
ทรัพย์ในดิน สินในน้ํา 
 

เม่ือทีมงานของศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
สมุทรสาครเพาะพันธุล์ูกกุ้งแชบว๊ย  ลูกปลาการ์ตูนกันมานานนับ 
10  ปี   บรรดานักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามือฉมังท้ังหลายก็เกิดอาการ
เบื่อๆ เซ็งๆ กับขบวนงานท่ีซํ้าๆ เหมือนเดิมทุกวี่ทุกวัน เหมือนกับ
เบื่อหน้านักการเมืองท่ีพูดวกวนในสภายังงั้นแหละ ท้ายท่ีสุดก็เพียง
กํากับดูแลห่างๆ   ปล่อยใหเ้ป็นธุระของพนักงานลูกจ้างเก็บไข่เก็บ
ลูกปลามาอนุบาลก็พอแล้ว   ผลผลิตท่ีจําหน่ายออกสู่ท้องตลาดก็
เป็นปลาการ์ตูนและสลิดหิน 13 - 14 ชนิด กับลูกพันธุ์ผสมสีดํา 
ราวปีละ 80,000 ตัว ปลอ่ยลูกกุ้งลงทะเล 25 ล้านตัว 

ตลาดโลกตอบรับปลาการ์ตูนส้มขาวมากท่ีสุด (ข้อมูล
เพ่ิมเติม From Ocean to Aquarium โดย www.unep.org)    ความนิยม
ชมชอบปลาการ์ตูนส่งอิทธิพลถึงวงการภาพยนตร์       สร้างเป็นหนังการ์ตูน 
Animation เรื่อง Finding Nemo โด่งดังไปท่ัวโลก แตพ่ี่ปราโมทย ์สังข์สุขศิ
ริกุล ท่ีเคยทําฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนอยู่แถวๆ บางสะเหร่กลับเลิกกิจการ
ไปแล้ว สอบถามได้ความว่าส่งออกได้น้อยเพราะตลาดสหรัฐอเมริกาหันไปซื้อ
ผลผลิตจากฟาร์มในประเทศของเขาเอง กลุ่มญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปรก็์ซ้ือทีละ
เล็กทีละน้อย ไม่คุ้มค่าเสยีเวลา มันก็น่าเห็นใจอยู่หรอก    เพราะพ่ีปราโมทย์
เคยขายลูกกุ้งกุลาดําลูกปลากะพงครั้งละ 1 - 2 ล้านบาท จะมาขายลูกปลาการ์ตูนทีละหม่ืนสองหม่ืนบาท มัน
ทําใจลําบาก การพัฒนาเทคโนโลยีทําให้ผลผลิตจากฟาร์มมีมากข้ึน   ตลาดส่งออกกลับลดลง   เป็นยงังั้นไปได้ 

เป้าหมายของกรมประมงนั้น  เพ่ือความก้าวหน้าในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   นําความรู้ไป
ส่งเสริมเพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตรกรเท่านั้น   ไม่ใชทํ่าการค้าเก็งกําไร   จึงจําหน่ายในราคามิตรภาพ  ตลาดใน
ประเทศเป็นหลัก    อีกท้ังฮวงจุ้ยของศูนยว์ิจัยฯ  ชายฝั่งสมุทรสาคร      ก็มีความได้เปรียบท่ีระยะทางอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร   นอกจากจะมีเกษตรกรมาซื้อปลาขนาดเล็กไปอนุบาลขายแล้วยังมีลูกค้าตรงมาเลือกซื้อเอง

เป็นจํานวนมาก   ดังนั้น   หากเห็นรถเก๋งสุดหรูราคาแพง
ระยับเลี้ยวเข้ามา     ม่ันใจได้เลยว่า     เขาไม่ได้เป็นญาติ
หรือมาธุระอันใดกับ    ผอ.ศูนย์ฯ   เขามาซื้อปลาการ์ตูน 

ในการจัดตู้ทะเลนั้น สามารถจําแนกคร่าวๆ 
ออกเป็น  2 ประเภท   ประเภทแรกเป็นตู้เลี้ยงปลาทะเล
สวยงาม (Traditional marine tank) ประเภทสองเป็นตู้
แนวปะการัง (Reef tank) 

