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ฟาร์มเพาะเลีย้งปลาทะเลสวยงามในพืน้ทีก้่นอ่าวไทย 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม โดย นายสุทธิชยั ฤทธิธรรม (เมษายน 2557) 

 

ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสมุทรสาครยดึ
หลกั 3 ประการ ในการเพาะเล้ียงสัตวท์ะเลสวยงาม คือ 1) น ้าดี 
2) อาหารครบถว้น 3) ท่ีอยูอ่าศยัถูกตอ้งตามระบบนิเวศวทิยา 

 

คุณภาพน า้ 
สัตวท์ะเลสวยงามท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดนั้น 

เกือบทั้งหมดเป็นสัตวน์ ้าท่ีมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในแนวปะการัง ตาม
ความนิยมของผูค้นท่ีแตกต่างกนัไป บางคนนิยมเล้ียงปลาท่ีมี
สีสันสวยงาม เช่น ปลาการ์ตูน ปลาสลิดหิน ปลาผเีส้ือ ปลาสิน
สมุทร เป็นตน้ บางคนนิยมสัตวน์ ้าพวกท่ีมีรูปทรงแปลกตา เช่น 
กุง้การ์ตูน ปลาใบมีดโกณ มา้น ้าปีศาจ เป็นตน้ ในปัจจุบนัตูเ้ล้ียง
เห็ดทะเล ปะการังอ่อน และปะการังโครงสร้างแขง็ ก็ไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากเช่นกนั 

แนวปะการังมกัเกิดอยูใ่นท่ีห่างไกลจากอิทธิพล
ของแผน่ดิน น ้าทะเลบริเวณแนวปะการังจึงมีความเคม็คงท่ี
ตลอดทั้งปี น ้าใสสะอาดอุดมไปดว้ยแพลงกต์อนพืชโดยเฉพาะกลุ่มไดอะตอม และแพลงกต์อนสัตวน์านา
ชนิด ส่วนแหล่งน ้าธรรมชาติชายฝ่ังทะเลท่ีเราตั้งบา้นเรือนอยูอ่าศยัและท าฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ากนัอยูน่ั้น 
เป็นท่ีลุ่มต ่า จึงเป็นแหล่งรองรับส่ิงปนเป้ือนต่างๆ ท่ีถูกชะลา้งจากตน้น ้าล าธารถึงทา้ยน ้ า ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและเกิดจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของผูค้นทุกสาขาอาชีพ ในฤดูฝนมีการชะลา้งสารอินทรีย์
และสารอนินทรียจ์ากแผน่ดินลงสู่แหล่งน ้าชายฝ่ังมากจนเกิดการตกคา้งสะสมเกินกวา่กลไกธรรมชาติจะ
บ าบดัไดท้นั น ้าจึงมีความขุ่นของตะกอนดินและสารอินทรีย ์อุดมไปดว้ยจุลินทรีย ์โปรโตซวั แพลงกต์อน
พืชพวกสาหร่ายสีเขียว และแพลงกต์อนสัตว ์ผนวกกบัความร้อนจากแสงแดง กระแสลม และปริมาณน ้าจืด
ท่ีหลากลงมาในช่วงปลายฤดูฝน คุณสมบติัทางฟิสิกส์ อาทิเช่น ความเคม็ของน ้าทะเลชายฝ่ังในฤดูฝน ฤดู
ร้อน ฤดูหนาว จึงผนัแปรในช่วงกวา้งแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน  

1. โครงสร้างฟาร์ม “มีน า้ดี คุณภาพคงที ่มีมากเพยีงพอตลอดปี” 
 ความเค็มน ้ าผนัแปรไม่เกิน 32 ± 5 ppt  
 น ้ามีการปนเป้ือนสารอินทรียน์อ้ยท่ีสุด ปราศจากแอมโมเนีย ไนเตรท ไนไตรท ์และฟอสเฟต 
ก.  การท าฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าโดยใชเ้ทคโนโลยแีบบระบบปิด เพื่อการควบคุมและฟ้ืนฟู

สภาพ แวดลอ้ม ป้องกนัโรค ยกระดบัมาตรฐานการประกอบอาชีพและชีวติความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน พื้นท่ีตั้ง
ฟาร์มดินควรมีเปอร์เซ็นต์ดินเหนียวมากไม่ร่ัวซึม มีอ่างเก็บน ้าเคม็ขนาดใหญ่และลึกเพื่อการรักษาความเคม็

ปลาทะเลสวยงามกับถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
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ใหสู้งในฤดูฝน มีแหล่งน ้าจืดหรือบ่อบาดาลเพื่อลดความเคม็ในฤดูแลง้ มีร่องคูหมุนเวียนน ้าเพื่อการยอ่ย
สลายสารอินทรียต์ามกลไกห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกสาหร่าย เพื่อดูดซบัปุ๋ยและแร่ธาตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ังระบบปิด (อนันต์ ตันสุตะพานิช) 
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น ้าทิ้งจากฟาร์มกลบั เขา้สูร่องคูหมุนเวยีนน ้า กระบวนการ

ยอ่ยสลายแปรสภาพเศษอาหารและส่ิงขบัถ่าย เป็นปุ๋ยละลายในน ้า กระบวนการสังเคราะห์แสงเปล่ียนสภาพ
ต่อใหไ้ปอยูใ่นรูปของจุลินทรียแ์พลงกต์อนพืช สาหร่าย ซ่ึงจะถูกกินโดยแพลงกต์อนสัตว ์สัตวห์นา้ดิน ลูก
สัตวน์ ้าวยัอ่อน ซ่ึงจะเติบโตหรือถ่ายทอดพลงังานต่อไปยงัส่ิงมีชีวติต่างๆ เม่ือจุลินทรีย ์แพลงกต์อน พืช และ
สัตวต์ายลง ก็กลบัเขา้สู่วฏัจกัรการยอ่ยสลาย เป็นกลไกในการรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาของโลกท่ีเคล่ือน
ตวัตลอดเวลา (dynamic) 

