
 

ศูนย์วจิัยและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น ้าชายฝ่ังชุมพร 

ได้ท าการเพาะพนัธ์ุสัตว์น ้าส าเร็จ ดงันี ้

1. การเพาะเลีย้งปลาเห็ดโคนข้างลาย   

 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า
ชาย ฝ่ัง  ได้รวบรวมปลาเห็ดโคนข้างลายจาก
ธรรมชาติ มาด าเนินการเพาะขยายพันธ์ุจนเป็น
ผลส าเร็จ  

  ลกัษณะทัว่ไป 

 ปลาเห็ดโคนข้างลาย ( Sillago aeolus  
Jordan & Evermann, 1902) หรือปลาทรายลาย  มี
ช่ือสามญัวา่  Oriental  trumpeter  whiting  จดัอยูใ่น
ครอบครัว Sillaginidy เป็นปลาผิวดินนิสัยหากิน
ตามพื้นทรายอยู่รวมกันเป็นฝูง  เป็นปลากินเน้ือ 
(Carnivore)  ล าตวัเรียวยาว วา่ยน ้ าวอ่งไว   เป็นปลา
ทะเลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึง  ท่ีเป็น
ท่ีนิยมของผูบ้ริโภคอาหารทะเลอยา่งแพร่หลาย   

การแพร่กระจาย 

             พบปลาเห็ดโคนขา้งลายมีการแพร่กระจาย
บริเวณชายฝ่ังทะเล ตั้ งแต่เขตมหาสมุทรอินเดีย
จนถึงฝ่ังตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ส าหรับ
ประเทศไทยพบแพร่กระจายทั้งชายฝ่ังทะเลอนัดา
มนัและชายฝ่ังอ่าวไทย ปลาชนิดน้ีอาศยัอยู่ตามพื้น
ทอ้งทะเลบริเวณชายฝ่ัง โดยเฉพาะแนวน ้ าข้ึนน ้ าลง   
สันดอนทราย และคลองเล็กๆ บริเวณป่าชายเลน ท่ี
มีสภาพพื้นเป็นดินทราย หรือดินทรายปนโคลน  
ส่วนใหญ่พบท่ีระดบัความลึก 0-20 เมตร และพบ
บา้งท่ีความลึก 60 เมตร 

  การท าการประมง  
                เคร่ืองมือประมงท่ีใชจ้บัปลาเห็ดโคน
ขา้งลาย  มีอยู ่ 2  ประเภท ไดแ้ก่ 
1.  เบด็ตกปลา   จะตกปลาในช่วงเดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน (จงัหวดัชุมพร) 
2.  อวนจมปลาเห็ดโคน  จดัเป็นอวนลอยหนา้ดิน  
สามารถท าการประมงไดต้ลอดทั้งปี   

           ศูนยฯ์ ไดร้วบรวมปลาเห็ดโคนขา้งลายจาก
ธรรมชาติ (F0 ) และพ่อแม่พนัธ์ุจากการเพาะพนัธ์ุ 
(P0 ) ของศูนยฯ์ เอง ซ่ึงพ่อแม่พนัธ์ุมีน ้ าหนกั 40-50 
กรัม  ความยาว 15-17  เซนติเมตร น ามาเล้ียงในบ่อ
ซีเมนต์ท่ีมีระบบกรองชีวภาพ โดยใช้น ้ าท่ีมีความ
เค็ม 25-30 ppt. อุณหภูมิ  28-30  องศาเซลเซียส  มี
การเปล่ียนถ่ายน ้ า  2 - 3  คร้ังต่อเดือน ให้อาหาร
ปลาข้าง เหลืองสดหั่น เ ป็น ช้ินเล็กๆ  สลับกับ
อาหารเมด็ส าเร็จรูป  วนัละ 2 คร้ัง    

 

 

 

        

พอ่แม่พนัธ์ุ    
    
 
 
 
  

