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การเพาะเลีย้ งปลาบู
ปลาบู หรือบูท ราย บูจ าก บูท อง บูเ อือ้ ย บูสิงโต มีชอ่ื สามัญวา Sand Gody, Marbled
Sleepy Gody และชื่อวิทยาศาสตร Oxyleotris mamorata Bleeker ปลาบูเ ปนปลาทีม่ คี วามสําคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งผลผลิตสวนใหญถูกสงออกไปจําหนายตางประเทศสามารถทํารายไดเขาประเทศ
แตละปมมี ลู คาหลายสิบลานบาง ไดแก ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ เนือ่ งจากความตองการปลา
บูทรายจากตางประเทศมีเพิ่มขึ้นทุกปเปนผลใหปลาบูทรายมีราคาแพงขึน้ ในอดีตการเลีย้ งปลาบูท ราย
นิยมเลีย้ งกันมาในกระชังแถบลุม นํ้าและลํานํ้าสาขาบริเวณภาคกลางตัง้ แตจงั หวัดนครสวรรค อุทัยธานี
เรือ่ ยมาจนถึงจังหวัดปทุมธานี โดยมีจงั หวัดนครสวรรค เปนแหลงเลี้ยงสงออกที่ใหญที่สุด สําหรับ
ปญหาการเลีย้ งปลาบูท รายขณะนีม้ ี 3 ประการ คือ
1. พันธุปลาที่นับวันจะหายาก ไมเพียงพอตอความตองการ
2. ผูเ ลีย้ งยังขาดความรูแ ละเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเพาะเลีย้ ง
3. สภาพสิง่ แวดลอมเปลีย่ นแปลง ไมเอือ้ อํานวยตอการเพาะเลีย้ งปลา

รูปรางลักษณะ
ปลาบูท รายมีลกั ษณะลําตัวกลมยาว ความลึกลําตัวประมาณ 1 ใน 3.5 ของความยาวมาตรฐาน
ของลําตัว สวนหัวยาว 1 ใน 2.8 ของความยาวมาตรฐานของลําตัว หัวคอนขางโต และดานบนของหัว
แบนราบ หัวมีจุดสีดําประปราย ปากกวางใหญเปด ทางดานบนตอนมุมปากเฉียงลงและยาวถึงระดับ
กึง่ กลางตา ขากรรไกรลางยืน่ ยาวกวาขากรรไกรบน ทัง้ ขากรรไกรบนและลางมีฟน แหลมซีเ่ ล็ก ๆ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ลักษณะฟนเปนแบบฟนแถวเดียว ลูกตาลักษณะโปนกลมอยูบ นหัวถัดจากริมฝปากบนเล็กนอย รูจมูกคู
หนาเปนหลอดยืน่ ขึน้ มาอยูต ดิ กับรองทีแ่ บงจะงอยปากกับริมฝปากบน ครีบหูและครีบหาง มีลกั ษณะ
กลมมนใหญ มีลวดลายดําสลับขาว มีกา นครีบออนอยู 15-16 กาน ครีบหลัง 2 ครีบ ครีบอันหนา
สัน้ เปนหนาม 6 กาน เปนกานครีบสัน้ และเปนหนาม ครีบอันหลังเปนกานครีบออน 11 กาน ครีบ
ทองหรือครีบอกอยูแ นวเดียวกับครีบหูและมีกา นครีบออน 5 กาน ครีบอกของปลาบูไ น Subfamily
Eleotrinae แยกจากกันอยางสมบูรณ ซึง่ แตกตางจากปลาบูช นิดอืน่ ในครอบครัว Gobiidae ซึง่ มีครีบ
ทองติดกันเปนรูปจาน ครีบกนอยูใ นแนวเดียวกับครีบหลังอันทีส่ อง มีกา นครีบออน 7 กาน และมีอยู
ในแนวเดียวกับครีบหลังอันทีส่ อง และมีความยาวครีบเทากับครีบหลังอันทีส่ อง สวนของครีบมีลาย
สีนาตาลดํ
้ํ
าแดงสลับขาวเปนแถบ ๆ และมีจดุ สีดํากระจายอยูทั่วไป ลําตัวมีเกล็ดแบบหนามคลายซีหวี
และมีแถบสีดําขวางลําตัว 4 แถบ ดานทองมีสอี อ น สีตวั ของปลาบูท รายแตกตางกันไปตามถิน่ ทีอ่ ยู
อาศัย

