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บทคัดย่อ 
 

พ่อแม่พันธ์ุปลาใบมีดโกน (Aeoliscus strigatus) จ านวน 25 ตัว ขนาดเฉลี่ย 11.68+0.556  เซนติเมตร เลี้ยง
ในถังขนาด 2  ลูกบาศก์เมตร ในระบบน้ าหมุนเวียนในโรงเพาะฟัก  ปลาใบมีดโกนมีพฤติกรรมการวางไข่เป็นฝูงช่วงเวลา 17.30 
– 20.00  นาฬิกา  ไข่มีสัณฐานกลมใส  ครึ่งจมครึ่งลอย เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย   1.106±0.028  มิลลิเมตร หยดน้ ามันมีหยด
เดียวปริมาตรเฉลี่ย  0. 208±0.013  ลูกบาศก์มิลลิเมตร  ระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัว  24 ช่ัวโมง 10 นาที  ที่อุณหภูมิน้ า  
28  องศาเซลเซียส  อัตรา การปฏิสนธิ เฉลี่ย 82.66 ± 9.66 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟัก เฉลี่ย 77.12 ± 11.43 เปอร์เซ็นต์ และ
อัตรารอดตายเฉลี่ย 52.38 ± 7.93 เปอร์เซ็นต์  ลูกปลาใบมีดโกนแรกฟักมีความยาวเหยียดเฉลี่ย 2.507±0.031 มิลลิเมตร  เริ่ม
กินอาหารหลังจากฟักเป็นตัว  24-32  ช่ัวโมง ให้แพลงก์ตอนพืชและโรติเฟอร์เป็นอาหาร  ลูกปลาเริ่มกินโคพีพอดได้เมื่ออายุ 1 
วัน กินอาร์ทีเมียแรกฟักร่วมกับโคพีพอดได้เมื่ออายุ 10 วัน ลูกปลาอายุ  15 วัน มีขนาดความยาวเหยียด เฉลี่ย 11.375±0.744  
มิลลิเมตร  และเริ่มมีพฤติกรรมการรวมฝูง ลูกปลาพัฒนารูปร่างเหมือนปลาตัวเต็มวัยในเวลา 23 วัน มีความยาวเหยียดเฉลี่ย  
17.156 ± 0.328 เซนติเมตร  
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Abstract 
 

Twenty five razorfishes (Aeoliscus strigatus) broodstock, average size of 11.68±0.556 cm , were 
raised in 2 m3 tank equipped with recirculation system . Spawning occurred naturally between 5.30 – 8.00 pm. 
The spawning behavior was group spawning. The average fertilizing rate was 82.66 ± 9.66 %, hatching rate was 
77.12 ± 11.43 % and survival rate was 52.38 ± 7.93%. Egg was transparent, roundish and semi-buoyancy, 
average diameter of 1.106±0.028 mm. Egg contained single oil drop, average volume 0.208±0.013 mm3. The 
hatching period was around 24 hours 10 minutes at water temperature 28oC.  The newly hatched larvae had 
average total length of 2.507±0.031 mm. Newly hatched razorfishes were fed phytoplankton and rotifers. 
Copepods were supplied from one day post hatching (1 DPH). Copepod and newly hatched artemia were 
supplied on 10 DPH. Schooling behavior of fish larvae was observed on 15 DPH, average total length 
11.375±0.744 mm. All fish larvae were developed in to juvenile stage within 23 DPH., average total length 
17.156±0.328 mm. 

 
Key words: Razorfish, Aeoliscus strigatus, spawning, embryo development, larval development , nursing 
Corresponding author : 127 Moo 8, Tambol Kokharm, Muang District, Samutsakorn Province 74000  Tel. 0 
3442 6220   e-mail : mi_chompunut2@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mi_chompunut2@yahoo.com


ค าน า 
 

ปลาใบมีดโกน (Aeoliscus strigatus) มีช่ือสามัญว่า  razorfish  หรือ  shrimpfish  อยู่ในครอบครัว
Centriscidae  มีลักษณะเด่นที่รูปร่างและวิธีการว่ายน้ า  รูปร่างบางและเกล็ดพัฒนาเหมือนเกราะบางใสหุ้มตัว  ว่ายน้ าหัวท่ิม
ลง  ล าตัวตั้งฉากกับพ้ืนตลอดเวลา  ท าให้สามารถแทรกเข้าไปอยู่ในซอกแคบๆ ระหว่างหนามหอยเม่นหรือกิ่งก้านของกัลปังหา
ได้เพื่อหนีศัตรูที่จะมาจับกิน  ปลาใบมีดโกนเป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก   กินแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร  จากการที่
มีลักษณะการด ารงชีวิตที่น่าสนใจจึงเป็นปลาทะเลสวยงามที่ตลาดมีความต้องการ มีการน าเข้าปลาใบมีดโกนจากต่างประเทศ 
และมีการลักลอบจับจากธรรมชาติจากทะเลไทยจ านวนมากจนเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
  การศึกษาการพัฒนาของคัพภะปลาใบมีดโกนจากพ่อแม่พันธ์ุที่เลี้ยงในโรงเพาะฟัก  และวิธีการอนุบาลปลา
ใบมีดโกนในโรงเพาะฟัก เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์ปลาใบมีดโกน จนถึงระยะเหมือนตัวเต็มวัย ปลา
ใบมีดโกนที่สามารถเพาะพันธุ์ได้จากโรงเพาะฟัก นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในทะเลแล้ว ยังส่งผลดีต่อตลาดปลา
สวยงามของไทย ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ  
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์

