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บทนํา
ปลาดุกอุย ( Clarias macrocephalus ) เปนปลาพืน้ บานของไทยชนิดไมมเี กล็ด รูปรางเรียวยาว มี
หนวด 4 เสน ทีร่ มิ ฝปากผิวหนังมีสนี ้ําตาล เนือ้ มีสเี หลือง
รสชาติอรอยนุม นวลสามารถนํามาปรุงแตงเปน
อาหารชนิดตางๆ ไดมากมายในประเทศไทยมีพันธุปลาดุกอยูจํานวน 5 ชนิด
แตที่เปนที่รูจักทั่วๆไป คือ
ปลาดุกอุยและปลาดุกดาน (Clarias batrachus)ซึง่ ในอดีตทัง้ ปลาดุกอุยและปลาดุกดานไดมกี ารเพาะเลีย้ งกัน
อยางแพรหลาย
เมื่อไมนานมานี้เองเกษตรกรไดนําพันธุปลาดุกชนิดหนึง่ เขามาเลีย้ งในประเทศไทยซึง่ อธิบดีกรมประมง
ไดมีคําสั่งใหกลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสถาบันวิจยั การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืดดําเนินการศึกษาพบวาเปนปลา
ในตระกูลแคทฟช เชนเดียวกับปลาดุกอุย มีถน่ิ กําเนิดในทวีปแอฟริกา มีชอ่ื วา (Clarias gariepinus African
sharptooth catfish)เปนปลาทีม่ กี ารเจริญเติบใจรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารไดแทบทุกชนิด มีความตาน
ทานโรคและสภาพแวดลอมสูงเปนปลาทีม่ ขี นาดใหญเมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่ แตปลาดุกชนิดนีม้ เี นือ้ เหลว และมี
สีซีดขาว ไมนา รับประทานซึง่ กรมประมงไดใหชอ่ื วา ปลาดุกเทศ
จากการศึกษาทางลักษณะรูปรางและชีววิทยาของปลาดุกเทศทางกลุมวิจัย การเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา สถาบัน
วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าจืดไดทํ าการเพาะขยายพันธุปลาโดยนํ ามาผสมพันธุกับปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ
ผลปรากฏวา การผสมขามพันธุร ะหวาง ปลาดุกอุยเพศเมียผสมกับปลาดุกเทศเพศผูสามารถเพาะขยายพันธุ
ไดดีลูกทีไ่ ดมอี ตั ราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทานตอโรคสูง มีลกั ษณะใกลเคียงกับปลาดุกอุยจึงทําให
เกษตรกรนําวิธกี ารผสมขามพันธุไ ปปฏิบตั กิ นั อยางแพรหลาย ซึง่ ลูกหลานทีเ่ กิดจากคูผ สมนีท้ างกรมประมงให
ชื่อวา ปลาดุกอุย-เทศ แตโดยทั่วๆไปชาวบานเรียกกันวา บิ๊กอุย หรือ อุยบอ สวนการผสมขามพันธุร ะหวาง
ปลาดุกอุยเพศผูก บั ปลาดุกเทศเพศเมียลูกทีไ่ ดไมแข็งแรงและเหลือรอดนอย เมื่อเทียบกับการเพาะพันธุเพื่อให
ไดปลาบิ๊กอุย สวนการผสมขามพันธุร ะหวางปลาดุกดานกับปลาดุกเทศ ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ในปจจุบันนี้อาจกลาวไดวาปลาดุกลูกผสมอุย-เทศหรือบิ๊กอุยนั้นเปนที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่อง
จากเลี้ยงงายมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อีกทัง้ ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอมไดดี ทั้งยังเปนที่นิยมบริโภค
ของประชาชนเนือ่ งจากมีรสชาติดแี ละราคาถูก

ขอแตกตางระหวางปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ
ลักษณะ
1. หัว
2. ใตคาง
3. หนวด
4. กะโหลกทายทอย
5.ปาก
6. ครีบหู
7. ครีบหลัง

ปลาดุกอุย
เล็กคอนขางรีไมแบน กระโหลกจะ
ลื่นมีรอยบุม ตรงกลางเล็กนอย
มีสคี ลํ้าไมขาว
มี 4 คู โคนหนวดเล็ก
โคงมน
ไมปานคอนขางมน
มีเงี่ยงเล็กสัน้ แหลมคมมากครีบแข็ง
ยื่นยาวเกินหรือเทากับครีบออน
ปลายครีบสีเทาปนดํา

ปลาดุกเทศ
ใหญและแบน กระโหลกจะเปนตุมๆ
ไมเรียบมีรอยบุม ตรงกลางเล็กนอย
สีขาว
มี 4 คู โคนหนวดใหญ
หยักแหลม มี 3 หยัก
ปาน แบนหนา
มีเงี่ยงใหญ สัน้ นิม่ ไมแหลมคมและสวน
ของครีบออนหุม ถึงปลายครีบแข็ง
ปลายครีบสีแดง
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ลักษณะ
8. ครีบหาง

ปลาดุกอุย
กลมไมใหญมากนักสีเทาปนดํา

9. สัดสวนระหวางหัว:ตัว
10. สีของลําตัว

1:4
ดํา นํ้าตาลปนดําทีบ่ ริเวณดานบน
ของลําตัว
ขณะที่ปลามีขนาดเล็กจะปรากฏจุด ไมมีจุด เมือ่ ปลาโตขึน้ จะปรากฏลาย
ขาวเรียงขวางเปนทางประมาณ 9 - คลายหินออนอยูท ว่ั ตัว
10 แถวเมือ่ ปลามีขนาดใหญ จุดจะ
เลือนหายไป
มีสีขาวถึงเหลืองเฉพาะบริเวณอกถึง ผนังทองมีสขี าวตลอดจนถึงโคนหาง
ครีบทอง

11. จุดที่ลําตัว

12. ผนังทอง

ปลาดุกเทศ
กลมใหญ สีเทา ปลายครีบมีสี แดงและมี
แถบสีขาวลาดบริเวณคอดหาง
1:3
เทา เทาอมเหลือง

