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ประวัติความเปนมา 

เปนปลาท่ีอยูในกลุมปลาทิลาเปย มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ  Mozambique tilapia ชื่อพอง Mozambique 

mouthbrooder, Java tilapia, largemouth kurper, black tilapia (Columbia), blue kurper (South Africa) 

ชื่อวิทยาศาสตร Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) ชื่อพอง Sarotherodon mossambicus, Tilapia 

mossambica (www.itis.gov) ถ่ินท่ีอยูอาศัยดั้งเดิมอยูในแถบประเทศแอฟริกาใต ท้ังในแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย ใน

เขตรอน (tropical) และเขตคอนขางรอน  (subtropical)  

ปลาหมอเทศถูกนําเขามาในประเทศไทยจากปนังในป 2492 โดย ศ.(พิเศษ) บุญ อินทรัมพรรย นักวิชาการ

ประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (De Silva et al., 2004) ตอมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมให ศ.(พิเศษ) บุญ อินทรัมพรรย รวมกับกรมประมงนําพันธุปลาหมอเทศมาเลี้ยงใน

สระน้ําพระท่ีนั่งอัมพรสถาน หลังจากทรงทดลองเลี้ยงดวยพระองคเองไดผล และทรงเห็นวาเปนปลาท่ีเลี้ยงงาย 

ขยายพันธุไดเร็วทันความตองการบริโภคในยุคขาวยากหมากแพง ดังนั้นในป 2496 จึงทรงพระราชทานพันธุปลาหมอ

เทศแกกํานัน ผูใหญบานท่ัวประเทศใหนําไปเลี้ยงขยายพันธุเพ่ือทําการแจกจายใหแกเกษตรกร (กรมประมง, 2553) 

นับจากนั้นเปนตนมาปลาหมอเทศท่ีมีถ่ินกําเนิดจากทวีปแอฟริกา ซ่ึงเปน “ปลาพันธุแรก” ท่ีทรงพระราชทานใหคน

ไทยก็เปนท่ีรูจักของคนไทยโดยท่ัวไป  

ลักษณะโดยท่ัวไป 

หัวมีขนาดใหญ ปากคอนขางยาวกวาง ขากรรไกรลางยาวกวาขากรรไกรบน ลําตัวแบนขางและกวาง 

ดานหลังมีสีเทาปนดํา ลําตัวมีน้ําตาลออนไปจนถึงสีเขียวหรือเหลืองเขม ทองมีสีเหลืองจางๆ อาจมีแถบสีจางๆ บน

ลําตัว โดยสีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม ครีบหลังสวนหนาเปนหนามแข็งสวนหลังยาว ตัวผูมีขนาดใหญมีสี

เทาปนดํา ตัวเมียเล็กกวาและมีสีซีดจางกวา ปลาหมอเทศเต็มวัยอาจมีความยาวไดถึง 35 เซนติเมตร หนักประมาณ 

1.13 กิโลกรัม และอาจมีอายุไดถึง 11 ป 

อาหาร  

เปนปลาท่ีกินไดท้ังพืช สัตว ซากพืช ซากสัตว ไดอะตอม สัตวไมมีกระดูกสันหลัง แมลงเล็กๆ สาหราย พืช 

รากไม ดวยคุณสมบัติในการปรับตัวกินอาหารไดหลากหลายประเภทนี้เองทําใหปลาหมอเทศสามารถอยูไดในแหลงท่ี

อยูอาศัยท่ีหลากหลายและเปนปลาท่ีเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง 

การแพรกระจาย  

ปลาหมอเทศเปนปลาท่ีมีความทนทานและปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี เจริญเติบโตไดในน้ํากรอย และอยู

ในอุณหภูมิชวงกวาง ตั้งแต 10  ถึง 38 องศาเซลเซียส ลูกดก สามารถขยายพันธุแมในสภาวะแวดลอมท่ีคอนขางไม

เหมาะสม ทําใหพบวาในปจจุบันมีการแพรกระจายท่ัวไปในเขตรอนและเขตคอนขางรอนท่ัวโลก 



ความนิยมในการบริโภค 

 เนื่องจากปลาหมอเทศมีเนื้อคอนขางแข็งและมีขนาดตัวเล็ก ความนิยมในการบริโภคจึงสูปลานิลไมไดดังนั้น

ราคาจําหนายจึงเล็กกวาปลานิลและถูกปลอยลงตามแหลงน้ําจืดและแหลงน้ํากรอยตางๆ และเปนผลพลอยไดจากการ

