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คํานําจากผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, กรมประมง) ไดรับ
คําแนะนําจาก นายจรัลธาดา กรรณสูต ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีกรมประมง ใหศึกษาเพาะพันธุปลา
อมไขครีบยาวเมื่อป 2550 และประสบความสําเร็จในปเดียวกันนั้น ตอมาสามารถเลี้ยงปลารุนลูก (F1) และ
รุนหลาน (F2) ใหเปนพอแมพันธุสําหรับการเพาะพันธุไดเอง ไมตองพึ่งพาปลาจากธรรมชาติอีกตอไป
สําหรับในปงบประมาณ 2552 ไดรับงบประมาณโครงการศึกษาการเพาะพันธุและผลิตพอแมพันธุปลาอมไข
ครีบยาว เพื่อตอยอดองคความรูที่มีอยูแลว และประมวลความรูใหเปนรูปเลมเพื่อใหเกษตรกรใชเปนคูมือ
และนําไปปฏิบัติไดจริง
การเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวเปนเพียงสวนหนึ่งในความสําเร็จของเรา ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบี่ยังคงมีความมุงมั่นที่จะศึกษา คนควา วิธีการเพาะพันธุปลาทะเลสวยงามชนิดใหม ๆ ที่
ตรงกับความตองการของตลาดและเกษตรกร ใหกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และพรอมที่จะถายทอดความรูสู
เกษตรกรไทยดวยความยินดียิ่ง

สุภาพ ไพรพนาพงศ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
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คํานําจากผูเขียน
คูมือการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวเลมนี้รวบรวมความรู วิธีการ และแนวคิดการเพาะพันธุปลาอม
ไขครีบยาวตามแบบฉบับของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ โดยมีพื้นฐานความคิดที่วา ตองเปน
วิธีการที่งาย ๆ ไมซับซอน ประหยัด ลงทุนไมมาก และสามารถนําไปใชไดจริงทั้งระดับงานอดิเรก หรือ
ระดับพาณิชย
การเพาะพันธุปลาเปนทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร แตละคนยอมมีวิธีการปลีกยอยเปนของ
ตนเอง แตหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนแนวทางที่ดีสําหรับผูเริ่มตนการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาว
และเปนแนวความคิดใหม ๆ สําหรับผูที่มีประสบการณมาแลว เพื่อใหเกิดความแตกฉานและแตกยอดความรู
ใหงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ความดีและบุญกุศลจากหนังสือเลมนี้ ขออุทิศใหกับสัตวทั้งหลายทีจ่ บชีวิตลงจากการทํางานของเรา
ขอใหไปสูสุขคติ อยาไดมีเวรตอกันและกันเลย

สามารถ เดชสถิตย
กันยายน 2552
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ไขครีบยาวเลมนี้ประสบความสําเร็จลงไดดวยการสนับสนุนจากหลายคนหลายหนวยงาน ขอแสดงความ
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วิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ที่ชวยสนับสนุนหางบประมาณในการจัดทําโครงการ ขอบคุณ
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ดําเนินการ ขอบคุณนายวินัย ชูสกุลตันติวงศ ผูชวยคนแรกในการเพาะพันธุปลาชนิดนี้ และขอบคุณทุก ๆ
ทานที่มีสวนชวยใหโครงการสําเร็จลงแตไมไดเอยนามในที่นี้
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1. บทนํา
ปลาอมไขครีบยาว Banggai Cardinalfish, Pterapogon Kauderni Koumans, 1933 (รูปที่ 1, 7) เปน
ปลาทะเลสวยงามขนาดเล็ก พบไดเฉพาะบริเวณหมูเกาะบังไก (Banggai Archipelago) ของประเทศ
อินโดนีเซีย (รูปที่ 2) มันมีพื้นที่อาศัยเพียง 34 ตารางกิโลเมตร จากพฤติกรรมการสืบพันธุที่พอปลาอมไขไว
ในปาก และปลอยลูกออกมาเมื่อแข็งแรงดีแลว ทําใหลูกปลามีอัตรารอดสูง แตโอกาสในการขยายแหลงที่อยู
เปนไปไดยากเนื่องจากไมมีระยะตัวออนที่ลองลอยในน้ํา (pellagic larval phase) เหมือนอยางปลาสวนใหญ
ประกอบกับจํานวนลูกปลาถูกจํากัดดวยขนาดปากของพอปลา ทําใหโอกาสการเพิ่มประชากรของมันลดลง
ดวยเชนกัน
ประชากรเพียง 2.4 ลานตัวของปลาชนิดนี้ เทียบกับจํานวนที่ถูกจับเพื่อจําหนายสูตลาดปลาทะเล
สวยงามปละ 700,000-900,000 ตัว (Allen and Donalson, 2007) ทําใหปลาชนิดนี้ถูกจับตามองอยางใกลชิด
จากนักอนุรักษ ตลาดหลักไดแก อเมริกา และยุโรป สวนประเทศไทยก็มีการนําเขาดวยเชนกันแมปริมาณไม
มากนัก โชคดีที่มันเปนปลาอายุสั้นและสืบพันธุไดเร็ว ทําใหยังดํารงเผาพันธุอยูได แตหากความตองการของ
ตลาดปลาทะเลสวยงามเพิ่มมากขึ้นกวานี้และไมมีมาตรการใดมารองรับ ก็นาเปนหวงวามันจะดํารงอยูไดอีก
นานแคใหน
นอกจากมาตรการดานการอนุรักษปลาอมไขครีบยาวในธรรมชาติ การศึกษาเรื่องการเพาะพันธุเปน
อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษปลาชนิดนี้ใหดํารงอยูตอไป เพราะทําใหปริมาณการจับปลา
จากธรรมชาติลดลง หรือเลิกไปในที่สุด แลวหันมาเลี้ยงปลาจากการเพาะพันธุแทน ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบี่ทําการศึกษาเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวโดยมีพื้นฐานความคิดที่วา ตองเปนวิธีการที่งาย
ไมซับซอน ประหยัด ลงทุนไมมาก และสามารถนําไปใชไดจริง รายละเอียดจะไดกลาวตอไป

รูปที่ 1 ปลาอมไขครีบยาว Banggai Cardinalfish, Pterapogon Kauderni Koumans, 1933
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รูปที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งของหมูเกาะบังไก (Banggai Achipelago) ประเทศอินโดนีเซีย แหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติเพียงแหลงเดียวในโลกของปลาอมไขครีบยาว

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
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ปลาอมไขครีบยาว มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pterapogon Kauderni Koumans, 1933 เปนปลาเพียงชนิด
เดียวที่อยูในสกุล (genus) นี้ ชื่อสามัญมักเรียกวา Longfin Cardinalfish ซึ่งนาจะเปนที่มาของชื่อ ปลาอมไข
ครีบยาว ในภาษาไทย แตชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งที่นิยมคือ Banggai Cardinalfish ซึ่งเรียกตามสถานที่ที่พบปลา
ชนิดนี้ และเปนสถานที่เดียวที่มีปลาชนิดนี้ นั่นคือ หมูเกาะบังไก หรือ Banggai Archipelago ของประเทศ
อินโดนีเซีย
2.2. ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ครีบหลังมี 2 สวนที่แยกกันชัดเจนและมีความยาวมาก มีกานครีบแข็ง 8 กาน และกานครีบออน 14
กาน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 2 กาน และกานครีบออน 13 กาน ครีบหางยาวและเปนรูปสอมชัดเจน (deeply
forked caudal fin) ลําตัวสีมีขาวเงิน มีแถบสีดําพาดขวางลําตัว 3 แถบ ที่ ตา ครีบหลังอันที่ 1 และ ครีบหลัง
อันที่ 2 มีแถบสีดําตามความยาวของครีบหลัง ครีบกน และครีบหางทั้งบนและลาง มีจุดสีขาวกระจายทั่ว
ลําตัวและตามครีบตาง ๆ ยกเวนครีบหูที่มีลักษณะใส การเกิดจุดสีขาวบนตัวปลามีรูปแบบเฉพาะที่แตกตาง
กันระหวางปลาแตละตัว และสามารถใชในการแยกปลาแตละตัวออกจากกัน ปลาชนิดนี้เปนปลาขนาดเล็ก
ปลาเต็มวัยอาจมีความยาวทั้งหมด (TL) ประมาณ 8 เซนติเมตร หรือ ความยาวมาตรฐาน (SL) 5.5 เซนติเมตร
(รูปที่ 3)
ในธรรมชาติ ปลาอมไขครีบยาวอาศัยรวมกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ปลาวัยรุนมักอาศัยอยูรวมกับหญา
ทะเล เมนทะเล ดาวขนนก ดอกไมทะเล ปะการังออน หรือปะการังแข็ง โดยใชสิ่งมีชีวิตเหลานี้เปนที่หลบภัย
จากศัตรู ปลาอมไขครีบยาวอาศัยอยูในน้ําที่มีความลึก 0.5-6 เมตร แตมักพบที่ความลึก 1.5-2.5 เมตร พบได
ทั้งบริเวณที่น้ําใสและน้ําขุน อุณหภูมิของน้ํา 28-33 องศาเซลเซียส
ปลาชนิดนี้หากินกลางวัน กินสัตวและแพลงคตอนเปนอาหาร (carnivore-planktivore) อาหารที่กินมี
ความหลากหลาย แตสวนใหญเปนกลุมโคพีพอด สัตวในกลุมกุงปู (arthropoda) นอกจากนั้นก็เปนสิ่งมีชีวิต
หนาดิน และลูกของสัตวตาง ๆ ที่อยูในระยะแพลงคตอนหรือมีขนาดเล็ก ๆ
ปลาวัยรุนมักอยูรวมกันเปนกลุม ตั้งแตกลุมเล็ก ๆ ไมกี่ตัวจนถึงกลุมใหญหลายรอยตัว แตเมื่อเขาสู
วัยเจริญพันธุ ปลาแยกตัวหาที่อยูเปนคู ๆ ตัวเมียทําหนาที่เปนผูดูแลอาณาเขตและดูแลตัวผูซึ่งตองอมไขไวใน
ปาก (obligate paternal mouthbrooder)
จากรายงานการสํารวจเมื่อป 2005 พบวาประชากรทั้งหมดของปลาอมไขครีบยาวมีประมาณ 2.4
ลานตัว ในขณะที่มีการจับปลาชนิดนี้เพื่อนํามาจําหนายเปนปลาทะเลสวยงามประมาณ 700,000-900,000
ตัว/ป สาเหตุที่ทําใหปลาชนิดนี้ยังคงดํารงเผาพันธุอยูไดเนื่องจากเปนปลาที่สืบพันธุไดเร็ว แมวาอาจมีชีวิต
อยูไดถึง 4-5 ป แตปลาทั่วไปมีอายุยืน (life span) 2.4 ป และมีหนึ่งชวงชีวิต (generation time) เปน 1.5 ป
(Allen and Donalson, 2007)
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รูปที่ 3 อวัยวะภายนอกและการวัดความยาวปลาอมไขครีบยาว
จากการศึกษาความสัมพันธของยีนระหวางประชากรปลาอมไขครีบยาวกลุมตาง ๆ พบวามีความ
แตกตางระหวางยีนเปนอยางมาก (Bernardi and Vagelli, 2004 อางตาม Allen and Donalson, 2007) เพราะไม
มีการผสมขามระหวางกลุมประชากร ทั้งนี้เนื่องจากปลาชนิดนี้ไมมีตัวออนระยะลองลอย ระหวางเกาะตาง ๆ
ที่ปลาอาศัยมีกระแสน้ําเชี่ยวและลึกขวางกั้น ทําใหปลารุนใหมเติบโตและสืบพันธุในแหลงอาศัยเดิม ดังนั้น
ปญหาเรื่องการผสมเลือดชิด หรือการผสมพันธุของปลาในครอบครัวเดียวกันมีผลทางลบตอปลาชนิดนี้นอย
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3. น้ําและคุณภาพน้ํา
น้ําที่ใชในการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่เปนน้ําทะเล
ริมฝง สูบน้ําจากบริเวณที่เปนอาวเล็ก ๆ เรียกวา อาวน้ําเมา ปลายทอรับน้ําอยูหางจากฝงประมาณ 200 เมตร
บริเวณดังกลาวเปนแนวปะการังน้ําตื้นที่ไมสมบูรณ เมื่อน้ําลงจะแหงเปนบริเวณกวาง เลยปลายทอรับน้ําทํา
ใหไมสามารถดูดน้ําได คุณภาพน้ําบริเวณนี้มีการผันแปรจากอิทธิพลของน้ําจืดที่มาจากฝน จากปาชายเลน
และจากคลองกระบี่ใหญคอนขางมาก โดยเฉพาะความเค็มและตะกอนแขวนลอย อยางไรก็ตาม ไมมีการ
ปรับความเค็มกอนนําไปใชในงานเพาะพันธุ คงปลอยใหเปนไปตามความเค็มในธรรมชาติ
3.1. คุณภาพน้าํ
ความเค็ม น้ําที่นํามาใชมีความเค็มอยูในชวง 28-33 ppt แตในบอเลี้ยงหรือตูเลี้ยงควบคุมความเค็ม
ใหอยูในชวง 30-35 ppt แตบางครั้งความเค็มสูงขึ้นถึง 40 ppt เนื่องจากถายน้ํานอย เนนการใชระบบกรองเพื่อ
บําบัดน้ํามากกวาการถายน้ํา ในกรณีนี้ตองเติมน้ําจืดเพื่อลดความเค็มใหอยูในชวงที่ตองการ
อุณหภูมิ ไมมีการควบคุมเชนกัน ไมมีการใชฮีตเตอร (เครื่องทําความรอน) หรือชีลเลอร (เครื่องทํา
ความเย็น) เพราะทําใหตนทุนสูงขึ้น และที่ผานมาปลาก็อยูเปนปกติดี จุดที่ทําการเพาะพันธุมีทั้งสวนที่เปนริม
ชายคาโรงเพาะฟก และภายในอาคารที่มีเฉพาะหลังคา สวนดานขางเปดโลง ดังนั้นอุณหภูมิในรอบวัน จึง
เปลี่ยนแปลงคอนขางมาก หนารอนอุณหภูมิน้ําอยูในชวง 26-30 องศาเซลเซียส แตในหนาหนาวอุณหภูมิอยู
ในชวง 24-27 องศาเซลเซียส จึงสรุปไดวา การเพาะพันธุปลาชนิดนี้ไมจําเปนตองมีการควบคุมอุณหภูมิ
คุณภาพน้ําอื่น ๆ ควบคุมใหอยูในชวงที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คาคุณภาพน้ําที่เหมาะสมและคุณภาพน้ําในตูหรือบอเลี้ยงปลาอมไขครีบยาวของศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝงกระบี่
พารามิเตอร
คาที่เหมาะสม
ตูหรือบอเลี้ยงของ ศพช.กระบี่
ความเปนกรดเปนดาง (pH)
7.0-8.5
7.7-8.3 เฉลี่ย 8.1
ความเปนดาง (alkalinity) (มก./ล.)
80-140
110-150 เฉลี่ย 120
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO)(มก./ล.)
สูงกวา 4
สูงกวา 5.5
แอมโมเนียรวม (มก./ล.)
นอยกวา 1.0
0.0024-0.0743 เฉลี่ย 0.0377
ไนไตรท (มก./ล.)
นอยกวา 0.2
0.0014-0.0047 เฉลี่ย 0.0030
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3.2. การเตรียมน้ํากอนนํามาใช
ไม นํ า น้ํ า ที่ สู บ จากทะเลมาใช โ ดยตรง เนื่ อ งจากได ก ล า วไปแล ว ว า น้ํ า ริ ม ฝ ง ที่ ไ ด มี คุ ณ ภาพไม ดี
โดยเฉพาะมีตะกอนคอนขางมากถึงมากที่สุด (ในชวงมรสุม) และน้ําชายฝงบริเวณนี้ยังไดรับสารอินทรีย
และอนินทรียจากการชะลางของน้ําฝนหรือน้ําหนาดิน และจากแหลงชุมชน จึงไมมีความนาไววางใจในเรื่อง
สารอินทรียตกคางและปริมาณแบคทีเรียปนเปอนตาง ๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เปนตนเหตุของโรคปลา
กอนนํามาใชตองบําบัดน้ําดวยคลอรีน โดยใชคลอรีนผงฆาเชื้อและลดสารอินทรียในน้ํา ความ
เขมขนที่ใช 25-30 กรัม/ตัน ใหอากาศทิ้งไว 3-5 วัน เมื่อทดสอบดวยโปแทสเซียมไอโอได (KI) หรือชุด
ทดสอบคลอรีนแลววาไมมีคลอรีนเหลือตกคาง หรือไมมีกลิ่นคลอรีนจากน้ําเลย จึงหยุดลมเพื่อใหเกิดการ
ตกตะกอน และสูบน้ําสวนบนไปใชในการเพาะพันธุตอไป ชุดทดสอบคลอรีนตกคางในน้ําหาซื้อไดตามราน
ขายอุปกรณและสารเคมีเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทะเลทั่วไป
การเตรียมน้ํามีหลายวิธีตองเลือกใชใหเหมาะสม ที่กลาวมาขางตนเปนวิธีการเตรียมน้ําที่มีความ
เหมาะสมกับน้ําตั้งตนที่มี แตหากคุณภาพน้ําดีแลวก็อาจใชวิธีการอื่น ๆ ในการเตรียมน้ําเชน ใชการกรอง ยูวี
โอโซน เปนตน และหากเปนระบบปดซึ่งมีการเปลี่ยนน้ํานอยการบําบัดน้ําในระบบดวยวิธีทางชีววิทยา
ฟสิกส และเคมี ก็เปนสิ่งที่ควรพิจารณาใชใหเหมาะสม แตตองอยูในมิติที่ประหยัดเพราะเราตองคํานึงถึง
ตนทุนเปนสําคัญ

