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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ได้จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้
จริงและมีความช านาญในสายวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพนั้น บุคลากรสายสนับสนุนมีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก ทั้งเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน การประสานงานติดต่อเรื่องต่างๆ การ
ควบคุมดูแลระหว่างการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จ 

ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องการ
เพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ปลา จะมีการจัดการเรียนการสอนในฟาร์มสัตว์น้ า โดยมีนักวิชาการ
ประมงเป็นผู้ควบคุมดูแล เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในด้าน
การเพาะเลี้ยง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ า ทั้งแบบวิธีธรรมชาติ เลียนแบบธรรมชาติ และวิธีการฉีด
ฮอร์โมน และการผสมเทียม รวมไปถึงการอนุบาลสัตว์น้ า ซึ่งในกระบวนการขยายพันธุ์สัตว์น้ าโดยการ
ฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมค่อนข้างมีความยุ่งยากซับซ้อน ในด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์ และ
ขั้นตอนการด าเนินการที่ต้องถูกต้องตามหลักการและใช้เวลาในการปฏิบัติที่รวดเร็ว เพ่ือลดการเกิด
อันตรายต่อสัตว์น้ า ดังนั้นนักวิชาการประมงประจ าฟาร์มจึงมีความส าคัญที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์น้ าที่มีความ
สมบูรณ์เหมาะสมที่จะน ามาท าการฉีดฮอร์โมนและผสมเทียม และควบคุมดูแลการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการฉีด
ฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก โดยขั้นตอนและวิธีการในคู่มือฉบับนี้ สามารถใช้ได้กับปลาดุกอุย
และปลาดุกด้าน ซึ่งใช้เป็นตัวแทนปลาในกลุ่มประเภทปลาไข่ติด เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสมให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องทุกครั้งและเ พ่ือลดโอกาสการเกิด
ปัญหาต่างๆ ได้ 
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2. วัตถปุระสงค์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลา

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2. การปฏิบัติงานด้านการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานด้านการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลา

4. ขอบเขตของคู่มือ
คูม่ือการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุกฉบับ

นี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการติดต่อประสานงาน การเตรียมความพร้อม การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์  พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า ขั้นตอนและวิธีการในการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียม รวมไปถึงการ
อนุบาลลูกปลาดุกหลังจากฟักเป็นตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาการประมงประจ าฟาร์มสัตว์น้ า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน
ดังกล่าว 

5. ค าจ ากัดความเบื้องต้น
1. พ่อแม่พันธุ์ปลา หมายถึง ปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง มีความสมบูรณ์เพศ สามารถ

ผสมพันธุ์วางไข่ได้ 
2. Suprefact เป็นชื่อการค้าของฮอร์โมน Buserelin ซึ่งเป็น GnRH analogue ที่สามารถ

กระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง 2 ชนิด คือ Follicle stimulating hormone (FSH) 
ซึ่งท าหน้าที่กระตุ้นให้ไข่สุก และ Luteihizing hormone (LH)  ซึ่งท าหน้าที่กระตุ้นการตกไข่ 

3. การฉีดฮอร์โมน หมายถึง การน าฮอร์โมนสังเคราะห์มาผสมในอัตราและปริมาณที่
เหมาะสมกับปลาแต่ละตัว มาฉีดเข้ากล้ามเนื้อปลาพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเป็นการเร่งการตกไข่และกระตุ้น
การสร้างน้ าเชื้อ 

4. โมทีเลียม (Motilium) เป็นชื่อทางการค้าของ Domperidone ซึ่งเป็นยาที่มีคุณสมบัติเป็น
dopamine antagonist ยับยั้ง dopamine ซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการหลั่งของฮอร์โมน gronadotropin 

5. การผสมเทียมปลา หมายถึง การท าให้เกดิการปฏิสนธิของปลา โดยไม่ต้องมีผสมพันธุ์
ตามธรรมชาติ มนุษย์เป็นผู้น าน้ าเชื้อของปลาเข้าผสมกับไข่ของปลาท าให้ไข่เกิดการปฏิสนธิขึ้น 
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บทที่ 2  
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการ
ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้พ้ืนที่ 200 ไร่ โดยมี

รองอธิการบดีเพชรบุรีเป็นประธาน เพ่ือวางผังแม่บทการใช้ที่ดิน และรองรับโครงการก่อสร้างฟาร์ม
มาตรฐานสาธิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเบื้องต้น
ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2548 เป็นเงิน 8.7 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์
น้ า ฟาร์มนกกระจอกเทศ และระบบสาธารณูปโภค  โดยที่คณะสัตวศาสตร์ฯ เสนอขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมด 
200 ไร่ เพื่อจัดท าโครงการฟาร์มมาตรฐานสาธิตฯ งานวางผังแม่บท กองแผนงาน ได้ด าเนินการวางผัง
แม่บท และได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้พ้ืนที่ 200 ไร่ โดยคณะกรรมการได้ให้ความ
เห็นชอบ ผังแม่บทฟาร์มสาธิต คณะสัตวศาสตร์ฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 

ผังแม่บทการใช้ที่ดินในโครงการฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ประกอบไปด้วย

1. ศูนย์สาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งส่วนบริหารและจัดการฟาร์ม
2. ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
3. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส าหรับฟาร์มโค
4. ฟาร์มสุกร (มีพ้ืนที่กันชนระหว่างฟาร์มโค และฟาร์มสุกร เพ่ือป้องกันโรคระบาด)
5. ฟาร์มสัตว์น้ า
6. ฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มนกกระจอกเทศ
7. แปลงทดลองพืช
8. บริเวณพ้ืนที่พักอาศัยของคนงานในฟาร์ม และเรือนพักรับรอง
บทบาท และภารกิจหลักของฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดังต่อไปนี้   
1. การเรียนการสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. สามารถหารายได้ภายใต้ระเบียบของหน่วยงานในก ากับ
5. บริหารพึ่งตัวเองได้ในก ากับของมหาวิทยาลัย
และในปี พ.ศ. 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ก าหนดโครงสร้างของ 
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หน่วยงานใหม่ โดยรวมส่วนของงานฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าเป็น 
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยยังคงบทบาทและภารกิจเดิมไว้ 

โครงสร้างองคก์ร (Organization chart) 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นโดยมี แบ่งส่วนงาน ออกเป็น 
2 ส่วนงาน ใหญ่ๆ คือ กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มงานฟาร์ม โดยส่วนงานฟาร์ม 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ งานฟาร์มสัตว์น้ า งานฟาร์มปศุสัตว์ และงานฟาร์มพืช โดยมีการจัด
โครงสร้างดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะโครงสร้างองค์กรของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

งานฟาร์มปศุสัตว์ งานฟาร์มสัตว์น้ า งานฟาร์มพืช 

ส านักงานคณบดี 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) 
การบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็นล าดับขั้นโดยมีคณบดี เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารและตัดสินใจสูง
ที่สุด ล าดับถัดมาคือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ก ากับดูแล บริหาร บังคับบัญชา หัวหน้างาน
ฟาร์มสัตว์น้ า หัวหน้างานฟาร์มปศุสัตว์ และหัวหน้างานฟาร์มพืช โดยหัวหน้างานท าหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ควบคุมดูแลแต่ละงาน โดยมีการจัดโครงสร้างดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะโครงสร้างการบริหารของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

คณบดี 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการประมง นักวิชาการเกษตร 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
โครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะ            

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีคณบดี เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารและตัดสินใจสูงที่สุด 
ล าดับถัดมาคือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ก ากับดูแล บริหาร บังคับบัญชา หัวหน้างานฟาร์ม
สัตว์น้ า หัวหน้างานฟาร์มปศุสัตว์ และหัวหน้างานฟาร์มพืช โดยหัวหน้างานท าหน้าที่ เป็น
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ควบคุมดูแลแต่ละงาน โดยทางส่วนฟาร์มสัตว์น้ ามีคนงานจ านวน 1 คน  ส่วน
งานฟาร์มปศุสัตว์มีคนงาน 3 คน และส่วนงานฟาร์มพืชมีคนงาน 1 คน โดยมีการจัดโครงสร้างดังภาพ
ที่ 3 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

นางสาวนุชนาด  สายทอง
นักวิชาการสัตวบาล 

นางสาวพัชรินทร์  สายพัฒนะ
นักวิชาการประมง 

นายธนกฤต เขียวอร่าม 
นักวิชาการเกษตร 

นายอุเทน  มังสา     
คนงาน 

นางสาวธัญมน คงเหลือ 
คนงาน 

นายอ านวย  ทองดี  
คนงาน 

นายค ากร  คุ้มรอด      
คนงาน 

นายประเทือง ฤทธิ์มาก      
คนงาน 

อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  



คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะ

ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการประมง ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับอนุกรมวิธานปลาและสัตว์น้ า ศึกษา 

