
   
 

 

  

      
    

ปลาซิวข้างขวานใหญ่ 

                                  กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เรียบเรียง        :     สมาน   บือราเฮง และ สันติชยั   รังสิยาภิรมย ์

ออกแบบปก           :      ศุภกร   ศิลามาศ 

พมิพ์ที่            :      จิตรวฒันก์ารพิมพ ์ 2556   



การเพาะขยายพนัธ์ุปลาซวิขา้งขวานใหญ่  

  ปลาซิวข้างขวานใหญ่ เป็นปลาน ้าจืดขนาดเลก็ชนิดหน่ึงจ าพวกปลาซิว  
มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่   Trigonostigma  heteromorpha    ใน วงศป์ลาตะเพียน  (Cyprinidae)   

ช่ือสามญั  Harlequin  Rasbora  ช่ือพื้นเมือง บุงโงะมาแจ, มะลิ, สะเตน็ ขนาดพบใหญ่สุด 

 3.5 เซนติเมตร อาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่กวา่100 ตวัข้ึนไป เป็นปลาสวยงามชนิดหน่ึง จดัเป็น
ปลาเศรษฐกิจ ท่ีมีมูลค่าส่งออกสูงอยา่งต่อเน่ือง มีการจบัเพื่อส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศปีละ
หลายแสนตวั นิยมน ามาเล้ียงเพื่อความสวยงาม ในประเทศไทยพบเฉพาะแหล่งน ้าไหลบริเวณ
ป่าพรุโต๊ะแดง จงัหวดันราธิวาส เท่านั้น มีพฤติกรรมผสมพนัธ์ุเป็นฝงู ปัจจุบนัมีสถานภาพใกล้
สูญพนัธ์ุ  

 

การแพร่กระจาย 
  ปลาซิวขา้งขวานใหญ่จดัอยูใ่นวงศป์ลาตะเพียน ซิว สร้อย (Family Cyprinidae) 
สามารถอาศยัอยูใ่นแหล่งน ้าจืดทั้งในน ้าน่ิงและน ้าไหล แพร่กระจายในแนวเขตเส้นศนูยสู์ตร
ตั้งแต่ประเทศไทย  มาเลเซีย และบอร์เนียว จนถึงเกาะสุมารตราประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศ
ไทยพบเฉพาะแหล่งน ้าไหลบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง จงัหวดันราธิวาส เท่านั้น 

 

 
                 พรุโต๊ะแดง สถานทีอ่ยู่อาศัยของปลาซิวข้างขวานใหญ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA


ลกัษณะทั่วไป และอนุกรมวธิาน   
.                ปลาซิวขา้งขวานมีลกัษณะรูปทรงแบบรูปกระสวย (Fusiform หรือ torpidiniform) 
แบบสมมาตรซา้ยขวา (bilateral symmetry) และเป็นลกัษณะรูปทรงของปลาท่ีแบนขา้งกว่าปลา
ซิวทัว่ๆ ไป ส่วนหวัและตาโต ปากเลก็อยูด่า้นหนา้สุด (terminal mouth) และไม่มีหนวด ล าตวัมี
สีส้มแดงเหลือบชมพหูรือสีเมด็มะปราง หรือม่วง มีลกัษณะเด่นคือ ท่ีตอนกลางล าตวัจนถึงโคน
หางมีแตม้สีด ารูปสามเหล่ียมขนาดใหญ่คลา้ยขวาน  ครีบทุกครีบใสมีแถบสีชมพูเร่ือหรือแตม้สี
ส้ม ครีบหลงัตั้งอยูก่ึ่งกลางล าตวั ส่วนของครีบหางมีลกัษณะของแพนหางเหมือนกนัทั้งดา้นบน
และดา้นล่าง  เม่ือจดัตามลกัษณะโครงสร้างของกระดูกนั้นจึงจดัอยูใ่นแบบ  homocercal tail ซ่ึง
เป็น ลกัษณะของหางพวกปลากระดูกแขง็ในปัจจุบนั  และเวา้ลึกเป็นแบบรูปส้อม (fork tail)  มี
เกลด็ทัว่ล  าตวัแบบ elasmoid scale ชนิด cycloid  ท่ีมีลกัษณะขอบเกลด็เรียบเม่ือลูบจากหางไป
หวั จะไมรู้สึกสากมือเช่นเดียวกบัปลาตะเพียนจากลกัษณะรูปร่างภายนอกของตวัปลาดงักล่าว
สามารถ บ่งบอกถึงลกัษณะนิสัยและพฤติกรรม  ของปลาซิวขา้งขวานวา่  เป็นปลาท่ีเคล่ือนท่ีได้
เร็ว ใช้สายตาและสามารถพรางตวัจากศตัรูได้ดี   โดยชอบอาศยัอยู่ในบริเวณน ้ าใส  และ
กลมกลืน ไปกบัสภาพแวดลอ้มกบัทอ้งน ้ าภายในพรุท าให้ปลาชนิดท่ีเป็นผูล่้ามองเห็นหรือ
สังเกตไดย้าก  นอกจากน้ียงัมีปากขนาดเลก็และแคบซ่ึงบ่งช้ีถึงการเลือกการกินอาหารท่ีมีขนาด
เล็กดว้ยเช่นกนั  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าลกัษณะรูปพรรณสัณฐานภายนอกต่างๆสามารถบ่งช้ีถึง
แหล่งท่ีอยู่อาศยั  ลกัษณะการด ารงชีวิต และพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งได(้Moyle, ๑๙๙๓; 
Wootton, ๑๙๙๘)มีความยาวหวัเป็น๐.๖-๑.๑ เท่าของความลึกล าตวั  มีกระดูกเหงือก ๔ คู่ โดยมี
ซ่ีกรองเลก็ๆเรียงอยูด่า้นบน มีความยาวมาตรฐานเป็น ๒.๖- ๔.๔   เท่าของความลึกตวั  และเป็น 
๓.๓-๖.๐  เท่าของความยาวหัว  ตามีขนาดใหญ่และมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง  ๒.๐-๓.๓ 
มิลลิเมตร  ครีบหลงัมีกา้นครีบอ่อน  ๘-๙  กา้น ครีบอกมีกา้นครีบอ่อน  ๙-๑๐  กา้นครีบทอ้งมี
กา้นครีบอ่อน ๗-๘ กา้น  ครีบกน้มีกา้นครีบอ่อน ๖-๗  กา้น  ครีบหางมีกา้น ครีบอ่อน ๑๙-๒๐ 
กา้น 

