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การวิจัยพัฒนาเครื่องฟกไขปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ําหมุนเวียน มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนารูปทรงของกรวยฟกไขแบบแมคโดนัลใหสามารถรองรับการฟกไขปลาดุกไดจํานวนมากแตใชน้ํา
ปริมาณนอย และศึกษาอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมของการฟกไขปลาดุกในกรวยแมคโดนัลที่ให
ประสิทธิภาพการฟกเปนตัวสูงสุด ดําเนินการวิจัยทีส่ าขาประมง คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การวิจัยนี้มี 3 การทดลอง (1) การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟกไขปลาดุกในกรวยแมคโดนัล 3 แบบคือกรวยแมคโดนัลมีกนรูปกรวยลึก 8
เซนติเมตร กนรูปโคงลึก 4 เซนติเมตร และกนรูปโคงลึก 8 เซนติเมตร กรวยแตละแบบมีความจุ 10 ลิตร
ฟกไขปลาที่ความหนาแนน 5,000 ฟอง/ลิตร ระบบน้าํ หมุนเวียน วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 3 ซ้ํา
ผลการทดลองพบวากรวยแมคโดนัลกนรูปโคงลึก 4 เซนติเมตร และแมคโดนัลกนรูปโคงลึก 8 เซนติเมตร
ใหอัตราการฟกเปนตัวเฉลี่ย เทากับ 80.53 และ 80.27 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกันทางสถิติ กรวยแมคโดนัลที่
มีกนกรวยใหอัตราการฟกเปนตัวเฉลี่ยเทากับ 73.60 เปอรเซ็นต ต่ํากวาแมคโดนัลกนรูปโคงทั้ง 2 แบบ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 (2) การเปรียบเทียบอัตราการฟกเปนตัวของไขปลาดุกที่ระดับความหนาแนน
ของไขปลาดุก 6,000 และ 12,000 ฟอง/ลิตร ในกรวยแมคโดนัลกนรูปกรวยลึก 8 เซนติเมตร ระบบน้ําไหล
ผานตลอด วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 3 ซ้ํา พบวามีอัตราการฟกเปนตัว เฉลี่ย เทากับ 69.52 และ
58.30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แสดงวากรวยแมคโดนัลกนรูปกรวยไมเหมาะสมสําหรับการฟกไขปลาดุก
เพราะมีประสิทธิภาพการฟกไขต่ําแมใชระบบน้ําไหลตลอดก็ตาม (3) การศึกษาความหนาแนนที่เหมาะสม
ของการฟกไขปลาดุกในกรวยแมคโดนัลแบบกนรูปโคง ในระบบน้ําหมุนเวียน วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณในบล็อก การทดลองมี 2 บล็อก คือ กรวยแมคโดแนลกนรูปโคงลึก 4 และ 8 เซนติเมตร แตละ
บล็อกมี 4 กลุมทดลอง ไดแก ความหนาแนนของไขปลาดุก 5,000 6,800 และ 9,200 12,000 ฟอง/ลิตร ผล
การทดลองพบวา อัตราการฟกเปนตัวเฉลี่ยเทียบกับจํานวนไขที่ปฏิสนธิ ของไขปลาดุกที่ความหนาแนน
5,000 6,800 และ 9,200 12,000 ฟอง/ลิตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 89.56 86.14 84.09 และ 74.46 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ อัตราฟกเปนตัวของลูกปลาที่ความหนาแนน 4 ระดับแตกตางกันทางสถิติที่ p < .01 โดยอัตรา
ปฏิสนธิของไขปลาดุกมีคาเฉลี่ย 96.54 เปอรเซ็นต ความหนาแนน 5,000 ฟอง/ลิตร ใหอัตราการฟกเปนตัว
สูงสุด และความหนาแนน 9,200 ฟอง/ลิตร มีความเหมาะสมมากทีส่ ุด
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ABSTRACT
This research aims to develop incubator system McDonald jars type which can be supported to
hatch lots of walking catfish but use less water and to study density ratio which suitable for hatchling
walking catfish in incubator system McDonald jars type as the most effective hatch rate. This research has
three experiments as follows: (1) To compare the effective of hatching walking catfish in 3 incubator
types which are McDonald cone bottom depth 8 cm, McDonald concave bottom depth 4 cm and
McDonald concave bottom depth 8 cm. Each McDonald jar holds a volume of 10 liters and use
recirculating water which hatches the eggs density 5,000 eggs per liters. This research use random
experiments which repeat 3 times. The result found that McDonald concave bottom depth 4 cm and
McDonald concave bottom depth 8 cm had the hatching ratio approximate 80.53% and 80.27% ,
respectively and no significant in statistic. McDonald cone bottom depth 8 cm had the hatching ratio
average less than 2 McDonald concave bottom at 73.60% which had significant in statistic p< .01. (2)
The comparison of walking catfish hatching ratio at density level of the eggs 6,000 and 12,000 eggs per
liters in McDonald cone bottom depth 8 cm, used water flow system through the jar had random
experiments which repeat 3 times found that the ratio of hatching rate average 69.52 and 58.30%,
respectively. This result showed that McDonald cone bottom type did not suitable for hatching the
walking catfish eggs because it got less hatch rate. (3) The study of suitable density of hatching walking
catfish in McDonald jars incubator system system concave bottom used recirculating had completed
randomize experimental plan in block. The experiment had 2 blocks which were McDonald concave
bottom depth 4 and 8 cm and each blocks had 4 experiment groups that the density of walking catfish
eggs 5,000 6,800 9,200 and 12,000 eggs per liters. The result found that hatchling ratio compared with
fertilized catfish eggs which had density 5,000 6,800 9,200 and 12,000 eggs per liters had average equally
89.56, 86.14, 84.09 and 74.46% respectively that had different in significant statistic at p< .01. The
fertilized ratio of the eggs had average 96.54%, walking catfish eggs density 5,000 eggs per liters had the
highest hatchling ratio. The most suitable density of the eggs for use is at 9,200 eggs per liters.
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