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ขอมูลทั่วไป
ปลาหางนกยูง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Poecilia reticulata Peters 1859 มีชื่อสามัญวา
Guppy อยูในครอบครัว Poecidae เปนปลาอออกลูกเปนตัว และมีถิ่นกําเนิด ทาง ทวีปอเมริกาใต
แถบเวเนซูเอลลา หมูเกาะคาริเบียนของประเทศบารบาโดสและในแถบลุมน้ําอเมซอน ใน
ธรรมชาติอาศัยอยูในแหลงน้ําจืดและน้ํากรอยที่เปนแหลงน้าํ นิ่งจนถึงน้ําไหลเรือ่ ยๆ ปลาตัวผูมี
ขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด 5-7 เซนติเมตร
ปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยงเปนปลาสวยงาม (Fancy guppies)ซึ่ง เปนปลาที่ไดรับการ
คัดพันธุและปรับปรุงพันธุมาจากพันธุพื้นเมือง ( Wild guppies) ที่พบแพรกระจายอยูใ นธรรมชาติ
ลักษณะเดนทีใ่ ชในการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดสายพันธุใหมๆ คือ ลักษณะสีและลวดลายบน
ลําตัวและลวดลายบนครีบหางและรูปแบบของครีบหาง ซึ่งในการเรียกสายพันธุตา งๆ จะถูกตัง้
ชื่อตามลักษณะดังกลาว
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ลักษณะที่ดีของปลาหางนกยูง
ลักษณะลําตัว มีขนาดใหญ หนาสมสวน ไมคดงอ
ลักษณะครีบ ครีบหางใหญ พริ้วหนา แข็งแรงสมบูรณไมฉีกขาด ขณะวายน้ําพริ้ว
ไมพับถูกตองตามสายพันธุ คมเขมชัดเจน สีและลวดลาย ความสมบูรณของ
ลําตัว ทรงตัวปกติ

การเพาะพันธุปลาหางนกยูง
ในการเพาะพันธุปลาหางนกยูง นอกเหนือจากวิธีการเพาะพันธุแลว วิธีการเลี้ยงพอ
แมพันธุการคัดเลือกพอแมพันธุและการอนุบาลลูกปลานับวาเปนปจจัยที่ลวนแตมีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนกวากัน ซึ่งไดกลาวถึงปจจัยตางๆ ดังกลาวตอไปนี้ คือ การเลี้ยงพอแมพันธุปลาหาง
นกยูง เนื่องจากปลาหางนกยูง จะเจริญถึงวัยเจริญพันธุ เมื่อปลามีอายุเพียง 3 เดือนเทานั้น
เมื่อลูกปลาพอที่จะแยกเพศได (อายุประมาณ1- 1 1/2 เดือน ) ควรเลี้ยงแยกเพศไวเพื่อปองกัน
ไมใหปลาผสมพันธุกันเอง
น้ําที่ใชเลี้ยง ควรเปนน้ําสะอาดปราศจากคลอรีน มีความเปนกรด – ดาง (pH ) 6.5
่ ะลายในน้ําไมต่ํากวา 5 มก.ตอลิตรความกระดางของน้ํา 75- 100 มก.
