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 ปลาหมอไทย... เปนปลาน้ําจืดที่สําคัญยิ่งทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย เปนปลาที่เนื้อนุม อรอย นิยมใชประกอบอาหารบริโภคกันในรูปแบบตางๆ 
อยางแพรหลาย ในอดีต ป 2505 มีปริมาณมากถึง 147.3 เมตริกตัน จัดเปนอันดับที่ 4 รอง
จากปลาชอน ปลาดุก และปลาสวาย แตผลพวงของการพัฒนาประเทศ จํานวนประชากร 
ความตองการบริโภคอาหารที่ทวีเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่วิกฤติการณของสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติและทรัพยากรสัตวน้ําเสื่อมโทรมลงมาก ปรมิาณปลาหมอไทย ที่สวนใหญจับมา
จากแหลงน้ําธรรมชาติ ก็ลดนอยถอยลงอยางนาวิตกเชนกัน  
  

การเพาะเลี้ยงปลา ทั้งแบบยังชีพ (extensive) ของเกษตรกรระดับรากหญา หรือ
แบบหนาแนนสูง (super intensive) ของเกษตรกรเชิงพาณิชย จึงเริ่มมีบทบาทสําคัญยิ่ง  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปลาหมอไทย ทั้งคัดเลือกปรับปรุงพันธุดานพันธุกรรม การ
เพาะพันธุ อนุบาล การเลี้ยงและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีเปาหมายใหมี
ผลผลิตตอพื้นที่สูงสุด เจริญเติบโตดี มีคาอัตราแลกเนื้อ (FCR) ตํ่า ไดปลาขนาดตลาด
และมีผลกําไรสูงสุด  ตลอดจนเชิงคุณภาพ ไดปลาที่หัวเล็ก สันหนา สีสันเหลืองสวย 
เกล็ดแข็ง ตานทานโรคพยาธิ เนื้อรสเลิศและขนสงระยะไกล มีอัตรารอดตายสูงและ
สูญเสียน้ําหนักนอย เหลานี้ คือ ปณิธาณเปาหมายสูงสุด ที่จักตองฝนใหไกล และฝาฟน
ไปใหถึง ปรากฎผลจริงอยางเปนรูปธรรมใหจงได ........  
   
 ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร และบริษัท ไทยลักซเอ็นเตอรไพรส  จํากัด 
(มหาชน)  ตระหนักถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอไทยและสุขภาพของผูบริโภค 
จึงไดรวบรวมและเรียบเรียง “ปลาหมอไทย : ชีววิทยาและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเชิง
พาณิชย” ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
ของเกษตรกรใหประสพผลสําเร็จ และเปนฐานองคความรู สําหรับนักวิชาการประมงในการ
ตอยอดพัฒนางานวิจัยตอไป ....... 
 
 อนึ่ง เอกสารฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งขอมูลราชการ 
เอกชนและเกษตรกรในไรนา หากมีขอบกพรอง หรือผิดผลาดประการใด คณะผูจัดทํา 
ยินดีนอมรับและพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
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(2)  บอเล้ียงปลาหมอ 

คํานํา 
 

 

ปลาหมอไทยเปนปลาน้ําจืดพื้นบานของไทย ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่
ประชาชนทุกระดับชนชั้นของสังคมไทย นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได
หลากหลาย ทั้งแกง ตม ทอด ยางหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ อีกทั้งเปนปลาที่มีความทนทาน ทรหด อดทน
สูง เพราะมีอวัยวะพิเศษชวยหายใจ (labyrinth organ) จึงอาศัยอยูไดในบริเวณที่มีนํ้านอยๆ หรือที่ชุมชื้นไดเปน
เวลานาน  อยางไรก็ตาม ผลผลิตสวนใหญ ไดจากแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยกรมประมง รายงานวา ป 2543 มี
ผลผลิตปลาหมอไทยทั้งหมด 7,200 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 207 ลานบาท เปนผลผลิตปลาจากแหลงนํ้าธรรมชาติ 
6,730 เมตริกตัน และการเพาะเลี้ยง 470 เมตริกตัน โดยบริโภคในรูปปลาสด 84 % ปลารา 12 % นอกจากนั้นอีก 
4 % ทําปลาเค็มตากแหง รมควันและอ่ืนๆ  

 

ปจจุบัน แมวาการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก มักกระจุกอยูบางทองที่ 
หรือเลี้ยงกันแบบหัวไร ปลายนา แตจัดเปนปลาที่มีศักยภาพ ทั้งการผลิตและการตลาดเพื่อสงออกสูง กลาวคือ (1) 
สามารถเพาะเลี้ยงในอัตราความหนาแนนสูง และเจริญเติบโต ในภาวะคุณสมบัติของดินและน้ําที่แปรปรวนสูงได 
ทั้งนํ้าจืด นํ้ากรอยและน้ําคอนขางเปนกรดหรือพ้ืนที่ดินพรุ ดินเปรี้ยวตลอดจนนาขาว นากุงทิ้งรางได (วิทย และ
คณะ, 2533; ศราวุธ และคณะ, 2539; กรมประมง, 2541; อนันต และคณะ, 2541) สามารถขนสงและจําหนายใน
รูปปลาสดมีชีวิตระยะทางไกลๆ อันสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหม ที่นิยมใชปลาสดมีชีวิตประกอบอาหาร 
(2) อุปสงคของตลาดมีสูงมาก โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ (3 – 5 ตัว/กิโลกรัม) ทั้งตลาดภายในและตางประเทศ 
เชน ตลาดตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลีและมาเลเซีย มีความตองการไมต่ํากวา 100 เมตริกตัน/ป ในชวง
เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ของทุกป ขณะที่ผลผลิตไมเพียงพอและปริมาณไมแนนอน (สัตวนํ้าจืด, 2547)  

 

ดวยเหตุผลดังกลาว การรวบรวมและเรียบเรียงองคความรูที่เกี่ยวของกับปลาหมอไทย ทั้ง
ผลงานวิจัย การทดลองและภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูลประสบการณของเกษตรกรในไรนา มาจัดระบบหมวดหมู
ดวยกันใหครบถวนสมบูรณ คณะผูศึกษา เล็งเห็นวาจักเปนฐานขอมูลหน่ึง ที่ชวยพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลา
หมอไทยใหกาวหนาอยางเปนระบบและยั่งยืนตอไป                    
 

          
 
 

 
 
 
 

(1)  ปลาหมอตัวเต็มวัย 
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อนุกรมวิธานของปลาหมอไทย 
 
  ปลาหมอไทย มีชื่อสามัญวา Climbing  Perch และชื่อวิทยาศาสตรวา  Anabas  testudineus (Bloch) โดย
ที่ Smith (1945)  ไดอธิบายความวา ในป 1791 มีนักวิทยาศาสตรชาวเดนมารกซึ่งทํางานอยูในอินเดีย ชื่อ 
Daldorff ไดเห็นปลาหมอไทยกําลังปนตนตาลแอฟริกา (palmyra) ขณะที่ฝนกําลังตกหนักมาก เขาจึงเรียกปลานี้
วา Climbing Perch หรือปลาเพิรชที่ปนตนไมได ตอมาในป 1797 เขาไดรายงานชื่อวิทยาศาสตรของปลาหมอไทย
วาในวารสาร The Transactionals of The Linnaean Society of London วา Perca scandens ตอมาไดมีการ
ชําระการจัดอนุกรมวิธานใหม พบวา ในป 1795  Bloch      นักสัตววิทยา ชาวเยอรมัน ไดใหชื่อชนิด (species) 
ไวกอนแลววา “testudineus ” ซ่ึงหมายถึง “มีเกล็ดแข็งเยี่ยงกระดองเตา” และ ในป 1817 Cuvier จึงใหชื่อสกุล 
(genus) เสียใหมวา “Anabas” ซ่ึงในภาษา Dravidian ซ่ึงเปนภาษาที่นิยมใชกันในประเทศศรีลังกาและอินเดียน้ัน 
หมายถึง ผูชอบปนปายตนไม (tree climber) สรุปวา Smith (1945)  ไดจัดลําดับอนุกรมวิธาน ดังน้ี  
 

   Phylum   Chordata 
    Class  Pisces 
     Subclass  Teleostomi 
      Order   Larbyrinthici 
       Family   Anabantidae 
        Genus   Anabas    
         Species testudineus  (Bloch) 
 
ปลาหมอไทยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น เชน ภาคอีสาน เรียกวา ปลาสะเด็ด สวนภาคเหนือ  เรียกปลา
แข็ง และภาคใตตอนลาง เรียกชื่อเปน ภาษายาวีวา อีแกปูยู ทั่วๆไป เรียกวา “ปลาหมอ” 
 
 

ลักษณะดานกายวิภาค 
   

  ปลาหมอไทยมีลําตัวปอมคอนขางแบน  ความยาวประมาณ 3 เทาของความลึก ลําตัวมีสีนํ้าตาลเหลืองปน
ดํา สวนทองสีจางกวาสวนหลัง เกล็ดแข็งแบบ ctenoid ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 17-18 กาน และกานครีบออน 9-
10 กาน ครีบกนมีกานครีบแข็ง 9-10 กาน และกานครีบออน 10-11 กาน ครีบทองมีกานครีบแข็ง 2 กาน และกาน
ครีบออน 5 กาน ครีบอกมีกานครีบออนทั้งหมด 15 กาน กระดูกสันหลังมี 26-28 ขอ ตําแหนงตั้งตนของครีบหลัง 
ครีบอก ครีบทองอยูในแนวเดียวกัน เสนขางตัวแบงขาดเปน 2 ตอน จํานวนเกล็ดบนเสนขางตัวตอนบน 14-18 
เกล็ด ตอนลาง 10-14 เกล็ด ปลายกระดูกกระพุงแกมมีลักษณะเปนหนามหยัก แหลมคมมากและสวนลางของ
กระพุงแกมแบงแยกอิสระ เปนกระดูกแข็งสําหรับปนปาย เรียกวา ichy feet กระดูกกระพุงแกมงอพับได  หางเปน
แบบมนกลมเล็กนอย  ตามลําตัวมีแถบสีดํา 7 - 8 แถบ และที่โคนหางมีจุดสีดํากลม ซ่ึงซีดจางหายไปไดเม่ือเวลา
ตกใจ   ปากอยูตอนปลายสุดของหัวและเฉียงขึ้นเล็กนอย ริมฝปากยืดหดไมได มีฟนแหลมคม เหนือริมฝปากบน
กอนถึงตาทั้งสองขาง เปนหนามแหลมคม บริเวณหนามแหลมของปลายกระดูกกระพุงแกมจะมีลักษณะคลาย
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เน้ือเยื่อสีดําติดอยูทั้งสองขาง ปลาหมอไทยมีอวัยวะชวยหายใจ (labryrinth organ) อยูในชองเหงือกใตลูกตา จึงทํา
ใหสามารถอยูบนบกไดนาน ๆ (สมโภชน , 2545) นักวิทยาศาสตรบางทานใหขอสังเกตวาปลาหมอ ปลาตีนและ
ปลามีปอด (lung fish) อาจเปนรอยตอหรือสะพานทางพันธุกรรมของการวิวัฒนาการจากปลาซึ่งเปนสัตวนํ้าสูสัตว
ครึ่งบกครึ่งนํ้า ลักษณะที่สําคัญบางประการของปลาหมอไทย ดังรูป 

                                                                                                                                                                                        
  
      
 

 
 
 

 
 
 
ขนาดลําตัว 

 ความยาว ประมาณ  7 - 23 เซนติเมตร  
 ความยาวลําตัวมากกวา 3 เทาของความลึก หรือปอม แบน 
 ขนาดที่ตลาดตางประเทศตองการ คือ 3 – 6 ตัว/กิโลกรัม  โดยทั่วไปทองตลาดมีจําหนาย 

