การเพาะพันธุ์
ภาชนะในการเพาะพั น ธุ ์ อ าจใช้ บ ่ อ ซี เ มนต์ ห รื อ
ตู้กระจก โดยใส่วัสดุพู่ฟางเพื่อเป็นที่หลบซ่อนของ
ลูกปลา โดยใช้อัตราส่วนคือ เพศผู้ 2 ตัว : เพศเมีย
5 ตัว ปล่อยประมาณ 5 ชุด (เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย
25 ตัว) ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เมื่อปลาจะผสมพันธุ์กัน
ปลาเพศผู้จะว่ายไปใกล้ปลาเพศเมีย และปล่อยน�้ำเชื้อ
ผ่านทางอวัยวะช่วยในการสืบพันธุ์ไปเก็บไว้ในท่อน�ำไข่
ของปลาเพศเมีย (น�ำ้ เชือ้ เพศผูส้ ามารถเก็บไว้ในท่อน�ำไข่
ได้นานถึง 8 เดือน) จากนั้นปลาเพศเมียใช้เวลาฟัก
ในท้องนานประมาณ 22-30 วัน จึงฟักออกเป็นตัว
เมื่อลูกปลาออกจากท้องแม่หมด ควรน�ำลูกปลาออก
เพื่อป้องกันไม่ให้แม่ปลากินลูก โดยเฉลี่ยแม่ปลาแต่ละ
ครอกออกลูกประมาณ 40-50 ตัว

การอนุบาล
ลู ก ปลาที่ เ กิ ด ใหม่ ใ นระยะแรก ให้ ไ รแดงหรื อ
อาร์ทีเมียแรกฟักเป็นอาหาร วันละ 2 ครั้ง เมื่ออายุ
ประมาณ 2 สัปดาห์ เปลี่ยนเป็นอาหารส�ำเร็จรูปที่มี
ขนาดพอดีกบั ปากปลา ควรเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ ทุกวัน ประมาณ
20% ของปริมาณน�้ำทั้งหมด เมื่อลูกปลาอายุประมาณ
1-2 เดือน ควรเลีย้ งแยกเพศ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผสมพันธุ์
กันเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำสวยงาม
และพรรณไม้นำ�้ กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ ง
สัตว์นำ�้ จืด กรมประมง
อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง
บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 1862
E-mail : inland.aquaorna@gmail.com
Website : www4.fisheries.go.th/
aquaticplantandornamentalfish
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำสวยงามและพรรณไม้น�้ำ (บางขันธ์)
30 หมู่ 8 ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2516 9125

การเพาะพันธุ์

ปลาออกลูก
เป็นตัว
(Livebearers)
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สัตว์น้ำ�สวยงามและพรรณไม้น้ำ�
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ�สวยงามและพรรณไม้น้ำ� (บางขันธ์)
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การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ออกลูกเป็นตัว

(ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาบอลลูน ปลามอลลี่)

ปลาออกลูกเป็นตัว หมายถึง กลุ่มปลาที่ออกลูก
เป็นตัว โดยไข่ที่อยู่ในท้องของตัวเมียที่ได้รับการ
ปฏิสนธิกับเชื้อตัวผู้ แล้วเจริญและพัฒนาอยู่ในรังไข่
ประมาณ 6 สัปดาห์ จึงออกเป็นตัวมาจากท้องแม่ปลา
สามารถว่ายน�ำ้ เป็นอิสระและมีอวัยวะทุกอย่างสมบูรณ์
เหมือนปลาเต็มวัย
ปลาออกลูกเป็นตัวมีลกั ษณะพิเศษคือ ก้านครีบก้น
ของปลาตัวผู้เปลี่ยนเป็นอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์
(Gonopodium) โดยปลาตั ว ผู ้ ใ ช้ โ กโนโพเดี ย ม
สอดเข้าไปในช่องเพศของปลาตัวเมีย เพื่อส่งน�้ำเชื้อ
เข้ า ไปผสมกั บ ไข่ หรือ เก็ บ ไว้ ใ นท่ อ น� ำ ไข่ เ พื่ อ ผสม
ภายหลัง ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะฟักเป็นตัวภายใน
ท้องของแม่ปลา เมือ่ แม่ปลาได้รบั น�ำ้ เชื้อเพียงครั้งเดียว
ก็สามารถให้ลูกปลาได้หลายครอก โดยที่ไม่ต้องรับ
การผสมจากปลาตัวผู้อีกเลย

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
กลุ่มปลาออกลูกเป็นตัวมีวัยเจริญพันธุ์เมื่อมี
อายุประมาณ 3 เดือน เมื่อลูกปลาโตพอที่จะ
แยกเพศได้ (อายุ 1-1.5 เดือน) ควรเลี้ยงแยก
เพศไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาผสมพันธุ์กันเอง
ภาชนะทีใ่ ช้เลีย้ งใช้ได้ทงั้ อ่างซีเมนต์และตูก้ ระจก
ควรมี ก ารเพิ่ ม ออกซิ เ จนในน�้ ำ อุ ณ หภู มิ น�้ ำ ที่
เหมาะสม 25-29 องศาเซลเซียส อาหารที่ใช้
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ได้แก่ ไรแดง ไรทะเล ลูกน�้ำ
หนอนแดง หรืออาหารส�ำเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน
30-40% ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
ควรเลือกปลาทีม่ อี ายุ 3 เดือนขึน้ ไป มีลกั ษณะ
ล�ำตัวและครีบสมบูรณ์ รูปร่างได้สดั ส่วน แข็งแรง
ว่ายน�ำ้ ปราดเปรียว มีสแี ละลวดลายสวยงามตรงตาม
สายพันธุ์ เพศผู้มีลักษณะต่างจากเพศเมียตรงที่มี
อวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ เรียกว่า โกโนโพเดียม
และมีลักษณะของครีบที่ยาว สีสันสดใสสวยงาม
กว่าเพศเมีย ส่วนเพศเมียมีลกั ษณะท้องอูม มีสสี นั
น้อยกว่าเพศผู้ ในการเพาะพันธุค์ วรหาพ่อแม่ปลา
จากแหล่งอื่นบ้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
การผสมเลือดชิด (inbreeding) ซึ่งเป็นสาเหตุ
ท�ำให้ลูกปลารุ่นต่อ ๆ ไปมีความอ่อนแอและมี
อัตรารอดต�่ำ

