
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป  2551  สถานีฟารมฝกนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การเพาะเลีย้งสัตวนํ้าจืด 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.คณิต ชูคันหอม   

คณะสัตวแพทยศาตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1. การเลือกสถานท่ีขุดบอเล้ียงปลา 

น้ํา  ใกลแหลงน้ําธรรมชาติ  มีน้ําตลอดป   

ดิน  ควรเปนดนิเหนยีวหรือเหนียวปนทราย   

เปนท่ีลุมลาดกวาง   

หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงน้ําเสีย   

มีการคมนาคมขนสงท่ีดี   

ไมมีโรคระบาด  ใกลแหลงอาหารและปลอดภัยจากขโมย   

2. ประเภทของบอและขนาดบอท่ีเหมาะสม 

บอดิน                     ขนาด 2 งาน – 2  ไร  ลึก  1.5 – 2.0  เมตร   

บอซีเมนต               ขนาด  4 – 50  ตารางเมตร  ลึก  1  เมตร   

3. ชนิดปลาและอัตราการปลอยท่ีเหมาะสม  

 บอดิน   ชนิดปลาท่ีเหมาะสม  ไดแก  ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลากดหลวง ฯลฯ  

                          อัตราปลอย      ปลานิล ปลาตะเพียน  3 – 5 ตัว/ตารางเมตร 
                                                   ปลากดหลวง  1.5  ตัว/ตารางเมตร 

 บอซีเมนต             ชนิดปลาท่ีเหมาะสม  ไดแก  ปลานิล ปลาดุก  

                         อัตราปลอย       ปลานิล  50 ตัว/ตารางเมตร 
                                                   ปลาดุก  50 – 100 ตัว/ตารางเมตร 

4. การแบงประเภทปลาตามชนิดของอาหารท่ีกิน 

ปลากินพืช                       ไดแก      ปลาตะเพียน ปลาไน ปลาจีน ปลายีส่ก ปลานวลจนัทร   

ปลากินเนื้อ                       ไดแก      ปลาดุก ปลากดหลวง ปลาชอน   

ปลากินท้ังพืชและเนื้อ       ไดแก      ปลานิล ปลาสวาย ปลาแรด   
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5. วิธีคัดเลือกพันธุปลาท่ีจะนํามาเล้ียง 

ชนิดและขนาดเหมาะสมกับประเภทของบอ   

วายน้ํากระฉับกระเฉง   

ไมมีแผลและจดุขาวตามลําตัว   

ซ้ือจากแหลงผลิตท่ีไวใจได   

6. ขั้นตอนการเตรียมบอ  

   6.1 บอใหม  

1. หวานปูนขาวใหท่ัวบอ  ในปริมาณ  80 – 120  กิโลกรัม/ไร  
2. ตากบอไว 2 – 3 วัน  
3. ใสปุยเพื่อสรางอาหารธรรมชาติ  
4. ปุยคอก      150 – 200   กิโลกรัม/ไร  
5. ปุยวิทยาศาสตร    เชน   ปุยนา    ( 16 – 20 – 0 )     4.5   กิโลกรัม/ไร  

                                                  ปุยยูเรีย  (46 – 0 – 0)           2.5   กิโลกรัม/ไร                        

6. ปลอยน้ําเขาบอ  30 – 50 เซนติเมตร ท้ิงไว  5 – 7  วัน  น้ําจะเร่ิมเขียว  
7. เม่ือน้ําเขียวเพิม่ระดับน้ําใหลึกประมาณ  1.0 – 1.5  เมตร  หลังจากนั้น  3 – 5  วัน  ก็นําปลามา

ปลอยเล้ียงตามอัตราท่ีเหมาะสม 

    6.2 บอเกา  

ทําความสะอาดบอโดย ลอกเลน กําจัดวัชพืชในบอและบริเวณโดยรอบ   

กําจัดศัตรูปลาในบอ โดยใชโลติ๊น ( หางไหล )  ปริมาณ  1  กิโลกรัม  ทุบแลวแชน้ํา
ไว  1  คืน  นําน้ําท่ีไดสาดใหท่ัวบอ   แลวท้ิงไว 5 – 7 วัน หรือ  

 

ใชกากชาปริมาณ 3 กิโลกรัม/ไร ผสมน้ําสาดใหท่ัวบอ ท้ิงไว 3 – 5 วัน หรือ   

หวานปูนขาวใหท่ัวบอ ปริมาณ 80 – 120 กโิลกรัม/ไร ตากบอไว 2 – 3 วัน   

ใสปุยเพื่อสรางอาหารธรรมชาติ   

ปุยคอก    150 – 200   กิโลกรัม/ไร   

ปุยวิทยาศาสตร   เชน   ปุยนา   ( 16 – 20 – 0 )     4.5   กิโลกรัม/ไร   

                                                   ปุยยูเรีย  (46 – 0 – 0)       2.5   กิโลกรัม/ไร 
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ปลอยน้ําเขาบอ  30 – 50  เซนติเมตร  ท้ิงไว  5 – 7  วัน  น้ําจะเร่ิมเขียว   

เม่ือน้ําเร่ิมเขียวเพิ่มระดับน้ําใหลึกประมาณ  1.0 -  1.5  เมตร หลังจากนั้น 3 – 5 วัน ก็นําปลามา
ปลอยเล้ียงตามอัตราท่ีเหมาะสม 

 

7. การดูแลรักษาบอเล้ียงปลา  

1. ถาสีน้ําจาง  ใหใสปุย  
2. ใสปุยคอก 80 – 120  กิโลกรัม/ไร รวมกับ ปุยนา ( 16 – 20 – 0 )  2  กิโลกรัม/ไร  หรือ  
3. ใสปุยคอก 80 – 120  กิโลกรัม/ไร รวมกับ ปุยยูเรีย ( 46 – 0 – 0 )  2.5  กโิลกรัม/ไร หรือถาน้ําใน 
4. บอมีกล่ินเหม็น (น้ําเสีย) ใหเปล่ียนถายน้ําในปริมาณ 1 ใน 2 สวนของน้ําในบอถาน้ํามีสีเขียว

เขม  ใหเปล่ียนถายน้ําในปริมาณ  1 ใน 3 สวนของน้ําในบอ 
5. ทํากองปุยหมักบริเวณขอบบอเล้ียงปลา  
6. หม่ันสังเกตสุขภาพของปลา  
7. ใหอาหารเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของปลา  

8. การลําเลียงลูกปลา 

การบรรจุลูกปลา   

ระยะเวลาขนสงไมเกิน 8 ช่ัวโมง   

ควรลําเลียงลูกปลาในชวงท่ีอากาศไมรอน   

พาหนะลําเลียงควรมีวัสดุท่ีใชบังแดดได   

ถาลําเลียงในชวงอากาศรอนและระยะทางไกล ควรมีการพักและใชน้ําฉีดใหท่ัวเพื่อเปนการ ลด
อุณหภูมิ  

 

การปลอยปลาลงเล้ียง จะตองปรับอุณหภูมิน้ําในถุงปลาใหใกลเคียงกับน้ําในบอ  โดยแชถุงปลา
ไวในบอประมาณ  10 – 15 นาที  แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง  จากนั้นปรับสภาพน้ําในถุง โดยการ
เปดถุง  พับปากถุงมวนลง แลวใสน้ําในบอลงไปผสมท้ิงไว  5 – 10  นาที  เพื่อใหปลาปรับตัว 
เขากับสภาพน้าํในบอได  แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง  

 

9. อาหารสัตวน้ํา  
        อาหารสัตวน้ํา  หมายถึง  อาหารสมทบหรืออาหารผสมหรืออาหารเม็ดท่ีทําข้ึนเพื่อใชเล้ียงสัตว
น้ํา สวนประกอบของอาหารตองประกอบดวยสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต ใหกจิกรรมตาง ๆ 
ของรางกายดําเนินเปนปกติและชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ  
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9.1 ความสําคญัของอาหาร 

เสริมสรางการเจริญเติบโต   

ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ   

ชวยใหกระบวนการตาง ๆ ในรางกายดําเนนิไปตามปกติ   

9.2 ประเภทของอาหารสัตวน้ํา   แบงเปน  2 ประเภท คือ 

    9.2.1  อาหารธรรมชาติ ( Natural  food ) หมายถึง   อาหารที่มีอยูในบอเล้ียงปลา มิไดนํามาจากแหลง
อ่ืน     ชนิดของอาหารธรรมชาติท่ีพบในบอปลา เชน 

