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การเพาะพันธุปลาเคาขาว
เพ็ญประภา แพวิเศษ1 เสาวมล ภูตีกา2 และเมธา คชาภิชาติ3*
1
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
2
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
3
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตร
บทคัดยอ
การศึกษาการเพาะพันธุป ลาเคาขาว ดําเนินการที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก
ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ 2558 โดยฉีดกระตุนพัฒนาการของไขปลาเคาขาวดวยฮอรโมนสกัด
human chorionic gonadotropin (HCG) ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม
ฉีดดวยน้ําเกลือ 0.9 % ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 1 ครั้ง อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 3 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม เวนระยะ 24 ชั่วโมง
ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม ชุดการทดลองที่ 4 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตรา
500 IUตอกิโลกรัม เวนระยะ 24 ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม หลังจากสิ้นสุดการฉีดกระตุนดวย
HCG เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทุกชุดการทดลองจะฉีดกระตุนการตกไขดวย buserelin acetate (BUS) อัตรา
20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM) 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนพอปลาเคาขาว
ฉีดกระตุนฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม พรอมแมปลา ผลการทดลองพบวาชุดการทดลองที่ 1 แมปลาไมตกไข สวนชุดการทดลองที่ 4 ไขมี
ลักษณะเหลวปนน้ํา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 แมปลาตกไข 100 เปอรเซ็นต และมีอัตราการปฏิสนธิ
เฉลี่ยเทากับ 72.00±3.00 และ 56.33±4.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อัตราการฟกเฉลี่ยเทากับ 78.67±1.53
และ 71.67±3.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับ 82.00±7.00 และ 74.67±2.52 เปอรเซ็นต
ตามลํ าดั บ เมื่ อวิ เคราะห คาทางสถิติ พบวา อัตราการปฏิ สนธิเฉลี่ย อัตราการฟ กเฉลี่ ย และอัตรารอดตายเฉลี่ย
ของชุดการทดลองที่ 2 กับ 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไขปลาเคาขาวมีสีเหลืองใส เปน
ไขจมติดวัตถุมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.4 มิลลิเมตร พัฒนาการของคัพภะใชเวลาฟกเปนตัว 27 ชั่วโมง 40 นาที
ที่อุณหภูมิระหวาง 26.5-27.5 องศาเซลเซียส สรุปไดวาการเพาะพันธุปลาเคาขาว ควรฉีดกระตุนการพัฒนาการ
ของไขดวยฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 1 ครั้ง อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมงกอนฉีดกระตุน
การตกไขดวย BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปนอัตรา
ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาจาก อัตราการตกไข อัตราปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตรารอดตาย
คําสําคัญ : ปลาเคาขาว การเพาะพันธุ
*ผูรับผิดชอบ : บริเวณเขื่อนนเรศวร ม.7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทร. 0 5536 9065
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Abstract
Induced spawning of Sheatfish Wallago attu Bloch & Schneider, 1801 was carried
out at Phitsanulok Inland Fisheries Research and Development Center during October 2013
to February 2015. The experiment consisted of four treatments which the female broodstock
were injected with human chorionic gonadotropin (HCG) in different concentration level for
the purpose of stimulate the development of the egg. The treatment 1 was injected with
sodium chloride 0.9 % (control). The treatment 2 was once injection with HCG at 500 IU/kg
The treatment 3 was twice injection with HCG, firstly injected at 300 IU/kg. spaced 24 hrs,
and second injected at 300 IU/kg. The treatment 4 was twice injection with HCG, firstly
injected at 500 IU/kg. spaced 24 hrs, and second injected at 500 IU/kg. After stimulation with
HCG in a period of 24 hours, the female fish in all treatments were stimulate ovulation with
injections buserelin acetate (BUS) at 20 µg/kg. together with domperidone (DOM) at 10
mg/kg. While the male fish were injected with BUS at 20 µg/kg together with DOM at 10
mg/kg too. The results showed that the female brooders in a group of control and treatment
