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ลักษณะทัว่ ไปของปลาสลิด
ปลาสลิดหรือปลาใบไม เปนปลานํ้าจืด ซึง่ เปนปลาพืน้ บาน
ของประเทศไทย มีแหลงกําเนิดอยูใ นทีล่ มุ ภาคกลาง มีชอ่ื วิทยาศาสตร
วา Trichogaster pecteralis และนิยมเลีย้ งกันมาก บริเวณภาคกลาง
สวนทีพ่ บในประเทศเพือ่ นบาน เชน กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโด
นีเซีย อินเดีย ปากีสถาน ศรีลงั กา และฟลิปปนส นัน้ เปนพันธุป ลาทีส่ ง
ไปจากเมืองไทย เมือ่ ประมาณ 80-90 ปทผ่ี า นมา และเรียกวา สยาม
หรือเซียมสํ าหรับแหลงปลาสลิดที่มีชื่อเสียเปนที่รูสักวามีรสชาติดี เนื้ออรอย คือ ปลาสลิดบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ แตปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมไดขยายตัวอยางแพรหลายทําใหน้ําธรรมชาติที่จะ
ระบายลงสู  บ  อเลี้ ย งปลาสลิ ดมี คุณสมบัติไมเหมาะสม สวนพื้นที่ดินพรุทางภาคใตในเขตจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเปนดินเปรีย้ วก็สามารถใชเปนทีเ่ ลีย้ งปลาสลิดไดเพราะปลาสลิ ดเปนปลาทีเ่ ลีย้ งงาย อดทน
ตอความเปนกรด และนํ้าทีม่ ปี ริมาณออกซิเจนนอยไดดี มีหวงโซอาหารสั้น คือ กินแพลงกตอนเปน
อาหารตนทุนการผลิตตํ่าโดยจะเลี้ยงอยูในนาคนเลีย้ งปลาสลิดเรียกวา ชาวนาปลาสลิด และบอเลีย้ ง
ปลาสลิดเรียก แปลงนาปลาสลิดหรือลอมปลาสลิด กรมประมงจึงไดสง เสริมใหเลีย้ งปลาสลิดในพืน้ ที่
จังหวัดอื่น เชน จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ เพิม่ ผลผลิตใหมปี ริมาณเพียงพอตอการบริโภค และสงเปนสิน
คาออกในรูปผลิตภัณฑปลาสลิดเค็มตากแหง
อุปนิสัย
ปลาสลิดชอบอยูใ นบริเวณทีมนี ้ํานิง่ เชน หนอง บึง ตามบริเวณทีม่ พี นั ธุไ มน้ํา เชน ผักและ
สาหราย เพื่อใชเปนที่พักอาศัยกําบังตัว และกอหวอดวางไข เนื่องจากปลาชนิดนีโ้ ตเร็วในแหลงนํ้า
ธรรมชาติที่มีอาหารพวกพืช ไดแก สาหราย พืชและสัตวเล็กๆ จึงสามารถนําปลาสลิดมาเลีย้ งในบอและ
นาขาวไดเปนอยางดี
รูปรางลักษณะ
ปลาสลิดมีรูปรางคลายปลากระดีห่ มอ แตขนาดโตกวา ลําตัวแบนขางมีครีบ ทองยาวครีบเดียว
สีของลําตัวมีสเี ขียวออกเทา หรือมีสคี ลํ้าเปนพืน้ และมีรว้ิ ดําพาดขวางตามลําตัวจากหัวถึงโคนหาง เกล็ด
บนเสนขางตัวประมาณ 42-47 เกล็ด ปากเล็กยืดหดได ปลาสลิดซึง่ มีขนาดใหญเต็มทีจ่ ะมีความยาว
ประมาณ 20 เซนติเมตร
โรค
ปลาสลิดไมคอยจะเปนโรครายแรง หากนํ้าในบอเสียจะสังเกตเห็นปลาขึ้นมาหายใจบนผิวนํ้ า
เพราะออกซิเจนทีล่ ะลายนํ้าไมเพียงพอ วิธีแกไขก็คือ ตองถายนํ้าเกาออกและระบายนํ้าใหมเขาหรือยาย
ปลาไปไวในบออื่น โดยเฉพาะมักจะเกิดเห็บปลา ซึง่ มีลกั ษณะตวแบน สีน้าตาลใสเกาะติ
ํ
ดตามตัวปลา
มาดูดเลือดของปลากินความเจริญเติบโตของปลาชะงักลง ทํ าใหปลาผอม การกําจัดโดยระบายนํ้า
สะอาดเขาไปในบอใหมากๆ ตัวเห็บก็จะหายไปได

