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คํานาํ 
 

 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง ได้รับงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ปลาสวยงามปี 2556-2560 ของกรมประมง เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลาสวยงาม ภายใต้
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตปลาการ์ตูนและปลาสลิดหิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี
รับผิดชอบในการศึกษาเรื่อง การศึกษาการเล้ียงปลาการ์ตูนในกระชัง และ ศึกษาเบ้ืองต้นการเพาะพันธ์ุและ
อนุบาลปลาสลิดหินเหลืองมะนาว  
 คู่มือเล่มน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาเบ้ืองต้นในการเพาะพันธ์ุและอนุบาลปลาสลิดเหลือง
มะนาว โดยใช้เทคนิคง่าย ๆ และใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไป และพยายามถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และแนวคิดการ
เพาะพันธ์ุให้ง่ายต่อการเข้าใจ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที หรือสามารถนําไปต่อยอด ขยาย
ผลให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป   
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การเพาะพันธุแ์ละอนุบาลปลาสลิดหนิเหลืองมะนาว 
สามารถ  เดชสถิตย์, ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และ บุศรา รัตนประพันธ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี 
2556 

 
 

ชีววิทยาของปลาสลิดหินเหลืองมะนาว 
 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Allen, 1991) 
 
 อาณาจักร: Animalia 
    ไฟลมั (Phylum): Chordata 
       ช้ัน (Class): Actinopterygii (Ray-finned fishes) 
  อันดับ (Order): Perciformes (Perch-likes) 
     วงศ ์(Family): Pomacentridae  (Damselfishes) 

สกุล (Genus): Pomacentrus  
    ชนิด (Species):  moluccensis 
    ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Pomacentrus moluccensis Bleeker 1853 
    ช่ือพ้อง : P. popei Evermann and Seale, 1907 
       P. sufflavus Whitley, 1927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว Lemon damsel Pomacentrus moluccensis  Bleeker, 1853 

ความยาว 4.8 ซม. อายุ 4 เดือน 
 
 ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว Lemon damsel Pomacentrus moluccensis  Bleeker, 1853 เป็น
ปลาชนิดหน่ึงในกลุ่มปลาสลิดหิน หรือปลาแดมเซล (Damselfishes) เป็นกลุ่มปลาท่ีมีความหลากหลายมาก
ที่สุดในแนวปะการัง ที่ได้รับการจําแนกแล้วมีไม่ตํ่ากว่า 320 ชนิด และมีอีกหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการจําแนก 
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ในทะเลไทยมีปลาสลิดหิน 74 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 25 ของปลาสลิดหินที่มีในโลก (ธรณ์, 2548) ซึ่ง
แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการังของทะเลไทยได้เป็นอย่างดี 
 ปลาสลิดหินเหลืองมะนาวเป็นปลาทะเลสวยงามชนิดหน่ึงในวงศ์ปลาสลิดหิน ปลาในวงศ์น้ีที่รู้จักกันดี
ได้แก่ กลุ่มปลาการ์ตูน (Anemonefish) และ กลุ่มปลาสลิดหิน หรือ ปลาตะกรับ ในวงการตลาดปลาทะเล
สวยงามมักเรียกทับศัพท์กลุ่มปลาสลิดหินว่า ปลาแดมเซล (Damselfish) ปลาสลิดหินเหลืองมะนาวเป็นปลา
ขนาดเล็ก ขนาดที่พบทั่วไปในธรรมชาติมีความยาว (Total length) 7 ซม.  ความยาวสูงสุดที่มีบันทึก 9 ซม. 
(Fishbase, 2013) แต่ในการศึกษาครั้งน้ีมีพ่อแม่พันธ์ุ 4 ตัวที่มีความยาวมากกว่า 9.0 ซม. โดยตัวที่ใหญ่ที่สุดมี
ความยาว 10.2 ซม. นํ้าหนัก 27.05 ก. ลําตัวมีสีเหลืองคล้ายผลมะนาวสุก (Lemon) จึงเป็นที่มาของช่ือเรียก 
ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 13 ก้าน ก้านครีบอ่อน 14-15 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน และก้านครีบอ่อน 
14-15 ก้าน ครีบหูมีก้านครีบอ่อน 17 ก้าน  จํานวนเกล็ดบนเส้นข้างลําตัว 17-18 เกล็ด ปลาชนิดน้ีพบได้
ทั่วไปในทะเลเขตร้อน อาศัยอยู่ตามแนวหิน และแนวปะการังริมฝั่งทะเล  ความลึก 1-14 ม. ช่วงอุณหภูมิ 25-
28 องศาเซลเซียส  อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม อาศัยและหากินในพ้ืนที่จํากัดตามพ้ืนทะเลหรือไม่สูงจากพ้ืนทะเลมาก
นัก ไม่มีการอพยพย้ายถิ่น กินอาหารทั้งพืชและสัตว์ (Omnivore) อาหารตามธรรมชาติได้แก่ แพลงค์ตอน 
สาหร่ายและครัสตาเซียนขนาดเล็ก เป็นปลาที่ว่องไว เมื่อถูกรบกวนจะหลบเข้าในซอกปะการังหรือซอกหิน
อย่างรวดเร็ว มีการสืบพันธ์ุภายนอก และแยกคู่เมื่อมีการสืบพันธ์ุ ไข่เป็นไข่จมแบบติดวัตถุ ตัวผู้ทําหน้าที่รักษา 
ทําความสะอาด และให้อากาศแก่ไข่ (Allen, 1991; Allen, 2000: Fishbase, 2013) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  การแพร่กระจายของปลาสลิดหินเหลืองมะนาว (สีแดงหมายถึงพบชุกชุม) 

