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คํานําจากผูอํานวยการ 
 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, กรมประมง) ไดรับ

คําแนะนําจาก นายจรัลธาดา กรรณสูต ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีกรมประมง ใหศึกษาเพาะพันธุปลา
อมไขครีบยาวเม่ือป 2550 และประสบความสําเร็จในปเดียวกันนั้น ตอมาสามารถเล้ียงปลารุนลูก (F1) และ
รุนหลาน (F2) ใหเปนพอแมพันธุสําหรับการเพาะพันธุไดเอง ไมตองพึ่งพาปลาจากธรรมชาติอีกตอไป   
สําหรับในปงบประมาณ 2552 ไดรับงบประมาณโครงการศึกษาการเพาะพันธุและผลิตพอแมพันธุปลาอมไข
ครีบยาว เพื่อตอยอดองคความรูท่ีมีอยูแลว และประมวลความรูใหเปนรูปเลมเพื่อใหเกษตรกรใชเปนคูมือ
และนําไปปฏิบัติไดจริง 

การเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวเปนเพียงสวนหน่ึงในความสําเร็จของเรา  ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบ่ียังคงมีความมุงม่ันท่ีจะศึกษา  คนควา วิธีการเพาะพันธุปลาทะเลสวยงามชนิดใหม ๆ ท่ี
ตรงกับความตองการของตลาดและเกษตรกร ใหกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป และพรอมท่ีจะถายทอดความรูสู
เกษตรกรไทยดวยความยินดียิ่ง  
 
 
        สุภาพ  ไพรพนาพงศ 
      ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงชายฝงกระบ่ี 
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คํานําจากผูเขียน 
 

คูมือการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวเลมนี้รวบรวมความรู วิธีการ และแนวคิดการเพาะพันธุปลาอม
ไขครีบยาวตามแบบฉบับของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี โดยมีพื้นฐานความคิดท่ีวา ตองเปน
วิธีการที่งาย ๆ ไมซับซอน ประหยัด ลงทุนไมมาก และสามารถนําไปใชไดจริงท้ังระดับงานอดิเรก หรือ
ระดับพาณิชย  

การเพาะพันธุปลาเปนท้ังวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร แตละคนยอมมีวิธีการปลีกยอยเปนของ
ตนเอง แตหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนแนวทางที่ดีสําหรับผูเร่ิมตนการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาว 
และเปนแนวความคิดใหม ๆ สําหรับผูท่ีมีประสบการณมาแลว เพื่อใหเกิดความแตกฉานและแตกยอดความรู
ใหงอกงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป  

ความดีและบุญกุศลจากหนงัสือเลมนี้ ขออุทิศใหกับสัตวท้ังหลายท่ีจบชีวิตลงจากการทํางานของเรา 
ขอใหไปสูสุขคติ อยาไดมีเวรตอกันและกนัเลย 

 
 
        สามารถ   เดชสถิตย 
             กันยายน 2552 
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ไขครีบยาวเลมนี้ประสบความสําเร็จลงไดดวยการสนับสนุนจากหลายคนหลายหนวยงาน ขอแสดงความ
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สถาบันวิจัยปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา และผูบริหารทุกทานท่ีเห็นความสําคัญและพิจารณาใหงบประมาณ
ดําเนินการ ขอบคุณนายวินัย ชูสกุลตันติวงศ ผูชวยคนแรกในการเพาะพันธุปลาชนิดนี้ และขอบคุณทุก ๆ 
ทานท่ีมีสวนชวยใหโครงการสําเร็จลงแตไมไดเอยนามในท่ีนี้  
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1. บทนํา 
  
 ปลาอมไขครีบยาว Banggai Cardinalfish, Pterapogon Kauderni Koumans, 1933 (รูปท่ี 1, 7) เปน
ปลาทะเลสวยงามขนาดเล็ก พบไดเฉพาะบริเวณหมูเกาะบังไก (Banggai Archipelago) ของประเทศ
อินโดนีเซีย (รูปท่ี 2) มันมีพื้นท่ีอาศัยเพียง 34 ตารางกิโลเมตร จากพฤติกรรมการสืบพันธุท่ีพอปลาอมไขไว
ในปาก และปลอยลูกออกมาเม่ือแข็งแรงดีแลว ทําใหลูกปลามีอัตรารอดสูง แตโอกาสในการขยายแหลงท่ีอยู
เปนไปไดยากเนื่องจากไมมีระยะตัวออนท่ีลองลอยในน้ํา (pellagic larval phase) เหมือนอยางปลาสวนใหญ 
ประกอบกับจํานวนลูกปลาถูกจํากัดดวยขนาดปากของพอปลา ทําใหโอกาสการเพิ่มประชากรของมันลดลง
ดวยเชนกัน 
 ประชากรเพียง 2.4 ลานตัวของปลาชนิดนี้ เทียบกับจํานวนท่ีถูกจับเพื่อจําหนายสูตลาดปลาทะเล
สวยงามปละ 700,000-900,000 ตัว (Allen and Donalson, 2007) ทําใหปลาชนิดนี้ถูกจับตามองอยางใกลชิด
จากนักอนุรักษ ตลาดหลักไดแก อเมริกา และยุโรป สวนประเทศไทยก็มีการนําเขาดวยเชนกันแมปริมาณไม
มากนัก โชคดีท่ีมันเปนปลาอายุส้ันและสืบพันธุไดเร็ว ทําใหยังดํารงเผาพันธุอยูได แตหากความตองการของ
ตลาดปลาทะเลสวยงามเพ่ิมมากข้ึนกวานี้และไมมีมาตรการใดมารองรับ ก็นาเปนหวงวามันจะดํารงอยูไดอีก
นานแคใหน 
 นอกจากมาตรการดานการอนุรักษปลาอมไขครีบยาวในธรรมชาติ การศึกษาเร่ืองการเพาะพันธุเปน
อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษปลาชนิดนี้ใหดํารงอยูตอไป เพราะทําใหปริมาณการจับปลา
จากธรรมชาติลดลง หรือเลิกไปในที่สุด แลวหันมาเล้ียงปลาจากการเพาะพันธุแทน ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบ่ีทําการศึกษาเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวโดยมีพื้นฐานความคิดท่ีวา ตองเปนวิธีการที่งาย
ไมซับซอน ประหยัด ลงทุนไมมาก และสามารถนําไปใชไดจริง รายละเอียดจะไดกลาวตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1 ปลาอมไขครีบยาว Banggai Cardinalfish, Pterapogon Kauderni Koumans, 1933 
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2. ชีววิทยา และนิเวศวิทยา 
 

2.1. การจําแนกทางอนุกรมวิธาน 
 Kingdom:  Animalia  

  Phylum:    Chordata  
    Subphylum :        Vertebrata  
      Class:           Actinopterygii  
        Order:              Perciformes  
          Suborder:               Percoidei  
            Superfamily:       Percoidea  
              Family:          Apogonidae 
                Genus :             Pterapogon  

                    Species :               kauderni Koumans, 1933 

รูปท่ี 2 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของหมูเกาะบังไก (Banggai Achipelago) ประเทศอินโดนีเซีย แหลงท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติเพียงแหลงเดียวในโลกของปลาอมไขครีบยาว 
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 ปลาอมไขครีบยาว มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pterapogon Kauderni Koumans, 1933 เปนปลาเพียงชนิด
เดียวท่ีอยูในสกุล (genus) นี้ ช่ือสามัญมักเรียกวา Longfin Cardinalfish ซ่ึงนาจะเปนท่ีมาของช่ือ ปลาอมไข
ครีบยาว ในภาษาไทย แตช่ือสามัญอีกช่ือหนึ่งท่ีนิยมคือ Banggai Cardinalfish ซ่ึงเรียกตามสถานท่ีที่พบปลา
ชนิดนี้ และเปนสถานท่ีเดียวท่ีมีปลาชนิดนี้ นั่นคือ หมูเกาะบังไก หรือ Banggai Archipelago ของประเทศ
อินโดนีเซีย  
 
2.2. ชีววิทยาและนิเวศวิทยา  

ครีบหลังมี 2 สวนท่ีแยกกันชัดเจนและมีความยาวมาก มีกานครีบแข็ง 8 กาน และกานครีบออน 14 
กาน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 2 กาน และกานครีบออน 13 กาน ครีบหางยาวและเปนรูปสอมชัดเจน (deeply 
forked caudal fin) ลําตัวสีมีขาวเงิน มีแถบสีดําพาดขวางลําตัว 3 แถบ ท่ี ตา ครีบหลังอันท่ี 1 และ ครีบหลัง
อันท่ี 2 มีแถบสีดําตามความยาวของครีบหลัง ครีบกน และครีบหางท้ังบนและลาง มีจุดสีขาวกระจายท่ัว
ลําตัวและตามครีบตาง ๆ ยกเวนครีบหูท่ีมีลักษณะใส  การเกิดจุดสีขาวบนตัวปลามีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกตาง
กันระหวางปลาแตละตัว และสามารถใชในการแยกปลาแตละตัวออกจากกัน ปลาชนิดนี้เปนปลาขนาดเล็ก 
ปลาเต็มวัยอาจมีความยาวท้ังหมด (TL) ประมาณ 8 เซนติเมตร หรือ ความยาวมาตรฐาน (SL) 5.5 เซนติเมตร 
(รูปท่ี 3) 

ในธรรมชาติ ปลาอมไขครีบยาวอาศัยรวมกับส่ิงมีชีวิตหลายชนิด ปลาวัยรุนมักอาศัยอยูรวมกับหญา
ทะเล เมนทะเล ดาวขนนก ดอกไมทะเล ปะการังออน หรือปะการังแข็ง โดยใชส่ิงมีชีวิตเหลานี้เปนท่ีหลบภัย
จากศัตรู ปลาอมไขครีบยาวอาศัยอยูในน้ําท่ีมีความลึก 0.5-6 เมตร แตมักพบที่ความลึก 1.5-2.5 เมตร พบได
ท้ังบริเวณท่ีน้ําใสและน้ําขุน อุณหภูมิของน้ํา 28-33 องศาเซลเซียส 

ปลาชนิดนี้หากินกลางวัน กินสัตวและแพลงคตอนเปนอาหาร (carnivore-planktivore) อาหารที่กินมี
ความหลากหลาย แตสวนใหญเปนกลุมโคพีพอด สัตวในกลุมกุงปู (arthropoda) นอกจากนั้นก็เปนส่ิงมีชีวิต
หนาดิน และลูกของสัตวตาง ๆ ท่ีอยูในระยะแพลงคตอนหรือมีขนาดเล็ก ๆ    

ปลาวัยรุนมักอยูรวมกันเปนกลุม ต้ังแตกลุมเล็ก ๆ ไมกี่ตัวจนถึงกลุมใหญหลายรอยตัว แตเม่ือเขาสู
วัยเจริญพันธุ ปลาแยกตัวหาที่อยูเปนคู ๆ ตัวเมียทําหนาท่ีเปนผูดูแลอาณาเขตและดูแลตัวผูซ่ึงตองอมไขไวใน
ปาก (obligate paternal mouthbrooder)  

จากรายงานการสํารวจเม่ือป 2005 พบวาประชากรท้ังหมดของปลาอมไขครีบยาวมีประมาณ 2.4 
ลานตัว ในขณะท่ีมีการจับปลาชนิดนี้เพื่อนํามาจําหนายเปนปลาทะเลสวยงามประมาณ 700,000-900,000  
ตัว/ป  สาเหตุท่ีทําใหปลาชนิดนี้ยังคงดํารงเผาพันธุอยูไดเนื่องจากเปนปลาท่ีสืบพันธุไดเร็ว แมวาอาจมีชีวิต
อยูไดถึง 4-5 ป แตปลาท่ัวไปมีอายุยืน (life span) 2.4 ป และมีหนึ่งชวงชีวิต (generation time) เปน 1.5 ป 
(Allen and Donalson, 2007)  
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จากการศึกษาความสัมพันธของยีนระหวางประชากรปลาอมไขครีบยาวกลุมตาง ๆ พบวามีความ

แตกตางระหวางยีนเปนอยางมาก (Bernardi and Vagelli, 2004 อางตาม Allen and Donalson, 2007) เพราะไม
มีการผสมขามระหวางกลุมประชากร ท้ังนี้เนื่องจากปลาชนิดนี้ไมมีตัวออนระยะลองลอย ระหวางเกาะตาง ๆ 
ท่ีปลาอาศัยมีกระแสน้ําเช่ียวและลึกขวางกั้น ทําใหปลารุนใหมเติบโตและสืบพันธุในแหลงอาศัยเดิม  ดังนั้น
ปญหาเร่ืองการผสมเลือดชิด หรือการผสมพันธุของปลาในครอบครัวเดียวกันมีผลทางลบตอปลาชนิดนี้นอย 

 รูปท่ี 3 อวัยวะภายนอกและการวัดความยาวปลาอมไขครีบยาว 
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3. น้ําและคุณภาพน้ํา 
 
น้ําท่ีใชในการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ีเปนน้ําทะเล

ริมฝง  สูบน้ําจากบริเวณที่เปนอาวเล็ก ๆ เรียกวา อาวน้ําเมา ปลายทอรับน้ําอยูหางจากฝงประมาณ 200 เมตร 
บริเวณดังกลาวเปนแนวปะการังน้ําต้ืนที่ไมสมบูรณ เม่ือน้ําลงจะแหงเปนบริเวณกวาง เลยปลายทอรับน้ําทํา
ใหไมสามารถดูดน้ําได คุณภาพน้ําบริเวณนี้มีการผันแปรจากอิทธิพลของนํ้าจืดท่ีมาจากฝน จากปาชายเลน 
และจากคลองกระบ่ีใหญคอนขางมาก โดยเฉพาะความเค็มและตะกอนแขวนลอย อยางไรก็ตาม ไมมีการ
ปรับความเค็มกอนนําไปใชในงานเพาะพันธุ คงปลอยใหเปนไปตามความเค็มในธรรมชาติ 
 
