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การเพาะพันธุปลาแขยงนวล
ธีรวัฒน สัมภวมานะ* สุวีณา บานเย็น และ นพดล จินดาพันธ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี
บทคัดยอ
การเพาะพันธุป ลาแขยงนวล ไดดําเนินการที่ ศูนยวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี
ระหวางเดือนพฤษภาคม 2548 ถึง มกราคม 2549 โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห Luteinizing Hormone
Releasing Hormone analog (LHRHa) กระตุนแมปลาในอัตราความเขมขนตางกัน คือ 15, 30, 45 และ 60
ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM) 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก
แมปลา 1 กิโลกรัม แบงฉีด 2 ครั้ง หางกัน 6 ชั่วโมง สวนชุดควบคุมใชน้ํากลั่นในการฉีดกระตุน พอปลา ฉีด
ดวย LHRHa 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พรอมการฉีดแมปลาครั้งที่ 2
ผลการทดลอง พบวา แมปลาในชุดควบคุมไมวางไข สวนแมปลาที่ฉีด LHRHa ทุกชุดการทดลอง วางไข 100
เปอรเซ็นต หลังจากฉีดฮอรโมน ครั้งที่ 2 เปนระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง มีปริมาณไขเฉลี่ย 19,511±6,831,
18,745±4,026, 17,742±4,844 และ 18,563±2,880 ฟองตอตัว ตามลําดับ คิดเปนจํานวนไขเฉลีย่
456,261±50,620, 443,801±27,056, 422,990±19,245 และ 432,459±29,840 ฟองตอกิโลกรัมแมปลา
ตามลําดับ อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 80.60±2.70, 78.60±3.85, 74.00±3.67 และ 75.80±3.27 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ อัตราการฟกเฉลี่ย 71.95±2.67, 69.69±1.76, 70.03±2.04 และ 66.78±2.05 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
และอัตรารอดที่ 48 ชั่วโมงเฉลี่ย 62.82±2.13, 59.28±1.89, 59.45±1.83 และ 58.31±3.42 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณไขเฉลี่ยและจํานวนไขเฉลี่ยตอกิโลกรัม แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การใช LHRHa 15 และ 30 ไมโครกรัม มีอัตราการปฏิสนธิแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตที่ 15 ไมโครกรัมมีอัตราการปฏิสนธิมากกวาที่ 45 และ 60 ไมโครกรัม สําหรับ
อัตราการฟกที่ 15, 30 และ 45 ไมโครกรัม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ 60 ไมโครกรัม มีอัตรา
การฟกต่ําสุดและมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนีย้ ังพบวา ที่ 15 ไมโครกรัม มีอัตรารอดสูง
ที่สุดและแตกตางจาก 30, 45 และ 60 ไมโครกรัม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไขปลาแขยงนวลเปนประเภทจม
ติดเล็กนอย มีรูปรางกลม สีเหลือง ขนาดเสนผานศูนยกลาง ระหวาง 1.0-1.1 มิลลิเมตร ฟกออกเปนตัว ใช
เวลา 25 ชั่วโมง 55 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 28-29 องศาเซลเซียส
คําสําคัญ : ปลาแขยงนวล การเพาะพันธุ
*ผูรับผิดชอบ : ตู ปณ.๓ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี ๘๔๑๓๐ โทร.๐ ๗๗๒๗ ๔๕๘๐
e-mail : surat9212@yahoo.com
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Breeding of Mystus wolffii (Bleeker, 1851)
Theerawat Samphawamama* Suvena Banyen and Noppadol Jindaphan
Suratthani Inland Fisheries Research and Development Center
Abstract
Breeding of Mystus wolfii (Bleeker,1851) were conducted at Suratthani Inland Fisheries
Research and Development Center during May 2005-January 2006 by injected female broodstock with
Luteinizing Hormone Releasing Hormone analog (LHRHa) at 0, 15, 30, 45 and 60 μg/kg mixed with 10
mg/kg of domperidone (DOM). They were injected in 2 times. First injection was at 6 hours and after 6
hours the second was injected. Male broodstock was injected at the second injection time of female with
LHRHa 10 μg/kg mixed with 10 mg/kg of DOM. The results shown that there was no response in 0 μg/kg,
but the others. Eggs can be stripped out within 7-8 hours after second injection. The average number of
egg was 19,511±6,831, 18,745±4,026, 17,7424±4844 and 18,563±2,880, respectively. The average a
moment of eggs/kg was 456,261±50,620, 443,801±27,056, 422,990±19,245 and 432,459±29,840,
respectively. The average percentage of fertilized egg was 80.60±2.70 %, 78.60±3.85 %, 74.00±3.67 %
and 75.80±3.27 %, respectively. Hatching rate was 71.95±2.67, 69.69±1.76, 70.03±2.04 and 66.78±2.05,
respectively. Laved survival rate at 48 hours was 62.82±2.13 %, 59.28±1.89 %, 59.45±1.83 % and
58.31±3.42 %, respectively. The statistic analytical of quantity of eggs and number of eggs/kg were not
significant different. Fertilized eggs of treatment 15 and 30 μg/kg were not significant different(p>0.05).
Fertilization rate of 15 μg /kg was higher than 45 and 60 μg/kg. Hatching rate of 15, 30 and 45 μg /kg were
not significant and higher significantly (p<0.05) than 60 μg/kg. Fertilization hatching survival of 15 μg/kg
was higher significantly than 30, 45 and 60 μg/kg. Eggs were slightly adhesived, round, yellowish with
1.0-1.1 mm of diameter. Hatching period was 25 hours 55 minute after fertilization at water
temperature range of 28.0-29.0 ๐C.