(ที่มา: Computer Generated Native Distribution Map for Pomacentrus moluccensis 
(Lemon damsel). www.aquamaps.org, version of Aug. 2013. Web. Accessed 13 Aug. 
2013.) 
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การเพาะพันธุ ์
 
การคัดเลือกพอ่แม่พันธุ์ปลา 
 พ่อแม่พันธ์ุอาจเป็นปลาจากธรรมชาติ หรือปลาที่ได้จากการเพาะพันธ์ุ ปลาชนิดน้ีมีการสืบพันธ์ุเร็ว 
โดยเร่ิมเจริญพันธ์ุเมื่อมีอายุประมาณ 4 เดือน หรือมีความยาว 5 ซม. ขึ้นไป การแยกเพศด้วยลักษณะ
ภายนอกทําได้ยาก การเลือกพ่อแม่พันธ์ุให้เลือกตัวที่มีอวัยวะสมบูรณ์ ไม่พิการ และให้มีปลาหลาย ๆ ขนาด
ลดหลั่นกัน เพ่ือให้แน่ในว่าจะได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย หากปลามีขนาดเล็กไปบ้างก็ไม่เป็นไร เน่ืองจากปลาชนิดน้ี
มีการสืบพันธ์ุเร็ว ในการศึกษาครั้งน้ี พ่อแม่พันธ์ุที่ใช้มีอายุประมาณ 3 ปี นํ้าหนัก 11.43-27.05 ก. เฉลี่ย 
19.67±5.42 ก. ความยาว 8.3-10.2 ซม. เฉลี่ย 9.3±0.6 ซม. (ภาพที่ 3) 
 
บ่อวางไข่หรือบ่อพ่อแม่พันธุ์ 
 หลักในการจัดการพ่อแม่พันธ์ุคือ ต้องเลี้ยงให้พ่อแม่พันธ์ุมีความสุข ไม่เครียด โดยไม่รบกวนปลามาก
เกินไป การจัดบ่อให้มีสภาพแวดล้อมอย่างที่ปลาชอบก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่กระตุ้นให้ปลาอยากวางไข่สืบพันธ์ุ ที่ 
ศพช.กระบ่ี เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุเป็นฝูงในบ่อคอนกรีตขนาด 2 x 2 x 1.2 ม. เป็นบ่อในร่ม (ภาพที่ 4) ใส่พ่อแม่ปลา
ได้ 20-40 ตัว จัดให้มีหินเป็นที่พ้ืนบ่อ โดยวางกระจายทั่วพ้ืนบ่อ แต่อย่าให้แน่นเกินไป เพ่ือให้ง่ายต่อการดูด
ตะกอน นอกจากหินเป็นจะมีประโยชน์ในการเป็นที่หลบซ่อนของปลาแล้ว (ทําให้ปลาไม่เครียด และมีที่หลบ
เมื่อตกใจ) ยังทําหน้าที่บําบัดนํ้าได้อีกด้วย สําหรับวัสดุวางไข่ก็วางกระจายให้ทั่วพ้ืนบ่อ เพ่ือให้ปลาได้เลือก
ตําแหน่งที่มันชอบ (ภาพที่ 5) 
 
น้ําและระบบบําบัดน้ําสําหรับบ่อพ่อแม่พนัธุ ์
 ปลาสามารถวางไข่ได้ในช่วงความเค็มนํ้า 25-35 พีพีที แต่ในการศึกษานี้ควบคุมความเค็มที่ 30 พีพีที 
พีเอชนํ้า 7.5-8.5 ไม่มีการควบคุมอุณหภูมินํ้า โดยปล่อยให้ขึ้นลงตามสภาพอากาศภายนอก อย่างไรก็ตาม 
พบว่า อุณหภูมินํ้าในรอบปีอยู่ในช่วง 25-29 องศาเซลเซียส  
 ระบบบําบัดนํ้าใช้ระบบกรองน้ําใต้ทราย ใช้ทรายเปลือกหอยหรือหินปะการังเป็นวัสดุกรอง ระบบ
กรองจะอยู่ในกระบะพลาสติกเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการ ด้วยความหนาแน่นของปลาที่ไม่สูงและวิธีบําบัดนํ้า
แบบน้ีพบว่า คุณภาพนํ้าดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
ไปนาน ๆ จะทําให้นํ้ามีสีเหลือง ซึ่งน่าจะเกิดจากสีที่ผสมอยู่ในอาหารเม็ดละลายหรือถูกขับถ่ายออกจากตัว
ปลา จึงจําเป็นต้องถ่ายนํ้าเดือนละ 10-20 % เพ่ือให้นํ้าใสอยู่เสมอ  
 