3.1. คุณภาพน้าํ 
 ความเค็ม น้ําท่ีนํามาใชมีความเค็มอยูในชวง 28-33 ppt  แตในบอเล้ียงหรือตูเล้ียงควบคุมความเค็ม
ใหอยูในชวง 30-35 ppt แตบางคร้ังความเค็มสูงข้ึนถึง 40 ppt เนื่องจากถายน้ํานอย เนนการใชระบบกรองเพื่อ
บําบัดน้ํามากกวาการถายน้ํา ในกรณีนี้ตองเติมน้ําจืดเพื่อลดความเค็มใหอยูในชวงท่ีตองการ 

อุณหภูมิ ไมมีการควบคุมเชนกัน ไมมีการใชฮีตเตอร (เคร่ืองทําความรอน) หรือชีลเลอร (เคร่ืองทํา
ความเย็น) เพราะทําใหตนทุนสูงข้ึน และท่ีผานมาปลาก็อยูเปนปกติดี จุดท่ีทําการเพาะพันธุมีท้ังสวนท่ีเปนริม
ชายคาโรงเพาะฟก และภายในอาคารท่ีมีเฉพาะหลังคา สวนดานขางเปดโลง ดังนั้นอุณหภูมิในรอบวัน จึง
เปล่ียนแปลงคอนขางมาก หนารอนอุณหภูมิน้ําอยูในชวง 26-30 องศาเซลเซียส แตในหนาหนาวอุณหภูมิอยู
ในชวง 24-27 องศาเซลเซียส จึงสรุปไดวา การเพาะพันธุปลาชนิดนี้ไมจําเปนตองมีการควบคุมอุณหภูมิ 

คุณภาพน้ําอ่ืน ๆ ควบคุมใหอยูในชวงท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงตามตารางท่ี 1  
 
 

ตารางท่ี 1 คาคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมและคุณภาพน้ําในตูหรือบอเล้ียงปลาอมไขครีบยาวของศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี 

พารามิเตอร คาท่ีเหมาะสม ตูหรือบอเล้ียงของ ศพช.กระบ่ี 
ความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.0-8.5 7.7-8.3 เฉล่ีย 8.1 
ความเปนดาง (alkalinity) (มก./ล.) 80-140 110-150 เฉล่ีย 120 
ออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO)(มก./ล.) สูงกวา 4 สูงกวา 5.5 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.) นอยกวา 1.0 0.0024-0.0743 เฉล่ีย 0.0377 
ไนไตรท (มก./ล.) นอยกวา 0.2 0.0014-0.0047 เฉล่ีย 0.0030 
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3.2. การเตรียมน้ํากอนนํามาใช 
 ไมนําน้ําท่ีสูบจากทะเลมาใชโดยตรง เนื่องจากไดกลาวไปแลววาน้ําริมฝงท่ีไดมีคุณภาพไมดี 
โดยเฉพาะมีตะกอนคอนขางมากถึงมากที่สุด (ในชวงมรสุม) และน้ําชายฝงบริเวณน้ียังไดรับสารอินทรีย
และอนินทรียจากการชะลางของน้ําฝนหรือน้ําหนาดิน และจากแหลงชุมชน จึงไมมีความนาไววางใจในเร่ือง
สารอินทรียตกคางและปริมาณแบคทีเรียปนเปอนตาง ๆ รวมถึงส่ิงมีชีวิตท่ีเปนตนเหตุของโรคปลา  
 กอนนํามาใชตองบําบัดน้ําดวยคลอรีน โดยใชคลอรีนผงฆาเช้ือและลดสารอินทรียในน้ํา ความ
เขมขนท่ีใช 25-30 กรัม/ตัน ใหอากาศท้ิงไว 3-5 วัน เม่ือทดสอบดวยโปแทสเซียมไอโอได (KI) หรือชุด
ทดสอบคลอรีนแลววาไมมีคลอรีนเหลือตกคาง หรือไมมีกล่ินคลอรีนจากน้ําเลย จึงหยุดลมเพื่อใหเกิดการ
ตกตะกอน และสูบน้ําสวนบนไปใชในการเพาะพันธุตอไป ชุดทดสอบคลอรีนตกคางในน้ําหาซ้ือไดตามราน
ขายอุปกรณและสารเคมีเกี่ยวกับการเล้ียงปลาทะเลทั่วไป   
 การเตรียมน้ํามีหลายวิธีตองเลือกใชใหเหมาะสม ท่ีกลาวมาขางตนเปนวิธีการเตรียมน้ําท่ีมีความ
เหมาะสมกับน้ําต้ังตนท่ีมี แตหากคุณภาพน้ําดีแลวก็อาจใชวิธีการอื่น ๆ ในการเตรียมน้ําเชน ใชการกรอง ยูวี 
โอโซน เปนตน และหากเปนระบบปดซ่ึงมีการเปล่ียนน้ํานอยการบําบัดน้ําในระบบดวยวิธีทางชีววิทยา 
ฟสิกส และเคมี ก็เปนส่ิงท่ีควรพิจารณาใชใหเหมาะสม แตตองอยูในมิติท่ีประหยัดเพราะเราตองคํานึงถึง
ตนทุนเปนสําคัญ 
 

4. พอแมพันธุ 
  
4.1. การจัดหาพอแมพันธุ 
 พอแมพันธุมาจาก 2 แหลงคือ จากธรรมชาติและจากโรงเพาะฟก จากประสบการณพบวา ปลาจาก
ธรรมชาติเม่ือนํามาเล้ียงมีอัตรารอดนอยมาก ๆ ซ่ึงมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เร่ิมต้ังแตวิธีการจับจากธรรมชาติ
ของชาวประมง ซ่ึงในอดีตนิยมใชไซยาไนดในการจับ ปลาท่ีไดมาจะทยอยตายไปเร่ือย ๆ จนถึงปจจบัุนยงัไม
มีใครรับรองวา ไมมีการใชไซยาไนดในการจับปลา ประการท่ีสอง ปลาขาดการดูแลท่ีดีท้ังระหวางการจับ
และการขนสง เนื่องจากไมมีความรูในการดูแล หรือตองการประหยัดคาขนสงจึงขนสงปลาดวยความ
หนาแนนสูง ผูขายปลีกก็เก็บรักษาปลาในตูดวยหนาแนนสูงเพราะมีพื้นท่ีจํากัด เกิดการสะสมความเครียดใน
ตัวปลา ทําใหปลาติดเช้ือไดงาย และแสดงผลเม่ืออยูในมือผูเล้ียง ประการท่ีสาม ปลาท่ีจับจากธรรมชาติไม
สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมใหมได และตายในท่ีสุด ดวยเหตุผลใด ๆ ก็แลวแต ทําใหหลาย ๆ คน
เข็ดขยาดกับการเล้ียงปลาอมไขครีบยาวท่ีไดจากธรรมชาติ และสรุปไปวาปลาชนิดนี้เปราะบาง ตายงาย 
ผูเขียนเองก็เคยคิดเชนนี้ เนื่องจากปลาธรรมชาติท่ีจัดซ้ือมาเปนพอแมพันธุในชวงเร่ิมตนมีอัตรารอดนอยมาก 
แกปญหาหลาย ๆ วิธีก็ไมไดผล แตเม่ือไดเล้ียงปลาท่ีไดจากการเพาะพันธุความคิดก็เปล่ียนไป มันเปนปลาท่ี
แข็งแรง ทนทาน ตายยาก เหมาะแกการเล้ียงเปนปลาตูทะเลสวยงามเปนอยางยิ่ง ดังนั้นในการจัดหาพอแม
พันธุ ปลาจากการเพาะพันธุและเล้ียงจนเปนพอแมพันธุเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 



 - 7 - คูมือการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาว   
   

  

4.2. การเลือกซ้ือปลา 
 ปลาท่ีใชเปนพอแมพันธุตองเลือกตัวท่ีแข็งแรง โตเร็ว รูปรางสมสวน อวัยวะตาง ๆ ครบสมบูรณ 
และไมเปนโรค การเลือกซ้ือจึงตองมีความรูความชํานาญและรูจักปลาตัวนี้ดีพอสมควร การเลือกปลาท่ีโตเร็ว
ตองเปนหนาท่ีของคนเล้ียงหรือผูผลิตพอแมพันธุท่ีตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคา ยกเวนเราเปนคนเล้ียงเองก็จะ
รูวาปลาตัวไหนโตเร็ว การเลือกปลาท่ีมีรูปรางสมสวนตองอาศัยประสบการณหรือการคลุกคลีอยูกับปลา จึง
จะรูวาแบบไหนคือสมสวน แบบไหนไมสมสวน หรือสังเกตดวยการเปรียบเทียบกับปลาปลาตัวอ่ืน ๆ ในฝูง
วาตัวใดรูปรางผิดจากปลาตัวอื่น ๆ อวัยวะตางๆ  ของปลาตองปกติ ไดแก ครีบทุกครีบตองปกติ ไมคดงอ 
หรือผิดรูป ปลาท่ีไดจากการเพาะฟกอาจมีแผนปดเหงือกผิดปกติแตปลาอาจแข็งแรง ปากของปลาบางตัวอาจ
เบ้ียว ถาเปนตัวผูทําใหมีปญหาในการอมไข ปลาบางตัวมีรางกายคดงอโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง การสังเกต
ตองดูปลาท้ังจากดานขางและดานบน สําหรับการดูวาเปนโรคหรือไมใหดูท่ี 

- สี ปลาอมไขครีบยาวท่ีปกติ มีสีขาวเงิน ตัดกับแถบสีดาํ ถาปลามีอาการเครียดหรือเปนโรค 
สีจะเปล่ียนเปนสีดําคลํ้า  

- ครีบ ปลาเปนโรคครีบจะกรอนหรือมีสีแดงออน ๆ บริเวณกานครีบ ปลาปกติครีบจะใส 
ปลาท่ีติดเช้ือโปรโตซัวครีบมักเปล่ียนสีขาวขุน หรือมีจุดขาว ๆ ปรากฏบนครีบ  

- ตา ปลาปกติตาจะใส แวววาว แตปลาท่ีเปนโรคจะขุนมัว 
- การวายน้ํา ปลาปกติมักลอยตัวนิ่ง ๆ ขนานกับพื้น ไมคอยขยับครีบ ปลาที่ไมปกติจะเชิด

หัวข้ึนและมีการเคล่ือนท่ีของครีบตลอดเวลาเพื่อพยุงรางกาย 
- การรวมกลุม โดยท่ัวไปปลามักอยูกันเปนกลุม ปลาท่ีเครียดมาก ๆ หรือเปนโรคจะแยกตัว

ไปแอบอยูตามมุมตู   หรือลอยตัวใกล ๆ ผิวน้ํา 
- การกินอาหาร ปลาปกติตองเขามากินอาหารพรอมตัวอ่ืน ๆ ตัวท่ีแยกตัวจากฝูงและไมยอม

เขามากินอาหารใหสันนิษฐานไวกอนวาผิดปกติ 
- การหายใจ ปลาท่ีเปนโรคหายใจแรงและเร็วกวาปลาปกติ 

 
4.3. ขนาดหรอือายุของพอแมพันธุ 
 ปลาอมไขครีบยาวที่เล้ียงในโรงเพาะฟกเร่ิมวางไขสืบพันธุเม่ือมีอายุประมาณ 5 เดือน จากการ
ทดลองเล้ียงปลาต้ังแตเร่ิมออกจากปากพอเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 พบวาปลาตัวผูตัวแรกเร่ิมมีการอมไข
คร้ังแรกวันท่ี 21 มีนาคม 2551 ตัวผูตัวท่ีสองเร่ิมอมไขคร้ังแรกวันท่ี 23 มีนาคม 2551ในชวงดังกลาว น้ําท่ีใช
เล้ียงมีความเค็ม 30-35 ppt อุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส ปลาอายุ 5 เดือนมีความยาวมาตรฐาน (วัดจากปลาย
ปากถึงโคนหาง; standard length; SL) ประมาณ 3.8 เซนติเมตร และนํ้าหนักประมาณ 2.5 กรัม  
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รูปท่ี 4 ตูเล้ียงพอแมพันธุระบบเปด เล้ียงตูละ 
1 คู ใชระบบกรองแบบใตทราย 

รูปท่ี 5 เมนทะเลเทียมในตูพอแมพันธุ ทําจาก
เชือกไนลอนสีดําเลียนแบบเมนทะเล 

รูปท่ี 6 ตูเล้ียงพอแมพันธุระบบน้ําหมุนเวยีน รูปท่ี 7 ปลาอมไขครีบยาวเพศเมีย เม่ือมีไขแก
ทองอูมเปงเหน็ไดชัดเจน 

