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คาํนํา 

 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ีไดรั้บงบประมาณประจาํปี 2557 ภายใตย้ทุธศาสตร์ปลา

สวยงามปี 2556-2559 ของกรมประมง เพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิตและการตลาดปลาสวยงาม ภายใต้
โครงการวิจยัปลาทะเลสวยงามชนิดใหม่ โครงการยอ่ยการเพาะพนัธ์ุปลาเฉ่ียวหิน Monodactylus argenteus 
(Linnaeus, 1758) มีจุดประสงคเ์พื่อหาแนวทางการเพาะและอนุบาลปลาเฉ่ียวหิน  

คู่มือการเพาะและอนุบาลปลาเฉ่ียวหินฉบับน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และ
ประสบการณ์ในการเพาะพนัธ์ุปลาเฉ่ียวหิน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง หรือต่อยอดความรู้
สาํหรับการเพาะพนัธ์ุปลาชนิดน้ีต่อไป  
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คู่มือการเพาะและอนุบาลปลาเฉ่ียวหิน 

สามารถ  เดชสถิตย ์
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี 

 
 

1. ชีววทิยา 
 

1.1 การจําแนกทางอนุกรมวธิาน 
 

Kingdom: Animalia  
Phylum: Chordata  

Class: Actinopterygii (ray-finned fishes) 
Order: Perciformes (Perch-likes) 

Family: Monodactylidae (Moonyfishes or fingerfishes) 
Genus: Monodactylus (Greek, monos = one + Greek, daktylos = finger) 

Species: M. argenteus 
 

1.1.1 ช่ือวทิยาศาสตร์    
Monodactylus argenteus  (Linnaeus, 1758)  
 

1.1.2 ช่ือสามัญ   
silver angelfish, silver moony, mono argenteus, silver moonfish, diamondfish, diamond 

moonfish, fingerfish, malayan angel, kitefish 
 

1.1.3 ช่ือภาษาไทย   
เฉ่ียว เฉ่ียวหิน โสร่งแขก นกนางแอ่น ฟิงเกอร์ 

บอร์เนียว หรือ เทวดาบอร์เนียว 
 

1.1.4 ช่ือพ้อง (Synonyms) 
- Chaetodon argenteus Linnaeus, 1758  
- Psettus argenteus (Linnaeus, 1758) 
- Psettus rhombeus (Forsskål, 1775)  
- Scomber rhombeus Forsskål, 1775              ภาพที ่1  ปลาเฉ่ียวหิน  
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1.2 ชีววทิยาและนิเวศวทิยา 
 

1.2.1 ถ่ินอาศัย และการแพร่กระจาย 
ปลาเฉ่ียวหินเป็นปลานํ้ากร่อย (brackish water species) มนัสามารถปรับตวัใหอ้าศยัอยูไ่ดท้ั้งใน

นํ้ าจืดและนํ้ าเค็มระดับนํ้ าทะเล แต่โดยปกติอาศยัอยู่ในเขตป่าชายเลนนํ้ ากร่อย ปากแม่นํ้ า หรือรอยต่อ
ระหวา่งนํ้าจืดและนํ้าเคม็ พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล มกัอาศยัอยูบ่ริเวณผวินํ้าถึงกลางนํ้า เป็นปลาในเขตร้อน  อุณหภูมิ
นํ้า 24°C – 28 °C 

แพร่กระจายอยูท่ ัว่ไปตามชายฝ่ังในเขตมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกตะวนัตก ตั้งแต่ทะเลแดงและ 
แอฟริกาตะวนัออก (Red Sea and East Africa) ทิศตะวนัออกถึงประเทศซามวั (Samoa) ทิศเหนือถึงหมู่
เกาะ Yaeyama (ญ่ีปุ่น) ทิศใตแ้พร่กระจายลงไปถึงหมู่เกาะนิวแคลิโดเนีย (New Caledonia) และประเทศ
ออสเตรเลีย (Fishbase, 2014) ในประเทศไทยกระจายอยูท่ ัว่ไปในเขตนํ้ ากร่อยทั้งฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนั 
พบมากบริเวณอ่าว คลองนํ้ ากร่อยในป่าชายเลน เขตนํ้ าข้ึนนํ้ าลงปากแม่นํ้ า (ท่ีติดต่อกบัทะเล) ในคลองหรือ
แม่นํ้าท่ีเช่ือมต่อกบัทะเล  

อาหารท่ีกินตามธรรมชาติได้แก่แพลงก์ตอน และซากอินทรียต่์าง ๆ โดยปกติตวัเต็มวยัอยู่
รวมกนัเป็นฝูง ในขณะท่ีปลาวยัรุ่นอยู่เด่ียว ๆ หรือฝูงเล็ก ๆ เป็นปลาประจาํถ่ิน (ไม่มีการอพยพ) ถูกจบัได้
ดว้ย แห ไซ ลอบ ชาวประมงสามารถจบัปลาระยะก่อนปลาวยัรุ่นหรือปลาวยัรุ่นระยะแรก ๆ โดยใชส้วิงตกั 
แหล่งทาํประมงไดแ้ก่ คลองนํ้ากร่อยในเขตป่าชายเลน หรือปากแม่นํ้าท่ีเป็นนํ้ากร่อย 

 
1.2.2 ลกัษณะรูปร่าง 
ลาํตวัมีเกลด็ขนาดเล็กสีเงินวาว ครีบหลงั ครีบกน้ และครีบหางสีเหลืองส้มอ่อน ๆ หรือเห็น

เป็นสีเหลืองสม้เฉพาะครีบหลงั  ปลายครีบหลงัและครีบกน้เป็นสีดาํ ปลาวยัรุ่นมีสีเหลืองส้มบริเวณครีบหลงั
เด่นชดั ครีบหูใส ตากลมโต ปากเล็กและมีลกัษณะเฉียง (oblique) ปลาท่ีเขา้สู่วยัรุ่นใหม่ ๆ มีแถบสีดาํพาด
ตามแนวตั้ง 3 แถบ ผา่นบริเวณตา ฐานครีบหู และกลางตวั  ปลาวยัรุ่นเหลือ 2 แถบบริเวณตาและฐานครีบหู 
ส่วนปลาเตม็วยัมกัปรากฏชดัเฉพาะแถบดาํท่ีพาดผา่นบริเวณตา แถบท่ีสองอาจหายไปหรือไม่ชดัเจน ครีบหู
ใส ครีบอกมีลกัษณะเป็นก้านครีบแข็งสั้ นๆ ลาํตวัเป็นรูปเพชรเม่ือมองจากด้านขา้ง ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ 
diamondfish ลาํตวัแบนขา้งมาก  กา้นครีบอ่อนตอนหนา้ของครีบหลงัและครีบกน้เป็นกระโดงสูงจากนั้น
คอดตํ่าลง และยาวไปจนถึงคอดหาง จุดเร่ิมตน้ของครีบหลงัและครีบกน้อยู่บริเวณก่ึงกลางลาํตวั ครีบหาง
ตรงหรือเวา้เขา้ในเลก็นอ้ย (slightly emarginate) ครีบหลงัมีกา้นครีบแขง็ 7-8 กา้น กา้นครีบอ่อน 27-31 กา้น 
ครีบกน้มีกา้นครีบแขง็ 3 กา้น และกา้นครีบอ่อน 26-31 กา้น (Matsuura and Kimura, 2005) 
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1.2.3 การสืบพนัธ์ุ 
ปลาเฉ่ียวหินเร่ิมสืบพนัธ์ุไดเ้ม่ือมีขนาดประมาณ 13 ซม. ขนาดใหญ่สุดมีความยาว 27.0 ซม. 

(SL) แต่ความยาวท่ีพบทัว่ไปประมาณ 12 ซม. (Fishbase, 2014) แหล่งวางไข่ตามธรรมชาติเป็นเขตนํ้ ากร่อย
หรือนํ้าเคม็ จากนั้นปลาวยัรุ่นจะเคล่ือนยา้ยไปอยูใ่นเขตนํ้ากร่อยหรือเขตท่ีนํ้ ามีความเคม็ตํ่าลง  

 

 
 

ภาพที ่2  แผนท่ีแสดงการแพร่กระจายของปลาเฉ่ียวหิน (ท่ีมา : Computer Generated Native Distribution 
Map for Monodactylus argenteus (Silver moony) (modeled future range map based on IPCC A2 
emissions scenario). www.aquamaps.org, version of Aug. 2013. Web. Accessed 29 Aug. 2014.) 

