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1
คํานํา
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ได้รับงบประมาณประจําปี 2557 ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ปลา
สวยงามปี 2556-2559 ของกรมประมง เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิ ตและการตลาดปลาสวยงาม ภายใต้
โครงการวิจยั ปลาทะเลสวยงามชนิ ดใหม่ โครงการย่อยการเพาะพันธุ์ปลาเฉี่ ยวหิ น Monodactylus argenteus
(Linnaeus, 1758) มีจุดประสงค์เพื่อหาแนวทางการเพาะและอนุบาลปลาเฉี่ยวหิ น
คู่ มื อ การเพาะและอนุ บ าลปลาเฉี่ ย วหิ น ฉบับ นี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ เทคนิ ค และ
ประสบการณ์ในการเพาะพันธุ์ปลาเฉี่ ยวหิ น เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง หรื อต่อยอดความรู ้
สําหรับการเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ต่อไป
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คู่มือการเพาะและอนุบาลปลาเฉี่ยวหิน
สามารถ เดชสถิตย์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่

1. ชีววิทยา
1.1 การจําแนกทางอนุกรมวิธาน
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 ชื่ อวิทยาศาสตร์
Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
1.1.2 ชื่ อสามัญ
silver angelfish, silver moony, mono argenteus, silver moonfish, diamondfish, diamond
moonfish, fingerfish, malayan angel, kitefish
1.1.3 ชื่ อภาษาไทย
เฉี่ยว เฉี่ยวหิ น โสร่ งแขก นกนางแอ่น ฟิ งเกอร์
บอร์เนียว หรื อ เทวดาบอร์เนียว
1.1.4 ชื่ อพ้อง (Synonyms)
- Chaetodon argenteus Linnaeus, 1758
- Psettus argenteus (Linnaeus, 1758)
- Psettus rhombeus (Forsskål, 1775)
- Scomber rhombeus Forsskål, 1775

ภาพที่ 1 ปลาเฉี่ยวหิน
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1.2 ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
1.2.1 ถิ่นอาศัย และการแพร่ กระจาย
ปลาเฉี่ยวหิ นเป็ นปลานํ้ากร่ อย (brackish water species) มันสามารถปรับตัวให้อาศัยอยูไ่ ด้ท้ งั ใน
นํ้าจื ดและนํ้าเค็มระดับนํ้าทะเล แต่ โดยปกติ อาศัย อยู่ในเขตป่ าชายเลนนํ้ากร่ อย ปากแม่น้ ํา หรื อรอยต่ อ
ระหว่างนํ้าจืดและนํ้าเค็ม พื้นที่ชายฝั่งทะเล มักอาศัยอยูบ่ ริ เวณผิวนํ้าถึงกลางนํ้า เป็ นปลาในเขตร้อน อุณหภูมิ
นํ้า 24°C – 28 °C
แพร่ กระจายอยูท่ วั่ ไปตามชายฝั่งในเขตมหาสมุทรอินโดแปซิ ฟิกตะวันตก ตั้งแต่ทะเลแดงและ
แอฟริ กาตะวันออก (Red Sea and East Africa) ทิศตะวันออกถึงประเทศซามัว (Samoa) ทิศเหนือถึงหมู่
เกาะ Yaeyama (ญี่ปุ่น) ทิศใต้แพร่ กระจายลงไปถึงหมู่เกาะนิ วแคลิโดเนี ย (New Caledonia) และประเทศ
ออสเตรเลีย (Fishbase, 2014) ในประเทศไทยกระจายอยูท่ วั่ ไปในเขตนํ้ากร่ อยทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
พบมากบริ เวณอ่าว คลองนํ้ากร่ อยในป่ าชายเลน เขตนํ้าขึ้นนํ้าลงปากแม่น้ าํ (ที่ติดต่อกับทะเล) ในคลองหรื อ
แม่น้ าํ ที่เชื่อมต่อกับทะเล
อาหารที่ กินตามธรรมชาติ ได้แก่ แพลงก์ตอน และซากอิ นทรี ยต์ ่ าง ๆ โดยปกติ ตวั เต็มวัยอยู่
รวมกันเป็ นฝูง ในขณะที่ปลาวัยรุ่ นอยู่เดี่ยว ๆ หรื อฝูงเล็ก ๆ เป็ นปลาประจําถิ่น (ไม่มีการอพยพ) ถูกจับได้
ด้วย แห ไซ ลอบ ชาวประมงสามารถจับปลาระยะก่อนปลาวัยรุ่ นหรื อปลาวัยรุ่ นระยะแรก ๆ โดยใช้สวิงตัก
แหล่งทําประมงได้แก่ คลองนํ้ากร่ อยในเขตป่ าชายเลน หรื อปากแม่น้ าํ ที่เป็ นนํ้ากร่ อย
1.2.2 ลักษณะรู ปร่ าง
ลําตัวมีเกล็ดขนาดเล็กสี เงินวาว ครี บหลัง ครี บก้น และครี บหางสี เหลืองส้มอ่อน ๆ หรื อเห็น
เป็ นสี เหลืองส้มเฉพาะครี บหลัง ปลายครี บหลังและครี บก้นเป็ นสี ดาํ ปลาวัยรุ่ นมีสีเหลืองส้มบริ เวณครี บหลัง
เด่นชัด ครี บหู ใส ตากลมโต ปากเล็กและมีลกั ษณะเฉี ยง (oblique) ปลาที่เข้าสู่ วยั รุ่ นใหม่ ๆ มีแถบสี ดาํ พาด
ตามแนวตั้ง 3 แถบ ผ่านบริ เวณตา ฐานครี บหู และกลางตัว ปลาวัยรุ่ นเหลือ 2 แถบบริ เวณตาและฐานครี บหู
ส่ วนปลาเต็มวัยมักปรากฏชัดเฉพาะแถบดําที่พาดผ่านบริ เวณตา แถบที่สองอาจหายไปหรื อไม่ชดั เจน ครี บหู
ใส ครี บอกมี ลกั ษณะเป็ นก้านครี บแข็งสั้นๆ ลําตัวเป็ นรู ปเพชรเมื่ อมองจากด้านข้าง ซึ่ งเป็ นที่ มาของชื่ อ
diamondfish ลําตัวแบนข้างมาก ก้านครี บอ่อนตอนหน้าของครี บหลังและครี บก้นเป็ นกระโดงสู งจากนั้น
คอดตํ่าลง และยาวไปจนถึงคอดหาง จุดเริ่ มต้นของครี บหลังและครี บก้นอยู่บริ เวณกึ่งกลางลําตัว ครี บหาง
ตรงหรื อเว้าเข้าในเล็กน้อย (slightly emarginate) ครี บหลังมีกา้ นครี บแข็ง 7-8 ก้าน ก้านครี บอ่อน 27-31 ก้าน
ครี บก้นมีกา้ นครี บแข็ง 3 ก้าน และก้านครี บอ่อน 26-31 ก้าน (Matsuura and Kimura, 2005)
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1.2.3 การสื บพันธุ์
ปลาเฉี่ ยวหิ นเริ่ มสื บพันธุ์ได้เมื่อมีขนาดประมาณ 13 ซม. ขนาดใหญ่สุดมีความยาว 27.0 ซม.
(SL) แต่ความยาวที่พบทัว่ ไปประมาณ 12 ซม. (Fishbase, 2014) แหล่งวางไข่ตามธรรมชาติเป็ นเขตนํ้ากร่ อย
หรื อนํ้าเค็ม จากนั้นปลาวัยรุ่ นจะเคลื่อนย้ายไปอยูใ่ นเขตนํ้ากร่ อยหรื อเขตที่น้ าํ มีความเค็มตํ่าลง