ส ารวจทางชีววิทยา การประมงในแหล่งน้ าต่างๆ ชนิดของประชากรและอนุประชากรปลาในแหล่งน้ า
ต่างๆ แหล่งและฤดูวางไข่ ศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมของปลาและสัตว์น้ าบางชนิด การอพยพ 
ย้ายถิ่นที่อยู่  การเปลี่ยนแปลงของประชากร วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าในทางเคมีและฟิสิกส์  
วิเคราะห์อาหารธรรมชาติของปลา การก าจัดศัตรูพืชของปลาและสัตว์น้ าตลอดจนสภาพนิเวศวิทยา
เพ่ือบูรณะแหล่งน้ าและการบริหารแหล่งน้ าตามหลักวิชาการประมง เพ่ือให้ได้ผลผลิตทางประมง
สูงสุด และเพ่ือประเมินผลผลิตของธรรมชาติ 

1.2 ศึกษาทดลองเกี่ยวกับประมงตามสภาพลมฟ้าอากาศและสภาพภูมิประเทศของ
ที่ตั้งสถานีการเพาะเลี้ยงหรือผสมเทียมสัตว์น้ าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การผสมและให้อาหารสัตว์น้ า
ให้ได้สัดส่วนถูกต้อง การให้อาหารสัตว์น้ าเพ่ือเร่งอัตราการเติบโตศึกษาทดลองเกี่ยวกับโรคพยาธิและ
ศัตรูของปลาและสัตว์น้ า ตลอดจนวิธีป้องกันรักษาหรือควบคุมโรคที่เกิดขึ้น การเพาะพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้ าอ่ืน ให้มีจ านวนพอเพียงแก่การจ าหน่ายและแจกจ่ายแก่ผู้เลี้ยงสัตว์น้ าการส่งเสริมอาชีพการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อพัฒนางานและอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพ 

1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้และสาธิตเทคนิคการเลี้ยงปลา
และสัตว์น้ าอ่ืนให้แกผู่้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประชาชนทั่วไป ให้ค าปรึกษา แนะน า
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการท างานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
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เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ

4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการประมง
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาประมง 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ
1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาการประมง ด้านการประมง ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และรายวิชาอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุมัติหรือพิจารณาการใช้อุปกรณ์และสถานที่ฟาร์มสัตว์น้ าในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

1.2 สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ 
1.3 งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อรองรับการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ 

และส่วนงานโครงการพัฒนาฟาร์มสัตว์น้ า 
1.4 ศึกษาทดลองเกี่ยวกับประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือผสมเทียมสัตว์น้ าที่มี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ การผสมและให้อาหารสัตว์น้ า พรรณไม้น้ า ส ารวจด้านชีววิทยาของปลา 
1.5 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น เผยแพร่ความรู้และสาธิตเทคนิคการเลี้ยงปลา

และสัตว์น้ าอื่นให้แก่ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประชาชนทั่วไป  ให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.2 วางแผนงานและก ากับดูแล  ควบคุม  สั่งการการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ประจ าฟาร์มสัตว์น้ า 
2.3 จัดท าแผนและด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร ยาเวชภัณฑ์ และดูแล

ควบคุมปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  สุขภาพสัตว์น้ ารวมถึงการบริหารรายรับ 
รายจ่ายฟาร์มสัตว์น้ า 
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกัน และชี้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง ระหว่างทีมงาน

หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการประมง

ให้แก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
4.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ผู้รับบริการได้ทราบ

ข้อมลูความรู้ที่เป็นประโยชน์  
4.3 จัดท าเอกสารทางวิชาการหรือมีผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์และเผยแพร่

ระดับชาติ 
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานด้านสนับสนุนการ

เรียนการสอนในฟาร์มสัตว์น้ ามาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flowchart ดังภาพที ่4 

โดยมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แสดงใน Flowchart มีความหมายดังนี้  

หมายถึง การเริ่มต้นหรือจบ Flowchart (start หรือ End) 

หมายถึง การกระท า (process) 

หมายถึง การข้ึนหน้าใหม่ ในกรณี Flowchart มีความยาว
เกิน 1 หน้า 

หมายถึง ลูกศรแสดงทิศทางการท างาน 

หมายถึง ลูกศรแสดงทิศทางการท างาน 
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ภาพที่ 4 Flowchart ขั้นตอนการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก 

รับเอกสารแผนการสอน (มคอ.3) 

ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินส าหรับสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลา 

สั่งซื้อพ่อแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศ 

เตรียมน้ าสะอาดโดยท าการตกตะกอนและฆ่าเชื้อ 

พักพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์หรือถังไฟเบอร์ 

สูบน้ าเข้าถังเพาะฟักและเปิดออกซิเจน 

ล้างถังเพาะฟัก และต่อระบบระบายน้ า 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดฮอร์โมนและผสมเทียม 

สอนค านวณการผสมฮอร์โมน การฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก 

ท าการชั่งน้ าหนักปลาแต่ละกลุ่มแยกเพศผู้เมีย 
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ภาพที่ 4 Flowchart ขั้นตอนการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก (ต่อ)

เริ่มผสมฮอร์โมนตามสูตรที่ค านวณและฉีดฮอร์โมนปลาครั้งละตัวจนครบทุกตัว 

น าปลาที่ฉีดฮอร์โมนไปใส่ถังพักโดยแยกถังละเพศ 

ผ่าเอาถุงน้ าเชื้อและรีดไข่ปลามาผสมกัน 

ล้างไข่ปลาที่ได้รับการผสมกับน้ าเชื้อแล้วด้วยน้ าเกลือ 

อนุบาลลูกปลาดุกหลังฟักออกจากไข่ 

น าไข่ที่ล้างแล้วไปฟักไข่ 

ปล่อยปลาเอาไว้ 12-16 ชั่วโมง  
เมื่อครบ 12 ชั่วโมง ให้เริ่มตรวจสอบความพร้อมของไข่ 

ถ้าไข่ปลายังไม่พร้อม  
ตรวจสอบไข่ทุกๆ 20 นาที 

จนกว่าจะสามารถรีดไข่ปลาได้ 

ถ้าไข่ปลาพร้อม  
สามารถเริ่มท าการรีดไข่แม่ปลา

ใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้  
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน

1. หลักเกณฑ์วิธีการการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่องการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก 

มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องดังนี้ 
ปลาดุก เป็นปลาในครอบครัว Clariidae ลักษณะโดยทั่วไปเป็นปลาไม่มีเกล็ด ตัวยาวเรียว 

ครีบหลัง ไม่มีกระโดง ครีบท้องยาวเกือบถึงโคนหาง มีอวัยวะช่วยในการหายใจ คือ dendrite ช่วยให้
ปลาดุกมีความอดทนสามารถอยู่พ้นน้ าได้นาน พบทั่วไปบริเวณล าคลอง หนอง บึง ซึ่งมีพันธุ์ไม้น้ าปก
คลุมและมีพ้ืนเป็นดินโคลน (กรมประมง, 2540) หาอาหารตามพ้ืนดิน โดยปกติปลาดุกมีนิสัยว่องไว 
ชอบกินอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ (วิทย์ และคณะ, 2530) ในประเทศไทยที่นิยมน ามาเพาะเลี้ยง
ในอดีตนั้นแต่ เดิมมี  2 ชนิด แต่ที่นิยมในการเพาะเลี้ยงอย่างมากได้แก่  ปลาดุกอุย  (Clarias 
macrocephalus) เป็นปลาพ้ืนบ้านของไทยชนิดไม่มีเกล็ด รูปร่างเรียวยาว มีหนวด 4 เส้นที่ริมฝีปาก 
ผิวหนังมีสีน้ าตาล เนื้อมีสีเหลือง รสชาติอร่อยนุ่มนวล สามารถน ามาปรุงแต่งเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ 
ได้มากมาย ในประเทศไทยมีพันธุ์ปลาดุกอยู่จ านวน 5 ชนิด แต่ที่เป็นที่รู้จักทั่วๆ ไป คือ ปลาดุกอุย
และปลาดุกด้าน (C. batrachus) (ภาพที่ 5) ในอดีตทั้งปลาดุกอุยและปลาดุกด้านได้มีการเพาะเลี้ยง
กันอย่างแพร่หลาย เมื่อมีการน าปลาดุกชนิดใหม่เข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย อธิบดีกรมประมงได้มี
ค าสั่งให้กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดด าเนินการศึกษา 
พบว่าเป็นปลาในตระกูล แคทฟิช เช่นเดียวกับปลาดุกอุย มีถิ่นก าเนิดในทวีปแอฟริกา มีชื่อว่า C. 
gariepinus เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก  สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด มีความ
ต้านทานโรคและสภาพแวดล้อมสูง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2555)  

ภาพที่ 5  เปรียบเทียบลักษณะหัวปลาดุก ส่วนปลายของกระดูกท้ายทอยปลาดุกอุยมีลักษณะโค้งมน 
  (ซ้าย) ส่วนในปลาดุกด้านกระดูกท้ายแหลม (ขวา) 

