
แบบจัดเก็บองค์ความรู้   

องค์ความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ 
เจ้าของความรู้ชื่อ นายดิชา นุวงษ์วรรณ์ 
ต าแหน่ง ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย 
สังกัด ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่บันทึกความรู้  วันที่  25  เมษายน  2560 
 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ(ขององค์ความรู้) ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆที่จ าเป็นส าหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นเช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน(ฉบับที.่..มาตรา...วรรค...บรรทัดที่..)/

ข้อพึงระวัง(ถ้ามี) 
  แรงจูงใจ 
   สมัยก่อนเป็นพนักงานโรงงาน ได้ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท เกิดความคิด
ไม่อยากเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต จึงมองหาอาชีพที่คิดว่าเป็นนายตัวเอง มี
รายได้ที่แน่นอน มีความสนใจที่จะเลี้ยงปลาในบ่อดิน เริ่มแรกเดิมทีคุณดิ
ชาเล่าว่า สนใจจะเลี้ยงปลาดุก แต่เพ่ือนที่รู้จักแนะน าให้เลี้ยงปลาหมอ 
เพราะมีความแข็งแรง อดทน ไม่ตายง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
เริ่มต้นก่อนที่จะเลี้ยงปลาหมอ คุณดิชา เล่าว่า ศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ปลาหมอ ไม่ว่าจะหาหนังสือมาอ่าน ตลอดจนศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์
ต่างๆ ที่สามารถน ามาปรับใช้กับสิ่งที่คุณดิชาจะลงมือท า เพราะเชื่อว่า     
“การศึกษาหาความรู้ก่อนลงมือปฏิบัติส าคัญมาก ต้องให้รู้ทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เพราะ
เงินทุนที่ใช้ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นขาดทุน และ
เพ่ิมหนี้สินได้ หากไม่คิดให้รอบคอบ” ปัจจุบันคุณดิชาได้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
เครือข่าย ของ ศพก.อ าเภอบางปลาม้า เพ่ือที่จะได้เป็นที่แลกเปลี่ยน
ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจอยากจะเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงปลาหมอไทย
แปลงเพศ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
   บ่อที่ขุดส าหรับเลี้ยงปลาหมอ อยู่ที่ขนาด 10x20 เมตร ความลึกของ
บ่อ ประมาณ 2 เมตร คุณดิชา เล่าว่า บ่อส าหรับเลี้ยงใครมีพ้ืนที่มากก็
สามารถท าให้ใหญ่กว่าของคุณดิชาได้ เมื่อขุดบ่อได้ขนาดตามที่ต้องการ
แล้ว ก็ปรับสภาพดิน ด้วยการโรยปูนขาวที่ก้นบ่อ เพ่ือปรับสภาพดินและ
ฆ่าเชื้อโรค จากนั้นตากบ่อไว้ ประมาณ 7 วัน พอครบก าหนดก็เตรียมสูบ
น้ าเข้าภายในบ่อ ในระยะแรกก้นบ่ออาจเกิดไรแดงให้ลูกปลาหมอได้กิน 
โดยก่อนที่จะปล่อยลูกปลาลงบ่อ จะสูบน้ าลงไปในบ่อให้มีระดับน้ า 
ประมาณ 120 เซนติเมตร แล้วรักษาระดับน้ าไว้เช่นนี้ จนกว่าลูกปลามี
อายุได้ประมาณ 1 เดือน พอเข้าสู่เดือนที่ 2 จะเพ่ิมระดับน้ าขึ้นมาอยู่ที่ 
140 เซนติเมตร พอลูกปลาหมอเข้าเดือนที่ 3 เพ่ิมระดับน้ าขึ้นเป็น 180 
เซนติเมตร พอครบเดือนที่ 4 ระดับน้ าจะอยู่ที่ 2 เมตร จนกว่าปลาหมอ
จะได้ขนาดส่งขายได้ 

เอกสารอ้างอิง : บทสัมภาษณ์ นายดิชา นุวงษ์วรรณ์ 
 



กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ(ขององค์ความรู้) ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆที่จ าเป็นส าหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นเช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน(ฉบับที.่..มาตรา...วรรค...บรรทัดที่..)/

