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ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดมีการศึกษาวิจัย เก่ียวกับปลาไหลนาดาน ตางๆ อยางกวางขวาง เชน 

ชีววิทยา การเพาะขยายพันธุ การอนุบาล การเลี้ยง เปนตน ทําใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานสําคัญท่ีเก่ียวของ และ
นําไปสูการคลี่คลายปริศนาเก่ียวกับปลาชนิดนี้ไดในระดับหนึ่ง  จนถึงปจจุบัน สามารถ พัฒนากระบวนการ

เพาะ เลี้ยงปลาไหลนาไดเปนผลสําเร็จ  แต ยังไมสามารถผลิตลูกพันธุปลาไดในปริมาณมากพอ ( Mass 
production) ท่ีนําไปสูระบบการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย จําเปนตอง มีการระดมความคิด  และรวมกันถอดองค
ความรูเรื่องปลาไหลนาท่ีมีในปจจุบัน เพ่ือนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา และวางกรอบการศึกษาวิจัยเชิง
ลึกในประเด็นท่ีสําคัญตอการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาไหลนาท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสอดคลองกับ
สถานการณตอไป  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

บริบทการเพาะเลี้ยงปลาไหลนา 

วิเคราะหสภาวะแวดลอมของปลาไหลนา (SWOT analysis) 

จุดแข็ง 

• เปนปลาท่ีตลาดท้ังในและตางประเทศมีความตองการโดยไมจํากัดปริมาณ  
• ในประเทศมีผูนิยมบริโภคในวงกวาง 
• มีราคาคอนขางสูงและคงท่ี ไมข้ึนลงตามกระแสมากนัก  

จุดออน 

• ยังไมสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตท่ีแนนอนได เนื่องจากสวนใหญรวบรวมมาจาก
ธรรมชาติเทานั้น 

• ยังมีขอจํากัดในการผลิตลูกพันธุปลาไหลนาใหมีปริมาณท่ีมากเพียงพอตอความ
ตองการของเกษตรกร 

• รูปแบบการเลี้ยงปลาไหลนาในปจจุบัน ไมสอดคลองกับการผลิตอาหารตาม
มาตรฐานการผลิตข้ันปลอดภัย 

โอกาส 

• เม่ือนํามาทําเปนน้ํายาขนมจีน ไดรับการยอมรับวาเปนอาหารชั้นสูง รสเยี่ยมในหมู
ประชาชนผูนับถือศาสนาอิสลามท่ีใชตอนรับแขกในเทศกาลสําคัญทางศาสนาเทานั้น 

• มีแหลงเผยแพรองคความรู ปลาไหลนาคอนขางกวางขวาง 
• มีขอมูลเบื้องตน หรือการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปลาไหลนาท่ีพรอมตอยอดการพัฒนาไดทันที 
• หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ พรอมสนับสนุนงบประมาณตอยอดการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

อุปสรรค 

• โรคในปลาขนาดเล็ก หรือในลูกพันธุปลา รวมถึงโรคในปลาขนาดใหญ ท้ังปลาท่ี
เลี้ยงเปนปลาเนื้อ และเลี้ยงเปนพอแมพันธุ 

• รูปแบบ หรือวิธีการเลี้ยงปลาไหลนาในปจจุบัน สวนใหญเปนลักษณะการเลี้ยงท่ีทํา
ใหปลาไหลเปนพาหะท่ีสําคัญของพยาธิใบไมในตับ 

• เปนปลาท่ีมีภาพลักษณเพ่ือใชในการทําพิธีกรรมสะเดาะเคราะห 
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ภายใตผลการวิเคราะห สภาวะแวดลอมของปลาไหลนา  (SWOT analysis) สามารถนําจุดแข็ง  

และโอกาส มาปรับใชเพ่ือแกไข จุดออน และอุปสรรค การเพาะเลี้ยงปลาไหลนา โดยกําหนดกลยุทธ หรือ
แนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาไหลนาเชิงพาณิชยในอนาคต ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญในกระบวนการจัดการพอแมพันธุปลาไหลนา โดยมีเปาหมาย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุใหไดลูกพันธุปลาไหลนาในปริมาณท่ีมากเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 
โดยการแยกเลี้ยงปลาไหลนาเพศผู และเพศเมีย ออกจากกัน มีกระบวนการสรางความสมบูรณใหพอแมปลา
ดวยวิธีการตางๆ เชน การเลือกใชอาหารท่ีเหมาะสม การเสริมดวยวิตามินหรือแรธาตุ เปนตน  

