
สถานีฟารมฝกนักศึกษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน



ปลาดุกบิ๊กอุย

ประวัติความเปนมา

แมปลาดุกอุยแมปลาดุกอุย

พอปลาดุกเทศพอปลาดุกเทศ



ลักษณะเดนของปลาดุกบิ๊กอุย

 มีลักษณะใกลเคียงกับปลาดุกอุย 
 เลี้ยงงาย มีการเจริญเติบโตเร็ว
 ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมไดดี
 รสชาติดี เปนที่นิยมของประชากร



ลกัษณะที่แตกตางระหวางปลาดกุอุยและปลาดกุเทศ

ลักษณะ ปลาดุกอุย ปลาดุกเทศ

1. หัว เล็กคอนขางรีไมแบน กะโหลกจะลื่น
 มีรอยบุมตรงกลาง

ใหญและแบน กะโหลกเปนตุม ๆไม
 



เรียบ

2. ใตคาง มีสีคล้ําไมขาว สีขาว

3. หนวด มี 4 คู โคนหนวดเล็ก มี 4 คู โคนหนวดใหญ
4. กะโหลกทายทอย โคงมน หยักแหลม มี 3 หยัก
5. สีลําตัว เหลืองหรือน้ําตาลปนดํา เทาหรือเทาอมเหลืองหรือตกกระ

 เหมือนลายหินออน

6. โคนครีบหาง ไมมีแถบขาว โคนครีบบางมีแถบขาวเห็นชัด

7. ผนังทอง สีขาวเหลืองจากอกถึงครีบทอง สีขาวตลอดจนถึงโคนหาง

8. ครีบหลัง ปลายครีบสีเทาปนดํา ปลายครีบสีแดง

9. ครีบหลัง กลมไมใหญมาก กลมใหญสีเทา ปลายครีบสีแดง



การคัดเลือกพอ-แมพันธุ

อายุไมต่ํากวา 1 ป
น้ําหนักมากกวา 500 กรัม 
ลักษณะติ่งเพศยาวเรียว ชัดเจน
ลําตัวเพรียวยาว ไมอวนจนเกินไป 

  อายุไมต่ํากวาอายุไมต่ํากวา  11  ปป
  น้ําหนักไมนอยกวาน้ําหนักไมนอยกวา  200200  กรัมกรัม

  สวนทองอูมเปงสวนทองอูมเปง  ไมแข็งไมแข็ง  
  ติ่งเพศจะมีสีชมพอูอนติ่งเพศจะมีสีชมพอูอน  ๆๆ

ปลาดุกเทศเพศผูปลาดุกเทศเพศผู

ปลาดุกอุยเพศเมียปลาดุกอุยเพศเมีย



แมพันธุปลาดุกอยุ

พอพันธุปลาดุกเทศ



การเลี้ยงปลา

1.การเลี้ยงในบอซเีมนต 
- น้ําในบอควรมีความลกึประมาณ 20

 
-

 
30 ซม. โดยเพิ่มระดบัน้ํา   

ประมาณ 5 ซม./ อาทิตย 

-ใหอาหารเม็ดประมาณ 3-7
 

% ของน้ําหนักตัวปลา ขนาดลกูปลา 

2 - 3 ซม. ในอตัราตอ 50
 

-
 

70 ตัว/ตรม.

- ระยะเวลาการเลี้ยง 90 วัน ไดขนาดปลา 100-200 กรัม/ตัว 

- อัตราการรอดประมาณ 80%



ทอปูน ขนาด 120 ซม.



