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คํานํา 
ปลาสลิดหรือปลาใบไม้ เป็นปลานํ้าจืดซึ่งเป็นปลาพันธ์ุพ้ืนบ้านของประเทศไทยมีแหล่งกําเนิดอยู่ในที่

ลุ่มภาคกลาง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster pecteralis (Regan, 1910) 
ปลาสลิดเดิมทีเลี้ยงกันบริเวณดอนกํายาน จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วมีการย้ายมาเลี้ยงกันมากในจังหวัด

สมุทรปราการในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง อําเภอบางพลี และอําเภอบางบ่อ เป็นเวลายาวนานในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการขยายพ้ืนที่การเล้ียงเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมากทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี การเลี้ยงปลาสลิดในอดีตจะปล่อยพ่อแม่พันธ์ุในแปลง
นาให้ออกลูกเอง และอาศัยการฟันหญ้าเพียงอย่างเดียว  แต่ในปัจจุบันเราสามารถแบ่งวิธีการเลี้ยงได้เป็น 2 
รูปแบบ คือ แบบที่ 1 การเลี้ยงปลาสลิดแบบธรรมชาติและแบบก่ึงพัฒนา เช่นการเลี้ยงใน อําเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการเป็นการเลี้ยงโดยปล่อยให้พ่อแม่ปลาผสมพันธ์ุวางไข่และออกลูกเองในบ่อ ถ้ามีลูกปลา
เกิดน้อยก็จะหาซื้อลูกปลามาปล่อยเพ่ิม และอาศัยอาหารจากธรรมชาติจากการฟันหญ้าในบ่อเป็นระยะๆ เพ่ือ
เป็นอาหารปลา แต่เกษตรกรบางรายอาจมีการให้อาหารสมทบ เช่น อาหารหมู ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายขิงการ
เลี้ยงเพ่ือให้ปลาโตเร็วและผลผลิตสูงขึ้น  ข้อดีของการเลี้ยงวิธีน้ีคือการลงทุนค่อนข้างตํ่า แต่การเลี้ยงแบบน้ี
ได้ผลผลิตปลาสลิดน้อย (ประมาณ 100-300 กก./ไร่) เกษตรกรบางรายจึงพัฒนาเป็นการเลี้ยงปลาสลิดร่วมกับ
ปลาชนิดอ่ืน เช่น ปลาดุกอุย ปลานิล ปลาช่อน ปลายี่สกเทศ เป็นต้น ทําให้ได้ผลผลิตปลาโดยรวมเพิ่มขึ้น และ
มีรายได้มากขึ้น  แบบที่ 2 การเลี้ยงแบบพัฒนา เช่นการเลี้ยงในอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการ
นําลูกปลาในจํานวนที่แน่นอนมาปล่อยในบ่อเลี้ยง และใช้อาหารธรรมชาติจากการฟันหญ้าที่ขึ้นในบ่อในเดือน
แรก หลังจากน้ันจะมีการให้อาหารสมทบ เช่น อาหารผงสําหรับปลาวัยอ่อน  และอาหารเม็ดสําเร็จรูปไป
จนกว่าจะจับขาย วิธีน้ีทําให้ได้ผลผลิตปลาสลิดสูงขึ้นมาก (2,000-3,000 กก./ไร่) แต่การลงทุนก็สูง
เช่นเดียวกัน 

แหล่งกําเนิดและการแพร่กระจาย 
ปลาสลิดมีแหล่งกําเนิดในพ้ืนที่ลุ่มภาคกลาง ชอบอยู่ในบริเวณที่มีนํ้าน่ิง เช่น หนอง บึง ตามบริเวณที่มี

พันธ์ุไม้นํ้า ผักและสาหร่าย เพ่ือใช้เป็นที่พักอาศัยกําบังตัว ก่อหวอดวางไข่ เน่ืองจากปลาชนิดน้ีโตเร็วในแหล่ง
นํ้าธรรมชาติที่มีอาหาร พวกพืช ได้แก่ สาหร่าย พืช และสัตว์เล็ก ๆ จึงสามารถนําปลาสลิดมาเลี้ยงในบ่อ และ
นาข้าวได้เป็นอย่างดี 

รูปร่างลักษณะ 
 ปลาสลิดมีรูปร่างลักษณะคล้ายปลากระด่ีหม้อ แต่ขนาดโตกว่า ลําตัวแบน ด้านข้างมีครีบท้องยาวครีบ
เดียว สีของลําตัวมีสีเขียวออกเทาหรือมีสีคล้ําเป็นพ้ืน และมีริ้วดําพาดขวางตามลําตัวจากหัวถึงโคนหาง เกล็ด
บนเส้นข้างลําตัวประมาณ42-47 เกล็ด ปากเล็กยืดหดได้ ปลาสลิดซึ่งมีขนาดใหญ่เต็มที่จะมีความยาวประมาณ
20 เซนติเมตร 
 



อาหาร 
ปลาสลิดกินอาหารธรรมชาติ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น โรติเฟอร์ ไรแดง

ขนาดเล็ก เป็นต้น 

การสืบพันธุ์ 
ลักษณะเพศ ปลาสลิดเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสังเกตความแตกต่างอย่างเห็น

ได้ชัด คือ ปลาเพศผู้มีลําตัวยาวเรียว สันหลังและสันท้องเกือบเป็นเส้นตรงขนานกัน มีครีบหลังยาวจรดหรือ
เลยโคนหาง มีสีลําตัวเข้มและมีลายดําชัดเจนกว่าเพศเมีย ส่วนเพศเมียมีสันท้องยาวมนไม่ขนานกับสันท้อง 
ครีบหลังมนยาวไม่ถึงโคนหาง สีตัวจางกว่าเพศผู้ ในฤดูวางไข่ท้องจะอูมเป่งออกมาทั้งสองข้าง 

                     

 

การเพาะพันธุ์ 
1. การเพาะพันธ์ุโดยวิธีธรรมชาติ เป็นการปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุผสมกันเองตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยง 