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงการแพร่ กระจายของปลาเฉี่ยวหิน (ที่มา : 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. การจัดการพ่อแม่ พนั ธุ์และการเพาะพันธุ์
2.1 พ่อแม่ พนั ธุ์
2.1.1 แหล่งพ่อแม่ พนั ธุ์
พ่อแม่พนั ธุ์ปลาเฉี่ ยวหิ นอาจรวบรวมได้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ หรื อจากโรงเพาะฟั ก พ่อแม่
พันธุ์ธรรมชาติหาซื้อได้จากชาวประมงที่มีอาชีพดักลอบปลาเก๋ า ซึ่งมักติดปลาเฉี่ ยวหิ นเป็ นผลพลอยได้ หรื อ
ได้จากการทอดแห (ต้องสัง่ ให้ชาวประมงเก็บรวบรวม เพราะไม่ได้เป็ นปลาเป้าหมายในการทําประมง) หรื อ
หาซื้อจากกระชังเลี้ยงปลาทะเลของชาวประมงซึ่งบางฟาร์มเลี้ยงปลาเฉี่ยวหิ นรวมไว้กบั ปลาชนิดอื่น
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พ่อแม่พนั ธุ์ปลาจากโรงเพาะฟักหรื อจากการเพาะเลี้ยงยังมีขอ้ จํากัดเรื่ องการผลิต แต่ในอนาคต
จะมีบทบาทมากขึ้น เพราะสามารถควบคุมหรื อจัดการด้านพันธุกรรมได้ง่าย
2.1.2 อายุและขนาดพ่อแม่ พนั ธุ์
พ่อแม่พนั ธุ์ควรมีอายุ 3 ปี ขึ้นไป หากเป็ นปลาธรรมชาติที่ไม่ทราบอายุแน่ชดั ควรเลือกปลาที่มี
ความยาวมากกว่า 13 ซม. (ความยาวเหยียด, TL, total length) สําหรับพ่อแม่พนั ธุ์ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ของ
โครงการนี้เป็ นปลาสายพันธุ์ธรรมชาติ (wild type) มีความยาวและนํ้าหนักดังนี้
- เพศผูม้ ีความยาว (TL) 13.5-15.7 ซม. เฉลี่ย 14.8±0.7 ซม. ความยาวมาตรฐาน (SL, standard
length) 11.5-13.5 ซม. เฉลี่ย 12.6±0.6 ซม. นํ้าหนัก 80-133 ก. เฉลี่ย 106±17 ก.
- เพศเมียมีความยาว (TL) 13.9-18.3 ซม. เฉลี่ย 16.1±1.3 ซม. ความยาวมาตรฐาน (SL, standard
length) 11.8-15.7 ซม. เฉลี่ย 13.8±1.2 ซม. นํ้าหนัก 85-173 ก. เฉลี่ย 139±30 ก.
2.1.3 การแยกเพศ หรื อลักษณะความแตกต่ างของพ่อแม่ พนั ธุ์
ความแตกต่างระหว่างเพศของปลาเฉี่ ยวหิ นไม่ชดั เจนเมื่อดูจากลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ในฝูงเดียวกันตัวเมียมักมีขนาดโตกว่าปลาตัวผูเ้ ล็กน้อย วิธีแยกเพศที่ดีที่สุดคือ การทดลองรี ดดู
นํ้าเชื้ อของตัวผูใ้ นช่ วงก่ อนหรื อระหว่างการวางไข่ ซึ่ งควรตรวจเช็คในช่ วงข้างขึ้นหรื อข้างแรม 2-4 คํ่า
ทดลองบีบและรี ดท้องปลาเบา ๆ หากเป็ นตัวผูจ้ ะมีน้ าํ เชื้อสี ขาวข้นคล้ายนํ้านมไหลออกมา

ภาพที่ 3 ปลาเฉี่ยวหินตัวผูม้ ีน้ าํ เชื้อไหลออกมาเมื่อรี ดที่ทอ้ งเบาๆ (ลูกศรชี้)
2.1.4 การเลือกพ่อแม่ พนั ธุ์เพื่อใช้ ในการเพาะพันธุ์
เนื่ องจากการเพาะพันธุ์ปลาเฉี่ ยวหิ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อเลี้ยงเป็ นปลาสวยงาม การเลือกพ่อแม่
พันธุ์จึงต้องเน้นด้านความสวยงามและความแข็งแรงของปลาเป็ นหลัก โดยพ่อแม่พนั ธุ์ควรมีลกั ษณะดังนี้
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- รู ปทรงปลาสวยงาม เมื่อมองด้านข้างเป็ นรู ปเพชร (diamond shape strain) หรื อมีอตั ราส่ วน
ความยาวมาตรฐานต่อความกว้างลําตัวประมาณ 1.2-1.3 (ภาพที่ 4) ส่ วนอีกสายพันธุ์หนึ่ งแนวหลังโค้งตํ่า
(lower-back shape strain) ทําให้ลาํ ตัวมีลกั ษณะเรี ยวยาวกว่า และมีอตั ราส่ วนความยาวมาตรฐานต่อความ
กว้างลําตัวประมาณ 1.5-1.6 (ภาพที่ 5)
- ครี บหลังมีสีเข้ม โดยเฉพาะสี ส้ม อย่างไรก็ตาม หากเป็ นปลาอายุมาก ๆ จะไม่มีสีส้มปรากฏ
ให้เห็น ลักษณะนี้จึงต้องคัดตั้งแต่ปลาวัยรุ่ น
- แถบดํามีสีดาํ ชัดเจน หากมีแถบดําชัดทั้งสองแถบจะดีมาก
- ครี บใหญ่ สมบูรณ์ ไม่คดงอ
- เกล็ดเป็ นมันวาว
- ร่ ายกายสมบูรณ์สมส่ วน ไม่ผอมหรื ออ้วนเกินไป
- ท่าทางการว่ายนํ้าเป็ นปกติ หัวไม่เชิดขึ้น

ภาพที่ 4 พ่อแม่พนั ธุ์ที่ลาํ ตัวเป็ นรู ปเพชร
(diamond shape strain)

ภาพที่ 5 พ่อแม่พนั ธุ์ที่มีลาํ ตัวเรี ยวยาวกว่าปกติ
(lower-back shape strain)

