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นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ
ปราชญ์ เกษตร
เรื่ อง การเลีย้ งปลาหมอไทย (แปลงเพศ)
และการเลีย้ งปลาช่ อน
ตาบลวังน้าซับ อาเภอศรีประจันต์

การเลีย้ งปลาหมอไทย (แปลงเพศ)

ปลาหมอไทยมีลาตัวค่อนข้างแบนลาตัวมีสีน้ าตาลดาหรื อคล้ า ส่ วนท้องมีสีขาวหรื อเหลืองอ่อนส่ วน
ลาตัวมีเกล็ดแข็ง กระพุง้ แก้มมีลกั ษณะเป็ นหนามหยักแหลมคมใช้ในการปี นป่ าย บริ เวณโคนหางมีจุดกลมสี
ดาลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศ ปลาหมอไทยเพศเมียจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากกว่าเพศผู ้ เพศผูม้ ี
ลักษณะลาตัวเรี ยวยาว ในระยะฤดูวางไข่ส่วนท้องของปลาเพศเมียจะอูมเป่ ง ทั้งนี้ ปลาหมอเพศผู ้ จะมีขนาด
เล็กไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดและราคาขายต่า ต่างจากปลาหมอเพศเมียที่มีลกั ษณะตัวโตอ้วนป้ อมและ
น้ าหนักมากกว่าปลาหมอเพศผูอ้ ย่างชัดเจน ด้วยเหตุน้ ี การแปลงเพศลูกพันธุ์ปลาหมอให้เป็ นเพศเมียจึงเป็ น
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วิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ตลอดจนมีระยะเวลาการเลี้ยงที่ส้ นั ลง ผลตอบแทนดีข้ นึ รวมทั้ง
มีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาหมอแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่
• การเลือกสถานที่
การเลื อกสถานที่ เลี้ ยง เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ส่ งผลให้ ก ารเลี้ ย งปลาหมอประสบความส าเร็ จ
หรื อไม่ ดังนั้น การเลือกสถานที่เลี้ยงและการออกแบบบ่อเลี้ยงปลา ควรทาด้วยความรอบคอบโดยคานึ งถึง
ปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ลักษณะดิน ควรเป็ นดินเหนี ยว หรื อดินเหนี ยวปนทราย น้ าไม่รั่วซึ ม สามารถเก็บกักน้ า
ได้ 4-6 เดือน ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่เป็ นดินทราย หรื อ ดินปนกรวด
2. ลักษณะน้ า พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ลาคลอง ที่มีน้ าตลอดปี
หรื ออยู่ในเขตชลประทาน หากเป็ นพื้นที่ที่อาศัย น้ าฝนเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาปริ มาณน้ าฝนที่ตกใน
รอบปี ด้วย
3. แหล่งพันธุ์ปลา เพื่อความสะดวกในการลาเลียงปลามาเลี้ยง พื้นที่เลี้ยงไม่ควรอยู่ห่างไกล
จากแหล่งพันธุ์ปลา
4. ตลาด แม้ว่าหลังจากจับปลาขายจะมีพ่อค้ามารับซื้ อถึงปากบ่อ แต่หากพื้นที่เลี้ยงอยู่ใกล้
ตลาด จะทาให้ได้เปรี ยบในการขนส่ งผลผลิต เพื่อการจาหน่ าย อย่างไรก็ตาม บ่อเลี้ยงกุง้ กุลาดาที่อยู่ในเขต
พื้นที่น้ าจืด สามารถนามาใช้เป็ นบ่อเลี้ยงปลาหมอไทยได้

