
ปลาหมอคางดํา (Blackchin tilapia) 

Sarotherodon melanotheron  Rüppell, 1852 
 

ชัยวุฒิ สุดทองคง  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร) 

 

 ป ล า ห ม อ ค า ง ดํ า 

หรือท่ีรูจักกันในชื่อของปลา

หมอสี ค า ง ดํ า  (Blackchin 

tilapia) จะเห็นไดวาปลา

ชนิดนี้ มีลักษณะภายนอก 

คลายคลึงกับปลาหมอเทศ 

โดยเฉพาะในปลาระยะวัย

ออน เม่ือโตเต็มวัยจะสังเกต

ไดชัดข้ึนปลาหมอคางดํา จัดอยูในครอบครัว Cichlidae   เชนเดียวกับปลาหมอเทศ ปลาชนิดนี้มีถ่ินกําเนิดใน

ทวีปแอฟริกา พบแพรกระจายตลอดแนวชายฝงจนถึงแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ แพรกระจายในบริเวณ

ชายฝงตลอดแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ เชน ไนจีเรีย คาเมรูน เซเนกัล ไอวอรี่โคสต กินี ไลบีเรีย โตโก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เบนิน แกมเบีย กินี บิสเซา สาธารณรัฐคองโกมอริเตเนีย กานา และเซียรราลี

โอน เปนตน ปจจุบันมีการนําเขาพันธุปลาหมอคางดําในหลายประเทศ ท้ังอเมริกา ยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะใน

ประเทศไทย มีรายงานการนําเขามาตั้งแต ป 2553 

 ปลาหมอคางดํา สวนใหญพบอาศัยอยูบริเวณปากแมน้ําท่ีเปนน้ํากรอย ปาชายเลน จนถึงบริเวณ

ชายฝงทะเล สามารถทนความเค็มไดสูงและทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวงกวาง นอกจากนี้ยังพบปลา

ชนิดนี้ในพ้ืนท่ีน้ําจืด แมน้ํา และทะเลสาบน้ําจืด ในบริเวณท่ีมีกระแสน้ําไมไหลแรง  

 จากการทดสอบเบื้องตน พบวาลูกปลาหมอคางดําขนาด 1.5 – 2.5 เซนติเมตร สามารถทนตอการ

เปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันจากน้ําจืด 0 ppt จนถึงความเค็ม 30 ppt และสามารถปรับตัวและเริ่มกิน

อาหารไดใน 1 ชั่วโมง แตท่ีระดับความเค็มตั้งแต 35 ppt ลูกปลาหมอคางดําจะตายภายใน 30 นาที เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงความเค็มโดยฉับพลัน อยางไรก็ตามถาปรับเพ่ิมความเค็มอยางชาๆ ลูกปลาหมอคางดํา อาจอาศัย

ไดในน้ําท่ีมีความเค็มสูงกวา 40 ppt 

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


 ปลาหมอคางดําเม่ือมีขนาดโตเต็มวัย อาจมีขนาดลําตัวยาวถึง 8 นิ้ว หรือมากกวา การจําแนกเพศของ

หมอคางดําจากภายนอกไมชัดเจน เม่ือโตเต็มวัย ปลาหมอคางดําเพศผูจะมีสีดําบริเวณหัวและบริเวณแผนปด

เหงือกมากกวาเพศเมีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปลาชนิดนี้สามารถผสมพันธุวางไขไดตลอดท้ังป จากการสังเกตท่ีพบลูกปลาขนาดเล็กไดท้ังป โดยกิจกรรมการ

ผสมพันธุอาจจะลดลงในชวงท่ีมีฝนตกหนัก มีกระแสน้ําแรงและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมรวดเร็ว โดย

เม่ือถึงระยะชวงระยะเวลาจับคูผสมพันธุ จะเขามาในเขตน้ําตื้น ปลาเพศเมียทําหนาท่ีขุดหลุมสรางรัง เพศผูทํา