1. ศึกษาพัฒนาการของไข่และลูกปลาใบมีดโกน 
2. ศึกษาวิธีการอนุบาลปลาใบมีดโกนในโรงเพาะฟัก  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมระบบน้ าหมุนเวียน  
 ระบบน้ าหมุนเวียนซึ่งประกอบเอง 1 ชุด เป็นถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตรน้ า  2 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ส าหรับ
เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ ถังพลาสติก ปริมาตรน้ า 0.5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับรวบรวมไข่ปลาใบมีดโกน  ภายในถังมีระบบ
กรองชีวภาพ ประกอบด้วย เปลือกหอยนางรม และใช้โปรตีนสกิมเมอร์ (protein skimmer) โดยน้ าจากถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ (ก) 
จะไหลไปยังถังส าหรับรวบรวมไข่ปลาใบมีดโกน (ข) และไหลเข้าไปยังเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์ เพื่อเก็บสารอินทรีย์ส่วนเกินออก
จากน้ า (ค) และหมุนเวียนกลับมายังบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ  (ภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบน้ าหมุนเวียน 1 ชุด 
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ก. ถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตรน้ า 2 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 
ข. ถังพลาสติก ปริมาตรน้ า 0.5 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับรวบรวมไข่ปลาใบมีดโกน 

ค. โปรตีนสกิมเมอร ์
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การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 
เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุใบมีดโกน จ านวน 25 ตัว ใน ถังไฟเบอร์กลาส  ปริมาตรน้ า  2 ลูกบาศก์เมตร  ท่ีมีระบบน้ า

หมุนเวียน ให้อาหารวันละครั้ง เวลา 9.00 นาฬิกา ด้วยเคย (Mysids) ที่รวบรวมได้จากบ่อดินตามธรรมชาติ เสริมด้วยอาร์ที
เมียตัวเต็มวัยมีชีวิต ความเค็มน้ า 30 ส่วนในพัน ดูดตะกอนวันเว้นวัน เปลี่ยนถ่ายน้ าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ศึกษาพฤติกรรมการ
อยู่อาศัยของพ่อแม่พันธ์ุในที่กักขัง 

 

การเก็บรวบรวมไข่ปลา 
รวบรวมไข่ปลาใบมีดโกนโดยใช้กระชังผ้าโอล่อนแก้วกรองน้ าทีท่างน้ าล้น แยกไข่ปลาออกแล้วน ามาฟักในตู้กระจก  

ขนาดความกว้าง  26  เซนติเมตร  ยาว  51  เซนติเมตร  ลึก  39  เซนติเมตร  ให้อากาศผ่านหัวทรายเบาๆ  ท่ีความเค็ม  30  
ส่วนในพัน  
ศึกษาการพัฒนาของคัพภะ 

สุ่มไข่ปลาที่ได้รับการผสมจ านวน  30  ฟอง  เพื่อบันทึกเวลาทุกระยะของพัฒนาการของคัพภะ  วัดขนาดไข่  
ขนาดของถุงไข่แดง และหยดน้ ามัน  ( oil globule)  น ามาถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์  โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  
Dinocapture 2.0  ของกล้องถ่ายรูปดิจิตอลประกอบเลนส์ตา  (Dino-Lite-Digital Microscope) 

สูตรค านวณปริมาตรถุงไข่แดง  (Fukuhara, 1986 อ้างตาม สุทธิชัย, 2555)  
 ปริมาตรถุงไข่แดง = 4/3 π (R1)

2R2 
        โดยที่   R1 = ความยาวของแกนย่อย (รัศมีของถุงไข่แดงตามแนวขวาง)  
                  R2 = ความยาวของแกนหลัก (รัศมีของถุงไข่แดงตามแนวนอน)  
 

ประเมินอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตาย ตามวิธีของจิรยุทธ (2551) 
อัตราการปฏิสนธินับจ านวนไข่ที่เจริญถึงระยะ closing of blastopore เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจ านวน