การจัดตู้ปลาทะเลสวยงามนั้น เจ้าของตูจ้ะ
พยามสรรค์หาปลาสีสันสดใส    รูปร่างหน้าตาน่ารัก หรือ
สัตวท์ะเลรูปทรงแปลกตา มาเลี้ยงไว้ดูเล่น ป้อนอาหารให้
กิน ทําความสะอาดตู้  เปลี่ยนถ่ายน้ํา ทําโน่น ทํานี่ ทํานั่น 

ไปเรื่อยเปื่อย เป็นงานอดิเรกเป็นการพักผอ่นให้คลายความเหนือ่ยล้าจากการทํางาน  ในปัจจุบันมีโรงงานผลิต
อาหารเม็ดสําหรับปลาทะเลสวยงามโดยเฉพาะ น้ําทะเลสังเคราะห์ก็มีให้เลือกซื้อหลายชั้นคุณภาพ เครื่องใช้ไม้

Nemo and Friend 

Disney 

���������	
���� 

�������
�����������	�����������
����� 

��	�������������	����������� �
����
�!� 



สอยก็ถูกต้องตามหลักวิชาการมากข้ึน ค่าใช้จ่ายถูกลง ระบบ
รักษาคุณภาพน้ําเสถียรมากข้ึน   การดูแลตู้ปลาทะเลจึงไม่ใช่
เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป 

เจ้าของตู้แนวปะการังมักจะเป็นบุคคลประเภท
ท่ีต้องการแสดงฝีมือให้โลกประจักษ์ เพราะหากอ่านบทความ
จากวารสารตามท้องตลาดและ   Dialog blog   ของเว็บไซต ์
Reef tank ต่างๆ เราจะพบว่า การตั้งตู้ปะการังสักตู้หนึ่งเป็น
อะไรท่ีต้องต้องใช้เงิน ต้องใช้เวลา  ต้องศึกษาหาความรู้อย่าง
มาก   ต้องเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ําทะเลอย่างลึกซึ้งถึงระดับแร่
ธาตุปลีกย่อย    ต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมระบบนิเวศในพ้ืนท่ี
จํากัด ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Biosphere ต้องเลือกหลอดไฟส่องสว่างท่ีให้
อุณหภูมิสีของแสงได้ถูกต้อง    ต้องปรับแต่งกระแสน้ํากระแสคลื่น  ฯลฯ 
ปะการังจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้      อีกท้ังการจัดตู้
ประเภทนี้ต้องเลือกเลี้ยงกุ้งปลาหอยปเูฉพาะอย่าง เพ่ือให้องค์ประกอบพืช
และสัตวส์มดุลม่ันคง   สร้างเสริมเก้ือกูลกันและกัน   ถูกต้องสวยงามตาม
แบบธรรมชาต ิกล่าวกันว่า Hobbyist ตัวจริงเสียงจริงเท่านั้นท่ีจะสามารถ
ดูแลตู้ปะการังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ได้ 

ในมุมมองของนักวิชาการบ้านนอกนั้น ถูกต้องเพียงบางส่วน
เท่านั้นครับ  ปะการังมิได้เปราะบาง   (Sensitive)   เพราะสัตวน์้ําท่ีดํารง
เผ่าพันธุ์มาได้นับร้อยล้านปี ไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือ Tsunami รุนแรงข้ันวินาศภัย ปะการังก็มิได้แตกตื่น
ลนลาน พวกเขายังสามารถก่อร่างสร้างอาณาจักร (Colony) ของตัวเอง ทับซ้อนกันสูงข้ึนมาเป็นสิบเป็นร้อย
เมตรจากใต้ทะเลจนโผลพ้่นน้ําเป็นเกาะปะการัง แท้ท่ีจริงแล้วปะการังเลี้ยงง่ายมาก ง่ายกว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา
หลายเท่า ไม่ต้องเปลืองค่าอาหารอีกต่างหาก เพราะพวกเขาสังเคราะห์แสงได้ ฝรั่งมังค่าแห่กันมาเช่าพ้ืนท่ีใน
ทะเลเขตร้อนแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร ปักชําก่ิงปะการัง  เพียงแค่นอนจิบไวน์เฝ้าขโมยสี่ซ้าห้าเดือน   ไม่ต้องทํา
อะไรมาก ส่งผลผลิตกลับไปขายในยุโรปอเมริกา  กอบโกยกําไรเป็นถุงเป็นถัง ท่านท่ีรักครับ...ปะการังมีความ
พิเศษในตัวเอง มนุษย์ต่างหากท่ีไม่เข้าใจเขา  