ปลาบูท รายจัดเปนปลาขนาดกลางและเปนปลาชนิดเดียวในครอบครัวนีท้ ่ี มขี นาดใหญทส่ี ดุ ปกติ
มีขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร เคยพบยาวถึง 60 เซนติเมตร
การแพรกระจาย
ปลาบูทราย เปนปลาทีเ่ ราสามารถพบไดทว่ั ไปในนํ้าจืดและนํ้ากรอยเล็กนอย ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตและหมูเ กาะมลายู ไดแก บอรเนียว เกาะสุมาตรา
อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ไทย สําหรับในประเทศไทยพบปลาบูขยายพันธุทั่วไปตามแมนํ้าลําคลอง
และสาขาทัว่ ทุกภาคตามหนองบึง และอางเก็บนํ้าตาง ๆ เชน แมน้ําเจาพระยา ปากนํ้าโพ บึงบอระเพ็ด
แมนาลพบุ
้ํ
รี
แมน้ําทาจีน
อางเก็บนํ้าเขือ่ นอุบลรัตน
จังหวัดขอนแกน
อางเก็บนํ้า
ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา อางเก็บนํ้าเขือ่ นสิรกิ ติ  จังหวัดอุตรดิตถ อางเก็บนํ้าบางพระ จังหวัด
ชลบุรี อางเก็บนํ้าเขือ่ นบางลาง จังหวัดยะลา จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และ
ทะเลนอย จังหวัดสงขลา
แหลงทีอ่ ยูอ าศัย
ปลาบูท รายเปนปลากินเนือ้ ทีช่ อบอยูน ง่ิ ๆ ตามดินออน พืน้ ทรายและหลบซอนตามกอนหิน ตอ
ไม เสาไม รากหญาหนา ๆ เพือ่ รอใหเหยือ่ ผานมาแลวเขาโจมตีทนั ทีดว ยความเร็ว ปลาบูทรายพบทั้ง
ในนําจื
้ ดและนํ้ากรอยเล็กนอย ลูกปลาบูท รายชอบซอนตัวบริเวณรากพืชพันธุไ มน้ํา พวกรากจอก ราก
ผัก
การสืบพันธุ
1. ความแตกตางลักษณะเพศ การสังเกตลักษณะความแตกตางระหวางปลาบูเ พศผูแ ละ
เพศเมีย ดูไดจากอวัยวะเพศที่อยูใกลรูทวาร ปลาเพศผูม อี วัยวะเพศเปนแผนเนือ้ ขนาดเล็กสามเหลีย่ ม
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ปลายแหลม สวนตัวเมียมีอวัยวะเพศเปนแผนเนือ้ ขนาดใหญและปานตอนปลายไมแหลมแตเปนรูขนาด
ใหญลักษณะคลายถวยนํ้าชาขนาดเล็ก เมือ่ พรอมผสมพันธุป ลายอวัยวะเพศทัง้ ตัวผูแ ละเมียมีสแี ดง บาง
ครัง้ เห็นเสนเลือดฝอยสีแดงทีม่ าเลีย้ งอวัยวะเพศไดชดั เจน
2. การเจริญพันธุแ ละฤดูกาลวางไข ปลาบูโ ตเต็มวัยเมือ่ มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
ขึน้ ไป ปลาบูท ส่ี ามารถขยายพันธุไ ดมขี นาดตัง้ แต 8 เซนติเมตรขึน้ ไป สําหรับปลาเพศเมียทีม่ รี งั ไข
แกเต็มทีม่ ขี นาดความยาวสุดปลายหาง 12.5 เซนติเมตร นํ้าหนัก 34 กรัม และเพศผูม ถี งุ นํ้าเชื้อ
แกเต็มทีม่ คี วามยาว 14.5 เซนติเมตร นํ้าหนัก 44 กรัม ปลาบูจ ะเริม่ สรางอวัยวะเพศภายในตัง้ แต
เดือนมกราคมซึง่ ในระยะแรกยังไมสามารถแยกออกไดวา เปนรังไขหรือถุงนํ้าเชื้อ เมือ่ ถึงเดือนมีนาคมจึง
จะแยกออกไดโดยรังไขจะมีจดุ สีขาวเล็ก ๆ แลวเจริญเปนเม็ดไขตอ ไป แตถา เปนถุงนํ้าเชื้อก็จะเปน
สีขาวทึบขึ้นจากเดิม รังไขทแ่ี กจดั มีสเี หลืองเขม มีเม็ดไขอยูเ ต็มและมีเสนเลือดมาหลอเลีย้ ง สวนถุงนํ้า
เชื้อที่แกจัดจะมีลักษณะเปนลายมีรอยหยักเล็กนอยและมีสีขาวทึบ
ปลาบูส ามารถวางไขไดเกือบตลอดทัง้ ปยกเวนในชวงฤดูหนาว
ตลอดฤดูกาลการวางไขปลาบู
สามารถวางไขไดประมาณ 3 ครัง้ ตอไป
3. พฤติกรรมการผสมพันธุแ ละวางไข การผสมพันธุป ลาบูใ นธรรมชาติพบวา ปลาบูตัวผูจะ
หาสถานทีใ่ นการวางไข ไดแก ตอไม เสาไม ทางมะพราว ฯลฯ แลวทําความสะอาดวัสดุดงั กลาว
หลังจากนัน้ ตัวผูจ ะเขาเกีย้ วพาราสีพรอมไลตอ นตัวเมียใหไปทีร่ งั ทีเ่ ตรียมไวเพือ่ การวางไข การผสมพันธุ
ปลาบูเ ริม่ ตัง้ แตตอนหัวคํ่าจนถึงตอนเชามืด โดยผสมพันธุแบบภายนอกตัวปลา คือ ตัวเมียปลอยไข
ออกมาติดกับวัสดุแลวตัวผูป ลอยนํ้าเชือ้ ออกมาผสม โดยทีไ่ ขปลาบูจ ะติดกับตอไม เสาไมหรือวัสดุอน่ื ๆ
ทีป่ ลาบูส ามารถวางไขตดิ และตัวผูจะเฝาดูแลไข โดยใชครีบหูหรือครีบหางพัดโบกไปมา ไขที่ไดรับการ
ผสมจะฟกเปนตัวภายในเวลา 28 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส
4. ความดกของไข ปลาบูเ ปนปลาทีม่ รี งั ไขแบบ 2 พู ปลาบูท ม่ี ขี นาดความยาว 15.2
เซนติเมตร มีน้าหนั
ํ กรังไข 1.6 กรัม และมีจํานวนไขประมาณ 6,800 ฟอง และปลาทีม่ คี วามยาว
21.5 เซนติเมตร มีน้าหนั
ํ กรังไข 4.7 กรัม คิดเปนไขประมาณ 36,200 ฟอง
วิวฒ
ั นาการของไขปลาบู ไขทย่ี งั ไมไดรบั การผสมมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.83 มิลลิเมตร
ความยาวของไขประมาณ 1.67 มิลลิเมตรเมือ่ ยึดติดกับวัสดุลกู ปลาบูใ ชเวลาฟกออกเปนตัวหลุดออกจาก
เปลือกไขจมลงสูพ น้ื ประมาณ 32 ชั่วโมง ถึง 5 วัน แลวลอยไปตามกระแสนํ้า ลูกปลาอายุ 2 วันหลังฟก
ลูกปลาเริม่ กินอาหาร เนือ่ งจากถุงไขแดงยุบหมดและเห็นปากชัดเจน มีการวายนํ้าในลักษณะแนวดิง่
คือ พุง ขึน้ และจมลง มีความยาวเฉลีย่ 4 มิลลิเมตร
อายุประมาณ 7 วัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 4.6 มิลลิเมตร มีลายสีดําเขมทีบ่ ริเวณสวน
ทองดานลางไปจนถึงโคนครีบหางตอนลาง
อายุประมาณ 15 วัน ลูกปลามีความยาวเพิม่ ขึน้ เปน 5.05 มิลลิเมตร
อายุประมาณ 20 วัน ลูกปลามีความยาวเพิม่ ขึน้ เปน 7.6 มิลลิเมตร
อายุประมาณ 30 วัน ลูกปลามีความยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร เกิดลายพาดขวางลําตัว
คลายพอแม สวนเนือ้ ใสไมมลี ายและสามารถมองเห็นอวัยวะภายใน
อายุประมาณ 37-45 วัน ลูกปลามีลกั ษณะคลายพอแมเพียงแตมขี นาดเล็ก สวนทีเ่ ปนเนือ้ ใส
เปลีย่ นเปนขุน สีน้ําตาลเหลือง
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การเพาะเลีย้ งปลาบู
เดิมการเลีย้ งปลาบูใ ชวธิ ชี อ นลูกปลาตามรากหญา รากพันธุไ มน้ําในลําคลอง หนองบึง ใน
ปจจุบนั เนือ่ งจากสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรม การใชเครือ่ งมือจับปลาผิดประเภทและการทําการประมง
เกินศักยภาพ ทําใหลกู ปลาในธรรมชาติมปี ริมาณลดลง แตเนือ่ งจากความตองการปลาบูเ พือ่ การ
บริโภคและการสงออกมีจํานวนสูงยิง่ ๆ ขึน้ จึงทําใหมกี ารขยายตัวดานการเลีย้ งปลาบู ซึง่ กรมประมงได
ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุป ลาบู แตกย็ งั ไมเพียงพอตอความตองการ
การเพาะพันธุปลาบูมี 2 วิธี คือ
1. วิธกี ารฉีดฮอรโมน
2. วิธเี ลียนแบบธรรมชาติ
สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดปทุมธานี
ไดพัฒนาการเพาะพันธุปลาบูเปนเชิงพาณิชยไดสําเร็จ
โดยเนนการเพาะพันธุว ธิ เี ลียนแบบธรรมชาติซง่ึ ใหจํานวนรังไขไดมากกวาวิธฉี ดี ฮอรโมนผสมเทียม และ
สามารถอนุบาลลูกปลาบูโ ดยการใชอาหารธรรมชาติมชี วี ติ ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งมีวิธีดําเนินการ ดัง
นี้
1. การคัดเลือกพอแมพนั ธุท ด่ี มี ผี ลทําใหอตั ราการฟกและอัตรารอดตายสูง และไดลกู ปลา
ที่แข็งแรง พอแมพนั ธุป ลาบูท ด่ี คี วรมีลกั ษณะ
1.1 ควรเปนปลาวัยเจริญพันธุ เพราะไขทไ่ี ดมอี ตั ราการฟกและอัตรารอดตายสูง
1.2 พอแมพนั ธุค วรมีน้ําหนักอยูใ นชวง 300-500 กรัม แตไมควรเกิน 1 กิโลกรัม และ
ไมควรเปนปลาทีอ่ ว นหรือผอมเกินไป
1.3 เมือ่ จับพอแมพนั ธุข น้ึ มาจากทีก่ กั ขังใหม ๆ ควรรีบคัดปลาทีม่ สี นี วลดูปราดเปรียว และ
ควรเปนปลาทีป่ รับสีสสู ภาพเดิมไดเร็วเมือ่ หายตกใจ ไมควรคัดพอแมพนั ธุท ม่ี สี เี หลืองซีดผิดปกติ
1.4 เมือ่ ลูบตามตัวปลาจากหัวไปหางแลวรูส กึ ตัวปลาลืน่ แสดงวาเปนปลาที่มีสุขภาพดี
1.5 บริเวณนัยตตาไมขาวขุน
1.6 ไมใชปลาที่จับได โดยการใชไฟฟาช็อตเพราะเมื่อเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งแลว ปลาจะตาย
มากหรือตายหมดทั้งกระชัง
1.7 ไมมพี ยาธิภายนอกหรือเชือ้ ราเกาะตามลําตัว ถามีปริมาณไมมากควรกําจัด รักษา และ
ปองกันกอนนําไปทําเปนพอแมพนั ธุ
1.8 บริเวณครีบอก ครีบหู ครีบหาง และครีบทองไมควรมีบาดแผลฉีกลึกถึงโคนครีบ
1.9 ตามลําตัวไมควรมีบาดแผลถึงแมจะเปนบาดแผลเล็ก ๆ ก็ตามเพราะจะทําใหตดิ เชือ้ โรค
และลุกลามถึงตายในทีส่ ดุ ถาจําเปนควรรักษาใหหายกอนนําไปเปนพอแมพนั ธุ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2. การเตรียมบอพอแมพนั ธุ การเตรียมบอพอแมพนั ธุโ ดยวิธเี ลียนแบบธรรมชาติ ขนาดบอ
เพาะพันธุไ มควรใหญหรือเล็กจนเกินไปเพือ่ สะดวกตอการดูแลและจัดการกับพอแมพันธุ
สําหรับบอ
ขนาด 800 ตารางเมตร ปลอยพอแมพันธุ 150 คู ใหผลผลิตดีที่สุด การเตรียมบอควรวิดบอใหแหง
พรอมกําจัดศัตรูปลาออกใหหมด และที่สําคัญควรเก็บวัสดุทป่ี ลาสามารถใชเปนทีว่ างไขไดออกใหหมด
เชน พวกรากไม ตอไม หิน พืชนํ้า ทางมะพราว หรือวัสดุอน่ื เนือ่ งจากปลาจะวางไขทว่ี สั ดุทไ่ี มไดจดั
เตรียมไว ซึง่ ยุง ยากตอการรวบรวมรังไขปลาบูแ ละการฟกไขอกี ดวย ควรตากบอทิง้ ไว 2-3 วัน แลวใส
ปูนขาวในอัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร ใสปยุ คอกในอัตรา 100-150 กิโลกรัมตอไร จากนัน้ เปดนํ้า
เขาบอและควรกรองนํ้าดวยตะแกรงตาถี่ เพือ่ ปองกันไขปลาและลูกปลาชนิดอืน่ ๆ ซึง่ ถือวาเปนศัตรูโดย
ตรงตอไขปลาบู เนือ่ งจากลูกปลาเหลานีเ้ ขามากินไขปลาบูไ ดถงึ แมวา พอแมพนั ธุป ลาบูค อยเฝารังไขอยูก ็
ตาม อีกทัง้ ยังเปนศัตรูทางออม คือ ไปแยงอาหารปลาบูอ กี ดวย สําหรับระดับนํ้าในบอควรใหอยูใ นชวง
1.00-1.10 เมตร แลวทิ้งไว 2-3 วัน เพือ่ ใหเกิดอาหารธรรมชาติขน้ึ ในบอและควรทําการวิเคราะหคณ
ุ
สมบัตขิ องนํ้ากอนปลอยปลาเพือ่ ใหแนใจวานํ้านัน้ มีความเหมาะสมแลวจึงปลอยพอแมพนั ธุ
3. การเลีย้ งและดูแลพอแมพนั ธุ การเลีย้ งพอแมพนั ธุป ลาบูค วรใหอาหารผสมซึง่ มีสตู รอาหาร
ดังนี้
ปลาเปด
94 เปอรเซ็นต
รําละเอียด
5 เปอรเซ็นต
วิตามินและเกลือแร 1 เปอรเซ็นต

อาหารผสมดังกลาวใหในอัตรา 5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักปลาทุกวันหรือ 10 เปอรเซ็นตของนํ้า
หนักปลาทุก 2 วัน เมือ่ ปลามีความคุน เคยกับสูตรอาหารดังกลาวแลว ถาหากผูเ ลีย้ งตองการเปลีย่ น
สูตรอาหารควรเปลี่ยนทีละนอยโดยเพิ่มอาหารสูตรใหมในอาหารสูตรเดิม สํ าหรับมื้อแรกที่จะเปลี่ยน
อาหาร ควรมีอตั ราสวนอาหารเดิมตออาหารใหมไมเกิน 1 : 1 โดยนํ้าหนักเนือ่ งจากปลาบูจ ะไมยอมรับ
อาหารที่เปลี่ยนใหใหมทันที นิสยั ปลาบูช อบออกหากินตอนเย็นและในเวลากลางคืน ควรใหอาหารปลา
บูต อนเย็น สวนการจัดการนํ้าในบอควรเปลีย่ นถายนํ้าเดือนละประมาณหนึง่ ในสีข่ องปริมาตรนํ้าในบอ
ซึง่ นําที
้ เ่ ขาบอควรมีการกรองหลายชัน้ เพือ่ ปองกันศัตรูปลาทัง้ ทางตรงและทางออมเขามากับนํ้า พรอม
ทัง้ ลอมรัว้ รอบ ๆ บอพอแมพนั ธุเ พือ่ ปองกันศัตรูปลาเขาบอ เชน ปลาชอน ปลาหมอ งูกนิ ปลา
ตะกวด ฯลฯ ไมใหเขามาทํารายพอแมพันธุที่เลี้ยงไว
4. การเพาะพันธุป ลาบู การเพาะพันธุป ลาบูม ี 2 วิธี คือ การฉีดฮอรโมน และการเลียนแบบ
ธรรมชาติ สําหรับวิธหี ลังสามารถผลิตพันธุป ลาบูไ ดจํานวนมากและไดอตั ราการรอดตายสูง