2. ปรับปรุงระบบการเพาะพันธุปลาไหลนา โดยการมีข้ันตอนการจัดการท่ีมุงเนนการเพาะพันธุ
อยางชัดเจน ไมใชการเลี้ยงพอแมพันธุปลาไปพรอมกับการเพาะพันธุอยูในบอเดียวกันอยางเชนปจจุบัน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะพันธุปลาในแตละครั้ง ใหไดลูกพันธุปลาไหลนาในแตละรุน ในปริมาณท่ีมาก
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกร  

3. ปรับปรุงระบบการอนุบาลลูกปลาไหลนา เพ่ือใหไดพันธุปลาทีมีคุณภาพ  มีความพรอมในการ
นําไปเลี้ยงในรูปแบบ หรือวิธีการเลี้ยงตางๆ ท้ังในเรื่องเทคนิคการอนุบาลลูกพันธุปลาไหลนา ในระยะตางๆ 
ความหนาแนนท่ีเหมาะสม ชนิดอาหารท่ีเหมาะสม รูปแบบบออนุบาลท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

4. ปรับปรุงระบบการเลี้ยงปลาไหลนาใหสอดคลองกับมาตรฐานการผลิตอาหารข้ันปลอดภัย 
ปลอดจากพยาธิตางๆ โดยเฉพาะพยาธิใบไมในตับ ท้ังในเรื่องเทคนิคการเลี้ยงปลาไหลนา ในรูปแบบตางๆ 
ความหนาแนนท่ีเหมาะสม ชนิดอาหารท่ีเหมาะสม รูปแบบบอเลี้ยงท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

5. หาชองทางเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑปลาไหลนา นอกเหนือจากการนําปลาสดมาประกอบอาหารใน
การบริโภค เชน ปลาไหลนาอบน้ําผึ้ง ปลาไหลนารมควัน หอหมกปลาไหลนา ขาวหนาปลาไหลนา ฯลฯ 

 
 

 

กิจกรรม 
เดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

• พัฒนารูปแบบและวิธีการเลี้ยงพอแมพันธุปลาไหลนา       
• ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเพาะขยายพันธุปลาไหลนา       
• ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการอนุบาลลูกพันธุปลาไหลนา       
• ถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาไหลนาใหแกเกษตรกร       
• จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาไหลนา ในระดับฟารม

ขนาดเล็กของเกษตรกร 
      

กลยุทธ/แนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาไหลนา 

แผนการพัฒนาปลาไหลนา (เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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“ชวีวิทยาปลาไหลนา”  

ปลาไหลนาเปนปลาน้ําจืดกลุมปลากระดูกแข็ง  
ชนิดหนึ่ง  ลักษณะลําตัวยาว  ครีบอก  (pectoral fin) 
และครีบทอง  (ventral fin) เสื่อมหายไมเหลืออยูเลย 
ครีบหลัง (dorsal fin) เริ่มตนตรงกับแนวของรูกนทอด
ไปตามแนวสันลําตัวดานบน  สวนครีบกน  (anal fin) 
เริ่มตนจากจุดก่ึงกลางของระยะรูกนกับปลายหาง  โดย
ท้ังครีบหลังและครีบกนจะไปรวมกับครีบหาง  (caudal 
fin) ทําใหปลาไหลนามีหางแบบ  diphycercal tail มี
ลักษณะปลายหางเรียวแหลม แบงครีบหางออกเปนสอง
สวนเทาๆ กัน 

 
 

Kingdom Animalia  
 Phylum Chordata  
 Subphylum Vertebrata 
 Supperclass Osteichthyes  
 Class  Actinopterygii  
 Subclass Neopterygii  
 Infraclass Teleostei  
  Supperorder Acanthopterygii 
   Order  Synbranchiformes  
   Suborder Synbranchoidei  
   Family Synbranchidae  
            Genus  Monopterus  
  Species albus (Zuiew, 1793) 
 ชื่อสามัญไทย :  ปลาไหลนา 
 ชื่อสามัญอังกฤษ :  Swamp Eel, Asian Swamp Eel   

