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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยาและพัฒนาการของลูกปลารากกล้วยวัยอ่อน ด้าเนินการที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 รวบรวมปลาราก
กล้วยจากธรรมชาติในแม่น้้าวัง จังหวัดล้าปาง มาเลี้ยงจนมีความสมบูรณ์เพศ โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาขนาดความ
ยาวเฉลี่ย 9.59±0.16 และ 11.12±0.12 เซนติเมตร ตามล้าดับ และน้้าหนักเฉลี่ย 6.84±0.13 และ 10.54±0.13 
กรัม ตามล้าดับ การทดลองที่ 1 ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของปลาไน ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 โดส และการทดลองที่ 2 ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (Bus) ความเข้มข้น 5, 
10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (Dom) ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และชุดควบคุมฉีดกระตุ้นด้วยน้้าเกลือ 0.7 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่า แม่ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วย
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของปลาไนและฉีดกระตุ้นด้วย Bus ร่วมกับ Dom แม่ปลาวางไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใน
ระยะเวลา 10-13 ชั่วโมง ส่วนชุดควบคุมแม่ปลาไม่วางไข่ ส้าหรับการทดลองที่ 1 แม่ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมองของปลาไน ความเข้มข้น 2.0 โดส มีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย อัตราการฟัก
เฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4,408±22.00 ฟอง, 47.00±6.00 เปอร์เซ็นต์, 32.00±2.00 
เปอร์เซ็นต์ และ 28.00±2.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกับความเข้มข้น 0.5, 1 และ 1.5 โดส อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนการทดลองที่ 2 แม่ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วย Bus ความเข้มข้น 10, 15 และ 20 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ อัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ย อัตราการฟักเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 7,717±31.00-8,032±39.00 ฟอง, 
97.00±2.00-97.33±1.15 เปอร์เซ็นต์, 92.67±1.00-93.67±0.58 เปอร์เซ็นต์ และ 91.00±1.00-91.67±0.58 
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ไข่ปลารากกล้วยเป็นประเภทครึ่งจมครึ่งลอย มีรูปร่างกลมสีเหลืองใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.33–0.38 มิลลิเมตร ฟักออกเป็นตัวในเวลา 11 ชั่วโมง 50 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 25.1-26.2 องศาเซลเซียส ลูกปลา
วัยอ่อนพัฒนาจนมีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยใช้เวลา 50 วัน การทดลองอนุบาลลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ความ
ยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 3.62±0.03 มิลลิเมตร น้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.0054±0.0001 กรัม ในตู้กระจกเป็นระยะเวลา 45 
วัน ด้วยไข่แดงต้มสุก โรติเฟอร์ และไรแดง พบว่าลูกปลามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 31.37±0.24, 
33.40±0.28 และ 47.23±0.22 มิลลิ เมตร ตามล้าดับ น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.0108±0.0003, 
0.0133±0.0003 และ 0.0172±0.0003 กรัม ตามล้าดับ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 47.00±2.00, 
74.67±3.06 และ 93.67±2.52 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยลูกปลาที่อนุบาลด้วยไรแดง มีค่าการเติบโตทุกค่าและมี
อัตราการรอดตายสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) จุดคุ้มทุนในการผลิตลูกปลาราก
กล้วยอายุ 3 วัน ด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 2 โดส มีค่าต่้าที่สุดเท่ากับ 2.77 บาทต่อตัว 
ส่วนการใช้ Bus ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่า
ต่้าที่สุดเท่ากับ 0.25 บาทต่อตัว  

 

ค าส าคัญ : ปลารากกล้วย การเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน 
*ผู้รับผดิชอบ: 102 ม.7 ต. บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทร. 0 362 02736  e-mail: r_fisheries@hotmail.com 
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Abstract 
 

Study on breeding embryonic and larvae development of long-nose loach, Acantopsis 
choirorhychos (Bleeker, 1854) was performed at Lampang Inland Fisheries Research and Development 
Center during October 2013 to September 2014. The long-nose loaches were collected from Wang 
River, Lampang province and cultured until mature. The average total length of broodstocks (male and 
female) was 9.59±0.16 and 11.12±0.12 cm, respectively while the average of body weight was 
6.84±0.13 and 10.54±0.13 g, respectively. The first experiment, the female breeder were injected by 
pituitary gland of carp at 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 dosages. The second experiment, the female breeder 
were injected by buserelin acetate (Bus) at 5, 10, 15 and 20 ug/kg in conjunction with dopamine (Dom) 
at 5 mg/kg. In addition, the treatment which injected by saline at 0.7 % was designed to control of the 
both experiment. The results showed that the spawning rate of the female breeder in experiment 1 
and 2 were 100 % while the control without spawning. The average of eggs, fertilization rate, hatching 
rate and survival rate of the broodstock that injected with pituitary gland at 2.0 dosages were 
4,408±22.00 eggs, 47.00±6.00 %, 32.00±2.00 % and 28.00±2.00 % respectively. They were statistically 
significant (p<0.05) with 0.5, 1 and 1.5 dosage. While the broodstock that injected with Bus at 10, 15 and 
20 ug/kg were 7,717±31.00-8,032±39.00 eggs, 97.00±2.00-97.33±1.15 %, 92.67±1.00-93.67±0.58 % and 
91.00±1.00-91.67±0.58 % respectively which were statistically significant (p<0.05) with 5 ug/kg.  

The characteristics of long-nose loach’ egg was yellowish round and semi buoyant type. 
There was a diameter of egg between 0.33-0.38 mm. The egg was hatched out within 11 hour and 50 
minute when the water temperature at 25.1-26.2 °C and the larvae developed into juvenile stage in 50 
days. In the nursing experiment, The 3 day old larvae were rear in glass aquarium for a period of 45 
days. The larvae feed on three different types were egg boiled rotifers and water flea. The results 
showed that the average of total lengths were 31.37±0.24, 33.40±0.28 and 47.23±0.22 mm respectively 
while the body weight were 0.0108±0.0003, 0.00133±0.0003 and 0.0172±0.0003 g respectively and 
survival rate were 7.00±2.00, 74.67±3.06 and 93.67±2.52 % respectively. However, the larvae that rear 
by the water flea were the growth rate and survival rate higher than and statistically significant (p<0.05) 
when compared with others feed. Minimum price of break-even points from 3 days fingerling which 
using 2 dosage of pituitary gland was 2.77 Baht/individual while using 10 ug/kg of Bus conjunction with 5 
mg/kg of Dom was 0.25 Baht/individual. 

 

Key words: Long-nose loach Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854), Breeding, Embryonic 
   development, Larval development 

*Corresponding author: 102 Moo 7 Tambol Banmo, Amphoe Banmo, Saraburi 18130 Tel.0 36202736   
E-mail: r_fisheries@hotmail.com 
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ค าน า 
 

ปลารากกล้วยหรือปลาซ่อนทรายมีชื่อสามัญว่า  Long-nose loach และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Acantopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) เป็นปลาในวงศ์ปลาหมู (Cobitidae) ปลารากกล้วยเป็นปลาที่
อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท้องน้้าที่มีกรวดทราย ชอบอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ในบริเวณกระแสน้้าไหลเชี่ยว มีความสามารถ
มุดทรายได้ดีเวลาตกใจหรือซ่อนตัวจากศัตรู พบการแพร่กระจายในแม่น้้าวัง แม่น้้ายม แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าแม่
กลอง แม่น้้ามูล แม่น้้าสงคราม และแม่น้้าปัตตานี ปลารากกล้วยมีล้าตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อยมีสีน้้าตาลอ่อน 
ท้องสีขาว แนวสันหลังมีแถบสั้นๆ สีน้้าตาลด้าประมาณ 12-15 แถบ แนวเส้นข้างตัวมีจุดสีน้้าตาลกลมขนาดเล็ก
ประมาณ 8-12 จุด พาดไปตามความยาวล้าตัว ตามีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านบนบริเวณหน้าตามีหนามเล็กๆ 
ปลายแยกเป็น 2 แฉกซ่อนอยู่ใต้ร่องผิวหนัง จะงอยปากยาวแหลมและงุ้มต่้าริมฝีปากล่างหนา มีหนวดสั้นๆ 3 คู่ 
(ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด, 2553) ปัจจุบันปลารากกล้วยเป็นปลาเศรษฐกิจของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีราคา
แพง (150 บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากเป็นปลารสชาติดี เป็นที่ต้องการอย่างมากในร้านอาหาร นิยมน้ามาท้าเมนู
ทอดกระเทียม แกงฉู่ฉี ่หรือปลาแดดเดียว รวมทั้งยังเป็นปลาตู้สวยงามซ่ึงมีข้อมูลการรวบรวมปลารากกล้วยส่งออก
เป็นปลาสวยงาม ในปี 2548 จ้านวน 69,857 ตัว (สถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า, 2549)  

ในปี 2554 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง ได้ท้าการศึกษาด้านชีววิทยาของปลารากกล้วย
ในแม่น้้าวัง และได้รวบรวมปลารากกล้วยในแม่น้้าวังมาเลี้ยงไว้ที่ศูนย์ฯ เพ่ือท้าการศึกษา จึงท้าให้ทราบข้อมูล
เบื้องต้นว่าฤดูวางไข่ของปลารากกล้วยอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และมีช่วงระยะเวลาของการ
เพาะพันธุ์ได้มากที่สุดอยู่ในเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งจะสังเกตความแตกต่างระหว่างเพศได้ชัดเจน โดย
ปลาเพศเมียที่มีไข่แก่สมบูรณ์เต็มที่จะมีส่วนท้องอูม นิ่ม ผนังท้องบาง และช่องเพศขยายมีสีแดงเรื่อๆ ส่วนปลาเพศ
ผู้มีลักษณะล้าตัวเรียวยาว พ้ืนท้องแข็งกว่าเพศเมีย และไม่สามารถรีดเพ่ือตรวจสอบน้้าเชื้อได้ พ่อแม่พันธุ์ปลาราก
กล้วยที่สมบูรณ์เพศมีน้้าหนักประมาณ 6-10 กรัม และมีความยาว 9-12 เซนติเมตร ขึ้นไป และพบว่าปลาชนิดนี้ 
ไม่สามารถผสมพันธุ์กันเองได้ตามธรรมชาติในที่กักขัง จากการศึกษาของ นัยนา และนิพนธ์ (2548) พบว่า การใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin สามารถฉีดกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่โดยใช้ความเข้มข้น 10-20 ไมโครกรัมต่อแม่ปลา 
1 กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone 10 มิลลิกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม จึงท้าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ว่า สามารถฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นเพ่ือให้พ่อแม่พันธุ์ปลารากกล้วยผสมพันธุ์และวางไข่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาดังกล่าวยังขาดข้อมูลที่ส้าคัญด้านการเพาะพันธุ์อ่ืนๆ ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาการเพาะพันธุ์
และอนุบาลปลารากกล้วย เพ่ือให้ทราบข้อมูลด้านการเพาะพันธุ์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนเป็นแนวทางในการผลิตลูก
พันธุ์และอนุบาลลูกปลาชนิดนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หรือสามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนและฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate 
(Bus) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone (Dom) ที่เหมาะสมส้าหรับการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วย 

