เผยแพรโดย กองเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง และกองสงเสริมการประมง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สารบัญ
การแพรกระจายและแหลงที่อยูอาศัย
ลักษณะรูปราง
ขนาดสมบูรณเพศและฤดูกาลวางไข
ลักษณะไขและความดกไข
การผสมเทียมปลากดเหลือง

การอนุบาลลูกปลาวัยออน
การเลี้ยงปลากดเหลืองในบอดิน
การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง
การปองกันรักษาโรคและพยาธิ
คําแนะนําการปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ

การเพาะเลีย้ งปลากดเหลือง
คํานํา
ปลากดเหลือง (Mytus nemurus, Cuv & Val) เปนปลานํ้าจืดพืน้ บานทีไ่ มมเี กล็ดของไทย พบ
แพรกระจายกวางขวางในแหลงนํ้ าธรรมชาติ ตลอดจนอางเก็บนํ้าและเขื่อนตาง ๆ รวมทั้งบริเวณ
ปากแมนาที
ํ้ เ่ ปนนํ้ากรอย ปจจุบนั ปลากดเหลืองเปนปลานํ้าจืดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรสนใจทํา
การเพาะเลีย้ งเปนอาชีพ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณพืน้ ทีล่ มุ นํ้าปากพนัง เกษตรกรจะ
นิยมเลีย้ งปลากดเหลืองในกระชังและในบอดินทีเ่ คยเลีย้ งกุง กุลาดํ ามากอน ปลากดเหลืองจัดวาเปนปลา
ชัน้ ดีในทองตลาด จึงเปนทีต่ อ งการของตลาดทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเล
เซีย และสิงคโปร ปลากดเหลืองจึงเปนปลาอีกชนิดหนึ่ง ที่คาดวาจะเปนปลาที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจมากในอนาคตและมีศกั ยภาพทีส่ ามารถพัฒนาการเพาะเลีย้ งในเชิง พาณิชยตอไป
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การแพรกระจายและแหลงทีอ่ ยูอ าศัย
ปลากดเหลือง พบแพรกระจายในแหลงนํ้าจืดทั่วไปของทวีปเอเชีย ตัง้ แตเอเชียตะวันตก ไดแก
อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และบังคลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก พมา ไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเทศไทย พบแพร
กระจายในแหลงนํ้าธรรมชาติและอางเก็บนํ้าทุกภาคของประเทศไทย เชน ภาคเหนือ พบในลํานํ้ากก ปง
วัง ยม นาน กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ติ์ และเขือ่ นกิว่ ลม ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ พบในแมน้ํามูล แมน้ําโขงและสาขา ในเขือ่ นอุบลรัตน เขือ่ นลําปาว เขือ่ นลําตะคอง อางเก็บนํ้าพุง
เปนตน ภาคกลางพบในแมน้ําเจาพระยา ทาจีน แมกลอง บางปะกง ปาสัก เขือ่ นศรีนครินทร เขือ่ นวชิรา
ลงกรณ และแกงกระจาน ภาคใตพบในแมน้ําปากพนัง ตาป ปตตานี สายบุรี บางนรา โกลก และสาขา
ตลอดจนบริเวณปากแมน้ํายานนํ้ากรอยบริเวณชายฝง ก็พบปลากดเหลืองได นอกจากนีพ้ บในทะเลนอย
ทะเลสาบสงขลา และพรุตาง ๆ เชน พรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลากดเหลืองสามารถเจริญเติบโต และอาศัยอยูไดในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย เปนปลาที่
ชอบอาศัยอยูต ามพืน้ ทองนํ้าทีเ่ ปนแองหินหรือเปนพืน้ ดินแข็ง นํ้าคอนขางใส และมีกระแสนํ้าไหลเชี่ยวไม
แรงนักพบอยูใ นระดับความลึกตัง้ แต 2-40 เมตร อีกทัง้ ชอบอาศัยหาอาหารบริเวณทีน่ ้ําจากตนนํ้า
เหนือเขือ่ นหรืออางเก็บนํ้าไหลมาบรรจบกับบริเวณแนวนํ้านิง่ โดยเฉพาะบริเวณปากแมนํ้า ซึง่ มีน้ําจืด
ไหลปะทะกับแนวนํ้าเค็มมีกงุ ปลา ปู หอย คอนขางสมบูรณ ชาวประมงจะจับปลากดเหลืองไดมากใน
บริเวณนี้

