
ปลานีออน : แนวทางเพ่ิมรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี

 
ในแวดวงปลาสวยงาม ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่ามีกําลังผลิตปลาสวยงามท่ีได้จากการ

เพาะเลี้ยงมานานกว่า 50 ปี ในอดีตมีปลาสวยงามนําเข้าหลายชนิดท่ีเกษตรกรเพาะพันธ์ุได้โดยการเลียนแบบธรรมชาติและ
ผลิตเป็นสายพันธ์ุใหม่ๆ ท่ีมีสีสรรสวยงามเป็นตามความต้องการของตลาด 
ปลาปอมปาดัวร์ สายพันธ์ุ Marlboro red discus

ความสําเร็จของการเพาะขยายพันธ์ุปลาสวยงามเหล่านี้ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท้ังอาหารท่ี
เลี้ยงและคณุภาพน้ํา ประเด็นสําคัญคือ เกษตรกรไทยมีทักษะในการผลิตท้ังเลียนแบบธรรมชาติและการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 

จากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก ชีวิตของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองมีชีวิตท่ีเร่งรีบ มีเวลาพักผ่อนน้อย มีพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยขนาดเล็ก แต่ยังมีความต้องการหาสิ่งท่ีทดแทนธรรม
เรียกว่า Nano tank จึงได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ดังภาพข้างล่างโดยมี
องค์ประกอบ 

 

ภาพท่ี 1 “Return of the Jedi Plant tank” 

ภาพท่ี 2 

                                                          
1 ผู้เชี่ยวชาญดา้นสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม กรมประมง
2 http://www.ada-tbac.com/profile/profile4.php
3 http://www.ada-tbac.com/profile/profile2.php

แนวทางเพ่ิมรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี

ในแวดวงปลาสวยงาม ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่ามีกําลังผลิตปลาสวยงามท่ีได้จากการ
ปี ในอดีตมีปลาสวยงามนําเข้าหลายชนิดท่ีเกษตรกรเพาะพันธ์ุได้โดยการเลียนแบบธรรมชาติและ

ผลิตเป็นสายพันธ์ุใหม่ๆ ท่ีมีสีสรรสวยงามเป็นตามความต้องการของตลาด เช่น ปลาออสก้า (ลายเสือ 
Marlboro red discus สําหรับปลาสวยงามพ้ืนเมือง ได้แก่ ปลากัด กาแดง ทรงเครื่อง หางไหม้ ฯ 

ความสําเร็จของการเพาะขยายพันธ์ุปลาสวยงามเหล่านี้ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท้ังอาหารท่ี
ณภาพน้ํา ประเด็นสําคัญคือ เกษตรกรไทยมีทักษะในการผลิตท้ังเลียนแบบธรรมชาติและการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน 

จากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก ชีวิตของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองมีชีวิตท่ีเร่งรีบ มีเวลาพักผ่อนน้อย มีพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยขนาดเล็ก แต่ยังมีความต้องการหาสิ่งท่ีทดแทนธรรมชาติให้มีอยู่ใกล้ การเลี้ยงปลาสวยงามขนาดเล็กในตู้ปลาขนาดเล็กท่ี

จึงได้รับความนิยมอย่างยิ่ง ดังภาพข้างล่างโดยมีการผสมผสานความเป็นธรรมชาติโดยมีปลานีออนเป็น

“Return of the Jedi Plant tank” ของนาย ณรงค์ฤทธิ์ ด่านตระกูล
 

2 “Back to Basic” ของนายจิรวงศ์ เหล่าปิยะสกุล 3  

                   

ผู้เชี่ยวชาญดา้นสัตว์น้ําและพรรณไม้น้ําสวยงาม กรมประมง 
tbac.com/profile/profile4.php 
tbac.com/profile/profile2.php 

แนวทางเพ่ิมรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี 
 

อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล1 

ในแวดวงปลาสวยงาม ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่ามีกําลังผลิตปลาสวยงามท่ีได้จากการ
ปี ในอดีตมีปลาสวยงามนําเข้าหลายชนิดท่ีเกษตรกรเพาะพันธ์ุได้โดยการเลียนแบบธรรมชาติและ

ลายเสือ / ลายทอง / หางยาว) 
สําหรับปลาสวยงามพ้ืนเมือง ได้แก่ ปลากัด กาแดง ทรงเครื่อง หางไหม้ ฯ  

ความสําเร็จของการเพาะขยายพันธ์ุปลาสวยงามเหล่านี้ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมท้ังอาหารท่ี
ณภาพน้ํา ประเด็นสําคัญคือ เกษตรกรไทยมีทักษะในการผลิตท้ังเลียนแบบธรรมชาติและการกระตุ้นด้วยฮอร์โมน  

จากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก ชีวิตของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองมีชีวิตท่ีเร่งรีบ มีเวลาพักผ่อนน้อย มีพ้ืนท่ีอยู่
ชาติให้มีอยู่ใกล้ การเลี้ยงปลาสวยงามขนาดเล็กในตู้ปลาขนาดเล็กท่ี

การผสมผสานความเป็นธรรมชาติโดยมีปลานีออนเป็น

 
ณรงค์ฤทธิ์ ด่านตระกูล2 

 



 

นอกเหนือจากปลานีออนท่ีมีการนํามาใช้ประกอบตู้พรรณไม้นํ้าแล้ว ยังมีกลุ่มปลาสวยงามนําเข้าขนาดเล็ก
ศักยภาพเพ่ือขายในประเทศและส่งออก
หลายชนิดท่ีมีการนําเข้า เนื่องจากมีศักยภาพทางการตลาดท้ังในประเทศและส่งออก ประกอบด้วย
 

1. ปลานีออน 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Paracheirodon

ชื่อผู้ต้ัง : (Myers, 1936)
ชื่อสามัญ Neon tetra
ชื่อท้องถิ่น ปลานีออน 
ชั้น :  Actinopterygii
อันดับ :  Characiformes
วงศ์ :  Characidae
การกระจายพันธุ ์:  South America
ราคาส่ง (2.0-2.2 ซม.) 3 บาท/ตัว 
 

 
2. ปลารัมมีโนส 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemigrammus 

 rhodostomus

ชื่อผู้ต้ัง: C. G. E. Ahl
ชื่อสามัญ Rummy-nose tetra
ชื่อท้องถิ่น รัมมี่โนส 
ชั้น :  Actinopterygii
อันดับ :  Characiformes
วงศ์ :  Characidae
การกระจายพันธุ ์ Rio Meta, Rio Negro
 Colombia, Brazil
ราคาส่ง (ขนาด 2.5 ซม.) 5 บาท/ตัว 
 

 
 

                                                          
4 สอบถามจากนายกฤษณะ ลาภาสระนอ้ย ผู้จัดการบริษัทไทยเชี่ยลหวู่ จํากัด 

2 

นอกเหนือจากปลานีออนท่ีมีการนํามาใช้ประกอบตู้พรรณไม้นํ้าแล้ว ยังมีกลุ่มปลาสวยงามนําเข้าขนาดเล็ก
ศักยภาพเพ่ือขายในประเทศและส่งออก4 จากการสัมภาษณ์ นายกฤษณะ ลาภาสระน้อย ได้ให้ข้อมูลปลาสวยงามขนาดเล็ก
หลายชนิดท่ีมีการนําเข้า เนื่องจากมีศักยภาพทางการตลาดท้ังในประเทศและส่งออก ประกอบด้วย 

Paracheirodon innesi 
(Myers, 1936) 
Neon tetra 

 
Actinopterygii 
Characiformes 
Characidae 
South America 

 

 

 
ภาพท่ี 3 ปลานีออน

ที่มา : http://acnl.wikia.com/wiki/File:NeonTetraIRL.jpg

Hemigrammus  

rhodostomus 

C. G. E. Ahl,  
nose tetra 

Actinopterygii 
Characiformes 
Characidae 
Rio Meta, Rio Negro 
Colombia, Brazil 

 

 
 

 
ภาพท่ี 4 ปลารัมมีโนส

ท่ีมา : http://www.seriouslyfish.com/species
/hemigrammus

 

 

                   

สอบถามจากนายกฤษณะ ลาภาสระนอ้ย ผู้จัดการบริษัทไทยเชี่ยลหวู่ จํากัด ผูส้่งออกและนําเขา้ปลาสวยงาม 

นอกเหนือจากปลานีออนท่ีมีการนํามาใช้ประกอบตู้พรรณไม้นํ้าแล้ว ยังมีกลุ่มปลาสวยงามนําเข้าขนาดเล็ก มี
ได้ให้ข้อมูลปลาสวยงามขนาดเล็ก

 

ปลานีออน 
http://acnl.wikia.com/wiki/File:NeonTetraIRL.jpg 

 

ปลารัมมีโนส 
http://www.seriouslyfish.com/species 

/hemigrammus-bleheri/ 



 

3. ปลาเลม่อนเผือก 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hyphessobrycon

  pulchripinnis

ชื่อผู้ต้ัง: - 
ชื่อสามัญ Albino lemon tetra
ชื่อท้องถิ่น เลม่อนเผือก
ชั้น :  Actinopterygii
อันดับ :  Characiformes
วงศ์ :  Characidae
การแพร่กระจาย :  Rio Tapajós
ราคาส่ง (ขนาด 2 ซม.) 4 บาท/ตัว 

 
4. ปลาเชอร่ีบาร์บ 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Puntius titteya

ชื่อผู้ต้ัง: Deraniyagala, 1929
ชื่อสามัญ Cherry barb
ชื่อท้องถิ่น เชอร่ีบาร์บ 
ชั้น :  Actinopterygii
อันดับ :  Cypriniforms
วงศ์ :  Cyprinidae
การแพร่กระจาย :  Kelani Nilwala
 Sri Lanka 
ราคาส่ง (ขนาด 2 ซม.) 3 บาท/ตัว 
 