แพลงคตอน มี  2  พวก คือ แพลงคตอนพืช และแพลงคตอนสัตว เชน สาหรายขนาดเล็ก ไร
แดง  หนอน  ลูกยุง  ตัวออนแมลง  

 

พรรณไมน้ํา เปนพืชและสาหรายขนาดใหญเชน สาหรายพุงชะโด สันตะวา ผักกระเฉด ผักบุง     

สัตวน้ําจําพวกกุง ปู ขนาดเล็ก เปนอาหารลูกสัตวน้ํา พบบริเวณหนาดนิหรือปะปนอยูกับ
แพลงคตอน   มีชวงชีวิตประมาณ 2 – 3 สัปดาห  

 

แมลงและตัวออนแมลงในน้าํ เชน ตัวออนแมลงปอและหนอนแดง   

สัตวจําพวกหนอน เชน ไสเดือนดิน   

สัตวจําพวกหอย เกาะตามพรรณไมหรือคืบคลานบริเวณพื้นกนบอ   

     9.2.2   อาหารสมทบ ( Artificial  food )  หมายถึง    อาหารเสริมท่ีใชเล้ียงสัตวน้ําท่ีนํามาจากท่ี
อ่ืน    เพื่อนํามาชวยสรางการ เจริญเติบโตของสัตวน้ํา  อาจเปนเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคภายใน
ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตจะผันไปตามคุณภาพของอาหารท่ีนํามาเล้ียงและชนิด
ของสัตวน้ําดวย ในระบบน้ําไหล อาหารธรรมชาติแทบไมมีผลตอผลผลิตสัตวน้ําเลย  

   รูปแบบของอาหารสมทบ 

อาหารสด  เปนอาหารผสมท่ีผูเล้ียงเตรียมข้ึนเอง  โดยนําวัสดุอาหารมาสับใหละเอียดแลว
คลุกเคลาใหเขากันแลวนําไปใชเล้ียงปลา ไดแก รํา ปลายขาว  กากถ่ัวเหลือง ปลาปน  ปลา
เปด  เศษอาหาร สาเหลา  และผักตาง ๆ  เปนตน  

 

อาหารแหง  เปนอาหารท่ีผลิตดวยเคร่ืองจักรโดยบริษทัผูผลิตอาหารสัตวหรือทําเองแบบงาย 
ๆ  สามารถเก็บไวไดนาน มีคุณคาทางอาหารสูง เพราะสามารถเติมสารอาหารลงไปไดอีก
เพื่อใหเหมาะสมกับปลาท่ีเล้ียง สะดวกในการใชงาน ลําเลียงงาย    
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10. การใหอาหารสัตวน้ํา 

                การใหอาหารสัตวน้ํา วิธีการใหอาหารท่ีเหมาะสม เปนปจจยัท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของ
สัตวน้ํา โดยเกษตรกรจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี ้ 

                1. ขนาดของอาหาร ควรจะมีขนาดท่ีเหมาะกับชนิดของปลาหรือขนาดปากปลา เชน เล้ียงปลา
ดุกขนาดเล็ก ควรใหอาหารเม็ดเล็กกวาขนาดปากปลา 
                2. ปริมาณอาหารท่ีให โดยใชหลักแลวจะคิดตามเปอรเซ็นตของนํ้าหนกัตัว คือเกษตรกรหรือผู
เล้ียงตองรูจํานวนปลาท่ีปลอย น้ําหนักเฉล่ียของปลาและอัตรารอดของปลา ดังนั้นเพือ่ใหงายตอการ
ปฏิบัติ ใหสังเกตจากม้ือแรกที่ใหอาหารแลวปรับปริมาณการใหทุก 7 วัน  ดังนั้น ปริมาณอาหารท่ีให
สัตวน้ําอาจใชวิธีดังตอไปนี ้ 

- กรณีแรก             การประมาณจากม้ือแรกที่ใหอาหารแลวปรับเพิ่มปริมาณการใหทุกสัปดาห เชน ม้ือ
แรก ใหอาหารปลา ประมาณ 300 กรัมกอน ถาภายใน 20-30 นาที ปลากินหมด แสดงวาอาหารไมพอ ให
เพิ่มอาหารอีกเล็กนอย ถาภายใน 20-30 นาทีปลากินไมหมด ใหลดอาหารลง ดังนัน้จะใหอาหาร 350 
กรัม จนครบ 7 วัน กใ็หปรับอาหารใหม เพ่ิมอีก 50 กรัม เปน 400 กรัม จนครบ 7 วัน ปรับอาหารใหอีก 
คือ  ปรับเพิ่มอาหารทุก 7 วัน  

- กรณีท่ีสอง          การคํานวณปริมาณจากปลาท่ีมีอยูจริงในบอเล้ียง ถาผูเล้ียงสามารถคํานวณหรือคิด
ตัวเลขไดก็สามารถใชวิธีทอดแหเดือนละครั้งประมาณ 2-4 จุด เพื่อสุมดนู้ําหนกัปลาเพ่ือหาคาเฉล่ียและ
คํานวณเปนน้าํหนักปลาท้ังหมดในบอ แลวคํานวณปริมาณอาหารตอวนัท่ีตองการ (น้ําหนกัแหง) ได
ตามเปอรเซ็นตน้ําหนกัตัวสัตวน้ํา ดังน้ี  

                ลูกปลาวัยออน      10 %                      ปลาวัยรุน              5-7 %  
                ปลาโตเต็มวัย        2-5 %                     พอแมปลา             2 %          
     ตัวอยางเชน เล้ียงปลาดุก อายุ 2 เดือน สุมช่ังน้ําหนักและคํานวณแลวไดน้ําหนักรวมของปลาท้ังบอ 
40 กก. ซ่ึงปลาวัยรุนจะใหอาหาร 5-7 % แสดงวาปลาหนัก 100 กก.จะใหอาหารแหง  5-7  กก.  

การใหอาหารแกสัตวผูเล้ียงตองอาศัยการสังเกตตรวจสอบพฤติกรรมการกินอาหารของสัตวน้ําเพือ่เปน
ขอมูลในการปรับเปล่ียนปริมาณและความถ่ีของการใหอาหารใหถูกตองเหมาะสม วธีิงายคือจะอาศัย
หลักการพื้นฐาน แตสําหรับปลาแลวอาหารที่ใหควรหมดภายในเวลา 15-20 นาที ถาไมเปนเชนนั้น
หมายความวามีความผิดปรกติเกิดข้ึนกับปลา คุณภาพอาหาร หรือคุณภาพน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง  
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10.1 ความถ่ีของการใหอาหาร เปนปจจยัหนึ่งท่ีสําคัญ การจะกําหนดวาใหอาหารวันละกี่คร้ัง ผู
เล้ียงจําเปนตองทราบถึงผลกระทบตางๆ ท่ีมีตอความตองการอาหารของสัตวน้ําดวย โดยท่ัวไปปลาหรือ
สัตวน้ําขนาดเล็กตองการอาหารตอน้ําหนกัตัวมากกวาปลาขนาดใหญ ปริมาณอาหารท่ีใหจึงควรถูกแบง
ออกใหในปริมาณนอยๆ เปนเวลาหลายๆคร้ังตอวัน เนื่องจากทางเดนิอาหารของปลาขนาดเล็กมีความจุ
นอยกวาปลาขนาดใหญ  ปลากินพืชบางชนิดเปนปลาท่ีไมมีกระเพาะแทจึงมีความจุของกระเพาะนอย
กวาปลากินพชื เชน ปลานิลจึงมักกนิอาหารแบบตอเนื่องคร้ังละนอยตลอดท้ังวัน ซ่ึงแตกตางจากปลากิน
เนื้อ เชน ปลาดุกซ่ึงมักกนิอาหารเปนเวลาอยางนอยวันละ 2 คร้ัง  

10.2 การกระจายตัวของอาหาร การใหอาหารควรใหท่ัวถึงท้ังบอ เพื่อปองกันไมใหปลาแยง
อาหารกันกนิ ซ่ึงอาจทําใหปลาใหญแยงอาหารปลาเล็กกนิ ทําใหขนาดของปลาในบอไมสมํ่าเสมอ ถา
เปนบอท่ีมีขนาดไมใหญมากการใหอาหารก็อาจทําไดโดยการเดินใหรอบ ๆ บอหรือสาดหรือโปรยให
ท่ัวถึง ถาเปนบอท่ีมีขนาดใหญควรสาดอาหารหลาย ๆ จุด 
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การเพาะเลีย้งปลากดคงั  
 