ลักษณะบ่ อสาหรับเลีย้ งปลาหมอ
• การเตรียมบ่ อ
1. สู บ น้ าออกจากบ่ อให้แห้ ง เพื่ อก าจัดศัตรู ปลาที่ ห ลบซ่ อนอยู่ในบ่ อ และขจัด ของเสี ย
ควรหว่านปูนขาวในขณะที่ดินยังเปี ยกในอัตราส่ วน 60 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับสภาพความเป็ นกรด –
ด่างของดินและฆ่าโรคพยาธิ
2. กาจัดวัชพื ชและพันธุ์ไม้น้ า เพราะเป็ นแหล่งหลบซ่ อนตัวของศัตรู ปลาหมอ เช่น ปลา
ช่อน ปลาดุก กบ และงู เป็ นต้น และทาให้ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายน้ าลดลง
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3. การตากบ่อ จะทาให้แก๊สพิษในดินบางชนิ ดสลายตัวไป และศัตรู ปลาที่ฝังตัวอยู่ในดิน
ควรใช้เวลาในการตากบ่อ 2 – 3 สัปดาห์
4. การน าน้ าเข้ า บ่ อ เลี้ ยง ด้ ว ยการกรองผ่ า นถุ ง กรองขนาด 24 ช่ อ งตาต่ อ ตารางนิ้ ว
เพื่อป้องกันศัตรู ปลา ให้ได้ความลึก 70-80 เซนติเมตร ทิง้ ไว้ 2 – 3 วัน
• อัตราการปล่อย
ปล่อยลูกปลา ขนาด 2-3 เซนติเมตร ในอัตราความหนาแน่น 5,000 ตัว/100 ตารางเมตร เนื้ อ
ที่ 1 ไร่ สามารถปล่อยปลาได้ 10,000 – 40,000 ตัว ควรปล่อยลูกปลาลงบ่อในช่วงเช้า หรื อเย็น ระดับน้ าใน
บ่อไม่ควรต่ากว่า 60 เซนติเมตร โดยก่อนปล่อยลูกปลาออกจากถุงที่บรรจุ ควรปรับอุณหภูมิของน้ าในถุงให้
ใกล้เคียงกับน้ าในบ่อ เพื่อป้ องกันปลาตายเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน หลังจากปล่อยลูก
ปลาลงเลี้ยงประมาณ 1 เดือน จึงเพิ่มน้ าในบ่อให้ได้ระดับ 1.50 – 4 เมตร
• อาหารและการให้ อาหาร
ให้อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปชนิ ดลอยน้ า มีโปรตีน 40 เปอร์ เซ็นต์ โดยให้ปลากินจนอิ่ม วันละ 2
ครั้ง ช่วงเช้าและเย็น เวลาประมาณ 07.30 น. และ 17.00 น. และปรับขนาดเม็ดอาหารตามความเหมาะสมกับ
ขนาดของปลา
• การเปลีย่ นถ่ายน้า
การเปลี่ยนถ่ายน้ าใหม่ จะทาให้ปลามีการกินอาหารดีข้ ึน ส่ งผลให้ปลาเจริ ญเติบโตดี ทั้งนี้
ก่อนเปลี่ยนน้ าทาทุกครั้ง ต้องแน่ใจว่า คุณภาพน้ าที่สูบเข้ามาใหม่ไม่แตกต่างกับคุณภาพน้ าในบ่อมากนัก

• ระยะเวลาการเลีย้ งและการจับ
ระยะเวลาการเลี้ ยงขึ้นอยู่กบั ขนาดของปลาที่ตลาดต้องการ แต่โดยทัว่ ไป จะใช้เวลาเลี้ยง
ประมาณ 3-4 เดือน จะได้ปลาขนาด 3-5 ตัว/กิโลกรัม การจับปลาหมอไทย โดยทัว่ ไปจะใช้วิธีการจับแบบวิด
บ่อแห้ง โดยก่อนจับปลาจะต้องสู บน้ าออกจากบ่อให้เหลือน้อยแล้วจึงตีอวนจับปลา ใช้สวิงจับใส่ ตะกร้าเพื่อ
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คัดขนาด จนกระทัง่ เหลือปลาจานวนน้อยจึงสู บน้ าออกจากบ่อให้หมด หลังจากนั้นจึงตากบ่อให้แห้งเพื่อ
เตรี ยมบ่อใช้เลี้ยงปลาในรุ่ นต่อไป
• การป้องกันและกาจัดโรค
โดยทัว่ ไปโรคปลาหมอไทยมักแพร่ ระบาดในฤดูฝน ในทางปฏิบตั ิ เกษตรกรควรใช้เกลือเม็ดหว่าน
ลงในบ่ออัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ ร่ วมกับการใช้ปูนขาว อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ละลายน้ าในภาชนะแล้ว
สาดให้ทวั่ บ่อ อย่างไรก็ตาม โรคที่ เกิ ดขึ้นในบ่อเลี้ ยงปลาหมอไทยมักเกิ ดจากปรสิ ตภายนอก เชื้ อรา และ
แบคทีเรี ย ต่อไปนี้
- โรคจุดขาว
▪ อาการ ปลาจะมีจุดสี ขาวขุ่นขนาดเท่าหัวเข็มหมุด กระจายอยูต่ ามลาตัวและครี บ
▪ สาเหตุ เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ที่กินเซลล์ผิวหนังเป็ นอาหาร
▪ การป้ องกันและรักษา เนื่ องจากปรสิ ตชนิ ดนี้ จะฝังตัวอยู่ใต้ผิวหนัง การกาจัดได้ผลไม่เต็มที่
วิธีที่ ดีที่ สุ ด คื อการท าลายตัวอ่ อนในน้ า หรื อท าลายตัวแก่ ขณะว่ายน้ าอิ ส ระ โดยการใช้
ฟอร์ มาลิน 150-200 ซี ซีต่อน้ า 1000 ลิตร แช่ไว้ 1 ชัว่ โมง สาหรับปลาขนาดใหญ่ หรื อ 2550 ซีซี ต่อน้ า 1,000 ลิตร แช่ 24 ชัว่ โมงและแยกปลาที่เป็ นโรคออกจากบ่อ

