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พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยออนของปลาเกาเสือ
Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

อาคม สิงหบุญ, ไพบูลย บุญลิปตานนท และ สามารถ เดชสถิตย
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ตู ป.ณ. 28 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
บทคัดยอ
การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออนของปลาเกาเสือดําเนินการที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝงกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2545 ทําการศึกษาการพัฒนาของไขที่ไดจากการวางไขตามธรรมชาติ
ของพอแมพันธุในบอซีเมนต ที่อุณหภูมิน้ํา 29-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม 30 ppt พบวา ไขปลาเกาเสือ
เปนไขลอย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 863+27.69 ไมครอน ไขที่รับการผสมเริ่มมีการแบงเซลล (cleavage
stage) เมื่อเวลาผานไป 35 นาที พัฒนาเขาสูระยะมอรูลา (morula) เมื่อเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที ระยะ
บลาสตูลา (blastula) เมื่อเวลา 3 ชั่วโมง 5 นาที ระยะแกสตูลา (gastrula) เมื่อเวลา 5 ชั่วโมง 35 นาที ระยะ
บลาสโตพอรปด (closing of blastopore) เมื่อเวลา 9 ชั่วโมง 25 นาที และฟกออกเปนตัวเมื่อเวลา
19 ชั่วโมง 5 นาที หลังการวางไข
ลู ก ปลาแรกฟ ก มี ค วามยาว 1.69+0.08 มิ ล ลิ เ มตร ไข แ ดงมี ป ริ ม าตร 1.31+0.27 ลู ก บาศก
มิลลิเมตร และหยดน้ํามันขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.19+0.01 มิลลิเมตร ปากเริ่มเปดเมื่ออายุ 48 ชั่วโมง เริ่ม
พบอาหารในกระเพาะเมื่ออายุ 66 ชั่วโมง ไขแดงและหยดน้ํามันยุบสมบูรณเมื่ออายุ 72 และ 90 ชั่วโมง
ตามลําดับ ลูกปลาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่ออายุ 7 วัน และพัฒนาเขาสูระยะปลาวัยรุนเมื่ออายุ 39 วัน
ผลการทดลองฟกไขปลาดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน คือ 250, 500 และ 1,000 ฟอง/ลิตร
พบวา อัตราการฟกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.800)
คําสําคัญ: ลูกปลาวัยออน พัฒนาการของคัพภะ ปลาเกาเสือ
Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal,1775)
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EMBRYONIC AND LARVAL DEVELOPMENT OF
BROWN MARBLE GROUPER, Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
Arkom Singhabun, Paiboon Bunlipatanon and Samart Detsathit
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
P.O.Box 28, Krabi 81000, Thailand

ABTRACT

Embryonic and larval development of brown marble grouper was carried out at
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center in year 2002. Eggs from natural
spawning from wild broodstock in cement tank were studied, water temperature was 29-30 oC
and salinity was 30 ppt. The eggs were floating type with diameter of 863.74+27.69
micrometer. About 35 minutes after spawning, the fertilized eggs were started to cleavage.
They developed to morula stage, blastula stage, gastrula stage, closing of blastopore stage and
hatching out in 2 hr 20 m, 3 hr 5 m, 5 hr 35 m, 9 hr 25 m and 19 hr 5 m after spawning,
respectively.
Newly hatched larvae measures 1.69+0.08 mm in total length, volume of yolk sac
3
was 1.31+0.27 mm and diameter of oil globule was 0.19+0.01 mm. Mouth open at 48 hr and
food were found in stomach at 66 hr after hatching. Yolk sac and oil globule were completely
absorbed at 72 and 90 hr after hatching, respectively. Metamorphosis stage started about day
7th and developed to juvenile stage about 39 days after hatching.
The experiment on egg incubation with different densities 250, 500 and 1,000
eggs/l were carried out. The result show that hatching rate was non-significant by different
(p=0.800).
Key words:

