ปลาหมอคางดํา (Blackchin tilapia)
Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852
ชัยวุฒิ สุดทองคง
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร)
ป ล า ห ม อ ค า ง ดํ า
หรื อที่รู จั กกั น ในชื่ อของปลา
หม อสี คา งดํ า (Blackchin
tilapia) จะเห็ น ไดว า ปลา
ชนิ ด นี้ มี ลั ก ษณะภายนอก
คล า ยคลึ ง กั บ ปลาหมอเทศ
โดยเฉพาะในปลาระยะวั ย
ออน เมื่อโตเต็มวัยจะสังเกต
ไดชัดขึ้นปลาหมอคางดํา จัดอยูในครอบครัว Cichlidae เชนเดียวกับปลาหมอเทศ ปลาชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดใน
ทวีปแอฟริกา พบแพรกระจายตลอดแนวชายฝงจนถึงแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ แพรกระจายในบริเวณ
ชายฝงตลอดแอฟริ กาตะวัน ตกเฉีย งเหนือ เช น ไนจี เรีย คาเมรูน เซเนกัล ไอวอรี่ โคสต กินี ไลบี เรี ย โตโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เบนิน แกมเบีย กินี บิสเซา สาธารณรัฐคองโกมอริเตเนีย กานา และเซียรราลี
โอน เปนตน ปจจุบันมีการนําเขาพันธุปลาหมอคางดําในหลายประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย มีรายงานการนําเขามาตั้งแต ป 2553
ปลาหมอคางดํา สวนใหญพบอาศัย อยูบริเวณปากแมน้ําที่ เปนน้ํากรอย ปาชายเลน จนถึงบริเวณ
ชายฝงทะเล สามารถทนความเค็มไดสูงและทนตอการเปลี่ยนแปลงความเค็มในชวงกวาง นอกจากนี้ยังพบปลา
ชนิดนี้ในพื้นที่น้ําจืด แมน้ํา และทะเลสาบน้ําจืด ในบริเวณที่มีกระแสน้ําไมไหลแรง
จากการทดสอบเบื้องตน พบวาลูกปลาหมอคางดําขนาด 1.5 – 2.5 เซนติเมตร สามารถทนตอการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มฉับพลันจากน้ําจืด 0 ppt จนถึงความเค็ม 30 ppt และสามารถปรับตัวและเริ่มกิน
อาหารไดใน 1 ชั่วโมง แตที่ระดับความเค็มตั้งแต 35 ppt ลูกปลาหมอคางดําจะตายภายใน 30 นาที เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มโดยฉับพลัน อยางไรก็ตามถาปรับเพิ่มความเค็มอยางชาๆ ลูกปลาหมอคางดํา อาจอาศัย
ไดในน้ําที่มีความเค็มสูงกวา 40 ppt

ปลาหมอคางดําเมื่อมีขนาดโตเต็มวัย อาจมีขนาดลําตัวยาวถึง 8 นิ้ว หรือมากกวา การจําแนกเพศของ
หมอคางดําจากภายนอกไมชัดเจน เมื่อโตเต็มวัย ปลาหมอคางดําเพศผูจะมีสีดําบริเวณหัวและบริเวณแผนปด
เหงือกมากกวาเพศเมีย

ปลาชนิดนี้สามารถผสมพันธุวางไขไดตลอดทั้งป จากการสังเกตที่พบลูกปลาขนาดเล็กไดทั้งป โดยกิจกรรมการ
ผสมพันธุอาจจะลดลงในชวงที่มีฝนตกหนัก มีกระแสน้ําแรงและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมรวดเร็ว โดย
เมื่อถึงระยะชวงระยะเวลาจับคูผสมพันธุ จะเขามาในเขตน้ําตื้น ปลาเพศเมียทําหนาที่ขุดหลุมสรางรัง เพศผูทํา
หนาที่กระตุนใหปลาเพศเมียวางไข และผสมกับน้ําเชื้อภายนอก ปลาหมอคางดําสมบูรณเพศและวางไขได
รวดเร็ว แมปลา 1 ตัว สามารถใหไขไดประมาณ 50 – 300 ฟอง หรือมากกวาโดยขึ้นกับขนาดของแมปลา

การฟกไข และดูแลตัวออนในปากโดยปลาเพศผู โดยไขจะใชเวลาฟกประมาณ 4- 6 วัน และพอปลาจะดูแล
ลูกปลา โดยการอมไวในปากนาน ประมาณ 2-3 สัปดาห

