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บทคัดย่อ 

 
 การผสมข้ามพันธุ์ปลาสวายและปลาโมง  ด้าเนนิการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยโสธร 
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2550 โดยใช้แม่ปลาสวาย 2.9±0.2 กิโลกรัม แม่ปลาโมง ขนาดความ
น้้าหนักเฉลี่ย 3.8 ± 0.9 กิโลกรัม โดยชุดการทดลองที่ 1 ใช้แม่ปลาสวายผสมกับพ่อพันธุ์ปลาสวาย ชุดการ
ทดลองที่ 2 ใช้แม่ปลาสวายผสมกับพ่อพันธุ์ปลาโมง ชุดการทดลองที่ 3 ใช้แม่ปลาโมงผสมกับพ่อพันธุ์สวาย 
ชุดการทดลองที่ 4 ใช้แม่ปลาโมงผสมกับพ่อพันธุ์ปลาโมง โดยฉีดกระตุ้นแม่ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
(buserelin acetate) 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ฉีด 1 คร้ัง จากการทดลองพบว่า มีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยร้อยละ 88.5±2.6, 84.1±4.0, 76.7±5.0 และ 79.2±8.4 
ตามล้าดับ อัตราการฟักเฉลี่ยร้อยละ 75.6±8.9, 76.2±9.9, 75.3±9.6 และ 65.8±16.6 ตามล้าดับ อัตราการรอด
ตายเฉลี่ย 70.7±3.4, 77.1±8.4, 74.3±7.4 และ 74.0±7.1 ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าทุกชุดการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ผลการทดลองแม่ปลาให้ไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 420,199±79,535, 
391,603±39,842, 26,511±1,422 และ 21,668±2,285 ฟอง ตามล้าดับ จ้านวนลูกปลาฟักเป็นตัวเฉลี่ย 
310,188±43,761,  297,919±37,264, 20,141±4,379 และ 14,004±1,939 ตัว ตามล้าดับ จ้านวนลูกปลารอดตาย
เฉลี่ย 221,921±38,788, 232,548±42,532, 14,930±3,219 และ 10,459±2,674 ตัว ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญกับ
ชุดการทดลองที่ 3 และ 4  การเพาะพันธุ์โดยใช้แม่ปลาสวายผสมกับพ่อพันธุ์ปลาโมง เหมาะสมที่สุด
เน่ืองจากให้ลูกพันธุ์จ้านวนมาก ส่วนพัฒนาการของคัพภะ ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนฟักออกเป็นตัวใช้เวลา 21 
ชั่วโมง 50 นาที, 22 ชั่วโมง 10 นาที, 25 ชั่วโมง แล 24 ชั่วโมง 40 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 27.2-28.8 องศาเซลเซียส  
 
ค าส าคัญ:  การผสมข้ามพันธุ์ ปลาสวาย ปลาโมง 
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ABSTRACT 
 

 Induced  Spawning of Cross Breeding of Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius 
bocourti Sauvage were carried out at Yasothon Inland Fisheries and Development Center from March to 
April 2007 with 2.9±0.2 kg in weight of P.  hypophthalmus female and 3.8±0.9 kg in weight of P. bocourti 
. Treatment 1 were  Pangasianodon hypophthalmus x P. hypophthalmus . Treatment 2 were   
P. hypophthalmus  x Pangasius bocourti. Treatment 3 were P. bocourti  x  P. hypophthalmus. Treatment 4 
were P. bocourti  x P. bocourti. There was 1 injection methods with 20 μg buserelin acetate and mixed 
with 5 mg/kg domperidone. The results were no statistically significant differences in fertilization rate 
88.5±2.6, 84.1±4.0, 76.7±5.0 and 79.2±8.4% respectively.  Hatching rate 75.6±8.9, 76.2±9.9, 75.3±9.6 and 
65.8±16.6% respectively. Survival rate 70.7±3.4, 77.1±8.4, 74.3±7.4 and 74.0±7.1% respectively 
Treatment 1, 2 statistically significant differences with Treatment 3, 4 in  average total eggs 
420,199±79,535, 391,603±39,842, 26,511±1,422 and 21,668±2,285 eggs respectively. Average total fries 
310,188±43,761, 297,919±37,264, 20,141±4,379 and 14,004±1,939 fishes respectively. And average total 
survival fried 221,921±38,788, 232,548±42,532, 14,930±3,219 and 10,459±2,674 fishes respectively. The 
incubation period were 21 hrs 50 min, 22 hrs 10 min, 25 hrs and 24 hrs 40 min respectively, at the water 
 temperature of 27.2-28.8  oC 
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ค าน า 
 

 ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) เป็นปลาน้้าจืดขนาดใหญ่สามารถ
พบเห็นตามแม่น้้าล้าคลอง นับแต่ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา  ไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ และในล้าน้้าโขง (กรม
ประมง, 2540) ปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ด ล้าตัวเรียวยาว แบนข้างเล็กน้อย สันหลังนับจากบริเวณปลายครีบ
หลังไปจนถึงโคนหางโค้งเพียงเล็กน้อยหรือเกือบเป็นเส้นตรง หัวแบนลงเล็กน้อย สีล้าตัวในปลาโตเป็นสีเทา
เข้มหรือเทาอมน้้าตาล บริเวณท้องสีขาว ในการเพาะพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ปลาสวายควรมีอายุ 2-5 ปี โดยในฤดู
วางไข่อยู่ระหว่างเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม (พินิจ, 2543) ในการเพาะพันธุ์ปลาสวาย โดยฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์ buserelin acetate คร้ังเดียว ท้าให้ใช้ระยะเวลาในการตกไข่สั้น ท้าให้ประหวัดเวลา และพ่อแม่
พันธุ์ไม่บอบช้้า (นิภา และคณะ, 2547) ปลาสวายมีความดกไข่ 2,975,000 ฟอง จากน้้าหนักแม่ปลา 8,500 
กรัม ปลาสวายเป็นปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตได้ดีในสภาพการเลี้ยงแบบต่างๆ 
ทั้งในบ่อดิน และในกระชัง ปลาขนาดเล็กส่งขายต่างประเทศเป็นปลาสวยงาม แต่ปลาสวายเป็นปลาที่มีเนื้อสี
เหลือง ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่นตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป ซึ่งต้องการ
ปลาเน้ือสีขาวเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ปลาสวายไม่สามารถส่งออกไปประเทศดังกล่าวได้มาก 

        ปลาโมง Pangasius bocourti Sauvage, 1880 เป็นตระกูลเดียวกับปลาสวาย ปลาโมงมีลักษณะ
เด่นคือส่วนหัวที่กลมมน ส่วนท้องไม่มีสัน ส่วนบนของล้าตัวมีสีเทาปนด้า ส่วนท้องมีสีขาวอมเหลือง ไข่เป็น
ไข่ติดจมน้้า กลม สีขาวอมเหลืองใส แมพ่ันธุ์น้้าหนักเฉลี่ย 8,680 กรัม มีความดกไข่เฉลี่ย 157,000 ฟอง อาศัย
ออยู่ในแหล่งน้้าไหลที่มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้้าสูง โดยเฉพาะในแม่น้้าโขง พบในช่วงเดือนเมษายน 
ถึงมิถุนายนของทุกปี (วิวัฒน์ และชัยศิริ, 2538) การกระตุ้นการพัฒนาการของไข่ปลาโมงด้วยฮอร์โมนสกัด 
HCG ที่ระดับความเข้มข้น 500 IU/kg สามารถกระตุ้นการพัฒนาการของไข่ปลาโมง (ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร) ให้มีความสมบูรณ์ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มิลลิเมตร) พร้อมที่จะน้าไปท้าการ
เพาะผสมเทียมได้ (สมศรี และคณะ, 2551) ในการเพาะพันธุ์ปลาโมงควรใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin 
acetate เพื่อประหยัดต้นทุนในการเพาะพันธ์ปลา (เจริญ และสมบัติ, 2547) ปลาโมงเป็นปลาที่มีเน้ือสีขาว 
และมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด มีราคาค่อนข้างสูง ตลาดท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ปลาขนาด 400-700 กรัม ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท (ศิราณี 
และธีระชัย, 2548) ในต่างประเทศ มีการเลี้ยงในประเทศเวียตนามมีศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ เช่นกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา โดยส่งออกเป็นการแปรรูปเน้ือปลาแล่ (filet)  

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพปลาสวายให้มีเน้ือปลาที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ จึงพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาสวายโดยการเพาะพันธุ์ระหว่างปลาสวายและปลาโมง ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาคุณภาพเน้ือของปลาต่อไป อีกทั้งเป็นแนวทางในการผลิตปลาสวาย 
ที่มีเน้ือสีขาว และส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสวายต่อไป 

 



 

 

 
 

4 

 

วัตถุประสงค์ 
 
เพื่อศึกษาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก อัตราการรอดตาย และพัฒนาการของคัพภะของปลาลูกผสม 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) ก้าหนดเป็น 4 ชุด
การทดลอง (treatment)  ชุดการทดลองละ  3   ซ้้า   (replication) โดยแต่ละซ้้าใช้แม่ปลาจ้านวน 1 แม ่   
 ชุดการทดลองที่ 1 พ่อแมพ่ันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus ) 
 ชุดการทดลองที่ 2 แมพ่ันธุ์ปลาสวายผสมพ่อพันธุ์ปลาโมง   (Pangasianodon hypophthalmus  x 
Pangasius bocourti )  
 ชุดการทดลองที่ 3 แมพ่ันธุ์ปลาโมงผสมพ่อพันธุ์ปลาสวาย          (Pangasius bocourti  x  
Pangasianodon hypophthalmus )  
 ชุดการทดลองที่ 4 พ่อแมพ่ันธุ์ปลาโมง     (Pangasius bocourti)  
 โดยฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate) ให้กับแม่พันธุ์ทุกชุดการทดลอง คร้ังเดียว อัตรา 
20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม     ส่วนพ่อพันธุ์ 
ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate) อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ ์
(domperidone) อัตรา 5 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม คร้ังเดียว พร้อมแม่ปลา 

 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1  การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย อายุประมาณ 3 ปี จ้านวน 80 ตัว ในบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร 
ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้าโปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักปลา 
วันละ 1 คร้ัง และเปลี่ยนถ่ายน้้าเดือนละ 1 คร้ัง  

เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาโมง อายุ 5 ปี จ้านวน 80 ตัว ในบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร ให้อาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้าโปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักปลา วันละ 1 คร้ัง 
และเปลี่ยนถ่ายน้้าเดือนละ 1 คร้ัง 

 2.2  การเพาะพันธุ์ 
   คัดเลือกแม่พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศ ในเดือนมีนาคม ปลาสวายมีขนาดน้้าหนักเฉลี่ย 

