
 
 

 
เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑ /๒๕๕๙                                                Technical  Paper No. 1 /2016 
 
 
 

 
 

การเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนและฝังฮอรโ์มนเมด็ 
Breeding of Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878)      

by Using Hormone Injection and Implantation Techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           สมบัติ  สิงห์สี           Sombut  Singsee 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด                                            Inland Aquaculture Research 
                                                                                                   and Development Division 
กรมประมง                                                                  Department of Fisheries 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                         Ministry of Agriculture and Cooperatives 



 
 

 
 
เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑ /๒๕๕๙                                                  Technical Paper No. 1 /2016 
 
 
 

 
 
 

การเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนและฝังฮอรโ์มนเมด็ 

Breeding of Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878)  

by Using Hormone Injection and Implantation Techniques 

 

 

 

 

 
 

 
                                     สมบัติ  สิงห์สี              Sombut  Singsee 
  
                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอ้านาจเจริญ      Amnatcharoen Inland Aquaculture Research  
                                                                                                    and Development Center 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด                                            Inland Aquaculture Research  
                                                                                                   and Development Division 
กรมประมง                                                                  Department of Fisheries 
๒๕๕๙                                                                                                                2016 

รหัสทะเบียนวิจัย 55-0539-5503-6001 



              

 

ชื่อไทย ปลานวลจันทร์น ้าจืด 
ชื่อสามัญ Small Scale Mud Carp 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cirrhinus microlepis (Sauvage, 1878) 

 



 

i 
 

สารบาญ 
 หน้า 

บทคัดย่อ 1 
Abstract 2 
ค าน า 3 
วัตถุประสงค์ 4 
วิธีด าเนินการ 4 

1. การวางแผนการทดลอง 4 
2. การเตรียมการทดลอง 5 
3. วิธีการทดลอง 6 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 7 

ผลการศึกษา 8 
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 11 
ค าขอบคุณ 12 
เอกสารอ้างอิง 13 
ภาคผนวก 14 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

ii 
 

สารบาญตาราง 
ตารางที่   หน้า 

1 ค่าเฉลี่ยของน  าหนัก ความยาวแม่พันธุ์ ขนาดไข่เริ่มต้น ร้อยละของจ านวนแม่ปลาวางไข่  
ระยะเวลาไข่ตกหลังฉีดและฝังฮอร์โมนครั งที่ 1 จ านวนไข่ต่อแม่พันธุ์ อัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก 
และอัตรารอดตายจากการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น  าจืดโดยการฉีดและฝังฮอร์โมน  

 9 

2 คุณสมบัติของน  าระหว่างการฟักไข่ปลานวลจันทร์น  าจืดจากการเพาะพันธุ์โดยวิธีการฉีดและ
ฝังฮอร์โมนในถังฟักไข่ 
 

10 

 



การเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น ้าจืดด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนและฝังฮอรโ์มนเมด็ 
  

  สมบัติ  สิงห์สี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอ้านาจเจริญ 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนและฝังฮอร์โมนเม็ดในแม่ปลาขนาด

น้้าหนัก 1.11–1.15 กิโลกรัม และความยาว 43.67-44.17 เซนติเมตร โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลองละ ๆ 3 ซ้้า 
ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ busereline acetate (BUS) อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
domperidone antagonist (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดฮอร์โมนสกัด (Human 
Chorionic Gonadotropin, HCG) ครั้งที่ 1 อัตรา 500 ไอยูต่อกิโลกรัม เว้น 24 ชั่วโมง ฉีดฮอร์โมนสกัด HCG ครั้งที่ 2 
อัตรา 500 ไอยูต่อกิโลกรัม เว้น 8 ชั่วโมง ฉีดครั้งที ่3 ด้วย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ DOM อัตรา 10 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 3 ฝังด้วยฮอร์โมน BUS ในอัตรา 70 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และชุดการทดลองที่ 4 
ฝังด้วยฮอร์โมนสกัด HCG อัตรา 3,000 ไอยูต่อกิโลกรัม ในส่วนของชุดการทดลอง 3 และ 4 หลังจากฝังฮอร์โมน 15 
ชั่วโมง ถ้าไม่มีแม่ปลาวางไข่ฉีดด้วย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ DOM อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ผลการทดลอง พบว่า การฉีดและการฝังฮอร์โมนท้าให้แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดสามารถวางไข่ผสมกับน้้าเชื้อได้ ซึ่งมี
ระยะเวลาวางไขอ่ยู่ในช่วง 7 ชั่วโมง ถึง 40 ชั่วโมง 30 นาที โดยร้อยละของแม่ปลาวางไข่เท่ากับ 50.00, 66.70, 83.30 และ 
66.70 ตามล้าดับ และเม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Fisher’s exact test พบว่า แม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดในชุดการ
ทดลองที่ใช้วิธีฉีดและฝังฮอร์โมนให้แก่แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดมีผลต่อการวางไข่ของแม่ปลา ส่วนอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 20.02±3.68, 39.19±2.75, 56.21±15.23 และ44.55±21.51 ตามล้าดับ เมื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า 
อัตราปฏิสนธิของไข่จากแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดชุดการทดลองที่ 3 แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดฝังด้วยฮอร์โมน BUS อัตรา 70 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 56.21±15.23) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ (p< 0.05) กับชุดการทดลองที่ 1 
ที่แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดฉีดด้วย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ DOM อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
(ร้อยละ 20.02±3.68) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 (ร้อยละ 39.19±2.75 และ 44.55±21.51) 
ตามล้าดับ และชุดทดลองที่ 1, 2 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อพิจารณาข้อมูลของอัตราฟักและ
อัตรารอดตาย มีอัตราฟักเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 36.19±0.89, 42.15±1.46, 46.83±6.91 และ 39.22±3.39 ตามล้าดับ และมี
อัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.58±1.05, 96.64±1.13, 97.30±0.58 และ 95.54±1.36 ตามล้าดับ ดังนั้นการทดลองใน
ครั้งนี้ การเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่ มีไข่อ่อนควรใช้วิธีการเพาะพันธุ์ด้วยการฝังฮอร์โมนเม็ดที่มีความเข้มข้นของ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS อัตรา 70 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ที่มีส่วนผสมของ Cholesterol ร่วมกับ Cellulose  มีสัดส่วน
เท่ากับ 85 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ) จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมส้าหรับเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด 
 
ค้าส้าคัญ:   ปลานวลจันทร์น้้าจืด การเพาะพันธุ์  ฉีดฮอร์โมน  ฝังฮอร์โมน  
*ผู้รับผิดชอบ :  ๑๖๖ หมู่ ๒ อ. เมือง  จ. อ้านาจเจริญ ๓๗๐๐๐ โทร ๐ ๔๕๕๔ ๐๒๑๒                                 
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Breeding of Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878) Using 
Hormone Injection and Implantation techniques 

