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บทคัดย่อ 

 
การเพาะพนัธ์ุปลาหมูขา้งลายดว้ยการฉีดฮอร์โมนชนิดต่างๆ เพื่อกระตุน้การพฒันาการของไข่

ใหมี้ความสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะตกไข่ ไดด้ าเนินการท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดพิจิตร ระหวา่งเดือน
ตุลาคม 2551 ถึงเดือนกนัยายน 2552  ชนิดและปริมาณของฮอร์โมนท่ีใช้ประกอบดว้ย human chorionic 
gonadotropin (HCG) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 IU ต่อกิโลกรัม ฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate (BUS) 
ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม BUS ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ร่วมกบัยาเสริมฤทธ์ิ domperidone (DOM) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ ชุดควบคุมท่ีฉีด
ดว้ยน ้ ากลัน่ 1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม ทดลองฉีดฮอร์โมนให้แม่ปลาทุกชุดการทดลองทุกๆ 24 ชัว่โมง เพื่อ
กระตุน้การพฒันาการของไข่ดว้ยการประเมินจากขนาดส่วนทอ้งของแม่ปลาท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนและมีความ
สมบูรณ์พร้อมเพาะผสมเทียมดว้ยวิธีผสมเทียมแบบแห้ง พบว่าแม่ปลาท่ีฉีด HCG เพียงอยา่งเดียวท่ีระดบั
ความเขม้ขน้ 500 IU ต่อกิโลกรัม สามารถกระตุน้ให้แม่ปลาหมูขา้งลายตกไข่ได ้100 เปอร์เซ็นต์ หลงัจาก
น าไปฉีดดว้ย BUS 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบั DOM 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 8–9 
ชัว่โมง พบวา่อตัราการปฏิสนธิเฉล่ีย อตัราการฟักเฉล่ีย จ านวนไข่เฉล่ียต่อแม่ และอตัราการรอดเฉล่ียของลูก
ปลาท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย HCG  2 คร้ัง ห่างกนั 24 ชัว่โมง ให้ผลดีกวา่การฉีดกระตุน้เพียงคร้ังเดียว โดยมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(p<0.05) ส าหรับการพฒันาของคพัภะ 
พบว่าไข่ปลาหมูขา้งลายเป็นไข่คร่ึงจม คร่ึงลอย ลกัษณะกลมมีสีเขียวแก่ ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางระหว่าง 
1.05-1.25 มิลลิเมตร ฟักออกเป็นตวัใชเ้วลา 12 ชัว่โมง 35 นาที ท่ีอุณหภูมิของน ้ า 26.1-26.3 องศาเซลเซียส 
และลูกปลาหมูขา้งลายวยัอ่อนพฒันาจนมีลกัษณะคลา้ยตวัเตม็วยัใชเ้วลา 50 วนั 
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Breeding of Tiger Loach (Botia  helodes Sauvage, 1876)  
with Hormonal Priming Treatment Ovulation 
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Abstract 
 

  Breeding of Tiger Loach (Botia  helodes Sauvage, 1876) with Hormonal Priming Treatment 
Ovulation was conducted at Phichit Inland Fisheries Research and Development Center during October 
2008 to September 2009. The hormones were consists of Human Chorionic Gonadotropin (HCG) at a dose 
of 500 IU/kg, Buserelin acetate (BUS) at a dose of 0.5 µg/kg, BUS+Domperidone (DOM) at a dose of  
0.5 µg/kg+ 5 mg/kg and an injection of 1 ml/kg of distilled water as a control. All treatments were injected 
with hormone in to dorsal muscular of the female breeder every 24 hours in order to achieve the oocyte 
development assessed by increasing the size of the abdomen. In this experiment, it was found that female 
breeder that have the priming treatment consisted of 1 and 2 daily injections of HCG at a dose 500 IU/kg 
can be only used to induce ovulation of all treated females within 8-9 hours after the injection of 
combination of BUS 10 µg/kg and DOM 10 mg/kg. However, 2 times a day injection was better than 1 
injection with a significant difference (p<0.05) of fertilization rate, hatching rate, number of eggs per 
female and survival rate of the 3-days old fry. The eggs of Tiger Loach are semi buoyant with dark green , 
round-shape and 1.05-1.25 mm. in diameter. At water temperature 26.1-26.3 C  the eggs hatched with in 12 
hours 35 minutes. The larvae took about 50 days to juvenile stage. 

 
Key words : Tiger Loach, Botia  helodes, width size of the abdomen, hormone, Ovulatiom 
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ค าน า 
 

ปลาหมูขา้งลาย (Botia  helodes Sauvage, 1876) เป็นปลาน ้ าจืดของไทยท่ีมีความสวยงาม มีช่ือเรียก
แตกต่างกนัไป เช่น ปลางวง มีช่ือสามญัวา่ Striped-side hog fish,Tiger botia หรือ Tiger loach เป็นปลาในครอบครัว
ปลาหมู ปลาคอ้ Cobitidae มีรูปร่างแบบ elongate ส่วนหวัประกอบดว้ยเส้นพาดในแนวกลาง 2 เส้น ซ่ึงเช่ือมต่อกนั
ทางส่วนหนา้ ล าตวัมีแถบสีด ากวา้ง 11 แถบ โดย 4 แถบ อยูห่นา้ส่วนของครีบหลงั 4 แถบ อยูใ่ตค้รีบหลงั และอีก 
3 แถบ อยูห่ลงัส่วนของครีบหลงั ตามีขนาดเล็กค่อนไปทางส่วนหลงั preorbital spines เป็น bifid มีต าแหน่งอยูห่นา้
ดวงตา มีหนวด 4  คู่สั้น spines อยูใ่นร่องรูปจนัทร์เส้ียวใตด้วงตา เกล็ดมีขนาดเล็กมาก สามารถพบไดต้ามลุ่มแม่น ้ า
สายใหญ่ของไทย  เช่น ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ลุ่มน ้ าแม่กลอง ฯลฯ ชอบอาศยัอยู่ในแหล่งน ้ าไหล แม่น ้ า ล าคลอง 
ชอบซุกซ่อนตามตอไม ้ซอกหิน และพื้นดินโคลน (วนัเพ็ญ, 2528) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงาน ของ Rainboth 
(1996) รายงานวา่พบปลาหมูขา้งลายบริเวณท่ีมีน ้ าไหลในแม่น ้ าโขง แม่น ้ าเจา้พระยา ทะเลสาบ ชอบอาศยัอยู่
ใตก้อ้นหิน ตอไม ้และตอม่อสะพาน กรมประมง (2535) รายงานว่าปลาหมูขา้งลาย เป็นปลาท่ีมีล าตวัป้อม 
ดา้นขา้งแบน จะงอยปากเล็กเรียว ตรงปลายมีหนวดเป็นกระจุก ปากมีขนาดเล็ก ตาเล็ก มีเง่ียงแหลมปลายแยก
เป็น 2 แฉก อยู่หน้าตา ครีบหางปลายแยกเป็นแฉกลึก ครีบหลงัอยู่ก่ึงกลางล าตวั ขนาดของครีบหู ครีบทอ้ง 
และครีบกน้ มีขนาดใกลเ้คียงกนั ล าตวัมีสีเหลืองแกมเขียวมีร้ิว สีน ้ าเงินเขม้พาดขวางล าตวัประมาณ 11 แถบ 
ครีบหู ครีบอก และครีบกน้เป็นสีเหลืองสด อาศยัในแหล่งน ้าไหล ปัจจุบนัปลาหมูขา้งลายท่ีไดจ้ากการท าการ
ประมงในแม่น ้ ายมมีปริมาณลดลง สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการท าการประมง ท่ีผิดกฎหมาย เช่น ใช้
กระแสไฟฟ้า ยาเบ่ือเมา และโพงพาง กางกั้น ขวางทางเดินแม่น ้า ตลอดจนการรวบรวมพนัธ์ุปลาเพื่อจ าหน่าย
ในธุรกิจปลาสวยงามท่ีมีมากเกินไป  

ดงันั้น ด้วยเหตุผลดงักล่าว หากกรมประมงยงัไม่มีการเร่งศึกษาวิจยั เพื่อคน้หาวิธีการเพาะ
ขยายพนัธ์ุและแนวทางในการอนุรักษฟ้ื์นฟูแลว้ ปลาหมูขา้งลายท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้ าธรรมชาติทัว่ไป เช่น ใน
แม่น ้ ายม แม่น ้ าน่าน ฯลฯ อาจมีโอกาสท่ีจะสูญพนัธ์ุได้  ในอดีตศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดพิจิตรได้
พยายามศึกษาการเพาะพนัธ์ุปลาหมูขา้งลายดว้ยการใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์คือ BUS ร่วมกบัยาเสริมฤทธ์ิ คือ 
DOM ในระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ ซ่ึงยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร โดยพบวา่แม่ปลาส่วนใหญ่ท่ีน ามา
เพาะพนัธ์ุจะไม่ตกไข่ บางคร้ังพบไข่จุกและตาย จากเหตุผลดงักล่าว ศูนยฯ์ จึงไดห้าแนวทางใหม่โดยด าเนิน
การศึกษาชนิดและปริมาณฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการฉีดกระตุน้เพื่อการพฒันาความสมบูรณ์เพศและการตก
ไข่ของแม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย ดว้ยการประเมินจากการขยายตวับริเวณส่วนทอ้งท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็น่าจะเป็นอีก
แนวทางหน่ึง ท่ีอาจช่วยให้นกัเพาะเล้ียงพนัธ์ุปลาหมูชนิดต่างๆให้สามารถเพาะขยายพนัธ์ุปลาชนิดน้ีไดผ้ลดี
ยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถน าวิธีการดงักล่าวไปประยุกต์ใชก้บัปลาพื้นเมืองชนิดอ่ืนๆ ท่ีเพาะพนัธ์ุยากและ
ใกลสู้ญพนัธ์ุ เช่น ปลาเสือตอ ปลาตะพาก ปลาหมูอารีย ์ฯลฯ ไดอี้กดว้ย 
 
 
 