4 could not be induced for spawning, while the spawning rate of treatment 2 and treatment 3
were 100 %, the fertilization rate were 72.00±3.00 and 56.33±4.04 % respectively, hatching rate
were 78.67±1.53 and 71.67±3.51 % respectively, survival rate were 82.00±7.00 and 74.67±2.52 %
respectively. The statistical analysis found that the fertilization rate, hatching rate and survival
rate were differences statistically significant (p<0.05). The embryonic development found that the
eggs of Sheatfish was addhesive egg which the diameter was 1.4 mm. The characteristics of
eggs had round shape and yellow and clear color. The hatching with in 27 hrs and 40 min at
26.5–27.5 oC of water temperature. This study concluded that the induced spawning of
Sheatfish should be once injection with 500 IU/kg of HCG because of they are the maximum
rate when considering on spawning rate, fertilization rate, hatching rate and survival rate.
Key words: Wallago attu Bloch & Schneider, 1801, Induce Spawning
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3
คํานํา
ปลาเคาขาวเปนชื่อปลาน้ําจืดไมมีเกล็ด มีชื่อวิทยาศาสตรวา Wallago attu Bloch & Schneider, 1801
สวนหัวมีขนาดใหญและยื่นแหลม ความยาวหัวมากกวาความยาวระหวางครีบอกและครีบกน ตามีขนาดเล็ก
ไมมีเยื่อปดตา ปากกวาง มุมปากยาวเลยหลังตา ปากยื่นแหลม จะงอยปากยาวและแบนจากดานบนลงมา
ทางดานลางขากรรไกรบนเล็กนอย ฟนซี่เล็กละเอียดแหลมคมอยูบนกระดูกมีลักษณะเปนแถบแยกออกเปน
2 แผน มีหนวด 2 คู หนวดที่ขากรรไกรบนยาวเลยจุดเริ่มตนของครีบกนไปเล็กนอย หนวดที่ขากรรไกรลางสั้นกวา
หนวดที่ขากรรไกรบนมากโดยมีความยาวถึงบริเวณมุมปาก ลําตัวแบนขางและเรียวยาวไปทางหาง หลังโคง
ความกวางลําตัวสูงสุดอยูที่จุดเริ่มตนของครีบหลัง ไมมีครีบไขมัน ครีบหลังเล็กเรียวยาวจํานวน 1 ครีบ ขนาด
โดยเฉลี่ย 70-80 เซนติเมตร พบใหญสุดยาว 2 เมตร (Smith, 1945) ความแตกตางระหวางเพศ สามารถแยกเพศได
โดยการสังเกตจากลักษณะภายนอกจากปลาที่มีขนาดมากกวา 32.5 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยปลาเคาเพศผู
บริเวณกานครีบหูซึ่งเปนกานครีบแข็งมีลักษณะหยักเปนซี่ สวนปลาเคาเพศเมียกานครีบหูที่เปนกานครีบแข็ง
ไมมีหยักและจะเรียวกวาปลาเพศผู สวนปลาที่มีขนาดยาวเหยียดนอยกวา 32.5 เซนติเมตร ไมสามารถแยกเพศ
จากการสังเกตลักษณะภายนอกได สําหรับชวงฤดูวางไขอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปลาที่มีความพรอม
ที่จะผสมพันธุสามารถสังเกตไดชัดเจนจากภายนอก คือปลาเพศเมียที่มีไขแกความกวางของลําตัวจะมากกวา
เพศผู บริเวณทองอูมเปงและนิ่ม ชองเพศมีสีชมพูเรื่อ สวนปลาเพศผูมีความกวางของลําตัวนอยกวาเพศเมีย
ลักษณะติ่งเพศของเพศผูที่แหลมกวาเพศเมีย (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอํานาจเจริญ, 2558) ปลาเคาขาว
อาศัยอยูในแมน้ําที่กระแสน้ําไมไหลแรงมาก ในจังหวัดพิษณุโลกพบแพรกระจายในแมน้ําแควนอยตอนลาง
แมน้ําวังทองและแมน้ํายมตอนลาง จัดเปนปลากินเนื้อออกหากินเวลากลางคืน (กฤษฎา, 2551)
ป จ จุ บั น ปลาเค า ขาวเป น ปลาที่ ค อนข า งหายาก และมี แ นวโน ม ว าจะมี ป ริ ม าณลดลงเรื่ อ ยๆ
เนื่องจากปลาเคาขาวเปนปลาที่มีรสชาติดีและเปนที่นิยมบริโภค จึงมีราคาคอนขางสูงกิโลกรัมละ 100-200 บาท
ทํา ให มีการจับ ปลามาใชป ระโยชน มากเกิน กําลังการผลิตของธรรมชาติ ตลอดจนการขยายตัว ของชุมชน
รวมทั้งการทําการเกษตรที่กอมลพิษในแหลงน้ําธรรมชาติ จากสาเหตุดังกลาวจึงเปนปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอปริมาณปลาเคาขาวในธรรมชาติที่มีแนวโนมลดปริมาณลงจนนาวิตกตอการสูญพันธุไดในอนาคต ดังนั้น
จึงจําเปน ตองมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเพาะพัน ธุ แตจ ากการคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเพาะพัน ธุ
ปลาเค า ขาวพบว า ยั ง มี ก ารศึ ก ษาน อ ยมาก ด ว ยเหตุ นี้ ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด พิ ษ ณุ โ ลก จึ ง ได
ทําการศึกษาหาวิธีการเพาะพันธุปลาเคาขาว แตจากการเก็บขอมูลพบวาแมพันธุปลาเคาขาวที่เลี้ยงในที่กักขังมี
ไขแตไมสามารถเพาะพันธุได เนื่องจากไขไมแกถึงระยะที่จะฉีดกระตุนใหปลาตกไขได การศึกษาเรื่องปริมาณ
ฮอรโมนและจํานวนครั้งในการฉีดกระตุนพัฒนาการของไขใหไขแกจนสามารถฉีดกระตุนใหแมปลาเคาขาว
ตกไขได จึงเปนเรื่องที่จําเปนในการเพาะพันธุปลาเคาขาวใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น และสามารถใชเปน
แนวทางในการผลิตลูกปลาใหไดปริมาณมาก นําไปปลอยคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อแทนปริมาณปลาเคาขาว
