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คํ านํ า

ปลาแรด (Giant Gouramy) Osphronemus goramy (Lacepede) เปนปลาน้ํ าจืด ขนาดใหญ
ของไทยชนิดหนึ่ง ปลาขนาดใหญท่ีพบมีน้ํ าหนัก6-7 กิโลกรัม ความยาว 65 เซนติเมตร เปนปลา
จํ าพวกเดียวกับปลากระด่ีและปลาสลิดแตมีขนาดใหญกวามาก  มีเน้ือแนนนุม     เน้ือมากไมคอยมีกาง
รสชาติดี จึงไดรับความนิยมจากประชาชนผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถนํ ามา
ประกอบอาหารไดหลายชนิด เชน ทอด เจี๋ยน ตมยํ า แกงเผ็ด ลาบปลา และน้ํ ายา ฯลฯ ในระยะหลังได
รับการจัดเปนปลาจานในภัตตาคารตาง ๆ หรือจะนํ ามาเล้ียงเปนปลาสวยงามก็ได  สํ าหรับผูเลี้ยง ปลา
แรดเปนปลาที่เลี้ยงงายเชนเดียวกับปลาสลิดราคาคอนขางสูง มีความอดทนตอสภาพแวดลอมและโรค
ไดเปนอยางดี ใหผลตอบแทนตอการลงทุนดีมีกํ าไรและไมมีปญหาเร่ืองตลาดเปนปลาที่เล้ียงไดเปน
อยางดีทั้งในบอและกระชัง มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถแพรขยายพันธุในบอได โดยเลี้ยง
เพื่อขาย เปนปลาเน้ือหรือปลาสวยงาม

ปลาแรดสามารถเลี้ยงเปนปลาสวยงาม หรอืเปนอาหาร
ซ่ึงตลาดผูบริโภคตองการน้ํ าหนักประมาณ 1 กิโลกรมั

แหลงกํ าเนิด
ปลาแรด  มีช่ือเสียงอีกอยางหน่ึงวา "ปลาเมน" มีถ่ินกํ าเนิดในประเทศอินโดนีเซีย แถบหมู

เกาะสุมาตรา ชวา บอรเนียว และหมูเกาะอินเดียตะวันออกในประเทศไทยภาคกลางพบตามแมน้ํ า ลํ า
คลอง ต้ังแตจังหวัดนครสวรรคถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต ที่จังหวัดพัทลุงและแมน้ํ าตาป 
จังหวัดสุราษฏรธานี  ปจจุบันปลาแรดท่ีอาศัย อยูตามแหลงน้ํ าธรรมชาติมีจํ านวนนอยลง เน่ืองจาก
แหลงน้ํ าต้ืนเขินขาดแหลงวางไข และแหลงเล้ียงลูกปลาวัยออนท่ีเหมาะสมการเล้ียงปลาแรดในกระชังยัง
ไมแพรหลาย มีอยูเฉพาะบริเวณ แถบจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี สวนการเล้ียงปลาแรดในบอดินขนาด
ใหญยังมีอยูนอยการเพาะขยายพันธุและเล้ียงปลาแรดเปนจํ านวนมาก จะทํ าใหมีปลาแรดบริโภคกัน
อยางกวางขวาง และชวยอนุรักษปลาแรดมิใหสูญพันธุ
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     กระชังเล้ียงปลาแรด ซ่ึงใชไมไผเปนวัสดุ              ผลผลิตปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง
                                                                  ท่ีอ ําเภอทองผาภูมิ  จงัหวัดกาญจนบุรี

อุปนิสัย
ปลาแรด ชอบอยูในน้ํ าน่ิงต้ืนๆ ตามแมน้ํ า ลํ าคลอง หนอง บึงและทะเลสาบ เปนปลาท่ีคอน

ขางต่ืนตกใจงายแตเช่ืองชา ผูเล้ียงสามารถฝกหัดใหเช่ืองไดงายโดยวิธีการ ใหอาหาร ชอบอยูในที่เงียบ
สงัด มีพันธุไมน้ํ าท่ีมีอาหารสมบูรณ ปลาแรดท่ียังมีขนาดเล็ก มักจะทํ าอันตรายกันเอง เปนปลาท่ีคอน
ขางทรหดอดทนเม่ือจับข้ึนจากน้ํ าก็สามารถมี ชีวิตอยูไดนาน ๆ เพราะมีอวัยวะพิเศษชวยในการหายใจ 
(accessory respiratory organ) มีลักษณะเปนเย่ือออนๆอยูในหัวตอนเหนือเหงือก โดยมีคุณสมบัติเก็บ
น้ํ าไวหลอเล้ียง ใหความชุมช้ืนแกเหงือกในเวลาท่ีปลาข้ึนพนน้ํ า ทํ าใหปลามีชีวิตอยูไดนานกวาปกติ