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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4.1 วิธกี ารฉีดฮอรโมน การเพาะพันธุป ลาบูเ ริม่ ครัง้ แรกในป พ.ศ. 2515 โดยนําปลาบูเพศ
ผูท มี่ นี าหนั
ํ้ ก 168 และ 170 กรัม เพศเมีย 196 และ 202 กรัม มาทําการฉีดฮอรโมนเพียงครัง้ เดียว
ดวยตอมใตสมองของปลาในขนาด 1,500 กรัม รวมกับคลอริโอนิค โกนาโดโทรปน (Chorionic
Gonadotropin, C.G.) จํานวน 250 หนวยมาตรฐาน (International Unit, I.U.) ฉีดเขาตัวปลาโดย
เฉลีย่ ตัวละ 62.5 หนวยมาตรฐาน หลังจากฉีดฮอรโมนแลวนําพอแมพนั ธุไ ปปลอยลงในบอซีเมนตขนด
2x3 ตารางเมตร นํ้าลึก 75 เซนติเมตร และใชทางมะพราวเปนวัสดุใหแมปลาบูว างไข ปรากฎวา
แมปลาทีม่ นี ้ําหนัก 202 กรัม วางไขประมาณ 10,000 ฟอง มีอตั ราการฟก 90 เปอรเซ็นต
4.2 วิธกี ารเลียนแบบธรรมชาติ หลังจากปลอยพอแมพนั ธุป ลาบูไ ด 3 วันแลว ปกกระเบื้อง
แผนเรียบขนาด 40x60 เซนติเมตรหรือวัสดุอน่ื ทีง่ า ยตอการโยกยายลําเลียง เชน หลักไม ตอไม ฯลฯ
เพือ่ ใหปลาบูม าวางไข นําแผนกระเบือ้ งเหลานีไ้ ปปกไวเปนจุด ๆ รอบบอแตละจุดปกเปนกระโจม
สามเหลีย่ มและหันดานทีข่ รุขระไวขา งใน โดยปกดานกวางลงในดินกนบอ พรอมทั้งทําเครือ่ งหมาย
ปกหลักไมไวแสดงบริเวณทีป่ ก กระเบือ้ งเพือ่ สะดวกในการตรวจสอบและเก็บรังไข
เมือ่ ปลาบูม คี วาม
คุน เคยกับกระเบื้องแผนเรียบดีแลว ในตอนเย็นจนถึงตอนเชามืดปลาบูส ว นใหญเริม่ ทําการวางไขผสม
พันธุที่กระเบื้องแผนเรียบ สวนใหญปลาบูว างไขตดิ ดานในของกระโจมกระเบือ้ ง รังไขปลาบูส ว นใหญ
เปนรูปวงรี แตจะมีบางครัง้ เปนรูปวงกลม ลักษณะไขปลาบูเ ปนรูปหยดนํ้า สีใส ดานแหลมของไขมี
กาวธรรมชาติตดิ อยูไ วใชในการยึดไขใหตดิ กับวัสดุ ชวงเชาหรือเย็นของทุกวันใหทําการตรวจสอบแผน
กระเบือ้ งและนํากระเบือ้ งทีม่ รี งั ไขปลาบูต ดิ ไปฟก การลําเลียงรังไขปลาบูค วรใหแผนกระเบือ้ งทีม่ ไี ขปลา
แชน้ําอยูต ลอดเวลา ขอควรระวังในการเก็บรังไขขน้ึ มาฟก คือ เมือ่ พบกระเบือ้ งทีม่ รี งั ไขตดิ อยูแ ลว
ตองนําขึ้นไปฟกทันที เพราะถานํากลับลงไปปกไวทเ่ี ดิม พอแมปลาบูท เ่ี ฝาอยูใ กล ๆ จะมากินไขหมด
ในกรณีกระเบื้องแผนเรียบที่ผานการใชงานมานานควรทํ าความสะอาดโดยแชแผนกระเบื้องในสารเคมี
กําจัดเชือ้ รา ไดแก มาลาไคทก รีน ชนิดปราศจากธาตุสงั กะสี ความเขมขน 2.4 พีพีเอ็ม ตลอดคืน
กอนนําไปปกเปนกระโจมในบอดิน

5. การฟกไข การฟกไขปลาบูทําในตูก ระจกขนาดกวาง 47 เซนติเมตร ยาว 77 เซนติเมตร
ลึก 60 เซนติเมตร โดยใสน้ําลึก 47-50 เซนติเมตร กอนนํารังไขมาฟกตองฆาเชือ้ ดวย มาลาไคทก รี
น ชนิดปราศจากสังกะสี ความเขมขน 1 พีพีเอ็ม โดยวิธีจุม การฟกไขตอ งใหอากาศตลอดเวลา
ตูก ระจกขนาดดังกลาว 1 ตูใ ชฟก รังไขปลาบู 4 รัง เมือ่ ไขฟก เปนตัวจนหนาแนนตูก ระจกแลวก็รวบรวม
ลูกปลาไปอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 6 ตารางเมตร เนือ่ งจากไขปลาฟกเปนตัวไมพรอมกัน จึงจําเปน
ตองคอยยายรังไขออกไปฟกในตูก ระจกอืน่ ตอไปเรือ่ ย ๆ จนกวาจะฟกเปนตัวหมดเพือ่ ปองกันการเนาเสีย

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ของนํ้าในตูกระจกอันเนื่องมาจากของเสียที่ไขปลาและลูกปลาขับถายออกมาและการสลายตัวของไขเสีย
โดยปกติไขปลาจะใชเวลาฟกออกมาเปนตัวหมดทัง้ รังประมาณ 3-5 วัน
การอนุบาล
การอนุบาลลูกปลาบูแ บงตามอายุของลูกปลาเปน 3 ระยะคือ
1) การอนุบาลในบอซีเมนตขนาดเล็ก
2) การอนุบาลในบอซีเมนตขนาดใหญ
3) การอนุบาลในบอขนาดใหญหรือในบอดิน
1. การอนุบาลในบอซีเมนตขนาดเล็ก การอนุบาลชวงนีเ้ ปนชวงทีส่ ําคัญในการเพาะขยายพันธุ
ปลาบู การอนุบาลลูกปลาใหไดอตั ราการรอดตายตํ่าหรือสูงขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 4 ประการ คือ อัตรา
การปลอย การจัดการนํ้าในการอนุบาล การใหอากาศ ชนิดอาหารและการใหอาหาร
1.1 อัตราการปลอยลูกปลาบูว ยั ออน ควรปลอยอัตรา 20,000 ตัวตอ 6 ตารางเมตร หรือ
ปริมาณ 3,300 ตัว/ตารางเมตร
1.2 การจัดการนํ้าในการอนุบาล เนือ่ งจากลูกปลาบูว ยั ออนมีขนาดเล็กมากและบอบชํ้างาย
ดังนัน้ การจัดการระบบนํ้าตองทําอยางนุม นวลเพือ่ ไมใหลกู ปลาบอบชํ้า ในการอนุบาลวันแรกควรเติม
นําโดยกรองผ
้
านผาโอลอนแกวใหไดระดับนํ้าเฉลีย่ 20-25 เซนติเมตร แลวนําลูกปลาวัยออนมาปลอย
หลังจากนัน้ ใหเพิม่ ระดับนํ้าทุกวัน ๆ ละ 5 เซนติเมตร จนไดระดับนํ้าเฉลีย่ 40-45 เซนติเมตร จึงเริม่
ถายนํ้า 50 เปอรเซ็นต ของปริมาณนํ้าทัง้ หมดทุกวันจนลูกปลาอายุได 1 เดือน
การเพิม่ ระดับนําในระยะแรกควรเป
้
ดนํ้าเขาชา ๆ อยาเปดนํ้ารุนแรงเพราะลูกปลาในชวงระยะนี้
บอบบางมากและเพือ่ ไมใหของเสียทีอ่ ยูก น บอฟุง กระจายขึน้ เปนอันตรายตอลูกปลาวัยออน
สวนการ
ถายเทนําในบ
้ อควรถายนํ้าออกโดยใชวธิ กี าลักนํ้าผานกลองกรองนํ้า การสรางกลองกรองนํ้านีค้ วรใหมี
ขนาดพอเหมาะกับบออนุบาลเพือ่ สะดวกในการทํางานและขนยาย กลองกรองนํ้าทําดวยโครงไมหรือทอ
พีวซี บี ดุ ว ยผาโอลอนแกว การถายนํ้าออควรทําอยางชา ๆ เพราะลูกปลาบูว ยั ออนสูแ รงนํ้าทีด่ ดู ออกทิง้ ไม
ได ลูกปลาจะไปติดตามแผงผากรองตายไดในชวงทายของการอนุบาลประมาณ 1-2 อาทิตย สามารถ
เปลีย่ นผากรองใหมขี นาดตาใหญขน้ึ อีกเล็กนอยจากเดิม โดยใหมคี วามสัมพันธกบั ขนาดลูกปลาบู
1.3 การใหอากาศ การใหอากาศในบออนุบาลสําหรับลูกปลาวัยออนในชวงครึง่ เดือนแรกจํา
เปนตองปลอยใหอากาศผานหัวทรายอยางชา ๆ และคอย ๆ เพราะลูกปลาระยะนีย้ งั ไมสามารถวายทวน
กระแสนํ้าทีเ่ คลือ่ นตามแรงดันอากาศมาก ๆ ได
1.4 ชนิดอาหารและการใหอาหาร อาหารทีใ่ ชในการอนุบาลลูกปลาบูส ว นใหญเปนอาหาร
ธรรมชาติมชี วี ติ ยกเวนระยะแรกที่ลูกปลาเพิ่มฟกจะใหอาหารไขระยะตอมาใหโรติเฟอรและไรแดง
วิธกี ารเตรียมอาหารและการใหอาหารมีชวี ติ
1.4.1 อาหารไข ตีไขแดงและไขขาวใหเปนเนือ้ เดียวกัน และใชนํ้ารอนเติมลงไปขณะทีต่ ไี ขใน
อัตราสวนนํ้ารอน 150 ซีซตี อ ไข 1 ฟองนําอาหารไขไปกรองดวยผาโอลอนแกวแลวกรองดวยผากรอง
แพลงกตอนขนาดตา 59 ไมครอนอีกครัง้ หนึง่ นําไปอนุบาลลูกปลาชวง 3 วันแรกของการอนุบาลในชวง
เชา กลางวัน และเย็น ปริมาณที่ใหโดยเฉลี่ย 40 ซี.ซี. ตอบอตอครัง้

