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บทคัดย่อ 
 การทดลองทำนาปลาสลิดในดินเปรี้ยวจัด ดำเนินการในปี 2528-2529 ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยดัดแปลงบริเวณซึ่งเป็นดินพรุเป็นนาปลาสลิดขึ้นจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่       
ทำการสูบน้ำเข้าภายในแปลงแล้วระบายน้ำออก พร้อมใส่ปูนขาวแปลงละ 400 กิโลกรัม และนำวัชพืชสุมเป็นกองเพ่ือ
ทำหญ้าหมัก ปรังปรุงดินให้มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) อยู่ในระหว่าง 6.5 – 8.5 จากนั้นดำเนินการปล่อยพันธุ์
ปลาสลิดขนาดความยาวเฉลี่ย 7 – 8 ในนาปลาสลิดแปลงละ 775 ตัว ทำการสุ่มวัดขนาด และชั่งน้ำหนัก เพ่ือดูการ
เจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของปลาสลิด ผลการทดลองพบว่า ในระยะเวลา 5 เดือนปลาสลิดมีขนาดความยาว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 16 – 18 ซม. แต่ปลาสลิดไม่มีการขยายพันธุ์ เนื่องจากน้ำมีความเป็นกรดเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ทำ
การปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของน้ำใหม่ ในปี 2529 ปล่อยพันธุ์ปลาสลิดจากปี 2528 จำนวนแปลงละ 500 ตัว       
โดยคัดเพศปลาตัวผู้ตัวเมียอย่างละครึ่ง ในระยะเวลาเพียง 3 เดือน พบว่า มีลูกปลาสลิดเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าดิน
เปรี้ยวจัดเมื่อผ่านการปรับปรุงแล้ว จึงสามารถทำเป็นนาปลาสลิดได้ ปลาสลิดสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 
 
 
คำสำคัญ : คุณสมบัติของน้ำ ปลาสลิด  

หลักการและเหตุผล 

 ปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งของเมืองไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster  pectorals รูปร่างคล้าย
ปลากระดี่ แต่มีขนาดโตกว่า ครีบท้องเป็นเส้นยาวเส้นเดียว ลำตัวมีสีค่อนข้างดำเป็นพื้นและมีริ้วดำเป็นพ้ืน และมีริ้วดำ
พาดขวางตามลำตัวจากหัวถึงโคนหาง มีอยู่ทั่ วไปในประเทศไทย โดยธรรมชาติปลาสลิดชอบอยู่ ในน้ำนิ่ ง                
เช่น ตามหนอง และบึง สามารถนำมาเลี้ยงในบ่อและในนาได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นปลาที่ไม่ค่อยพบเป็นโรคมากนัก
สามารถนำมาประกอบอาหารทั้งรูปสดและทำเค็มตากแห้ง เป็นที่นิยมบริโภคทั้งในและต่างประเทศ การทำนาปลา
สลิดจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มที่มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด งานประมง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
พิกุลทองฯ จึงได้ทำการทดลองทำนาปลาสลิดในดินเปรี้ยวจัดขึ้นเพ่ือศึกษาการใช้พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดสำหรับการทำนา
ปลาสลิด และเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงแก้ไขสภาพดินและน้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเลี้ยงปลาต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1.อุปกรณ์ 
 1.1 พันธุ์ปลาสลิด  
 1.2 ตาชั่ง 
 1.3 วัสดุปูนปรับปรุงดิน 



 
 
 
 