2.9±0.2 กิโลกรัม และเป็นแม่พันธุ์ปลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ 1.1-1.2 มิลลิเมตร ปลาโมงมีขนาด
น้้าหนักเฉลี่ย 3.8±0.9 กิโลกรัม และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ 1.8-1.9 มิลลิเมตร หากไข่ยังไม่ได้ขนาด
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จะฉีดกระตุ้นแมพ่ันธุ์ปลาด้วยฮอร์โมนสกัด (HCG) อัตรา 500 IU/kg ทุก 24 ชั่วโมง จนไข่มีขนาดตามที่
ต้องการ ส่วนพ่อพันธุ์ปลาเมื่อบีบบริเวณช่องเพศเบาๆ มีน้้าเชื้อสีขาวขุ่นไหลออกมา ท้าการฉีดฮอร์โมน
สังเคราะห์ให้แม่ปลา ด้วย buserelin acetate คร้ังเดียว อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(domperidone) อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุกชุดการทดลอง ส่วนพ่อพันธุ์ปลาทุกชุดการทดลอง ฉดีด้วย
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin acetate) คร้ังเดียว อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ 
(domperidone) อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณใต้ฐานครีบหลังเหนือเส้นข้างตัว 
พักแม่พันธุ์ปลาในกระชังผ้าโอล่อนขนาด 1.2x1x0.6 เมตร ที่แขวนไว้ในบ่อซีเมนต์ กระชังละ 1 ตัว หลังฉีด
ฮอร์โมน 9 ชั่วโมง จะท้าการตรวจสอบการตกไข่ของแม่ปลา เมื่อพบว่าแม่ปลาสามารถรีดไข่ได้ จึงรีดไข่ของ
แม่ปลาแต่ละตัว บันทึกระยะเวลาตกไข่ น้้าหนักไข้ปลาแต่ละแม่ที่รีดได้ สุ่มไข่ที่ยังไม่ได้ผสมกับน้้าเชื้อมา
จ้านวนหนึ่ง เพื่อน้าไปนับจ้านวนไข่ และค้านวณหาปริมาณไข่ทั้งหมด จากนั้นน้าไข่และน้้าเชื้อผสมเทียม
แบบแห้ง (modified method) (อุทัยรัตน์, 2531) น้าไข่ที่ได้รับการผสมแล้วไปฟักในกรวยฟักไข่ โดยใช้ระบบ
น้้าไหลผ่านตลอดเวลา โดยกรวยฟักไข่ต่อท่อเพื่อให้ลูกปลาแรกฟักไหลลงในกระชังผ้าโอล่อนขนาด 
1.2x3x0.8 เมตร ให้อากาศผ่านทางก้นกระชัง สุ่มไข่ปลาในแต่ละชุดการทดลองไปฟักในโหลแก้วขนาด 10 
ลิตร ปริมาตรน้้า 8 ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทราย ตรวจนับจ้านวนไข่ที่เจริญถึงขั้น gastrula  เพื่อหาอัตราการ
ปฏิสนธิ นับจ้านวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัวเพื่อหาอัตราการฟัก และนับจ้านวนลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบ เพื่อหา
อัตราการรอดตาย 

2.3  การศึกษาพัฒนาการของคัพภะ 
น้าไข่ปลาที่ได้รับการผสมกับน้้าเชื้อในแต่ละชุดการทดลองมาศึกษาพัฒนาการในระยะต่างๆ 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง 40 เท่า พร้อมบันทึกภาพ และจดบันทึกลักษณะของการพัฒนา ตั้งแต่ 
cleavage stage, blastula stage, gastrula stage, somite stage และ hatch out (อุทัยรัตน์, 2538) น้าลูกปลาที่ถุง
ไข่แดงยุบไปวัดขนาดปากภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง เพื่อประกอบการพิจารณาขนาดและชนิดของ
อาหารที่จะใช้ในการอนุบาลลูกปลาอย่างเหมาะสม โดยวิธีของ Shirota (1970) 

2.4  การวิเคราะห์คุณสมบัติน้้า  
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้้าระหว่างการฟักไข่ เวลา 08.00 น. ทุกวัน หาอุณหภูมิน้้า และอากาศด้วย
เทอร์โมมิเตอร์ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า และความเป็นกรดเป็นด่าง วัดโดยใช้เคร่ือง 
วิเคราะห์น้้าแบบสนาม ยี่ห้อ TOA รุ่น WQA-20A ความเป็นด่างความกระด้างของน้้าวิเคราะห์ด้วยการ 
ไตเตรท ตามวิธีที่กล่าวอ้างโดย ไมตรีและจารุวรรณ (2528) 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น้าข้อมูลที่ได้มาหาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย ตามวิธีการของ อุทัย
รัตน์ (2531) โดยมีสูตร ดังนี ้

 
อัตราการปฏิสนธิ        =   

 
จ้านวนไข่ที่พัฒนาถึงขั้น gastrula 

จ้านวนไข่ทั้งหมด 
x 100 (%) 
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อัตราการฟักเป็นตัว     =   

 
    

อัตราการรอด              =   
             

 
น้าผลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ one-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test หากข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบไม่ปกต ิ ให้แปลง
ข้อมูล โดยวิธี angular transformation ก่อนการวิเคราะห์ทางสถิติ  
 