ข้อพึงระวัง(ถ้ามี) 
     ส่วนพันธุ์ปลาที่น ามาปล่อยคุณดิชาจะเลือกลูกปลาหมอจากฟาร์มที่
เชื่อถือได้เพราะถ้าเลือกลูกปลาหมอมาไม่ดีโอกาสจะเป็นเพศผู้หมด
ค่อนข้างมาก โดยปลาที่คุณดิชาเลี้ยงเป็นพันธุ์ชุมพร 1 ขนาดประมาณ 2-
3 เซนติเมตร  (ไซซ์ใบมะขาม) ราคาตัวละ 80 สตางค์ เป็นปลาหมอที่
ผ่านการแปลงเพศแล้ว จะเอาเพศเมียเป็นหลัก เพราะเพศเมียจะ
เจริญเติบโตได้ดีกว่าเพศผู้ มีขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงต้องเป็นเพศ
เมีย ฟาร์มที่คุณดิชาเลือกซื้อลูกปลาหมอมา จะเป็นฟาร์มของเอกชนที่
เชื่อถือได้ เนื่องจากหน่วยงานรัฐยังไม่มีลูกปลาหมอมากพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร อาจต้องรอหลายเดือนกว่าจะได้รับ 
   ในบ่อของคุณดิชา ขนาด 10x20 เมตร ปล่อยลูกปลาหมออยู่ที่ 
5,000 ตัว ต่อบ่อ แต่ถ้าใครจะปล่อยถึง 10,000 ตัว ต่อบ่อ ก็ท าได้ “ที่
บ่อผม จะใส่ลูกปลาที่ 5,000 ตัว ต่อบ่อ พอลูกปลาหมอลงบ่อแล้ว ผมก็
จะใช้ยาปฏิชีวนะผสมกับอาหารให้กิน เพราะขณะที่ลูกปลาหมอขนส่งมา 
อาจจะช้ าใน จึงจ าเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะให้กิน ส่วนการรักษาผิวที่เกิด
จากบาดแผล ผมจะสาดเกลือเม็ดลงไปในบ่อ เพ่ือรักษาบาดแผลของลูก
ปลา และท าให้ลูกปลาดูกระปรี้กระเปร่า” คุณดิชา กล่าว 
   การให้อาหาร ช่วงที่ปล่อยลูกปลาไปแรกๆ ยังไม่ได้ให้อาหาร เพราะใน
บ่อจะมีไรแดงอยู่ ลูกปลาสามารถกินได้ พอเลย 7 วัน ก็จะเริ่มให้อาหาร 
ระยะ 1 เดือนแรก คุณดิชาเล่าว่า จะให้วันละ 4 ครั้ง ดูตามการกินของ
ลูกปลาหมอ ว่าอ่ิมมากน้อยแค่ไหน จากการสังเกตของคุณดิชาเอง “ผม
จะให้อาหารวันละ 4 ครั้ง ให้จนอิ่ม ดูจากจ านวนอาหารที่ลอย ถ้าอาหาร
ลอยเยอะ ผมก็จะหยุดให้ นั้นแสดงว่าปลาอิ่มแล้ว ซึ่งผมก็จะสังเกตของ
ผมเอง มันอยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคคนนั้น โดยถ้าปลาไม่สนใจกินอาหาร
แล้ว เราก็ค่อยๆ หยุด เรียกว่าให้จนอ่ิม จะให้กะปริมาณอาหารเป็นกิโล 
ช่วงนี้อาจจะยังค านวณไม่ได้ ให้แบบนี้ประมาณ 1 เดือน จึงค่อยปรับลด
อาหารลงมา อาหารที่ให้ช่วงนี้จะเป็นอาหารเม็ดเล็ก เป็นอาหารลูกอ๊อด” 
โดยการให้อาหารระยะ 1 เดือนแรก เมื่อลูกปลาหมอได้ 1 เดือนขึ้นไป ก็
จะเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารปลาดุก เบอร์ 1 มีจ านวนโปรตีน ประมาณ 
30 % ให้  3 ครั้ง ต่อวัน และเม่ือครบ 2 เดือนขึ้นไป จะให้ 2 ครั้ง ต่อ
วัน พอปลาหมอปากเริ่มใหญ่ขึ้น จะเปลี่ยนอาหารเป็นเบอร์ที่ใหญ่ขึ้น
กว่าเดิม ดูตามขนาดของปากปลาหมอเป็นหลัก ถ้าปากใหญ่มากกว่าเดิมก็
จะเปลี่ยนขนาดของอาหาร  
“ผมจะดูที่ปากปลาเป็นหลัก ว่าพอระยะ 2 เดือนไปแล้ว จะกินอาหาร 
เบอร์ 2 ได้ไหม ถ้ากินได้ก็จะเปลี่ยนเป็น เบอร์ 2 แต่ค่อยๆ เปลี่ยน ไม่ได้
เปลี่ยนทีเดียวนะ จากนั้นก็เลี้ยงด้วยอาหาร เบอร์ 2 ตลอดไปเลย ให้ 2 
ครั้ง เหมือนเดิม เช้า เย็น จนถึงช่วงขายปลาเลย ปลาที่เขานิยม จะ 