       ขนาด  7 – 12 ตัว/กิโลกรัม     

 
เหงือกปลา

 จุดดําบริเวณกระพุง

    จุดดําบริเวณโคนหาง 

(4-5)  ปลาหมอขนาดสงขายในตลาด 
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แหลงท่ีอยูอาศัยและการแพรกระจาย 
 

 ปลาหมอไทยอาศัยอยูในแหลงนํ้าจืดทั่ว ๆ ไป ทั้งแหลงนํ้านิ่งและน้ําไหล พบในแถบจีนตอนใต  อินโดจีน 
ไทย มลายา พมา อินเดีย ศรีลังกา เกาะฟลิปปนส และออสเตรเลีย สามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปนนํ้ากรอย ปาจากหรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเล ที่มีความเค็มไมเกิน 10 สวนในพัน และน้ําที่
คอนขางเปนกรดจัด เชน ปาพรุ ตลอดจนมกัฝงหรือหมกตัวในโคลนตมไดเปนระยะเวลานานๆ จึงเปนปลาที่มี
ความทนทานตอสภาพแวดลอม เน่ืองจากมีอวัยวะพิเศษชวยหายใจและเกล็ดที่หนา แข็ง ปกคลุมทั่วตัว  
 

                
 

 

อาหารและนิสัยการกินอาหาร 
 

 ปลาหมอไทยเปนปลากินเนื้อ (carnivorous fish) จึงเปนปลาผูลา (predator) สัตวนํ้าที่มีขนาดเล็กกวาและ
ชอบกินอาหารที่ผิวนํ้าและกลางน้ํา อยางไรก็ตาม สามารถกินเมล็ดขาว ธัญพืช ปลวก ตัวออนแมลงน้ํา ตั๊กแตน กุง
ฝอยหรือลูกปลาเล็กปลานอยที่มีชีวิตหรือตายแลวเปนอาหาร หลังจากลูกปลาฟกออกจากไขเปนตัว ระยะ 3 วัน
แรก จะใชถุงอาหาร (yolk sac) เปนอาหาร แลวจะเริ่มกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็กๆ (zooplankton feeder) พวก 
protozoa, rotifer, copepod, ostracod, ไรแดงและลูกน้ํา เปนอาหาร หลังจากฟนปลาพัฒนาสมบูรณแลว จึง
สามารถกินตัวออนแมลง สัตวหนาดิน (benthos) ลูกกุงและลูกปลาวัยออน ตลอดจนอาหารสําเร็จรูปเปนอาหารได    

ความแตกตางระหวางเพศและอัตราสวนเพศ 
 

 ปลาหมอไทยเพศเมียจะมีขนาดใหญและน้ําหนักมากกวาเพศผูอยางชัดเจน เม่ือมีขนาดความยาวเทากัน 
ปลาตัวผูจะมีลําตัวยาวเรียว ตัวเมียมีความลึกของลําตัวมากกวาตัวผู ในฤดูวางไขปลาเพศเมียจะมีสวนทองอูมเปง 
และโคนหาง (caudal peduncle) ของปลาเพศเมียจะหนากวาเพศผู  รังไขและถุงนํ้าเชื้อ มีลักษณะยาวและเปนคู 
โดยรังไขที่เริ่มพัฒนาจะมีลักษณะเปนสีชมพูแกและมีเม็ดไขเปนจุดสีขาวนวลเกิดขึ้นเล็กนอย ตอมาก็จะเพ่ิมจํานวน
มากขึ้น รังไขที่แกจะมีไขสีเหลืองและแยกออกเปนสองพูอยูเต็มบริเวณชองทอง  รังไขที่แกจัดจะเห็นเสนโลหิตฝอย 
(ovarian arteries) ถุงนํ้าเชื้อในระยะแรกจะมีสีชมพูใส เม่ือพัฒนาสมบูรณ มีลักษณะสีขาวขุน แยกเปน 2 สาย ซ่ึง
ยึดติดกับบริเวณเนื้อเยื่อในชองทอง ในธรรมชาติพบอัตราสวนเพศ ระหวางเพศเมียตอเพศผู เทากับ 1 : 1 อยางไร
ก็ตาม เน่ืองจากปลาเพศผูมักมีความสมบูรณเพศต่ําและน้ําเชื้อมักมีนอย ในการเพาะพันธุ นักวิชาการประมงมักใช
สัดสวนปลาเพศเมียตอเพศผู ประมาณ 1 : 2  
  

(6)  ปลาหมอที่พบในปาพรุ (7)  ปาพรุเปนแหลงท่ีอยูของปลาหมอ 
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ลักษณะไข ความดกไขและนิสัยการวางไข 
 
 ปลาหมอไทยเปนพวกไขลอย (floating egg) ลักษณะกลม เสนผาศูนยกลาง 0.7 มิลลิเมตร  สีเหลืองใส 
ภายในไขมีหยดน้ํามันขนาดใหญ (oil globule) และหยดน้ํามันเล็กๆ (oil droplets) ไขจะลอยอยูตามผิวนํ้า  ไขจะ
สุกแกจัด ตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนตุลาคมของทุกป ความสัมพันธระหวางความดกของไข (Y) กับ
นํ้าหนักแมปลาหมอไทย (X) สมพงษ (2531) รายงานวาเปนดังน้ี 
           Y = 8515.61 + 545.5939 X (R 2 = 0.9224, X = 21.50 – 141.73 กรัม) จากตัวอยางแมปลาในเดือน
สิงหาคมของปที่ศึกษา จากสมการขางตน ถาแมปลาขนาดความยาว 16.9 เซนติเมตร นํ้าหนักตัว 100 กรัม จะมี
จํานวนไขประมาณ 63,000 ฟอง โดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 – 50,000 ฟอง อยางไรก็ตาม พบวาแมปลา ขนาด 
150 กรัม มีนํ้าหนักไข 32.14 กรัม คํานวณปริมาณไขได 162,547 ฟอง ดังน้ัน ปลาหมอไทย จัดเปนปลาที่มีความ
ดกของไขสูงมาก 
  

                                  
 

 
 ปลาหมอไทยวางไขในชวงฤดูฝน คือ ตั้งแตปลายเดือนเมษายนเปนตนไป ชอบวางไขในน้ําใหม หรือฝน
แรกที่เรียกวา “นํ้าแดง” และอุณหภูมิต่ํากวาปกติ (ประมาณ 27 ๐C) เม่ือฝนเริ่มตก ปลาเพศผูและเพศเมีย มักปน
ปายขึ้นตามคันบอ แถกไปตามสายน้ําไหลรินหรือออกจากที่หลบซอนในหนองน้ํา เพ่ือผสมพันธุวางไขในพงหญา 
โดยปลาเพศผูจะกอหวอด ฮุบอากาศเหนือผิวนํ้าเขาปาก แลวพนฟองอากาศเล็กๆ เคลือบดวยสารเมือกขึ้นสูผิวนํ้า 
เกาะติดกันเปนกลุมฟองอากาศ ปลาตัวเมียมักวางไขใตหวอดเหนือพ้ืนดินที่มีนํ้าขังเล็กนอย หลังจากนั้น ตัวผูก็จะ
ฉีดน้ําเชื้อเขาผสม ไขที่ไดรับการผสมแลว บางสวนจะถูกน้ําฝนชะไหลไปอยูตามแองนํ้า แลวพัฒนาการจนฟก
ออกเปนตัวออนตอไป   
 

 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการคัพภะ 

(8)  พอ-แมพันธุปลาหมอ (9)  รังไขของปลาหมอ 
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    ไขปลาที่ไดรับการผสมและเริ่มพัฒนา เม็ดไขสีนํ้าตาลเขมขึ้น ถาไขไมไดรับการผสมจะมีสีเหลืองนวล 
ทึบแสง ไขปลาหมอไทยมีไขแดงกระจายไมทั่วกัน จะรวมกันเปนกอนอยูทางดานหนึ่งของไข จัดเปนไขแบบ 
telolecithal  ดานที่มีไขแดง เรียกวา  vegetal  pole  ภายในมีหยดน้ํามันขนาดใหญ  (oil globule)  และหยดน้ํามัน
ขนาดเล็กๆ (oil  droplets)  กระจายทั่วไป  ดานที่มีไขขาวจะเจริญไปเปนตัวออน (embryo)  การแบงเซลลเกิด
เฉพาะทางดาน animal pole ที่มีนิวเคลียสอยูเทานั้น หลังจากไขปลาไดรับการผสม  จะเร่ิมแบงเซลลที่ระยะ 
clevage ซ่ึงเกิดเฉพาะบริเวณ blastodisc  เปนการแบงเซลลแบบ merroblastic  ประมาณ  1  ชั่วโมง   
บลาสโตดิสต  ทาง  animal pole  มีลักษณะหนาทึบนูนออกมาเห็นเปนเซลลเดียว  ตอจากนั้นมีการแบงเซลลจาก 
blastodisc ออก  เปน  blastomere  2, 4, 8, 16, 32, 64,  และ  128  เซลลตามลําดับ  เซลลจํานวน  128  เซลล  
เบียดกันแนนเปนระยะ morula และพัฒนาตอเปนระยะ blastula,  ระยะ gastrula,  ระยะ  head bud, tail bud  
และ somite stage  หลังจากนั้นตัวออนของลูกปลาจะดิ้นและฟกออกเปนตัวในที่สุด ใชเวลาประมาณ 34 – 36 
ชั่วโมง ที่อุณหภูมินํ้า 28 – 30 ๐C  หลังจากที่ตัวออนฟกออกจากไข  มีถุงอาหารขนาดใหญ  ทําใหตัวออนจะลอย
รวมกันเปนกลุม น่ิงๆ อยูที่ผิวนํ้า 1 – 3 วัน  หลังจากนั้น จะเร่ิมเคลื่อนที่เปนอิสระได เน่ืองจากครีบและอวัยวะ
ตางๆ  พัฒนาการมากขึ้นและเริ่มกินอาหารไดเองตั้งแตวันที่ 4 เปนตนไป 
 

การทําประมงและผลผลิต 
 

 ดังกลาวแลววา สวนใหญผลผลิตปลาหมอไทย ไดจากการทําประมงจากแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมนํ้า ลํา
คลอง ทะเลสาบ ทะเลนอย หวย หนอง บึง คูนํ้า รองสวน อางเก็บนํ้าและปาพรุตางๆ  ทั้งจากเกษตรกรพื้นบาน ที่
จับปลาตามฤดูกาลแบบยังชีพและชาวประมงมืออาชีพ โดยใชเครื่องมือประมงตางๆ เชน การวางขาย อวนปลา 
ลอบ ไซ โพงพาง เบ็ด สุม ตลอดจนวิดน้ําจับปลาน้ําแหงในฤดูแลงตามแหลงนํ้าตางๆ ผลผลิตใชบริโภคใน
ครัวเรือน จําหนายตลาดทองถิ่นในหมูบานตลอดจนตลาดนัดในชุมชนตางๆ ปลาธรรมชาติ มักมีสีคล้ําและขนาด
เล็กกวาปลาที่เลี้ยงมาก ป 2543 มีผลผลิตทั้งหมด 7,200 เมตริกตัน สวนใหญอยูในภาคกลาง ใต 
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตามลําดับ สวนการเลี้ยงในเชิงพาณิชยน้ัน จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร
ธานี สมุทรสาคร และพัทลุง มีพ้ืนที่เลี้ยงมากตามลาํดับ การสํารวจตลาดจําหนายปลาเนื้อ จะคัดขนาดปลา 
แบงเปน 4 ขนาด ราคาแตกตางกัน ดังน้ี  
 

