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ในออมกอดของขุนเขา บนผืนน้ําที่เรียบและใสสะอาด บนแพ
พั ก กลางอ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นเขาแหลม ผมตื่ น ขึ้ น มาเช า นี้ อ ากาศสดใส
ดวงอาทิตยคอยๆโผลพนจากยอดเขา บางครั้งจะเห็นเรือหางยาวรับสงคนไป
ที่ทาเรือ หากมองออกไปตามริมหนาผาจะเห็นชาวประมงพายเรือออกไป
วางขายดักปลา หรือ กูลอบ และวางลอบทิ้งไวเพื่อดักสัตวน้ํา บางครั้งจะเห็น
ชาวบานขับเรือมาสงปลาซิวแกวปลาแปนแกวที่ยกยอไดเมื่อคืนมาสงที่กระชัง
ปลาขางๆแพเห็นลุงและปาชวยกันหิ้วถังใสอาหารปลาเดินไปตามขอบกระชัง
ปลาที่เลี้ยงไวแลวคอยๆใชมือหยิบอาหารปลาแลวโรยไปในกระชัง เสียงดัง
ของน้ําแตกกระเซ็นเมื่อปลาวายขึ้นมากินเหยื่อ

จากการที่ไดมีโอกาสมาดูการยกยอ เพื่อจับปลาซิวปลาแปนและไดนอนพักคางแรม
บนแพปลาของ คุณนริศ ตามใจเพื่อน ซึ่งไดเลี้ยงปลาคังในกระชังเอาไวสงขายใหพอคาแมคา
จนแทบจะเรียกไดวาเลี้ยงไมทันขาย คือปลาโตไมทันสงขายนั่นเอง วันนี้จะนําทานดูการเลี้ยง
ปลาคังในกระชัง ซึ่งก็อยูไปไมไกลจากแพที่ผมและทีมงานพักคางคืน ก็เพียงแคนั่งเรือขามไปยัง
แพปลาที่ผูกติดกันขางๆ นี่เอง
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คุณนริศ ตามใจเพื่อน ที่ผมไดนําทานดูการยกยอเพื่อจับปลาซิวแกวและปลาแปนแกว
ในฉบับที่แลวไดประกอบอาชีพจับปลาและเลี้ยงปลาอยูในเขื่อนแหงนี้มาหลายสิบป ซึ่งได
แยกตรอบครัวออกมาหากินเองโดยตอแพแยกออกมาจากพอแมและผูกแพติดกันกับของพอแม
และนองสาวตลอดจนนองชาย รวม 4 ครอบครัว นับแพรวมกันไดประมาณ 6 หลัง กระชังปลา
รวมเกือบ 100 กระชัง และยอหาปลาซิวปลาแปนกวา 30 หลัง นับไดวาเปนกลุมหาปลาและ
เลี้ยงปลากลุมใหญทีเดียว
การเลี้ยงปลาคังในกระชังของ คุณบุปผา รักชินสระ ซึ่งผูกแพติดกันกับของคุณนริศ
และของพอแม คือ ลุงแสวงและปาพยอม
คุณบุปผา ทําประมงอยางครบวงจรอาศัยอยูบน
แพปลาและผูกเรือนไวใกลกันกับพอแมซึ่งเลี้ยงปลาและหาปลาเชนเดียวกัน โดยรับซื้อขาย
ปลาจากชาวประมงที่นํามาขายและรวบรวมสงพอคาแมคาอีกทอดหนึ่ง
การดํารงชีวิตของชาวประมงกลุมของคุณนริศและคุณบุปผาที่อาศัยอยูกลางอางเก็บน้ํา
เหนือเขื่อนแหงนี้เรียบงาย เชนเดียวกับเขื่อนอื่นๆโดยจะพักอาศัยอยูบนเรือนแพที่พูกไวดวย
ลูกบวบไมไผ บางแหงอาจใชแพเหล็กซึ่งเริ่มมีมากขึ้นเนื่องจากแพเหล็กแข็งแรงทนทานกวาแพ
ไมไผซึ่งตองซอมแซมและชํารุดผุพังงาย กวา ทั้งนี้จะใชเชือกผูกโยงไวกับตนไมหรือหลักที่ตอก
ไวบนเกาะเพื่อปองกันไมใหเรือนแพเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ําและแรงลม