2. เพ่ือศึกษาอัตราการวางไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย ของปลารากกล้วย 
3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลารากกล้วย 
4. เพ่ือศึกษาการอนุบาลลูกปลารากกล้วยเบื้องต้นด้วยอาหารต่างชนิดกัน 
5. เพ่ือศึกษาต้นทุนของการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนและฮอร์โมน

สังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 

1.1 การศึกษาการเพาะพันธุ์ 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ 

การทดลองที่ 1 การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 
ปลาไน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 5 ชุดการทดลอง
(treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า (replication) ซ้้าละ 10 คู ่ใช้อัตราส่วนเพศ 1:1 ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยน้้าเกลือความเข้มข้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 0.5 โดส 
ชุดการทดลองที่ 3 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 1.0 โดส 
ชุดการทดลองที่ 4 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 1.5 โดส 
ชุดการทดลองที่ 5 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 2.0 โดส 
ทุกชุดการทดลองฉีดกระตุ้นพ่อพันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 2.0 โดส 

การทดลองที่ 2 การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับ
ยาเสริมฤทธิ์ Dom วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 5 ชุดการ
ทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า (replication) ซ้้าละ 10 คู ่ใช้อัตราส่วนเพศ 1:1 ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยน้้าเกลือความเข้มข้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัม

ต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 3 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม

ต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 4 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 15 ไมโครกรัม

ต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ชุดการทดลองที่ 5 ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม

ต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ทุกชุดการทดลองฉีดกระตุ้นพ่อพันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัม

ต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
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1.2 การศึกษาการอนุบาลลูกปลารากกล้วยเบื้องต้นด้วยอาหารต่างชนิดกัน วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 3 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลอง
ละ 3 ซ้้า (replication) ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปลารากกล้วยด้วยไข่แดงต้มสุก 
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปลารากกล้วยด้วยโรติเฟอร์ 
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลารากกล้วยด้วยไรแดง 

1.3 สถานที่ทดลองและระยะเวลาด้าเนินการ 
ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง จ.ล้าปาง ระหว่างเดือนตุลาคม 

2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 
 

2. วิธีด าเนินการทดลอง 
 

2.1 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
ปลาที่ใช้ในการทดลองเป็นปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติในแม่น้้าวัง จังหวัดล้าปาง ในเดือน

พฤษภาคม ถึงตุลาคม 2555 หลังจากรวบรวมแล้วน้ามาเลี้ยงแบบแยกเพศ ในถังไฟเบอร์กลาสทรงสี่เหลี่ยมขนาด
ความจุ 1,000 ลิตรโดยมีปริมาตรน้้า 800 ลิตร จ้านวน 6 ถังๆ ละ 150 ตัว เลี้ยงด้วยระบบน้้าหมุนเวียนแบบปิด ให้
ไรแดงเป็นอาหารวันละ 2 มื้อ เวลา 09.30 น. และ 15.30 น. โดยให้กินจนอ่ิม 

2.2 การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วย  
เตรียมบ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ระดับน้้าลึก 30 เซนติเมตร จ้านวน 30 บ่อ 

ให้อากาศผ่านหัวทรายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร จ้านวนบ่อละ 3 หัว ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศโดย
คัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีไข่แก่สมบูรณ์ มีลักษณะท้องอูมเป่งนิ่ม ผนังท้องบาง และช่องเพศขยายมีสีแดงเรื่อๆ พ่อพันธุ์มี
ลักษณะล้าตัวเรียวยาว พ้ืนท้องแข็งกว่าเพศเมีย ท้าการฉีดกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์ปลาจ้านวน 10 คูต่่อบ่อ ด้วยฮอร์โมน
จากต่อมใต้สมองปลาไน และฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom โดยฉีดเข้าบริเวณฐานครีบหลัง ให้
พ่อแม่พันธุ์ปลาความเข้มข้นต่างๆ ตามชุดการทดลองที่ได้ก้าหนดไว้ หลังจากฉีดกระตุ้นฮอร์โมนน้าพ่อแม่พันธุ์ปลา
ปล่อยลงในบ่อทดลอง ให้ปลาผสมพันธุ์กันเอง เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่ คัดเลือกแม่พันธุ์อีกชุดที่มี
ไข่แก่สมบูรณ์ มาตรวจสอบความดกไข่จ้านวน 10 ตัว โดยน้าไข่ทั้งหมดมาชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 
ต้าแหน่ง และสุ่มชั่งน้้าหนักไข่ประมาณ 0.1 กรัม จ้านวน 3 ครั้ง นับจ้านวนไข่เพ่ือหาค่าเฉลี่ย เพ่ือน้าไปใช้
ค้านวณหาจ้านวนไข่ทั้งหมด สุ่มไข่ปลารากกล้วยที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ครั้งละ 100 ฟอง จ้านวน 3 ครั้ง ของแต่
ละซ้้าน้าไปฟักในกรวยผ้าโอล่อนแก้วขนาด 15.0x15.0 เซนติเมตร ที่แขวนในบ่อคอนกรีตกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร ระดับน้้าลึก 30 เซนติเมตร ตรวจนับจ้านวนไข่ที่เจริญถึงขั้น gastrula เพ่ือใช้ส้าหรับประเมิน
อัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate) เมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วนับจ้านวนลูกปลา เพ่ือค้านวณหาอัตราการฟัก 
(hatching rate) นับจ้านวนลูกปลาอายุ 3 วัน ที่เหลือรอด เพ่ือค้านวณหาอัตราการรอดตาย (survival rate)  

2.3 ศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลารากกล้วย 
น้าไข่ปลารากกล้วยที่ผสมกับน้้าเชื้อมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยาย 40 เท่า เพ่ือติดตาม

พัฒนาการของคัพภะตามขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งไข่ปลาฟักเป็นตัว บันทึกภาพและระยะเวลา จากนั้นศึกษาต่อไป
จนลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัย โดยเก็บตัวอย่างลูกปลาครั้งละ 20 
ตัว ดองในน้้ายาฟอร์มาลีนความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ (อภิชาติ, 2548) น้าตัวอย่างที่ได้มาศึกษาที่ห้องปฏิบัติการ
ใช้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์วาดภาพ (camera lucida) และ micrometer ส้าหรับวาด
ภาพและวัดขนาดต่างๆ ของลูกปลา 
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2.4 การอนุบาลลูกปลารากกล้วยเบื้องต้นด้วยอาหารที่ต่างกัน 
โดยใช้ลูกปลารากกล้วยที่เพาะพันธุ์ได้จากการทดลองอายุ 3 วัน ท้าการทดลองโดยสุ่มลูกปลา

จ้านวน 100 ตัว เพ่ือวัดความยาวเหยียด และชั่งน้้าหนักเริ่มต้น อนุบาลในตู้กระจก ขนาด 45x90x45 เซนติเมตร 
ปริมาตรน้้า 100 ลิตร ปล่อยลูกปลาในอัตราความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตรหรือ 1,000 ตัวต่อตู้ โดยใช้อาหาร
ต่างกัน 3 ชนิด ได้แกไ่ข่แดงต้มสุกบดละเอียดกรองผ่านด้วยผ้าโอล่อนแก้ว โรติเฟอร์ซึ่งจะกรองผ่านถุงกรองขนาด
ตา 69 ไมครอน และไรแดงซ่ึงกรองผ่านกระชอนตาถี่เพ่ือคัดเอาไรแดงวัยอ่อนมาใช้ในการอนุบาล โดยให้อาหารวัน
ละ 4 ครั้ง ในปริมาณที่ลูกปลากินจนอ่ิม เปลี่ยนถ่ายน้้า วันละ 30 เปอร์เซ็นต์ และให้อากาศผ่านหัวทราย
ตลอดเวลา เป็นระยะเวลา 45 วันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ชั่งน้้าหนักและวัดความยาวจ้านวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของแต่
ละซ้้า และนับลูกปลาที่เหลือเพ่ือหาอัตราการรอดตาย 

 2.5 ศึกษาคุณสมบัติของน้้าในบ่อเพาะพันธุ์ (ระหว่างการเพาะพันธุ์) และคุณสมบัติของน้้าในตู้
กระจกที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 07.00 น. ดังนี้ 
  อุณหภูมิน้้าโดยใช้ thermometer หน่วยเป็นองศาเซลเซียส 
  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) ตรวจวัดด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ 
HACHรุ่น sension 6 หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้้า ยี่ห้อ EUTECH  
รุ่น CyberScan pH 510 
  ค่าความกระด้าง (hardness) วิเคราะห์ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
  ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) วิเคราะห์ด้วยวิธีไตเตรท ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
  แอมโมเนียรวม (total ammonia) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH รุ่น
DR/2800 หน่วยวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

 ไนไตรท์ (NO2) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH รุ่น DR/2800 หน่วยวัด
เป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.1 เมื่อสิ้นสุดการทดลองน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประเมินอัตราการวางไข่ อัตราการปฏิสนธิ 
อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย ตามอุทัยรัตน์ (2538) ดังนี้ 

