ปลาหมอสีคางดํา (Blackchin tilapia)
Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852
ชัยวุฒิ สุดทองคง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร)
ปลาหมอสี ค างดํ า
หรือ Blackchin tilapia จะ
เ ห็ น ไ ด ว า ป ล า ช นิ ด นี้ มี
ลักษณะภายนอก คลายคลึง
กับปลาหมอเทศ โดยเฉพาะ
ในปลาระยะวั ย อ อ น เมื่ อโต
เต็มวัยจะสังเกตไดชัดขึ้นปลา
ห ม อ สี ค า ง ดํ า จั ด อ ยู ใ น
ครอบครัว Cichlidae เชนเดียวกับปลาหมอเทศ ปลาชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา พบแพรกระจาย
ตลอดแนวชายฝงจนถึงแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ แพรกระจายในบริเวณชายฝงตลอดแอฟริกาตะวันตกเฉียง
เหนือ เชน ไนจีเรีย คาเมรูน เซเนกัล ไอวอรี่โคสต กินี ไลบีเรีย โตโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เบนิน
แกมเบีย กินี บิสเซา สาธารณรัฐคองโกมอริเตเนีย กานา และเซียรราลีโอน เปนตน ปจจุบันมีการนําเขาพันธุ
ปลาหมอสีคางดําในหลายประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะในประเทศไทย มีรายงานการนําเขามา
ตั้งแต ป 2553
ปลาหมอสีคางดํา สวนใหญพบอาศัยอยูบริเวณปากแมน้ําที่เปนน้ํากรอย ปาชายเลน สามารถทนความ
เค็มไดสูงและทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวงกวาง นอกจากนี้ยังพบปลาชนิดนี้ในพื้นที่น้ําจืด แมน้ํา
และทะเลสาบน้ําจืด ในบริเวณที่มีกระแสน้ําไมไหลแรง จากการทดสอบเบื้องตน พบวาลูกปลาหมอสีคางดํา
ขนาด 1.5 – 2.5 เซนติเมตร สามารถทนตอการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันจากน้ําจืด 0 ppt จนถึง
ความเค็ม 30 ppt และสามารถปรับตัวและเริ่มกิน
อาหารไดใน 1 ชั่วโมง ปลาหมอสีคางดําเมื่อมีขนาดโต
เต็มวัย อาจมีขนาดลําตัวยาวถึง 8 นิ้ว หรือมากกวา การ
จําแนกเพศของหมอสีคางดําจากภายนอกไมชัดเจน เมื่อ
โตเต็มวัย ปลาหมอสีคางดําเพศผูจะมีสีดําบริเวณหัวและ
บริเวณแผนปดเหงือกมากกวาเพศเมีย เมื่อถึงระยะชวง

ระยะเวลาจับคูผสมพันธุ จะเขามาในเขตน้ําตื้น ปลาเพศเมียทําหนาที่ขุดหลุมสรางรัง เพศผูทําหนาที่กระตุนให
เมียการเพศเมียไข และผสมกับน้ําเชื้อภายนอก ปลาหมอสีคางดําสมบูรณเพศและวางไขไดรวดเร็ว แมปลา
1 ตัว สามารถใหไขไดประมาณ 150 – 300 ฟอง การฟกไข และดูแลตัวออนในปากโดยปลาเพศผู โดยไขจะ
ใชเวลาฟกประมาณ 4- 6 วัน และพอปลาจะดูแลลูกปลา โดยการอมไวในปากนาน ประมาณ 2-3 สัปดาห

