
การพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus 
ยงยุทธ  ทักษญิ  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์น้ํา 

----------------------------- 
 

๑. คํานํา 
 ปลาเสือตอเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากมีรสดีและ
ได้รับความนิยมเลีย้งเป็นปลาสวยงาม ประกอบกับปลาเสือตอในประเทศไทย ปัจจุบันจับได้จากแหล่งน้ําน้อยมาก
หรือเกือบไม่มีเลย ทําให้มีราคาสูง Smith(๑๙๔๕) รายงานว่าพบปลาเสือตอทั่วไปในประเทศทางเขตร้อน เช่น  
อินเดีย พม่า มาเลเซียและไทย สําหรับประเทศไทยนั้นพบอยู่ในบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาตอนกลาง แม่น้ําป่าสัก  
แม่น้ําน่านโดยเฉพาะบึงบอระเพ็ด แม่กลองและแม่น้ําโขง และต่อมาได้มีการศึกษาและจําแนกชนิดของปลา
เสือตอใหม่ โดยชวลิตและคณะ(๒๕๔๓) รายงานว่าปลาเสือตอลายใหญเ่คยใช้ช่ือสกุลเป็น Datnioides ซ่ึงเป็น

ท่ีรู้จักกันมานาน แต่ Roberts & Kottelat(๑๙๙๔) กําหนดชื่อสกุลใหม่เป็น Coius โดย Kottelat(๑๙๙๘) ได้
ใช้ช่ือวิทยาศาสตร์ใหม่เป็น Coius  pulcher กับปลาเสือตอชนิดที่พบในลุ่มน้ําเจ้าพระยา แม่กลอง และลุ่มน้ํา
โขง ในขณะทีป่ลาเสือตอชนิดที่พบในบอร์เนียว สุมาตรา ใช้ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coius  microlepis อีกทั้ง
ชวลิตและคณะ(๒๕๔๓) รายงานว่า ปลาเสือตอของไทย สามารถจําแนกออกเป็น ๒ ชนิด คือ ปลาเสอืตอลาย
ใหญ ่ Coius  pulcher และปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ซึ่งปลาเสือตอลายเล็กจะมี
ลักษณะคล้ายกับปลาเสือตอลายใหญแ่ต่มีลายขวางสีดําพาดลําตัว ๕-๖ ลาย ที่แคบกว่ามาก  
 สถานภาพของปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus  ขณะนี้ยังมีปริมาณชุกชุมในแม่น้ํามลู 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ชาวประมงสามารถรวบรวมลูกปลา
เสือตอลายเล็ก ขนาดประมาณ ๒ เซนติเมตร จํานวนมาก ส่งจําหน่ายเข้าตลาดปลาสวยงาม โดยประทักษ์และ
คณะ (2552) รายงานว่า ราคาปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ขนาดปลานิ้ว ความยาว ๒-๓ 
ซม. ณ.ตลาดปลาสวยงามจตุจักร กรุงเทพฯ ราคาตัวละประมาณ ๒๕๐-๕๐๐ บาท 
 สําหรับการเพาะพันธ์ุปลาเสือตอลายเล็ก  Coius  undecimradiatus กรมประมงโดยสถานีประมง
จังหวัดนครสวรรค์ ประสบผลสําเร็จในการเพาะพันธ์ุต้ังแต่ปี พศ. ๒๕๒๕ และประสบผลสําเร็จในการอนุบาล
เมื่อปี พศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา ซึ่งการรวบรวมข้อมูลด้านการเพาะพันธ์ุและการอนุบาลปลาเสือตอลายเล็ก Coius  
undecimradiatus ในครั้งนี้ เกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
การเพาะและอนุบาลปลาเสือตอลายเล็ก สร้างรายได้ต่อไป 
 

๒. ชีววิทยา 
 ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus เป็นปลาในกลุ่มคล้ายปลากะพง อาศัยอยู่ในน้ําจืด
ตามแม่น้ําและบึงธรรมชาติที่มีพรรณไม้น้ําและกิ่งไม้ ตอไมท้ี่จมน้ํา เป็นปลากินเนื้อ กินลูกปลา กุ้งและแมลงน้ํา
เป็นอาหาร ผสมพันธ์ุจับคูแ่ละวางไข่เป็นไข่ลอยจํานวนมากเช่นเดียวกับปลากะพง (ชวลิตและคณะ,2543) 
รายงานรูปร่างปลาเสือตอลายเล็ก มีลกัษณะคล้ายปลาเสือตอลายใหญ่ แต่มีลายขวางสีดําที่แคบกว่ามาก 
จํานวน 5-6 ลาย พาดบนส่วนหัวและลําตัวโดยเฉพาะลายที่ส่วนอกยาวคาดไม่ถึงด้านท้อง และมีจุดสังเกตุอีก
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อย่างหนึ่งคือ ความลาดเอียงของส่วนหัวจากบริเวณปากถึงโคนครีบหลัง ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  
undecimradiatus จะมีความลาดชันน้อยกว่าปลาเสือลายใหญ่ ใหญ ่Coius  pulcher (ภาพที่ ๑ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  ปลาเสือตอลายใหญ่  Coius  pulcher      ปลาเสือตอลายเล็ก  Coius  undecimradiatus 
ที่มา :ชวลิตและคณะ (๒๕๔๓)  

 

ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus จะมีนิสัยการกินอาหาร ดักซุ่มรอเหยื่อ
เช่นเดียวกับปลาเสือตอลายใหญ ่ (ยงยุทธและคณะ,๒๕๒๗ ข ) และลกูปลาเสือตอลายเล็กขนาดเล็กก็ชอบกิน
ไรแดงเหมือนกับลูกปลาเสือตอลายใหญ่และสามารถกินอาหารประเภทไข่ปลา เช่น ไขป่ลาสวาย ไข่ปลาไน ได้
เป็นอย่างดี โดยการแขวนรังไข่ของปลาเหล่านั้นไว้กลางบ่อ โดยลูกปลาเสือตอจะรวมกลุ่มเข้ามาแย่งกดักินเป็น
อาหาร และสรุปว่าแนวทางในการฝึกปลาเสือตอขนาดเล็กกินอาหารที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ควรเป็นอาหาร
ประเภทเนื้อที่มีกลิ่นคาวจัด (ยงยุทธและบุญยืน,๒๕๒๘) 

 

ลักษณะไข่และปริมาณไข ่
ไข่ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ที่ได้จากการเพาะพันธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ มี

ลักษณะเป็นไขล่อย สีเหลืองใส มีหยดน้ํามันขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย ๐.๘ มิลลิเมตร แม่ปลา
ขนาดความยาว ๑๕ เซนติเมตร น้ําหนัก ๓๐๐ กรัม วางไข่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ฟอง (ยงยุทธและบุญยืน,
๒๕๒๗ ก ) 

 

๓..การเพาะพันธ์ุ 
ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus กรมประมง โดยสถานีประมงจังหวัด

นครสวรรค ์ รายงานว่าสามารถเพาะพันธ์ุได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยการปล่อยพ่อแม่พันธ์ุลงเลี้ยงในบ่อซีเมนต์
ต้ังแต่ปี พศ. ๒๕๒๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  การวิวัฒนาการของรงัไข่และถุงน้าํเชื้อ 
  ยงยุทธ (๒๕๓๑) รายงานผลการตรวจสอบอวัยวะภายในของปลาเสือตอลายเล็ก Coius  
undecimradiatus ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด 4 ตารางเมตร ปรากฏว่าในเดือน สิงหาคม-กันยายนไม่สามารถ
แยกเพศได้ (ไมส่ามารถแยกไดว่้าเป็นรังไข่หรอืถุงน้ําเชื้อ) และปลาเสอืตอลายเล็กเพศเมยีจะเริ่มมีวิวัฒนาการของ
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รังไข่เจริญขึ้น ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนเรื่อยๆ ไปจนถึงมิถุนายน ส่วนปลาเสือตอเพศผู้จะตรวจพบน้ําเชื้อต้ังแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม โดยน้ําเชื้อของปลาเสือตอจะมีสีขาวขุน่ 