ไข่ท้ังหมด แล้วหาค่าเฉลี่ย 
             อัตราการปฏสินธิ (เปอร์เซนต์) = จ านวนไข่ที่เจริญถึงระยะ closing of blastopore (ฟอง) X 100 
                                                              จ านวนไข่ท้ังหมด (ฟอง) 

การประเมินอัตราการฟัก  โดยใช้ไข่ท่ีศึกษาอัตราการปฏิสนธิ รอจนกระทั่งไข่ฟักเป็นตัว นับจ านวนปลา
เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับจ านวนไข่ปลาที่ได้รับการปฏิสนธิ  สังเกตและตรวจนับจ านวนลูกปลาเมื่ออายุ 15 วันเพื่อคิดเป็น
อัตรารอดตายจากลูกปลาที่ฟัก 

 

              อัตราการฟัก (เปอร์เซนต์) =        จ านวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว (ตัว)  X 100 
                                  จ านวนไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิ (ฟอง) 
              อัตราการรอด (เปอร์เซนต์) =    จ านวนลูกปลาอายุ 15 วันที่รอดชีวิต (ตัว) X 100 
                                  จ านวนลูกปลาที่ฟักออกจากไข่ (ตัว) 
การอนุบาล 
 น าลูกปลาที่ได้จากการฟักในตู้กระจกมาอนุบาลในถังไฟเบอร์ทรงกลม ปริมาตรน้ า   2 ลูกบาศก์เมตร โดยเตรียมน้ า
ไว้ครึ่งบ่อ ความเค็ม 28+2 ส่วนในพัน ศึกษาอาหารของลูกปลาใบมีดโกนในแต่ละช่วงอายุ ด้วย โรติเฟอร์ โคพีพอด และอาร์ที
เมียแรกฟัก ให้แพลงก์ตอนพืช (Chlorella sp.) เพื่อเป็นอาหารของโรติเฟอร์ ควบคุมคุณภาพน้ าให้มีค่าอัลคาไลน์อยู่ระหว่าง 
130–150  มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยใช้น้ าปูนใส  
 
ศึกษาพัฒนาการของลูกปลาใบมีดโกน 

สุ่มลูกปลาประมาณ 10 ตัวจากถังอนุบาล น ามา บันทึกภาพ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และ กล้องจุลทรรศน์  
Stereo microscope วัดขนาดความยาวของลูกปลา(total length) ระยะแรกฟักจนถึงอายุของลูกปลาที่มีพฤติกรรมในการ
รวมฝูงคล้ายตัวเต็มวัย  โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  Dinocapture 2.0  ของกล้องถ่ายรูปดิจิตอลประกอบเลนส์ตา  (Dino-Lite-
Digital Microscope) 

 
 
 



ตรวจวัดคุณภาพน้ า  
วิเคราะห์คุณภาพน้ าในถังเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ และถังอนุบาลลูกปลาโดยวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH)  

แอมโมเนีย ไนไตรท์ อุณหภูมิของน้ า และความเป็นด่าง ( alkalinity) ความเป็นกรด -ด่างด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด -ด่างยี่ห้อ 
Orion อุณหภูมิน้ าด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ  (thermometer) ที่มีช่วงระหว่าง  0-100 องศาเซลเซียส  ปริมาณแอมโมเนีย  
(ammonia: NH3-N) และไนไตรท์  (nitrite: NO2-N) ตามวิธีของ  Strickland and Parsons (1972) และความเป็นด่าง  
(alkalinity) ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980) 
 
ผลการศึกษา 
การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 
 ปลาใบมีดโกน จ านวน 25 ตัว ท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟักมี ขนาดเฉลี่ย 11.68+0.556 เซนติเมตร  พบว่าสามารถ
ปรับตัวในระบบน้ าหมุนเวียนได้ดี ไม่สามารถจ าแนกเพศจากลักษณะภายนอกได้ ปลาไม่ยอมรับอาหาร ส าเร็จรูปทุกรูปแบบ
กินเฉพาะอาหารมีชีวิต เช่น เคย โคพีพอด อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิต พฤติกรรมการรวมฝูงว่ายน้ าหนัเอาหัวปักลงเคลื่อนที่ข้ึน
ลงไปในแนวตั้งและแนวนอนอย่างช้าๆ เมื่อพบเหยื่อแต่ละตัวจะแยกออกจากฝูงพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างรวดเร็ว ในระหว่างนั้นจะ
ว่ายน้ าทางแนวนอนมากกว่าแนวตั้ง  ปลาจะตอบสนองต่อ เคย มากกว่าอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิต สังเกตได้จากปฏิกริยาการ
พุ่งเข้าหาเหยื่อ 