 
Sombut  Singsee  

Amnatcharoen Inland Aquaculture Research and Development Center 
 

Abstract 
 

Study on Breeding of average body weight 1.11–1.15 kg and total length 43.67-44.17 cm 
Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878) female using hormone Injection and 
implantation techniques was designed into 4 treatments with 3 replications each. Treatment 1, 
injection with busereline acetate (BUS) 20 µg/kg + domperidone antagonist (DOM) 10 mg/kg; 
Treatment 2, injection with Human Chorionic Ganadotropin (HCG) 500 IU/kg three times, the first 
injection with HCG 500 IU/kg, 2nd injection with HCG 500 IU/kg after 24 hr interval and 3rd injection 
with BUS 20 µg/kg + DOM 10 mg/kg after 2nd injection for 8 hr; Treatment 3, implantation with BUS  
70 µg/kg; Treatment 4, implantation with HCG 3,000 IU/kg. In  case that  the female of the 3rd and 4th 
treatment could not laid eggs after 15 hr implantation, BUS 20 µg/kg + DOM 10 mg/kg  was used. The 
result came out that female, injected with hormone injection and implantation, could laid eggs within 
7 hr to 40:30 hr. The laid female percentage 50.00, 66.70, 83.30 and 66.70 %, respectively and by 
Fisher’s exact test the hormone injection and implantation effected to laying of female. Average 
fertilization rate 20.02±3.68, 39.19±2.75, 56.21±15.23 and 44.55±21.51 %, respectively and there were 
significantly different treatment 3 amount treatments. Hatching rate and survival rate = 36.19±0.89, 
42.15±1.46, 46.83±6.91 and 39.22±3.39 %, respectively and 94.58±1.05, 96.64±1.13, 97.30±0.58 and 
95.54±1.36 %, respectively. There were no significantly different in hatching and survival rate. In conclusion, 
70 µg/kg BUS hormone implantation was suitable in introducing Small Scale Mud Carp to lay eggs.  
 
Key words :  Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis), Breeding, Hormone Injection,  
                   Hormone Implantation            
* Corresponding author: 166 Moo 2 A. Mueng C. Amnatcharoen 37000 Tel. 0 4554 0212                                    
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ค าน า 
 

ปลานวลจันทร์หรือปลานวลจันทร์น้้าจืดหรือปลาพอน Small Scale Mud Carp (Cirrhinus microlepis 
Sauvage, 1878) เป็นปลาน้้าจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน มีรูปร่างเพรียวยาวล้าตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก เกล็ดเล็ก สีของล้าตัว
มีตั้งแต่สีส้มปนเทาจนถึงสีน้้าตาลปนสีขาวเงิน ท้องสีขาว ครีบหลังและครีบหางมีสีน้้าตาลปนเทา ปลายครีบสีชมพู  
มีฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม (เจริญ และคณะ, 2547; Dokpong et al., 2009) เดิมพบมากตามแม่น้้า
เจ้ าพระยาตั้ งแต่จั งหวัดอยุธยาถึ งจั งหวัดนครสวรรค์  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากในแม่น้้ า โขง 
(กรมประมง, 2530) ต่อมามีการขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรที่ก่อมลพิษสู่แหล่งน้้า ปลาถูกคุกคามจากการ
สูญเสียถิ่นอาศัย อีกทั้งวิธีการจับปลาที่ผิดกฎหมายท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้าจืด รวมทั้งสัตว์น้้าที่หายากมีจ้านวนลดลงมาก 
จากการศึกษาพบว่าประชากรของปลานวลจันทร์น้้าจืดในแต่ละแหล่งมีจ้านวนลดลงมาก (Rainboth, 1996) จึงมีความ
พยายามศึกษาวิจัยในการเพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้มาตลอด ดังเช่นรายงานของ เจริญ และคณะ (2547) ท้าการศึกษาการ
เพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate; BUS) อัตราความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone antagonist (DOM) อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่า สามารถกระตุ้นการตกไข่ของแม่
ปลาได้ นอกจากนี้ Dokpong et al. (2009) ท้าการเพาะพันธุ์โดยใช้วิธีฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสกัด (Human Chorionic 
Gonadotropin; HCG) อัตรา 500 ไอยูต่อกิโลกรัม ทุก 24 ชั่วโมง เว้นระยะ 8 ชั่วโมง จึงฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ร่วมกับยา
เสริฤทธิ์ (DOM) แม่ปลาตกไข่หลังจากฉีดฮอร์โมนเข็มสุดท้ายชั่วโมงที่ 6-8 เห็นได้ว่าการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดมีการ
ปรับวิธีการฉีดฮอร์โมนให้ดีขึ้นเป็นล้าดับ แต่การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าว พบว่าปลายังมีความบอบช้้ามาก จากการที่แม่ปลา
กระโดดหรือแม่ปลาไข่ยังไม่พร้อมแล้วน้ามาฉีดกระตุ้นการตกไข่ เมื่อรีดไข่ออกมาไข่มีลักษณะเป็นพังผืดจับตัวกันเป็นก้อนและ
จุกที่ช่องเพศ ท้าให้ปลามอัีตรารอดตายต่้าในแต่ละปี (ร้อยละ 0-30) 