โดยฤดูเพาะพันธ์ุปลาสลิดจะแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ เช่นที่จังหวัดสมุทรปราการจะเริ่มเพาะพันธ์ุในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน เน่ืองจากข้อจํากัดในเรื่องนํ้าที่จะใช้เลี้ยงปลาจึงต้องรอนํ้าในช่วงต้นฤดูฝน ส่วนที่อําเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สามารถเพาะพันธ์ุได้ตลอดทั้งปี เน่ืองจากไม่ขาดแคลนนํ้า  การเพาะพีนธ์ุปลา
สลิดในจังหวัดสมุทรปราการจะปล่อยพ่อแม่พันธ์ุขนาด 8-10 ตัว/กก. ในอัตรา 8-11  กก./ไร่ โดยไม่คํานึงถึง
อัตราส่วนพ่อแม่พันธ์ุ   แต่ในอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จะปล่อยพ่อแม่ปลาน้อยกว่า โดยใช้พ่อแม่
ปลาขนาด 4-5 ตัว/กก. ปล่อยในอัตรา 2.5-6.5 กก./ไร่ (ปกติจะใช้อัตราส่วนเพศผู้:เพศเมีย = 1:4 ไปจนถึง 
1:10 ) โดยก่อนการเพาะพันธ์ุจะนําพ่อแม่ปลามาพักในบ่อขนาดเล็กซึ่งถูกขุดอยู่ในบ่อเลี้ยง (ขนาดประมาณ 
4×4 เมตร) และขังปลาไว้โดยไม่มีการให้อาหารประมาณ 20 วัน หลังจากนั้นจึงให้อาหารไก่ไข่ (ผสมวิตามิน) 
วันละประมาณ 1 กํามือนานประมาณ 15 วัน (เกษตรกรเรียกวิธีน้ีว่าการแกร่วปลา) จากน้ันตัดหญ้าเป็นร่องๆ
แล้วจึงเติมนํ้าลงบ่อให้ท่วมแปลงนา (ที่เตรียมการโดยปลูกหญ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว) ประมาณ 20 ซม. เพ่ือให้พ่อ
แม่ปลาออกมาก่อหวอดและผสมพันธ์ุวางไข่ในแปลงนาที่เตรียมไว้ หลังจากน้ัน 7 วัน จึงเติมนํ้าอีกครั้งเพ่ือให้
พ่อแม่ปลาวางไข่อีกรอบ จากนั้นฟันหญ้าที่เหลือแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน (ระหว่างน้ีสังเกตสีของน้ํา

เพศผู้ เพศเมยี 



ถ้านํ้าสีไม่เข้มพอแสดงว่าอาหารธรรมชาติน้อยต้องฟันหญ้าเพ่ิม (หลังจากฟันหญ้าแต่ละครั้งต้องเติมนํ้าลงบ่อ
ด้วยเพ่ือป้องกันนํ้าเน่าเสีย) จากน้ันจึงเริ่มให้อาหารผงสําหรับลูกปลาวัยอ่อนโปรตีนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลานานประมาณ 1 เดือน จึงสูบนํ้าออกให้เหลือแต่ในคูนํ้าแล้วใช้ระหัดวิดนํ้าจับลูก
ปลาขึ้นมาพักในกระชังที่แขวนบ่อดินขนาดเล็กที่อยู่ติดกับบ่อเลี้ยง 1 วัน  แล้วจึงสุ่มลูกปลามาช่ังนํ้าหนัก
ประมาณ 1 กก. แล้วนับจํานวนตัว เพ่ือให้ทราบขนาดของลูกปลาสําหรับคํานวนจํานวนลูกปลาที่นําไปปล่อย
ลงบ่อเลี้ยง ถ้าเหลือจากความต้องการจึงนําไปขายต่อไป (ราคาขายตัวละ 12 สตางค์)  ตัวอย่างเช่น เกษตรกร
ที่อําเภอบ้านแพ้วรายหนึ่งซึ่งมีบ่อเลี้ยงขนาด 10 ไร่ ใช้แม่ปลา 60 กก. พ่อปลา 5 กก. สามารถผลิตลูกปลา
ขนาด 400-500 ตัว/กก. ได้ประมาณ 450,000-500,000 ตัว  

 

 
 

  2. การเพาะพันธ์ุปลาสลิดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ Suprefact (buserelin acetate) ร่วมกับยาเสริม
ฤทธ์ิ Motilium (domperidone)  
 2.1 การรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุในบ่อดิน 
 งดอาหารพ่อแม่พันธ์ุปลาก่อนทําการรวบรวม ยุบนํ้าลงใหเ้หลือประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้อวน
ตาป๊ัมขนาดช่องตา 0.5 เซนติเมตร ลากอวนอย่างช้าๆ เพราะปลาจะหลบหนีและฝังตัวในเลนก้นบ่อ เมื่อลาก
อวนมาถึงขอบบ่อทิ้งให้ปลาพักตัวประมาณ 10 นาท ีแล้วจงึรวบอวนจับปลาโดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ
ประมาณ 5-10 เมตร (เพ่ือป้องกันปลาบอบชํ้า) หลังจากน้ันจึงทําการคัดพ่อแม่ปลา 
 2.2 คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาสลิด  
 คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลาสลิดที่มีร่างกายปกติ ไม่มีบาดแผล และไม่เป็นโรคพยาธิ โดยคัดแบบแยก
เพศ พร้อมนับจํานวนตัว ช่ังนํ้าหนักรวมหรือนํ้าหนักเฉลี่ย เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการคํานวณฮอร์โมน และนําพ่อ
แม่ปลาไปปล่อยลงในกระชังแบบแยกเพศ พักปลาไว้ประมาณ 4 ช่ัวโมง ก่อนทําการฉีดฮอร์โมน 
  

บ่อพักพ่อแม่ปลาสลดิก่อนเพาะพันธุ ์

(บ่อแกร ่ว) 



   
 ลักษณะเพศ ปลาสลิดเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสังเกตความแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัดคือ ปลาเพศผู้มีลําตัวยาวเรียว สันหลังและสันท้องเกือบเป็นเส้นตรงขนานกัน มีครีบหลังยาวจรดหรือ
เลยโคนหาง มีสีลําตัวเข้มและสวยกว่าเพศเมีย ส่วนเพศเมียมีสันท้องโค้งมนไม่ขนานกับสันหลังและครีบหลัง
มนไม่ยาวจนถึงโคนหาง สีลําตัวจางกว่าเพศผู้ในฤดูวางไข่ท้องจะอูมเป่งออกมาทั้งสองข้าง 
 