Key words : Mystus wolffii , breeding
*Corresponding author : P.O. Box 3, Amphoe Phunphin, Changwat Suratthani 84130 Tel. 0 7727 4580
e-mail : surat9212@yahoo.com
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คํานํา
ปลาแขยงนวล เปนปลาน้ําจืด ไมมีเกล็ด จัดอยูในวงศปลากด ปลาแขยง (Family Bagridae) มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Mystus wolffii (Bleeker, 1851) ปลาที่อยูในวงศเดียวกัน เชน ปลากดเหลือง(Mystus nemurus)
ปลากดแกว (Mystus wyckioides) ปลาแขยงขางลาย (Mystus vittatus) ปลาแขยงใบขาว (Mystus cavasius )
ปลากดหิน (Leiocassis siamensis)ฯลฯ ปลาแขยงนวลมีรูปรางคอนขางสั้น สวนหัวโต ปากเล็ก มีหนวด 4 คู
ครีบอกและครีบหลังเปนกานแข็ง ครีบไขมันคอนขางสั้น ครีบหางเวาลึก ลําตัวมีสีเทาเขียวมะกอกหรือ
เหลืองทอง ดานทองสีเขียวออน ขนาดที่พบใหญสุด 20 เซนติเมตร ขนาดโดยทัว่ ไป 10-15 เซนติเมตร มักอยู
รวมกันเปนฝูงใหญ ในอดีตพบมากในแมน้ําสายสําคัญๆ เชน แมน้ําเจาพระยา แมน้ําบางปะกง แมน้ําตาป
(คีรี และคณะ, 2546) นอกจากนีย้ ังมีรายงานพบในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย พมา เวียดนามและกัมพูชา โดยพบทั้งในบริเวณแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย (Fishbase, 2006) เปนปลา
ที่มีรสชาติดี สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ฉูฉี่ แกงเหลือง และปลาแดดเดียว มีราคาตาม
ทองตลาดกิโลกรัมละ 80-100 บาท นอกจากนี้ยังนิยมนําไปเลี้ยงเปนปลาสวยงาม (วันเพ็ญ, 2538) จากการ
สอบถามชาวประมง พบวา ปริมาณการจับจากแหลงน้ําธรรมชาติไดลดจํานวนลงอยางนาวิตก เนื่องจากการ
ทําการประมงเกินกําลังผลิตเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค
การเพาะขยายพันธุปลาหลายชนิดในประเทศไทย นิยมใช LHRHa รวมกับ DOM ซึ่งไดผลดีมาก
เพราะวิธใี ชสะดวก งายตอการปฏิบัติ (วัฒนะ, 2532) การใช LHRHa รวมกับ DOM เปนการกระตุนใหตอม
ใตสมองปลาสรางและหลั่งโกนาโดโทรปนไปกระตุนการตกไข (Peter et al., 1986) การแบงฉีด LHRHa
ออกเปน 2 ครั้ง มีผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานของ Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH ) เนื่องจาก
ตอมใตสมองไดรับการกระตุน จาก GnRH แบบมีจังหวะและระยะหางที่เหมาะสม (อราม, 2529; พัชรา, 2529
อางตาม วีระ และสุจินต, 2548) การเพาะพันธุปลาที่อยูในวงศเดียวกับปลาแขยงนวลนิยมฉีดกระตุน 2 ครั้ง
ไดแก การเพาะพันธุปลาแขยงขางลายใช LHRHa ครั้งแรก 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เวน 6 ชั่วโมง ครั้งที่
สอง 25 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม และการใช LHRHa ครั้งแรก 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เวน 6 ชั่วโมง
ครั้งที่สอง 25 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม การฉีดฮอรโมนทั้งสองครั้งใช DOM รวมดวย 10 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัมทุกครั้ง สามารถรีดไขผสมเทียมและพัฒนาเปนลูกปลาวัยออนไดหลังจากการ
ฉีดฮอรโมนครั้งที่สอง (ชลธิศักดิ์ และคณะ, 2536) วิศณุพร และคณะ (2537) เพาะพันธุปลากดแกวโดยใช
LHRHa ครั้งแรก 5 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม
สามารถรีดไขผสมเทียมและพัฒนาเปนลูกปลาวัยออนไดหลังจากฉีด LHRHa ครั้งที่สอง 15 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัม ในระยะเวลา 6.30-9.30 ชั่วโมง วสันต และสุขาวดี (2536) รายงานการเพาะพันธุปลากดเหลือง
โดยใช LHRHa ครั้งแรก 7 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1
กิโลกรัม เวน 6 ชั่วโมง ครั้งที่สอง 21 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแม
ปลา 1 กิโลกรัม สามารถรีดไขผสมเทียมไดหลังจากการฉีดฮอรโมนครั้งที่สองในระยะเวลา 5-7 ชั่วโมง
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สุรพงษ (2544) ใช LHRHa อัตราสวนตางๆกันรวมกับ DOM ในการทดลองเพาะพันธุปลากดหิน สามารถ
รีดไขแมปลาไดทุกชุดการทดลอง สวนปลาแขยงนวล จากการศึกษาเอกสาร ยังไมเคยมีรายงานการเพาะพันธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี เล็งเห็นความสําคัญของปลาชนิดนี้ จึงไดทดลอง
เพาะพันธุ เพื่อทราบถึงระดับความเขมขนของ LHRHa ที่เหมาะสม ผลการทดลองที่ได จะนําไปใชประโยชน
ในการเพาะพันธุและอนุบาลใหมีขนาดทีส่ ามารถปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เปนการฟนฟูพนั ธุปลาชนิดนี้
ใหมีความอุดมสมบูรณเชนในอดีต และสงเสริมใหเกษตรกรทราบถึงวิธีการเพาะพันธุ พัฒนาไปสูการ
อนุบาลและการเลี้ยงเชิงพาณิชยที่เหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบระดับความเขมขนที่เหมาะสมของ LHRHa ในการเพาะพันธุปลาแขยงนวล
2. เพื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการตกไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และ อัตรารอดที่ 48 ชั่วโมงของปลา
แขยงนวลที่ฉีดกระตุน ดวย LHRHa ในอัตราสวนตางกัน
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของคัพภะปลาแขยงนวลและลูกปลาวัยออน
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการศึกษา
1.1 แผนการทดลอง
การเพาะพันธุ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) เพือ่ ศึกษาการ
ใช LHRHa รวมกับ DOM ในการฉีดกระตุนใหแมปลาแขยงนวลตกไขดวยความเขมขนตางๆ แบงเปน 5 ชุด