ผลการศึกษา 
 

1. การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
ปลาสวาย คัดพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย อายุประมาณ 3 ปี จ้านวน 80 ตัว เลี้ยงบ่อดินขนาด 1,600 

ตารางเมตร ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้าโปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของ
น้้าหนักปลา วันละ 1 คร้ัง และเปลี่ยนถ่ายน้้าเดือนละ 1 คร้ัง  

ปลาโมง คัดพ่อแม่พันธุ์ปลาโมง อายุประมาณ 5 ปี จ้านวน 80 ตัว ในบ่อดินขนาด 1,600 ตาราง
เมตร ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้าโปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนัก
ปลา วันละ 1 คร้ัง และเปลี่ยนถ่ายน้้าเดือนละ 1 คร้ัง  

 
2. การเพาะพันธุ์ 
 การเพาะพันธุ์ปลาสวายและปลาโมง  ตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ 
(buserelin acetate) คร้ังเดียว อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) อัตรา 5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   ให้กับแม่พันธุ์ทุกชุดการทดลอง  ส่วนพ่อพันธุ์ ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin 
acetate) คร้ังเดียว อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม แมพ่ันธุ์ปลามีความยาวเฉลี่ย 68.0±2.6, 71.3±3.1, 64.3±8.3 และ 72.0±17.1 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
น้้าหนักเฉลี่ย 2.7±0.2, 3.0±0.2, 3.6±0.4 และ 4.0±1.3 กิโลกรัมตามล้าดับ แมพ่ันธุ์ปลาสวายในชุดการทดลอง
ที่ 1 และ 2 สามารถรีดไข่ผสมเทียมได้ในเวลา 9.45-12.30 ชั่วโมง และแมพ่ันธุ์ปลาโมง ในชุดการทดลองที่ 3 
และ 4 สามารถรีดไข่ผสมเทียมได้ในเวลา 11.30-13.00 ชั่วโมง (ตารางที่ 1) 
 จ้านวนไข่เฉลี่ยต่อกรัม เท่ากับ 1,085±61, 1,122±44, 175±5 และ 171±7 ฟอง ตามล้าดับ จ้านวน
ไข่เฉลี่ยต่อแม ่เท่ากับ 420,199±79,535, 391,603±39,842, 26,511±1,422 และ 21,668±2,285  ฟอง ตามล้าดับ 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า จ้านวนไข่เฉลี่ยต่อน้้าหนักไข่ 1 กรัม และ จ้านวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ ชุดการ

จ้านวนลูกปลาที่นับได้ 
จ้านวนไข่ที่ปฏิสนธิ 

x 100 (%) 

จ้านวนลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบ 
จ้านวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว 

x 100 (%) 



 

 

 
 

7 

 

ทดลองที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ แต่ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญกับชุดการทดลองที่ 3 และ 4  
(ตารางที่ 1) 
 อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.5±2.6, 84.1±4.0, 76.7±5.0 และ 79.2±8.4 ตามล้าดับ 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
 อัตราการฟักเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.6±8.9, 76.2±9.9, 75.3±9.6 และ 65.8±16.6 ตามล้าดับ ผล
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
 จ้านวนลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวเฉลี่ยต่อแม่ 310,188±43,761, 297,919±37,264, 20,141±4,379 
และ 14,004±1,939 ตัว ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญกับชุดการทดลองที่ 3 
และ 4 (ตารางที่ 1)  
 จ้านวนลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบเฉลี่ยต่อแม่ 221,921±38,788, 232,548±42,532, 14,930±3,219 
และ 10,459±2,674 ตัว ตามล้าดับ คิดเป็นอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 70.7±3.4, 77.1±8.4, 74.3±7.4 และ 
74.0±7.1 ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญกับชุดการทดลองที่ 3 และ 4  
(ตารางที่ 1)   
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยความยาว น้้าหนัก, ระยะเวลาตกไข่, จ้านวนไข่/แม่, จ้านวนไข่/1 กรัม,  อัตราการปฏิสนธิ, อัตราการฟัก, จ้านวนลูกปลาฟักเป็นตัว/แม่, จ้านวนลูกปลา 
                  ที่ถุงไข่แดงยุบ/แม่, อัตราการรอดตาย จาการเพาะพันธุ์ปลาสวายและปลาโมง 
 

ค่าเฉลี่ย 
การเพาะพันธุ์ปลาสวายและปลาโมง 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
ความยาว (ซม.) 68.0±2.6 71.3±3.1 64.3±8.3 72.0±17.1 
น้้าหนัก (กก.) 2.7±0.2 3.0±0.2 3.6±0.4 4.0±1.3 
ระยะเวลาตกไข่ (ชั่วโมง) 9.45-11.55 10.30-12.30 11.30-12.50 11.30-13.00 
จ้านวนไข่ต่อ1กรัม (ฟอง) 1,085±61a 1,122±44a 175±5 b 171±7 b 
จ้านวนไข่ต่อแม ่(ฟอง) 420,199±79,535a 391,603±39,842a 26,511±1,422b 21,668±2,285b 
อัตราการปฏิสนธิ(ร้อยละ) 88.5±2.6a 84.1±4.0a 76.7±5.0a 79.2±8.4a 
อัตราการฟัก(ร้อยละ) 75.6±8.9a                76.2±9.9a 75.3±9.6a 65.8±16.6a 
จ้านวนลูกปลาฟักเป็นตัวต่อแม่ (ตัว) 310,188±43,761a 297,919±37,264a 20,141±4,379 b 14,004±1,939 b 
จ้านวนลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบต่อแม่ (ตัว) 221,921±38,788a 232,548±42,532a 14,930±3,219 b 10,459±2,674 b 
อัตราการรอดตาย(ร้อยละ) 70.7±3.4a 77.1±8.4a 74.3±7.4a 74.0±7.1a 
 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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3. คุณสมบัติของน้ าระหว่างการฟักไข่ปลา 
 คุณสมบัติของน้้าระหว่างการฟักไข่ปลาทั้ง 4 ชุดการทดลอง อุณหภูมิอยู่ในช่วง  
27.2-28.8 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-7.6 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 5.8-6.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ความเป็นด่าง 60-75 มิลลิกรมัต่อลิตร และความกระด้าง 55-75 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติน้้าระหว่างการฟักไข่ปลา 
 