– 7.5 มีปริมาณออกซิเจนทีล
ตอลิตร ความเปนดาง 100 – 200 มก.ตอลิตร และอุณหภูมิน้ํา 25 –29 ? C ควรมีน้ําไหลหมุนเวียน
ตลอดเวลา
อาหารที่ใชเลีย้ ง ปลาหางนกยูงสามารถกิน
อาหารไดทั้งพืชและสัตว (Omnivorous) ในการเลี้ยงพอแม
พันธุจึงสามารถใหอาหารจําพวกสัตวน้ําขนาดเล็ก เชน
ลูกน้ํา ไรแดง (Moina) ไรสีน้ําตาล (Artemaia) หรือหนอน
แดง(Chironomus) หรืออาจจะเลี้ยงดวยอาหาร สําเร็จรูป ที่
มีปริมาณโปรตีนไมต่ํากวา 40% อาหารสดกอนใหทุกครั้ง
ควรฆาเชื้อโรคทีต่ ิดมากับอาหาร โดยควรแชอาหารในดาง
ทับทิมเขมขน 500 - 1,000 สวนในลาน สวน(0.5 - 1.0 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร ) เปนเวลาประมาณ 10 –
ิ แตพออิ่ม สวนอาหารแหง
20 วินาที ปริมาณอาหารสด ควรให 10% ของน้ําหนักตัวหรือใหกน
ควรใหวันละ 2 -4% ของน้ําหนักตัวปลา โดยใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชาและตอนเย็น สวน
การถายเทน้ําควรจะทําทุกวัน โดยดูดน้ําในตูออกวันละประมาณ ? ของปริมาณน้าํ ในตูแลวเติม
น้ําใหเทาระดับเทาเดิม
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การคัดเลือกพอแมพันธุ
การคัดเลือกปลาเพศผูและเพศเมียเพื่อทํา
การผสม ควรเลือกปลาที่มอี ายุ 3 เดือนขึ้นไป มีลักษณะ
ลําตัวมีขนาดใหญ หนาสมสวน ไมคดงอ โคนหาง
ใหญ แข็งแรง ครีบสมบูรณ ครีบหางใหญ พริ้วหนา
แข็งแรงสมบูรณไมฉีกขาด รูปรางไดสัดสวน แข็งแรง วาย
น้ําปราดเปรียว มีสีและลวดลายสวยงาม เพศผูจะมี
ลักษณะตางจากเพศเมียตรงที่อวัยวะในการสืบพันธุเรียกวา gonopodium ซึ่งดัดแปลงมาจากครีบ
กน ปลาเพศผูและเพศเมีย ควรมีลักษณะสีและลวดลายที่เหมือนกันหรือคลายกันมากที่สุด
เพื่อใหไดลูกปลาที่ลักษณะไมแปรปรวนมากในการผสมพันธุ หากจําเปนตองเก็บลูกปลาที่เพาะ
ไวเปนพอแมพันธุในครั้งตอไป ควรหาพอแมปลาจากแหลงอื่นมาผสมบาง เพื่อปองกันการผสม
เลือดชิด (Inbreeding) ซึ่งเปนสาเหตุให ลูกปลารุนตอๆ ไป มีความออนแอและมีอัตราการรอด
ต่ํา

การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบอซีเมนตขนาด 1 - 4 ตรม. ระดับน้ําลึก 30 –50 ซม. ใสพุมเชือก
ฟางตะกราหรือฝาชี เพื่อใหลูกปลาใชเปนที่ปลาหลบซอน
ขั้นตอนที่ 2 คัดพอแมปลาสายพันธุเดียวกันที่ลักษณะดีสีสวยอายุประมาณ 4 –6
เดือน โดยคัดปลาเพศผู ลําตัวโต แข็งแรง ครีบหลัง ครีบหางใหญและแผ กวาง สีเขมสดใส
สวยงาม สวนปลาเพศเมียคัดเลือกสายพันธุเดียวกันกับปลาเพศผู ลําตัวโต แข็งแรง ปราด
เปรียว ครีบหางเขมสดใส ปลอยรวมกันในอัตรา 120 -180 ตัว/ลบ.ม. ในสัดสวนเพศผู : เพศเมีย
เทากับ 1:3 หรือ 1:4 ระหวางการเพาะพันธุใหไรแดงเปนอาหารในตอนเชา และใหอาหาร
สําเร็จรูปในตอนเย็น ปลาเพศเมียที่ไดรบั การผสมแลว จะเห็นเปนจุดสีดําบริเวณท