ข. นาเกลือใชพ้ลงัแสงแดดในการระเหยน ้าใหมี้ความเขม้ขน้สูงข้ึน
เร่ือยๆ จนเกลือแกง (NaCl) ตกผลึกออกมา น ้าทะเลความเคม็สูงจดัก่อนท่ีเกลือแกงจะ
ตกผลึกสามารถใชเ้พาะเล้ียงสัตวน์ ้าไดดี้ โดยน ามาผสมกบัน ้าจืดใหไ้ดค้วามเคม็เท่ากบั
น ้าทะเลปกติ แลว้ผา่นขบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูคุณภาพและคุณสมบติัก่อนใช ้ประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เน่ืองจากปริมาตรลดลงหลายเท่าตวั หมายเหตุ น ้าขมหรือน ้าดี
เกลือท่ีเหลือทิ้งหลงัจากการตกผลึกเกลือไปแลว้ ไม่สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยตรง 
นอกจากจะผสมแร่ธาตุหลกัท่ีหายไปกลบัคืนมาใหมี้สัดส่วนเท่าน ้าทะเลปกติ 
 

ตารางแสดงปริมาณเกลือชนิดต่างๆ ท่ีตกตะกอนตามล าดบัเม่ือระเหยน ้าทะเลปกติ (ความเคม็ 35 ppt) 
ปริมาตร 
(ลบ.ซม.) 

น ้าหนกั (กรัม) 
แคลเซียม

คาร์บอนเนต 
(CaCO3) 

แคลเซียม
ซลัเฟต 

(CaSO4.2H2O) 

โซเดียม 
คลอไรด ์
(NaCl) 

แมกนีเซียม 
คลอไรด ์
(MgCl2) 

แมกนีเซียม
ซลัเฟต 
(MgSO4) 

โซเดียม 
โบรไมด์ 
(NaBr) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ 
(KCl) และธาตุอ่ืนๆ 

 

1,000        
533 0.0642       
190 0.0530 0.5600      

112  0.9070      

95  0.0508 3.2614 0.0040 0.0078   

64  0.1476 9.6500 0.0130 0.0356   

39  0.0700 7.8960 0.0262 0.0434 0.0728  

30.2  0.0144 2.5240 0.0174 0.0150 0.0358  

23   2.2720 0.0254 0.0240 0.0518  

16.2   1.4040 0.5382 0.0274 0.0620  

Total 0.1172 1.7498 27.1074 0.6242 0.1532 0.2224  
Salts in last 
bittern(กรัม) 

  2.5885 1.8545 3.1640 0.3300 0.5339 

ห่างโซ่อาหารธรรมชาติ 

กังหันลมนาเกลือ 



 4 

Sum 0.1172 1.7498 29.6959 2.4787 3.3172 0.5524 0.5339 
หมายเหตุ โพแทสเซียมคลอไรด ์(KCl) และธาตุอ่ืนๆ มีสถานะเป็นของเหลว 
                 มนุวดี หงัสพฤกษ ์(2532) สมุทรศาสตร์เคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อา้งถึง Borchert (1965) 

 

2. โครงสร้างอาคารเพาะฟัก “บรรยากาศแวดล้อมคงทีต่ลอดปี” 
 ปรับคุณสมบติัของน ้า ฆ่าเช้ือโรค ก่อนน าเขา้สูระบบ 
 ควบคุมอุณหภูมิน ้าคงท่ี 280C 
 เติมอากาศให้ออกซิเจนท่ีละลายในน ้าอ่ิมตวัเสมอ 
ทะเลมีมวลน ้ามหาศาล การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในรอบปีจึงส่งผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงของน ้านอ้ยมาก น ้าทะเลท่ีไหลเล่ือนไปจะปรับเปล่ียนคุณสมบติัอยา่งชา้ๆ ดงันั้น น ้าทะเล ณ 
ต าบลหน่ึงจะค่อนขา้งคงท่ี คล่ืนลมคลุกเคลา้แก๊สใหล้ะลายและระเหยออกจากมวลน ้า 
 

 ตารางแสดงค่าคุณภาพน ้าทะเลบริเวณอ่าวพงังาตอนในและอ่าวพงังาตอนนอก 
ค่าพารามิเตอร์ เขตอ่าวพงังาตอนใน 

กลุ่มเกาะหอ้ง-แหลมหางนาค 
เขตอ่าวพงังาตอนนอก 

เขตเกาะพีพีดอน 
ความเค็ม (ppt) 30.0-30.7 32.5-34.0 

ออกซิเจนทีล่ะลายในน า้ (mg/l) 4.5-6.0 5.5-6.9 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.2-8.3 7.10-8.15 

อุณหภูมิ (oC) 29.8-30.6 29.9-30.9 
ความโปร่งใสของน า้ (m) 3.0-9.8 8.0-10.3 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
ในช่วงน า้ขึน้น า้ลง (g/l) 

0.01-0.05 0.0096-0.0485 

อตัราการตกตะกอน (g/m2/d) 44-95 - 
แหล่งขอ้มูล: นิพนธ์ และคณะ (2548) “สถานภาพทรัพยากรปะการังในอ่าวพงังา” กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 

 
 

โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ การใช้สาหร่ายทะเลรักษาคุณภาพน า้ และการบ าบัดฟ้ืนฟูคุณภาพน า้ด้วยโปรตีนสกิมเมอร์ 
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สัตว์ทะเลสวยงาม 
สัตวท์ะเลสวยงามท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดนั้น เกือบทั้งหมดเป็นสัตวน์ ้าท่ีจบัมาจากธรรมชาติ 