ลักษณะรูปราง
ปลากดเหลือง เปนปลานํ้าจืดทีไ่ มมเี กล็ด ลําตัวกลม ยาว หัวคอนขางแบน กระดูกทายทอยยาว
ถึงโคนครีบหลัง มีหนวด 4 คู ครีบหลังเปนครีบเดีย่ ว มีกา นครีบแข็ง 1 กาน และกานครีบออน
7 กาน มีเงีย่ งแข็งและแหลมคม 1 คู มีกา นครีบออนขางละ 9 กาน ครีบหางเวาลึกแฉกบนยาวกวาแฉก
ลาง ลักษณะสีของลําตัวจะเปลีย่ นไปตามอายุ ขนาด และแหลงที่อยูอาศัย ปลากดเหลืองทีม่ ขี นาดโตเต็ม
วัย ลําตัวบริเวณสวนหลังมีสนี ้ําตาลเขมปนดํา บริเวณดานขางลําตัวมีสนี ้ําตาลปนเหลือง และบริเวณสวน
ทองมีสขี าว ปลากดเหลืองเปนปลาทีม่ ขี นาดปานกลาง ขนาดใหญที่สุดยาวกวา 50 ซม. สวนใหญที่พบมี
ขนาดประมาณ 30 ซม. หรือเล็กกวา

ลักษณะปลาเพศผู
1. ลําตัวเรียวยาว
2. ทองไมอมู
3. ลักษณะเพศเปนติ่ง เรียวยาวและปลายแหลมยืน่ ออกมาประมาณ 1 ซม.

ลักษณะของปลาเพศเมีย
1. ลําตัวอวนปอม ชองทองขยายกวาง
2. ลักษณะทองอูมเปงชัดเจน
3. ลักษณะเพศเปนรูกลม สีชมพูเรื่อ ๆ

ขนาดสมบูรณเพศและฤดูกาลวางไข
ปลากดเหลืองเพศเมียมีไขแกและสามารถวางไขสบื พันธุไ ดมขี นาดตัง้ แต 26.0 ซม. ขึน้ ไป สวน
ปลาเพศผูม นี ้ําเชือ้ สมบูรณสามารถ สืบพันธุไ ดมขี นาดตัง้ แต 24.0 ซม.ขึน้ ไป ปลากดเหลืองสามารถวาง
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป

กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ไขไดเกือบตลอดทัง้ ป แตสว นใหญอยูร ะหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนตุลาคมของทุกป อยางไรก็ตาม
ภาคใตตอนลาง สามารถเพาะพันธุป ลากดเหลืองไดตง้ั แตปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนมกราคม แต
เปนทีน่ า สังเกตวาฤดูกาลวางไขของปลากดเหลือง จะแตกตางกันไปตามสภาพและที่ตั้งของพื้นที่

ลักษณะไขและความดกไข
ปลากดเหลืองมีไข 2 พู ปริมาณความดกของไข แมปลาทีม่ ขี นาดความยาว 15-35 ซม.
นําหนั
้ ก 28-370 กรัม มีปริมาณไขเฉลีย่ 35,000 ฟอง ไขปลากดเหลืองเปนไขจมและติดกับวัสดุ
ใตนาํ้ เมือ่ สัมผัสกับนํ้ามีสารเมือกเหนียวทีร่ อบเปลือกไข ทําใหไขปลาติดกับวัสดุ หรือไขตดิ กันเปน
กลุมกอน ไขมขี นาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 มม. เมือ่ ถูกนํ้าจะพองออกเล็กนอย