Embryonic development, larval development, brown marble grouper
Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
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คํานํา
ปลาเกาเสือ หรือ เกาลายหินออน ชื่อสามัญ Tiger grouper, brown marbled grouper หรือ
flowery cod ชื่อวิทยาศาสตร Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) เปนปลาในครอบครัว
Serranidae ซึ่งเปนปลาในครอบครัวเดียวกันกับ ปลาเกาดอกแดง เกาดอกดํา และปลาหมอทะเล เปนตน
ปลาเกาเสือเปนปลาที่มีเนื้อนุม รสชาติอรอยเปนที่นิยมของผูบริโภคโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีน เปนปลาเกา
ชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงคือ ปลาขนาด 1-2 กิโลกรัม ตัวละ 400-600 บาท ในขณะที่ปลาเกาดอกแดงหรือดอกดํา
ราคาตัวละ 250-360 บาท ( ราคาที่ชาวประมงขายไดในป 2544) Phillips and Yuan (1998) รายงานวาในป
1997 ราคาขายสงปลาเกาเสือในประเทศจีนราคา 41 AUD/กิโลกรัม
ปลาเกาเสือมีลําตัวรูปกระสวยแตจะสั้นปอมกวาปลาเกาดอกแดง บริเวณระหวางตาแบนหรือ
เวาเล็กนอย เมื่อมองดานขางจะพบวาสวนหลังจะมีความโคงมาก บริเวณหลังตาจะเวา ครีบหางเปนแบบกลม
ลําตัวสีน้ําตาลปนเหลืองมีพื้นสีน้ําตาลเขมไมมีรูปรางแนนอน กระจายเปนแนวทางขวางลําตัวเกิดเปนแนว
แถบสี 5 แถบ มีจุดดําขนาดเล็กกระจายทั่วลําตัว บริเวณคอคอดหางสวนบนจะมีพื้นสีดําปกคลุมลงมาจน
เกือบถึงบริเวณกลางคอดหาง ปลาชนิดนี้อาศัยอยูตามแนวปะการังและบริเวณแนวหิน พบไดในเขตตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเขตอินโดแปซิฟกตะวันตก (Allen, 2000)
ขนาดสมบูรณเพศความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 120 เซนติเมตร (Lau and Li,
2000) ไพโรจน และ ดุสิต (2530) รายงานวาปลาชนิดนี้มีซี่เหงือกจํานวน 17-20 อัน ในสวนลางอันแรกของ
gill arch ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 11 อัน ครีบอกมีกานครีบ 18-19 อัน ครีบหางกลม สีของปลาเปลี่ยนแปลง
ไปตามอายุ ขนาดเล็กมีสีดําสลับยาวพาดขวางลําตัว ในปลาโตขึ้นมีสีเหลืองปนเขียวจนถึงสีน้ําตาลออน มี
ลายขวางและมีจุดสีน้ําตาลกระจายอยูทั่วตัวคลายลายหินออน บริเวณครีบหลังมีแถบสีดําสั้น ๆ 4 แถบ
บริเวณคอดหางมีแถบสีดําพาดอยู ในประเทศไทยพบปลาชนิดนี้อาศัยอยูตามบริเวณกองหินในเขตชายฝง
ทะเลอันดามัน พบในปริมาณนอย
การเลี้ยงปลาเกาเสือในประเทศไทยเปนการเลี้ยงในกระชังรวมกับการเลี้ยงปลาเกาดอกแดง
หรือการเลี้ยงปลากระพงขาว โดยเกษตรกรไดพันธุปลาจากธรรมชาติ ปริมาณการเลี้ยงมีไมมากนักเนื่องจาก
ลูกพันธุปลาหายาก ในประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุปลาชนิดนี้ และยังไมมีรายงาน
การเพาะพันธุปลาชนิดนี้มากอน ในประเทศอินโดนีเซีย Ahmad (1998) รายงานวาสามารถอนุบาลปลาเกา
เสือถึงอายุ 30 วันไดอัตรารอด 50 % และอายุ 60 วันไดอัตรารอด 1.6 % โดยปญหาที่สําคัญไดแกการขาด
แคลนพอพันธุและการกินกันเองของลูกปลา
Ali et al. (1998) ทดลองอนุบาลลูกปลาเกาเสือโดยใชโรติเฟอรและโคพีพอด พบวาในวันที่
2, 3 และ 4 ชุดที่ดีที่สุดพบอาหารในกระเพาะ 20, 60 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ลูกปลาชอบกิน
นอเพลียสของโคพีพอดมากที่สุด และมากกวาโรติเฟอรอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามการทดลองนี้ทําการ
ทดลองเพียง 5 วัน และอัตรารอดในวันที่ 5 นอยกวา 5 เปอรเซ็นต
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุลูกปลาเกาเสือโดย
ใชพอแมพันธุจากธรรมชาติ พอแมปลาสามารถวางไขตามธรรมชาติในบอซีเมนต จากขอมูลที่ไดสามารถใช
เปนแนวทางในการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาเกาเสือเพื่อเปนปลาเศรษฐกิจตัวใหมตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. ศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออนของปลาเกาเสือ ตั้งแตไขเริ่มผสมจนพัฒนาเขา
สูวัยรุน
2. ศึกษาความหนาแนนในการฟกไขปลาเกาเสือ
อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการศึกษา
1.1. การศึกษาพัฒนาการของคัพภะ (embryonic development)
1.2. การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยออน (larval development)
1.3. การศึกษาอัตราความหนาแนนของการฟกไข
2. วิธีดําเนินการ
2.1. การศึกษาพัฒนาการของคัพภะ (embryonic development)
รวบรวมพอแมพันธุปลาเกาเสือจากธรรมชาตินํามาเลี้ยงในกระชังเมื่อถึงฤดูผสม
พันธุประมาณเดือนพฤษภาคม ตรวจสอบความพรอมของพอแมพันธุโดยตรวจเช็คไขและน้ําเชื้อ เมื่อพอแม
พันธุมีความพรอมก็ยายขึ้นบอวางไข โดยใชบอซีเมนตขนาดความจุ 80 ตัน ใสพอพันธุ 8 ตัวน้ําหนักเฉลี่ย
2.25±0.51 กิโลกรัม ความยาวเฉลี่ย 47.40±3.20 เซนติเมตร แมพันธุ 30 ตัวน้ําหนักเฉลี่ย 1.50±3.40 กิโลกรัม
ความยาวเฉลี่ย 42.60±2.70 เซนติเมตร ปลอยใหพอแมพันธุผสมพันธุวางไขตามธรรมชาติ เฝาสังเกตการ
วางไขของปลา เมื่อปลาวางไขใชสวิงชอนไขที่เพิ่งผสมมาศึกษาการพัฒนาดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง
พรอมกับถายรูปจนลูกปลาฟกออกเปนตัว บันทึกการพัฒนาเปลี่ยนระยะของตัวออน การพัฒนาของอวัยวะ
และระยะเวลาที่ลูกปลาฟกเปนตัว วัดขนาดไข ถุงไขแดง และหยดน้ํามันโดยใชไมโครมิเตอร วัดอุณหภูมิใน
บอวางไขดวยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท และวัดความเค็มดวยเครื่องวัดความเค็มแบบแสงหักเห
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2.2. การศึกษาพัฒนาการของลูกปลาวัยออน (larval development)
รวบรวมไข จ ากบอ วางไข ใ นตอนเช า มาฟ ก ในถั ง ขนาด 500 ลิ ต ร เมื่ อ ลู ก ปลา
ฟกเปนตัวยายลงบออนุบาลขนาด 3 ตัน ทําการศึกษาโดยสุมลูกปลาครั้งละ 20 ตัวจากบออนุบาล อายุ 0-12
ชั่วโมง สุมทุก 3 ชั่วโมง อายุ 12-96 ชั่วโมง สุมทุก 6 ชั่วโมง อายุ 4-9 วัน สุมทุกวัน และ อายุ 9 วันจนพัฒนา
เขาสูระยะปลาวัยรุนสุมทุก 3 วัน นํามาวัดความยาวของลูกปลา (total length) ขนาดของถุงไขแดง (yolk
sac) และหยดน้ํามัน (oil globule) ความยาวของขากรรไกรบน (upper jaw length) ศึกษาพัฒนาการของ
ลูกปลาวัยออนดวยกลองจุลทรรศน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ ไดแก การพัฒนาของครีบ ตา
ทางเดินอาหาร หัวใจ และสี จนลูกปลาเขาสูระยะปลาวัยรุน หลังจากลูกปลาปากเปดใหโรติเฟอรเปนอาหาร
โดยใสโรติเฟอรใหมีความหนาแนน 5-10 ตัว/มิลลิลิตร พรอมกับใสน้ําเขียวเพื่อเปนอาหารของโรติเฟอร
ตรวจดูโรติเฟอรในกระเพาะอาหารเพื่อศึกษาระยะเวลาที่ปลาเริ่มกินอาหาร
-สูตรคํานวณขนาดปากลูกปลา (mouth height) (Shirota, 1970 อางตามสุนิตยและ
คณะ, 2540)
ขนาดปากของลูกปลา = 2 X ความยาวของขากรรไกรบน
-สูตรคํานวณปริมาตรถุงไขแดง (Fukuhara, 1986 อางตามสุนิตยและคณะ,2540)
ปริมาตรของถุงไขแดง =4/3 ¶ (R1)2 R2
โดยที่ R1= ความยาวของแกนยอย
R2= ความยาวของแกนหลัก
2.3. การศึกษาอัตราความหนาแนนของการฟกไข
