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นักวิชาการประมง 1.ความสําเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ
ชํานาญการ

1.นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล

50% การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลาตะกรับ

(Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

2.นายมาวิทย์ อัศวอารีย์

30% จากการเลี้ยงเพื่อการผลิต

โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa

3.นางสาวเยาวนิตย์ ดนยดล

10% ลูกปลาอย่างยั่งยืน

4.นางละออ ชูศรีรัตน์

10%

1.นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล

50%

ความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ในปลาดุกทะเล,

2.นายมาวิทย์ อัศวอารีย์

25%

Plotosus canius Hamilton-Buchanan,

3.นางลักขณา ละอองศิริวงศ์

25%

2.ผลการใช้ฮอร์โมน LHRHa กระตุ้น

1822 เพศผู้ 3 ขนาด

หน้าที่ 1

ต.ค. 50 - มี.ค. 52

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน ความสําเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) โดยใช
ฮอรโมน LHRHa
Successful in Artificial Insemination of Spotted Scat, Scatophagus argus Linnaeus, 1766
Using LHRHa
รหัส : 51-0303-51071
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน (ต.ค. 2550 – มี.ค. 2552)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
- ปลาตะกรับเปนปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของทะเลสาบสงขลา มีรสชาติดีและมีราคาสูง
จึงทําใหมีการจับขึ้นมาจากแหลงน้ําธรรมชาติเปนจํานวนมากจนกระทบตอปริมาณปลาในทะเลสาบซึ่งผล
จากการจับในแตละปมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ ปลาชนิดนี้จึงมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุในทะเลสาบดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่ตองศึกษาการเพาะขยายพันธุใหไดโดยเร็วเพื่อปลอยกลับคืนสูแหลงน้ําธรรมชาติและอาจขยาย
ผลสงเสริมใหเปนปลาทะเลชายฝงที่มีการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชยอีกชนิดหนึ่ง
- จากการศึกษาเบื้องตนยังไมมีรายงานวาปลาชนิดนี้สามารถผสมพันธุวางไขไดเองในที่กักขัง การ
เพาะขยายพันธุดวยวิธีการผสมเทียมจึงนาจะเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับปลาชนิดใหมที่เพิ่งเริ่มตนศึกษาการ
เพาะพันธุเปนครั้งแรก
- การใชฮอรโมน LHRHa ในระดับที่เหมาะสมสามารถกระตุนการตกไขในปลาหลายชนิด เมื่อแม
ปลาตกไขแลวจึงรีดไขมาผสมกับน้ําเชื้อที่รีดมาจากปลาเพศผูซึ่งจะทําใหการปฏิสนธิเกิดขึ้นไดในที่สุด
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
- การศึกษาระดับฮอรโมน LHRHa ที่เหมาะสมตอการกระตุนใหแมปลาตกไข (ovulation) :
คั ด เลื อ กแม พั น ธุ ป ลาตะกรั บ ที่ จั บ ได จ ากทะเลสาบสงขลาในช ว งฤดู ว างไข โ ดยเลื อ ก
เฉพาะตัวที่มีไขแกมาทดลองใชฮอรโมน LHRHa ที่ระดับความเขมขน 5 ระดับ คือ 5, 10, 15, 20 และ 25
ไมโครกรัม/กิโลกรัม หลังจากฉีดฮอรโมนนาน 32-38 ชั่วโมง บันทึกจํานวนปลาที่สามารถรีดไขไดและ
จํานวนแมปลาที่มีเปอรเซ็นตไขดีมากกวา 80 เปอรเซ็นต ในการฉีดฮอรโมนแตละระดับ
- เทคนิคการผสมเทียม (Technique of artificial insemination) :
คัดเลือกพอแมพันธุปลาตะกรับที่ไดจากธรรมชาติ โดยวิธีเดียวกับการคัดเลือกในขอ ๔.1
จากนั้นจึงตรวจสอบคุณภาพไข เมื่อไดไขที่มีคุณภาพดีจึงนําไปฉีดฮอรโมน LHRHa ในระดับความเขมขนที่
ไดผลจากการทดลองในขอ ๔.1 เมื่อเวลาผานไปประมาณ 32-38 ชั่วโมงจึงรีดไขสวนหนึ่งออกมาตรวจสอบ
คุณภาพไข จากนั้นจึงนําปลาเพศผูมาตรวจสอบคุณภาพของสเปรม กอนนําพอปลาและแมปลามาผสมเทียม
โดยรีดน้ําเชื้อ และรีดไขจากปลาเพศเมียที่คัดไวผสมกับน้ําเชื้อ จากนั้นจึงยายไขที่ผสมแลวไปใสในโหล