ปัจจุบันการเพาะขยายพันธุ์ปลาในประเทศไทย ฮอร์โมนที่นิยม คือ ฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ที่มีชื่อการค้าว่า 
suprefact ซึ่งมีโครงสร้าง [D-ser6]-mGnRHa เป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม  
ตัวยาออกฤทธิ์ที่ส้าคัญ คือ buserelin (BUS) ซึ่งเป็น LHRHa ชนิดหนึ่ง ร่วมกับตัวยับยั้งโดพามีน (dopamine – antagonist) 
หรือยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone antagonist: DOM) ท้าหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่ง gonadotropin มีผลต่อระบบ
สืบพันธุ์ คือ รังไข่และถุงน้้าเชื้อปลา กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของไข่และตัวน้้าเชื้อ ไปจนถึงความสมบูรณ์เพศระยะสุดท้าย 
(fully maturation) นอกจากนี้ยังมีการใช้ฮอร์โมนสกัด Human chorionic gonadotropin (HCG ) ในรูปเอชซีจีบริสุทธิ์ (pure 
HCG) มีลักษณะเป็นผลึกแห้ง สีขาว บรรจุในขวดแก้วเป็นไกลโคโปรตีนซึ่งเป็นโกนาโดโทรปินจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
โดยสกัดจากรกของสตรีมีครรภ์ประมาณ 10 สัปดาห์ HCG ถูกผลิตเข้าสู่กระแสเลือดและขับออกทางปัสสาวะ HCG ประกอบด้วย 
α และ β โดยที่ แอลฟา-เอซซีจี (α-HCG) ลักษณะของโครงสร้างคล้าย luteinizing hormone (LH) และ follicle stimulating 
hormone (FSH) ส่วน β -HCG มีลักษณะคล้าย LH มากกว่า FSH โดย FSH ท้าหน้าทีก่ระตุ้นพัฒนาการของไข่ ในขณะที่ LH ท้า
หน้าที่กระตุ้นการวางไข่ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาในปัจจุบันนั้น HCG ถูกใช้เพ่ือให้ไข่อ่อนพัฒนาและเพ่ือกระตุ้นการตกไข่ 
ดังเช่น  Cacot et al. (2002) ใช้ HCG บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวที่ความเข้มข้นต่้า (500 ไอยูต่อกิโลกรัม) ทุก ๆ 24 ชั่วโมง 
เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาการของไข่อ่อนในแม่ปลาโมงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่ 1.1 มิลลิเมตร ท้าให้ไข่อ่อนพัฒนาเป็น
ไข่แก่ท่ีสมบูรณ์ในที่กักขัง ก่อนฉีดกระตุ้นด้วย HCG บริสุทธิ์ที่ความเข้มข้นสูง 1,500-3,000 ไอยูต่อกิโลกรัม มีผลท้าให้แม่
ปลาโมงวางไข่ร้อยละ 57.14-100 อย่างไรก็ตามฮอร์โมนจากการฉีดจะมีฤทธิ์คงรูปอยู่ในตัวปลานานเท่าใดขึ้นกับชนิดและ
วิธีการใช้ฮอร์โมนเป็นส้าคัญ ดังรายงานของ Sherwood and Harvey (1986) รายงานว่า การฉีดฮอร์โมน mGnRH 
(mammalian gonadotropin releasing hormone) ให้แก่ปลาทอง mGnRH คงรูปอยู่ได้เพียง 12-60 นาที เท่านั้น จาก
ปัญหาการฉีดฮอร์โมนที่ท้าให้ฮอร์โมนคงรูปอยู่ในตัวปลาเพียงระยะสั้น จึงพัฒนาหาวิธีการควบคุมให้ฮอร์โมนคงรูปในตัวปลา
ให้นานขึ้นด้วยการใช้ฮอร์โมนเม็ดเพ่ือให้แม่ปลาวางไข่หรือเพ่ือพัฒนาไข่อ่อนหรือถุงน้้าเชื้อในการเพาะพันธุ์นอกฤดู การท้า
ฮอร์โมนเม็ดสามารถท้าได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น cholestoral ร่วมกับ cellulose, silastic tube, silicone rubber และ 
polymer ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ฮอร์โมนที่ท้าจาก cholestoral ร่วมกับ cellulose เป็นฮอร์โมนเม็ดชนิดแรก ๆ ที่ท้าได้ง่าย 
สามารถควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนออกจากเม็ดให้เร็วหรือช้าขึ้นกับปริมาณของ cholestoral ที่ใช้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
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ปัญหาการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่หรือฮอร์โมนหมดฤทธิ์ เกิดจากสาเหตุหลายประการดังกล่าวถึงข้างต้นการศึกษาชนิด
และปริมาณฮอร์โมนที่ฉีด ตลอดจนเทคนิคการฝังฮอร์โมนเม็ด จึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยดูผลจาก อัตรา
ปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอดตาย ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน้าผลที่ได้ไปขยายผลในการผลิตพันธุ์ปลาปล่อย
กลับคืนสู่แหล่งน้้าอันเป็นการคงความหลากหลาย และทราบเทคนิคที่ส้าคัญที่จะน้าไปใช้ในการเพาะพันธุ์ปลาชนิดอ่ืน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เปรียบเทียบวิธีการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมนและการฝังฮอร์โมนเม็ดโดยพิจารณา

จากจ้านวนแม่ปลาวางไข่ จ้านวนไข่ต่อแม่ อัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอดตาย  
 

วิธีด าเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 
 

1.1 วิธีการวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุด

การทดลอง (Treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า (Replication) ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1  ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ 

Domperidone antagonist (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสกัด (Human Chorionic Gonadotropin, HCG)  

  อัตรา 500 ไอยูต่อกิโลกรัม เว้น 24 ชั่วโมง ฉีดด้วยฮอร์โมนสกัด HCG อัตรา 500 
ไอยูต่อกิโลกรัม  เว้น 8 ชั่วโมง ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) อัตราเข้มข้น 20 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ชุดการทดลองที่ 3  ฝังฮอร์โมนเม็ด (Cholesterol ร่วมกับ Cellulose  มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 และ 
15 ตามล้าดับ) ที่มีฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) อัตราเข้มข้น 70 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม   

ชุดการทดลองที่ 4  ฝังฮอร์โมนเม็ด (Cholesterol ร่วมกับ Cellulose มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 
และ 15 ตามล้าดับ)  ที่มีฮอร์โมนสกัด (Human Chorionic Gonadotropin, 
HCG) 3,000 ไอยูต่อกิโลกรัม  

ส้าหรับแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 หลัง 15 ชั่วโมง หากแม่พันธุ์ปลาไม่วางไข่  
ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) อัตราเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วน
พ่อพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดทุกชุดการทดลอง ฉีดพร้อมกับแม่พันธุ์ปลาเข็มสุดท้ายด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) อัตราความ
เข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

1.2 สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการทดลอง 
                        ด้าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครพนม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 
2555 
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2. การเตรียมการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด 
รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดจากแม่น้้าโขงในพ้ืนที่อ้าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  

จ้านวน 200 ตัว มาเลี้ยงในบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร เลี้ยงแบบรวมเพศ ให้ปลาเป็ดผสมร้าละเอียดเป็นอาหาร 
อัตราส่วน 1 : 2 ให้อาหารวันละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 น. ในอัตราร้อยละ 2 ของน้้าหนักตัวต่อวัน ระหว่างการเลี้ยงเปลี่ยน
ถ่ายน้้าในบ่อเดือนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 30 ของปริมาตรน้้า 

2.2 การเตรียมฮอร์โมนเม็ด 
2.2.1 การท้าฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ฝังให้กับแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืด อัตราเข้มข้น 70 ไมโครกรัมต่อ

กิโลกรัม ท้าฮอร์โมนเม็ดที่มี BUS อัตราเข้มข้น 10, 20, 40 และ 60 ไมโครกรัมต่อเม็ด ที่ความเข้มข้นละ 10 เม็ด เพ่ือใช้กับแม่
พันธุ์ปลาเมื่อทราบน้้าหนักที่จะท้าการทดลองแล้ว โดยดูดฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ท้าการเจือจางฮอร์โมน BUS ด้วย 
น้้ากลั่น ให้มีความเข้มข้นของฮอร์โมน 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ดูดฮอร์โมน BUS จ้านวน 1, 2, 4 และ 6 มิลลิลิตร ใส่
ในผง Cholesterol ร่วมกับ Cellulose มีสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 85 และ 15 ตามล้าดับ มีน้้าหนักรวมเท่ากับ 150 มิลลิกรัม 
จ้านวน 4 ชุด คนให้ฮอร์โมนกระจายเข้ากับ Cholesterol ร่วมกับ Cellulose ให้ทั่วกัน หลังจากนั้นน้าไปเป่าให้แห้งด้วย
ไดรเ์ป่าผมที่อุณหภูมปิระมาณ 38-40 องศาเซลเซียส ใส่เนยเทียม (Margarine) ร้อยละ 5 ของ Cholesterol ร่วมกับ Cellulose 