รูปท่ี 8 ปลาอมไขครีบยาวเพศผู เม่ืออมไขชอง
ปากและกรามลางขยายใหญกวาปกต ิ

รูปท่ี 9 ปลาเพศผูท่ีกําลังอมไขในปากเทียบกับ
ปลาตัวอ่ืนท่ีไมมีไขในปาก 
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4.4. การแยกเพศปลา 
 ในสภาวะปกติ การแยกเพศโดยใชลักษณะภายนอกยังทําไมได เนื่องจากไมมีอวยัวะใดแตกตางอยาง
เดนชัดพอท่ีจะใชแยกเพศของปลาได (secondary sexual dimorphism) อยางไรก็ตาม การแยกเพศอาศัยชวงท่ี
ปลาอยูในระยะวางไขสืบพนัธุ กอนการวางไข 1-3 วัน ปลาตัวเมียมีไขแกทําใหทองของมันปองมากผิดปกติ
จนเหน็ไดชัด (รูปท่ี 7) สวนปลาตัวผูดูไดจากพฤติกรรมการอมไขไวในปาก เม่ือมันอมไข กรามลาง กระพุง
แกม และเนื้อเยื่อบริเวณใตคางขยายออก ทําใหปากของมันปองอยางเหน็ไดชัด (รูปท่ี 8 และ 9) 
 
4.5. การจับคูพอแมพันธุ 
 วิธีท่ี 1 คอยสังเกตวาปลาคูใดผสมพันธุกัน หรือชอบพอกัน โดยเล้ียงพอแมพันธุในตูกระจกขนาด  
45 x 90 x 45 เซนติเมตร (ตู 3 ฟุต) ตูละ 3-6 ตัว คอยสังเกตวาปลาตัวใดทองปอง (มีไขแก) แสดงวาเปนตัวเมีย 
ใหจําไว โดยจําลักษณะครีบ ขนาด และลักษณะจุดสีขาวบนตัวปลา ซ่ึงคนท่ีเล้ียงประจําจะจําปลาแตละตัวได
งาย ๆ ดวยลักษณะหลาย ๆ อยางรวมกัน เม่ือตัวเมียวางไข ตัวผูจะอมไขไวในปากทําใหปากปอง และหากมี
ไขมากก็สามารถมองเห็นไขในปากได เม่ือรูวาปลาคูใดเปนคูกัน ก็ใหตักปลาตัวอ่ืนออก เหลือเฉพาะปลาท่ี
เปนคูกัน หรือตักปลาคูนี้ไปอยูตูใหมก็ได แตปลาตัวผูอาจคายไขท้ิงเนื่องจากตกใจ ในการตักยายปลาขณะอม
ไขไวในปากหากปลาอยูในน้ําตลอดเวลาจะลดอัตราการคายไขท้ิงไดมาก ปลาชนิดนี้เม่ือคายไขหรือตัวออน
แลวจะไมอมกลับเขาไปอีก 
 หากไมรอใหปลามีการวางไขผสมพันธุ ตองคอยสังเกตวาปลาคูใดท่ีชอบพอกัน มันจะอยูใกล ๆ กัน 
จับจองมุมใดมุมหนึ่งของตู ซ่ึงมักเปนจุดท่ีเราใสท่ีหลบซอนใหมัน และชวยกันไลปลาตัวอ่ืนออกนอกบริเวณ
ท่ีมันจับจอง หากเห็นเชนนี้ก็ใหตักปลาตัวอ่ืนออก เหลือเฉพาะปลาคูท่ีชอบพอกัน 
 วิธีท่ี 2 จับคูแบบลองผิดลองถูกหรือแบบสุม โดยสุมปลาลงตูเปนคู ๆ ไปเลย โอกาสของแตละตูจะ
เปน 1) เมีย-เมีย 2) เมีย-ผู 3) ผู-เมีย และ 4) ผู-ผู ดังนั้น เรามีโอกาสจับคูถูกตองคร่ึงหนึ่งตามหลักของความ
นาจะเปน คูท่ีผิดก็คือ เมีย-เมีย ซ่ึงหากปลาอยูกันไดเราก็เห็นในภายหลังวาท้ังสองตัวมีไขทองปอง หากเปน 
ผู-ผู ก็ไมมีอะไรเกิดข้ึนเลย  
 วิธีท่ี 3 แยกปลาเพศผูออกมากอนแลวคอยหาเพศเมียเขาจับคูภายหลัง วิธีนี้สามารถเล้ียงปลาหลาย ๆ 
ตัวในตูหรือบอซีเมนตหรือถังพลาสติกใหญ ๆ เม่ือสังเกตเห็นวาปลาเร่ิมมีการวางไขสืบพันธุ ทุก 10-15 วัน 
ใหจับปลาท้ังหมด แลวคัดปลาเพศผูท่ีมีไขในปากลงตูพอแมพันธุตูละตัว จากน้ันคัดปลาเพศเมียท่ีมีทองอูม
เปงลงไปจับคูกับตัวผูท่ีไดกอนหนานี้ (แกมบังคับ) ตัวผูหรือตัวเมียท่ีลงตูไวแลวแตยังไมมีคูก็รอรอบตอไป  

ในระหวางการเล้ียงปลาเพื่อจับคู หรือหลังการจับคูแลว  หากพบวาปลาตัวใดมีสีคลํ้าข้ึนหรือแยก
ออกจากกลุม ควรยายไปเล้ียงในตูอ่ืนทันที หากปลอยไวปลามักตายในเวลาไมกี่วันหลังจากเร่ิมเปล่ียนเปนสี
คลํ้า คาดวาสาเหตุมาเกิดจากความเครียดจากพฤติกรรมการขมขูของตัวท่ีแข็งแรงกวา ปลาบางคูแมวาเปนตัว
ผูกับตัวเมียแตอาจไมยอมรับกัน จําเปนตองแยกจากกันหรือทดลองสลับคูเพื่อดูวาปลายอมรับกันหรือไม 
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เม่ือเร่ิมจับคู ปลาควรมีขนาดเทา ๆ กัน หากปลาตัวเมียใหญกวามาก ๆ มีปญหาวาปลาตัวผูอมไขไม
หมดแลวคายไขท้ิง จากประสบการณพบวา เม่ือเร่ิมตนเพาะพันธุปลาท้ังคูมีขนาดเทา ๆ กัน แตเม่ือเพาะพันธุ
ไปนาน ๆ ตัวเมียโตกวาตัวผูอยางชัดเจน ท้ังนี้เนื่องจากตัวผูมีเวลากินอาหารนอยทําใหการเติบโตชากวาตัว
เมียมาก  
 
4.6. ระบบการเลี้ยงพอแมพนัธุ 
 ระบบการเล้ียงพอแมพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ีมีท้ังระบบเปดและระบบปด
ระบบที่ใชในตอนเร่ิมตนและยังคงใชจนถึงปจจุบันคือระบบเปดแบบตูเดี่ยว เปนระบบที่งายท่ีสุดและใช
ตนทุนนอย ปลาแตละตูแยกจากกันและมีโปรแกรมถายน้ําท่ีชัดเจน อีกระบบหนึ่งท่ีนํามาใชกับพอแมพันธุ
ในภายหลังคือ ระบบปดน้ําหมุนเวียน   
 
4.6.1. ระบบเปดแบบตูเดี่ยว  

เล้ียงปลาในตูกระจกท่ีมีระบบกรองแบบแผนกรองใตทรายและเนนการถายน้ํา ตูท่ีใชเล้ียงเปนตู
กระจกขนาด กวาง x ยาว x สูง เปน 45 x 90 x 45 เซนติเมตร (มักเรียกกันท่ัวไปวาตูขนาด 3 ฟุต) ความจุน้ํา
เต็มท่ีประมาณ 180 ลิตร แตโดยท่ัวไปใสน้ํา 150 ลิตร เปนตูโลง ใชการกรองแบบแผนกรองใตทราย มีทอลม 
2 ทอ วัสดุกรองเปนทรายเปลือกหอย (เปลือกหอยที่แตกเปนช้ินเล็ก ๆ) ใสใหมีความหนาประมาณ 1 นิ้ว 
ระบบลมใชลมจากเคร่ืองเปาลมขนาดใหญ ซ่ึงจายจากสวนกลาง หากเปนฟารมเอกชนก็ตองมีเคร่ืองเปาลมท่ี
มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนตู เพื่อประหยัดคาไฟฟา นอกจากการกรองแบบกรองใตทราย ไมมีการใช
โปรตีนสกิมเมอร หรือ ฮีตเตอร หรือ ยูวี หรือโอโซน หรือ ไฟใหความสวาง หรืออ่ืนใดท้ังส้ิน  (รูปท่ี 4) 

จุดวางตูเปนชายคาของบอเล้ียงพอแมพันธุปลา และชายคาของโรงเพาะพันธุปลาการตูน ดังนั้นจึง
ไดรับอิทธิพลเต็มท่ีจากแสงธรรมชาติ แตปองกันไมใหโดนแสงแดดตรง ๆ โดยใชผาพรางแสง 80 
เปอรเซ็นต กางดานบน ชวงท่ีฝนตกแรง ๆ และมีลมพัดแรงก็โดนละอองน้ําฝนแบบเต็ม ๆ แตก็ไมมีปญหา
อะไร แคปองกันไมใหน้ําจากหลังคาลงไปในตูมากนักก็ใชได  

เล้ียงพอแมพันธุตูละ 1 คู วางกระเบ้ืองปูพื้นขนาด 6-8 นิ้ว อิงกับขางตูใหเกิดชองวางใหปลาเขาไป
หลบอาศัย ควรวางดานซายหรือขวาของตูเพื่อใหเราเห็นปลาไดงายเม่ือมันเขาไปหลบอยูดานใน หรือเพิ่มหิน
เปน (หินท่ีมีสาหรายหรือแบคทีเรียเกาะติดอยู) อีก 1-2 กอน ก็ดียิ่งข้ึน เล้ียงสาหรายในตูเล็กนอยเพ่ือใหดูด
ซับสารประกอบไนโตรเจน ชนิดท่ีเหมาะสมไดแก สาหรายพวงองุน เม็ดพริกไทย ใบเล่ือย ขนนก เปนตน 
เพราะเจริญเติบโตไดดีในตู ไมตายงาย และกําจัดออกงายเม่ือมีปริมาณมากเกินไป 

เม่ือเร่ิมตนเพาะพันธุใหม ๆ ยังไมมีการเปดปากปลา เม่ือปลาอมไขไปไดประมาณ 15 วัน จะใสเมน
ทะเลเทียม (รูปท่ี 5) ซ่ึงทําจากเชือกไนลอนสีดํา ผูกติดกับแผนพลาสติกสีดํา ใหมีลักษณะคลายเมนทะเล
หนามยาวสีดํา เพื่อใหพอปลารูสึกวาลูกของมันมีท่ีหลบภัยเม่ือคายลูกออกมาแลว เพราะในธรรมชาติลูกปลา
อาศัยอยูกับเมนทะเล หรือดอกไมทะเล เม่ือพอปลาคายลูกออกมา ลูกปลาจะเขาไปอาศัยอยูในเมนทะเลเทียม
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ท่ีเตรียมไวใหเปนกลุมกอน แตปจจุบันใชการเปดปากปลาเม่ือครบกําหนด จึงเลิกใชเมนทะเลเทียมเพื่อ
จุดประสงคดังกลาว แตยังคงใชเปนท่ีหลบซอน เพื่อลดความเครียดของปลา และใหปลารวมกลุมเพื่อใหงาย
ตอการฝกอาหารไมมีชีวิต 

ถายน้ํา 100 เปอรเซ็นต และทําความสะอาดตูหลังการเปดปากปลาทุกคร้ัง โดยปกติสามารถเปดปาก
ปลาเพื่อเอาลูกไดทุกเดือน แตหากปลาไมมีการอมไขก็ควรทําความสะอาดตูปลาทุกเดือน ส่ิงสําคัญคือ ไม
ควรทําความสะอาดตูระหวางท่ีปลามีการอมไข เพราะทําใหปลาตกใจและคายไขหรือตัวออนท้ิงได ยกเวน
ปลาท่ีผานการอมไขมาแลวหลายชุดมักไมตกใจอะไรงาย ๆ การทํางานตาง ๆ ก็สะดวกข้ึน  
 
4.6.2. ระบบน้ําหมุนเวียน 
 ใชตูกระจกขนาด 45 x 90 x 45 เซนติเมตร 20-30 ตู/ชุด จัดใหมีท่ีหลบซอนภายในตูเชนเดียวกับการ
เล้ียงระบบเปด เจาะทางน้ําออกดานขางแบบนํ้าลนขนาด 1 นิ้ว ตอดวยทอพีวีซี น้ําลนจากแตละตูไหลลงทอ
รวมน้ํา เปนทอพีวีซี 4-6 นิ้ว ไหลไปลงถังกรองหรือถังบําบัด เปนถังพลาสติกขนาดความจุ 500-1,000 ลิตร 
(ถังบําบัดควรมีปริมาตรไมตํ่ากวา 20 เปอรเซ็นตของปริมาตรน้ําเล้ียง) ภายในถังบําบัดใชระบบกรองแบบ
ชีวภาพ คือใชส่ิงมีชีวิตในการกําจัดของเสียในน้ํา  หากเปนสถานแสดงพันธุสัตวน้ําหรือตูเล้ียงปลาท่ัว ๆ ไป
มักใชไบโอบอลเปนวัสดุกรอง แตอวนไนลอนเปนวัสดุกรองท่ีดีกวาและถูกกวา หากตองการประหยัด
งบประมาณใหมากข้ึนอีกใหใชอวนมือสองซ่ึงมีราคาไมแพง เชน กระชังเล้ียงปลาเกา ๆ หรือ อวนเรือประมง
เกา ๆ ใสวัสดุกรองจนเต็มถัง หากไมใชอวนอาจใชวัสดุท่ีหาไดงายและมีราคาถูกอ่ืน ๆ เชน เปลือกหอย
นางรม หอยแครง ทรายหยาบ เปนตน (รูปท่ี 6) 