เลี้ยงกุง (ดร.เชาวลิต วิทยานนท: ปลาน้ําจืดไทย, ISBN 974-475-655-5) อยางไรก็ตาม พบวาประชาชนบางพ้ืนท่ี เชน 

ในตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นิยมบริโภคปลาหมอเทศมากกวาปลานิลเนื่องจากปลานิลมีกลิ่นสาบ

โคลนแรงกวา (ขอมูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี) 

การเพาะพันธุปลาหมอเทศ 

เนื่องจากปลาหมอเทศสายพันธุแทจะโตชา ดังนั้น การปรับปรุงพันธุโดยการผสมพันธุระหวางปลาหมอเทศกับ

ปลานิล หรือ การปรับปรุงพันธุปลาหมอเทศโดยการคัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเองจึงถูกนํามาใชในการปรับปรุงพันธุ

ปลาหมอเทศเพ่ือคัดเลือกลักษณะและสายพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดสูง และไมเปนโรค 

การปรับปรุงพันธุปลาหมอเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเอง ไดรับการพัฒนาในป 2560 โดยนายก

ฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตวน้ํา กรมประมง โดยการคัดเลือกประชากรปลาท่ีมีการเจริญเติบโตดีทางดานน้ําหนักจากประชากรปลาท่ีเลี้ยง

จํานวน 2 รุน จากนั้นจึงนําพันธุปลาท่ีไดไปเลี้ยงเปนพอแมพันธุเพ่ือการเพาะขยายลูกพันธุสําหรับนําไปเลี้ยงเปนปลา

เนื้อตอไป 

การเตรียมพอแมพันธุปลาหมอเทศ (ในบอดิน) 

การเลื้ยงพอแมพันธุนั้นจะเริ่มเลี้ยงจากลูกปลาขนาดใบมะขามจนเปนพอแมพันธุ โดยทําการลอกเลนกนบอ

ดินท่ีจะทําการเลี้ยงพอแมพันธุแลวตากบอ จากนั้นใสปูนขาว อัตรา 100-150 กิโลกรัมตอไร เพ่ือฆาเชื้อและปรับสภาพ

ดิน สูบน้ําเขาบอผานถุงกรองเพ่ือกําจัดพาหะและไขของสัตวน้ําอ่ืน แลวทําการเตรียมน้ําและปรับสภาพน้ํา จากนั้นจึง

ปลอยลูกพันธุปลาใบมะขาม (ขนาด 2-3 เซนติเมตร) จํานวน 8,000 ตัวตอไร โดยใชพันธุปลาจากพอแมสายพันธุแทท่ี

ผานการคัดเลือกปรับปรุงพันธุแลววามีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอดสูง ไมเปนโรค และเปนลูกปลาท่ีมาจากแมไมนอย

กวา 50 แม เพ่ือลดปญหาเลือดชิดของลูกพันธุท่ีจะนําไปเลี้ยงเปนพอแมพันธุรุนตอไป ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ท่ี

มีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 ม้ือ โดยให 2-3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน

บอเลี้ยงพอแมพันธุเปนประจําและหากทําไดควรทําการเปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง  

คุณภาพน้ําท่ีใชเลี้ยงพอแมพันธุปลาหมอเทศได 

คุณภาพนํ้า คาคุณภาพนํ้า 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25-32 
ออกซิเจนละลายในนํ้า (มิลลิกรัมตอลิตร) มากกวา 3 
ความเปนกรดดาง 6.5 – 8.3 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 0-30 (เหมาะสม 10-15) 
ความเปนดางรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) 25-500 
ความกระดางของนํ้า (มิลลิกรัมตอลิตร) 15-300 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 3 
ไนไตรท (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.1 
ความโปรงแสงของนํ้า (เซนติเมตร) 30-60 

ที่มา http://www.fisheries.go.th/if-ubon_amnat/web2/images/downloads/21081.pdf 



 

เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 6 เดือน แลวทําการคัดเลือกปลาท่ีมีสภาพสมบูรณไปเปนพอแมพันธุเพ่ือเพาะพันธุ 

ปลาหมอเทศสามารถทําการเพาะพันธุไดท้ังในบอดิน ในกระชังท่ีกางในบอดิน และในบอคอนกรีต  

การเพาะพันธุปลาหมอเทศในบอดิน  

เตรียมบอเชนเดียวกับการเตรียมบอเตรียมพอแมพันธุ ปลอยพอแมพันธุท่ีคัดเลือกมาจากบอเตรียมพอแม

พันธุ อัตรา 1-3 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ท่ีมีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 ม้ือ 

โดยให 2-3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการลากอวนเพ่ือรวบรวมพอแมพันธุมาตรวจดูไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 