 การเพาะพันธุ์ปลาสวายและปลาโมง 
 ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 27.2-28.8 27.2-28.8 27.2-28.8 27.2-28.8 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-7.6 7.0-7.6 7.0-7.6 7.0-7.6 
ออกซิเจนละลายน้้า (มิลลิกรัม/ลิตร) 5.8-6.6 5.8-6.6 5.8-6.6 5.8-6.6 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 60-75 60-75 60-75 60-75 
ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 55-75 55-75 55-75 55-75 
 
3. พัฒนาการของคัพภะ 

 ไข่ปลาสวาย มีลักษณะกลม  เป็นไข่จมติดวัตถุ มีสีเหลืองอ่อน ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1.1-1.2 มิลลิเมตร   

 พัฒนาการของคัพภะ ชุดการทดลองที่ 1  (ปลาสวาย) สรุปดังนี้ ระยะ cleavage ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
ระยะ morula ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 50 นาที ระยะ blastula  ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 20 นาที ระยะ gastrula ใช้เวลา 10 
ชั่วโมง 50 นาที พัฒนาสู่ระยะ somite ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 30 นาที และใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ  22 
ชั่วโมง 10 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 27.2-28.8 องศาเซลเซียส ลูกปลาอายุ 3 วัน ถุงอาหารยุบหมด ความกว้างของ
ปากประมาณ 1.25 มิลลิเมตร ลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวมีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร หลังจากฟัก 2-3 
ชั่วโมงจะเร่ิมเคลื่อนไหวโดยว่ายน้้าขึ้นลงในแนวดิ่ง  ลูกปลามีลักษณะใสโปร่งแสง (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) 

 พัฒนาการของคัพภะ ชุดการทดลองที่ 2 (ปลาสวายโมง) สรุปดังนี้ ระยะ cleavage ใช้เวลา 2 
ชั่วโมง ระยะ morula ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 50 นาที ระยะ blastula  ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ระยะ gastrula ใช้เวลา 10 
ชั่วโมง 40 นาที พัฒนาสู่ระยะ somite ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 30 นาที และใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ  21 
ชั่วโมง 50 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 27.2-28.8 องศาเซลเซียส ลูกปลาอายุ 3 วัน ถุงอาหารยุบหมด ความกว้างของ
ปากประมาณ 1.25 มิลลิเมตร ลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวมีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร หลังจากฟัก 2-3 
ชั่วโมงจะเร่ิมเคลื่อนไหวโดยว่ายน้้าขึ้นลงในแนวดิ่ง  (ตารางที่ 4 และภาพที่ 2) 
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 ไข่ปลาโมงเป็นไข่จมติด ขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0-2.2 มิลลิเมตร ลักษณะกลม สี
เหลืองใส  

 พัฒนาการของคัพภะชุดการทดลองที่ 3 (ปลาโมงสวาย) สรุปดังนี้ ระยะ cleavage ใช้เวลา 4 
ชั่วโมง 15 นาที ระยะ morula ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 30 นาที ระยะ blastula  ใช้เวลา 7 ชั่วโมง 40 นาที ระยะ 
gastrula ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 50 นาที พัฒนาสู่ระยะ somite ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 30 นาที และใช้เวลาในการฟัก
เป็นตัวประมาณ 25 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้้า 27.2-28.8 องศาเซลเซียส ลูกปลาอายุ 3 วัน ถุงอาหารยุบหมด ความ
กว้างของปากประมาณ  1.68  มิลลิเมตร (ตารางที่ 5 และภาพที่ 3) 

 พัฒนาการของคัพภะชุดการทดลองที่ 4 (ปลาโมง) สรุปดังนี้ ระยะ cleavage ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 
ระยะ morula ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 25 นาที ระยะ blastula  ใช้เวลา 7 ชั่วโมง 40 นาที ระยะ gastrula ใช้เวลา 12 
ชั่วโมง 50 นาที พัฒนาสู่ระยะ somite ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 30 นาที และใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ 24 
ชั่วโมง 40 นาที ที่อุณหภูมิน้้า 27.2-28.8 องศาเซลเซียส ลูกปลาอายุ 3 วัน ถุงอาหารยุบหมด ความกว้างของ
ปากประมาณ  1.68  มิลลิเมตร (ตารางที่ 6 และภาพที่ 4) 
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ตารางท่ี 3  พัฒนาการของคัพภะชุดการทดลองที่ 1 (Pangasianodon hypophthalmus) 
  

ระยะ เวลาหลังการปฏิสนธิ ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
 20 นาที 1 ก One cell stage ทางด้าน animal pole เกิดเซลล์ 1 เซลล์ 
 40 นาที 1 ข First cleavage stage  animal pole แบ่งเป็น 2 เซลล์ เท่าๆ 

