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ชื่อไทย : ปลาหมอ 
ชื่อทองถ่ิน : ปลาหมอ 
ชื่อสามัญ : Climbing  perch, Walking fish 
ชื่อวิทยาศาสตร : Anabas  testudineus (Bloch, 1792) 

ลักษณะท่ัวไป :  ปลาหมอมีลําตัวปอม คอนขางแบน (0blong) ลําตัวมีสีนํ้าตาลเหลือง ปนดํา สวนทองสีจาง
กวาสวนหลงั มีเกล็ดแข็งแบบ eteniod ตามลําตัวมีแถบสีดํา 7-8 แถบ และที่โคนหางมจีุดสีดํากลม ซึง่ซีดจาง
หายไปไดเมื่อเวลาตกใจ สวนหัวมลีักษณะแบนลาดลง หัวเลก็ สั้น ตากลมโตขนาดใหญ ไมมีผนังหุมตา  ปากอยู
ตอนปลายสุดของหัวและเฉียงข้ึนเล็กนอย รมิฝปากยืดหดไมได ฟนแหลมคมเรียงเปนแถวบนขากรรไกรบน 
และลาง ไมมีหนวด หางแบบมนกลมเล็กนอย มีอวัยวะชวยหายใจเรียกวา labyrinth organ บรเิวณสวนปลาย
ของแผนปดเหงือก (operculum) มีลักษณะเปนหนามแหลมคม สวนลางของแผนปดเหงือกเปนหนามแข็ง 
(ichy feet) มีไวสําหรับปนปาย 

ขนาดความยาวสูงสุด (Maximum size) : ปลาหมอสวนใหญ มีความยาวโดยเฉลี่ย 10.0-16.0 เซนติเมตร 
ความยาวสูงสุด 16.3 เซนติเมตร (สันติชัยและคณะ ,2547) และเคยมรีายงานขนาดความยาวสูงสุดถึง 23 
เซนติเมตร (Smith, 1945 และ Taki, 1974) 
ท่ีอยูอาศัยและการแพรกระจาย : อาศัยอยูในแหลงนํ้าจืดทัว่ไป ทั้งแหลงนํ้าน่ิงและแหลงนํ้าไหล พบในแถบจีน
ตอนใต อินโดจีน ไทย มาลายา อินเดีย ศรลีงักา ฟลปิปนส และออสเตรเลีย เจริญเติบโตดีในสภาพนํ้ากรอย ปา
จาก หรอืทีลุ่มดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็มไมเกิน 10 สวนในพัน และนํ้าที่คอนขางเปนกรดจัด เชน ปาพรุ 
ตลอดจนมักฝงหรอืหมกตัวในโคลนตมเปนระยะเวลานาน ทนตอสภาพแวดลอม เน่ืองจากมีอวัยวะพิเศษชวย
หายใจ เกล็ดหนา และแข็งปกคลุมทั่วลําตัว 
อาหารธรรมชาติ : ปลาหมอจัดเปนปลากินเน้ือ (Carnivorous fish) เน่ืองจากมีความยาวลําไสสั้นกวาความ
ยาวลําตัว จากการศึกษาองคประกอบของสารอาหารและการเลือกกินอาหาร พบวาปลาหมอกินอาหาร
ประเภทสัตวเปนหลัก เมื่อลูกปลาฟกออกจากไขลกูปลาจะใชอาหารจากถุงอาหาร (yolk sac) จนถุงอาหารยุบ
จะเริ่มกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็กๆ เชน protozoa, rotifer, copepod, ostracod ไรแดง และลูกนํ้าเปน
อาหาร หลังจากน้ันกินตัวออนแมลง สัตวหนาดิน (benthos) ลูกกุง และลกูปลาวัยออน  
ฤดูวางไข : ปลาหมอวางไขในชวงฤดูฝน ต้ังแตปลายเดือนเมษายนเปนตนไป ชอบวางไขในนํ้าใหม หรือฝนแรก 
ที่เรียกวา “นํ้าแดง” เมื่อฝนเริ่มตก ปลาเพศผูและเพศเมียมกัปนปายข้ึนตามคันบอ ปนปาย (แถก) ไปตามสายนํ้า
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ไหลริน หรือออกจากทีห่ลบซอนในหนองนํ้า เพื่อผสมพนัธุวางไขในพงหญา ชวงที่ปลาวางไขสงูสุด ระหวางเดือน