 
 

2. การจัดการพ่อแม่พนัธ์ุและการเพาะพนัธ์ุ 
 

2.1 พ่อแม่พนัธ์ุ 
 

2.1.1 แหล่งพ่อแม่พนัธ์ุ  
พ่อแม่พนัธ์ุปลาเฉ่ียวหินอาจรวบรวมไดจ้ากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ หรือจากโรงเพาะฟัก พ่อแม่

พนัธ์ุธรรมชาติหาซ้ือไดจ้ากชาวประมงท่ีมีอาชีพดกัลอบปลาเก๋า ซ่ึงมกัติดปลาเฉ่ียวหินเป็นผลพลอยได ้หรือ
ไดจ้ากการทอดแห (ตอ้งสัง่ใหช้าวประมงเกบ็รวบรวม เพราะไม่ไดเ้ป็นปลาเป้าหมายในการทาํประมง)  หรือ
หาซ้ือจากกระชงัเล้ียงปลาทะเลของชาวประมงซ่ึงบางฟาร์มเล้ียงปลาเฉ่ียวหินรวมไวก้บัปลาชนิดอ่ืน  
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พอ่แม่พนัธ์ุปลาจากโรงเพาะฟักหรือจากการเพาะเล้ียงยงัมีขอ้จาํกดัเร่ืองการผลิต  แต่ในอนาคต

จะมีบทบาทมากข้ึน เพราะสามารถควบคุมหรือจดัการดา้นพนัธุกรรมไดง่้าย  
 
2.1.2 อายุและขนาดพ่อแม่พนัธ์ุ 
พ่อแม่พนัธ์ุควรมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป หากเป็นปลาธรรมชาติท่ีไม่ทราบอายแุน่ชดั ควรเลือกปลาท่ีมี

ความยาวมากกว่า 13 ซม. (ความยาวเหยยีด, TL, total length) สาํหรับพ่อแม่พนัธ์ุท่ีใชใ้นการเพาะพนัธ์ุของ
โครงการน้ีเป็นปลาสายพนัธ์ุธรรมชาติ (wild type) มีความยาวและนํ้าหนกัดงัน้ี 

- เพศผูมี้ความยาว (TL) 13.5-15.7 ซม. เฉล่ีย 14.8±0.7 ซม.  ความยาวมาตรฐาน (SL, standard 
length) 11.5-13.5 ซม. เฉล่ีย 12.6±0.6 ซม. นํ้าหนกั 80-133 ก. เฉล่ีย 106±17 ก.  

- เพศเมียมีความยาว (TL) 13.9-18.3 ซม. เฉล่ีย 16.1±1.3 ซม.  ความยาวมาตรฐาน (SL, standard 
length) 11.8-15.7 ซม. เฉล่ีย 13.8±1.2 ซม. นํ้าหนกั 85-173 ก. เฉล่ีย 139±30 ก.  
 

2.1.3 การแยกเพศ หรือลกัษณะความแตกต่างของพ่อแม่พนัธ์ุ 
ความแตกต่างระหว่างเพศของปลาเฉ่ียวหินไม่ชดัเจนเม่ือดูจากลกัษณะภายนอกเพียงอยา่งเดียว 

อยา่งไรกต็าม ในฝงูเดียวกนัตวัเมียมกัมีขนาดโตกวา่ปลาตวัผูเ้ลก็นอ้ย วิธีแยกเพศท่ีดีท่ีสุดคือ การทดลองรีดดู
นํ้ าเช้ือของตวัผูใ้นช่วงก่อนหรือระหว่างการวางไข่ ซ่ึงควรตรวจเช็คในช่วงขา้งข้ึนหรือขา้งแรม 2-4 คํ่า 
ทดลองบีบและรีดทอ้งปลาเบา ๆ หากเป็นตวัผูจ้ะมีนํ้ าเช้ือสีขาวขน้คลา้ยนํ้านมไหลออกมา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 ปลาเฉ่ียวหินตวัผูมี้นํ้ าเช้ือไหลออกมาเม่ือรีดท่ีทอ้งเบาๆ (ลูกศรช้ี) 
 

2.1.4 การเลือกพ่อแม่พนัธ์ุเพ่ือใช้ในการเพาะพนัธ์ุ 
เน่ืองจากการเพาะพนัธ์ุปลาเฉ่ียวหินมีวตัถุประสงคเ์พื่อเล้ียงเป็นปลาสวยงาม การเลือกพ่อแม่

พนัธ์ุจึงตอ้งเนน้ดา้นความสวยงามและความแขง็แรงของปลาเป็นหลกั โดยพอ่แม่พนัธ์ุควรมีลกัษณะดงัน้ี 
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- รูปทรงปลาสวยงาม เม่ือมองดา้นขา้งเป็นรูปเพชร (diamond shape strain) หรือมีอตัราส่วน

ความยาวมาตรฐานต่อความกวา้งลาํตวัประมาณ 1.2-1.3 (ภาพท่ี 4) ส่วนอีกสายพนัธ์ุหน่ึงแนวหลงัโคง้ตํ่า 
(lower-back shape strain) ทาํให้ลาํตวัมีลกัษณะเรียวยาวกว่า และมีอตัราส่วนความยาวมาตรฐานต่อความ
กวา้งลาํตวัประมาณ 1.5-1.6 (ภาพท่ี 5) 

- ครีบหลงัมีสีเขม้ โดยเฉพาะสีส้ม อย่างไรก็ตาม หากเป็นปลาอายุมาก ๆ จะไม่มีสีส้มปรากฏ
ใหเ้ห็น ลกัษณะน้ีจึงตอ้งคดัตั้งแต่ปลาวยัรุ่น 

- แถบดาํมีสีดาํชดัเจน หากมีแถบดาํชดัทั้งสองแถบจะดีมาก 
- ครีบใหญ่ สมบูรณ์ ไม่คดงอ 
- เกลด็เป็นมนัวาว 
- ร่ายกายสมบูรณ์สมส่วน ไม่ผอมหรืออว้นเกินไป 
- ท่าทางการวา่ยนํ้าเป็นปกติ หวัไม่เชิดข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  พอ่แม่พนัธ์ุท่ีลาํตวัเป็นรูปเพชร   ภาพที ่5  พอ่แม่พนัธ์ุท่ีมีลาํตวัเรียวยาวกวา่ปกติ  
(diamond shape strain)       (lower-back shape strain) 
 

2.2 บ่อเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุ และระบบการเลีย้ง 
 

บ่อเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุเป็นบ่อคอนกรีตขนาด 3.0 x 4.0 x 1.1 ม.  เป็นบ่อท่ีมีหลงัคา แต่ดา้นขา้งเปิด
โล่ง ใช้ระบบนํ้ าแบบนํ้ าหมุนเวียน อตัราการไหลของนํ้ าเขา้บ่อประมาณ 10 เท่า/วนั (ปริมาตรนํ้ าเขา้ : 
ปริมาตรนํ้าในบ่อ) พร้อมกบัใหอ้ากาศผา่นหวัทราย 4 หวั ตาํแหน่งหวัทรายอยูต่รงขา้มกบัทางนํ้ าออก (ท่อนํ้ า
ลน้) ระบบกรองแบบชีวภาพ (biofilter) ถงักรองเป็นถงัพลาสติกมีปริมาตรนํ้ าประมาณ 1 ลบ.ม. ใชอ้วน
ไนล่อนและหินเป็น (live rock) เป็นวสัดุกรอง เปล่ียนถ่ายนํ้าประมาณเดือนละ 10 % การหมุนเวียนของนํ้ าใช้
ป๊ัมนํ้ าขนาด ¾ น้ิว 1 เคร่ือง สูบนํ้ าจากถงักรองลงสู่บ่อเล้ียง นํ้ าลน้ออกทางท่อนํ้ าลน้ไหลกลบัสู่ถงักรอง 
ปลายท่อนํ้าลน้มีสวิงขนาดตา 200-250 ไมครอน สาํหรับรองรับไข่ปลา  
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ใชว้ิธีทางชีวภาพในการดูแลและบาํบดัของเสียในบ่อ โดยในบ่อพ่อแม่พนัธ์ุใส่ปลาตะกรับจุด 

(spotted scat, Scatophagus argus, ความยาว 5-15 ซม.) ลงไปเล้ียงร่วมดว้ย 5 ตวั เพื่อช่วยกินตะไคร่หรือ
สาหร่ายท่ีเกิดในบ่อ และใส่ปลิงดาํ 5 ตวั เพื่อช่วยกินของเสียหรืออาหารเหลือบริเวณพื้นบ่อ 

 
2.3 นํา้และคุณภาพนํา้ทีใ่ช้ในการเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุ  

 
นํ้ าท่ีใชเ้ป็นนํ้ าทะเลท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีนระดบัความเขม้ขน้ 25-30 ppm คุณภาพนํ้ าท่ี

ตอ้งควบคุมเป็นพิเศษคือความเคม็ ปรับใหอ้ยูใ่นช่วง 30-33 ppt  ความเคม็นํ้ าในบ่อจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจาก
การระเหยของนํ้ า โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนความเคม็จะเพิ่มข้ึนเร็วกว่าปกติ จึงตอ้งตรวจวดัความเคม็ทุก
สัปดาห์ และปรับลดความเค็มดว้ยนํ้ าจืดให้อยู่ในช่วงท่ีตอ้งการ สําหรับค่าคุณภาพนํ้ าอ่ืน ๆ พบว่ามกัไม่มี
ปัญหา ดว้ยวิธีการจดัการดงัท่ีกล่าวมา นํ้ าจะใส และคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของการเพาะเล้ียงสัตว์
นํ้ าชายฝ่ัง คือ  ความเคม็ 30-33 ppt, อุณหภูมิ 25-29 °C, pH 7.5-8.5, ความเป็นด่าง(alkalinity)  80-140 มก./ล. , 
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มากกว่า 4.0 มก./ล., ไนไตรทน์อ้ยกว่า 0.2 มก./ล. และ แอมโมเนียรวม นอ้ย
กวา่ 1.0 มก./ล. ทั้งน้ีบ่อเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งไม่ใชโ้ปรตีมสกิมเมอร์ หรือยวูี 
 