การปองกันโรคระบาดอีกประการหนึง่ ก็คอื ปลาทีจ่ ะนํามาเปนพอแมพนั ธุ ถาปรากฏวา มีบาด
แผล ไมควรนําลงไปเลีย้ งรวมกันในบอ เพราะปลาทีเ่ ปนแผลจะเปนโรคราและติดตอไปถึงปลาตัวอืน่ ได
(*) จากสภาพพืน้ ทีเ่ ลีย้ งปลาสลิดลดลง

การสืบพันธุ
ลักษณะเพศ
ลักษณะเพศ ปลาสลิดตัวผูแ ละตัวเมียมีความแตกตางกัน ซึง่ สามารถสังเกตความแตกตางอยาง
เห็นไดชัด คือ ปลาตัวผูม ลี ําตัวยาวเรียว สันหลัง และสันทองเกือบเปนเสนตรงขนานกัน มีครีบหลังยาว
จรดหรือเลยโคนหางมีสีลําตัวเขมและสวยกวาตัวเมีย สวนตัวเมียมีสันทองยาวมนไมขนานกับสันทอง
และครีบหลังมนไมยาวจนถึงโคนหางสีตัวจางกวาตัวผู ในฤดูวางไขทองจะอูมเปงออกมาทั้งสองขาง
อัตราการปลอยพอแมพนั ธุป ลาสลิด 1:1 เปนปลาขนาดกลาง นํ้าหนัก 10-12 ตัวตอกิโลกรัมดีทส่ี ดุ

การเพาะพันธุป ลา
ปลาสลิด สามารถผสมพันธุแ ลวางไขไดเมือ่ มีอายุ 7 เดือน ขนาดโตเต็มทีโ่ ดยเฉลีย่ จะมีขนาด
ตัวยาวประมาณ 6-7 นิว้ หนัก 130-400 กรัม ปลาสลิดจะเริม่ วางไขตง้ั แตเดือนเมษายนถึงเดือน
สิงหาคม หรือในฤดูฝน แมปลาตัวหนึง่ ๆ จะสามารถวางไขไดหลายครัง้ แตละครัง้ จะไดปริมาณไข
ประมาณ 4,000-10,000 ฟอง ในฤดูวางไข ทองแมปลาจะอูมเปงออกมาทัง้ สองขาง ลักษณะของไข
ปลาสลิดมีสีเหลือง ทัง้ นี้ ควรจัดทีใ่ หปลาสลิดวางไขภายในเดือนมีนาคม โดยหลังจากที่ไดกําจัดศัตรู
ระบายนํ้าเขา และปลอยพันธุป ลาลงบอแลว ควรปลูกผักบุง รอบบริเวณชานบอ นํ้าลึกประมาณ 20-30
เซนติเมตร ปลาสลิดจะเขาไปกอหวอดวางไข และลูกปลาวัยออนจะสามารถเลีย้ งตัวหลบหลีกศัตรูตาม
บริเวณชานบอนีไ้ ด

การจัดการบอเพาะพันธุป ลาสลิดเพือ่ ใหลกู ปลามีอตั รารอดสูง
1. ระบายนํ้าเขาบอผานตะแกรงทีม่ ชี อ งตาขนาด 1 มิลลิกรัม จนทวมชานบอโดยรอบใหมรี ะดับ
สูง 20-30 เซนติเมตร ปลาจะเขากอหวอดวางไขมากขึน้ อาณาเขตบอก็จะกวางขวางกวาเดิมเป นการ
เพิ่มที่วางไข และทีเ่ ลีย้ งตัวลูกปลามากขึน้
2. สาดปุยมูล โคและมูลกระบือแหงบนบริเวณชานบอทีไ่ ขนํ้าทวมขึน้ มาใหม ตามอัตราการใส
ปุย จะทําใหเกิดไรนํ้าและผักบนชานบอเจริญงอกงามขึน้ อีกดวย
3. ปลอยใหผกั ขึน้ รกในบริเวณชานบอ ผักเหลานีป้ ลาสลิดจะใชกอ หวอดวางไข และเปนกําบัง
หลบหลีกศัตรูของลูกปลาในวัยออนจนกวาจะแข็งแรงเอาตัวรอดได

การวางไข
กอนปลาสลิดจะวางไข ปลาตัวผูจ ะเปนฝายเตรียมการเลือกสถานที่ และกอหวอดซึง่ เปนฟองนํ้า
ละลายไวในระหวางตนผักบุงโปรงไมหนาทึบเกินไป เชนเดียวกันปลากัดปลากริมและปลากระดี่ ปกติ
ปลาสลิดตัวเมียจะชอบวางไขในทีร่ ม มากกวากลางแจง