4. พอแมพันธุ
4.1. การจัดหาพอแมพันธุ
พอแมพันธุมาจาก 2 แหลงคือ จากธรรมชาติและจากโรงเพาะฟก จากประสบการณพบวา ปลาจาก
ธรรมชาติเมื่อนํามาเลี้ยงมีอัตรารอดนอยมาก ๆ ซึ่งมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เริ่มตั้งแตวิธีการจับจากธรรมชาติ
ของชาวประมง ซึ่งในอดีตนิยมใชไซยาไนดในการจับ ปลาที่ไดมาจะทยอยตายไปเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบนั ยังไม
มีใครรับรองวา ไมมีการใชไซยาไนดในการจับปลา ประการที่สอง ปลาขาดการดูแลที่ดีทั้งระหวางการจับ
และการขนสง เนื่ องจากไมมีความรูในการดูแล หรือตองการประหยัด คาขนสงจึงขนสงปลาดวยความ
หนาแนนสูง ผูขายปลีกก็เก็บรักษาปลาในตูดวยหนาแนนสูงเพราะมีพื้นที่จํากัด เกิดการสะสมความเครียดใน
ตัวปลา ทําใหปลาติดเชื้อไดงาย และแสดงผลเมื่ออยูในมือผูเลี้ยง ประการที่สาม ปลาที่จับจากธรรมชาติไม
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมได และตายในที่สุด ดวยเหตุผลใด ๆ ก็แลวแต ทําใหหลาย ๆ คน
เข็ดขยาดกับการเลี้ยงปลาอมไขครีบยาวที่ไดจากธรรมชาติ และสรุปไปวาปลาชนิดนี้เปราะบาง ตายงาย
ผูเขียนเองก็เคยคิดเชนนี้ เนื่องจากปลาธรรมชาติที่จัดซื้อมาเปนพอแมพันธุในชวงเริ่มตนมีอัตรารอดนอยมาก
แกปญหาหลาย ๆ วิธีก็ไมไดผล แตเมื่อไดเลี้ยงปลาที่ไดจากการเพาะพันธุความคิดก็เปลี่ยนไป มันเปนปลาที่
แข็งแรง ทนทาน ตายยาก เหมาะแกการเลี้ยงเปนปลาตูทะเลสวยงามเปนอยางยิ่ง ดังนั้นในการจัดหาพอแม
พันธุ ปลาจากการเพาะพันธุและเลี้ยงจนเปนพอแมพันธุเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
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4.2. การเลือกซื้อปลา
ปลาที่ใชเปนพอแมพันธุตองเลือกตัวที่แข็งแรง โตเร็ว รูปรางสมสวน อวัยวะตาง ๆ ครบสมบูรณ
และไมเปนโรค การเลือกซื้อจึงตองมีความรูความชํานาญและรูจักปลาตัวนี้ดีพอสมควร การเลือกปลาที่โตเร็ว
ตองเปนหนาที่ของคนเลี้ยงหรือผูผลิตพอแมพันธุที่ตองมีความซื่อสัตยตอลูกคา ยกเวนเราเปนคนเลี้ยงเองก็จะ
รูวาปลาตัวไหนโตเร็ว การเลือกปลาที่มีรูปรางสมสวนตองอาศัยประสบการณหรือการคลุกคลีอยูกับปลา จึง
จะรูวาแบบไหนคือสมสวน แบบไหนไมสมสวน หรือสังเกตดวยการเปรียบเทียบกับปลาปลาตัวอื่น ๆ ในฝูง
วาตัวใดรูปรางผิดจากปลาตัวอื่น ๆ อวัยวะตางๆ ของปลาตองปกติ ไดแก ครีบทุกครีบตองปกติ ไมคดงอ
หรือผิดรูป ปลาที่ไดจากการเพาะฟกอาจมีแผนปดเหงือกผิดปกติแตปลาอาจแข็งแรง ปากของปลาบางตัวอาจ
เบี้ยว ถาเปนตัวผูทําใหมีปญหาในการอมไข ปลาบางตัวมีรางกายคดงอโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง การสังเกต
ตองดูปลาทั้งจากดานขางและดานบน สําหรับการดูวาเปนโรคหรือไมใหดูที่
- สี ปลาอมไขครีบยาวที่ปกติ มีสีขาวเงิน ตัดกับแถบสีดาํ ถาปลามีอาการเครียดหรือเปนโรค
สีจะเปลี่ยนเปนสีดําคล้ํา
- ครีบ ปลาเปนโรคครีบจะกรอนหรือมีสีแดงออน ๆ บริเวณกานครีบ ปลาปกติครีบจะใส
ปลาที่ติดเชื้อโปรโตซัวครีบมักเปลี่ยนสีขาวขุน หรือมีจุดขาว ๆ ปรากฏบนครีบ
- ตา ปลาปกติตาจะใส แวววาว แตปลาที่เปนโรคจะขุนมัว
- การวายน้ํา ปลาปกติมักลอยตัวนิ่ง ๆ ขนานกับพื้น ไมคอยขยับครีบ ปลาที่ไมปกติจะเชิด
หัวขึ้นและมีการเคลื่อนที่ของครีบตลอดเวลาเพื่อพยุงรางกาย
- การรวมกลุม โดยทั่วไปปลามักอยูกันเปนกลุม ปลาที่เครียดมาก ๆ หรือเปนโรคจะแยกตัว
ไปแอบอยูตามมุมตู หรือลอยตัวใกล ๆ ผิวน้ํา
- การกินอาหาร ปลาปกติตองเขามากินอาหารพรอมตัวอื่น ๆ ตัวที่แยกตัวจากฝูงและไมยอม
เขามากินอาหารใหสันนิษฐานไวกอนวาผิดปกติ
- การหายใจ ปลาที่เปนโรคหายใจแรงและเร็วกวาปลาปกติ
4.3. ขนาดหรืออายุของพอแมพันธุ
ปลาอมไขครีบยาวที่เลี้ยงในโรงเพาะฟกเริ่มวางไขสืบพันธุเมื่อมีอายุประมาณ 5 เดือน จากการ
ทดลองเลี้ยงปลาตั้งแตเริ่มออกจากปากพอเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 พบวาปลาตัวผูตัวแรกเริ่มมีการอมไข
ครั้งแรกวันที่ 21 มีนาคม 2551 ตัวผูตัวที่สองเริ่มอมไขครั้งแรกวันที่ 23 มีนาคม 2551ในชวงดังกลาว น้ําที่ใช
เลี้ยงมีความเค็ม 30-35 ppt อุณหภูมิ 24-27 องศาเซลเซียส ปลาอายุ 5 เดือนมีความยาวมาตรฐาน (วัดจากปลาย
ปากถึงโคนหาง; standard length; SL) ประมาณ 3.8 เซนติเมตร และน้ําหนักประมาณ 2.5 กรัม
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รูปที่ 4 ตูเลี้ยงพอแมพันธุระบบเปด เลี้ยงตูล ะ
1 คู ใชระบบกรองแบบใตทราย