2.4 อาหารและการให้อาหารพ่อแม่พนัธ์ุ 
 

2.4.1 อาหารพ่อแม่พนัธ์ุ 
อาหารสาํหรับพ่อแม่พนัธ์ุตอ้งมีสารอาหารท่ีดี ครบถว้น และเพียงพอสาํหรับการบาํรุงร่างกาย

พ่อแม่ปลา นอกจากนั้นตอ้งส่งเสริมการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะการสร้างไข่ แมว้่ายงัไม่มี
การศึกษาเร่ืองชนิดและระดบัท่ีเหมาะสมของสารอาหารแต่ละชนิด แต่ในการสร้างสูตรอาหารสาํหรับพ่อแม่
พนัธ์ุปลาเฉ่ียวหินไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัอาหารพ่อแม่พนัธ์ุปลาทะเล สารอาหารท่ีเนน้มาก
เป็นพิเศษคือกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูง ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อคุณภาพของไข่และตวัอ่อน ในช่วงแรกของ
การศึกษาใชอ้าหารผสมเปียกในการเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุซ่ึงให้ผลลพัธ์ท่ีดี ต่อมาไดป้รับเปล่ียนเป็นอาหารเม็ด
สําเร็จรูปเพื่อให้ง่ายต่อการจดัการมากข้ึน ซ่ึงไดผ้ลดีเช่นกนั โดยอาหารทั้ง 2 สูตรให้ความสําคญักบักรด
ไขมนัไม่อ่ิมตวัสูงเหมือนกนั 
 

2.4.1.1 สูตรอาหารผสมเปียก มีส่วนผสมดงัน้ี 
  1. กุง้สดสบั 500 ก. 

   2. สาหร่ายสไปรูลิน่า 5 ก. 
   3. นํ้ามนัปลา 5 มล. 



 
8 

 
   4. วิตามินซี 5 ก. 
   5. วิตามินพรีมิกซ์ (วิตามินรวม) 5 ก. 
   6. วิตามินอี 2 แคปซูล (ปริมาณวิตามินอี 200 IU/แคปซูล) 

วิธีการ กุง้สดเลือกใชกุ้ง้ขาว กุง้ตะกาด กุง้แชบ๊วย หรือกุง้กุลาดาํ ปอกเอาเฉพาะเน้ือ ลา้งให้
สะอาด ใชเ้น้ือกุง้สดจาํนวน 500 ก. สับใหล้ะเอียดพอประมาณ ผสมกบัสาหร่ายสไปรูลิน่าแหง้ (เกรดอาหาร
สัตว)์ 5 ก. นํ้ามนัปลา (fish oil) หรือนํ้ ามนัปลาทูน่า 5 มล. วิตามินซี 5 ก. วิตามินพรีมิกซ์สาํหรับสัตวน์ํ้ า 5 ก. 
และ วิตามินอี 2 แคปซูล (เอาเฉพาะของเหลวดา้นในแคปซูล)  ผสมใหเ้ขา้กนั นาํไปใชเ้ป็นอาหารทนัที หรือ
แบ่งใส่กระปุกเลก็ ๆ ใหพ้อดีกบัการใชแ้ต่ละคร้ัง เกบ็ไวใ้นช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ทัว่ไป แต่ไม่ควรเก็บไวน้าน
กวา่ 3 วนั  

 

2.4.1.2 สูตรอาหารเม็ด มีส่วนผสมดงัน้ี 
1. อาหารเมด็แห้งชนิดลอยนํ้ า 500 ก. ใชอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปชนิดลอยนํ้ า (ไฮเกร์ด 

9773) สูตรสาํหรับปลากินเน้ือ ซ่ึงมีโปรตีนไม่นอ้ยกว่า 40 % ไขมนัไม่นอ้ยกว่า 5 % กากไม่มากกว่า 4 % 
และความช้ืนไม่มากกวา่ 12 % ขนาดเมด็อาหารประมาณ 5-6 มม. 

2. วิตามินซี 5 ก.  
   3. วิตามินพรีมิกซ์ 5 ก.  
   4. กรดไขมนัสาํเร็จรูป 5 มล. (DHA Selco®) 
   5. วิตามินอี 2 แคปซูล ( 200 IU/แคปซูล) เอาเฉพาะของเหลวดา้นใน 

วิธีการ นําวิตามินซี 10 ก. วิตามินพรีมิกซ์ 10 ก. วิตามินอี และ กรดไขมนัสําเร็จรูป 5 มล. 
ละลายในนํ้ า 100 มล. ผสมใหล้ะลายเป็นเน้ือเดียวกนั เสร็จแลว้นาํไปคลุกเคลา้ผสมกบัอาหารเมด็ จนกระทัง่
อาหารเมด็ดูดซึมกรดไขมนัและวิตามินเขา้ไปอยูใ่นเมด็อาหาร หลงัจากนั้นจึงนาํไปใหพ้่อแม่พนัธ์ุ หากใชไ้ม่
หมดสามารถเกบ็ไวใ้นช่องแช่แขง็ตูเ้ยน็ได ้1-2 วนั  

 
2.4.2 ความถ่ีและปริมาณการให้อาหาร 
ให้อาหารพ่อแม่พนัธ์ุวนัละ 2 คร้ังในตอนเชา้และเยน็ ประมาณ 3 % ของนํ้ าหนักตวัต่อวนั 

ในทางปฏิบติัตอ้งใหอ้าหารจนปลาเกือบอ่ิมเตม็ท่ีทุกคร้ัง โดยดูจากพฤติกรรมการกินอาหารท่ีชา้ลงจึงหยดุให ้
ไม่ควรใหอ้าหารจนเหลือเพราะจะทาํใหน้ํ้ าเสีย หากมีอาหารเหลือในบ่อควรใชส้วิงชอ้นออกใหห้มด 
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2.5 การเพาะพนัธ์ุ 
 

2.5.1 อตัราส่วนพ่อแม่พนัธ์ุและความหนาแน่น 
การเพาะพนัธ์ุปลาเฉ่ียวหินเป็นแบบหมู่ บ่อคอนกรีตขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ใส่พ่อแม่พนัธ์ุได ้

20-40 ตวั ยงัไม่มีการศึกษาอตัราส่วนพ่อแม่พนัธ์ุท่ีเหมาะสม แต่ท่ีผา่นมาใชอ้ตัราส่วน เพศผู ้ : เพศเมีย 1 : 1 
ถึง 1 : 2 ไข่ท่ีรวบรวมไดมี้อตัราการผสมตั้งแต่ 10-100 % จากการสังเกตพบว่า วนัท่ีปลาใหไ้ข่มากอตัราการ
ผสมสูง ส่วนวนัท่ีไข่นอ้ยมกัมีอตัราการผสมตํ่า  

 
2.5.2 การวางไข่ 
เล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุให้วางไข่ผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ ไม่ใชฮ้อร์โมนในการเร่งหรือควบคุมการ

วางไข่ แต่เล้ียงโดยใชห้ลกัการว่า เล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุให้สมบูรณ์และมีความสุข โดยเล้ียงไม่หนาแน่นเกินไป 
หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีทาํให้ปลาเครียด ควบคุมนํ้ าให้สะอาด อาหารท่ีให้ตอ้งมีคุณค่าทางสารอาหารท่ี
เหมาะสมและปริมาณเพียงพอ นอกจากนั้น ตอ้งสนบัสนุนการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพของพอ่แม่พนัธ์ุ 

ปลาเฉ่ียวหินมีการสืบพนัธ์ุแบบปลาปกติทัว่ไป คือมีเพศแยกกนั (bisexual reproduction) ยงัไม่
มีรายงานเร่ืองการเปล่ียนเพศ ปลาออกลูกเป็นไข่ โดยไข่และอสุจิผสมกนัภายนอกตวัปลา ปลาเฉ่ียวหินมี
พฤติกรรมการสืบพนัธ์ุวางไข่แบบเป็นฝูง (myxogamous) แต่ละฝูงมีตวัผูแ้ละตวัเมียหลายตวั เม่ือถึงเวลา
วางไข่ ปลาตวัเมียจะปล่อยไข่ให้กระจายออกสู่มวลนํ้ า ปลาตวัผูก้็ปล่อยนํ้ าเช้ือเขา้ไปผสม (scatterers) ปกติ
ปลาวางไข่ตอนกลางคืนตั้งแต่เวลา 20.00-01.00 น. วางไข่ไดต้ลอดทั้งปี ความสมัพนัธ์ระหวา่งวนัท่ีวางไข่กบั
ขา้งข้ึนขา้งแรมหรือนํ้ าเกิดนํ้ าตายไม่เด่นชดั ไข่ปลาเฉ่ียวหินเป็นไข่ลอย (floating egg, pelagic egg) ขนาด  
0.83±0.03 มม. ลกัษณะ กลม ใส มีหยดนํ้ ามนั 1 หยด จากการศึกษาการวางไข่ของปลาพบว่า  แม่ปลาแต่ละ
ตวัวางไข่ได ้8,000-10,000 ฟอง/เดือน ความถ่ีการวางไข่ของฝูงประมาณ 10-15 คร้ัง/เดือน อตัราการฟัก 
14-96 % เฉล่ีย 66±17 % พอ่แม่ปลาไม่ดูแลไข่ ไข่และปลาวยัอ่อนระยะแรกมีลกัษณะเป็นแพลงกต์อน  