 4 

วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนสกดั (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
(Buserelin acetate, BUS) และยาเสริมฤทธ์ิ (Domperindone, DOM) ต่อการกระตุน้การพฒันาการของไข่
ปลาหมูขา้งลาย (ดว้ยการประเมินโดยวิธีวดัขนาดความกวา้งของส่วนทอ้งของแม่ปลาท่ีมีขนาดขยายตวั
เพิ่มข้ึน) 

2. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการฉีดฮอร์โมนกระตุน้การพฒันาการของไข่แม่ปลาหมูขา้งลาย
ดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ 

3. เพื่อทราบอตัราการปฏิสนธิ อตัราการฟัก และอตัราการรอดของลูกปลาหมูขา้งลายท่ีไดจ้ากการเพาะพนัธ์ุ
ดว้ยวธีิผสมเทียมแบบแหง้ 

4. เพื่อศึกษาพฒันาการของคพัภะและลูกปลาหมูขา้งลายวยัอ่อน 
 

วธีิด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง  
 
 1.1 แบ่งการทดลองเป็น 2  ช่วงการทดลอง ดงัน้ี 

การทดลองช่วงที ่1 การเตรียมแม่พนัธ์ุดว้ยการกระตุน้ฮอร์โมน (priming)  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD ) ประกอบดว้ย 

4 ชุดการทดลอง (treatments) แต่ละชุดการทดลองมี 6 ซ ้ า (replications) ดงัน้ี 
ชุดการทดลองท่ี 1 ฉีดดว้ย HCG อตัรา 500 IU ต่อกิโลกรัม 
ชุดการทดลองท่ี 2 ฉีดดว้ย BUS อตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ชุดการทดลองท่ี 3 ฉีดดว้ย BUS อตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกบั DOM ในอตัรา  

       5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ชุดการทดลองท่ี 4 ชุดควบคุมฉีดดว้ยน ้ากลัน่อตัรา 1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม 
การทดลองช่วงที ่2 การกระตุน้ใหแ้ม่ปลาตกไข่ในการเพาะพนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย  
น าผลการทดลองของชุดการทดลองท่ีดีท่ีสุดช่วงการทดลองท่ี 1 มาวางแผนการทดลองแบบ 

Independent-Sample T-test ประกอบด้วย 2 ชุดการทดลอง (treatments) แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ ้ า 
(replications) ดงัน้ี 

ชุดการทดลองท่ี 1  ฉีดฮอร์โมนกระตุน้การตกไข่ดว้ย BUS  ในอตัรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ร่วมกบั DOM อตัรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
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ชุดการทดลองท่ี 2 ฉีดด้วย HCG ในอตัรา 500 IU ต่อกิโลกรัม อีก 1 คร้ัง และหลังจากนั้น  
24 ชั่วโมง จึงฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ด้วย BUS ในอัตรา 10 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบั DOM อตัรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   

1.2 การศึกษาพฒันาการของคพัภะและลูกปลาหมูขา้งลายวยัอ่อน 
น าไข่ปลาหมูขา้งลายท่ีไดรั้บการผสมน ้ าเช้ือแลว้มาส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 40 เท่า 

พร้อมบนัทึกภาพ เพื่อศึกษาระยะเวลาการพฒันาการของไข่จนกระทัง่ฟักออกเป็นตวั และเก็บตวัอยา่งลูกปลา
ใส่ในขวดตวัอยา่ง ใส่ฟอร์มาลีนความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ลูกปลาอายุ 1 ถึง 50 วนั เพื่อศึกษาการ
พฒันาการของลูกปลา 

1.3 สถานท่ีและระยะเวลาด าเนินการทดลอง 
ด าเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึง

กนัยายน 2552 
 
2. วสัดุอุปกรณ์ 
 

2.1  การเตรียมพอ่แม่พนัธ์ุ 
2.1.1 ปลาทดลองเป็นปลาท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืดพิจิตร ไดร้วบรวมจากแม่น ้ า

ยม ดว้ยวธีิการยกยอ และน ามาเล้ียงในตูก้ระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร เติมน ้าสูง 40 เซนติเมตร โดยเล้ียง
รวมกนัระหว่างปลาเพศเมียและเพศผู ้และปล่อยอตัรา 100 ตวัต่อตารางเมตร น าทอพพวีว วีนนาเส น้นผอาน
ศูนยก์ลาง 1-2 น้ิี  หัน่สป็นทอพนๆ ละ 25 สีนติสมตร ใ อ้ลงไปตูนๆ  ละ 3 ทอพน ใหเ้ป็นท่ีหลบซ่อน 

2.1.2 ใหอ้าหารส าเร็จรูป โปรตีนไม่นอ้ยกวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์ไขมนัไม่นอ้ยกวา่ 3 เปอร์เซ็นต์
ความช้ืนไม่มากกวา่ 12 เปอร์เซ็นต ์ กากไม่มากกวา่ 4  เปอร์เซ็นต ์และหนอนนก ในอตัรา 1 เปอร์เซ็นตข์อง
น ้าหนกัตวัต่อวนัแบ่งใหว้นัละ 2 คร้ัง ในเวลา 8.30 และ 16.00 น.  

2.1.3 เปล่ียนถ่ายน ้า 1 ใน 3 ส่วน ของน ้าในตูก้ระจก สัปดาห์ละคร้ัง   
2.1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศของแม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย ดว้ยการสังเกตบริเวณส่วน

ทอ้ง และช่องเพศ โดยคดัเลือกแม่ปลาท่ีพบวา่บริเวณส่วนทอ้งมีการขยายตวัและอูมเป่ง ผนงัทอ้งน่ิม และบาง 
ช่องเพศจะมีสีแดงเร่ือๆ ส าหรับพอ่พนัธ์ุปลาตรวจสอบความสมบูรณ์เพศ โดยการบีบบริเวณช่องเพศเบาๆ จะ
พบน ้ าเช้ือสีขาวขุ่นไหลออกมา (ภาพท่ี 1)  น าพ่อแม่พนัธ์ุปลาลกัษณะดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองช่วงท่ี 1 คือ 
การเตรียมแม่พนัธ์ุโดยการกระตุุุ้นดว้ยฮอร์โมน ในระหวา่งการจบัพ่อแม่พนัธ์ุมาทดลองฉีดฮอร์โมนชนิด
ต่างๆ นั้น ใหใ้ชย้าสลบ (2-Phenoxy-ethanal) อตัราส่วน 200  ส่วนในลา้น (ppm  .) แลว้น ามาพกัในตูก้ระจก ขนาด 
45x90x45 เซนติเมตร จ านวน 4 ตู ้ๆ  ละ 6 ตวั  

2.2  การเตรียมฮอร์โมน ในการเตรียมฮอร์โมนส าหรับใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การ
เตรียมฮอร์โมนสกดัโดยใช ้HCG ขนาดบรรจุ 5,000 IU มีช่ือทางการคา้ “ pregnyl ” จากประเทศฮอลแลนด์ ซ่ึง
ก่อนน ามาใชจ้ะผสมดว้ยน ้ ากลัน่ 10 มิลลิลิตร ส่วนฮอร์โมนสังเคราะห์ใช้ BUS เจือจาง BUS ดว้ยน ้ ากลัน่ให้มี
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ความเขม้ขน้ของฮอร์โมน 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียส  โดยใช้
ร่วมกบั DOM ในอตัราความเขม้ขน้ตามแผนการทดลองท่ีก าหนดไว ้โดยฉีดเขา้กลา้มเน้ือบริเวณใตฐ้านครีบ
หลงัเหนือเส้นขา้งตวั (ภาพท่ี 2) 

2.3 บ่อฟักไข่ปลาหมูขา้งลาย ใชบ้่อซีเมนตก์ลมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.5  เมตร เติมน ้ าสูง 50 
เซนติเมตร จ านวน 3 บ่อใส่ถงัฟักไข่รูปทรงกลม ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 28 เซนติเมตร มีปริมาตรความจุน ้ า 
18 ลิตร จ านวน 8 ถงัต่อบ่อในแต่ละถงัมีหัวทราย 1 หัว ใส่ไวท่ี้ก้นถงัเพื่อให้ไข่ปลาหมูขา้งลายเคล่ือนท่ี
ตลอดเวลาไม่จมทบักนับริเวณกน้ถงั (ภาพท่ี 3) 
 

  
ก. พอ่แม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย ข.ลกัษณะช่องเพศ 

 
ภาพที ่1 พอ่แม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลายและลกัษณะช่องเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 ฮอร์โมน และวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการเพาะพนัธ์ุ และลกัษณะการฉีดฮอร์โมน 
 

 
 

ภาพที ่3 ถงัเพาะฟักลูกปลาหมูขา้งลาย 

  
ก.วสัดุ อุปกรณ์และฮอร์โมนชนิดต่างๆ ข.การฉีดฮอร์โมนบริเวณโคนครีบหลงั 

ช่องเพศผู ้

ช่องเพศเมีย 
เพศเมีย 

เพศผู ้
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3. วธีิด าเนินการ 
 

3.1 การเพาะพนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย 
3.1.1 ช่วงการทดลองท่ี 1 คดัเลือกพนัธ์ุปลาหมูขา้งลายท่ีมีความสมบูรณ์เพศโดยสังเกตจาก

ลกัษณะส่วนทอ้งท่ีอูมเป่งใกล้เคียงกนัทุกตวั ในเดือนกรกฎาคม 2552 จ านวน 24 ตวั ขนาดน ้ าหนักเฉล่ีย 
51.33+6.18 กรัม ส่วนทอ้งมีขนาดความกวา้งเฉล่ีย 2.08+0.05  เซนติเมตร คดัเลือกพอ่พนัธ์ุท่ีมีน ้ าเช้ือสีขาวขุ่น 
จ านวน 24 ตวั ขนาดน ้ าหนกัเฉล่ีย 36.54+3.21กรัม จากนั้นสุ่มเลือกพ่อแม่พนัธ์ุปลาตามแผนการทดลองท่ี
ก าหนดอีกคร้ัง แยกพกัพ่อแม่พนัธ์ุปลาในตูก้ระจก 45x90x45 เซนติเมตร จ านวน 4 ตู ้ๆ  ละ 1 ชุดการทดลอง 
(ใส่แม่พนัธ์ุปลา จ านวน 6 ตวัต่อตู)้  ฉีดฮอร์โมนกระตุน้ให้แก่แม่ปลาทุกชุดการทดลองตามแผนการทดลอง 
ทุกๆ 24 ชั่วโมง ก่อนการฉีดฮอร์โมนในแต่ละคร้ัง ตรวจสอบการขยายตวัของส่วนท้องของแม่ปลาด้วย 
Virnear Caliper เม่ือพบว่าส่วนทอ้งของแม่ปลาในชุดการทดลองใดมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนดีท่ีสุดจะน ามา
ทดลองในช่วงการทดลองท่ี 2  