แกว บันทึกระยะเวลาของการพัฒนาของไข อัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟกไขและศึกษาการเจริญพัฒนา
ของคัพภะ (Egg development) ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งตัวออนถูกฟกออกเปนตัว
5. ผูรวมดําเนินการ
1. นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล สัดสวนงาน 50% (หัวหนาโครงการ)
2. นายมาวิทย อัศวอารีย
สัดสวนงาน 30%
3. นางสาวเยาวนิตย ดนยดล สัดสวนงาน 10%
4. นางละออ ชูศรีรัตน
สัดสวนงาน 10%
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รวบรวมและคัดเลือกพันธุปลาที่ใชในการทดลอง, การฉีดฮอรโมน, ผสมเทียม, วิเคราะหขอมูล
และเขียนรายงาน
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ไดองคความรูในการเพาะขยายพันธุปลาตะกรับโดยวิธีผสมเทียม ซึ่งเปนปลาชนิดใหมที่เพิ่ง
เพาะพั น ธุ ไ ด เ ป น ครั้ ง แรก โดยได อั ต ราการปฏิ ส นธิ แ ละอั ต ราการฟ ก สู ง สุ ด ถึ ง 92 และ 88 เปอร เ ซ็ น ต
ตามลําดับ งานวิจัยครั้งนี้ทําใหสามารถผลิตลูกปลาแรกฟกเพื่อนําไปศึกษาวิจัยการอนุบาลเพื่อเพิ่มอัตรารอด
ใหสูงขึ้นเพื่อการผลิตลูกพันธุใหไดปริมาณมากเพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการอนุรักษและการขยายผล
ไปสูการเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย
8. การนําไปใชประโยชน
ปจจุบันทางสถาบันฯไดนําองคความรูที่ไดไปใชในการผสมเทียมปลาตะกรับจนสามารถพัฒนา
ผลิตลูกปลาวัยรุนไดถึง 10,000-30,000 ตัว/รุน หรือประมาณ 100,000-200,000 ตัว/ป และสามารถขยาย
ผลไปสูการเลี้ยงในเชิงพาณิชยในเบื้องตนไดจําหนายใหกับเกษตรกรนําไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายไดแลว
ประมาณ 100 คน นอกจากนั้นยังผลิตลูกปลาเพื่อปลอยสูทะเลสาบสงขลาแลวมากกวา 100,000 ตัว
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
การรวบรวมและคั ด เลื อ กพ อ แม พั น ธุ ต อ งดํ า เนิ น การอยู บ นเรื อ ที่ อ อกไปจั บ ปลาตะกรั บ ใน
ทะเลสาบ หลังจากคัดเลือกปลาไดแลวจึงพักปลาไวฉีดฮอรโมนในเวลากลางคืนเพื่อใหแมปลาตกไขใน
ตอนเชาและการตรวจสอบการตกไขตองกระทําดวยความแมนยําและทันเวลาเพราะหากเร็วเกินไปจะไม
สามารถรีดไขไดหรือหากชาเกินไปไขจะเลยระยะที่เหมาะสมไปทําใหอัตราการผสมต่ํา
10. ขอเสนอแนะ
ในอนาคตควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะพันธุปลาตะกรับโดยวิธีการใหผสมพันธุวางไข
กันเองตามธรรมชาติควบคูไปกับวิธีการผสมเทียมภายหลังจากที่ปลามีความคุนเคยกับสภาพการเลี้ยงในที่
กักขังแลว

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………..
(นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล)
ผูเสนอผลงาน
……../........./…….