ชาวบานที่ประกอบอาชีพจับปลา เลี้ยงปลา นี้ จะลงขาย วางลอบ ถาไดปลาตัวใหญ
ก็ขายสงตลาด แตถาตัวเล็กก็จะนํามาเลี้ยงไวในกระชัง เพื่อขุนใหไดขนาดที่ตลาดตองการ
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ผูเขียนและคุณวีระ รัตนจินดา หัวหนา ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด
ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ในการจั บ ปลาหรื อ หาปลาในอ า งเก็ บ น้ํ า นี้ จ ะต อ งห า มจั บ สั ต ว น้ํ า ในเขตอนุ รั ก ษ ที่
หนวยงานราชการซึ่งก็คือกรมประมงกําหนดไวชัดเจน ในที่นี้คือประมงอําเภอทองผาภูมิซึ่งดูแล
การทําการประมงในพื้นที่โดยมีการขึ้นทะเบียนผูไดรับอนุญาตจับสัตวน้ํา และตองไดรับอนุญาต
จึงจะทําการประมงได คุณวีระ รัตนจินดา หัวหนาศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ํา
จืดภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ไดกลาวถึงการจับปลาควรใชเครื่องมือที่ถูกกฎหมาย และ
หามจับสัตวในฤตูที่ปลาวางไข และทําการจับสัตวน้ําในเขตที่อนุญาต
ดวยเหตุนี้อาชีพเลี้ยงปลาคังในกระชังจึงเปนงานที่สรางรายได ทั้งนี้ไมเพียงขายได
ราคาดีเทานั้น แตการเลี้ยง การดูแลลงทุนต่ํามาก ดวยวาอาหารที่นํามาเลี้ยงปลาในกระชังนั้น
สวนใหญจะจับพวกปลาซิว ปลาแปน ที่มีจํานวนมากภายในเขื่อนนั่นเองทําใหไมตองใชเงิน
ลงทุนมากมายนัก

การวางลอบและกูลอบ

ลักษณะของลอบที่ใช

จากการนั่งเรือตระเวนดูการเลี้ยงปลาในกระชังแถบนี้นี้เกษตรกรผูเลี้ยงสวนใหญจะ
นิยมเลี้ยงปลาคังกันมาก เนื่องจากไดราคาดีกวาปลาชนิดอื่น อีกทั้งปญหาเรื่องโรคตางๆก็ไม
คอยมีมากนัก ปลาคัง มีราคาขายอยูที่กิโลกรัมละ 160-170 บาท ปลากดเหลือง 120 บาท แต
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ราคานี้ตองเปนปลาที่มีขนาดใหญ กลาวคือ มีน้ําหนักอยางนอย 3 -5 กิโลกรัม สวน ปลา
กดเหลืองตอง มีขนาด 1 กิโลกรัมขึ้นไป

เปรีบยเทียบลักษณะปลาคังและปลากดเหลือง

ปลาคังและปลากดเหลือง (ตัวเล็ก)

ปลาคัง

ลักษณะของปลาคัง มี สวนหัวแบนกวาปลากดเหลือง หนวดยาวสีขาว ครีบหางสีแดง

ลักษณะของปลากดเหลืองคือสวนหัวจะนูน ครีบหลังใหญกางออกมีสีเหลืองเดนชัด
หนวดสีดํา
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เปรียบเทียบเงี่ยงปลาคังและปลากดเหลือง

