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คาํนํา 

 
ปลาบึก (Mekong giant catfish) Pangasianodon gigas Chevey,1931 เป็นปลานํ�าจืดไม่มีเกล็ดที%มี

ขนาดใหญ่ที%สุดในโลก ซึ% งจดัเป็นปลาที%อยูใ่นกลุ่มสัตวห์ายากและใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (เสน่ห์ และภาณุ, 2540) ในดา้น
อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศในการอนุรักษส์ัตวป่์าและพืชป่าที%ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (CITES) ในบญัชี
หมายเลข 1 (Appendix I) ปลาบึกจดัอยูใ่น Order Siluriformes  และ Family Pangasiidae เป็นสัตวน์ํ�าที%ใกลสู้ญพนัธ์ุ 
(www.cites.org/eng/resouces/species.html) เป็นสินคา้ที%ตอ้งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชยว์า่ดว้ยการส่งสินคา้ออกไปนอกราชอาณาจกัร (ฉบบัที% 58) พ.ศ.2534 (สถานีประมงนํ�าจืด
จงัหวดัพะเยา, 2544) แหล่งอาศยัของปลาบึกตามธรรมชาติจะพบเฉพาะในแม่นํ�าโขง และในแม่นํ�าสาขา เช่น แม่นํ� า
สงคราม แม่นํ�างึม โดยพบแพร่กระจายตั�งแต่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
(ววิฒัน์ และคณะ, 2549) 

ในประเทศไทยสามารถเพาะพนัธ์ุปลาบึกโดยใชพ้อ่แม่พนัธ์ุปลาบึกจากแม่นํ�าโขงไดส้าํเร็จครั� งแรก
เมื%อปี พ.ศ. 2526 โดยกรมประมง แต่ไดลู้กปลาไม่มากนกั ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ไดด้าํเนินการเพาะพนัธ์ุอีกครั� งไดลู้ก
ปลาเป็นจาํนวนมาก โดยไดส่้งไปทดลองเลี�ยงในบ่อดิน เพื%อเลี�ยงไวเ้ป็นพ่อแม่พนัธ์ุในศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�า
จืดและสถานีประมงนํ�าจืดของกรมประมงทั%วประเทศ (ศูนยพ์ฒันาประมงนํ�าจืดเชียงใหม่, 2544) จนในปี 2544 กรม
ประมงสามารถผสมเทียมโดยใชพ้อ่แม่พนัธ์ุปลาบึกในบ่อดินสาํเร็จเป็นครั� งแรกที%ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจืด
พะเยา ซึ% งเป็นปลาบึกรุ่นลูก (F1) ทาํใหไ้ดลู้กปลารุ่นหลาน (F2) เป็นครั� งแรก และกรมประมงไดก้ระจายลูกปลาบึกที%
ไดไ้ป 4 ภาคทั%วประเทศ เพื%อปล่อยแหล่งนํ�าและจาํหน่ายใหป้ระชาชนนาํไปเลี�ยง (สถานีประมงนํ�าจืดจงัหวดัพะเยา, 
2544) 

ในปัจจุบนักรมประมง โดยสํานกัวิจยัและพฒันาประมงนํ� าจืดไดใ้ห้หน่วยงานศูนยว์ิจยัและพฒันา
ประมงนํ� าจืดและสถานีประมงนํ� าจืดเลี� ยงพ่อแม่พนัธ์ุปลาบึกไว ้เพื%อศึกษาพฒันาการเพาะพนัธ์ุผสมเทียมปลาบึกทั�ง
ในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ จนไดลู้กปลาบึกในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก เพื%อให้ปลาบึกไม่สูญพนัธ์ุไปจากธรรมชาติ    
กรมประมงได้ปล่อยพนัธ์ุปลาบึกคืนแม่นํ� าโขงและแหล่งนํ� าภายในประเทศ โดยผลการปล่อยพนัธ์ุปลาบึก 3 ปี
ยอ้นหลงั ดงันี�  ปีงบประมาณ 2551 จาํนวน 252,180 ตวั ปีงบประมาณ 2550 จาํนวน 99,000 ตวั และปีงบประมาณ 
2549 จาํนวน 335,270 ตวั (รายงานประจาํปี สาํนกัวจิยัและพฒันาประมงนํ�าจืด 2549, 2550 และ2551) 

 

 

 

 



 

 

 

การเพาะและอนุบาลปลาบึกโดยใช้พ่อแม่พนัธ์ุจากแม่นํ0าโขง 
โดย ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจืดพะเยา 

 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ� าจืดพะเยา  ไดเ้ริ%มทาํการศึกษาปลาบึกและพยายามทาํการผสมเทียม  ในปี 

พ.ศ. 2524 โดยซื�อปลาบึกที%ชาวประมงจบัไดจ้ากบริเวณ อ. เชียงของ  จ. เชียงราย  จาํนวน 4 ตวั  ลาํเลียงมายงัสถานี
ประมงนํ�าจืดจงัหวดัพะเยา  แต่เนื%องจากระยะทางไกลและเวลาที%ใชใ้นการลาํเลียงนานถึง 4 ชั%วโมง ทาํให้พ่อแม่พนัธ์ุ
ปลาบึกไดรั้บความบอบชํ�ามาก และตายทั�งหมด  ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ไดจ้ดัตั�งหน่วยปฏิบติัการเฉพาะกิจขึ�นที%ริมฝั%ง
แม่นํ�าโขง แต่ปีนั�นชาวประมงจบัปลาบึกไดเ้พียง 3 ตวั แต่ละตวัที%จบัไดมี้ระยะเวลาห่างกนัมาก จึงไม่สามารถทาํการ
เพาะพนัธ์ุปลาบึกได ้  ในปี พ.ศ. 2526  ไดไ้ปจดัตั�งหน่วยปฏิบติัการเฉพาะกิจขึ�นอีกครั� ง ณ. บริเวณบา้นหาดไคร้ อ. 
เชียงของ จ. เชียงราย   ในวนัที% 5 พฤษภาคม 2526 มีชาวประมงจบัปลาบึกได้ เวลาประมาณ 23.30 น. เป็นเพศผู ้
นํ� าหนกั 180 กก.  เวลา  01.30 น. ชาวประจบัปลาบึกเพศเมียได้  นํ� าหนัก 246 กก. นักวิชาการประมงของสถานี
ประมงนํ�าจืดจงัหวดัพะเยา จึงเริ%มทาํการผสมเทียมปลาบึกโดยทาํการรีดไข่และนํ�าเชื�อออกมาผสมกนัภายนอกตวัปลา 
นบัเป็นครั� งแรกที%กรมประมงประสบความสาํเร็จในการเพาะพนัธ์ุปลาบึก และเป็นครั� งแรกของโลก    การผสมเทียม
ปลาบึกในปี 2526 ช่วงแรกไข่ปลาบึกฟักออกเป็นตวั  จาํนวนลูกปลา 200,000 ตวั เมื%ออนุบาลลูกปลาบึกจนไดข้นาด 
5 นิ�ว เหลือลูกปลาบึกเพียงจาํนวน 16 ตวัเท่านั�น  เนื%องจาก 

1. ลูกปลาบึกมีนิสัยกินกนัเองเช่นเดียวกบัปลาสวาย  ช่วงที%ทาํการเพาะพนัธ์ุ ไดท้าํการฟักไข่ปลาบึกใน
กระชงัในแม่นํ� าโขง ซึ% งนํ� าค่อนขา้งขุ่น จึงไม่สามารถสังเกตการเปลี%ยนแปลงต่างๆได ้เมื%อทาํความสะอาดกระชงัใน
วนัรุ่งขึ�น พบวา่ลูกปลาบึกกินกนัเองเป็นจาํนวนมาก 

2. นํ�าในแม่นํ�าโขงกาํลงัไหลเชี%ยว  ซึ% งถา้ช่วงใดที%นํ� าไหลเชี%ยวมาก จะพดัลูกปลาบึก ซึ% งนอนอยูก่น้กระชงั
ไปรวมกนัทางดา้นหนึ% งของกระชงั ทาํให้ลูกปลาตายเป็นจาํนวนมากเช่นกนั  ต่อมาในปี พ.ศ. 2527  คณะทาํงานก็
สามารถอนุบาลลูกปลาบึกถึงขนาด 5 นิ�ว ไดป้ระมาณ 130,000 ตวั และไดน้าํไปปล่อยแหล่งนํ� าที%สําคญัๆ เนื%องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวนัที% 12 ส.ค. 2527 นอกจากนั�น กรมประมงยงันาํ
ลูกปลาบึกที%เพาะไดปี้ 2527 ไปปล่อยตามแหล่งนํ�าต่างๆ ทั%วทุกภาคของประเทศรวมทั�งสิ�นประมาณ 116,000 ตวั โดย
ทาํการปล่อยในแม่นํ� าโขงมากที%สุดในปี 2528  กรมประมงกาํหนดนโยบายที%จะแจกจ่ายพนัธ์ุปลาบึกที%เพาะพนัธ์ุได้
ใหแ้ก่ประชาชนนาํไปทดลองเลี�ยง โดยท่านอธิบดีไดอ้นุมติัให้แจกลูกปลาบึกแก่ประชาชนรวมทั�งสิ�นกวา่  160,000 
ตวั ส่วนลูกปลาที%เหลือประมาณ  100,000 ตวั กรมประมงนาํไปใชใ้นการทดลองศึกษาชีวประวติั  บางส่วนก็เลี� ยงให้
มีขนาดประมาณ 1 ฟุต และนาํไปทาํการติดเครื%องหมาย ก่อนที%จะนาํไปปล่อยลงแหล่งนํ� าต่างๆทั%วประเทศ เพื%อให้
สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างปลาที%ปล่อยในปี พ.ศ. 2527 กบัปลาที%ปล่อยในปี พ.ศ. 2528 จากการศึกษา
เกี%ยวกบัวยัเจริญพนัธ์ุของปลาบึกในช่วงแรก โดยการนาํปลาบึกที%ซื�อมาจากชาวประมงเพื%อนาํมาเพาะพนัธ์ุ และได้
ตายลงในภายหลงั มาศึกษาวงปีของกระดูกสันหลงั (Vertibra column) เพื%อคาํนวณหาอายุของปลาบึกที%เจริญเติบโต



 

 

 

ถึงวยัเจริญพนัธ์ุ ซึ% งจากการตรวจสอบวงปีของคุณเสน่ห์   ผลประสิทธิv   หัวหน้าสถานีประมงนํ� าจืดจงัหวดัพะเยา 
ในขณะนั�น และผลการตรวจสอบของ ดร. ธีรพนัธ์   ภูคาสวรรค ์ ซึ% งดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบนัประมงนํ� าจืด
แห่งชาติ ในเวลาเดียวกนัปรากฏว่าไดผ้ลใกลเ้คียงกนั คือแม่ปลาบึกที%นาํมาใชใ้นการเพาะพนัธ์ุ และมีนํ� าหนกั  240 
กิโลกรัม จะมีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 5 – 7 ปี หรือเฉลี%ยประมาณ  6  ปี 
 

การประมงปลาบึกแม่นํ0าโขง 
แม่นํ� าโขงช่วงที%ไหลผา่นบา้นหาดไคร้ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีเกาะอยู่กลางแม่นํ� าชื%อ “ ดอนแวง ” 

เกาะนี�อยูค่่อนไปทางฝั%งประเทศลาวทาํใหร่้องนํ� าทางฝั%งไทยกวา้งและมีกระแสนํ� าไหลไม่เชี%ยวนกั ตอนทา้ยดอนแวง
มี “ ดอนกูด ” โผล่ขึ� นขวางกั�นกระแสนํ� าทาํให้กระแสนํ� าพดัเฉไปทางฝั%งลาว เท่ากับช่วยชะลอความแรงของ
กระแสนํ�าใหล้ดลง และนํ�าไม่ลึกนกัจึงเหมาะที%จะเป็นเส้นทางอพยพเดินทางของปลาในลาํนํ�าโขง จนกลายเป็นแหล่ง
จบัปลานํ�าโขงที%สาํคญัที%สุดในอาํเภอเชียงของโดยเฉพาะการจบัปลาบึก   