3.1.1 อัตราการวางไข่ (เปอร์เซน็ต์)   = 
จ้านวนแม่ปลาทีว่างไข่ 

× 100 
จ้านวนแม่ปลาทั้งหมด 

 

3.1.2 อัตราการปฏสินธิ (เปอร์เซ็นต์) = 
จ้านวนไข่ท่ีเจริญถึงระยะ late gastrula 

× 100 
จ้านวนไข่ท้ังหมด  

 

3.1.3 อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์)       = 
จ้านวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว 

× 100 
จ้านวนไข่ท่ีเจริญถึงระยะ late gastrula  

 

3.1.4 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) = 
จ้านวนลูกปลาที่เหลือรอดอาย ุ3 วัน   

× 100 
จ้านวนลูกปลาที่ฟัก  
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  น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางสถิติแบบ One-way Analysis of Variance และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองในแต่ละชุดข้อมูลที่น้ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s 
new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ (ยุทธ, 2553) 
  

 3.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลา
ไนและฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ตามวิธี ของสมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 

  3.2.1 ต้นทุนการผลิต (บาท) 
 

ต้นทุนทั้งหมด     = ต้นทุนผันแปร+ต้นทุนคงที ่
 

ต้นทุนผันแปร     = ค่าพ่อแม่พันธุ์ปลา+ค่าอาหารปลา+ค่าฮอร์โมน+ค่ายาเสริมฤทธิ์  
 +ค่าแรงงาน+ค่าเสยีโอกาสเงินลงทุน  

 

ต้นทุนคงที่         = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
 

ค่าเสียโอกาส      = 
เงินลงทุน  

ค่าเสียโอกาสในการนา้เงินไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดยค้านวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้าร้อยละ 2.75 ต่อปี ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปี 2556 (อ้างตาม
http://www.baac.or.th/) 

 

ค่าเสื่อมราคา      = 
มูลค่าซื้อหรือสร้าง 

อายุการใช้งาน 
  

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง โดยก้าหนดให้มูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุ
การใช้งานตามประเภทของเครื่องมืออุปกรณ ์

3.2.2 จุดคุ้มทุนของการผลิตลูกปลาอายุ 3 วนั (บาทต่อตัว)   = 
ต้นทุนทั้งหมด 

จ้านวนลูกปลาที่ได้ทั้งหมด 
 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การเพาะพันธุ์ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกพ่อพันธุ์ปลาปลารากกล้วยมีความยาวเฉลี่ย 9.59±0.16 เซนติเมตร 
น้้าหนักเฉลี่ย 6.84±0.13 กรัม แม่พันธุ์ปลารากกล้วยมีความยาวเฉลี่ย 11.12±0.12 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย
10.54±0.13 กรัม และได้ท้าการหาค่าความดกไข่ โดยน้าแม่พันธุ์ปลามาตรวจสอบจ้านวน 10 ตัว ได้จ้านวนไข่
เฉลี่ย 8,224±59.00 ฟองต่อตัว มีผลการทดลองดังนี้ 

1.1 การทดลองเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน 
ผลจากการฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 

และ 2 โดส ส่วนชุดควบคุมฉีดกระตุ้นด้วยน้้าเกลือความเข้มข้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ และฉีดกระตุ้นพ่อพันธุ์ปลาด้วย
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน ความเข้มข้น 2.0 โดส พบว่า 
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 1.1.1 อัตราการวางไข่  
  หลังจากฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน พบว่า ทุกชุดการทดลอง แม่พันธุ์ปลา
ใช้ระยะเวลาการวางไข่ 12-13 ชั่วโมง และแม่พันธุ์ปลามีอัตราการวางไข ่100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุดควบคุมพบว่า ไม่
สามารถท้าให้แม่พันธุ์ปลาวางไข่ได้ แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 0.5, 
1, 1.5 และ 2 โดส มีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแมเ่ท่ากับ 3,207±24.00, 3,791±11.00, 3,990±19.00 และ 4,408±22.00 
ฟอง ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนทุก
ความเข้มข้นมีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 

 1.1.2 อัตราการปฏิสนธิ 
  การทดลองที่ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 0.5, 1, 
1.5 และ 2 โดส มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ 8.33±0.58, 9.67±3.06, 16.67±6.03 และ 47.00±6.00 
เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน
ความเข้มข้น 2 โดส มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยแตกต่างจากทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ทั้งนี้ความเข้มข้น 1 โดส มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับความเข้มข้น 0.5 และ 1.5 โดส 
แต่ความเข้มข้น 0.5 โดส มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยแตกต่างจากความเข้มข้น 1.5 โดส และ 2 โดส อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) 

 1.1.3 อัตราการฟัก 
  การทดลองที่ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 0.5, 1, 
1.5และ 2 โดส มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ยเท่ากับ 0.67±1.15, 3.33±0.58, 8.67±2.52 และ 32.00±2.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 
2 โดส มอัีตราการฟักไขเ่ฉลี่ยแตกต่างจากทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ความเข้มข้น 
1.5 โดส มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ยแตกต่างจากความเข้มข้น 0.5 และ 1 โดส อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
ความเข้มข้น 0.5 และ 1 โดส มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 

 1.1.4 อัตราการรอดตาย 
  การทดลองที่ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน ความเข้มข้น 0.5, 1, 
1.5 และ 2 โดส ลูกปลามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 0.00±0.00, 1.33±0.58, 3.67±0.58 และ 28.00±2.00
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน
ความเข้มข้น 2 โดส ลูกปลามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยแตกต่างจากทุกชุดการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ทั้งนี้ความเข้มข้น 1.5 โดส ลูกปลามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยแตกต่างจากความเข้มข้น 0.5 และ 1 โดส 
อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และความเข้มข้น 0.5 และ 1 โดส ลูกปลามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของระยะเวลาวางไข่ จ้านวนแม่ปลาที่วางไข ่อัตราการวางไข่ จ้านวนไข่เฉลี่ย
ต่อแม ่อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย จากการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยโดย
ใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน ในระดับต่างๆ กัน 
 

 

ค่าดัชนี 
ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน (โดส) 

น้้าเกลือ0.7
เปอร์เซ็นต์ 0.5 1 1.5 2 

ระยะเวลาการวางไข่ (ช่ัวโมง) - 12-13 12-13 12-13 12-13 
จ้านวนแม่ปลาที่วางไข่ (ตัว) - 10 10 10 10 
อัตราการวางไข่ (เปอร์เซ็นต์) - 100 100 100 100 
จ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ (ฟอง) - 3,207±24.00 a 3,791±11.00b  3,990±19.00c  4,408±22.00d 
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) -   8.33±0.58a   9.67±3.06ab 16.67±6.03b 47.00±6.00c 
อัตราการฟักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) -   0.67±1.15a   3.33±0.58a  8.67±2.52b 32.00±2.00c 
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) -   0.00±0.00a   1.33±0.58a  3.67±0.58b 28.00±2.00c 
 

หมายเหตุ    ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ก้ากับค่าเฉลี่ยที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
1.2 การทดลองเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus 
ผลจากการฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 

20ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนชุดควบคุมฉีด
กระตุ้นด้วยน้้าเกลือความเข้มข้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ และฉีดกระตุ้นพ่อพันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความ
เข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า 

 1.2.1 อัตราการวางไข่  
  หลังจากฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom พบว่า ทุกชุดการ
ทดลอง แม่พันธุ์ปลาใช้ระยะเวลาการวางไข่ 10-11 ชั่วโมง และมีอัตราการวางไข่ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชุด
ควบคุมพบว่าไม่สามารถท้าให้แม่พันธุ์ปลาวางไข่ได้ แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความ
เข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม มีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ 5,629±24.00, 8,032±39.00, 7,717±31.00 และ 7,820±29.00 ฟอง 
ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10, 
15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างจาก
ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) (ตารางที่ 2) 

 1.2.2 อัตราการปฏิสนธิ 
  การทดลองที่ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 
20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไข่ปลามีอัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ย เท่ากับ 63.67±1.53, 97.00±2.00, 97.33±1.15 และ 97.33±1.15 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10, 15 และ 20 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างจากความเข้มข้น 5 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
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  1.2.3 อัตราการฟัก 
 การทดลองที่ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 

20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ย
เท่ากับ 48.67±1.53, 92.67±1.00, 93.00±0.58 และ 93.67±0.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่าแม่พันธุ์ปลา ที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
มีอัตราการฟักไข่เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างจากความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)   

1.2.4 อัตราการรอดตาย 
  การทดลองที่ฉีดกระตุ้นแม่พันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 
20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ลูกปลามีอัตราการ
รอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 43.67±1.15, 91.67±0.58, 91.00±1.00 และ 91.33±2.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10, 15 และ 20 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ลูกปลามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างจากความ
เข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของระยะเวลาวางไข่ จ้านวนแม่ปลาที่วางไข่ อัตราการวางไข่ จ้านวนไข่เฉลี่ย
ต่อแม ่อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย จากการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยโดยใช้
ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ในระดับต่างๆ กัน ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 
5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 

ค่าดัชนี 

ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 

น้้าเกลือ 0.7
เปอร์เซ็นต์ 5 10 15 20 

ระยะเวลาการวางไข่ (ช่ัวโมง) - 10-11 10-11 10-11 10-11 
จ้านวนแม่ปลาที่วางไข่ (ตัว) - 10 10 10 10 
อัตราการปลาที่วางไข่ (เปอร์เซ็นต์) - 100 100 100 100 
จ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ (ฟอง) - 5,629±24.00a  8,032±39.00b  7,717±31.00b  7,820±29.00b 
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)   - 63.67±1.53a  97.00±2.00b  97.33±1.15b  97.33±1.15b 
อัตราการฟักเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) - 48.67±1.53a  92.67±1.00b  93.00±0.58b  93.67±0.58b 
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) - 43.67±1.15a  91.67±0.58b  91.00±1.00b  91.33±2.08b 
หมายเหตุ    ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ก้ากับค่าเฉลี่ยที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