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………… ลงชื่อ…(ขอเกษียณราชการ)……. ลงชื่อ….(ยายสถานที่ทํางาน).......
(นายมาวิทย อัศวอารีย)
(นางสาวเยาวนิตย ดนยดล)
(นางละออ ชูศรีรัตน)
ผูรวมดําเนินการ
ผูรวมดําเนินการ
ผูรวมดําเนินการ
……../........../............
……../........../............
……../............/.........

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)

ลงชื่อ……………………………………..
(………………………….)

นักวิชาการประมงระดับชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
……../………./……..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
……../………./…….

เอกสารหมายเลข 3
โครงรางการเสนอผลงาน
1. ชื่อผลงาน ผลการใชฮอรโมน LHRHa กระตุนความสมบูรณของเซลลสืบพันธุในปลาดุกทะเล,
Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822 เพศผู 3 ขนาด
Effects of LHRHa Hormone on Inducing Maturation of Sperms Cells in Three Sizes of
Male Canine Catfish, Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822
รหัส : 49-0303-49155
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ป (ต.ค. 2548 – ก.ย. 2549)
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
- ปลาดุกทะเลเปนปลาที่ยังไมมีรายงานการผสมพันธุวางไขในที่กักขัง การเพาะพันธุจึงตองใชวิธี
ผสมเทียมเชนเดียวกันกับปลาดุกน้ําจืด ซึ่งประสิทธิภาพของการผสมเทียมขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ําเชื้อ
จากพอปลาและคุณภาพไขของแมปลาเปนสําคัญ
- จากการศึกษาเบื้องตนพบวาอัณฑะของปลาดุกทะเลเพศผูมักไมอยูในระยะที่พรอมจะผสมเทียม
(stage of maturity) รวมทั้งพอปลาแตละขนาดมักมีความสมบูรณเพศแตกตางกัน
- ฮอรโมน LHRHa ในระดับที่เหมาะสมสามารถกระตุนความสมบูรณของเซลลสืบพันธุในปลาได
หลายชนิดทั้งปลาทะเลและปลาน้ําจืด แตความเขมขนของฮอรโมนที่ใชจะขึ้นอยูกับขนาดและอายุของ
พอปลาดวย
4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
รวบรวมตัวอยางปลาดุกทะเลเพศผูในชวงฤดูผสมพันธุ คัดเลือกปลาขนาดตั้งแต 300 กรัมซึ่ง
เปนปลาที่อยูในวัยเจริญพันธุแลวแบงเปน 3 กลุม คือ ขนาดเล็ก (0.3-0.6 กก.), กลาง (0.7-1.2 กก.) และใหญ
(>1.20 กก.) นําปลามาพักไวในที่โรงเพาะฟก จากนั้นจึงทําการทดลองโดยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความเขมขนของฮอรโมนในชวงกวาง : ทดลองหาความเขมขนของฮอรโมน
LHRHa ที่นาจะมีผลตอการกระตุนความสมบูรณของเซลลสืบพันธุของปลาโดยกําหนดความเขมขนของ
LHRHa ไวในชวงกวางที่ 10, 20 และ 30 ไมโครกรัม/กก. โดยฉีดรวมกับดอมเพอริโดน 10 มิลลิกรัม/กก. ซึ่ง
เปนระดับความเขมขนที่ใชกันโดยทั่วไป ปลาชุดควบคุมใชน้ํากลั่นที่ฆาเชื้อแลวฉีดแทนฮอรโมน ปลาที่ใช
ทดลองเปนปลาขนาดเล็กตั้งแต 0.3 ถึง 0.6 กก. โดยใชตัวอยางปลาความเขมขนละ 5 ตัว หลังจากฉีด
ฮอรโมนแลวจึงนําปลาไปพักไวกอนสลบปลาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของเซลลสืบพันธุ ไดแก ปริมาตร
น้ําเชื้อ (milt production), ความหนาแนนของสเปรม (sperm density), การเคลื่อนไหวของสเปรม (sperm
motility; %) ,เวลาการเคลื่อนไหวของสเปรม (motility duration) และตรวจสอบระยะการพัฒนาการของเซลล
สืบพันธุเพศผูทางเนื้อเยื่อวิทยา

