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 การวิจัยเพ่ือผลิตปลาเสือตอลายเล็ก Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) 

อยางมีประสิทธิภาพ และเขาสูระบบเชิงพาณิชย พบวา ปลาที่เหมาะสมตอการเพาะพันธุมีอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

หรือความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร พอแมปลาที่จับจากธรรมชาติ หากมีการจัดการเรื่องแผลติดเชื้อ

และปรสิตภายนอกที่ดี ปลาจะมีอัตราการรอดตายสูงถึงรอยละ 85 และสามารถกระตุนใหมีการผสมพันธุวางไข

ดวยฮอรโมนสังเคราะห แมปลาวางไขเฉลี่ยตัวละ 47,350 ฟอง ไขมีอัตราการปฏิสนธิเฉลีย่ที่รอยละ 67 อัตราการฟก

เฉลี่ยท่ีรอยละ 50 อาหารสํารองเริ่มหมดเมื่อลูกปลามีอายุ 3 วัน โดยมอัีตราการรอดตายเฉลี่ยท่ีรอยละ 42 ลูกปลาชนิดนี้

ใชระยะเวลาอนุบาล 76 วันจึงจะไดขนาดที่ตองการของตลาดปลาสวยงาม (1 นิ้ว) โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย

ที่รอยละ 27 ตนทุนการผลิตลูกปลาขนาด 1 นิ้ว ในฟารมเพาะเลี้ยงระบบปดขนาด 1,400 ตารางเมตร ที่กําลังผลิต 

360,000 ตัวตอป มีคาเทากับ 4.99 บาทตอตัว จําแนกเปนตนทุนคงที่ท้ังหมด 1,721,050.00 บาท โดยมูลคาหลัก

อยูที่โรงเพาะพันธุ (970,000.00 บาท) รอยละ 56.36 และหมอแปลงกระแสไฟฟา (350,000.00 บาท) รอยละ 20.34 

ตามลําดับ สวนตนทุนผันแปรตอรอบการผลิต (120,000 ตัวตอ 4 เดือน) อยูท่ี 536,375.14 บาท ตนทุนผันแปร

ที่มีคาใชจายสูงที่สุด ไดแกคาอาหารปลาเสือตอ มูลคา 299,243.34 บาท ประกอบดวยกุงฝอยแชแข็งท่ีใชสําหรับ

เลี้ยงพอแมพันธุ (136,500.00 บาท) และไขไรน้ําเค็มที่ใชเพื่ออนุบาลลูกปลา (125,560.00 บาท) คิดเปนรอยละ 55.79 

คาใชจายอันดับท่ี 2 ไดแกคาแรงงาน มูลคา 212,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 39.53 

 แมวาผลการจําลองภาพการผลิตปลาเสือตอลายเล็กระบบเชิงพาณิชยในการวิจัยครั้งน้ี ดูเหมือนวา

เปนการลงทุนที่สูง หากเปรียบเทียบราคาขาย (ลูกปลาขนาด 1 นิ้ว ราคา 20 บาทตอตัว) กับตนทุนการผลิต 

(4.99 บาทตอตัว) พบวาตนทุนการผลิตมีสัดสวนเพียงรอยละ 24.95 ของราคาขาย จึงถือไดวาเปนธุรกิจที่สามารถ

สรางรายแกผูประกอบการไดเปนอยางดี 

 ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการผลิตปลาเสือตอลายเล็กระบบเชิงพาณิชยในการวิจัยครั้งนี้ไมมีประสิทธิภาพ 

ไดแกสูตรอาหารสําเร็จรูปที่มีสารอาหารไมเหมาะสม ทําใหพอแมพันธุไมพัฒนาการเจริญพันธุเทาที่ควร และ

เมื่อนําไปอนุบาลลูกปลาก็สงผลใหลูกปลาขาดสารอาหาร ทําใหตองใชอาหารธรรมชาติเพ่ือจําลองภาพการผลิต 

สงผลใหการวิจัยครั้งนี้มตีนทุนการผลิตสูง ดังนั้น หากมีการวิจัยเพ่ือเขาถึงสูตรอาหารสําเร็จที่มีประสิทธิภาพ 

จะทําใหธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเปนตัวสรางรายแกทั้งผูประกอบการและนําพารายไดสูประเทศ 

อีกทั้งยงัสามารถลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุของปลาชนิดนี้ในธรรมชาติ รวมถึงความรูท่ีไดสามารถประยุกตใช

กับปลาเสือตอลายใหญ Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) ที่เปนหนึ่งในสัตวปาคุมครองจําพวกปลา

ในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ท่ีถูกคุกคามจนมีสถานะเสี่ยงข้ันวิกฤติตอการสูญพันธุ

ใกลสูญพันธุ (Cr) อีกดวย 
 

คําสําคัญ : ปลาเสือตอ การเพาะพันธุ ลูกปลาวัยออน ตนทุนการผลิต 

*ผูรับผิดชอบ : 8 หมู 5 ต. ดอนโพธิ์ทอง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000 e-mail : dgridsada@hotmail.com 
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Production on Mekong tigerfish for Commercial Aquaculture Project 
 

Gridsada Deein* and Kiettikun Charoensawan 

Suphanburi Inland Fisheries Research and Development Center 
 

 Research on MeKong tigerfish Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) 
has been done in order to find out how to produce the fish effectively and log into commercial system. 
It is found that the wild fish suitable for breeding is 2 years or more or total body length of above 15 cm. 
When the caught fish are taken in area constrant with good practice on infection and external parasites 
managements, the survival rate is as high as 85%. The result shows that it can stimulate the successful 
reproduction by using hormone synthesis. Females spawn 47,350 eggs in average; fertilization and 
hatching rates are 67% and 50%, respectively. An average survival rate of 42% is found at the end of 
the yolk-sac stage (when the larvae were alive for 3 days). It takes 76 days of nursery time to get the 
desired size of the fish market (1 inch) with an average survival rate of 27%. The cost of production of 1” 
fingering in a closed recirculating hatchery system of 1,400 m2 at capacity on 360,000 fingering a year is 
4.99 baht per capita. Total fixed cost of 1,721,050.00 Baht is classified, the main costs of 56.36% and 
20.34% are at the hatchery (970,000.00 Baht) and distribution transformer (350,000.00 Baht), respectively. 
Variable cost per crop (120,000 fingering per 4 months) is 536,375.14 Baht. The highest expense is fish 
feeds worth 299,243.34 baht, consisting of frozen shrimp Macrobrachium lanchesteri (De Man, 1911) 
used for broodstock (136,500.00 Baht) and Brine shrimp eggs Artemia Leach, 1819 (125,560.00 Baht) 
used for fry, accounting for 55.79%. The second high expense is labor cost worth 212,000.00 Baht, 
accounting for 39.53%. 
 Even the result on simulation of the commercial system seems to be a high investment, 
comparing between the selling price (1 inch fingering is 20 baht per capita) and the cost of production 
(4.99 baht per capita), the cost unit is only 24.95% of the selling price. Thus, it is regarded as a business 
that can generate revenue for entrepreneurs as well. 
 The major factor causing damage to the production is farm-made fish feed used for 
broodstock. It also effect to improvement of growth of fingering because the result shows that the lack 
of nutrients is found when it uses for feed fingering. As the result, we decide to stimulate the cost of 
production by using shrimps and Brine shrimp egg instead of farm-made fish feed. This is the reason for 
the high production cost in this research. Thus, if we have more research to assess the effective diet recipes, 
this will make the aquaculture of MeKong tigerfish to create both the entrepreneur income and bring 
revenue back to our country. It also reduces the risk of extinction of this species in nature. Moreover, 
the knowledge will be applied to Siamese tigerfish, one of the protected species of fish in the Wildlife 
Conservation and Protection Act 1992 and is also threatened to a critical risk (Cr) to extinction. 
 

Key words : Tigerfish, Reproduction, Larvae, Cost of production 
*Corresponding author : 8 Mou 5 Donphothong Meuang District Suphanburi Province 72000 
  e-mail : dgridsada@hotmail.com 
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คํานํา 

ปลาเสือตอ เปนปลาน้ําจืดสวยงามท่ีนักเลี้ยงปลาใหความสนใจ และไดรับความนิยมติดอันดับตนๆ 

เม่ือกลาวถึงปลาเสือตอ บุคคลทั่วไปมักจะไมทราบและเหมารวมถึงปลาในสกุล Datnioides ที่แพรกระจายพันธุ

ในประเทศไทยอยู 2 ชนิด คอื ปลาเสือตอลายใหญ Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) และปลาเสือตอลายเล็ก 

D. undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994) วาเปนปลาชนิดเดียวกัน โดยเรียกรวมกันวาปลาเสือตอ 

เมื่อปลาเสือตอลายใหญท่ีเคยพบชุกชุมในลุมน้ําเจาพระยาโดยเฉพาะในบึงบอระเพ็ด ไมมีรายงานพบมานาน

และเขาใจวาสูญพันธุไปจากธรรมชาติแลว จนรัฐตองกําหนดใหปลาเสือตอลายใหญจัดอยูในบัญชีสัตวปาคุมครอง

ชนิดท่ีเพาะพันธุได ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดขึ้นบัญชีใหเปนสัตวน้ําท่ีอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically 

endangered) และยังถูกจัดไวในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) ตามเงื่อนไขของ IUCN Redlist 

of Threatened Species ทําใหปลาเสือตอลายเล็กถูกจับข้ึนมาขายทดแทนปลาเสือตอลายใหญเปนจํานวนมาก 

สงผลใหปริมาณปลาเสือตอลายเล็กในธรรมชาติลดนอยลง 

แมวากรมประมงไดทดลองเพาะขยายพันธุปลาเสือตอลายเล็กตั้งแตป 2525 เปนตนมา แตก็ยัง

ไมสามารถอนุบาลลูกปลาใหไดจํานวนมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ความพรอมของพอแมพันธุ  

สุขภาพของลูกปลา คุณภาพน้ํา และคุณภาพอาหาร คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงพอแมปลา

ใหเจริญพันธุในที่กักขังระบบปด โดยใชอาหารสําเร็จรูป พัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะพันธุใหมีประสิทธิภาพ 

และวิธีการอนุบาลลูกปลาใหมีอัตรารอดสูง เพ่ือการเขาถึงความสําเร็จของการเพาะขยายพันธุปลาชนิดนีใ้หได

ปริมาณเพียงพอที่จะทดแทนในแหลงน้ําธรรมชาต ิและเพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงการคา ตอไป 

วัตถุประสงค 
 

 เพ่ือใหไดวิธีการผลิตปลาเสือตอลายเล็กอยางมีประสิทธิภาพและเขาสูระบบเชิงพาณิชย 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศกึษาเพื่อลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุของปลาเสือตอลายเล็กในธรรมชาติ และเพ่ือเขาถึง

วิธีการเพาะพันธุปลาชนิดนี ้ไดมคีวามพยายามอยางตอเนื่องมากวา 35 ป ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 

ชีววิทยาปลาเสือตอลายเล็ก 

 อนุกรมวิธาน 

 ปลาลาด หรือปลาเสือตอ ถูกจัดเขาสูระบบอนุกรมวิธานตั้งแตปพ.ศ. 2397 โดยนักอนุกรมวิธาน

ชื่อ Pieter Bleeker ไดตั้งชื่อวิทยาศาสตรวา Coius microlepis จัดอยูในวงศ Coiidae โดยยังไมมีการจําแนก

ชนิดปลาเสือตอลายเล็กออกจากปลาเสือตอลายใหญ ตอมาในป พ.ศ. 2537 จึงจําแนกปลาเสือตอลายเล็กออกจาก

ปลาเสือตอโดยนักอนุกรมวิธานชื่อ Tyson R. Roberts และ Maurice Kottelat ใชชื่อวิทยาศาสตรวา Coius 



 

undecimradiatus จนถึงป พ.ศ. 2541 

และเปลี่ยนชื่อสกุลจาก Coius เปน 

Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)

 ลักษณะทั่วไปของปลาเสือตอลายเล็ก

 วัฒนะ (2538) อธิบายถึงลักษณะปลาเสือตอลายเล็กวา 

ความแตกตางกันบางเล็กนอย โดยปลาเสือตอลายใหญมีความลกึของลําตัวมากกวาปลาเสือตอลายเล็ก แตปลา

มีความยาวของเสนผานศูนยกลางตาตอความยาวมาตรฐานมากกวาปลาเสือตอลายใหญ และความลาดเอียงของ

สวนหัว จากบริเวณปากถึงโคนครีบหลังของปลาเสือตอลายเล็กมีความลาดชันนอยกวาปลาเสือลายใหญ นอกจากนี้

ยังสามารถจําแนกความแตกตางของปลาทั้งสองชนิดนี้ จากแถบสีดําแถบที่สอง ที่พาดผานแผนปดเหงือกและโคนครีบหู

ของปลาเสือตอลายใหญ จะพาดผานแผนปดเหงือกไปยังโคนครีบหู และลอมรอบลําคอทางดานลางของลําตั

(ภาพที่ 1) สวนปลาเสือตอลายเล็กแถบดังกลาวจะผานแผนปดเหงือกแลวไปสิ้นสุดที่โคนครีบหู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ปลาเสือตอลายใหญ Datnioides 

 

 

 

 

 

      

          

 

ภาพที่ 2 ปลาเสือตอลายเล็ก Datnioides 
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2541 ไดมีการจําแนกวงศปลาเสือตอใหม โดยจัดใหอยูในวงศ 

เปน Datnioides ปจจุบัน ปลาเสือตอลายเล็กจึงใชชื่อ

(Roberts & Kottelat, 1994) 

ลักษณะทั่วไปของปลาเสือตอลายเล็ก และความแตกตางจากปลาเสือตอลายใหญ 

อธิบายถึงลักษณะปลาเสือตอลายเล็กวา มีลักษณะคลายเสือตอลายใหญมาก แตมี

โดยปลาเสือตอลายใหญมีความลกึของลําตัวมากกวาปลาเสือตอลายเล็ก แตปลา

มีความยาวของเสนผานศูนยกลางตาตอความยาวมาตรฐานมากกวาปลาเสือตอลายใหญ และความลาดเอียงของ

หลังของปลาเสือตอลายเล็กมีความลาดชันนอยกวาปลาเสือลายใหญ นอกจากนี้

ยังสามารถจําแนกความแตกตางของปลาทั้งสองชนิดนี้ จากแถบสีดําแถบที่สอง ที่พาดผานแผนปดเหงือกและโคนครีบหู

ของปลาเสือตอลายใหญ จะพาดผานแผนปดเหงือกไปยังโคนครีบหู และลอมรอบลําคอทางดานลางของลําตั

สวนปลาเสือตอลายเล็กแถบดังกลาวจะผานแผนปดเหงือกแลวไปสิ้นสุดที่โคนครีบหู 

Datnioides pulcher (Kottelat, 1998) 

Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, 1994)

ไดมีการจําแนกวงศปลาเสือตอใหม โดยจัดใหอยูในวงศ Datnioididae 

ปจจุบัน ปลาเสือตอลายเล็กจึงใชชื่อวิทยาศาสตรวา 

มีลักษณะคลายเสือตอลายใหญมาก แตมี

โดยปลาเสือตอลายใหญมีความลกึของลําตัวมากกวาปลาเสือตอลายเล็ก แตปลาชนิดนี ้

มีความยาวของเสนผานศูนยกลางตาตอความยาวมาตรฐานมากกวาปลาเสือตอลายใหญ และความลาดเอียงของ

หลังของปลาเสือตอลายเล็กมีความลาดชันนอยกวาปลาเสือลายใหญ นอกจากนี้

ยังสามารถจําแนกความแตกตางของปลาทั้งสองชนิดนี้ จากแถบสีดําแถบที่สอง ที่พาดผานแผนปดเหงือกและโคนครีบหู

ของปลาเสือตอลายใหญ จะพาดผานแผนปดเหงือกไปยังโคนครีบหู และลอมรอบลําคอทางดานลางของลําตวั 

สวนปลาเสือตอลายเล็กแถบดังกลาวจะผานแผนปดเหงือกแลวไปสิ้นสุดที่โคนครีบหู (ภาพที่ 2) 

(Roberts & Kottelat, 1994) 
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เคร่ืองหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอ ของปลาเสือตอลายเล็ก 

 เนื่องจากมีการจับปลาเสือตอจากธรรมชาติเปนจํานวนมาก รัฐจึงกําหนดใหปลาเสือตอลายใหญ 

จัดอยูในบัญชีสัตวปาคุมครองชนิดที่เพาะพันธุได ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดขึ้นบัญชีใหเปนสัตวน้ําที่อยูในสถานภาพ

ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered) และจัดปลาเสือตอลายใหญไวในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ 

(Vulnerable) ตามเงื่อนไขของ IUCN Redlist of Threatened Species ทําใหปลาเสือตอลายเล็กถูกจับข้ึนมาขาย

ทดแทนปลาเสือตอลายใหญเปนจํานวนมาก แตในบางกรณีก็มีการลักลอบคาขายลูกปลาเสือตอลายใหญ โดย

สําแดงสินคาเปนลูกปลาเสือตอลายเล็ก เพราะการจําแนกชนิดจากลักษณะภายนอกในระยะลูกปลานั้นทําไดยาก 

อภิรดี และคณะ (2555) จึงพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ จํานวน 10 ไพรเมอร 

จากปลาทั้งสองชนิดนี้ ดวยวิธีสรางหองสมุดจีโนม และคัดเลือกดวยตัวตรวจสอบไมโครแซทเทลไลท ไดแก 

(GACA)9 (GATA)9 (AAAT)9 (GATG)9 (CAA)14 (CA)20 (GT)5 (ATT)14 (CT)15 และ (AAG) ทําการทดสอบ

ในตัวอยางปลาชนิดละ 8 ตัวอยาง พบวา ทั้ง 10 ไพรเมอรที่พัฒนาขึ้นสามารถใชไดในปลาทั้งสองชนิด ไดแก 

DP01 DP14 DP26 DP27 DP31 DU01 DU02 DU03 DU06 และ DU14 มีจํานวนอัลลิลตอตําแหนงระหวาง 

1 – 10 อัลลิล มีคาเฮทเทอโรไซโกซิตีระหวาง 0.00 – 1.00 โดยไพรเมอรท่ีพัฒนาขึ้นนี้ สามารถนํามาประยุกตใช

ในกรณทีี่ไมสามารถจําแนกชนิดปลาทั้งสองชนิดนี้จากลักษณะทางอนุกรมวิธานได นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช

ทั้งในการศกึษาพันธุศาสตรประชากร และการประเมินขนาดประชากรสืบพันธุในการเพาะเลี้ยงและแหลงน้ําธรรมชาติ

ไดอีกดวย 

 แหลงที่พบ และการแพรกระจาย 

 จากเอกสารเผยแพรทั้งไทยและตางประเทศ ใหขอมูลตรงกันวา ปลาเสือตอลายเล็กมีถิ่นที่อยูในน้ําจืด

และพบเพียงลุมน้ําโขงเทานั้น  (BEDO, 2558; Vidthanon et al., 2005; Kottelat, 2001; Roberts and 

Kottelat, 1994) 

 แหลงอาศัย อาหาร และฤดูวางไข 

 ปลาเสือตอลายเล็ก มักอาศัยอยูในแหลงน้ําที่พื้นโลง มีพันธุไมน้ํานอย ที่ระดับน้ําลึก 2 – 6 เมตร 

เพ่ือดักซุมรอกินเหยื่อบริเวณตอไมใตน้ําเชนเดียวกับปลาเสือตอลายใหญ (สุจิต, 2513; วัฒนะ, 2538) โดยลูกปลา

จะกินแพลงกตอนสัตวเปนอาหาร เมื่อมีขนาดโตขึ้นจะกินลูกกุง ลูกปู และปลาขนาดเล็ก ฤดูวางไขคาดวาอยูในชวง

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม เนื่องจากพบปลาเสือตอที่มีไขแกและน้ําเชื้อสมบูรณในชวงนั้น (สุชิน, 2515) 

การผลิตปลาเสือตอลายเล็ก 

 การเพาะพนัธุปลาเสือตอลายเลก็ดวยวิธีเลียนแบบธรรมชาต ิ

 กรมประมงเริ่มทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็กตั้งแตป พ.ศ. 2525 (ยงยุทธ และคณะ, 2525, 

2526; ยงยุทธ และบุญยืน, 2527) โดยนําพอแมพันธุที่จับจากธรรมชาติมาเลี้ยงในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร 

ที่อัตราปลอย 1 คูตอตารางเมตร และใสดินปนทรายที่พ้ืนบอหนาประมาณ 10 เซนติเมตร พรอมกับใสทอเซลโลกรีต 

(ทอใยหิน) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว วางเอียงทํามุม 60 องศา ที่มุมบอทั้ง 4 มุม เพ่ือใหเปนท่ีหลบซอน



6 

 

ของพอแมปลา โดยใหลูกปลาตะเพียนและปลาไน ขนาดความยาว 2 – 3 เซนติเมตร เปนอาหาร วิธีการใหอาหาร

จะใสลูกปลาลงในทอดานบน ปลาเสือตอลายเล็กที่หลบซอนอยูดานลางจะวายข้ึนมาฮุบเหยื่อ ทําการเลี้ยงดวย

ลูกปลาตะเพียนและปลาไนตั้งแตเดือนมิถุนายน – กันยายน จึงใหกุงฝอยเปนอาหารสมทบในเดือนตุลาคม – มกราคม 

จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธจึงทดลองฉีดวิตามินอีในรูปของสารละลาย ความเขมขน 90 – 120 มิลลิกรัมตอปลาเหยื่อ 

1 กิโลกรัม เขาบริเวณชองทองของลูกปลาไนเพื่อเปนอาหารของปลาเสือตอบางสวนตั้งแตเดอืนมีนาคม – พฤษภาคม 

สัปดาหละครั้ง เปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบเดิมที่ใหลูกปลาตะเพียน ปลาไน และกุงฝอยเปนอาหารสมทบ พบวา

ปลาเสือตอลายเล็กในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร สามารถวางไขไดเองโดยธรรมชาติ ในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

โดยสามารถวางไขไดทั้งวิธีการใหและไมใหวิตามินอีเสริม 

 สุอินทร และนาวิน (2537) ทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก พบวาสามารถวางไขเองตาม

ธรรมชาติในบอทดลอง โดยการปลอยพอแมพันธุลงเลี้ยงรวมกันในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร น้ําลึก 90 

เซนติเมตร เปดน้ําไหลผานตลอด ใหออกซิเจนเพ่ิมตลอดเวลา เลี้ยงดวยลูกปลามีชีวิตเปนอาหาร และในเดือน

มกราคมจึงฉีดวิตามินอีเขาสูปลาเหยื่อ ในอัตรา 200 IU ตอปลาเหยื่อ 1 กิโลกรัม ใหกินสัปดาหละ 2 ครั้ง 

จนกระทั่งเดือนมีนาคมปลาจึงวางไข โดยไขฟกออกเปนตัวภายใน 15 – 17 ชั่วโมง 

 การเพาะพนัธุปลาเสือตอลายเลก็ดวยฮอรโมนสังเคราะห 

 สวนการทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอที่ผานมา ที่มีการใชฮอรโมนสังเคราะหเพ่ือกระตุนพอแมพันธุ

ใหมีความพรอมในการผสมพันธุ เริ่มจาก ชัยศิริ และคณะ (2536) นําปลาเสือตอที่รวบรวมไดจากแมน้ําโขง 

จํานวน 27 ตัว (เพศเมีย 9 ตัว ผู 18 ตัว) มาฉีดกระตุนดวย Suprefact จํานวน 10 ไมโครกรัม ผสมกับ 

Motilium จํานวน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักแมพันธุ 1 กิโลกรัม และใช Suprefact จํานวน 5 ไมโครกรัม ผสมกับ 

Motilium จํานวน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักพอพันธุ 1 กิโลกรัม เวนระยะ 18 – 20 ชั่วโมง จึงฉีดฮอรโมนกระตุน

เปนครั้งที่สอง ดวย Suprefact จํานวน 30 ไมโครกรัม ผสมกับ Motilium จํานวน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักแมพันธุ 

1 กิโลกรัม และใช Suprefact จํานวน 10 ไมโครกรัม ผสมกับ Motilium จํานวน 10 มิลลิกรัม ตอน้ําหนักพอพันธุ 

1 กิโลกรัม แลวปลอยใหพอแมปลาผสมกันเองตามธรรมชาติ ผลปรากฎวาปลาไมวางไข และใหขอสังเกตวา 

การเพาะขยายพันธุปลาเสือตอใหไดผลนั้น ตองใชการเลี้ยงพอแมพันธุปลาเสือตอใหมีไขแกและน้ําเชื้อสมบูรณ

จึงจะประสบผลสําเร็จ 

 สนธิพันธ (2543) ทดลองกระตุนพอแมพันธุปลาเสือตอใหมีความพรอมในการผสมพันธุ ดวยการ

ฉีดฮอรโมนสังเคราะห Buserelin Acetate รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone โดยใชพอแมพันธุจํานวน 6 คู 

มาฉีด Buserelin Acetate ที่อัตรา 20 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมพันธุ 1 กิโลกรัม รวมกับ Domperidone 10 มิลลิกรมั

ตอน้ําหนักแมพันธุ 1 กิโลกรัม เวนระยะ 12 ชั่วโมง จึงฉีดเข็มที่สอง ที่อัตรา 40 ไมโครกรัมตอน้ําหนักแมพันธุ 

1 กิโลกรัม รวมกับ Domperidone 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักแมพันธุ 1 กิโลกรัม สวนเพศผูฉีดเพียงครั้งเดียว 

ดวย Buserelin Acetate ท่ีอัตรา 40 ไมโครกรัมตอน้ําหนักพอพันธุ 1 กิโลกรัม Domperidone 10 มิลลิกรัม

ตอน้ําหนักพอพันธุ 1 กิโลกรัม แลวปลอยใหพอแมปลาผสมกันเองในถังไฟเบอรขนาด 2 ลูกบาศกเมตร ถังละ 1 คู 

พบวา หลังจากฉีดฮอรโมนแลว 30 ชั่วโมง มีแมพันธุที่วางไขเพียง 1 ตัว และไขไมฟกเปนตัว 
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 พฤตกิรรมการผสมพันธุวางไขของปลาเสือตอลายเล็ก 

 พฤติกรรมการผสมพันธุวางไขของปลาเสือตอลายเล็กในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร พบวา

พอแมปลาจะเริ่มผสมพันธุในตอนหัวค่ํา เวลาประมาณ 19.00 น. ในวันที่มีอากาศมืดครึ้ม อุณหภูมิน้ําประมาณ 

27 – 28 องศาเซลเซียส เริ่มจากปลาเพศผูและเพศเมียจะวายเคลาเคลียและรัดกัน โดยปลาเพศเมียจะปลอยไข

และปลาเพศผูจะปลอยน้ําเชื้อสีขาวขุนออกมาผสมกับไข จากนั้นไขของปลาเสือตอจะลอยตัวกระจายขึ้นผิวน้ํา 

ไขปลาเสือตอลายเล็กมีลักษณะเปนไขลอย สีเหลืองใส มีหยดน้ํามันขนาดใหญ เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร 

แมปลาขนาดความยาว 15 เซนติเมตร น้ําหนัก 300 กรัม วางไขประมาณ 20,000 ฟอง ไขที่ไดรับการผสมจะมีน้ําหนัก

มากกวาไขที่ไมไดรับการผสม โดยไขที่ไดรับการผสมหรือไขที่มีการพัฒนาจะลอยปริ่มๆ น้ํา สวนไขที่ไมไดรับการผสม

จะลอยอยูผิวนํ้า โดยมีอัตราการฟกประมาณรอยละ 95 (ยงยุทธ และบุญยืน, 2527) 

 พฒันาการของคพัภะและลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

 ยงยุทธ และบุญยืน (2557) รายงานวา ไขปลาเสือตอลายเล็กเปนไขลอย ลักษณะกลม มีสีเหลือง 

มีหยดน้ํามัน (Oil drop) ขนาดใหญ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 มิลลิเมตร ไขจะฟกเปนตัวในเวลา 15 – 17 ชั่วโมง 

ที่อุณหภูมิน้ํา 28 องศาเซลเซียส ลูกปลาระยะแรกจะหงายทองเอาสวนของถุงอาหารสํารอง (Yolk sac) ข้ึน 

การเคลื่อนไหวใชสวนหางโบกไปมาลองลอยในน้ํา ลูกปลาอายุ 1 วัน จะมีความยาวทั้งตัวประมาณ 0.15 เซนติเมตร 

ตาและปากอยูระหวางการพัฒนา เสนเลือดตามลําตัวเริ่มปรากฎชัดเจนข้ึน วายน้ําเคลื่อนตัวในแนวดิ่งตามกระแสน้าํ 

อายุ 2 – 3 วัน มีขนาดยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร เสนเลือดตามลําตัวปรากฎมากข้ึน ตาและปากมีวิวัฒนาการ

สมบูรณ ถุงอาหารสํารองยุบเกือบหมด ลูกปลากินตัวออนของแพลงกตอนสัตวเปนอาหาร เริ่มปรากฎฟนเขี้ยว 

(Canine teeth) ใหเห็น กระเพาะลม (Air bladder) ปรากฎชัดเจน และลําตัวมีสีน้ําเงิน อายุ 5 วัน ลูกปลากินตัวออน

แพลงกตอนสัตวและไรแดงเปนอาหาร หยดน้ํามันในชองทองมีขนาดเล็กลง ลําตัวมีความยาว 0.3 – 0.4 เซนติเมตร 

อายุ 7 วัน มีขนาดยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร หยดน้ํามันในชองทองหายไป กินไรแดงเปนอาหารได อายุ 13 วัน 

ลูกปลากินไรแดงไดดี มีขนาดยาวประมาณ 0.6 – 0.7 เซนติเมตร และมีลักษณะเหมือนพอแมพันธุแตลําตัว

ยังคงเปนสีน้ําเงนิ อายุ 30 วัน มีขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีลักษณะเหมือนพอแมพันธุทุกประการ 

ตลอดจนมีสีตามลําตัวเปนสีเหลืองสลับดําเห็นไดชัดเจน 

 การอนุบาลลกูปลาเสือตอลายเลก็ 

 ยงยุทธ และคณะ (2525) ทดลองอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กที่เพ่ิงฟกออกจากไข โดยนํามาไว

ในตูกระจก กระชังผาโอลอนแกว และบอซีเมนต ใชนมผงผสมไขแดงตม น้ําเขียว แพลงกตอนสัตว และไรแดงเปนอาหาร 

ผลการทดลองพบวาลูกปลาทยอยตายจนหมด เมื่อลูกปลามีอายุเพียง 4 – 9 วัน สวนลูกปลาที่อนุบาลในบอซีเมนต 

พบวามีอัตรารอดตายเพียงรอยละ 1 – 2 เทานั้น 

 ยงยุทธ และคณะ (2526) อนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กอายุ 3 วัน โดยปลอยลงอนุบาลในบอซีเมนต

ขนาด 4 ตารางเมตร ที่มีดินปนทรายที่พ้ืนบอหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ใหนมผงผสมไขแดงตม ตัวออน

แพลงกตอนสัตว และไรแดงขนาดเล็กเปนอาหาร ในอัตรา 3 ครั้งตอวัน เมื่ออนุบาลครบ 30 วัน จึงตรวจสอบอัตรารอด

ของลูกปลา พบวาลูกปลาที่ปลอยลงอนุบาลความหนาแนน 15 – 200 ตัวตอบอ มีอัตรารอดรอยละ 12.0 – 16.5 
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และยังพบวาลูกปลาอาย ุ2 วัน มีพฤติกรรมการกินแบบวายโฉบหาอาหาร เม่ือลูกปลาอาย ุ4 – 6 วัน จะมีความวองไว

ปราดเปรียวในการวายจับกินตัวออนของแพลงกตอนสัตวในระดับกลางน้ํา จนถึงอายุ 7 วัน จึงวายโฉบหาอาหาร

ที่พ้ืนกนบอ 

 ยงยุทธ และบุญยืน (2527) ทดลองอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กอายุ 4 – 5 วัน ไปอนุบาลในบอซเีมนต

ขนาด 4 ตารางเมตร ที่มีดินปนทรายที่พ้ืนบอหนาประมาณ 10 เซนติเมตร จํานวน 5,000 ตัวตอบอ 

เปรียบเทียบกับการอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 4 ตารางเมตร ที่ไมมีดินที่พื้นบอ จํานวน 5,000 ตัวตอบอ และอนุบาล

ลูกปลาในบอดินขนาด 400 ตารางเมตร จํานวน 20,000 ตัว โดยใหไขแดงตม ตัวออนแพลงกตอนสัตว และไรแดง

เปนอาหาร เมื่ออนุบาลจนอายุครบ  30 วัน พบวาลูกปลาที่อนบุาลในบอซีเมนตที่ไมมีดินที่พ้ืนบอไมมีลูกปลา

เหลือรอดเลย แตลูกปลาที่อนุบาลในบอซีเมนตท่ีมีดินปนทรายท่ีพื้นบอ พบวามีอัตรารอดตายรอยละ 9.48 

สวนลูกปลาที่อนุบาลในบอดินมีอัตรารอดตายรอยละ 8.61 

 ยงยุทธ และคณะ (2531) ยังไดทดลองอนุบาลลูกปลาเสอืตอลายเล็กในบอซีเมนต ที่มีดินที่พ้ืนบอ

หนาประมาณ 10 เซนติเมตร ดวยอาหารเม็ดและแดฟเนีย เปนเวลา 15 วัน พบวาอัตราการรอดตายมีชวงกวาง 

ตั้งแตรอยละ 10.5 – 45.5 (เฉลี่ยที่รอยละ 25) หลังจากนั้นจึงรวบรวมลูกปลาที่เหลือรอดมาอนุบาลตอ โดยใชแดฟเนีย 

(Daphnia spp.) เปนอาหารเพียงอยางเดียว ตอเนื่องอีก 15 วนั พบวามีอัตราการรอดตายสูงถึงรอยละ 88.2 – 97.3 

 สุอินทร และนาวิน (2537) อนุบาลลูกปลาดวยไขแดงตมสุกผสมสไปรูไลนาผง โรติเฟอร ไรแดง 

ลูกกุงฝอย และปลาขนาดเล็ก เมื่อลูกปลามีอายุครบ 4 เดือน พบวามีลูกปลาเหลือรอดเพียง 230 ตัว 

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการผลิตปลาเสือตอลายเล็ก 

 แนวคิดของการวิจัยเพ่ือใหไดวิธีการผลิตปลาเสือตอลายเล็กอยางมีประสิทธิภาพ และเขาสูระบบ

เชิงพาณิชยในครั้งนี้ เพ่ือสนองเจตนารมณแหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 หมวด 2 การบริหารจัดการ
ดานการประมง มาตรา 24 (2) แนวทางการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใหกลับสูสภาวะปกติตามธรรมชาติ และหมวด 6 
การสงเสริมการเพาะเลี้ยง มาตรา 73 เพื่อเปนแหลงผลผลิตของสัตวน้ําอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค

ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหเกิดความยั่งยนืโดยคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในระยะยาว และการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ 
 การที่คณะผูวิจัยเลือกวิจัยปลาเสือตอลายเล็ก แมวาปลาชนิดนี้ในธรรมชาติของไทย มีรายงานการพบ

ในแมน้ําสายหลักที่ไหลพาดผานจังหวัดนครพนม มุกดาหาร (แมน้ําโขง) และอุบลราชธานี (แมน้ํามูลและโขง) 
ซึ่งแมน้ําดังกลาวถูกจัดอยูในลุมน้ําโขง จึงจัดเปนปลาเฉพาะถิ่น (ลุมน้ําโขง) แตการคาดหวังประโยชนที่จะไดรับ
จากผลงานวิจัยครั้งนี้ ไมเพียงคาดหวังแคสามารถผลิต/ปลอยคนืกลับสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อดํารงความหลากหลาย

ทางชีวภาพในการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กไมใหสูญพันธุจากประเทศไทยเพียงเทานั้น คณะผูวิจัยยังคาดหวัง
ใหเกษตรกรและผูสนใจ สามารถนําผลท่ีไดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ไปสรางอาชีพและรายไดในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอ
ลายเล็กเชิงพาณิชยอีกดวย เพราะปลาชนิดนี้ เปนปลาน้ําจืดสวยงามทีม่าทดแทนปลาเสือตอลายใหญ จึงเปนที่ตองการ

ของตลาดปลาสวยงามทั้งในและตางประเทศในปจจุบัน โดยนักเลี้ยงนักเลี้ยงปลาใหความสนใจและไดรับความนิยม
ติดอันดับตนๆ 
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 การวิจัยการผลิตปลาเสือตอลายเล็กเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการคา ทีส่ามารถถายทอดเพื่อเปนแนวทางการ

สรางรายแกเกษตรกรและนักลงทุน และเปนแนวทางการผลิตเพ่ือปลอยทดแทนในแหลงน้ําธรรมชาตินั้น ตองดําเนินการ

ตั้งแตการเตรียมพอแมพันธุเพ่ือใหเจริญพันธุในที่กักขังจนสามารถเพาะพันธุได โดยมีผลผลิตที่อัตรารอดสูง 

และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวยทฤษฎี ดังนี้ 

 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาของไขและน้ําเชือ้ 

 ปจจัยที่เปนแรงผลักดันทําใหปลาพรอมที่จะเจริญพันธุ มาจาก 3 ปจจัยที่สําคัญ ไดแก อาหาร 

เพ่ือการเตรียมความพรอมของไขและน้ําเชื้อกอนฤดูผสมพันธุ ฮอรโมนเพศซึ่งไปกระตุนใหรังไขผลิตไขและอัณฑะ

ใหผลิตน้ําเชื้อที่สมบูรณ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการอยูรอดของลกูปลาวัยออน ซึ่งจะสอดคลองกับจังหวะ

การทํางานของสรีระภายในเพ่ือการเจริญพันธุ 

 ในธรรมชาต ิปลาจะไดรับสารอาหารตางๆ ที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ปลาสามารถ

เลือกกินอาหารตามปริมาณและความตองการ ซึ่งไมมากหรือนอยเกินไปเพื่อการเตรียมความพรอมของไขและน้ําเชื้อ

กอนถึงฤดูผสมพันธุ เมื่อสภาพแวดลอมมีความเหมาะสมตอการอยูรอดของลูกปลาวัยออน พอแมปลาจะผสมพันธุวางไข

เองตามธรรมชาติ แตเม่ือนํามาเลี้ยงในที่กักขัง พอแมพันธุจะถูกจํากัดดวยชนิดของอาหารทีใ่ชเลี้ยง โดยสวนใหญ

จะใชเปนลูกปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยง ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอการเจริญพันธุ ทั้งความดกของไข ขนาดของไข 

และอัตราการปฏิสนธิ (สุพิศ, 2548) 

 การนําพอแมพันธุมาเลี้ยงไวในที่กักขัง ที่ผิดไปจากธรรมชาติของปลา จะทําใหปลาเกิดสภาวะเครียด 

ปลาจะหลั่งฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol hormone) ซึ่งจะสงผลตอระบบภูมิคุมกันและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะ

การพัฒนาระบบสืบพันธุ โดยฮอรโมนคอรติซอลจะทําใหระดับฮอรโมนเอสตราดิออล (Oestradiol hormone) 

ในเลือดลดลง และเปนตัวยบัยั้งการหลั่งฮอรโมนโกนาโดโทรปน (Gonadotropin hormone) ในสมอง ซึ่งมีผล

ตอการยับยั้งกลไกในการผลิตเซลลสืบพันธุ ทําใหการพัฒนาของไขและน้ําเชื้อที่ไมสมบูรณ (วันทนีย, 2543) 

 ทั้งสองปจจัยที่กลาวมาขางตน เปนปจจัยภายในตัวปลา สวนปจจัยภายนอกทีแ่รงผลักดันใหปลา

พรอมที่จะเจริญพันธุ ไดแก สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการอยูรอดของลูกปลาวัยออน ซึ่งก็คือฤดูกาลตามธรรมชาติ

ที่สอดคลองกับจังหวะการทํางานของสรีระภายในเพ่ือการเจริญพันธุนั่นเอง โดยปลาแตละชนิดจะใชระยะเวลา

ในการเตรียมการท่ีแตกตางกัน คือมีการสรางไขและน้ําเชื้อเพื่อเตรียมความพรอมไวกอน เม่ือถึงชวงฤดูผสมพันธุ 

ไขและน้ําเชื้อก็จะสมบูรณพอดี ปลาในเขตรอนสวนมากจะผสมพันธุวางไขในชวงฤดูฝน (อุทัยรัตน,2531) อุณหภูมิ

และชวงแสงก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญพันธุ โดยท่ีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะกระตุนการเจริญของไข แตจะยับยั้ง

การเจริญเมื่ออุณหภูมิต่ํา (อุทัยรัตน, 2538) รวมถึงปริมาณน้ําฝนในรอบปก็มีบทบาทตอวงจรสืบพันธุอีกดวย 

(ภานุ และคณะ, 2539) คาความเปนกรดเปนดาง (pH) และปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved oxygen) 

ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญของไขและน้ําเชื้อ โดยทีน่้ําทีม่ีสภาพเปนกรดจะมีผลทําใหเลือดปลา

เปนกรดไปดวย ปลาจึงรับออกซิเจนไดนอยลงจนไมเพียงพอ ทําใหไมมพีลังงานไปสรางเซลลสืบพันธุ หาก pH 

ต่ําถึง 4.5 การสรางไขของปลาเพศเมียจะลดลงถึงรอยละ 91.8 (อุทัยรัตน, 2538) 
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 วิธีการเพาะพันธุปลา 

 การเพาะพันธุปลา เปนวิธีการแกปญหาดานการผลิต โดยใชการเลียนแบบ ปรุงแตง และกระตุนใหปลา

วางไขตามท่ีตองการไดสําเร็จ ซึง่ปลาแตละชนิดจะมีวิธีการปฏบิัติที่แตกตางกันไป เชน วิธแีบบธรรมชาต ิโดยปลอยให

ปลาวางไขเองในบอ และ วิธีผสมเทียม โดยการจับปลาเพศผูและเพศเมียท่ีมีน้ําเชื้อและไขที่สมบูรณ มารีดน้ําเชื้อ

และไขเขาผสมกันในภาชนะ (วิทย, 2521) สวนวธิกีารกระตุนใหพอแมพันธุมนี้ําเชื้อและไขที่สมบูรณนั้น จะใช 

วิธคีวบคุมธรรมชาต ิ โดยการปลอยใหปลาผสมพันธุวางไขในบอที่มีการตระเตรียมสิ่งเลียนแบบธรรมชาติไวพรอม 