 
5. ปลาซิวกาแล็กซ่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Danio argaritas

ชื่อผู้ต้ัง : Robert, 2007
ชื่อสามัญ microrasbora galaxy
ชื่อท้องถิ่น ซิวกาแล็กซ่ี
ชั้น :  Actinopterygii
อันดับ :  Cypriniforms
วงศ์ :  Cyprinidae
การแพร่กระจาย :  Myanmar 
ราคาส่ง (ขนาด 2.5 ซม.) 10 บาท/ตัว

3 

Hyphessobrycon 

pulchripinnis 

Albino lemon tetra 
เลม่อนเผือก 
Actinopterygii 
Characiformes 
Characidae 
Rio Tapajós basin, Brazil 

 

 

 
ภาพท่ี 5 ปลาเลม่อนเผือก

ที่มา : 
http://aqua.c1ub.net/forum/lite.php?topic=139199.0

 

Puntius titteya 

Deraniyagala, 1929 
Cherry barb 

 
Actinopterygii 
Cypriniforms 
Cyprinidae 
Kelani Nilwala River basins, 

 
 

 

 
ภาพท่ี 7 ปลาเชอร่ีบาร์บ

 
ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_Cherry_Barb_700.jpg

Danio argaritas 

Robert, 2007 
microrasbora galaxy 
ซิวกาแล็กซ่ี 
Actinopterygii 
Cypriniforms 
Cyprinidae 

 
ตัว  

 

 
ภาพท่ี 8 ปลาซิวกาแล็กซ่ี

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Danio_margaritatus

 

ปลาเลม่อนเผือก 

http://aqua.c1ub.net/forum/lite.php?topic=139199.0 

 

ปลาเชอร่ีบาร์บ 

: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Male_Cherry_Barb_700.jpg 

 

ปลาซิวกาแล็กซ่ี 
http://en.wikipedia.org/wiki/Danio_margaritatus 



 

6. ปลาซัฟวา 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sawbwa resplendens

ชื่อผู้ต้ัง: Annandale, 1918
ชื่อสามัญ Sawbwa Barb
ชื่อท้องถิ่น ซิวซัฟวา 
ชั้น :  Actinopterygii
อันดับ :  Cypriniforms
วงศ์ :  Cyprinidae
การแพร่กระจาย :  Inle lake, Eastern 
Myanmmar 
ราคาส่ง (ขนาด 2.5 ซม.) 15 บาท/ตัว
 

 
จากการท่ีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลติปลาสวยงามส่งออก ขอทบทวนความรู้ในการเพาะพันธ์ุ
 

การเพาะพันธุ์ปลา แบ่งเป็น 3 วิธี  
1. วิธีเพาะพันธ์ุแบบธรรมชาต ิ ปล่อยพ่อแม่พันธ์ุท่ีสมบรูณ์เพศเป็นคู่ๆ ลงไปในบ่อดิน ขวดโหล ท่ีเตรียมเอาไว้และเมื่อ

มีลูกปลาเกิดในเวลาต่อมา ก็แยกออกมาอนุบาลภายหลัง เช่น การเพาะปลากัด 
2. วิธีเพาะพันธ์ุเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการเพาะพันธ์ุปลาโดยปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุมี

มีการปรับสภาพแวดล้อม เช่น การเตรียมบ่อและการเตรียมสิ่งช่วยกระตุ้นการตกไข่และการวางไข่ให้ดีข้ึน วัสดุท่ีกระตุ้นการ
ตกไข่ มีหลายชนิด ได้แก่ กระเบื้อง เช่น การเพาะปลาเทวดา หรือปลาปอมปาดัวร์

3. วิธีการเพาะพันธ์ุแบบผสมเทียม
ตามธรรมชาติหรือรีดไข่ผสมกับน้ําเช้ือ จากนั้นนําไปไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วไปฟัก เช่น ปลากาแดง ทรงเครื่อง หางไหม้

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางไข่ของปลา ประกอบด้วย ความเหมาะสมของอาหาร คุณภาพน้ํา และระยะเ
ปลาทูในอ่าวไทยพบว่าลูกปลาวัยอ่อนอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณแพลงก์ตอน
ได้รู้ความเจริญงอกงามของพืชน้ําจะกระตุ้นให้ปลาวางไข่ได้
ถ่ายสารจําพวกฮอร์โมนท่ีเรียกว่า "คอปูลิน
ผสมพันธ์ุของเพรียงทราย จะสั้นลงเหลือเพียงวันละ 
 
ในท่ีน้ีจะนําข้อมูลเฉพาะปลานีออน 
 

                                                          
5 ทศพร วงศ์รัตน.์ มปป. การสืบพันธุข์องปลา. 