เมื่อเตรียมหวอดเสร็จแลว ปลาก็จะเริม่ ผสมพันธุก นั โดยตัวผูจ ะเริม่ ไลตอ นตัวเมียเขาใต บริเวณ
หวอด และรัดทองตัวเมียใหไขออกแลวปลอยนํ้าเชือ้ เขาผสมกับไข จากนัน้ ปลาตัวผูจ ะอมไขเขาใตหวอด
ไขจะลอยติดอยูที่หวอด
นอกจากการเพาะพันธุป ลาสลิดในบอแลว ยังเพาะในภาชนะไดอีกวิธีหนึ่ง คือ ใชถงั ทรงกลม
ปากกวาง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร นํ้าลึกประมาณ 40 เซนติเมตร วางไวกลางแจง
โดยทําเปนเพิงคลุมถังประมาณ 2 ใน 4 ของถัง เพื่อกําบังแดดใชผกั บุง ลอยไว 3 ใน 4 ของถัง แลว
ปลอยแมปลาที่กําลังมีไขแก 10 ตัว ตัวผู 10 ตัว หลังจากปลอยพอแมพันธุปลาเพียง 4-6 วัน ปลาสลิด
จะเริ่มกอหวอดวางไข ไขปลาจะฟกเปนตัวและเติบโตเชนเดียวกับการเพาะฟกในบอดิน จากนัน้ ใหชอ น
พอแมปลาออกแลวเลีย้ งลูกปลาไปแกนโดยใหไขผงหรือไรนํ้าเปนอาหาร 2 สัปดาห จึงใหรําผงละเอียด
จนกวาลูกปลาจะมีขนาดยาว 2 เซนติเมตร เพือ่ ปลอยลงบอเลีย้ งตอไป หรือจะนําหวอดไขจากบอเพาะ
เลี้ยงมาฟกในถังทรงกลมก็จะชวยใหลูกปลาสลิดมีชีวิตรอดเปนจํานวนมากกวาที่จะปลอยใหเจริญเติบโต
ในบอเพาะเลี้ยงเองเพราะในบอมักมีศตั รูปลาสลิดอยู เชน แมลงในนํ้า กบ งู ปลากินเนือ้ ซึง่ จะคอย
ทําลายไขและลูกปลา อัตราลูกปลาจะรอดนอยกวาการนําพอแมพนั ธุม าเพาะในภาชนะ

การฟกไข
ไขปลาสลิดจะเริ่มฟกเปนตัวภายในเวลา 24 ชั่วโมง และทยอยฟกเปนตัวภายในเวลา48
ชั่วโมง ไขทไ่ี มไดรบั การผสมจะเปนราสีขาว ไมออกเปนตัว ลูกปลาทีอ่ อกจากไขใหม ๆ จะมีถงุ อาหารติด
อยูที่ทอง
และยังไมกนิ อาหารโดยจะไมกนิ ประมาณ 7 วัน เมือ่ ถุงอาหารยุบหมด ลูกปลาจึงเริม่ กิน
อาหาร ซึ่งจะสังเกตเห็นลูกปลาขึน้ เหนือนํ้าในตอนเชาตรู ลักษณะคลายฝนตกลงนํ้าหยิม ๆ

การจัดการบอเพาะเลี้ยงหรือแปลงนา
ขนาดแปลงนาหรือบอปลาสลิด
ถาเลี้ยงปลาเปนอาชีพเสริมเนือ้ ที่ 1 ไร แตถาเปนอาชีพหลัก ควรมีเนือ้ ทีต่ ง้ั แต 10 ไรขน้ึ ไป ใน
กรณีแปลงนาขนาดเล็กก็สามารถใชแรงคนได โดยปกหลักและขึงเชือกเปนแนวเขตคันดินและแนวเขต
ของคู (แนวเขตคันดิน คือ ฐานของดิน ซึง่ อยางนอยตองกวางเทากับคูและควรหางแนวเขตคู 1 ศอก
ถากหนาดิน หญา และกิง่ ไมทเ่ี ปนคันออกใหหมด)
ตอจากนั้นใชพลั่วขุดแทงลงดินแลวดึงขึ้น แทงลงอีกขางหนึง่ แลวงัดขึน้ ดินจะติดพลัว่ ขึน้ มา โยน
ดินไปไวในแนวเขตที่จะเปนคันดิน ซึง่ จะพูนสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และไดคลู กึ ตามทีต่ อ งการ ถาขุดลอมนา 1 ไร

จะเปนความยาวคู 284 เมตร (7 เสน 2 วา) คูกวาง 1 วา ลึกครึง่ ขา (75 เซนติเมตร) จะเปนดินทีข่ ดุ
ขึ้นมา 336 นิว้ (ลูกบาศกเมตร) หากขุดคนเดียววันละคิว จะใชเวลา 168 วัน หรือจางคนขุดตองใชเงิน
16,800 บาท (ถาคาแรงวันละ 100 บาท) ทัง้ นีต้ อ งระมัดระวัง คือ อยาพยายามขุดใหลกึ กวาครึง่ ขา
และอยาเปดหนาดินใหมากนัก เพราะถา (ดินเปรีย้ ว)เปดหนาดินมากและลึก นํ้าจะเปรี้ยวมากและ
เปรี้ยวนานพรอมกับทําทางนํ้าเขาออกดวย