7 วัน 

การเพาะขยายพันธุในบอดินมีขอดีคือ ประหยัดตนทุนในการการกอสราง ขอเสียคือจะมีปญหาในการเก็บ

รวบรวบรวมไขปลาเนื่องจากอาจลากอวนรวบรวมปลามาไดไมหมด และอาจมีปลาหลายรุนในบอเดียวกันทําใหเกิด

การผสมขามระหวางรุนพอแมและรุนลูกได 

การเพาะพันธุปลาหมอเทศในกระชังท่ีกางในบอดิน 

ทําการตรวจสภาพกระชังไมใหมีรอยรั่ว วางกระชังใหพ้ืนกระชังสูงกวาพ้ืนบอไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และ

กางกระชังไมใหซอนกันเพ่ือใหน้ําหมุนเวียนถายเทไดสะดวก ปลอยพอแมพันธุท่ีคัดเลือกมาจากบอเตรียมพอแมพันธุ 

อัตรา 1-3 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ท่ีมีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 ม้ือ โดยให 

2-3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการลากอวนเพ่ือรวบรวมพอแมพันธุมาตรวจดูไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 7 วัน 

การเพาะพันธุในกระชังมีขอดีคือ ประหยัดตนทุนในการเลี้ยงและสะดวกในการเก็บรวบรวมไขปลา ขอเสียคือ

อาจมีลูกปลาบางสวนหลุดออกนอกกระชัง และปญหาการอุดตันของกระชังเนื่องจากตองใชอวนมุงสีฟาซ่ึงมีตาเล็ก ทํา

ใหน้ําถายเทไมสะดวก 

การเพาะพันธุปลาหมอเทศในบอคอนกรีต 

ทําการลางทําความสะอาดและตากบอคอนกรีตใหแหง แลวสูบน้ําเขาบอและกําจัดพาหะภายในบอ จากนั้น

ทําการเตรียมน้ําและปรับสภาพน้ําใหเหมาะสม ปลอยพอแมพันธุท่ีคัดเลือกมาจากบอเตรียมพอแมพันธุ อัตรา 1-3 ตัว

ตอตารางเมตร ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ท่ีมีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 ม้ือ โดยให 2-3 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการลากอวนเพ่ือรวบรวมพอแมพันธุมาตรวจดูไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 7 วัน 

การเพาะพันธุในบอคอนกรีตมีขอดีคือ เตรียมบอและทําความสะอาดบอไดงายและสะดวกในการเก็บไขปลา 

ขอเสียคือใชตนทุนสูงในการกอสราง และเนื่องจากบอไมลึกอุณหภูมิน้ําในบอจึงเปลี่ยนแปลงงายทําใหปลาเครียดเสี่ยง

ตอการเกิดโรค 

การเก็บรวบรวมไขปลามาทําการเพาะฟก 

นําแมพันธุปลาหมอเทศท่ีคัดเลือกจากบอเพาะพันธุท่ีเปนบอดิน กระชังในบอดิน หรือบอคอนกรีต มาตรวจดู

ไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 7 วัน เม่ือพบไขปลาจึงทําการเคาะปากปลาเพ่ือใหปลอยไข โดยทําการเคาะไขปลาจาก

แมพันธุ 1 ตัว แยกลงในภาชนะ 1 ใบ เพ่ือใหงายในการแยกระยะไขปลาสําหรับการนําไปฟกตอไป 
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ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้าเพชรบุร ี



การฟกไขปลาหมอเทศ 

เม่ือทําการแยกระยะไขปลาและรวบรวบไขปลาระยะเดียวกันเขาดวยกันแลวจึงทําการลางฆาเชื้อไขปลาดวย

ดางทับทิมความเขมขน 2-4 สวนในลานสวน แลวจึงนําไขไปใสในกรวยหรือถาดฟก เปดน้ําระบบหมุนเวียนเพ่ือใหไข

ปลามีการเคลื่อนท่ีและไดรับออกซิเจนตลอดเวลา เปนการเลียนแบบพฤติกรรมในธรรมชาติท่ีไขปลาอยูในปากแมปลา

แลวไดรับออกซิเจนและเคลื่อนไหวตลอดเวลาผานน้ําท่ีไหลเขาออกหมุนเวียนในปากแมปลา เม่ือไขปลาพัฒนาเปนตัว

ในระยะท่ี 5 จึงนําไปอนุบาลตอในบอดิน 
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การอนุบาลลูกปลาหมอเทศ 

ทําการเตรียมบอดินและกระชังอนุบาลลูกปลาหมอเทศ โดยทําการลอกเลนกนบอและตากบอ จากนั้นใสปูน