ออกแบบการทดลองแบบสุมตลอด ประกอบดวย 3 ทรีทเมนต และ 3 ซ้ํา
ทรีทเมนตที่ 1 ความหนาแนน 250 ฟอง/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 2 ความหนาแนน 500 ฟอง/ลิตร
ทรีทเมนตที่ 3 ความหนาแนน 1,000 ฟอง/ลิตร
ทําการทดลองในตูกระจกขนาดความจุ 40 ลิตร ใสน้ําทะเล 30 ลิตร ใหอากาศผานหัวทรายตูละ 1 หัว ไมมี
การเปลี่ยนถายน้ําระหวางการทดลอง เริ่มฟกไขปลาเวลา 11.00 นาฬิกา ไขปลาอยูใ นระยะ body segment
appearance stage เก็บน้ําในตูทดลองไปวิเคราะหคา ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ความเปนกรดเปนดาง ความ
เค็ม แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท และ ความเปนดาง ทุก 4 ชั่วโมง ทําการสุมนับจํานวนลูกปลาทีฟ่ กโดยใช
บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร สุมตักเพื่อนับลูกปลาในแตละตู ตูละ 5 ครั้ง คํานวณกลับเพื่อหาจํานวนลูกปลาที่
มีในตูทั้งหมด และคํานวณเปนอัตราการฟก
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2.4. คุณภาพน้าํ
ตัวอยางน้ําวิเคราะหหาคาตัวแปรโดย
- ความเค็มโดยใชเครื่องมือวัดความเค็มแบบหักเหแสง( Refracto-salinometer) ยี่หอ
ATAGO รุน S/Milli-E
- pH โดยวิธี Electrometric method ดวยเครื่องมือวัดความเปนกรด-ดางแบบ
ตัวเลข ยี่หอ Accumet model 50
- Alkalinity โดยวิธี Potentiometer titration to pre-selection pH (APHA,
AWWA and WPCF , 1980)
- DO โดยวิธี Azide modification Winkler method (APHA,AWWA and
WPCF,1980)
- Nitrite โดยวิธี Diazotization method (Strickland and Parsons,1972)
- Nitrate โดยวิธี Cu-Cd Reduction method (Strickland and Parsons,1972)
- Total ammonia โดยวิธี Modified indophenol blue method (Sasaki and
Sawada,1980)
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1. การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออน
นําขอมูลที่ไดมาคํานวณคาเฉลี่ยของความยาว (total length) น้ําหนัก ปริมาตรของถุง
ไขแดง (yolk sac) ขนาดหยดน้ํามัน (oil globule) และขนาดของปากลูกปลา (mouth height)
3.2. การศึกษาอัตราความหนาแนนในการฟกไข
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของอัตราฟกของลูกปลาเกาเสือ
และคุณภาพน้าํ และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Turkey’s HSD multiple comparisons
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Systat version 5 (Wilkinson et al., 1992)
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รูปที่ 1 พอแมพันธุปลาเกาเสือ; เพศเมีย: บน เพศผู: ลาง (หนวยวัดเปนเซนติเมตร)
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ผลการศึกษา
1. พัฒนาการของคัพภะ (embryonic development)
แมพันธุปลาเกาเสือวางไขเวลา 22.00-23.00 น. ไขที่วางออกมาใหม ๆ ยังไมลอยน้ําแตจะฟุง
กระจายอยูทั่วมวลน้ํา แตหลังจากนั้นประมาณ 5-10 นาทีไขเริ่มลอยน้ํา ถาน้ํานิ่งไขจะลอยสูผิวน้ําทั้งหมด ไข
ปลาเกาเสือเปนไขลอยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 863.74±27.69 ไมครอน ไขที่ไดรับการผสมมีลักษณะกลม
ใส มองเห็นชั้น perivitelline space ชัดเจน ถุงไขแดง (yolk) มีปริมาตรเกือบเต็มปริมาตรของไขและเห็น
หยดน้ํามัน (oil globule) 1 หยด อยูบริเวณสวนกลางของไข ผลการศึกษาการพัฒนาของคัพภะที่อุณหภูมิน้ํา
29-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม 30 ppt มีดังตอไปนี้
เวลา 23 นาที หลังการผสมพบวาดาน animal pole เกิดการโปงออกของ cytoplasm
กลายเปน cytoplasmic cap มีลักษณะนูนขึ้นเปนรูปครึ่งวงกลมเห็นไดชัดเจน เปนไซโกต (zygote) ระยะ 1
เซลล
เวลา 35 นาที หลังการผสม ไซโกต (zygote) เริ่มมีการแบงเซลล (cleavage stage) ครั้งที่ 1
(first cleavage) เปนระยะ 2 เซลล แตละเซลลมีขนาดเทาๆ กัน การแบงเซลลเกิดที่ดาน animal pole
เทานั้น สวนทางดาน vegetal pole ไมมีการแบงเซลล
เวลา 55 นาที หลังการผสม แบงเซลลครั้งที่ 2 (second cleavage) เปนระยะ 4 เซลล ทิศ
ทางการแบงเซลลตรงขามกับการแบงเซลลครั้งที่ 1 แตละเซลลมีขนาดเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งของระยะ 2
เซลล รูปรางลักษณะของแตละเซลลยังมีลักษณะคลายกัน
เวลา 1 ชั่วโมง หลังการผสม แบงเซลลครั้งที่ 3 (third cleavage) เปนระยะ 8 เซลล ทิศทางการ
แบงเซลลเปนแนวเดียวกับการแบงเซลลครั้งที่ 1 ทําใหเซลลมีการเรียงตัวเปนลักษณะ 2 คูณ 4 เซลล (มองจาก
ดานบน) แตละเซลลมีขนาดเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งของระยะ 4 เซลล แตรูปรางลักษณะของแตละเซลลเริ่ม
แตกตางกัน
เวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที แบงเซลลครั้งที่ 4 (fourth cleavage) เปนระยะ 16 เซลล ทิศทางการ
แบงเซลลเปนแนวเดียวกับการแบงเซลลครั้งที่ 2 ทําใหเซลลที่ไดมีการเรียงตัวเปนลักษณะ 4 คูณ 4 เซลล
(มองจากดานบน) เซลลที่อยูดานในเริ่มถูกบีบทําใหมีขนาดเล็กกวาเซลลที่อยูดานนอก
เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที แบงเซลลครั้งที่ 5 (fifth cleavage) เปนระยะ 32 เซลล ทิศทางการแบง
เซลลเปนแนวเดียวกับการแบงเซลลครั้งที่ 1 แตละเซลลมีขนาดเล็กลง ขนาด รูปรางแตกตางกัน เนื่องจาก
เซลลอัดตัวกันแนนขึ้น เซลลเริ่มมีการจัดเรียงเปนวงกลมมากขึ้น
เวลา 1 ชั่วโมง 34 นาที แบงเซลลครั้งที่ 6 (sixth cleavage) เปนระยะ 64 เซลล แตละเซลลมี
ขนาดเล็กลง อัดตัวกันแนนขึ้น เซลลจัดเรียงเปนวงกลมมากขึ้น (มองจากดานบน)
เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที แบงเซลลครั้งที่ 7 (seventh cleavage) เปนระยะ 128 เซลล แตละ
เซลลมีขนาดเล็กลง อัดตัวกันแนน เซลลจัดเรียงเปนวงกลม (มองจากดานบน)
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เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที มีการแบงเซลลจนถึงระยะ morular stage เซลลมีขนาดเล็กมาก
มองเห็นเปนเนื้อเดียวกัน blastoderm มีลักษณะคลายจานแบน
เวลา 3 ชั่วโมง 5 นาที พัฒนาเขาสูระยะ blastula ระยะนี้ blastoderm เริ่มเจริญลงมาปกคลุม
ไขแดง เกิดชองวางระหวาง blastoderm และ periblast (เนื้อเยื่อชั้นบาง ๆ ที่คลุมรอบถุงไขแดง) ชัดเจน
หรือเรียกวา blastocoel
เวลา 5 ชั่วโมง 35 นาที พัฒนาเขาสูระยะ early gastrula ระยะนี้ blastoderm เจริญลงมา
ครอบคลุมไขแดงประมาณครึ่งหนึ่ง บริเวณโดยรอบไขเปนแนวสันขอบที่หนา มีลักษณะคลายวงแหวน
เรียกวา germ ring
เวลา 8 ชั่วโมง 35 นาที พัฒนาเขาสูระยะ late gastrula ระยะนี้ blastoderm เจริญลงมาปก
คลุมไขแดงมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดเปนชอง blastopore สวนของ neural plate จะเปนสันหนาและยาว การ
พัฒนาแกนของตัวออนเกิดขึ้นบริเวณแนวกลางของ blastoderm หยดน้ํามันจะเคลื่อนที่ไปอยูติดกับผนังไข
ตรงขามกับดานที่เกิดตัวออน