ที่มา: ประพันธ์ (2543)
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การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก 

พ่อแม่พันธุ์ปลาดุกที่น ามาใช้ควรเป็นปลาที่สมบูรณ์ ไม่บอบช้ าและควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้น
ไป การสังเกตลักษณะปลาเพศเมียที่ดีในการเพาะพันธุ์ดูได้จากส่วนท้องจะอูมเป่ง  ไม่นิ่มหรือแข็ง
จนเกินไป ติ่งเพศจะมีลักษณะกลมมีสีแดง หรือชมพูอมแดง ถ้าเอามือบีบเบาๆ ที่ท้องจะมีไข่ลักษณะ
เป็นเม็ด กลมสี น้ าตาลอ่อนใสไหลออกมา ส่วนปลาดุกเพศผู้จะมีติ่งเพศยาวเรียว มีสีชมพูเรื่อๆ ปลา 
ไม่ควรมีขนาดอ้วนหรือผอมจนเกินไป ขนาดพ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุก ควรมีขนาดน้ าหนักมากกว่า 200 
กรัมขึ้นไป หรือปลาที่มีอายุประมาณ 7-8 เดือน หรือ 1 ปี (ภาพที่ 6) ให้อาหารที่มีคุณภาพดี เพ่ือให้
ปลามีไข่แก่ จะใช้เวลา 3-4 เดือน มีการถ่ายเทน้ าบ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นให้ปลาถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น 
(กรมประมง, 2550) 

ภาพที่ 6  เปรียบเทียบลักษณะเพศของปลาดุก ปลาดุกเพศผู้ติ่งเพศเรียวแหลม (ซ้าย) ปลาดุกเพศเมีย 

  ติ่งเพศกลมมน (ขวา) 

พ่อแม่พันธุ์ปลาดุกหาได้จาก 3 แหล่งใหญ่ ๆ คือ 
1. ซื้อจากตลาด ท าได้เฉพาะบางแห่งเท่านั้น ควรเป็นแหล่งใหญ่ที่เกษตรกรน าปลา

มาจ าหน่ายโดยตรง เพราะจะมีปลาให้เลือกมาก และไม่ช้ า แต่ต้องไปตลาดแต่เช้า และแม่ค้าปลา
มักจะไม่ยอมให้เลือกเพราะเสียเวลา แม่ค้าอีกประเภทหนึ่งที่จะสามารถเลือกปลาได้สะดวกก็คือ 
แม่ค้ารายย่อยที่เอาปลาท้องนามาขาย แต่มีข้อเสียคือความไม่แน่นอนในการมาขาย เนื่องจากต้อง
ขึ้นอยู่กับการจับปลาในแต่ละวัน 

2. ซื้อจากบ่อเลี้ยง โดยติดต่อบ่อที่เลี้ยงปลาดุก และคอยไปคัดเมื่อมีการวิดบ่อ วิธีนี้
ค่อนข้างไม่สะดวก โดยเฉพาะบ่อเลี้ยงที่เลี้ยงปลาดุกเป็นปลาเสริม โดยอาจเลี้ยงรวมกับปลาอ่ืน ๆ เช่น 
ปลาสลิด แม่ปลามักมีไข่แก่จัด ปลามีขนาดใหญ่มาก แต่ถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกล้วน แม่ปลามักจะอ้วน
เกินไป ตัวค่อนข้างเล็ก ไข่ไม่แก่จัด สังเกตได้จากผนังท้องหนา ต่ิงเพศค่อนข้างแฟบ ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะเลี้ยงหนาแน่น และให้อาหารมากเกินไป 
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3 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เอง เป็นวิธีที่ดีที่สุด แตก่็มีเพียงไมก่ี่ฟาร์ม ที่เลี้ยงพ่อแมพั่นธุ์เอง 
อาจเป็นเพราะไม่มีที่ขุดบ่อ และต้นทุนสูง การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เองจะท าให้ได้แม่ปลาตามปริมาณที่
ต้องการ สะดวกต่อการวางแผนการเพาะพันธุ์ นอกจากนั้นยังสามารถคัดปลาที่มีลักษณะดี เช่น โตเร็ว
เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ (สบาย, ม.ป.ป.)

อุปกรณ์และวิธีการผสมเทียม

 1. พ่อแม่พันธุ์ปลา

2. ฮอร์โมนต่อมใต้สมองปลา หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ

3. โกร่งบดต่อมใต้สมอง

4. เข็มฉีดยา เบอร์ 24

5. เครื่องชั่งน้ าหนัก สามารถชั่งได้ถึงจุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง

6. ภาชนะส าหรับผสมไข่ปลากับน้ าเชื้อ ได้แก่ กะละมังพลาสติก และขนไก่

7. น้ าเกลือและน้ ากลั่น

8. อุปกรณ์ในการฟักไข่ปลา เช่น กระชัง อวนมุ้งฟ้า
9. อุปกรณ์ในการอนุบาลลูกปลา

ชนิดและวิธีการฉีดฮอร์โมน 
ฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดเร่งให้แม่ปลาดุกมีไข่แก่เพ่ือที่จะรีดไข่ผสมกับน้ าเชื้อนั้นมีหลายชนิด 

ซึ่งสามารถแยกได้ ดังนี้  
1. ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland)

ได้แก่ ต่อมใต้สมองปลาชนิดต่างๆ เช่น ต่อมใต้สมองปลาจีน ปลาโรฮู่ ปลาสวาย 
ปลาไน เป็นต้น มีหน่วยความเข้มข้นคือโดส ซึ่งมีสูตรการค านวณ คือ  

โดส = น้ าหนักปลาที่เก็บต่อม/น้ าหนักของปลาที่จะฉีดฮอร์โมน 
การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาดุกอุย โดยใช้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองจะต้องฉีด 2 

ครั้ง ครั้งแรกฉีดที่ระดับความเข้มข้น 1 โดส ทิ้งระยะ ห่าง 6 ชั่วโมง จึงฉีดครั้งที่สองที่ระดับความ
เข้มข้น 2 โดส หลังจากนั้นประมาณ 9 - 10 ชั่วโมง เมื่อสังเกตเห็นว่ามีไข่ตกออกมาจากช่องท้องของ
แม่ปลาบางตัวแล้ว จึงรีดไข่ผสมกับน้ าเชื้อได้ การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาดุกเทศ สามารถใช้
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองฉีดเร่งให้แม่ปลามีไข่สุก โดยใช้ความเข้มข้นของฮอร์โมนได้เช่นเดียวกับการ
ฉีดปลาดุกอุย แต่ระยะเวลาการรีดไข่ หลังการฉีดเข็มสองจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งต่างจาก
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ปลาดุกอุย 5-6 ชั่วโมง การใช้ต่อมใต้สมองฉีด เร่งให้แม่ปลาวางไข่ อาจใช้ร่วมกับฮอร์โมนสกัดเพ่ือให้
การฉีดไข่สะดวกขึ้น โดยใส่ฮอร์โมนสกัดในระดับ ความเข้มข้น 100-300 I.U./แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. 
ร่วมกับการใช้ต่อมใต้สมองในอัตราเท่าเดิม ส่วนปลาเพศผู้ สามารถกระตุ้นให้มีน้ าเชื้อมากขึ้น โดยใช้
ต่อมใต้สมองที่ระดับความเข้มข้น 0.5 โดส ฉีดให้กับพ่อปลา พร้อมกับการฉีดฮอร์โมนให้กับแม่ปลา
ครั้งที่สอง  

2. ฮอร์โมนสกัด (Extract hormone) มีหน่วยความเข้มข้นเป็น International
Unit (I.U.) 