มิถุนายน-เดือนพฤศจิกายนของทุกป  
อัตราสวนเพศของประชากรในธรรมชาติ :  เพศผู : เพศเมยี เทากับ 1: 1.71 
ความแตกตางระหวางเพศ : ปลาหมอเพศเมีย มีขนาดใหญ มีความลึกของลําตัว และนํ้าหนักมากกวาปลา
หมอเพศผูอยางชัดเจน แตสีของลําตัวจางกวาเพศผู ในฤดูวางไข เพศเมียทองอมูเปง ชองเพศขยายกลม สีแดง
หรือชมพู สวนปลาหมอเพศผู มีขนาดเลก็ ลําตัวยาวเรียว สขีองลําตัวเขมกวาเพศเมีย 
ความดกไข : ปลาหมอเปนปลาทีม่ีความดกไขสูงมาก แมพนัธุขนาดความยาว 16.9 เซนติเมตร นํ้าหนัก 100 
กรัม จํานวนไข 63,000 ฟอง และแมพันธุนํ้าหนัก 150 กรัม จํานวนไข 162,547 ฟอง แมพันธุนํ้าหนักเฉลี่ย
49.0 กรัม ความดกไข 31,471 ฟอง (สันติชัย และคณะ, 2547) 
การคัดเลือกพอแมพันธุ : คัดเลือกพอแมพันธุขนาดนํ้าหนัก 100-200 กรัม หรืออายุ 6 เดือนข้ึนไป โดยเลือก
แมพันธุปลาทีม่ีความสมบูรณเพศ ลกัษณะทองอูมเปง ชองเพศขยายกลม สีแดงหรือชมพู และเพศผูทีป่ราด
เปรียว แข็งแรง เมื่อบีบทอง มีนํ้าเช้ือสีขาวขุนไหลออกมา และพอแมพันธุปลาตองไมมแีผลตามลําตัว  
การเพาะพันธุโดยวิธีฉีดฮอรโมน : หลังจากคัดเลือกพอแมพันธุปลาหมอทีม่ีไข และนํ้าเช้ือสมบูรณแลว ฉีดดวย
ฮอรโมนสังเคราะห Buserelin Acetate มีช่ือทางการคาวา Suprefact และยาเสรมิฤทธ์ิ Domperidone มี
ช่ือทางการคาวา Motilium–M โดยฉีดแมพันธุปริมาณ 15-25 ไมโครกรมัตอนํ้าหนักแมพันธุ 1 กิโลกรัม 
รวมกับยาเสริมฤทธ์ิ 5 มลิลิกรมัตอนํ้าหนักแมพันธุ 1 กิโลกรัมฉีดเขาบรเิวณชองทอง ตัวละ 0.2 ซซีี สวนพอ
พันธุจะฉีดปรมิาณ 5-10 ไมโครกรมัตอนํ้าหนักพอพันธุ 1 กิโลกรัม รวมกบัยาเสริมฤทธ์ิ 5 มิลลิกรัมตอนํ้าหนัก
พอพันธุ 1 กิโลกรมั ฉีดเขาบรเิวณชองทองเชนเดียวกัน 
การเพาะพันธุ : หลงัจากฉีดพอแมพันธุปลาอัตราสวนพอพันธุ : แมพันธุเทากบั 2:1 แลวปลอยใหผสมพันธุ
วางไขตามธรรมชาติในกระชังสี่เหลียมผืนผาขนาด 1.5 x 2 x 1 เมตร ขนาดตาเน้ืออวน 2-3 เซนติเมตร เพื่อให
ไขลอยออกมานอกกระชัง โดยวางกระชังในบอซเีมนตขนาด 5 ตารางเมตร ระดับนํ้าลึก 30-40 เซนติเมตร 
หลงัจากน้ันประมาณ 4-6 ช่ัวโมง พอพันธุปลาหมอจะไลรัดแมพันธุจนแมพันธุปลาวางไข และปลอยนํ้าเช้ือเขา
ผสมพันธุ  ไขปลาหมอมีลักษณะเปนไขลอย มีนํ้ามันมาก หลังจากน้ันแยกพอแมพันธุออกไปขุนในบอดิน  
การฟกไข : หลังจากน้ันรวบรวมไขปลาหมอโดยใชอวนโอลอนแกว ยายไปฟกในบอคอนกรีตขนาด 1.5 x 3
เมตร ที่ความหนาแนน 500 ฟองตอลิตร ใหอากาศเบาๆ และเปลี่ยนถายนํ้าตามความเหมาะสม ไขปลาหมอจะ
ฟกเปนตัวภายใน 36 ช่ัวโมง 
การอนุบาล : ระยะเวลาในการอนุบาลลูกปลาหมอ ประมาณ 28 วัน โดยอนุบาลในบอคอนกรีตหรือบอดิน 
