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การผลติพอ่แมพ่นัธุป์ลาตะกรบั (Scatophagus argus Linnaeus, 
1766) ในทีล่อ้มขงัในทะเลสาบสงขลา

จิระยุทธ  รื่นศิริกุล* มาวิทย์  อัศวอารีย์ อัตรา ไชยมงคล และ สิราวรรณ  บุญชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศึกษาผลการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยความหนาแน่น 10, 25, 50 และ 100 
ตัว/ลบ.ม. (T1-T4) โดยใช้ปลาท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ (เพศผู้ขนาด 39.3 – 44.9 กรัมและเพศเมีย 53.9 – 65.7 กรัม) ให้อาหาร
ส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้าส้าหรับปลาทะเลทุกสองวัน ครั้งละ 5 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว บันทึกน้้าหนักของปลาและคุณภาพน้้า
เดือนละ 1 ครั้ง เลี้ยงเป็นระยะเวลา 6 เดือนตรวจสอบความสมบูรณ์เพศและประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ของปลาโดย
วิธีการผสมเทียม ผลการศึกษาพบว่าพ่อปลามีน้้าหนักสุดท้าย 77.6±11.2 – 82.7±14.3 กรัม ไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดการ
ทดลอง (P>0.05) ในแม่ปลาพบว่า T1 มีน้้าหนักสุดท้ายสูงสุด (174.7±9.5 กรัม) แตกต่างกับ T4 (145.1±16.8 กรัม) (P<0.05)
แต่ไม่มีความแตกต่าง กับ T2 และ T3 (P>0.05) อัตรารอดแต่ละชุดการทดลอง (51.1±19.2 - 78.6±12.6 เปอร์เซ็นต์) ไม่มี
ความแตกต่างกัน (P>0.05) ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ท้ังพ่อปลาและแม่ปลาไม่มีความแตกต่างระหว่างชุดการทดลอง 
(P>0.05) ยกเว้นขนาดไข่ก่อนฉีดฮอร์โมนท่ี T4 มีขนาดไข่ใหญ่ท่ีสุด (407.6±7.3 ไมโครเมตร) แตกต่างจาก T1 และ T2
(P<0.05) แต่ไม่ต่างจาก T3 (P>0.05) และเปอร์เซ็นต์แม่ปลาท่ีน้ามาเพาะพันธุ์ได้ของ T1 สูงสุด 76.6% ดังน้ันความหนาแน่น    
ท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาคือ 10 ตัว/ลบ.ม. การทดลองน้ีช้ีให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับในกระชังในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติและการประยุกต์ส้าหรับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์
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Production of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) 
Broodstock in Captivity in Songkhla Lake

Jirayuth Ruensirikul* Mavit Assava-aree Atra Chaimongkol and Sirawan Bunchai
Coastal  Aquaculture  Research and Development Center Regional 6 (Songkhla

Study on the performance of spotted scat cultured in net cage in Songkhla lake with different 
densities of 10, 25, 50 and 100 fish/m3 (T1 - T4) for broodstock establishment was investigated. Hatchery -
produced fish (39.3 – 44.9 g in male and 53.9 – 65.7 g in female) were reared 6 months fed with artificial 
floating diet for marine fish at 5% BW every two days. Body weight and water quality were determined 
monthly. Survival rate was checked at the end of experiment after 6 months. After that, sexual maturation 
and reproductive performance were determined by artificial fertilization. The results showed that, final 
body weight of male fish was not significantly different (P>0.05) between treatments ranking between 
77.6±11.2 – 82.7±14.3 g while the female fish of T1 obtained the highest final weight (174.7±9.5 g), which 
was significantly different with T4 (145.1±16.8 g) (P<0.05) but did not differ from T2 and T3 (P>0.05).  The 
survival rate (51.1±19.2-78.6±12.6 %) in each treatment was not significantly different (P>0.05). 
Reproductive performance of male and female fish were not significantly different (P>0.05) except oocyte 
diameter before hormone injection of T4 that obtained the largest size (407.6±7.3 µm) and differed from 
T1 and T2 (P<0.05) while it did not significantly differ from T3 (P>0.05). The percentage of available 
broodfish for breeding of T1 was highest at 76.6%. Thus, the optimum density of spotted scat broodstock
cultured in net cage in the Songkhla Lake was 10 fish/m3. This experiment indicated the possibilities of 
spotted scat broodstock culture in net cage in natural area and the further application for commercial 
spotted scat culture.
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ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจเล้ียงปลาตะกรับเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง เน่ืองจากเป็นปลา  
ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังสามารถเล้ียงร่วมกับปลาหรือสัตว์น้้าชนิดอื่น 
ๆ ได้ค่อนข้างดี เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งทะเลสนใจน้าปลาชนิดน้ีไป
เล้ียงในนากุ้งเพ่ือช่วยท้าความสะอาดบ่อ ก้าจัดสาหร่ายหรือตะ
ใคร่น้้าในบ่อเล้ียงหรือบ่อพักน้้า ท้าให้ความต้องการลูกพันธุ์ปลา
ชนิดน้ีเพิ่มขึ้นจนการผลิตลูกปลาจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเ ล้ียงสัตว์ น้้าชายฝ่ังเขต 6(ศพช. สงขลา )          
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรหลายรายจึง
รวบรวมพันธุ์ปลาชนิดน้ีในแหล่งน้้าธรรมชาติด้วยตนเอง หรือซื้อ
จากผู้รวบรวมมาเล้ียงจนอาจมีผลกระทบในเชิงลบกับปริมาณปลา
ตะกรับในธรรมชาติ

การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าเชิงพาณิชย์ให้มีความยั่งยืนน้ัน ลูก
พันธุ์สัตว์น้้าควรมาจากการเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ   
ที่ได้จากการเล้ียงซึ่งท้าให้ไม่ต้องจับพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อสมดุลนิเวศน์ของแหล่งน้้า ปัจจุบันการ
เพาะพันธุ์ปลาชนิดน้ีในประเทศไทยมีเพียงโรงเพาะฟักของ ศพช. 
สงขลา เพียงแหล่งเดียว ท้าให้จ้านวนพ่อแม่ปลาในโรงเพาะฟัก
อาจไม่เพียงพอต่อการผลิตลูกปลาเชิงปริมาณ แม้การสร้างพ่อแม่
พันธุ์ในโรงเพาะฟักมีข้อดีหลายประการแต่ที่ผ่านมาพบว่าพ่อแม่
พันธุ์มักประสบปัญหาเรื่องโรคและปรสิตโดยเฉพาะโรคตัวด่างที่
น่าจะเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียดังเช่นที่พบในปลาชนิดอื่น ๆ 
(Sebastiao et al., 2010) ท้าให้สูญเสียพ่อแม่ปลาจ้านวนมาก
จนกระทบต่อแผนการผลิต  การเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ปลาในแหล่งน้้า
ธรรมชาติโดยใช้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติหรือที่ได้จากการเพาะ
ขยายพันธุ์ เช่น การเล้ียงในกระชังรูปแบบต่าง ๆ เป็นวิธีการหน่ึง
ในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ส้าหรับการเพาะพันธุ์ปลาที่ง่ายและ
สะดวก อีกทั้งประหยัดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายมากกว่าการเล้ียง
ในโรงเพาะฟักเพราะไม่ต้องลงทุนสร้างบ่อเล้ียงพ่อแม่พันธุ์และ
เสียค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ หากเริ่มต้นการใช้ลูกปลา
ธรรมชาติในระยะวัยรุ่นหรือระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ก็สามารถจับ
ได้จากแหล่งน้้าธรรมชาติใกล้แหล่งเล้ียง การปรับตัวของปลา     
จึงเร็วกว่าน้าปลามาจากแหล่งอื่นแม้กระทั่งจากโรงเพาะฟัก วิธีน้ี
จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่งน้้าและสนใจ
เพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดน้ีแต่มีเงินลงทุนไม่มากนักในระยะเริ่มต้น  

จังหวัดสงขลามีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญคือทะเลสาบ
สงขลาที่ในอดีตมีปลาชนิดน้ีอาศัยอยู่อย่างชุกชุม (วินัย และ ศักดิ์
อนันต,์ 2552)  ทะเลสาบสงขลาจึงน่าจะเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่
เหมาะสมในการเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับส้าหรับนักเพาะพันธุ์
ปลารายย่อยหรือโรงเพาะพันธุ์ปลาขนาดเล็ก  หรือแม้กระทั่งโรง

เพาะพันธุ์ปลาของ ศพช. สงขลา ทั้งน้ีเพื่อกระจายความเส่ียงของ
การมีแหล่งพ่อแม่พันธุ์เพียงแหล่งเดียว อย่างไรก็ตามการศึกษา    
ที่ ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์และ
อนุบาลปลาตะกรับในรูปแบบต่าง ๆ (จิระยุทธ และคณะ, 2551; 
Barry et al., 1988; Chang and Hsieh, 1997; Cai et al., 
2010; Khanh et al., 2012) ส้าหรับวิธีการเล้ียงพ่อแม่พันธุ์และ
ศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์ของพ่อแม่ปลาตะกรับที่เล้ียงใน
แหล่งน้้าธรรมชาติน้ันยังไม่มี ผู้ศึกษามาก่อนโดยเฉพาะความ
หนาแน่นของการเล้ียงที่เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการเพาะพันธุ์ของปลา (El Naggar et al., 2006)

จิระยุทธ และคณะ (2555) ได้ทดลองเพาะพันธุ์ปลา
ตะกรับจากพ่อแม่พันธุ์ที่ เ ล้ียงในโรงเพาะฟัก พบว่าศักยภาพ      
ในการเพาะขยายพันธุ์มีแนวโน้มด้อยกว่าพ่อแม่ปลาจากธรรมชาติ 
เหตุผลส้าคัญน่าจะเกิดจากปลาที่เ ล้ียงในที่กักขังที่มีสภาวะ
แวดล้อมแตกต่างไปจากธรรมชาติและการได้รับสารอาหารที่ไม่
ครบถ้วนตามความต้องการของพ่อแม่พันธุ์ อันจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพเซลล์สืบพันธุ์ (Campbell et al., 1994; Castranova
et al., 2005) นอกจากน้ันสภาวะแวดล้อมการเล้ียงที่ไม่
เหมาะสมยังท้าให้ภูมิคุ้มกันของปลาลดต่้าลง (Davis et al., 
2002)  การมีแหล่งพ่อแม่พันธุ์ที่เล้ียงในแหล่งน้้าธรรมชาติเป็น
ทางเลือกให้กับนักเพาะพันธุ์ปลาที่ท้าให้ความเส่ียงในการผลิต    
ลูกพันธุ์ ลดลงอีกทั้ งท้า ให้การวางแผนการผลิตลูกปลามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การเ ล้ียงพ่อแม่พันธุ์ ในแหล่งน้้าธรรมชาตินอกจาก
ประหยัดต้นทุนการเล้ียงมากกว่าการเล้ียงในโรงเพาะฟักแล้ว 
สภาวะแวดล้อมของการเล้ียงโดยเฉพาะคุณภาพน้้ายังมีความผัน
แปรไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับปลาธรรมชาติที่อาศัยในแหล่ง
น้้าน้ัน ๆ (Yanto et al., 2004) อีกทั้งการเล้ียงในกระชังจะมี
ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเข้ามาในกระชังหรืออาจมีสาหร่ายเกิดขึ้น
บริเวณตาอวนท้าให้พ่อแม่ปลาได้รับอาหารธรรมชาติเพิ่มเติมจาก
อาหารที่ให้ตามปกติ  พ่อแม่ปลาสามารถเลือกกินสัตว์น้้าขนาด
เล็ก เช่น แพลงก์ตอนพืชหรือสัตว์ สัตว์น้้าขนาดเล็ก และสาหร่าย
อันเป็นพฤติกรรมการกินอาหารของปลาตะกรับวัยเจริญพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (สุพิชญา, 2550) ได้เป็นอย่างดี

การวิจัยครั้งน้ีจึงต้องการศึกษาผลของการเล้ียงพ่อแม่
พันธุ์และศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์ของพ่อแม่ปลาตะกรับ       
ที่เล้ียงในแหล่งน้้าธรรมชาติ คือ ทะเลสาบสงขลาที่เล้ียงที่ความ
หนาแน่นแตกต่างกันเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส้าหรับผู้สนใจ
เพาะพันธุ์ปลาชนิดน้ี
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1. ศึกษาผลของการเลี้ยงปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลาด้วยความหนาแน่นต่าง ๆ กันให้เป็นพ่อแม่พันธุ์
2. ศึกษาประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ของปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลา

วัตถุประสงค์

วิธีการด าเนินการ
1. สถานท่ีทดลอง

ทดลองเลี้ยงปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
บริเวณพื้นท่ี ม.1 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และตรวจสอบ
ศักยภาพในการเพาะพันธุ์ท่ีโรงเพาะพันธุ์ปลาทะเล ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
2. การเตรียมลูกพันธุ์ปลาท่ีใช้ในการเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์

ใช้ลูกปลาท่ีได้จากการเพาะขยายพันธุ์จากโรง
เพาะพันธุ์ปลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) และอนุบาลจนได้ลูกปลาอายุ 8 เดือน 
มีขนาดความยาวเหยียด 10 - 12 เซนติเมตร น้้าหนัก 40 - 45 
กรัม ซึ่งเป็นระยะท่ีจ้าแนกเพศได้ (จิระยุทธ และคณะ, 2555) 
น้าลูกปลาพักไว้ ในกระชังลอยน้้าขนาดกว้าง xยาวxสูง :
2x2x1.5 เมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ตัว บริเวณที่จะ
ด้าเนินการทดลองเพื่อปรับสภาพประมาณ 7 - 15 วัน ก่อนสุ่ม
ลูกปลาลงกระชังทดลอง
3. วิธีด้าเนินการวิจัย

การวิจัยมี 2 ตอน คือ
3.1 การวางแผนการทดลอง : การวางแผน

การทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 
Design : CRD) ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้้า 
ได้แก่

ชุดการทดลองท่ี 1 : เลี้ยงพ่อแม่ปลาท่ีระดับ
ความหนาแน่น 10 ตัว/ลบ.ม. 

ชุดการทดลองท่ี 2 : เลี้ยงพ่อแม่ปลาท่ีระดับ
ความหนาแน่น 25 ตัว/ลบ.ม. 

ชุดการทดลองท่ี 3 : เลี้ยงพ่อแม่ปลาท่ีระดับ
ความหนาแน่น 50 ตัว/ลบ.ม. 

ชุดการทดลองท่ี 4 : เลี้ยงพ่อแม่ปลาท่ีระดับ
ความหนาแน่น 100 ตัว/ลบ.ม. 

โดยมีน้้าหนักปลาในกระชังเริ่มต้น 0.6±0.2 กก./ลบ.
ม., 1.5±0.3 กก./ลบ.ม., 2.4±0.4 กก./ลบ.ม. และ 4.9±0.8 
กก./ลบ.ม. ในชุดการทดลองท่ี 1 - 4 ตามล้าดับ

3.2 วิธีการทดลองและเก็บข้อมูล : น้าลูกปลาท่ีพักไว้สุ่มใส่
กระชังทดลอง จ้านวน 12 กระชังซึ่งเป็นกระชังแบบลอย มี
ขนาด กว้างxยาวxสูง 1x1.5x1.5 เมตร (ปริมาตรน้้าท่ีเลี้ยง 1.5 
ลบ.ม./กระชัง) ขนาดตาอวน 1 น้ิว ส่วนบนของกระชังด้านในมี
ข่ายกั้นอาหารขนาดตาอวน 1 มิลลิเมตรยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร กั้นโดยรอบเพื่อป้องกันอาหารหลุดออกจากกระชัง
ในขณะท่ีปลากินอาหาร (ภาพท่ี 1) ใส่ปลาตามจ้านวนท่ีระบุไว้
ในชุดการทดลองต่าง ๆ ในอัตราส่วนเพศเมียต่อเพศผู้ 2 : 1 
(เพศเมีย 10 เพศผู้ 5 ตัว (15 ตัว/กระชัง), เพศเมีย 25 เพศผู้ 
13 ตัว (38 ตัว/กระชัง), เพศเมีย 50 เพศผู้ 25 ตัว (75 ตัว/
กระชัง) และเพศเมีย 100 เพศผู้ 50 ตัว (150 ตัว/กระชัง)       
ในชุดการทดลองท่ี 1 - 4 ตามล้าดับ) ช่ังน้้าหนักปลาท้ังสอง
เพศก่อนใส่ในกระชังทดลอง ให้อาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอย
น้้าส้าหรับปลาทะเลที่มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์/น้้าหนัก วันเว้นวัน บันทึกจ้านวนปลา
ตายเพื่อตรวจสอบอัตรารอด ช่ังน้้าหนักของปลาทุกตัวเดือนละ 
1 ครั้งเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาท้ังสองเพศ เลี้ยง
ปลาจนอายุ 14 เดือน (ระยะเวลาเลี้ยง 6 เดือน) เพื่อให้ปลามี
ความสมบูรณ์เพศท้ังเพศผู้และเพศเมีย จากน้ันจึงตรวจสอบ
ความสมบูรณ์เพศของปลา บันทึกจ้านวนปลาท่ีมีความสมบูรณ์
เพศของแต่ละเพศของแต่ละชุดการทดลอง โดยปลาเพศผู้ท่ีมี
ความสมบูรณ์เพศคือปลาท่ีรีดน้้าเช้ือออกได้เพื่อค้านวณหา
เปอร์เซ็นต์พ่อปลาท่ีมีน้้าเช้ือ ส่วนปลาเพศเมียคือปลาท่ีท้อง
บวมเป่ง สามารถดูดไข่ออกมาได้โดยวิธี cannulation (ไข่อยู่
ในระยะ post - vitellogenic oocyte) เพื่อค้านวณหา
เปอร์เซ็นต์แม่ปลาท่ีมีไข่แก่  กระชังใดท่ีปลามีความสมบูรณ์
เพศให้สุ่มปลาอย่างน้อย 5 ตัว/กระชัง/เพศ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์ของปลาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ในปลาเพศผู้ ได้แก่ ตรวจสอบปริมาณน้้าเช้ือโดยการบีบท้อง
ปลาเบาๆ แล้วดูดน้้าเช้ือด้วยท่อพลาสติกใสขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.50 มิลลิเมตร ที่ต่อกับกระบอกฉีดยา แล้วน้าไป
วัดปริมาตรโดยใช้ไปเปต ตามวิธีของ Rottmann et al.
(1991) ตรวจสอบความหนาแน่นของสเปิร์มและเปอร์เซ็นต์
การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม ตามวิธีของ Rainis et al. (2003)
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ภาพที่ 1 ลักษณะกระชังปลาตะกรับท่ีใช้ในการทดลอง (A) และเมื่อน้าไปวางในทะเลสาบสงขลา (B)