เอกสารอ้างอิง : บทสัมภาษณ์ นายอ านวย นุ่มจันทร์                                                                                                                     
 



กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ(ขององค์ความรู้) ข้อแนะน า/เอกสารอ้างอิง/คู่มือต่างๆที่จ าเป็นส าหรับ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมนั้นเช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน(ฉบับที.่..มาตรา...วรรค...บรรทัดที่..)/

ข้อพึงระวัง(ถ้ามี) 
ประมาณ 5 เดือน” คุณดิชา สรุปการให้อาหาร 
   การดูแลรักษาโรคและศัตรูของปลาหมอนั้น คุณดิชา เล่าว่า ที่ฟาร์มจะ
ดูตามสภาพแวดล้อม ช่วงที่ฝนตกบ่อยๆ จะโรยปูนขาวข้างๆ บ่อ เพราะ
เวลาที่น้ าฝนตกลงมา อาจจะน าเชื้อโรคตามมาด้วย หรือน้ าฝนเองมีสภาพ
เป็นกรด ก็จะโรยปูนขาวเพื่อที่เวลาน้ าฝนตกลงมาจะได้ช่วยปรับสภาพน้ า
ไปด้วย ท าให้น้ าในบ่อมีสภาพที่ดีข้ึน ไม่เป็นกรดด่างมากเกินไป เมื่อปลามี
อายุได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ก็จะมีการถ่ายน้ าออกจากบ่อ โดยดูว่าน้ าใน
บ่อมีสภาพอย่างไร เขียวมากเกินไหม เพราะถ้าสภาพน้ าไม่ดีปลาหมอจะ
เครียด กินอาหารได้น้อย จะถ่ายน้ าออก เอาน้ าใหม่เข้าไป จากนั้นสาด
เกลือลงไปในบ่อหลังถ่ายน้ า“ผมจะถ่ายน้ าออก แล้วใส่น้ าใหม่เข้าไป 
เพ่ือให้น้ ามีสภาพดีขึ้น ถ่ายออก 3 ใน 5 ของบ่อ หากไม่ถ่ายน้ าออกบ้าง 
น้ าในบ่อสภาพไม่ดี ปลาก็จะไม่ค่อยกินอาหาร ท าให้การเจริญเติบโตของ
ปลาหมอช้าลง เพราะเกิดสภาวะเครียดจากสภาพแวดล้อม นอกจากถ่าย
น้ าแล้ว ผมก็จะสาดเกลือเม็ดลงในบ่อ เดือนละ 2 ครั้ง อัตราการสาด
เกลือเม็ด อยู่ที่ 20 กิโลกรัม ต่อบ่อ” 
“สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่าง ที่ปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร ก็เรื่องฟ้าผ่า ฟ้าร้อง 
เสียงดังต่างๆ การรบกวนจากคน ถ้าเราไปยุ่งกับบ่อมาก ปลาตกใจ ท าให้
ปลาไม่ค่อยกินอาหาร 2-3 วัน มันเกิดความครียด ต้องระวัง” คุณดิชา 
กล่าว  
   ด้านศัตรูที่มากินปลาหมอ คุณดิชา บอกว่า จะเป็นพวก นกกระยาง งู 
กบ เพราะลูกปลาหมอตัวเล็กๆ ระยะ 2-3 เซนติเมตร กบสามารถกินได้ 
ท าให้จ านวนปลาหมอลดน้อยลง ส่วนนกกระยางจะขึงตาข่ายกันที่ปากบ่อ 
เพ่ือกันนกกระยางลงมากินปลาหมอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้บันทึกความรู้ นายธวัชชัย  นกสกุล   ต าแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
สังกัด  ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
ติดต่อได้ที่โทร   035-587400 
 

 