ยงัคงมีสภาพเป็นสัตวป่์าอยูอ่ยา่งเดิม (wild animal) ยกเวน้กลุ่มปลาการ์ตูนท่ีเร่ิมมีการเพาะเล้ียงและพฒันา
สายพนัธ์ุกนับา้งแลว้ แตกต่างจากปลาสวยงามน ้าจืดท่ีมีการคดัเลือกสายพนัธ์ุกนัมาเป็นเวลานบัร้อยนบัพนัปี 
จนกระทัง่กลายเป็นสัตวเ์ล้ียง (pet) โดยสมบูรณ์ 

นอกจากนั้นสัตวท์ะเลยงัมีพฤติกรรมทางสังคมแบบจ าเพาะ
ของตนเอง กรณีตวัอยา่ง ปลาการ์ตูนคู่หน่ึงจะครอบครองอาณาเขตใน
ดอกไมท้ะเลหน่ึงดอก โดยตวัเมียจะเป็นใหญ่อยูเ่พียงตวัเดียว ตวัผูข้นาด
เล็กหน่ึงตวั หากมีตวัท่ีสามตวัท่ีส่ีเขา้มาอยูใ่นฝงูดว้ยจะถูกกดดนัไม่ให้
แสดงเพศ โดยตอ้งชะลอการพฒันาระบบสืบพนัธ์ุไวก่้อน อีกทั้งมีการ
พึ่งพิงกนัในระบบนิเวศวทิยาท่ีซบัซอ้น กรณีกุง้การ์ตูนกินปลาดาวเป็น
อาหาร เป็นกลไกในการควบคุมจ านวนปลาดาวไม่ใหมี้มากเกินไปจนไป
เบียดเบียนสัตวช์นิดอ่ืนๆในแนวปะการังจนเสียสมดุล 

1. การเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุสัตวท์ะเลสวยงาม “ไม่เครียด อายุยนื สีสด” 
 ท่ีอยูอ่าศยัถูกตอ้งตามระบบนิเวศถ่ินท่ีอยูอ่าศยัเดิมในทะเล 

 ใชร้ะบบน ้าหมุนเวยีนช่วยรักษาความเสถียรของคุณภาพน ้ า 
 อาหารมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ 

บ่อท่ีใชเ้ล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุตอ้งสัมพนัธ์กบั
ขนาดพื้นท่ีท่ีสัตวน์ ้านั้นๆ ตอ้งการใชใ้นการด ารงชีวติ
อยา่งไมเ่ครียด โดยอาจไม่สัมพนัธ์กบัขนาดตวัปลาเลย 
กรณีตวัอยา่งปลาใบมีดโกณตอ้งการพื้นท่ีวา่งกวา้งๆ เวลา
วา่ยน ้าพุง่เขา้โฉบเหยือ่ และวา่ยน ้าสัญจรไปเร่ือย การ
หลบในท่ีแคบระหวา่งหนามของหอยเม่นจะเกิดข้ึนเม่ือ
เวลาหนีภยัเท่านั้น ท่ีแคบเกินไปปลาจะไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมปกติตามธรรมชาติได ้

ควรใหกิ้นทั้งอาหารสด อาหารมีชีวติ อาหารเมด็ 
และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั ปรับสูตรและวธีิการใหอ้าหารให้สอดคลอ้งกบันิสัย
การกินอาหารของสัตวน์ ้าแต่ละชนิด กรณีตวัอยา่งพอ่แม่พนัธ์ุปลาการ์ตูน 

ก. อาหารมีชีวิต ให้ไรน ้ าเค็มตวัเต็มวยัวนัละ 2 คร้ัง ก่อนหรือ
หลงัใหอ้าหารสด 

Devil seahorse 
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ข. อาหารสด มีส่วนผสม 4 ชนิดหลกั คือ หอยแมลงภู่ กุง้ 
ปลาหมึก และเพรียงทราย อตัราส่วนเท่าๆ กนั สับใหห้ยาบๆ ขนาดเล็ก
กวา่ปากพอ่แม่ปลาเล็กนอ้ย ผสมใหเ้ขา้กนั เสริมคุณค่าดว้ยสาหร่ายไปรู
ลิน่าชนิดผง เพื่อใหไ้ดส้ารอาหารท่ีช่วยเร่งสีใหส้ดใส เติมน ้ามนัปลาทู
น่าเล็กนอ้ยเพื่อเพิ่มกรดไขมนัท่ีจ าเป็นส าหรับปลาทะเล เสริมดว้ยวติามินรวม คลุกเคลา้ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
ลกัษณะอาหารท่ีไดจ้ะเป็นกอ้นเหนียวนุ่มน่ิม (Paste feed) 

 ตอ้งควบคุมอาหารใหมี้ความสดใหม่อยูเ่สมอ การเก็บรักษาควรแบ่งใส่เป็นถุงเล็กๆ ปลากินได้
หมดพอดี อาหารท่ีน าออกมาละลายน ้าแขง็แลว้จะไดไ้ม่เหลือ ปลาการ์ตูนใหกิ้นจนอ่ิม (feed to satisfaction) 
วนัละ 2 ม้ือ ใชช้อ้นกาแฟหยอดลงน ้าเป็นกอ้นเล็กๆ เม่ืออาหารค่อยๆ จมลงปลาก็จะไดฮุ้บกินจนหมด เวลาท่ี
ใหค้วรสม ่าเสมอตรงกนัทุกวนั 