แตวิธีทีน่ิยมในปจจุบัน คือ การใชฮอรโมนกระตุน ซึ่งเปนวิธทีีม่ีประสิทธิภาพสูง กระทําไดกับปลาเกือบทุกชนิด 

โดยเฉพาะกับปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและปลาที่นําเขาจากตางประเทศ ที่สวนใหญสามารถพัฒนาน้ําเชื้อและไข

ใหสมบูรณไดในที่กักขัง แตแมพันธุไมมีการวางไข 

 ฮอรโมนที่ใชในการเพาะพันธุปลา 

 ชนิดของฮอรโมนที่นิยมใชในการเพาะพันธุปลาในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 3 กลุมดวยกัน 

ไดแก ฮอรโมนจากตอมใตสมอง ฮอรโมนสกัด และฮอรโมนสังเคราะห (สุจินต,2534) ดังนี ้

 ฮอรโมนจากตอมใตสมอง (Pituitary gland) ตอมใตสมองของปลามีลักษณะกลม ขนาดเล็ก สีขาวอมชมพู 

อยูใตสมองสวนไฮโปธาลามัส ในตอมใตสมองจะมีฮอรโมนหลายชนิดสะสมอยูรวมทั้งฮอรโมน Gonadotropin 

ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการทํางานของรังไขและอัณฑะ ตอมใตสมองสามารถใชเพาะพันธุปลาไดเกือบทุกชนิด การใช

ฮอรโมนจากตอมใตสมอง อาจใชตอมใตสมองจากปลาชนิดอื่นที่มีความสมบูรณเพศ เชน ตอมใตสมองปลาไน 

ซึ่งสามารถนําไปใชกับปลาไดทุกชนิด สําหรับระดับความเขมขนของฮอรโมนที่ใชแตกตางกันไปในปลาแตละชนิด 

จะขึ้นอยูกับชนิดปลา เชน ปลาที่มีไขครึ่งจมครึ่งลอย จะฉีดฮอรโมนในระดับความเขมขนต่ํา สวนปลาที่มีไขติด 

จะใชในระดับความเขมขนสูง เปนตน สวนฮอรโมนที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก ฮอรโมนสกัดจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

(Human Chorionic Gonadotropin; HCG) ที่ใชชื่อทางการคาวา Buserelin acetate (BUS) และ ฮอรโมนสังเคราะห 

(Luteinizing Hormone-Releasing Hormone and its analogue; LHRHa) ท่ีใชชื่อทางการคาวา Suprefact 

เปนฮอรโมนสังเคราะหที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนการตกไขของปลา เพราะวิธีใชสะดวก งายตอการปฏิบัติ 

และใชในปริมาณนอย (วัฒนะ, 2532) ซึ่งจะตองใชรวมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone หรือมีชื่อการคาวา Motilium 

แตฮอรโมนสังเคราะหนี้ มีระยะระหวางการฉีดจนถึงข้ันตกไข (Latency period) คอนขางยาว จึงนิยมแบงการฉีด

ออกเปน 2 เข็ม จะไดผลดีกวาการฉีดฮอรโมนท้ังหมดในครั้งเดียว ระดับฮอรโมนที่เหมาะสมจะแตกตางกันไป

ในปลาแตละชนิด และหากฉีดฮอรโมนในระดับที่สูงเกินไปจะมีผลในทางยับยั้งการตกไข (อุทัยรัตน,2531) 

 วิธีการใชฮอรโมนเรงไขและน้ําเชือ้ใหสมบูรณ 

 วิธีปฏิบัติในการใชฮอรโมนเรงพัฒนาการของไขและน้ําเชื้อ ที่ผานมา มักใชการผสมในอาหารแลว

นํามาใหปลากิน หรือการฉีดฮอรโมนในตัวปลาโดยตรง ซึ่งการแบงฉีดฮอรโมนออกเปนระยะ พอแมพันธุปลาที่สวนใหญ

มักจะเครียดหรือตายในที่สุด ตอมา Moore (1981) เริ่มคิดคนวิธีการฝงฮอรโมนสังเคราะห Crystalline testosterone 

ที่บรรจุใน Silastic capsule ในตัวปลา เพ่ือกระตุนการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุของพอแมพันธุปลาอยางชาๆ ในการ

แกปญหาแทนการแบงฉีดฮอรโมนปนระยะ พบวาฮอรโมนสังเคราะหที่ฝงในตัวปลาคอยๆ ปลดปลอยออกมาทีละนอย
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ไดมากกวา 1 ป Crim และคณะ (Crim et al., 1983; Weil and Crim, 1983; Crim and Glebe, 1984) 

ทดลองใชฮอรโมนสังเคราะห LHRH-a ที่อัดเม็ดรวมกับ Cholesterol แทนการใช Silastic capsules โดยทดลองฝงใน

ปลานวลจันทรน้ําจืด พบวาฮอรโมนสังเคราะหอัดเม็ดสามารถปลดปลอยสูตัวปลาทีละนอยได 2 – 3 เดือน ทําใหคุมคา 

เมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจายในการเตรียมปลาจนไดเปนพอแมพันธุดวยวิธีการฉีดฮอรโมนสังเคราะหโดยตรง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีของปลาท่ีมีราคาแพงหรือมีคุณคาทางเศรษฐกิจ (Lam, 1982; Lee and Tamaru, 1988; 

Bry et al., 1989; Harmin and Crim, 1992) ตอมา Lee และคณะ (Lee et al., 1989) พัฒนาใชฮอรโมนสังเคราะห 

17a-methyltestosterone (17a-MT) รวมกับ LHRH-a อัดเม็ดรวมกับ Cholesterol เพ่ือใหไดผลดีข้ึน การฝง

ฮอรโมนสังเคราะหจึงเปนวิธีท่ีไดผลดีและนิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน (Zohar and Mylonas, 2001) 

 วิธีการศึกษาขนาด ชนิดของอาหาร พัฒนาการของกระเพาะ และระบบทางเดินอาหารในลูกปลาวัยออน 

 Shirota (1970) พิจารณาขนาดและชนิดของอาหารที่จะใชอนุบาลลูกปลาอยางเหมาะสม ดวยวิธีการ

วัดขนาดปากลูกปลาวัยออนภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง โดยคํานวนความกวางของปากลูกปลาวัยออน (D) 

จากรากกําลังสองของสองเทาของความยาวขากรรไกรบน (AB) หรือ D = √2AB 

 Dabrowski and Culver (1991) จําแนกประเภทของลูกปลา ตามรูปรางของทางเดินอาหาร

และน้ํายอยที่หลั่งออกเปน 3 กลม ไดแกกลุมปลาที่มีกระเพาะอาหารตั้งแตเกิด กลุมปลาที่ตองใชเวลาพัฒนา

อวัยวะในการยอยอาหาร และปลาที่ไมมีกระเพาะอาหารตลอดทั้งชีวิต 

 Stoband and Kroon (1981) ศึกษาการพัฒนาของกระเพาะอาหารของปลาดุก Clarias lazera 

พบวากระเพาะอาหารของลูกปลาวัยออนแบงออกเปน 2 สวน ไดแกสวน Corpus ที่ประกอบดวย Mucus 

เรียงตัวกันที่บริเวณเยื่อบุผิวดานนอก และมีระบบ Tubular gland ซึ่งประกอบดวย Gland cell เพียงชนิดเดียว

ทําหนาที่หลั่งน้ํายอยท่ีเปนสารจําพวก Pepsinogen และ HCl ออกมา อีกสวนหนึ่งไดแก Pylorus ซึ่งเปน

กระเพาะอาหารที่พัฒนาขึ้นมาภายหลัง พบวาไมมีระบบ Tubular gland โดยถือวาเริ่มตนทํางานของกระเพาะอาหาร

ของลูกปลาวัยออน จะเริ่มจาก Gland cell พัฒนาสมบูรณจนสามารถหลั่งน้ํายอยออกมาได 

 วิธีการศึกษาพัฒนาการของกระเพาะและระบบทางเดินอาหารในลูกปลาวัยออน นิยมใชสียอมกระเพาะ

และระบบทางเดินอาหารเพื่อตรวจหาการหลั่งน้ํายอยครั้งแรกของลูกปลาวัยออน ดวยสียอม Periodic Acid Schiff 

(PAS) ตามวิธีของ Luna (1968) หรือสียอม Harris Hematoxylin and Eosin (H&E) ตามวิธขีอง Humason (1979) 

ซึ่งปจจุบันนิยมใชสียอม PAS (สุปราณี และคณะ, 2531; ดาราวรรณ, 2538; หทัยรัตน, 2541) เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี

ในการยอมเนื้อเยื่อของเซลลที่มีองคประกอบภายในเปนสารจําพวกคารโบไฮเดรต ที่เกิดข้ึนหลังจากการหลั่งน้ํายอย

ของกระเพาะอาหารเปนครั้งแรก (จรีภรณ และสุริยัน, 2551) 

 สุปราณี และคณะ (2531) ศึกษาพัฒนาการของกระเพาะและระบบทางเดินอาหารในลูกปลาบึก 

พบวาลูกปลาบึกใชเวลา 8 – 9 วัน กระเพาะอาหารจึงมีการพัฒนาสมบูรณ ในขณะที่ลูกปลากดเหลืองเริ่มหลั่งน้ํายอย

เมื่ออายุ 4 วัน (หทัยรัตน, 2541) และลูกปลาชะโอนหลั่งน้ํายอยครั้งแรกเมื่ออายุ 5 วัน (จรีภรณ และสุริยัน, 2551) 

สวนลูกปลามาที่เปนปลาวงศเดียวกันกับปลาเสือตอ เริ่มพบ Gastric gland ในสวน Corpus เมื่อลูกปลามามีอายุ 16 วัน 

และผนังกระเพาะอาหารของลูกปลามาเริ่มแบงออกเปนชัน้ๆ อยางชัดเจนเมื่ออายุครบ 20 วัน (ดาราวรรณ, 2538) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 แมวากรมประมงไดทดลองเพาะขยายพันธุปลาเสือตอลายเล็กตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา แตก็

ยังไมสามารถอนุบาลลูกปลาใหไดจํานวนมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ความพรอมของพอแมพันธุ  

สุขภาพของลูกปลา คุณภาพน้ํา และคุณภาพอาหาร ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี ้จึงมุงเนนใหไดวิธีการเลี้ยงพอแมพันธุ

ใหเจริญพันธุในที่กักขัง จนกระทั่งไดวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก และตนทุนการผลิต

ปลาเสือตอลายเล็กเพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงการคา และจัดทําเปนรายงาน เพ่ือเผยแพรใหแกหนวยงาน ผูประกอบการ 

และเกษตรกร นําไปใชในการผลิตเชิงพาณิชยตอไป โดยกรอบแนวคดิในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

รวมรวมพนัธุปลาจากธรรมชาต ิ

การศึกษาอายุของปลาวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ 

การเพาะพันธุ 

ฉีดกระตุน 

ดวยฮอรโมน 

ฝงฮอรโมน 

รวมกับการฉดีฮอรโมนกระตุน 

พัฒนาการของคัพภะ 

และลูกปลาวัยออน 

พัฒนาการของระบบทางเดินอาหารของ

ลูกปลาวัยออน 

อาหารที่เหมาะสม 

ตอลูกปลาวัยออน 

การอนุบาลลูกปลาวัยออน 

แดฟเนีย 

 

โรติเฟอร ไรแดง 

 

ไรน้ําเค็ม 

วิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก 

การเลี้ยงปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

ตนทุนการผลิตปลาเสือตอลายเลก็เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการคา 

ปลอยตามธรรมชาต ิ ฝงฮอรโมนกระตุน 
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วิธีดําเนินการ 

สถานท่ีและระยะเวลาในการวิจัย 

 สถานท่ีทําการทดลอง 

 งานวิจัยครัง้ เริ่มดําเนนิการต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยเลือก

ดําเนินการในพ้ืนที่ลุมน้ําที่แตกตางกัน 4 จุดทดลอง ไดแกศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร (ลุมน้ําโขง) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก (ลุมน้ํานาน) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท (ลุมน้ําเจาพระยา) และ

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี (ลุมน้ําทาจีน) ซึ่งแตละศูนยฯ มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการทดลองเลี้ยง 

เพาะ และอนุบาล ที่คลายคลึงกัน แตอาจมีบางจุดหรือบางอุปกรณที่ถูกพัฒนาหรือดัดแปลงตามภารกิจท่ีแตกตางกัน 

จึงตองมีการปรับปรุงสถานท่ีจุดทดลองใหอยูภายใตระบบเดียวกัน ดังนี ้

 ระบบพัก/กักกนัโรค 

 ปรับปรุงระบบที่ใชเพ่ือพักพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กที่รวบรวมจากธรรมชาติ เพ่ือกําจัดปรสิตภายนอก 

ปรับสภาพปลา และเฝาระวัง/รกัษาโรค ที่อาจติดมากับพอแมพันธุปลาจากธรรมชาติ กอนจะนําเขาสูระบบการทดลอง 

โดยกําหนดองคประกอบและระบบ ดังนี้ 

 - บอพักน้ํา ใชเตรียมน้ําดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ตัน มีระบบการใหอากาศผานน้ํา

อยางท่ัวถึง เพ่ือการเปลี่ยนถายนํ้าในบอพัก/กักกันโรค ตลอดจนการทดลองเลี้ยง เพาะพันธุ และอนุบาลลูกปลา

ทั้งหมดของงานวิจัย 

 - บอพัก/กักกันโรค เปนบอซีเมนตขนาดไมนอยกวา 4 ตารางเมตร ท่ีอยูในโรงเรือน ตองปผูนัง

และพ้ืนบอดวยกระเบ้ืองหรือทาดวยสีอะคลีลิก เพ่ือปองกันไมใหพอแมพันธุปลาเกิดบาดแผลจากการวายเสียดสี

กับบอ และปองกันการหมักหมมของเชื้อโรค มีระบบการใหอากาศผานน้ําอยางทั่วถึง มีระบบน้ําหมุนเวียน

ตลอดท่ัวบอ สามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก และมีทอเซลโลกรีต (ทอใยหิน) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 

6 นิ้ว วางเอียงทํามุม 60 องศา ที่มุมบอทั้ง 4 มุม เพ่ือเปนที่อยูอาศัยใหพอแมพันธุปลาใชเปนท่ีหลบซอน 

 ระบบเลี้ยงพอแมพันธุ 

 เมื่อไมพบปรสิตภายนอกท่ีเกาะตามตัวพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กจากธรรมชาติ ไมพบพอแมพันธุ

ตายอยางตอเนื่อง และพอแมพันธุเริ่มกินลูกปลานิลกุงฝอยที่ใหเปนอาหารแลว จึงใชบอและอุปกรณของระบบ

พัก/กักกันโรค (ทั้งบอพักน้ํา และบอพัก/กักกันโรค) เพื่อปรับเปลี่ยนเปนระบบเลี้ยงพอแมพันธุ 

 ระบบเพาะลูกปลา 

 จุดทดลองทั้ง 4 จุด ตองมบีอเพาะพันธุที่อยูในโรงเรือน เปนบอซีเมนตหรือถังไฟเบอร ปริมาตร

ไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร มีระบบการใหอากาศผานน้ําอยางทั่วถึง มีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ และ

สามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด 

 ระบบอนุบาลลูกปลา 

 ประกอบดวยบออนุบาลลูกปลา เปนบอซเีมนตขนาดประมาณ 4 – 6 ตารางเมตร จํานวนไมนอยกวา 

12 บอ อยูในโรงเรือนเดียวกัน ตองปผูนังและพ้ืนบอดวยกระเบื้องหรือทาดวยสีอะคลีลิกเพ่ือปองกันการหมักหมม 
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ของเชื้อโรค มีระบบการใหอากาศผานน้ําอยางทั่วถึง มีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ สามารถเปลี่ยนถายน้ํา

ไดสะดวก และมีทอเซลโลกรีต (ทอใยหิน) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว วางเอียงทํามุม 60 องศา 

ที่มุมบอทั้ง 4 มุม เพ่ือใหลูกปลาใชเปนที่หลบซอน และตองมีหองปฏิบัติการอาหารมีชีวิตสัตวน้ําวัยออน เปนหอง

ที่สามารถขยายพันธุโรติเฟอร ไรแดง และสามารถเพาะฟกไรน้ําเค็ม ใหมีจํานวนเพียงพอตอการอนุบาลลูกปลา

ในระหวางการทดลอง 

ระยะเวลาในการวิจัย 

 เนื่องจากวัตถุประสงคของการวจิัยครั้งนี ้ เพ่ือใหไดวิธีการผลิตปลาเสือตอลายเล็กอยางมีประสิทธิภาพ 

และเขาสูระบบเชิงพาณิชย (Goal: G) คณะผูวิจัยจึงกําหนดระยะเวลาการวิจัยรวมทั้งสิ้น 3 ป โดยกําหนด

หัวขอการวิจัยเปน 4 ขอ เริ่มจาก (Start: S) พัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

(Broodstock: B) จะใชระยะเวลาประมาณ 12 – 18 เดือน แบงเปน 3 ระยะ โดยปรับปรุงสถานที่สําหรับเลี้ยงพอแมพันธุ

และอนุบาลลูกปลาสําเร็จ (B1) ตามดวยการนําพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กจากแมน้ําโขงมาเลี้ยงในท่ีกักขัง (B2) 

และจะสิ้นสุดเมื่อไดวิธีการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง (B3) 

 หัวขอการวิจัยขอ 2 เรื่องพัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็กใหมีประสิทธิภาพ 

(Hatchery: H) เปนการตอชวงจาก B3 แบงเปน 3 ระยะ เริ่มจากการนําพอแมพันธุปลามาทดลองเพาะ (H1) 

และในระยะท่ีสองจะไดขอมูลการพัฒนาของคัพภะและลูกปลาวัยออน รวมถึงพัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร

ของลูกปลาวัยออน (H2) จนกระทั่งไดวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H3) จึงจะสิ้นสุดการวิจัย 

คาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 12 – 18 เดือน 

 หัวขอการวิจัยขอ 3 เรื่องพัฒนาเทคนิคและวิธีการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กใหมีอัตรารอดสูง 

จะเนนไปที่อาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาวัยออน (Feed: F) แบงเปน 2 ระยะ โดยตอชวงจาก H1 ดวยการ

นําลูกปลาที่ไดมาศึกษาอาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาวัยออน (F1) จนไดอาหารที่เหมาะสม (F2) จึงใชเปน

ขอมูลประกอบกับวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H3) คาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 

12 – 18 เดือน เชนกัน 

 สวนหัวขอการวิจัยขอ 4 เปนเรื่องตนทุนการผลิตปลาเสือตอลายเล็กเพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงการคา 

(Cost: C) โดยจะเก็บขอมูลตนทุนการผลิตทุกข้ันตอน ตั้งแต S จนถึง H3 เมื่อไดขอมูลตนทุนการผลิตปลาเสือตอ

ลายเล็ก (C1) แลว จึงจะสิ้นสุดการวิจัย (Goal) คาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 30 – 36 เดือน 

 การแบงผลผลิตของการดําเนินโครงการ และระบุผลผลิตของงาน (Output)  พรอมกับระยะเวลา

ในการวิจัยในแตละหัวขอการวิจัย ที่กลาวมาขางตน เพื่อใชในการบริหารโครงการ ในรูปแบบ Mile stone ดังแสดง

ในภาพที่ 4 
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เดือน 
หัวขอการวิจัย 

เปาหมาย 
B H F C 

0  S เริ่มโครงการ 
  
    

  B1 ปรับปรุงสถานที่สําหรบัเลี้ยงพอแมพันธุและอนุบาลลกูปลาสําเรจ็ 

    
1 – 6    

 B2 ไดพอแมพันธุปลาเสอืตอลายเล็กจากแมน้ําโขงมาเลี้ยงในที่กักขัง 

    
    
    
6 – 12    

   
    
    

  B3 ไดวิธีการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

12 – 18  H1 เริ่มดําเนินการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก 

   
  H2 ไดขอมูลพัฒนาการของคัพภะและระบบทางเดินอาหารของลกูปลาวยัออน 

  F1 เริ่มดําเนินการศกึษาอาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาวยัออน 

    
18 – 24    

   
    
    
  F2 ไดอาหารที่เหมาะสมตอการอนบุาลลูกปลาเสือตอวัยออน 

24 – 30    
 H3 ไดวิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก 

    
    

     C1 ไดขอมูลตนทุนการผลิตปลาเสือตอลายเล็ก 

    
30 – 36  Goal ไดวิธีการผลิตปลาเสือตอลายเล็กอยางมีประสิทธภิาพ 

   และเขาสูระบบเชิงพาณิชย 

 

ภาพที่ 4 แผนและขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ในระยะเวลา 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 Goal 

 
H3 

 
B3 

 
F2 

 
H2 

 
B2 

 
B1 

 
H1 

 F1 

 S 

 
C1 
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การรวบรวมพันธุปลาจากธรรมชาตเิขาสูที่กักขัง 

 แหลงพอแมพันธุ 

 รวมรวมพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กจากแมน้ําโขง เขตจังหวัดนครพนม (K1) และแมน้ํามูล เขตจังหวัด

อุบลราชธาน ี(M1) เพ่ือนํามาเขาสูระบบพัก/กักกันโรคของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมกุดาหาร 

 การเฝาระวัง/รักษาโรค 

 พอแมพันธุทีร่วบรวมได จะนํามาเขาสูระบบพัก/กักกันโรค โดยใชบอซีเมนตขนาดกวาง 2 เมตร 

ยาว 3 เมตร คิดเปนพื้นที่ผิวน้ํา 6 ตารางเมตร ใสน้ํา (ที่ฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 ppm) สูง 0.75 เมตร คิดเปน

ปริมาตรน้ํา 4.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 6 บอ ทุกบอมีระบบการใหอากาศอยางท่ัวถึง และมีทอเซลโลกรีต

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ววางเอียงทํามุม 60 องศา ทั้ง 4 มุม กําหนดความหนาแนนของปลาไมใหเกิน 60 

ตัวตอตารางเมตร ใชฟอรมาลิน 30 ppm เลี้ยงตอเนื่องเปนเวลา 7 วัน เพ่ือกําจัดปรสิตภายนอกใหหมด แลวจึง

เปลี่ยนถายน้ํารอยละ 60 – 70 หลังจากเปลี่ยนถายน้ําแลว จะใชเกลือทะเลเม็ดรอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก 

รวมกับ Oxytetracycline 10 ppm ใสลงไปในบอ เลี้ยงตอเนื่องเปนเวลา 7 วัน จึงถายนํ้า และจะใชฟอรมาลิน 

และเกลือรวมกับ Oxytetracycline เชนนี ้สลับกันทุกสัปดาห จนไมพบปลาตาย 

 อาหารที่ใชเลี้ยงพอแมพันธุในชวงนี้ ใชเปนอาหารมีชีวิต ไดแกลูกปลานิล (ขนาดความยาวทั้งตัว

อยูในชวง 2.0 – 2.5 เซนติเมตร) และกุงฝอย ในเวลา 19.00 น. ทุกวัน 

 การระบุตวัปลาดวยการฝงไมโครชิป 

 หลังจากพอแมพันธุผานการเฝาระวัง/รักษาโรคแลว จึงปรับเปลี่ยนบอและอุปกรณของระบบพัก/

กักกันโรค (ทั้งบอพักน้ํา และบอพัก/กักกันโรค) เพ่ือเปนระบบเลี้ยงพอแมพันธุ แลวทําการระบุตัวปลาดวยการ

ฝงไมโครชิป ทรงกระบอก Glass tag ขนาดความยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด Full duplex ที่สามารถสื่อรายละเอียด

ไดถึง 15 หลัก (1 kbit) สงสัญญานคลื่นความถี ่134.2 kHz โดยทําความสะอาดไมโครชิปและเข็มฝงดวยแอลกอฮอล

ที่ใชชําระแผลท่ัวไป และลดการเคลื่อนไหวปลาดวยน้ํามันกานพลูสกัด จนปลาเริ่มหยุดนิ่งจึงทําความสะอาดตัวปลา

บริเวณใตครีบหลังดานขวา (จุดท่ีจะฝงไมโครชิป) ดวยแอลกอฮอลชําระแผล เมื่อฝงแลวจึงปดบาดแผลดวยยา

คลอแรมฟนิคอลชนิดครีม 

 ระบุตัวปลาตามระบบรหัสประจําตัวสัตวแหงชาต ิ (National Animal Identification System) 

รวมกับเทคโนโลย ีRadio Frequency Identification (RFID) จํานวน 15 หลัก ดังนี้ 

- หลักที ่ 1 – 3 เปนรหัสประเทศตามมาตรฐานสากล ISO 3166-1 Numeric country code 

สําหรับประเทศไทย คือ 764 

- หลักที ่ 4 และ 5 เปนรหัสชนิดสัตว ที่คณะกรรมการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร (NECTEC) ไดกําหนดไว ในโครงการนี้จะใช 3 รหัส ไดแก 22 สัตวน้ําที่จับจากธรรมชาติ ใชกับ

พอแมพันธุชุดนี้ที่จับจากธรรมชาติ เมื่อสามารถเพาะพันธุชุดนี้ได ลูกปลาที่คัดไวเพื่อเปนพอแมพันธุจะใชรหัส 19 

สัตวน้ําที่เปนพอแมพันธุในบอ และสวนปลาที่เหลือจะใชรหัส 24 สัตวน้ําสวยงาม 
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- หลักที ่ 6 และ 7 เปนรหัสจังหวัดของประเทศไทย ตามมาตรฐานของกรมการปกครองท่ีได

กําหนดไว (มอก.1099-2548) ในโครงการนี้จะใช 6 รหัส ไดแกจังหวัดนครพนม (48) อุบลราชธานี (34) พิษณุโลก (65) 

มุกดาหาร (49) ชัยนาท (18) และสุพรรณ (72) เชนพอแมพันธุชุดนี้ จะใชรหัส 7642248XXXXXXXX หมายถึงเปนปลา

ที่จับจากธรรมชาติในประเทศไทยที่นครพนม และ7642234XXXXXXXX หมายถึงเปนปลาที่จับจากธรรมชาติ

ของไทยที่อุบลราชธานี เมื่อสามารถเพาะปลาชุดนี้ได ณ จุดทดลองลุมน้ําโขง (ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร) 

ลูกปลาสวนที่คัดไวเพื่อเปนพอแมพันธุจะใชรหัส 7641949XXXXXXXX หมายถึงเปนปลาที่เปนพอแมพันธุในบอ 

เกิดในไทยท่ีมุกดาหาร สวนปลาที่เหลือจะใชรหัส 7642449XXXXXXXX หมายถึงเปนปลาสวยงาม เกิดในไทย

ทีมุ่กดาหาร เปนตน 

- หลักที่ 8 และ 9 เปนรหัสป ค.ศ. ที่เปนปสากล ของสัตวที่จับไดหรือเกิด โดยใช 2 ตัวหลังของป 

เชน พอแมพันธุปลาชุดนี้ จับไดในป พ.ศ. 2556 หรือป ค.ศ. 2013 จึงใชรหัส 764224813XXXXXX และ 

764223413XXXXXX หมายถึงเปนปลาที่จับจากธรรมชาติในไทยที่นครพนมชวงป พ.ศ. 2556 และเปนปลาที่

จับจากธรรมชาติในไทยท่ีอุบลราชธานีชวงป พ.ศ. 2556 ตามลําดับ 

- หลักที่ 10 ที่ใชในโครงการนี้ กําหนดใหเปนรหัสการถายทอดพันธุกรรม (Filial) สูรุน โดยรหัส 0 

หมายถึงปลาชุดนี้ที่จับจากธรรมชาติ เมื่อสามารถเพาะปลาชุดนี้ได ลูกปลาที่ไดจะใชรหัส 0 เชนกัน (รุน

ประชากรพ้ืนฐาน; P0) เมื่อปลารุน P0 กับ P0 สามารถผสมพันธุจนไดลูก จะใชรหัส 1 หมายถึง First filial (F1) 

เม่ือปลารุน F1 กับ F1 สามารถผสมพันธุจนไดลูก จะใชรหัส 2 หมายถึง Second filial (F2) ตอเนื่องจนถึงรหัส 9 

ตามลําดับ หลังจากปลารุน F9 กับ F9 สามารถผสมพันธุจนไดลูก จะใชรหัส 9 ตอเนื่อง หมายถึงเปนรุน

ประชากรรุนที่ 9 หรือมากกวา 

- หลักที่ 11 – 15 เปนรหัสลําดับที่ประจําตัวของปลาแตละตัว หรือแตละชุดที่เลี้ยง สําหรับพอแม

พันธุปลาชุดนี้ ไดระบุตัวปลาของแตละจุดทดลองดังนี้ 
 

 จุดทดลองลุมน้ําโขง  รหัส 764224813000001 – 764224813000125 

     รหัส 764224813000251 – 764224813000375 
 

 จุดทดลองลุมน้ํานาน  รหัส 764224813000126 – 764224813000250 

     รหัส 764224813000376 – 764224813000500 
 

 จุดทดลองลุมน้ําทาจีน  รหัส 764223413000001 – 764223413000125 

     รหัส 764223413000251 – 764223413000375 
 

 จุดทดลองลุมน้ําเจาพระยา รหัส 764223413000126 – 764223413000250 

     รหัส 764223413000376 – 764223413000500 

 

 

 



18 

 

การเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

 วิธีการเลี้ยงพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็ก ตั้งแตการเฝาระวัง/รักษาโรค จนถึงการระบุตัวปลาดวยการ

ฝงไมโครชิป ที่ใชลูกปลานิลและกุงฝอยเปนอาหารในระยะแรก จนปลาคุนเคยกับสภาพกักขังในบอซีเมนตแลว 

จึงเริ่มคอยๆ ทดแทนลูกปลานิลดวยอาหารสําเร็จสูตรอาหารของปลามา (ตารางท่ี 1 2 และ 3) จนกวาพอแมพันธุ

จะยอมรับอาหารสําเร็จรูปอยางสมบูรณ จึงสุมชั่งนํ้าหนักปลาจํานวนรอยละ 10 ของจํานวนปลาทั้งหมด โดยสุม

เดือนละครั้ง เพ่ือปรับปริมาณอาหารตอวัน ในอัตรารอยละ 2 ของน้ําหนักตัวปลา ระหวางการสุมชั่งน้ําหนักปลา

เพ่ือปรับปริมาณอาหารตอวัน จะทําการตรวจสอบความพรอมของพอแมพันธุไปพรอมๆ กัน โดยใชการสังเกตุจาก

พอพันธุที่มีความพรอมผสมพันธุ เมื่อรีดบริเวณทองเบาๆ จะมนี้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมา และแมพันธุที่สมบูรณเพศ 

บริเวณจะทองอูมเปงและนิ่ม ชองเพศมีสีแดงเรื่อๆ จึงถือวาเปนระยะที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ 

 

ตารางที ่1 สูตรอาหารปลามา ที่ใชภายในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี 

Ingredient Weight (g) % Diet % Moisture % Protein % Fat % Fiber % Ash % NFE 

ปลาปน 2,600 52.00 3.91 31.20 4.44 0.45 10.30 1.70 

ปลาหมึกปน 250 5.00 0.96 3.26 0.16 0.29 0.41 - 0.08 

Wheat gluten 750 15.00 1.27 11.85 0.13 0.14 0.12 1.49 

สารเหนียว 340 6.80 0.70 0.01 0.01 0.04 0.02 6.03 

น้ํามันพืช 425 8.50 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 

Vitamin Premix 50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trace Mineral Premix 100 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Choline chloride 50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ascorbic acid 10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CMC 275 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 

แกลบบด 150 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 

  Sum % % Moisture % Protein % Fat % Fiber % Ash % NFE 

SUM 5,000 100.00 6.84 46.31 13.24 0.92 10.85 9.13 

Dry matter    49.71 14.22 0.99 11.65 9.80 

 Energy = 423.75      
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ตารางที ่2 บริมาณวิตามินผสมรวมกับอาหารปลามา 1 กิโลกรัม และ 200 กิโลกรัม 

วิตามิน อาหาร 1 กิโลกรัม อาหาร 200 กิโลกรัม 

Vitamin A + D3 (500 IU + 100 IU/mg)                  8.0 mg                1.60 g 

Vitamin E               100.0 mg               20.00 g 

Vitamin K                 50.0 mg               10.00 g 

Thiamin B1                 60.0 mg               12.00 g 

Riboflavin B2               100.0 mg               20.00 g 

Niacin               400.0 mg               80.00 g 

Calcium panthothenate               100.0 mg               20.00 g 

Folic acid                 15.0 mg                 3.00 g 

Pyridoxine B6                 40.0 mg                 8.00 g 

Choline chloride             5,000.0 mg 1,000.00 g 

Vitamin B12                   0.1 mg                 0.02 g 

Biotin                   6.0 mg                 1.20 g 

Inositol             2,000.0 mg             400.00 g 

รวม            1,575.82 g 

สื่อ              424.18 g 

 

 

ตารางที ่3 บริมาณแรธาตุผสมรวมกับอาหารปลามา 1 กิโลกรัม และ 200 กิโลกรัม 

แรธาต ุ อาหาร 1 กิโลกรัม อาหาร 200 กิโลกรัม 

CaHPO4                  8.0 mg 1.60 g 

NaH2PO4.2H2O 15.0 mg 3.00 g 

KH2PO4 10.0 mg 2.00 g 

KCl                  5.0 mg 1.00 g 
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การเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก 

 คัดพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กที่สมบูรณเพศ มาทดลองเพาะพันธุดวยการกระตุนดวยฮอรโมน

ใน 3 รูปแบบที่แตกตางกัน ไดแก การฝงฮอรโมนกระตุน การฉีดกระตุนดวยฮอรโมน และการฝงฮอรโมนรวมกับ

การฉีดฮอรโมนกระตุน เปรียบเทียบกับวิธีตามธรรมชาติ (ไมใชฮอรโมนกระตุน) ในบอซีเมนตขนาด 6 ตารางเมตร 

ที่ปูดวยดินปนทรายที่พื้นบอหนาประมาณ 10 เซนติเมตร พรอมกับใสทอใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 

วางเอียงทํามุม 60 องศา ท่ีมุมบอทั้ง 4 มุม เพื่อเปนท่ีอยูอาศัยใหปลาเสือตอลายเล็กใชเปนที่หลบซอน แลวจึงใสน้ํา

ที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร ใหไดระดับน้ําลึก 90 เซนติเมตร จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียน

ตลอดทั่วบอ เปลี่ยนถายน้ํา (ที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิกรัมตอลติร) สัปดาหละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห

คุณสมบัติของน้ําในบอทดลองทุก 2 สัปดาห โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 อัตราสวนปลาเพศผูตอเพศเมีย 

 ทําการทดลองเหมือนกันทั้ง 4 จุดทดลอง (ลุมน้ําโขง นาน ทาจีน และเจาพระยา) ที่ความหนาแนน 

2 ตัวตอตารางเมตร โดยจัดใหทั้ง 4 ชุดการทดลอง ประกอบดวยอัตราสวนปลาเพศผูตอเพศเมียที่แตกตางกัน ดังนี้ 

- อัตราสวนที่ 1   ปลอยปลาเพศผู 6 ตัว ปลาเพศเมีย 6 ตัว (อัตราสวน 1:1) 

- อัตราสวนที่ 2   ปลอยปลาเพศผู 8 ตัวปลาเพศเมีย 4 ตัว (อัตราสวน 2:1) 

- อัตราสวนที่ 3   ปลอยปลาเพศผู 9 ตัว ปลาเพศเมีย 3 ตัว (อัตราสวน 3:1) 

 ชุดการทดลอง 

- ชุดควบคุม ในชุดควบคุมนี้ จะไมมีการกระตุนดวยฮอรโมนใดๆ ทั้งสิ้น โดยปลอยให

ผสมพันธุกันตามธรรมชาติ 

- ชุดฝงฮอรโมน ใชฮอรโมนสกัด Human Chorionic Ganadotropic (HCG) ในอัตรา 

3,000 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) ที่ผสมอยูใน Cholesterol รอยละ 85 และ Cellulose รอยละ 15 

โดยอัดเปนเม็ด แลวนําไปฝงในตัวปลา แลวจึงปลอยใหผสมพันธุกันตามธรรมชาติ 

- ชุดฉีดฮอรโมน ฉีดกระตุนดวยฮอรโมนสกัด HCG อัตรา 500 ไอ.ย.ู ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) 

ทุกๆ  24 ชั่วโมง เมื่อไขปลาพัฒนาจนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8 มิลลิเมตร และนิวเคลียสเคลื่อนที่เขาหาผนังไข 

ฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห   buserelin acetate (BUS) ความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) 

รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone (Motilium®) อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) แลวจึงปลอย

ใหผสมพันธุกันตามธรรมชาติ 

- ชุดฝงฮอรโมนรวมกับการฉีดฮอรโมน ใชฮอรโมนสกัด HCG ในอัตรา 3,000 ไอ.ย.ู ตอกิโลกรัม 

(น้ําหนักปลา) ที่ผสมอยูใน Cholesterol รอยละ 85 และ Cellulose รอยละ 15 โดยอัดเปนเม็ด แลวนําไปฝงใน

ตัวปลา แลวจึงฉีดกระตุนดวยฮอรโมนสกัด HCG อัตรา    500 ไอ.ยู. ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) ทุกๆ  24 ชั่วโมง 

เมื่อไขปลาพัฒนาจนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8 มิลลิเมตร และนิวเคลียสเคลื่อนที่เขาหาผนังไข ฉีดดวย

ฮอรโมนสังเคราะห   BUS ความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium® อัตรา 

10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) แลวจึงปลอยใหผสมพันธุกันตามธรรมชาติ 
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 คุณสมบัตขิองน้ํา 

 ทําการตรวจวิเคราะหคณุสมบัติของน้ําในบอทดลองทุก 2 สัปดาห ดังนี ้

- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา โดยวิธี Azide Modification ของ Winkler Method 

อางตามไมตรีและจารุวรรณ (2528) 

- คาความเปนกรดเปนดาง โดยใช pH Meter 

- ความเปนดาง โดยวิธี Titrimetric Method (มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3) 

- ความกระดาง โดยวิธี Titrimetric Method (มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3) 

- อุณหภูมิน้ํา โดยใช Thermometer 

- ปริมาณแอมโมเนียรวม โดยเครื่อง Spectrophotometer ตามวิธ ีNessler Method 

 การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช Duncan’s multiple range test   ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ ไดแก 

- จํานวนครั้งที่วางไข เปนจํานวนครั้งที่ตรวจพบวามีไขในแตละชุดการทดลอง และแตละซ้ํา 

- จํานวนไข เปนคาเฉลี่ยของจํานวนไขท่ีวางแตละครั้ง และจํานวนไขรวมทั้งหมด ที่ตรวจพบ

ในแตละชุดการทดลอง และแตละซ้ํา 

 ประเมินอัตราการปฏิสนธิ  (Fertilization rate) อัตราการฟก (Hatching rate) และอัตราการรอดตาย 

(Survival rate) ตามอุทัยรัตน (2538) ดังนี้ 

- อัตราการปฏิสนธิ แบงไขปลาที่ได ประมาณ 100 ฟอง ไปฟกในโหลแกวบรรจุน้ํา

ปริมาตร 1 ลิตร และใหอากาศตลอดเวลา ประเมินรอยละการปฏิสนธิ โดยนับไขที่ไดรับการผสม พิจารณา

เฉพาะไขที่มีการพัฒนาถึงระยะแกสตรูลา (Gastrula) ตามสมการ 

 

อัตราการปฏิสนธิ (รอยละ) = 
จํานวนไขที่มีการพัฒนามาถึงระยะแกสตรูลา 

x 100 
จํานวนไขทั้งหมด 

 

- อัตราการฟก นําไขชุดเดียวกันกับที่ใชศึกษาอัตราการปฏิสนธิ มานับไขเสียซึ่งมีสีขาวขุน

เมื่อฟกนาน 22 – 31 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับจํานวนลูกปลาที่ฟกออกมา (Hatch out) ตามสมการ 

 

อัตราการฟก (รอยละ) = 
จํานวนลูกปลาที่ฟกออกมา 

x 100 
จํานวนลูกปลาที่ฟกออกมา + จํานวนไขเสีย 

 

- อัตราการรอดตาย ใชลูกปลาชุดเดียวกันกับที่ใชศึกษาอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟก

มาศึกษาตอ จนกระทั่งลูกปลาที่ฟกออกมาถุงไขแดงยุบหมด จึงนับจํานวนลูกปลาที่ยังคงมีชีวิตอยูได 

เปรียบเทียบกับจํานวนลูกปลาที่ฟกออกมา ตามสมการ 
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อัตราการรอดตาย (รอยละ) = 
จํานวนลูกปลาทีย่ังคงมีชีวิตอยู 

x 100 
จํานวนลูกปลาที่ฟกออกมา 

 

- อัตราการเจริญเติบโตของการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จในที่กักขัง ใชคา a ที่ไดจากสมการ

ความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนักแบบไมแยกเพศ (W = aLb) มาปรับเปนคาพารามิเตอรการเติบโต

ตามวิธีของ Fulton (Fulton’s Condition Factor หรือคา k)  ดวยสมการ log k = log W - 3logL 

(Fulton, 1902, 1904) โดยคา k ที่ไดตองถูกตรวจสอบวาการเจริญเติบโตนั้น มีความสัมพันธระหวางความยาว

และน้ําหนักบนพ้ืนฐานของกฎกําลังสาม (Cube law) ตามสมการ von Bertalanffy Growth equation 

(หรือที่นิยมเรียกกันวาสมการ VBGF) หรือไม ดวยการใชสมการความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนักที่ได

จากการชั่งวัดระหวางการทดลอง (W = aLb) มาปรับสมการ cube law ตามวิธีของ Ricker (1973) และ 

Sparre et al. (1993) ไดสมการใหมเปน W = avgc.f.L3 แลวจึงทดสอบความแตกตาง ระหวางสมการที่ไดจาก

การชั่งวัดระหวางการทดลอง (W = aLb) กับสมการ cube law (W = avgc.f.L3) ดวยการจับคูตามวิธีของ 

Snedecor and Cockran (1967) โดยกําหนดชวงความยาวที่ทดสอบเริ่มตั้งแตความยาวนอยที่สุดจนถึงความยาวสูงสุด

ของการบันทึกในแตละจุดทดลอง และกําหนดชวงอันตรภาคชั้น (ระยะหางของแตละชวงความยาว หรือ Interval) 