1.3 คุณสมบัติของน้้า 

 1.3.1 น้้าในบ่อเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน  
ผลของคุณภาพน้้าระหว่างการเพาะพันธุ์ พบว่า อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง  25.3-26.1 องศา

เซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.4-8.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.00-6.83 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 70-110 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ความกระด้างมี
ค่าอยู่ในช่วง 130-150 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.0011-0.0013 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0.0001-0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 3) 
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ตารางที ่3 คุณสมบัติของน้้าระหว่างการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยที่ใช้ความเข้มข้นของต่อมใต้สมองปลาไน 
ในระดับต่างๆ กัน 

 

ค่าดัชนี 
ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน (โดส) 

น้้าเกลือ 0.7
เปอร์เซ็นต์ 

0.5 1 1.5 2 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 25.7-26.0 25.4-25.6 25.5-25.8 25.4-26.1 25.3-26.0 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.9-8.2 8.0-8.1 7.8-8.4 7.4-8.7 7.8-8.2 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

5.07-5.73 5.00-6.14 5.22-6.10 5.63-6.83 5.34-6.77 

ความเป็นด่าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตรของ 
แคลเซียมคาร์บอเนต) 

70-80 70-110 70-100 80-110 80-100 

ความกระด้าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตรของ 
แคลเซียมคาร์บอเนต) 

140-150 130-150 140-150 130-150 130-140 

แอมโมเนียรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0011-0.0012 0.0011-0.0013 0.0011-0.0013 0.0011-0.0013 0.0011-0.0013 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.0001-0.0002 0.0002-0.0004 0.0002-0.0004 0.0002-0.0004 0.0002-0.0004 
 

 1.3.2 น้้าในบ่อเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus 
ผลของคุณภาพน้้าระหว่างการเพาะพันธุ์ พบว่า อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 25.1-26.2 องศา

เซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.8-8.7 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.07-6.48 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 70-110 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ความกระด้างมี
ค่าอยู่ในช่วง 130-150 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.0011-0.0013 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0.0001-0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 4)  

 

ตารางที ่4 คุณสมบัติของน้้าระหว่างการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยที่ใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus 
ในระดับต่างๆ กัน ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 

ค่าดัชนี 
ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 

น้้าเกลือ 0.7
เปอร์เซ็นต์ 

5 10 15 20 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 25.7-26.0 25.4-26.2 25.1-25.6 25.4-25.7 25.6-26.0 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.9-8.2 7.8-8.6 8.3-8.7 8.0-8.1 7.8-8.4 
ออกซิเจนละลายน้้า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

5.07-5.73 5.70-6.48 5.98-6.33 5.09-6.07 5.87-6.11 

ความเป็นด่าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตรของ 
แคลเซียมคาร์บอเนต) 

70-80 70-100 100-110 70-100 80-110 

ความกระด้าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตรของ 
แคลเซียมคาร์บอเนต) 

140-150 130-150 130-140 130-150 130-150 

แอมโมเนียรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.0011-0.0012 0.0011-0.0013 0.0011-0.0013 0.0011-0.0013 0.0011-0.0013 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.0001-0.0002 0.0002-0.0004 0.0002-0.0004 0.0002-0.0004 0.0002-0.0004 
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2. พัฒนาการของคัพภะและลูกปลารากกล้วย 
 

2.1 พัฒนาการของคัพภะ 
จากการศึกษา พบว่า ไข่ปลารากกล้วยเป็นไข่ประเภทครึ่งจมครึ่งลอย มีลักษณะกลม สีเหลืองใส 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.33-0.38 มิลลิเมตร ไข่ท่ีได้รับการผสมเมื่อพองน้้าเต็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.82-0.91 
มิลลิเมตร ไข่ปลารากกล้วยมีการพัฒนาของคัพภะในระยะต่างๆ หลังจากไข่ได้รับการผสมกับน้้าเชื้อ สรุปได้ดังนี้ 
ระยะ cleavage ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที ระยะ blastula ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ระยะ gastrula ใช้เวลา 5 
ชั่วโมง 20 นาที พัฒนาจนถึงขั้นเกิด somite ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 20 นาที และ ใช้เวลาฟักเป็นตัว 11 ชั่วโมง 50 นาที 
ที่อุณหภูมิน้้า 25.1-26.2 องศาเซลเซียส มีความยาวเฉลี่ย 2.37 มิลลิเมตร (ตารางที่ 5 และ ภาพที ่1) 
 
ตารางที ่5 พัฒนาการของคัพภะปลารากกล้วย  
 

ระยะ เวลาหลังจากไข่ได้รับ ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
 การผสมกับน้้าเชื้อ   

1 cell  2 นาที 1 ก one cell stage เมื่อไข่ได้รับการผสมกับน้้าเชื้อเกิดการแบ่งตัว
แบบไมโตซิส (mitosis) ทางด้าน animal pole เกดิบลาสโตดิสต ์ 
(blastodisc) มีลักษณะเป็นเซลล์เดียว 

cleavage  15 นาที 
 

1 ข first cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตดิสต์ ออกเป็น 
บลาสโตเมียร ์(blastomere) 

  20 นาที 1 ค second cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์ออกเป็น 4 เซลล์ 
  28 นาที 1 ง third cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์ออกเป็น 8 เซลล์ 
  35 นาที 1 จ fourth cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์ออกเป็น 16 เซลล์ 
  55 นาที 1 ฉ fifth cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์ออกเป็น 32 เซลล์ 

 1 ชั่วโมง 10 นาที 1 ช sixth cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตเมียร์ออกเป็น 64 เซลล์ 
 
 
 

blastula 
 

1 ชั่วโมง 
 
 

2 ชั่วโมง 

50 นาที 
 
 

30 นาที 

1 ซ 
 
 

1 ฌ 

Morula เป็นระยะสุดท้ายของ cleavage เซลล์บลาสโตเมียร์
แบ่งเซลล์ซ้อนกันหนาและเบียดแน่นคล้ายหมวกครอบอยู่เหนือ
ไข่แดง แต่ยังไม่มีช่องว่างบลาสโตซิล (blastocoel) 
บลาสโตดิสต์ (blastodisc) มีเซลล์รวมกันอยู่ เป็นกลุ่มหนาขึ้น
ลักษณะทรงค่อนข้างสูงท้าให้เกิดช่องว่างบลาสโตซิล (blastocoel) 

gastrula 3 ชั่วโมง 5 นาที 1 ญ early gastrula ขอบของบลาสโตดิสต์หนาขึ้นโดยรอบท้าให้เกิด
ลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบไข่แดง (yolk sac)  เรียกว่า 
germ ring 

 5 ชั่วโมง 20 นาที 1 ฎ late gastrula กลุ่มเซลล์เคลื่อนลงมาคลุมไข่แดงจนเกือบหมด
และเมื่อสิ้นสุดระยะแกสทรูล่า ไข่แดงถูกคลุมหมดเป็นบลาสโต
พอร์ (blastopore) ปิด 

head and 
tail bud 

6 ชั่วโมง 30 นาที 1 ฏ เนื้อเยื่อเจริญมากข้ึนท้าให้เกิดเป็นตัวอ่อน (embryo) รูปร่าง
คล้ายวงแหวน ส่วนท้ายและส่วนหัวของตัวอ่อนยกขึ้น เกิดเป็น
ปุ่มหัวและปุ่มหาง 

somite 8 ชั่วโมง 20 นาที 1 ฐ มีโซไมท์ (somite) เกิดขึ้น บรเิวณด้านข้างของ embryo 
(lateral body fold) ต่อไปเจรญิไปเป็นกล้ามเนื้อ 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ระยะ เวลาหลังจากไข่ได้รับ ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
 การผสมกับน้้าเชื้อ   

optic bud 10 ชั่วโมง 30 นาที 1 ฑ บริเวณส่วนหัวเกิด ออพติคเวสสิเคิล (optic vesicle) ต่อไป
เจริญเป็นตา 

heart 
formation 

11 ชั่วโมง 12 นาที 1 ฒ ล้าตัวเริ่มเหยียดยาวมากข้ึน เกิดหัวใจลักษณะปุ่ม หัวใจเริ่ม
ท้างานมีการไหลเวียนของเลือด ตัวอ่อนมีการเคลื่อนไหวใน
บางครั้งบริเวณส่วนหางมีเนื้อเยื่อบางๆ และแยกออกจากผนัง
ไข่แดง 

hatch out 11 ชั่วโมง 50 นาที 1 ณ ลูกปลาฟักออกเป็นตัวโดยใช้ส่วนหางโบกให้เปลือกไข่แตก
ออกเมื่อฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ ส่วนหัวของลูกปลายังติดอยู่กับ
ถุงไข่แดงปากยังไม่เปิด ล้าตัวใส fin fold ติดต่อกันเป็นแผ่น 
ลูกปลามีความยาวเฉลี่ย 2.37 มิลลิเมตร 
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ก. 1 cell ข. 2 cells 
2 นาที 15 นาท ี

  
 

 
  

 
 
  

ค. 4 cells ง. 8 cells 
20 นาท ี

 
28 นาท ี

  
 

 
  

 
 
 

  
จ. 16 cells ฉ. 32 cells 

35 นาท ี 55 นาที 
 
ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลารากกล้วย 

0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 
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ช. 64 cells ซ. morula 
1 ชั่วโมง 10 นาท ี

 
1 ชั่วโมง 50 นาท ี

  
 

 
  

 
 

  
ฌ. blastula ญ. early gastrula 

2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

3 ชั่วโมง 5 นาที 

  
 

 
  

 
 

  
ฎ. late gastrula ฏ. head and tail bud 
5 ชั่วโมง 20 นาท ี 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลารากกล้วย 

0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 
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ฐ. somite ฑ. optic bud 
8 ชั่วโมง 20 นาท ี 10 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

 
 
. 
 

ฒ. heart formation  
11 ชั่วโมง 12 นาท ี

  

 
 
 

ณ. hatch out 
11 ชั่วโมง 50 นาท ี

 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลารากกล้วย  
 
 
 
 
 
 

2.37 มม. 
 

