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รายงานฉบับสมบูรณ์
การเพาะพันธุ์ปลาจิม้ ฟันจระเข้ ท้องคม Alligator pipefish, Syngnathoides biaculeatus (Bloch, 1785)
สามารถ เดชสถิตย์, ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และ พรจันทร์ ปิ่ นสุ วรรณ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
1. ทีม่ า

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ รับผิดชอบศึกษาวิจยั การเพาะพันธุ์สัตว์น้ าํ ชนิ ดใหม่ 1 ชนิด
ตามตัวชี้วดั ประจําปี งบประมาณ 2553 โดยเลือกศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคม

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์เบื้องต้น และสามารถอนุบาลได้จนถึงระยะวัยรุ่ น
3. ลักษณะทางชี ววิทยา
3.1. อนุกรมวิธาน
ปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคม alligator pipefish, Syngnathoides biaculeatus (Bloch, 1785) อยูใ่ น
ครอบครัว Syngnathidae ซึ่ งเป็ นครอบครัวของปลาม้านํ้าและปลาจิม้ ฟันจระเข้ ครี บหลัง (dorsal fin) มีกา้ น
ครี บ 38-48 ก้าน ครี บก้น (anal fin) 4 ก้าน ครี บอก (pectoral fin) 20-24 ก้าน ปล้องส่ วนหาง 40-45 ปล้อง
ลําตัวแบนจากบนลงล่าง ส่ วนกลางของลําตัวกว้างที่สุด ปลายหัวตามแนวกลางมีสนั แข็งไม่สูงและขอบเรี ยบ
สันแข็งบริ เวณท้ายทอยมักมีหนามเล็ก ๆ บนขอบ จุดกําเนิดครี บหลังอยูบ่ นปล้องลําตัว ไม่มีครี บหาง ส่ วน
ของหางปลายเรี ยวและม้วนได้
สี ของลําตัวมีความหลากหลายและเปลี่ยนสี ได้ มักมีสีเขียว เหลือง จนถึงสี น้ าํ ตาลหรื อเทา และมีแต้ม
สี เข้มรู ปแบบไม่แน่ นอน ปลาเพศเมี ยมักมีจุดดําอยู่ตามขอบล่างของปล้องลําตัว (สถาบันวิจยั และพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่ าชายเลน, 2549)

ภาพที่ 1 ปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคม Alligator pipefish, Syngnathoides biaculeatus (Bloch, 1785)
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3.2. ความสํ าคัญ
เลี้ยงเป็ นปลาทะเลสวยงาม และ ทําเป็ นปลาตากแห้งเพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมของยาจีนแผนโบราณ
3.3. แหล่งทีอ่ ยู่
พบได้ตามแนวชายฝั่ งทะเลเขตนํ้าตื้น บริ เวณที่ปิดบังจากแรงคลื่นลม มักพบตามพื้นทีม่ ีหญ้าทะเล
หรื อสาหร่ ายทะเล หรื อสาหร่ ายที่ล่อยลอยในนํ้า ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น
3.4. การแพร่ กระจาย
เป็ นปลาเขตร้อน พบได้ในมหาสมุทรอินเดีย และแปซิฟิก ในประเทศไทยพบได้ทวั่ ไปในแหล่งหญ้า
ทะเลทางฝั่งทะเลอันดามัน
3.5. อาหาร
กินแพลงค์ตอนสัตว์ขนาดเล็กเป็ นอาหาร
3.6. ความแตกต่ างระหว่ างเพศ
ลักษณะภายนอกที่ใช้ในการแยกเพศ ได้แก่ ส่ วนท้องของปลา ท้องของตัวเมียมีลายสี ขาวหยักไปมา
(zigzag pattern) และมีลกั ษณะโค้งนูน ส่ วนปลาเพศผูไ้ ม่มีลายหยัก และแบนเรี ยบ (ภาพที่ 2)
3.7. การสื บพันธุ์
มีการสื บพันธุ์แบบ Ovoviviparous เพศแยกกัน ผสมพันธุ์ภายนอก ไข่ท่ีผสมแล้วจะติดอยูก่ บั หน้า
ท้องของปลาเพศผู ้ ซึ่ งมีลกั ษณะแบนราบ ไม่เป็ นถุงหน้าท้องอย่างในปลาม้านํ้า

