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การศึกษาอายุที่เหมาะสมของแมพันธุในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ํา ดําเนินการทดลอง ณ
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร ในระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 เปนระยะเวลา
2 ป แบงการทดลองเปน 3 ชุดการทดลองๆ ละ 20 ซ้ํา ชุดการทดลองที่ 1 ใชแมปลาเสือพนน้ําที่ไดจากการ
เพาะพันธุรุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุ 1-2 ป ชุดการทดลองที่ 2 ใชแมปลาเสือพนน้ําที่ไดจากการเพาะพันธุรุน
ชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุ 2-3 ป และชุดการทดลองที่ 3 ใชแมปลาเสือพนน้ําที่ไดจากการเพาะพันธุรุนชั่วอายุที่ 1
(F1) อายุ 3-4 ป จับคูกับพอปลาที่มีขนาดและน้ําหนักไมตางกันทุกชุดการทดลอง เพาะพันธุแบบเลียนแบบ
ธรรมชาติในตูกระจกขนาด 40x60x45 เซนติเมตร เปนระยะเวลา 1 ป
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา จํานวนครั้งในการวางไขในรอบปเฉลี่ย และ จํานวนไขที่วางตอ
ครั้งเฉลี่ยเทากับ 2.10+0.09, 3.60+1.60 และ 4.20+1.64 ครั้งตอป และ 13,863+6,760, 30,118+6,754 และ
30,823+5,274 ฟองตอครั้ง ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาชุดการทดลองที่ 3 และ2 ไมตางกันทาง
สถิติ แตตางจากชุดการทดลองที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตเมื่อพิจารณาอัตราของจํานวนครั้งที่
ไขไดรับการปฏิสนธิในรอบป พบวาชุดการทดลองที่ 3 มีอัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิในรอบ
ปเทากับ 69.04 เปอรเซ็นต สูงกวาชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ซึ่งมีอัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิ
ในรอบปเพียง 4.76 และ 23.61 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปไดวาในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําควร
ใชแมปลาอายุ 3-4 ป เปนแมพันธุเหมาะสมที่สุด
คําสําคัญ : ปลาเสือพนน้ํา การเพาะพันธุ อายุแมพันธุ
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e-mail : Jickbung@hotmail.com