2. การอนุบาลลูกสัตวท์ะเลสวยงาม “รีบกนิ รีบโต รีบไป” 
 แพลงกต์อนพืชในทะเลห่างฝ่ังส่วนใหญ่เป็นไดอะตอม 
 ลูกปลาทะเลสวยงามส่วนมากมีขนาดเล็ก คอหอยเล็ก ลูกสัตวท์ะเลหลายชนิดมีพฤติกรรมเลือก

อาหารเฉพาะอยา่ง 
 ลูกสัตวท์ะเลวยัอ่อนส่วนใหญ่กินอาหารตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

การอนุบาลลูกปลาท่ีมีคอหอยเล็กเป็นคอ
คอดของอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงปลาเก๋าและปลาทะเล
สวยงามทั้งหลาย ลูกปลาจะอดตายหากไม่ไดกิ้นอาหาร
ใน 2 – 3 วนัแรก เม่ือไข่แดงส ารองถูกใชห้มดไป ตอ้ง
ใชอ้าหารมีชีวิตขนาดเล็ก มีรายงานความส าเร็จจากการ
อนุบาลดว้ย พารามีเซียม ลูกอ่อนโคพีพอต แต่ผลลพัธ์
ยงัไม่คงท่ีนกั ผอ.สมประสงค ์ขนัถม สถาบนัอาหาร
สัตวน์ ้าชายฝ่ัง ใชน้ ้าเขียวชีวภาพซ่ึงก็เป็นวธีิการท่ี
น่าสนใจน าเสนออยูใ่นแนวหนา้ของการอนุบาลลูก
ปลาทะเลคอหอยเล็กเช่นกนั 

หลกัการพื้นฐานอยูท่ี่วธีิการสร้างอาหาร
ในถงัอนุบาล เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีตอ้งฝึกฝนใหแ้ม่นย  า ใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียแ์พลงก์
ตอนท่ีมีอยูใ่นน ้าธรรมชาติชายฝ่ังเป็นส่ิงมีชีวติตั้งตน้ เสริมดว้ยแพลงกต์อนพืชจากหอ้งปฏิบติัการ และถา้
หากสามารถเล้ียงใหมี้ลูก โรติเฟอร์แรกเกิดใหมใ่นถงัอนุบาลระยะแรกได ้
จะเป็นหลกัประกนั ความส าเร็จ ปากลูก
ปลาเปิดในเวลา 2 วนั หลงัจากการฟักออก
จากไข่ ลูกปลาทะเล สวยงามหลายชนิดมี

อาร์ทีเมียตัวเตม็วัย ส่วนผสมหลัก และ
อาหารท่ีผสมเสร็จแล้ว 

Nitzschia, Coscinodiscus, Oscillatoria, Noctiluca 

ลูกปลาทูอาย ุ15 วัน 
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ปากขนาดเล็กจึงตอ้งกินอาหารท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 30 ไมครอน เวลาผา่นไป 5 - 6 วนั ดูสภาพความแขง็แรง
ของลูกปลาก็จะรู้วา่ผา่นระยะวกิฤติหรือไม่ หากลูกปลาเติบโตผา่นระยะ 10 วนั จึงกินโร  ติเฟอร์ขนาด 70 – 
80 ไมครอนได ้ช่วงวกิฤติสุดทา้ย คือ การเปล่ียนแปลงรูปร่างเขา้สู่ตวัเตม็วยั พฒันาเม็ดสี เปล่ียนพฤติกรรม
การวา่ยน ้าลงเกาะพื้น เขา้รวมกลุ่ม หรือหาท่ีหลบซ่อน 

ตารางแสดงชนิดของอาหารท่ีใชอ้นุบาลกุง้มดแดงแต่ละระยะ 

ชนิดอาหาร 
วนัที่ 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31 วนัข้ึนไป 
Chaetoceros sp. + Tetraselmis sp.        

Rotifer sp        

Artemia nauplii        

Artemia size 3-4 mm.        
ไข่ตุ๋น        

 
การจัดการและผลผลติ 

ปลาทะเลสวยงามมีความแตกต่างจากปลาน ้าจืดสวยงามในประเด็นท่ีส าคญั คือ ระบบการ
หายใจ ปลาทะเลจะพึ่งพิงแต่เหงือกเท่านั้น โดยเฉพาะสัตวท์ะเลสวยงามในแนวปะการังไม่เคยมีพฒันาการ
อวยัวะช่วยหายใจ เม่ือปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าต ่าลงปลาทะเลจะไม่สามารถช่วยตวัเองไดเ้ลย จะตาย
ในระยะเวลาอนัสั้น ส่วนปลากดัอาศยัอยูใ่นหนองน ้าท่ีซ่ึงคุณภาพน ้าต ่าเป็นปกติวสิัย จึงพฒันาอวยัวะช่วย
หายใจเป็นเน้ือเยือ่แผน่บางๆ พบัไปพบัมาอยูใ่นโพรงกะโหลก เม่ือน ้ามีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายต ่าลงปลา
กดัสามารถหายใจโดยตรงจากอากาศได ้

1. การจดัการฟาร์ม “สะอาดถูกสุขอนามัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 
 ต าแหน่งอาคาร บา้นพกัท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีรับแขก หอ้งสุขาควรอยูห่่างจากบ่อเพาะเล้ียง ไม่

ระบายน ้าทิ้งจากหอ้งน ้าเขา้ไปในบริเวณเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 
 ท าความสะอาดโรงเรือน พื้นท่ีใชง้านแบ่งเป็นสัดเป็นส่วน มีการจดัการขยะและน ้าทิ้ง 
 มีในระบบนิเวศแนวปะการังไม่เคยมีสารอินทรียเ์หลือทิ้งบูดเน่า 
 มีคู่มือในการใชย้าและสารเคมี ใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามความจ าเป็นเท่านั้น 