      ปลากดคังหรือ กดแกว กดหางแดง กดขางหมอ กดเข้ียว หรือ ปลาคัง มีช่ือสามัญวา Red tail 
Mystus และมีช่ือวิทยาศาสตรวา Mystus wyckioides (Chaux and Fang,1949) ปลากดคังเปนปลา
เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เนื่องจากเปนปลาท่ีมีรสชาติเปนท่ีนยิมของผูบริโภคและเล้ียงเปนปลาสวยงาม ทําให
มีราคาจําหนายคอนขางสูง พบแพรกระจายกวางขวาง มีถ่ินอาศัยในแหลงน้ําธรรมชาติ บริเวณแมน้ําลํา
คลอง ตลอดจนอางเก็บน้ํา และเข่ือนตาง ๆ ท่ัวไป 
 
 ลักษณะท่ัวไป 
     ปลากดคังเปนปลาท่ีมีลักษณะรูปรางยาวเพรียว สวนหัวแบนกวาง ดานบนของหวัเรียบ ลําตัวดานบน
มีสีมวง-เทาปนดํา สวนทองขาว ปากกวาง จงอยปากทู ตําแหนงของปากต้ังอยูต่ํา ฟนคม ตาไมมีเยื่อหุม 
และอยูระดับเดียวกับมุมปาก มีหนวด 4 คู คือหนวดท่ีจมูกคอนขางส้ัน ยาวถึงกึ่งกลางตาเทานั้น หนวดท่ี
ขากรรไกรยาวเลยครีบหลังเกอืบถึงครีบไขมัน โคนหนวดใหญ มีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญกวาคูอ่ืน
อยางเหน็ไดชัด หนวดใตคาง และหนวดทีข่ากรรไกรลางยาวถึงฐานครีบอก ครีบหลังมีกานครีบแข็ง 1 
กาน มีกานครีบออน 7-8 กาน กานครีบแข็งอันแรกของครีบหลังทางสวนคร่ึงลางของโคนกานแข็ง มี
เง่ียงแหลมคม แตทางสวนคร่ึงบนออน ทําใหไมสามารถทําอันตรายตอคนหรือสัตวอ่ืนได ครีบอก
ประกอบดวยกานครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน 8-9 กาน ครีบทองประกอบดวย กานครีบออน 6 
กาน      ครีบกนประกอบดวยกานครีบออน 10-11 กาน มีซ่ีกรองเหงือก จํานวน 12 กาน ครีบหูมีสีเทาดํา 
ครีบหางเวาลึก แฉกบนยาวกวาแฉกลาง ครีบหางมีสีแดงเขมมากกวาครีบอ่ืน ๆ สวนหนาของครีบทอง
และครีบกนมีสีขาวปนเหลือง ปลายครีบสีแดง ครีบไขมันมีสีเขมออกมวงอมดํา        ปลากดคังจัดเปน
ปลาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในครอบครัวนี้ในธรรมชาติสวนใหญพบปลาขนาดต้ังแต 1-3 กิโลกรัม ความ
ยาว 30-50 เซนติเมตร ขนาดใหญท่ีสุดที่เคยพบมีขนาดความยาวถึง 150 เซนติเมตร น้ําหนกั 30 กิโลกรัม 
และเคยมีผูพบปลาขนาดนํ้าหนักสูงสุด 70 กิโลกรัม 
 
 การแพรกระจาย  
       ในประเทศไทยพบแพรกระจายกวางขวาง มีถ่ินอาศัยในแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณแมน้ําลําคลอง 
เชน แมน้ํานาน แมน้ํายม แมน้ําปง แมน้ําแควนอย ตลอดจนอางเก็บน้าํและเข่ือนตาง ๆ เชน เข่ือนสิริกิติ์ 
เข่ือนภูมิพล เข่ือนรัชชประภา เข่ือนศรีนครินทร เปนตน  
      สวนในตางประเทศพบในแมน้ําโขงและลุมน้ําสาขา เชน ในมณฑลยูนนานประเทศจีน ประเทศลาว 
และพบในทะเลสาบประเทศเขมร แมน้ําสาละวิน ประเทศพมาเปนตน 
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 นิสัยการกินอาหาร 
     ปลากดคังเปนปลาท่ีกินเนื้อเปนอาหาร โดยกินสัตวน้าํ ซากสัตวเปนอาหาร และสามารถฝกกินปลา
ทะเลสับ อาหารผสม และอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับเล้ียงสัตวน้ําได 
 การเล้ียงปลากดคัง 
      การเล้ียงปลากดคังในปจจุบันยังไมแพรหลายนัก เนือ่งจากปญหาการขาดแคลนลูกปลา เกษตรกรที่
เคยเล้ียงปลากดคังสวนใหญเล้ียงในกระชังในอางเก็บน้ําหรือในแมน้ํา โดยการรวบรวมลูกปลาจาก
แหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีขนาดเล็กไมใชขนาดท่ีตลาดตองการ นํามาเล้ียงตอใหไดขนาดตลาด ซ่ึงทําใหผล
ผลิตไมแนนอน ข้ึนอยูกับจํานวนลูกปลาท่ีจับได  
     ปจจุบันสามารถผลิตลูกปลาจากการเพาะพันธุ โดยวิธีผสมเทียม ได และพบวาสามารถเล้ียงไดท้ังใน
บอดินและในกระชัง โดยผูเล้ียงสวนใหญใชอาหารปลาสด เชน ปลาทะเลสด, ปลาน้าํจืดเบญจพรรณ 
และอาหารสมทบท่ีเปนอาหารสําเร็จรูป เชน อาหารปลาดุกท่ีหาไดงายมีจําหนายตามทองตลาด การเล้ียง
ปลากดคังในกระชังในอางเกบ็น้ําแมถาง จังหวัดแพร เล้ียงในกระชังอวนขนาด 5x5x2 เมตร ปลอยลูก
ปลากดคังขนาด 4 นิ้ว ในอัตรา 400 ตัว/กระชัง ใหอาหารเม็ดปลาดุกวันละ 2 คร้ัง ระยะเวลาการเล้ียง 10 
เดือน ไดผลผลิตปลา 400 กโิลกรัม/กระชัง ปลาขนาดเฉล่ีย 1.0-1.2 กิโลกรัม/ตัว 
     การเล้ียงปลากดคังในกระชังท่ีแขวนลอยไวในบอดนิขนาด 2 ไร จังหวดัสงขลา เล้ียงในกระชังอวน
ขนาด 5x5 เมตร ปลอยลูกปลากดคังขนาด 2 นิ้ว จํานวน 700-800 ตัว/กระชัง (30 ตัว/ตารางเมตร) ใน
ปลาขนาดเล็กใหอาหารเม็ดปลาดุก เสริมดวยเนื้อปลาบดวันละ 2 คร้ัง เม่ือปลามีขนาด 5 นิ้ว ใหปลา
ทะเลสับเปนอาหารวันละ 2 คร้ัง ในอัตรา 3-5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนกัตัว ระยะเวลาการเล้ียง 6 เดือนได
ผลผลิตปลา 300-400 กิโลกรัม/กระชัง ปลาขนาดเฉล่ีย 0.4-0.5 กิโลกรัม/ตัว 
     การเล้ียงปลากดคังในบอดิน การเล้ียงในบอดินขนาด 1,000 ตารางเมตร ปลอยลูกปลากดคังขนาด 6 
นิ้ว น้ําหนกัเฉล่ีย 15-20 กรัม จํานวน 1,100 ตัว ( อัตรา 1.1 ตัว/ตารางเมตร) ใหอาหารเม็ดปลาดุกวันละ 2 
คร้ัง ระยะเวลาการเล้ียง 8 เดือน ไดผลผลิตปลา 370.4 กิโลกรัม (ปลาขนาดต้ังแต 0.4-0.7 กิโลกรัม/ตัว 
จํานวน 221.7 กิโลกรัม และปลาขนาด 0.3-0.4 กิโลกรัม/ตัว จํานวน 148.7 กิโลกรัม) อัตรารอดตาย 
94.9% มีอัตราการแลกเนื้อประมาณ 2.5 
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การเลี้ยงปลากดหลวง  