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเขมขนของฮอรโมนในชวงที่แคบลง : เมื่อทราบระดับความเขมขนที่
ไดผลดีที่สุดในการกระตุนความสมบูรณของเซลลสืบพันธุของปลาจากขั้นตอนที่ 1 จึงปรับระดับความ
เขมขนของฮอรโมนใหมใหชวงหางแคบลง โดยลดลงและเพิ่มขึ้นอยางละ 5 ไมโครกรัม/กก.ฉีดรวมกับดอมเพ
อริโดน 10 มิลลิกรัม/กก. ทดลองในปลาขนาดและจํานวนเทากันกับขั้นตอนที่ 1
นอกจากนั้ น ยั ง ศึ ก ษา
ความเขมขนของฮอรโมนในชวงที่แคบลงในปลาขนาดโตขึ้นอีก 2 ขนาด คือ ขนาดกลาง (0.7-1.2 กก.) และ
ขนาดใหญ (>1.2 กก.)
5. ผูรวมดําเนินการ
1. นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล
สัดสวนงาน 50% (หัวหนาโครงการ)
2. นายมาวิทย อัศวอารีย
สัดสวนงาน 25%
3. นางลักขณา ละอองศิริวงศ สัดสวนงาน 25%
6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
รวบรวมและคัดเลือกพันธุปลาที่ใชในการทดลอง, การฉีดฮอรโมน, การตรวจสอบความสมบูรณ
ของเซลลสืบพันธุ การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงาน
7. ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
ไดองคความรูในการจัดการและเตรียมความพรอมของปลาดุกทะเลเพศผูเพื่อการผสมเทียมอยาง
มีประสิทธิภ าพ เนื่องจากการผสมเทียมปลาดุกทะเลนั้นตองฆาปลาตั วผูเพื่ อนําน้ํ าเชื้อมาผสมกับไข
ผลการวิจัยเรื่องนี้ทําใหทราบวาควรจะใชพอปลาขนาดใดและ/หรือควรฉีดฮอรโมนที่ระดับไหนจึงจะได
น้ําเชื้อที่ มีปริ มาณและคุณ ภาพดีที่สุดมาผสมกับไขจากแมปลาเพื่ อใหไ ดอัตราการผสมสูงสุด โดยที่
สูญเสียพอปลาใหนอยที่สุดในการผสมแตละครั้ง
8. การนําไปใชประโยชน
ปจจุบันไดนําองคความรูที่ไดไปใชในการผสมเทียมปลาดุกทะเลแลวแตผลที่ไดยังไมประสบ
ผลสําเร็จมากนักดังที่ไดกลาวในเบื้องตนวาความสําเร็จของการผสมเทียมนอกจากขึ้นอยูกับความพรอม
ของปลาเพศผูแลวยังขึ้นอยูกับความสมบูรณเพศและคุณภาพของแมปลาดวยซึ่งปจจุบันยังมีปญหาเรื่อง
การกระตุนการตกไขในปลาเพศเมียดวยดังนั้นจะตองมีการศึกษาเรื่องดังกลาวเพิ่มเติมตอไป
9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค
ปลาดุกทะเลเปนปลาที่มีรสชาติดี มีราคาสูงทําใหมีการจับขึ้นมาจากแหลงน้ําเปนจํานวนมาก
ปจจุบันปลาที่จับไดจึงมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ทั้งปริมาณและขนาด เมื่อชาวประมงจับปลาขึ้นมาจาก
ทะเลจะมีผูตองการซื้อเปนจํานวนมากโดยเฉพาะปลาเพศผู จึงเปนการยากและตองใชความพยายามที่จะ
รวบรวมพอปลาใหไดทั้งจํานวนและขนาดใหไดตามที่วางแผนการทดลองไวในชวงเวลาที่กําหนด