การเตรียมบอเลีย้ งหรือแปลงนา
บอเลี้ยงปลาสลิดหรือแปลงนาปลาสลิด จะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีคลู อ มทุกดานหรืออยางนอย 2
ดาน คูตองกวางอยางนอย 1 วา และลึกอยางนอยครึง่ ขา (75 เซนติเมตร) ความสูงของคันตองกัน้ นํ้า
ทวมได และฐานตองกวางกวาหรือเทากับความกวางของคู ควรมีชานบอกวางอยางนอย 1 เมตร สําหรับ
ใหปลาวางไขบอ ขนาดเล็กทีส่ ดุ มีความกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 1.50 เมตร ถาอยูต ดิ กับแม
นํ้าลําคลอง ซึง่ มีทางระบายถายเทนํ้าไดสะดวกนับวาเปนทําเลดี โดยมีวธิ กี ารเตรียมบอ ดังนี้
1. การใสปนู ขาว บอที่ขุดใหมโดยทั่วไปแลว ดินมักจะมีสภาพเปนกรด ควรใชปูนขาวโรยใหทั่ว
บอ 1 กิโลกรัม ตอเนือ้ ที่ 10 ตารางเมตร เพือ่ แกความเปนกรดของดินใหเจือจางลง นํ้าก็จะเปลี่ยน
แปลงสภาพไปจากธรรมชาติ คือ รักษาความเปนกลางหรือเปนดางเล็กนอยไวได ซึง่ เปนนํ้าที่มีคุณ
สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะใชเลีย้ งปลา คือ มีพีเอชอยูระหวาง 6-7 การตรวจสอบนํ้าจะชิมหรือตรวจดวย
กระดาษลิตมัส
2. การกําจัดสิง่ รก ถาเปนบอเกาทีไ่ มเคยใชเลีย้ งปลา ควรกําจัดวัชพืชตางๆ ทีร่ กรุกรังในบอ
ปลาใหหมด หากบอตืน้ เขินไมเหมาะแกการเลีย้ งปลาควรสูบนํ้าออกลอกเลนและตกแตงพืน้ บอใหมน่ั คง
แข็งแรง แลวตากบอใหแหงประมาณ 1 สัปดาหเพื่อใหแสงแดดชวยฆาและกําจัดเชือ้ โรคตางๆ
สําหรับบอเกาที่ไมจําเปนจะตองลอกเลน หลังจากไดกําจัดสิง่ รกตางๆ ในบอหมดสิน้ แลว ถามี
นํ้าอยางพอเพียงก็สามารถใชเลี้ยงปลาไดแตกอนจะปลอยพันธุปลาลงเลี้ยง ควรใชโลตน๊ิ ฆาศัตรูตา งๆ
ของปลาในบอใหหมดสิ้นเสียกอน โดยใชโลตน๊ิ สดหนัก 1 กิโลกรัมตอนํ้า 100 ลูกบาศกเมตร ทุบโลติ๊น
ใหละเอียดแชนํ้าไว โลตน๊ิ สดหนัก 3 กิโลกรัม ใชน้ําประมาณ 2 ปบ ขยําเอานํ้าสีขาวออกหลายๆ ครัง้
จนหมด แลวนําไปสาดใหทั่วๆ บอปลาตาง ๆ ทีเ่ ปนศัตรูจะเริม่ ตายหลังจากทีใ่ สโลตน๊ิ ลงไปประมาณ 30
นาที จากนั้นจะตายตอไปจนหมดบอทีใ่ สโลตน๊ิ แลวปลอยทิง้ ไวประมาณ 7-8 วัน เพื่อใหพิษของโลติ๊น
สลายตัวหมดเสียกอน จึงนําพันธุป ลาสลิดปลอยลงเลีย้ งตอไป

การเตรียมเพาะตะไครน้ํา
เนื่องจากตะไครน้ําเปนอาหารจําเปนสําหรับลูกปลาสลิดขนาดใหญ ดังนัน้ ในขณะทีก่ ําลังตาก
บออยูเพื่อมิใหเสียเวลาควรจะเตรียมการเพาะอาหารธรรมชาติสํ าหรับปลาไปดวยวิธีการเพาะอาหาร
ธรรมชาติ โดยใชปุยคอกโรยใหทั่วบอ อัตราสวนปุย คอก100 กิโลกรัม ตอเนือ้ ที่ 1 ไร แลวระบายนํ้าเขา
บอใหมีระดับสูงจากพื้นบอ 10-20เซนติเมตร ปลอยไว 7-10 วัน จะเกิดตะไครน้ําหรือที่เรียกวาขี้แดด
จากนั้นจึงคอยระบายนํ้าเขาบอตามระดับทีต่ อ งการถาเปนบอใหม ภายหลังที่ใสปุญและปลอยนํ้าเขาแลว
ควรนําเชือ้ ตะไครน้ําที่หาไดจากนํ้าทีม่ สี เี ขียวจัดโดยทัว่ ไปมาใสลงในบอเพือ่ เรงใหเกิดตะไครน้ําเร็วยิง่ ขึน้