ชวงละ 0.5 เซนติเมตร เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน (Null hypothesis) ของน้ําหนักที่ไดจากการแทนคาความยาว

ในแตละชวงอันตรภาคชั้น 

ระหวางสมการ W = aLb กับสมการ W = avgc.f.L3 วาไมมีความแตกตางกัน ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 หากพบวาไมมีความแตกตางระหวางผลของน้ําหนักตัวที่คํานวณไดจากทั้งสองสมการ แสดงวา

ปลาชนิดนี้มีการเจริญเติบโตแบบสมมาตร จึงจะสามารถใชคาพารามิเตอรการเติบโตตามวิธีของ Fulton (k) 

มาเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของพอแมพันธุปลาของแตละจุดทดลอง ตอไป 

การอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก 

 พฒันาการของคพัภะและลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

 นําไขปลาเสือตอลายเล็กที่ผสมกับน้ําเชื้อมาสองดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทา 

ติดตามพัฒนาการของคัพภะตามข้ันตอนตางๆ จนกระท่ังไขปลาฟกเปนตัว  บันทึกภาพและระยะเวลา  

จากนั้นศึกษาตอไป จนลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัย  โดยการเก็บตัวอยาง

ลูกปลาครั้งละ 20 ตัว  ดองในน้ํายาฟอรมาลีนความเขมขน 10 เปอรเซ็นต  (อภิชาติ, 2546)  นําตัวอยางท่ีได 

มาศึกษาท่ีหองปฏิบัติการโดยใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ําที่ประกอบดวยอุปกรณวาดภาพ (Camera  lucida) 

และ Micrometer  สําหรับวาดภาพและวัดขนาดตางๆ ของลูกปลา  นําลูกปลาในระยะท่ีเริ่มมีระบบทางเดินอาหาร

สมบูรณ สามารถกินอาหารได ไปวัดขนาดของปากลูกปลาภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง เพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาขนาดและชนิดของอาหารที่จะใชอนุบาลลูกปลาอยางเหมาะสมโดยวิธีของ Shirota (1970) 
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 พฒันาการของระบบทางเดินอาหารของลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

 นําลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออนที่ไดจากการเพาะพันธุ ตั้งแตฟกออกมาเปนตัว (Hatch out) 1, 3, 

6, 12, 24 ชั่วโมง และทุกวัน จนลูกปลามีอายุ 15 วัน ระยะละ 10 ตัวอยาง โดยในชวงอายุตั้งแต 3 วันขึ้นไป 

จะใหไรแดงเปนอาหารของลูกปลา วันละ 2 ครั้ง เชา เย็น เก็บลูกปลาในชวงเชากอนใหอาหาร เก็บรักษาตัวอยาง

ลูกปลาในสารละลายบัฟเฟอรฟอรมาลิน (10% Formalin) เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวจึงนํามาตัดบริเวณลําตัวสวนทอง

ตามแนวขวาง (Cross section) ตกแตงชิ้นเนื้อเยื่อใหมีขนาดประมาณ 0.5x1.0x0.5 เซนติเมตร แลวนํามาแช

ในน้ํายา 5%Na2SO4 นาน 4 – 5 ชั่วโมง เพ่ือปรับความเปนกรดเปนดางของตัวอยางใหเปนกลาง (Nutral) นําตัวอยางที่

มีคาเปนกลางแลวมาลางผานน้ําสะอาด โดยใหน้ําสะอาดไหลผานตัวอยางประมาณ 15 นาที จึงทําการดึงน้ํา

ออกจากตัวอยาง (Dehydrated) ดวยการแชในแอลกอฮอลความเขมขนรอยละ 50, 70, 95 และ 100 ตามลําดับ 

 นําชิ้นตัวอยางที่ดึงนํ้าออกแลวมาทําใหเปนแทง (Embeded) ดวยคลอโรฟอรมและพาราฟนเหลว 

โดยใชเครื่อง Automatic tissue processor แลวจึงตัดแทงพาราฟนใหมีความหนา 5 – 6 ไมครอน ดวยเครื่องตัด

ชิ้นเนื้อเยื่อ (Microtome) นําแผนชิ้นเนื้อเยื่อไปลอยน้ําอุนที่อุณหภูมิประมาณ 45 – 50 องศาเซลเซียส ใช

แผนสไลดที่สะอาดชอนแผนเนื้อเยื่อที่มีสภาพสมบูรณไปวางบนเครื่องอุนสไลดประมาณ 3 – 4 ชั่วโมงเพ่ือให

เนื้อเยื่อติดแผนสไลดแนนยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนําไปยอมสี Periodic Acid Schiff (PAS) ตามวิธีของ Luna (1968) 

หลังจากนั้นจึงนําสไลดถาวรที่เตรียมไดไปศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารของลูกปลาเสือตอลายเล็ก

วัยออน ภายใตกลองจุลทรรศนและภาพถาย ตอไป 

 อาหารท่ีเหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

 นําลูกปลาเสือตอลายเล็กหลังจากฟกเปนตัวแลว มาทดลองอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 1.2x1.0 เมตร 

ใสน้ําท่ีผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ระดับความลึก 25 เซนติเมตร คิดเปนปริมาตรนํ้า 

360 ลิตร จํานวน 12 บอ โดยอนุบาลลูกปลาบอละ 360 ตัว คิดเปนอัตราการปลอย 1 ตัวตอลิตร ใหอาหารลูกปลา

ทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 9.00, 13.00 และ 16.00 น. ดวยอาหารมีชีวิตที่แตกตางกัน ไดแก โรติเฟอร (Rotifer 

หรือ Wheel animals: Phylum Rotifera) ไรน้ําเค็ม (Brine shrimp: Artemia spp.) ไรแดง (Water flea: 

Moina spp.) และแดฟเนีย (Daphnia spp.) โดยใหกระจายท่ัวบอในปริมาณที่มากเกินพอ ทําการทดลอง

เหมือนกันทั้ง 3 จุดทดลอง (ลุมน้ํานาน ทาจีน และเจาพระยา) โดยใชวิธีการทดลองแบบ CRD (Complete 

Randomized Design) โดยแบงเปน 4 ชุดการทดลอง (Treatment) ในแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา 

(Replication) ดังนี ้

- ชุดการทดลองที่ 1   ใหโรติเฟอรเปนอาหาร จํานวน 3 บอ 

- ชุดการทดลองที่ 2   ใหไรน้ําเค็มเปนอาหาร จํานวน 3 บอ 

- ชุดการทดลองที่ 3   ใหไรแดงเปนอาหาร จํานวน 3 บอ 

- ชุดการทดลองที่ 4   ใหแดฟเนียเปนอาหาร จํานวน 3 บอ 

 จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ ดูดตะกอนและเปลี่ยนถายน้ํา (ที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 

100 มิลลิกรัมตอลิตร) ในปริมาตรครึ่งหนึ่งของปริมาตรน้ําทั้งบอ (รอยละ 50) ทุกวัน ตรวจวิเคราะหคณุสมบัติของน้ํา

ในบอทดลองทุกวัน ในเวลา 09.00 น. ดังนี้ 
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- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา โดยวิธี Azide Modification ของ Winkler Method 

อางตามไมตรีและจารุวรรณ (2528) 

- คาความเปนกรดเปนดาง โดยใช pH Meter 

- ความเปนดาง โดยวิธี Titrimetric Method (มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3) 

- ความกระดาง โดยวิธี Titrimetric Method (มิลลิกรัมตอลิตรของ CaCO3) 

- อุณหภูมิน้ํา โดยใช Thermometer 

- ปริมาณแอมโมเนียรวม โดยเครื่อง Spectrophotometer ตามวิธ ีNessler Method 

 การสุมชัง่วัดขนาดปลา 

 สุมตัวอยางลูกปลาทุก 15 วัน ครั้งละ 30 ตัว (ประมาณรอยละ 10) ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเหยียดตัว 

บันทึกการตายของปลาระหวางทดลองทุกวัน และเมื่อลูกปลาเสือตอลายเล็กมีลักษณะภายนอกเหมือนพอแมพันธุ

จึงสิ้นสุดการทดลอง โดยตรวจนับจํานวนที่เหลือทั้งหมดในแตละบอทดลอง 

 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลการสุมตัวอยางลูกปลาทุก 15 วัน มาวิเคราะหหาความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย ความยาว

ที่เพ่ิมตอวัน น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก และอัตราการรอดตายเฉลี่ย ดังนี ้

- ความยาวที่เพ่ิมตอวัน (Daily length gain: DLG) ตามสมการ 

 

DLG (มิลลิเมตรตอวัน) = 
ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ความยาวเริ่มตน 

ระยะเวลาทดลอง 

 

- น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (Daily length gain: DWG) ตามสมการ 

 

DWG (กรัมตอวัน) = 
น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักเริ่มตน 

ระยะเวลาทดลอง 

 

- อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก (Specific growth rate: SGR) ตามสมการ 

 

SGR (รอยละตอวัน) = 
ln น้ําหนักปลาเม่ือสิ้นสุด – ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มตน 

x 100 
ระยะเวลาทดลอง 

 

- อัตราการรอดตายเฉลี่ย (Survival rate: SR) ตามสมการ 

 

SR (รอยละ) = 
จํานวนลูกปลาทั้งหมด 

x 100 
จํานวนลูกปลาที่เหลือรอด 
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 นําขอมูลที่ได มาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติแบบ One-way ANOVA คาที่เปนรอยละ จะถูก

แปลงเปน Arcsine เพ่ือใหขอมูลมีการแจกแจงปกติ (normal distribution) กอนจะนํามาวิเคราะหในโมเดลตางๆ 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
รอยละ 95 

ตนทุนการผลิต 

 การคดิตนทุนการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็ก จะใชวิธีการตามสมศักดิ์ (2530) ดังนี้ 
  - ตนทุนท้ังหมด ตามสมการ 

ตนทุนทั้งหมด = ตนทุนผันแปรทั้งหมด + ตนทุนคงท่ีทั้งหมด 

  - ตนทุนคงที ่ตามสมการ 

ตนทุนคงที่ = คาเสื่อมราคาอุปกรณฟารม + ตนทุนคงท่ีทั้งหมด 

  - ตนทุนผันแปร ตามสมการ 

ตนทุนผันแปร = คาพันธุปลา + คาอาหารปลา + คาไฟฟา + คาแรง + คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

 โดยคาเสียโอกาสเงินลงทุน เปรียบเทียบจากอัตราดอกเบ้ียของเงินฝากประจําทั่วไป 12 เดือน 
ของปที่สิ้นสุดโครงการ  ของตนทุนทุกประเภท 
 สวนคาเสื่อมราคาสินทรัพยของตนทุนคงที่ท้ังหมด ใชตามหลักเกณฑและนโยบายบัญชีสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ ท่ีกําหนดโดยกรมบัญชีกลาง ทั้งการกําหนดอายุการใชงาน และอัตราคาเสื่อมราคา 
(กรมบัญชีกลาง, 2557) ยกเวนพอแมพันธุปลาที่กรมบัญชีกลางไมไดกําหนดไว จะใชอายุการใชงานของพอแม
พันธุปลา ตามวงศปลาตะเพียน ซิว สรอย (Family Cyprinidae) ที่มีคาเฉลี่ยที่ 3 ป โดยคาํนวนดวยวิธีเสนตรง 

(Straight-line method) ดังนี้ 
  - คาเสื่อมราคา ตามสมการ 

 

คาเสื่อมราคา = 
มูลคาซื้อหรือสราง 

อายุการใชงาน 
 

 คาตนทุนการผลิต คํานวนดวยวิธีเสนตรง (Straight-line method) จากจํานวนลูกปลาเสือตอลายเล็ก
ที่เหลือรอดจนมีขนาดความยาวทั้งตัว 1 นิ้ว เปรียบเทียบกับตนตุนทั้งหมดที่ใชผลิตลูกปลา ดังนี ้
  - ตนทุนการผลิต ตามสมการ 

 

ตนทุนการผลิต = 
ตนทุนทั้งหมด 

จํานวนปลาที่เหลือรอด 
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ผลการวิจัย 

การเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กใหเจริญพันธุในทีก่ักขัง (B) 

 สถานท่ีทําการทดลอง (B1) 

การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในจุดทดลองที่ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําทีแ่ตกตางกัน 4 จุดทดลอง ไดแก

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร (ลุมน้ําโขง) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก (ลุมน้ํานาน) 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท (ลุมน้ําเจาพระยา) และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี 

(ลุมน้ําทาจีน) ซึ่งแตละศูนยฯ มีระบบโครงสรางพื้นฐานในการทดลองเลี้ยง เพาะ และอนุบาล ทีค่ลายคลึงกัน 

แตอาจมบีางจุดหรือบางอุปกรณที่ถูกพัฒนาหรือดัดแปลงตามภารกิจที่แตกตางกัน จึงตองมีการปรับปรุงสถานที่

จุดทดลองใหอยูภายใตระบบเดียวกัน ดังนี้ 

1. ระบบพัก/กักกันโรค เปนระบบที่ใชเพ่ือพักพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กที่รวบรวมได

ในแมน้ําโขง เพื่อกําจัดปรสิตภายนอก ปรับสภาพปลา และเฝาระวัง/รักษาโรค ที่อาจติดมากับพอแมพันธุปลา

จากธรรมชาติ กอนจะนําเขาสูระบบการทดลอง โดยกําหนดองคประกอบและระบบ ดังนี ้

- บอพักน้ํา ใชเตรียมน้ําดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ตัน มีระบบการใหอากาศผานน้ํา

อยางท่ัวถึง เพ่ือการเปลี่ยนถายนํ้าในบอพัก/กักกันโรค ตลอดจนการทดลองเลี้ยง เพาะพันธุ และอนุบาลลูกปลา

ทั้งหมดของงานวิจัย 

- บอพัก/กักกันโรค เปนบอซีเมนตขนาดไมนอยกวา 4 ตารางเมตร ที่อยูในโรงเรือน ตองปูผนัง

และพ้ืนบอดวยกระเบ้ืองหรือทาดวยสีอะคลีลิก เพ่ือปองกันไมใหพอแมพันธุปลาเกิดบาดแผลจากการวายเสียดสี

กับบอ และปองกันการหมักหมมของเชื้อโรค มีระบบการใหอากาศผานน้ําอยางทั่วถึง มีระบบน้ําหมุนเวียน

ตลอดท่ัวบอ สามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก และมีทอเซลโลกรีต (ทอใยหิน) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 

6 นิ้ว วางเอียงทํามุม 60 องศา ที่มุมบอทั้ง 4 มุม เพ่ือเปนที่อยูอาศัยใหพอแมพันธุปลาใชเปนท่ีหลบซอน 

2. ระบบเลี้ยงพอแมพันธุปลา เมื่อไมพบปรสิตภายนอกที่เกาะตามตัวพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็ก

จากธรรมชาติ ไมพบพอแมพันธุตายอยางตอเนื่อง และพอแมพันธุเริ่มกินลูกปลานิลที่ใหเปนอาหารแลว จึงใชบอ

และอุปกรณของระบบพัก/กักกันโรค (ท้ังบอพักน้ํา และบอพัก/กักกันโรค) เพื่อปรับเปลี่ยนเปนระบบเลี้ยง

พอแมพันธุปลา 

3. ระบบเพาะลูกปลา เนื่องจากทําการทดลองเหมือนกันท้ัง 4 จุดทดลอง (ศพจ. มุกดาหาร: 

ลุมน้ําโขง; ศพจ. พิษณุโลก: ลุมน้ํานาน; ศพจ. สุพรรณบุรี: ลุมน้ําทาจีน; ศพจ. ชัยนาท: ลุมน้ําเจาพระยา) 

ดวยสัดสวนเพศที่แตกตางกัน 3 อัตราสวน และในแตละอัตราสวนที่แตกตางกัน จะใชเทคนิคการเพาะ

ที่แตกตางกัน 3 วิธี โดยเปรียบเทียบกับการปลอยใหผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ ดังนั้น ทั้ง 4 จุดทดลอง 

จึงตองมบีอเพาะพันธุที่อยูในโรงเรือน เปนบอซีเมนตหรือถังไฟเบอร ปริมาตรไมนอยกวา 3 ลูกบาศกเมตร มี

ระบบการใหอากาศผานน้ําอยางทั่วถึง มีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ และสามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก 

จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด 
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4. ระบบอนุบาลลูกปลา เนื่องจากเปนการทดลองอนุบาลลูกปลาดวยอาหารมีชีวิตที่แตกตางกัน 

4 ชุดการทดลอง (Treatment) และแตละชุดการทดลองกําหนดใหมี 3 ซ้ํา (Replication) ดังนั้น ทั้ง 4 จุดทดลอง 

จึงตองมีองคประกอบและระบบ ดังนี ้

- บออนุบาลลูกปลา เปนบอซีเมนตขนาดประมาณ 4 – 6 ตารางเมตร จํานวนไมนอยกวา 12 บอ 

อยูในโรงเรือนเดียวกัน บออนุบาลลูกปลาตองปผูนังและพ้ืนบอดวยกระเบื้องหรือทาดวยสีอะคลีลิกเพ่ือปองกัน

การหมักหมมของเชื้อโรค มีระบบการใหอากาศผานน้ําอยางท่ัวถึง มีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ สามารถ

เปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก และมีทอเซลโลกรีต (ทอใยหิน) ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว วางเอียงทํามุม 

60 องศา ท่ีมุมบอทั้ง 4 มุม เพ่ือใหลูกปลาใชเปนท่ีหลบซอน 

- หองปฏิบัติการอาหารมีชีวติสัตวน้ําวัยออน เปนหองปฏิบัติการที่สามารถขยายพันธุโรติเฟอร 

ไรแดง และสามารถเพาะฟกไรน้ําเค็ม ใหมีจํานวนเพียงพอตอการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กในระหวางการทดลอง 

โดยทั้ง 4 จุดทดลอง มีแผนผัง ดังแสดงในภาพที่ 5 6 7 8 และ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนผังสถานที่ทําการทดลอง จุดทดลองลุมน้ําทาจีน (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี) 
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ภาพที่ 6 แผนผังสถานที่ทําการทดลอง จุดทดลองลุมน้ําเจาพระยา (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท) 

บออนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก 

บอพอแมพันธุและบอเพาะปลาเสือตอลายเล็ก 
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ภาพที ่7 แผนผังสถานที่ทําการทดลอง จุดทดลองลุมน้ํานาน (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แผนผังสถานที่ทําการทดลอง จุดทดลองลุมน้ําโขง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 หองปฏิบัติการอาหารมีชีวิตสัตวน้ําวัยออน

30 

ผังสถานที่ทําการทดลอง จุดทดลองลุมน้ําโขง (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร

หองปฏิบัติการอาหารมีชีวิตสัตวน้ําวัยออน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร) 
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การรวบรวมพันธุปลาจากธรรมชาตเิขาสูที่กักขัง (B2) 

 แหลงพอแมพันธุ 

รวมรวมพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กในป 2556 จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรก จํานวน 3 ชุด โดย

เดือนเมษายน ไดพอแมพันธุจากแมน้ําโขง (K1) ทีจ่ังหวัดนครพนม จํานวน 350 ตัว เดือนพฤษภาคม ไดพอแมพันธุ

จากแมน้ําโขงจังหวัดนครพนมอีก 400 ตัว และเดือนมิถุนายนไดพอแมพันธุจากแมน้ํามูล (M1) ที่อุบลราชธานี 

จํานวน 250 ตัว รวมท้ังสิ้น 1,000 ตัว ความยาวทั้งตัวอยูในชวง 10.8 – 29.3 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 177.3 กรัม 

และครั้งที่สองในเดือนธันวาคม จํานวน 2 ชุด ไดปลา 425 ตัว เปนพอแมพันธุจากแมน้ําโขง (K2) ทีน่ครพนม 

จํานวน 125 ตัว และจากแมน้ํามูล (M2) ทีอุ่บลราชธาน ีจํานวน 300 ตัว ขนาดความยาวทั้งตัวอยูในชวง 12.7 – 35.5 

เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 160.6 กรัม โดยผลจากการรวบรวมพอแมพันธุทั้งสองครั้ง ไดปลาทั้งสิ้น 1,425 ตัว 

ทั้งหมดนํามาเขาสูระบบพัก/กักกันโรคของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร 

 การเฝาระวัง/รักษาโรค 

นําพอแมพันธุจากการรวบรวมครั้งแรก (K1 = 750 ตัว และ M1 = 250 ตัว) เขาสูระบบพัก/

กักกันโรค โดยใชบอซีเมนตขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร คิดเปนพ้ืนที่ผิวน้ํา 6 ตารางเมตร ใสน้ํา (ที่ฆาเชื้อ

ดวยฟอรมาลิน 100 ppm) สูง 0.75 เมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 4.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 6 บอ ทุกบอมีระบบ

การใหอากาศอยางทั่วถึง และมีทอเซลโลกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ววางเอียงทํามุม 60 องศา ทั้ง 4 มุม 

กําหนดความหนาแนนของปลาไมใหเกิน 60 ตัวตอตารางเมตร ใชฟอรมาลิน 30 ppm ตอเนื่องเปนเวลา 7 วัน 

เพ่ือกําจัดปรสิตภายนอกใหหมด แตแผลที่เกิดจากการจับเริ่มติดเชื้อและปลาเริ่มทยอยตาย จึงเปลี่ยนถายน้ํา

รอยละ 60 – 70 (ลดน้ําในบอเหลือความสูงประมาณ 0.25 เมตร) แลวจึงเติมน้ําสูระดับปกติ (0.75 เมตร) ใช

เกลือทะเลเม็ด (รอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก) รวมกับ Oxytetracycline (10 ppm) ถายน้ําและใชเกลือและยาเชนนี้

ทุกสัปดาหตอเนื่องกันเปนเวลา 1 เดือน จึงไมพบปลาตาย เหลือพอแมพันธุจากแมน้ําโขง (K1) 292 ตัว จาก

แมน้ํามูล (M1) 212 ตัว รวมทั้งสิ้น 504 ตัว คิดเปนอัตรารอดรอยละ 50.4 

ผลจากอัตราตายถึงรอยละ 49.6 ในการรวมรวมครั้งแรกที่มาจากแผลติดเชื้อเปนหลัก ทําใหการเฝาระวัง/

รักษาโรค พอแมพันธุที่รวบรวมในครั้งท่ีสอง คณะผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับแผลบริเวณลําตัวเนื่องจากการจับ

เปนอันดับแรก โดยใชเกลือทะเลเม็ด รวมกับ Oxytetracycline เปนเวลา 7 วัน โดยไมถายน้ํา หลังจากนั้นจึง

กําจัดปรสิตภายนอกดวยฟอรมาลิน 30 ppm ตอเนื่อง (โดยไมถายน้ํา) อีก 7 วัน ทําสลับกันไปจนครบ 1 เดือน

จึงถายน้ําประมาณรอยละ 60 – 70 พบวาพอแมพันธุ มีอัตรารอดสูงข้ึน โดยพอแมพันธุจากแมน้ําโขง (K2) ทีน่ครพนม

จํานวน 125 ตัว เหลือรอด 103 ตัว (รอยละ 82.4) และจากแมน้ํามูล (M2) ที่อุบลราชธานีจํานวน 300 ตัว 

เหลือรอด 258 ตัว (รอยละ 86.0) คิดเปนอัตรารอดรวมรอยละ 84.9 

ผลการทดลองพบวาพอแมพันธุที่รวบรวมไดจากธรรมชาติ เมื่อเขาสูกระบวนการพัก/กักกันโรค 

ตามวิธีขางตนเปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน พบวาไมมีปรสิตภายนอกตัวและไมพบการตายอีกเลย อาหารที่ใชเลี้ยง

พอแมพันธุในชวงนี้ ใชเปนอาหารมีชีวิต ไดแกลูกปลานิล (ขนาดความยาวทั้งตัวอยูในชวง 2.0 – 2.5 เซนติเมตร) 

และกุงฝอย ในเวลา 19.00 น. ทุกวัน 
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 การระบุตัวปลาดวยการฝงไมโครชิป 

หลังจากพอแมพันธุผานระบบพัก/กักกันโรคแลว จึงทําการระบุตัวปลาดวยการฝงไมโครชิป ทรงกระบอก 

Glass tag ขนาดความยาว 8 มิลลิเมตร ชนิด Full duplex ที่สามารถสื่อรายละเอียดไดถึง 15 หลัก (1 kbit) 

สงสัญญานคลื่นความถ่ี 134.2 kHz แตเนื่องจากปลาชนิดนี้ เปนปลาน้ําจืดสวยงามที่นักเลี้ยงปลาใหความสนใจ

และไดรับความนิยมติดอันดับตนๆ การฝงไมโครชิปอาจทําใหปลาเกิดแผลเปนจากการติดเชื้อ หรือเกิดตําหนิ

เนื่องจากเกล็ดหลุด จึงแยกพอแมพันธุชุด K1 จํานวน 20 ตัว มาทดลองฝงไมโครชิปที่บริเวณขางครีบหลังครีบแรก 

(D1) เพราะเปนจุดที่มีการเคลื่อนไหวนอย โดยทําความสะอาดไมโครชิปและเข็มฝงดวยแอลกอฮอลชําระแผล 

และลดการเคลื่อนไหวปลาดวยน้ํามันกานพลูสกัด จนปลาเริ่มหยุดนิ่งจึงทําความสะอาดตัวปลาบริเวณจุดที่จะฝง

ดวยแอลกอฮอลชําระแผล เม่ือฝงแลวจึงปดบาดแผลดวยยาคลอแรมฟนิคอลชนิดครีม ผลจากการทดลองฝง

พอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็กจํานวน 20 ตัว พบวาบาดแผลจากการฝงไมโครชิปหายสนิทภายใน 1 สัปดาห 

และไมพบรอยแผลหรือตําหนิใดๆ ภายใน 2 สัปดาห (ภาพที่ 10 11 และ 12) และไดเฝาสังเกตตอไปอีก 2 เดือน 

ก็ยังไมพบการตาย จึงทําการฝงไมโครชิปพอแมพันธุปลาท้ังหมด โดยระบุตัวปลาตามระบบรหสัประจําตัวสัตวแหงชาต ิ

(National Animal Identification System) รวมกับเทคโนโลย ีRadio Frequency Identification (RFID) 

จํานวน 15 หลัก ดังนี ้

- หลักที ่ 1 – 3 เปนรหัสประเทศตามมาตรฐานสากล ISO 3166-1 Numeric country code 

สําหรับประเทศไทย คือ 764 

- หลักที ่ 4 และ 5 เปนรหัสชนิดสัตว ที่คณะกรรมการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร (NECTEC) ไดกําหนดไว ในโครงการนี้จะใช 3 รหัส ไดแก 22 สัตวน้ําที่จับจากธรรมชาติ ใชกับ

พอแมพันธุชุดนี้ที่จับจากธรรมชาติ เมื่อสามารถเพาะพันธุชุดนี้ได ลูกปลาที่คัดไวเพื่อเปนพอแมพันธุจะใชรหัส 19 

สัตวน้ําที่เปนพอแมพันธุในบอ และสวนปลาที่เหลือจะใชรหัส 24 สัตวน้ําสวยงาม 

- หลักที ่ 6 และ 7 เปนรหัสจังหวัดของประเทศไทย ตามมาตรฐานของกรมการปกครองท่ีได

กําหนดไว (มอก.1099-2548) ในโครงการนี้จะใช 6 รหัส ไดแกจังหวัดนครพนม (48) อุบลราชธานี (34) พิษณุโลก (65) 

มุกดาหาร (49) ชัยนาท (18) และสุพรรณ (72) เชนพอแมพันธุชุดนี้ จะใชรหัส 7642248XXXXXXXX หมายถึงเปนปลา

ที่จับจากธรรมชาติในประเทศไทยที่นครพนม และ7642234XXXXXXXX หมายถึงเปนปลาที่จับจากธรรมชาติ

ของไทยที่อุบลราชธานี เมื่อสามารถเพาะปลาชุดนี้ได ณ จุดทดลองลุมน้ําโขง (ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหาร) 

ลูกปลาสวนที่คัดไวเพื่อเปนพอแมพันธุจะใชรหัส 7641949XXXXXXXX หมายถึงเปนปลาที่เปนพอแมพันธุในบอ 

เกิดในไทยท่ีมุกดาหาร สวนปลาที่เหลือจะใชรหัส 7642449XXXXXXXX หมายถึงเปนปลาสวยงาม เกิดในไทย

ทีมุ่กดาหาร เปนตน 

- หลักที่ 8 และ 9 เปนรหัสป ค.ศ. ที่เปนปสากล ของสัตวที่จับไดหรือเกิด โดยใช 2 ตัวหลังของป 

เชน พอแมพันธุปลาชุดนี้ จับไดในป พ.ศ. 2556 หรือป ค.ศ. 2013 จึงใชรหัส 764224813XXXXXX และ 

764223413XXXXXX หมายถึงเปนปลาที่จับจากธรรมชาติในไทยที่นครพนมชวงป พ.ศ. 2556 และเปนปลาที่

จับจากธรรมชาติในไทยท่ีอุบลราชธานีชวงป พ.ศ. 2556 ตามลําดับ 
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- หลักที่ 10 ที่ใชในโครงการนี้ กําหนดใหเปนรหัสการถายทอดพันธุกรรม (Filial) สูรุน โดยรหัส 0 

หมายถึงปลาชุดนี้ที่จับจากธรรมชาติ เมื่อสามารถเพาะปลาชุดนี้ได ลูกปลาที่ไดจะใชรหัส 0 เชนกัน (รุน

ประชากรพ้ืนฐาน; P0) เมื่อปลารุน P0 กับ P0 สามารถผสมพันธุจนไดลูก จะใชรหัส 1 หมายถึง First filial (F1) 

เม่ือปลารุน F1 กับ F1 สามารถผสมพันธุจนไดลูก จะใชรหัส 2 หมายถึง Second filial (F2) ตอเนื่องจนถึงรหัส 9 

ตามลําดับ หลังจากปลารุน F9 กับ F9 สามารถผสมพันธุจนไดลูก จะใชรหัส 9 ตอเนื่อง หมายถึงเปนรุน

ประชากรรุนที่ 9 หรือมากกวา 

- หลักที่ 11 – 15 เปนรหัสลําดับที่ประจําตัวของปลาแตละตัว หรือแตละชุดที่เลี้ยง สําหรับพอแม

พันธุปลาชุดนี้ ไดระบุตัวปลาของแตละจุดทดลองดังนี้ 

 

 จุดทดลองลุมน้ําโขง  รหัส 764224813000001 – 764224813000125 

     รหัส 764224813000251 – 764224813000375 

 

 จุดทดลองลุมน้ํานาน  รหัส 764224813000126 – 764224813000250 

     รหัส 764224813000376 – 764224813000500 

 

 จุดทดลองลุมน้ําทาจีน  รหัส 764223413000001 – 764223413000125 

     รหัส 764223413000251 – 764223413000375 

 

 จุดทดลองลุมน้ําเจาพระยา รหัส 764223413000126 – 764223413000250 

     รหัส 764223413000376 – 764223413000500 

 

ประมวลเหตุการณการรวบรวมพันธุปลาจากธรรมชาติเขาสูระบบพัก/กักกันโรค การระบุตัวปลา 

ไปจนถึงการกระจายเขาสูระบบเลี้ยงพอแมพันธุของแตละจุดทดลอง และอัตราตายในข้ันตอน B2 ดังแสดง

ในภาพที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การฝงไมโครชิปทรงกระบอก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 11 บาดแผลจากการฝงไมโครชิป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 บาดแผลจากการฝงไมโครชิป
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ไมโครชิปทรงกระบอก Glass tag ขนาดความยาว 8 มิลลิเมตร เพ่ือระบุตัวปลา

ไมโครชิป หายสนิทภายใน 1 สัปดาห 

ไมโครชิป ไมพบรอยแผลหรือตําหนิใดๆ ภายใน 2 สัปดาห

มิลลิเมตร เพ่ือระบุตัวปลา 

สัปดาห 
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การเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในท่ีกักขงั

 การจัดการบอ อัตราการเลี้ยง และคุณภาพน้ํา

หลังจากพอแมพันธุชุด 

ตัวปลาแลว ประมาณ 1 เดือน จึงกระจาย

PLK ใช K1 = 146 ตัว; CH ใช M1 = 106

(ทอใยหิน) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 

ที่หลบซอน (ภาพที่ 14) แลวจึงใสน้ําที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 

90 เซนติเมตร จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ 

ตอตารางเมตร) เปลี่ยนถายน้ํา (ที่ผานการฆาเชื้อ

ในระบบเลี้ยงพอแมพันธุปลาทั้ง 4 จุดทดลอง พบวาอยูในเกณฑ

เซลเซียส; DO 5.84 – 6.21; pH 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 บอเลี้ยงปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง
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ใหเจริญพันธุในท่ีกักขงั (B3) 

และคุณภาพน้ํา 

ชุด K1 (292 ตัว) และ M1 (212 ตัว) ผานระบบพัก/กักกันโรค

กระจายเขาสูระบบเลี้ยงพอแมพันธุของแตละจุดทดลอง 

M1 = 106 ตัว; SU ใช M1 = 106 ตัว) ในบอซีเมนตขนาด 6 ตารางเมตร

6 นิ้ว วางเอียงทํามุม 60 องศา ที่มุมบอทั้ง 4 มุม เพื่อเปนที่อยูอาศัยใหปลาใชเปน

แลวจึงใสน้ําที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 ppm ประมาณ 

เซนติเมตร จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ อัตราการเลี้ยงอยูที่บอละประมาณ 

ที่ผานการฆาเชื้อ) สัปดาหละ 2 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา

จุดทดลอง พบวาอยูในเกณฑทีเ่หมาะสมตอสัตวน้ํา (อุณหภูมิน้ํา 

6.21; pH 7.4 – 8.0; NH3 ตรวจไมพบ; Alkalinity 82 – 83; Hardness 80 

ปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

กักกันโรค และทําการระบุ

(MU ใช K1 = 146 ตัว; 

ตารางเมตร ที่ใสทอเซลโลกรีต 

เพื่อเปนที่อยูอาศัยใหปลาใชเปน

ประมาณ 7 วัน ใหไดระดับน้ําลึก 

อัตราการเลี้ยงอยูที่บอละประมาณ 12 ตัว (2 ตัว

การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา

อุณหภูมิน้ํา 26 – 28 องศา

83; Hardness 80 – 81) 
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 การฝกใหพอแมพันธุปลายอมรับอาหารสําเร็จ 

หลังจากพอแมพันธุชุด K1 (292 ตัว) และ M1 (212 ตัว) กระจายเขาสูระบบเลี้ยงพอแมพันธุ

ของแตละจุดทดลองแลว จึงเริ่มปรับเปลี่ยนอาหาร (เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2556)  จากการใหอาหารมีชีวิต (ลูกปลานิล

และกุงฝอย) มาเปนอาหารไมมีชีวิต เชน กุงฝอยหรือกุงขาวแชแข็ง หั่นเปนชิ้น พบวาพอแมพันธุสวนใหญยอมรับ

อาหารภายใน 1 สัปดาห หลังจากใหกุงแชแข็งหั่นเปนชิ้นตออีก 1 สัปดาห จึงเปลี่ยนเปนเน้ือปลาทูแลหั่นเปนชิ้น 

พบวาพอแมพันธุยอมรับอาหารดีกวาเนื้อกุง จึงใหเนื้อปลาทูแลหั่นเปนชิ้นตออีก 1 สัปดาห แลวจึงคอยๆ เสริม

ดวยอาหารสําเร็จสูตรปลามา พบวาพอแมพันธุสวนใหญไมยอมรับอาหารสําเร็จสูตรปลามา และเริ่มทยอยตาย

ภายใน 4 เดือนแรก (เมษายน 2557) จํานวน 48 ตัว คิดเปนอัตราตายรอยละ 9.5 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงทดลอง

ปรับสวนผสมของอาหารสําเร็จเพ่ือใหมีกลิ่นคาวใกลเคยีงกับเนื้อปลาทู ดังนี้ 

 

- อาหารสําเร็จกุงเบอร 0  2.8 กิโลกรัม 

- อาหารสําเร็จคาเวียร  200 กรัม 

- ปลาทูสดบด   3.0 กิโลกรัม 

- Vitamin Premix   100 กรัม 

- Vitamin E   100 กรัม 

- สไปรูไรนาผง   100 กรัม 

- น้ํามันตับปลา   100 มิลลิลิตร 

 

จากการทดลอง พบขอสังเกตุจากพฤติกรรมของปลา หากทดลองบอเลี้ยงพอแมพันธุบอใดมีปลาที่เริ่ม

กินอาหารสําเร็จ จะมีปลาตัวอื่นกินตามดวยเพิ่มขึ้น คณะผูวิจัยจึงทดลองสับเปลี่ยนปลาที่ยอมรับอาหารที่ปรับปรุง

ใหมแลว ไปเลี้ยงในบอทดลองที่พอแมพันธุยังไมยอมรับอาหารสําเร็จ พบวาทําใหการยอมรับอาหารสําเร็จดีขึ้น 

(ภาพที่ 15) คณะผูวิจัยจึงนําพอแมพันธุชุดที่สอง (K2 = 103 ตัว และ M2 = 258 ตัว) ที่ผานระบบพัก/กักกันโรค 

และทําการระบุตัวปลาแลว (แตยังคงเลี้ยงดวยอาหารมีชีวิต) กระจายเขาสูระบบเลีย้งพอแมพันธุของแตละจุดทดลอง

ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2557 (MU ใช K2 = 14 ตัว; PLK ใช K2 = 69 ตัว; CH ใช M2 = 114 ตัว; SU ใช M2 = 144 ตัว) 

โดยกระจายเลี้ยงรวมกับปลาชุดแรก (K1 และ M1) ที่ยอมรับอาหารสําเร็จ โดยเหลือปลาชุด K2 อีก 20 ตัว ที่เลี้ยงรวม

ในบอเดียวกัน (ไมปะปนกับปลาชุดแรก) เพ่ือเปรียบเทียบ พบวา ภายใน 2 เดือนแรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนอาหาร

จากอาหารมีชวีติมาเปนอาหารสําเร็จ (โดยขามข้ันตอนการใหกุงแชแข็งหรือเนื้อปลาทูแลหั่นเปนชิ้น) มีปลาชุดที่สอง

ที่เลี้ยงปะปนกับปลาชุดแรกไมยอมรับอาหารสําเร็จ และทยอยตายลง 22 ตัว คิดเปนอัตราตายรอยละ 5.9 ซึ่งเปน

อัตราตายที่นอยกวาปลาชุดแรกเกือบเทาตัว สวนปลาชุด K2 อีก 20 ตัว ที่เลี้ยงไมปะปนกับปลาชุดแรกนั้น ไมพบ

การตายเลย (อัตราตายรอยละ 0.0) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การใหอาหารสําเร็จพอแมพันธุปลา

 

 อัตราการรอดตาย 

หากพิจารณาอัตราการตายแยกเปนแตละชวงการทดลอง พบวาการตาย

(หลังจากรวบรวมพอแมพันธุจากธรรมชาติจนผานระบบเฝาระวัง

เนื่องจากแผลจากการจับติดเชื้อ เมื่อปรับเปลี่ยนวิธีรักษาโรค

รอยละ 15.1 เทานั้น สวนการระบุตัวปลาดวยการฝงไมโครชิปนั้นไมพบการตายเลย 

จนเริ่มการปรับเปลี่ยนจากอาหารมีชีวิตเปน

พบวาปลาสวนใหญยอมรับอาหาร (อัตรา

สวนใหญไมยอมรับอาหารสําเร็จสูตรปลามา

จึงปรับสวนผสมของอาหารสําเร็จเพื่อใหมีกลิ่นคาวใกลเคยีงกับเนื้อปลาทู

พอแมพันธุชุดที่สองยอมรับอาหารสูตรปรับปรุง ทําให

รอยละ 5.9 สวนปลาชุดสุดทายที่ทดลอง

(ขามขั้นตอนกุงฝอย กุงขาวและปลาทู

แตเปนการทดลองกับพอแมพันธุเพียง 

ตั้งแตพัก/กักกันโรค ระบุตัวปลา จนยอมรับอาหารสําเร็จ

พอแมพันธุ 1,425 ตัว เหลือรอด 865
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การใหอาหารสําเร็จพอแมพันธุปลา 

หากพิจารณาอัตราการตายแยกเปนแตละชวงการทดลอง พบวาการตายในชวง 

หลังจากรวบรวมพอแมพันธุจากธรรมชาติจนผานระบบเฝาระวัง/รักษาโรค) มีอัตราตายสูงถึง

เนื่องจากแผลจากการจับติดเชื้อ เมื่อปรับเปลี่ยนวิธีรักษาโรคในปลาชุดท่ีสอง  อัตราตาย

การระบุตัวปลาดวยการฝงไมโครชิปนั้นไมพบการตายเลย (

มีชีวิตเปนกุงฝอยหรือกุงขาวแชแข็งหั่นเปนชิน้ จนถึงปลาทู

อัตราตายรอยละ 0.0) แตเมื่อเปลี่ยนมาเปนอาหารสําเร็จ พบวา

สวนใหญไมยอมรับอาหารสําเร็จสูตรปลามา และเริ่มทยอยตายภายใน 4 เดือนถัดมา คิดเปนอัตราตายรอยละ 

จึงปรับสวนผสมของอาหารสําเร็จเพื่อใหมีกลิ่นคาวใกลเคยีงกับเนื้อปลาทูเพ่ือทดลองกับปลาชุดที่สอง

สูตรปรับปรุง ทําใหมีอัตราตายนอยกวาปลาชุดแรกเกือบเทาตัว

สวนปลาชุดสุดทายที่ทดลองปรับเปลี่ยนจากอาหารมีชีวิตมาเปนอาหารสําเร็จ

ปลาทูหั่นเปนชิ้น) พบวาปลายอมรับอาหารทุกตัว ทําใหมี

แตเปนการทดลองกับพอแมพันธุเพียง 20 ตัวเทานั้น ดังนั้น อาจกลาวไดวาอัตราการรอดตายของพอแมพันธุ

จนยอมรับอาหารสําเร็จทั้งหมด (ประมาณ 7 เดือน) อยูที่รอยละ 

865 ตัว) 

หากพิจารณาอัตราการตายแยกเปนแตละชวงการทดลอง พบวาการตายในชวง 1 เดือนแรก 

ตายสูงถึงรอยละ 49.6 

ตายจึงลดต่ําลง เหลือเพียง

(อัตราตายรอยละ 0.0) 