อาจมีคนสงสัยวาทําไมไมใชหินเปน ไมดีกวาหรือ คําตอบก็คือ การใชหินเปนเปนส่ิงท่ีดี แตเราไม
สนับสนุน เนื่องจากหินเปนท่ีใชกันอยูสวนใหญเปนซากของปะการังท่ีนํามาเล้ียงแลวตายเหลือแตกอน
หินปูน หรือมีคนต้ังใจทําใหมันตายเพ่ือนํามาใชเปนหินเปน หรือไปเก็บซากปะการังท่ีตายแลวจากทะเลมา
ใชเปนหินเปน ประการสําคัญท่ีสุดคือ การครอบครองซากของปะการังมีความผิดตาม พรบ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา  จึงไมแนะนําใหใชหินเปนท่ีเปนซากปะการัง  แตหากเปนหินเปนท่ีไดจากหินอ่ืน ๆ เชน 
หินภูเขาไฟ หรือหินเปนเทียมซ่ึงทําจากสวนผสมของทราย เศษเปลือกหอย และวัสดุอ่ืนๆ โดยมีปูนซีเมนต
เปนตัวยึดประสาน เปนส่ิงท่ีนาสนใจและนํามาใชได 

การหมุนเวียนของน้ําใชปมน้ําขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อสงน้ําไปยังตูเล้ียงแตละใบ ขนาดปมน้ําท่ีเหมาะสม
ตองใหมีการหมุนเวียนของน้ําในแตละตู ไมตํ่ากวา 200 เปอรเซ็นต/วัน  ฐานรองตูใชอิฐบล็อกคานวางซอน
กัน 2-3 ช้ัน ปูดวยแผนคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป และใชแผนโฟมความหนา 1 นิ้วรองตูอีกช้ันหนึ่ง 
 ควรทําความสะอาดตูทุก 2-3 วัน และเปล่ียนน้ําในระบบประมาณ 10 เปอรเซ็นต/เดือน การทําความ
สะอาดผิวตูดานในควรขัดดวยฟองน้ํา หรือแมเหล็กขัดตูปลา บางคนอาจใชใบมีดโกนในการทําความสะอาด  
ท้ังนี้แลวแตความถนัด แตจุดหมายก็คือทําความสะอาดผิวตูดานหนาเพื่อใหมองเห็นปลาไดชัดเจนและไมให
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ตูเปนรอยขีดขวน ปกติแลวความเค็มในระบบจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการระเหยของนํ้า  จึงตองวัดความเค็มน้ํา
อยางนอยสัปดาหละคร้ัง และเติมน้ําจืด(ท่ีไมมีคลอรีน) เพื่อควบคุมความเค็มใหอยูในชวง 30-35 ppt 
 
4.7. อาหารพอแมพันธุ 
 เหมือนปลาอ่ืน ๆ และส่ิงมีชีวิตท่ัวไป ปลาอมไขครีบยาวตองการอาหารอยางพอเพียง คุณคา
สารอาหารครบถวนและสมดุล สารอาหารหลักท่ีตองการคือ โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร ใน
ธรรมชาติปลาชนิดนี้กินส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืน ๆ หลาย ๆ ชนิด เปนอาหาร แตในระบบการเพาะเล้ียงอาหารท่ี
ใชตองจัดหาไดงายและพอเพียง ซ่ึงมีท้ังอาหารมีชีวิตและอาหารไมมีชีวิต  
 
4.7.1. อาหารมีชีวิต 
 อาหารมีชีวิตเปนอาหารท่ีปลาชอบ แตการจัดเตรียมคอนขางยากข้ึนอยูกับหลาย ๆ ปจจัย อาหารมี
ชีวิตท่ีมีความเหมาะสมในการนํามาเล้ียงพอแมพันธุปลาอมไขครีบยาวไดแก 
 - กุงเคย หรือกุงขนาดเล็กอ่ืน ๆ เปนอาหารหลักท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ีใชเล้ียงพอ
แมพันธุปลา เนื่องจากสามารถจัดหาไดฟรี ๆ ตักรวบรวมไดจากบอพักน้ําท้ิง และบอเล้ียงปลาทะเลภายใน
ศูนยฯ  สําหรับแหลงอ่ืน ๆ ท่ีสามารถรวบรวมกุงเคยหรือกุงเล็ก ๆ ได ไดแก ฟารมเล้ียงกุง คลองน้ํากรอยหรือ
น้ําเค็ม  ทะเลสาบ และอาวตาง ๆ  เปนตน   
 - อารทีเมียตัวเต็มวัย สําหรับฟารมท่ีอยูใกลฟารมเล้ียงอารทีเมียนาจะเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมอยาง
มากเพราะหาซ้ือไดตลอดท้ังป อยางไรก็ตาม ธุรกิจขายอารทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตมีอยูท่ัวไป หรือส่ังซ้ือ
โดยตรงจากฟารมก็ได กอนนําอารทีเมียไปใหปลากินควรฆาเช้ือท่ีอาจติดมาเสียกอน   ดวยการแชในฟอรมา
ลีนความเขมขน 200-300 ppm (ฟอรมาลีน 200-300 มิลลิลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร) นาน 1 ช่ัวโมง  
 - ลูกปลาขนาดเล็ก ไดแก ลูกปลานิล ลูกปลาหางนกยูง และลูกปลาเซลฟนทะเล เปนตน  
 - อาหารมีชีวิตอ่ืน ๆ ไดแก ลูกปูระยะวายน้าํ เพรียงทราย หนอนแดง เปนตน  
 
4.7.2.อาหารไมมีชีวิต 
 - อาหารผสมเปยก ไดจากการผสมเนื้อสัตวทะเลตาง ๆ เชน กุง เพรียงทราย กุงเคย หอย หมึก ปลา 
(อยางเดียวหรือหลายอยางรวมกัน) สับรวมกันใหละเอียด เสริมคุณคาสารอาหารดวยวิตามินรวม (วิตามิน
พรีมิกซสําหรับสัตวน้ํา) วิตามินซี สาหรายสไปรูไลนา และนํ้ามันปลา อาหารผสมเปยกท่ีไดควรใชใหหมด
ใน 1 วัน หรือหากเก็บดวยการแชแข็งควรใชใหหมดใน 2-3 วัน เม่ือละลายแลวควรใชใหหมดไมแชแข็งซํ้า 
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 สูตรอาหารผสมเปยก (ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี) 
  - กุงสดสับละเอียด    100 กรัม 
  - วิตามินรวม       1 กรัม 
  - วิตามินซี       1 กรัม 
  - สาหรายสไปรูไลนาแหง  2.5 กรัม 
  - น้ํามันปลา       2 ซีซี 
 
 - อาหารทางเลือกอ่ืน ไดแก อาหารเม็ดหรืออาหารแผนสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถเพ่ิมคุณคาทางอาหารได
ตามท่ีตองการ แตปจจุบันการเล้ียงปลาอมไขครีบยาวดวยอาหารสําเร็จรูปยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  
 
4.7.3. ปริมาณและความถ่ีการใหอาหาร 
 การใหอาหารมีชีวิตจะใสอาหารอยางพอเพียงกับความตองการของปลาในแตละวัน หากใหไปแลว
ปลากินหมดเร็วก็เพิ่มอาหารลงไปไดทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเปดปากปลาตัวผูหรือหลังปลาตัวผูคาย
ลูกออกมา จําเปนตองใหอาหารอยางพอเพียงตลอดเวลาเพ่ือใหตัวผูกินอาหารไดมากที่สุดเทาท่ีมันตองการ 
เพื่อเก็บเปนพลังงานสะสมไวใชระหวางการอมไขชุดตอไป 
 การใหอาหารไมมีชีวิต ในท่ีนี้หมายถึงอาหารผสมเปยก ควรใหวันละ 2 ม้ือ ชวงเชาและชวงเย็น การ
ใหอาหารตองคอย ๆ ใหเปนช้ินหรือกอนเล็ก ๆ และคอย ๆ ให ชวงแรกปลาจะเขามารุมกินอาหารอยาง
รวดเร็ว เม่ือเห็นวาปลาเร่ิมกินอาหารเอ่ือย ๆ จึงหยุดให อยาใหอาหารเหลือเพราะจะทําใหน้ําเสีย ควรตักหรือ
ดูดอาหารท่ีตกพื้นออกใหหมด การเล้ียงปลาอมไขครีบยาวดวยอาหารไมมีชีวิตหรืออาหารผสมเปยกควร
เล้ียงปลาหลาย ๆ ตัวหรือเล้ียงเปนฝูง การใหอาหารจะทําไดงาย หากเล้ียงเปนคูใหอาหารยากเนื่องจากปลาไม
คอยออกมากินอาหาร 
 
 

5. การวางไขสืบพันธุ และการใหลูก 
 
5.1. การวางไข 
 ปลาอมไขครีบยาวท่ีเล้ียงเปนคูในตูกระจกสามารถวางไขและใหลูกไดประมาณเดือนละ 1 ครอก 
กอนการวางไข 3-4 วัน ปลาเพศเมียมีไขแก ทองของมันอูมเปงอยางเห็นไดชัด หากอยูในชวงท่ีไมมีไขแก
ทองของปลาเพศผูและเพศเมียคลายกันมากจนแยกไมออก การวางไขเกิดข้ึนไดท้ังกลางวันและกลางคืน ปลา
เพศเมียใหไขคร้ังละ 40-60 ฟอง ข้ึนกับขนาดและความสมบูรณของแมปลา เม่ือแมปลาวางไข ปลาตัวผูปลอย
น้ําเช้ือเขาผสมและอมไขไวในปาก  
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รูปท่ี 10 ไขของปลาอมไขครีบยาว ยึดติดกนัเปน
พวงดวยเสนใยเหนียว ดูคลายพวงองุน 

รูปท่ี 11 การเปดปากปลาข้ันตอนท่ี 1 ตักพอปลา
ใสในกะละมัง 

รูปท่ี 12 การเปดปากปลาข้ันตอนท่ี 2 ใชแผน
พลาสติกงางปากปลาใหเปดออก 

รูปท่ี 13 การเปดปากปลาข้ันตอนท่ี 3 จุมปลาลง
น้ําขณะท่ีอาปาก ใหลูกปลาหลุดออกมา 

รูปท่ี 14 ลูกปลาท่ีไดจากการเปดปากพอปลา รูปท่ี 15 ลูกปลาอายุ 1 เดือน 
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แมวาไขปลาชนิดนี้ถูกฟกในปาก แตควรจัดเปนประเภทไขติด เพราะไขของมันท้ังชุดยึดติดกันดวย
เสนใยเหนียว ๆ ทําใหมีลักษณะคลายพวงองุน ไขมีลักษณะกลมสีสมเหลือง ขนาดประมาณ 2.5 มิลลิเมตร 
น้ําหนักประมาณ 0.01 กรัม/ใบ (รูปท่ี 10) สีของไขปลาคอย ๆ เปล่ียนเปนสีเหลืองครีม เม่ือตัวออนในไข
พัฒนามากข้ึนจะเห็นเปนลายสีดํา ๆ  
 
5.2. ปริมาณการใหลูกวัยออน  

ปลาตัวผูใชเวลาในการอมไขและดูแลลูกปลาในปากประมาณ 20-28 วัน ข้ึนกับอุณหภูมิน้ํา ตลอด
ระยะเวลาดังกลาว มันไมกินอาหารเลย ทําใหตัวผอมบาง พอปลาท่ีอมไขชุดแรก ๆ มักอมไขไมครบกําหนด 
มักกินไขหรือตัวออนจนหมด หรือหากโดนรบกวนมันจะคายไขหรือตัวออนท้ิงทันที 
 ไขฟกเปนตัวในระยะเวลาประมาณ 15 วัน พอปลายังอมตัวออนไวในปากตอไปอีกระยะหน่ึง 
ประมาณ 5-13 วัน จึงคายลูกออกมา รวมระยะเวลาท่ีปลาอมไขและตัวออนในปากประมาณ 20-28 วัน พอ
ปลาท่ีอมไขชุดแรก ๆ อาจคายลูกออกมากอนกําหนด ลูกปลายังออนแอ มีโยลคมาก วายน้ําไมได และตกลง
สูพื้นตู ลูกปลาเหลานี้สวนใหญไมสามารถพัฒนาจนถึงระยะวายน้ําได 

หากเปนการคายลูกตามกําหนด และปลอยใหพอปลาคายลูกเอง มันมักคายลูกออกมาเวลากลางคืน 
ในตอนเชาจะเห็นลูกปลาหลบอยูในเมนทะเลเทียม หรือตามมุมตู ปริมาณลูกปลาท่ีไดมักข้ึนกับขนาดและ
ประสบการณของพอปลา ปลาท่ีอมไขชุดแรก ๆ อาจใหลูกนอยกวา 10 ตัว/ครอก แตพอปลาท่ีมีขนาดใหญ
และประสบการณมากอาจใหลูกถึง 55 ตัว/ครอก โดยท่ัวไป ปริมาณลูกปลาท่ีไดประมาณ 30-50 ตัว/ครอก  