http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2508
6 พอจาํ อรัณยกานนท์ และสุรพล ชุณหบัณฑิต

Perinereis nuntia, Savigny. รายงานประจําป ี
อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปทุมธานี หน

4 

Sawbwa resplendens 

Annandale, 1918 
Sawbwa Barb 

Actinopterygii 
Cypriniforms 
Cyprinidae 

lake, Eastern 

ตัว 

 

 
ภาพท่ี 9 ปลาซัฟวา

ท่ีมา : www.seriouslyfish.com

จากการท่ีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลติปลาสวยงามส่งออก ขอทบทวนความรู้ในการเพาะพันธ์ุ

ปล่อยพ่อแม่พันธ์ุท่ีสมบรูณ์เพศเป็นคู่ๆ ลงไปในบ่อดิน ขวดโหล ท่ีเตรียมเอาไว้และเมื่อ
มีลูกปลาเกิดในเวลาต่อมา ก็แยกออกมาอนุบาลภายหลัง เช่น การเพาะปลากัด  

วิธีเพาะพันธ์ุเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการเพาะพันธ์ุปลาโดยปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุมกีารผสมพันธ์ุวางไข่กันเองในบ่อท่ี
มีการปรับสภาพแวดล้อม เช่น การเตรียมบ่อและการเตรียมสิ่งช่วยกระตุ้นการตกไข่และการวางไข่ให้ดีข้ึน วัสดุท่ีกระตุ้นการ
ตกไข่ มีหลายชนิด ได้แก่ กระเบื้อง เช่น การเพาะปลาเทวดา หรือปลาปอมปาดัวร ์

วิธีการเพาะพันธ์ุแบบผสมเทียม โดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นพ่อแม่พันธ์ุให้สมบูรณ์เพศมากข้ึน และปล่อยให้รัดกัน
ตามธรรมชาติหรือรีดไข่ผสมกับน้ําเช้ือ จากนั้นนําไปไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วไปฟัก เช่น ปลากาแดง ทรงเครื่อง หางไหม้

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางไข่ของปลา ประกอบด้วย ความเหมาะสมของอาหาร คุณภาพน้ํา และระยะเ
ปลาทูในอ่าวไทยพบว่าลูกปลาวัยอ่อนอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณแพลงก์ตอน, ปลาท่ีวางไข่ติดตามพืชน้ํา เช่น ปลาจีน เมื่อ
ได้รู้ความเจริญงอกงามของพืชน้ําจะกระตุ้นให้ปลาวางไข่ได้, ปลาท่ีวางไข่ในระหว่างท่ีน้ําเอ่อข้ึน ปลาตัวผู้จะขับหรือสกัดและ

คอปูลิน" ออกมาในน้ํา ซึ่งจะเร่งกระตุ้นให้ปลาตัวเมียเข้าร่วมในการสืบพันธ์ุ
ผสมพันธ์ุของเพรียงทราย จะสั้นลงเหลือเพียงวันละ 3 ช่ัวโมง (08.00 - 11.00 น.) 6 

                   

. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล่ม 1. Available online at :  
http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2508 

และสุรพล ชุณหบัณฑิต. 2550.  ผลของระยะเวลาการได้รับแสงในรอบวันต่อกิจกรรมการผสมพันธุ
รายงานประจําป ี2550 การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ คร้ังที่ 6 วันที่ 29

ประเทศไทยปทุมธานี หน้า 119 – 127 

 

ปลาซัฟวา 
: www.seriouslyfish.com 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลติปลาสวยงามส่งออก ขอทบทวนความรู้ในการเพาะพันธ์ุ 

ปล่อยพ่อแม่พันธ์ุท่ีสมบรูณ์เพศเป็นคู่ๆ ลงไปในบ่อดิน ขวดโหล ท่ีเตรียมเอาไว้และเมื่อ

การผสมพันธ์ุวางไข่กันเองในบ่อท่ี
มีการปรับสภาพแวดล้อม เช่น การเตรียมบ่อและการเตรียมสิ่งช่วยกระตุ้นการตกไข่และการวางไข่ให้ดีข้ึน วัสดุท่ีกระตุ้นการ

ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นพ่อแม่พันธ์ุให้สมบูรณ์เพศมากข้ึน และปล่อยให้รัดกัน
ตามธรรมชาติหรือรีดไข่ผสมกับน้ําเช้ือ จากนั้นนําไปไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วไปฟัก เช่น ปลากาแดง ทรงเครื่อง หางไหม ้

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางไข่ของปลา ประกอบด้วย ความเหมาะสมของอาหาร คุณภาพน้ํา และระยะเวลา5 เช่น 
ปลาท่ีวางไข่ติดตามพืชน้ํา เช่น ปลาจีน เมื่อ