การผสมเทียมปลากดเหลือง
ปลากดเหลืองทีน่ ํามาเปนพอแมพนั ธุ ตองมีอายุตง้ั แต 1 ปขน้ึ ไป นํ้าหนักไมต่ํากวา 200 กรัม
ขึน้ ไป มาฉีดฮอรโมนสังเคราะห (Suprefect) รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (Motilium) บริเวณทีฉ่ ดี ฮอรโมน คือ
ทางชองทองหรือกลามเนือ้ บริเวณสวนหลังเหนือเสนขางตัว
การฉีดฮอรโมนผสมเทียมจะตองคัดเลือกพอแมพันธุปลากดเหลืองที่มี ความสมบูรณเพศมาฉีด
ฮอรโมนสังเคราะหและยาเสริมฤทธิ์ ในปลาเพศเมีย เข็มที่ 1 ฉีดฮอรโมนสังเคราะห ในปริมาณ
7 ไมโครกรัม + และยาเสริมฤทธิ์ 5 มิลลิกรัมตอแมปลา 1 กิโลกรัม และเวนระยะ 6 ชั่วโมง ก็ทาการฉี
ํ
ด
เข็มที่ 2 ฉีดฮอรโมนสังเคราะหในปริมาณ 25 ไมโครกรัม + และยาเสริมฤทธิ์ 5 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักแม
ปลา 1 กิโลกรัม พรอมทั้งทําการฉีดฮอรโมนสังเคราะหปลาเพศผูใ นปริมาณ 5 ไมโครกรัม+และยาเสริม
ฤทธิ์ 5 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักพอปลา 1 กิโลกรัม เวนระยะประมาณ 8 ชั่วโมง ก็ทาการรี
ํ
ดไขผสมกับนํ้า
เชือ้ และลางไขดว ยนํ้าสะอาดหลาย ๆ ครัง้ นําไขไปโรยบนแผงฟกไขเพื่อใหไขฟกเปนตัว ไขที่
ไดรบั การผสมจะมีลกั ษณะกลมสีเหลืองสดใส สวนไขทไ่ี มไดรบั การผสมจะมีสขี าวขุน หรือบิดเบีย้ ว ไข
ปลากดเหลืองจะฟกเปนตัวภายในเวลา 30 ชม. ในอุณหภูมนิ ้ํา 26-28O C

การอนุบาลลูกปลาวัยออน
หลังจากลูกปลาฟกเปนตัวได 3 วัน มีความยาวลําตัว ประมาณ 3 มม. ระยะนีล้ กู ปลาจะเริม่ วาย
นําหาอาหาร
้
ลูกปลาจะมีลกั ษณะลําตัวขาวใส อาหารที่ใหจะเปนไรแดง หรืออารทีเมีย จนลูกปลามีอายุ
ไดประมาณ 1 สัปดาห จะเริม่ ใหอาหารผงของปลาดุกเล็ก (Powder feed) หรือปลาสดสับละเอียด วัน
ละ 4 ครัง้ (8.00 น., 11.00 น., 15.00 น., และ 18.00 น.) หลังจากนัน้ 2 สัปดาห ลูกปลาเริม่ มี
ขนาดแตกตางกัน จะตองหมั่นคัดขนาดลูกปลา จะชวยลดการกินกันเอง และลูกปลาจะมีขนาด
1.5-2.0 นิว้ ในระยะเวลา ประมาณ 45 วัน

