การเพาะเลี้ยงปลาหมอเทศ
รวบรวมโดย
นางสาวนภารัตน ประไพวงศ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 2 สมุทรสาคร
ประวัติความเปนมา
เปนปลาที่อยูในกลุมปลาทิลาเปย 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) ถิ่นที่อยูอาศัยดั้งเดิมอยูในแถบประเทศแอฟริกาใต ทั้งในแหลงน้ําจืดและน้ํากรอย 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
สระน้ําพระที่นั่ งอั มพรสถาน หลังจากทรงทดลองเลี้ย งด วยพระองคเ องได ผล และทรงเห็น วาเป นปลาที่ เลี้ ยงงาย
ขยายพันธุไดเร็วทันความตองการบริโภคในยุคขาวยากหมากแพง ดังนั้นในป 2496 จึงทรงพระราชทานพันธุปลาหมอ
เทศแกกํานัน ผูใหญบานทั่วประเทศใหนําไปเลี้ยงขยายพันธุเพื่อทําการแจกจายใหแกเกษตรกร (กรมประมง, 2553)
นับจากนั้นเปนตนมาปลาหมอเทศที่มีถิ่นกําเนิดจากทวีปแอฟริกา ซึ่งเปน “ปลาพันธุแรก” ที่ทรงพระราชทานใหคน
ไทยก็เปนที่รูจักของคนไทยโดยทั่วไป
ลักษณะโดยทั่วไป
หัว มี ข นาดใหญ ปากค อนข า งยาวกว า ง ขากรรไกรล างยาวกว า ขากรรไกรบน ลํ า ตั ว แบนข า งและกว า ง
ดานหลังมีสีเทาปนดํา ลําตัวมีน้ําตาลออนไปจนถึงสีเขียวหรือเหลืองเขม ทองมีสีเหลืองจางๆ อาจมีแถบสีจางๆ บน
ลําตัว โดยสีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม ครีบหลังสวนหนาเปนหนามแข็งสวนหลังยาว ตัวผูมีขนาดใหญมีสี
เทาปนดํา ตัวเมียเล็กกวาและมีสีซีดจางกวา ปลาหมอเทศเต็มวัยอาจมีความยาวไดถึง 35 เซนติเมตร หนักประมาณ
1.13 กิโลกรัม และอาจมีอายุไดถึง 11 ป
อาหาร
เปนปลาที่กินไดทั้งพืช สัตว ซากพืช ซากสัตว ไดอะตอม สัตวไมมีกระดูกสันหลัง แมลงเล็กๆ สาหราย พืช
รากไม ดวยคุณสมบัติในการปรับตัวกินอาหารไดหลากหลายประเภทนี้เองทําใหปลาหมอเทศสามารถอยูไดในแหลงที่
อยูอาศัยที่หลากหลายและเปนปลาที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง
การแพรกระจาย
ปลาหมอเทศเปนปลาที่มีความทนทานและปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี เจริญเติบโตไดในน้ํากรอย และอยู
ในอุณหภูมิชวงกวาง ตั้งแต 10 ถึง 38 องศาเซลเซียส ลูกดก สามารถขยายพันธุแมในสภาวะแวดลอมที่คอนขางไม
เหมาะสม ทําใหพบวาในปจจุบันมีการแพรกระจายทั่วไปในเขตรอนและเขตคอนขางรอนทั่วโลก