ทอปูนไมมีฝาปดหัว-ทาย



จํานวน  2  ทอ  วางเรียงคูกัน



เจาะรูตรงกลางฝงทอ PVC เพื่อระบายน้ําทิ้ง  แลวเทพื้นซีเมนตภายในทอ



ลักษณะการวางทอที่เสร็จเรียบรอยแลว



ลกัษณะบอที่เสร็จเรียบรอยและปลอยปลาแลว





เติม  EM  ชวยบําบดัน้ําเสีย



2. การเลี้ยงในบอดิน 

มีขั้นตอนการเตรียมบอ  ดังนี้

- ตากกนบอใหแหง ปรับสภาพกนบอใหสะอาด

- ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดินในอัตรา 60-100 กก./ไร

- ใสปุยคอกเพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติ ในอัตรา 40-80 กก./ไร

-
 

นําน้ําเขาบอ ระดับน้ําลึก 30-40 ซม. และเติมไรแดง  

ในอัตราประมาณ 5 กก./ไร หลังจากนั้น วันรุงขึ้น

จึงปลอยปลา  ควรเปนตอนเชาหรือตอนเย็น



3. การเลี้ยงในบอพลาสติก



การเตรียมบอเลี้ยง
1. เตรยีมพื้นที่ดําเนนิการเลี้ยงโดยการขุดดินให กวาง 3.5 เมตร                  

ยาว 6 เมตร ลึก 0.5 เมตร ความลาดชัน 1:2

2. ใชพลาสติกขนาด 3.5
 

x

 
6 เมตร ปูพื้นบอโดยระมัดระวังไมให  

พลาสติกขาดหรือมีรอยรั่ว

3. หลังจากปูพลาสติกขนาดดังกลาวแลวจะเหลือพื้นที่ดําเนินการ     

เลี้ยง กวาง 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 0.5 เมตร จะมพีื้นที่

ประมาณ 6 ตารางเมตร

4. เตมิน้ําลงบอพลาสติกพักไวใหระดับสงู 10-20 เซนตเิมตร



6 ม.

3.5 ม.

0.5

0.5

0.5

4 ม.

1.5 ม.

รูปแบบบอพลาสติก

0.5



พื้นดิน

0.5 ม.

การยกพื้นบอดวยกระสอบทราย

0.5 ม.



ขั้นตอนการเลี้ยง

1. อัตราการปลอยปลาดกุบิ๊กอุย

2. การใหอาหาร

3. การปองกันโรค



อัตราการปลอยปลา

-
 

ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ปลอยอัตรา 40-100 ตัว / ตร.ม.

-
 

ควรปลอยเวลาเชาหรือเย็นขณะที่แสงแดดไมจัด

-
 

กอนปลอยควรแชถุงลูกปลาในบอประมาณ  15
 

-
 

20 นาที

เพื่อใหลูกปลาปรับตัวใหเขากับอุณหภูมิน้ําในบอ



การใหอาหาร

-
 

ลูกปลาขนาด 2-3 ซ.ม.ควรใหอาหารผสมคลุกน้ําปนเปนกอน  

วางใหทั่วบอ วันละ 2 ครัง้

-
 

ลูกปลาขนาด 5-7 ซ.ม.
 

ฝกใหกินอาหารเม็ด

-
 

ลูกปลาขนาด 15 ซ.ม. ใหกินอาหารเม็ดอยางเดียว หรือ 

อาหารเสริม เชน ปลาเปดผสมรําละเอียด หรือเศษอาหาร

-
 

เลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ปลาจะมีขนาด 100-200 กรัม/ตัว



การปองกันโรค

1. ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธีการทีเ่หมาะสมกอนปลอยปลา

