม่ ขึBOD
น้ อยูร่ ในบ่
ะหว่อาปลาไหลจาก
ง .10-6.10 mg/l
คุณภาพน้
ได้แก่คมี่าแpH,
ใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุ
ภาพนํ
้ าทิง้ ติ (p>0.05)
การให้ออยู
าหารทั
้งสามชนิ
ดไม่แตกต่ณางกั
นทางสถิ

ในหน่ ว ยการทดลองการเลี้ย งปลาไหลในบ่ อ ซีเ มนต์
สมบัตทิ างกายภาพของนํ้าทีเ่ ลี้ยงปลาไหลในท่อ
ด้
ว
ยอาหารต่
า
งชนิ
ด
กั
น
พบว่
า
ค่
า
ความเป็
น
กรด-ด่
า
ง
Table 1 Value of pH,DO, BOD in the pond water before and afterซีเfarming
eels
มนต์โ ดยการเลี
้ย งด้ว ยอาหารต่ า งชนิ ด กัน พบว่ า
7.6
ตํ
่
า
สุ
ด
ก่อนเลี้ยงสูงสุดคือทรีตเมนต์ 1 ทีม่ ี pH
PH
ค่าเฉลี
่ standard
คุณภาพนํ้าBOD
ได้แก่(mg/l)
ค่า pH,standard
DOBOD
และ
BOD ในบ่อ
D.O.ย
Treatment
pH
Standard
D.O.
(mg/l)
(ACFS,
คือทรีตเมนต์  ทีม่ ี pH 7.1 ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
(ACFS, 2004)
(ACFS,2004)
ปลาไหลจากการให้
อาหารทัง้ สามชนิ2004)
ดไม่แตกต่างกัน
หลังTreatment
เลีย้ งสูงสุ(Before)
ด คือทรีตเมนต์
1
ที
ม
่
ี
pH
7.69
ตํ
่
า
สุ
ด
คื
อ
ท
7.36
3.30
ทางสถิติ (p>0.05) 4.10
1
6.5-.8
< 4 mg/l
<20 mg/l
รีตเมนต์

แนวโน้
ม
การลดลงและเพิ
ม
่
ขึ
น
้
ของค่
า
pH
Treatment (Before)
7.21
3.00
5.70
2

Treatment3 (Before)

7.32

4.20

6.10

Treatment1 (After)

7.69

3.00

6.10

Treatment2 (After)

7.64

4.00

7.70

Treatment3 (After)

7.66

4.10

6.30
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ค่าความหนาแน่นและความชื้นของดิน
จาก Table 2 แสดงคุณสมบัตขิ องดินก่อนนำ�มาเลีย้ ง
และหลังเลี้ยง พบว่า ความชื้นในดินก่อนเลี้ยงปลาไหล อยู่ใน
ช่วง 11.28-11.90% และหลังเลี้ยงอยู่ในช่วง 17.93 -18.57%
นำ�ดินประเภทนี้มาใส่ในบ่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ หลังจากเลี้ยง
ปลาไหล ไปได้ 6 เดือน นำ�มาหาความหนาแน่นก่อนเลี้ยง
Table 2

อยู่ในช่วง 1.79-1.99 g/cm3 หลังเลี้ยงอยู่ในช่วง 1.45-1.47
g/cm3 สภาพดินหลวมมาก (very loose) (ชินวัฒน์ พวงยอด,
2549) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความหนาแน่น
ของดินระหว่างการให้ชนิดของอาหารที่แตกต่างกัน พบว่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

Humidity, density value of soil in the pond before and after farming eels.
Treatment

Humidity (%)

Density (g/cm3)

Treatment1 (Before)

11.35

1.99

Treatment2 (Before)

11.90

1.79

Treatment3 (Before)

11.28

1.89

Treatment1 (After)

18.57

1.45

Treatment2 (After)

18.48

1.47

Treatment3 (After)

17.93

1.45

ค่าอินทรียวัตถุในดิน (OM) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เนื้อดิน (Soil Texture)
จาก Table 3 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ก่อนเลี้ยงปลาไหลและหลังเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์พบว่า
ค่าอินทรียวัตถุในดินก่อนเลี้ยงและหลังเลี้ยงทั้ง 9 บ่อ อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ำ�และต่ำ�มาก และก่อนเลี้ยงทรีตเมนต์ 2 มี
ค่า pH ต่ำ�สุด 6.6 และทรีตเมนต์ 3 มีค่า pH สูงสุด 6.9 หลัง
เลี้ยงทรีตเมนต์3 มีค่า pH ต่ำ�สุด 7.4 และทรีตเมนต์ 1 มีค่า
pH สูงสุด 7.7 เนือ้ ดินก่อนและหลังเลีย้ งมีเนือ้ ดินเป็นดินเหนียว
ซึ่ ง ดิ น ที่ นำ � มาเลี้ ย งเป็ น ดิ น มาจากแหล่ ง เดี ย วกั น พบว่ า
Table 3