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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1.4.2 โรติเฟอรน้ําจืด โรติเฟอรเปนแพลงกตอนสัตวขนาดเล็กมีหลายชนิดทัง้ ทีอ่ าศัยอยูใ น
นํากร
้ อยและนํ้าจืด
สวนโรติเฟอรน้ําจืดที่นํามาใชอนุบาลลูกปลาบูว ยั ออน คือ Brachinonus
calyciflorus ในการเพาะโรติเฟอรนน้ั ตองเพาะสาหรายเซลลเดียวทีเ่ รียกวา คลอเรลลา หรือที่เรียกกัน
ทัว่ ไปวา นํ้าเขียว เพือ่ ใหเปนอาหารของโรติเฟอร
วิธกี ารเพาะนํ้าเขียวคลอเรลลา มีขน้ั ตอนดังนี้
1. เติมนํ้าลงในบอใหมรี ะดับนํ้าประมาณ 20 เซนติเมตร
2. ละลายปุย ตามสูตรใดสูตรหนึง่
สูตรที่ 1 : ปุย N-P-K สูตร 16-20-0
จํานวน 3 ก.ก.
รําละเอียด
จํานวน 3 ก.ก.
ปูนขาว
จํานวน 3 ก.ก.
สูตรที่ 2 : อามิ-อามิ หรือกากผงชูรส
จํานวน 20 ลิตร
ยูเรีย
จํานวน 1.5 ลิตร
ปุย N-P-K สูตร 16-20-0
จํานวน 1.5 ก.ก.
ปุยซุปเปอรฟอสเฟต
จํานวน 260 กรัม
ปูนขาว
จํานวน 3 ก.ก.
3. ใสน้ําเขียวคลอเรลลา ทีม่ คี วามหนาแนนประมาณ 5 x 10 เซลล/ 1 ซี.ซี. ประมาณ 2 ตัน
ทิง้ ไว 2-3 วัน ระหวางนัน้ ตองคนบอย ๆ เพือ่ ปองกันการตกตะกอนของนํ้าเขียว เมือ่ สีน้ําเขมขึน้ ใหเพิม่
ระดับนํ้าเปน 40 เซนติเมตร และใสปยุ ในปริมาณครึง่ หนึง่ ของปุย ทีใ่ ชในขอ 2
4. ทิ้งไว 2-3 วัน นํ้าจะมีสเี ขียวเขมใหนําโรติเฟอรทก่ี รองจนเขมขนประมาณ 20 ลิตร
(ความหนาแนน 3,621 ตัวตอซี.ซี.) มาใสในบอเพาะนํ้าเขียว ถาเปนไปไดควรมีการเพิม่ อากาศลงใน
บอเพาะ
5. เมือ่ โรติเฟอรขยายตัวเต็มที่ นํ้าจะเปนสีชาและมีฟองอากาศลอยตามผิวนํ้ามาก ก็ใหทํา
การกรองโรติเฟอรไปใชประโยชนในการเลีย้ งลูกปลาบูว ยั ออนดวยผา กรองแพลงกตอน 59 ไมครอน
หลังจากโรติเฟอรเหลือจํานวนนอยในบอใหลา งบอและดําเนินการเพาะโรติเฟอรขน้ึ ใหม
ทัง้ นีค้ วรใหโรติเฟอรน้ําจืดอนุบาลลูกปลาบูใ นตอนเชา กลางวัน และเย็น มือ้ ละ 4-6 ลิตร/
บอ/ครัง้ สําหรับลูกปลาอายุ 2-12 วัน หลังจากนัน้ คอย ๆ ลดปริมาณการใหโรติเฟอรจนลูกปลาอายุ
ได 30-37 วัน
1.4.3 ไรแดง ไรแดงเปนแพลงกตอนสัตวอกี ชนิดหนึง่ มีขนาดเล็กแตขนาดใหญกวาโรติเฟอร
อยางเห็นไดชดั ชอบอยูร วมกลุม มีสแี ดง สําหรับวิธีเพาะไรแดง มีขน้ั ตอน คือ
1. ทําความสะอาดบอซีเมนตและตากทิง้ ไว 1 วัน
2. กรองนํ้าดวยถุงกรองผาโอลอนแกวใหไดระดับนํ้า 20 เซนติเมตร และละลายปุย ตามสูตรใด
สูตรหนึง่ ดังนี้

สูตรที่ 1 : อามิ-อามิ
ปุย N-P-K สูตร 16-20-0

จํานวน
จํานวน

5 ลิตร
2 ก.ก.

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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รําละเอียด
จํานวน 5 ก.ก.
ปูนขาว
จํานวน 3 ก.ก.
สูตรที่ 2 : อามิ-อามิ
จํานวน 20 ลิตร
ปุย N-P-K สูตร 16-20-0
จํานวน 1.5 ก.ก.
ยูเรีย
จํานวน 1.5 ลิตร
ปุยซุปเปอรฟอสเฟต
จํานวน 260 กรัม
ปูนขาว
จํานวน 3 ก.ก.
3. เติมนํ้าเขียวลงบอประมาณ 1-2 ตัน คนบอย ๆ ประมาณ 3 วัน คลอเรลลาขยายตัวเต็มทีซ่ ง่ึ
สีนาจะมี
้ํ สเี ขียวเขม
4. ใสไรแดงประมาณ 1.5-2.0 กิโลกรัม
5. ประมาณ 2-3 วัน ตอมา ไรแดงจะขยายตัวเต็มที่แลวดําเนินการรวบรวมไรแดงจนหมดบอ
หลังจากนัน้ เริม่ ตนเพาะไรแดงใหมตอ ไป
การใหไรแดงควรใหเมือ่ ลูกปลามีอายุ 12 วันขึน้ ไป และควรใหไรแดงในปริมาณ 200 กรัม/
6 ตารางเมตร/ครัง้ ในตอนเชา กลางวัน และเย็น จนลูกปลามีอายุประมาณ 25 วัน จึงลดปริมาณลง
ตามความเหมาะสม ลูกปลาบูอ ายุ 30-37 วัน มีความยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร จึงยายลูกปลาบู
ไปอนุบาลในบอขนาดใหญ
2. การอนุบาลในบอซีเมนตขนาดใหญ เมือ่ ลูกปลาอายุไดประมาณ 1 เดือน ก็ทาการย
ํ
ายไป
อนุบาลตอในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร ทีม่ รี ะดับนํ้าประมาณ 40-50 เซนติเมตร โดยคัด
ลูกปลาใหมขี นาดใกลเคียงกัน แลวปลอยลูกปลาในอัตราตารางเมตรละ 100-160 ตัว ในชวงสัปดาห
แรกใหอาหารธรรมชาติมชี วี ติ ไดแก ไรแดง หนอนแดง ฯลฯ ประมาณ 10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว
ปลา ชวงสัปดาหทส่ี องเริม่ ฝกใหกนิ อาหารสมทบทีม่ สี ตู รอาหารประกอบดวย ปลาเปด 94 เปอรเซ็นต
รําละเอียด 5 เปอรเซ็นต วิตามินและเกลือแร 1 เปอรเซ็นต การฝกใหลกู ปลาบูก นิ อาหารสมทบ ควร
คอย ๆ ลดปริมาณไรแดงและเพิม่ อาหารสมทบ สําหรับอาหารสมทบนัน้ ปน เปนกอนเล็ก ๆ โยนใหลูก
ปลาบูร อบบอ และควรเปลีย่ นถายนํ้าทุกวัน ๆ ละ 5-10 เซนติเมตร การเลีย้ งปลาบูใ นบอกลางแจง
อาจประสบปญหาสาหรายชนิดที่ไมตองการโดยเฉพาะพวกที่เปนเสนใยขึ น้ ทัว่ บอระหวางอนุบาลลูกปลา
ซึง่ ยากลําบากตอการดูแล ควรใชน้ําเขียวเติมเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมของคุณภาพนํ้า ความขุน
และสีน้ํา อีกทัง้ ชวยขยายอาหารธรรมชาติในบอไดแก ไรแดง อีกดวย
3. การอนุบาลในบอขนาดใหญ หรือในบอดิน การอนุบาลลูกปลาบูข นาด 2.5 เซนติเมตรขึน้
ไป สวนใหญเลีย้ งในบอซีเมนตและบอดิน สวนการเลีย้ งในกระชังนัน้ ปรากฎวาไมคอ ยประสบผลสําเร็จ
มีอตั รารอดและอัตราการเจริญเติบโตตํ่าไมเหมาะสมทีจ่ ะใชอนุบาลลูกปลาขนาดดังกลาว
สํ าหรับการอนุบาลลูกปลาขนาดดังกลาวในบอซีเมนตลูกปลาจะมีอัตรารอดสูงกวาบอดินและ
รวบรวมปลาบูไ ดสะดวก แตอตั ราการเจริญเติบโตชาโดยปลอยลูกปลาขนาด 5 เซนติเมตร จํานวน
3,000 ตัว หรือตารางเมตรละ 60 ตัว ใหอาหารปลาประกอบดวย ปลาเปด 94 เปอรเซ็นต รําละเอียด
5 เปอรเซ็นต วิตามินและเกลือแร 1 เปอรเซ็นต ระยะเวลาเลีย้ ง 90 วัน อัตรารอดประมาณ 85
เปอรเซ็นต ลูกปลาทีม่ นี ้ําหนักเฉลีย่ 1.46 กรัม เพิม่ ขึน้ เปน 4.97 กรัม ความยาวเฉลีย่ 5 เซนติเมตร
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เพิม่ เปน 7.55 เซนติเมตร
นอกจากนีก้ ารติดตัง้ ระบบนํ้าหมุนเวียนโดยดึงนํ้าจากบอพักมาเลี้ยง
ลูกปลาบูแ ลวปลอยกลับสูบ อ ดินหมุนเวียนตลอดเวลาก็สามารถทํ าได