เวลา 9 ชั่วโมง 25 นาที ระยะ closing of blastopore ไขแดงถูกหุมดวย blastoderm อยาง
สมบูรณ ตัวออนยาวขึ้นและสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
เวลา 10 ชั่วโมง 35 นาที ระยะลําตัวเริ่มเกิดปลอง (body segment appearance stage) ระยะ
นี้มองเห็น somite 5 ปลอง ตัวออนเจริญและเริ่มยกตัวขึ้นสูงจากไขแดง
เวลา 11 ชั่วโมง 50 นาที มองเห็น somite 11 ปลอง เริ่มสังเกตเห็นปุมตา (optic bud) ตัวออน
ยกตัวขึ้นสูง เริ่มเกิดปุมหาง
เวลา 13 ชั่วโมง 35 นาที สวนหัวมีสวนของตานูนขึ้น เห็นกระดูกสันหลัง ปุมหางนูนมากขึ้น
และเริ่มยกตัวขึ้นเล็กนอย
เวลา 15 ชั่วโมง 5 นาที กลามเนื้อเริ่มทํางาน แตนานๆ จะกระดิกสักครั้ง สวนหางที่ยกขึ้นพนไข
แดงยาวมากขึ้น มองเห็นแกนกลางของรางกายชัดเจนขึ้น เห็นตาชัดเจนและเริ่มเห็นเลนสตา
เวลา 16 ชั่วโมง 5 นาที กระดิกตัวแรงขึ้นและถี่ขึ้น ปุมหางยกขึ้นและยาวมากขึ้น ความยาวลําตัว
เพิ่มขึ้นมากทําใหรางกายเริ่มบิด (ไมตั้งเปนแนวตรง) เห็นเลนสตาชัดเจน
เวลา 17 ชั่วโมง 5 นาที กระดิกตัวถี่ ปุมหางยาวขึ้น ไขแดงเล็กลงและเปนรูปรีมากขึ้น
เวลา 18 ชั่วโมง 5 นาที หัวใจเตนและหยุดเปนครั้งคราว กระดิกตัวตัวถี่ ไขแดงมีลักษณะรีตาม
ความยาวตัวปลา หยดน้ํามันเคลื่อนไปอยูดานทายของถุงไขแดงบริเวณกลางลําตัวคอนไปดานหางของปลา
เวลา 19 ชั่วโมง 5 นาที ระยะฟกเปนตัว ตาเริ่มแยกเปนเบาตาและลูกตา หัวใจเตนเปนจังหวะ
คอนขางสม่ําเสมอ ดิ้นแรงและเริ่มฟกออกเปนตัว ตัวออนจะพยายามยืดตัวทําใหเปลือกไขดานหัวปลาแตก
ออก เมื่อปลาดิ้นอีกทําใหตัวปลาหลุดออกจากเปลือกไข ระยะเวลาที่ไขเริ่มฟกจนฟกหมดใชเวลาประมาณ
30 นาที ไขปลาเมื่อใกลฟกเปนตัวมีหยดน้ํามันขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20+0.03 มิลลิเมตร ถุงไขแดงมี
ปริมาตร 1.63+0.14 ลูกบาศกมิลลิเมตร
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ภาพที่ 2 พัฒนาการของคัพภะปลาเกาเสือ (ภาพดานขาง); 1=หลังผสม; 2=ระยะ 1 เซลล; 3=ระยะ 2 เซลล; 4=
ระยะ 4 เซลล; 5=ระยะ 8 เซลล; 6=ระยะ 16 เซลล; 7= ระยะ 32 เซลล; 8=ระยะ 64 เซลล; 9=ระยะ
128 เซลล; 10=morula stage; 11=blastula stage; 12=early gastrula stage; 13=late gastrula
stage; 14=closing of blastopore; 15=กลามเนื้อ 5 ปลอง; 16=กลามเนื้อ 11 ปลอง; 17=13 ช.ม.;
18=14 ช.ม.; 19=15 ช.ม.; 20=16 ช.ม.; 21=17 ช.ม.; 22=กอนฟก; 23=กําลังออกจากไข; 24=แรกฟก
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ภาพที่ 3 พัฒนาการของคัพภะปลาเกาเสือ (ภาพดานบน); 1=หลังผสม; 2=ระยะ 1 เซลล; 3=ระยะ 2 เซลล;
4=ระยะ 4 เซลล; 5=ระยะ 8 เซลล; 6=ระยะ 16 เซลล; 7= ระยะ 32 เซลล; 8=ระยะ 64 เซลล;
9=ระยะ 128 เซลล; 10=morula stage; 11=blastula stage; 12=early gastrula stage; 13=late
gastrula stage; 14=closing of blastopore; 15=กลามเนื้อ 5 ปลอง; 16=กลามเนื้อ 11 ปลอง;
17=13 ช.ม.; 18=14 ช.ม.; 19=15 ช.ม.; 20=16 ช.ม.; 21=17 ช.ม.; 22=กอนฟก; 23=กําลังออกจาก
ไข; 24=แรกฟก
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2 พัฒนาการของลูกปลาวัยออน
ลู ก ปลาแรกฟ ก หรื อ อายุ 0 ชั่ ว โมง มี ค วามยาว 1.69+0.08 มิ ล ลิ เ มตร ไข แ ดงมี ป ริ ม าตร
1.31+0.27 ลูกบาศกมิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.19+0.01 มิลลิเมตร อยูบริเวณตอนหลังตอนลางของไขแดง
ใกลกับจุดที่จะเกิดทวารหนัก ตัวปลาใส ไมมีลักษณะเหมือนพอแม ครีบตาง ๆ ยังไมเจริญ ลําตัวยังไมยืดตรง
ระบบทางเดิ น อาหารยั ง ไม เ จริ ญ ลั ก ษณะเป น เส น เล็ ก ๆ ลู ก ปลามั ก ลอยตั ว นิ่ ง ๆ ในท า หงายท อ ง การ
เคลื่อนไหวใชการกระดิกตัวตอเนื่องกันหลาย ๆ ครั้ง ทิศทางการเคลื่อนที่เปนแบบสุม
อายุ 3 ชั่วโมง ความยาว 1.88+0.12 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.84+0.14 ลูกบาศกมิลลิเมตร
ตัวยืดตรง ทอทางเดินอาหารมีขนาดใหญขึ้นแตยังไมแบงเปนสวน ๆ ปรากฏชองเปดของทวารหนัก เริ่ม
สังเกตเห็นกระดูกหู (ear bone)
อายุ 6 ชั่วโมง ความยาว 2.12+0.06 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.68+0.22 ลูกบาศกมิลลิเมตร
หัวใจลักษณะเปนทอยาว
อายุ 9 ชั่วโมง ความยาว 2.27+0.01 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.51+0.43 ลูกบาศกมิลลิเมตร
ตัวยืดยาวอยางรวดเร็ว
อายุ 12 ชั่วโมง ความยาว 2.26+0.16 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.46+0.22 ลูกบาศกมิลลิเมตร
หยดน้ํามันขนาด 0.19+0.02 มิลลิเมตร หางเริ่มคอดกลายเปนครีบหาง
อายุ18 ชั่วโมง ความยาว 2.54+0.12 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.28+0.24 ลูกบาศกมิลลิเมตร
เลนสตาเริ่มเปนสีดําแตสวนอื่นยังใส
อายุ 24 ชั่วโมง (1 วัน) ความยาว 2.68+0.06 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.26+0.12 ลูกบาศก
มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.17+0.02 มิลลิเมตร ทอทางเดินอาหารเจริญมากขึ้น เริ่มมองเห็นชองวางภายใน
ทอทางเดินอาหาร ทอปสสาวะเริ่มปองออกแตยังอยูติดกับทางเดินอาหาร ครีบหูเริ่มเกิดเปนปุมเล็ก ๆ
อายุ 30 ชั่ ว โมง ความยาว 2.80+0.09 มิ ล ลิ เ มตร ไข แ ดงมี ป ริ ม าตร 0.16+0.08 ลู ก บาศก
มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.14+0.02 มิลลิเมตรทอปสสาวะตอนตนแยกออกจากทางเดินอาหาร โดยมีตน
กําเนิดบริเวณใตกระดูกสันหลัง สมองเริ่มขยายใหญ
อายุ 36 ชั่วโมง ความยาว 2.83+0.09 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.06+0.02 ลูกบาศกมิลลิเมตร
หยดน้ํามันขนาด 0.11+0.01 มิลลิเมตร ชองวางในทอทางเดินอาหารเห็นไดชัดเจน แตทางเดินอาหารยังไม
แบงเปนสวน ๆ ครีบหูเริ่มแผแตยังมีขนาดเล็ก หัวใจเริ่มปองออก
อายุ 42 ชั่วโมง ความยาว 2.58+0.24 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.02+0.01 ลูกบาศกมิลลิเมตร
หยดน้ํามันขนาด 0.09+0.01 มิลลิเมตร ทอทางเดินอาหารสวนที่เปนกระเพาะอาหารและลําไสตอนปลายเริ่ม
ขยายตัว มองเห็นปากแตยังอยูภายในเยื่อหุม
อายุ 48 ชั่วโมง (2 วัน) ความยาว 2.68+0.13 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.02+0.01 ลูกบาศก
มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.08+0.02 มิลลิเมตร ทอทางเดินอาหารแบงเปน 3 สวนชัดเจน คือ ทางเดิน
อาหารตอนตน หรือลําคอ ทางเดินอาหารตอนกลางหรือกระเพาะอาหาร และทางเดินอาหารตอนปลายหรือ
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ลําไส ในแตละสวนจะมีผนังที่หนาขึ้น ทอปสสาวะเจริญดี แยกออกจากทอทางเดินอาหารชัดเจน จุดเปดอยู
ใกลกับทวารหนัก เสนไตมีขนาดใหญขึ้น ปากปลาเริ่มเปดขนาด 773 ไมครอน ตาเริ่มมีสีดําแตยังพัฒนาไม
มาก รูจมูกปรากฏชัด
อายุ 54 ชั่วโมง ความยาว 2.58+0.20 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.01+0.00 ลูกบาศกมิลลิเมตร