 
5.3. วิธีเปดปากปลา 
 หลังจากปลอยใหปลาคายลูกเองในชวงแรก  ไดปรับเปล่ียนวิธีการเปนการเปดปากปลาเพื่อเอาลูก
ปลาออกมาเม่ือถึงเวลาเหมาะสม เนื่องจากพบวา การปลอยใหปลาคายลูกเอง พอปลาบางตัวไมยอมคายลูก 
ถึงแมวาจะถึงกําหนดแลว มันอาจรูสึกวาลูกของมันไมปลอดภัย ทําใหลูกปลาตายในปากก็มี ทําใหไดลูกปลา
นอย บางคร้ังคายลูกวันละนิด ใชเวลา 3-4 วันจึงคายหมด ทําใหมีปญหาตอเนื่องถึงการกินอาหารหลังอมไข
และการอมไขคร้ังตอไป  
 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดปากปลาประมาณ 20 วัน นับจากเร่ิมอมไข เม่ือน้ํามีอุณหภูมิชวงเชา 
ประมาณ 26 องศาเซลเซียสข้ึนไป หากอุณหภูมิน้ําต่ํากวานี้อยางในชวงหนาหนาว (เนื่องจากไมใชฮีตเตอร
ควบคุมอุณหภูมิ) อาจขยายเวลาเปน 21-23 วัน  
 เม่ือครบกําหนดเวลาที่ควรทําการเปดปากปลา ใชสวิงตักพอปลาใสในกะละมังเล็ก ๆ หรือขัน
พลาสติกใหมีน้ําประมาณคร่ึงหนึ่งของภาชนะ  จับพอปลาข้ึนเหนือน้ําเบา ๆ  ใชแผนพลาสติกบาง ๆ อาปาก
พอปลาเล็กนอย พอใหเห็นลูกปลาในปาก หากเห็นวาลูกปลาในปากยังพัฒนาไมดี สีลําตัวขาว ๆ ไมมีลายสี
ดํา และยังมีโยลคจํานวนมาก ควรปลอยพอปลากลับลงตูดังเดิมแลวรออีก 2-3 วันคอยทําการเปดปากอีกคร้ัง 
หากเห็นวาลูกปลาพัฒนาดี มีลายสีดําข้ึนชัดเจนก็ทําการเปดปากพอปลาใหกวางข้ึนมากพอท่ีลูกปลาจะ
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ออกมาได แลวจุมตัวพอปลาลงในน้ํา ยกข้ึน-ลงเบา ๆ เพื่อใหลูกปลาหลุดออกมา หากปลาพอดิ้นมากก็ปลอย
ไปกอน บางคร้ังเม่ือปลอยพอปลาแลว พอปลาอาจจะคายลูกออกมาเองจนหมดโดยไมตองจับเปดปากอีก แต
บางตัวตองจับเปดปากอีก 2-3 รอบ จนกวาไมมีลูกปลาเหลือในปาก (รูปท่ี 11-14) พบวาพอปลาท่ีอมไขชุด
แรก ๆ เพียงตักใสสวิงหรือกะละมังแลวทําใหมันตกใจ พอปลาก็คายลูกออกมาจนหมดโดยไมตองเปดปาก
ลูกปลาท่ีออกจากปากพอปลาสามารถวายน้ําไดในเวลาไมกี่นาที และเร่ิมกินอาหารในเวลาไมกี่ช่ัวโมงหลัง
จากนั้น 
 ขอดีของการเปดปากปลาไดแก ไดลูกปลามากข้ึน พอปลามีเวลากินอาหารมากข้ึนกอนการอมไขชุด
ตอไป และ ไดลูกปลาพรอม ๆ กัน บางคร้ังพบวาหากทําการเปดปากชาเกินไป (เกิน 20 วัน) จะมีลูกปลาท่ี
ตายในปากปรากฏใหเห็นหลายตัว จึงเปนเหตุผลท่ีอธิบายไดวา ทําไมการปลอยใหปลาคายลูกเองจึงใหลูก
นอยกวาการเปดปาก ในการศึกษาระยะแรก ๆ ท่ีปลอยใหปลาคายลูกเอง พบวาปลาเพศผูผอมลงเร่ือย ๆ จน
หัวโต เพราะมีเวลากินอาหารกอนการอมไขนอยวัน และในชุดหลัง ๆ การอมไขมักไมครบเทอม (ไมไดลูก
ปลา) แตหลังจากเปล่ียนเปนการเปดปากปลา พบวาปลาตัวผูมีรางกายสมบูรณข้ึนแมวาจะอมไขตอเนื่องกัน
ทุกเดือน นอกจากนั้น การเปดปากปลายังทําใหไดลูกปลาพรอม ๆ กัน ไมตองคอยสังเกตลูกปลาในตูพอแม
พันธุทุกวัน หรือตองคอยตักรวบรวมลูกปลา ทําใหการปฏิบัติงานงายข้ึน   
  
 

6. การเลี้ยงใหไดขนาดตลาด 
 จากการทดลองเล้ียงปลาท่ีออกจากปากใหม ๆ ในตูกระจกขนาด 45 x 90 x 45 เซนติเมตร (ตู 3 ฟุต) 
ใชระบบแผนกรองใตทราย ใหอารทีเมีย กุงเคย และเนื้อกุงสับ เปนอาหาร พบวา ปลาเติบโตไดขนาดตลาด
โดยใชเวลาประมาณ 3 เดือน  
 
6.1. อาหาร 
 ปลาอมไขครีบยาวกินอาหารไดหลายชนิด อาหารท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ีใชอยู
เปนประจําไดแก อารทีเมียขนาดตาง ๆ กุงเคย ปลาวัยออนหรือลูกปลาขนาดเล็ก และเนื้อกุงสับ 
 - อารทีเมียแรกฟก ใชเล้ียงปลาระยะ 30 วันแรก ไดจากการนําไขอารทีเมีย (เปนซีสตหรือตัวออน
ระยะพักตัวของอารทีเมียแตนิยมเรียกกันวาไข) ท่ีมีขายท่ัวไปมาฟกในน้ําเค็ม พรอมกับใหอากาศอยาง
พอเพียงเปนเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง จะไดตัวอารทีเมียแรกฟกท่ีสามารถแยกออกจากเปลือก และนําไปใช
เปนลูกอาหารปลาไดทันที หรือเพื่อความปลอดภัยควรฆาเช้ือท่ีอาจติดมาดวยการแชในฟอรมาลีนความ
เขมขน 200-300 มิลลิลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร นาน 1 ช่ัวโมง กอนนําไปใช 
 - อารทีเมียขนาดกลาง ใชเล้ียงปลาอายุประมาณ 15-60 วัน ไดจากการเล้ียงอารทีเมียแรกฟกดวย
อาหารตาง ๆ 7-10 วัน จะไดอารทีเมียวัยรุนท่ีมีขนาดใหญข้ึน เหมาะสมกับขนาดปลาท่ีโตข้ึน และชวย
ประหยัดคาไขอารทีเมียไดมาก แตการจัดเตรียมคอนขางยุงยาก 
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 - อารทีเมียขนาดใหญหรืออารทีเมียเต็มวัย ใชเล้ียงปลาอายุ 30 วันข้ึนไป รวมถึงพอแมพันธุ การเล้ียง
อารทีเมียแรกฟกใหเปนอารทีเมียตัวเต็มวัยใชเวลาประมาณ 15 วันโดยเล้ียงในน้ําความเค็มสูง ใหอาหารหมัก
แบบตาง ๆ แตในทางปฏิบัติและเพื่อความสะดวก นิยมซ้ืออารทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตหรือแชแข็งจากฟารม
เล้ียงอารทีเมีย 
 - กุงเคย ใชเล้ียงปลาอายุ 15 วันข้ึนไป รวมถึงพอแมพันธุ รวบรวมกุงเคยไดจากบอน้ําท้ิง บอเล้ียงพอ
แมปลาทะเล บอเล้ียงกุง คลองน้ํากรอยหรือน้ําเค็ม  
 - ลูกปลาวัยออน ใชเล้ียงปลาอายุ 30 วันข้ึนไป ข้ึนอยูกับขนาดของลูกปลาท่ีใชเปนอาหาร ไดแกลูก
ปลาเซลฟนทะเล ลูกปลานิล ลูกปลาหางนกยูง หรือลูกปลาอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดเล็ก 
 - เนื้อกุงสับ หรืออาหารผสมเปยก (สูตรเดียวกับ ขอ 4.7.2.) ใชเล้ียงปลาอายุ 2 เดือนข้ึน การเล้ียงปลา
อมไขครีบยาวดวยอาหารไมมีชีวิต ควรเล้ียงปลาเปนฝูงใหญ ๆ จะทําใหฝกอาหารไดงาย 
 
ตารางท่ี 2 อายปุลาอมไขครีบยาวกับชนิดอาหาร  
 

อายุปลา (เดือน) 
ชนิดอาหาร 

       0                   1                      2                     3                     4 ขึ้นไป 
อารทีเมียแรกฟก        ***********       
อารทีเมียขนาดกลาง                   ***************** 
อารทีเมียตัวเต็มวัย                              ******************************************  
กุงเคย                   *********************************************** 
ลูกปลาวัยออน                             ****************************************** 
เนื้อกุงสับ(อาหารผสมเปยก)                                                     ****************************** 
 
 
6.2. ปริมาณและความถ่ีการใหอาหารปลา 
 ในสภาวะปกติ ปลากินอาหารมีชีวิตประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต/น้ําหนักตัว/วัน ปจจัยท่ีมีผลตออัตรา
การกินอาหารของปลามีหลายอยาง เชน ขนาดหรืออายุของปลา อุณหภูมิ คุณภาพน้ํา และความเครียด เปน
ตน ในทางปฏิบัติตองใหปลาไดกินอาหารอยางพอเพียงตามความตองการของปลา การใหอาหารมีชีวิตควร
ใสอาหารในบอเล้ียงใหพอเพียงในแตละวัน แตไมควรใหมีอาหารเหลือขามวันมากนักเพราะอาหารบางสวน
อาจตายและกลายเปนของเสียในนํ้าได การใหอาหารไมมีชีวิตตองคอย ๆ หยอดอาหารใหปลาทีละนิดจน
ปลาเร่ิมอ่ิม หรือปลาเร่ิมกินอาหารเฉ่ือยลง ควรใหอาหารวันละ 2-3 คร้ัง หลังการใหอาหารควรตักอาหาร
เหลือออกใหหมดเพื่อไมใหเนาเสียในบอเล้ียง ปริมาณการใหอาหารแตละชนิดในการเล้ียงปลาอมไขครีบ
ยาวขนาดตาง ๆ แสดงไวในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณการใหอาหารปลาอมไขครีบยาว 
 

อายุ 
น้ําหนักปลา 

(ก.) 
ความยาว 

(ซม.) 
ชนิดอาหาร 

อาหารท่ีกิน 
/ปลา 1 ตัว/วัน 

      1 วัน 0.02 0.79 อารทีเมียแรกฟก 100 ตัว 
      7 วัน 0.04 0.96 อารทีเมียแรกฟก 400 ตัว 
    15 วัน 0.11 1.19 อารทีเมียแรกฟก 1,000 ตัว 
  1 เดือน 0.26 1.59 อารทีเมียแรกฟก 2,500 ตัว 
   กุงเคย 10 ตัว 
   อารทีเมียตัวเต็มวัย 5 ตัว 
  2 เดือน 0.65 2.32 กุงเคย 30 ตัว 
   อารทีเมียตัวเต็มวัย 15 ตัว 
  3 เดือน 1.17 2.95 กุงเคย 60 ตัว 
   อารทีเมียตัวเต็มวัย 30 ตัว 
   เนื้อกุงสับ 0.12 กรัม 
  4 เดือน 1.81 3.49 กุงเคย 90 ตัว 
   อารทีเมียตัวเต็มวัย 45 ตัว 
      เนื้อกุงสับ 0.18 กรัม 
หมายเหตุ อารทีเมียแรกฟกหนัก 0.00001 กรัม/ตัว  กุงเคยหนัก 0.002 กรัม/ตัว  และ อารทีเมียตัวเต็มวัยหนัก 

0.004 กรัม/ตัว  
 
 
6.3. ระบบการเลี้ยง และการจัดการน้ํา 
 
6.3.1. ตูกระจกหรือถังพลาสติกท่ีไมมีระบบกรอง  

ตูกระจกหรือถังพลาสติกขนาด 5-200 ลิตร ท่ีไมมีระบบกรอง เหมาะกับการเล้ียงลูกปลาชวง 15 วัน
แรก หรือชวงท่ีเล้ียงดวยอารทีเมียแรกฟก เนื่องจากการใชระบบกรองทําใหอารทีเมียแรกฟกติดเขาไปใน
ระบบกรอง ทําใหตายและเกิดการเนาเสียได การเล้ียงในตูโลง ๆ แบบนี้จําเปนตองมีการเปล่ียนถายน้ํา 50-
100 เปอรเซ็นต ทุก 2-3 วัน น้ําท้ิงท่ีไดสามารถนําไปบําบัดดวยวิธีตาง ๆ และนํากลับมาใชใหมไดอีก 
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6.3.2. ระบบกรองแบบแผนกรองใตทราย 
 ระบบการเล้ียงแบบนี้จัดระบบเหมือนกับขอ 4.6.1. ระบบเปดแบบตูเดี่ยว สามารถใชเล้ียงปลาจนถึง
ขนาดตลาดหรือขนาดพอแมพันธุก็ได การเปล่ียนถายน้ําประมาณ 80-100 เปอรเซ็นต/เดือน หากตองการเล้ียง
ปลาชวง 15 วันแรกในระบบแผนกรองใตทรายดวยอารทีเมียแรกฟก ตองปรับลมใหเบาลง และเพิ่มหัวทราย
ลงไปในตู  
 