ปลาท่ีวางไข่ในระหว่างท่ีน้ําเอ่อข้ึน ปลาตัวผู้จะขับหรือสกัดและ
ออกมาในน้ํา ซึ่งจะเร่งกระตุ้นให้ปลาตัวเมียเข้าร่วมในการสืบพันธ์ุ, ช่วงเวลาการ

อกิจกรรมการผสมพันธุ์ของเพรียงทราย 
29-30 มีนาคม 2550 ณ 



 

ปลานีออน 
 
ลักษณะท่ัวไป 

มีรูปทรงยาวรี คล้ายเม็ด
หลัง 1, ครีบทวาร 1 และครีบหาง 1) มีครีบไขมันขนาดเล็ก ท่ีโคนหาง 
สเีขียวมะกอกมีเส้นเรืองแสงสีเขียวอมฟ้า
เป็นสีขาวเงินหลังจากช่องท้องไปถึงโคนหางมี
ทุกชนิด 
 
ถิ่นกําเนิด 

ทวีปอเมริกาใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
บราซิล ในแม่นํ้าโซลิโมย (Solimões) และแม่นํ้าสาขา

 
 

 
ภาพท่ี 10 ถิ่นกําเนิดปลานีออน

ทึ่มา : http://mhajnal.hubpages.com/hub/Neon

 
 
แหล่งท่ีอยู่ (Habitat)  

ส่วนใหญ่พบในป่าลําธารเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยการทับถมของซากพืชท่ีทําให้นํ้ามีสีเข้มมากและมีความเป็นกรดสูง
และเป็นน้ําอ่อน มีแสงส่องผ่านไปได้น้อยมาก ไข่และตัวอ่อนมีความไวต่อแสง
กรดและด่างท่ี 5.0-7.0 (ท่ีเหมาะสม 6.2
พฤศจิกายน เวลา 9.00-16.00 น. (http://www.fishtanksandponds.co.uk/profiles/neon
 

                                                          
7การวัดความกระด้างของน้ํา มีเคร่ืองมือโดยเฉพาะเรียกว่า 
ดังนี.้ 0-4 dH หรือ 0-70 ppm น้ําอ่อนมาก, 4
12- 18dH หรือ 210-320 ppm น้ํากระด้างปานเล็กน้อย

5 

คล้ายเม็ดข้าวสารตาโต มีครีบบางใสยาวพอประมาณท้ัง 7 ครีบ (ครีบอก 
มีครีบไขมันขนาดเล็ก ท่ีโคนหาง มีเกล็ดขนาดเล็กมันวาวปกคลมุท้ังตัว โดยท่ีส่วนหลังจะ
ฟ้าพาดตั้งแต่จมูกผ่านลูกตายาวไปสดุท่ีครีบไขมัน เป็นท่ีมาของ ช่ือ ปลานีออน ส่วนท้อง

หลังจากช่องท้องไปถึงโคนหางมสีีแดงสด ขนาดโตเต็มท่ีไม่เกิน 3 ซม. หรือ 1.2 นิ้วเป็นปลารวมฝูง กินอาหารได้

ทวีปอเมริกาใต้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของโคลัมเบีย, ภาคตะวันออกของเปรู, และทางภาคตะวันตกของ
และแม่นํ้าสาขา 

 

ถิ่นกําเนิดปลานีออน 
http://mhajnal.hubpages.com/hub/Neon-Tetra 

 

 

ภาพท่ี 11 การจัดตู้ปลานีออน
ท่ีมา : http://www.dreamstime.com

ส่วนใหญ่พบในป่าลําธารเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยการทับถมของซากพืชท่ีทําให้นํ้ามีสีเข้มมากและมีความเป็นกรดสูง
และเป็นน้ําอ่อน มีแสงส่องผ่านไปได้น้อยมาก ไข่และตัวอ่อนมีความไวต่อแสงอุณหภูมิ 20-26 °C พบในแหล่งท่ีมีค่าความเป็น

2-6.5) ค่าความกระด่างของน้ํา 1-2 dH7 มีการรวบรวมจากธรรมชาติระหว่างเมษายน
http://www.fishtanksandponds.co.uk/profiles/neon-tetra.html)

 

                   

การวัดความกระด้างของน้ํา มีเคร่ืองมือโดยเฉพาะเรียกว่า water hardness tester แสดงหน่วยเป็นdH (ประทศเยอรมัน
4-8 dH หรือ 70-140 ppm น้ําออ่น (น้ําประปา), 8-12 dH 140-210 ppm 

น้ํากระด้างปานเล็กน้อย, 18-30 dH หรือ 320-530 ppm น้ํากระด้าง 

ครีบอก 2, ครีบท้อง 2, ครีบ
มีเกล็ดขนาดเล็กมันวาวปกคลมุท้ังตัว โดยท่ีส่วนหลังจะ

พาดตั้งแต่จมูกผ่านลูกตายาวไปสดุท่ีครีบไขมัน เป็นท่ีมาของ ช่ือ ปลานีออน ส่วนท้อง
เป็นปลารวมฝูง กินอาหารได้