ที่ลดลง และเปนการเพิ่มปริมาณผลผลิตปลาเคาขาวในธรรมชาติ อันจะนํามาซึ่งการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ตลอดไป นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับของฮอรโมนสกัด human chorionic gonadotropin (HCG) และจํานวนครั้งที่เหมาะสม ในการฉีด
กระตุนพัฒนาการของไขปลาเคาขาว
2. เพื่อศึกษาอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตรารอดตายของลูกปลาเคาขาว
3. เพื่อศึกษาคัพภะวิทยา และพัฒนาการของลูกปลาเคาขาววัยออน
วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 ศึกษาปริมาณและจํานวนครั้งที่เหมาะสมของฮอรโมนสกัด human chorionic gonadotropin
(HCG) เพื่อกระตุนพัฒนาการของไขปลาเคาขาวใหมีไขแก โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely
randomized design; CRD) แบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา แตละซ้ําใชแมปลาจํานวน 1 ตัว
โดยฉีด HCG ใหแกแมปลาเคาขาว ในอัตราความเขมขนของฮอรโมนสกัดตางกัน ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม ฉีดดวยน้ําเกลือ 0.9 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 1 ครั้ง อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 3 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม
หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 4 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม
หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม
หลังจากสิ้นสุดการฉีดกระตุนดวย HCG แลว 24 ชั่วโมง ทุกชุดการทดลองจะฉีดกระตุนการตกไข
ดวย buserelin acetate (BUS) อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (DOM)
10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนพอปลาเคาขาวฉีดกระตุนฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยฉีดพรอมกับการฉีด BUS+DOM ในแมปลา
1.2 สถานทีท่ ดลองและระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก ระหวางเดือนตุลาคม 2556 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2558
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมพอแมปลา
พอแมปลาที่ใชในการทดลองเปนปลาที่รวบรวมจากแหลงน้ําธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดพิจิตร โดยรับซื้อจากชาวประมงในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 คัดเลือกพอแมปลาเคาขาว
ขนาดน้าํ หนัก 2-3 กิโลกรัม เปนปลาเพศเมีย จํานวน 20 ตัว และปลาเพศผู จํานวน 20 ตัว นํามาเลี้ยงในบอคอนกรีต
ขนาด 70 ตารางเมตร ระดับน้ําลึก 70 เซนติเมตร บอพอแมพันธุคลุมดวยเนื้ออวนโพลีเอธทีลีน เพื่อปองกัน
ปลากระโดดออกจากบอ เนื่องจากปลาเคาขาวเมื่อตกใจจะกระโดดสูงและแรง ปลอยปลาบอละ 5 คู จํานวน 4 บอ
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โดยจัดระบบการเลี้ยงเปนระบบน้ําหมุนเวียนแบบปด อัตราการไหลของน้ํา 100 ลิตรตอนาที การใหอาหาร
ใหปลาทูสดหั่นเปนชิ้นในอัตรา 1.5 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว วันละ 1 ครั้ง เวลา 16.00 น.
2.2 การเตรียมบอฟกไข
บอฟกไขเปนบอคอนกรีตกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตร จํานวน 12 บอ ระดับน้ําลึก 30
เซนติเมตร เนื่องจากไขปลาเคาขาวเปนไขแบบจมติด จึงใชตะแกรงขนาด 1x1 เมตร ที่บุดวยตาขายสีฟาขนาด
16 ชองตาตอนิ้ว สําหรับโรยไข การเปลี่ยนถายน้ําใชระบบถายเทน้ําแบบผานตลอดเวลาในอัตรา 3 ลิตรตอนาที
และใหอากาศผานหัวทราย 4 จุดตอบอ
2.3 การเตรียมฮอรโมน
การเตรียมฮอรโมนสําหรับใชในการทดลองครั้งนี้ ประกอบดวยการเตรียมฮอรโมนสกัด HCG โดยใช
ฮอรโมนขนาดบรรจุ 5,000 IU ซึ่งกอนนํามาใชจะผสมดวยน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร ใหมีความเขมขนของฮอรโมน
500 IUตอมิลลิลิตร สวนฮอรโมนสังเคราะห BUS จะทําการเจือจางดวยน้ํากลั่นใหมีความเขมขนของฮอรโมน
100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.4 การเพาะพันธุ
ทําการตรวจสอบความสมบูรณเพศของพอแมปลาเคาขาวในเดื อนพฤษภาคม 2557 แม ปลา
มีน้ําหนักเฉลี่ย 2.70 กิโลกรัม คัดเลือกแมปลาที่สมบูรณเพศจํานวน 12 ตัว มีลักษณะทองอูมเปง ผนังทองบาง
และนิ่ม ชองเพศบวมมีสีชมพูเรื่อ จึงทําการตรวจสอบความสมบูรณของไข โดยใชสายยางดูดไขจากแมปลา
ประมาณ 1-2 กรัม เพื่อดูความสม่ําเสมอของเม็ดไขและวัดขนาดเสนผานศูนยกลางไข จากการวัดขนาดของไข
แมปลาแตละตัวพบวา มีขนาดเสนผานศูนยกลางอยูระหวาง 1.0-1.2 มิลลิเมตร และตรวจสอบการเคลื่อนที่
ของ germinal vesicle วิธีตรวจสอบนําไขวางลงในจานเลี้ยงเชื้อ (pretridisc) แลวตรึงดวยสารดองใส (clearing