มีเรื% องเล่ากันว่า “ ทา้วเพ็ชร  แสงเพชร ” เป็นพรานล่าปลาบึกคนแรกของอาํเภอเชียงของ เป็นคนที%มี
ร่างกายใหญ่โตแขง็แรงเมื%ออายไุดป้ระมาณ 20 ปี ไดอ้อกไปจบัปลาในลาํนํ�าโขงวนัหนึ%งไดเ้จอปลาบึกตวัใหญ่มากจึง
ไดใ้ชฉ้มวกแทงเพื%อจะจบัปลาบึก แต่ฉมวกไม่สามารถทาํอนัตรายปลาบึกได ้จึงไดเ้ล่าให้ญาติพี%นอ้งฟังและช่วยกนั
คิดหาวธีิที%จะจบัปลาบึกใหไ้ด ้คิดอยูห่ลายวนัในที%สุดทา้วเพช็รก็คิดออก จึงไดถ้กัแหขึ�นปากหนึ%ง มีขนาดใหญ่มากมี
ความยาว 8 ศอก ( 4 เมตร ) มีตากวา้งประมาณ 25 เซนติเมตร จึงออกเรือเพื%อล่าปลาบึก เล่ากนัวา่ทา้วเพช็รใชแ้หจบั
ปลาบึกได้ 1 ตวั แต่ด้วยขนาดที%ใหญ่โตและมีพละกาํลงัมาก ทาํให้ทา้วเพ็ชรตกจากเรือลงไปในลาํนํ� าโขงแต่นํ� า
บริเวณนั�นไม่ลึกจึงเกิดการปลุกปลํ�ากนัระหวา่งทา้วเพช็รกบัปลาบึก ใชเ้วลาครึ% งค่อนวนัในที%สุดจึงจบัปลาบึกตวันั�น
ได ้  อีก 2-3 ปี ทา้วเพช็รจึงไดป้ระดิษฐ์เครื%องมือประเภทตาข่ายขึ�นชนิดหนึ%งเรียกวา่ “ นาม ” โดยถกัเส้นป่านขนาด
ครึ% งหนึ%งของหลอดกาแฟ ตวันามถกัเป็นผืนสี% เหลี%ยมยาว 100 วา ลึก 2 วา ขนาดตากวา้ง 1 คืบ ยาว 1 คืบ ถกัเป็นตา
ขวาง ตวันามใชลู้กนํ� าเตา้แห้งเป็นทุ่นลอยผกูนํ� าเตา้ทิ�งช่วงห่างกนัลูกละ 2 วา เวลาจบัปลาบึกก็ปล่อยนามให้ลอยไป
ตามกระแสนํ� าเมื%อปลาบึกมาชนนาม หวัจะติดช่องตานามและจบัไดใ้นที%สุด  การใชน้ามจบัปลาบึกเป็นที%แพร่หลาย
ในหมู่พรานล่าปลาบึกอยูน่านไม่น้อยกวา่ 20 ปี ทา้วเพช็รไดคิ้ดคน้หาวิธีที%จะจบัปลาบึกให้มีประสิทธิภาพยิ%งขึ�นจึง
ไดป้ระดิษฐเ์ครื%องมือชนิดใหม่ใหชื้%อวา่ “ กวกั ” เป็นเครื%องมือประเภทตาข่ายเช่นเดียวกบันาม มีขนาดตาเท่ากบันาม 
แต่มีความยาวเพียง 4 วา ปลายทั�ง 2 ขา้ง ลึกขา้งละ 2 วา ส่วนกลางผืนกวกัลึก 3 วา และถกัให้มีลกัษณะเวา้เป็นถุง  
การใชก้วกัจบัปลาบึกจะทาํไดต่้อเมื%อปลาบึกขึ�นนํ�ามาแลว้ในระยะไกลสังเกตไดจ้ากริ�วละลอกคลื%นที%เกิดจากการวา่ย
นํ� าของปลาบึกที%จะแผ่ออกทางส่วนหัวไปทางดา้นขา้งตวัปลาทั�ง 2 ขา้ง ถา้ระยะใกลส้ังเกตจากพรายนํ� าที%ผุดขึ�นมา
จากการหายใจของปลาบึก ก็จะนาํเรือออกไปจบัการลงกวกัเพื%อจบัปลาบึกนั�น  จะทาํไดต่้อเมื%อพายเรือเขา้ใกลป้ลา
บึกแลว้ คะเนวา่อยูห่่างจากปลาบึกประมาณ 10 วา ก็จะลงกวกั  เรือแต่ละลาํใชช้าวประมง 5 คน เป็นคนพายเรือ 2 คน 
อีก 2 คน เป็นคนลงกวกั อีก 1 คน จะขวา้งกอ้นหินไปทางดา้นหางของปลาบึกเพื%อให้ปลาตกใจพุ่งเขา้ชนกวกั  ขอ้



 

 

 

สาํคญัก็คือการทิ�งกวกัลงนํ�าและการขวา้งกอ้นหินไล่ปลาจะตอ้งทาํพร้อมกนั พอดีกบัจงัหวะที%กวกัจมลงนํ� าปลาก็จะ
ชนและติดกวกัจนจบัไดใ้นที%สุด พรานปลาบึกมือฉมงัของบา้นหาดไคร้เห็นจะไดแ้ก่ลุงส้อ  จินะราช  และลุงตา  จินะ
ราช สองพี%นอ้งแห่งบา้นหาดไคร้ ซึ% งปัจจุบนัไดเ้สียชีวิตไปแลว้  ลุงส้อเริ%มออกจบัปลาบึกร่วมกบับิดาตั�งแต่อายุ 12 
ขวบ ส่วนลุงตาเริ%มเมื%ออายุ 14 ขวบ ใชว้ิธีการจบัปลาบึกดว้ยกวกัมาก่อนแต่มาในระยะหลงัๆ การใชก้วกัจบัปลาบึก
ไม่ค่อยไดผ้ล ลุงส้อและลุงตาจึงประดิษฐ ์“มองไหล” ขึ�นในปี พ.ศ. 2510  โดยถกัตาข่ายดว้ยดา้ยถกัอวน เบอร์ 20 ถกั
ตามองเป็นรูปสี% เหลี%ยมขนมเปียกปูน หรือเรียกว่า ตาตั�ง กาํหนดให้ตามีขนาดยาวและกวา้งเท่ากนั คือ ด้านละ 25 
เซนติเมตร  ผนืมองมีความยาว 130 วา  กวา้ง 2 วา เท่ากนัตลอดทั�งผืน  มองไหลแต่ละผืนเรียกวา่ “ เครือ” (ที%จงัหวดั
หนองคายเรียกวา่ “ซุ้ม” )  มองแต่ละเครือใชด้า้ยประมาณ  25-30 กก. ค่าใชจ่้ายประมาณ 3,500- 5,000 บาท เมื%อเริ%ม
สร้างมองไหลจะถกัดว้ยดา้ยเส้นเดียว เมื%อปลาบึกมาติดมกัจะขาดและหลุดหนีไปได ้ต่อมาปี 2520 จึงถกัดว้ยดา้ยควบ 
2 เส้น ทาํให้แข็งแรงยิ%งขึ�น การใช้มองไหลจบัปลาบึก ชาวประมงจะโรยมองลงนํ� า แลว้ปล่อยให้มองลอยไปตาม
กระแสนํ�า เมื%อปลาบึกมาชนมองก็จะติดตามอง ปลาบึกดิ�นมองก็จะพนัตวัปลาและถูกจบัในที%สุด 

จากประสบการณ์ของลุงส้อ  จินะราช เล่าให้ฟังวา่ ปลาบึกตวัเมียจะวา่ยนํ� าเลาะฝั%งขึ�นมาส่วนปลาตวัผูจ้ะ
วา่ยอยู่กลางลาํนํ� า สังเกตว่าเป็นตวัผูห้รือตวัเมียไดจ้ากริ�วระลอกคลื%นที%พลิ�วออกไปจากการวา่ยทวนนํ� าของปลาบึก
โดยปลาตวัผูจ้ะพลิ�วออกเป็นรอยกวา้งกวา่ริ�วระลอกคลื%นของตวัเมีย เนื%องจากปลาตวัผูมี้หวัโตป้านกวา่หวัปลาตวัเมีย 
ซึ% งมีหวัมนกลมแหล่งจบัปลาบึกอีกแห่งหนึ%งที%อาํเภอเชียงของอยูที่%บา้นเมืองกาญจน์  อยูห่่างจากบา้นหาดไคร้ไปทาง
เหนือลาํนํ�าโขงประมาณ 15 กม.  

 
ฤดูการจับปลาบึก 
ชาวประมงที%อาํเภอเชียงของเล่าสืบต่อกนัมาว่า ปลาบึกที%เดินทางมาถึงเชียงของนั�นมาจากวงัปลาบึกที%

หลวงพระบางในประเทศลาว ประมาณวนัที% 9 – 10 เมษายน ของทุกปี ชาวประมงในประเทศลาวจะทาํพิธีเซ่นไหว้
เจา้นํ�า ขอใหป้ล่อยปลาบึกออกจากวงัปลาเพื%อจะไดจ้บักินเป็นอาหาร ปลาบึกจะเดินทางมาถึงบา้นหาดไคร้ ประมาณ
วนัที% 25-27 เมษายน ของทุกปี ชาวประมงก็จะเริ%มจบัปลาบึกจนกว่าระดบันํ� าโขงจะสูงขึ�นจนท่วมดอนแวง ซึ% งอยู่
ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงตน้เดือนกรกฎาคมของทุกปี  ก่อนออกเรือจบัปลาบึกแต่ละเที%ยวชาวประมงจะเซ่นไหวเ้จา้
นํ�าและแม่ยา่นางเรือ โดยบนบานขอใหจ้บัปลาบึกได ้จะแกบ้นดว้ยเหลา้ไหไก่คู่เมื%อจบัปลาบึกไดก้็จะแกบ้นตามที%ได้
สัญญาไวทุ้กครั� ง  

ชนิดของปลาบึก ( ตามความเชื%อของชาวประมง )  
ชาวประมงที%คลุกคลีอยูก่บัการจบัปลาบึกที%เชียงของ  บอกวา่ปลาบึกที%จบัไดน้ั�นมีอยูด่ว้ยกนั 3 ชนิด คือ  

1. ปลามะไฟ เป็นปลาบึกที%มีขนาดเล็กมีลาํตวัยาวเพรียว สีของลาํตวัออกแดงอมชมพูเรื% อ ลาํตวัมีจุดดาํ 
ชาวประมงเรียกจุดดาํนี� ว่า “หมาด”  มีประปรายไม่มากนกั ครีบอก ครีบทอ้ง และครีบกน้ ออกสีแดงมีขนาดใหญ่
ที%สุดประมาณ 8 กาํ (การวดัขนาดเป็น “กาํ” เป็นมาตราวดัพื�นเมือง โดยใชเ้ชือกวดัรอบอกบริเวณดา้นหนา้ครีบหลงั



 

 

 

แลว้นาํมาทบครึ% งจากนั�นใชมื้อกาํปลายดา้นหนึ%งไล่ต่อไปจนสุดปลายอีกดา้นหนึ%งจาํนวนครั� งของกาํมือที%วดัต่อกนัได้
นั�น คือ จาํนวนกาํ ) 

2. ปลานาง เป็นปลาบึกที%มีรูปร่างสวยงามที%สุดในบรรดาปลาบึกทั�ง 3 ชนิด มีลาํตวัยาวเรียว ดา้นหลงัมีสี
เทาอ่อน ลาํตวัส่วนอื%นสีนวลครีม ครีบต่างๆบาง และออกสีเทาอ่อน มีจุดดาํขนาดประมาณหวัแม่มือกระจายอยูท่ ั%วไป 
มีขนาดโตที%สุดประมาณ 10 กาํ 

3. ปลาหวักุ่มหางฮาํ เป็นปลาบึกที%มีส่วนหวัใหญ่โตป้าน ขอบแพนหางบนและล่างของครีบหาง 
จะมว้นเขา้หากนัจนมีลกัษณะเป็นหลอดและอยูค่นละดา้นกนั ถา้แพนหางบนมว้นไปทางขวาแพนหางล่างจะมว้นไป
ทางซ้าย ลาํตวัใหญ่และหนา หลงัมีสีเขียว ครีบต่างๆหนา และมีสีเทา มีจุดดาํขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั%วลาํตวัซึ% งมี
ขนาดแตกต่างกนัไป จากเส้นขา้งตวัลงไปทางดา้นทอ้งทั�งสองขา้ง จะมีลายเป็นเส้นขมวดพาดจากทางหวัไปทางดา้น
หางหลายเส้น เป็นปลาบึกชนิดที%ใหญ่ที%สุดประมาณ 11- 12 กาํ 

ปลาบึกทั�ง 3 ชนิดนี� ชาวประมงที%บา้นหาดไคร้ยืนยนัว่าปลาบึกแต่ละชนิดจบัไดท้ั�งตวัผูแ้ละตวัเมีย ในปี 
2526 ถึงสิ�นเดือนมิถุนายน จบัปลาบึกได ้6 ตวั จาํแนกเป็น มะไฟ  4  ตวั และปลานาง 2 ตวั เมื%อแยกเพศแลว้เป็นปลา
ตวัผู ้ 2  ตวั ปลาตวัเมีย 4  ตวั ส่วนปลาบึกที%เรียกวา่ ปลาหวักุ่มหางฮาํนั�น จบัไม่ไดม้าหลายปีแลว้ 
 