อาหารพ่อแม่พันธุ์  
 ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปขนาด 1,200 ไมครอน ร่วมกับอาหารผสมเปียก ในช่วงที่ไม่ต้องการไข่ปลา 
การใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปมีความสะดวกและประหยัด แต่พบว่าปลาให้ไข่น้อยมากและลูกปลามักไม่แข็งแรง 
ปัจจุบันยังไม่มีอาหารเม็ดสําเร็จรูปสูตรเฉพาะสําหรับพ่อแม่พันธ์ุปลากลุ่มน้ี การใช้อาหารผสมเปียกจึงเป็น
ทางเลือกที่ดีเพราะผู้เพาะพันธ์ุสามารถเพ่ิมสารอาหารท่ีคาดว่าปลาต้องการได้ตามความต้องการ สําหรับสูตร
อาหารหรือระดับความต้องการของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ของปลาชนิดน้ียังต้องมีการวิจัยเพ่ิมเติมต่อไป ดังน้ัน
ในช่วงที่ต้องการไข่เพ่ือนํามาเพาะฟักจะใช้อาหารผสมเปียกซึ่งมีส่วนผสมหลักได้แก่ เน้ือกุ้งสดสับ ผสมกับ
วัตถุดิบต่าง ๆ ดังน้ี 
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 สูตรอาหารผสมเปียกสาํหรับพ่อแม่พันธุป์ลาสลิดหินเหลอืงมะนาว  
  เน้ือกุ้งสดสับละเอียด  500 กรัม 
  สาหร่ายสไปรลูิน่า(ผงแห้ง)  10 กรัม 
  วิตามินซี       5 กรมั 
  วิตามินรวม      5 กรมั 
  นํ้ามันปลา      5 กรมั  
 

 หลังจากสับกุ้งจนละเอียดดีแล้ว ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า วิตามินซี วิตามินรวม และนํ้ามันปลา ตาม
สูตร คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างทั่วถึง หากยังไม่ใช้ในทันทีให้แบ่งใส่กระปุกเล็ก ๆ และแช่แข็งไว้ เมื่อต้องการใช้
จึงค่อยละลายใช้เท่าที่ต้องการใช้ในแต่ละมื้อ อาหารท่ีผสมแล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 สัปดาห์ 
 
ปริมาณการให้อาหารพ่อแม่พันธุ ์ 
 ในช่วงที่ต้องการไข่ปลา ต้องให้ปลากินอาหารเต็มที่ตามความต้องการของปลา โดยให้อาหารจนอ่ิม
เต็มที่วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น เพ่ือให้ปลามีสารอาหารและพลังงานมากพอ และดีเพียงพอในการผลิต
เซลล์สืบพันธ์ุที่มีคุณภาพดี หากเป็นช่วงที่ไม่ต้องการไข่ปลาอาจให้อาหารปลาแค่พออ่ิม หรือให้เฉพาะ
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเพ่ือความประหยัด เน่ืองจากอาหารผสมเปียกมีราคาสูงกว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
 
วัสดุวางไข ่
 ไข่ของปลาสลิดหินเหลืองมะนาวเป็นไข่ติดวัตถุ ดังน้ันในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุจะจัดวางวัสดุให้ปลา
วางไข่ จากการทดลองพบว่ามีวัสดุหลายชนิดที่สามารถนํามาใช้ให้ปลาวางไข่ได้ เช่น ก้อนหิน ก้อนหินปะการัง 
อิฐ กระถางดินเผา(กระถางต้นไม้) เปลือกหอยมือเสือ เปลือกหอยนางรม(หอยตะโกรม) บางคร้ังปลาวางไข่ติด
กับพ้ืนบ่อก็มี อย่างไรก็ตาม วัสดุที่ดีและสะดวกในการจัดการที่สุดคือ ท่อพีวีซี โดยใช้ท่อพีวีซีสีนํ้าเงินขนาด 3-
4 น้ิว ตัดเป็นท่อน ความยาวท่อนละ 5-6 น้ิว หรืออาจใช้ท่อขนาด 6-8 น้ิว ตัดเป็นท่อน แล้วผ่าเป็นสองซีก 
เจาะรูที่ขอบท่อพีวีซีแต่ละช้ินเพ่ือร้อยเชือก ให้เชือกยาวมากกว่าความลึกนํ้าเล็กน้อย ปลายอีกด้านของเชือก
ผูกกับโฟมหรือทุ่นลอยนํ้าก้อนเล็ก ๆ เพ่ือให้สะดวกในการดึงวัสดุวางไข่ขึ้นมาตรวจเช็คไข่ (ภาพที่ 6) 
 