การปลูกพันธุไมนํ้าในบอปลา
เนื่องจากตะไครน้ําเปนอาหารจําเปนสําหรับลูกปลาสลิดขนาดใหญ ดังนัน้ ในขณะทีก่ ําลังตาก
บออยูเพื่อมิใหเสียเวลาควรจะเตรียมการเพาะอาหารธรรมชาติสําหรับปลาไปดวยบอปลาสลิด ควรปลูก
พันธุไมนํ้า เชน ผักบุง แพงพวย และผักกระเฉด เพือ่ ใหเหมาะสมกับนิสยั และความเปนอยูข องปลาสลิด
กลาวคือ พันธุไ มน้ําแหลงนี้นอกจากจะเปนประโยชนแกปลา โดยใชเปนอาหารและรมเงาแลวยังเปนที่
สําหรับปลาไดวางไขในฤดูฝน (ระหวางเดือนเมษายน-สิงหาคม) ปลาจะหาทําเลทีว่ างไขตามทีต่ น้ื และ
มีพันธุไมนํ้าเพื่อกอหวอดวางไขกิ่งใบและกานจะเปนสิ่งสําคัญในการยึดเหนี่ยวมิใหหลุดพลัดแตกกระจัด
กระจายไป และเมือ่ ไขปลาฟกออกเปนตัวแลวก็จะเปนทีใ่ หลกู ปลาไดอาศัยเลี้ ยงตัวกําบังรมเงาและหลบ
หลีกศัตรูไดเปนอยางดี สําหรับการปลูกพันธุไ มน้ําดังกลาว ควรจะปลูกตามบริเวณชานบอทีม่ นี ้ําตืน้ ๆ
ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนทีอ่ ยูอ าศัยและเปนทีว่ างไขของปลาสลิดมากกวาผักทีข่ น้ึ อยูก ลางบอ
การใสปยุ
บอปลาบางแหง ปุยธรรมชาติในดินไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดจุลนิ ทรีย ซึง่ เปนสัตวทม่ี ชี วี ติ เล็กๆ
ในนํ้าที่ลกู ปลาใชเปนอาหารจําเปนตองใสปยุ คอก ไดแก มูลโค มูลกระบือที่ตากแหงแลว โรยปุยตามริม
บอในอัตรา10 กิโลกรัมตอเนือ้ ที่ 160 ตารางเมตร โดยปกติ ควรใสปยุ คอก 2-3 เดือนตอครัง้ การที่
จะใหบอปลามีอาหารธรรมชาติอยูเสมอนั้นใหนํ าปุยหมักไปกองไวบริเวณริมบอดานใดดานหนึ่ง (ปุย
หมักนี้จะใชหญาสดที่ดายทิ้ง กองอัดใหแนนแลวใสปยุ คอกผสมลงไปดานใดดานหนึง่ (ปุยหมักนี้จะใช
หญาสดที่ดายทิง้ กองอัดใหแนนแลวใสปยุ คอกผสมลงไปดวย เพื่อใหหญาสดสลายตัวเร็วขึ้นจะชวยเรงให
เกิดจุลินทรียและไรนํ้าตางๆ เพือ่ ใชเปนอาหารของปลาสลิดตอไป
สําหรับการใสปยุ ตองระวัง อยาใสมากเกินกวาที่กําหนดไว เพราะอาจจะเกิดนํ้าเขียวจัดหรือนํ้า
เสีย ถาเปนชวงทีฟ่ า ครึม้ ไมมแี ดดติดตอกันหลายวันหรือมีการฟนหญาเพิ่มดวย ทัง้ นีใ้ หหมัน่ ตรวจดูสนี ้ํา

ซึ่งมีกรรมวิธที ดสอบงาย ๆ คือ ถาใชมอื กําแลวหยอนลงไปในนํ้าระดับขอศอก แลวมองไมเห็นกํามือควร
รีบเติมนํ้ าเขาหรือสูบนํ้ าในบอพนไปในอากาศหากลูกปลายังมีขนาดเล็ก ตองปองกันมิใหลูกปลาเขา
ปลายทอสูบนํ้า วิธนี เ้ี ปนการเพิม่ อากาศบริสทุ ธิใ์ นนํ้า

การใสปยุ
ใสทกุ วัน
ใสวนั เวนวัน
ใสทุก 3 วัน
ใสทุก 4 วัน
ใสทุก 5 วัน
ใสทุก 6 วัน
ใสทุก 7 วัน