ได้แก่ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลา
ดุกอุย โดยใช้ฮอร์โมนสกัด (HCG) สามารถฉีดเร่งให้แม่ปลามีไข่สุกได้โดยการฉีดครั้งเดียว ที่ระดับ
ความเข้มข้น 3,000-5,000 I.U./แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอร์โมนสกัดเป็นเวลาประมาณ          
15-16(1/2) ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสมน้ าเชื้อได้ การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาดุกเทศ โดยใช้ฮอร์โมน
สกัด (HCG) ฉีดเร่งให้แม่ปลามีไข่สุกได้ โดยการฉีดครั้งเดียวเหมือนกับปลาดุกอุยที่ระดับความเข้มข้น 
2,000 -4,000 I.U./แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอร์โมนเป็นเวลาประมาณ 9(1/2)-11 ชั่วโมง 
สามารถรีดไข่ผสมเทียมได้ ในเพศผู้การกระตุ้นให้พ่อพันธุ์มีน้ าเชื้อมากขึ้นโดยการฉีดฮอร์โมนสกัดครั้ง
เดียวที่ระดับความเข้มข้น 200 – 400 I.U./พ่อปลาน้ าหนัก 1 กก. ประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนผ่าเอาถุง
น้ าเชื้อออกมาใช้ในการผสมเทียม  

3. ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Synthetic hormone)

ได้แก่ LHRHa หรือ LRH-a มีหน่วยความเข้มข้น เป็นไมโครกรัม (µg) ซึ่งในการฉีดกับปลา
ดุก ต้องใช้ร่วมกับโดมเพอริโดน (Domperidone) หรือมีชื่อทางการค้าว่าโมทีเลียม (Motilium) ซึ่งมี
หน่วยเป็น มิลลิกรัม (mg) ขนาดที่มีขายโดยทั่วไปคือ เม็ดละ 10 มิลลิกรัม การฉีดฮอร์โมนผสมเทียม
ปลาดุกอุยโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ สามารถฉีดเร่งให้แม่ปลาดุกอุยมีไข่สุกได้ โดยการฉีดครั้งเดียวที่
ระดับความเข้มข้น 20-30 ไมโครกรัม/แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. ร่วมกบัการใส่โดมเพอริโดนที่ระดับความ
เข้มข้น 5 มิลลิกรัม/แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นี้เป็นเวลาประมาณ  16 
ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสมน้ าเชื้อได้ การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาดุกเทศ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
สามารถฉีดเร่งให้แม่ปลาดุกเทศมีไข่สุกได้  โดยการฉีดครั้งเดียวที่ ระดับความเข้มข้น  15-30 
ไมโครกรัม/แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. ร่วมกับการใส่โดมเพอริโดนที่ระดับความเข้มข้น  5 มิลลิกรัม/         
แม่ปลาน้ าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เป็นเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสม
น้ าเชื้อได้ ในปลาเพศผู้การกระตุ้นให้พ่อพันธุ์มีน้ าเชื้อมากขึ้น โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ระดับ
ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัม/พ่อปลาน้ าหนัก 1 กก. ร่วมกับโดมเพอริโดน 5 มิลลิกรัม/พ่อปลาน้ าหนัก 
1 กก. ก่อนผ่าถุงน้ าเชื้อประมาณ 10 ชั่วโมง 
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ต าแหน่งที่ฉีดฮอร์โมน 

การฉีดฮอร์โมนปลาดุกนั้น ต าแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือ บริเวณกล้ามเนื้อใต้ครีบหลังส่วน
ต้น เหนือเส้นข้างตัว โดยใช้เข็มเบอร์ 22-24 แทงเข็มเอียงท ามุมกับล าตัวประมาณ 30 องศา แทงลึก
ประมาณ 1 นิ้ว (2 เซนติเมตร) ในกรณีที่ต้องฉีดสองครั้ง ควรฉีดครั้งที่สองสลับข้างกับการฉีดครั้งแรก
หลังจากฉีดฮอร์โมนปลาดุกแล้ว ขังในภาชนะที่มีระดับน้ าเพียงท่วมหลังพ่อแม่พันธุ์ปลาเท่านั้น เพราะ
ถ้าใส่น้ ามากเกินไปปลาจะบอบช้ ามาก (กรมประมง, 2550)

การรีดไข่ผสมน้ าเชื้อ 

การเพาะพันธุ์ปลาดุกในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการผสมเทียม เพราะเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตได้
ดีกว่า มีความชัดเจนมั่นใจได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการค้า การผสมเทียม
ปลาดุก โดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ถูกแบ่งออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน (ในขั้นตอนการผสมน้ าเชื้อกับไข่) 
แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปดังนี้ 

วิธีที่ 1 เรียกว่าการผสมแบบแห้ง 
 โดยการรีดไข่ปลาจากท้องแม่พันธุ์ใส่ภาชนะที่แห้งสนิทและผสมน้ าเชื้อลงไปโดยไม่มี

การเจือจางด้วยน้ าหรือสารละลายใดๆ วิธีนี้มีข้อดีที่ป้องกันไม่ให้น้ าหรือสารละลายเข้าไปในเม็ดไข่     
แต่มขี้อเสียคือสเปิร์มที่ไม่สามารถว่ายเข้าผสมไปในไข่ได้ทันจะตาย 

วิธีที่ 2 เรียกว่าการผสมแบบเปียก 
โดยการผสมไข่กับน้ าเชื้อในภาชนะพร้อมกับเติมน้ าสะอาดลงไปในปริมาณใกล้เคียง

กับไข่จนเหลว ข้อดีคือช่วยให้การเคลื่อนที่ของสเปิร์มเข้าผสมไข่ได้สะดวกขึ้นกว่าแบบแห้ง ข้อเสียใน
กรณีที่สเปิร์มยังไม่เข้าสู่เม็ดไข่ แต่น้ าที่ผสมลงไปเข้าสู่เม็ดไข่จนอ่ิมตัวก่อนท าให้ช่องไมโครไพล์ปิด 
(ช่องเปิดส าหรับให้สเปิร์มเข้าฝังตัว) ก่อนที่สเปิร์มจะเข้าไป ท าให้ไข่เสียเพราะไม่ได้รับการผสม 

วิธีที่ 3 แบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง  
เป็นการผสมไข่กับน้ าเชื้ อ โดยเอาข้อดี  แบบที่  1 และ 2 มารวมกัน  โดยมี

ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. เช็ดภาชนะและตัวปลาให้แห้งสนิท แล้วจึงรีดไข่ปลาลงในภาชนะ

2. น าน้ าเชื้อใส่ถ้วยแก้วผสมน้ าเกลือความเข้มข้น 0.3-0.6 เปอร์เซ็นต์ ลงไป
เล็กน้อยเพ่ือให้น้ าเชื้อเหลวขึ้นและน าไปผสมกับไข่อย่างรวดเร็ว (ภายใน 3-5 นาที) 

3. ขณะผสมไข่กับน้ าเชื้อ เติมน้ ากลั่นบริสุทธิ์ลงไปตามความเหมาะสมกับ
ปริมาณไข ่
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4. ให้เวลาสเปิร์มเข้าผสมกับไข่ 1-3 นาที ก่อนล้างไข่ 1-3 ครั้ง และน าไปฟัก
(ยกเว้นไข่ปลาดุกรัสเซียไม่ควรล้างเพราะจะท าให้ไข่จับเป็นก้อนเมื่อใส่น้ า) 

ดังนั้นโดยทั่วไปการผสมแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งให้ผลการปฏิสนธิได้ดีที่สุด  แต่จะต้อง
ค านึงถึงประเภทของไข่ปลาด้วยและการใช้น้ าเกลือ 0.3-0.6 เปอร์เซ็นต์ (ประเภทไม่มีกลูโคสเพราะ
เป็นอาหารเชื้อรา) ช่วยยืดอายุสเปิร์มให้นานขึ้นสามารถเข้าผสมกับไข่ได้ทั่วถึง (กฤษฎิ์, ม.ป.ป.)

การฟักไข่ 
ไข่ปลาดุกอุยเป็นไข่ติด ไข่ที่ดีควรมีลักษณะกลม มีน้ าตาลเข้ม ไข่ของปลาดุกเทศก็เป็นไข่ติด 

เช่นเดียวกับปลาดุกอุย ไข่ที่ดีควรมีลักษณะกลมและมีสีเขียวเข้ม น าไข่ปลาดุกที่ได้รับการผสมกับ
น้ าเชื้อแล้วไปฟัก โดยโรยไข่บนผ้ามุ้งฟ้าเบอร์ 20 ที่ขึงตึงที่ระดับต่ ากว่าผิวน้ าประมาณ  5-10 
เซนติเมตร (กรมประมง, 2550)

2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
1. การสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกจะต้องเลือกปลาที่มีความพร้อมและสมบูรณ์เพศ และอาจ

ต้องติดต่อฟาร์มล่วงหน้าก่อน เพราะในบางฟาร์มการจับปลาขึ้นขายอาจไม่ตรงกับช่วงที่เราจะสั่งซื้อ
ท าให้ได้ปลาเร็วเกินไปหรือล่าช้าเกินไป อาจส่งผลให้แผนการเรียนการสอนมีปัญหาได้ 

2. ช่วงของการพักพ่อแม่ปลาไว้ในบ่อพักหลังการจัดส่ง ในช่วงนี้ปลาจะมีความบอบช้ าและ
อาจตายได้ จะต้องหมั่นสังเกตลักษณะอาการ เช่น บาดแผลมีเชื้อราหรือไม่ ปลากินอาหารหรือไม่ 
ปลาลอยหัวหรือไม่ และใส่ยารักษาตามอาการ 

3. การติดตั้งระบบให้อากาศและระบบน้ าทิ้งจะต้องคอยควบคุมดูและและแนะน านักศึกษา
ด้วยว่าความเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนไข่จ านวนปลาหรือไม ่

4. การค านวณฮอร์โมนจะต้องควบคุมเวลานักศึกษาให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ควร
เกิน 30 นาที เนื่องจากปลาถูกน าขึ้นมาพักไว้ในถังที่มีขนาดเล็กลง และจ านวนปลาต่อถังมีความ
หนาแน่น 