อนุกรมวธิานของปลาบึก 
อนุกรมวธิานและลกัษณะทางชีววทิยา 
การศึกษาทางอนุกรมวิธานไดย้ึดเอาการจาํแนกชนิดของ  Nelson (1994) มาเป็นหลกัการลาํดบัชั�นของ

ปลาบึกและไดเ้อาการจาํแนกของ  Chevey ( 1930 ) ในการจาํแนกชนิดของปลาบึกดงันี�  
Phylum      Vertebrata 
    Subphylum         Craniata 
         Superclass             Gnathostomata 
              Class                          Teleostomi 
                  Subclass                   Actinopterygii 
                       Order                        Siluriformes 
                             Family                    Pangasiidae 
                                  Genus                     Pangasianodon 
                                      Species                   gigas (  chevey , 1930 ) 

ปลาบึกเป็นปลานํ� าจืดชนิดไม่มีเกล็ดที%มีขนาดใหญ่ที%สุดในโลก  มีชื%อสามญัวา่ MEKONG  GIANT  CATFISH   

หรือ huge fish เมื%อโตเต็มที%จะมีความยาวประมาณ 3 เมตร มีนํ� าหนกั 250 กิโลกรัม Chevey (1930) แยกปลาบึกออก
จากกลุ่มปลาสวาย (Pangasius) โดยสังเกตขอ้แตกต่างที%ปลาบึกไม่มีฟันทั�งที%ขากรรไกรและที%เพดานปากและมี



 

 

 

ตาํแหน่งที%ตั�งของตาอยู่ต ํ%ากวา่ระดบัมุมปาก ส่วนกลุ่มปลาสวาย (Pangasius) มีฟันทั�งที%ขากรรไกรและที%เพดานปาก  

ส่วนนยัน์ตาอยูเ่หนือหรืออยูร่ะดบัเดียวกบัมุมปาก  ปลาบึกมีรูปร่างลาํตวัเรียวยาว แบนขา้งเล็กนอ้ย ลูกปลาขนาดเล็ก
มีสีคลํ�าเหลือบเหลืองขา้งลาํตวัมีแถบสีคลํ�าตามยาว  1 – 2  แถบ ปลาขนาดใหญ่ดา้นหลงัของลาํตวัจะมีสีเทาอมนํ� าตาล
แดง ด้านข้างมีสีเทาปนนํ� าเงิน ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน (เสน่ห์, 2527)  หัวใหญ่ ความยาวลาํตวัสุดโคนหาง ยาว
ประมาณ 3.6 เท่า ของความลึกลาํตวั และเป็น 3.3 เท่า ของความยาวหวั (ธีรพนัธ์, 2511) ปากอยูป่ลายสุดของจะงอย
ปาก   กวา้งกวา่ 12 % SL  ริมฝีปากล่างปิดเลยริมฝีปากบนออกมา ฟันและซี%กรองเหงือกจะลดรูปหายไปในปลาขนาด
ใหญ่กวา่ 50 cm  SL (ชวลิต และสมศกัดิv , 2536) หนวดที%ขากรรไกรบน (maxillary  barbel)  มีลกัษณะเป็นเส้นแบน 

ขนาดเล็กและสั� นมาก มีความยาวไม่ถึงครึ% งหนึ% งของเส้นผ่าศูนยก์ลางตา ส่วนหนวดที%ขากรรไกรล่าง (mandibulary  
barbel) มีสีขาวและขนาดสั�นกวา่หนวดที%ขากรรไกรบน (วนัเพญ็, 2527) จุดเริ%มตน้ของครีบหลงัอยูล่ ํ� าหนา้จุดเริ%มตน้
ของครีบทอ้ง ครีบหลงัมีกา้นครีบแขง็อยู ่ 2  อนั กา้นครีบแข็งอนัหลงัไม่มีเงี%ยงแข็ง (pungent  spine)  และไม่หยกัเป็น
ฟันเลื%อย กา้นครีบอ่อนแตกเป็นแขนงมี  7  กา้น กา้นครีบอกอยูค่่อนขา้งตํ%า ประกอบดว้ยกา้นครีบแข็งใหญ่  1  อนั  ซึ% ง
ปลายโคง้งอไดไ้ม่แขง็เป็นเงี%ยงหรือหยกัเป็นฟันเลื%อย กา้นครีบอ่อนมี  10  อนั ความยาวของครีบอกยาวเท่าหรือเกือบ
เท่ากบัความยาวของครีบหลงั คือมีความยาวประมาณครึ% งหนึ%งของความยาวหวั ครีบทอ้งมีกา้นครีบแข็งซึ% งโคง้งอได ้ 

1  อนั  และกา้นครีบอ่อน  7  อนั  ครีบกน้ยาว ประกอบดว้ยกา้นครีบแข็งซึ% งโคง้งอได ้ 5   อนั  กา้นครีบอ่อน  30  อนั 

แพนหางบนและล่างมีขนาดเท่ากนั (ธีรพนัธ์, 2511) 
ถิ%นที%อยู่อาศยั   ปลาบึกอาศยัอยู่ในลาํนํ� าโขงตอนที%กั�นพรมแดนไทยโดยตลอด คือนบัตั�งแต่อาํเภอเชียงแสนจงัหวดั
เชียงรายลงไปถึงอาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี กล่าวกนัวา่ แหล่งนํ� าที%ปลาบึกอาศยัอยูชุ่กชุมมากที%สุดนั�นอยู่
ในเขตทอ้งที%จงัหวดัหนองคาย ที% “วงัปลาบึก หรืออ่างปลาบึก” บา้นผาตั�งอาํเภอศรีเชียงใหม่ ซึ% งเป็นที%อยูข่องปลาบึก
มาแต่ดึกดาํบรรพ ์ในสมยัเมื%อ 40 ปีก่อน เฉพาะที%วงัปลาบึกเคยจบัปลาบึกไดไ้ม่ต ํ%ากวา่ปีละ 40 – 50 ตวั (โสม, 2510) 
ส่วนปลาบึกที%จบัไดที้%จงัหวดัเชียงรายนั�น ชาวประมงเชื%อวา่เป็นปลาที%อพยพยา้ยถิ%นมาจากวงัปลาบึกที%หลวงพระบาง 
(ธีรพนัธ์, 2526) จากการศึกษาลักษณะของปลา ซี% เหงือก กระเพาะ ลําไส้ และการที%ปลาบึกไม่มีฟันทั� งที%บน
ขากรรไกรและที%เพดานปากช่วยใหส้รุปไดว้า่ปลาบึกเป็นปลาที%กินพืชเป็นอาหาร และเนื%องจากลกัษณะปากของปลา
บึกเป็นแบบกดัทิ�ง( grazing ) และการที%ไม่มีฟันจึงเชื%อวา่พืชนํ� าที%เป็นอาหารของปลาบึกคงไดแ้ก่ พืชนํ� าชั�นตํ%าที%อ่อน
นุ่มจาํพวกสาหร่ายเส้น(filamentous algae) ชนิดต่างๆหรือตะไคร่นํ� าที%ขึ�นอยู่ตามกอ้นหิน โขดหินใตน้ํ� า รวมทั�งที%
เกาะติดอยูก่บัพืชชั�นสูงชนิดอื%นๆ หรือวสัดุต่างๆที%อยูใ่นนํ�า (ธีรพนัธ์, 2511) 
 

ขนาดและเพศของปลาบึก 
ปลาบึกที%ชาวประมงบา้นหาดไคร้เคยจบัได ้มีขนาดตั�งแต่ 7 – 12 กาํ มีนํ� าหนกัประมาณ 140 – 300 กก.  

ความแตกต่างระหวา่งเพศของปลาบึกนั�น สังเกตไดว้า่ปลาตวัผูจ้ะมีหวัใหญ่ป้านทู่ มีครีบหูหนา ครีบหางใหญ่ ลาํตวั
เพรียวยาว ส่วนปลาบึกตวัเมียจะมีหวัมนกลม ครีบหูบาง ครีบหางเล็ก ช่วงทอ้งอูมใหญ่ 



 

 

 

ฤดูผสมพนัธ์ุ 
จากความสําเร็จของการผสมเทียมปลาบึกจากลาํนํ� าโขง ทาํให้เชื%อมั%นได้ว่า ปลาบึกมีฤดูผสมพนัธ์ุใน

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายนของทุกปี การที%จบัปลาบึกที%มีไข่แก่และนํ� าเชื�อสมบูรณ์ไดที้%บา้นหาดไคร้แสดง
วา่ปลาบึกไดเ้ดินทางมาใกลบ้ริเวณแหล่งวางไข่ที%จะผสมพนัธ์ุในธรรมชาติมากแลว้ จากประสบการณ์ของลุงส้อ  จิ
นะราช บอกวา่เคยเห็นปลาบึกผสมพนัธ์ุกนับริเวณที%นํ�ายอนไหลลงสู่ลาํนํ� าโขง เมื%อกวา่ 30 ปีมาแลว้ บริเวณที%วา่นี� อยู่
ห่างจากอาํเภอเชียงของขึ�นไปทางเหนือนํ� า ประมาณ 20 กม. บริเวณนี� เต็มไปดว้ยโขดหินกลางนํ� าระเกะระกะทั%วไป 
บริเวณที%น่าจะเป็นแหล่งวางไข่นี�  สองฝั%งแม่นํ� าโขงทั�งทางฝั%งไทยและฝั%งลาวเวา้ลึกเขา้ไปจนทาํให้มีลกัษณะเป็นอ่าว
ใหญ่ คลา้ยกบัอ่างปลาบึกที%จงัหวดัหนองคาย บริเวณกึ%งกลางของขอบอ่างทั�งทางฝั%งไทยและฝั%งลาวมีลาํห้วยไหลลงสู่
ลาํนํ�าโขงเหนือบริเวณนี� ขึ�นไปอีกประมาณ 200 – 300 เมตร มีลาํนํ�ายอนไหลออกสู่ลาํนํ�าโขงจากฝั%งลาวและตรงกลาง
ลาํนํ�าโขงที%นํ�ายอนบรรจบกบัลาํนํ�าโขงมีโขดหินขนาดใหญ่ขวางกั�นกระแสนํ� าของลาํนํ� ายอนทาํให้กระแสนํ� าบริเวณ
นั�นปั%นป่วน และหมุนวนเขา้สู่อ่างยกัษ์ใบนั�น เชื%อว่าพื�นทอ้งนํ� าของแม่นํ� าโขงช่วงนั�นประกอบดว้ยกอ้นหินขนาด
ต่างๆ หรืออาจเป็นหินดาน บริเวณตอนทา้ยของอ่าวดงักล่าวมีแนวโขดหินใหญ่น้อยเกิดขึ� นขวางกั�นลาํนํ� าโขง
ประมาณระยะทางจากบา้นเมืองกาญจน์ถึงบา้นนํ� ายอน มีกลุ่มโขดหินที%ประกอบกนัเป็นเกาะแก่งกลางลาํนํ� าโขงไม่
นอ้ยกวา่ 10 แห่ง ลุงส้อเล่าวา่ปลาบึกผสมพนัธ์ุกนัที%บริเวณอ่างนํ�าแห่งนี� ในตอนเชา้ตรู่ ขณะที%ผสมพนัธ์ุกนัปลาบึกตวั
เมียจะลอยตวัขึ�นสู่ผิวนํ� าแลว้จะตะแคงตวัหงายทอ้งขึ�นปลาบึกตวัผูจ้ะลอยตามขึ�นมาสู่ผิวนํ� าคอยหาจงัหวะเสือกตวั
ขึ�นทบัปลาตวัเมีย แลว้จะจมลงพร้อมกนัหายไปสักพกัใหญ่ปลาทั�งคู่ก็จะลอยขึ�นมาใหม่แลว้ทาํอยา่งเดิมจนจมลงไป
อีกเป็นอยูอ่ยา่งนี�หลายครั� งหลายหนจนไม่โผล่ขึ�นมาให้เห็นอีก จากการสันนิษฐานเขา้ใจวา่การที%ปลาตวัเมียลอยตวั
ขึ�นสู่ผวินํ�าแลว้หงายทอ้งขึ�นรอใหต้วัผูเ้สือกตวัขึ�นทบันั�น เป็นการรีดไข่ผสมพนัธ์ุกนัโดยธรรมชาติ คืออาศยันํ� าหนกั
ของปลาตวัผูไ้ปกดทอ้งปลาตวัเมียเพื%อให้ไข่ไหลออกมาขณะที%จมลงสู่เบื�องล่างปลาบึกตวัผูก้็จะปล่อยนํ� าเชื�อออกมา
ผสมกบัไข่ จะทาํซํ� าแลว้ซํ� าอีกจนกวา่ไข่จะหมดทอ้ง จากการตรวจสอบทอ้งของปลาตวัผูพ้บวา่ที%ทอ้งปลาตวัผูต้อน
ส่วนหนา้ของช่องเพศจะนูนเป็นสันขึ�นมาเห็นไดช้ดัเจนมีลกัษณะคลา้ยสันจมูกมีส่วนที%ยื%นออกมามากที%สุดอยูติ่ดกบั
ช่องเพศ อาจเป็นไดว้า่อวยัวะดงักล่าวนี�ปลาบึกตวัผูใ้ชส้าํหรับเกาะเกี%ยว ติดกบัช่องเพศของปลาตวัเมียขณะผสมพนัธ์ุ  
เพื%อป้องกนัการลื%นไถล ขณะที%ปลาตวัผูท้บัปลาตวัเมียจมลงเบื�องล่าง ช่วยใหก้ารผสมพนัธ์ุมีประสิทธิภาพยิ%งขึ�น 
 