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะท้องของปลาเพศเมียซึ่ งมีลายหยักสี ขาว (บน) ส่ วนตัวผูไ้ ม่มีลายหยัก (กลาง) และ
ลักษณะไข่ที่ติดอยูก่ บั ท้องของตัวผู ้ (ล่าง)
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4. การสื บค้ นจากเอกสาร
Dhanya et al. (2005) ทําการศึกษาการพัฒนาของคัพภะปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคม พบว่า ไข่ที่ผสม
แล้วระยะแรกมีลกั ษณะค่อนข้างกลม ขนาดประมาณ 1,600-1,635 ไมครอน มีโยล์คและมีหยดนํ้ามันจํานวน
มาก ปลาชนิดนี้ไม่มีถุงหน้าท้อง (brood pouch) แต่ไข่จะติดอยูก่ บั หน้าท้องของปลาตัวผู ้ มีระยะอุม้ ท้องนาน
25±5 วัน ที่อุณหภูมิ 28-32 องศาเซลเซี ยส ลูกปลาทีฟ่ ั กใหม่ ๆ มีลกั ษณะเหมือนพ่อแม่พนั ธุ์ และว่ายนํ้าได้
ทันที (free-swimming juvenile)
Takahashi et al. (2003) ทําการศึกษาการเจริ ญเติบโตและการสื บพันธุ์พบว่า อัตราการเจริ ญเติบโต
ของปลาที่เลี้ยงในห้องทดลองตั้งแต่ระยะวัยรุ่ น ถึงอายุ 63 วัน มีค่าตั้งแต่ 0.8-2.3 มิลลิเมตร/วัน ลักษณะความ
แตกต่างระหว่างเพศ(ลักษณะภายนอก) สามารถแยกได้เมื่ออายุปลามีความยาวมากกว่า 120 มิลลิเมตร ท้อง
ของตัวเมียมีลายสี ขาวหยักไปมา (zigzag pattern) ปลาเพศผูม้ กั ยาวกว่าปลาเพศเมีย ปลาเพศผูท้ ี่มีไข่ติดหน้า
ท้องมีความยาว 185-235 มิลลิเมตร และความยาวสู งสุ ดที่เจอคือ 260 มิลลิเมตร อัตราส่ วนระหว่างเพศเป็ น 1
ต่อ 1 จํานวนไข่ที่ติดหน้าท้อง 60-200 ฟอง เฉลี่ย 153 ฟอง มีการผสมแบบพ่อเดียวแม่เดียว (monogamous
mating system)
Thomas and Thomas (2004) รายงานความสําเร็ จในการเพาะพันธุ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ชนิ ดนี้ ณ Basel
Zoo Vivarium โดยสามารถเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์จนมีการผสมพันธุ์และได้ลูกปลา ทดลองเลี้ยงลูกปลาด้วยโรติเฟอร์
และอาร์ ทีเมีย ที่เสริ มกรดไขมัน พบว่า อัตรารอดตายอยูร่ ะหว่าง 0-15%