5. ขั้นตอนในการฉีดฮอร์โมนจะต้องระมัดระวังโดยต้องมีการดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เนื่อง
นักศึกษายังไม่มีความช านาญในการจับปลาอาจเกิดอันตรายจากการถูกทิ่มแทงได้เนื่องจากปลาดุก
เป็นปลาที่มีเงี่ยงแหลมคมมาก 

6. การรีดไข่และรีดน้ าเชื้อต้องระมัดระวังไม่ให้มีน้ าปนลงไปในไข่ เพราะจะท าให้ไข่ไม่เกิด
การผสมและท าให้ไข่เสียได้ 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและผสม 
เทียมปลาดุก 

ล าดับที่ กิจกรรม รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 รับเอกสารแผนการ

สอน (มคอ.3)  
รับเอกสารแผนการสอน
(มคอ.3) จากอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา 

นักวิชาการประมง ก่อนเปิดภาค
การศึกษาอย่าง
น้อย 1 เดือน 

2 ขออนุมัติจัดซื้อและ
เบิกจ่ายเงินส าหรับ
สั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลา 

สืบราคาหรือประเมิน
ราคาพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก
และท าเรื่องขออนุมัติ
จัดซื้อและเบิกจ่ายเงิน 

นักวิชาการประมง ก่อนเรียน อย่าง
น้อย 1 เดือน 

3 สั่งซื้อปลาพ่อแม่พันธุ์ที่
มีความสมบูรณ์เพศ 

สั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก  
ที่มีสภาพสมบูรณ์ มี
ลักษณะที่ดี 

นักวิชาการประมง ก่อนเรียน 
2 สัปดาห์ 

4 เตรียมน้ าสะอาดโดย
ตกตะกอนและฆ่าเชื้อ 

น าน้ าดิบขึ้นมาใส่บ่อพัก
น้ า ตกตะกอนด้วยสารส้ม 
และฆ่าเชื้อโรคด้วย
คลอรีน 

นักวิชาการประมง
และคนงานประมง 

ก่อนเรียน 
2 สัปดาห์ 

5 พักพ่อแม่พันธุ์ในบ่อ
ซีเมนต์หรือถังไฟเบอร์ 

พักปลาในบ่อที่มีน้ า
สะอาด มีการให้อากาศ
และอาหาร 2 มื้อต่อวัน 

นักศึกษา หรือ 
คนงานประมง 

ก่อนเรียน 
1 สัปดาห์ 

6 ล้างถังเพาะฟัก และ
ต่อระบบระบายน้ า 

ท าความสะอาดถัง
ตะแกรงมุ้งฟ้าส าหรับให้
ไข่ติด และต่อระบบ
ระบายน้ า 

นักศึกษา หรือ 
คนงานประมง 

ก่อนเรียน 
1 สัปดาห์ 
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ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและผสม 
เทียมปลาดุก (ต่อ) 

ล าดับที่ กิจกรรม รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
7 สูบน้ าเข้าถังเพาะฟัก

และเปิดออกซิเจน 
สูบน้ าที่ฆ่าเชื้อแล้วและ
คลอรีนสลายไปหมดแล้ว
มาใส่ในถังเพาะฟัก 

นักวิชาการประมง ก่อนเรียน อย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง 

8 จัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การฉีดฮอร์โมนและ
ผสมเทียม 

จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
ผสมฮอร์โมน ฉีด
ฮอร์โมน และผสมเทียม
ปลาดุก 

นักวิชาการประมง ก่อนเรียน อย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง 

9 ท าการชั่งน้ าหนัก 
ปลาแต่ละกลุ่ม 
แยกเพศผู้เมีย 

คัดพ่อแม่ปลาดุกท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงมาชั่ง
น้ าหนักโดยบันทึก
น้ าหนักแต่ละเพศและ
แยกปลาไว้เพศละถัง 

นักศึกษา และ 
คนงานประมง 

20 นาที 

10 สอนค านวณการผสม
ฮอร์โมน การฉีด
ฮอร์โมนและการผสม
เทียม 

แนะน าวัสดุอุปกรณ์ 
สอนการค านวณฮอร์โมน 
ขั้นตอนการผสมฮอร์โมน 
การฉีดฮอร์โมนและการ
ผสมเทียมฮอร์โมน 

อาจารย์ผู้สอนและ 
นักวิชาการประมง 

30 นาที 

11 เริ่มผสมฮอร์โมนตาม
สูตรที่ค านวณและฉีด
ฮอร์โมนปลาครั้งละ
ตัวจนครบทุกตัว 

เริ่มผสมฮอร์โมนตาม
สูตรที่ค านวณและฉีด
ฮอร์โมนปลาครั้งละตัว
จนครบทุกตัว 

นักศึกษา 1 ชั่วโมง 

12 น าปลาที่ฉีดฮอร์โมน
ไปใส่ถังพักโดยแยกถัง
ละเพศ

น าปลาที่ฉีดฮอร์โมนแล้ว
ไปพักในถังที่มีน้ าสะอาด 
โดยแยกถังละเพศ ให้
อากาศและปิดปากถัง 

นักศึกษา และ 
คนงานประมง 

10 นาที 

13 ปล่อยปลาเอาไว้ 12-
16 ชั่วโมง เมื่อครบ 

ปล่อยปลาเอาไว้ 12-16 
ชั่วโมง เมื่อครบ 12 

นักศึกษา และ 
นักวิชาการประมงหรือ 

10 นาที 
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ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมปฏิบัติการการฉีดฮอร์โมนและผสม
เทียมปลาดุก (ต่อ) 

ล าดับที่ กิจกรรม รายละเอียดของงาน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 
12 ชั่วโมง ให้เริ่ม
ตรวจสอบ ความ
พร้อมของไข่

ชั่วโมง ให้เริ่มตรวจสอบ 
ความพร้อมของไข่ 
ถ้าไข่ปลายังไม่พร้อม  
ตรวจสอบไข่ทุกๆ 20 นาที 
จนกว่าจะสามารถรีดไข่
ปลาได้ ถ้าไข่ปลาพร้อม 
สามารถเริ่มท าการรีดไข่
แม่ปลาใส่ภาชนะท่ีเตรียม
ไว้  

คนงานประมง 

14 ผ่าเอาถุงน้ าเชื้อและ
รีดไข่ปลามาผสมกัน 

เมื่อปลาพร้อมให้น าปลา
เพศผู้มาผ่าเอาถุงน้ าเชื้อ
มาผสมกับไข่ปลาเพศเมีย
ที่รีดใส่กะละมัง ที่ละ 2 คู่ 

นักศึกษา โดยมี 
นักวิชาการประมงเป็น
ผู้ควบคุม 

20 นาที 

15 ล้างไข่ปลาที่ได้รับ
การผสมกับน้ าเชื้อ
แล้วด้วยน้ าเกลือ 

ล้างไข่ปลาที่ได้รับการผสม
กับน้ าเชื้อแล้วด้วยน้ าเกลือ 
จ านวน 3 ครั้งต่อกะละมัง
ต่อ 2 คู่ 

นักศึกษา โดยมี 
นักวิชาการประมงเป็น
ผู้ควบคุม 

5 นาที 

16 น าไข่ที่ล้างแล้วไป 
ฟักไข่

น าไข่ที่ล้างแล้วไปโรยให้
ทั่วตะแกรงในบ่อเพาะฟัก
เพ่ือให้ไข่ฟักเป็นตัว 

นักศึกษา โดยมี 
นักวิชาการประมงเป็น
ผู้ควบคุม 

10 นาที 

17 อนุบาลลูกปลาดุกท่ี
ฟักออกจากไข่

ให้อาหารหลังจากถุงไข่
แดงลูกปลายุบ โดยให้เป็น
ไข่แดงต้มบด 2-3 วัน 
หลังจากนั้นให้เป็นไรแดง
จนลูกปลาอายุครบ 1 
เดือนให้ย้ายลงบ่อเลี้ยง
ต่อไป 

นักศึกษา โดยมี 
นักวิชาการประมงเป็น
ผู้ควบคุม 

1 เดือน 
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2. เทคนิคการปฏิบัติงาน

1. แจ้งอีเมลแบบฟอร์ม Google from ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชา จะต้องยื่นแบบฟอร์มออนไลด์ผ่านทาง https://goo.gl/forms/pmNp 
lUQ2RTF KdKEo2 เพ่ือแจ้งความประสงค์การขอใช้สัตว์ ความประสงค์การขอใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
ส่งแผนการสอน(มคอ.3) ก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือท าการศึกษาและ
ทราบข้อมูลสัปดาห์ที่จะจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการฉีดฮอร์โมนและการผสมเทียมปลาดุก  และ
ท าการตรวจเช็คและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