การผสมพันธุแ์ละวางไข ่
 การเพาะพันธ์ุปลาสลิดหินเหลืองมะนาวใช้วิธีเพาะพันธ์ุแบบธรรมชาติ ทําการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุรวมกัน
ในบ่อ พบว่าปลาวางไข่ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นเพ่ิมเติม ปลาวางไข่ได้ตลอดทั้งปี และ
วางไข่ได้ทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ขึ้นกับความสมบูรณ์ของปลา ปลามีการผสมพันธ์ุภายนอก ปลาตัวผู้จะเลือกจุด
วางไข่ โดยปกติปลาวางไข่ด้านในของท่อพีวีซี เมื่อปลาตัวผู้เลือกและทําความสะอาดจุดวางไข่และตัวเมีย
พร้อมวางไข่ ตัวเมียจะเข้ามาวางไข่เป็นชุด ๆ โดยว่ายนํ้าช้า ๆ ให้ปลายท่อนําไข่ลากไปกับผิววัตถุ พร้อมกับ
ปล่อยไข่ให้ติดกับวัตถุ ตัวผู้ก็จะปล่อยนํ้าเช้ือเข้าผสมกับไข่ที่ติดอยู่กับผิววัตถุ สลับกันอย่างน้ีนาน 1-2 ชม. ไข่ที่
เพ่ิงวางใหม่ ๆ มีสีใส แต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นกลุ่มสีขาว (ภาพที่ 6) ไข่มีรูปร่างยาวรีคล้ายฟักเขียว 
ความยาวประมาณ 1.2 มม. และกว้างประมาณ 0.5 มม. (ภาพท่ี 7) จํานวนไข่ที่วางแต่ละคร้ังประมาณ 
2,000-15,000 ฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของแม่ปลา หลังการวางไข่พ่อปลาทําหน้าที่ดูแลไข่ 
คอยไล่ปลาตัวอ่ืนไม่ให้เข้าใกล้ไข่ที่มันดูแล และใช้ครีบพัดไข่ปลาให้เคลื่อนไหวเป็นระยะๆ ซึ่งน่าจะเป็นการทํา
ความสะอาดและให้ออกซิเจนแก่ไข่ปลา ดังน้ันแม้ว่าผู้เลี้ยงไม่สามารถมองเห็นว่าท่อไหนมีไข่ปลาอยู่บ้าง แต่เรา
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สามารถสังเกตได้จาก พฤติกรรมของปลา ถ้ามีปลาหวงท่ออันไหน และว่ายเข้า ๆ ออก ๆ ในท่อน้ัน แสดงว่า
น่าจะมีไข่ปลาอยู่ข้างในท่อน้ัน เราสามารถดึงเชือกเพ่ือนําท่อน้ัน ๆ มาตรวจว่ามีไข่หรือไม่ หรือเป็นไข่ระยะ
ไหน หากปลาเพ่ิงวางไข่ก็วางท่อวางไข่ให้อยู่ลักษณะเดิมเพ่ือให้พ่อปลาดูแลไข่ต่อไป แต่หากไข่ปลาใกล้ฟักซึ่ง
สังเกตได้จากไข่ที่เปลี่ยนเป็นสีคล้ํา หรือตาของตัวอ่อนเป็นสีเงินแวววาว ก็ยกไปฟักในตู้กระจกหรือบ่ออนุบาล
ต่อไป  
 
การฟักไข่ปลา และสุ่มนบัจํานวนลูกปลา 
 โดยปกติไข่ฟักเป็นตัวใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ไข่ปลาฟักในตอนค่ํา ประมาณ 1-3 ทุ่ม ดังน้ันควรย้าย
ไข่ไปฟักในตอนเย็นของวันที่คาดว่าไข่จะฟัก อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์พบว่าการย้ายไข่ไปฟักก่อนวันฟัก 
1-2 วันไข่ก็ยังฟักได้ดี  การฟักไข่อาจฟักในบ่ออนุบาลเลยก็ได้ แต่ในการศึกษานี้ทําการฟักไข่ปลาในตู้กระจก
หรือในถังพลาสติก ขนาดความจุนํ้า 120-200 ลิตร เพ่ือให้ง่ายต่อการสุ่มนับจํานวนลูกปลาที่เริ่มอนุบาล  
 
 สูตรคาํนวณปริมาตรน้าํในตู้กระจก 
 ปริมาตรนํ้า (ลติร) = กว้าง(ม.) x ยาว(ม.) x ความลึกของนํ้า(ม.) x 1,000  
 
 ในระหว่างการฟักจะทําให้ไข่มีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาคล้าย ๆ กับตอนที่พ่อปลาใช้ครีบโบกพัด  
โดยทําให้เกิดมวลนํ้าเคล่ือนที่ผ่านไข่ หรือทําให้วัสดุวางไข่แกว่งไปมา ในทางปฏิบัติจะใช้แรงลมจากหัวทราย
ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลนํ้า แขวนท่อวางไข่และจัดตําแหน่งให้นํ้าเคลื่อนผ่านไข่ มวลนํ้าจะไหลผ่านไข่ทํา
ให้ไข่เคลื่อนไหว นอกจากน้ัน แรงดันนํ้าจะดันให้วัสดุวางไข่เคลื่อนที่ไปมา ซึ่งในท่ีสุดทําให้ไข่ปลาเกิดการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา (ภาพที่ 8) 
 วันรุ่งขึ้น ทําการสุ่มนับลูกปลาก่อนย้ายลงบ่ออนุบาล โดยเปิดลมผ่านหัวทรายให้แรงพอสมควร 
เพ่ือให้ลูกปลากระจายสมํ่าเสมอในมวลนํ้า สุ่มนับจํานวนลูกปลาและคํานวณเทียบกลับเพ่ือหาจํานวนปลา
ทั้งหมดที่มีในตู้ฟัก จากน้ันจึงย้ายลูกปลาลงบ่ออนุบาล 
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ภาพท่ี 3 พ่อแม่พันธ์ุปลาสลดิหินเหลืองมะนาว ภาพท่ี 4 บ่อพ่อแม่พันธ์ุ 

ภาพที่ 5  การจัดบ่อพ่อแม่พันธ์ุ ประกอบด้วย
กระบะกรองทราย หินเป็น และ
วัสดุวางไข่ทําจากท่อพีวีซี 

ภาพท่ี 6 ไข่ปลาที่ติดอยู่ภายในท่อวางไข่ 

ภาพท่ี 7  ไข่ปลาสลิดหินเหลอืงมะนาว  
            ความกว้าง 0.5 มม. ยาว 1.2 มม. 