หลงัจากลูกปลาฟกเปนตัว อายุ 1-3 วัน ลูกปลาใชอาหารจากถุงอาหาร (Yolk sac) อายุ 3-7 วัน ลูกปลาเริ่ม
กิน Rotifer, อาหารผง, ไขแดง ลูกปลาอายุ 7-12 วัน ใหกิน Artemia, ไรแดงขนาดเล็กหรือไขแดง ลูกปลาอายุ 
12-18 วันใหไรแดงหรอืไขตุน จนลูกปลาอายุ 18-28 วัน สามารถใหอาหารกุงเล็ก (เบอร 1) 
อาหารและการใหอาหาร : ในการเลี้ยงชวงแรกปลาขนาดเล็กควรใหอาหารเม็ดปลาดุกเล็ก หรือปลาสดสบั
ละเอียด ใหอาหารในอัตรา 3–5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เวลาเชาและเย็น นาน 1.5–2 เดือน 
และถัดมาเปลี่ยนเปนอาหารเม็ดปลาดุกใหญเมื่อปลามีขนาดใหญข้ึนการใหอาหารตองหวานใหทั่วบอ และตอง
สังเกตการกินอาหารของปลา ชวงฝนตกติดตอกันหลายวัน ควรลดปริมาณอาหารลงใหเพียงพอกบัความ
ตองการ ไมควรใหอาหารเหลือ เพราะสิ้นเปลอืงและทําใหนํ้าเสีย 
การสงตัวอยางเขาหองเก็บตัวอยางอางอิง : ไมม ี
การเลี้ยงปลาหมอในบอดิน : นิยมเลี้ยงในบอดินขนาด 1-3 งาน ความลึก 1.5-2.0 เมตร ระดับนํ้ากอนปลอย
ลูกปลา 60-100 เซนติเมตร กรองนํ้าดวยอวนตาถ่ี สรางสนํ้ีาเพื่อใหเกิดหวงโซอาหารธรรมชาติ จากน้ันเติมนํ้า
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ใหมีระดับ 1.5 เซนติเมตร ปลอยลูกปลาหมอขนาด 2-3 เซนติเมตร “ขนาดใบมะขาม” อายุประมาณ 25-30  
วัน หรือขนาด 2-3 น้ิว (อายุ 60-75 วัน) อัตราปลอย 30-50 ตัว/ตารางเมตร หรือ 50,000-80,000 ตัว/ไร 
หากตองการปลาขนาดใหญ ควรปลอยความหนาแนนประมาณ 20 ตัว/ตารางเมตร หรือ 32,000 ตัว/ไร ลูก
พันธุปลาหมอขนาด 1-1.5 เซนติเมตร (อายุ 18-20 วัน) ราคา ตัวละ 0.30-0.35 บาท อัตราการปลอย 45-50 
ตัว/ตรม. (70,000-80,000 ตัว/ไร อัตราแลกเน้ือ (FCR)  เทากับ 1.6 อัตรารอดตาย 60-70 เปอรเซ็นต  การให
อาหารระยะแรกลกูปลากินอาหารจากธรรมชาติ  ใหอาหารสมทบจําพวกเศษอาหารจากครัวเรือน รําละเอียด 
ปลาสดสบั หรืออาหารสําเรจ็รูป ลกูปลาอายุ 1-2 เดือน ตองการอาหารที่มีโปรตีนไมตํ่ากวา 40% ใหอาหารใน
อัตรา 10-15% ของนํ้าหนักตัว เมือ่อายุ 2-3 เดือน ตองการอาหารโปรตีนตํ่าลงมาประมาณ 37-35% ให
อาหารในอัตรา 3-5% ของนํ้าหนักตัว เปลี่ยนถายนํ้าเดือนละ 2 ครั้ง เลี้ยงในบอดินประมาณ 90-120 วัน หรือ
ประมาณ  3-4 เดือน สามารถจับขายได โดยวิธีเปดบอหมด มีพอคามารับซื้อปากบอ หรือเกษตรกรจําหนาย
ปลีก การจับปลาหมอโดยทั่วไป ใชวิธีการจับแบบวิดบอแหง โดยกอนจับจะตองสูบนํ้าออกจากบอใหเหลอืนอย
แลวจึงคอยตีอวนจบัปลา จะลากอวนจากขอบบอดานหน่ึงไปยังอีกดานหน่ึง แลวจงึยกอวนข้ึนใชสวิงจบัปลาใส
ตะกราเพื่อคัดขนาดใชนํ้าสะอาดฉีดพนทําความสะอาดตัวปลาแลวลําเลียงสูตลาดตอไป สูบนํ้าออกจากบอจน