solution) เซอราโซลูชั่น มีสวนผสมประกอบดวย ethyl alcohol 96 %:formalin:acetic acid; 6:3:1 ใสสารดองใส
ใหทวมไข เมื่อเวลาผานไป 5 นาที จะสังเกตเห็นไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ใส เมื่อนํามาสองดวยกลองสเตอริโอ
(Sterio microscope) สังเกตรูปรางไข ขนาด และตําแหนงของ germinal vesicle ประเมินความสมบูรณ
ของไขปลาที่พรอมจะนํามาเพาะพันธุ สวนพอปลามีน้ําหนักเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม เมื่อตรวจสอบความสมบูรณเพศ
พบวาพอปลาจํานวน 12 ตัว ไมสามารถรีดน้ําเชื้อได การตรวจสอบคุณภาพน้ําเชื้อตองทําภายหลังการฉีดฮอรโมน
หลังจากนั้นจึงสุมแมปลาเพื่อฉีดกระตุนดวย HCG ตามแผนการทดลองที่กําหนดไว และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกระตุนพัฒนาการของไขดวย HCG แลว 24 ชั่วโมง จึงฉีดกระตุนการตกไขใหแมปลาแตละชุดการทดลองดวย
ฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
สวนพอปลาเคาขาวฉีดกระตุนฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM
10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยฉีดพรอมกับการฉีด BUS+DOM ในแมปลา
การรีดไขและน้ําเชื้อเพื่อการผสมเทียม หลังจากฉีดฮอรโมนสังเคราะห BUS ประมาณ 8 ชั่วโมง
เริ่มตรวจสอบการตกไขของแมปลา เมื่อพบวาแมปลาสามารถรีดไขไดจึงเริ่มทําการรีดน้ําเชื้อพอปลาและทําการ
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ําเชื้อ โดยใชหลอดฉีดยาดูดน้ําเชื้อใสหลอดพลาสติก นําไปตรวจสอบคุณภาพ
คัดเลือกเฉพาะน้ําเชื้อจากพอปลาที่มีคุณภาพดีที่สุด รีดน้ําเชื้อพอปลาแตละตัวรวมกันไปใสบีกเกอรขนาด 100-200
มิลลิลิตร เจือจางน้ําเชื้อดวยน้ําเกลือ (Nacl) 0.9 เปอรเซ็นต อัตราสวน 1:1 ปดปากบีกเกอรดวยแผนฟอลย
(Foil) เก็บไวในกระติกน้ําแข็ง จากนั้นรีดไขของแมปลาแตละตัวใสกะละมัง ๆ ละหนึ่งตัว บันทึกจํานวนแมปลา
ที่ตกไขและระยะเวลาตกไข ผสมกับน้ําเชื้อที่เตรียมไว การผสมเทียมใชวิธีแบบแหงดัดแปลง (modified dry
method) ใชขนไกที่สะอาดคนใหไขปลาและน้ําเชื้อเขากันประมาณ 1 นาที แลวทําความสะอาดไขปลา โดย
เติมน้ําสะอาดพอทวมไขและรินน้ําทิ้งทําเชนนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง จึงนําไขปลาไปโรยลงบนตะแกรงที่เตรียมไว
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และสุมไขมาฟกในตะแกรงขนาด 15x15 เซนติเมตร จํานวน 1 ตะแกรงตอแม ตะแกรงละ 100 ฟอง แลวนําไป
วางในกระชังผาโอลอนแกวที่แขวนในบอคอนกรีตบอละ 1 ตะแกรง ใหอากาศโดยหัวทรายและเปดน้ําใหไหลผาน
ตลอดเวลาเพื่อใชประเมินอัตราการปฏิสนธิ (fertilization rate) อัตราการฟก (hatching rate) และอัตรารอดตาย
(survival rate)
2.5 ศึกษาพัฒนาการของคัพภะ และพัฒนาการของลูกปลาเคาขาววัยออน
นําไขปลาเคาขาวที่ไดรับการผสมกับน้ําเชื้อ มาสองดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา 40 เทา
ติดตามพัฒนาการของคัพภะตามขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั่งไขปลาฟกเปนตัว บันทึกระยะเวลาและถายภาพ
จากนั้นศึกษาตอไปจนปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัย โดยการเก็บ
ตัวอยางลูกปลาครั้งละ 20 ตัว ดองในน้ํายาฟอรมาลีนความเขมขน 10 เปอรเซ็นต (อภิชาติ, 2546) นําตัวอยาง
ที่ไดมาศึกษาที่หองปฏิบัติการ โดยใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ําที่ประกอบดวยอุปกรณถายภาพและ micro
meter สําหรับถายภาพและวัดขนาดตาง ๆ ของลูกปลา
2.6 การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา
ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในบอพอแมปลาทุกสัปดาห และบอฟกไขทุกวัน เวลา 09.00 น. ดังนี้
- อุณหภูมิน้ํา (temperature) มีหนวยเปนองศาเซลเซียส ดวยใชเทอรโมมิเตอรแบบแทงแกว
- ความเปนกรดเปนดาง (pH) ดวย pH-meter ยี่หอ HANNA รุน HI 991001
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) มีหนวยวัดเปนมิลลิกรัมตอลิตร ดวย
วิธีไตเตรท ตามวิธีกลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- ความเปนดาง (alkalinity) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต ดวยวิธี
ไตเตรท ตามวิธีกลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- ความกระดาง (hardness) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต ดวยวิธี
ไตเตรท ตามวิธีกลาวอางโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528)
- แอมโมเนียรวม (total ammonia) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร วิเคราะหดวยเครื่อง spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR/4000V
3. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการทดลองตามวิธี อุทัยรัตน (2538) ดังนี้
3.1 อัตราการตกไข (เปอรเซ็นต)