 
2. วิธีการ 
 2.1 ทำการสูบน้ำเข้าภายในแปลงแล้วระบายน้ำออก พร้อมใส่ปูนขาวแปลงละ 400 กิโลกรัม และนำวัชพืชสุม
เป็นกองเพ่ือทำหญ้าหมัก (ปุ๋ยพืชสด) เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำในนาปลา  
 2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำในนาปลาจนกระทั่งระดับความเป็นกรด – ด่าง (pH) อยู่ในระหว่าง          
6.5 – 8.5 จึงนำพันธุ์ปลาสลิดขนาดความยาวเฉลี่ย 7 – 8 ซม. มาปล่อยเลี้ยงในนาแปลงละ 775 ตัว โดยคัดเพศผู้และ
เพศเมียอย่างละครึ่ง 
 2.3 ทำการสุ่มจับชั่งวัดขนาดดูการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของปลาสลิด 
 2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำหลังจากปลาเจริญเติบโตแล้ว  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 จากการปรับปรุงแก้ไขน้ำเปรี้ยวในปี 2528 โดยการสูบน้ำเข้าภายในแปลงแล้วระบายน้ำออก พร้อมใส่ปูนขาว
แปลงละ 400 กิโลกรัม และนำวัชพืชสุมเป็นกองเพ่ือทำหญ้าหมัก (ปุ๋ยพืชสด) สามารถทำให้ดินเปรี้ยวดีขึ้น ปลาสลิดมี
การเจริญเติบโตดี โดยเมื่อเลี้ยงเป็นระยะเวลา 5 เดือน ปลาสลิดมีขนาดความยาวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 7-8 ซม. เป็น    
16- 18 ซม. (ตารางที่ 1) แต่ปลาสลิดไม่มีการขยายพันธุ์ เนื่องจากค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของน้ำลดลง จึงทำ
การปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของน้ำใหม่ในปี 2529 โดยการสูบน้ำในบ่อปลาให้แห้งตากทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน และใส่
ปูนขาวแปลงละ 500 กิโลกรัมเพ่ือปรับปรุงค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของน้ำ จากนั้นปล่อยพันธุ์ปลาสลิดจากปี 
2528 จำนวนแปลงละ 500 ตัว โดยคัดเพศปลาตัวผู้ตัวเมียอย่างละครึ่งปล่อยลงไป ในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 
(มิถุนายน–สิงหาคม 2529 ) พบว่าปลาสลิดสามารถขยายพันธุ์ (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าดินเปรี้ยวจัดเมื่อผ่านการ
ปรับปรุงแล้วสามารถทำเป็นนาปลาสลิดได ้ปลาสลิดสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ 

ตารางที่ 1 แสดงการปรับปรุงนาปลาสลิดในดินเปรี้ยว และการเจริญเติบโตของปลาสลิด ปี 2528 

แปลงที่ 
pH ของน้ำ

ก่อนปรับปรุง 
pH ของน้ำ

หลังปรับปรุง 
ปูนขาว 
(กก.) 

ความยาว
เฉลี่ยก่อน

ปล่อย (ซม.) 

ความยาว
เฉลี่ยหลัง
ปล่อย(ซม) 

จำนวน 
(ตัว) 

หมายเหตุ 
 

1. 4.24 6.82 400 7.4 17.8 775 N = 50 
2. 4.18 6.73 400 7.2 16.8 775 N = 50 

 N = จำนวนปลาที่จับได้เอาสุ่มชั่งวัดขนาด 

ตารางที ่2 แสดงการปรับปรุงนาปลาสลิดในดินเปรี้ยว ปี 2529 



แปลงที่ 
pH ของน้ำ

ก่อนใส่ปูนขาว 
pH ของน้ำ

หลังใส่ปูนขาว 
ปูนขาว 
(กก.) 

ความยาวเฉลี่ยที่
ปล่อย (ซม.) 

จำนวน (ตัว) 
หมายเหตุ 

1. 5.27 7.12 500 17.8 500 พบลูกปลาสลิด 
2. 5.24 6.98 500 16.8 500 พบลูกปลาสลิด 

 
 
 
 

สรุป 

 การทดลองทำนาปลาสลิดในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด จำเป็นต้องมีการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของน้ำที่เป็น        
กรดมาก ๆ โดยการสูบน้ำเข้าภายในแปลงแล้วระบายน้ำออก พร้อมใส่ปูนขาว จะช่วยให้ความเป็นกรดของน้ำลดลงได้
รวดเร็ว และเป็นการประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงนาปลาสลิดที่มีปัญหาเรื่องน้ำเปรี้ยวได้มาก และการใช้วัสพืชทำ
หญ้าหมัก ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณสมบัติของน้ำ (pH) ไมใ่ห้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยการเลี้ยงปลาสลิดในน้ำที่มีการ
แก้ไขสภาพของน้ำแล้ว ปลาสลิดสามารถเจริญเติบโตได้ แต่จำเป็นต้องปรับความเป็นกรดด่างของน้ำอีกครั้งเพ่ือให้ปลา
สลิดสามารถขยายพันธุ์ 
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