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บทคดัย่อ 
 

ปลากดแก้ว Hemibagrus wyckioides, (Fang and Chaux, 1949) เป็นปลาน ้ าจืดเศรษฐกิจที่
ส าคญั ชนิดหนึ่งของประเทศไทย มกีารเพาะเลีย้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสามารถเลีย้งไดทุ้กภาคของ
ประเทศ การผลติปลากดแก้วให้มคีุณภาพทัง้ด้านพนัธุกรรม (genetics) และลกัษณะแสดงออก (trait 
performances) เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาการเพาะเลี้ยงปลากดแก้วเพื่อการค้าเชงิพาณิชยใ์นอนาคต 
คู่มอืการผลติและปรบัปรุงพนัธุ์ปลากดแก้วเล่มนี้ รวบรวมและเรยีบเรยีงจากเอกสารวชิาการ การสัง่สม
จากประสบการณ์ และค้นคว้าเพิม่เตมิ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเพาะเลี้ยงและพนัธุกรรมของปลากด
แก้ว ประกอบด้วย ชีววิทยา พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ทัง้ไข่และน ้าเชื้อ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้
สมบูรณ์เพศ การเพาะพันธุ์ การอนุบาลลูกปลา การปรบัปรุงพันธุ์ปลากดแก้วด้วยวิธีการคัดเลือก 
(selective breeding) การเก็บรกัษาเชื้อพนัธุ์ รวมถงึแนวทางในการจดัการพ่อแม่พนัธุแ์ละการปรบัปรุง
พนัธุด์ว้ยวธิทีางพนัธุกรรมโมเลกุล เพื่อการพฒันาพนัธุป์ลากดแก้วทีด่ขี ึน้ในอนาคต ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อผูส้นใจศกึษาปลากดแกว้ และเป็นแนวทางในการศกึษาพนัธุส์ตัวน์ ้าจดืพืน้เมอืงชนิดอื่น ๆ เพื่อพฒันา
ใหเ้ป็นสตัวน์ ้าเศรษฐกจิของประเทศต่อไป  
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Abstract 
 Bagrid Catfish (Hemibagrus wyckioides, Fang and Chaux, 1949) is one of the important 
economic freshwater fish species for culture in Thailand. It has been continuously cultured to 
sufficiently provide through all regions of Thailand. The culture production of fish with good 
genetics and trait performance are the keys for the development of commercial Bagrid Catfish 
culture in future. This manual for the production and genetic improvement of Bagrid Catfish 
were compiled from technical papers, published research and extended experience in this field 
of the authors. The manual content consists of biology, reproductive development, broodstock 
culture, breeding, nursing, selective breeding, cryopreservation, broodstock management and 
breeding by molecular genetics methods for developing Bagrid Catfish strain in the future. This 
manual will be useful to those interested in Bagrid Catfish. In addition, it is a guide to study 
other native freshwater fish species in order to be developed into economics fish species for 
culture in Thailand.  
 



ค ำน ำ 

บทบาทของการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ และทวคีวามส าคญัมาก
ขึน้ทัง้ในดา้นของการเสรมิสรา้งความมัน่คงทางอาหาร และผลติเพือ่ทดแทนผลผลติจากธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรม
ลงตามการเพิม่จ านวนของประชากรและการพฒันาเทคโนโลยกีารจบัสตัว์น ้า การท าประมงที่ยงัไม่สามารถ
บรหิารจดัการใหเ้หมาะสมตรงกบัสภาพปัญหาและปัจจยัแวดลอ้มทีแ่ทจ้รงิของแหล่งน ้า ความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศน์ การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าเพื่อการบรโิภคและส่งออกตอ้งมคีวามยัง่ยนืต่อสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิและ
สงัคมในระยะยาว สนิคา้สตัวน์ ้าทีจ่ าหน่ายในต่างประเทศตอ้งมคีุณภาพ ปลอดภยั และตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าของประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายจ าเป็นต้องมกีารพฒันา
ประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพของผลผลติใหเ้อือ้ต่อการแขง่ขนัทางการคา้ การสรา้งความมัน่คงทางอาหาร
และความยัง่ยนืทางธุรกิจ กรมประมงได้จดักลุ่มวิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยง ประกอบด้วยงานด้านการ
เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าจดื สตัวน์ ้าชายฝัง่ พนัธุกรรมสตัวน์ ้า โรคสตัวน์ ้า และอาหารสตัวน์ ้า เพื่อรบัผดิชอบ ก ากบั
ดูแล ศกึษาวจิยั และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากพนัธุ์สตัวน์ ้าเศรษฐกจิและเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อพฒันาการ
ผลติสตัวน์ ้าของประเทศไทย ซึ่งการพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอย่างยัง่ยนืตอ้งมกีารประยุกต์ใชพ้นัธุศาสตร์
ประชากรและเทคโนโลยชีวีภาพ (biotechnology) ตอ้งมบีทบาทในการออกแบบและวางกลยุทธ์การปรบัปรุง
พนัธุ์สตัว์น ้ าและพนัธุ์ไม้น ้ าอย่างเป็นระบบ งานด้านพนัธุกรรมสตัว์น ้ าจึงมีความส าคญัยิง่ต่อการวิจยัและ
พฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าทัง้น ้าจดืและชายฝัง่ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า แบ่งโครงสรา้งออกเป็น 
4 กลุ่ม คอื กลุ่มวชิาการ กลุ่มวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมโมเลกุล กลุ่มวจิยัและพฒันาธนาคารเชือ้พนัธุ ์และกลุ่ม
วจิยัและพฒันาการปรบัปรุงพนัธุ ์มหีน้าทีศ่กึษาวจิยัวางแผนงานวชิาการและงานต่าง ๆ ดา้นพนัธุกรรมสตัวน์ ้า
เพือ่พฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าของประเทศ  

การด าเนินการโครงการดา้นการปรบัปรุงพนัธุส์ตัวน์ ้าจดืพืน้เมอืงชนิดหนึ่งเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้ป็นสตัว์
น ้าจดืเศรษฐกจิต่อไปนัน้ ตอ้งวางแผนศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ ใหค้รบถว้นทุกดา้น 
เช่น การเพาะพนัธุ ์การอนุบาล การเลีย้ง ตลอดจนการศกึษาทางดา้นพนัธุกรรมสตัวน์ ้าในลกัษณะทีส่ าคญัทาง
เศรษฐกจิของปลาทีอ่ายุต่าง ๆ จนไดข้อ้มลูทางวชิาการครบถ้วน ถา้ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามเป็นไป
ไดท้ีจ่ะจดัการพ่อแม่พนัธุ์ปลาทีเ่พาะเลี้ยงโดยวธิกีารคดัเลอืกลกัษณะต่างๆ เพื่อผลติลูกพนัธุ์ใหม้ลีกัษณะทาง
เศรษฐกจิที่ดตีามความต้องการของตลาดเพื่อพฒันาสายพนัธุ์ที่ดมีคีุณภาพสู่ภาคเอกชนไดจ้งึเริม่ด าเนินการ
โครงการปรบัปรุงพนัธุ์ คู่มอืการผลติและปรบัปรุงพนัธุ์ปลากดแกว้ฉบบันี้  ไดร้วบรวมและเรยีบเรยีงงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัปลากดแกว้ ซึง่เป็นปลาน ้าจดืพนัธุพ์ ืน้เมอืงทีค่นไทยรูจ้กักนัด ีและมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิชนิด
หนึ่งทีก่รมประมงเลง็เหน็ความส าคญัของการเพาะเลีย้ง พรอ้มทัง้น าเสนอแนวทางในการจดัการพนัธุกรรมพอ่
แม่พนัธุ์และโปรแกรมในการปรบัปรุงพนัธุ์ปลากดแก้ว ซึ่งกองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น ้าโดยศูนย์วจิยั
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้ าอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์ปลากดแก้วเพื่อเพิ่มอัตราการ
เจรญิเตบิโตใหเ้หมาะสมต่อสภาพการเลีย้งซึง่ไดด้ าเนินการปรบัปรุงพนัธุจ์ากปลารุ่น P0 จนไดป้ลารุ่นที ่2 เพือ่
เป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาการเพาะเลีย้งปลากดแกว้อยา่งยัง่ยนื สามารถใชเ้ป็นตน้แบบส าหรบัการ
วางแผนงานวจิยัเพือ่พฒันาสตัวน์ ้าพืน้เมอืงชนิดอื่น ๆ เพือ่สง่เสรมิใหเ้ป็นสตัวน์ ้าเศรษฐกจิต่อไป 
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ชีววิทยาของปลากดแก้ว 
 
อนุกรมวิธาน 

ปลากดแกว้ มชีื่อวทิยาศาสตร์ว่า Hemibagruswyckioides (Fang and Chaux, 1949) (ภาพที ่1) มชีื่อ
สามญัเรยีกว่า Bagrid Catfish มชีื่อไทยเรยีกหลายชื่อว่า ปลากดคงั เคงิ กดหางแดง จ าแนกอนุกรมวธิานตาม 
Nelson (1994) ดงันี้  

Phylum Chordata 
Class Actinopterygii 

        Division Teleostei 
              Order Siluriformes 
    Family Bagridae 
                   Genus Hemibagruswyckioides (Fang and Chaux, 1949) 
 

 

ภาพที ่1 ปลากดแกว้ Hemibagrus wyckioides (Fang and Chaux, 1949) 
 
ลกัษณะทัว่ไป  

ปลากดแกว้ มลี าตวัเรยีวยาว แบนขา้งในล าตวัตอนทา้ย มคีวามยาวมาตรฐานยาวประมาณ 6.3 เทา่ของ
ความกว้างล าตวัและยาวประมาณ 3.5 เท่าของความยาวส่วนหวั ส่วนหวัมคีวามยาวมากกว่าความกว้างล าตวั
มากและคอ่นขา้งแบนลง จะงอยปากมคีวามยาวมากกว่าเสน้ผา่นศนูยก์ลางตา ดา้นบนสว่นหวัเรยีบมรีอ่งตามยาว
ตรงกลางยาวถงึฐาน occipital process และ occipital process ยาวประมาณ 2 เทา่ของความยาวฐาน แต่ยาวไม่
ถงึฐานกระดกูครบีหลงั รจูมกู 2 คู ่อยูห่า่งกนั มหีนวด 4 คู ่คอื หนวดทีม่มุขากรรไกรบนยาวเลยครบีทอ้งอาจยาว
ถงึฐานครบีกน้หรอืบรเิวณคอคอดหาง หนวดทีป่ลายจะงอยปากยาวถงึขอบหน้าของตา หนวดทีข่ากรรไกรล่าง
ยาวถงึฐานครบีอก และหนวดใตต้าสัน้ ปากค่อนขา้งกว้างมลีกัษณะรปูเกอืกมา้โคง้อยู่ด้านหน้าสุดของหวั ฟันที่
เพดานปากเป็นแถบโคง้เวา้ตรงกลางดา้นในเลก็น้อย มซีีก่รองค่อนขา้งยาว 12 อนั ครบีหลงัมจีุดเริม่อยู่หน้าจุด
เริม่ครบีทอ้ง ประกอบดว้ยกา้นครบีแขง็ 1 อนั และกา้นครบีอ่อน 7 อนั ครบีอกประกอบดว้ยกา้นครบีแขง็ 1 อนั 

               
                                                                   [---------------- 30 cm --------------]
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และมขีอบทา้ยเป็นฟันเลื่อย และกา้นครบีอ่อน 9 อนั ครบีทอ้งอยู่ใกลค้รบีกน้มากกว่าครบีอก ประกอบดว้ยกา้น
ครบีอ่อนทีไ่ม่แตกแขนง 1 อนั และทีแ่ตกแขนง 5 อนั ครบีไขมนัมคีวามยาวมากกว่าฐานครบีกน้ประมาณ 1.5 
เทา่ ครบีกน้มจีุดเริม่อยู่หลงัจุดเริม่ครบีไขมนั ประกอบดว้ยครบีอ่อนทีไ่มแ่ตกแขนง 1 อนั และทีแ่ตกแขนง 10-11 
อนั คอดหางมคีวามยาวมากกว่าความกวา้งประมาณ 1.8 เทา่ ครบีหางเวา้ลกึแบบ fork เสน้ขา้งตวัสมบรูณ์ อยูใ่น
แนวกลางตวั ล าตวัมสีนี ้าตาลปนเทาจนถงึชมพู หรอืออกม่วงด า ล าตวัด้านบนและส่วนหวัมสีนี ้าตาลเขม้ถงึด า 
ส่วนทอ้งมสีขีาว ขอบดา้นหน้าของหนวดทีมุ่มขากรรไกรบนมสีขีาว ครีบหลงั ครบีไขมนั ครบีอกมสีนี ้าตาลเขม้
ปนแดง สว่นครบีทอ้ง ครบีกน้ และครบีหางมสีแีดงเขม้ (ทศัพล, 2537)  

 
แหล่งท่ีอยู่อาศยัและการแพร่กระจาย 

ปลากดแกว้ เป็นสตัว์น ้ามถีิน่ทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในภูมอิากาศกึง่เขตรอ้น (Subtropical Zone) ไม่มกีารอพยพ
ยา้ยถิน่ (migrate) จะวางไขใ่นถิน่อาศยัแต่จะเขา้ไปอาศยัอยูใ่นบรเิวณป่าทีน่ ้าทว่มถงึในขณะทีแ่หล่งน ้ามรีะดบัน ้า
สูง ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) (Fishbase, 2005) พบแพร่กระจายอยู่ในทวีปเอเชียบรเิวณตอนกลางของ
คาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ กัมพูชา ลาวและไทย (Ng and Rainboth, 1999) ส าหรบัในประเทศไทย พบว่า 
ปลากดแกว้มถีิน่อาศยัแพรก่ระจายอยู่ตามแหล่งน ้าธรรมชาต ิบรเิวณแม่น ้าสายหลกั ล าคลองและอ่างเกบ็น ้าต่าง 
ๆ ทัว่ทุกภาค เช่น แม่น ้าโขง แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าน่าน แม่น ้าตาปี แม่น ้าแม่กลอง บงึบอระเพ็ด อ่างเกบ็น ้า
เขื่อนสริกิติิ ์จงัหวดัอุตรดติถ์ อ่างเกบ็น ้าเขื่อนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฏรธ์านีและอ่างเกบ็น ้าเขื่อนศรนีครนิทร ์
จงัหวดักาญจนบุร ีขนาดทัว่ไปทีพ่บมคีวามยาว 50-60 เซนตเิมตร (ทศัพล, 2537; วศิณุพร และคณะ, 2537 ก; 
ชวลติ และคณะ, 2543; ครี ีและคณะ, 2546) แหล่งทีอ่ยู่อาศยัในแม่น ้าโขง ปลากดแกว้ชอบหลบอยู่ตามบรเิวณ
หนิใตน้ ้า เกาะแกง่หนิทีม่กีระแสน ้าไหลผา่น (สทุธชิยั และอบุลรตัน์, 2532)ในอา่งเกบ็น ้าเขือ่นรชัชประภา จงัหวดั
สรุาษฏรธ์านีพบบรเิวณอา่งเกบ็น ้าตอนบน มพีืน้น ้าเป็นทราย และมกีรวดหนิขนาดต่าง ๆ (สนัทนา และ ทศัพล, 
2537) เช่นเดยีวกบัทีอ่า่งเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติิ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์จะพบบรเิวณทางน ้าเขา้ทีไ่หลเขา้อา่งเกบ็น ้าซึง่เป็น
บรเิวณทีน่ ้ามคีณุภาพดแีละมสีตัวน์ ้าชกุชมุ (วศิณุพร และคณะ, 2537 ข) ปลากดแกว้ขนาดใหญ่ทีส่ดุพบทีบ่รเิวณ
อ่างเกบ็น ้าเขื่อนน ้าร ีอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์  มขีนาดความยาว 150 เซนติเมตร น ้าหนัก 80 กโิลกรมั 
(ภาพที ่2) 
 

  
 

ภาพที ่2 ปลากดแกว้ขนาดใหญ่ทีส่ดุทีพ่บมขีนาด 80 กโิลกรมั 
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อาหารและนิสยัการกินอาหาร 

ปลากดแกว้ เป็นปลากนิเนื้อ กนิแมลงน ้า กุง้ ปลารวมทัง้ปูขนาดเลก็ สตัว์น ้าอื่น ๆ และซากสตัว์น ้าเป็น
อาหาร มกีระเพาะอาหารแบบตรง มคีวามยาวล าไสต้่อความยาวล าตวัเท่ากบั 1:1 สามารถกนิอาหารไดท้ัง้ผวิน ้า 
กลางน ้า และหน้าดนิ (สมโภชน์ และ กาญจนร,ี 2543) (ศราวุธ และคณะ, 2547) พฤตกิรรมการกนิอาหารของ
ปลากดแกว้ในชว่งกลางวนัจะหลบซ่อนอยูใ่ตร้่มเงาหรอืไมน้ ้าเพื่อรอเหยื่อ และหาอาหารไดว้่องไวในช่วงกลางคนื
แมน้ ้าจะมคีวามขุน่มาก  
 
ความแตกต่างระหว่างเพศ 

ลกัษณะเพศภายนอกของปลากดแกว้สงัเกตไดย้ากในขณะทีป่ลายงัไมถ่งึวยัเจรญิพนัธุ ์และสามารถแยก 
สามารถแยกเพศจากลกัษณะภายนอกและอวยัวะสบืพนัธุภ์ายในไดเ้มือ่อาย ุ1 ปี (วศิณุพร และคณะ, 2559) โดย
อวยัวะเพศเมยีมลีกัษณะเป็นติง่ค่อนขา้งกลมมน ส่วนอวยัวะเพศผูม้ลีกัษณะเป็นติง่ยาวแหลม เมื่อถงึวยัเจรญิ
พนัธุ์พ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ทีส่มบูรณ์เพศพรอ้มทีจ่ะแพร่พนัธุ์วางไข่จะสงัเกตความแตกต่างระหว่างเพศจาก
ลกัษณะภายนอกไดอ้ย่างชดัเจน โดยปลาเพศเมยีจะมลีกัษณะล าตวัอว้นป้อม มขีนาดใหญ่กว่าเพศผู ้ส่วนทอ้ง
อมูและอ่อนนุ่ม ช่องเพศมลีกัษณะกลมนูนมสีแีดงถงึแดงเขม้ ส่วนปลาเพศผูจ้ะมลี าตวัเรยีวยาว ทอ้งแบนเรยีบ 
และมตีิง่เพศยาวเรยีวเลก็ มสีชีมพเูรือ่ ๆ ไมส่ามารถรดีน ้าเชือ้ออกมาได ้(ภาพที ่3) 

อตัราส่วนเพศ 

 วศิณุพร และคณะ (2537 ข) ศกึษาชวีวทิยาบางประการของปลากดแกว้ โดยรวบรวมปลากดแกว้ในอา่ง
เกบ็น ้าเขือ่นสริกิติิใ์นชว่งเดอืนมกราคม-กนัยายน 2537 พบว่าอตัราสว่นเพศผูต้่อเพศเมยีเทา่กบั 1:1.13 
 
ฤดวูางไข่ 

 วศิณุพร และคณะ (2537 ข) ศกึษาระยะการเจรญิของอวยัวะสบืพนัธุ์ในรอบปีของพ่อแม่พนัธุ์ปลากด
แกว้ในอา่งเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติิ ์พบว่าปลากดแกว้มรีะยะเวลาวางไขร่ะหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนสงิหาคม โดย
แม่ปลามพีฒันาการของรงัไขอ่ยู่ตัง้แต่ระยะ Gravid ถงึระยะ spent ส่วนในเดอืนอื่น ๆ ไม่พบปลากดแกว้มไีขแ่ก ่
เช่นเดยีวกบัรายงานของสุทธชิยั และอุบลรตัน์ (2532) พบว่าแมพ่นัธุ์ปลากดแกว้ขนาด 4 กโิลกรมัขึน้ไปมคีวาม
สมบรูณ์ของระบบสบืพนัธุ ์และมรีะยะเวลาการวางไขใ่นชว่งเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนสงิหาคม โดยในเดอืนอืน่ไม่
พบปลากดแกว้มไีขแ่ก ่ 
 
ค่าดชันีความสมัพนัธข์องอวยัวะสืบพนัธุ ์(Gonadosomatic index, GSI) 

 วศิณุพร และคณะ (2537 ข) ศกึษาระยะการเจรญิของอวยัวะสบืพนัธุ์ในรอบปีของพ่อแม่พนัธุ์ปลากด
แก้วในอ่างเกบ็น ้าเขื่อนสริกิติิ ์พบว่าปลากดแกว้มคี่าดชันีความสมัพนัธ์ของอวยัวะสบืพนัธุ์เฉลี่ยเท่ากบั 3.19+ 
1.25% สว่นค่า GSI ของปลากดแกว้ทีผ่่านการปรบัปรงุพนัธุ ์1 รุ่น จากการเลี้ยงในบ่อดนิพบว่า ปลากดแกว้เพศ
เมยี (ภาพที่ 4) ในช่วงอายุปีที่ 3 มคี่าอยู่ระหว่าง 0.19-3.43 โดยมีค่ามากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
มถิุนายน (อายุ 34-36 เดอืน) ส่วนค่า GSI ของปลากดแกว้เพศผู ้(ภาพที ่5) มคี่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.47 โดยมคี่า
สงูทีส่ดุในชว่งเดอืนเมษายนถงึมถิุนายน (อาย ุ34-36 เดอืน) (วศิณุพร และคณะ, 2559)  
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ภาพที ่3 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศของปลากดแกว้เพศผู ้(บน) และ เพศเมยี(ล่าง) 
 

 
 

ภาพที ่4 แสดงถุงน ้าเชือ้ของปลาเพศผู ้
 

 
 

ภาพที ่5 แสดงรงัไขข่องปลาเพศเมยี 
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พฒันาการของระบบสืบพนัธุ ์ 

วศิณุพร และคณะ (2559) รายงานว่า ระบบสบืพนัธุ์ของปลากดแก้วอยู่บรเิวณช่องท้องด้านทา้ยของ
ล าตวั อยูเ่หนือเยือ่บุชอ่งทอ้งทีต่ดิกบักระดูกสนัหลงัและอยู่ใตไ้ตตอนปลาย โดยมเีนื้อเยือ่ mesentery ยดึอวยัวะ
สบืพนัธุ์ไวก้บัช่องทอ้งเกอืบตลอดความยาวของอวยัวะสบืพนัธุ์จนถงึช่องเปิดของอวยัวะเพศ มอีวยัวะสบืพันธุ์
เป็นคูท่ ัง้เพศผูแ้ละเพศเมยีดงันี้ 

    รงัไข่ ปลากดแก้วมไีข่ 2 ฝัก ลกัษณะภายในของรงัไข่ปลากดแก้วพบไข่ได้ทุกระยะ (asynchronous) 
ผนังด้านในของรงัไข่ม ีovigerous folds หรอื lamellae ยื่นเขา้ไปในช่องว่างภายในรงัไข่ มลีกัษณะคล้ายนิ้วมอื 
(ภาพที ่6-1) สามารถจ าแนกลกัษณะของไขข่องปลากดแกว้ออกเป็นระยะต่าง ๆ ได ้6 ระยะ ดงันี้  

1. Stage I oocyte หรือระยะ Oogonia ไข่ระยะนี้มีขนาดเล็กมีรูปร่างกลมรี มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 15-18 ไมครอน cytoplasm ยอ้มติดสชีมพูอ่อนเมื่อย้อมด้วย H&E นิวเคลยีสมขีนาดใหญ่
เกอืบเต็มเซลล์ มเีสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-6 ไมครอน ยอ้มตดิสเีช่นเดยีวกบั cytoplasm Oogonia มกัอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มเซลลท์ีบ่รเิวณขอบของ lamellae ของรงัไข ่(ภาพที ่6-2) 

2. Stage II oocyte ไขร่ะยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้จากระยะ Oogonia เซลลไ์ขม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ประมาณ 50-60 ไมครอน Cytoplasm ย้อมติดสีน ้ าเงนิเมื่อย้อมด้วย H&E นิวเคลียสขนาดใหญ่มีเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางประมาณ 16-19 ไมครอน (ภาพที ่6-2) 

3. Stage III oocyte ไขร่ะยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 70-120 ไมครอน 
เซลล์ไข่มรีูปร่างไม่แน่นอนอาจมีรูปร่างกลม หรอืเป็นรูปเหลี่ยมก็ได้ cytoplasm ติดสนี ้าเงนิเขม้เมื่อย้อมด้วย 
H&E นิวเคลยีสมลีกัษณะกลมยอ้มตดิสชีมพอูอ่น มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 40 ไมครอน ภายในนิวเคลยีสมนีิ
วคลโีอลสั (nucleolus) กระจายอยู ่โดยรอบเซลลไ์ขพ่บว่าม ีfollicle cells หุม้อยู ่(ภาพที ่6-3) 

4. Stage IV oocyte ไข่ระยะนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมเีส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 150 -250 
ไมครอน Cytoplasm ตดิสนี ้าเงนิอ่อนกว่าไขร่ะยะที ่2 และ 3 มนีิวเคลยีสขนาดใหญ่ เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 
50-100 ไมครอน ภายในพบ euviterlline nucleolus กระจายอยู่ทีข่อบของนิวเคลยีส ภายใน cytoplasm เริม่พบ 
fat vacuoles และ yolk granule ที่ขอบเซลล์ไข่เริม่พบว่ามชีัน้ zona radiate อยู่ติดกบั follicular epithelium ที่
เซลลม์รีปูรา่งเป็นรปูกระสวย (ภาพที ่6-4) 

5. Stage V oocyte ไขร่ะยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้มากโดยมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 270-470 
ไมครอน cytoplasm ตดิสชีมพเูขม้เนื่องจากม ีyolk granule กระจายอยู่เตม็ และมขีนาดใหญ่ขึน้จากไขร่ะยะที ่4 
ขอบเขตของนิวเคลยีสเริม่เหน็ไมช่ดัเจนโดยมเีสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 120-200 ไมครอน ชัน้ zona radiate มี
ความหนาขึน้ follicular epithelium ทีเ่ซลลม์รีปูรา่งเป็นรปูสีเ่หลีย่ม (ภาพที ่6-4) 

6. Stage VI oocyte ไขร่ะยะนี้เป็นไขท่ีข่นาดใหญ่ทีส่ดุโดยมเีสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 1.9-
2.2 มลิลเิมตร ภายใน cytoplasm เตม็ไปดว้ย yolk granule ขนาดใหญ่ นิวเคลยีสรปูรา่งไม่แน่นอนเนื่องจากผนัง
นิวเคลยีสถูกเบยีดโดย fat vacuoles และ yolk granules โดยมเีสน้ผ่านศูนย์กลางประมาณ 100-110 ไมครอน 
และพบนิวคลีโอลสัอยู่ที่ผนังนิวเคลยีส เห็นชัน้ zona radiate ชดัเจน follicle cell มรีูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมทรงสูง
มองเหน็ขอบเขตของนิวเคลยีสไมช่ดัเจน (ภาพที ่6-5) 

แบ่งการเจรญิของรงัไขอ่อกเป็น 5 ระยะ ดงันี้ 
1. Immature รงัไขร่ะยะนี้มขีนาดเลก็ ม ีovigerous fold เขา้ไปในช่องว่างภายในรงัไข ่พบไข่

ระยะที ่1-2 เป็นสว่นใหญ่ โดยพบ Oogonia อยูเ่ป็นกลุ่ม 4-8 เซลล ์ภายใน ovigerous fold (ภาพที ่1) 
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2. Developing virgin รงัไขร่ะยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้ ovigerous fold มคีวามยาวมากขึน้กว่ารงั
ไขร่ะยะ immature โดยพบไขร่ะยะที ่2 และ 3 เป็นสว่นใหญ่ 

3. Developing (early) รงัไข่ระยะนี้มี ovigerous fold อยู่เต็มช่องว่างภายในรงัไข่ ไข่ที่พบ
เป็นระยะที ่3 และ 4 เป็นสว่นใหญ่ และเริม่พบว่ามไีขร่ะยะที ่5 

4. Developing (late) รงัไข่ระยะนี้พบไข่ระยะ 4-6 เป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัคงพบไข่ระยะที ่1-3 
อยูซ่ึง่ถกูไขท่ีข่นาดใหญ่เบยีดจนมรีปูรา่งไมแ่น่นอน 

5. Gravid รงัไขร่ะยะนี้มกีารพฒันาของไขม่ากทีส่ดุ และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุ โดยพบไขร่ะยะที ่6 
อยูใ่นชอ่งภายในรงัไขจ่ านวนมาก  

อณัฑะ อณัฑะของปลากดแกว้เป็นแบบ lobular type ประกอบดว้ย lobule จ านวนมาก ภายใน lobule 
พบเซลลส์บืพนัธุ์ระยะต่าง ๆ อยู่ภายในถุง (spermatocyst) ซึง่เซลล์สบืพนัธุท์ีอ่ยูใ่นถุงเดยีวกนัจะมกีารพฒันาอยู่
ในระยะเดยีวกนั และเมื่อเซลล์สบืพนัธุ์พฒันาจนเป็น spermatozoa ถุงแตกออกท าใหต้วัอสุจเิขา้ไปยงั lobular 
lumen ซึง่เชือ่มต่อไปยงั sperm duct  (ภาพที ่7-1) จากการศกึษาในครัง้นี้สามารถแบ่งระยะการพฒันาของเซลล์
สบืพนัธุเ์พศผูข้องปลากดแกว้ออกไดเ้ป็น 5 ระยะ ดงันี้  

1. Spermatogoniaเป็นเซลลข์นาดใหญ่รปูรา่งไมแ่น่นอน เหน็ขอบเขตเซลลไ์ดช้ดัเจน  
นิวเคลยีสขนาดใหญ่เกอืบเตม็เซลล ์อาจพบอยูเ่ป็นเซลลเ์ดีย่วหรอือยูเ่ป็นกลุ่มเซลลก์ไ็ด้ 

2. Primary spermatocyte เป็นเซลลท์ีพ่ฒันามาจาก spermatogonia พบเป็นกลุ่มเซลล ์
จ านวนมากอยู่ภายใน spermatocyst ขอบเขตของเซลล์และนิวเคลยีสไม่ชดัเจน นิวเคลยีสตดิสเีขม้กว่าเซลล์ใน
ระยะ spermatogonia 

3. Secondary spermatocyte เซลล์สบืพนัธุ์ในระยะนี้มขีนาดเซลล์ และนิวเคลยีสเลก็ลงกว่า
ระยะ Primary spermatocyte นิวเคลยีสตดิสเีขม้กว่า เซลลย์งัคงอยูภ่ายใน spermatocyst 

4. Spermatid เซลล์มขีนาดเลก็ลงกว่าเซลลใ์นระยะ Secondary spermatocyte ม ีcytoplasm 
น้อย นิวเคลยีสตดิสเีขม้ และเซลลย์งัคงรวมกลุ่มอยูใ่น spermatocyst 

5. Spermatozoa เป็นเซลลร์ะยะสดุทา้ยของการพฒันา เซลลม์ขีนาดเลก็ทีส่ดุ นิวเคลยีสตดิสี
เขม้ และพบว่ามหีาง เซลลใ์นระยะนี้แตกออกจาก spermatocyst เขา้ไปอยูช่อ่งภายในอณัฑะ 

จากการศึกษาการพัฒนาการของอณัฑะของปลากดแก้วทัง้สายควบคุมและสายคัดเลือก
สามารถแบ่งระยะการพฒันาออกเป็น 4 ระยะ ตามการแบ่งของ Hoffmann and Wondrak (1980)  
                     1. Stage of rest ภายในอณัฑะระยะนี้ประกอบดว้ย lobule มากมาย ซึง่บุดว้ย  
Spermatogonia (ภาพที ่7-2)  
                     2. Stage of development อณัฑะระยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้ ภายใน lobule พบว่าเกดิ 
กระบวนการ spermatogenesis และ spermiogenesisอย่างมาก โดยสามารถพบ spermatogenic cell ได้ทุก
ระยะ (ภาพที ่7-3)  
                     3.  Stage of maturity อณัฑะระยะนี้พบว่าภายใน lobule เต็มไปด้วย spermatozoa แต่ยงัคง
พบ spermatogenic cell ระยะอื่นไดแ้ต่ไม่มากนัก ผนัง lobule ถูกแรงดนัของตวัอสุจทิ าใหผ้นังมลีกัษณะเป็นชัน้
บาง ๆ (ภาพที ่7-4) 
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                     4.  Post-spawning stage อณัฑะระยะนี้เป็นระยะทีป่ลามกีารปล่อยน ้าเชือ้ออกไปบางส่วนแลว้ 
ภายใน lobule เป็นช่องว่างมตีวัอสุจอิยู่เพยีงเลก็น้อยหรอืไม่มเีลย สามารถพบ spermatogenic cell ระยะอื่นได้
เลก็น้อย เยือ่บุมลีกัษณะเป็นเซลลห์นาเหน็รปูรา่งเซลลอ์ยา่งชดัเจนต่างจากระยะที ่3 ทีเ่ป็นชัน้บางๆ (ภาพที ่7-5)  
 