 2.3 เตรียมบ่อเพาะพันธ์ุ 
 การเพาะพันธ์ุปลาสลิดโดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธ์ิสามารถดําเนินการได้
ทั้งในบ่อดิน กระชัง หรือบ่อคอนกรีต แล้วแต่ความสะดวกของผู้เพาะพันธ์ุ สําหรับการเพาะพันธ์ุในบ่อคอนกรีต
ขนาดพ้ืนที่ 50 ตารางเมตรจะปล่อยปลาในอัตราความหนาแน่น 4 ตัว/ตารางเมตร (200 ตัว/บ่อ) ใช้อัตราส่วน
เพศผู้:เพศเมีย= 1:1 (เพศผู้ 100 ตัว และเพศเมีย 100 ตัว) โดยมีขั้นตอนการเตรียมบ่อ ดังน้ี 
 - เติมนํ้าลงในบ่อคอนกรีตโดยผ่านถุงกรองให้ได้ระดับ 15-20 เซนติเมตร  
 - ตัดหญ้ามาใส่ให้กระจายทั่วบ่อ (ไม่แน่นเกินไป) เพ่ือให้ปลาก่อหวอดวางไข่ 
 - ใช้ตาข่ายพรางแสง ปิดบริเวณเหนือบ่อเพ่ือป้องกันการรบกวนในช่วงเพาะพันธ์ุ 
 2.4 การฉีดฮอร์โมน   การฉีดฮอร์โมนสามารถทําได้ 2 วิธี วิธีที ่ 1 ฉีดฮอร์โมนให้กับพ่อแมป่ลา
พร้อมกัน โดยแม่ปลาใช้อัตราความเข้มข้น Suprefact 20 ไมโครกรัม/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม  และยาเสริม
ฤทธ์ิ Motilium 10 มิลลิกรัม/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรมั ส่วนพ่อปลาใช้อัตราความเข้มข้น Suprefact 10 
ไมโครกรัม/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม และยาเสริมฤทธ์ิ Motilium 10 มลิลิกรัม/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรมั พ่อแม่
ปลาจะผสมพันธ์ุวางไข่ภายในระยะเวลา 24 -48 ช่ัวโมง  อัตราการวางไข่ประมาณ 50-80 เปอร์เซน็ต์  วิธีที่ 2 
ฉีดฮอร์โมนให้กับพ่อปลา 1 ครั้ง ส่วนแม่ปลาฉีดฮอร์โมน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทิ้งช่วงระยะเวลา
ห่างกัน 14-16 ช่ัวโมง ในครั้งที่ 1 ฉีดเพศผูแ้ละเมียพร้อมกันโดยอัตราความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ และ
ยาเสริมฤทธ์ิเทา่กัน คือฮอร์โมนสังเคราะห์ 10 ไมโครกรัม/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรมั  และยาเสริมฤทธ์ิ 10 
มิลลิกรมั/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม เมื่อฉีดพ่อปลาเสร็จแล้วก็ปล่อยลงบ่อเพาะพันธ์ุ ส่วนแม่ปลาเมื่อฉีดฮอร์โมน

กระชังสาํหร ับข ังพ ่อแม่ปลาก่อนฉ ีดฮอรโ์มน 



ครั้งที่ 1 แล้วนําไปขังไว้ในกระชังที่เตรียมไว้ เมื่อครบระยะเวลา 14-16 ช่ัวโมง จึงฉีดฮอร์โมนให้กับแม่ปลาใน
ครั้งที่ 2 อัตราความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์เท่ากับ 15-20 ไมโครกรัม/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรมั และยา
เสริมฤทธ์ิ 10 มิลลิกรมั/นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม แล้วปลอ่ยแม่ปลาลงบอ่เพาะพันธ์ุ พ่อปลาจะเริ่มสร้างหวอด
หลังจากปล่อยแม่ปลาลงบ่อเพาะพันธ์ุประมาณ 6 ช่ัวโมง และแม่ปลาจะวางไข่ภายในระยะเวลา 12-24 ช่ัวโมง 
อัตราการวางไข่ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ 

อุปกรณ์สําหรับฉีดฮอร์โมน 
              - ครกบดยา 
              - ฮอร์โมนสังเคราะห์ซูพรีแฟค (Suprefact) 
   และยาเสริมฤทธ์ิ (Motilium) 
 - นํ้ากลั่น 
              - หลอดฉีดยาขนาด 1-10 ซีซี 
             - เข็มฉีดยาเบอร์ 24 ยาว 1 น้ิว 
 

 

 

 
 2.5 หลังจากปล่อยพ่อแม่พันธ์ุให้ผสมพันธ์ุวางไข่ประมาณ 24-36 ช่ัวโมง ทําการรวบรวมไข่ปลา
จากหวอดในบ่อเพาะพันธ์ุโดยใช้สวิงโอลอนช้อนตักหวอดไข่ปลานําไปฟักในถังฟักไข่ เช่น ถังพลาสติก ถังไฟ
เบอร์กลาส โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 - เตรียมถังไฟเบอร์กลาส หรือถังพลาสติก ให้เพียงพอสําหรับไข่ปลาที่จะนํามาฟัก (โดยท่ัวไปใช้
ถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตรนํ้า 1,000 ลิตร จํานวน 5-7 ใบ สําหรับการเพาะพันธ์ุปลาจํานวน 100 คู่  

การฉ ีดฮอรโ์มนทตีาํแหน่งโคนคร ีบหลังของปลา 



 - เติมนํ้าสะอาดที่ผ่านการตกตะกอนและกรองผ่านถุงกรองน้ําให้ได้ระดับปริมาตรนํ้า 700 ลิตร 
 - รวบรวมไข่ปลาจากบ่อเพาะพันธ์ุโดยใช้สวิงโอลอนช้อนตักหวอดไข่ปลานําไปใส่ในถังฟักไข่ใน
อัตรา 15-20 หวอด/ถัง หรือสังเกตว่าไข่กระจายทั่วผิวนํ้า และไม่ซ้อนทับกัน 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ในระหว่างที่ฟักไข่จะใช้สวิงตาข่ายพลาสติกขนาด 20-22 ช่องตา/น้ิว ตักไข่เสียซึ่งมีสีขาวและ
เกาะกันเป็นก้อนออก เพ่ือป้องกันการเกิดเช้ือราและลามไปติดไข่ดีทําให้ไข่เสียๆได้  
 - ไข่ปลาสลิดจะใช้เวลาฟักออกเป็นตัวประมาณ 24-36 ช่ัวโมง และจะจับกลุ่มลอยเป็นแพบริเวณ
ผิวนํ้าลักษณะคล้ายแมลงหว่ี และจะเริ่มเคลื่อนตัวลงน้ําลึกเมื่ออายุย่างเข้าวันที่ 3 จึงทําการรวบรวมลูกปลาไป
ปล่อยลงบ่ออนุบาลท่ีเตรียมไว้ 
 2.6 การอนุบาลลูกปลาสลิด 
 เตรียมบ่อดินโดยตากบ่อพร้อมกับใส่ปูนขาว 100 กก./ไร่ ทิ้งไว้นาน 1 สัปดาห์ จากน้ันเติมนํ้าใน
บ่อให้ได้ระดับ 50-70 ซม. ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 1 กก./ไร่ และปุ๋ยนา (16-20-0) 1 กก./ไร่ เช้าวันต่อมาจึงเติม
ไรแดง 5 กก./ไร่ แล้วปล่อยลูกปลา หลังจากน้ัน  5-7 วันจะใส่ไรแดง 5 กก./ไร่  และเริ่มอาหารผงสําหรับลูก
ปลาวัยอ่อนโปรตีน 40 เปอรเ์ซ็นต์ วันละ 2 ครั้งๆละ 0.5 กก. โดยจะใส่ไรแดงทุกๆ 5 วันครั้งละ 10 กก. อีก 2 
ครั้ง (เพราะลูกปลามีความต้องการอาหารประเภทแพลงค์ตอนสัตว์จนถึงอายุประมาณ 15 วัน)  สว่นอาหารผง