เท่ากับ 10 มิลลิกรัม หรือ 0.01 กรัม (Cacot et al., 2002) หลังจากนั้นท้าการชั่งผง Cholesterol ร่วมกับ Cellulose ที่ผสม
ฮอร์โมน น้้าหนักประมาณ 15 มิลลิกรัม บรรจุในที่อัดเม็ดฮอร์โมน ใช้ค้อนท้าการตอกอัดเม็ด จะได้ฮอร์โมนเม็ดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร น้าฮอร์โมนที่อัดเม็ดตามจ้านวนที่วางแผนไว้เก็บห่อใส่กระดาษฟอยล์ 
โดยห่อทีละเม็ดเพ่ือความสะดวกในการน้าไปใช้งาน จากนั้นน้าไปเก็บใส่ในกล่องพลาสติกท่ีแห้งสะอาด เก็บไว้ในตู้เย็น 0-5 
องศาเซลเซียส ท้าการเตรียมฮอร์โมนก่อนการฝัง 1 วัน (ภาคผนวก) 

2.2.2 การท้าฮอร์โมนสกัด (HCG) ฝังให้กับแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืด อัตราเข้มข้น 3,000 ไอยูต่อกิโลกรัม
ฮอร์โมนสกัด (HCG) ขนาดบรรจุ 10,000 ไอยู ละลายด้วยน้้ากลั่น 2 มิลลิลิตร ดูดฮอร์โมนสกัด (HCG) อัตราเข้มข้น 100, 
200, 300, 2,000 และ 3,000 ไอยูต่อเม็ด ความเข้มข้นละ 5 เม็ด เพ่ือใช้กับแม่พันธุ์ปลาเมื่อทราบน้้าหนักที่จะท้าการ
ทดลองแล้ว โดยดูดฮอร์โมนสกัด (HCG) จ้านวน 0.1, 0.2, 0.3, 2.0 และ 3.0 มิลลิลิตร ใส่ในผง Cholesterol ร่วมกับ 
Cellulose ซ่ึงด้าเนนิการอัดเม็ดเชน่เดยีวกับข้อ 2.2.1  

2.3 การเตรียมน้้ายา Gilson’s fixative solution 
Gilson’s fixative solution ใช้ในการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ ประกอบด้วย เอทธานอล

บริสุทธิ์ 60 มิลลิลิตร น้้ากลั่น 920 มิลลิลิตร กรดไนตริก 15 มิลลิลิตร กรดอซิตริก 9 มิลลิลิตร และ mercury chloride 
(HgCl) 20 กรัม  

2.4 การเตรียม Immobilizing solution 
Immobilizing solution ใช้ในการเก็บรักษาน้้าเชื้อปลา ซึ่งประกอบด้วยน้้ากลั่น 1 ลิตร และ 

Tris-hydroxymethyl-methylamine NH2C (CH2OH)3 2.4 กรัม เข้าด้วยกัน ปรับ pH ของสารละลายให้เท่ากับ 7.0 
โดยหากว่าสารละลายมีค่า pH มากกว่า 7.0 ให้ปรับด้วยกรด HCl ความเข้มข้นเท่ากับร้อยละ 10 และเม่ือสารละลายมีค่า 
pH น้อยกว่า 7.0 ปรับด้วย NaOH 5 โมลาริตี 
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3. วิธีการทดลอง 
 

3.1 การคัดเลือกแมพั่นธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด 
เมื่อถึงฤดูเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด คัดเลือกแม่พันธุ์ปลาโดยดูจากลักษณะส่วนท้องอูมเป่งกลม

นูนออกมาเห็นได้ชัด พ้ืนท้องนิ่มมาก ลักษณะช่องเพศเป็นรูปวงรี กว้าง และใหญ่กว่าเพศผู้ นอกจากการสังเกตลักษณะ
ภายนอกแล้ว ยังต้องมีการสุ่มตัวอย่างไขจ่ากรังไข่ปลา (biopsy) โดยใช้ท่อยาง Flexible catheter เพ่ือดูดไข่ปลาออกมา
ประมาณ 200 ฟอง ใส่ในขวดที่มีน้้ายา Gilson’s fixative solution น้าไข่ปลามาถ่ายภาพด้วยกล้อง Moticam 1000 
รุ่น SMZ-140 ท้าการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่จากภาพถ่ายจ้านวน 100 ฟอง หลังจากนั้นน้าข้อมูลของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไข่มาเปรียบเทียบกันทางทางสถิติ โดยแม่ปลาที่น้ามาใช้ทดลองต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05) และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ 1.4 มิลลิเมตร จึงน้ามาใช้ในการทดลอง ส่วนพ่อพันธุ์ปลานั้น
ลักษณะส่วนท้องไม่นูน พ้ืนท้องแข็งกว่าเพศเมีย ช่องเพศมีลักษณะเป็นรูปวงรีแคบเล็กสีแดงอ่อน เมื่อใช้มือบีบที่ช่องเพศ
เบา ๆ จะมีน้้าเชื้อสีขาวไหลออกมาเห็นได้ชัดเจน ท้าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลา และน้าไปพักในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1.5 
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 20 ถัง โดยเติมน้้าให้มีระดับ 40 เซนติเมตร เท่ากันทุกถัง ปล่อยแยกแม่พันธุ์ปลาจ้านวน 12 ถัง ๆ ละ 2 ตัว 
และพ่อพันธุ์ปลาจ้านวน 8 ถัง ๆ ละ 3 ตัว ใช้ตาข่ายขนาดช่องตา 2 เซนติเมตร และตาข่ายกรองแสงสีด้า (ชนิดกรองแสงได้ร้อยละ 
80) ปิดปากถังไฟเบอร์กลาส เพ่ือป้องกันปลากระโดด 

3.2 การฉีดและฝังฮอร์โมน 
ท้าการฉีดและฝังฮอร์โมนเม็ดบริเวณโคนครีบหลัง ให้กับแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดตามแผนการทดลองที่วาง

ไว้ ในเวลา 16.00 น. ส่วนพ่อพันธุ์ปลาฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ในเวลา 15.00, 23.00 และ 05.00 น. เพ่ือรีดน้้าเชื้อ
ปลาเก็บในสารละลาย Immobilizing solution ก่อนน้ามาผสมกับไข ่