จนถึงปลาทหูั่นเปนชิ้น อีก 1 เดือน 

แตเมื่อเปลี่ยนมาเปนอาหารสําเร็จ พบวาพอแมพันธุชุดแรก

คิดเปนอัตราตายรอยละ 9.5 

ปลาชุดที่สอง พบวา

อัตราตายนอยกวาปลาชุดแรกเกือบเทาตัว เหลือเพียง

สําเร็จสูตรปรับปรุงเลย 

มอัีตราตายรอยละ 0.0 

อาจกลาวไดวาอัตราการรอดตายของพอแมพันธุ

อยูที่รอยละ 60.7 (จาก



 

 สาเหตุหลักการตายของพอแมพนัธุในท่ีกักขงั

หลังจากที่พอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็ก อยูในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ

เหลือปลาจํานวนทั้งสิ้น 325 ตัว (ภาคผนวก

เปนชวงๆ โดยบริเวณผิวหนังเปนตุมหนอง นูนฟูเปนสีขาว กระจายตามลําตัวจนถึงปลายหาง 

ตอมาจะมีอาการตกเลือด บริเวณที่เปนแผลขนาดใหญมีลักษณะบวมแดง เกล็ดหลุด ผิวหนังเปดลอก 

เมื่อผาดูอวัยวะภายใน พบวาตับมีสีซีดเหลือง บริเวณตับและมามมีตุมหนองแบบแข็งกระจายอยูจํานวนมาก 

(ภาพที่ 18) สันนิษฐานวาอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียภายในตัวปลา ซึ่งยังไมไดจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรีย

วาเปน Streptococcus หรือ Francisella

เกิดแผลแลวทําใหปลาเปนแผลเลือดออกบริเวณผิวหนังเนื่องจากปรสิตภายนอกพวก 

นูนฟูสีขาวไมมากนักบนตัวปลา จะแยกปลาออกมาสูระบบพัก

รวมกับมาลาไคทกรีน 0.5 ppm แชนาน 

ผสมอาหาร 1 กิโลกรัม ใหปลากินติดตอกัน 

รักษาได และสวนใหญจะตายภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 การติดเชื้อแบคทีเรียระยะแรก 
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สาเหตุหลักการตายของพอแมพนัธุในท่ีกักขงั 

พอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็ก อยูในระบบเลี้ยงพอแมพันธุประมาณ 

ภาคผนวก ก) คิดเปนอัตรารอดรอยละ 37.5 สาเหตุสําคญัทีท่ําใหปลาตายพรอมกัน

โดยบริเวณผิวหนังเปนตุมหนอง นูนฟูเปนสีขาว กระจายตามลําตัวจนถึงปลายหาง 

มีอาการตกเลือด บริเวณที่เปนแผลขนาดใหญมีลักษณะบวมแดง เกล็ดหลุด ผิวหนังเปดลอก 

เมื่อผาดูอวัยวะภายใน พบวาตับมีสีซีดเหลือง บริเวณตับและมามมีตุมหนองแบบแข็งกระจายอยูจํานวนมาก 

สันนิษฐานวาอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียภายในตัวปลา ซึ่งยังไมไดจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรีย

Francisella ทําใหกระจายเปนตุมหนองและแผลหนองท่ัวลําตัว หลังจากผิวหนัง

เกิดแผลแลวทําใหปลาเปนแผลเลือดออกบริเวณผิวหนังเนื่องจากปรสิตภายนอกพวก Epistylis

นูนฟูสีขาวไมมากนักบนตัวปลา จะแยกปลาออกมาสูระบบพัก/กักกันโรคอีกครั้ง การรักษาจะ

แชนาน 24 ชัว่โมง แลวจึงถายน้ํา ทําซ้ําทุกวัน รวมกับการใช 

กิโลกรัม ใหปลากินติดตอกัน 7 วัน แตถาสังเกตพบเมื่อมีแผลเลือดออกบริเวณผิวหนัง

รักษาได และสวนใหญจะตายภายใน 3 วัน 

ระยะแรก ผิวหนังเปนตุมหนอง นูนฟูสีขาว กระจายทั่วตัว

ประมาณ 3 ป (พฤษภาคม 2559) 

สาเหตุสําคญัทีท่ําใหปลาตายพรอมกัน

โดยบริเวณผิวหนังเปนตุมหนอง นูนฟูเปนสีขาว กระจายตามลําตัวจนถึงปลายหาง (ภาพที่ 16) 

มีอาการตกเลือด บริเวณที่เปนแผลขนาดใหญมีลักษณะบวมแดง เกล็ดหลุด ผิวหนังเปดลอก (ภาพท่ี 17) 

เมื่อผาดูอวัยวะภายใน พบวาตับมีสีซีดเหลือง บริเวณตับและมามมีตุมหนองแบบแข็งกระจายอยูจํานวนมาก 

สันนิษฐานวาอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียภายในตัวปลา ซึ่งยังไมไดจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรีย

หนองและแผลหนองท่ัวลําตัว หลังจากผิวหนัง

Epistylis  หากสังเกตพบตุม

กักกันโรคอีกครั้ง การรักษาจะใชฟอรมาลีน 30 ppm 

ใช Oxytetracyclin 5 กรัม 

วัน แตถาสังเกตพบเมื่อมีแผลเลือดออกบริเวณผิวหนังแลว จะไมสามารถ

ทั่วตัว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 แผลขนาดใหญ มีลักษณะบวมแดง เกล็ดหลุด ผิวหนังเปดลอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ตับมีสีซีดเหลือง บริเวณตับและมามมีตุมหนองแบบแข็งกระจายอยู
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มีลักษณะบวมแดง เกล็ดหลุด ผิวหนังเปดลอก 

บริเวณตับและมามมีตุมหนองแบบแข็งกระจายอยูทั่วไป  
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 การเจริญพนัธุในที่กักขัง 

นับตั้งแตพอแมพันธุเขาสูระบบพัก/กักกันโรค (เมษายน – ธันวาคม 2556) ระบุตัวปลา กระจายเขาสู

ระบบเลี้ยงพอแมพันธุของแตละจุดทดลอง จนยอมรับอาหารสําเร็จทั้งหมด ถูกใชเวลาถึง 7 เดือน (มกราคม 2557) 

จากการสังเกตพบวา ปลาชนิดนี้ไมสามารถจําแนกเพศจากลักษณะภายนอกได แมจะอยูในชวงฤดูวางไข 

(มิถุนายน – สิงหาคม: สุชิน, 2515) ในปลาเพศผูตองรอจนกวาพอพันธุมีความพรอมผสมพันธุ (เม่ือรีดบริเวณทอง

เบาๆ จะมีน้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมา) เทานั้น สวนแมพันธุตองใชการสังเกตบริเวณทองปลา ถาอูมเปง และนิ่ม 

จึงใชทอพลาสติกดูดไขมาตรวจสอบ เมื่อไดเพศผูทีน่้ําเชื้อสีขาวขุนไหลออกมา และเพศเมียทีใ่ชทอพลาสติกดูดไข

ออกมาได จึงนํามาเปรียบเทียบลักษณะภายนอกของชองเพศ พบวาปลายติ่งเพศผูที่มีน้ําเชื้อจะมีสีขาวขุน (ภาพที่ 19ก) 

สวนเพศเมียที่ดูดไขออกมาไดจะมชีองเพศสีแดงเรื่อๆ (ภาพที่ 19ข) เมื่อนํามาทดสอบกับปลาตัวอ่ืนพบวาไมมี

ความแนนอน จึงไมสามารถระบุเพศไดดวยลักษณะภายนอกของชองเพศเพียงอยางเดียว และการรีดทีบ่ริเวณทองเบาๆ 

เพ่ือตรวจสอบน้ําเชื้อบอยครั้ง รวมถึงการใชทอพลาสติกดูดไข อาจทําใหปลาเครียดไมยอมรับอาหาร คณะผูวิจัย

จึงเลือกที่จะหยุดการตรวจสอบน้ําเชื้อและไข จึงเปนเหตุใหงานวิจัยครั้งนี้ไมสามารถรายงานถึงอัตราการเจริญพันธุ

ในที่กักขังได 

อยางไรก็ตาม การทดลองครั้งนี้พบพอพันธุท่ีมีน้ําเชื้อสมบูรณในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 

จํานวน 120 ตัว (ตารางท่ี 4) ซึ่งยืนยันวาปลาเพศผูสามารถเจริญพันธุในที่กักขังได แตไขที่ดูดออกมาไดจาก

ปลาเพศเมียนั้น พบวาไขสวนใหญยังคงอยูในระยะ Mature สังเกตจากไขยังไมใส เมื่อนํามาสองผานกลอง

กําลังขยาย 40 เทา พบวา Germinal vesicle ยังไมเคลื่อนตัวใกล Micropyle (ภาพที่ 20ก) แสดงถึงความไมพรอม

ที่จะเจริญพันธุ มีเพียงแมพันธุบางตัวที่พบในระยะ Ovulation สังเกตจากไขใส (Hydrated) เมื่อนํามาสองผาน

กลองขยาย พบวา Germinal vesicle มีตําแหนงเขาใกล Micropyle (ภาพที่ 20ข) 

เมื่อทําการสังเกตและเฝาติดตามพอแมพันธุอยางตอเนื่องจนถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2557 พบแมพันธุ 

22 ตัว มีการวางไขเองกอนเริ่มการทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็กจํานวน 23 ครั้ง โดยวางไข 1 ครั้ง 21 ตัว 

และวางไข 2 ครั้ง 1 ตัว โดยวางไขเดือนกุมภาพันธ 11 ครั้ง และเดือนมีนาคม 12 ครั้ง จากแมปลาที่อยูในที่กักขัง 

(นับตั้งแตวันแรกที่พอแมพันธุถูกกระจายเขาสูระบบเลี้ยงของแตละจุดทดลอง) ตั้งแต 76 – 132 วัน วางไข

มากสุดท่ี 122 วัน (ตารางที่ 5) 

แมวาแมพันธุมีการวางไขถึง 23 ครั้ง (กุมภาพันธ – มีนาคม 2557) แตพอพันธุที่มีน้ําเชื้อสมบูรณ

ถึง 120 ตัว กลับอยูในชวงที่ไมตรงกัน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556) คณะผูวิจัยทดลองรีดหาน้ําเชื้อจากพอพันธุ

ในบอที่พบวามีแมพันธุวางไขทันที (หลังจากการเก็บไข) แตไมพบปลาที่สามารถรีดน้ําเชื้อออกเลย และไขทั้งหมด

ที่ไดในชวงนี้ไมมีการปฏิสนธิ จึงอาจกลาวไดวา ในวันที่แมพันธุวางไขไมมีพอพันธุที่มีน้ําเชื้อสมบูรณ จึงเปนเหตุ

ทําใหไขทั้งหมดไมมีการปฏิสนธิ แตจากขอมูลขางตน ยังคงชี้ชัดวา พอแมพันธุสามารถเจริญพันธุในท่ีกักขังได 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 พอแมพันธุปลาที่มีความพรอมผสมพันธุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 ตําแหนง Germinal vesicle

กกก   

Germinal vesicle
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มีความพรอมผสมพันธุ (ก) เพศผู (ข) เพศเมีย 

erminal vesicle ของไขในระยะ Mature (ก) และระยะ Ovulation

ขขข   

Germinal vesicle 

กกก   

Germinal vesicle 

 

Ovulation (ข) 

ขขข   
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ตารางที ่4 พอพันธุที่มีน้ําเชื้อสมบูรณในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ กอนการทดลองเพาะพันธุ จํานวน 120 ตัว 

SU STN CH STN PLK STN MU STN 

RFID Set RFID Set RFID Set RFID Set 

764223413000015 M1 764223413000129 M1 764224813000126 K1 764224813000011 K1 

764223413000017 M1 764223413000130 M1 764224813000128 K1 764224813000012 K1 

764223413000019 M1 764223413000131 M1 764224813000134 K1 764224813000014 K1 

764223413000024 M1 764223413000132 M1 764224813000137 K1 764224813000015 K1 

764223413000025 M1 764223413000133 M1 764224813000138 K1 764224813000018 K1 

764223413000027 M1 764223413000136 M1 764224813000143 K1 764224813000020 K1 

764223413000028 M1 764223413000137 M1 764224813000150 K1 764224813000023 K1 

764223413000030 M1 764223413000138 M1 764224813000151 K1 764224813000026 K1 

764223413000044 M1 764223413000139 M1 764224813000158 K1 764224813000030 K1 

764223413000048 M1 764223413000143 M1 764224813000162 K1 764224813000040 K1 

764223413000051 M1 764223413000144 M1 764224813000174 K1 764224813000049 K1 

764223413000057 M1 764223413000145 M1 764224813000176 K1 764224813000056 K1 

764223413000059 M1 764223413000146 M1 764224813000182 K1 764224813000057 K1 

764223413000067 M1 764223413000148 M1 764224813000191 K1 764224813000058 K1 

764223413000070 M1 764223413000149 M1 764224813000192 K1 764224813000061 K1 

764223413000071 M1 764223413000155 M1 764224813000200 K1 764224813000065 K1 

764223413000072 M1 764223413000159 M1 764224813000202 K1 764224813000067 K1 

764223413000073 M1 764223413000162 M1 764224813000207 K1 764224813000070 K1 

764223413000075 M1 764223413000163 M1 764224813000208 K1 764224813000072 K1 

764223413000084 M1 764223413000166 M1 764224813000212 K1 764224813000076 K1 

764223413000086 M1 764223413000172 M1 764224813000214 K1 764224813000088 K1 

764223413000089 M1 764223413000196 M1 764224813000216 K1 764224813000089 K1 

764223413000090 M1 764223413000198 M1 764224813000242 K1 764224813000090 K1 

764223413000091 M1 764223413000217 M1 764224813000243 K1 764224813000092 K1 

764223413000092 M1 764223413000224 M1 764224813000390 K1 764224813000093 K1 

764223413000094 M1 764223413000225 M1 764224813000396 K1 764224813000097 K1 

764223413000100 M1 764223413000226 M1   764224813000100 K1 

764223413000102 M1 764223413000231 M1   764224813000104 K1 

764223413000105 M1     764224813000106 K1 

764223413000106 M1     764224813000112 K1 

      764224813000116 K1 

      764224813000123 K1 

      764224813000255 K1 

      764224813000257 K1 

      764224813000262 K1 

      764224813000265 K1 

Total 30 Total 28 Total 26 Total 36 
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ตารางที ่5 แมพันธุที่มีการวางไขในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ กอนการทดลองเพาะพันธุ จํานวน 23 ครั้ง 

STN RFID 
Date of spawning event and day on experiment (DOE) Spawning 

frequency 6 Feb 14 8 Feb 14 9 Feb 14 11 Feb 14 12 Feb 14 14 Feb 14 19 Feb 14 26 Feb 14 28 Feb 14 11 Mar 14 17 Mar 14 22 Mar 14 25 Mar 14 29 Mar 14 30 Mar 14 

SU 
764223413

000098 
  

DOE 

76 
            1 

SU 
764223413

000034 
     

DOE 

81 
         1 

SU 
764223413

000095 
         

DOE 

106 
    

DOE 

125 
2 

SU 
764223413

000018 
         

DOE 

106 
     1 

SU 
764223413

000005 
            

DOE 

120 
  1 

SU 
764223413

000076 
              

DOE 

125 
1 

CH 
764223413

000126 
          

DOE 

122 
    1 

CH 
764223413

000154 
          

DOE 

122 
    1 

CH 
764223413

000158 
          

DOE 

122 
    1 

CH 
764223413

000182 
      

DOE 

96 
        1 

CH 
764223413

000188 
        

DOE 

105 
      1 

CH 
764223413

000202 
        

DOE 

105 
      1 

CH 
764223413

000230 
          

DOE 

122 
    1 

PLK 
764224813

000159 
              

DOE 

132 
1 

PLK 
764224813

000175 
       

DOE 

100 
       1 

PLK 
764224813

000203 
             

DOE 

131 
 1 

PLK 
764224813

000227 
           

DOE 

124 
   1 

MU 
764224813

000001 

DOE 

85 
              1 

MU 
764224813

000054 
 

DOE 

87 
             1 

MU 
764224813

000059 
    

DOE 

91 
          1 

MU 
764224813

000084 
   

DOE 

90 
           1 

MU 
764224813

000087 
  

DOE 

88 
            1 

Total 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 3 23 
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 อัตราการเจริญเติบโตของการเลีย้งดวยอาหารสําเร็จในท่ีกักขงั 

เนื่องจากคณะผูวิจัยเลือกดําเนินการในจุดทดลองที่ท่ีตั้งอยูตางพ้ืนที่ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําโขง นาน 

เจาพระยา และทาจีน ดวยเหตุทีว่า ปลาเสอืตอลายเล็กในธรรมชาติของไทยมีรายงานการพบในลุมน้ําโขงเทานั้น 

แตการคาดหวังประโยชนที่จะไดรับจากผลงานวิจัยครั้งนี้ ไมเพียงเพ่ือดํารงความหลากหลายทางชีวภาพเทานั้น 

แตคณะผูวิจัยยังคาดหวังใหเกษตรกรสามารถนําผลสําเร็จจากงานวิจัย ไปสรางอาชีพและรายไดทัว่ท้ังประเทศอีกดวย 

ดังนั้น การรายงานอัตราการเจริญเติบโตของการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จในที่กักขัง จึงแยกเปรียบเทียบในแตละ

จุดทดลอง โดยข้ันตอน และวิธีการไดมาซึ่งสมการความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนักที่ไดจากการชั่ง

วัดระหวางการทดลอง (W = aLb) คาพารามิเตอรการเติบโต (k) สมการ Cube law (W = avgc.f.L3) และการ

ทดสอบความแตกตางของสมการทั้งสอง ดวยการจับคูเปรียบเทียบที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังแสดงใน

ภาคผนวก ข 

จุดทดลองลุมน้ําโขง 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาวตัวปลาทั้งตัว ระยะเวลา 880 วัน ตั้งแตวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2556 – 11 เมษายน 2559 ไดขอมูลน้ําหนักและความยาว 616 ชุดขอมูล (n = 616) มีชวงความยาว

ระหวาง 13.5 – 27.0 เซนติเมตร สมการที่ไดจากการชั่งวดัระหวางการทดลองคือ W = 0.0282L2.932 (R2 = 0.9453) 

คาพารามิเตอรการเติบโต (k) = 0.0232 และสมการ Cube law คือ W = 0.0151L3 ผลการทดสอบความแตกตาง

ของน้ําหนักที่ได จํานวน 28 สมมุติฐาน (df = 27) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (t.05 = 1.96) พบวา ไมมีความแตกตาง

ระหวางผลของน้ําหนักตัวที่คํานวณไดจากทั้งสองสมการ (t = 1.88) แสดงวาปลาของจุดทดลองนีม้ีการเจริญเติบโต

แบบสมมาตร 

จุดทดลองลุมน้ํานาน 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาวตัวปลาทั้งตัว ระยะเวลา 917 วนั ตั้งแต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 – 23 พฤษภาคม 2559 ไดขอมูลน้ําหนักและความยาว 3,689 ชุดขอมูล (n = 3,689) 

มีชวงความยาวระหวาง 10.8 – 29.4 เซนติเมตร สมการที่ไดจากการชั่งวดัระหวางการทดลองคือ W = 0.3217L2.1338 

(R2 = 0.8340) คาพารามิเตอรการเติบโต (k) = 0.0243 และสมการ Cube law คือ W = 0.0137L3 ผลการทดสอบ

ความแตกตางของน้ําหนักที่ได จํานวน 39 สมมุติฐาน (df = 38) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (t.05 = 1.96) พบ

ความแตกตางระหวางผลของน้ําหนักตัวที่คาํนวณไดจากทั้งสองสมการ (t = 3.67) แสดงวาปลาของจุดทดลองนี้

มีการเจริญเติบโตแบบ “ไมสมมาตร” 

จุดทดลองลุมน้ําเจาพระยา 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาวตัวปลาทั้งตัว ระยะเวลา 914 วัน ตั้งแตวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2556 – 17 พฤษภาคม 2559 ไดขอมูลน้ําหนักและความยาว 749 ชุดขอมูล (n = 749) มีชวงความยาว

ระหวาง 12.7 – 35.5 เซนติเมตร สมการท่ีไดจากการชั่งวัดระหวางการทดลองคือ W = 0.0183L3.0156 (R2 = 0.9534) 

คาพารามิเตอรการเติบโต (k) = 0.0193 และสมการ Cube law คือ W = 0.0168L3 ผลการทดสอบความแตกตาง

ของน้ําหนักที่ได จํานวน 47 สมมุติฐาน (df = 46) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (t.05 = 1.96) พบวา ไมมีความแตกตาง
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ระหวางผลของน้ําหนักตัวที่คํานวณไดจากทั้งสองสมการ (t = 1.06) แสดงวาปลาของจุดทดลองนีม้ีการเจริญเติบโต

แบบสมมาตร 

จุดทดลองลุมน้ําทาจีน 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักและความยาวตัวปลาทั้งตัว ระยะเวลา 910 วนั ตั้งแต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – 23 พฤษภาคม 2559 ไดขอมูลน้ําหนักและความยาว 4,751 ชุดขอมูล (n = 4,751) 

มีชวงความยาวระหวาง 14.9 – 37.0 เซนติเมตร สมการที่ไดจากการชั่งวัดระหวางการทดลองคือ W = 0.015L3.0977 

(R2 = 0.8867) คาพารามิเตอรการเติบโต (k) = 0.0206 และสมการ Cube law คือ W = 0.0099L3 ผลการ

ทดสอบความแตกตางของน้ําหนักที่ได จํานวน 46 สมมุติฐาน (df = 45) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (t.05 = 1.96) 

พบวา ไมมีความแตกตางระหวางผลของน้ําหนักตัวที่คํานวณไดจากทั้งสองสมการ (t = 1.37) แสดงวาปลาของ

จุดทดลองนีม้ีการเจริญเติบโตแบบสมมาตร 

การเปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโตของปลาระหวางจุดทดลอง 

จากผลการศกึษาขางตน สรุปไดดังแสดงในตารางที่ 6 จะเห็นไดวา ปลา ณ จุดทดลองลุมน้ํานาน (PLK) 

นาจะเปนชุดทดลองท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด (k = 0.0243) แตกลับเปนการเจริญเติบโตแบบไมสมมาตร 

หรือไมเปนไปตามพ้ืนฐานของกฎกําลังสาม (Cube law) ตามสมการ VBGF หากพิจารณาจากเสนโคงความสัมพันธ

ระหวางน้ําหนักและความยาว (ภาพท่ี 21) พบวาปลาชุด PLK มีการเจริญเติบโตสูงมากในชวงแรก (10 – 20 เซนติเมตร) 

แตชวงกลางไปจนถึงชวงทายกลับมีการเจริญเติบโตที่ลดลงอยางมาก สาเหตุไมนาเกิดจากการสุมชั่งวัดตัวปลา

ที่บอยเกินไป (3,689 ชุดขอมูล) เพราะปลาในจุดทดลองลุมน้ําทาจีน (SU) ที่มีการสุมชั่งวัดตัวปลามากที่สุด 

(4,751 ชุดขอมูล) ก็ยังมีอัตราการเจริญเติบโตสูง (k = 0.0206) และมีการเติบโตบนพ้ืนฐานของกฎกําลังสาม (Cube law) 

เชนเดียวกับปลาในจุดทดลองลุมน้ําโขง (MU) และลุมน้ําเจาพระยา (CH) สันนิษฐานวาอาจเกิดจากจุดทดลอง PLK 

เปนที่เดียวทีม่ีความพยายามเก็บน้ําเชื้อพอพันธุ ทั้งการเก็บน้ําเชื้อสด (ที่อุณหภูมิ 4 – 5 องศาเซลเซียส) และ

น้ําเชื้อแชแข็ง (น้ําเชื้อที่ทําใหเย็นจนแข็ง แลวนําไปเก็บไวในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส) 

รวมถึงการพยายามสลับจับคูพอแมพันธุบอยครั้ง และ/หรือเปนผลมาจากวิธีการปองกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

ภายในตัวปลา (ดูหัวขอกอนหนา : สาเหตุหลักการตายของพอแมพันธุในที่กักขัง) โดยจุดทดลอง PLK เปนที่เดียว

ที่มีความพยายามปองกันไมใหพอแมพันธุติดเชื้อดวยวธิกีารใสฟอรมาลีน 30 ppm รวมกับมาลาไคทกรีน 0.5 ppm 

ในบอเลี้ยงนาน 24 ชั่วโมง แลวจึงถายน้ํา ทําซ้ําทุกเดือนจนสิ้นสุดการทดลอง (917 วัน) แมวาจะเปนการปองกันโรค

ที่ดี (อัตรารอดรอยละ 40.8 จากจํานวนปลาเริ่มตน 235 ตัว) แตก็อาจสงผลใหปลาเครียด จนมีการเจริญเติบโต

ลดลงอยางมาก และไมอยูบนพื้นฐานของ Cube law 

หากเวนจุดทดลอง PLK ออกไป พบวาปลาที่เจริญเติบโตสูงที่สุดอยูที่จุดทดลอง MU (k = 0.0232) 

ตามดวย SU (k = 0.0206) และ CH (k = 0.0193) แมวาจุดทดลอง MU มีจํานวนปลาอยูในระบบกักขังนอยที่สุด 

(160 ตัว) และเปนจุดทดลองท่ีมีการสุมชั่งวัดตัวปลานอยท่ีสุด (616 ชุดขอมูล) แตกลับเปนจุดทดลองมีอัตรารอด

ต่ําสุด (รอยละ 19.3 ที่ 880 วัน) สวนจุดทดลอง CH แมวามีอัตรารอดที่ดีกวา MU (อัตรารอดรอยละ 28.1 ที่ 914 วัน 

จากจํานวนปลาเริ่มตน 220 ตัว) และมีการสุมชั่งวัดตัวปลาไมบอยนัก (749 ชุดขอมูล) แตก็เปนจุดทดลองที่มี

การเจริญเติบโตต่ําที่สุด 
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สิ่งท่ีแตกตางกันระหวาง MU กับ CH คือการจัดการเมื่อเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เมื่อแยกปลาที่เกิดโรค

ออกจากบอเลี้ยงแลว จุดทดลอง MU ไมสามารถรักษาได ทําใหมีอัตรารอดต่ําสุด แตจํานวนปลาที่เหลือนอย 

(ความหนาแนนต่ําลงจากชวงเริ่มการทดลองมาก) และการกลับมาติดเชื้ออีกในบอเลี้ยงมีนอยมาก ทําใหไมตอง

ใสฟอรมาลีนรวมกับมาลาไคทกรีนในบอเลี้ยงเพ่ือปองกันโรค นี่อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหปลาในจุดทดลอง MU 

มีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด สวนปลาในจุดทดลอง CH บางสวนสามารถรักษาได แตเมื่อนําปลาที่รักษาโรคแลว

กลับมาสูบอเลี้ยงก็กลับมาติดเชื้อในบอเลี้ยงอีก จึงตองใชทั้งฟอรมาลีนและมาลาไคทกรีนในบอเลี้ยงเพ่ือปองกันโรค

อยูบอยครั้งเชนเดียวกับที่จุดทดลอง PLK 

จุดทดลองที่มีอัตรารอดสูงสุดคือ SU (อัตรารอดรอยละ 54.4 ที่ 910 วัน) ซึ่งเปนจุดทดลองที่มี

จํานวนปลาเริ่มตนมากที่สุด (220 ตัว) และมีการสุมชั่งวัดตัวปลาบอยท่ีสุด (4,751 ชุดขอมูล) แตก็เปนจุดทดลอง

ที่มีการเจริญเติบโตสูงเปนอันดับที่สอง หากพิจารณาในภาพรวมทั้งอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดแลว 

อาจกลาวไดวา จุดทดลอง SU เปนจุดที่เขาใกลวัตถุประสงคของการเลี้ยงพอแมปลาใหเจริญพันธุในท่ีกักขัง (B3) 

มากที่สุด ซึ่งความแตกตางจากจุดทดลองอ่ืนๆ คือน้ําที่ใชในการทดลองทั้งระบบ ไมไดใชรวมกับการเพาะเลี้ยง

ปลาชนิดอื่น (ตามภารกิจหลักของหนวยงาน) โดยเฉพาะปลานิลที่มีการติดเชื้อ Streptococcus มากในปจจุบัน 

แตเปนน้ําที่ใชรวมกับระบบการเพาะอนุบาลกุงกามกราม (ซึ่งเชื้อ Francisella มักกอปญหากับกุงขาวแวนนาไม) 

และโรงเลี้ยงพอแมพันธุก็แยกขาดออกจากระบบการเพาะเลี้ยงปลาชนิดอื่น อีกทั้งโรงเลี้ยงพอแมพันธุยังเปน 2 โรง

แยกจากกัน รวมถึงอุปกรณที่ใชก็แยกชุดกันทั้ง 2 โรง นาจะเปนสิ่งที่ทําใหจุดทดลอง SU สามารถเลี้ยงพอแมปลา

ใหเจริญพันธุในที่กักขังไดดีกวาอีก 3 จุดทดลอง 

สวนเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวเพ่ือเปนสัตวเลี้ยง (Domestication) ในลุมน้ํา

ที่แตกตางจากลุมน้ําโขงน้ัน จากระยะเวลาการทดลองเลี้ยง 880 – 917 วัน อาจกลาวไดวา ปลาเสือตอลายเล็ก

สามารถเจริญเติบโตไดทั้ง 4 จุดทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 21 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาทั้ง 4 จุดทดลอง 

รายการขอมูล พอแมพันธุจากแมน้ําโขง พอแมพันธุจากแมน้ํามูล 

จุดทดลอง MU จุดทดลอง PLK จุดทดลอง CH จุดทดลอง SU 

ชวงความยาวท้ังตัว (เซนตเิมตร) 13.5 – 27.0 10.8 – 29.4 12.7 – 35.5 14.9 – 37.0 

ระยะเวลาการทดลอง (วัน)           880           917           914           910 

จํานวนขอมูล (ชุดขอมูล)           616 3,689           749 4,751 

L&W relationship W = 0.0282L2.932 

(R2 = 0.9453) 

W = 0.3217L2.1338 

(R2 = 0.8340) 

W = 0.0183L3.0156 

(R2 = 0.9534) 

W = 0.015L3.0977 

(R2 = 0.8867) 

Growth parameter (k) 0.0232 0.0243 0.0193 0.0206 

Cube law W = 0.0151L3 W = 0.0137L3 W = 0.0168L3 W = 0.0099L3 

df 27 38 46 45 

Null hypothesis True Fales True True 



 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาระหวางจุดทดลองทั้ง 

 

 

ความยาว น้ําหนัก ที่เพิ่มขึ้นตอวัน และ

ผลการศึกษาความยาวเหยียดปลาที่เพ่ิมข้ึนตอวัน 

ตัวปลาที่เพ่ิมขึ้นตอวัน (Average daily weight gain : ADWG) 

(Specific Growth Rate : SGR) ทั้งดานความยาว 

เสือตอลายเล็กเริ่มเขาสูระบบเลี้ยงพอแมพันธุตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 

“โครงการการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการคา

2559 พบวาเมื่อเลี้ยงพอแมพันธุตอไปจนถึง 

ปลาของจุดทดลอง CH ตามดวยจุดทดลอง 

และ SU ตามลําดับ สวนคา ADLG 

คา ADWG เรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุดไดแก 

ภาคผนวก ค 
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาระหวางจุดทดลองทั้ง 4 ลุมน้ํา 

ความยาว น้ําหนัก ที่เพิ่มขึ้นตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาระหวางจุดทดลอง

ความยาวเหยียดปลาที่เพ่ิมข้ึนตอวัน (Average daily length gain : ADLG) 

Average daily weight gain : ADWG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา 

ทั้งดานความยาว (SGR – L) และน้ําหนัก (SGR – W)

เสือตอลายเล็กเริ่มเขาสูระบบเลี้ยงพอแมพันธุตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 จนสงมอบพันธุปลาที่เหลือใหกับ 

โครงการการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการคา

เมื่อเลี้ยงพอแมพันธุตอไปจนถึง 3 ป ปลาที่มีคา SGR สูงสุดทั้ง SGR – L และ 

ตามดวยจุดทดลอง MU (ที่มีคา k สูงสุด ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) 

ADLG สูงสุดไดแกจุดทดลอง CH ตามดวย PLK และ MU 

เรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุดไดแก MU PLK SU และ CH ตามลําดับ ดังแสดงไวใน

20.0 25.0 30.0 35.0

ความยาวทั้งตัว (เซนติเมตร) 
 

ของปลาระหวางจุดทดลอง 

Average daily length gain : ADLG) น้ําหนัก

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา 

) ตั้งแตพอแมพันธุปลา

สงมอบพันธุปลาที่เหลือใหกับ 

โครงการการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการคา” ในวันที่ 17 ธันวาคม 

และ SGR – W กลับเปน

2559) จุดทดลอง PLK 

MU คาต่ําสุดอยูที่ SU และ

ตามลําดับ ดังแสดงไวในตารางที่ 7 และ

MU

PLK

CH

SU
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความยาว น้ําหนัก ท่ีเพ่ิมข้ึนตอวัน (Average Daily Gain : ADG) และอัตรา

  การเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate : SGR) ของปลาทั้ง 4 จุดทดลอง 

Stations 
Average daily gain (ADG) Specific Groth Rate (SGR) 

ADG - lenght 

(cm/day) 

ADG - weigth 

(g/day) 

SGR - lenght 

(%/day) 

SGR - weigth 

(%/day) 

Mukdahan Station (MU) 0.0032 0.1053 0.0163 0.0573 

Phitsanulok Station (PLK) 0.0044 0.0659 0.0225 0.0344 

Chainart Station (CH) 0.0060 0.0569 0.0339 0.0799 

Suphanburi Station (SU) 0.0030 0.0639 0.0133 0.0210 

 

สาเหตุที่พอแมพันธุปลาในจุดทดลอง SU ที่เคยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงเปนอันดับสอง กลับมี

คา SGR เปนอันดับสุดทายอาจเนื่องมาจากหลังจากสิ้นสุดการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของการเลี้ยงดวย

อาหารสําเร็จในที่กักขัง (11 เมษายน 2559) คณะผูวิจัยตัดสินใจใชกุงฝอยแชแข็งเพ่ือเปนอาหารแกพอแมพันธุ

ปลาทั้ง 3 จุดทดลอง (ยกเวนจุดทดลอง SU) เพราะสังเกตพบวาพอแมพันธุปลาอยูในสภาวะขาดสารอาหาร 

และไมมีการผสมพันธุวางไขอีกเลย สวนพอแมพันธุปลาในจุดทดลอง SU ที่ยังคงใหอาหารสําเร็จตอเนื่องอยู

เพียงจุดทดลองเดียวนั้น เนื่องจากคณะผูวิจัยตองการขอมูลเปรียบเทียบกับจุดทดลองทั้ง 3 จุด ทีเ่ปลี่ยนมาใช

กุงฝอยแชแข็งเพ่ือเปนอาหารแกพอแมพันธุปลา จึงอาจเปนสาเหตุทําใหพอแมพันธุปลาในจุดทดลอง SU มีคา 

SGR เปนอันดับสุดทาย 
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การเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H) 

 สถานท่ีทําการทดลอง 

ผลการเลี้ยงพอแมพันธุใหเจริญพันธุในที่กักขัง (B) ที่ไมสามารถรายงานถึงอัตราการเจริญพันธุ

ในที่กักขังได เนื่องจากปลาชนิดนีไ้มสามารถจําแนกเพศจากลักษณะภายนอกได ทําใหการทดลองเพาะเลี้ยงเกิดปญหา

จากการคัดเลือกพอแมพันธุที่สมบูรณเพศใหเพียงพอตอชุดการทดลอง และการจะรอเวลาเพ่ือคัดเลือกพอแมพันธุ

ที่สมบูรณเพศในชวงฤดูวางไข (มิถุนายน – สิงหาคม; สุชิน, 2515) นั้น คาดวานาจะไมสามารถจําแนกเพศเมียได 

เพราะแมพันธุจากธรรมชาติท่ีเพ่ิงเขามาอยูในท่ีกักขังสวนมากจะไมมีความพรอมในการเจริญพันธุภายใน 2 ปแรก 

จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ไมสามารถดําเนินการทดลองตามแผนได และการศึกษาครั้งนี้ตองการทราบผลจากการกระตุน

การผสมพันธุดวยฮอรโมนโดยไมมีฤดูวางไขมาเปนปจจัยรวม อีกดวย 

ดวยเหตุดังกลาว คณะผูวิจัยจึงตัดสินใจเริ่มการทดลองท่ีจุดทดลองลุมน้ําทาจีน (SU) เพียงที่เดียว

ทั้ง 4 ชุดการทดลอง ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธดีําเนินการวิจัย ดังนี ้

 การเพาะพนัธุปลาเสือตอลายเลก็ (H1) 

ชุดการทดลอง ยังคงเปน 4 ชุด เชนเดมิ ไดแกชุดควบคุม (T1) ชุดฝงฮอรโมน (T2) ชุดฉีดฮอรโมน 

(T3) และชุดฝงฮอรโมนรวมกับการฉีดฮอรโมน (T4) ชุดละ 4 ซ้ํา โดยทดลองในบอซเีมนตขนาด 2.5 x 2.5 เมตร 

ใสน้ําสูง 0.5 เมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 3,125 ลิตร จํานวน 16 บอ จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ 

เปลี่ยนถายน้ํา (ที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร) สัปดาหละ 1 ครั้งตรวจวิเคราะห

คุณสมบัติของน้ําในบอทดลองทุก 2 สัปดาห เชนเดิม ใชระยะเวลาในการทดลอง 30 วัน ตั้งแต 10 เมษายน – 

10 พฤษภาคม 2557 

สิ่งท่ีปรับเปลี่ยน นอกจากใช SU เปนจุดทดลองเพียงที่เดียวแลว คณะผูวิจัยไดตัดการทดลอง

เรื่องอัตราสวนปลาเพศผูตอเพศเมียที่แตกตางกันออกไป โดยเลือกใชอัตราสวนปลาเพศผูตอเพศเมียท่ี 1:1 

เพียงอัตราเดียว ดวยการใชปลาเพศผู 6 ตัว ปลาเพศเมีย 6 ตัว ตอบอ คิดเปนอัตราความหนาแนนประมาณ 2 ตัว

ตอตารางเมตร ในการทดลองนี้ใชปลาเพศผูจากการรวมรวมพันธุปลาทั้งสองครั้ง ที่เคยพบวามีน้ําเชื้อสมบูรณ 

มาสุมใชในการทดลองจํานวน 96 ตัว (M1 = 30 ตัว และ M2 = 66 ตัว) โดยสุมกระจายเขาบอทดลองบอละ 6 ตัว 

สวนปลาเพศเมียนั้น เนื่องจากจุดทดลอง SU มีแมปลาที่มีการวางไขในระบบเลี้ยงพอแมพันธุอยูท้ังสิ้น 6 ตัว 

แตจํานวนบอที่ใชในการทดลองมีถึง 16 บอ จึงใชกําหนดใหทุกชุดการทดลองมีแมปลาที่เคยวางไขแลวชุดละ 1 ตัว 

(โดยการสุมจากแมปลาท่ีเคยวางไขแลวทั้ง 6 ตัว) ที่เหลืออีก 2 ตัว จึงวิธีสุมหาชุดการทดลองจะไดแมปลาที่เคยวางไข

เพ่ิมอีกจํานวน 2 ชุดการทดลอง เมื่อทราบผลแลวจึงสุมกระจายแมปลาท่ีเคยวางไขที่เหลือเขาชุดทดลองที่สุมได

ชุดละ 1 ตัว โดยมีเงื่อนไขวาแตละบอทดลองตองมีแมปลาที่เคยวางไขไมเกิน 1 ตัว (ตารางที่ 8) 

การกระตุนใหแมปลาวางไข และจํานวนไข 

ผลการทดลองพบวาชุด T1 มีการวางไข 2 ครั้ง ชุด T2 มีการวางไข 1 ครั้ง ชุด T3 มีการวางไข 19 ครั้ง 

และชุด T4 มีการวางไข 1 ครั้ง รวม 23 ครั้ง แตมีการปฏิสนธิเพียง 5 ครั้ง จากชุด T1 จํานวน 1 ครั้ง และชุด T3 

จํานวน 4 ครั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 8 การจัดชุดทดลองการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก 
 

Rep. 

Control 

(T1) 

Implantation 

(T2) 

Injection 

(T3) 

Implantation + Injection 

(T4) 

Female Male Female Male Female Male Female Male 

R1 

764223413000 

002 

764223413000 

027 

764223413000 

008 

764223413000 

070 

764223413000 

018 

764223413000 

051 

764223413000 

004 

764223413000 

024 

764223413000 

065 

764223413000 

091 

764223413000 

016 

764223413000 

084 

764223413000 

101 

764223413000 

268 

764223413000 

022 

764223413000 

092 

764223413000 

253 

764223413000 

258 

764223413000 

061 

764223413000 

107 

764223413000 

263 

764223413000 

282 

764223413000 

104 

764223413000 

266 

764223413000 

303 

764223413000 

298 

764223413000 

062 

764223413000 

274 

764223413000 

275 

764223413000 

304 

764223413000 

257 

764223413000 

293 

764223413000 

320 

764223413000 

327 

764223413000 

273 

764223413000 

299 

764223413000 

344 

764223413000 

355 

764223413000 

295 

764223413000 

325 

764223413000 

354 

764223413000 

361 

764223413000 

352 

764223413000 

322 

764223413000 

372 

764223413000 

374 

764223413000 

362 

764223413000 

371 

R2 

764223413000 

034 

764223413000 

044 

764223413000 

010 

764223413000 

075 

764223413000 

040 

764223413000 

019 

764223413000 

068 

764223413000 

071 

764223413000 

056 

764223413000 

089 

764223413000 

023 

764223413000 

100 

764223413000 

045 

764223413000 

030 

764223413000 

069 

764223413000 

260 

764223413000 

079 

764223413000 

121 

764223413000 

052 

764223413000 

254 

764223413000 

081 

764223413000 

106 

764223413000 

095 

764223413000 

297 

764223413000 

256 

764223413000 

272 

764223413000 

093 

764223413000 

281 

764223413000 

276 

764223413000 

255 

764223413000 

115 

764223413000 

316 

764223413000 

335 

764223413000 

332 

764223413000 

118 

764223413000 

311 

764223413000 

284 

764223413000 

317 

764223413000 

307 

764223413000 

337 

764223413000 

361 

764223413000 

350 

764223413000 

373 

764223413000 

340 

764223413000 

292 

764223413000 

360 

764223413000 

341 

764223413000 

367 

R3 

764223413000 

014 

764223413000 

073 

764223413000 

003 

764223413000 

059 

764223413000 

039 

764223413000 

048 

764223413000 

012 

764223413000 

017 

764223413000 

029 

764223413000 

102 

764223413000 

033 

764223413000 

259 

764223413000 

083 

764223413000 

086 

764223413000 

074 

764223413000 

025 

764223413000 

108 

764223413000 

117 

764223413000 

042 

764223413000 

295 

764223413000 

114 

764223413000 

251 

764223413000 

098 

764223413000 

269 

764223413000 

285 

764223413000 

271 

764223413000 

099 

764223413000 

330 

764223413000 

119 

764223413000 

288 

764223413000 

267 

764223413000 

301 

764223413000 

326 

764223413000 

302 

764223413000 

262 

764223413000 

357 

764223413000 

120 

764223413000 

329 

764223413000 

315 

764223413000 

336 

764223413000 

357 

764223413000 

349 

764223413000 

366 

764223413000 

364 

764223413000 

306 

764223413000 

356 

764223413000 

369 

764223413000 

375 

R4 

764223413000 

005 

764223413000 

072 

764223413000 

009 

764223413000 

015 

764223413000 

111 

764223413000 

057 

764223413000 

063 

764223413000 

028 

764223413000 

011 

764223413000 

105 

764223413000 

032 

764223413000 

067 

764223413000 

252 

764223413000 

108 

764223413000 

080 

764223413000 

090 

764223413000 

087 

764223413000 

123 

764223413000 

076 

764223413000 

094 

764223413000 

270 

764223413000 

278 

764223413000 

097 

764223413000 

122 

764223413000 

279 

764223413000 

287 

764223413000 

109 

764223413000 

283 

764223413000 

277 

764223413000 

309 

764223413000 

286 

764223413000 

294 

764223413000 

312 

764223413000 

324 

764223413000 

261 

764223413000 

308 

764223413000 

346 

764223413000 

314 

764223413000 

323 

764223413000 

315 

764223413000 

343 

764223413000 

352 

764223413000 

289 

764223413000 

328 

764223413000 

358 

764223413000 

345 

764223413000 

332 

764223413000 

351 
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ตารางที่ 9 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มทดลองจนปลาวางไข (วัน) และจํานวนครั้งท่ีไขมีการการปฏิสนธ ิ() 

Rep. 