ส้าหรับปลาเพศเมีย ก่อนฉีดฮอร์โมน บันทึกขนาดไข่
โดยตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง จ้านวนตัวละ 10 ฟอง และตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่โดยตรวจสอบไข่ในระยะ 
post - vitellogenicoocyte ท่ีมีความสมบูรณ์คือมีลักษณะ
เป็นวงกลม มีขนาดใกล้เคียงกัน ภายในเซลล์ไข่มีสีด้าทึบเมื่อ
มองดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูงเปรียบเทียบกับจ้านวน
ไข่ท้ังหมดท่ีตรวจสอบ จ้านวนตัวละ 100 ฟอง ฉีดฮอร์โมน
กระตุ้นการตกไข่ให้แก่แม่ปลาท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของ
ไข่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  ตามวิธีการของ จิระยุทธ และคณะ 
(2551) บันทึกจ้านวนแม่ปลาที่ฉีดฮอร์โมนและระยะเวลาที่    
แม่ปลาตกไข่หลังจากฉีดฮอร์โมน ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ไข่ดี
หลังจากรีดไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่ โดยการสุ่มไข่    
ท่ีรีดออกมาตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง 
จ้านวนตัวละ 100 ฟอง  ตรวจสอบจ้านวนไข่ท่ีได้ท้ังหมด 
บันทึกเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิและเปอร์เซ็นต์การฟัก โดยน้าไข่
ของแม่ปลา (เฉพาะแม่ปลาท่ีมีเปอร์เซ็นต์ไข่ดีมากกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์) มาผสมเทียมกับน้้าเช้ือของพ่อปลาในกระชัง
เดียวกัน วัดความยาวเหยียดของลูกปลาแรกฟักเมื่อลูกปลาฟัก
เป็นตัว (24 ช่ัวโมง หลังปฏิสนธ)ิ  และตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ลูก
ปลาผิดปกติเมื่อแรกฟัก ได้แก่ จ้านวนลูกปลาท่ีมีล้าตัวคดงอ
เปรียบเทียบกับจ้านวนลูกปลาท้ังหมดท่ีตรวจสอบ (100 ตัว) 
งดอาหารพ่อแม่ปลา 1 วันก่อนช่ังน้้าหนัก วัดขนาดและ
ตรวจสอบความสมบู รณ์ เพศ  ด้ า เ นิ นกา ร เ ก็ บ ข้ อมู ล
ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ของปลาแต่ละชุดการทดลอง

จ้านวน 1 ครั้งส้าหรับพ่อปลาและจ้านวน 2 ครั้งส้าหรับแม่ปลา 
(รวมท้ังข้อมูลการผสมเทียม)

ตรวจสอบคุณภาพน้้าบริเวณกระชังเลี้ยง
ปลาเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ พีเอช ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้า วัดโดย DO meter แบบภาคสนาม 
(WTW Multiline P4, Germany) ความโปร่งใส วัดโดย 
Secchi disk แอมโมเนียรวม วิเคราะห์โดยวิธี Indophenol 
blue method และไนไตรท์ วิเคราะห์โดยวิธี Diazotization 
(Strickland and Parsons, 1972) ปริมาณตะกอนแขวนลอย
ในน้้า (Total Suspended Solid; TSS) วัดโดยวิธี  
Gravimetric method (APHA, 1998)

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล: แสดงผลข้อมูลท้ังหมดด้วย
ค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEM) ยกเว้น
อัตรารอดแสดงด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยของอัตรารอดและ
การเจริญเติบโตของพ่อแม่ปลาในแต่ละชุดการทดลอง รวมท้ัง
ประสิทธิภาพของการเพาะพันธุ์ ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพ
เซลล์สืบพันธุ์และผลการผสมเทียม (ปริมาณและคุณภาพเซลล์
สืบพันธุ์ของแม่ปลาและผลการผสมเทียมได้จากค่าเฉลี่ยของ
การเก็บข้อมูล 2 ครั้ง) โดยวิธี One way analysis of 
variance รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยใน
แต่ละชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan multiple range test 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
ทางสถิติ



ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563
Volume 3 Number 3 July – September 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์  35

1. ผลการเลี้ยงปลาตะกรับในกระชังในทะเลสาบสงขลาให้เป็น
พ่อแม่พันธุ์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน

เริ่มต้นเลี้ยงปลาตะกรับโดยใช้ปลาเพศผู้ท่ีมีน้้าหนัก
เริ่มต้น 39.3±6.1 – 44.9±9.1 กรัม ปลาค่อย ๆ มีน้้าหนัก
เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีเลี้ยง เมื่อเลี้ยงครบ 6 เดือนพบว่าพ่อ
ปลามี น้้าหนักสุดท้ายในชุดการทดลองท่ี 1 - 4 คือ  
82.7±14.3, 82.2±8.8, 77.3±7.3 และ 74.6±11.2 กรัม 
ตามล้าดับ โดยน้้าหนักปลาเพศผู้แต่ละชุดการทดลองไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) มีการเจริญเติบโต
เฉลี่ย (average daily growth; ADG) 0.18 - 0.19 กรัม/วัน 
(เฉลี่ย 0.19±0.01 กรัม/วัน) การเพิ่มข้ึนของน้้าหนักปลาเพศ

เมียมีลักษณะใกล้เคียงกับปลาเพศผู้แต่อัตราการเจริญเติบโต
เร็วกว่าโดยมีน้้าหนักเร่ิมต้น  53.9±15.4 – 65.7±19.7 กรัม มี
การเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.46 - 0.64 กรัม/วัน (เฉลี่ย 0.53±0.09 
กรัม/วัน) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าชุดการทดลองท่ีมีความ
หนาแน่น 10 ตัว/ลบ.ม. มีน้้าหนักสุดท้ายสูงสุด คือ 174.7±9.5 
กรัม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05)
กับชุดการทดลองท่ีมีความหนาแน่น 25 (157.4±17.3 กรัม) 
และ 50 ตัว/ลบ.ม. (151.6±7.0 กรัม) แต่แตกต่างกับชุดการ
ทดลองท่ีมีความหนาแน่น 100 ตัว/ลบ.ม. ซึ่งมีน้้าหนักต้่าสุด
คือ 145.1±16.8 กรัม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)
(ภาพท่ี 2, 3) 