3.3 การผสมเทียม 
ก่อนการผสมเทียม รีดน้้าเชื้อจากพ่อพันธุ์ปลาของทุกชุดการทดลองมารวมกัน (ชุดละ 2 ตัว) หลังฉีด

ฮอร์โมนให้แก่พ่อพันธุ์ปลา 6-7 ชั่วโมง น้าน้้าเชื้อไปเก็บในสารละลาย Immobilizing solution ใช้อัตราส่วนสารละลาย 
Immobilizing solution ต่อน้้าเชื้อปลา เท่ากับ 1:2 หลังจากนั้นน้าน้้าเชื้อปลาที่ผสมกับสารละลายเก็บใส่บีกเกอร์ ปิด
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นตรวจสอบความพร้อมของแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดเป็น
ระยะ ๆ โดยสังเกตไข่ปลาที่ไหลออกจากท่อน้้าล้นของบ่อที่ใช้พักแม่ปลาลงในกระชอนผ้าโอล่อนแก้ว เมื่อมีไข่เริ่มไหล
ออกมาจึงท้าการผสมเทียม โดยการรีดไข่ผสมกับน้้าเชื้อ ก่อนน้าน้้าเชื้อไปใช้ผสมเทียม ต้องตรวจสอบการเคลื่อนที่ของ
เสปิร์มโดยผ่านกล้องจุลทรรศน์ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยน้้า เสปิร์มต้องเคลื่อนที่ได้มากกว่าร้อยละ 80 (กฤษณ์, 2536) บันทึก
ระยะเวลาตกไข่ น้้าหนักไข่ปลาทั้งหมดที่รีดได้พร้อมทั้งสุ่มชั่งน้้าหนักและนับจ้านวนไข่ปลา (ประมาณ 1 กรัม จ้านวน 3 
ครั้ง) เพ่ือใช้ค้านวณหาจ้านวนไข่ท้ังหมด หลังจากนั้นจึงน้าไข่ท่ีรีดได้ท้าการผสมเทียมแบบวิธีแห้ง (dry method) และน้าไข่ของ
แต่ละแม่พันธุ์ปลาที่ผสมกับน้้าเชื้อแล้วไปพักในถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร ที่ใส่หัวทรายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร 
6-8 จุด เปิดอากาศให้แรงเพ่ือดันไข่ไม่ให้จม ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที หลังจากนั้นเคลือบไข่ปลาด้วยด่างทับทิม อัตรา 10 
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้วจึงน้าไข่ปลาของแต่ละแม่พันธุ์ปลาไปฟักในแต่ละถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร  ที่มีน้้า
ไหลผ่านด้วยระบบปิดในอัตรา 5 ลิตรต่อนาที และสุ่มเก็บไข่ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่ได้รับการผสมกับน้้าเชื้อจ้านวน
ประมาณ 600 ฟองต่อแม ่น้ามาฟักในโหลพลาสติกขนาดบรรจุน้้า 10 ลิตร จ้านวน 3 โหล แต่ละโหลใช้หัวทรายละเอียด
ขนาดเล็ก 2 จุด เมื่อไข่ปลาพัฒนาถึงระยะแกสตรุล่าขั้นสุดท้าย จึงตรวจนับจ้านวนไข่ดีและไข่เสียทั้งหมด เพ่ือใช้ค้านวณ
อัตราปฏิสนธิ เมื่อไข่ปลาฟักออกมาเป็นตัวหมด ตรวจนับจ้านวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัวเพ่ือค้านวณอัตราฟัก และเมื่อลูกปลามี
อายุ 2 วัน ตรวจนับจ้านวนลูกปลาที่รอดตายในแต่ละซ้้าของการทดลองเพ่ือค้านวณอัตรารอดตาย 
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3.4 การเก็บข้อมูล  
เก็บบันทึกข้อมูลจ้านวนแม่ปลาที่วางไข่ อัตราผสม อัตราฟัก และอัตรารอดตายของลูกปลาที่ได้จากแม่ปลา

แต่ละตัว  

3.5 การวิเคราะห์คุณภาพน้้า 
เก็บน้้าจากถังที่ใช้ฟักไข่ของทุกชุดการทดลองมาท้าการศึกษาคุณภาพน้้าและวิเคราะห์คุณภาพน้้าทุกวัน 

เวลา 09.00 น. ดังนี้ 
-ความเป็นกรดด่าง ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น inolab pH 720  
-อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส) ด้วยเทอร์โมมิเตอร์   
-ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) ตรวจวัดด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ YSI model 

52  
-ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร ) และไนไตรท์  (มิลลิกรัมต่อลิตร ) ตามวิธีของ  

ไมตรี และจารุวรรณ (2528) วัดด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ยี่ห้อ PRIM รุ ่น 
SECOMAM CE 95335 Domont Cedex 

-ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต) และความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต) ใช้วิธีไตเตรท ตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980)     
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

น้าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผลโดยพิจารณาจากค่าต่าง ๆ ดังนี้ (อุทัยรัตน์, 2538) 
 
อัตราการวางไข่  (ร้อยละ)     = =       x 100 

 

อัตราปฏิสนธิ (ร้อยละ)  =             x 100 
 

อัตราฟัก (ร้อยละ)              =             x 100 
 

อัตรารอดตาย (ร้อยละ)        =              x 100 
 
 

น้าข้อมูลจ้านวนแม่ปลาวางไข่ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ Fisher’s Exact Test (จรัญ และอนันต์ชัย
, 2540) ส่วนจ้านวนไข่ต่อแม่ อัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอดตาย น้าไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ one-
way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชดุการทดลองโดยวธิี Duncan's new multiple range test ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS for window version 17.0 ในกรณีที่ข้อมูลเป็นค่าของอัตราส่วนที่มี
การกระจายไม่ปกติให้แปลงค่าด้วย arcsine ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ยุทธ, 2559) 

จ้านวนแม่ปลาที่วางไข่ของแต่ละชุดการทดลอง 
จ้านวนแม่ปลาทั้งหมดของแต่ละชุดการทดลอง 

 
จ้านวนไข่ที่เจริญถึง late gastrula 

จ้านวนไข่ทั้งหมด 

จ้านวนลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว 
จ้านวนไข่ที่เจริญถึง late gastrula 

จ้านวนลูกปลาที่เหลือรอด (อายุ 2 วัน) 
จ้านวนลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว 
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ผลการศึกษา 