หวอดไข ่ปลาสลดิ 

การรวบรวมไข ่ปลาสลดิไปฟักในถังฟักไข ่ 



จะปรับปริมาณเพ่ิมขึ้นเท่าตัวทุกๆ 7 วัน โดยสูงสุดที่วันละ 4 กก./ไร ่ (มื้อละ 2 กก.) ระหว่างการอนุบาลจะมี
การเติมนํ้าครั้งละประมาณ 10 ซม.ทุกๆสัปดาห์  ถ้ามีศัตรูปลาเช่น มวนวนหรือมวนกรรเชียงมากจะใส่นํ้ามัน
ดีเซล 3-5 ลติร/ไร่ ถ้าศัตรปูลายังไม่หมดอาจใส่อีกหลังจากน้ัน 5-7 วัน วิธีการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน
ขนาด 1 ไร่ โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุปลาจํานวน 100 คู ่จะได้ลูกปลาอายุ 3 วันประมาณ 600,000-800,000 ตัว เมื่อ
อนุบาลในบ่อขนาด 1 ไร่ จะได้ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร จํานวน 150,000-200,000 ตัว (อัตรารอดตาย 
20-30 เปอร์เซน็ต์)  โดยใช้ระยะเวลาอนุบาลประมาณ 30 วัน (ปกติจะงดให้อาหารก่อนจับลูกปลา 1-2 วัน)  
 2.7 การรวบรวมลูกปลา 

การรวบรวมลูกปลาสลิดอายุ 30 วัน (ขนาด 2-3 ซม.) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากลูกปลาสลิดจะช็อคและตายได้ง่ายมากถ้ารวบรวมไม่ถูกต้อง การรวบรวมปลาสลิดจะใช้อวนตาถี่ทํา
การลากลูกปลาในช่วงเช้า โดยลากอย่างช้า ๆ ครั้งละครึ่งบ่อ จนกระทั่งลูกปลาเหลือน้อย แล้วจึงทําการลากทั้ง
บ่อ ลูกปลาท่ีได้ควรนํามาพักไว้ในบ่อซีเมนต์ที่มีการให้อากาศ และถ้าเป็นไปได้ควรใส่ยาเหลือง 3 ppm เพ่ือ
ป้องกันการติดเช้ือแบคทีเรีย และพักในบ่อไม่เกิน 2 วัน ก่อนนําไปขายหรือปล่อยลงบ่อเลี้ยง 

 

 

 

การเลี้ยงปลาสลิด 

ลักษณะบ่อเลี้ยงปลาสลิด 
บ่อเลี้ยงปลาสลิดส่วนใหญ่มีขนาดต้ังแต่ 10 ไร่ขึ้นไป มีลักษณะเป็นพ้ืนนาและมีคูนํ้าด้านในรอบบ่อ 

ความกว้างของคูนํ้าโดยทั่วไปประมาณ 1.5-2 เมตร ความลึกของคูนํ้าถึงพ้ืนนาประมาณ 1-1.2 เมตร และคัน
บ่อสามารถกักเก็บนํ้าสูงจากพ้ืนนาได้ประมาณ 0.7-1.0 ม.  รูปร่างบ่อขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ของเกษตรกร เช่น 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมคางหมู เป็นต้น บ่อเลี้ยงอาจจะเป็นบ่อใหญ่บ่อเดียวหรือมีบ่อขนาดเล็กในแปลงนา เพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น บ่อพักพ่อแม่ปลาก่อนปล่อยให้ออกไปผสมพันธ์ุวางไข่ (บ่อแกร่ว) นอกจากน้ีมักจะมี
บ่อขนาดเล็กติดกับบ่อเลี้ยง สําหรับพักลูกปลาและปลาที่จับขึ้นมาขาย และบ่อกักเลนเวลาจับปลาอยู่ด้วย 

ลูกปลาสลดิอายุประมาณ  วัน  



 

 
การเตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด 

1. การขุดลอกคูน้ําในบ่อ 

หลังจากจับปลาขึ้นจากบ่อจนหมดแล้ว ต้องสังเกตว่ามีดินเลนในคูนํ้ามากหรือไม่ ถ้ามีมากก็ต้องขุด
ลอกคูนํ้า ถ้าเป็นบ่อขนาดใหญ่การขุดลอกอาจจ้างรถขุด แต่ถ้าบ่อขนาดเล็กกว่า 10 ไร่ อาจใช้แรงงานคนขุด
ด้วยพลั่วเต๊า 

 
2. การตากบ่อ 
ปกติเกษตรกรนิยมตากบ่อประมาณ 1-2 เดือนเพ่ือช่วยปรับสภาพดินพ้ืนบ่อให้ดีขึ้น และช่วยกําจัด

ศัตรูของลูกปลาสลิดได้แก่ ปลาหมอ ปลาช่อน เป็นต้น เกษตรกรบางรายอาจใส่ปูนขาวขณะตากบ่อในอัตรา 
20 กก./ไร่ เพ่ือปรับสภาพพีเอชในดินไม่ให้เป็นกรด  เกษตรกรบางรายในจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ใช้ปูนขาว
อาจใช้วิธีเติมนํ้าลงบ่อแล้วแช่บ่อไว้ประมาณ 15 วัน จากน้ันสูบนํ้าทิ้งจนแห้งเพ่ือลดความเป็นกรดในดินก่อน
เลี้ยงปลา 

ลักษณะบ่อปลาเลยีงสลดิ 

พลัวเต๊าสาํหร ับขุดลอกคูนาํ 



2. การปลูกหญ้า 
เกษตรกรจะปลูกหญ้าในการเลี้ยงปลาสลิด ได้แก่ แห้ว กก หญ้านํ้าผึ้ง หญ้าแตง ฯลฯ โดยปกติหญ้า