ส ว นการอนุ บ าลลู ก ปลาบู  ใ นบ อ ดิ น ได อัตรารอดไมสู งนักและรวบรวมลูกปลาไดลํ าบากแต มี
การเจริญเติบโตเร็ว
จากการทดลองเลีย้ งปลาบูใ นบอดินของสถานีพฒ
ั นาการเพาะเลีย้ งปลาจัง หวัด
ปทุมธานี ใชเวลาเลีย้ ง 2 เดือน โดยใสปุยมูลไกแหงเพื่อใหเกิดอาหารธรรมชาติ และใหอาหารสมทบ
(ปลาเปด 94 เปอรเซ็นต รําละเอียด 5 เปอรเซ็นต วิตามินและเกลือแร 1 เปอรเซ็นต) ในอัตรา
10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักปลาพบวา ไดอตั รารอดเฉลีย่ 44 เปอรเซ็นตน้ําหนักลูกปลาเริม่ ปลอย
0.04-0.39 กรัม ไดน้ําหนักเฉลีย่ 2.4 กรัม
จากการศึกษาอัตราปลอยลูกปลาบูข นาด 1.5-3.0 เซนติเมตรในบอดินพบวา อัตราปลอย
10,000 ตัวตอบอดินครึง่ ไร หรือตารางเมตรละ 12.5 ตัวในเวลา 1 เดือน ไดอตั รารอดมากทีส่ ดุ
คือ 61.06 เปอรเซ็นต
การเลีย้ งปลาบู
ปลาบูมรี าคาแพงจึงเปนทีต่ อ งการของตลาดในประเทศและตางประเทศเป นจํานวนมาก ทําใหมี
ผูส นใจเลีย้ งปลาบูอ ยางกวางขวาง การเลีย้ งปลาบูม เี ลีย้ งกันในบอซีเมนต บอดินและกระชัง แตที่นิยม
เลี้ ย งกั นมากเปนการเลี้ยงในกระชัง สวนบอดินก็มีผูเลี้ยงกันอยูบางทั้งในรูปการเลี้ยงแบบเดี่ยว
แบบรวม และแบบผสมผสาน สําหรับการเลีย้ งในบอซีเมนตมกี ารเลีย้ งอยูน อ ยมากเพราะลงทุนสูงและ
ตองการนํ้าสะอาดในการเลีย้ ง
รูปแบบการเลีย้ งปลาบู
1. การเลีย้ งปลาบูใ นบอดิน สวนใหญจะเลีย้ งรวมกับปลาชนิดอืน่ เชน เลีย้ งรวมกับปลานิลเพือ่
ไวคุมจํานวนประชากรของลูกปลานิลไมใหแนนบอเชนดียวกับปลาชอน นอกจากนีย้ งั มีการเลีย้ งรวมกับ
ปลาชนิดอืน่ ใตเลาไก หรือเลาหมู โดยปลอยอัตราสวนปลาบูต ่ําซึง่ ขึน้ อยูก บั ผูเ ลีย้ งจะหาซือ้ พันธุไ ด
จํานวนมากนอยเทาใด เมือ่ เลีย้ งปลามีน้ําหนัก 400-500 กรัมขึน้ ไป จึงจับจําหนายแลวหาพันธุป ลามา
ปลอยชดเชย อาหารทีใ่ หเปนพวกปลาเปดบดปน เปนกอน ๆ ใสลงในเรือแจวใหอาหารเปนจุด ๆ รอบ
บอ จุดทีใ่ หอาหารมีกระบะไมปก อยูเ หนือกนบอเล็กนอย ในชวงตอนเย็นปริมาณอาหารทีใ่ หประมาณ
5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักปลา ใชเวลาเลีย้ ง 8-12 เดือน จับจําหนายนํ้าหนักปลาทีน่ ยิ มรับซือ้ ตัง้ แต
400-800 กรัมไมเกิน 1 กิโลกรัม
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2. การเลีย้ งปลาบูใ นกระชัง ปลาบูเ ปนปลาอีกชนิดหนึง่ ทีน่ ยิ มเลีย้ งในกระชังเนือ่ งจากสามารถ
เลีย้ งไดหนาแนนในทีแ่ คบได และเปนปลากินเนือ้ จึงไมจําเปนตองพึง่ อาหารธรรมชาติมากนัก ถึงแมวา
ปลาบูม นี สิ ยั ชอบอยูน ง่ิ เปนสวนใหญ แตชอบที่ที่มีนํ้าไหลผานโดยเฉพาะทีม่ คี วามขุน ยิง่ ดีเพราะปลาบูต ก
ใจงายเมือ่ เลีย้ งในนํ้าใส ปลาบูเ ปนปลาทีม่ รี าคาแพง ทีป่ ากกระชังราคากิโลกรัมละ 320 บาท
(ราคาป 2541)

การเลี้ยงปลาบูในกระชังมีวิธีการดังนี้
1. การเลือกสถานที่ การเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมในการวางกระชังปลาบูน บั เปนจุดเริม่ ตน
การเลี้ยงที่สําคัญที่สุด
ถาเลือกสถานทีเ่ ลีย้ งไดดี
ทําใหปลาบูเ จริญเติบโตเร็ว
อัตรารอดสูง
ทุนคาใชจายในการจัดการ
สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการเลีย้ งปลาบูใ นกระชัง คือ
1. คุณสมบัตขิ องนํ้าดีและมีปริมาณเพียงพอตลอดป
2. ใกลแหลงหาพันธุป ลาและอาหารปลาไดงา ย ราคาถูก
3. การคมนาคมสะดวกตอการลําเลียงพันธุป ลาและอาหารปลา
4. ไมอยูใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีสํ าหรับการเกษตรมาก
เพือ่ หลีกเลีย่ งสารพิษทีป่ นเปอ นมากับนํ้า
5. นํามี
้ ความขุน พอสมควรเพราะปลาบูช อบทีม่ ดื ชวยใหปลากินอาหารไดดแี ละไมตกใจงาย
6. ความลึกของนํ้าไมควรตํ่ากวา 2 เมตร
7. มีกระแสนํ้าทีไ่ หลแรงพอสมควร
8. ปลอดภัยจากการถูกลักขโมย
9. ปราศจากศัตรูและภัยธรรมชาติ
10. ไมกดี ขวางการสัญจรทางนํ้าและไมผดิ กฎหมายบานเมือง
2. ประเภทของกระชัง กระชังสวนใหญเปนกระชังไมไผหรือไมจริง สวนกระชังตาขายไนลอน
หรือใยสังเคราะหหรือตาขายเหล็กทีใ่ ชเลีย้ งปลานํ้ากรอยยังไมเปนทีน่ ยิ มของเกษตรกรผูเ ลีย้ งปลานํ้าจืด
กระชังแบงเปนประเภท ๆ ดังนี้
2.1 กระชังไมไผลวน ๆ เหมาะสําหรับผูเ ลีย้ งปลาทีม่ ที นุ นอย อายุการใชงานประมาณ
1-1.5 ป กระชังที่ใชกันทั่วไปมีขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ราคากระชังละ
ประมาณ 1,600-2,000 บาท ไมไผที่ใชจะเหลาใหเรียบขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร หนา 0.5
เซนติเมตร สานเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผามีเฝอกไมไผปด ดานบน ใชลกู บวบไมไผประมาณ 50 ลํา ขอเสีย
ของกระชังแบบนี้คือ กระแสนํ้าไหลถายเทไมสะดวกมีเศษอาหารเหลือกตกคางในกระชังและทํ าความ
สะอาดกระชังยาก
2.2 กระชังทําดวยไมไผแตโครงกระชังเปนไมจริง นําไมไผมาผาเปนซีก ๆ ละประมาณ 3 นิว้
ตัดเปนทอนตามความกวางและความยาวของขนาดกระชังที่จะสรางและตีไมไผรอบทุกดานของโครง
กระชังไมจริงใหมชี อ งหางประมาณ 1 เซนติเมตร
เพื่อใหนํ้าไหลผานและใชไมไผขนาดเดียวกัน
ทําฝาปดกระชังใชลกู บวบประมาณ 25 ลํา อายุการใชงานประมาณ 2 ป คาสรางกระชังประมาณ
2,800-3,200 บาท
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.3 กระชังไมจริง เหมาะสําหรับผูที่มีทุนมาก กระชังชนิดนีม้ คี วามทนทานอายุการใชงาน
5-7 ป กระชังสรางดวยไมขนาดหนา 4 นิว้ ใชไมขนาดหนา 4 นิว้ หนา 1 นิว้ ใสกบใหเรียบปดพื้น
และดานขาง 4 ดาน โดยใหมีระยะหาง 1.5-2 เซนติเมตร ดานบนตีไมปด เชนเดียวกับดานขาง และมี
ชองปด-เปดสําหรับใหอาหารขนาดกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ทุน ลอยใชลกู บวบ
ประมาณ 100 ลํา กระชังไมจริงขนาด 13 ตารางเมตร ลึก 1.5 เซนติเมตร ราคา 2,500 บาท
เมือ่ ยางเขาปท่ี 3 ตองทําการซอมแซมและซอมแซมใหมทุก ๆ 2 ป
กระชังไมจริงทีน่ ยิ มใชมี 3 ขนาด คือ
ขนาดที่ 1 กวาง 2.5 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 1.5 เมตร
ขนาดที่ 2 กวาง 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร
ขนาดที่ 3 กวาง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร
3. ขนาดกระชัง ขนาดกระชังทีใ่ ชเลีย้ งปลาบูข น้ึ อยูก บั ความตองการของผูเ ลีย้ ง ซึง่ ตองพิจารณา
รวมกับขนาดของแหลงนํ้าและเงินทุนโดยทัว่ ไปกระชังมีขนาดตัง้ แต 2 x 3 เมตร 2 x 5 เมตร
2.5 x 3 เมตร 2.5 x 8 เมตร กระชังดานบนมีฝาปดเปดและติดกุญแจปองกันการลักขโมย
4. อัตราการปลอย พันธุป ลาบูท น่ี ยิ มนํามาเลีย้ งสวนใหญมขี นาด 100-300 กรัม ซึง่ ไดจาก
การรวบรวมจากธรรมชาติ หรือซือ้ จากพอคาคนกลางทีด่ ําเนินการทัง้ ขายพันธุแ ละรับซือ้ ปลาบูข นาด
ตลาดสงเขากรุงเทพฯ
ปลาบูม นี สิ ยั ชอบนอนนิง่ อยูบ ริเวณกนกระชังทําใหสามารถปลอยปลาบูไ ด
หนาแนน ประมาณ 70-100 ตัวตอตารางเมตร หรือ 10-30 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ในแหลงนํ้า
ทีม่ กี ารไหลถายเทของนํ้าดีมากผานในกระชัง ถาแหลงนํ้าใดมีคณ
ุ สมบัตนิ ้ําไมดีและไหลถายเทชา ควร
ปลอยตารางเมตรละ 40-50 ตัว กอนปลอยพันธุป ลาลงในกระชังควรทําใหปลามีความคุน เคยกับนํ้า
ทีจ่ ะเลีย้ งโดยเอานํ้าในกระชังปนลงไปในภาชนะดวยและควรฆาเชือ้ ปองกันโรคเสียกอน