 

 

 

 



           จดัล าดบัทางอนุกรมวธิานตามระบบ Nilson  (๑๙๙๔)  ไดด้งัน้ี    
 

 
  Phylum Chordata 

   

Subphylum Vertebrata 

   

Class Actinopterygii 
   

Order Cypriniformes 

   

Family Cyprinidae 

   

Genus Trigonostigma 

   

Species heteromorpha 

   

(Duncker, ๑๙o๔) 
 
 
 

       ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างปลาซิวข้างขวานเลก็และปลาซิวข้างขวานใหญ่ 
 
  

             
        ปลาซิวข้างขวานใหญ่               ปลาซิวข้างขวานเลก็ 

 

 



ลกัษณะความแตกต่างระหว่างปลาซิวข้างขวานเพศผู้และเพศเมีย 

 

เพศผู้ เพศเมีย 

1. ล าตวัมีลกัษณะเรียวยาว 

2.มีสีสันสวยงามเด่นชดักวา่ 

 

1.ล าตวัมีลกัษณะป้อมและสั้นกวา่ 

2.มีสีซีดและจางกวา่ 

 

 เน่ืองดว้ยปลาซิวขา้งขวานจดัเป็นปลาท่ีมีขนาดเล็ก  ในการแยกเพศดว้ยการสังเกต

ลกัษณะภายนอกดว้ยตาเปล่าท าไดย้าก โดยมากจะใชก้ารสังเกตจากลกัษณะของล าตวั และสี 

เพศผูจ้ะมีลกัษณะของล าตวัเรียวยาว  ส่วนเพศเมียจะมีลกัษณะของล าตวัค่อนขา้งป้อม ใน

ขณะเดียวกนัปลาเพศผูล้  าตวัมกัจะมีสีส้มหรือสีเขม้กวา่ปลาเพศเมียอยา่ง ชดัเจน 

 

             
                                   เพศผู้                                     เพศเมยี 

 

 

 

 



การเพาะขยายพนัธ์ุ 
ปลาซิวขา้งขวานใหญ่ สามารถเพาะพนัธุ์ไดโ้ดยวธีิธรรมชาติ  โดยรวบรวมพ่อแม่พนัธ์ุ

จากแหล่งน ้าในธรรมชาติ มาเล้ียงไวใ้นบ่อซีเมนตจ์นปลาปรับสภาพได ้ เล้ียงดว้ยอาหาร
ส าเร็จรูป เมด็เลก็(ไฮเกรด) อาจเสริมดว้ยไรแดงเพื่อเร่งใหป้ลามีความสมบูรณ์เพศเร็วยิง่ข้ึน เม่ือ
ปลามีความสมบูรณ์เพศ  จึงคดัปลามาเพาะพนัธ์ุ 

 

การคดัพ่อแม่ปลา 
     คดัเลือกพ่อแม่ปลา โดยเลือกปลาเพศเมียท่ีมีไข่จะมีลกัษณะทอ้งอูมเป่ง และตวัผูมี้สีสัน
สดใส ตามีสีแดง   