และทางภาคตะวันตกของ

 

การจัดตู้ปลานีออน 
: http://www.dreamstime.com 

ส่วนใหญ่พบในป่าลําธารเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยการทับถมของซากพืชท่ีทําให้นํ้ามีสีเข้มมากและมีความเป็นกรดสูง
พบในแหล่งท่ีมีค่าความเป็น

มีการรวบรวมจากธรรมชาติระหว่างเมษายน-
tetra.html) 

ประทศเยอรมัน) แบ่งประเภทของน้ําได้
210 ppm น้ํากระด้างปานกลาง, 
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ความสําคัญทางการค้า 
เป็นปลาท่ีนิยมเลี้ยงมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักเลี้ยงปลามือใหม่ ประมาณการว่ามีการนําเข้ามาสู่ตลาด

สหรัฐอเมริกากว่า 1.5 ล้าน/เดือน ส่วนหนึ่งนําเข้ามาจากประเทศไทย สิงคโปร์ หรือฮ่องกง อย่างไรก็ตามมีบางส่วนท่ีมีการ
นําเข้าจากบราซิล โคลัมเบีย และเปรู (http://www.aquaticcommunity.com/tetrafish/neontetra.php) จึงเป็นปลาท่ีมี
ความศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก 
 
เทคนิคในการเพาะพันธุ์ปลานีออน 

ปลานีออนท่ีขายเป็นการนําเข้ามาจาการจับจากธรรมชาติ เนื่องจากในธรรมชาติปลานีออนสามารถท่ีจะมีการ
เพาะขยายพันธ์ุได้เป็นจํานวนมาก ปลาท่ีมีไข่ติดตามพรรณไม้น้ํา และสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องอาศัยการดูแลจากพ่อแม่
พันธ์ุ สําหรับปลานีออนท่ีมีผู้นิยมเลี้ยงในตู้พรรณไม้นํ้าพบว่า มีการวางไข่ค่อนข้างยากเนื่องจากอาหารและสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามมีข้อมูลท่ีรายงานว่าความแตกต่างการแยกเพศ เพศเมียมักจะมีส่วนท้องใหญ่และกลมกว่าเพศผู้ 
นอกจากนั้นสามารถสังเกตุได้จากเส้นสีฟ้าในเพศผู้จะเป็นเส้นตรงส่วนเพศเมียจะโค้งงอโดยเฉพาะเมื่อพร้อมท่ีจะผสมพันธ์ุ
เพราะเนื่องจากมีไข่ในท้อง  

การเตรียมบ่อเพ่ือท่ีจะผสมพันธ์ุ นําปลาท่ีเลี้ยงในบ่อเลี้ยงมาใส่ในบ่อหรือตู้เพาะท่ีมีฝาปิดเพ่ือป้องกันปลา
กระโดด ด้านล่างของตู้ควรมีหินวางไว้หนาประมาณ 2-3 นิ้ว และมีพรรณไม้นํ้าด้วย อุณหภูมิของน้ํา ต่ํากว่า 24 °C Hardness 
ควร ต่ํากว่า 4 dGH แต่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ในช่วง 1-2 ควรคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุท่ีมีความพร้อม และมีการให้อาหารปกติ 
โดยเฉพาะให้อาหารธรรมชาติเพ่ือป้องกันน้ําเน่าเสีย ได้แก่ ลูกน้ํายุง จากนั้นปิดตู้ให้มืด และค่อยๆเปิดจนพบว่า พ่อแม่พันธ์ุ
วางไข่เรียบร้อยแล้ว ปกติปลาจะวางไข่ช่วงเช้า ควรจะเอาพ่อแม่ออกทันทีเมื่อพบว่าปลาวางไข่เรียบร้อยแล้ว ปกติปลาจะ
วางไข่ 130 ฟองต่อคอก แต่จะรอดตายประมาณ 60-70 ตัว  ใช้ระยะเวลาฟัก 22-30 ช่ัวโมง จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน
ก่อนท่ีจะว่ายได้เป็นอิสระ เนื่องจากตัวอ่อนแรกฟักมีขนาดเล็กมากๆ จําเป็นท่ีจะต้องให้อาหารขนาดเล็ก ได้แก่ โรติเฟอร์ ไข่
แดงบด จากนั้น 1-4 สัปดาห์ จึงจะให้ไรแดง หรือ อาร์ทีเมีย8 
 