 ปลาขนาดใหญ ขนาด    5 – 10  ตัวตอกิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  45 – 60  บาท 
 ปลาขนาดกลาง ขนาด   11 – 20  ตัวตอกิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  25 – 35  บาท 
 ปลาขนาดเล็ก ขนาด     21 – 25  ตัวตอกิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ  15 – 20  บาท 
 ปลาขนาดจิ๋ว ขนาด     26 – 40  ตัวตอกิโลกรัม  ราคากิโลกรัมละ    5 – 10  บาท 
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เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเชิงพาณิชย 
 

 การเลือกสถานที่ 
 

 การเลือกสถานที่กอสรางบอเพาะพันธุ อนุบาลและเลี้ยงปลา เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งและสงผลตอ
ผลสําเร็จในการประกอบการลงทุนหรือไม ดังน้ัน ในการเลือกสถานที่และออกแบบฟารม ควรดําเนินการดวยความ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังน้ี 

 

 1. ลักษณะดิน 
    ที่ดิน ควรเปนพ้ืนที่ราบ ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย นํ้าไมร่ัวซึมงาย สามารถเก็บกักน้ําได 4 - 6 

เดือน ไมควรเลือกพื้นที่ที่เปนดินทราย ดินปนกรวด หรือปาพรุที่ดินเปนกรดจัดหรือพ้ืนที่ทางน้ําผาน ซ่ึงนํ้ามักไหล
ทวมหลากอยางรุนแรงในฤดูฝน จักทําใหยุงยากในการจัดการฟารม 

 

 2. ลักษณะน้ํา 
     พ้ืนที่เลี้ยงควรอยูใกลแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมนํ้า ลําคลองหรืออางเก็บนํ้า ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอ

ตลอดปหรืออยูในเขตชลประทาน หากเปนพ้ืนที่ที่อาศัยนํ้าฝนเพียงอยางเดียว ตองคํานวณปริมาณน้ําฝนที่ตกใน
รอบปดวย ควรหลีกเลียงหางไกลจากเขตดูดทรายในแมนํ้า นํ้ามักขุนมากและเขตโรงงานอุตสาหกรรม บอลี้ยงกุง
กุลาดําที่อยูในเขตพ้ืนที่นํ้าจืด นาขาวทิ้งราง สามารถเลี้ยงปลาหมอไทยไดหากอยูในยานที่รับอิทธิพลจากความเค็ม
ที่ไมเกิน 7.5 สวนในพัน จะกระตุนใหปลากินอาหารมากขึ้น เน้ือปลาเหนียว นุม รสชาติอรอยและปราศจากกลิ่น
โคลน สงผลใหจําหนายไดราคาสูงกวาปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10)  ขนาดปลาหมอสงขายในทองตลาด (11)  การคัดขนาดปลาหมอกอนจําหนาย 
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 3. แหลงพันธุปลา ตลาดและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 
   เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการฟารมปลา จําเปนตองพิจารณาสถานที่มีระบบคมนาคมสะดวก มี

ไฟฟาหรือสัญญาณโทรศัพทเขาถึง อยูไมไกลจากแหลงเพาะพันธุปลา สามารถลําเลียงลูกปลามาเลี้ยงสะดวก 
หรือไมไกลจากตลาดซื้อ-ขายปลา แมวาหลังจากจับปลาจะมีพอคามารับซ้ือถึงปากบอ แตหากพื้นที่เลี้ยงอยูใกล
ตลาดหรือทาปลา จะทําใหไดเปรียบในการขนสงผลผลิตเพ่ือการจําหนาย เปนตน 

 

 

 
 

 
รูปแบบและขนาดบอ 

 
 

 ในการทําฟารมปลาหมอไทยแบบครบวงจร  ทั้งเพาะพันธุ อนุบาลและเลี้ยงปลาเนื้อขนาดตลาด
ออกจําหนาย อยางนอยตองมีบอ ดังน้ี 
 

1. บอรวมพอแมพันธุปลา  ขนาด 10 x 15 x 1.8 เมตร   จํานวน 1 บอ 
2. บอเพาะพันธุและอนุบาล  ขนาด 10 x 15 x 1.5 เมตร  จํานวน 2 บอ 
3. บอเลี้ยง   ขนาด 20 x 20 x 1.8 เมตร   จํานวน 4 บอ 
4. บอบําบัดน้ําทิ้ง       ขนาด 10 x 10 x  2.5 เมตร   จํานวน 1 บอ 
5. อาคารอเนกประสงค  ขนาด 120 ตารางเมตร     จํานวน 1 หลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) บอเล้ียงปลาหมอ  อ.สิชล  จ. นครศรีธรรมราช 
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 การเตรียมบอ 
 

 1. สูบน้ําออกจากบอใหแหง 
   การสูบบอใหแหง จะชวยกําจัดศัตรูปลาที่หลบซอนอยูในบอ และขจัดของเสียตลอดจนปรับโคลนเลนพื้น
บอใหเหมาะสม หลังจากสูบบอแหงแลว ควรหวานปูนขาวในขณะที่ดินยังเปยก ในอัตรา 100 - 200 กิโลกรัมตอไร 
เพ่ือปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดินและฆาโรคพยาธิ 
 2. กําจัดวัชพืชและพันธุไมนํ้า 
    วัชพืชและพันธุไมนํ้าที่มีอยูในบอ จะเปนแหลงหลบซอนตัวของศัตรูปลาหมอไทย เชน ปลาชอน ปลาดุก 
กบและงู เปนตน และทําใหปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําลดลง เน่ืองจากพืชนํ้าใชออกซิเจนในการหายใจ
เชนเดียวกับปลา นอกจากนี้ หากมีพืชนํ้าอยูในบอมาก จะเปนอุปสรรคตอการใหอาหารปลา และการวิดบอจับปลา 
 3. การตากบอ 
   การตากบอจะทําใหแกสพิษในดินบางชนิดสลายตัวไป เม่ือถูกความรอนและแสงแดด ทั้งยังเปนการฆา
เชื้อโรค และศัตรูปลาที่ฝงตัวอยูในดิน  ควรใชเวลาในการตากบอ  2 - 3 สัปดาห 
 4. สูบน้ําเขาบอ 
     สูบนํ้าใสบอใหไดระดับ 60 - 80 เซนติเมตร ทิ้งไว 2 - 3 วันกอนปลอยปลาลงอนุบาลหรือเลี้ยง ควรใชอวน
ไนลอนสีฟากั้นรอบคันบอใหสูงจากพื้นประมาณ 90 เซนติเมตร เพ่ือปองกันศัตรูปลาและปลาหลบหนีออกจากบอ 
เน่ืองจากปลาหมอไทยมีนิสัยชอบปนปายโดยเฉพาะในชวงที่ฝนตก 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13-15)  ลักษณะบอเลี้ยงปลาหมอ 
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  เทคนิคการเพาะพันธุ 
 

 การจัดการพอแมพันธุปลา 
หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการเพาะพันธุปลา คือ การจัดการพอแมปลาใหสมบูรณเพศพรอม

ผสมพันธุวางไข เริ่มตนจากการเรียนรูชีวประวัติปลา ฤดูกาลผสมพันธุวางไข ความแตกตางเพศ ขนาดหรืออายุที่
สมบูรณเพศตลอดจนเทคนิคนิคการเหนี่ยวนําใหปลาผสมพันธุวางไข ในสวนของปลาหมอไทย พบวาปลาเพศเมีย
มีขนาดโต ความลึกของลําตัวและน้ําหนักมากกวาปลาเพศผู ซ่ึงยาวเรียวกวามาก คัดเลือกพอแมพันธุ นํ้าหนัก 
100–200 กรัม หรือ อายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรเปนปลาที่รวบรวมและคัดเลือกแลววา เจริญเติบโตดีที่สุดของปลาแต
ละรุน ในแตละแหลงเลี้ยง หากเปนพอแมพันธุปลาจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ควรเลี้ยงใหเชื่อง และฝกใหกิน
อาหารเม็ดสําเร็จรูปกอนแลว จึงนํามาเลี้ยงรวมกันในบอดิน ขนาด 200 – 400 ตารางเมตร อัตราปลอย 20 ตัว/
ตารางเมตร สามารถปลอยแยกเพศหรือรวมเพศก็ได ใหอาหารที่มีไขมันต่ํา วันละ 1 ครั้ง ไมเกิน 1 % ของน้ําหนัก
ปลา กระตุนใหปลาสมบูรณเพศยิ่งขึ้น โดยใหปลาสดสับเปนอาหาร 2 –3 ครั้ง/สัปดาห พรอมถายเปลี่ยนน้ําวันละ 
25 %  
 

 

วิธีการเพาะพันธุ 
 

1. การกระตุนการวางไขดวยฮอรโมนสังเคราะห  
 

 หลังจากคัดเลือกพอแมพันธุปลาที่มีไขและน้ําเชื้อสมบูรณ พรอมที่จะผสมพันธุวางไขแลว คือ ตัวเมียจะมี
สวนทองที่อวบอูม ใชมือบีบเบาๆ  จะมีไขสีเหลืองออกมา  สวนปลาตัวผู มีนํ้าเชื้อสีขาวคลายน้ํานมไหลออกมา ซ่ึง
ฤดูกาลวางไข ตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนตุลาคมของทุกป  

เม่ือคัดพอแมพันธุปลาไดแลว จัดเตรียมอุปกรณและวิธีการผสมพันธุแบบชวยธรรมชาติ คือ ฉีดฮอรโมน
เรงการวางไขใหกับตัวเมีย ในอัตราความเขมขนฮอรโมนสังเคราะห (LHRHa, ชื่อการคาวา Suprefact) 15  
ไมโครกรัม และสารระงับการทํางานของระบบการหลั่งฮอรโมน คือ Domperidone (ชื่อการคาวา Motilium) 5  
มิลลิกรัม ตอแมปลาน้ําหนัก 1 กิโลกรัม จํานวน 1 ครั้ง  และฉีดฮอรโมนปลาเพศผู อัตรา 5  ไมโครกรัม รวมกับ
การใส Domperidone ที่ระดับ 5 มิลลิกรัม ตอพอปลาน้ําหนัก 1 กิโลกรัม  เพ่ือความสะดวกในการแยกพอแมปลา 
ควรปลอยใหผสมพันธุวางไขในกระชังตาหางซึ่งแขวนอยูในบอ โดยมีกระชังผาโอลอนแกว รองรับไขปลาอยูอีก
ชั้นหนึ่ง อัตราสวนปลาเพศเมียตอเพศผู เทากับ 1 ตอ 2 ระดับนํ้าในบอ 30 - 50 เซนติเมตร พนสเปรยนํ้าและถาย
เปลี่ยนน้ําตลอดเวลา  

ทั้งน้ี การเพาะแตละครั้งใชแมปลา 3–5 กิโลกรัม ควรฉีดฮอรโมน เวลาประมาณ 15.00 น หลังจากนั้น 8–
12 ชั่วโมง ปลาจะผสมพันธุวางไข วันรุงขึ้นเม่ือปลาวางไขหมดแลว จึงนํากระชังตาหางและพอแมพันธุออก  
เน่ืองจากในการผสมพันธุ มีหวอดหรือฟองอากาศ หยดไขมัน เมือกและกลิ่นคาวมาก เพ่ือปองกันน้ําเสีย อาจ
รวบรวมไขปลาไปเพาะฟกในบอใหม  หลังจากลูกปลาฟกออกเปนตัวแลว ในชวงเชาวันที่ 4 จึงรวบรวมไปอนุบาล
ในบอดินตอไป อยางไรก็ตาม หากพอแมปลาสมบูรณเพศเต็มที่ การถายเปลี่ยนน้ําใหม ก็สามารถกระตุนใหปลา
วางไขได ตรงกันขาม หากนอกฤดูกาล อาจฉีดฮอรโมนกระตุน ทั้งพอและแมปลาในระดับความเขมขนของฮอรโมน
ที่สูงมากขึ้นกวาปกติ 
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 2. การปลอยพอแมพันธุใหวางไขและอนุบาลในบอดิน 
  