การวิวัฒนาการของรงัไข่,ถุงน้ําเชื้อ 
 

ระยะเวลา ผลการตรวจสอบ 

     สิงหาคม 
     กันยายน 
     พฤศจิกายน 
     กุมภาพันธ์ 
 
     มีนาคม 
     เมษายน 
     พฤษภาคม 
     ปลายเดือนพฤษภาคม 

     ไมส่ามารถแยกรังไข่หรือถุงน้ําเชื้อ 
     ไมส่ามารถแยกรังไข่หรือถุงน้ําเชื้อ 
     พบรังไข่ (ขนาดประมาณหลอดกาแฟ) 
     ปลาเสือตอเพศผู้มีน้ําเชื้อสมบูรณ ์
     ปลาเสือตอเพศเมียท้องอูมขยายพอสมควร 
     ปลาเสือตอวางไข่ 
     ปลาเสือตอวางไข่ 
     ปลาเสือตอวางไข่ 
    ปลาเสือตอเพศผู้ไม่มีน้ําเชื้อ 

 

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์
  สามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ในบ่อซีเมนตข์นาด 
๔ ตารางเมตร อัตราปล่อย ๑ คู่/ตารางเมตร และใส่ดินปนทรายที่พ้ืนบ่อหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร พร้อม
กับใส่ท่อเซลโลกรีต(ท่อใยหนิ)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว วางเอียงทํามุม ๖๐ องศา ที่มุมบ่อทั้ง ๔ มุม  เพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยให้ปลาเสือตอลายเล็กหลบซอ่น และให้ลูกปลาตะเพียน, ปลาไน ขนาด ๒-๓ เซนตเิมตรเป็น
อาหาร โดยใส่ลูกปลาเหล่านั้นลงในท่อด้นบน ปลาเสือตอที่อยู่ด้านล่างจะว่ายขึ้นมาฮุบเหยื่อได้สะดวกตั้งแต่
เดือนมิถุนายน-กันยายน และให้กุ้งฝอยเป็นอาหารสมทบในเดือนตุลาคม-มกราคม เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฉีดวิตามินอีในรูปของสารละลายความเข้มข้น ๙๐-๑๒๐ มิลลิกรัม/ปลาเหยื่อ ๑ กก. เข้าบริเวณช่องท้อง
ของลูกปลาไนแล้วใหลู้กปลาไนเหล่านั้นเป็นอาหารของปลาเสือตออีกที่หนึ่งและตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ให้ลูกปลา+วิตามินอี(ในรูปของสารละลาย) สัปดาห์ละครั้ง ปรากฏว่าปลาเสือตอวางไข่โดยวิธีธรรมชาติในบ่อ
ซีเมนต์ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม (ยงยุทธและคณะ,๒๕๒๕ ; ยงยุทธและคณะ,๒๕๒๖) ต่อมา
ดําเนินการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเสือตอลายเล็กเหล่านั้นด้วยลูกปลาขนาด ๒-๓ ซม.และกุ้งฝอย  วันละครั้งโดย
ใส่อาหารลงในท่อเซลโลกรีต(ท่อใยหิน)เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าปลาเสือตอวางไข่โดยวิธีธรรมชาติในบ่อซีเมนต์
ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม(ยงยุทธและบุญยืน๒๕๒๗ ข ) 
  สุอินทรแ์ละนาวนิ(๒๕๓๗) เลีย้งพ่อแม่พันธ์ุปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ในบ่อ
ซีเมนต์ขนาด ๔ ตารางเมตร อัตราปล่อย ๖-๑๐ ตัว/ตารางเมตร อัตราส่วนเพศผู้:เพศเมีย ๔:.๒ - ๘:๒  และใส่
ดินร่วนปนทรายที่พ้ืนบ่อหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ใช้ลูกปลาตะเพียนขาว และปลาไนมีชีวิต ขนาดความ
ยาว ๒-๓ เซนติเมตรเป็นอาหาร ให้อาหารแบบวันเว้นวันและแต่ละครั้งให้กินจนอิม่ ในช่วงระหว่างเดือน 
มกราคม-กุมภาพันธ์ จะฉีดวิตามินอี (Natural vitamin E) เข้าสู่ช่องท้องปลาเหยื่อสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในอัตรา
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วิตามินอี ๒๐๐ IU/ปลาเหยื่อ ๑ กก. แล้วนําเอาไปให้พ่อแม่ปลากินเป็นอาหาร ปรากฏว่าปลาเสือตอวางไข่โดย
วิธีธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ในเดือน มีนาคม 
 

  การเพาะพันธุ ์
  การเพาะพันธุโ์ดยวิธีธรรมชาติ 
  ยงยุทธ และคณะ (๒๕๒๕,๒๕๒๖) เลี้ยงพ่อแมพั่นธ์ุปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus 
ในบ่อซีเมนต์ขนาด ๔ ตารางเมตร ปรากฏว่าปลาเสือตอสามารถวางไข่โดยวิธีธรรมชาติ ไข่ปลาเสือตอจะมีสี
เหลือง เป็นลักษณะไข่ลอย มไีขมันมาก ต้องช้อนตักไข่ออกมาฟักในภาชนะอื่น จากการสังเกตพบว่าไข่ที่ได้รับ
การผสมจะมีน้าํหนักมากกว่าไข่ที่ไม่ได้รับการผสม โดยไขท่ี่ได้รบัการผสมหรือไข่ที่มีการวิวัฒนาการ จะลอย
ปริ่มๆ น้ํา แต่ไข่ก็ไม่ได้รับการผสม (ไข่เสีย) จะลอยอยู่ผิวน้ําและมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ก่อนที่พ่อ
แม่พันธ์ุปลาเสอืตอจะวางไข่ ๓-๔ วัน จะสังเกตเห็นมีไขมนัลอยอยู่ในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ แล้วต่อมาปลาเสือตอ
จะวางไข่ในตอนเช้ามืดในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  
  ยงยุทธ และบุญยืน (๒๕๒๗ ก. ) คัดเลอืกพ่อแมพั่นธ์ุปลาเสือตอ Coius  undecimradiatus เพศผู้
และเพศเมียทีม่ีน้ําเชื้อและไข่ดี มาปล่อยรวมกันในบ่อซเีมนต์ขนาด ๔ ตารางเมตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ุ-
พฤษภาคม ปลาเสือตอจะเริ่มผสมพันธ์ุในตอนหัวค่ํา เวลาประมาณ๑๙.๐๐ น.ในวันที่มีอากาศมืดคลึ้ม 
อุณหภูมิน้ําประมาณ 27-28°c ปลาเพศผู้และเพศเมียจะว่ายเคล้าเคลียและรัดกัน โดยปลาเพศเมียจะปล่อย
ไข่สีเหลืองใสออกมา และปลาเพศผู้จะปลอ่ยน้ําเชื้อสีขาวขุ่นออกมาผสมกับไข่ จากนั้นไข่ของปลาเสือตอจะ
ลอยตัวกระจายขึ้นผิวน้ํา  แม่ปลาขนาดความยาว ๑๕ เซนติเมตร น้ําหนัก ๓๐๐ กรัม วางไข่ประมาณ ๒๐,
๐๐๐ ฟอง อัตราการฟักไข่ประมาณ ๙๕% โดยไข่ที่ได้รับการผสมกับไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะมีลักษณะ
แตกต่างกันดังนี้ 

ไข่ได้รับการผสม     ไข่ไม่ได้รับการผสม 

๑  น้ําหนักมากกว่า ลอยปริ่มน้ําหรือกลางน้ํา             ๑.  น้ําหนักน้อยกว่า ลอยอยู่ผิวน้ํา 

๒ ไขมีสีเหลือใส รูปร่างลักษณะกลม                        ๒.  ไข่มีสีเหลืองขาว รูปร่างลักษณะบิดเบี้ยว 