การพฒันาของเซลลสื์บพนัธุ ์ 

วศิณุพร (2555) ศกึษาการพฒันาของระบบสบืพนัธุท์างเนื้อเยือ่วทิยา น าเนื้อเยือ่รงัไขไ่ปตรวจสอบโดย
วธิยีอ้มสเีซลลด์ว้ยวธิมีญิชยวทิยา (Histology) เพือ่ศกึษาระยะการพฒันาของไขป่ลากดแกว้จ าแนกออกเป็น 
ระยะต่าง ๆ ได ้5 ระยะ คอื  

1. ระยะ Oogonia ไข่ระยะนี้มีขนาดเล็กมีรูปร่างกลมรี มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12-13 
ไมครอน ไซโตพลาสมย้อมติดสีชมพูอ่อนเมื่อย้อมด้วย H&E นิวเคลียสมีขนาดใหญ่ เกือบเต็มเซลล์ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7-8 ไมครอน ย้อมติดสเีช่นเดียวกบัไซโตพลาสม Oogonia มกัอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม
เซลลท์ีบ่รเิวณขอบของ lamellae ของรงัไข ่(ภาพที ่8-1)  

2. ระยะ Immature oocyte  ไขร่ะยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้มเีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 35-90  
ไมครอน เซลล์ไข่มรีูปร่างไม่แน่นอนอาจมรีปูร่างกลม หรอืเป็นรปูเหลี่ยมกไ็ด้ ไซโตพลาสมตดิสนี ้าเงนิเขม้เมื่อ
ยอ้มดว้ย H&E นิวเคลยีสมลีกัษณะกลมยอ้มตดิสชีมพอู่อน มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางประมาณ 13-35 ไมครอน ภายใน
นิวเคลยีสมนีิวคลโีอลสักระจายอยู ่โดยรอบเซลลไ์ขพ่บว่าม ีfollicle cells หุม้อยู ่(ภาพที ่8-2)  

3. ระยะ Maturing oocyte  ไขร่ะยะนี้มขีนาดใหญ่ขึน้กว่าไขร่ะยะ immature oocyte  
โดยไข่มเีส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 120-470 ไมครอน (ภาพที่ 8-3) ไซโตพลาสมติดสนี ้าเงนิจางกว่าไข่ระยะ 
immature เมือ่ยอ้มดว้ย H&E ภายในจะพบว่าเริม่มกีารสะสม fat vacuoles และ yolk granules ขนาดเลก็จ านวน
มาก  นิวเคลยีสเป็นรปูกรมร ียอ้มตดิสชีมพอูอ่น มเีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 48-130 ไมครอน มนีิวคลโีอลสัอยุ่ที่
ผนังของนิวเคลียส เริม่พบว่ามีชัน้ zona radiata อยู่ใต้ follicle cells ที่มีรูปร่างเป็นรูปกระสวยจนถึงเป็นรูป
สีเ่หลีย่มทรงเตีย้โดยมนีิวเคลยีสรปูรา่งกลมเหน็ชดัเจน (ภาพที ่8-4) 

4. ระยะ  Mature oocyte ไขร่ะยะนี้จะมขีนาดใหญ่ทีส่ดุโดยมเีสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
ประมาณ 1.9-2.2 มลิลิเมตร ภายในไซโตพลาสมจะเต็มไปด้วย fat vacuoles และ yolk granules ขนาดใหญ่
จ านวนมาก ตดิสชีมพเูขม้เมือ่ยอ้มดว้ย H&E นิวเคลยีสรปูร่างไมแ่น่นอนเนื่องจากผนังนิวเคลยีสถกูเบยีดโดย fat 
vacuoles และ yolk granules โดยมเีสน้ผ่าศนูย์กลางประมาณ 100-110 ไมครอน และพบนิวคลโีอลสัอยู่ทีผ่นัง
นิวเคลยีส เหน็ชัน้ zona radiata ชดัเจน follicle cells มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มทรงสงูมองเหน็ขอบเขตของนิวเคลยีส
ไมช่ดัเจน (ภาพที ่8-5)   

5. ระยะ Atretic oocyte   ไขร่ะยะนี้เป็นระยะทีต่่อจาก mature oocyte ซึง่เป็นระยะที ่
ไขส่ลายตวัเองหลงัจากมกีารพฒันาเต็มทีแ่ล้วยงัไม่ถูกปล่อยออกมานอกรงัไข่เพื่อท าการผสม ไข่จะมรีูปร่างไม่
แน่นอน ภายในไซโตพลาสมพบว่า yolk granules จะสลายตวัรวมกนัเป็นเนื้อเดยีวกนั ไม่พบนิวเคลยีส ชัน้ zona 
radiate สว่น follicle cells มกีารเปลีย่นรปูรา่งโดยเซลลข์ยายตวัใหญ่ขึน้ (ภาพที ่8-6)  
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6-3 ไขร่ะยะ Stage III oocyte 

 
6-4 ไขร่ะยะ Stage IV oocyte (O4), ไขร่ะยะ Stage V 
oocyte (O5), ชัน้ zona radiata (ZR) และ follicle cells 

(FC) 

 
6-5 ไขร่ะยะ Stage VI oocyte 

 
ภาพที ่6 พฒันาการของระบบสบืพนัธุป์ลากดแกว้เพศเมยี ทีม่า : วศิณุพร และคณะ (2559) 

6-1 รงัไขร่ะยะ Immature และลกัษณะของ        
ovigerous folds (OF) 

6-2 ไขร่ะยะ Stage I oocyte (OG) และเซลลไ์ขร่ะยะ 
Stage II oocyte (O2) 

OF 

OG 

O5 

O4 

FC 

ZR 

O2 
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7-1 ลกัษณะของอณัฑะปลากดแกว้ทีม่ลีกัษณะเป็น 

lobule ,spermatogonia(SG), primary spermatocyte 
(PS), secondary spermatocyte (SS), spermatid (ST) 

และ spermatozoa (SZ) 
 

ภาพที ่7-2 อณัฑะของปลากดแกว้ระยะ Stage of rest 

  
7-3 อณัฑะของปลากดแกว้ระยะ Stage of  

development 
 

7-4 อณัฑะของปลากดแกว้ระยะ Stage of maturity 
 

 
 

7-5 อณัฑะของปลากดแกว้ระยะ Post-spawning stage,spermatozoa (SZ) 
 

ภาพที ่7 พฒันาการของระบบสบืพนัธุป์ลากดแกว้เพศผู้ ทีม่า : วศิณุพร และคณะ (2559)  

SG 

SZ 

PS 

ST 

SS 

SG 

PS 

SS 

SZ 

SZ 



11 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

8-1 เซลลไ์ขร่ะยะ Oogonia (Og) 8-2 เซลลไ์ขร่ะยะ Immature oocyte (Im) 

 

 

 

 

 

 

 

8-3 เซลลไ์ขร่ะยะ Maturing oocyte (Mi) 8-4 fat vacuoles (fv), yolk granules (yg) และ     
zona radiata (zr) รอบเซลลไ์ข ่

 

 

 

 

 

 

8-5  เซลลไ์ขร่ะยะ Mature oocyte (M) 8-6  เซลลไ์ขร่ะยะ Atretic oocyte  (At) 

ภาพที ่8 ระยะการพฒันาของไขป่ลากดแกว้ ทีม่า :วศิณุพร (2555)  
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พฒันาการของไข่และลกูปลาวยัอ่อน 
วศิณุพร (2554) ศกึษาพฒันาการของไข่และลูกปลาวยัอ่อน โดยใชส้ารประกอบเชงิซ้อนไซโคล-เดก็ซ์

ตรนิผสมกบัฮอรโ์มนสงัเคราะห ์(LHRH-CDs) ฉีดกระตุน้ใหแ้ม่ปลากดแกว้วางไขแ่ละผสมเทยีม และใชเ้อนไซม์
โปรเนสยอ่ยสลายสารเหนียวทีห่อ่หุม้หนาบรเิวณเปลอืกไขอ่อกและเลีย้งไขแ่ละตวัอ่อนในเพลทวุน้ 2% agar และ
เตมิ embryonic medium ก่อนน ามาศกึษาพฒันาการของไข ่โดยไข่ทีไ่ดร้บัการปฏสินธกิบัตวัอสุจ ิแลว้จะมสีใีส 
ส่วนไข่ที่ไม่ได้ร ับการผสมจะทึบแสงและมีสีขาวขุ่น ไข่ปลากดแก้วมีรูปร่างกลมรี มีสีเหลืองใส มีขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2.25 มลิลเิมตร เป็นไขจ่มตดิวสัดุ (ภาพที ่9-1) เริม่มกีารพฒันาของคพัภะเขา้สู่ระยะ
คลเีวจหลงัจากผสม 45 นาท ีและเริม่ฟักออกเป็นตวัในเวลา 30 – 38 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภมูนิ ้า 28 องศาเซลเซยีส ลกู
ปลาทีฟั่กออกเป็นตวัมคีวามยาวเฉลีย่ 5.0 มลิลเิมตร ถุงไขแ่ดงจะยุบหมดเมื่ออายุ 3 วนั เริม่กนิอาหารและเขา้สู่
ลกูปลาวยัอ่อนระยะแรกเมื่ออายุ 4 – 8 วนั ลกูปลาวยัอ่อนระยะหลงัเมือ่อายุ 9 – 12 วนั และมพีฒันาการเหมอืน
ตวัเตม็วยัเมื่ออายุ 30 วนั มคีวามยาวเฉลีย่ 42.0 มลิลเิมตรและเขา้สู่ระยะโตเตม็วยัมกีารพฒันาอวยัวะสบืพนัธุ์ 
พรอ้มทีจ่ะวางไขไ่ดท้ีอ่ายุ 2 ปี มขีนาดความยาวมาตรฐาน 45 เซนตเิมตร น ้าหนัก 1,274 กรมั มพีฒันาการของ
ไขแ่ละลกูปลาวยัอ่อนในแต่ละช่วงเวลาดงันี้ 

1. ระยะคลเีวจ (cleavage) ไขจ่ะเริม่พฒันาเขา้สู่ระยะคลเีวจหลงัจากผสม 45 นาทหีลงัการปฏสินธขิอง
ไข่ 50 นาที เข้าสู่ระยะบลาสโตเดิร์มเริ่มสูงจากผิวไข่ ไซโกต (zygote) จะแบ่งเซลล์ในแบบเมอโรบลาสติก
(meroblastic cleavage) คอืการแบ่งเซลล์เฉพาะส่วน animal pole ของไข่แบบ mitosis บลาสโตดสิก์จะเป็นรูป
คลา้ยหมวกคลอบไขแ่ดง หนาทบึและนูนออกมามลีกัษณะใสเป็นเซลลเ์ดยีว (ภาพที ่9-2)             

-ระยะ 2 เซลล์ เกดิในเวลา 1 ชัว่โมง มกีารแบ่งเซลล์ในแนวดิง่ตัง้ฉากกบัผวิของไข่ แบ่งบลาสโตดสิก์
ออกเป็นเซลลบ์ลาสโตเมยีร ์(blastomere) 2 เซลล ์(ภาพที ่9-3)  

- ระยะ 4 เซลล์ เกดิในเวลา 1 ชัว่โมง 15 นาท ีมกีารแบ่งเซลล์ครัง้ที่สองในแนวดิง่ตัง้ฉากกบัแนวที่ 1 
แบง่บลาสโตดสิกอ์อกเป็นเซลลบ์ลาสโตเมยีร ์4 เซลล ์(ภาพที ่9-4)  

 - ระยะ 8 เซลล ์เกดิในเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาท ีมกีารแบ่งเซลลค์รัง้ทีส่าม โดยแบ่งในแนวดิง่ 2 แนว ตัง้
ฉากกบัแนวที ่2 และขนานกบัแนวแรก แบง่บลาสโตดสิกอ์อกเป็นเซลลบ์ลาสโตเมยีร ์8 เซลล ์(ภาพที ่9-5)  

- ระยะ 16 เซลล ์เกดิในเวลา 2 ชัว่โมง มกีารแบง่เซลลค์รัง้ทีส่ ีใ่นแนวดิง่ 2 แนว ขนานกบัแนวที ่2 แบง่บ
ลาสโตดสิกอ์อกเป็นเซลลบ์ลาสโตเมยีร ์16 เซลล ์(ภาพที ่9-6)  

- ระยะ 32 เซลล ์เกดิในเวลา 2 ชัว่โมง 15 นาท ีมกีารแบ่งเซลลค์รัง้ทีห่า้ โดยการแบ่งในแนวดิง่ 4 แนว 
ขนานกบัแนวที ่2 และแนวที ่3 แบง่บลาสโตดสิกอ์อกเป็นเซลลบ์ลาสโตเมยีร ์32 เซลล ์(ภาพที ่9-7)  

- ระยะ 64 เซลล์ เกิดในเวลา 2 ชัว่โมง 25 นาท ีมกีารแบ่งเซลล์ครัง้ที่หกในแนวราบขนานกบัผิวไข่ 
แบง่บลาสโตดสิกอ์อกเป็นเซลลบ์ลาสโตเมยีร ์64 เซลล ์(ภาพที ่9-8)  

2. ระยะมอรูลา (morula) เกิดในเวลา 2 ชัว่โมง 40 นาที มกีารแบ่งเซลล์อีกครัง้ในแนวราบได้เซลล์ 
บลาสโตเมยีร ์128 เซลล ์(ภาพที ่9-9) เหน็เซลลบ์ลาสโตเมยีรซ์อ้นกนัหนาและเบยีดกนัแน่นคลา้ยหมวกคลอบไข่
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แดง เป็นระยะสุดทา้ยของคลเีวจ มจี านวนเซลลม์ากทีสุ่ดแต่เซลลม์ขีนาดเลก็ลง ท าใหป้รมิาตรของเซลลไ์ขท่ีแ่บง่
คงเดมิ ระยะน้ีเริม่เกดิเน้ือเยือ่ 2 ชัน้ แต่ยงัไมม่ชีอ่งวา่งบลาสโตซลี (blastocoel)  

3. ระยะบลาสทูลา (blastula)เกดิในเวลา 4 ชัว่โมง ระยะนี้บลาสโตดสิก์ มเีซลลร์วมกนัอยู่เป็นกลุ่มหนา
นูนขึน้ลกัษณะทรงคอ่นขา้งสงู (ภาพที ่9-10) เซลลบ์ลาสโตเมยีรจ์ะยดึเกาะกนัแน่นขึน้และเคลือ่นตวัขึน้ไปขา้งบน
กลายเป็นเยื่อบุบลาสโตเดริ์ม (epithelial blastoderm) ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มเซลล์ขา้งบนซึ่งจะเจรญิ
เป็นคพัภะกบัแผน่เนื้อเยือ่ไซโตพลาสซมึทีล่อ้มรอบไขแ่ดงเรยีกวา่ชัน้ periblast หรอื trophoblast ซึง่จะท าหน้าที่
สง่อาหารจากไขแ่ดงไปใหแ้ก่คพัภะท าใหเ้กดิชอ่งวา่งบลาสโตซลี (ภาพที ่9-11) ในระยะบลาสทลูาขัน้ตอนสุดทา้ย
เยื่อบุบลาสโตเดริ์มบรเิวณต่าง ๆ พรอ้มทีเ่กดิการเปลี่ยนแปลงขัน้ต่อไปกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เป็นรากฐานของ
อวยัวะต่าง ๆ เรยีก presumptive organ forming area ประกอบดว้ย เอน็โดเดริม์ (endoderm) ถดัขึน้มาตามแนว
กึง่กลางของบลาสโตเดริม์เป็นสว่นพรคีอดลัเพลท (prechordal plate) โนโตคอรด์ (notochord) นิวรลัเอก็โตเดริม์ 
(neural ectoderm) และ อปิีเดอมลัเอก็โตเดริม์ (epidermal ectoderm) ตามล าดบั สว่นมโีซเดริม์(mesoderm) จะ
อยู่ดา้นขา้งทัง้สองดา้นของส่วนต่าง ๆ ส่วนเพอรบิลาสต์และไขแ่ดงจะเป็นส่วนทีเ่รยีกว่า เอก็ซ์ทราเอมบรโิอนิก
เมมเบรน (extraembryonic membrane) (ภาพที ่9-12) 

4. ระยะแกสทรลูา ระยะแรก (early gastrula) เกดิในเวลา 7 ชัว่โมง ขอบของบลาสโตดสิก์จะหนาขึน้ท า
ใหเ้กดิลกัษณะคลา้ยวงแหวนลอ้มรอบโยล์คเรยีกว่า germ ring (ภาพที่ 9-13) ส่วนของ germ ring บรเิวณที่จะ
เป็นหางของคพัภะมเีซลล์มารวมกนัหนาแน่นเป็นจุดก าเนิดของคพัภะเรยีกว่า เอมบรโิอนิกชลิล์  (embryonic 
shield) เมือ่เริม่ขบวนการแกสทรเูลชัน่ (gastrulation) เอน็โดเดริม์จะเคลื่อนเขา้ไปภายในบลาสโตซลีดนัใหช้่องนี้
มขีนาดเลก็ลงโดยมชี่องแกสโตรซลี (gastrocoel) เกดิขึน้มาแทนซึ่งต่อไปจะเจรญิเป็นช่องทางเดนิอาหาร ปาก
ชอ่งเปิดเรยีก บลาสโตพอร ์(blastopore)  

5. ระยะแกสทรูลา ระยะหลงั (late gastrula) เกิดในเวลา 10 ชัว่โมง บลาสโตซีลจะหายไปหมดและ 
บลาสโตพอรจ์ะคอ่ย ๆ ปิดลง ระยะนี้เซลลข์องบลาสโตเดริม์จะเคลื่อนตวัแผล่งมาดา้นล่างคลุมโยลค์ลงมาเรือ่ย ๆ 
เรยีกอปิีโบล ี(epiboly) เซลล์ในส่วนนิวรลัเอก็โตเดริ์ม (neural ectoderm) ซึ่งไม่ไดม้ว้นตวัเขา้ดา้นในจะเคลื่อน
เขา้สู่แนวกึ่งกลางตามแกนของคพัภะเกดิสนัยาวตัง้ฉากกบั germ ring ซึ่งจะจมตวัลงในแนวโนโตคอร์ด ซึ่งอยู่
ด้านล่างเป็นส่วนของนิวรลัเพลท (neural plate) ในที่สุดหลงัจากม้วนตวัเขา้ของเอ็นโดเดริ์มบรเิวณพรคีอดลั
เพลท และ เอก็โตเดริม์ เกดิการแบ่งชัน้อย่างชดัเจนโดย โนโตคอร์ด ลกัษณะเป็นแท่งกลมบรเิวณกึง่กลาง มโีซ
เดริม์อยู่ดา้นขา้ง ดา้นล่างสุดคอืชัน้เอน็โดเดริม์ และส่วนของไขแ่ดงจะถูกคลุมจนหมดเหลอืบรเิวณแคบ ๆ เรยีก 
yolk plug (ภาพที ่9-14) 

6. ระยะเอม็บรโิอนิกชลิ (embryonic shield) เกดิในเวลา 11 ชัว่โมง สว่นของ embryonic disc ตอนกลาง
จะเจรญิเรว็กว่าส่วนขอบ ท าใหย้กตวัสูงขึน้เกดิเป็นเอมบรโิอ ประกอบกบัส่วนของท่อประสาทเจรญิไปทางดา้น
ยาวเรว็มาก ท าใหเ้อมบรโิอยาวเป็นรูปทรงกระบอกตดิอยู่กบัเอก็ซ์ทราเอมบรโิอนิกโยค (extraembryonic yolk) 
(ภาพที ่9-15) ต่อมาทางดา้นหน้าและดา้นท้ายของเอมบรโิอจะยกตวัขึน้เกดิเป็นปุ่ มหวั และปุ่ มหาง (head bud 
and tail bud) ซึง่จะเจรญิเตบิโตเป็นสว่นหวัและหางของตวัอ่อน (ภาพที ่9-16) 



14 
 

7. ระยะล าตวัเริม่เกดิปลอ้ง (somite) เกดิในเวลา 13 ชัว่โมง เกดิจากเนื้อเยื่อมโีซเดริ์มบรเิวณดา้นขา้ง
ของตวัอ่อน (lateral body fold) และจะเพิม่จ านวนขึน้เรื่อย ๆ เริม่จากหวัไปยงัหางอยู่ 2 ขา้งของท่อประสาทซึ่ง
ต่อไปจะเจรญิไปเป็นกลา้มเน้ือ (ภาพที ่9-17) 

8. ระยะเริม่เกดิโอลแฟคทอร ีเพลท (olfactory plate) เกดิในเวลา 17 ชัว่โมงบรเิวณทางดา้นหน้าของทอ่
ประสาทจะแผ่ขยายออกไปเป็นส่วนของสมอง และผนังของสมองบรเิวณ cephalic region เจรญิออกไม่เท่ากนั 
ซึง่จะเกดิสว่นคอด (constriction) ขึน้ 2 แนว แบง่สมองออกเป็น 3 สว่น คอื สมองสว่นหน้า (fore brain) เป็นสว่น
แคบอยู่ปลายด้านหน้า สมองส่วนกลาง (mid brain) มลีกัษณะกว้าง และสมองส่วนหลงั (hind brain) สัน้กว่า
สมองส่วนอื่นๆ สมองส่วนหน้าจะเจรญิยื่นออกไปทางดา้นขา้งจนถงึชัน้เยื่อบุผวิดา้นนอกเกดิเป็น optic vesicle 
ต่อไปจะเจรญิเป็นลกูตา (ภาพที ่9-18) 

9. ระยะเริม่เกดิออดทิอร ีเวสสเิคลิ (auditory vesicle) เกดิในเวลา 19 ชัว่โมง เกดิส่วนทีเ่ป็นหโูดยเซลล์
ทีผ่วิดา้นในของเยือ่บุผวิชัน้นอก บรเิวณสมองสว่นทีเ่จรญิขึน้มามชี่องกลวงเกดิขึน้ภายใน ตวัอ่อนเริม่เคลื่อนไหว
หางยดืยาวมากขึน้มองเหน็ neural cord (ภาพที ่9-19) 

10. ระยะเริม่เกิดคอดลัเวสสเิคิล (caudal vesicle) เกิดในเวลา 20 ชัว่โมง ปุ่ มหางของตวัอ่อนจะโผล่
ออกมาจากไขแ่ดง มเียื่อหุม้หาง (fin fold) เหน็ชดัเจน เริม่เกดิเลนสต์าโดยส่วนโคนของ optic vesicle ส่วนทีต่่อ
กบัสมองสว่นหน้าจะคอดเขา้เกดิเป็นกา้นตา (optic stalk) ซึง่ต่อไปจะเจรญิไปเป็นประสาทเลีย้งตา (optic nerve) 
ในขณะเดยีวกนัผนงัดา้นนอกของ optic vesicle จะบางลงและบุ๋มเขา้ไปขา้งในเกดิเป็น optic cup เนื้อเยือ่ชัน้นอก
สุดตรงบริเวณ optic vesicle จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและหนาขึ้นเป็น lens placode และบุ๋มเข้ามาเป็น lens 
rudiments  แลว้หลุดจากเอก็โตเดริม์กลายเป็นเลนสอ์ยูใ่นสว่นของ optic cup (ภาพที ่9-20) 

11. ระยะกลา้มเน้ือเริม่ท างาน เกดิในเวลา 24 ชัว่โมง กลา้มเน้ือเริม่มกีารหดตวัและคลายตวั          (ภาพ
ที ่9-21) 

12. ระยะหวัใจเริม่ท างาน เกดิในเวลา 25 ชัว่โมงหวัใจเริม่มกีารเตน้เรว็ขึน้ เริม่มกีารไหลเวยีนของโลหติ
จากหวัใจไปยงัส่วนล่างของโยล์ค เริม่มอีวยัวะขบัถ่ายเกดิขึน้ ตวัอ่อนเจรญิเตบิโตมากขึน้โดยส่วนหวัและล าตวั
คอ่ย ๆ เหยยีดตรงออกมา สว่นหางขยายกวา้งและเหยยีดยาวเลยจากโยลค์ออกไป (ภาพที ่9-22) 

13. ระยะเกิดปุ่ มหนวด เกิดในเวลา  26 ชัว่โมงเกิดปุ่ มหนวด (barbel bud) 2 ปุ่ ม ที่ริมฝีปากบน 
(maxillary barbels) (ภาพที ่9-23) เวลา 27 ชัว่โมง 30 นาท ีตวัอ่อนเจรญิเตบิโตมากขึน้ ส่วนหางยดึยาวและมี
การเคลือ่นไหวโดยสะบดัไปมาเรว็และแรงขึน้ (ภาพที ่9-24) 

14. ระยะออกจากไข ่(hatched out) เกดิในเวลา 30 ชัว่โมง ลกูปลาฟักเป็นตวัออกจากไขโ่ดยสะบดัหาง
เรว็และแรงจนผนังไข่แตกออก ตวัอ่อนจะดิ้นหลุดออกมาโดยเอาส่วนหางออกมาก่อนแลว้ล าตวัและส่วนหวัจงึ
หลุดจากเปลือกไข่ มีขนาดความยาวล าตัวอยู่ระหว่าง 5.0-6.0 มิลลิเมตรถุงไข่แดงมีลกัษณะกลม เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางเฉลีย่ 2.04 มลิลเิมตร และจะใชเ้วลาในการฟักออกเป็นตวัจนหมดประมาณ 38 ชัว่โมง ทีอุ่ณหภูม ิ28 
องศาเซลเซยีส (ภาพที ่9-25)  
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15. ลูกปลาวยัอ่อนระยะ Prolarva stage เป็นการพฒันาของลูกปลากดแก้ววยัอ่อนระยะแรกที่ยงัมถุีง
อาหารส ารองปรากฏอยู ่ 

ลูกปลาอายุ 12 ชัว่โมง มลี าตวัใสเห็นอวยัวะภายในชดัเจน มหีนวดที่ขากรรไกรบนยดึยาว 
บรเิวณปากและตายงัไมม่เีมด็สเีกดิขึน้ และปากเริม่แบง่ออกเป็นรมิฝีปากบน (upper lip) และรมิฝีปากลา่ง (lower 
lip) แต่ยงัปิดอยู่ การเจรญิพฒันาของครบีในแนวตัง้จะเป็นรูปของเยื่อหุม้ตวัในแนวตัง้ ( fin fold) จะต่อกนัหมด
ทัง้ตวัทัง้ดา้นบน ดา้นล่าง และสว่นหาง โนโตคอรด์ (notochord) เป็นแท่งยาวตลอดล าตวั ลกัษณะตรงปลายโคง้
ขึน้เลก็น้อย ตามล าตวัเหน็กลา้มเนื้อเป็นบัง้ๆ (segment) ชดัเจน ท่อทางเดนิอาหารเป็นท่อตรงสัน้และมชี่องเปิด
บรเิวณทา้ยล าตวั สว่นของลกูตาอยูร่ะหว่างการพฒันา (ภาพที ่9-26) 

ลูกปลาอายุ 1 วนั ล าตวัมคีวามยาวเหยยีด (Total length)8.0 มลิลเิมตรถุงไข่แดงยุบลงมาก 
ล าตวัมลีกัษณะกวา้งขึน้ สว่นของเยือ่หุม้ตวัเริม่มกีารคอดเวา้ตอนปลายแยกออกเป็นสว่นของครบีต่าง ๆ เริม่แบง่
ส่วนของปากชดัเจน มองเหน็หนวด 2 คู่ คอื หนวดที่รมิฝีปากบนและล่าง (mandibular barbel) และปุ่ มหนวดใต้
คาง (chin barbel) (ภาพที ่9-27) 

ลูกปลาอายุ 2 วนั ล าตวัความยาวเหยยีด9.2มลิลเิมตรถุงไข่แดงยุบลงมากมลีกัษณะเป็นรูปร ี
ครบีหาง (caudal fin fold) เริม่สรา้งสว่นต่าง ๆ ของครบี ปากเปิด ตาด า มจีุดส ี(pigment) สดี ากระจายอยูบ่รเิวณ
หวัและล าตวั โดยล าตวัจะมกีารแบง่ออกเป็นสว่นหวัและล าตวัชดัเจนมองเหน็หนวด 3 คู ่(ภาพที ่9-28) 

ลูกปลาอายุ 3 วนั ล าตวัความยาวเหยยีด10.0 มลิลเิมตรถุงไขแ่ดงยุบเกอืบหมด ปากกวา้งมาก
ขึน้เริม่กนิอาหารไดค้รบีหางมกีา้นครบี 2-4 กา้น มจีุดสดี ากระจายอยู่บนส่วนหวัและล าตวัมากขึน้ และมองเหน็
ปุ่ มหนวดคูท่ี ่4 (nasal barbels) บรเิวณสว่นหวั (ภาพที ่9-29) 

16. ลูกปลาวยัอ่อนระยะ larval stage เป็นการพฒันาของลูกปลากดแกว้วยัอ่อนระยะแรกหลงัจากทีถุ่ง
อาหารส ารองไดยุ้บหมดแลว้ ปากเปิดและใชง้านไดด้ ี

ลูกปลาอายุ 4 วนั ความยาวเหยยีด 11.05 มลิลเิมตรถุงไขแ่ดงยุบหมด ปากเปิดเริม่กนิอาหาร
ไดด้ ีครบีกน้เริม่แยกจากครบีหางและมกีา้นครบี 6-8 กา้น มองเหน็หนวด 4 คูช่ดัเจน (ภาพที ่9-30) 

ลูกปลาอายุ 5 วนั ความยาวเหยยีด 12.3 มลิลเิมตรครบีหูเจรญิด ีมกี้านครบีอ่อนเกดิขึน้ 4-6 
กา้น ครบีกน้แยกจากครบีหางเดด็ขาด สว่นหวัและล าตวัมจีุดสดี ากระจายอยูห่นามากขึน้ (ภาพที ่9-31) 

ลูกปลาอายุ 6 วนั ความยาวเหยยีด 13.2 มลิลเิมตรครบีหูเจรญิมากขึ้น มกี้านครบี 6-8 ก้าน 
ครบีหลงัมกีา้นครบี 8 กา้น กระดกูปลายหาง urostyle โคง้งอขึน้ ครบีหางมกีา้นครบี 16-18 กา้น แบง่ออกเป็นขอ้
ชดัเจน (ภาพที ่9-32) 

16. ลูกปลาวยัอ่อนระยะ (post larval stage) เป็นการพฒันาของลูกปลากดแกว้วยัอ่อนระยะหลงัจากที่
กระดกูปลายหาง urostyle โคง้งอขึน้ 



16 
 

ลูกปลาอายุ 7 วนั ความยาวเหยยีด 15.5 มลิลเิมตรตวัปลามจีุดสีบรเิวณหวัเพิม่จ านวนและ
กระจายอยูท่ ัว่ล าตวั จุดสบีรเิวณทางเดนิอาหารแผข่ยายเตม็ทางเดนิอาหาร (ภาพที ่9-33) 

ลูกปลาอายุ 8 วนั ความยาวเหยยีด 16.5 มลิลเิมตรตวัปลามจีุดสีบรเิวณสมองขยายขนาดปก
คลุมเตม็บรเิวณสมอง คาง ทางเดนิอาหารเชือ่มต่อถงึกนัจนถงึหาง (ภาพที ่9-34) 

ลูกปลาอายุ 9 วนั ความยาวเหยยีด 1.81 เซนตเิมตรตวัปลามจีุดสดี ากระจายอยู่ทัว่ล าตวั เริม่
มองไมเ่หน็สว่นของกลา้มเน้ือ (ภาพที ่9-35) 

ลูกปลาอายุ 12 วนั ความยาวเหยยีด 2.3 เซนตเิมตรปลามลี าตวัหนามากขึน้ การพฒันาก้าน
ครบีทัง้หมดเกดิขึน้สมบรูณ์ มองเหน็ลกูปลาเป็นสดี าตลอดทัง้ตวั (ภาพที ่9-36) 

17. ลูกปลาระยะ (juvenile phase) เป็นระยะลูกปลาขนาดเลก็ ทีผ่่านการเปลีย่นแปลงรปูร่างมาแลว้ ไม่
มลีกัษณะของลูกปลาวยัอ่อนเหลอือยู่ มรีูปร่างเหมอืนกบัลูกปลาทีโ่ตเตม็วยัทุกประการ แต่มขีนาดเลก็กว่ า และ
ระบบสบืพนัธุย์งัไมส่มบรูณ์ 