4
5. วิธีการเพาะพันธุ์
5.1. พ่ อแม่ พนั ธุ์
เริ่ มเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2552 พ่อแม่พนั ธุ์เป็ นปลาที่จบั จากธรรมชาติจาํ นวน 30 ตัว
ความยาว 22.2±1.1 เซนติเมตร นํ้าหนัก 10.61±3.61 กรัม
5.2. บ่ อเลีย้ งพ่ อแม่ พนั ธุ์
เป็ นบ่อซี เมนต์ กว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.4 เมตร และสู ง 1.0 เมตร (ความจุน้ าํ 4.32 ลูกบาศก์เมตร) ใส่ น้ าํ
ประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองใต้ทรายภายในบ่อ (ระบบกรองอยูใ่ นกล่องพลาสติก) เปลี่ยนถ่ายนํ้า
15-20 %/สัปดาห์ (ภาพที่ 3)
5.3. นํา้ และคุณภาพนํา้ ในบ่ อเลีย้ งพ่ อแม่ พนั ธุ์
นํ้าทะเลที่นาํ มาใช้เลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ นนํ้าทะเลที่ผา่ นการฆ่าเชื้อด้วยคลอรี นที่ระดับ 25-30 พีพีเอ็ม
ความเค็มนํ้าอยูใ่ นช่วง 28-33 พีพีที อุณหภูมิน้ าํ ในบ่อ 25-28 องศาเซลเซียส
5.4. อาหารพ่ อแม่ พนั ธุ์
ให้กงุ้ เคยมีชีวติ เป็ นอาหารอย่างพอเพียงตลอดเวลา (ภาพที่ 4) พบว่าปลามีการผสมพันธุ์วางไข่ติดกับ
หน้าท้องตัวผู ้ และพัฒนาจนฟักเป็ นตัวได้เองตามธรรมชาติ
5.5. การผสมพันธุ์วางไข่ และการฟักของไข่
ด้วยวิธีการที่กล่าวมา ปลาจิ้มฟั นจระเข้สามารถผสมพันธุ์วางไข่ติดกับหน้าท้องปลาตัวผู ้ และไข่ฟัก
เป็ นตัวได้เองตามธรรมชาติ โดยไข่ ชุ ดแรกฟั ก เป็ นตัวในวันที ่ 23-25 มกราคม 2553 ซึ่ ง เป็ นระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน หลังจากเริ่ มเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ จํานวนไข่ที่ติดหน้าท้องประมาณ 200 ฟอง ไข่ใช้เวลาในการ
พัฒนาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก่อนฟั กเป็ นตัว ไข่ฟักเป็ นตัวไม่พร้อมกัน โดยทยอยฟักเป็ นตัวทั้งช่วงกลางวัน
และกลางคื น ใช้เวลา 1-4 วัน จึ ง ฟั ก เป็ นตัวหมด จํา นวนลู ก ปลาที ่ไ ด้ 35-150 ตัว /ครอก ทั้ง นี้ พบว่า ไข่
บางส่ วนเสี ยหายระหว่างการพัฒนา โดยเฉพาะเกิ ดจากไข่ถูกกระแทกจนเปลื อกไข่แตก ทําให้ลูกปลาหลุด
ออกมาและตาย เนื่องจากยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ว่ายนํ้าไม่ได้ นอกจากนั้นยังพบว่า ไข่บางชุดไม่มีไข่ที่พฒั นา
จนถึงระยะฟักเลยก็มี ดังนั้น เมื่อพ่อปลามีไข่ติดหน้าท้องควรแยกเลี้ยงเดี่ยว ๆ และไม่ทาํ ให้ปลาตกใจ
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ตารางที่ 1 การให้ลูกปลาวัยอ่อนของปลาจิ้มฟั นจระเข้ทอ้ งคมที่เลี้ยงให้ผสมพันธุ์ในที่กกั ขัง
ชุ ดที่ 1
วันทีไ่ ข่ ปลาฟักเป็ นตัว
จํานวนปลาแรกฟัก(ตัว)
หมายเหตุ
1
23-25 มกราคม 2553
35
ฟักเป็ นตัวในบ่อพ่อแม่พนั ธุ์
2
3 มีนาคม 2553
50
ฟักเป็ นตัวในบ่อพ่อแม่พนั ธุ์
3
21 มีนาคม 2553
47
ฟักเป็ นตัวในบ่อพ่อแม่พนั ธุ์
4
26-29 กรกฎาคม 2553
150
แยกพ่อปลาไปเลี้ยงในตูก้ ระจก