    วิธีน้ีตองเตรียมบอดิน เปนบอเพาะพันธุและบออนุบาลลูกปลาในบอเดียวกัน ชวยลดปญหาลูกปลาตาย
ระหวางการลําเลียงได ทําการคัดเลือกพอแมพันธุปลาที่สมบูรณเพศ และฉีดฮอรโมนสังเคราะหและสารระงับการ
ทํางานของระบบการหลั่งฮอรโมน ตามอัตราที่กลาวแลว ปลอยปลาใหผสมพันธุวางไขในบอ ระดับนํ้า 30 - 50 
เซนติเมตร ใชทางมะพราวปกคลุมทําเปนที่หลบซอนและอนุบาลลูกปลาวัยออน อัตราสวนปลาเพศเมียตอเพศผู 
เทากับ 1 ตอ 2 ใชพอแมปลาน้ําหนัก 8 - 10 กิโลกรัม/ไร หรือประมาณ 40 – 60 คู/ไร วันรุงขึ้นเม่ือปลาวางไข
หมดแลว ปลอยใหไขฟกเปนตัว และ

จัดการอนุบาลลูกปลา
ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการอนุบาล 
 

 การอนุบาลลูกปลาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งเพ่ือใหไดลูกปลาที่สมบูรณ แข็งแรงและมีอัตรารอดตายสูง การ
จัดการอาหารสําหรับลูกปลาวัยออน ปองกันศัตรูและโรคพยาธิปลาใหสอดคลองกับพัฒนาการของลูกปลา จึงเปน
หัวใจที่นักเพาะพันธุปลา ตองตระหนักและหมั่นเอาใจใสควบคุม ดูแลใกลชิดเปนอยางยิ่ง 
 เตรียมบออนุบาล ดังวิธีที่กลาวมาแลว จัดทําน้ําเขียวและอาหารธรรมชาติ โดยสูบนํ้าเขาบอและกรองน้ํา
ดวยมุงเขียวตาถี่ ระดับนํ้า 50 เซนติเมตร หวานปุยอินทรีย อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร และใชปลาปนผสมรําละเอียด 
อัตรา 1 ตอ 3 ปริมาณ 3 กิโลกรัม/ไร หลังจากนั้น 3 วัน ควรใสเชื้อโรตีเฟอรและไรแดงลงใบอ หลังจากนั้นอีก 3 วัน 
จึงรวบรวมลูกปลาที่เพาะฟกไวกอนนี้แลวและพัฒนาเปนลูกปลาวัยออนอายุ 4 วัน ปลอยในบอในชวงเชา เริ่มใหไข
ไกตมสุกเอาเฉพาะไขแดงบดผานผาขาวบางผสมน้ําสาดทั่วบอ อาหารผงสําเร็จรูปหรือรําละเอียดผสมปลาปน 
อัตรา 1 ตอ 1 หลังจากนั้น จึงใหอาหารเม็ดจ๋ิวและปลาดุกเล็กพิเศษ หลังจากอนุบาล 3 สัปดาห คอยๆเพ่ิมระดับนํ้า
เปน 80 เซนติเมตร  ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
 

(16)  การฉีดฮอรโมน (17-18)  ลูกปลาหมอที่ใชเล้ียงในบอดิน 
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อายุลูกปลา (วัน) ประเภทอาหารอนุบาลลูกปลา 
1 – 3 อาหารจากถุงอาหาร (yolk sac) 
3 – 10 โรตีเฟอร และไขแดงตมสุกบดละเอียดละลายน้ํา สาดทั่วบอ 
7 – 20 ไรแดง อาหารผงสําเร็จรูปหรือปลาปนผสมรําละเอียด อัตรา 1 : 1 
15 – 25 อาหารเม็ดจ๋ิว หรือเม็ดเล็กพิเศษ 
20 - 30 อาหารปลาหมอหรือปลาดุกเม็ดเล็กพิเศษ 

 
 
 
 ลูกปลาหมอไทย มีนิสัยกินอาหารอยางวองไว ตะกละและกินจุ 
ดังน้ัน จําเปนตองสรางหวงโซอาหารธรรมชาติ โดยเฉพาะพวกแพลงก
ตอนสัตว ควรทําสีนํ้าใหมีสีนํ้าตาล เขียวปนเหลือง ชวงเชาตรู จําเปนตองตรวจสอบปริมาณความสมบูรณของโรตี
เฟอร ไรแดงและสุขภาพลูกปลาทุกวัน  ควรอบุบาลในบอดินเพราะทําใหลูกปลาไดรับสารอาหารครบถวน 
(หลีกเลี่ยงการอนุบาลในบอซิเมนต) จะไดลูกปลาที่ตัวอวน ปอม สวนหัวคอนขางใหญคลายกระสวยและแข็งแรง 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตลูกปลาออกจากบออนุบาล ควรดําเนินการในชวงเชา โดยรวบรวมลูกปลาอยางถนุถนอมและ
พักในกระชังอวนผาโอลอนที่ปกขึงไวในบอ ทําหลังคาใบมะพราว ปองกันความรอนจากแสงแดด และใสผักบุงหรือ
พันธุไมนํ้าในกระชัง การบรรจุลูกปลา ควรตักทั้งลูกปลาและน้ํา ลงในถุงหรือภาชนะลําเลียงขนสงไปยังบอเลี้ยง

ปลาตอไป 
 

    
 
 
    

 
 

การเลี้ยงปลาหมอไทยในบอดิน 
 

  การเตรียมบอ 
 

 ขนาดบอที่นิยมใชเลี้ยงปลาหมอไทยกันน้ัน สวนใหญขนาดไมใหญนัก พ้ืนที่ประมาณ 1 - 3  งาน หากเปน
บอเลี้ยงกุงเกา ควรมีขนาด 2 ไร ความลึก ประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร บอเกาตองสูบนํ้าใหแหง กําจัดศัตรูปลา
โดยเฉพาะปลากินเนื้อ วัชพืชและพันธุไมนํ้าออกใหหมด หวานปูนขาว ประมาณ 150 – 200 กิโลกรัม/ไร ตากบอ
ใหแหงเปนระยะเวลา 2 - 3 สัปดาห เพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคและศัตรูปลา กรณีบอใหม หวานปูนขาวปริมาณ 100 
กิโลกรัม/ไร อยางไรก็ตาม ปลาหมอไทยไมชอบนํ้าที่เปนดางหรือกระดางสูง หรือมี pH สูงนัก pH ของน้ําควรอยู
ในชวง 6.5 – 8.5 ใชอวนไนลอนสีฟากั้นรอบบอใหสูงประมาณ 90 เซนติเมตร เพ่ือปองกันปลาหลบหนี  
 

(19) ทางน้ําเขาบอเล้ียง (20)  กอนปลอยปลา (21) กระชังที่ใชเล้ียงปลาหมอ
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 สูบนํ้าลงบอกอนปลอยลูกปลาประมาณ 60 - 100 เซนติเมตร กรองน้ําดวยอวนมุงตาถี่ หรือ อาจฆาเชื้อใน
นํ้าดวยคลอรีนผง 3 สวนในลาน และทําสีนํ้าสรางหวงโซอาหารธรรมชาติจึงปลอยลูกปลา หลังจากนั้คอยๆ เติมนํ้า
เขาบอจนมีระดับนํ้า 1.5 เมตร ในเวลา 6 สัปดาห และควบคุมระดับน้ีตลอดไป  
 
 

 
  
 
 
 

 
   
 

การเลือกลูกพันธุปลา 
 

 ขนาดลูกปลาหมอไทยที่เหมาะสมในการปลอยเลี้ยงบอดินมี 2 ขนาด คือ ลูกปลาขนาด 2 – 3 เซนติเมตร 
หรือเรียกวา “ขนาดใบมะขาม” ซ่ึงมีอายุ 25- 30 วัน และขนาด 2 – 3 น้ิว ซ่ึงเปนลูกปลาอายุ 60 - 75 วัน 
เกษตรกรที่ไมมีความชํานาญ อาจเลือกลูกปลาขนาด  2 – 3 น้ิว ซ่ึงราคาเฉลี่ย 0.60 – 1.00 บาท/ตัว จะจัดการ
ดูแลไดงายและมีอัตรารอดสูง สวนลูกปลาขนาดใบมะขามเปนที่นิยมกันมาก เน่ืองจากจัดหาจัดซื้อไดงาย ลําเลียง
สะดวกและราคาถูก เฉลี่ย 0.30 – 0.50 บาท/ตัว หากจัดการบอเลี้ยงที่ดี ก็สามารถทําใหอัตรารอดและผลผลิตสูง
เชนกัน ควรติดตอซ้ือลูกปลาลวงหนา 1 – 2 เดือน จากฟารมลูกปลาที่มีประวัติดี รับผิดชอบตอลูกคา ไมควรซื้อลูก
ปลาจากพอคารถยนตเรขาย หรือลูกปลาที่พักเลี้ยงไวในบอคอนกรีตนานๆ เพราะลูกปลา อาจแคระแกร็นหรือ
สุขภาพไมสมบูรณ 
 

 อัตราปลอยลูกปลา 
  โดยทั่วไป เกษตรกรนิยมลูกปลา ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร อัตราปลอย 30 – 50 ตัว/ตารางเมตร หรือ 
50,000 - 80,000 ตัว/ไร หากใชวิธีปลอยพอแมพันธุปลาใหผสมพันธุวางไข อนุบาลและเลี้ยงในบอเดียวกัน 
ดังกลาวมาแลวขางตน โดยใชอัตราพอแมปลา 40 – 60 คู/ไร จะไดลูกปลาขนาดใบมะขาม ประมาณ 80,000 – 
150,000 ตัว/ไร ทั้งน้ี ความหนาแนนในการเลี้ยงนี้ ขึ้นอยูกับสมรรถนะการจัดการฟารม และงบประมาณเงินทุน
หมุนเวียนในบริหารจัดการฟารมของเกษตรกรแตละรายเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม หากมีเปาหมายตองการปลา
ขนาดใหญ ตองปลอยลูกปลาในความหนาแนนต่ําลงมา ประมาณ 20 ตัว/ตารางเมตร หรือ 32,000 ตัว/ไร   
 ชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลอยลูกพันธุปลา คือ ชวงเชาหรือเย็น และควรปรับอุณหภูมิของน้ําในถุงให
ใกลเคียงกับนํ้าในบอกอน โดยนําถุงลูกปลาแชนํ้าในบอเปนเวลา ประมาณ 10 - 15 นาที เพ่ือปองกันลูกปลาช็อค 
แลวเปดปากถุงคอยๆ เอาน้ําในบอใสถุงเพ่ือใหลูกปลาปรับตัวใหเขากับนํ้าใหมได 
 

อาหารและการใหอาหาร 
 

 การเลี้ยงปลาหมอไทย แบบยังชีพหรือแบบหัวไร ปลายนา ไมวาในบอปลาหลังบาน รองสวน คันคูนํ้า มุม
บอในนาขาวหรือบอลอปลา นอกจากอาหารตาม ธรรมชาติแลว เกษตรกรนิยมใหอาหารสมทบ จําพวก

(22-23) บอเล้ียงปลาหมอ 
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เศษอาหารจากครัวเรือน รําละเอียด ปลาสดสับ ปลวกและการใชไฟลอแมลงกลางคืนตลอดจนอาหารสําเร็จรูป
บางสวน  
 สวนการเลี้ยงปลาหมอไทยแบบธุรกิจเชิงพาณิชยน้ัน เนนการปลอยเลี้ยงแบบหนาแนนสูงมาก (supper 
intensive system) ใชปจจัยการผลิต ทั้งอาหารปลา ยาปองกันรักษาโรคและการถายเปลี่ยนน้ําเต็มที่ หวังผลผลิต
ที่สูงมาก ปลาหมอไทยนั้น เปนปลากินเนื้อ  ในชวงแรก จากลูกปลาขนาดใบมะขามเปนปลารุน (อายุ 1 – 2 เดือน) 
ตองการอาหารที่มีโปรตีนสูงมาก ไมต่ํากวา 40 %  ประมาณ 10 – 5 % ของน้ําหนักตัว หลังจากนั้น เม่ืออายุ 2 – 
3 เดือน ตองการอาหารระดับโปรตีนต่ําลงมา คือ  37 – 35 %  โดยใหในอัตรา 5 – 3 % ของน้ําหนักตัว วันละ 3 – 
4 ม้ือ  การใหตองเดินหวานอาหารใหรอบบอ ดังน้ัน ควรมีโปรแกรมการใหอาหารปลา ดังน้ี 

 
 
 
ตารางที่ 2     แสดงโปรแกรมการใหอาหารปลาหมอไทยในบอดิน 
ระยะเวลา 120 วัน 
 

อายุปลา 
(วัน) 

เบอรอาหาร นํ้าหนักปลา 
(กรัม) 

ขนาดปลา 
(ตัว/กก.) 