การทดลอง (treatmant) การทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) แตละซ้ําใชแมปลา 5 ตัว พอปลา 10 ตัว ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ใช LHRHa 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 2 ใช LHRHa 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 3 ใช LHRHa 45 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 4 ใช LHRHa 60 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 5 ชุดควบคุมโดยใชน้ํากลั่น
แบงฉีด LHRHa 2 ครั้ง หางกัน 6 ชัว่ โมง โดยความเขมขนครั้งที่ 2 เปน 2 เทาของครั้งแรก และ
ผสม DOM 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม ในการฉีด LHRHa ทุกครั้ง
พอปลา ฉีดดวย LHRHa 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
พรอมการฉีดแมปลาครั้งที่ 2
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1.2 สถานที่ทําการทดลองและระยะเวลาศึกษา
ดําเนินการที่ ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดสุราษฎรธานี ระหวางเดือนพฤษภาคม 2548 ถึง
เดือนมกราคม 2549
2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
2.1 การรวบรวมพอแมพันธุ
รวบรวมพอแมพันธุปลาแขยงนวลในแมน้ําตาปโดยซื้อจากชาวประมง ตั้งแต เดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนมิถุนายน 2548 จํานวน 600 ตัว นําปลาที่รวบรวมไดลําเลียงไปยังศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
สุราษฎรธานีเพื่อเตรียมการทดลองขั้นตอไป
2.2 การเตรียมบอสําหรับพอแมพันธุ
เตรียมบอคอนกรีตขนาด 5x10 ตารางเมตร ใสน้ําลึก 50 เซนติเมตร ใหอากาศตลอดเวลา นํา
ปลาที่รวบรวมไดใสในบอดังกลาว ฝกใหอาหารโดยผสมปลาเปดบดกับอาหารปลาดุกเล็กโปรตีนไมต่ํากวา
30 เปอรเซ็นต คอยๆปรับลดปริมาณปลาเปดบดจนปลายอมรับอาหารเม็ดอยางเดียว พักปลาจนแข็งแรงดี จึง
คัดแยกเพศลงเลี้ยงในบอขนาด 1x6 ตารางเมตร จํานวน 2 บอ ใสน้ําลึก 50 เซนติเมตร ใหอากาศตลอดเวลา
อัตราการปลอย 25 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารวันละ 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว เปลี่ยนถายน้ําเดือนละ 2
ครั้ง และสุมชั่งน้ําหนักบอละ 30 ตัว ทุก 1 เดือน เพื่อปรับปริมาณอาหาร
2.3 การเตรียมแผงฟกไข
แผงฟกไข ทําดวยอวนไนลอนตาถี่ขึงเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 เมตร กรอบ
ทําดวยทอพลาสติกแข็ง วางในถังไฟเบอรกลาส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร จมน้ําลึก 30 เซนติเมตร
เปดน้ําไหลผานในอัตรา 5 ลิตรตอนาทีและใหอากาศผานหัวทราย 3 หัวตอถัง
2.4 การเตรียมบอพักพอแมพนั ธุ
เตรียมกระชังโอลอนแกวขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แขวนในบอคอนกรีตขนาด 2x2 เมตร น้ํา
ลึก 50 เซนติเมตร ชุดการทดลองละ 1 บอๆละ 3 กระชัง เพื่อแยกพักพอแมปลาแตละซ้ําหลังการฉีดแตละครั้ง
เปดน้ําไหลผาน ในอัตรา 2.5 ลิตรนาทีและใหอากาศผานหัวทราย 3 หัวตอบอ
2.5 การเตรียมฮอรโมน
เจือจาง LHRHa ดวยน้ํากลัน่ ใหมีความเขมขนของฮอรโมน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เก็บไว
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เมื่อดําเนินการเพาะพันธุจ ึงนํามาใชรว มกับ DOM ในอัตราความเขมขนตาม
แผนการทดลองที่กําหนดไว
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3. วิธีการทดลอง
3.1 การเพาะพันธุ
ตรวจสอบความสมบูรณเพศทุกเดือน แมพันธุ พิจารณาจากลักษณะภายนอก ทองอูมเปง นิ่ม
ชองเพศเตง พอพันธุพิจารณาจากลักษณะภายนอกลําตัวเรียวยาว ติ่งเพศแหลม พบวา พอแมพันธุมไี ขแกและ
น้ําเชื้อสมบูรณระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ แมพนั ธุที่สมบูรณเพศ สามารถเพาะพันธุไดมี
น้ําหนักระหวาง 32.22- 58.20 กรัม ความยาวระหวาง 14.00-16.00 เซนติเมตร พอพันธุที่สมบูรณเพศ
สามารถเพาะพันธุได มีน้ําหนักระหวาง 14.00-19.40 กรัม ความยาวระหวาง 12.50-14.20 เซนติเมตร สุม
พอแมพันธุเพือ่ ฉีดดวย LHRHa รวมกับ DOM ตามแผนการทดลองที่กําหนด บริเวณกลามเนื้อเหนือเสนขาง
ลําตัว และสลับขางระหวางการฉีดครั้งที่1 และครั้งที2่ หลังการฉีดครั้งที่ 2 ครบ 6 ชั่วโมง ตรวจสอบความ
พรอมของแมปลาโดยรีดเบาๆบริเวณทองเหนือชองเพศ ถามีไขไหลออกมา เช็ดตัวปลาใหแหง แลวรีดไขลง
ในกะละมัง พอปลาแขยงนวล ไมสามารถรีดน้ําเชื้อออกมาตรวจสอบได การเพาะพันธุจึงจําเปนตองผาชอง
ทอง นําถุงน้ําเชื้อมาบีบและรีดในน้ําเกลือความเขมขน 0.9 เปอรเซ็นต แลวนําไปผสมกับไข
3.1.1 การตกไข บันทึกจํานวนแมปลาทัง้ หมดและจํานวนแมปลาที่ตกไข มาคํานวณ
หาเปอรเซ็นตการตกไข รวมทั้งบันทึกเวลาที่แมปลาตกไข
3.1.2 การประเมินปริมาณไข รีดไขปลามาชั่งน้ําหนักทั้งหมด จากนั้นสุมไขออกมา
3 ชุดๆ ละ 1 กรัม นับจํานวนไข หาคาเฉลี่ย จํานวนไข 1 กรัม และคํานวณจํานวนไขทั้งหมด จํานวนไขตอตัว
และจํานวนไขตอกิโลกรัม
3.1.3 การฟกไข นําไขที่ไดรับการผสมไปโปรยในแผงฟกไข ไขปลาแตละชุดการ
ทดลองแยกฟกออกจากกัน
3.1.4 อัตราการปฏิสนธิ โดยสุมแยกไขปลาจากแผงฟกไขในแตละชุดการทดลอง ชุด
ละ 3 ซ้ําๆ ละ 100 ฟอง นํามาฟกในบีกเกอรขนาด 1 ลิตร ใสน้ํา 0.5 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลา ตรวจสอบ
อัตราการปฏิสนธิดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทา เมื่อไขเจริญถึงระยะสุดทายของขบวนการแกสทรู
ลา(gastrulation) ซึ่งถุงไขแดง(yolk sac) จะถูกหุมจนมิด ระยะนี้ blastopore จะปด ไขที่ไมไดรับการผสมจะ
เริ่มเสีย นับจํานวนไขที่ไดรบั การปฏิสนธิเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตกบั จํานวนไขทงั้ หมด
อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต) =