รูปที่ 5 เมนทะเลเทียมในตูพอ แมพันธุ ทําจาก
เชือกไนลอนสีดําเลียนแบบเมนทะเล

รูปที่ 6 ตูเลี้ยงพอแมพันธุระบบน้ําหมุนเวียน

รูปที่ 7 ปลาอมไขครีบยาวเพศเมีย เมื่อมีไขแก
ทองอูมเปงเห็นไดชัดเจน

รูปที่ 8 ปลาอมไขครีบยาวเพศผู เมื่ออมไขชอง
ปากและกรามลางขยายใหญกวาปกติ

รูปที่ 9 ปลาเพศผูที่กําลังอมไขในปากเทียบกับ
ปลาตัวอื่นที่ไมมีไขในปาก
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4.4. การแยกเพศปลา
ในสภาวะปกติ การแยกเพศโดยใชลักษณะภายนอกยังทําไมได เนื่องจากไมมีอวัยวะใดแตกตางอยาง
เดนชัดพอที่จะใชแยกเพศของปลาได (secondary sexual dimorphism) อยางไรก็ตาม การแยกเพศอาศัยชวงที่
ปลาอยูในระยะวางไขสืบพันธุ กอนการวางไข 1-3 วัน ปลาตัวเมียมีไขแกทําใหทองของมันปองมากผิดปกติ
จนเห็นไดชดั (รูปที่ 7) สวนปลาตัวผูดูไดจากพฤติกรรมการอมไขไวในปาก เมื่อมันอมไข กรามลาง กระพุง
แกม และเนื้อเยื่อบริเวณใตคางขยายออก ทําใหปากของมันปองอยางเห็นไดชัด (รูปที่ 8 และ 9)
4.5. การจับคูพอแมพันธุ
วิธีที่ 1 คอยสังเกตวาปลาคูใดผสมพันธุกัน หรือชอบพอกัน โดยเลี้ยงพอแมพันธุในตูกระจกขนาด
45 x 90 x 45 เซนติเมตร (ตู 3 ฟุต) ตูละ 3-6 ตัว คอยสังเกตวาปลาตัวใดทองปอง (มีไขแก) แสดงวาเปนตัวเมีย
ใหจําไว โดยจําลักษณะครีบ ขนาด และลักษณะจุดสีขาวบนตัวปลา ซึ่งคนที่เลี้ยงประจําจะจําปลาแตละตัวได
งาย ๆ ดวยลักษณะหลาย ๆ อยางรวมกัน เมื่อตัวเมียวางไข ตัวผูจะอมไขไวในปากทําใหปากปอง และหากมี
ไขมากก็สามารถมองเห็นไขในปากได เมื่อรูวาปลาคูใดเปนคูกัน ก็ใหตักปลาตัวอื่นออก เหลือเฉพาะปลาที่
เปนคูกัน หรือตักปลาคูนี้ไปอยูตูใหมก็ได แตปลาตัวผูอาจคายไขทิ้งเนื่องจากตกใจ ในการตักยายปลาขณะอม
ไขไวในปากหากปลาอยูในน้ําตลอดเวลาจะลดอัตราการคายไขทิ้งไดมาก ปลาชนิดนี้เมื่อคายไขหรือตัวออน
แลวจะไมอมกลับเขาไปอีก
หากไมรอใหปลามีการวางไขผสมพันธุ ตองคอยสังเกตวาปลาคูใดที่ชอบพอกัน มันจะอยูใกล ๆ กัน
จับจองมุมใดมุมหนึ่งของตู ซึ่งมักเปนจุดที่เราใสที่หลบซอนใหมัน และชวยกันไลปลาตัวอื่นออกนอกบริเวณ
ที่มันจับจอง หากเห็นเชนนี้ก็ใหตักปลาตัวอื่นออก เหลือเฉพาะปลาคูที่ชอบพอกัน
วิธีที่ 2 จับคูแบบลองผิดลองถูกหรือแบบสุม โดยสุมปลาลงตูเปนคู ๆ ไปเลย โอกาสของแตละตูจะ
เปน 1) เมีย-เมีย 2) เมีย-ผู 3) ผู-เมีย และ 4) ผู-ผู ดังนั้น เรามีโอกาสจับคูถูกตองครึ่งหนึ่งตามหลักของความ
นาจะเปน คูที่ผิดก็คือ เมีย-เมีย ซึ่งหากปลาอยูกันไดเราก็เห็นในภายหลังวาทั้งสองตัวมีไขทองปอง หากเปน
ผู-ผู ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นเลย
วิธีที่ 3 แยกปลาเพศผูออกมากอนแลวคอยหาเพศเมียเขาจับคูภายหลัง วิธีนี้สามารถเลี้ยงปลาหลาย ๆ
ตัวในตูหรือบอซีเมนตหรือถังพลาสติกใหญ ๆ เมื่อสังเกตเห็นวาปลาเริ่มมีการวางไขสืบพันธุ ทุก 10-15 วัน
ใหจับปลาทั้งหมด แลวคัดปลาเพศผูที่มีไขในปากลงตูพอแมพันธุตูละตัว จากนั้นคัดปลาเพศเมียที่มีทองอูม
เปงลงไปจับคูกับตัวผูที่ไดกอนหนานี้ (แกมบังคับ) ตัวผูหรือตัวเมียที่ลงตูไวแลวแตยังไมมีคูก็รอรอบตอไป
ในระหวางการเลี้ยงปลาเพื่อจับคู หรือหลังการจับคูแลว หากพบวาปลาตัวใดมีสีคล้ําขึ้นหรือแยก
ออกจากกลุม ควรยายไปเลี้ยงในตูอื่นทันที หากปลอยไวปลามักตายในเวลาไมกี่วันหลังจากเริ่มเปลี่ยนเปนสี
คล้ํา คาดวาสาเหตุมาเกิดจากความเครียดจากพฤติกรรมการขมขูของตัวที่แข็งแรงกวา ปลาบางคูแมวาเปนตัว
ผูกับตัวเมียแตอาจไมยอมรับกัน จําเปนตองแยกจากกันหรือทดลองสลับคูเพื่อดูวาปลายอมรับกันหรือไม
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เมื่อเริ่มจับคู ปลาควรมีขนาดเทา ๆ กัน หากปลาตัวเมียใหญกวามาก ๆ มีปญหาวาปลาตัวผูอมไขไม
หมดแลวคายไขทิ้ง จากประสบการณพบวา เมื่อเริ่มตนเพาะพันธุปลาทั้งคูมีขนาดเทา ๆ กัน แตเมื่อเพาะพันธุ
ไปนาน ๆ ตัวเมียโตกวาตัวผูอยางชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากตัวผูมีเวลากินอาหารนอยทําใหการเติบโตชากวาตัว
เมียมาก
4.6. ระบบการเลี้ยงพอแมพนั ธุ
ระบบการเลี้ยงพอแมพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่มีทั้งระบบเปดและระบบปด
ระบบที่ใชในตอนเริ่มตนและยังคงใชจนถึงปจจุบันคือระบบเปดแบบตูเดี่ยว เปนระบบที่งายที่สุดและใช
ตนทุนนอย ปลาแตละตูแยกจากกันและมีโปรแกรมถายน้ําที่ชัดเจน อีกระบบหนึ่งที่นํามาใชกับพอแมพันธุ
ในภายหลังคือ ระบบปดน้ําหมุนเวียน
4.6.1. ระบบเปดแบบตูเดี่ยว
เลี้ยงปลาในตูกระจกที่มีระบบกรองแบบแผนกรองใตทรายและเนนการถายน้ํา ตูที่ใชเลี้ยงเปนตู
กระจกขนาด กวาง x ยาว x สูง เปน 45 x 90 x 45 เซนติเมตร (มักเรียกกันทั่วไปวาตูขนาด 3 ฟุต) ความจุน้ํา
เต็มที่ประมาณ 180 ลิตร แตโดยทั่วไปใสน้ํา 150 ลิตร เปนตูโลง ใชการกรองแบบแผนกรองใตทราย มีทอลม
2 ทอ วัสดุกรองเปนทรายเปลือกหอย (เปลือกหอยที่แตกเปนชิ้นเล็ก ๆ) ใสใหมีความหนาประมาณ 1 นิ้ว
ระบบลมใชลมจากเครื่องเปาลมขนาดใหญ ซึ่งจายจากสวนกลาง หากเปนฟารมเอกชนก็ตองมีเครื่องเปาลมที่
มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนตู เพื่อประหยัดคาไฟฟา นอกจากการกรองแบบกรองใตทราย ไมมีการใช
โปรตีนสกิมเมอร หรือ ฮีตเตอร หรือ ยูวี หรือโอโซน หรือ ไฟใหความสวาง หรืออื่นใดทั้งสิ้น (รูปที่ 4)
จุดวางตูเปนชายคาของบอเลี้ยงพอแมพันธุปลา และชายคาของโรงเพาะพันธุปลาการตูน ดังนั้นจึง
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลเต็ ม ที่ จ ากแสงธรรมชาติ แต ป อ งกั น ไม ใ ห โ ดนแสงแดดตรง ๆ โดยใช ผ า พรางแสง 80
เปอรเซ็นต กางดานบน ชวงที่ฝนตกแรง ๆ และมีลมพัดแรงก็โดนละอองน้ําฝนแบบเต็ม ๆ แตก็ไมมีปญหา
อะไร แคปองกันไมใหน้ําจากหลังคาลงไปในตูมากนักก็ใชได
เลี้ยงพอแมพันธุตูละ 1 คู วางกระเบื้องปูพื้นขนาด 6-8 นิ้ว อิงกับขางตูใหเกิดชองวางใหปลาเขาไป
หลบอาศัย ควรวางดานซายหรือขวาของตูเพื่อใหเราเห็นปลาไดงายเมื่อมันเขาไปหลบอยูดานใน หรือเพิ่มหิน
เปน (หินที่มีสาหรายหรือแบคทีเรียเกาะติดอยู) อีก 1-2 กอน ก็ดียิ่งขึ้น เลี้ยงสาหรายในตูเล็กนอยเพื่อใหดูด
ซับสารประกอบไนโตรเจน ชนิดที่เหมาะสมไดแก สาหรายพวงองุน เม็ดพริกไทย ใบเลื่อย ขนนก เปนตน
เพราะเจริญเติบโตไดดีในตู ไมตายงาย และกําจัดออกงายเมื่อมีปริมาณมากเกินไป
เมื่อเริ่มตนเพาะพันธุใหม ๆ ยังไมมีการเปดปากปลา เมื่อปลาอมไขไปไดประมาณ 15 วัน จะใสเมน
ทะเลเทียม (รูปที่ 5) ซึ่งทําจากเชือกไนลอนสีดํา ผูกติดกับแผนพลาสติกสีดํา ใหมีลักษณะคลายเมนทะเล
หนามยาวสีดํา เพื่อใหพอปลารูสึกวาลูกของมันมีที่หลบภัยเมื่อคายลูกออกมาแลว เพราะในธรรมชาติลูกปลา
อาศัยอยูกับเมนทะเล หรือดอกไมทะเล เมื่อพอปลาคายลูกออกมา ลูกปลาจะเขาไปอาศัยอยูในเมนทะเลเทียม
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ที่เตรียมไวใหเปนกลุมกอน แตปจจุบันใชการเปดปากปลาเมื่อครบกําหนด จึงเลิกใชเมนทะเลเทียมเพื่อ
