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 ปลาไหล (eel) สัตวน้ำจืดที่คุนเคยของคนไทย ไมเพียงเปนวัตถุดิบชั้นเลิศในเมนูอาหารพื้นบาน หากยังเปนสัตว 
เศรษฐกิจที่สรางรายไดใหชุมชนปละหลายลานบาท แตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขยายพื้นที่ของชุมชนเมือง 
การทำลายแหลงน้ำธรรมชาติ และการปลอยของเสียลงสูแหลงน้ำ ทำใหปริมาณปลาไหลจากแหลงน้ำธรรมชาติมีจำนวนลดนอยลง
 ปลาไหล มีชื่อวิทยาศาสตรวา Monopterus albus Zuiew ปลาไหลที่พบตามแหลงน้ำธรรมชาติที่คอนขางนิ่ง เชน คูน้ำ หวย หนอง 
คลอง บึง เรียกวา ปลาไหลบึง (swamp eel) สวนปลาไหลที่เจริญเติบโตในนาขาว เรียกวา ปลาไหลนา (rice-field eel) หรือที่ชาวบานเรียกวา “เอี่ยน” 
 ปลาไหลอาศัยอยูตามพื้นโคลนที่มีซากพืชซากสัตวเนาเปอยสะสม ปกคลุมดวยวัชพืชที่ชื้นแฉะ ในฤดูแลงขุดรูลึก 1-1.5 เมตร ฝงตัวในลักษณะ 
จำศีลใตพื้นโคลน และสามารถอยูอาศัยในที่แหงแลงไดนาน

เพศเมียใชลำตัวดันดินปากรูใหเปนโพรงสูงกวาระดับน้ำ
ประมาณ 1 นิ้ว เพื่อใหไขลอยอยูในโพรงได เพศเมียจะ
คอยระวังศัตรูอยูภายในรู เฝาดูไขจนฟกเปนตัวและเล้ียงลูก
จนมีขนาด 3-4 นิ้ว ลูกปลา จะกินซากพืชและสัตวหรือ
แมลงน้ำตัวเล็กๆ

ขอมูลโดย  อาจารยนิชาภา เฉตระการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
โครงการการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลในบอซีเมนต

โครงการการพัฒนาชุมชนเขตทุงกุลารองไหดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท 0 2564 7000 โทรสาร 0 2564 7004 อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec

*เพศปลาไหล สังเกตไดชวงอายุ 4-6 เดือน

1. ÇÒ§ä¢‹ºÃÔàÇ³¡ÍËÞŒÒËÃ×Í¾×ª¹éÓ

เพศเมียและเพศผูจะจับคูและกอหวอด เพศเมีย 
ทั้งหมดใชปากดูดไขที่ผสมเชื้อแลวพนติดกัน
กับหวอด เกาะเปนกลุมบริเวณกอหญาบนผิวน้ำ

2. ÇÒ§ä¢‹»Ò¡ÃÙ

¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø�ª‹Ç§Ä´Ù½¹

ÇÒ§ä¢‹ª‹Ç§à́ ×Í¹
¾ÄÉÀÒ¤Á-¡Ã¡®Ò¤Á

¤ÃÑé§ÅÐ 100-1,000 ¿Í§ 
¿˜¡à»š¹µÑÇ

ÅÙ¡»ÅÒ

 ลักษณะภายนอก เพศผู เพศเมีย
 ความยาว 60 ซม. ขึ้นไป 29.5-60 ซม. 
 น้ำหนัก > 300 กรัม 70-250 กรัม
 ทอง ทองไมอูม ทองอูม (ฤดูผสมพันธุ) 
 ลำตัว ยาวเรียว อวน ทองปอง
 ชองเพศ สีขาวซีด ไมบวม สีแดงเรื่อ บวม (ฤดูผสมพันธุ) 
 สีลำตัว เหลืองคล้ำ เหลืองเปลงปลั่ง

àÅÕéÂ§»ÅÒäËÅã¹º‹Í«ÕàÁ¹µ�:
ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ ÊÃŒÒ§ÍÒªÕ¾

àÅÕéÂ§»ÅÒäËÅã¹º‹Í«ÕàÁ¹µ�:
ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ ÊÃŒÒ§ÍÒªÕ¾

ÅÑ¡É³Ð¢Í§»ÅÒäËÅ¹Ò

¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¢Í§»ÅÒäËÅ¹Òà¾È¼ÙŒáÅÐà¾ÈàÁÕÂ Ç§¨ÃªÕÇÔµ 

ÃÙ»áºº¡ÒÃÇÒ§ä¢‹ 

 รูปรางคลายงู ไมมีเกล็ด มีตาขนาดเล็ก 1 คู บริเวณหัว ปลายหางแบนยาว ความยาว 29-150 เซนติเมตร มีสองเพศในตัวเดียวกัน 
ชวงที่ออกจากไขถึงชวงวัยออนจะเปนเพศเมีย เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะเปลี่ยนเปนเพศผูอยางถาวร สายพันธุที่พบในประเทศไทย ไดแก ปลาไหลนา 
ปลาไหลแดงหรือปลาหลอย ปลาไหลหลาดหรือปลาไหลงู