อาหาร ปลาหมอคางดํา เปนปลาที่กินทั้งพืช และสัตว แพลงกตอน ลูกปลา ลูกหอยสองฝา รวมถึง
ซากของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้จากการสอบถามและทดลองในหองปฏิบัติของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง เขต2 (สมุทรสาคร) พบวาปลาหมอคางดํา ชอบกินลูกกุงทะเล โดยเฉพาะกุงกุลาดํา กุงขาวแวนนา
ไม และกุงแชบวย รวมถึงลูกปลาวัยออน จากการตรวจสอบความยาวของลําไสปลา พบวามีความยาวมากกวา 4
เทาของความยาวลําตัวปลา โดยมีระบบการยอยอาหารที่ดี สามารถยอยกุงไดภายในระยะเวลาไมถึง 30 นาที ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปลาหมอคางดํา มีความตองการอาหารอยูแทบตลอดเวลา ประกอบกับนิสัยของปลาที่
คอนขางดุราย เมื่อเทียบกับปลาหมอเทศ

การปองกันการแพรกระจายของปลาหมอคางดําเขามาในบอเลี้ยงสัตวน้ํา
1. การเตรียมบอ ตากบอใหแหงสนิท
2. กรองน้ําดวยถุงกรองหรือใชคลอรีน เพื่อทําลายไขของปลา และลูกปลา
3. ใชกากชาเพื่อฆาปลาในบอ กอนการเลี้ยงสัตวน้ํา
การลดผลกระทบของปลาหมอคางดําในบอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ แบบกึ่งพัฒนา
1. กรองน้ํา ที่นําเขาบอดวยถุงกรอง หรืออวนตาถี่
2. กําจัดปลาที่หลุดรอดเขามาดวยกากชา
3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุงทะเล ในชวงที่ยังไมสามารถควบคุมหรือปองกันปลาหมอคางดําไมใหหลุดรอด
เขามาในบอได
4. เลี้ยงปลากะพงขาวทดแทน การเลี้ยงกุงทะเล 1 – 3 รอบ หรือจนกวาไมมีการแพรกระจายของปลา
หมอคางดําในพื้นที่หรือในบอ โดยปลอยปลากะพงขาวขนาด 2-4 นิ้ว กรณีปลากะพงขาวมีขนาดเล็ก
ใหอนุบาลใหมีขนาด 3-4 นิ้ว ในกะชัง กอนปลอยปลาสูในบอ ควรอนุบาลลูกปลากะพงขาวดวยปลา
หมอคางดําสดสับ) เพื่อใหปลากะพงขาวคุนเคยกับการกินเนื้อปลาหมอคางดํา เพื่อใหปลากะพงขาวกิน
ลูกปลาหมอคางดํา วัย ออน โดยปลากะพงขาวสามารถกิน ปลาหมอคางดําที่มีข นาดเล็ก กวาปาก
ปลากะพงได ชวยลดตนทุนคาอาหารปลากะพงขาว

ขนาดของปลาหมอคางดําในกระเพาะอาหารปลากะพงขาว

ปลากะพงขาวสามารถกินเหยื่อหรือปลาหมอคางดํา ที่มีขนาดเล็กกวาความกวางของปาก

5. เลี้ยงปูทะเลในบอ โดยใชปลาหมอคางดําเปนอาหารของปู 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

ป ญ หาของปลาหมอคางดํ า ที่แ พรกระจายในแหลงน้ํา ธรรมชาติ ทําให สัตวน้ํ าทองถิ่น ใน
ธรรมชาติลดลง จากการบุกรุกเขายึดครองพื้นที่ และตกเปนเหยื่อของปลาหมอคางดํา โดยเฉพาะสัตว
น้ําทองถิ่นวัยออน และวัยรุน เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําที่จําเปนตองอาศัยพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติ
ประสบปญหาสัตวน้ําเขาบอลดลง อันเนื่องจากจากพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติลดลง และเสี่ยงตอปลา
หมอคางดําที่จะหลุดรอดเขามา ทําใหตนทุนของเกษตรกรสูงมากขึ้นทั้งการกรองน้ํา การใชกากชา
รวมถึงตองซื้อพันธุสัตวน้ํามาปลอยทดแทน และอาจตองซื้ออาหารมาเสริมเพื่อทดแทนอาหารที่เคย
ไดรับจากธรรมชาติจากการเปดน้ําเขาออก นอกจากนี้ในอนาคตถาไมสามารถควบคุมจํานวนปลาหมอ
คางดําได อาจแพรกระจายไปสูแหลงน้ําจืดและชายฝงมากขึ้น สรางผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ําใน
ทองถิ่น และกระทบตอการทําประมงในอนาคต