2

Optimal Age of Maternal Archer Fish (Toxotes chatareus Hamilton, 1822)
for Breeding
Nipha Galsri*1 Chaisiri Sirikul2 and Suphap Kaewlaiat3
1
Kamphaengphet Inland Fisheries Station
2
Pichit Inland Fisheries Research and Development Center
3
Chiang rai Inland Fisheries Station
Abstract
Study on optimal age of maternal Archer fish (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) for
breeding was conducted at Kamphaengphet Inland Fisheries Station during October 2007 to September
2009. This experiment were consists of three treatments and twenty replications. All treatments were
obtained female brooders from the first generation (F1) that the age of 1-2 years old in Treatment 1, 2-3
years old in Treatment 2 and 3-4 years old in Treatment 3, respectively. One couple of same sized Archer
fish were stocked in 40x60x45 cm glass aquaria for one year period of natural reproduction. At the end of
experiment found that average number of spawning time per year, number eggs per time and percentage
of hatching per time were 2.10+0.09, 3.60+1.60 and 4.20+1.64 time/year, 13,863+6,760, 30,118+6,754
and 30,823+5,274 eggs/time and 4.76, 23.61 and 69.51 % of hatching/year, respectively. However,
Treatment 3 was significantly different (p<0.05) than Treatment 1 and Treatment 2 and conclusion that
optimal age of maternal archer fish must be 3-4 years of age.
Key words : Archer fish (Toxotes chatareus Hamilton, 1822), Breeding, Age maternal
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คํานํา
ปลาเสือพนน้ํา Archer fish (Toxotes chatareus Hamilton, 1822) เปนปลาที่พบแพรกระจาย
อยูทั่วไปในประเทศแถบเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน หมูเกาะฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ไทย พมา อินเดีย ไปจนถึงทวีปออสเตรเลีย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2551) ในประเทศไทยพบอยูตามแมน้ํา
ลําคลอง หนอง บึง ที่เชื่อมตอกับแมน้ํา และบริเวณปากแมน้ํา โดยพบชุกชุมในภาคกลาง และภาคใต (กรม
ประมง, 2540) มีลักษณะเดน คือ สวนหัว และลําตัวประกอบดวยจุดสีดํา ลําตัวสีเหลืองมีลายดําเหมือนเสือจึง
ไดชื่อวาปลาเสือ (กรมประมง, 2540; ธงชัย, 2542; สมโภชน และกาญจนรี, 2543; จรัลธาดา, 2544) ขนาด
ทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ขนาดใหญที่สุดที่เคยพบยาว 25 เซนติเมตร การแยกเพศสังเกตจาก
ลักษณะภายนอก เพศเมียมีชวงทองยาวกวาเพศผู จากการสํารวจในแมน้ําเจาพระยา พบวาสัดสวน เพศเมียตอ
เพศผู เทากับ 1:0.58 (พลชาติ และวินัย, 2540) ขนาดเล็กที่สุดที่เปนพอแมพันธุไดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
(พนิดา และคณะ, 2551) ปลาเสือพนน้ําเปนปลาที่มักอาศัยอยูรวมกันเปนฝูง กินแพลงกตอนสัตว โรติเฟอร
ตัวออนแมลงน้ํา ลูกกุง สัตวจําพวกมด และแมลงเปนอาหาร สามารถฝกใหกินเนื้อปลาสับ และอาหารเม็ด
สําเร็จรูปได (สุรศักดิ์, 2540; Rainboth, 1996) สามารถเพาะพันธุไดครั้งแรกโดยศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
น้ํา จืดนครสวรรค เมื่อป 2548 (กรมประมง, 2548) การเพาะพันธุ ปลาเสื อพ นน้ํา สามารถเพาะพั นธุแบบ
เลียนแบบธรรมชาติในตูกระจก แมปลาวางไขในชวงเวลากลางคืนถึงเชามืด ลักษณะไขเปนประเภทไขลอย
ในรอบหนึ่งปแมปลาเสือพนน้ําหนึ่งตัวสามารถวางไขเฉลี่ย 3-4 ครั้ง โดยเริ่มวางไขตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนกันยายน แตจะวางไขมากที่สุดในชวงเดือนพฤษภาคม (นิภา, 2550)
สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร ไดมีการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําเพื่อศึกษาและขยายผล
สูเกษตรกรที่สนใจ แตจากการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําพบวามีปญหาแมปลาไขทิ้งโดยไมผสมกับเพศผูเปน
จํานวนมาก เพื่อลดปญหาดังกลาวสถานีฯ จึงเห็นวาควรมีการศึกษาอายุที่เหมาะสมของแมพันธุที่ใชในการ
เพาะพันธุ ซึ่งจะทํา ให ผูเพาะพั นธุ สามารถคัดเลือกแมพันธุปลาเสือพ นน้ํ าที่มี อายุ เหมาะสมมาใชในการ
เพาะพันธุเ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น และผูเพาะพันธุ
สามารถวางแผนในการผลิตลูกปลาเสือพนน้ําในแตละปได เพื่อนําลูกปลาเสือพนน้ําปลอยคืนสูธรรมชาติ
และสงเสริมใหเกษตรกรสามารถเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําเพื่อจําหนายเปนปลาสวยงามเศรษฐกิจแทนการ
รวบรวมจากธรรมชาติ
วัตถุประสงค
เพื่ อทราบอายุที่ เหมาะสมของปลาเสื อพ นน้ํา ที่ใ ช เป นแม พันธุโดยพิ จารณาจาก จํ านวนไข
ขนาดไข อัตราการฟก อัตราการรอดตาย จํานวนครั้งการวางไข และอัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการ
ปฏิสนธิในรอบปของปลาเสือพนน้ําที่ไดจากแมปลาเสือพนน้ําที่มีอายุตางกัน
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วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design; CRD) ประกอบดวย
3 ชุดการทดลอง (treatments)ในแตละชุดการทดลองมี 20 ซ้ํา (replications) ซ้ําละ 1 คู
ชุดการทดลองที่ 1 เพาะพันธุโดยใชแมพันธุปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุ 1-2 ป