จุดประสงคดังกลาว แตยังคงใชเปนที่หลบซอน เพื่อลดความเครียดของปลา และใหปลารวมกลุมเพื่อใหงาย
ตอการฝกอาหารไมมีชีวิต
ถายน้ํา 100 เปอรเซ็นต และทําความสะอาดตูหลังการเปดปากปลาทุกครั้ง โดยปกติสามารถเปดปาก
ปลาเพื่อเอาลูกไดทุกเดือน แตหากปลาไมมีการอมไขก็ควรทําความสะอาดตูปลาทุกเดือน สิ่งสําคัญคือ ไม
ควรทําความสะอาดตูระหวางที่ปลามีการอมไข เพราะทําใหปลาตกใจและคายไขหรือตัวออนทิ้งได ยกเวน
ปลาที่ผานการอมไขมาแลวหลายชุดมักไมตกใจอะไรงาย ๆ การทํางานตาง ๆ ก็สะดวกขึ้น
4.6.2. ระบบน้ําหมุนเวียน
ใชตูกระจกขนาด 45 x 90 x 45 เซนติเมตร 20-30 ตู/ชุด จัดใหมีที่หลบซอนภายในตูเชนเดียวกับการ
เลี้ยงระบบเปด เจาะทางน้ําออกดานขางแบบน้ําลนขนาด 1 นิ้ว ตอดวยทอพีวีซี น้ําลนจากแตละตูไหลลงทอ
รวมน้ํา เปนทอพีวีซี 4-6 นิ้ว ไหลไปลงถังกรองหรือถังบําบัด เปนถังพลาสติกขนาดความจุ 500-1,000 ลิตร
(ถังบําบัดควรมีปริมาตรไมต่ํากวา 20 เปอรเซ็นตของปริมาตรน้ําเลี้ยง) ภายในถังบําบัดใชระบบกรองแบบ
ชีวภาพ คือใชสิ่งมีชีวิตในการกําจัดของเสียในน้ํา หากเปนสถานแสดงพันธุสัตวน้ําหรือตูเลี้ยงปลาทั่ว ๆ ไป
มักใชไบโอบอลเปนวัสดุกรอง แตอวนไนลอนเปนวัสดุกรองที่ดีกวาและถูกกวา หากตองการประหยัด
งบประมาณใหมากขึ้นอีกใหใชอวนมือสองซึ่งมีราคาไมแพง เชน กระชังเลี้ยงปลาเกา ๆ หรือ อวนเรือประมง
เกา ๆ ใสวัสดุกรองจนเต็มถัง หากไมใชอวนอาจใชวัสดุที่หาไดงายและมีราคาถูกอื่น ๆ เชน เปลือกหอย
นางรม หอยแครง ทรายหยาบ เปนตน (รูปที่ 6)
อาจมีคนสงสัยวาทําไมไมใชหินเปน ไมดีกวาหรือ คําตอบก็คือ การใชหินเปนเปนสิ่งที่ดี แตเราไม
สนับสนุน เนื่องจากหินเปนที่ใชกันอยูสวนใหญเปนซากของปะการังที่นํามาเลี้ยงแลวตายเหลือแตกอน
หินปูน หรือมีคนตั้งใจทําใหมันตายเพื่อนํามาใชเปนหินเปน หรือไปเก็บซากปะการังที่ตายแลวจากทะเลมา
ใชเปนหินเปน ประการสําคัญที่สุดคือ การครอบครองซากของปะการังมีความผิดตาม พรบ. สงวนและ
คุมครองสัตวปา จึงไมแนะนําใหใชหินเปนที่เปนซากปะการัง แตหากเปนหินเปนที่ไดจากหินอื่น ๆ เชน
หินภูเขาไฟ หรือหินเปนเทียมซึ่งทําจากสวนผสมของทราย เศษเปลือกหอย และวัสดุอื่นๆ โดยมีปูนซีเมนต
เปนตัวยึดประสาน เปนสิ่งที่นาสนใจและนํามาใชได
การหมุนเวียนของน้ําใชปมน้ําขนาด 3/4 นิ้ว เพื่อสงน้ําไปยังตูเลี้ยงแตละใบ ขนาดปมน้ําที่เหมาะสม
ตองใหมีการหมุนเวียนของน้ําในแตละตู ไมต่ํากวา 200 เปอรเซ็นต/วัน ฐานรองตูใชอิฐบล็อกคานวางซอน
กัน 2-3 ชั้น ปูดวยแผนคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูป และใชแผนโฟมความหนา 1 นิ้วรองตูอีกชั้นหนึ่ง
ควรทําความสะอาดตูทุก 2-3 วัน และเปลี่ยนน้ําในระบบประมาณ 10 เปอรเซ็นต/เดือน การทําความ
สะอาดผิวตูดานในควรขัดดวยฟองน้ํา หรือแมเหล็กขัดตูปลา บางคนอาจใชใบมีดโกนในการทําความสะอาด
ทั้งนี้แลวแตความถนัด แตจุดหมายก็คือทําความสะอาดผิวตูดานหนาเพื่อใหมองเห็นปลาไดชัดเจนและไมให
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ตูเปนรอยขีดขวน ปกติแลวความเค็มในระบบจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการระเหยของน้ํา จึงตองวัดความเค็มน้ํา
อยางนอยสัปดาหละครั้ง และเติมน้ําจืด(ที่ไมมีคลอรีน) เพื่อควบคุมความเค็มใหอยูในชวง 30-35 ppt
4.7. อาหารพอแมพันธุ
เหมื อ นปลาอื่ น ๆ และสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั่ ว ไป ปลาอมไข ค รี บ ยาวต อ งการอาหารอยา งพอเพี ย ง คุ ณ ค า
สารอาหารครบถ ว นและสมดุ ล สารอาหารหลั ก ที่ ต อ งการคื อ โปรตี น ไขมั น วิ ต ามิ น และเกลื อ แร ใน
ธรรมชาติปลาชนิดนี้กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่น ๆ หลาย ๆ ชนิด เปนอาหาร แตในระบบการเพาะเลี้ยงอาหารที่
ใชตองจัดหาไดงายและพอเพียง ซึ่งมีทั้งอาหารมีชีวิตและอาหารไมมีชีวิต
4.7.1. อาหารมีชีวิต
อาหารมีชีวิตเปนอาหารที่ปลาชอบ แตการจัดเตรียมคอนขางยากขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัย อาหารมี
ชีวิตที่มีความเหมาะสมในการนํามาเลี้ยงพอแมพันธุปลาอมไขครีบยาวไดแก
- กุงเคย หรือกุงขนาดเล็กอื่น ๆ เปนอาหารหลักที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ใชเลี้ยงพอ
แมพันธุปลา เนื่องจากสามารถจัดหาไดฟรี ๆ ตักรวบรวมไดจากบอพักน้ําทิ้ง และบอเลี้ยงปลาทะเลภายใน
ศูนยฯ สําหรับแหลงอื่น ๆ ที่สามารถรวบรวมกุงเคยหรือกุงเล็ก ๆ ได ไดแก ฟารมเลี้ยงกุง คลองน้ํากรอยหรือ
น้ําเค็ม ทะเลสาบ และอาวตาง ๆ เปนตน
- อารทีเมียตัวเต็มวัย สําหรับฟารมที่อยูใกลฟารมเลี้ยงอารทีเมียนาจะเปนตัวเลือกที่เหมาะสมอยาง
มากเพราะหาซื้อไดตลอดทั้งป อย างไรก็ตาม ธุรกิ จขายอารทีเ มียตั วเต็มวัย มีชีวิตมีอยูทั่วไป หรือสั่งซื้อ
โดยตรงจากฟารมก็ได กอนนําอารทีเมียไปใหปลากินควรฆาเชื้อที่อาจติดมาเสียกอน ดวยการแชในฟอรมา
ลีนความเขมขน 200-300 ppm (ฟอรมาลีน 200-300 มิลลิลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร) นาน 1 ชั่วโมง
- ลูกปลาขนาดเล็ก ไดแก ลูกปลานิล ลูกปลาหางนกยูง และลูกปลาเซลฟนทะเล เปนตน
- อาหารมีชีวติ อื่น 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 และน้ํามันปลา อาหารผสมเปยกที่ไดควรใชใหหมด
ใน 1 วัน หรือหากเก็บดวยการแชแข็งควรใชใหหมดใน 2-3 วัน เมื่อละลายแลวควรใชใหหมดไมแชแข็งซ้ํา
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สูตรอาหารผสมเปยก (ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่)
- กุงสดสับละเอียด
100 กรัม
- วิตามินรวม
1 กรัม
- วิตามินซี
1 กรัม
- สาหรายสไปรูไลนาแหง
2.5 กรัม
- น้ํามันปลา
2 ซีซี
- อาหารทางเลือกอื่น ไดแก อาหารเม็ดหรืออาหารแผนสําเร็จรูป ซึ่งสามารถเพิ่มคุณคาทางอาหารได
ตามที่ตองการ แตปจจุบันการเลี้ยงปลาอมไขครีบยาวดวยอาหารสําเร็จรูปยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
4.7.3. ปริมาณและความถี่การใหอาหาร
การใหอาหารมีชีวิตจะใสอาหารอยางพอเพียงกับความตองการของปลาในแตละวัน หากใหไปแลว
ปลากินหมดเร็วก็เพิ่มอาหารลงไปไดทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเปดปากปลาตัวผูหรือหลังปลาตัวผูคาย
ลูกออกมา จําเปนตองใหอาหารอยางพอเพียงตลอดเวลาเพื่อใหตัวผูกินอาหารไดมากที่สุดเทาที่มันตองการ
เพื่อเก็บเปนพลังงานสะสมไวใชระหวางการอมไขชุดตอไป
การใหอาหารไมมีชีวิต ในที่นี้หมายถึงอาหารผสมเปยก ควรใหวันละ 2 มื้อ ชวงเชาและชวงเย็น การ
ใหอาหารตองคอย ๆ ใหเปนชิ้นหรือกอนเล็ก ๆ และคอย ๆ ให ชวงแรกปลาจะเขามารุมกินอาหารอยาง
รวดเร็ว เมื่อเห็นวาปลาเริ่มกินอาหารเอื่อย ๆ จึงหยุดให อยาใหอาหารเหลือเพราะจะทําใหน้ําเสีย ควรตักหรือ
ดูดอาหารที่ตกพื้นออกใหหมด การเลี้ยงปลาอมไขครีบยาวดวยอาหารไมมีชีวิตหรืออาหารผสมเปยกควร
เลี้ยงปลาหลาย ๆ ตัวหรือเลี้ยงเปนฝูง การใหอาหารจะทําไดงาย หากเลี้ยงเปนคูใหอาหารยากเนื่องจากปลาไม
คอยออกมากินอาหาร