3.1.2 ช่วงการทดลองท่ี 2 น าแม่ปลาหมูขา้งลายท่ีมีส่วนทอ้งท่ีมีการขยายตวัท่ีดีท่ีสุดจาก
ช่วงการทดลองท่ี 1 มาสุ่มแบ่งออกเป็นการ 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ ้ า ตามแผนการทดลอง เม่ือพบว่าแม่
ปลาสามารถรีดไข่ไดใ้ห้รีดไข่ของแม่ปลาแต่ละตวั บนัทึกระยะเวลาตกไข่ จ  านวนแม่ปลาตกไข่ น ้ าหนกัไข่
ปลาแต่ละแม่ท่ีรีดได ้สุ่มชัง่น ้าหนกัไข่ 1 กรัม จ านวน 3 คร้ัง และนบัจ านวนไข่เพื่อหาค่าเฉล่ียส าหรับน าไปใช้
ค  านวณหาจ านวนไข่ทั้งหมด น าไข่และน ้าเช้ือผสมเทียมแบบแหง้ (dry method)  น าไข่ท่ีรีดไดฟั้กในถงัฟักไข่
ท่ีเตรียมไว ้สุ่มเก็บไข่ท่ีไดรั้บการผสมจ านวน 100 ฟอง น ามาฟักใน Beaker ขนาด 10 มิลลิลิตร เม่ือไข่พฒันา
ถึงระยะแกสตูล่า จึงตรวจนับจ านวนไข่ดี และไข่เสียทั้งหมดเพื่อใช้ค  านวณอตัราการปฏิสนธิ ตรวจนับ
จ านวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตวั เพื่อค านวณอตัราการฟัก  ค านวณอตัราการรอด เม่ือลูกปลามีอายุ 3 วนั ตรวจนบั
จ านวนลูกปลาทั้งหมดในแต่ละซ ้ าของการทดลอง เพื่อค านวณอตัราการรอด และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบหา
จ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการฉีดกระตุน้พฒันาการของไข่ 

3.2  การวิเคราะห์คุณสมบติัของน ้ า วิเคราะห์คุณสมบติัของน ้ าในถงัฟักไข่และระหว่างการ
อนุบาลลูกปลาเวลา  09.00 น. ดงัน้ี  

- อุณหภูมิของน ้า (temperature) ตรวจวดัดว้ยเทอร์โมมิเตอร์หน่วยเป็นองศาเซลเซียส (๐C )  
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตรวจวดัดว้ย pH meter ยีห่อ้ TOA รุ่นWQC-20A  
- ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (dissolved oxygen) ตรวจวดัดว้ยเคร่ือง DO meter ยี่ห้อ TOA 

รุ่นWQC-20A หน่วยวดัเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 
- ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH3-N) ตรวจวดัด้วยเคร่ือง Spectrophotometer ยี่ห้อ HANNA  

รุ่น HI 93733 ตามวธีิ Nessler method  หน่วยวดัเป็น mg/l 
- ปริมาณไนไตรท์ (NO2) ตรวจวดัดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer ยี่ห้อ HACH รุ่น DR/4000  

หน่วยวดัเป็น mg/l 
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- ค่าความกระดา้ง (hardness) วิเคราะห์ดว้ยวิธีไตเตรท ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
หน่วยวดัเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต (mg/l as CaCO3) 
 - ค่าความเป็นด่าง (alkalinity) วิเคราะห์ดว้ยวิธีไตเตรท ตามวิธีของ ไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
หน่วยวดัเป็น mg/l as CaCO3  

 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 น าขอ้มูลต่างๆ มาวเิคราะห์ผลการตอบสนองของปลาต่อฮอร์โมนทดลองโดยพิจารณาจากค่า
ต่างๆ ดงัน้ี (อา้งตามอุทยัรัตน์, 2538) 

 

4.1 อตัราการตกไข่ = 
จ านวนแม่ปลาท่ีตกไข่ของแต่ละชุดการทดลอง 

  x 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
จ านวนแม่ปลาทั้งหมดของแต่ละชุดการทดลอง 

    

4.2 อตัราการปฏิสนธิ = 
จ านวนไข่ท่ีเจริญถึงระยะ late gastrula 

x 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
จ านวนไข่ทั้งหมด 

    

4.3 อตัราการฟัก = 
จ านวนท่ีลูกปลาฟักออกเป็นตวั 

x 100 (เปอร์เซ็นต)์ 
จ านวนไข่ท่ีเจริญถึงระยะ late gastrula 

    

4.4  อตัราการรอดตาย  = 

จ านวนลูกปลาท่ีเหลือรอด (อาย ุ3 วนั) 

x 100 (เปอร์เซ็นต)์ 

จ านวนลูกปลาท่ีฟักออกเป็นตวั  

 

 

ขอ้มูลอตัราการตกไข่ จ  านวนไข่ต่อแม่ อตัราการปฏิสนธิ อตัราการฟัก อตัราการรอดตาย และ
จ านวนลูกปลาทั้งหมดไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ One-way ANOVA และเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
เปอร์เซ็นต ์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป ในกรณีท่ีขอ้มูลเป็นค่าของเปอร์เซ็นต์ เช่น อตัราการรอด วิเคราะห์การ
กระจายของขอ้มูลก่อน หากการกระจายไม่ปกติ น าไปแปลงค่า angular transformation ก่อนการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
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ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกแม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย ดว้ยวิธีการประเมินจากการสังเกตบริเวณ
ส่วนทอ้งของแม่ปลาท่ีมีลกัษณะอูมเป่ง และช่องเพศมีสีแดงเร่ือๆ พร้อมทั้งวดัขนาดความกวา้งส่วนทอ้ง
เร่ิมต้นของแม่ปลาทุกตัว พบว่าขนาดความกวา้งส่วนท้องเร่ิมต้นเฉล่ียเท่ากับ 2.07+0.06, 2.08+0.05, 
2.09+0.03 และ 2.08+0.08 เซนติเมตร และน ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ียเท่ากบั 51.39+9.34, 51.26+5.48, 51.30+6.14 
และ 51.36+4.55 กรัม ตามล าดบั เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95  เปอร์เซ็นต ์(ตารางผนวกท่ี 1 และ 2) หลงัจากนั้นจึงฉีดฮอร์โมนตามแผนการทดลอง 

 
1. การเพาะพนัธ์ุปลาหมูข้างลาย  
  1.1.การทดลองช่วงท่ี 1   การฉีดฮอร์โมนกระตุน้การพฒันาการของไข่  
 การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการพัฒนาการของไข่ปลาหมูข้างลาย ด้วยฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย HCGในอตัรา 500 IU ต่อกิโลกรัม BUS ในอตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม BUS ในอตัรา 0.5 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกบั DOM ในอตัรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน ้ ากลัน่ในอตัรา 1 มิลลิลิตรต่อ
กิโลกรัม เป็นชุดควบคุม ตามล าดับ พบว่าแม่ปลามีขนาดความกวา้งส่วนท้องเฉล่ียเท่ากับ 2.35+0.16, 
2.10+0.11, 2.17+0.06 และ 2.07+0.11 เซนติเมตร และน ้ าหนกัเฉล่ียแม่ปลา เท่ากบั 59.20+8.79, 50.68+5.57, 
52.73+6.54 และ 50.47+4.38 กรัม ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าสูงท่ีสุดต่าง
กบัชุดการทดลองท่ี 3, 2 และ 4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1 
ตารางผนวกท่ี 1 และ 2 และภาพผนวกท่ี 1 และ 2 ) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย (mean + SD) ของขนาดความกวา้งส่วนทอ้ง และน ้ าหนกัของแม่ปลาหมูขา้งลายก่อนและ

หลงัการทดลองฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ 

ชนิดฮอร์โมน 
ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 4 

(HCG) (BUS) (BUS+DOM) (น ้ากลัน่) 
ความกวา้งส่วนทอ้งของแม่ปลาเฉล่ีย
ก่อนการทดลอง (เซนติเมตร) 

2.07+0.06 a 2.08+0.05 a 2.09+0.03 a 2.08+0.08a 

ความกวา้งส่วนทอ้งของแม่ปลาเฉล่ีย
หลงัการทดลอง (เซนติเมตร) 

2.35+0.16a 2.10+0.11b 2.17+0.06b 2.09+0.11 b 

น ้าหนกัของแม่ปลาเฉล่ียก่อนการ
ทดลอง (กรัม) 

51.39+9.34a 51.26+5.48a 51.30+6.14a 51.36+4.55 a 

น ้าหนกัของแม่ปลาเฉล่ียหลงัการ
ทดลอง (กรัม) 

59.20+8.79a 50.68+5.57a 52.73+6.54 a 50.47+4.38 a 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ท่ีก ากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแนวนอน แสดงวา่ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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 1.2 การทดลองช่วงท่ี 2   การหาจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการฉีดฮอร์โมนกระตุน้การพฒันาของ
ไข่ การตกไข่และระยะเวลาตกไข่ 

น าปลาจากการทดลองช่วงท่ี 1 คือ ชุดการทดลองท่ี 1 ซ่ึงแม่ปลามีส่วนทอ้งขยายดีท่ีสุด ฉีด
กระตุน้ดว้ย HCG แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ ้ า ตามแผนการทดลอง พบว่าทั้ง 2 ชุดการทดลอง 
สามารถเร่งให้ปลาตกไข่ไดทุ้กตวั (100 เปอร์เซ็นต์) โดยแม่ปลาตกไข่หลงัการฉีดดว้ย BUS ในอตัรา 10 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกบั DOM ในอตัรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 8-9 ชัว่โมง เม่ือทดสอบทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2 ตาราง
ผนวกท่ี 3) 