ตารางใสปยุ ในแปลงเพาะพันธุเ นือ้ ทีต่ า งๆกัน
เนือ้ ที่/กิโลกรัม
1 ไร
2 ไร
3 ไร
4 ไร
5
10
15
20
10
20
30
40
15
30
45
60
20
40
60
80
25
50
75
100
30
60
90
120
35
70
105
140

5 ไร
25
50
75
100
120
150
175

การปลอยปลาสลิดลงเลีย้ ง
เวลาที่เหมาะสมสําหรับการปลอยปลาก็ คือ เวลาเชาตรูห รือเวลาเย็น เพราะเวลาดังกลาวนํ้าใน
บอไมรอนจัดปลาที่ปลอยลงไปจะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดและไมตายงาย อัตราสวนของปลาที่
ปลอยลงเลีย้ งประมาณ 5-10 ตัว ตอเนือ้ ทีผ่ วิ นํ้า 1 ตารางเมตร เปนอยางมาก

การใหอาหาร
อาหารทีป่ ลาสลิดชอบกิน คือ ตะไครน้ํา รําละเอียด หรือปลาย
ขาวตม ปนกับผักบุงที่หั่นแลว แหนสดและปลวกอาหารของลูกปลาวัยออน
ซึ่งมีอายุ 7-12 วัน ใหตะไครน้ําและไรนํ้าเปนอาหาร เมือ่ ลูกปลามีอายุ21
วัน-1 เดือน ใหรําขาวละเอียดตมปนกับผักบุง ทีห่ น่ั ละเอียด แหนสด และ
ปลวกบาง (ผัก 1 สวน รํา 2 สวน) ทัง้ นีต้ ม ผักใหเปอ ยเสียกอน แลวจึงเอารํา
ลงไปเคลาปนเปนกอนใหกินเพียงวันละ 2 ครัง้ ในเวลาเชาระหวาง7.008.00 น. และเย็น ประมาณ 3-5% โดยใสอาหารบนแปนซึง่ อยูใ ตระดับนํ้า
1 คืบ อยาใหอาหารเหลือขามวัน จะทําใหน้ําเนาเสียได ควรดีดนํ้าใหเปน
สัญญาณ ปลาจะไดเคยชินและเชือ่ งดวย
การเพิ่มอาหารธรรมชาติโดยการใสปยุ ไดแก ปุยคอก ปุยขี้วัว ปุยขี้ไก ฯลฯ ตองใสปยุ กอน
ปลอยปลาอยางนอย 3 วัน ในอัตรา 2 ปบตอไรตอ 7 วัน โดยตัดหญาบนแปลงในระดับยอดหญาที่โผล
พนนํ้า แลวทิง้ กระจายไวบนแปลงนาตัดเพียงครึง่ หนึง่ ของแปลง ครบ 15 วัน ตัดอีกครึง่ หนึง่ สลับไปมา
และรักษาระดับนํ้าใหทว มหญาบนนาประมาณครึง่ เขาตลอดเวลาหลังจากใสปยุ คอก 4-5 ครัง้ แลวตัด
หญาแตเพียงอยางเดียว แตถา นํ้าในแปลงมีสใี สมาก ใหใสปยุ คอกตอปลาขนาด 5 เซนติเมตร ใชเวลา

เพียง 7-8 เดือน ถาปลาขนาด 10 เซนติเมตร ใชเวลาเลีย้ ง 5-6 เดือน สวนการเลีย้ งลูกปลาจากพอ
แมปลาจะใชเวลา 10-11 เดือน จับขายได
สูตรอาหารพอแมปลาสลิด (สปช. 12)
ปลาปน
56 กิโลกรัม
รําละเอียด
12 กิโลกรัม
กากถั่ว
12 กิโลกรัม
แปงผงหรือปลายขาวตม
14 กิโลกรัม
นํ้ามันปลาสลิด
4 กิโลกรัม
วิตามิน แรธาตุ
2 กิโลกรัม
รวม
100 กิโลกรัม
หมายเหตุ
ถาใชแปงจะไดอาหารในลักษณะเปนผง แตถา ใชปลายขาวตม ก็จะไดอาหารเปยกตองตากแดด
จึงจะเก็บไวไดนานหากไมตองการใชแปงหรือปลายขาวใหเพิ่มรําเปน 26 กิโลกรัม