มื้ออาหาร 
(มื้อ/วัน) 

1 – 7 ไทยลักซ 1002 0.50 – 8.50 2,000 – 114 3 - 4 

8 – 14 ไทยลักซ  002+8959 
หรือ 8909 

8.50 – 18.50 114 – 54 3 – 4 

15 - 20 ไทยลักซ 8959  
หรือ 8909 

18.50 – 26.50 54 – 37 3 – 4 

20 – 25 ไทยลักซ 8959+8960 
หรือ 8909+8940 

26.50 – 35.00 37 – 29 3 – 4 

26 – 32 ไทยลักซ 8960  
หรือ 8940 

35.00 – 43.00 29 – 23 3 - 4 

33 - 37 ไทยลักซ 8960+8961 
หรือ 8940+8941 

43.00 –  50.00 23 – 20 3 - 4 

 38 – 60 ไทยลักซ 8961  
หรือ 8941 

50.00 – 81.50 20 – 12 2 - 3 

61 – 67 ไทยลักซ 8961+8962 
หรือ 8941+8942 

81.50 – 91.50 12 – 11 2 - 3 
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68 – 120 ไทยลักซ 8962  
หรือ 8942 

91.50 – 
164.50 

11 – 6 2 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

เทคนิคการจัดการบอในระหวางการเลี้ยงปลา 
  
 ปลาหมอไทยมีพฤติกรรมกินอาหารที่ผิวนํ้า คอนกลางบอ ชอบอาหารใหม สด รสชาติและมีกลิ่นที่ดึงดูด 
โดยปลาจะกินอาหารภายในเวลา 20 – 30 นาที หลังการใหอาหาร ชวงเย็น จะกินมากกวาชวงเชาหรือเที่ยง หาก
เม็ดอาหารพองน้ํามากหรือเปอยยุยตลอดจนลอยติดขอบบอ ปลามักไมกิน ทําใหสูญเสียหรืออัตราแลกเนื้อสูง
ผิดปกติ เกษตรกรจึงตองใหอาหารปริมาณนอยๆ แตบอยครั้ง แบงม้ือเย็นใหมากขึ้นและใหอาหารอยางทั่วถึง  
 การเปลี่ยนขนาดหรอืเบอรอาหาร ควรมีระยะทับซอนกัน 2 – 3 วัน โดยคอยๆ ลดอาหารขนาดเม็ดเล็กลง 
แลวเพ่ิมสัดสวนอาหารเม็ดใหญใหสูงขึ้น ปลาจะไดกินอาหารอยางตอเน่ือง ควรหมั่นสังเกตปจจัยภาวะสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะสภาพลม ฟา อากาศ อุณหภูมิ เมฆ (ทองฟาปด) หมอก แสงแดด (ความเขมแสง) และฝนตก ตลอดจน
สิ่งเราภายนอกที่มากระทบตอปลาในบอ ปจจัยเหลานี้ สงผลตอนิสัยและปริมาณการกินอาหารของปลาในรอบวัน 
ตองปรับลดหรือปรับเพ่ิมปรมิาณอาหารมื้อตอม้ือ ตามสถานการณ ดังตัวอยางโปรแกรมการใหอาหารของฟารม
ปลาหมอไทยแหงหน่ึงในอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปลอยปลาขนาดใบมะขาม ในบอที 1, 2 และ 3 
ขนาดบอ 1,770, 1,000 800 ตารางเมตร ตามลําดับ ปลอยปลาประมาณ 55,000, 40,000 และ 33,000 ตัว 
ระยะเวลาเลี้ยง 107, 85 และ 99 วัน มีการใหอาหาร ดังกราฟที่แสดงดังน้ี  

(24)  การใหอาหารปลา (25)  อาหารปลาหมอ (26)  
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พฤติกรรมการกิน(ฟารมตัวอยาง)

-
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บอท่ี 2

บอท่ี 3

เฉล่ีย

คาปกติ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ปลาหมอ แมเปนปลาที่ทรหด อดทน ทนทาน แตตื่นตกใจจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันไดงาย เชน ฟาผา กิ่งไมใหญหักโคนลงในบอ เสียงระเบิดหรือประทัด 
ตลอดการถายลดระดับนํ้าลงอยางฉับพลัน ปจจัยเหลานี้ ทําใหปลาไมกินอาหาร 2 – 3 วัน เกษตรกรจึงควรหาทาง
ปองกัน  
 แมวาปลาหมอไทยสามารถอาศัยอยูไดในน้ําที่มีคุณภาพต่ํากวาปกติไดก็ตาม แตก็จําเปนตองมีการเปลี่ยน
ถายน้ํา เพราะน้ําใหม จะกระตุนใหปลากินอาหารดีขึ้น สงผลใหเจริญเติบโตดี แข็งแรงและลดของเสียที่หมักหม
มพ้ืนบอ ทั้งน้ี กอนเปลี่ยนถายน้ําทุกครั้งตองแนใจวาคุณภาพน้ําที่สูบเขามาใหม ไมแตกตางจากคุณภาพน้ําในบอ
มากนักและสะอาดเพียงพอที่จะไมทําใหปลาเปนโรคได ในชวงเดือนแรกไมจําเปนตองเปลี่ยนถายน้ํา แตจะใชวิธี
เพ่ิมระดับนํ้าทุกสัปดาห หลังจากเดือนที่ 2 แลวจึงเปลี่ยนถายน้ําเดือนละ 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ําปริมาณ 1 ใน 3 
ของน้ําในบอ หรือขึ้นอยูกับสภาพคุณภาพน้ําในบอ ไมควรถายเปลี่ยนน้ําออกมากอยางรุนแรง ที่ทําใหระดับนํ้าใน
บอลดลงอยางฉับพลัน ควรถายน้ําพื้นบอออกและปลอยน้ําใหมเขาบออยางสมดุลกัน ปลาจะไมตื่นตกใจ อยางไรก็
ตาม การถายเปลี่ยนน้ําหลังเลี้ยงปลาไปแลว 3 เดือน จะกระตุนใหปลาสมบูรณเพศ ฟอรมไขหรือถุงนํ้าเชื้อพัฒนา
เจริญขึ้น  
 

 ปลาหมอไทยที่เลี้ยงในบอ มักเปนโรคระบาดใน ตนฤดูฝน (พฤษภาคม) หรือปลายฝน ตนหนาว 

(27)  กราฟแสดงพฤติกรรมการกินอาหารของปลาหมอ 
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(พฤศจิกายน –ธันวาคม) ที่อากาศ (อุณหภูมิ) แปรปรวนเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เชน เชาตรูอากาศหนาวเย็น มี
หมอกลง ชวงเที่ยงหรือบายรอนอบอาว บายแกๆ ฟาคลึ้มฝนหรือฝนตก เปนตน ในทางปฏิบัติ เกษตรกรควรใช
เกลือเม็ด (เกลือดํา) หวานลงในบอ อัตรา 100 - 200 กิโลกรัม ตอไร รวมกับหวานปูนขาว อัตรา 10 กิโลกรัม ตอ
ไร ละลายน้ําในภาชนะแลวสาดทั่วบอ หรือหากสังเกตเห็นวาน้ําหนืด เขียวจัดมากและมุมบอที่อับลม มีฟองอากาศ
ผสมซากแพลงกตอนหรือเศษอาหารลอยเปนแพ ชี้ใหเห็นวาอาหารเหลือมาก ตองถายเปลี่ยนน้ํา โดยใชเครื่องสูบ
นํ้าแบบจุม หรือไดโว (submersible pump) ดูดออก แลวหวานเกลือและปูนขาว หรืออาจใชสารปรับคุณภาพน้ํา
พวก BKC, สารประกอบ providone Iodine หรือปูนซีโอไลต ตลอดจนใชจุลินทรียหรือนํ้าสกัดชีวภาพเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การยอยสลายสารอินทรียพ้ืนบอ หรือเลี้ยงหอยขม หอยเชอรี่ในบอ ลดของเสียกลุมไนโตรเจนได 
เปนตน  
 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาเลี้ยงและวีธีการจับปลาจําหนาย 
 

 ระยะเวลาเลี้ยงขึ้นอยูกับขนาดปลาที่ตลาดตองการ สภาวะสิ่งแวดลอมภายในบอและสุขภาพปลา ทั่วไปใช
เวลาเลี้ยง ประมาณ 90 – 120 วัน การจําหนาย ผูเลี้ยงกับแพปลา (พอคาขายสง) มักตกลงราคาขายเหมาบอ โดย
ทอดแหสุมตัวอยางปลาแลวตีราคา พอคาสงมีทีมจับปลาพรอมคัดขนาดเอง  

 
 
 
  

 
 
 

 
 สวนการจับปลานั้น จะตองสูบนํ้าออกจากบอใหเหลือนอยแลวจึงตีอวนลอมจับปลา โดยลากอวนจากขอบ

(28)  เกลือ (29)  ปูนขาว (30)  กระชัง 

(31)  การใชแหสุมขนาดปลา (32)  การจับปลาหมอ (33)  การคัดขนาดปลาหมอ 
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บอดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง แลวจึงยกอวนขึ้น ใชสวิงจับปลาใสกระชังพักปลาหรือตะกราเพื่อคัดขนาด บรรจุปลา
ในลังไม ใชนํ้าสะอาดฉีดพนทําความสะอาดตัวปลา ซ่ึงมักติดคราบและกลิ่นโคลนดินหลายๆ ครั้ง แลวลําเลียง
ผลผลิตสูตลาดตอไป สวนปลาที่เหลือจํานวนนอยในบอ เจาของบอสูบนํ้าออกจากบอจนแหงและจับปลาที่เหลืออยู
ตามพื้นบอไวบริโภคเองและแจกจายเพื่อนบาน หลังจากนั้น จึงลอกโคลนเลน ตากบอใหแหงและเตรียมบอ เพ่ือ
เริ่มตนเลี้ยงปลาในรุนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนและตนทุน 
 