0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 
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2.2 พัฒนาการของลูกปลารากกล้วย 
จากการศึกษา พบว่า ลูกปลารากกล้วยเมื่อฟักออกจากไข่ ล้าตัวใส มีความยาวเหยียด 2.37 มิลลิเมตร 

เมื่ออายุครบ 3 วัน ลูกปลาเริ่มกินอาหาร มีขนาดความกว้างเฉลี่ยของปากลูกปลาเท่ากับ 0.47 มิลลิเมตร เมื่อลูก
ปลาอายุได ้50 วัน มีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย มีความยาวเหยียด 55.69 มิลลิเมตร (ตารางที่ 6 และ ภาพที่ 2) 

 
ตารางท่ี 6 พัฒนาการของลูกปลารากกล้วย 
 
อายุลูกปลา ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 

 

แรกฟัก 
 
 
 

12 ชั่วโมง 
 

1 วัน 
 

2 วัน 
 
 
 

3 วัน 
 

4 วัน 
 
 

5 วัน 
 

7 วัน 
 
 

9 วัน 
 
 

12 วัน 

 
 

 

2 ก 
 
 
 

2 ข 
 

2 ค 
 

2 ง 
 
 
 

2 จ 
 

2 ฉ 
 
 

2 ช 
 

2 ซ 
 
 

2 ฌ 
 
 

2 ญ 

 
 

 

ลูกปลามีความยาว 2.37 มิลลิเมตร ล้าตัวเรียวยาว ระบบทางเดินอาหารยังไม่เจริญ 
ปากและรูทวารยังไม่เปิด ล้าตัวมีสีใส มองเห็นระบบของโลหิตไหลเวียนอย่างชัดเจน 
ถุงอาหารส้ารองมีขนาดใหญ่ มีมัดกล้ามเนื้อทั้งหมด 27 มัด ลูกปลาอาศัยการเคลื่อนที่
ตามการไหลเวียนของมวลน้้า กระดูกหางตรง ตายังไม่พัฒนา 
ลูกปลามีความยาว 2.70 มิลลิเมตร เริ่มมองเห็นปากและตา ถุงไข่แดงมีขนาดลดลง มี
มัดกล้ามเนื้อจ้านวน 32 มัด 
ลูกปลามีความยาว 3.01 มิลลิเมตร ปากและตาเริ่มมีการพัฒนาปรากฏขึ้นเห็นได้ชัด 
ถุงไข่แดงเริ่มยุบและยาวไปตามล้าตัว สามารถว่ายน้้าขึ้นลงได้มากขึ้น 
ลูกปลามีความยาว 3.20 มิลลิเมตร มีจุดตาสีด้า พบติ่งเนื้อบริเวณรอบปาก เริ่มมีแผ่น
ปิดเหงือก ครีบอกเริ่มพัฒนา โคนครีบหลังเริ่มเว้า ครีบหาง fin fold ยังติดกันเป็น
แผ่น หัวเริ่มยกขึ้นและแยกออกจากถุงไข่แดง ช่องเปิดทางเดินอาหารอยู่ที่มัด
กล้ามเนื้อที่ 31 
ลูกปลามีความยาว 3.62 มิลลิเมตร ส่วนหัวพัฒนาใหญ่ขึ้นและเรียวเล็ก เห็นแผ่น 
ปิดเหงือกชัดเจนมากขึ้น ถุงไข่แดงลดขนาดลงจนสังเกตเห็นได้ชัด 
ลูกปลามีความยาว 4.05 มิลลิเมตร ล้าตัวเรียวยาว โดยปากเริ่มเปิด มีการพัฒนาของ
ทางเดินอาหาร ปากเปิดมีความกว้างปาก 0.47 มิลลิเมตร เริ่มมีจุดสีด้าบริเวณส่วนหัว
และล้าตัว 
ลูกปลามีความยาว 5.53 มิลลิเมตร ตาเจริญเต็มที่ ตาด้าขนาดใหญ่ มีติ่งเนื้อรอบ
ปากมากขึ้น กระดูกหางเริ่มพัฒนา โคนครีบหางเริ่มเว้าเป็นทรงกลม 
ลูกปลามีความยาว 7.09 มิลลิเมตร รูจมูกเริ่มมีการพัฒนา ติ่งเนื้อบริเวณปากมีการ
พัฒนาเป็นหนวดริมฝีปากบน 1 คู่ ริมฝีปากล่าง 2 คู่  ถุงไข่แดงยุบแนบไปตามล้าตัว 
ระบบทางเดินอาหารและตาเจริญเต็มที่ กระดูกปลายหางเริ่มพัฒนามีก้านครีบหาง 6 ก้าน 
ลูกปลามีความยาว 11.30 มิลลิเมตร เยื่อหุ้มล้าตัวในแนวตั้งเริ่มมีการพัฒนาเป็น
รูปร่างของครีบหลัง กระดูกปลายหางพัฒนาเห็นชัดเจน ก้านครีบหางมีการพัฒนาก้าน
ครีบขึ้นมาจนสมบูรณ์ 
ลูกปลามีความยาว 13.34 มิลลิเมตร บริเวณใต้ขอบตาล่างมีแถบสีน้้าตาลอ่อนพาด
ยาวไปถึงเหนือริมฝีปากบน ก้านครีบหลังเริ่มมีการพัฒนาก้านครีบอย่างชัดเจน ก้าน
ครีบก้นเริ่มมีการพัฒนาก้านครีบเกิดขึ้น 

15 วัน 2 ฎ ลูกปลามีความยาว 16.92 มิลลิเมตร ครีบอกเริ่มมีก้านครีบ บริเวณเนื้อเยื่อส่วนหน้า
ของก้านครีบหลังมีการลดรูปจนแยกอย่างชัดเจนกับครีบหลัง ครีบท้องมีการ
พัฒนาขึ้นมา ครีบหางมีการเปลี่ยนรูปจากทรงกลมมนเป็นหางปลายตัดเกือบตรง 
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ตารางท่ี  6 (ต่อ)  
 

อายุลูกปลา ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
19 วัน 2 ฏ ลูกปลามีความยาว 18.90 มิลลิเมตร ส่วนหัวเรียวมน แถบสีน้้าตาลบริเวณใต้ขอบ

ตาล่างพาดยาวไปถึงเหนือริมฝีปากบน มีเส้นปรากฏชัดเจนจ้านวน 1 แถบ พบ
หนามบริเวณใต้ตาค่อนไปทางจมูกจ้านวน 1 คู่ บริเวณล้าตัวมีแถบสีน้้าตาลขนาด
ใหญ่พาดขวางล้าตัวประมาณ 10 แถบ และมีจุดสีน้้าตาลปนอยู่เล็กน้อย ครีบต่างๆ 
เจริญดี ครีบหลังเปลี่ยนรูปเป็นปลายตัดเกือบตรงและมีแถบสีน้้าตาลขนาดเล็ก
พาดขวางจ้านวน 2 แถบ ครีบหางมีแถบสีน้้าตาลขนาดเล็กพาดขวางจ้านวน 2 
แถบ ลักษณะหัวปลามีการเปลี่ยนแปลงเรียวเล็กลง 

23 วัน 2 ฐ ลูกปลามีความยาว 23.11 มิลลิเมตร แถบสีน้้าตาลบริเวณข้างล้าตัวลดขนาดเล็กลง
กว่าเดิม เนื้อเยื่อบริเวณโคนครีบหลังลดขนาดเล็กลงจนเกือบไม่มี ครีบต่างๆเจริญ
ดี พบก้านครีบอ่อนที่ครีบก้นจ้านวน 7 ก้าน ครีบท้องจ้านวน 4 ก้าน ครีบหลัง
จ้านวน 10 ก้าน และครีบหางจ้านวน 15 ก้าน ครีบหางมีแถบสีน้้าตาลขนาดเล็ก
พาดขวางจ้านวน 3 แถบ 

27 วัน 2 ฑ ลูกปลามีความยาว 27.65 มิลลิเมตร จุดสีน้้าตาลบริเวณหัวจางลงเหลือแต่ขีดยาว 
สีน้้าตาล บริเวณล้าตัวแถบสีน้้าตาลเริ่มจางลงกลายเป็นจุดกลมบางส่วน บริเวณ
หลังปลามีแถบน้้าตาลพาดขวางจ้านวน 10-14 แถบ 

31 วัน 2 ฒ ลูกปลามีความยาว 35.90 มิลลิเมตร เนื้อเยื่อบริเวณหนามตาพัฒนามาปกคลุม
หนาม และบริเวณล้าตัวมีแถบสีน้้าตาลจางลงจนเกือบมองไม่เห็น ปลายครีบหาง
เริ่มเว้าเข้าเล็กน้อย 

40 วัน 2 ณ ลูกปลามีความยาว 41.03 มิลลิเมตร ก้านครีบต่างๆพัฒนาเต็มที่ หนวดบริเวณ 
ริมฝีปากหดสั้นลง ริมฝีปากมีขนาดหนา 

50 วัน 
 

 

2 ด 
 

 

ลูกปลามีความยาว 55.69 มิลลิเมตร ตลอดล้าตัวมีจุดกลมสีน้้าตาลพาดไปตามแนว 
เส้นข้างตัวจ้านวน 8-12 จุด ครีบหางเว้าชัดเจน และมีรูปร่างลักษณะทั่วไปเหมือน 
ตัวเต็มวัย 
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ภาพที่ 2 พัฒนาการของลูกปลารากกล้วย 
 ก. ลูกปลารากกล้วยแรกฟัก ความยาว 2.37 มิลลิเมตร 

 ข. ลูกปลารากกล้วย12 ชั่วโมง ความยาว 2.70 มิลลิเมตร 
 ค. ลูกปลารากกล้วยอายุ 1 วัน ความยาว 3.01 มิลลิเมตร 
 ง. ลูกปลารากกล้วยอายุ 2 วัน ความยาว 3.20 มิลลิเมตร 
 
 

1 มม. 

ง. 

1 มม. 

ค. 

ข. 

ก. 

1 มม. 

