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แนวทางการผลิต 
ปลาหมอไทยเพื่อเข�าสู� 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว�น้ำอินทรีย� 

บทนํา

ปลาหมอไทยเปนปลานํ้าจืดที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าท่ัวทุกภาคของประเทศไทย มีชื่อไทยวา 
ปลาหมอ, สะเด็ด หรอืเขง็ ชือ่สามัญ Climbing Perch และช่ือวิทยาศาสตรวา Anabas testudineus 
(Bloch) (จรัลธาดา และคณะ, 2528; Smith, 1945) ปลาหมอเปนปลาที่นิยมบริโภคของประชาชน
ทั่วไปเนื่องจากมีรสชาติดีและมีราคาสูง เปนที่ตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ เชน 
ประเทศมาเลเซียและแถบตะวันออกกลาง ขณะที่ผลผลิตปลาหมอสวนใหญไดจากการทําการประมง
จากแหลงน้ําธรรมชาติและผลพลอยไดจากการวิดบอจับปลาชนิดอื่นๆ จากกระแสความนิยม
บริโภคปลาหมอไทยจึงทําใหนักเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเพื่อการจําหนาย 
เพราะปลาหมอไทยเปนปลาที่เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว ทนตอโรค และสภาพภูมิอากาศ

จากสถานการณเกี่ยวกับความนิยมของผูบริโภคในปจจุบัน แนวโนมพฤติกรรมการบริโภค
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหารปลอดภัย คํานึงถึงกระบวนการผลิตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 
และปราศจากสารเคมีตกคางในอาหาร จึงเปนแนวทางใหผูวิจัยที่จะหาวิธีการเพาะเล้ียงปลาหมอ
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคดังกลาว เพื่อสงเสริมและเปนโอกาสใหเกษตรกรสามารถ
พบชองทางประกอบอาชีพจากการเล้ียงปลาหมอเชิงพาณิชยในวิถีเกษตรอินทรีย ซึ่งปลาหมอ
เปนปลาพื้นบาน ประกอบกับคุณสมบัติที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดีดังกลาวแลว
ในขางตน ยงัสามารถขนสงและจําหนายในรูปปลาสดมีชวีติระยะทางไกลๆ ซึง่สอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีนิยมใชปลาสดมีชีวิตประกอบอาหาร นอกจากน้ีพบวาอุปสงคของตลาดโดยเฉพาะในเขต
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ภาคเหนือมีสูงมากทําใหมีราคาแพง โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ (3-5 ตัวตอกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 
100-120 บาท) และรวมถึงตางประเทศ เชนตลาดตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลีและมาเลเซีย
มคีวามตองการไมตํา่กวา 100 เมตริกตนัตอป ในชวงเดอืนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกป (สตัวนํา้จดื, 
2547)

ราคาปลาหมอไทย

การจัดการการเลี้ยงปลาหมอในบอดิน

การเตรียมบ�อ
• กําจัดศัตรูปลา วัชพืชและพันธุไมนํ้าออกใหหมด
• หวานปูนขาว ประมาณ 150-200 กก./ไร
• ตากบอใหแหงเปนระยะเวลา 2-3 สัปดาห
• ใชอวนไนลอนสีฟากั้นรอบบอเพื่อปองกันปลาหลบหนี
• สูบนํ้าลงบอกอนปลอยลูกปลาประมาณ 60-100 เซนติเมตร

วันท่ี ปลาหมอเบอร�ใหญ�
บาท/กก.

ปลาหมอเบอร�เล็ก
บาท/กก.

ปลาหมอเลีย้งเบอร�ใหญ�
บาท/กก.

ปลาหมอเลี้ยงเบอร�เล็ก
บาท/กก.