เหล่าน้ีจะมีอยู่แล้วในแปลงนา แต่ถ้ามีน้อยเกษตรกรอาจจะหามาปลูกเพ่ิม เน่ืองจากหญ้าเหล่าน้ีใช้เป็นที่ก่อ
หวอดวางไข่ของปลาสลิดและเป็นแหล่งที่ใช้ทําปุ๋ยพืชสดในบ่อเลี้ยง (จากการฟันหญ้า) ทําให้เกิดอาหาร
ธรรมชาติ เช่น ไรแดงที่ลูกปลาสลิดวัยอ่อนใช้กินเป็นอาหาร  

 

 
4. การเติมน้ําเข้าบ่อ 
การเติมนํ้าลงบ่อเลี้ยงก็มีความจําเป็นต้องผ่านการกรองด้วยมุ้งเขียวเพ่ือป้องกันศัตรูของปลาสลิด 

ได้แก่ ปลากินเน้ือชนิดต่าง ๆ และปลาชนิดอ่ืน เช่น ปลากระด่ี ซึ่งจะมาแย่งอาหารปลาสลิด นํ้าที่เติมควรเติม
สูงจากพ้ืนนา 50-70 ซม. เพ่ือไม่ให้นํ้าร้อนจนเกินไปสําหรับปลา 

5. การปล่อยลูกปลาสลิด 
การปล่อยลูกปลาสลิดควรปล่อยในช่วงเช้าซึ่งอากาศไม่ร้อนจัด ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติและการ

เลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา เช่นที่ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจะปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ประมาณ 
4,000 ตัว/ไร่  หลังจากน้ันประมาณ 4 เดือนจึงปล่อยปลาชนิดอ่ืนเช่น ปลาดุกอุย ปลานิล และปลาย่ีสกเทศ    
ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา เช่นที่อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรกรจะปล่อยปลาสลิดขนาด 400-
800 ตัว/กก. ในอัตรา 20,000-25,000 ตัว/ไร่ เพียงชนิดเดียว 

6. การให้อาหาร 
ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ จะใช้วิธีฟันหญ้าเพียงอย่างเดียวทุกๆ 15 วัน โดยไม่มีการให้อาหาร ถ้า

เป็นการเลี้ยงแบบก่ึงธรรมชาติจะมีการให้รําละเอียด ในช่วง 15 วันแรก ร่วมกับฟันหญ้าทุกๆ 2 เดือนโดยสลับ
แถวเว้นแถว (เพ่ือเก็บหญ้าที่เหลือไว้ฟันหญ้าในคร้ังต่อไป) และจะให้อาหารหมูสัปดาห์ละ 4 วัน (วันละครั้ง)
ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายก่อนจับปลา แต่ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา จะให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดจมนํ้าโปรตีน 
25 เปอร์เซ็นต์วันละ 2 ครั้ง (เวลา 6.00 น. และ 15.00 ) โดยใส่อาหารในยอขนาดประมาณ 90×90 ซม. ซึ่ง
ทําจากมุ้งเขียวตาถี่ขึงติดกับไม้ไผ่รวกแขวนในลึกจากผิวนํ้าประมาณ 30-50 ซม.และสูงจากพ้ืนท้องนํ้า
ประมาณ 20-30 ซม. จํานวนยอที่ใช้จะต้องมีมากพอเพ่ือไม่ให้ปลาต้องแย่งอาหารกันเองทําให้ปลาบางตัวได้รับ
อาหารไม่เพียงพอ จํานวนยอใส่อาหารที่เหมาะสมควรมีประมาณ 20 อัน/ไร่  และหลังจากให้อาหารมื้อเช้า 1 

หญ้าทนี ิยมปลูกในบ่อปลาสลิด 



ช่ัวโมง จะต้องตรวจสอบอาหารในยอว่ามีเหลือหรือไม่  ถ้าเหลือก็ลดปริมาณอาหารในมื้อเย็นลง   นอกจากน้ีก็
มีเกษตรกรบางรายท่ีใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยนํ้าโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ แต่เกษตรกรบางรายใช้ร่วมกัน
ทั้ง 2 ชนิด โดยตอนเช้าให้อาหารชนิดจมนํ้า ตอนเย็นให้อาหารชนิดลอยนํ้า ตัวอย่างเช่นเกษตรกรที่เลี้ยงปลา
สลิดในบ่อขนาด 10 ไร่ ปล่อยลูกปลาสลิดขนาด 400-500 ตัว/กก. ในอัตรา 250,000 ตัว จะให้อาหารชนิด
จมนํ้าในตอนเช้าเริ่มต้ังแต่ 10 กระสอบ/วันแล้วค่อยเพิ่มจํานวนเป็น 20 กระสอบ/วันในช่วงสุดท้ายของการ
เลี้ยง ส่วนอาหารเม็ดชนิดลอยนํ้าจะให้ในตอนเย็น 3 กระสอบ/วัน เท่าเดิมไปจนกระทั่งจับปลาขาย 

 
 
7. การจัดการ 
การเลี้ยงแบบธรรมชาติและแบบกึ่งธรรมชาติจะเน้นการฟันหญ้าเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องสังเกตสีของน้ํา

อยู่เสมอ ถ้านํ้าค่อนข้างใสแสดงว่าอาหารธรรมชาติไม่เพียงพอจึงต้องฟันหญ้าเพ่ิม โดยต้องรักษาระดับความ
โปร่งแสงของน้ําให้อยู่ระหว่าง 20-30 ซม. นอกจากน้ีในระหว่างการเลี้ยงต้องคอยเติมนํ้าลงบ่ออย่างสมํ่าเสมอ
เพ่ือรักษาระดับนํ้าในแปลงนาให้ลึกประมาณ 1 เมตร โดยเฉพาะการเลี้ยงแบบพัฒนาเกษตรจะใช้เครื่องสูบนํ้า
ลงบ่อครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง/วัน  (ทุกๆ 2-3 วัน) เพ่ือชดเชยนํ้าที่สูญเสียไปจากการระเหยและซึมลงดิน 

8.ระยะเวลาเลี้ยง 
โดยปกติการเลี้ยงปลาสลิดจะใช้เวลาเลี้ยง 8-12 เดือน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ขนาดที่ตลาด