หนาท่ีกระตุนใหปลาเพศเมียวางไข และผสมกับน้ําเชื้อภายนอก ปลาหมอคางดําสมบูรณเพศและวางไขได

รวดเร็ว แมปลา 1 ตัว สามารถใหไขไดประมาณ 50 – 300 ฟอง หรือมากกวาโดยข้ึนกับขนาดของแมปลา 

 

 

 

 

การฟกไข และดูแลตัวออนในปากโดยปลาเพศผู    โดยไขจะใชเวลาฟกประมาณ 4- 6 วัน และพอปลาจะดูแล

ลูกปลา โดยการอมไวในปากนาน ประมาณ 2-3 สัปดาห 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 อาหาร  ปลาหมอคางดํา เปนปลาท่ีกินท้ังพืช และสัตว แพลงกตอน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา รวมถึง

ซากของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้จากการสอบถามและทดลองในหองปฏิบัติของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร) พบวาปลาหมอคางดํา ชอบกินลูกกุงทะเล โดยเฉพาะกุงกุลาดํา กุงขาวแวนนา

ไม และกุงแชบวย รวมถึงลูกปลาวัยออน  จากการตรวจสอบความยาวของลําไสปลา พบวามีความยาวมากกวา 4 

เทาของความยาวลําตัวปลา โดยมีระบบการยอยอาหารท่ีดี สามารถยอยกุงไดภายในระยะเวลาไมถึง 30 นาที ซ่ึง

เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหปลาหมอคางดํา มีความตองการอาหารอยูแทบตลอดเวลา ประกอบกับนิสัยของปลาท่ี

คอนขางดุราย เม่ือเทียบกับปลาหมอเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปองกันการแพรกระจายของปลาหมอคางดําเขามาในบอเลี้ยงสัตวน้ํา 

1. การเตรียมบอ ตากบอใหแหงสนิท 

2. กรองน้ําดวยถุงกรองหรือใชคลอรีน เพ่ือทําลายไขของปลา และลูกปลา  

3. ใชกากชาเพ่ือฆาปลาในบอ กอนการเลี้ยงสัตวน้ํา 

การลดผลกระทบของปลาหมอคางดําในบอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ แบบก่ึงพัฒนา 

1. กรองน้ํา ท่ีนําเขาบอดวยถุงกรอง หรืออวนตาถ่ี 

2. กําจัดปลาท่ีหลุดรอดเขามาดวยกากชา  

3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุงทะเล ในชวงท่ียังไมสามารถควบคุมหรือปองกันปลาหมอคางดําไมใหหลุดรอด

เขามาในบอได 

4. เลี้ยงปลากะพงขาวทดแทน การเลี้ยงกุงทะเล  1 – 3 รอบ  หรือจนกวาไมมีการแพรกระจายของปลา

หมอคางดําในพ้ืนท่ีหรือในบอ โดยปลอยปลากะพงขาวขนาด 2-4 นิ้ว กรณีปลากะพงขาวมีขนาดเล็ก

ใหอนุบาลใหมีขนาด 3-4 นิ้ว ในกะชัง กอนปลอยปลาสูในบอ ควรอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยปลา

หมอคางดําสดสับ)  เพ่ือใหปลากะพงขาวคุนเคยกับการกินเนื้อปลาหมอคางดํา เพ่ือใหปลากะพงขาวกิน

ลูกปลาหมอคางดําวัยออน โดยปลากะพงขาวสามารถกินปลาหมอคางดําที่มีขนาดเล็กกวาปาก

ปลากะพงได ชวยลดตนทุนคาอาหารปลากะพงขาว 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                             ขนาดของปลาหมอคางดําในกระเพาะอาหารปลากะพงขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลากะพงขาวสามารถกินเหยื่อหรือปลาหมอคางดํา ท่ีมีขนาดเล็กกวาความกวางของปาก 

 

 

 

 