จํานวนไขที่เจริญถึงขั้นแกสทรูลา
จํานวนไขทั้งหมด
x 100
จํานวนไขทั้งหมด

3.1.5 อัตราการฟก ติดตามอัตราการฟกจากไขที่ไดรับการปฏิสนธิจนฟกออกเปนตัว นับ
จํานวนลูกปลาเพื่อใชคํานวณอัตราการฟก
จํานวนลูกปลาที่นับได x 100
อัตราการฟก (เปอรเซ็นต) =
จํานวนไขที่ปฏิสนธิ
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3.1.6 อัตรารอด คํานวณจากลูกปลาหลังจากการฟก เปนเวลา 48 ชั่วโมง
อัตรารอด (เปอรเซ็นต) =

จํานวนลูกปลาที่นับไดหลังการฟก 24 ชั่วโมง
x 100
จํานวนไขที่ปฏิสนธิ

3.2 การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออน
นําไขที่ไดรับการปฏิสนธิ มาศึกษาพัฒนาการของคัพภะและตัวออน โดยศึกษาจากกลองจุลทรรศน
กําลังขยาย 40 เทา บันทึกภาพ ศึกษาพัฒนาการของคัพภะ จนกระทั่งฟกเปนตัว และติดตามพัฒนาการของ
ลูกปลาจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัย ศึกษาขนาดปากลูกปลา เก็บตัวอยางลูกปลาอายุ 3, 7, 9, 12 และ 15 วัน
เก็บรักษาในน้าํ ยาฟอรมาลินเขมขน 10 เปอรเซ็นต วัดขนาดปาก โดยวิธีของ Shirota (1970) ภายใตกลอง
จุลทรรศนกําลังขยายต่ํา วัดความยาวของขากรรไกรบน หนวยเปนมิลลิเมตร แลวนํามาคํานวณหาความกวาง
ปากจากสูตร
D =√2AB
D = ความกวางของปากลูกปลาจากขากรรไกรบนถึงขากรรไกรลาง
AB = ความยาวของขากรรไกรบน
3.3 คุณภาพน้ํา ศึกษาคุณภาพน้ําในภาชนะฟกไขกอนและหลังการทดลอง ดังนี้
- อุณหภูมิน้ํา วัดโดยใชเทอรโมมิเตอร หนวยเปนองศาเซลเซียส
- คาความเปนกรด–ดาง (pH) วัดโดยใชเครื่องวัดคาความเปนกรด–ดาง (pH meter)
ยี่หอ TOA รุน WQC 20 A
- ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen) วิเคราะหโดย titration
ตามวิธีที่กลาวอางโดย ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) มีหนวยเปนสวนในลาน( ppm )
- คาความกระดาง (Hardness) วิเคราะหโดย titration ตามวิธีที่กลาวอางโดย ไมตรี และ
จารุวรรณ (2528) มีหนวยเปน ppm
- คาความเปนดาง (Alkalinity) วิเคราะหโดย titration ตามวิธีที่กลาวอางโดย ไมตรี และ
จารุวรรณ (2528) มีหนวยเปน ppm
4. การวิเคราะหขอมูล
ทดสอบความแตกตางทางสถิติของขอมูลอัตราแมปลาที่ตกไข อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟกและ
อัตรารอด โดยวิธีวเิ คราะหความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยที่เกิดจากอัตราการใชของฮอรโมนโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสําหรับไมโครคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS for Microsoft windows
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ผลการศึกษา
1. การเพาะพันธุ
1.1 อัตราการตกไข
การเพาะพันธุป ลาแขยงนวลโดยใช LHRHa ดวยอัตราความเขมขน 15, 30, 45, 60 ไมโครกรัมตอ
น้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม รวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม หลังจากฉีดฮอรโมน
ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 7-8 ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมน้ําเชื้อได พบวา แมปลามีอัตราการตกไข 100
เปอรเซ็นต ทุกชุดการทดลอง สวนชุดควบคุมที่ฉีดดวยน้ํากลั่น แมปลาไมตกไข ระยะเวลาในการฉีดฮอรโมน
จนถึงแมปลาตกไขอยูระหวาง 13-14 ชั่วโมง ปริมาณไขมีคา เฉลี่ย 19,511±6,831, 18,745±4,026,
17,742±4,844 และ 18,563±2,880 ฟองตอตัว ตามลําดับ จํานวนไขมีคาเฉลี่ย 456,261±50,620,
443,801±27,056, 422,990±19,245 และ 432,459±29,840 ฟองตอกิโลกรัมแมปลา ตามลําดับ (ตารางที่1) เมื่อ
นําปริมาณไขเฉลี่ยและจํานวนไขเฉลี่ยตอกิโลกรัมแมปลามาวิเคราะหทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
1.2 อัตราการปฏิสนธิ
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยในการเพาะพันธุปลาแขยงนวลโดยใช LHRHa ดวยอัตราความเขมขน 15, 30,
45, 60 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม พบวา มีคาเฉลี่ย 80.60±2.70, 78.60±3.85, 74.00±3.67
และ 75.80±3.27 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่1) เมื่อนําคาอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยมาวิเคราะหทางสถิติ
พบวา ที่ 15 และ 30 ไมโครกรัม มีอตั ราการปฏิสนธิแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ แตท่ี 15
ไมโครกรัมมีอัตราการปฏิสนธิมากกวาที่ 45 และ 60 ไมโครกรัม และมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
1.3 อัตราการฟก
อัตราการฟกเฉลี่ยในการเพาะพันธุปลาแขยงนวลโดยใช LHRHa ดวยอัตราความเขมขน 15, 30, 45,
60 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม พบวา มีคาเฉลี่ย 71.95±2.67, 69.69±1.76, 70.03±2.04 และ
66.78±2.05 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่1) เมื่อนําคาอัตราการฟกเฉลี่ยมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา ที่ 15,
30 และ 45 ไมโครกรัม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ 60 ไมโครกรัมมีอัตราการฟกต่ําสุด
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1.4 อัตรารอด
อัตราการรอดเฉลี่ยในการเพาะพันธุปลาแขยงนวลโดยใช LHRHa ดวยอัตราความเขมขน 15, 30, 45,
60 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมปลา 1 กิโลกรัม พบวา มีคาเฉลี่ย 62.82±2.13, 59.28±1.89, 59.45±1.83 และ
58.31±3.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) เมื่อนําคาอัตราการฟกเฉลี่ยมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา อัตรา
รอดที่ 15 ไมโครกรัมสูงที่สุดและแตกตางจาก 30, 45 และ 60 ไมโครกรัมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาตกไข คาเฉลี่ย (Mean±SD) ของจํานวนแมปลาทีต่ กไข ปริมาณไข จํานวนไขตอ
กิโลกรัมแมปลา อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตรารอดของปลาแขยงนวลที่ฉีดกระตุน
ดวย LHRHa รวมกับ DOM ในอัตราความเขมขนที่ตางกัน

ระยะเวลาตกไข (ชั่วโมง)
จํานวนแมปลาที่ตกไข (เปอรเซ็นต)
ปริมาณไขเฉลี่ย (ฟอง)
จํานวนไขตอกิโลกรัมแมปลา (ฟอง)
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)

15 ไมโครกรัม
13-14
100
19,511±6,831
456,261±50,620
80.60±2.70a

ความเขมขนของ LHRHa
30 ไมโครกรัม
45 ไมโครกรัม
13-14
13-14
100
100
18,745±4,026
17,742±4,844
443,801±27,056 422,990±19,245
78.60±3.85ab
74.00±3.67b

60 ไมโครกรัม
13-14
100
18,563±2,880
432,459±29,840
75.80±3.27 b

อัตราการฟกเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)

71.95±2.67a

69.69±1.76a

70.03±2.04a

66.78±2.05b

อัตรารอดเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)