อาหาร ปลาหมอสีคางดํา เปนปลาที่กินทั้งพืช และสัตว แพลงกตอน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา รวมถึง
ซากของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้จากการสอบถามและทดลองในหองปฏิบัติของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร) พบวาปลาหมอสีคางดํา ชอบกินกุงทะเล โดยเฉพาะกุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม
และกุงแชบวย รวมถึงลูกปลาวัยออน จากการตรวจสอบความยาวของลําไสปลา พบวามีความยาวมากกวา 4
เทาของความยาวลําตัวปลา โดยมีระบบการยอยอาหารที่ดี สามารถยอยกุงไดภายในระยะเวลาไมถึง 30 นาที ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปลาหมอสีคางดํา มีความตองการอาหารอยูแทบตลอดเวลา ประกอบกับนิสัยของปลาที่
คอนขางดุราย เมื่อเทียบกับปลาหมอเทศ

การปองกันการแพรกระจายของปลาหมอสีคางดําเขามาในบอเลี้ยงสัตวน้ํา
1. การเตรียมบอ ตากบอใหแหงสนิท
2. กรองน้ําดวยถุงกรองหรือใชคลอรีน เพื่อทําลายไขของปลา และลูกปลา
3. ใชกากชาเพื่อฆาปลาในบอ กอนการเลี้ยงสัตวน้ํา
การลดผลกระทบของปลาหมอสีคางดําในบอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ แบบกึ่งพัฒนา
1. กรองน้ํา ที่นําเขาบอดวยถุงกรอง หรืออวนตาถี่
2. กําจัดปลาที่หลุดรอดเขามาดวยกากชา
3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุงทะเล ในชวงที่ยังไมสามารถควบคุมหรือปองกันปลาหมอสีคางดําไมใหหลุดรอด
เขามาในบอได
4. เลี้ยงปลากะพงขาวทดแทน การเลี้ยงกุงทะเล 1 – 3 รอบ หรือจนกวาไมมีการแพรกระจายของปลา
หมอสีคางดําในพื้นที่หรือในบอ โดยปลอยปลากะพงขาวขนาด 2-4 นิ้ว กรณีปลากะพงขาวมีขนาดเล็ก
ใหอนุบาลใหมีขนาด 3-4 นิ้ว ในกะชัง กอนปลอยปลาสูในบอ ควรอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยปลา
หมอสีคางดําสดสับ) เพื่อใหปลากะพงขาวคุนเคยกับการกินเนื้อปลาหมอสีคางดํา เพื่อใหปลากะพงขาว
กินลูกปลาหมอสีคางดําวัยออน โดยปลากะพงขาวสามารถกินปลาหมอสีคางดําที่มีขนาดเล็กกวา
ปากปลากะพงได ชวยลดตนทุนคาอาหารปลากะพงขาว

ขนาดของปลาหมอสีคางดําในกระเพาะอาหารปลากะพงขาว

ปลากะพงขาวสามารถกินเหยื่อหรือปลาหมอสีคางดํา ที่มีขนาดเล็กกวาความกวางของปาก
5. เลี้ยงปูทะเลในบอ โดยใชปลาหมอสีคางดําเปนอาหารของปู จับปลาที่มีขนาดใหญโดยใชแหหรืออวน
แลห รือตัด ปลาเปน ชิ้น ขนาด 1-2 นิ้ว ใสย อ ถาดหรือวางอาหาร หรือสาดในพื้น ที่เ ลี้ย งปู โดยใช
ปลา 1-2 ชิ้นตอปูทะเล 1 ตัว ปลาสวนที่เหลือ สามารถเก็บไวได โดยแชแข็ง หรือหมักโดยใชเกลือ 10
เปอรเซ็นต ตอน้ําหนักปลาที่ตองการหมัก

ปญหาของปลาหมอสีคางดําที่แพรกระจายในแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา โดยตองอาศัยพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติมากขึ้น ทั้งจากพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติลดลง และ
เสี่ยงตอปลาหมอสีคางดําที่จะหลุดรอดเขามา ทําใหตนทุนของเกษตรกรสูงมากขึ้นทั้งการกรองน้ํา
การใชกากชา รวมถึงตองซื้อพันธุสัตวน้ํามาปลอยทดแทน และอาจตองซื้ออาหารมาเสริมเพื่อทดแทน
อาหารที่เคยไดรับจากธรรมชาติจากการเปดน้ําเขาออก