1.3 จ  านวนไข่ต่อแม่เฉล่ีย อตัราการปฏิสนธิเฉล่ีย และอตัราการฟักเฉล่ีย 
 จ านวนไข่ต่อแม่เฉล่ียเท่ากบั 14,478+8,151 และ 12,862+3,299 ฟอง อตัราการปฏิสนธิเฉล่ียมีค่า
เท่ากบั 11.00 + 3.00 และ 57.67 + 3.51 เปอร์เซ็นต ์และอตัราการฟักเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 50.87 + 5.89 และ 80.74 
+ 4.67 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า จ  านวนไข่ต่อแม่เฉล่ีย ทั้ง 2 ชุดการทดลองไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่อตัราการปฏิสนธิเฉล่ีย และอตัราการฟักเฉล่ีย ชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าสูงกวา่ชุด
การทดลองชุดท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) (ตารางท่ี 2 ตาราง
ผนวกท่ี 4 และภาพท่ี 4 ) 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย (mean + SD) ของน ้ าหนกัแม่ปลา จ านวนแม่ปลาตกไข่ ระยะเวลาตกไข่หลงัฉีดฮอร์โมน 

น ้ าหนักไข่ท่ีรีด จ  านวนไข่ต่อแม่ปลา อตัราการปฏิสนธิ อตัราการฟัก จ านวนลูกปลาฟักเป็นตวั 
จ านวนลูกปลาท่ีเหลือรอด และอตัราการรอด ของปลาหมูขา้งลายท่ีฉีดกระตุน้ 1 คร้ัง และ 2 คร้ัง 

ค่าดชันี 
ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 

( HCG 500 IU/kg 1 คร้ัง ) (HCG 500 IU/kg  2 คร้ัง) 
น ้าหนกัแม่ปลา (กรัม) 49.14+9.50a 53.63+10.62a 
จ านวนแม่ปลาตกไข ่(เปอร์เซ็นต)์ 100+0.00a 100+0.00a 
ระยะเวลาการฉีดกระตุน้ (คร้ัง) 1 2 
เวลาตกไข่หลงัฉีดฮอร์โมนคร้ังสุดทา้ย (ชัว่โมง) 8.50+0.50a 8.50+0.44a 
น ้าหนกัไขท่ี่รีด (กรัม) 5.79+3.26a 5.15+1.32a 
จ านวนไข่ต่อแม่ปลา (ฟอง) 14,478+8,151a 12,862+3,299a 
อตัราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต)์ 11.00+3.00b 57.67+3.51a 
อตัราการฟัก (เปอร์เซ็นต)์ 50.87+5.89b 80.74+4.67a 
จ านวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตวั (ตวั) 767+329.43b 5,881+832.63a 
จ านวนลูกปลาท่ีเหลือรอด (ตวั) 193.00+77.90b 3,820.00+869.71a 
อตัราการรอด (เปอร์เซ็นต)์ 26.63+7.51b 59.01+11.12a 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ท่ีก ากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแนวนอน แสดงวา่ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที ่4   ค่าเฉล่ีย (mean + SD) อตัราการปฏิสนธิ อตัราการฟัก อตัราการรอด จากการทดลองเพาะพนัธ์ุปลา

หมูขา้งลายดว้ยการฉีดฮอร์โมนชนิดต่างๆ 
 

1.4 จ  านวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตวัต่อแม่เฉล่ีย จ  านวนลูกปลาท่ีเหลือรอดต่อแม่เฉล่ีย และอตัราการรอด
เฉล่ีย 

 จ านวนลูกปลาท่ีฟักเป็นตวัต่อแม่เฉล่ียพบวา่ ชุดการทดลองท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย HCG ในอตัรา 500 
IU ต่อกิโลกรัม 1 คร้ัง และ 2  คร้ัง มีค่าเท่ากบั 767+329.43 และ 5,881+832.63 ตวั จ านวนลูกปลาท่ีเหลือรอดต่อ
แม่เฉล่ีย เท่ากบั 193.00+77.90 และ 3,820.00+869.71 ตวั และอตัราการรอดเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 26.63 + 7.51 และ 
59.01 + 11.12 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ทางสถิติ พบวา่ชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าสูงกวา่ชุดการทดลองท่ี 
1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(p<0.05) (ตารางท่ี 2 และตารางผนวกท่ี 4) 
  1.5 คุณสมบติัของน ้า 

คุณสมบติัของน ้ าในระหว่างการทดลองพบว่า อุณหภูมิน ้ า มีพิสัยระหว่าง 26.10-26.30  ๐C  
 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.50 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้ า มีพิสัยระหว่าง 8.00-8.30 mg/l ปริมาณ
แอมโมเนียรวม 0.00 mg/l  ปริมาณไนไตรท์ 0.00 mg/l  ค่าความกระดา้ง 60.00 mg/l as CaCO3 และค่าความ
เป็นด่าง 85.00 mg/l as CaCO3 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3 ) 
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100

อตัราการปฏฏิสนธิ อตัราการฟัก อตัราการรอด

ชุดการทดลองท่ี 1

ชุดการทดลองท่ี 2
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ตารางที ่3 คุณสมบติัของน ้าระหวา่งการฟักไข่ปลาหมูขา้งลายในชุดการทดลองท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย HCG 1 คร้ัง 
และ 2 คร้ัง 

ค่าดชันี 
ชุดการทดลอง 

HCG 1 คร้ัง HCG 2 คร้ัง 
อุณหภูมิน ้า (๐C) 26.10 26.30 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.50 7.50 
ออกซิเจนละลายน ้า (mg/l  ) 8.00 8.30 
แอมโมเนียรวม (mg/l  ) 0.00 0.00 
ไนไตรท ์(mg/l  ) 0.00 0.00 
ความกระดา้ง (mg/l as CaCO3) 60.00 60.00 
ความเป็นด่าง (mg/l as CaCO3) 85.00 85.00 

 
2. พฒันาการของคัพภะและลูกปลาวยัอ่อน 
 

2.1. พฒันาการของคพัภะปลาหมูขา้งลาย 
 ไข่ปลาหมูขา้งลายมีลกัษณะเป็นแบบคร่ึงจมคร่ึงลอยรูปร่างกลมมีสีเขียวเขม้ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางระหว่าง 1.05-1.25 มิลลิเมตร โดยแม่ปลาวางไข่คร้ังละ 12,000-15,000 ฟองต่อแม่ เขา้สู่ระยะ 
cleavage ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 นาที ระยะ blastula  3 ชัว่โมง 20 นาที ระยะ gastrula  5 ชัว่โมง 30 นาที ระยะ 
head bud and tail bud  7  ชัว่โมง ระยะsomite 7 ชัว่โมง 20 นาที  ระยะ heart formation  9 ชัว่โมง 30 นาที  
และฟักออกเป็นตวัใช้เวลา 12 ชัว่โมง 35 นาที  ท่ีอุณหภูมิของน ้ าระหว่าง 26.10 - 26.30 ๐C  มีขั้นตอนการ
ววิฒันาการของไข่ ดงัตารางท่ี 4 และ ภาพท่ี 5  
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ตารางที ่4  พฒันาการของคพัภะปลาหมูขา้งลาย 
 

ระยะ ระยะเวลา 
หลงัไข่ผสม 
กบัน ้าเช้ือ 

ภาพท่ี ขั้นตอนการพฒันา 

cleavage 
 
 

10 นาที 
 
 

4  ก. 
 
 

One cell stage ได้รับการผสมกบัน ้ าเช้ือ เกิดการแบ่งตวัแบบ 
ไมโตซิส (mitosis) ด้าน animal pole เกิดบาสโตดิสต์(blatodisc) 
ลกัษณะเป็นเซลลเ์ดียว 

 
 
 

15 นาที 
 
20 นาที 
30 นาที 
40 นาที 

 4 ข. 
 

4 ค. 
4 ง. 
4 จ. 

first cleavage stage แบ่งเซลล์บลาสโตดิสต ์ออกเป็น บลาสโตเมียร์
(blastomere) 2 เซลล ์
second cleavage stage แบ่งเซลลบ์ลาสโตเมียร์ออกเป็น 4 เซลล ์
third cleavage stage แบ่งเซลลบ์ลาสโตเมียร์ออกเป็น 8 เซลล ์
fourth cleavage stage แบ่งเซลลบ์ลาสโตเมียร์ออกเป็น 16 เซลล ์

 50 นาที 4 ฉ. fifth cleavage stage แบ่งเซลลบ์ลาสโตเมียร์ออกเป็น 32 เซลล ์

 1 ชัว่โมง  
5 นาที 

4 ช. 
 

sixth cleavage stage แบ่งเซลลบ์ลาสโตเมียร์ออกเป็น 64 เซลล ์
 

 1 ชัว่โมง 
30 นาที 

4 ซ. 
 

morula เป็นระยะสุดทา้ยของ cleavage เซลล์บลาสโตเมียร์แบ่งเป็น
เซลล์ซ้อนกนัหนาและเบียดกนัแน่นคลา้ยหมวกครอบอยู่เหนือ
ไข่แดงแต่ยงัไม่มีช่องวา่งบลาสโตซิล (blastocoel) 

blastula 
 

3 ชัว่โมง 
20 นาที 

4 ฌ. บลาสโตดิสต ์มีเซลลร์วมกนัอยูเ่ป็นกลุ่มหนาข้ึน ลกัษณะทรง
ค่อนขา้งสูงท าใหเ้กิดช่องวา่งบลาสโตซิล (blastocoel) 

gastrula 4 ชัว่โมง 
20 นาที 
5 ชัว่โมง 
30 นาที 

4 ญ. 
 