62.82±2.13a

59.28±1.89b

59.45±1.83b

58.31±3.42b

ผลตอการเพาะพันธุ

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. พัฒนาการคัพภะของปลาแขยงนวล
3.1 ลักษณะของไขปลาแขยงนวล เปนไขประเภทจมติดเล็กนอย มีรูปรางกลม สีเหลือง มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0-1.1 มิลลิเมตร เมื่อถูกน้ําจะพองตัวออกเล็กนอย มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.21.3 มิลลิเมตร ไขที่ไดรับการปฏิสนธิแลวมีสีใส สวนไขทไี่ มสมบูรณและไมไดรับการปฏิสนธิจะทึบแสง มีสี
ขาวขุน หลังจากการปฏิสนธิจะพัฒนาเปนตัวออน และเริ่มฟกออกเปนตัว 25 ชัว่ โมง 55 นาที ที่อุณหภูมิ
น้ํา 28-29 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 2 พัฒนาการคัพภะของปลาแขยงนวล
ภาพที่
ระยะ
ก Fertilized egg
ข One cell stage
ค 1st cleavage stage
ฆ

2nd cleavage stage

ง

3rd cleavage stage

จ

4th cleavage stage

ฉ

5th cleavage stage

ช

6th cleavage stage

ซ

Morula

ฌ
ญ

Blastula
Early gastrula
stage

ฎ

Late gastrula stage

ฏ

Early embryo

ฐ

Head bud and
Tail bud

เวลา

พัฒนาการของคัพภะ
1 นาที
ไขไดรับการปฏิสนธิ
21 นาที
ทางดาน animal pole จะเกิดเซลล 1 เซลล
44 นาที
สวน animal pole แบงเปน 2 เซลลเทาๆ กัน แตละเซลล
เรียกวา blastomere
50 นาที
เซลลแตละเซลลจะแบงแยกตัวเอง โดยมีขนาดเทากัน
ทั้ง 4 เซลล
1 ชั่วโมง 9 นาที แตละเซลลจะแบงตัวเองได 8 เซลลแบงเปน 2 แถวๆ
ละ 4 เซลล
1 ชั่วโมง 24 นาที แตละเซลลจะแบงตัวเองได 16 เซลล แบงเปน 4 แถวๆ
ละ 4 เซลล
1 ชั่วโมง 43 นาที เซลลมีลักษณะซอนกัน แบงเซลลจาก 16 เซลล เปน 32
เซลล
2 ชั่วโมง 15 นาที เซลลมีลักษณะซอนกัน ขนาดเล็ก เบียดกัน แบงเซลล
จาก 32 เซลล เปน 64 เซลล
2 ชั่วโมง 55 นาที ระยะสุดทายของ Clearvage stage เซลลแบงตัวจํานวน
มาก มีขนาดเล็กมากซอนกันหนาและเบียดกันแนน
คลายหมวกครอบไขแดง
4 ชั่วโมง 35 นาที เซลลแบงตัวเต็มที่ และเกิดชองวางภายใน (blastocoel)
6 ชั่วโมง 25 นาที ขอบของ blastocoel จะหนาขึ้น ทําใหเกิดวงแหวน
ลอมรอบถุงไขแดงและถูกคลุมเกือบหมดเกิดเนื้อเยื่อ 3
ชั้น เกิดปากชองเปด (blastopore)
9 ชั่วโมง 15 นาที ระยะที่ blastopore ปด ถุงไขแดงถูกหุมจนหมดเหลือ
บริเวณแคบๆ เรียก yolk plug
10 ชั่วโมง 36 นาที เกิดตัวออน (embyo) ยาวเปนรูปทรงกระบอก ติดอยูก ับ
extra embryonic yolk
12 ชั่วโมง 1 นาที ทางดานหนาและดานทายของตัวออน จะยกตั้งขึ้นเกิด
เปนปุมหัวและปุมหาง

11
ตารางที่ 2 (ตอ)
ภาพที่

ระยะ

เวลา

ฑ

Somite

13 ชั่วโมง 8 นาที

ฒ
ณ
ด

พัฒนาการของคัพภะ

เกิด somite เริ่มจากสวนหัวไปหาง 11 คู บริเวณ
ดานขางของตัวออน (lateral body fold) และเกิด
olfactory plateบริเวณสวนหัวแผขยายออกไปเปนสวน
ของสมอง
Optic bud
14 ชั่วโมง 17 นาที เกิด somite 12 คู เกิด optic bud บริเวณดานขาง 2 ดาน
ของ head bud และตัวออนเริม่ เคลื่อนไหว
Head formation 23 ชั่วโมง 59 นาที ตัวออนเจริญมากขึ้น สวนหางแยกออกจากผนังไขแดง
เคลื่อนไหวได เกิดหัวใจและหัวใจเริ่มเตน
Late embryo
25 ชั่วโมง 55 นาที ตัวออนเจริญเติบโตมากขึ้น สวนหางยาวมีการ
เคลื่อนไหว โดยสะบัดหางไปมาเร็วและแรงขึ้นจนผนัง
(Hatch out)
ไขแตกออกตัวออนจะดิ้นหลุดออกมาโดยเอาสวนหาง
ออกมากอนแลว ลําตัวและสวนหัวจึงหลุดจากเปลือก
ไข สวนหัวยังติดอยูกับถุงไขแดงปากยังไมเปด ลําตัวใส
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(ก) Fertilized egg

(ข) One cell stage

(ค) First cleavage
stage 2 cells

(ฆ) Second cleavage
stage 4 cells

(ง) Third cleavage
stage 8 cells

(จ) Fourth cleavage
stage 16 cells

(ฉ) Fifth cleavage
stage 32 cells

(ช) Sixth cleavage
stage 64 cells

(ซ) Morula

(ฌ) Blastula

(ฏ) Early embryo

(ฐ) Head bud&Tail bud

(ฑ) Somite

(ณ) Head formation

(ด) Late embryo
(Hatch out)