นักวิทยาศาสตร์บอกว่าปะการังพวกแรกเกิดข้ึน
ในโลกนี้มานาน 500 ล้านปแีล้ว  ปะการังดูดซับแร่ธาตุในน้ํา
ทะเลไปสร้างเป็นโครงสร้างแข็งรองรับเนื้อตัวของมัน สาหร่าย 
Zooxanthellae   ท่ีอยู่อาศัยในตัวปะการังจะสังเคราะห์แสง 
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้      คายก๊าซออกซิเจนสู่
บรรยากาศ     แพร่กระจายพันธุอ์ยู่ในทะเลเขตร้อนรอบโลก 
Great Barrier Reef ทางฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลียท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้างขวางถึง 344,400 ตารางกิโลเมตรนั้น 
มีอายนุ้อยแค่ 5 - 6 แสนปี (ดูข้อมูลเพ่ิมเติม 
www.livesicence.com) ดังนั้น แนวปะการังต่างๆ รอบโลก

จึงมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสมดุลของโลกให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์เป็นอย่างยิ่ง 

�������������"	#$�����
%!���
�&
 Maldives 

(�� Wikipedia 

��������")�"�	��*+,!�-(��	#$��% 
&.��
�
�)��/����,� 

(���	#$��������%+�	
%!��#���	����%+
��&	,)��0�� 
��#���) ��	�%+ 13 �3������	 2555 ��6	��	�� 



 ปัจจุบันมีเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวเกิดข้ึนอยู่เนืองๆ 
ท่ัวโลก    เสียหายล้มตายกันอย่างต่อเนื่อง      สัญญาณธรรมชาติท่ี
ละเอียดอ่อนนี้ ถูกบดบังจากความอยากได้อยากมีของคน   เหตุท่ีมา
พอจะคาดเดาได้ อาทิเช่น การเบี่ยงเบนทิศทางกระแสน้ํา คุณภาพน้ํา
ต่ําลง  การถมทะเล ตะกอนท่ีฟุ้งกระจายจากโครงการล่าสมบัติขุดคุ้ย
พ้ืนท้องทะเล  สามารถฆ่าแนวปะการังท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ท้ังแนวในเวลา
ชั่วข้ามคืน หากปะการังตายหมดแล้ว อะไรจะมาช่วยรกัษาสมดุลก๊าซ
ในอากาศและแร่ธาตุในทะเล     ถึงเวลานั้นระบบนิเวศโลกก็คงจะล่ม
สลายตามไปด้วย น่าสงสารชาวโลกจริง 

 “ระบบนิเวศล่มสลาย” ถ้าอยากจะเห็นตัวอย่างว่าเป็นอย่างไรก็ให้ไปปรึกษานายกสมาคมผู้เลี้ยง
กุ้งภาคตะวันออก สังเกตการณ์บ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นสูง (Super 
intensive) เม่ือสารอินทรีย์และสารอนินทรียต์กค้างสะสมมากข้ึนๆ 
ถึงวันท่ีความสมดุลเสีย  สิ่งมีชีวิตท้ังหมดในบ่อจะเจ็บป่วยตายหมด
ในเวลาชั่วข้ามคืน คนเลี้ยงกุ้งเรียกว่า “น้ําล้ม” หากจะดูเหตุการณ์
ท่ีใหญ่กว่านั้น    ก็ดูท่ีทะเลก้นอ่าวไทยรูปตัว ก เม่ือปลายปี 2555 
ธรรมชาติรองรับการบริหารจัดการลุ่มน้ําท่ีผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่า
ของมนุษย์ไม่ไหว ระบบนิเวศก้นอ่าวไทยก็ล่มสลาย 

เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพจิต   กระตุ้นสมองให้กระฉับกระเฉง 
พูดไปสองไพเบี้ย     คณะของเราจึงมองหาปลาตัวท่ีคิดว่าเพาะเลี้ยง
ยาก ท่ียังไม่มีใครเพาะพันธุ์สําเร็จในประเทศไทย เราอ่านข้อความใน 
Dialog blog   ระหว่างนักนิยมปลาทะเลสวยงามท้ังไทยและเทศว่า 
ปลาใบมีดโกณเลี้ยงยากและแนะนําว่าไม่ควรไปจับมาเลี้ยง  มันตาย
ง่าย ก็เลยเอามาลองทําด ู    แตน่ักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของเราใสพ่ลัง
ลงไปเพียงแค่ 1/3 ส่วน    ยงัไม่ถึงชั่วเวลานกกระจอกกินน้ําก็เสร็จ 
ส่งเรื่องปลาใบมีดโกณเข้าร่วมประชุมวิชาการท่ีคณะประมง   แม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ความหงอยเหงาก็
กลับมาเยือนพวกเราอีก 

ค้นหาเป้าหมายใหม่อีกเอาแบบสุดๆ ไปเลย คราว
นี้เราเลือกเอานางฟ้าแสนสวย Angelfish กลุ่มปลาสินสมุทรท่ีมี
ลวดลายสวยงาม       ลักษณะเด่นท่ีใช้จําแนกปลาในครอบครัว 
Pomacenthidae นี ้อยู่ท่ีหนามแหลมคมโค้งยาว ท่ีกระพุ้งแก้ม
ด้านล่างท้ังสองข้าง      มี  7  สกุล  คือ    Apolemichthys, 
Chaetodontoplus,  Centropyge,  Desmoholacanthus, 
Genicanthus,   Paracentropyge,    Pomacenthus และ 
Pygoplites     แหล่งข้อมูล    A Guide to Angelfishes & 
Butterflyfishes    (Allen, G.R. และคณะ,    Odyssey 
Publishing, USA, 1998) 
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 ข้อมูลในระบบสารสนเทศบอกว่า นักเพาะเลี้ยงสัตว ์ 
น้ําท่ัวโลกให้ความสนใจกับการค้นคว้า   หาหนทางเพาะขยายพันธุ์
ปลาในครอบครัวนีกั้นเป็นอย่างมาก   เหตุผลก็คือ มีความต้องการ
ในตลาดสูง ปี ค.ศ. 2012  Reef builders    รายงานผลงานของ
สถาบัน Research Institute for Mariculture  ร่วมกับเกษตรกร
รายย่อยท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย   ประสบความสําเร็จใน
การเพาะขยายพันธุ์ปลาสินสมุทร     Pomacanthus annularis 
ปลาชนิดนี ้   มีลักษณะเด่นท่ีลวดลายเป็นวงแหวนสีน้ําเงิน (Blue 
ring) อยู่เหนือกระพุ้งแก้มทางด้านหลังของตาท้ังสองข้าง   ลูกของ
เจ้าวงแหวนสีน้ําเงินเม่ือยังเล็กลวดลายสวยงามมากเป็นพิเศษ เม่ือ

โตเต็มท่ีลวดลายเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงความโดดเด่นอยู่ ขนาดโตเต็มท่ีอาจจะใหญเ่กินไปสักนิดสําหรับตู้ปลาปกติ
ตามบ้านเรือน 

Taiwan Today รายงานว่า Ming-Yih Leu และคณะ 
สถาบัน National Museum of Marine Biology and Aquarium 
ประเทศไต้หวัน    ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสิน
สมุทรลายสีน้ําเงิน Chaetodontoplus septentrionalis     ใน ปี 
ค.ศ. 2010       และปลาสินสมุทรก่ึงวงกลม      Pomacanthus 
semicirculatus ใน ปี ค.ศ. 2009   เส้นลายสะท้อนแสงบนลําตัว
ของเจ้าลายสีน้ําเงินก็สวยงามมาก       ส่วนเจ้าก่ึงวงกลมตัวใหญ่โต
เกินไป   เหมาะสําหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําสาธารณะขนาดใหญ่
มากกว่าตู้ปลาตามบ้านเรือน  แตลู่กปลาเม่ือยังเล็กลวดลายสวยงาม
มาก 