การเลีย้ งปลากดเหลืองในบอดิน
การเตรียมบอ
1. การสูบนํ้าออกจากบอ โดยตัง้ เครือ่ งสูบตรงจุดทีส่ ามารถวิดนํ้าไดหมด เพื่อทุนคาใชจาย
และการทํางาน การสูบนํ้าควรสูบใหแหงเพื่อกําจัดศัตรูปลาและทําการหวานปูนขาวทันทีใน
ขณะดินเปยก ในอัตรา 60-100 กิโลกรัม/ไร
2. การกําจัดศัตรูปลาและการปองกัน ควรทําการกําจัดศัตรูปลา ไดแก ปลาชนิดตาง ๆ กบ
เขียด ปู นกชนิดตาง ๆ การกําจัด อาจใชปนู ขาว โลตน๊ิ กากชา หรือสารเคมี เชน คลอรีนผง
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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อัตรา 5 พีพีเอ็ม ละลายนํ้าแลวสาดใหทั่วบอสําหรับการปองกันศัตรูปลา จัดทําโดยใชเฝอก
อวนไนลอน หรือปลูกตะไครลอ มรอบคันบอ
3. การกําจัดพันธุไ มน้ําและวัชพืช พันธุไมนาและวั
ํ้
ชพืชอื่น ๆ จะเปนแหลงหลบซอนของศัตรู
ปลาและสวนทีต่ ายจะเนาเสียมีผลตอคุณภาพนํ้า ทําอันตรายตอปลาทีเ่ ลีย้ งไดและวัชพืชตาง
ๆ จะเป น อุ ป สรรคต อ การจั บ ปลาและทํ าให ก ารเลี้ ย งได ผ ลผลิ ต ไม แ น นอน จึ งต อง
ทําการกําจัดพันธุไ มน้ําและวัชพืชที่มีอยูภายในบอเลี้ยงใหหมด
4. การตากบอ นอกจากจะทําเพื่อเปนการกําจัดศัตรูปลาแลว ยังเปนการชวยใหแกสพิษ
บางชนิดทีฝ่ ง กนบอ มีโอกาสระเหยและถูกทําลายโดยแสงแดดและความรอน ทัง้ ยังเปนการ
ฆาเชือ้ โรคทีอ่ ยูบ ริเวณกนบอใหตายลง เปนการทําใหหนาดินในบอมีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ ในกรณีท่ี
บอมีเลนกนบอหนา ควรทํ าการปาดเลนทิ้งกอนหรือทําการไถพรวน แลวทําการหวาน
ปูนขาวและตากบอตอไป กรณีทบ่ี อ เปนดิน ดินเปรี้ยวจัด ไมควรปาดเลนทิง้ เพราะจะทําให
นําที
้ ส่ บู เขามาใหมเปนกรดจัดขึน้
5. การปรับสภาพดิน การปรับสภาพดินขึน้ อยูก บั ความเปนกรด-ดางของดินเปนหลัก การ
ตรวจสอบสภาพดินที่เปนกรดควรปรึ กษาเจาหนาที่ ประมงกอนในสภาพดินที่เปนกรด
สั ง เกตพบหญ า แห ว ทรงกระเที ย มหรื อ กระจู ด หนู ก กและเสม็ ด นํ้ าในบ อ มี สี ใ ส
แบบตาตั๊กแตน หรืออาจทดสอบโดยใชกระดาษวัดความเปนกรด-ดาง หรืออาจชิมนํ้า
บริเวณใกลบอ เลีย้ งจะมีรสเฝอ น ๆ และอีกวิธีหนึ่ง คือ ใชน้ําหมากบวนลงในแหลงนํ้า ถานํ้า
หมากเปลี่ยนจากสีแดงอิฐเปนสีแดงเขมแสดงวาเปนกรดจัด การปรับสภาพดินทีเ่ ปนกรด
อาจใชปนู ขาว ตัง้ แต 100-200 กก./ไร กรณีทเ่ี ปนบอเกา ผานการใชงานมา 2-3 ป อาจ
ดําเนินการไถพรวนดินกนบอ พรอมสูบนํ้าทิ้ง เพือ่ ลดปริมาณสารอินทรียใ นดินทีม่ ผี ลตอ
การเนาเสียของกนบอ แลวหวานปูนขาวในอัตรา 200 กก./ไร พรอมการไถพรวนดิน
ไดยง่ิ ดี คุณสมบัตขิ องปูนขาว ชวยฆาเชื้อโรค และทําใหตะกอนทีแ่ ขวนลอยในนํ้าตกตะกอน
เร็วขึ้นและทําการตากบอใหแหงสนิท เปนระยะเวลา 3-4 สัปดาห จึงเปดนํ้าเขาบอ
อยางนอย 3-5 วัน จึงปลอยปลาลงเลีย้ งได

® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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การเลีย้ งปลากดเหลืองในบอดินขนาด 1 ไร จํานวน 5 บอ ของเกษตรกรอําเภอปากพนัง
และอําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอัตราการปลอย 5 ตัว/ตารางเมตร หรือปลอยบอละ
7,700 ตัว ขนาดเริม่ ปลอยความยาว ประมาณ 5 ซม. ใหอาหารเม็ดปลาดุกเล็กพิเศษในระยะเวลา2
เดือนแรก อาหารเม็ดสูตรปลาดุกเล็ก ในระยะเวลา 2 เดือนถัดมา และอาหารเม็ดปลาดุกใหญอกี
2 เดือน เปนระยะเวลาการเลีย้ ง 6 เดือน สามารถจับปลาเพือ่ จําหนายไดจํานวนทัง้ หมด
637 กิโลกรัม/ไร ขนาดปลาทีจ่ บั ได 5-8 ตัว/กิโลกรัม อัตรารอดตาย 73.5% และอัตราแลกเนือ้
(FCR) เทากับ 1.72
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตและผลผลิตการเลีย้ งปลากดเหลืองในบอดินของเกษตรกร อําเภอปากพนัง
และอําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขนาดปลาทีป่ ลอย (ซม.)
อัตราการปลอย (ตัว/ไร)
ระยะเวลาเลีย้ ง (วัน)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (% กรัม/วัน)
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร)
อัตรารอดตาย (%)
ขนาดปลาทีจ่ บั ได (ตัว/กิโลกรัม)
อัตราการแลกเนือ้ (FCR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตารางที่ 2 ตนทุน รายได และผลตอบแทนการเลีย้ งปลากดเหลืองในบอดินขนาด 1 ไร
คาพันธุป ลา (บาท)
7,700
คาอาหารปลา (บาท)
19,720
คาปูนขาวและยารักษาโรค (บาท)
1,800
คาแรงงานและอืน่ ๆ (บาท)
2,550
ราคาขายปลา (บาท/กก.)
80
รายไดทั้งหมด (บาท/ไร)
50,950
กําไรเบือ้ งตน (บาท)
19,180

® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป

5.0
7,700
180
2.51
637
73.5
5.5
1.72
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การเลีย้ งปลากดเหลืองในกระชัง
การเลีย้ งปลากดเหลืองในกระชัง อาจใชตาขายพลาสติกขนาด 3x4x1.8 เมตร หรือกระชังอวน
โพลี ปกหลักไมอยูกับที่ หรือกระชังมีทนุ ลอยขนาด 3x4x2 เมตร จากการปลอยปลาขนาด 200-250
กรัม อัตราปลอย 1,000 ตัว/กระชัง ใหปลาสดสับและสวนผสมพวกหัวอาหารปลาสําเร็จรูปเปนอาหาร
วันละ 2 ครัง้ เชา-เย็น ระยะเวลา 4 เดือน ผลปรากฎวาปลาเจริญเติบโตมีน้ําหนักเฉลีย่ 540 กรัม/ตัว
อัตรารอดตาย 82.0 % ผลผลิตประมาณ 460 กิโลกรัม/กระชัง

การปองกันรักษาโรคและพยาธิ
ในธุรกิจการเลีย้ งปลากดเหลือง ปญหาที่ผูเลี้ยงปลาประสบอยูบอย ๆ คือ เรือ่ งการเกิดโรคปลา
โดยโรคที่พบมักเกิดจากสาเหตุหลายปจจัย เชน การติดเชือ้ พยาธินอก, การติดเชื้อพยาธิภายใน, การ
ติดเชือ้ แบคทีเรีย, การติดเชือ้ ราและนํ้าทีเ่ ลีย้ งเปนพิษ เปนตน การดําเนินการปองกันรักษาจึงควร
พิจารณาจากสาเหตุของโรคซึง่ สามารถวินจิ ฉัยเบือ้ งตนไดดว ยตนเองดั งตอไปนี้