หยดน้ํามันขนาด 0.06+0.02 มิลลิเมตร กระเพาะลมเริ่มพองตัว ตาเจริญดีมาก ตาสีดํามองเห็นกระจกตาแวว
วาว ครีบหูและครีบหางเจริญดี บริเวณทองเหนือกระเพาะอาหารเริ่มเปนสีดํา
อายุ 60 ชั่ ว โมง ความยาว 2.64+0.12 มิ ล ลิ เ มตร ไข แ ดงมี ป ริ ม าตร 0.005+0.000 ลู ก บาศก
มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.05+0.02 มิลลิเมตร ปากปลาเปดหมดทุกตัว กระเพาะอาหารและลําไสขยายตัว
มากขึ้น เกิดเปนชองวางภายในขนาดใหญ แตยังไมพบอาหารในกระเพาะอาหาร กระเพาะลมยังพองตัวอยู
อายุ 66 ชั่วโมง ความยาว 2.55+0.10 มิลลิเมตร ไขแดงมีปริมาตร 0.002+0.002 ลูกบาศก
มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.04+0.01 มิลลิเมตร พบอาหารเต็มกระเพาะอาหารและลําไส เริ่มสังเกตเห็นของ
เสียในทอปสสาวะ กระเพาะลมลดขนาดลง หัวใจเริ่มคอดและเริ่มแบงเปนหอง เห็นซี่เหงือกชัดเจน บน
ขากรรไกรเริ่มปรากฏซี่ฟน
อายุ 72 ชั่วโมง (3 วัน) ความยาว 2.65+0.11 มิลลิเมตร ไขแดงยุบสมบูรณ หยดน้ํามันขนาด
0.03+0.01 มิลลิเมตร พบอาหารเต็มกระเพาะอาหารและลําไส กระเพาะลมเริ่มขนาดใหญขึ้น บริเวณทองมีสี
ดําเขมขึ้น หัวใจแบงเปนหอง
อายุ 78 ชั่ ว โมง ความยาว 2.59+0.11 มิ ลลิ เ มตร หยดน้ํ า มั น ขนาด 0.03+0.01 มิ ลลิ เ มตร พบ
อาหารในกระเพาะนอยมาก บางตัวไมมีอาหารในกระเพาะเลย กระเพาะลมมีขนาดใหญ หัวใจแบงเปนหอง
ชัดเจนแตยังเรียงในแนวยาว
อายุ 84 ชั่วโมง ความยาว 2.70+0.13 มิลลิเมตร หยดน้ํามันขนาด 0.03+0.01 มิลลิเมตร ลูกปลา
สวนใหญมีอาหารในกระเพาะเกือบเต็มกระเพาะ แตมักไมมีอาหารในลําไส กระเพาะลมมีขนาดใหญ
อายุ 90 ชั่วโมง ความยาว 2.63+0.20 มิลลิเมตร หยดน้ํามันยุบสมบูรณ พบอาหารเต็มทั้งใน
กระเพาะและลําไส มองเห็นกระเพาะลมไดชัดเจน หัวใจพัฒนาดี
อายุ 96 ชั่วโมง (4 วัน) ความยาว 2.68+0.17 มิลลิเมตร พบอาหารเต็มทั้งในกระเพาะและลําไส
มองเห็นกระเพาะลมไดชัดเจน
อายุ 5 วัน ปรากฏปนสีดําบริเวณใกลกับคอดหาง
อายุ 6 วัน ความยาว 3.12+0.20 มิลลิเมตร เริ่มปรากฏฐานครีบหลังและครีบอก
อายุ 7 วัน spine ของครีบหลังและครีบอกเริ่มยื่นยาว
อายุ 8 วัน spine ครีบหลังและครีบอกยื่นยาว ตอนปลายของ spine โปงออกและมีสีดํา ครีบ
หลังเริ่มปรากฏกานครีบแข็งกานแรก (กานที่ยาวเปนกานครีบแข็งกานที่ 2)
อายุ 9 วัน ความยาว 4.22+0.69 มิลลิเมตร ผนังทองมีสีดํามากมองเกือบไมเห็นอวัยวะภายใน
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อายุ 12 วัน ความยาว 4.10+0.56 มิลลิเมตร ครีบหลังและครีบอกยื่นยาวถึงประมาณปลายหาง
ครีบหลังเริ่มปรากฏกานครีบแข็งกานที่ 3 ตาพัฒนามากขึ้นและปรากฏสีเงินวาวใหเห็น ลักษณะตาคลายพอ
แม ผนังทองมีสีเขมและเริ่มเห็นสีเงินวาว มองไมเห็นอวัยวะภายใน
อายุ 15 วัน ความยาว 6.95+0.48 มิลลิเมตร ครีบหลังและครีบอกเริ่มหดสั้น ครีบหลังอันที่สอง
และครีบกนเริ่มพัฒนา ครีบหางปรากฏกานครีบออน
อายุ 18 วัน ความยาว 8.61+0.95 มิลลิเมตร ครีบหลังและครีบกนที่เปน spine หดสั้นลงเหลือ
ประมาณถึงคอดหาง ครีบตาง ๆ เจริญมากขึ้น
อายุ 21 วัน ความยาว 10.80+1.00 มิลลิเมตร spine หดสั้นลง ตอนปลายไมโปงและสีดําจะจาง
หายไปกลายเปนปลายแหลม ครีบหลังพัฒนาดีมาก ครีบหลังอันที่หนึ่งเชื่อมตอกับอันที่สอง ครีบหลังอันที่
หนึ่งมีกานครีบแข็ง 10 กาน สวนครีบหลังอันที่สองมีกานครีบแข็ง 1 กานอยูดานหนาและกานครีบออนอีก
13 กาน ครีบกนปรากฏกานครีบชัดเจนและมีกานครีบแข็ง 2 กานอยูดานหนา ครีบอกเริ่มแผกวางปรากฏกาน
ครีบชัดเจน และครีบหลังก็มีกานครีบออนชัดเจนเชนกัน
อายุ 24 วัน ความยาว 13.00+1.30 มิลลิเมตร ครีบทุกครีบเจริญดีแต spine ยังคอนขางยาว
อายุ 27 วัน ความยาว 14.60+1.90 มิลลิเมตร spine หดสั้นลง สีที่คอดหางจางมากเห็นเปนจุด
เล็ก ๆ ผิวหนังยังไมมีเม็ดสี
อายุ 30 วัน ความยาว 17.00+1.90 มิลลิเมตร น้ําหนัก 0.07+0.03 กรัม ปนสีดําบริเวณคอดหางที่
ปรากฏตั้งแตอายุ 5 วัน จางหายไป ผิวหนังยังไมมีเม็ดสี
อายุ 33 วัน ความยาว 19.90+1.90 มิลลิเมตร น้ําหนัก 0.14+0.05 กรัม spine หดสั้นมาก เริ่มมีจุด
สีตามผิวหนังแตยังมองเห็นโครงกางและกระดูกสันหลังชัดเจน
อายุ 36 วัน ความยาว 26.50+2.10 มิลลิเมตร น้ําหนัก 0.35+0.07 กรัม spine ของครีบหลังหดจน
เกือบเปนแนวเดียวกับกานครีบแข็งอื่น ผิวหนังมีสีเขมขึ้น เห็นเปนลาย มองไมเห็นกางแตยังคงเห็นกระดูก
สันหลัง
อายุ 39 วัน ความยาว 35.90+3.20 มิลลิเมตร น้ําหนัก 0.77+0.24 กรัม พัฒนาเขาสูปลาวัยรุน มี
ลักษณะเหมือนพอแม สีของรางกายเปนลายหินออน และสีเขมจนมองไมเห็นกระดูกสันหลังและกาง spine
หดสมบูรณเปนแนวเดียวกับกานครีบแข็งอื่น ครีบหลังอันที่หนึ่งมีกานครีบแข็ง 10 กาน กานที่ 1 จะสั้นที่สุด
ครีบหลังอันที่ 2 มีกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออนอีก 13 กาน โดยครีบหลังอันที่หนึ่งและสอง
เชื่อมตอกัน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 2 กาน และกานครีบออน 8 กาน ครีบหางมีกานครีบออน 18-20 กาน เสน
ขางลําตัว (lateral line) ปรากฏชัดเจน
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รูปที่ 4 ภาพดานขางลูกปลาเกาเสืออายุ 0-96 ช.ม.; 1=แรกฟก(อายุ 0 ช.ม.); 2=อายุ 3 ช.ม.; 3=อายุ 6 ช.ม.;
4=อายุ 9 ช.ม.; 5=อายุ 12 ช.ม.; 6=อายุ 18 ช.ม.; 7=อายุ 24 ช.ม.; 8=อายุ 30 ช.ม.; 9=อายุ 36 ช.ม.;
10=อายุ 42 ช.ม.; 11=อายุ 48 ช.ม.; 12=อายุ 54 ช.ม.; 13=อายุ 60 ช.ม.; 14=อายุ 66 ช.ม.; 15=อายุ 72
ช.ม.; 16=อายุ 78 ช.ม.; 17=อายุ 84 ช.ม.; 18=อายุ 90 ช.ม.; 19=อายุ 96 ช.ม.
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รูปที่ 5 ภาพดานบนลูกปลาเกาเสืออายุ 0-96 ช.ม.; 1=แรกฟก(อายุ 0 ช.ม.); 2=อายุ 3 ช.ม.; 3=อายุ 6 ช.ม.;
4=อายุ 9 ช.ม.; 5=อายุ 12 ช.ม.; 6=อายุ 24 ช.ม.; 7=อายุ 30 ช.ม.; 8=อายุ 36 ช.ม.; 9=อายุ 42 ช.ม.;
10=อายุ 48 ช.ม.; 11=อายุ 54 ช.ม.; 12=อายุ 60 ช.ม.; 13=อายุ 66 ช.ม.; 14=อายุ 72 ช.ม.; 15=อายุ 78
ช.ม.; 16=อายุ 84 ช.ม.; 17=อายุ 90 ช.ม.; 18=อายุ 96 ช.ม.
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รูปที่ 6 ลูกปลาเกาเสืออายุ 5-39 วัน; 1=อายุ 5 วัน; 2=อายุ 6 วัน; 3=อายุ 7 วัน; 4=อายุ 8 วัน; 5=อายุ 9 วัน;
6=อายุ 12 วัน; 7=อายุ 15 วัน; 8=อายุ 18 วัน; 9=อายุ 21 วัน; 10=อายุ 24 วัน; 11=อายุ 27 วัน; 12=อายุ
30 วัน; 13=อายุ 33 วัน; 14=อายุ 36 วัน; 15=อายุ 39 วัน
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของไขปลาเกาเสือ
ระยะเวลาหลังการผสมแลว
23 นาที
35 นาที
55 นาที
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 8 นาที
1 ชั่วโมง 20 นาที
1 ชั่วโมง 34 นาที
1 ชั่วโมง 50 นาที
2 ชั่วโมง 20 นาที
3 ชั่วโมง 5 นาที
5 ชั่วโมง 35 นาที
8 ชั่วโมง 35 นาที
9 ชั่วโมง 25 นาที
10 ชั่วโมง 35 นาที
11 ชั่วโมง 50 นาที
13 ชั่วโมง 35 นาที
15 ชั่วโมง 5 นาที
18 ชั่วโมง 5 นาที
19 ชั่วโมง 5 นาที