Control 

(T1) 

Implantation 

(T2) 

Injection 

(T3) 

Implantation + Injection 

(T4) 

Female Spawn (day) Female Spawn (day) Female Spawn (day) Female Spawn (day) 

R1 

764223413000 

002 
 

764223413000 

008 
 

764223413000 

018 

10 

 

764223413000 

004 
 

764223413000 

065 
 

764223413000 

016 
 

764223413000 

101 
 

764223413000 

022 
 

764223413000 

253 
 

764223413000 

061 
 

764223413000 

263 

12 

          21 

764223413000 

104 
 

764223413000 

303 
 

764223413000 

062 
 

764223413000 

275 

13 

 

764223413000 

257 
 

764223413000 

320 
 

764223413000 

273 
 

764223413000 

344 

12 

18 

764223413000 

295 
 

764223413000 

354 
 

764223413000 

352 
 

764223413000 

372 
 

764223413000 

362 
 

R2 

764223413000 

034 

          21 

 

764223413000 

010 
 

764223413000 

040 
 

764223413000 

068 
 

764223413000 

056 
 

764223413000 

023 
 

764223413000 

045 
 

764223413000 

069 
 

764223413000 

079 
 

764223413000 

052 
 

764223413000 

081 
 

764223413000 

095 

10 

 

764223413000 

256 
 

764223413000 

093 
 

764223413000 

276 

18 

 

764223413000 

115 
 

764223413000 

335 
 

764223413000 

118 
 

764223413000 

284 

12 

 

764223413000 

307 
 

764223413000 

361 
 

764223413000 

373 
 

764223413000 

292 

11 

 

764223413000 

341 
 

R3 

764223413000 

014 

12 

 

764223413000 

003 
 

764223413000 

039 
 

764223413000 

012 
 

764223413000 

029 
 

764223413000 

033 
 

764223413000 

083 
 

764223413000 

074 
 

764223413000 

108 
 

764223413000 

042 
 

764223413000 

114 

          11 

 

764223413000 

098 
 

764223413000 

285 
 

764223413000 

099 
 

764223413000 

119 

18 

 

764223413000 

267 
 

764223413000 

326 
 

764223413000 

262 
 

764223413000 

120 

21 

 

764223413000 

315 
 

764223413000 

357 
 

764223413000 

366 
 

764223413000 

306 
 

764223413000 

369 
 

R4 

764223413000 

005 
 

764223413000 

009 
 

764223413000 

111 

12 

 

764223413000 

063 
 

764223413000 

011 
 

764223413000 

032 
 

764223413000 

252 

18 

 

764223413000 

080 
 

764223413000 

087 
 

764223413000 

076 

11 

 

764223413000 

270 

          13 

 

764223413000 

097 
 

764223413000 

279 
 

764223413000 

109 
 

764223413000 

277 

10 

21 

764223413000 

286 
 

764223413000 

312 
 

764223413000 

261 
 

764223413000 

346 

10 

21 

764223413000 

323 
 

764223413000 

343 
 

764223413000 

289 
 

764223413000 

358 
 

764223413000 

332 
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เปนที่นาสังเกตวา แมปลาท่ีวางไขทั้ง 19 ตัว เปนแมปลาที่เคยวางไขในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ 4 ตัว 

(จากทั้งหมด 6 ตัว) โดยชุด T1 และ T4 มีแมปลาที่เคยวางไขชุดละ 2 ตัว แตวางไขเพียงชุดละ 1 ตัว สวนชุด T2 

ทีม่ีการวางไข 1 ครั้งก็เกิดจากแมปลาทีเ่คยวางไข (ที่สุมได 1 ตัว) แตชุด T3 (ที่สุมแมปลาที่เคยวางไขได 1 ตัว) 

กลับมีแมปลาวางไขถึง 19 ตัว ซึ่งประกอบดวยแมปลาที่เคยวางไข 1 ตัว สวนที่เหลืออีก 18 ตัว เปนปลาที่ไมเคย

มีประวัติการไขมากอน และเปนแมปลาที่วางไขซ้ําถึง 4 ตัว จึงอาจสรุปไดวาการฉีด HCG กระตุนทุกวัน จนกระทั่ง

นิวเคลียสของไขเคลื่อนเขาหาผนังไข แลวจึงฉีด BUS + Motilium® ท่ี 30 + 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้าํหนักปลา) 

จึงเปนวิธีที่กระตุนใหแมปลาวางไขไดดีท่ีสุด 

ในสวนของการหาคาเฉลี่ยของจํานวนไขที่วางในแตละครั้ง จากการวางไข 23 ครั้ง เนื่องจากมีแมปลา

วางไขพรอมกันในบอทดลองเดียวกันถึง 3 ครั้ง ทําใหการนับจํานวนไขที่แมปลาวางไขพรอมกันในบอเดียวกัน

จึงตองใชวิธีนับรวมทั้งบอ แลวหารดวยจํานวนตัวของแมปลาที่ไข เพ่ือใชเปนคาเฉลี่ยจํานวนไข (ที่เทากัน) ของแมปลา

แตละตัว (ตารางท่ี 10) โดยพบวาแมปลามีการวางไขทุกชุดทดลอง โดยชุด T3 มีการวางไขมากที่สุดถึง 19 ครั้ง 

(จากแมพันธุ 15 ตัว) อันดับที่สองคือชุด T1 ที่มีการวางไข 2 ครั้ง (จากแมพันธุ 2 ตัว) สวนชุด T2 และ T4 มีการวางไข

ชุดละ 1 ครั้ง แมปลาวางไขอยูในชวง  11,720 – 103,550 ฟองตอครั้ง 

 

ตารางที่ 10 วันที่แมปลาวางไข จํานวนครั้งท่ีมีการวางไข และจํานวนไขของแตละครั้ง 

T&R RFID 
Date of breed and number of eggs 

20 Apr 14 21 Apr 14 22 Apr 14 23 Apr 14 28 Apr 14 1 May 14 

T1R2 764223413000034      56,970 

T1R3 764223413000014   58,320    

T2R4 764223413000076  49,320     

T3R1 764223413000018 28,120      

T3R1 764223413000344   57,340  58,730  

T3R1 764223413000263   57,340   55,190 

T3R1 764223413000275    46,410   

T3R2 764223413000292     103,550     

T3R2 764223413000284   42,370    

T3R2 764223413000276     33,880  

T3R3 764223413000114  61,560     

T3R3 764223413000119     48,510  

T3R3 764223413000120      38,060 

T3R4 764223413000277 11,720     52,605 

T3R4 764223413000346 11,720     52,605 

T3R4 764223413000111   50,630    

T3R4 764223413000270    39,850   

T3R4 764223413000252     37,730  

T4R2 764223413000095 36,520      
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อัตราการปฏิสนธ ิอัตราการฟก และอัตราการรอดตาย 

ผลจากการทดลองพบวามีไขที่มีการปฏิสนธิเพียง 5 ครั้ง จากบอ T1R2 จํานวน 1 ครั้ง บอ T3R1 

จํานวน 2 ครั้ง และบอ T3R3 จํานวน 1 ครั้ง อัตราการปฏิสนธเิฉลี่ยรอยละ 67.4 (48 – 76) อัตราการฟกเฉลี่ย

รอยละ 50.4 (50 – 59) และอัตราการรอดตายเฉลี่ยรอยละ 41.6 (23 – 50) ดังแสดงในตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตราการรอดตาย ของแตละชุดทดลอง 

  Rate of prelarval phase 
T&R Time 0 h 3 h 16h 90h 

 RFID Number of eggs Fertilized eggs Hatch out Existence of yolk sac 

T1R2 764223413000034 100 75 59 50 

T1R3 764223413000014 100            0            0            0 

T2R4 764223413000076 100            0            0            0 

T3R1 764223413000018 100            0            0            0 

T3R1 764223413000344 100            0            0            0 

T3R1 764223413000344 100            0            0            0 

T3R1 764223413000263 100            0            0            0 

T3R1 764223413000263 100 72 50 47 

T3R1 764223413000275 100 76 54 48 

T3R2 764223413000292 100 48 34 23 

T3R2 764223413000284 100            0            0            0 

T3R2 764223413000276 100            0            0            0 

T3R3 764223413000114 100 66 55 40 

T3R3 764223413000119 100            0            0            0 

T3R3 764223413000120 100            0            0            0 

T3R4 764223413000277 100            0            0            0 

T3R4 764223413000346 100            0            0            0 

T3R4 764223413000277 100            0            0            0 

T3R4 764223413000346 100            0            0            0 

T3R4 764223413000111 100            0            0            0 

T3R4 764223413000270 100            0            0            0 

T3R4 764223413000252 100            0            0            0 

T4R2 764223413000095 100            0            0            0 
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จากการทดลองในชุดฉีดฮอรโมน (T3) และชุดฝงฮอรโมนรวมกับการฉีดฮอรโมน (T4) ใน 3 วันแรก 

พบวาไมมีปลาผสมพันธุวางไขเลย จึงหยุดฉีด HCG ในชุด T3 และ T4 เพ่ือใหพอแมพันธุของทั้ง T3 และ T4 

ไดผอนคลาย จนการทดลองครบ 7 วันจึงเริ่มฉีด HCG ในชุด T3 และ T4 อีก 2 วัน (วันที่ 8 และ 9) โดยเริ่ม

ตรวจพบแมปลาที่ไขมีการขยายตัว และนิวเคลียสเริ่มเคลื่อนตัวเขาใกลผนังไข จึงตัดสินใจฉีด BUS + Motilium® 

ในพอแมพันธุทุกตัวท้ัง T3 และ T4 หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 – 10 ชั่วโมง (วันที่ 10) สังเกตพบวามีแมปลาชุด T3 

จํานวน 3 ตัว และ T4 จํานวน 1 ตัว เริ่มวางไข จึงหยุดฉีดฮอรโมนทั้งหมด และยังพบวาแมปลาชุด T3 วางไข

ตอเนื่องในวันที่ 11 จํานวน 2 ตัว วันที่ 12 จํานวน 4 ตัว และวันท่ี 13 อีก 2 ตัว สวนชุด T4 ไมพบแมปลาวางไข 

หลังจากนั้นจึงฉีด HCG ในชุด T3 และ T4 อีกครั้งในวันที่ 15 และ 16 ตามดวย BUS + Motilium® ในวันที่ 17 

พบวาแมปลาในชุด T3 วางไขอีกในวันที่ 18 จํานวน 4 ตัว และวันที่ 21 อีก 4 ตัว สวนชุด T4 ไมพบแมปลา

วางไขอีกเลย 

ชุดทดลองอีก 2 ชุด ไดแกชุดควบคุม (T1) และชุดฝงฮอรโมน (T2) ซึ่งเปนชุดท่ีไมมีการฉีดฮอรโมน

ระหวางการทดลอง พบวาก็มีแมปลาวางไขเชนกัน โดยชุด T1 พบแมปลาวางไข 2 ครั้ง ในวันที่ 12 และ 21 

สวนชุด T2 พบแมปลาวางไข 1 ครั้ง ในวันที่ 11 ของการทดลอง 

หลังจากวันที่ 21 เปนตนมา ไมมกีารวางไข จนครบ 30 วัน (10 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2557) 

จึงสิ้นสุดการทดลอง สรุปวาการทดลองครั้งนี้มีแมปลาวางไข 23 ครั้ง พบมากที่สุดในชุด T3 รอยละ 82.5 ชุด T1 

รอยละ 8.7 ชุด T2 รอยละ 4.4 และชุด T4 รอยละ 4.4 ตามลําดับ พบวามีแมปลาวางไขสองครั้งจํานวน 4 ตัว ในชุด T2 

โดยแมปลาวางไขเฉลี่ย 47,350 ฟองตอครั้ง โดยมอัีตราการปฏสินธอิยูในชวงรอยละ 48 – 76 อัตราการฟกอยูในชวง

รอยละ 54 – 59 และอัตราการรอดตายอยูในชวงรอยละ 23 – 50  

เปนที่นาสังเกตวา จากการวางไขถึง 23 ครั้ง แตไขกลับมีการปฏิสนธิเพียง 5 ครั้ง อาจมาจาก

สัดสวนปลาเพศผูตอเพศเมียที่ใชในการทดลองครั้งนี้ (อัตราสวน 1:1) ไมเหมาะสม พิจารณาจากการพยายาม

รีดน้ําเชื้อเพื่อจําแนกปลาเพศผูในชวงการรวมรวมและการเลี้ยงพอแมพันธุ พบวาพอปลาชนิดนี้มีน้ําเชื้อนอยมาก 

ดังนั้น สัดสวนปลาเพศผูตอเพศเมียที่เหมาะสมนาจะเปน 2:1 หรือมากกวา 

แมวาแมปลามีการวางไขในทุกชุดทดลอง แตผลการทดลองทําใหเชื่อไดวา การใชฮอรโมนสังเคราะห

สามารถกระตุนใหแมปลาวางไขไดดีกวาการไมใช อยางไรก็ตาม มขีอสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเทคนิค

การฝงฮอรโมนที่ไดผลดีกับปลาชนิดอื่น กลับใหผลที่ไมดีในการทดลองครั้งน้ี ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงทดลองผาซาก

แมปลาในชุดทดลองฝงฮอรโมน (T2) ที่ตายในวันที่ 5 มกราคม 2558 (หลังจากสิ้นสุดการทดลองประมาณ 7 เดือน) 

จํานวน 3 ตัว ไดแกปลารหัส 764223413000052 (T2R2) ปลารหัส 764223413000042 (T2R3) และปลา

รหัส 764223413000032 (T2R4) เพ่ือตรวจสอบการละลายของฮอรโมนอัดเม็ดท่ีฝงในตัวปลา พบวาฮอรโมน

ยังคงสภาพเหมือนเดิม (ภาพที่ 22) จึงสรุปไดวา การทําฮอรโมนอัดเม็ดในการทดลองครั้งนี้ไมดีพอที่จะทําให 

HCG 3,000 IU ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) ที่ฝงในตัวปลาถูกดูดซึมเพื่อไปกระตุนใหปลาผสมพันธุวางไขได 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ฮอรโมน HCG อัดเม็ด

การอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก 

 อาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออ

เชนเดียวกันกับการทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก

(SU) เปนจุดทดลองเพียงที่เดียว เนื่องจากเปนที่เดียวที่มีความพรอมเรื่องลูกปลาวัยออนที่ใชทดลอง ชุดการทดลอง

ยังคงเปน 4 ชุด เชนเดิม ไดแกชุดการทดลองที่ 

ชุดท่ี 3 ใหไรแดงเปนอาหาร (T3) และชุดสุด

(จากเดิมกําหนดเพียง 3 ซ้ํา) และเปลี่ยนขนาดบอ

ความลึก 0.25 เมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 

สูง 0.2 เมตร คดิเปนปริมาตรน้ํา 1

อัตราปลอย 1 ตัวตอลิตรเชนเดิม 

การใหอาหารยังคงเปนวันละ 

กระจายท่ัวบอในปริมาณที่มากเกินพอ

ดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิกรัมตอลิตร

เชนเดิม เริ่มการทดลองตั้งแตวันท่ี 25 

30 ตัว ทุก 2 สัปดาห จนกระทั่งลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัยจึงสิ้นสุด

การทดลอง โดยไดผลการทดลอง ดังนี้
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อัดเม็ดทีย่ังคงสภาพเหมือนเดิมหลังจากฝงในตวัปลานานกวา 

การอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก (H2) 

อาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน (F1) 

เชนเดียวกันกับการทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก คณะผูวิจัยตัดสินใจใช

เปนจุดทดลองเพียงที่เดียว เนื่องจากเปนที่เดียวที่มีความพรอมเรื่องลูกปลาวัยออนที่ใชทดลอง ชุดการทดลอง

ชุด เชนเดิม ไดแกชุดการทดลองที่ 1 ใหโรติเฟอรเปนอาหาร (T1) ชุดที่ 2 ใหไรน้ําเค็มเปนอาหาร 

และชุดสุดทายใหแดฟเนียเปนอาหาร (T4) โดยเพ่ิมจํานวนซ้ําเปน

เปลี่ยนขนาดบอทดลองจากเดิมที่จะใชบอซีเมนตขนาด 1.2 x

เมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 360 ลิตร มาเปนการทดลองในบอซีเมนตขนาด 

1,250 ลิตร จํานวน 16 บอ อนุบาลลูกปลาแรกฟกบอละ 

การใหอาหารยังคงเปนวันละ 3 เวลาเชนเดิม (เวลา 09.00 13.00 และ 16.00

กระจายท่ัวบอในปริมาณที่มากเกินพอ) จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ เปลี่ยนถายน้ํา 

มิลลิกรัมตอลิตร) สัปดาหละ 1 ครั้งตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในบอทดลองทุก 

25 เมษายน 2557 สุมตัวอยางเพ่ือชั่งน้ําหนักและวัดความยาวลูกปลาบอละ 

จนกระทั่งลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัยจึงสิ้นสุด

โดยไดผลการทดลอง ดังนี้ 

 

วปลานานกวา 7 เดือน 

คณะผูวิจัยตัดสินใจใชจุดทดลองลุมน้ําทาจีน 

เปนจุดทดลองเพียงที่เดียว เนื่องจากเปนที่เดียวที่มีความพรอมเรื่องลูกปลาวัยออนที่ใชทดลอง ชุดการทดลอง

ใหไรน้ําเค็มเปนอาหาร (T2) 

โดยเพ่ิมจํานวนซ้ําเปนชุดละ 4 ซ้ํา 

1.2 x 1.0 เมตร ท่ีระดับ

ในบอซีเมนตขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ใสน้ํา

อนุบาลลูกปลาแรกฟกบอละ 1,250 ตัว คิดเปน

16.00 น. โดยใหอาหาร

จัดใหมีระบบน้ําหมุนเวียนตลอดทั่วบอ เปลี่ยนถายน้ํา (ที่ผานการฆาเชื้อ

ครั้งตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในบอทดลองทุก 2 สัปดาห 

ะวัดความยาวลูกปลาบอละ 

จนกระทั่งลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัยจึงสิ้นสุด
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ลูกปลาที่ใชในการทดลอง ใชสุมเลือกลูกปลาจากแมปลารหัส 764223413000275 ท่ีวางไขในวันที่ 

23 เมษายน 2557 จํานวน 20,000 ตัว (บอละ 1,250 ตัว จํานวน 16 บอ) ผลการทดลองพบวา ไมมีชุดการทดลองใด

ทีลู่กปลามีอายุถึง 2 สัปดาห (เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดความยาว) เลย โดยชุด T2 (ไรน้ําเค็ม) T3 (ไรแดง) และ T4 

(แดฟเนีย) มีผลการทดลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือลูกปลาเริ่มทยอยตายใน 3 วันแรก และตายหมดภายใน 

7 วัน สวนชุด T1 ที่ใหโรติเฟอรเปนอาหาร พบวาใน 7 วันแรก ลูกปลายังคงมีอัตรารอดสูง แตเริ่มทยอยตาย

ตั้งแตวันที่ 8 จนหมดในวันท่ี 12 จึงสิ้นสุดการทดลอง 

เนื่องจากการทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก มีไขที่มีการปฏิสนธิจํานวน 5 ครั้ง ไดแกวันที่ 

21 เมษายน จํานวน 2 ครั้ง (แมปลารหัส 764223413000114 และ 764223413000292) วันที่ 23 เมษายน 

จากแมปลารหัส 764223413000275 ที่ใชในการทดลองอาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

และวันที่ 1 พฤษภาคม อีก 2 ครั้ง (แมปลารหัส 764223413000034 และ 764223413000263) โดยลูกปลา

ที่ปฏิสนธิในวันที่ 21 เมษายน จํานวนประมาณ 80,000 ตัว และลูกปลาท่ีปฏิสนธิในวันที่ 23 เมษายน (ที่เหลือ

จากการทดลอง) จํานวนประมาณ 10,000 ตัว ถูกนํามาอนุบาลรวมกันในบอซีเมนตขนาด 7.0 x 7.0 เมตร ใสน้ําสูง 

0.4 เมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 19.6 ตัน โดยใหทั้งโรติเฟอรและไรแดงเปนอาหารรวมกัน จนถึงอายุประมาณ 60 วัน 

จึงทําการรวบรวมลูกปลาที่ยังมีชีวิตออกจากบอ 

สวนลูกปลาท่ีปฏิสนธิในวันที่ 1 พฤษภาคม จํานวนอีกประมาณ 80,000 ตัว ถูกนํามาอนุบาลรวมกัน

ในบอซีเมนตขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ใสน้าํสูง 0.2 เมตร คดิเปนปริมาตรน้าํ 1,250 ลิตร โดยใหทั้งโรติเฟอรและไรแดง

เปนอาหารรวมกัน เพ่ือใชเก็บขอมูลพัฒนาการของลูกปลาวัยออนและความยาวที่เพ่ิมขึ้นตอวัน จนถึงอาย ุ60 วัน 

อัตราการรอดตายเฉลี่ย 

เนื่องจากไมมีชุดการทดลองใดที่ลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือน

ตัวเต็มวัย (สิ้นสุดการทดลองภายใน 12 วัน) คณะผูวิจัยจึงใชขอมูลลูกปลาที่ปฏิสนธิในวันที่ 21 เมษายน 

จํานวนประมาณ 80,000 ตัว และลูกปลาที่ปฏิสนธิในวันที่ 23 เมษายน (ที่เหลือจากการทดลอง) จํานวนประมาณ 

10,000 ตัว รวม 90,000 ตัว ทีถู่กนํามาอนุบาลรวมกันในบอซีเมนตขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ใสน้ําสูง 0.2 เมตร 

คิดเปนปริมาตรน้ํา 1,250 ลิตร โดยใหทั้งโรติเฟอรและไรแดงเปนอาหารรวมกัน จนถึง 60 วัน เปนตัวแทนขอมูล

อัตราการรอดตายชุดแรก พบวามีลูกปลาเหลือรอดประมาณ 30,000 ตัว ความยาวทั้งตัวเฉลี่ย 2.8 เซนติเมตร 

คิดเปนอัตราการรอดตายท่ีรอยละ 33.3 

สวนลูกปลาที่ปฏิสนธิในวันท่ี 1 พฤษภาคม จํานวนอีกประมาณ 80,000 ตัว ที่อนุบาลในบอซีเมนต

ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ใสน้ําสูง 0.2 เมตร คิดเปนปริมาตรน้ํา 1,250 ลิตร โดยใหทั้งโรติเฟอรและไรแดงเปนอาหาร

รวมกัน เพ่ือใชเก็บขอมูลพัฒนาการของลูกปลาวัยออนและความยาวที่เพ่ิมขึ้นตอวัน จนถึง 60 วัน จึงนับจํานวนลูกปลา

ที่ยังมีชีวิต เพ่ือเปนตัวแทนขอมูลอัตราการรอดตายชุดที่สอง พบวามีลูกปลาประมาณ 12,500 ตัว ความยาวท้ังตัว

เฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร คิดเปนอัตราการรอดตายที่รอยละ 15.6 

อาจกลาวในขั้นตนวา อัตราการรอดตายของลูกปลาเสือตอลายเล็กตั้งแตแรกเกิด จนถึงมีพัฒนาการ

ภายนอกเหมือนปลาโตเต็มวัย (ประมาณ 60 วัน) อยูในชวงรอยละ 15.6 – 33.3 

 



 

 

 ภาพที่ 23 พัฒนาของคัพภะ (

 พัฒนาการของคัพภะและลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน

ไขระยะ Mature และ 

(Vitelline membrane) บาง เม่ือแมปลาปลอยไขออกจากตัว 

เพ่ือขยายชองวาระหวางเปลือกไข (P

ไดถึง 1.0 มม. ทําใหไขลอยวนในน้ําที่มีการหมุนเวียน 

ครึ่งลอยครึ่งจม (Semibouyant egg

โดยมีการพัฒนาของคัพภะในระยะตางๆ หลังจากไขไดรับการผสมกับน้ําเชื้อ 

Spawning 

Blastula 

Somite 
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(Incubation phase) ของไขปลาเสือตอลายเล็ก 

พัฒนาการของคัพภะและลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

และ Ovulation มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.8 มิลลิเมตร 

เม่ือแมปลาปลอยไขออกจากตัว (spawning) ไขปลาจะสัมผัสและดูดซึ

Previtelline space) ทําใหไขสามารถลอยน้ํา แตไขปลาชนิดนี้สามารถเพ่ิมขนาด

ทําใหไขลอยวนในน้ําที่มีการหมุนเวียน (ดวยการใหอากาศ) ได แตจะจมเมื่อน้ํานิ่ง จึงจัดเปน

egg) ฟกออกเปนตัวภายในเวลา 16 ชั่วโมง (ชม.) ที่อุณหภูมิน้ํา 

การพัฒนาของคัพภะในระยะตางๆ หลังจากไขไดรับการผสมกับน้ําเชื้อ ดังแสดงในภาพที่ 

 
Cleavage

 
Gastrula

 
Hatch out

มิลลิเมตร (มม.) มเีปลือก 

ไขปลาจะสัมผัสและดูดซมึน้ําเขาไป

ทําใหไขสามารถลอยน้ํา แตไขปลาชนิดนี้สามารถเพ่ิมขนาด

ได แตจะจมเมื่อน้ํานิ่ง จึงจัดเปนไขประเภท

ที่อุณหภูมิน้ํา 25 องศาเซลเซียส 

ดังแสดงในภาพที่ 23 

 
leavage 

 
astrula 

 
atch out 
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 ภาพที่ 26 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 1 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 2.87 มม. 

 ภาพที่ 24 ปลาเสือตอลายเล็ก แรกฟก (0 ชม.) ขนาดความยาวเหยียดตัว 2.10 มม. 

 ภาพที่ 25 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 12 ชม. ขนาดความยาวเหยียดตัว 2.65 มม. 

 ภาพที่ 27 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 2 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 3.35 มม. 

หลังจากฟกออกจากไข (0 ชม.) ลูกปลามีความยาว 2.10 มม. (ภาพที่ 24) หลังจาก 12 ชม. 

ความยาวเพ่ิมขึ้นเปน 2.65 มม. ลูกปลามีลําตัวเรียวยาว ถุงอาหารสํารองเริ่มทอดยาวไปตามดานลางของลําตัว 

ชองเปดของทอทางเดินอาหารเริ่มเห็นชัดเจน โดยคอนไปทางดานทายของลําตัวเล็กนอย (ภาพที่ 25) เมื่ออายุ 1 วัน 

ลูกปลามีความยาว 2.87 มม. พบวาลําตัวมีสีใส มองเห็นระบบของโลหิตไหลเวียนอยางชัดเจน ลูกปลาอาศัย

การเคลื่อนที่ตามการไหลเวียนของมวลน้ํา แตระบบทางเดินอาหารยังไมเจริญ โดยปากยังไมเปดแตรูทวารเริ่มเปด 

(ภาพที่ 26) จนกระทั่งอายุ 2 วัน ลูกปลามีความยาว 3.35 มม. ตามีจุดสีดําเกิดขึ้น กระดูกปลายหางเปนแทงตรง 

ปากเริ่มมีการพัฒนาปรากฏข้ึน มีความกวางของปาก 0.374 มม. (ภาพที่ 27) 
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 ภาพที่ 29 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 4 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 3.95 มม. 

 ภาพที่ 28 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 3 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 3.37 มม. 

 ภาพที่ 30 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 5 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 4.02 มม. 

ลูกปลาอายุ 3 วัน ความยาว 3.37 มม. เริ่มมีจุดสีปรากฏเหนือสวนหัวและบริเวณตัว มีการพัฒนา

ของครีบอก ปากเปดกวางขึ้นและเริ่มมีการพัฒนาของขากรรไกรบน ความกวางของปากขยายข้ึนเปน 0.589 มม. 

(ภาพท่ี 28) จนกระทั่งลูกปลามอีายุ 4 วัน มีความยาวเพิ่มขึ้นเปน 3.95 มม. ความกวางของปากขยายข้ึนอีกเล็กนอย 

เปน 0.592 มม. ลูกปลามีจุดสีดําบนหัวและลําตัวมีสีดําเขมขึ้น เยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งเริ่มคอด (ภาพที่ 29) 

จนถึงอายุ 5 วัน ความยาวอยูที่ 4.02 มม. ความกวางของปาก 0.594 มม. จุดสีดําเริ่มกระจายตามลําตัวมากขึ้น 

เยื่อหุมลําตัวในแนวตั้งเริ่มคอดแบงมากขึ้น สวนหัวเริ่มแยกออกจากถุงอาหารสํารอง (ภาพที่ 30) 
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 ภาพที่ 32 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 9 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 4.99 มม. 

 ภาพที่ 31 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 7 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 4.37 มม. 

 ภาพที่ 33 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 12 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 5.71 มม. 

ลูกปลามีอายุครบ 7 วัน ความยาวอยูที่ 4.37 มม. ความกวางของปาก 0.670 มม. สวนหัวแยก

ออกจากถุงอาหารสํารองอยางชัดเจน (ภาพท่ี 31) จนถึงอายุครบ 9 วัน ความยาวอยูที่ 4.99 มม. ความกวาง

ของปาก 0.735 มม.จุดสีดําเหนือครีบหูหนาแนนขึ้น เยื่อหุมลําตัวพัฒนาจนเกือบมองไมเห็นอวัยวะภายใน 

กระดูกปลายหางเริ่มพัฒนาโดยมีการคอดลง (ภาพที่ 32) จนกระทั่งอายุ 12 วัน ความยาวอยูที่ 5.71 มม. 

ความกวางของปาก 0.746 มม.รูจมูกเริ่มมีการพัฒนา มีหนามแหลมที่แผนปดเหงือก กระดูกปลายหางเริ่มโคง

งอขึ้นและมีการพัฒนาของกานครีบอกและกานครีบหาง (ภาพที่ 33) 
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 ภาพที่ 35 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 19 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 7.29 มม. 

 ภาพที่ 34 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 15 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 6.39 มม. 

 ภาพที่ 36 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 23 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 8.96 มม. 

ลูกปลาอายุ 15 วัน ความยาวอยูที่ 6.39 มม. ความกวางของปาก 0.763 มม. รูจมูกมีขนาดใหญขึ้น 

กระดูกปลายหางโคงงอและยืดยาวมากข้ึน เยื่อหุมตัวในแนวตั้งเริ่มคอดเพื่อเปลี่ยน เปนครีบกน (ภาพที่ 34) 

จนถึงอายุ 19 วัน ความยาวอยูที่ 7.29 มม. ความกวางของปาก 0.837 มม.กานครีบหลังพัฒนาขึ้นจนเห็นชัดเจน 

กระดูกปลายหางลดขนาดลง กานครีบทองมีการพัฒนากานครีบขึ้นมา (ภาพที่ 35) จนกระทั่งอายุ 23 วัน 

ความยาวอยูที่ 8.96 มม. จุดสีดํากระจายท่ัวตัว กระดูกปลายหางหดตัวจนมองไมเห็น กานครีบพัฒนาครบถวน 

(ภาพที่ 36) 
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 ภาพที่ 38 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 31 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 12.66 มม. 

 ภาพที่ 37 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 27 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 9.84 มม. 

 ภาพที่ 39 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 36 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 15.70 มม. 

ลูกปลาอายุ 27 วัน ความยาวอยูที่ 9.84 มม. (ภาพที่ 37) อายุ 31 วัน ความยาวอยูที่ 12.66 มม. 

(ภาพที่ 38) และอายุ 36 วัน ความยาวอยูที่ 15.70 มม. (ภาพท่ี 39) ในชวงนี้ ลูกปลาพัฒนาครีบจนสมบูรณ 

แตยังคงมีหนามแหลมที่แผนปดเหงือก จุดสีดํากระจายทั่วทั้งตัวและตามครีบ เริ่มมีการจัดเรียงสีคลายลายบั้ง

ขวางลําตัว 
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 ภาพที่ 41 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 56 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 26.23 มม. 

 ภาพที่ 40 ปลาเสือตอลายเล็ก อายุ 46 วัน ขนาดความยาวเหยียดตัว 18.36 มม. 

ลูกปลาอายุ 46 วัน ความยาวอยูที่ 18.36 มม. หนามแหลมที่แผนปดเหงือกหายไป และเริ่มมีการพัฒนา

ของเกล็ด การจัดเรียงสีเปนลายบั้งขวางลําตัวชัดเจน ยกเวนตรงโคนครีบอก (ภาพที่ 40) จนถึงอายุครบ 56 วัน 

ความยาวอยูที่ 26.23 มม. ลูกปลาเสือตอลายเล็กจึงมีรูปรางลักษณะทั่วไปเหมือนปลาที่โตเต็มวัย (ภาพที่ 41) 
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การอนุบาลลกูปลาเสือตอลายเลก็วัยออน 

แมวาผลจากการทดลองหาอาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน (F1) ที่สิ้นสุดการทดลอง 

(อัตรารอดรอยละ 0) เพียง 12 วัน ดูเหมือนวาอาหารสัตวน้ําวัยออนมีชีวิตทั้ง 4 ชนิด (โรติเฟอร ไรน้ําเค็ม ไรแดง 

และแดฟเนีย) จะไมมีความเหมาะสมของตอลูกปลา แตเม่ือนําขอสังเกตจากการอนุบาลลูกปลานอกชุดทดลอง 

ที่ใหทั้งโรติเฟอรและไรแดงเปนอาหารตลอด 60 วัน ผนวกกับผลการศึกษาพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออน 

รวมถึงผลการศึกษาพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารของลูกปลาวัยออน ทีน่ําลูกปลาไปศึกษารวมกับ “โครงการ

การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ การกินอาหาร และการประเมินอายุของปลาเสือตอลายเล็กในบริเวณลําน้ําสาขาของแมน้ําโขง 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาวิธกีารเพาะและขยายพันธุ” ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องคการมหาชน) ป 2556 – 58 สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

ในสองวันแรก ลูกปลามีเอนไซมโปรติเอส (ทําหนาท่ีเรงปฏิกิริยาการไฮโดรไลซโปรตีน) อะไมเลส 

(คารโบไฮเดรต) และไลเปส (ไขมัน) เพ่ือยอยอาหารสํารองที่มีมาพรอมกับลูกปลาแรกฟก (Yolk sac) จนผานไป 3 วัน 

อาหารสํารองเริ่มหมด ชวงนี้ลูกปลามีการพัฒนาสวนปาก จนมีความกวาง 0.589 มม. ซึ่งนาจะสามารถกินโรติเฟอร

ที่มีขนาด 95 – 230 ไมครอน (0.1 – 0.2 มม.) และไรน้ําเค็มแรกฟก (0.2 – 0.5 มม.) ได สวนไรแดง (0.4 – 1.8 มม.) 

และแดฟเนีย (1.5 – 5.0 มม.) อาจมีขนาดใหญกวาปากลูกปลา แตจากการสังเกต พบวาลูกปลาชวงนี้มีพฤติกรรม

การเคลื่อนไหวขึ้นลงชนพื้นบอตลอดเวลาอันเปนพฤติกรรมของกลุมปลาในอันดับ Perciformes ชวงที่ถุงลม 

(Swim bladder) ยังไมพัฒนาไปสูทายลําตัว ทําใหยากท่ีจะมีอาหารมีชีวิตขนาดใกลเคียงกับความกวางของปาก

จะผานเขาทางปากสูกระเพาะได ถาลูกปลาไมไดรับอาหาร เอนไซมโปรติเอสจะลดลงเนื่องจากอาหารสํารองหมด 

และลูกปลาจะตายจนหมดภายใน 7 วัน แตถาลูกปลาตัวใดไดรับอาหาร พบวากิจกรรมเอนไซมโปรติเอสจะเพิ่มขึ้น

ประมาณ 4 เทาตัว ขณะท่ีอะไมเลสเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา แสดงถึงอาหารจะกระตุนการทํางานของเอนไซมในตัวลูกปลา 

และถาไดรับอาหารถึง 7 วัน ลูกปลาจะเริ่มสะสมสารอาหารไวในเซลล Hepatocyte 

อัตราการตายของลูกปลาในชวงสองสัปดาหแรกจะสูงมาก จนเมื่อลูกปลามีอายุ 15 วัน มีการเคลื่อนไหว

วองไวขึ้นมากเนื่องจากถุงลมพัฒนาไปสูทายลําตัว และพบวาปากมีความกวางถึง 0.763 มม. จึงสามารถวายกินอาหารได 

จนกระทั่งมีอายุถึง 23 วัน กระดูกปลายหางหดตัว และกานครีบพัฒนาครบถวน ลูกปลาจึงวายน้ําไดอยางคลองแคลว 

การกินอาหารเพ่ิมขึ้นอยางมากจนตองเพ่ิมจํานวนอาหารมีชีวิตในบออนุบาล อัตราการตายของลูกปลาจะลดลงมาก

หากลูกปลาอยูรอดเกินกวา 45 วัน 

แนวทางการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน (F2) 

จากผลขางตน คณะผูวิจัยจึงปรับปรุงวิธกีารอนุบาลลูกปลาในชุดถัดไป โดยเริ่มใหอาหารมื้อแรก

ในวันที่ 2 กอนอาหารสํารองท่ีมีมาพรอมกับลูกปลาแรกฟกจะถูกใชจนหมด โดยใชไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง 

กรองผานผากรองโอลอนขนาดชองตา 63 ไมครอน (0.063 มม.) วันละ 3 ม้ือ จากการทีลู่กปลามีกิจกรรมเอนไซม

โปรติเอสมากกวาเอนไซมอะไมเลสประมาณ 2 เทา คณะผูวิจัยจึงเลือกใชไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผงกรอง

ผานผากรอง 63 ไมครอน เพื่อใหมั่นใจวาอาหารจะผานเขาปากลูกปลาไปกระตุนการทํางานของเอนไซมในตัวลูกปลาได 

และเพ่ือปองกันน้ําเสีย จึงตองเติมน้ําสูง 10 เซนติเมตร เพิ่มข้ึนทุกวัน จนระดับน้ําสูง 60 เซนติเมตร จึงหยุดเติมน้ํา 

 



 

วันที่ 3 – 6 ยังคงใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง แตเสริมดวย

จนถึงวันที่ 7 จึงหยุดใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง และเริ่มให

ชวงนี้จะเริ่มดูดตะกอนถายน้ําเทาที่จําเปน

วันที่ 15 จะหยุดใหโรติเฟอร

ในดางทับทิมเขมขน) เพียงอยางเดียว

เคลื่อนไหวไดวองไวข้ึนมาก จากวันที่ 

ครบ 60 วัน หรือจนลูกปลามีขนาดความยาวทั้งตัวประมาณ 

ใหกินอาหารสําเร็จ ตอไป 

จากการปรับปรุงวิธีการอนุบาลลูกปลาตั้งแตแรกฟกจนถึงขนาดตลาด 

ไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง โรติเฟอร

(เฉลี่ยรอยละ 26.6 ที่ 60 วัน) ดังแสดงในตารางที่ 

 

 

ภาพที่ 42 เสนโคงการเจริญเติบโต
 

การเลี้ยงลกูปลาเสือตอลายเล็กในบอซีเมนต

เม่ือไดวิธีการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก 

และแนวทางการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

(อายุ 60 วัน หรือมีขนาดความยาวทั้งตัวประมาณ 

และ F2) กับพอแมพันธุของจุดทดลอง

โดยพบวาสามารถกระตุนใหแมปลาวางไขไดลูกปลาทั้ง 

และในป 2558 ทดลองเพาะพันธุท้ัง 

ที่ไมไดลูกปลา ทายสุดในป 2559 ไดลูกปลาเพียง 

ดังสรุปไวในตารางที่ 12 
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ยังคงใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง แตเสริมดวยโรติเฟอร

หยุดใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง และเริ่มใหโรติเฟอรเสริมกับไรน้ําเค็ม

เริ่มดูดตะกอนถายน้ําเทาที่จําเปน 

โรติเฟอรและไรน้ําเค็มแรกฟก โดยเริ่มใหไรแดงกรองผานผาขาวบาง 

เพียงอยางเดียว จนถึงวันที่ 21 จึงสามารถดูดตะกอนถายน้ําไดสะดวกขึ้น เนื่องจากลูกปลา

วันที่ 22 เปนตนไป จะใหไรน้ํานางฟามีชีวิตเสริมกับไรแดง ไปจนลูกปลามีอายุ

วัน หรือจนลูกปลามีขนาดความยาวทั้งตัวประมาณ 1 นิ้ว จึงคํานวนอัตรารอด และยายบอ

วิธีการอนุบาลลูกปลาตั้งแตแรกฟกจนถึงขนาดตลาด (1 นิ้ว

โรติเฟอร ไรน้ําเค็มแรกฟก และไรน้ํานางฟา ไดอัตรารอดรอยละ 

ดังแสดงในตารางที่ 12 และการเจริญเติบโตดังแสดงในภาพที่ 

เสนโคงการเจริญเติบโตของลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

การเลี้ยงลกูปลาเสือตอลายเล็กในบอซีเมนต 

เพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก (H1) อาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน 

แนวทางการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน (F2) จนกระทั่งลูกปลาอยูรอดจนมีอวัยวะเหมือนตัวเต็มวัย

วัน หรือมีขนาดความยาวทั้งตัวประมาณ 1 นิ้ว) คณะผูวิจัยจึงทําการทดสอบสิ่งที่ไดจากขางตน 

จุดทดลอง SU ในป 2557 ทั้งในชวงฤดูผสมพันธุ (มิถุนายน – สิงหาคม

โดยพบวาสามารถกระตุนใหแมปลาวางไขไดลูกปลาทั้ง 2 ชวง (ในฤดูวันที่ 6 มิถุนายน และนอกฤดูวันที่ 

ทดลองเพาะพันธุท้ัง 4 จุดทดลอง ไดลูกปลาจํานวน 4 ครั้ง จาก 3 จุดทดลอง ยกเวนจดุทดลอง 

ไดลูกปลาเพียง 2 ครั้ง จาก SU วันที่ 26 กุมภาพันธ และ 

20 30 40 50

 

อายุ (วัน) 

โรติเฟอรและไรน้ําเค็มแรกฟก 

ไรน้ําเค็มแรกฟก จนถึงวันที่ 14 

เริ่มใหไรแดงกรองผานผาขาวบาง (โดยจุมลาง

ไดสะดวกขึ้น เนื่องจากลูกปลา

จะใหไรน้ํานางฟามีชีวิตเสริมกับไรแดง ไปจนลูกปลามีอายุ

ยายบอเพื่อเริ่มฝกลูกปลา

นิ้ว) ตามขางตน ที่ใชทั้ง

ไดอัตรารอดรอยละ 20.2 – 32.6 

ภาพที่ 42 

 

อาหารที่เหมาะสมตอลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน (F1) 

จนกระทั่งลูกปลาอยูรอดจนมีอวัยวะเหมือนตัวเต็มวัย 

คณะผูวิจัยจึงทําการทดสอบสิ่งที่ไดจากขางตน (H1 F1 

สิงหาคม) และชวงนอกฤดูกาล 

มิถุนายน และนอกฤดูวันที่ 24 ตุลาคม) 

จุดทดลอง ยกเวนจดุทดลอง PLK 

กุมภาพันธ และ CH วันที่ 21 เมษายน 

60
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ตารางที ่12 ผลการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็กดวยการฉีดฮอรโมนกระตุน จํานวนลูกปลา อัตราการรอดตาย 

 และการใชประโยชนจากลูกปลาที่เพาะได 

STN RFID 
Date of 

spawning 

Number of fingering and Survival rate Expired 
Number 

at expired Hatch out 60 days Rate (%) 150 days SR (%) Date 
Age 

(days) 

SU 764223413000372 6 June 2014 43,700 11,540 26.4 957 8.3/2.2 23 December 2014 200 402
1
 

SU 764223413000346 24 October 2014 54,900 11,100 20.2 - - 23 December 2014 60 854
2
 

      10,246 - 200 - /1.9 5 November 2016 743 26
3
 

MU 764224813000017 10 May 2015 56,100
4
 - - - - 13 May 2015 3 - 

        - - - - 17 May 2015 7 - 

        - - - - 24 May 2015 14 - 

        - - - - 7 June 2015 28 - 

SU 764223413000095 27 May 2015 51,000 16,630 32.6 217 1.3/0.4 17 December 2016 570 217
5
 

CH 764223413000184 2 June 2015 49,800
6
 - - - - 23 June 2015 21 - 

        - - - - 17 July 2015 45 - 

SU 764223413000346 11 May 2015 55,600 11,950
7
 21.5 - - 10 July 2015 60 - 

SU 764223413000114 26 February 2016 60,500 17,000 28.1 306 1.8/0.5 23 September 2016 210 72
8
 

CH 764223413000179 21 April 2016 48,500 14,790 30.5 1,023 6.9/2.1 17 November 2016 210 90
9
 

 

หมายเหตุ : 1The 3 - 4" with total of 402 fingerings were traded in dealer. 