ความนิยมในการบริโภค
เนื่องจากปลาหมอเทศมีเนื้อคอนขางแข็งและมีขนาดตัวเล็ก ความนิยมในการบริโภคจึงสูปลานิลไมไดดังนั้น
ราคาจําหนายจึงเล็กกวาปลานิลและถูกปลอยลงตามแหลงน้ําจืดและแหลงน้ํากรอยตางๆ และเปนผลพลอยไดจากการ
เลี้ยงกุง (ดร.เชาวลิต วิทยานนท: ปลาน้ําจืดไทย, ISBN 974-475-655-5) อยางไรก็ตาม พบวาประชาชนบางพื้นที่ เชน
ในตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นิยมบริโภคปลาหมอเทศมากกวาปลานิลเนื่องจากปลานิลมีกลิ่นสาบ
โคลนแรงกวา (ขอมูลจากประชาชนในพื้นที่)
การเพาะพันธุปลาหมอเทศ
เนื่องจากปลาหมอเทศสายพันธุแทจะโตชา ดังนั้น การปรับปรุงพันธุโดยการผสมพันธุระหวางปลาหมอเทศกับ
ปลานิล หรือ การปรับปรุงพันธุปลาหมอเทศโดยการคัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเองจึงถูกนํามาใชในการปรับปรุงพันธุ
ปลาหมอเทศเพื่อคัดเลือกลักษณะและสายพันธุที่มีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดสูง และไมเปนโรค
การปรับปรุงพันธุปลาหมอเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเอง ไดรับการพัฒนาในป 2560 โดยนายก
ฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตวนํ้า กรมประมง โดยการคัดเลือกประชากรปลาที่มีการเจริญเติบโตดีทางดานน้ําหนักจากประชากรปลาที่เลี้ยง
จํานวน 2 รุน จากนั้นจึงนําพันธุปลาที่ไดไปเลี้ยงเปนพอแมพันธุเพื่อการเพาะขยายลูกพันธุสําหรับนําไปเลี้ยงเปนปลา
เนื้อตอไป
การเตรียมพอแมพันธุปลาหมอเทศ (ในบอดิน)
การเลื้ยงพอแมพันธุนั้นจะเริ่มเลี้ยงจากลูกปลาขนาดใบมะขามจนเปนพอแมพันธุ โดยทําการลอกเลนกนบอ
ดินที่จะทําการเลี้ยงพอแมพันธุแลวตากบอ จากนั้นใสปูนขาว อัตรา 100-150 กิโลกรัมตอไร เพื่อฆาเชื้อและปรับสภาพ
ดิน สูบน้ําเขาบอผานถุงกรองเพื่อกําจัดพาหะและไขของสัตวน้ําอื่น แลวทําการเตรียมน้ําและปรับสภาพน้ํา จากนั้นจึง
ปลอยลูกพันธุปลาใบมะขาม (ขนาด 2-3 เซนติเมตร) จํานวน 8,000 ตัวตอไร โดยใชพันธุปลาจากพอแมสายพันธุแทที่
ผานการคัดเลือกปรับปรุงพันธุแลววามีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอดสูง ไมเปนโรค และเปนลูกปลาที่มาจากแมไมนอย
กวา 50 แม เพื่อลดปญหาเลือดชิดของลูกพันธุที่จะนําไปเลี้ยงเปนพอแมพันธุรุนตอไป ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ที่
มีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 มื้อ โดยให 2-3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใน
บอเลี้ยงพอแมพันธุเปนประจําและหากทําไดควรทําการเปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง
คุณภาพน้ําที่ใชเลี้ยงพอแมพันธุปลาหมอเทศได
คุณภาพน้ํา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ออกซิเจนละลายในน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร)
ความเปนกรดดาง
ความเค็ม (สวนในพันสวน)
ความเปนดางรวม (มิลลิกรัมตอลิตร)
ความกระดางของน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร)
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร)
ไนไตรท (มิลลิกรัมตอลิตร)
ความโปรงแสงของน้ํา (เซนติเมตร)

คาคุณภาพน้ํา
25-32
มากกวา 3
6.5 – 8.3
0-30 (เหมาะสม 10-15)
25-500
15-300
นอยกวา 3
นอยกวา 0.1
30-60