- โรคจากเห็บระฆัง
▪ อาการ ปลาจะเป็ นแผลตามผิวหนังและเหงือก
▪ สาเหตุ เกิดจากเห็บระฆังเข้าไปเกาะตามลาตัวและเหงือก
▪ การป้องกันและรักษา ปรสิ ตชนิดนี้จะแพร่ ได้รวดเร็ ว และทาให้ปลาตายได้ในระยะเวลาอัน
สั้น และมีการติดต่อระหว่างบ่อที่ใช้อุปกรณ์ ร่ วมกัน การกาจัดทาได้โดยใช้ฟอร์มาลิน 150200 ซีซี ต่อน้ า 1000 ลิตร แช่ไว้ 1 ชัว่ โมง
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- โรคตกเลือดตามซอกเกล็ด
▪ อาการ ปลาจะมีแผลสี แดงเป็ นจ้ าๆ ตามลาตัวโดยเฉพาะที่ครี บและซอกเกล็ด ถ้าเป็ นแผล
เรื้ อรั งอาจมี อาการเกล็ดหลุ ด บริ เวณรอบๆ และด้าน บนของแผลจะมี ส่ วนคล้ายส าลี สี
น้ าตาลปนเหลืองติดอยู่
▪ สาเหตุ เกิดจากปรสิ ตเซลล์เดียวที่อยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มหรื อกระจุก
▪ การป้องกันและรักษา
1. ใช้เกลือเม็ด 5-10 กิโลกรัม ต่อน้ า 1000 ลิตร แช่ไว้ 48 ชัว่ โมง
2. ใช้ฟอร์มาลิน 25-40 ซี ซี ต่อน้ า 1000 ลิตร หลังจากใส่ ยาแล้ว ถ้าปลามีอาการไม่
ดีข้ นึ ควรเปลี่ยนน้ าแล้วพักไว้ 1 วัน จากนั้นจึงใส่ ยาซ้ า อีก 1-2 ครั้ง

- โรคจากเชื้อรา(โรคเกล็ดพอง)
▪ อาการ มีเกล็ดพอง และมีตกเลือดบริ เวณผิวหนัง ปลาจะมีแผลเป็ นปุยขาวๆ ปนเทา คล้าย
สาลีปกคลุมอยู่
▪ สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา
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▪ การป้องกันและรักษา
1. ใช้มาลาไคท์กรี น0.1-0.15 กรัม ต่อน้ า 1000 ลิตร แช่ 24 ชัว่ โมง
2. ใช้ปูนขาว 20 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับคุณภาพของน้ าในบ่อเลี้ยง

- โรคแผลตามลาตัว
▪ อาการ ในระยะเริ่ ม แรกจะท าให้เกล็ดปลาหลุ ดและผิ วหนังเริ่ ม เปื่ อยลึ ก ลงไปจนถึ ง ชั้น
กล้ามเนื้อ โดยแผลที่เกิดจะกระจายทัว่ ตัวเป็ นสาเหตุให้ปลาเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อราต่อไป
▪ สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย
▪ การป้องกันและการรักษา
1. ใช้ยาปฏิชีวนะจาพวก ไนโตรฟูราซาน ในอัตราส่ วน 1-2 มิลลิกรัม ต่อน้ า 1 ลิตร
แช่ประมาณ 2-3 วัน
2. แช่ปลาเป็ นโรคในสารละลายออกซิเตตร้าซัยคลิน ในอัตราส่วน 10-20 มิลลิกรัม
ต่อน้ า 1 ลิตร 1-2 วัน ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง
3. ถ้ า ปลาเริ่ มมี อ าการ อาจผสมยาปฏิ ชี ว นะจ าพวกออกซิ เตตร้ า ซั ย คลิ น
ในอัตราส่ วน 60-70 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัมหรื อ ใช้ยาปริ มาณ 2-3 กรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
ให้ปลากินติดต่อกัน 5-7 วัน
• การเจริญเติบโตและผลผลิตการเลีย้ งปลาหมอไทยในบ่ อดินขนาด 1 ไร่
- ปริ มาณลูกปลาขนาด 1 นิ้ว 10,000 - 40,000 ตัว/ไร่
- ระยะเวลาเลี้ยง 130 วัน
- ผลผลิต 1,200 กิโลกรัม/ไร่
- อัตรารอดตาย 40%
- ขนาดปลาที่จบั ได้ 3 – 5 ตัว/กิโลกรัม
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*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ
ที่อยู่ : หมู่ 8 ตาบลวังน้าซับ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 081-1907471