ค่ายยุโรปและอเมริกาก็ไม่น้อยหน้าใคร Ike Olivottoa และคณะ ปี ค.ศ. 2006 ประเทศอิตาลี 
ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุเ์จ้าสีเปลือกมะนาว Lemonpeel (Centropyge flavissimus)  เจ้า
ตัวนี้สีเหลืองแป๊ดแสบตา วารสารอิเล็กโทรนิกส์ Sea Scope Vol. 19 summer 2002  รายงานผลงานของ 
Karen Brittain แห่ง Waikiki Aquarium มลรัฐฮาวาย ในการอนุบาลเจ้าสีเปลือกมะนาว   เจ้าสีเพลิง Flame 
Angelfish (C. loricula) และเจ้าหลากสี (C. multicolor) 

ปลาในสกุล Centropyge ฝรั่งเรียกว่า  Dwarf Angelfish    นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ความสนใจ
มากกว่ากลุ่มอ่ืน เนื่องจากขนาดโตเต็มท่ีไม่เกิน 15 เซนติเมตร รูปร่างสันทัด   พอเหมาะพอดีสําหรับการเลี้ยง
ในตู้ทะเลทุกประเภท ผิดกับญาติพ่ีน้องสกุลอ่ืนๆ   บางชนิดตัวโตถึง  3 - 4 กิโลกรัม  Bicolor Angelfish เจ้า

สองส ีCentropyge bicolor (Bloch, 1787) ท่ีเราเลือกมานี้มี
ลักษณะโดดเด่นท่ีสีน้ําเงินเข้มและสีเหลืองเข้ม       สีละครึ่งตัว 
เหมือนจิตรกรจงใจระบายสีให้ตัดกันอย่างคมชัด 

ปัญหา เป็นเรื่องยากท่ีจะทําให ้Angelfish  จับคู่
วางไข่ในท่ีกักขัง ซึ่งเราก็น่าจะผ่านกําแพงชั้นนี้ไปได้ด้วยวิธีดูแล
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําแบบพ้ืนบ้านในระบบหมุนเวียนน้ําอย่างง่ายๆ 
ของเรา (Recirculation system) ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้อง
ว่าการใช้ระบบน้ําหมุนเวียนนั้น เพียงเพ่ือให้คุณภาพน้ําใน
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ระหว่างการเลี้ยง   ช่วงเวลาระหว่างวันก่อนการดูดตะกอนเปลี่ยนถ่ายน้ํา
เปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุด ไม่มีแอมโมเนียไนโตรเจนเหลือตกค้างสะสม น้ําท้ิง
อาจจะถูกปล่อยลงบ่อดินขนาดใหญ่ท่ีจัดการสมดุลด้วยหญ้าและสาหร่าย
ทะเล แล้วสูบน้ํากลับข้ึนมาใช้ใหม่ การออกแบบระบบน้ําท่ีดีไม่
จําเป็นต้องใส่เครื่องไม้    เครื่องมือราคาแพงตั้งมากมายก่ายกอง      
เพียงเพ่ือรักษาคุณภาพน้ําในบ่อเล็กๆ 

พ่อแม่พันธุส์ัตว์น้ํา ควรเลี้ยงในโรงเรือนท่ีสามารถควบคุม
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบวันได้พอสมควร แสงสว่างช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ ต้องใช้หลังคาโปร่งแสง
บางส่วน 

ปลาทะเลอายุยืนมาก ควรเลี้ยงปลาให้มีอายุเกินขวบปีก่อน
จะใช้ทําพันธุ ์ไม่จําเป็นต้องใช้บ่อคอนกรีตขนาดใหญ ่ใชถั้งไฟเบอร์กลาสหรือถังพลาสติกก็ได ้   บ่อพ่อแม่พันธุ์
เจ้าสองสีใช้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1 ตัน ก็เพียงพอแล้ว ถ้าหากต้องการความม่ันคงประกันความเสี่ยงต่อการ
สะดุดของธุรกิจก็ทําไว้สัก 2 – 3 ชุด เพราะหากชุดใดชุดหนึ่งเสียหายล้มตาย ก็ยังมีก๊อกสองก๊อกสามหนุนหลัง
อยู่ ตัวอย่างอ่ืนๆ ของศูนย์ฯ ชายฝั่งสมุทรสาคร เช่น บ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาทู 
ขนาด 5 ตัน บ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาใบมีดโกณ ขนาด 2 ตัน บ่อพ่อแม่พันธุกุ้์ง
ทะเลสวยงาม ขนาด 0.3 – 0.5 ตัน เท่านั้น พ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนก็ใช้พ้ืนท่ี
น้อย หากเป็นบ่อใหญ่ก็สามารถก้ันซอยออกเป็นคูหาเล็กๆ ได้ คูหาละคู่ 