ขั้นตอนการพัฒนาของไข
1-เซลล
2-เซลล
4-เซลล
8-เซลล
16-เซลล
32-เซลล
64-เซลล
128-เซลล
Morula stage
Blastula stage
Early gastrula stage
Late gastrula stage
Blastopore closing stage

มองเห็น somite 5 ปลอง
มองเห็น somite 11 ปลอง
สวนหัวมีสวนของตานูนขึ้นมา, เห็นกระดูกสันหลัง
กลามเนื้อเริ่มทํางาน
กระดิกตัวบอย, หัวใจเตนและหยุดเปนครั้งคราว
เริ่มฟกออกเปนตัว
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ตารางที่ 2 พัฒนาการของลูกปลาเกาเสือ
อายุ
0 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
48 ชั่วโมง
54 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
66 ชั่วโมง
72 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
5 วัน
7 วัน
8 วัน
12 วัน
15 วัน
21 วัน
30 วัน
39 วัน

ความยาวลูกปลา (ม.ม.)
1.69±0.08
1.88±0.12
2.68±0.06
2.68±0.13
2.58±0.20
2.64±0.12
2.55±0.10
2.65±0.11
2.63±0.20
4.10±0.56
6.95±0.48
10.80±1.00
17.00±1.90
35.90±3.20