 ชื่อวิทยาศาสตร :  Monopterus albus, Zuiew (1793)  
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1. แหลงท่ีอยู (Habitat)  

 พบไดท่ัวไปตามแหลงน้ําธรรมชาติ เชน คูน้ํา หวย หนอง 
คลอง บึง  ท่ีคอนขางเปนแหลงน้ํานิ่ง  จึงเรียกวาปลาไหลบึง 
(swamp eel) และยังสามารถเจริญเติบโตไดดีในนาขาว จึงนิยม
เรียกกันวา ปลาไหลนา (rice-field eel) ชอบอาศัยอยูตามพ้ืน
โคลนท่ีมีซากพืชซากสัตวเนาเปอยสะสมอยูหรือบริเวณท่ีปกคลุม
ดวยวัชพืช พวกหญาน้ําท่ีรกและชื้นแฉะ ในฤดูแลงขุดรูอยูอาศัย 
ลึก 1 - 1.5 เมตร หรือชอบฝงตัวในลักษณะจําศีลใตพ้ืนโคลน
บริเวณกนหนองบึง ดวยลักษณะพิเศษทางกายวิภาคและสรีระ
วิทยาของปลาไหลนา ทําใหสามารถอยูอาศัยในท่ีแหงแลงไมมีน้ํา
ไดนานๆ  
 
2. อาหารตามธรรมชาติ  

 ปลาไหลนาจัดเปนพวกปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ท่ีชอบฉก หรือแทะกินเนื้อสัตวท่ีตายแลว ท้ัง
สภาพสดท่ีมีกลิ่นคาวจัด จนเนาเปอยจนมีกลิ่นเหม็น รวมถึงลูกปลาขนาดเล็กตัวหนอน ตัวออนแมลง ไสเดือน 
หรือสัตวหนาดินตางๆ (benthos) ซากวัชพืชท่ีมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เกาะอาศัยอยู  เปนปลาท่ีมีตาขนาดเล็ก แตจมูก
และเสนขางลําตัวพัฒนาการดี จึงชอบกินอาหารในท่ีมืด สิ่งแวดลอมสงบเงียบ และมีนิสัยรวมกลุมในการอยู
อาศัยหรือกินอาหาร 

 

 
3. ขนาดสมบูรณเพศ 

 Liem (1963) ศึกษาเก่ียวกับ reproductive cycle ของปลาไหลนา จากลูกปลาท่ีเพาะฟกจากไข และ
เลี้ยงไวจนโตพบวาลูกปลาจะเติบโตมีความสมบูรณเพศเม่ืออายุครบ 1 ป และมีความยาวเหยียดประมาณ 17 
เซนติเมตร ปลาขนาดนี้จะเปนปลาเพศเมียลวน และ สรุปวา  ปลาไหลนาเม่ือขนาดยังเล็ก (ความยาวตัว < 28 
เซนติเมตร ) เปนปลาเพศเมียเม่ือโตข้ึนขนาดตัวปานกลาง (ความยาวตัว 28.0 - 45.9 เซนติเมตร ) เปนปลา
เพศรวมและเม่ือปลาขนาดใหญ (ความยาวตัว  > 46 เซนติเมตร ) และอายุมาก เปนปลาเพศผู  ปลาไหลนาจึง
เปนพวก Genetic Sex Reversal แบบ Protogynous Hermaphrodite 
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4. ความแตกตางระหวางเพศ 

 สุวรรณดี และคณะ (2536) รายงานลักษณะความแตกตางระหวางเพศปลาไหลนา ดังนี้  
 

เพศผู เพศเมีย 

•  ความยาวตัว > 60 เซนติเมตร 
•  น้ําหนักตัว > 300 กรัม 
•  ทองไมอูม 
•  ตัวยาวเรียว 
•  ชองเพศสีขาวซีด ไมบวม  
•  ลําตัวสีเหลืองออกคลํ้าเขม 