ภาพท่ี 8 การฟักไข่ปลา  
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การอนุบาล 
 

บ่ออนุบาลและความหนาแน่นในการอนุบาล 
 อนุบาลลูกปลาด้วยระบบนํ้าน่ิง ใช้บ่อคอนกรีตขนาด 2 x 2 x 1.2 ม. เป็นบ่อในร่ม วันแรกใส่นํ้าให้ลึก
ประมาณ 80 ซม. (เว้นเน้ือที่ไว้เพ่ือเติมนํ้าเขียวในวันต่อ ๆ ไป)  ให้อากาศผ่านหัวทราย 4 หัว ความแรงน้ําปาน
กลาง วางหัวทรายติดผนังบ่อใกล้มุมใดมุมหน่ึงของบ่อ การวางเช่นน้ีจะทําให้นํ้าในบ่อมีการหมุนวนรอบบ่อ  ใส่
ลูกปลาบ่อละ 15,000-20,000 ตัว หรือคิดเป็นความหนาแน่น 4-5 ตัว/ลิตร หรืออาจน้อยกว่าน้ีก็ได้  
 
อาหารและการให้อาหาร 
 เมื่อนําปลาลงบ่ออนุบาลควรใส่อาหารมีชีวิต (โรติเฟอร์และโคพีพอด) ในวันเดียวกัน อาหารช่วง 5 วัน 
แรกใส่โรติเฟอร์ (ทุกขนาด) ให้มีความหนาแน่น 10-15 ตัว/ลิตร อายุ 6-30 วันใส่โรติเฟอร์ให้มีความหนาแน่น 
15-30 ตัว/ลิตร ในช่วงที่ให้โรติเฟอร์ต้องใส่คลอเรลลาหรือนาโนคลอรอบซิสให้มีความหนาแน่น 0.5-1.0 ล้าน
เซลล์/มล. เพ่ือเป็นอาหารของโรติเฟอร์ ทําให้โรติเฟอร์มีคุณค่าทางอาหารที่ดีตลอดเวลาโดยเฉพาะกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัวสูง (HUFA)  
 ปลาอายุ 20 วันเริ่มให้กินอาร์ทีเมียแรกฟัก ก่อนนําอาร์ทีเมียไปให้ปลากินต้องทําการเสริมกรดไขมัน
ในอาร์ทีเมีย (หรือเรียกว่าการเอ็นริช) โดยใช้กรดไขมันสําเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด การเสริมกรดไขมันทํา
ได้ด้วยการเลี้ยงอาร์ทีเมียแรกฟักในนํ้าเค็มที่ใส่กรดไขมันสําเร็จรูปในอัตรา กรดไขมันสําเร็จรูป 1 ซีซี/นํ้า 20 
ลิตร เป็นระยะเวลา 6-8 ชม. หรือตามคําแนะนําในฉลากของกรดไขมันแต่ละย่ีห้อ หลังจากน้ันจึงล้างอาร์ทีเมีย
ให้สะอาดและนําไปให้ปลากิน ปลาสลิดหินเหลืองมะนาวมีอาการช็อกตายเน่ืองจากขาดกรดไขมันได้ง่าย การ
เสริมกรดไขมันในอาร์ทีเมียก่อนให้ปลากินสามารถลดอัตราการช็อกตายของปลาได้  
 หากเป็นไปได้ควรใส่โคพีพอดเสริมลงไปในบ่อ ให้มีความหนาแน่นประมาณ 500 ตัว/ลิตร ตลอดการ
เลี้ยงในช่วง 1 เดือนแรก รวบรวมโคพีพอดได้จากบ่อเลี้ยงปลาทะเล บ่อเลี้ยงโรติเฟอร์ หรือแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งน้ี
เน่ืองจากโคพีพอดมีคุณค่าทางอาหารสูงมาก โดยเฉพาะเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง  
 ปลาอายุ 40 วัน ขึ้นไป เริ่มฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาทะเลทั่วไป (โปรตีน 55%) โดย
เริ่มที่ขนาด 300-500 ไมครอน และเปลี่ยนเป็น 500-800 ไมครอนเมื่อปลามีความยาวประมาณ 1.5 ซม.  
 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี โรติเฟอร์ที่ใช้เป็นสายพันธ์ุขนาดเล็ก ความกว้างลําตัว 71-
141 ไมครอน เฉลี่ย 108 ไมครอน และมีความยาว 101-207 ไมครอน เฉลี่ย 149 ไมครอน โคพีพอดท่ี
รวบรวมได้จากบ่อเลี้ยงปลาทะเลส่วนใหญ่เป็นชนิด Oithona spp ซึ่งนอเพลียสมีความกว้าง 96-140 
ไมครอน เฉลี่ย 111 ไมครอน มีความยาว 158-292 ไมครอน เฉลี่ย 205 ไมครอน ส่วนโคพีพอดตัวเต็มวัยมี
ความกว้าง 110-241 ไมครอน เฉลี่ย 168 ไมครอน มีความยาว 315-753 ไมครอน เฉลี่ย 585 ไมครอน ส่วน
อาร์ทีเมียแรกฟักมีความกว้าง 184-218 ไมครอน เฉลี่ย 201 ไมครอน มีความยาว 512-613 ไมครอน เฉลี่ย 
561 ไมครอน (ภาพที่ 9, ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1  ขนาดของอาหารมีชีวิตที่ใช้ในการอนุบาลปลาสลิดหินเหลืองมะนาว 
 โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย นอเพลียสโคพีพอด โคพีพอดเต็มวัย 
  กว้าง ยาว กว้าง ยาว กว้าง ยาว กว้าง ยาว 
ตํ่าสุด 71 101 184 512 96 158 110 315 
สูงสุด 141 207 218 613 140 292 241 753 
เฉลี่ย 108 149 201 561 111 205 168 585 
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น้ําและการจัดการน้ํา 
 นํ้าทะเลท่ีใช้ในการอนุบาลและใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ เป็นนํ้าทะเลที่ผ่านการฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนความ
เข้มข้น 20-30 พีพีเอ็ม ให้อากาศต่ออย่างต่อเน่ืองจนคลอรีนสลายหมด ใช้เวลาประมาณ 3 วัน จากน้ันปล่อย
ให้ตกตะกอนและนํานํ้าส่วนบนไปใช้ 
 คุณภาพนํ้าที่ใช้อยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพนํ้าสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาทะเลท่ัวไป ความเค็มขึ้นกับ
ความเค็มนํ้าในทะเล โดยทั่วไปอยู่ที่ 28-32 พีพีที (ไม่มีการปรับแต่งความเค็มก่อนใช้) ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ
ในบ่ออนุบาล โดยอยู่ในช่วง 26-29 องศาเซลเซียส  
 ในช่วง 30 วันแรก ในแต่ละวันจะมีการถ่ายนํ้าออกเท่าที่จําเป็นเพ่ือให้สามารถเติมนํ้าเขียวลงไปได้ 
หลังจากปลาอายุ 30 วัน หรือปลาเข้าสู่ระยะวัยรุ่นลดนํ้าลงเหลือ 2 ตัน/บ่อ (ครึ่งบ่อ) และถ่ายนํ้า 80 % ทุก 
2-3 วัน การลดความลึกของนํ้าเหลือครึ่งบ่อ ทําให้ลดปริมาณการใช้นํ้าลงได้ครึ่งหน่ึง โดยไม่กระทบต่อปลา
มากนักเพราะส่วนใหญ่ปลาอาศัยอยู่พ้ืนบ่อ ไม่ได้กระจายอยู่ทั่วมวลนํ้าเหมือนปลาวัยอ่อน  
 