ภาพที่ 3 บ่อเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ (ซ้าย) และระบบกรองภายในบ่อ (ขวา)

ภาพที่ 4 กุง้ เคยที่ใช้เป็ นอาหารพ่อแม่พนั ธุ์
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ภาพที่ 5 ปลาเพศผูท้ ี่มีไข่ติดหน้าท้อง และไข่อยูใ่ นระยะที่กาํ ลังฟักเป็ นตัว

ภาพที่ 6 ลูกปลาแรกฟัก (ซ้ายและขวา)

ภาพที่ 7 โคพีพอดชนิด Psuedodiaptomus spp. ที่ใช้เลี้ยงลูกปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคม รวมรวมได้จากบ่อเลี้ยง
ปลาทะเล
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6. การทดลองเลีย้ งลูกปลาและผลการเลีย้ ง
6.1. การทดลองเลีย้ งครั้งที่ 1
ลูกปลาชุดที่ 1 ตักรวบรวมและเลี้ ยงในตูก้ ระจกขนาด 45 X 90 X 45 เซนติเมตร ให้โคพีพอด
ร่ ว มกับ อาร์ ที เมี ยเป็ นอาหาร อายุ 10 วันขึ้ นไปให้กิ นกุ้งเคยมี ชี วิต ปลาอายุแรกฟั ก มี ค วามยาว 2.2±0.1
เซนติเมตร นํ้าหนัก 0.0103±0.0001 กรัม เมื่อปลาอายุ 45 วัน มีปลาเหลือรอด 34 ตัว คิดเป็ นอัตรารอดตาย 97%
มีความยาว 16.2±1.4 เซนติเมตร และนํ้าหนัก 3.03±0.78 กรัม เมื่อปลาอายุ 7.5 เดือน มีความยาว 21.6±0.8
เซนติเมตร และนํ้าหนัก 8.12±1.62 กรัม
ความยาว (ซ.ม.)/ นํ้าหนัก (ก.)

25
ความยาว(ซ.ม.)

20

นํ�าหนัก(ก.)

15
10
5
0
0

45

อายุ (วัน)

225

ภาพที่ 8 กราฟแสดงความยาวและนํ้าหนักปลาอายุแรกฟั กถึง 225 วัน

ภาพที่ 9 ตูก้ ระจกที่ใช้เลี้ยงลูกปลา
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6.2. การทดลองเลีย้ งครั้งที่ 2
ลูกปลาชุดที่ 2 ฟักเป็ นตัวจํานวน 50 ตัว แต่ตาย 1 ตัวในวันที่ 2 เนื่องจากไม่แข็งแรง ความยาวลูกปลา
แรกฟั ก 2.2±0.1 เซนติเมตร ทดลองเลี้ ยงโดยแบ่งเป็ น 2 ตู ้ ตูแ้ รกจํานวน 25 ตัว ให้กินโคพีพอด (ทุกขนาด)
เป็ นอาหาร ตูท้ ่ี 2 จํานวน 24 ตัว ให้กินอาร์ ทีเมียแรกฟั ก-1 วัน เป็ นอาหาร ผลปรากฏว่า เมื่ออายุได้ 5 และ 10 วัน
ชุ ดที่กินโคพีพอดมี ความยาว 3.9±0.1 และ 5.5±0.4 เซนติเมตร ตามลําดับ ส่ วนชุ ดที่ กินอาร์ ทีเมี ยมี ความยาว
2.7±0.1 และ 3.1±0.2 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่ออายุ 10 วัน ปลาที่กินโคพีพอดมีอตั รารอดตาย 100 % ส่ วน
ปลาทีก่ ินอาร์ ทีเมียมีอตั รารอดตาย 16.7% (4 ตัว)
ทําการเลี้ยงลูกปลาชุดที่ให้กินโคพีพอดต่อไปในบ่อซี เมนต์ขนาด 4 ตัน พบว่าความยาวและนํ้าหนัก
เฉลี่ ย เมื่ออายุ 30 วัน มีค่าเป็ น 10.2±0.4 เซนติเมตร และ 0.6±0.1 กรัม และอายุ 60 วัน มีค่าเป็ น 17.6±1.1
เซนติเมตร และ 3.1±0.8 กรัม ตามลําดับ
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงความยาวของลูกปลาจิม้ ฟันจระเข้ที่เลี้ยงด้วยโคพีพอดเปรี ยบเทียบกับอาร์ทีเมีย
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ภาพที่ 11 กราฟแสดงอัตรารอดตายของลูกปลาจิ้มฟันจระเข้ที่เลี้ยงด้วยโคพีพอดเปรี ยบเทียบกับอาร์ทีเมีย