 
2.5.3 การรวบรวมและฟักไข่ปลา 
เน่ืองจากใชร้ะบบนํ้ าหมุนเวียนในการเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุ ไข่ท่ีไดรั้บการผสมจะลอยสู่ผิวนํ้ าและ

ไหลออกทางท่อนํ้ าลน้ไปยงัถงับาํบดั ท่ีปลายท่อนํ้ าลน้ ก่อนนํ้ าไหลลงถงับาํบดัมีสวิงทาํจากผา้กรองขนาด
ตา 200-250 ไมครอนสาํหรับกรองดกัไข่ปลา ทุกวนัในตอนเชา้ทาํการตรวจเช็คว่ามีไข่ปลาในสวิงหรือไม่ 
หากมีไข่ปลากต็กัรวบรวมใส่กะละมงัหรือถงัพลาสติกเลก็ๆ ( ความจุ 10-15 ลิตร) ปล่อยใหน้ํ้ าน่ิง ไข่ท่ีไดรั้บ
การผสมและพฒันาดีจะลอยอยูท่ี่ผวินํ้ า ส่วนไข่เสียและตะกอนจมลงสู่กน้ถงั ใชส้ายยางเส้นเลก็ ๆ ดูดไข่เสีย
และตะกอนออกดว้ยวิธีกาลกันํ้ า จากนั้นนาํไข่ดีไปฟักในถงัพลาสติกขนาด 10-15 ลิตร ความหนาแน่นใน
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การฟักไข่ 2,000-3,000 ฟอง/ลิตร ให้อากาศผา่นหัวทรายเบา ๆ (0.3-0.4 ล./นาที)  ไข่ฟักเป็นตวัในตอนเยน็
ของวนัเดียวกนั วนัรุ่งข้ึนทาํการสุ่มนบัจาํนวนและยา้ยลูกปลาลงบ่ออนุบาล 

จากการทดลองฟักไข่ปลาเฉ่ียวหินท่ีความเคม็ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ppt พบว่า มีอตัรา
การฟักของไข่ 0±0, 0±0, 7±1, 72±2, 90±3, 87±3 และ 90±2 % ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ท่ี
ระดบัความเคม็ 20, 25 และ 30 ppt อตัราการฟักไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) ดงันั้นนํ้ าท่ี
ใชฟั้กไข่ปลาควรมีความเคม็ 20-30 ppt และเท่ากบัความเคม็นํ้าท่ีใชใ้นการอนุบาล 

 

ตารางที ่1  อตัราการฟักของไข่ปลาเฉ่ียวหินในนํ้าความเคม็ระดบัต่าง ๆ  
 

ความเคม็ (ppt) อตัราการฟัก (%±sd) 
0 0±0a 
5 0±0a 
10 7±1b 
15 72±2c 
20 90±3d 
25 87±3d 
30 90±2d 

 

หมายเหตุ  ค่าอตัราการฟักท่ีมีอกัษรกาํกบัเหมือนกนัแสดงวา่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) 
 
2.6 การพฒันาของไข่และปลาวยัอ่อน 
 

ปลาวางไข่ช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 01.00 น. มีลกัษณะเป็นไข่ลอยขนาด 0.83±0.03 
มม. ลกัษณะกลมและใส มีหยดนํ้ ามนั 1 หยด (ภาพท่ี 6) ไข่ฟักเป็นตวัในตอนเยน็ของวนัรุ่งข้ึน ระยะเวลาใน
การฟักเป็นตวัประมาณ 18 ชม. หลงัการวางไข่ ท่ีอุณหภูมิ 26-28 °C และความเคม็ 30 ppt  

ปลาแรกฟักมีความยาว (total length) 0.18±0.00 ซม. ดาํรงชีวิตแบบแพลงกต์อน หากนํ้ าน่ิงจะ
ลอยข้ึนสู่ผวินํ้ าเน่ืองจากมีหยดไขมนัขนาดใหญ่ ลาํตวัใส ตายงัไม่พฒันาและปากยงัไม่เปิด (ภาพท่ี 8) 

อาย ุ1 วนั มีความยาว 0.24±0.01 ซม. เร่ิมมีจุดสีท่ีลาํตวั ตาและระบบทางเดินอาหารยงัพฒันาไม่
ดี ยงัดาํรงชีวิตแบบแพลงกต์อน ปากเร่ิมเปิดเม่ืออายปุระมาณ 30 ชม. หลงัฟัก 

อาย ุ2 วนั มีความยาว 0.25±0.01 ซม. ว่ายนํ้ าไดค่้อนขา้งดี ตาพฒันาดี มองเห็นตาเป็นสีดาํ เร่ิม
กินอาหารไดต้ั้งแต่เชา้ หรือมีอายปุระมาณ 40 ชม. หลงัการฟักเป็นตวั (ภาพท่ี 9) ขนาดของโรติเฟอร์ท่ีพบใน
กระเพาะอาหารเม่ือปลาเร่ิมกินอาหารมีความยาวประมาณ 110 ไมครอน 

อาย ุ5 วนั มีความยาว 0.38±0.01 ซม. ตวัเป็นสีดาํ คอดหางและหางใส (ภาพท่ี 10) 
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อายุ 10 วนั มีความยาว 0.44±0.02 ซม. เม่ือมองดว้ยตาเปล่าเห็นลาํตวัเป็นสีดาํ ในขณะท่ีปาก 

ผนงัทอ้ง คอดหาง และหางใสโปร่งแสง ลาํตวักวา้งข้ึน ครีบอก (pelvic fins) มีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัขนาด
ร่างกาย (ภาพท่ี 11) 

อาย ุ20 วนั มีความยาว 0.77±0.11 ซม. สีบริเวณลาํตวัโดยรวมเห็นเป็นสีดาํ ครีบหลงั คอดหาง
และครีบกน้มีสีสม้เหลือง หางใส (ภาพท่ี 12) ครีบอกมีขนาดใหญ่มากเม่ือเทียบกบัขนาดลาํตวั จากการสงัเกต
พฤติกรรมของปลาพบวา่ ตั้งแต่เร่ิมวา่ยนํ้าจนถึงอาย ุ20 วนั ปลาวา่ยนํ้าลอยตวัอยูเ่ด่ียว ๆ กระจายอยูท่ ัว่บ่อ ไม่
มีการวา่ยรวมฝงู  

อาย ุ30 วนั มีความยาว 1.46±0.09 ซม. ปลาบางส่วนมีการเปล่ียนสีบนลาํตวัเป็นสีขาวเงินคลา้ย
ปลาเตม็วยั แถบดาํบนลาํตวัมี 3 แถบพาดผา่นจากบนลงล่าง แถบแรกผา่นบริเวณตา แถบท่ี 2 ผา่นบริเวณฐาน
ครีบหู และแถบท่ี 3 ผา่นบริเวณกลางลาํตวัเร่ิมจากฐานครีบหลงัตอนหนา้ลงไปจดกบัฐานครีบกน้ตอนหนา้ 
(ภาพท่ี 13) ระยะน้ีปลาเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากเดิมท่ีว่ายนํ้ าอยูก่นักระจดักระจาย เปล่ียนเป็นว่ายตาม
กนัเป็นฝงู ๆ 

อาย ุ40 วนั มีความยาว 1.75±0.15 ซม. ลาํตวัมีสีคลา้ยตวัเตม็วยั แต่อาจเปล่ียนเป็นสีเทาเงินเม่ือ
เครียดหรือถูกรบกวน ครีบหลงัมีสีส้มแดงหรือเหลืองส้ม ครีบหางขาวใส แถบดาํบนลาํตวัมี 3 แถบ (ภาพท่ี 
14) ปลามีพฤติกรรมวา่ยนํ้าเป็นฝงูอยา่งชดัเจน  

