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ปลาสลิด 
 

ปลาสลิดหรือปลาใบไม้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichopodus 
pecteralis  เป็นปลาพื้นบ้านของประเทศไทย มีถิ่นก าเนิดอยู่ในบริเวณ
ลุ่มน้ าแถบภาคกลางของประเทศไทย ในปัจจุบันพื้นท่ีเพาะเล้ียงปลาสลิด
มีการขยายตัวไปยังหลายๆจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม และโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครท่ีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง
ปลาสลิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบัน ปลาสลิดเป็นปลาน้ าจืดท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและมีรสชาติดีและอร่อยเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ดังจะเห็น
ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจืดท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ ปี 
2561 ของประเทศไทย  ได้แสดงว่าปลาสลิดมีปริมาณผลผลิต 22 ,911 
ตัน คิดเป็นมูลค่ามากถึง 1,380,919 พันล้านบาท (ภาพท่ี 1) (กรม
ประมง, 2561)    
 

ในอดีตการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเป็นการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีแบบ
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่มักจะปล่อยเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดในบ่อและอาศัย
อาหารจากธรรมชาติ ต่อมามีการพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดเป็นแบบกึ่ง
พัฒนา โดยการเลี้ยงปลาโดยการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการเร่ง
การสร้างอาหารในธรรมชาติในบ่อเลี้ยง และ มีการให้อาหารสมทบต่าง 
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ๆ ได้แก่ ร า ปลาป่น เศษอาหาร และอาหารส าเร็จรูป เพื่อเสริมให้
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปลาสลิด  

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดจ าแนกตามชนิดสัตว์น้ าท่ี
ส าคัญ 2561 (Chart of yield from freshwater aquaculture by 
species, 2018)  
ที่มา: กรมประมง, 2561 
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การเพาะเลี้ยงปลาสลิดในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการ

เพาะเล้ียงเพ่ือให้ได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น การเพาะเล้ียง
ปลาสลิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้  

o การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  
o การเพาะพันธุป์ลาสลิด 
o การอนุบาลลูกปลาและการเล้ียงปลาระยะขุน  

 
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดท่ีมีความสมบูรณ์ มีขนาด
ใหญ่และมีการเจริญเติบโตท่ีดี เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การเพาะเลี้ยง
ปลาสลิดได้ผลผลิตสูง การเพาะพันธุ์ปลาสลิดสามารถท าได้ท้ังแบบการ
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เพาะพันธุ์แบบธรรมชาติ โดยปล่อยปลาสลิดให้ผสมกันตามธรรมชาติ 
(ภาพท่ี 2) และการเพาะพันธุ์ปลาสลิดโดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น  

พ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดท่ีเหมาะสมจะน ามาเพาะพันธุต์้องมีความ
สมบูรณ์พันธุ์ โดยทั่วไปปลาสลิดจะใช้พ่อแม่ปลาท่ีมีอายุมากกว่า 7 เดือน
ขึ้นไป จึงจะสามารถน ามาขุนต่อเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้  

 
ภาพที่ 2 บ่อเพาะเล้ียงปลาสลิด 

 
พ่อพันธุ์ปลาจะมีลักษณะล าตัวเรียวยาว สันหลังและสันท้องเกือบจะ
ขนานกัน ท้องแบนและแข็งลายเข้มเด่นชัด บริเวณครีบหางและครีบก้น
จะมีสีเขียวออกเทา (ภาพท่ี 3) 
 

แม่พันธุ์ปลา ลักษณะล าตัวสั้นป้อม กว้าง ท้องอูมเป่ง ท้องมีลักษณะโค้ง
มนไม่ขนานกับสันหลัง สีจะค่อนข้างจางกว่าเพศผู้ ครีบหลังสั้น มักมี
ขนาดใหญ่กว่าปลาเพศผู้ (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 พ่อแม่พันธุ์ปลาสลิด  
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การเพาะพันธุ์ปลาสลิด 
 