กัน แต่ละเซลล์เรียกว่า blastomere 
 1 ชั่วโมง 1 ค Second cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 4 เซลล์ 
Cleavage 1 ชั่วโมง 15 นาที 1 ง Third cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 8 เซลล์ 

แบ่งเป็น 2 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 1 ชั่วโมง 30 นาที 1 จ Fourth cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 16 เซลล์ 

แบ่งเป็น 4 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 1 ชั่วโมง 45 นาที 1 ฉ Fifth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 32 เซลล์ เซลล์เป็น

กระจุกเบียดติดกัน เร่ิมมีรูปร่างไม่แน่นอน  
 2 ชั่วโมง  1 ช Sixth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 64 เซลล์ เซลล์มี

ขนาดเล็กเบียดกัน 
 
Morular 

 
3 ชั่วโมง 50 นาที 

1 ซ ระยะสุดท้ายของ cleavage เซลล์ blastomere แบ่งเป็น
เซลล์ เล็กๆ จ้านวนมาก ซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน่น 
ลักษณะคล้ายหมวกครอบเหนือไข่แดง   

Blastula 5 ชั่วโมง 20 นาที 1 ฌ Blastodisc มีเซลล์รวมกันยกตัวมีลักษณะนูนขึ้นและเกิด
ช่องว่างภายใน (blastocoel)  

Gastrula 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 ญ Early gastrula มีการจัดเรียงตัวหนาขึ้นของกลุ่มเซลล์ 
blastoderm ท้าให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบไข่
แดง ไข่แดงถูกคลุมเกือบหมด 

 10 ชั่วโมง 50 นาที 1 ฎ Late gastrula stage กลุ่มเซลล์เคลื่อนลงมาคลุมไข่แดงจน
หมด เรียกระยะบลาสโตพอร์ปิด  

Somite 14 ชั่วโมง 30 นาที 1 ฐ Somite stage นับโซไมท์ได้รวม 11 โซไมท์ 
Heart 

formation stage 
18 ชั่วโมง 20 นาที 1 ฑ เกิดหัวใจลักษณะเป็นปุ่ม หัวใจท้างานสม่้าเสมอ 

Hatch out 22 ชั่วโมง 10 นาที 1 ฒ ลูกปลาฟักออกเป็นตัว ส่วนหัวยังติดอยู่กับโยคล์ ปากยัง
ไม่เปิด ล้าตัวใส fin fold ต่อกันเป็นแผ่น  
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ภาพท่ี 1  พัฒนาการคัพภะชุดการทดลองที่ 1 (Pangasianodon hypophthalmus) 
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ภาพท่ี 1  (ต่อ) 
 

    
 
ฐ. somite stage 

 

    
 
ฑ. heart formation stage 

 

    
 
ฒ. hatch-out stage 

 
 

1 มม.                            40X 1 มม.                            40X 1 มม.                            40X 
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ตารางท่ี 4  พัฒนาการของคัพภะชุดการทดลองที่ 2 (Pangasianodon hypophthalmus x Pangasius bocourti ) 
 

ระยะ เวลาหลังการปฏิสนธิ ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
 20 นาที 2 ก One cell stage ทางด้าน animal pole เกิดเซลล์ 1 เซลล ์
 40 นาที 2 ข First cleavage stage  animal pole แบ่งเป็น 2 เซลล์ เท่าๆ 

กัน แต่ละเซลล์เรียกว่า blastomere 
 1 ชั่วโมง 2 ค Second cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 4 เซลล์ 
Cleavage 1 ชั่วโมง 15 นาที 2 ง Third cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 8 เซลล์ 

แบ่งเป็น 2 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 1 ชั่วโมง 30 นาที 2 จ Fourth cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 16 เซลล์ 

แบ่งเป็น 4 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 1 ชั่วโมง 45 นาที 2 ฉ Fifth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 32 เซลล์ เซลล์เป็น

กระจุกเบียดติดกัน เร่ิมมีรูปร่างไม่แน่นอน  
 2 ชั่วโมง  2 ช Sixth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 64 เซลล์ เซลล์มี

ขนาดเล็กเบียดกัน 
 
Morular 

 
3 ชั่วโมง 50 นาที 

2 ซ ระยะสุดท้ายของ cleavage เซลล์ blastomere แบ่งเป็น
เซลล์ เล็กๆ จ้านวนมาก ซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน่น 
ลักษณะคล้ายหมวกครอบเหนือไข่แดง   

Blastula 5 ชั่วโมง  2 ฌ Blastodisc มีเซลล์รวมกันยกตัวมีลักษณะนูนขึ้นและเกิด
ช่องว่างภายใน (blastocoel)  

Gastrula 8 ชั่วโมง 30 นาที 2 ญ Early gastrula มีการจัดเรียงตัวหนาขึ้นของกลุ่มเซลล์ 
blastoderm ท้าให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบไข่
แดง ไข่แดงถูกคลุมเกือบหมด 

 10 ชั่วโมง 40 นาที 2 ฎ Late gastrula stage กลุ่มเซลล์เคลื่อนลงมาคลุมไข่แดงจน
หมด เรียกระยะบลาสโตพอร์ปิด  