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

เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 6 เดือน แลวทําการคัดเลือกปลาที่มีสภาพสมบูรณไปเปนพอแมพันธุเพื่อเพาะพันธุ
ปลาหมอเทศสามารถทําการเพาะพันธุไดทั้งในบอดิน ในกระชังที่กางในบอดิน และในบอคอนกรีต
การเพาะพันธุปลาหมอเทศในบอดิน
เตรียมบอเชนเดียวกับการเตรียมบอเตรียมพอแมพันธุ ปลอยพอแมพันธุที่คัดเลือกมาจากบอเตรียมพอแม
พันธุ อัตรา 1-3 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ที่มีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 มื้อ
โดยให 2-3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการลากอวนเพื่อรวบรวมพอแมพันธุมาตรวจดูไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ
7 วัน
การเพาะขยายพันธุในบอดินมีขอดีคือ ประหยัดตนทุนในการการกอสราง ขอเสียคือจะมีปญหาในการเก็บ
รวบรวบรวมไขปลาเนื่องจากอาจลากอวนรวบรวมปลามาไดไมหมด และอาจมีปลาหลายรุนในบอเดียวกันทําใหเกิด
การผสมขามระหวางรุนพอแมและรุนลูกได
การเพาะพันธุปลาหมอเทศในกระชังที่กางในบอดิน
ทําการตรวจสภาพกระชังไมใหมีรอยรั่ว วางกระชังใหพื้นกระชังสูงกวาพื้นบอไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และ
กางกระชังไมใหซอนกันเพื่อใหน้ําหมุนเวียนถายเทไดสะดวก ปลอยพอแมพันธุที่คัดเลือกมาจากบอเตรียมพอแมพันธุ
อัตรา 1-3 ตัวตอตารางเมตร ใหอาหารปลาดุกชนิดลอยน้ํา ที่มีโปรตีนไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต วันละ 1 มื้อ โดยให
2-3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการลากอวนเพื่อรวบรวมพอแมพันธุมาตรวจดูไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 7 วัน
การเพาะพันธุในกระชังมีขอดีคือ ประหยัดตนทุนในการเลี้ยงและสะดวกในการเก็บรวบรวมไขปลา ขอเสียคือ
อาจมีลูกปลาบางสวนหลุดออกนอกกระชัง และปญหาการอุดตันของกระชังเนื่องจากตองใชอวนมุงสีฟาซึ่งมีตาเล็ก ทํา
ใหน้ําถายเทไมสะดวก
การเพาะพันธุปลาหมอเทศในบอคอนกรีต
ทําการลางทําความสะอาดและตากบอคอนกรีตใหแหง แลวสูบน้ําเขาบอและกําจัดพาหะภายในบอ จากนั้น
ทําการเตรียมน้ําและปรับสภาพน้ําใหเหมาะสม ปลอยพอแมพันธุที่คัดเลือกมาจากบอเตรียมพอแมพันธุ อัตรา 1-3 ตัว
ต อ ตารางเมตร ให อ าหารปลาดุ ก ชนิ ด ลอยน้ํ า ที่ มี โ ปรตี น ไม น อ ยกว า 30 เปอร เ ซ็ น ต วั น ละ 1 มื้ อ โดยให 2-3
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ทําการลากอวนเพื่อรวบรวมพอแมพันธุมาตรวจดูไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 7 วัน
การเพาะพันธุในบอคอนกรีตมีขอดีคือ เตรียมบอและทําความสะอาดบอไดงายและสะดวกในการเก็บไขปลา
ขอเสียคือใชตนทุนสูงในการกอสราง และเนื่องจากบอไมลึกอุณหภูมิน้ําในบอจึงเปลี่ยนแปลงงายทําใหปลาเครียดเสี่ยง
ตอการเกิดโรค
การเก็บรวบรวมไขปลามาทําการเพาะฟก
นําแมพันธุปลาหมอเทศที่คัดเลือกจากบอเพาะพันธุที่เปนบอดิน กระชังในบอดิน หรือบอคอนกรีต มาตรวจดู
ไขปลาในชองปากแมปลาทุกๆ 7 วัน เมื่อพบไขปลาจึงทําการเคาะปากปลาเพื่อใหปลอยไข โดยทําการเคาะไขปลาจาก
แมพันธุ 1 ตัว แยกลงในภาชนะ 1 ใบ เพื่อใหงายในการแยกระยะไขปลาสําหรับการนําไปฟกตอไป

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

การฟกไขปลาหมอเทศ
เมื่อทําการแยกระยะไขปลาและรวบรวบไขปลาระยะเดียวกันเขาดวยกันแลวจึงทําการลางฆาเชื้อไขปลาดวย
ดางทับทิมความเขมขน 2-4 สวนในลานสวน แลวจึงนําไขไปใสในกรวยหรือถาดฟก เปดน้ําระบบหมุนเวียนเพื่อใหไข
ปลามีการเคลื่อนที่และไดรับออกซิเจนตลอดเวลา เปนการเลียนแบบพฤติกรรมในธรรมชาติที่ไขปลาอยูในปากแมปลา
แลวไดรับออกซิเจนและเคลื่อนไหวตลอดเวลาผานน้ําที่ไหลเขาออกหมุนเวียนในปากแมปลา เมื่อไขปลาพัฒนาเปนตัว
ในระยะที่ 5 จึงนําไปอนุบาลตอในบอดิน