เงี่ยงปลาคังจะโคงมนเขาหาลําตัง

เงี่ยงปลากดเหลืองจะกางออกและแหลมคม

แหลงพันธุป ลา

คุณบุปผา ไดกลาวถึงพันธุปลาคัง สวนใหญใชวิธีวางลอบดักจับลูกปลาในเขื่อนมา
เลี้ยง ทั้งนี้ เพราะวาแหลงเพาะฟกปลาดังกลาวมีนอยอีกทั้งสายพันธุไมคอยแข็งแรง ลูก
ปลาคังที่จับไดตามธรรมชาติจะแข็งแรงโอกาสจะเสียหายหรือตายมีนอยมาก บางครั้งก็จะ
รับซื้อจากชาวประมงแถบนี้ที่นํามาขาย ลูกปลาที่รวบรวมไวจึงมีหลายขนาด

หลังจากรวบรวมลูกปลาคังไดแลว ก็จะนําลูกปลามาเลี้ยงไวในกระชังมุงเขียว สําหรับ
อนุบาลลูกปลา กระชังอนุบาลนี้ออกแบบสรางขึ้นอยางงาย ๆ เพียงเย็บมุงเขียวใหเปนสี่เหลี่ยม
ตามขนาดแลว ผูกติดกับเรือนแพ ทั้งสี่ดาน

6

กระชังดังกลาวโครงสรางและพื้นปูทําดวยไมเนื้อแข็ง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร
ลึก 2 เมตร ซึ่งสามารถปลอยปลาลงเลี้ยงไดประมาณ 200-300 ตัวตอกระชัง กระชังเลี้ยงปลา
จะตองออกแบบใหแข็งแรง กลาวคือ ใชไมเนื้อแข็งทําเปนคอก ภายในหุมดวยอวนอีกชั้นหนึ่ง
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันปลาหลบหนีออกนอกกระชัง ดวยเหตุเมื่อปลาเจริญเติบโตเต็มที่จะ
แข็งแรงและดิ้นมาก และควรมุงดวยพลาสติคพรางแสงเพื่อใหรมเงาแกกระชัง ทําใหปลาไมรอน
โดยอาจทํ า เป น โครงหลั ง คาหรื อ อาจคลุ ม ไปบนกระชั ง เลยก็ ไ ด ราคาของกระชั ง นี้
คุณบุปผากลาววามีราคาประมาณตั้งแต 5000 บาทตอกระชังขึ้นไป

ความลึกของน้ําบริเวณแพเลี้ยงปลานี้มากกวา 30 เมตร ขอดีอยางหนึ่งของการเลี้ยง
ปลาในอางเก็บน้ําคือ ไมมีปญหาในเรื่องน้ําเนาเสีย และปริมาณของออกซิเจน อีกทั้งความเปน
กรด ดางของน้ํา ก็อยูในสภาพสมดุลยเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาในกระชัง เนื่องจากไมมีปญหา
น้ําเสียจากโรงงาน ที่อยูตามริมแมน้ํา
กระชังเลี้ยงปลาคังนี้ มีอายุการใชงานนานกวา 5 ป ในการทําความสะอาดกระชังก็
เพียงแตปลอยปลากินพืช เชน ปลาแรด ปลานิล ฯลฯ ลงไปกินตะไครน้ําภายในกระชัง หรือ
เรียกงาย ๆ เปนปลาเทศบาล คอยเก็บเศษสกปรก หรืออาจจะเลี้ยงรวมกับปลาคังในกระชัง
เดียวกันก็ได โดยในแตละกระชังปลอยปลากินพืชไวประมาณ 5-10 ตัวซึ่งเปนการทําความ
สะอาดกระชังไปในตัว
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ในการการปลอยลูกปลาลงบอ อนุบาล คุณบุปผา แนะนําวายังไมควรใหอาหาร ลูก
ปลาทันที เนื่องจากลูกปลาออนเพลียจากการลําเลียงและเปลี่ยนสถานที่ และจะอยูรวมกันเปน
กลุมที่พื้นบอบริเวณใตหลังคารมเงา
การใหอาหารในระยะแรกนี้ใหอาหารชนิดจมวันละ 4 ครั้ง ลูกปลาที่มีขนาด 1 นิ้ว ให
อาหารลูกปลาวัยออนที่มีเม็ดขนาดเล็กพิเศษ ลูกปลาที่มีขนาด 5 นิ้ว ใหอาหารเม็ดเล็ก เปน
เวลา 2-3 สัปดาห