 

ปลากดหลวง  เปนปลาน้ําจืดชนิดเดยีวท่ีนิยมเล้ียงกวางขวางในประเทศอเมริกา และจากการคัด
สายพันธุมารวม  30  ป  ทําใหไดสายพันธุท่ีเจริญเติบโตเร็วและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในประเทศ
ไทย อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อตํ่า  รวมท้ังเนื้อปลามีรสชาดดี  ทําอาหารไดหลากหลายรูปแบบ ทํา
ใหปลาชนิดนี้เปนท่ีนิยมเล้ียงจนเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ตลอดมลรัฐทางภาคใตของประเทศ
อเมริกา โดยเฉพาะมลรัฐมิสซิสซิปป และมีผลผลิตมากท่ีสุดในประเทศ โดยมีพื้นท่ี มากกวา 250,000 ไร 
                ปลากดหลวงเปนปลาหนัง  เม่ือเทียบกับปลาไทยแลว  จะมีลักษณะคลายปลากดแกวหรือ
ปลากดคัง แตหัวปลากดหลวงจะมีขนาดเล็กกวาปลากดไทย เนื้อปลามีสีขาวใส รสหวาน และสามารถ
นํามาปรุงอาหารไทยไดดีทุกชนิด   ปลากดหลวงนําเขามาในประเทศไทยโดยสถาบันพัฒนาแหง
เอเซีย   ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหมไดรับพันธุปลามาคร้ังแรก 50 คู ในป 2533 ไดนาํมา
เล้ียงและสามารถเพาะพันธุไดในป 2534 ไดลูกท่ีเกิดในเมืองไทยรุนแรก จากนั้นศูนยฯ ไดนําปลารุนนี้
ขยายพนัธุจนถึงปจจุบันนี ้ปลารุนท่ีเกิดในเมืองไทยนี้สามารถใชเปนพอแมพันธุไดดี และจําหนายให
เกษตรกรไปทดลองเล้ียงพบวาลูกปลาเจริญเติบโตไดดี อัตรารอดตายสูง มีอัตราแลกเปล่ียนอาหารเปน
เนื้อตํ่า 

 อัตราการเจริญเติบโต  
                ลูกปลากดหลวงขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  1,000  ตัว ท่ีเล้ียงในบอดินขนาด  1  ไร  ใชเวลาเล้ียง 
6  เดือน จะไดลูกปลา ขนาดเฉล่ีย 766 กรัม ปลาเพศผูจะโตเร็วกวาปลาเพศเมีย ปลาเพศผูจะมีน้ําหนัก
เพิ่มข้ึน  5.63  กรัมตอวัน ปลาเพศเมียจะมีน้าํหนักเพิ่ม  4.83  กรัมตอวัน  โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลง
อาหารเปนเนือ้เฉล่ียตลอดการเล้ียง  1.5  หมายความวาเม่ือใหอาหารที่มีเปอรเซ็นตโปรตีน 30 
%  (อาหารปลาดุกเล็ก)   จํานวน  1.5  กิโลกรัม  จะสามารถเปล่ียนเปนเนื้อปลาไดประมาณ  1  กิโลกรัม 

อัตราการรอด  

          ปลากดหลวงเปนปลาท่ีเล้ียงงาย  โตเร็ว และไมกินกันเอง  ดังนั้นอัตราการรอดตายเกือบ 100% 
จากการทดลองเล้ียงของศูนยฯ พบวาอัตราการรอดตายโดยเฉล่ียท้ังหมดสูงถึง 99 % การสูญเสียระหวาง
การเล้ียงมีศัตรูเพียงชนดิเดยีวคือ งูกินปลา  
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การจัดการบอ  

                ขอควรระวังในการเล้ียงปลากดหลวงก็คือ   ตองรักษาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าให
เพียงพอกับท่ีปลาตองการ  โดยการสังเกตงาย ๆ  คือ   ในเวลาเชามืดกอนพระอาทิตยข้ึน   ผูเล้ียงจะตอง
สังเกตวามีปลาข้ึนมาวายน้ําโดยการลอยหวับนผิวน้ําหรือไม  หากพบปลาลอยหัว  แสดงวาปลาขาด
อากาศหายใจในน้ํา  ตองข้ึนมาหายใจท่ีผิวน้ํา  ผูเล้ียงควรเปล่ียนถายน้ําประมาณคร่ึงบอ  แลวเติมน้าํใหม
ท่ีสะอาดเขาใหเต็มบอ  หากวันตอมาอีกหนึ่งวัน ยังลอยหัวอีกแสดงวาปลอยปลาแนนบอเกินไป ตอง
แบงไปเล้ียงในบออ่ืนใหบางลง  
                วิธีการเพ่ิมจํานวนปริมาณลูกปลาลงเล้ียงใหแนนบอข้ึนทําไดโดยเพิ่มเคร่ืองเปาลม หรือเคร่ือง
ตีน้ํา โดยท่ัวไปเคร่ืองเปาลมขนาด  1.5  แรงมา  สามารถใชในบอขนาด  1  ไร  ไดถึง  3  บอ  โดยจะเปด
เคร่ืองเปาลมต้ังแตเท่ียงคืนจนกระท่ังพระอาทิตยข้ึนในตอนเชาแลวปดเคร่ือง 
            ปลากดหลวงเปนปลาท่ีเจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิน้ําไมสูงมากนัก (ไมเกนิ 29 องศาเซลเซียส) 
ดังนั้น ในชวงฤดูรอนท่ีอากาศรอนจัดควรจะเปล่ียนเวลาใหอาหารในตอนบายเปนชวงเย็นแทนท่ีผิวหนา
น้ําไมรอนจนเกินไป เพื่อปองกันไมใหปลาที่อาศัยอยูพืน้บอข้ึนมากินอาหารผิวน้ําท่ีอากาศรอนเกนิไป 
ทําใหปลาท่ีกนิอาหารไดนอยลง 
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การเลี้ยงปลาดุก 
  

  ปลาดุกเปนปลาท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ําจืด น้ําท่ีคอนขางกรอย หรือแมแตในหนองน้ําท่ีมีน้ําเพียง
เล็กนอยได เพราะวาปลาดุกเปนปลาท่ีมีอวัยวะพิเศษชวยในการหายใจเชนเดียวกับปลาชอนจึงสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในน้ําท่ีมีออกซิเจนเพียงเล็กนอย ไดเปนอยางดี อีกท้ังเปนปลาน้ําจืดท่ีคนไทยนิยม
รับประทาน ปลาดุกจะพบไดท่ัวไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ประเทศอินเดีย พมา ไทย ลาว 
กัมพูชา ฟลิปปนส เวียดนาม และมาเลเซีย ปลาดุกท่ีพบในประเทศไทยมีอยูดวยกันท้ังหมด 5 ชนิด
ดวยกัน แตท่ีเปนท่ีรูจักมีเพียง 2 ชนิด คือปลาดุกอุย และปลาดุกดาน สําหรับผูบริโภคแลว จะนิยมปลา
ดุกอุย เพราะใหรสชาดดี เนื้อปลานุม ฟู กล่ินดี 
 ประมาณปลายป พ.ศ. 2530 เกษตรกรไดนําพันธุปลาดุกชนิดหนึ่งจากประเทศลาวเขามาเล้ียงใน
ประเทศไทย ซ่ึงกรมประมงไดใหช่ือวาปลาดุกเทศ (ปลาดุกยักษ หรือ ปลาดุกรัสเซีย) มีถ่ินกําเนิดใน
ทวีปแอฟริกา เปนปลาท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิด มีความ
ตานทานโรคและสภาพแวดลอมสูงเปนปลาท่ีมีขนาดใหญ เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ี แตปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อ
เหลว และมีสีซีดขาว ไมนารับประทาน ตอมานักวิชาการไทยไดประสบความสําเร็จในการผสมเทียม
ขามพันธุระหวางปลาดุกอุยเพศเมีย และปลาดุกยักษเพศผู ไดปลาลูกผสมเรียกวา ดุกอุยเทศ หรือ บ๊ิกอุย 
ซ่ึงผลที่ไดนั้นบ๊ิกอุยเปนท่ีนิยมเล้ียงของเกษตรกร เนื่องจากเล้ียงงาย มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว อีก
ท้ังทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมไดดีกวาปลาดุกชนิดอ่ืน ท้ังยังเปนท่ีนิยมบริโภคของประชาชน 
เนื่องจากมีรสชาดดีและราคาถูก  ทําใหปจจุบันปลาดุกบ๊ิกอุยไดรับการนิยมและเขามาแทนท่ีตลาดปลา
ดุกดานไปโดยปริยาย  
 