2.2 บ่ อเลีย้ งพ่อแม่ พนั ธุ์ และระบบการเลีย้ ง
บ่อเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์เป็ นบ่อคอนกรี ตขนาด 3.0 x 4.0 x 1.1 ม. เป็ นบ่อที่มีหลังคา แต่ดา้ นข้างเปิ ด
โล่ ง ใช้ระบบนํ้าแบบนํ้า หมุนเวีย น อัตราการไหลของนํ้า เข้าบ่อประมาณ 10 เท่า/วัน (ปริ มาตรนํ้า เข้า :
ปริ มาตรนํ้าในบ่อ) พร้อมกับให้อากาศผ่านหัวทราย 4 หัว ตําแหน่งหัวทรายอยูต่ รงข้ามกับทางนํ้าออก (ท่อนํ้า
ล้น) ระบบกรองแบบชี วภาพ (biofilter) ถังกรองเป็ นถังพลาสติกมีปริ มาตรนํ้าประมาณ 1 ลบ.ม. ใช้อวน
ไนล่อนและหิ นเป็ น (live rock) เป็ นวัสดุกรอง เปลี่ยนถ่ายนํ้าประมาณเดือนละ 10 % การหมุนเวียนของนํ้าใช้
ปั๊ มนํ้าขนาด ¾ นิ้ ว 1 เครื่ อง สู บนํ้าจากถังกรองลงสู่ บ่อเลี้ยง นํ้าล้นออกทางท่อนํ้าล้นไหลกลับสู่ ถงั กรอง
ปลายท่อนํ้าล้นมีสวิงขนาดตา 200-250 ไมครอน สําหรับรองรับไข่ปลา
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ใช้วิธีทางชีวภาพในการดูแลและบําบัดของเสี ยในบ่อ โดยในบ่อพ่อแม่พนั ธุ์ใส่ ปลาตะกรับจุด
(spotted scat, Scatophagus argus, ความยาว 5-15 ซม.) ลงไปเลี้ยงร่ วมด้วย 5 ตัว เพื่อช่วยกินตะไคร่ หรื อ
สาหร่ ายที่เกิดในบ่อ และใส่ ปลิงดํา 5 ตัว เพื่อช่วยกินของเสี ยหรื ออาหารเหลือบริ เวณพื้นบ่อ
2.3 นํา้ และคุณภาพนํา้ ทีใ่ ช้ ในการเลีย้ งพ่อแม่ พนั ธุ์
นํ้าที่ใช้เป็ นนํ้าทะเลที่ผา่ นการฆ่าเชื้อด้วยคลอรี นระดับความเข้มข้น 25-30 ppm คุณภาพนํ้าที่
ต้องควบคุมเป็ นพิเศษคือความเค็ม ปรับให้อยูใ่ นช่วง 30-33 ppt ความเค็มนํ้าในบ่อจะสู งขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจาก
การระเหยของนํ้า โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนความเค็มจะเพิ่มขึ้นเร็ วกว่าปกติ จึงต้องตรวจวัดความเค็มทุก
สัปดาห์ และปรับลดความเค็มด้วยนํ้าจืดให้อยู่ในช่ วงที่ตอ้ งการ สําหรับค่าคุณภาพนํ้าอื่น ๆ พบว่ามักไม่มี
ปั ญหา ด้วยวิธีการจัดการดังที่กล่าวมา นํ้าจะใส และคุณภาพนํ้าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าชายฝั่ง คือ ความเค็ม 30-33 ppt, อุณหภูมิ 25-29 °C, pH 7.5-8.5, ความเป็ นด่าง(alkalinity) 80-140 มก./ล. ,
ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มากกว่า 4.0 มก./ล., ไนไตรท์นอ้ ยกว่า 0.2 มก./ล. และ แอมโมเนียรวม น้อย
กว่า 1.0 มก./ล. ทั้งนี้บ่อเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ รวมทั้งไม่ใช้โปรตีมสกิมเมอร์ หรื อยูวี
2.4 อาหารและการให้ อาหารพ่ อแม่ พนั ธุ์
2.4.1 อาหารพ่ อแม่ พนั ธุ์
อาหารสําหรับพ่อแม่พนั ธุ์ตอ้ งมีสารอาหารที่ดี ครบถ้วน และเพียงพอสําหรับการบํารุ งร่ างกาย
พ่อแม่ปลา นอกจากนั้นต้องส่ งเสริ มการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะการสร้างไข่ แม้ว่ายังไม่มี
การศึกษาเรื่ องชนิดและระดับที่เหมาะสมของสารอาหารแต่ละชนิด แต่ในการสร้างสู ตรอาหารสําหรับพ่อแม่
พันธุ์ปลาเฉี่ ยวหิ นได้ใช้ความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารพ่อแม่พนั ธุ์ปลาทะเล สารอาหารที่เน้นมาก
เป็ นพิเศษคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวสู ง ซึ่ งมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของไข่และตัวอ่อน ในช่วงแรกของ
การศึกษาใช้อาหารผสมเปี ยกในการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ซ่ ึ งให้ผลลัพธ์ที่ดี ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็ นอาหารเม็ด
สําเร็ จรู ปเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการมากขึ้น ซึ่ งได้ผลดี เช่ นกัน โดยอาหารทั้ง 2 สู ตรให้ความสําคัญกับกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสู งเหมือนกัน
2.4.1.1 สู ตรอาหารผสมเปี ยก มีส่วนผสมดังนี้
1. กุง้ สดสับ 500 ก.
2. สาหร่ ายสไปรู ลิน่า 5 ก.
3. นํ้ามันปลา 5 มล.
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4. วิตามินซี 5 ก.
5. วิตามินพรี มิกซ์ (วิตามินรวม) 5 ก.
6. วิตามินอี 2 แคปซูล (ปริ มาณวิตามินอี 200 IU/แคปซูล)
วิธีการ กุง้ สดเลือกใช้กุง้ ขาว กุง้ ตะกาด กุง้ แชบ๊วย หรื อกุง้ กุลาดํา ปอกเอาเฉพาะเนื้ อ ล้างให้
สะอาด ใช้เนื้อกุง้ สดจํานวน 500 ก. สับให้ละเอียดพอประมาณ ผสมกับสาหร่ ายสไปรู ลิน่าแห้ง (เกรดอาหาร
สัตว์) 5 ก. นํ้ามันปลา (fish oil) หรื อนํ้ามันปลาทูน่า 5 มล. วิตามินซี 5 ก. วิตามินพรี มิกซ์สาํ หรับสัตว์น้ าํ 5 ก.
และ วิตามินอี 2 แคปซูล (เอาเฉพาะของเหลวด้านในแคปซูล) ผสมให้เข้ากัน นําไปใช้เป็ นอาหารทันที หรื อ
แบ่งใส่ กระปุกเล็ก ๆ ให้พอดีกบั การใช้แต่ละครั้ง เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็นทัว่ ไป แต่ไม่ควรเก็บไว้นาน
กว่า 3 วัน
2.4.1.2 สู ตรอาหารเม็ด มีส่วนผสมดังนี้
1. อาหารเม็ดแห้งชนิ ดลอยนํ้า 500 ก. ใช้อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปชนิ ดลอยนํ้า (ไฮเกร์ ด
9773) สู ตรสําหรับปลากินเนื้ อ ซึ่ งมีโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า 40 % ไขมันไม่นอ้ ยกว่า 5 % กากไม่มากกว่า 4 %
และความชื้นไม่มากกว่า 12 % ขนาดเม็ดอาหารประมาณ 5-6 มม.
2. วิตามินซี 5 ก.
3. วิตามินพรี มิกซ์ 5 ก.
4. กรดไขมันสําเร็ จรู ป 5 มล. (DHA Selco®)
5. วิตามินอี 2 แคปซูล ( 200 IU/แคปซูล) เอาเฉพาะของเหลวด้านใน
วิธีการ นําวิตามิ นซี 10 ก. วิตามิ นพรี มิกซ์ 10 ก. วิตามิ นอี และ กรดไขมันสําเร็ จรู ป 5 มล.
ละลายในนํ้า 100 มล. ผสมให้ละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน เสร็ จแล้วนําไปคลุกเคล้าผสมกับอาหารเม็ด จนกระทัง่
อาหารเม็ดดูดซึมกรดไขมันและวิตามินเข้าไปอยูใ่ นเม็ดอาหาร หลังจากนั้นจึงนําไปให้พ่อแม่พนั ธุ์ หากใช้ไม่
หมดสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งตูเ้ ย็นได้ 1-2 วัน
2.4.2 ความถี่และปริมาณการให้ อาหาร
ให้อาหารพ่อแม่พนั ธุ์วนั ละ 2 ครั้งในตอนเช้าและเย็น ประมาณ 3 % ของนํ้าหนักตัวต่อวัน
ในทางปฏิบตั ิตอ้ งให้อาหารจนปลาเกือบอิ่มเต็มที่ทุกครั้ง โดยดูจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ชา้ ลงจึงหยุดให้
ไม่ควรให้อาหารจนเหลือเพราะจะทําให้น้ าํ เสี ย หากมีอาหารเหลือในบ่อควรใช้สวิงช้อนออกให้หมด
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2.5 การเพาะพันธุ์
2.5.1 อัตราส่ วนพ่ อแม่ พนั ธุ์และความหนาแน่ น
การเพาะพันธุ์ปลาเฉี่ ยวหิ นเป็ นแบบหมู่ บ่อคอนกรี ตขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ใส่ พ่อแม่พนั ธุ์ได้
20-40 ตัว ยังไม่มีการศึกษาอัตราส่ วนพ่อแม่พนั ธุ์ที่เหมาะสม แต่ที่ผา่ นมาใช้อตั ราส่ วน เพศผู ้ : เพศเมีย 1 : 1
ถึง 1 : 2 ไข่ที่รวบรวมได้มีอตั ราการผสมตั้งแต่ 10-100 % จากการสังเกตพบว่า วันที่ปลาให้ไข่มากอัตราการ
ผสมสู ง ส่ วนวันที่ไข่นอ้ ยมักมีอตั ราการผสมตํ่า
2.5.2 การวางไข่
เลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ให้วางไข่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ไม่ใช้ฮอร์ โมนในการเร่ งหรื อควบคุมการ
วางไข่ แต่เลี้ยงโดยใช้หลักการว่า เลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ให้สมบูรณ์และมีความสุ ข โดยเลี้ยงไม่หนาแน่ นเกินไป
หลี กเลี่ ยงการกระทําที่ ทาํ ให้ปลาเครี ย ด ควบคุ มนํ้าให้สะอาด อาหารที่ ให้ตอ้ งมี คุณ ค่าทางสารอาหารที่
เหมาะสมและปริ มาณเพียงพอ นอกจากนั้น ต้องสนับสนุนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีคุณภาพของพ่อแม่พนั ธุ์
ปลาเฉี่ ยวหิ นมีการสื บพันธุ์แบบปลาปกติทวั่ ไป คือมีเพศแยกกัน (bisexual reproduction) ยังไม่
มีรายงานเรื่ องการเปลี่ยนเพศ ปลาออกลูกเป็ นไข่ โดยไข่และอสุ จิผสมกันภายนอกตัวปลา ปลาเฉี่ ยวหิ นมี
พฤติกรรมการสื บพันธุ์วางไข่แบบเป็ นฝูง (myxogamous) แต่ละฝูงมีตวั ผูแ้ ละตัวเมียหลายตัว เมื่อถึงเวลา
วางไข่ ปลาตัวเมียจะปล่อยไข่ให้กระจายออกสู่ มวลนํ้า ปลาตัวผูก้ ็ปล่อยนํ้าเชื้อเข้าไปผสม (scatterers) ปกติ
ปลาวางไข่ตอนกลางคืนตั้งแต่เวลา 20.00-01.00 น. วางไข่ได้ตลอดทั้งปี ความสัมพันธ์ระหว่างวันที่วางไข่กบั
ข้างขึ้นข้างแรมหรื อนํ้าเกิดนํ้าตายไม่เด่นชัด ไข่ปลาเฉี่ ยวหิ นเป็ นไข่ลอย (floating egg, pelagic egg) ขนาด
0.83±0.03 มม. ลักษณะ กลม ใส มีหยดนํ้ามัน 1 หยด จากการศึกษาการวางไข่ของปลาพบว่า แม่ปลาแต่ละ
ตัววางไข่ได้ 8,000-10,000 ฟอง/เดือน ความถี่การวางไข่ของฝูงประมาณ 10-15 ครั้ง/เดือน อัตราการฟั ก
14-96 % เฉลี่ย 66±17 % พ่อแม่ปลาไม่ดูแลไข่ ไข่และปลาวัยอ่อนระยะแรกมีลกั ษณะเป็ นแพลงก์ตอน
2.5.3 การรวบรวมและฟักไข่ ปลา
เนื่ องจากใช้ระบบนํ้าหมุนเวียนในการเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุ์ ไข่ที่ได้รับการผสมจะลอยสู่ ผิวนํ้าและ
ไหลออกทางท่อนํ้าล้นไปยังถังบําบัด ที่ปลายท่อนํ้าล้น ก่อนนํ้าไหลลงถังบําบัดมีสวิงทําจากผ้ากรองขนาด
ตา 200-250 ไมครอนสําหรับกรองดักไข่ปลา ทุกวันในตอนเช้าทําการตรวจเช็คว่ามีไข่ปลาในสวิงหรื อไม่
หากมีไข่ปลาก็ตกั รวบรวมใส่ กะละมังหรื อถังพลาสติกเล็กๆ ( ความจุ 10-15 ลิตร) ปล่อยให้น้ าํ นิ่ง ไข่ที่ได้รับ
การผสมและพัฒนาดีจะลอยอยูท่ ี่ผวิ นํ้า ส่ วนไข่เสี ยและตะกอนจมลงสู่ กน้ ถัง ใช้สายยางเส้นเล็ก ๆ ดูดไข่เสี ย
และตะกอนออกด้วยวิธีกาลักนํ้า จากนั้นนําไข่ดีไปฟั กในถังพลาสติกขนาด 10-15 ลิตร ความหนาแน่ นใน