สําหรับการปองกันโรค กอนปลอยพันธุป ลาบูล งเลีย้ งควรแชปลาในนํ้าเกลือทีม่ คี วามเขมขน
10 เปอรเซ็นต แลวนํามาแชในดางทับทิมซึง่ มีความเขมขน 5-10 พีพีเอ็ม นาน 20 นาที อีกครัง้ หนึง่
เพือ่ กําจัดหนอนสมอ แลวนําไปแชในนํ้ายาเมทธิลนี บลูเขมขน 2-3 พีพีเอ็ม หลังจากนัน้ นําไปปลอยลง
เลีย้ งในกระชัง
เครือ่ งมือทีใ่ ชรวบรวมพันธุป ลาจากแหลงนํ้าธรรมชาตินยิ มใชลอบ ขาย สวิง ยอยก ฯลฯ
แลวนําปลาไปพักรวมกันในกระชังจนไดปริมาณมากพอจึงคอยลํ าเลียงพันธุป ลาไปยังผูเ ลีย้ ง ทั้งนี้ควรจะ
ปองกันพันธุป ลาไมใหเกิดความบอบชํ้าหรือมีบาดแผลและเกิดความเครียด
โดยกอนพักปลาลงใน
กระชังควรทําการฆาเชือ้ โรคทีต่ ดิ มากับตัวปลาโดยแชปลาในนํ้าทีผ่ สมเฟอราเนซความเขมขน 1-2 กรัม
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตอนํ้า 100 ลิตร แชไว 5-15 นาที หรือแชในสารละลายดางทับทิมทีม่ คี วามเขมขน 10 พีพีเอ็ม นาน
10 นาที ในระหวางพักปลาควรดูแลเอาใจใส และใหอาหารเพียงพอเพือ่ ใหปลาแข็งแรงขึน้ กอนลําเลียง
ไปเลีย้ งในกระชังตอไป
5. อาหารและการใหอาหาร ปลาบูจ ดั เปนปลากินเนือ้ อาหารทีด่ คี วรมีโปรตีน 38-40
เปอรเซ็นต ไขมัน 5-8 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 9-12 เปอรเซ็นต วิตามินและแรธาตุ 0.5-1
เปอรเซ็นต อาหารใชเลีย้ งปลาบูแ บงเปน 2 ชนิด
5.1 อาหารแบบพืน้ บาน เปนอาหารสดไดจากการนําปลาเปดจากทะเลหรือปลานํ้าจืด
มาสับใหปลากิน หรือใชเครือ่ งบดอาหาร ซึ่งมีผลดีทาให
ํ กระดูกปลาเปดปนยอยละเอียดไมเปนอันตราย
ตอลําไสปลาบู ประหยัดเวลาและแรงงาน
สูตรอาหารปลา คือ ปลาเปดสดบดละเอียด 94 เปอรเซ็นต
รําละเอียด
5 เปอรเซ็นต
วิตามินเกลือแร
1 เปอรเซ็นต
(เกษตรกรบางรายผสมหัวอาหารหมูหรือไกลงไปดวย) และควรใสเกลือปนในอัตรา 100 กรัม ตอ
อาหาร 3 กิโลกรัม เพื่อทําใหอาหารจับตัวเหนียวขึน้ ปองกันการละลายหรือลอยตัวของอาหาร

5.2 อาหารผสมสูตรสําเร็จแบบเปยก อาหารชนิดนีย้ งั ไมเปนทีแ่ พรหลายเตรียมจาก
วัสดุอาหารแหงและเปยก
สะดวกในการจัดเก็บไดนานในตูเ ย็น
เตรียมงายและถูกสุขลักษณะ
ทัง้ ยังสามารถเติมยาปฏิชวี นะและฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต
ปลาบูก นิ อาหารเชือ่ งชากวาปลาชนิดอืน่
จึงควรปน เปนกอนใสถาดแขวนไวในกระชัง
ใหตากว
ํ่ าระดับผิวนํ้าประมาณ 50 เซนติเมตร การใหอาหารจะใหอาหารทุก ๆ วัน ละ 3-5 เปอรเซ็นต
ของนําหนั
้ กปลาในกระชังหรือให 2 วันครัง้ ๆ ละ 8-10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักปลา การใหอาหารควร
สังเกตวาปลากินอาหารหมดหรือไมและคอยปรับเพิม่ หรือลดอาหาร
6. อัตราการเปลีย่ นอาหารเปนเนือ้ อัตราการแลกอาหารเปนเนือ้ ปลาบูท เ่ี ลีย้ งดวยปลาเปด
อยูระหวาง 7.3-12.2 : 1
7. การจัดการ การเลีย้ งปลาบูใ นกระชังควรมีการจัดการดานการทําความสะอาด การดูแล
รักษาและการคัดขนาด
7.1 การทําความสะอาด ควรใชแปรงขัดภายในกระชังใหตะไครน้ําตะกอนทีต่ ดิ ตาม
ตะไครนํ้าและตัวกระชังออก รวมทั้งเศษอาหารเพราะเปนแหลงหมักหมมและกอใหเกิดเชื้อโรค หลัง

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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จากปลาบูเอาดานขางตัวไปถูกกับดานขางกระชังหรือพื้นกระชังอาจทํ าใหตัวเปนแผลและเชื้อโรคตาม
ตะกอนหรือตะไครน้ําเขาตัวปลาทางแผลได
กรณีทม่ี ตี ะกอนทับถมในกระชังมาก ควรใชพลัว่ แซะตะกอนออก หรือใชเครือ่ งสูบนํ้าดวย
ไฟฟ า แบบจุ  ม ฉี ด ไล ต ะกอนเกษตรกรบางรายนิ ย มใช ด  า งทั บ ทิ ม ห อ ด ว ยผ า ถู ต ามภายในกระชั ง
เพื่อฆาเชื้อ
7.2 การคัดขนาด การเลีย้ งปลาบูต อ งทําการคัดขนาดปลาบอย ๆ ครัง้ ปกติเดือนละ
ครัง้ หรืออยางนอย 2 เดือนตอครัง้ เนือ่ งจากปลาบูเ ปนปลากินเนือ้ และมีนสิ ยั กาวราว ปลาตัวใหญจะ
คอยไลไมใหปลาตัวเล็กไดมโี อกาสเขามากินอาหารทําใหปลาตัวเล็กผอมลง พฤติกรรมกาวราวนีเ้ กิดขึน้
ในลูกปลาบูต วั เล็กเหมือนกัน คือ ถาลูกปลามีขนาดตางกันมากก็จะกินกันเองแตในปลาบูข นาดใหญจะมี
พฤติกรรมกัดกันเองและไลกนั ไปมา การคัดขนาดปลาบูท ําใหปลามีขนาดโตเทากันสมํ่าเสมอเติบโตเร็ว
และเพิม่ ผลผลิตอีกดวย

7.3 การปองกันโรค ผูเ ลีย้ งควรหมัน่ ดูแลสุขภาพของปลาบูอ ยูเ สมอ ตรวจดูกระชังภายในให
อยูใ นสภาพดีและควรถือหลักปองกันไมใหเกิดโรคมากกวาทีป่ ลอยให ปลาเปนแลวทําการรักษาทีหลัง
8. อัตรารอด อัตราการรอดตายในการเลีย้ งปลาบูข น้ึ อยูก บั ปจจัยความแข็งแรงของพันธุป ลา
คุณภาพนําในแหล
้
งนํ้า ความสามารถ ความชํานาญในการเลีย้ งและสภาพสิง่ แวดลอม
9. อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตของปลาบูข น้ึ กับปจจัยหลายประการ อาทิ
อัตราปลอย
คุณภาพและปริมาณอาหาร
คุณสมบัตนิ ้ํา ฯลฯ จากการเลีย้ งปลาบูท แ่ี มน้ํานาน
จ. นครสวรรค พบวาอัตราปลอย ตารางเมตรละ 32 ตัว ใชเวลาเลีย้ ง 7 เดือนจะใหผลผลิตสูงสุด
10. ผลผลิต ผลผลิตการเลีย้ งปลาบูใ นกระชังไมไผขนาด 10 ลูกบาศกเมตร อัตราการ
ปลอยปลา 915 ตัว นํ้าหนักเฉลีย่ 224 กรัม ใชเวลาเลีย้ ง 5.3 เดือน ไดน้ําหนักเฉลีย่ 435 กรัม สวน
กระชังไมจริงขนาด 15 ลูกบาศกเมตร อัตราการปลอยอาหาร 1,500 ตัว นํ้าหนักเฉลีย่ 184 กรัม
ใชเวลาเลีย้ ง 8.5 เดือน ไดน้ําหนักเฉลีย่ 422 กรัม

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การเลี้ ย งปลาบู  ถ  า มี ก ารเอาใจใส ก ารเลี้ ย งปลามี ป ระสบการณ ค วามชํ านาญและสภาพ
แวดลอมดี ปลาไมเปนโรคก็จะใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูง ขายไดราคาแพงและมีกําไรสูง
โรคพยาธิและการปองกัน
เกษตรกรผูเ ลีย้ งปลาบูส ว นใหญมคี วามวิตกเรือ่ งโรคทีจ่ ะเกิดขึน้
ดังนัน้ การปองกันโรคไวกอ นจึง
เปนทางเดียวที่จะไมทําใหปลาบูเ ปนโรค ซึง่ ผูเ ลีย้ งตองคอยเอาใจใสดแู ลสุขภาพของปลาบู การจัดการ
ทีด่ ที ําใหปลามีสขุ ภาพสมบูรณแข็งแรง อีกทัง้ ตองหมัน่ สังเกตสภาพแวดลอมโดยรอบของกระชัง เชน
คุณภาพนํ้าทางตนนํ้า อาการเปนโรคของปลาในธรรมชาติ
สําหรับโรคพยาธิที่พบในปลาบู แบงเปน 6 ประเภท คือ
1. พยาธิภายนอก
1.1 พยาธิภายนอกทีม่ องเห็นดวยตาเปลา ไดแก
- หนอนสมอ พบมากตามซอกเกล็ด ครีบและในชองปาก พยาธิพวกนีจ้ ะดูดเลือดปลา
ทําใหปลาออนแอ
- เออกาซิลสั ดูดเลือดตามเหงือกปลา ถาเกาะนาน ๆ ทําใหเหงือกกรอน กอใหเกิด
ปญหากับระบบหายใจ
- โกลซิเดีย เปนตัวออนของหอย 2 ฝา เกาะตามซีเ่ หงือก ทําใหลดพืน้ ทีใ่ นการแลก
เปลีย่ นออกซิเจน
1.2 พยาธิภายนอกทีไ่ มสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา ไดแก ทริกโคไดนา ฮีนีกูยา อีพิส
ไทลิส ชิโลโดเนลลา แดคไทโรจัยลัส อาการปลาบูท ม่ี พี ยาธิเหลานีค้ อื ลอยหัว เกล็ดหลุด เหงือกซีด
บางครัง้ พบจุดขาว ๆ ประปรายทั่วไป
2. พยาธิภายใน ไดแก พยาธิตัวกลม พยาธิหัวหนาม ทําใหปลาผอม ไมกนิ อาหาร
3. เชื้อรา ไดแก แซปโปรเลกเนีย ขึน้ เปนกระจุกมีแขนงมากมายบริเวณผิวหนังของลําตัว
เชือ้ นีจ้ ะฝงลึกเขาไปในเนือ้ เยือ่ ทําใหเกล็ดหลุดเกิดบาดแผล ปลาออนแอ
4. เชือ้ บักเตรี ไดแก แอโรโมแนสไฮโดรฟลา คอรีนีแบคทีเรียม สเตรปโตเรคอคคัส อาการที่
พบคือ ทองบวม ตาโปน แผลตามลําตัว เกิดนํ้าเหลืองในชองทอง ไตบวม เปนตน สําหรับเชื้อ
แอโรโมแนส ไฮโดรฟลา เปนตัวทีก่ อ ใหเกิดโรคในปลาบูม ากกวาชนิดอืน่ ๆ
5. มะเร็งตอมนํ้าเหลือง ปลาทีป่ ว ยเปนโรคนี้ หากสังเกตจะพบวาบริเวณแผนปดเหงือกเริ่มกาง
ออกเนือ่ งจากโคนครีบหูบวมพองขึน้ มาคลายกับกอนเนือ้ พองออก
โดยเฉพาะดานหนาโคนครีบ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