รูปราง
ปลาแรด เปนปลาในตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย ปลาหมอตาล ปลากริม ปลากัด ปลากระด่ี

นาง ปลากระดี่หมอ ปลาสลิด ซึ่งปลาในครอบครัวนี้มีลักษณะเดนคือเปนปลาที่ คอนขางอดทน มีลํ าตัว
สั้นปอมและแบนขาง หัวคอนขางเล็ก ปลาเล็กเฉียงข้ึนยึดหดได ฟนแข็งแรง เกล็ดใหญ ลํ าตัวมี น้ํ าตาล
ออนหรือคอนขางเทาครีบหลังครีบกนยาวมาก ครีบหลังมีจํ านวนกานครีบแข็ง 12-16 อัน กานครีบ
ออน 10-11 อัน ครีบกนมีกานครีบ แข็ง 9-13 อัน กานครีบออน17-18 อัน ครีบทองมีกานครีบแข็ง 
1 อัน กานครีบออน 5 อัน กานครีบออนคูแรกของครีบทองมีลักษณะเปนเสนยาว ครีบหางกลม เกล็ด
ตามเสนขางตัว 30-33 เกล็ด มีจุดดํ าที่โคนหาง 1 จุด สีดํ าจางเปนแถบพาดขวางลํ าตัว ขางละ 8 แถบ 
มีสีเงินรอบ ๆ จุดทํ าใหแลเห็นจุดเดนขึ้นลักษณะเชนนี้ดูคลายกระดี่หมอ แตปลากระดี่หมอมีจุดดํ า
ขางละ 2 จุด เม่ือโตมีนอท่ีหัว สีตอนบนของลํ าตัวคอนขางเปน สีน้ํ าตาลปนดํ า ตอนลางมีสีเงินแกม
เหลืองสวนจุดท่ีโคนหางจะเลือนหายไป

การสืบพันธุ
1. ลักษณะเพศ ปกติปลาแรดเพศผูและเพศเมีย  มีลักษณะคลายคลึงกันมากจะเห็นไดชัดก็ตอ

เม่ือมีขนาดสมบูรณพันธุ คือ ตัวผูจะมีนอ(Tubercle) ท่ีหัวของมันโหนกสูงข้ึนจนเห็นไดปดหัวโต สวนตัว
เมียจะมีโหนกไมสูงและท่ีใตฐานของครีบอกตัวเมีย จะมีจุดสีดํ า แตตัวผูจะมีแตมสีขาวปลาแรดท่ีมีอายุ
เทากัน ปลาตัวผูจะโตกวาปลาตัวเมีย ปลาแรดจะเร่ิมมีไขเม่ืออายุ 2-3 ป  น้ํ าหนักประมาณ 2-4 
กิโลกรัม แมปลาขนาด 3 กิโลกรัม  จะมีไข2,000-4,000 ฟอง แมปลาตัวหน่ึงสามารถวางไขได 2-3 
คร้ัง/ป
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พอแมพันธุปลาแรดที่สมบูรณเพศ พรอมที่จะผสมพันธุ

2. การเพาะพันธุปลา ปลาแรดสามารถวางไขไดตลอดป แตจะมีไขสูงใน ชวง 7 เดือน ต้ังแต
ดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม ปลาแรดจะสรางรังวางไขการเพาะพันธุ จึงควรใสฟางหรือหญาเพื่อใหปลา
รดนํ าไปใชในการสรางรัง รังจะมีลักษณะคลายรังนกและจะมีฝาปดรัง ขนาดรังโดยทั่วๆไปมีเสน 
าศูนยกลางยาว 1 ฟุต ใชเวลาสราง ประมาณ 1 สัปดาห การเพาะพันธุโดยวิธีธรรมชาติในบอดิน บอ
พาะพันธุควรเปน บอขนาดใหญ1-2 ไร อัตราการปลอยปลาตัวผูตอตัวเมีย 1:2 จํ านวน 100-150 
ู /ไร แมปลาขนาด 3 กิโลกรัมจะมีไขระหวาง 2,000-4,000 ฟอง