๓ ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน ์ผนงัไข่จะสะท้อนแสง         ๓.  ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน ์ผนงัไข่ไม่สะท้อน 
เห็นเป็นสีชมพูอ่อน         แสง 

ไข่จะฟักออกเป็นตัว ๑๕-๑๗ ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิน้ํา ๒๘°c 
  การเพาะพันธุโ์ดยวิธีฉีดฮอรโ์มน 
  หน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืดเขื่อนปากมูล กรมประมง รวบรวมพันธ์ุปลาเสือ
ตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ที่มีความสมบรูณเ์พศจากแมน่้ํามลู จังหวัดอุบลราชธาน ี มาทําการ
เพาะพันธ์ุโดยวิธีฉีดฮอร์โมน โดยฉีดฮอรโ์มนให้กับแม่พันธ์ุ ๒ ครั้ง ครั้งแรกฉีดฮอรโ์มน HCG ๕๐๐ IU ทิ้งไว้ ๑๒ 
ช่ัวโมง ครั้งที่สอง ฉีดฮอร์โมน Suprefact ในอัตรา ๓๐ ไมโครกรัม ร่วมกับMotilium  ในอัตรา ๑๐ มิลลิกรัม /
น้ําหนักแม่พันธ์ุ ๑ กิโลกรัม  ส่วนพ่อพันธ์ุฉีดฮอร์โมน Suprefact ในอัตรา ๓๐ ไมโครกรัม ผสมกับ Motilium 
ในอัตรา ๑๐ มิลลิกรมั/น้ําหนักพ่อพันธ์ุ 1 กิโลกรัม พรอ้มกับการฉีดฮอร์โมนให้กับแม่พันธ์ุครั้งที่สอง พบว่า
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หลังจากนั้น ๘ ช่ัวโมง สามารถรีดไข่และน้าํเชื้อของปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatusผสมพันธ์ุ
ได้ และฟักไข่ได้ลูกปลาเสือตอลายเล็ก จํานวน ๗๐ ตัว และอนุบาลได้ลูกปลาอายุ ๒๐ วัน จํานวน ๑๑ ตัว 

  สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดมุกดาหารรวบรวมพันธ์ุปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus จากแม่น้ํา
โขงขนาดน้ําหนัก ๑๙๐-๓๐๐ กรมั นํามาเลี้ยงในบ่อซเีมนต์ขนาด ๖ ตารางเมตร ใส่ทอ่ P.V.C. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จํานวน ๒ ท่อน/บ่อ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลบซ่อนของปลา เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกวัยอ่อน
ผสมวิตามินอี และลูกกุ้งลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ฉีดฮอร์โมนให้กับพ่อแม่พันธ์ุ  ๒๗ ตัว(เพศเมีย ๙ ตัว 
เพศผู้ ๑๘ ตัว)  โดยนําพ่อแม่พันธุ์มาทําการฉีดฮอร์โมน ๒ ครั้ง ครั้งแรกแม่พันธ์ุฉีดฮอร์โมน Suprefact ใน
อัตรา ๑๐ ไมโครกรัม ผสมกับMotilium ในอัตรา ๑๐ มลิลิกรัม /น้ําหนักแม่พันธ์ุ ๑ กิโลกรัม ส่วนพ่อพันธ์ุฉีด
ฮอร์โมน Suprefact ในอัตรา ๕ ไมโครกรมั ผสมกับ Motilium ในอัตรา ๑๐ มิลลกิรัม/น้ําหนักพ่อพันธ์ุ ๑ 
กิโลกรัม หลังจากนั้น ๑๘-๒๐ ช่ัวโมง ทําการฉีดฮอร์โมนครั้งที่ ๒ โดยแมพั่นธ์ุฉีดฮอร์โมน Suprefact ในอัตรา 
๓๐ ไมโครกรมัผสมกับ Motilium ในอัตรา ๑๐ มลิลกิรัม พ่อพันธ์ุฉีดฮอร์โมน Suprefact ในอัตรา ๑๐ 
ไมโครกรัมผสมกับ Motilium ในอัตรา 10 มิลลิกรัม/น้าํหนักพ่อพันธ์ุ ๑ กิโลกรัม แล้วปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุ
ผสมกันเองตามธรรมชาติผลปรากฏว่าปลาเสือตอไม่วางไข่ และให้ขอ้แนะนําว่าจะต้องหาแนวทางในการที่
จะเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาเสือตอให้มีไข่แก่และน้ําเชื้อสมบูรณ์ (ชัยศิริและคณะ,2536) 
 

  การพัฒนาของไข่และปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อน 
  ไข่ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus เป็นไข่ลอย ลักษณะกลม มีสเีหลืองใส  
มีหยดน้ํามัน(Oil  drop)ขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘ มม. ไข่จะฟักออกเป็นตัวในเวลา ๑๕-๑๗ 
ช่ัวโมง ณ. อุณหภูมิน้ํา ๒๘ °c (รูปที่ ๑-๑๗ ของภาพที่ ๒) 
  ลูกปลาเสือตอที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆ  ระยะแรกจะหงายท้องเอาส่วนของถุงไข่แดงขึ้น การ
เคลื่อนไหวจะใช้ส่วนหางโบกไปมา ลูกปลาจะล่องลอยในน้ํา ลูกปลาอายุ ๑ วันจะมขีนาดความยาวประมาณ 
๐.๑๕ ซม. ตาและปากอยู่ระหว่างการเจริญวิวัฒนาการ เส้นเลือดตามลําตัวเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น การ
เคลื่อนไหวลูกปลาจะลอยตัวในแนวดิ่งตามกระแสน้ํา บางขณะจะว่ายเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง อายุ ๒-๓ วัน ลูก
ปลาจะมีขนาดความยาวประมาณ ๐.๒ ซม. เส้นเลือดปรากฏตามลําตัวมากขึ้น ตาและปากเจริญวิวัฒนาการ
สมบูรณ์ ถุงไข่แดงยุบเกือบหมด ลูกปลาจะวายเคลื่อนไหวในแนวขนาน อายุ ๔ วัน ลูกปลากินตัวอ่อนของ 
Zooplankton เป็นอาหาร ปากของลูกปลาเริ่มปรากฏ ฟันเขี้ยว ให้เห็นชัดเจน กระเพาะลมปรากฏ
ชัดเจน มีขนาดความยาวประมาณ ๐.๒-๐.๓ ซม. และลําตัวมีสีเงิน อายุ ๕ วัน ลูกปลากินตัวอ่อนของ 
Zooplankton และไรแดง เป็นอาหาร หยดน้ํามัน(Oil  drop)ในช่องท้องมีขนาดเล็กลง ลําตัวมคีวามยาว 
๐.๓-๐.๔  ซม. อายุ ๗ วัน ลูกปลามีขนาดความยาวประมาณ ๐.๔ ซม. หยดน้ํามัน(Oil  drop)ในช่องท้อง
กําลังจะหายไป กินไรแดงเป็นอาหารได้ (รูปที่ ๑๘-๒๒ ของภาพที่ ๒) อายุ ๑๓ วัน ลูกปลากินไรแดงได้ดี มี
ขนาดความยาว ๐.๖ -๐.๗ ซม.และมีลักษณะเหมือนพ่อแม่พันธ์ุแต่ลําตัวยังเป็นสีเงินอยู่ อายุ 30 วัน ลูกปลามี
ขนาดความยาวประมาณ ๑ ซม.มีลักษณะเหมือนพ่อแม่พันธ์ุทุกประการ ตลอดจนมีสีตามลําตัวเป็นสีเหลืองสลับ
ดําเห็นได้ชัด(ยงยุทธและบุญยืน,๒๕๒๗ ก ) 
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ตารางที่ ๑ รายละเอียดและระยะต่างๆ ของพัฒนาการของไข่และลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อน 
 

รูปที ่ ระยะเวลาหลงัการผสม ขั้นตอนในการพัฒนาดา้นคพัภะ 

๑ - ไข่ได้รับการผสม  ยังไม่มีการแบ่งเซลล ์
๒ ๑๕ นาท ี One  cell  stage  ;  หลังจากไข่ได้รับการผสมประมาณ 