Somite 14 ชั่วโมง 30 นาที 2 ฐ Somite stage นับโซไมท์ได้รวม 11 โซไมท์ 
Heart 

formation stage 
18 ชั่วโมง 20 นาที 2 ฑ เกิดหัวใจลักษณะเป็นปุ่ม หัวใจท้างานสม่้าเสมอ 

Hatch out 21 ชั่วโมง 50 นาที 2 ฒ ลูกปลาฟักออกเป็นตัว ส่วนหัวยังติดอยู่กับโยคล์ ปากยัง
ไม่เปิด ล้าตัวใส fin fold ต่อกันเป็นแผ่น  
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ภาพท่ี 2  พัฒนาการคัพภะชุดการทดลองที่ 2 (Pangasianodon hypophthalmus x Pangasius bocourti ) 
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1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 



 

 

 
 

16 

 

ภาพท่ี 2 (ต่อ)   

 

 
 
ฐ. somite stage 

 

 
 
ฑ. heart formation stage 

 

 
 
ฒ. hatch-out stage 

 
 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 
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ตารางท่ี 5  พัฒนาการของคัพภะชุดการทดลองที่ 3 (Pangasius bocourti  x Pangasianodon hypophthalmus )  
 

ระยะ เวลาหลังการปฏิสนธิ ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
 20 นาที 3 ก One cell stage ทางด้าน animal pole เกิดเซลล์ 1 เซลล์ 
 50 นาที 3 ข First cleavage stage  animal pole แบ่งเป็น 2 เซลล์ 

เท่าๆ กัน แต่ละเซลล์เรียกว่า blastomere 
 1 ชั่วโมง 15 นาที 3 ค Second cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 4 เซลล์ 
Cleavage 1 ชั่วโมง 40 นาที 3 ง Third cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 8 เซลล์ 

แบ่งเป็น 2 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 2 ชั่วโมง 20 นาที 3 จ Fourth cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 16 

เซลล์ แบ่งเป็น 4 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 3 ชั่วโมง 10 นาที 3 ฉ Fifth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 32 เซลล์ เซลล์

เป็นกระจุกเบียดติดกัน เร่ิมมีรูปร่างไม่แน่นอน  
 4 ชั่วโมง 15 นาที  3 ช Sixth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 64 เซลล์ เซลล์มี

ขนาดเล็กเบียดกัน 
 
Morular 

 
5 ชั่วโมง 30 นาที 

3 ซ ระยะสุดท้ายของ cleavage เซลล์ blastomere แบ่งเป็น
เซลล์เล็กๆ จ้านวนมาก ซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน่น 
ลักษณะคล้ายหมวกครอบเหนือไข่แดง   

Blastula 7 ชั่วโมง 40 นาที 3 ฌ Blastodisc มีเซลล์รวมกันยกตัวมีลักษณะนูนขึ้นและ
เกิดช่องว่างภายใน (blastocoel)  

Gastrula 10 ชั่วโมง 30 นาที 3 ญ Early gastrula มีการจัดเรียงตัวหนาขึ้นของกลุ่มเซลล์ 
blastoderm ท้าให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบ
ไข่แดง ไข่แดงถูกคลุมเกือบหมด 

 12 ชั่วโมง 50 นาที 3 ฎ Late gastrula stage กลุ่มเซลล์เคลื่อนลงมาคลุมไข่แดง
จนหมด เรียกระยะบลาสโตพอร์ปิด  

Somite 15 ชั่วโมง 30 นาที 3 ฐ  Somite stage นับโซไมท์ได้รวม 11 โซไมท์ 
Heart formation 

stage 
21 ชั่วโมง 20 นาที 3 ฑ เกิดหัวใจลักษณะเป็นปุ่ม หัวใจท้างานสม่้าเสมอ 

Hatch out 25 ชั่วโมง 3 ฒ ลูกปลาฟักออกเป็นตัว ส่วนหัวยังติดอยู่กับโยคล์ ปาก
ยังไม่เปิด ล้าตัวใส fin fold ต่อกันเป็นแผ่น  
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ภาพท่ี 3  พัฒนาการคัพภะชุดการทดลองที่ 3 (Pangasius bocourti  x Pangasianodon hypophthalmus ) 
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ภาพท่ี 3 (ต่อ)   
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ตารางท่ี 6  พัฒนาการของคัพภะชุดการทดลองที่ 4 (Pangasius bocourti  x Pangasius bocourti )  
 

ระยะ เวลาหลังการปฏิสนธิ ภาพที่ ขั้นตอนการพัฒนา 
 20 นาที 4 ก One cell stage ทางด้าน animal pole เกิดเซลล์ 1 เซลล์ 
 50 นาที 4 ข First cleavage stage  animal pole แบ่งเป็น 2 เซลล์ 

เท่าๆ กัน แต่ละเซลล์เรียกว่า blastomere 
 1 ชั่วโมง 15 นาที 4 ค Second cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 4 เซลล์ 
Cleavage 1 ชั่วโมง 40 นาที 4 ง Third cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 8 เซลล์ 

แบ่งเป็น 2 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 2 ชั่วโมง 20 นาที 4 จ Fourth cleavage stage แต่ละเซลล์แบ่งตัว ได้ 16 

เซลล์ แบ่งเป็น 4 แถวๆ ละ 4 เซลล์ 
 3 ชั่วโมง 10 นาที 4 ฉ Fifth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 32 เซลล์ เซลล์

เป็นกระจุกเบียดติดกัน เร่ิมมีรูปร่างไม่แน่นอน  
 4 ชั่วโมง   4 ช Sixth cleavage stage เซลล์แบ่งตัวได้ 64 เซลล์ เซลล์มี