การเตรียมบอเพาะพันธุ บริเวณพื้นบอมีสภาพเปนโคลน ใหมีหญาและพันธุ ไมน้ํ าข้ึนหนา 
ักหนอย พรอมทั้งหากิ่งไผ ผักใหจมอยูในน้ํ าเพ่ือใชเปนท่ีสรางรังพอแมปลาจะคอยระวังรักษาลูกออน
ยูใกล ๆ รังและจะพุงเขาใสศัตรูท่ีมารบกวนอยางเต็มท่ี หรือ อาจใชคอกท่ีสรางข้ึนบริเวณตล่ิงท่ีเปนคุง
องลํ าแมน้ํ าที่ไมไหลเชี่ยวมากใชเพาะปลาแรด เชนเดียวกับการเพาะในบอ

3. การฟกไข  ไขปลาแรดเปนประเภทไขลอย (มีลักษณะกลมสีเหลืองออน มีไขมันมาก กล่ิน
าวจัด ไมมีเมือกเหนียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง1 มิลลิเมตร) เม่ือ ปลาแรดวางไขแลวนํ ารังท่ีมีไขข้ึนมา
ลวคัดเฉพาะไขดี ควรชอนคราบไขมันออก  มิฉะน้ันแลว จะทํ าใหน้ํ าเสียและปลาติดเช้ือโรคไดงาย
อจากน้ันรวบรวมไขใสถังสวมทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร ระดับน้ํ าประมาณ 30-50 
ม. ใหเคร่ืองเปาอากาศเบา ๆ เพือ่เพิม่ออกซิเจนและใสพชืน้ํ า เชน ผักบุง เพ่ือชวยในการดูดซับไขมัน
ละใหลูกปลาไดยึดเกาะหรือฟกไขในบออนุบาลหรือฟกในกระชังผาโอลอนแกว กระชังมีรูปรางส่ีเหล่ียม
นาด2 x 1 x 0.5 ใชหูเกี่ยวหรือโครงเหล็กถวงที่พื้นเพื่อใหกระปงดึงคงรูปอยูได ในระหวางการฟกควร
พิ่มอากาศหรือน้ํ าลงในกระชังเพ่ือไลไขมันท่ีติดมากับไขออกไดมากท่ีสุด ไขจะฟกออกเปนตัวออนภาย
น 18-36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 20-30 เซลเซียส เม่ือออกจากไขใหม ๆ ตัวออนจะลอยหงายทองอยูและ
ึดติดกับพืชนํ้ าลูกปลาจะเร่ิมกิน อาหารในวันท่ี 5-7 โดยใหไขชง อายุ 7-10 วัน ใหไขแดงตมสุก
ะลายนํ้ า ชวงที่ใหไขเปน อาหาร ควรใหทีละนอยในบริเวณท่ีลูกปลารวมเปนกลุมอายุ 10-15 วัน จึง
หไรแดง ลูกปลาแรด จะมีลักษณะคลายตัวเต็มวัย เม่ืออายุได 4 เดือน

ารอนุบาล
บออนุบาลลูกปลาควรมีขนาด 400-800 ตารางเมตร โดยปลอยในอัตรา 100,000 ตัว/ไร 

วนบอซีเมนต 5 ตัว/ตารางเมตร ในชวง 10 วันแรกท่ีลงบอดินใหไรแดงเปนอาหารและ 10 วันตอมา
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ใหไรแดงและรํ าผสมปลาปนอัตราสวน 1:3 สาดใหทั่วบอ หลังจากน้ันจึงเปล่ียนเปนอาหารตมหรือ
อาหารเม็ดลอยน้ํ าวันละประมาณ 3-5 เปอรเซ็นต อนุบาลจนกระท่ังลูกปลามีขนาด 3 น้ิว เพ่ือนํ าไป
เล้ียงเปนปลาขนาดตลาดตองการตอไป ลูกปลา 1 เดือนจะมีขนาดยาวประมาณ 1 ซม. เดือนท่ีจะมี
ความยาว 2-3 ซม. ซ่ึงจะเปนขนาดลูกปลาท่ีจะนํ าไปเล้ียงเปนปลาโตตอไป
        แหลงพันธุปลาแรด เนื่องจากการเพาะพันธุเพื่อจํ าหนายลูกยังมีไมมาก สวนใหญจะรวบรวมลูก
ปลาจากธรรมชาติ

ลกูปลาแรดขนาดประมาณ 3 น้ิว ซ่ึงนํ าไปเลี้ยงเปนปลาขนาดโต
และปลาสวยงาม ราคาตัวละ 3-4 บาท