๑๕ นาท ี ตรวจพบทางด้าน animal  pole  จะมีลักษณะ
เป็นเซลล์ขนาดใหญ่นูนขึ้นมา 

๓ ๒๕ นาท ี First  cleavage  stage  ;  เซลล์บริเวณ animal  pole  
แบ่งตัวออกเป็น  ๒  เซลล ์ เท่าๆ กัน 

๔ ๔๐ นาท ี Second  cleavage  stage  ;  เซลล์แต่ละเซลลแ์บ่งตัว 
 ออกเป็น  ๒  เซลล ์ รวมเปน็  ๔  เซลล ์

๕ ๕๐ นาท ี Third  cleavage  stage  ;  จากระยะ  4  เซลล์  ในแต่
ละเซลลจ์ะแบ่งตัวออกเป็น  ๒  เซลล ์ รวมเป็น  ๘  เซลล ์

๖ ๑ ช่ัวโมง Fourth  cleavage  stage  ;  จากระยะ 8 เซลล ์ก็จะเกดิ
การแบ่งเซลล์เป็นครั้งที่ ๔ เกิดเซลล์ใหม่ขึน้อีก ๘ เซลล ์
รวมเป็น ๑๖ เซลล ์ โดยจะเรยีงตัวอยู่บนพื้นด้านบนของถุง
อาหาร 

๗ ๑ ช่ัวโมง ๑๕ นาที Fifth cleavage stage  ;  จากเดิม ๑๖ เซลล์จะแบ่งตัว
เพิ่มขึ้น ๓๒ เซลล ์ลักษณะเซลล์จะซ้อนกัน ๒ ช้ันและเซลล์
เริ่มเบียดกันหนาแน่นทําให้ดูเซลลม์ีรูปร่างไม่แน่นอน 

๘ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที Sixth cleavage stage ;  เซลล์จะแบ่งตัวฟูหนามากขึ้น
ลักษณะของเซลล์เล็กเบียดติดกันแน่นมากจํานวน ๖๔ 
เซลล ์

๙ ๒ ช่ัวโมง Blastular stage :  เซลล์แบ่งตัวฟูหนามากที่สุด  ซึง่
ปริมาณเซลล์จะแบ่งตัวขึ้นจนติดผนังไข่ ภายในจะพบ
ช่องว่างระหว่างเซลล์กับพ้ืนบนของถุงไข่แดงเรียกว่า 
blastocoel 
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ตารางที่ ๑ (ต่อ) 
 

รูปที ่ ระยะเวลาหลงัการผสม ขั้นตอนในการพัฒนาดา้นคพัภะ 
๑๐ ๒ ช่ัวโมง ๒๕ นาที Gastrular stage ;  หลังจากที่เซลล์แบ่งตัวเต็มที่แล้วภายใน

กลุ่มเซลล์ก็จะมีการจัดเรียงตัวขึ้นเป็นเนื้อเยื่อ  ในรูปของ 
ectoderm, mesoderm และ endoderm ซึ่งกลุ่มเซลล์
เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตไปเป็นอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
ต่อไป  โดยระยะนี้กลุ่มเซลลจ์ะเคลื่อนตัวลงมาคลุมส่วนของ
ถุงไข่แดง 

๑๑ ๓ ช่ัวโมง ๕ นาที Germ ring stage ;  เมื่อเซลล์เคลื่อนตัวลงมาคลุมส่วนของ
ถุงไข่แดงจนมิดแล้ว ectoderm,  endoderm และ 
mesoderm จะเกิด evagination ภายใน ก่อรูปเป็นตัว 
embryo มีลกัษณะเป็น germ ring ซึ่งต่อไปจะกลายเป็น
ลําตัวปลา 

๑๒ ๔ ช่ัวโมง  Head bud tail bud stage ;  germ ring เจริญเติบโตขึ้น
โดยขยายความหนาของลําตัวล้อมรอบถุงไข่แดงที่บริเวณ
ปลายสองข้างของ germ ring จะพบว่ามีลักษณะปูดเด่น
ขึ้นมา  เนินสงูเด่นที่ใหญ่กว่าคือส่วนของ head bud และ
อีกเนินคือส่วน tail bud ซึง่ต่อไปจะเจริญเป็นหัวและหาง
ปลา 

๑๓ ๔ ช่ัวโมง ๑๕ นาที Somite stage ;  ในระยะที่ head bud และ tail bud 
เจริญขึ้นนั้นในเวลาต่อมาบริเวณตอนกลางของ germ ring 
ก็จะเกิดกล้ามเนื้อเป็นก้อนๆ เรียกว่า somites ระยะแรกจะ
เกิด ๒ คู่  และเพิ่มปริมาณเรื่อยๆ  
 

๑๔ ๗ ช่ัวโมง ๑๕ นาที  Optic bud stage ;  ลักษณะของ head bud เจริญเติบโต
ดีขึ้นเพราะมีสมองเกิดขึ้นภายในทําใหส้่วนนี้นูนเด่นในระยะ
ต่อมาส่วนของ optic bud ซึ่งมีลักษณะใสเป็นวงรีอยู่
บริเวณ head bud จะเจริญต่อไปเป็นลูกตาปลา 

๑๕ ๙ ช่ัวโมง ๑๕ นาที Heart Formation stage ;  embryo เจริญอย่างรวดเร็ว
จํานวน somites เพิ่มมากขึ้นทําให้ลําตัวยาวพ้นออกมาจาก
ถุงไข่แดง  ในขณะเดียวกับหัวใจได้เจริญขึน้และเริ่มทํางาน
เต้นเป็นจังหวะ  ทําการสูบฉีดโลหิตจากสว่นหัวใจไปยังส่วน
ต่างๆ ของ embryo บางขณะ embryo จะเคลื่อนไหว 



 -๑๐-

ตารางที่ ๑ (ต่อ) 
 

รูปที ่ ระยะเวลาหลงัการผสม ขั้นตอนในการพัฒนาดา้นคพัภะ 
๑๖ ๑๒ ช่ัวโมง ๑๕ นาท ี Pre - hatched out stage ;  embryo เจริญมากขึ้นโดย

ส่วนลําตัวของ embryo ยาวเลยถุงไข่แดงออกมา  ส่วนของ 
optic bud งอโค้งล้อมรอบ optic lens  ซึ่งมลีักษณะกลม  
ที่บริเวณลําตัวและส่วนหางของ embryo จะพบผนังบางๆ 
อยู่โดยรอบ  ซึ่งเรียกว่า dorsal fin fold, anal fin fold 
และ caudal fin fold ซึ่งต่อไปจะเจริญเป็นครีบต่างๆ 
ระยะนี้ลูกปลาจะเคลื่อนไหวดิ้นมากขึ้นอยู่ภายในผนังไข่ 

๑๗ ๑๕ ช่ัวโมง ๑๕ นาที ่ Hatched out stage ;  ลูกปลาจะด้ินมากขึ้นเมื่อใกล้จะฟัก
ออกเป็นตัว มีการด้ินกลับตัวบางทีก็สะบัดหางไปมาจนผนัง
ไข่แตกออก ลกูปลาก็จะพุ่งออกมา  โดยระยะแรกจะหงาย
ท้องเอาส่วนของถุงอาหารขึ้น การเคลื่อนไหวจะใช้ส่วนหาง
โบกไปมา  ลูกปลาจะล่องลอยไปในลําน้ํา 

๑๘ อายุ ๑ วัน ลูกปลามีลักษณะลําตัวเรียวยาว ขนาดยาวประมาร ๐.๑๕ 
ซม. ตาและปากกําลังอยู่ในระหว่างการเจริญวิวัฒนาการเส้น
เลือดตามลําตัวเริ่มปรากฏให้ชัดเจนขึ้น การเคลื่อนไหวลูก
ปลาจะลอยตัวในแนวดิ่งไปตามแระแสน้ํา และบางขณะจะ
เคลื่อนไหวในแนวดิ่งด้วย 