 2The 1 - 2" (60 days) with total of 854 fingerings were traded in dealer. 

 3The 26 fishes were dead at the length between 12.2 - 18.2 cm. 

 4Those 48, 60, 72 hour fry and 7, 14, 21 days fry were used for UB expermental. 

 5The fingerings with a length between 5.5 - 11.0 cm. were used for 2rd project. 

 6Thoes 21 and 45 days fry were used for UB experimental. 

 7The 60 days fry were used for UB experimental. 

 8The fingerings with a length between 2 - 3" were used for 2rd project. 

 9The fingerings with a length between 2 - 3" were used for 2rd project. 
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ลูกปลาที่ได (นอกการทดลอง H1 และ F1) จากการเพาะทั้ง 8 ครั้ง พบวามีการฟกเฉลี่ยที่ 

52,367 ตัวตอแม โดยการเพาะพันธุจํานวน 3 ครั้ง ไมไดคํานวณหาอัตรารอดที่อายุ 60 วัน เนื่องจากถูกใชเพ่ือการศึกษา

พัฒนาการของระบบทางเดินอาหารของลูกปลาเสือตอลายเล็กวยัออนรวมกับ “โครงการ การศกึษาชีววิทยาการสืบพันธุ 

การกินอาหาร และการประเมินอายุของปลาเสือตอลายเล็กในบริเวณลําน้ําสาขาของแมน้ําโขง เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา

วิธีการเพาะและขยายพันธุ” (UB) ดังนี้ (ผนวก ง) 

1) ลูกปลาท่ีเพาะไดจาก MU วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 อายุ 48 60 และ 72 ชั่วโมง และอายุ 7 

   14 และ 21 วัน 

2) ลูกปลาที่เพาะไดจาก CH วันที่ 2 มิถุนายน 2558 อายุ 28 และ 45 วัน 

3) ลูกปลาที่เพาะไดจาก SU วันที่ 11 มิถุนายน 2558 อายุ 60 วัน 

สวนลูกปลาท่ีไมไดใชในการศึกษา UB จํานวน 5 ครั้ง ทําการเพาะพันธุที่ SU จํานวน 4 ครั้ง ในครั้งแรก

แมปลารหัส 764223413000372 วางไขวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ไดลูกปลาแรกฟกจํานวน 43,700 ตัว มีอายุถึง 60 วัน 

จํานวน 11,540 ตัว (อัตรารอดรอยละ 26.4) นํามาเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จสูตรเดยีวกับพอแมพันธุ ในบอซีเมนต

ขนาด 7.0 x 7.0 x 0.4 เมตร (19.6 ลูกบาศกเมตร) ที่ความหนาแนนประมาณ 588 ตัวตอน้ํา 1 ตัน หรือ

ประมาณ 236 ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลามีอายุ 150 วัน (ประมาณ 5 เดือน) พบลูกปลาที่ยงัมีชีวิตจํานวน 957 ตัว 

(ความยาวทั้งตัวเฉลี่ย 4.8 เซนติเมตร) คดิเปนอัตรารอดที่ 0 – 150 วัน รอยละ 2.2 หรือที่ 60 – 150 วัน รอยละ 8.3 

ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 เมื่อลูกปลามีอายุ 200 วัน (ความยาวเฉลี่ย 5.1 เซนติเมตร) มีลูกปลาเหลือรอด 402 ตัว 

จึงขายใหกับ หางหุนสวนจํากัด เสรีภาพการเกษตร ทั้งหมด (ผนวก จ) 

ครั้งที่ 2 แมปลารหัส 764223413000346 วางไขวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ไดลูกปลาแรกฟก

จํานวน 54,900 ตัว เมื่ออายุถึง 60 วัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เหลือรอดจํานวน 11,100 ตัว (อัตรารอด

รอยละ 20.2) จึงแบงขายใหกับ หจก. เสรีภาพการเกษตร จํานวน 854 ตัว (ผนวก จ) ที่เหลืออีก 10,246 ตัว 

นํามาเลี้ยงดวยอาหารมีชีวิตไดแก กุงฝอย ลูกปลานิล และไรน้ํานางฟา ในบอซีเมนตขนาด 7.0 x 7.0 x 0.4 เมตร 

(19.6 ลูกบาศกเมตร) ความหนาแนนประมาณ 523 ตัวตอน้ํา 1 ตัน หรือประมาณ 209 ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลา

มีอายุ 150 วัน (5 เดือน) พบลูกปลาที่ยังมีชีวิต 200 ตัว ความยาวเฉลี่ย 8.7 เซนติเมตร อัตรารอด (60 – 150 วัน) 

รอยละ 1.9 ลูกปลาตายหมดภายใน 743 วัน โดย 26 ตัวสดุทายมีความยาว 12.2 – 18.2 เซนติเมตร 

ครั้งที่ 3 แมปลารหัส 764223413000095 วางไขวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ไดลูกปลาแรกฟก

จํานวน 51,000 ตัว เม่ืออายุถึง 60 วัน พบลูกปลารอดตายจํานวน 16,630 ตัว (อัตรารอดรอยละ 32.6) นํามาเลี้ยง

ดวยอาหารสําเร็จสูตรเดียวกับพอแมพันธุ ในบอซีเมนตขนาด 7.0 x 7.0 x 0.4 เมตร (19.6 ลูกบาศกเมตร) ท่ีความหนาแนน

ประมาณ 848 ตัวตอน้ํา 1 ตัน หรือประมาณ 339 ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลามีอายุ 150 วัน พบลูกปลาที่ยังมีชีวติ

จํานวน 217 ตัว คิดเปนอัตรารอดที่ 0 – 150 วัน รอยละ 0.4 อัตรารอดที่ 60 – 150 วัน รอยละ 1.3 ลูกปลาชุดนี้

อยูในบออนุบาลจนมีอายุ 570 วัน มีความยาว 5.5 – 11.0 เซนติเมตร เหลือรอด 217 ตัว ถูกนําไปใชเพ่ือ “โครงการ 

การพฒันาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการคา” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 

ทีศู่นยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 9 (ชัยนาท) 
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ครั้งที่ 4 แมปลารหัส 

60,500 ตัว เมื่ออายุถึง 60 วัน พบลูกปลารอดตาย 

ในบอซีเมนตขนาด 7.0 x 7.0 x 0.4 

หรือประมาณ 347 ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลามีอายุ 

0 – 150 วัน รอยละ 1.8 อัตรารอดที่

ความยาวเฉลี่ย 5.1 เซนติเมตร เหลือรอด 

การเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเลก็เชิงการคา

สวนครั้งสุดทาย เปนการเพาะพันธุที่จุดทดลอง 

วางไขวันที่ 21 เมษายน 2559 ไดลูกปลาแรกฟกจํานวน 

14,790 ตัว (อัตรารอดรอยละ 30.5) 

บอละ ประมาณ 822 ตัว ที่ความหนาแนนประมาณ 

รอดตาย 1,023 ตัว ความยาวเฉลี่ย 

(60 – 150 วัน) รอยละ 6.9 จนถึงวันท่ี

ความยาว 5.2 – 7.1 เซนติเมตร จึงถูกนําไปเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือใชในการวิจัย

อาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชงิการคา

หากมองภาพรวมของ

อาหารลูกปลาวัยออน และวิธีการอนุบาลลูกปลาตั้งแตแรกฟกจนถึงขนาดตลาด 

(อัตรารอดรอยละ 20.2 – 32.6) แตเมื่อทดลองเลี้ยงลูกปลาให

ที่ใชเลี้ยงพอแมพันธุ จากการสงัเกตพบวา

มอัีตราการเจริญเติบโตต่ํากวาลูกปลาที่เลี้ยงดวยอาหารมีชีวิต 

ดังแสดงในภาพที่ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่  43  เสนโคงการเจริญเติบโต

      อาหารมีชีวิต 

ความยาวทั้งตัว (เซนติเมตร
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แมปลารหัส 764223413000114 วางไขวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 

วัน พบลูกปลารอดตาย 17,000 ตัว (อัตรารอดรอยละ 28.1) นํามา

7.0 x 7.0 x 0.4 เมตร (19.6 ลูกบาศกเมตร) ที่ความหนาแนนประมาณ 

ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลามีอายุ 150 วัน พบลูกปลามีชีวิต 306 

อัตรารอดที่ 60 – 150 วัน รอยละ 0.5 ลูกปลาชุดนี้อยูในบออนุบาลจนมีอายุ 

เซนติเมตร เหลือรอด 72 ตัว ถูกนําไปใชใน “โครงการ การพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเลก็เชิงการคา” ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ที ่ศพจ. เขต 9 (ชัยนาท

เปนการเพาะพันธุที่จุดทดลอง SU โดยแมปลารหัส 

ไดลูกปลาแรกฟกจํานวน 48,500 ตัว เมื่ออายุถึง 60 

) นํามาเลีย้งดวยอาหารสําเร็จในบอซีเมนตขนาด 4.5 ตารางเมตร จํานวน 

ตัว ที่ความหนาแนนประมาณ 183 ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลามีอายุ 

ความยาวเฉลี่ย 4.9 เซนติเมตร คิดเปนอัตรารอด (0 – 150 วัน) รอยละ 

ถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ลูกปลาที่เหลือรอดจํานวน 

จึงถูกนําไปเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือใชในการวิจัย

อาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชงิการคา” 

หากมองภาพรวมของงานวิจัยครั้งนี ้ทีส่ามารถกระตุนใหแมปลาวางไขนอกฤดูผสมพัน

และวิธีการอนุบาลลูกปลาตั้งแตแรกฟกจนถึงขนาดตลาด (1 นิ้ว

แตเมื่อทดลองเลี้ยงลูกปลาใหถึงวัยเจริญพันธุ กลับพบวา อาหารสําเร็จสตูรเดียวกับ

จากการสงัเกตพบวาลูกปลาผอม ผิวหนังเปนรองลึก อันเปนสภาพขาดสารอาหาร 

ลูกปลาที่เลี้ยงดวยอาหารมีชีวิต (กุงฝอย ลูกปลานิล และไรน้ํานางฟา

 

เสนโคงการเจริญเติบโตของปลาเสือตอลายเล็ก เปรียบเทียบระหวางการเลี้ยงดวย

อาหารมีชีวิต (เสนสีเขียว) กับการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จ (เสนสีแดง

เซนติเมตร) 

อายุ (วัน) 

2559 ไดลูกปลาแรกฟก 

นํามาเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จ

ที่ความหนาแนนประมาณ 867 ตัวตอน้ํา 1 ตัน 

306 ตัว คิดเปนอัตรารอดที่ 

ลูกปลาชุดนี้อยูในบออนุบาลจนมีอายุ 210 วัน 

โครงการ การพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ชัยนาท) 

แมปลารหัส 764223413000179 

60 วัน มีลูกปลารอดตาย 

ตารางเมตร จํานวน 18 บอ 

ตัวตอตารางเมตร จนลูกปลามีอายุ 150 วัน พบลูกปลา

รอยละ 2.1 และอัตรารอด 

ลูกปลาที่เหลือรอดจํานวน 90 ตัว (อายุ 210 วัน) 

จึงถูกนําไปเลี้ยงที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือใชในการวิจัย “โครงการ การพัฒนา

สามารถกระตุนใหแมปลาวางไขนอกฤดูผสมพันธุได เขาถึง

นิ้ว) ไดจนเปนท่ีนาพอใจ 

กลับพบวา อาหารสําเร็จสตูรเดียวกับ

อันเปนสภาพขาดสารอาหาร นาจะสงผลให

กุงฝอย ลูกปลานิล และไรน้ํานางฟา) เกือบเทาตัว 

เปรียบเทียบระหวางการเลี้ยงดวย

เสนสีแดง) 
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การศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ

กอนท่ีจะสรุปผลการวิจัย

ทีเ่จริญพันธุในที่กักขังเพียงรอยละ 36.7 

ปลาที่รวบรวมไดจากธรรมชาติสวนใหญเปนปลากอนวัยเจริญพันธุหรือไม

ของปลาที่รวบรวมได และยังไมมีการรายงานถึง

ดวยเหตุดังกลาว ทําใหคณะผูวิจัยตองเพ่ิม

ดวยการใชตัวอยางปลาที่รวบรวมไดแลวตายระหวางการทดลอง โดยเลือกพอแมพันธุใน

(พอพันธุ 21 ตัว และแมพันธุ 19 

(growth ring: growth increment) จากสวนแข็งของตัวปลา 

เปนตัวแทนในการศึกษา ดังแสดงใน

ผลการศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุจากสวนแข็งของตัวปลา ดวยการใช

กานครีบแข็งอันแรกในบริเวณครีบหลัง 

หาอายุไดทั้งสองตําแหนง และพบวาพอแมพันธุ

ความยาวในชวงอายุเดียวกัน (ภาพที่ 

- อายุ 2 ป ความยาวทั้งตัว 

- อายุ 3 ป ความยาวทั้งตัว 

- อายุ 4 ป ความยาวทั้งตัว 

- อายุ 5 ป ความยาวทั้งตัว 

ผลท่ีไดสอดคลองกับผลการศึกษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

เพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก (H1) 

15 เซนติเมตรเลย จึงอาจสรุปไดวา 

มีความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44  อายุและการเจริญพันธุของปลาเสือตอลายเล็ก

ความยาวทั้งตัว (เซนติเมตร
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2 3 4 5 6

ของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ 

ผลการวิจัย ยังคงมีขอสงสัยตอผลการทดลองการเจริญพันธุในที่กักขัง 

36.7 และยังคงมีปลาอีกมากที่ไมสามารถจําแนกเพศได ทําใหเกิดสมมุติฐานวา

ปลาที่รวบรวมไดจากธรรมชาติสวนใหญเปนปลากอนวัยเจริญพันธุหรือไม เนื่องจากคณะผูวิจัยไมสามารถทราบอายุ

ของปลาที่รวบรวมได และยังไมมีการรายงานถึงอายุของปลาเสือตอวัยแรกเริ่มเจริญพันธุปรากฎมากอน

ดวยเหตุดังกลาว ทําใหคณะผูวิจัยตองเพ่ิมการศึกษาอายขุองปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ

ดวยการใชตัวอยางปลาที่รวบรวมไดแลวตายระหวางการทดลอง โดยเลือกพอแมพันธุในวัยเจริญพันธุ

19 ตัว) เปนตัวแทนในการศึกษาหาอายุที่แทจริง โดยอาศยัวงการเจริญเติบโต 

จากสวนแข็งของตัวปลา (hart part) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใชกานครีบแข็ง 

ดังแสดงในภาคผนวก ฉ 

ผลการศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุจากสวนแข็งของตัวปลา ดวยการใช

กานครีบแข็งอันแรกในบริเวณครีบหลัง (D1) และกานครีบแข็งครีบกน (A1) พบวา สามารถใชเปนตัวแทนในการ

และพบวาพอแมพันธุวัยเจริญพันธุทั้ง 40 ตัวมีอายุตั้งแตอายุ 2 

ภาพที่ 44) ดังนี้ 

ป ความยาวทั้งตัว (Total length) อยูในชวง 15.9 – 19.9 เซนติเมตร

ป ความยาวทั้งตัว (Total length) อยูในชวง 15.7 – 25.5 เซนติเมตร

ป ความยาวทั้งตัว (Total length) อยูในชวง 18.9 – 19.4.5 เซนติเมตร

ป ความยาวทั้งตัว (Total length) ตั้งแต 25.0 เซนติเมตร ขึ้นไป

ผลการศึกษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง 

) ที่ไมพบพอแมปลาที่มีความพรอมที่จะเจริญพันธุที่ความยาวทั้งตัว

เซนติเมตรเลย จึงอาจสรุปไดวา ปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุจะมีอายุมากกวา 

เซนติเมตร 

อายุและการเจริญพันธุของปลาเสือตอลายเล็ก ศึกษาจากกานครีบแข็งอันแรก

เซนติเมตร) 

อายุ (ป) 

การเจริญพันธุในที่กักขัง ที่มีพอแมพันธุ

และยังคงมีปลาอีกมากที่ไมสามารถจําแนกเพศได ทําใหเกิดสมมุติฐานวา 

เนื่องจากคณะผูวิจัยไมสามารถทราบอายุ

งปลาเสือตอวัยแรกเริ่มเจริญพันธุปรากฎมากอน 

ของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ 

วัยเจริญพันธุที่พบท้ัง 40 ตัว 

โดยอาศยัวงการเจริญเติบโต 

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะใชกานครีบแข็ง (spine) 

ผลการศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุจากสวนแข็งของตัวปลา ดวยการใช

พบวา สามารถใชเปนตัวแทนในการ

2 ถึง 5 ป มีการกระจาย

เซนติเมตร 

เซนติเมตร 

เซนติเมตร 

เซนติเมตร ขึ้นไป 

ผลการศึกษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง (B3) และการ

ที่ไมพบพอแมปลาที่มีความพรอมที่จะเจริญพันธุที่ความยาวทั้งตัวนอยกวา 

จะมีอายุมากกวา 2 ป และ/หรือ 

จากกานครีบแข็งอันแรก 
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วิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H3) 

จากผลการวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดขางตน (S B F H1 และ H2) สามารถสรุปถึงวิธีการที่เหมาะสม

ในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กไดดังนี้ 

 พอแมพันธุ 

ปลาเสือตอลายเล็กที่เหมาะสมตอการเพาะพันธุควรมีอายุตั้งแต 2 ปข้ึนไป และ/หรือ มีความยาวทั้งตัว

มากกวา 15 เซนติเมตร 

พอแมพันธุท่ีไดมา ควรพักในน้ําเกลือ (เกลือทะเลเม็ด 1 กิโลกรัม ตอน้ํา 1 ตัน) รวมกับ 

Oxytetracycline 10 กรัม ตอน้ํา 1 ตัน เปนเวลา 7 วัน โดยไมถายน้ํา แลวจึงแชในฟอรมาลินเขมขน 30 มิลลิลิตร 

ตอน้ํา 1 ตัน อีก 7 วัน โดยไมถายน้ํา ทําสลับกันไปจนกวาแผลติดเชื้อจะหายและไมมีปรสิตภายนอก 

เลี้ยงพอแมพันธุดวยอาหารมีชีวิต (กุงฝอยมีชีวิต) ในอัตรารอยละ 32 ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน 

โดยงดอาหารวันแรกที่เคลื่อนยายลงสูบอพัก/กักกันโรค 

 การเพาะพันธุ 

หลังจากปลาอยูในบอพัก/กักกันโรคครบ 4 สัปดาห (ปลอดเชื้อและปรสิตแลว อัตรารอดประมาณ

รอยละ 80) จึงเคลื่อนยายลงสูบอพอแมพันธุ โดยใหกุงฝอยแชแข็งในอัตรารอยละ 32 ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน 

(งดอาหารวันแรกที่เคลื่อนยายลงสูบอพอแมพันธุ) จนกระทั่งเมื่อพอแมพันธุมีความพรอมที่จะผสมพันธุ (ประมาณ

สัปดาหที่ 6) สังเกตที่ปลายติ่งเพศผูจะมีสีขาวขุน และตัวเมียมีชองเพศสีแดงเรื่อๆ ใหคัดออกมาไวในถังเพาะพันธุ 

แลวจึงฉีดฮอรโมน HCG ในอัตราครั้งละ 500 IU ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) ทั้งเพศผูและเมีย จํานวน 2 ครั้ง 

หางกันครั้งละ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นอีก 24 ชั่วโมง ใหฉีดฮอรโมน BUS ความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

(น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium® อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) หลังจากฉีด BUS+Motilium® 

แลวประมาณ 6 – 10 ชัว่โมง ปลาจะผสมพันธุวางไข หากปลาไมวางไขควรนําพอแมพันธุกลับไปพักในบอพอแมพันธุ

อยางนอย 7 วัน จึงเริ่มใหม 

เพ่ือใหการปฏิสนธิของไขมีอัตราที่สูง (หากเปนไปได) ควรใชสัดสวนเพศผูใหมากกวาเพศเมีย 

(อัตราสวนปลาเพศผูตอเพศเมียที่ 2:1 หรือมากกวา) และควรเพาะในถังเพาะพันธุเดียวกันภายในครั้งเดียว 

 การอนุบาลลกูปลาวัยออน 

เมื่อพบฝาไขมันบนผิวหนาและขอบถังเพาะพันธุ แสดงวาปลาวางไข ใหยายพอแมพันธุออกจาก

ถังเพาะพันธุ ทิ้งเวลาไวประมาณ 3 ชั่วโมง จะพบไขเสีย (ไขที่ไมปฏิสนธิ จะมีสีขาวขุน) ลอยบนผิวน้ํา ใหชอนไขเสีย

ออกใหหมด แลวจึงชอนไขที่ไดรับการผสมมาฟกบอซีเมนตของระบบเพาะลูกปลาที่ระดับน้ําสูง 30 เซนติเมตร 

ใหอากาศโดยไมหมุนเวียนน้ํา ทิ้งไวประมาณ 16 ชั่วโมง ไขจะฟกออกเปนตัว 

วันที่ 2 ใหไขแดงผสมสไปรูลินาผงนึ่งสุก กรองผานผากรองโอลอนขนาดชองตา 63 ไมครอน 

(0.063 มม.) วันละ 3 ม้ือ และเริ่มเติมน้ําทุกวัน วันละ 10 เซนติเมตร จนระดับน้ําสูง 60 เซนติเมตร จึงหยุดเติมน้ํา 

วันที่ 3 – 6 ใหไขแดงผสมสไปรูลินาผง เสริมดวยโรติเฟอรและไรน้ําเค็มแรกฟก  
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วันที่ 7 – 14 หยุดใหไขแดงผสมสไปรูลินาผง และเริ่มใหไรแดงกรองผานผาขาวบาง (โดยจุมลาง

ในดางทับทิมเขมขน) เสริมกับโรติเฟอรและไรน้ําเค็มแรกฟก เริ่มดูดตะกอนถายน้ําเทาที่จําเปน 

วันที่ 15 – 21 หยุดใหโรติเฟอรและไรน้ําเค็มแรกฟก โดยใหไรแดงเพียงอยางเดียว ดูดตะกอน

ถายน้ําเทาที่จําเปน 

วันที่ 22 – 60 ชวงนี้ ถาใหไรน้ํานางฟามีชีวิตเสริมกับไรแดง จะทําใหอัตรารอดลูกปลาสูงข้ึน จนลูกปลา

มีขนาดความยาวทั้งตัวประมาณ 1 นิ้ว ควรยายบอ และเริ่มฝกใหกินอาหารสําเร็จ 

 การปองกนัโรค 

น้ําที่ใชทั้งระบบการเพาะเลี้ยง ตองฆาเชื้อดวยฟอรมาลินเขมขน 100 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ตัน โดย

ใหอากาศผานน้ําอยางท่ัวถึง 7 วัน จึงนําไปใช 

ชวงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะชวงหนารอนตอฝน และฝนตอหนาว ตองหม่ันสังเกต

ตัวปลา หากพบวาผิวหนังมีแผลหรือมีตุมขาว ใหรีบแยกปลาออกมาเลี้ยงในบอท่ีใสฟอรมาลินเขมขน 30 มิลลิลิตร 

รวมกับ มาลาไคทกรีน 0.5 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ตัน และใช Oxytetracycline ผสมอาหาร ในสัดสวน 

Oxytetracycline 5 กรัม ตออาหารปลา 1 กิโลกรัม ใหปลากินอยางนอย 7 วัน หรือจนกวาจะหาย 

 

ตนทุนการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็ก (C) 

วิธคีิดตนทุนการผลิต 

การคาํนวนตนทุนการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็กในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจะใชผลสรุปวิธีการ

ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H3) ที่กลาวมาขางตน ผนวกกับขอสังเกตจากความเหมือน 

และความแตกตางที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงของทั้ง 4 จุดทดลอง เพ่ือจําลองภาพฟารมเพาะเลี้ยงลูกปลาเสือตอลายเล็ก 

ทีไ่มสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใชแรงงานทั้งขบวนการผลิตไมเกิน 3 คน แตยังคงเปนระบบเชิงพาณิชย (กําลังผลิตสูง) 

ใชระยะเวลาการผลิตทั้งขบวนการทั้งสิ้น 4 เดือนตอรุน โดยขอมูลที่ใชจําลองภาพฟารมเพาะเลี้ยง มาจากผลที่ได

จากการวิจัยท่ีกลาวมาขางตน โดยจําแนกเปนหัวขอ ดังนี้ 

น้ําใชภายในระบบการเพาะเลี้ยง 

สูบน้ําจากบอน้ําดิบ นํามาฆาเชื้อดวยฟอรมาลิน 100 มิลลิลิตร ตอน้ําดิบ 1 ตัน ใหอากาศผานน้ํา

อยางทั่วถึงเพ่ือไลฟอรมาลินไมนอยกวา 3 วัน จึงจะนําไปใช 

พอแมพันธุและการเตรียมพอแมพันธุ 

ใชวิธีซื้อพอแมพันธุอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป และ/หรือ มีความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร 

จากแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือนํามาเตรียมการเพาะพันธุในบอซีเมนตที่ความหนาแนนไมเกิน 4 ตัวตอตารางเมตร 

ระดับน้ําสูง 0.8 เมตร พักในน้ําเกลือ (เกลือทะเลเม็ดรอย 1 กิโลกรัม ตอน้ํา 1 ตัน) รวมกับ Oxytetracycline 10 กรัม 

ตอน้ํา 1 ตัน เปนเวลา 7 วัน โดยไมถายน้ํา แลวจึงแชในฟอรมาลินเขมขน 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ตัน อีก 7 วัน 

โดยไมถายน้ํา ทําสลับกันไปจนกวาแผลติดเชื้อจะหายและไมมีปรสิตภายนอก พอแมพันธุในชวงนี้จะใหกุงฝอยมีชวีิต

เปนอาหาร ในอัตรารอยละ 32 ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน ใชระยะเวลาในชวงนี้ 27 วัน อัตรารอดตายของพอแมพันธุ
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คิดท่ีรอยละ 85 เมื่อไมพบแผลติดเชื้อและปรสิตภายนอกตามตัวพอแมพันธุแลว จึงยายปลาลงในบอพอแมพันธุ 

ที่ความหนาแนนไมเกิน 4 ตัวตอตารางเมตร ระดับน้ําสูง 0.8 เมตร ถายหมุนเวียนน้ํารอยละ 80 ทุกวัน ใหกุงฝอย

แชแข็งเปนอาหาร ในอัตรารอยละ 32 ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน 

การเพาะพันธุ 

ใชวิธีคดัพอแมพันธุท่ีพรอม (ความสามารถในการเจริญพันธุที่รอยละ 50) มาไวในถังไฟเบอรกลาส

ทรงกระบอกที่ระดับน้ําสูง 0.6 เมตร แลวจึงฉีดฮอรโมน HCG ในอัตราครั้งละ 500 IU ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) 

ทั้งเพศผูและเมีย จํานวน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นอีก 24 ชั่วโมง จึงฉีดฮอรโมน BUS 

ความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium® อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(น้ําหนักปลา) แลวปลอยใหพอแมพันธุปลารัดกันเองในถังเพาะพันธุ ในอัตราสวนปลาเพศผูตอเพศเมียท่ี 2:1 

เม่ือปลาวางไขแลว (ประมาณ 6 – 10 ชั่วโมง) จะนําพอแมพันธุกลับไปพักในบอพอแมพันธุ แลวจึงเริ่มเก็บไขที่มี

การปฏิสนธไิปฟกในบออนุบาล ใชระยะเวลาในชวงนี้ 14 วันแมปลาวางไขเฉลี่ยตัวละ 47,350 ฟอง ไขมีอัตรา

การปฏิสนธิเฉลี่ยที่รอยละ 67 

การอนุบาลลกูปลาวัยออน 

ไขที่มีการปฏิสนธิไปฟกในบอซีเมนตที่ความหนาแนนไมเกิน 100,000 ฟองตอตารางเมตร ที่ระดับน้ํา 

0.2 เมตร (อัตราการรอดตายเฉลี่ยที่รอยละ 50) ชวงนี้จะไมมีการเปลี่ยนถายน้ําในบออนุบาลจนกวาลูกปลาจะ

ฟกเปนตัวแลว (วันที่ 3) โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยที่รอยละ 42 ทีค่วามหนาแนนไมเกิน 5,000 ตัวตอตารางเมตร 

การเปลี่ยนถายน้ํา จะเริ่มในวันที่ 3 โดยใชวิธีเติมน้ํารอยละ 6.25 ตอวัน จนระดับน้ําสูง 0.4 เมตร จึงถายหมุนเวียนน้ํา

ทุกวันจนถึงวันจับขาย (วันที่ 76) ที่รอยละ 3 ตอวัน อัตราการรอดตายจนถึงวันจับขายเฉลี่ยที่รอยละ 27 

การใหอาหาร จะเริ่มใหอาหารลูกปลาตั้งแตวันที่ 2 ดวยไขแดงผสมสไปรูลินาผงนึ่งสุก ตอเนื่อง 6 วัน 

สัดสวนไขไก 1 ฟอง สไปรูลินาผง 1 ชอนชา ตอปริมาตรน้ํา (ในบออนุบาล) 3,000 – 4,000 ลิตร ตอวัน (วนัละ 3 มื้อ) 

สวนไรน้ําเค็มแรกฟกจะเริ่มใหตั้งแตวันที่ 3 จนถึงจับขาย (วันท่ี 76) ในสัดสวนไรน้ําเค็มแรกฟก (น้ําหนักเปยก) 30 กรัม

ตอปริมาตรน้ํา (ในบออนุบาล) 3,400 – 6,400 ลิตร ตอวัน (วันละ 3 มื้อ) และเพิ่มไรน้ําเค็มแรกฟก (น้ําหนักเปยก) 

อีก 30 กรัมตอวัน ทุก 3 วัน 

กําลังผลิต (จํานวนลูกปลาที่ผลิตได) 

เพ่ือใหไดภาพจําลองฟารมเพาะเลี้ยงระบบเชิงพาณิชย ที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสามารถ

ผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็กความยาวทั้งตัว 1 นิ้ว ภายในเวลา 4 เดือน คณะผูวิจัยจึงกําหนดกําลังผลิตท่ีปละ 3 รุน 

รุนละ 120,000 ตัว หรือ 360,000 ตัวตอป เพื่อใชเปนตัวแทนของจํานวนลูกปลาที่ผลิตได 

ตนทุนคงที่ทั้งหมด 

เนื่องจากตนทุนคงทีเ่ปนสินทรัพยที่มีไวใชงานระยะยาว บางรายการมีราคาสูง  คณะผูวิจัยจึงเลือกใช

การคํานวณตามวิธีตนทุนผันแปร โดยประมาณคาเฉลี่ยการใชประโยชนจากตนทุนคงที่ทั้งหมด (คาเสื่อมราคาสินทรัพย

ตอรอบการผลิต) เฉลี่ยเปนคาใชจายแตละรอบการผลิต เพ่ือเปนตัวแทนของตนทุนคงที่ทั้งหมด โดยมีเจตนาใหตัวเลข

ของตนทุนที่ผูที่เก่ียวของจะนําไปใชมีมูลคาใกลเคียงกับตัวเลขจริงท่ีสุด ดังนี้ 
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ตนทุนคงท่ี 

1. โครงสรางและอุปกรณพื้นฐาน 

 กําหนดพ้ืนที่ฟารมขนาด 3 งานครึ่ง (1,400 ตารางเมตร) โดยมอุีปกรณพื้นฐาน ไดแก บอเก็บน้ําท้ิง 

บอบําบัดน้ํา และบอเก็บน้ําดิบ ขนาดกวาง x ยาว x ลึก = 20.0 x 10.0 x 1.5 เมตร อยางละ 1 บอ พรอมโรงเรือน

แบบก่ึงปดทีม่บีอคอนกรีตขนาดกวาง x ยาว x สูง = 4.0 x 4.0 x 0.8 เมตร จํานวน 12 บอ แบงเปนบอพักน้ํา 2 บอ 

บอพัก/กักกันโรค 1 บอ บอพอแมพันธุ 1 บอ และบออนุบาลลูกปลา 8 บอ มีระบบไฟฟา – แสงสวางภายใน

และนอกอาคาร ดังแสดงในภาคผนวก ช 

2. อุปกรณประกอบโรงเพาะพนัธุ 

 จําแนกเปนเครื่องใชกระแสไฟฟา 220 V ไดแก เครื่องใหอากาศ (ปมลม) แบบซุปเปอรชารท 

มอเตอร 0.4 kW ขับเคลื่อน 4 ตัว ปมน้ําสเตนเลสอัตโนมัต ิแบบจุม (ไดโว) ทอสงน้ํา 1 นิ้ว มอเตอร 0.1 kW 

ปริมาตรการสูบน้ําสูงสุด 80 ลิตรตอนาที 4 ตัว ตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ความจุ 250 ลิตร 

คอมเพรสเซอร 0.15 kW 1 ตู และตูเย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 14.4 ควิ คอมเพรสเซอร 0.10 kW 1 ตู สวนเครื่องยนต

มี 1 รายการ ไดแก ปมลมแบบซปุเปอรชารท ใชเครื่องยนตเบนซิลขนาด 5.5 แรงมา ขับเคลื่อน 1 ตัว 

 อุปกรณไฟฟามี 1 รายการ ไดแก ชุดสายไฟสนามแบบลอเก็บสายไฟ ที่มีปลั๊กและสายไฟ 

AC8850 ขนาด 2x2.5 mm.2 ความยาวสายไฟชุดละ 30 เมตร จํานวน 2 ชุด อุปกรณระบบน้ํา ไดแก ถังไฟเบอรกลาส

ทรงกระบอกขนาด 2,000 ลิตร เสนผานศูนยกลาง 2.00 เมตร สูง 1.10 เมตร จํานวน 4 ถัง สายยางขนาด 1 นิ้ว 

ยาว 100 เมตร จํานวน 1 มวน และเข็มขัดรัดสายยางสเตนเลส ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 12 อัน อุปกรณระบบลม ไดแก 

สายออกซิเจนขนาด 8 มิลลิเมตร จํานวน 400 เมตร วาลวเปด-ปด 150 อัน ขอตอตรง 200 อัน ขอตอสามทาง 

30 อัน และหัวทรายใหออกซิเจน 150 หัว 

 อุปกรณสําหรับเลี้ยงและอนุบาลปลาเสือตอลายเล็ก ประกอบดวย ทอเซลโลกรีต (ทอใยหิน) 

เสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว ยาวทอละ 2 เมตร จํานวน 20 ทอ ตัดแบงความยาวเปนทอละ 1 เมตร ไดจํานวน 40 ทอน 

เพ่ือวางที่มุมบอพอแมพันธุ 1 บอ บอพัก/กักกันโรค 1 บอ และบออนุบาลลูกปลา 8 บอ บอละ 4 ทอน ถังไฟเบอร

ทรงกระบอกกนกรวย เสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ขนาดบรรจุ 200 ลิตร เพ่ือฟกไข

ไรน้ําเค็ม จํานวน 1 ถัง สวิงคัดเปลือกไรน้ําเค็ม และสวิงกรองไรน้ําเคม็ อยางละ 2 อัน รวมเปน 4 อัน ตูเหล็กบานเปด 

มือจับบิด ขนาดกวาง x ลึก x สูง = 90 x 45 x 180 เซนติเมตร เพื่อเก็บยาและสารเคม ีและเพื่อเก็บอุปกรณท่ัวไป

ในโรงเพาะพันธุ อยางละ 1 ตู รวมเปน 2 ตู โตะพับขา ขนาดกวาง x ยาว x สูง = 60 x 180 x 75 เซนติเมตร 

จํานวน 1 ตัว พรอมเกาอี้พลาสติก จํานวน 4 ตัว ชุดนึ่งไข ประกอบดวยเตาแกสแบบ 1 หัว พรอมถังกาซหุงตม

ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม และซึ้งนึ่ง จํานวน 1 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอรโมมิเตอร) ราคาอันละ 120.00 บาท 

จํานวน 12 อัน สวิงตักปลา จํานวน 4 อัน กะละมังพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 นิ้ว เพ่ือใชขนยายปลา 

จํานวน 6 ลูก เครื่องชั่งน้ําหนักแบบสปริง ขนาดน้ําหนักชั่งสูงสุด 500 กรัม จํานวน 1 ตัว และไมกวาด

กานมะพราว จํานวน 2 ดาม 

 อุปกรณการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก ประกอบดวยถังไฟเบอรกลาสทรงกระบอกขนาด 

2,000 ลิตร เสนผานศูนยกลาง 2.00 เมตร สูง 1.10 เมตร จํานวน 4 ถัง เพื่อเพาะพันธุปลา ใชเปนถังรักษาโรคปลา 
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และใชขังกุงฝอยมีชีวิต เข็มฉีดยาเบอร 25 ยาว 0.5 นิ้ว จาํนวน 12 เลม และกระบอกฉีดยาขนาด 5 มิลลิลิตร 

จํานวน 2 อัน 

3. พอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็ก 

 เนื่องจากอัตรารอดตายของพอแมพันธุปลาในที่กักขังเฉลี่ยรอยละ 85 แมปลาวางไขเฉลี่ยตัวละ 

47,350 ฟอง ไขมีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยท่ีรอยละ 67 โดยมีอัตราการฟกเฉลี่ยที่รอยละ 50 ลูกปลาที่อาหารสํารอง

ในถุงอาหาร (Yolk sac) เริ่มหมด (อายุ 3 วัน) มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยท่ีรอยละ 42 และจากลูกปลาอายุ 3 วัน 

จนถึงความยาวท้ังตัว 1 นิ้ว มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยที่รอยละ 27 การผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็กใหไดปละ 3 รุน 

รุนละ 120,000 ตัว หรือ 360,000 ตัวตอป ตองใชแมพันธุปลาที่มีความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร (อายุมากกวา 

2 ป) อยางนอย 40 ตัว เพื่อใหไดแมปลาที่วางไขจํานวน 20 ตัว (คิดอัตราการเจริญพันธุในที่กักขังในหวงเวลา 1 เดือน 

รวมถึงการใชฮอรโมนสังเคราะหกระตุนอีก 2 สัปดาห ที่รอยละ 50) และเนื่องจากปลาเพศผูมีน้ําเชื้อนอยมาก สัดสวน