ขาว อัตรา 100-150 กิโลกรัมตอไร เพ่ือฆาเชื้อและปรับสภาพดิน สูบน้ําเขาบอโดยการกรองผานถุงกรองเพ่ือกําจัด

พาหะและไขของสัตวน้ําอ่ืน แลวทําการเตรียมน้ําและปรับสภาพน้ํา ตรวจสภาพกระชังไมใหมีรอยรั่ว แลวนํากระชังไป

วางในบอโดยใหกนกระชังสูงกวาพ้ืนบอไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และกางกระชังไมใหซอนกันเพ่ือใหน้ําหมุนเวียน

ถายเทไดสะดวก ลดการอุดตันของกระชัง 

 
ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนปลอยลูกปลา แลวจึงปลอยลูกพันธุปลาลงอนุบาลในกระชัง โดยในการปลอย

นั้นตองปรับสภาพลูกปลาใหเขากับคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกอนปลอย ความหนาแนนในการปลอยลูกปลาหมอเทศเพ่ือ

อนุบาล ไมเกิน 1,000 ตัวตอตารางเมตร 
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อาหารและการจัดการดานอาหารในระหวางการอนุบาล 

อายุตั้งแต 1 วัน ถึง 1 เดือน ใหอาหารกุง เบอร 1 

อายุ 1 เดือน ใหอาหารปลาดุกชนิดเม็ดเล็กลอยน้ํา ชนิดพิเศษอาหารเล็ก 

อายุมากกวา 1 เดือน ใหอาหารปลาดุกชนิดเม็ดลอยน้ํา เบอร 0 

ใหอาหารวันละ 4 ม้ือ เวลา 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 น. 

ความถ่ี อัตราการให และคุณคาอาหารในระหวางอนุบาล 

น้ําหนักปลา 

(กรัม) 

อัตราการใหอาหารตอวัน 

(% ตอน้ําหนักตัว) 

ความถ่ีการใหอาหาร 

(คร้ัง/วัน) 

% โปรตีน 

ไมนอยกวา 

% ไขมัน 

ไมนอยกวา 

% กาก 

ไมมากกวา 

% ความชื้น 

ไมมากกวา 

1-5 10-6 6 32 3 8 12 
> 5-20 6-4 4 32 3 8 12 

 

 

 
ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้าเพชรบุร ี



 

การเล้ียงปลาหมอเทศ 

การเล้ียงแบบธรรมชาติ 

เปนการเลี้ยงเพ่ือการบริโภคเปนหลัก เลี้ยงในบอขนาดใหญ หรือ ในนากุงเกา ใชตนทุนในการผลิตต่ํา พันธุ

ปลา ไดมาจากการลอปลาเขาบอตามธรรมชาติ ทําใหไมสามารถกําหนดความหนาแนนได ไมมีการใหอาหาร ปลาจะ

กินอาหารท่ีหาไดในบอตามธรรมชาติ ไมสามารถคาดการณในเรื่องของปริมาณผลผลิตได 

การเล้ียงแบบกึ่งพัฒนา 

เปนการเลี้ยงเพ่ือการบริโภคและจําหนายในทองถ่ินเปนหลัก ใชตนทุนในการผลิตต่ํา ปลอยพันธุปลาไม

หนาแนน มีการจัดการดานการเลี้ยง เชนมีการจัดการคุณภาพอาหาร ปริมาณอาหาร มีการใหออกซิเจนในบอเลี้ยง มี

การเปลี่ยนถายน้ํา มีการจัดการดานโรค 

ดําเนินการโดยการทําความสะอาดพ้ืนบอเลี้ยง ลอกเลน ตากบอ หวานปูนขาว แลวเตรียมน้ําโดยการใสปุย

แลวท้ิงไวนาน 3-7 วัน เพ่ือสรางน้ําเขียว  

ปลอยลูกพันธุปลาหมอเทศลงเลี้ยงในอัตรา 1,000-3,000 ตัวตอไร อาจปลอยพันธุสัตวน้ําอ่ืนรวมดวยได 

การเก็บเก่ียว สามารถเก็บเก่ียวโดยการทยอยจับมาเปนอาหารหรือจําหนาย 

อัตราการใสปุยในบอเพ่ือเตรียมน้ําเขียว ในบอขนาด 1 ไร (หนวยเปน: กิโลกรัม/สัปดาห) 