11/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

10/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

09/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

08/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

07/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

06/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

05/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

04/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

03/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

02/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

01/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

31/08/2561 120.00 80.00 95.00 85.00

30/08/2561 120.00 - - -

29/08/2561 120.00 - - -

28/08/2561 120.00 - - -

ที่มา: https://www.kasetprice.com
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การเลือกลูกพันธุ�ปลา
• ขนาดลูกปลาที่เหมาะสมในการปลอยเลี้ยงบอดินมี 2 ขนาด
• ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร หรือเรียกวา “ขนาดใบมะขาม” มีอายุ 25-30 วัน ขนาด 

 2-3 นิ้ว ซึ่งเปนลูกปลาอายุ 60-75 วัน

อัตราปล�อยลูกปลา
• ลกูปลา ขนาด 2-3 เซนติเมตร อตัราปลอย 30-50 ตวั/ตร.ม. หรอื 50,000-80,000 ตวั/ไร
• การปลอยลูกพันธุปลา คือ ชวงเชาหรือเย็น

การให�อาหาร
โปรแกรมการใหอาหารปลาหมอไทยในบอดินระยะเวลา 120 วัน

ระยะเวลาเล้ียง ขึน้อยูกบัขนาดปลาท่ีตลาดตองการ ทัว่ไปใชเวลาเลีย้ง ประมาณ 90-120 วนั

อายุปลา (วัน) น้ําหนักปลา (กรัม) ม้ืออาหาร (ม้ือ/วัน)

1-7 0.5-8.5 3-4

8-4 8.5-18.5 3-4

15-20 18.5-26.5 3-4

20-25 26.5-35.0 3-4

26-32 35.0-43.0 3-4

33-37 43.0-50.0 3-4

38-60 50.0-81.5 2-3

61-67 81.5-91.5 2-3

68-120 91.5-164.5 2-3
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วิถีการตลาดของปลาหมอไทย

อุปสรรคปญหาในการเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน

ระบบการเลีย้ง ถงึแมวาปลาหมอเปนปลาทีม่คีวามอดทนทนทาน สามารถอาศยัอยูไดในนํา้
ทีม่คีณุภาพตํา่กวาปกตกิต็าม และยงัเปนปลาทีก่นิอาหารจาํพวกเนือ้สตัว จาํเปนตองมกีารเปลีย่นถายนํา้ 
เพราะการเปลี่ยนถายน้ําใหมจะทําใหปลามีการกินอาหารดีขึ้น สงผลใหปลาเจริญเติบโตดี และลด
การเกิดโรคระบาด

ลกูพันธุปลาหมอไทยจะขึน้อยูกบัชวงฤดกูาล ไมไดมลีกูพนัธุตลอดทัง้ป ทาํใหมกีารขาดแคลน
และลูกพันธุในแตละรุน มคีวามแตกตางกัน บางรุนอาจโตดี โตเร็ว บางรุนอาจโตชา ขึน้อยูกบัพอแมพนัธุ
ที่ทําการเพาะพันธุ

แนวทางการเล้ียงปลาหมอใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัย
ตอผูบริโภคและเขาสูอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวนํ้าอินทรีย

จากสถานการณดานความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีความตองการและใหความสําคัญ
กบัการบรโิภคผลผลติทางการเกษตรทีม่คีวามปลอดภยัมมีากขึน้ การผลติปลาหมอทีม่คีวามปลอดภยั
จึงเปนแนวทางท่ีไดถูกศึกษาเพ่ือสนองความตองการดังกลาวและเพ่ือใหเกิดแนวทางการเล้ียง
ที่ยั่งยืนแกเกษตรกร อาหารและการใหอาหารนับวาเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโต 
ความตานทานโรคและอัตราการรอดตาย ซึง่มีผลอยางย่ิงตอการเพ่ิมผลผลิตหรือปริมาณปลาหมอไทย
ที่จับไดและกําไรจากการลงทุน เนื่องจากตนทุนสวนใหญประมาณ 50-60% เปนตนทุนคาอาหาร 

ผู�บริโภคร�านอาหาร

พ�อค�าขายส�ง

พ�อค�าคนกลางในท�องถ่ิน
และจังหวัดใกล�เคียง

ฟาร�มเล้ียง

นายหน�าในท�องท่ี

พ�อค�าขายปลีก
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ดังนั้นอาหารตองมีสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวนเหมาะสมกับความตองการของ
ปลาหมอไทยและเพื่อเปนการยกระดับการเลี้ยงปลาหมอใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัยตอผูบริโภค
และเขาสูอตุสาหกรรมการเล้ียงสตัวนํา้อนิทรยีได การใชวตัถุดบิจากธรรมชาติบางอยางทดแทนวัตถุดบิ
อาหารเดิม เปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหการเลี้ยงปลาหมอเขาสูแนวทางการผลิตสัตวนํ้าที่ปลอดภัยและ
สามารถพัฒนาใหเปนการเลี้ยงที่ยั่งยืนขึ้นกวาการเลี้ยงดวยวิธีการใชอาหารสําเร็จรูปแบบท่ัวไปได