10
การฟั กไข่ 2,000-3,000 ฟอง/ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทรายเบา ๆ (0.3-0.4 ล./นาที) ไข่ฟักเป็ นตัวในตอนเย็น
ของวันเดียวกัน วันรุ่ งขึ้นทําการสุ่ มนับจํานวนและย้ายลูกปลาลงบ่ออนุบาล
จากการทดลองฟั กไข่ปลาเฉี่ ยวหิ นที่ความเค็ม 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ppt พบว่า มีอตั รา
การฟักของไข่ 0±0, 0±0, 7±1, 72±2, 90±3, 87±3 และ 90±2 % ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ที่
ระดับความเค็ม 20, 25 และ 30 ppt อัตราการฟั กไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) ดังนั้นนํ้าที่
ใช้ฟักไข่ปลาควรมีความเค็ม 20-30 ppt และเท่ากับความเค็มนํ้าที่ใช้ในการอนุบาล
ตารางที่ 1 อัตราการฟักของไข่ปลาเฉี่ยวหินในนํ้าความเค็มระดับต่าง ๆ
ความเค็ม (ppt)
0
5
10
15
20
25
30

อัตราการฟัก (%±sd)
0±0a
0±0a
7±1b
72±2c
90±3d
87±3d
90±2d

หมายเหตุ ค่าอัตราการฟักที่มีอกั ษรกํากับเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
2.6 การพัฒนาของไข่ และปลาวัยอ่ อน
ปลาวางไข่ช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 01.00 น. มีลกั ษณะเป็ นไข่ลอยขนาด 0.83±0.03
มม. ลักษณะกลมและใส มีหยดนํ้ามัน 1 หยด (ภาพที่ 6) ไข่ฟักเป็ นตัวในตอนเย็นของวันรุ่ งขึ้น ระยะเวลาใน
การฟักเป็ นตัวประมาณ 18 ชม. หลังการวางไข่ ที่อุณหภูมิ 26-28 °C และความเค็ม 30 ppt
ปลาแรกฟั กมีความยาว (total length) 0.18±0.00 ซม. ดํารงชีวิตแบบแพลงก์ตอน หากนํ้านิ่ งจะ
ลอยขึ้นสู่ ผวิ นํ้าเนื่องจากมีหยดไขมันขนาดใหญ่ ลําตัวใส ตายังไม่พฒั นาและปากยังไม่เปิ ด (ภาพที่ 8)
อายุ 1 วัน มีความยาว 0.24±0.01 ซม. เริ่ มมีจุดสี ที่ลาํ ตัว ตาและระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่
ดี ยังดํารงชีวิตแบบแพลงก์ตอน ปากเริ่ มเปิ ดเมื่ออายุประมาณ 30 ชม. หลังฟัก
อายุ 2 วัน มีความยาว 0.25±0.01 ซม. ว่ายนํ้าได้ค่อนข้างดี ตาพัฒนาดี มองเห็นตาเป็ นสี ดาํ เริ่ ม
กินอาหารได้ต้ งั แต่เช้า หรื อมีอายุประมาณ 40 ชม. หลังการฟั กเป็ นตัว (ภาพที่ 9) ขนาดของโรติเฟอร์ที่พบใน
กระเพาะอาหารเมื่อปลาเริ่ มกินอาหารมีความยาวประมาณ 110 ไมครอน
อายุ 5 วัน มีความยาว 0.38±0.01 ซม. ตัวเป็ นสี ดาํ คอดหางและหางใส (ภาพที่ 10)
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อายุ 10 วัน มีความยาว 0.44±0.02 ซม. เมื่อมองด้วยตาเปล่าเห็นลําตัวเป็ นสี ดาํ ในขณะที่ปาก
ผนังท้อง คอดหาง และหางใสโปร่ งแสง ลําตัวกว้างขึ้น ครี บอก (pelvic fins) มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาด
ร่ างกาย (ภาพที่ 11)
อายุ 20 วัน มีความยาว 0.77±0.11 ซม. สี บริ เวณลําตัวโดยรวมเห็นเป็ นสี ดาํ ครี บหลัง คอดหาง
และครี บก้นมีสีสม้ เหลือง หางใส (ภาพที่ 12) ครี บอกมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดลําตัว จากการสังเกต
พฤติกรรมของปลาพบว่า ตั้งแต่เริ่ มว่ายนํ้าจนถึงอายุ 20 วัน ปลาว่ายนํ้าลอยตัวอยูเ่ ดี่ยว ๆ กระจายอยูท่ วั่ บ่อ ไม่
มีการว่ายรวมฝูง
อายุ 30 วัน มีความยาว 1.46±0.09 ซม. ปลาบางส่ วนมีการเปลี่ยนสี บนลําตัวเป็ นสี ขาวเงินคล้าย
ปลาเต็มวัย แถบดําบนลําตัวมี 3 แถบพาดผ่านจากบนลงล่าง แถบแรกผ่านบริ เวณตา แถบที่ 2 ผ่านบริ เวณฐาน
ครี บหู และแถบที่ 3 ผ่านบริ เวณกลางลําตัวเริ่ มจากฐานครี บหลังตอนหน้าลงไปจดกับฐานครี บก้นตอนหน้า
(ภาพที่ 13) ระยะนี้ ปลาเริ่ มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ว่ายนํ้าอยูก่ นั กระจัดกระจาย เปลี่ยนเป็ นว่ายตาม
กันเป็ นฝูง ๆ
อายุ 40 วัน มีความยาว 1.75±0.15 ซม. ลําตัวมีสีคล้ายตัวเต็มวัย แต่อาจเปลี่ยนเป็ นสี เทาเงินเมื่อ
เครี ยดหรื อถูกรบกวน ครี บหลังมีสีส้มแดงหรื อเหลืองส้ม ครี บหางขาวใส แถบดําบนลําตัวมี 3 แถบ (ภาพที่
14) ปลามีพฤติกรรมว่ายนํ้าเป็ นฝูงอย่างชัดเจน
อายุ 60 วัน มีความยาว 4.41±0.17 ซม. มีสีเหมือนกับตัวเต็มวัย คือ ลําตัวตอนล่างมีสีเงินแวววาว
ส่ วนตอนบนมีสีคลํ้ากว่าเล็กน้อย ครี บหลังตอนบนสี ส้มแดง ส่ วนแนวฐานครี บเป็ นสี เหลืองส้ม หรื อเหลือง
อ่อน แถบสี ดาํ เหลือ 2 แถบ โดยแถบกลางตัวหายไป เหลือเฉพาะแถบแรกที่พาดผ่านบริ เวณตา และแถบที่ 2
พาดผ่านฐานครี บหู หรื อหลังแผ่นปิ ดเหงือก โดยแถบสี ดาํ แถบที่สองนี้ เป็ นแนวยาวต่อกันตั้งแต่ปลายสุ ดของ
ครี บหลังจนถึงปลายสุ ดของครี บก้น (ภาพที่ 15)