 ผลการติดตามเก็บรวบรวมขอมูลการเลี้ยงปลาหมอไทย ของฟารมปลาตัวอยางในตําบลบางกุง อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชบอดิน ขนาด 1,000 และ 
1,770 ตารางเมตร ปลอยลูกปลาขนาดใบมะขาม จํานวน 40,000 และ 55,000 ตัว (คิดเปนอัตราปลอย 40 และ 31 
ตัว/ตารางเมตร) ระยะเวลาเลี้ยง 102 และ 107 วัน ตามลําดับ มีผลผลิตเฉลี่ย 4,160 และ 5,300 กิโลกรัม/บอ  
อัตราแลกเนื้อ 1.48 และ 1.59  อัตรารอด 93.67 และ 96.36 %  จําหนายปลามีรายได ประมาณ 228,800 และ 
280,900 บาท/บอ มีตนทุนดําเนินการเฉลี่ย 41.15 และ 42.43 บาท/กิโลกรัม คิดเปนกําไรเฉลี่ย 13.85 และ 10.57 
บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3  แสดงผลการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรฟารมปลาตัวอยาง ป 2546 
 
 

รายการ ฟารมบางกุง ฟารมเสาเภา 
1. ขนาดบอ (ตารางเมตร) 1,000 1,770 
2. จําวนปลอยลูกปลาขนาดใบมะขาม (ตัว) 40,000 55,000 

(34-36)  ลักษณะตัวปลาหมอที่จับจากบอเล้ียง 

(37)  พนักงานวัดขนาดปลาหมอ 
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3. อัตราปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 40 31 
4. ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) 102 107 
5. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัม/วัน) 1.09 1.03 
6. ผลผลิต (กิโลกรัม) 4,160 5,300 
7. ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร) 6,656 4,791 
8. ขนาดปลาที่จับได (ตัว/กิโลกรัม)  9 10 
9. อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.48 1.59 
10. อัตรารอดตาย (%) 93.67 96.36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ตนทุนและรายไดการเลี้ยงปลาหมอไทยของเกษตรกรฟารมปลาตัวอยาง ป 2546 
 

รายการ ฟารมบางกุง ฟารมเสาเภา 
1. คาลูกปลา (บาท, ราคา 0.35 บาท/ตัว) 14,000 19,250 
2. คาอาหารปลา (บาท) 123,200 168,540 
3. คาปูนขาว เกลือ ยาและอ่ืนๆ (บาท) 9,500 10,800 
4. คาแรงงาน (บาท, ไมเปนเงินสด) 24,500 26,300 
5. ตนทุนดําเนินการเบื้องตน (บาท/บอ) 171,200 224,890 
6. ตนทุนดําเนินการเบื้องตน (บาท/ไร) 273,920 203,290 
7. ตนทุนดําเนินการเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) 41.15 42.43 
8. ราคาขายปลาเฉลี่ย (บาท/กก.) 55 53 
9. รายไดทั้งหมด (บาท/บอ) 228,800 280,900 
10. รายไดทั้งหมด (บาท/ไร) 366,080 253,923 
11. กําไรดําเนินการเบื้องตน (บาท/บอ) 57,600 56,010 
12. กําไรดําเนินการเฉลี่ย (บาท/ไร) 92,160 50,633 
13. กําไรดําเนินการเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) 13.85 10.57 
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14. ผลตอบแทนการลงทุน (%) 33.65 24.91 
 

การจําหนายปลาหมอไทย จะมีการคัดขนาดปลาหนาฟารมกอนลําเลียงขนสงสูพอคาปลีก หรือผูบริโภค 
ใชสายตากะประมาณขนาดปลา โดยอาศัยคนงานที่มีทักษะความชํานาญ มักแบงปลาออกเปน 4 ขนาด มีราคา
ขายสง ณ ปากบอปลา ดังน้ี  

 

 1. ปลาขนาดใหญมาก ขนาด  3 - 5   ตัว/กก.     ราคากิโลกรัมละ    60 - 70   บาท 
 2. ปลาขนาดใหญ ขนาด  6 - 10   ตัว/กก.    ราคากิโลกรัมละ   55 - 60    บาท 
 3. ปลาขนาดกลาง ขนาด 11 - 15  ตัว/กก.    ราคากิโลกรัมละ   40 - 50    บาท 
 4. ปลาขนาดเล็ก ขนาด   16 - 40  ตัว/กก.    ราคากิโลกรัมละ    5 - 25    บาท 
 

 อยางไรก็ตาม ปลาขนาดเล็ก (ขนาดที่ 4) แพปลาหรือพอคาขายสง จะไมรับซ้ือ แตใหเจาของบอจําหนาย
เอง สวนใหญ จําหนายในชุมชนทองถิ่นหรือใชทําปลาเค็มตากแหงหรือปลารา สวนผลการสํารวจเก็บขอมูลสภาวะ
การเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี ป 2546 พบวาสวนใหญ เกษตรกรนิยมใชบอ 
ขนาด 1 – 4 งาน โดยมีคาเฉลี่ย ดังน้ี ขนาดบอ 1,049 ตารางเมตร ปลอยปลา 36,000 ตัว (อัตราปลอย 34.33 ตัว/
ตารางเมตร) ระยะเวลาเลี้ยง 90 วัน ผลผลิต 2,303.5 กิโลกรัม ขนาดปลาที่จับ 10 – 11 ตัว/กิโลกรัม อัตราแลกเนื้อ 
1.53 อัตราเจริญเติบโต 1.13 กรัม/วัน และอัตรารอดตาย 63.53 % ดังตารางตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 6 สภาวะการเลี้ยงปลาหมอไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุ
ราษฎรธานี ป 2546 
 

บอท่ี 
ขนาด
บอ จํานวนปลา ระยะเวลา ขนาดปลา นน.อาหาร ผลผลิต FCR ADG % อัตรา 

  (ตร. ม.) (ตัว) (วัน) (ตัว/กก.) (กก.) (กก)     รอด 

1    900  40,000  90 9 1,400 800 1.75 1.23 18.00 
2    800  25,000  95 10 1,900 1,500 1.27 1.05 60.00 
3    800   42,000  90 10 5,500 4,000 1.38 1.11 95.24 
4 1,080     55,000  80 11 3,500 2,300 1.52 1.14 46.00 
5     800     30,000  75 15 1,000 700 1.43 0.89 35.00 
6    800    30,000  95 16 2,500 1,500 1.67 0.66 80.00 
7    800   30,000  95 9 4,000 2,800 1.43 1.17 84.00 
8  800   35,000  94 9 6,400 3,900 1.64 1.25 94.71 
9    800   25,000  95 10 3,500 2,200 1.59 1.05 88.00 
10 1,200    32,000  90 11 4,500 2,800 1.61 1.01 96.25 
11   1,600    35,000  90 10 1,200 870 1.38 1.11 24.86 
12 1,600   35,000  90 10 1,400 870 1.61 1.11 24.86 
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วิถีการตลาดของปลาหมอไทย 

ฟารมเลี้ยง

พอคาคนกลางในทองถิ่น
และจังหวัดใกลเคียง

พอคาขายสง

รานอาหาร

นายหนา
ในทองที่

พอคาขายปลีก

ผูบริโภค

13 1,600 55,000 85 8 5,900 4,000 1.47 1.47 58.18 
14 800 37,000 88 8.3 3,900 2,656 1.46 1.37 59.58 
15 1,600 50,000 94 8.6 6,400 3,800 1.68 1.24 65.36 
16 800 20,000 97 8 3,240 2,160 1.50 1.29 86.40 

เฉลี่ย 1,049 36,000 90 10.18 3,515 2,303.5 1.53 1.13 63.53 

 

การตลาดและระดับราคา 
 

ตลาดที่เปนแหลงซ้ือขายปลาหมอไทยหรือปลาน้ําจืดอ่ืนๆขนาดใหญ ที่มีการประมูลราคา หรือซ้ือขาย
ลวงหนา เชน ตลาดกลางสัตวนํ้า มหาชัย ตลาดกลางหัวเกาะ จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดกลางสัตวนํ้าอางทอง 
นอกจากนี้ยังตลาดไท รังสิต ตลาดบางประกง ตลาดลาดกระบัง และสะพานปลากรุงเทพฯ ในภาคเหนือ เชน 
ตลาดแมต๋ํา จังหวัดพะเยา ตลอดจนตลาดสดประจําตําบล อําเภอและจังหวัดตางๆ วางจําหนายในลักษณะปลามี
ชีวิต (แชนํ้า) หรือปลาสดที่ขูดเกล็ด ผาทองทําความสะอาดพรอมนําไปประกอบอาหารไดเลย วิถีการตลาดปลา
หมอไทย เม่ือเกษตรกรเลี้ยงปลาไดขนาดตลาดหรือประสงคจับจําหนาย จะมีนายหนาหรือพอคาคนกลางใน
ทองถิ่นหรือจังหวัดใกลเคียง เขามาติดตอแนะนําพอคาสง (แพปลา) เพ่ือสุมตัวอยาง ตอรองตกลงราคาพรอมนัด
หมายวันจับปลา สวนใหญตกลงราคาและซื้อขายกันเปนเงินสด พอคาสงน้ี จะคัดปลาแตละขนาดกระจายผลผลิต
ไปยังพอคาปลีกประจําเขียงปลาในตลาดสดประจําชุมชนตางๆ หรือจัดสงไปยังรานอาหารหรือผูบริโภค ซ่ึงเปน
ลูกคาประจําในปริมาณและชวงเวลาที่แนนอน เชน รานขาวแกงตามสถานีบริการน้ํามัน สถานีขนสง หรือยาน
ชุมชน ซ่ึงเชื่อถือและติดตอธุรกิจกันมานานแลว จีงมักซื้อขายเงินเชื่อ ชําระเงินกันเปนงวดหรือเช็คสั่งจายลวงหนา 
(ดังแผนภูมิวิถีการตลาดปลาหมอไทย)  
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สวนเหลื่อมการตลาด (Margin of Market) จากสาเหตุที่ปลาตองแชนํ้า เพราะการซื้อขายหรือผูบริโภค
นิยมปลามีชีวิต ทําใหสวนเหลื่อมการตลาดสูงมาก เพราะพอคาตองรับความเสี่ยงสูงเชนกัน กลาวคือ ปลาขนาด
ใหญ 6 - 10 ตัว/กิโลกรัม ราคาปากบอ 55 – 60 บาท/กิโลกรัม พอคาขายปลีก 80 บาท (สวนเหลื่อมการตลาด 
ประมาณ 20 บาท) หากปลาตาย ราคาขายจะเหลือประมาณ 20 บาท ประเด็นนี้ จึงเปนขอจํากัดที่กระทบโดยตรง
ตอราคาปลาปากบอ หรือรายไดที่เกษตรกรจะไดรับ  

ระดับราคาที่เกษตรกรจําหนายไดหนาฟารม ในรอบ 10 ปที่ผานมา เคลื่อนไหวคอนขางคงที่ (สูงต่ํา
ประมาณ 3 - 5 บาท/กิโลกรัม) ขณะที่ราคาขายปลีกหรือราคาที่ผูบริโภคจาย คอนขางผันผวนหรือมีสวนเหลื่อมสูง
มาก (ประมาณ 20 – 35 บาท/กิโลกรัม)  

 