ชุดการทดลองที่ 2 เพาะพันธุโดยใชแมพันธุปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุ 2-3 ป
ชุดการทดลองที่ 3 เพาะพันธุโดยใชแมพันธุปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุ 3-4 ป
2. วิธีดําเนินการ
2.1 การเลี้ยงพอแมพันธุ
2.1.1 เตรียมพอแมพันธุ แมพันธุปลาเสือพนน้ําที่ใชในการทดลอง เปนปลาเสือพนน้ํารุนชั่ว
อายุที่ 1 (F1) จากการเพาะพันธุที่มีอายุตางกัน 3 ชวงอายุ คือ แมปลาอายุ 1-2 ป มีขนาดความยาวเฉลี่ย
10.54+1.27 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 30.54+7.98 กรัม จํานวน 60 ตัว แมปลาอายุ 2-3 ป มีขนาดความ
ยาวเฉลี่ย 13.76+1.87 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 74.61+9.62 กรัม จํานวน 60 ตัว และแมปลาอายุ 3-4 ป
มีขนาดความยาวเฉลี่ย 15.19+1.63 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 100.54+8.65 กรัม จํานวน 60 ตัว นํามาเลี้ยง
ในตูกระจกขนาด 40x90x45 เซนติเมตร โดยใชปริมาตรน้ํา 120 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลา ปลอยแมปลาลง
เลี้ยงในอัตราความหนาแนน 6 ตัวตอตู สวนปลาเพศผูเลี้ยงรวมในบอซีเมนตขนาด 15 ตารางเมตร
2.1.2 อาหารและการให อาหาร ใหอาหารเม็ ดสํ าเร็ จรู ปเปอรเซ็นตโปรตี นไมนอยกว า 37
ไขมันไมนอยกวา 4 กากไมมากกวา 4 และ ความชื้นไมมากกวา 12 ผสมวิตามินอีในอัตรา 5 กรัมตออาหาร
1 กิโลกรัม แบงใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 15.00 น. อัตรา 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน
2.1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา เปลี่ยนถายน้ําทุก 3 วัน ในปริมาณ 1 ใน 3 สวนของน้ําในตู ซึ่ง
น้ํ า ที่ ใ ช ใ นการเปลี่ ย นถ า ยต อ งพั ก ไว ก อ น และตรวจวิ เ คราะห คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า ปรั บ คุ ณ สมบั ติข องน้ํ า
โดยเฉพาะอุณหภูมิ และคาความเปนกรดเปนดาง ใหมีคาใกลเคียงกับคุณสมบัติของน้ําในตู การเปลี่ยนถาย
น้ําตองทําอยางระมัดระวัง เนื่องจากปลาเสือพนน้ําเปนปลาที่ตื่นตกใจงาย
2.2 การทดลองเพาะพันธุปลาเสือพนน้ํา
2.2.1 การเตรียมตูทดลอง เตรียมตูกระจกขนาด 40x60x45 เซนติเมตร จํานวน 60 ตู เติมน้ําตู
ละ 90 ลิตร ใสหัวทราย จํานวน 2 หัวตอตู ใหอากาศตลอดเวลา ตั้งตูทดลองในหองที่เงียบสงบ
2.2.2 การเพาะพันธุ คัดเลือกแมพันธุปลาเสือพนน้ําที่มีความสมบูรณจากปลาเสือพนน้ําที่ได
จากการเพาะพันธุในรุนชั่วอายุที่ 1 (F1) ที่ไดจากการเตรียมพอแมพันธุในขอ 2.1.1 ทั้ง 3 ชวงอายุ ๆ ละ 20 ตัว
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คื อ แม ป ลาอายุ 1-2 ป ขนาดความยาวเฉลี่ ย 10.89+0.74 เซนติ เมตร และน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย 30.95+6.78 กรั ม
แมปลาอายุ 2-3 ป มีขนาดความยาวเฉลี่ย 14.02+0.58 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 77.16+8.87 กรัม และ
แม ป ลาอายุ 3-4 ป มี ข นาดความยาวเฉลี่ ย 15.70+0.65 เซนติ เมตร และน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย 108.78+7.99 กรั ม
ลงเพาะในตูกระจกขนาด 40x60x45 เซนติเมตร ใสแมปลาตูละ 1 ตัว จากนั้นคัดปลาเพศผูที่ไดเตรียมไว
จํานวน 60 ตัว ลงจับคูในตูกระจกตูละ 1 ตัว ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวทุกตัว จดบันทึก
2.2.3 อาหารและการให อาหาร ใหอาหารเม็ดสําเร็ จรูปเปอร เซ็นตโปรตีนไมนอยกวา 37
ไขมันไมนอยกวา 4 กากไมมากกวา 4 และ ความชื้นไมมากกวา 12 ผสมวิตามินอีในอัตรา 5 กรัมตออาหาร
1 กิโลกรัม อัตรา 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน แบงใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 15.00 น.
2.2.4 การจัดการคุณภาพน้ํา เปลี่ยนถายน้ําทุก 3 วัน ในปริมาณ 1 ใน 3 สวนของน้ําในตู ซึ่ง
น้ําที่นํามาเปลี่ยนถายตองมีการปรับคุณสมบัติของน้ําเชนเดียวกับขอ 2.1.3
2.2.5 การเก็บขอมูล ตรวจสอบการวางไขของปลาเสือพนน้ําทุกวัน หากพบแมปลาวางไข
ใหตรวจนับไขทั้งหมด สุมวัดขนาดไข ตรวจสอบการปฏิสนธิ จดบันทึกวันเดือนปที่ปลาวางไข จนครบ
ระยะเวลา 1 ป
2.3 การฟกไขปลาเสือพนน้ํา
เมื่ อ แม ป ลาเสื อ พ น น้ํ า วางไข นั บ จํ า นวนไข ทั้ ง หมดโดยการช อ นตั ก ไข จ ากตู เ นื่ อ งจากไข
ปลาเสือพนน้ําเปนไขลอยจะลอยอยูผิวน้ําเมื่อปดออกซิเจนซึ่งนับไขทุกฟอง และยายไขฟกในตูกระจกขนาด
40x90x45 เซนติเมตรโดยลูกปลาจะฟกเปนตัวภายในเวลา 14-18 ชั่วโมง นับลูกปลาที่ฟกเปนตัวหลังครบ
24 ชั่วโมง คํานวณอัตราการฟกของไขในแตละตูการทดลอง
2.4 การวัดขนาดไข
วัดขนาดไขภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา กําลังขยาย 40 เทา
2.5 อัตราการรอดตาย
หาอัตราการรอดตายของลูกปลาเมื่อถุงไขแดง (yolk) ของลูกปลายุบโดยนับจํานวนลูกปลาที่
เหลือรอดในวันที่ 3 หลังจากที่ลูกปลาฟก
2.6 จํานวนครั้งในการวางไข
จดบันทึกวันเดือนปที่ปลาแตละตูวางไข จนครบ 1 ป เพื่อหาจํานวนครั้งที่แมปลาวางไขในแต
ละตูทดลอง
2.7 การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา
วิเคราะหคุณสมบัติของน้ําทางเคมีและฟสิกสในแตละตูการทดลองตูละ 2 ซ้ํา ทุกๆ 15 วั น
ไดแก
- อุณหภูมิของน้ํา (temperature) ใชเทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว หนวยวัดเปนองศาเซลเซียส
(๐C)
- ความเปนกรดเปนดาง (pH) ใช pH- meter ยี่หอ HANNA รุน HI 991001