อาย ุ60 วนั มีความยาว 4.41±0.17 ซม. มีสีเหมือนกบัตวัเตม็วยั คือ ลาํตวัตอนล่างมีสีเงินแวววาว 
ส่วนตอนบนมีสีคลํ้ากว่าเลก็นอ้ย ครีบหลงัตอนบนสีส้มแดง ส่วนแนวฐานครีบเป็นสีเหลืองส้ม หรือเหลือง
อ่อน แถบสีดาํเหลือ 2 แถบ โดยแถบกลางตวัหายไป เหลือเฉพาะแถบแรกท่ีพาดผา่นบริเวณตา และแถบท่ี 2 
พาดผา่นฐานครีบหู หรือหลงัแผน่ปิดเหงือก โดยแถบสีดาํแถบท่ีสองน้ีเป็นแนวยาวต่อกนัตั้งแต่ปลายสุดของ
ครีบหลงัจนถึงปลายสุดของครีบกน้ (ภาพท่ี 15) 

 
 

3. การอนุบาล 

 

3.1 บ่ออนุบาล ระบบนํา้ และ ระบบลม 
 

บ่อสําหรับการอนุบาลปลาเฉ่ียวหินท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ีใชบ่้อคอนกรีต
ขนาด 2.0 x 2.5 x 1.0 ม. (กวา้ง x ยาว x สูง) ปริมาตรภายในประมาณ 4 ลบ.ม. เป็นบ่อโล่ง ไม่มีระบบกรอง 
ท่อนํ้าเขา้ขนาด 1 น้ิว ท่อระบายนํ้าออก 2 น้ิว ใหอ้ากาศผา่นหวัทราย 4 หวั ใชร้ะบบเปิดในการอนุบาล  
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ภาพที ่6  ไข่ปลาเฉ่ียวหินขนาด 0.83±0.03 มม.  ภาพที ่7  ปลาเฉ่ียวหินกาํลงัฟักออกจากไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8  ระยะแรกฟักความยาว 0.18 ซม.   ภาพที ่9  ระยะเร่ิมกินอาหารอาย ุ40 ชม. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10  อาย ุ5 วนั     ภาพที ่11  อาย ุ10 วนั 
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ภาพที ่12  อาย ุ20 วนั                             ภาพที ่13  อาย ุ30 วนั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่14  อาย ุ40 วนั มีแถบดาํ 3 แถบ เขา้ระยะวยัรุ่น ภาพที ่15  อาย ุ60 วนั มีแถบดาํ 2 แถบ  
 

 

 
 

ภาพที ่16  กราฟแสดงการเติบโตของปลาเฉ่ียวหินอายแุรกฟักถึง 60 วนัท่ีเพาะเล้ียงในโรงเพาะฟัก 
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3.2 นํา้และการเตรียมนํา้  
 

นํ้าท่ีใชใ้นการอนุบาล เป็นนํ้ าทะเลท่ีผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีนเช่นเดียวกบันํ้ าท่ีใชเ้ล้ียงพ่อแม่
พนัธ์ุ ความเคม็ 30-33 พีพีที (หรือตามความเคม็ของนํ้าทะเลท่ีสูบมาได)้  
 
3.3 ความหนาแน่นในการอนุบาล 
 

อาย ุ1-15 วนั ความหนาแน่นไม่เกิน 10 ตวั/ลิตร หรือไม่เกิน 40,000 ตวั/บ่อ 4 ลบ.ม. 
อาย ุ15-25 วนั ความหนาแน่นไม่เกิน 3 ตวั/ลิตร หรือไม่เกิน 12,000 ตวั/บ่อ 4 ลบ.ม.  
อาย ุ25-35 วนั ความหนาแน่นไม่เกิน 1.5 ตวั/ลิตร หรือไม่เกิน 6,000 ตวั/บ่อ 4 ลบ.ม.  

  
3.4 อาหารและการให้อาหาร 
 

อาย ุ2-20 วนั ใหโ้รติเฟอร์เป็นอาหาร โดยใส่โรติเฟอร์ใหมี้ความหนาแน่น 5-25 ตวั/มล. ใหว้นั
ละ 1-2 คร้ัง ข้ึนอยูก่บัปริมาณความตอ้งการของปลาและจาํนวนโรติเฟอร์ท่ียงัเหลือ โดยหลกัสาํคญัคือ ตอ้งมี
โรติเฟอร์อยา่งเพียงพอสาํหรับลูกปลาตลอดเวลา โรติเฟอร์ท่ีใชเ้ป็นสายพนัธ์ุทัว่ไปท่ีใชก้นัในประเทศไทย มี
ความยาว 100-250 ไมครอน ไดจ้ากการเล้ียงโดยใชค้ลอเรลลา (นํ้ าเขียว) เป็นอาหาร ซ่ึงทาํให้โรติเฟอร์มี 
HUFA สูง และไม่จาํเป็นตอ้งเสริมกรดไขมนัในโรติเฟอร์ ในบ่ออนุบาลตอ้งใส่คลอเรลลาลงไปใหเ้พียงพอ
ต่อความตอ้งการกินของโรติเฟอร์ เพื่อใหโ้รติเฟอร์มีคุณค่าทางโภชนาการท่ีดีตลอดเวลา  

อาย ุ10-40 วนั ใหน้อเพลียสอาร์ทีเมียวนัละ 4 คร้ัง ประมาณ 09.00, 11.30, 14.00 และ 16.30 น.   
นอเพลียสอาร์ทีเมียไดจ้ากการฟักไข่อาร์ทีเมียเป็นเวลาประมาณ 24 ชม. หลงัจากนั้นแยกเปลือกไข่ออก แบ่ง
ส่วนหน่ึงให้ปลากินทนัที สําหรับส่วนท่ีจะให้ในม้ือต่อ ๆ ไป นาํไปเสริมกรดไขมนั(เอ็นริช)โดยใช้กรด
ไขมนัสาํเร็จรูป DHA Selco® ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 50 ppm เม่ือถึงม้ืออาหารถดัไปก็แบ่งส่วนท่ีตอ้งการ
ออกมา กรองเอาเฉพาะตวัอาร์ทีเมีย ลา้งใหส้ะอาด และนาํไปใชเ้ล้ียงลูกปลา  

อาย ุ25-40 วนั ใหอ้าหารสาํเร็จรูปแบบเกลด็ (ชนิดจมนํ้ า) ขนาด 300-500 ไมครอน (NRD 3/5, 
INVE) คุณค่าทางโภชนาการตามฉลาก มีโปรตีนมากกว่า 55 % ไขมนัมากกว่า 9 % กากอาหารนอ้ยกว่า 
1.9 %  และความช้ืนนอ้ยกว่า 8 % ในระยะน้ีปลายงัไม่คุน้เคยกบัการกินอาหารสาํเร็จรูป จึงตอ้งค่อย ๆ ฝึก 
โดยให้อาหารคร้ังละนอ้ย ๆ แต่บ่อยคร้ัง โดยค่อย ๆ โรยอาหารใกล ้ๆ กบัผิวนํ้ า เพื่อให้อาหารลอยอยู่ผิวนํ้ า
ไดด้ว้ยแรงตึงผวิ (เป็นอาหารเกลด็จม) ฝึกใหป้ลากินอาหารคร่ึงชัว่โมงก่อนใหอ้าร์ทีเมียแต่ละม้ือ เพิ่มปริมาณ
อาหารตามความตอ้งการของปลา 
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อาย ุ40-50 วนั ใหอ้าหารสาํเร็จรูปแบบเกลด็ (ชนิดจมนํ้ า)  ขนาด 500-800 ไมครอน (NRD 5/8) 

คุณค่าทางโภชนาการตามฉลาก มีโปรตีนมากกว่า 55 % ไขมนัมากกว่า 9 % กากอาหารนอ้ยกว่า 1.9 %  และ
ความช้ืนนอ้ยกวา่ 8 % หากยงัใหอ้าร์ทีเมียควรใหป้ลากินอาหารเมด็ก่อนการใหอ้าร์ทีเมียประมาณคร่ึงชัว่โมง 
เม่ือหยดุใหอ้าร์ทีเมียแลว้ ควรใหอ้าหารสาํเร็จรูปวนัละ 5-6 ม้ือ ปรับเปล่ียนปริมาณอาหารตามความตอ้งการ
ของปลา 

อาย ุ50-60 วนั ใหอ้าหารสาํเร็จรูปแบบเมด็กลม (ชนิดจมนํ้าชา้) ขนาด 800 ไมครอน (NRD G8) 
คุณค่าทางโภชนาการตามฉลาก มีโปรตีนมากกว่า 55 % ไขมนัมากกว่า 9 % กากอาหารนอ้ยกว่า 1.9 % และ
ความช้ืนนอ้ยกวา่ 8 % ใหว้นัละ 3-4 คร้ัง แต่ละคร้ังใหจ้นปลาอ่ิม 

 
3.5 อตัรารอด 
 

อตัรารอดช่วงอาย ุ1-15 วนั ประมาณ 50-70 % อตัรารอดช่วงอาย ุ15-30 วนั ประมาณ 70-90 % 
และ อตัรารอดช่วง 30-60 วนั ประมาณ 80-95 %  

