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บทคัดยองานวิจัย

ศึกษาชีววิทยาการขยายพันธุบางประการของปลาซิวหางกรรไกร ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2549 พบวาลักษณะเพศภายนอกที่ปรากฏ 

เพศผูมีลักษณะลําตัวเรียวยาวและมีขนาดเล็กกวาเพศเมีย บริเวณลําตัวมีสีเหลืองและลวดลายขางลําตัวจะเขมชัดเจน เพศเมียมีลักษณะรูปรางสั้นปอมและมีสวนทองอูมเปง 

บริเวณลําตัวมีสีเหลืองจางและลวดลายขางลําตัวไมชัดเจน ปลาเพศเมียจะมีลําตัวปอมกวาเพศผูจะเห็นไดชัดเจนชวงที่ปลาจะวางไข อัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เฉลี่ย

ตลอดทั้งปมีคาเทากับ 1.00 : 1.17 คาดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonadosomatic index; G.S.I) ของปลาซิวหางกรรไกรเพศผูมีคาสูงสุดในเดือน กรกฎาคม และต่ําสุดในเดือน 

กุมภาพันธ โดยมีคาเทากับ 2.32± 0.49 และ 0.79 ± 0.21 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  เพศเมียจะมีคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และต่ําสุดในเดือนมกราคม โดยมีคาเทากับ 6.99±
1.24 และ 1.15 ± 0.57 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณเพศ(Coefficient of condition; K) ของปลาซิวหาง-กรรไกรเพศผูมีคาสูงสุดในเดือน กรกฎาคม และ

มีคาต่ําสุดในเดือนมกราคม โดยมีคาเทากับ 0.4407 0.0427 และ 0.3924 0.0364 เปอรเซ็นต ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณเพศของปลาซิวหางกรรไกรเพศเมียมี

คาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม และมีคาต่ําสุดในเดือนมกราคม โดยมีคาเทากับ 0.4642 0.0406 และ 0.4037 0.0312 เปอรเซ็นตตามลําดับ ไขปลาซิวหางกรรไกรเมื่อผสมแลวมี

พัฒนาการจนฟกเปนตัวใชเวลาประมาณ 17 ชั่วโมง และ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยเมื่ออายุ 30 วัน 

การศึกษาการเพาะพันธุปลาซิวหางกรรไกร โดยแบงเปน 4 กลุมทดลอง ดังนี้ 1.เพาะพันธุโดยวิธีแบบเลียนแบบธรรมชาติ  2. เพาะพันธุแบบฉีดฮอรโมน

กระตุนโดยใช Suprefact 10 μg/Kg + Motilium 10 mg/Kg ฉีด เข็มเดียว ทั้งเพศผูและเพศเมีย 3. เพาะพันธุแบบฉีดฮอรโมนกระตุนโดยใช Suprefact 15 μg/Kg + Motilium

10 mg/Kg ฉีด เข็มเดียว ทั้งเพศผูและเพศเมีย 4. เพาะพันธุแบบฉีดฮอรโมนกระตุนโดยใช Suprefact 10 μg/Kg + Motilium 10 mg/Kg ในเข็มที่ 1ในเพศเมีย และฉีดฮอรโมน

กระตุนโดยใช Suprefact 15 μg/Kg + Motilium 10 mg/Kg ในเข็มที่ 2 ฉีดทั้งเพศผูและเพศเมีย ระยะหางระหวางเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 หางกัน 6 ชั่วโมง แลวปลอยใหพอแม

พันธุผสมกันเองตามธรรมชาติ จากการเปรียบเทียบการเพาะพันธุปลาซิวหางกรรไกรโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติและโดยการฉีดฮอรโมนแลวใหผสมกันเอง พบวาวิธีการ

เพาะพันธุที่เหมาะสม คือ การเพาะพันธุโดยวิธีฉีดฮอรโมนกระตุนโดยใช Suprefact 10 μg/Kg + Motilium 10 mg/Kg ฉีด เข็มเดียว ทั้งเพศผูและเพศเมีย มีผลใหแมปลาซิว

หางกรรไกรวางไขไดสูงสุด(P<0.05)  การศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลาซิวหางกรรไกรอายุ 1-28 วัน ในตูกระจก โดยแบงออกเปน 5 กลุมทดลอง ดังนี้ 

1.ใหคลอเรลลา(Chorella sp.) เปนอาหารลูกปลาอายุ 1-28 วนั 2. ใหคลอเรลลาเปนอาหารลูกปลาอายุ 1-7 วัน และใหไขตุนอายุ 8-28 วัน 3.ใหคลอเรลลาเปนอาหารลูกปลาอายุ 1-

7 วัน และใหโรติเฟอรอายุ 8-28 วัน 4.ใหคลอเรลลาเปนอาหารลูกปลาอายุ 1-14 วนั และใหไขตุนเปนอาหารลูกปลาอายุ 15-28 วัน 5.ใหคลอเรลลาเปนอาหารลูกปลาอายุ 1-14 วัน 

และใหโรติเฟอรเปนอาหารลูกปลาอายุ 15-28 วัน พบวา การใหคลอเรลลาที่อายุ 1-14 วัน และใหโรติเฟอรที่อายุ 15-28 วนั  มีความเหมาะสมที่สุด การศึกษาความหนาแนนที่

เหมาะสมในการอนุบาล ลูกปลาซิวหางกรรไกรขนาด 2 เซนติเมตร เปนขนาด 5 เซนติเมตร ในถัง พลาสติกกลม 500 ลิตร ที่ความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ ไดแก  50, 100 และ 

150 ตัวตอตารางเมตร ทําการทดลองเลี้ยงเปนระยะเวลา 112 วัน พบวาความหนาแนนที่เหมาะสมในการผลิตเพื่อการคา คือ 150 ตัวตอตารางเมตร โดยดานตนทุนการผลิตและ

ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลาซิวหาง-กรรไกร พบวาตนทุนการผลิตทั้งหมดของการเลี้ยงปลาซิวหางกรรไกร ในอัตรา 150 ตัวตอตารางเมตร มีคาเทากับ 382.68 บาท ให

ผลตอบแทนเปนรายไดทั้งหมด เทากับ 530 บาท และมีรายไดสุทธิเทากับ 269.28 บาท ไดกําไรจากการเลี้ยงเทากับ 147.32 บาทตอถังตอรุน และมีจุดคุมทุนเทากับ 3.61 บาทตอ

ตัว 

การหาสภาวะที่เหมาะสม เชน ชนิดเนื้อเยื่อ และชนิดบัฟเฟอร ในการวิเคราะหไอโซไซมในปลาซิวหางกรรไกรดวยอิเลคโตรฟอเรซิสบนแผนแปง โดยใช

เนื้อเยื่อ 5 ชนิด คือ ตา กลามเนื้อ ตับ หัวใจ และไต ใชบัฟเฟอร 2 ชนิด ไดแก CAPM pH 6.0 และ TC pH 8.0 ทําการทดสอบกับเอนไซม 16 ชนิด คือ ADH, CA, CK, DIA,  

FM, G6PDH, GPI, GPD, IDHP, LDH, MDH, ME, MPI, PGM, PGDH และ IDDH พบยีนที่ควบคุมโปรตีนทั้งหมด 28 ตําแหนง โดยพบวาเนื้อเยื่อที่ไดจาก ตา กลามเนื้อ 

และตับ เปนเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการศึกษา สวนชนิดของสารละลายบัพเฟอรพบวา TCpH8.0 เปนบัพเฟอรที่เหมาะสมในการศึกษาในทุกเอนไซม