การเพาะพันธุป์ลาสลิดควรท าหลังฝนตกหรือเปลี่ยนน้ าใหม่

เพราะจะช่วยกระตุ้นการสืบพันธ์ุได้ดี การเพาะพันธุ์ปลาสลิดสามารถท า
ได้ 2 วิธี คือ การเพาะพันธุ์ปลาสลิดด้วยวิธแีบบธรรมชาติ และการ
เพาะพันธุ์ปลาสลิดโดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อให้ปลาผสมพันธ์ุแบบ
ธรรมชาติ 

 
การเพาะพันธุ์ปลาสลิดด้วยวิธีแบบธรรมชาติ  
 
การเพาะพันธุ์ด้วยวิธีแบบธรรมชาติเป็นวิธีท่ีนิยมปฏิบัติ โดย

ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ท่ีเราคัดเลือกไว้ลงผสมกันเองในบ่อดินท่ีมกีารเตรียมน้ า
ใหม่และเตรียมบ่อด้วยการตัดหญ้าลงไปในบ่อเพื่อกระตุ้นให้พ่อพันธุ์ก่อ
หวอดและแม่พันธุ์วางไข่ ภาพท่ี 4 ในช่วงแรกจะเติมน้ าลึกประมาณ 20-
30 เซ็นติเมตร อัตราการปล่อยเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ตัว จุดเด่นของวิธีนี้
คือ ง่ายต่อการจัดเตรียมการเพาะพันธุ์ แต่ข้อเสียคือไม่สามารถทราบ
จ านวนลูกปลาท่ีแน่นอนได้ และจะไม่ทราบเวลาท่ีปลาจะผสมพันธุ์วางไข่
ท่ีแน่นอนได้  

 



 
7 

 
ภาพที่ 4 บ่อปลาสลิดท่ี จ. สมุทรสาคร 

 
การเพาะพันธุ์ปลาสลิดโดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อให้ปลา

ผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ  
 
การเพาะพันธุ์ปลาสลิดโดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อให้ปลา

ผสมพันธ์ุแบบธรรมชาติ เป็นการฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้มีการผสม
พันธุ์วางไข่ตามธรรมชาติโดยใช้ฮอร์โมนทางการค้า Cinnafact E หรือ 
Suprefact E (Buserelin acetate) ร่วมกบัยาเสริมฤทธ์ิทางการค้า 
Motilium M (Domperidone) (ภาพท่ี 5) ในการฉีดฮอร์โมนจะต้องมี
การเตรียมอุปกรณ์ได้แก่ โกร่งบดยา กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา น้ าเกลือ 
(ภาพท่ี 6)  ภาพท่ี 7 แสดงการฉีดฮอร์โมนที่บริเวณใต้ครีบหลัง อัตรา
การฉีดฮอร์โมน แสดงดังตารางท่ี 1-3 หลังจากฉีดฮอร์โมนแล้ว น าปลา
พ่อแม่พันธุ์ท่ีได้รับการฉีดฮอร์โมน ปล่อยลงบ่อดินท่ีเตรียมบ่อไว้ อัตรา
การปล่อยปลาเพศผู้ต่อปลาเพศเมีย  คือ ปลาเพศผู้ 2 ตัว : ปลาเพศเมีย 
1 ตัว ข้อดีของวิธีนี้คือจะสามารถประมาณการเวลาท่ีปลาจะก่อหวอด
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และวางไข่ได้ และปลาพ่อแม่พันธุ์จะผสมพันธุ์ในเวลาเดียวกัน จึงท าให้
ได้ลูกปลาขนาดสม่ าเสมอ 

  
 

 
ภาพที่ 5 ฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดปลาสลิด Buserelin acetate ในชื่อ
ทางการค้า Suprefact (ก) Cinnafact E (ข) และ Domperidone ใน
ชื่อทางการค้า Motilium M (ค) 
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การเตรียมฮอร์โมน 
ฮอร์โมนทางการค้า Cinnafact E หรือ Suprefact E (Buserelin 

acetate)  ร่ ว ม กั บ ย า เ ส ริ ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร ค้ า  Motilium M 
(Domperidone) 