เม่ือพิจารณาดานอุปทาน พบวาปริมาณผลผลิตปลาหมอไทยนั้น ยังต่ํา เม่ือเทียบกับปริมาณปลาน้ําจืด
ชนิดอ่ืนๆ และความตองการบริโภคปลาของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น แตพบวาการกระจุกตัวของแหลงเลี้ยงปลา ที่
หนาแนนอยูเพียงพ้ืนที่ไมกี่อําเภอ ปริมาณปลาหมอที่จับไดจากธรรมชาติ (ปริมาณตามฤดูกาลและปลาหมอไทย
จากนาปลาสลิด) ชองทางการกระจายและวางจําหนายผลผลิตสูตลาดหรือผูบริโภค ผานแพปลาหรือพอคาขายสงที่
ผูกขาดอยูเพียงนอยราย จึงเปนขอจํากัดที่มีนัยสําคัญยิ่งตอระดับราคาปลาที่เกษตรกรพึงจําหนายได นอกจากนี้ 
ปญหาตนทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอาหารปลาที่เพ่ิมสูงขึ้นมากในรอบปน้ี และปญหาโรคปลาระบาด 
เหลานี้เปนปจจัยเสี่ยงตอผลประกอบการของเกษตรกรทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม เกษตรกรตองพัฒนาระบบการเลี้ยง
ปลาเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยมุงขนาดปลาเปาหมาย มากกวาปริมาณผลผลิตตอพ้ืนที่ น่ันคือ ปลอยลูกปลา
หนาแนนลดลง เนนโปรแกรมการใหอาหารและเทคนิคการจัดการ เพ่ือลดตนทุนการผลิต การควบคุมสิ่งแวดลอม
ในบอ เพ่ือปองกันโรคพยาธิ เพ่ิมอัตรารอดและคุณคาของผลผลิตมากขึ้น เปนตน  
 
 

แนวโนมการเลี้ยงปลาหมอไทยใน
อนาคต 
 

ปลาหมอไทยในปจจุบัน แมวาเปนที่นิยมของผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศที่คอนขางสูง
มาก ทําใหแนวโนมศักยภาพการผลิต มีลูทางที่แจมใสยิ่งก็ตาม แตมีประเด็นขอถกเถียงกัน ทั้งในระดับเกษตรกร
และนักวิชาการประมง ที่ควรพิจารณา ดังตอไปน้ี 

 (1) ประชากรปลาหมอไทย ในประเทศไทยนั้น สันนิษฐานวาจักมีเพียง 1 ชนิด คือ Anabas 
testudineus (Bloch) หรือมีสายพันธุที่ตางกันหรือไม เน่ืองจากอิทธิพลเชิงภูมิศาสตร ทั้งลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ (ลมมรสุม/ปริมาณฝน) และสภาพชลธีวิทยาของแหลงนํ้า (บึง หนองน้ําจืด, ทะเลสาบที่ม่ีทั้งนํ้าจืดและ
นํ้ากรอยและพรุตางๆ ที่มีสภาพน้ําเปรี้ยว หรือนํ้าเปนกรดสูง) เชน ภาคใต พบความแตกตางของขนาดและสัดสวน
ปลาอยางชัดเจน กลาวคือ “ปลาหมอน้ําคาง” พบตามชายขอบปาพรุ ตัวเรียว เล็กแกร็น แตทรหด ทนทานมาก 
“ปลาหมอนา”หรือ“ปลาหมอบาน” ตัวปอม แบน ใหญ ความลึกลําตัวมาก เปนตน และอิทธิพลของปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมดังกลาว จักมีผลกระทบตอลักษณะปรากฎ (phenotype) เชน การเจริญเติบโต ตานทานโรค คุณภาพ
หรือปริมาณเนื้อปลาไดหรือไม   
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(2) ในอดีตปลาหมอไทย มีผลผลิตสูงรองลงมาจากปลาชอน ปลาดุกและปลาสวาย แตปจจุบัน
ผลผลิตลดนอยถอยลงและขนาดเล็กลงมาก ซ่ึงเคยมีรายงานวาความยาวสูงสุดถึง 23 เซนติเมตร (Smith, 1945)  
การสํารวจเบื้องตนพบวาสาเหตุหน่ึง เกิดจากแหลงเพาะพันธุปลาที่ได ทั้งปริมาณและคุณภาพ มีจํากัดและยังไม
แพรหลาย โดยพบวาผูผลิตพันธุปลา (โรงเพาะฟก) มักใชปลาขนาดเล็กเปนพอแมพันธุ (ขนาด 8 – 12 เซนติเมตร 
หรือนํ้าหนัก 50 - 80 กรัม) เพราะราคาถูก สวนใหญมักรวบรวมปลาจากธรรมชาติมาเพาะโดยตรงทันที ผูเลี้ยง
ปลาเนื้อ มักประสบปญหาปลาเลี้ยงไมโต ปลาออนแอเปนโรคงาย โตชา ใชเวลานานและสัดสวนปลาขนาดเล็กเพิ่ม
สูงขึ้น  สงผลใหเกษตรกร มีตนทุนการผลิตสูง เสี่ยงตอการขาดทุน ในเชิงเทคนิค จึงเปนที่ถกเถียงกันถึงสมมติฐาน
ของสาเหตุขางตน วาเกิดจากการผสมพันธุเลือดชิด (inbreeding) หรือนักเพาะเลี้ยงขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการพอแมพันธุ (broodstock management) ในเชิงการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ (selective breeding) หรือ
ปญหาจัดการฟารมของเกษตรกร โรงเพาะฟกและผูผลิตอาหารปลา  

 (3) ผลการตรวจสอบเอกสารวิจัยดานองคความรูของปลาหมอไทย พบวาเริ่มมีการศึกษาวิจัยมา
ตั้งแตป พ.ศ.2512  (กําธร, 2514; Bhukaswan, 1971) งานวิจัยเกือบทั้งหมด กระจัดกระจายไมตอเน่ืองกัน เนน
ดานเทคนิคการเพาะพันธุ การอนุบาล และรูปแบบการเลี้ยงปลาหมอไทย ในระดับสถานีทดลอง ที่เกษตรกรไมอาจ
ประยุกตใชประกอบอาชีพได ในสวนนี้ จําเปนตองเรงศึกษาวิจัยดานการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ รวมทั้งเทคนิค
การผลิตลูกปลาหมอไทยเปนเพศเมียลวน ทั้งการแปลงเพศที่ใชฮอรโมนหรือการจัดชุดโครโมโซม เปนตน ซ่ึงมี
การศึกษาดานนี้เพียงเล็กนอย ที่พบวาปลาหมอไทยมีโครโมโซม 23 คู (2n = 48) ประกอบดวยโครโมโซมแบบสับ
เมตตาเซนตริก 1 คู และ อะโครเซนตริก 22 คู จํานวนแขนโครโมโซม เทากับ 48 (ธวัช และวิเชียร, 2531) และ
การควบคุมเพศปลาหมอไทยโดยการใชฮอรโมน  (นวลมณี และคณะ, 2541) เทานั้น นอกจากนี้ ควรมีการวิจัยและ
ผลิตอาหารปลาหมอไทยโดยตรง ซ่ึงพบวาหลังจากเลี้ยงปลาแลว 3 เดือน ปลาเจริญเติบโตชาลง ตลอดจนการ
ถายทอดเทคโนโลยี่ตางๆ สูเกษตรกรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

(4)  แมปริมาณความตองการของตลาดมีมาก โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ เชน ตลาดตะวันออก
กลาง จีน ไตหวัน เกาหลีและมาเลเซีย มีอุปสงคไมต่ํากวา 100 เมตริกตัน/ป แตตองการปลาขนาดใหญ (3 – 5 ตัว/
กิโลกรัม) ขณะที่ผลผลิตไมเพียงพอหรือไมแนนอนที่จะตอบสนองตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ (สัตวนํ้าจืด, 
2547) ผลสํารวจดานการตลาดเบื้องตน พบวาสวนเหลื่อมการตลาดระหวางผูเลี้ยง พอคาสง (แพปลา) พอคาขาย
ปลีก และผูบริโภค มีสวนตางสูงมาก ขณะที่ระดับราคาจําหนายปลา ณ ปากบอ คอนขางคงที่ แตราคาขายปลีกสู
ผูบริโภค เคลื่อนไหวมาก ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยง รับความเสี่ยงสูง ทั้งดานตนทุนการผลิต (คาอาหารปลา มีสัดสวน 
75 % ของตนทุนทั้งหมด) และดานปริมาณและคุณภาพผลผลิต (อัตรารอดต่ํา เน่ืองจากการจัดการบอที่ไม
เหมาะสม และโรคพยาธิปลา) ตลอดจนพฤติกรรมผูบริโภค ที่นิยมแบบปลามีชีวิต ขณะที่ผลิตภัณฑแปรรูปยัง
จํากัดมาก ปญหาเหลานี้ ตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสมระหวางผูเลี้ยงปลาเนื้อ โรงเพาะฟก ผูผลิต
อาหารปลา ผูรับจับปลา ผูจัดจําหนายปลา และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 

(5) ควรศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑปลาหมอไทย ทดแทนการจําหนายสดแบบมีชีวิต เชน ปลา Clean 
(ปลาทั้งตัวขอดเกล็ด ผาทอง เอาเหงือกและไสออก) แชแข็งพรอมปรุงอาหาร หรือปลาชิ้นเคลือบเกล็ดน้ําแข็ง 
(Glazing) และเพ่ิมชองทางกระจายผลิตภัณฑ โดยวางจําหนายในซุบเปอรมารเก็ต หรือรานสะดวกซื้อ พรอม
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พัฒนาการบรรจุหีบหอ โฆษณาประชาสัมพันธสูผูบริโภคใหกวางขวางมากขึ้น 
 

การปองกันและกําจัดโรคปลา 
 ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทั้งสัตวน้ําจืดหรือสัตวน้ําชายฝง ปญหาที่เกษตรกรมักประสบเสมอ คือ การเกิดโรค
พยาธิ ดังนั้น การจัดเตรียมบอที่ถูกตอง ปลอยลูกปลาอัตราที่เหมาะสม ใชอาหารที่มีคุณภาพและขนาดเม็ดอาหารที่
เหมาะสม จักสงผลใหสัตวน้ําสุขภาพแข็งแรง ถือเปนวิธีควบคุมปองกันโรคที่ดีที่สุด การละเลย ขาดความเอาใจใส 
ปลอยใหสัตวน้ําเจริญเติบโตตามยถากรรม จักเปนการเพิ่มตนทนุการผลิตยิ่งขึ้น แตการตายของปลานั้น ไมจําเปน
เสมอไปวาเกิดจากการปวยเปนโรค เพราะบางครั้งอาจเกิดจากปจจัยสภาพสภาพแวดลอมตางๆในบอเล้ียงไมเหมาะสม 
เชน ชนิดและคุณภาพของอาหารที่ดอยคุณภาพ ความหนาแนนที่สูงมากเกินสมรรถนะของบอที่รองรับได สารพิษ
ปนเปอนในน้ํา คุณภาพน้ํา อากาศหรือภาวะแวดลอมที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เปนตน ดังนั้น เกษตรกรตอง
ใฝสังเกตและเรียนรู เพื่อสรางเสริมประสบการณ จะสามารถวิเคราะหสมมติฐานอาการของปลาไดวาเกิดจากสาเหตุใด  
 ดังกลาวผานมาแลววา โรคปลามักระบาดในตนฤดูฝนหรือชวงรอยตอของฤดูกาล ปลายฝนตนหนาว 
เนื่องจากปลาเปนสัตวเลือดเย็น กระบวนการชีวเคมีในรางกายปลาหรือเมตาบอริซึมจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิน้ํา 
สวนใหญมักเริ่มตนจากปจจัยภาวะแวดลอมของน้ําและสภาพพื้นบอเสื่อมโทรม เมื่ออุณหภูมิน้ําต่ํา ภูมิตานทานและ
สุขภาพปลาจะออนแอ ปรสิตหรือพยาธิภายนอกจะเจริญเติบโต ขยายตัวสูงมากและแพรเขาทําลายผิวหนัง ซอกเกล็ด 
เหงือกหรือครีบอยางรุนแรง หลังจากนั้น เมื่อมีแผลหรดืจุดจ้ําระคายผิวปลา เชื้อรา แบคทีเรียหรือไวรัส จะเขาโจมตี
หรือฝงตัว แพรขยายพันธุ จนปลาปวย แสดงอาการใหพบเห็น โรคปลาหมอไทย ที่พบบอยๆ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