  บรรยากาศร่มร่ืน 
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แบบโรงเพาะฟักของศูนย์วิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังจนัทบุรี
เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน ามาพฒันาต่อยอดเป็นฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์ทะเล
สวยงาม โดยแยกเป็นโรงเพาะฟักย่อยท่ีมีหอถงัน ้ าเต้ียๆ ประกอบ 1 หลงั 
โดยหากเสริมดว้ยห้องควบคุมอุณหภูมิอยา่งง่าย มีบ่อดินลึกท าเป็นอ่างเก็บ
น ้ าท่ีมีคูหมุนเวียนน ้ า และระบบการควบคุมเช้ือโรค (quarantine unit) จะ
สมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน 

2. การจดัการผลผลิต “ผลผลติแปลกใหม่ ก าไรงาม” 
 ท าฟาร์มขนาดเล็กแบบฟาร์มหลงับา้น (backyard farming) 

รวมเขา้เป็นกลุ่มเกษตรกร 
 พฒันาสัตวท์ะเลสวยงามใหเ้ป็นสัตวเ์ล้ียง 
 สนบัสนุนการใชส้ัตวท์ะเลสวยงามจากโรงเพาะพกั 

ปลาการ์ตูน Platinum 

โรงเพาะฟักย่อย หอถังน า้แบบเตีย้ ระบบน า้และระบบการเติมอากาศเลก็กะทัดรัด 
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ตลาดสัตวน์ ้าสวยงามมีลกัษณะแตกต่างจากสัตวน์ ้าเพื่อการบริโภคอยา่งส้ินเชิง โดยสัตวน์ ้าสวยงาม
ตอ้งมีหลากหลายชนิด ไม่ตอ้งมีจ านวนมากนกั สัตวน์ ้า
สวยงามจะมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นการเฉพาะตวัโดยไม่
เก่ียวขอ้งกบัสายพนัธ์ุ การท าฟาร์มสัตวท์ะเลสวยงานเป็น
งานท่ีตอ้งใชเ้วลาพิถีพิถนัมากกวา่ปกติ การด าเนินกิจการ
ในลกัษณะกลุ่มเกษตรกรจะท าไดมี้ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีความ
หลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตวน์ ้าและความสม ่าเสมอของ
ปริมาณผลผลิต 

กลุ่มเกษตรกรจะท าใหเ้กิดการแบ่งงานกนัท าใน
แต่ละขั้นตอน ฟาร์มเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุเพื่อจ าหน่ายไข่หรือ
ลูกสัตวน์ ้าวยัอ่อน ฟาร์มขนุเล้ียง ฟาร์มผลิตอาหาร
ธรรมชาติ ผูป้ระกอบการขนส่งน ้าทะเล ฯลฯ  
 

บทส่งท้าย 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่งความรู้ต่างๆ จากเอกสารวชิาการของกรมประมงและ

มหาวทิยาลยัต่างๆ ควรติดตามข่าวสารสม ่าเสมอ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณ
แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า และสถานการณ์โรคระบาด เป็นตน้ ควรจดทะเบียนฟาร์มใหเ้สร็จก่อนการ
ด าเนินงาน ควรขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ใหถู้กตอ้ง เพื่อการขอรับรองสัตวน์ ้ าปลอดเช้ือเม่ือ
ตอ้งการขายผลผลิตส่งออกต่างประเทศ 

กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งปลาสวยงามรายย่อย Bogor 
Ornamental Fish Farm ซ่ึงด  าเนินธุรกิจในลักษณะฟาร์ม
ครัวเรือน  มีสมาชิกท้ังหมด 15 ครัวเรือน ผลิตปลา 
African Ghost Fish ปลาหมอตาล ปลาแรด ปลา Neon 
Tetra ปลาซัคเกอร์ และปลากระด่ี (ประเทศอินโดนีเซีย) 



 

 

 

 

 

 

 

 

การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตนูแพลทตินัม 

โดย 

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 



ปลาการ์ตูน platinum 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง  

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง 

แผนการปรับปรุงพันธุ์ 

X  

ลักษณะ รุ่นพ่อแม่พันธุ์ percula 

 

 

ลักษณะ ของพ่อแม่พันธุ์ platinum 

 

 

ลักษณะ ของลูก platinum 



 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Amphiprion percula 
ชื่อสามัญ Percula anemonefish 
ผู้เพาะพันธุ์ นายโกวิทย์ เก้าเอ้ียน และนายเจษฎา ถังมณี 
ปีที่ส าเร็จ พ.ศ. 2556 

      ปลาการ์ตูน platinum เป็นปลาการ์ตูนลูกผสมระหว่างปลาการ์ตูน percula กับปลาการ์ตูนpercula

ที่มีลักษณะภายนอกสีขาวค่อนข้างมาก ลูกปลาในรุ่นแรกได้ลูกปลาที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับพ่อแม่พันธุ์

ปลาการ์ตูน percula ทุกตัว ลักษณะของสีขาวข้างล าตัวมีไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ จะมีสีเหลืองเป็นลักษณะเด่น 

แต่เมื่อน าปลาการ์ตูนรุ่นลูกมาผสมกันเอง ปลาการ์ตูนกับให้ลูกปลาในลักษณะ platinum ประมาณ 20-30 

เปอร์เซ็นต์ และ picasso ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือยังคงลักษณะของสายพันธุ์ percula 

ระยะเวลาในการเลี้ยงปลาการ์ตูนชนิดนี้ให้สมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์วางไข่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-

18 เดือน อาหารที่ให้ เช่น อาหารส าเร็จรูป เนื้อกุ้งบดผสมสาหร่าย spirulina วิตามิน 