ดินก่อนเลี้ยงปลาไหลสีดินมีค่า 7.5 YR 6/6, 7.5 YR 4/6
และ 5 YR 5/8 สีดิน คือสีเหลืองแดงตามลำ�ดับ ดินหลังเลี้ยง
สีดนิ มีคา่ 7.5 YR 5/6, 7.5 YR 4/4, 5 YR 5/8 ยังคงเป็นสีเหลือง
แดงตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบค่า pH ของดินก่อนและหลัง
เลี้ ย งปลาพบว่ า แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) และค่าความหนาแน่นของดินก่อนและหลังเลีย้ งปลา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ค่า pH
และความหนาแน่นของดินระหว่างการให้อาหารทีแ่ ตกต่างกัน
พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

OM, pH, soil texture value of soil in the pond before and after farming eels.

Treatment

Soil Texture
OM

pH

% Sand

% Clay

% Silt

Soil Texture

Clay Color

Treatment1 (Before)

(Low)

6.8

22.8

61.6

17.6

Clay

7.5YR 6/6
(Reddish yellow)

Treatment2 (Before)

(Very Low)

6.6

20.8

63.6

15.6

Clay

7.5YR 4/6
(Strong Brown)

Treatment3 (Before)

(Very Low)

6.9

22.8

59.6

19.6

Clay

5 YR 5/8
(Yellowish red)

Treatment1 (After)

(Very Low)

7.7

20.8

53.6

23.6

Clay

7.5YR 5/6
(Strong Brown)

Treatment2 (After)

(Very Low)

7.5

20.8

53.6

25.6

Clay

7.5YR 4/4
(Brown)

Treatment3 (After)

(Very Low)

7.4

20.8

49.6

27.6

Clay

5 YR 5/8
(Strong Brown)
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การวัดอัตราการรอดและน้ำ�หนักของปลาไหล
ในการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์
จาก Table 4 ชั่งน้ำ�หนักของปลาไหลทุกตัวก่อน
เลี้ยงมีน้ำ�หนักเฉลี่ย 220.83±4.27 กรัม/ตัว ทั้งหมด 36 ตัว
ในการทดลอง การเจริญเติบโตของปลาไหลด้านน้ำ�หนักมี
ค่าเฉลี่ย 416.25±2.13, 375.50±4.27 และ 312.50±3.15 ตาม
ลำ�ดับ พบว่าอัตราการรอดและเจริญเติบโตของปลาไหลใน

แต่ละทรีตเมนต์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีค่าดังนี้คือ 71.33,
63.00, 63.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ ผลจากการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้รับอาหารแต่ละชนิด
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P<0.05)
โดยทรี ต เมนต์ 1 (กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ หอยสดทุ บ ซึ่ ง เป็ น อาหาร
ควบคุม) มีการเจริญเติบโตสูงสุดในเดือนที่ 6

Table 4
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Weight gain of eels’ growth value in fish pond

Time

Treatment2

Treatment1

Treatment3

Weight gain (g) *

Initial

222.50±4.27

210±4.08

230±4.53

2rd month

312.50±3.15

231.25±3.87

246±2.25

4th month

375.50±4.27

282.50±4.73

257.50±2.39

6th month

416.25±2.13a

322.75±4.16b

307.75±2.50bc

SR
71.33%
63.00%
* Mean ± SE
a,b,c
Means sharing the same superscript are not significantly different from each other (P<0.05)