ลักษณะและนิสัยของปลาดุก 
ปลาดุกมีรูปรางเรียวยาว ไมมีเกล็ด มีอวัยวะชวยหายใจลักษณะคลายพุมไมสีขาวอยูภายในสวน

หัวเรียกวา ดอนไดรท   ตามีขนาดเล็กมาก มีหนวด 4 คูอยูท่ีริมฝปาก ซ่ึงสามารถรับความรูสึกไดดี ใช
หนวดมากกวาใชตาในการหาอาหารตามพื้นดิน  ครีบหลังยาวไมมีกระโดง  ครีบอกกานแรก มีลักษณะ
ยื่นแหลม และอาจจะมีหรือไมมีลักษณะเปนฟนเล่ือยก็ได สวนนี้ชวยพยุงรางกายใหเกาะอยูในสภาพ
ตางๆ ไดดี ปลาดุกสามารถสรางเสียงดวยการเคล่ือนไหวของครีบ ทําใหเกิดการกระทบกันของขอตอ
หรือการเคล่ือนไหวของถุงลม ปลาดุกชอบหากินตามหนาดิน มีนิสัยวองไว สามารถจะข้ึนมาอยูบนบก
ไดนานกวาปลาชนิดอ่ืนๆ รวมถึงสามารถท่ีจะอาศัยอยูในดิน โคลน เลน และในน้ําท่ีมีปริมาณออกซิเจน
ต่ําไดนาน อาหารที่ปลาดุกชอบกิน สวนมากเปนอาหารจําพวกเนื้อสัตว แตถานํามาเล้ียงในบอก็สามารถ
ฝกใหกินอาหารจําพวกพืชได รวมถึงสามารถฝกนิสัยใหปลาดุกข้ึนมากินอาหารบริเวณผิวน้ําแทนการ
หาอาหารกินตามหนาดินได 
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 ลักษณะของปลาดุกอุย มีสีของผิวหนังคอนขางเหลืองถึงเหลืองอมเทา มีจุดประตามตัวและ
บริเวณดานขางของลําตัวอยางเดนชัด เนื้อสีออกเหลือง มีมันมาก ลําตัวคอนขางทู สวนปลายของกระดูก
ทายทอยจะปานและส้ัน ในปลาดุกดานสีของลําตัวคอนขางคลํ้าเล็กนอย เนื้อมีสีขาวมีมันนอย สวนหัว
คอนขางแหลมและสวนปลายของกระดูกทายทอยแหลมเปนรูปสามเหล่ียม ในปลาดุกยกัษสีของลําตัวสี
เทา สีเทาอมเหลืองมีลายคลายหินออนอยูท่ัวตัว สวนหวัใหญและแบนกะโหลกจะเปนตุมๆไมเรียบและ
สวนปลายของกระดกูทายทอยแหลมเปนรูปหยักแหลมมี 3 หยัก สวนลักษณะของบ๊ิกอุยนั้น ตวัโตเต็ม
วัยมีสีสันคลายปลาดุกอุยมาก แตจะสังเกตไดจากกะโหลกศรีษะ ซ่ึงคอนขางขรุขระและหยักแหลม  

            การเลี้ยงปลาดุกขนาดตลาด 
1. การเล้ียงในบอซีเมนต 
 ควรปรับสภาพของน้ําในบอท่ีเล้ียงใหมีสภาพเปนกลางหรือเปนดางเล็กนอย แตตองแนใจวาบอ
ซีเมนตจะตองหมดฤทธ์ิของปูน ระดับน้ําในบอเม่ือเร่ิมปลอยลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ควรมีความลึก
ประมาณ 20 -30 เซนติเมตร เม่ือลูกปลาเติบโตข้ึนจึงคอยๆ เพิ่มระดับน้ําใหสูงข้ึนตามลําดับ โดยเพิ่ม
ระดับน้ําประมาณ 5 ซม./อาทิตย ใหอาหารเม็ดประมาณ 3 -7 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวปลา โดยปลอย
ปลาในอัตรา 50-70 ตัว/ตารางเมตร ปลาจะเติบโตไดขนาดประมาณ 100 -200 กรัม/ตัว ในระยะเวลาเล้ียง
ประมาณ 90 วัน อัตราการรอดประมาณ 80% อาหารท่ีใชเล้ียงสามารถใหอาหารชนิดตางๆ ทดแทน
อาหารเม็ดได โดยใชอาหารพวกไสไก หรือปลาเปดผสมกับเศษอาหารก็ได แตจําเปนตองถายเทน้ําเพื่อ
ปองกันน้ําเสีย เพราะน้ําจะเสียงายกวาเล้ียงดวยอาหารเม็ด 
2. การเล้ียงในบอดิน 
 การเล้ียงปลาดุกในบอดินจําเปนตองมีการเตรียมบอท่ีดี มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากนบอเนาทําให
น้ําในบอเสียและทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพปลาในท่ีสุด บอปลาดุกท่ีเล้ียงมาหลายๆ ป โดยไมมีการ
ดูแลบอจะพบปญหาปลาเปนโรคบอยๆ ยากตอการแกไข การเตรียมบอใหมและบอเกาท่ีเคยเล้ียงปลามา
กอน มีข้ันตอนการเตรียมแตกตางกันเล็กนอยดังนี้ 

บอขุดใหม 
 ปกติแลวดินจะมีสภาพเปนกรดอยางออนๆ หรืออาจจะมีสภาพเปนกรดสูง ข้ึนอยูกับลักษณะ
ทองท่ี  ใหโรยปูนขาวตาม พี-เอช (อยางนอย 30 – 50 กก. ตอบอ 800 ตารางเมตร) โดยสาดปูนขาวใหท่ัว
บอจากนั้นสูบน้ําเขาบอจนไดระดับน้ํา 30 เซนติเมตร ท้ิงไวประมาณ 7-10 วัน แลวจึงวัดพี-เอช คาท่ี
เหมาะสมควรอยูระหวาง 7 – 8.5 แลวจึงปลอยปลาลงเล้ียง 

บอเกา 
 เม่ือเล้ียงปลาดุกผานไปรุนหนึ่งแลว ควรตากบอใหแหงประมาณ 10 -15 วัน พรอมท้ังโรยปูน
ขาวใหท่ัวบอ ในอัตราสวนปูนขาว 1 กก. ตอพื้นท่ี 10 ตารางเมตร เพ่ือใหแสงแดดทําลายเช้ือโรคตางๆ 
และใหจุลินทรียเนาสลายทําใหอินทรียสารท่ีตกคางอยูพื้นบอหมดไปดวย เม่ือเล้ียงปลาดุกไดประมาณ 
3-4 รุน ควรลอกเลนและทําคันบอใหม เนื่องจากบออาจต้ืนเขิน และขอบคันอาจะเปนรูเปนโพรงมากทํา
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ใหบออาจเก็บกักน้ําไมอยู และไมสะดวกในการจับปลาอีกดวย  ควรเก็บปลาเกาออกใหหมด และกําจัด
วัชพืชท่ีพื้นบอและรอบขอบบอ โดยหามใชยาฆาหญาฉีดเด็ดขาด เพราะจะทําใหมีสารเคมีตกคางในดิน
จะทําใหเปนอันตรายได หลังจากนั้นก็ตากบอใหแหง และลงปูนขาวใหท่ัวบอ อัตรา 50 กก. ตอบอขนาด 
1 ไร จากน้ันใหลงมูลสัตว เชนข้ีไกหรือ ข้ีนกกระทาใหท่ัวบอ ในปริมาณ 4-5 ถุงตอไร (ขนาดถุงอาหาร
ปลา) กอนสูบน้ําเขาประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นก็สูบน้ําเขาประมาณ 60-70 ซม. 