โรคพยาธิจากภายนอก
1. โรคจุดขาว (Ichthyophthirius : “Ich”) ปลาทีเ่ ปนโรคนีจ้ ะมีจดุ สีขาวขุน ขนาดเทาหัวเข็ม
หมุดเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วลําตัวและครีบ สาเหตุของโรคนี้ คือ โปรโตซัวชนิดทีก่ นิ เซลลผวิ หนังเปน
อาหาร เมือ่ พยาธิโตเต็มทีจ่ ะออกมาจากตัวปลา โดยจมตัวลงสูบ ริเวณกนบอปลา และสรางเกราะหุม ตัว
ตอจากนั้นจะมีการแบงเซลลเปนตัวออนจํ านวนมากภายในเกราะนั้น เมื่อสภาวะแวดลอมภายนอก
เหมาะสมเกราะหุม ตัวจะแตกออกและตัวออนของพยาธิจะวายนํ้าเขาเกาะตามผิวหนังของปลาตอไป
การปองกันและรักษา ยังไมมีวิธีกําจัดปรสิตที่ฝงอยูใตผิวหนังที่ไดผลเต็มที่ แตวิธีการที่ควรทํา คือ
การทําลายตัวออนในนํ้า หรือทําลายตัวแกขณะวายนํ้าอิสระ โดยการใชสารเคมีดงั ตอไปนี้
1. ฟอรมาลิน 150-200 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชไวนาน 1 ชั่วโมง สําหรับปลาขนาดใหญ
2. มาลาไคทกรีน 1.0-1.25 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชไวนาน 24 ชั่วโมง สําหรับปลา
ขนาดใหญ หรือ 0.15 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง หรือ เมทธิลนี บลู 1-2
กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชติดตอกัน 7 วัน
3. มาลาไคทกรีนและฟอรมาลิน ในอัตราสวน 0.15 กรัม และ 25 ซีซี. ตอนํ้า 1,000 ลิตร
นาน 24 ชั่วโมง แชตดิ ตอกันประมาณ 7 วัน ควรเปลีย่ นนํ้าใหมทุกวัน และทําการแชยาวัน
เวนวันจนกระทั่งปลามีอาการดีขึ้น วิธีน้ีจะไดผลดีมากเมือ่ นํ้ามีอณ
ุ หภูมิ 28-30 องศา
เซลเซียส
2. โรคพยาธิและปลิงใส (Gyrodactylus) ปลาทีม่ พี ยาธิปลิงใสเกาะ จะมีอาการวายนํ้า
ทุรนทุรายลอยตัวตามผิวนํ้า ผอม กระพุงแกมเปดปดเร็วกวาปกติ อาจมีแผลขนาดเล็กเทาปลายเข็มหมุด
กระจายอยูทั่วตัว ถาเปนการติดโรคในขัน้ รุนแรง อาจมองเห็นเหมือนกับวา ปลามีขนสัน้ ๆ สีขาว
กระจายอยูต ามลําตัว ซึ่งอาจทําใหปลาตายได โดยเฉพาะลูกปลาทีเ่ ริม่ ปลอยลงบอดินใหม ๆ ควร
ระมัดระวังโรคนีใ้ หมาก

การปองกันและรักษา
1. ใชฟอรมาลิน จํานวน 25-40 มล. ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง
2. ใชดพิ เทอรเร็กซ จํานวน 0.25-0.5 กรัม ตอนํ้า 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชั่วโมง
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน
1. โรคพยาธิใบไม (Pleurogenoides)
พยาธิใบไมที่ทําใหเกิดโรคในปลานัน้ พบทัง้ ขณะทีเ่ ปนตัวเต็มวัยแลวและตัวออนเต็ มวัยของพยาธิ
ใบไมพบไดในทางเดินอาหารภายในชองทอง ไมคอยทําอันตรายตอปลาเทาใดนัก ตางกับตัวออนซึง่ พบ
ฝงตัวอยูบ ริเวณเหงือกและอวัยวะภายในตาง ๆ ทําใหเกิดความเสียหายกับเนือ้ เยือ่ ของเหงือกเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ลูกปลาทีเ่ ปนโรคนีจ้ ะมีอาการกระพุง แกมเปดอา อยูต ลอดเวลา วายนํ้าทุรนทุราย
ลอยตัวที่ผิวนํ้า ผอม เหงือกบวมอาจมองเห็นจุดขาว ๆ คลายเม็ดสาคูขนาดเล็กเปนไตแข็งบริเวณเหงือก
ได และปลาจะทยอยตายเรื่อย ๆ ปลาหลายชนิดในแหลงนํ้าธรรมชาติอาจพบพยาธิใบไมเต็มวัยได