ผลการศึกษา

ภาพที่ 2 การเพิ่มขึ้นของน้้าหนักปลาตะกรบัเพศผู ้(A) และเพศเมีย (B) ท่ีเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลา
เป็นระยะเวลา 6 เดือนท่ีความหนาแน่นแตกตา่งกัน

ภาพที่ 3 น้้าหนักสุดท้ายปลาตะกรับเพศผู้ (A) และเพศเมีย (B) ที่เลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาเป็นระยะเวลา 6 เดือนที่ความ
หนาแน่นแตกต่างกัน (mean±SEM, ตัวอักษรที่แตกต่างกันบน error bar หมายถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)) 
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อัตรารอดของปลาตะกรับแต่ละชุดการทดลองมี
ลักษณะใกล้เคียงกันคือค่อย ๆ ลดลงตามระยะเวลาท่ีเลี้ยงและ
มีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ชุดการทดลองท่ีเลี้ยงความ
หนาแน่น 25 ตัว/ลบ.ม. มีอัตรารอดสุดท้ายสูงสุด 78.6±12.6 

เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ ชุดการทดลอง 100 ตัว/ลบ.ม. มีอัตรา
รอดสุดท้ายต่้าสุด 51.1±19.2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามอัตรา
รอดสุดท้ายของแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ภาพท่ี 4, 5)

ภาพที่ 4 อัตรารอดเฉลี่ยของปลาตะกรบัท่ีเลี้ยงในกระชงัในทะเลสาบสงขลาเป็นระยะเวลา 6 เดือนท่ีความหนาแน่นแตกตา่งกัน

2. ประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ของปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในกระชัง
ในทะเลสาบสงขลา

เมื่อพ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์เพศจึงตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ (ตารางที่ 1) ในพ่อปลาพบว่า
เปอร์เซ็นต์พ่อปลาท่ีมีน้้าเช้ือ ปริมาณน้้าเช้ือ เปอร์เซ็นต์การ
เคลื่อนไหวและความหนาแน่นของสเปิร์มในแต่ละชุดการ

ทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
ซึ่ ง มี ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  78.1± 13.9-93.3± 11.5 เ ปอ ร์ เ ซ็ น ต์ 
97.3±8.3-114.0±70.3 ไมโครลิตร  67.0±11.1-78.6±6.4 
เปอร์เซ็นต์ และ 3.5±1.1-4.7±1.8 x109 สเปิร์ม/มิลลิลิตร 
ตามล้าดับ 

ภาพที่ 5 อัตรารอดสุดท้ายของปลาตะกรับที่เลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาเป็นระยะเวลา 6 เดือนท่ีความ
หนาแน่นแตกต่างกัน (mean±SD, ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันบน error bar หมายถึงความแตกต่างอย่าง  
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05))
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ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ของแม่ปลาในแต่ละ
ชุดการทดลองพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ได้แก่ เปอร์เซ็นต์แม่ปลาท่ีมีไข่แก่ 
เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่ และจ้านวนแม่ปลาท่ีฉีด
ฮอร์โมน ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 26.5±1.7-41.8±12.3 เปอร์เซ็นต์ 
89.6±3.1-90.9±2.3 เปอร์เซ็นต์ และ 3.5±3.4-8.0±1.0 ตัว 
ตามล้าดับ เปอร์เซ็นต์แม่ปลาท่ีน้ามาเพาะพันธุ์ได้ส่วนใหญ่มีค่า
ในช่วงกว้าง แต่ชุดการทดลองท่ีมีค่าสูงสุด คือ ชุดการทดลองท่ี
เลี้ยงท่ีความหนาแน่น 10 ตัว/ลบ.ม. (76.6%) ส้าหรับขนาดไข่
ก่อนฉีดฮอร์โมนพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยชุดการทดลองท่ีเลี้ยงท่ีความหนาแน่น 100 ตัว/
ลบ.ม. มีขนาดไข่ ใหญ่ที่สุด คือ 407.6±7.3 ไมโครเมตร 
แตกต่างจากชุดการทดลองท่ีเลี้ยงท่ีความหนาแน่น 10 และ 25 
ตัว/ลบ.ม. แต่ไม่ต่างจากชุดการทดลอง ท่ีเลี้ยงท่ีความหนาแน่น 
50 ตัว/ลบ.ม.

ผลการผสมเทียมท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การตกไข่มีค่าอยู่ในช่วง 
35.2±21.2-61.5±14.7 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการตกไข่มีค่า
อยู่ในช่วง 37.9±1.9-38.8±0.8 ช่ัวโมง เปอร์เซ็นต์ไข่ดีมีค่าอยู่
ในช่วง 67.2±12.4-85.0±9.6 เปอร์เซ็นต์ ขนาดไข่มีค่าอยู่
ในช่วง 615.1±15.2-637.4±14.2 ไมโครเมตร จ้านวนไข่อยู่
ในช่วง 1.00±0.11-1.14±0.07 พันฟองต่อน้้าหนักแม่ปลา 1 
กรัม เปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิอยู่ในช่วง 58.9±16.0-84.3±11.4 

เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การฟักซึ่งมีค่าค่อนข้างต้่าและมี
ความแปรปรวนอยู่ในช่วง 17.3±15.6-36.8±38.7 เปอร์เซ็นต์ 
ส้าหรับค่าความยาวเหยียดของลูกปลาแรกฟักและเปอร์เซ็นต์
ลูกปลาผิดปกติน้ันมีค่าเฉพาะชุดการทดลองท่ีความหนาแน่น 
10, 25 และ 100 ตัว/ลบ.ม. เท่าน้ัน เน่ืองจากชุดการทดลองท่ี
ความหนาแน่น 50 ตัว/ลบ.ม. น้ันมีแม่ปลาท่ีน้ามาผสมเทียม
เพียงครั้งเดียวจึงไม่สามารถน้ามาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบ
กับชุดการทดลองอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบ
เฉพาะชุดการทดลองท่ีมีข้อมูลครบถ้วนพบว่าค่าท้ังสองค่าน้ีไม่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) กล่าวคือมี
ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  1.95± 0.05-1.98± 0.05 เ ซ น ติ เ มตร  แล ะ 
1.7±0.4-3.8±1.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ

3. คุณภาพน้้าท่ีกระชังเลี้ยงปลา
คุณภาพน้้าบริเวณกระชังเลี้ยงปลาตะกรับตลอดระยะเวลา
การศึกษาพบว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 27.9-31.5 องศาเซลเซียส 
(A) ความเค็มมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง 0.4 -
24.2 พีพีที (B) พีเอชอยู่ในช่วง 7.7 - 8.5 (C) ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 4.7 - 7.4 มิลลิกรัม/ลิตร (D) 
ความลึกอยู่ในช่วง 0.8 - 1.75 เมตร (E) แอมโมเนียรวมอยู่
ในช่วง 0 - 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (F) ความโปร่งใสอยู่ในช่วง 15 -
50 เซนติเมตร (G) ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้้าอยู่ในช่วง 
20 - 146 มิลลิกรัม/ลิตร (H) (ภาพท่ี 6)

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ของปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในกระชังในทะเลสาบสงขลาเป็นระยะเวลา 
6 เดือนท่ีความหนาแน่นแตกต่างกัน (mean±SEM), ตัวเลขท่ีมีตัวอักษรท่ีแตกต่างกันก้ากับ 
หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05))
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10 ตัว/ลบ.ม. 25 ตัว/ลบ.ม. 50 ตัว/ลบ.ม. 100 ตัว/ลบ.ม.
พ่อพันธ์ุ
เปอร์เซ็นต์พ่อปลาท่ีมีน้้าเช้ือ (%) 93.3±11.5 78.1±13.9 84.4±5.4 83.2±5.2
ปริมาณน้้าเช้ือ (µl/fish) 102.2±30.2 97.3±8.3 114.0±70.3 100.6±43.5
เปอร์เซ็นต์การเคล่ือนไหวของสเปิร์ม (%) 67.2±2.5 78.6±6.4 67.0±11.1 67.3±8.7

ความหนาแน่นของสเปิร์ม (x109 ind/ml) 3.5±1.1 4.3±0.4 4.4±1.8 4.7±1.8
แม่พันธ์ุ
เปอร์เซ็นต์แม่ปลาท่ีมีไข่แก่ (%) 41.8±12.3 30.8±10.8 26.5±1.7 29.5±7.9
เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของไข่ (%) 90.8±1.3 89.6±3.1 90.9±2.3 90.9±2.2
จ้านวนแม่ปลาท่ีฉีดฮอร์โมน* (ตัว) 3.5±3.4 5.5±1.2 6.3±0.6 8.0±1.0
เปอร์เซ็นต์แม่ปลาท่ีน้ามาเพาะพันธ์ุได้ (%) 15.3-76.6 12.3-55.1 6.1-36.7 13.8-15.3

ขนาดไข่ก่อนฉีดฮอร์โมน (µm) 387.3±7.2a 392.5±4.3a 397.5±8.1ab 407.6±7.3b

ผลการผสมเทียม
เปอร์เซ็นต์การตกไข่ (%) 61.3±19.3 61.5±14.7 35.2±21.2 60.6±28.7
ระยะเวลาตกไข่ (h) 38.8±0.8 38.2±1.5 37.9±1.9 37.9±2.0
เปอร์เซ็นต์ไข่ดี (%) 85.0±9.6 75.6±13.5 68.6±12.6 67.2±12.4
ขนาดไข่ (µm) 637.4±14.2 627.4±15.0 615.1±15.2 631.2±13.3

จ้านวนไข่ (X103 ind/g female) 1.14±0.07 1.10±0.03 1.00±0.11 1.12±0.17
เปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิ (%) 80.5±16.3 73.1±12.8 58.9±16.0 84.3±11.4
เปอร์เซ็นต์การฟัก (%) 36.8±38.7 17.3±15.6 21.2±36.7 28.9±18.5
ความยาวเหยียดลูกปลาแรกฟัก (mm) 1.95±0.05 1.97±0.12 2.00 1.98±0.05
เปอร์เซ็นต์ลูกปลาผิดปกติ (%) 2.4±0.8 1.7±0.4 0.73 3.8±1.5
ตัวเลขท่ีมีอักษรต่างกันหมายถึงแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตัวเลขท่ีไม่มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานหมายถึงเป็นค่าท่ีได้จากแม่ปลาเพียงตัวเดียว

*คือจ้านวนแม่ปลาท่ีไข่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดและสามารถน้าฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ได้

ประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธ์ุ
ชุดการทดลอง
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ภาพที่ 6 คุณภาพน้้าบริเวณกระชังเลี้ยงปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลาตลอดช่วงการเลี้ยง 6 เดือน
สรุปและวิจารณ์ผล

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ปรับตัวของพ่อแม่ปลาตะกรับได้ค่อนข้างดีเน่ืองจากความ
หนาแน่นไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธุ์มาก
นักแตกต่างจากที่เคยมีการศึกษาในปลาชนิดอื่น ๆ ท่ีมักพบว่า
การเลี้ยงท่ีความหนาแน่นต้่าส่งผลดีกว่าความหนาแน่นสูง 
(Ridha and Cruz, 1999; El Naggar et al., 2006) ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากพฤติกรรมปลาตะกรับในธรรมชาติท่ีมักรวมฝูงว่าย
น้้าหากินครั้งละหลาย ๆ ตัว แตกต่างจากปลากินเน้ือ เช่น ปลา
กะพงขาวหรือปลากะรัง ระดับความหนาแน่นมีผลเฉพาะต่อ