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาแขยงนวล

(ญ)Early gastrula stage (ฏ)Late gastrula stage

(ฒ) Optic bud
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4. พัฒนาการของลูกปลาแขยงนวลวัยออน
4.1 ลูกปลาแขยงนวลวัยออนระยะกอนถุงไขแดงยุบ (Prolarva stage or Yolk sac larva)
4.1.1 ลูกปลาแขยงนวลที่ฟก ออกเปนตัวอายุ 6 ชัว่ โมง มีขนาดยาวประมาณ 2.35 มิลลิเมตร
ตาเริ่มพัฒนาแตยังไมมีสีดํา ริมฝปากยังไมเปดแตเริ่มแบงเปนริมฝปากบน (upper jaws) และริมฝปากลาง
(lower jaws) หนวดที่ขากรรไกรบน (maxillary barbels) เริ่มพัฒนา ลูกปลามีลําตัวใสเห็นอวัยวะภายใน
ชัดเจน มีถุงไขแดงขนาดใหญลักษณะกลมรีอยูบริเวณสวนทอง ทอทางเดินอาหารตรงสั้นมีชองเปดบริเวณ
สวนปลายอยูท ายลําตัว มีเยื่อครีบ (fin fold) เกิดขึน้ รอบลําตัวแตยังไมมีกานครีบ( fin rays) ตามลําตัวมี
มัดกลามเนื้อเปนบั้ง (segment) ดังภาพที่ 2 ก.
4.1.2 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 1 วัน มีขนาดยาวประมาณ 3.16 มิลลิเมตร ตามีเม็ดสีเกิดขึ้นเห็น
เปนจุดดําชัดเจน ปากเริ่มพัฒนา บริเวณหัวเริ่มปรากฎเม็ดสี สวนหัวแยกออกจากถุงไขแดง ถุงไขแดงเริ่ม
ยุบและปรากฏเม็ดสี เกิดครีบหู (pectoral fin) แตยังไมมกี านครีบ เยื่อครีบที่คลุมลําตัวแผขยายออกและเยื่อ
ครีบดานลางลําตัวคอดเขามา เห็นมัดกลามเนื้อไดชัดเจนขึ้น (ภาพที่ 2 ข.)
4.1.3 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 2 วัน มีขนาดยาวประมาณ 4.09 มิลลิเมตร เห็นปากชัดเจนแต
ปากยังไมเปด ปรากฏหนวดที่ขากรรไกรลาง (mandibular barbels) บริเวณหัวมีเม็ดสีเพิ่มขึ้น ถุงไขแดงยุบ
ลงมากจนเกือบหมดไป เห็นทางเดินอาหารและชองเปดทวาร (anus) ไดชัดเจน เริ่มมีเม็ดสีบนลําตัว เยื่อ
ครีบคลุมลําตัวแผขยายมากขึน้ (ภาพที่ 2 ค.)
4.1.4 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 3 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 4.56 มิลลิเมตร ปากแยกจากกัน
และเปดออกกวาง ความกวางปากเฉลี่ย 0.8±0.14 มิลลิเมตร สวนหัวขยายใหญขึ้น เริ่มเกิดเม็ดสีดําบริเวณ
หัวและลําตัว ถุงไขแดงยุบหมด ระบบทางเดินอาหารเริ่มทํางาน มีชองเปดออกภายนอกตรงบริเวณสวนตน
ของเยื่อครีบกน (anal fin fold) ลูกปลาเริม่ กินอาหาร เยื่อครีบที่คลุมลําตัวเริ่มคอดลง มีการพัฒนาของฐาน
ครีบหางและเยื่อครีบหาง (caudal fin fold) ขยายใหญขึ้น (ภาพที่ 2 ง.)
4.2 ลูกปลาแขยงนวลวัยออนระยะหลังถุงไขแดงยุบ (Postlarva stage)
4.2.1 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 5 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 7.19 มิลลิเมตร เริ่มพัฒนา
หนวดที่ บริเวณจมูก (nasal barbels) และเริ่มเห็นรูจมูก บริเวณสวนหัวมีเม็ดสีดําเพิม่ มากขึ้น ระบบทางเดิน
อาหารมีขนาดใหญขึ้น เห็นกระเพาะอาหารชัดเจน เยื่อครีบบริเวณลําตัวดานคอดลงเห็นชัดเจน เริ่มพัฒนา
ฐานครีบหลังแตยังไมเกิดกานครีบ กระดูกหาง (urostyle)โคงงอมากขึ้นและครีบหางเริ่มปรากฏกานครีบ
สวนเยื่อครีบบริเวณดานลางลําตัวเริ่มพัฒนาเปนฐานครีบกนแตยังไมเกิดกานครีบ (ภาพที่ 3 ก.)
4.2.2 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 7 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 7.94 มิลลิเมตร ความกวางปาก
เฉลี่ย 1.24±0.20 มิลลิเมตร เห็นหนวดทั้ง 3 คูชัดเจน บริเวณสวนหัวและลําตัวมีเม็ดสีดําเพิ่มมากขึ้น มีการ
พัฒนาของกานครีบหลังและกานครีบกน เห็นกานครีบหางชัดมากขึน้ (ภาพที่ 3 ข.)
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4.2.3 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 9 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 8.81 มิลลิเมตร ความกวางปาก
เฉลี่ย 1.47±0.22 มิลลิเมตร เห็นรูจมูกชัดเจน บริเวณสวนหัวและลําตัวมีเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น และเกิดเม็ดสีดํา
บริเวณเยื่อครีบดานบนลําตัว ครีบหลังมีการพัฒนากานครีบเห็นไดชัดขึ้นและแยกออกจากเยื่อครีบดานบน
ลําตัว กานครีบกนเริ่มปรากฏชัดมากขึ้นและเห็นกานครีบหางชัดเจนและครีบหางเริ่มเวา (ภาพที่ 3ค.)
4.2.4 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 12 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 12.09 มิลลิเมตร ความกวาง
ปากเฉลี่ย 1.65±0.23 มิลลิเมตร มีเม็ดสีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากบริเวณสวนหัว ลําตัว ฐานครีบและเยื่อครีบ
ลําตัวหนาทึบแสงมองไมเห็นอวัยวะภายในและมัดกลามเนื้อ กานครีบหูเริ่มพัฒนา ครีบหลังขยายใหญและ
เห็นกานครีบชัดเจนขึ้นและกานครีบอันแรกเริ่มพัฒนาเปนกานครีบแข็ง (spine fin rays) ครีบหางเวามากขึน้
เยื่อครีบดานลางลําตัวเวาหยักลงกลายเปนครีบกนและสวนของครีบหาง เห็นกานครีบกนไดชัดเจนขึ้น มี
การพัฒนาของฐานครีบทองแตยังไมเกิดกานครีบ (ภาพที่ 3 ง.)
4.2.5 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 15 วัน มีขนาดความยาวประมาณ 14.42 มิลลิเมตร ความกวาง
ปากเฉลี่ย 1.88±0.31 มิลลิเมตร เม็ดสีบริเวณสวนหัว ลําตัว ฐานครีบและเยื่อครีบเพิ่มมากขึ้น ครีบหลัง
ขยายใหญขึ้นเห็นกานครีบแข็งชัดเจน
เยื่อครีบสวนบนลําตัวเริ่มเปลี่ยนรูปเพื่อพัฒนาเปนครีบไขมัน
(adipose fin) ครีบทองเห็นกานครีบชัดเจนและกานครีบอันแรกพัฒนาเปนกานครีบแข็ง มีการพัฒนาของ
กานครีบทอง ครีบหูมีการพัฒนากานครีบ กานครีบอันแรกเริ่มพัฒนาเปนกานครีบแข็งมีหนามแหลมเปนซี่
จักร (serrate) (ภาพที่ 3 จ.)
4.2.6 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 19 วัน ขนาดความยาวประมาณ 19.87 มิลลิเมตร มีเม็ดสีบริเวณ
สวนหัว ลําตัว ครีบหู ครีบหลัง ครีบไขมัน และครีบหางเพิ่มมากขึ้น เริ่มปรากฏครีบไขมัน เยื่อครีบ
สวนบนลําตัวยุบเวาลงมากลายเปนครีบไขมันและสวนของครีบหาง ครีบหางมีพัฒนากานครีบเพิ่มขึ้น (ภาพ
ที่ 3 ฉ.)
4.2.7 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 24 วัน ขนาดความยาวประมาณ 22.87 มิลลิเมตร สวนหัวลาด
เล็กลง หนวดทุกคูมีการพัฒนาอยางสมบูรณ มีเม็ดสีบริเวณสวนหัว ลําตัว ครีบหลัง ครีบไขมัน และครีบ
หางเพิ่มมากขึน้ ครีบหลังมีขนาดใหญขึ้น ปรากฏครีบไขมันชัดเจนแยกออกจากสวนของครีบหาง ครีบหาง
มีขนาดใหญขึ้นและมีการพัฒนากานครีบหางเพิ่มขึ้น ครีบหางเวาลึกเปนแบบหางสอม (forked) และแบง
ออกเปนหางสวนบน (upper lobe) และหางสวนลาง (lower lobe) ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกัน (ภาพที่ 3 ช.)
4.2.8 ลูกปลาแขยงนวลอายุ 50 วัน ขนาดความยาวประมาณ 46.71 มิลลิเมตร กานครีบหาง
พัฒนาเพิ่มขึ้นจนเต็มครีบหาง ครีบและกานครีบตางๆ รวมทั้งจุดสีมีการพัฒนาอยางสมบูรณ มีลักษณะ
เหมือนกับตัวเต็มวัย (ภาพที่ 3 ซ.)
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ก.