การตายในช่วง 5 วนัแรกของการอนุบาลมกัเกิดจากการตายของลูกปลาท่ีไม่แขง็แรง หรือไม่
กินอาหาร ทาํใหเ้กิดการอดอาหารจนตาย การตายช่วง 15-30 วนั มกัเกิดกบัปลากลุ่มท่ีโตชา้มากๆ  ทาํใหโ้ดน
ปลาตวัอ่ืนไล่กดั หรือตายเน่ืองจากเหตุอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ทราบแน่ชดั แต่ปลากลุ่มแคระแกร็นน้ีจะค่อยๆ หายไป 
ปลามีการตายนอ้ยมากหลงัอาย ุ30 วนั ยกเวน้การตายท่ีเกิดจากการระบาดของโรค โรคท่ีเกิดบ่อยและทาํให้
ปลาตายเป็นจาํนวนมากคือ โรคโอโอดิเนียม (หรือโรคสนิมเหลก็) 
 
3.6 แนวปฏิบัติในการอนุบาล 
 

1. เม่ือรวบรวมไข่ปลาไดแ้ลว้ แยกไข่เสียและส่ิงสกปรกออก ฟักไข่ในถงัขนาด 10-15 ล. พร้อม
กบัใหอ้ากาศผา่นหวัทรายเบา ๆ 1 หวั (0.3-0.4 ล./นาที) ไข่จะฟักเป็นตวัในตอนเยน็ของวนัเดียวกนั 

2. เชา้วนัถดัไป (วนัท่ี 1) เตรียมนํ้ าในบ่ออนุบาล โดยเติมนํ้ าเค็มท่ีผ่านการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน
ผา่นถุงกรอง (5 ไมครอน) ใส่นํ้าประมาณ 2,000 ล. เหลือปริมาตรวา่งไวส้าํหรับเติมคลอเรลลาในแต่ละวนัอีก
ประมาณ 2,000 ล. ให้อากาศผา่นหัวทราย 4 หัว ความแรงลมปานกลาง (ประมาณ 0.5-1.0 ล./นาที/หัวทราย  
1 หวั) วางหวัทรายในตาํแหน่งท่ีทาํใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของมวลนํ้ าในบ่อ ในทางปฏิบติั วางหวัทรายทั้ง 4 หวั
เรียงชิดกนั ตาํแหน่งหวัทรายอยูติ่ดผนงับ่อดา้นกวา้งใกลก้บัมุมบ่อมุมใดมุมหน่ึง ห่างจากมุมบ่อประมาณ 10-
15 ซม. เม่ือเปิดลมจะเกิดแรงดนัทาํใหน้ํ้ าในบ่อเคล่ือนท่ีเป็นวงในแนวราบ 

3. สุ่มนบัลูกปลาอาย ุ1 วนั แลว้ยา้ยลงบ่ออนุบาล บ่อขนาด 4 ตนั ใส่ลูกปลา 20,000-40,000 ตวั 
ใส่โรติเฟอร์ให้ไดค้วามหนาแน่นประมาณ 5 ตวั/มล. และใส่คลอเรลลาให้ไดค้วามหนาแน่นประมาณ 0.5 



 
16 

 
ลา้นเซลล/์มล. การใส่โรติเฟอร์ล่วงหนา้ 1 วนัก่อนการกินอาหาร ทาํให้ในถดัไปซ่ึงปลาเร่ิมกินอาหารจะมี
โรติเฟอร์ระยะแรกฟักจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดปากของลูกปลา หากตอ้งการใส่อาหาร
ในวนัแรกของการกินอาหาร อาจใชก้ารคดักรองโรติเฟอร์ท่ีผ่านผา้กรองขนาดตา 100 ไมครอนเป็นอาหาร
ของลูกปลาในวนัแรกกินอาหาร ส่วนวนัถดั ๆ ไปใชโ้รติเฟอร์ไดทุ้กขนาด 

4. วนัท่ี 2 เพิ่มโรติเฟอร์ให้ไดค้วามหนาแน่น 15-20 ตวั/มล. และใส่คลอเรลลาให้หนาแน่น 
1.5-2.0 ลา้นเซลล์/มล. (โรติเฟอร์ 1 ตวั ต่อ คลอเรลลา 100,000 เซลล์ โดยประมาณ) โดยปกติตอ้งเติม
คลอเรลลาวนัละ 200-300 ล./บ่อ ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของคลอเรลลาท่ีเพาะเล้ียงได ้

5. ช่วงวนัท่ี 3-8 โดยปกติจะเติมเฉพาะคลอเรลลา เน่ืองจากโรติเฟอร์ยงัคงพอเพียงสาํหรับปลา 
ควรใส่คลอเรลลาให้เพียงพอกบัความตอ้งการของโรติเฟอร์ หากพบว่าคลอเรลลาเหลือนอ้ย (นํ้ าใส) ให้ใส่
เพิ่มทนัที ทั้งน้ีเพื่อให้โรติเฟอร์มีอาหารกินตลอดเวลา ทาํให้คุณค่าทางสารอาหารของโรติเฟอร์โดยเฉพาะ 
HUFA ดีอยูเ่สมอ ซ่ึงมีผลอย่างมากต่อความแขง็แรงของปลา วนัท่ี 5 เพิ่มความแรงของลมให้ค่อนขา้งแรง 
(ประมาณ 4-5 ล./นาที) 

6. หากความหนาแน่นโรติเฟอร์ลดตํ่ากว่า 5 ตวั/มล. ให้ใส่โรติเฟอร์เพิ่ม โดยตอ้งเพิ่มจนมาก
เกินพอกบัความตอ้งการของลูกปลาในแต่ละวนั (เม่ือถึงเชา้วนัรุ่นข้ึน ยงัคงมีโรติเฟอร์เหลือในบ่อ) ลูกปลา
อายุ 10 วนัข้ึนไปความตอ้งการโรติเฟอร์ต่อวนัจะเพิ่มแบบกา้วกระโดด เน่ืองจากเป็นปลาท่ีกินเก่ง โตเร็ว 
หากให้อาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของปลา จะทาํให้ปลาโตชา้ ไม่แขง็แรง และมีขนาดท่ีแตกต่างกนั
มาก (แตกไซด)์  

7. หากเติมคลอเรลลาจนเตม็ความจุบ่อแลว้ ใหดู้ดนํ้าในบ่อออกเท่ากบัปริมาตรคลอเรลลาท่ีตอ้ง
เติม  

8. วันท่ี 10 เ ร่ิมให้กินนอเพลียสอาร์ทีเมีย แต่ยงัต้องใส่โรติเฟอร์ให้มีในบ่อตลอดเวลา
เหมือนเดิม เพิ่มปริมาณอาร์ทีเมียในแต่ละวนัตามความตอ้งการของปลา ตั้งแต่วนัท่ี 10 เป็นตน้ไป เปิดลมให้
แรง ประมาณ 10 ล./นาที  

9. วนัท่ี 15 ยา้ยบ่ออนุบาล ก่อนการยา้ยบ่อควรดูดตะกอนพื้นบ่อเสียก่อน ปิดลมหัวทราย 5-10 
นาทีก่อนดูดตะกอนพ้ืนบ่อ การปิดลมทาํให้ลูกปลาลอยสู่ผิวนํ้ า ง่ายต่อการดูดตะกอนด้วยวิธีกาลักนํ้ า 
หลงัจากดูดตะกอน ลดนํ้ าให้เหลือความลึก 15-20 ซม. ชอ้นลูกปลาดว้ยสวิงแลว้ตกัลูกปลาพร้อมนํ้ าดว้ยขนั 
เพื่อยา้ยไปอนุบาลบ่ออ่ืน ในการชอ้นรวบรวมลูกปลาตอ้งให้ลูกปลาอยู่ในนํ้ าตลอดเวลาเพื่อป้องกนัความ
บอบชํ้า ลดความหนาแน่นในการอนุบาลเหลือประมาณ 3 ตวั/ล. หรือ 12,000 ตวั/บ่อ 4 ลบ.ม.  

10. ช่วงวนัท่ี 15-20 ยงัคงใส่โรติเฟอร์และคลอเรลลาเหมือนเดิมแต่เพิ่มปริมาณอาร์ทีเมียให้
พอเพียงกบัความตอ้งการของปลา 

11. วนัท่ี 20 ดูดตะกอนพื้นบ่อ และเปล่ียนถ่ายนํ้า 50-80 %  
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12. วนัท่ี 20-30 ให้อาร์ทีเมียเป็นอาหารหลกั ใส่คลอเรลลาให้มีความหนาแน่น 0.3-0.5 

ลา้นเซลล/์มล.   
13. วนัท่ี 25 ดูดตะกอนและยา้ยบ่อ พร้อมกบัลดความหนาแน่นเหลือ 1.5 ตวั/ล. เร่ิมฝึกให้กิน

อาหารเมด็สาํเร็จรูปขนาดเลก็ (300-500 ไมครอน) ก่อนการใหอ้าร์ทีเมีย 
14. วนัท่ี 30 ดูดตะกอนและเปล่ียนถ่ายนํ้ า 80 % เร่ิมลดปริมาณอาร์ทีเมีย และเนน้การใหอ้าหาร

สาํเร็จรูปมากข้ึน โดยให้อาร์ทีเมียเพียง 1-2 ม้ือ/วนั (หลงัการให้อาหารเม็ด) เม่ือปลากินอาหารเม็ดดีข้ึน ลด
การใหอ้าร์ทีเมียลงเหลือเพียงม้ือเยน็ม้ือเดียว 

15. วนัท่ี 35 ข้ึนไป ควรดูดตะกอนและถ่ายนํ้าทุก 1-2 วนั คร้ังละ 80-90 %  
16. อาย ุ40 วนั ไดข้นาดท่ีเหมาะสมในการนาํไปเล้ียงต่อในกระชงั  
 
 

4. การเลีย้งในกระชังให้ได้ขนาดตลาด 
 
4.1 กระชัง 
 

กระชงัท่ีเล้ียงควรทาํจากเน้ืออวนไม่มีปม แต่อวนมีปมก็สามารถใชไ้ด ้ขนาดตาเหยียดไม่ควร
เกิน 1 ซม. หรือเลือกขนาดตาใหเ้หมาะกบัขนาดปลา ขนาดกระชงักวา้ง 2 ม. ยาว 2-3 ม. ลึก 1.5-2.0 ม.  
 
