
ปลาหมอสีคางดาํ (Blackchin tilapia) 

Sarotherodon melanotheron  Rüppell, 1852 
 

ชัยวุฒิ สุดทองคง  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร) 

 

 ปลาหมอสีคางดํ า 

หรือ Blackchin tilapia จะ

เ ห็ น ไ ด ว า ป ล า ช นิ ด นี้ มี

ลักษณะภายนอก คลายคลึง

กับปลาหมอเทศ โดยเฉพาะ

ในปลาระยะวัยออน เม่ือโต

เต็มวัยจะสังเกตไดชัดข้ึนปลา

ห ม อ สี ค า ง ดํ า  จั ด อ ยู ใ น

ครอบครัว Cichlidae   เชนเดียวกับปลาหมอเทศ ปลาชนิดนี้มีถ่ินกําเนิดในทวีปแอฟริกา พบแพรกระจาย

ตลอดแนวชายฝงจนถึงแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ แพรกระจายในบริเวณชายฝงตลอดแอฟริกาตะวันตกเฉียง

เหนือ เชน ไนจีเรีย คาเมรูน เซเนกัล ไอวอรี่โคสต กินี ไลบีเรีย โตโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เบนิน 

แกมเบีย กินี บิสเซา สาธารณรัฐคองโกมอริเตเนีย กานา และเซียรราลีโอน เปนตน ปจจุบันมีการนําเขาพันธุ

ปลาหมอสีคางดําในหลายประเทศ ท้ังอเมริกา ยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทย มีรายงานการนําเขามา

ตั้งแต ป 2553 

 ปลาหมอสีคางดํา สวนใหญพบอาศัยอยูบริเวณปากแมน้ําท่ีเปนน้ํากรอย ปาชายเลน สามารถทนความ

เค็มไดสูงและทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวงกวาง นอกจากนี้ยังพบปลาชนิดนี้ในพ้ืนท่ีน้ําจืด แมน้ํา 

และทะเลสาบน้ําจืด ในบริเวณท่ีมีกระแสน้ําไมไหลแรง จากการทดสอบเบื้องตน พบวาลูกปลาหมอสีคางดํา

ขนาด 1.5 – 2.5 เซนติเมตร สามารถทนตอการ

เปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันจากน้ําจืด 0 ppt จนถึง

ความเค็ม 30 ppt และสามารถปรับตัวและเริ่มกิน

อาหารไดใน 1 ชั่วโมง ปลาหมอสีคางดําเม่ือมีขนาดโต

เต็มวัย อาจมีขนาดลําตัวยาวถึง 8 นิ้ว หรือมากกวา การ

จําแนกเพศของหมอสีคางดําจากภายนอกไมชัดเจน เม่ือ

โตเต็มวัย ปลาหมอสีคางดําเพศผูจะมีสีดําบริเวณหัวและ

บริเวณแผนปดเหงือกมากกวาเพศเมีย เม่ือถึงระยะชวง

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2129
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20157


ระยะเวลาจับคูผสมพันธุ จะเขามาในเขตน้ําตื้น ปลาเพศเมียทําหนาท่ีขุดหลุมสรางรัง เพศผูทําหนาท่ีกระตุนให

เมียการเพศเมียไข และผสมกับน้ําเชื้อภายนอก ปลาหมอสีคางดําสมบูรณเพศและวางไขไดรวดเร็ว แมปลา 

1 ตัว สามารถใหไขไดประมาณ 150 – 300 ฟอง การฟกไข และดูแลตัวออนในปากโดยปลาเพศผู    โดยไขจะ

ใชเวลาฟกประมาณ 4- 6 วัน และพอปลาจะดูแลลูกปลา โดยการอมไวในปากนาน ประมาณ 2-3 สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

  

 อาหาร  ปลาหมอสีคางดํา เปนปลาท่ีกินท้ังพืช และสัตว แพลงกตอน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา รวมถึง

ซากของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้จากการสอบถามและทดลองในหองปฏิบัติของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร) พบวาปลาหมอสีคางดํา ชอบกินกุงทะเล โดยเฉพาะกุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม 