5. การวางไขสืบพันธุ และการใหลูก
5.1. การวางไข
ปลาอมไขครีบยาวที่เลี้ยงเปนคูในตูกระจกสามารถวางไขและใหลูกไดประมาณเดือนละ 1 ครอก
กอนการวางไข 3-4 วัน ปลาเพศเมียมีไขแก ทองของมันอูมเปงอยางเห็นไดชัด หากอยูในชวงที่ไมมีไขแก
ทองของปลาเพศผูและเพศเมียคลายกันมากจนแยกไมออก การวางไขเกิดขึ้นไดทั้งกลางวันและกลางคืน ปลา
เพศเมียใหไขครั้งละ 40-60 ฟอง ขึ้นกับขนาดและความสมบูรณของแมปลา เมื่อแมปลาวางไข ปลาตัวผูปลอย
น้ําเชื้อเขาผสมและอมไขไวในปาก
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รูปที่ 10 ไขของปลาอมไขครีบยาว ยึดติดกันเปน
พวงดวยเสนใยเหนียว ดูคลายพวงองุน

รูปที่ 11 การเปดปากปลาขั้นตอนที่ 1 ตักพอปลา
ใสในกะละมัง

รูปที่ 12 การเปดปากปลาขั้นตอนที่ 2 ใชแผน
พลาสติกงางปากปลาใหเปดออก

รูปที่ 13 การเปดปากปลาขั้นตอนที่ 3 จุมปลาลง
น้ําขณะที่อาปาก ใหลูกปลาหลุดออกมา

รูปที่ 14 ลูกปลาที่ไดจากการเปดปากพอปลา

รูปที่ 15 ลูกปลาอายุ 1 เดือน
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แมวาไขปลาชนิดนี้ถูกฟกในปาก แตควรจัดเปนประเภทไขติด เพราะไขของมันทั้งชุดยึดติดกันดวย
เสนใยเหนียว ๆ ทําใหมีลักษณะคลายพวงองุน ไขมีลักษณะกลมสีสมเหลือง ขนาดประมาณ 2.5 มิลลิเมตร
น้ําหนักประมาณ 0.01 กรัม/ใบ (รูปที่ 10) สีของไขปลาคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเหลืองครีม เมื่อตัวออนในไข
พัฒนามากขึ้นจะเห็นเปนลายสีดํา ๆ
5.2. ปริมาณการใหลูกวัยออน
ปลาตัวผูใชเวลาในการอมไขและดูแลลูกปลาในปากประมาณ 20-28 วัน ขึ้นกับอุณหภูมิน้ํา ตลอด
ระยะเวลาดังกลาว มันไมกินอาหารเลย ทําใหตัวผอมบาง พอปลาที่อมไขชุดแรก ๆ มักอมไขไมครบกําหนด
มักกินไขหรือตัวออนจนหมด หรือหากโดนรบกวนมันจะคายไขหรือตัวออนทิ้งทันที
ไขฟ กเปน ตัวในระยะเวลาประมาณ 15 วัน พ อปลายั งอมตัวออนไวในปากตอไปอีก ระยะหนึ่ ง
ประมาณ 5-13 วัน จึงคายลูกออกมา รวมระยะเวลาที่ปลาอมไขและตัวออนในปากประมาณ 20-28 วัน พอ
ปลาที่อมไขชุดแรก ๆ อาจคายลูกออกมากอนกําหนด ลูกปลายังออนแอ มีโยลคมาก วายน้ําไมได และตกลง
สูพื้นตู ลูกปลาเหลานี้สวนใหญไมสามารถพัฒนาจนถึงระยะวายน้ําได
หากเปนการคายลูกตามกําหนด และปลอยใหพอปลาคายลูกเอง มันมักคายลูกออกมาเวลากลางคืน
ในตอนเชาจะเห็นลูกปลาหลบอยูในเมนทะเลเทียม หรือตามมุมตู ปริมาณลูกปลาที่ไดมักขึ้นกับขนาดและ
ประสบการณของพอปลา ปลาที่อมไขชุดแรก ๆ อาจใหลูกนอยกวา 10 ตัว/ครอก แตพอปลาที่มีขนาดใหญ
และประสบการณมากอาจใหลูกถึง 55 ตัว/ครอก โดยทั่วไป ปริมาณลูกปลาที่ไดประมาณ 30-50 ตัว/ครอก
5.3. วิธีเปดปากปลา
หลังจากปลอยใหปลาคายลูกเองในชวงแรก ไดปรับเปลี่ยนวิธีการเปนการเปดปากปลาเพื่อเอาลูก
ปลาออกมาเมื่อถึงเวลาเหมาะสม เนื่องจากพบวา การปลอยใหปลาคายลูกเอง พอปลาบางตัวไมยอมคายลูก
ถึงแมวาจะถึงกําหนดแลว มันอาจรูสึกวาลูกของมันไมปลอดภัย ทําใหลูกปลาตายในปากก็มี ทําใหไดลูกปลา
นอย บางครั้งคายลูกวันละนิด ใชเวลา 3-4 วันจึงคายหมด ทําใหมีปญหาตอเนื่องถึงการกินอาหารหลังอมไข
และการอมไขครั้งตอไป
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดปากปลาประมาณ 20 วัน นับจากเริ่มอมไข เมื่อน้ํามีอุณหภูมิชวงเชา
ประมาณ 26 องศาเซลเซียสขึ้นไป หากอุณหภูมิน้ําต่ํากวานี้อยางในชวงหนาหนาว (เนื่องจากไมใชฮีตเตอร
ควบคุมอุณหภูมิ) อาจขยายเวลาเปน 21-23 วัน
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ควรทําการเปดปากปลา ใช สวิงตักพ อปลาใส ในกะละมังเล็ก ๆ หรือขัน
พลาสติกใหมีน้ําประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะ จับพอปลาขึ้นเหนือน้ําเบา ๆ ใชแผนพลาสติกบาง ๆ อาปาก
พอปลาเล็กนอย พอใหเห็นลูกปลาในปาก หากเห็นวาลูกปลาในปากยังพัฒนาไมดี สีลําตัวขาว ๆ ไมมีลายสี
ดํา และยังมีโยลคจํานวนมาก ควรปลอยพอปลากลับลงตูดังเดิมแลวรออีก 2-3 วันคอยทําการเปดปากอีกครั้ง
หากเห็นวาลูกปลาพัฒนาดี มีลายสีดําขึ้นชัดเจนก็ทําการเปดปากพอปลาใหกวางขึ้นมากพอที่ลูกปลาจะ
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ออกมาได แลวจุมตัวพอปลาลงในน้ํา ยกขึ้น-ลงเบา ๆ เพื่อใหลูกปลาหลุดออกมา หากปลาพอดิ้นมากก็ปลอย
ไปกอน บางครั้งเมื่อปลอยพอปลาแลว พอปลาอาจจะคายลูกออกมาเองจนหมดโดยไมตองจับเปดปากอีก แต
บางตัวตองจับเปดปากอีก 2-3 รอบ จนกวาไมมีลูกปลาเหลือในปาก (รูปที่ 11-14) พบวาพอปลาที่อมไขชุด
แรก ๆ เพียงตักใสสวิงหรือกะละมังแลวทําใหมันตกใจ พอปลาก็คายลูกออกมาจนหมดโดยไมตองเปดปาก
ลูกปลาที่ออกจากปากพอปลาสามารถวายน้ําไดในเวลาไมกี่นาที และเริ่มกินอาหารในเวลาไมกี่ชั่วโมงหลัง
จากนั้น
ขอดีของการเปดปากปลาไดแก ไดลูกปลามากขึ้น พอปลามีเวลากินอาหารมากขึ้นกอนการอมไขชุด
ตอไป และ ไดลูกปลาพรอม ๆ กัน บางครั้งพบวาหากทําการเปดปากชาเกินไป (เกิน 20 วัน) จะมีลูกปลาที่
ตายในปากปรากฏใหเห็นหลายตัว จึงเปนเหตุผลที่อธิบายไดวา ทําไมการปลอยใหปลาคายลูกเองจึงใหลูก
นอยกวาการเปดปาก ในการศึกษาระยะแรก ๆ ที่ปลอยใหปลาคายลูกเอง พบวาปลาเพศผูผอมลงเรื่อย ๆ จน
หัวโต เพราะมีเวลากินอาหารกอนการอมไขนอยวัน และในชุดหลัง ๆ การอมไขมักไมครบเทอม (ไมไดลูก
ปลา) แตหลังจากเปลี่ยนเปนการเปดปากปลา พบวาปลาตัวผูมีรางกายสมบูรณขึ้นแมวาจะอมไขตอเนื่องกัน
ทุกเดือน นอกจากนั้น การเปดปากปลายังทําใหไดลูกปลาพรอม ๆ กัน ไมตองคอยสังเกตลูกปลาในตูพอแม
พันธุทุกวัน หรือตองคอยตักรวบรวมลูกปลา ทําใหการปฏิบัติงานงายขึ้น

6. การเลี้ยงใหไดขนาดตลาด
จากการทดลองเลี้ยงปลาที่ออกจากปากใหม 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 อาหารที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ใชอยู
เปนประจําไดแก อารทีเมียขนาดตาง ๆ กุงเคย ปลาวัยออนหรือลูกปลาขนาดเล็ก และเนื้อกุงสับ
- อารทีเมียแรกฟก ใชเลี้ยงปลาระยะ 30 วันแรก ไดจากการนําไขอารทีเมีย (เปนซีสตหรือตัวออน
ระยะพักตัวของอารทีเมียแตนิยมเรียกกันวาไข) ที่มีขายทั่วไปมาฟกในน้ําเค็ม พรอมกับใหอากาศอยาง
พอเพียงเปนเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง จะไดตัวอารทีเมียแรกฟกที่สามารถแยกออกจากเปลือก และนําไปใช
เปนลูกอาหารปลาไดทันที หรือเพื่อความปลอดภัยควรฆาเชื้อที่อาจติดมาดวยการแชในฟอรมาลีนความ
เขมขน 200-300 มิลลิลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง กอนนําไปใช
- อารทีเมียขนาดกลาง ใชเลี้ยงปลาอายุประมาณ 15-60 วัน ไดจากการเลี้ยงอารทีเมียแรกฟกดวย
อาหารตาง ๆ 7-10 วัน จะไดอารทีเมียวัยรุนที่มีขนาดใหญขึ้น เหมาะสมกับขนาดปลาที่โตขึ้น และชวย
ประหยัดคาไขอารทีเมียไดมาก แตการจัดเตรียมคอนขางยุงยาก
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- อารทีเมียขนาดใหญหรืออารทีเมียเต็มวัย ใชเลี้ยงปลาอายุ 30 วันขึ้นไป รวมถึงพอแมพันธุ การเลีย้ ง
อารทีเมียแรกฟกใหเปนอารทีเมียตัวเต็มวัยใชเวลาประมาณ 15 วันโดยเลี้ยงในน้ําความเค็มสูง ใหอาหารหมัก
แบบตาง ๆ แตในทางปฏิบัติและเพื่อความสะดวก นิยมซื้ออารทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตหรือแชแข็งจากฟารม
เลี้ยงอารทีเมีย
- กุงเคย ใชเลี้ยงปลาอายุ 15 วันขึ้นไป รวมถึงพอแมพันธุ รวบรวมกุงเคยไดจากบอน้ําทิ้ง บอเลี้ยงพอ
แมปลาทะเล บอเลี้ยงกุง คลองน้ํากรอยหรือน้ําเค็ม
- ลูกปลาวัยออน ใชเลี้ยงปลาอายุ 30 วันขึ้นไป ขึ้นอยูกับขนาดของลูกปลาที่ใชเปนอาหาร ไดแกลูก
ปลาเซลฟนทะเล ลูกปลานิล ลูกปลาหางนกยูง หรือลูกปลาอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็ก
- เนื้อกุงสับ หรืออาหารผสมเปยก (สูตรเดียวกับ ขอ 4.7.2.) ใชเลี้ยงปลาอายุ 2 เดือนขึ้น การเลี้ยงปลา
อมไขครีบยาวดวยอาหารไมมีชีวิต ควรเลี้ยงปลาเปนฝูงใหญ ๆ จะทําใหฝกอาหารไดงาย
ตารางที่ 2 อายุปลาอมไขครีบยาวกับชนิดอาหาร
ชนิดอาหาร
อารทีเมียแรกฟก
อารทีเมียขนาดกลาง
อารทีเมียตัวเต็มวัย
กุงเคย
ลูกปลาวัยออน
เนื้อกุงสับ(อาหารผสมเปยก)

อายุปลา (เดือน)
2
3

0
1
4 ขึ้นไป
***********
*****************
******************************************
***********************************************
******************************************
******************************

6.2. ปริมาณและความถี่การใหอาหารปลา
ในสภาวะปกติ ปลากินอาหารมีชีวิตประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต/น้ําหนักตัว/วัน ปจจัยที่มีผลตออัตรา
การกินอาหารของปลามีหลายอยาง เชน ขนาดหรืออายุของปลา อุณหภูมิ คุณภาพน้ํา และความเครียด เปน
ตน ในทางปฏิบัติตองใหปลาไดกินอาหารอยางพอเพียงตามความตองการของปลา การใหอาหารมีชีวิตควร
ใสอาหารในบอเลี้ยงใหพอเพียงในแตละวัน แตไมควรใหมีอาหารเหลือขามวันมากนักเพราะอาหารบางสวน
อาจตายและกลายเปนของเสียในน้ําได การใหอาหารไมมีชีวิตตองคอย ๆ หยอดอาหารใหปลาทีละนิดจน
ปลาเริ่มอิ่ม หรือปลาเริ่มกินอาหารเฉื่อยลง ควรใหอาหารวันละ 2-3 ครั้ง หลังการใหอาหารควรตักอาหาร
เหลือออกใหหมดเพื่อไมใหเนาเสียในบอเลี้ยง ปริมาณการใหอาหารแตละชนิดในการเลี้ยงปลาอมไขครีบ
ยาวขนาดตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปริมาณการใหอาหารปลาอมไขครีบยาว
อาหารที่กิน
/ปลา 1 ตัว/วัน
1 วัน
อารทีเมียแรกฟก
100 ตัว
7 วัน
อารทีเมียแรกฟก
400 ตัว
15 วัน
อารทีเมียแรกฟก
1,000 ตัว
1 เดือน
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
อายุ

น้ําหนักปลา
(ก.)
0.02
0.04
0.11
0.26

ความยาว
(ซม.)
0.79
0.96
1.19
1.59

ชนิดอาหาร

6.3. ระบบการเลี้ยง และการจัดการน้ํา
6.3.1. ตูกระจกหรือถังพลาสติกที่ไมมีระบบกรอง
ตูกระจกหรือถังพลาสติกขนาด 5-200 ลิตร ที่ไมมีระบบกรอง เหมาะกับการเลี้ยงลูกปลาชวง 15 วัน
แรก หรือชวงที่เลี้ยงดวยอารทีเมียแรกฟก เนื่องจากการใชระบบกรองทําใหอารทีเมียแรกฟกติดเขาไปใน
ระบบกรอง ทําใหตายและเกิดการเนาเสียได การเลี้ยงในตูโลง ๆ แบบนี้จําเปนตองมีการเปลี่ยนถายน้ํา 50100 เปอรเซ็นต ทุก 2-3 วัน น้ําทิ้งที่ไดสามารถนําไปบําบัดดวยวิธีตาง ๆ และนํากลับมาใชใหมไดอีก
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6.3.2. ระบบกรองแบบแผนกรองใตทราย
ระบบการเลี้ยงแบบนี้จัดระบบเหมือนกับขอ 4.6.1. ระบบเปดแบบตูเดี่ยว สามารถใชเลี้ยงปลาจนถึง
ขนาดตลาดหรือขนาดพอแมพันธุก็ได การเปลี่ยนถายน้ําประมาณ 80-100 เปอรเซ็นต/เดือน หากตองการเลี้ยง
ปลาชวง 15 วันแรกในระบบแผนกรองใตทรายดวยอารทีเมียแรกฟก ตองปรับลมใหเบาลง และเพิ่มหัวทราย
ลงไปในตู
6.3.3. ระบบน้ําหมุนเวียน
ระบบการเลี้ยงแบบนี้จัดระบบเหมือนกับขอ 4.6.2. ระบบน้ําหมุนเวียน สามารถใชเลี้ยงปลาไดทุก
ระยะ และมีการถายน้ํานอย แตตองจัดระบบกรองใหพอเพียงกับการบําบัดของเสียในระบบ หากใชระบบนี้
เลี้ยงปลาระยะแรกดวยอารทีเ มียแรกฟก ตองลดอัตราการหมุนเวียนน้ําและใชผากรองขนาดตา 50-100
ไมครอน ปดทางน้ําออกเพื่อปองกันไมใหอารทีเมียหลุดเขาไปในระบบหมุนเวียน