4.2 ความหนาแน่น 
 

ขนาดปลาที่เร่ิมเล้ียง อาย ุ40-45 วนั ซ่ึงมีความยาวประมาณ 1.7-2.0 ซม. นํ้ าหนกัประมาณ 
0.25-0.35 ก. ความหนาแน่นในการเล้ียงประมาณ 500 ตวั/ลบ.ม.  
 
4.3 อาหารและการให้อาหาร 
 

อาหารท่ีใชเ้ล้ียงไดแ้ก่ อาร์ทีเมียตวัเตม็วยั หรืออาหารเมด็สาํเร็จรูป  
อาร์ทีเมียตวัเตม็วยั อาจเป็นแบบแช่แขง็หรือมีชีวิตก็ได ้แบบแช่แขง็มีคุณค่าทางอาหารนอ้ยกว่า

แต่ง่ายต่อการขนส่งและเก็บรักษา แหล่งผลิตอาร์ทีเมียตวัเต็มวยัไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี และสมุทรสงคราม 
ราคาหนา้ฟาร์มประมาณ 40-70 บาท/กก. 

อาหารเมด็สาํเร็จรูป ระยะ 5-10 วนัแรกใชข้นาด 500-800 ไมครอน เม่ือปลาโตข้ึนเปล่ียนเป็น
อาหารขนาด 800 ไมครอน และ 1,200 ไมครอน ตามลาํดบั พิจารณาจากขนาดปากของปลา ควรเลือกอาหาร
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ชนิดท่ีมีโปรตีนสูงกวา่ 30 % อยา่งไรกต็ามตอ้งพิจารณาราคาของอาหารดว้ย เพื่อใหต้น้ทุนอาหารตํ่าท่ีสุด แต่
ในขณะเดียวกนั ตอ้งให้ปลาโตดีและมีสุขภาพดี อาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด เช่น อาหาร
สาํหรับปลาทะเลกินเน้ือ อาหารกบ อาหารปลาดุกวยัอ่อนหรือปลาดุกเลก็ หากหาซ้ืออาหารเมด็เลก็ไม่ได ้ให้
นาํอาหารเมด็ใหญ่มาแช่นํ้าใหน่ิ้ม แลว้ขยี้ผา่นตาข่ายกใ็ชไ้ดผ้ลดี  

ให้อาหารวนัละ 3-4 คร้ัง และให้จนปลาอ่ิมทุกคร้ัง ใชเ้วลาเล้ียง 15-20 วนั ปลาโตไดถึ้งขนาด
ตลาด มีความยาวประมาณ 4.0-4.5 ซม. และนํ้าหนกั 2.0-3.0 ก. อตัรารอดประมาณ 70-95 %  
 
4.4 ต้นทุนอาหาร 
 

จากการศึกษาตน้ทุนอาหารในการขุนเล้ียงในกระชงัจนถึงขนาดตลาด โดยใชอ้าหาร 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ อาร์ทีเมียแช่แขง็ และอาหารเมด็สาํเร็จรูป พบว่า การใชอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปทาํใหต้น้ทุนอาหารต่อตวั
ตํ่ากว่าการใชอ้าร์ทีเมียแช่แข็ง ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตและอตัรารอดดีกว่าการใชอ้าร์ทีเมียแช่แข็งอีกดว้ย 
(ชนกพร และคณะ, 2556) ตน้ทุนอาหารเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารเมด็ประมาณ 0.5-1.0 บาท/ตวั เม่ือใชอ้าหารท่ีมี
โปรตีน 55 % (ราคาอาหาร 350 บาท/กก.) ในขณะท่ีการเล้ียงดว้ยอาร์ทีเมียแช่แขง็มีตน้ทุน 1.5-2.0 บาท/ตวั 
(ราคาอาร์ทีเมียแช่แข็งรวมค่าขนส่ง 70 บาท/กก. ) การเลือกใช้อาหารเม็ดท่ีมีโปรตีนสูงและราคาถูกจะ
สามารถลดตน้ทุนการเล้ียงลงไดอี้ก ส่วนการใชอ้าร์ทีเมียแช่แขง็ หากอยูใ่กลแ้หล่งผลิต จะทาํใหต้น้ทุนตํ่าลง
เพราะตน้ทุนการขนส่งลดลง อย่างไรก็ตาม อาหารเม็ดสําเร็จรูปเป็นตวัเลือกท่ีดีกว่าทั้งดา้นตน้ทุน ความ
สะดวกในการใช ้และการเกบ็รักษา 
 
4.5 ข้อมูลงานทดลองทีเ่กีย่วข้องกบัการเลีย้งปลาเฉ่ียวหินวยัรุ่น 

อาคม (2546) ทดลองเล้ียงปลาเฉ่ียวหินในตูก้ระจกดว้ยอาหาร 3 ชนิด ไดแ้ก่  
1)  เน้ือปลาสดบด โปรตีน  18 % (นํ้ าหนกัเปียก) ไขมนั 1.3 % (นํ้ าหนกัเปียก) และ 
ความช้ืน 67.5 % 
2) อาหารปลาสวยงาม(ซากรุะ) โปรตีน 46 % ไขมนั 6 % 
3) อาหารเมด็สาํเร็จรูปสาํหรับปลาทะเล (ไฮเกร์ด) โปรตีน 41 % ไขมนั 6 % 

ปลาเร่ิมทดลองมีความยาวประมาณ 5 ซม. เล้ียงนาน 45 วนั พบว่า เม่ือส้ินสุดการทดลองความ
ยาวไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) โดยปลาท่ีเล้ียงดว้ยเน้ือปลาสด อาหารปลาสวยงาม และอาหารปลา
ทะเลมีความยาวเป็น 6.61, 6.12 และ 6.46 ตามลาํดบั แต่ตน้ทุนอาหารแตกต่างกนัค่อนขา้งมากคือ  0.11, 2.47 
และ 0.26 บาท/ตวั ตามลาํดบั (คิดตามราคาอาหารในปีนั้น แต่ไม่ไดร้ะบุราคาอาหารไว)้ 
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5. โรคปลาเฉ่ียวหิน 

 
โรคสาํคญัท่ีพบไดใ้นระหว่างการเพาะเล้ียงปลาเฉ่ียวหินไดแ้ก่ โรคโอโอดิเนียม (marine velvet 

disease) และโรคหวัเชิด 
 

5.1 โรคโอโอดิเนียม หรือโรคสนิมเหลก็ (marine velvet disease)  
 

5.1.1 สาเหตุ เกิดจากโปรโตซวั  Amyloodinium spp. มกัเกิดการระบาดบ่อยคร้ังในช่วงหนา้
หนาว หรือเม่ือปลามีอายุตั้งแต่ 15 วนัข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงท่ีปลากินอาหารมาก ทาํให้เกิดของเสียในบ่อมาก 
โรคน้ีเกิดไดง่้ายเม่ือมีสารอินทรียใ์นนํ้าสูง และอุณหภูมิตํ่ากวา่ปกติ 

 
5.1.2 การสังเกตอาการว่าปลาเป็นโรค สงัเกตไดด้งัน้ี 

- ปลาพยายามวา่ยนํ้าเขา้หาจุดท่ีใหอ้ากาศตลอดเวลา และไปรวมกลุ่มกนัตรงจุดใหอ้ากาศ  
- ปลากินอาหารลดลงหรือหยดุกินอาหารเม่ือติดเช้ือขั้นรุนแรง โดยปกติ ปลาทั้งฝงูจะวา่ยนํ้า

เขา้มาหาผูเ้ล้ียงเม่ือถึงเวลาให้อาหาร แต่ปลาท่ีป่วยจะไม่ว่ายเขา้มา และไม่สนใจอาหารท่ีให้ ตวัท่ียงั
แขง็แรงยงัคงวา่ยอยูผ่วินํ้ าใกล ้ๆ กบัฟองอากาศจากหวัทราย ส่วนตวัท่ีอ่อนแอจะอยูบ่ริเวณพื้นบ่อ 