๑๙ อายุ ๒-๓ วัน ลูกปลามีลักษณะขยายทางด้านลําตัวมากขึ้น  เห็นเส้นเลอืด
ปรากฏตามลําตัวชัดเจน  ขนาดความยาวประมาณ ๐.๒ ซม.  
ตาและปากเจริญวิวัฒนาการจนสมบูรณ ์  ถุงไข่แดงยุบเกือบ
หมด  การเคลื่อนไหวลูกปลาจะว่ายน้ําในแนวขนาน  โฉบ
อาหารกิน 

๒๐ อายุ ๔ วัน ลูกปลากินตัวอ่อนของ zooplankton เป็นอาหาร  โดยปาก
ของลูกปลาเริ่มปรากฏ “ฟันเขี้ยว” (canine teeth) ให้เห็น
ชัดเจน กระเพาะลม (air bladder) ปรากฏให้เห็นชัดเจน  
ขนาดความยาวลําตัวประมาณ ๐.๒ – ๐.๓ ซม.   สีของสํา
ตัวเป็นสีเงิน 

 



 -๑๑-

ตารางที่ ๑ (ต่อ) 
 

รูปที ่ ระยะเวลาหลงัการผสม ขั้นตอนในการพัฒนาดา้นคพัภะ 
๒๑ อายุ ๕ วัน ลูกปลากินตัวอ่อนของ zooplankton และไรน้ําเป็นอาหาร  

oil drop ในช่องท้อง เริ่มมีขนาดเล็กลง  ลําตัวมีขนาดยาว
ประมาณ ๐.๓ – ๐.๔ ซม.  และมีสีเงิน 

๒๒ อายุ ๗ วัน ลูกปลามีการเจริญด้านลําตัวมากขึ้น  ขนาดความยาว
ประมาณ ๐.๔ ซม.  กินไรน้าํเป็นอาหาร oil drop ในชอ่ง
ท้องกําลังจะหายไป 

 

๔. การอนุบาลลูกปลาเสือตอ 
  ปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus  
  การอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก ยงยุทธและคณะ (๒๕๒๕) รายงานว่าได้ทําการอนุบาลใน
ตู้กระจก กระชังผ้าโอลอนแก้ว และบ่อซีเมนต์ ปรากฏผลดังนี้ 
  -  การอนุบาลในตู้กระจกขนาด  ๔๕ x ๙๐ x ๔๕  ซม.  ระดับน้ําลึก ๒๐-๓๐  ซม. ให้อาหาร
นมผงผสมไขแ่ดงต้ม น้ําเขียว แพลงค์ตอนสตัว์และไรแดง ปรากฏว่าลูกปลามีอายุได้ ๔-๙  วัน  จึงตายหมด 
  - การอนุบาลในกระชังผ้าโอลอนแก้วขนาด ๑.๒ ตารางเมตร ระดับน้ําลึก ๓๐ ซม. ใหอ้าหาร
นมผงผสมไข่แดงต้ม แพลงค์ตอนสัตว์และไรแดงขนาดเล็ก ปรากฏว่าลูกปลามีอายุได้ ๔-๗ วัน จึงตายหมด 
  - การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด ๔ ตารางเมตร ระดับน้ําลึก ๙๐ ซม. ให้อาหารนมผงผสมไข่
แดงต้ม ตัวอ่อนของแพลงค์ตอนสัตว์และไรแดงขนาดเล็ก ปรากฏว่าลูกปลามีอัตรารอดตาย ๑-๒ % 
  ยงยุทธและคณะ (๒๕๒๖) ปล่อยลูกปลาเสือตอลายเล็กอายุ ๓ วัน ลงอนุบาลในบ่อซีเมนต์
ขนาด ๔ ตารางเมตร  และใส่ดินที่ก้นบ่อหนาประมาณ ๑๐ ซม. ใหอ้าหารนมผงผสมไข่แดงต้ม ตัวอ่อนของ
แพลงค์ตอนสัตว์และไรแดงขนาดเล็ก จํานวน ๓ ครั้ง ทําการอนุบาลเป็นเวลา ๓๐ วันแล้วตรวจสอบลูกปลาผล
ปรากฏดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑ ปล่อยลูกปลาลงอนุบาล ๑๕  ตัว  ตรวจสอบพบลูกปลาขนาดความยาว ๑  ซม. 
จํานวน ๕ ตัว อัตราการรอดตาย ๑๒  % 
  ครั้งที่ ๒ ปล่อยลูกปลาลงอนุบาล ๑๐๐ ตัว ตรวจสอบพบลูกปลาขนาดความยาว ๑  ซม. 
จํานวน ๑๒ ตัว อัตราการรอดตาย ๑๒.๕ % 
  ครั้งที่ ๓ ปล่อยลูกปลาลงอนุบาล ๒๐๐ ตัว ตรวจสอบพบลูกปลาขนาดความยาว ๑  ซม. 
จํานวน ๓๓ ตัว อัตราการรอดตาย  ๑๖.๕ % 
  โดยได้ให้ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการอนุบาลลูกปลาเสือตอ คือ เมื่อลูกปลาอายุ ๒  
วัน ถุงไข่แดงยังมีอยู่แต่ลูกปลาจะว่ายโฉบหาอาหารและเมื่อลูกปลาอายุ ๔-๖ วัน ลูกปลาจะมีความว่องไว
ปราดเปรยีวในการว่ายจับกินตัวอ่อนของแพลงค์ตอนสัตว์ในระดับกลางน้าํ จนถึงอาย ุ ๗ วัน จึงจะว่ายโฉบหา
อาหารลงลึกที่พ้ืนก้นบ่อต่อไป 



 -๑๒-

  ยงยุทธและบุญยืน (๒๕๒๗ ข ) ดําเนินการทดลองอนุบาลลูกปลาเสอืตอลายเล็กในบ่อซเีมนต์
และบ่อดิน ปล่อยลูกปลาอายุ ๔-๕ วัน อนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด ๔ ตารางเมตร จํานวน ๕,๐๐๐ ตัว/บ่อ  
โดยแบ่งการทดลองออกเป็น ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ ไม่ใสดิ่นที่พ้ืนก้นบ่อ ชุดที่ ๒ ใส่ดินที่พ้ืนบ่อหนา ๑๐ ซม.  
ดําเนินการทดลองชุดละ ๓ ซ้ํา และปล่อยลูกปลาเสือตอ จํานวน ๒๐,๐๐๐ ตัว  ลงอนุบาลในบ่อดินขนาด  
๔๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ บ่อ ทุกชุดการทดลองให้อาหารไข่แดงต้ม ตัวอ่อนของแพลงค์ตอนสัตว์และไรแดง  
อนุบาลเป็นเวลา ๓๐ วัน  ปรากฏผลดังนี้ 
  ชุดที่ ๑ การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ 
   ตรวจสอบไม่พบลูกปลาเสือตอทั้ง  3  บ่อ 
  ชุดที่ ๒ การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ (ใส่ดินพื้นบ่อ) 
   ตรวจสอบพบลูกปลาเสือตอ จํานวน 1,422 ตัว คิดเป็นอัตรารอดตาย ๙.๔๘ % โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   บ่อที่ ๑ ตรวจสอบพบลูกปลาขนาดความยาว ๑  ซม. จํานวน ๔๕๐ ตัว 
   บ่อที่ ๒ ตรวจสอบพบลูกปลาขนาดความยาว ๑ ซม. จํานวน ๔๓๐ ตัว 
   บ่อที่ ๓ ตรวจสอบพบลูกปลาขนาดความยาว ๑ ซม. จํานวน ๕๔๒ ตัว 
  ชุดที่ ๓ การอนุบาลในบ่อดิน 
   เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ตรวจสอบพบลูกปลา จํานวน  1,723  ตัว  คิดเป็นอัตรารอด
ตาย ๘.๖๑ % 
  ยงยุทธ (๒๕๓๑) อนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กด้วยอาหารประเภทมีกลิ่นคาวและมีขนาด
เล็ก เช่น เนื้อปลาทะเลบด(กรองด้วยผ้าโอลอนแก้ว) และสาหร่ายเกลียวทองผง(Algae-๒๐๐) ขนาด ๓๐ 
ไมครอน ร่วมกับไข่แดงต้มและไรแดง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น ๒ ชุดการทดลอง ชุดละ ๓ ซ้ํา 
  ชุดที่ ๑ ให้อาหารไข่แดงต้ม สาหร่ายเกลียวทองผงและไรแดง 
  ชุดที่ ๒ ให้อาหารไข่แดงต้ม เนื้อปลาทะเลบดและไรแดง 
  ปล่อยลูกปลาอายุ 3 วันลงอนุบาลในบ่อซเีมนต์ขนาด ๔ ตารางเมตรโดยใส่ดินที่พ้ืนก้นบ่อ
หนา ๑๐ ซม. จํานวน ๒๐๐ ตัว/บ่อ ผลการทดลองพบว่าชุดการทดลองที่ ๑ ลูกปลามีอัตรารอดตาย ๐-๕.๕  
% และชุดการทดลองที่ ๒ ลกูปลามีอัตรารอดตาย ๑๐.๕-๔๕.๕ % และได้สรุปผลการทดลองเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กไว้ ๒ ประเด็น คือ 
   ๑. วิธีการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อน 
   การอนุบาลลูกปลาเสือตอในระยะเวลา ๓๐ วันแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกปลาเสือตอจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนเหมือนลักษณะพอ่แม่พันธ์ุ ควรมีการย้ายลูกปลาเสือตอออกอนุบาลในบ่อใหม ่
หลังจากลูกปลาเสือตอสามารถกินไรแดงเป็นอาหารได้แล้ว (เมื่อมีอายุได้ ๑๕ วัน) เนื่องจากลูกปลาเสอืตอขนาด
เล็ก sensitive ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ําอันเนื่องมาจากการหมักหมม เน่าเสยีของอาหารที่เหลือก้น
บ่อ 
 