การจับปลาสลิด
เมื่อมีความตองการจะจับลูกปลาสลิดวัยออนไปแยกเลีย้ ง ควรใชกระชอนผาชอนตัก และใชขัน
หรือถังตักลูกปลาทัง้ นํ้าและตัวปลาเพือ่ มิใหปลาชํ้า ถาเปนปลาทีโ่ ตแลวโดยสวิงตาถีช่ อ น แลวใชขนั ตัก
ขึ้นจากสวิงอีกชั้นหนึ่ง หรือลดระดับนํ้าลงทีละนอยเพือ่ ใหปลารูส กึ ตัว และหนีลงไปอยูใ นคู โดยเดิน
ตรวจบนแปลงนาวาไมมีปลาคางบนแปลงนาเอาอวนเปลวางไวในคูตรงจุดที่ ลึกที่สุด สูบนํ้าออกจากคู
ทีละนอย ปลาจะหนีลงไปอยูใ นคูและในอวนจึงรวบหูอวนขึน้ ปลาจะติดอยูใ นอวน
ในกรณีที่ตองการจับปลาเพื่อใชประกอบอาหารประจําวัน ควรใชลอบยืนวางไวตามมุมบอ ถาใช
แหทอดหรือสวิงตักทีแ่ ปนอาหารปลาจะเข็ดไมมากินอาหารหลายวัน
ระยะเวลาที่ควรจับปลาใหหมดทั้งบอเพื่อจําหนาย คือ เดือนมีนาคม เพราะเปนฤดูทป่ี ลาไมวาง
ไข โดยใชเฝอกลอมและสวิงตักออกจากเฝอกที่ลอมนั้นแลวคัดปลาเก็บไวเปนพอแมพันธุเพื่อการเพาะ
เลี้ยงรุน ตอไป โดยใชสตู รอาหาร สปช. 12 วันละ 2% ของนํ้าหนักปลาเปนเวลาอยางนอย 1เดือน กอน
เพาะฟกวันละ 2 เวลา เชา-เย็น

การลําเลียง
1. กอนการลําเลียง ควรพักปลาไวในที่กวาง เชน พักในถัง
ขนาดใหญ และไมตอ งใหอาหาร
2. ใชภาชนะปากกวาง เชน ปบหรือถัง บรรจุน้ํา 3 ใน 4
ของภาชนะบรรจุ ปลาขนาดใหญในอัตราปบละ 4 ตัว หรือขนาด
กลาง 80 ตัว ถาเปนลูกปลาขนาดเล็กก็เพิม่ จํานวนไดมากขึน้ ตาม

ความเหมาะสม
3. ลอยผักบุงในภาชนะที่ใชลําเลียง และควรมีฝาทีม่ ชี อ งตาโปรง หรือตาขายคลุมภาชนะไมให
ปลากระโดดออก
4. ระหวางเดินทางพยายามเปลีย่ นนํ้าทุก 12 ชั่วโมง โดยระวังอยาใหปลาบอบชํ้า
5. ใหภาชนะทีบ่ รรจุปลาอยูใ นทีร่ ม เย็นเสมอ
6. ภาชนะลําเลียงปลา ควรตัง้ ใหสนิทอยาใหโคลงเคลง เพราะอาจทําใหปลาเมานํ้าได
7. เมื่อถึงปลายทาง ตองรีบยายปลาไปอยูในภาชนะที่กวางใหญแตถายเทนํ้าใหม หรืออาจ
ปลอยลงบอเลีย้ งเลยก็ได

การปองกันและกําจัดศัตรู
ศัตรูของปลาสลิด มีหลายประเภท ดังนีค้ อื
1. สัตวดดู นม เชน นาก
2. นกกินปลาย เชน นกกระเต็น นกยาง นกกานํ้า และเหยี่ยว
3. สัตวเลือ้ ยคลาน เชน งู เตา ตะพาบนํ้า ฯลฯ
4. กบ เขียด
5. ปลากินเนื้อ เชน ปลาชอน ปลาชะโด ปลาไหล จะกินปลาสลิดขนาดเล็ก และขนาดใหญ
สวนปลากริม ปลากัด ปลาหัวตะกั่ว ปลาหมอ มวนวน แมงดาสวน จะกินไขปลาสลิดและลูกปลาในวัย
ออน
ตามธรรมชาติของปลาสลิดยอมจะรูจ กั หลบหลีกศัตรูไดดี แตเมือ่ นํามาเลีย้ งไวในบอ ปลาสลิด
ยากที่จะหาทางหลบหลีกศัตรูได จึงจําเปนจะตองชวยโดยการปองกันและกําจัด
การปองกันและกําจัดพวกสัตวดดู นม สัตวเลือ้ ยคลาน โดยทํารัว้ ลอมรอบก็เปนการปองกันไดดี
สวนสัตวจําพวกนกตองทําเพิงคลุมแปนอาหาร เพือ่ ปองกันนกโฉบปลาในขณะทีป่ ลากินอาหารอยูเ ปน
กลุม สําหรับปลากินเนือ้ ชนิดตางๆ นัน้ ตองระวังผักทีจ่ ะเก็บลงมาปลูกในบอ เพราะอาจจะมีไขปลาติด
มาดวย โดยเฉพาะทอระบายนํ้าเขาตองพยายามใชลวดตาขายทีม่ ชี อ งตาขนาดเล็กกรองนํ้าที่จะผานลง
ในบอ และหมั่นตรวจตะแกรงถาชํารุดควรรีบเปลีย่ นใหม
อนึ่ง การลอมรอบคันบอใชตาขายไนลอนใหสงู จากพืน้ ดินอยางนอย 50 เซนติเมตร สวนลาง
ของตาขายใหฝง ดินลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ถาเปนทีล่ มุ ควรตอตาขายไนลอน 2 ผืน หรือเสริม
เฝอกสูงประมาณ 2 เมตร พรอมทัง้ หมัน่ ตรวจสอบ หากชํารุดตองรีบซอมแซม