การเล้ียงในบอดินนั้นจะมีหลักการเตรียมบอเล้ียงปลาท่ัวๆ ไปดงันี ้
 1. จะตองตากพื้นบอใหแหง ปรับสภาพพืน้บอใหสะอาด 
 2. ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดิน โดยใสในอัตราประมาณ 60-100 กก./ไร 
 3. ใสปุยคอกเพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติสําหรับลูกปลาในอัตราประมาณ  
 40-80 กก./ไร 
 4. สูบน้ําเขาบอโดยกรองไมใหศัตรูของลูกปลาติดเขามากับน้ําจนมีระดับน้ําลึก 30-40 ซม. 
หลังจากนั้น วันรุงข้ึนจึงปลอยปลาลงบอเล้ียง จะตองปรับสภาพอุณหภูมิของน้ําในถุงและน้ําในบอให
เทาๆ กันกอน โดยการแชถุงบรรจุลูกปลาในนํ้าประมาณ 30 นาทีจึงปลอยลูกปลา  เวลาท่ีเหมาะสมใน
การปลอยลูกปลาควรเปนตอนเย็นหรือตอนเชา และเพื่อใหลูกปลามีอาหารกินควรเติมไรแดงในอัตรา
ประมาณ 5 กิโลกรัม เพ่ือเปนอาหารลูกปลา หลังจากนั้นก็ใหลูกปลากินอาหารผสมตอไป อีกท้ังผูเล้ียง
ควรคอยตรวจสุขภาพลูกปลาอยางสมํ่าเสมอดวย 
ขั้นตอนการเล้ียง 
 1. อัตราปลอยปลาดุก ลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ควรปลอยในอัตราประมาณ 40 - 100 ตัว/ตรม. ซ่ึง
ข้ึนอยูกับกรรมวิธีในการเล้ียง คือ ชนิดของอาหาร ขนาดของบอและระบบการเปล่ียนถายน้ําซ่ึงปกติ
ท่ัวๆไป อัตราปลอยเล้ียงประมาณ 50 ตัว/ตรม. และเพื่อปองกันโรคซ่ึงอาจจะติดมากับลูกปลา ใชน้ํายา
ฟอรมาลินใสในบอเล้ียง อัตราความเขมขนประมาณ 30 สวนในลาน (3 ลิตร/น้ํา 100 ตัน) ในวันท่ีปลอย
ลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหารควรเร่ิมใหอาหารในวันรุงข้ึน  
 2. การใหอาหาร เมื่อปลอยลูกปลาดุกลงในบอดินแลว อาหารที่ใหในชวงท่ีลูกปลาดุกมีขนาด
เล็ก (2-3 ซม.) ควรใหอาหารผสมคลุกน้ําปนเปนกอนใหลูกปลากิน โดยใหกินวันละ 2 คร้ัง หวานใหกิน
ท่ัวบอโดยเฉพาะในบริเวณขอบบอ เม่ือลูกปลามีขนาดโตข้ึนความยาวประมาณ 5-7 ซม. สามารถฝกให
กินอาหารเม็ดได หลังจากนั้นเม่ือปลาโตขึ้นจนมีความยาว 15 ซม.ข้ึนไป จะใหอาหารเม็ดเพียงอยางเดียว
หรืออาหารเสริมชนิดตาง ๆ ได เชน ปลาเปดผสมรําละเอียดอัตรา 9 : 1 หรือใหอาหารที่ลดตนทุน เชน 
อาหารผสมบดจากสวนผสมตางๆเชน กระดูกไก ไสไก เศษขนมปง เศษเสนหม่ี เศษเลือดหมู เลือดไก 
เศษเกี้ยว หรือเศษอาหารตางๆเทาท่ีสามารถหาได นํามาบดรวมกันแลวผสมใหปลากิน แตการใหอาหาร
ประเภทนี้จะตองระวังเร่ืองคุณภาพของน้ําในบอเล้ียงใหดี เม่ือเล้ียงปลาไดประมาณ 3-4 เดือน ปลาจะมี
ขนาดประมาณ 200-400 กรัม/ตัว ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจะประมาณ 10 - 14 ตัน/ไร อัตรารอดตายประมาณ 40- 
70 %  
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 3. การถายเทน้ํา เม่ือตอนเร่ิมเล้ียงใหมๆ ระดับความลึกของน้ําในบอควรมีคาประมาณ 30 - 40 
ซม. เม่ือลูกปลาเจริญเติบโตข้ึนในเดือนแรกจึงเพิ่มระดับน้ําสูงเปนประมาณ 50 - 60 ซม. หลังจากยางเขา
เดือนท่ีสองควรเพ่ิมระดับน้ําใหสูงข้ึน 10 ชม./อาทิตย จนระดับน้ําในบอมีความลึก 1.20 - 1.50 เมตร 
การถายเทน้ําควรเร่ิมตั้งแตการเล้ียงผานไปประมาณ 1 เดือน โดยถายน้ําประมาณ 20 % ของน้ําในบอ 3 
วัน/คร้ัง หรือถาน้ําในบอเร่ิมเสียจะตองถายน้ํามากกวาปกติ  
 4. การปองกันโรค การเกิดโรคของปลาดุกท่ีเล้ียงมักจะเกดิจากปญหาคุณภาพของน้ําในบอเล้ียง
ไมด ีซ่ึงอาจเกดิจากสาเหตุของการใหอาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเนาเสีย เราสามารถปองกันไมให
เกิดโรคไดโดยตองหม่ันสังเกตวาเม่ือปลาหยุดกินอาหารจะตองหยุดใหอาหารทันที เพราะปลาดกุมีนิสัย
ชอบกินอาหารท่ีใหใหมโดยถึงแมจะกินอ่ิมแลวถาใหอาหารใหมอีกก็จะคายหรือสํารอกอาหารเกาท้ิง
แลวกนิอาหารใหใหมอีกซ่ึงปริมาณอาหาร ท่ีใหไมควรเกิน 4 - 5 % ของนํ้าหนักตวัปลา ในรอบหนึ่งป
ชวงท่ีตองระมัดระวังปลาท่ีเล้ียงเปนพิเศษก็คือ ชวงหนาหนาว ปลาจะเปนโรคมากท่ีสุดซ่ึงเกิดจากการ
สะสมของเสียท่ีพื้นบอมากเกินไป ผูเล้ียงจะสามารถลดความเส่ียงจากโรคไดก็ตองควบคุมคุณภาพน้าํให
ดี ตองไมใหน้าํสีเขมเกินไป หากน้ําเขมมากก็แกไขโดยใสปูนขาวลงไปก็จะชวยลดปญหานี้ได  
3. การเล้ียงในกระชัง 
  การเล้ียงปลาดกุในกระชังเปนการใชแหลงน้ําใหเปนประโยชนในการเพิ่มอาหารโปรตีนอีก
ทางหนึ่ง สามารถเล้ียงเปนงานอดิเรกหรือเล้ียงเปนอาชีพประจําครอบครัว เพราะจะชวยเก็บเศษอาหารที่
เหลือใหเกิดประโยชน และถาเล้ียงในกระชังขนาดใหญหลายๆ กระชังแลวจะสามารถทํารายไดใหกับผู
เล้ียงไดมาก และสามารถยึดเปนอาชีพได ขอควรคํานึงในการเล้ียงปลาดกุในกระชัง มีดังนี ้
     1.   คุณภาพของน้ําตองด ี

2. เปนแหลงท่ีมีกระแสน้ําไหลผานสะดวก 
3. การคมนาคมสะดวก 
4. ในบริเวณท่ีใชเล้ียงปลาในกระชังควรปราศจากศัตรูธรรมชาติและโจรผูราย 
5. ฤดูกาลที่เหมาะสม 
6. ขนาดของกระชังพอเหมาะประมาณ กวาง 1½ เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 1.3 เมตร 

4. การเล้ียงปลาดุกในบอพลาสติก (บอตืน้)  
  เกษตรกรรายยอยท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลและขาดแคลนน้ํา หรือในเขตพื้นท่ีสูง ฐานะยากจนมัก
ประสบปญหาขาดแคลนอาหารโปรตีน ดังนั้นการเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยในบอพลาสติก เปนทางเลือกหนึ่ง
ท่ีจะสงเสริมและพัฒนาครอบครัวท่ียากจนไมใหขาดแคลนอาหารโปรตีน ในปจจุบันปลาดุกบ๊ิกอุยเปน
ท่ีนิยมเล้ียงของเกษตรกรเนื่องจากเล้ียงงาย เจริญเติบโตเร็ว อีกท้ังยังทนทานตอโรคและสภาพแวดลอม 
เปนท่ีนิยมบริโภคของประชาชนเน่ืองจากรสชาติดี และราคาไมแพง การเล้ียงปลาดุก สามารถเล้ียงไดท้ัง
ในบอดิน บอซีเมนต และบอพลาสติก ถามีพื้นท่ีจํากัด การเล้ียงในบอพลาสติกก็เปนทางออกท่ีดี และ
ประหยัด โดยท่ีในบอพลาสติกจะมีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป 
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วัตถุประสงค ของการเล้ียงปลาดุกในบอพลาสติกก็เพื่อ 
1. เปนการสงเสริมใหประชาชนลดรายจายในครัวเรือน โดยการเลีย้งปลา เพื่อเปนอาหาร