 



 -๑๓-

๒. ชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อน 
   การอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กโดยการให้อาหารเนื้อปลาทะเลบด  สามารถทํา
ให้ลูกปลาเสือตอมีอัตราการรอดตาย ๑๐-๔๕% นับเป็นอัตราการรอดตายที่สูงสุดและใหผ้ลในการอนุบาล
สม่ําเสมอมากที่สุดเท่าที่ได้เคยทําการอนุบาลลูกปลาเสือตอมา 
   นอกจากนี้ยังได้วิจารณ์แนวทางในการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กโดยการให้
อาหารสาหร่ายผงผสมสําเร็จรูป(ขนาด 30 μ) ไข่แดงต้ม และ ไรแดง ในระยะลูกปลามีอายุ ๓-๑๐ วัน แล้ว
เปลี่ยนอาหารจากสาหร่ายผงผสมสําเร็จรูปเป็นเนื้อปลาทะเลบด ใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกปลาเสือตอ
ลายเล็กอายุ ๑๐-๑๕ วัน เมื่อลูกปลาอายุครบ ๓๐ วัน ตรวจสอบพบลูกปลาเสือตอลายเล็กมีอัตราการรอด
ตาย ๓๒% ซึ่งนับเป็นชนิดอาหารที่เหมาะสมสําหรับการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กอีกวิธีหนึ่ง 
  สุอินทร์และนาวิน(๒๕๓๗) อนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อน อายุ ๒ วันจนถึงอายุ ๓๐ 
วัน โดยให้อาหารไข่แดงต้มรวมถึงสาหร่ายเกลียวทองผงสําเร็จรูป(algae-๒๐๐) ในชว่งอายุ ๒-๑๔ วัน และให้
โรติเฟอร์ร่วมกับตัวอ่อนไรแดงเป็นอาหารในช่วงอายุ ๑๕-๓๑ วัน โดยทําการอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด ๔ 
ตารางเมตร พบว่าลูกปลาเสือตอในช่วงอายุ ๘-๑๙ วันมีอัตราการตายเฉลี่ย ๖๒.๐๑%  หรือคิดเป็นอัตรารอดตาย
เฉลี่ย ๓๗.๙๙% 
 

ตารางที่ ๒  แสดงวิธีการให้อาหารอนุบาลลูกปลาเสือตอวัยอ่อน 
 

อายุลูกปลา 
(วัน) 

ไข่แดงต้ม+                 โรติเฟอร์+                ไรแดง 
Algea-๒๐๐                    ตัวอ่อนไรแดง 

๒-๑๔ 
๑๕-๓๑ 

--------------------------------------------- 
                                    ------------------------------- 

 