จากการเก็บข้อมูลในเบื้องต้น พบว่าการให้พ่อแม่พันธ์ุปลาใบมีดโกนกินเคยเพียงอย่างเดียวและต่อเนื่องเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วัน ปลาจะวางไข่อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อให้กินอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยติดต่อกันเป็นเวลา 4 วัน โดยไม่ได้กินเคย พ่อแม่
พันธุ์ปลาวางไข่น้อยลงจนหยุดวางไข่ และเมื่อให้พ่อแม่พันธ์ุปลาใบมีดโกนกลับมากินเคย ปลาจะกลับมาวางไข่อีกครั้ง 

พฤติกรรมผสมพันธ์ุวางไข่แบบรวมฝูง ในช่วงเวลา 17.30–20.00 นาฬิกา โดยปลาทั้งฝูงจะลอยข้ึนสู่ผิวน้ า และเมื่อ
ปล่อยไข่แล้วปลาทั้งฝูงจะจมลงสู่กลางน้ า สังเกตไม่พบการจับคู่เพื่อผสมพันธ์ุของปลา หรือการเกี้ยวพาราสี ไข่มีสัณฐานกลมใส 
เปลือกไข่มีสารเหนียวเล็กน้อยท าให้เกาะติดกันเป็นสายในระยะแรก หลังจากน้ันจึงแยกจากกันล่องลอยไปตามกระแสน้ าใน
ลักษณะครึ่งจมครึ่งลอย (pelagic egg) ไข่มีน้ าหนักมากกว่าน้ าเล็กน้อย เมื่อไม่มีกระแสน้ าจะจมลงอย่างช้าๆ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 1.106±0.028  มิลลิเมตร หยดน้ ามันมีหยดเดียว ปริมาตร ถุงไข่แดงเฉลี่ย  0.208±0.013 ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
ระยะห่างระหว่างถุงไข่แดงและเปลือกน้อยมาก ระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัว  24  ช่ัวโมง 10 นาที ท่ีอุณหภูมิน้ า 28 องศา
เซลเซียส  
 
พัฒนาการของคัพภะปลาใบมีดโกนในโรงเพาะฟัก มีระยะพัฒนาการดังนี้  

การปฏิสนธิ (Fertilization)  มีการรวมตัวของไซโตพลาสซึม (cytoplasmic cap)  (ภาพที่ 2a) 
ระยะแบ่งเซลล์ ( Cleavege)  การแบ่งเซลล์ครั้งแรกจะแบ่งเป็น 2 เซลล์ ภายในเวลา  1 นาที (ภาพที่ 2b) และ 4 

เซลล์ภายในเวลา 6 นาที (ภาพที่ 2c) มีการแบ่งเซลล์ติดต่อกันหลายครั้ง (cleavege) ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาคัพภะของ
ปลากระดูกแข็ง จนเกิดเป็นช้ันของเซลล์ (blastoderm) ที่ animal pole  

ระยะ Morular 7 ช่ัวโมง 3 นาที เซลล์มีขนาดเล็กลงมากจนมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน มี blastoderm ลักษณะ
คล้ายจานแบนเริ่มปกคลุม (ภาพที ่2i) 

ระยะ Blastula 7 ช่ัวโมง 31 นาที หลังจากปฏิสนธิช้ันของเซลล์เริ่มเป็นแผ่นหนาขึ้นและโค้งเป็นรูปโดม 
(blastodisc) ระยะนี้มีเซลล์เล็กๆที่มีขนาดต่างกันเรียงซ้อนกันหลายชั้น และค่อยๆ  แบนลงมาคลุมถุงไข่แดงเกิดชั้นเนื้อเยื่อท่ี
ห่อหุ้มไข่แดง (periblast) และเกิดช่องว่างระหว่าง blastoderm กับ periblast เรียกว่า blastocoel (ภาพที่ 2j) 

ระยะ  Gastrula  8  ช่ัวโมง  8  นาที  ช้ันของเซลล์ที่เรียงซ้อนกันหลายชั้นแผ่ลงมาคลุมไข่แดงโดยรอบและเพิ่ม
ความหนาขึ้นเป็นสัน  มีลักษณะคล้ายวงแหวนที่เรียกว่า  germ ring  (ภาพที่ 2k)  ตอนปลายของระยะนี้ไข่แดงจะถูกคลุมมาก
ขึ้นเหลือเฉพาะส่วนของ  yolk plug  จากนั้นจะเกิดสันของตัวอ่อน ( embryonic shield) บริเวณด้านบน ( dorsal lip) ของ
ช้ันเซลล์ดังกล่าว  