การเพาะผสมเทียมปลาดุกบิก๊ อุย
1. การเลีย้ งพอ-แมพันธุ
ควรเลี้ยงในบอดินที่มีขนาดตั้งแต 100 ตารางเมตรขึน้ ไป โดยปลอยในอัตรา 20-30 ตัว/ตรม. ที่
ระดับความลึกของนํ้าประมาณ 1.0-1.5 เมตร ควรมีการถายเทนํ้าบอยๆ เพือ่ กระตุน ใหปลากินอาหารได
ดี และพัฒนาระบบสืบพันธุข องปลาใหมไี ขและนํ้าเชือ้ ดียง่ิ ขึน้ จะใชเวลา ประมาณ 3-4 เดือน
ฤดูกาลผสมพันธุปลาดุก จะอยูใ นชวงเดือนมีนาคม- ตุลาคมกอนฤดูกาลผสมพันธุ ในชวงเดือนกุมภา
พันธุ ควรเริม่ คัดปลาทีม่ ไี ขแกสมบูรณบางสวนมาเริม่ ดําเนินการผสมเทียม.
2. การคัดเลือกพอ - แมพันธุ
พอแมพนั ธุป ลาดุกทีน่ ํามาใชควรเปนปลาทีส่ มบูรณ ไมบอบชํ้า และควรมีอายุตง้ั แต 1 ป ขึน้ ไป การ
สังเกตลักษณะปลาเพศเมียที่ดีในการเพาะพันธุดูได จากสวนทองจะอูมเปง ไมนม่ิ หรือแข็งจนเกินไป ติ่งเพศจะ
มีลักษณะกลมมีสีแดง หรือชมพูอมแดง ถาเอามือบีบเบาๆ ทีท่ อ งจะมีไขลกั ษณะเปนเม็ดกลมสีน้ําตาลออนใส
ไหลออกมา สวนปลาดุกเพศผูจ ะมีตง่ิ เพศยาวเรียวมีสชี มพูเรือ่ ๆ ปลาไมควรมีขนาดอวนหรือผอมจนเกินไป
ขนาดพอ-แมพนั ธุป ลาดุก ควรมีขนาดนํ้าหนักมากกวา 200 กรัมขึน้ ไป หรือปลาทีม่ อี ายุประมาณ 7-8 เดือน
หรือ 1 ป ใหอาหารที่มีคุณภาพดี เพื่อใหมีไขแก จะใชเวลา 3-4 เดือน มีการถายเทนํ้าบอยๆ เพือ่ กระตุน ให
ปลาถึงวัยเจริญพันธุเร็วขึ้น สวนปลาดุกเทศเพศผูน ยิ มใชขนาดนํ้าหนักตัวมากกวา 500 กรัมขึน้ ไป และควร
เปนปลาทีม่ อี ายุไมต่ํากวา 1 ป ลําตัวเพรียวยาวและไมอว นจนเกินไป

ภาพที่ 1 พอพันธุป ลาดุกเทศ และแมพันธุปลาดุกอุย
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3. อุปกรณและวิธกี ารผสมเทียม
1. พอ-แมพนั ธุป ลา
2. ฮอรโมนตอมใตสมองปลา หรือฮอรโมนสังเคราะหชนิดตาง ๆ
3. โกรงบดตอมใตสมอง
4. เข็มฉีดยา
5. เครือ่ งชัง่ นํ้าหนัก สามารถชัง่ ไดถงึ จุดทศนิยม 2 ตําแหนง
6. ภาชนะสําหรับผสมไขปลากับนํ้าเชื้อ ไดแก กะละมังพลาสติก และขนไก
7. นําเกลื
้ อและนํ้ากลัน่
8. อุปกรณในการกกไขปลา เชน กระชัง อวนมุง เขียว
9. อุปกรณในการอนุบาลลูกปลา

ภาพที่ 2 อุปกรณที่จําเปนในการผสมเทียม

4. ชนิดและวิธีการฉีดฮอรโมน
ฮอรโมนที่ใชในการฉีดเรงใหแมปลาดุกมีไขแกเพื่อที่จะรีดไขผสมกับนํ้าเชือ้ นัน้ มีหลายชนิดซึง่ สามารถ
แยกได ดังนี้
1. ฮอรโมนจากตอมใตสมอง (pituitary gland) ไดแก ตอมใตสมองปลาชนิดตางๆ เชน ตอมใต
สมองปลาจีน ปลาโรฮู ปลาสวาย ปลาไน เปนตน มีหนวยความเขมขนคือ โดส ซึง่ มีสตู รการคํานวณ คือ

การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาดุกอุย โดยใชฮอรโมนจากตอมใตสมองจะตองฉีดสองครัง้ ครั้งแรกฉีดที่
ระดับความเขมขน 1 โดส ทิ้งระยะหาง 6 ชั่วโมง จึงฉีดครัง้ ทีส่ องทีร่ ะดับความเขมขน 2 โดส หลังจากนัน้
ประมาณ 9 - 10 ชั่วโมง เมือ่ สังเกตเห็นวามีไขตกออกมาจากชองทองของแมปลาบางตัวแลว จึงรีดไขผสมกับ
นําเชื
้ อ้ ได
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาดุกเทศ สามารถไขฮอรโมนจากตอมใตสมองฉีดเรงใหแมปลามีไขสกุ
โดยไขความเขมขนของฮอรโมนได เชนเดียวกับการฉีดปลาดุกอุย แตระยะเวลาการรีดไขหลังการฉีดเข็มสอง
จะใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ซึง่ ตางจากปลาดุกอุย 5-6 ชั่วโมง
การใชตอมใตสมองฉีดเรงใหแมปลาวางไข อาจใชรว มกับฮอรโมนสกัดเพือ่ ใหการฉีดไขสะดวกขึน้ โดย
ใสฮอรโมนสกัดในระดับความเขมขน 100-300 ไอยู/แมปลานํ้าหนัก 1 กก. รวมกับการใชตอ มใตสมองใน
อัตราเทาเดิม
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สวนปลาเพศผูสามารถกระตุนใหมีนํ้าเชือ้ มากขึน้ โดยใชตอ มใตสมองทีร่ ะดับความเขมขน 0.5
โดส ฉีดใหกบั พอปลาพรอมกับการฉีดฮอรโมนใหกบั แมปลาครัง้ ทีส่ อง
2. ฮอรโมนสกัด (Extract hormone) ไดแก เอช ซี จี HCG (Human chorionic Gonadotropin) มี
หนวยความเขมขนเปนไอ.ยู. (l.U. - lnternational unit)
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาดุกอุย โดยใชฮอรโมนสกัด (HCE) สามารถฉีดเรงใหแมปลามีไขสกุ ได
โดยการฉีดครัง้ เดียวทีร่ ะดับความเขมขน 3,000-5,000 ไอยู/แมปลานํ้าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอรโมน
สกัดเปนเวลาประมาณ 15 -16(1/2) ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมนํ้าเชือ้ ได
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาดุกเทศ โดยใชฮอรโมนสกัด (HCG)ฉีดเรงใหแมปลามีไขสกุ ได โดยการ
ฉีดครั้งเดียวเหมือนกับปลาดุกอุยทีร่ ะดับความเขมขน 2,000 -4,000 ไอยู/แมปลานํ้าหนัก 1 กก.หลังจาก
ฉีดฮอรโมนเปนเวลาประมาณ 9(1/2) - 11 ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมเทียมได
ในเพศผูการกระตุน ใหพอ พันธุม นี ้ําเชือ้ มากขึน้
โดยการฉีดฮอรโมนสกัดครัง้ เดียวทีร่ ะดับความเขม
ขน 200 - 400ไอยู/พอปลานํ้าหนัก1 กก.ประมาณ 6 ชั่วโมง กอนผาเอาถุงนํ้าเชือ้ ออกมาไขในการผสมเทียม
3. ฮอรโมนสังเคราะห (Synthetic hormone) ไดแก LHRHa หรือ LRH-a มีหนวยความเขมขนเปน
ไมโครกรัม (ug) ซึง่ ในการฉีดกับปลาดุกตองใชรว มกับสารระงับการทํางานของระบบการหลัง่ ฮอรโมน คือ
โดมเพอริโดน (Domperidone) หรือมีชื่อทางการคาวาโมทีเลียม (Motilium) ซึง่ มีหนวยเปน มิลลิกรัม (mg)
ขนาดที่มีขายโดยทั่วไปคือ เม็ดละ 1O มิลลิกรัม
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาดุกอุย โดยไขฮอรโมนสังเคราะหสามารถฉีดเรงใหแมปลาดุกอุยมีไขสกุ
ได โดยการฉีดครัง้ เดียวทีร่ ะดับความเขมขน 20-30 ไมโครกรัมแมปลานํ้าหนัก 1 กก. รวมกับการใสโดมเพ
อริโดนที่ระดับความเขมขน 5 มิลลิกรัม/ แมปลานํ้าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอรโมนสังเคราะหนเ้ี ปนเวลา
ประมาณ 16 ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมนํ้าเชือ้ ได
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมปลาดุกเทศ โดยใชฮอรโมนสังเคราะหสามารถฉีดเรงใหแมปลาดุกเทศมีไข
สุกไดโดยการฉีดครัง้ เดียวทีร่ ะดับความเขมขน 15-30 ไมโครกรัม / แมปลานํ้าหนัก 1 กก. รวมกับการใส
โดมเพอริโดนทีร่ ะดับความเขมขน 5 มิลลิกรัม/แมปลานํ้าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอรโมนสังเคราะห เปน
เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง สามารถรีดไขผสมนํ้าเชือ้ ได
ในปลาเพศผูการกระตุน ใหพอ พันธุม นี ้ําเชือ้ มากขึน้
โดยการฉีดฮอรโมนสังเคราะหทร่ี ะดับความเขม
ขน 5 ไมโครกรัม/พอปลานํ้าหนัก1 กก. รวมกับโดมเพอริโดน 5 มิลลิกรัม/พอปลานํ้าหนัก 1 กก.กอนผาถุง
นําเชื
้ อ้ ประมาณ 10 ชั่วโมง
5. ปริมาณสารละลายทีใ่ ช
หลังจากที่เตรียมฮอรโมนทีจ่ ะฉีดใหกบั พอ-แมพนั ธุป ลาดุกแลว การคํานวณสารละลายทีจ่ ะผสมกับ
ฮอรโมนเพื่อฉีดใหกับพอ-แมพนั ธุป ลาเปนเรือ่ งทีค่ วรคํานึง คือ จะตองใชน้ํากลัน่ หรือนํ้าสะอาดเติมในปริมาณ
ที่เหมาะสม โดยการฉีดปลาดุกขนาด 200-500 กรัม จะใชปริมาณสารละลายผสมแลว ประมาณ 0.3-0.7 ซี
ซี สวนปลาดุกขนาด 500-2,000 กรัม ควรใชปริมาณสารละลายผสมประมาณ 0.4 -1.2 ซีซี สวนปลาดุก
ขนาด 2,000 กรัมขึน้ ไปใช สารละลายประมาณ 1.0-2.5 ซีซี
6. ตําแหนงที่ฉีดฮอรโมน
การฉีดฮอรโมนปลาดุกนัน้ ตําแหนงที่เหมาะสมที่สุด คือ บริเวณกลามเนือ้ ใตครีบหลังสวนตนเหนือ
เสนขางตัว โดยใชเข็มเบอร 22-24 แทงเข็มเอียงทํามุมกับลําตัวประมาณ 30 องศา แทงลึกประมาณ 1 นิว้ /
(2 เซนติเมตร)
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ในกรณีที่ตองฉีดสองครั้ง ควรฉีดครัง้ ทีส่ องสลับขางกับการฉีดครัง้ แรกหลังจากฉีดฮอรโมนปลา
ดุก แลวขังในภาชนะทีม่ รี ะดับนํ้าเพียงทวมหลังพอ-แมพนั ธุป ลาเทานัน้ เพราะถาใสน้ํามากเกินไปปลาจะบอบ
ชํามาก
้

ภาพที่ 3 ตําแหนงที่เหมาะสมในการฉีดฮอรโมน
คือ บริเวณกลามเนือ้ ใตครีบหลังสวนตนเหนือเสนขางตัว

ในกรณีท่ีตอ งฉีดสองครัง้ ควรฉีดครัง้ ทีส่ องสลับขางกับการฉีดครัง้ แรก หลังจากฉีดฮอรโมนปลาดุกแลว
ขังในภาชนะที่มีระดับนํ้าเพียงทวมหลังพอ-แมพนั ธุป ลาเทานัน้ เพราะถาใสน้ํามากเกินไปปลาจะบอบชํ้ามาก
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณตอมใตสมองในการฉีดกระตุนใหปลาดุกอุยวางไข
ชนิดตอม
ฉีดครัง้ ที่ 1 (โดส)
ฉีดครัง้ ที่ 2 (โดส)
ปลาสวาย
1.5
2.5
ปลาจีน
1
2
ปลาไน
0.8
1.8

7. การรีดไขผสมนํ้าเชือ้
การรีดไขของปลาดุกเพือ่ ผสมกับนํ้าเชือ้ นัน้ ใชวธิ กี ง่ึ เปยกเปนวิธที เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ นําแมปลาทีไ่ ดรบั การ
ฉีดฮอรโมนและมีไขแกเต็มทีแ่ ลวมารีดไขใสในภาชนะผิวเรียบ เชน กะละมังเคลือบ พรอมกันนีผ้ า เอาถุงนํ้าเชื้อ
จากพอปลา นํามาวางบนผามุง เขียว แลวขยีใ้ หละเอียดพรอมกับเทนํ้าเกลือเขมขนประมาณ 0.7 % หรือ
นํ้าสะอาดลงบนผามุง เขียวทีข่ ยีถ้ งุ นํ้าเชือ้ ใหน้ําไหลผานเพือ่ ใหน้ําเชือ้ ลงไปผสมกับไข ผสมไขกับนํ้าเชือ้ ใหเขา
กันโดยการคนเบาๆ ดวยขนไกประมาณ 2-3 นาที จึงนําไขทไ่ี ดรบั การผสมแลวไปลางนํ้าสะอาด 1 ครัง้
แลวนําไปฟก
นํ้าเชื้อจากปลาตัวผูห นึง่ ตัวสามารถผสมกับไขทไ่ี ดจากการรีดปลาเพศเมียประมาณ 10 ตัว
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ภาพที่ 4 การรีดไขจากแมปลาดุกอุย