การเจริญเติบโตปลาเพศเมีย ดังน้ันการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่
พันธุ์จึงไม่ควรเลี้ยงให้มีความหนาแน่นไม่เกิน 50 ตัว/ลบ.ม. 
เพื่อให้แม่ปลาเติบโตเร็วและมีน้้าหนักมากข้ึนอันจะส่งผลต่อ
ศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์ เน่ืองจากขนาดของแม่ปลา
ตะกรับมีผลต่อความดกไข่ (Fecundity) (Barry and Fast, 
1988) แม่ปลาท่ีมีขนาดใหญ่จะให้ปริมาณไข่มากกว่าแม่ปลา
ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามคุณภาพไข่อาจไม่ได้เพิ่มข้ึนตาม
ปริมาณไข่จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมในอนาคต 
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ผลจากการเจริญเติบโตของปลาตะกรับจากการศึกษา
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของรูปแบบการเพิ่มขึ้นของน้้าหนัก
ปลาเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า
แม่ปลาเจริญเติบโตเร็วกว่าพ่อปลาค่อนข้างมากในทุกความ
หนาแน่นของการเลี้ยง สอดคล้องกับการศึกษาของ จิระยุทธ 
และคณะ (2555) ท่ีศึกษาการเจริญเติบโตของปลาตะกรับใน    
โรงเพาะฟัก และการศึกษาของ Gandhi et al. (2013) ท่ีศึกษา
ในปลาธรรมชาติ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาการผลิตลูกปลา
เพศเมียล้วน (all - female fry) ในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อ
การเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ เม่ือเปรียบเทียบการเติบโตกับการ
เลี้ยงในโรงเพาะฟักท่ีผ่านมา (จิระยุทธ และคณะ, 2555) ท่ี
ระดับความหนาแน่นและอายุใกล้เคียงกันพบว่าปลาท่ีเลี้ยงใน
กระชังมีน้้าหนักมากกว่าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการ
สร้างพ่อแม่พันธ์ุในทะเลจึงน่าจะเร็วกว่าในโรงเพาะฟัก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ranjan et al. (2014) ท่ีศึกษาการ
สร้างพ่อแม่พันธ์ุปลากะรังในกระชังซึ่งมีการเติบโตดีกว่าการ
เลี้ยงในบ่อ

อัตรารอดของปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในกระชังในครั้งนี้มีค่า
ค่อนแปรปรวนซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากตัวแปรในการทดลองคือ
ความหนาแน่น ถึงแม้ว่าชุดการทดลองท่ีมีความหนาแน่นสูงสุด   
มีอัตรารอดต่้าสุดก็ตาม จากการสังเกตการตายของปลาใน
กระชังพบว่าปลามักตายภายหลังจากการชั่งวัดในแต่ละเดือน 
จึงอาจเป็นไปได้ท่ีการตายของปลาเกิดจากความบอบช้้าจากการ
จับ ดังเช่นท่ีพบในพ่อแม่พันธ์ุปลาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีตายภายหลังจาก
การจับและการด้าเนินการต่าง ๆ เพื่อเพาะขยายพันธ์ุ  (Palstra
et al., 2005; Sink et al., 2010; Saha, 2014) อีกท้ังปลา
ชนิดนี้เป็นปลาท่ีเง่ียงมีพิษ (Ghafari et al., 2013) การท่ีปลา
โดนเง่ียงของกันและกันขณะท่ีจับด้วยสวิงมาพร้อม ๆ กันครั้งละ
หลายตัว ย่ิงท้าให้ปลาบอบช้้าและบาดเจ็บมากย่ิงขึ้น ดังนั้นผู้
เพาะพันธ์ุจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ หรือแม้แต่เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลาชนิดนี้ในกระชังเมื่อท้าการจับปลาเพื่อเปลี่ยนกระชัง คัด
ขนาด หรือการจับขาย

เม่ือน้าปลาตะกรับท่ีเลี้ยงในกระชังในชุดการทดลอง
ต่าง ๆ มาเพาะพันธ์ุและผลท่ีได้ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันโดย
สามารถผลิตลูกปลาแรกฟักได้ในทุกความหนาแน่นท่ีเลี้ยง      
จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการใช้พ่อแม่พันธ์ุจากการเลี้ยงในแหล่ง
น้้าธรรมชาติเป็นแหล่งทางเลือกในการผลิตลูกพันธ์ุของ ศพช. 
สงขลา ต่อไป หรือเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรในภาคเอกชนท่ี
สนใจการเพาะพันธ์ุปลาชนิดนี้เพราะท้าได้โดยง่ายและต้นทุน

น้อยกว่าการสร้างพ่อแม่พันธ์ุในโรงเพาะฟัก
ปริมาณและคุณภาพน้้าเชื้อของพ่อปลาท่ีเลี้ยงใน

กระชังในทะเลสาบสงขลาในการศึกษานี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาของพ่อปลาท่ีเลี้ยงในโรงเพาะฟักท่ีผ่านมา (จิระยุทธ 
และคณะ, 2552) พบว่ามีคุณลักษณะท่ีดีกว่าบางประการ 
กล่าวคือ มีเปอร์เซ็นต์พ่อปลาท่ีมีน้้าเชื้อและความหนาแน่นของ
สเปิร์มสูงกว่า แต่ปริมาณน้้าเชื้อน้อยกว่า อย่างไรก็ตามปริมาณ
น้้าเชื้อของปลาในกระชังท่ีมีค่าเฉลี่ยประมาณ 100 ไมโครลิตร/
ตัว นั้นเพียงพอต่อการผสมกับไข่เนื่องจากการผสมเทียมโดย
ปกติของปลาตะกรับจะใช้พ่อปลา 2 - 3 ตัวต่อแม่ปลา 1 ตัว อีก
ท้ังสัดส่วนของพ่อปลาในกระชังท่ีสมบูรณ์เพศท่ีมากกว่าถึง 2 -
3 เท่า  การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าสามารถน้าพ่อปลาจากกระชัง
มาใช้ประโยชน์ในการเพาะพันธ์ุได้เป็นอย่างดี 