4 ฎ 

early gastrula ขอบของบลาสโตดิสตห์นาข้ึนโดยรอบ ท าให้เกิด
ลกัษณะคลา้ยวงแหวนลอ้มรอบไข่แดง (yolk) เรียกวา่ germ ring 
late gastrula เน้ือเยื่อชั้นนอก (ectoderm) เคล่ือนลงมาคลุมไข่
แดงจนเกือบหมด และเม่ือส้ินสุดระยะแกสทรูล่า ไข่แดงถูก
คลุมหมดเป็นบลาสโตพอร์ปิด 

head bud and 
tail bud 

7 ชัว่โมง  
 

4 ฏ 
 
 

เน้ือเยื่อแนวของ Embryonic shield เจริญมากข้ึน ส่วนขอบยก
สูงข้ึนจากผิวไข่ทั้งในส่วนหัวและหาง ท าให้เกิดการพฒันาเป็น
ตวัอ่อน (embryo) รูปร่างคล้ายวงแหวน ส่วนทา้ยและส่วนหัว
ของตวัอ่อนยกข้ึน เกิดเป็นปุ่มหวัและปุ่มหาง 
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ตารางที ่4 (ต่อ)   
    

ระยะ ระยะเวลา 
หลงัไข่ผสม 
กบัน ้าเช้ือ 

ภาพท่ี ขั้นตอนการพฒันา 

somite 7 ชัว่โมง 
20 นาที 

4 ฐ. 
 

มีโซเดิร์ม (mesoderm) ซ่ึงเป็นเน้ือเยื่อชั้นกลาง จดัตวัมองเห็น
ลกัษณะเป็นปลอ้งๆ ตามแกนกลางของคพัภะติดกบัผนงัของไข่
แดงเรียกวา่ somite ซ่ึงสามารถนบัปลอ้งไดจ้  านวน 12 ปลอ้ง คือ
มี 12 somite บริเวณส่วนหวัเกิด Optic vesicle ซ่ึงเจริญไปเป็น
ลูกตาเรียกวา่ optic bud  

 7 ชัว่โมง  
50 นาที 

4 ฑ. 
 

มี 22 somite ระยะท่ีพบวา่ตวัอ่อนมีการพฒันาเติบโตจนเกือบ
รอบไข่แดง  

heart 
formation 

9 ชัว่โมง  
30 นาที 

4 ฒ. 
 

ล าตวัเร่ิมเหยียดยาวมากข้ึน กลา้มเน้ือเร่ิมท างาน เกิดหวัใจ และ
เร่ิมท างาน พบการไหลเวียนของเลือด และมีการเคล่ือนไหวใน
บางคร้ัง บริเวณส่วนหางมีเน้ือเยื่อบางๆ เร่ิมเกิดลกัษณะปุ่มหาง 
(caudal bud) และแยกออกจากผนงัไข่แดง 

hatch out 12 ชัว่โมง  
35 นาที 

4 ณ. เปลือกของไข่แดงเร่ิมบางลงจนยุบตวั ตวัอ่อนฟักออกเป็นตวั
เป็นตวัโดยใช้ส่วนหางโบกสะบัดตัวไปมา จนกระทัง่ท าให้
เปลือกไข่แตกออก และหลุดออกจากเปลือกไข่ เม่ือตวัอ่อนฟัก
ออกเป็นตวัใหม่ ๆ ส่วนหัวของลูกปลายงัติดอยู่กับถุงไข่แดง 
ปากยงัไม่เปิด ล าตวัใส fin fold ติดต่อกนัเป็นแผ่น ลูกปลามี
ความยาวเฉล่ีย 2.76 + 0.4 มิลลิเมตร 

ลูกปลาออกจากไข่ 6 ชัว่โมง 4 ด. ลูกมีการพฒันากลา้มเน้ือ สามารถดีดตวัวา่ยน ้าข้ึนลง ล าตวัใส 
และ fin fold ยงัติดต่อกนัเป็นแผน่  

ลูกปลาออกจากไข่ 12 ชัว่โมง 4 ต. ถุงไข่แดงลูกปลามีการขยายยาวไปตามล าตวั กลา้มเน้ือมีการ
พฒันามากข้ึน วา่ยน ้าข้ึนลงตามระดบัความลึกของน ้า และ  
fin fold ยงัติดต่อกนัเป็นแผน่  
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ก. 1 cell ข. 2 cells ค. 4 cells ง. 8 cells 
10 นาที 15 นาที 20 นาที 30 นาที 

    

    
    

จ. 16 cells ฉ. 32 cells ช. 64 cells ซ. morula 
40 นาที 50 นาที 1 ชัว่โมง 5 นาที 1 ชัว่โมง 30 นาที 

    

    
    

ฌ. blastula ญ. early gastrula ฎ. late gastrula ฏ. head bud and tail bud 
3 ชัว่โมง 20 นาที 4 ชัว่โมง 20 นาที 5 ชัว่โมง 30 นาที 7 ชัว่โมง 

    

    
    

ฐ. 12 somite ฑ. 22 somite ฒ. heart formation ณ. hatch out 
       7 ชัว่โมง 20 นาที        7 ชัว่โมง 50 นาที       9  ชัว่โมง 30 นาที 12 ชัว่โมง 35 นาที 

  

  
    

ด. ออกจากไข่ 6 ชัว่โมง ต. ออกจากไข่ 12 ชัว่โมง 
  

 
ภาพที ่5  พฒันาการของคพัภะปลาหมูขา้งลาย 
 

0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 0.5 มม. 

0.5 มม. 

0.5 มม. 

0.5 มม. 0.5 มม. 
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2.2 พฒันาการของลูกปลาหมูขา้งลายวยัอ่อน 
ลูกปลาหมูขา้งลายแรกฟักมีความยาวเฉล่ีย 2.76 + 0.4 มิลลิเมตร ลูกปลาวยัอ่อนมีการพฒันาการ

ของระบบทางเดินอาหาร ถุงอาหารส ารองยุบลง โดยมีการเจริญของท่อทางเดินอาหารสังเกตไดช้ดัเจน เร่ิม
กินอาหารไดเ้ม่ือลูกปลาอายุ 3 วนั ขนาดความกวา้งของปากลูกปลา 0.48 มิลลิเมตร เร่ิมปรากฏลายด าพาด
ขวางล าตวัเม่ืออาย ุ12 วนั และมีการพฒันาอวยัวะต่างๆ จนมีลกัษณะเหมือนตวัเตม็วยั ใชเ้วลา 50  วนั ( ตาราง
ท่ี 5 และ ภาพท่ี 6 ) 
 
ตารางที ่5 พฒันาการของลูกปลาหมูขา้งลาย 
 

อาย ุ(วนั) ภาพท่ี ขั้นตอนการพฒันาการของลูกปลา 

อาย ุ1 วนั   5 ก ลูกปลามีการพฒันากลา้มเน้ือ สามารถวา่ยน ้ าข้ึนลง ไดดี้มากข้ึน  
ล าตวัใส และครีบยงัไม่พฒันา fin fold ยงัเช่ือมติดกนัเป็นแผน่ 
ถุงไข่แดงเร่ิมยบุและติดอยูก่บัส่วนหวั ยาวไปตามล าตวั กระดูก
หางตรง ตายงัไม่พฒันา ปากยงัไม่เปิด 

อาย ุ2 วนั 5 ข ลูกปลาขนาด 4.34 มิลลิเมตร มีการพฒันากล้ามเน้ือ สามารถ
วา่ยน ้าไดใ้นลกัษณะใกลเ้คียงกบัตวัเต็มวยัมากข้ึน และ fin fold 
ยงัติดต่อกนัเป็นแผ่น พบถุงไข่แดงเร่ิมยุบและยาวไปตามล าตวั 
เพื่อรับอาหาร มีจุดตาสีด า พบปากยงัไม่เปิด ส่วนหวัเร่ิมยกข้ึน 
และแยกออกจากถุงไข่แดง 

อาย ุ3 วนั 5 ค ลูกปลาขนาด 4.63 มิลลิเมตร ส่วนหัวพฒันาใหญ่ข้ึนและเรียว
ไปเล็กไปส่วนท้ายของล าตัว มีการพัฒนาการของทางเดิน
อาหาร โดยปากเร่ิมเปิดและเห็นรูทวารสมบูรณ์ ถุงไข่แดงลด
ขนาดลงมาก และลูกปลาเร่ิมกินอาหาร สังเกตเห็นจุดตาสีด า
ชดัเจน กระดูกหางตรง เกิดถุงลม เห็นกระพุง้แกม้ และลูกปลา
เร่ิมว่ายน ้ าเหมือนตัวเต็มวยั และว่ายมารวมกันเป็นกลุ่มอยู่
บริเวณริมขอบ และพื้นบ่อ 

อาย ุ5 วนั 5 ง ลูกปลาขนาด 5.59 มิลลิเมตร ถุงอาหารส ารองยุบหมดแล้ว 
ระบบทางเดินอาหารและตาเจริญเต็มท่ี ตาด าขนาดใหญ่ มีจุดสี
ด าทั้งล าตวั กระดูกปลาหางเร่ิมพฒันา หางตรง พบ fin fold 
บริเวณโคนหางเล็กลงมาก หางกลม ลักษณะตุ่มใต้ตา ล า
ตวัหนาข้ึน เกิดกลา้มเน้ือ เน้ือเยื่อหุ้มล าตวัในแนวตั้งเร่ิมมีการ
พฒันาเป็นรูปร่างของครีบหลงั  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
   

อาย ุ(วนั) ภาพท่ี ขั้นตอนการพฒันาการของลูกปลา 
อาย ุ7 วนั 5 จ ลูกปลาขนาด 6.23 มิลลิเมตร กระดูกหางยกโคง้ข้ึน มีกา้นครีบ

อ่อนเสริมความแข็งแรงโคนครีบหาง fin fold ยงัเช่ือมเป็นแผน่
ติดกนั จุดสีด ากระจายบริเวณหวัล าตวั 

อาย ุ8 วนั  5 ฉ ลูกปลาขนาดความยาว 7.21 มิลลิเมตร ครีบหางเวา้มีกา้นครีบ
อ่อนเสริมความแขง็แรง ครีบหลงัยกข้ึนเล็กนอ้ย พบจุดเหนือตา 
เหงือกมีการพฒันาดีข้ึน 