การปองกันและรักษา
1. ควรหลีกเลีย่ งการใชปยุ คอก เพราะอาจมีไขของพยาธิใบไมตดิ มา ถาหากจําเปนตองใชปยุ
คอก ควรตากใหแหงเปนอยางดีกอ นใชและควรกําจัดหอย ซึง่ จะเปนตัวชวยเสริมในการ
ระบาดของพยาธิชนิดนีค้ รบวงจร
โดยการตากบอใหแหงและโรยปูนขาวใหทั่วในอัตรา
30-50 กก./ไร หลังจากจับปลาขึน้ แลวทุกครัง้
2. ยังไมมีวิธีรักษาหรือกําจัดตัวออนของพยาธิใบไมทเ่ี กาะบนตัวปลา

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
1. โรคตัวดาง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Columnaris ปลาทีเ่ ปนโรคนีจ้ ะมีแผลดางขาวตามตัว และ
เมือ่ ระยะเวลานาน แผลดางขาวนีจ้ ะกลายเปนแผลลึกได โรคนีม้ กั เกิดกับปลาหลังการลําเลียง เนือ่ งจาก
อุ ณหภู มิของอากาศที่ สู งทํ าใหปลามีความตานทานลดลง เชื้อแบคทีเรียนี้จะเจริญเติบโตไดดีและ
ทําอันตรายตอปลา ปลาทีต่ ดิ โรคนีจ้ ะตายเปนจํานวนมากอยางรวดเร็ว

การปองกันและรักษา
1. แชยาเหลืองในอัตราสวน 2 มิลลิกรัมตอนํ้า 5 ลิตร นานประมาณครึง่ ชัว่ โมง
2. ในขณะขนส ง ลํ าเลี ยงปลาควรใสเกลือเม็ดลงในนํ้ าที่ ใช สํ าหรั บการขนปลาในปริมาณ
1 ชอนชา ตอนํ้า 1 ลิตร
3. ใชดา งทับทิมเขมขน 2 พีพีเอ็ม แชตลอดไป
4. ใชฟอรมาลิน จํานวน 40-50 พีพีเอ็ม แชนาน 24 ชั่วโมง
5. ในกรณีทเ่ี ชือ้ อยูใ นกระแสเลือดใช เทอรรามัยซิน 5 กรัม ตอนํ้าหนักปลา 100 กก. ตอวัน
ติดตอกันเปนเวลา 10-12 วัน
2. โรคแผลตามตัว เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas และ Pseudomonas ปลาจะมีลกั ษณะ
ผิวหนังบวมแดงและเปนแผลลึกไปจนเห็นกลามเนือ้ สวนในปลาขนาดเล็ก มักจะทําใหเกิดอาการครีบ
กรอน ทัง้ ครีบตามลําตัวและครีบหาง

การปองกันและรักษา
1. ใชยาปฏิชีวนะจําพวกไนโตรฟูราโซนในอัตราสวน 1-2 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร แชปลา
นานประมาณ 2-3 วัน
2. แชปลาที่เปนโรคในสารละลายออกซี เตตราไซคลินหรือเตตราไซคลิน ในอัตราสวน
10-20 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร นาน 1-2 วัน ติดตอกัน 3-4 ครัง้
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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3. ถาปลาเริม่ มีอาการของโรค อาจผสมยาปฏิชวี นะตามขอ 1 หรือ 2 ในอัตราสวน 60-70
มิลลิกรัมตอนํ้าหนักปลา 1 กก. หรือ 2-3 กรัม ตออาหาร 1 กก. นานติดตอกัน 3-5 วัน
3. โรคทองบวม อาการของโรคจะเห็นสวนทองบวมมาก และอีกแบบหนึง่ นัน้ ผิวหนังจะเปนรอย
ชํา้ ตกเลือด