การเล้ียงปลาแรด
สถานท่ีเล้ียงปลาแรดท่ีนิยมมี 2 ลักษณะ  คือ

        1. การเล้ียงในบอดิน
        2. การเล้ียงในกระชัง

1. การเล้ียงปลาแรดในบอดิน อัตราการปลอย 1 ตัว/ตารางเมตร ขนาดบอท่ีใชเล้ียง 1-5 ไร
จะใชเวลาเล้ียง 1 ป ปลาจะมีน้ํ าหนัก 1 กก. การเล้ียงปลาแรดในบอ จะปลอยปลาแรดลงเล้ียงรวมกับ
ปลากินพืชอื่นๆ ในบอท่ีมีพืชน้ํ าหรือวัชพืชขึ้น เพ่ือใหปลาแรดกินและเปนการทํ าความสะอาดบอไปใน
ตัว   ปลาแรดชอบกินพืชน้ํ า ไขน้ํ า แหน ผักพังพวย ผักบุง เศษอาหารที่เหลือจาก โรงครัว แมลงในน้ํ า
ตัวหนอน ไสเดือน และปลวกเปนอาหาร

การเลี้ยงปลาแรดเพื่อความสวยงาม นิยมเล้ียงปลาแรดในบอดิน บอซีเมนต หรือตูกระจกที่ไม
กวางนัก เพราะปลาแรดสามารถปรับตัวใหมีชีวิตอยูในท่ีแคบได แตมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางชา
นอกจากการเล้ียงในดินแลว ยังนิยมเล้ียงในกระชัง เชน ที่แมนํ้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
        2. การเล้ียงปลาแรดในกระชัง การเล้ียงปลาแรดในกระชังไดรับความนิยมมากข้ึนโดยการ
เปล่ียนจากกระชังไมมาเปนกระชังเน้ืออวนเหมาะสมกับภาวะปจจุบันซึง่ขาดแคลนไมในการสรางกระชัง 
ดังน้ันการเตรียมสถานท่ีเล้ียงปลาในกระชังจะตองสราง แพพรอมท้ังมุงหลังคากันแดด แพที่สรางใชไม
ไผมัดรวมกัน และเวนท่ีตรงกลางใหเปนชองส่ีเหล่ียมเพ่ือนํ ากระชังตาขายไปผูก กระชังตาขายกวาง 3
วา ยาว 6 วา ลึก 1.8เมตร กระชังขนาดดังกลาวสามารถเล้ียงปลาแรดขนาด 3 น้ิว ได 3,000 ตัว
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        การลงทุนสรางแพ 1 หลัง และซื้อตาขายทํ ากระชัง 3 กระชัง เปนเงิน 30,000 บาท

      
กระชงัเลีย้งปลาแรด ซ่ึงใชไมเน้ือแข็งเปนตัวกระชัง     กระชังเลี้ยงปลาแรด ตัวกระชังใชวัสดุจํ าพวก

                  มีอายุการใชงานไมนอยกวา 5 ป ไนลอนหรือโพลีเอทีลีน

ทุนลอยท่ีชวยพยุงใหกระชังลอยน้ํ าได จะใชแพลูกบวบ หรือถังนํ้ ามัน
ปลาแรดสามารถเล้ียงเปนปลาเน้ือ และปลาสวยงาม

โครงสรางกระชังท่ีใชเล้ียงปลา ประกอบดวย
1. โครงรางกระชัง สวนมากเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาอาจทํ าดวยไมไผ ไมทอเหล็กชุบหรือทอนํ้ า

พี.วี .ซี
        2.  ตัวกระชัง เปนสวนท่ีรองรับและกักกันสัตวน้ํ าใหอยูในพื้นที่จํ ากัด วัสดุที่ใชไดแก เน้ืออวน
จ ําพวกไนลอน โพลีเอทีลิน หรือวัสดุจํ าพวกไมไผ ไมเน้ือออน ไมเน้ือแข็ง
        3.  ทุนลอย  เปนสวนหน่ึงท่ีชวยพยุงใหกระชังสามารถลอยน้ํ าอยูได สามารถรับน้ํ าหนักของตัว
กระชัง สัตวน้ํ าท่ีเล้ียงและเกษตรกรผูเล้ียงปลาท่ีลงไปปฎิบัติงานบนกระชัง
        สํ าหรับอายุการใชงานน้ัน ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช  ดังน้ี
        - กระชังไมไผ จะมีอายุการใชงาน 1-2 ป
        - กระชังไมเน้ือแข็งจะมีอายุการใชงานไมนอยกวา 5 ป
        - กระชงัอวน จะมีอายุการใชงานประมาณ 3-4 ป
        บริเวณที่เหมาะสมแกการวางกระชังนั้น จํ าเปนตองต้ังอยูในบริเวณท่ีมีสภาพดี น้ํ ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเล้ียงปลา หางไกลจากแหลงระบายนํ้ าเสีย หรือน้ํ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
แหลงน้ํ าน้ันไมควรมีปญหาการเกิดโรคปลา
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ขอจํ ากัดของการเล้ียงปลาในกระชัง
1. สภาพแวดลอมในบริเวณท่ีต้ังกระชังตองเหมาะสม เชน คุณภาพของน้ํ า ตองดีมีปริมาณ