ทั้งนี้จากการสังเกตุโดยใชอาหารปลาดุกเล็กสําเร็จรูปชนิดเม็ด มีคาโปรตีน 30% พบวา
ปลาเจริญเติบโตดี อัตราการรอดตายสูง
ปลาคัง เลี้ยงงาย นอกจากไมมีโรคเขามารบกวนแลว ปลาเล็ก ปลาใหญยังไมไลกัดหรือ
กินกันเองอีกดวย ดังนั้น ชวงที่อนุบาลลูกปลาไมจําเปนตองคัดขนาดหรือแยกเลี้ยง สามารถ
ปลอยเลี้ยงรวมกันในกระชังเดียวกัน อนุบาลประมาณ ได 50 วัน ก็นําไปปลอยเลี้ยงในกระชังที่
ออกแบบสรางอยางแข็งแรงและถาวร ตอไป
เมื่ออนุบาลประมาณ ได 50 วัน ก็นําไปปลอยเลี้ยงในกระชังที่ออกแบบสรางอยาง
แข็งแรงและถาวร ตอไป ตองใหอาหารในปริมาณเพียงพอที่ปลาตองการอยางเหมาะสมเพื่อ
ไมใหอาหารเหลือมาก ซึ่งจะทําใหน้ําเสียได อาหารปลาในระยะนี้จะใหอาหารปลาดุกใหญ
สําเร็จรูปชนิดเม็ด คลุกเคลากับปลาแปนเพื่อลดตนทุนคาอาหารปลาสําเร็จรูปในอัตราสวน
1 ตอ 1 คือ อาหารสําเร็จรูป 1 สวน ปลาแปน 1 สวน โดยน้ําหนัก เชา- เย็น
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การเจริญเติบโตของปลาคังนั้น ปลาเพศผูจะโตเร็วกวาปลาเพศเมีย การเลี้ยง
ปลาคัง ถาใชเวลาเลี้ยง 4 เดือน ผลปรากฏวาปลาเจริญเติบโตมีน้ําหนักเฉลี่ย 540 กรัม/ตัว แต
ถาเลี้ยงถึง 8 เดือนจะใหน้ําหนักขนาดเฉลี่ย 766 กรัมรอดตาย 82.0 เปอรเซ็นต ใหผลผลิต 500600 กิโลกรัม/กระชัง
อาหารปลาใหญนี้อาจใชหัวปลาจีน หรือปลานิล สับเปนชิ้นใหปลากินเชา-เย็นซึง่ คุณบุป
ผาจะไปซื้อที่ตลาดบางเลน จ.นครปฐม แชเย็นเก็บไวคราวละมาก ๆ
ในสวนของปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงนั้นคุณบุปผากลาววา มักจะพบในกรณีที่
อุณหภูมิของน้ําและอากาศเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน เชนฝนตก อากาศรอนเย็นอยางรวดเร็ว
ตลอดจนราคาปลาเป ด ที่สูงทําใหตนทุนในการซื้ อปลาเหยื่ อเพิ่มขึ้น คาน้ํ า มันสํ าหรับป น
กระแสไฟเพื่อชารตแบตเตอรี่ เนื่องจากบนแพไมมีกระแสไฟฟาใช คาออกซิเจนกรณีที่ลูกคา
สั่งปลาเปนๆ การระมัดระวังกระชังขาดหรือชํารุดโดยเฉพาะปลานอกกระชังมักจะเขามาหาเศษ
อาหารจากปลาที่อยูในกระชัง และฉวยเหยื่อจนอาจทําใหมุงตาขายขาดได และการขาดแคลน
พันธุปลาที่จะนํามาเลี้ยงทําใหการผลิตไมตอเนื่องและทันกับความตองการ จึงอยากฝากไปถึง
หนวยงานราชการใหชวยเรงหาวิธีการผลิตพันธุปลาคังใหมากขึ้น เนื่องจากฟารมเพาะฟกของ
เอกชนมีนอย