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

การอนุบาลลูกปลาหมอเทศ
ทําการเตรียมบอดินและกระชังอนุบาลลูกปลาหมอเทศ โดยทําการลอกเลนกนบอและตากบอ จากนั้นใสปูน
ขาว อัตรา 100-150 กิโลกรัมตอไร เพื่อฆาเชื้อและปรับสภาพดิน สูบน้ําเขาบอโดยการกรองผานถุงกรองเพื่อกําจัด
พาหะและไขของสัตวน้ําอื่น แลวทําการเตรียมน้ําและปรับสภาพน้ํา ตรวจสภาพกระชังไมใหมีรอยรั่ว แลวนํากระชังไป
วางในบอโดยใหกนกระชังสูงกวาพื้นบอไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และกางกระชังไมใหซอนกันเพื่อใหน้ําหมุนเวียน
ถายเทไดสะดวก ลดการอุดตันของกระชัง

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนปลอยลูกปลา แลวจึงปลอยลูกพันธุปลาลงอนุบาลในกระชัง โดยในการปลอย
นั้นตองปรับสภาพลูกปลาใหเขากับคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงกอนปลอย ความหนาแนนในการปลอยลูกปลาหมอเทศเพื่อ
อนุบาล ไมเกิน 1,000 ตัวตอตารางเมตร

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

อาหารและการจัดการดานอาหารในระหวางการอนุบาล
อายุตั้งแต 1 วัน ถึง 1 เดือน ใหอาหารกุง เบอร 1
อายุ 1 เดือน ใหอาหารปลาดุกชนิดเม็ดเล็กลอยน้ํา ชนิดพิเศษอาหารเล็ก
อายุมากกวา 1 เดือน ใหอาหารปลาดุกชนิดเม็ดลอยน้ํา เบอร 0
ใหอาหารวันละ 4 มื้อ เวลา 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 น.
ความถี่ อัตราการให และคุณคาอาหารในระหวางอนุบาล
น้ําหนักปลา อัตราการใหอาหารตอวัน ความถี่การใหอาหาร % โปรตีน % ไขมัน % กาก % ความชื้น
(กรัม)
(% ตอน้ําหนักตัว)
(ครัง้ /วัน)
ไมนอ ยกวา ไมนอยกวา ไมมากกวา ไมมากกวา
1-5
10-6
6
32
3
8
12
> 5-20
6-4
4
32
3
8
12

ภาพจาก: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี

การเลี้ยงปลาหมอเทศ
การเลี้ยงแบบธรรมชาติ
เปนการเลี้ยงเพื่อการบริโภคเปนหลัก เลี้ยงในบอขนาดใหญ หรือ ในนากุงเกา ใชตนทุนในการผลิตต่ํา พันธุ
ปลา ไดมาจากการลอปลาเขาบอตามธรรมชาติ ทําใหไมสามารถกําหนดความหนาแนนได ไมมีการใหอาหาร ปลาจะ
กินอาหารที่หาไดในบอตามธรรมชาติ ไมสามารถคาดการณในเรื่องของปริมาณผลผลิตได
การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา
เปน การเลี้ย งเพื่ อการบริ โภคและจําหนายในทองถิ่นเปนหลัก ใชต นทุ นในการผลิต ต่ํา ปลอยพัน ธุปลาไม
หนาแนน มีการจัดการดานการเลี้ยง เชนมีการจัดการคุณภาพอาหาร ปริมาณอาหาร มีการใหออกซิเจนในบอเลี้ยง มี
การเปลี่ยนถายน้ํา มีการจัดการดานโรค
ดําเนินการโดยการทําความสะอาดพื้นบอเลี้ยง ลอกเลน ตากบอ หวานปูนขาว แลวเตรียมน้ําโดยการใสปุย
แลวทิ้งไวนาน 3-7 วัน เพื่อสรางน้ําเขียว
ปลอยลูกพันธุปลาหมอเทศลงเลี้ยงในอัตรา 1,000-3,000 ตัวตอไร อาจปลอยพันธุสัตวน้ําอื่นรวมดวยได
การเก็บเกี่ยว สามารถเก็บเกี่ยวโดยการทยอยจับมาเปนอาหารหรือจําหนาย
อัตราการใสปุยในบอเพื่อเตรียมน้ําเขียว ในบอขนาด 1 ไร (หนวยเปน: กิโลกรัม/สัปดาห)
ปุยยูเรีย 46-0-0
3