ลูกปลาอายุ 30 วนั ความยาวมาตรฐาน (standard length) 4.2 + 0.38 เซนตเิมตร ความยาว
เหยยีด 5.08 + 0.48 เซนตเิมตรน ้าหนกั 1.22 + 0.36 กรมั (ภาพที ่9-37) 

ลกูปลาอาย ุ40 วนั ความยาวมาตรฐาน 5.12 + 0.85 เซนตเิมตร ความยาวเหยยีด 7.52 + 0.93 
เซนตเิมตรน ้าหนกั 3.10 + 0.68 กรมั (ภาพที ่9-38) 

ลูกปลาอายุ 60 วนั ความยาวมาตรฐาน 9.13 + 1.24 เซนตเิมตร ความยาวเหยยีด 11.55 + 
1.51 เซนตเิมตรน ้าหนกั 12.80 + 4.77 กรมั (ภาพที ่9-39) 

ลูกปลาอายุ 180 วนั มรีูปร่างเหมอืนตวัเตม็วยั แต่ยงัไม่มกีารสรา้งอวยัวะสบืพนัธุ ์มคีวามยาว
มาตรฐาน 15.54 + 1.38 เซนตเิมตร ความยาวเหยยีด 19.26 + 1.74 เซนตเิมตรน ้าหนัก 55.96 + 13.90 กรมั 
(ภาพที ่9-40) 

ลกูปลาอาย ุ1 ปี อวยัวะสบืพนัธุเ์ริม่มกีารพฒันา มคีวามยาวมาตรฐาน 32.36 + 2.95 เซนตเิมตร 
ความยาวเหยยีด 39.27 + 2.97 เซนตเิมตรน ้าหนกั 434.53 + 122.75 กรมั (ภาพที ่9-41) 

18. ลูกปลาระยะโตเต็มวยั (adult phase) เป็นระยะที่ปลาโตเต็มที่ทัง้ขนาด และมกีารพฒันาอวยัวะ
สบืพนัธุ์ สรา้งเซลสบืพนัธุ์พรอ้มทีจ่ าท าการผสมพนัธุ์ไดแ้ลว้ การทีป่ลาพรอ้มทีจ่ะสบืพนัธุ์วางไข่ไดค้รัง้แรกของ
ปลาโตเตม็วยัเรยีกวา่ “first mature” 

ปลาอายุ 2 ปีมคีวามยาวมาตรฐาน 45.14 + 4.25 เซนตเิมตร ความยาวเหยยีด 54.69 + 5.43
เซนตเิมตร น ้าหนกั 1,274.53 + 354.97 กรมั (ภาพที ่9-42) 
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การเพาะเล้ียงปลากดแก้ว 

ปลากดแกว้ เป็นปลาน ้าจดืเศรษฐกจิทีส่ าคญัชนิดหนึ่งทีก่รมประมงเลง็เหน็ถงึความส าคญัในดา้นการ
เพาะเลี้ยงโดยหน่วยงานของกรมประมงได้เริม่ด าเนินการศกึษาวจิยัในด้านต่าง ๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 และ
ประสบความส าเรจ็ในการปรบัปรุงเทคนิคการเพาะพนัธุ์และผลติลูกพนัธุ์ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึ้นในปี 
2536 ทีส่ถานีประมงน ้าจดืจงัหวดัอุตรดติถ์และศูนย์วจิ ัยและพฒันาประมงน ้าจดืพษิณุโลก กรมประมงจงึได้
เผยแพรค่วามรูแ้ละกระจายพนัธุป์ลากดแกว้ไปสู่เกษตรกร สง่ผลใหม้กีารเพาะเลีย้งปลากดแกว้ในหมู่เกษตรกร
ขยายตัวเพิม่มากขึ้น ท าให้การเพาะเลี้ยงปลากดแก้วพฒันาขึ้นอย่างมาก มีความต้องการพนัธุ์ปลาทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศเพิม่มากขึน้ท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทัง้เกษตรกร ภาคเอกชน และสถานศกึษาไดม้กีาร
ศกึษาวจิยัปลากดแกว้ในดา้นต่าง ๆ เพิม่มากขึน้จนครบถว้นทุกดา้นทัง้การศกึษาดา้นชวีวทิยา การเพาะและ
อนุบาล อาหาร และเทคนิคการเลีย้งในรปูแบบต่าง ๆ เรยีบเรยีงองคค์วามรูต้่าง ๆ ไดด้งันี้ 

การเล้ียงพ่อแม่พนัธุป์ลากดแก้ว 

การเลีย้งพอ่แมพ่นัธุป์ลาจะมคีวามแตกต่างจากการเลีย้งปลา ทัว่ ๆ ไป เนื่องจากมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
พ่อแม่พนัธุ์ปลาที่เลี้ยงมีไข่แก่และน ้าเชื้อดี พ่อแม่พนัธุ์ปลากดแก้วที่จะน ามาใช้ในการเพาะพนัธุ์สามารถ
รวบรวมไดจ้ากแหล่งน ้าธรรมชาต ิหรอืคดัเลอืกปลากดแกว้จากบ่อเลี้ยงทีเ่จรญิเตบิโตด ีหรอืคดัเลอืกลูกปลาที่
ไดจ้ากการเพาะพนัธุท์ีม่ลีกัษณะเด่น โตเรว็ และแขง็แรงในแต่ละรุน่ของแต่ละแหล่ง น ามาเลีย้งขนุใหเ้ป็นพ่อแม่
พนัธุ์กไ็ด ้โดยคดัเลอืกปลาทีม่รีปูรา่งสมสว่น แขง็แรง มอีวยัวะครบสมบรูณ์ น ้าหนัก 2-3 กโิลกรมั และมอีายุ 2 
ปีขึน้ไป การเลีย้งพอ่แมพ่นัธุป์ลากดแกว้ใหม้คีวามสมบรูณ์เพศเพือ่ผลติลกูพนัธุส์ามารถเลี้ยงไดท้ัง้ในบ่อดนิและ
ในกระชงั มรีายงานดงันี้ 

การเล้ียงพ่อแม่พนัธุ์ในบ่อดิน การเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแก้วให้มคีวามสมบูรณ์เพศในบ่อดิน
สามารถเลี้ยงแบบรวมเพศหรือแยกเพศก็ได้ บ่อดินที่ใช้ควรมีขนาด 800-1,600 ตารางเมตร อตัราความ
หนาแน่นในการปล่อยพ่อแม่พนัธุ์ 1 ตวั/5-10 ตารางเมตร ให้อาหารเม็ดส าเรจ็รูปโปรตีนไม่ต ่ากว่า 30% ใน
อตัรา 1-2% น ้าหนักตวั/วนั การใหอ้าหารสมทบดว้ยปลาทะเลผสมร าละเอยีด อตัราส่วน 8:2 ปั้นเป็นกอ้นเป็น
อาหารในอตัราส่วน 5% (น ้าหนักเปียก) ของน ้าหนักตวั/วนั สปัดาห์ละครัง้ และมกีารถ่ายน ้าใหม่ลงในบ่อ
ประมาณ 30% ในช่วงฤดูปลาวางไข ่(เดอืนพฤษภาคม-สงิหาคม) 2 สปัดาห/์ครัง้ ท าใหพ้่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้
ใหม้ไีขส่มบรูณ์ และมอีตัราการฟักไขส่งูขึน้ (ยงยทุธ, 2548) 

การเล้ียงพ่อแม่พนัธุ์ในกระชงั การเลี้ยงพ่อแม่พนัธุป์ลากดแกว้ในกระชงัสามารถเลีย้งแบบรวมเพศ
หรอืแยกเพศกไ็ด ้การเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ในกระชงัอวนขนาด 25 ตารางเมตร (5x5x2.5 เมตร) ขนาด
ตาอวน 3-5 เซนตเิมตร แขวนลอยในอ่างเกบ็น ้าหรอืแหล่งน ้าทีม่นี ้าไหลถ่ายเทไดส้ะดวก อตัราความหนาแน่น
ในการปล่อยพ่อแม่พนัธุ์ 2 ตวั/ตารางเมตร ใหอ้าหารเมด็ปลาดุกโปรตนีไม่ต ่ากว่า 32% วนัละ 1 ครัง้ ในอตัรา 
1% ของน ้าหนักตัว และกระตุ้นให้ปลาสมบูรณ์เพศโดยให้ปลาสดสบัเป็นชิ้นเป็นอาหาร 2-3 ครัง้/สปัดาห์ 
(ศราวุธ และคณะ, 2547)  
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การเพาะพนัธุป์ลากดแก้ว 

ปลากดแก้วที่เริ่มเจริญพนัธุ์หรือพร้อมที่จะแพร่ขยายพนัธุ์ได้ขนาดเล็กที่สุดมีความยาว 69 ซ.ม. 
น ้าหนัก 2,400 กรมั (วิศณุพร และคณะ, 2537 ก) และแม่ปลาน ้าหนักตัง้แต่ 4 กโิลกรมัขึ้นไปพบว่ามคีวาม
สมบรูณ์ของระบบสบืพนัธุแ์ละพบว่ามรีะยะเวลาการวางไขใ่นระหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนสงิหาคม สว่นใน
เดอืนอืน่ๆ จะไมพ่บปลากดแกว้มไีขแ่ก ่โดยแมป่ลากดแกว้มคีา่เปอรเ์ซน็ต ์GSI เฉลีย่ในระยะเวลาวางไขเ่ทา่กบั
3.191.25 (สุทธชิยั และ อุบลรตัน์, 2532) ปลากดแกว้ ไม่สามารถแพร่พนัธุ์วางไขใ่นทีก่กัขงั นิยมเพาะพนัธุ์
โดยวธิกีารฉีดฮอรโ์มนกระตุน้ใหแ้มป่ลาวางไข ่การเพาะพนัธุป์ลากดแกว้จะเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใชฮ้อรโ์มน
กระตุน้ใหเ้กดิพฒันาการของไขแ่ละสเปิรม์ ซึง่ฮอรโ์มนทีพ่บว่ามปีรมิาณสงูและมบีทบาทส าคญัในการควบคุม
การสุกของไข่ หรอืเหนี่ยวน าใหร้งัไข่พฒันาเขา้สู่ระยะสุดทา้ยและเกดิการตกไข่ของปลาคอื 17 -Estradiol 
การใชฮ้อร์โมนสงัเคราะห์ในการเพาะพนัธุ์ปลาจะไปกระตุ้นการหลัง่ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (gonadotropin) 
จากต่อมใตส้มองไปมผีลต่อการตกไขแ่ละการวางไขข่องปลา โดยฮอรโ์มนสงัเคราะหท์ีใ่ชใ้นการเพาะขยายพนัธุ์
ปลามี 3 ชนิดได้แก่ LHRHa, GnRHa และ buserelin acetate ส าหรับในประเทศไทยนัน้นิยมใช้ฮอร์โมน 
buserelin acetate มาก ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า suprefact® ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งต่อม
ลูกหมากในคนมหีน่วยเป็นไมโครกรมั เมื่อน ามาใช้ในการเพาะพนัธุ์ปลาต้องน ามาใช้ร่วมกบัดอมเพอรโิดน 
(domporidone) หรอื โดปามนิ แอนตาโกนิส (dopamine Antagonist) ซึง่ชว่ยในการยบัยัง้การหลัง่ของโดปามนิ  
ดอมเพอรโิดนมชีื่อทางการคา้ว่า โมทเิลยีม (motilium®) ผลติขึน้มาเพื่อเป็นยาแกอ้าเจยีนในคน มหีน่วยเป็น
มลิลกิรมั เมือ่ใชร้ว่มกบัฮอรโ์มนสงัเคราะหจ์ะท าใหฮ้อรโ์มนสงัเคราะหอ์อกฤทธิไ์ดด้ขี ึน้ (ภาณุ, 2539) 

การเพาะพนัธุ์ปลากดแกว้โดยวธิฉีีดฮอรโ์มนกระตุน้ใหแ้ม่ปลาวางไข ่ม ี2 วธิกีารคอื น าพ่อแม่พนัธุม์า
รดีไข่ผสมเทยีมหรอืปล่อยใหพ้่อแม่พนัธุ์ผสมพนัธุ์กนัเองโดยวธิธีรรมชาต ิใชฮ้อร์โมน buserelin acetate ใน
อตัรา 10-20 ไมโครกรมั/กโิลกรมั ร่วมกบั domporidone ในอตัรา 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ฉีดกระตุ้น 1 หรอื 2 
ครัง้ (วศิณุพร และคณะ, 2537ก; สมบตั ิและ เจรญิ, 2547) การเพาะพนัธุโ์ดยวธินีี้นัน้นิยมแบ่งการฉีดฮอรโ์มน
ออกเป็น 2 ครัง้ เนื่องจากฮอร์โมน LHRHa มีความคงตัวอยู่กระแสโลหิตในช่วงเวลาที่จ ากดั (Zohar and 
Mylonas, 2001) ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งฉีดฮอรโ์มนซ ้าเพื่อใหร้ะดบั LHRHa คงอยู่ในกระแสโลหติเมื่อฉีดเขม็แรก
ผ่านไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลเสยีเนื่องจากปลาไดร้บัความบอบช ้าเพิม่ขึน้ท าใหเ้กดิความเครยีด
และส่งผลเสยีต่อการพฒันาของอวยัสบืพนัธุ์จนอาจท าใหป้ลาไม่สามารถผสมพนัธุ์วางไข่ได้ (Schrecket al., 
2001) การด าเนินการฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแม่ปลากดแกว้จงึต้องท าอย่างนุ่มนวล ต าแหน่งทีฉ่ีดฮอร์โมน ควรฉีด
เขา้กลา้มเนื้อบรเิวณดา้นหลงัของโคนครบีหลงัหรอืฉีดเขา้ชอ่งทอ้งบรเิวณโคนครบีทอ้ง มรีายงานการเพาะพนัธุ์
ดงันี้ (ภาพที ่10)  

การเพาะพนัธุ์โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม การเพาะพนัธุ์ปลากดแก้วโดยวิธีฉีดฮอร์โมน
กระตุน้ใหแ้ม่ปลาวางไขแ่ละผสมเทยีม แบ่งออกเป็นการฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแม่ปลาจ านวนครัง้เดยีว และจ านวน 
2 ครัง้  

- การฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแมป่ลาครัง้เดยีว ใชฮ้อรโ์มนสงัเคราะห ์buserelin acetate 20  
ไมโครกรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 กโิลกรมั ร่วมกบัยาเสรมิฤทธิ ์domperidone 10 มลิลกิรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 
กโิลกรมัแมป่ลาจะวางไขใ่นระยะเวลา 12-13 ชัว่โมง 30 นาท ี 
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- การฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแมป่ลา 2 ครัง้ ในอตัราครัง้แรก buserelin acetate 5  
ไมโครกรมัต่อน ้าหนกัแมป่ลา 1 กโิลกรมั รว่มกบั domperidone 10 มลิลกิรมัต่อน ้าหนกัแมป่ลา 1 กโิลกรมั ครัง้
ที่ 2 buserelin acetate 15 ไมโครกรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 กโิลกรมั ร่วมกบั domperidone 10 มลิลิกรมัต่อ
น ้าหนักแม่ปลา 1 กโิลกรมั โดยเวน้ระยะเวลาห่าง 6 ชัว่โมง แม่ปลาจะวางไขใ่นระยะเวลา 6 ชัว่โมง 30 นาท ี– 
9 ชัว่โมง 30 นาท ีหลงัการฉีดฮอรโ์มนครัง้ที ่2 

แม่ปลากดแกว้ขนาดน ้าหนัก 2-3 กโิลกรมั สามารถรดีไขอ่อกมาไดน้ ้าหนกั 50-393.4 กรมั จ านวนไข ่
17,850-140,433 ฟอง อตัราการปฏสินธ ิ78-90% อตัราการฟักไข่ 42.8-86.7% และจ านวนลูกปลา 12,000-
83,500 ตวั (วศิณุพร และคณะ, 2537 ก) 

การผสมเทยีมใชว้ธิแีหง้ดดัแปลง (modified dry method) (อทุยัรตัน์, 2538) โดยตรวจสอบความพรอ้ม
ของแม่พนัธุ์เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เร็วหรอืช้าเกนิไป การตรวจสอบแต่ละครัง้จะท าให้แม่ปลาเกดิ
ความเครยีดมผีลท าให้ไม่ตกไข่ได้ การตรวจสอบชา้เกนิไปอาจท าใหไ้ข่เกดิการ overripe เมื่อแม่ปลาพร้อม
วางไข่ใหน้ าขึน้มาเชด็บรเิวณส่วนท้องใหแ้ห้งด้วยผา้สะอาด รดีไข่ปลาใส่ลงในภาชนะผวิเรยีบเช่น กะละมงั
พลาสตกิ หรอือลูมเินียม พรอ้มกบัการเตรยีมน าพนู ้าเชือ้มาบดใหน้ ้าเชือ้ผสมกบัไข ่เตมิน ้าสะอาดหรอืน ้าเกลอื
เขม้ขน้ (0.7% normal saline) พรอ้มกบัใชข้นไกค่นใหน้ ้าเชือ่ผสมกบัไขใ่หท้ัว่โดยเรว็ แลว้ลา้งไขด่ว้ยน ้าสะอาด
กอ่นน าไปโรยในแผงฟักไข ่ 

การเพาะพนัธุ์ปลากดแก้วโดยวิธีผสมเทยีมนัน้ ต้องใช้วิธีการผ่าท้องปลาเพื่อน าพูมาเชื้อมาบดให้
น ้าเชือ้ไหลออกมาผสมกบัไข ่เนื่องจากปลาเพศผูไ้ม่สามารถรดีน ้าเชือ้ออกมาผสมกบัไขไ่ด ้ซึง่ท าใหส้ญูเสยีพอ่
ปลาทุกครัง้ทีท่ าการผสมเทยีม โดยตอ้งฉีดฮอรโ์มนใหก้บัปลาเพศผูใ้นอตัรา buserelin acetate 10 ไมโครกรมั
ต่อน ้าหนักพ่อปลา 1 กโิลกรมั ร่วมกบั domperidone 10 มลิลกิรมัต่อน ้าหนักพ่อปลา 1 กโิลกรมั พรอ้มกบัแม่
ปลาดว้ยอยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนัไดม้แีนวทางการผสมเทยีมปลากดแกว้โดยไม่จ าเป็นตอ้งสญูเสยีพอ่ปลาโดย
การผ่าตดัเกบ็อณัฑะแล้วท าการเยบ็แผลและรกัษาปลาพ่อพนัธุ์แล้วน าไปเลี้ยงต่อซึ่งอณัฑะสามารถทีจ่ะงอก
ขึน้มาใหมไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัของ เมธา และคณะ (2557) ทีไ่ดศ้กึษาคณุภาพและปรมิาณน ้าเชือ้ และลกัษณะ
เซลล์สบืพนัธุ์ภายในอณัฑะด้วยวิธีการทางมิญชยวิทยา (histology) จากอณัฑะปลากดแก้วที่สร้างขึ้นใหม่
ภายหลงัจากตดัอณัฑะออกไปเพือ่ท าการผสมเทยีม โดยเปรยีบเทยีบกบัอณัฑะเดมิ ผลการศกึษาพบว่าปลากด
แก้วสามารถสร้างอณัฑะขึ้นมาใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยอณัฑะเดิมและใหม่มีคุณภาพน ้าเชื้อโดย
ปรมิาณสเปิรม์เคลื่อนไหวเฉลีย่ 73.88 และ 74.39% ระยะเวลาทีส่เปิรม์เคลื่อนไหวเฉลีย่ 429.45 และ 418.73 
วนิาท ีความหนาแน่นสเปิรม์เฉลีย่ 1.59 และ 1.57 พนัลา้นเซลล/์มลิลลิติร และทดสอบโดยวธิผีสมเทยีม พบว่า
อณัฑะเดมิและใหม่มอีตัราปฏสินธเิฉลี่ย 78.20 และ 78.60% อตัราฟักเฉลี่ย 77.02 และ 77.23% โดยอณัฑะ
เดมิและใหม่มคี่าเหล่านี้ไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(p<0.05) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารผ่าตดัอณัฑะและรกัษาพ่อ
พนัธุ์ปลากดแกว้เพื่อใหอ้ณัฑะเจรญิขึน้มาใหม่ จะสามารถน าไปใชใ้นการผสมเทยีมปลากดแกว้โดยไม่สญูเสยี
พอ่พนัธุป์ลาและประยกุตใ์ชก้บัปลาชนิดอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งผา่ทอ้งตดัอณัฑะไปผสมเทยีมไดต้่อไป  

การเพาะพนัธุ์โดยการฉีดฮอรโ์มนกระตุ้นแล้วปล่อยให้ผสมพนัธุ์โดยวิธีธรรมชาติ สมบตั ิและ 
เจรญิ (2547) รายงานการเพาะพนัธุป์ลากดแกว้ในบ่อซเีมนตข์นาด 2x2x0.5 เมตร พืน้กน้บ่อรองดว้ยตาขา่ยมุง้
สฟ้ีาช่องตา 16 ช่องตาต่อนิ้ว ขนาด 1.9x1.9 เมตร แบ่งออกเป็นการฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแม่ปลาจ านวนครัง้เดยีว 
และจ านวน 2 ครัง้ จากนัน้ปล่อยใหพ้อ่แมพ่นัธุแ์ต่ละคูผ่สมพนัธุว์างไขต่ามธรรมชาต ิดงันี้ 
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- ฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแมป่ลาครัง้เดยีวในอตัรา buserelin acetate 20 ไมโครกรมัต่อ 
น ้าหนกัแมป่ลา 1 กโิลกรมั รว่มกบัยาเสรมิฤทธิ ์domperidone 10 มลิลกิรมัต่อน ้าหนกัแมป่ลา 1 กโิลกรมั  

- ฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแมป่ลา 2 ครัง้ ในอตัราครัง้แรก buserelin acetate 5 ไมโครกรมัต่อ 
น ้าหนกัแมป่ลา 1 กโิลกรมั รว่มกบั domperidone 10 มลิลกิรมัต่อน ้าหนกัแมป่ลา 1 กโิลกรมั ครัง้ที ่2 buserelin 
acetate 15 ไมโครกรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 กโิลกรมั ร่วมกบั domperidone 10 มลิลกิรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 
กโิลกรมั โดยเวน้ระยะเวลาหา่ง 6 ชัว่โมง  

แม่ปลากดแกว้จะวางไข่ในระยะเวลา 12.00–18.00 ชัว่โมง หลงัการฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนครัง้แรก
ใกล้เคยีงกนัทัง้ 2 ชุดการทดลอง โดยแม่ปลากดแกว้มขีนาดน ้าหนักตัง้แต่ 2-9 กโิลกรมั จ านวนไข่ 40,120-
150,855 ฟอง อตัราการปฏสินธ ิ77-83% อตัราการฟักไข ่42.9-86.4% และจ านวนลกูปลา 17,166-69,221 ตวั  

อย่างไรกต็ามจากการสงัเกตพฤตกิรรมของพ่อแม่พนัธุ์ในช่วงวางไขท่ีม่คีวามดุรา้ยและหวงถิน่ ท าให้
ปลาเพศเมยีกดัปลาเพศผูท้ีจ่ะเขา้ไปผสมพนัธุท์ าใหป้ลาเพศผูไ้ดร้บับาดเจบ็สาหสักอ่นทีจ่ะมกีารผสมพนัธุท์ าให้
มคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีพอ่แมพ่นัธุห์ลงัจากการเพาะพนัธุไ์ดเ้ชน่กนั  

การฟักไข่ ไขป่ลากดแกว้เป็นไขจ่มตดิวสัดุ การฟักไขป่ลากดแกว้สามารถใชว้ธิกีารฟักไขแ่บบไข่ตดิ 
และการฟักไขแ่บบไขไ่มต่ดิ อปุกรณ์ทีใ่ชใ้หไ้ขต่ดิในการฟักไขท่ีน่ิยมใชค้อื แผงฟักไขป่ลา และกระชงัผา้โอล่อน
แกว้ สว่นการฟักแบบไขไ่มต่ดิใชก้ารฟักในกรวยฟักไขร่ะบบน ้าหมนุเวยีนแบบการฟักไขป่ลานิล คณุสมบตันิ ้าที่
ใช้ในการฟักไข่ต้องเหมาะสม มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้าสูง ติดตัง้อุปกรณ์ให้อากาศเพื่อเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้าให้สูงขึ้น และก าจดัของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฟักไข่ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ 
แอมโมเนีย และไขท่ีเ่สยีเนื่องจากไม่ไดร้บัการผสมจะเกดิการเน่าเสยีและตดิเชือ้รา ควรมกีารก าจดัไขเ่สยีและ
เปลี่ยนถ่ายน ้าในระหว่างการฟักอย่างสม ่าเสมอ หรอืการเตรยีมบ่อฟักไข่ทีม่รีะบบน ้าไหลผ่านมวีธิกีารฟักไข่
ดงันี้ 

1. ฟักแบบไข่ติดบนแผงไนล่อน วางแผงไนล่อนสฟ้ีาเบอร์ 20 (ขนาด 16 ช่องตา/ตารางนิ้ว) ในบ่อ
ซเีมนตร์ะบบน ้าไหลเวยีนและเตมิอากาศตลอดเวลา มแีผงผา้โอล่อนแกว้ปิดทางน ้าออกเพือ่ป้องกนัลกูปลาหลุด
รอด วางแผงฯ สงูจากพืน้บ่อประมาณ 5 เซนตเิมตร น าไขป่ลาทีไ่ดร้บัการผสมและลา้งท าความสะอาดโรยลง
บนแผงไนล่อนสฟ้ีา ใหไ้ขจ่มตดิบนแผงฯ กระจายสม ่าเสมอกนัทัว่แผงฯ 

2. ฟักแบบไขไ่ม่ตดิโดยวธิผีสมโคลน เตรยีมน ้าโคลนโดยน าดนิเหนียวเนื้อละเอยีดผสมน ้าจดืในอตัรา
ดนิเหนียว 1.25 กโิลกรมัต่อน ้าจดื 1 ลติรกวนจนเป็นเนื้อเดยีวกนั ผสมน ้าโคลนลงในไขป่ลาทีไ่ดร้บัการปฏสินธิ
ในอตัราน ้าโคลน 100 มลิลลิติรต่อไข ่100 กรมั ใชข้นไกค่นไขแ่ละโคลนเบาๆ ใหท้ัว่นานประมาณ 10-15 วนิาท ี
แล้วล้างโคลนออกดว้ยน ้าจดื 2-3 ครัง้ น าไปฟักในกรวยไฟเบอร์กลาสขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 20 เซนตเิมตร 
ระบบน ้าไหลผ่านกรวยในอตัรา 3 ลติร/นาท ีฟักไขป่ลาจนถงึระยะ heart formation stage (ระยะตวัอ่อนสรา้ง
ระบบหายใจ) แลว้ยา้ยไขไ่ปฟักในถงัไฟเบอรก์ลาสระบบน ้าไหลผ่านและใหอ้ากาศตลอดเวลา มแีผงผา้โอล่อน
แกว้ปิดทางน ้าออกเพือ่ป้องกนัลกูปลาหลุดรอด 
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การคดัเลอืกพอ่แมพ่นัธุใ์นบ่อเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ์ 

 

การคดัแยกพอ่แมพ่นัธุท์ีส่มบรูณ์เพศ 

  
การฉีดฮอรโ์มนบรเิวณโคนครบีห ู

 

การฉีดฮอรโ์มนบรเิวณกลา้มเนื้อครบีหลงั 

  
การรรดีไขป่ลา 

 

การผสมไขก่บัน ้าเชือ้ 

  
การฟักไขป่ลาในกรวยฟัก การโรยไขใ่นแผงฟักไขห่รอืในกระชงั 

 

ภาพที ่10 การเพาะพนัธุป์ลากดแกว้ 
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การอนุบาลลูกปลากดแก้ว  

การอนุบาลลูกปลากดแกว้ โดยทัว่ไปนิยมอนุบาลในตู้กระจก บ่อซเิมนต์ บ่อดนิ และในกระชงั แบ่ง
ออกเป็นการอนุบาลลกูปลาในชว่งต่าง ๆ ดงันี้ (ภาพที ่11)  

การอนุบาลลูกปลาวยัอ่อน ลูกปลากดแกว้ทีฟั่กออกเป็นตวัมคีวามยาว 4.97-6 มลิลเิมตร มถีุงไข่
แดง (Yolk Sac) ขนาดใหญ่บรเิวณสว่นทอ้ง มลีกัษณะกลมเสน้ผ่าศนูยก์ลางเฉลีย่ 2.04 มลิลเิมตร ท่อทางเดนิ
อาหารเป็นทอ่ตรงสัน้และมชี่องเปิดบรเิวณทา้ยล าตวั ลกูปลาใชอ้าหารจากถุงไขแ่ดงในระยะแรก ลกูปลาอาย ุ3 
วนั ถุงไข่แดงจะยุบตวัเกอืบหมดและปากมลีกัษณะกวา้งขึน้และเริม่กนิอาหารได ้ทางเดนิอาหารและช่องเปิด
ทวารจะเหน็ชดัเจน ลกูปลาชอบอยูร่วมเป็นกลุ่มตามบรเิวณขอบและมมุดา้นบนของบ่อ มพีฤตกิรรมหนีแสงว่าย
น ้าขึ้นลงในแนวดิ่ง และลูกปลากดแก้วอายุ 4 วนั ถุงไข่แดงจะยุบหมดและมปีากกว้างมากกนิอาหารมชีวีติ
จ าพวกไรแดงไดด้ ีโดยลูกปลาจะมพีฤตกิรรมอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม บรเิวณขอบและมุมของภาชนะทีเ่ลี้ยง มกัอา้
ปากกว้างหาอาหารบรเิวณผวิน ้าและกลางน ้า ว่องไวและชอบกนิอาหารในเวลากลางคนื โดยอาหารทีจ่ะใช้
อนุบาลลูกปลาในระยะแรกนัน้จะแตกต่างกนัตามระยะของลูกปลา โดยในการอนุบาลลูกปลาทีเ่ริม่กนิอาหาร
จนถงึมอีายปุระมาณ 10 วนันัน้จะมชีว่งทีล่กูปลาตอ้งการอาหารทีม่ลีกัษณะพเิศษ เนื่องจากลกูปลาในระยะแรก
มขีนาดเล็ก และอวยัวะต่างๆ โดยเฉพาะอวยัวะรบัสมัผสัยงัไม่พฒันาด ีการหาอาหารจงึเป็นไปในลกัษณะไม่
ตอ้งใจ โดยลูกปลาวยัอ่อนจะว่ายน ้าอา้ปากไปเรือ่ยๆ เมื่อมอีาหารพลดัลงไปในปากลกูปลาจงึจะกนิเป็นอาหาร 
ดงันัน้อาหารเริม่ต้นของลูกปลาในระยะนี้จะต้องมขีนาดพอดีกบัปากของลูกปลา มปีรมิาณมากและกระจาย
ทัว่ถึงที่ลูกปลาจะพบได้ง่าย จะต้องมคีุณค่าอาหารครบถ้วน และลูกปลาสามารถย่อยได้ (อุทยัรตัน์, 2531) 
อาหารธรรมชาตเิชน่แพลงตอนสตัวไ์ดแ้ก ่ไรแดง (Moina macrocopa) ไรทะเลสนี ้าตาลหรอือารท์เีมยี (Artemia 
salina) และโรตเิฟอร ์(Brachionus spp.) นัน้บางครัง้อาจผลติไดไ้ม่งา่ยนกัเนื่องจากสภาพอากาศไม่อ านวย จงึ
มกีารใชอ้าหารเทยีม (artificial feed) ชว่ยแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาหารเทยีมไดแ้ก ่อาหารผงส าเรจ็รปู (powder 
feed) ไข่ผงส าเรจ็รูปจากการทดลองอนุบาลลูกปลากดแกว้วยัอ่อนในตู้กระจกเพื่อศกึษาความเหมาะสมของ
ชนิดอาหารทีแ่ตกต่างกนั คอื โรตเิฟอร์ ไรแดง อาหารผงส าเรจ็รูป ไข่ผงส าเรจ็รูป และเนื้อปลาบด ปล่อยลูก
ปลาวยัออ่นขนาดความยาวเฉลีย่ 10.24 มลิลเิมตร อนุบาลทีค่วามหนาแน่น 3.7 ตวั/ลติร ใหอ้าหารแบบใหม้าก
จนเกนิพอ วนัละ 3 ครัง้ ระยะเวลาอนุบาล 7 วนั เมื่อพจิารณาอตัราการเจรญิเตบิโตและความยาวในเชงิสถิต ิ
พบว่าไรแดงเป็นอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากดแก้ววยัอ่อนมากที่สุด รองลงมาคืออาหารผง
ส าเรจ็รปูและไขผ่งส าเรจ็รปู สว่นโรตเิฟอรแ์ละปลาบด พบว่าไมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นอาหารอนุบาลลูกปลากดแกว้ 
ไรแดงเป็นอาหารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการอนุบาลลูกปลากดแกว้วยัอ่อน ดงันัน้จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมไรแดงใน
ปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อการอนุบาล ไรแดงที่น ามาใชใ้นการอนุบาลต้องท าความสะอาดลา้งดว้ยน ้าหลาย ๆ ครัง้ 
และแช่น ้าด่างทบัทมิความเขม้ขน้ 100-150 ppm นาน 3-5 นาท ีก่อนใชอ้นุบาลลกูปลา ลูกปลากดแกว้อายุ 10 
วนั มพีฤตกิรรมกนิอาหารทีม่ลีกัษณะเป็นกลุ่มบรเิวณพืน้ภาชนะทีใ่ชเ้ลีย้ง และสามารถฝึกลกูปลากดแกว้ใหก้นิ
อาหารส าเรจ็รปูไดโ้ดยนิสยัการกนิอาหารของลูกปลากดแกว้จะออกหากนิกลางคนื ส่วนในเวลากลางวนัจะอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มและไม่มนีิสยักนิกนัเอง อาหารส าเร็จรูปส าหรบัลูกปลาวัยอ่อนโปรตีน 40% เป็นอาหารที่
เหมาะสมทีจ่ะใชอ้นุบาลลูกปลากดแกว้ ตัง้แต่อายุ 10 วนัขึน้ไป การจะเปลี่ยนอาหารลูกปลาจากไรแดงเป็น
อาหารส าเรจ็รปูนัน้ ควรใหอ้าหารผงส าเรจ็รปูร่วมกบัไรแดงไปก่อนระยะหนึ่งประมาณ 3 วนั จงึเปลีย่นอาหาร
เป็นอาหารผงส าเรจ็รปูอยา่งเดยีว เพือ่ฝึกลกูปลาใหย้อมรบัอาหารกอ่น การเกบ็เกีย่วระยะปลาวยัอ่อนหรอืปลา
ตุม้ ควรท าดว้ยความระมดัระวงั หากเป็นการฟักไขป่ลาในกระชงัผา้โอล่อนแกว้ การรวบรวมลูกปลาสามารถท า
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ไดง้า่ย โดยการรวบกระชงัทลีะดา้น ไล่ลกูปลาไปรวมกนัดา้นหนึ่งดา้นใดของกระชงั และใชภ้าชนะผวิเรยีบ เชน่ 
ถว้ยหรอืชามขนาดเลก็ตกัลูกปลา หากเป็นการฟักไขใ่นบ่อซเีมนต์ เมื่อลูกปลาฟักออกเป็นตวัแลว้ ลดระดบัน ้า
ใหเ้หลอืน้อยและรวบรวมลกูปลาดว้ยการระบายน ้าทางท่อ ระบายน ้าหรอืใชส้ายยางดดูลงใสภ่าชนะทีเ่ตรยีมไว ้
แลว้น าลกูปลาไปอนุบาลต่อไป มรีายงานการอนุบาลลกูปลาวยัออ่นในภาชนะต่าง ๆ ดงันี้  