10. ขอเสนอแนะ
ในการผสมเทียมปลาดุกทะเลใหประสบผลสําเร็จควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 1. วิธีการเพิ่มความ
ปราดเปรียวของอสุจิ (sperm velocity) ของปลาใหสูงขึ้น และ 2. การตรวจสอบคุณภาพไขของแมปลา
และการใชฮอรโมนกระตุนใหแมปลาตกไข
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………..
(นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล)
ผูเสนอผลงาน
……../........../……
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความ
เปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………
(นายมาวิทย อัศวอารีย)
ผูรวมดําเนินการ
……../........../……

ลงชื่อ………………………….................
(นางลักขณา ละอองศิริวงศ)
ผูรวมดําเนินการ
……../........../……

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………
(นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร)

ลงชื่อ……………………………………..
(………………………….)

นักวิชาการประมงระดับชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
……../………./……..
(ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
……../………./…….

เอกสารหมายเลข 4
โครงรางขอเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิชาการประมงชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 744
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
เรื่อง การสรางพอแมพันธุปลาตะกรับจากการเลี้ยงเพื่อการผลิตลูกปลาอยางยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
ปลาตะกรับเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของทะเลสาบสงขลาที่มีความเสี่ยงตอ
การสูญพันธุเนื่องจากเปนปลาที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300 บาท ทําใหชาวประมงจับปลาชนิดนี้ขึ้นมาจาก
แหลงน้ําธรรมชาติเปนจํานวนมากเปนเวลานานจนเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติของแหลงน้ําทําให
ปริมาณปลาที่จับไดจากทะเลสาบลดลงอยางตอเนื่อง กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดเรงศึกษาการเพาะขยายพันธุเพื่อลดความเสี่ยงตอการสูญพันธุ
และขยายผลไปสูการเลี้ยงในเชิงพาณิชยจนประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุโดยวิธีผสมเทียมเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ.2550 ที่ผานมา (จิระยุทธ และคณะ, 2551) รวมทั้งไดศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาการ
ผลิตลูกปลาใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ (จิระยุทธ และคณะ, 2552) จนสามารถผลิตลูกปลาไดในปริมาณ
มากที่มีอัตรารอดสูง 20-30 เปอรเซ็นตในการผลิตลูกปลาวัยรุนความยาว 2-3 ซม. และสามารถผลิตลูกปลา
ไดถึงปละ 100,000-300,000 ตัว เพื่อจําหนายใหกับเกษตรกรมากกวา 100 ราย และปลอยกลับคืนสูทะเลสาบ
แลวมากกวา 150,000 ตัว
ถึงแมวาทางสถาบันฯประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุปลาตะกรับจนสามารถขยายผล
ไปสูเกษตรกรใหมีการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับในเชิงพาณิชยไดแลวแตพอแมพันธุที่นํามาใชในการเพาะพันธุ
เพื่อผลิตลูกปลายังเปนปลาที่จะตองจับมาจากธรรมชาติในทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความไมแนนอนทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพของพอแมพันธุอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพแวดลอมและฤดูกาลทําใหการ
วางแผนการผลิตลูกปลาในรอบปทําไดคอนขางยาก ในบางครั้งประสบปญหาการขาดแคลนพอแมพันธุที่จะ
นํามาผสมเทียมเพื่อผลิตลูกพันธุใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร วิธีการแกปญหาดังกลาวจึงทําได
โดยการสรางพอแมพันธุขึ้นเองจากการเลี้ยงไมวาจะเปนการเลี้ยงในโรงเพาะฟก ในบอดิน หรือในกระชังใน
ทะเลก็ตาม เมื่อสามารถพัฒนาพอแมพันธุและสามารถควบคุมใหปลามีความสมบูรณเพศในที่กักขังไดแลว
จึงจะสามารถวางแผนการผลิตลูกพันธุไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง (Mylonas et al., 2010) โดยไม
ตองจับจากธรรมชาติอีกตอไป เชนเดียวกับปลาทะเลที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ที่มีการเพาะเลี้ยงกัน