 
1. การเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น ้าจืด 
 

ทดลองเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่มีน้้าหนักและความยาวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.11±0.47 ถึง 1.15±0.54 
กิโลกรัม และ 43.67±4.84  ถึง 44.17±5.42 เซนติเมตร ตามล้าดับ ด้วยการฉีดและฝังฮอร์โมนเม็ด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 
4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยา
เสริมฤทธิ์ DOM อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสกัด (HCG) อัตรา 500 ไอยู
ต่อกิโลกรัม เว้น 24 ชั่วโมง ฉีดด้วยฮอร์โมนสกัด HCG อัตรา 500 ไอยูต่อกิโลกรัม เว้น 8 ชั่วโมง ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
(BUS) อัตราเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, ชุดการทดลองที่ 3 
ฝังฮอร์โมนเม็ด (Cholesterol ร่วมกับ Cellulose มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 และ 15 ตามล้าดับ) ที่มีฮอร์โมนสังเคราะห์ 
(BUS) อัตราเข้มข้น 70 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และชุดการทดลองที่ 4 ฝังฮอร์โมนเม็ด (Cholesterol ร่วมกับ Cellulose มี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 85 และ 15 ตามล้าดับ) ที่มีฮอร์โมนสกัด (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) 3,000 ไอยูต่อ
กิโลกรัม โดยชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ในแต่ละซ้้าใช้แม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืด 2 ตัว ท้าการฉีดและฝังฮอร์โมนเม็ดให้กับแม่
พันธุ์ปลานวลจันทร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เริ่มต้นอยู่ในช่วง 1.44±0.07 ถึง 1.44±0.09 มิลลิเมตร ผลการทดลอง
ปรากฏดังนี้ 

1.1  ร้อยละของจ้านวนแม่ปลาวางไข ่ 
พบว่าร้อยละของจ้านวนแม่ปลาวางไข่ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากับร้อยละ 50.00, 

66.70, 83.30 และ 66.70 ตามล้าดับ เมื่อน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแบบ Fisher’s exact test พบว่า 
แม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดในชุดการทดลองที่ใช้ฉีดและฝังฮอร์โมนให้แก่แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดมีผลต่อการวางไข่ของ
แม่ปลา 

1.2 อัตราปฏิสนธิ  
พบว่าอัตราปฏิสนธิของไข่ปลาในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากับร้อยละ 20.02±3.68, 

39.19±2.75, 56.21±15.23 และ 44.55±21.51 ตามล้าดับ เมื่อน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่าอัตราปฏิสนธิ
ของไข่จากแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดชุดการทดลองที่ 3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05) กับชุดการ
ทดลองที่ 1 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 และชุดทดลองที่ 1, 2 และ 4 ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05)  

1.3 อัตราฟัก  
พบว่าอัตราฟักของไข่ปลานวลจันทร์น้้าจืดในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีอัตราฟักเฉลี่ยเท่ากับร้อย

ละ 36.19±0.89, 42.15±1.46, 46.83±6.91 และ 39.22±3.39 ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

1.4 อัตรารอดตาย  
พบว่าอัตรารอดตายของลูกปลาในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 

ร้อยละ 94.58±1.05, 96.64±1.13, 97.30±0.58 และ 95.54±1.36 ตามล้าดับ เมื่อน้ามาเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยของน ้าหนัก ความยาวแม่พันธุ์ ขนาดไข่เริ่มต้น ร้อยละของจ้านวนแม่ปลาวางไข่  ระยะเวลาไข่ตกหลังฉีดและฝังฮอร์โมนครั งที่ 1 จ้านวนไข่ต่อแม่พันธุ์ 
อัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอดตายจากการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น ้าจืดโดยการฉีดและฝังฮอร์โมน 

 

 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
              ns = non-significant แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 
 
 
 

 ชุดการทดลอง 
ฉีดฮอรโ์มนสังเคราะห์ BUS 

ร่วมกับ DOM  
 ฉีดฮอรโ์มนสกดั 

HCG  
 ฝังฮอร์โมนสังเคราะห ์

BUS 
 ฝังฮอร์โมนสกดั   

HCG 
(20 มค.ก./กก.+10 มก./กก.)  (500 ไอยู/กก.)  (70 มค.ก./กก.)    (3,000 ไอยู/กก.) 

น ้าหนักแม่ปลา (กิโลกรัม) 1.15± 

44.17± 

1.44± 

0.54ns        1.11± 0.47ns  1.13± 0.39ns  1.12± 0.52ns 

ความยาวแม่ปลา (เซนติเมตร) 5.42ns      44.00± 5.66ns        44.17± 4.40ns      43.67± 4.84ns 
ขนาดไข่เริ่มต้น (มิลลิเมตร) 0.09ns   1.44± 0.09ns    1.44± 0.07ns  1.44± 0.09ns 

จ้านวนแม่ปลาวางไข่ (ร้อยละ)        50.00                 66.70        83.30        66.70 

ระยะเวลาไข่ตกหลังฉีด/ฝังฮอร์โมนครั งท่ี 1 (ช่ัวโมง:นาที) 7:00- 9:00     39:00- 40:30  15:00- 23:00    22:00- 23:30 

จ้านวนไข่ต่อแม่พันธ์ุ (ฟอง) 73,872± 44,265ns   78,5843± 37,454ns    67,336± 15,387ns    75,848± 34,528ns 

อัตราปฏสินธิ (ร้อยละ) 20.02± 3.68b  39.19± 2.75ab  56.21± 15.23a  44.55± 21.51ab 

อัตราฟัก (ร้อยละ) 36.19± 0.89ns  42.15± 1.46ns  46.83± 6.91ns     39.22± 3.39ns 

อัตรารอดตาย (ร้อยละ) 94.58± 1.05ns  96.64± 1.13ns  97.30± 0.58ns     95.54± 1.36ns 

11 
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2. คุณสมบัติของน ้าระหว่างการฟักไข่ในถังฟักไข ่
 
คุณสมบัติของน้้าระหว่างการฟักไข่ปลานวลจันทร์น้้าจืด พบว่า อุณหภูมิของน้้าอยู่ในช่วง 27.2-28.4 องศา

เซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.6-8.1 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้้าอยู่ในช่วง 5.9-6.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่า เท่ากับ 0.03-0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนไตรท์มีค่า เท่ากับ 0.02-0.05 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ความกระด้าง 71-86 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต และความเป็นด่าง 74-88 มิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2   คุณสมบัติของน้้าระหว่างการฟักไข่ปลานวลจันทร์น้้าจืดจากการเพาะพันธุ์โดยวิธีการฉีดและฝังฮอร์โมนในถัง

ฟักไข่ 
 
 ฉีดฮอร์โมน ฝังฮอร์โมนเม็ด 

BUS+DOM  
(20 มค.ก./กก.+10 มก./กก.) 

 HCG  
(500 ไอยู/กก.) 

 BUS  
(70 มค.ก./กก.) 

 HCG 
(3,000 ไอยู/กก.) 