๕. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต 
 ยงยุทธและบุญยืน (๒๕๒๘) ทดลองเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ในบอ่
ซีเมนต์ ๔ ตารางเมตรในอัตราส่วน ๕ ตัว/ม2 เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายเป็น
ระยะเวลา ๘ เดือน โดยใช้อาหารชนิดต่างๆกัน ๓ ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ ๑ ลูกกุ้ง + ลูกปลา ชนิดที่ ๒ เนื้อปลา
ทะเลบด และชนิดที่ ๓ อาหารสําเร็จรูป เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าชนิดอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา
เสือตอ คือชนิดอาหารที่ ๑ ลูกกุ้ง + ลูกปลา ซึ่งให้ผลผลติสูงสุด และมอัีตราการรอดตายสงูที่สุดอีกด้วย โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  ๑.. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต พบว่าปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยลูกกุ้ง + ลูกปลา จะมีการ
เจริญเติบโตจากขนาดความยาวเฉลี่ย ๕.๓๖ ซม. น้ําหนักเฉลี่ย ๓.๑๖ กรัม เป็นขนาดความยาว ๖.๐๙ ซม.  
น้ําหนักเฉลี่ย ๔.๔๘ กรัม ส่าวนปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูป ปรากฏว่าลูกปลาเสือตอลายเล็ก
ตายหมด เมื่อเลี้ยงไปได้ ๖ เดือน 
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  ๒.. การศึกษาอัตราการรอดตาย จากการทดลองปล่อยปลาเสือตอลายเล็กในบอ่ซีเมนต์ 
ขนาด ๔ ตารางเมตร อัตราปล่อย ๕  ตัว/ ม2 เป็นระยะเวลา ๘ เดือน พบว่าปลาเสือตอลายเล็กที่เลี้ยงด้วย
อาหาร ลูกกุ้ง ลูกปลา เมื่อสิน้สุดการทดลองปลาเสือตอลายเล็ก มีอัตราการรอดตาย ๙0% และปลาเสือตอที่
เลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปมีอัตราการรอดตาย ๐% 
  นอกจากนี้ได้เสนอแนวทางในการเลี้ยงปลาเสือตอให้เป็นอาชีพ วิธีที่เหมาะสมในขณะนี ้คือ การ
เลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กร่วมกับการเลี้ยงปลากินพืชชนิดอ่ืน โดยให้ปลาเสือกินอาหารจําพวก ลูกกุ้ง ลูกปลาที่
เกิดขึ้นในบ่อ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ต่อบ่อให้สูงขึ้น สําหรับในอนาคตจะต้องฝึกปลาเสือตอลาย
เล็กให้กินอาหารประเภทเนื้อที่ไม่เคลื่อนไหวให้ได้ เนื่องจากหาได้สะดวกและราคาไมแ่พง จากการทดลองให้
อาหารประเภทรังไข่ของปลาสวาย ปลาไน และปลานวลจันทร์น้ําจดื ซึ่งมีกลิ่นคาวแรงแขวนไว้กลางบ่อ 
ปรากฏว่าลูกปลาเสือตอรวมกลุ่มเข้าแย่งกินเป็นอาหาร จึงพอสรุปได้ว่าอาหารประเภทเนื้อที่มีกลิ่นคาวจัด พอที่จะ
นํามาฝึกให้ลูกปลาเสือตอกินเป็นอาหารได้ 
  เข็มชาติและนาวิน (๒๕๓๖) ศึกษาอัตราการรอดตายของปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทําการทดลองโดยปล่อยลูกปลาเสือตอที่ขนาดความยาวเฉลี่ย ๖.๑๕ ซ.ม. 
น้ําหนักเฉลี่ย ๕.๑๔ กรัม ลงเลี้ยงในตู้กระจกขนาด ๔๐x๑๒๐x๔๕ ซ.ม. จํานวน ๙ ตู้ ในอัตราปล่อย ๑๒ ตัว/ตู้ 
จัดหน่วยทดลองออกเป็น ๓ ชุดการทดลอง ละ ๓ ซ้ํา ชุดการทดลองที่ ๑  ใหลู้กปลานิลที่มีชีวิตเป็นอาหาร ชุด
การทดลองที่ ๒ ให้เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นอาหาร ชุดการทดลองที่ ๓ ให้เนือ้ปลานิลหั่นเป็นชิ้นเล็ก
ผสมกับ Premix ๒% เป็นอาหาร ทําการทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา ๕ เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาเสือ
ตอลายเล็กที่เลีย้งด้วยอาหารที่มีชีวิต และอาหารที่ไม่มีชีวิตนั้น มีอัตราการรอดตายที่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>๐.๐๕) แต่ทางด้านอัตราการเจริญเติบโตนั้นพบว่าปลาเสือตอลายเล็ก มคีวามยาวและ
น้ําหนักที่เพิ่มขึน้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<๐.๐๑) เมื่อทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดการ
ทดลอง โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT.) แล้วพบว่าปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยเนื้อปลา
นิลหั่นเป็นชิ้นเล็ก และ เนือ้ปลานิลหั่นเป็นชิ้นเล็กผสมกับ Premix ๒% มีความยาวและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยลูกปลานิลที่มีชีวิตกับปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วย
เนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นเล็ก และเนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นเล็กผสมกับ Premix ๒% นั้นมีความยาวและน้ําหนักที่
เพิ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  และได้สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
  ๑. ปลาเสือตอลายเล็กสามารถเลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีชีวิตได้ แต่ต้องฝึกให้ปลาเสือตอยอมรับ
และเคยชินกับอาหารที่ไม่มีชีวิตเสียก่อน 
  ๒. ปลาเสือตอลายเล็กที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลาเสือตอ
ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีชีวิต 
  ๓. ปลาเสือตอลายเล็กที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต ลําตัวจะมีสีสวยงามกว่าปลาเสือตอที่เลี้ยง
ด้วยอาหารที่ไม่มีชีวิต ซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจน 
  วัฒนะและนาวิน(๒๕๓๘) ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอลายเล็กที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่มีชีวิต เริ่มการทดลองปลาเสือตอมีความยาวเฉลี่ย ๑๕.๑๕ ซม. น้ําหนักเฉลี่ย ๗๐.๘๖ กรมั ปล่อยลง
เลี้ยงในตู้กระจกขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. และสูง ๔๕ ซม. จํานวน ๙ ตู้  อัตราปล่อย  ๖ ตัว/ตู้  จัด
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หน่วยทดลองเป็น ๓ ชุดการทดลองๆ ละ ๓ ซ้ํา ชุดการทดลองที่ ๑ เลี้ยงด้วยลูกปลาตะเพียนขาวขนาดความ
ยาว ๓-๓.๕๐ ซม. ชุดการทดลองที่ ๒ เลีย้งด้วยลูกปลาตะเพียนขาวรวมกับกุ้งฝอยในอัตรา ๑:๑ โดยน้ําหนัก 
และชุดการทดลองที่ ๓ ใชกุ้้งฝอยเลี้ยงเป็นอาหาร โดยให้กินอาหารจนอิ่มและมีอาหารเหลืออยู่ในตู้ทดลอง
ตลอดเวลา  ระยะเวลาเลี้ยง ๔ เดือน ผลปรากฏว่าปลาเสือตอลายเล็กในชุดการทดลองที่ ๑ ๒และ๓ มีความ
ยาวเฉลี่ย  ๑๖.๖๕ , ๑๖..๙๑ และ๑๖.๙๘ ซม. มีน้ําหนักเฉลี่ย ๙๔.๒๘ ,๑๐๒..๘๑ และ๑๐๖.๖๕ กรัม 
ตามลําดับ และปลาเสือตอลายเล็กในทุกๆ ชุดการทดลอง มีอัตราการรอดตาย ๑๐๐ % 
 

๖. โรคและการป้องกันรักษาโรค 
  ปกติปลาเสือตอลายเล็กจะมคีวามแข็งแรง ไม่ค่อยจะพบโรคในปลาเสอืตอลายเล็ก ยกเว้น
ในช่วงฤดูหนาวจะพบปลาเสือตอลายเล็กเป็นโรคจุดขาวและเป็นแผลตามลําตัว ซึ่งบางทีก็พบเชื้อราบนแผล
ด้วย การป้องกันรักษาสามารถทําด้วยการใช้น้ําที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและปรสิตปนเปื้อนเลี้ยงปลาเสือตอ
ลายเล็ก หากพบว่าปลาเสือตอลายเล็กเป็นโรคก็สามารถใชย้าและสารเคมรีักษาได้  เช่น 
  ๑. โรคจุดขาว (White  spot  หรือ  Ich) 
   โรคจุดขาวจะมีลักษณะเป็นจุดสีขาวขุ่น ขนดเท่าปลายเข็มหมุดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่ว
ลําตัวและครีบ ปรสิตทีท่ําให้เกิดโรคนีม้ีช่ือว่า อ๊ิกทีอ๊อฟทีเรยีส มลัติฟิลสิ (Icthyopthirius  multifiliis) 
ซึ่งเป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่กินเซลลผ์ิวหนังเป็นอาหาร 
   การป้องกันและรักษา ใช้มาลาไคต์กรีน อัตราส่วน ๐.๑๕ กรัม และฟอร์มาลิน ๒๕  
ซีซ ีต่อน้ํา ๑,๐๐๐ ลิตร นาน ๒๔ ช่ัวโมง ควรเปลี่ยนน้ําใหม่ทุกวัน และแช่ยาวันเว้นวัน จนกระทั่งปลามีอาการ
ดีขึ้น วิธีนี้จะให้ผลดีมากโดยเฉพาะเมื่อน้ํามอุีณหภูม ิ๒๘-๓๐ องศาเซลเซียส (สุปราณแีละคณะ,๒๕๔๖) หรือใช้
ฟอร์มาลิน ๒๕ พีพีเอ็ม ผสมกับมาลาไคต์กรีน ๐.๑ พีพีเอม็ แช่ตลอด 
   ข้อควรระวัง 
   -ปลาเสือตอลายเล็กเป็นปลาที่มีความต้องการใช้ออกซิเจนสูง และฟอร์มาลินจะเปน็
ตัวลดปริมาณออกซิเจนในน้าํได้โดยตรง (สุปราณีและคณะ,๒๕๔๕) ฉะนั้นเวลาใช้ฟอร์มาลินควรระวังปัญหา
ปลาเสือตอลายเล็กขาดออกซิเจน หากใสฟ่อร์มาลินในในบ่อเล็กๆ เช่น ตู้กระจกหรือบ่อซีเมนต์ ควรเพิ่ม
ออกซิเจนลงในน้ํามากเป็นพิเศษโดยการเปิดเครื่องเพิ่มอากาศในบ่อด้วย 
  ๒. โรคแผลตามลําตัว 
   โรคแผลตามลาํตัวเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดทําลายเม็ดเลือดแดง อาการ
ของโรค เกล็ดจะหลุดออก เห็นลําตัวเป็นแผลและเป็นสาเหตุให้ปลาติดเชื้อราต่อไปได้ 
   การป้องกันและรักษา 
   ๑. ใช้ยาต้านจุลชีพ  ชนิดซลัฟาไตรเมทโทรพริม ในอัตราส่วน ๑-๒  มิลลิกรมัต่อ
ลิตร  แช่ปลานานประมาณ ๒-๓ วัน 
   ๒. ใช้ยาต้านจุลชีพ  ชนิดออกซิเททราไซคลิน ในอัตราสว่น ๑๐-๓๐ มลิิกรัมต่อน้ํา 
๑ ลิตร แช่นาน ๑-๒ วัน ทําติดต่อกัน ๓-๔ ครั้ง 
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   ข้อควรระวัง 
   เพื่อไม่ให้ปลาเสือตอเป็นแผล อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการจับควรอ่อนนุ่ม ไมแ่ข็งกระด้าง
และวิธีการจับหรือการเคลื่อนย้ายปลาต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