ระยะ Neurula และเกิด closing of blastopore 9 ช่ัวโมง 22 นาที จะเห็นรูปร่างของตัวอ่อน  (embryonic 
body) เป็นแนวชัดเจนและยาวขึ้นซึ่งเรียกว่าระยะ neurula และเกิด blastopore closure ซึ่งเป็นช้ันเซลล์ที่โค้งเป็นรูปโดม
แผ่ไปครอบคลุมพื้นท่ีไข่แดงทั้งหมดอย่างสมบูรณ์และปิดบริเวณด้านหาง (posterior end) ของตัวอ่อน ประมาณ 8 ช่ัวโมง ตัว
อ่อนยาวข้ึนและสังเกตได้อย่างชัดเจน (ภาพที ่2l) 



ระยะ Developing embryo-Somite 10 ช่ัวโมง 1 นาที มองเห็นการสร้างระบบประสาท  (neurulation) เริ่ม
แยกความแตกต่างระหว่างบริเวณส่วนหัว (cephalic region) และส่วนหาง (caudal region) มากขึ้น ตัวอ่อนเจริญและเริ่มยก
ตัวสูงขึ้นจากไข่แดง มีช่องว่างระหว่างตัวอ่อนกับเปลือกไข่ ( perivitelline space) กว้างขึ้น เป็นระยะที่ล าตัวเริ่มเกิดปล้อง 
(somite) (ภาพที่ 2m)  

ระยะ Developing embryo-Optic bud 11 ช่ัวโมง 57 นาที มองเห็นแกนกลางของล าตัวชัดขึ้น เห็นตาชัดเจน
และเริ่มเห็นเลนส์ตา เมื่อความยาวขางล าตัวยาวขึ้นจะมีการบิดตัวและมีการดิ้นเกิดขึ้น (ภาพที่ 2n) 20 ช่ัวโมง 2 นาที มองเห็น
การเต้นของหัวใจ (ภาพที่ 2o) 

ระยะฟัก (Hatching out) 24 ช่ัวโมง 10 นาที ลูกปลาจะดิ้นแรงและเคลื่อนตัวถี่ข้ึนจนเปลือกไข่แตกออกท าให้ตัว
ปลาหลุดออกจากเปลือกไข่ (ภาพที่ 2p) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 
 
             
 

                    
          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 พัฒนาการของคัพภะปลาใบมีดโกน  ( Aeoliscus strigatus) a) ระยะปฏิสนธิ ; b) ระยะ cleavage 2 เซลล์;  c) 
ระยะ 4 เซลล์;  d) ระยะ 8 เซลล์; e) ระยะ 16 เซลล์;  f) ระยะ 32 เซลล์; g) ระยะ 64 เซลล์;  h) ระยะ 128 เซลล์;  i) ระยะ 
Morula;  j) ระยะ Blastula;  k) ระยะ Gastrula;  l) ระยะ Neurula; m) ระยะ Developing embryo-Somite;  n) ระยะ 
Developing embryo-Optic bud;  o) หัวใจเต้น; p) Hatching out 
 
 เก็บข้อมูลไข่ปลาใบมีดโกน จ านวน 10 ครั้ง จากพ่อแม่พันธ์ุจ านวน 25 ตัว มีปริมาณไข่เฉลี่ย 477.40+59.35 ฟอง 
อัตราการปฏิสนธิ เฉลี่ย 82.66 ± 9.66 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟัก เฉลี่ย 77.12 ± 11.43 เปอร์เซ็นต์ และอัตรารอดตาย เฉลี่ย 
52.38 ± 7.93 เปอร์เซ็นต์ 
 

a)                          b)                         c)                            d) 

  e)                            f)                          g)                            h) 

       i)                            j)                           k)                            l) 

   m)                            n)                           o)                           p) 



ตารางที่ 1 แสดงปริมาณไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดของปลาใบมีดโกน (Aeoliscus strigatus) จากพ่อ
แม่พันธ์ุจ านวน 25 ตัว 
 

]
ครั้งท่ี 

ปริมาณไข่
ทั้งหมด (ฟอง) 

 

อัตราการปฏิสนธ ิ อัตราการฟัก อัตรารอดตาย 
ไข่ท่ีเจริญถึงระยะ 

closing of 
blastopore 

(ฟอง) 

เปอร์เซ็นต ์ ลูกปลาที่ฟัก 
เป็นตัว 
(ตัว) 

เปอร์เซ็นต ์ ลูกปลาอาย ุ
15 วัน 
(ตัว) 

เปอร์เซ็นต ์

1 556 496 89.209 450 90.726 211 46.889 
2 572 395 69.056 286 72.405 185 64.685 
3 493 317 64.300 276 87.066 190 68.841 
4 445 345 77.528 214 62.029 102 47.664 
5 512 477 93.164 405 84.906 213 52.593 
6 481 405 84.200 247 60.988 118 47.773 
7 411 371 90.268 296 79.784 154 52.027 
8 429 392 91.375 311 79.337 147 47.267 
9 483 406 84.058 363 89.409 180 49.587 
10 392 327 83.418 211 64.526 98 46.445 