โรคท่ีสําคัญ 

โรคท่ีช่ือว่า Neon Tetra Diseases หรือ โรคพลิสโตฟอโรซิส เกิดจากเช้ือโปรโตซัวร์ชนิดหนึ่งช่ือว่า 
Pleistophora hyphessobryconis มีอาการ ลักษณะของลําตัวปลาและเหงือกจะซีดขาว โปรโตซัวร์ท่ีอาศัยอยู่ในกล้ามเนื้อ
ทําให้ว่ายน้ําตะแครงข้าง การทรงตัวผิดปกติ ผอมแห้ง ชอบแยกตัวออกจากกลุ่ม โปรโตซัวร์ผ่านเข้าไปในระบบไหลเวียนของ
โลหิต และกระจายไปท่ัวอวัยวะภายใน และจะตายไปในท่ีสุด ยาท่ีใช้รักษายังไม่มี กว่าปลาจะแสดงอาการพบว่าปลาอ่อนแอ
มากยากท่ีจะทําการรักษาให้หายควรแยกปลาป่วยออกทันทีท่ีพบอาการ และทําการล้างทําความสะอาดภาชนะเลี้ยงและฆ่า
เช้ือโรค  
 
กฎหมายเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายชีวภาพของกรมประมง (IBC) ได้กําหนด
ปลานีออน เปน็ปลาชนิดพันธ์ุสัตว์นํ้าจืดสวยงามต่างถ่ินท่ีได้รับการอนุญาตให้นําเข้าได้ 9 ปลาสวยงามต่างถ่ิน จากการตรวจสอบ
ปลาดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้อยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วย

                                                           
8 Aquatic Community. 2004-2006. Neon Tetra Paracheirodon innesi. Available online at  

http://www.aquaticcommunity.com/tetrafish/neontetra.php 
9 ส่วนอนุญาตและกาํหนดมาตรการประมง. (มปป.). ข่าวประชาสัมพันธ.์ รายชื่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดที่อนุญาต ไม่อนุญาตให้นําเข้าจาก

คณะกรรมการ (IBC). Available online at: http://www.fisheries.go.th/management/home2.html 
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การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) หรือ ไซเตส (CITES)10 และ สหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (International Union of conservation or Nature and Natural Resources หรือ World 
Conservative Union, IUCN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีจัดตั้งข้ึนด้วยเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ11 ไม่
พบว่ามีการข้ึนทะเบียน ยกเว้น ปลาเชอรี่บาร์บ ท่ีรัฐบาลศรีลังกาห้ามส่งออก 
 
แหล่งผลิตปลาสวยงาม 

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีมีการเพาะเลี้ยงและจําหน่ายปลาสวยงามมากเป็นอันดับต้น เช่นกัน แต่ยังมีการส่งออก
ภายใต้แบรนด์ของประเทศไทยเองจํานวนน้อย โดยมากมักจะส่งไปยังสิงค์โปร์ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและส่งขายต่อไป เมื่อมอง
ถึงศักยภาพของประเทศไทย ท่ีมีภูมิอากาศและแหล่งน้ําท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม จึงมีโอกาสท่ีจะสามารถพัฒนา
เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าปลาสวยงามท่ีมีคุณภาพของโลก แต่ด้วยยังยังมีประเด็นท่ีต้องวิจัยและพัฒนาอีกมากทําให้มี
ปลาสวยงามอีกหลายชนิดท่ีไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยี
การผลิต และพัฒนารูปแบบการผลิต  

การเลีย้งปลาสวยงามในประเทศไทย อยู่ในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม 
กาญจนบุรี นนทบุรี และปทุมธาน ี 

ราชบุรีเป็นแหล่งท่ีมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมากท่ีสดุในประเทศไทย โดยเฉพาะปลาเงิน ปลาทอง, ปลา
สอด, ปลาหางนกยูง และปลาแมน่้ํา เนื่องจากราชบุรมีีสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเพาะขยายพันธ์ุปลาไดต้ลอด
ท้ังปี ท่ีสําคัญเป็นแหล่งท่ีมีอาหารปลาอุดมสมบรูณ ์ได้แก่ ไรแดง หนอนข้ีหมู ไดม้าจากฟาร์มเลี้ยงหมเูป็นจํานวนมาก มีการจดัตั้ง
กลุ่มเลีย้งปลาสวยงามท่ี อําเภอโพธาราม, อําเภอเมือง, อําเภอดําเนินสะดวก, อําเภอบ้านโป่ง และสหกรณ์ปลาสวยงามบา้นโป่ง 
จํากัด เป็นสหกรณ์ โดยการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยง 

นครปฐม  มีศักยภาพในการผลิตปลากัด และ ปลาหางนกยูง เป็นจํานวนมาก การร่วมกลุ่มจดัตั้ง “หมู่บ้าน
ปลากัดจนี ตาํบลหนองปากโลง จงัหวัดนครปฐม” มีการร่วมกลุ่มผลิตปลาหางนกยูง โดยนายพิชัย เถลิงศักดาเดช ประธานชมรม
ปลาหางนกยูง จังหวัดนครปฐม นอกจากนั้นมีการผลิตปลาทองท่ีมีคณุภาพ และมีช่ือเสยีงของประเทศ  

กาญจนบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาสวยงาม
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความโดดเด่นมีประสบการณ์ในการผลิตปลาหางนกยูงเพ่ือการส่งออก ในสภาพท่ีมีการแข่งขัน
ด้านการตลาด การใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ของการประกอบอาชีพ จําเป็นท่ี
จะต้องสร้างสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิม จึงจะได้ท้ังราคาท่ีสูงข้ึน และเป็นการสร้างความแตกต่างให้แก่กลุ่มฯและเกษตรกรรายอ่ืนๆ อีก
ท้ังเป็นการสนับสนุนการผลิตปลาสวยงามนําเข้าสายพันธ์ุใหม่ลดการนําเข้า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสามารถวิเคราะห์ Swot 
analysis ของกลุ่มฯได้ ดังนี ้
  

                                                           
10ไม่ระบุผู้แต่ง. มปป. The CITES species.[Online] Available: http://www.cites.org/eng/disc/species.php. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 

2556. 
11IUCN. 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. [Online]  Available online at: www.iucnredlist.org. Search 

from 22 October 2012. 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง 
- สถานท่ีตั้งมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ําท่ีจะใช้ในการเลี้ยง และมสีภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเลีย้งปลาสวยงามกลุ่มนี ้
- กลุ่มฯ สามารถผลิตอาหารธรรมชาติได้แก่ โรตเิฟอร์และไรแดง ไดภ้ายในฟาร์ม และมีไรแดงในราคาถูก กิโลละ 25 บาท 
(ส่งให้ถึงฟาร์มทุกวัน) 

- กลุ่มฯ มีความสามารถในการผลิตปลาสวยงามขนาดเล็กนําเข้าได้หลากหลายชนิดแต่ยังไม่แน่นอน ได้แก่ ปลาหาง
นกยูง, เซเป้หางพวง, รัมมี่โน้ต, เลม่อน, โรซี่เตทตร้า, แบล๊คนีออน, แบล๊คแฟนทอม, เพนกวิน, โกลไลท์, เชอรี่บาร์บ, 
ซิลเวอร์ทริป, พิทเทอร่า 

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

- น้ําท่ีใช้ในช่วงระยะเวลาของการเพาะปลาซึ่งเป็นน้ํา RO (Reverse Osmosis)  ต้องซื้อมาจากท่ีต่างๆซึ่งทําให้มีความไม่
แน่นอนเก่ียวกับเรื่องคุณภาพน้ํา  

- ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการนําเข้า 
- ห้องเพาะปลาซึ่งต้องควบคมุอุณหภูมิให้เหมาะสม ยังไม่มี ปัจจุบันใช้วิธีการดัดแปลง จากห้องเก็บของมาเป็นห้องเพาะ
ผสมพันธ์ุปลาซึ่งทําให้การขยายการผลิตทําไม่ได้มาก 

- จํานวนพ่อแม่พันธ์ุยังไม่เพียงพอ  
 
การวิเคราะห์โอกาส 

- แนวโน้มการตลาดท้ังในและการสง่ออกมีความต้องการอย่างตอ่เนื่อง 
- เป็นโมเดลท่ีนําไปขยายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ สมาชิกภายในกลุ่ม และขยายการผลิตความหลากหลายของ
สินค้าปลาสวยงามส่งออกในกลุ่มปลาเตทตร้า 

 
การวิเคราะห์ภัยคุกคาม 

- ขาดงบประมาณ.ในการขยายการผลิตใหม้ีจํานวนตามความต้องการของตลาดท้ังในประเทศและส่งออก 
- ขาดความต่อเนื่องในระบบการผลติ ในขณะท่ีความต้องการท้ังภายในและต่างประเทศมีสูง 

 

ในปัจจุบันทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดกาญจนบุรี ได้พยายามเริ่มทําการทดลองเพ่ือท่ีจะ
เพาะปลาในปลาสวยงามขนาดเล็กนําเข้า เช่น ปลานีออนซึ่งสามารถทําได้ในปริมาณ 100 ตัว/เดือน ซึ่งยังมีอัตรารอดต่ําและ
ขาดข้อมูลสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์ในการออกแบบระบบการเพาะเลี้ยง ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
และอนุบาล ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงามนําเข้าขนาดเล็ก ใน
การเป็นต้นแบบการรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เพ่ือการยกระดับประเทศไทยไปสู่
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าปลาสวยงามท่ีมีคุณภาพของโลก 

จากข้อมูลท่ีได้นําเสนอข้างต้น บทสรุปท่ีชัดเจน คือ ทําอย่างไรท่ีจะลดการนําเข้าปลานีออน ซึ่งในแต่ละ
สัปดาห์มีมากกว่า 10,000 ตัว และทําอย่างไรท่ีจะช่วยเกษตรกร ให้สามารถเพ่ิมรายได้ จากการท่ีผลิต ปลาหางนกยูงในราคา
ขายส่งตัวละ 1 บาท มาทํากลุ่มปลาเตทตร้า ตัวละ 3 บาท รวมด้วยช่วยกันคิด 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