ขนาดเล็กเบียดกัน 
 
Morular 

 
5 ชั่วโมง 25 นาที 

4 ซ ระยะสุดท้ายของ cleavage เซลล์ blastomere แบ่งเป็น
เซลล์เล็กๆ จ้านวนมาก ซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน่น 
ลักษณะคล้ายหมวกครอบเหนือไข่แดง   

Blastula 7 ชั่วโมง 40 นาที 4 ฌ Blastodisc มีเซลล์รวมกันยกตัวมีลักษณะนูนขึ้นและ
เกิดช่องว่างภายใน (blastocoel)  

Gastrula 10 ชั่วโมง 40 นาที 4 ญ Early gastrula มีการจัดเรียงตัวหนาขึ้นของกลุ่มเซลล์ 
blastoderm ท้าให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบ
ไข่แดง ไข่แดงถูกคลุมเกือบหมด 

 12 ชั่วโมง 50 นาที 4 ฎ Late gastrula stage กลุ่มเซลล์เคลื่อนลงมาคลุมไข่แดง
จนหมด เรียกระยะบลาสโตพอร์ปิด  

Somite 15 ชั่วโมง 30 นาที 4 ฐ  Somite stage นับโซไมท์ได้รวม 11 โซไมท์ 
Heart formation 

stage 
21 ชั่วโมง 20 นาที 4 ฑ เกิดหัวใจลักษณะเป็นปุ่ม หัวใจท้างานสม่้าเสมอ 

Hatch out 24 ชั่วโมง 40 นาที 4 ฒ ลูกปลาฟักออกเป็นตัว ส่วนหัวยังติดอยู่กับโยคล์ ปาก
ยังไม่เปิด ล้าตัวใส fin fold ต่อกันเป็นแผ่น  
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ภาพท่ี 4  พัฒนาการคัพภะชุดการทดลองที่ 4 (Pangasius bocourti  x Pangasius bocourti ) 
 

 

 
 
ก. one cell stage 

 

 
 
. first cleavage stage 

 

 
 
ค. second cleavage stage 

 

 
 
ง.  third cleavage stage 

 

 
 
จ. fourth cleavage stage 

 

 
 
ฉ. fifth cleavage stage 

 

 
 
. sixth cleavage stage 

 

 
 
ซ. morula stage 

 

 
 
ฌ. blastula stage 

 

 
 
ญ. early gastrula stage 

 

 
 
ฎ. last gastrula stage 

 

 
 
ฏ. head bud and tail bud stage 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 
1 มม.                      40X 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 
1 มม.                      40X 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 

1 มม.                      40X 
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ภาพท่ี 4 (ต่อ)   

 

 
 
ฐ. somite stage 

 

 
 
ฑ. heart formation stage 

 

 
 
 
 
ฒ. hatch-out stage 

1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 1 มม.                      40X 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 
 การเพาะพันธุ์ปลาสวายและปลาโมง  โดยฉีดกระตุ้นแม่ปลาด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ (buserelin 
acetate) อัตรา 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (domperidone) 5 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม คร้ัง
เดียว ให้กับแม่ปลาสวายที่มีขนาดไข่ 1.1-1.2 มิลลิเมตร และ แม่ปลาโมงที่มีขนาดไข่ 1.8-1.9 มิลลิเมตร ให้ผล
เช่นเดียวกับการศึกษาของนิภาและคณะ (2547) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของฮอร์โมนในการเพาะพันธุ์ปลาสวาย 
และ เช่นเดียวกับการศึกษาของเจริญ และสมบัติ (2547)  ในเร่ืองผลของฮอร์โมนกับการตกไข่ของปลาโมง 
 จ้านวนลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวเฉลี่ยต่อแม่ จ้านวนลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบเฉลี่ยต่อแม่ จากผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญกับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 
เน่ืองจากจ้านวนไข่ของชนิดแม่พันธุ์ปลามีความแตกต่างกัน  

 การพัฒนาการของคัพภะ เป็นไปในทางเดียวกันกับชนิดของแม่ปลาที่ใช้ทดลอง และในปลา
โมง สอดคล้องกับการทดลองของ วรัณยู และคณะ (2549) ในการศึกษาคัพภะปลาโมงจากพ่อแม่พันธุ์ปลา
โมง รุ่น F1 
 จากผลการทดลองจะเห็นว่าจ้านวนของปลาลูกผสมที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์ปลา
โมงนั้น คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของจ้านวนปลาลูกผสมที่เกิดจากแมพ่ันธุ์ปลาสวาย ฉะนั้นหากต้องการปลา
ลูกผสมที่เกิดจากแม่ปลาโมงให้ได้จ้านวนลูกปลาเท่ากับปลาลูกผสมที่ได้จากแม่ปลาสวายนั้น จะต้องใช้แม่
ปลาโมงอย่างน้อย 15-20 ตัว ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และการ
เพาะพันธุ์ จึงเห็นควรว่าในการพัฒนาปลาสวายในครั้งนี้ ควรใช้แม่พันธุ์ปลาสวาย และพ่อพันธุ์ปลาโมง ใน
การเพาะพันธุ์ เพื่อผลิตให้ได้ปลาลูกผสมจ้านวนมาก เป็นการลดต้นทุนการผลิต และท้าการวิจัยต่อ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับปลาสวาย และเปน็อีกทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงต่อไป  
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