การอนุบาลลูกปลาในถงัไฟเบอรก์ลาส การอนุบาลลกูปลาวยัออ่นอาย ุ2-3 วนัทีถุ่งไขแ่ดง 
ยุบแลว้ในถงัไฟเบอรก์ลาสขนาดความจุ 3,000 ลติร ระดบัน ้าลกึ 30 เซนตเิมตร ตดิตัง้อุปกรณ์ใหอ้ากาศ ใหไ้ร
แดงเป็นอาหาร พบว่าเมือ่ลกูปลากดแกว้อาย ุ9-10 วนั มคีวามยาว 2-3 เซนตเิมตร น ้าหนกัตวั 0.10-0.16 กรมั 
(วศิณุพร และคณะ, 2537 ก)  

การอนุบาลลูกปลาตู้กระจก การอนุบาลลกูปลากดแกว้วยัออ่นในตูก้ระจกลกูปลาจะ 
สามารถหาอาหารไดง้่าย เนื่องจากในตู้กระจกมพีื้นทีแ่คบ การดูแลท าความสะอาดและเปลีย่นถ่ายน ้าไดง้า่ย 
การอนุบาลลกูปลาในตูก้ระจก ตอ้งมกีารดูแลเป็นพเิศษ มกีารใหอ้อกซเิจนตลอดเวลา ตอ้งท าความสะอาด ดูด
ตะกอนและเปลีย่นถ่ายน ้าทุกวนั อาหารจะตอ้งมคีณุภาพและมปีรมิาณเพยีงพอ วธิอีนุบาลนี้เหมาะทีจ่ะผลติลกู
ปลากดแกว้เพื่อเป็นปลาสวยงาม การอนุบาลลกูปลาวยัอ่อนในตูก้ระจกขนาด 45×90×45 เซนตเิมตร ระดบัน ้า 
20-30 เซนตเิมตร พรอ้มกบัมรีะบบการเพิม่อากาศใหก้บัน ้าภายในตู ้อตัราความหนาแน่น 5-10 ตวั/น ้า 1 ลติร 
ใหไ้รแดงเป็นอาหารในปรมิาณมากเกนิพอ วนัละ 3 ครัง้ เวลา 09.00 น., 15.00 น. และ 21.00 น. ดูดตะกอน
และเปลีย่นถ่ายน ้า 50% ทุกวนั เมื่อลูกปลามอีายุ 10 วนั จะมขีนาดความยาวเฉลีย่ 2.11 เซนตเิมตร มนี ้าหนกั
เฉลีย่ 0.1 กรมั และมอีตัราการรอดตายประมาณ 90% (ยงยุทธ และ วศิณุพร, 2540) ส่วนการอนุบาลลูกปลา
จากขนาดความยาว 2 เซนตเิมตร เป็น 3 เซนตเิมตร อตัราความหนาแน่น 1 ตวั/ลติร ใชอ้าหารผงส าเรจ็รปู
โปรตนีไม่ต ่ากว่า 40% เป็นอาหารลูกปลา ใหอ้าหารวนัละ 4 เวลา คอื 06.00 น., 12.00 น., 18.00 น. และ 
24.00 น. ในปรมิาณทีม่ากพอ ระหว่างการอนุบาลดดูตะกอนและถ่ายน ้า 30% ทุกวนั อนุบาลเป็นเวลา 10 วนั 
จะไดล้กูปลากดแกว้ขนาดความยาวเฉลีย่ 3 เซนตเิมตร และมนี ้าหนักเฉลีย่ 0.46 กรมั และมอีตัราการรอดตาย 
90% (ยงยทุธ และ วศิณุพร, 2547)  

การอนุบาลลูกปลาในบอ่ซีเมนต ์การอนุบาลลกูปลาวยัออ่นในบ่อซเีมนต ์มคีวามสะดวก 
และงา่ยต่อการบรหิารจดัการบ่อ บ่อทีใ่ชค้วรมขีนาด 2-10 ตารางเมตร ระดบัน ้า 20-30 เซนตเิมตร อตัราความ
หนาแน่นอยูร่ะหว่าง 800-1,000 ตวั/ตารางเมตร อาหารทีเ่หมาะสมต่อการอนุบาลลกูปลากดแกว้ อาย ุ3-10 วนั 
คอื ไรแดง และอาหารผงส าเรจ็รปูโปรตนีไม่ต ่ากว่า 40% จะเหมาะสมในการอนุบาลลูกปลา อายุตัง้แต่ 10 วนั 
ขึน้ไป โดยระหว่างการอนุบาลมกีารดดูตะกอนและเปลีย่นถ่ายน ้า 30-50% ทกุวนั หรอืระบายน ้าไหลผา่นตลอด 
ในอตัรา 3-5 ลติร/นาท ีอนุบาลเป็นเวลา 30 วนั จะไดล้กูปลาขนาดความยาว 3.3-3.4 เซนตเิมตร และมนี ้าหนกั
เฉลีย่ 0.95 กรมั/ตวั และมอีตัราการรอดตายประมาณ 30-45% (ประวตั ิและ สมเกยีรต,ิ 2543)  

  การอนุบาลลูกปลาวยัอ่อนในบ่อดิน วิธีการอนุบาลลูกปลากดแก้ววยัอ่อนในบ่อดนิเป็น
รปูแบบการผลติลกูปลากดแกว้ในเชงิปรมิาณ สามารถอนุบาลลกูปลาไดเ้ป็นจ านวนมาก ลกูปลากดแกว้ทีจ่ะน า
ปล่อยลงอนุบาลตอ้งมคีวามแขง็แรงเพยีงพอทีจ่ะเลีย้งตวัในบ่อดนิได ้ดงันัน้ลูกปลากดแกว้ทีใ่ชก้ารอนุบาลควร
เป็นลูกปลาอายุ 8-10 วนั กล่าวคอืเป็นลูกปลาทีก่นิไรแดงเป็นอาหารมาแล้ว 5-7 วนั ขนาดของบ่อดนิควรมี
ขนาด 200-800 ตารางเมตร บ่ออนุบาลตอ้งมกีารเตรยีมบ่อ ก าจดัศตัรอูยา่งด ีพืน้บ่อเรยีบไมม่โีคลน มรี่องยาว
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ตรงกลางบ่อจากหวัจรดทา้ยบ่อ และมแีอ่งรวบรวมลูกปลา อกีทัง้มกีารเตรยีมเพาะไรแดงไวล้่วงหน้าในบ่อให้
สอดคล้องกบัวนัทีจ่ะปล่อยลูกปลาลงอนุบาล ระดบัน ้า 80-100 เซนตเิมตร ปล่อยลูกปลาลงอนุบาล 60 ตวั/
ตารางเมตร ให้ไรแดงและอาหารผงส าเรจ็รูปโปรตีนไม่ต ่ากว่า 40% ปั้นเป็นก้อนใหลู้กปลากนิวนัละ 3 ครัง้ 
อนุบาลเป็นเวลา 25 วนั ไดลู้กปลาขนาด 5-7 เซนตเิมตร น ้าหนักประมาณ 4-5 กรมั และมอีตัรารอดตาย 60% 
(ศราวุธ และคณะ, 2547)  

การอนุบาลลูกปลาขนาดปลาน้ิว การอนุบาลลูกปลากดแกว้ขนาดปลานิ้วเป็นการอนุบาลลูกปลา
จากขนาด 1-2 นิ้ว เป็นขนาด 3-6 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมที่เกษตรกรน าไปเลี้ยงเป็นปลาขนาดใหญ่ 
เนื่องจากลูกปลาขนาด 3-6 นิ้ว มคีวามแขง็แรง มอีตัราการสูญเสยีน้อยในการล าเลยีงขนส่ง การอนุบาลลูก
ปลากดแกว้ในระยะนี้สามารถอนุบาลไดท้ัง้ในตูก้ระจก บ่อซเิมนต ์กระชงั บ่อดนิ และถงัไฟเบอรก์ลาส ดงันี้  

การอนุบาลในตู้กระจก การอนุบาลลกูปลากดแกว้จากขนาด 1 นิ้ว เป็น 2 นิ้ว สามารถ 
อนุบาลในตู้กระจกโดยใชอ้ตัราความหนาแน่น 1 ตวั/ลติร ระดบัน ้า 30 เซนตเิมตร อาหารทีเ่หมาะสมในการ
อนุบาลเป็นอาหารลกูปลาวยัอ่อนโปรตนีไมต่ ่ากว่า 40% ซึง่เป็นอาหารส าเรจ็รปูชนิดเมด็ลอยน ้าทีใ่ชอ้นุบาลลกู
กบหรอืลูกปลาท าการป่นใหล้ะเอยีด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 ช่องตาต่อนิ้ว เพื่อใหลู้กปลากนิไดส้ะดวก ให้
อาหารวนัละ 4 เวลา คอื 06.00 น., 12.00 น., 18.00 น. และ 24.00 น. ในปรมิาณทีม่ากพอ ดดูตะกอนและถ่าย
น ้า 30% ทุกวนั อนุบาลเป็นเวลา 15 วนั จะได้ลูกปลากดแกว้ขนาดความยาว 2 นิ้ว และมนี ้าหนักเฉลี่ย 1.2 
กรมั/ตวั มอีตัราการรอดตายเป็น 80% (ยงยทุธ และ วศิณุพร, 2547)  

การอนุบาลในถงัไฟเบอรก์ลาส จากการทดลองอนุบาลลกูปลากดแกว้ในถงัไฟเบอรก์ลาส 
ของยงยทุธ และ วศิณุพร (2538) พบว่า 

- การอนุบาลลกูปลากดแกว้จากขนาด 1 นิ้ว เป็น 2 นิ้ว ในถงัไฟเบอรก์ลาสขนาดปรมิาตร 
น ้า 1,500 ลติร ดว้ยอตัราความหนาแน่น 600 900 และ 1,200 ตวั ใหอ้าหารผงส าเรจ็รปูส าหรบัลกูปลาวยัออ่น 
โปรตนี 40% ปัน้เป็นกอ้นในอตัรา 20% ของน ้าหนกัตวั ใหอ้าหารวนัละ 4 ครัง้ ทกุวนัเป็นเวลา 28 วนั พบว่าลกู
ปลาทีค่วามหนาแน่น 3 ระดบั มคีวามยาว 4.98-5.26 เซนตเิมตร น ้าหนกัเฉลีย่ 1.31-1.36 กรมั และมอีตัรารอด
ตายเฉลี่ย 69.18-75.66% ซึ่งค่าเหล่านี้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ส่งผลต่อต้นทุนการอนุบาลลูกปลา การ
อนุบาลลกูปลากดแกว้จากขนาด 1 นิ้วเป็น 2 นิ้ว ควรใชค้วามหนาแน่น 1,200 ตวั/ถงั หรอื 0.8 ตวั/ลติร  

- การอนุบาลลกูปลากดแกว้จากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว น ้าหนกั 1.34 กรมั ในถงัไฟเบอร ์
กลาสขนาดปรมิาตรน ้า 1,500 ลติร ปล่อยลูกปลาอตัราความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตวั ด้วยอาหารเมด็
โปรตนี 30% อตัรา 20% ของน ้าหนักตวั วนัละ 4 มื้อ เป็นเวลา 37 วนั พบว่าลูกปลามคีวามยาวเฉลี่ย 7.81-
8.09 เซนติเมตร น ้าหนักเฉลี่ย 4.72-5.52 กรมั มอีตัรารอดตายเฉลี่ย 81.55-86.67%  โดยลูกปลากดแก้วที่
ความหนาแน่น 3 ระดบั มคี่าเหล่านี้ไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิแต่ส่งผลต่อตน้ทุนการอนุบาลลูกปลา การอนุบาล
ลกูปลาจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ควรใชค้วามหนาแน่น 150 ตวั/ถงั หรอื 0.1 ตวั/ลติร 

  การอนุบาลในบ่อซีเมนต์ การอนุบาลลูกปลากดแก้วในบ่อซีเมนต์ เป็นวิธีที่ง่ายต่อการ
จดัการ สามารถควบคุมศตัรูและโรคได้ง่าย แต่ต้นทุนการก่อสร้างค่อนขา้งสูง ขนาดบ่อควรมขีนาด 10 -50 
ตารางเมตร ระดบัน ้า 30-50 เซนตเิมตร ปล่อยลกูปลาขนาด 1 นิ้ว ในอตัราความหนาแน่น 800 ตวั/ตารางเมตร 
ใหอ้าหารเมด็ลอยน ้าส าหรบัสตัวน์ ้าวยัอ่อนโปรตนี 40% วนัละ 3 ครัง้ ในเวลา 08.00 น., 16.00 น. และ 24.00 
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น. โดยใหก้นิจนอิม่ในแต่ละมือ้ ดูดตะกอนและเปลีย่นถ่ายน ้า 1 ใน 3 ของบ่อทุกวนั ในช่วง 3 สปัดาหแ์รก และ
หลงัจากนัน้เปลีย่นถ่ายน ้าในปรมิาณ 2 ใน 3 ของบ่อ ลกูปลากดแกว้จะเจรญิเตบิโตมขีนาด 3 นิ้ว น ้าหนกัเฉลีย่ 
4.5 ในระยะเวลา 45-50 วนั มอีตัรารอดตายอยูร่ะหว่าง 75-90% มตีน้ทนุในการอนุบาล 2.18 บาท/ตวั (วศิณุพร 
และ โสภติ, 2547)  

 การอนุบาลในบ่อดิน วธิกีารอนุบาลในบ่อดนิเป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นัมาก เนื่องจากมตีน้ทุนต ่า 
แต่ตอ้งมกีารเตรยีมบ่อทีด่ ีปราศจากศตัรลููกปลา ลูกปลาจะมกีารเจรญิเตบิโตเรว็กว่าในบ่อซเีมนต์ แต่มอีตัรา
การรอดตายต ่ากว่าและขนาดของลูกปลามักไม่สม ่าเสมอกัน การอนุบาลในบ่อดิน ต้องหมัน่ตรวจสอบ
พฤตกิรรมลูกปลาอย่างใกลช้ดิ อาจใชป้ลาสดจ าพวกปลาหลงัเขยีวและปลาขา้งเหลอืง บดผสมร าละเอยีดเสรมิ
ใหล้กูปลากนิสปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ โดยใสภ่าชนะแขวนไวใ้นบ่อเพือ่ป้องกนัไมใ่หน้ ้าเสยี เนื่องจากจะมเีศษอาหาร
เหลอือยูก่น้บ่อ มรีายงานการอบุบาลลกูปลาในบ่อดนิดงันี้  

- ศราวุธ และคณะ, (2547) รายงานว่าการอนุบาลลกูปลาในบ่อดนิ ขนาดบ่อดนิควรม ี
ขนาด 400-800 ตารางเมตร เพื่อสะดวกและง่ายต่อการจดัการ และสามารถใหอ้าหารลูกปลาได้อย่างทัว่ถึง 
ปล่อยลกูปลาขนาด 2 นิ้ว ลงอนุบาลในอตัรา 10-20 ตวั/ตารางเมตร ใหอ้าหารผงส าหรบัลกูปลาวยัออ่น โปรตนี 
40% ร่วมกบัอาหารเมด็ลอยน ้า โปรตนี 35% ในอตัรา 10% ของน ้าหนักตวั วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ อนุบาลเป็น
เวลา 40-50 วนั จะไดล้กูปลาขนาดความยาว 4-6 นิ้ว โดยมอีตัรารอด 60-70%  

- ประวทิย ์และคณะ (2547) ทดลองอนุบาลลกูปลากดแกว้ในบ่อดนิขนาด 400 ตาราง 
เมตร ด้วยอตัราความหนาแน่นแตกต่างกนั 3 ระดบั คอื 25, 50 และ 100 ตวั/ตารางเมตร โดยปล่อยลูกปลา
ความยาวเฉลีย่4.55 +0.23 เซนตเิมตร น ้าหนกัเฉลีย่ 0.80 + 0.13 กรมั ใหป้ลาสดบดละเอยีดเป็นอาหาร กนิจน
อิม่วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ อนุบาลเป็นเวลา 90 วนั ทีอ่ตัราความหนาแน่น 25 ตวั/ตารางเมตร ลูกปลามคีวาม
ยาวเฉลีย่ 20.6+0.71 เซนตเิมตร น ้าหนกัเฉลีย่ 106.55+ 9.14 กรมั อตัรารอดตาย 70.17% อตัราแลกเนื้อเฉลีย่ 
4.59 ตน้ทุนผนัแปร 6.47 บาท/ตวั ลูกปลาทีอ่นุบาลดว้ยอตัราความหนาแน่น 50 ตวั/ตารางเมตร มคีวามยาว
เฉลีย่18.69+ 0.79 เซนตเิมตร น ้าหนักเฉลีย่ 91.88 +10.83 กรมั อตัรารอดตาย 65.35% อตัราแลกเนื้อเฉลี่ย 
5.44 ตน้ทุนผนัแปร 6.72 บาท/ตวั ส่วนลูกปลาทีอ่นุบาลดว้ยอตัราความหนาแน่น 100 ตวั/ตารางเมตร มคีวาม
ยาวเฉลี่ย 16.05+ 1.36 เซนตเิมตร น ้าหนักเฉลี่ย 67.33+12.05 กรมั อตัรารอดตาย 63.21% อตัราแลกเนื้อ
เฉลีย่ 6.09 ตน้ทนุผนัแปร 6.14 บาท/ตวั โดยการอนุบาลลกูปลากดแกว้ดว้ยอตัราความหนาแน่น 50 ตวั/ตาราง
เมตร เป็นการอนุบาลทีด่ทีีส่ดุ  

การเกบ็เกีย่วระยะเป็นปลานิ้ว หากเป็นการอนุบาลในบ่อซเีมนต์ สามารถใชอ้วนจบัลูกปลาได ้อวนที่
ใช้ต้องเป็นอวนไม่มีปมและมีเนื้อนิ่ม ลากลูกปลามารวมกนัให้มากที่สุดแล้วจบัลูกปลา อาจลาก 1 -2 ครัง้ 
หลงัจากนัน้ระบายน ้าออกจากบ่อ เพื่อจบัลูกปลาทีเ่หลอื ส าหรบักรณีการอนุบาลในบ่อดนิ การรวบรวมท าได้
ยากกว่าบ่อซเีมนต ์และมกัจะจบัลกูปลาไดไ้มห่มด การจบัควรท าในช่วงเชา้กอ่นจะมแีดดจดั การจบัลกูปลาดว้ย
อวนไมม่ปีมเนื้อนิ่มการลากไมค่วรเกนิ 2 ครัง้ เพราะจะท าใหน้ ้าขุน่ และรบกวนลกูปลามากเกนิไป 

การล าเลยีงลูกปลาในแต่ละครัง้ ควรระมดัระวงั และใชเ้กลอืแกงใส่ลงในภาชนะทีล่ าเลยีง 0.3 -0.5% 
ของปรมิาตรน ้า ซึง่จะชว่ยลดความเครยีดของลกูปลาขณะล าเลยีง 
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อนุบาลลกูปลากดแกว้วยัออ่นในตูก้ระจก อนุบาลลกูปลากดแกว้วยัออ่นในบ่อซเิมนต ์

  
อนุบาลลกูปลากดแกว้ขนาด 1-3 นิ้วกระชงั อาหารผงส าเรจ็รปูปัน้กอ้นใหก้นิบรเิวณขอบบ่อปนู 

  
อนุบาลดว้ยอาหารเมด็ส าเรจ็รปูลอยน ้า ลกูปลาขนาด 3 นิ้ว 

  
อนุบาลลกูปลาขนาด 3-6 นิ้วในกระชงั อนุบาลลกูปลาขนาดวยัรุน่ในบ่อดนิ 

 
ภาพที ่11 การอนุบาลลกูปลากดแกว้ 
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การเล้ียงปลากดแก้ว  

ปลากดแกว้ สามารถเลีย้งไดท้ัง้ในบ่อดนิและในกระชงัในอา่งเกบ็น ้าหรอืในแมน่ ้า ใชอ้าหารปลาสดเช่น 
ปลาทะเลสด ปลาน ้าจดืเบญจพรรณ และอาหารสมทบทีเ่ป็นอาหารส าเรจ็รปูเชน่ อาหารปลาดุก ทีห่าไดง้า่ยและ
มจี าหน่ายในทอ้งตลาด ส าหรบัอาหารส าเรจ็รปูควรมรีะดบัโปรตนีประมาณ 35-40% แบ่งการเลีย้งปลาออกเป็น 
2 ชว่ง คอืการเลีย้งปลาขนาดวยัรุน่ และการเลีย้งปลาใหเ้ป็นขนาดตลาด (ภาพที ่12) ดงันี้ 

 การเล้ียงปลาขนาดวยัรุ่น คอืการเลี้ยงปลากดแกว้ใหไ้ดข้นาด 400-500 กรมัใชอ้าหารส าเรจ็รปูหรอื
ปลาสดเป็นอาหาร สามารถเลีย้งไดท้ัง้ในบ่อดนิ บ่อคอนกรตี และในกระชงั  

  การเล้ียงในบอ่ดิน การเลีย้งปลาขนาดวยัรุน่ในบ่อดนิ มขีอ้มลูจากการศกึษาโดยผูเ้ขยีน และ
เกบ็ขอ้มลูรว่มกบัเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก ดงันี้  

- การเลีย้งปลากดแกว้ในบ่อดนิขนาด 500 ตารางเมตร ในอตัราความหนาแน่น 10 ตวั/ 
ตารางเมตร (จ านวน 5,000 ตวั) ปล่อยลกูปลาขนาด 2 นิ้ว น ้าหนกัเฉลีย่ 2.1 กรมั ใหอ้าหารเมด็ปลาดุกวนัละ 2 
ครัง้ ระยะเวลาการเลีย้ง 6 เดอืน ไดผ้ลผลติปลา 175-220 กโิลกรมั (ปลาขนาดน ้าหนักเฉลีย่ 50-100 กรมั/ตวั) 
อตัรารอดตาย 80-92 % อตัราการแลกเนื้อ 4.2 ตน้ทนุการผลติต่อกโิลกรมัเฉลีย่ 134.5 บาท ตน้ทนุการผลติต่อ
หน่วยเฉลีย่ 6.32 บาท/ตวั 

- การเลีย้งปลากดแกว้ในบ่อดนิขนาด 500 ตารางเมตร ในอตัราความหนาแน่น 2 ตวั/ 
ตารางเมตร (จ านวน 1,000 ตวั) ปล่อยลูกปลาขนาด 6 นิ้ว น ้าหนักเฉลีย่ 15-20 กรมั ใหอ้าหารเมด็ปลาดุกเลก็
เป็นเวลา 30 วนัและอาหารกุง้กา้มกรามเป็นเวลา 90 วนั วนัละ 2 ครัง้ ระยะเวลาการเลี้ยง 4 เดอืน ไดผ้ลผลติ
ปลา 150.8 กโิลกรมั (ปลาขนาด ตัง้แต่ 0.2-0.4 กโิลกรมั/ตวั จ านวน 119.1 กโิลกรมั และปลาขนาด 0.1-0.2 
กโิลกรมั/ตวั จ านวน 31.7 กโิลกรมั) อตัรารอดตาย 74.6% อตัราการแลกเนื้อ 1.19 ตน้ทุนการผลติต่อกโิลกรมั
เฉลีย่ 82.08 บาท ตน้ทนุการผลติต่อหน่วยเฉลีย่ 16.59 บาท/ตวั 

- การเลีย้งปลากดแกว้ในบ่อดนิขนาด 500 ตารางเมตร ปล่อยลกูปลาขนาด 6 นิ้ว  
น ้าหนกัเฉลีย่ 15-20 กรมั ในอตัราความหนาแน่น 1 ตวั/ตารางเมตร (จ านวน 500 ตวั) ใหอ้าหารเมด็ปลาดุกเลก็
เป็นเวลา 30 วนั และอาหารกุง้กา้มกรามเป็นเวลา 90 วนั วนัละ 2 ครัง้ ระยะเวลาการเลีย้ง 4 เดอืน ไดผ้ลผลติ
ปลา 74.7 กโิลกรมั (ปลาขนาด ตัง้แต่ 0.2-0.4 กโิลกรมั/ตวั จ านวน  61.2 กโิลกรมั และปลาขนาด 0.1-0.2 
กโิลกรมั/ตวั จ านวน 13.5  กโิลกรมั) อตัรารอดตาย 85.8% อตัราการแลกเนื้อ 1.24  ตน้ทนุการผลติต่อกโิลกรมั
เฉลีย่ 106.45 บาท ตน้ทนุการผลติต่อหน่วยเฉลีย่ 18.54 บาท/ตวั 

- การเลีย้งปลากดแกว้ในฟารม์ของเกษตรกรจงัหวดัพษิณุโลก โดยเลีย้งในบ่อดนิขนาด  
1,000 ตารางเมตร ปล่อยในอตัราความหนาแน่น 1.1 ตวั/ตารางเมตร (จ านวน 1,100 ตวั) ปล่อยลกูปลากดแกว้
ขนาด 6 นิ้ว น ้าหนกัเฉลีย่ 15-20 กรมั ใหอ้าหารเมด็ปลาดุกวนัละ 2 ครัง้ ระยะเวลาการเลีย้ง 8 เดอืน ไดผ้ลผลติ
ปลา 370.4 กโิลกรมั (ปลาขนาด ตัง้แต่ 0.4-0.7 กโิลกรมั/ตวั จ านวน 221.7 กโิลกรมั และปลาขนาด 0.3-0.4 
กโิลกรมั/ตวั จ านวน 148.7 กโิลกรมั) อตัรารอดตาย 94.9% อตัราการแลกเนื้อประมาณ 2.5 

- การเลีย้งปลากดแกว้รว่มกบัปลานิลในฟารม์ของเกษตรกรจงัหวดัพษิณุโลก โดยเลีย้งใน 
บ่อดนิขนาด 1,000 ตารางเมตร ปล่อยปลาลงเลี้ยงในอตัรา 1.5 ตวั/ตารางเมตร โดยการปล่อยลูกปลากดแกว้
ขนาด 6 นิ้ว น ้าหนกัเฉลีย่ 15-20 กรมั จ านวน 1,000 ตวั รว่มกบัปลานิลขนาด 5-7 เซนตเิมตร จ านวน 500 ตวั 
ใหอ้าหารเมด็ปลาดุกวนัละ 2 ครัง้ ระยะเวลาการเลี้ยง 8 เดอืน ได้ผลผลติปลากดแกว้ 413.3 กโิลกรมั (ปลา
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ขนาด ตัง้แต่ 0.4-0.7 กโิลกรมั/ตวั จ านวน  282.5 กโิลกรมั และปลาขนาด 0.3-0.4 กโิลกรมั/ตวั จ านวน 130.8 
กโิลกรมั) ผลผลิตปลานิล 200 กโิลกรมั (ปลาขนาดตัง้แต่ 0.5-1.5 กโิลกรมั/ตวั และได้ลูกปลานิลขนาด 3-5 
เซนตเิมตร จ านวน 20,000 ตวั อตัรารอดตายของปลากดแกว้ 97.1% อตัราการแลกเนื้อประมาณ 2.0 

- ศราวุธ และคณะ, (2547) รายงานว่าการเลีย้งปลากดแกว้ขนาดวยัรุน่ในบ่อดนินัน้ บ่อ 
ควรมขีนาด 800-1,600 ตารางเมตร ปล่อยลูกปลาขนาดความยาว 4 นิ้ว ลงเลี้ยงในอตัราความหนาแน่น 1-3 
ตวั/ตารางเมตร ใหอ้าหารเมด็ส าเรจ็รปูโปรตนี 35% ในชว่งเดอืนแรก หลงัจากนัน้ใหอ้าหารเมด็ส าเรจ็รปูโปรตนี
ไม่ต ่ากว่า 30% วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ และปรบัปรมิาณอาหารทุกสปัดาห ์ระยะเวลาการเลี้ยง 6-7เดอืน จะได้
ปลาขนาดน ้าหนกัเฉลีย่ 400-500 กรมั/ตวั อตัรารอดตาย 90 % อตัราการแลกเนื้อ 1.7-2  

- สรุเดช (2559) รายงานว่า การเลีย้งปลากดแกว้ขนาดวยัรุน่ในบ่อดนิของคณุชยัพร โชค 
ภรณ์ประเสรฐิ เกษตรกรทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา ใชบ้่อดนิขนาด 3 ไร่ ความลกึประมาณ 1.5-2 เมตร ตากบ่อให้
แหง้แลโ้รยดว้ยปนูขาว น าน ้าเขา้บ่อแลว้ใชข้ีไ่กก่บัน ้าอามเิพือ่ท าน ้าเขยีวปล่อยทิง้ไวป้ระมาณ 1 สปัดาห ์ปล่อย
ลูกปลาขนาดนิ้วลงประมาณ 30,000 ตวั ใหอ้าหารกุง้โปรตนี 40% วนัละ 3 เวลา เชา้ กลางวนั เยน็ ระยะเวลา
การเลีย้ง 3-4 เดอืน จะไดข้นาด 13-14 ตวั/กโิลกรมั จงึยา้ยไปเลีย้งต่อใหเ้ป็นปลาขนาดตลาดในบ่อขนาดใหญ่  