6
- ความกระด า ง (hardness)ใช วิ ธี ก ารไตเตรท หน ว ยเป น มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต รของแคลเซี ย ม
คารบอเนต (mg/l as CaCO3) ตามวิธีที่กลาวอางโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)
- ความเปนดาง (alkalinity)ใชวิธีการไตเตรท หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต
(mg/l as CaCO3) ตามวิธีที่กลาวอางโดยไมตรีและจารุวรรณ (2528)
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (dissolved oxygen) ใชวิธีการไตเตรท หนวยเปนมิลลิกรัมตอ
ลิตร (mg/l) ตามวิธีที่กลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- แอมโมเนียรวม (NH3-N) ใชเครื่อง Spectrophotometer ยี่หอ Labomed รุน Spectro 2000 RS
หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร (mg/l)
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 จํานวนครั้งในการวางไขในรอบปตอแมเฉลี่ย (ครั้งตอแม)
จํานวนครั้งในการวางไขในรอบป (ครั้ง)
=
จํานวนแมปลาในแตละชุดการทดลอง (ตัว)
3.2 จํานวนไขที่วางตอครั้งเฉลี่ย (ฟองตอครั้ง)
จํานวนไขแตละแมในรอบป (ฟอง)
=
จํานวนแมปลาที่วางไข (ตัว)
3.3 อัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิในรอบป (เปอรเซ็นต)
จํานวนครั้งที่ปฏิสนธิในแตละชุดการทดลอง (ครั้ง)
=
x 100
จํานวนครั้งที่วางไขในแตละชุดการทดลอง (ครั้ง)
3.4 อัตราการฟกตอครั้งเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
จํานวนลูกปลาที่ฟกเปนตัว (ตัว)
=
x 100
จํานวนไขในครั้งที่ฟก (ฟอง)
3.5 อัตราการรอดตายเฉลี่ย (เปอรเซ็นต)
จํานวนลูกปลาที่ฟกทั้งหมด (ตัว)
=
x 100
จํานวนลูกปลาที่เหลือรอด (ตัว)
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นําขอมูลจํานวนครั้งในการวางไขในรอบปตอแมเฉลี่ย จํานวนไขที่วางตอครั้งเฉลี่ย อัตราของ
จํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิในรอบป อัตราการฟกตอครั้งเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย วิเคราะห
ความแปรปรวนทางสถิติแบบ One-way ANOVA คาที่เปนเปอรเซ็นตจะถูกแปลงเปน Arcsine กอนการ
วิเคราะหเพื่อใหขอมูลมีการแจกแจงปกติ (normal distribution) กอนจะนํามาวิเคราะหในโมเดลตางๆ และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (กัลยา, 2545)
ผลการศึกษา
1. การศึกษาอายุที่เหมาะสมในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ํา
การศึกษาอายุที่เหมาะสมของแมพันธุในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแมพันธุอายุตางกัน
คือ แมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุ 1-2 ป 2-3 ป และ 3-4 ป ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบวา แมปลา มีจํานวนครั้งในการวางไขในรอบปตอแมเฉลี่ย เทากับ 2.10+0.91, 3.60+1.60 และ 4.20+1.64
ครั้งตอแม ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ พบวา แมปลาอายุ 3-4 ป และอายุ 2-3 ป มีจํานวน
ครั้งการวางไขในรอบปไมตางกันทางสถิติ แตสูงกวาแมปลาอายุ 1-2 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
(ตารางที่ 1 ภาพที่ 1 และภาพที่ 3)
จํานวนไขที่วางตอครั้งเฉลี่ย เทากับ 13,863+6,760, 30,118+6,754 และ 30,823+5,274 ฟองตอ
ครั้ง ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา จํานวนไขที่วางตอครั้งเฉลี่ยในชุดการทดลองที่แมปลาอายุ
3-4 ป มีจํานวนไขที่วางตอครั้งเฉลี่ยไมตางกับแมปลาเสือพนน้ําอายุ 2-3 ป แตมากกวาจากชุดการทดลองที่
แมพันธุปลาเสือพนน้ําอายุ 1-2 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และขนาดไขเฉลี่ยเทากับ 0.30-0.70,
0.40-0.80 และ 0.40-0.80 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 4)
อั ต ราของจํ า นวนครั้ ง ที่ ไ ข ไ ด รั บ การปฏิ ส นธิ ใ นรอบป เท า กั บ 4.76, 23.61 และ69.04
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งชุดการทดลองแมปลาเสือพนน้ําอายุ 3-4 ป มีคาสูงสุด (ตารางที่ 1 ตารางผนวกที่ 1
และภาพที่ 2)
อั ต ราการฟ ก ต อ ครั้ ง เฉลี่ ย และอั ต ราการรอดต อ ครั้ ง เฉลี่ ย เมื่ อ ลู ก ปลาอายุ ไ ด 3 วั น เท า กั บ
72.13+5.03, 79.85+24.72 และ 70.88+32.33 เปอรเซ็นต และ 94.22+0.65, 90.87+4.74 และ 94.75+4.22
เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา อัตราการฟกตอครั้งเฉลี่ย และอัตราการรอดตอครั้งเฉลี่ย
เมื่อลูกปลาอายุได 3 วัน ทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.0.05) (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 5)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของจํานวนครั้งในการวางไขตอแม (ครั้งตอแม) จํานวนไขที่วางตอครั้ง (ฟอง
ต อ ครั้ ง ) อั ต ราการฟ ก ต อ ครั้ ง (เปอร เ ซ็ นต ) อั ต ราการรอดตายต อ ครั้ ง (เปอร เ ซ็ น ต ) ขนาดไข
(มิลลิเมตร) และอัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิใน (เปอรเซ็นต) ในการเพาะพันธุปลา
เสือพนน้ําโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันในรอบป
อายุแมปลาเสือพนน้ํา (F1)
1-2 ป
2-3 ป
3-4 ป
2.10+0.91b
3.60+1.60a
4.20+1.64a
13,863+6,760b
30,118+6,754a 30,823+5,274a
0.30-0.70
0.40-0.80
0.40-0.80
4.76
23.61
69.04