ภาพที่ 5 ผาทองพอพันธุเพื่อเอาถุงนํ้าเชื้อ

ภาพที่ 6 ผสมนํ้าเชือ้ กับไข

ภาพที่ 7 คนใหน้ําเชื้อและไขผสมกันอยางทั่วถึง

8. การฟกไข
ไขปลาดุกอุยเปนไขติด ไขทด่ี คี วรมีลกั ษณะกลม มีน้าตาลเข
ํ
ม ไขของปลาดุกเทศก็เปนไขตดิ เชนเดียว
กับปลาดุกอุย ไขทด่ี คี วรมีลกั ษณะกลมและมีสเี ขียวเขม นําไขปลาดุกทีไ่ ดรบั การผสมกับนํ้าเชื้อแลวไปฟก โดย
โรยไขบนผามุง เขียวเบอร 20 ทีข่ งึ ตึงทีร่ ะดับตํ่ากวาผิวนํ้าประมาณ 5-10 เซนติเมตร โดยระดับนํ้าในบอที่
ขึงผามุงเขียวนั้นมีระดับนํ้าลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เปดนํ้าไหลผานตลอดเวลาและควรมีเครือ่ งเพิม่
อากาศใสไวในบอกกไขปลาดวย ไขปลาดุกทีไ่ ดรบั การผสมจะพัฒนาและฟกเปนตัวโดยใชเวลาประมาณ 2126 ชั่วโมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมขิ องนํ้า 28-30 องศาเซลเซียส ลูกปลาดุกทีฟ่ ก ออกเปนตัวจะหลุดลอดตาของมุง เขียวลง
สูพื้นกนบอดานลาง หลังจากลูกปลาหลุดลอดลงสูพื้นกนบอหมดแลวจึงยายผามุงเขียวที่ใชฟกไขออกจากบอ
ฟกจะใชเวลา 6-8 ชั่วโมง ลูกปลาจะคอยๆ พัฒนาเจริญขึน้ เปนลําดับจนมีอายุประมาณ 48 ชั่วโมง จึงเริม่ กิน
อาหาร บอเพาะฟกลูกปลาดุกควรมีหลังคาปกคลุมปองกันแสงแดดและนํ้ าฝนไดแมปลาขนาดประมาณ 1
กิโลกรัม จะไดลกู ปลาประมาณ 5,000 -20,000 ตัว ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ฤดูกาลและขนาดแมปลา

ภาพที่ 8 นําไขปลาที่ผสมแลวไปฟก
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การอนุบาลปลา
ลูกปลาดุกที่ฟกออกเปนตัวใหม ๆ จะใชอาหารในถุงไขแดงทีต่ ดิ มากับตัวเมือ่ ถุงไขแดงทีต่ ดิ มากับลูก
ปลายุบ ใหไขไกตม สุกเอาเฉพาะไขแดงบดผานผาขาวบางละเอียดใหลกู ปลากิน 1-2 ครัง้ หลังจากนัน้ จึงใหลกู
ไรแดงเปนอาหาร
การขนสงลูกปลาเมือ่ ลูกปลาอายุครบ 2 วัน สามารถขนยายไดดว ยความระมัดระวังโดยใชสายยางดูด
แลวบรรจุในถุงพลาสติกขนาด 18 นิว้ ไมควรเกิน 10,000 ตัวตอถุง หากขนสงเกิน 8 ชั่วโมง
ใหลดจํานวนลูกปลาลง
การอนุ บาลลูกปลาดุกในบอซีเมนต สามารถดู แลรั กษาไดงายขนาดของบอซี เมนตควรมี ขนาด
ประมาณ 2-5 ตารางเมตร ระดับความลึกของนํ้าทีใชอนุบาลลึกประมาณ 15-30 เซนติเมตร การอนุบาลลูก
ปลาดุกที่มีขนาดเล็ก(อายุ 3 วัน) ระยะแรกควรใสนํ้าในบออนุบาลลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร เมือ่ ลูก
ปลามีขนาดใหญขึ้นจึงคอย ๆ เพิม่ ระดับนํ้าใหสงู ขึน้ การอนุบาลใหลกู ปลาดุกมีขนาด 2-3 เซนติเมตรจะใช
เวลาประมาณ 10-14 วัน นํ้าที่ใชใน การอนุบาลจะตองเปลีย่ นถายทุกวัน เพือ่ เรงใหลกู ปลาดุกกินอาหารและ
มีการเจริญเติบโตดี อีกทั้งเปนการปองกันการเนาเสียของนํ้ าดวย การอนุบาลลูกปลาดุกจะปลอยในอัตรา
3,000-5,000 ตัว/ตรม. อาหารที่ใช คือ ไรแดงเปนหลักในบางครัง้ อาจใหอาหารเสริมบาง เชน ไขตนุ บด
ละเอียด เตาหูอ อ นบดละเอียด หรืออาจใหอาหารเรงการเจริญเติบโต ซึง่ หากใหอาหารเสริมจะตองระวังเกีย่ ว
กับการยอยของลูกปลาและการเนาเสียของนํ้าในบออนุบาลใหดดี ว ย
การอนุบาลลูกปลาดุกในบอดิน บอดินทีใ่ ชอนุบาลลุกปลาดุกควรมีขนาด 200-800 ตรม. บอดินทีจ่ ะ
ใชอนุบาลจะตองมีการกําจัดศัตรูของลูกปลากอน และพื้นกนบอควรเรียบ สะอาดปราศจากพืชพรรณไมน้ํา
ตางๆ ควรมีรอ งขนาดกวางประมาณ 0.5 -1 เมตร ยาวจากหัวบอจรดทายบอ และลึกจากระดับ พืน้ กนบอ
ประมาณ 20 เซนติเมตร เพือ่ ความสะดวกในการรวบรวมลูกปลา และ ตรงปลายรองควรมีแองลึก มีพื้นที่
ประมาณ 2-4 ตรม. เพือ่ เปนแหลงรวบรวม ลูกปลาการอนุบาลลูกปลาดุกในบอจะตองเตรียมอาหารสํ าหรับ
ลูกปลา โดยการเพาะไรแดงไวลว งหนาเพือ่ เปนอาหารใหแกลกู ปลากอนทีจ่ ะปลอง 1 ลูกปลาดุก ลงอนุบาลใน
บอ การอนุบาลในบอดินจะปลอยในอัตรา 300-500 ตัว/ตรม. การอนุบาลลูกปลาใหเติบโตไดขนาด 3-4
เซนติเมตร ใชเวลาประมาณ 14 วัน แตการอนุบาลลูกปลาดุกในบอดินนัน้ สามารถควบคุมอัตราการเจริญ
เติบโตและอัตรารอดไดยากกวาการอนุบาลในบอซีเมนต
ปญหาในการอนุบาลลูกปลา นํ้าเสียเกิดขึน้ จากการใหอาหารลูกปลามากเกินไป หากลูกปลาปวยให
ลดปริมาณอาหารลง 30-500 % ดูดตะกอนถายนํ้าแลวคอยๆ เติมนํ้าใหมหลังจากนัน้ ใชยาปฏิชวี นะออก
ซีเตตราซัยคลิน แชลกู ปลาในอัตรา 10-20 กรัมตอนํา 1 ลูกบาศกเมตรหรือในไตรฟุราโชน 5-10 กรัม ตอ
นํ้า 1 ลูกบาศกเมตร วันตอๆมาใชยา 3/4 เทา ปลาจะลดจํานวนการตายภายใน 2 3 วัน ถาปลาตายเพิม่ ขึน้
ควรกําจัดลูกปลาทิง้ ไป เพือ่ ปองกินการติดเชือ้ ไปยังบออืน่ ๆ