ส่วนคุณภาพของแม่ปลาพบว่าแม่ปลาในกระชังมีขนาด
ไข่ก่อนฉีดฮอร์โมน (เฉลี่ย 396 ไมครอน) ใหญ่กว่าแม่ปลาในโรง
เพาะฟัก (เฉลี่ย 363 ไมครอน) เล็กน้อย แต่ยังเล็กกว่าปลาท่ีจับ
จากธรรมชาติ (ตารางท่ี 2) การตอบสนองต่อฮอร์โมนเมื่อฉีด
กระตุ้นการตกไข่ในแม่ปลาท่ีเลี้ยงในกระชังจึงน่าจะสูงกว่า 
ขนาดของไข่ท่ีเล็กกว่าของปลาในโรงเพาะฟักส่วนหนึ่งน่าจะมา
จากความเครียดจากการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ท่ีมีสภาวะแตกต่างไป
จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีมักพบได้ส้าหรับปลาท่ีเลี้ยงในท่ี
กักขังท่ีท้าให้เกิดผลลบต่อศักยภาพในการสืบพันธ์ุ (Campbell 
et al., 1994; Contreras-Sinchez et al., 1998)  Ranjan et 
al. (2014) ศึกษาการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลากะรังพบว่าการเลี้ยง
ในกระชังในแหล่งน้้าธรรมชาติท้าให้พ่อแม่ปลาพัฒนาอวัยวะ
สืบพันธ์ุดีกว่าการเลี้ยงในบ่ออย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจาก
ความเครียดแล้วน่าจะเป็นผลมาจากปัจจัยด้านอาหารหรือ
โภชนาการท่ีปลาได้รับซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่ามีผลโดยตรงต่อ
ระบบสืบพันธ์ุของปลา (Izquierdo et al., 2001; Rodriguez-
Barreto et al., 2014) ข้อมูลขนาดของไข่ก่อนฉีดฮอร์โมนของ
ปลาท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีมีค่าระหว่างปลาในโรงเพาะพันธ์ุและปลา
ธรรมชาติน่าจะชี้ให้เห็นว่าปลาในกระชังได้รับอาหารธรรมชาติ
บางส่วนนอกเหนือจากอาหารส้าเร็จรูปจึงท้าให้คุณภาพไข่ดีขึ้น
กว่าปลาท่ีได้รับอาหารเม็ดเพียงอย่างเดียว  นอกเหนือจากขนาด
ของไข่ก่อนฉีดฮอร์โมนแล้ว อัตราการปฏิสนธิก็ให้ผลในลักษณะ
เดียวกัน (ตารางท่ี 2) ดังนั้นการวิจัยในโอกาสต่อไปจึงควรศึกษา
การพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมส้าหรับพ่อแม่พันธ์ุปลาตะกรับ
ในโรงเพาะฟักเพื่อให้คุณภาพไข่ใกล้เคียงกับปลาจากธรรมชาติ
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เมื่อเปรียบเทียบขนาดไข่ก่อนฉีดฮอร์โมนในการศึกษา
ครั้งน้ีพบว่าชุดการทดลองท่ีมีความหนาแน่นสูงซึ่งน่าจะมี
ความเครียดมากกว่ากลับมีขนาดไข่ใหญ่กว่าชุดท่ีมีความ
หนาแน่นต้่ากว่า อย่างไรก็ตามผลการผสมเทียมยังไม่ได้
แสดงผลท่ีชัดเจนว่าการท่ีมีไข่ขนาดใหญ่กว่าน้ันส่งผลดีต่อการ
เพาะขยายพันธุ์อย่างไร ตัวอย่างเช่นขนาดไข่หลังจากตกไข่ของ
แต่ละชุดการทดลองน้ันไม่แตกต่างกัน ดังน้ันการเลือกระดับ
ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมส้าหรับเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์จึงควร
พิจารณาจากความคุ้มค่า ต้นทุน และความสะดวกในการ
จัดการ ระดับความหนาแน่น 10 ตัว/ลบ.ม. (น้้าหนักรวมใน

กระชังเมื่อสิ้นสุดการทดลองประมาณ 1.2 กก./ลบ.ม.) จึง
น่าจะเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากจะได้แม่ปลาท่ีโตเร็วซึ่งจะได้ไข่
ต่อแม่ปลาในปริมาณมากกว่า เมื่อพิจารณาจากจ้านวนแม่ปลา
ซึ่งผ่านการคัดเลือกและน้ามาฉีดฮอร์โมนได้ท่ีพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน ดังน้ันสัดส่วนของแม่ปลาท่ีน้ามาใช้เพาะพันธุ์ได้
สูงสุดจึงเป็นระดับความหนาแน่นท่ีต้่าท่ีสุดคือ 10 ตัว/ลบ.ม. 
(เฉลี่ย 43.7 เปอร์เซ็นต์, สูงสุด 76.6 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ 
ความหนาแน่น 25 ตัว/ลบ.ม. (เฉลี่ย 28.4 เปอร์เซ็นต์, สูงสุด 
55.1เปอร์เซ็นต์)

ตารางที่ 2 คุณภาพไข่และผลการผสมเทียมของพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับท่ีได้จากแหล่งต่าง ๆ 

คุณภาพไข่/ผลการผสมเทียม จับจากแหล่งน ้าธรรมชาติ1 เลี ยงในโรงเพาะพันธ์ุ2 เลี ยงในกระชังในทะเล3

ขนาดไข่ก่อนฉีดฮอร์โมน (µm) 423-458 (439.2±15.0) 298-417 (363.0±43.7) 387-408 (396.0±8.8)
เปอร์เซ็นต์การตกไข่ (%) 60-80 (73.3±11.5) 50 35-62 (54.7±13.2)
ขนาดไข่เม่ือตกไข่ (µm) 649-685 (670.0±15.7) 622-661 (639.8±16.5) 615-637 (627.5±9.3)
อัตราการปฏิสนธิ (%) 70-92 (82.2±8.7) 11-72 (41.0±23.7) 59-84 (74.3±11.2)
อัตราการฟัก (%) 43-87 (76.8±19.1) 18-63 (34.3±24.9) 17-37 (26.0±8.9)
1 จิระยุทธ และคณะ (2551), mean±SEM
2 จิระยุทธ และคณะ (2555), mean±SD
3 การศึกษาคร้ังน้ี, mean±SEM

คุณภาพน้้าบริเวณกระชังเลี้ยงปลาตะกรับมีลักษณะ
แปรปรวนเช่นเดียวกับท่ีเคยมีการศึกษามาก่อนในทะเลสาบ
สงขลาตอนนอกโดยเฉพาะความเค็ม ความโปร่งใส และ
ป ริ ม า ณ ต ะ ก อ น แ ข ว น ล อ ย ใ น น้้ า  ( Angsupanichand 
Rakkheaw,1997; ย ง ยุ ท ธ  แ ล ะ นิ ค ม ,  2540) อั น เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะบริเวณใกล้ปากแม่น้้าหรือเอสทูรี่  ปลาตะกรับ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเป็นปลาท่ีมีความทนทาน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะการเป็น euryhaline species สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ghaziloua et al. (2011) และ Mu et al. 
(2015) ดังน้ันการตายของปลาในระหว่างการทดลองน่าจะมา
จากความบอบช้้าจากการจับมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้้าโดยเฉพาะชุดการทดลองท่ีมีความหนาแน่นสูงสุด 

ขอขอบคุณนายคล้อย ช่อดอก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ในกระชัง ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ท่ีอนุญาตให้ใช้สถานท่ี
ทดลองและช่วยดูแลกระชังปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง และ

ขอบคุณกลุ่มวิจัยระบบการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
ศพช. สงขลา ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้้าบริเวณกระชังเลี้ยง
ปลา 

ค าขอบคุณ
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