 
ตารางที่ 1 ระดับฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดฮอร์โมนปลาสลิด 

 ปลาสลิดเพศเมีย ปลาสลิดเพศผู้ 
เข็มท่ี 1 - 

Buserelin 
acetate 

10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม - 

Domperidone 
(Motilium M) 

5 mg/kg  
(0.5 เม็ด/กิโลกรัม) 

 

 12 ชั่วโมง  
 เข็มท่ี 2  
Buserelin 
acetate 

20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม 

Domperidone 
(Motilium M) 

10 mg/kg  
(1 เม็ด/กิโลกรัม) 

5 mg/kg  
(0.5 เม็ด/กิโลกรัม) 

 24 ชั่วโมง ปลาเพศผู้จะก่อหวอดและปลาจะผสมพันธุ์
วางไข่ 

 24 ชั่วโมง ขาปลาฟักเป็นตัว สามารถสังเกตเห็นลูกปลา 
ปริมาตรสารละลายฮอร์โมนที่ฉีดให้กับปลา 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  
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การเตรียมฮอร์โมนส าหรับฉีดปลาสลิด 
 

1. ชั่งน้ าหนักพ่อพันธุ์ปลา และแม่พันธุ์ปลาเพ่ือค านวณ ปริมาณฮอร์โมน
ท่ีใช้  
2. บดยา Motilium M ด้วยโกร่งบดยา ให้ละเอียด  
3. เติมน้ ากลั่นหรือน้ าเกลือด้วยกระบอกฉีดยา ผสมให้เข้ากัน  
4. เติมฮอร์โมน Suprefact E หรือ Cinnafact E ด้วยกระบอกฉีดยา 
ผสมให้เข้ากัน  
5. ฉีดฮอร์โมนท่ีบริเวณโคนครีบหลังของปลา ด้วยเข็มฉีดยาเบอร์ 24 
ขนาด ½ นิ้ว  
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ภาพที่ 6 อุปกรณแ์ละฮอร์โมนท่ีใช้ในการเตรียมฮอร์โมน  
(โกร่งบดยา กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา น้ าเกลือ ฮอร์โมน Cinnafact E 
และ ยา Motilium-M) 
  



 
12 

ตารางที่ 2 การเตรียมฮอร์โมน 
ปลาสลิดแม่พันธุ์ 
เข็มท่ี 1 
ฉีด Buserelin acetate 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ  
    Motilium M 0.5 เม็ด/กิโลกรัม 
ปริมาณฮอร์โมน (ไมโครกรัม)       =  น้ าหนักปลา (กิโลกรัม) x 10   
Motilium M                        =  น้ าหนักปลา (กิโลกรัม) x 0.5 เม็ด 
 
เข็มท่ี 2 
ฉีด Buserelin acetate 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ  
    Motilium M 1 เม็ด/กิโลกรัม 
ปริมาณฮอร์โมน (ไมโครกรัม)       =  น้ าหนักปลา (กิโลกรัม) x 20   
Motilium M                         =  น้ าหนักปลา (กิโลกรัม) x 1 เม็ด 
 
ปลาสลิดพ่อพันธุ์ 
ฉีด Buserelin acetate 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และ  
    Motilium M 0.5 เม็ด/กิโลกรัม 
ปริมาณฮอร์โมน (ไมโครกรัม)       =  น้ าหนักปลา (กิโลกรัม) x 10   
Motilium M                         =  น้ าหนักปลา (กิโลกรัม) x 0.5 เม็ด 
 
การเตรียมสารละลายฮอร์โมน 
           ปริมาณฮอร์โมน 150 ไมโครกรัม          =  0.1 มิลลิลิตร   
           น้ ากลั่น/น้ าเกลือ 0.85 %                  =  0.9 มิลลิลิตร 



 
13 

 
 
 