การแปรรูป
การทํ าปลาสลิดเค็ม เปนการแปรรูปอยางหนึ่งซึ่งชวยถนอมปลาสลิดใหสามารถเก็บไว
บริโภคไดเปนเวลานานมากขึ้นและไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั่วทุกภูมภิ าคทัง้ ยังสงเปนสินคาออก
อีกสวนหนึง่ ดวย

วิธที ํา
ขอดเกล็ดโดยใชมดี หรือชอนสังกะสีบากเปนฟนเลือ่ ย ตัดหัว ควักไส แยกหัวและไสไปบดสับเปน
อาหารเปดหรือไก(สําหรับไสถา เปนฤดูทม่ี มี นั มากใหเก็บเคีย่ วนํ้ามัน นํ้ามันปลาสลิดมีราคาดีเพราะนํา
ไปใชในอุตสาหกรรมหลายอยาง เชนอุตสาหกรรมฟอกหนัง สี และอาหารสัตว)
เคลาปลาทีท่ ําเสร็จแลวกับเกลือในอัตราสวน 3:1 คือ ปลา 3 : เกลือ 1 หมักไว 1 คืน ในถังไม
โองเคลือบ กะละมังหรือเขง รุง เชากอนพระอาทิตยขน้ึ ลางปลาใหสะอาดเรียงปลาแผครีบใหสวยงามบน
ตะแกรงไมโปรง
ระยะเวลาตากแหง ตัง้ แตแดดเริม่ ถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ใหกลับขางจนถึงเวลาประมาณ
15.00 น. หรือ 3 โมงเย็น จึงเก็บปลาลงเขงเรียงใหดลี กั ษณะนีเ้ รียกวา ปลาสลิด ซึง่ เนือ้ จะนุม ถา
ตองการปลาแหงกวานี้ ตากจนถึงเย็น แลวใชพลาสติกคลุมไวตลอดคืน รุง เชาเอาผาพลาสติกออกตาก
ตอจนถึงเย็นโดยกลับปลาในตอนกลางวันเชนเดิม ปลาชนิดนีเ้ รียกวา ปลาสองแดด เนื้อจะแหงแข็ง
เวลาทอดจะกรอบเคี้ยวไดเกือบหมดทั้งตัว
วิธีการรับประทานปลาสลิด
การทอด ถาจะใหดขี น้ึ ควรนึง่ กอน คอยๆ แซะกางใหญตรงกลางออก ประกบไวเหมือนเดิม
แลวทอดจะไดปลาสลิดไมมกี า งกินอรอย หรือทอด อยาใหสกุ ทุบตรงสันหลังปลาเบาๆ อยาใหหนังฉีก
นําลงทอดใหมเนื้อปลาจะฟู อรอย ถาจะใหอรอยยิง่ ขึน้ ใหทอดกรอบแกะเอาแตเนือ้ มายํากับมะมวงใส
พริกขี้หนู หอม กระเทียม ใบสะระแหน และมะมวงสับ ชิมรสตามชอบ

การคํานวณหาจํานวนพอแมพันธุ
การคํานวณหาจํานวนพอแมพนั ธุโ ดยคิดจากลูกปลา
ลูกปลา 300 ตัว มาจากแมปลา 1 แม
ลูกปลา 75,000 ตัว มาจากแมปลา 1 x 75,000 = 250 แม
300
แมปลา 250 ตัว จะใหลูกปลา 75,000 ตัว

แนวโนมในอนาคต
ปลาสลิดมีแนวโนมดานการตลาดในอนาคตแจมใส เพราะปลาสลิดเปนผลผลิตทีต่ ลาดตองการ
สูง สามารถนํามาประกอบอาหารทัง้ ในรูปสดและทําเค็ม ตากแหง โดยเฉพาะผลิตภัณฑปลาสลิดตาก
แหงเปนที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึง่ ไดสง เปนสิน้ คาออกของประเทศอีกชนิดหนึง่
ดังนั้น หากมีพื้นที่ที่เหมาะสมและทําการปรับปรุง เพื่อการเลี้ยงปลาสลิดจะชวยเพิ่มปริมาณอาหาร
โปรตีน และเสริมรายไดใหแกครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