   บ่อซีเมนตท่ี์ใชเ้ล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ 
                

  การวางไข่ 
 ปลาเห็ดโคนขา้งลาย เป็นไข่ลอย แม่ปลา
จะวางไข่คร้ังละ 10,000 - 30,000 ฟอง มีอตัราฟัก  
50-80 %  ไข่ปลามีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  720 -750  
ไมครอน  ระยะเวลาในการฟัก 13-15  ชัว่โมง ลูก
ปลาแรกฟักมีขนาดเฉล่ีย 1.3 มิลลิเมตร 



 
พฒันาการของลูกปลาเห็ดโคนข้างลาย 

 
ไข่ปลาเห็ดโคน ระยะ 1 เซลล ์      ระยะ 2 เซลล ์      
 

 

 
         ระยะ 4 เซลล ์                       ระยะ  Somite                          
          
                                

 
 
    ลูกปลาแรกฟัก                        ลูกปลาอาย ุ1 วนั          

 
 การอนุบาล 

  อนุบาลในถังหรือบ่อซีเมนต์ ขนาด 1-4  
ตัน  ความ เค็มของน ้ า อยู่ ระหว่า ง  28 -30  ppt.          
ดูดตะกอน และถ่ายน ้ าอาทิตย์ละ  3  คร้ัง โดยให้
อาหาร ว ันละ2คร้ัง การให้อาหารจะต้องมีการ
เหล่ือมชนิดอาหาร  เพื่อใหลู้กปลามีความคุน้เคยกบั
อาหารชนิดใหม่ และเม่ือลูกปลามีอายุประมาณ  30  
วนั  จะลงอยู่บริเวณพื้นถงัหรือบ่อ  จึงเร่ิมใส่ทราย
ในถงัหรือบ่อ   เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบั
ธรรมชาติ ดงัน้ี                                                                                                                 

 

 

 

 

 

อาย ุ(วนั)  ชนิดอาหาร 

2-8              โรติเฟอร์ขนาดเลก็   
        กรองผา่นผา้กรอง 80  ไมครอน   

8-20              โรติเฟอร์ขนาดปกติ   
            และอาร์ทีเมียแรกฟัก 

21- 35                 อาร์ทีเมียแรกฟัก 

35-40 อาร์ทีเมียแรกฟักและปลาขา้งเหลืองสับ    
ร่วมกบัอาหารเมด็ส าเร็จรูป 

 

การเลีย้ง 

  เม่ือปลามีอายุ  40  วนั  ยา้ยไปเล้ียงในถงั
หรือบ่อ ใช้ระบบน ้ าหมุนเวียนและใส่ทรายพื้นถงั
หรือบ่อ  หนา  5  เซนติเมตร   เปล่ียนถ่ายน ้ าเดือน
ละ  2  คร้ัง   ให้ปลาขา้งเหลืองสับและอาหารเม็ด
ส าเร็จรูป  วนัละ 2  คร้ัง      

                            การเจริญเติบโต 
  ไดท้  าการชัง่-วดัปลา ท่ีเล้ียงตั้งแต่อาย ุ4-8 
เดือน พบวา่มีการเจริญเติบโต ดงัน้ี  

อาย ุ(เดือน) ความยาวเฉล่ีย 
(ซม.) 

น ้าหนกัเฉล่ีย 
(กรัม) 

4   
5 
6 
7 
8 

7.0 
8.15 
9.20 

10.95 
11.82 

3.70 
5.20 
7.71 

13.46 
17.97 

    
 ปัจจุบันศูนย์ฯได้ท าการศึกษาวิจัย เพื่ อ
พฒันาปลาเห็ดโคนข้างลาย เพื่อเล้ียงเป็นพ่อแม่
พนัธ์ุ  เล้ียงเพื่องานวิจัย เล้ียงเพื่อปล่อยแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ  และจะน าไปส่งเสริมให้ชาวประมงเล้ียง
เสริมเป็นอาชีพต่อไป  