 
ภาพที่ 7 การฉีดฮอร์โมนบริเวณโคนครีบหลัง 
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ตารางที่ 3 การเตรียมฮอร์โมน Cinnafact ส าหรับแม่พันธุ์ปลา เข็มท่ี 1 
น  าหนักปลา 
(กิโลกรัม) 

Cinnafact 
(มิลลิลิตร; 
ซีซี) 

Motilium 
M 
(เม็ด)  

น  าเกลือ 
(มิลลิลิตร; ซี

ซี) 
5 0.03 2.5 5 

7.5 0.05 3.75 7.5 
10 0.06 5 10 
15 0.10 7.5 15 
20 0.12 10 20 
25 0.15 12.5 25 
30 0.20 15 30 

Cinnafact E 1 มิลลิลิตร มี Buserelin acetate 15.75 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ 
Buserelin 15 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 4 การเตรียมฮอร์โมน Cinnafact ส าหรับแม่พันธุ์ปลา เข็มท่ี 2 
น  าหนักปลา 
(กิโลกรัม) 

Cinnafact 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

Motilium M 
(เม็ด) 

น  าเกลือ 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

5 0.06 5 5 
7.5 0.10 7.5 7.5 
10 0.12 10 10 
15 0.20 15 15 
20 0.24 20 20 
25 0.30 25 25 
30 0.40 30 30 

 

ตารางที่ 5 การเตรียมฮอร์โมน Cinnafact ส าหรับฉีดพ่อพันธุ์ปลา  
น  าหนักปลา 
(กิโลกรัม) 

Cinnafact 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

Motilium M 
(เม็ด)  

น  าเกลือ  
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

5 0.03 2.5 5 
7.5 0.05 3.75 7.5 
10 0.06 5 10 
15 0.10 7.5 15 
20 0.12 10 20 
25 0.15 12.5 25 
30 0.20 15 30 

Cinnafact E 1 มิลลิลิตร มี Buserelin acetate 15.75 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ 
Buserelin 15 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 6 การเตรียมฮอร์โมน Suprefact ส าหรับแม่พันธุ์ปลา เข็มท่ี 1 
น  าหนักปลา 
(กิโลกรัม) 

Suprefact 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

Motilium M 
(เม็ด)  

น  าเกลือ 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

5 0.05 2.5 5 
7.5 0.08 3.75 7.5 
10 0.10 5 10 
15 0.15 7.5 15 
20 0.20 10 20 
25 0.25 12.5 25 
30 0.30 15 30 

 

ตารางที่ 7 การเตรียมฮอร์โมน Suprefact ส าหรับแม่พันธุ์ปลา เข็มท่ี 2 
น  าหนักปลา 
(กิโลกรัม) 

Suprefact 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

Motilium M 
(เม็ด)  

น  าเกลือ  
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

5 0.10 5 5 
7.5 0.15 7.5 7.5 
10 0.20 10 10 
15 0.30 15 15 
20 0.40 20 20 
25 0.50 25 25 
30 0.60 30 30 

Suprefact 1 มิลลิลิตร มี  Buserelin acetate 10.5 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ 
Buserelin 10 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 8 การเตรียมฮอร์โมน Suprefact ส าหรับฉีดพ่อพันธุ์ปลา  
น  าหนักปลา 
(กิโลกรัม) 

Suprefact 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

Motilium M 
(เม็ด)  

น  าเกลือ 
(มิลลิลิตร; ซีซี) 

5 0.05 2.5 5 
7.5 0.08 3.75 7.5 
10 0.10 5 10 
15 0.15 7.5 15 
20 0.20 10 20 
25 0.25 12.5 25 
30 0.30 15 30 

Suprefact 1 มิลลิลิตร มี Buserelin acetate 10.5 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ 
Buserelin 10 มิลลิกรัม 

 

ตารางที่ 9 ตารางการให้อาหารปลาสลิดตามช่วงอายุ 
อายุของปลา ชนิดอาหาร 
7 – 45 วัน อาหารผงโปรตีนมากกว่า 40%   
45 วัน – 4 เดือน อาหารเม็ดเล็กส าเร็จรูปโปรตีน 30-35% 
4 เดือน จนถึงจับขาย อาหารเม็ดเล็กหรือเม็ดกลางส าเร็จรูป