สมการความสัมพนัธ์ระหว่างรอบอกกบันํ0าหนักตัวปลา 
ขอ้มูลของรอบอก ( R )  และนํ�าหนกั  ( W )  ที%เก็บไวม้าหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัโดยใชสู้ตรตามวิธีการ

ของ  LAGLER  ( 1970 ) ดงันี�  
                                       W   =                              a (Rb)     ซึ% งคาํนวณ 
                             Log  W   =    a +  b   log    R 
                             โดย  W   =    นํ�าหนกัปลาเป็นกรัม 



 

 

 

                                        R   =                               ความยาวรอบอกเป็นเซนติเมตร 
                            a  และ  b   =                         ค่าคงที% 

ซึ% งทาํใหไ้ดส้มการดงันี�  
สมการความสัมพนัธ์ระหวา่งรอบอก  ( R )  กบันํ�าหนกั  ( W )   ปลาบึกเพศเมียเป็นดงันี�  

                             Log    W  =  - 1.760  +   1.859   log R 
                                         R2  =  0.68 
                                         n  =  30 
                                        P =  <  0.01 
 

สมการความสัมพนัธ์ระหวา่งรอบอก ( R )   กบันํ�าหนกั  ( W )  ปลาบึกเพศผูเ้ป็นดงันี�  
                            Log    W  =   -1.741  +   1.847   log  R 
                                        R2  =  0.73 
          n  =  17 
        P  =  <  0.01 

ซึ% งสมการดงักล่าวค่อนขา้งมีความแม่นยาํสูงจากการปฏิบติัที%ผ่านมา พบว่าความผิดพลาดเมื%อเทียบกบั
นํ� าหนกัจริงไม่เกิน  10 เปอร์เซ็นต์ โดยการวดัรอบอกนั�น  จะวดับริเวณเหนือฐานครีบหลงัประมาณ 5  เซนติเมตร 
และส่วนใหญ่ความผิดพลาดมกัจะเกิดกบัการวดัรอบอก เช่นอาจวดัขณะที%ปลานอนติดกบัพื�นทอ้งนํ� าหรือวดัผิดจุด
ดงัที%กล่าวถึงขา้งตน้ ซึ% งสมการความสัมพนัธ์ดงักล่าวไดช่้วยให้นกัวิชาการผูป้ฏิบติังานใช้คาํนวณนํ� าหนกัปลาได้
ค่อนขา้งแม่นยาํ โดยไม่ตอ้งชั%งนํ� าหนกัปลาก่อนฉีดกระตุน้  ทาํให้ปลาบึกไม่เครียด และบอบชํ� าระหว่างการชั%ง
นํ�าหนกั ซึ% งเป็นเทคนิคอีกอยา่งหนึ%ง ซึ% งจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ ทาํใหก้ารกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนประสบผลสาํเร็จ   
 

การฉีดฮอร์โมนปลาบึกจากพ่อแม่พนัธ์ุธรรมชาติ(แม่นํ0าโขง) 
ฉีดฮอร์โมนโดยต่อมใตส้มองของปลาเกล็ดเงินในอตัรา 0.4 โดส ( dose )  ให้แม่ปลาเป็นครั� งแรก เวลา 

14.15 น. หลงัจากนั�นอีก 8 ชั%วโมง ก็ฉีดฮอร์โมนเข็มที% 2 ให้แก่แม่ปลาในอตัรา 1.4 โดส  และฉีดฮอร์โมนในอตัรา 
0.5 โดส เมื%อเวลา 22.15 น. วนัรุ่งขึ�นเวลา 05.00 น. ตรวจทอ้งและอวยัวะเพศของแม่ปลา ปรากฏวา่ยงัไม่พร้อม เวลา 
07.00 น. ตรวจทอ้ง และดูดไข่จากแม่ปลาออกมาตรวจดูสภาพความสุกแก่ของไข่ ปรากฏว่าไข่ยงัไม่พฒันามาก
พอที%จะรีดได ้จึงทาํการฉีดฮอร์โมนเพิ%มเติมอีกโดยใชฮ้อร์โมนในอตัราความเขม้ขน้ 0.5 โดส ผสมกบั CG. 2500 IU 
ฉีดให้แก่แม่ปลา เวลา 09.30 น. ของวนัที% 6 พฤษภาคม 2526 แลว้คอยตรวจทอ้งและอวยัวะเพศแม่ปลาทุกๆครึ% ง
ชั%วโมง  เวลา 13.30 น. หลงัจากตรวจอีกครั� งหนึ%งแลว้ ไข่น่าจะรีดไดจึ้งนาํแม่ปลาที%ร้อยเหงือก และใชไ้มไ้ผม่ดัทาบ
ไวก้บัโคนหางมาเกี%ยวขอรอกที%ห้อยอยูบ่นขาหย ั%ง 3 ขา สูงประมาณ 2.5 เมตร ชกัรอกแม่ปลาขึ�นให้ส่วนหางห้อยลง



 

 

 

มาในแนวเฉลียง เพื%อทาํการรีดไข่ในขณะเดียวกนัก็มีเจา้หนา้ที%อีกชุดหนึ%งคอยดูแลพ่อปลา และคอยดูดนํ� าเชื�อโดยใช้
สายยางเล็กๆ เพื%อจะไดผ้สมกบัไข่ไดใ้นทนัทีที%ตอ้งการ การรีดไข่ครั� งแรกไม่สะดวกเลย ไดไ้ข่เพียง 200 – 300 ฟอง 
เท่านั�น รีบผสมนํ� าเชื�อ ล้างนํ� าแลว้คนอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัก็รีบปลดแม่ปลาลงพกัไวก้ลางแม่นํ� าโขงที%มี
กระแสนํ�าไหลเชี%ยวป้องกนัไม่ใหแ้ม่ปลาตาย ใชเ้ชือกฟางมดัเป็นกระจุกจุ่มลงในอ่างผสมไข่ ไข่ปลาบึกก็เกาะติดกบั
เชือกฟางเหล่านั�น แลว้นาํไปฟักไวใ้นกระชงัไนล่อนตาถี% ที%ผกูกบัแพไมไ้ผ ่ใชอ้วนตาถี%คลุมกระชงัไข่ไวเ้พื%อป้องกนั
มิใหไ้ข่ถูกทาํลายโดยแสงแดด พกัปลาไวใ้นแม่นํ� าโขงครึ% งชั%วโมงแลว้ก็นาํมารีดไข่โดยวิธีเดิมอีก ชกัรอกให้แม่ปลา
ลอยสูงขึ�นกวา่เดิมประมาณ 1 ฟุต ให้ช่องเพศลอยพน้เหนือผิวนํ� า จึงไดไ้ข่ประมาณ 1 ลิตร ไข่ดีน่าพอใจไข่รูปทรง
กลมเกือบสมํ%าเสมอกนัผิวเต่งตึงเป็นมนั มีสีเหลืองสด ไม่เหลวหรือขน้จนเกินไป แต่มีปัญหาวา่ดูดนํ� าเชื�อไดน้อ้ยไป 
เมื%อพกัแม่ปลาไวค้รึ% งชั%วโมงก็นํามารีดเป็นครั� งที% 3 ได้ไข่ที%ปริมาณและคุณภาพดีแต่ปริมาณนํ� าเชื�อไม่เพียงพอ
เหมือนกบัครั� งที% 2 หลงัจากพกัแม่ปลาไว ้45 นาที จึงนาํมารีดเป็นครั� งที% 4 ครั� งนี�ลากเอาปลาตวัผูขึ้�นมาเอาหวัเกยฝั%ง
ใหสู้งกวา่ระดบัหาง ครั� งนี�ไดไ้ข่ดีเช่นเดิมและไดน้ํ�าเชื�อตวัผูที้%ไหลพุง่ออกมาเองอยา่งเหลือเฟือ แต่พวงไข่เกิดหมดจึง
ตอ้งฉีกผา้ขาวมา้มาใชแ้ทน เมื%อพกัแม่ปลาไวเ้ป็นเวลา 1 ชั%วโมง จึงนาํขึ�นมารีดไข่เป็นครั� ง ที% 5 ซึ% งเป็นครั� งสุดทา้ย ก็
ไดไ้ข่ดีและมีนํ� าเชื�อตวัผูอ้ย่างเหลือเฟือ ไข่ที%ผสมแลว้นาํไปฟักไวใ้นกระชังไนล่อนขนาด 2 x 4 เมตร จาํนวน 5 
กระชงั ลอยไวใ้นแม่นํ� าโขง ใชอ้วนคลุมไวป้้องกนัแสงแดด ใชเ้ครื%องปั�มออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา จดัเวรนอนเฝ้าดู
อยา่งใกลชิ้ด 
  

การเพาะพนัธ์ุปลาบึกจากพ่อแม่พนัธ์ุที"เลี0ยงในบ่อดิน 
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ� าจืดพะเยา ประสบความสําเร็จในการเพาะปลาบึกโดยใช้พ่อแม่พนัธ์ุจาก

แม่นํ�าโขง ในปี  2526  จากนั�นไดท้าํการศึกษาวจิยัปลาบึกรุ่นลูก ( F1 ) โดยเลี�ยงในบ่อดินเพื%อให้เป็นพ่อแม่พนัธ์ุ  จน
มีความสมบูรณ์เพศ นํามาเป็นพ่อแม่พนัธ์ุได้เป็นครั� งแรกในปี  2543 ได้ทาํการทดลองเพาะพนัธ์ุซึ% งประสบ
ความสําเร็จในระดบัหนึ%ง ในครั� งนั�นสามารถรีดไข่จากทอ้งแม่ปลาบึกไดป้ระมาณ 100 กรัม สําหรับพ่อปลาบึกรีด
นํ�าเชื�อไดป้ริมาณมาก แต่ไข่ปลาที%ไดรั้บการผสมจากนํ�าเชื�อพฒันาไปไดร้ะดบัหนึ%งเท่านั�น และไม่สามารถพฒันาเป็น
ตวัปลาได ้ จากแนวทางในการเพาะปลาบึกในคราวนั�น ทาํให้ประสบความสําเร็จในปี 2544  โดยสามารถเพาะพนัธ์ุ
ปลาบึกไดจ้าํนวน 3  ครั� ง ครั� งแรกวนัที%  14  มิถุนายน  2544  แม่ปลามีนํ�าหนกั 54  กก. และพอ่ปลามีนํ�าหนกั  41  กก. 
ไดป้ลาบึกรุ่นแรกจาํนวน  9  ตวั ขณะนี� เหลือรอดเพียง  1  ตวั  ถือวา่เป็นปลาบึกตวัแรกที%เพาะพนัธ์ุไดส้ําเร็จ เป็น รุ่น
หลาน ( F2 ) ใชร้ะยะเวลารอคอยนานถึง 18 ปี การเพาะพนัธ์ุครั� งที% 2  วนัที% 18  มิถุนายน  2544  แม่ปลาบึกมีนํ� าหนกั 
54 กก. พอ่ปลานํ�าหนกั 60 กก.  รีดไข่จากแม่ปลาไดไ้ข่นํ�าหนกั  1,200  กรัม  นํ�าหนกัไข่ 1  กรัม นบัได ้ 656 ฟอง  ได้
ไข่ปลา 787,200 ฟอง ไข่ไดรั้บการผสม 558,940 ฟอง (71.0 %)  ไดลู้กปลาบึก  441,176  ฟอง (อตัรารอด  56.04 %) 
เมื%อลูกปลามีอาย ุ 3  วนั เหลือลูกปลาจาํนวน 330,250 ตวั  



 

 

 