3. การอนุบาล

3.1 บ่ ออนุบาล ระบบนํา้ และ ระบบลม
บ่อสําหรับการอนุ บาลปลาเฉี่ ยวหิ นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ใช้บ่อคอนกรี ต
ขนาด 2.0 x 2.5 x 1.0 ม. (กว้าง x ยาว x สู ง) ปริ มาตรภายในประมาณ 4 ลบ.ม. เป็ นบ่อโล่ง ไม่มีระบบกรอง
ท่อนํ้าเข้าขนาด 1 นิ้ว ท่อระบายนํ้าออก 2 นิ้ว ให้อากาศผ่านหัวทราย 4 หัว ใช้ระบบเปิ ดในการอนุบาล
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ภาพที่ 6 ไข่ปลาเฉี่ยวหินขนาด 0.83±0.03 มม.

ภาพที่ 7 ปลาเฉี่ยวหินกําลังฟักออกจากไข่

ภาพที่ 8 ระยะแรกฟักความยาว 0.18 ซม.

ภาพที่ 9 ระยะเริ่ มกินอาหารอายุ 40 ชม.

ภาพที่ 10 อายุ 5 วัน

ภาพที่ 11 อายุ 10 วัน
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ภาพที่ 12 อายุ 20 วัน

ภาพที่ 13 อายุ 30 วัน

ภาพที่ 14 อายุ 40 วัน มีแถบดํา 3 แถบ เข้าระยะวัยรุ่ น

ภาพที่ 15 อายุ 60 วัน มีแถบดํา 2 แถบ

ความยาว (ซม.)
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ภาพที่ 16 กราฟแสดงการเติบโตของปลาเฉี่ยวหินอายุแรกฟักถึง 60 วันที่เพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟัก
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3.2 นํา้ และการเตรียมนํา้
นํ้าที่ใช้ในการอนุบาล เป็ นนํ้าทะเลที่ผา่ นการฆ่าเชื้อด้วยคลอรี นเช่นเดียวกับนํ้าที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ ความเค็ม 30-33 พีพีที (หรื อตามความเค็มของนํ้าทะเลที่สูบมาได้)
3.3 ความหนาแน่ นในการอนุบาล
อายุ 1-15 วัน ความหนาแน่นไม่เกิน 10 ตัว/ลิตร หรื อไม่เกิน 40,000 ตัว/บ่อ 4 ลบ.ม.
อายุ 15-25 วัน ความหนาแน่นไม่เกิน 3 ตัว/ลิตร หรื อไม่เกิน 12,000 ตัว/บ่อ 4 ลบ.ม.
อายุ 25-35 วัน ความหนาแน่นไม่เกิน 1.5 ตัว/ลิตร หรื อไม่เกิน 6,000 ตัว/บ่อ 4 ลบ.ม.
3.4 อาหารและการให้ อาหาร
อายุ 2-20 วัน ให้โรติเฟอร์ เป็ นอาหาร โดยใส่ โรติเฟอร์ให้มีความหนาแน่น 5-25 ตัว/มล. ให้วนั
ละ 1-2 ครั้ง ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณความต้องการของปลาและจํานวนโรติเฟอร์ที่ยงั เหลือ โดยหลักสําคัญคือ ต้องมี
โรติเฟอร์อย่างเพียงพอสําหรับลูกปลาตลอดเวลา โรติเฟอร์ที่ใช้เป็ นสายพันธุ์ทวั่ ไปที่ใช้กนั ในประเทศไทย มี
ความยาว 100-250 ไมครอน ได้จากการเลี้ยงโดยใช้คลอเรลลา (นํ้าเขียว) เป็ นอาหาร ซึ่ งทําให้โรติเฟอร์ มี
HUFA สู ง และไม่จาํ เป็ นต้องเสริ มกรดไขมันในโรติเฟอร์ ในบ่ออนุบาลต้องใส่ คลอเรลลาลงไปให้เพียงพอ
ต่อความต้องการกินของโรติเฟอร์ เพื่อให้โรติเฟอร์มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีตลอดเวลา
อายุ 10-40 วัน ให้นอเพลียสอาร์ ทีเมียวันละ 4 ครั้ง ประมาณ 09.00, 11.30, 14.00 และ 16.30 น.
นอเพลียสอาร์ทีเมียได้จากการฟั กไข่อาร์ทีเมียเป็ นเวลาประมาณ 24 ชม. หลังจากนั้นแยกเปลือกไข่ออก แบ่ง
ส่ วนหนึ่ งให้ปลากิ นทันที สําหรั บส่ วนที่จะให้ในมื้อต่อ ๆ ไป นําไปเสริ มกรดไขมัน(เอ็นริ ช)โดยใช้กรด
ไขมันสําเร็ จรู ป DHA Selco® ที่ระดับความเข้มข้น 50 ppm เมื่อถึงมื้ออาหารถัดไปก็แบ่งส่ วนที่ตอ้ งการ
ออกมา กรองเอาเฉพาะตัวอาร์ทีเมีย ล้างให้สะอาด และนําไปใช้เลี้ยงลูกปลา
อายุ 25-40 วัน ให้อาหารสําเร็ จรู ปแบบเกล็ด (ชนิดจมนํ้า) ขนาด 300-500 ไมครอน (NRD 3/5,
INVE) คุณค่าทางโภชนาการตามฉลาก มีโปรตีนมากกว่า 55 % ไขมันมากกว่า 9 % กากอาหารน้อยกว่า
1.9 % และความชื้นน้อยกว่า 8 % ในระยะนี้ ปลายังไม่คุน้ เคยกับการกินอาหารสําเร็ จรู ป จึงต้องค่อย ๆ ฝึ ก
โดยให้อาหารครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง โดยค่อย ๆ โรยอาหารใกล้ ๆ กับผิวนํ้า เพื่อให้อาหารลอยอยู่ผิวนํ้า
ได้ดว้ ยแรงตึงผิว (เป็ นอาหารเกล็ดจม) ฝึ กให้ปลากินอาหารครึ่ งชัว่ โมงก่อนให้อาร์ทีเมียแต่ละมื้อ เพิ่มปริ มาณ
อาหารตามความต้องการของปลา
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อายุ 40-50 วัน ให้อาหารสําเร็ จรู ปแบบเกล็ด (ชนิดจมนํ้า) ขนาด 500-800 ไมครอน (NRD 5/8)
คุณค่าทางโภชนาการตามฉลาก มีโปรตีนมากกว่า 55 % ไขมันมากกว่า 9 % กากอาหารน้อยกว่า 1.9 % และ
ความชื้นน้อยกว่า 8 % หากยังให้อาร์ทีเมียควรให้ปลากินอาหารเม็ดก่อนการให้อาร์ทีเมียประมาณครึ่ งชัว่ โมง
เมื่อหยุดให้อาร์ทีเมียแล้ว ควรให้อาหารสําเร็ จรู ปวันละ 5-6 มื้อ ปรับเปลี่ยนปริ มาณอาหารตามความต้องการ
ของปลา
อายุ 50-60 วัน ให้อาหารสําเร็ จรู ปแบบเม็ดกลม (ชนิดจมนํ้าช้า) ขนาด 800 ไมครอน (NRD G8)
คุณค่าทางโภชนาการตามฉลาก มีโปรตีนมากกว่า 55 % ไขมันมากกว่า 9 % กากอาหารน้อยกว่า 1.9 % และ
ความชื้นน้อยกว่า 8 % ให้วนั ละ 3-4 ครั้ง แต่ละครั้งให้จนปลาอิ่ม
3.5 อัตรารอด
อัตรารอดช่วงอายุ 1-15 วัน ประมาณ 50-70 % อัตรารอดช่วงอายุ 15-30 วัน ประมาณ 70-90 %
และ อัตรารอดช่วง 30-60 วัน ประมาณ 80-95 %
การตายในช่วง 5 วันแรกของการอนุ บาลมักเกิดจากการตายของลูกปลาที่ไม่แข็งแรง หรื อไม่
กินอาหาร ทําให้เกิดการอดอาหารจนตาย การตายช่วง 15-30 วัน มักเกิดกับปลากลุ่มที่โตช้ามากๆ ทําให้โดน
ปลาตัวอื่นไล่กดั หรื อตายเนื่ องจากเหตุอื่นๆ ที่ยงั ไม่ทราบแน่ชดั แต่ปลากลุ่มแคระแกร็ นนี้ จะค่อยๆ หายไป