=

3.2 อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต) =

จํานวนแมปลาที่ตกไข
× 100
จํานวนแมปลาที่ฉีดฮอรโมน
จํานวนไขที่พัฒนาถึงระยะ gastrula
× 100
จํานวนไขทั้งหมด

3.3 อัตราการฟก (เปอรเซ็นต)

=

จํานวนลูกปลาที่ฟกเปนตัว
× 100
จํานวนไขที่ปฏิสนธิ

3.4 อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต)

=

จํานวนลูกปลาทีเ่ หลือรอดอายุ 3 วัน
จํานวนลูกปลาที่ฟกเปนตัวทั้งหมด

× 100
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นําขอมูลอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตรารอดตายมาวิเคราะหความแปรปรวน one way
analysis of variance (ANOVA) ขอมูลที่มีการกระจายแบบไมปกติทําการแปลงขอมูลกอนการวิเคราะห เพื่อให
ขอมูลมีการกระจายแบบปกติ ตามขอกําหนดของการวิเคราะหความแปรปรวน โดยแปลงขอมูลทั้งหมดที่มี
คาสังเกตเปนเปอรเซ็นตดวยวิธี angular transfomation (จรัญ, 2534) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองดวยวิธี duncan new’s multiple range test ที่ระดับความความเชื่อมั่น 95
เปอรเซ็นต
ผลการศึกษา
1. การเพาะพันธุ
การทดลองเพาะพันธุปลาเคาขาวโดยฉีดกระตุนแมปลาดวยฮอรโมนสกัด HCG ที่อัตราความเขมขน
และจํานวนครั้งตางกัน ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม ฉีดดวยน้ําเกลือ 0.9 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 2 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 1 ครั้ง อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม ชุดการทดลองที่ 3 ฉีดฮอรโมนสกัด
HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 300 IUตอกิโลกรัม
ชุดการทดลองที่ 4 ฉีดฮอรโมนสกัด HCG จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม หลังจากนั้น 24
ชั่วโมง ฉีดครั้งที่ 2 อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกระตุนพัฒนาการของไขดวย HCG
แลว 24 ชั่วโมง จึงฉีดกระตุนการตกไขใหแมปลาแตละชุดการทดลอง ดวยฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 20
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
1.1 อัตราการตกไข และน้ําหนักไข
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 สามารถรีดไขผสมเทียมไดในเวลา 8 ชั่วโมง
หลังจากการฉีดฮอรโมนสังเคราะห BUS แมปลาตกไข 100 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักไขเฉลี่ยเทากับ 357±40 และ
303±35 กรัม ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา น้ําหนักไขเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 2 มีคามากกวา
ชุดการทดลองที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่1) และชุดการทดลองที่ 1 แมปลาไมตกไข สวน
ชุดการทดลองที่ 4 ไขมีลักษณะเหลวปนน้ําและเปลือกไขแตก
1.2 อัตราการปฏิสนธิ
อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยพบวา ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเทากับ 72.00±3.00
และ 56.33±4.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา อัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยของ
ชุดการทดลองที่ 2 มีคามากกวาชุดการทดลองที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
1.3 อัตราการฟก
อัตราการฟกเฉลี่ยพบวา ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีอัตราการฟกเฉลี่ยเทากับ 78.67±1.53 และ
71.67±3.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา อัตราการฟกเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 2
มีคามากกวาชุดการทดลองที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
1.4 อัตรารอดตาย
อัตรารอดตายเฉลี่ยพบวา ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับ 82.00±7.00 และ
74.67±2.52 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา อัตราการรอดตายของชุดการทดลองที่ 2
มีคามากกวาชุดการทดลองที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ของน้ําหนักแมปลา อัตราการตกไข น้ําหนักไขที่รีดได อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก
และอัตรารอดตาย จากการเพาะพันธุปลาเคาขาวโดยการฉีดกระตุนแมปลาดวยฮอรโมนสกัด HCG
ที่อัตราความเขมขนและจํานวนครั้งที่ตางกัน 4 ระดับ
คาเฉลี่ย
น้ําหนักแมปลา (กิโลกรัม)
อัตราการตกไข (เปอรเซ็นต)
น้ําหนักไขที่ได (กรัม)
อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต)
อัตราการฟก (เปอรเซ็นต)
อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต)

1
2.77±0.31
0
0
0
0
0

ชุดการทดลอง

2
2.60±0.20
100
357±40 a
72.00±3.00 a
78.67±1.53 a
82.00±7.00 a

3
2.90±0.36
100
303±35 b
56.33±4.04b
71.67±3.51 b
74.67±2.52 b

4
2.53±0.50
0*
0*
0*
0*
0*

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันในแถวเดียวกัน แสดงวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
* ไขมีลกั ษณะเหลวปนน้ําและเปลือกไขแตก
1.5 คุณสมบัติของน้ําบอพอแมปลาและบอฟกไข
คุณสมบัติข องน้ํ าบอ พอแมป ลา พบวาอุณหภูมิน้ํา มีคา อยูในชว ง 26.5–27.5 องศาเซลเซีย ส
ความเปนกรดเปนดาง 7.5–7.9 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 4.2–5.4 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดาง 94–110
มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต ความกระดาง 117-120 มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต และ
แอมโมเนียรวม 0.0001 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 2)
คุณสมบัติของน้ําบอฟกไข พบวาอุณหภูมิน้ํามีคาอยูในชวง 27.0–28.0 องศาเซลเซียส ความเปนกรด
เปนดาง 7.7–8.2 ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ํ า 4.6-5.6 มิ ลลิกรัมตอลิตร ความเปนดาง 92-108 มิลลิกรัม
ตอลิ ตรของแคลเซีย มคารบ อเนต ความกระด าง 120-135 มิ ลลิ กรั มตอลิต รของแคลเซี ยมคารบอเนต และ
แอมโมเนียรวม 0.0001 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของน้ําบอพอแมปลาและบอฟกไข
คุณสมบัติของน้ํา
อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส)
ความเปนกรดเปนดาง
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร)
ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตรของ CoCO3)
ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตรของ CoCO3)
ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร)

บอพอแมปลา
26.5-27.5
7.5-7.9
4.2-5.4
94-110
117-120
0.0001

บอฟกไข
27.0-28.0
7.7-8.2
4.6-5.6
92-108
120-135
0.0001
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2. พัฒนาการของคัพภะปลาเคาขาว
ไขของปลาเคาขาวมีลักษณะกลม สีเหลืองใส เปนไขจมแบบติดกับวัตถุ (adhesive demersal egg)
ไขที่ไดรับการผสมแลวจะมีเสนผานศูนยกลาง 1.4 มิลลิเมตร เมื่อไขไดรับการผสมจะมีการดึงน้ําเขามายังเปลือกไข
ทําใหไขขยายตัวเพิ่มขึ้น พัฒนาการของคัพภะสามารถสรุปได ดังนี้ ระยะ cleavage ใชเวลา 2 ชั่วโมง 25 นาที
ระยะ blastula ใชเวลา 3 ชัง่ โมง 20 นาที ระยะ gastrula ใชเวลา 7 ชั่วโมง 50 นาที ระยะ head bud and tail bud
ใชเวลา 11 ชั่วโมง 5 นาที ระยะ somits ใชเวลา 12 ชั่วโมง 25 นาที ระยะ optic bud ใชเวลา 13 ชั่วโมง 25 นาที
ระยะ heart formation ใชเวลา 22 ชั่วโมง 30 นาที และฟกเปนตัว (hatch–out) ใชเวลา 27 ชั่วโมง 40 นาที
ที่อุณหภูมิน้ํา 26.5-27.5 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 1)
ตารางที่ 3 พัฒนาการของคัพภะของปลาเคาขาว
ภาพที่
ระยะ
1ก
Cleavage