(41.95 %)  การเพาะพนัธ์ุครั� งที% 3  เมื%อวนัที%   9   กรกฎาคม  2544  แม่ปลามีนํ� าหนกั  47  กก.  พ่อปลานํ� าหนกั   40 
กก.  เพาะพนัธ์ุและรีดไข่ได ้ 743 กรัม  นํ�าหนกัไข่ 1  กรัม  นบัได ้ 506  ฟอง  ไดไ้ข่ปลา  375,958  ฟอง  ไข่ไดรั้บการ
ผสม  242,004  ฟอง  (64.37 %) เมื%อลูกปลามีอาย ุ 3  วนั  เหลือลูกปลาจาํนวน  70,000  ฟอง (18.62 %)  ขณะนี� เหลือ
ลูกปลาจากการเพาะพนัธ์ุครั� งที% 2  จาํนวน  60,000 ตวั  และเหลือจากการเพาะพนัธ์ุครั� งที% 3  จาํนวน 10,000 ตวั  ลูก
ปลามีขนาด  5 – 7  นิ�ว  และกรมประมงไดส้ั%งการให้กระจาย ลูกปลาไปทั�ง 4 ภาค ทั%วประเทศ  เพื%อปล่อยแหล่งนํ� า
และจาํหน่ายใหป้ระชาชนนาํไปเลี�ยง  กรมประมงไดส่้งปลาชุดนี�ไปเลี�ยงยงัสถานีประมงทุกแห่งทั%งประเทศ  แห่งละ 
50 ตวั และศูนยพ์ฒันาประมงนํ�าจืด แห่งละ  100  ตวั เพื%อเลี�ยงใหเ้ป็นพอ่แม่พนัธ์ุในรุ่นต่อไป 
 

การเลี0ยงพ่อแม่พนัธ์ุปลาบึก 
การเลี�ยงปลาบึกเป็นพอ่แม่พนัธ์ุเริ%มดาํเนินการมาตั�งแต่ปี 2537  โดยในขณะนั�นกองประมงนํ� าจืด ไดข้อให้

ศูนยพ์ฒันาประมงนํ� าจืดเชียงใหม่ ส่งปลาบึกที%มีนํ� าหนักเฉลี%ยตวัละ 30 กก. มีความยาว 72 – 110 เซนติเมตร  ให้
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ� าจืดพะเยา  จาํนวน  30  ตวั นอกจากปลาบึกที%ไดรั้บจากจงัหวดัเชียงใหม่แลว้  ภายใน
ศูนยฯ์ พะเยายงัมีปลาบึกอีกส่วนหนึ% งเลี� ยงไวใ้นบ่อดิน ซึ% งเคยเป็นแม่นํ� าอิงเดิม ( อิงหลง ) จาํนวนประมาณ 20 ตวั 
โดยปลาบึกทั�งหมดเป็นปลาบึกรุ่นลูก ( F1 ) ที%เพาะพนัธ์ุไดจ้ากแม่นํ� าโขง เมื%อปี 2527 – 2528  แผนการเลี�ยงปลาบึก
เป็นพอ่แม่พนัธ์ุเริ%มจากการเตรียมบ่อขนาด 2 ไร่ จาํนวน 2 บ่อ โดยการลา้งบ่อ ตากบ่อให้แห้ง สูบนํ� าเขา้บ่อให้มีความ
ลึกของนํ� าไม่นอ้ยกวา่  120  เซนติเมตร นาํพ่อแม่พนัธ์ุปลาที%คดัเลือกแลว้วา่มีความสมบูรณ์และแข็งแรง จาํนวน 25  
ตวั มาชั%งนํ�าหนกัและวดัขนาดความยาว แลว้มาติดเครื%องหมายประจาํตวั ปล่อยลงเลี�ยงบ่อละ 12 – 13  ตวั การเตรียม
บ่อเริ%มตั�งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคม 2543 และเมื%อเดือนธนัวาคม 2543  ถึงเดือนมีนาคม 2544 ซึ% งเป็นเวลาก่อน
ถึงฤดูปลาวางไข่  6  เดือน ทาํการเปลี%ยนถ่ายนํ� าร้อยละ 30  สองสัปดาห์ต่อครั� ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม 2544 ทาํการเปลี%ยนถ่ายนํ�าร้อยละ 50   สัปดาห์ละครั� ง การใหอ้าหารใชอ้าหารผสมเองสูตร สปช. 12 เสริม
วติามิน ร้อยละ 2  ของนํ�าหนกัตวั  

ตารางอาหารผสมเองสูตร สปช. 12  โปรตีนไม่ตํ%ากวา่  32  เปอร์เซ็นต ์

    วสัดุอาหาร นํ�าหนกั ( กิโลกรัม ) 
ปลาป่น 
กากถั%วเหลือง 
รําละเอียด 
ปลายขา้ว 
นํ�ามนัตบัปลา 
วติามินและแร่ธาตุ 

56 
12 
12 
15 
4 
1 

                       รวม 100 



 

 

 

การเพาะพนัธ์ุปลาบึก 
1.การคดัแม่พนัธ์ุ    คดัเลือกแม่พนัธ์ุโดยดูจากลกัษณะภายนอก  มีลกัษณะทอ้งอูม  ช่องเพศเต่ง มีสีชมพ ู

และใช้สายยางดูดไข่ออกมาตรวจสอบตาํแหน่ง  germinal  vesicle   โดยมองผ่านกลอ้งจุลทรรศน์  ( stereo   
microscope ) ขนาดกาํลงัขยาย  64  เท่า แม่ปลาที%จะนาํมาผสมเทียมจะมีไข่ที%พฒันาถึงขั�นที%germinal  vescicle  
เคลื%อนที%ไปติดผนงัไข่ไม่ต ํ%ากวา่ร้อยละ 80 ( LAM , 1982 ) 

การคดัพอ่พนัธ์ุ     คดัเลือกพอ่พนัธ์ุที%มีความสมบูรณ์  โดยใชมื้อกดและรีดที%ทอ้งบริเวณเหนือช่องเพศจะมี
นํ� าเชื�อสีขาวไหลผ่านช่องเพศออกมา นาํพ่อแม่พนัธุที%คดัเลือกแลว้ มาใส่ไวใ้นผา้ใบที%กางขึงไวใ้นบ่อซิเมนต ์ขนาด 
30 ตนั โดยเปิดนํ�าไหลผา่นตลอดเวลา  เพื%อรอการฉีดฮอร์โมน 

2.การผสมเทียม   
ทาํการผสมเทียมแบบแห้ง ( dry  method  )  หลงัจากฉีดฮอร์โมนครั� งที% 2 แลว้  13.5 – 16  ชั%วโมง หรือ

หลงัจากฉีดฮอร์โมนครั� งที% 3  แลว้ 3.5 – 8  ชั%วโมงนาํแม่ปลามาตรวจสอบโดยรีดบริเวณทอ้งเหนือช่องเพศ  ถา้มีไข่
ไหลออกมาให้เช็ดตวัปลาให้แห้ง จากนั�นรีดไข่ลงในกะละมงัก้นเรียบ ประมาณ 3-5 ครั� ง แต่ละครั� งเวน้ระยะ
ประมาณ 15 – 20 นาที ภายหลงัจากที%รีดไข่ปลาแลว้แต่ละครั� งนาํปลาเพศผูม้ารีดนํ� าเชื�อผสมกบัไข่ปลา แลว้ใชข้นไก่
ที%สะอาดคนไข่และนํ�าเชื�อผสมกนัประมาณ  30  วินาที  เติมนํ� าสะอาดลงในกะละมงัประมาณ 25 % ของปริมาตรไข่ 
คนต่ออีกประมาณ  3  นาที รินนํ�าทิ�งแลว้จึงเติมนํ�าสะอาดพอท่วมไข่ ลา้งไข่ใหส้ะอาดอีก 3  ครั� ง 

ความดกของไข่  
ไข่ปลาบึกเป็นไข่เมด็กลม สีเหลืองอ่อน มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1.7 มิลลิเมตร ไข่เป็นไข่ติด (adhesive 

egg) แม่ปลาบึกที%จบัไดเ้มื%อปี 2524 มีขนาดความยาวลาํตวั 2.28 เมตร หนกั 178 กิโลกรัม มีรังไข่หนกั 13.5 กิโลกรัม 
และนํ�าหนกัไข่ 1 กิโลกรัม พบวา่มีจาํนวนไข่อยูป่ระมาณ 800,000 ฟอง (เสน่ห์ และภาณุ, 2540) ค่าความสมบูรณ์ของ
รังไข่และอณัฑะ gonadosomatic  index (GSI) ปลาบึกเพศเมียและเพศผูที้%อยูใ่นวยัเจริญพนัธ์ุจากแม่นํ� าโขงขนาด 190 
และ 142 กิโลกรัม  มีค่า GSI 8.7 % และ 6.3 % ตามลาํดบั (กฤษณ์ , 2536)  
 

การเพาะพนัธ์ุปลาบึก ปี พ.ศ. 2551  
คดัแม่ปลาที%มีลกัษณะฟองไข่สมํ%าเสมอ  นํ� าหนกั  48  กิโลกรัม  ฉีดกระตุน้ดว้ย HCG  500 IU/Kg ทิ�ง

ระยะห่าง 24  ชั%วโมง ฉีดฮอร์โมนเข็มที% 1 โดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ LHRHa  10  µg/Kg  ร่วมกบัDomperidone  10  
mg/Kg  ทิ�งระยะห่าง  8  ชั%วโมง ฉีดฮอร์โมนเข็มที% 2 โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa  20  µg/Kg  ร่วมกบั
Domperidone  10  mg/Kg  ส่วนปลาเพศผูฉี้ดเพียงเข็มเดียวพร้อมฉีดแม่ปลาเข็มที% 2  โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
LHRHa  10  µg/Kg  ร่วมกบัDomperidone  10  mg/Kg  ทิ�งระยะห่าง  6  ชั%วโมง ตรวจสอบแม่ปลาปรากฏวา่สามารถ
รีดไข่ได ้ลกัษณะไข่มีสีเหลืองไม่ขน้และไม่เหลวจนเกินไป นํ� าหนกัประมาณ  700  กรัม เมื%อปลารีดนํ� าเชื�อปลาเพศผู ้
ปรากฏวา่นํ� าเชื�อมีนอ้ยและมีเลือดปนออกมาเมื%อนาํไข่ผสมกบันํ� าเชื�อแลว้คนเบาๆให้เขา้กนัเติมนํ� าสะอาดคนให้ทั%ว



 

 

 

หลงัจากนั�นใส่นํ� าโคลนตีแรงๆเพื%อป้องกนัไม่ให้ไข่เกาะกนัเป็นกอ้นล้างนํ� าสะอาดนาํไปฟักในกรวยฟักครั� งนี� ไข่
ไดรั้บการผสมประมาณ 40%               
 

การอนุบาลลูกปลา  
เมื%อลูกปลาอายุ  3-5  วนั  อนุบาลในถงัไฟเบอร์กลาสโดยให้ไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร จาํนวน  3  ครั� ง/

วนั  เมื%อลูกปลาอายุ  6  วนั  ลาํเลียงลูกปลาไปอนุบาลต่อในบ่อดิน ให้อาหารจาํนวน  3  ครั� ง/วนั  โดยใชรํ้าละเอียด
ผสมปลาป่นและไข่ตุ๋น เมื%อลูกไดข้นาด  1  นิ�ว เริ%มให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป (ไฮเกรด)  อนุบาลจนลูกปลาไดข้นาด  
2-3  นิ�ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพประกอบการเพาะพนัธ์ุปลาบึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวประมงเตรียมมองไหลเพื%อจบัปลาบึก 

การลาํเลียงปลาบึก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลาํเลียงปลาบึก 

ตรวจดูสภาพความสุกของไข ่

ลาํเลียงแม่พนัธ์ุปลาบึกเพื%อทาํการรีดไข ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมรีดไข่แม่พนัธ์ุปลาบึก 

นาํไข่ที%ผสมนํ� าเชื�อมาพกัไวใ้นกระชงั 



 

 

 

การเพาะพนัธ์ุปลาบึกจากพ่อแม่พนัธ์ุที"เลี0ยงในบ่อดนิ 
โดย ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงนํ�าจืดเชียงใหม่  

 