แนวทางการลดจํานวนปลาหมอคางดําในแหลงน้ําธรรมชาติ
1. การกําจัดปลาหมอคางดําในธรรมชาติ ที่เขาไปรุกรานสัตวน้ําทองถิ่นดวยวิธีการ และมาตรการตางๆ
ตองใชความรวมมือหลายฝายและงบประมาณที่สูง ไมวาจะเปนการออกกฎหมายหรือระเบียบหาม
เพาะพัน ธุ หรื อเลี้ย งปลาชนิด นี้ แตจ ากการที่ป ลาหมอคางดํา หลุดลงสูแหลงน้ําธรรมชาติมานาน
รวมถึ ง ปลาชนิ ด นี้ กิ น อาหารได แ ทบทุ ก ชนิ ด ขยายพั น ธุ เ พิ่ ม จํ า นวนอย า งรวดเร็ ว ทนต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่รุนแรงไดดี โดยเฉพาะความเค็ม การกําจัดใหหมดไปจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติคงทําไดยาก ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อกําจัดปลาชนิดนี้ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
และทําในระบบปดเพื่อปองกันการหลุดรอด ศึกษาการแปรรูปหรือการนําไปใชประโยชนในดานอื่นๆ
เพื่อใหตลาดมีความตองการและมีราคาเปนการลดจํานวนปลาชนิดนี้ในธรรมชาติทางหนึ่ง แตอยางไร
ก็ตามไมควรนําปลาชนิดนี้หรือปลาลูกผสม นําไปปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ หรือเลี้ยงในบอธรรมชาติ
ที่ไมสามารถปองกันปลาไมใหหลุดรอดสูแหลงน้ําธรรมชาติได
2. การปลอยปลากิ นเนื้ อ เช น ปลากะพงขาว ลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ควรทําดว ยความระมัดระวัง
เพราะปลากะพงขาว อาจเลือกกินสัตวน้ําหรือปลาชนิดอื่นๆ ที่จับกินไดงายจากในแหลงน้ําธรรมชาติ
กอนที่จะเลือกจับกินปลาหมอคางดํา และปลาหมอคางดําวัยออนก็หลบอยูในปากของพอปลา ทําให
ยากที่ปลากะพงขาวจะจับกินไดโดยงาย ซึ่งแตกตางจากหมอคางดําที่พบในบอ ที่มักจะพบปลาหมอ
คางดําจํานวนมาก เมื่อปลอยปลากะพงขาวลงไปปลอยในบอ ปลากะพงขาวจึงจําเปนที่จะตองกินปลา
หมอคางดํา เพราะไมมีปลาเหยื่อหรือสัตวน้ําชนิดอื่นใหกิน ดังนั้นการปลอยปลากะพงขาวลงไปใน
แหลงน้ําธรรมชาติ ตองมีการตรวจสอบใหมั่นใจกอนวาแหลงน้ํานั้นถูกปลาหมอคางดําบุกรุก จนแทบ
ไมมีสัตวน้ําชนิดอื่นอยูเลย จึงเหมาะสมที่จะปลอยปลากะพงขาวลงไปเพื่อควบคุมปริมาณปลาหมอ
คางดํา อยางไรก็ตามแหลงขยายพันธุปลาหมอคางดําตามธรรมชาติ สังเกตไดจากลักษณะการจับคูขุด
หลุมสรางรัง ทําใหปลาชอบผสมพันธุวางไขในพื้นที่ ที่กระแสน้ําไมไหลแรง เชน ภายในบอเลี้ยงสัตว
น้ําแบบธรรมชาติ การใชปลากะพงขาวเพื่อควบคุมประชากรปลาหมอคางดําในบอก็ชวยลดจํานวน
ปลาหมอคางดําในธรรมชาติไดอีกทางหนึ่ง
3. การใชเครื่องมือประมงในการดักจับ สามารถชวยลดจํานวนของปลาหมอสีในพื้นที่ที่มีประชากรปลา

หมอสีจํานวนมากได แตอยางไรก็ตามคงไมสามารถกําจัดไดหมด การกําจัดปลาหมอคางดําออกจาก
บอเลี้ยงสัตวน้ําแบบธรรมชาติ และแหลงน้ําธรรมชาติยังมีความยุงยากและอาจไมไดผลดีเพราะปลา
ชนิดนี้สืบพันธุและโตเร็ว
4. เปนบทเรียนที่สําคัญ ของการนําสัตวน้ําตางถิ่นเขามาเลี้ยงในประเทศไทยโดยขาดการรับผิดชอบและ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
การแพรกระจายของปลาหมอคางดํา ยังอยูในพื้นที่จํากัด เนื่องจากปลาชนิดนี้ไมชอบการจับ
คูผสมพันธุในแหลงที่มีกระแสน้ําไหลแรง การที่จะแพรกระจายผานทางลําน้ํา แมน้ําจึงพบไมมาก แต

จะแพรขยายอยางรวดเร็วถามีการนําพันธุปลาไปปลอยในพื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีกฎระเบียบ มาตรการ
เขามาควบคุมอยางเรงดวน เพื่อปองกันไมใหนําปลาชนิดนี้ไปสูแหลงน้ําอื่น

ความเสี่ยงของการเปนพาหะนําโรค ยังคงเปนสวนหนึ่งที่จําเปนตองเฝาระวัง เนื่องจากปลาชนิดนี้กิน
อาหารไดแทบทุกประเภท และมีความแข็งแรง ทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดี อาจเปนพาหะนํา
เชื้อกอโรคไปสูสัตวน้ําทองถิ่นได
คณะทํางาน ชัยวุฒิ สุดทองคง ชมพู สามหวย และจีรวรรณ ศรีทองชื่น (24 กรกฎาคม 2560)