ผลการทดลอง
จํานวนครั้งในการวางไขตอแม (ครั้งตอแม)
จํานวนไขที่วางตอครั้ง (ฟองตอครั้งตอแม)
ขนาดไข (มิลลิเมตร)
อัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิ
(เปอรเซ็นต)
อัตราการฟกตอครั้ง (เปอรเซ็นต)
อัตราการรอดตายตอครั้ง (เปอรเซ็นต)

72.13+5.03a
94.22+0.65a

79.85+24.72a
90.87+4.74a

70.88+32.33a
94.75+4.22a

ครั้ง

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
(p<0.05)
ชุ ดการทดลองที1่

25
20
15
10
5
0

ชุ ดการทดลองที2่
ชุ ดการทดลองที3่

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เดือน

ภาพที่ 1 คาเฉลี่ยของจํานวนครั้งในการวางไขของแมปลาเสือพนน้ําในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใช
แมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันในรอบป
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ชุ ดการทดลองที่1

20

ชุ ดการทดลองที่2

ครั้ง

15

ชุ ดการทดลองที่3

10
5
0
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เดือน

ภาพที่ 2 คาเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิ ในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใช
แมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันในรอบป
จํานวนครั้งในการวางไข
ในรอบปตอแม เฉลี่ย

ครั้ง

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1

2

3

ชุ ดการทดลองที่

ภาพที่ 3 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของจํานวนครั้งในการวางไขตอแม ในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแม
ปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันในรอบป

ฟอง
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จํานวนไขที่วางตอครั้ง

40,000
30,000
20,000
10,000
0
1

2

3

ชุ ดการทดลองที่

ภาพที่ 4 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของจํานวนไขที่วางตอครั้งตอแมเฉลี่ยในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแม
ปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันในรอบป

อัตราการฟก

เปอรเ ซ็นต

150

อัตราการรอด

100
50
0
1

2

3

ชุ ดการทดลองที่

ภาพที่ 5 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของอัตราการฟกเฉลี่ยตอครั้ง และอัตราการรอดตอครั้งเฉลี่ย (เปอรเซ็นต) ใน
การเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันในรอบป
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2. คุณสมบัติของน้ํา
จากการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา ในระหว างการทดลองเพาะพันธุ ปลาเสือพนน้ํา โดยใช
แมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกัน เปนระยะเวลา 1 ป พบวา อุณหภูมิน้ํา มีพิสัย 25.3-32.7
องศาเซลเซียส (๐C) คาความเปนกรดเปนดาง มีพิสัย 7.82-8.36 คาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา มีพิสัย
3.8-10.2 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดาง มีพิสัย 72-106 มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต (mg/l as
CaCO3) คาความกระดาง มีพิสัย 75-116 มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต (mg/l as CaCO3) และคา
แอมโมเนียรวม 0.0010-0.0054 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 พิสัยคุณสมบัติของน้ําในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําในตูกระจกโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่ว
อายุที่ 1(F1) อายุตางกันในรอบป
คุณสมบัติน้ํา
อุณหภูมิของน้ํา (๐C)
คาความเปนกรดเปนดาง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (mg/l)
คาความเปนดาง (mg/l as CaCO3)
คาความกระดาง (mg/l as CaCO3 )
คาแอมโมเนียรวม (mg/l)

ชุดการทดลองที่
1-2 ป
2-3 ป
3-4 ป
25.3-32.7
25.3-32.1
25.4-32.3
7.82-8.36
8.10-8.43
8.19-8.64
4.0-10.2
3.8-10.1
3.8-10.2
74-104
72-102
74-106
83-94
75-104
85-116
0.0010-0.0054 0.0011-0.0054 0.0010-0.0050

สรุปและวิจารณผล
จากการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําในรอบปโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1(F1) อายุ
ตางกัน คือ 1-2, 2-3 และ 3-4 ป ในตูกระจกขนาด 40x60x45 เซนติเมตร พบวาจํานวนครั้งในการวางไขตอ
แมเฉลี่ย และจํานวนไขที่วางตอครั้งเฉลี่ยชุดที่แมปลาอายุ 3-4 ป และ 2-3 ป มากกวาแมปลาอายุ 1-2 ป
ซึ่งมีขนาดเล็กและไขมีจํานวนนอยกวา เชนเดียวกันกับการศึกษาผลของอายุแมพันธุตอการเพาะพันธุปลา
หมอที่พบวาแมปลาหมออายุ 18 เดือน มีจํานวนไขเฉลี่ย และอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยสูงกวาแมปลาหมอที่มี
อายุ 14 เดือน และ 10 เดือน (สุชาติ และอําไพพรรณ, 2551) สอดคลองกับอุทัยรัตน (2538) และ วีระพงศ
(2536) ที่วาปลาชนิดเดียวกันมีความดกไขมากขึ้นเมื่อความยาว น้ําหนัก และอายุเพิ่มขึ้น ปลาเมื่อแรกเริ่ม