6.3.4. บอซีเมนตปริมาตร 4 ตัน ใชระบบกรองทรายภายในบอ
ระบบการเลี้ยงแบบนี้ใชหลักการเดียวกันกับขอ 6.3.2. แตมีขนาดใหญกวา และชุดกรองใตทรายอยู
ในกลองหรือกะละมังพลาสติก ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกในการปฏิบัติงาน เหมาะสําหรับใชเลี้ยงปลาอายุ 1 เดือน
ขึ้นไป ขอดีของระบบนี้คือ เลี้ยงไดปริมาณมาก และลดเวลาการทํางานลง ดีกวาการในเลี้ยงตูเล็ก ๆ หลายตู
บอที่ใชเปนบอซีเมนตความจุน้ําประมาณ 4,000 ลิตร ระบบกรองใตทรายใชกลองพลาสติกขนาด 100-200
ลิตร ใสแผนกรองใตทรายดานลาง ตอทอใหขึ้นเหนือน้ํา (ทอแอรลิฟท) ดวยทอพีวีซี 4 หุน (ทอที่แถมมากับ
ชุดแผนกรองทรายเปนทอใสสั้น ๆ ) ใสทรายเปลือกหอยเปนวัสดุกรองจนเกือบเต็มกลอง ใชชุดกรอง 3 ชุด
ตอ 1 บอ หรือมากกวานี้ก็ยิ่งดี ควรมีวัสดุใหปลาหลบซอนและใหเกิดการรวมฝูงของปลา งายตอการฝก
อาหารไมมีชีวิต วัสดุที่นิยมใชไดแก เนื้ออวนกระชังที่มีขนาดตาใหญ ๆ (2-3 นิ้ว) ตัดเปนแผนกวางประมาณ
60 เซนติเมตร ความสูงใหเกือบถึงผิวน้ํา ถวงปลายดานหนึ่งดวยทอพีวีซี อีกดานจะลอยขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
ควรถายน้ํา 5-10 เปอรเซ็นต/สัปดาห หรือตามความจําเปน
6.4. อัตรารอด และการเจริญเติบโต
อัตรารอดของปลาอมไขครีบยาวสูงมาก อัตรารอดตั้งแตเริ่มเลี้ยงจนถึงขนาดตลาด (3-4 เดือน) มัก
สูงกวา 90 เปอรเซ็นต การตายสวนใหญพบในชวง 1-2 วันแรก หลังออกจากปากพอปลาเนื่องจากลูกปลายัง
ไมแข็งแรง แตหลังจากนั้นมีการตายนอยมาก
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาอมไขครีบยาวที่เลี้ยงในโรงเพาะฟกพบวา ลูกปลาที่ออกจาก
ปากพอมีความยาวมาตรฐาน (วัดจากปลายปากถึงโคนครีบหาง, รูปที่ 3) เฉลี่ย 0.75 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก
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เฉลี่ย 0.02 กรัม ปลาเติบโตไดขนาดตลาดคือมีความยาวมาตรฐาน 3 เซนติเมตร และน้ําหนัก 1.2 กรัม เมื่อ
อายุประมาณ 3 เดือน ปลาอายุ 7 เดือน มีความยาวมาตรฐาน 4.5 เซนติเมตร และน้ําหนัก 4.4 กรัม
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับความยาว อายุกับน้ําหนัก และ ความยาวกับน้ําหนัก
ของปลาอมไขครีบยาวที่เลี้ยงในโรงเพาะฟก สามารถสรางเปนกราฟความสัมพันธระหวางอายุกับความยาว
และอายุกับน้ําหนัก ตามรูปที่ 16 และ สรางเปนกราฟความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักตามรูปที่ 17
โดยพบวาคาเหลานี้มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้
1) อายุกับความยาว
อายุกับความยาวมาตรฐานของปลาอมไขครีบยาวอายุ 0-7 เดือน สัมพันธกันในรูปของสมการ
Y = -0.0483X2 + 0.8739X + 0.7643 โดยมีคา R2 = 0.9963
เมื่อ Y = ความยาวมาตรฐาน (เซนติเมตร)
X = อายุ (เดือน)
2) อายุกับน้ําหนัก
อายุกับน้ําหนักของปลาอมไขครีบยาวอายุ 0-7 เดือน สัมพันธกันในรูปของสมการ
Y=

0.0611X2 + 0.2107X - 0.0151 โดยมีคา R2 = 0.9896

เมื่อ Y = น้ําหนัก (กรัม)
X = อายุ (เดือน)
3) ความยาวกับน้ําหนัก
จากการชั่งวัดความยาวมาตรฐานและน้ําหนักของปลาอมไขครีบยาวอายุ 0-7 เดือน ที่เลี้ยงในโรง
เพาะฟก จํานวน 51 ตัวอยาง ความยาวมาตรฐานสูงสุด 4.90 เซนติเมตร และ น้ําหนักสูงสุด 5.90 กรัม พบวา
ความยาวมาตรฐานกับน้ําหนักของปลาอมไขครีบยาวสัมพันธกันในรูปของสมการ
Y = 0.0412X3.0585 โดยมีคา R2 = 0.9954
เมื่อ Y = น้ําหนัก (กรัม)
X = ความยาวมาตรฐาน (เซนติเมตร)
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รูป ที่ 16 กราฟการเจริญเติบโตดา นน้ํา หนักและความยาวมาตรฐานของปลาอมไข ครีบ ยาว (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

คูมือการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาว
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ความสัมพันธระหวางความยาวมาตรฐานและน้ําหนัก
ของปลาอมไขครีบยาว
3.0585

y = 0.0412x

2

;R = 0.9954
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ความยาวมาตรฐาน (เซนติเมตร)