อาหารพ่อแม่พันธุ ์ให้มีท้ังอาหารมีชีวิตและอาหารสด ข้อ
สําคัญต้องเรียนรู้นิสัยการกินอาหารของสัตว์น้ําแต่ละชนิดแล้ว
ปรับสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ  

1. อาหารมีชีวิต ให้ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย
วันละ 2 ครั้ง ก่อนหรือหลังให้อาหารสด 

2. อาหารสด มีส่วนผสม 4 ชนิดหลัก 
คือ    หอยแมลงภู่   กุ้ง    ปลาหมึก    และเพรียงทราย 
อัตราส่วนเท่าๆ กัน สับให้หยาบๆ ขนาดเล็กกว่าปากพ่อ
แม่ปลาเล็กน้อย ผสมให้เข้ากัน เสริมคุณค่าด้วยสาหร่าย
ไปรูลิน่าชนิดผง เพ่ือให้ได้สารอาหารท่ีช่วยเร่งสีให้สดใส 
เติมน้ํามันปลาทูน่าเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมกรดไขมันท่ีจําเป็น
สําหรับปลาทะเล เสริมด้วยวิตามินรวม คลุกเคล้าให้เป็น
เนื้อเดียวกัน ลักษณะอาหารท่ีได้จะเป็นก้อนเหนียวนุ่มนิ่ม (Paste feed) 

 ต้องควบคุมอาหารให้มีความสดใหม่อยู่เสมอ การเก็บรักษาควร
แบ่งใส่เป็นถุงเล็กๆ ปลากินได้หมดพอดี อาหารท่ีนําออกมาละลายน้ําแข็งแล้ว
จะได้ไม่เหลือ ให้กินจนอ่ิม (feed to satisfaction)     วันละ  2  ม้ือ ใช้ช้อน
กาแฟหยอดลงน้ําเป็นก้อนเล็กๆ เม่ืออาหารค่อยๆ  จมลงปลาก็จะไดฮุ้บกินจน
หมด เวลาท่ีให้ควรสมํ่าเสมอตรงกันทุกวัน 

การวางไข่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 เจ้า
สองสก็ีวางไข่ออกมาครั้งแรก อย่างง่ายดาย การวางไข่ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นชุด เว้นในบางวันเช่นเดียวกับ
ปลาทู แต่ไข่มีขนาดเล็กกว่ากันมาก 
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บรรดาเซียนอนุบาลลูกกุ้ง     ลูกปลาของศูนย์ฯ ชายฝั่ง
สมุทรสาครคิดว่าหมูในอวย ทํายังไงก็ได้ เพราะหากพ่อแม่ปลากลุ่มสิน
สมุทรผสมพันธุ์วางไข่ออกมา  ฝรั่ง  เจ๊ก  แขก  คนอ่ืนๆ เขาก็ทํากันได้
เยอะแยะไป    แต่ปรากฏว่าเซียนล้มคว่ําหกคะเมนไม่เป็นท่า  ลูกปลา
ตายหมดในเวลา    5  วัน      แสดงว่าลูกปลาไม่ได้รับอาหารม้ือแรก   
First feeding ไม่ผ่านระยะ Starvation period ผอมตาย    เม่ือปลา
วางไข่ชุดท่ีสองต้นเดือนกุมภาพันธ ์ ลูกปลาก็ตายหมดในเวลา   5  วัน 
ครั้งท่ีสาม...สี.่..ห้า...หก...ก็เหมือนเดิม สอบไม่ผ่าน 

การอนุบาล        ลูกปลาท่ีมีคอหอยเล็กเป็นคอคอดของ
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง

ปลาเก๋าและปลาทะเลสวยงามท้ังหลาย   ลูกปลาจะอดตายหาก
ไม่ได้กินอาหารใน 2 – 3 วันแรก เม่ือไข่แดงสํารองถูกใช้หมดไป 
ต้องใช้อาหารมีชีวิตขนาดเล็ก      มีรายงานความสําเร็จจากการ
อนุบาลด้วย พารามีเซียม ลูกอ่อนโคพีพอต แต่ผลลัพธ์ยังไม่คงท่ี
นัก คัมภีร์น้ําเขียวชีวภาพของท่าน ผอ.สมประสงค์  ขันถม แห่ง
สํานักตะพง ณ ชายหาดแม่รําพึง ก็เป็นวิธีการท่ีน่าสนใจนําเสนอ

อยู่ในแนวหน้าของ
การอนุบาลลูกปลา
คอหอยเล็กเช่นกัน 

     หลักการพ้ืนฐานอยู่ท่ีวิธีการสร้างอาหารในถัง
อนุบาล      เป็นเรื่องจําเป็นท่ีต้องฝึกฝนให้แม่นยํา      ใชค้วาม
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์   แพลงก์ตอนท่ีมีอยู่ในน้ํา
ธรรมชาติชายฝั่งเป็นสิง่มีชีวิตตั้งต้น เติมแต่งด้วยแพลงก์ตอนพืช 
หากจัดการให้มี    ลูกโรติเฟอร์แรกเกิดในถังอนุบาลระยะแรกได ้
จะเป็นหลักประกันของความสําเร็จ    ปากลูกปลาเปิดในเวลา 2 
วัน หลังจากการฟักออกจากไข่    ปากมีขนาดเล็กมากจึงต้องกิน

อาหารท่ีมีขนาดเล็กกว่า 30 ไมครอน เวลาผ่านไป 5 - 6 วัน    ดูสภาพลูกปลาก็จะรูว้่าผ่านระยะวิกฤติหรือไม่ 
หากผ่านประมาณ 10 วัน จึงกินโรติเฟอร์ขนาด 70 – 80 ไมครอนได้  

โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งจําเป็น   สําหรับกิจการ
อนุบาลลูกสัตว์น้ําวัยอ่อน ป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําในรอบ
วันอย่างกะทันหัน        อาจสรา้งอยา่งง่ายด้วยแผ่นพลาสติก หลังคา
จําเป็นต้องมีช่องโปร่งแสงเพียงพอใหแ้พลงก์ตอน สามารถสังเคราะห์
แสง ดํารงชีวิตอยู่ได ้    เป็นอาหารของโรติเฟอร์อย่างต่อเนื่อง    ดูด
ตะกอน  เปลี่ยนถ่ายน้ําเท่าท่ีจําเป็นไม่ให้แอมโมเนียไนโตรเจนตกค้าง
สะสมในถังอนุบาล 

การเจริญเติบโต อนุบาลลูกเจ้าสองสีในบ่อท่ีมีแพลงก์
ตอน  หลากหลายชนิด อายุได้ 10 วัน ลําตัวก็เริ่มแบนออก สีส้มอม
แดง การเจริญเติบเน้นไปทางกว้าง สีแดงเข้มข้ึนเรื่อยๆ ช่วงอายุ 15 
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– 20 วัน จะเป็นระยะวิกฤติของการเปลี่ยนชนิดอาหาร อาย ุ25 - 30 วัน     ลําตัวเปลี่ยนเป็นสีเงินแบนกลม
เหมือนเหรียญบาท ย้ายออกมาเลี้ยงต่อในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร ท่ีจัดระบบกรองแบบสมดุลนิเวศ ในชั้น
นี้สามารถให้กินอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยหรือฝึกให้กินอาหารสําเร็จรูปได ้  อายปุระมาณ   2  เดือน      ตัวโตขนาด 
2 - 2.5 เซนติเมตร พัฒนาสีและรูปร่างเหมือนพ่อแม่ 