ต้องการ ถ้าเป็นที่จังหวัดสมุทรสาคร นิยมเลี้ยงจนได้ขนาด 4-5 ตัว/กก.  ถ้าเป็นจังหวัดสมุทรปราการจะเลี้ยง
จนได้ขนาด 8-10 ตัว/กก. เน่ืองจากเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ ปลาจึงโตช้ากว่าการเลี้ยงแบบพัฒนา  
ขนาดของลูกปลาที่เริ่มปล่อย นอกจากน้ีถ้าปล่อยลูกปลาขนาดใหญ่ระยะเวลาเลี้ยงก็จะสั้นกว่าการปล่อยลูก
ปลาขนาดเล็ก หรือปล่อยให้ปลาผสมพันธ์ุวางไข่เองในบ่อ 

9. การจับ 
เกษตรกรจะติดต้ังระหัดวิดนํ้า หน้ากว้างประมาณ 8 น้ิว ยาว 8-12 ศอก ขึ้นอยู่กับความลาดชันของ

แปลงนา เมื่อติดต้ังระหัดวิดนํ้าเสร็จแล้วจะติดต้ังรางระบายน้ําเพ่ือรองรับปลาสลิด รางระบายนํ้าจะมีช่องให้
นํ้าและเศษโคลนไหลออกไปยังบ่อกักเลน หลังจากน้ันจะขุดลอกเลนออกไปอีกที  เมื่อเตรียมการเสร็จแล้วก็จะ
เริ่มสูบนํ้าในช่วงเช้ามืดพอตกบ่ายนํ้าในแปลงนาจะลดลง ส่วนปลาทั้งหมดก็จะลงไปอยู่ในคูนํ้าและไหลลงไป

ทใีส่อาหารสาํเร ็จรูปชนิดเมด็ลอยนาํ 



รวมกันหน้าระหัดวิดนํ้า เกษตรกรจะเปิดตะแกรงหน้าระหัดวิดนํ้าเป็นระยะ ระหัดจะตักปลาและน้ําขึ้นมา
ด้วยกัน  นํ้าโคลนจะไหลลงบ่อกักโคลน ส่วนปลาจะไหลลงในรางระบายนํ้า ซึ่งจะมีแรงงานคอยคัดแยกปลาลง
กระชังที่แขวนอยู่ในบ่ออีกบ่อหน่ึง   ส่วนปลาสลิดที่จับขึ้นมาจะมีพ่อค้าจากจังหวัดใกล้เคียงมารับซื้อไปแปรรูป
อีกที เมื่อจับปลาสลิดหมดแล้วเกษตรกรจะทําการกวาดท้องร่องเพ่ือจับปลาสลิดที่จมอยู่ในเลนตลอดจนปลา
หมอ ปลาช่อน ฯลฯ โดยใช้หญ้ามัดเป็นก้อนให้มีขนาดกว้างเท่าท้องร่องคูนํ้าและมีความสูงประมาณ 1 เมตร 
โดยให้คนหลายคนลงไปยืนบนก้อนหญ้า จากนั้นใช้เครื่องกว๊านดึงก้อนหญ้าเพ่ือกวาดเลนและปลามาที่หน้า
ระหัดวิดนํ้าแล้วปลาเหล่าน้ีก็จะถูกระหัดวิดนํ้าตักขึ้นมา  การจับปลาสลิดในบ่อขนาดประมาณ 10 ไร่จะใช้
เวลาเพียง 1 วัน (เริ่มต้ังแต่ 21.00 น.ไปจนถึง 4.00 น.วันรุ่งขึ้น) แต่บ่อขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่ขึ้นไปอาจใช้เวลา
2-3 วัน จึงจะเสร็จ  

 

 

ระหัดวดินาํสาํหร ับจับปลาสลดิ 

การจับปลาสลิด 



 
 
 
10. ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาสลิด 
 
ตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงปลาสลิดแบบก่ึงพัฒนาในอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  บ่อขนาด 90 ไร่ 

ชนิด ขนาด อัตราปล่อย (ตัว/บ่อ 90 ไร่) 
ปลาสลิด 
ปลานิล(ไม่แปลงเพศ) 
ปลายี่สกเทศ 
ปลาดุกอุย 
ปลาช่อน 

2-3 ซม. 
10-15 ตัว/กก. 
7-8 ซม. 
10-15 ตัว/กก. 
10-15 ตัว/กก. 

400,000 
10,000-15,000 
10,000 
2,000-3,000 
1,500-2,250 

 
ผลผลิตและรายได้ (ข้อมูลจากการเลี้ยงในปี พ.ศ.2561-2562)  
 

 

ชนิด 
ผลผลิต 

(กก./บ่อ 90 ไร่) 
รายได้  

(บาท/บ่อ) 
ปลาสลิด 
ปลาช่อน 
ปลานิลปละปลายี่สกเทศ 
ปลาดุกอุย 
ปลาหมอ 

                2,550 
                2,000 
               25,671 
                   296 
                   138 

                150,400 
                129,119 
                544,972 
                  38,480 
                    6,500 

รวม                                                      30,655                  869,471 
 
 
 

การคัดแยกขนาดปลาสลดิ 



ต้นทุนและผลตอบแทน (ข้อมูลจากการเลี้ยงในปี พ.ศ.2561-2562) 
 

ต้นทุนและผลตอบแทน                                                                        จํานวนเงิน (บาท) 
ต้นทุนคงท่ี                                                                                               70,241 
- ค่าเช่าที่ดิน (500 บาท/ไร่)                                                                          45,000 
- เครื่องสูบนํ้าและท่อพญานาค (อายุใช้งาน 10 ปี)                                                 12,000 
- เรือตัดหญ้า (อายุใช้งาน 4 ปี)                                                                        5,500 
- สวิงจับปลา (อายุใช้งาน 4 ปี)                                                                        1,350               
- มุ้งเขียวกันปลากระโดด (อายุใช้งาน 2 ปี)                                                           1,350              
- มุ้งเขียวกรองนํ้า                                                                                         440 
- ตาข่ายกันนก พร้อมเสาไม้ไผ่ (อายุใช้งาน 2 ปี)                                                      3,700 
- ค่าเสียโอกาส เงินลงทุน (ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1.3 %)                                             901 
 
ต้นทุนผันแปร 
- ค่าพันธ์ุปลาสลิด 400,000 ตัว (0.10 บาท/ตัว)                                                       40,000 
- ค่าพันธ์ุปลานิล 1,000 กก. (10 บาท/ กก.)                                                            10,000 
- ค่าพันธ์ุปลาย่ีสกเทศ 10,000 ตัว (0.50 บาท/ตัว)                                                      5,000 
- ค่าพันธ์ุปลาดุกอุย 200 กก. (80 บาท/กก.)                                                            16,000 
- ค่าอาหารหม ู128 กระสอบ (280 บาท/กระสอบ)                                                    35,840 
- นํ้ามันดีเซลสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า 1,800 ลติร (27 บาท/ลิตร)                                         48,600 
- ค่าแรงงานฟันหญ้า (400 บาท/คน/วัน) ปีละ 4 ครั้ง                                                  72,000 
- ค่าแรงงานจับปลา และค่าขนส่งปลาไปขายแพปลา                                                   70,000 
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1.3    %)                                            3,866 
 