โปรตีน 25-30% 
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ภาพที่ 8 การเพาะพันธุ์ปลาสลิด 
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การเพาะเลี้ยงปลาสลิดในปัจจุบันจะเลี้ยงในฟาร์มขนาดใหญ่ 
พื้นท่ีบ่อขนาดใหญ่ ในคู่มือนี้จะเพิ่มเติมรูปแบบของการเพาะพันธุ์ปลา
สลิดในฟาร์มขนาดเล็ก ในกรณีท่ีเกษตรกรไม่ได้มีบ่อดินขนาดใหญ่ มีบ่อ
ซีเมนต์หรือถังเลี้ยงปลาขนาดเล็ก การเพาะพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้ถังหรือ
บ่อขนาดเล็ก เป็นการประหยัดต้นทุน และเป็นการเริ่มต้นส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย หรือส าหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจท่ียังไม่มี
บ่อดินขนาดใหญ่ 

บ่อท่ีใช้ในการเพาะพันธุ์ ควรเป็นบ่อหรือภาชนะปริมาตรท่ีมี
ขนาดตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไปหรือ  การเพาะด้วยวิธีนี้จะต้องเตรียมน้ าใหม่
เตรียมสิ่งของส าหรับกระตุ้นให้พ่อพันธุ์ปลาสลิดก่อหวอดเหมือนเช่นใน
ธรรมชาติ  ซึ่งสามารถใช้ได้ท้ังหญ้าแห้ง หญ้าสด และผักบุ้ง หรืออาจจะ
ใช้ปอฟางฉีกเป็นฝอยก็ได้  ปกติแล้วปลาสลิดจะชอบก่อหวอดวางไข่เมื่อ
ใช้หญ้าสดหรือหญ้าแห้งมากเป็นพิเศษ ในส่วนของการเตรียมพ่อแม่พันธุ์
ปลาสลิดจะต้องฉีดฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการผสมพันธุ์วางไข่  โดยใช้
ฮอร์โมนทางการค้าโดยมีอัตราการฉีดดังเช่นในหัวข้อ 2.2  หลังจากนั้น
จึงปล่อยปลาลงในถังเพาะฟักท่ีเตรียมไว้ อัตราการปล่อยปลาเพศผู้ต่อ
ปลาเพศเมียสามารถปล่อยได้ดังนี้ 1:1, 2:1 และ 3:2 จากนั้น 24 ชั่วโมง
ผ่านไป ปลาเพศผู้จะก่อหวอดให้ปลาเพศเมียวางไข่ ไข่ปลาสลิดจะใช้
เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงในการฟัก เมื่อลูกปลาสลิดฟักเป็นตัวแล้ว 1 วัน
แล้วจึงย้ายพ่อแม่ปลาออกจากถังฟัก หรือเปลี่ยนถ่ายน้ าเพื่อลดของเสีย
ในถังน้ า ข้อดีวิธีนี้คือ ท าให้ทราบจ านวนลูกปลา ใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้อย  
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ภาพที่ 9 ลูกปลาสลิดอายุ 30 วันหลังฟัก 
 

 
ภาพที่ 10 บ่อเลี้ยงปลาสลิดและจุดให้อาหารปลา 
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การอนุบาลลูกปลาสลิดและการเลี ยงปลาระยะขุน 