อยางกวางขวางในปจจุบันที่สวนใหญมีการพัฒนาและใชพอแมพันธุจากการเลี้ยงทั้งสิ้น เชน ปลากะพงขาว
(Harvey et al., 1985), ปลากะรัง (Tucker, 1994) เปนตน
บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ
การศึกษาการเพาะพันธุปลาทะเลที่ไมสามารถผสมพันธุวางไขไดในที่กักขังในระยะแรกสามารถ
กระทําไดโดยการใชวิธีผสมเทียมที่ใหผลเร็วและควบคุมการผลิตไดดีกวาการผสมแบบธรรมชาติ เชนใน
ปลากะพงขาว ที่ในระยะแรกตองรวบรวมพอแมพันธุที่สมบูรณเพศจากธรรมชาติมาเพาะพันธุโดยการผสม
เทียม (สวัสดิ์ และสุจินต, 2517) หลังจากนั้นเมื่อมีการเพาะเลี้ยงกันอยางแพรหลาย การผลิตลูกพันธุปลา
กะพงขาวเกือบทั้งหมดในปจจุบันจึงไดพัฒนามาใชพอแมพันธุจากการเลี้ยงโดยไมมีความจําเปนตองจับพอ
แมปลามาจากแหลงน้ําธรรมชาติอีกตอไป
การเพาะขยายพันธุปลาชนิดใหมๆมักประสบปญหาเรื่องความไมแนนอนและความแปรปรวน
ของความสามารถในการขยายพันธุ (reproductive performance) ซึ่งเปนปจจัยจํากัดที่สําคัญในการผลิตลูก
พันธุใหไดปริมาณมาก (Izquierdo et al., 2001) เชนเดียวกับปลาตะกรับที่สถาบันฯ ไดทดลองเลี้ยงพอแม
พันธุปลาตะกรับในโรงเพาะฟกจนมีความสมบูรณเพศและไดทดลองนํามาผสมเทียมพบวาผลที่ไดไมดี
เทาที่ควร คือแมปลาสวนใหญไมตอบสนองตอฮอรโมน ถึงแมวาแมปลาบางตัวจะตอบสนองตอฮอรโมนจน
เกิดการตกไขแตไขที่ไดนั้นมีเปอรเซ็นตไขดี (viable egg) ต่ํา ทําใหอัตราการผสมต่ําไปดวย นอกจากนั้นเมื่อ
ลูกปลาฟกออกมาเปนตัวแลวลูกปลายังมีสัดสวนลูกปลาที่มีความผิดปกติคือมีลําตัวคดงอสูงกวาลูกปลาที่ได
จากพอแมพันธุจากธรรมชาติ ทั้งนี้ปจจัยหลักที่ทําใหเกิดผลดังกลาวนาจะเกิดจากคุณภาพไขของแมปลาจาก
การเลี้ยงนั้นต่ํากวาคุณภาพไขของแมปลาจากธรรมชาติ ดังนั้นประเด็นสําคัญคือการเพิ่มคุณภาพไขของแม
ปลาจากการเลี้ยงใหสูงขึ้นนั่นเอง
ปจจัยตางๆที่มีผลตอคุณภาพไขของปลาทะเลมีการศึกษาในปลาหลายชนิดทั้งปจจัยที่เกี่ยวของ
กับตัวปลา ที่สําคัญ ไดแก สารอาหารที่แมปลาไดรับ (Craik and Harvey,1984) และปจจัยสิ่งแวดลอม เชน
ความเค็ม ที่จะมีผลมากในปลาสองน้ําที่มีการอพยพไปมาระหวางน้ํากรอยและน้ําเค็มในชวงชีวิตดังเชนปลา
ตะกรับ รวมทั้งวิธีการเลี้ยงพอแมพันธุแบบตางๆ (ฐาปนพันธ และคณะ, 2552) ดังนั้นการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของแมปลาจากการเลี้ยงในการเพาะพันธุจึงควรใหความสําคัญแกปจจัยเหลานี้
ขอเสนอ
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางพอแมพันธุจากการเลี้ยง โดยมีหัวขอวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นเหลานี้
1. การเพิ่มคุณภาพไขของแมปลาตะกรับจากการเลี้ยงโดยการใหอาหารที่เสริมสารอาหารที่
มีความสําคัญตอคุณภาพของไขเพิ่มเขาไป เชน วิตามินซี (Eskelinen, 1989) วิตามินอี (Serezli et al., 2010),
โปรตีน (Cerda et al., 1994) กรดไขมันที่จําเปน (Izquierdo et al., 2001) เปนตน