อุณหภูมิน้า้ (ºซ) 27.2-28.4  27.2-28.4     27.2-28.4      27.2-28.4 
ความเป็นกรดเป็นดา่ง  7.6-8.1  7.6-8.1  7.6-8.1  7.6-8.1 
ออกซิเจนละลายน้้า (มก./ล.)      5.9-6.3  5.9-6.3  5.9-6.3  5.9-6.3 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.)      0.03-0.06  0.03-0.05  0.03-0.05  0.03-0.06 
ไนไตรท์ (มก./ล.)   0.02-0.05  0.02-0.04  0.02-0.04  0.02-0.05 
ความกระด้าง (มก./ล.) 71-83  72-86  71-83  72-84 
ความเป็นด่าง (มก./ล.)     76-88  74-88  76-88  76-88 
 

 

 
 



11 

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดใน 4 ชุดการทดลอง พบว่า  ชุดการทดลองที่ 1  
แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดชุดที่ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate; BUS) มีแม่ปลาวางไข่ทั้งหมด 3 ตัว รีดไข่ได้
ในช่วง 7 ถึง 9 ชั่วโมง นับจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ครั้งที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่ฉีดด้วยฮอร์โมน
สกัด HCG มีแม่ปลาวางไข่จ้านวน 4 ตัว  รีดไข่ได้ในช่วง 39 ถึง 40 ชั่วโมง 30 นาที ชุดการทดลองที่ 3 แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่
ฝังด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) มีแม่ปลาวางไข ่3 ตัว รีดไข่ได้ในช่วง 15 ชั่วโมง นับจากฝังฮอร์โมน และมีแม่ปลาวางไข่
เพ่ิมอีก 2 ตัว รีดไข่ได้ในช่วง 22 ถึง 23 ชั่วโมง ส่วนชุดการทดลองที่ 4 ที่ฝังฮอร์โมนสกัด HCG มีแม่ปลาวางไข่จ้านวน 4 ตัว  
รีดไข่ได้ในช่วง 22 ชั่วโมง ถึง 23 ชั่วโมง 30 นาที (ตารางท่ี 1) โดยชุดแมป่ลาทีฉ่ีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) มีจ้านวน
แม่ปลาวางไข่แตกต่างกับ เจริญ และคณะ (2547) ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) อัตราความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพียงครั้งเดียวหรือแบ่งฉีด 2 ครั้ง (5+15 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) ให้กับแม่ปลาท้าให้แม่ปลาวางไข่ร้อยละ 100  อย่างไรก็ตามสามารถรีดไข่ผสมกับน้้าเชื้อหลังจาก
ฉีดฮอร์โมนใกล้เคียงกัน คือ 8-9 ชั่วโมง ส่วนชุดแม่ปลาที่ฉีดด้วยฮอร์โมนสกัด HCG สามารถรีดไข่ผสมกับน้้าเชื้อหลังฉีด
ฮอร์โมนครั้งสุดท้าย เช่นเดียวกับ  Dokpong et al. (2009) ท้าการเพาะพันธุ์โดยใช้วิธีฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสกัด 
Human Chorionic Gonadotropin (HCG) 2 ครั้ง อัตรา  500 ไอยูต่อกิโลกรัม โดยครั้งแรกห่างจากครั้งที่สอง 24 
ชั่วโมง หลังจากฉีดฮอร์โมนครั้งท่ี 2 เว้นระยะ 8 ชั่วโมง จึงฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ร่วมกับ (DOM) (20 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม +5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แม่ปลาตกไข่หลังจากฉีดฮอร์โมนครั้งสุดท้ายชั่วโมงที่ 6-8 อย่างไรก็ตามเมื่อน้าข้อมูล
จ้านวนแม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่วางไข่มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าแม่ปลาพันธุ์นวลจันทร์น้้าจืดในแต่ละชุดการ
ทดลองที่ฉดีและฝังฮอร์โมนให้แก่แม่ปลานวลจันทร์น้้าจืดมีผลต่อการวางไข่ของแม่ปลา สอดคล้องกับ อุทัยรัตน์ (2538) ที่
กล่าวว่า luteinizing hormone releasing hormone analogues (LHRHa) สามารถน้ามาใช้ฉีดกระตุ้นการวางไข่ของ
ปลาชนิดต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับ นฤพล และวัฒนะ (2535; 2536) ที่รายงานว่า การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ร่วมกับยา
เสริมฤทธิ์กับ DOM มีผลกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่ง GtH (gonadotropins) ที่รังไข่ปลา กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการของไข่
ให้สมบูรณ์ระยะสุดท้าย (fully maturation) ในระยะนี้ถ้าปลามีระดับของ GtH ที่สูงพอ จะส่งผลให้พ่อแม่ปลาสามารถผสม
พันธุ์วางไข่ได้ส้าเร็จ แต่ถ้าปลามี GtH ต่้า จะไม่สามารถวางไข่ได้ จ้าเป็นต้องใช้ฮอร์โมน ภายนอกฉีดกระตุ้นประมาณ 1-2 
ครั้ง ที่ความเข้มข้นขึ้นกับชนิดและเพศปลา จะท้าให้วางไข่ส้าเร็จ ใกล้เคียงกับ สมศรี (2526) กล่าวว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้ามีการใช้ HCG บริสุทธิ์ ท้าหน้าที่คล้าย LH ซึ่งมีผลต่อการตกไข่ (Ovulation)  คล้ายคลึงกับรายงานการวิจัยของ 
Cacot et al. (2002) พบว่าแม่พันธุ์ปลาโมงมีพัฒนาการของไข่อ่อน แล้วหยุดชะงัก สามารถใช้ HCG ความเข้มข้นต่้า ๆ 
ฉีดประมาณ 3 - 10 ครั้ง เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการของไข่ปลาให้สมบูรณ์เต็มที่ก่อนใช้ HCG ที่ความเข้มข้นสูงฉีดกระตุ้นการ
ตกไข ่(ovulation) ท้าให้แม่ปลาวางไข่ส้าเร็จ ส่วนสาเหตุที่อัตราการปฏิสนธิที่ต่างกันระหว่างแม่ปลาที่ฉีดและฝังฮอร์โมน
น่าจะมาจากการฉีดฮอร์โมนท้าให้ฮอร์โมนคงอยู่ในตัวปลาเพียงระยะเวลาสั้น (Sherwood and Harvey, 1986) จึงส่งผลท้าให้
รังไข่ปลามีพัฒนาการไข่ไม่พร้อมกัน ส่วนต้น ส่วนกลาง และส่วนท้ายของรังไข่ ไข่จึงสุกไม่เท่ากัน โดยไข่ส่วนท้ายสุดและ
ส่วนกลางของรังไขสุ่กก่อน ดังนั้นการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ BUS ท้าให้ไข่ปลาออกหมดและมีไขป่ลาที่ยังไม่สุกรวมออกมา
ด้วย  