6.3.3. ระบบน้ําหมุนเวียน 

ระบบการเล้ียงแบบนี้จัดระบบเหมือนกับขอ 4.6.2. ระบบน้ําหมุนเวียน สามารถใชเล้ียงปลาไดทุก
ระยะ และมีการถายน้ํานอย แตตองจัดระบบกรองใหพอเพียงกับการบําบัดของเสียในระบบ หากใชระบบนี้
เล้ียงปลาระยะแรกดวยอารทีเมียแรกฟกตองลดอัตราการหมุนเวียนน้ําและใชผากรองขนาดตา 50-100 
ไมครอน ปดทางน้ําออกเพื่อปองกันไมใหอารทีเมียหลุดเขาไปในระบบหมุนเวียน 
 
 
6.3.4. บอซีเมนตปริมาตร 4 ตัน ใชระบบกรองทรายภายในบอ 
 ระบบการเล้ียงแบบน้ีใชหลักการเดียวกันกับขอ 6.3.2. แตมีขนาดใหญกวา และชุดกรองใตทรายอยู
ในกลองหรือกะละมังพลาสติก ท้ังนี้เพื่อใหสะดวกในการปฏิบัติงาน เหมาะสําหรับใชเล้ียงปลาอายุ 1 เดือน
ข้ึนไป ขอดีของระบบนี้คือ เล้ียงไดปริมาณมาก และลดเวลาการทํางานลง ดีกวาการในเล้ียงตูเล็ก ๆ หลายตู 
บอท่ีใชเปนบอซีเมนตความจุน้ําประมาณ 4,000 ลิตร ระบบกรองใตทรายใชกลองพลาสติกขนาด 100-200 
ลิตร ใสแผนกรองใตทรายดานลาง ตอทอใหข้ึนเหนือน้ํา (ทอแอรลิฟท) ดวยทอพีวีซี 4 หุน (ทอท่ีแถมมากับ
ชุดแผนกรองทรายเปนทอใสสั้น ๆ ) ใสทรายเปลือกหอยเปนวัสดุกรองจนเกือบเต็มกลอง ใชชุดกรอง 3 ชุด
ตอ 1 บอ หรือมากกวานี้ก็ยิ่งดี  ควรมีวัสดุใหปลาหลบซอนและใหเกิดการรวมฝูงของปลา งายตอการฝก
อาหารไมมีชีวิต วัสดุท่ีนิยมใชไดแก เนื้ออวนกระชังท่ีมีขนาดตาใหญ ๆ (2-3 นิ้ว) ตัดเปนแผนกวางประมาณ 
60 เซนติเมตร ความสูงใหเกือบถึงผิวน้ํา ถวงปลายดานหนึ่งดวยทอพีวีซี อีกดานจะลอยขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 
ควรถายน้ํา 5-10 เปอรเซ็นต/สัปดาห หรือตามความจําเปน 
  
6.4. อัตรารอด และการเจริญเติบโต 
 อัตรารอดของปลาอมไขครีบยาวสูงมาก อัตรารอดต้ังแตเร่ิมเล้ียงจนถึงขนาดตลาด (3-4 เดือน) มัก
สูงกวา 90 เปอรเซ็นต การตายสวนใหญพบในชวง 1-2 วันแรก หลังออกจากปากพอปลาเนื่องจากลูกปลายัง
ไมแข็งแรง แตหลังจากนั้นมีการตายนอยมาก 
 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาอมไขครีบยาวท่ีเล้ียงในโรงเพาะฟกพบวา ลูกปลาท่ีออกจาก
ปากพอมีความยาวมาตรฐาน (วัดจากปลายปากถึงโคนครีบหาง, รูปท่ี 3) เฉล่ีย 0.75 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก
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เฉล่ีย 0.02 กรัม ปลาเติบโตไดขนาดตลาดคือมีความยาวมาตรฐาน 3 เซนติเมตร และนํ้าหนัก 1.2 กรัม  เม่ือ
อายุประมาณ 3 เดือน ปลาอายุ 7 เดือน มีความยาวมาตรฐาน 4.5 เซนติเมตร และนํ้าหนัก 4.4 กรัม 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความยาว อายุกับน้ําหนัก และ ความยาวกับน้ําหนัก 
ของปลาอมไขครีบยาวท่ีเล้ียงในโรงเพาะฟก สามารถสรางเปนกราฟความสัมพันธระหวางอายุกับความยาว 
และอายุกับน้ําหนัก ตามรูปท่ี 16 และ สรางเปนกราฟความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักตามรูปท่ี 17 
โดยพบวาคาเหลานี้มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้  
 
 1) อายุกับความยาว  

อายุกับความยาวมาตรฐานของปลาอมไขครีบยาวอายุ 0-7 เดือน สัมพนัธกันในรูปของสมการ 
 

  Y  =  -0.0483X2 + 0.8739X + 0.7643   โดยมีคา R2 = 0.9963 
 
  เม่ือ Y = ความยาวมาตรฐาน (เซนติเมตร) 
         X = อายุ (เดือน) 
 2) อายุกับน้ําหนัก  

อายุกับน้ําหนกัของปลาอมไขครีบยาวอายุ 0-7 เดือน สัมพันธกันในรูปของสมการ 
 

  Y  =  0.0611X2 + 0.2107X - 0.0151 โดยมีคา R2 = 0.9896 
 

เม่ือ Y = น้ําหนัก (กรัม) 
         X = อายุ (เดือน) 
 
 3) ความยาวกับน้ําหนัก  

จากการชั่งวัดความยาวมาตรฐานและนํ้าหนักของปลาอมไขครีบยาวอายุ 0-7 เดือน ท่ีเล้ียงในโรง
เพาะฟก จํานวน 51 ตัวอยาง ความยาวมาตรฐานสูงสุด 4.90 เซนติเมตร และ น้ําหนักสูงสุด 5.90 กรัม  พบวา 
ความยาวมาตรฐานกับน้ําหนักของปลาอมไขครีบยาวสัมพันธกันในรูปของสมการ  

 
  Y = 0.0412X3.0585  โดยมีคา R2 = 0.9954 
 

เม่ือ Y = น้ําหนัก (กรัม) 
         X = ความยาวมาตรฐาน (เซนติเมตร) 
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รูปท่ี 16 กราฟการเจริญเติบโตดานน้ําหนักและความยาวมาตรฐานของปลาอมไขครีบยาว (Banggai 
Cardinalfish, Pterapogon Kauderni Koumans, 1933)  อายุ(X) กับความยาว(Y) สัมพันธกันในรูป
ของสมการ Y  =  -0.0483X2 + 0.8739X + 0.7643 โดยมีคา R2 = 0.9963 สวนอายุ(X) กับ
น้ําหนัก(Y) สัมพันธกันในรูปของสมการ Y  =  0.0611X2 + 0.2107X - 0.0151 โดยมีคา  
R2 = 0.9896 
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ความสัมพันธระหวางความยาวมาตรฐานและน้ําหนัก

ของปลาอมไขครีบยาว
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รูปท่ี 17 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความยาวมาตรฐานและนํ้าหนักของปลาอมไขครีบยาว
(Banggai Cardinalfish, Pterapogon Kauderni Koumans, 1933) พบวา ความยาวมาตรฐาน (X) 
กับน้ําหนัก(Y) สัมพันธกันในรูปของสมการ Y = 0.0412X3.0585  โดยมีคา R2 = 0.9954 
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7. ปญหาและแนวทางการแกไข 
 ปญหาในการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวมีท้ังสวนท่ีเหมือนและแตกตางกับปลาอ่ืน ๆ ประกอบไป
ดวยปญหาดานการเพาะพันธุ และปญหาดานโรค แตละปญหามีระดับความรุนแรงแตกตางกันไป ปญหา
บางอยางสามารถปองกันหรือแกไขได แตปญหาบางอยางยังตองมีการศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการปองกัน
รักษากันตอไป 
  
7.1. ปญหาการเพาะพันธุ 
 - พอปลาคายไขหรือลูกท้ิง หรือกินไขหรือลูกตัวเอง สาเหตุหลักมี 2 ประการคือ ประการแรก พอ
ปลาเพิ่งเร่ิมสืบพันธุในตู ปลายังต่ืนตกใจงาย หากตกใจมักคายไขหรือตัวออนท้ิง ดังนั้นตองพยายามอยาทํา
ใหปลาตกใจ ควรจัดท่ีหลบใหปลารูสึกวามีความปลอดภัย ปญหาน้ีมักลดลงเม่ือปลามีประสบการณมากข้ึน 
สวนประการท่ีสอง เกิดจากพอปลามีพลังงานสํารองไมพอท่ีจะอมไขใหครบเทอม ดังนั้นจึงอาจทนหิวไม
ไหว จําเปนตองกินไขหรือตัวออน สามารถแกไขไดดวยการใหพอปลามีเวลากินอาหารมากพอ และมีอาหาร
กินอยางพอเพียงกอนการอมไขรอบตอไป 
 - พอปลาไมคายลูก สาเหตุนาจะมาจากพอปลารูสึกวาไมมีท่ีปลอดภัยใหลูกของมัน จึงไมยอมคาย
ออกมา ในธรรมชาติลูกปลาสวนใหญอาศัยหลบภัยกับเมนทะเล หรือดอกไมทะเล การแกปญหาในเบื้องตน
ไดทําเมนทะเลเทียมใสไวในตูพอแมพันธุ ปรากฏวา ลูกปลาท่ีออกจากปากพอปลาเขาหลบเปนอยางดี 
อยางไรก็ตามในภายหลังไดปรับเปล่ียนวิธีการเปนการเปดปากพอปลาเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ทําใหปญหานี้
หมดไป แตยังคงใชเมนทะเลเทียมเพื่อใหลูกปลาใชเปนท่ีหลบซอน 
 - แมปลาตายท้ังกลม เกิดจากปลามีไขแกแลวไมมีการวางไข และทําใหแมปลาตาย เกิดไดท้ังกับแม
ปลาท่ีมีหรือไมมีตัวผูอาศัยรวมอยูดวย ยังไมทราบวิธีแกไขหรือสาเหตุ แตสัณนิษฐาณวาอาจเกิดจากปญหา
เกี่ยวกับทอนําไขผิดปกติหรือติดเช้ือ 
 - แมปลามีไขมากเกินไป ปญหาน้ีพบไมบอยนัก โดยคูท่ีเกิดปญหาเปนปลาคูท่ีใหลูกมาแลวหลาย
ครอก แมปลามีขนาดโตข้ึนเร่ือย ๆ สวนตัวผูไมคอยโต (เนื่องจากไมคอยไดกินอาหาร) เม่ือแมปลามีไขมาก
ทําใหพอปลาอมไขไวไมหมด จึงคายท้ิง การเปดปากปลาเพ่ือใหพอปลามีเวลากินอาหารมากข้ึน ทําใหเติบโต
ไดใกลเคียงกับแมปลาชวยลดความรุนแรงของปญหาไดระดับหนึ่ง   
 - ปลาใหลูกนอย สาเหตุเกิดจากหลาย ๆ ปจจัยรวมกันไดแก ความสมบูรณและความพรอมของพอ
แมพันธุ คุณภาพอาหาร ส่ิงแวดลอม และอ่ืนๆ ปลาชนิดนี้มีอายุส้ัน แตลูกปลามีอัตรารอดสูง ทําใหความดก
ของไขตํ่า ดังนั้นในการเพาะพันธุจําเปนตองมีพอแมพันธุใหมากคู ท้ังนี้เพื่อใหมีผลผลิตมากตามตองการและ
สํารองแทนพอแมพันธุท่ีตองตายไป 
 - ปญหาดานอาหาร ปลาชนิดนี้ชอบกินอาหารมีชีวิต ซ่ึงบางสถานท่ีจัดหายาก การเล้ียงดวยอาหารไม
มีชีวิตเชน เนื้อกุงสับ หรืออารทีเมียแชแข็ง ตองเล้ียงปลาเปนฝูงจึงจะงายตอการใหอาหาร หากปลาอยูเปนคู
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มักไมคอยข้ึนมากินอาหารไมมีชีวิต สําหรับการเล้ียงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปยังไมประสบความสําเร็จมากนกั 
ตองมีการฝกและปรับปรุงสูตรอาหารที่ปลาชอบ คาดหวังวาปลารุนหลัง ๆ จะยอมรับอาหารเม็ดไดงายข้ึน 
 