1 มม. 
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ภาพที่ 2  พัฒนาการของลูกปลารากกล้วย 
 จ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ความยาว 3.62 มิลลิเมตร 
 ฉ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 4 วัน ความยาว 4.05 มิลลิเมตร 
 ช. ลูกปลารากกล้วยอายุ 5 วัน ความยาว 5.53 มิลลิเมตร 

 ซ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 7 วัน ความยาว 7.09 มิลลิเมตร 
 
 
 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

ฉ. 

ซ. 

ช. 

1 มม. 

จ. 
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ภาพที่ 2  พัฒนาการของลูกปลารากกล้วย 
 ฌ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 9 วัน ความยาว 11.30 มิลลิเมตร 
 ญ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 12 วัน ความยาว 13.34 มิลลิเมตร 
 ฎ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 15 วัน ความยาว 16.92 มิลลิเมตร 
 ฏ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 19 วัน ความยาว 18.90 มิลลิเมตร 
 ฐ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 23 วัน ความยาว 23.11 มิลลิเมตร 

5มม. 

5มม. 

5มม. 

5มม. 

5มม. 

ฏ. 

ฐ. 

ฎ. 

ญ. 

ฌ. 
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ภาพที่ 2  พัฒนาการของลูกปลารากกล้วย 
 ฑ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 27 วัน ความยาว 27.65 มิลลิเมตร 

 ฒ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 31 วัน ความยาว 35.90 มิลลิเมตร 
 ณ. ลูกปลารากกล้วยอายุ 40 วัน ความยาว 41.03 มิลลิเมตร 

 ด. ลูกปลารากกล้วยอายุ 50 วัน ความยาว 55.69 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 

10มม. 

10มม. 

10มม. 

ณ. 

ด. 

ฒ. 

10มม. 

ฑ. 
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3.  การอนุบาลลูกปลารากกล้วย 
 

น้าลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ที่ได้จากการทดลองที่ 1 มาอนุบาลในตู้กระจกขนาด 45x90x45 
เซนติเมตร ระดับความลึกของน้้า 24.7 เซนติเมตร อัตราความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร หรือ 1,000 ตัวต่อตู้ เมื่อ
เริ่มต้นทดลองลูกปลามีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 3.62±0.03 มิลลิเมตร มีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.0054±0.0001 
กรัม อนุบาลโดยใช้อาหาร 3 ชนิด คือ ไข่แดงต้มสุก โรติเฟอร์ และไรแดง วันละ 4 ครั้ง ผลการอนุบาลเป็น
ระยะเวลา 45 วัน พบว่า ลูกปลามีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 31.37±0.24, 33.40±0.28 และ 47.23±0.22 
มิลลิเมตร ตามล้าดับ น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.0108±0.0003, 0.0133±0.0003 และ 0.0172±0.0003 กรัม 
ตามล้าดับ และอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 47.00±2.00, 74.67±3.06 และ 93.67±2.52 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ลูกปลารากกล้วยที่ให้ไข่แดงต้มสุก โรติเฟอร์ และไรแดง มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที ่7) 
 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ความยาวเริ่มต้น ความยาวสุดท้าย น้้าหนักเริ่มต้น น้้าหนักสุดท้าย และ
อัตราการรอดตาย ของลูกปลารากกล้วยที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกันเป็นระยะเวลา 45 วัน 

 

 อาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลารากกล้วย 
 ไข่แดงต้มสุก โรติเฟอร์ ไรแดง 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 3.62±0.03a 3.62±0.03a 3.62±0.03a 
น้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 0.0054±0.0001a 0.0054±0.0001a 0.0054±0.0001a 
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (มิลลิเมตร)     31.37±0.24a    33.40±0.28b  47.23±0.22c 
น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 0.0108±0.0003a 0.0133±0.0003b 0.0172±0.0003c 
อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต)์     47.00±2.00a    74.67±3.06b    93.67±2.52c 

หมายเหตุ    ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ก้ากับค่าเฉลี่ยที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

คุณสมบัติของน้้าระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปลารากกล้วย พบว่า อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง  
26.3-26.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.63-7.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
เป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 8.4-8.9 ความเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 50-75 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.0113-0.0200 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0050-0.0095 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 8) 

 
ตารางท่ี 8 คุณสมบัติของน้้าระหว่างการอนุบาลลูกปลารากกล้วยอายุ 3-45 วัน 
 

ค่าดัชนี 
ชนิดอาหาร 

ไข่แดงต้มสุก โรติเฟอร์ ไรแดง 
อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 26.3-26.6 26.3-26.6 26.3-26.6 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.4-8.9 8.4-8.8 8.5-8.7 
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.63-7.20 6.57-6.81 6.83-7.24 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) 52-75 50-60 60-68 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) 160-172 150-162 140-194 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.0119-0.0200 0.0113-0.0119 0.0113-0.0119 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.0070-0.0095 0.0050-0.0080 0.0050-0.0080 
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4. ต้นทุนการผลิตลูกปลารากกล้วย 
 

4.1 ราคาฮอร์โมนในการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วย 
จากการศึกษาการใช้ฮอร์โมนเพ่ือการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยในบ่อคอนกรีตต่อน้้าหนักแม่พันธุ์

ปลา 1 กิโลกรัม พบว่า ค่าฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน ในปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ 0.5, 1, 1.5 และ 2 โดส 
มีค่าเท่ากับ 12.25, 24.50, 36.75 และ 49.00 บาท ตามล้าดับ ส่วนค่าฮอร์โมนจากฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ใน
ปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 2.99, 3.98, 4.97 และ 5.96 บาท ตามล้าดับ (ตารางที่ 9) 

 

ตารางท่ี 9 ราคาฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนและฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom   
 

ปริมาณของฮอร์โมนที่ใช้ 
ต้นทุนของฮอร์โมน (บาท/แม่ปลา 1 กิโลกรัม) 

ต่อมใต้สมองปลาไน Bus Dom รวม 
0.5 โดส 12.25 - - 12.25 
1.0 โดส 24.50 - - 24.50 
1.5 โดส 36.75 - - 36.75 
2.0 โดส 49.00 - - 49.00 

Bus  5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
Dom 5 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 

- 0.99 2 2.99 

Bus 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
Dom 5 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 

- 1.98 2 3.98 

Bus 15 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
Dom 5 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 

- 2.97 2 4.97 

Bus 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
Dom 5 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 

- 3.96 2 5.96 

หมายเหตุ  - ต่อมใต้สมองปลาไน 1 ต่อม มาจากปลาไนน้้าหนัก 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 24.50 บาท  
(คิดราคาเฉลี่ยตามตลาดกลางสนิค้าเกษตรแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ) 

     - Buserelin acetate 1 ขวด ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร มีปริมาณฮอร์โมน 10,000 ไมโครกรัม 
ราคา 1,980 บาท เฉลี่ย 1 ไมโครกรัม ราคา 0.198 บาท 

        - ยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone) 1 เม็ด (10 มิลลิกรัม) ราคา 4 บาท 
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4.2 จุดคุ้มทุนของการผลิตลูกปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน 
จากการศึกษาพบว่า จุดคุ้มทุนของการผลิตลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง

ปลาไน ระดับความเข้มข้น 1, 1.5 และ 2 โดส เท่ากับ 155.89, 26.16 และ 2.77 บาทต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางที่ 10) 
  

ตารางท่ี 10 ต้นทุนการผลิตลูกปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนในบ่อคอนกรีต 
 

ต้นทุนการผลิต 
ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนต่อมใต้สมองปลาไน (โดส) 

0.5 1.0 1.5 2.0 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1.ต้นทุนผันแปร 
ค่าพ่อแม่พันธ์ุปลา  27.00 4.36 27.00 4.33 27.00 4.30 27.00 4.27 
ค่าอาหารปลา  40.00 6.46 40.00 6.41 40.00 6.37 40.00 6.33 
ค่าฮอรโ์มนจากต่อมใต้สมองปลาไน  4.26 0.69 8.52 1.37 12.78 2.03 17.04 2.70 
ค่าไฟฟ้า 11.53 1.86 11.53 1.85 11.53 1.84 11.53 1.83 
ค่าแรงงาน  517.50 83.56 517.50 82.99 517.50 82.43 517.50 81.87 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  0.27 0.04 0.27 0.04 0.28 0.04 0.28 0.04 
รวมต้นทุนผันแปรเป็นเงิน (บาท) 600.56 96.97 604.82 96.99 609.09 97.01 613.35 97.04 
2.ต้นทุนคงที ่
ค่าเสื่อมราคาบ่อคอนกรตี 0.66 0.11 0.66 0.11 0.66 0.11 0.66 0.10 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องให้อากาศ 18.08 2.92 18.08 2.90 18.08 2.88 18.08 2.86 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 
รวมต้นทุนคงที่เป็นเงิน (บาท) 18.75 3.03 18.75 3.01 18.75 2.99 18.75 2.96 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท) 619.31 100.00 623.57 100.00 627.83 100.00 632.10 100.00 
จ านวนลกูปลาอายุ 3 วันเฉลี่ย (ตัว) - 

 
4 

 
24 

 
228 

 
จุดคุ้มทุน (บาทต่อตัว) - 

 
155.89 

 
26.16 

 
2.77 

 
หมายเหตุ  - ค่าพ่อแม่พันธุ์ปลา ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ใช้พ่อแม่พันธุ์ 20 ตัว น้้าหนักรวม 180 กรัม  

คิดเป็น 27.00 บาท 
- ค่าอาหารเลี้ยงพ่อแม่ปลา 20 ตัว ระยะเวลา 30 วัน รวมน้้าหนักท่ีใช้ไรแดง 500 กรัม ไรแดง  

1 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 80 บาท คิดเป็น 40.00 บาท 
- ค่าต่อมใต้สมองปลาไน 1 ต่อม มาจากปลาไนน้้าหนัก 1 กิโลกรัม  ๆละ 24.50 บาท (คิดราคาเฉลี่ยตาม 
  ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ) คิดเป็น 0.5 โดส ราคา 

4.26 บาท 
 - อัตราค่าจ้างขั้นต่้าจังหวัดล้าปางปี 2555 เท่ากับ 230 บาทต่อวันต่อคน ค้านวณค่าแรงงานเฉพาะช่วงการ