2. ท าการสืบราคาหรือประเมินราคาพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกจากฟาร์มเอกชนที่จะสั่งซื้อ และ
จ านวนที่จะใช้งานในการจัดการเรียนการสอน เมื่อได้ปริมาณและราคาที่ต้องการแล้ว ท าบันทึก
ข้อความเรื่องขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินโดยท าเสนอขออนุมัติจากคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรหรือรองคณบดีฝ่ายบริหาร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้ท าเรื่องยืมเงินที่เจ้าหน้าที่
การเงินและพัสดุประจ าคณะวิชา 

3. สั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก  ก่อนสัปดาห์ที่จะท าการจัดการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ จาก
ฟาร์มเอกชน เช่น ฟาร์มคุณละเมียด ศรีส าอาง  โทร 083-0699094  หรือฟาร์มอ่ืนๆ ที่มีปลาดุก
ในช่วงอายุที่เหมาะสม มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะผสมพันธุ์ โดยทางฟาร์มจะนัดวันมาส่งหลังจาก
ติดต่อประมาณ 1 สัปดาห์  

ตัวอย่างการพิจารณาและสั่งปลาดุกที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ในการฉีดฮอร์โมน
และผสมเทียม จะต้องดูจากต้องมีสภาพสมบูรณ์เพศและมีลักษณะที่ดี ลักษณะปลาเพศเมียที่ดีในการ
เพาะพันธุ์ดูได้จากส่วนท้องจะอูมเป่ง ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ติ่งเพศจะมีลักษณะกลมมีสีแดง หรือ
ชมพูอมแดง ถ้าเอามือบีบเบาๆ ที่ท้องจะมีไข่ลักษณะเป็นเม็ดกลมสีน้ าตาลอ่อนใสไหลออกมา ส่วน
ปลาดุกเพศผู้จะมีติ่งเพศยาวเรียว มีสีชมพูเรื่อๆ ขนาดพ่อแม่พันธุ์ปลาดุก ต้องเป็นปลาที่มีขนาดความ
ยาวเกินกว่า 20 เซนติเมตร ขึ้นไป หรืออายุต้องไม่ต่ ากว่า 11 เดือน  

4. สูบน้ าดิบจากบ่อดิน 5 ไร่ ในฟาร์มสัตว์น้ า ขึ้นมาใส่ในบ่อปูนขนาด 24 ตัน (ภาพที่7) ท า
การตกตะกอนสิ่งแขวนลอยในน้ าด้วยสารส้ม ทิ้งไว้ 1 วัน หลังจากนั้นท าการฆ่าเชื้อโรคและปรสิต
ต่างๆ ด้วยคลอรีนผง ในอัตราความเข้มข้น 20 ppm ท าการเตรียมน้ าก่อนการจัดการเรียนการสอน 2 
สัปดาห์ เพราะคลอรีนจะสลายไปใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 

ในกรณีที่ต้องการใช้น้ าก่อนก าหนดโดยยังมีคลอรีนตกค้างอยู่ในน้ า  สามารถท าได้โดยใช้ 
โซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium thiosulfate) ละลายในน้ าที่มีคลอรีน ในอัตราส่วนประมาณ 5-7 เท่า 
ของปริมาณคลอรีนที่ตกค้างอยู่ 

https://goo.gl/forms/pmNp%20lUQ2RTF%20KdKEo2
https://goo.gl/forms/pmNp%20lUQ2RTF%20KdKEo2
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ภาพที่ 7  บ่อ 24 ตัน ส าหรับเตรียมน้ าสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 

5. พักปลาที่มาส่งในบ่อที่มีน้ าสะอาด โดยใส่น้ าในปริมาณไม่มากนักแค่พอท่วมตัวปลา
(ภาพที่ 8) ทั้งนี้เพราะหากปล่อยพักในอวนเปลหรือในภาชนะท่ีมีน้ ามากไป ปลาจะท าร้ายกันเอง หรือ
เกิดบาดแผล บอบช้ า เนื่องจากเง่ียงของปลา ในบ่อพักมีการให้อากาศตลอด 24 ชั่วโมง และให้อาหาร
ปลาดุกส าเร็จรูป  2 มื้อต่อวัน ในกรณีที่ปลามีบาดแผลจากการขนส่งให้ใส่เกลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ และ
ยาเหลืองหรือออกซีเตตร้าซัยคลิน 10 กรัมต่อน้ า 1 ตัน ลงไปในบ่อพักปลาด้วย  

ภาพที่ 8  บ่อพักปลาดุกพ่อแม่พันธุ์ 
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6. ท าความสะอาดถังพลาสติกส าหรับฟักไข่ปลาดุก ล้างขัดตะแกรงมุ้งฟ้าให้สะอาด เพ่ือใช้
เป็นวัสดุส าหรับให้ไข่ติด เนื่องจากปลาดุกเป็นปลาที่ไข่ติดกับวัสดุ ดังนั้นความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์
จึงมีความส าคัญในการเพาะฟักไข่ปลาดุกให้มีอัตราฟักสูง และล้างท าความสะอาดหินเพ่ือน ามาทับบน
ตะแกรงป้องกันตะแกรงลอยเหนือผิวน้ า โดยในกรณีที่วัสดุผ่านการใช้งานมาแล้วหรือมีความสกปรก
สามารถแช่ด้วยน้ าผสมด่างทับทิมในการแช่ฆ่าเชื้อ ในอัตรา 0.5-1 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ประมาณ 10-20 
นาท ีและต่อระบบให้อากาศและระบบระบายน้ าทิ้ง (ภาพท่ี 9)   

ภาพที่ 9  เตรียมอุปกรณ์และระบบระบายน้ าในถังฟักไข่ 

7. สูบน้ าสะอาดที่ได้ตกตะกอนสารแขวนลอยด้วยสารส้มและฆ่าเชื้อในน้ าด้วยคลอรีนผง
ในอัตราความเข้มข้น 20 ppm โดยน้ าถูกพักไว้จนคลอรีนสลายไปหมดแล้วมาใส่ในถังเพาะฟักไข่ ท า
การเปิดระบบลมเพ่ือเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ า และเปิดระบบน้ าให้มีการหมุนเวียนของน้ าในระบบ 
(ภาพที่ 10) ระบบน้ าทิ้งนี้จะช่วยก าจัดของเสีย สารอินทรีย์และคราบไขมันในระหว่างที่ท าการฟักไข่
ปลาดุก 
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ภาพที่ 10  สูบน้ าสะอาดใส่ในถังเพาะฟักไข่ และท าการเปิดระบบน้ าให้มีการหมุนเวียน 

8. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการผสมฮอร์โมน ฉีดฮอร์โมน และผสมเทียมปลาดุก ประกอบไปด้วย
ยาเม็ดโมทเีลียม ฮอร์โมนสังเคราะห์ Suprefact น้ ากลั่น โกร่งบดยา หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยาเบอร์ 24 
ชุดผ่าตัด  ขนไก่ กะละมังเคลือบ น้ าเกลือ และอวนมุ้งฟ้า (ภาพที่ 11)  

ภาพที่ 11 อุปกรณ์ส าหรับฉีดฮอร์โมนปลาดุก 
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9. คัดพ่อแม่ปลาดุกที่สมบูรณ์แข็งแรงมาชั่งน้ าหนักโดยบันทึกน้ าหนักแต่ละเพศและแยก
ปลาไว้เพศละถัง (ภาพที่ 12)  ปลาเพศผู้ ที่บริเวณใกล้ช่องทวารที่มีอวัยวะลักษณะเป็นติ่งเนื้อเรียว
ยาวยื่นออกมา ล าตัวปลามีลักษณะเรียวยาว ปลาเพศเมียที่บริเวณใกล้ช่องทวารมีอวัยวะแสดงเพศ
เหมือนกัน แต่ลักษณะติ่งเนื้อกลมมน และในฤดูวางไข่ ส่วนท้องจะอูมเป่งกว่าปกติ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้
ชัดว่าเป็นลักษณะของฝักไข่ที่เจริญเต็มที่ ถ้าเอามือบีบเบาๆ ที่ท้องของตัวเมีย จะมีไข่ออกมาพ่อแม่
ปลาดุกท่ีใช้ในการฉีดฮอร์โมน ควรมีขนาด 20-30 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีน้ าหนัก 200 กรัม ขึ้นไป  

กรณีศึกษาเพ่ือน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการค านวณฮอร์โมนที่จะผสมในล าดับต่อไป มีปลาดุก
เพศเมีย จ านวน 25 ตัว น้ าหนักรวม 10 กิโลกรัม และปลาดุกเพศผู้ จ านวน 25 ตัว น้ าหนักรวม 10 
กิโลกรัม 

ภาพที่ 12  ถังส าหรับพักปลาที่แยกเพศและชั่งน้ าหนักรวมแล้ว

10. แนะน าวัสดุอุปกรณ์สอนการค านวณฮอร์โมน ขั้นตอนการผสมฮอร์โมน การฉีดฮอร์โมน
และการผสมเทียม ให้กับนักศึกษา