แนวทางการลดจํานวนปลาหมอสีคางดําในแหลงน้ําธรรมชาติ
1. การกําจัดปลาหมอสีคางดําในธรรมชาติ ที่เขาไปรุกรานสัตวน้ําทองถิ่นดวยวิธีการ และมาตรการตางๆ
ตองใชความรวมมือหลายฝายและงบประมาณที่สูง เนื่องจากปลาชนิดนี้กินอาหารไดแทบทุกชนิด
ขยายพั น ธุ เ พิ่ ม จํ า นวนอย า งรวดเร็ ว ทนต อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ มที่ รุ น แรงได ดี
โดยเฉพาะความเค็ม จากการที่ปลาหมอสีคางดํา หลุดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติมานาน จากการสังเกต
พบปลาบางตัวมีลักษณะคลายลูกผสมระหวางปลาหมอเทศและปลาหมอสีคางดํา ดังนั้นการศึกษา
วิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุปลาจึงมีความเปนไปได เพื่อลดความดุราย ลดการเปนผูลา และเพิ่มคุณคาทาง
อาหาร รวมถึงคุณภาพของเนื้อปลา การแปรรูป เพื่อใหตลาดมีความตองการและมีราคาสูงขึ้น เพื่อให
เกิดการใชประโยชนของปลาเปนการลดจํานวนปลาในธรรมชาติทางหนึ่ง
2. การปลอยปลากิ นเนื้ อ เช น ปลากะพงขาว ลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ควรทําดว ยความระมัดระวัง
เพราะปลากะพงขาว อาจเลือกกินสัตวน้ําหรือปลาชนิดอื่นๆ ที่จับกินไดงาย จากในแหลงน้ําธรรมชาติ
กอนที่จะเลือกจับกินปลาหมอสีคางดํา และปลาหมอสีคางดําวัยออนก็หลบอยูในปากของพอปลา ทํา
ใหยากที่ปลากะพงขาวจะจับกินไดโดยงาย ซึ่งแตกตางจากหมอสีคางดําที่พบในบอ ที่มักจะพบปลา
หมอสีคางดําจํานวนมาก เมื่อปลอยปลากะพงขาวลงไปปลอยในบอ ปลากะพงขาวจึงจําเปนที่จะตอง
กินปลาหมอสีคางดํา เพราะไมมีปลาเหยื่อหรือสัตวน้ําชนิดอื่นใหกิน ดังนั้นการปลอยปลากะพงขาวลง
ไปในแหลงน้ําธรรมชาติ ตองมีการตรวจสอบใหมั่นใจกอนวาแหลงน้ํานั้นถูกปลาหมอสีคางดําบุกรุก
จนแทบไมมีสัตวน้ําชนิดอื่นอยูเลย จึงเหมาะสมที่จะปลอยปลากะพงขาวลงไปเพื่อควบคุมปริมาณปลา
หมอสีคางดํา
3. การกําจัดปลาหมอสีคางดําออกจากบอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ และแหลงน้ําธรรมชาติยังมีความ
ยุงยากและอาจไมไดผลดีเพราะปลาชนิดนี้สืบพันธุและโตเร็ว การศึกษาวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน
และเพิ่มมูลคา เปนแนวทางที่ดีในการควบคุมประชากรของปลาหมอสีคางดําไมใหแพรกระจายไปยัง
พื้นที่อื่นโดยปราศจากการควบคุม จนเปนอันตรายตอสัตวน้ําทองถิ่น
4. เปนบทเรียนที่สําคัญ ของการนําสัตวน้ําตางถิ่นเขามาเลี้ยงในประเทศไทยโดยขาดการรับผิดชอบและ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

คณะทํางาน ชัยวุฒิ สุดทองคง ชมพู สามหวย และจีรวรรณ ศรีทองชื่น (24 กรกฎาคม 2560)