ปลาเพศผูตอเพศเมียท่ีเหมาะสมที่ไดจากผลการวิจัยจึงอยูที่ 2:1 หรือมากกวา จึงตองใชพอพันธุอยางนอย 80 ตัว 

 ดวยผลสรุปขางตน ตนทุนของพอแมพันธุจึงประกอบดวยคาปลาเสือตอลายเล็กท่ีมีความยาวทั้งตัว

มากกวา 15 เซนติเมตร เพศผู 80 ตัว เพศเมีย 40 ตัวรวม 120 ตัว ราคาตัวละ 200.00 บาท รวม 24,000.00 บาท 

รวมถึงคาใชจายในการหาซื้อพอแมพันธุและลําเลียงเขาสูโรงเพาะพันธุ ใชคน 2 คน ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

รวม 15,000.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,000.00 บาท คิดเปนตัวละ 325.00 บาท 

4. คาเชาที่ดิน 

 คาเชาที่ดินในการวิจัยครั้งนี้ ใชเกณฑคาเชาของฟารมเพาะพันธุปลาสวยงาม ที่เชาพื้นที่วางเปลา 

ในพ้ืนที่รับน้ําจากคลองชลประทาน เขตอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งละ 3 ป ในอัตราไรละ 4,000 บาทตอป 

โดยแบบพื้นที่ฟารมในการวิจัยครั้งนี้ มีขนาด 3 งานครึ่ง (35 x 40 เมตร หรือ 1,400 ตารางเมตร) คดิเปนคาเชา

ที่ดิน 3,500 บาทตอป หรือ 1,166.67 บาทตอรอบการผลิต ภายในระยะเวลา 3 ป 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย (ตนทุนคงที่ท้ังหมด) 

การกําหนดอายุการใชงาน อัตราคาเสื่อมราคา และการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยในงานวิจัยครั้งนี้ 

ใชดุลยพินิจตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง, 2557) ยกเวนพอแมพันธุปลา

ที่กรมบัญชีกลางไมไดกําหนดไว ประกอบกับไมมีขอมูลทางวิชาการในเรื่องชวงระยะเวลาที่พอแมปลาเสือตอ

สามารถเจริญพันธุ เพ่ือใชการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงกําหนดอายุการใชงาน

ของพอแมปลาเสือตอลายเล็ก ตามวงศปลาตะเพียน ซิว สรอย (Familly Cyprinidae) ที่กรมประมงใชผลิตลูกปลา 

(ชวงระยะเวลาเจริญพันธุ) ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3 ป สวนการคํานวนคาเสื่อมราคาสินทรัพยตอรอบการผลิต (4 เดือน) 

ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยเลือกใชวิธีเสนตรง (Straight-line method) โดยสามารถจําแนกประเภทสินทรัพย 

จํานวนที่ใช ราคา และคาเสื่อมราคาตอรอบการผลิต ดวยวิธีเสนตรง (Straight-line method) 

มูลคาทรัพยสินหรือตนทุนคงท่ี ไดแก คาโครงสรางและอุปกรณพ้ืนฐาน คาอุปกรณประกอบโรง

เพาะพันธุ และคาพอแมพันธุปลาเสือตอลายเล็ก รวมถึงอายุการใชงานสินทรัพย และคาเสื่อมราคาสินทรัพย

ตอรอบการผลิต (4 เดือน) ซึ่งเปนตัวแทนของตนทุนคงที่ทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 61,886.89 บาท 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 สินทรัพย อายุการใชงาน และคาเสื่อมราคา ดวยวิธีเสนตรง (Straight-line Method) 

ลําดับ 
ประเภทสินทรัพย 

(ครุภัณฑ) 
รายการ จํานวน 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

อายุการใชงาน 

(ป) 

คาเสื่อมราคา 

(บาท/4 เดือน) 

  1 ที่ดิน เชาที่ดินวางเปลา 1,400 ตารางเมตร 1 แปลง 10,500.00 10,500.00 3 1,166.67 

  2 อาคารถาวร โรงเพาะพันธุ 1 โรง 970,000.00 970,000.00               15 21,555.56 

  3 กอสราง ทอเซลโลกรีต (ทอใยหิน) 20 ทอ 80.00 1,600.00               15 35.56 

  4 ไฟฟาและวิทย ุ พอแมพันธุปลเสือตอลายเล็ก 120 ตัว 325.00 39,000.00 3 4,333.33 

  5 ไฟฟาและวิทย ุ หมอแปลงไฟขนาด 250 kVA 1 ตัว 350,000.00 350,000.00 15 7,777.78 

  6 การเกษตร มิเตอรไฟฟาชนิด 3 เฟส ขนาด 30A 1 ตัว 15,000.00 15,000.00 15 333.33 

  7 การเกษตร เครื่องใหอากาศ แบบไฟฟา 220 V 4 ตัว 10,000.00 40,000.00 5 2,666.67 

  8 การเกษตร เครื่องใหอากาศ แบบเคร่ืองยนต 1 ตัว 35,000.00 35,000.00 5 2,333.33 

  9 การเกษตร ปมนํ้าอัตโนมัต ิทอสงนํ้า 2 นิ้ว 2 ตัว 4,800.00 9,600.00 2 1,600.00 

10 การเกษตร ปมนํ้าอัตโนมัต ิทอสงนํ้า 1 นิ้ว 4 ตัว 1,800.00 7,200.00 2 1,200.00 

11 การเกษตร ชุดสายไฟสนาม 2 ชุด 1,600.00 3,200.00 2 533.33 

12 การเกษตร ถังไฟเบอรกลาสทรงกระบอก 4 ถัง 35,000.00 140,000.00 5 9,333.33 

13 การเกษตร ถังไฟเบอรกลาสฟกไขไรนํ้าเค็ม 1 ถัง 43,000.00 43,000.00 5 2,866.67 

14 การเกษตร สายยางขนาด 1 น้ิว 1 มวน 2,300.00 2,300.00 1 766.67 

15 การเกษตร เข็มขัดรัดสายยางสเตนเลส ขนาด 1 น้ิว 12 อัน 20.00 240.00 1 80.00 

16 การเกษตร สายออกซิเจนขนาด 8 มิลลิเมตร 4 มวน 250.00 1,000.00 1 333.33 

17 การเกษตร วาลวเปด-ปดสายออกซิเจน 150 อัน 5.00 750.00 1 250.00 

18 การเกษตร ขอตอตรง สายออกซิเจน 200 อัน 1.00 200.00 1 66.67 

19 การเกษตร ขอตอสามทาง สายออกซิเจน 30 อัน 2.00 60.00 1 20.00 

20 การเกษตร หัวทรายใหออกซิเจน 150 หัว 10.00 1,500.00 1 500.00 

21 การเกษตร สวงิคัดเปลือกไรนํ้าเคม็ 2 อัน 450.00 900.00 1 300.00 

22 การเกษตร สวงิกรองไรน้ําเค็ม 2 อัน 140.00 280.00 1 93.33 

23 การเกษตร สวงิตักปลา 4 อัน 250.00 1,000.00 1 333.33 

24 การแพทยและวิทยาศาสตร เทอรโมมิเตอร 12 อัน 120.00 1,440.00 5 96.00 

25 การแพทยและวิทยาศาสตร เครื่องมืออัดฮอรโมนเม็ด 1 ชุด 2,000.00 2,000.00 5 133.33 

26 การแพทยและวิทยาศาสตร เข็มฉีดยาเบอร 25 12 เลม 100.00 1,200.00 5 80.00 

27 การแพทยและวิทยาศาสตร กระบอกฉีดยาขนาด 5 มิลลิลิตร 2 อัน 100.00 200.00 5 13.33 

28 งานบานงานครัว ตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 1 ตู 9,300.00 9,300.00 5 620.00 

29 งานบานงานครัว ตูเยน็แบบ 2 ประตู 1 ตู 20,990.00 20,990.00 5 1,399.33 

30 งานบานงานครัว เตาแกสแบบ 1 หัว 1 เตา 1,000.00 1,000.00 5 66.67 

31 งานบานงานครัว ถังกาซหุงตมขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม 1 ถัง 2,000.00 2,000.00 5 133.33 

32 งานบานงานครัว ซึ้งน่ึง 1 ชุด 800.00 800.00 5 53.33 

33 งานบานงานครัว กะละมังพลาสติก 6 อัน 80.00 480.00 1 160.00 

34 งานบานงานครัว ไมกวาดกานมะพราว 2 ดาม 60.00 120.00 1 40.00 

34 สํานักงาน ตูเหล็ก 2 บานเปด 2 ตู 3,400.00 6,800.00 5 453.33 

35 สํานักงาน โตะพับขา 1 ตัว 1,390.00 1,390.00 5 92.67 

36 สํานักงาน เกาอี้พลาสติก 4 ตัว 250.00 1,000.00 5 66.67 

ตนทนุคงที่ทั้งหมด 1,721,050.00 ตนทนุคงทีต่อรอบการผลติ 61,886.89 
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ตนทุนผันแปร 

เปนตนทุนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนของปริมาณการผลิต ซึ่งเปนคาใชจายของการผลิตลูกปลา

เสือตอลายเล็กขนาด 1 นิ้ว จํานวน 120,000 ตัว ตอรอบการผลิต (4 เดือน) อันประกอบดวยคาแรงงาน คาไฟฟา 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาอาหารปลา และคาเสียโอกาสเงินลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คาแรงงาน 

 การปฏิบัติงานในโรงเพาะพันธุ จะใชคนงานท่ัวไป 2 คน คาจางเดือนละ 10,000 บาท คนงาน

ที่มีทักษะทางการเพาะเลี้ยง 1 คน คาจางเดือนละ 15,000 บาท และนักวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอีก 1 คน 

คาจางเดือนละ 18,000 บาท รวมเปนคาแรงเดือนละ 53,000.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 212,000.00 บาท 

ดังแสดงในตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 14 คาแรงงานตอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามประเภทแรงงาน 

ลําดับ ประเภทแรงงาน จํานวน 
คาจางตอคนตอเดือน 

(บาท) 

ระยะเวลาการจาง 

(เดือน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

  1 นักวิชาการประมง 1 คน 18,000.00 1 คน/4 เดือน 72,000.00 

  2 คนงานประมง 1 คน 15,000.00 1 คน/4 เดือน 60,000.00 

  3 คนงานทั่วไป 2 คน 10,000.00 2 คน/4 เดือน 80,000.00 

รวมทั้งสิ้น           212,000.00 

 

2. คาไฟฟา 

 คาไฟฟาในการวิจัยครั้งนี้  จําลองภาพฟารมเพาะเลี้ยงลูกปลาเสือตอลายเล็กที่ใชหมอแปลงไฟ

ขนาด 250 kVA ซึ่งจะอยูในเกณฑคาพลังงานไฟฟาตอหนวยสําหรับหมอแปลงไฟที่อยูในชวง 22 – 33 kV โดยคิด

คาพลังงานไฟฟาตอหนวยที่ 1.7034 ใชมาตรวัดไฟฟาขนาด 30A รองรับระบบแรงดันไฟฟาแบบ 3 เฟส 4 สาย 

(Three phase) ตอระบบไฟฟาเพ่ือใชภายในโรงเพาะพันธุแบบ 1 เฟส 2 สาย (Single phase) ทําใหการลอยคา

ของตนทุนการผลิตไฟฟาที่ไมสามารถควบคุมได หรือ Float time (Ft) ณ เดือนสิงหาคม 2560 อยูท่ี 0.3317 

ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือ Value Added Tax (VAT) อยูที่รอยละ 7 

 อุปกรณที่ใชไฟฟามีจํานวนทั้งสิ้น 6 รายการ แบงเปนอุปกรณท่ีเปดใชตอเนื่อง 2 รายการ ไดแก 

1) ตูแชแข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาดคอมเพรสเซอร 0.15 kW เพ่ือใชเก็บกุงฝอยแชแข็ง และไรแดงแชแข็ง 

จํานวน 1 ตู คิดเปนเดือนละ 720 ชั่วโมง รวม 2,880 ชั่วโมง 2) ตูเย็น ขนาดคอมเพรสเซอร 0.10 kW เพ่ือใช

เก็บฮอรโมนสังเคราะห และไขไรน้ําเค็ม จํานวน 1 ตู คิดเปนเดือนละ 720 ชั่วโมง รวม 2,880 ชั่วโมง เชนกัน 

 อุปกรณอีก 2 รายการ จะเปดใชตามความจําเปนตอเนื้องาน ไดแก 3) ระบบไฟฟา-แสงสวาง

ภายในโรงเพาะพันธุ (ครุภัณฑประกอบอาคารถาวร) เปนหลอดนีออน T8 ขนาด 9W ชนิดโคมตะแกรงหลอดคู 

จํานวน 4 ชุด (8 หลอด) จะเปดใชวันละ 3 ชั่วโมง คิดเปนเดือนละ 720 ชั่วโมง (8 หลอด x 3 ชั่วโมง x 30 วัน) 

รวม 2,880 ชั่วโมง 4) ปมลมแบบซุปเปอรชารท ขนาดมอเตอร 0.40 kW จํานวน 4 ตัว ใชเพ่ิมอากาศลงสูระบบ
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การเพาะพันธุ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง โดยทํางานครั้งละ 2 ตัว สลับกันผลัดละ 12 ชั่วโมง คดิเปนเดือนละ 

1,440 ชั่วโมง (4 ตัว x 12 ชั่วโมง x 30 วัน) รวม 5,760 ชั่วโมง 

 สวนสองอุปกรณที่เหลือ จะเปดใชตามความตองการใชน้ําของระบบการเพาะพันธุ ดังแสดง

ในภาคผนวก ซ ไดแก 5) ไดโวแบบทอสงน้ํา 2 นิ้ว ขนาดมอเตอร 0.4 kW ปริมาตรการสูบน้ําสูงสุด 250 ลิตรตอนาท ี

ใชสูบน้ําจากบอน้ําดิบเขาสูบอพักน้ํา (ผานทางระบบทอสงน้ําของโรงเพาะพันธุ) จํานวนทั้งสิ้น 369,600 ลิตร 

รวมเวลา 1,478.40 นาที หรือ 24.64 ชั่วโมง ดังนี ้

 - เดือนที่ 1 จํานวน   78,400 ลิตร ใชเวลา 313.60 นาที 

 - เดือนที่ 2 จํานวน   78,400 ลิตร ใชเวลา 313.60 นาที 

 - เดือนที่ 3 จํานวน 100,800 ลิตร ใชเวลา 403.20 นาที 

 - เดือนที่ 4 จํานวน 112,000 ลิตร ใชเวลา 448.00 นาที 

 และ 6) ไดโวแบบทอสงน้ํา 1 นิ้ว ขนาดมอเตอร 0.10 kW ปริมาตรการสูบน้ําสูงสุด 80 ลิตรตอนาท ี

จากใชสูบน้ําจากบอพักน้ําเขาสูบอกักกันโรค บอพอแมพันธุ และบออนุบาลลูกปลา (ผานสายยางขนาด 1 นิ้ว) 

จํานวนทั้งสิ้น 328,800 ลิตร รวมเวลา 4,110.00 นาที หรือ 68.50 ชั่วโมง ดังนี ้

 - เดือนที่ 1 จํานวน 68,000 ลิตร ใชเวลา   850.00 นาที 

 - เดือนที่ 2 จํานวน 68,000 ลิตร ใชเวลา   850.00 นาที 

 - เดือนที่ 3 จํานวน 96,000 ลิตร ใชเวลา 1,200.00 นาที 

 - เดือนที่ 4 จํานวน 96,000 ลิตร ใชเวลา 1,200.00 นาที 

 รวมคาไฟฟาตอรอบการผลิต (4 เดือน) เปนเงินท้ังสิ้น 6,677.75 บาท จําแนกตามรายการ

อุปกรณไฟฟา ดังแสดงในตารางท่ี 15 

 

ตารางที่ 15 คาไฟฟาตอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามรายการอุปกรณไฟฟา 

ลําดับท่ี รายการ 
กําลังไฟฟา 

(W) 

เวลาที่ใช 

(ชั่วโมง) 

พลังงาน 

(Unit) 

Float time 

(Ft) 

VAT 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ตูแชแข็ง 0.150 2,880.00 432.000 143.29 61.54 940.70 

2 ตูเย็น 0.100 2,880.00 288.000 95.53 41.03 627.14 

3 ไฟฟา-แสงสวาง 0.009 2,880.00 25.920 8.60 3.69 56.44 

4 ปมลม 0.400 5,760.00 2,304.000 764.24 328.22 5,017.09 

5 ไดโวแบบทอสงน้ํา 2 นิ้ว 0.400 24.64 9.856 3.27 1.40 21.46 

6 ไดโวแบบทอสงน้ํา 1 นิ้ว 0.100 68.50 6.850 2.27 0.98 14.92 

รวมทั้งสิ้น 3,066.626 1,017.20 436.86 6,677.75 
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3. คาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซหุงตม 

 อุปกรณที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงมี 1 รายการ ไดแก ปมลมแบบซุปเปอรชารท ใชเครื่องยนตเบนซิล

ขนาด 5.5 แรงมา เปนเครื่องตนกําลัง ใชเพ่ิมอากาศลงสูระบบการเพาะพันธุในยามที่กระแสไฟฟาขัดของ ในหวง

เวลาปรกติจะเปดใชเพ่ือการบํารุงรักษาสภาพเพียงสัปดาหละ 1 ชั่วโมง คิดอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ 5 ลิตร

ตอเดือน รวมทั้งรอบการผลิตใชน้ํามันเบนซลิ 20 ลิตร ราคาน้าํมันเบนซิล (Gasohol 91 ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2560) 

ราคาลิตรละ 26.88 บาท เปนเงนิ 537.60 บาท 

 สวนกาซหุงตม จะใชนึ่งไขแดงผสมสไปรูลินาผงเพ่ือใชเปนอาหารลูกปลาวัยออน วันละ 1 ครั้ง 

จํานวน 5 วัน คิดอัตราการสิ้นเปลืองที่ 15.00 กิโลกรัมตอเดือน รวมทั้งรอบการผลิตใชกาซหุงตม 2.50 กิโลกรัม 

ราคา ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กิโลกรัมละ 20.49 บาท เปนเงิน 51.23 บาท 

 รวมคาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซหุงตมตอรอบการผลิต เปนเงินทั้งสิ้น 588.83 บาท 

4. คาอาหารปลาเสือตอลายเล็ก 

 แมวาอัตรารอดตายของพอแมพันธุปลาในที่กักขังเฉลี่ยทีร่อยละ 85 แตการคาํนวนคาอาหาร

ในการวิจัยครั้งน้ี จะใชการคิดตนทุนสูงสุด คือใชอัตรารอดตายของพอแมพันธุปลาที่รอยละ 100 (ไมมีปลาตาย) 

คํานวนคาอาหารลูกปลาเสือตอลายเล็กจนไดขนาด 1 นิ้ว ที่กําลังผลิตสูงสุด (120,000 ตัว) และเนื่องจาก

วิธีการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก จะแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก การพัก/กักกันโรค การเลี้ยงพอแมพันธุ 

และการอนุบาลลูกปลา คณะผูวิจัยจึงคิดตนทุนคาอาหารปลาตามขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ดังนี ้

 4.1 การพัก/กักกนัโรค 

  - ปลาที่จับจากธรรมชาติ โดยทั่วไปมีความยาวทั้งตัวอยูในชวง 10 – 35 เซนติเมตร 

โดยจะเลือกซื้อปลาที่มีความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร จึงใชคาความยาวที่ 25 ที่เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 

250 กรัมตอตัว ปลาท้ัง 120 ตัว จะนํามาพัก/กักกันโรคในบอขนาด 16 ตารางเมตร ที่ปริมาตรน้ํา 8,000 ลิตร 

ความหนาแนน 7.5 ตัวตอตารางเมตร เลี้ยงดวยกุงฝอยมีชีวิตในอัตรารอยละ 32 ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะดานน้ําหนัก (SGR-W) รอยละ 0.219 กรัมตอวัน ที่อางอิงจากรายงานความกาวหนา

ครั้งที่ 2 “โครงการการพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพ่ือเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการคา” (รหัสโครงการ 

CRP5805011070) คิดน้ําหนักตัวปลาเริ่มตนรวม 30,000 กรัม (120 ตัว x 250 กรัม) จะใชกุงฝอยตอวัน

เพ่ิมขึ้นตาม SGR-W ตั้งแต 9.62 – 10.14 กิโลกรัม ซึ่งปลาจะอยูในบอพัก/กักกันโรค 27 วัน ใหอาหาร 25 วัน 

(งดอาหารในวันแรกและวันเคลื่อนยายลงสูบอพอแมพันธุ) ตองใชกุงฝอยประมาณ 247 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 

150 บาท รวมเปนเงิน 37,050.00 บาท 

 4.2 การเลี้ยงพอแมพันธุ 

  - หลังจากปลาอยูในบอพัก/กักกันโรคครบ 4 สัปดาห (ปลอดเชื้อและปรสิตแลว) จึงนํา

ปลาที่เหลือรอดจากการพัก/กักกันโรค จะถูกยายมาเลี้ยงในบอพอแมพันธุขนาด 16 ตารางเมตร ที่ปริมาตรน้ํา 

8,000 ลิตร ความหนาแนน 7.5 ตัวตอตารางเมตร คิดน้ําหนักตัวปลาเริ่มตนท่ี 31,825.34 กรัม (เฉลี่ยตัวละ 265 กรัม) 

เลี้ยงดวยกุงฝอยแชแข็งในอัตรารอยละ 32 ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน SGR-W รอยละ 0.219 ตอวัน ซึ่งปลาจะอยูใน

บอพอแมพันธุและถังเพาะพันธุตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 92 วัน (รอบการผลิต 120 วัน พัก/กักกันโรค 28 วัน 
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เลี้ยงและเพาะพันธุ 92 วัน) จะใชกุงฝอยตอวันเพ่ิมข้ึนตาม SGR-W ตั้งแต 10.18 – 12.45 กิโลกรัม ตองใชกุงฝอย

แชแข็งประมาณ 1,050 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 130 บาท รวมเปนเงนิ 136,500.00 บาท วิธีการคิดทั้งหัวขอ 

4.1 และ 4.2 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ 

 4.3 การอนุบาลลูกปลา 

  - การคํานวนคาอาหารลูกปลาในการวิจัยครั้งนี้ อยูบนพ้ืนฐานความสําเร็จในการ

เจริญพันธุในที่กักขังและการใชฮอรโมนสังเคราะหกระตุนรอยละ 50 (พอพันธุที่มีน้ําเชื้อสมบูรณ 40 ตัว และ

แมพันธุที่วางไข 20 ตัว) แมปลาวางไขเฉลี่ยตัวละ 47,350 ฟอง ไขมีอัตราการปฏิสนธิรอยละ 67 อัตราการฟก

รอยละ 50 ลูกปลาอายุ 3 วนั อัตราการรอดตายรอยละ 42 และลูกปลาอายุ 3 วัน จนถึงความยาว 1 นิ้ว 

อัตราการรอดตายรอยละ 27 เหลือลูกปลาเพ่ือจําหนาย 120,000 ตัว รวมระยะเวลาการใหอาหาร 75 วัน (ลูกปลา

อายุ 2 – 76 วัน) 

  - เมื่อปลาวางไขในถังเพาะพันธุแลว จะนําพอแมพันธุกลับไปพักในบอพอแมพันธุ 

แลวจึงเริ่มเก็บไขที่มีการปฏิสนธิ (ประมาณ 947,000 ฟอง) เพ่ือนําไปฟกในบออนุบาลขนาด 16 ตารางเมตร 

(ที่ปริมาตรน้ํา 3,200 ลิตร) เฉลี่ยเทากันทั้ง 8 บอ ประมาณบอละ 118,375 ฟอง (ความหนาแนน 7395 ฟอง

ตอตารางเมตร) จนถึงวันที่ 2 (อายุ 2 วัน) จึงเริ่มใหอาหาร โดยใชไขไก 8 ฟอง แยกใชเฉพาะไขแดงมาผสม 

สไปรูลินาผง 8 ชอนชา นํามานึ่งจนสุก แลวจึงขยี้ผานผาขาวบางในกะละมังพลาสติกที่ใสน้ํา 8 ลิตร แลวนําน้ําที่ได 

(ไขแดงผสมสไปรูลินาผง) มากรองผานถุงกรองโรติเฟอร (ขนาดตา 60 ไมครอน) เพ่ือใชเปนอาหารลูกปลาวัยออน 

บอละ 1 ลิตร ตอ 3 มื้อ ตอวัน โดยไมเพิ่มปริมาณอาหารตอวัน ใหตอเนื่อง 5 วัน (อายุ 2 – 6 วัน) จึงหยุดให

ไขแดงผสมสไปรูลินาผง รวมคาอาหารลูกปลาเสือตอวัยออน ประกอบดวยไขไกเบอร 2 จํานวน 40 ฟอง ราคา 

133.34 บาท และสไปรูลินาผง 8 ชอนชา หรือประมาณ 16 กรัม (สไปรูลินาผง 1 ชอนชา หนักประมาณ 2 กรัม) 

ราคา 28.80 บาท รวมเปนเงิน 162.14 บาท 

  - ตั้งแตวันที่ 3 (อายุ 2 วัน) จะเริ่มใหไรน้ําเคม็แรกฟก โดยนําไขไรน้ําเค็ม 1 กระปอง 

(น้ําหนัก 400 กรัม) มาแชคลอรีนละลายน้ํา 2 ลิตร (คลอรีนผง 10 กรัม ละลายในน้ําจืด 2 ลิตร) เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

แลวใส Sodium thiosulphate 10 กรัม ลงไปผสม ทิ้งไว 5 นาที แลวจึงนําไขไรน้ําเค็มไปฟกในถังไฟเบอร

ทรงกระบอกกนกรวยฟกไขไรน้ําเคม็ เสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ใสน้ําเคม็ 30 ppt 

จํานวน 150 ลิตร (เกลือทะเลเม็ด 450 กรัม ละลายในน้ําจืด 150 ลิตร) เปนเวลา 24 ชั่วโมง (หรือไขไรน้ําเค็ม

ฟกเปนตัวสมบูรณ) จึงกรองดวยสวิงคัดเปลือก (ขนาดตา 200 – 230 ไมครอน) เพ่ือแยกเปลือกออก ตามดวย

สวิงกรองไรนํ้าเคม็ (ขนาดตา 100 – 150 ไมครอน) จะไดไรน้ําเค็มแรกฟกประมาณ 1,000 กรัม (น้ําหนักเปยก) 

นําไรน้ําเค็มแรกฟกที่ไดไปอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก วันละ 3 มื้อ จํานวน 74 วัน (อายุ 3 – 76 วัน) ตองใช

ไขไรน้ําเค็มทั้งสิ้น 86 กระปอง ราคากระปองละ 1,460 บาท รวมเปนเงิน 125,560.00 บาท รายละเอียด

จํานวนการใหไรน้ําเคม็แรกฟกตอมื้อและสัดสวนการเพ่ิมไรน้ําเค็มแรกฟกตามอายุที่เพ่ิมขึ้น ดังแสดงในภาคผนวก ญ 

 สรุปรวมคาอาหารปลาเสือตอลายเล็กตอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามข้ันตอนการเพาะเลี้ยง 

ไดแก ขั้นตอนการพัก/กักกันโรค เปนเงิน 37,050.00 บาท ขั้นตอนการเลี้ยงพอแมพันธุ เปนเงิน 136,500.00 บาท 

และขั้นตอนการอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก เปนเงิน 125,723.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 299,273.00 บาท 
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 สวนคาอาหารปลาเสือตอลายเล็ก ตอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามประเภทอาหาร 

ดังแสดงในตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16 คาอาหารปลาเสือตอลายเล็กตอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามประเภทอาหาร 

ลําดับ ประเภทอาหาร หนวยนับ 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนท่ีใช 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

  1 กุงฝอยมีชีวิต   กิโลกรัม                    150.00          247.00 กิโลกรัม          37,050.00 

  2 กุงฝอยแชแข็ง   กิโลกรัม                    130.00 1,050.00 กิโลกรัม        136,500.00 

  3 ไขไกเบอร 2   แผง (30 ฟอง)                    100.00               40 ฟอง              133.34 

  4 ไขไรนํ้าเค็ม กระปอง (400 กรัม)                 1,460.00               86 กระปอง         125,560.00 

รวมทั้งสิ้น 299,243.34 

 

5. คายาและสารเคม ี

 การคาํนวนตนทุนผันแปรของคายาและสารเคมี จะแบงออกตามขั้นตอน ดังนี้ 

 5.1 การเตรียมน้ําเพื่อใชในระบบการเพาะเลี้ยง 

  - การเตรียมน้ําจะใชฟอรมาลินที่อัตราสวน ฟอรมาลิน 100 มิลลิลิตร ตอน้ําดิบ 1 ตัน 

ตลอดการเพาะเลี้ยงทั้ง 4 เดือน มีการเตรียมน้ํา 33 ครั้ง ครั้งละ 11,200 ลิตร รวม 369,600 ลิตร ใชฟอรมาลิน

ทั้งสิ้น 36.90 ลิตร ราคาลิตรละ 37.78 บาท เปนเงิน 1,394.00 บาท 

 5.2 การพัก/กักกนัโรค 

  - พอแมพันธุจะถูกนํามาพัก/กักกันโรคในบอคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 16 ตารางเมตร 

ใสน้ํา 8,000 ลิตร เปนเวลา 27 วัน โดย 7 แรกจะใชเกลือทะเลเม็ดรอย 1 กิโลกรัม ตอน้ํา 1 ตัน รวมกับ 

Oxytetracycline 10 กรัม สลับดวยฟอรมาลินเขมขน 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ตัน อีก 7 วัน ทําเชนนี้ 2 รอบ 

จะใชเกลือทะเลเม็ด 16 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 6.00 บาท เปนเงิน 96.00 บาท Oxytetracycline 160 กรัม 

ราคากิโลกรัมละ 1,500.00 บาท เปนเงิน 240.00 บาท และฟอรมาลิน 0.48 ลิตร ราคาลิตรละ 37.78 บาท 

เปนเงิน 18.13 บาท รวมท้ังสิ้น 354.13 บาท 

 5.3 การเพาะพันธุ 

  - คัดเลือกพอพันธุ 40 ตัว แมพันธุ 20 ตัว น้ําหนักปลาเฉลี่ยตัวละ 265 กรัม 

(น้ําหนักปลารวมประมาณ 16 กิโลกรัม) มาฉีดฮอรโมน HCG ในอัตราครั้งละ 500 IU ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) 

ทั้งเพศผูและเมีย จํานวน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นอีก 24 ชั่วโมง จึงฉีดฮอรโมน BUS 

ความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium® อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(น้ําหนักปลา) แลวปลอยใหพอแมพันธุปลารัดกันเองในถังเพาะพันธุ จะใชฮอรโมน HCG รวม 16,000 IU 

ราคาขวด (5,000 IU) ละ 150.00 บาท เปนเงนิ 480.00 บาท ฮอรโมน BUS 480 ไมโครกรัม ราคาขวด 

(15,000 ไมโครกรัม) ละ 3,250.00 บาท เปนเงิน 104.02 บาท และ Motilium® จํานวน 160 มิลลิกรัม ราคาเม็ด 

(10 มิลลิกรัม) ละ 6.00 บาท เปนเงนิ 96.00 บาท รวมท้ังสิ้น 680.02 บาท 
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 5.4 การอนุบาลลูกปลา 

  - ในข้ันตอนการอนุบาลลูกปลา จะใชยาและสารเคมีเพื่อการฟกไขไรน้ําเค็ม เพื่อใชเปน

อาหารลูกปลา จํานวน 74 วัน โดยนําไขไรน้ําเคม็ 1 กระปอง มาแชคลอรีนละลายน้ํา 2 ลิตร (คลอรีนผง 10 กรัม 

ละลายในน้ําจืด 2 ลิตร) เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวใส Sodium thiosulphate 10 กรัม ลงไปผสม ทิ้งไว 5 นาที 

แลวจึงนําไขไรน้ําเค็มไปฟกในถังไฟเบอรทรงกระบอกกนกรวยฟกไขไรน้ําเค็ม เสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร 

สูง 80 เซนติเมตร ใสน้ําเค็ม 30 ppt จํานวน 150 ลิตร ใชไขไรน้ําเค็มตลอดขบวนการผลิตทั้งสิ้น 86 กระปอง 

มีการเพาะไขไรนํ้าเค็ม 86 ครั้ง ตองใชคลอรีนผงเพ่ือฟอกไขไรน้ําเคม็กระปองละ 10 กรัม รวม 860 กรัม ราคา

กิโลกรัมละ 147.50 บาท เปนเงนิ 126.85 บาท Sodium thiosulphate รวม 860 กรัม ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท 

เปนเงิน 26.83 บาท และเกลือทะเลเม็ด 38.70 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 6.00 บาท เปนเงิน 232.20 บาท 

รวมทั้งสิ้น 385.88 บาท 

 5.5 การเลี้ยงพอแมพันธุ 

  - พอแมพันธุจะอยูในบอพอแมพันธุประมาณ 3 เดือน (92 วนั ตอรอบการผลิต 120 วัน) 

อางอิงจากอัตรารอดตายของพอแมพันธุปลาในที่กักขังเฉลี่ยรอยละ 85 คาดการณวาปลามีโอกาสเกิดโรค 

ผิวหนังมีแผล หรือมีตุมขาว 1 ครั้งในรอบการผลิต ประมาณรอยละ 15 หรือมีปลาเปนโรคจํานวน 18 ตัว ตอง

ทําการรักษาดวยการแยกปลาออกมารักษาในถังไฟเบอรกลาสทรงกระบอกขนาด 2,000 ลิตร (เสนผานศูนยกลาง 

2.00 เมตร สูง 1.10 เมตร) ใสน้ํา 1,500 ลิตร รวมกับฟอรมาลิน 0.045 ลิตร ราคาลิตรละ 37.78 บาท เปนเงิน 

1.70 บาท และมาลาไคทกรีน 0.75 มิลลิลิตร ราคาขวด (200 มิลลิลิตร) ละ 150.00 บาท เปนเงิน 0.56 บาท 

และใช Oxytetracycline ผสมอาหาร ในสัดสวน Oxytetracycline 5 กรัม ตออาหารปลา 1 กิโลกรัม ใหปลากิน 

7 วัน ปลากินกุงฝอยแชแข็งเฉลี่ยวันละ 94.10 กรัมตอตัว ปลาเปนโรคจํานวน 18 ตัว ภายใน 7 กินกุงฝอยแชแข็ง

เฉลี่ย 11.86 กิโลกรัม ใช Oxytetracycline 59.30 กรัม ราคากิโลกรัมละ 1,500.00 บาท เปนเงิน 88.95 บาท 

รวมทั้งสิ้น 92.18 บาท 

 5.6 การตรวจวัดคณุสมบัตทิางเคมขีองน้ํา 

  - หากไมสังเกตพบความผิดปรกติในระบบการเลี้ยง จะทําการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมี

ของน้ําเปนกิจวัตร ดวยชุดทดสอบสําเร็จรูป (Test kits) ไดแก คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ไนเตรท (NO3
-
) 

ไนไตรท (NO2
-
) และแอมโมเนีย (NH3) ในทุกครั้งที่มีการเตรียมน้ําเพ่ือใชในระบบเพาะเลี้ยง (ทั้งกอนและหลัง) 

และตรวจวัดคุณสมบัติของน้ําในบอที่มีปลาอาทิตยละ 1 ครั้ง รวมมีการการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา

เปนกิจวัตรทัง้หมด 162 ครั้ง ไดแก การเตรียมน้ําเพ่ือใชในระบบเพาะเลี้ยง 66 ครั้ง บอพัก/กักกันโรค 4 ครั้ง 

บอพอแมพันธุ 12 ครั้ง บออนุบาลลูกปลา 80 ครั้ง คาทดสอบ pH ครั้งละ 3.80 บาท เปนเงิน 615.60 บาท 

คาทดสอบ NO3
-
 ครั้งละ 9.83 บาท เปนเงิน 1,592.46 บาท คาทดสอบ NO2

-
 ครั้งละ 11.50 บาท เปนเงิน 1,863.00 บาท 

และคาทดสอบ NH3 ครั้งละ 12.83 บาท เปนเงนิ 2,078.46 บาท รวมท้ังสิ้น 6.149.52 บาท 

 สรุปรวมคาคายาและสารเคมีตอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ไดแก 

ขั้นตอนการเตรียมน้ําเพ่ือใชในระบบการเพาะเลี้ยง เปนเงิน 1,394.08 บาท ขั้นตอนการพัก/กักกันโรค เปนเงิน 

352.32 บาท ขั้นตอนการเพาะพันธุ เปนเงิน 600.52 บาท ขั้นตอนการอนุบาลลูกปลา เปนเงิน 385.88 บาท 
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ขั้นตอนการเลี้ยงพอแมพันธุ เปนเงิน 91.04 บาท และการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีของน้ํา เปนเงิน 2,078.46 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,902.30 บาท โดยจําแนกตามรายการชนิดยาและสารเคมี ดังแสดงในตารางท่ี 17 

 

ตารางที่ 17 คายาและสารเคมตีอรอบการผลิต (4 เดือน) จําแนกตามรายการ 

ลําดับ รายการ หนวยนับ 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนท่ีใช 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

  1 ฟอรมาลิน แกลลอน (18 ลิตร)                   680.00          37.425 ลิตร          1,413.83 

  2 เกลือทะเลเม็ด กระสอบ (30 กิโลกรัม)                   180.00            54.70 กิโลกรัม            328.20 

  3 Oxytetracycline กระปอง (1 กิโลกรัม)                1,500.00           219.30 กรัม            328.95 

  4 ฮอรโมนสกัด HCG  ขวด (5,000 IU)                   150.00           16,000 IU            480.00 

  5 ฮอรโมนสังเคราะห BUS  ขวด (15,000 ไมโครกรัม)                 3,250.00               480 ไมโครกรัม           104.02 

  6 ยาเสรมิฤทธิ์ Motilium®
  เม็ด (10 มิลลิกรัม)                      6.00               160 มิลลิกรัม             96.00 

  7 คลอรีนผง ถัง (20 กิโลกรัม)                 2,950.00               860 กรัม             96.00 

  8 Sodium thiosulphate กระสอบ (25 กิโลกรัม)                   780.00               860 กรัม             26.83 

  9 มาลาไคทกรีน ขวด (200 มิลลิลิตร)                   150.00               0.75 มิลลลิิตร               0.56 

 10 ชุดทดสอบสําเรจ็รูปคาความเปนกรดเปนดาง ชุด (100 ครั้ง)                   380.00                162 ครั้ง            615.60 

 11 ชุดทดสอบสําเรจ็รูปคาไนเตรท ชุด (60 ครั้ง)                   590.00                162 ครั้ง          1,592.46 

 12 ชุดทดสอบสําเรจ็รูปคาไนไตรท ชุด (60 ครั้ง)                   690.00                162 ครั้ง          1,863.00 

 13 ชุดทดสอบสําเรจ็รูปคาไนไตรท ชุด (60 ครั้ง)                   770.00                162 ครั้ง          2,078.46 

รวมทั้งสิ้น 9,023.91 

 

คาเสียโอกาสเงินลงทุน 

คาเสียโอกาสเงินลงทุนในการวิจัยครั้ง เปรียบเทียบจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําทั่วไป 12 เดือน 

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประจําป 2560 ที่รอยละ 1.5 โดยเปนการเสียโอกาสจาก

ตนทุนผันแปรตอรอบการผลิต (4 เดือน) ไดแก คาแรง 212,000.00 บาท คาไฟฟา 6,677.75 บาท คาน้ํามันเชื้อเพลิง

และกาซหุงตม 588.83 บาท คาอาหารปลาเสือตอ 299,243.34 บาท และคายาและสารเคมี 9,023.91 บาท 

รวมเปนตนทุนผันแปรตอรอบการผลิต 527,533.83 บาท รวมถึงตนทุนคงท่ีทั้งหมดตอรอบการผลิต อีก 

61,886.89 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 589,420.72 บาท 

เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําทั่วไปที่รอยละ 1.5 เปนอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน คณะผูวิจัย

จึงใชคาตนทุนคงทีท่ั้งหมดและตนทุนผันแปรตอ 3 รอบการผลิต (12 เดือน) เปนเงิน 1,768,262.16 บาท มาคํานวน 

ไดเปนดอกเบี้ยจํานวน 26,523.93 บาท แลวจึงคาํนวนกลับเปนดอกเบี้ยตอรอบการผลิต ไดเปนเงิน 8,841.31 

บาท เพ่ือใชแทนคาเสียโอกาสเงินลงทุนตอรอบการผลิต 

ตนทุนผันแปรทั้งหมด 
ตนทุนผันแปรท้ังหมด ไดแก ตนทุนผันแปรผนวกกับคาเสียโอกาสเงินลงทุน ดังนั้น ตนทุนผันแปร

ทั้งหมดตอรอบการผลิตของการวิจัยครั้งนี้ จึงมีคาเทากับตนทุนผันแปรตอรอบการผลิต 527,533.83 บาท รวมกับ

คาเสียโอกาสเงินลงทุนตอรอบการผลิต 8,841.31 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 536,375.14 บาท 
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ตนทุนทั้งหมด 

ตนทุนทั้งหมดในการวิจัยครั้งนี้ คือตนทุนคงท่ีทั้งหมด 61,886.89 บาท รวมกับตนทุนผันแปรทั้งหมด 

536,375.14 บาท ไดเปนคาตนทุนทั้งหมดในการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็กขนาด 1 นิ้ว จํานวน 120,000 ตัว 

ตอรอบการผลิต 4 เดือน จํานวนทั้งสิ้น 598,262.03 บาท 

ตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิต ไดจากคาสัดสวนของตนทุนท้ังหมด (598,262.03 บาท) ตอกําลังผลิต หรือจํานวน

ลูกปลาเสือตอลายเล็กขนาด 1 นิ้ว ที่ผลิตได (120,000 ตัว) ดังนั้น ตนทุนการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็กขนาด 1 นิ้ว 

ตอรอบการผลิต 4 เดือน ในการวิจัยครั้งนี้ มีคาเทากับ 4.99 บาทตอตัว 

 

วจิารณผลการศึกษา 

การเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กใหเจริญพันธุในทีก่ักขัง (B) 

เนื่องจากแหลงที่สามารถรวบรวมปลาเสือตอลายเล็กมีอยูไมมาก ที่กระจายอยูตามแมน้ําโขงและมูล 

ชาวประมงจะรวบรวมปลาชนิดนี้ในชวงเวลาสั้นๆ ตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน เพื่อจําหนายใหกลุมผูคา