การเพาะเลี้ยงปลาบู 17

กอนมะเร็งดังกลาวจะเติบโตมีขนาดใหญทํ าใหแผนปดเหงือกกางออกมากและมะเร็งลุกลามถึงแผนปด
เหงือก กระดูกเหงือกบนครีบหูและบริเวณสวนหัว โรคนีย้ งั ไมมวี ธิ กี ารรักษา
6. โรคตับไต ปลาทีเ่ ปนโรคนีไ้ มมคี วามผิดปกติตามลักษณะภายนอก พบวาเหงือกซีดกวาปกติ
เนือ่ งจากเลือดจาง ตับไตใหญมสี เี หลืองออน มามมีขนาดใหญและเลือดออก สาเหตุของโรคมากจาก
การไดรบั อาหารไมถกู สวน
การปองกันรักษา การปองกันไมใหปลาเปนโรคเปนวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ซึง่ ขึน้ กับสภาพแวดลอม และ
ความเอาใจใสของเกษตรกรผูเ ลีย้ งปลา
การรักษาปลาเปนโรค
1. การกําจัดพยาธิภายนอก สามารถกําจัดดวยสารเคมี ใชฟอรมาลิน 25-50 พีพีเอ็ม แชวัน
ละ 2 ครัง้ ติดตอกัน 2-3 วัน หรือนําปลาไปแชฟอรมาลิน 250 พีพีเอ็ม นาน 1 ชั่วโมง หรือใชกรด
เกลเซียลอะซิตคิ 1 ตอ 2,000 แช 30 นาที หรือใชดางทับทิม 3-5 พีพีเอ็มแชตลอดไป แตถาใช
ความเขมขน 10 พีพีเอ็ม แช 30 นาที สวนเมทธีลนี บลู ใชฆาโปรโตซัวไดดีโดยเฉพาะโรคอิ๊กโดย
เตรียมสารละลายเมทธีลนี บลู 1 กรัม ตอนํ้ารอน 100 ซี.ซี. เก็บในขวดกันแสง ใชสารละลายทีเ่ ตรียม
ไว 1 ซี.ซี ตอนํ้า 5 ลิตร แชนาน 1 วัน ทําซํ้าทุก ๆ 2 วัน จนหาย สวนโปรโตซัวชนิดอืน่ ๆ
ใช 3 ซี.ซี. ตอนํ้า 10 ลิตร แชตลอด
2. กําจัดพยาธิภายใน ควรใชยาถายพยาธิ เชน ดีเวอรมนิ ผสมในอาหาร 0.1-0.2 เปอรเซ็นต
ของนํ้าหนักอาหาร 3 วันติดตอกัน
3. การกําจัดเชือ้ รา ใชมาลาไคทก รีน 1-5 สวนตอนํ้าลานสวนแช 1 ชั่วโมง 3 ครัง้ ติดตอกัน
4. การกําจัดเชือ้ บักเตรี การรักษากระทําไดผลตอเมือ่ ปลาบูต ดิ เชือ้ ระยะเริม่ แรก แตถาปลอยไว
นานการรักษาจะไมคอ ยไดผลสําหรับบัคเตรีสวนใหญใชยาปฏิชีวนะ เชน ซัลฟาเมอราซิน 200
มิลลิกรัมตอนํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ผสมอาหารใหกนิ ติดตอกัน 14 วัน อิริโทรมัยซิน 10 กิโลกรัมตอ
นําหนั
้ กปลา 100 กิโลกรัม ผสมอาหารใหกนิ ติดตอกัน 14 วัน คลอแรมฟนคิ อล 5-10 กิโลกรัมตอ
อาหารปลา 10 กิโลกรัม ติดตอกัน 5-10 วัน สําหรับคลอแรมฟนคิ อล ถาใชฉีดควรใช 10-30
มิลลิกรัมตอนํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม วันละ 1 ครัง้ 3 วัน
การรวบรวมลูกปลา
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการจับหรือรวบรวมปลาบูใ นธรรมชาติมอี ยูห ลายชนิ ดดังนี้
1. ขาย เปนเครือ่ งมือทําการประมงทีน่ ยิ มใชกนั มากทีส่ ดุ ขนาดของขายทีน่ ยิ มใชมคี วามยาว
150-180 เมตร ลึก 1.5 เมตร ชองตา 2-14 เซนติเมตร ใชขา ยประมาณ 4 ผืนตอชาวประมง
หนึง่ ราย
2. เบ็ดราว เปนเครือ่ งมือทําการประมงที่พบกันทั่วไป ขนาดตัวเบ็ดตัง้ แตเบอร 01-05
เบอร 8 และเบอร 20-24 เบ็ดราว 1 เสนมีตวั เบ็ด 20-50 ตัว ชาวประมงบางรายใชเบ็ดประเภท
ไมมเี งีย่ ง ทําใหปลาบูท จ่ี บั ไดบาดเจ็บนอยมาก
3. สวิง เปนเครือ่ งมือขนาดเล็กใชชอ นสัตวน้ําขนาดเล็ก ซึง่ จะไดปริมาณนอยในการทําการ
ประมงแตละครัง้
4. ลอบ เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชประกอบเครือ่ งกัน้ เชน เฝอกกัน้ แลวใชลอบวางดัก วิธนี ป้ี ลาบูจ ะ
บอบชํ้าหรือบาดเจ็บนอยที่สุด
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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5. กรํ่า เปนการนํากิง่ ไมแหงมาสุมกันเปนกองขนาดใหญตามแหลงนํ้าปลอยทิง้ ไวใหปลาเขามา
อาศัยอยู หลังจากนัน้ ใชอวนลอมแลวเอากิง่ ไมแหงออกเพือ่ จับปลา
6. แห เปนเครือ่ งมือจับสัตวน้ําพืน้ บาน ขนาดแหทีน่ ยิ มใชความยาว 5-9 ศอก (2.5-4.5
เมตร) ขนาดชองตา 1.5-6.0 เซนติเมตร ซึ่งนิยมใชทําการประมงในชวงฤดูน้ําลดบริเวณแหลงนํ้าทีน่ ้ํา
แหง
7. ยอยก เปนเครือ่ งมือจับปลาทีน่ ยิ มใชในจังหวัดอุบลราชธานีเปนยอขนาดใหญติดอยูกับแพ
ลอยตามกระแสนํ้า ใชวางจมลงในแหลงนํ้าเปนเวลานาน ๆ หรือใชแสงไฟลอปลาในเวลากลางคืนแลว
ยกยอขึน้ เพือ่ จับปลา วิธนี ป้ี ลาบูจ ะบอบชํ้านอย
การตลาด
ปจจุบนั ปลาบูน บั วันมีราคาแพงขึน้
เนือ่ งจากพันธุป ลาทีน่ ําไปเลี้ยงหายากและสภาพแวดลอม
เปลีย่ นไปแตความนิยมบริโภคปลาบูม ปี ริมาณสูงขึน้
โดยสงเปนสินคาออกไปยังประเทศฮองกง
สิงคโปรและมาเลเซีย ซึง่ ผูบ ริโภคเชือ่ วามีคณ
ุ คาทางอาหารสูง ทําใหรา งกายแข็งแรงและเพิม่ พลัง
ในสมัยกอนนัน้ มีการเลีย้ งปลาบูใ นกระชังกันมาก เชน จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบรุ ี
อางทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ตอมาการเลีย้ งปลาบูป ระสบปญหาปลาเปนโรคและ
ตายมาก จํานวนผูเ ลีย้ งและผลผลิตลดลง ราคาปลาจึงสูงขึน้ ตามกลไกตลาด
ราคาและผลตอบแทน
ราคาพันธุป ลาบูท เ่ี กษตรกรซือ้ มาเลีย้ งในกระชังตัง้ แตป 2525-2537
ราคากิโลกรัมละ
30-160 บาท สวนราคาปลาบูเ พือ่ บริโภคมีราคาตัง้ แต 200-350 บาทตอกิโลกรัม
การขนสงลําเลียง
การขนสงลําเลียงเริม่ ตัง้ แตการขนสงลูกพันธุป ลาบูข นาดเล็ก 1-2 นิ้วไปยังผูเลี้ยง และการลําเลียง
ปลาบูข นาดตลาดไปยังกลุม ผูบ ริโภค
วิธกี ารลําเลียงมี 2 วิธี
1. การลําเลียงโดยใชถงุ พลาสติกอัดออกซิเจน เหมาะสําหรับใชลําเลียงลูกปลาบูข นาดเล็ก
1-2 นิว้ และปลาบูข นาด 50-250 กรัม วิธนี เ้ี ปนการลําเลียงที่เหมาะสมที่สุดไมทําใหปลาบอบชํ้า
ปกติใชถงุ พลาสติขนาด 20 x 30 เซนติเมตร ใสน้ําสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ถุงปลาแตละถุง
สามารถบรรจุลกู ปลาขนาด 1-2 นิว้ จํานวน 500-700 ตัว เมือ่ ใสพนั ธุป ลาแลวอัดดวยออกซิเจน
บริสุทธิ์รัดปากถุง สําหรับพันธุป ลาทีจ่ บั ไดจากธรรมชาติควรบรรจุถงุ ละ 5 - 20 ตัวแลวแตขนาดพันธุ
ปลา ปริมาณนํ้าในถุงพลาสติกลําเลียงไมควรใสมากนัก เนือ่ งจากปลาบูม นี สิ ยั ไมคอ ยเคลือ่ นไหว
เหมือนปลาชนิดอืน่ การใสน้ํามากทําใหมวลนํ้าในถุงมีการโยนตัวไปมามากทําใหปลาถูกกระแทกไปมา
บอบชํ้ามากขึน้
สําหรับการลําเลียงพันธุปลาจากธรรมชาติไปเลี้ยงในกระชังควรบรรจุถุงพลาสติกอัด ออกซิเจน
ดีกวางลําเลียงดวยถาดสังกะสี
2. การลําเลียงโดยใชถาดสังกะสี เหมาะสําหรับใชลําเลียงปลาบูข นาดตลาดไปขายพอคาคน
กลางหรือภัตตาคาร ขนาดถาดลําเลียงมีความกวาง 45 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร สูง 9
เซนติเมตร ดานขางตามความยาวของถาดมีรกู ลมขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร เรียงเปนแถวเดีย่ ว สวน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ดานกวางมีหูหิ้วทั้ง 2 ขาง ถาดทําดวยสังกะสีและมีฝาครอบถาด ภายในมีแผนสังกะสีกน้ั กลาง แบง
ออกเปน 2 ชอง
วิธกี ารลําเลียง นําปลาบูม าวางเรียงกันเปนแถวเพียงชัน้ เดียวจนเต็มถาดแลวเอานํ้ าพรมใหทั่ว
และใสนํ้าพอทวมทองปลาเล็กนอยจากนัน้ ปดฝา ถาปลามีจํานวนมากก็ลําเลียงถาดขึน้ รดซอนเปนชัน้ ๆ
วิธนี เ้ี หมาะสําหรับขนปลาบูข นาดตลาดไปขายเพราะขนไดครัง้ ละจํานวนมาก
ประกอบกับปลาบูเ ปน
ปลาที่อดทนมากพอสมควรเมื่อลํ าเลียงไปถึงปลายทางแลวถูกนําไปพักในบอปูนแสดงไวใหผูบริโภคได
เลือกซือ้ หรือใสภาชนะอืน่ ปลาบูก ย็ งั สามารถมีชวี ติ อยูไ ดนานพอสมควร