การเลีย้ งปลาขนาดตลาด
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศเพื่อใหไดขนาดตามที่ตลาดตองการนั้น สามารถเลี้ยงไดทั้งในบอดิน
และบอซีเมนต
1. การเลีย้ งในบอซีเมนต ควรปรับสภาพของนํ้าในบอทีเ่ ลีย้ งใหมสี ภาพเปนกลาง หรือเปนดางเล็ก
นอย แตตองแนใจวาบอซีเมนตจะตองหมดฤทธิข์ องปูน ระดับนํ้าในบอเมือ่ เริม่ ปลอยลูกปลาขนาด 2-3 ชม.
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ควรมีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมือ่ ลูกปลาเติบโตขึน้ คอยๆเพิม่ ระดับนํ้าใหสงู ขึน้ ตามลําดับ
โดยเพิ่มระดับนํ้าประมาณ 5 ชม./อาทิตยใหอาหารเม็ดประมาณ 3-7 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวปลา โดย
ปลอยปลาในอัตรา 50-70 ตัว/ตรม. ปลาจะเติบโตไดขนาดประมาณ 100-200 กรัม/ตัว ในระยะเวลาเลีย้ ง
ประมาณ 90 วัน อัตราการรอดประมาณ 80% ซึง่ อาหารทีใ่ ชเลีย้ งสามารถใหอาหารชนิดตางๆ ทดแทน
อาหารเม็ดได โดยใชอาหารพวกไสไกหรือปลาเปดผสมกับเศษอาหารก็ได แตจําเปนตองถายเทนํ้าเพือ่ ปองกัน
นํ้าเสียกวาการถายเทนํ้า เมือ่ เลีย้ งดวยอาหารเม็ด
2. การเลีย้ งในบอดิน การเลี้ยงในบอดินนั้น จะตองเตรียมบอตามหลักการเตรียมบอเลีย้ งปลาทัว่ ๆ
ไปดังนี้
1. จะตองตากกนบอใหแหง ปรับสภาพกนบอใหสะอาด
2. ใสปูนขาวเพือ่ ปรับสภาพของดินโดยใสปนู ขาวในอัตราประมาณ 60 - 100 กก./ไร
3. ใสปุยคอกเพื่อใหเกิดอาหารธรรพาติสําหรับลูกปลาในอัตราประมาณ 40 - 80 กก./ไร
4. นํานํ้าเขาบอโดยกรองไมใหศตั รูของลูกปลาติดเขามากับนํ้าจนมีระดับนํ้าลึก 30-40 ซม. หลังจาก
นั้นวันรุงขึ้นจึงปลอยปลาและเพือ่ ใหลกู ปลามีอาหารกินควรเติมไรแดงในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัม เพื่อเปน
อาหารแกลูกปลาหลังจากนัน้ จึงใหอาหารผสมแกลกู ปลา ลูกปลาทีน่ ํามาเลีย้ งควรตรวจดูวา มีสภาพปกติ การ
ปลอยลูกปลาลงบอเลี้ยงจะตองปรับสภาพอุณหภูมิของนํ้ าในถุงและนํ้าในบอใหเทาๆกันกอน โดยการแชถุง
บรรจุลูกปลาในนํ้าประมาณ 30 นาที จึงปลอยลูกปลา เวลาทีเ่ หมาะสมในการปลอยลูกปลาควรเปนตอนเย็น
หรือตอนเชา