ต้นทุนทัง้หมด  (= ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร)                                                      371,547 
รายได้ทั้งหมด  (= ผลผลิตปลา x ราคาขาย)                                                           869,471 
รายได้สุทธิ     (= รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผนัแปร)                                                    568,165 
กําไรสุทธิ       (= รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทัง้หมด)                                                    497,924 
ผลตอบแทนการลงทุน (= รายได้สุทธิ x 100 /ต้นทุนทั้งหมด)                                        153 % 

 
 
 



ตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาในอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ้ืนที่บ่อ 12 ไร่ ปล่อย
ลูกปลาสลิดขนาด 800 ตัว/กก. จํานวน 250,000 ตัว ใช้เวลาเลี้ยง 8-9 เดือน 

 
ผลผลิตและรายได้ (ข้อมูลจากการเลี้ยงในปี พ.ศ.2561-2562)  
 

 

ชนิด 
ผลผลิต 

(กก./บ่อ 12 ไร่) 
รายได้  

(บาท/บ่อ) 
ปลาสลิดขนาด 4-5 ตัว/กก.  
ปลาสลิดขนาด 8 ตัว/กก.             
ปลาสลิดแปรรูป 
ขายลูกปลา  

                46,000 
                    150  
                    500 
              250,000 ตัว 

               3,818,000 
                    7,500 
                 120,000 
                   30,000 

รวม                                                                      3,975,500 
 

ต้นทุนและผลตอบแทน                                                                        จํานวนเงิน (บาท) 
ต้นทุนคงท่ี                                                                                               15,296 
- เครื่องสูบนํ้า 115 แรงม้าและท่อ (อายุใช้งาน 10 ปี)                                                    5,600 
- สวิงจับปลา 20 ปาก (อายุใช้งาน 4 ปี)                                                              2,400               
- กระชังพักปลา   (อายุใช้งาน 2 ปี)                                                                   2,500               
- ที่ใส่อาหาร 300 อัน                                                                                   4,600 
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1.3  %)                                                 196 
ต้นทุนผันแปร                                                                                        2,500,702 
- ค่าอาหารปลาวัยอ่อน 20 กระสอบ (700 บาท/กระสอบขนาด 10 กก.)                            14,000 
- ค่าอาหารเมด็ (โปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์) 4,772 กระสอบ (500 บาท/กระสอบ)                 2,386,000 
- ค่าไฟฟ้าสําหรับสูบนํ้า                                                                                       7,150 
- นํ้ามันดีเซลสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า 60 ลิตร (27 บาท/ลิตร)                                               1,620 
- ค่าแรงงานฟันหญ้า                                                                                           7,500 
- ค่าอาหารเลีย้งแรงงานจับปลา                                                                             40,000 
- ค่าแรงขุดคูนํ้า                                                                                                 2,500 
- ค่าปูนขาวสําหรับตากบ่อ  12 กระสอบ (120 บาท/กระสอบ)                                          1,440  
- ค่าจ้างแรงงานช่ังนํ้าหนักปลา 12 คน                                                                      8,400         
- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1.3    %)                                            32,091 
 

ต้นทุนทัง้หมด  (= ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร)                                                     2,515,998 



ต้นทุนการผลติ(บาท/กก.)   (ต้นทุนทั้งหมด/ผลผลิต)                                                 53.97       
รายได้ทั้งหมด  = (ผลผลิตปลา x ราคาขาย) + ขายลูกปลา + ขายปลาแปรรูป                 3,975,500        
รายได้สุทธิ     (= รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผนัแปร)                                                  1,474,798 
กําไรสุทธิ       (= รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทัง้หมด)                                                  1,459,502 
ผลตอบแทนการลงทุน (= รายได้สุทธิ x 100 /ต้นทุนทั้งหมด)                                        58.6 % 

การแปรรูปปลาสลิด 
1. การแปรรูปปลาสลิดที่อําเภอบ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร 

นําปลาสลิดมาขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้ออก จากน้ันล้างนํ้าทําความสะอาดแล้วแช่ในนํ้าเกลือ 
(เกลือ 7 กก./ปลา 100 กก.) ผสมนํ้าแข็ง แช่ในถัง 3 วันจึงนําไปตากแดดในโรงเรือนสําหรับตากปลาสลิด 
ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับแดด) หลังจากน้ันจึงนํามาบรรจุถุง แล้วแช่ในตู้แช่แข็งเพ่ือรอจําหน่าย  

 
 
 
 

 
 
 

การขอดเกลด็ควักไส้ปลาสลิด 

การตากปลาสลดิ 

ในโรงเร ือน 



 
2. การแปรรูปปลาสลิดที่ จังหวัดสมุทรปราการ 

2.1 ปลาแดดเดียว 
ใช้ปลาขนาด 8 ตัว/กก.ขอดเกล็ดควักไส้ออก (ใช้ปลาที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้วก็ได้) ล้างนํ้า คลุก

กับเกลือและน้ําแข็ง (ปลา 10 กก. + เกลือ 2 กก. + นํ้าแข็ง 5 กก.) แช่นาน 10 นาที  เอาปลาที่คลุกเกลือแล้ว
ไปใส่ในถังเก็บความเย็น เติมนํ้าลงไปให้ท่วมตัวปลา รอดูว่ามีเกล็ดเกลือขึ้นที่ผิวนํ้าหรือไม่ ถ้ามีเกล็ดเกลือขึ้นก็
เอาไปตากแดดได้เลย แต่ถ้าไม่มีเกล็ดเกลือขึ้นก็เติมเกลืออีก 1 กก./ปลา 10 กก. แช่ทิ้งไว้อีก 1 คืน เช้า
วันรุ่งขึ้นจึงนําไปตากแดด 1 วัน จึงนําไปขาย  

2.2 ปลาหอม 
ใช้ปลาสลิดสดขนาด 8 ตัว/กก. (ไม่ผ่านการแช่แข็ง) ขอดเกล็ดตัดหัวควักไส้ ไม่ต้องล้างนํ้า 