•  ความยาวตัว  29 - 50  เซนติเมตร 
•  น้ําหนักตัว 70 – 250  กรัม  
•  ทองอูมเปง 
•  ตัวอวน ทองปอง 
•  ชองเพศสีแดงเรื่อ บวม  
•  ลําตัวสีเหลืองเปลงปล่ัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. อัตราสวนเพศ (Sex Ratio) 

 Liem (1963) ไดอางผลการศึกษาของ  Wu และ 
Liu (1942) วาปลาไหลนาเปนพวก  Polygamous fish ท่ี
ตัวเมียตอตัวผูเทากับ 3 ตอ 1  
 สุวรรณดี และคณะ  (2536) รายงานผลการศึกษา
อัตราสวนเพศปลาไหลนา จากแหลงบานกัวลอตะ หมูท่ี  4 
ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพศผูตอ 
เพศเมีย มีคาเทากับ 3.19 ตอ 1  
 
 
 
 

      เพศเมีย                      เพศผู                                         
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6. ฤดูวางไข (Spawning season)  

 สุวรรณดี และคณะ  (2536) รายงานผลการศึกษาดัชนีการเจริญพันธุในรอบปของปลาไหลนา  
Gonadosomatic Index, GSI) พบวา ปลาเพศเมียมีคา GSI สูงท่ีสุดชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน สวนเพศ
ผูมีคา GSI สูงท่ีสุดชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน  

 

 
 
7. ความดกของไข 

 กําธร และถาวร (2516) ไดรายงานความดกของไขปลาไหลนา ดังนี้ 
 ปลาความยาวตัว 29.5 เซนติเมตร น้ําหนัก 35 กรัม มีเม็ดไข 376 ฟอง 
 ปลาขนาดความยาว 53 เซนติเมตร น้ําหนัก 165 กรัม มีเม็ดไข 898 ฟอง 
 ปลาขนาดความยาว 65 เซนติเมตร น้ําหนัก 380 กรัม มีเม็ดไขจํานวน 910 ฟอง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 สอดคลองกับศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี ไดตรวจสอบพบวาแมพันธุปลาไหลนาขนาด
ความยาวตัว 52 เซนติเมตร น้ําหนัก 200 กรัม วางไข ในรังเปนจํานวน 928 ฟอง  
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8. พฤติกรรมการวางไข 

แมปลาไหลจะกอหวอดในโพรงดินท่ีมีโพรงอากาศ
กอนวางไขประมาณ 1  - 2 วัน ลักษณะของไขปลาหลัง
การวางไขใหมๆ เปนเม็ดกลมใสเสนผา นศูนยกลาง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และจะคอยๆ บวมน้ําขยายขนาด
โตข้ึนจนมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 มิ ลลิเมตร 
ไขมีสีเหลืองออนกลมทึบแสง  
 พอแมปลาไหลนาจะหวงแหนไขมาก คอยเฝา
บริเวณปากโพรงดินบริเวณท่ีวางไข ปลาไหลนาจึงเปน
ปลาท่ีมีพฤติกรรม ท่ีพอแมปลาคอยดูแลรักษาไข เพ่ือ
ปองกันอันตรายจากศัตรูตางๆ  

 
 

 
 

 

 
 

 

ลูกปลาไหลนา ในโพรงดิน   

หวอดปลาไหลนา  

บอเพาะพันธุ ปลาไหลน า 

รวบรวมลูก ปลาไหลนา  

ลูกปลาไหลนา  
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9. พัฒนาการของตัวออนปลาไหลนา (Embryonic Development)  
 

ไขปลาไหลนาท่ีไดรับการปฏิสนธิ จะมีการ
พัฒนาการคอนขางชา ใชเวลาประมาณ 70 - 78 ชั่วโมง 
ถึงจะทยอยฟกออกเปนตัว ท่ีอุณหภูมิน้ําประมาณ 26.5 
องศาเซลเซียส  

 
 
 

 
10. วิธีการเพาะพันธุ 
 

 “เพาะพันธุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ” 

ในถังไฟเบอร ขนาดปริมาตรความจุ 2 ตัน สูง 1 เมตร 
ในทอซีเมนตกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เมตร สูง 0.8 เมตร 
ในบอซีเมนต  ขนาด 5.0 × 5.0 × 1.0 เมตร 

  
 

 
 