- สีปลาคลํ้าลง เปล่ียนจากสีเงินวาวเป็นสีเทาดาํ 
- ตาและครีบมีสีขาวขุ่น  
- ครีบกร่อน โดยเฉพาะครีบหางจะสงัเกตเห็นไดง่้ายท่ีสุด 
- เม่ือมองดว้ยตาเปล่า เห็นเป็นจุดขาว ๆ เลก็ๆ บนครีบปลา หรือตวัปลา  
 

5.1.3 การวนิิจฉัยโรค 
นาํปลาท่ีมีอาการผิดปกติไปตรวจหาเช้ือดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ จะพบเซลลข์องเช้ือตน้เหตุตาม

ผิวหนัง ครีบ และเหงือก เม่ือมองผ่านกลอ้งจุลทรรศน์เซลลมี์ลกัษณะรีคลา้ยลูกรักบ้ี สีนํ้ าตาลดาํ ดา้นท่ียึด
เกาะกบัปลาค่อนขา้งแหลม มีรายงานว่าขนาดของเซลลโ์ตไดถึ้ง 350 ไมครอน แต่ขนาดท่ีพบทัว่ไปเลก็กว่า 
150 ไมครอน (Francis-Floyd and Floyd, 2011) สายพนัธ์ุท่ีระบาดและพบบนครีบปลาเฉ่ียวหินมีความยาว 
40-60 ไมครอน และพบอาการครีบกร่อนร่วมดว้ยเสมอ 

 
5.1.4 วธีิป้องกนั  

- ใหอ้าหารใหพ้อดีหรือตํ่ากวา่ความตอ้งการของปลาเลก็นอ้ย เพื่อไม่ใหมี้อาหารเหลือ  
- รักษาคุณภาพนํ้าใหดี้อยูเ่สมอ ดว้ยการถ่ายนํ้า การบาํบดันํ้า และการจดัการอาหาร 
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- พกับ่อระหวา่งรุ่นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ระหว่างพกับ่อหมัน่ฉีดลา้งดว้ยนํ้ าจืด สลบักบัการตาก

บ่อใหแ้หง้ บ่อท่ีเป็นโรคมาแลว้ควรพกับ่อใหน้านข้ึน 
- อนุบาลดว้ยนํ้ าความเค็มตํ่า เน่ืองจากเช้ือ Amyloodinium spp เป็นเช้ือโรคนํ้ าเค็ม จึงไม่

ระบาดในนํ้าความเคม็ตํ่า ปลาเฉ่ียวหินเป็นปลาท่ีเติบโตไดใ้นนํ้าความเคม็ตํ่า ดงันั้นการอนุบาลปลาเฉ่ียวหิน
หลงัอาย ุ20 วนัดว้ยนํ้าความเคม็ตํ่าประมาณ 5 ppt จะช่วยป้องกนัการเกิดโรคน้ีได ้ 

 
5.1.5 การรักษา  
- การใช้สารเคมี โดยการแช่ดว้ยฟอร์มาลีนท่ีระดบัความเขม้ขน้ 30-40 มล./ลบ.ม. ร่วมกบัยา

เหลือง acriflavine ท่ีระดบั 1 ก./ลบ.ม. แช่นาน 24 ชม. จากนั้นเปล่ียนถ่ายนํ้ าและเติมยาใหม่ ทาํเช่นน้ีนาน 
5-7 วนั หากเป็นระยะเร่ิมเกิดโรคปลาจะรอดตาย 70-90 % หากติดเช้ือรุนแรงมากข้ึนอตัรารอดกล็ดลง แต่
หากติดเช้ือถึงขั้นวิกฤติพบวา่การใชย้าไม่ไดผ้ล 

- การแช่หรือเลีย้งในนํ้าความเค็มตํ่า โดยแช่ปลาในนํ้ าความเคม็ 3-5 ppt นาน 15-30 นาที 
เช้ือจะหลุดออกเกือบหมด แลว้ยา้ยปลาไปเล้ียงในบ่อใหม่ ควรทาํซํ้ าวนัละคร้ังติดต่อกนั 2-3 วนั หรือหาก
สามารถจดัเตรียมนํ้ าความเคม็ระดบั 5 ppt ไดจ้าํนวนมาก อาจเปล่ียนมาเล้ียงปลาท่ีความเคม็ระดบัน้ีเพื่อ
ป้องกนัการระบาดของเช้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17  เช้ือปรสิต Amyloodinium spp ท่ีเกาะตามครีบของปลาเฉ่ียวหิน (ลูกศรช้ี) 
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5.2 โรคหัวเชิด 
 

5.2.1 สาเหตุ 
ยงัไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั แต่คาดว่าเกิดจากความผิดปกติของถุงลม ส่วนสาเหตุท่ีทาํให้ถุงลม

ผดิปกติของถุงลมอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด การติดเช้ือ หรือการขาดสารอาหาร 
 
5.2.2 อาการ 
ปลาว่ายนํ้ าผิดปกติ คือว่ายเชิดหัว หรือเงยหัวข้ึนสูงกว่าปกติ ทาํมุมประมาณ 15-45 องศา กบั

แนวราบ ในขณะท่ีปลาปกติลาํตวัขนานกบัผิวนํ้ า มกัมีลกัษณะร่วมคือ สีลาํตวัคลํ้าข้ึน การโบกพดัหางถ่ีกว่า
ปกติ หัวและลาํตวัส่ายไปมาเม่ือว่ายนํ้ า ในขณะท่ีปลาปกติหัวและลาํตวัน่ิง มกัปรากฏอาการเม่ือปลาเขา้สู่
ระยะวยัรุ่น (หลงัอาย ุ60 วนั) ปลาท่ีมีลกัษณะแบบน้ีไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด  

 
 

6. การขนส่ง 
 
6.1 วธีิการขนส่ง 
 

โดยทัว่ไปการขนส่งใชก้ารแพ็คในถุงพลาสติกขนาด 40 x 65 ซม. 2 ชั้น และบรรจุในกล่อง
โฟมขนาด 45 x 60 x 30 ซม. กล่องละ 4 ถุง จากนั้นจึงขนส่งทางบกหรือทางอากาศ ทั้งน้ี หากเป็นการขนส่ง
ทางอากาศ ตอ้งรัดปากถุงพลาสติกใหห้ยอ่นกว่าธรรมดาประมาณ 10 % เพื่อป้องกนัถุงแตกระหว่างท่ีเคร่ือง
กาํลงับิน เน่ืองจากอากาศในถุงเกิดการขยายตวั นอกจากนั้น ในการขนส่งดว้ยเคร่ืองบินมีขอ้บงัคบัใหห่้อกล่อง
โฟมดว้ยพลาสติกอยา่งนอ้ย 1 ชั้น เพื่อป้องกนัการร่ัวไหลของของเหลว 
 
6.2 ความหนาแน่นในการขนส่ง 
 

6.2.1 ไข่และลูกปลา 1 วนั  
สาํหรับการขนส่ง 12-18 ชม. ใส่นํ้ าในถุง 3.5 ล. ออกซิเจน 7 ล. ใส่ไข่หรือลูกปลาแรกฟักหรือ

ลูกปลา 1 วนั ถุงละ 7,000-8,500 ฟองหรือตวั หากขนส่งใกล ้ๆ และใชร้ถท่ีมีหลงัคา ไม่จาํเป็นตอ้งใส่กล่อง
โฟม นอกจากนั้นแต่ละถุงก็อาจแพค็ให้ใหญ่ข้ึนโดยแต่ละถุงใส่นํ้ า 6 ลิตร ออกซิเจน 6-8 ลิตร บรรจุไข่หรือ
ลูกปลา 1 วนั 2,000-2,500 ฟอง(หรือตวั)/ล. หรือ 12,000-15,000 ฟอง/ถุง (หรือ ตวั/ถุง) การขนส่งไข่ปลาควร
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ถึงจุดหมายก่อนการฟักของไข่ เน่ืองจากเม่ือไข่ฟักเป็นตวัจะมีของเสียออกมาจากไข่จาํนวนมาก ทาํใหน้ํ้ าเน่า
เสียไดง่้าย 

 
6.2.2 ลูกปลา 15-30 วนั และปลาวยัรุ่นความยาว 3-4 ซม. 
สาํหรับระยะเวลาการขนส่ง 8-10 ชม. ใส่นํ้าในถุง 3.5 ล. ออกซิเจน 7 ล.  

- ลูกปลาอาย ุ 15 วนั (0.5-0.6 ซม.) บรรจุ 1,000-1,500 ตวั/ถุง  
- ลูกปลาอาย ุ20 วนั (0.7-0.8 ซม.) บรรจุ 1,000 ตวั/ถุง  
- ลูกปลาอาย ุ30 วนั (1.5 ซม.) บรรจุ 500 ตวั/ถุง 
- ปลาวยัรุ่นความยาว 3-4 ซม. บรรจุ 80-100 ตวั/ถุง 
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