1 มม.

ข.
1 มม.

ค.
1 มม.

ง.
1 มม.

ภาพที่ 2 พัฒนาการของลูกปลาแขยงนวลวัยออนระยะกอนถุงไขแดงยุบ
ก. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 6 ชั่วโมง ขนาดยาวประมาณ 2.35 มิลลิเมตร
ข. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 1 วัน ขนาดยาวประมาณ 3.16 มิลลิเมตร
ค. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 2 วัน ขนาดยาวประมาณ 4.09 มิลลิเมตร
ง. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 3 วัน ขนาดยาวประมาณ 4.56 มิลลิเมตร
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ก.

2 มม.
ข.

2 มม.

ค.

2 มม.

ง.

2 มม.
ภาพที่ 3 พัฒนาการของลูกปลาแขยงนวลวัยออนระยะหลังถุงไขแดงยุบ
ก. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 5 วัน ขนาดยาวประมาณ 7.19 มิลลิเมตร
ข. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 7 วัน ขนาดยาวประมาณ 7.94 มิลลิเมตร
ค. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 9 วัน ขนาดยาวประมาณ 8.81 มิลลิเมตร
ง. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 12 วัน ขนาดยาวประมาณ 12.09 มิลลิเมตร
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จ.

3 มม.

ฉ.

5 มม.

ช.

5 มม.