๗. การลําเลียงขนส่ง 
 การลําเลียงขนส่งปลาเสือตอลายเล็ก นิยมขนส่งในรูปของปลาที่มีชีวิต ดังนั้นจะต้องระมัดระวังมาก
เป็นพิเศษ เนื่องจากปลาเสือตอมีก้านครีบแข็งบริเวณครีบหลัง จํานวน ๑๒ อันและมีก้านครีบแข็งที่ครีบก้น 
จํานวน ๓ อัน และเมื่อปลาเสือตอตกใจ จะกางครีบแข็งออกแทงภาชนะบรรจุชํารุดหรือเป็นอันตรายต่อปลา
ได้ รวมทั้งปลาเสือตอลายเลก็เป็นปลาที่มีความต้องการใช้ออกซิเจนในการดํารงชีวิตสูง ซึ่งหากไม่ระมัดระวัง
ในข้อนี้ ปลาเสือตอจะตายได้ ดังนั้นการลําเลียงปลาเสือตอขนาดเล็กควรบรรจุในภาชนะที่มีการป้องกันไม่ให้มี
แสงสว่างเข้าไปมาก หรือหากเป็นขนาดใหญ่ก็สามารถใช้ยาสลบได้ เพื่อไม่ให้ปลาตกใจ 
 สําหรับการลําเลียงขนส่งปลาเสือตอลายเล็กสามารถใช้ถุงพลาสติกขนาด ๑๘x๒๒ นิ้ว อัดออกซิเจน
ลําเลียงเหมือนกับปลาชนิดอ่ืนๆ แต่มีการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ใส่ลงไปในระหว่างชั้นของถุงพลาสติก ซึ่ง
ปกติการลําเลียงด้วยถุงพลาสติกจะใช้ถุง ๒ ช้ัน กระดาษจะช่วยบังแสงสว่างไม่ให้ปลาเสือตอตกใจและอัตรา
การบรรจุที่ปลอดภัย ถ้าเป็นปลาเสือตอลายเล็กขนาด ๕๐-๑๐๐ กรัม ควรบรรจุ ๔-๕ ตัว ปลาเสือตอลายเล็ก
ขนาดนี้จะสามารถอยู่ในถุงได้นานประมาณ ๔ ช่ัวโมง หากเป็นลูกปลาเสือตอลายเล็กขนาด ๒-๓ ซม. ถ้าบรรจุ
ลําเลียงลูกปลา ๓๐ ตัว/ถุง ลูกปลาจะอยู่ได้ประมาณ ๒-๓ ช่ัวโมงหลังจากอัดออกซิเจนแล้ว หากบรรจุลําเลียง
ลูกปลา ๕-๑๐ ตัว/ถุง ลูกปลาเสือตอลายเล็กจะอยู่ได้ประมาณ ๔-๕ ช่ัวโมง (ยงยุทธ๒๕๓๑) 
 

๘. สรปุ 
   การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลการเพาะพันธ์ุและการอนุบาลปลาเสือตอ
ลายเล็ก Coius  undecimradiatus สําหรับเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สนใจ ใชัเป็นข้อมูลใน
การประกอบอาชีพ การเพาะ/อนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus ได้ ซึ่งวิธีการอนุบาล
ลูกปลาเสือตอลายเล็กวันอ่อนสรุปได้ว่าสามารถอนุบาลได้ทั้งในบ่อดิน และบ่อซีเมนต์(ใส่ดินหนา ๑๐ ซม.ที่พ้ืน
บ่อ) ซึ่งเป็นการปรับสภาพบ่อซีเมนต์ให้คล้ายบ่อดิน ให้อาหารประเภทมี่มีกลิ่นคาวและมีขนาดเล็ก เช่น ไข่แดง
ต้มสุก เนื้อปลาทะเลบด สาหร่ายผงสําเร็จรูป ลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยอ่อนมีอัตราการรอดตาย ๑๐-๔๕ % 
โดยมีหลักในการอนุบาล ๒ ประการ คือ ๑.ชนิดอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาเสือวัยอ่อนในระยะแรก  
(อายุ ๓-๑๐ วัน) ควรเป็นอาหารที่มีกลิ่นคาว เช่นเนื้อปลาทะเลบด โดยทําให้สุกเสียก่อนแล้วจึงแกะเอาส่วนที่
เป็นเนื้อปลานําเอาไปบด/ป่ันให้ละเอียด ละลายน้ํากรองด้วยผ้าโอลอนแก้ว เอาส่วนที่เป็นของเหลวไปสาดเป็น
อาหารลูกปลาเสือตอวัยอ่อน ซึ่งจะทําให้ลูกปลามีอัตราการรอดตายสูง และให้ผลในการอนุบาลสม่ําเสมอ
มากกว่าอาหารชนิดอ่ืนๆ ประการที่ ๒  คือ ระหว่างการอนุบาลในระยะเวลา ๓๐ วันแรก ควรมีการย้ายลูก
ปลาเสือตอออกไปอนุบาลในบ่อใหม่หลังจากลูกปลาสามารถกินไรแดงเป็นอาหารได้แล้วหรือเมื่อลูกปลามีอายุ  
๑๓-๑๕ วัน เนื่องจากการเน่าเสียของเศษอาหารที่ตกค้างในบ่อจะเป็นสาเหตุทําให้ลูกปลาเสือตอตายได้ง่าย
(ยงยุทธ,๒๕๓๓)  
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  แนวทางในการเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก Coius  undecimradiatus  จากผลการศึกษา
ปรากฏว่าปลาเสือตอชนิดนี้ กินอาหารประเภท กุ้งฝอย ลูกปลาแต่ก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ามากถึงแม้ว่า
จะให้ กุ้งฝอย  ลูกปลา เป็นอาหารที่ตรงกับลักษณะนิสยักินอาหารของปลาเสือตอแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาที่สําคญัมากที่สุด คือ ปลาชนิดนี้ไม่กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป กล่าวคือ ลูกปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด
สําเร็จรูปตายหมดเมื่อเลี้ยงไปได้ ๖ เดือน ในขณะทีลู่กปลาที่เลี้ยงด้วยลูกกุ้ง ลูกปลา มีอัตราการรอดตายมา
กว่า ๙๐ % ดังนั้นในอนาคตการฝึกให้ลูกปลาเสือตอลายเล็กกินอาหารประเภทไม่มีชีวิตจึงมีความจําเป็น 
เนื่องจากหาได้สะดวกและมีความเป็นไปได้จากผลการทดลองเลี้ยงปลาเสือตอด้วยเนื้อปลานิลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  
และการที่ลูกปลาเสือตอลายเล็กรวมกันเป็นฝูงกินไข่ปลาจากรังไข่ของปลาชนิดต่างๆที่มขีนาดใหญ่ เช่น รังไข่
ปลาสวาย ไข่ปลาไน โดยแขวนรังไข่เหล่านั้นไว้ที่กลางบ่อ ซึ่งปรากฏว่าลกูปลารวมกลุ่มกัดกินเป็นอาหารได้เป็น
อย่างดี จึงพอสรุปได้ว่า  อาหารประเภทเนื้อที่มีกลิ่นคาวจัดสามารถที่จะนํามาฝึกใหป้ลาเสือตอลายเล็กกินเป็น
อาหารได้ 
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