5 นาที

1ข

20 นาที

1ค

35 นาที

1ฆ

50 นาที

1ง

1 ชั่วโมง

1จ

1 ชั่วโมง 20 นาที

1ฉ

1 ชั่วโมง 40 นาที

1ช

2 ชั่วโมง

1ซ

2 ชั่วโมง 25 นาที

1ฌ

Blastula

เวลา

3 ชั่วโมง 20 นาที

พัฒนาการของคัพภะ
fertilized egg ไขที่ไดรับการผสมจะใหญขึ้น หลังจาก
พองน้ําเต็มที่ไขจะใสมองเห็นสวนของเปลือกไขอยาง
ชัดเจน
1 cell stage ทางดาน animal pole จะเกิดเซลล
1 เซลล
2 cell stage ทางดาน animal pole แบงเปน 2 เซลล
เทา ๆ กัน
4 cell stage เซลลแตละเซลลจะแบงแยกตัวเอง โดยมี
ขนาดเทา ๆ กัน 4 เซลล
8 cell stage เซลลแตละเซลลจะมีการแบงแยกตัวเอง
ไดเปน 8 เซลล โดยแบงเปน 2 แถว ๆ ละ 4 เซลล
16 cell stage เซลลแตละเซลลจะมีการแบงแยกตัวเอง
ไดเปน 16 เซลล โดยแบงเปน 4 แถว ๆ ละ 4 เซลล
32 cell stage เซลลแตละเซลลจะมีการแบงแยกตัวเอง
ไดเปน 32 เซลล โดยไมสามารถแบงแยกแถวไดชัดเจน
64 cell stage เซลลมีขนาดเล็กซอนกันและเบียดกัน
อยางหนาแนน ระยะนี้แบงเซลลได 64 เซลล
morula stage เซลลมขี นาดเล็ก ๆ จํานวนมาก ซอนกัน
อยูอ ยางหนาแนน จนแยกไมออกวาเปนเซลล เซลลจะ
รวมเปนเนื้อเดียวกัน มีลักษณะคลายหมวกครอบเหนือ
ไขแดง ซึ่งเปนระยะสุดทายของ cleavage
blastula stage ระยะนี้เซลลมีการแบงตัวเต็มที่และเกิด
ชองวางภายใน (blastucoel)
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ภาพที่
ระยะ
1 ญ Gastrula

เวลา
7 ชั่วโมง 50 นาที

1ฎ

10 ชั่วโมง 25 นาที

1ฏ

head bud
and tail bud

11 ชั่วโมง 5 นาที

1ฐ

somite

12 ชั่วโมง 25 นาที

1ฑ

optic bud

13 ชั่วโมง 25 นาที

1ฒ

heart
formation
hatch–out

22 ชั่วโมง 30 นาที

1ณ

27 ชั่วโมง 40 นาที

พัฒนาการของคัพภะ
Early gastrula stage ขอบของ blastodisc จะหนาขึน้
โดยรอบทําใหเกิดลักษณะคลายวงแหวนลอมรอบโยลค
เรียกวา germ-ring เกิดเนื้อเยื่อ 3 ชั้น คือ ectoderm
mesoderm และ endoderm
late gastrula stage โยลคจะถูกกลุมเซลลหุมจนมิด
เรียกวาระยะ blastopore ปด
head bud and tail bud stage ระยะนีเ้ อ็มบริโอจะมี
รูปรางคลายทรงกระบอกยาวติดอยูก บั extraembryonic
yolk เกิดเปนตัวเอ็มบริโอ ซึ่งพัฒนาจนกลายเปนลําตัว
ลูกปลา โดยสวนปลายทั้งสองดานจะยกตั้งขึ้นเกิดเปน
head bud และ tail bud
somite stage ระยะนี้หางเริ่มเคลื่อนไหวดวยการหดตัว
และคลายตัว
optic bud stage ระยะนี้สวนของ head bud เจริญ
มากขึ้นและพบสวนของ optic bud ซึ่งมีลักษณะเปน
วงใสอยูบริเวณ head bud ซึ่งตอไปจะเจริญไปเปนลูกตา
ของปลา
heart formation stage ตัวเอ็มบริโอเจริญมากขึ้น หัวใจ
และกลามเนื้อเริ่มทํางาน สวนหางแยกออกจากผนัง
hatch–out stage ไขปลาเคาขาวเริ่มฟกออกเปนตัว
กอนฟกออกเปนตัวปลา เอ็มบริโอจะดิ้นอยูภายใน เมื่อ
ผนังไขแตกสวนหางจะออกมากอน ลําตัวจะมีลักษณะใส
ระยะแรกตัวออนจะจมอยูกนบอ มีถุงไขแดงขนาดใหญอยู
บริเวณทอง และหงายทองเอาถุงไขแดงไวดานบน มีการ
เคลื่อนไหวเปนครั้งคราว ลูกปลามีความยาว 3.64
มิลลิเมตร
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1.4 มม.
ก fertilized egg

1.4 มม.
ข 1 cell stage

1.4 มม.
ค 2 cell stage

1.4 มม.
ฆ 4 cell stage

1.4 มม.
ง 8 cell stage

1.4 มม.
จ 16 cell stage

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาเคาขาว
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1.4 มม.
ฉ 32 cell stage

1.4 มม.
ช 64 cell stage

1.4 มม.
ซ morula stage

1.4 มม.
ฌ blastula stage

1.4 มม.
ญ early gastrula stage

1.4 มม.
ฎ late gastrula stage

ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาเคาขาว
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1.4 มม.
ฏ head bud and tail bud stage