ในการขายปลานั้นจะมีพอคาโทรสั่งซื้อ โดยตรงและ นัดหมายสงปลากันซึ่งสวนใหญ
จะสงกันบริเวณริมอางเก็บน้ําเหนือเขื่อนนั่นเอง
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รายไดจากการเลี้ยงปลาคังเมื่อหักคาใชจาย ซึ่งประกอบไปดวย คาพันธุปลา คา
อาหารเม็ด คาน้ํามันเรือแลวจะมีกําไรโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 50,000-70,000 บาท ตอการเลี้ยง
1 รอบ คือ 5-8 เดือน หากเลี้ยงตอไปใหไดขนาดใหญน้ําหนักมากกวา 5 กิโลกรัมก็จะทําใหได
ราคาสูงขึ้น

จะเห็นไดวาการเลี้ยงปลาคังเชิงพาณิชยและเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีการเลี้ยงและดูแล
งายไมคอยยุงยาก ปญหาและอุปสรรคมีนอย ผลตอบแทน สามารถสรางรายไดใหแกครอบครัว
ไดเปนอยางดี จึงนับวาเปนอีกอาชีพหนึ่งที่นาสนใจมิใชนอย
ไมวาคืนนี้หรือคืนไหนๆ กลุมดาวใหญนอยสงแสงระยิบระยับ บางดวงมีแสงสุก
สกาวสดใส บางดวงมีแสงริบหรี่ ลมยังคงพัดโชยมาเอื่อยๆ ทําใหเรือนแพ กระเพื่อมไหว
ไปและโยนตัวตามคลื่นที่พริ้วไหว เสียงน้ําที่เกิดจากปลาฮุบเหยื่อดังแทรกเปนระยะ แลว
ในที่สุดผมก็ผล็อยหลับไป........ไมเคยนับดาวไดเกินพันดวงสักที
ทานที่สนใจขอมูลการเลี้ยงปลาคังติดตอที่ คุณจักขุทพิ ย จตุรพรม สํานักงานประมง
อําเภอทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี โทร. 086 0930571
หรือหากทานที่สนใจขอมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่อง การเลี้ยงปลาคังในกระชัง สามารถ
ติดตอสั่งซื้อไดที่ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาดยาว จตุจักร
กทม. 10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ตอ 118 หรือ
1http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html
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สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนัดหมายไดที่ คุณนริศ ตามใจเพื่อน หรือ คุณ
บุปผา รักชินสระ(โทร. 089 0096908) ขอเนนวาเปนแพพักผอนเงียบๆไมใชแพเธค ) เหมาะ
อยางยิง่ ทีจ่ ะพักคางคืนบนแพปลา และเรียนรูวิธีการดํารงชีวิตของชาวน้ํา ที่มีวิถีชีวติ เรียบงายไป
อีกแบบ การผูกแพไวตอนรับนักทองเทีย่ ว นี้ไดริเริ่มมาไดประมาณ 2 - 3 ป เนื่องจากผูท ี่มาดู
การเลี้ยงปลาในกระชังที่ชื่นชอบบรรยากาศของผืนน้ําทามกลางหุบเขา
ขอใหมีไวเพื่อนอน
ชมดาวบนทองฟายามมืดมิด พักผอน และ ตกปลา ซึ่งคุณนริศ ก็ไดจัดเตรียมอุปกรณทําครัว
และเครื่องนอนไวเสร็จสรรพ
ชวงเวลาที่เหมาะสม คือตนเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายน ควรหลีกเลี่ยงฤดูฝน
ฉบับหนา จะแนะนําไปดูการปลูกขยายพันธุมะมวงหิมพานตและแปรรูป ที่อําเภอทาปลา
จ. อุตรดิตถ ครับ