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากแมปลาไดรับการผสมพันธุประมาณ 26 –28 วัน จะมีลูกปลา
วัยออนเกิดขึน้ และหลบซอนอยูตามวัสดุที่มาใสไวในบอ ใหรวบรวมลูกปลาออกทุกวันสะสมไวใน
บออนุบาล ประมาณ 4-5 วัน/ บอ เพื่อใหลูกปลามีขนาดใกลเคียงกัน โดยปลอยลูกปลาในอัตรา
ความหนาแนน 140-300 ตัว/ลบ.ม. ในระยะแรกใหไรแดงเปนอาหารในตอนเชาและเย็นทุกวัน
เปนระยะเวลา 2 สัปดาห หลังจากนั้นจึงใหอาหารสําเร็จรูป จนกระทัง่ ลูกปลามีอายุประมาณ 3
สัปดาหซึ่งเปนระยะที่เริ่มแยกเพศได โดยปลาเพศเมีย สังเกตจุดสีดาํ บริเวณรูเปดชองทอง สวน
ปลาเพศผู เมื่อมองจากดานบนมีรูปรางเรียวยาวกวาเพศเมีย
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ขั้นตอนที่ 4 คัดขนาดและแยกเพศปลา นําไปแยกเลี้ยงในบออัตรา 200-300 ตัว/
ลบ.ม. ใหกินไรแดงเปนอาหารในตอนเชาสวนตอนกลางวันและตอน เย็นใหกินอาหารสําเร็จรูป
เลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน (ปลามีอายุประมาณ 4 เดือน)

โรคที่พบในปลาหางนกยูงและวิธีรักษา
โรคจุดขาว (White spot disease) เกิดจากสัตวเซลลเดียว ชื่อ lchthyophthirus
่ ยอวา lch (อิค๊ ) อิ๊คเขาเกาะตัวปลาและฝงตัวที่ผนังชัน้ นอกของปลาสรางความ
multifilis หรือชือ
ระคายเคือง ปลาจะสรางเซลลผิวหนังหุมอิ๊ค ทําใหเห็นเปนจุดสีขาว ยังไมมีวิธีการกําจัดอิค๊ ที่ฝง
อยูใตผิวหนัง แตวิธีการที่ไดผล คือ การทําลายตัวออนในน้ําสารเคมีที่ใชไดผลดี คือ ฟอรมาลิน
25 - 30 ซีซี ตอน้ํา 1,000 ลิตร ผสมกับมาลาไคทกรีน 0.1 กรัม ตอน้า
ํ 1,000 ลิตร แชทิ้งไวตลอด
และควรจะแชน้ําซ้ําอีก 3 - 4 ครั้ง หางกันครั้งละ 7 วัน จะใหผลดีมาก โดยเฉพาะเมื่อน้ํามี
อุณหภูมิประมาณ 28- 30 องศาเซลเซียส
2. โรคที่เกิดจากปลิงใส เกิดจากปรสิตตัวแบน 2 ชนิด คือ Gyrodactylus และ
Dactylogyrus มักพบตามบริเวณเหงือกและผิวหนัง การรักษาใชฟอรมาลินเขมขน 40 ซีซี ตอน้ํา
1,000 ลิตร หรือดิพเทอรเร็กซเขมขน 0.25-0.5 กรัม ตอน้า
ํ 1,000 ลิตร แชทงิ้ ไวตลอดไป
1.

โรคที่เกิดจากหนอนสมอ (Lerneae sp.) หนอนสมอมีลําตัวเปนรูปทรงกระบอก
สวนหัวคลายสมอทําหนาทีย่ ึดเกาะกับตัวปลา การรักษาใชดิพเทอรเรกซเขมขน 0.25-0.50 กรัม
ตอน้ํา 1,000 ลิตร แชทิ้งไวตลอด แลวแชซา้ํ 3-4 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 7 วัน
4. โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เกิดจากพวกแบคทีเรียสกุล Aeromonas และ
Pseudomonas อาการที่พบ คือ ครีบและหางกรอน ทองบวมน้ํา เกล็ดพอง รักษาโดยใชยา
ปฏิชีวนะ เชน ไนโตรฟูราโซน 1 -2 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร แชปลานาน 2 -3 วัน ออกซีเตตราไซค
ลินหรือเตตราซัยคลินผสมลงในน้ําในภาชนะที่เลี้ยงในอัตรา 10 - 20 มิลลิกรัม ตอน้ํา 1 ลิตร หรือ
จะใชเกลือแกง 0.5-1% ก็ได
3.