2. ซือ้พันธุปลาจากแหลงทีเ่ชือ่ถือได แขง็แรง และปราศจากโรค

3. หมั่นตรวจดูอาการของปลาอยางสม่าํเสมอ

4. เปลี่ยนถายน้ําจากระดับพืน้บออยางสม่าํเสมอ

5. อยาใหอาหารจนเหลือ



โรคของปลาดุกเลี้ยง

1. อาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย

ลกัษณะอาการ  มีการตกเลอืด  มีแผลตามลําตัวและครีบ 

ครีบกรอน  ตาขุน  กกหูบวม  ทองบวม  มนี้ําในชองทอง 

กนิอาหารนอยลง  หรือไมกนิอาหาร  ลอยตัว

ทองบวมและตกเลือด แผลตามลําตัว



2. อาการจากปรสิตเขาเกาะตัวปลา 

ลักษณะอาการ มีเมือกมาก  แผลตามลําตัว  ตกเลือด 

ครบีเปอย  จุดสีขาวตามลําตัว  สีลําตัวซีด หรือเขมผิดปกติ 

วายน้าํทุรนทุราย  ควงสวาง หรือไมตรงทิศทาง

ปลาทีม่ีเห็บระฆังเกาะ ปลาทีม่พียาธิปลิงใสเกาะ



3. อาการจากอาหารคุณภาพไมเหมาะสม  คือขาดวิตามินซี 

ลักษณะอาการ กะโหลกราว  ตัวคด  กินอาหารนอยลง 

ถาขาดวิตามินบี  ปลาจะวายน้ําตัวเกร็ง  ชักกระตุก

ลูกปลาผอมกินอาหารนอย ปลาดุกตัวคด



4.  อาการจากคุณภาพน้ําในบอไมดี 

ลักษณะอาการ  ปลาจะวายน้ําขึ้นลงเร็วกวาปกติ   ลอยหัว 

ครบีกรอน เปอย  หนวดหงิก  เหงือกซีดและบวม 

ไมกินอาหาร   ทองบวม   มีแผลตามตัว 

ลูกปลาทองบวม ไมไดเกิดจาก
 การติดเชื้อแบคทีเรีย



สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่นิยมใชปองกันและรักษาโรค
ชนิดของสารเคมี/ยา วัตถุประสงค ปริมาณที่ใช 

เกลือ กําจัดแบคทีเรียบางชนิด เชื้อรา และ

 ปรสิตบางชนิด ลดความเครียดของ

 ปลา

0.1-0.5% แชตลอด

0.5-1.0% แชโดยการดูอยางใกลชิด

ปนูขาว ฆาเชื้อกอนปลอยปลา ปรับ pH ของ

 ดินและน้ํา

60-100 กก./ไร ละลายน้ําและสาดใหทั่วบอ

คลอรีน ฆาเชื้ออุปกรณตาง ๆ ที่ใชกับบอเลี้ยง

 ปลา
10

 
ppm แช 30 นาที แลวลางดวยน้ํา

 สะอาดกอนใช

ดิพเทอรเร็กซ กําจัดปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ 0.25-0.5

 
ppm แชตลอด

ฟอรมารีน กําจัดปรสิตภายนอกทั่วไป 25-50

 
ppm แชตลอด

ออกซีเตตราซัยคลิน กําจัดแบคทีเรีย ผสมกับอาหารในอัตรา 

3-5 ก./อาหาร 1 กก. ใหกินนาน 7-10 วัน แช

 


ในอัตรา 10-20 ก./น้ํา 1 ตัน นาน 5-7 วัน



ปริมาณและผลผลติ

- เลี้ยง 3-4 เดือน ปลาจะมีขนาดประมาณ 100-200
 

กรัม/ตวั

- อัตรารอดประมาณ  80-90%
 

ไดปลาประมาณ 30-50 กิโลกรัม/บอ



ประโยชนที่ไดรับ

1. มีอาหารโปรตีนจากปลาบริโภคในครัวเรือน 

โดยไมตองซื้อหา

2. หากมีปริมาณเหลือมากพอ 

สามารถจําหนายเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง

3. สามารถยึดเปนอาชีพเสริมได 

เมื่อเลี้ยงจนเกิดความชํานาญ

4. สงเสริมใหรูจักการประหยดัออม 

และตระหนักถึงความสําคญัของทรัพยากรสัตวน้ํา



แหลงซื้อพันธุปลาที่มคีุณภาพตาม 

มาตรฐาน (GAP) กรมประมง

สมบูรณพันธุปลา (ยายศ)ี
 

จําหนาย : พันธุปลาน้ําจืดทุกชนิด

ที่ตั้ง 412/2 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

Tel.

 
042-821016

 
มอืถือ 01-3695445

พงษพันธุปลา   จําหนาย : พันธุปลาน้ําจืด

ที่ตั้ง 31/5 ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

Tel. 042-822071 มือถือ 01-7999411, 07-2331367

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย
ที่ตั้ง 412 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย

Tel. 042-821076
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