ซ.
10 มม.
ภาพที่ 3 (ตอ)
จ. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 15 วัน ขนาดยาวประมาณ 14.42 มิลลิเมตร
ฉ. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 19 วัน ขนาดยาวประมาณ 19.87 มิลลิเมตร
ช. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 24 วัน ขนาดยาวประมาณ 22.87 มิลลิเมตร
ซ. ลูกปลาแขยงนวล อายุ 50 วัน ขนาดยาวประมาณ 46.71 มิลลิเมตร
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5. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําในภาชนะฟกไขกอนการทดลอง พบวามีคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 7.47.5 อุณหภูมนิ ้ํา 28.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยูระหวาง 5.8-6.0 ppm ความเปน
ดาง 92 ppm และความกระดาง 110 ppm
คุณภาพน้ําในภาชนะฟกไขหลังการทดลอง พบวามีคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 7.37.4 อุณหภูมนิ ้ําอยูระหวาง 28.1-28.2 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยูระหวาง 5.1-5.2
ppm ความเปนดางอยูระหวาง 94-96 ppm และความกระดางอยูระหวาง 100-106 ppm (ตารางผนวกที่ 1)
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สรุปและวิจารณผล
ผลการทดลองเพาะพันธุปลาแขยงนวล โดยใช LHRHa ในอัตราความเขมขนแตกตางกัน พบวา
ปลาที่รวบรวมจากแหลงน้ําธรรมชาติ สามารถนํามาเลี้ยงเปนพอแมพันธุในบอคอนกรีตได ในอัตราความ
หนาแนน 25 ตัวตอตารางเมตร โดยฝกใหอาหารผสมปลาเปดบดกับอาหารปลาดุกเล็กโปรตีนไมต่ํากวา 30
เปอรเซ็นต คอยๆปรับจนปลายอมรับอาหารเม็ดอยางเดียว ปลาแขยงนวล สามารถเพาะพันธุได ระหวาง
เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ สอดคลองกับฤดูผสมพันธุวางไขของปลาเคาดํา ซึ่งมีถิ่นกําเนิดในแม
น้ําตาปเชนกัน พบวา แมปลาเคาดํา มีความสมบูรณเพศที่สุดในเดือนพฤศจิกายน (สงา และคณะ, 2537) การ
ใช LHRHa มีผลทําใหแมปลาตกไขและรีดไขผสมเทียมไดทุกตัว ทุกชุดการทดลอง ในขณะทีช่ ุดควบคุมที่
ฉีดดวยน้ํากลั่น ไมสามารถรีดไขผสมเทียมได ซึ่งสอดคลองกับการใช LHRHa ในการเพาะพันธุปลาชนิดอื่น
ในวงศเดียวกัน เชน การเพาะพันธุปลาแขยงขางลาย (ชลธิศักดิ์ และคณะ, 2536) การเพาะพันธุป ลากดแกว
(วิศณุพร และคณะ, 2537) การเพาะพันธุปลากดเหลือง (วสันต และสุขาวดี, 2536) และการเพาะพันธุปลากด
หิน (สุรพงษ, 2544) ระยะเวลาการตกไขของแมปลาแขยงนวล อยูระหวาง 6-7 ชั่วโมง หลังจากการฉีด
LHRHa ครั้งที่ 2 ใกลเคียงกับปลากดแกว (สุรพงษ, 2544) และปลากดเหลือง (วสันต และสุขาวดี, 2536) ที่มี
ระยะเวลาตกไขหลังฉีด LHRHa ครั้งที่ 2 6 ชั่วโมง 30 นาที - 9 ชั่วโมง 30 นาที และ 5-7 ชั่วโมง ตามลําดับ
จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ปริมาณไขและจํานวนไขตอกิโลกรัมของทุกชุดการทดลอง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การใช LHRHa 15 และ 30 ไมโครกรัม มีอัตราการปฏิสนธิไม
แตกตางกัน แตที่ 15 ไมโครกรัม มีอัตราการปฏิสนธิมากกวาที่ 45 และ 60 ไมโครกรัม สําหรับอัตราการฟกที่
15, 30 และ 45 ไมโครกรัม ไมแตกตางกัน โดยที่ 60 ไมโครกรัมมีอัตราการฟกต่ําสุด และพบวา อัตรารอดที่
15 ไมโครกรัม ดีกวาชุดการทดลองอื่น สอดคลองกับ Lam (1982) กลาววา ปลาแตละชนิดมีความตองการ
LHRHa ในการกระตุนระบบสืบพันธุ ที่ระดับความเขมขนตางกัน การฉีด LHRHa โดยใชระดับฮอรโมนสูง
เกินไป จะมีผลในทางยับยัง้ การตกไข การตอบสนองจะสัมพันธกบั ระยะการพัฒนาของไขและอสุจิ และ
สอดคลองกับ การทดลองของ Garcia (1989) ซึ่งเปรียบเทียบระดับความเขมขนของ LHRHa ในการกระตุน
การวางไขของแมปลากะพงขาว พบวา แมปลาที่ฉีด LHRHa ที่ความเขมขนสูง 300 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
แมปลา มีอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟกต่ํากวาแมปลาที่ฉีดดวยความเขมขน 37.5-75.0 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัมแมปลา
พัฒนาการของคัพภะปลาแขยงนวล หลังจากปฏิสนธิ ใชเวลาพัฒนาเปนตัวออน และเริ่มฟก
ออกเปนตัว 25 ชั่วโมง 55 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 28-29 องศาเซลเซียส ใกลเคียงกับปลากดหินทีใ่ ชเวลาฟก
26 ชั่วโมง ในน้ําอุณหภูมิ 27.0-28.0 องศาเซลเซียส (สุรพงษ, 2544) ซึ่งใชเวลาฟกนอยกวาปลากดเหลือง
ซึ่งฟกออกเปนตัวที่ 27 ชั่วโมง 30 นาที (วสันต และสุขาวดี, 2536) และปลากดแกวซึ่งใชเวลาฟก 30-32
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้ํา 27.0-29.0 องศาเซลเซียส (วิศณุพร และคณะ, 2537) แตใชเวลาฟกมากกวาปลาแขยง
ขางลายซึ่งฟกเปนตัวที่ 20-21 ชั่วโมง ในน้ําอุณหภูมิ 27.0-29.0 องศาเซลเซียส (ชลธิศักดิ์ และคณะ, 2536)
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จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําในภาชนะฟกไขกอนและหลังการทดลอง พบวามีความเหมาะสม
ตอการเพาะฟก (ตารางผนวกที่1) อยูใ นเกณฑที่สิ่งมีชีวติ ดํารงชีวิตได (ไมตรีและจารุวรรณ , 2528) และไม
เปนอันตรายตอพัฒนาการของคัพภะและตัวออนของปลาแขยงนวล
จากผลการทดลองครั้งนี้ พบวา การเพาะพันธุปลาแขยงนวล ควรฉีด LHRHa ใหกบั แมปลาใน
อัตรา 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เนื่องจาก มีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และ อัตรารอดดีที่สุด อีกทั้งมี
ตนทุนคาใชจา ยต่ําที่สุด (ตารางผนวกที่ 2) โดยแบงฉีด 2 ครั้ง ครั้งแรก 5 ไมโครกรัม และครั้งที่สอง 10
ไมโครกรัม ทั้งสองครั้งฉีดรวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนพอปลา ฉีด LHRHa 10 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม รวมกับ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พรอมกับการฉีดแมปลาครั้งที่สอง ไขปลาแขยงนวลเปน
ประเภทจมติดเล็กนอย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.0-1.1 มิลลิเมตร ลูกปลาแขยงนวลที่เริ่มฟกออกเปนตัว มี
ความยาว 2.35 มิลลิเมตร ลูกปลาเริ่มกินอาหารไดเมื่ออายุ 3 วัน มีขนาดความกวางของปากเฉลี่ย 0.86±0.14
มิลลิเมตร อาหารที่เหมาะสมสําหรับลูกปลาแขยงนวลระยะนี้ ไดแก โรติเฟอร และ ตัวออนไรแดงที่ฟกออก
จากถุงไขใหมๆ มีขนาด 0.22x0.35 มิลลิเมตร (ภาณุ และคณะ, 2532) ซึ่งมีขนาดเล็กกวาปากของลูกปลา มี
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยเมือ่ มีอายุ 50 วัน มีขนาดความยาว 46.71 มิลลิเมตร
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ดร.อภิชาต เติมวิชชากร ทีก่ รุณาวาดภาพพัฒนาการของลูกปลาแขยงนวลวัยออน เพื่อใช
ประกอบเอกสารวิชาการ จนงานวิจยั นี้สําเร็จไดดว ยดี
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 คุณภาพน้ําในภาชนะฟกไขกอนและหลังการทดลอง
คุณภาพน้ําในภาชนะฟกไข
ความเปนกรดเปนดาง
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร)
คาความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร)
คาความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร)

กอนการทดลอง
7.4-7.5
28.0
5.8-6.0
92
110

หลังการทดลอง
7.3-7.4
28.1-28.2
5.1-5.2
94-96
100-106

ตารางผนวกที่2 ตนทุน LHRHa และ DOM ที่ใชในการเพาะพันธุปลาแขยงนวล ที่ระดับความเขมขนตางกัน

ชุดการทดลองที่ ปริมาณของLHRHa ที่ใช
(ไมโครกรัมตอกิโลกรัม)
1
2
3
4

15
30
45
60

ตนทุนของฮอรโมน (บาท/แมปลา1 กิโลกรัม)
LHRHa
DOM
รวม
2.85
5.70
8.55
11.40

4
4
4
4

6.85
9.70
12.55
15.40

หมายเหตุ –LHRHa 1 ขวด ปริมาตร 10.5 มิลลิลิตร มีปริมาณฮอรโมน 10,500 ไมโครกรัม ราคา 1,950 บาท
เฉลี่ย 1 ไมโครกรัม ราคา 0.19 บาท
-DOM 1 เม็ด (10 มิลลิกรัม) ราคา 4 บาท
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ภาพผนวกที่ 1 ปลาแขยงนวล Mystus wolffi (Bleeker, 1851)

ภาพผนวกที2่ ลักษณะทองและชองเพศแมพันธุ

ภาพผนวกที่ 3 ลักษณะทองและติ่งเพศพอพันธุ

ภาพผนวกที4่ ไขปลาแขยงนวล

ภาพผนวกที่5 ถุงน้ําเชื้อปลาแขยงนวล