5x5 àÁµÃ

1. การนำพอพันธุแมพันธุปลาไหลจากธรรมชาติเขามาเล้ียง ควรระมัด- 
ระวังในเรื่องการลำเลียง ไมควรใหหนาแนนมากเกินไป ปลาไหลจะ 
บอบช้ำได 

2. การนำปลาไหลมาเลี ้ยงควรคัดขนาดและอายุที ่ไมตางกันมาก 
เพื่อลดปญหาการกัดกินกันเอง

3. การนำปลาไหลมาเลี้ยงควรพักไวในถังหรือกาละมัง ไวประมาณ        
3 – 4 วัน กอนลงบอเลี้ยง

4. อาหารท่ีใหปลาไหลชวงแรกไมควรแตกตางจากท่ีเคยกินในธรรมชาติ 
(หอย, ปลาสับ) เนื่องจากปลาไหลจะไมยอมกินอาหาร

5. เม่ือพบปลาไหลแสดงอาการผิดปกติหรือปวยควรรีบตรวจสอบสาเหตุ 
และแกไขทันที เลือกใชยารักษาโรคหรือสารเคมีท่ีเหมาะสม การรักษา 
อาการปวยเม่ือเร่ิมพบปญหา จะชวยใหการรักษาไดผลดีและประหยัด 
คาใชจายการรักษา

o คุณสมบัติของน้ำที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลา ควรมี 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 6.5-8.5

o อุณหภูมิน้ำประมาณ 19–28 องศาเซลเซียส

o ปริมาณออกซิเจนในน้ำไมต่ำกวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร

o กอนปลอยลูกปลาไหลลงบอ ควรปรับอุณหภูมิน้ำ 

ในภาชนะขนสงปลาไหลกับอุณหภูมิน้ำในบอใหใกล 

เคียงกันเพ่ือปองกันปลาช็อค โดยแชภาชนะขนสงในบอ 

กอนปลอยลงบอเล้ียงประมาณ 30 นาที  

o ฉาบผิวพื้นบอใหเรียบ ปองกันปลาเปนแผลถลอก

¡ÒÃÊÑ§à¡µÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»†ÇÂ¢Í§»ÅÒäËÅ
1) ปลาไหลจะออกมาจากรูดินลอยอยูในน้ำบอย และหุบเอาอากาศบอย ๆ
วิธีแกไข ควรแยกปลาไหลออกมาพักนอกบอ โดยใสถังหรือกะละมังไว 
เปล่ียนน้ำทุกวันประมาณ 3-5 วัน ดูความแข็งแรง หากไมแข็งแรงใชดางทับทิม 
แชไวประมาณ 1 วัน เปลี่ยนน้ำใหบอยที่สุด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ หรือลาง 
พักบอทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห
2) ปลาไหลมีแผล
วิธีแกไข แชดางทับทิม จำนวน 1-3 กรัมตอน้ำ 1,000 ลิตร แชนาน 1 วัน 
เปลี่ยนน้ำทุกวันประมาณ 3-5 วันดูความแข็งแรง แลวปลอยลงบอเหมือนเดิม

** สวนมากเกษตรกรจะใชวิธีเปลี่ยนน้ำบอยๆ ลางบอ พักบอ และสุดทาย 

จะใชดางทับทิมในการรักษาปลาเมื่อปวยหรือมีอาการขางตน

¡ÒÃàÅÕéÂ§»ÅÒäËÅã¹º‹Í«ÕàÁ¹µ� 

àµÃÕÂÁº‹ÍàÅÕéÂ§

ËÒ¡ãªŒº‹Í«ÕàÁ¹µ�ãËÁ‹ µŒÍ§¡Ó¨Ñ´Ä·¸Ôì«ÕàÁ¹µ�
´ŒÇÂ´‹Ò§·Ñº·ÔÁ à¡Å×ÍÊÔ¹à̧ ÒÇ� ËÃ×ÍµŒ¹¡ÅŒÇÂÊÑº 
¼ÊÁ¹éÓáª‹·Ôé§äÇŒ 1-2 ÊÑ»´ÒË� ÅŒÒ§·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
áÅÐµÒ¡º‹Í 1 ÇÑ¹ à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁà»š¹´‹Ò§¢Í§º‹Í

1 àÁµÃ
ÃÙÃÐºÒÂ¹éÓÍÍ¡

àµÔÁ¹éÓãËŒ¾Œ¹
¨Ò¡¼ÔÇ´Ô¹

10 à«¹µÔàÁµÃ

ãÊ‹¾×ª¹éÓ àª‹¹ ¼Ñ¡ºØŒ§ áË¹ ¼Ñ¡µº à¾×èÍà»š¹·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
ÍÓ¾ÃÒ§µÑÇ ¤ÅÒÂÃŒÍ¹ áÅÐà¾ÔèÁÍÍ¡«Ôà̈ ¹ã¹¹éÓ