รูป ที่ 17 กราฟแสดงความสัมพัน ธ ร ะหวา งความยาวมาตรฐานและน้ํา หนักของปลาอมไขครี บ ยาว
(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
ปญหาในการเพาะพันธุปลาอมไขครีบยาวมีทั้งสวนที่เหมือนและแตกตางกับปลาอื่น ๆ ประกอบไป
ดวยปญหาดานการเพาะพันธุ และปญหาดานโรค แตละปญหามีระดับความรุนแรงแตกตางกันไป ปญหา
บางอยางสามารถปองกันหรือแกไขได แตปญหาบางอยางยังตองมีการศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการปองกัน
รักษากันตอไป
7.1. ปญหาการเพาะพันธุ
- พอปลาคายไขหรือลูกทิ้ง หรือกินไขหรือลูกตัวเอง สาเหตุหลักมี 2 ประการคือ ประการแรก พอ
ปลาเพิ่งเริ่มสืบพันธุในตู ปลายังตื่นตกใจงาย หากตกใจมักคายไขหรือตัวออนทิ้ง ดังนั้นตองพยายามอยาทํา
ใหปลาตกใจ ควรจัดที่หลบใหปลารูสึกวามีความปลอดภัย ปญหานี้มักลดลงเมื่อปลามีประสบการณมากขึ้น
สวนประการที่สอง เกิดจากพอปลามีพลังงานสํารองไมพอที่จะอมไขใหครบเทอม ดังนั้นจึงอาจทนหิวไม
ไหว จําเปนตองกินไขหรือตัวออน สามารถแกไขไดดวยการใหพอปลามีเวลากินอาหารมากพอ และมีอาหาร
กินอยางพอเพียงกอนการอมไขรอบตอไป
- พอปลาไมคายลูก สาเหตุนาจะมาจากพอปลารูสึกวาไมมีที่ปลอดภัยใหลูกของมัน จึงไมยอมคาย
ออกมา ในธรรมชาติลูกปลาสวนใหญอาศัยหลบภัยกับเมนทะเล หรือดอกไมทะเล การแกปญหาในเบื้องตน
ไดทําเม นทะเลเทียมใสไวในตูพอแมพันธุ ปรากฏวา ลูกปลาที่ออกจากปากพอปลาเขาหลบเป นอยางดี
อยางไรก็ตามในภายหลังไดปรับเปลี่ยนวิธีการเปนการเปดปากพอปลาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทําใหปญหานี้
หมดไป แตยังคงใชเมนทะเลเทียมเพื่อใหลูกปลาใชเปนที่หลบซอน
- แมปลาตายทั้งกลม เกิดจากปลามีไขแกแลวไมมีการวางไข และทําใหแมปลาตาย เกิดไดทั้งกับแม
ปลาที่มีหรือไมมีตัวผูอาศัยรวมอยูดวย ยังไมทราบวิธีแกไขหรือสาเหตุ แตสัณนิษฐาณวาอาจเกิดจากปญหา
เกี่ยวกับทอนําไขผิดปกติหรือติดเชื้อ
- แมปลามีไขมากเกินไป ปญหานี้พบไมบอยนัก โดยคูที่เกิดปญหาเปนปลาคูที่ใหลูกมาแลวหลาย
ครอก แมปลามีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ สวนตัวผูไมคอยโต (เนื่องจากไมคอยไดกินอาหาร) เมื่อแมปลามีไขมาก
ทําใหพอปลาอมไขไวไมหมด จึงคายทิ้ง การเปดปากปลาเพื่อใหพอปลามีเวลากินอาหารมากขึ้น ทําใหเติบโต
ไดใกลเคียงกับแมปลาชวยลดความรุนแรงของปญหาไดระดับหนึ่ง
- ปลาใหลูกนอย สาเหตุเกิดจากหลาย ๆ ปจจัยรวมกันไดแก ความสมบูรณและความพรอมของพอ
แมพันธุ คุณภาพอาหาร สิ่งแวดลอม และอื่นๆ ปลาชนิดนี้มีอายุสั้น แตลูกปลามีอัตรารอดสูง ทําใหความดก
ของไขต่ํา ดังนั้นในการเพาะพันธุจําเปนตองมีพอแมพันธุใหมากคู ทั้งนี้เพื่อใหมีผลผลิตมากตามตองการและ
สํารองแทนพอแมพันธุที่ตองตายไป
- ปญหาดานอาหาร ปลาชนิดนี้ชอบกินอาหารมีชีวิต ซึ่งบางสถานที่จัดหายาก การเลี้ยงดวยอาหารไม
มีชีวิตเชน เนื้อกุงสับ หรืออารทีเมียแชแข็ง ตองเลี้ยงปลาเปนฝูงจึงจะงายตอการใหอาหาร หากปลาอยูเปนคู
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มักไมคอยขึ้นมากินอาหารไมมีชีวิต สําหรับการเลี้ยงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปยังไมประสบความสําเร็จมากนัก
ตองมีการฝกและปรับปรุงสูตรอาหารที่ปลาชอบ คาดหวังวาปลารุนหลัง ๆ จะยอมรับอาหารเม็ดไดงายขึ้น
7.2. ปญหาเรื่องโรค
ปลาอมไขครีบยาวเปนปลาทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีความทนทานตอโรคคอนขางสูง แตในการเลี้ยงเพื่อ
การคา ผูเลี้ยงตองพยายามลดตนทุนและตองการผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูง จึงเสี่ยงตอการเกิดโรคมากยิ่งขึ้น
และเหมือนอยางปลาทั่วไป โรคที่เกิดกับปลาชนิดนี้มีทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อและไมเกิดจากเชื้อ
- โรคโอโอดิเนียม เปนโรคที่เกิดจากเชื้อกลุมไดโนแฟลกเจลเลต (dinoflagellate) ชนิดที่เกิดโรคกับ
ปลาทะเลมักเปนชนิด Amyloodinium ocellatum โรคนี้เกิดไดงายหากปลาอยูกันอยางหนาแนน เครียด มี
สารอินทรียในน้ําสูง และอุณหภูมิน้ําต่ํา ปลาที่เปนโรคนี้ครีบจะกรอน 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 วิธีปองกันโรคทําไดดวยการเลี้ยงปลาไมหนาแนนเกินไป อยาใหมี
อาหารเหลือ จัดระบบกรองใหเพียงพอกับของเสีย และรักษาอุณหภูมิน้ําใหสูงกวา 27 องศาเซลเซียส การ
รั ก ษาใช วิ ธี ก ารแช ใ นฟอร ม าลี น 30-40 ซี ซี / น้ํ า 1,000 ลิ ต ร นาน 24 ชั่ ว โมง เปลี่ ย นน้ํ า เติ ม ยาใหม ทํ า
ตอเนื่องกัน 3-5 วัน
- โรคจากแบคทีเรีย ปลามีอาการตกเลือดตามผิวหนังและครีบ เห็นเปนสีแดงเรื่อ ๆ ปลายครีบมี
ลักษณะกรอน ปลากินอาหารลดลง บางตัวไมยอมรวมกลุม และทยอยตายเรื่อย ๆ ยังไมมีการศึกษายืนยัน
ชนิดแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรค รักษาไดดวยการใชยาออกซีเตตราไซคลิน (50 เปอรเซ็นต) อาจใชวิธีการ
แชที่ระดับความเขมขน 10-20 กรัม/น้ํา 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง แลวเปลี่ยนถายน้ําและใสยาใหม ทํา
ติดตอกัน 5-7 วัน หรือ ผสมอาหารในอัตราสวน 5-10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินติดตอกัน 5-7 วัน
- โรคหัวเชิด สันนิษฐานวาเกิดจากการผิดปกติของถุงลม หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ปลาที่
เปนโรคนี้วายน้ําผิดปกติ คือวายน้ําและลอยตัวยกหัวขึ้นทํามุมประมาณ 45 องศากับพื้น และมีการพัดโบก
ครีบตลอดเวลาเพื่อพยุงตัว ในขณะที่ปลาปกติลอยตัวนิ่ง ๆ ขนานกับพื้น ที่ผานมายังไมพบการติดตอของโรค
ระหวางปลาที่เลี้ยงในตูเดียวกัน ปลาที่เปนโรคนี้เห็นอาการไดชัดตั้งแตเดือนแรก มันสามารถกินอาหารและ
เติบโตไดใกลเคียงกับปลาปกติ แตอาจไมเปนที่ตองการของตลาด อัตราการพบโรคนี้ประมาณ 1 เปอรเซ็นต
ของลูกปลาทั้งหมด
- โรคเครียด โรคนี้มักพบเมื่อปลาเขาสูระยะสืบพันธุ ปลาที่เปนโรคนี้สีผิวคล้ําขึ้นจากภาวะปกติอยาง
เห็นไดชัด แยกตัวออกจากกลุม ไมกินอาหาร และตายในเวลาไมกี่วันถัดจากนั้น คาดวาสาเหตุเกิดจากการ
ขมขูของปลาคูอื่น ๆ ที่ยึดครองพื้นที่เมื่อมีการจับคูผสมพันธุและพยายามไลตัวอื่นที่ไมใชคูของมันใหออก
จากพื้นที่ครอบครอง หากพบปลาที่โดนไลหรือสีคล้ําควรจับแยกไปเลี้ยงในตูใหมทันที จะปองกันการตาย
ของปลาได
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8. ตนทุนการผลิต
จําลองตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวขนาดตาง ๆ ไดแก ปลาขนาด 1, 2 และ 3 เซนติเมตร ปลา
ขนาดตลาดหรือขนาดที่เหมาะสมสําหรับขายใหกับผูเลี้ยงปลาตูคือ 3 เซนติเมตร สวนปลาขนาด 1 และ 2
เซนติเมตร เปนการผลิตเพื่อขายใหกับฟารมขุนลูกปลาที่ไมมีพอแมพันธุเปนของตนเอง (หรือมีนอย) แต
ตองการซื้อปลาวัยรุนเพื่อเลี้ยงขุนใหไดขนาดตลาด
การวิเคราะหตนทุนครั้งนี้ กําหนดใหโรงเรือน จํานวนตูปลา ระบบการเลี้ยงเปนรูปแบบเดียวกัน แต
ปรับเปลี่ยนจํานวนพอแมพันธุเพื่อใหไดผลผลิตเปนปลาขนาดตาง ๆ โดยตองใชโรงเรือนและอุปกรณที่เปน
ตนทุนคงที่ใหเต็มประสิทธิภาพเหมือนกัน นั่นคือ การผลิตปลาใหญ ใชพอแมพันธุนอยคู แตใชตูเลี้ยงขุน
มาก ในขณะที่การผลิตปลาเล็ก ตองเพิ่มจํานวนตูที่ใชเลี้ยงพอแมพันธุใหมากขึ้น (เพิ่มจํานวนพอแมพันธุ)
และลดจํานวนตูเลี้ยงขุนลง ทั้งนี้ตองใหจํานวนพอแมพันธุสอดคลองกับจํานวนตูขุนหรือผลผลิต โดยมี
เงื่อนไขวิธีการหรือขั้นตอนการผลิตดังนี้
-โรงเรือนขนาด 5 x 50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถวางตูกระจก 3 แถว ๆ ละ 35 ใบ รวม 105 ใบ มีพื้นที่
วางถังและพื้นวางเพื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ อีกสวนหนึ่ง
- ตูกระจกที่ใชเปนตูขนาด 3 ฟุต (45 x 90 x 45 เซนติเมตร) มีระบบกรองแบบกรองใตทราย สามารถ
ใชเลี้ยงพอแมพันธุหรือเลี้ยงขุนปลาก็ได
- เลี้ยงพอแมพนั ธุในตูกระจกตูละ 1 คู ใหกินอารทีเมียมีชีวิตเปนอาหาร
- ประมาณการวา พอแมพันธุแ ตละคูใหผลผลิต 20 ตัว/เดือน
- เลี้ ย งลู ก ปลาอายุ 0-1 เดื อ นในตู ด ว ยความหนาแน น ประมาณ 100 ตั ว /ตู อายุ 1-2 เดื อ นความ
หนาแนน 50 ตัว/ตู และอายุ 2-4 เดือนความหนาแนน 25 ตัว/ตู
- อาหารชวง 1 เดือนแรกเปนอารทีเมียแรกฟก (ไดจากการฟกไขอารทีเมีย) ปลาอายุ 1 เดือนขึ้นไป
ใหอารทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตเปนอาหาร (ซื้อจากฟารมเลี้ยงอารทีเมีย)
- ปลาอายุ 1, 2 และ 3 เดือนมีความยาวประมาณ 1, 2 และ 3 เซนติเมตร ตามลําดับ
8.1. ตนทุนการผลิต
8.1.1. กรณีที่ 1 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 3 เซนติเมตร (อายุ 3-4 เดือน)
กรณีนี้ ใชพอแมพันธุ 30 คู อีก 75 ตูใชสําหรับการเลี้ยงขุน มีกําลังการผลิตปลาขนาด 3 เซนติเมตร
จํานวน 600 ตัว/เดือน หรือ 7,200 ตัว/ป พบวา มีตนทุนการผลิต 90 บาท/ตัว (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 3 เซนติเมตร
รายการ
ราคา
อายุใชงาน ราคาหรือคา
ตนทุนคงที่
จํานวน
(บ.)
(ป)
เสื่อม(บ./ป)
ตูกระจก 3 ฟุต (ใบ)
105
900
10
9,450
ชุดแผนกรองใตทราย(ชุด)
105
300
5
6,300
ปมลม 1 นิ้ว (ตัว)
3
4,000
1
12,000
คาพอแมพันธุ (ตัว)
60
300
1
18,000
แผนพื้นสําเร็จทําชั้นวางตู(แผน)
70
300
10
2,100
อิฐบล็อคคาน(กอน)
420
20
10
840
โฟม 1 นิ้ว(แผน)
105
150
5
3,150
ตูเย็นสองประตู(ใบ)
1
10,000
10
1,000
1 625,000
10
62,500
โรงเรือน(หลัง)
ถังพลาสติก 1 ตัน(ใบ)
20
5,000
10
10,000
ปมน้ํา 1 นิ้ว(ตัว)
2
4,000
1
8,000
วัสดุกรอง (กก.)
2,000
10
10
2,000
คาเชาที่ดิน 3,000 บ/ด
12
3,000
1
36,000
ถังออกซิเจนและอุปกรณ(ชุด)
1
5,000
10
500
สายยาง(ชุด)
1
3,000
3
1,000
ระบบลม(ชุด)
1
10,000
10
1,000
ตนทุนผันแปร
คาจางนักวิชาการ
12
10,000
120,000
คาจางคนงาน
12
8,000
96,000
สายแอร
1
3,000
3,000
หัวทราย (หัว)
100
10
1,000
อาหาร (อารทีเมียมีชีวิต) (กก.)
600
100
60,000
อาหาร (ไขอารทีเมีย) (โหล)
3
10,000
30,000
สวิงตักปลา (ดาม)
12
100
1,200
สวิงอารทีเมีย (ดาม)
6
500
3,000
คาไฟฟา น้ําประปา
12
2,000
24,000
300
10
3,000
คาน้ําเค็มพรอมยาฆาเชื้อ(ตัน)
อุปกรณและรายจายอื่นๆ
1
50,000
50,000
โบนัสลูกจาง
7,200
3
21,600
ตนทุนคงที่บวกผันแปรตอป (บาท)
586,640
คาเสียโอกาสลงทุน (ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป)(บาท)
58,664
รวมตนทุน (บาท)
645,304
ผลผลิตตอป (ตัว)
7,200
ตนทุนตอตัว (บาท)
90

หมายเหตุ
พอแม 2 คู/ตูขุน 5 ตู
1 นิ้ว ไฟ 2 เฟส
อายุใชงาน 1 ป สิ้นอายุขัย
ยาว 3 ม.
ฐานวางแผนพื้นสําเร็จ
รองตูปลา
เก็บอาหาร ยา และอื่น ๆ
250 ตรม ๆ ละ 2,500 บาท
เตรียมและสต็อคน้าํ
1 นิ้ว 2 เฟส
15-20 กก./ตู
คาเชาที่สรางโรงเรือน
แพ็คและขนสงปลา
ทอยางสงน้ํา

10,000 บ/ด
8,000 บ/ด

ราคารวมคาขนสง
อาหารปลาวัยออน
สําหรับงานอารทีเมีย
2,000 บ/ด
ฆาเชื้อดวยคลอรีน
โบนัสตัวละ 3 บาท
รวม

รอยละของ
ตนทุน
1.61
1.07
2.05
3.07
0.36
0.14
0.54
0.17
10.65
1.70
1.36
0.34
6.14
0.09
0.17
0.17
20.46
16.36
0.51
0.17
10.23
5.11
0.20
0.51
4.09
0.51
8.52
3.68
100.00
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8.1.2. กรณีที่ 2 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 2 เซนติเมตร (อายุ 2 เดือน)
กรณีนี้ ใชพอแมพันธุ 50 คู อีก 55 ตูใชสําหรับการเลี้ยงขุน มีกําลังการผลิตปลาขนาด 2 เซนติเมตร
จํานวน 1,000 ตัว/เดือน หรือ 12,000 ตัว/ป พบวา มีตนทุนการผลิต 56 บาท/ตัว (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 2 เซนติเมตร
รายการ
ราคา
อายุใชงาน ราคาหรือคา
ตนทุนคงที่
จํานวน
(บ.)
(ป)
เสื่อม(บ./ป)
ตูกระจก 3 ฟุต (ใบ)
105
900
10
9,450
ชุดแผนกรองใตทราย(ชุด)
105
300
5
6,300
ปมลม 1 นิ้ว (ตัว)
3
4,000
1
12,000
คาพอแมพันธุ (ตัว)
100
300
1
30,000
แผนพื้นสําเร็จทําชั้นวางตู(แผน)
70
300
10
2,100
อิฐบล็อคคาน(กอน)
420
20
10
840
โฟม 1 นิ้ว(แผน)
105
150
5
3,150
ตูเย็นสองประตู(ใบ)
1
10,000
10
1,000
โรงเรือน(หลัง)
1 625,000
10
62,500
ถังพลาสติก 1 ตัน(ใบ)
20
5,000
10
10,000
ปมน้ํา 1 นิ้ว(ตัว)
2
4,000
1
8,000
วัสดุกรอง (กก.)
2,000
10
10
2,000
คาเชาที่ดิน 3,000 บ/ด
12
3,000
1
36,000
ถังออกซิเจนและอุปกรณ(ชุด)
1
5,000
10
500
สายยาง(ชุด)
1
3,000
3
1,000
ระบบลม(ชุด)
1
10,000
10
1,000
ตนทุนผันแปร
คาจางนักวิชาการ
12
10,000
120,000
คาจางคนงาน
12
8,000
96,000
สายแอร
1
3,000
3,000
หัวทราย (หัว)
100
10
1,000
อาหาร (อารทีเมียมีชีวิต) (กก.)
500
100
50,000
อาหาร (ไขอารทีเมีย) (โหล)
5
10,000
50,000
สวิงตักปลา (ดาม)
12
250
3,000
สวิงอารทีเมีย (ดาม)
6
500
3,000
คาไฟฟา น้ําประปา
12
2,000
24,000
คาน้ําเค็มพรอมยาฆาเชื้อ(ตัน)
300
10
3,000
อุปกรณและรายจายอื่นๆ
1
50,000
50,000
โบนัสลูกจาง
12,000
2
24,000
ตนทุนคงที่บวกผันแปรตอป (บาท)
612,840
คาเสียโอกาสลงทุน (ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป)(บาท)
61,284
รวมตนทุน (บาท)
674,124
ผลผลิตตอป (ตัว)
12,000
ตนทุนตอตัว (บาท)
56