ออกซิเจนพอเพียง กระแสน้ํ าไหลในอัตราที่พอเหมาะและไมเกิดปญหาโรคปลาตลอดระยะเวลาท่ีเล้ียง 
สถานท่ีตึงกระชังควรต้ังอยูในบริเวณท่ีกํ าบังลม หรือคล่ืนแรง ในกรณีที่เกิดพายุหรือนํ้ าทวมโดยเฉียบ
พลัน

2. ปลาที่ปลอยเล้ียงควรมีขนาดใหญกวาตา หรือชองกระชัง หากปลามีขนาดเล็ก หรือเทากับ
ขนาดของชองกระชัง ปลาจะลอดหนีจากกระชังไปหรือถาไมลอดก็จะเขาไป ติดตายอยูในระหวางชอง
กระชังได

3. ปลาที่เล้ียงควรมีลักษณะรวมกินอาหารพรอมๆ กันในทันทีที่ใหอาหาร เพ่ือใหปลากินอาหาร
ใหมากที่สุดกอนที่อาหารจะถูกกระแสนํ้ าพัดพาออกไปนอกกระชัง

4. ในกรณีท่ีแหลงน้ํ าเล้ียงผิดปกติ เชน เกิดสารพิษ น้ํ ามีปริมาณมากหรือนอยในทันที อาจจะ
เกิดปญหากับปลาที่เลี้ยงยากตอการแกไขหากประสบปญหาดังกลาวควรขนยายปลาไปเล้ียงท่ีอ่ืน

อัตราการปลอย
จากการทดลองของสมประสงคและคณะ (2534) รายงานวาอัตราการปลอย 2 ตัว ตอ 

ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดและใหผลกํ าไรมาก คือเล้ียงบอ ขนาด 400 ตารางเมตร 
ในชวงระยะเวลา 8 เดือน จะไดกํ าไรประมาณ 4,000 บาท ถาปลอยในบอขนาด 1 ไร อาจจะไดกํ าไร
ถงึ 15,972.12 บาท ในชวงเวลาเพียง 8 เดือน เทาน้ัน

อาหาร
ปลาแรดเปนปลาท่ีเล้ียงงาย กินพืชและสัตวเปนอาหาร เม่ือยังมีขนาดเล็กชอบ กินอาหารพวก

สัตวเล็กๆ ไดแก แพลงกตอน ลูกน้ํ าปลวก ลูกกบ ลูกเขียด ตัวหนอน สวนปลาท่ีมีขนาดโตเต็มวัยชอบ
กินอาหารจํ าพวกผักบุง แหนจอก ผักกระเฉด ใบมันเทศ สวนออนของผักตบชวาใบผักกาด ใบขาวโพด 
สาหรายและหญาออน นอกจากน้ีให อาหารประเภทรํ าตม ขาวสุก เศษอาหาร กากมะพราวเปนคร้ัง
คราว ก็ใหผลการเจริญเติบโตดี ปลาแรดชอบมาก เหมาะสํ าหรับการขุนพอแมปลาในชวงฤดูวางไขและ
ผสมพันธุ ปลาจะใหไขบอย และมีจํ านวนเม็ดไขมากข้ึนอีกดวย
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อัตราสวนอาหารสํ าเร็จสํ าหรับปลากินพืช โดยมีอาหารโปรตีนอยางนอย 18-25 %
ชนิดอาหาร % โดยน้ํ าหนัก

ปลาปนอัดน้ํ ามัน 12
กากถั่วลิสงปน 23
ร ําละเอียด 40
ใบกระถินปน 4
วติามินและแรธาตุ 20
ปลายขาวหัก 20
รวม 100

การเจริญเติบโต
ลูกปลาแรดอายุ 3 เดือน จะมีความยาว 3-5 ซม.
ลูกปลาแรดอายุ 6 เดือน จะมีความยาว 10-15 ซม.
ปลาแรดที่มีอายุ 1 ป จะมีความยาว 20-30 ซม.