1. ประวตัิการเพาะพนัธ์ุ 
 ปลาบึก (Mekong Giant Catfish) มีชื%อวิทยาศาสตร์ Pangasianodon gigas (Chevey, 1930) เป็นปลาไม่มี
เกล็ดที%มีขนาดใหญ่ที%สุดในโลกปลาบึกจดัเป็นปลาที%อยูใ่นกลุ่มสัตวห์ายากและใกลจ้ะสูญพนัธ์ุในธรรมชาติจะพบ
แพร่กระจายเฉพาะในแม่นํ�าโขง และสาขาเท่านั�น กรมประมงสามารถเพาะพนัธ์ุปลาบึกไดส้ําเร็จครั� งแรกเมื%อปี 2526  
แต่ไดลู้กปลาไม่มากนกั  ต่อมาในปี 2527 ไดด้าํเนินการเพาะพนัธ์ุอีกครั� ง  ซึ% งครั� งนี� ไดลู้กปลาจาํนวนมาก ลูกปลาที%
ไดจ้ากการเพาะพนัธ์ุครั� งนี� ไดส่้งไปทดลองเลี� ยงในบ่อดินตามสถานีประมงทั%วประเทศ รวมทั�งที%ศูนยพ์ฒันาประมง
นํ�าจืดเชียงใหม่ จาํนวน 90 ตวั ศูนยฯ์ ซึ% งไดท้าํการเลี� ยงปลาเหล่านี�  เพื%อศึกษาอตัราการเจริญเติบโต และลกัษณะทาง
ชีววิทยาอื%น ๆ จนกระทั%งในปี 2536 กองประมงนํ� าจืดได้สั%งการให้แบ่งปลาไปเลี� ยงที%สถานีประมงนํ� าจืดพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ดงันั�นที%ศูนยฯ์ จึงเหลือปลาอยู ่30 ตวั และไดเ้ลี�ยงไวใ้นบ่อขนาด 2,400 ตารางเมตร 3 บ่อ โดยปล่อยบ่อ
ละ 10 ตวั ใหอ้าหารผสมโปรตีน 20, 20 และ 30 % ตามลาํดบั จนกระทั%งปี 2540 ศูนยฯ์ ไดรั้บงบประมาณวิจยัต่อจาก
กองประมงนํ� าจืด จึงไดป้รับปรุงสูตรอาหารใหม่โดยให้มีปริมาณโปรตีนในอาหารเพิ%มขึ�น (35 %) แต่ให้อาหาร
นอ้ยลง (0.5 % ของนํ� าหนกัตวัต่อวนั)และทาํการตรวจเช็คไข่และนํ� าเชื�อทุก 3 เดือน จนถึงปี 2543 พ่อแม่พนัธ์ุปลาที%
เลี� ยงไวใ้นบ่อดินโดยใช้อาหารผสมโปรตีนระหว่าง 20–35 % พบว่า เมื%อปลาอายุ 16 ปี จะเริ%มสร้างไข่ ซึ% งจากการ
ตรวจเช็คเมื%อวนัที% 1 มิถุนายน 2543 พบวา่ ปลามีนํ� าหนกัระหวา่ง 55–80 กิโลกรัม พบปลาเพศเมียมีไข่แก่ จาํนวน  4  
ตวั แต่ไม่พบวา่มีนํ� าเชื�อเลย  ต่อมาวนัที% 5 มิถุนายน 2543 ไดต้รวจภายในปลาโดยใช้เครื%องมืออลัตราซาวด์ (Ultra-
sound)  (ภาพที%  1)  ที%ไดรั้บความอนุเคราะห์จากคณะนายแพทย ์ โรงพยาบาลสันทราย  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  นาํ

เครื%องมือมาตรวจเช็คที%ศูนยฯ์  ผลการตรวจอลัตราซาวด์  ไม่ทราบผล
ที%ชัดเจน  เนื%องจากปลาที%นาํไปตรวจพิสูจน์เป็นปลาเพศเมียแต่ไข่
อ่อน    ต่อมาเมื%อวนัที%  20  มิถุนายน  2543  ได้รับปลาเพศผูข้นาด
นํ�าหนกั  35  กิโลกรัม มาจากสถานีประมงนํ�าจืดจงัหวดัพะเยา เพื%อใช้
ในการผสมพนัธ์ุแต่เนื%องจากปลาเพศเมียที%จบัมาตรวจเช็คแลว้ทิ�งไว้
นานกว่า  15  วนั  ทาํให้ปลาเกิดอาการเครียดเมื%อฉีดฮอร์โมนเขา้ไป

กระตุน้  ร่างกายไม่ตอบสนองกบัฮอร์โมนที%ฉีดเขา้ไป และมีบางตวัไข่
สุกเกินไป (over ripe)  ทาํให้การเพาะพนัธ์ุปลาบึกในปี  2543 ไม่
ประสบผลสําเร็จ ดงันั�นจึงไดว้างแผนดาํเนินการเพาะพนัธ์ุใหม่ในปี  

2544  และก็ประสบผลสาํเร็จในการเพาะพนัธ์ุไดลู้กปลาที%เกิดจากพอ่แม่พนัธ์ุที%เลี�ยงในบ่อดินเป็นครั� งแรก 
 

ภาพที"  1   การใช้เครื"องมืออัลตราซาวด์ 
                 ตรวจเพศปลาบึก 



 

 

 

2. อนุกรมวธิานและลกัษณะทางชีววทิยา 
ปลาบึก (Maekong Giant catfish, Pangasius gigas (Chevey 1930)  จดัเป็นสัตวน์ํ� าในกลุ่มหายากและใกล้

สูญพนัธ์ุ (endangered species) เป็นปลาไม่มีเกล็ด (catfish) ที%ใหญ่ที%สุดในโลก (สนิทและเสน่ห์, 2534) ตาม
ธรรมชาติจะพบแพร่กระจายเฉพาะในแม่นํ� าโขงและสาขาเท่านั�น ศรีจนัทร์เพญ็ (2533) ไดร้วบรวมเรื%องราวของการ
ตั�งชื%อสกุลของปลาบึกโดยเรียบเรียงลาํดบัเหตุการณ์ที%เกิดขึ�นชี� ให้เห็นวา่ควรจดัปลาบึกอยูใ่นสกุล Pangasius ไม่ใช่
สกุล Pangasianodon  ซึ% งสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ดร.สมิท นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ดร.ไวยอง และ ดร.ดูรอง  
สองนกัวิทยาศาสตร์ชาวฝรั%งเศส  Robert (1991)  และวนัเพญ็ (2531)  ไดศึ้กษาปลาไม่มีเกล็ดวงศ ์ Pangasiidae  ใน
ทวีปเอเชีย  พบว่า  มีลูกปลาบึกและปลาสวายมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จะแตกต่างกนัเมื%อปลามีขนาดโตขึ�น ปลาบึกมี
ขนาดใหญ่มาก  อาจมีขนาดยาวถึง 3 เมตร มีนํ� าหนกักวา่  300  กิโลกรัม  ไม่มีฟันในปากมีแต่เป็นตุ่ม (gill raker)  มี
หนวดที%มุมขากรรไกรล่าง (mandibular barbel) เล็กและสั� นมาก จึงจดัปลาบึกไวใ้นสกุล  Pangasius  เช่นเดียวกบั
ปลาสวาย และมีชื%อเฉพาะวา่   Pangasius gigas (Chevey  1930)   เรื%องราวเกี%ยวกบัการดาํรงชีวิตของปลาบึกจึงยงัคง
เป็นเรื%องลึกลบัอยูต่ลอดมา ปลาบึกเป็นปลาที%มีรสชาติดี ราคาแพงและหายาก ชาวประมงจึงมุ่งจบัมากขึ�นทาํให้ปลา
บึกในแม่นํ�าโขงอนัเป็นแหล่งกาํเนิดเพียงแห่งเดียวมีจาํนวนลดลงไปทุกปี จนน่าเป็นห่วงวา่ปลาบึกจะสูญพนัธ์ุ  กรม
ประมง  สํานกัวิจยัและพฒันาประมงนํ� าจืด  โดยนายเสน่ห์และคณะ ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพนัธ์ุปลา
บึก  ในปี พ.ศ.2526  โดยอาศยัพ่อแม่พนัธ์ุปลาที%รวบรวมไดจ้ากแม่นํ� าโขง  นบัวา่เป็นความสําเร็จครั� งแรกของโลกที%
ทาํชื%อเสียงใหแ้ก่ประเทศชาติเป็นอยา่งยิ%ง (เสน่ห์, 2526) 
3. การเตรียมพ่อแม่พนัธ์ุ 
  สาํหรับการเลี�ยงพอ่แม่พนัธ์ุปลาบึกในบ่อดินขนาด 2.5 ไร่ เลี�ยงดว้ยอาหารโปรตีน 35% ชนิดจมนํ� า ผสมดว้ย
สาหร่ายสไปรูลิน่า  2 %   ก่อนฤดูการเพาะพนัธ์ุจะถูกปรับปริมาณอาหารที%ไดรั้บต่อวนัลงเหลือ 0.5 % ของนํ� าหนกั
ตวั  โดยให้อาหารอาทิตยล์ะ 3 วนั เป็นเวลา 3  เดือน  ก่อนถึงฤดูสืบพนัธ์ุวางไข่  ขณะเดียวกนัก็เปลี%ยนถ่ายนํ� าในบ่อ
ปลาออก 2 ใน 3 ของบ่อในทุก 2 สัปดาห์ เพื%อกระตุน้การสร้างไข่และนํ� าเชื�อ พ่อแม่พนัธ์ุปลาจะให้อดอาหาร 2 
สัปดาห์ก่อนการเพาะพนัธ์ุ ทั�งนี� เพื%อลดปริมาณไขมนัที%สะสมอยู่ในตวัปลา และวิธีนี� จะช่วยให้ปลาแกร่งขึ�นไม่ตาย
หลงัการเพาะพนัธ์ุ 

การคัดพ่อแม่ปลาเพื"อการผสมพนัธ์ุ   
การคดัเลือกปลาจากบ่อดินซึ% งจะถูกจบัขึ�นมาตรวจสภาพไข่

และนํ� าเชื�อทุกตวัโดยการใช้ยาสลบ (2-phenoxy ethanol)  ความ
เขม้ขน้ 3 ppm. ฉีดพ่นที%เหงือกขา้งละ 25 ครั� ง  อย่างทั%วถึง เพื%อให้
ปลาสงบลงบา้งแล้วใช้ท่อสายยางขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3.5 มม.
สอดเขา้บริเวณช่องเพศเพื%อดูดไข่หรือนํ� าเชื�อออกมาตรวจสอบว่าอยู่
ในระยะพร้อมที%จะผสมพนัธ์ุหรือไม่เมื%อพบวา่ปลามีไข่ในระยะที% 3 ก็ ภาพที"  2  การตรวจเช็คระยะไข่ปลา 



 

 

 

จะยา้ยปลาไปขงัไวใ้นคอกในบ่อดินขนาดเล็ก พื�นที% 200 ตารางเมตรที%มีนํ� าไหลผ่านตลอดเวลาเพื%อรอการฉีด
ฮอร์โมนผสมเทียมต่อไป  ส่วนปลาที%ตรวจเช็คแลว้ว่าไข่ยงัอ่อนอยู่หรือตรวจไม่พบอะไรก็จะปล่อยกลบับ่อเลี� ยง
ตามเดิม 
                            

  ตารางที" 1  สูตรอาหารสําหรับพ่อแม่พนัธ์ุปลาบึกโปรตีน  35 % 

 

วตัถุดิบ %โปรตีน 
(นํ�าหนกัแหง้) 

สัดส่วนวตัถุดิบในสูตรอาหาร 
โดยนํ�าหนกัแหง้(กิโลกรัม) 

ปลาป่น 66 40 
กากถั%วเหลือง 40 18 

รําละเอียด 12 10 
ปลายขา้ว 7.5 19.9 
วติามินซี  0.1 

วติามินรวม  1 
แร่ธาตุรวม  1 
นํ�ามนัปลา  4 
สารเหนียว  6 

รวม  100 

 

4. ความดกของไข่และนํ0าเชื0อ 
แม่พนัธ์ุปลาบึกอายตุั�งแต่ 16 ปีขึ�นไปขนาดนํ�าหนกั 62-100  กิโลกรัม สามารถรีดไข่ไดน้ํ�าหนกั 1,300-3,800 

กรัมและสามารถใหไ้ข่ติดต่อกนัไดทุ้กปีจนถึงเวน้1-4 ปี ปลาพอ่พนัธ์ุอายตุั�งแต่ 16 ปีขึ�นไปขนาดนํ�าหนกั 60-96 
กิโลกรัมสามารถใหน้ํ�าเชื�อโดยการรีดไดติ้ดต่อกนัทุกปีจนถึงเวน้1-2 ปี ขึ�นกบัสภาพความบอบชํ�าของพ่อแม่พนัธ์ุภาย
หลงัจากการเพาะพนัธ์ุ 
5. การเพาะพนัธ์ุด้วยการฉีดฮอร์โมน 

การเตรียมสารเคมีและต่อมใต้สมอง 
- ฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa (Luteinising Hormone Releasing Hormone Analogue) เก็บไวใ้นตูเ้ยน็จนกวา่