การพัฒนาของลูกปลา
ฟกออกจากไข
มีทวารหนัก
มีฐานครีบหู
ปากเริ่มเปด ทางเดินอาหารแบง 3 สวน
กระเพาะลมเริ่มพองตัว ตามีสีดํา
ปากเปดหมดทุกตัว ยังไมพบอาหารในกระเพาะ
พบอาหารในกระเพาะ ปรากฏซี่เหงือกและฟน
ไขแดงยุบสมบูรณ
หยดน้ํามันยุบสมบูรณ
มีปนสีดําใกลกับคอดหาง
spine ครีบหลังและครีบอกเริ่มยื่นยาว
ครีบหลังปรากฏกานครีบแข็งกานที่ 1
ครีบหลังปรากฏกานครีบแข็งกานที่ 3
ครีบหลังอันที่ 2 และครีบกนเริ่มพัฒนา
ครีบทุกครีบพัฒนาดี
สีดําที่คอดหางจางหายไป
spine หดสมบูรณ ปลามีลักษณะเหมือนพอแม
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ความยาว (ม.ม.)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

อายุ (ช.ม.)
รูปที่ 7 ความยาวลูกปลาเกาเสืออายุ 0-96 ช.ม.

ความยาว (ซ.ม.)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

3

6

9

12

15 18 21 24
อายุ (วัน)

รูปที่ 8 ความยาวลูกปลาเกาเสืออายุ 0-39 วัน

27 30 33

36 39
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เสนผานศูนยกลางหยดน้ํามัน(ม.ม.)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0

12 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

อายุลูกปลา (ช.ม.)
รูปที่ 9 การยุบตัวของหยดน้ํามันของลูกปลาเกาเสือ
ปริมาตรถุงไขแดง (ม.ม.3)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

6

12

18

24

30

36

42

อายุลูกปลา (ช.ม.)
รูปที่ 10 การยุบตัวของถุงไขแดงของลูกปลาเกาเสือ

48

54

60

66

72

78
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3. การฟกไขดว ยความหนาแนนตาง ๆ กัน
ผลการฟกไขปลาดวยความหนาแนนระดับตาง ๆ คือ 250, 500 และ 1,000 ฟอง/ลิตร พบวามี
อัตราการฟก 36.00+4.00, 34.66+1.15 และ 33.00+5.57 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความแปรปรวน
พบวาอัตราการฟกของความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.800)
คุณภาพน้ํากอนการทดลองเปนดังนี้ อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส คาความเค็ม 30 ppt คาความ
เปนกรดเปนดาง 8.10 คาออกซิเจนที่ละลายน้ํา 7.6 ppm ความเปนดาง 102 ppm แอมโมเนีย 0.0429 ppm
ไนไตรท 0.0016 ppm และ ไนเตรท 0.0040 ppm แตเมื่อสิ้นสุดการทดลองคุณภาพน้ําที่ทดลองฟกไขดวย
ความหนาแนน 250, 500 และ 1,000 ฟอง/ลิตร มีคาดังนี้
อุ ณ หภู มิมี คา เท ากั บ 29 +0 องศาเซลเซี ย ส ทุ ก ระดั บ ความหนาแน น แตกตา งกั น อยา งไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ
ความเค็มมีคาเทากับ 30+0 ppt ทุกระดับความหนาแนนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คาความเปนกรดเปนดาง มีคาเทากับ 8.09+0.01, 8.03+0.00 และ 7.90+0.02 ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000) เมื่อวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉลี่ยพบวา ความหนาแนน 250 ฟอง/ลิตร คาความเปนกรดเปนดางแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับความหนาแนน 500 หรือ 1,000 ฟอง/ลิตร (p=0.002 และ 0.000 ตามลําดับ) และ ความหนาแนน
500 ฟอง/ลิตร คาความเปนกรดเปนดางแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความหนาแนน 1,000 ฟอง/ลิตร
(p=0.000)
ความเปนดาง มีคาเทากับ 106+1 ppm, 107+1 ppm และ 108+1 ppm ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.152)
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา มีคาเทากับ 7.4+0.1 ppm, 7.2+0.1 ppm และ 7.2+0.1 ppm ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.034) เมื่อวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา ความหนาแนน 250 ฟอง/ลิตร ออกซิเจนที่ละลายน้ําแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับความหนาแนน 500 และ 1,000 ฟอง/ลิตร (p=0.051 และ 0.051 ตามลําดับ) แตความ
หนาแนน 500 กับ 1,000 ฟอง/ลิตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=1.000)
แอมโมเนีย มีคาเทากับ 0.2433+0.0178 ppm, 0.5604+0.0473 ppm และ 1.0536+0.1860 ppm
ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.000)
เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา ความหนาแนน 250 ฟอง/ลิตร แอมโมเนียแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับความหนาแนน 500 หรือ 1,000 ฟอง/ลิตร (p=0.030 และ 0.000 ตามลําดับ) สวนความ
หนาแนน 500 กับ 1,000 ฟอง/ลิตร แอมโมเนียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.004)
ไนไตรทมีคาเทากับ 0.0040+0.0007 ppm, 0.0057+0.0013 ppm และ 0.0093+0.0015 ppm
ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.006)
เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา ความหนาแนน 250 ฟอง/ลิตร ไนไตรทแตกตางกันอยางไมมี
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นัยสําคัญทางสถิติกับความหนาแนน 500 ฟอง/ลิตร แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความหนาแนน
1,000 ฟอง/ลิตร (p=0.299 และ 0.005 ตามลําดับ) สวนความหนาแนน 500 ฟอง/ลิตร ไนไตรทแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับความหนาแนน 1,000 ฟอง/ลิตร (p=0.029)
ไนเตรทมีคาเทากับ 0.0230+0.0017 ppm, 0.0530+0.0045 ppm และ 0.0653+0.0116 ppm
ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p=0.001) เมื่อ
วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยพบวา ความหนาแนน 250 ฟอง/ลิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับความหนาแนน 500 และ 1,000 ฟอง/ลิตร (p=0.005 และ 0.001 ตามลําดับ) สวนความหนาแนน 500 กับ
1,000 ฟอง/ลิตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.174)
ตารางที่ 3 ผลการทดลองฟกไขปลาเกาเสือดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
ความหนาแนน(ฟอง/ลิตร)
อัตราการฟก(%)
250
36.00+4.00a
500
34.67+1.15a
1,000
33.00+5.57a
หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวตั้งที่เหมือนกันแสดงวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 4 คุณภาพน้ําเมื่อเริ่มและสิ้นสุดการทดลองฟกไขปลาเกาเสือดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
สิ้นสุดการทดลอง
250 ฟอง/ลิตร
500 ฟอง/ลิตร
1,000 ฟอง/ลิตร
อุณหภูมิ (oC)
29
29+0a
29+0a
29+0a
ความเค็ม (ppt)
30+0a
30+0a
30
30+0a
ความเปนกรดเปนดาง
8.10
8.09+0.01a
8.03+0.00ab
7.90+0.02ab
ออกซิเจนละลายน้ํา (ppm)
7.6
7.4+0.1a
7.2+0.1ab
7.2+0.0ab
ความเปนดาง (ppm)
102
106+1a
107+1a
108+1a
0.0429
0.2433+0.0178a 0.5604+0.0473ab 1.0536+0.1860ab
แอมโมเนีย (ppm)
ไนไตรท (ppm)
0.0016
0.0040+0.0007a 0.0057+0.0013a 0.0093+0.0015ab
ไนเตรท (ppm)
0.0040
0.0230+0.0017a 0.0530+0.0045ab 0.0653+0.0116ab
หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนที่เหมือนกันแสดงวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
พารามิเตอร