หมายเหตุ
พอแม 1 คู/ตูขุน 1 ตู
1 นิ้ว ไฟ 2 เฟส
อายุใชงาน 1 ป สิ้นอายุขัย
ยาว 3 ม.
ฐานวางแผนพื้นสําเร็จ
รองตูปลา
เก็บอาหาร ยา และอื่น ๆ
250 ตรม ๆ ละ 2,500 บาท
เตรียมและสต็อคน้าํ
1 นิ้ว 2 เฟส
15-20 กก./ตู
คาเชาที่สรางโรงเรือน
แพ็คและขนสงปลา
ทอยางสงน้ํา

10,000 บ/ด
8,000 บ/ด

ราคารวมคาขนสง
อาหารปลาวัยออน
สําหรับงานอารทีเมีย
2,000 บ/ด
ฆาเชื้อดวยคลอรีน
โบนัสตัวละ 3 บาท
รวม

รอยละของ
ตนทุน
1.54
1.03
1.96
4.90
0.34
0.14
0.51
0.16
10.20
1.63
1.31
0.33
5.87
0.08
0.16
0.16
19.58
15.66
0.49
0.16
8.16
8.16
0.49
0.49
3.92
0.49
8.16
3.92
100.00
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8.1.3. กรณีที่ 3 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 1 เซนติเมตร (อายุ 1 เดือน)
กรณีนี้ ใชพอแมพันธุ 90 คู อีก 15 ตูใชสําหรับการเลี้ยงขุน มีกําลังการผลิตปลาขนาด 1 เซนติเมตร
จํานวน 1,800 ตัว/เดือน หรือ 21,600 ตัว/ป พบวา มีตนทุนการผลิต 33 บาท/ตัว (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวความยาวมาตรฐาน 1 เซนติเมตร
รายการ
ราคา
อายุใชงาน ราคาหรือคา
ตนทุนคงที่
จํานวน
(บ.)
(ป)
เสื่อม(บ./ป)
ตูกระจก 3 ฟุต (ใบ)
105
900
10
9,450
ชุดแผนกรองใตทราย(ชุด)
105
300
5
6,300
ปมลม 1 นิ้ว (ตัว)
3
4,000
1
12,000
คาพอแมพันธุ (ตัว)
180
300
1
54,000
แผนพื้นสําเร็จทําชั้นวางตู(แผน)
70
300
10
2,100
อิฐบล็อคคาน(กอน)
420
20
10
840
โฟม 1 นิ้ว(แผน)
105
150
5
3,150
ตูเย็นสองประตู(ใบ)
1
10,000
10
1,000
โรงเรือน(หลัง)
1 625,000
10
62,500
ถังพลาสติก 1 ตัน(ใบ)
20
5,000
10
10,000
ปมน้ํา 1 นิ้ว(ตัว)
2
4,000
1
8,000
วัสดุกรอง (กก.)
2,000
10
10
2,000
คาเชาที่ดิน 3,000 บ/ด
12
3,000
1
36,000
ถังออกซิเจนและอุปกรณ(ชุด)
1
5,000
10
500
สายยาง(ชุด)
1
3,000
3
1,000
ระบบลม(ชุด)
1
10,000
10
1,000
ตนทุนผันแปร
คาจางนักวิชาการ
12
10,000
120,000
คาจางคนงาน
12
8,000
96,000
สายแอร
1
3,000
3,000
หัวทราย (หัว)
100
10
1,000
อาหาร (อารทีเมียมีชีวิต) (กก.)
250
100
25,000
อาหาร (ไขอารทีเมีย) (โหล)
9
10,000
90,000
สวิงตักปลา (ดาม)
12
250
3,000
สวิงอารทีเมีย (ดาม)
6
500
3,000
คาไฟฟา น้ําประปา
12
2,000
24,000
คาน้ําเค็มพรอมยาฆาเชื้อ(ตัน)
300
10
3,000
อุปกรณและรายจายอื่นๆ
1
50,000
50,000
โบนัสลูกจาง
21,600
1
21,600
ตนทุนคงที่บวกผันแปรตอป (บาท)
649,440
คาเสียโอกาสลงทุน (ดอกเบี้ย รอยละ 10 ตอป)(บาท)
64,944
รวมตนทุน (บาท)
714,384
ผลผลิตตอป (ตัว)
21,600
ตนทุนตอตัว (บาท)
33

หมายเหตุ
พอแมปลา 5-6 คู/ตูเ ลี้ยง 1 ตู
1 นิ้ว ไฟ 2 เฟส
อายุใชงาน 1 ป สิ้นอายุขัย
ยาว 3 ม.
ฐานวางแผนพื้นสําเร็จ
รองตูปลา
เก็บอาหาร ยา และอื่น ๆ
250 ตรม ๆ ละ 2,500 บาท
เตรียมและสต็อคน้าํ
1 นิ้ว 2 เฟส
15-20 กก./ตู
คาเชาที่สรางโรงเรือน
แพ็คและขนสงปลา
ทอยางสงน้ํา

10,000 บ/ด
8,000 บ/ด

ราคารวมคาขนสง
อาหารปลาวัยออน
สําหรับงานอารทีเมีย
2,000 บ/ด
ฆาเชื้อดวยคลอรีน
โบนัสตัวละ 3 บาท
รวม

รอยละของ
ตนทุน
1.46
0.97
1.85
8.31
0.32
0.13
0.49
0.15
9.62
1.54
1.23
0.31
5.54
0.08
0.15
0.15
18.48
14.78
0.46
0.15
3.85
13.86
0.46
0.46
3.70
0.46
7.70
3.33
100.00
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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 เปนตนทุนคงที่ประมาณรอยละ 30 และตนทุนผันแปรรอยละ 70 ตนทุนที่สูง
ที่สุดในการผลิตคือตนทุนแรงงาน คิดเปนรอยละ 33-37 รองลงไปไดแก คาอาหาร รอยละ 15-18 เห็นไดวา
การเพาะพันธุปลาสวยงามมีสัดสวนตนทุนคาอาหารนอยเมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาทะเลในกระชัง เชนปลา
กะรังหรือปลากะพงขาว ที่มีคาอาหารประมาณรอยละ 50 เปนอยางนอย แตการเพาะพันธุปลาสวยงามมี
ตนทุนดานแรงงานสูงเพราะเปนงานที่ตองอาศัยการดูแลอยางใกลชิด พิถีพิถัน และตองใชบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในสวนของตนทุนคงที่ ตนทุนคาเสื่อมของโรงเรือนและคาเชาที่ดินโรงเรือนมีสัดสวนสูงที่สุดคือ
รวมกันประมาณรอยละ 15-17 รองลงไปไดแก ตนทุนคาพอแมพันธุประมาณรอยละ 3-8 เนื่องจากปลาชนิด
นี้มีอายุสั้นและใหไขนอยทําใหตนทุนสวนนี้คอนขางสูงเมื่อเทียบกับปลาอื่น ๆ ที่มีไขจํานวนมากและใหไข
ไดเปนระยะเวลานาน
ตารางที่ 7 ตนทุนที่สําคัญในการผลิตปลาอมไขครีบยาว
ตนทุน
ตนทุนคงที่
คาโรงเรือนและคาเชา
คาพอแมพนั ธุ
อื่น ๆ
ตนทุนผันแปร
คาแรงงาน
คาอาหาร
อื่น ๆ

รอยละของเงินลงทุน
30
15-17
3-8
8-10
70
33-37
15-18
16-18

ตารางที่ 8 ตนทุนการผลิตปลาอมไขครีบยาวขนาดตาง ๆ
ขนาดปลาทีผ่ ลิต
1 ซม. (หรืออายุ ไมเกิน 1 เดือน)
2 ซม. (อายุประมาณ 2 เดือน)
3 ซม. (อายุ 3-4 เดือน)

ตนทุน (บาท/ตัว)
33
56
90
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8.2.2. แนวทางการลดตนทุน
- โรงเรือนและคาเชา การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสม หรือวัสดุราคาถูกที่หาไดงายในทองถิ่น การทํา
ชั้น วางตู 2 หรื อ 3 ชั้น แทนที่ จ ะเปน ชั้ น เดีย ว ทํา ใหเ พิ่ม จํ า นวนตู ต อ โรงเรื อนได ม ากขึ้ น หรื อ ลดขนาด
โรงเรือนลงหากตองการจํานวนตูเทาเดิม การเพาะพันธุในระดับครัวเรือนหรืองานอดิเรกที่มีจํานวนตูไมมาก
อาจไมมีตนทุนในสวนนี้ที่ตองจายเปนตัวเงิน เนื่องจากสามารถใชพื้นที่วางหลังบานหรือริมชายคาในการ
ผลิต หรือเปนเพียงการตอเติมเล็กนอยที่ใชตนทุนไมมาก
- พอแมพันธุ แนวทางการลดตนทุนพอแมพันธุทําไดดวยการบํารุงใหสมบูรณ เพื่อใหมีลูกมากกวา
20 ตัว/คู/เดือน หรือใหลูกไดนานกวา 1 ป จากการศึกษาพบวาโดยทั่วไปปลาที่สมบูรณใหลูก 30-50 ตัว/คู/
เดือน และใหไดมากสุดถึง 55 ตัว/คู/เดือน การจัดทําประวัติการใหลูกของปลาแตละคูเปนสิ่งจําเปน เพื่อให
ทราบวาปลาคูใดใหลูกมากนอยอยางไร หากคูใดใหลูกนอยเกินไปก็ควรขายออกไป
- คาแรงงาน คาแรงงานเปนตนทุนที่สูงที่สุดในการผลิตปลาชนิดนี้ การลดตนทุนทําไดดวยการเพิ่ม
ผลผลิตใหมากขึ้น (แรงงานเทาเดิม) หรือลดแรงงานลง ซึ่งตองอาศัยการบริหารจัดการใหมีการทํางานที่งาย
ขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงปลาในตู 50 ตัว/ตู เปนการเลี้ยงในตูที่
ใหญขึ้น หรือเลี้ยงในบอซีเมนตขนาดใหญซึ่งเลี้ยงปลาไดหลายรอยตัว(ขึ้นกับปริมาตรน้ํา) ทําใหลดเวลาการ
ทํางานลงได หรือใชเวลาเทาเดิมแตไดหนวยผลผลิตมากขึ้น การทํางานดวยตนเอง ไมมีการจางงาน หรือเปน
การจางตนเอง ทําใหรายจายสวนนี้เปนรายไดของเราเอง นอกเหนือจากสวนที่เปนกําไรของทั้งระบบ
- คาอาหาร การจัดการอาหารที่ดีสามารถลดคาใชจายสวนนี้ลงได ตองเลือกซื้อไขอารทีเมียหรืออาร
ที เ มี ย ตั ว เต็ ม วั ย จากแหล ง ที่ น า เชื่ อ ถื อ หรื อ เห็ น แล ว ว า มี คุ ณ ภาพดี การใช อ าหารอย า งคุ ม ค า และให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด เชน ฟกไขอารทีเมียอยางถูกวิธีและคัดแยกใหละเอียด ทําใหอัตราการฟกสูงและไดจํานวน
ตัวอารทีเมียมากขึ้น การใหอาหารอยางเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป ทําใหปลานําอาหารไปใชใหเกิด
ประโยชนไดสูงสุด และไมมีอาหารเหลือ ซึ่งนอกจากตองเสียเงินคาอาหารแลว ยังทําใหน้ําเสีย ตองเสียเงิน
ในการจัดการน้ําอีกทอดหนึ่ง และเสี่ยงตอการเกิดโรคของปลาอีกดวย
- บํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ตองมีการบํารุงรักษาสม่ําเสมอเพื่อใหทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และ
ใชงานไดนานขึ้น
- เพิ่มอัตรารอด การจัดการที่ดีทําใหอัตรารอดของปลาสูงขึ้น ตนทุนตอตัวก็จะลดลง
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