พัฒนาการและการเติบโต  
 ลูกปลาวันแรกฟักมีความยาวประมาณ 2.2 มม. ลําตัวใส ถุงไข่แดงยุบสมบูรณ์ ปากเปิด กินอาหารได้
ต้ังแต่วันแรก พบโรติเฟอร์ในกระเพาะเป็นจํานวนมาก (ภาพที่ 10 และ 11)  
 วันที่ 2 ปลากินอาหารได้ดีมาก หลังจากน้ันปลามีการเติบโตด้านความยาวอย่างรวดเร็ว  
 อายุ 10 วัน ปลามีความยาวประมาณ 5 มม.  
 อายุ 15 วัน มีความยาวประมาณ 11 มม. ลําตัวใส เริ่มปรากฏเม็ดสีบริเวณแนวเส้นกลางลําตัว ขอบ
ด้านบนและด้านล่างของลําตัว  
 อายุ 20 วัน ปลามีความยาวประมาณ 13 มม. ปลาเริ่มเติบโตด้านความกว้างมากข้ึน  
 อายุ 30 วัน มีความยาวประมาณ 15 มม. ลําตัวกว้างขึ้นคล้ายกับรูปร่างปลาพ่อแม่พันธ์ุ ปลาบางส่วน
เริ่มมีสีเหลือง ยังว่ายนํ้ากระจายทั่วบ่อ (ภาพที่ 14) 
 อายุ 40 วัน มีความยาวประมาณ 17 มม. ปลาส่วนใหญ่มีสีเหลืองและมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่พันธ์ุ 
ปลาเริ่มเข้ากลุ่ม 
 อายุ 45 วัน ปลาทั้งหมดเข้าสู่ระยะวันรุ่น มีรูปร่างและสีเหมือนพ่อแม่พันธ์ุ อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูง 
(ภาพที่ 15) 
 อายุ 60 วัน ปลามีความยาว 20-30 มม. สามารถนําลงเลี้ยงในตู้ปลาสวยงามได้ (ภาพที่ 16) 
  