ปลามีการตายน้อยมากหลังอายุ 30 วัน ยกเว้นการตายที่เกิดจากการระบาดของโรค โรคที่เกิดบ่อยและทําให้
ปลาตายเป็ นจํานวนมากคือ โรคโอโอดิเนียม (หรื อโรคสนิมเหล็ก)
3.6 แนวปฏิบัติในการอนุบาล
1. เมื่อรวบรวมไข่ปลาได้แล้ว แยกไข่เสี ยและสิ่ งสกปรกออก ฟักไข่ในถังขนาด 10-15 ล. พร้อม
กับให้อากาศผ่านหัวทรายเบา ๆ 1 หัว (0.3-0.4 ล./นาที) ไข่จะฟักเป็ นตัวในตอนเย็นของวันเดียวกัน
2. เช้าวันถัดไป (วันที่ 1) เตรี ยมนํ้าในบ่ออนุ บาล โดยเติมนํ้าเค็มที่ผ่านการฆ่าเชื้ อด้วยคลอรี น
ผ่านถุงกรอง (5 ไมครอน) ใส่ น้ าํ ประมาณ 2,000 ล. เหลือปริ มาตรว่างไว้สาํ หรับเติมคลอเรลลาในแต่ละวันอีก
ประมาณ 2,000 ล. ให้อากาศผ่านหัวทราย 4 หัว ความแรงลมปานกลาง (ประมาณ 0.5-1.0 ล./นาที/หัวทราย
1 หัว) วางหัวทรายในตําแหน่งที่ทาํ ให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลนํ้าในบ่อ ในทางปฏิบตั ิ วางหัวทรายทั้ง 4 หัว
เรี ยงชิดกัน ตําแหน่งหัวทรายอยูต่ ิดผนังบ่อด้านกว้างใกล้กบั มุมบ่อมุมใดมุมหนึ่ง ห่ างจากมุมบ่อประมาณ 1015 ซม. เมื่อเปิ ดลมจะเกิดแรงดันทําให้น้ าํ ในบ่อเคลื่อนที่เป็ นวงในแนวราบ
3. สุ่ มนับลูกปลาอายุ 1 วัน แล้วย้ายลงบ่ออนุบาล บ่อขนาด 4 ตัน ใส่ ลูกปลา 20,000-40,000 ตัว
ใส่ โรติเฟอร์ ให้ได้ความหนาแน่ นประมาณ 5 ตัว/มล. และใส่ คลอเรลลาให้ได้ความหนาแน่นประมาณ 0.5
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ล้านเซลล์/มล. การใส่ โรติเฟอร์ ล่วงหน้า 1 วันก่อนการกินอาหาร ทําให้ในถัดไปซึ่ งปลาเริ่ มกินอาหารจะมี
โรติเฟอร์ ระยะแรกฟักจํานวนมาก ซึ่งเป็ นขนาดที่เหมาะสมกับขนาดปากของลูกปลา หากต้องการใส่ อาหาร
ในวันแรกของการกินอาหาร อาจใช้การคัดกรองโรติเฟอร์ ที่ผ่านผ้ากรองขนาดตา 100 ไมครอนเป็ นอาหาร
ของลูกปลาในวันแรกกินอาหาร ส่ วนวันถัด ๆ ไปใช้โรติเฟอร์ได้ทุกขนาด
4. วันที่ 2 เพิ่มโรติเฟอร์ ให้ได้ความหนาแน่น 15-20 ตัว/มล. และใส่ คลอเรลลาให้หนาแน่น
1.5-2.0 ล้านเซลล์/มล. (โรติเฟอร์ 1 ตัว ต่อ คลอเรลลา 100,000 เซลล์ โดยประมาณ) โดยปกติตอ้ งเติม
คลอเรลลาวันละ 200-300 ล./บ่อ ขึ้นอยูก่ บั ความหนาแน่นของคลอเรลลาที่เพาะเลี้ยงได้
5. ช่วงวันที่ 3-8 โดยปกติจะเติมเฉพาะคลอเรลลา เนื่องจากโรติเฟอร์ ยงั คงพอเพียงสําหรับปลา
ควรใส่ คลอเรลลาให้เพียงพอกับความต้องการของโรติเฟอร์ หากพบว่าคลอเรลลาเหลือน้อย (นํ้าใส) ให้ใส่
เพิ่มทันที ทั้งนี้ เพื่อให้โรติเฟอร์ มีอาหารกินตลอดเวลา ทําให้คุณค่าทางสารอาหารของโรติเฟอร์ โดยเฉพาะ
HUFA ดีอยูเ่ สมอ ซึ่ งมีผลอย่างมากต่อความแข็งแรงของปลา วันที่ 5 เพิ่มความแรงของลมให้ค่อนข้างแรง
(ประมาณ 4-5 ล./นาที)
6. หากความหนาแน่ นโรติเฟอร์ ลดตํ่ากว่า 5 ตัว/มล. ให้ใส่ โรติเฟอร์ เพิ่ม โดยต้องเพิ่มจนมาก
เกินพอกับความต้องการของลูกปลาในแต่ละวัน (เมื่อถึงเช้าวันรุ่ นขึ้น ยังคงมีโรติเฟอร์ เหลือในบ่อ) ลูกปลา
อายุ 10 วันขึ้นไปความต้องการโรติเฟอร์ ต่อวันจะเพิ่มแบบก้าวกระโดด เนื่ องจากเป็ นปลาที่กินเก่ง โตเร็ ว
หากให้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของปลา จะทําให้ปลาโตช้า ไม่แข็งแรง และมีขนาดที่แตกต่างกัน
มาก (แตกไซด์)
7. หากเติมคลอเรลลาจนเต็มความจุบ่อแล้ว ให้ดูดนํ้าในบ่อออกเท่ากับปริ มาตรคลอเรลลาที่ตอ้ ง
เติม
8. วัน ที่ 10 เริ่ ม ให้ กิ น นอเพลี ย สอาร์ ที เ มี ย แต่ ย งั ต้อ งใส่ โ รติ เ ฟอร์ ใ ห้ มี ใ นบ่ อ ตลอดเวลา
เหมือนเดิม เพิ่มปริ มาณอาร์ ทีเมียในแต่ละวันตามความต้องการของปลา ตั้งแต่วนั ที่ 10 เป็ นต้นไป เปิ ดลมให้
แรง ประมาณ 10 ล./นาที
9. วันที่ 15 ย้ายบ่ออนุบาล ก่อนการย้ายบ่อควรดูดตะกอนพื้นบ่อเสี ยก่อน ปิ ดลมหัวทราย 5-10
นาที ก่ อ นดู ด ตะกอนพื้น บ่ อ การปิ ดลมทําให้ลู กปลาลอยสู่ ผิว นํ้า ง่ า ยต่ อ การดู ด ตะกอนด้ว ยวิ ธีก าลัก นํ้า
หลังจากดูดตะกอน ลดนํ้าให้เหลือความลึก 15-20 ซม. ช้อนลูกปลาด้วยสวิงแล้วตักลูกปลาพร้อมนํ้าด้วยขัน
เพื่อย้ายไปอนุ บาลบ่ออื่น ในการช้อนรวบรวมลูกปลาต้องให้ลูกปลาอยู่ในนํ้าตลอดเวลาเพื่อป้ องกันความ
บอบชํ้า ลดความหนาแน่นในการอนุบาลเหลือประมาณ 3 ตัว/ล. หรื อ 12,000 ตัว/บ่อ 4 ลบ.ม.
10. ช่วงวันที่ 15-20 ยังคงใส่ โรติเฟอร์ และคลอเรลลาเหมือนเดิ มแต่เพิ่มปริ มาณอาร์ ทีเมียให้
พอเพียงกับความต้องการของปลา
11. วันที่ 20 ดูดตะกอนพื้นบ่อ และเปลี่ยนถ่ายนํ้า 50-80 %
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12. วันที่ 20-30 ให้อ าร์ ที เ มี ย เป็ นอาหารหลัก ใส่ ค ลอเรลลาให้มี ค วามหนาแน่ น 0.3-0.5
ล้านเซลล์/มล.
13. วันที่ 25 ดูดตะกอนและย้ายบ่อ พร้อมกับลดความหนาแน่ นเหลือ 1.5 ตัว/ล. เริ่ มฝึ กให้กิน
อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปขนาดเล็ก (300-500 ไมครอน) ก่อนการให้อาร์ทีเมีย
14. วันที่ 30 ดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายนํ้า 80 % เริ่ มลดปริ มาณอาร์ทีเมีย และเน้นการให้อาหาร
สําเร็ จรู ปมากขึ้น โดยให้อาร์ ทีเมียเพียง 1-2 มื้อ/วัน (หลังการให้อาหารเม็ด) เมื่อปลากินอาหารเม็ดดีข้ ึน ลด
การให้อาร์ทีเมียลงเหลือเพียงมื้อเย็นมื้อเดียว
15. วันที่ 35 ขึ้นไป ควรดูดตะกอนและถ่ายนํ้าทุก 1-2 วัน ครั้งละ 80-90 %
16. อายุ 40 วัน ได้ขนาดที่เหมาะสมในการนําไปเลี้ยงต่อในกระชัง