จากน้ันนําไปคลุกเกลือ (ปลา 10 กก. + เกลือ 2 กก.) นาน 10 นาที แล้วใส่ในตะกร้าที่มีรูที่ก้นแล้วรองด้วย
กะละมังอีกที ทิ้งไว้ 1 คืน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงเอาปลาในตะกร้าผสมกับนํ้าในกะละมังและเติมนํ้าลงในกะละมังจน
นํ้าท่วมตัวปลาคลุกเข้าด้วยกันแล้วแช่ต่ออีก 2 ช่ัวโมง รอจนกว่าปลาจะลอยข้ึนมา จากน้ันนําไปตากแดด 2 
แดด ( 2 วัน)  

หมายเหตุ การตากปลาสลิดที่จังหวัดสมุทรปราการไม่นิยมใช้โรงเรือนเหมือนจังหวัดสมุทรสาคร
ระยะเวลาตากแห้ง ต้ังแต่แดดเร่ิมขึ้นถึงเวลาประมาณ 11.00 น.ให้กลับข้างจนถึงเวลาประมาณ 15.00 น. หรือ 
3 โมงเย็น จึงเก็บเรียงลงเข่งให้ดี ลักษณะน้ีเรียกว่า “ปลาแดดเดียว” ซึ่งเน้ือจะนุ่ม ถ้าต้องการปลาแห้งกว่าน้ี
ตากจนถึงเย็น แล้วใช้พลาสติกคลุมไว้ตลอดคืน รุ่งเช้าเอาผ้าพลาสติกออก ตากต่อจนถึงเย็นโดยกลับปลาใน
ตอนกลางวันเช่นเดิม ปลาชนิดน้ีเรียกว่า “ปลาสองแดด” เน้ือจะแห้งแข็ง เวลาทอดกรอบจะเค้ียวได้เกือบ
ทั้งตัว 

 
 

ปลาสลดิแปรรูปทบีรรจุในถุงพลาสตกิ 

แล้วนาํมาแช่แขง็รอการจาํหน่าย 



 
 

โรค 
ปลาสลิดไม่ค่อยจะเกิดโรคร้ายแรง หากนํ้าในบ่อเสียจะสังเกตเห็นปลาขึ้นมาหายใจบนผิวนํ้า เพราะ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้ําไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขก็คือ ถ่ายนํ้าเก่าออกและระบายน้ําใหม่เข้าหรือย้ายปลาไปไว้ในบ่อ
อ่ืน โดยเฉพาะหากเกิดเห็บปลา ซึ่งมีลักษณะตัวแบน สีนํ้าตาลใสเกาะติดตามตัวปลามาดูดเลือดของปลากิน 
การเจริญเติบโตของปลาชะงักลง ทําให้ปลาผอม กําจัดโดยการระบายนํ้าสะอาดเข้าบ่อมาก ๆ ตัวเห็บก็จะ
หายไป 

การป้องกันโรคระบาดอีกประการหน่ึงก็คือ ปลาที่จะนํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ ถ้าปรากฏว่ามีบาดแผล ไม่
ควรนําลงไปเลี้ยงรวมกันในบ่อเพราะปลาที่เป็นแผลจะเป็นโรคและติดต่อไปถึงปลาตัวอ่ืนได้ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบางพ้ืนที่เลี้ยงปลาสลิดด้วยความหนาแน่นค่อนข้างสูงจึงเริ่มจะพบว่ามีความ
เสียหายจากปลาเป็นโรคบ้าง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ดังน้ันเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงด้วยความ
หนาแน่นสูงจึงใช้เครื่องตีนํ้าช่วยในเวลากลางคืน  แต่ถ้ําไม่ใช้เครื่องตีนํ้าก็ต้องหม่ันเติมนํ้าลงบ่ออย่างสมํ่าเสมอ
เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าในบ่อให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของปลาสลิด 

การป้องกันและกําจัดศัตรู 
ศัตรูของปลาสลิด มีหลายประเภท เช่น นกกินปลา เช่น นกกระเต็น นกกระยาง นกกานํ้า และเหยี่ยว 

สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู เต่า ตะพาบนํ้า สัตว์ครึ่งบกคร่ึงนํ้า เช่น กบ เขียด  ปลากินเน้ือ เช่น ปลาช่อน ปลาไหล 
จะมากินปลาสลิดขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ส่วนปลากริม ปลากัด ปลาหัวตะกั่ว ปลาหมอ มวนวน แมงดาสวน 
จะกินไข่ปลาและลูกปลาวัยอ่อน 

การป้องกันศัตรูวิธีหน่ึงคือการใช้มุ้งเขียวกรองนํ้าก่อนปล่อยลงบ่อเพ่ือศัตรูปลาที่มากับนํ้าได้ ส่วนการ
ป้องกันและกําจัดพวกสัตว์เลื้อยคลาน โดยทํารั้วล้อมรอบเป็นการป้องกันที่ดี ส่วนสัตว์จําพวกนกต้องทําเพิง
คลุมแป้นอาหาร เพ่ือป้องกันนกโฉบปลาในขณะที่ปลากินอาหารอยู่เป็นกลุ่ม เกษตรกรบางรายใช้ปะทัดจุดไล่
นกซึ่งก็ใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะในช่วงที่ปลายังเล็ก 
 

การตากปลาสลดิของจังหวัดสมุทรปราการ  



แนวโน้มในอนาคต 
ปัจจุบันการเลี้ยงมีการเลี้ยงปลาสลิดในบางพื้นที่ลดลง เช่นในจังหวัดสมุทรปราการเน่ืองจาก

ผลกระทบจากน้ําแล้งและผลผลิตตํ่า ตลอดจนใช้เวลาเลี้ยงนาน เกษตรกรยางส่วนจึงหันไปเลี้ยงสัตว์นํ้าชนิดอ่ืน
ที่ใช้เวลาเลี้ยงสั้นกว่า ได้ผลผลิตสูงกว่าและได้กําไรมากขึ้น เช่นการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว หรือเลี้ยงกุ้งขาว
ร่วมกับกุ้งก้ามกราม เป็นต้น แต่ก็มีเกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอ่ืนดัง
ได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้ผลผลิตปลาโดยรวมสูงขึ้นและมีรายได้มากขึ้น  สําหรับในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งมีผลผลิตสูงเช่นที่
จังหวัดสมุทรสาคร ทําให้ราคาปลาสลิดตกตํ่าในบางช่วง ดังน้ันจึงต้องควบคุมพ้ืนที่การเลี้ยงไม่ให้ขยายตัวมาก
เกินไปเพราะจะส่งผลกระทบต่อราคาปลาในอนาคตได้ ยกเว้นในกรณีที่การส่งปลาสลิดแปรรูปออกไปขายใน
ตลาดต่างๆประเทศประสบความสําเร็จก็อาจขยายพ้ืนที่เลี้ยงได้มากขึ้น    
 