อัตรารอด 
 จากการศึกษาครั้งน้ี อัตรารอดของลูกปลาอายุ 30 วัน อยู่ในช่วง 10-15 % และ อายุ 60 วัน 
ประมาณ 5-10 % การตายของลูกปลาพบมากในช่วง 10 วันแรก ซึ่งน่าจะเกิดจากความแข็งแรงของลูกปลา 
ความเหมาะสมของอาหารท้ังเรื่องของขนาดและคุณค่าทางอาหาร ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนน้ี 
หลังจากนั้นอัตรารอดค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม ปลามีการตายมากอีกครั้งช่วงที่มีการเกิดสีหรือช่วง
เปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัย โดยพบว่าปลาช็อกตายได้ง่าย และหลังปลาเข้าสู่ระยะวัยรุ่น มักมีปัญหาการตายของปลา
ครั้งละมาก ๆ จากปัญหาเรื่องโรค จากการตรวจสอบพบว่า สาเหตุการตายเกิดจากเช้ือโปรโตซัวชนิดอะมิโล
โอดิเนียม  
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ภาพท่ี 16 ปลาอายุ 60 วัน 

ภาพท่ี 14  ปลาอายุ 30 วัน ลําตัวเริ่มเหลอืง 
 

ภาพท่ี 9  อาหารมีชีวิตที่ใช้ในการอนุบาลลูก
ปลาได้แก่ โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และ
โคพีพอด 

ภาพท่ี 10 กระเพาะอาหารปลาวันแรก พบ
อาหารเต็มกระเพาะ 

 

ภาพท่ี 11 โรติเฟอร์(ลูกศรช้ี)ที่พบในกระเพาะ
อาหารของปลาวันแรกฟัก 

 

ภาพท่ี 12  ปลาวันแรก กินอาหารได้ทันที 
 

ภาพท่ี 13  ปลาอายุ 13 วัน 
 

ภาพท่ี 15  ปลาอายุ 45 วัน เข้าสู่วัยรุ่น 
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โรคของปลาสลิดหินเหลืองมะนาว 
  
ชื่อโรค  
 โรค เวลเว็ทดิซีส (Velvet disease) เป็นโรคที่เป็นปัญหาหลักในการเพาะเลี้ยงปลาสลิดหินเหลือง
มะนาวในการศึกษาครั้งน้ี โรคน้ีก่อให้เกิดการตายของปลาจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว  
 
เชื้อสาเหตุ  
 เกิดจากปรสิตกลุ่มโปรโตซัวที่มีช่ือว่า อะมิโลโอดิเนียม (Amyloodinium sp.) เป็นปรสิตเซลล์เดียว 
รูปร่างกลมรี สีเหลืองปนนํ้าตาล จากการวัดขนาดเซลล์ของปรสิตที่พบบนเหงือกปลาสลิดหินเหลืองมะนาว 
พบว่ามีขนาดความกว้าง 65-102 ไมครอน ยาว 83-194 ไมครอน เช้ือระยะที่เป็นปรสิตมีอวัยวะสําหรับยึด
เกาะกับเหงือกหรือลําตัวปลา ดูดกินอาหารจากเจ้าบ้าน ทําให้ปลาหายใจไม่สะดวกและทําอันตรายถึงตายได้    
 
สาเหตุการระบาดของเช้ือ  
 เกิดจากมีของเสียหรือสารอินทรีย์ในบ่อมากเกินไป โดยมักเกิดกับบ่อที่มีปลาหนาแน่น มีการถ่ายนํ้า
น้อย และจะพบการระบาดบ่อยขึ้นหากอุณหภูมินํ้าตํ่าต่อเน่ืองกัน (ตํ่ากว่า 26 องศาเซลเซียส)  
 
ลักษณะอาการ 
 ปลาที่เป็นโรคกินอาหารน้อยหรือไม่กินอาหาร ว่ายนํ้าผิดปกติและว่ายเข้าหาอากาศ (ว่ายหาหัวทราย) 
หรือนอนน่ิง ๆ พ้ืนบ่อ ปากและเหงือกเปิดปิดถี่ ๆ กว่าปกติมาก (หายใจเร็วและถ่ี) ครีบกร่อน ตาขาวขุ่น ปลา
ที่ตายจะอ้าปากค้าง เหงือกเปิดอ้า  
 
การตรวจวินิจฉัยโรค  
 ทําได้ด้วยด้วยการขูดเมือก เกล็ด  ตัดปลายครีบ และตัดเหงือก มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะพบ
เซลล์ปรสิตเกาะอยู่  เซลล์ปรสิตมีหลาย ๆ ขนาดปะปนกัน (ภาพที่ 18) 
 
การป้องกันรักษา  
 แช่ปลาในฟอร์มาลิน 30-40 ซีซี ต่อนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ช่ัวโมง แล้วเปลี่ยนนํ้าใหม่และใส่ยาใหม่ 
ทําติดต่อกัน 3-4 วัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 17 อาการครีบกร่อนของปลาที่เกิดจาก

เช้ืออะมิโลโอดิเนียม  
ภาพท่ี 18 เหงือกปลาสลิดหนิเหลืองมะนาวที่

มีปรสิตอะมิโลโอดิเนียมเกาะติด 
(ลูกศรสีดําช้ี)   
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ภาคผนวก 
 

คลอดแล้ว..ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามปี 2556-2560 
กรมประมงเรง่เดินหน้า...ขยับเปา้สง่ออกปลาสวยงามเต็มกําลัง 