4. การเลีย้ งในกระชังให้ ได้ ขนาดตลาด
4.1 กระชัง
กระชังที่เลี้ยงควรทําจากเนื้ ออวนไม่มีปม แต่อวนมีปมก็สามารถใช้ได้ ขนาดตาเหยียดไม่ควร
เกิน 1 ซม. หรื อเลือกขนาดตาให้เหมาะกับขนาดปลา ขนาดกระชังกว้าง 2 ม. ยาว 2-3 ม. ลึก 1.5-2.0 ม.
4.2 ความหนาแน่ น
ขนาดปลาที่เริ่ มเลี้ ยง อายุ 40-45 วัน ซึ่ งมีความยาวประมาณ 1.7-2.0 ซม. นํ้าหนักประมาณ
0.25-0.35 ก. ความหนาแน่นในการเลี้ยงประมาณ 500 ตัว/ลบ.ม.
4.3 อาหารและการให้ อาหาร
อาหารที่ใช้เลี้ยงได้แก่ อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย หรื ออาหารเม็ดสําเร็ จรู ป
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย อาจเป็ นแบบแช่แข็งหรื อมีชีวิตก็ได้ แบบแช่แข็งมีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่า
แต่ง่ายต่อการขนส่ งและเก็บรักษา แหล่งผลิตอาร์ ทีเมียตัวเต็มวัยได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสงคราม
ราคาหน้าฟาร์มประมาณ 40-70 บาท/กก.
อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป ระยะ 5-10 วันแรกใช้ขนาด 500-800 ไมครอน เมื่อปลาโตขึ้นเปลี่ยนเป็ น
อาหารขนาด 800 ไมครอน และ 1,200 ไมครอน ตามลําดับ พิจารณาจากขนาดปากของปลา ควรเลือกอาหาร
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ชนิดที่มีโปรตีนสู งกว่า 30 % อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาราคาของอาหารด้วย เพื่อให้ตน้ ทุนอาหารตํ่าที่สุด แต่
ในขณะเดียวกัน ต้องให้ปลาโตดีและมีสุขภาพดี อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปที่หาซื้ อได้ตามท้องตลาด เช่น อาหาร
สําหรับปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกบ อาหารปลาดุกวัยอ่อนหรื อปลาดุกเล็ก หากหาซื้ออาหารเม็ดเล็กไม่ได้ ให้
นําอาหารเม็ดใหญ่มาแช่น้ าํ ให้นิ่ม แล้วขยี้ผา่ นตาข่ายก็ใช้ได้ผลดี
ให้อาหารวันละ 3-4 ครั้ง และให้จนปลาอิ่มทุกครั้ง ใช้เวลาเลี้ยง 15-20 วัน ปลาโตได้ถึงขนาด
ตลาด มีความยาวประมาณ 4.0-4.5 ซม. และนํ้าหนัก 2.0-3.0 ก. อัตรารอดประมาณ 70-95 %
4.4 ต้ นทุนอาหาร
จากการศึกษาต้นทุนอาหารในการขุนเลี้ยงในกระชังจนถึงขนาดตลาด โดยใช้อาหาร 2 ชนิ ด
ได้แก่ อาร์ ทีเมียแช่แข็ง และอาหารเม็ดสําเร็ จรู ป พบว่า การใช้อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปทําให้ตน้ ทุนอาหารต่อตัว
ตํ่ากว่าการใช้อาร์ ทีเมียแช่ แข็ง ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตและอัตรารอดดีกว่าการใช้อาร์ ทีเมียแช่ แข็งอีกด้วย
(ชนกพร และคณะ, 2556) ต้นทุนอาหารเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดประมาณ 0.5-1.0 บาท/ตัว เมื่อใช้อาหารที่มี
โปรตีน 55 % (ราคาอาหาร 350 บาท/กก.) ในขณะที่การเลี้ยงด้วยอาร์ ทีเมียแช่แข็งมีตน้ ทุน 1.5-2.0 บาท/ตัว
(ราคาอาร์ ทีเมี ยแช่ แข็งรวมค่าขนส่ ง 70 บาท/กก. ) การเลือกใช้อาหารเม็ดที่ มีโปรตี นสู งและราคาถู กจะ
สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้อีก ส่ วนการใช้อาร์ ทีเมียแช่แข็ง หากอยูใ่ กล้แหล่งผลิต จะทําให้ตน้ ทุนตํ่าลง
เพราะต้นทุนการขนส่ งลดลง อย่างไรก็ตาม อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปเป็ นตัวเลือกที่ดีกว่าทั้งด้านต้นทุน ความ
สะดวกในการใช้ และการเก็บรักษา
4.5 ข้ อมูลงานทดลองทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเลีย้ งปลาเฉี่ยวหินวัยรุ่น
อาคม (2546) ทดลองเลี้ยงปลาเฉี่ยวหิ นในตูก้ ระจกด้วยอาหาร 3 ชนิด ได้แก่
1) เนื้ อปลาสดบด โปรตีน 18 % (นํ้าหนักเปี ยก) ไขมัน 1.3 % (นํ้าหนักเปี ยก) และ
ความชื้น 67.5 %
2) อาหารปลาสวยงาม(ซากุระ) โปรตีน 46 % ไขมัน 6 %
3) อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปสําหรับปลาทะเล (ไฮเกร์ด) โปรตีน 41 % ไขมัน 6 %
ปลาเริ่ มทดลองมีความยาวประมาณ 5 ซม. เลี้ยงนาน 45 วัน พบว่า เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองความ
ยาวไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) โดยปลาที่เลี้ยงด้วยเนื้อปลาสด อาหารปลาสวยงาม และอาหารปลา
ทะเลมีความยาวเป็ น 6.61, 6.12 และ 6.46 ตามลําดับ แต่ตน้ ทุนอาหารแตกต่างกันค่อนข้างมากคือ 0.11, 2.47
และ 0.26 บาท/ตัว ตามลําดับ (คิดตามราคาอาหารในปี นั้น แต่ไม่ได้ระบุราคาอาหารไว้)
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5. โรคปลาเฉี่ยวหิน
โรคสําคัญที่พบได้ในระหว่างการเพาะเลี้ยงปลาเฉี่ ยวหิ นได้แก่ โรคโอโอดิเนียม (marine velvet
disease) และโรคหัวเชิด
5.1 โรคโอโอดิเนียม หรื อโรคสนิมเหล็ก (marine velvet disease)
5.1.1 สาเหตุ เกิดจากโปรโตซัว Amyloodinium spp. มักเกิดการระบาดบ่อยครั้งในช่วงหน้า
หนาว หรื อเมื่อปลามีอายุต้ งั แต่ 15 วันขึ้นไป ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ปลากินอาหารมาก ทําให้เกิดของเสี ยในบ่อมาก
โรคนี้เกิดได้ง่ายเมื่อมีสารอินทรี ยใ์ นนํ้าสู ง และอุณหภูมิต่าํ กว่าปกติ
5.1.2 การสั งเกตอาการว่ าปลาเป็ นโรค สังเกตได้ดงั นี้
- ปลาพยายามว่ายนํ้าเข้าหาจุดที่ให้อากาศตลอดเวลา และไปรวมกลุ่มกันตรงจุดให้อากาศ
- ปลากินอาหารลดลงหรื อหยุดกินอาหารเมื่อติดเชื้อขั้นรุ นแรง โดยปกติ ปลาทั้งฝูงจะว่ายนํ้า
เข้ามาหาผูเ้ ลี้ ยงเมื่อถึงเวลาให้อาหาร แต่ปลาที่ป่วยจะไม่ว่ายเข้ามา และไม่สนใจอาหารที่ให้ ตัวที่ ยงั
แข็งแรงยังคงว่ายอยูผ่ วิ นํ้าใกล้ ๆ กับฟองอากาศจากหัวทราย ส่ วนตัวที่อ่อนแอจะอยูบ่ ริ เวณพื้นบ่อ
- สี ปลาคลํ้าลง เปลี่ยนจากสี เงินวาวเป็ นสี เทาดํา
- ตาและครี บมีสีขาวขุ่น
- ครี บกร่ อน โดยเฉพาะครี บหางจะสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุด
- เมื่อมองด้วยตาเปล่า เห็นเป็ นจุดขาว ๆ เล็กๆ บนครี บปลา หรื อตัวปลา
5.1.3 การวินิจฉัยโรค
นําปลาที่มีอาการผิดปกติไปตรวจหาเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะพบเซลล์ของเชื้อต้นเหตุตาม
ผิวหนัง ครี บ และเหงือก เมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เซลล์มีลกั ษณะรี คล้ายลูกรักบี้ สี น้ าํ ตาลดํา ด้านที่ยึด
เกาะกับปลาค่อนข้างแหลม มีรายงานว่าขนาดของเซลล์โตได้ถึง 350 ไมครอน แต่ขนาดที่พบทัว่ ไปเล็กกว่า
150 ไมครอน (Francis-Floyd and Floyd, 2011) สายพันธุ์ที่ระบาดและพบบนครี บปลาเฉี่ ยวหิ นมีความยาว
40-60 ไมครอน และพบอาการครี บกร่ อนร่ วมด้วยเสมอ
5.1.4 วิธีป้องกัน
- ให้อาหารให้พอดีหรื อตํ่ากว่าความต้องการของปลาเล็กน้อย เพื่อไม่ให้มีอาหารเหลือ
- รักษาคุณภาพนํ้าให้ดีอยูเ่ สมอ ด้วยการถ่ายนํ้า การบําบัดนํ้า และการจัดการอาหาร
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- พักบ่อระหว่างรุ่ นไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ระหว่างพักบ่อหมัน่ ฉี ดล้างด้วยนํ้าจืด สลับกับการตาก
บ่อให้แห้ง บ่อที่เป็ นโรคมาแล้วควรพักบ่อให้นานขึ้น
- อนุ บาลด้วยนํ้าความเค็มตํ่า เนื่ องจากเชื้ อ Amyloodinium spp เป็ นเชื้ อโรคนํ้าเค็ม จึงไม่
ระบาดในนํ้าความเค็มตํ่า ปลาเฉี่ยวหิ นเป็ นปลาที่เติบโตได้ในนํ้าความเค็มตํ่า ดังนั้นการอนุบาลปลาเฉี่ ยวหิ น
หลังอายุ 20 วันด้วยนํ้าความเค็มตํ่าประมาณ 5 ppt จะช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ได้
5.1.5 การรักษา
- การใช้ สารเคมี โดยการแช่ดว้ ยฟอร์มาลีนที่ระดับความเข้มข้น 30-40 มล./ลบ.ม. ร่ วมกับยา
เหลือง acriflavine ที่ระดับ 1 ก./ลบ.ม. แช่นาน 24 ชม. จากนั้นเปลี่ยนถ่ายนํ้าและเติมยาใหม่ ทําเช่นนี้นาน
5-7 วัน หากเป็ นระยะเริ่ มเกิดโรคปลาจะรอดตาย 70-90 % หากติดเชื้อรุ นแรงมากขึ้นอัตรารอดก็ลดลง แต่
หากติดเชื้อถึงขั้นวิกฤติพบว่าการใช้ยาไม่ได้ผล
- การแช่ หรื อเลีย้ งในนํ้าความเค็มตํ่า โดยแช่ปลาในนํ้าความเค็ม 3-5 ppt นาน 15-30 นาที
เชื้อจะหลุดออกเกือบหมด แล้วย้ายปลาไปเลี้ยงในบ่อใหม่ ควรทําซํ้าวันละครั้งติดต่อกัน 2-3 วัน หรื อหาก
สามารถจัดเตรี ยมนํ้าความเค็มระดับ 5 ppt ได้จาํ นวนมาก อาจเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาที่ความเค็มระดับนี้ เพื่อ
ป้องกันการระบาดของเชื้อ