แหงเพือ่จบัปลาทีห่ลงเหลืออยูในบอจนหมด หลงัจากน้ันจึงลอกโคลนเลน  ตากบอใหแหง และเตรียมบอเพื่อ
เลี้ยงปลารุนตอไป ในการเลี้ยงแตละรุนถามปีลาหมอเพศเมียมาก เกษตรกรผูเลี้ยงไดกําไรดีกวาการเลี้ยงปลา
เพศผู  
เสนทางการเลี้ยง เกษตรกรนิยมสั่งซื้อลูกพันธุปลาหมอจากฟารมเอกชน และสวนราชการกรมประมง สวน
อาหารซื้อจากรานคาจําหนายอาหารสัตว หรือ บริษัทผูผลิตอาหารสําเร็จรูปโดยตรง ผลผลิตจากฟารมเลี้ยง มี
เสนทางการตลาด เริ่มจากฟารมเลี้ยงในแตละตําบล กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาหมอ (กลุมอาหาร) แพจบัปลา
หมอ (คัดขนาด ตรวจสอบขนาด ตกลงราคา) จากน้ันสงพอคาคนกลาง สงตอไปพอคาปลีก ไปรานอาหาร และ
ผูบริโภครายยอย   
การทําการประมงโดยท่ัวไป  สวนใหญผลผลิตปลาหมอไดจากการทําการประมงจากแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน 
แมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบ ทะเลนอย หวย หนอง บึงคูนํ้า รองสวน อางเก็บนํ้าและปาพรุตางๆ ทั้งจากเกษตรกร
พื้นบาน ทีจ่ับปลาตามฤดูกาลแบบยังชีพและชาวประมงมืออาชีพ โดยใชเครื่องมือประมง เชน ขาย อวน ลอบ 
ไซ โพงพาง เบ็ด สุม ตลอดจนวิดจับปลาในฤดูแลงตามแหลงนํ้าตางๆ ผลผลิตปลาหมอใชบริโภคในครัวเรือน 
และจําหนายตลาดทองถ่ินในหมูบาน ซึ่งผลผลิตปลาหมอที่จบัจากธรรมชาติ สีของตัวปลา มักมีสีคล้ําและขนาด
เล็กกวาปลาที่เลี้ยงเชิงพาณิชย 
ราคาปลาสด ผลผลิตปลาหมอจากฟารมกอนลําเลียงสงพอคาแมคาขายปลกีหรือผูบรโิภค จะคัดขนาด
โดยประมาณดวยสายตา หรอืสุมช่ังนํ้าหนัก โดยแยกปลาออกเปนขนาดตางๆ กัน เชน ปลาขนาดใหญมาก 
ขนาด ๓-๕ ตัว/กก. ราคากิโลกรัมละ ๖๐-๗๐ บาท ปลาขนาด ๖-๑๐ ตัว/กก. ราคากิโลกรมัละ ๕๕-๖๐ บาท 
ปลาขนาด ๑๑-๑๕ ตัว/กก.ราคากิโลกรัมละ ๔๐-๕๐ บาท ปลาขนาด ๑๖-๔๐ ตัว/กก.ราคากิโลกรัมละ ๕-๒๕ 
บาท สวนปลาเพศเมียขนาด ๔-๘ ตัวตอกิโลกรมั ราคาจะสูงกวาปลาเพศผู  
การใชประโยชน ผลิตภัณฑปลาหมอจําหนายสดแบบมีชีวิต หรือปลาชําหละแลว เชน ขอดเกล็ด ผาทอง เอา
เหงอืกและไสออก เพื่อสะดวกตอการปรุงอาหาร จําหนายในแผงขายปลาตามตลาดสด หรอืจัดสงไปยัง
รานอาหารหรือผูบริโภค ตลาดที่เปนแหลงซื้อขายปลาหมอ ขนาดใหญที่มีประมูลราคา หรือซื้อขายลวงหนา 
เชน ตลาดกลางสัตวนํ้ามหาชัย ตลาดกลางหัวเกาะ จงัหวัดสมุทรปราการ ตลาดกลางสัตวนํ้าอางทอง นอกจาก
น่ียังมีตลาดไทรังสิต ตลาดบางประกง ตลาดลาดกระบงั และสะพานปลากรุงเทพฯ ในภาคเหนือ เชน ตลาดแม
ตํ่า จังหวัดพะเยา ตลอดจนตลาดสดประจําตําบล อําเภอ และจงัหวัดตางๆ  
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