การใชประโยชน
ปลาบูส ามารถเลีย้ งรวมกับปลาอืน่ เพือ่ เปนตัวควบคุมประชากรปลา เชน การปลอยปลาบูใ น
บอปลานิลเพือ่ ควบคุมประชากรปลานิลไมใหมมี ากเกินไป มิฉะนัน้ ปลานิลจะเติบโตชาและไมไดขนาด
ตามทีต่ อ งการ ทัง้ ยังไดผลผลิตปลาบูเ ปนรายไดเสริมอีกทางหนึง่ ปลาบูย งั สามารถเลีย้ งเปนปลาสวย
งามได เชน ปลาบูท อง แตสวนใหญ ปลาบูท รายนิยมเลีย้ งเพือ่ การบริโภคเพราะมีเนือ้ ขาวสะอาดนุม
อรอย รสชาติดสี ามารถนําไปแปรรูปเปนอาหารไดหลายชนิด ซึง่ ชาวจีนนิยมบริโภคโดยมีความเชือ่ วา
กินแลวชวยบํารุงกําลังรางกายใหแข็งแรง และตองบริโภคปลาบูเ ปน ๆ สด ๆ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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การแปรรูปปลาบู
ปลาบูน ง่ึ บวย
สวนประกอบ
ปลาบูข นาด 400-500 กรัม
1 ตัว
คึน่ ฉาย
2 ตน
บวยดอง
3 ลูก
กระเทียมดอง
3 หัว
ผักกาดขาว
1 หัว
ซีอว๊ิ ขาว
3 ชอนโตะ
วิธที ํา
1. นําปลาบูม าขอดเกล็ด ดึงเหงือกออกแลวลางใหสะอาด
2. นําปลาบูล งในถาดทีป่ ดู ว ยผักกาดขาว ใสกระเทียมดองที่หั่นเปนแวน บวยดอง และคึ่น
ฉายที่หั่นเปนทอน ราดซีอว๊ิ ขาวลงบนตัวปลานําไปนึง่ ใหสกุ ประมาณ 15-20 นาที ยกลงรับประทาน
ได
นํ้าจิม้ : โขลกกระเทียม 5 กลีบ พริกขีห้ นู 5 เม็ด ใหละเอียดเติมมะนาวนํ้าปลาและนํ้าตาลเล็ก
นอย ปรุง รสตามตองการ

ปลาบูน ง่ึ แปซะ
สวนประกอบ
ปลาบูข นาด 400-500 กรัม
1 ตัว
ผักกาดขาว
1 หัว
ขิงหัน่ ฝอย
1 ขีด
พริกแดงหั่นฝอย
1 ขีด
พริกไทย
1 ชอนชา
ซีอว๊ิ ขาว
3 ชอนโตะ
นําปลา
้
2 ชอนโตะ
เตาเจี้ยว
1 ชอนโตะ
วิธที ํา
1. นําปลาบูม าขอดเกล็ด ดึงเหงือกออกใหหมดแลวลางใหสะอาด
2. นําปลาบูว างบนถาดทีป่ ดู ว ยผักกาดขาว แลวนําสวนประกอบตาง ๆ ราดบนตัวปลา นําไป
นึง่ ใหสกุ ประมาณ 15-20 นาที ยกลงรับประทานได
นํ้าจิม้ : โขลกพริกขี้หนูและกระเทียมพอแตกเติมนํ้าปลา นํ้าตาล ปรุงรสตามใจชอบ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ปลาบูน ง่ึ ซีอว๊ิ
สวนประกอบ
ปลาบูข นาด 400-500 กรัม
1 ตัว
ผักกาดขาว
1 หัว
ซีอว๊ิ ขาว
3 ชอนโตะ
คึน่ ฉาย
3 ตน
วิธที ํา
1. นําปลาบูม าขอดเกล็ด ดึงเหงือกออกใหหมดลางใหสะอาด
2. นําปลาบูว างบนถาดทีป่ ดู ว ยผักกาดขาว ราดซีอว๊ิ ขาวใหทว่ั ตัวปลา และโรยหนาดวยคึ่น
ฉายทีห่ น่ั เปนทอน นําไปนึง่ ในนํ้าเดือดจัดประมาณ 20 นาที สุกยกมารับประทานได
นํ้าจิม้ : โขลกกระเทียม 5 กลีบ พริกขีห้ นู 5 เม็ด ใหละเอียดใสขงิ หัน่ เปนเสนเล็ก ๆ ลงไป เติม
เตาเจี้ยวและนํ้าตาลเล็กนอย ปรุงรสตามใจชอบ

ตํ มยําปลาบูกรอบ
สวนประกอบ
ปลาบูข นาด 400-500 กรัม
1 ตัว
ตะไคร
1 ตน
ขาออนหัน่ ละเอียด
1 ขีด
มะเขือเทศหัน่ เปนซีก
2 ลูก
ใบมะกรูด
3 ใบ
เห็ดฟางหั่น
1 ขีด
พริกขี้หนูแหงเผา
มะนาว
นําปลา
้
ผักชีฝอย
วิธที ํา
1. นําปลาบูข อดเกล็ด ควักไสและเหงือกออกใหหมด ลางใหสะอาดหัน่ เปนชิน้ ๆ แลวนําไป
ทอดใหกรอบ
2. ตัง้ นําให
้ เดือด ทุบตะไครแลวหัน่ เปนทอนใสลงในหมอพรอมขาออน ใหน้ําเดือดอีกสักพัก
ใสเห็ดฟางหั่น
ตมเห็ดฟางพอสุกใสปลาบูท อดกรอบลงไปตามดวยมะเขือเทศหัน่ เปนซีกปรุงรสดวย นํ้าปลา มะนาว
และพริกขี้หนูแหงเผาโขลกใหแตกตามความพอใจแลวโรยดวยผักชีฝอย ยกลงรับประทานได

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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คําแนะนํา การปองกันสัตวน้ําจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากสิง่ ทีเ่ กิดมีและเปนอยูต ามธรรมดา ของสิง่ นัน้ ๆ โดยมิได
มีการปรุงแตง อาทิ อุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงขอเสนอแนวทางปองกันหรือลดความ
สูญเสียและความเสียหายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากการประสบภาวะฝนแลง ฝนตนฤดูและอุทก
ภัย ดังนี้

ภาวะฝนแลง
ภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงทํ าใหปริมาณนํ้ ามี นอยทั้งในแหลงนํ้ าธรรมชาติและแหลงนํ้ าชล
ประทานซึง่ เปนแหลงนํ้าสําคัญทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอดจน
สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุแ ละการเจริญเติบโตของสั ตวน้ํา โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ดิ งั
นี้
1. ควบคุมการใชน้ําและรักษาปริมาณนํ้าในทีเ่ ลีย้ งสัตวน้ําใหมกี ารสูญเสียนอย เชน การรั่วซึม
การกําจัดวัชพืช
2. ทํารมเงาใหสตั วน้ําเขาพักและปองกันการระเหยนํ้าบางสวน
3. ลดปริมาณการใหอาหารสัตวน้ําที่มากเกินความจําเปนจะทําใหน้ําเสีย
4. เพิม่ ปริมาณออกซิเจนโดยใชเครือ่ งสูบนํ้าจากกนบอพนใหสมั ผัสอากาศแลวไหลคืนลงบอ
5. ปรับสภาพดินและคุณสมบัตขิ องนํ้า เชน นํ้าลึก 1 เมตร ใสปนู ขาว 50 กก./ไร ถาพืน้ บอ
ตะไครหรือแกสมากเกินไปควรใสเกลือ 50 กก./ไร เพื่อปรับสภาพผิวดินใหดีขึ้น
6. จับสัตวนํ้าทีไ่ ดขนาดขึน้ จําหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพือ่ ลดปริมาณสัตวน้ําใน
บอ
7. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนํ้าจากภายนอกที่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและแรธาตุ
ตาง ๆ เขมขน ควรงดการสูบนํ้าเขาบอ
8. งดเวนการรบกวนสัตวน้ําเพราะการตกใจจะทําใหสตั วน้ําสูญเสียพลังงานและอาจตายได
9. งดเวนการขนยายสัตวน้ําโดยเด็ดขาด หากจําเปนตองทําอยางระมัดระวัง
10. แจงความเสียหายตามแบบฟอรมกรมประมง เพือ่ การขอรับความชวยเหลืออยางถูกตอง
และรวดเร็ว

ภาวะฝนตนฤดู
การเตรียมการรับภาวะฝนตนฤดู เกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไมควรสูบนํ้าฝนแรกเขาบอ เพราะนํ้าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ
ควรปลอยใหน้ํามีปริมาณเพิม่ ขึน้ จึงนํานํ้าไปใชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
2. ควรสูบนํ้าในบอใหสมั ผัสอากาศจะชวยเพิม่ ปริมาณออกซิเจนและปองกันการแบงชัน้ ของนํ้า
3.
ปองกันการไหลของนํ้าฝนทีจ่ ะชะลางแรธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสูบ อ ซึง่ อาจเปน
อันตรายตอสัตวน้ําได
4. งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวน้ํา ควรรอจนกวาคุณสมบัตขิ องนํ้ามีสภาพดีเปนปกติ
5. งดจับสัตวน้ําเพือ่ การอนุรกั ษ เนือ่ งจากสัตวน้ําจะผสมพันธุห ลังจากฝนตกใหม ๆ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวนํ้าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย
คือใหจบั สัตวน้ําทีไ่ ดขนาดตลาดตองการออกจําหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมทัง้ สรางกระชัง
ไนลอน กระชังเนือ้ อวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพือ่ กักขังสัตวน้ํา

“สัตวนํ้าจะปลอดภัย ใหปองกันหมั่นดูแล”

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