1.4 มม.
ฐ somite stage

1.4 มม.
ฒ heart formation stage

1.4 มม.
ฑ optic bud stage

3.64 มม.
ณ hatch–out stage
ภาพที่ 1 พัฒนาการของคัพภะปลาเคาขาว
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3. พัฒนาการของลูกปลาเคาขาววัยออน
ลูกปลาเคาขาวเมื่อฟกออกเปนตัวลําตัวจะมีลักษณะใส และมีถุงไขแดงขนาดใหญบริเวณทอง
เมื่อลูกปลาอายุได 12 ชั่วโมง เริ่มมีการพัฒนาของตา ลูกปลาอายุ 2 วัน มีการพัฒนาของครีบอกและครีบกน
สวนปากและขากรรไกรสามารถใชงานไดอยางสมบูรณเมื่อลูกปลามีอายุ 4 วัน ลูกปลาเริ่มกินอาหารได สวนครีบอก
ครีบหลัง และครีบกนมีการพัฒนาอยางสมบูรณเมื่อลูกปลามีอายุ 7 วัน และเมื่อลูกปลาอายุได 23 วัน จะมีลักษณะ
คลายตัวเต็มวัย
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาเคาขาวจากการเพาะเลี้ยง
อายุลูกปลา
12 ชั่วโมง

ภาพที่
2ก

1 วัน

2ข

2 วัน

2ค

3 วัน

2ง

4 วัน

2จ

5 วัน

2ฉ

7 วัน

2ช

9 วัน

2ซ

12 วัน

2ฌ

ขั้นตอนการพัฒนา
ลูกปลามีความยาว 4.70 มิลลิเมตร ลักษณะลําตัวเรียวยาวสวนหัวเริ่มแยกออกจาก
ถุงไขแดง ตาเริ่มมีการพัฒนา มีจุดสีปรากฏอยูที่บนหัว หางเคลื่อนไหวเล็กนอย
ลูกปลามีความยาว 5.70 มิลลิเมตร ตามีการพัฒนามากขึ้น ปากและหนวดที่
ขากรรไกรบนมีการพัฒนาขึ้นมาอยางชัดเจน ถุงไขแดงลดขนาดลง หางเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา
ลูกปลามีความยาว 7.76 มิลลิเมตร สวนหัวของลูกปลามีการพัฒนาอยางมาก
มีหนวดเกิดขึ้น 3 คู ไดแก ที่ริมฝปากบน ขากรรไกรลาง และใตคาง จุดละ 1 คู
ถุงไขแดงมีขนาดเล็กลงมาก ครีบอกและครีบกนเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาใหเห็น
ลูกปลามีความยาว 11.26 มิลลิเมตร สวนหัวมีลักษณะเทลาดลง ตาคอนขางโต
มองไมเห็นถุงไขแดง ฐานครีบกนไดพัฒนาขึ้นมาจนสุดโคนหาง
ลูกปลามีความยาว 13.57 มิลลิเมตร ปากและขากรรไกรสามารถใชงานได
สมบูรณ ฐานของครีบหลังและครีบกนไดมีการพัฒนา ปริมาณจุดสีบนหัวและ
ลําตัวเพิ่มจํานวนเปนแถบขนาดใหญ
การพัฒนาของกานครีบหลัง ครีบกน กานครีบหางและกานครีบอกมีการพัฒนา
อยางมาก และครีบทองเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเปนเยื่อบาง ๆ 1 คู ปลายจะงอยปาก
ลดลงจากเดิมเล็กนอย ในระยะนี้ลูกปลามีความยาว 19.29 มิลลิเมตร
ลูกปลามีความยาว 22.73 มิลลิเมตร จะงอยปากลาดลงมามากขึ้น มีการพัฒนา
ของก า นครี บ อก ครี บ หลั ง และครี บ หางสมบู ร ณ ส ว นครี บ ก น มี ก ารพั ฒ นา
กานครีบบริเวณสวนทายของครีบ จุดสียังคงเพิ่มมากขึ้นในบริเวณเดิม
ครีบหางไดพัฒนาเปนแฉกเวาเขาไป โดยแพนหางอันบนจะยาวกวาแพนหาง
อันลาง ครีบอกมีการพัฒนาของกานครีบ จุดสียังคงเพิ่มมากขึ้นในบริเวณเดิม
และที่กระพุงแกม ในระยะนี้ลูกปลามีความยาว 27.14 มิลลิเมตร
ลูกปลามีความยาว 31.02 มิลลิเมตร จุดสีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นบนฐานของ
ครีบหลัง ครีบหาง และแถบสีดําบนครีบกนไดเพิ่มปริมาณไปจนเกือบจรดปลาย
ครีบกน
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ตารางที่ 4 (ตอ)
อายุลูกปลา
15 วัน

ภาพที่
2ญ

23 วัน

2ฎ

ขั้นตอนการพัฒนา
ปริมาณจุดสีดําเพิ่มมากขึ้นบริเวณฐานของครีบหลัง และกระดูกกระพุงแกม
ทําใหมองเห็นเปนสีดํา 3 แถบ ตามแนวนอนบนตัวปลา ในระยะนี้ลูกปลามี
ความยาว 38.60 มิลลิเมตร
ลูกปลามีความยาว 70.05 มิลลิเมตร มีลักษณะคลายตัวเต็มวัย มองเห็นแถบ
สีดํา 3 แถบ บนตัวลูกปลา (ที่หลัง กลางตัว และบนครีบกน) ครีบหางมีแถบสี
ขนาดเล็กในแนวตั้งอยูหลายแถบ
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาเคาขาวจากการเพาะเลี้ยง
ก. ลูกปลาเคาขาวอายุ 12 ชั่วโมง ขนาดยาว 4.70 มิลลิเมตร
ข. ลูกปลาเคาขาวอายุ 1 วัน ขนาดยาว 5.70 มิลลิเมตร
ค. ลูกปลาเคาขาวอายุ 2 วัน ขนาดยาว 7.76 มิลลิเมตร
ง. ลูกปลาเคาขาวอายุ 3 วัน ขนาดยาว 11.26 มิลลิเมตร
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาเคาขาวจากการเพาะเลี้ยง
จ. ลูกปลาเคาขาวอายุ 4 วัน ขนาดยาว 13.57 มิลลิเมตร
ฉ. ลูกปลาเคาขาวอายุ 5 วัน ขนาดยาว 19.29 มิลลิเมตร
ช. ลูกปลาเคาขาวอายุ 7 วัน ขนาดยาว 22.73 มิลลิเมตร
ซ. ลูกปลาเคาขาวอายุ 9 วัน ขนาดยาว 27.14 มิลลิเมตร
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ฌ