จะใช ้
- Domperidone (ในชื%อทางการคา้ Motilium-M) ถูกทาํละลายโดยใชน้ํ�ากลั%นใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร) 



 

 

 

- ต่อมใตส้มอง (Pituitary gland) ถูกเก็บจากปลาจีนนํ�าหนกัเฉลี%ยไม่ตํ%ากวา่ 2,000 กรัม โดยเก็บในนํ�ายา 
acetone แลว้แช่ไวใ้นตูเ้ยน็ 

- Human Chorionic Gonadotropin (HCG) เป็นสารที%ทาํใหแ้หง้โดยการแช่แขง็ใชผ้สมกบัตวัทาํละลาย
สาํหรับฉีดเขา้กลา้มเนื�อ เก็บไวใ้นตูเ้ยน็จนกวา่จะใช ้

 

การฉีดฮอร์โมน 
           การฉีดฮอร์โมนกระตุน้การวางไข่และนํ� าเชื�อของปลาบึกเริ%ม
โดยการฉีดฮอร์โมนเขา้ไปในตวัปลาจะฉีดเขา้ 2  ตาํแหน่ง คือ ฉีดเขา้
ก ล้ า ม เ นื� อ บ ริ เ ว ณ ห ลัง โ ค น ค รี บ ห ลัง  แ ล ะ ฉี ด เ ข้ า ช่ อ ง ท้อ ง
(interperitoneal)โดยใชค้วามเขม้ขน้  3 สูตรดงันี� คือ 
 1. การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกบั ต่อมใตส้มองและHCG 

การฉีดครั� งที%  1 ใช้  HCG   ในอตัรา  50 IU/Kg  นํ� าหนัก
ปลา  

การฉีดครั� งที%  2 ใช ้  LHRHa + domperidone  ในอตัรา  30 

µg + 10 mg/Kg  นํ�าหนกัปลา ร่วมกบัต่อมใตส้มอง  1.0  โดส  โดยฉีดห่างจากการฉีดครั� งแรก  12  ชั%วโมง 
2. การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกบั HCG 
การฉีดครั� งที%  1 ใช ้ ใช ้ HCG   ในอตัรา  50 IU/Kg  นํ�าหนกัปลา  

การฉีดครั� งที%  2 ใช ้HCG+ LHRHa + domperidone  ในอตัรา 70 IU + 30 µg + 10 mg/Kg  นํ�าหนกัปลา 
โดยฉีดห่างจากการฉีดครั� งแรก 12  ชั%วโมง 

3. การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิดเดียว 

การฉีดครั� งที%  1 ใช ้ LHRHa + domperidone ในอตัรา  10 µg + 10 mg /Kg  นํ�าหนกัปลา  

การฉีดครั� งที%  2 ใช ้ LHRHa + domperidone  ในอตัรา  20 µg + 10 mg/Kg  นํ�าหนกัปลา โดยฉีดห่างจาก
การฉีดครั� งแรก 12  ชั%วโมง 

การผสมเทยีม 
ปลาที%ไดรั้บการฉีดกระตุน้แลว้จะถูกปล่อยลงในคอกเดิม

คอกละตวั หลงัจากนั�น 12 ชั%วโมง  ปลาเพศเมียจะถูกนาํขึ�นมารีด
ไข่เพื%อผสมกบันํ�าเชื�อ 

การผสมพนัธ์ุ 
ใช้วิธีการผสมแบบแห้ง (Dry method)  โดยมีวิธีการ

ปฏิบติั ดังนี� คือ  หลังจากฉีดครั� งที%  2  แล้วประมาณ 12 ชั%วโมง       

ภาพที"  3  การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ 

                เข้ากล้ามเนื0อ 

ภาพที"  4  การรีดไข่ปลาบึก 



 

 

 

(ชั%วโมงที% 24-30) นาํแม่ปลามาตรวจเช็คโดยวางแม่ปลาลงบนหมอนเพื%อหนุนให้ไข่ไหลไดง่้ายขึ�น จากนั�นก็ทาํการ
รีดไข่ทีละขา้งลงในกะละมงัที%แห้งและสะอาดแล้วนาํไข่ผสมกบันํ� าเชื�อใช้ขนไก่ที%ทาํความสะอาดแลว้คนไข่และ
นํ� าเชื�อผสมกนัประมาณ ½ นาที จึงเติมนํ� าเกลือ (NaCl 0.9 %) ลงไปในกะละมงัประมาณ ¼ ส่วนของปริมาตรไข่   
คนต่อไปอีกประมาณ 3 นาที รินนํ� าทิ�งแลว้จึงเติมนํ� าสะอาดลงไปให้ท่วมไข่ ลา้งไข่ให้สะอาด 3 ครั� ง จึงนาํไข่ไปฟัก
ในรางฟักไข่ต่อไป 

การฟักไข่ปลาบึก 
ไข่ปลาที%ไดรั้บการผสมนํ� าเชื�อและลา้งจนสะอาดแลว้นาํไป

โรยบนรังไข่ที%ทาํจากเชือกฟางหรือแผงฟักไข่ที%ทาํมาจากตาข่าย
พลาสติกสีฟ้าขนาดตา 16 ในรางฟักไข่ ที%ทาํดว้ยอลูมิเนียมขนาดยาว  
3 เมตร กวา้ง 0.3 เมตร ลึก 0.25 เมตร มีนํ� าไหลผ่านตลอดในอตัรา    
9  ลิตรต่อนาที  เมื%อปลาฟักเป็นตวัจะร่วงลงบนพื�นราง จึงเอาเชือก
ฟางออก ไข่ปลาบึกใชเ้วลาในการฟักออก  ประมาณ 29–32 ชั%วโมง  
ที%อุณหภูมินํ�า 25–27 o C  อตัราการฟักระหวา่ง 11.7-19.4 % 
6. การพฒันาการของคัพภะและลูกปลาวยัอ่อน 

ไข่ปลาบึกมีลกัษณะกลม  สีเหลืองใส  เป็นลกัษณะไข่ติดกบัวสัดุ  ไข่ที%เพิ%งไดรั้บการผสมจะมี
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิเมตร การพฒันาของคพัภะปลาบึกภายใตสิ้%งแวดลอ้มที%อุณหภูมินํ�า 25–27 o C มีความ
เป็นด่าง 110 ppm. ความกระดา้ง 90 ppm. ออกซิเจนละลายนํ�าไม่ต ํ%ากวา่ 6 ppm. pH 6.5 ไข่ปลาบึกจะใชเ้วลาในการ
พฒันาและฟักเป็นตวัประมาณ 29–32 ชั%วโมง ลูกปลาเมื%อฟักออกจากไข่จะมีลาํตวัสีใส และงอตวัอยูป่ระมาณ 3–5 
นาที จึงเหยยีดตวัตรง มีความยาวเหยยีดประมาณ 4.5 มิลลิเมตร การพฒันาของคพัภะปลาบึกแสดงในตารางที% 2 และ
ภาพที% 7 

พฒันาของตัวอ่อนปลาบึก 
การพฒันาของตวัอ่อนภายใตสิ้%งแวดลอ้มเช่นเดียวกบัการพฒันาของคพัภะ ลูกปลาบึกมีถุงสะสมอาหาร วา่ย

ขึ�นลงในแนวดิ%งเมื%ออาย ุ 1 วนั ความยาว 7 มิลลิเมตร ลูกปลาอาย ุ 2 วนั ความยาว 8 มิลลิเมตร หนวดพฒันายาวขึ�น
มาก ครีบหางเริ%มพฒันา ถุงไข่เริ%มยบุลงเล็กนอ้ย ลูกปลาเริ%มวา่ยขึ�นผิวนํ�า และวา่ยเขา้หาแสงสวา่ง เริ%มให้อาหารผง
สาํเร็จรูป ถุงไข่แดง (yolk sac) ยบุหมดเมื%ออาย ุ 3 วนั ความยาว 9 มิลลิเมตร ลูกปลาอาย ุ 4 วนั จะมีความยาว 10 
มิลลิเมตรลูกปลาอาย ุ5 วนั จะมีความยาว 11 มิลลิเมตร ลูกปลาอาย ุ7  วนั จะมีความยาว 16 มิลลิเมตร ลูกปลาอาย ุ9 
วนั จะมีความยาว 20 มิลลิเมตร 
7. การอนุบาลปลาวยัอ่อน 

การอนุบาลลูกปลาวยัอ่อนเนื%องจากลูกปลาบึกมีนิสัยชอบกดักินกนัโดยมกัจะเริ%มในชั%วโมงที% 24 หลงัจาก
การฟักออกดงันั�นจึงก่อนที%ลูกปลาจะเริ%มกดักินกนัคือหลงัจากฟักออกเป็นตวัอายุ 16-20 ชั%วโมงจึงยา้ยลูกปลาลง

ภาพที"  5  รางฟักไข่ปลาบึก 



 

 

 

อนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 70 ม3  ระดับนํ� าในบ่ออนุบาลสูง 50 ซม. อตัราการปล่อย 375 ตวัต่อตารางเมตรใช้
พลาสติกพรางแสง(สแลนด์ 80 %) สีดาํคลุมบ่อซีเมนต์อนุบาลเพื%อพรางแสงซึ% งจะช่วยให้ปลากดักินกนัน้อยลง 
อนุบาลโดยให้อาหารผงสําเร็จรูป (Artificial plankton) และไรแดง 
โดยจะเริ%มให้อาหารหลงัจากถุงไข่แดงลดลงครึ% งหนึ% ง เพื%อให้ปลา
คุน้เคยกบัอาหาร  การใหอ้าหารผงจะให้ทุก 2 ชั%วโมง ตลอดวนั ส่วน
ไรแดงให้ในปริมาณเพียงพอและให้ในเวลากลางคืน ดูดตะกอนใน
บ่ออนุบาลลูกปลาหลงัจากปลากินอาหารอิ%มแล้ววนัละ 2 ครั� ง ลูก
ปลาอายุ 7วนัให้อาหารผสมที%มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ปั� นเป็นกอ้น
วางไว้ให้ทั%วบ่อและควรให้นํ� าไหลผ่านในบ่ออนุบาลเพื%อไม่ให้

คุณภาพนํ�าเสียเนื%องจากการใหอ้าหารผสม  อนุบาลในบ่อซีเมนต์
จนอาย ุ15 วนัไดลู้กปลาขนาด 1นิ�ว มีอตัราการรอด เฉลี%ย 29.6 %  
สามารถกินอาหารเม็ดลอยนํ� าสําหรับลูกปลาวยัอ่อนโปรตีน 40 
เปอร์เซ็นต ์จึงนาํลูกปลาลงเลี�ยงในบ่อดินต่อไป 
8. อาหารและนิสัยการกนิอาหารของลูกปลาวยัอ่อน 
 ปัญหาในการอนุบาลลูกปลาบึกวยัอ่อนที%พบ คือ มีการกินกนัเองของลูกปลาค่อนขา้งรุนแรง ทาํให้อตัราการ
รอดตายตํ%า เนื%องจากปลาในตระกูล catfish วยัอ่อนมีนิสัยค่อนขา้งดุร้าย การลดปัญหาการกดักินกนัเองจะช่วยเพิ%ม
อตัราการรอดตายให้สูงขึ�นและควรให้อาหารที%มีชีวิตเช่นไรแดงและอาทีเมีย โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกและให้มี
ปริมาณอาหารในบ่ออยา่งเพียงพอ หลงัจากอาย ุ7 วนัจึงเสริมดว้ยอาหารผสมสําหรับลูกปลาวยัอ่อนโดยให้อาหารให้
บ่อยครั� งคือทุก 4 ชั%วโมงและกระจายอาหารให้ทั%วบ่อ เพื%อให้ลูกปลาได้รับอาหารอย่างทั%วถึงทาํให้มีพฒันาการ
เจริญเติบโตของลูกปลาไดลู้กปลาขนาดที%เท่ากนั การต่างขนาดกนัทาํใหลู้กปลามีการกินกนัเองเพิ%มขึ�นดว้ย  
9. คุณภาพนํ0าที"เหมาะสมต่อการดํารงชีวติของสัตว์นํ0า 