5. เลี้ยงปูทะเลในบอ โดยใชปลาหมอคางดําเปนอาหารของปู จับปลาท่ีมีขนาดใหญโดยใชแหหรืออวน 

แลหรือตัดปลาเปนชิ้นขนาด 1-2 นิ้ว ใสยอ ถาดหรือวางอาหาร หรือสาดในพื้นที่เลี้ยงปู โดยใช

ปลา 1-2 ชิ้นตอปูทะเล 1 ตัว ปลาสวนท่ีเหลือ สามารถเก็บไวได โดยแชแข็ง หรือหมักโดยใชเกลือ 

10 เปอรเซ็นต ตอน้ําหนักปลาท่ีตองการหมัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปญหาของปลาหมอคางดําท่ีแพรกระจายในแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหสัตวน้ําทองถ่ินใน

ธรรมชาติลดลง จากการบุกรุกเขายึดครองพ้ืนท่ี และตกเปนเหยื่อของปลาหมอคางดํา โดยเฉพาะสัตว

น้ําทองถ่ินวัยออน และวัยรุน เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําท่ีจําเปนตองอาศัยพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติ

ประสบปญหาสัตวน้ําเขาบอลดลง อันเนื่องจากจากพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติลดลง และเสี่ยงตอปลา

หมอคางดําท่ีจะหลุดรอดเขามา ทําใหตนทุนของเกษตรกรสูงมากข้ึนท้ังการกรองน้ํา การใชกากชา 

รวมถึงตองซ้ือพันธุสัตวน้ํามาปลอยทดแทน และอาจตองซ้ืออาหารมาเสริมเพ่ือทดแทนอาหารท่ีเคย

ไดรับจากธรรมชาติจากการเปดน้ําเขาออก นอกจากนี้ในอนาคตถาไมสามารถควบคุมจํานวนปลาหมอ

คางดําได อาจแพรกระจายไปสูแหลงน้ําจืดและชายฝงมากข้ึน สรางผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ําใน

ทองถ่ิน และกระทบตอการทําประมงในอนาคต 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการลดจํานวนปลาหมอคางดําในแหลงน้ําธรรมชาติ 

1. การกําจัดปลาหมอคางดําในธรรมชาติ ท่ีเขาไปรุกรานสัตวน้ําทองถ่ินดวยวิธีการ และมาตรการตางๆ 

ตองใชความรวมมือหลายฝายและงบประมาณท่ีสูง ไมวาจะเปนการออกกฎหมายหรือระเบียบหาม

เพาะพันธุหรือเลี้ยงปลาชนิดนี้ แตจากการท่ีปลาหมอคางดํา หลุดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติมานาน 

รวมถึงปลาชนิดนี้ กินอาหารไดแทบทุกชนิด ขยายพันธุ เ พ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว ทนตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีรุนแรงไดดี โดยเฉพาะความเค็ม การกําจัดใหหมดไปจากแหลงน้ํา

ธรรมชาติคงทําไดยาก ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพ่ือกําจัดปลาชนิดนี้ โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

และทําในระบบปดเพ่ือปองกันการหลุดรอด ศึกษาการแปรรูปหรือการนําไปใชประโยชนในดานอ่ืนๆ 

เพ่ือใหตลาดมีความตองการและมีราคาเปนการลดจํานวนปลาชนิดนี้ในธรรมชาติทางหนึ่ง แตอยางไร

ก็ตามไมควรนําปลาชนิดนี้หรือปลาลูกผสม นําไปปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ หรือเลี้ยงในบอธรรมชาติ 

ท่ีไมสามารถปองกันปลาไมใหหลุดรอดสูแหลงน้ําธรรมชาติได 

 

2. การปลอยปลากินเนื้อ เชน ปลากะพงขาว ลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ควรทําดวยความระมัดระวัง 

เพราะปลากะพงขาว อาจเลือกกินสัตวน้ําหรือปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีจับกินไดงายจากในแหลงน้ําธรรมชาติ 