เริ่มทดลอง

24
ppm
8.20

8.0

8.10

7.5

8.00

7.0

7.90

6.5

7.80
7.70

6.0
11.00 น.

15.00 น.

19.00 น.

23.00 น.

8.30 น.

11.00 น. 15.00 น. 19.00 น. 23.00 น. 8.30 น.

ความเปนกรดเปนดาง

110

ออกซิเจน

ppm

1.2000
1.0000

108
106

ppm

0.8000
0.6000
0.4000

104
102
100

0.2000
0.0000

98
11.00 น.

15.00 น.

19.00 น.

23.00 น.

8.30 น.

11.00 น. 15.00 น. 19.00 น. 23.00 น. 8.30 น.

ความเปนดาง
0.0100

แอมโมเนีย
ppm

ppm

0.0800

0.0080

0.0600

0.0060

0.0400

0.0040

0.0200

0.0020

0.0000

0.0000
11.00 น. 15.00 น. 19.00 น. 23.00 น. 8.30 น.

ไนไตรท

11.00 น. 15.00 น. 19.00 น. 23.00 น. 8.30 น.

ไนเตรท
250 ฟอง/ลิตร
500 ฟอง/ลิตร
1,000 ฟอง/ลิตร

รูปที่ 11 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําเมื่อเวลาตาง ๆ ระหวางการทดลองฟกไขปลาเกาเสือดวยความ
หนาแนนตางกัน
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วิจารณผล
1. พัฒนาการของคัพภะ
ไขปลาเกาเสือเปนประเภทไขลอย เนื่องจากเปลือกไขบาง โปรงใส มีหยดน้ํามันขนาดใหญ ทํา
ใหไขมีความถวงจําเพาะ (specific weight) นอยกวาน้ํา ทําใหไขสามารถลอยน้ําได (วีระพงศ, 2536) ไข
ปลาประเภทนี้จะพบไดในปลาทะเลทั่วไป ปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสวนใหญไขเปนประเภทไขลอย
(ธนิษฐา, 2543) ปลาเกาดอกแดง (Ruangpanit, 1993) ปลาเกาหนางอน (ทวี, 2529) ปลากะรังเหลืองจุดฟา
(โกวิทย และคณะ, 2544) ปลาจะละเม็ด (ไพบูลย และคณะ, 2545) หรือปลาหูชาง (สามารถ และคณะ, 2545)
ก็เ ปน ตั ว อยา งของปลาทะเลที่ มีไ ข เ ป น ประเภทไขลอยเชน กั น อย า งไรก็ต ามเมื่ อผ า นระยะ blastopore
closing ไขจะแสดงลักษณะของไขแบบครึ่งจมครึ่งลอย ทั้งนี้เนื่องจากไซโกตมีการพัฒนามากขึ้นทําใหพื้นที่
วางภายในไขลดลง มีสวนที่เปนเนื้อและกระดูกมากขึ้น ในขณะที่ไขแดงเล็กลงทําใหความถวงจําเพาะของไข
ใกลเคียงกับน้ําจึงแสดงลักษณะของไขแบบครึ่งจมครึ่งลอยในชวงหลัง
ไขปลาเกาเสือมีขนาด 863.74+27.69 ไมครอน เมื่อเทียบกับกลุมปลาเกาดวยกันพบวาใกลเคียง
กับปลาเกาดอกแดงและปลาเกาหนางอน ซึ่งมีขนาดประมาณ 800-900 ไมครอน (Ruangpanit, 1993;
Sugama et al., 2001 และ ทวี, 2529) แตใหญกวาปลากะรังเหลืองจุดฟาที่ไขมีขนาด 451 ไมครอน (โกวิทย
และคณะ, 2544)
ลักษณะการแบงเซลลของไขปลาเกาเสือเปนแบบ meroblastic cleavage คือมีการแบงเซลล
ไขเฉพาะทางดาน animal pole เทานั้น สวนทางดาน vegetal pole ซึ่งมีไขแดงอยูจะไมมีการแบงเซลล
(วีรพงศ, 2536)
ที่อุณหภูมิน้ํา 29-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม 30 ppt ไขปลาเกาเสือใชเวลาในการฟกเปน
ตัวประมาณ 19 ชั่วโมง 5 นาที ใกลเคียงกับปลาเกาดอกแดง (อนุวัฒน และ กิตติ, 2530) ที่ฟกเปนตัวภายใน
เวลา 19 ชั่วโมง 45 นาที ที่อุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31-33 ppt ปลาเกาหนางอนที่ฟกเปนตัว
ภายในเวลา 18-20 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ความเค็ม 33-34 ppt และปลากะรังเหลืองจุดฟาที่
ฟกเปนตัวภายในเวลา 16-17 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 29.5-30.5 องศาเซลเซียส และความเค็ม 32 ppt
2. พัฒนาการของลูกปลาวัยออน
ปริมาตรถุงไขแดงของลูกปลาเกาเสือแรกฟก 1.31+0.27 ลูกบาศกมิลลิเมตร จากในรูปที่ 10 เห็น
ไดวาหลังจากปลาฟกเปนตัวแลวไขแดงจะถูกใชไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากในชวงนี้ปลายังไมกินอาหาร
พลังงานที่ใชทั้งหมดไดจากไขแดง ปากลูกปลาเริ่มเปดเมื่ออายุ 48 ชั่วโมง เปดหมดเมื่ออายุประมาณ 60
ชั่วโมง ปลากินอาหารไดดีเมื่ออายุ 66 ชั่วโมง ในชวงนี้ไขแดงจะเหลือนอยมาก และเมื่ออายุ 72 ชั่วโมง ไข
แดงยุบสมบูรณ ขั้นตอนดังกลาวขางตนแสดงความสัมพันธกันระหวางการใชพลังงานสํารองจากไขแดงและ
การพัฒนาของระบบการกินอาหารซึ่งพบวาระบบทางเดินอาหารของปลาจะพัฒนาและเริ่มรับพลังงานจาก
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อาหารภายนอกไดดีก อ นที่ ไ ขแ ดงจะยุบ หมดซึ่ ง หากวา ไข แ ดงยุบ หมดก อ นที่ จ ะสามารถกิน อาหารจาก
ภายนอกไดปลาก็จะขาดอาหารและตายในที่สุด จากผลการศึกษาสวนนี้สรุปไดวา การใหอาหารลูกปลาวัย
ออนควรเริ่มใหอาหารตั้งแตปากปลาเริ่มเปด คือมีอายุประมาณ 48 ชั่วโมง เพื่อวาปลาจะมีอาหารกินทันทีที่
ปลาพรอม ทําใหปลามีพลังงานที่จะใชในการพัฒนาของรางกายไดอยางตอเนื่องเมื่อถุงไขแดงยุบหมด และ
ปลาที่พัฒนาเร็วจะสามารถกินอาหารไดทันที
จากการศึ ก ษาอาหารที่ พ บในกระเพาะอาหารของลู ก ปลาวั ย อ อ นพบว า ปลากิ น อาหารใน
ชวงเวลากลางวัน ในเวลากลางคืนปลาจะไมกินอาหาร (ตารางที่ 5) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการพัฒนา
ของปลาคือปากจะเริ่มเปดตอนกลางคืนและพัฒนาอีกระยะหนึ่งจนถึงตอนเชาที่มีแสงสวางปลาจึงเริ่มกิน
อาหาร แมวาไขแดงจะยุบหมดแตปลาก็ไดกินอาหารสํารองไวแลวจนเต็มกระเพาะ ทําใหพลังงานไมขาด
ตอน จากสวนนี้ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแสงกับการกินอาหารของปลาเกาเสือวาถาจัดใหมี
แสงสวางที่เพียงพอแลวปลาจะกินอาหารไดตลอดเวลาหรือไม เรื่องนี้ ไพบูลย และคณะ (2545) รายงานวา
การอนุบาลปลาเกาดอกแดงอายุ 1-12 วัน ดวยการใหแสงสวางตลอดเวลา อัตรารอดตายและการเจริญเติบโต
ของปลาดีกวาชุดที่ใหแสงตามธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากการเพิ่มชวงเวลาของการมีแสงจะเปนการ
เพิ่มเวลาใหลูกปลาหาอาหารกินไดนานขึ้น เมื่อปลามีอาหารเพียงพอทําใหอัตรารอดและการเจริญเติบโตดี
ขึ้น ในการอนุบาลปลาเกาหนางอน Sugama et al. (2001) ก็แนะนําใหจัดแสงสวางอยางเพียงพอ 15-16
ชั่วโมงตอวัน
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอาหารในกระเพาะปลาเกาเสืออายุ 60-96 ชั่วโมง
อายุ (ช.ม.)
เวลาที่ศึกษา (น.)
อาหารในกระเพาะ
60
06.00
ปากเปดแลวแตยังไมมีอาหารในกระเพาะ
66
12.00
มีอาหารเต็มกระเพาะและลําไส
72
18.00
มีอาหารเต็มกระเพาะและลําไส
78
24.00
ไมมีอาหารในกระเพาะหรือมีนอยมาก
84
06.00
มีอาหารเต็มในกระเพาะแตไมมีในลําไส
90
12.00
มีอาหารเต็มกระเพาะและลําไส
96
18.00
มีอาหารเต็มกระเพาะและลําไส
หยดน้ํ า มั น เมื่ อ แรกฟ ก ของปลาเก า เสื อ มี ข นาด 0.19+0.01 มิ ล ลิ เ มตร ยุ บ สมบู ร ณ เ มื่ อ อายุ
ประมาณ 90 ชั่วโมง จากรูปที่ 9 จะเห็นวาการใชน้ํามันเกิดขึ้นหลังการใชไขแดง และจะยุบสมบูรณหลังจาก
ถุงไขแดงยุบสมบูรณแลว คลายกับปลาทะเลอื่น ๆ ที่หยดน้ํามันจะยุบหลังไขแดงเชน ในปลากะรังเหลืองจุด
ฟา (โกวิทย และคณะ, 2544) ปลาเห็ดโคน (สุนิตย และคณะ, 2540) และปลาเกาหนางอน (ทวี, 2529) เปนตน
สวนในปลาโมง Pangasius bocourti (Sauvage) ซึ่งเปนปลาน้ําจืดจะไมมีหยดน้ํามัน(ชัยศิริ และวิวัฒน,
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2538) ทั้งนี้เปนเพราะปลาน้ําจืดเขตรอนสวนใหญไมตองการกรดไขมันที่จําเปนอยางในปลาทะเล (เวียง,
2542) หยดน้ํามันและไขแดงเปนแหลงพลังงานสํารองและแหลงไขมันที่จําเปนตอปลาทะเลทั่วไป มีผลตอ
อัตรารอดและความแข็งแรงสมบูรณของปลา ดังนั้นการศึกษาแนวทางในการเพิ่มปริมาณไขแดงและหยด
น้ํามันในไขปลาเพื่อใหมีพลังงานสํารองและกรดไขมันที่จําเปนในปริมาณมาก จึงนาดําเนินการเปนอยางยิ่ง
อนุวัฒน และกิตติ (2530) รายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปร างของปลาเก าจุ ดน้ําตาล
(Epinephelys tauvina) วาเริ่มมีการงอกของ spine เมื่ออายุไดประมาณ 10 วัน และมีลักษณะเหมือนพอแม
เมื่ออายุประมาณ 40 วัน ความยาว 35 มิลลิเมตร Ruangpanit (1993) รายงานวา ปลาเกาดอกแดงจะพัฒนา
เขาสูระยะวัยรุน และมีลักษณะเหมือนปลาตัวเต็มวัยเมื่อมีอายุประมาณ 54 วัน ความยาว 16.5 มิลลิเมตร ใน
ปลาเกาหนางอน ทวี (2529) รายงานวา ลูกปลาเริ่มมีการเปลี่ยนรูปรางเมื่ออายุประมาณ 11 วัน และพัฒนาเขา
สูระยะตัวเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 45 วัน ความยาว 2.8 เซนติเมตร สวน Sugama and Ikenoue (1999)
รายงานวาปลาเกาหนางอนตัวที่โตเร็วจะพัฒนาเขาสูตัวเต็มวัยเมื่อมีอายุประมาณ 35 วัน ความยาวประมาณ
22-23 มิลลิเมตร สําหรับปลาเกาเสือที่ศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อมีอายุประมาณ 7 วัน
และลูกปลาสวนใหญมีการพัฒนาจนเปนปลาวัยรุนเมื่อมีอายุประมาณ 39 วัน ความยาว 35.90+3.20
มิลลิเมตร เห็นไดวาการพัฒนามีระยะเวลาที่ใกลเคียงกับปลาเกาดอกแดงและปลาเกาหนางอน ทั้งนี้ระยะเวลา
การพัฒนาเขาสูระยะปลาวัยรุนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามอุณหภูมิ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความสมบูรณของ
อาหาร
3. การฟกไขดวยความหนาแนนตาง ๆ กัน
จากการศึกษาการฟกไขปลาเกาเสือที่ระดับความหนาแนนตาง ๆ กัน คือ 250 ,500 และ 1,000
ฟอง/ลิตร พบวาอัตราการฟกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาการฟกไขดวยความหนาแนน
1,000 ฟอง/ลิตร ดีที่สุดในแงของการประหยัดพื้นที่ทํางาน และลดการใชน้ํา อยางไรก็ตามเมื่อทําการวัดคา
คุณ ภาพน้ํ า พบว า การฟ ก ไข ที่ ค วามหนาแน น สู ง ทํา ให คา คุ ณ ภาพน้ํ า ในส ว นของความเป น กรดเป น ด า ง
แอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรท เปลี่ยนไปในทางที่ ต่ําลงตามความหนาแนนไขที่เพิ่มมากขึ้ น และ
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น แมวาความหนาแนนและคาคุณภาพน้ําเหลานี้จะไมทําใหเกิดความแตกตางของอัตราการ
ฟก แตอาจสงผลตอคุณภาพของลูกปลาโดยเฉพาะในสวนของความเครียด ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปลาเกา
เปนโรคไวรัสงายขึ้น (Sugama et al., 2001) ดังนั้นแนวทางแกปญหาอยางหนึ่งคือการฟกไขที่ระดับความ
หนาแนน 1,000 ฟอง/ลิตร และจัดใหมีน้ําไหลผานในอัตราที่เพียงพอตลอดเวลา เพื่อใหน้ํานําของเสียออก
จากถังฟกทําใหคุณภาพน้ําดีอยูเสมอ แมวาจะเปนการสิ้นเปลืองน้ํา แตจะทําใหประหยัดพื้นที่ในการทํางาน
และลดความเครียดของปลาในสวนที่เกิดจากคุณภาพน้ําไมเหมาะสม สําหรับคาความเค็ม ความเปนดาง และ
คาออกซิเจนที่ละลายน้ํามีคาคอนขางคงที่และไมเปลี่ยนแปลงตามความหนาแนนไข ทั้งนี้เนื่องจากของเสียที่
เกิดจากฟกไขไมใชสาเหตุที่ทําใหความเค็มและความเปนดางลดลงได และการใหออกซิเจนตลอดเวลาทําให
มีออกซิเจนในน้ําเพียงพอระหวางการฟกไข
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