จากความตองการท่ีจะพัฒนาการเล้ียงปลาหมอเพ่ือยกระดับใหเขาสูการเล้ียงแบบปลอดภัย
ตอผูบริโภคและเขาสูอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวนํ้าอินทรียได ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาเก่ียวกับการใช
วัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ เพื่อเสริมหรือทดแทนวัตถุดิบอาหารที่ใชเดิมในสูตรอาหารทั่วไป 
ผลจากการวิจัยพบวาการเสริมพืชทองถิ่นในอาหารบางชนิด นอกจากจะตอบสนองวัตถุประสงค
ดังกลาวแลว ดวยคุณสมบัติของวัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นๆ ยังสามารถเพิ่มอัตรารอดและชวยให
ปลาหมอมีการเจริญเติบโตที่ดีได หรือชวยลดตนทุนในการเล้ียงไดอีกดวย การใชวัตถุดิบธรรมชาติ
ทดแทนที่ใหผลดังกลาว ไดแก

1. การใชกลวยเปนวัตถุดิบผสมอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทย
การนําพืชทองถิ่นเชนกลวยมาผสมในอาหารเล้ียงปลาหมอ เปนแนวทางหน่ึงท่ีชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิต พบวากลวยทําหนาที่ไปกระตุนแบคทีเรียกลุมที่มีประโยชนในลําไสของปลา 
และยงัยบัยัง้เชือ้กอโรค ลดการเกดิสารพิษระหวางการหมักอาหารในลําไสใหญ สงผลใหความตานทาน
โรคและอัตรารอดของปลาดีขึ้น ทําใหเกษตรกรไมตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคปลา

กลวยน้ําวา เปนผลไมไทยท่ีนิยมบริโภคกันมานาน ราคาถูก มีคุณคาทางโภชนาการสูง 
นอกจากน้ียังประกอบดวยอินนูลิน และโอลิโกฟรุกโตสท่ีมีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก เมื่อนํามาผสม
ในอาหารเลี้ยงปลาจะทําหนาที่ไปกระตุนแบคทีเรียกลุมท่ีมีประโยชนในลําไส นอกจากนั้นยังยับยั้ง
เชื้อกอโรคและลดการเกิดสารพิษระหวางการหมักอาหารในลําไสใหญ ซึ่งจะสงผลใหการเจรญิเติบโต 
ความตานทานโรค และอัตรารอดของปลาดีขึ้น

จากคณุประโยชนทีด่ขีองกลวยนํา้วา จงึไดมกีารพฒันาสตูรอาหาร โดยใชกลวยนํา้วามาเปน
วตัถดุบิในการผลติอาหารเลีย้งปลาหมอไทย เพือ่เขาสูระบบการเลีย้งสตัวนํา้แบบอนิทรยี อกีทัง้ยงัเปน
ทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลคาของปลาหมอไทย และสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงได
ในแงการตลาดสัตวนํ้าปลอดภัย
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สูตรอาหาร และเปอรเซ็นตโปรตีนในอาหาร

ข้ันตอนและวิธีการทํา
• นําวัตถุดิบมาคลุกเคลาใหทั่ว แลวผึ่งใหแหง ตากในท่ีรม
• ใหอาหาร 3% ของนํ้าหนักตัว วันละ 2 ครั้ง
• ปรับปริมาณอาหารท่ีใหทุก 14 วัน