สรุปและอภิปรายผล

P-value

การเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์เหมาะสำ�หรับผู้สนใจเลี้ยงปลา
ไหลเริ่มต้น เนื่องจากการเลี้ยงปลาไหลในการทดลองเริ่มต้น
4 ตัว/บ่อ และสามารถใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ดินและน้ำ�จาก
แหล่งน้ำ�ธรรมชาติ ผักตบชวาซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น แต่การ
เลี้ยงต้องอาศัยความสนใจและใส่ใจในช่วงเริ่มต้นและต้องมั่น
ดูน้ำ�ในบ่อซีเมนต์เพราะน้ำ�จะเน่าเสียเร็วตามปริมาณอาหาร
ที่ให้ และต้นทุนในการเลี้ยง เริ่มต้นลงทุนทั้งหมดในชุดการ
ทดลอง 450-500 บาท/ชุด การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
เบื้องต้น เป็นการวิจัยเพื่อองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรสำ�หรับ
การเลี้ยงปลาไหลในท่อซีเมนต์ การเจริญเติบโตของปลาไหล
จึงต้องอาศัยปัจจัยหลักในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน
แก่เกษตรกรและผู้สนใจเลี้ยงปลาไหลเริ่มต้น คุณสมบัติทาง
กายภาพภายของคุณ ภาพน้ำ�ในบ่อซีเ มนต์ของหน่ วยการ
ทดลอง และนำ�อาหารปลาไหลที่ได้สอบถามเกษตรกรนำ�มา
ทดลอง มี 3 ชนิด คือ หอยเชอรี่สด (กลุ่มควบคุม), อาหาร
เลี้ยงกุ้ง และอาหารเลี้ยงปลาดุก โดยให้อาหาร 2 วันต่อครั้ง
(25 กรัม/ครั้ง) ช่วง 2, 4 และ 6 เดือน พบว่าอุณหภูมิในการ
เลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์ทั้งภายในบ่อซีเมนต์และอุณหภูมิ
สิง่ แวดล้อม ต่างกัน ±1 องศาเซลเซียส อุณหภูมขิ องชุดทดลอง
มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันอยู่ระหว่าง 29-34
องศาเซลเซียส (Figure 4) ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิอากาศย่อม
เปลี่ยนไปตามดินฟ้าอากาศและช่วงเวลาในรอบวัน (จอมสุดา
ดวงวงษา, 2557) ทำ�เลในการเลี้ยงและการวางล้อรถยนต์