อาย ุ12 วนั 5 ช ลูกปลาขนาดความยาว 11.43 มิลลิเมตร ครีบต่าง ๆ พฒันาดีข้ึน 
ทั้งครีบหลงั ครีบกน้ และพบวา่ครีบหางเร่ิมเวา้ เร่ิมมีลายด าพาด
เฉียงขวางล าตวั 5 แถบ และโคนหาง 2 แถบ 

อาย ุ18 วนั  5 ซ ลูกปลาขนาดความยาว 12.49 มิลลิเมตร ครีบต่าง ๆ เจริญดี 
กล้ามเน้ือพฒันามากข้ึน พบก้านครีบอ่อน ท่ีครีบก้น 7 ก้าน 
ครีบทอ้ง 6 กา้น ครีบหลงั 15 กา้น ครีบหาง 28 กา้น ยงัคงพบ
ลายด าพาดเฉียงขวางล าตวั 5 แถบ และโคนหาง 2 แถบ 

อาย ุ20 วนั 5 ฌ ลูกปลาขนาดความยาว 15.61 มิลลิเมตร พบหนวดจ านวน 3 คู่
บริเวณขากรรไกรบน 2 คู่ ใตค้าง 1 คู่ ยงัคงพบลายด าพาดเฉียง
ขวางล าตัว 5 แถบ โคนหาง 2 แถบ และเกิดจุดสีด าแทรก
ระหวา่งแถบลายด าบริเวณหลงั เพื่อเกิดเป็นแถบใหม่ 4 จุด 

อาย ุ22 วนั  5 ญ ลูกปลาขนาดความยาว 18.34 มิลลิเมตร มีหนวด 3 คู่ บริเวณ
ขากรรไกรบน 2 คู่ ใตค้าง 1 คู่ มีลายด าลากยาวขวางล าตวัแนว
เฉียง 6 แถบ โคนหาง 2 แถบ และเกิดจุดสีด าบริเวณส่วนหัว 
เพื่อเป็นแถบด าเพิ่มอีก 2 จุด 

อาย ุ24 วนั 5 ฎ ลูกปลาขนาดความยาว 19.37 มิลลิเมตร มีลายคาดด าบนครีบ
หาง คาดตาแนวขนาน มีหนวด 3 คู่ หนวดคู่บริเวณขากรรไกร
บน 2 คู่ ใตค้าง 1 คู่ มีสีด า จุดด าท่ีหลังเร่ิมยาวกลายเป็นแถบ
ขนาดเล็กแทรกระหว่างลายแถบด าเดิมท่ียาวขวางล าตวัแนว
เฉียง โดยนบัแถบด ารวมไดท้ั้งหมดจ านวน 12 แถบ 

อาย ุ26 วนั 5 ฏ ลูกปลาขนาดความยาว 20.08 มิลลิเมตร เข้ียวยื่นยาวชัดเจน 
ยงัคงนบัแถบด ารวมไดท้ั้งหมดจ านวน 12 แถบ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   
   

อาย ุ(วนั) ภาพท่ี ขั้นตอนการพฒันาการของลูกปลา 
อาย ุ28 วนั 5 ฐ ลูกปลาขนาดความยาว 21.25 มิลลิเมตร ปลายครีบหลงัพบแถบ

ด าเป็นแนวขวาง 2 แถบ และยงัคงนบัแถบลายสีด ายาวคาดยาว
แนวเฉียงตลอดล าตวั 12 แถบ 

อาย ุ30 วนั  5 ฑ ลูกปลาขนาด 26.95 มิลลิเมตร แถบลายสีด ายาวคาดยาวแนว
เฉียงตลอดล าตวั 12-13 แถบ โดยมีแถบยาวคาดขวางล าตวั 6
แถบ ครีบหลงัมีลายด าเป็นแนวขวางครีบหลงั 2 แถบ บริเวณ
ส่วนปลายครีบกน้ และครีบทอ้งเป็นแถบขวางมีสีด า 

อาย ุ40 วนั  5 ฒ ลูกปลาขนาด 30.00 มิลลิเมตร แถบลายสีด ายาวคาดยาวแนว
เฉียงตลอดล าตวั 12-13 แถบ เป็นแถบยาวคาดขวางล าตวั ครีบ
หลงัมีลายด าเป็นแนวขวางครีบหลงั 2 แถบ บริเวณส่วนปลาย
ครีบกน้ และครีบทอ้งเป็นแถบขวางมีสีด า 

อาย ุ45 วนั  5 ณ ลูกปลาขนาด 35.00 มิลลิเมตร แถบลายสีด ายาวคาดยาวแนว
เฉียงตลอดล าตวั 12-13 แถบ เป็นแถบยาวคาดขวางล าตวั ครีบ
หลงัมีลายด าเป็นแนวขวางครีบหลงั 2 แถบ บริเวณส่วนปลาย
ครีบกน้ และครีบทอ้งเป็นแถบขวางมีสีด า 

อาย ุ50 วนั  5 ด ลูกปลาขนาด 40.00 มิลลิเมตร ก้านครีบแถบลายสีด ายาวคาด
ยาวแนวเฉียงตลอดล าตวั 12-13 แถบ เป็นแถบยาวคาดขวาง
ล าตวั เป็นร้ิว ครีบหลงัมีลายด าเป็นแนวขวางครีบหลงั 2 แถบ 
บริเวณส่วนปลายครีบก้น และครีบท้องเป็นแถบขวางมีสีด า 
ล าตวัยาวลกัษณะเหมือนตวัเตม็วยั 
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ก. 
 

 

  

ข. 
 

 
  

ค. 
 

 

  

ง. 
 

 

  
จ. 
 

 

 
ภาพที ่6  พฒันาการของลูกปลาหมูข้างลายวัยอ่อน 
 ก. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ1 วนั ความยาว 2.76 มิลลิเมตร 
 ข. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ2 วนั ความยาว 4.34 มิลลิเมตร 

 ค. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ3 วนั ความยาว 4.63  มิลลิเมตร 

 ง. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ5 วนั ความยาว 5.59 มิลลิเมตร 

 จ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ7 วนั ความยาว 6.23 มิลลิเมตร 

  

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 

1 มม. 
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ฉ. 
 

 

  

ช. 
 

 

  

ซ. 
 

 

  
ฌ. 

 

 

  
ภาพที ่6 (ต่อ)  
 ฉ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ 8 วนั  ความยาว 7.21 มิลลิเมตร 
 ช. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ12 วนั ความยาว 11.49 มิลลิเมตร 

 ซ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ18 วนั ความยาว 12.49 มิลลิเมตร 

 ฌ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ20 วนั ความยาว 15.61 มิลลิเมตร 

  

  

  

  

2 มม. 

3 มม. 

3 มม. 

3 มม. 
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ญ. 

 

  

ฎ. 
 

 

  
ฏ. 

 

 

  
ฐ. 

 

 

  

ภาพที ่6 (ต่อ)   
 ญ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ22 วนั ความยาว 18.34 มิลลิเมตร 
 ฎ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ24 วนั ความยาว 19.37 มิลลิเมตร 

 ฏ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ26 วนั ความยาว 20.08 มิลลิเมตร 

 ฐ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ28 วนั ความยาว 21.25 มิลลิเมตร 

  

3 มม. 

3มม. 

3 มม. 

3 มม. 
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ฑ 

 

  

ฒ 

 
  
ณ 

 
  

ด 

 
 
ภาพที ่6 (ต่อ)  
 ฑ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ30 วนั ความยาว 26.95 มิลลิเมตร 
 ฒ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ40 วนั ความยาว 30.00 มิลลิเมตร 
 ณ. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ45 วนั ความยาว 35.00 มิลลิเมตร 

  ด. ลูกปลาหมูขา้งลาย อาย ุ50 วนั ความยาว 40.00 มิลลิเมตร 

  

1 ซ.ม. 

 

1 ซ.ม. 

1 ซ.ม. 

 