เห็นได้ว่าวิธีการฉีดฮอร์โมนเหมาะสมกับปลาที่สมบูรณ์เพศหรือไข่สุกเต็มที่แล้ว ส่วนปลานวลจันทร์น้้าจืดที่
ทดลองในครั้งนีใ้ช้แม่ปลาที่มีไข่ต่้ากว่าระยะ spawning การฉีดฮอร์โมนสกัด HCG ในอัตราความเข้มข้นต่้า ๆ และการฝัง
ฮอร์โมนเม็ดท้าให้ไข่ปลาค่อย ๆ พัฒนาอย่างช้า ๆ ส่งผลให้ปลาที่ฝังฮอร์โมนมีฮอร์โมนซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ ท้า
ให้ฮอร์โมนมีฤทธิ์ในตัวปลาได้นานกว่าการฉีดฮอร์โมนจึงท้าให้ไข่ปลามีอัตราปฏิสนธิที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับแม่ปลาชุดที่ฉีด
ด้วยฮอร์โมน สอดคล้องกับ  Sherwood and Harvey (1986) ที่รายงานว่าจากปัญหาการฉีดฮอร์โมนที่ท้าให้ฮอร์โมนคง
อยู่ในตัวปลาเพียงระยะสั้น จึงพัฒนาหาวิธีการที่จะควบคุมให้ฮอร์โมนอยู่ในตัวปลาให้นานขึ้นด้วยการใช้ฮอร์โมนเม็ดเพ่ือ
แม่ปลาวางไขห่รือเพ่ือพัฒนาไข่อ่อนหรือถุงน้้าเชื้อในการเพาะพันธุ์นอกฤดูกาล  
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การท้าฮอร์โมนเม็ดสามารถใช้วัสดุหลายชนิด เช่น cholestoral ร่วมกับ cellulose, silastic tube, 
silicone rubber และ polymer ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ฮอร์โมนที่ใช้ cholestoral ร่วมกับ cellulose เป็นฮอร์โมนเม็ดชนิด
แรกที่ท้าได้ง่าย การควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนออกจากเม็ดให้เร็วหรือช้าขึ้นกับปริมาณของ cholestoral ที่ใช้ ดังที่ 
Shewood et al. (1988) ท้าการศึกษาปริมาณฮอร์โมนที่ซึมผ่านออกมาในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าฮอร์โมนที่ท้า
จาก cholestoral ร่วมกับ cellulose อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 75 และ 25  ตามล้าดับ จะมีปริมาณของฮอร์โมนซึมผ่าน
ออกมามากกว่าร้อยละ 90 ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ฮอร์โมนเม็ดที่ท้าจาก cholestoral ร่วมกับ cellulose อัตราส่วน
เท่ากับร้อยละ 95 และ 5  ตามล้าดับ  มีปริมาณฮอร์โมนเพียงร้อยละ 18-20 ใน 24 ชั่วโมง ฮอร์โมนเม็ดที่ท้าจาก 
cholestoral  อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 95  นี้สามารถควบคุมการซึมผ่านอย่างช้า ๆ ได้ยาวนานถึง 2 เดือน คล้ายคลึงกับ 
Mackinnom and Donalson (1978) ท้าการเปรียบเทียบวิธีการใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นพัฒนาการของถุงน้้าเชื้อปลาแซ
ลมอล โดยการฉีดฮอร์โมน SG-G100 (เป็น GnRH ชนิดหนึ่ง) ในปริมาณ 3 ไมโครกรัมต่อน้้าหนักปลา 1 กรัม ทุกสัปดาห์ 
กับวิธีการฝังฮอร์โมนเม็ด cholesterol ร่วมกับ cellulose อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 95 และ 5 ตามล้าดับ ที่มีฮอร์โมน
ชนิดเดียวกัน 9 ไมโครกรัมต่อน้้าหนักปลา 1 กรัม ทุก 3 สัปดาห์ พบว่าการฝังฮอร์โมนเม็ด 1 เม็ด มีประสิทธิภาพท้าให้
ปลามีค่า GSI (gonadosomatic index) เท่ากับปลาที่ถูกฉีดด้วยฮอร์โมน 3 ครั้ง และปลาที่ถูกฝังฮอร์โมนถูกจับเพียงครั้งเดียว 
ในขณะที่ปลาที่ใช้วิธีการฉีดถูกจับเพ่ือการฉีดถึง 3 ครั้ง ส่งผลให้ปลาที่ถูกจับจากการฉีดได้รับความเครียดมากกว่าการฝัง  

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราฟัก และอัตรารอดตาย แม่พันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดชุดที่ฉีดและฝังฮอร์โมน
สังเคราะห์ (BUS) และ HCG ในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล้าดับ พบว่ามีอัตราฟักเฉลี่ย และอัตรารอดตายเฉลี่ย  
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงว่าฮอร์โมนมีผลต่ออัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการ
เพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดด้วยฉีดฮอร์โมนแล้วแม่ปลาไข่จุกหรือมีอัตราปฏิสนธิต่้าน่าจะมีสาเหตุมาจากการใช้แม่ปลา
ที่มีระยะไข่อ่อนมาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (DOM) และการหมดฤทธิ์ของฮอร์โมน เมื่อพิจารณาจ้านวน
แม่ปลาวางไข่ อัตราปฏิสนธิ อัตราฟัก และอัตรารอดตาย 

สรุปจากการทดลองในครั้งนี้ การเพาะขยายพันธุ์ปลานวลจันทร์น้้าจืดที่ไข่อ่อนควรใช้วิธีการเพาะพันธุ์ด้วย
การฝังฮอร์โมนเม็ดที่ท้าจาก Cholesterol ร่วมกับ Cellulose อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 85  และ 15 ตามล้าดับ ร่วมกับ
ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (BUS) อัตรา 70 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ถ้าแม่พันธุ์ปลาไม่วางไข่จึงฉีดซ้้าด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
(BUS) อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ (DOM) อัตรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการ
ทดลองนี้ 
 

ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณ คุณสนธิ พันธ์  ผาสุขดี  ผู้ อ้ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์ น้้ าจืด  
คุณทวี  วิพุทธานุมาศ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  
ที่ช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน คุณอุไรวรรณ เปียสูงเนิน และเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม ที่ช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่าง 
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 ภาคผนวก 

 
วิธีการท าฮอร์โมนเม็ด 

 
 

 
  

การผสมฮอร์โมนร่วมกับ Cholesterol และ Cellulose 
 

 

 
  

การท าฮอร์โมนที่ผสมแล้วให้แห้งด้วยไดร์เป่าผม 
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ผสมเนยเทียม (Margarine) 0.5 เปอร์เซ็นต์ กับฮอร์โมนที่ผสมแล้ว 
 

 

 
  

การชั่งฮอร์โมนที่ผสมเสร็จแล้ว น้้าหนักประมาณ 15 มิลลิกรัมต่อเม็ด 
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บล็อกส าหรับอัดฮอร์โมนที่ผสมเสร็จแล้ว 
 

 

 
  

การบรรจุฮอร์โมนที่ผสมเสร็จแล้ว 
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การน าฮอร์โมนเม็ดที่ผสมแล้วออกจากบล็อก 
 

 

 
  

ฮอร์โมนเม็ดที่ผสมแล้วน้ าหนักประมาณ 15 มิลลิกรัมต่อเม็ด 
 