บริโภคเอง 
2. เปนการสงเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. เปนการพัฒนาอาชีพการล้ียงปลาแบบพอเพียงไปสูระบบการเล้ียงปลาเชิงพาณิชย 
4. ใหมีอาหารโปรตีนจากปลาบริโภคในครัวเรือนและในชุมชน 
 
ขอดีของการเล้ียงปลาดุกในบอพลาสติก มีดังนี ้
 1. ใชพื้นที่เล้ียงนอย และสามารถเล้ียงไดทุกพื้นท่ี 
 2. การกอสรางบอเล้ียงงาย สะดวกและรวดเร็ว 
 3. ใชระยะเวลาในการเล้ียงส้ัน แตละรุนใชเวลาเล้ียงเพยีง 90 – 120 วัน 
 4. ปลาดุกเปนปลาท่ีอดทนตอสภาพนํ้าไดดี 

             5. ปลาดุกสามารถเล้ียงและดูแลรักษาไดสะดวก นอกจากจับมาบริโภคในครัวเรือนแลว 
สวนท่ีเหลือกน็ําไปขายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว 

การเลือกสถานท่ีสรางบอ ควรจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆดังนี ้
 1. บอควรอยูใกลบาน หรือท่ีท่ีสามารถดูแลไดสะดวก 
 2. ควรอยูในท่ีรม หรือมีหลังคาเพราะปลาดกุเปนปลาท่ีไมชอบแสงแดดจัด และหลังคา

จะชวยปองกนัเศษใบไมรวงลงสูบอปลา 
 3. มีแหลงน้ําสําหรับการเปล่ียนถายน้ําไดสะดวกพอสมควร 
การสรางบอ ทําได 2 วิธีตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 

วิธีท่ี 1 เตรียมบอเล้ียงขนาด กวาง 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ขุดดินออกเพ่ือทําบอ ลึก
ประมาณ 50 เซนติเมตร  ดังภาพที่ 1 

วิธีท่ี 2 ทําการยกคันบอข้ึนสูงจากพื้นดินประมาณ 50 -60 เซนติเมตร แทนการขุดลงไป
ในดิน  โดยอาจจะกอคันบอดวยกระสอบทราย  ดังภาพท่ี 2 

หลังจากขุดดนิออกตามวิธีท่ี 1 ทําการปรับแตงพื้นกนบอใหเรียบสม่ําเสมอกัน โดยใชทรายปู
รองพื้น เพื่อปองกันการร่ัวซึม และทําการปรับแตงดินบริเวณขางบอและขอบบอใหเรียบ โดยใหมีความ
ลาดชันของขอบบอ 1 : 2 หลังจากปรับพืน้ท่ีกนบอและขอบบอเสร็จเรียบรอยแลว นําพลาสติก PVC 
ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.25 มิลลิเมตร ปูพื้นบอท่ีขุดเตรียมไว เวลาปูพลาสติกตอง
ระมัดระวังอยาใหพลาสติกขาดหรือมีรอยร่ัว เม่ือปูพลาสติกเสร็จเรียบรอยแลวจะเหลือพื้นท่ีบอเล้ียง
ขนาดกวางประมาณ 1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 50 เมตร เปนพื้นท่ีประมาณ 6 ตารางเมตร 
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                               ภาพท่ี 1 แสดงบอพลาสติกแบบขุดลึกลงดิน 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงบอพลาสติกแบบยกคันบอข้ึน  
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การเตรียมน้ํา 
 สําหรับน้ําท่ีจะนํามาใสบอเพื่อเล้ียงปลาสามารถใชน้ําจากบอบาดาล น้าํบอ น้ําใน

แหลงน้ําลําคลองไดทันที หรือถาใชน้ําประปา ควรพักน้ําไวในบอพลาสติกอยางนอย 3 -5 วัน เพื่อให
ฤทธ์ิคลอรีนระเหยหมดไปกอนนําปลามาปลอยลงเล้ียง กอนปลอยลูกปลาลงเล้ียงมีขอควรคํานึง ดังน้ี 

 - ลูกปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีจะนํามาเล้ียงควรมีขนาด 1.5 นิ้ว ข้ึนไป 
 - ในชวงฤดูหนาวไมควรนําปลาดุกบ๊ิกอุยมาเล้ียงเพราะปลาจะมีความตานทานตอโรค

ต่ําปลามักจะเปนโรคตายไดงาย 
 - ปลอยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัวตอตารางเมตร บอขนาด 6 ตารางเมตรปลอยลูกปลา

จํานวน 300 – 400 ตัว 
 การปลอยลูกปลาลงเล้ียงจะตองปรับสภาพอุณหภูมิของน้ําในถุงลูกปลา และนํ้าในบอเล้ียงให
เทาๆกันกอน โดยการแชถุงบรรจุลูกปลาในน้ําประมาณ 30 นาที  จึงคอยปลอยลูกปลาลงบอ และเวลาท่ี
เหมาะในการปลอยลุกปลาควรเปนตอนเย็น หรือ ตอนเชา 

การปลอยปลาลงเล้ียงในชวงแรกปลายังมีขนาดเล็กอยู ใหเติมน้ําลงบอใหระดับน้ําสูงประมาณ 
10 เซนติเมตร แลวคอยๆเพ่ิมระดับน้ําข้ึนเร่ือยๆทุกๆสัปดาห ประมาณ 5 เซนติเมตรตอสัปดาห จนมี
ระดับน้ําสูงสุด 30 -50 เซนติเมตร 
 ปลาดุกไมชอบการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยางกะทันหนั เชน ฝนตก ปลาก็อาจตายได ควรสราง
หลังคาบังแดด บังฝน บนบอปลาประมาณคร่ึงหนึ่งของบอปลาอยาปดหมด คอยหม่ันสังเกตตัวปลา วามี
อาการผิดปกติหรือไม เชน ลอยหวั เปนแผลขางลําตัว เพื่อจะไดแกไขไดโดยเร็ว 

ในวนัท่ีปลอยลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหาร ควรเร่ิมใหอาหารในวันรุงข้ึน โดยใหอาหารเม็ด
ประมาณ 3 – 7 % ของนํ้าหนักตัวปลา เร่ิมแรกใหอาหารเม็ดเล็ก หากปลาขนาดเล็กมากใหบุบอาหารพอ
แตก แลวใหปลากิน อาหารสดพวก เศษเนื้อทุกชนิดสับใหปลากินได ตัวปลวก และแมลงตางๆ นําไป
โปรยใหปลากินไดเลย  ควรใหอาหาร 2 ม้ือ เชาและเย็น และควรใหเปนเวลา หากใหอาหารปลาโดยพรํ่า
เพร่ือจะทําใหเสียเงินคาอาหารปลาโดยเปลาประโยชน อาหารที่เหลือจะทําใหน้ําในบอเนาเสียเร็วข้ึน 

การถายเทน้ํา เม่ือน้ําเร่ิมเสีย และสังเกตดวูาน้ําเร่ิมมีกล่ินเหม็น จึงเปล่ียนถายน้ํา โดยปกติ
จะตองเปล่ียนถายน้ํา สัปดาหละคร้ังข้ึนอยูกับการใหอาหารดวย  การเปล่ียนถายน้ําไมควรถายน้ําเกา
ออกท้ังหมดควรเหลือน้ําเกาไว 2 ใน 3 เพื่อใหปลามีความคุนเคยกับน้ําเกาอยูบาง และอยาทําใหปลา
ตกใจปลาจะไมกินอาหาร  การถายน้ําควรทําหลังจากใหอาหารไปแลวไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง มิฉะนัน้
ปลาจะคายอาหารออกหมด และหลังเปล่ียนน้ําใหม ๆ ไมควรใหอาหารทันที น้ําท่ีถายออกจากบอปลา
สามารถนําไปรดพืชผักสวนครัวหรือตนพชืได ซ่ึงน้ําท่ีถายออกจากบอปลานี้จะมีธาตอุาหารสําหรับพืช
สูงดวย 
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พื้นที่รอบๆบริเวณบอเล้ียงปลา สามารถใชประโยชนในการปลูก พืชผักสวนครัว เชน พริก 
มะเขือ ตะไคร กะเพรา มะละกอ บวบ ฯลฯ เพื่อเปนอาหารได นอกจากน้ี การปลูกพืชรอบ ๆ บริเวณบอ
ยังใหความรมร่ืน บริเวณบอเล้ียงปลาดวย (ภาพท่ี 3) 