วัตถุดิบอาหาร ปริมาณวัตถุดิบ (กก.) เปอร�เซ็นต�โปรตีน

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 1 สูตร 2

กลวยนํ้าวา 0 11 0 1.32

ปลาปน 33 33 19.8 19.8

นํ้ามันปลา 3 3 0 0

นํ้ามันตับปลา 0 0 0 0

กากถั่วเหลือง 15 14 6.6 6.16

ขาวโพด 0 0 0 0

ปลายขาว 17 10 1.36 0.8

รําละเอียด 28 25 2.24 2

พีมิกซ 1.75 1.75 0 0

ไลซีน 1.5 1.5 0 0

เมทไทโอนิน 0.75 0.75 0 0

รวม 100 100 30.00 30.08

ภาพที่ 70 บดกล�วยน้ําว�าให�ละเอียด
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ภาพที่ 71 ช่ังวัตถุดิบอาหารตามสูตร ผสมส�วนผสมท้ังหมดให�เข�ากัน และนําเข�าเคร่ืองอัดอาหาร
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ข�อเสนอแนะ
• สูตรอาหาร
ยังไมใชสูตรอาหารแบบอินทรีย 100% เนื่องจากปลาปนท่ีใชเปนวัตถุดิบหลักในการ

ทาํอาหารยังไมสอดคลองกับมาตรฐานอินทรียตามท่ีกาํหนด แตการนํากลวยน้ําวามาเปนสวนผสมเพ่ิม 
สามารถลดปริมาณการใชราํ ปลายขาว ลงจากสูตรอาหารเดิมโดยไมทาํใหโปรตนีลดลง ซึง่จะลดตนทนุ
การผลิตอาหารลงไดนอกจากคุณประโยชนที่ปลาหมอจะไดรับจากการเติมกลวยลงไปในสูตรอาหาร 
ดังไดกลาวมาแลว

2. การใชถั่วเหลืองทดแทนปลาปนเพื่อลดตนทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอ
ปลาปนเปนวตัถดุบิในการทาํอาหารทีส่าํคญั เนือ่งจากมโีปรตนีสงูถึง 50-60% แตมรีาคาสงู 

อกีทัง้คณุภาพและปรมิาณยงัผนัแปรไปตามฤดกูาลทาํใหตนทุนอาหารสงูไปดวย ดงันัน้จึงมกีารศกึษา
หาแหลงโปรตีนอ่ืนมาทดแทนปลาปนในสูตรอาหารปลา

ภาพที่ 72 นําอาหารท่ีได�ไปตากให�แห�งในท่ีร�ม
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โปรตีนจากถั่วเหลืองเปนหนึ่งในโปรตีนพืชท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจําเปนในสัดสวนที่ดีและ
มีศักยภาพ โดยเฉพาะถาเปนถั่วเหลืองอินทรียก็จะยิ่งทําใหการเลี้ยงปลาหมอเขาใกลมาตรฐาน
การเลี้ยงแบบอินทรียไดมากขึ้น ดังนั้นถั่วเหลืองจึงเปนวัสดุอาหารที่นาจะใชในการแทนที่ปลาปน
ในอาหารปลาไดดี อยางไรก็ตาม การใชถั่วเหลืองนี้ไมควรเกินระดับ 15% เพื่อทดแทนการใชปลาปน 
เพราะจากการวิจัยพบวาถาปริมาณเกินกวานี้จะสงผลใหปลาหมอมีผลการเจริญเติบโตไมดี แมจะมี
ตนทุนตํ่าแตไมคุมทุน

ข้ันตอนการผสมและอัดอาหาร
วัตถุดิบอาหารที่ใช

ภาพที่ 73 วัตถุดิบอาหารท่ีใช�

ภาพที่ 74 ถั่วเหลืองต�มสุก

ปลาป�น กากถ่ัวเหลืองรําข�าว ปลายข�าว (หุงสุก)

71

คู�มือประมงอินทรีย�แม�โจ� •



สูตรอาหารทดแทนดวยถั่วเหลือง 15%

ข้ันตอนการทํา
1. นําถั่วเหลืองไปตมในน้ําเดือดที่อุณหภูมิ 100 °C นาน 30-45 นาที
2. บดถั่วเหลืองที่ตมสุกใหละเอียด กอนนําไปผสมกับวัตถุดิบท่ีเหลือ ตามสูตรดังตอไปนี้