63.00%

บนบ่อซีเมนต์เพื่อไม่ให้บ่อสัมผัสดินโดยตรง ปลาไหลเป็น
สัตว์เลือดเย็น การตอบสนองของระบบภูมคุ้มกันโรคจะเป็น
ปกติเมื่ออุณหภูมิน้ำ�อยู่ในช่วงเดียวกันกับอุณหภูมิทางสรีระ
(physiological range) ปลาจะมีอัตราการเผาผลาญของ
ร่างกาย (metabolic rates) ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นสิ่งที่
บ่งบอกให้ทราบถึงความเข้มข้นของสภาพความเป็นกรดหรือ
สภาพความเป็นด่างของสารละลายโดยวัดออกมาในรูปของ
แอคทิวิตีของอิอออนไฮโดรเจน (วิไลลักษณ์ กิจนะพานิช,
2531) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่า pH ในหน่วยการทดลอง
การเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์ด้วยอาหารต่างชนิดกัน พบว่า
ค่า pH อยูร่ ะหว่าง 7.21-7.66 ค่า pH และการเลีย้ งปลาทีเ่ หมาะสม
ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ�จืดอยู่ช่วง 6-9 (ฐิติมา จิโนวัฒน์, 2560)
การเจริ ญ เติ บ โตของปลาไหลนั้ น ถ้ า น้ำ � ด่ า งมากให้ สั ง เกต
ปลาไหลจะสร้างเมือก เนื่องจากออกซิเจนน้อย พืชและสัตว์
แย่งกันใช้ออกซิเจนมากขึ้นก็กระตุ้นให้ปลาอ่อนแอ ส่วนมาก
จะสังเกตเห็นช่วงบ่าย และวันที่ฟ้าปิด ส่วนค่า pH, DO และ
BOD ในบ่ อ ปลาไหลจากการให้ อ าหารทั้ ง สามชนิ ด พบว่ า
มีความแตกต่างกัน การเลี้ยงปลาไหลที่เลียนแบบธรรมชาติ
มีอัตราการรอด 60-70 เปอร์เซ็นต์ อัตราการไม่รอดมีปัจจัย
หลายอย่างเนือ่ งจากช่วงทดลองมีพายุและอากาศเปลีย่ นแปลง
ฉับพลันทำ�ให้มีผลต่ออัตราการรอด และทำ�เลในการวางบ่อ
ซีเมนต์ มีผลต่ออุณหภูมิโดยตรง จึงจำ�เป็นต้องเลือกทำ�เลที่ดี
ต่อการเลี้ยง ปลาไหลเป็นปลาที่ตกใจง่ายหากทำ�เลเงียบไม่มี
สิ่งรบกวนก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการรอด
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คุณสมบัติของดินก่อนนำ�มาเลี้ยงปลาไหลและหลัง
เลีย้ ง หลังจากเลีย้ งปลาไหล พบว่า ความชืน้ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
การกักขังดินไว้ในบ่อซีเมนต์ จึงมีผลทำ�ให้ความชืน้ มากขึน้ และ
ส่งผลให้ความหนาแน่นลดลง ค่า pH เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในช่วง
ที่ปลาสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม และจากการสังเกต
หลังจากเลี้ยงได้ประมาณ 2 เดือนปลาไหลเริ่มคุ้นผู้เลี้ยงไม่
หลบและสามารถจับง่าย ด้านการเจริญเติบโต มีการเจริญ
เติบโตมากขึ้น โดยอาหารที่ดีที่สุดของการทดลองในครั้งนี้คือ
หอยสดทุบ (อาหารควบคุม) และอัตราการรอดสูง และสาเหตุ
การตายของปลาไหลเกิดเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ทำ�ให้ปลาไหลช็อกตาย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
โดยฉับพลันทำ�ให้ขาดอากาศ (ออกซิเจน) โดยมักเกิดร่วมกับ
ภาวะเกิดสารพิษเพราะการเน่าของสิง่ มีชวี ติ หรือ การหมักของ
ตะกอน หรือเกิดจากการขุ่นของแหล่งน้ำ�ทำ�ให้การสังเคราะห์
แสงของพืชน้ำ�น้อยลง (ฐิติมา จิโนวัฒน์, 2560) ระยะเวลา
ในการทดลองอยู่ในช่วงฤดูฝนถึงถึงต้นหนาวการเลือกทำ�เล
จึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ในการจั ด การบ่ อ ไม่ ใ ห้ ป ลาไหลไม่ ช็ อ ค
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากเกินไปก็จะ
ทำ �ให้ อั ต ราการรอดเพิ่ มขึ้น จากการศึ กษาคุณ สมบั ติ ท าง
กายภาพเบือ้ งต้น ได้แก่ อุณหภูม,ิ ค่า pH, DO, BOD OM และ
Soil texture พบว่า ทุกหน่วยการทดลองอยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ ามารถ
เลีย้ งปลาไหลได้ ไม่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตและอัตราการรอดของปลา ซึ่งสมบัติกายภาพข้างต้น
เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเพาะเลี้ยงปลาไหลนา และการเลี้ยง
ปลาไหลในบ่อซีเมนต์สามารถจัดการได้อย่างง่าย ส่วนการ
เลี้ยงปลาไหลในช่วงแรกๆ ต้องหมั่นสังเกต เช่น น้ำ�หาก
สีน�้ำ ขุน่ หรือผักเน่าควรเปลีย่ นน้�ำ และผักทันทีผกั การให้อาหาร
หากให้มากเกินมีผลต่อระบบนิเวศน์ในบ่อเลีย้ งปลาไหลการให้
อาหาร หากยังเหลืออยู่ก็สามารถเก็บออกได้เลยในวันถัดไป
เพือ่ ลดการเน่าเสียของน้�ำ และดิน การเลีย้ งในบ่อซีเมนต์ท�ำ ให้
ทราบจำ�นวนปลาไหลทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดลงได้งา่ ยมีการจัดการใน
บ่อซีเมนต์จัดการได้ง่ายกว่าการเลี้ยงแบบอื่นๆ การเลี้ยงใน
บ่อซีเมนต์แบบเลียนแบบธรรมชาติยังสามารถเลี้ยงปลาไหล
และควบคุมปัจจัยในบ่อซีเมนต์ได้และเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเพาะพันธุ์ปลาไหลอย่างง่ายสำ�หรับมือใหม่หัดเลี้ยง
ปลาไหล การเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์เลียนแบบธรรมชาติ
ครั้ งนี้ สามารถนำ � ความรู้ไปอบรมให้กับเกษตรกรที่ ส นใจ
การเลี้ยงปลาไหลเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็นอาหาร
และสามารถสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้

ข้อเสนอแนะ

ควรนำ�การทดลองการแปรรูปหอยเชอรี่และผสม
กับแร่ธาตุอาหารต่างๆ เพื่อให้ได้น้ำ�หนักที่มากขึ้นเพื่อเป็น
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต
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ขอขอบคุ ณ ที ม วิ จั ย และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ขอขอบคุณสำ�นักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ที่
สนับสนุนทุนวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาไหล
ในท่อซีเมนต์ 2562
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