ขัน้ ตอนการเลีย้ ง
1. อัตราปลอยปลาดุกลูกผสม (บิก๊ อุย) ลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ควรปลอยในอัตราประมาณ 40 100 ตัว/ตรม. ซึง่ ขึน้ อยูก บั กรรมวิธใี นการเลีย้ ง คือ ชนิดของอาการขนาดของบอและระบบการเปลียนถายนํ้า
ซึ่งปกติทั่วๆไป อัตราปลอยเลีย้ งประมาณ 50 ตัว/ตรม. และเพือ่ ปองกันโรคซึง่ อาจจะติดมากับลูกปลา ใชน้ํา
ยาฟอรมาลินใสในบอเลีย้ ง อัตราความเขมขนประมาณ 30 สวนในลาน (3 ลิตร/นํ้า 100 ตัน ในวันทีป่ ลอย
ลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหารควรเริม่ ใหอาหารในวันรุง ขึน้
2. การใหอาหาร เมื่อปลอยลูกปลาดุกผสมลงในบอดินแลว อาหารทีใ่ หในชวงทีล่ กู ปลาดุก มีขนาด
เล็ก (2-3 ซม.) ควรใหอาหารผสมคลุกนํ้าปน เปนกอนใหลกู ปลากิน โดยใหกนิ วันละ 2 ครัง้ หวานใหกินทั่ว
บอโดยเฉพาะในบริเวณขอบบอ เมือ่ ลูกปลามีขนาดโตขึน้ ความยาวประมาณ 5-7 ซม. สามารถฝกใหกิน
อาหารเม็ดได หลังจากนัน้ เมือ่ ปลาโตขึน้ จนมีความยาว 15 ซม.ขึน้ ไป จะใหอาหารเม็ดเพียงอยางเดียวหรือ
อาหารเสริมชนิดตางๆ ได เชน ปลาเปดผสมรําละเอียดอัตรา 9 : 1 หรือใหอาหารทีล่ ดตนทุน เชน อาหาร
ผสมบดจากสวนผสมตางๆ เชน กระดูกไก ไสไก เศษขนมปง เศษเสนหมี่ เศษเลือดหมู เลือดไก เศษเกี้ยว
หรือเศษอาหารวางๆ เทาทีส่ ามารถหาไดนํามาบดรวมกินแลวผสมใหปลากินแตการใหอาหารประเภทนีจ้ ะตอง
ระวังเรื่องคุณภาพของนํ้าในบอเลีย้ งใหดี เมือ่ เลีย้ งปลาไดประมาณ 3-4 เดือนปลา จะมีขนาดประมาณ 200400 กรัม/ตัว ซึง่ ผลผลิตทีไ่ ดจะประมาณ 10 - 14 ตัน/ไร อัตรารอดตายประมาณ 40- 70 %
3. การถายเทนํ้า เมื่อตอนเริ่มเลีย้ งใหมๆระดับความลึกของนํ้าในบอ ควรมีคา ประมาณ 30 - 40
ซม. เมื่อลูกปลาเจริญเติบโตขึน้ ในเดือนแรกจึงเพิม่ ระดับนํ้าสูงเปนประมาณ 50 -60 ซม. หลังจากยางเขา
เดือนทีส่ องควรเพิม่ ระดับนํ้าใหสงู ขึน้ 10 ชม./อาทิตย จนระดับนํ้าในบอมีความลึก 1.20 - 1.50 เมตร การ
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ถายเทนํ้าควรเริม่ ตัง้ แตการเลีย้ งผานไปประมาณ 1 เดือน โดยถายนํ้าประมาณ 20 % ของนํ้าในบอ 3
วัน/ครัง้ หรือถานํ้าในบอเริม่ เสียจะตองถายนํ้ามากกวาปกติ
4. การปองกันโรค การเกิดโรคของปลาดุกทีเ่ ลีย้ งมักจะเกิดจากปญหาคุณภาพของนํ้าในบอเลีย้ งไมดชี ง่ึ
อาจเกิดจากสาเหตุของการใหอาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเนาเสีย เราสามารถปองกันไมใหเกิดโรคได
โดยตองหมั่นสังเกตวา เมื่อปลาหยุดกินอาหารจะตองหยุดใหอาหารทันที เพราะปลาดุกลูกผสมมีนสิ ยั ชอบ
กินอาหารที่ใหใหม โดยถึงแมจะกินอิ่มแลวถาใหอาหารใหมอีกก็จะคายหรือสํารอกอาหารเกาทิง้ แลวกินอาหาร
ใหใหมอกี ซึง่ ปริมาณอาหารทีใ่ หไมควรเกิน 4 - 5 % ของนํ้าหนักตัวปลา

ภาพที่ 9 ตัวอยางอาหารผสมที่ปนเปนกอนสําหรับเลี้ยงปลา

วิธีปอ งกันการเกิดโรคในปลาดุกลูกผสมทีเ่ ลีย้ ง
1. ควรเตรียมบอและนํ้าตามวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกอนปลอยลูกปลา
2. ชื้อพันธุปลาจากแหลงที่เชื่อถือไดวาแข็งแรงและปราศจากโรค
3. หมั่นตรวจดูอาการของปลาอยางสมํ่าเสมอถาเห็นอาการผิดปกติตอ งรีบหาสาเหตุและแกไขโดยเร็ว
4. หลังจากปลอยปลาลงเลีย้ งแลว 3-4 วันควรสาดนํ้ายาฟอรมาลิน 2-3 ลิตร/ปริมาตร
นํ้า 100 ตัน และหากปลาที่เลี้ยงเกิดโรคพยาธิภายนอกใหแกไขโดยสาดนํ้ายาฟอรมาลินในอัตรา
4 - 5 ลิตร/ปริมาตรนํ้า 100 ตัน
5. เปลีย่ นถายนํ้าจากระดับกนบออยางสมํ่าเสมอ
6. อยาใหอาหารจนเหลือ

โรคของปลาดุกเลีย้ ง
ในกรณีท่ีมีการปองกันอยางดีแลวแตปลาก็ยงั ปวยเปนโรค ซึ่งมักจะแสดงอาการใหเห็น โดยแบงอาการ
ของโรคเปนกลุมใหญๆ ดังนี้
1. การติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลําตัวและครีบ ครีบกรอน ตาขุน หนวดหงิก
กกหูบวม ทองบวมมีน้ําในชองทองกินอาหารนอยลงหรือไมกนิ อาหาร ลอยตัว
2. อาการจากปรสิตเขาเกาะตัวปลา จะมีเมือกมาก มีแผลตามลําตัว ตกเลือด ครีบเปอ ย จุดสีขาวตาม
ลําตัว สีตามลําตัวซีดหรือเขมผิดปกติเหงือกซีดวายนํ้าทุรนทุราย ควงสวานหรือไมตรงทิศทาง
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3. อาการจากอาหารมีคณ
ุ ภาพไมเหมาะสม คือ ขาดวิตามินบีกระโหลกราว บริเวณใตคางจะมี
การตกเลือด ตัวคด กินอาหารนอยลง ถาขาดวิตามินบีปลาจะวายนํ้าตัวเกรงและชักกระตุก
4. อาการจากคุณภาพนํ้าในบอไมดี ปลาจะวายนํ้าขึน้ ลงเร็กกวาปกติลอยหัวครีบกรอนเปอ ย หนวด
หงิก เหงือกซีดและบวม ลําตัวซีด ไมกนิ อาหาร ทองบวม มีแผลตามตัว
อนึ่ง ในการรักษาโรดปลาควรจะไดพิจารณาใหรอบคอบกอนการตัดสินใจเลือกใช ยาหรือสารเคมี
สาเหตุของโรค ระยะรักษา คาใชจายในการรักษา

ภาพที่ 10 ปลาดุกมีเห็บระฆังเกาะ จะมีเมือกสีขาวขุน คลุมตัวอยู

ภาพที่ 11 ปลาดุกที่มีพยาธิเกาะเปนจํานวนมาก อาจเกิดครีบกรอนได

ภาพที่ 12 ลูกปลาทองบวมนํ้า เกิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรียและมีการตกเลือด
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ภาพที่ 13 ลูกปลามีรอยดางขาวตามลําตัว เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Flexibacter columnaris

ภาพที่ 14 ปลาดุกมีพยาธิปลิงใสเกาะตามลําตัว

ภาพที่ 15 ปลาเปนแผลเกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
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ภาพที่ 16 โอโอดิเนียมบริเวณเหงือกปลา

ภาพที่ 17 ปลามีรอยดางและเปนแผลเนือ่ งจากติดเชือ้ แบคทีเรียเขาแทรกซอน

สารเคมีและยาปฏิชวี นะทีน่ ยิ มใชปอ งกันและรักษาโรคปลา
ชนิดของสารเคมี/ยา
เกลือ
ปูนขาว