การปองกันและรักษา
1. แชปลาในยาปฏิชวี นะออกซีเตตราไซคลิน ในอัตราสวน 10-20 พีพีเอ็ม
2. การฆาเชือ้ ในบอเลีย้ งปลา ควรใชปนู ขาวในอัตราสวน 50-60 กก./ไร

โรคที่เกิดจากปจจัยอื่น
การเกิดโรคของปลากดเปลือง นอกจากจะมีสาเหตุมาจากเชือ้ โรคชนิดตาง ๆ แลว สภาพ
แวดลอมของทีอ่ ยูอ าศัยของปลา ทัง้ ทางดานกายภาพหรือองคประกอบดานเคมี จะเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึง่ ทีจ่ ะเปนจุดเริม่ ตน ทําใหปลาออนแอและสงผลถึงการติดเชือ้ โรคชนิดตาง ๆ ปจจัยเหลานี้
ไดแก ปริมาณออกซิเจนในนํ้า ความเปนกรดดางของนํ้า สารพิษในนํ้า ปริมาณคลอรีน หรือโลหะหนัก
ในนํา้ รวมถึงสภาพอุณหภูมขิ องนํ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยางกระทันหัน ดังนัน้ การเลีย้ งปลากดเหลืองผูเ ลีย้ ง
จึงควรทีจ่ ะศึกษาวิธกี ารปองกันและแกไขหัวขอดังกลาว ใหอยูใ นภาวะเหมาะสมกับการอยูอ าศัยของปลา
หลีกเลีย่ งสาเหตุทม่ี ผี ลทําใหสภาพแวดลอมเปลีย่ นแปลงไปอยางกระทันหันขางตน

คําแนะนํา
การปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากสิง่ ทีเ่ กิดมีและเปนอยูต ามธรรมดา ของสิง่ นัน้ ๆ โดย
มิไดมกี ารปรุงแตง อาทิ อุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงของเสนอแนวทางปองกันหรือลด
ความสูญเสียและความเสียหายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากการประสบภาวะฝนแลว ฝนตนฤดู
และอุทกภัย ดังนี้

ภาวะฝนแลง
ภาวะฝนแล ง และฝนทิ้ ง ช ว งทํ าให ป ริ ม าณนํ้ ามี น  อ ยทั้ ง ในแหล ง นํ้ าธรรมชาติ แ ละแหล ง
นําชลประทานซึ
้
ง่ เปนแหลงนํ้าสําคัญทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอด
จนสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ควบคุมการใชน้ํ าและรักษาปริมาณนํ้ าในที่เลี้ยงสัตวนํ้าใหมีการสูญเสียนอย เชน การ
รัว่ ซึม 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
® กลับไปหนากอนนี้ ¯ หนาถัดไป
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6. จับสัตวนํ้ าที่ไดขนาดขึ้นจํ าหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพื่อลดปริมาณสัตวน้ํา
ในบอ
7. ตรวจสอบคุณสมบัติของนํ้ าจากภายนอกที่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและ
แรธาตุตา ง 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. ปองกันการไหลของนํ้าฝนที่จะชะลางแรธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสูบอ ซึง่ อาจเปน
อันตรายตอสัตวน้ําได
4. งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวน้ํา ควรรอจนกวาคุณสมบัตขิ องนํ้ามีสภาพดีเปนปกติ
5. งดจับสัตวน้ําเพือ่ การอนุรกั ษ เนือ่ งจากสัตวน้ําจะผสมพันธุห ลังจากฝนตกใหม ๆ

ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวนํ้าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย
คือใหจบั สัตวน้ําทีไ่ ดขนาดตลาดตองการออกจําหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมทัง้ สรางกระชัง
ไนลอน กระชังเนือ้ อวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพือ่ กักขังสัตวน้ํา

“
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กลับหนาหลัก/สารบัญ