 ใสดินเหนียวลงในบอระดับความสูง 0.30 เมตร และอยูในลักษณะลาดเอียง ใหดินสูงอยูดานใดดาน
หนึ่ง เติมน้ําใหสูงกวาผิวดินประมาณ 10 เซนติเมตร ใสพืชน้ํา หรือปลูกพืชน้ําตางๆ ใหเปนท่ีหลบซอน และ
วางไข 
 ปลอยพอแมพันธุในสัดสวนเพศผู ตอเพศเมีย เทากับ 1 ตอ 3 ตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร หลังปลอยพอแม
พันธุ จะตองเลี้ยงใหปลาปรับตัว 2 - 4 เดือน ปลาจึงเริ่มจับคู กอหวอดผสมพันธุวางไข จากนั้น 7 - 10 วัน 
รวบรวมลูกปลาอนุบาลตอไป 
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1. แหลงชะอวด 
 เปนแหลงปลาไหลนาธรรมชาติจากพ้ืนท่ีราบกวาง
ใหญตอนกลางของภาคใต  ครอบคลุมพ้ืนท่ีพรุควน  เคร็ง 
และพ้ืนท่ีราบของอําเภอชะอวด  อําเภอรอนพิบูลย  และ 
อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมท้ังพ้ืนท่ี
ราบลุมรอบๆ  ทะเลนอย  หรือตอนเหนือของทะเลสาบ
สงขลาในเขต พ้ืนท่ีอําเภอควนขนุน  อําเภอเมืองพัทลุง  
และอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ปริมาณการจับไมต่ํา
กวา 45 เมตริกตันตอป มูลคา 2 ลานบาทตอป โดยมี
ตลาดอําเภอชะอวดเปนศูนยกลางการจําหนาย รองลงมา
คือ ตลาดเทศบาลเมืองพัทลุง 

2. แหลงสุไหงโก-ลก  
 เปนศูนยกลางตลาดปลาไหลนาท่ีจับจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ พ้ืนท่ีราบลุม  จังหวัดนราธิวาส จากพรุตางๆ 
ถูกรวบรวมและจําหนาย ณ ตลาดเทศบาลสุไหงโก -ลก 
และตลาด ในพ้ืนท่ีตําบลนานาด อําเภอตากใบ ปริมาณ
การจับรวม 35 เมตริกตันตอป คิดเปนมูลคา  1.6 ลาน
บาท ) ยังมีปลาไหลนานําเขาจากประเทศมาเลเซีย
บริเวณแนวชายแดนรัฐกลันตัน  ชวงเดือนมกราคม ถึงตน
เดือนพฤษภาคม ประมาณ 20-30 รายตอวัน ใน
ลักษณะกองทัพมด มีศูนยกลางรับซ้ือในหมูบานกัวลอตะ 
หมู 4 ตําบลนานาด อําเภอตากใบ  คิดเปนปริมาณปลา
ประมาณ 20 เมตริกตันตอป (มูลคา 0.9 ลานบาท ) 
สวนหนึ่งจะสงจําหนายในตลาดปตตานี ยะลา สงขลา 
และหาดใหญดวย 

3. แหลงตลาดไท 
 ตลาดกลางสินคาเกษตรแหงประเทศไทย ตั้งอยูท่ีถ นน พหลโยธิ น กม. 42 ( เยื้อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ) ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนศูนยกลางการ
รวบรวมปลาไหลนาท้ังท่ีจับจากแหลงน้ําธรรมชาติ และจากการเลี้ยงบริเวณพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถือเปนศูนยกลางการรวบรวม และแหลง ซ้ือ -ขาย ปลาไหลนาท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ รวมปริมาณผลผลิตปลาไหลนาไมต่ํากวา 350 เมตริกตันตอป คิดเปนมูลคา 20 ลานบาทตอป  
 

ปริมาณ/มูลคา ปลาไหลนาท้ังหมด (จับจากธรรมชาติ+เพาะเล้ียง) 
 

ปริมาณ/มูลคา พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 

แหลงปลาไหลนาท่ีสําคัญ  
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ผลผลิต (กก.) 500,000 500,000 400,000 300,000 

มูลคา (บาท) 19,000,000 33,000,000 25,400,000 23,700,000 

ท่ีมา : กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง, ศูนยสารสนเทศ, กรมประมง   
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