12
เจริญพันธุอ วัยวะสืบพันธุยังพัฒนาไมสมบูรณเต็มที่ มีผลใหการวางไขไดจํานวนครั้งนอยกวา ดังที่วาปลาแม
จะสามารถมีไขแตแมพันธุที่ดีตองโตเต็มที่ ปลาเสือพนน้ําสามารถวางไขไดหลายครั้งในรอบหนึ่งปจาก
เพาะพันธุพบแมปลาเสือพนน้ําวางไขมากที่สุดในชวงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม สอดคลองกับที่วา
ปลาเสือพนน้ําจัดจําแนกอยูในวงศ Perciformes (Nelson, 1994) มีไขพัฒนาไมพรอมกัน (asynchronous
oocyte development) ปลากลุมนี้ไขมีขนาดไมเทากันเนื่องจากการพัฒนาของไขไมพรอมกันแตไขเหลานี้มี
ระยะของการพัฒนาการ (stage) หลายระยะ จนไมสามารถแยกถึงจํา นวนชุดไขที่มีอยูในรังไขไดชัดเจน
กลาวคือ มีขนาดไขตางๆ กันมากมาย จนไมสามารถพิจารณาจํานวนชุดไขในชวงกอนการผสมพันธุวางไข
ซึ่งจัดเปน multiple spawner ที่สามารถวางไขหลายครั้งในชวงเวลา 5-6 เดือนตอป ซึ่งอาจกลาวไดวาปลา
เหลานี้มีการสรางไขทดแทนที่กันตลอดเวลา โดยไขปลาเหลานี้อยูระหวางการสรางและสะสมโยลค และมี
ขนาดแตกตางกัน (วีระพงศ, 2536) จากการศึกษาขนาดไขจะเห็นไดวาแมปลาอายุ 1-2 ป มีขนาดไข 0.3-0.7
มิลลิเมตร เล็กกวาไขแมปลาอายุ 2-3 และ 3-4 ป ที่มีขนาดไข 0.4-0.8 มิลลิเมตร ไขมีขนาดใหญกวา วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี (2551) และ พนิดา และคณะ (2551) ที่รายงานวาไขปลาเสือพนน้ํามีขนาดเฉลี่ย 0.4 และ0.43
มิลลิเมตร ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เปนการวัดขนาดไขของแมปลาที่วางไขแลว ไขมีการขยายตัวจากการดึงน้ํา
เขาเล็กนอย สวนในการศึกษาของ พนิดา และคณะ (2551) เปนการวัดไขซึ่งผาจากตัวปลา
อัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิในรอบปของแมปลาเสือพนน้ําอายุ 3-4 ป มีคาสูง
กวาแมปลาเสือพนน้ําอายุ 2-3 และ 1-2 ป ตามลําดับ สอดคลองกับ Geisler et al. (1990, อางตาม วัฒนา,
2540) ในการเพาะพันธุปลาแรดที่พบวาจํานวนและคุณภาพไขของปลาแรดขึ้นอยูกับประสบการณในการ
วางไขของแมปลาแรด ปลาแรดที่มีการวางไขครั้งแรกจะมีไขเสียประมาณ 40 เปอรเซ็นต และไขเสียจะลดลง
เมื่อแมปลาวางไขในครั้งตอไป โดยความถี่ในการวางไขของแมปลาแรดปแรกจะวางไขเพียงครั้งเดียวตอป
ปที่สองเพิ่มขึ้นเปน 3-4 ครั้ง ตอป และปที่ 3 เพิ่มขึ้นเปน 4-5 ครั้งตอป
อั ต ราการฟ ก ต อ ครั้ ง เฉลี่ ย และอั ต ราการรอดต อครั้ ง เฉลี่ ย ของลู ก ปลาอายุ 3 วั น ไม มี ค วาม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากเมื่อไขที่สมบูรณผสมกับน้ําเชื้อที่แข็งแรง สงผลใหอัตราการ
ฟกและอัตราการรอดดีเชนเดียวกัน
คุณสมบัติของน้ําพบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ไมตรี และจารุวรรณ,
2528; Fast, 1983; Blakely and Hrusa, 1989) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในตูกระจกที่มีการให
อากาศตลอดเวลา และมีการเปลี่ยนถายน้ําบอยครั้งทําใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี
จากการศึก ษายัง เห็นไดว า แมป ลาเมื่ อมี อายุม ากขึ้ นการเจริ ญเติ บ โตจะลดลง โดยอั ตราการ
เจริ ญเติบ โตจํ าเพาะแม พั นธุ อายุ 1-2 ป มี อัตราการเจริ ญเติ บ โตจํา เพาะสู ง กว าแม พั นธุอายุ 2-3 ป และ
3-4 ป ตามลําดับ แสดงวาแมปลาอายุ 1-2 ป มีการเจริญเติบโตยังไมเต็มที่ โดยแมปลาเสือพนน้ําอายุ 1-2 ป
ที่ใชใ นการเพาะพั นธุมีข นาดความยาวเริ่ มตน 10.89+0.74 เซนติเมตร ความยาวเมื่ อสิ้นสุดการทดลอง
13.45+0.65 เซนติเมตร (ตารางผนวกที่ 2 และภาพผนวกที่ 1, 2 และ3) ซึ่งเปนแมปลาแรกเริ่มเจริญพันธุ
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สอดคล องกั บ การศึ ก ษาของพนิ ด า และคณะ (2551) ที่ พ บว า ปลาแรกเริ่ ม เจริ ญ พั นธุ มี ข นาดความยาว
10.89-13.45 เซนติเมตร สวนพลชาติ และวินัย (2540) พบขนาดเล็กสุด 9.7 เซนติเมตร
จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นไดวาแมปลาเสือพนน้ําอายุ 3 -4 ป เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช
เปนแมพันธุ เนื่องจากมีอัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิในรอบปมากกวาแมปลาเสือพนน้ํา อายุ
1-2 และ 2-3 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องปลาเสือพนน้ําในปจจุบันยังมีการศึกษาคอนขางนอย ในขณะที่ปลาเสือพนน้ํา
นาจะเปนปลาน้ําจืดสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสงเสริมใหเปนปลาเศรษฐกิจได ควรมีการศึกษาในดาน
การเลี้ ย งจนถึ ง ขนาดพ อแม พั น ธุ และปลาเสื อ พ น น้ํ า มี ห ลายสายพั น ธุ ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การศึ ก ษา จึ ง ควรมี
การศึกษาถึงสายพันธุอื่นๆ ของปลาเสือพนน้ํา รวมถึงการพัฒนาสีสันปลาเสือพนน้ําที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
ใหมีสีสันที่สวยงามคงที่ เพื่อสามารถเปนปลาสวยงามสงออกไดในอนาคต
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 จํานวนครั้งในการวางไข (ครั้ง) จํานวนครั้งการปฏิสนธิ (ครั้ง) ของแมปลาเสือพนน้ํา
ในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันใน
รอบป
อายุแมพันธุ (ป)
1-2
2-3
3-4 ป
เดือน
วางไข
ปฏิสนธิ วางไข ปฏิสนธิ วางไข ปฏิสนธิ
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง)
0
0
0
0
0
0
ตุลาคม
พฤศจิกายน