  การเล้ียงในบ่อคอนกรีต วิศณุพร และคณะ (2541) ทดลองอนุบาลลูกปลากดแก้วในบ่อ
คอนกรตีแบบน ้าไหลผ่าน ปล่อยปลาความยาวและน ้าหนักเฉลี่ยเริม่ต้น 6.41 เซนตเิมตร และ 2.41 กรมั ใน
อัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลบ.ม. เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกส าเร็จรูปชนิดเม็ดโปรตีน 35% 
ระยะเวลาเลี้ยงนาน 6 เดอืน ณ ศูนย์พฒันาประมงน ้าจดืพษิณุโลก พบว่า ปลากดแกว้ทีเ่ลี้ยงดว้ยอตัราความ
หนาแน่น 10 ตวั/ลูกบาศกเ์มตร มคี่าเฉลีย่ของการเจรญิเตบิโตสงูทีสุ่ดและตน้ทุนการเลี้ยงต่อกโิลกรมัเฉลีย่ต ่า
ทีสุ่ด โดยมคีวามยาวเฉลี่ย 25.09 + 1.59 เซนตเิมตร มนี ้าหนักเฉลี่ย 117.87 + 21.76 กรมั การเจรญิเตบิโต
จ าเพาะเฉลีย่ 2.10 %/วนั มอีตัรารอดตายเฉลีย่ 96.2% อตัราแลกเนื้อเฉลีย่ 3.6 + 0.32  มผีลผลติสทุธเิฉลีย่ 64 
กโิลกรมั/บ่อ ผลผลติรวมต่อหน่วยพืน้ทีเ่ฉลีย่ 1.14 กโิลกรมั/ลบ.ม. ตน้ทนุการเลีย้งเฉลีย่ 6,363.09 บาท ตน้ทนุ
การเลีย้งต่อกโิลกรมัเฉลีย่ 99.39 บาท ตน้ทนุการเลีย้งต่อตวัเฉลีย่ 11.82 บาท และตน้ทนุการเลีย้งเฉลีย่ 99.39 
บาท/กโิลกรมั 

การเล้ียงในกระชงั การเลีย้งปลาขนาดวยัรุน่ในบ่อดนิ มขีอ้มลูจากการศกึษาโดยผูเ้ขยีน และ 
เกบ็ขอ้มลูรว่มกบัเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก ดงันี้ 

- การเลีย้งปลากดแกว้ในกระชงัในแมน่ ้าน่าน จงัหวดันครสวรรค ์เลีย้งในกระชงัไมเ้นื้อแขง็ 
ขนาด 6x2x2 เมตร จ านวน 3 กระชงั ปล่อยลูกปลากดแกว้ขนาด 2 นิ้ว (ราคาจ าหน่ายตวัละ 5 บาท) ค่าพนัธุ์
ปลา 15,000 บาท ในอตัรา 1,000 ตวั/กระชงั ใหอ้าหารปลาทะเลบดวนัละ 2 ครัง้ ค่าอาหารปลา 100,000 บาท 
(กโิลกรมัละ 6-7 บาท) ระยะเวลาการเลี้ยง 1 ปี ได้ผลผลติปลา 1,000 กโิลกรมั/กระชงั (รวม 3,000 กโิลกรมั) 
ปลาขนาดเฉลีย่ 1.2-1.5 กโิลกรมั/ตวั อตัราแลกเนื้อ 3.5-4.0 ก าไรสทุธปิระมาณ 40,000 บาท/กระชงั 

- การเลีย้งปลากดแกว้ในกระชงัทีแ่ขวนลอยในบ่อดนิขนาด 2 ไร ่จงัหวดัสงขลา เลีย้งใน 
กระชงัอวนขนาด 5x5 เมตร ปล่อยลูกปลากดแกว้ขนาด 2 นิ้วในอตัรา 700-800 ตวั/กระชงั (30 ตวั/กระชงั) ใน
ปลาขนาดเล็กใหอ้าหารเมด็ปลาดุกเสรมิด้วยเนื้อปลาบดวนัละ 2 ครัง้  เมื่อปลามขีนาด 5 นิ้วใหป้ลาทะเลสบั
เป็นอาหารวนัละ 2 ครัง้ ในอตัรา 3-5 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักตวั ระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดอืน ได้ผลผลติปลา 
300 - 400 กโิลกรมั/กระชงั ปลาขนาดเฉลีย่ 0.4-0.5  กโิลกรมั/ตวั 
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- องอาจ และคณะ (2548) รายงานการเลีย้งปลากดแกว้เพือ่ผลติปลาวยัรุน่ในกระชงัว่า  
กระชงัควรมขีนาด 20 ตารางเมตร ปล่อยลูกปลากดแกว้ขนาดความยาว 5-6 นิ้ว ลงเลี้ยงในอตัรา 80-150 ตวั/
ตารางเมตร ใหอ้าหารเป็นปลาสด (ปลาหลงัเขยีว และปลาขา้งเหลอืง) สบัเป็นชิน้ ๆ วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ จน
ปลาอิม่ ระยะเวลาเลี้ยง 6 เดอืน จะไดป้ลาขนาด 300 กรมั มอีตัรารอดตาย 80% และอตัราแลกเนื้อ 4.8-5 ใน
กรณีการเลี้ยงดว้ยอาหารเมด็ส าเรจ็รปูโปรตนี 35% ใหก้นิจนอิม่วนัละ 2 ครัง้ เชา้-เยน็ ระยะเวลาเลี้ยง 5 เดอืน 
จะไดป้ลาขนาด 350-400 กรมั มอีตัรารอดตาย 83-91% และอตัราแลกเนื้อเฉลีย่ 1.25  

การเล้ียงปลาขนาดตลาด  

คอืการเลี้ยงปลากดแกว้ใหไ้ด้ขนาด 1 กโิลกรมัขึน้ไป ซึ่งการเลี้ยงปลาขนาดนี้ตอ้งใชเ้วลา 1 ปีขึน้ไป  
สามารถเลี้ยงไดท้ัง้ในบ่อดนิและในกระชงั ใชอ้าหารส าเรจ็รปูหรอืปลาสดเป็นอาหารเช่นเดยีวกบัการเลีย้งปลา
ขนาดวยัรุน่  

การเล้ียงในบอ่ดิน การเลีย้งปลากดแกว้ขนาดตลาดในบ่อดนิ บ่อดนิควรมขีนาด 1 ไรข่ ึน้ไปปล่อยลกู 
ปลากดแกว้ขนาด 5-6 นิ้ว ในอตัราความหนาแน่น 1-3 ตวั/ตารางเมตร ใหอ้าหารเป็นปลาสด (ปลาหลงัเขยีว 
และปลาขา้งเหลอืง) สบัเป็นชิน้ ๆ วนัละ 1 ครัง้ ช่วงเยน็ จนปลาอิม่ ระยะเวลาเลี้ยง 1 ปีจะไดป้ลาขนาด 1-1.2 
กโิลกรมัอตัรารอดตาย 80-90 % อตัราการแลกเนื้อ 5-6 บ่อควรตดิตัง้เครื่องเพิม่อากาศเพิม่ปรมิาณออกซเิจน
ในช่วงเชา้ เนื่องจากการใหอ้าหารดว้ยปลาสดจะมผีลต่อคุณภาพน ้า เศษอาหารทีเ่หลอืจะท าใหน้ ้าเน่าเสยีงา่ย  
สรุเดช (2559) รายงานว่า การเลีย้งปลากดแกว้ขนาดวยัรุน่ในบ่อดนิของคณุชยัพร โชคภรณ์ประเสรฐิ เกษตรกร
ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา ใชบ้่อดนิขนาด 10 ไร่ จนถงึ 50 ไร่ ขนาดทีเ่หมาะสมคอื 10-15 ไร่ ความลกึประมาณ 2-3 
เมตร ปล่อยปลาขนาด 13-14 ตวั/กโิลกรมั ในอตัรา 700 ตวั/ไร ่ ใหอ้าหารเป็นปลาสดวนัละ 1 ครัง้ ใชร้ะยะเวลา
การเลีย้ง 2 ปี ปลาจะไดข้นาด 1.7 กโิลกรมั กส็ามารถจ าหน่ายได ้ 

การเล้ียงในกระชงั การเลีย้งปลากดแกว้เพือ่ผลติปลาขนาดตลาดในกระชงั กระชงัควรมขีนาด 20-25 
ตารางเมตร ปล่อยลกูปลาขนาดความยาว 5-6 นิ้ว ลงเลีย้งในอตัรา 50-80 ตวั/ตารางเมตร ใหอ้าหารเป็นปลาสด 
(ปลาหลงัเขยีว และปลาขา้งเหลอืง) สบัเป็นชิ้น ๆ วนัละ 1 ครัง้ ช่วงเยน็ จนปลาอิม่ ระยะเวลาเลี้ยง 10-12 
เดือนจะได้ปลาขนาด 1-1.2 กโิลกรมั อตัรารอดตาย 90 % อตัราการแลกเนื้อประมาณ 5 นอกจากนี้การให้
อาหารเมด็ส าเรจ็รปูโปรตนีไม่ต ่ากว่า 30% ในตอนเชา้ และตอนเยน็ใหป้ลาสดเป็นอาหารในอตัรา 5-10% ของ
น ้าหนกัตวัจะท าใหป้ลากดแกว้มอีตัราการเจรญิเตบิโตจนไดข้นาดตลาดเรว็ขึน้ มรีายงานการเลีย้งปลาในกระชงั 
ดงันี้ 

- วศิณุพร และคณะ (2537) รายงานว่า การเลีย้งปลากดแกว้ในอา่งเกบ็น ้าเขือ่นสริกิติิ ์ 
ในกระชงัไม้ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 3 เมตร ระดบัน ้า 2 เมตร ปล่อยลูกปลาที่รวบรวมได้จาก
ธรรมชาติมขีนาดตัง้แต่ 0.5 - 1.2 กก. ให้อาหารปลาซิวแก้วที่จบัได้ในอ่างเก็บน ้าวนัละ 5 กก. ปรบัการให้
อาหารอยู่เสมอ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 1 ปี ได้ปลาขนาดเฉลี่ย 2-3 กก. น ้าหนักปลาเพิม่ขึ้นเฉลี่ย 1.5 - 2 กก. 
ผลผลติสงูสุดทีเ่คยได ้300 กก./กระชงั (36 ตรม.) และการเลี้ยงปลากดแกว้ในกระชงัโดยใชป้ลาเบญจพรรณที่
จบัไดจ้ากอา่งเกบ็น ้าน ามาสบัละเอยีดเป็นอาหาร เลีย้งในกระชงัไมข้นาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ลกึ 2 เมตร 
ระดบัน ้า 1.5 เมตร ปล่อยลกูปลาทีร่วบรวมไดข้นาดตัง้แต่ 0.5 -1.2 กก. จ านวนประมาณ 100 ตวั ใหอ้าหารวนั
ละ 5 กก. เพิม่ปรมิาณการใหอ้าหารอยู่เสมอ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 1 ปี ไดป้ลาขนาดเฉลีย่ 1.5 - 3 กก. น ้าหนัก
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ปลาเพิม่ขึน้เฉลีย่ 1.5 - 2 กก/ตวั ผลผลติสงูสุดทีเ่คยได ้380 กก./กระชงั (18 ตรม.) ส่วนการเลี้ยงปลากดแกว้
ในกระชงัในแม่น ้าน่าน มผีูเ้ลี้ยงจ านวน 1 ราย  เลี้ยงในกระชงัไมข้นาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 6 เมตร ลกึ 1.5 
เมตร ปล่อยลูกปลาทีร่วบรวมไดข้นาดตัง้แต่ 0.5 - 2 กก. จ านวนประมาณ 200 ตวั ใหป้ลาทะเลสบัเป็นอาหาร
วนัละ 20 กก. เลีย้งเป็นระยะเวลา 2 ปี ไดข้นาดปลาเฉลีย่ 2 - 3 กก. น ้าหนกัปลาเพิม่ขึน้เฉลีย่ 1.5 - 2 กก./ตวั 

- วศิณุพร และ ปฏพิทัธ ์(2544) ทดลองเลีย้งปลากดแกว้ในกระชงัเพือ่ศกึษาความเป็นไป 
ได้ในการใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตนีทดแทนปลาสดในอาหารโดยใชป้ลาป่นทดแทนปลาสดในระดบั 30, 25 
และ 20 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร 3 สูตร ทีม่รีะดบัโปรตนีเท่ากนัคอื 41 เปอร์เซ็นต์ ปลาทดลองมคีวามยาวเฉลีย่
เริม่ต้น 30.4 + 1.11 เซนติเมตร, น ้าหนักเฉลี่ยเริม่ต้น 220.3 + 32.21 กรมั เลี้ยงในกระชงัขนาด 1.5x2x1.5 
เมตร อตัราปล่อย 120 ตวั/กระชงั ผลการทดลองพบว่าปลากดแกว้ทีเ่ลีย้งดว้ยอาหารสตูรที ่1, 2 และ 3 มคีวาม
ยาวเฉลี่ย 40.4 + 0.28, 40.3 + 0.92 และ 40.3 + 0.21 เซนติเมตร , น ้ าหนักเฉลี่ย 652.0 + 2.83, 669.8 + 
10.39 และ 651.2 + 21.57 กรัม, น ้ าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 1.57 + 0.007, 1.63 + 0.042 และ 1.57 + 0.078 
กรมั/วนั, อตัรารอดตายเฉลีย่ 90.0 + 5.90, 90.4 + 2.95 และ 92.1 + 4.12 เปอรเ์ซน็ต,์ อตัราแลกเนื้อเฉลีย่ 9.6 
+ 1.07, 9.9 + 0.34 และ 11.6 + 0.28 และมีผลผลิตสุทธิเฉลี่ย 70.4 + 4.91, 72.6 + 1.21 และ 71.9 + 0.83 
กโิลกรมั/กระชงั ตามล าดบั ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถติ ิพบว่าปลากดแกว้มคีวามยาวเฉลีย่ น ้าหนัก
เฉลีย่ น ้าหนักเพิม่ต่อวนัเฉลีย่ ความสม ่าเสมอของปลา อตัรารอดตาย อตัราแลกเนื้อและผลผลติไมแ่ตกต่างกนั
ทางสถติ ิ(p>0.05) จุดคุม้ทุนของราคาขายระยะยาวของปลากดแกว้ทีเ่ลี้ยงดว้ยอาหารสตูรที ่1, 2 และ 3 มคี่า 
107.46, 104.74 และ 106.15 บาท/กโิลกรมั ตามล าดบั การเลี้ยงปลากดแกว้ดว้ยอาหารสตูรที ่2 มตีน้ทุนการ
เลีย้งต่อกโิลกรมัเฉลีย่ต ่าทีส่ดุ และมกี าไรสทุธมิากทีส่ดุเมือ่วเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรด์ว้ยวธิวีเิคราะหก์ าไรสทุธิ
ทีห่กัต้นทุนผนัแปร คอื 382.19 บาท/กระชงั มจีุดคุม้ทุนราคาขายระยะสัน้เท่ากบั 95.19 บาท/กโิลกรมั และ
ระยะยาว เทา่กบั 104.74 บาท/กโิลกรมั เป็นชนิดอาหารทีด่ทีีส่ดุในการทดลองครัง้นี้  

- การเลีย้งปลากดแกว้ในกระชงัในอา่งเกบ็น ้าแมถ่าง จงัหวดัแพร ่เกษตรกรจะเลีย้งใน 
กระชงัอวนขนาด 5x5x2 เมตร ปล่อยลูกปลากดแกว้ขนาด 4 นิ้วในอตัรา 400 ตวั/กระชงั ใหอ้าหารเมด็ปลาดุก
วนัละ 2 ครัง้ ระยะเวลาการเลีย้ง 10 เดอืน ไดป้ลาขนาดเฉลีย่ 1.0-1.2 กโิลกรมั/ตวั ผลผลติปลา 400 กโิลกรมั/
กระชงั  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

การตลาดของปลากดแก้ว 

ปลากดแกว้มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นสตัวน์ ้าเศรษฐกจิ เนื่องจากเนื้อมรีสชาตดิเีป็นทีน่ิยมบรโิภค จงึท าใหม้ี
ราคาสงู เกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงปลากดแกว้ในอดตีจะรวบรวมลูกปลาจากธรรมชาตแิลว้น ามาเลี้ยงในกระชงัใน
อ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ ปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อลูกปลาจากหน่วยงานกรมประมงและฟารม์ปลาเอกชนมา
เลี้ยงในกระชงัและบ่อดนิ (ยงยุทธ และ วศิณุพร, 2547) ลูกปลากดแกว้นัน้เป็นทีต่้องการมากจากผู้ซื้อ จาก
บทความในวารสารธุรกจิสตัวน์ ้า ฉบบัเดอืน พฤษภาคม 2551 รายงานว่าฟารม์เพาะพนัธุป์ลากดแกว้แห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัสพุรรณบุร ีมกี าลงัผลติลกูปลากดแกว้ขนาดความยาว 1 นิ้ว ไดจ้ านวน 500,000-600,000 ตวั/ปี แต่ก็
ยงัผลติลูกปลาได้ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งมกีารจองซื้อลกูปลาล่วงหน้าขา้มปี ลูกคา้ทีซ่ื้อลกู
ปลามทีัง้จากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ราคากลางลูกปลากดแกว้ทีผ่ลติจ าหน่ายโดยหน่วยงาน
สงักดักรมประมงทัว่ประเทศขนาดความยาว 1 ราคาตวัละ 1 บาท ขนาด 2 นิ้ว ราคา 2 บาท และขนาด 3 นิ้ว 
ราคา 3 บาท ส่วนฟาร์มเกษตรกรกจ็ าหน่ายในราคาใกล้เคยีงกนั โดยฟาร์มเกษตรกรทีจ่งัหวดัก าแพงเพชร 
สามารถผลติและจ าหน่ายสง่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เชน่ มาเลเซยี เวยีดนาม ลาว และจนี    

ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคในอดตีตลาดปลากดแกว้จะมอียูเ่ฉพาะถิน่ทีเ่ป็นแหล่งเลีย้งหรอืแหล่งอาศยั
ของปลากดแกว้ ซึง่จะมอียู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดรบัซือ้ปลาทัว่ไป หอ้งอาหาร ภตัตาคาร อนึ่ง ปลากด
แกว้เป็นปลาเนื้อสขีาว จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะส่งเสรมิการแปรรปูเป็นเนื้อแล่ ( fillet) เพื่อการส่งออก (สมบตั ิ
และเจรญิ, 2547) นอกจากนี้ ลูกปลากดแกว้ยงัมศีกัยภาพเป็นปลาสวยงาม จงึมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะผลติลูก
ปลากดแกว้สง่ออกเป็นปลาสวยงาม ซึง่จะเป็นการเพิม่มลูคา่ลูกปลากดแกว้ ในสว่นของผูบ้รโิภคจะนิยมบรโิภค
ปลากดแกว้โดยน ามาปรงุสด เนื้อลวกจิ้ม ผดัเครื่องแกง หรอืตม้ย าอาหารทีท่ าจากเนื้อปลากดแกว้จะมรีาคาสูง
เพราะเนื้อมรีสชาตดิ ีมรีายงานว่าปลากดแกว้ขนาดน ้าหนกัตวั 1.0-1.5 กโิลกรมั มรีาคา 80 บาท/กโิลกรมั และ
ปลาขนาดน ้าหนกัตวั 2-3 กโิลกรมั มรีาคา 120-160 บาท/กโิลกรมั (ยงยทุธ และ วศิณุพร, 2547; วศิณุพร และ 
โสภติ, 2547; สมบตั ิและ เจรญิ, 2547) ขนาดปลากดแกว้ทีต่ลาดตอ้งการคอื 2 กโิลกรมั ราคา 140 บาท ขนาด 
3 กโิลกรมั ราคา 160 บาท และขนาด 4 กโิลกรมั ราคา 180 บาท จ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (สุร
เดช, 2560) 
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กระชงัเลีย้งปลาเขือ่นสริกิติิ ์ กระชงัเลีย้งปลาแมน่ ้าน่าน 

  
กระชงัไมเ้ลีย้งปลากดแกว้ในแมน่ ้าน่าน บ่อดนิเลีย้งปลากดแกว้ 

  
ปลาทะเลสด เครือ่งบดปลาสดผสมอาหาร 

  
ผลผลติปลากดแกว้จากกระชงัเขือ่นสริกิติิ ์ ผลผลติปลากดแกว้ในบ่อดนิ 

 
ภาพที ่12 การเลีย้งปลากดแกว้ 
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การผลิตพนัธุป์ลากดแก้วปรบัปรงุพนัธุ์ 

ศูนย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น ้าอุตรดติถ์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น ้า กรมประมง ได้

ด าเนินโครงการปรบัปรุงพนัธุ์ปลากดแกว้เพื่อเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตให้เหมาะสมต่อสภาพการเลี้ยง  ซึ่งได้

ด าเนินการปรบัปรุงพนัธุ์จากปลารุ่น P0 จนไดป้ลารุ่นที ่2 (วศิณุพร และคณะ, 2552) มกีระบวนการในการผลติ

พนัธุป์ลากดแกว้ปรบัปรงุพนัธุด์งันี้  

การเล้ียงพ่อแม่พนัธุป์ลากดแก้วปรบัปรงุพนัธุ์ 

การเลีย้งพอ่แม่พนัธุ์ เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีส่ าคญัมากเนื่องจากการด าเนินการใด ๆ ทีฟ่ารม์เพาะเลี้ยง
กระท าต่อพ่อแม่พนัธุ์สตัว์น ้าจะส่งผลต่อคุณภาพลูกพนัธุ์ทีผ่ลติได้ การเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ทีด่ ีมกีารจดัการพ่อแม่
พนัธุ์ทีถู่กตอ้งตามหลกัทางพนัธุศาสตร ์จะช่วยใหไ้ดลู้กพนัธุ์สตัว์น ้าทีด่ ีมีคุณภาพ ฟารม์ไดร้บัความเชื่อถอืจาก
เกษตรกรทีร่บัพนัธุส์ตัว์น ้าไปเลีย้ง โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุป์ลากดแก้ว พ่อแมพ่นัธุค์วรใชพ้นัธุ์ทีผ่า่นการปรบัปรงุพนัธุแ์ลว้ ซึง่จะมคีวาม
น่าเชื่อถอื มลีกัษณะถูกต้องและได้มาจากฐานประชากรทีก่วา้งเพื่อป้องกนัการผสมเลอืดชดิ โดยใชพ้นัธุ์ปลาที่
ผ่านการคดัเลอืกรุ่นที ่2 อายุ 3 ปี มาเลี้ยงใหเ้ป็นพ่อแม่พนัธุ์ จากการทดลองเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้รุ่นที ่1 
อายุ 1 ปี สายคดัเลอืกและสายควบคมุของวศิณุพร และคณะ (2559) เพือ่ศกึษาพฒันาการของระบบสบืพนัธุ์โดย
เลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ในบ่อดนิขนาด 600 ตารางเมตร อตัราปล่อย 1 ตวั/2 ตารางเมตร (300 ตวั/บ่อ) ให้
อาหารส าเรจ็รปูโปรตนี 40% พบว่า พ่อแม่ปลากดแกว้ทัง้สายควบคุมและสายคดัเลอืกอายุ 34-36 เดอืน มคีวาม
สมบรูณ์เพศไมแ่ตกต่างกนั โดยมคีา่ GSI มากทีส่ดุในชว่งเดอืนเมษายน ถงึ มถิุนายน  

 
การเล้ียงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแก้ว การเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ในบ่อดนิจะเหมาะสมกว่าเลี้ยงใน

กระชงั บ่อดนิควรมขีนาดไม่ต ่ากว่า 600 ตารางเมตร มคีวามมัน่คงแขง็แรง สามารถกกัเกบ็น ้าได้ด ีไม่ร ัว่ซมึ มี
การป้องกนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อนัอาจจะเป็นสาเหตุของการปนเป้ือนระหว่างสายพนัธุ์สตัว์น ้า และการสญูเสยี
พ่อแม่พนัธุ์ในกรณีทีน่ ้าร ัว่จากบ่อ มรีะบบการระบายน ้าทีด่ ีบ่อเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ควรอยู่เป็นสดัส่วน 
แยกออกจากบ่ออนุบาลเพือ่ป้องการปนเป้ือนระหว่างรุน่ประชากร และมป้ีายชือ่ระบุสายพนัธุ ์ทีม่า และรุน่ของพอ่
แม่พนัธุ์ติดไว้ที่บ่อ ความหนาแน่นของพ่อแม่พนัธุ์ในบ่อดินอตัราปล่อยที่เหมาะสมคือ 1 ตวั/10 ตารางเมตร 
เตรยีมบ่อดว้ยการตากบ่อใหแ้หง้เป็นเวลา 1 สปัดาห ์โรยปนูขาวในอตัรา 25 กโิลกรมั/บ่อ เตมิน ้าใหม้รีะดบัความ
ลกึเฉลี่ย 1 เมตร และท าการเปลี่ยนถ่ายน ้าในอตัรา 50% ทุกเดือน แนวทางการเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแก้ว
ปรบัปรุงพนัธุ์ในบ่อดนิสามารถน าวธิกีารเลี้ยงจากรายงานของวศิณุพร (2555) ทีศ่กึษาการเลี้ยงปลากดแกว้เพศ
เมียอายุ 2-3 ปี ขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 2-3 กิโลกรมั เพื่อเปรยีบเทียบการพัฒนาของรงัไข่ทางเนื้อเยื่อวิยา ค่า
สมัประสทิธิค์วามสมบูรณ์ของรงัไข ่(Gonosomatic index, GSI) ของแมป่ลาทีไ่ดร้บัฮอรโ์มนกบัชดุควบคมุทีไ่มไ่ด้
รบัฮอรโ์มนในแต่ละช่วงของฤดูวางไข่ 3 ช่วงคอื ก่อนฤดูวางไขใ่นเดอืนพฤษภาคม ช่วงกลางฤดูผสมพนัธุ์เดอืน
กรกฎาคม และช่วงปลายฤดูวางไข่ในเดอืนกรกฎาคม แต่ละช่วงเลี้ยงแม่ปลากดแก้วจ านวน 15 ตวั ในบ่อดิน
ขนาด 600 ตารางเมตร เตรยีมบ่อโดยตากใหแ้หง้เป็นเวลา 1 สปัดาห ์โรยปูนขาวในอตัรา 25 กโิลกรมั/บ่อ เตมิ
น ้าใหม้รีะดบัน ้าเฉลีย่ 1.0 เมตร ใหอ้าหารวนัละ 2 ครัง้ โดยตอนเชา้ใหอ้าหารเมด็ส าเรจ็รปูโปรตนี 30% และตอน
เยน็ใหอ้าหารผสม (ประกอบดว้ยปลาทะเลสด ปลาป่น กากถัว่เหลอืง ร าละเอยีด) โปรตนีไมต่ ่ากว่า 40% ในอตัรา 
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3% ของน ้าหนักตวัปลา/วนั เลีย้งเป็นระยะเวลา 30 วนั พบว่า ในช่วงที ่1 ก่อนฤดูวางไขใ่นเดอืนพฤษภาคม แม่
ปลาชุดควบคุมจ านวน 5 ตวั มนี ้าหนักเฉลี่ย 1.7 + 0.05 กโิลกรมั ความยาวเฉลี่ย 58.8 + 0.45 เซนตเิมตร ค่า
ดชันีอวยัวะสบืพนัธุ์ (GSI) เฉลี่ย 7.6 + 0.62 เปอร์เซ็นต์ และปรมิาณฮอร์โมน Estradiol เฉลี่ย 142.6+179.82 
pg/ml ช่วงกลางฤดูผสมพนัธุ์เดอืนกรกฎาคม แม่ปลามคีวามสมบูรณ์เพศปานกลาง แม่ปลาชุดควบคุมจ านวน 5 
ตวั มนี ้าหนักเฉลี่ย 1.8 + 0.16 กโิลกรมั ความยาวเฉลีย่ 59.8 + 3.90 เซนตเิมตร ค่าดชันีอวยัวะสบืพนัธุ์ (GSI) 
เฉลี่ย 8.5 + 1.93 เปอร์เซ็นต์ และปรมิาณฮอร์โมน Estradiol เฉลี่ย 495.4 + 164.63 pg/ml และช่วงปลายฤดู
ผสมพนัธุ์ เป็นช่วงที่ปลากดแก้วมคีวามสมบูรณ์เพศสูง แม่ปลาชุดควบคุมจ านวน 5 ตวั มนี ้าหนักเฉลี่ย 1.6 + 
0.12 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 56.1 + 0.89 เซนติเมตร ค่าดัชนีอวัยวะสืบพันธุ์  (GSI) เฉลี่ย 9.1 + 0.73 
เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณฮอรโ์มน Estradiol เฉลีย่ 2,486.4+1,410.33 pg/ml และจากรายงานการศกึษาของโกศล 
และคณะ (อยูร่ะหว่างการตพีมิพ)์ ปรบัปรงุพนัธุป์ลากดแกว้รุน่ที ่2 โดยเลีย้งพอ่แมพ่นัธุป์ลากดแกว้รุน่ที ่1 อาย ุ3 
ปี สายคดัเลอืกและสายควบคุมในบ่อดนิขนาด 600 ตารางเมตรสายละ 1 บ่อ ปล่อยพ่อแม่พนัธุ์ปลาบ่อละ 60 คู ่
อตัราปล่อย 1 ตวั/5 ตารางเมตร (120 ตวั/บ่อ) ให้อาหารส าเร็จรูปโปรตีน 40% พบว่า พ่อแม่ปลากดแก้วทัง้
สายควบคมุและสายคดัเลอืกสามารถน าขึน้มาเพาะพนัธุไ์ดบ้่อละ 20 คู ่ตามแผนการทดลอง 

 
คณุภาพน ้าในบอ่เล้ียง คณุภาพน ้าในบ่อเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ ์โดยทัว่ไปมคีณุสมบตัทิีต่อ้งพจิารณา ดงันี้ 

ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า (DO) เป็นคณุภาพน ้าทีส่ าคญัมากต่อการเลีย้งพอ่แม่ 
พนัธุ์ปลากดแกว้ เพราะเป็นสิง่ทีใ่ชใ้นการหายใจของปลา และกระบวนการย่อยอนิทรยีวตัถุในน ้า ปลากดแกว้มี
ความต้องการปรมิาณออกซเิจนละลายในน ้าสูง ปรมิาณออกซเิจนที่ละลายในน ้าที่เหมาะสมต้องมไีม่ต ่ากว่า 3 
ppm โดยทัว่ไปค่าปรมิาณออกซเิจนละลายในน ้าจะมมีากในเวลากลางวนั เมือ่ถงึเวลากลางคนืจะมคี่าลดลงอยา่ง
ต่อเนื่องจนถงึรุ่งเชา้ ถ้าน ้าในบ่อพ่อแม่พนัธุ์มแีพลงก์ตอนอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องใชอ้อกซเิจนในการหายใจ
เช่นกนั อาจท าให้เกดิภาวะขาดออกซเิจนในน ้าเวลากลางคนืได้ ซึ่งจะมผีลต่อพ่อแม่พนัธุ์สตัว์น ้าที่เลี้ยงในบ่อ 
อาจจะตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งเตมิอากาศในเวลาดงักล่าวเพือ่เพิม่ปรมิาณออกซเิจน 

อณุหภมิู อณุหภมูขิองน ้าในบ่อเลีย้งสตัวน์ ้าเป็นคา่คุณภาพน ้าทีม่คีวามส าคญักบัตวัสตัว์ 
น ้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ผลกระทบทางตรงได้แก่ เมื่ออุณหภูมนิ ้าสูงขึ้น อตัราการหายใจ และระบบย่อย
อาหารท างานเรว็ขึน้ ส่วนผลกระทบทางออ้มได้แก่ สตัว์น ้าจะได้รบัผลกระทบจากสารพษิทีล่ะลายอยู่    ในน ้า
สงูขึน้เมื่ออุณหภูมนิ ้าสงูขึน้  ในบ่อเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าทีด่ไีม่ควรมกีารเปลีย่นแปลงของอุณหภูมนิ ้าเรว็เกนิไป ช่วง
ของอณุหภมูทิีเ่หมาะสมของการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าอยูร่ะหว่าง 25-32 º C 