ภาพที่ 17 เชื้อปรสิ ต Amyloodinium spp ที่เกาะตามครี บของปลาเฉี่ยวหิน (ลูกศรชี้)
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5.2 โรคหัวเชิด
5.2.1 สาเหตุ
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ ชดั แต่คาดว่าเกิดจากความผิดปกติของถุงลม ส่ วนสาเหตุที่ทาํ ให้ถุงลม
ผิดปกติของถุงลมอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเครี ยด การติดเชื้อ หรื อการขาดสารอาหาร
5.2.2 อาการ
ปลาว่ายนํ้าผิดปกติ คือว่ายเชิดหัว หรื อเงยหัวขึ้นสู งกว่าปกติ ทํามุมประมาณ 15-45 องศา กับ
แนวราบ ในขณะที่ปลาปกติลาํ ตัวขนานกับผิวนํ้า มักมีลกั ษณะร่ วมคือ สี ลาํ ตัวคลํ้าขึ้น การโบกพัดหางถี่กว่า
ปกติ หัวและลําตัวส่ ายไปมาเมื่อว่ายนํ้า ในขณะที่ปลาปกติหัวและลําตัวนิ่ ง มักปรากฏอาการเมื่อปลาเข้าสู่
ระยะวัยรุ่ น (หลังอายุ 60 วัน) ปลาที่มีลกั ษณะแบบนี้ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

6. การขนส่ ง
6.1 วิธีการขนส่ ง
โดยทัว่ ไปการขนส่ งใช้การแพ็คในถุงพลาสติกขนาด 40 x 65 ซม. 2 ชั้น และบรรจุในกล่อง
โฟมขนาด 45 x 60 x 30 ซม. กล่องละ 4 ถุง จากนั้นจึงขนส่ งทางบกหรื อทางอากาศ ทั้งนี้ หากเป็ นการขนส่ ง
ทางอากาศ ต้องรัดปากถุงพลาสติกให้หย่อนกว่าธรรมดาประมาณ 10 % เพื่อป้องกันถุงแตกระหว่างที่เครื่ อง
กําลังบิน เนื่องจากอากาศในถุงเกิดการขยายตัว นอกจากนั้น ในการขนส่ งด้วยเครื่ องบินมีขอ้ บังคับให้ห่อกล่อง
โฟมด้วยพลาสติกอย่างน้อย 1 ชั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว
6.2 ความหนาแน่ นในการขนส่ ง
6.2.1 ไข่ และลูกปลา 1 วัน
สําหรับการขนส่ ง 12-18 ชม. ใส่ น้ าํ ในถุง 3.5 ล. ออกซิ เจน 7 ล. ใส่ ไข่หรื อลูกปลาแรกฟั กหรื อ
ลูกปลา 1 วัน ถุงละ 7,000-8,500 ฟองหรื อตัว หากขนส่ งใกล้ ๆ และใช้รถที่มีหลังคา ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ กล่อง
โฟม นอกจากนั้นแต่ละถุงก็อาจแพ็คให้ใหญ่ข้ ึนโดยแต่ละถุงใส่ น้ าํ 6 ลิตร ออกซิ เจน 6-8 ลิตร บรรจุไข่หรื อ
ลูกปลา 1 วัน 2,000-2,500 ฟอง(หรื อตัว)/ล. หรื อ 12,000-15,000 ฟอง/ถุง (หรื อ ตัว/ถุง) การขนส่ งไข่ปลาควร
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ถึงจุดหมายก่อนการฟักของไข่ เนื่องจากเมื่อไข่ฟักเป็ นตัวจะมีของเสี ยออกมาจากไข่จาํ นวนมาก ทําให้น้ าํ เน่า
เสี ยได้ง่าย
6.2.2 ลูกปลา 15-30 วัน และปลาวัยรุ่นความยาว 3-4 ซม.
สําหรับระยะเวลาการขนส่ ง 8-10 ชม. ใส่ น้ าํ ในถุง 3.5 ล. ออกซิเจน 7 ล.
- ลูกปลาอายุ 15 วัน (0.5-0.6 ซม.) บรรจุ 1,000-1,500 ตัว/ถุง
- ลูกปลาอายุ 20 วัน (0.7-0.8 ซม.) บรรจุ 1,000 ตัว/ถุง
- ลูกปลาอายุ 30 วัน (1.5 ซม.) บรรจุ 500 ตัว/ถุง
- ปลาวัยรุ่ นความยาว 3-4 ซม. บรรจุ 80-100 ตัว/ถุง
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