ภาพที่ 12 เปรี ยบเทียบขนาดปลาอายุ 5 วันชุดที่กินอาร์ ทีเมีย (ซ้าย) และชุดที่กินโคพีพอด (ขวา)

ภาพที่ 13 ปลาที่ตายในชุดที่กินอาร์ทีเมียแรกฟัก

10
6.3. การทดลองเลีย้ งครั้งที่ 3
ทดลองเลี้ยงลู กปลาแรกฟั ก ในตูก้ ระจกขนาด 45 X 90 X 45 เซนติเมตร จํานวน 6 ตู ้ ใส่ น้ าํ ตูล้ ะ 120
ลิ ตร ใส่ ลูกปลาตูล้ ะ 5 ตัว 3 ตูแ้ รกให้กินโคพีพอด อีก 3 ตูใ้ ห้กินอาร์ ทีเมียแรกฟั ก ทั้งสองชุ ดการทดลองให้
อาหารอย่า งเพี ย งพอตลอดระยะเวลาการทดลอง (หากอาหารหมดเพิ่ ม อาหารทั นที ) ทดลองเลี้ ย งเป็ น
ระยะเวลา 15 วัน
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองพบว่า ชุดที่ให้กินโคพีพอด ทุกตูม้ ีอตั รารอด 100% และมีความยาวเฉลี่ย 6.8±0.5
เซนติเมตร ในขณะที่ชุดที่กินอาร์ ทีเมียตูท้ ่ี 1 และ 2 มีลูกปลาเหลือรอดตูล้ ะ 1 ตัว ส่ วนตูท้ ่ี 3 ปลาตายหมด คิด
เป็ นอัตรารอดเฉลี่ย 13 % ความยาวเฉลี่ยของปลา 2 ตัวที่เหลือรอดเป็ น 3.6±0.6 เซนติเมตร
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ภาพที่ 14 กราฟแท่งแสดงอัตรารอดตายของลูกปลาอายุ 15 วัน ที่เลี้ยงด้วยโคพีพอดเปรี ยบเทียบกับอาร์ทีเมีย
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ภาพที่ 15 กราฟแท่งแสดงความยาวของลูกปลาอายุ 15 วันที่เลี้ยงด้วยโคพีพอดเปรี ยบเทียบกับอาร์ทีเมีย
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ตารางที่ 2 แสดงค่าคุณภาพนํ้าระหว่างการทดลองเลี้ยงลูกปลาจระเข้ทอ้ งคมด้วยโคพีพอดเปรี ยบเทียบกับ
อาร์ ทีเมียแรกฟัก
ชุ ดทดลอง
ความเค็ม
พีเอช
อัลคาไลน์
แอมโมเนีย
ไนไตรท์
โคพีพอด
35±0
8.02±0.03
109±4
0.2424±0.0609 0.0061±0.0016
อาร์ ทีเมีย
35±0
8.03±0.02
112±4
0.0111±0.0192 0.0012±0.0001
6.4. การทดลองเลีย้ งครั้งที่ 4
ลูกปลาชุดที่ 4 แยกพ่อปลาที่มีไข่แก่ใกล้ฟักมาเลี้ยงในตูก้ ระจกขนาด 45 X 90 X 45 เซนติเมตร พบว่า
ไข่ปลาทยอยฟักจนหมดใน 4 วัน ได้ลูกปลา 150 ตัว ซึ่ งมากกว่าทุกชุดที่ผา่ นมา ซึ่ งปล่อยให้ไข่ฟักในบ่อเลี้ยงพ่อ
แม่พนั ธุ์ เมื่อไข่ฟักหมดแล้ว นําพ่อปลากลับไปเลี้ ยงในบ่อพ่อแม่พนั ธุ์ และเลี้ ยงลู กปลาโดยให้โคพีพอดเป็ น
อาหาร อายุ 10 วัน เริ่ มให้กินกุง้ เคยมีชีวติ อายุ 15 วัน ย้ายไปเลี้ยงในบ่อซี เมนต์ขนาด 4 ตัน และให้กินเฉพาะกุง้
เคยมีชีวิต เมื่อปลาอายุ 45 วัน มี ปลาเหลื อรอด 148 ตัว คิดเป็ นอัตรารอดตาย 98.7% มีความยาว 14.1±0.6
เซนติเมตร และนํ้าหนัก 1.49±0.18 กรัม