โรคตกเลือดตามซอกเกล็ด 

 อาการ  ปลามีแผลสีแดงเปนจ้ําๆ ตามลําตัว  โดยเฉพาะที่ครีบและซอก
เกล็ด  ถาเปนแผลเรื้อรังจะทําใหเกล็ดหลุดบริเวณรอบๆ หรือติดเชื้อรากลายพันธุเปนโรคเกล็ด
พองได    

 
 
 
 
 

 สาเหตุ   
เกิดจากปรสิตเซลลเดียวที่อยูรวมกันเปนกลุมหรือกระจุก รวมกับเชื้อ

แบคทีเรีย 
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 การปองกันและรักษา  
 หวานเกลือเม็ด 200 - 300 กิโลกรัม ตอไร ระดับน้ํา 1 เมตร  
 ใชฟอรมาลิน 25 - 40  ซีซีตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร  หลังจากแชยาแลวถาปลาอาการไมดี
ขึ้น  เปลี่ยนถายน้ําพักไว 1 วัน  จากนั้นจึงใสยาซ้ําอีก 1 - 2 คร้ัง  

 หากอาการไมดีขึ้นใหใชยา Enrofloxacin คลุกผสมอาหารอัตรา 3 - 5 กรัม   ตอ
อาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินติดตอกัน 7-10 วัน 

โรคเกล็ดพอง 
 อาการ  มีเกล็ดพอง และมีตกเลือดบริเวณผิวหนัง ปลามีแผลเปนปุยขาวๆ  ปนเทา  คลาย  
               สําลีปกคลุมอยู  

                
 

 
 สาเหตุ  เกิดจากเชื้อรา ตอเนื่องจากปรสิตภายนอกและติดเชื้อแบคทีเรีย  
 การปองกันและรักษา   
   ν ใชมาลาไคทกรีน  0.1 - 0.15 กรัม ตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร  แช 24 ช่ัวโมงและใช
ปูนขาว 60  
        กิโลกรัมตอไร เพื่อปรับคุณภาพน้ําในบอเล้ียง 

ν เกลือเม็ด 200-300 กิโลกรัม ตอไร ระดับน้ํา 1 เมตร รวมกับปูนขาว 60–100 
กิโลกรัมตอไร สาดทั่วบอ 

ν ใชยากลุม Itraconasole เชน ยา Sporanox 100 mg คลุกผสมอาหาร
อัตรา 3 - 5 กรัม   ตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหกินติดตอกัน 7- 14 วัน 

โรคแผลตามลําตัว 
 อาการ   ในระยะเริ่มแรกจะทําใหเกล็ดหลุดและผิวหนังเริ่มเปอยลึกลงไปจนถึงชั้นกลามเนื้อโดยแผลที่
กระจาย 
  ทั่วตัว  อีกทั้งอาจเปนสาเหตุใหปลาเกิดโรคจากเชื้อราตอไป หรือที่เรียกวาโรคอิพิซูโอติก อัลเซอรเร 
  ทีพ ซินโดรม (Epizootic Ulcerative Syndrome) ซ่ึงเปนลักษณะอาการของปลาปวย
ที่มีแผลลึกตามลํา 
  ตัวและสวนหัว โดยที่แผลมีลักษณะของเสนใยของเชื้อราฝงอยูตอไปได 
 

(40-41)  ลําตัวของปลาหมอที่ติดเชื้อ 
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 สาเหตุ   เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 การปองกันและรักษา 
   ν   แชปลาที่เปนโรคในสารละลายยาออกซิเตตราซัยคลิน อัตราสวน 10-20                            
        มิลลิกรัม ตอน้ํา 1 ลิตร 1-2 วัน  ติดตอกัน 3 - 4 คร้ัง 

ν ถาปลาเริ่มมีอาการของโรค อาจผสมยาปฏิชีวนะจําพวกออกซิเตตราซัยคลินในอาหาร
อัตรา 3 - 5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัมใหปลากินติดตอกัน 7 วัน 

โรคจุดขาว 
 อาการ   ปลาจะมีจุดขาวขุนขนาดเทาหัวเข็มหมุดบริเวณลําตัวและครีบ 
 สาเหตุ   เกิดจากเชื้อโปรโตซัว  ชนิดที่กินเซลลผิวหนังเปนอาหาร 
 การปองกันและรักษา   
  เนื่องจากปรสิตฝงตัวอยูใตผิวหนังปลา การรักษาจึงไมคอยไดผล  วิธีที่ดีที่สุดคือการทําลายตัวออน 
  ปรสิตในน้ําหรือตัวแกขณะวายน้ําอิสระ กรณีปลาขนาดใหญ ใชน้ํายาฟอรมาลิน 150 - 200 ซีซี 
ตอน้ํา  
  1 ลูกบาศกเมตร หากปลาขนาดเล็กใชในอัตรา 25 - 50 ซีซีตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร และแยก
ปลาที่ปวย 
  เปนโรคออกจากบอ หรือนําปลาใสภาชนะเพิ่มอุณหภูมิน้ําชั่วโมงละ 1๐C และคงที่ที่ 30๐C เวลา 
10วัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
โรคจากเห็บปลาและเห็บระฆัง 
 อาการ   ปลาเปนแผลตามผิวหนังและเหงือก และปลาแสดงอาการ
รําคาญ อาจถูตัวกับวัตถุ 

 สาเหตุ   เกิดจากเห็บปลาและ/หรือ เห็บระฆังเขา ไปเกาะตามลําตัวและเหงือก 
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 การปองกันและรักษา  
  ปรสิตชนิดนี้จะแพรไดอยางรวดเร็ว  และทําใหปลาตายไดในระยะเวลาสั้นและมีการ         
  ติดตอระหวางบอที่ใชอุปกรณรวมกัน กําจัดทําไดโดยใชฟอรมาลิน 150 - 200 ซีซี    
  ตอน้ํา 1000 ลิตร แชไว 1 ช่ัวโมง หรือใชเมทีลีนบลูในอัตรา 0.4-0.8 ซีซีตอน้ํา 1  
   ลิตร แชไว 24 ชม. หรือแชน้ําที่มีเกลือแกง เขมขน 1 % แชนาน 12-24 ชม.  
 
 
 
 
 
 
                 
การปองกันโรคระบาดปลาในบอเลี้ยง 
 
 

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง มีคําแนะนําในการปองกันรักษาโรคปลา ดังนี้  
1. ถาพบปลาปวยเปนโรคระบาดในธรรมชาติในชวงปลายฤดูฝนตอกับฤดูหนาว ใหรีบปดบอหรืองดการเติม

น้ําเขาบอโดยทันที 
2. ในระหวางที่ปดน้ํา จําเปนตองลดปริมาณอาหารที่ใหปลากินเพื่อปองกันน้ําเนาเสีย 
3. ควบคุมคุณภาพน้ําในบอโดยใชปูนขาวอัตรา 60 - 100 กิโลกรัมตอบอ 1 ไร ระดับน้ําลึก 1 เมตร 
4. ในกรณีที่น้ําในบอเร่ิมเนาเสียโดยมีแกสผุดขึ้นมาจากพื้นบอ ใหสาดเกลือเม็ดบริเวณที่มีแกสประมาณ    

200 - 300 กิโลกรัมตอบอขนาด 1 ไร ระดับน้ําลึก 1 เมตร 
5. เมื่อพบวาปลาในธรรมชาติหายปวยแลว และอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น หรือส้ินสุดฤดูหนาวแลว  จึงเริ่ม        

ทําการถายเทน้ํา และเพิ่มปริมาณอาหารของปลาไดตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
  
ขอปฏิบัติเมื่อปลาในบอเลี้ยงปวยดวยโรคระบาด 

1. หามทําการเปลี่ยนน้ําหรือถายเทน้ํา  ปดทางเขา-ออกของน้ําใหสนิท 
2. ชอนปลาที่ตายหรือปวยใกลตายออกเทาที่จะทําได และทําลายโดยการฝงดินหรือเผาทิ้ง 
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3. ใหงดอาหารหรือลดปริมาณอาหารลง 
4. สาดปูนขาวลงในบอเล้ียงในอัตรา 60-100 กิโลกรัมตอบอขนาด 1 ไร ระดับน้ําลึก 1 เมตร และ

อาจจะ   ตองสาดปูนขาวซ้ําอีกในอัตราเดียวกันทุก ๆ 3-4 สัปดาห 
5. ในกรณีที่มีแกสผุดขึ้นมาจากพื้นบอใหสาดเกลือ 200-300 กิโลกรัมตอบอ 1 ไร ระดับน้ําลึก 1 

เมตร 
6. เมื่อพบวาปลาในธรรมชาติหายปวยแลว จึงทําการเปดถายน้ํา และใหอาหารตามปกติ 

 

วิธีปฏิบัติและขอควรระวังในการใชยาและสารเคมี 
 

1. กอนใชยาและสารเคมีทุกชนิด ควรอานวิธีใชใหละเอียด เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
2. เปดภาชนะที่บรรจุยาดวยความระมัดระวัง 
3. ควสวมถุงมือและใสหนากากกันฝุนขณะใชยา 
4. เมื่อใชยาและสารเคมีแลว ควรชําระรางกายใหสะอาดดวยสบูและลางภาชนะที่ใชใหสะอาด 
5. กรณีที่ใชยาผิดขนาดกับสัตวน้ําโดยใชวิธีแช      ควรถายน้ําทันที      สวนวิธีผสมอาหารควรตรวจสอบ

ใหรอบคอบกอนใช 
 

ขอควรระวังในการใชยา 
 

  ฟอรมาลิน ควรใชในบอที่น้ําไมเขียวจัด และควรใสตอนเชา แตถาจําเปนตองใชฟอรมาลินในบอที่มีน้ําสีเขียว
จัด ควรถายน้ําออกจากบอประมาณ หนึ่งในสามแลวเติมน้ําใหมกอนใสยา เนื่องจากฟอรมาลินจะทําใหแพลงก
ตอน หรือพืชน้ําสีเขียวขนาดเล็กตาย    สงผลเกิดภาวะขาดออกซิเจนในน้ําอยางฉับพลัน ทําใหปลาตายได จึง
ตองใชขณะแดดจัดและใชตามปริมาณที่แนะนําอยางเครงครัด หรืออาจใชเกลือเม็ดเปนการทดแทน 

 
 เกลือ การใชเกลือจะตองระวังเกี่ยวกับความเค็มที่เพิ่มขึ้นอยางทันที ปลาอาจปรับตัวไมทัน โดยใหแบงเกลือที่
คํานวณไดแลวออกเปน 3 สวน และใสสวนแรกลงไป เพื่อรอดูอาการปลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จึงใสสวนที่ 2 และ 
3 ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การคํานวณยาเพื่อใสในบอ 
 

 วัดขนาดความกวาง ความยาว ของบอ และระดับความลึกของน้ําในบอ (หนวยเปนเมตร) แลวคํานวณ
ปริมาณยาที่จะใช เชน บอมีความกวาง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ระดับน้ําลึก 1.50 เมตร 
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 ปริมาตรน้ํา = กวาง x ยาว x ความลึกของน้ํา 
   =          40  x  40  x   1.50 เมตร 
   =  2,400  ลูกบาศกเมตร 

ดังนั้น ถาตองการใชฟอรมาลิน ความเขมขน 25 สวนในลาน (ppm) หรือ 25 ซีซีตอน้ํา 1,000 ลิตร  
ในการรักษาโรคจะตองใชฟอรมาลิน 25 x 2,400 = 60,000 ซีซี  หรือปริมาณ  60 ลิตร 
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