5 มม. 
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สรุปและวจิารณ์ผล 
 

1. การทดลองเพาะปลาหมูขา้งลายดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ เพื่อเร่งการตกไข่ ด าเนินการทดลอง
ระหวา่งเดือนตุลาคม 2551 - กนัยายน 2552 โดยใชแ้ม่ปลาทั้งส้ิน จ านวน 24 ตวั ขนาดความกวา้งส่วนทอ้ง
เฉล่ีย 2.08+0.05 เซนติเมตร มีน ้าหนกัเฉล่ีย 51.33+6.18 กรัม แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วงการทดลอง โดย
การทดลองช่วงท่ี 1 คือ การกระตุน้เร่งการตกไข่ของแม่ปลาดว้ยชุดการทดลอง HCG ในอตัรา 500 IU ต่อ
กิโลกรัม BUS อตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม BUS อตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกบั DOM ใน
อตัรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและน ้ ากลัน่อตัรา 1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัม เป็นชุดควบคุม เป็นระยะเวลา 1 วนั 
พบวา่ในชุดการทดลองท่ีฉีดกระตุน้ดว้ย HCG ในอตัรา 500 IU ต่อกิโลกรัม เพียงชุดเดียวเท่านั้น สามารถท า
ให้ขนาดความกวา้งของส่วนท้องมีการขยายตวัเฉล่ียดีท่ีสุดจาก 2.07+0.06 เซนติเมตร เป็น 2.35+0.16 
เซนติเมตร และน ้ าหนักเฉล่ียเพิ่มจาก 51.39+9.34 กรัม เป็น 59.20+8.79 กรัม ส าหรับชุดการทดลองท่ีฉีด 
BUS และน ้ ากลัน่ พบว่าชุดฮอร์โมนดงักล่าวไม่สามารถท าให้ส่วนทอ้งของแม่ปลาหมูขา้งลายขยายขนาด
เพิ่มข้ึนได ้ยกเวน้ BUS ร่วมกบั DOM ท่ีท  าให้ส่วนทอ้งของแม่ปลาหมูขา้งลายขยายข้ึนบา้งเล็กนอ้ย และเม่ือ
วิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าสูงต่างกบัชุดการทดลองท่ี 3, 2 และ 4 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจาก HCG เป็นโกนาโดโทรปิน ฮอร์โมน (gonadotropin 
hormone) ซ่ึงท าหนา้ท่ีสั่งการไปท่ี gonad ให้ผลิต sex hormone ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีในการเร่งให้ไข่สุกเพื่อพร้อม
ท่ีจะท าการผสมพนัธ์ุ (สมศรี, 2526) และ HCG ท่ีน ามาใช้ในการทดลองคร้ังน้ีเป็นฮอร์โมน จ าพวก 
glycoprotein ท่ีสกดัจากปัสสาวะหญิงมีครรภ์ ประกอบดว้ย α และ β โดย α –HCG มีลกัษณะโครงสร้าง
คลา้ย LH (Luteining hormone) และ FSH ( Follicle stimulating hormone) ส่วน β –HCG มีลกัษณะคลา้ย LH 
มากกวา่ FSH  แม่ปลาท่ีตอบสนองต่อ HCG  พบวา่แม่ปลามีน ้ าหนกัเพิ่มข้ึน เพราะไข่มีการพฒันามากข้ึน 
(สมศรี, 2551 อา้งตาม สมศรี, 2527 ; Hirose, 1980) ในขณะท่ีฮอร์โมนท าหน้าท่ี จะสังเกตเห็นลกัษณะ
ภายนอกของแม่ปลาโดยมีความเปล่ียนแปลงของท่ีร่างกายปลาเพศเมียพบทอ้งจะขยายใหญ่ข้ึน (อุทยัรัตน์, 
2538) และสมศรี (2527) ไดท้ดลองฉีดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther, 1864) ดว้ย crude extract 
ของ HCG (ท่ีสกดัจากปัสสาวะหญิงมีครรภ)์ ดว้ยความเขม้ขน้ท่ีสูงถึง 6,000 IUต่อกิโลกรัม โดยท าการฉีด 2 
เขม็ สามารถเร่งใหแ้ม่ปลาดุกอุยวางไข่ได ้100 เปอร์เซ็นต ์และยงัพบวา่ HCG มีผลท าใหน้ ้าหนกัแม่ปลาดุกอุย
ท่ีฉีดสูงกวา่ชุดควบคุม แสดงวา่ HCG ท่ีฉีดไปกระตุน้ให้ไข่มีการพฒันาขนาดใหญ่ข้ึน ส่งผลให้น ้ าหนกัตวั
เพิ่มข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัการทดลองคร้ังน้ีท่ีพบวา่แม่ปลาท่ีฉีดดว้ย HCG จึงมีขนาดความกวา้งส่วนทอ้งท่ี
ขยายมากข้ึน และน ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนดีท่ีสุด ส่วนการฉีดเฉพาะ BUS ในอตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึง 
BUS จดัเป็น LHRH (Luteinizing Hormone Releasing Hormone) เม่ือฉีดเขา้ไปในตวัปลาจะกระตุน้ให้ต่อม
ใตส้มองของปลาสร้างโกนาโดโทรปิน ฮอร์โมน (gonadotropin hormone) ท าหนา้ท่ีสั่งการไปท่ี gonad ให้
ผลิตฮอร์โมนเพศ ( sex hormone) เพื่อไปกระตุน้ใหไ้ข่หลุดจากรังไข่ ท าใหเ้กิดการตกไข่ แมโ้กนาโดโทรปิน 
ฮอร์โมนจะควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนเพศของรังไข่ และอณัฑะ แต่การหลัง่โกนาโดโทรปิน ฮอร์โมน ก็ยงัถูก
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ควบคุมโดยฮอร์โมนเพศ ไดเ้ช่นกนั เรียกวา่ เนกาทีฟ ฟิดแบ็ค พาธเวย ์เม่ือฮอร์โมนเพศ มีระดบัต ่าจะกระตุน้
ให้มีการหลัง่โกนาโดโทรปิน ฮอร์โมนมาก ซ่ึงท าให้ฮอร์โมนเพศ มีระดบัสูงข้ึน แต่เม่ือฮอร์โมนเพศ มี
ระดบัสูงข้ึนถึงระดบัหน่ึงก็จะกลบัไปยบัย ั้งการท างานของไฮโปทาลามสัหรือต่อมใตส้มองให้หลัง่โกนาโด
โทรปิน ฮอร์โมนลดลง (วีระพงศ,์ 2536) และการฉีด BUS เพียงอยา่งเดียวในปริมาณเพียงพอต่อการกระตุน้
ใหป้ลาสืบพนัธ์ุวางไข่ แต่สมองของปลาจะสร้างสาร Dopamine ข้ึนมาเพื่อสกดักั้นการออกฤทธ์ิของ LHRH 
ท าให้ LHRH ไม่สามารถออกฤทธ์ิกระตุน้ให้ต่อมใตส้มองแม่ปลาสร้าง โกนาโดโทรปิน ฮอร์โมน ไดม้าก
เท่าท่ีควร (วฒันะ, 2532) หรือการฉีด BUS ในปริมาณท่ีน้อยในสภาวะท่ีปลาเกิดความเครียด และไม่พร้อม
ผสมพนัธ์ุ จึงไม่สามารถท าให้ส่วนทอ้งของแม่ปลาขยายไดเ้ช่นเดียวกบัการฉีดน ้ ากลัน่ในชุดควบคุม จึงไม่
สามารถกระตุน้ให้เกิดการตกไข่ได้ ส่วนการด าเนินการฉีด BUS ในอตัรา 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ร่วมกบั DOM ในอตัรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีการขยายขนาดความกวา้งของส่วนทอ้ง และน ้ าหนกัเพิ่ม
ข้ึนมาบา้งนั้น เน่ืองจาก DOM จดัเป็น Dopamine antagonist ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการท าลาย Dopamine หรือ
สกดักั้นไม่ให้สมองของปลาผลิต Dopamine ออกมาควบคู่กบั LHRH จึงท าให้ชุดแม่ปลาท่ีฉีดดว้ย BUS 
ร่วมกบั DOM มีการพฒันาของไข่ และพบวา่ในปลาบางชนิดสามารถกระตุน้ให้เกิดการตกไข่ได ้(วฒันะ, 
2532) แต่ปริมาณฮอร์โมนท่ีใชท้ดลองคร้ังน้ีอาจมีอตัรานอ้ยเกินไป จึงไม่เพียงพอท่ีจะกระตุน้ให้ไข่พฒันาถึง
ระยะการตกไข่ได ้  และหลงัจากฉีดฮอร์โมนชนิดต่างๆในช่วงชุดการทดลองท่ี 1 ผา่นไป 24 ชัว่โมง จึงไดน้ า
แม่ปลา มาท าการฉีดเร่งการตกไข่ดว้ย BUS ในอตัรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบั DOM ในอตัรา 10 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบวา่แม่ปลาท่ีฉีดกระตุน้เร่งการตกไข่ดว้ย BUS, BUS ร่วมกบั DOM และน ้ ากลัน่ ซ่ึง
พบวา่แม่ปลาไม่สามารถตกไข่ได ้ไข่จะจุกเป็นกอ้น และไข่จะเสียหมด ยกเวน้การกระตุน้ดว้ย HCG ในอตัรา 
500 IU ต่อกิโลกรัม เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวเท่านั้นท่ีสามารถกระตุน้ในส่วนทอ้งของแม่ปลาหมูขา้งลาย
ขยายตวัเพิ่มข้ึน แลว้น ามาฉีดกระตุน้เร่งการตกไข่และน ามาผสมเทียมแบบแห้ง (dry method) ไดส้ าเร็จ 
ดงันั้นการฉีดกระตุน้แม่ปลาดว้ย HCG ท าให้ไข่เกิดการพฒันาให้ไข่มีระยะท่ีพร้อมต่อการผสมพนัธ์ุ และ
ขยายตวั จึงอาจพิจารณาได้จากขนาดความกวา้งของส่วนทอ้งมีขนาดใหญ่ข้ึน และน ้ าหนักตวัเพิ่มข้ึนได ้
ดงันั้นในขั้นตอนแรกของการจดัเตรียมแม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลายส าหรับการผสมเทียมจึงควรจะเลือกใช ้HCG 
เพื่อเป็นการกระตุน้ให้แม่ปลามีความสมบูรณ์เพศมากข้ึน และพร้อมต่อการใชเ้พาะพนัธ์ุ อีกทั้งยงัช่วยให้ลด
การสูญเสียแม่พนัธ์ุปลาลงได ้