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) คุณภาพน ้าค่านี้เป็นการวดัปรมิาณความเขม้ขน้ของปรมิาณ 
H+ ทีม่อียูใ่นน ้า โดยทัว่ไปแหล่งน ้าจะมคีา่ pH อยูใ่นช่วง 5-9 ซึง่จะขึน้อยูก่บัแต่ละพืน้ที ่ ในพืน้ทีท่ีด่นิมสีภาพดนิ
เป็นกรดสงู กจ็ะท าใหน้ ้ามคี่าเป็นกรดตามไปดว้ย ค่า pH ทีเ่หมาะสมกบัการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าจะอยู่ในช่วง 6.5-
9.0  ค่า pH จะมกีารเปลี่ยนแปลงในรอบวนั เนื่องจากแพลงก์ตอนพชืมกีารใช้ CO2 ในเวลากลางวนัเพื่อการ
สงัเคราะหแ์สง ท าใหม้คี่า pH สงูขึน้  ในน ้าทีม่คีา่ความเป็นด่าง (Alkalinity) ต ่า และมแีพลงกต์อนพชืมาก ในชว่ง
บ่าย pH อาจจะสงูถงึ 9-10 บ่อเลี้ยงสตัว์น ้าทีด่คีวรมคี่าการเปลีย่นแปลงของค่า pH ไม่เกนิ 2 หน่วย/วนั  ในการ
วดัคา่ pH ควรวดัในช่วงเชา้มดืและตอนบ่ายเพือ่ทราบถงึการเปลีย่นแปลง บ่อเลีย้งสตัวน์ ้าทีม่กีารเปลีย่นแปลงค่า 
pH มาก ๆ อาจจะต้องใช้วสัดุปูนเขา้ช่วยในการเพิ่มค่าความเป็นด่าง ในน ้า เพื่อลดช่วงการเปลี่ยนแปลงให้
น้อยลง ลดผลกระทบทีจ่ะมตี่อพ่อแม่พนัธุส์ตัว์น ้าทีเ่ลีย้งไว ้ นอกจากผลกระทบทางตรงกบัตวัสตัว์น ้าแลว้ ค่า pH 
ยงัมีผลกระทบทางอ้อมกบัสตัว์น ้า เช่น มีผลต่อความเป็นพิษมากขึ้น หรอืลดลงของสารพิษที่เกิดขึ้นในบ่อ 
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ตวัอยา่งเชน่ แอมโมเนียจะเป็นพษิมากขึน้เมือ่น ้ามคีา่ pH สงูขึน้ 
ความกระด้าง (Hardness) คา่คุณภาพน ้านี้ โดยทัว่ไปหมายถงึปรมิาณเกลอืของ Ca และ Mg 

ทีล่ะลายอยู่ในน ้าซึง่จะมคี่าแตกต่างตามแต่ละพืน้ที ่ความกระดา้งโดยตวัของมนัเองไมถ่อืว่าเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะ
ท าใหเ้กดิอนัตรายกบัสตัว์น ้า โดยทัว่ไปความกระดา้งกบัความเป็นด่างจะมคีวามสมัพนัธ์กนั น ้าทีเ่หมาะสมกบั
การเลีย้งสตัวน์ ้าควรมคีา่ความกระดา้ง และความเป็นด่างอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ความเป็นด่าง (Alkalinity) เป็นคุณสมบตัขิองน ้าที่ท าใหก้รดเป็นกลาง ประกอบด้วย CO3
2- 

HCO3
- และ OH- เป็นส่วนใหญ่ คุณสมบตัขิองความเป็นด่างที่มคีวามส าคญัต่อบ่อเลี้ยงสตัว์น ้าคอื     เป็นตวัที่

คอยควบคุมไม่ใหน้ ้ามกีารเปลี่ยนแปลง pH เรว็เกนิไป ซึ่งจะมผีลต่อสตัว์น ้า โดยทัว่ไปค่าของความเป็นด่างที่
เหมาะสมกบับ่อเลี้ยงพ่อแม่พนัธุส์ตัวน์ ้าควรมคีา่อยูใ่นชว่ง 100-120 มลิลกิรมั/ลติร โดยสามารถปรบัคา่ความเป็น
ด่างใหส้งูขึน้โดยการใชป้นูขาว (liming) 

ไนโตรเจน ในบ่อเลี้ยงสตัว์น ้าจะมสีารประกอบไนโตรเจนอยู่ 3 รปูแบบ คอื แอมโมเนีย (NH3
-) 

ไนไตรท ์(NO2
-) และไนเตรต (NO3

-) ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกัของโปรตนี ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
สิง่มชีวีติ  เมื่อสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ในน ้าตายลง สารประกอบโปรตนีในร่างกาย และสิง่ข ับถ่ายของสตัว์น ้าจะถูก
แบคทเีรยีย่อยใหเ้ป็นแอมโมเนีย แอมโมเนียที่เกดิขึน้อาจถูกพชืหรอืแพลงก์ตอนพชืน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สรา้งโปรตีนใหม่ และถ้ามปีรมิาณมากก็จะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทเีรยีเป็นสารประกอบไนไตรท์ และไนเตรต 
ตามล าดบั จากกระบวนการดงักล่าวอาจท าใหบ้่อเลีย้งพ่อแมพ่นัธุส์ตัว์น ้าเกดิภาวะขาดออกซเิจนได ้ประกอบกบั
แอมโมเนียเป็นพษิกบัสตัว์น ้า ดงันัน้ ถา้การจดัการบ่อเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์สตัว์น ้าไม่ดพีอ เช่นใหอ้าหารมากเกนิไป 
โดยเฉพาะการใหป้ลาทะเลสดเป็นอาหารใหพ้อ่แมพ่นัธุป์ลากดแกว้จะท าอนัตรายต่อพอ่แมพ่นัธุไ์ด ้ 

 

อาหารและการให้อาหารพ่อแม่พนัธุ ์อาหารทีใ่ชเ้ลีย้งพอ่แม่พนัธุป์ลากดแกว้ควรมโีปรตนีไมน้่อยกว่า 
40 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารเม็ดส าเร็จรูป หรอือาหารผสมก็ได้ โดยให้วนัละ 2 ครัง้ ในอตัรา 1 เปอร์เซ็นต์ของ
น ้าหนักตวั/วนั ปรบัปรมิาณอาหารที่ให้ทุกเดือน และในช่วงฤดูวางไข่อาจเสรมิด้วยปลาทะเลสดสบั และเสรมิ
วติามิน E ในปรมิาณ 0.05 เปอร์เซ็นต์ และวิตามนิ C ในปรมิาณ 0.1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้พ่อแม่พนัธุ์มีความ
สมบรูณ์เพศและไขม่พีฒันาการทีส่มบรูณ์ขึน้ 
 

การเพาะพนัธุป์ลากดแก้วปรบัปรงุพนัธุ ์ 

 นิยมใชว้ธิกีารเพาะพนัธุโ์ดยวธิกีารฉีดฮอรโ์มนสงัเคราะห ์buserelin acetate (Suprefact®) รว่มกบัยา
เสรมิฤทธิ ์domperidone (Motilium®) กระตุน้ใหแ้มป่ลาตกไข ่และปล่อยใหพ้อ่แมพ่นัธุว์างไขโ่ดยวธิธีรรมชาต ิ
หรอืใชว้ธิกีารผสมเทยีม มวีธิดี าเนินการดงันี้  

การเพาะพันธุ์ปลากดแก้วโดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นแล้วปล่อยให้ปลาผสมพนัธุ์วางไข่ตาม
ธรรมชาติ คัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ เพศ ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate ร่วมกับยาเสริมฤทธิ ์
domporidone ในอัตรา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับแม่ปลาครัง้เดียวในอัตรา 20 
ไมโครกรมั/กโิลกรมั หรอืฉีด 2 ครัง้ (5 และ 15 ไมโครกรมั/กโิลกรมั เวน้ระยะหา่งกนั 9 ชัว่โมง) สว่นปลาพอ่พนัธุ์
ฉีดฮอร์โมนฯ ร่วมกบัยาเสรมิฤทธิ ์อตัรา 10 ไมโครกรมั/กโิลกรมั และ 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ฉีดเขา้ทีช่่องท้อง
ของแม่พนัธุ์ปลา ณ บรเิวณโคนครบีท้อง เพื่อกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่และปล่อยให้ผสมพนัธุ์กบัพ่อพนัธุ์ตาม
ธรรมชาต ิโดยการพกัพ่อแม่ปลาไว้ในบ่อซเีมนต์ระบบน ้าหมุนเวยีนและใหอ้ากาศ  หลงัฉีดฮอรโ์มนฯ ใหแ้ก่แม่
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พนัธุ์นาน 9 ชัว่โมง น าพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ปล่อยลงในบ่อผสมพนัธุ์ซึ่งเป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 4 ลบ.ม. ตดิตัง้
ระบบใหอ้ากาศและสบูน ้าพ่นเป็นฝอยลกัษณะคลา้ยฝนตกตลอดเวลาลงในบ่อใชต้าขา่ยมุง้สฟ้ีาขนาด 16 ชอ่งตา/
นิ้ว วางสงูจากพืน้บ่อ 5 เซนตเิมตร เพื่อใชร้วบรวมไข ่ปล่อยพ่อแม่พนัธุป์ลาลงในบ่อผสมพนัธุ์นานประมาณ 5-8 
ชัว่โมง ปลาจะเริม่จบัคูผ่สมพนัธุว์างไข ่เมื่อแม่ปลาวางไขห่มดแลว้ท าการยา้ยพ่อแม่พนัธุ์ออกจากบ่อ ไขป่ลากด
แกว้จะจมตดิอยูบ่นตาขา่ยมุง้สฟ้ีาทีป่ไูวท้ีพ่ ืน้บ่อ ไขท่ีไ่ดร้บัการผสมจะฟักออกเป็นตวัทัง้หมดภายในระยะเวลา 32 
ชัว่โมง 

การเพาะพนัธุ์ปลากดแก้วโดยวิธีการฉีดฮอรโ์มนกระตุ้นและผสมเทียม คดัพ่อแม่พนัธุ์ที่สมบูรณ์
เพศ ใชฮ้อรโ์มนสงัเคราะห ์buserelin acetate ร่วมกบัยาเสรมิฤทธิ ์domporidone ในอตัรา 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ให้กับแม่ปลาครัง้เดียวในอัตรา 20 ไมโครกรมั/กิโลกรมั หรือฉีด 2 ครัง้ (5 และ 15 
ไมโครกรมั/กโิลกรมั (เวน้ระยะเวลาห่างกนั 6 ชัว่โมง) สว่นปลาพ่อพนัธุ์ฉีดฮอรโ์มนฯ ร่วมกบัยาเสรมิฤทธิ ์อตัรา 
10 ไมโครกรมั/กโิลกรมั และ 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ฉีดเขา้ที่ช่องทอ้งของแม่พนัธุ์ปลา ณ บรเิวณโคนครบีทอ้ง 
เพื่อกระตุ้นให้แม่ปลาตกไข่ ปล่อยปลาพกัในบ่อซีเมนต์ขนาด 4 ลบ.ม. โดยแยกพ่อแม่พนัธุ์ใหอ้ยู่คนละบ่อ แม่
ปลาจะมไีขส่มบรูณ์พรอ้มรดีไขห่ลงัจากฉีดฮอรโ์มนนาน 6.5-9.5 ชัว่โมง  

ตรวจสอบความพรอ้มของแมป่ลาทีจ่ะรดีไข ่ทีร่ะยะเวลา 6 ชัว่โมงหลงัฉีดฮอรโ์มนครัง้ทีส่อง  
น าปลาเพศเมยีขึน้มารดีทีท่อ้งเบาๆ หากไข่พฒันาถงึระยะสุดทา้ยทีพ่รอ้มปฏสินธ ิจะสงัเกตเหน็ไข่ไหลออกมา
ลกัษณะเป็นเมด็กลมขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลางประมาณ 2 มลิลเิมตร ไขม่สีเีหลอืงใส จากนัน้ใชผ้า้เชด็บรเิวณทอ้ง
และช่องเพศใหแ้หง้ รดีไข่ปลาโดยใชม้อืรดีท้องบรเิวณส่วนต้นไล่ลงมาถงึช่องเพศ ใชภ้าชนะที่แหง้และสะอาด
รองรบัไขป่ลาทีร่ดี จากนัน้น าไข่ไปผสมกบัน ้าเชื้อจากพ่อปลากดแกว้ โดยเกบ็น ้าเชือ้จากอณัฑะโดยวธิผี่าทอ้ง
ปลาพอ่พนัธุแ์ละท าใหต้ายอยา่งสงบหรอืใชว้ธิเียบ็แผลแลว้น าพอ่ปลาไปรกัษาแผลและเลีย้งต่อเพือ่ใหอ้ณัฑะทีถู่ก
ตดังอกเจรญิขึน้มาใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี (เมธา และคณะ, 2557) หรอืใช้น ้าเชื้อทีเ่กบ็รกัษาโดยวธิแีช่แขง็ 
(cryopreservation) (วศิณุพร, 2555: Ratanatrivong, et al. 2011) 

การผสมเทยีมจะใชว้ธิแีหง้ดดัแปลง (modified dry method) (อทุยัรตัน์, 2538) ท าการ 
ผสมน ้าเชื้อลงในไข่ในอตัราน ้าเชื้อ 1 มิลลิลิตรต่อไข่ 100 กรมั ใช้ขนไก่คนให้ไข่และน ้าเชื้อผสมให้ทัว่ถึงกนั 
จากนัน้น าน ้าจดืผสมลงในปรมิาตร 50 มลิลลิติรต่อไข ่100 กรมั ใชข้นไก่คนผสมกนัเบาๆ เพื่อกระตุ้นใหส้เปิรม์
เคลื่อนทีไ่ปปฏสินธกิบัไข ่นานประมาณ 15-20 วนิาท ีแลว้จงึเตมิน ้าจดืปรมิาตร 200 มลิลลิติร ผสมลงไปเพือ่ลา้ง
ไขท่ีไ่ดร้บัการผสมใหส้ะอาดลา้งไขด่ว้ยน ้าจดื 2 ครัง้ จากนัน้น าไขท่ีไ่ดร้บัการผสมไปฟักต่อไป โดยวศิณุพร และ
คณะ (2551) ทดลองเพาะพนัธุป์ลากดแกว้โดยวธิฉีีดฮอรโ์มนกระตุน้ใหแ้ม่ปลาวางไขโ่ดยใชพ้่อแม่พนัธุ์ทีไ่ดจ้าก
การเพาะเลี้ยงและผ่านการคดัพนัธุ์รุ่นที ่1 มอีายุ 3 ปี และเริม่เจรญิพนัธุ์ในปีแรก (first mature) เปรยีบเทยีบผล
การเพาะพนัธุ์โดยใชฮ้อรโ์มนสงัเคราะห ์buserelin acetate 30 ไมโครกรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 กโิลกรมั ร่วมกบั
ยาเสรมิฤทธิ ์domperidone 10 มลิลิกรมัต่อน ้าหนักแม่ปลา 1 กโิลกรมัฉีดให้กบัแม่ปลาครัง้เดียว ระหว่างชุด
ควบคุมและชดุคดัเลอืก โดยชดุควบคุมพอ่พนัธุ์มคีวามยาวเฉลีย่ 53.6  + 2.87 เซนตเิมตร มนี ้าหนักเฉลีย่ 1.7 + 
0.16 กโิลกรมั และแม่พนัธุ์มคีวามยาวเฉลี่ย 50.0 + 2.79 เซนติเมตร มนี ้าหนักเฉลี่ย 2.0 + 0.24 กโิลกรมั ชุด
คดัเลอืกพ่อพนัธุ์มคีวามยาวเฉลี่ย 56.3 + 3.75 เซนตเิมตร มนี ้าหนักเฉลี่ย 2.0 + 0.28 กโิลกรมั และแม่พนัธุ์มี
ความยาวเฉลี่ย 52.6 + 2.71 เซนตเิมตร มนี ้าหนักเฉลี่ย 2.2 + 0.26 กโิลกรมั พบว่าแม่ปลาชุดควบคุมและชุด
คดัเลอืกวางไข่ในระยะเวลา 12-13 ชัว่โมง มเีปอร์เซ็นต์แม่ปลาวางไข่ 80.0 และ 92.0 เปอร์เซ็นต์, น ้าหนักไข่
เฉลีย่ 100.6 +42.97 และ 94.1 + 46.46 กรมั, อตัราการผสม 55.9 + 23.78 และ 54.4 + 16.31 เปอรเ์ซน็ต์และมี
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อตัราการฟัก 27.8 + 18.67 และ 30.0 + 15.23 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั 
วศิณุพร (2555) ทดลองเพาะพนัธุ์ปลากดแกว้โดยวธิฉีีดฮอร์โมนสงัเคราะห์กระตุ้นใหแ้ม่ปลา

วางไข่ แม่ปลามคีวามยาวเฉลี่ย 53.5 + 3.51 เซนตเิมตร น ้าหนักเฉลี่ย 2.3 + 0.24 กโิลกรมั จ านวน 6 แม่ พ่อ
ปลามคีวามยาวเฉลีย่ 58.4 + 2.82 เซนตเิมตร น ้าหนักเฉลีย่ 2.2 + 0.17 กโิลกรมั พบว่าแม่ปลาวางไขทุ่กตวั มี
ระยะเวลาในการวางไข่เฉลีย่ 12.1 + 0.09 ชัว่โมง, มนี ้าหนักไขเ่ฉลี่ย 136.3 + 27.74 กรมั, มอีตัราการผสมมคี่า
เทา่กบั 52.7 + 16.46 เปอรเ์ซน็ต ์และมอีตัราการฟักเทา่กบั 35.0 + 10.35 เปอรเ์ซน็ต ์ 
 
การฟักไข่  

 การฟักไขป่ลากดแกว้นิยมฟักไข ่2 วธิคีอื 
1. ฟักแบบไขต่ดิบนแผงไนล่อน วางแผงไนล่อนสฟ้ีาเบอร ์20 (ขนาด 16 ชอ่งตา/ 

ตารางนิ้ว) ในบ่อซีเมนต์ระบบน ้าไหลเวยีนและเตมิอากาศตลอดเวลา มแีผงผา้โอล่อนแก้วปิดทางน ้าออกเพื่อ
ป้องกนัลูกปลาหลุดรอด วางแผงฯ สูงจากพื้นบ่อประมาณ 5 เซนตเิมตร น าไข่ปลาทีไ่ด้รบัการผสมและล้างท า
ความสะอาดโรยลงบนแผงไนล่อนสฟ้ีา ใหไ้ขจ่มตดิบนแผงฯ กระจายสม ่าเสมอกนัทัว่แผงฯ 

2. ฟักแบบไขไ่มต่ดิโดยวธิผีสมโคลน เตรยีมน ้าโคลนโดยน าดนิเหนียวเนื้อละเอยีดผสมน ้า 
จดืในอตัราดนิเหนียว 1.25 กโิลกรมัต่อน ้าจดื 1 ลติรกวนจนเป็นเนื้อเดยีวกนั ผสมน ้าโคลนลงในไข่ปลาทีไ่ดร้บั
การปฏิสนธใินอตัราน ้าโคลน 100 มลิลลิติรต่อไข่ 100 กรมั ใชข้นไก่คนไข่และโคลนเบาๆ ใหท้ัว่นานประมาณ 
10-15 วนิาท ีแล้วลา้งโคลนออกดว้ยน ้าจดื 2-3 ครัง้ น าไปฟักในกรวยไฟเบอรก์ลาสขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 20 
เซนตเิมตร ระบบน ้าไหลผ่านกรวยในอตัรา 3 ลติร/นาท ีฟักไขป่ลาจนถงึระยะ heart formation stage (ระยะตวั
ออ่นสรา้งระบบหายใจ) แลว้ยา้ยไขไ่ปฟักในถงัไฟเบอรก์ลาสระบบน ้าไหลผา่นและใหอ้ากาศตลอดเวลา มแีผงผา้
โอล่อนแกว้ปิดทางน ้าออกเพือ่ป้องกนัลกูปลาหลุดรอด  
 

การเพ่ิมประสิทธิการเล้ียงพ่อแม่พนัธุ์และการเพาะพนัธุ์ปลากดแก้วโดยใช้ฮอรโ์มนแบบออกฤทธ์ิเน่ิน
นาน (sustainable releasing hormone) 

 การเลี้ยงปลาน ้าจดืพื้นเมอืงทีร่วบรวมจากธรรมชาตหิรอืทีค่ดัเลอืกจากพ่อแม่พนัธุ์ในบ่อดนิในทีก่กัขงั
เพื่อใหม้คีวามสมบูรณ์เพศสามารถน าไปเพาะขยายพนัธุไ์ดน้ัน้ยงัประสบความส าเรจ็ไม่มากนกั เนื่องจากปลายงั
ไมคุ่น้ชนิและยงัไมผ่า่นกระบวนการ domestication การปรบัปรุงพนัธุ์เพือ่ใหเ้ป็นสตัวน์ ้าเพือ่การเพาะเลีย้งตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการเพือ่ใหไ้ดห้ลายรุ่น ปลากดแกว้ทีผ่า่นการปรบัปรงุพนัธุใ์นรุน่ที ่1 กย็งัไม่สามารถเลีย้ง
ให้มีความสมบูรณ์เพศในบ่อดินเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์จ านวนมาก ๆ ได้ เนื่องจากปลากดแก้วมีอตัราการ
เจรญิเติบโตช้า และมชี่วงเวลาการเพาะพนัธุ์ที่จ ากดั ซึ่งสิง่เหล่านี้ถือเป็นขอ้จ ากดัอย่างยิง่ในพฒันาการเลี้ยง
ปลากดแกว้ในระดบัเชงิพาณิชย ์

ปลากดแกว้เพศเมยีวยัเจรญิพนัธุ์ทีเ่ริม่เจรญิพนัธุ์ในปีแรก (first maturity) ส่วนใหญ่มพีฒันาการของรงั
ไข่บกพร่อง (reproductive dysfunction) เนื่องจากปลารุ่นนี้เลี้ยงอยู่ในสภาพบ่อเลี้ยงซึ่งแตกต่างไปจากสภาพ
ธรรมชาตใินช่วงฤดูผสมพนัธุ์วางไข ่ส่งผลใหม้กีารหลัง่ฮอรโ์มนทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการของรงัไขห่ยุดชะงกัหรอื
มปีรมิาณไม่เพยีงพอทีจ่ะพฒันาใหไ้ขเ่จรญิจนถงึระยะสุดทา้ย (final oocyte maturation) ซึง่เป็นระยะทีส่ามารถ
น าไปผสมเทียมด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นได้ ดังนัน้จึงต้องฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน gonadotropin releasing 
hormone (GnRH) หรือ Luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) หลายครัง้ เพื่อกระตุ้นให้ร ังไข่มี
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พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาจนถึงระยะสุดท้ายจนสามารถกระตุ้นให้ตกไข่ได้ การศึกษาการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้มคีวามสมบูรณ์เพศโดยใช้ฮอร์โมน LHRHa ที่ใช้นัน้ท าหน้าที่เสมอืน
ฮอร์โมน  Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) โดยจะไปกระตุ้น ให้ต่ อม ใต้สมองหลั ง่ฮอร์โมน 
gonadotropins (GtHs) ไปท าใหเ้ซลลส์บืพนัธุส์รา้งฮอรโ์มน estradiol ซึง่เป็นฮอรโ์มนทีไ่ปท าใหร้งัไขม่กีารพฒันา
เซลลไ์ขแ่ละฮอรโ์มน LHRHa ยงัมผีลใหป้ลากดแกว้พฒันาไขจ่นถงึระยะสดุทา้ยจนสามารถรดีไขไ่ปผสมเทยีมได ้ 

ฮอร์โมนแบบออกฤทธ์ิเน่ินนาน วิธีการท าให้ฮอร์โมนถูกปลดปล่อยออกมาทลีะน้อยในระยะเวลา
ยาวนานนัน้ จะท าฮอรโ์มนใหอ้ยู่ในรูปสารประกอบเชงิซ้อนร่วมกบัสารไซโคลเดก็ซ์ตรนิ  (Cyclodextrins, CDs) 
ซึง่สารไซโคลเดก็ซ์ตรนิมโีครงสรา้งโมเลกุลทีส่่งผลใหเ้กดิ sustained-release ไดอ้ย่างดใีนยาและสารเคมหีลาย
ชนิด มีผลให้ยาหรอืฮอร์โมนถูกปลดปล่อยออกจากสารประกอบเชิงซ้อนทีละน้อยๆ ในระยะเวลายาวนาน 
(sustanied–release formulations) การใชฮ้อรโ์มน LHRHa ร่วมกบัสารประกอบเชงิซอ้นไซโคลเดก็ซ์ตรนิเพื่อท า
ใหฮ้อรโ์มนมกีารออกฤทธิแ์บบเนิ่นนานมวีธิกีารเตรยีมฮอรโ์มนดงันี้  

1. ใชฮ้อรโ์มน LHRH คอื des–Gly10–,[D–Ala6]–LH–RH (SIGMA®, U.S.A.) และสารไซ 
โคลเด็กซ์ตริน (Cyclodextrins, CDs) คือ เฮปตาคิส (Heptakis–(2,6–di–O–ethyl)––cyclodextrins) (Fluka®, 
U.S.A.) ในอตัราส่วนฮอรโ์มนฯ : เฮปตาคสิ เป็น 1 : 100 (w/w) ด้วยวธิ ีkneading ตามวธิกีารของ Tsuruoka et 
al. (1989)  

2. ผสม LHRHa 1 มลิลกิรมั ในเอธานอลเขม้ขน้ 50 % (v/v) ปรมิาตร 0.4 มลิลลิติร และ  
เฮปตาคสิ 100 มลิลกิรมั ใชแ้ทง่แกว้นวดเคลา้สว่นผสมใหเ้ป็นเนื้อเดยีวกนัทีอ่ณุหภมูหิอ้งนาน 90 นาท ี 

3. ปล่อยใหส้ว่นผสมแหง้ในสภาพมคีวามดนัอากาศทีอ่ณุหภมูหิอ้งนาน 1 วนั ป่นสว่นผสม 
ใหเ้ป็นผงและกรองผา่นตะแกรงขนาด 100 mesh แลว้น าไปผสมกบัน ้ามนั arachis ปรมิาตร 4 มลิลลิติร ซึง่จะได้
ความเขม้ขน้ฮอรโ์มนฯ เป็น 250 ไมโครกรมั/มลิลลิติร g/ml น าไปเกบ็ไวท้ีอ่ณุหภมู ิ–30 C  

การเพ่ิมประสิทธิการเล้ียงพ่อแม่พนัธุ์โดยใช้ฮอรโ์มนแบบออกฤทธ์ิเน่ินนาน การศกึษาวจิยัเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการเพาะพนัธุ์ปลากดแกว้ทีผ่่านการปรบัปรุงพนัธุ์และเริม่เจรญิพนัธุ์ในปีแรกทีอ่ายุ 3 ปี โดย
เน้นไปทีก่ารพฒันาระบบฮอรโ์มนทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการของเซลลส์บืพนัธุป์ลากดแกว้เพือ่กระตุน้ใหพ้อ่แมพ่นัธุ์
ปลามพีฒันาการของเซลสบืพนัธุ์ โดยใชส้ารประกอบเชงิซอ้นไซโคลเดก็ซต์รนิ (Cyclodextrins, CDs) เป็นระบบ
น าส่งฮอร์โมน LHRHa เพื่อให้เกิดการออกฤทธิแ์บบเนิ่นนาน (sustainable release) โดยการใช้สาร heptakis 
เป็นระบบน าส่ง (vehicle) โดยการฉีดฮอรโ์มนใหก้บัพ่อแม่พนัธุ์ปลากดแกว้ทีเ่ลี้ยงในบ่อดนิในช่วงก่อนฤดูผสม
พนัธุ์วางไข่ 1 เดอืน เพื่อศกึษาผลของการฮดีฮอรโ์มนต่อพฒันาการของระบบสบืพนัธุ์ของปลากดแกว้เพศเมยี
โดยพลชาต ิและคณะ (2548) พบว่าระดบัฮอร์โมน estradiol ซึ่งเป็นผลทางออ้มจากฮอร์โมน LHRHaให้ผลไม่
ชดัเจน โดยระดบัฮอรโ์มนเพิม่สงูขึน้ในระยะทีแ่มป่ลามคีวามสมบูรณ์เพศมากขึน้ แต่ฮอรโ์มนในรปูแบบนี้มผีลให้
ไขป่ลากดแกว้มพีฒันาการมากกว่าปลาในชดุควบคมุ โดยปลาในชดุทีฉ่ีดฮอรโ์มนมไีขข่นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1.3 
มม. และ 1.4 มม. ซึ่งถือเป็นไข่ที่ก าลังพัฒนา มากกว่าปลาชุดควบคุม ในขณะที่มีไข่ระยะต้นที่มีเส้นผ่าน
ศนูยก์ลาง 0.7 มม. หรอืต ่ากว่า และ 0.9 มม. มสีดัสว่นน้อยกว่าปลาชดุควบคมุ  

วศิณุพร (2555) ทดลองเลี้ยงปลากดแกว้เพศเมยีอายุ 2-3 ปี ขนาดน ้าหนักเฉลีย่ 2-3 กโิลกรมั 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาของรังไข่ทางเนื้ อเยื่อวิทยา ค่าสัมประสิทธิค์วามสมบูรณ์ของรังไข ่
(Gonosomatic index, GSI) ของแม่ปลาที่ได้รบัฮอร์โมนกบัชุดควบคุมที่ไม่ได้รบัฮอร์โมนในแต่ละช่วงของฤดู
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วางไข่ 3 ช่วงคอื ก่อนฤดูวางไข่ในเดือนพฤษภาคม ช่วงกลางฤดูผสมพนัธุ์เดอืนกรกฎาคม และช่วงปลายฤดู
วางไขใ่นเดอืนกรกฎาคม แต่ละช่วงเลี้ยงแม่ปลากดแกว้จ านวน 15 ตวั ในบ่อดนิขนาด 600 ตารางเมตร เตรยีม
บ่อโดยตากใหแ้หง้เป็นเวลา 1 สปัดาห ์โรยปูนขาวในอตัรา 25 กโิลกรมั/บ่อ เตมิน ้าใหม้รีะดบัน ้าเฉลีย่ 1.0 เมตร 
ใหอ้าหารวนัละ 2 ครัง้ โดยตอนเชา้ใหอ้าหารเมด็ส าเรจ็รปูโปรตนี 30% และตอนเยน็ใหอ้าหารผสม (ประกอบดว้ย
ปลาทะเลสด ปลาป่น กากถัว่เหลือง ร าละเอยีด) โปรตีนไม่ต ่ากว่า 40% ในอตัรา 3% ของน ้าหนักตวัปลา/วนั 
เลีย้งเป็นระยะเวลา 30 วนั พบว่า ในชว่งที ่1 กอ่นฤดวูางไขใ่นเดอืนพฤษภาคม แมป่ลาชดุไดร้บัฮอรโ์มน LHRH-
CDs มนี ้าหนกัเฉลีย่ 2.2 + 0.17 กโิลกรมั ความยาวเฉลีย่ 64.4 + 1.52 เซนตเิมตร คา่ดชันีอวยัวะสบืพนัธุ ์(GSI) 
เฉลีย่ 8.9 + 1.92 เปอร์เซ็นต์ และปรมิาณฮอร์โมน Estradiol เฉลี่ย 1,301.6 + 447.41 pg/ml ช่วงกลางฤดูผสม
พนัธุเ์ดอืนกรกฎาคม แมป่ลามคีวามสมบรูณ์เพศปานกลาง แมป่ลาชดุ LHRH-CDs จ านวน 5 ตวั มนี ้าหนักเฉลีย่ 
2.3 + 0.17 กโิลกรมั ความยาวเฉลี่ย 64.6 + 1.56เซนติเมตร ค่าดชันีอวยัวะสบืพนัธุ์ (GSI) เฉลี่ย 6.6 + 1.41 
เปอรเ์ซน็ต์ และปรมิาณฮอรโ์มน Estradiol เฉลีย่ 1,156.0 + 604.98 pg/ml และชว่งปลายฤดูผสมพนัธุ์ เป็นชว่งที่
ปลากดแกว้มคีวามสมบูรณ์เพศสูง แม่ปลาชุด LHRH-CDs จ านวน 5 ตวั มนี ้าหนักเฉลี่ย 1.8 + 0.20 กโิลกรมั 
ความยาวเฉลีย่ 58.6 + 4.28 เซนตเิมตร ค่าดชันีอวยัวะสบืพนัธุ ์(GSI) เฉลีย่ 9.8 + 0.70 เปอรเ์ซน็ต ์และปรมิาณ
ฮอรโ์มน Estradiol เฉลีย่ 1,690.0 + 572.29 pg/ml จากการทดลองใชส้ารประกอบเชงิซอ้นไซโคลเดก็ซ์ตรนิเป็น
ระบบน าส่งฮอรโ์มน LHRHa เพื่อใหเ้กดิการออกฤทธิแ์บบเนิ่นนานในปลากดแกว้พบว่าระดบัฮอรโ์มน estradiol 
ซึ่งเป็นผลทางออ้มจากฮอรโ์มน LHRHa ใหผ้ลไม่ชดัเจน โดยระดบัฮอรโ์มนเพิม่สูงขึ้นในระยะที่แม่ปลามคีวาม
สมบูรณ์เพศมากขึน้ แต่ฮอรโ์มนในรปูแบบนี้มผีลใหไ้ขป่ลากดแกว้มพีฒันาการมากกว่าปลาในชดุควบคุม ดงันัน้
จงึควรมกีารด าเนินการศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ต่างๆ เชน่การคน้ควา้และพฒันาวธิกีารวดัระดบัฮอรโ์มน LHRHa 
ใน plasma ปลาเพือ่น าไปใชว้ดัระดบัฮอรโ์มนโดยตรง การปรบัปรงุการท าสารประกอบเชงิซอ้นฯ และระบบน าส่ง
ฮอร์โมนฯ เช่น การใชส้ารประกอบชนิดอื่นทีท่ าใหฮ้อรโ์มนออกฤทธิเ์นิ่นนานมากขึน้ การเพิม่ปรมิาณฮอรโ์มน 
LHRHa และท าระบบน าสง่สาร dopamine antagonist ควบคูไ่ปกบัระบบน าสง่ฮอรโ์มน LHRHa เพือ่ลดผลกระทบ
จาก dopaminergic inhibition 