และกุงแชบวย รวมถึงลูกปลาวัยออน  จากการตรวจสอบความยาวของลําไสปลา พบวามีความยาวมากกวา 4 

เทาของความยาวลําตัวปลา โดยมีระบบการยอยอาหารท่ีดี สามารถยอยกุงไดภายในระยะเวลาไมถึง 30 นาที ซ่ึง

เปนสาเหตหุนึ่งท่ีทําใหปลาหมอสีคางดํา มีความตองการอาหารอยูแทบตลอดเวลา ประกอบกับนิสัยของปลาท่ี

คอนขางดุราย เม่ือเทียบกับปลาหมอเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 



การปองกันการแพรกระจายของปลาหมอสีคางดําเขามาในบอเลี้ยงสัตวน้ํา 

1. การเตรียมบอ ตากบอใหแหงสนิท 

2. กรองน้ําดวยถุงกรองหรือใชคลอรีน เพ่ือทําลายไขของปลา และลูกปลา  

3. ใชกากชาเพ่ือฆาปลาในบอ กอนการเลี้ยงสัตวน้ํา 

การลดผลกระทบของปลาหมอสีคางดําในบอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ แบบก่ึงพัฒนา 

1. กรองน้ํา ท่ีนําเขาบอดวยถุงกรอง หรืออวนตาถ่ี 

2. กําจัดปลาท่ีหลุดรอดเขามาดวยกากชา  

3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุงทะเล ในชวงท่ียังไมสามารถควบคุมหรือปองกันปลาหมอสีคางดําไมใหหลุดรอด

เขามาในบอได 

4. เลี้ยงปลากะพงขาวทดแทน การเลี้ยงกุงทะเล  1 – 3 รอบ  หรือจนกวาไมมีการแพรกระจายของปลา

หมอสีคางดําในพ้ืนท่ีหรือในบอ โดยปลอยปลากะพงขาวขนาด 2-4 นิ้ว กรณีปลากะพงขาวมีขนาดเล็ก

ใหอนุบาลใหมีขนาด 3-4 นิ้ว ในกะชัง กอนปลอยปลาสูในบอ ควรอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยปลา

หมอสีคางดําสดสับ)  เพ่ือใหปลากะพงขาวคุนเคยกับการกินเนื้อปลาหมอสีคางดํา เพ่ือใหปลากะพงขาว

กินลูกปลาหมอสีคางดําวัยออน โดยปลากะพงขาวสามารถกินปลาหมอสีคางดําที่มีขนาดเล็กกวา

ปากปลากะพงได ชวยลดตนทุนคาอาหารปลากะพงขาว 

 

 

   

 

 

  

 

                 

                                       ขนาดของปลาหมอสีคางดําในกระเพาะอาหารปลากะพงขาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปลากะพงขาวสามารถกินเหยื่อหรือปลาหมอสีคางดํา ท่ีมีขนาดเล็กกวาความกวางของปาก 

 

5. เลี้ยงปูทะเลในบอ โดยใชปลาหมอสีคางดําเปนอาหารของปู จับปลาท่ีมีขนาดใหญโดยใชแหหรืออวน 

แลหรือตัดปลาเปนชิ้นขนาด 1-2 นิ้ว ใสยอ ถาดหรือวางอาหาร หรือสาดในพื้นที่เลี้ยงปู โดยใช

ปลา 1-2 ชิ้นตอปูทะเล 1 ตัว ปลาสวนท่ีเหลือ สามารถเก็บไวได โดยแชแข็ง หรือหมักโดยใชเกลือ 10 

เปอรเซ็นต ตอน้ําหนักปลาท่ีตองการหมัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปญหาของปลาหมอสีคางดําท่ีแพรกระจายในแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา โดยตองอาศัยพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติมากข้ึน ท้ังจากพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติลดลง และ

เสี่ยงตอปลาหมอสีคางดําท่ีจะหลุดรอดเขามา ทําใหตนทุนของเกษตรกรสูงมากข้ึนท้ังการกรองน้ํา 