2. เม่ือชุดการทดลองท่ีฉีดดว้ย HCG ท าใหเ้กิดการขยายขนาดความกวา้งของส่วนทอ้ง ท่ีไข่ปลา
อาจมีการพฒันา ไข่จึงมีขนาดใหญ่ข้ึน ความกวา้งของส่วนทอ้ง และน ้าหนกัตวัปลาจึงเพิ่มข้ึนดว้ย แต่อยา่งไร
ก็ตาม ส่ิงดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่ไข่ไดพ้ฒันาไปถึงระยะท่ีเหมาะสมต่อการตกไข่แลว้หรือไม่ 
เน่ืองจากปลาหมูขา้งลายเป็นปลาขนาดเล็กจึงไม่สามารถใชว้ิธีดูดไข่ หรือ flexible catheter มาตรวจสอบการ
พฒันาการของไข่ได้ทุกวนั เพราะอาจท าให้ปลาเครียด บอบช ้ าและอาจตายได้ จึงน าแม่ปลาจากชุดการ
ทดลองท่ีฉีดดว้ย HCG ในช่วงการทดลองท่ี 1 แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง คือชุดการทดลองท่ี 1 ฉีดเร่งการตก
ไข่ดว้ย BUS ในอตัรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบั DOM ในอตัรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชุด
การทดลองท่ี 2 ฉีดดว้ย HCG กระตุน้การพฒันาการของไข่แม่ปลาหมูขา้งลายซ ้ าอีกคร้ัง แลว้จึงกระตุน้การ
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ตกไข่ดว้ย BUSในอตัรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบั DOM ในอตัรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพื่อ
เปรียบเทียบจ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการฉีดกระตุน้การพฒันาการของไข่ ซ่ึงภาณุและคณะ(2539) กล่าววา่ 
การฉีด HCG เพียงอย่างเดียว พบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดการตกไข่ได ้เน่ืองจาก HCG ไม่
สามารถจบัตวักบัตวัรับจ าเพาะเจาะจงของ gonadotropin  receptor บริเวณไข่ได ้ในปลาหลายชนิด เช่น ปลา
ไน ปลาซ่ง ปลาเล่ง ปลายี่สก และปลาตะเพียนขาว เป็นตน้ มีปลาบางชนิดเท่านั้นท่ีจะตกไข่และวางไข่เม่ือ
ฉีด HCG กระตุน้เพียงอยา่งเดียว เช่น แม่ปลาดุกอุย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Tuan (1999) ท่ีรายงานวา่การฉีด HCG 
มีผลท าให้แม่พนัธ์ุปลาตกไข่จนสามารถน ามารีดผสมเทียมได ้และการฉีดดว้ย BUS+DOM ซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดการฉีด over dose ได ้โดยสารท่ีฉีดจะไปส่งผลในการยอ่ยสลาย และท าลายผนงัรังไข่ใหแ้ตก เน่ืองจากฉีด
ฮอร์โมนหลายคร้ังท าให้ฮอร์โมนท่ีฉีดให้แม่ปลามีปริมาณสูงมากเกินความจ าเป็น อาจส่งผลในทางลบเป็น 
negative feedback (เพ็ญพรรณ, 2547) กล่าวคือ แทนท่ีจะไปส่งผลในการกระตุน้ไข่ให้มีความสมบูรณ์ข้ึน 
กลบัไปท าลายไข่ ส่งผลให้เกิดการ over-ripe ของไข่ การฉีด BUS+DOM จึงควรฉีดเพื่อเร่ง final ovulation 
เท่านั้น จากการทดลองดงักล่าวผลปรากฏวา่แม่ปลาหมูขา้งลายทุกตวัในทุกชุดการทดลองตกไข่ไดภ้ายหลงั
การฉีดฮอร์โมน 8-9 ชัว่โมง แต่อตัราการปฏิสนธิ อตัราการฟัก อตัราการรอดของชุดการทดลองท่ี 2 ดีกวา่ชุด
การทดลองท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) นัน่ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ชนิดของฮอร์โมน ปริมาณ และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม มีผลต่อการกระตุน้ความสมบูรณ์ของไข่ให้พร้อมท่ีจะตกไข่ได ้(Cacot, 2002; Cacot, 
et.al., 2002) ในการทดลองเพาะพนัธ์ุปลาหมูขา้งลายในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ การฉีด HCG กระตุน้การพฒันาของ
ไข่เป็นระยะเวลา 2 คร้ัง และกระตุน้การตกไข่ดว้ย BUSในอตัรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบั DOM 
ในอตัรา 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เหมาะสมท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การฉีด HCG เพื่อเร่งการพฒันาการของไข่ดว้ยวิธีการประเมินจากขนาดความกวา้งของส่วน
ทอ้งท่ีเพิ่มข้ึน น่าจะเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัปลาชนิดต่างๆ ท่ีมีขนาดเล็กได้ แต่
จ านวนคร้ังหรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฉีด HCG ตอ้งข้ึนอยูก่บัชนิดปลาแต่ละชนิดและความสมบูรณ์
ของไข่ปลาชนิดนั้นๆดว้ย และจากการทดลองเพาะพนัธ์ุปลาหมูขา้งลายดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆในคร้ังน้ี เป็น
ความส าเร็จคร้ังแรก ผลการทดลองท่ีไดแ้มจ้ะไม่ดีนกั แต่ก็นบัไดว้า่เป็นผลส าเร็จในคร้ังแรก และขอ้มูลท่ีได้
น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการทดลองในคร้ังต่อๆไป และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัปลาชนิดต่างๆได ้ 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที ่1  ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ขนาดความกวา้งส่วนทอ้ง (เซนติเมตร) ของแม่ปลาหมูขา้งลาย ก่อน
และหลงัจากการฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ 1 คร้ัง 

ซ ้ าท่ี 
ชุดการทดลอง 

HCG BUS BUS+DOM น ้ากลัน่ 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. 2.05 2.37 2.05 2.17 2.06 2.20 2.05 2.05 
2. 2.02 2.23 2.17 2.27 2.10 2.20 2.01 2.01 
3. 2.12 2.58 2.11 2.11 2.09 2.09 2.04 2.04 
4. 2.04 2.41 2.03 2.03 2.11 2.15 2.02 2.02 
5. 2.00 2.11 2.05 2.05 2.05 2.25 2.13 2.13 
6. 2.17 2.39 2.07 1.97 2.12 2.12 2.23 2.30 

เฉล่ีย 2.07+0.06 a 2.35+0.16b 2.08+0.05 a 2.10+0.11a 2.09+0.03 a 2.17+0.06ab 2.08+0.08a 2.09+0.11 a 

หมายเหตุ  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแนวนอน แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางผนวกที ่2 ค่าเฉล่ีย (mean+SD) น ้าหนกั (กรัม) ของแม่ปลาหมูขา้งลายก่อนและหลงัจากการฉีดกระตุน้

ดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ 1 คร้ัง 

ซ ้ าท่ี 
ชุดการทดลอง 

HCG BUS BUS+DOM น ้ากลัน่ 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1. 43.15 46.15 54.9 54.88 44.34 44.49 45.23 45.23 
2. 44.18 47.15 48.16 48.12 54.70 54.70 48.10 48.08 
3. 44.00 47.16 56.00 56.01 45.56 45.65 49.23 49.23 
4. 65.02 67.32 57.50 57.48 48.84 48.86 55.30 55.29 
5. 51.88 55.32 45.71 45.70 53.96 53.09 56.95 56.95 
6. 60.10 62.98 45.32 45.32 60.38 60.43 53.35 53.65 

เฉล่ีย 51.39+9.34a 54.35+9.10a 51.26+5.48a 51.25+5.48a 51.30+6.14a  51.20+6.04 a   51.36+4.55 a 51.41+4.58 a 

หมายเหตุ   ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแนวนอน แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางผนวกที่ 3  ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ของน ้ าหนกั จ านวนแม่ปลาตกไข่ ระยะเวลาฉีดกระตุน้ เวลาตกไข่
หลังจากฉีดฮอร์โมนคร้ังสุดทา้ย น ้ าหนักไข่ท่ีรีดได้ และจ านวนไข่ต่อแม่ หลังการฉีด
กระตุน้ดว้ย HCG 1 คร้ัง และ 2 คร้ัง 

ชุดการทดลอง ซ ้ าท่ี 

แม่พนัธ์ุปลาหมูขา้งลาย 
น ้าหนกั จ านวนแม่ 

ปลาตกไข ่
ระยะ 
เวลาฉีด
กระตุน้ 

เวลาตกไข่หลงั 
จากฉีดฮอร์โมน 
คร้ังสุดทา้ย 

น ้าหนกัไข ่
ท่ีรีดได ้

จ านวน 
ไข่ต่อแม่ 

(กรัม) (เปอร์เซ็นต)์ (คร้ัง) (ชัว่โมง) (กรัม) (ฟอง) 

HCG 500 IU/kg 
 1 คร้ัง 

1 44.18 100 1 8.0 3.10 7,747 
2 43.15 100 1 8.5 4.86 12,145 
3 60.10 100 1 9.0 9.42 23,541 

เฉล่ีย  49.14+9.50a 100+0.00a 1 8.50+0.50a 5.79+3.26a 14,478+8,151a 

HCG 500 IU/kg 
2 คร้ัง 

1 44.00 100 2 8.3 3.84 9,596 
2 65.02 100 2 8.2 6.48 16,194 
3 51.88 100 2 9.0 5.12 12,795 

เฉล่ีย  53.63+10.62a 100+0.00a 2 8.50+0.44a 5.15+1.32a 12,862+3,299a 
 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ตารางผนวกที ่4  ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ของจ านวนไข่ต่อแม่ อตัราการปฏิสนธิ อตัราการฟัก จ านวนลูกปลาท่ี

ฟักเป็นตวั จ านวนลูกปลาท่ีเหลือรอด และอตัราการรอดของปลาหมูขา้งลาย หลงัการ 
ฉีดกระตุน้ดว้ย HCG 1 คร้ัง และ 2 คร้ัง 

ชุดการทดลอง ซ ้ าท่ี 
จ านวน อตัรา อตัรา จ านวนลูกปลา จ านวนลูกปลา อตัรา 
ไข่ต่อแม่ การปฏิสนธิ การฟัก ฟักเป็นตวั ท่ีเหลือรอด การรอดตาย 
(ฟอง) (เปอร์เซ็นต)์ (เปอร์เซ็นต)์ (ตวั) (ตวั) (เปอร์เซ็นต)์ 

HCG 500 IU/kg 
1 คร้ัง 

1 7,747 11.00 45.45 387 125 32.27 
2 12,145 14.00 57.14 972 176 18.11 
3 23,541 8.00 50.00 942 278 29.52 

เฉล่ีย  14,478+8,151a 11.00+3.00a 50.87+5.89a 767+329.43a 193.00+77.90a 26.63+7.51a 

HCG 500 IU/kg 
 2 คร้ัง 

1 9,596 61.00 85.25 4,990 3,520 66.69 
2 16,194 54.00 75.93 6,639 4,800 58.12 
3 12,795 58.00 81.03 6,014 3,140 52.22 

เฉล่ีย  12,862+3,299a 57.67+3.51b 80.74+4.67b 5,881+832.63b 3,820.00+869.71b 59.01+11.12b 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัในแนวตั้ง แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์



 30 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ชุดการทดลองท่ี 1 ชุดการทดลองท่ี 2 ชุดการทดลองท่ี 3 ชุดการทดลองท่ี 4

ก่อน

หลงั

 
ภาพผนวกที ่1 ค่าเฉล่ีย (mean+ SD) ของขนาดความกวา้งส่วนทอ้งแม่ปลาหมูขา้งลาย (เซนติเมตร) ก่อนและ

หลงัจากการฉีดกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ    1 คร้ัง 
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ภาพผนวกที ่2 ค่าเฉล่ีย (mean+ SD) ของน ้าหนกัแม่ปลาหมูขา้งลาย (กรัม) ก่อนและหลงัจากการฉีดกระตุน้
ดว้ยฮอร์โมนชนิดต่างๆ 1 คร้ัง
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