7.2. ปญหาเร่ืองโรค 

ปลาอมไขครีบยาวเปนปลาทะเลอีกชนิดหนึ่งท่ีมีความทนทานตอโรคคอนขางสูง แตในการเล้ียงเพื่อ
การคา ผูเล้ียงตองพยายามลดตนทุนและตองการผลผลิตตอหนวยพื้นท่ีสูง จึงเส่ียงตอการเกิดโรคมากยิ่งข้ึน 
และเหมือนอยางปลาท่ัวไป โรคท่ีเกิดกับปลาชนิดนี้มีท้ังโรคท่ีเกิดจากเช้ือและไมเกิดจากเช้ือ 
 - โรคโอโอดิเนียม เปนโรคท่ีเกิดจากเช้ือกลุมไดโนแฟลกเจลเลต (dinoflagellate) ชนิดท่ีเกิดโรคกับ
ปลาทะเลมักเปนชนิด Amyloodinium ocellatum โรคน้ีเกิดไดงายหากปลาอยูกันอยางหนาแนน เครียด มี
สารอินทรียในน้ําสูง และอุณหภูมิน้ําตํ่า ปลาท่ีเปนโรคนี้ครีบจะกรอน หากมองดวยตาเปลาเห็นครีบเปนสี
ขาวขุน (ปกติตองใส) หรือเห็นจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ตามครีบตาง ๆ  ตาขุน หายใจแรง หากตัดเหงือกไปตรวจใต
กลองจุลทรรศนดวยกําลังขยาย 100-400 เทา (หัว 10X-40X) จะเห็นเซลลปรสิตเปนเม็ดกลมรีสีน้ําตาลดํา 
ขนาดเซลล 50-60 ไมครอน จํานวนมาก วิธีปองกันโรคทําไดดวยการเล้ียงปลาไมหนาแนนเกินไป อยาใหมี
อาหารเหลือ จัดระบบกรองใหเพียงพอกับของเสีย และรักษาอุณหภูมิน้ําใหสูงกวา 27 องศาเซลเซียส การ
รักษาใชวิธีการแชในฟอรมาลีน 30-40 ซีซี/น้ํา 1,000 ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง เปล่ียนน้ําเติมยาใหม ทํา
ตอเนื่องกัน 3-5 วัน  
 - โรคจากแบคทีเรีย ปลามีอาการตกเลือดตามผิวหนังและครีบ เห็นเปนสีแดงเร่ือ ๆ ปลายครีบมี
ลักษณะกรอน ปลากินอาหารลดลง บางตัวไมยอมรวมกลุม และทยอยตายเร่ือย ๆ ยังไมมีการศึกษายืนยัน
ชนิดแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของโรค รักษาไดดวยการใชยาออกซีเตตราไซคลิน (50 เปอรเซ็นต) อาจใชวิธีการ
แชท่ีระดับความเขมขน 10-20 กรัม/น้ํา 1,000 ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง แลวเปล่ียนถายน้ําและใสยาใหม ทํา
ติดตอกัน 5-7 วัน หรือ ผสมอาหารในอัตราสวน 5-10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินติดตอกัน 5-7 วัน 
 - โรคหัวเชิด สันนิษฐานวาเกิดจากการผิดปกติของถุงลม หรืออาจเกิดจากการติดเช้ือไวรัส ปลาท่ี
เปนโรคนี้วายน้ําผิดปกติ คือวายน้ําและลอยตัวยกหัวข้ึนทํามุมประมาณ 45 องศากับพื้น และมีการพัดโบก
ครีบตลอดเวลาเพื่อพยุงตัว ในขณะท่ีปลาปกติลอยตัวนิ่ง ๆ ขนานกับพื้น ท่ีผานมายังไมพบการติดตอของโรค
ระหวางปลาท่ีเล้ียงในตูเดียวกัน  ปลาท่ีเปนโรคนี้เห็นอาการไดชัดต้ังแตเดือนแรก มันสามารถกินอาหารและ
เติบโตไดใกลเคียงกับปลาปกติ แตอาจไมเปนท่ีตองการของตลาด อัตราการพบโรคนี้ประมาณ 1 เปอรเซ็นต
ของลูกปลาท้ังหมด  
 - โรคเครียด โรคนี้มักพบเม่ือปลาเขาสูระยะสืบพันธุ ปลาท่ีเปนโรคนี้สีผิวคลํ้าข้ึนจากภาวะปกติอยาง
เห็นไดชัด แยกตัวออกจากกลุม ไมกินอาหาร และตายในเวลาไมกี่วันถัดจากนั้น คาดวาสาเหตุเกิดจากการ
ขมขูของปลาคูอ่ืน ๆ ท่ียึดครองพื้นท่ีเม่ือมีการจับคูผสมพันธุและพยายามไลตัวอ่ืนท่ีไมใชคูของมันใหออก
จากพื้นท่ีครอบครอง หากพบปลาท่ีโดนไลหรือสีคลํ้าควรจับแยกไปเล้ียงในตูใหมทันที จะปองกันการตาย
ของปลาได 
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8. ตนทุนการผลิต 
 จําลองตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวขนาดตาง ๆ ไดแก ปลาขนาด 1, 2 และ 3 เซนติเมตร ปลา
ขนาดตลาดหรือขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับขายใหกับผูเล้ียงปลาตูคือ 3 เซนติเมตร สวนปลาขนาด 1 และ 2 
เซนติเมตร เปนการผลิตเพื่อขายใหกับฟารมขุนลูกปลาท่ีไมมีพอแมพันธุเปนของตนเอง (หรือมีนอย) แต
ตองการซ้ือปลาวัยรุนเพื่อเล้ียงขุนใหไดขนาดตลาด  
 การวิเคราะหตนทุนคร้ังนี้ กําหนดใหโรงเรือน จํานวนตูปลา ระบบการเล้ียงเปนรูปแบบเดียวกัน แต
ปรับเปล่ียนจํานวนพอแมพันธุเพื่อใหไดผลผลิตเปนปลาขนาดตาง ๆ โดยตองใชโรงเรือนและอุปกรณท่ีเปน
ตนทุนคงท่ีใหเต็มประสิทธิภาพเหมือนกัน นั่นคือ การผลิตปลาใหญ ใชพอแมพันธุนอยคู แตใชตูเล้ียงขุน
มาก ในขณะที่การผลิตปลาเล็ก ตองเพิ่มจํานวนตูท่ีใชเล้ียงพอแมพันธุใหมากข้ึน (เพิ่มจํานวนพอแมพันธุ) 
และลดจํานวนตูเล้ียงขุนลง ท้ังนี้ตองใหจํานวนพอแมพันธุสอดคลองกับจํานวนตูขุนหรือผลผลิต โดยมี
เง่ือนไขวิธีการหรือข้ันตอนการผลิตดังนี้ 

-โรงเรือนขนาด 5 x 50 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถวางตูกระจก 3 แถว ๆ ละ 35 ใบ รวม 105 ใบ มีพื้นท่ี
วางถังและพื้นวางเพื่อทํากิจกรรมอ่ืน ๆ อีกสวนหนึ่ง 

- ตูกระจกท่ีใชเปนตูขนาด 3 ฟุต (45 x 90 x 45 เซนติเมตร) มีระบบกรองแบบกรองใตทราย สามารถ
ใชเล้ียงพอแมพันธุหรือเล้ียงขุนปลาก็ได 

- เล้ียงพอแมพนัธุในตูกระจกตูละ 1 คู ใหกินอารทีเมียมีชีวิตเปนอาหาร 
- ประมาณการวา พอแมพันธุแตละคูใหผลผลิต 20 ตัว/เดอืน   
- เล้ียงลูกปลาอายุ 0-1 เดือนในตูดวยความหนาแนนประมาณ 100 ตัว/ตู อายุ 1-2 เดือนความ

หนาแนน 50 ตัว/ตู และอายุ 2-4 เดือนความหนาแนน 25 ตัว/ตู 
- อาหารชวง 1 เดือนแรกเปนอารทีเมียแรกฟก (ไดจากการฟกไขอารทีเมีย) ปลาอายุ 1 เดือนข้ึนไป 

ใหอารทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตเปนอาหาร (ซ้ือจากฟารมเล้ียงอารทีเมีย) 
- ปลาอายุ 1, 2 และ 3 เดือนมีความยาวประมาณ 1, 2 และ 3 เซนติเมตร ตามลําดับ  

 
8.1. ตนทุนการผลิต 
 
8.1.1. กรณีท่ี 1 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 3 เซนติเมตร (อายุ 3-4 เดือน) 
 กรณีนี้ ใชพอแมพันธุ 30 คู อีก 75 ตูใชสําหรับการเล้ียงขุน มีกําลังการผลิตปลาขนาด 3 เซนติเมตร
จํานวน 600 ตัว/เดือน หรือ 7,200 ตัว/ป พบวา มีตนทุนการผลิต 90 บาท/ตัว (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 3 เซนติเมตร 
 

รายการ  ราคา อายุใชงาน ราคาหรือคา หมายเหตุ รอยละของ 

ตนทุนคงท่ี จํานวน (บ.) (ป) เสื่อม(บ./ป)  ตนทุน 
ตูกระจก 3 ฟุต (ใบ)      105           900  10          9,450  พอแม 2 คู/ตูขุน 5 ตู        1.61  
ชุดแผนกรองใตทราย(ชุด)      105           300  5          6,300          1.07  
ปมลม 1 นิ้ว (ตัว)          3        4,000  1        12,000  1 นิ้ว ไฟ 2 เฟส        2.05  
คาพอแมพันธุ (ตัว)        60           300  1        18,000  อายุใชงาน 1 ป สิ้นอายุขัย        3.07  
แผนพื้นสําเร็จทําช้ันวางตู(แผน)        70           300  10          2,100  ยาว 3 ม.        0.36  
อิฐบล็อคคาน(กอน)      420            20  10             840  ฐานวางแผนพื้นสําเร็จ        0.14  
โฟม 1 นิ้ว(แผน)      105           150  5          3,150  รองตูปลา        0.54  
ตูเย็นสองประตู(ใบ)          1      10,000  10          1,000  เก็บอาหาร ยา และอ่ืน ๆ         0.17  
โรงเรือน(หลัง)          1    625,000  10        62,500  250 ตรม ๆ ละ 2,500 บาท      10.65  
ถังพลาสติก 1 ตัน(ใบ)        20        5,000  10        10,000  เตรียมและสต็อคน้าํ        1.70  
ปมนํ้า 1 นิ้ว(ตัว)          2        4,000  1          8,000  1 นิ้ว 2 เฟส        1.36  
วัสดุกรอง (กก.)   2,000            10  10          2,000  15-20 กก./ตู        0.34  
คาเชาท่ีดิน 3,000 บ/ด        12        3,000  1        36,000  คาเชาท่ีสรางโรงเรือน        6.14  
ถังออกซิเจนและอปุกรณ(ชุด)          1        5,000  10             500  แพ็คและขนสงปลา        0.09  
สายยาง(ชุด)          1        3,000  3          1,000  ทอยางสงนํ้า        0.17  
ระบบลม(ชุด)          1      10,000  10          1,000          0.17  

ตนทุนผันแปร                -    
คาจางนักวิชาการ        12      10,000         120,000   10,000 บ/ด      20.46  
คาจางคนงาน        12        8,000          96,000   8,000 บ/ด      16.36  
สายแอร          1        3,000            3,000          0.51  
หัวทราย (หัว)      100            10            1,000          0.17  
อาหาร (อารทีเมียมีชีวิต) (กก.)      600           100          60,000  ราคารวมคาขนสง      10.23  
อาหาร (ไขอารทีเมีย) (โหล)          3      10,000          30,000  อาหารปลาวัยออน        5.11  
สวิงตักปลา (ดาม)        12           100            1,200          0.20  
สวิงอารทีเมีย (ดาม)          6           500            3,000  สําหรับงานอารทีเมีย        0.51  
คาไฟฟา น้ําประปา        12        2,000          24,000  2,000 บ/ด        4.09  
คานํ้าเค็มพรอมยาฆาเช้ือ(ตัน)      300            10            3,000  ฆาเช้ือดวยคลอรีน        0.51  
อุปกรณและรายจายอื่นๆ           1      50,000          50,000          8.52  
โบนัสลูกจาง   7,200              3          21,600  โบนัสตัวละ 3 บาท        3.68  
                         ตนทุนคงที่บวกผันแปรตอป (บาท)       586,640  รวม     100.00  
                         คาเสียโอกาสลงทุน (ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป)(บาท)         58,664    
                         รวมตนทุน (บาท)       645,304    
                         ผลผลิตตอป (ตัว)           7,200    
                         ตนทุนตอตัว (บาท)                     90     
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8.1.2. กรณีท่ี 2 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 2 เซนติเมตร (อายุ 2 เดือน) 
 กรณีนี้ ใชพอแมพันธุ 50 คู อีก 55 ตูใชสําหรับการเล้ียงขุน มีกําลังการผลิตปลาขนาด 2 เซนติเมตร
จํานวน 1,000 ตัว/เดือน หรือ 12,000 ตัว/ป พบวา มีตนทุนการผลิต 56 บาท/ตัว (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 5 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 2 เซนติเมตร 
 

รายการ  ราคา อายุใชงาน ราคาหรือคา หมายเหตุ รอยละของ 

ตนทุนคงท่ี จํานวน (บ.) (ป) เสื่อม(บ./ป)  ตนทุน 
ตูกระจก 3 ฟุต (ใบ) 105          900  10          9,450  พอแม 1 คู/ตูขุน 1 ตู        1.54  
ชุดแผนกรองใตทราย(ชุด) 105          300  5          6,300          1.03  
ปมลม 1 นิ้ว (ตัว) 3       4,000  1        12,000  1 นิ้ว ไฟ 2 เฟส        1.96  
คาพอแมพันธุ (ตัว) 100          300  1        30,000  อายุใชงาน 1 ป สิ้นอายุขัย        4.90  
แผนพื้นสําเร็จทําช้ันวางตู(แผน) 70          300  10          2,100  ยาว 3 ม.        0.34  
อิฐบล็อคคาน(กอน) 420           20  10             840  ฐานวางแผนพื้นสําเร็จ        0.14  
โฟม 1 นิ้ว(แผน) 105          150  5          3,150  รองตูปลา        0.51  
ตูเย็นสองประตู(ใบ) 1     10,000  10          1,000  เก็บอาหาร ยา และอ่ืน ๆ         0.16  
โรงเรือน(หลัง) 1   625,000  10        62,500  250 ตรม ๆ ละ 2,500 บาท      10.20  
ถังพลาสติก 1 ตัน(ใบ) 20       5,000  10        10,000  เตรียมและสต็อคนํ้า        1.63  
ปมนํ้า 1 นิ้ว(ตัว) 2       4,000  1          8,000  1 นิ้ว 2 เฟส        1.31  
วัสดุกรอง (กก.)   2,000            10  10          2,000  15-20 กก./ตู        0.33  
คาเชาท่ีดิน 3,000 บ/ด 12       3,000  1        36,000  คาเชาท่ีสรางโรงเรือน        5.87  
ถังออกซิเจนและอปุกรณ(ชุด) 1       5,000  10             500  แพ็คและขนสงปลา        0.08  
สายยาง(ชุด) 1       3,000  3          1,000  ทอยางสงนํ้า        0.16  
ระบบลม(ชุด) 1     10,000  10          1,000          0.16  