 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดในถังขนาดเล็ก หลังจากลูก

ปลาฟักแล้ว ยังไม่ต้องให้อาหารเป็นเวลา 6 วัน เนื่องจากลูกปลายังใช้ถุง
ไข่แดงเป็นแหล่งอาหารในช่วงแรกของชีวิต เมื่อลูกปลามีอายุได้ 7 วันจึง
สามารถย้ายลูกปลาลงบ่อดินหรือขยายถังเลี้ยงเพื่อลดความหนาแน่นได้ 
อาหารท่ีใช้อนุบาลลูกปลาจะเป็นไข่แดงต้มสุกหรืออาหารกุ้งแบบผงชนิด
ลอยท่ีมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 40%  หลังจากลูกปลาฟัก 2 สัปดาห์สามารถ
ให้อาร์ทีเมีย หรือไรแดง เป็นอาหารร่วมกับอาหารผงได้ เมื่อปลามีอายุ 
5-6 สัปดาห์จึงเริ่มอาหารเม็ดเล็กส าเร็จรูปท่ีมีโปรตีน 35-38 %  และ
เมื่อปลามีอายุ 8-9 สัปดาห์ จะท าการเปลี่ยนเป็นอาหารส าเร็จรูปท่ีมี
โปรตีน 30-35 %   โดยอาหารท่ีให้กับลูกปลาต้องมีความเหมาะสมกับ
ขนาดและอายุของลูกปลา ดังตารางท่ี 9 ในระหว่างการอนุบาลปลาสลิด 
จะต้องคอยสังเกตและตรวจวัดคุณภาพน้ า ในระยะแรกของการอนุบาล 
จะเติมน้ าท่ีระดับน้ า 30 เซนติเมตร และต่อมาให้เติมน้ าทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 10 เซนติเมตร จนกระท่ังน้ าถึงขอบบนของบ่อหรือประมาณ 
90 เซนติเมตร 

ในการเพาะเล้ียงปลาในบ่อดิน เมื่อเตรียมน้ ามีความเหมาะสม 
ให้อาหารธรรมชาติเกิด ลูกปลาจะกินอาหารธรรมชาติในบ่อเพื่อการ
เจริญเติบโต ในระหว่างการอนุบาลลูกปลาสลิดอาจมีการให้อาหาร
สมทบ (ตารางท่ี 9) 
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การเตรียมบ่อเลี ยง 
 

การเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงท่ีดีจะท าให้มีอาหารธรรมชาติมาก 
ปลาโตเร็ว มีอัตรารอดสูง ช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี 

 
1. สูบน้ าออกให้แห้งและโรยปูนร้อนเพื่อก าจัดศัตรูปลา   
2. โรยปูนขาว 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับสภาพดินในบ่อ  
3. ตากบ่อท้ิงไว้จนมีหญ้าขึ้นเต็มทั้งบ่อ 
4. ตัดหญ้าในบ่อเพื่อให้เป็นท่ีท ารังของปลาสลิด 
5. จากนั้นสูบน้ าเข้าบ่อประมาณ 20 เซนติเมตร โดยผ่านถุงกรองตา
ข่ายเพื่อป้องกันสัตว์น้ าอื่นๆหรือศัตรูของลูกปลาจากภายนอก 
6. ใส่ปุ๋ยเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ 
7. อัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลา 3-10 กิโลกรัม/ไร่ หรืออาจเป็น
การปล่อยลกูปลา 10,000 ตัว/ไร ่
8. โดยปกติปลาสลิดใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 7-11 เดือนจึงสามารถจับ
ขายได้ การจับปลาสลิดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ระหันวิดน้ า 
แผงไม้กั้นส าหรับคัดปลา กระชังพักปลา ท่อสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ การจับ
จะค่อย ๆ สูบน้ าออกจากบ่อเพื่อให้ปลามารวมกันในร่องน้ าแล้วจึงจับ
ปลา 
 
ที่มา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด 
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ต้นทุนและรายได้จากการเลี ยงปลาสลิด 

บ่อขนาด 10 ไร่ ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 7-11 เดือน ปลาท่ีจับได้ 10,000 
กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 80 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 800,000 บาท  
ต้นทุนการเลี้ยงประกอบไปด้วย 
- อาหารปลา 1,000 กระสอบ ราคา 550 บาทต่อกระสอบ 
- ค่าน้ ามัน 12,000 บาท 
- ค่าแรง (ขึ้นกับการเกษตรกร) 
 
ที่มา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด 
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