ปุยทีเอสพี 0-46-0
2

ปุยขี้ไกแหง
50

การเลี้ยงแบบพัฒนาในบอดิน
เปนการเลี้ยงเพื่อการคา ปลอยปลาหนาแนน ตองมีการจัดการดูแลอยางมากตลอดการเลี้ยง และไดผลผลิต
ตอพื้นที่สูงกวาการเลี้ยงแบบอื่นๆ
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
-ทําการเตรียมบอเชนเดียวกับการเตรียมบอดินเพื่อเลี้ยงพอแมพันธุและกําจัดศัตรูลูกปลาใหหมด
-ปลอยลูกพันธุปลาในอัตรา 40,000 ตัวตอไร (50 ตัวตอตารางเมตร)
-ใหอาหารที่มีโปรตีน 40 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน เปนเวลานาน 1
สัปดาห
-ใหอาหารที่มีโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน เปนเวลานาน
ประมาณ 2 เดือน
-จะไดปลารุนขนาดประมาณ 30-60 กรัม

2. การเลี้ยงปลารุนเปนปลาขนาด 300-500 กรัม
-ทําการเตรียมบอเชนเดียวกับการเตรียมบอดินเพื่อเลี้ยงพอแมพันธุและกําจัดศัตรูปลาใหหมด
-ปลอยปลารุนขนาด 30-60 กรัม ในอัตรา 3,000-5,000 ตัวตอไร
-ใหอาหารที่มีโปรตีน 28 เปอรเซ็นต ในปริมาณ 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน เปนเวลานาน
ประมาณ 4 เดือน
-จะไดปลาขนาดประมาณ 300-500 กรัม
3. การเลี้ยงปลาขนาด 300-500 กรัม เปนปลาใหญ 1,000 กรัม
-รอขอมูลเพิ่มเติมโรคที่อาจเกิดกับปลาหมอเทศในระหวางการเลี้ยง
ปรสิตภายนอก ไดแก เห็บระฆัง ปลิงใส โรคจุดขาว
ปรสิตภายในไดแก แบคทีเรียกลุมสเตรปโตคอคคัส และ แอโรโมแนส
การปองกันโรค
1. ซื้อลูกพันธุปลาจากแหลงที่เชื่อถือได
2. ลดความเครียดลูกพันธุในระหวางการขนยายโดยการใสเกลือในน้ํา ประมาณ 0.1-0.5 เปอรเซ็นต ไมขน
ยายลูกพันธุในสภาวะที่อุณหภูมิสูง และลดระยะเวลาการขนยายใหสั้นที่สุด
3. ไมปลอยปลาหนาแนนเพื่อลดความเครียดในระหวางการเลี้ยง
4. มีการเปลี่ยนถายน้ําอยางเหมาะสมเพื่อลดปริมาณสารอินทรียและปองกันน้ําเสีย
5. ลดหรืองดอาหารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
6. ระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา หากเปนไปไดควรติดตั้งเครื่องใหอากาศโดยเฉพาะในชวงกลางคืนถึง
เชาตรูและชวงที่สภาพอากาศปดติดตอกันหลายวัน
7. อยาใชสารเคมีในการรักษาโรคปลาอยางพร่ําเพรื่อเนื่องจากจะทําใหเกิดการสูญเสียคาใชจายโดยใชเหตุ
และหากใชไมถูกตองจะทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา การตกคางในสภาพแวดลอม และเมื่อมีความจําเปนตองใชจริงๆ จะ
ทําใหยาและสารเคมีนั้นไมสามารถใชรักษาโรคได
8. หากมีปญหาโรคปลาหรือปลาตายในปริมาณที่ผิดปกติใหนําปลาไปสงตรวจวินิจฉัยและรับคําแนะนําจาก
หนวยงานของกรมประมงในพื้นที่หรือหนวยงานและองคกรที่มีความรูและใหบริการดานโรคสัตวน้ํา สวนปลาที่ตายให
ทําการเผาหรือฝงกลบใหไกลจากแหลงน้ําและแหลงเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
ขอขอบคุณนายกฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี กอง
วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง สําหรับภาพและขอมูลการเพาะเลี้ยง

