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การเพาะเลี้ยงปลาลัง 

ภาพที่ 1 ปลาลัง (Indian mackerel; Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) 

บทนํา 
ปลาลัง (Indian mackerel) หรือที่ชาวประมงเรียกว่าปลาทูโม่ง จัดอยู่ในวงศ์ Scombridae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึ งปลาทูมาก เป็นปลาผิวน้ำที่มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะ

การนำมาทำเค็ม  

จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย (กรมประมง, 2558) ในปี 2552-2556 พบว่ามีปริมาณการจับปลาลัง  

เท่ากับ 29,426, 38,704, 54,185, 48,799 และ 50,140 ตัน มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 843.2 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 

2,106.5 ล้านบาท ในปี 2556 จากข้อมูลรายงานของกรมศุลกากร ปี 2556-2558 พบว่ามีการนำเข้าปลาลังและ

ปลาทูปากจิ้งจกแบบแช่แข็ง ทั้งตัว จากประเทศอินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม อินโดนีเซีย  มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 

1,156.8 ล้านบาท เป็น 4,641.6 ล้านบาท (http://www.ops3.moc.go.th/infor/HS/import/import_yearly/

report.asp, 2559)  ซึ่งทำให้เห็นว่าปริมาณปลาลังที่ได้จากการจับยังไม่เพียงพอสำหรับผู้บริโภค จึงยังต้องมี

การนำเข้าปลาลังจากต่างประเทศในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาเพิ่มเติมอีก หากสามารถเพาะขยายพันธุ์ และ

อนุบาลลูกปลาวัยอ่อน และผลิตลูกพันธุ์ปลาลังได้จะเป็นการช่วยให้การผลิตปลาลังเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพานิช

เป็นไปได้ เป็นทางออกที่ดีในการผลิตอาหารบริโภคให้กับมนุษย์อีกทางหนึ่ง  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เขต 2 (สมุทรสาคร) �1

นางสาวกาญจนา อภินันท์อวยพร และนางชมพูนุท สามห้วย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รัตนา (2544) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนปลาที่สมบูรณ์เพศและค่าเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณ์เพศในรอบปีของ

ปลาทูและปลาลังบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาการวางไข่ของปลาทั้ง 2 ชนิด รวมทั้งศึกษา

อัตราส่วนเพศและขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ พบว่าโดยรวมแล้วในประชากรของทั้งปลาทูและปลาลังมีจำนวนปลาเพศ

เมียมากกว่าเพศผู้อย่างมีนัยสำคัญ โดยปลาทูและปลาลังมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1.09 และ 1:1.14 

ตามลำดับ ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ของปลาทูเท่ากับ 18.49 ซม. และของปลาลังเท่ากับ 21.63 ซม. พบปลาทูและ

ปลาลังมีความสมบูรณ์เพศเกือบตลอดปี แต่การแพร่กระจายของสัดส่วนปลาที่มีความสมบูรณ์เพศและค่าเฉลี่ยดัชนี

ความสมบูรณ์เพศในแต่ละปีที่เก็บตัวอย่างมีความผันแปรไม่แน่นอน กล่าวได้ว่าปลาทูและปลาลังในเขตอ่าวไทยฝั่ง

ตะวันออกมีการเจริญพันธุ์และวางไข่เป็นระยะๆ ตลอดปี โดยไม่มีช่วงการวางไข่ที่แน่นอน 

อุดม และคณะ (2556) ศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) และ

ปลาลัง (R. kanagurta (Cuvier, 1816)) บริเวณจังหวัดตราด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2552 พบว่าทั้งเพศผู้

และเพศเมียมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของปลาทูและปลาลัง

เท่ากับ 1:1.28 และ 1:0.56 ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปลาทูมีการวางไข่

สูง 2 ช่วง คือ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และมิถุนายน-กรกฎาคม ส่วนปลาลังพบการวางไข่สูงในเดือนมกราคม-

มีนาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม 

M. Silvadas และ M. M. Bhaskaran (2009) ศึกษาการกินอาหารของปลาลังในบริเวณ Calicut อินเดีย โดย

รวบรวมปลาทั้งหมด 1,551 ตัว จากเครื่องมืออวนลากและอวนล้อมจับ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2006 

พบว่าในกระเพาะอาหารปลาลังมีโคพีพอดเป็นหลัก มีทราย, ฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminiferans) และปลา 

(Bregmaceros sp.) เป็นบางส่วน 

การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาลัง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาใน

ระบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและเป็นที่ต้องการ

ของตลาด ทำให้ศูนย์ฯสมุทรสาคร มีความพร้อมทั้งศักยภาพ เทคโนโลยี และระบบต่างๆ ในการที่จะนำมาประยุกต์

ใช้และเป็นแนวทางสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาลังซึ่งเป็นปลาผิวน้ำ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เขต 2 (สมุทรสาคร) �2
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แนวทางในการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาลัง 
1. ศึกษาการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ พฤติกรรมการวางไข่ ความถี่ และปริมาณไข่ที่วางแต่ละครั้ง จากพ่อแม่พันธุ์ปลาลังที่

เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียน 
2. ศึกษาคัพภะและพัฒนาการลูกปลาวัยอ่อนของปลาลัง 
3. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาลังในโรงเพาะฟัก 

การรวบรวมพันธุ์ปลาลัง  
รวบรวมปลาวัยเจริญพันธุ์ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยวิธีการรวบรวมจากโป๊ะ นำมา

พักในบ่อซีเมนต์ประมาณ 15 วัน ฝึกให้กินอาหารผสมแบบเปียกอัตรา 2-3 % ของน้ำหนักตัว ที่มีส่วนผสมของ

อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อน เพรียงทราย หมึกสด และสาหร่ายสไปรูรินา 

ระบบนํ้าหมุนเวียนสําหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 

!  
ภาพที่ 2 ระบบน้ำหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และรวบรวมไข่ปลา (ก) ถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตรนํ้า 
5 ลูกบาศก์เมตร สําหรับเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ (ข) ถังพลาสติก ปริมาตรนํ้า 0.5 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ถัง สําหรับ

รวบรวมไข่ปลาลัง (ค) โปรตีนสกิมเมอร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เขต 2 (สมุทรสาคร) �3
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การจัดการระหว่างการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในระบบนํ้าหมุนเวียน 

ดูดตะกอนทุกวัน เปลี่ยนถ่ายน้ำ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ควบคุมความเค็มให้อยู่ในระดับ 30 ส่วนในพันส่วน ควบคุม

ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยการเติมน้ำปูนใส เติมอากาศให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สังเกตพฤติกรรม ความถี่ และปริมาณการวางไข่ในแต่ละครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาการวางไข่ ความถี่ และ

ปริมาณไข่ที่วางแต่ละครั้ง 

ความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลาลัง ที่เลี้ยงในระบบนํ้าหมุนเวียน 

  
ภาพที่ 3 ปลาทูลังเพศเมีย ที่มีไข่สมบูรณ์

�  
ภาพที่ 4 ปลาทูลังเพศผู้ ที่มีน้ำเชื้อสมบูรณ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เขต 2 (สมุทรสาคร) �4
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พัฒนาการคัพภะปลาลัง

� �

� �

� �

ภาพที่ 5 พัฒนาการคัพภะปลาลัง (a) ระยะ 128 เซลล์ ; (b) ระยะ Morula; (c) ระยะ Developing embryo-

somite; (d) หัวใจเต้น; (e) Hatching out (f) ลูกปลาลังแรกฟัก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  เขต 2 (สมุทรสาคร) �5
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