เพาะพันธุ์,การดูแลไข่, รวบรวมไข ่และการดูแลคุณภาพน้้าในบ่อเพาะ  1 ซ้้า เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมงต่อ
คน จ้านวน 3 คน คิดเป็นจ้านวนเงิน 517.50 บาท 

 - ค่าสร้างบ่อกลมคอนกรีต เป็นเงิน 200 บาทต่อบ่อ อายุการใช้งาน 5 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาปีละ 40 
บาท  ใช้เพ่ือการเพาะพันธุ์ 0.11 บาทต่อวัน ใช้เป็นระยะเวลา 6 วัน คิดเป็นเงิน 0.66 บาท 

 - ค่าปั๊มลมขนาด 1 แรง เป็นเงิน 5,500 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาปีละ 1,100 บาท ใช้
เป็นระยะเวลา 6 วัน เป็นเงิน 18.08 บาท 

 - ค่าไฟฟ้าคิดจากก้าลังวัตต์ปั๊มลม 1 เครื่อง เท่ากับ 746 วัตต์ ค้านวณจากค่าไฟฟ้าราคา 3.22 บาทต่อ
หน่วย ใช้เป็นระยะเวลา 6 วัน เป็นเงิน 11.53 บาท 

 - ต้นทุนการผลิตลูกปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนระดับความเข้มข้น 0.5 โดส  
มีต้นทุนการผลิตสูง (ขาดทุนเนื่องจากลูกปลาตายหมด) 
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4.3 จุดคุ้มทุนของการผลิตลูกปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริม
ฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

จากการศึกษาพบว่า จุดคุ้มทุนของการผลิตด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ระดับความเข้มข้น 5, 
10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากับ 0.59, 0.25, 0.29 และ 0.27 บาทต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางที่ 11) 
ตารางท่ี 11 ต้นทุนการผลิตลูกปลารากกล้วยด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ในบ่อ

คอนกรีต  
 

ต้นทุนการผลิต 
ฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus (ไมโครกรัมต่อกิโลกรมั) 

5 10 15 20 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 

1.ต้นทุนผันแปร 
ค่าพ่อแม่พันธ์ุปลา  27.00 4.38 27.00 4.37 27.00 4.36 27.00 4.36 
ค่าอาหารปลา  40.00 6.49 40.00 6.48 40.00 6.47 40.00 6.45 
ค่าฮอรโ์มนสังเคราะห ์ (Bus) 0.99 0.16 1.98 0.32 2.97 0.48 3.96 0.64 
ค่ายาเสริมฤทธิ ์(Dom) 0.70 0.11 0.70 0.11 0.70 0.11 0.70 0.11 
ค่าไฟฟ้า 11.53 1.87 11.53 1.87 11.53 1.87 11.53 1.86 
ค่าแรงงาน 517.50 83.91 517.50 83.77 517.50 83.64 517.50 83.51 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.27 0.04 0.27 0.04 0.27 0.04 0.27 0.04 
รวมต้นทุนผันแปรเป็นเงิน (บาท) 597.99 96.96 598.98 96.96 599.97 96.97 600.96 96.97 
2.ต้นทุนคงที ่
ค่าเสื่อมราคาบ่อคอนกรตี 0.66 0.11 0.66 0.11 0.66 0.11 0.66 0.11 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องให้อากาศ 18.08 2.93 18.08 2.93 18.08 2.92 18.08 2.92 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 
รวมต้นทุนคงที่เป็นเงิน (บาท) 18.75 3.04 18.75 3.04 18.75 3.03 18.75 3.03 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท) 616.74 100.00 617.73 100.00 618.72 100.00 619.71 100.00 
จ านวนลกูปลาอายุ 3 วันเฉลี่ย (ตัว) 1,039 

 
2,509 

 
2,119 

 
2,254 

 
จุดคุ้มทุน (บาทต่อตัว) 0.59 

 
0.25 

 
0.29 

 
0.27 

 
หมายเหตุ  - ค่าพ่อแม่พันธุ์ปลา ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ใช้พ่อแม่พันธุ์ 20 ตัว น้้าหนักรวม 180 กรัม คิดเป็น 

27.00 บาท 
- ค่าอาหารเลี้ยงพ่อแมป่ลา 20 ตัว ระยะเวลา 30 วัน รวมน้้าหนักที่ใช้ไรแดง 500 กรัม ไรแดง  

1 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 80 บาท คิดเป็น 40.00 บาท 
- Buserelin acetate 1 ขวด ปริมาตร 10.00 มิลลิลิตร มีปริมาณฮอร์โมน 10,000 ไมโครกรัม ราคา  ๆ

1,980 บาท เฉลี่ย 1 ไมโครกรัม ราคา 0.198 บาท และยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone) 1 เม็ด  
(10 มิลลิกรัม) ราคา 4 บาท 

 - อัตราค่าจ้างขั้นต่้าจังหวัดล้าปางปี 2555 เท่ากับ 230 บาทต่อวันต่อคน ค้านวณค่าแรงงานเฉพาะช่วง
การเพาะพันธุ์,การดูแลไข่, รวบรวมไข ่ และการดูแลคุณภาพน้้าในบ่อเพาะ 1 ซ้้า เป็นระยะเวลา 6 
ชั่วโมงต่อคน จ้านวน 3 คน คิดเป็นจ้านวนเงิน 517.50 บาท 

 - ค่าสร้างบ่อกลมคอนกรีต เป็นเงิน 200 บาทต่อบ่อ อายุการใช้งาน 5 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาปีละ 40 
บาท  ใช้เพ่ือการเพาะพันธุ์ 0.11 บาทต่อวัน ใช้เป็นระยะเวลา 6 วัน คิดเป็นเงิน 0.66 บาท 

 - ค่าปั๊มลมขนาด 1 แรง เป็นเงิน 5,500 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาปีละ 1,100 บาท  
ใช้เป็นระยะเวลา 6 วัน คิดเป็นเงิน 18.08 บาท 

 - ค่าไฟฟ้าคิดจากก้าลังวัตต์ปั๊มลม 1 เครื่อง เท่ากับ 746 วัตต์ ค้านวณจากค่าไฟฟ้าราคา 3.22 บาทต่อ
หน่วย ใชเ้ป็นระยะเวลา 6 วัน เป็นเงิน 11.53 บาท 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 จากการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลารากกล้วย ด้วยการใช้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน และการใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin acetate (Bus) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone (Dom) โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 2 การทดลอง คือ 

การทดลองที่ 1 เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน 
ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 และ 2 โดส พบว่าสามารถท้าให้แม่พันธุ์ทุกตัววางไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 12-
13 ชั่วโมง โดยที่แม่พันธุ์ปลาที่ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน ความเข้มข้น 2 โดส มีจ้านวนไข่
เฉลี่ยต่อแม่มากที่สุดเท่ากับ 4,408±22.00 ฟอง มอัีตราการปฏิสนธิเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 47.00±6.00 เปอร์เซ็นต์ 
มีอัตราการฟักเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 32.00±2.00 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 
28.00±2.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างกับแม่พันธุ์ปลาที่ฉีดด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 0.5, 1 
และ 1.5 โดส อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้ได้เคยมีรายงานการทดลองการผสมเทียมในปลาหมูขาว 
(Botia modesta) ของบุญยืน และวัฒนา (2519) พบว่า สามารถใช้ต่อมใต้สมองปลาไนฉีดเพียงครั้งเดียวความ
เข้มข้น 1.5 เท่า ฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อของปลาเพศเมียนานประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วจึงน้าแม่ปลามารีดไข่เพ่ือผสมกับ
น้้าเชื้อ ไข่ฟักเป็นตัวภายใน 12-18 ชั่วโมง 

การทดลองที่ 2 เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความ
เข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
พบว่าสามารถท้าให้แม่พันธุ์ทุกตัววางไข่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 10-11 ชั่วโมง โดยที่แม่พันธุ์ปลาที่ฉีด
กระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ไม่แตกต่างกันเท่ากับ 7,717-8,032 ฟอง ส่วน
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยมีค่าไม่แตกต่างกันเท่ากับ 97.00-97.33 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการฟักเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
เท่ากับ 92.67-93.67 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันเท่ากับ 91.00-91.67 เปอร์เซ็นต์ 
แตกต่างจากแม่พันธุ์ปลาที่ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริม
ฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีจ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย อัตราการฟัก
เฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 5,629 ฟอง, 63.67 เปอร์เซ็นต์, 48.67 เปอร์เซ็นต์ และ 43.67 
เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการฉีดฮอร์โมนปลาชนิดอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
วงศ์เดียวกันดังที่จิราพร และคณะ (2554) ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ฉีดให้แม่พันธุ์ปลา
หมูข้างลาย (Botia helodes Sauvage, 1876)  เพียงครั้งเดียวโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์  5, 10 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 5, 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ พบว่า แม่พันธุ์ปลาหมูข้างลาย ใช้เวลาวางไข่ 
8-9 ชั่วโมง และสอดคล้องกับรายงานการทดลองการเพาะและอนุบาลปลาหมูอารีย์ของวิวัฒน์ และคณะ (2546) 
ซึ่งพบว่าปลาหมูอารีย์ที่มีไข่และน้้าเชื้อสมบูรณ์ตอบสนองการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10, 20 
และ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม. ได้เป็นอย่างดี ใช้
เวลาวางไข ่14-15 ชั่วโมง ซึง่มีจ้านวนไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

