
การเพาะเลีย้งปลาสลดิหินทะเลลายขาว 

ศูนย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ังชุมพร 

  ลกัษณะทัว่ไป 
  ปลาสลิดทะเลลายขาว หรือปลาสลิดหินแขก

หรื อปลา ใบขนุนลายแถบ ช่ื อสามัญว่ า  Java 
Rabbitfish, Streaked spinefootช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Siganusjavas เป็นปลาท่ี มีความยาวประมาณ 30 
เซนติเมตร มีรูปร่างแบนขา้งรูปไข่  ล าตวัป้อมสั้น หวั
ค่อนขา้งเล็ก ปากเล็กยืดหดไม่ได้ ครีบมีสีคล ้ า เป็น
ปลาท่ีมีพฤติกรรมอยูร่วมกนัเป็นฝงู  

  การแพร่กระจาย 
  อาศยัและหากินแพลงก์ตอนพืช สาหร่าย

และสัตวน์ ้ าขนาดเล็ก ตามกองหินแนวปะการัง และ
ในเขตน ้ ากร่อยบริเวณป่าโกงกาง ในเขตอบอุ่นและ
เขตร้อน ตั้ งแต่ทะเลเมดิ เตอเรเนียน ทะเลแดง 
มหาสมุทรอินเดีย เขตอินโด -แปซิฟิกไปจนถึง
ออสเตรเลีย เป็นปลาท่ีมีลกัษณะสีสันสวยงาม ในอดีต
นิยมเล้ียงเป็นปลาสวยงาม แต่ในปัจจุบันน ามา
ประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ปลาทอด ปลา
แกงส้ม ปลาราดพริก ปลาสามรส เป็นตน้ 

  การท าการประมง 
   ในประเทศไทยยงัไม่มีการใช้ประโยชน์

เต็มท่ี การท าการประมงของปลาชนิดน้ีได้จาก อวน
ลาก, ลอบปลา และอวนลอ้มบริเวณกองหิน 

  การเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุ 

 ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการรวบรวมพ่อแม่พนัธ์ุ
ปลาธรรมชาติจากเรือลอบปลาซ่ึงพ่อแม่พันธ์ุมี
น ้าหนกั 280-360 กรัม  ความยาว 24-28  เซนติเมตร

น ามาเล้ียงในบ่อซีเมนต์ท่ีมีระบบกรองชีวภาพ ใช้
น ้ า ท่ี มีความ เค็ม  28 -32  ppt. อุณหภู มิ   28 -30       
องศาเซลเซียส มีการเปล่ียนถ่ายน ้ า  1-2  คร้ังต่อ
สัปดาห์ ให้อาหารเม็ดปลากินพืช วนัละ 2 ม้ือสลบั
กบัสาหร่ายทะเลจ าพวก สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่าย
ผกักาด สาหร่ายขนนก เป็นตน้  

  การวางไข่ 

หลังจากเล้ียงพ่อแม่พนัธ์ุปลาธรรมชาติ 
จ านวน 10 ตวั (ตวัผู ้5 ตวั ตวัเมีย 5 ตวั ) เป็น
ระยะเวลา 2-3 เดือน ปลาก็เร่ิมวางไข่  ช่วงข้างข้ึน
จ านวน 8-10 คร้ัง/ปี ซ่ึงไข่ปลาเป็นไข่จมติดวสัดุ ไข่
ฟักออกเป็นตวัใช้เวลา 18-20 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิน ้ า 
27-30 องศาเซลเซียส และความเค็ม 27-31 ppt. ไข่มี
ขนาดเฉล่ีย  601.09±32.12 ไมครอน แม่ปลาวางไข่
คร้ังละ 70,000 – 100,000  ตวั ฟักไดลู้กปลาแรกฟัก 
จ านวน 40,000 – 80,000  ตวั 

ลกัษณะพฒันาการของลูกปลาสลดิหินทะเลวัยอ่อน 

 

 

ไข่ปลาระยะ Gastrula        ไข่ปลาระยะ Early state 

 

ลูกปลาแรกฟัก    ลูกปลาอาย ุ2 วนั 

ลูกปลาอาย ุ8 วนั ลูกปลาอาย ุ15 วนั 

ลูกปลาอาย ุ30 วนั ลูกปลาอาย ุ50 วนั  



การอนุบาล 

อนุบาลในถงัพลาสติก ขนาด 1 ตนั ความ
เค็มของน ้ า 28-30 ppt. อุณหภูมิ 28-32 องศา
เซลเซียส โดยใหอ้าหาร วนัละ 2 คร้ัง การให้อาหาร
จะต้องมีการเหล่ือมชนิดอาหาร เพื่อให้ลูกปลามี
ความคุ้นเคยกับอาหารแต่ละชนิด และในการ
อนุบาลช่วงแรกมีการเสริมกรดไขมนัในอาหารเพื่อ 
ลดการช็อคของลูกปลา  ดงัน้ี 

อาหารทีใ่ช้ในการอนุบาลแต่ละช่วงอายุ 

 

ผลการอนุบาล 

จากการด าเนินการอนุบาลลูกปลาสลิดหิน 
ตั้งแต่อายุ 1–50 วนั พบว่า  ท่ีอายุ 15 วนั มีอตัรารอด 
6-10 % ท่ีอายุ 30 วนั มีอตัรารอด 2-5 % และท่ีอาย ุ    
50 วนั มีอตัรารอด 1-3 % ทั้งน้ีในการอนุบาลให้มี
อตัรารอด ข้ึนอยูก่บั  ชนิดอาหาร  ปริมาณอาหาร ช่วง
ระยะเวลา คุณภาพน ้ า อุณหภูมิน ้ า-อากาศ และการ
จดัการระหวา่งอนุบาล เป็นตน้ 

  

 

การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของลูกปลาสลิดหินทะเลวยัอ่อนใน
แต่ละช่วงอาย ุดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ศูนยฯ์ ประสบผลส าเร็จในการน าพนัธ์ุปลา

จากธรรมชาติมาเล้ียงขุนเป็นพ่อแม่พนัธ์ุในระบบ
กรองชีวภาพแบบปิด จนพ่อแม่พนัธ์ุปลาสามารถ
วางไข่  และน ามาอนุบาลได้เ บ้ืองต้น ซ่ึ งจะได้
ท า การศึกษาข้อมู ลเพิ่ ม เ ติมทางด้านชีววิทยา 
นิเวศวิทยา การพฒันาของไข่และการเล้ียงเพื่อน าไป
เป็นขอ้มูลพฒันาการเพาะ อนุบาล และเล้ียงปลาชนิด
น้ี ให้เป็นปลาท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจอีกชนิด
หน่ึงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

อายุ (วนั) ความยาว (มม.) 

แรกฟัก 3.74 

2 4.24 

8 8.28 

15 11.22 

30 15.26 

40 17.13 

50 30.17 

อาย ุ(วนั)  ชนิดอาหาร 

2-7 แพลงกต์อนพืช +โรติเฟอร์ขนาดเลก็  

 

8-15 แพลงกต์อนพืช+ โรติเฟอร์ขนาดปกติ 
อาร์ทีเมียแรกฟัก 
 

16- 30 อาร์ทีเมียแรกฟัก + สาหร่ายทะเล 
 อาหารผงส าเร็จรูป 
 

31-50 อาร์ทีเมียแรกฟัก + สาหร่ายทะเล
อาหารเมด็ส าเร็จรูปปลากินพืช 
 