 
 ปลาสวยงามของประเทศไทยจัดเป็นสินค้าเกษตรที่ตลาดต่างประเทศน้ันให้ความสนใจ เน่ืองจากการ
เพาะเล้ียงปลาสวยงามของประเทศไทยน้ันมีเทคโนโลยีในการการผลิตที่เหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ความรัก ความใส่ใจ ความอดทน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกสืบทอดมาจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่
คนอีกรุ่นหน่ึง ด้วยความสามารถและความเช่ียวชาญของเกษตรกรไทยนั้นทําให้การปรับปรุงพันธ์ุและ
ขยายพันธ์ุปลามีทั้งความโดดเด่นและความสวยงามจนเป็นที่ยอมรับของตลาดปลาสวยงามทั่วโลก ก่อให้เกิด
รายได้กับประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองและม่ันคงมากว่าครึ่งศตวรรษ ปลาสวยงามถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
เพ่ิมความสวยงามให้กับอาคารสถานที่ต่างๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนก่อให้เกิดรายได้อีกทางหน่ึงด้วย 
นอกจากน้ีปลาสวยงามท้ังนํ้าจืดและทะเลยังเป็นที่นิยมนํามาจัดแสดงในสถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้าสวยงามหลาย
แห่งทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาพฤติกรรมการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าให้กับนักวิชาการ ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งน่ันถือเป็นการปลูกสร้างจิตสํานึกให้รู้จักรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
นํ้าอันมีค่าอย่างย่ิงของไทย ทางกรมประมงได้เล็งเห็นความสําคัญของการค้าปลาสวยงามจึงได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตให้มีความม่ันคง หลากหลายและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลก ซึ่งถ้าเรามีระบบการผลิตที่ดีก็จะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศได้อย่างแน่นอน  
 ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามนั้นเคยจัดทํามาแล้ว 1 ครั้ง 
คือ ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามและพรรณไม้นํ้า ปี2549-2552 แต่สําหรับยุทธศาสตร์ ปลาสวยงามปี 2556-2560 
ให้ความสําคัญในหลายเร่ืองโดยเฉพาะด้านงานวิจัยในการสร้างสินค้าให้มีมาตรฐาน การรวมกลุ่มและพัฒนา
ระบบการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเป้าหมาย คือ ผลผลิต ปลาสวยงามทุกชนิดที่จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 
ต่อปี การผลิตปลาสวยงามที่มีสายพันธ์ุแปลกใหม่ ให้เพ่ิมขึ้นปีละ 2 ชนิด เกษตรกรจะมีรายได้อย่างน้อย 
120,000 บาท /ครัวเรือน/ปี รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบชมรมธรรมชาติหรือวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ได้เพ่ิมขึ้น 50 กลุ่ม เพ่ือเป็นฐานการผลิต มูลค่าการส่งออกปลาสวยงามจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี จํานวนฟาร์มที่ได้รับ มาตรฐานการผลิตและการส่งออกน้ันจะเพ่ิมขึ้น 200 ราย จํานวนตลาดปลา
สวยงามภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 4 แห่ง โดยกลยุทธ์ที่กรมประมงจะเลือกใช้ในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ปลา
สวยงาม ปี 2556-2560 น้ัน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ ได้แก่  
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิต ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพการผลิต , พัฒนา
ระบบการผลิตสู่มาตรฐาน และรวมกลุ่มการผลิตและสร้างเครือข่าย  
 2. ประเด็นด้านยุทธศาสตร์ด้านการตลาด และโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ : เพ่ิมศักยภาพ
การค้าปลาสวยงาม คงตลาดเดิม เพ่ิมตลาดใหม่ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน และการสร้าง
ตลาด e-business ของปลาสวยงาม  
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ : 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณภาพเพ่ิมของปลาสวยงามไทย และการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของปลาสวยงาม  
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ : พัฒนาความร่วมมือพหุภาคี
และการสร้างพันธมิตรคู่ค้างบประมาณที่ใช้ดําเนินการ  
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 การจัดทํายุทธศาสตร์ครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต 
อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน โดยเป็นการให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ อธิบดีกรมประมง 
กล่าว ปัจจุบันธุรกิจปลาสวยงามมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจปลา
สวยงามของไทยยังมีโอกาสท่ีจะได้รับส่วนแบ่งในตลาดปลาสวยงามเพ่ิมมากขึ้น โดยเกษตรกร ผู้ผลิตจะต้อง
มุ่งเน้นผลิตปลาสวยงามที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายรวมถึงระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับสินค้า ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในตลาดปลาสวยงามต่างประเทศนอกจากปลาสวยงามน้ันจะมีการ
พัฒนาสายพันธ์ุให้มีความสวยงามแปลกใหม่และมีคุณภาพแล้ว การเพาะเลี้ยง ด้วยระบบการผลิตที่ได้
มาตรฐานน้ันก็ถือเป็นจุดขายที่สําคัญเช่นกัน และถึงแม้เส้นทางของการส่งออกปลาสวยงามอาจไม่ได้โรยด้วย
กลีบกุหลาบ แต่ยุทธศาสตร์ที่ กรมประมงได้จัดทําขึ้นน้ันถือเป็นใบเบิกทางสําคัญที่จะสามารถผลักดันให้ผู้ผลิต
ปลาไทยสามารถเติบโตในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงต่อไป  
 
    

   ที่มา 
   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 28/02/2555     
   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง 

 
 
 
 
 
 
 