10.1 การเตรียมฮอร์โมน 
 ฮอร์โมนสังเคราะห์ Suprefact เป็นยาน้ าบรรจุขวด ขนาด 10 มิลลิลิตร มีตัว

ยา 10,000 ไมโครกรัม เตรียมขวดแก้วหรือขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 15-20 มิลลิลิตร ที่มีจุกปิดสนิท 
ล้างและต้มในน้ าเดือดให้สะอาด เตรียมเข็มและหลอดฉีดยา ขนาด 1 มิลลิลิตร ที่ล้างสะอาดและต้ม
ให้น้ าเดือดนาน 10 นาที เช่นกัน จากนั้นใช้เข็มและหลอดฉีดยาดูดฮอร์โมน 1  มิลลิลิตร ใส่ลงในขวด
ที่เตรียมไว้แล้ว เติมน้ ากลั่นลงไป 9 มิลลิลิตร ปิดจุกเขย่าให้เข้ากันก่อนน าไปใช้ ส่วนฮอร์โมนที่เหลือ
ปิดจุกให้แน่นน าไปเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 oC  เมื่อฮอร์โมนที่ผสมถูกใช้ไปหมดแล้วก็สามารถน าส่วน
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ที่เก็บไว้มาผสมใช้ได้อีก ฮอร์โมนที่เจือจางแล้วมีปริมาตรรวม 10 มิลลิลิตร มีฮอร์โมนอยู่ทั้งหมด 
1,000 ไมโครกรัม หรือมีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  

10.2 การค านวณฮอร์โมน 
ตัวอย่างการค านวณฮอร์โมน ปลาดุกเพศเมียใช้ฮอร์โมนความเข้มข้น 20 

ไมโครกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม ถ้ามีปลาเพศเมียทั้งหมด 10 กิโลกรัม 
 10.2.1 หาความเข้มข้นของฮอร์โมน 

มีปลาดุกเพศเมีย 10 กิโลกรัม ใช้อัตราการฉีดฮอร์โมน 20 ไมโครกรัมต่อ
น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม เพราะฉะนั้นต้องใช้ฮอร์โมนทั้งหมด 20 x 10 เท่ากับ 200 ไมโครกรัม 

 10.2.2 หาปริมาณของฮอร์โมน 
ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆ ดังนี้ 

ความเข้มข้นของฮอร์โมน 1,000 ไมโครกรัม มีอยู่ในสารละลาย 10 มิลลิลิตร 
ถ้าต้องการความเข้มข้นของฮอร์โมน 200 ไมโครกรัม มีอยู่ในสารละลาย = 10 x 200   = 2 

 1,000 
ดังนั้น ต้องใช้ฮอร์โมนปริมาตรเท่ากับ 2 มิลลิลิตร 

 10.3 ยาเสริมฤทธิ์ (โมทีเลียม) 
ใช้ 10 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม ปลาเพศเมียหนัก 10 กิโลกรัม 

ดังนั้นต้องใช้ยาเสริมฤทธิ์  (โมทีเลียม) 100 มิลลิกรัม หรือเท่ากับยา 10 เม็ด 
10.4 ตัวท าละลาย (น้ ากลั่น) 

ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆ ดังนี้ 
ในการสารละลายฉีดเข้าตัวปลาจะใช้ 1 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม  
ปลาเพศเมียหนัก 10 กิโลกรัม จะใช้สารละลาย = 10 กิโลกรัม x 1 มิลลิลิตร   = 10 มิลลิลิตร 

     1 กิโลกรัม 
แต่จะต้องเอาปริมาณสารละลายที่ค าณวนได้ ไปลบด้วยปริมาณฮอร์โมนที่ค านวณไว้ในข้อ10.2.2 
ดังนั้นต้องใช้ตัวท าละลายทั้งหมด 10 - 2 มิลลิลิตร เท่ากับ 8 มิลลิลิตร 

10.5 การค านวณอัตราส่วนสารละลายฮอร์โมนที่จะใช้ฉีดแม่ปลาแต่ละตัว 
เมื่อเราเตรียมสารละลายฮอร์โมน 200 ไมโครกรัม ในปริมาตร 10 มิลลิลิตร

ไว้แล้ว จะต้องค านวณปริมาตรสารละลายฮอร์โมนที่จะใช้ฉีดให้แม่ปลาแต่ละตัว ทั้งนี้ เพราะแม่ปลามี
น้ าหนักตัวไม่เท่ากัน ดังนั้นปริมาตรสารละลายฮอร์โมนที่จะใช้จึงแตกต่างกัน โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 

ตัวที่ 1 น้ าหนักตัว 0.5 กิโลกรัม ต้องฉีดสารละลายฮอร์โมน = 0.5 มิลลิลิตร 
ตัวที่ 2 น้ าหนักตัว 0.7 กิโลกรัม ต้องฉีดสารละลายฮอร์โมน = 0.7 มิลลิลิตร 
ตัวที่ 3 น้ าหนักตัว 0.6 กิโลกรัม ต้องฉีดสารละลายฮอร์โมน = 0.6 มิลลิลิตร 
ตัวที ่4 น้ าหนักตัว 0.6 กิโลกรัม ต้องฉีดสารละลายฮอร์โมน = 0.6 มิลลิลิตร 
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ท าการค านวณจนครบทุกตัว เช่น แม่ปลาหนัก 10 กิโลกรัม มีจ านวน  25 ตัว 
ค านวณจนครบ 25 ตัว 

ค านวณฮอร์โมนส าหรับปลาดุกเพศผู้ตามวิธีเดียวกันกับปลาดุกเพศเมีย แต่ใช้
ฮอร์โมนความเข้มข้น 15 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม 

11. เริ่มผสมฮอร์โมนตามสูตรที่ค านวณและฉีดฮอร์โมนปลาแต่ละตัว
ขั้นตอนที่ 1 ให้บดยาโมทีเลียมด้วยโกร่งบดยาให้ละเอียด  (ภาพที่ 13)  ข้อควรระวัง

จะต้องบดยาให้ละเอียดถ้าไม่ละเอียดจะท าให้ยาไปอุดตันที่เข็มได้ และวิธีการบดจะต้องใช้สากกดบด
เม็ดยาไม่ควรใช้สากต าเม็ดยาเพราะจะท าให้ยากระเด็นออกจากโกร่งได้ 

ภาพที่ 13  การบดยาโมทีเลียม 

ขั้นตอนที่ 2 ดูดฮอร์โมน Suprefact ในปริมาณที่ค านวณได้ผสมลงไปในโกร่งบดยา (ภาพที่ 14) 

ภาพที่ 14  ดูดฮอร์โมนสังเคราะห์ผสมในโกร่งบดยา 
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ขั้นตอนที่ 3 ดูดน้ ากลั่นซึ่งเป็นตัวท าละลาย ในปริมาณท่ีค านวณได้ผสมลงไปในโกร่ง
บดยาและคนให้เข้ากัน (ภาพที่ 15)   

ภาพที่ 15  ดูดน้ ากลั่นผสมในโกรงบดยา 

ขั้นตอนที่ 4 ดูดฮอร์โมนที่ผสมเสร็จแล้วใส่เข็มเพ่ือเตรียมฉีดปลาแต่ละตัว (ภาพที่ 16) 
ข้อควรระวังยาในเข็มอาจเกิดการแบ่งชั้นได้ก่อนจะฉีดปลาให้พลิกเข็มขึ้นลง 3-4 ครั้ง เพ่ือให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน 

ภาพที่ 16  ดูดฮอร์โมนที่ผสมเสร็จแล้วใส่เข็มเพ่ือเตรียมฉีดปลา 
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ขั้นตอนที่ 5 ชั่งน้ าหนักปลาดุกครั้งละตัวแล้วดูดยาเท่าที่ค านวณได้มาฉีดปลา โดย
ต าแหน่งที่ฉีดจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณเหนือเส้นข้างล าตัว ท ามุมเข็ม 30 องศา (ภาพที่ 17) ค่อยๆ 
ปล่อยยาลงไปในตัวปลาและค่อยๆ ดึงเข็มออกเพ่ือป้องกันไม่ให้ยาไหลตามเข็มออกมา  

ภาพที่ 17  ต าแหน่งที่ฉีดฮอร์โมนในปลาดุก 

12. น าปลาที่ฉีดฮอร์โมนแล้วไปพักในถังที่มีน้ าสะอาด (ภาพที่ 18) โดยแยกถังละเพศ
ให้อากาศและคลุมถังด้วยอวนมุ้งฟ้า 

ภาพที่ 18  ถังพักปลาหลังฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้ว 
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13. ปล่อยปลาไว้ในถังพักเพ่ือรอให้ไข่สุก 12-16 ชั่วโมง เมื่อครบ 12 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบ
ความพร้อมของไข่ปลา โดยการสุมตรวจสอบทุกๆ 20 นาที จนกว่าจะสามารถรีดไข่ปลาได้ 