ซึ่งฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถกระตุ้นให้แม่ปลามีอัตราการวางไข่ได้ทุกชุดการทดลอง โดยการ
ทดลองเพาะพันธุ์ครั้งนี้ใช้อัตราส่วน เพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1:1 การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยการใช้ฮอร์โมน
สังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ได้ผลดีกว่าการใช้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการ
เพาะพันธุ์ปลามีข้อดีคือ เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการสังเคราะห์และหลั่งโกนาโดโทรปิน ท้าให้กระตุ้นการวางไข่
เป็นไปตามธรรมชาติที่สุด และฮอร์โมนสังเคราะห์คงสภาพในเลือดได้นานภายหลังจากการฉีดเพียงครั้งเดียว (สุชาติ
, 2533) ในขณะที่การใช้ต่อมใต้สมองปลาไนจะเป็นการน้าเอาโกนาโดโทรปินของปลาชนิดอ่ืน อาจไม่ทราบความ
เข้มข้นที่แน่นอนและมีโครงสร้างแตกต่างไปจากโกนาโดโทรปินที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปลาต่อม (donor fish) ท้าให้มี
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ผลต่อการพัฒนาของไข่และวางไข่น้อยลง ปริมาณของโกนาโดโทรปินในต่อมใต้สมองปลาไนจะผันแปรไปตามปัจจัย
หลายประการ เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ ชนิดของปลา และสภาพของต่อมปลา ตามรายงานของอุทัยรัตน์ (2538) กล่าว
ว่าการฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนในอัตราที่สูงเกินไป (over dose) มีผลต่อรังไข่ ท้าให้รังไข่ถูกเร่งมาก
เกินไป ไข่อาจหลุดออกจากฟอลลิเคิล (follicle) ทั้งที่การเจริญขั้นสุดท้ายยังไม่สมบูรณ์ ใกล้เคียงกับที่ Goetz 
(1983, อ้างตามสมบัติ และอรรณพ, 2550) กล่าวว่า การฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนในอัตราที่สูงเกินไป ไข่
ที่รีดออกมาได้แม้เกิด GVBD (germinal vesicle break down) แต่ไข่จะเสียเป็นส่วนมากจึงท้าให้อัตราการฟักต่้า 
ส่วนการฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนในอัตราที่ต่้าเกินไป จะมีผลไม่ให้เกิดการวางไข่ การใช้ปริมาณต่อมใต้
สมองปลาไนที่มากหรือน้อยเกินไปจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาไข่และน้้าเชื้อ นอกจากนี้ยังมีผลต่อเนื่องถึงอัตรา
การผสม อัตราฟัก อัตราการรอดตาย การเจริญเติบโต และจ้านวนลูกปลาที่พิการด้วย  
 ไข่ปลารากกล้วยเป็นไข่ประเภทครึ่งจมครึ่งลอย มีลักษณะกลม สีเหลืองใส เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.33-0.38  มิลลิเมตร มีขนาดใกล้เคียงกับไข่ปลาหมูอารีย์ ซึ่งมีขนาด 0.37-0.46 มิลลิเมตร (วิวัฒน์ และคณะ, 
2546) คัพภะไข่ปลารากกล้วยใช้เวลาในการพัฒนาจนถึงระยะ late gastrula ซึ่งแสดงว่าไข่ปลารากกล้วยได้รับการ
ผสม 5 ชั่วโมง 20 นาที และใช้เวลาในการพัฒนาจนฟักเป็นตัว 11 ชั่วโมง 50 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 25.6 องศา
เซลเซียส ขนาดความยาว 2.37 มิลลิเมตร ลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ปากเริ่มเปิดมีขนาดความกว้างปากเท่ากับ 
0.47 มิลลิเมตร มีขนาดความยาวปากเท่ากับ 3.62 มิลลิเมตร ใกล้เคียงกับปลาในวงศ์เดียวกัน จากรายงานของ
วิวัฒน์ และคณะ (2546) ที่ประสบผลส้าเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาหมูอารีย์ เมื่อลูกปลาหมูอารีย์อายุ 3 วัน มีความ
กว้างปากเท่ากับ 0.4 มิลลิเมตร มีขนาดความยาวปากเท่ากับ 5.00 มิลลิเมตร และลูกปลารากกล้วยจะมีพัฒนาการ
เหมือนตัวเต็มวัยเมื่อมีอายุ 50 วัน มีขนาดความยาว 55.69 มิลลิเมตร 

จากการอนุบาลลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ด้วยไข่แดงต้มสุก, โรติเฟอร์ และไรแดง วันละ 4 ครั้ง 
เป็นระยะเวลา 45 วัน พบว่า ลูกปลารากกล้วยที่อนุบาลด้วยไรแดง มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
และอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่ลูกปลารากกล้วยในระยะแรกมีขนาดเล็กอวัยวะรับสัมผัส
ยังไม่เจริญ การหาอาหารจึงเป็นไปในลักษณะไม่ตั้งใจเพียงว่ายน้้าอ้าปากไปเรื่อยๆ เมื่ออาหารเข้าปากลูกปลาจึงจะ
กินอาหาร ดังนั้นไรแดงเป็นอาหารมีชีวิตที่มีความเหมาะสมส้าหรับลูกปลารากกล้วย เนื่องจากไรแดงวัยอ่อนมี
ขนาด 0.22-0.35 มิลลิเมตร (ภาณุ และคณะ, 2532) ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะกับขนาดของปากลูกปลา ท้าให้ไม่ต้องใช้
พลังงานมากในการจับกิน ขณะที่โรติเฟอร์มีขนาด 0.06-0.10 มิลลิเมตร (ลัดดา, 2540) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าไรแดง 
อีกทั้งไรแดงมีโปรตีน 74.09 เปอร์เซ็นต์ (สันทนา, 2529) ซึ่งมากกว่าโรติเฟอร์ที่มีโปรตีน 60.48-65.03 เปอร์เซ็นต์ 
(วารินทร์ และคณะ, 2548) และไข่แดงต้มสุกทีม่ีโปรตีน 13 เปอร์เซ็นต์ (ศิริพร และคณะ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ ธิดา (2525) กล่าวว่าการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนควรให้อาหารมีชีวิตอย่างน้อย 2 สัปดาห์แรก 
เนื่องจากอาหารมีชีวิตมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและย่อยได้ง่าย อีกทั้งมีขนาดเหมาะสม ซึ่งล่องลอยอยู่ในน้้าและ
เคลื่อนที่เช่นเดียวกับลูกปลา ดังนั้นลูกปลาวัยอ่อนจึงควรได้รับอาหารมีชีวิตจนกว่าจะมีการพัฒนาอวัยวะในการ
ย่อยอาหารสมบูรณ์ นอกจากนี้เอนไซม์จากอาหารมีชีวิตเช่น ไรแดง โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมีย มีส่วนช่วยในการย่อย
อาหารของลูกปลา เพราะลูกปลาระยะวัยอ่อนมีกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารต่้า ดังนั้นการได้รับเอนไซม์ย่อย
อาหารจากภายนอก (exogenous enzymes) มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารของลูกปลา (Person-le Ruyet, 1989) 
ดังนั้นควรน้าลูกปลาในระยะที่เริ่มมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์สามารถกินอาหารได้ไปวัดขนาดของปากลูกปลา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูงเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาขนาดและชนิดของอาหารที่จะใช้อนุบาลลูกปลา
อย่างเหมาะสมโดยวิธีของ Shirota (1970) 

ส่วนคุณสมบัติของน้้าระหว่างการทดลองพบวา่ อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 26.3-26.6 องศาเซลเซียส
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.63-7.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 
8.4-8.9 ความเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 52-75 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่
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ในช่วง 0.0113-0.0200 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนไตรท์ค่าอยู่ในช่วง 0.0050-0.0095 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่
ในช่วงที่มีความเหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า (ไมตรี, 2530; มั่นสิน และไพพรรณ, 2544)  
 จุดคุ้มทุนในการผลิตลูกปลารากกล้วยอายุ 3 วัน ด้วยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไนความเข้มข้น 
2 โดส มจีุดคุ้มทุนต้่าที่สุดเท่ากับ 2.77 บาทต่อตัว ส่วนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีจุดคุ้มทุนต่้าที่สุดเท่ากับ 0.25 บาทต่อตัว 

การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยควรฉีดกระตุ้นปลาเพศเมียด้วยฮอร์โมน
สังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เนื่องจากผลการเพาะพันธุ์ไม่แตกต่างจากการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Bus ความเข้มข้น 15 และ 
20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ Dom ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีจุดคุ้มทุนของการ
ผลิตลูกปลาอายุ 3 วัน ต่้าที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. การเพาะพันธุ์ปลารากกล้วยด้วยการฉีดกระตุ้นโดยใช้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองปลาไน สามารถ
เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ในกรณีท่ีไม่สามารถหาซื้อฮอรโ์มนสังเคราะห์ได้หรือเกษตรกรสามารถใช้ต่อมใต้สมอง
จากปลาไนที่เลี้ยงในฟาร์มหรือที่ขายในตลาดทั่วไป (เกษตรกรภาคเหนือนิยมเลี้ยงปลาไนเพ่ือใช้บริโภคและ
จ้าหน่าย)  

2. หลังจากการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นพ่อแม่พันธุ์ปลา ควรปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเองเพ่ือลดความ 
บอบช้้าเนื่องจากปลารากกล้วยมีขนาดเล็ก ท้าให้ลดการสูญเสียพ่อแม่พันธุ์ปลา 

 
ค าขอบคุณ 

 
 ขอขอบพระคุณ ดร.อภิชาติ เติมวิชชากร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวาดรูปพัฒนาการของลูกปลา 

รากกล้วยขอขอบพระคุณ คุณทวี วิพุทธานุมาศ คุณพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ผศ.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล ดร.วรกฤต 
วรนันทกิจ ที่ให้ค้าแนะน้าเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และตรวจทานแก้ไขการเขียนเอกสารวิชาการฉบับนี้ คุณ
มนัสนันท์ หิรัญเอ้ืองเงิน คุณวรวุฒิ สุขเจริญ คุณสิริวรรณ สุขศรี คุณพรทิพย์ นวลอนงค์ คุณกัลยาณี เจริญสุข 
เจ้าหน้าทีข่องศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง และเจ้าหน้าทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดแม่ฮ่องสอน 
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนท้าให้งานวิจัยเรื่องนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 1 พ่อแม่พันธุ์ปลารากกล้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D = ความกว้างของปากลูกปลา (มิลลิเมตร) 

AB = ความยาวของขากรรไกรบน (มิลลิเมตร) 
 
ภาพผนวกที่ 2 การศึกษาขนาดปากลูกปลา 
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