วัตถุประสงค
กําจัดแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราและปรสิต บาง
ชนิดลดความเครียดของปลา
ฆาเชือ้ กอนปลอยปลาปรับ PH ของดินและนํ้า

คลอรีน

ฆาเชือ้ อุปกรณตา งๆ ที่ใชกับบอเลี้ยงปลา

ดิพเทอรเร็กซ

ฟอรมาลิน
ออกซีดเตตราซัยคลิน

กําจัดปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ

กําจัดปรสิตภายนอกทัว่ ไป
กําจัดแบคทีเรีย

ปริมาณทีใ่ ช
0.1-0.5% แชตลอด 0.5-1.0 % แชภาย
ใตการดูแลอยางใกลชิด
60-100 กิโลกรัม/ไร ละลายนํ้าแลวสาดให
ทั่วบอ
10 พีพเี อ็ม แช 30 นาที แลวลางดวยนํ้า
สะอาดกอนใช
0.25-0.5 พีพเี อ็ม แชตลอด ยาที่ใชควร
เปนผงละเอียดสีขาว ถายาเปลี่ยนเปนของ
เหลวไมควรใช
25-50 พีพีเอ็มแชตลอดระหวางการใชควร
ระวังการขาดออกซิเจนในนํ้า
ผสมกับอาหารในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร
1 กิโลกรัมใหกินนาน7-10 วันติดตอกัน
แชในอัตรา 10-20 กรัมตอนํ้า 1 ตันนาน
5-7 วัน
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ชนิดของสารเคมี/ยา
คลอแรมฟนคิ อล

วัตถุประสงค
กําจัดแบคทีเรีย

ปริมาณทีใ่ ช
ผสมกับอาหารอัตรา 1 กรัมอาหาร 1
กิโลกรัมหนึง่ สัปดาหบางครัง้ ก็ใชไมไดผล
เนือ่ งจากเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา

ปริมาณและผลผลิต
การจําหนายผลผลิตปลาดุกในราคาเฉลีย่ สูงสุดและตํ่าสุดเปนรายภาคป 2535 ดังนี้
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม ราคาปลาดุกสูงสุด กิโลกรัมละ 44.92 บาท
จังหวัดอุทัยธานี ราคาปลาดุกตํ่าสุด กิโลกรัมละ 19.26 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุดรธานี ราคาปลาดุกสูงสุด กิโลกรัมละ 70.23 บาท
จังหวัดนครราชสีมา ราคาปลาดุกตํ่าสุด กิโลกรัมละ 20.89 บาท
ภาคกลาง
จังหวัดชัยนาท ราคาปลาดุกสูงสุด กิโลกรัมละ 28.61 บาท
จังหวัดลพบุรี ราคาปลาดุกตํ่าสุด กิโลกรัมละ 20.38 บาท
ภาคตะวันออก
จังหวัดสมุทรปราการ ราคาปลาดุกสูงสุด กิโลกรัมละ 68.49 บาท
จังหวัดนครนายก ราคาปลาดุกตํ่าสุด กิโลกรัมละ 20.86 บาท
ภาคตะวันตก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ราคาปลาดุกสูงสุด กิโลกรัมละ 30.95 บาท
จังหวัดกาญจนบุรี ราคาปลาดุกตํ่าสุด กิโลกรัมละ 20.07 บาท
ภาคใต
จังหวัดกระบี่ ราคาปลาดุกสูงสุด กิโลกรัมละ 54.48 บาท
จังหวัดพัทลุง ราคาปลาดุกตํ่าสุด กิโลกรัมละ 23.20 บาท
สําหรับในป 2538 ราคาปลาดุกไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-มีนาคม 2538) เฉลีย่ กิโลกรัมละ
32.63 บาทและไตรมาสที่สอง (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) เฉลีย่ กิโลกรัมละ 33.97 บาท (จุลสารเศรษฐกิจ
การประมง กรมประมง)
จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา ตนทุนการผลิตปลาดุกบิก๊ อุย ในป 2535
โดยเฉลีย่ ตอไร เปนเงิน 48,834.07 บาท จําหนายไดไรละ 64,624.23 บาทมีกําไรสุทธิ 15,790.16 บาท
ตอไร สวนตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม เปนเงิน 15.30 บาท มีกําไรสุทธิเฉลีย่ กิโลกรัมละ 4.95 บาทไดรับผล
ตอบแทนของการลงทุนรอยละ 32.35
หากเปรียบเทียบตนทุนการผลิต ระหวางปลาดุกบิก๊ อุยกับปลาชอนในป 2535 พบวาตนทุนการผลิต
เฉลีย่ ไรละ 411,297.83 บาท จําหนายผลผลิตมีรายได 469,737.10 บาทตอไร สําหรับตนทุนการผลิตตอ
กิโลกรัมเปนเงิน 40.47 บาท มีกาไรสุ
ํ ทธิเฉลีย่ 5.75บาทตอกิโลกรัม ไดรับผลตอบแทนของการลงทุนรอยละ
14.21
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เกี่ยวกับผลการศึกษาจํานวนฟารมเนือ้ ที่ ปริมาณและมูลคาการเลีย้ งปลานํ้าจืดในป 2534 ของ
กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมงมีดงั นี้ ภาคเหนือ จํานวน 15,444 ฟารม เนือ้ ที่ 15,430 ไร ปริมาณผล
ผลิต 13,298.46 ตัน มูลคา 288.1 ลานบาท ไดแกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค พิษณุโลก เพชรบูรณ อุทัยธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 29,226 ฟารม เนือ้ ที่ 46,501 ไร ปริมาณผลผลิต 11,334.13 ตัน มูลคา
264.7ลานบาท ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี นครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี ภาคกลาง จํานวน 14,172
ฟารม เนือ้ ที่ 77,322 ไร ปริมาณผลผลิต85,199.22 ตัน มูลคา 1,614.5 ลานบาท ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคใต จํานวน 5,897 ฟารมเนือ้ ที่ 1,925 ไร
ปริมาณผลผลิต 5,076.94 ตัน มูลคา 156.7 ลานบาท ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎรธานี สตูล สงขลา

ตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงปลานํ้าจืดทีส่ ําคัญป 2535
รายการ
ตนทุนทัง้ หมดตอไร(บาท)
ผลผลิตตอไร (กก.)
เกษตรกรขายได (บาท)
พันธุปลาที่ปลอย (ตัว/ตรม.)
กําไรสุทธิเฉลีย่ ตอ กก. (บาท)
กําไรสุทธิเฉลี่ยตอไร (บาท)
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง (เดือน)
ผลตอบแทนการลงทุน (รอยละ)