ปุยยูเรีย 46-0-0 ปุยทีเอสพี 0-46-0 ปุยข้ีไกแหง 

3 2 50 

การเล้ียงแบบพัฒนาในบอดิน 

เปนการเลี้ยงเพ่ือการคา ปลอยปลาหนาแนน ตองมีการจัดการดูแลอยางมากตลอดการเลี้ยง และไดผลผลิต

ตอพ้ืนท่ีสูงกวาการเลี้ยงแบบอ่ืนๆ 

การเลี้ยงแบบพัฒนาในบอดินแบงออกไดเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

1. การอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กจนเปนปลารุน ขนาด 30-60 กรัม 

2. การเลี้ยงปลารุนเปนปลาขนาด 300-500 กรัม 

3. การเลี้ยงปลาขนาด 300-500 กรัม เปนปลาใหญ 1,000 กรัม 

1. การอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กจนเปนปลารุน ขนาด 30-60 กรัม 

-ทําการเตรียมบอเชนเดียวกับการเตรียมบอดินเพ่ือเลี้ยงพอแมพันธุและกําจัดศัตรูลูกปลาใหหมด 

-ปลอยลูกพันธุปลาในอัตรา 40,000 ตัวตอไร (50 ตัวตอตารางเมตร) 

-ใหอาหารท่ีมีโปรตีน 40 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน เปนเวลานาน 1 

สัปดาห 

-ใหอาหารท่ีมีโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน เปนเวลานาน

ประมาณ 2 เดือน 

-จะไดปลารุนขนาดประมาณ 30-60 กรัม 

 



2. การเล้ียงปลารุนเปนปลาขนาด 300-500 กรัม 

-ทําการเตรียมบอเชนเดียวกับการเตรียมบอดินเพ่ือเลี้ยงพอแมพันธุและกําจัดศัตรูปลาใหหมด 

-ปลอยปลารุนขนาด 30-60 กรัม ในอัตรา 3,000-5,000 ตัวตอไร 

-ใหอาหารท่ีมีโปรตีน 28 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน เปนเวลานาน

ประมาณ 4 เดือน 

-จะไดปลาขนาดประมาณ 300-500 กรัม 

3. การเล้ียงปลาขนาด 300-500 กรัม เปนปลาใหญ 1,000 กรัม 

-รอขอมูลเพ่ิมเติม- 

โรคท่ีอาจเกิดกับปลาหมอเทศในระหวางการเล้ียง 

ปรสิตภายนอก ไดแก เห็บระฆัง ปลิงใส โรคจุดขาว  

ปรสิตภายในไดแก แบคทีเรียกลุมสเตรปโตคอคคัส และ แอโรโมแนส 

การปองกันโรค 

1. ซ้ือลูกพันธุปลาจากแหลงท่ีเชื่อถือได 

2. ลดความเครียดลูกพันธุในระหวางการขนยายโดยการใสเกลือในน้ํา ประมาณ 0.1-0.5 เปอรเซ็นต ไมขน

ยายลูกพันธุในสภาวะท่ีอุณหภูมิสูง และลดระยะเวลาการขนยายใหสั้นท่ีสุด 

3. ไมปลอยปลาหนาแนนเพ่ือลดความเครียดในระหวางการเลี้ยง  

4. มีการเปลี่ยนถายน้ําอยางเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณสารอินทรียและปองกันน้ําเสีย 

5. ลดหรืองดอาหารเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

6. ระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา หากเปนไปไดควรติดตั้งเครื่องใหอากาศโดยเฉพาะในชวงกลางคืนถึง

เชาตรูและชวงท่ีสภาพอากาศปดติดตอกันหลายวัน 

7. อยาใชสารเคมีในการรักษาโรคปลาอยางพร่ําเพรื่อเนื่องจากจะทําใหเกิดการสูญเสียคาใชจายโดยใชเหตุ

และหากใชไมถูกตองจะทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา การตกคางในสภาพแวดลอม และเม่ือมีความจําเปนตองใชจริงๆ จะ

ทําใหยาและสารเคมีนั้นไมสามารถใชรักษาโรคได 

8. หากมีปญหาโรคปลาหรือปลาตายในปริมาณท่ีผิดปกติใหนําปลาไปสงตรวจวินิจฉัยและรับคําแนะนําจาก

หนวยงานของกรมประมงในพ้ืนท่ีหรือหนวยงานและองคกรท่ีมีความรูและใหบริการดานโรคสัตวน้ํา สวนปลาท่ีตายให

ทําการเผาหรือฝงกลบใหไกลจากแหลงน้ําและแหลงเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรค 

 

ขอขอบคุณนายกฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี กอง

วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง สําหรับภาพและขอมูลการเพาะเลี้ยง 