 

 
               
                            ภาพท่ี 3 แสดงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเปนรมเงาแกปลาดุก 
 
ปลาดุกท่ีเล้ียงในบอพลาสติก นาน 3 -4 เดอืนจะไดปลาโตขนาดตัวละประมาณ 100 – 200 กรัม 

ถาอัตรารอดประมาณ 80 – 90 % จะไดผลผลิตปลาประมาณ 30 – 50 กิโลกรัม ตอบอ ถาปลาดุกกิโลกรัม
ละ 40 บาท จะมีรายไดประมาณ 1,200 – 2,000 บาท ตอรุน เกษตรกรเล้ียงปลา 1 รุน กจ็ะคุมทุนคาลงทุน
สรางบอ ซ่ึงบอจะมีอายกุารใชงาน  

ป ดังนั้น เกษตรกรสามารถใชบอในการเล้ียงปลาตอไปไดอีกหลายรุน  3-5 
 พลาสติกมีหลายชนิด พลาสติก PVC จะมีอายุการใชงานนาน 3 – 5 ป ข้ึนอยูกับการดูแลรักษา 
พลาสติกท่ัวไป หรือ พลาสติก PE จะมีอายุใชงานไมเกนิ 6 -12 เดือน ดังนั้น จึงควรเลือกใชพลาสติก 
PVC เทานั้น เม่ือบอมีรอยร่ัวหรือฉีกขาดเปนรู ทําการซอมแซมรอยร่ัวของพลาสติก PVC ไดโดยใชเศษ
เนื้อพลาสติกดานขอบๆบอติดกาวปะจดุท่ีขาด โดยใชกาวติด PVC หรือกาวปะยางจกัรยาน 
 
โรคของปลาดกุท่ีเล้ียง 
 ในกรณีท่ีมีการปองกันอยางดีแลว แตปลาก็ยังปวยเปนโรค ซ่ึงมักจะแสดงออกใหเหน็ โดยแบง
อาการของโรคเปนกลุมใหญๆ ดังนี้ 
 1. การติดเช้ือจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลําตัวและครีบ ครีบกรอน ตาขุน หนวด
หงิก กกหูบวม ทองบวมมีน้ําในชองทอง กินอาหารนอยหรือไมกินอาหาร ลอยตัว 
 2. อาการจากปรสิตเขาเกาะตัวปลา จะมีเมือกมาก มีแผลตามลําตัว ตกเลือด ครีบเปอย มีจุดสี
ขาวตามลําตัว สีตามลําตัวซีดหรือเขมผิดปกติ เหงือกซีด วายน้ําทุรนทุราย  ควงสวานหรือไมตรงทิศทาง 
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 3. อาการจากอาหารมีคุณภาพไมเหมาะสม ท่ีพบบอยมักจะขาดวิตามินบี จะทําใหกะโหลกราว 
บริเวณใตคางจะมีการตกเลือด ตัวคด กินอาหารนอยลง ถาขาดวิตามินบี ปลาจะวายน้ําตัวเกร็งและชัก
กระตุก 
 4. อาการจากคุณภาพน้ําในบอไมดี ปลาจะวายน้ําข้ึนลงเร็วกวาปกติ ลอย หัว ครีบกรอนเปอย 
หนวดหงิก เหงือกซีดและบวม ลําตัวซีด ไมกินอาหาร ทองบวมมีแผลตามตัว 
 อนึ่ง ในการรกัษาโรคปลาควรจะไดพจิารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจเลือกใชยาหรือ
สารเคมี สาเหตุของโรค ระยะรักษา คาใชจายในการรักษา 

โรคของปลาดุก มักเกดิจากปญหาคุณภาพน้าํในบอเล้ียงไมดี ซ่ึงอาจเกิดจากการใหอาหารมาก
เกินไปจนอาหารเหลือเนาเสีย เพราะปลาดกุมีนิสัยกนิอาหารท่ีใหใหมแลวสํารอกอาหารเกาท้ิง ควรมี
การเปล่ียนถายน้ําจากระดับกนบออยางสมํ่าเสมอในปริมาณ 20 -30 % ของนํ้าในบอแลวนําน้าํท่ีพกัไว
เติมลงไปใหไดระดับเดิม 
 เม่ือปลาเปนโรคแลวจะรักษาใหหายไดยากและส้ินเปลืองคาใชจาย  ดังนั้นวิธีท่ีดีท่ีสุดจึงควร
ปองกันไมใหเกิดโรค โดยวธีิตางๆดังนี้ 
  1. ควรเตรียมบอและน้ําตามวิธีท่ีเหมาะสมกอนการปลอยลูกปลา 
  2. ซ้ือพันธุปลาจากแหลงท่ีเช่ือถือได ลูกปลาแข็งแรงปราศจากโรค 
  3. ไมควรปลอยลูกปลาลงเล้ียงหนาแนนเกนิไป 
  4. ควรหม่ันตรวจอาการของปลาอยางสมํ่าเสมอ ถาเห็นผิดปกติตองรีบหาสาเหตุและ
แกไขโดยเร็ว 
  5. เปล่ียนถายน้ําจากระดับกนบออยางสมํ่าเสมอ โดยเปล่ียนถายน้ําเกาออกปริมาณ 20 
– 30 % ของนํ้าในบอ และนาํน้ําท่ีพักไวเติมลงไปใหไดระดับเดิม 
  6. อยาใหอาหารจนเหลือ ใหปริมาณพอดีในแตละม้ือ และระวังอยาใหอาหารตกคาง
ในบอ 
 
การตลาด 
 ปลาดุก เปนปลาเศรษฐกิจท่ีเปนท่ีนิยมตอเนื่องมาตลอด ท้ังในแงของปลาเน้ือและปลาแปรรูป 
ในปจจุบันมีผูประกอบการมากข้ึน ทําใหตนทุนการเล้ียงไมสูงมากนัก และทําใหมีปลาเขาตลาดไดอยู
ตลอดเวลา อีกท้ังยังไดปลาท่ีดี มีรสอรอย ขนาดไดมาตรฐาน ทําใหผูบริโภคซ้ือปลาท่ีราคาไมแพง 
แนวโนมตลาดทิศทางของการเพาะเล้ียงบ๊ิกอุยจึงเปนไปอยางสวยงาม 
 เม่ือเล้ียงปลาดุกไปแลวประมาณ 5 เดือน ก็ถึงเวลาจับปลาขาย ปลาตามทองตลาดจะเรียกช่ือ
แตกตางกันไปข้ึนอยูกับขนาด สวนมากจะนิยมเรียกตามขนาดอยู 3 ประเภท คือ ปลาขนาด 3-5 ตัวตอ
กิโลกรัมจะเรียกกันวาปลายาง (เปนขนาดปลาท่ีลูกคาตองการมากท่ีสุด) ปลาขนาด 2 ตัวตอกิโลกรัม จะ
เรียกวาปลาโบ แตไมเปนท่ีนิยมมากเทาไร เพราะมีขนาดใหญเกินความตองการ และขนาดคร่ึงกิโลกรัม
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ข้ึนไปจะเรียกปลาหั่น   ซ่ึงราคาปลาไมมีผูใดกําหนดจะเปนไปตามกลไกตลาด ข้ึนอยูกับมีผลผลิตใน
ตลาดมากหรือนอย ถาปลาในตลาดมีมากราคาก็จะตํ่า แตถาปลาในตลาดมีนอยราคาก็จะสูง และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือความตองการของผูบริโภค วามีมากหรือนอยเพียงใดดวย แตปจจุบันมีผูนิยมบริโภคปลาดุก
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  
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