ดุกบิก๊ อุย
48,834.07
3,191.32
20.25
25-30
4.95
15,790.16
5.25
32.35

ชอน
411,297.83
19,163.07
46.22
25-30
5.75
58,439.27
6.85
14.21

นิล
6,151.25
888,27
11.35
5-6
4.43
3,930.61
10.49
64.02

ตะเพียน
9,832.84
1,120.48
15.16
2-3
6.39
7,162.64
10.83
72.86

ภาพที่ 18 ผลผลิตปลาดุกบิก๊ อุยซึง่ ใชเวลาเลีย้ ง 2.5-3 เดือน

ตลาด
1. ตลาดกลางทีเ่ ปนแหลงซือ้ ขายปลานํ้าจืดขนาดใหญ ไดแก ตลาดบางปะกง ฉะเชิงเทรา ตลาดรังสิต
ปทุมธานี ตลาดลาดกระบัง กรุงเทพฯ และสะพานปลา กรุงเทพฯ จากการศึกษาวิถกี ารตลาดปลาในภาค
อีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาปลานํ้าจืด (ปลาดุก ปลาชอน และปลาหมอเทศ) ซึง่ ขนสงใน
ลักษณะแชน้ําไวระหวางการขนสง และวางขายในตลาดนัน้ จะผานมือผูร วบรวมจากภาคกลางแลวสงใหพอ คา
ขายสงมือ 1,2 จนกระทัง่ ถึงพอคาขายปลีก
2. การบริโภคภายในประเทศ จากผลผลิตปลาดุกเฉลีย่ ในป 2530 จํานวน 13,900 ตัน ถาจํานวน
ประชากรมีประมาณ 52 ลานคน ก็จะบริโภคปลาดุกเฉลี่ย 0.27 กก./คน/ป เทานัน้ แตจากการศึกษาของ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ในภาคอีสานบริโภคปลานํ้าจืดเฉลีย่ 21.3 กก./คน/ป ในจํานวนนีเ้ ปน
ปลาชอน 7 กก./คน/ป ปลาดุก 3.6 กก./คน/ป ปลาหมอ 1.8 กก./คน/ป นอกนัน้ เปนปลานิลตะเพียนและ
ปลาอื่นๆ ปริมาณปลาดุกที่บริโภค 3.6 กก./คน/ป นัน้ รอยละ 18.6 ไดจากการซือ้ มา ดังนัน้ คนอีสาน 1 คน
ซื้อปลาดุกบริโภคเฉลี่ย 0.67 กก./คน/ป ซึง่ สูงกวาปริมาณเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ
3. ราคา จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกีย่ วกับราคาสัตวน้ําทีช่ าวประมงขายได
พบวา การเพิม่ ขึน้ ของราดาปลานํ้าจืด โดยเฉพาะปลาชอนและปลาดุกมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ในอัตรารอยละ
5.85 และ 5.05 ตามลําดับ ซึง่ อัตราการเพิม่ สูงขึน้ ของราคาปลานํ้าจืดนีม้ แี นวโนมสูงมากกวา สัตวน้ําจาก
ทะเล
การตลาด พิจารณาฟารมเฉลีย่ ตอกิโลกรัมของสัตวน้ําจืดสําคัญ ๆ เปรียบเทียบกันจะเห็นวาอัตราการ
เพิ่มขึ้นของราคาฟารมของปลาดุกสูงขึน้ ถึงรอยละ 25.63 ซึง่ สูงมากทีส่ ดุ สวนปลาชอนนัน้ อัตราเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาเพียงรอยละ 3.6 เทานัน้ สวนราคากุง กามกรามนัน้ ลดลงรอยละ9.01 จากป 2529
สํ าหรับราคาฟารมเฉลี่ยในแตละภาคนั้นจะเห็นวาราคาฟารมในภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือนั้นสูงมากกวาภาคกลาง และภาคตะวันตกและภาคตะวันออก และถาเปนรายจังหวัดแลวจะเห็น
วาราคาฟารม ในจังหวัดสตูลและสงขลานัน้ สูงสุดกลาวคือราคาปลาดุก ณ ฟารมสูงถึงกิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่ง
แสดงวาปริมาณผลิตนัน้ มีผลกระทบกับราคาฟารมกลาวคือ ในภาคกลาง และภาคตะวันตก ซึง่ มีการกระจุกตัว
กันของแหลงผลิตมากทําใหราคาฟารมเฉลีย่ นัน้ ตํ่ากวาภาคอืน่ ๆ ซึง่ มีการกระจายตัวของแหลงผลิตมากกวา

แนวโนมตลาด
1. ปลาดุกบิก๊ อุยเปนปลาเลีย้ งงายเจริญเติบโตเร็ว จึงมีเกษตรกรนิยมเลีย้ งเปนจํานวนมาก สงผลให
ราคาปลาดุกไมเคลื่อนไหวมากนัก
2. เนื่องจากอุปนิสยั ของคนไทยซึง่ นิยมบริโภคเนือ้ ปลาอยูแ ลว ถาสามารถลดตนทุนการผลิตเพือ่ ให
ราคาตํ่าลงไดแลวจะทําใหการบริโภคสูงขึ้น
3. ผลผลิตจากแหลงนํ้าธรรมชาติลดลงอันเนือ่ งมาจากแหลงนํ้าเสื่อมโทรมก็จะมีผลทําใหมีการบริโภค
ปลาจากการเพาะเลีย้ งมากขึน้
4. เมื่อมีการเลีย้ งแบบอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของปลาดุกไดแลว ก็มี
โอกาสในการแขงขันในระดับตางประเทศมากขึน้
5. ในปจจุบันมีการรณรงคบริโภคอาหารโปรตีนจากเนื้อปลา เพราะใหโปรตีนสูงยอยงาย และ
ยังมีราคาถูกดวย

ปญหาและอุปสรรค
1. สวนเหลือ่ มการตลาด(Market Margin)ของปลาดุกซึง่ ตองแชน้ํา ตลอดจนทั้งนี้เพราะผูบริโภคนิยม
บริโภคแบบมีชีวิต ทําใหสว นเหลือ่ มการตลาดสูง จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา สวน
เหลื่อมการตลาดของปลานํ้าจืดเฉลีย่ กิโลกรัมละ 14 บาท
2. สําหรับตลาดในประเทศนัน้ ยังมีการแขงขันกับปลาดุกจากแหลงนํ้าธรรมชาติในบางชวงฤดู โดย
เฉพาะในฤดูฝน ดังนัน้ การผลิตและตลาดควรคํานึงถึงฤดูกาลดวย
3. ตลาดตางประเทศยังคอนขางจํ ากัด เนื่องมาจากการเผยแพรผลิตภัณฑแปรรูปยังไมกวางขวาง
เหมือนสัตวน้ําชนิดอืน่

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