ปลาสวยงามสงออก (ที่สั่งจองลวงหนา) เพ่ือใชทดแทนปลาเสือตอลายใหญ จึงทําใหการรวบรวมในครั้งแรก 

คณะผูวิจัยไมสามารถคัดเพศและเลือกขนาดของปลาไดตามความตองการ แตการรวบรวมครั้งที่สอง (เดือนธนัวาคม) 

แมวาจะไมใชชวงฤดูกาลรวบรวมปลาชนิดนี้ (จับพอแมพันธุไดนอยมาก) แตเปนความรวมมือระหวางชาวประมง

กับคณะผูวิจัย จึงสามารถเลือกจับปลาขนาดใหญขึ้นกวาครั้งแรก แตไดพอแมพันธุจํานวนนอยมาก แคเพียงพอ

ตอการทดลองเพียงจุดทดลองเดียวเทานั้น ทําใหตองปรับเปลี่ยนวิธีการทดลองการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก 

(H1) ดังกลาว 

การรวบรวมปลาจากธรรมชาตินั้น ชาวประมงจะแขงขันกันจับดวยเครื่องมือหลากหลายเพื่อใหได

จํานวนมาก โดยไมคํานึงถึงการบาดเจ็บของปลา ทําใหปลาท่ีใชวิจัยสวนใหญมีแผลติดเชื้อบริเวณลําตัวแทบทั้งสิ้น 

ซึ่งเปนสาเหตุของการตายในชวงสัปดาหของการเขาสูระบบพัก/กักกันโรค มากถึงรอยละ 50 จึงตองใหความสําคัญ

กับแผลบริเวณลําตัวเนื่องจากการจับเปนอันดับแรก โดยใชเกลือทะเลเม็ด (รอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก) รวมกับ 

Oxytetracycline (10 ppm) เปนเวลา 7 วัน โดยไมถายน้ํา และไมตองใหอาหารเนื่องจากปลายังมีสภาวะเครียด 

หลังจากนั้นจึงใหอาหารและตรวจสอบปรสิตภายนอก หากพบจึงใชฟอรมาลิน 30 ppm ตอเนื่อง (โดยไมถายน้ํา) 

เปนเวลา 7 วัน หากปลายังไมหยุดตายตองใชเกลือทะเลเม็ดรวมกับ Oxytetracycline อีกครั้งหรือจนกวาจะหยุดตาย 

การวิจัยครั้งนี้พบวาปลาจะหยุดตายในชวงเวลา 1 เดือน 

การฝกใหปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติยอมรับอาหารสําเร็จ พบวามีปลาที่ไมยอมรับอาหารจนตาย 

(รอยละ 39.3 จากพอแมพันธุ 1,425 ตัว) วิธีการใหปลายอมรับอาหารสําเร็จโดยเริ่มฝกดวยอาหารสดแชแข็ง 

เพ่ือใหปลาชินกับอาหารที่ไมเคลื่อนไหว แลวจึงเริ่มใหอาหารสําเร็จ ซึ่งตองใชเวลานานมากถึง 7 เดือน และมีผลเสีย

ตอคุณภาพน้ํา วิธีที่ไดผลดี คือฝกดวยอาหารสําเร็จเลย แตตองเลี้ยงรวมกับปลาที่ยอมรับอาหารสําเร็จแลว 
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การรวบรวมปลาจากธรรมชาตินั้น ชาวประมงจะแขงขันกันจับดวยเครื่องมือหลากหลายเพื่อใหได

จํานวนมาก โดยไมคํานึงถึงการบาดเจ็บของปลา ทําใหปลาท่ีใชวิจัยสวนใหญมีแผลติดเชื้อบริเวณลําตัวแทบทั้งสิ้น 

ซึ่งเปนสาเหตุของการตายในชวงสัปดาหของการเขาสูระบบพัก/กักกันโรค มากถึงรอยละ 50 จึงตองใหความสําคัญ

กับแผลบริเวณลําตัวเนื่องจากการจับเปนอันดับแรก โดยใชเกลือทะเลเม็ด (รอยละ 0.1 โดยน้ําหนัก) รวมกับ 

Oxytetracycline (10 ppm) เปนเวลา 7 วัน โดยไมถายน้ํา และไมตองใหอาหารเนื่องจากปลายังมีสภาวะเครียด 

หลังจากนั้นจึงใหอาหารและตรวจสอบปรสิตภายนอก หากพบจึงใชฟอรมาลิน 30 ppm ตอเนื่อง (โดยไมถายน้ํา) 

เปนเวลา 7 วัน หากปลายังไมหยุดตายตองใชเกลือทะเลเม็ดรวมกับ Oxytetracycline อีกครั้งหรือจนกวาจะหยุดตาย 

การวิจัยครั้งนี้พบวาปลาจะหยุดตายในชวงเวลา 1 เดือน 

การฝกใหปลาที่รวบรวมจากธรรมชาติยอมรับอาหารสําเร็จ พบวามีปลาที่ไมยอมรับอาหารจนตาย 

(รอยละ 39.3 จากพอแมพันธุ 1,425 ตัว) วิธีการใหปลายอมรับอาหารสําเร็จโดยเริ่มฝกดวยอาหารสดแชแข็ง 

เพ่ือใหปลาชินกับอาหารที่ไมเคลื่อนไหว แลวจึงเริ่มใหอาหารสําเร็จ ซึ่งตองใชเวลานานมากถึง 7 เดือน และมีผลเสีย

ตอคุณภาพน้ํา วิธีที่ไดผลดี คือฝกดวยอาหารสําเร็จเลย แตตองเลี้ยงรวมกับปลาที่ยอมรับอาหารสําเร็จแลว 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหปลาตายในระบบเลี้ยงพอแมพันธุ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียภายในตัวปลา 

(อัตราตายรอยละ 62.5 จากพอแมพันธุที่เหลือจากฝกใหปลายอมรับอาหารสําเร็จ 865 ตัว) โดยเฉพาะชวงที่

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก (หนารอนตอฝน และฝนตอหนาว) หากปลาติดเชื้อจนผิวหนังมีตุมสีขาวหรือตุมหนอง 

จะถูกปรสิตภายนอกพวก Epistylis เขาเกาะจนทําใหปลาเปนแผลเลือดออก สวนใหญจะตายภายใน 3 วนั 

ดังนั้น ตองหมั่นสังเกตตัวปลา หากพบวาผิวหนังมีแผลหรือมีตุมขาว ใหรีบแยกปลาที่เปนโรคออกมาเลี้ยงในบอ

ที่ใสฟอรมาลินเขมขน 30 cc. รวมกับ มาลาไคทกรีน 0.5 cc. ตอน้ํา 1 ตัน และใช Oxytetracycline 5 กรัม 

ผสมอาหาร 1 กิโลกรัม ใหปลากินอยางนอย 7 วัน หรือจนกวาจะหาย ปจจุบัน (23 พฤษภาคม 2559) มีพอแมพันธุ

เหลือรอดจํานวนทั้งสิ้น 325 ตัว 

การวิจัยครั้งนี้ยังพบขอสังเกต ณ จุดทดลอง SU ที่มีความแตกตางจากจุดทดลองอ่ืนๆ คือน้ําที่ใช

ในการทดลองทั้งระบบ ไมไดใชรวมกับการเพาะเลี้ยงปลาชนิดอ่ืน (ตามภารกิจหลักของหนวยงาน) โดยเฉพาะปลานิล

ที่มีการติดเชื้อ Streptococcus มากในปจจุบัน แตเปนน้ําที่ใชรวมกับระบบการเพาะอนุบาลกุงกามกราม (ซึ่งเชื้อ 

Francisella มักกอปญหากับกุงขาวแวนนาไม) และโรงเลี้ยงพอแมพันธุก็แยกขาดออกจากระบบการเพาะเลี้ยง

ปลาชนิดอ่ืน อีกทั้งโรงเลี้ยงพอแมพันธุยังเปน 2 โรงแยกจากกัน รวมถึงอุปกรณท่ีใชก็แยกชุดกันทั้ง 2 โรง 

นาจะเปนสิ่งท่ีทําใหจุดทดลอง SU สามารถเลี้ยงพอแมปลาใหเจริญพันธุในที่กักขังไดดีกวาอีก 3 จุดทดลอง 

การทดลองเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กใหเจริญพันธุในที่กักขังจากท่ีกลาวมาขางตน ตั้งแตพอแมพันธุ

เขาสูระบบปด (เมษายน 2556) และเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จจนถึงวันที ่ 30 มีนาคม 2557 ใชระยะเวลา

ประมาณ 9 เดือนพบพอพันธุที่มีน้ําเชื้อสมบูรณ จํานวน 120 ตัว (จุดทดลอง SU 30 ตัว CH 28 ตัว PLK 26 ตัว 

และ MU 36 ตัว) และแมพันธุ 22 ตัว วางไขเองตามธรรมชาติ (กอนเริ่มการทดลองเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก) 

จํานวน 23 ครั้ง (จุดทดลอง SU 7 ครั้ง CH 7 ครั้ง PLK 4 ครั้ง และ MU 5 ครั้ง) สามารถสรุปไดวา พอแมพันธุ

สามารถเจริญพันธุในท่ีกักขังดวยการกินอาหารสําเร็จได 
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การเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H) 

ผลการศึกษาอายขุองปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ จากตัวอยางปลาตายระหวางการทดลอง 

ที่พบวาปลาเสือตอลายเล็กที่เหมาะสมตอการเพาะพันธุควรมีอายุตั้งแต 2 ปข้ึนไป และ/หรือ มีความยาวทั้งตัว

มากกวา 15 เซนติเมตร นั้น สอดคลองกับผลการศึกษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุในที่กักขัง (B3) 

และการเพาะพันธุปลาเสือตอลายเล็ก (H1) จึงอาจสรุปไดวา ปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุจะมีอายุ

มากกวา 2 ป และ/หรือ มีความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร 

สวนวธิีการคัดพอแมพันธุมีความพรอมที่จะผสมพันธุ เนื่องจากปลาชนิดนี้มีน้ําเชื้อนอย การรีดดูน้ําเชื้อ

อาจทําใหพอพันธุหมดน้ําเชื้อชวงผสมพันธุ ควรใชการสังเกตท่ีปลายติ่งเพศผูจะมีสีขาวขุน และชองเพศของแมพันธุ

จะมสีีแดงเรื่อๆ จึงคัดออกมาเพ่ือเตรียมเพาะพันธุ หากเปนไปได สัดสวนเพศผูควรมากกวาเพศเมีย และยังพบวา

การเพาะในบอเดียวกันหลายๆ คู จะไดไขที่ปฏิสนธิมากกวา 

ที่ผานมา กรมประมงมีการทดลองเพาะพันธุปลาชนิดนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2525 รวม 7 ครั้ง โดยประสบ

ผลสําเร็จ (ไดลูกปลาแรกฟก) ถึง 5 ครั้ง (ยงยุทธ และคณะ, 2525, 2526, 2531; ยงยุทธ และบุญยืน, 2527; 

สุอินทร และนาวิน, 2537) ซึ่งสวนใหญ (5 ครั้ง) ใชการเพ่ิมวิตามินอี 200 IU ตอปลาเหยื่อ 1 กิโลกรัม กระตุนให

พอแมพันธุมีความพรอมแลวปลอยใหผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ สวนการกระตุนใหพอแมพันธุผสมพันธุวางไข

ดวยฮอรโมนสังเคราะห BUS ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium®  

อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) โดยชัยสิริ และคณะ (2536) พบวาไมมีแมปลาวางไข ตอมา สนธิพันธ 

(2543) ทดลองเพิ่มความเขมขน BUS จาก 10 เปน 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium®  

อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) พบวามีแมพันธุวางไขเพียงตัวเดียว และไขไมปฏิสนธิ ซึ่งสอดคลอง

กับงานทดลองเพาะพันธุปลากะรัง กระพงขาว กระพงแดง มา และหนวดพราหมณ ที่อยูในวงศเดียวกันกับ

ปลาเสือตอ (Family Polynemidae) ไมเคยไดลูกปลาแรกฟกจากการใชฮอรโมนสังเคราะหเลย อยางไรก็ตาม 

การประสบผลสําเร็จทั้ง 5 ครั้งดงักลาว ลวนมาจากพอแมพันธุที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาแลสดทั้งสิ้น 

แตการทดลองครั้งน้ี เปนการใชอาหารสําเร็จเพื่อเตรียมความพรอมพอแมพันธุ มีแมพันธุที่ไมไดใช

ฮอรโมนสังเคราะหกระตุน 1 ตัว สามารถวางไขจนไดลูกปลาแรกฟกเชนเดียวกับงานวิจัยกอนหนา สิ่งที่แตกตางคือ

การทดลองครั้งนี้สามารถใชการฉีดฮอรโมน HCG ในอัตราครั้งละ 500 IU ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) ทั้งเพศผูและเมีย 

จํานวน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้อีก 24 ชั่วโมง ใหฉีดฮอรโมน BUS ความเขมขน 30 ไมโครกรัม

ตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ Motilium® อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) ในพอแมพันธุทุกตัว 

กระตุนจนมีแมพันธุสามารถวางไขจนไดลูกปลาแรกฟกรอยละ 16.7 (4 จากแมพันธุ 24 ตัว) 

จากการทดลองพบวาการสังเกตความพรอมของพอแมพันธุ (ระยะ Ovulation) ดวยการสัมผัสความนิ่ม

ของทองปลาชนิดนี้จะยากมาก แมวาการสัมผัสทองปลา (จากประสบการณของนักเพาะพันธุปลา) จะรูสึกวา

นาจะอยูในระยะ Ovulation แตเมื่อใชทอพลาสติกดูดไขมาทดสอบ พบวาไขสวนใหญยังอยูในระยะ Mature 

ทําใหเกิดความผิดพลาดในการเลือกใชฮอรโมน นั่นอาจเปนสาเหตุของการไมประสบผลสําเร็จจากงานวิจัยกอนหนา 

ที่เลือกใช BUS เพียงชนิดเดียว เนื่องจาก BUS เปน GtH II (LH) ที่กระตุนในระยะ Ovulation (Final maturation) 
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การใชจะไดผลดีเม่ือ Germinal vesicle เริ่มเคลื่อนเขาหา Micropyle แตการทดลองครั้งนี้เลือกใช HCG ที่เปน 

GtH I (FSH, Gonadal development) กระตุนใน 2 เข็มแรก เพ่ือใหไขพัฒนาสูระยะ Ovulation แลวจึงใช BUS 

รวมกับ Motilium® เพ่ือกระตุนใหปลาผสมพันธุวางไข 

สิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งจากการทดลองครั้งนี ้ คือการฝงฮอรโมนสังเคราะหที่นิยมใชกันในปจจุบัน 

ซึ่งวิธีทีส่ามารถแกปญหาท่ีพอแมพันธุเกิดความเครียดและตายเนื่องมาจากการฉีดฮอรโมน โดยเฉพาะปลาที่มีราคาแพง

หรือมีคุณคา (Lam, 1982; Lee and Tamaru, 1988; Bry et al., 1989; Harmin and Crim, 1992) เนื่องจาก

ฮอรโมนที่ถูกฝงในตัวปลาคอย  ๆปลดปลอยออกมาทีละนอยไดมากกวา 1 ป โดย Moore (1981) เปนคนแรกที่เริ่มใช 

Crystalline testosterone บรรจุใน Silastic capsule ฝงในตัวปลา ตอมามีการพัฒนาใช Cholesterol 

แทน Silastic capsule ดวยการใชฮอรโมนสังเคราะห เชน LHRH-a (Crim et al., 1983; Weil and Crim, 1983; 

Crim and Glebe, 1984) และ LHRH-a รวมกับ 17a-methyltestosterone (Lee et al., 1986) ผสมกับ 

Cholesterol แลวอัดเปนเม็ดฝงในตัวปลา แมวาจะสามารถปลดปลอยในตัวปลาทีละนอยไดเพียง 2 – 3 เดือน 

แตราคาถูกกวา Silastic capsule มาก ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเลือกใช Cholesterol มาผสมกับ HCG เพ่ืออัดเม็ด

ฝงในตัวพอแมพันธุ และยังเสริมดวยการฉีด BUS ความเขมขน 30 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) รวมกับ 

Motilium® อัตรา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (น้ําหนักปลา) เพ่ือใหไดผล แตกลับมแีมพันธุเพียงตัวเดียวที่วางไข

แตไมปฏิสนธ ิ

สาเหตุที่การฝงฮอรโมนไมไดผลในการทดลองครั้งนี้ เนื่องจาก HCG อาจไมเหมาะสมกับ Cholesterol 

หรือเทคนิคการทําฮอรโมนอัดเม็ดไมดีพอ ทําใหฮอรโมนอัดเม็ดไมสลายตวั แมวาจะใชเวลาถงึ 7 เดือน อยางไรก็ตาม 

วิธีการฝงฮอรโมนแลวใหปลาผสมพันธุกันเองทําใหปลาไมถูกรบกวนเกินความจําเปน และใชไดผลกับปลากะพง 

และปลามา (วงศเดียวกันกับปลาเสือตอ) จนสามารถเพาะพันธุไดตลอดป ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยพัฒนาวิธีการใช

ฮอรโมนอัดเม็ดท่ีเหมาะสมสําหรับปลาชนิดนีต้อไป 

การเขาถึงพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออน เปนประโยชนอยางยิ่งตอการอนุบาล

ลูกปลาวัยออน ทําใหเรารูวาปลาเสือตอลายเล็กเปนกลุมปลาที่ตองใชเวลาพัฒนาอวัยวะในการยอยอาหาร ในสองวันแรก 

ลูกปลามเีอนไซมทั้งโปรติเอส อะไมเลส และไลเปส ติดมากับตัวเพื่อยอยอาหารสํารอง แตถาลูกปลาไมไดรับอาหาร

ภายใน 3 วัน เอนไซมจะลดลง เนื่องจากอาหารสํารองหมด แตถาลูกปลาไดรับอาหาร จะทําใหกิจกรรมเอนไซม

โปรตเิอสเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 เทาตัว ขณะที่อะไมเลสเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เทา นั่นหมายถึงอาหารที่ผานเขาปากลูกปลา

ในชวง 2 – 3 วันแรก มีความสําคัญอยางยิ่งในการกระตุนการทํางานของเอนไซมในตัวลูกปลา แตเนื่องจากลูกปลา

ในชวงนี้มีขนาดปากเพียง 0.374 – 0.589 มิลลิเมตร (มม.) และเปนชวงที่ถุงลมยังไมพัฒนาไปสูทายลําตัว ลูกปลา

จึงมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวขึ้นลงชนพื้นบอตลอดเวลา ทําใหเปนการยากที่อาหารมีชีวิต (ที่มีขนาดใกลเคยีงกับ

ขนาดความกวางของปาก) จะผานเขาทางปากสูกระเพาะได การใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง (เนื่องจาก

ลูกปลามีกิจกรรมเอนไซมโปรติเอส มากกวาเอนไซมอะไมเลสประมาณ 2 เทา) กรองผานผากรองโอลอนขนาด

ชองตา 63 ไมครอน เพื่อใหในบออนุบาลมีอาหารแบบสารแขวนลอยขนาด 0.063 มม. ตลอดเวลา จึงเปนวิธีที่ทําให

ลูกปลาในชวงนี้ไดรับอาหารเพ่ือไปกระตุนการทํางานของเอนไซมในตัวลูกปลาไดดีท่ีสุด 
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วันที่ 3 – 6 ยังคงใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง แตเสริมดวยโรติเฟอรและอารทีเมียแรกฟก จนถึง

วันที่ 7 จึงหยุดใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลินาผง และเริ่มใหไรแดงกรองผานผาขาวบาง (โดยจุมลางในดางทับทิมเขมขน) 

เสริมกับโรติเฟอรและอารทีเมียแรกฟก หากลูกปลาไดรับอาหารถึง 7 วัน ลูกปลาจะเริ่มสะสมสารอาหารไวใน

เซลล Hepatocyte ทําใหสามารถมีชีวิตอยูไดในกรณีท่ีไมไดรับอาหารในบางม้ือ จึงหยุดใหไขแดงตมสุกผสมสไปรูลิ

นาผงเพื่อรักษาคุณภาพน้ํา โดยเริ่มใหอาหารมีชีวิตไดแกโรติเฟอรและไรน้ําเค็มแรกฟก เนื่องจากชวง 7 – 14 วันนี้ 

ลูกปลามีขนาดปากพัฒนา (0.670 – 0.746 มม.) กวางกวาขนาดโรติเฟอร (0.1 – 0.2 มม.) และไรน้ําเค็มแรกฟก 

(0.2 – 0.5 มม.) ประกอบกับไรน้ําเค็มแรกฟกเม่ือถูกปลอยลงในน้ําจืดจะวายน้ําชาลง และมักลงอยูที่บริเวณพ้ืนบอ

กอนจะตาย ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกปลาในชวงนี้ท่ีมักเคลื่อนไหวตามพ้ืนบอ ทําใหลูกปลามีโอกาสสูง

ที่จะไดรับอาหาร (ไรน้ําเค็มแรกฟก) สวนการใหไรแดง (0.4 – 1.8 มม.) ในชวงนี้ พบวาลูกปลากินไรแดงแรกฟก

ไดบาง แตไมสามารถกินไรแดงตัวเต็มวัยไดเลย จึงไมควรใชไรแดงเพ่ืออนุบาลลูกปลาในชวงนี ้

จากการพบ Gastric gland เมื่อลูกปลามีอายุ 14 วัน ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนการทํางานของ

กระเพาะอาหาร (Stoband and Kroon, 1981) ประกอบกับลูกปลามีการพัฒนาถุงลมไปสูทายลําตัว ทําใหมี

การเคลื่อนไหวที่วองไวจนสามารถวายกินอาหารได และขนาดของปากมีความกวางถึง 0.763 มม. จึงเปนเวลา

ที่เหมาะสมที่จะเริ่มใหอาหารธรรมชาติมีชีวติที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปาก ไดแกไรแดงท่ีเกษตรกรผูเพาะพันธุ

สัตวน้ําสามารถผลิตไดเอง (ชวงตั้งแตวันที่ 14 จะเริ่มดูดตะกอนถายน้ําเทาที่จําเปน) จนลูกปลามรีูปรางลักษณะ

ทั่วไปเหมือนปลาที่โตเต็มวัย (ตั้งแตอายุ 56 วัน ขึ้นไป) หรือจนลูกปลามีขนาดความยาวทั้งตัวประมาณ 1 นิ้ว 

จึงจะเปนขนาดลูกปลาเริ่มแรกที่ตรงกับความตองการของตลาดปลาสวยงาม 

การที่คณะผูวิจัยวางแผนเลือกแดฟเนียใหเปนหนึ่งในชุดการทดลอง เพื่อหาอาหารที่เหมาะสมตอลูกปลา

เสือตอลายเล็กวัยออน เนื่องมาจากรายงานของยงยุทธ และคณะ (2531) ที่ทดลองอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็ก

ในบอซีเมนต ท่ีมีดินที่พ้ืนบอหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ดวยอาหารเม็ดและแดฟเนียเปนเวลา 15 วัน พบวา

ลูกปลามีอัตรารอดอยูในชวงรอยละ 10.5 – 45.5 โดยเฉลี่ยที่รอยละ 25 และหลังจากนั้นจึงรวบรวมลูกปลาที่เหลือรอด

มาอนุบาลตอ (โดยใชแดฟเนียเปนอาหารเพียงอยางเดียว) อีก 15 วัน พบวาลูกปลา (หลังจาก 15 วัน) มีอัตรารอด

สูงถึงรอยละ 88.2 – 97.3 คณะผูวิจัยจึงใหความสนใจแดฟเนียเปนอยางยิ่ง แตจากการสืบคนขอมูลของแดฟเนีย 

ที่ยงยุทธ และคณะ (2531) ทดลองใช พบวาเปนชนิด Daphnia lumholtzi (ภาพที่ 45ก) ท่ีเคยพบมากในบึงบอระเพ็ด 

(ยงยุทธ และคณะ ทดลองที่สถานีประมงจังหวัดนครสวรรค) แตปจจุบัน สกุล Daphnia มีจํานวนลดลงมาก 

คณะผูวิจัยพยายามสํารวจคนหาในแหลงน้ําที่เคยมีบันทึกการสํารวจพบ เชน บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี และอางเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุร ีแตไมพบ จึงตัดสินใจใช Daphnia magna 

(ภาพที่ 45ข) ท่ีไดรับการอนุเคราะหพันธุจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี มาใชในงานวิจัยครั้งนี้ 

แมวา D. magna (1 – 5 มม.) จะมีชวงขนาดที่กวางกวา D. lumholtzi (2 – 3 มม.; Smith, 2001) แตหากพิจารณา

จากรูปราง คาดวาลูกปลาเสือตอลายเล็กนาจะกิน D. magna ไดงายกวา เพราะ D. lumholtzi มีการปรับตัวตอผูลา

ดวยการยืดยาวสวนหัว (Helmet) และสวนหาง (Tail spine) เพ่ือใหถูกกินไดยากข้ึน (Kobayashi et al., 2009) 

ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาเสือตอลายเล็กวัยออนดวยแดฟเนียในการวิจัยครั้งนี ้ ที่ลูกปลาเริ่ม

ทยอยตายใน 3 วันแรก และตายหมดภายใน 7 วัน ขัดแยงกับผลการทดลองของยงยุทธ และคณะ (2531) ที่อนุบาล



 

ในบอซีเมนตที่มีดินที่พ้ืนบอดวยอาหารเม็ดและแดฟเนียเปนเวลา 

และอนุบาลตอดวยแดฟเนียเพียงอยางเดียว อีก 

88.2 – 97.3 นั้น สันนิษฐานวาอัตรารอดในชวง 

อาหารเม็ดที่ยอยละลายน้ํา สวนในชวง 

22.1 – 24.3 (คํานวณตอจากรอยละ 

จากผลการทดลองของ

ตั้งแตอายุ 15 วันได และนํามาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ในการวิจัยครั้งนี้ ที่มีอัตรารอด (รอยละ 

(เกษตรกรผูเพาะพันธุสัตวน้ําคุนเคย สามารถผลิตไดเอง และผลิตไดงายกวา

และคุณภาพน้ําที่สะอาดกวาไรแดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 Daphnia lumholtzi

 

ผลการทดลองเลี้ยงลูกปลาเสือตอลายเล็กชวงอายุตั้งแต 

เพ่ือใชเปนพอแมพันธุท่ีเกิดในระบบเพาะเลี้ยง 

ขาดสารอาหาร สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตต่ํา

นางฟา) เกือบเทาตัว จึงอาจเปนไปไดวา สูตรอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กในโครงการการผลิตปลาเสือตอลายเล็ก

เพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงการคา มีสารอาหารที่จําเปนไมครบถวนสมบูรณ

ผลจากสูตรอาหารสําเร็จที่ไมเหมาะสม นาจะกระทบถึงการศกึษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาให

ในที่กักขัง (B3) ดวย เนื่องจากความพยายามเพาะพันธุในชวงหลังจากพอแมพันธุเขาสูที่กักขังตั้งแตเดือนเมษายน

2556 จนถึง พฤษภาคม 2559 หรือประมาณ 

และยังมีปลาท่ีรอดตายจนถึงปจจุบันอีกจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถจําแนกเพศได 

ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ ที่พบวาความยาวทั้งตัวของปลา

แรกเริ่มเจรญิพันธุ (Length at first maturity
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ในบอซีเมนตที่มีดินที่พ้ืนบอดวยอาหารเม็ดและแดฟเนียเปนเวลา 15 วัน พบลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ยที่รอยละ 

และอนุบาลตอดวยแดฟเนียเพียงอยางเดียว อีก 15 วัน พบวาลูกปลา (หลังจาก 15 วัน) มีอัตรารอดสูงถึงรอยละ

นั้น สันนิษฐานวาอัตรารอดในชวง 15 วันแรก นาจะมาจากปจจัยดานบวกของ

ในชวง 15 วันหลัง ลูกปลานาจะกินแดฟเนียไดแลว ทําใหมี

รอยละ 25 ของ 15 วันแรก) 

จากผลการทดลองของยงยุทธ และคณะ (2531) อาจสรุปไดวา แดฟเนียสามารถใชอนุบาลลูกปลา

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองหาวิธีการที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลา

รอยละ 15.6 – 33.3) ไมแตกตางกันมากนัก คณะผูวิจัย

สัตวน้ําคุนเคย สามารถผลิตไดเอง และผลิตไดงายกวาแดฟเนียที่ตองการสภาพแวดลอม

) เพ่ือเปนอาหารอนุบาลลูกปลาชนิดนี้ ตั้งแตอายุ 15 

lumholtzi (ก) และ Daphnia magna (ข) 

ผลการทดลองเลี้ยงลูกปลาเสือตอลายเล็กชวงอายุตั้งแต 60 วันขึ้นไป ใหเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ

เพ่ือใชเปนพอแมพันธุท่ีเกิดในระบบเพาะเลี้ยง (F1) กลับพบวา ผลจากการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จ

อัตราการเจริญเติบโตต่ํากวาลูกปลาท่ีเลี้ยงดวยอาหารมีชีวิต (กุงฝอย ลูกปลานิล และไรน้ํา

จึงอาจเปนไปไดวา สูตรอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กในโครงการการผลิตปลาเสือตอลายเล็ก

เพ่ือการเพาะเลี้ยงเชิงการคา มีสารอาหารที่จําเปนไมครบถวนสมบูรณ 

ผลจากสูตรอาหารสําเร็จที่ไมเหมาะสม นาจะกระทบถึงการศกึษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาให

ความพยายามเพาะพันธุในชวงหลังจากพอแมพันธุเขาสูที่กักขังตั้งแตเดือนเมษายน

หรือประมาณ 3 ป คณะผูวิจัยไมสามารถกระตุนพอแมพันธุใหผสมพันธุวางไขไดอีกเลย

และยังมีปลาท่ีรอดตายจนถึงปจจุบันอีกจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถจําแนกเพศได (เพราะไมมีน้ําเชื้อหรือไมมีการวางไข

ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ ที่พบวาความยาวทั้งตัวของปลา

ength at first maturity) อยูที่ 15 เซนติเมตร หรืออาย ุ2 ป ซึ่งการไดรบัสารอาหาร

กก  ขข  

วัน พบลูกปลามีอัตรารอดเฉลี่ยที่รอยละ 25 

มีอัตรารอดสูงถึงรอยละ 

วันแรก นาจะมาจากปจจัยดานบวกของดินที่พ้ืนบอและ

ไดแลว ทําใหมีอัตรารอดรอยละ 

รุปไดวา แดฟเนียสามารถใชอนุบาลลูกปลา

ผลการทดลองหาวิธีการที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาวัยออน

คณะผูวิจัยจึงเลือกใชไรแดง 

ที่ตองการสภาพแวดลอม

15 – 60 วัน 

วันขึ้นไป ใหเจริญเติบโตจนถึงวัยเจริญพันธุ

อาหารสําเร็จทําใหลูกปลาผอม 

กุงฝอย ลูกปลานิล และไรน้ํา

จึงอาจเปนไปไดวา สูตรอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กในโครงการการผลิตปลาเสือตอลายเล็ก

ผลจากสูตรอาหารสําเร็จที่ไมเหมาะสม นาจะกระทบถึงการศกึษาการเลี้ยงพอแมพันธุปลาใหเจริญพันธุ

ความพยายามเพาะพันธุในชวงหลังจากพอแมพันธุเขาสูที่กักขังตั้งแตเดือนเมษายน 

ป คณะผูวิจัยไมสามารถกระตุนพอแมพันธุใหผสมพันธุวางไขไดอีกเลย 

เพราะไมมีน้ําเชื้อหรือไมมีการวางไข) 

ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษาอายุของปลาเสือตอลายเล็กวัยแรกเริ่มเจริญพันธุ ที่พบวาความยาวทั้งตัวของปลา

ซึ่งการไดรบัสารอาหารทีน่อยกวา
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ความตองการ มีแนวโนมใหความดกไข ขนาด และอัตราการปฏิสนธิของไขลดลงดวย (Scott, 1962) ปลาที่ไดรับ

อาหารที่มีปริมาณโปรตีนต่ํากวา จะมีการเจริญของน้ําเชื้อและปริมาณของไขนอยกวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีโปรตีนสูง 

(Pathmasothy, 1985) และภาวะการขาดสมดุลของโปรตีนหรือชนิดของกรดอะมิโนยังมีผลตอกระบวนการเจริญเติบโต 

และกระบวนการสืบพันธุในปลา (Kabir et al., 2013) หากอาหารมีปริมาณไขมันมากเกินไป จะทําใหไดไขและลูกพันธุ

ที่มีคุณภาพต่ําลง สงผลใหลูกปลาที่ไดมีอัตราการรอดตายต่ํา และอัตราการเจริญเติบโตชาไปดวย (Furuita et al., 2003) 

ดังนั้น เพ่ือใหปลามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ผลิตเซลลสืบพันธุไดมาก

และมีคุณภาพดี สงผลใหสามารถผลิตลูกปลาที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอกับความตองการเพื่อการเพาะเลี้ยง

เชิงการคา จึงมีความจําเปนมีการวิจัยเพ่ือเขาถึงวิธีการผลิตอาหารสําเร็จสําหรับปลาเสือตอลายเล็ก ตอไป 

 

ตนทุนการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็ก (C) 

แมวาวิธีการคิดตนทุนการผลิต ดวยการจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน (Cost behavior) 

จะเปนการวิเคราะหจํานวนของตนทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดับของกิจกรรมที่เปน

ตัวผลักดันใหเกิดตนทุน (Cost driver) ในการผลิต ไดแกตนทนุคงท่ีทั้งหมด และตนทุนผันแปรทั้งหมด แตเนื่องจาก

ตนทุนคงที่ทั้งหมด (อาคารโรงเพาะพันธุ อุปกรณประกอบโรงเพาะพันธุ และพอแมพันธุปลา) เปนสินทรัพยท่ีมี

ไวใชงานระยะยาวและบางรายการมีราคาสูง  จึงมีการประมาณประโยชนจากสินทรัพยเหลานี้เฉลี่ยเปนคาใชจาย

แตละรอบการผลิต เพ่ือใหตัวเลขของตนทุนที่ผูที่เก่ียวของจะนําไปใชมีมูลคาใกลเคียงกับตัวเลขจริงท่ีสุด ดังนั้น 

การคํานวณตนทุนการผลิตในงานวิจัยครั้งนี้ จึงใชการคํานวณตามวิธีตนทุนผันแปร โดยจะไมคิดตนทุนคงที่ทั้งหมด

เปนตนทุนการผลิต แตจะถือการประมาณคาเฉลี่ยการใชประโยชนจากตนทุนคงที่ทั้งหมด (คาเสื่อมราคาสินทรัพย

ตอรอบการผลิต) เปนตัวแทนของตนทุนคงที่ทั้งหมด 

การจําลองภาพฟารมเพาะเลี้ยงลูกปลาเสือตอลายเล็ก ที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใชแรงงาน

ทั้งขบวนการผลิตไมเกิน 3 คน แตยังคงเปนระบบเชิงพาณิชยที่มีกําลังผลิต ปละ 3 รุน รุนละ 120,000 ตัว 

ระยะเวลาการผลิตทั้งขบวนการทั้งสิ้น 4 เดือนตอรุน หรือ 360,000 ตัวตอป โดยใชผลสรุปวิธีการท่ีเหมาะสม

ในการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก (H3) ที่กลาวมาขางตน ผนวกกับขอสังเกตจากความเหมือน และความแตกตาง

ที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงของทั้ง 4 จุดทดลอง พบวา ตนทุนคงท่ีทั้งหมด (1,721,050.00 บาท) รอยละ 56.36 

เปนมูลคาโรงเพาะพันธุ (970,000.00 บาท) ตามดวยหมอแปลงไฟแรงสูงเพ่ือแปลงไฟแรงต่ําใชภายในโรงเพาะพันธุ

อีกรอยละ 20.34 เปนมูลคาโรงเพาะพันธุ (350,000.00 บาท) 

สวนตนทุนผันแปรตอรอบการผลิต (536,375.14 บาท) ที่มีคาสูงสุด ไดแกคาอาหารปลาเสือตอ 

299,243.34 บาท (รอยละ 55.79) และคาแรง 212,000.00 บาท (รอยละ 39.53) ตามลําดับ โดยอาหารปลาสูงสุด

จะเปนกุงฝอยแชแข็งที่ใชเลี้ยงพอแมพันธุ (136,500.00 บาท) สูงถึงรอยละ 25.45 ทั้งนี้เนื่องจากสูตรอาหารสําเร็จ

ที่ใชเลี้ยงพอแมพันธุในการวิจัยครั้งนีม้ีสารอาหารท่ีจําเปนไมครบถวนสมบูรณ จึงตองใชอาหารธรรมชาติ (กุงฝอย) 

เพ่ือการจําลองภาพฟารมเพาะเลี้ยงลูกปลาเสือตอลายเล็กแทน ซึ่งรวมถึงลูกปลา (อายุ 15 วันจนถึงขนาด 1 นิ้ว) 

ทีต่องใชไรน้ําเค็มแรกฟกแทนไรแดงและ/หรือไรน้ํานางฟา ทําใหคาไขไรน้ําเค็ม (125,560.00 บาท) สูงเปนอันดับ 2 



91 

 

(รอยละ 23.41) ของตนทุนผันแปรคาอาหารปลาเสือตอ เหตุที่คณะผูวิจัยเลือกใชไรน้ําเค็มแรกฟกแทนไรแดงและ/

หรือไรน้ํานางฟาในการจําลองภาพฟารมเพาะเลี้ยงลูกปลาเสอืตอลายเล็ก เพราะการเพาะพันธุไรแดงและไรน้ํานางฟา

ตองออกแบบโรงเพาะเพ่ือการนี้อีกสวนหนึ่ง อีกทั้งยังไมมีเทคนิคการเพาะเลี้ยงที่ควบคุมกําลังผลิตที่แนนอนได 

รวมถึงสภาพความไมเปนมิตรตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม ตนทุนการผลิตลูกปลาเสือตอลายเล็กขนาด 1 นิ้ว ที่ 120,000 ตัว ตอรอบการผลิต 

ในการวิจัยครั้งนี้ ที่มีคาเทากับ 4.99 บาทตอตัว คิดเปนรอยละ 24.95 ของราคาขาย (ขนาด 1 – 2 นิ้ว ราคาตัวละ 

20 บาท; ภาคผนวก จ) จึงถือไดวาเปนธุรกิจการท่ีสามารถสรางรายแกทั้งผูประกอบการได 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

 การวิจัยเพ่ือเขาถึงผลิตปลาเสือตอลายเล็กอยางมีประสิทธิภาพ และเขาสูระบบเชิงพาณิชย พบวา 

พอแมปลาท่ีเหมาะสมตอการเพาะพันธุมีอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไป หรือความยาวทั้งตัวมากกวา 15 เซนติเมตร การเลี้ยง

ในที่กักขัง หากมีการจัดการเรื่องแผลติดเชื้อและปรสิตภายนอกที่ดี จะมีอัตราการรอดตายที่รอยละ 85 สามารถ

กระตุนใหมีการผสมพันธุวางไขดวยฮอรโมนสังเคราะห สัดสวนปลาเพศผูตอเพศเมียอยูที่ 2:1 หรือมากกวา แมปลา

วางไขเฉลี่ยตัวละ 47,350 ฟอง ไขมีอัตราการปฏสินธเิฉลี่ยที่รอยละ 67 อัตราการฟกเฉลี่ยที่รอยละ 50 อาหารสํารอง

ของลูกปลาเริ่มหมดเมื่ออายุ 3 วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยที่รอยละ 42 หลังจากอายุ 3 วัน จนถึงขนาด 1 นิ้ว 

ใชเวลา 76 วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยที่รอยละ 27 

 ผลจากการจําลองฟารมเพาะพันธุระบบปด บนพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร กําลังผลิตลูกปลาขนาด 1 นิ้ว 

จํานวน 360,000 ตัวตอป ตนทุนคงที่ทั้งหมด 1,721,050.00 บาท มูลคาหลักอยูที่โรงเพาะพันธุ (970,000.00 บาท) 

และหมอแปลงไฟ (350,000.00 บาท) สวนตนทุนผันแปรตอรอบการผลิตอยูที่ 536,375.14 บาท มูลคาสูงสุดไดแก

คาอาหารปลาเสือตอ (299,243.34 บาท) และคาแรง (212,000.00 บาท) ตามลําดับ โดยอาหารปลาสูงสุดคือ

กุงฝอยแชแข็งท่ีใชเลี้ยงพอแมพันธุ (136,500.00 บาท) ไขไรน้ําเค็มที่ใชอนุบาลลูกปลา (125,560.00 บาท) 

ตนทุนการผลิตลูกปลามีคาเทากับ 4.99 บาทตอตัว หรือรอยละ 24.95 ของราคาขาย จึงถือไดวาเปนธรุกิจที่สามารถ

สรางรายแกทั้งผูประกอบการได 

 ปจจัยสําคัญตอการผลิตปลาเสือตอลายเล็กระบบเชิงพาณิชย ไดแกอาหารทั้งพอแมพันธุและลูกปลา 

ซึ่งสงผลถึงการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และทําใหตนทุนการผลิตสูง หากมีการวิจัยเพื่อเขาถึงสูตรอาหารสําเร็จ

ที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเปนตัวสรางรายแกทั้งผูประกอบการและประเทศ 

สามารถลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุในธรรมชาติ รวมถึงความรูที่ไดสามารถประยุกตใชกับปลาเสือตอลายใหญ 

(Datniodes pulcher Kottelat, 1998) ท่ีเปนหนึ่งในสัตวปาคุมครองจําพวกปลาในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พ.ศ. 2535 และมีสถานะใกลสูญพันธุอีกดวย 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาอาหารสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็ก

เชิงการคาที่สําเร็จลุลวงได เกิดจากความรวมมือกันระหวางเครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) 

โดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กับ กรมประมง ซึ่งคณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) และ 

กรมประมง เปนอยางสูง 

ขอขอบคุณบุคคลากรในสังกัดกรมประมง ไดแก ศนูยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมุกดาหาร และ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท) และกลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืด ที่ใหความชวยเหลือจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดดวยด ี

สุดทาย ขอขอบคุณบุคคลากรของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ที่ให

ความชวยเหลือประสานงานดานเอกสารและงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดตามระยะเวลา

ที่กําหนด 

 

กฤษฎา ดีอินทร 

เกียรติคุณ เจริญสวรรค 
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