ค่าเฉลี่ย 477.40+59.35 393.10+58.597 82.66+9.66 305.90+79.01 77.12+11.43 159.80+42.83 2.38+7.93 
 
การอนุบาล  
 ปากลูกปลาเปิดเมื่ออายุ 24 ช่ัวโมง ลูกปลาเริ่มกินอาหารหลังจากฟักเป็นตัว 24-32 ช่ัวโมง ให้อาหารเวลา 9.00 น. 
ลูกปลาอายุ 1-3 วัน ให้อาหารด้วยโรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 5-10 ตัวต่อมิลลิลิตร โดยจะเริ่มให้แพลงก์ตอนพืช (Chlorella sp.) 
เพื่อเป็นอาหารโรติเฟอร์ และหยุดให้แพลงก์ตอนพืชในวันท่ี 6 เมื่อลูกปลาอายุ 4 วัน เริ่มให้โคพีพอดที่ความหนาแน่น 4-5 ตัว
ต่อมิลลิลิตร เมื่อลูกปลาอายุ 10 วัน ใหก้ินอาร์ทีเมียแรกฟักที่ความหนาแน่น 5-6 ตัวต่อมิลลิลิตร ตรวจสอบความหนาแน่นของ
โรติเฟอร์  โคพีพอด และอาร์ทีเมียแรกฟัก ในช่วงเวลา 14.00 และ 19.00 หากมีความหนาแน่นของอาหารน้อยกว่า 2 ตัวต่อ
มิลลิลิตรให้เพิ่มอาหาร (ตารางที่ 2)  
 เริ่มดูดตะกอนเมื่อลูกปลาอายุ 3 วัน หรือพ้ืนก้นถังเริ่มสกปรก เติมน้ าในวันท่ี 1 ถึง 6 วันละ 10 เปอร์เซนต์ของบ่อ 
เมื่อลูกปลาอายุ 7 วันไปแล้วจึง เปลี่ยนถ่ายน้ าทุกวันวันละประมาณ 30-40 เปอร์เซนต์  ลูกปลาอายุ 15 วันพบพฤติกรรมการ
รวมฝูง จึงย้ายไปเลี้ยงในถังไฟเบอร์ ขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตรที่มีระบบกรองชีวภาพ  
 
ตารางที่ 2 อาหารของลูกปลาใบมีดโกนในแต่ละช่วงอายุ 

ชนิดของอาหาร อายุ (วัน) 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 15 วันข้ึนไป 

โรติเฟอร์ และแพลงก์ตอนพืช        
โคพีพอด       
อาร์ทีเมียแรกฟัก       
 
พัฒนาการของปลาใบมีดโกน มีระยะพัฒนาการดังนี้ 
 ลูกปลาแรกฟัก หรืออายุ 0 ช่ัวโมง (ภาพที่ 3a) มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 2.507±0.031 มิลลิเมตร ตัวปลาใส ระบบ
ทางเดินอาหารยังไม่พัฒนา ไม่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ ครีบต่างๆยังไม่เจริญ ล าตัวยังไม่ยืดตรง ระบบทางเดินอาหารยังไม่เจริญ 
ลูกปลามักลอยตัวนิ่งๆ เคลื่อนไหวช้า 
 อายุ 12 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 3.080±0.257 มิลลิเมตร (ภาพที่ 3b) ไข่แดงยุบลงไปมาก หยดน้ ามันยังคง
อยู่ ตัวยืดตรง  



 อายุ 24 ช่ัวโมง มีความยาวเหยียดเฉลี่ย 3.101±0.158 มิลลิเมตร  ปากปลาเปิด ปรากฎช่องเปิดของทวารหนัก ตา
เริ่มมีสีด าแต่ยังไม่พัฒนามาก (ภาพที่ 3c)  
 อาย ุ72 ช่ัวโมง (3 วัน) มีขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 3.162±0.038 มิลลิเมตร ดวงตาเป็นสีด า ถุงไข่แดงและหยด
น้ ามันหมดแล้ว ขากรรไกรล่างพัฒนาสมบูรณ์ เริ่มเห็นจุดสี (ภาพที่ 3d)  
 อาย ุ7 วัน มีขนาดความยาวเหยียดเฉลี่ย 4.519 ± 0.256 มิลลิเมตร มีระบบทางเดินอาหารที่แยกกันชัดเจนมากขึ้น 
มีการพัฒนาจุดสีชัดเจนขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปท้ังส่วนหัวและล าตัว สังเกตเห็นครีบหลังและครีบก้น (ภาพที่ 3e)  
 อายุ 9 วัน มีขนาดความยาวเหยียด เฉลี่ย 6.334 ± 0.712 มิลลิเมตร มีการพัฒนาจุดสีเต็มล าตัว มีระบบทางเดิน
อาหารที่สมบูรณ์ ก้านครีบหลังและครีบก้นชัดเจน (ภาพที่ 3f)  
 อายุ 15 วัน มีขนาดความยาวเหยียด เฉลี่ย 11.375±0.744  มิลลิเมตร  เริ่มมีพฤติกรรมการรวมฝูง  ปากมีลักษณะ
เป็นปากท่อ ว่ายน้ าหันเอาหัวปักลงเคลื่อนที่ข้ึนลงไปในแนวตั้ง  ล าตัวปลามองเห็นเป็นสีด า ก้านครีบแข็งบริเวณหางชัดเจน 
(ภาพที่ 3g)  
 อายุ 23 วัน ความยาวเหยียดเฉลี่ย 17.156 ± 0.328 เซนติเมตร มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ สังเกตพบแถบสีขาวกลาง
ล าตัว อวัยวะต่างๆพัฒนาเหมือนปลาตัวเต็มวัย (ภาพที่ 3h) 
 