การใชกากชา รวมถึงตองซ้ือพันธุสัตวน้ํามาปลอยทดแทน และอาจตองซ้ืออาหารมาเสริมเพ่ือทดแทน

อาหารท่ีเคยไดรับจากธรรมชาติจากการเปดน้ําเขาออก  



แนวทางการลดจํานวนปลาหมอสีคางดําในแหลงน้ําธรรมชาต ิ

1. การกําจัดปลาหมอสีคางดําในธรรมชาติ ท่ีเขาไปรุกรานสัตวน้ําทองถ่ินดวยวิธีการ และมาตรการตางๆ 

ตองใชความรวมมือหลายฝายและงบประมาณท่ีสูง เนื่องจากปลาชนิดนี้กินอาหารไดแทบทุกชนิด 

ขยายพันธุ เ พ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว ทนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีรุนแรงไดดี 

โดยเฉพาะความเค็ม จากการท่ีปลาหมอสีคางดํา หลุดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติมานาน จากการสังเกต

พบปลาบางตัวมีลักษณะคลายลูกผสมระหวางปลาหมอเทศและปลาหมอสีคางดํา ดังนั้นการศึกษา

วิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุปลาจึงมีความเปนไปได เพ่ือลดความดุราย ลดการเปนผูลา และเพ่ิมคุณคาทาง

อาหาร รวมถึงคุณภาพของเนื้อปลา การแปรรูป เพ่ือใหตลาดมีความตองการและมีราคาสูงข้ึน เพ่ือให

เกิดการใชประโยชนของปลาเปนการลดจํานวนปลาในธรรมชาติทางหนึ่ง 

 

2. การปลอยปลากินเนื้อ เชน ปลากะพงขาว ลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ควรทําดวยความระมัดระวัง 

เพราะปลากะพงขาว อาจเลือกกินสัตวน้ําหรือปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีจับกินไดงาย จากในแหลงน้ําธรรมชาติ 

กอนท่ีจะเลือกจับกินปลาหมอสีคางดํา และปลาหมอสีคางดําวัยออนก็หลบอยูในปากของพอปลา ทํา

ใหยากท่ีปลากะพงขาวจะจับกินไดโดยงาย ซ่ึงแตกตางจากหมอสีคางดําท่ีพบในบอ ท่ีมักจะพบปลา

หมอสีคางดําจํานวนมาก เม่ือปลอยปลากะพงขาวลงไปปลอยในบอ ปลากะพงขาวจึงจําเปนท่ีจะตอง

กินปลาหมอสีคางดํา เพราะไมมีปลาเหยื่อหรือสัตวน้ําชนิดอ่ืนใหกิน ดังนั้นการปลอยปลากะพงขาวลง

ไปในแหลงน้ําธรรมชาติ ตองมีการตรวจสอบใหม่ันใจกอนวาแหลงน้ํานั้นถูกปลาหมอสีคางดําบุกรุก 

จนแทบไมมีสัตวน้ําชนิดอ่ืนอยูเลย จึงเหมาะสมท่ีจะปลอยปลากะพงขาวลงไปเพ่ือควบคุมปริมาณปลา

หมอสีคางดํา 

 

3. การกําจัดปลาหมอสีคางดําออกจากบอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ และแหลงน้ําธรรมชาติยังมีความ

ยุงยากและอาจไมไดผลดีเพราะปลาชนิดนี้สืบพันธุและโตเร็ว การศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชน 

และเพ่ิมมูลคา เปนแนวทางท่ีดีในการควบคุมประชากรของปลาหมอสีคางดําไมใหแพรกระจายไปยัง

พ้ืนท่ีอ่ืนโดยปราศจากการควบคุม จนเปนอันตรายตอสัตวน้ําทองถ่ิน 
 

4. เปนบทเรียนท่ีสําคัญ ของการนําสัตวน้ําตางถ่ินเขามาเลี้ยงในประเทศไทยโดยขาดการรับผิดชอบและ

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

คณะทํางาน ชัยวุฒิ สุดทองคง  ชมพู สามหวย และจีรวรรณ ศรีทองชื่น  (24 กรกฎาคม 2560)  
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