การเพ่ิมประสิทธิการเพาะพนัธุ์ปลากดแก้วโดยใช้ฮอรโ์มนแบบออกฤทธ์ิเน่ินนาน วศิณุพร และ
คณะ (2552) เพาะพนัธุ์ปลากดแกว้โดยวธิกีารฉีดฮอรโ์มนใหก้บัแม่พนัธุ์ปลาเพื่อกระตุน้ใหแ้ม่ปลาวางไขโ่ดยใช้
สารประกอบเชงิซ้อนไซโคลเด็กซ์ตรนิ (Cyclodextrins, CDs) เป็นระบบน าส่งฮอร์โมน LHRHa เพื่อใหเ้กดิการ
ออกฤทธิแ์บบเนิ่นนาน โดยจะฉีดฮอร์โมนเขา้บรเิวณกล้ามเนื้อทีต่ าแหน่งโคนครบีหลงัครัง้เดยีวในอตัราความ
เขม้ขน้ 30 g/ กโิลกรมั ร่วมกบัยาเสรมิฤทธิ ์domporidone อตัรา 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั แม่ปลาจะพรอ้มรดีไข่
หลงัจากฉีดฮอรโ์มนฯ นาน 12-13 ชัว่โมง  

วศิณุพร (2555) เพาะพนัธุ์ปลากดแกว้ปรบัปรุงพนัธุ์โดยใชฮ้อร์โมน LHRH-CDs ใหก้บัแม่ปลามคีวาม
ยาวเฉลี่ย 53.2 + 4.17 เซนตเิมตร น ้าหนักเฉลี่ย 2.3 + 0.22 กโิลกรมั จ านวน 6 ตวั พ่อปลามคีวามยาวเฉลี่ย 
58.4 + 2.82 เซนตเิมตร น ้าหนักเฉลี่ย 2.2 + 0.17 กโิลกรมั แม่ปลาวางไขทุ่กตวั มรีะยะเวลาในการวางไขเ่ฉลี่ย 
12.1 + 0.54 ชัว่โมง, มนี ้าหนกัไขเ่ฉลีย่ 136.0 + 31.29 กรมั มอีตัราการผสมมคีา่เทา่กบั 84.0 + 9.70 เปอรเ์ซน็ต ์
และมอีตัราการฟักเทา่กบั 53.8 + 18.91 เปอรเ์ซน็ต ์ 

จากการทดลองใชฮ้อรโ์มนในรปูแบบดงักล่าวในการผสมเทยีมปลากดแกว้ โดยจากผลการศกึษาบ่งบอก
ถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะใชฮ้อรโ์มนในรปูแบบดงักล่าวในการกระตุน้ใหป้ลากดแกว้ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิมคีวามสมบูรณ์
เพศ และเรง่การตกไขข่องแมป่ลาเพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะพนัธุ์ปลากดแกว้ได ้(วศิณุพร, 2550, 
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2551; พลชาต ิและคณะ, 2552) แต่การน าไปใชใ้นทางปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและถ่ายทอดความรูไ้ปสู่เกษตรกรนัน้
ไมส่ามารถกระท าได ้เนื่องจากวธิกีารดงักล่าวใชต้น้ทนุทีส่งูมาก ดงันัน้จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษา
ดงักล่าวมาประยกุตร์ว่มกบัการหาแนวทางอืน่ๆ เพือ่ลดตน้ทนุในการใชฮ้อรโ์มนในรปูออกฤทธิแ์บบเนิ่นนาน โดย
ใหฮ้อรโ์มนเขา้ไปอยู่ในระบบตวักลาง (vehicle system) อื่นๆ เช่น การใชส้ารคลอเรสเตอรอลและเซลลูโลส ท า
เป็นฮอร์โมนอัดเม็ด (hormone pellet) (Almendraset al., 1988; Crimet al., 1988; Lim et al., 2004) สาร–
cyclodextrin (Uekamaet al., 1989) สารโพลีเมอร์ethylene–vinyl acetate copolymer (Guzman et al., 2009) 
แลว้น าไปฝัง (implantation) ในกลา้มเนื้อปลาเพือ่ใหฮ้อรโ์มนคอ่ยๆ ถูกปลดปล่อยเขา้สู่กระแสเลอืดแบบเนิ่นนาน 
ซึง่พบว่าวธิกีารเหล่านี้สามารถคงระดบัฮอรโ์มนเป้าหมายใหอ้ยูใ่นกระแสเลอืดไดน้านขึน้ สง่ผลใหก้ารพฒันาของ
อวยัวะสบืพนัธุข์องสตัวท์ีศ่กึษามคีวามต่อเนื่อง และอาจมคีวามเป็นไดห้ากมกีารน ามาประยุกตใ์ชใ้นช่วงกอ่นและ
ปลายฤดูผสมพนัธุ์วางไข่ ซึ่งจะเป็นการขยายฤดูการเพาะพนัธุ์ออกไปส่งผลให้ผลผลติลูกพนัธุ์ต่อปีมปีรมิาณ
เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งสาร ethylene–vinyl acetate copolymer (EVAc) เป็นสารอกีชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาท าระบบ
ฮอรโ์มนระบบออกฤทธิแ์บบเนิ่นนานไดแ้ละมรีาคาต ่ากว่าสาร –cyclodextrin วศิณุพร และคณะ (2552) จงึได้
ท าการทดลองฉีดฮอรโ์มน LHRHa [des–Gly10–(D–Ala6)–LH–RH] ในรปูออกฤทธิแ์บบเนิ่นนาน 2 ระบบ คอืสาร 
–cyclodextrin และสาร ethylene–vinyl acetate copolymer (EVAc) เป็นระบบน าส่งในอตัรา 100 g/kg และ
ฉีดฮอรโ์มนในรปูปกตใินปลากลุ่มควบคมุ ในปลากดแกว้เพศเมยีรุน่ที ่2 น ้าหนกั 1.5–2.8 กโิลกรมั น าปลามาเกบ็
ตวัอย่างไข่และฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมน LHRHa และ domperidone หลงัจากฝังฮอร์โมนนาน 30 วนั น าไข่ไป
ตรวจสอบการพฒันาโดยวดัเสน้ผ่าศนูยก์ลางหน่วยเป็นมลิลเิมตร และเกบ็ขอ้มลูจ านวนแม่ปลาทีต่กไขแ่ละความ
ดกไข่ต่อน ้าหนักตวั หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์และฟอง/กโิลกรมั ตามล าดบั พบว่าปลากดแกว้ชุดที่ฉีดฮอร์โมนใน
ระบบน าส่งทัง้ 2 ระบบ มไีข่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มลิลิเมตร หรอืสูงกว่า 46.13 + 24.52 และ 43.50 + 
23.10% ซึง่มคีา่ไมแ่ตกต่างกนัและมคีา่มากกว่าปลากลุ่มควบคมุ (20.38±17.89%) สว่นไขข่นาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
0.7 มลิลเิมตร หรอืต ่ากว่า 0.9 1.1 และ 1.3 มลิลเิมตร นัน้ พบว่าปลาทัง้ 3 กลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ
(p>0.05) และปลากดแก้วทัง้ 3 กลุ่มมีจ านวนปลาที่ตกไข่ 33.33–50.00% และมีความดกไข่ต่อน ้ าหนักตัว 
7,939.09–13,797.02 ฟอง/กโิลกรมั ซึง่ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p>0.05) ผลทีไ่ดแ้สดงใหว้่าสาร EVAc มี
ผลให้ฮอร์โมนออกฤทธิแ์บบเนิ่นนานไม่แตกต่างไปจากสาร –cyclodextrin จงึสามารถน ามาใชท้ดแทนกนัได ้
และปัจจยัจากความเครยีดและขนาดน ้าหนักปลาสง่ผลใหป้ลาทัง้ 3 กลุ่มมจี านวนปลาทีต่กไขแ่ละความดกไขต่่อ
น ้าหนกัตวัไมแ่ตกต่างกนัจากการทดลองใชฮ้อรโ์มนแบบออกฤทธิเ์นิ่นนานโดยใชร้ะบบน าสง่ 2 แบบ คอื สาร –
cyclodextrinและสาร EVAc ในปลากดแกว้เพศเมยี รุ่นที ่2 พบว่าปลากลุ่มทีใ่ชร้ะบบน าส่งทัง้ 2 แบบมไีข่ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 1.5 มลิลเิมตร หรอืสงูกว่าไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยมคีา่มากกว่าปลาชดุควบคมุอยา่ง
มนีัยส าคญั ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า ระบบน าส่งทัง้สองแบบท าให้ฮอร์โมนออกฤทธิเ์นิ่นนานจนส่งผลให้ไข่มี
พฒันาการจนมไีขข่นาดใหญ่ขึน้จนมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางสงูสดุซึง่เป็นไขท่ีอ่ยูใ่นระยะก าลงัพฒันาการสงูกว่าปลากลุ่ม
ควบคุม และยงัแสดงให้เห็นว่า สาร EVAc สามารถน ามาใช้เป็นระบบน าส่งฮอร์โมนทดแทนการใช้สาร –
cyclodextrin ทีม่รีาคาแพงกว่าได ้ 
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การอนุบาลลูกปลากดแก้วปรบัปรงุพนัธุ์ 

 การอนุบาลลูกปลาวยัอ่อน อนุบาลลูกปลากดแก้วอายุ 4 วนั จนถึงมอีายุประมาณ 10 วนั ในบ่อซิ
เมนต์ ตู้กระจก หรอืถงัไฟเบอร์กลาส อตัราความหนาแน่น 5-10 ตวั/น ้า 1 ลิตร ติดตัง้อุปกรณ์ให้อากาศ ดูด
ตะกอน และเปลีย่นถ่ายน ้า 50% ทุกวนั ใหไ้รแดงทีล่า้งสะอาดและแช่น ้าด่างทบัทมิความเขม้ขน้ 100-150 ppm 
นาน 3-5 นาท ีเป็นอาหาร วนัละ 3 ครัง้ ระยะเวลาอนุบาล 7 วนั และฝึกใหก้นิอาหารส าเรจ็รปูส าหรบัลูกปลาวยั
ออ่นโปรตนี 40% ตัง้แต่อายุ 10 วนัขึน้ไป ส่วนการอนุบาลลกูปลากดแกว้จากขนาดความยาว 2 เซนตเิมตร เป็น 
3 เซนตเิมตร อนุบาลในอตัรา 1 ตวั/ลติร ใชอ้าหารผงส าเรจ็รปู อาหารเมด็ส าเรจ็รปู หรอือาหารกุง้วยัออ่น โปรตนี
ไม่ต ่ากว่า 40% เป็นอาหารวนัละ 4 เวลา คอื 06.00 น., 12.00 น., 18.00 น. และ 24.00 น. ในปรมิาณทีม่ากพอ 
ระหว่างการอนุบาลดูดตะกอนและถ่ายน ้า 30% ทุกวนั อนุบาลเป็นเวลา 10 วนั จะไดลู้กปลากดแกว้ขนาดความ
ยาวเฉลีย่ 3 เซนตเิมตร และมนี ้าหนกัเฉลีย่ 0.46 กรมั และมอีตัราการรอดตาย 90%  

 การอนุบาลลูกปลาขนาดปลาน้ิว การอนุบาลลูกปลากดแกว้ขนาดปลานิ้วเป็นขนาด 3-6 นิ้ว สามารถ
อนุบาลไดท้ัง้ตูก้ระจก บ่อซเิมนต ์กระชงั บ่อดนิ และถงัไฟเบอรก์ลาส การอนุบาลลกูปลากดแกว้จากขนาด 1 นิ้ว 
เป็น 2 นิ้ว โดยใชอ้ตัราความหนาแน่น 1 ตวั/ลติร ชนิดอาหารทีเ่หมาะสมในการอนุบาลลกูปลากดแกว้ขนาดความ
ยาว 1 นิ้ว เป็นอาหารลูกปลาวยัอ่อนโปรตนีไม่ต ่ากว่า 40% ซึ่งเป็นอาหารส าเรจ็รปูชนิดเมด็ลอยน ้าทีใ่ชอ้นุบาล
ลกูกบหรอืลูกปลาท าการป่นใหล้ะเอยีด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 ช่องตาต่อนิ้ว เพื่อใหลู้กปลากนิไดส้ะดวก ให้
อาหารวนัละ 4 เวลา คอื 06.00 น., 12.00 น., 18.00 น. และ 24.00 น. ในปรมิาณทีม่ากพอ ดูดตะกอนและถ่าย
น ้า 30% ทุกวนั อนุบาลเป็นเวลา 15 วนั จะไดลู้กปลากดแกว้ขนาดความยาว 2 นิ้ว ส่วนการอนุบาลลูกปลากด
แกว้จากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว ควรใชค้วามหนาแน่น 0.1 ตวั/ลติร โดยการอนุบาลในบ่อซเีมนตเ์ป็นวธิทีีง่า่ยต่อ
การจัดการ สามารถควบคุมศตัรูและโรคได้ง่าย ขนาดบ่อควรมีขนาด 10 -50 ตารางเมตร ระดับน ้า 30-50 
เซนติเมตร ปล่อยลูกปลากดแก้วขนาด 1 นิ้ว ลงอนุบาลในอัตราความหนาแน่น 800 ตัว/ตาร างเมตร ให้
อาหารเมด็ลอยน ้าส าหรบัสตัวน์ ้าวยัออ่น โปรตนี 40% เป็นอาหาร วนัละ 3 ครัง้ ในเวลา 08.00 น., 16.00 น. และ 
24.00 น. โดยใหก้นิจนอิม่ในแต่ละมือ้ ดูดตะกอนและเปลีย่นถ่ายน ้า 1 ใน 3 ของบ่อทุกวนั ในช่วง 3 สปัดาหแ์รก 
และหลงัจากนัน้เปลีย่นถ่ายน ้าในปรมิาณ 2 ใน 3 ของบ่อ ลูกปลากดแกว้จะเจรญิเตบิโตมขีนาด 3 นิ้ว น ้าหนัก
เฉลีย่ 4.5 ในระยะเวลา 45-50 วนั มอีตัรารอดตายอยูร่ะหว่าง 75-90% มตีน้ทนุในการอนุบาล 2.18 บาท/ตวั  

 การอนุบาลลูกปลาขนาดวยัรุ่น การอนุบาลลูกปลาจากขนาด 3 นิ้ว จนได้ขนาดวัยรุ่นน ้าหนัก
ประมาณ 400-500 กรมั สามารถเลี้ยงได้ทัง้ในบ่อดนิ บ่อคอนกรตี และในกระชงั ใชอ้าหารส าเรจ็รปูหรอืปลาสด
เป็นอาหาร วธิกีารเลีย้งเช่นเดยีวกบัทีเ่รยีบเรยีงไวใ้นบทการเพาะเลี้ยงปลากดแกว้ เมื่อปลาไดข้นาดทีต่อ้งการก็
จะเริม่กระบวนการคดัเลอืกลกูปลาทีม่ลีกัษณะทีด่เีพือ่น าไปเลีย้งใหเ้ป็นพอ่แมพ่นัธุต์่อไป 
  
การเล้ียงปลากดแก้วปรบัปรงุพนัธุ์  

 การเลี้ยงปลากดแกว้ปรบัปรงุพนัธุ์จากขนาดวยัรุ่นจนเป็นพอ่แม่พนัธุส์ามารถเลีย้งไดท้ัง้ในบ่อดนิและใน
กระชงั ใช้อาหารส าเรจ็รูปหรอืปลาสดเป็นอาหาร วธิกีารเลี้ยงเช่นเดยีวกบัที่เรยีบเรยีงไว้ในบทการเพาะเลี้ยง
ปลากดแกว้ เมื่อปลาได้ขนาดที่ต้องการกจ็ะเริม่กระบวนการคดัเลอืกเพื่อน าไปเลี้ยงใหเ้ป็นพ่อแม่พนัธุ์และเริม่
กระบวนการปรบัปรงุพนัธุต์่อไป  
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การปรบัปรงุพนัธุ์ปลากดแก้ว 

ลกัษณะทีส่ ำคญัทำงเศรษฐกจิในสตัวน์ ้ำทีเ่พำะเลีย้งนัน้ สว่นใหญ่เป็นลกัษณะทีส่ำมำรถ ชัง่ ตวง วดัได ้
เรียกว่ำ ลักษณะทำงปริมำณ (quantitative traits) ซึ่งกำรแสดงออกของลักษณะเหล่ำนี้ถูกควบคุมโดยยนี 
(genes) หลำยคู่ท ำใหเ้กดิควำมแปรปรวนของลกัษณะในประชำกรเป็นอย่ำงต่อเนื่องไม่สำมำรถจดัเป็นพวก
หรอืแยกหมวดหมู่ได้ และเป็นลกัษณะทีส่ภำพแวดลอ้มมอีทิธพิลเป็นอย่ำงมำกต่อกำรแสดงออกของลกัษณะ 
ตวัอยำ่งของลกัษณะเหล่ำนี้ ไดแ้ก ่กำรเจรญิเตบิโต ควำมตำ้นทำนโรค และผลผลติ ซึง่กำรจ ำแนกองคป์ระกอบ
ของควำมแปรปรวนของลกัษณะปรำกฏว่ำเกดิจำกพนัธุกรรมแบบใด เป็นสดัสว่นเทำ่ไร ทัง้นี้เพือ่ก ำหนดวธิกีำร
ปรบัปรงุพนัธุ์นัน้จะใชค้วำมรูท้ำงสถติ ิหำกลกัษณะดงักล่ำวอยู่ภำยใตอ้ทิธพิลของยนีผลบวก ซึง่หมำยควำมว่ำ 
เมื่อผสมพนัธุ์พอ่และแมท่ีม่ลีกัษณะด ีลูกทีไ่ดก้จ็ะมคี่ำเฉลีย่ของลกัษณะนัน้ๆ สงูกว่ำเดมิ กจ็ะสำมำรถปรบัปรงุ
พนัธุ์โดยวธิกีำรคดัเลอืกได ้ทัง้นี้ต้องพจิำรณำในรำยละเอยีดต่อไปว่ำวธิกีำรคดัเลอืกจะพจิำรณำอย่ำงไร เช่น 
พจิำรณำจำกลกัษณะของปลำแต่ละตวั พจิำรณำจำกค่ำเฉลี่ยของแต่ละครอบครวั เป็นต้น (Falconer, 1989; 
Falconer and Mackay, 1996; อทุยัรตัน์, 2543) 

กำรคดัเลอืกเป็นวธิกีำรทีใ่ชแ้พรห่ลำยในสตัวน์ ้ำหลงัยคุ 1980 และพบว่ำควำมกำ้วหน้ำทีไ่ดส้งูกว่ำสตัว์
บก ซึง่อำจมสีำเหตุมำจำกกำรทีส่ตัว์น ้ำมคีวำมแปรปรวนของลกัษณะสงูกว่ำสตัว์บก ยกตวัอย่ำงเช่น ลกัษณะ
กำรเจริญเติบโตมีค่ำควำมแปรปรวน 7-10% ในสัตว์บก แต่มีควำมแปรปรวนสูงถึง 20-35% ในสัตว์น ้ำ 
(Gjedrem, 1979) นอกจำกนัน้สตัวน์ ้ำยงัใหล้กูครัง้ละมำกๆ ท ำใหส้ำมำรถคดัเลอืกอยำ่งเขม้ขน้ได ้ 

กำรปรบัปรุงพนัธุ์โดยกำรคดัเลือก (selection) หมำยถึง กำรคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์เพื่อจะยกระดับ
ค่ำเฉลี่ยของประชำกรในชัว่อำยุต่อไป (อุทยัรตัน์, 2543) สำมำรถท ำได้หลำยวิธี คอื กำรคดัเลือกแบบหมู่ 
(mass selection) เป็นกำรคดัเลอืกพ่อแม่พนัธุโ์ดยพจิำรณำจำกลกัษณะของสตัวต์วันัน้ๆ เพยีงอย่ำงเดยีว กำร
คดัเลอืกแบบครอบครวั (family selection) เป็นกำรพจิำรณำจำกค่ำเฉลีย่ของครอบครวัและคดัไว้หรอืคดัทิง้ทัง้
ครอบครวั เนื่องจำกพนัธุกรรมของปลำครอบครวัเดยีวกนัย่อมคล้ำยคลงึกนั หรอืกำรคดัเลอืกโดยดูลกัษณะ
ภำยในครอบครวั (within family selection) เป็นกำรพจิำรณำพ่อแม่พนัธุ์ทีด่ทีีสุ่ดทุกครอบครวัไว้ วธิกีำรนี้จะ
ช่วยลดปัญหำเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของสภำพแวดล้อมระหว่ำงปลำต่ำงครอบครวั (Falconer, 1989) ซึง่กำร
คดัเลอืกแบบหมูเ่ป็นวธิกีำรคดัเลอืกทีถู่กน ำมำใชใ้นกำรปรบัปรุงอตัรำกำรเจรญิเตบิโตในปลำทีเ่ลี้ยงแพรห่ลำย
ในประเทศไทยหลำยชนิด แมแ้ต่ในลกัษณะทีม่อีตัรำพนัธุกรรมต ่ำ เช่น ควำมตำ้นทำนโรค (Na-Nakorn et. al, 
1994) เนื่องจำกไมต่อ้งใชบ้่อหรอืกระชงัจ ำนวนมำก กำรคดัเลอืกท ำไดส้ะดวกไมต่อ้งใชแ้รงงำนมำก (อทุยัรตัน์, 
2543) 

กำรปรบัปรงุพนัธุส์ตัวน์ ้ำโดยวธิกีำรคดัเลอืกจะเริม่จำกศกึษำวเิครำะหค์ำ่ทำงพนัธุกรรมต่ำงๆ ทีส่ ำคญั 
ไดแ้ก ่

1. อัตรำพันธุกรรม (heritability, h2) กำรประเมินกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมของลักษณะๆ ใน
ประชำกรใดประชำกรหนึ่งจะประเมนิในรูปสดัส่วนของควำมแปรปรวนของลกัษณะนัน้ ๆ ที่เป็นผลมำจำก
พนัธุกรรมต่อควำมแปรปรวนของลกัษณะทีป่รำกฏ ซึง่เรยีกสดัสว่นนี้ว่ำ “อตัรำพนัธุกรรม” หรอื heritability (h2) 
(Tave, 1986) ซึ่งเป็นค่ำเฉพำะส ำหรับประชำกรหนึ่งๆ ทัง้นี้ เนื่องจำกประชำกรสตัว์ที่แตกต่ำงกันย่อมมี
องค์ประกอบทำงพนัธุกรรมเช่น ควำมถี่ยนี ต่ำงกนัทัง้ยงัตกอยู่ในสภำพกำรเลี้ยงทีแ่ตกต่ำงกนัยิง่ท ำให้ค่ำนี้
แตกต่ำงกนัมำกขึน้ คำ่อตัรำพนัธุกรรมมคีวำมส ำคญัในกำรปรบัปรุงพนัธุเ์นื่องจำกจะเป็นตวับ่งชีถ้งึควำมส ำเรจ็
ในกำรปรบัปรุงพนัธุ์และเป็นค่ำทีใ่ชป้ระกอบกำรพจิำรณำวธิีกำรทีใ่ชใ้นกำรปรบัปรุงพนัธุ์ ในทำงทฤษฎี ค่ำ
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อตัรำพนัธุกรรมของลักษณะหนึ่งๆ มีค่ำตัง้แต่ 0 ถึง 1 หำกมีค่ำใกล้เคียง 1 แสดงว่ำควำมแปรปรวนของ
ลกัษณะนัน้ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกพนัธุกรรม แต่ในทำงกลบักนัหำกค่ำใกล้เคยีง 0 แสดงว่ำควำมแปรปรวน
ของลกัษณะนัน้เป็นผลมำจำกพนัธุกรรมไม่มำกนักส่วนใหญ่มำจำกสภำพแวดล้อม ซึ่งในปลำนัน้ค่ำอตัรำ
พนัธุกรรมทีจ่ดัว่ำต ่ำจะมคีำ่ตัง้แต่ 0.15 ลงไป สว่นคำ่ทีต่ ่ำกว่ำ 0.3 แต่สงูกว่ำ 0.15 จดัเป็นคำ่ปำนกลำง และคำ่
อตัรำพนัธุกรรมตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไป จดัว่ำมคีำ่สงู (Tave, 1986) 

กำรประเมนิค่ำอตัรำพนัธุกรรมนัน้ สำมำรถประเมนิและมวีธิกีำรค ำนวณไดห้ลำยวธิคีอื กำรวเิครำะห์
ควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติ (correlation between relatives) โดยวำงแผนกำรผสมพันธุ์ศึกษำค่ำควำม
แปรปรวนของลกัษณะปรำกฏในกลุ่มปลำที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงเครอืญำติในระดบัต่ำงๆ กนั กำรวิเครำะห์
สมกำรถดถอยของรุ่นลูกต่อรุ่นพ่อแม่ (regression of offsprings on parents) วธินีี้อำศยัหลกักำรทีว่่ำค่ำเฉลี่ย
ของลกูถกูก ำหนดโดยคำ่เฉลีย่ของพอ่แม ่โดยใหข้อ้มลูพอ่แมเ่ป็นตวัแปรอสิระ (X) และขอ้มลูของลกูเป็นตวัแปร
ตำม (Y) ตำมสมกำร Y = a + bX ค่ำควำมลำดชนั (slope, b) จะเป็นตวัก ำหนดค่ำอตัรำพนัธุกรรม และกำร
ประเมินจำกผลตอบสนองของกำรคดัเลือก ซึ่งเรียกว่ำ “อตัรำพนัธุกรรมประจักษ์” (realized heritability) 
ค ำนวณไดจ้ำกสมกำร h2= R/S เมือ่ R คอืคำ่ตอบสนองกำรคดัเลอืก และ S คอืคำ่แตกต่ำงของลกัษณะในรุน่ลกู
ทีต่่ำงจำกคำ่เฉลีย่ในประชำกรรุน่พอ่แม ่(Falconer, 1989) 

2. สหสมัพนัธ์ทำงพนัธุกรรม (genetic correlation, rG) เป็นแสดงถงึควำมสมัพนัธข์องลกัษณะ    สอง
ลกัษณะซึ่งเกดิอทิธิพลจำกพนัธุกรรมและส่วนใหญ่ควำมสมัพนัธ์นี้เ ป็นผลมำจำกเหตุ 2 ประกำรคอื กำรที่
ลกัษณะทัง้สองนัน้ต่ำงถูกควบคุมโดยยนี (gene) ตวัเดียวกนัหรอือกีนัยหนึ่งคอืยนีหนึ่งมผีลในกำรควบคุม
ลกัษณะมำกกว่ำหนึ่งลักษณะ (pleiotropy) และเกดิจำกกำรที่ยนีหรอืกลุ่มของยนีที่ควบคุมลกัษณะทัง้สอง
ต ำแหน่งอยู่บนโครโมโซมเดียวกนั ( linkage) ซึ่งจำกสำเหตุนี้ท ำให้ยนีเหล่ำนี้จะถูกถ่ำยทอดไปด้วยกนัและ   
แยกออกจำกกนัเมื่อเกดิกำรแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซม (crossing over) เท่ำนัน้ ควำมสมัพนัธ์ของสอง
ลักษณะอำจจะเป็นแบบสนับสนุนซึ่งกันและกัน เรียกว่ำ synergistic effect หรือเป็นแบบขัดแย้งกัน 
(antagonistic effect) ค่ำสหสมัพนัธพ์นัธุกรรมระหว่ำงสองลกัษณะมคี่ำตัง้แต่ +1 ถงึ -1 ถำ้ค่ำเป็นบวกแสดงว่ำ
ลกัษณะทัง้สองเมื่อเกดิกำรเปลีย่นแปลงจะเปลีย่นไปในทศิทำงเดยีวกนั แต่หำกค่ำเป็นลบแสดงว่ำลกัษณะทัง้
สองจะมคีวำมสมัพนัธ์ตรงกนัขำ้ม หำกค่ำเป็นศนูยแ์สดงว่ำลกัษณะทัง้สองไม่มคีวำมสมัพนัธ์กนั กำรประมำณ
ค่ำสหสมัพนัธท์ัง้พนัธุกรรมและลกัษณะปรำกฏสำมำรถประเมนิไดจ้ำกควำมสมัพนัธท์ำงเครอืญำต ิซึง่เป็นกำร
วเิครำะหค์่ำ variance และ co-variance และค ำนวณไดจ้ำกค่ำตอบสนองของกำรคดัเลอืกในประชำกรผ่ำนกำร
คดัเลอืกแต่ละลกัษณะไปพรอ้ม ๆ กนั (Falconer, 1989) 

จำกกำรศกึษำวจิยัประเมนิคำ่กำรถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรม ไดแ้ก ่คำ่อตัรำพนัธุกรรม และคำ่สหสมัพนัธ์
ทำงพนัธุกรรม ในลกัษณะต่ำง ๆ ทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิของปลำกดแกว้ ซึง่จะไดน้ ำผลกำรประเมนิค่ำ
ทำงพนัธุศำสตร์เหล่ำนี้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงพนัธุ์และจดักำรพ่อแม่พนัธุ์ตำมหลกัพนัธุศำสตร์ 
เพื่อทีจ่ะท ำใหก้ำรเพำะเลีย้งปลำกดแกว้มปีระสทิธภิำพและยัง่ยนื กำรประเมนิค่ำทำงพนัธุกรรมใชว้ธิวีเิครำะห์
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพีน้่อง (sib analysis) ในระดบัพีน้่องร่วมพ่อแม่เดยีวกนั (full-sib) และพีน้่องร่วมพ่อแต่
ต่ำงแม่ (half-sib) โดยใช้วิธีวำงแผนกำรทดลองแบบ nested analysis of variances กำรศึกษำใช้สำยพนัธุ์
ปลำกดแกว้ทีเ่ลีย้ง ณ ศนูยพ์ฒันำประมงน ้ำจดืพษิณุโลกเป็นรุน่ที ่2 ซึง่เริม่แรกไดเ้กบ็รวบรวมพนัธุป์ลำมำจำก
แมน่ ้ำน่ำน คดัพอ่แมพ่นัธุท์ีพ่รอ้มจะผสมพนัธุไ์ดพ้อ่พนัธุ ์6 ตวั ผสมกบัแมพ่นัธุ ์12 ตวั ด ำเนินกำรวำงแผนผสม
พนัธุแ์บบ nested design (Sokal and Rohlf, 1981) โดยใชน้ ้ำเชือ้ของพอ่ปลำแต่ละตวัผสมกบัไขข่องแมป่ลำ 2 
ตวั ไขท่ีไ่ดร้บักำรผสมแลว้ของแมป่ลำแต่ละตวัจะสุม่ไปฟักและอนุบำลต่อแมล่ะ 2 ซ ้ำ (ภำพที ่13) 
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ภาพที่ 13 แสดงการวางแผนการผสมพ่อแม่พันธุ์ปลากดแก้วแบบ full-sib และ half-sib ทั้งหมด 12 
ครอบครัวๆ ละ 2 ซ้้า (ดัดแปลงจาก สุภัทรา และคณะ, 2544) 
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จำกกำรศกึษำพบว่ำอตัรำพนัธุกรรมเฉลีย่ของลกัษณะควำมยำวและน ้ำหนักทีอ่ำยุ 30, 90, 180, 270, 