0

0

0

0

0

0

ธันวาคม

0

0

0

0

0

0

มกราคม

0

0

0

0

0

0

กุมภาพันธ

3

0

0

0

0

0

มีนาคม

13

1

11

1

8

5

เมษายน

10

0

20

3

19

13

พฤษภาคม

6

1

15

5

23

16

มิถุนายน

3

0

11

2

10

7

กรกฎาคม

5

0

10

3

10

8

สิงหาคม

1

0

5

3

12

8

กันยายน

1

0

0

0

2

1

จํานวนครั้งที่วางไข (ครั้ง)

42

72

84

จํานวนครั้งที่ไขไดรับการปฏิสนธิ
(ครั้ง)
อัตราของจํานวนครั้งที่ไขไดรับ
การปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต)

2

17

54

4.76

23.61

69.04
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ตารางผนวกที่ 2 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) ของพอพันธุและแมพันธุ
ปลาเสือพนน้ําในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1)
อายุตางกันในรอบป
ผลการทดลอง
ความยาวพอปลาเฉลี่ย (เซนติเมตร) เริ่มตน
น้ําหนักพอปลาเฉลี่ย (กรัม) เริ่มตน
ความยาวพอปลาเฉลี่ย (เซนติเมตร) สิ้นสุด
น้ําหนักพอปลาเฉลี่ย (กรัม) สิ้นสุด
ความยาวแมปลาเฉลี่ย (เซนติเมตร) เริ่มตน
น้ําหนักแมปลาเฉลี่ย (กรัม) เริ่มตน
ความยาวแมปลาเฉลี่ย (เซนติเมตร) สิ้นสุด
น้ําหนักแมปลาเฉลี่ย (กรัม) สิ้นสุด
ความยาวเพิ่มแมปลา (เซนติเมตร)
น้ําหนักเพิ่มแมปลา (กรัม)
การเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน)

1-2 ป
15.30+0.61a
83.23+7.12a
16.37+0.63a
95.80+4.83a
10.89+0.74c
30.95+6.78c
13.45+0.65c
61.07+16.12c
2.56+0.44a
30.12+13.11a
0.18+0.05a

อายุแมปลาเสือพนน้ํา (F1)
2-3 ป
15.10+0.53a
79.89+4.94a
16.14+0.43a
90.79+3.74b
14.02+0.58b
77.16+8.87b
15.30+0.58b
100.91+9.10b
1.28+0.43b
23.75+10.95b
0.07+0.03b

3-4 ป
15.15+0.52a
81.93+4.86a
16.25+0.42a
90.43+6.10b
15.70+0.65a
108.78+7.99a
16.64+0.14a
115.65+6.38a
0.94+0.33c
6.87+2.88c
0.02+0.01c

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ
(p<0.05)
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ความยาว (เซ็นติ เ มตร)

20

เริ่มตน

15

สิ้นสุด

10
5
0
1

2

3

ชุ ดการทดลองที่

น้ําหนัก (กรัม)

ภาพผนวกที่ 1 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของความยาวเริ่มตนและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (เซนติเมตร) ของ
แมพันธุปลาเสือพนน้ํา
เริ่มตน

140
120
100
80
60
40
20
0

สิ้นสุด

1

2

3

ชุ ดการทดลองที่

ภาพผนวกที่ 2 ค า เฉลี่ ย (mean+SD) ของน้ํ า หนั ก เริ่ ม ต นและเมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง (กรั ม ) ของแม พั น ธุ
ปลาเสือพนน้ํา

ค าการเจริ ญเติ บโตจําเพาะ(เปอร เ ซ็นต ต อวั น)

19

การเจริญเติบโตจําเพาะ
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1

2

3

ชุ ดการทดลองที่

ภาพผนวกที่ 3 คาเฉลี่ย (mean+SD) ของการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) ของแมพันธุปลาเสือพน
น้ําในการเพาะพันธุปลาเสือพนน้ําโดยใชแมปลาเสือพนน้ํารุนชั่วอายุที่ 1 (F1) อายุตางกันใน
รอบป