      พ่อแม่ปลาการ์ตูน มีจ านวน 3 คู่ ที่ให้ลูกในลักษณะนี้ แต่ปริมาณการวางไข่จะน้อย เมื่อเปรียบเทียบ 

ปลาการ์ตูน percula  แม่หนึ่งๆ วางไข่ครั้งละ 50-100 ฟอง เท่านั้น ในระยะเวลา 1 เดือน สามารถวางไข่ได ้2 

ครั้ง ปลาการ์ตูนลักษณะ platinum ในตลาดปลาสวยงาม ราคาขายตัว 10,000-20,000 บาท ส่วนลักษณะ 

picasso ราคาขายตัวละ 5,000-10,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ รูปร่าง สี ความสมบูรณ์ของปลาตัวนั้นๆ 

การอนุบาล หลังจากแม่ปลาวางไข่ 5-7 วัน จะน าไข่ปลาไปฟักในถังไพเบอร์กลาสขนาดความจุน้ า 

300 ลิตร เมื่อลูกปลาฟักออกเป็นตัวแล้วให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร 10-15 วัน เมื่อลูกปลาอายุ 10-12 วัน ให้อาร์

ทีเมีย ลูกปลาขนาด 0.8-1 เซนติเมตร ให้อาหารส าเร็จรูป ระหว่างการอนุบาลมีการดูดตะกอน ถ่ายน้ า 20-50 

เปอร์เซ็นต์ 

      การเลี้ยง สามารถเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000-2,000 ลิตร ระบบปิดน้ าหมุนเวียน ซึ่งท าให้

ปลาการ์ตูนปลอดเชื้อ และสามารถเลี้ยงได้อย่างหนาแน่น ให้อาหารส าเร็จรูป วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็นใน 

ปัจจุบันนี้ทางศูนย์ฯ ได้น าปลาการ์ตูนรุ่น F1 ที่เป็นปลาการ์ตูน platinum และปลาการ์ตูน picasso 

ผสมกันเอง เพ่ือศึกษาลักษณะภายนอก สีของลูกปลา และลักษณะรูปร่างที่ผิดปกติ แตส่ านักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ชายฝั่ง มีเป้าหมาย คือ ต้องการปรับปรุงสายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ให้ได้ลักษณะเด่นของสายพันธุ์ platinum 

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์/รุ่น 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพาะพันธุ์กุ้งการ์ตูน 

โดย 

นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด 
 

 

 

 

 

 

 



 
 กุ้งการ์ตูน 

 Hymenocera picta (Dana,1852) 
 

โดย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด 



อนุกรมวิธาน 

Kingdoms: Animalia 
  Phylum: Arthropoda 
    Supphylum: Crusttacea 
      Class: Malacostraca 
         Order: Decapod                    
           Infraorder: Caridea                                      
             Superfamily: Palaemonoidea                                     
               Family: Hymenoceridae                                        
                 Genus: Hymenocera                                       
                    Species: picta (Dana,1852) 



ลักษณะโดยทั่วไปของกุ้งการ์ตูน 

  กุ้งการ์ตูนหรือกุ้งตัวตลกเป็นกุ้งทะเลขนาดเล็ก  
ส่วนมากพบอาศัยอยู่ตามโพรงหินหรือซอกหินที่ค่อนข้างมืด
ตามแนวปะการัง ล าตัวมีเปลือกแข็งสีขาวครีมมีลวดลาย
สวยงาม  มีจุดแต้มวงรี ขนาดเล็กใหญ่ทั่วทั้งตัวบริเวณของ
ขอบของจุดแต้มและสีสันที่แตกต่างกันในแต่ละถิ่นอาศัย  

 
 



การแยกเพศ 

เพศ
ผู ้

เพศ
เมีย 



การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ ์

การเตรียมบ่อ 

 เตรียมน้ าทะเลความเค็ม 30-35 ppt ฆ่าเช้ือด้วยคลอรีน 15 ppm 
ให้อากาศอย่างน้อย 3 วัน ตรวจสอบว่าไม่มีคลอรีนตกค้าง แล้วสูบน้ าผ่าน
ถุงกรองละเอียดใส่บ่อซีเมนต์ส าหรับอนุบาลขนาด 1,000 ลิตร 



การเพาะเล้ียงและขยายพันธุ์ (ต่อ) 

การจับคู่และขยายพันธุ์ 
 น าพ่อแม่พันธ์ุใส่ตะกร้าที่ลอยในบ่ออนุบาลที่เตรียมไว้ เมื่อกุ้ง
ผสมพันธุ์แล้วไข่จะเคลื่อนจากรังไข่มาติดกับระยางค์ขาว่ายน้ าบริเวณ
หน้าท้อง ไข่จะมีสีแดงอมส้ม หลังจากนั้นประมาณ 2 วัน จะเปลี่ยนเป็น
สีแดงเข้ม แล้วพัฒนาไปจนเริ่มกลายเป็นสีขาวใส สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน  



อาหารพ่อแม่พันธุ์ 

ดาวทะเล 



การฟักไข ่

 ย้ายแม่กุ้งจากบ่อเพาะพันธุ์มาฟักในบ่อซีเมนต์ขนาด 1,000 ลิตร                 
ลูกกุ้งจะเริ่มฟกัเป็นตัวในตอนกลางคืน แม่กุ้งขนาด 2 เซนติเมตร จะมตีัว
อ่อนแรกฟักประมาณ 700 – 800 ตัว และแม่กุ้งขนาด 3 เซนติเมตร จะมี
ตัวอ่อนแรกฟักประมาณ 2,000 – 5,000 ตัว 
 



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน 

ระยะ Zoea 1    
ตาของลูกกุ้งการ์ตูนยังรวมอยู่ที่หัว 

  

ระยะ Zoea 2    
ก้านตายื่นออกมา 



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ระยะ Zoea 3    
หางและแพนหางแยกกันชัดเจน 