14. เมื่อไข่ปลาเพศเมียพร้อมแล้ว ให้น าปลาเพศผู้มาท าให้สลบ โดยน าปลาเพศผู้มาแช่
ในน้ าที่ผสมน้ ามันกานพลู โดยใช้น้ ามันกานพลูในอัตรความเข้มข้น 40-100 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา
ประมาณ 2 นาที ปลาจะเริ่มเสียการทรงตัว นอนตะแคง หายใจช้า รอจนปลาสลบแล้วผ่าเปิดท้องให้
เป็นลักษณะตัว T (ภาพที่ 19) หยิบเอาถุงน้ าเชื้อออกมาใส่ไว้บนอวนมุ้งฟ้า ขนาดประมาณ 5x5 
เซนติเมตร ถุงน้ าเชื้อในปลาเพศผู้จะมีลักษณะเป็นถุงสีขาวเป็นคู่ (ภาพที่ 20) จากนั้นรีดไข่ปลาเพศ
เมียใส่ในกะละมังเคลือบ โดยใช้ใช้นิ้วหัวแม่มือรีดปริเวณท้องจากด้านหน้าลงไป (ภาพที่  21) 
อัตราส่วนไข่ปลา 2 ตัว ต่อน้ าเชื้อ 1 ตัว จากนั้นเอามีดตัดถุงน้ าเชื้อให้เป็นชิ้นเล็กๆ น าน้ าเชื้อมาปีบลง
บนไข่ที่อยู่ในกะละมัง เอาขนไก่ที่เตรียมไว้คนน้ าเชื้อให้ทั่วไข่ประมาณ 1 นาที  (ภาพที่ 22) ข้อควร
ระวังในขั้นตอนนี้คือ อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องแห้ง และระหว่างรีดไข่พยายามอย่าให้มีน้ าหยดลงไปใน
กะละมังด้วย เพราะจะท าให้น้ าเชื้อไม่สามารถผสมกับไข่ได้ 

ภาพที่ 19  ผ่าเปิดท้องปลาดุกเพศตัวผู้ ให้เป็นลักษณะรูปตัว T 
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ภาพที่ 20  ลักษณะถุงน้ าเชื้อในปลาดุกเพศผู้ 

ภาพที่ 21  การรีดไข่ปลาดุกเพศเมีย 
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ภาพที่ 22  การผสมน้ าเชื้อกับไข่ปลาดุก 

15. ล้างไข่ปลาที่ได้รับการผสมกับน้ าเชื้อแล้วด้วยน้ าเกลือ 0.3-0.6 เปอร์เซ็นต์ โดยน าขนไก่
คนไข่ในน้ าเกลือแล้วรินน้ าเกลือทิ้ง (ภาพที่ 23) จากนั้นเติมน้ าเกลือลงไปใหม่ ท า 3 ครั้ง เพ่ือล้างเอา
คราบไขมัน และคราบเลือดออกไป 

ภาพที่ 23  การล้างไข่ปลาดุก 

16. ไข่ปลาดุก เป็นไข่ติด ลักษณะกลม สีน้ าตาลเป็นเงาใส ไข่แก่จัดจะมีสีน้ าตาลเข้ม  น าไข่
ที่ล้างเอาคราบไขมันออกแล้วไปโรยให้ทั่วตะแกรงในบ่อเพาะฟักที่จัดเตรียมไว้ (ภาพที่ 24) ซึ่งปล่อย
น้ าไหลเวียนในบ่อ และเปิดเครื่องให้อากาศตลอดเวลา ไข่จะฟักออกเป็นตัวในเวลาประมาณ 24 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้ า 22-25 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 24  การฟักไข่ปลาดุก 

17. การอนุบาลลูกปลาดุก ลูกปลาดุกท่ีฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ จะใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่ติด
อยู่กับตัวปลาประมาณ 1-2 วัน ถุงไข่แดงจะยุบ หลังจากนั้นจึงให้อาหารสมทบ ซึ่งก็เหมือนกับลูกปลา
วัยอ่อนชนิดอ่ืนๆ คือ ไข่แดงต้มบดละเอียดให้กินเป็นระยะเวลา 2-3 วัน จากนั้นจึงให้พวกสัตว์ตัว
เล็กๆ เป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไรแดง ซ่ึงเป็นอาหารที่ลูกปลาดุกชอบและให้อัตราการรอดตายสูง 
ไรแดงที่ใช้เป็นอาหารนั้น หาได้มาสองวิธีคือ วิธีที่หนึ่งการช้อนหาจากแหล่งน้ าโสโครกทั่วไป แล้ว
น ามาล้างให้สะอาดก่อนการใช้ วิธีที่สองการเพาะ โดยการเตรียมบ่อและท าน้ าเขียวซึ่งเป็นอาหารของ
ไรแดง ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ น าไรแดงมาใส่เป็นเชื้อ จะสังเกตเห็นว่าไรแดงจะเกิดขึ้นจ านวนมาก จึงน าลูก
ปลาดุกมาใส่ การอนุบาลด้วยวิธีดังกล่าวจะท าให้ลูกปลามีอัตรารอดประมาณร้อยละ 50-60 ลูกปลา
จะมีขนาด 2-3 เซนติเมตร ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลประสิทธิภาพการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์สัตว์ และกิจกรรมการเรียนการ

สอนด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ หลังผู้ใช้บริการได้รับบริการ  และประเมินผลส าเร็จในการ 
เพาะฟักลูกปลาดุกท่ีปฏิบัติตามข้ันตอนในคู่มือนี้ 
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4. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ท าตามจรรยาบรรณของ พ.ร.บ. การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
1. สถานที่อยู่ของสัตว์น้ า ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อัตราความหนาแน่นที่

เหมาะสม คุณภาพน้ าที่เหมาะสม 
2. การท าให้สัตว์น้ าเสียชีวิตจะต้องลดความเจ็บปวดของปลาก่อนที่จะท าให้เสียชีวิต
3. ลดจ านวนปลาที่จะใช้ลงโดยลดจ านวนปลาเพศผู้ที่จะต้องท าให้ตายลง ปลาเพศผู้ต่อปลา

เพศเมีย จาก 2:2 เป็น 1:2 
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บทที่ 5  
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากประสบการณ์การท างานจริง 
การอบรมและการศึกษาหาความรู้ต่างๆ โดยสรุปไว้ดังนี้ 

1. ปัญหาอุปสรรค
1. ในช่วงที่ท าการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าวอาจเป็นช่วงที่หาพ่อแม่พันธ์ปลายากและ

พ่อแม่พันธุ์ยังไม่พร้อมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อยู่นอกฤดูการผสมพันธุ์ 
2. ไข่ปลาเสียเป็นจ านวนมากเนื่องจากเชื้อรา สาเหตุจากมีน้ าเข้าไปผสมกับไข่ในขั้นตอน

การรีดไข่ปลา ท าให้สเปิร์มไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้ทัน ไข่จึงไม่ได้รับการผสมและไม่พัฒนา 
3. อาจเกิดอันตรายกับนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความช านาญในการจับปลา

เพราะปลาดุกเป็นปลาหนัง มีเมือก ตัวลื่น ท าให้จับยาก และบริเวณครีบอกและครีบหลังมีก้านครีบ
แข็งเป็นเงี่ยงซึ่งมีต่อมพิษอยู่ ถ้าถูกแทงจะท าให้เกิดอาการอักเสบได้ 

2. แนวทางแก้ไขและพัฒนา
1. ติดต่อประสานงานไว้ล่วงหน้าหรือหาแหล่งจ าหน่ายไว้หลายๆ แหล่งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา

การหาพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่ได้ 
2. ระมัดระวังน้ าจากตัวปลาในขั้นตอนการรีดไข่ปลา โดยท าการเช็ดตัวแม่ปลาให้แห้งสนิท

ด้วยผ้าแห้งเพ่ือป้องกันน้ าและเมือกปลาไหลลงไปผสมกับไข่ปลา ท าให้ลดปัญหาน้ าเข้าไปผสมกับไข่
ปลาก่อนสเปิร์มได้ 

3. ใช้ผ้าสะอาดห่อตัวปลาเพ่ือช่วยให้จับปลาได้ง่ายขึ้น หรือในขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนปลา
ให้น าปลาใส่ในถุงพลาสติกใสแล้วฉีดฮอร์โมนโดยแทงเข็มทะลุผ่านถุงเข้าไปในตัวปลา 

3. ข้อเสนอแนะ
1. ให้ทบทวนการบรรจุรายวิชาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหัวข้อดังกล่าวให้อยู่ใน

ภาคเรียนที่เหมาะสมกับฤดูกาลในรอบการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป 
2. อาจารย์ นักวิชาการประมง และคนงานประมง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

ในแต่ละข้ันตอนอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ าข้อควรระวังและปัญหาที่จะเกิด เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงาน 
ด้วยความระมัดระวัง 
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