หัวขอวิจัยที่ควรศึกษา : คุณภาพของเซลลสืบพันธุปลาตะกรับที่ใหอาหารแตกตางกัน 3
รูปแบบ (อาหารเม็ดลอยน้ําสําหรับปลาทะเล, อาหารเม็ดลอยน้ําเสริมดวยปลาสด, อาหารเม็ดลอยน้ําเสริม
ดวยวิตามินและกรดไขมันที่จําเปน)
2. การจัดการสิ่งแวดลอมในการเลี้ยงพอแมพันธุปลาตะกรับใหเอื้อตอการพัฒนาเซล
สืบพันธุใหมีความใกลเคียงกับธรรมชาติของปลา เชน ความเค็มและอุณหภูมิของน้ํา วิธีการเลี้ยงพอแมพันธุ
เปนตน
หัวขอวิจัยที่ควรศึกษา : คุณภาพของเซลลสืบพันธุปลาตะกรับที่ไดจากการเลี้ยง 4 รูปแบบ
(เลี้ยงในโรงเพาะฟก, ปลอยในบอดิน, กางกระชังในบอดินและกางกระชังในทะเล)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถใชพอแมพันธุปลาตะกรับจากการเลี้ยงทดแทนพอแมพันธุที่ตองจับจากธรรมชาติได
ทั้งหมดภายในระยะเวลา 3-4 ป ทําใหการผลิตลูกปลาเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เปนผลดีตอผูเพาะพันธุที่สามารถวางแผนการผลิตลูกพันธุได เปนผลดีตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ที่
สามารถวางแผนการเลี้ยงและขยายการเลี้ยงใหกวางขวางขึ้นได และเปนผลดีตอทะเลสาบที่พอแมพันธุมี
โอกาสที่ผสมพันธุวางไขกันเองตามธรรมชาติมากขึ้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ลูกปลาตะกรับที่ผลิตจากสถาบันฯ ทั้งหมดใชพอแมพันธุจากการเลี้ยงทั้งหมดภายในระยะเวลา
3-4 ป
- ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุไมดอยไปกวาพอแมพันธุจากธรรมชาติ ไดแก อัตราการปฏิสนธิ
(>50%) อัตราการผสม (>50%) รวมทั้งลูกพันธุที่ไดมีอัตรารอดจนถึงขนาดวัยรุน (>10%) และอัตราการ
เจริญเติบโตดีเมื่อเกษตรกรนําไปเลี้ยงไมแตกตางจากลูกปลาที่ไดจากพอแมพันธุธรรมชาติ (ใชเวลาเลี้ยง 8
เดือนจึงไดปลาขนาด 100-120 กรัม/ตัว)
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