ญ

ฎ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเจริญพัฒนาของลูกปลาเคาขาวจากการเพาะเลี้ยง
ฌ. ลูกปลาเคาขาวอายุ 12 วัน ขนาดยาว 31.02 มิลลิเมตร
ญ. ลูกปลาเคาขาวอายุ 15 วัน ขนาดยาว 38.60 มิลลิเมตร
ฎ. ลูกปลาเคาขาวอายุ 23 วัน ขนาดยาว 70.05 มิลลิเมตร
สรุปและวิจารณผล
จากการศึกษาพบวา การฉีดกระตุนพัฒนาการของไขแมปลาเคาขาวที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของไข 1.0-1.2 มิลลิเมตร ดวยฮอรโมนสกัด HCG ที่อัตราความเขมขน 500 IUตอกิโลกรัม ครั้งเดียว และฉีด
2 ครั้ง ๆ ละ 300 IUตอกิโลกรัม โดยเวนระยะ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นฉีดกระตุนการตกไขดวยฮอรโมนสังเคราะห
BUS อัตรา 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวาสามารถทําให
แมปลาเคาขาวทุกตัวตกไขได 100 เปอรเซ็นต มีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยเทากับ 56.33-72.00 เปอรเซ็นต อัตรา
การฟกเฉลี่ยเทากับ 71.67-78.67 เปอรเซ็นต และอัตรารอดตายเฉลี่ยเทากับ 74.67-82.00 เปอรเซ็นต สอดคลอง
กับการศึกษาการเพาะพันธุปลาโมงรุน F1 (Pangasius bocourti) ที่พบวาการใชฮอรโมนสกัด HCG ในการ
กระตุนพัฒนาการของไขเพื่อใหปลามีไขแกกอนที่จะฉีดกระตุนการตกไขดวยฮอรโมนสังเคราะห BUS อัตรา 20
ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สามารถกระตุนใหปลาโมงตกไขได
เชนเดียวกัน (วรัญู และคณะ, 2549) แตชุดการทดลองที่ 4 พบวาไขมีลักษณะเหลวเปนน้ํา ซึ่งสอดคลองกับ
Tuan (1999) ที่รายงานวาการฉีด HCG ในอัตราที่สูงมากรวมกับ BUS หรือการฉีดฮอรโมนหลายครั้ง ทําให
ปริมาณฮอรโมนในแมปลามีปริมาณมากเกินความจําเปน สงผลใหเกิดการ over dose ทําใหเกิดการยอยสลาย
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และทําลายผนังไขใหแตก อาจสงผลในทางลบเปน negative feedback สอดคลองกับ Cacot (2002) ที่กลาววา
การฉีดฮอรโมนที่มากเกินไปแทนที่จะไปสงผลในการกระตุนไขใหมีความสมบูรณขึ้น กลับไปทําลายไขสงผลให
เกิดการ orver-ripe ของไข
ไขปลาเคาขาวมีลักษณะกลมสีเหลืองใส เสนผานศูนยกลาง 1.4 มิลลิเมตร เปนไขจมติดวัตถุ ใชเวลา
ฟกออกเปนตัว 27 ชั่งโมง 40 นาที มีความยาว 3.64 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิน้ํา 26.5-27.5 องศาเซลเซียส ซึ่งใชเวลา
นอยและมีขนาดเล็กกวาปลาเคาดําที่ใชเวลาฟก 28-32 ชั่วโมง มีความยาว 4.62 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิน้ํา 27-28
องศาเซลเซียส (สงา และคณะ, 2537) ลูกปลาเคาขาวถุงไขแดงยุบหมดเมื่อลูกปลาอายุ 3 วัน และเริ่มกินอาหาร
เชน ไรแดง ลูกปลา และมีพัฒนาการคลายตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 23 วัน
คุณสมบัติน้ําบอพอแมปลาและบอฟกไข พบวามีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันทุกชุดการทดลอง โดยคา
อุณหภูมิน้ําอยูระหวาง 26.5-28 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 7.5-8.2 คาออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ําอยูระหวาง 4.2-5.6 มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดางของน้ําอยูระหวาง 92–110 มิลลิกรัมตอลิตรของ
แคลเซียมคารบอเนต คาความกระดางของน้ําอยูระหวาง 117-135 มิลลิกรัมตอลิตรของแคลเซียมคารบอเนต
และปริมาณแอมโมเนียรวมมีคา 0.0001 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งอยูในชวงที่สัตวน้ําสามารถเจริญเติบโตไดดี (ไมตรี
และจารุวรรณ, 2528)
จากการทดลองในครั้งนี้สรุปไดวา การเพาะพันธุปลาเคาขาว โดยการฉีดกระตุนแมปลาใหมีไขแก
ดวยฮอรโมนสกัด HCG ที่อัตรา 500 IUตอกิโลกรัม เพียงครั้งเดียว เวนระยะ 24 ชั่วโมง แลวจึงฉีดกระตุนการตกไข
ดวย BUS 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ DOM 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีความเหมาะสมที่สุด
เมื่อพิจารณาจากอัตราการตกไข น้ําหนักไขที่ได อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟก และอัตรารอดตาย
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของฮอรโมนสกัด HCG ในอัตราความเขมขนที่ต่ํากวา 500 IUตอกิโลกรัม
โดยฉีดเพียงครั้งเดียวในการใชกระตุนการพัฒนาของไขเพื่อลดตนทุนการผลิต
คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลกทุกทาน ที่ไดให
ความรวมมือในการทําการทดลองในครั้งนี้จนงานวิจัยลุลวงไดดวยดี
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