• เลือกพอพันธุที่มีน้ำหนัก 300 - 420 กรัม ลำตัวยาว 60 เซนติเมตร 

  แมพันธุที่มีน้ำหนัก 70-250 กรัม ลำตัวยาว 29-50 เซนติเมตร 

• ปลอยพอพันธุแมพันธุในสัดสวน (เพศผู : เพศเมีย) 1 : 3 ตอพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร

• ลูกปลาไหลเมื่อมีอายุ 2 อาทิตย นำแมพันธุออกจากบอซีเมนต เพื่อปองกัน

  การกินลูกตัวเอง

• สังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลาไหล ปรับปริมาณอาหารใหพอดี 

ตามความตองการ

• หากใหอาหารสด ควรเปล่ียนน้ำอยางนอยอาทิตยละคร้ัง หากเปนอาหาร 

สำเร็จรูป ควรเปลี่ยนน้ำทุก 10-20 วัน คุณภาพน้ำสงผลใหปลาไหล 

เจริญเติบโตไดดี อัตราการรอดสูงและลดความเสี่ยงการเกิดโรค

• โกยดินในบอเล้ียงอยางนอยอาทิตยละคร้ังเพ่ือดูปริมาณไข การเจริญเติบโต 

และจำนวนประชากรของปลาไหล

»ÅÒäËÅÁÕ¹ÔÊÑÂÃÇÁ¡ÅØ‹ÁÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂËÃ×Í¡Ô¹ÍÒËÒÃ ªÍº¡Ô¹ÍÒËÒÃã¹·ÕèÁ×´ 
á·Ð¡Ô¹à¹×éÍÊÑµÇ�·ÕèµÒÂáÅŒÇ ·Ñé§ÊÀÒ¾Ê´·ÕèÁÕ¡ÅÔè¹¤ÒÇ¨Ñ´¨¹à¹‹Òà»„›ÍÂÁÕ¡ÅÔè¹àËÁç¹

ÃÇÁ¶Ö§ÅÙ¡»ÅÒ¢¹Ò´àÅç¡ µÑÇÍ‹Í¹áÁÅ§ äÊŒà́ ×Í¹ ËÍÂàªÍÃÕè ¡ØŒ§½ÍÂ 
ËÃ×ÍÊÑµÇ�Ë¹ŒÒ´Ô¹µ‹Ò§æ «Ò¡ÇÑª¾×ª·ÕèÁÕÊÔè§ÁÕªÕÇÔµàÅç¡æ à¡ÒÐÍÒÈÑÂÍÂÙ‹  

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

¡ÒÃàÅÕéÂ§»ÅÒäËÅ¹Ò 1 º‹Í ä´ŒÅÙ¡»ÅÒäËÅ 30–60 µÑÇ/º‹Í 
¹éÓË¹Ñ¡ 4-6 ¢Õ´/µÑÇ ãªŒàÇÅÒàÅÕéÂ§»ÃÐÁÒ³ 4–6 à́ ×Í¹ 

ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»¢ÒÂä´ŒµÑé§áµ‹ª‹Ç§ 4 à́ ×Í¹

¡ÒÃãËŒÍÒËÒÃ

¡Ô¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµàÅç¡æ
ÇÑ¹ÅÐ 2 ¤ÃÑé§

½ƒ¡ãËŒ¡Ô¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç̈ ÃÙ»
Ã‹ÇÁ¡ÑºË¹Í¹á´§

àÃÔèÁãËŒ»ÅÒÊ´º´
ÇÑ¹ÅÐ 2 ¤ÃÑé§

ÂÒÇ 2.5-3 à«¹µÔàÁµÃ
ÂÒÇ 8-10 à«¹µÔàÁµÃ
ËÃ×ÍÍÒÂØ 6 ÊÑ»´ÒË� ÂÒÇ 5 à«¹µÔàÁµÃ

´Ô¹àÅ¹ËÃ×Í´Ô¹·ÕèÁÒ¨Ò¡áËÅ‹§ªØ¡ªØÁ
¢Í§»ÅÒäËÅµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔÅ§ã¹º‹ÍàÅÕéÂ§

ÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 15–30 à«¹µÔàÁµÃ

ÃÒ¤Ò¢ÒÂ ¡ÔâÅ¡ÃÑÁÅÐ 200 ºÒ· 

1 º‹Í ä´Œà§Ô¹»ÃÐÁÒ³ 5,000 – 8,000 ºÒ·

วงบอซีเมนต     ราคา 450 บาท

ปลาไหลนาพอพันธุแมพันธุ    ไดจากธรรมชาติ 

อาหารปลาไหลนา     ไดจากธรรมชาติ

อาหารสำเร็จรูป ถุงละ 40 บาท จำนวน  2 ถุง ราคา 80 บาท

รวมตนทุน    530 บาท

´ÙáÅ¨Ñ´¡ÒÃ

¾‹Í¾Ñ¹¸Ø�áÁ‹¾Ñ¹¸Ø�

• ใหอาหารเสริมปลาไหล 2 วัน/ครั้ง ไดแก อาหารสำเร็จรูป อาหารปลาดุก 

อาหารปลานิล อาหารลูกออด ตนกลวยสับ 

µŒ¹·Ø¹µèÓ ¡ÓäÃ§ÒÁ