ภาพที่ 16 ภาพปลาจิ้มฟันจระเข้แรกฟัก (ซ้ายบน) อายุ 5 วัน (ขวาบน) อายุ 10 วัน (ซ้ายล่าง) และ อายุ 45 วัน
(ขวาล่าง)

12
7. สรุ ป

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ประสบความสําร็ จในการเพาะพันธุ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคม
โดยสามารถเลี้ยงพ่อแม่ปลาจิ้มฟันจระเข้ทอ้ งคมให้วางไข่ในที่กกั ขัง ซึ่ งเป็ นบ่อซี เมนต์ขนาดประมาณ 4 ตัน
ให้กุง้ เคยมีชีวติ เป็ นอาหารพ่อแม่พนั ธุ์ ปลาสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้เองธรรมชาติในบ่อ ไข่ปลาจะติดอยูท่ ี่
หน้าท้องของปลาตัวผู ้ การพัฒนาของไข่ใช้เวลา 3-4 สัปดาห์จึงฟักเป็ นตัว ลูกปลาแรกฟักมีความยาว 2.2±0.1
เซนติเมตร นํ้าหนัก 0.0103±0.0001 กรัม สามารถว่ายนํ้าและกินอาหารได้ต้งั แต่วนั แรก อาหารที่เหมาะสม
สําหรับลูกปลาระยะแรกได้แก่โคพีพอด ซึ่ งรวบรวมจากบ่อเลี้ยงปลาทะเล สามารถเลี้ยงลูกปลาให้มีอตั รา
รอดได้ถึง 100 % ในขณะที่การใช้อาร์ ทีเมียแรกฟักเป็ นอาหาร ลูกปลามีอตั รารอดเพียง 13 % และมีการ
เติบโตที่ต่าํ มาก เมื่อปลาโตขึ้นให้กินกุง้ เคยมีชีวติ พบว่าปลามีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว อายุ 60 วัน มีความยาว
17.6±1.1 เซนติเมตร นํ้าหนัก 3.1±0.8 กรัม และเมื่ออายุ 7.5 เดือน มีความยาว 21.6±0.8 เซนติเมตร และ
นํ้าหนัก 8.12±1.62 กรัม
เมื่อปลาอายุ 7.5 เดือน ปลามีขนาดใกล้เคียงกับพ่อแม่พนั ธุ์ที่รวบรวมมาจากธรรมชาติ แต่ยงั ไม่พบ
การผสมพันธุ์วางไข่ของปลารุ่ นลูก
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