ตนทุนผันแปร                -    
คาจางนักวิชาการ        12      10,000         120,000   10,000 บ/ด      19.58  
คาจางคนงาน        12        8,000          96,000   8,000 บ/ด      15.66  
สายแอร 1       3,000            3,000          0.49  
หัวทราย (หัว) 100           10            1,000          0.16  
อาหาร (อารทีเมียมีชีวิต) (กก.) 500          100          50,000  ราคารวมคาขนสง        8.16  
อาหาร (ไขอารทีเมีย) (โหล) 5     10,000          50,000  อาหารปลาวัยออน        8.16  
สวิงตักปลา (ดาม) 12          250            3,000          0.49  
สวิงอารทีเมีย (ดาม) 6          500            3,000  สําหรับงานอารทีเมีย        0.49  
คาไฟฟา น้ําประปา 12       2,000          24,000  2,000 บ/ด        3.92  
คานํ้าเค็มพรอมยาฆาเช้ือ(ตัน) 300           10            3,000  ฆาเช้ือดวยคลอรีน        0.49  
อุปกรณและรายจายอื่นๆ  1     50,000          50,000          8.16  
โบนัสลูกจาง  12,000              2          24,000  โบนัสตัวละ 3 บาท        3.92  

                         ตนทุนคงที่บวกผันแปรตอป (บาท)       612,840  รวม     100.00  
                         คาเสียโอกาสลงทุน (ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป)(บาท)         61,284    
                         รวมตนทุน (บาท)       674,124    
                         ผลผลิตตอป (ตัว)         12,000    
                         ตนทุนตอตัว (บาท)                    56     
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8.1.3. กรณีท่ี 3 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 1 เซนติเมตร (อายุ 1 เดือน) 
 กรณีนี้ ใชพอแมพันธุ 90 คู อีก 15 ตูใชสําหรับการเล้ียงขุน มีกําลังการผลิตปลาขนาด 1 เซนติเมตร
จํานวน 1,800 ตัว/เดือน หรือ 21,600 ตัว/ป พบวา มีตนทุนการผลิต 33 บาท/ตัว (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางท่ี 6 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 1 เซนติเมตร 
 

รายการ  ราคา อายุใชงาน ราคาหรือคา หมายเหตุ รอยละของ 

ตนทุนคงท่ี จํานวน (บ.) (ป) เสื่อม(บ./ป)  ตนทุน 
ตูกระจก 3 ฟุต (ใบ) 105          900  10          9,450  พอแมปลา 5-6 คู/ตูเลี้ยง 1 ตู        1.46  
ชุดแผนกรองใตทราย(ชุด) 105          300  5          6,300          0.97  
ปมลม 1 นิ้ว (ตัว) 3       4,000  1        12,000  1 นิ้ว ไฟ 2 เฟส        1.85  
คาพอแมพันธุ (ตัว) 180          300  1        54,000  อายุใชงาน 1 ป สิ้นอายุขัย        8.31  
แผนพื้นสําเร็จทําช้ันวางตู(แผน) 70          300  10          2,100  ยาว 3 ม.        0.32  
อิฐบล็อคคาน(กอน) 420           20  10             840  ฐานวางแผนพื้นสําเร็จ        0.13  
โฟม 1 นิ้ว(แผน) 105          150  5          3,150  รองตูปลา        0.49  
ตูเย็นสองประตู(ใบ) 1     10,000  10          1,000  เก็บอาหาร ยา และอ่ืน ๆ         0.15  
โรงเรือน(หลัง) 1   625,000  10        62,500  250 ตรม ๆ ละ 2,500 บาท        9.62  
ถังพลาสติก 1 ตัน(ใบ) 20       5,000  10        10,000  เตรียมและสต็อคนํ้า        1.54  
ปมนํ้า 1 นิ้ว(ตัว) 2       4,000  1          8,000  1 นิ้ว 2 เฟส        1.23  
วัสดุกรอง (กก.)   2,000            10  10          2,000  15-20 กก./ตู        0.31  
คาเชาท่ีดิน 3,000 บ/ด 12       3,000  1        36,000  คาเชาท่ีสรางโรงเรือน        5.54  
ถังออกซิเจนและอปุกรณ(ชุด) 1       5,000  10             500  แพ็คและขนสงปลา        0.08  
สายยาง(ชุด) 1       3,000  3          1,000  ทอยางสงนํ้า        0.15  
ระบบลม(ชุด) 1     10,000  10          1,000          0.15  

ตนทุนผันแปร                -    
คาจางนักวิชาการ        12      10,000         120,000   10,000 บ/ด      18.48  
คาจางคนงาน        12        8,000          96,000   8,000 บ/ด      14.78  
สายแอร 1       3,000            3,000          0.46  
หัวทราย (หัว) 100           10            1,000          0.15  
อาหาร (อารทีเมียมีชีวิต) (กก.) 250          100          25,000  ราคารวมคาขนสง        3.85  
อาหาร (ไขอารทีเมีย) (โหล) 9     10,000          90,000  อาหารปลาวัยออน      13.86  
สวิงตักปลา (ดาม) 12          250            3,000          0.46  
สวิงอารทีเมีย (ดาม) 6          500            3,000  สําหรับงานอารทีเมีย        0.46  
คาไฟฟา น้ําประปา 12       2,000          24,000  2,000 บ/ด        3.70  
คานํ้าเค็มพรอมยาฆาเช้ือ(ตัน) 300           10            3,000  ฆาเช้ือดวยคลอรีน        0.46  
อุปกรณและรายจายอื่นๆ  1     50,000          50,000          7.70  
โบนัสลูกจาง  21,600              1          21,600  โบนัสตัวละ 3 บาท        3.33  

                         ตนทุนคงที่บวกผันแปรตอป (บาท)       649,440  รวม     100.00  
                         คาเสียโอกาสลงทุน (ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป)(บาท)         64,944    
                         รวมตนทุน (บาท)       714,384    
                         ผลผลิตตอป (ตัว)         21,600    
                         ตนทุนตอตัว (บาท)                33    
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8.2. วิเคราะหตนทุนและแนวทางการลดตนทุน 
 
8.2.1. วิเคราะหตนทุนการผลิต 
 จากการคิดตนทุนการผลิตพบวา การผลิตปลาขนาด 1, 2 และ 3 เซนติเมตร มีตนทุนตัวละ 33, 56 
และ 90 บาท/ตัว ตามลําดับ เปนตนทุนคงท่ีประมาณรอยละ 30 และตนทุนผันแปรรอยละ 70 ตนทุนท่ีสูง
ท่ีสุดในการผลิตคือตนทุนแรงงาน คิดเปนรอยละ 33-37 รองลงไปไดแก คาอาหาร รอยละ 15-18 เห็นไดวา 
การเพาะพันธุปลาสวยงามมีสัดสวนตนทุนคาอาหารนอยเมื่อเทียบกับการเล้ียงปลาทะเลในกระชัง เชนปลา
กะรังหรือปลากะพงขาว ท่ีมีคาอาหารประมาณรอยละ 50 เปนอยางนอย แตการเพาะพันธุปลาสวยงามมี
ตนทุนดานแรงงานสูงเพราะเปนงานท่ีตองอาศัยการดูแลอยางใกลชิด พิถีพิถัน และตองใชบุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง  

ในสวนของตนทุนคงที่ ตนทุนคาเส่ือมของโรงเรือนและคาเชาท่ีดินโรงเรือนมีสัดสวนสูงท่ีสุดคือ
รวมกันประมาณรอยละ 15-17 รองลงไปไดแก ตนทุนคาพอแมพันธุประมาณรอยละ 3-8 เนื่องจากปลาชนิด
นี้มีอายุส้ันและใหไขนอยทําใหตนทุนสวนนี้คอนขางสูงเม่ือเทียบกับปลาอ่ืน ๆ ท่ีมีไขจํานวนมากและใหไข
ไดเปนระยะเวลานาน 
 

ตารางท่ี 7 ตนทุนท่ีสําคัญในการผลิตปลาอมไขครีบยาว 
 

ตนทุน รอยละของเงนิลงทุน 

ตนทุนคงท่ี 30 
      คาโรงเรือนและคาเชา 15-17 
      คาพอแมพนัธุ 3-8 
      อ่ืน ๆ  8-10 
ตนทุนผันแปร 70 
      คาแรงงาน 33-37 
      คาอาหาร 15-18 
      อ่ืน ๆ  16-18 
 
ตารางท่ี 8 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวขนาดตาง ๆ  
 

ขนาดปลาท่ีผลิต ตนทุน (บาท/ตัว) 
1 ซม. (หรืออายุ ไมเกนิ 1 เดอืน) 33 
2 ซม. (อายุประมาณ 2 เดือน) 56 
3 ซม. (อายุ 3-4 เดือน) 90 
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8.2.2. แนวทางการลดตนทุน 
 - โรงเรือนและคาเชา  การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสม หรือวัสดุราคาถูกท่ีหาไดงายในทองถ่ิน การทํา
ช้ันวางตู 2 หรือ 3 ช้ัน แทนที่จะเปนช้ันเดียว ทําใหเพิ่มจํานวนตูตอโรงเรือนไดมากข้ึน หรือลดขนาด
โรงเรือนลงหากตองการจํานวนตูเทาเดิม การเพาะพันธุในระดับครัวเรือนหรืองานอดิเรกท่ีมีจํานวนตูไมมาก 
อาจไมมีตนทุนในสวนนี้ท่ีตองจายเปนตัวเงิน เนื่องจากสามารถใชพื้นท่ีวางหลังบานหรือริมชายคาในการ
ผลิต หรือเปนเพียงการตอเติมเล็กนอยท่ีใชตนทุนไมมาก  
 - พอแมพันธุ  แนวทางการลดตนทุนพอแมพันธุทําไดดวยการบํารุงใหสมบูรณ เพื่อใหมีลูกมากกวา 
20 ตัว/คู/เดือน หรือใหลูกไดนานกวา 1 ป จากการศึกษาพบวาโดยท่ัวไปปลาที่สมบูรณใหลูก 30-50 ตัว/คู/
เดือน และใหไดมากสุดถึง 55 ตัว/คู/เดือน  การจัดทําประวัติการใหลูกของปลาแตละคูเปนส่ิงจําเปน เพื่อให
ทราบวาปลาคูใดใหลูกมากนอยอยางไร หากคูใดใหลูกนอยเกินไปก็ควรขายออกไป 
 - คาแรงงาน  คาแรงงานเปนตนทุนท่ีสูงท่ีสุดในการผลิตปลาชนิดนี้ การลดตนทุนทําไดดวยการเพิ่ม
ผลผลิตใหมากข้ึน (แรงงานเทาเดิม) หรือลดแรงงานลง ซ่ึงตองอาศัยการบริหารจัดการใหมีการทํางานท่ีงาย
ข้ึน เร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ปรับเปล่ียนจากการเล้ียงปลาในตู 50 ตัว/ตู เปนการเล้ียงในตูท่ี
ใหญข้ึน หรือเล้ียงในบอซีเมนตขนาดใหญซ่ึงเล้ียงปลาไดหลายรอยตัว(ข้ึนกับปริมาตรน้ํา) ทําใหลดเวลาการ
ทํางานลงได หรือใชเวลาเทาเดิมแตไดหนวยผลผลิตมากข้ึน การทํางานดวยตนเอง ไมมีการจางงาน หรือเปน
การจางตนเอง ทําใหรายจายสวนนี้เปนรายไดของเราเอง นอกเหนือจากสวนท่ีเปนกําไรของท้ังระบบ  
 - คาอาหาร  การจัดการอาหารที่ดีสามารถลดคาใชจายสวนนี้ลงได ตองเลือกซ้ือไขอารทีเมียหรืออาร
ทีเมียตัวเต็มวัยจากแหลงท่ีนาเช่ือถือ หรือเห็นแลววามีคุณภาพดี การใชอาหารอยางคุมคาและใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน ฟกไขอารทีเมียอยางถูกวิธีและคัดแยกใหละเอียด ทําใหอัตราการฟกสูงและไดจํานวน
ตัวอารทีเมียมากข้ึน  การใหอาหารอยางเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป ทําใหปลานําอาหารไปใชใหเกิด
ประโยชนไดสูงสุด และไมมีอาหารเหลือ ซ่ึงนอกจากตองเสียเงินคาอาหารแลว ยังทําใหน้ําเสีย ตองเสียเงิน
ในการจัดการน้ําอีกทอดหน่ึง และเส่ียงตอการเกิดโรคของปลาอีกดวย 
 - บํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ    ตองมีการบํารุงรักษาสมํ่าเสมอเพ่ือใหทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และ
ใชงานไดนานข้ึน 
 - เพิ่มอัตรารอด  การจัดการท่ีดีทําใหอัตรารอดของปลาสูงข้ึน ตนทุนตอตัวก็จะลดลง  
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