กอนท่ีจะเลือกจับกินปลาหมอคางดํา และปลาหมอคางดําวัยออนก็หลบอยูในปากของพอปลา ทําให

ยากท่ีปลากะพงขาวจะจับกินไดโดยงาย ซ่ึงแตกตางจากหมอคางดําท่ีพบในบอ ท่ีมักจะพบปลาหมอ

คางดําจํานวนมาก เม่ือปลอยปลากะพงขาวลงไปปลอยในบอ ปลากะพงขาวจึงจําเปนท่ีจะตองกินปลา

หมอคางดํา เพราะไมมีปลาเหยื่อหรือสัตวน้ําชนิดอ่ืนใหกิน ดังนั้นการปลอยปลากะพงขาวลงไปใน

แหลงน้ําธรรมชาติ ตองมีการตรวจสอบใหม่ันใจกอนวาแหลงน้ํานั้นถูกปลาหมอคางดําบุกรุก จนแทบ

ไมมีสัตวน้ําชนิดอ่ืนอยูเลย จึงเหมาะสมท่ีจะปลอยปลากะพงขาวลงไปเพ่ือควบคุมปริมาณปลาหมอ

คางดํา อยางไรก็ตามแหลงขยายพันธุปลาหมอคางดําตามธรรมชาติ สังเกตไดจากลักษณะการจับคูขุด

หลุมสรางรัง ทําใหปลาชอบผสมพันธุวางไขในพ้ืนท่ี ท่ีกระแสน้ําไมไหลแรง เชน ภายในบอเลี้ยงสัตว

น้ําแบบธรรมชาติ การใชปลากะพงขาวเพ่ือควบคุมประชากรปลาหมอคางดําในบอก็ชวยลดจํานวน

ปลาหมอคางดําในธรรมชาติไดอีกทางหนึ่ง 

 

3. การใชเครื่องมือประมงในการดักจับ สามารถชวยลดจํานวนของปลาหมอสีในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรปลา

หมอสีจํานวนมากได แตอยางไรก็ตามคงไมสามารถกําจัดไดหมด การกําจัดปลาหมอคางดําออกจาก

บอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ และแหลงน้ําธรรมชาติยังมีความยุงยากและอาจไมไดผลดีเพราะปลา

ชนิดนี้สืบพันธุและโตเร็ว  

4. เปนบทเรียนท่ีสําคัญ ของการนําสัตวน้ําตางถ่ินเขามาเลี้ยงในประเทศไทยโดยขาดการรับผิดชอบและ

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 การแพรกระจายของปลาหมอคางดํา ยังอยูในพ้ืนท่ีจํากัด เนื่องจากปลาชนิดนี้ไมชอบการจับ

คูผสมพันธุในแหลงท่ีมีกระแสน้ําไหลแรง การท่ีจะแพรกระจายผานทางลําน้ํา แมน้ําจึงพบไมมาก แต



จะแพรขยายอยางรวดเร็วถามีการนําพันธุปลาไปปลอยในพ้ืนท่ี ซ่ึงจําเปนตองมีกฎระเบียบ มาตรการ

เขามาควบคุมอยางเรงดวน เพ่ือปองกันไมใหนําปลาชนิดนี้ไปสูแหลงน้ําอ่ืน 

 

 

 

 

 

 ความเส่ียงของการเปนพาหะนําโรค ยังคงเปนสวนหนึ่งท่ีจําเปนตองเฝาระวัง เนื่องจากปลาชนิดนี้กิน
อาหารไดแทบทุกประเภท และมีความแข็งแรง ทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดี อาจเปนพาหะนํา
เชื้อกอโรคไปสูสัตวน้ําทองถ่ินได  
 
คณะทํางาน ชัยวุฒ ิสุดทองคง ชมพู สามหวย และจีรวรรณ ศรีทองชื่น (24 กรกฎาคม 2560) 
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