 

 

 
               พ่อ-แม่พนัธ์ุปลาซิวข้างขวานใหญ่ 

 

 

 



อตัราการปล่อยพ่อแม่พนัธ์ุ 
 อตัราการปล่อยพ่อแม่พนัธุ์ปลาซิวขา้งขวานใหญ่ ใชอ้ตัราส่วน 1 : 2 โดยใชป้ลาซิวขา้ง
ขวานเพศผู ้ 1 ตวัต่อปลาซิวขา้งขวานเพศเมีย 2 ตวั โดยปล่อยรวมกนัในตูป้ลาท่ีใชใ้นการ
เพาะพนัธ์ุ 

 

 
พฤตกิรรมการวางไข่ของปลาซิวข้างขวานใหญ่  

 

 

ใชตู้ก้ระจกขนาด 18x36x18  น้ิว จ  านวน 2 ตู ้ท าการเพาะพนัธุ์ ใชร้ะบบน ้าไหลวน เพื่อ
กระตุน้ใหป้ลาวางไข่  โดยตูท่ี้หน่ึงกั้นดว้ยตะแกรงระหวา่งก่ึงกลาง ใส่พนัธุ์ไมน้ ้ าไวด้า้นหน่ึง 
พร้อมพ่อแม่พนัธุ์จ  านวน 2 คู่ ส่วนตูท่ี้สอง ใส่ท่ีกรองลูกปลามีป้ัมน ้าขนาดเลก็อยูด่า้นใน เปิดป้ัม
น ้าตลอด 24 ชัว่โมง น ้าจะไหลจากป้ัมน ้าไปลงยงัอีกตูใ้นช่องท่ีมีพ่อแม่พนัธุ์ปลา เม่ือน ้าในตูเ้พิ่ม
มากข้ึน จะใชส้ายยางลกัน ้าใหไ้หลกลบัจากตูท่ี้หน่ึงไปยงัตูท่ี้สอง  เม่ือลูกปลาฟักออกจากไข่ ใน
ระยะแรกไม่สามารถยา้ยลูกปลาท่ีเพิ่งเกิดใหม่ได ้เน่ืองจากลูกปลามีความบอบบางมาก  เม่ืออายุ
ได ้5 วนั เร่ิมอนุบาลโดยใหไ้รแดงขนาดเลก็ เป็นอาหาร จนลูกปลามีขนาดโตข้ึนน ามาอนุบาล
ต่อในบ่อซีเมนต ์
  



ปลาซิวขา้งขวานใหญ่สามารถวางไข่ไดเ้กือบตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่างเดือน 
มิถุนายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี  เม่ือปลาพร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุจะแสดงอาการโดยเพศเมีย
จะวา่ยน ้าใกล้ๆ กบัวสัดุท่ีจะวางไข่ เพศผูจ้ะไล่ตาม เม่ือแม่ปลาวางไข่ เพศผูจ้ะเขา้ผสมพนัธุ์ ปลา
เพศเมียจะวางไข่บริเวณใตใ้บพืชน ้า คร้ังละ 50-100 ฟอง (ชวลิต, ๒๕๔๕) เป็นปลาท่ีสามารถ
วางไข่ไดต้ลอดทั้งปี ไข่มีลกัษณะเป็นเมด็กลม สีเหลืองใส ไข่จมติดกบั ความดกของไข่อยู่
ระหวา่ง 208-447 ฟอง ไข่จมติดกบัวสัดุ รากพืชและฟักเป็นตวั ลูกปลาจะถูกกระแสน ้าไหลพดั
จากช่องท่ีมีพ่อ-แม่ปลาไปยงัอีกช่อง ท่ีไม่มีพ่อ-แม่ปลา และถูกลกัน ้าไปพกัยงัตูท่ี้สอง พ่อแม่
พนัธุ์ปลาไม่สามารถกินลูกปลาได ้ท าใหลู้กปลามีอตัรารอดตายสูง 

 

 

 
ตู้เพาะพนัธ์ุปลาซิวข้างขวานแบบระบบน า้หมนุเวยีน 

 



 
ลูกปลาซิวข้างขวานใหญ่ อายุ 1 สัปดาห์  

 

 

 
ลูกปลาซิวข้างขวานใหญ่ อายุ 5 วนั 
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จัดท าโดย 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงน า้จดืนราธิวาส 

ส านักวจิยัและพฒันาประมงน า้จดื 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โทร. 073-535062 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวจิัยการผลิตพนัธ์ุปลาพืน้เมืองของไทยที่มีศักยภาพ 

ในการพฒันาเป็นปลาสวยงาม 