ตารางที่ 3 พัฒนาการของลูกปลาใบมีดโกน 

อาย ุ ความยาวลูกปลา 
(มิลลิเมตร) 

การพัฒนาของลูกปลา 

0 ช่ัวโมง 2.507±0.031 ตัวปลาใส ระบบทางเดินอาหารยังไม่พัฒนา ไม่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ 
12 ช่ัวโมง 3.080±0.257 ไข่แดงยุบลงไปมาก หยดน้ ามันยังคงอยู่ ตัวยืดตรง 
24 ช่ัวโมง 3.101±0.158 ปากปลาเปิด ปรากฎช่องเปิดของทวารหนัก ตาเริ่มมีสีด าแต่ยังไม่พัฒนามาก 
72 ช่ัวโมง 3.162±0.038 ดวงตาเป็นสีด า ถุงไข่แดงและหยดน้ ามันหมดแล้ว ขากรรไกรล่างพัฒนาสมบูรณ์  

7 วัน 4.519 ± 0.256 ระบบทางเดินอาหารที่แยกกันชัดเจนมากขึ้น สังเกตเห็นครีบหลังและครีบก้น 
9 วัน 6.334 ± 0.712 มีการพัฒนาจุดสีเต็มล าตัว มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์  
15 วัน 11.375±0.744 เริ่มมีพฤติกรรมการรวมฝูงและว่ายน้ าหันหัวปักลงเหมือนพ่อแม่ 
23 วัน 17.156 ± 0.328 มีลักษณะเหมือนพ่อแม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  พัฒนาการของปลา ใบมีดโกน a) ลูกปลาใบมีดโกนแรกฟัก b) ลูกปลาอายุ 12 ช่ัวโมง c) ลูกปลาอายุ 1 วัน d)      
ลูกปลาอายุ 3 วัน e) ลูกปลาอายุ 7 วัน f) ลูกปลาอายุ 9 วัน g) ลูกปลาอายุ 15 วัน h) ลูกปลาอายุ 23 วัน 
 
 

g) h) 

c) b) a) 

f) e) d) 



คุณภาพน้ า 
คุณภาพน้ าในระบบน้ าหมุนเวียนเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ ความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH) 7.5-8 ปริมาณแอมโมเนีย 0.0-0.5 

ppm ปริมาณไนไตรท์ 0.0-0.01 ppm อุณหภูมิน้ าช่วงเช้าอยู่ระหว่าง 26-31.5 องศาเซลเซียส และช่วงบ่าย  27.5-32  องศา
เซลเซียส  ความเป็นด่าง 116-130 ppm 
 คุณภาพน้ าในถังอนุบาลลูกปลา ความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH) 8-8.5 ปริมาณแอมโมเนีย 0.0-0.25 ppm ปริมาณ 
ไนไตรท์  0.0-0.02 ppm อุณหภูมิน้ าช่วงเช้าอยู่ระหว่าง 27.5-31.0 องศาเซลเซียส และช่วงบ่าย 28-32 องศาเซลเซียส  ความ
เป็นด่าง 129-145 ppm 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

พ่อแม่พันธ์ุปลาใบมีดโกนที่เลี้ยงในระบบน้ าหมุนเวียน  พฤติกรรมว่ายน้ าหนัเอาหัวปักลงเคลื่อนที่ข้ึนลงไปในแนวตั้ง
อย่างช้าๆ เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่พบในธรรมชาติ กินอาหารได้ดี ปลาจะตอบสนองต่อ เคย มากกว่าอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิต 
สังเกตได้จากปฏิกริยาการ พุ่งเข้าหาเหยื่อ  ความถี่ของการวางไข่จะ ต่อเนื่อง หากได้รับเคยอย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 5 วัน 
สอดคล้องกับ Yuan-Shing et al. (2010) ที่ระบุไว้ว่าอาหารที่ดีที่สุดของพ่อแม่พันธ์ุปลาใบมีดโกน คือ Neomysis  และจาก
รายงานของ  Lopes et al. (2006) ท่ีศึกษาอาหารในกระเพาะของ Snipefish (Macroramphosus gracilis) และ Boarfish 
(Capros aper) ชายฝั่งของโปรตุเกส พบว่า Mysid shrimps เป็นอาหารหลักท่ีส าคัญ  