วัตถุดิบอาหาร % สัดส�วนท่ีใช�

ปลาปน 25.5

ถั่วเหลือง 4.5

กากถั่วเหลือง 35.0

รําขาว 25.0

ปลายขาว 10.0

รวม 100

พลังงานที่ได (KJ) 15.68

ภาพที่ 75 ขั้นตอนการทําอาหารปลา

00 °C นาน 30-45 นาที

ผสมกับวัตถุดิบท่ีเหลือ ตามสูตรดังตอไปนี้
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ข�อเสนอแนะ
• ในการอนุบาลปลาหมอ 1 เดือนแรก อาจใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป (ลอยนํ้า) เพื่อใหปลา

มีความแข็งแรง ลดการกินกันเอง แลวจึงมาปรับใชอาหารท่ีใชถั่วเหลืองบางสวนทดแทนปลาปน 
ซึ่งเกษตรกรสามารถทําไดเอง และเปนการชวยลดตนทุนคาอาหาร

3. การใชอาหารทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต
 รวมกับใบมันสําปะหลัง
ใบมนัสาํปะหลังเปนผลพลอยไดหลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตมนัสาํปะหลัง ซึง่ใบมันสาํปะหลัง

แหงมีโปรตีน 20-25 เปอรเซ็นต มีระดับกรดอะมิโนที่จําเปน (Essential Amino Acid) ใกลเคียงกับ
กากถัว่เหลอืง มเีพยีงเมทไธโอนีน อารจนีนี และเฟนลิอลานนีซึง่มปีรมิาณตํา่กวาในใบมนัสาํปะหลงัสด 
มีความชื้นประมาณ 80 เปอรเซ็นต และมีระดับไซยาไนดอยูสูง แตเมื่อนําไปผึ่งแดด 2-3 แดด หรือ
อบแหงใหมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต สามารถลดระดับไซยาไนดเหลืออยูในปริมาณที่ตํ่าได 
อยางไรก็ตาม ใบมันสําปะหลังแหงสามารถใชเปนวัตถุดิบในสูตรอาหารไดโดยอุดมไปดวยคุณคา
ทางโภชนะ เปนแหลงของสารแซนโทฟลล แหลงเยือ่ใยและแหลงโปรตนีคณุภาพด ี(อทุยัและสกุญัญา, 
2547)

จากการทดลองของทิพสุคนธและจอมสุดา (2557) พบวา อาหารทดแทนปลาปนบางสวน
ดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต รวมกับใบมันสําปะหลังท่ีระดับ 2.0 เปอรเซ็นต สงผลใหนํ้าหนักสุดทาย 
นํา้หนักทีเ่พ่ิมขึน้ และอตัราการเจรญิเติบโตจาํเพาะของปลาหมอไทยสงูกวาปลาหมอไทยทีไ่ดรบัอาหาร
ทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต รวมกับใบมันสําปะหลังท่ีระดับ 5.0 เปอรเซ็นต 
แตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิ(P<0.05) ดงันัน้ในการเล้ียงปลาหมอไทยเชิงพาณิชยเพ่ือลดตนทนุ
คาอาหารควรเติมใบมันสําปะหลังแหงที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมตอผลผลิตรวม
ที่ไดและคุมคากับการลงทุน

 ภาพที่ 76  ผลผลิตรวมท้ังหมดของปลาหมอไทยท่ีได�รับอาหารทดแทนปลาป�นบางส�วนด�วยถ่ัวเหลือง 15 เปอร�เซ็นต� 
  ร�วมกับใบมันสําปะหลังท่ีระดับแตกต�างกัน (ทิพสุคนธ�และจอมสุดา, 2557)
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สรุป

แนวทางการเตรยีมและผลติอาหารเลีย้งปลาหมอเพือ่เขาสูการเลีย้งแบบปลอดภยัตอผูบรโิภค
และเขาสูอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียมีดังนี้คือ

1. วัตถุดิบที่ใชควรจะใหม สด และตองบดละเอียด
2. วัตถุดิบแหงไมควรเก็บนานเกิน 1-3 เดือน
3. วัตถุดิบที่เปนแปงดิบควรทําใหสุกเพื่อชวยใหกระบวนการยอยอาหารเร็วขึ้น
4. การผสมอาหารควรมีการผสมกันอยางท่ัวถึง
5. อาหารควรมีความชื้นไมเกิน 10-12%
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