ผู้เฒ่าผูแ้ก่ สอนไว้ว่า    ความพยายามอยู่ท่ีไหน 
ความสําเร็จย่อมอยู่ท่ีนั่น ความพยายามกับความดื้อดึงนั้นมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน จนถึงเดือนมิถุนายน สายฝนเริ่มโปรยปรายลงมาอย่าง
ต่อเนื่อง     อากาศคลายความร้อนลง     บรรยากาศชุ่มช่ําชวนให้
เคลิบเคลิ้ม   ทีมอนุบาลของเราก็ปลุกปล้ําจนไดลู้กนางฟ้าแสนสวย
ออกมาอวดโฉมให้ผู้สนใจได้ชม ชุดนี้เหลือรอดมา 3 ตัว 

การตลาด  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรราย
ย่อยท่ีทําฟาร์มแบบครัวเรือน (Backyard farming) ท่ีมีกําลังวังชา
พอสมควร อาจจะมีท่ีดินไม่มากนัก อยู่ใกลบ้ริเวณชายฝั่งท่ีสามารถจัดหาน้ําทะเลได้สะดวก   มารวมตัวกันเป็น
กลุ่มก้อน เพาะพันธุ์ปลาทะเลสวยงามกัน แต่ละบ้านน่าจะทําเพียง 1 – 2 ชนิด ไม่ซํ้าซ้อนกัน หรือบางครั้งพ่อ
แม่พันธุ์ปลาขนาดใหญ ่  จะวางไข่ครั้งละหลายแสนฟอง    อาจจะจัดการง่ายๆ   โดยการขายไข่หรือปลาตุ้มให้
เกษตรกรรายอ่ืนรับไปอนุบาลต่อ เม่ือรวมเข้าดว้ยกันก็จะมีความหลากหลาย มีโอกาสต่อรองทางการตลาดมาก
ข้ึน อาศัยขายน้อยตัวแต่ให้ได้ราคาสมน้ําสมเนื้อกับเวลาและค่าครองชีพของครอบครัว   ซึ่งผู้เพาะเลี้ยงปลากัด 
ผู้เลี้ยงปลาปอมปาดัวรป์ระสบความสําเร็จมาแล้ว เกษตรกรท่ีเกาะบาหลี อินโดนีเซีย ก็ทําธุรกิจในลักษณะกลุ่ม
ฟารม์ครัวเรือนแบบนี้ 

    สินในน้ําของเรายังมีใหค้้นคว้าวิจัยกันอีกมากมาย 
ไทยทําไทยใช ้เหลือกินเหลือใช้ก็ส่งนอก ร่ํารวยอย่างพอเพียงและรู้
ท่ีจะเพียงพอ      ขอประกาศเชิญชวนนักนิยม  สัตวท์ะเลสวยงาม
ท้ังหลาย ท้ัง   Traditional marine tank  และ R eef tank ช่วย
สนับสนุนสัตว์น้ําท่ีผลิตจากโรงเพาะฟักด้วย  จัดลําดับความสําคัญ
ไว้ท่ีหนึ่งเสมอ เม่ือจะเลือกซื้อกุ้งปลาหอยปูมาใส่ตู้   ให้ราคาพิเศษ
หน่อยเพ่ือเป็นกําลังใจ     อยากได้ตัวอะไรก็บอกมา    ทางทีมงาน
นักวิชาการบ้านนอกจะพยายามค้นคว้าให ้   เกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยง
สัตว์น้ําก็ต้องสัญญาว่า    จะผลิตสัตว์น้ําคุณภาพสูง      ปลอดโรค 
สุขภาพดี สสีันสดใส นักธุรกิจการเมืองจะทําเมกกะโปรเจ็คท์ใดๆ ก็

ตะหนักถึงความอยู่รอดของระบบนิเวศโลก     หลีกเลี่ยงการย่ํายรีะบบลุ่มน้ําและแนวปะการัง    เม่ือแหล่งน้ํา
และแนวปะการังสมบูรณ์สวยงาม มีความสมดุลของพืชและสัตว์หลากหลายตามธรรมชาติ    ชาวประมงก็จะมี
รายได้จากการท่องเท่ียวชดเชยส่วนท่ีหายไปจากการจับสัตว์น้ํา     เป็นการดูแลซึ่งกันและกัน    เป็นสัญญาใจ
ต่อกันไม่ต้องถึงกับตีทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้เรามีส่วนร่วมแรงกันสักนิดนึง...รักษ์โลก 
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