330 และ 360 วนั มคี่ำระหว่ำง 0.01-0.58 โดยจะมคี่ำเพิม่ขึน้เมื่อปลำมอีำยุเพิม่ขึน้ ค่ำอตัรำพนัธุกรรมเฉลี่ย
ของอตัรำกำรเจรญิเตบิโตโดยควำมยำวและน ้ำหนักทีอ่ำยุ 30, 90, 180 และ 270 วนั มคี่ำระหว่ำง 0.07-0.59 
สว่นในลกัษณะอตัรำกำรปฏสินธแิละอตัรำฟักมคีำ่เฉลีย่เป็น 0.06 และ 0.10 ตำมล ำดบั อตัรำรอดตำยทีอ่ำย ุ30 
วนั มคี่ำอตัรำพนัธุกรรมเฉลีย่ 0.34 อตัรำแลกเนื้อและอตัรำน ้ำหนักทีเ่พิม่ในช่วงอำยุ 30-90 วนั และ 120-330 
วนั มคี่ำอตัรำพนัธุกรรมเฉลี่ย 0.24 และ 0.14 และ 0.22 และ 0.06 ตำมล ำดบั และเปอร์เซ็นต์เนื้อทีอ่ำยุ 360 
วนั มคีำ่อตัรำพนัธุกรรมเฉลีย่ 0.37 (สภุทัรำ และคณะ, 2544) 

สภุทัรำ และคณะ (2556) ไดศ้กึษำกำรตอบสนองในดำ้นกำรเจรญิเตบิโตและอตัรำรอดของปลำกดแกว้
ทีผ่่ำนกำรคดัเลอืก โดยเปรยีบเทยีบกำรเจรญิเตบิโตและอตัรำกำรรอดของปลำกดแกว้กลุ่มทีผ่่ำนกำรคดัเลอืก
ได ้1 รุ่น กบัประชำกรกลุ่มควบคุมทีอ่ำยุ 16 เดอืน ในกระชงัขนำด 4.5 ลูกบำศกเ์มตร ณ ศนูยว์จิยัและพฒันำ
พนัธุกรรมสตัว์น ้ำอุตรดติถ์ พบว่ำปลำกดแกว้ทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกได้ 1 รุ่น มคี่ำอตัรำพนัธุกรรมประจกัษ์ของ
ลกัษณะกำรเจรญิเตบิโตโดยควำมยำวและน ้ำหนกัทีอ่ำย ุ6 เดอืน เป็น 0.649 และ 0.594 ซึง่ถอืว่ำมคีำ่สงู แสดง
ให้เห็นว่ำวธิกีำรคดัเลอืกแบบหมู่สำมำรถน ำมำใช้ปรบัปรุงอตัรำกำรเจรญิเตบิโตของปลำกดแก้วใหด้ขี ึน้ได้ 
อย่ำงไรกต็ำมเมื่อเปรยีบเทยีบกำรเจรญิเตบิโตและอตัรำรอดของปลำกดแกว้อำยุ 16 เดอืน ระหว่ำงกลุ่มทีผ่ำ่น
กำรคดัเลือกรุ่นที่ 1 และกลุ่มควบคุม พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยควำมยำว น ้ำหนัก อตัรำกำรเจรญิเติบโตจ ำเพำะโดย
น ้ำหนกั และอตัรำรอดไมแ่ตกต่ำงกนั ทัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้หค้วำมเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรคดัเลอืกด ำเนินกำรเพยีงแค ่1 
รุ่น จึงไม่สำมำรถวัดควำมแตกต่ำงได้ โดยปกติแล้วกำรทดสอบกำรตอบสนองของกำรคัดเลือกควรจะ
ด ำเนินกำรเมื่อประชำกรไดผ้่ำนกำรคดัเลอืกได ้2-3 รุ่น แต่อย่ำงไรกต็ำมค่ำอตัรำพนัธุกรรมประจกัษ์ทีป่ระเมนิ
ไดม้คีำ่คอ่นขำ้งสงู จงึมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะด ำเนินกำรปรบัปรุงลกัษณะกำรเจรญิเตบิโตของปลำกดแกว้ใหด้ขี ึน้
ในอนำคต  

ต่อมำโกศล และคณะ (อยู่ในระหว่ำงตพีมิพ)์ ประเมนิค่ำกำรตอบสนองของกำรคดัเลอืก (response to 
selection, R) และค่ำอตัรำพนัธุกรรมประจกัษ์ (realized heritability, h2

R) ของปลำกดแกว้ทีป่รบัปรุงลกัษณะ
กำรเจรญิเตบิโตโดยวธิคีดัเลอืกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นที ่2 ซึ่งเป็นปลำกดแกว้ทีป่รบัปรุงพนัธุ์มำจำก
ปลำรุ่นที ่1 (สุภทัรำ และคณะ, 2544) โดยเปรยีบเทยีบกบัประชำกรกลุ่มควบคุม (unselected control) ทีอ่ำยุ 
12 และ 15 เดอืน ในบ่อดนิขนำด 600 ตร.ม. ณ ศนูยว์จิยัและพฒันำพนัธุกรรมสตัว์น ้ำอุตรดติถ์ ผลกำรศกึษำ
พบว่ำ ปลำกดแกว้กลุ่มคดัเลอืกรุน่ที ่2 ประเมนิคำ่ R โดยควำมยำวและน ้ำหนกัได ้0.42 เซนตเิมตร และ 11.46 
กรมั ตำมล ำดบั และมคี่ำ h2

R ของควำมยำวและน ้ำหนักทีอ่ำยุ 12 เดอืนเป็น 0.34 และ 0.50 ตำมล ำดบั ซึง่ถอื
ว่ำมคี่ำค่อนขำ้งสงู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปลำกดแกว้ 2 ชุดทีอ่ำยุ 15 เดอืน พบว่ำค่ำเฉลีย่ควำมยำวและน ้ำหนกั
ในกลุ่มทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกรุน่ที ่2 มคี่ำ 41.5 เซนตเิมตร และ 626.0 กรมั ตำมล ำดบั ส่วนประชำกรกลุ่มควบคมุ
มีค่ำเฉลี่ย 40.4 เซนติเมตร และ 547.1 กรมั ตำมล ำดบั ซึ่งประชำกรกลุ่มคดัเลือกรุ่นที่ 2 มีควำมยำวและ
น ้ำหนักเฉลีย่มำกกว่ำกลุ่มควบคุมคดิเป็น 2.7% และ 14.0% ตำมล ำดบั ซึง่มคีวำมแตกต่ำงทำงสถติ ิ(p<0.05) 
ประชำกรปลำกดแก้วทัง้ 2 กลุ่มมอีตัรำรอดไม่แตกต่ำงกนั (100%) จำกผลกำรศกึษำครัง้นี้แสดงให้เห็นว่ำ
วธิกีำรคดัเลอืกแบบหมูส่ำมำรถน ำไปใชป้รบัปรงุอตัรำกำรเจรญิเตบิโตของปลำกดแกว้ใหด้ขี ึน้ได ้
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แนวทางการจดัการพนัธกุรรมพ่อแม่พนัธุ์ 

การจดัการพนัธุกรรมของพ่อแมพ่นัธุ ์(broodstock management) เพือ่การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้า หมายถงึ 
กระบวนการในการวางแผนการผสมพนัธุ์ทัง้ในดา้นจ านวนพ่อแม่พนัธุ์ วธิกีารผสมพนัธุ์ และการน าสตัว์น ้ารุ่น
ใหม่มาทดแทนพ่อแม่พนัธุช์ุดเก่าตลอดจนควบคุมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงเพาะฟักโดยมวีตัถุประสงคค์อื 
รกัษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสายพนัธุ์ไวใ้นระดบัทีเ่หมาะสมเพยีงพอต่อการปรบัปรงุพนัธุ ์ป้องกนั
การเกิดการผสมเลือดชิดหรือจัดการให้เกิดการผสมเลือดชิดน้อยที่สุด และควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
พนัธุกรรมใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ ีเพื่อใหไ้ดส้ายพนัธุท์ีด่ขี ึน้ดว้ยวธิกีารปรบัปรงุพนัธุ์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม (Tave, 
1999: อุทัยรัตน์, 2551) จะเห็นได้ว่าการจัดการพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ที่ดีมีความส าคัญตัง้แต่เริ่ม
กระบวนการน าพอ่แม่พนัธุจ์ากธรรมชาตมิาปรบัสภาพใหเ้ขา้กบัสภาวะการเพาะเลี้ยงในทีก่กัขงัจนไดป้ระชากร
เริ่มต้นเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ า  (Broodstock/Aquaculture stock) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า 
กระบวนการโดเมสตเิคชนั (domestication) โดยความหมายของกระบวนการโดเมสตเิคชนัในสตัว์น ้า หมายถงึ 
“การทีส่ ิง่แวดลอ้มในสภาพการเพาะเลีย้ง การจดัการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโรงเพาะฟัก และการคดัเลอืกโดยมนุษย ์
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม และลกัษณะปรากฏของสิง่มชีวีติทีม่ตีน้ก าเนิดจากธรรมชาตเิมือ่น ามา
เพาะเลีย้งหลายๆ ชัว่อาย”ุ (อทุยัรตัน์, 2551) ซึง่จะเกดิผลดตี่อการปรบัตวัของสายพนัธุไ์ดต้่อไป เชน่ ประชากร
ดงักล่าวอาจปรบัตวัใหส้ามารถอยู่รอดได้ในสภาพการเลี้ยงทีห่นาแน่น มคีวามสามารถในการยอมรบัและใช้
ประโยชน์จากอาหารส าเรจ็รปูไดด้ขี ึน้ สามารถเจรญิพนัธุไ์ดใ้นบ่อเลีย้ง เป็นตน้  

การจดัการพนัธกุรรมพ่อแม่พนัธุป์ลากดแก้ว 

ในปลากดแกว้ซึ่งเป็นปลาพื้นเมอืงนัน้ท าได้โดยน าพ่อแม่พนัธุ์ทีร่วบรวมจากแหล่งน ้าธรรมชาตแิละ
น ามาเลี้ยงใหม้คีวามสมบูรณ์เพศในบ่อดนิ หรอื เป็นปลาทีค่ดัเลอืกมาจากลูกปลาทีเ่ลี้ยงในบ่อดนิทีม่ลีกัษณะ
เด่น น ามาเลีย้งใหเ้ป็นพ่อแม่พนัธุไ์ดต้่อไป ดงัจะเหน็ไดว้่าตัง้แต่อดตีนัน้เริม่ตน้เป็นการรวบรวมพ่อแมพ่นัธุจ์าก
ธรรมชาติ และต่อมาจึงเลี้ยงในบ่อดินจนกระทัง่กลายเป็นพ่อแม่พนัธุ์ได้ แต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาถึงความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมของประชากรปลากดแกว้ในธรรมชาต ิและในระบบการเลีย้ง ซึง่อาจเสีย่งต่อการผสม
เลอืดชดิไดห้ากน าพ่อแม่พนัธุ์จากธรรมชาตมิาเพยีงน้อยคู่ ดงันัน้ในการเริม่สรา้งประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยง
ปลากดแกว้ จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องค านึงถงึการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมทีจ่ะเกดิขึน้โดยทัง้นี้มวีตัถุประสงค์
โดยรวมทีจ่ะใหไ้ดป้ระชากรปลาทีป่รบัตวัไดด้ใีนสภาพการเพาะเลีย้ง ในขณะเดยีวกนักย็งัคงความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมเพยีงพอทีจ่ะไม่สูญเสยีความสามารถในการรบัมอืกบัสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป และไม่
เกดิการผสมเลอืดชดิ อกีทัง้ domestication อาจจะมผีล (ทางบวก หรอื ทางลบ) หรอืไมม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโต
นัน้ยังขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ หากมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะไม่มีผลเสียต่อลักษณะการ
เจรญิเตบิโต ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัเชน่การศกึษาในปลาเรนโบวเ์ทราท ์พบว่าปลาทีผ่า่นการ domestication โดย
มกีารคดัเลอืกเพื่อเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต มคีวามเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมไปในทางเพิม่การเจรญิเตบิโต
และเพิม่สมัประสทิธิค์วามสมบูรณ์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประชากรธรรมชาต ิ(Tymchuk and Devlin, 2005) โดย 
อุทยัรตัน์ (2543, 2551) ได้ใหข้อ้แนะน าเพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัเิพื่อคงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
ประชากรปลาเพื่อการเพาะเลี้ยงไว ้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการคงความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ประชากรปลากดแกว้ไว ้ดงัต่อไปนี้  
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1. ประชากรเริม่ตน้ ควรน าปลาจากแหล่งทีม่แีนวโน้มว่าจะมลีกัษณะทีส่ าคญัทางเศรษฐกจิดกีว่า 
แหล่งอืน่มาเลีย้ง โดยไมจ่ าเป็นตอ้งน าปลาพอ่แมพ่นัธุ์มาจากทกุประชากรในธรรมชาต ิ 

 เนื่องจากประชากรเริ่มต้นที่ใช้ในการคัดเลือก (selection) ต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีความ
แปรปรวนทางพนัธุกรรม (genetic variability) ของลกัษณะทีต่้องการคดัเลือกมากพอทีจ่ะท าให้การคดัเลือก
ประสบผลส าเรจ็ กล่าวคอื มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัหลายลกัษณะหรอืมหีลายจโีนไทพ ์(genotype) และลกัษณะ
ทีพ่บว่าแตกต่างกนันัน้จะต้องเป็นความแตกต่างอนัเนื่องมาจากพนัธุกรรมไม่ใช่สภาพแวดล้อม มฉิะนัน้การ
ปรบัปรุงพนัธุ์จะประสบความลม้เหลว เพราะความแตกต่างอนัเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มไม่สามารถถ่ายทอด
ไปยงัรุน่ต่อๆ ไปได ้

การตรวจสอบประชากรของสตัวว์่ามคีวามแปรปรวนทางพนัธุกรรมของลกัษณะทีต่อ้งการคดัเลอืกอยู่
เพยีงพอหรอืไม่นัน้ ท าไดโ้ดยการใชแ้ผนการผสมพนัธุ์ (mating design) แบบใดแบบหนึ่ง หรอืตรวจสอบดว้ย
เครื่องหมายพนัธุกรรม (genetic marker) เพื่อประเมนิหาชนิดและปรมิาณความแปรปรวนทางพนัธุกรรมแบบ
ต่างๆ ในกรณีทีป่ระชากรทีน่ ามาคดัเลอืกมคีวามแปรปรวนทางพนัธุกรรมของลกัษณะทีต่อ้งการคดัเลอืกอยูแ่ลว้ 
ก็น าไปใชเ้ป็นประชากรเริม่ต้นได้เลย แต่ถ้าประชากรนัน้มคีวามแปรปรวนทางพนัธุกรรมต ่าหรอืไม่มคีวาม
แปรปรวนทางพนัธุกรรมของลกัษณะทีต่อ้งการ กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งความแปรปรวนทางพนัธุกรรมขึน้มา โดย
ใชว้ธิผีสมพนัธุ์กบัประชากรอื่นๆ ซึ่งมคีวามแปรปรวนทางพนัธุกรรมไม่ต ่ากว่าประชากรเดมิ เพื่อเพิม่ความ
หลากหลายของลกัษณะทีต่อ้งการคดัเลอืก 

2. ใชพ้่อแม่พนัธุ์จ านวนมาก โดยค่า Ne, Effective population size หมายถงึจ านวนสมาชกิ (พ่อแม่
พนัธุ์) บางส่วนในประชากรทีส่ามารถสบืพนัธุ์และส่งต่ออลัลลิ (ยนี) ไปใหรุ้่นลูก ซึง่ Ne เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั
มากต่อประชากร เป็นตวัก าหนดทศิทางการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางพนัธุกรรมของประชากร การ
สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม ความเสี่ยงและผลกระทบจากการผสมเลือดชิด ( inbreeding 
depression) 

Ne ในประชากรโรงเพาะฟักมกัเป็นประชากรขนาดเล็ก มจี านวนพ่อแม่พนัธุ์ไม่มาก แมจ้ะพยายาม
หลกีเลี่ยงการผสมเลอืดชดิ แต่ถ้าไม่มกีารตดิตามพนัธุ์ประวตั ิการผสมพนัธุ์แบบสุ่มอย่างเดยีวย่อมท าใหเ้กดิ
การผสมเลือดชดิอย่างแน่นอน ทัง้นี้ด้วยความจรงิที่ว่า Ne มคีวามสมัพนัธ์ในทางกลบักนักบัระดบัการผสม 
เลอืดชดิ (F = 1/2Ne) ดงันัน้ถ้าต้องการหลกีเลี่ยง การผสมเลอืดชดิจงึจ าเป็นต้องท าความเขา้ใจกบัค่านี้ให้ดี   
ในทีน่ี้ขอสรปุขอ้สงัเกตเกีย่วกบัคา่ Ne เพือ่ชว่ยใหก้ารจดัการพอ่แมพ่นัธุท์ าไดถ้กูตอ้ง ดงันี้ 

(1) Ne ไม่เท่ากบัจ านวนพอ่แม่พนัธุท์ีใ่ชเ้พาะพนัธุท์ ัง้หมด แต่จะรวมถงึพ่อแม่พนัธุท์ีน่ าลกูไป
ใชเ้ป็นพอ่แมพ่นัธุต์่อไปเทา่นัน้ 

(2) Ne จะเท่ากบัจ านวนพ่อ+แม่ เมื่อมกีารผสมพนัธุ์แบบ 1:1 (พ่อ=แม่) เท่านัน้ หากจ านวน
พอ่ไมเ่ทา่กบัแม ่Ne ค านวณไดจ้ากสตูร Ne = 4NmNf/ (Nm+ Nf) 
  (3) Ne จะมคีา่ลดลงเมือ่น าลกูจากแต่ละครอบครวัไปใชเ้ป็นพอ่แมพ่นัธุไ์มเ่ทา่กนั (variance of 
family size) Ne ค านวณไดจ้าก Ne UR = 4Ne/(Vk+2) 

กรณีนี้เกดิขึน้ไดบ้่อยมาก เมื่อพจิารณาจากความจรงิทีว่่าถา้การผสมพนัธุท์ าโดยปล่อยให้
ไข่ปลาฟักรวมกนั อตัราฟักอาจไม่เท่ากนั นอกจากนัน้อตัรารอดก็อาจไม่เท่ากนั วิธีการเดียวที่จะลดความ
แปรปรวนอนัเนื่องจากจ านวนลูก/ครอบครวั กโ็ดยการเลี้ยงปลาแต่ละครอบครวัแยกกนั จนกว่าปลาจะแขง็แรง
และมอีตัราการรอดตายสงู แลว้จงึน าลกูจ านวนเทา่ๆ กนัจากแต่ละครอบครวั มาเลีย้งเป็นพอ่แมพ่นัธุต์่อไป  
  (4) ชัว่อายุทีม่ ีNe ต ่าจะมอีทิธพิลท าใหค้่าเฉลีย่ Ne สะสมจากหลายชัว่อายุลดลง เช่น ตลอด
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ชว่งเวลา 5 ชัว่อายขุองประชากรพอ่แมพ่นัธุป์ระชากรหนึ่งมคีา่ Ne เทา่กบั 50, 10, 65, 85 และ 100 ตามล าดบั 
สามารถค านวณคา่ Ne เฉลีย่ไดจ้าก harmonic mean 

1/Ne mean  = 1/5(1/50 + 1/10 + 1/65 + 1/85 + 1/100) 
           = 0.2(0.02 + 0.10 + 0.01538 + 0.01176 + 0.01) 

        = 0.031428 
      Ne mean   = 31.82 

จะเห็นว่า เมื่อ Ne ลดลงเหลือ 10 ในชัว่อายุที่ 2 แม้จะเพิม่ขึ้นกว่า 6 เท่าใน 3 ชัว่อายุ
ต่อมา กช็ว่ยเพิม่ Ne ไดไ้มม่ากนกั  

ซึ่งมผีู้เสนอแนะระดบั Ne ที่ยอมรบัได้ไว้ต่างๆ กนั Tave (1993) แนะน าว่า ประชากรส าหรบัการ
เพาะเลีย้งควรมคี่า Ne ระหว่าง 45-50 ส่วน Gjerd (1993) และ Jorstad and Naevdal (1996) แนะน าว่าในการ
จดัการประชากรปลากลุ่มซลัโมนิดส ์ควรรกัษาระดบั Ne ไวไ้มต่ ่ากว่า 100 ต่อชัว่อาย ุสว่น Pante et al. (2001) 
แนะน าว่าในการจดัการพนัธุกรรมปลาเรนโบว์เทราท ์(Oncorhynchus mykiss) ควรรกัษาค่า Ne ในระดบัปาน
กลาง (25-94) พรอ้มไปกบัการจบัคูผ่สมพนัธุ์อยา่งเขม้งวด เพือ่ไมใ่หเ้กดิการผสมเลอืดชดิ  

3. ระวงัใหเ้กดิการผสมเลอืดชดิ (inbreeding) หรอืการผสมพนัธุ์ระหว่างเครอืญาติน้อยทีสุ่ด และควรมี
คดัเลอืก (selection) เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมเป็นไปในทศิทางทีต่อ้งการและเป็นการก าจดั
ผลเสยีจากการผสมเลอืดชดิ อยา่งไรกต็ามตอ้งระวงัผลทางออ้มทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่อาจมผีลในทางลบ 

อย่างไรกต็ามดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่าประชากรพอ่แม่พนัธุ์ทีใ่ชใ้นโรงเพาะฟักเป็นประชากรขนาด
เล็ก หากไม่มกีารตดิเครื่องหมายตดิตามพนัธุ์ประวตัอิย่างถูกต้อง การผสมเลอืดชดิจะเกดิขึน้อย่างหลีกเลีย่ง
ไม่ได้ จากการศกึษาในปลา rainbow trout พบว่าถ้าระดบัการผสมเลอืดชดิเท่ากบัหรอืมากกว่า 18% จะเกดิ
ผลเสยีต่อลกัษณะต่าง ๆ อย่างรุนแรง อย่างไรกต็ามไม่มขีอ้มลูทีแ่สดงว่าระดบัการผสมเลอืดชดิเท่าไรจงึจะเริม่
เกดิผลเสยี Tave (1999) แนะน าว่าเกษตรกรควรก าหนดระดบัการผสมเลอืดชดิทีป่ระมาณ 5-10% เป็นระดบัที่
ยอมรบัได ้แต่ตอ้งยอมรบัว่า ถา้ตัง้คา่ทีส่ามารถยอมรบัไดต้ ่า กจ็ะตอ้งใชว้ธิกีารจดัการพอ่แมพ่นัธุ์ทียุ่่งยาก และ
สิ้นเปลอืงค่าใชจ้่าย ในขณะทีถ่้ายอมรบัการผสมเลอืดชดิในระดบัสูงการจดัการจะง่าย ไม่สิ้นเปลอืงมาก แต่
ผลเสยีทางพนัธุกรรมกจ็ะเกดิขึน้แน่นอน 

4. เมื่อความหลากหลายทางพนัธุกรรมลดลงมาก ควรน าพ่อแม่พนัธุ์จากประชากรอื่นมาผสมโดย
ประชากรดงักล่าวต้องมคี่าเฉลี่ยของลกัษณะทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัไม่ด้อยไปกว่าประชากรเดมิ ประชากรที่
น ามาใหมอ่าจเป็นประชากรจากธรรมชาต ิหรอืเป็นประชากรจากโรงเพาะฟักอืน่กไ็ด ้หรอือาจจะเลีย้งปลา สาย
พนัธุต์่างๆ ไวอ้ยา่งน้อย 3 สายพนัธุ ์สายพนัธุล์ะไมต่ ่ากว่า 100 ตวั และท าการผสมไขวส้ายพนัธุ์  
 
การเกบ็น ้าเช้ือโดยวิธีแช่แขง็ (spermatozoa cryopreservation) 

การรกัษาเชือ้พนัธุส์ตัวน์ ้าโดยวธิเีกบ็น ้าเชือ้แบบแชแ่ขง็ (spermatozoa cryopreservation) เป็นวธิกีาร
หนึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพอ่พนัธุป์ลาทีม่คีวามส าคญั โดยการเกบ็
รกัษาน ้าเชือ้ระยะยาวโดยวธิแีชแ่ขง็ เป็นการรกัษาสเปิรม์ไวท้ีอุ่ณหภมูติ ่ากว่าจุดเยอืกแขง็ โดยทัว่ไปจะเกบ็ใน
ไนโตรเจนเหลวทีอุ่ณหภูม ิ–196 องศาเซลเซยีส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมทิีส่ามารถคงสภาพเซลล์สิง่มชีวีติไว้ได้ 
เนื่องจากในชว่งอณุหภมูนิี้ท าใหก้ลไกการท างานของเซลลม์อีตัราเกอืบเป็นศนูย ์หากเซลลไ์มเ่กดิความเสยีหาย
ขึ้นเสียก่อนในระหว่างขัน้ตอนการลดอุณหภูมิ (Wolf and Bryant, 2001) ตามหลักการแช่แข็งนัน้ การลด
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อณุหภมูลิงอยา่งรวดเรว็และเหมาะสมจะสามารถท าใหส้เปิรม์รอดตายในสภาพแชเ่ยอืกแขง็ได ้เนื่องจากการลด
อณุหภมูอิยา่งรวดเรว็จะท าใหน้ ้าภายในเซลลไ์หลออกไม่ทนั อยา่งไรกต็าม การลดอณุหภมูอิยา่งรวดเรว็เกนิไป
จะท าให้เกดิเกล็ดน ้าแขง็ (ice crystallization) ขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งเป็นอนัตรายต่อเซลล์เช่นกนั (McAndrew 
etal., 1995) ดงันัน้การเกบ็โดยวธินีี้ตอ้งใชน้ ้ายาเจอืจางน ้าเชือ้หรอืเอก็เทนเดอร ์(extender) ซึง่ผสมสารทีช่่วย
ป้องกนัความเสยีหายใหก้บัเซลล์ระหว่างกระบวนการลดอุณหภูม ิสารเหล่านี้เรยีกว่า “ไครโอโพรเทคแทนท์” 
(cryoprotectant) ไดแ้ก ่กลเีซอรอลไดเมธลิซลัฟอกไซด ์(DMSO) อลักอฮอลแ์ละน ้าตาลชนิดต่างๆ เป็นตน้ สาร
เหล่านี้จะช่วยป้องกนัการเกดิเกลด็น ้าแขง็ภายในเซลล ์ป้องกนัเซลล์เหีย่ว ป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการ
เสยีสมดุลยข์องเกลอืแร่และอเิลค็โตรไลท ์และยงัสามารถช่วยคงคุณสมบตัขิองเยื่อหุม้เซลล ์และเยื่อหุม้ออการ์
แนลล์ การเกบ็รกัษาโดยวธิแีช่แขง็ตอ้งก าหนดระยะเวลาใหเ้ซลลป์รบัตวักบัสารละลาย (equilibration) ก าหนด
อตัราลดอุณหภูม ิลกัษณะหลอดแช่แขง็ ซึง่ถา้มกีารปฏบิตัถิูกตอ้งและเหมาะสมกบัปลาแต่ละชนิด จะสามารถ
เกบ็รกัษาน ้าเชือ้ไดน้านหลายปี (กฤษณ์, 2536)  

การเก็บรกัษาน ้าเช้ือปลากดแก้วโดยวิธีแช่แขง็ วิศณุพร (2555) รายงานการเก็บรกัษาน ้าเชื้อ
ปลากดแกว้โดยวธิแีชแ่ขง็ โดยการเจอืจางน ้าเชือ้ดว้ยน ้ายา 6% fructose หรอื 5% glucose และผสมเมธานอล
เขม้ขน้ 10% (v/v) เป็นสารไครโอโพรเทคแทนท ์ซึง่เป็นสารทีช่ว่ยปกป้องสเปิรม์ใหร้อดตายจากกระบวนการแช่
แข็ง ท าการแช่แข็งด้วยวิธีใช้ไอไนโตรเจนเหลวโดยใช้อัตราลดอุณหภูมิ (freezing rate) 2 หรือ 5 องศา
เซลเซียส/นาที แช่แข็งน ้าเชื้อนาน 20 นาที แล้วน าไปเก็บรกัษาในไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศา
เซลเซยีส หลงัจากเกบ็รกัษาไวน้าน 7-360 วนั น าน ้าเชือ้แชแ่ขง็ออกมาละลายในน ้าอณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส 
นาน 8 วนิาท ีแล้วน าไปใชผ้สมเทยีมโดยใชน้ ้าเชื้อต่อไข่ในอตัรา 0.5 ต่อไข่ 66.67 กรมั พบว่าน ้าเชื้อแช่แขง็
และน ้าเชือ้สดสง่ผลใหไ้ขม่อีตัราฟัก 49.79 และ 48.15% ซึง่ไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ

วิธีการเกบ็รกัษาน ้าเช้ือปลากดแก้วโดยวิธีแช่แขง็ 
1. เก็บน ้าเชื้อปลากดแก้วจากถุงอณัฑะของปลาที่สมบูรณ์เพศ โดยฉีดฮอร์โมน buserelin acetate 

ร่วมกบั domporidone ในอตัรา 10 g และ 10 มลิลกิรมั/กก. ตามล าดบัพกัปลาไวใ้นบ่อปนูหรอืกระชงันานไม่
ต ่ากว่า 18 ชม 

2. น าปลาไปวางยาสลบโดยแช่ปลาในน ้าที่ผสมน ้ายา MS-222 เข้มข้น 15-125 ppm หรือน ้ามัน
กานพลู (Clove oil) เขม้ขน้ 40-60 ppm เมื่อปลาสลบแลว้ใชม้ดีผ่าตดัผ่าทอ้งตามยาว อณัฑะปลากดแกว้จะอยู่
บรเิวณชอ่งทอ้งดา้นบนตดิกบัไตสว่นหน้า (anterior kidney) ใชฟ้อรเ์ซบ็และกรรไกรผา่ตดัคบีตดัอณัฑะปลากด
แกว้ซึง่มลีกัษณะเป็นพสูขีาว 2 พอูอกจากตวัปลา น าไปลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าเกลอืเขม้ขน้ 0.9% (normal 
saline)  

3. เก็บน ้าเชื้อจากอณัฑะ ใช้กรรไกรผ่าตัดตัดถุงอณัฑะเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในถุงพลาสติกซิปล็อค 
(ziplock bag) ทีเ่ตมิน ้ายาเจอืจางน ้าเชื้อคอื 6% fructose หรอื 5% glucose ปรมิาตร 1 มลิลลิติร เพื่อป้องกนั
ไมใ่หส้เปิรม์เคลื่อนไหวจากการปนเป้ือนเลอืดหรอืน ้าจดื จากนัน้ใชข้วดหรอืวสัดุกลมบดคลงึถุงพลาสตกิเพื่อรดี
ให้น ้าเชื้อไหลออกจากชิ้นอณัฑะ บดจนกระทัง่สงัเกตสีของถุงอณัฑะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงคล ้าเปิด
ถุงพลาสตกิเทน ้าเชือ้ผ่านผา้โอล่อนเพื่อกรองเนื้อเยื่ออณัฑะออกจากน ้าเชือ้ น าน ้าเชือ้ทีไ่ดไ้ปค านวณปรมิาตร
เพือ่น าไปแชแ่ขง็ต่อไป 

4. เจอืจางน ้าเชือ้ดว้ยน ้ายา 6% fructose หรอื 5% glucose อตัราเจอืจาง 5 เท่า (น ้าเชื้อ 1 มลิลลิติร
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ต่อน ้ายาฯ 4 มลิลลิติร) และผสมสารเมธานอลใหม้คีวามเขม้ขน้สุดทา้ยที ่10% (v/v) บรรจุสารละลายน ้าเชือ้ใส่
หลอดส าหรับแช่แข็ง (straws) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ปล่อยให้สเปิร์มปรับตัวกับน ้ายา (equilibration) ที่
อณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส นาน 15 นาท ี

5. น าหลอดบรรจุน ้าเชือ้ไปแช่แขง็ดว้ยวธิใีชไ้อไนโตรเจนเหลว ( liquid nitrogen vapor) หรอืใชเ้ครื่อง
ลดอุณหภูมอิตัโนมตั ิ(programmable freezer) ทีอ่ตัราลดอุณหภูม ิ2 หรอื 5 องศาเซลเซยีส/นาท ีลดอุณหภูมิ
จนกระทัง่น ้าเชือ้มอีุณหภมู ิ-80 องศาเซลเซยีส (หากแช่แขง็โดยวธิใีชไ้อไนโตรเจนจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 20 
นาทหีลงัวางหลอดบนไอไนโตรเจนเหลวในกล่องโฟม) 

6. น าหลอดไปเกบ็รกัษาในไนโตรเจนเหลวในถงัเกบ็ (dewar) อุณหภูม ิ-196 องศาเซลเซยีส เมื่อจะ
น ามาใช้ผสมเทียม น าหลอดน ้าเชื้อแช่แข็งไปละลายในน ้าอุ่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 8 วินาที 
ตรวจสอบคุณภาพน ้าเชื้อทีล่ะลาย (เปอร์เซ็นต์สเปิร์มเคลื่อนไหว ระยะเวลาทีเ่คลื่ อนไหว) แล้วจงึน าไปผสม
เทยีมต่อไป  
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