พบพฤติกรรมวางไข่เป็นฝูง โดยปลาทั้งฝูงจะลอยข้ึนสู่ผิวน้ า และเมื่อปล่อยไข่แล้วปลาทั้งฝูงจะจมลงสู่กลางน้ า 
สังเกตไม่พบการจับคู่เพื่อผสมพันธ์ุของปลา หรือการเกี้ยวพาราสี เปลือกไข่ปลาใบมีดโกนมีสารเหนียวเล็กน้อยท าให้เกาะติดกัน
เป็นสายในระยะแรก หลังจากนั้นจึงแยกจากกันล่องลอยไปตามกระแสน้ า อาจเป็นไปได้ว่าสภาพบ่อเลี้ยงใส่แต่เพียงหอยเม่นให้
เป็นที่หลบซ่อนไม่มีพรรณไม้น้ า อย่างไรก็ตาม Oliveira et al. (1993) รายงานผลการศึกษาปลา longspine snipefish ท่ีอยู่
ในครอบครัวเดียวกัน ในบ่อเลี้ยงขนาดใหญ่ ก็ไม่พบการสร้างรัง พบพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี หลังจากน้ันตัวผู้และตัวเมียจะ
จับคู่กันลอยขึ้นสู่ผิวน้ า ใช้ส่วนหางเกาะเกี่ยวกันปล่อยไข่และน้ าเช้ือใกล้ผิวน้ าแล้วจึงแยกกัน จมลงกลับเข้าฝูง 

ปลาใบมีดโกนไม่สามารถจ าแนกเพศจากลักษณะภายนอกได้ วางไข่ในช่วงเวลา 17.30–20.00 นาฬิกา ใกล้เคียงกับ
รายงานของ Yuan-Shing et al. (2010) อยู่ในช่วง 18.30–20.30 นาฬิกา ปริมาณไข่ท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุปลาทดลองจ านวน 
25 ตัว ท่ีวางไข่ต่อเนื่องในแต่ละวัน 5 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 477.40+59.35 ฟอง ขณะที่ Yuan-Shing et al. (2010) รายงาน
ว่าปลาใบมีดโกนเพศเมีย 1 ตัวมีไข่ 1-43 ฟองต่อการวางไข่ 1 ครั้ง  

อุณหภูมิมีผลต่อระยะเวลาในการฟัก การศึกษาครั้งน้ีฟักไข่ท่ีอุณหภูมิน้ า 28  องศาเซลเซียส  ระยะเวลาในการฟัก
ออกเป็นตัว 24 ช่ัวโมง 10 นาที ซึ่ง Yuan-Shing et al. (2010) รายงานระยะเวลาในการฟักออกเป็นตัว  31 ช่ัวโมง  ท่ี
อุณหภูมิน้ า 25±1  องศาเซลเซียส  และนานกว่าไข่ปลาทูท่ีมีขนาดของไข่เล็กกว่าที่เป็น Pelagic egg เช่นกัน ซึ่งมีระยะเวลาใน
การฟักออกเป็นตัว16 ช่ัวโมง 30 นาที ท่ีอุณหภูมิน้ า 31  องศาเซลเซียส การพัฒนาคัพภะช้ากว่าปลาทูเล็กน้อย  ปลาใบมีดโกน
มีพัฒนาการจนเริ่มมองเห็นการเต้นของหัวใจในเวลา  20  ช่ัวโมง 2 นาที ขณะที่คัพภะของปลาทูเริ่มมองเห็นการเต้นของหัวใจ
ในเวลา 13 ช่ัวโมง 3 นาที (สุทธิชัย และคณะ, 2555) 

สามารถเลี้ยงปลาใบมีดโกนในตู้กระจกท่ีมีขนาดความยาวมากกว่า 60 เซนติเมตร โดยไม่จ าเป็นต้องมีพื้นท่ีกว้าง 
แต่ยังพบข้อจ ากัดของปลาใบมีดโกนที่กินแพลงก์ตอนสัตว์ตลอดช่วงของพัฒนาการ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะพัฒนา
อาหารส าเร็จรูปท่ีมีขนาด รูปร่าง ท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมและลักษณะการกินอาหารของปลาใบมีดโกน เพ่ือน าไปสู่การเลี้ยง
ปลาใบมีดโกนเชิงพาณิชย์ 
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