การปองกัน
ปลาแรดท่ีเล้ียงในบอดินมักจะประสบปญหาตัวปลามีกล่ินโคลน แตถาเล้ียงในกระชังจะไมมี

ปญหาดังกลาว เน่ืองจากน้ํ าจะถายเทตลอดเวลา  สํ าหรับการแกไขกล่ินเหม็นโคลนในเน้ือปลา โดยการ
เปล่ียนน้ํ าพรอมท้ังควบคุมคุณภาพน้ํ าและอาหารท่ีเล้ียงปลาในชวงกอนจับประมาณ 3 วัน

โรคและศัตรู
โรค การเล้ียงปลาแรดไมปรากฎวามีโรคระบาดรายแรง จะมีบางเม่ือลูกปลายังมีขนาดเล็ก คือ

เช้ือรา
ศัตรู ปลาแรดเปนปลาท่ีมีนิสัยเช่ืองชา จึงมักตกเปนเหย่ือของปลาอ่ืนท่ีกินเน้ือเปนอาหารซ่ึงมี

ขนาดใหญกวา เชน ปลาชอน ปลาชะโด ปลาบู ปลากราย ปลากะสง นอกจากน้ีมีกบ เขียด เตา
ตะพาบน้ํ า และนกกินปลา เปนตน
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การจํ าหนาย
ปลาที่มีอายุ 1 ป จะน้ํ าหนัก 1 กิโลกรัม ซ่ึงเปนขนาดท่ีตลาดตองการ สวนปลาท่ีมีอายุ 3 ป

ควรทํ าการคัดเลือกปลาท่ีมีความสมบูรณเพ่ือเก็บไวเปนพอแมพันธุ

การจับลํ าเลียงและขนสง
ฟารมเพาะพันธุปลาจะขายลูกปลาใหแกผูซื้อไปเลี้ยงเปนปลาใหญ 2 ขนาด คือ ปลาขนาด 2-3 

ซม. ซึ่งใชเวลาอนุบาล 1 เดือน และปลาขนาด 5-7 ซม. ใชเวลา อนุบาล 2 เดือน กอนการขนสงจะจับ
ลูกปลามาพักไวในบอซีเมนตหรือกระชังแลวพนนํ้ า เพิม่ออกซิเจน และงดอาหารประมาณ 1-2 วัน เพื่อ
ใหลูกปลาเคยจนตอการอยูในท่ีแคบ และขับถายอาหารท่ีกินเขาไปออกใหมากท่ีสุด การลํ าเลียงนิยมใช
ถุงพลาสติกขนาด ปริมา20 ลิตร ใสน้ํ า 5 ลิตร บรรจุลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ในอัตรา 500-2,000 
ตัว/ถุงอัดออกซิเจน หากลูกปลาโตขนาด 5 ถึง 7 ซม. ควรใสปบหรือถังลํ าเลียงในอัตรา 200-300 
ตัว/ปบ (น้ํ า 10-15 ลิตร)

ทั้งน้ี ในระหวางการลํ าเลียงควรใสยาเหลืองในอัตรา 1-3 สวนในลาน หรือ เกลือในอัตรา 
0.1-0.2% เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและปองกันเชื้อราที่จะเกิดข้ึนเม่ือปลาเกิดบาดแผล
ในระหวางการเดินทาง กอนปลอยปลาลงในท่ีใหม ตอง แชถุงลํ าเลียงลูกปลาในน้ํ าประมาณ 15 นาที 
เพื่อปรับอุณหภูมิและส่ิงแวดลอมใหกับลูกปลา

ตนทุนและผลตอบแทน
การเล้ียงปลาแรดใหมีขนาดตลาดตองการ ใชระยะเวลา 1 ป ปลาจะมีน้ํ าหนัก 1 กิโลกรัม โดย

การลงทุนประมาณ 30 บาท แตสามารถจํ าหนายได 50-80 บาท
เม่ือเปรียบเทียบตนทุนกับกํ าไร โดยลงทุน 12,479 บาท กํ าไร 4,000 บาท คิดเปนเปอรเซ็นต

จะไดกํ าไร 32 % ซ่ึงเปนเปอรเซ็นตท่ีคอนขางสูง


จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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