ระยะ Zoea 4   
แพนหางด้านในและด้านนอก 

มีความยาวเท่ากัน 
  



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ระยะ Zoea 5    
แพนหางด้านนอกและด้านใน 
ยาวกว่าหางเล็กน้อย 
  

ระยะ Zoea 6    
หางมีความกว้างเท่ากัน
ตั้งแต่โคนถึงปลาย 
 



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ระยะ Zoea 7    
หางส่วนปลายแคบลง  
มีตุ่มเล็กๆของขาว่ายน้ า 

ระยะ Zoea 8    
ตุ่มของขาว่ายน้ าชัดเจนขึ้น  
ส่วนของปลายหางเรียวลง 
  



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ระยะ Zoea 9    
ขาว่ายน้ าแบ่งออกเป็นสองส่วน 

ระยะ Zoea 10  
ขาว่ายน้ ายาวขึ้นและเกิดรอยเว้า 
 



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ระยะ Zoea 11  
ขาว่ายน้ าพัฒนาขึ้น 
และแยกออกป็นสามส่วน 
 

ระยะ Zoea 12  
ขาว่ายน้ ายาวมากขึ้น 
และเริ่มมีขนอ่อนยาวออกมา 



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ระยะลงพื้น (Post larva)  
ลงเกาะกับพ้ืนล าตัวมีสีชมพูใส 

 



ระยะของลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

ลูกกุ้งอายุ 40 วัน หลังจากลงพืน้ 



การอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูน 

อาหารส าหรับเลี้ยง 
 ลูกกุ้งการ์ตูนแรกฟักจนถึงอายุ 4 วัน เลี้ยงด้วยโรติเฟอร์และ 
อาร์ทีเมียแรกฟัก (อายุไม่เกิน 12 ชั่วโมง) เมื่ออายุ 5 วัน ถึงระยะลงเกาะ 
(32 – 65 วัน) ให้อาร์ทีเมียแรกฟักอย่างเดียว 
   การให้อาหารวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า ถ้าช่วงบ่ายอาหารหมดจึง
จะเพิ่มอาหารอีกครั้งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกกุ้ง  



การอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 
 สังเกตการลอกคราบ ความผิดปกติของลูกกุ้งและปริมาณอาหารที่เหลือ 

 ดูดตะกอนเมื่อลูกกุ้งอายุ 2 วัน 

 ตรวจวัดคุณภาพน้ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 ลูกกุ้งจะลอกคราบทุก 3 วัน ในช่วงแรกจะสังเกตได้ยาก เพราะคราบมี
ขนาดเล็ก 

 ลูกกุ้งอายุ 5 – 40 วัน จะลอยอยู่ผิวน้ าและกลางน้ า 

 ลูกกุ้งอายุ 41 วันขึ้นไปจะเริ่มเคลื่อนไหวช้าลงและควบคุมทิศทางการ
ว่ายน้ าได้ดี และจะเริ่มลงเกาะ ลักษณะลูกกุ้งจะมีสีชมพูใส 

 



การอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูน (ต่อ) 

 การอนุบาลกุ้งในอุณหภูมิน้ า 21 – 24 องศาเซลเซียส พบว่าลูกกุ้ง 
จะเริ่มลงเกาะเมื่ออายุประมาณ 58 – 60 วัน  
 อุณหภูมิน้ า 26 -27 องศาเซลเซียส ลูกกุ้งจะเริ่มลงเกาะเมื่ออายุ 
ประมาณ 54 – 57 วัน 
 เมื่อลูกกุ้งถึงระยะลงเกาะแล้วย้ายไปใส่ตะกร้าที่บุด้วยมุ้งเขยีว และให้
ดาวทะเลเป็นอาหาร 



อุปกรณ์ที่ใช้ในการอนุบาล 

ดอปเปอร์ ช้อนพลาสติก แก้ว สวิง กะละมัง 



อุปกรณ์ที่ใช้ในการอนุบาล (ต่อ) 

สายยางดูดตะกอน อุปกรณ์ให้อากาศ (Air lift) 



คุณภาพน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งการ์ตูน 

ความเค็ม 25 – 35 ppt 

พีเอช 8.0 – 8.5 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย มากกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร 

ความเป็นด่าง 90 -120 มิลลิกรัม/ลิตร 



ปัญหาในการผลิตกุ้งการ์ตูน 

 พ่อแม่พันธ์ุไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง และอายุมาก 

 อาหารพ่อแม่พันธ์ุ (ดาวทะเลไม่เพียงพอ) 

 คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมในบางช่วง 

 



จบการน าเสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพาะพันธุป์ลาไบคัลเลอร์ 

โดย 

นายวรดร สุขสวัสดิ์ 

(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 
 

 

 

 

 

 



Centropyge bicolor

วรดร สุขสวสัด์ิ

เจา้พนักงานประมงปฏิบตังิาน ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 

ส านักวิจยัและพฒันาประมงชายฝั่ง

กรมประมง



ลกัษณะทัว่ไป

 ไบคลัเลอรล์ าตวัม ี2 ส ีสว่นหวัม ี2 ส ีคือ เหลืองสดสลบักบัสนี ้าเงินเขม้อมมว่ง สว่น

หางมสีเีหลืองสด และเหนือดวงตามแีกนคาดเป็นแนวขวางสนี ้าเงิน เชน่เดยีวกบัล าตวั 

 อาศยัอยูใ่นแนวปะการัง มกัอยูก่นัเป็นคูห่รือกลุม่เลก็ๆ ที่ความลึก 3 เมตร – 25 เมตร 

เป็นที่นิยมของตลาดปลาสวยงาม ราคาซ้ือขายตวัละ 200 - 300 บาท และการจบัจาก

ธรรมชาตทิ าใหป้ลาช า้ เม่ือซ้ือและน าไปเลี้ยงกท็ าใหต้ายงา่ย

 ดว้ยพฤตกิรรมลกัษณะการวา่ยน ้า และสสีนัสวยงาม ไบคลัเลอรจึ์งมคีวามตอ้งการ

ทางดา้นการตลาด



หลกัส ำคญั กำรเล้ียงพ่อแม่พนัธุ ์

 คุณภาพน ้า

 อาหารที่ดี

 สภาพแวดลอ้มเหมาะสม

พอ่แม่

พนัธุ์

คุณภาพน ้า

อาหาร

สภาพแวดลอ้ม

เหมาะสม



อำหำร

 อาหารมชีวีิต เชน่ เคย อารท์เีมยีรต์วัใหญ่

 อาหารไมม่ชีวีิต เชน่ เพรียงทราย กุง้ หมึก สไปรูไรน่า อ่ืนๆ

 อตัราสว่น 1:1:1:1 เพรียงทราย:กุง้:หมึก:อาหารผง *วิตามิน B, C, น ้ามนัตบั

ปลา

 ปริมาณการใหอ้าหาร 3 ม้ือ ใหจ้นอิ่ม



กำรใหอ้ำหำร







สถำนท่ีเล้ียงพ่อ-แม่พนัธุ ์



ถงัเล้ียงพ่อ-แม่พนัธุป์ลำ









ท่ีหลบซ่อน



กำรวำงไข่

 ปลาไบคลัเลอรว์างไขต่อนพลบค ่าหรือหลงัตะวนัตกดิน 1 ชัว่โมง 

 ลกัษณะเป็นไขก่ลมใส 

 ประเภทเป็นไขล่อย 

 ปริมาณไขต่อ่ครั้ง 500-2,000 ฟอง 

 ความถี่  ออกตดิตอ่กนัหลายวนั



กำรเก็บไข่ปลำ และกำรฟักไข่ปลำ

 ตรวจเชค็ไขป่ลาที่สวิงที่วางไว ้และควรเกบ็ตอนไขใ่หม่ๆ



กำรฟักไข่ปลำ

 ใชร้ะยะเวลาจากไขพ่ฒันาจนฟกัเป็นตวั 12 ชัว่โมงขึ้นอยูก่บัอุณหภูมิหอ้งที่ฟกั



กำรอนุบำลปลำ ไบคลัเลอร์

 เม่ือลูกปลาไบคลัเลอรฟ์กัออกเป็นตวั ส่ิงส าคญัตอ่การอนุบาลมากที่สุด คือ

คุณภาพน ้าตอ้งน่ิง อุณหภูมิ ความเคม็ และแอมโมเนียไนไตรทต์อ้งไมม่ี

 ปลาแรกฟกัเม่ืออายุได ้48 ชัว่โมง ปากของลูกปลาเร่ิมเปิดและกนิอาหาร

ในทนัที



กำรเตรียมน ้ำส ำหรบักำรอนุบำล 

 ใชแ้พลงกต์อนพืชในกลุม่ของไดอะตอมสนี ้าตาล เชน่ พวกนิชเชยี และสี

เขยีว เชน่ คลอเรลลา่ และโรตเีฟอรข์นาดเลก็สุด เพ่ือเป็นอาหารในระยะ 6 

วนัแรก 

 การตัง้ตน้ของน ้าส าหรบัการอนุบาล ใหน้ ้าออกสนี ้าตาลอมเหลือง วนัที่ 3 

ตอ้งเพิ่มน ้าป 10 เซนตเิมตรตอ่วนั และคอ่ยเพิ่มไปเร่ือยๆทุกวนั ครบ 7 วนั 

เร่ิมถูพ้ืนและดูดตะกอน ลูกปลาจะเร่ิมอยูเ่ป็นกลุม่ๆ บริเวณใกลผ้ิวน ้า 

 ชว่งระยะเวลาการเลี้ยงพยายามท าความสะอาดเมือกที่สายแอรแ์ละหวัทราย

ดว้ยน ้าจืด



โรงอนุบำลลูกปลำ



แพลงกต์อนสีเขียว



แพลงกต์อนสีน ้ำตำล



ถงัอนุบำลสตัวน์ ้ำวยัอ่อน



ลูกปลำอำยุ 2 วนั



ลูกปลำอำยุ 4 วนั



กำรเช็คปริมำณควำมหนำแน่นของลูกปลำ



กำรท ำควำมสะอำดถงัอนุบำล





กำรเติมน ้ำลงถงัอนุบำล



ลูกปลำอำยุ 9 วนั



ลูกปลำอำยุ10 วนั



กำรอนุบำลปลำไบคลัเลอร์

 การเชค็ปริมาณความหนาแน่นของลูกปลา และปริมาณความหนาแน่นของ

อาหาร โดยทัว่ไปท าในเวลากลางวนั

 ลูกปลาไบคลัเลอรก์นิโรตเิฟอร์ 2 วนั – 18 วนั อายุลูกปลา 18 วนั เร่ิม

ใหก้บัอารท์เิมยีร์แรกฟกั + โรตเีฟอร์

 อายุปลา 25 วนั กส็ามารถใหอ้ารท์เิมยีรล์ว้นๆได ้เม่ือปลาอายุ 25 วนั เราก็

สามารถยา้ยปลาเขา้สูร่ะบบกรองมทีี่หลบซอ่นใหป้ลาอยู ่



ลูกปลำอำยุ 18 วนั



ลูกปลำอำยุ 25 วนั



ลูกปลำท่ีเหมือนตวัเต็มวยั



จบกำรน ำเสนอ

สวสัดีครบั