การเลี�ยงปลาบึก บ่อปลาควรจะสร้างในบริเวณที%มีแหล่งนํ�า เช่น แม่นํ�า  คลองชลประทาน หรือบ่อบาดาลที%มี
ปริมาณนํ� ามากพอที%จะใช้ตลอดระยะเวลาการเลี� ยง รวมทั�งนํ� าที%จะนํามาใช้ ต้องมีคุณภาพดี เหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของปลา  โดยปกตินํ� าบ่อเลี� ยงปลาบึก ควรมีค่า pH ระหวา่ง 6.5-8.5 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) และ
ความกระดา้ง (Hardness) ระหวา่ง 80-120 ppm. มีปริมาณออกซิเจนที%ละลายในนํ� าไม่นอ้ยกวา่ 3 ppm. อุณหภูมินํ� า 
25-28 องศาเซลเซียส นอกจากนี�ควรจะพิจารณาดา้นคมนาคมที%สะดวกต่อการขนส่งและลาํเลียงไปจาํหน่ายตลอดจน
ดา้นสาธารณูปโภคที%เป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินงานของกิจการเช่นไฟฟ้า  ซึ% งมีความสําคญัที%จะใชก้บัเครื%องสูบนํ� า  
เครื%องเพิ%มออกซิเจน สถานที%เลี� ยงปลาที%ดีควรจะสามารถจดัหาแหล่งอาหารปลาไดง่้ายราคาถูก และไม่ควรอยู่ใน
บริเวณที%มีสิ%งแวดลอ้มที%จะทาํใหเ้กิดภาวะนํ�าเสีย อนัเกิดจากสารพิษหรือสิ%งปฏิกลูจากโรงงานที%ตั�งอยูใ่กลเ้คียง 
 

ภาพที"  6  บ่ออนุบาล 70 ลูกบาศก์เมตร  

                คลุมพลาสติกพรางแสง (สแสนด์ ) สีดํา 



 

 

 

ตารางที" 2   แสดงขั0นตอนพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาบึกวยัอ่อน ที"อุณหภูมินํ0า  25–27  องศาเซลเซียส 

 
อายไุข่ปลาหลงัการผสมนํ� าเชื�อ 

 
ขั�นตอนการพฒันา 

0:00 ชั%วโมง 
 

2:20 ชั%วโมง 
3:30 ชั%วโมง 

 
 

4:15 ชั%วโมง 
 
 

4:30 ชั%วโมง 
 
 

8:30 ชั%วโมง 
 
 

9:50 ชั%วโมง 
11:30 ชั%วโมง 

 
12:20 ชั%วโมง 

 
 

14:10 ชั%วโมง 
18:00 ชั%วโมง 

 
19:10 ชั%วโมง 
21:20 ชั%วโมง 
21:50 ชั%วโมง 
24:05 ชั%วโมง 

 

ไข่แก่ที%ไดรั้บการผสมนํ� าเชื�อแลว้จะมีลกัษณะกลมสีเหลืองใส เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
2  มิลลิเมตร 
ไข่ปลาจะมีการแบ่งเซลอยา่งรวดเร็วที%ส่วนบนของไข่แดง 
ไข่มีการพฒันาจนถึงขั�น  Morula stage  เมื%อเปรียบเทียบกบัการเพาะปลาบึก 
ที%แม่นํ� าโขงพบวา่มีการพฒันาของคพัภะครั� งนี� เร็วกวา่ที%แม่นํ� าโขงซึ%งใชเ้วลาใน
การพฒันา  6–7 ชั%วโมง 
เซลจะเริ%มแบ่งตวัหนาขึ�นจนได ้Blastomere ซอ้นกนัอยูห่ลายชั�น เบียดกนัแน่น
ทางดา้นบนของไข่แดง (yolk)  แต่ละเซลมีขนาดเลก็ลง ในขณะเดียวกนั 
Blastoderm จะค่อย ๆ เจริญขึ�นเรื%อย ๆ จนโคง้มาคลุมส่วนของ yolk มากขึ�น 
การพฒันาเขา้สู่ระยะ  Early Gastrula  ระยะนี�กลุ่ม  Blastoderm  จะมว้นตวัเขา้ไป
ในช่อง  Blastoceal  ทาํใหช่้องวา่งนี� มีขนาดเลก็ลงเรื%อย ๆ และมีช่อง  Gastoceal  
เกิดขึ�นแทน 
การพฒันาเขา้สู่ระยะ  Late Gastrula  ส่วนของ  Blastoderm  เคลื%อนมาคลุม  yolk  
จนหมด  กลุ่มเซลรวมกนัแน่น จนเป็นสนัเกิด Embryonic shield  ส่วนขอบยกตวั
สูงขึ�น 
ส่วนของ  Embryonic shield  เจริญขึ�นจนกลายเป็นลาํตวั (Body formation) 
เกิดการพฒันาการของส่วนหวั (head fold)  และส่วนหาง (tail fold)  ติดกบัไข่
แดง โดยกลุ่มเซลที%เกิดขึ�นเป็นส่วนหวั จะมีลกัษณะนูนออกมากกวา่กลุ่มเซลที%
เกิดเป็นส่วนหาง 
เริ%มเขา้สู่ระยะ  Somite stage  โดยเริ%มเกิดจากเนื�อเยื%อชั�นกลาง (mesoderm) มี 
ลกัษณะเป็นสี%เหลี%ยมบางใสติดกบัผนงัของไข่แดง ระยะแรกจะสงัเกตเห็น 3 คู ่
แลว้จึงพฒันามากขึ�นตามลาํดบัจากหวัไปทางดา้นหาง อยู ่2 ขา้งของ Notochord 
เกิด Optic vesicle จึงจะเจริญเป็นตาต่อไป 
เริ%มสงัเกตเห็นกลุ่มเซลที%จะเจริญเป็น Auditory placode ซึ%งจะเจริญไปเป็นหู   
หวัใจเริ%มเตน้ และร่างกายเริ%มเคลื%อนไหว 
ส่วนหวัเริ%มขยายใหญ่และยาวออก แยกจากส่วนของไข่แดงชดัเจน 
ปลาจะเริ%มดิ�นแรงและถี%มากขึ�น 
ขอบเบา้ตาเริ%มมีสีดาํ และเห็นส่วนของสมองชดัเจน 
เริ%มปรากฏ pigment ตามลาํตวั ส่วนหางยาวขึ�น จนถึงหวั เห็นหวัใจและส่วนหู
ชดัเจนขึ�น 



 

 

 

อายไุข่ปลาหลงัการผสมนํ� าเชื�อ ขั�นตอนการพฒันา 
25:00 ชั%วโมง 
26:00 ชั%วโมง 
29:00 ชั%วโมง 

 
 
 

ลูกปลาอาย ุ1 วนั 
 

ลูกปลาอาย ุ2 วนั 
 
 
 
 

ลูกปลาอาย ุ3 วนั 
 
 

ลูกปลาอาย ุ4 วนั 
 
 

ลูกปลาอาย ุ5 วนั 
 
 
 

ลูกปลาอาย ุ6 วนั 
ลูกปลาอาย ุ7 วนั 

 

ปรากฏตา สมองแบ่งเป็นส่วนๆ 
ตวัอ่อนเริ%มเคลื%อนไหวไดย้ากขึ�น เพราะไดพ้ฒันาขนาดใหญ่ขึ�นจนแน่นเปลือกไข ่
ตวัอ่อนขยบัตวัชา้ลง จนหยดุนิ%ง ประมาณ 10–12 นาที ก่อนเปลือกไข่แตกออก 
ลูกปลาที%เพิ%งฟักใหม่ มีความยาวเหยยีด  4  มิลลิเมตร ลาํตวัใส yolk กลม หางยาว 
ปรากฏส่วนของสมอง ตา กลา้มเนื�อ และหวัใจชดัเจน มี pigment ที%ดา้นทอ้ง
บริเวณ yolk sac ระยะนี� ลูกปลาจะนอนบนพื�นราง 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 7 มิลลิเมตร มีหนวด 1 คู่ เริ%มวา่ยนํ� าในลกัษณะพุง่ตวัขึ�น
ลงที%พื�นราง ลาํไสมี้เสน้เลือดแดงมาหล่อเลี�ยงชดัเจน 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 8 มิลลิเมตร หนวดพฒันายาวขึ�นมาก ปลายหนวดยาว
ถึงส่วนทา้ยของถุงไข่แดง ครีบหางเริ%มพฒันา fin fold เริ%มพฒันาสูงขึ�น เกิด 
pigments บริเวณลาํตวั yolk เริ%มยบุเลก็นอ้ย ลูกปลาเริ%มวา่ยขึ�นผิวนํ�า และวา่ย 
หาแสงสวา่ง ปากเริ%มเปิด ภายในมีฟันซี%เลก็ ๆ เรียงกนัอยูเ่ตม็ เริ%มวา่ยขึ�นผิวนํ� า 
ในแนวระนาบ 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 9 มิลลิเมตร yolk sac เริ%มหายไป เริ%มกินโรติเฟอร์ และ 
อาร์ทีเมีย ครีบหางมีรูปร่างคลา้ยครีบปลาฉลาม หนวดยาวขึ�นประมาณ 1/3  
ของลาํตวั กินอาหารไดม้าก และเริ%มกดัหางกินกนัเอง 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 10 มิลลิเมตร รูปร่างโดยทั%วไปคลา้ยลูกปลาอาย ุ3 วนั 
pigments ชดัเจนขึ�น ครีบหาง และครีบทอ้งเริ%มแยกจากกนัเห็นชดัเจน หนวด 
มี 2 คู่ โดยคูที่% 2 ยาวเป็นครึ% งหนึ%งของคู่แรก 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 11 มิลลิเมตร เกิด pigments บริเวณส่วนหวัใตค้างและ
โคนหาง ส่วนบริเวณกลางตวัมี pigments จาง ๆ บริเวณทอ้งใสมองเห็นอาหาร 
ในลาํไสช้ดัเจน ระยะนี� เริ%มกินไรแดงไดม้ากขึ�น 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 14.5 มิลลิเมตร สีของ pigments  มีความเขม้ขึ�น ลูกปลา 
เริ%มกินอาหารขนาดใหญ่ไดม้ากขึ�น 
ลูกปลามีความยาวเหยยีด 16 มิลลิเมตร สีของ pigments เริ%มปรากฏบริเวณ
ดา้นหลงั และโคนครีบกน้ ครีบหางดา้นบนและดา้นล่างมีขนาดเท่ากนั เริ%มฝึกให้
กินอาหารสาํเร็จรูปร่วมกบัไรแดงขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที" 7   พฒันาการของคัพภะและตัวอ่อนปลาบึก Embryonic Development of Mekong Giant Catfish  

(Pangasianodon gigas Chevey, 1931) 

 

 

 

 

16 cell stage 
1:25 ชั%วโมง 

8 cell stage 
1:10 ชั%วโมง 

64 cell stage 
2:05 ชั%วโมง 

32 cell stage 
1:45 ชั%วโมง 

Morula stage 
2:30 ชั%วโมง 

2 cell stage 
0:40  ชั%วโมง 

4 cell stage 
0:55 ชั%วโมง 

ไข่ปลาบึกก่อนการปฏิสนธิ 
0:00  ชั%วโมง 

1 cell stage 
0:25  ชั%วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที" 7   (ต่อ) พฒันาการของคัพภะและตัวอ่อนปลาบึก Embryonic Development of Mekong Giant Catfish  

(Pangasianodon gigas Chevey, 1931) 

 

 

Blastrula stage 
3:30 ชั%วโมง 

Early gastrula stage 
4:30 ชั%วโมง 

Late gastrula stage 
8:30 ชั%วโมง 

Haed bud and tail bud stage 
11:30 ชั%วโมง 

Somite stage 
12:20 ชั%วโมง 

Obtic bud stage 
14:10 ชั%วโมง 

Heart formation stage 
18:00 ชั%วโมง 

Hatch  out  stage 
29:00 ชั%วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การเพาะพนัธ์ุปลาบึกจากพ่อแม่พนัธ์ุที"เลี0ยงในบ่อซีเมนต์ 
โดย สถาบนัวจิยัการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าจืด 

 

การเตรียมพ่อแม่พนัธ์ุ 
 ปลาที%ใชเ้ป็นพอ่แม่พนัธ์ุ เลี�ยงในบ่อซีเมนตใ์นระบบนํ�าหมุนเวยีน แบบไม่แยกเพศ ในบ่อขนาด 50 ตาราง
เมตร มีพ่อแม่พนัธ์ุ 6 ตวั อตัราส่วนเพศ 1:1  
 
การเลี0ยงพ่อแม่พนัธ์ุ 
 พอ่แม่พนัธ์ุปลาบึก ใหอ้าหารผสมเอง ประกอบดว้ยอาหารเมด็สาํเร็จรูป โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์ บดละเอียด 
875 กรัม วติามินซี 5 กรัม วิตามินรวม 5 กรัม นํ�ามนัปลา 5 กรัม สไปรูไลน่า 10 กรัม แป้งสาลี 100 กรัม สารเหนียว 
50 กรัม นาํมาผสมนํ�าสะอาด ปั� นใหเ้ป็นกอ้น เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 10 เซนติเมตร โยนใหป้ลากินวนัละ 1 ครั� ง 
เวลาประมาณ 15.00 น. ใหอ้าหารวนัละ 0.5-1 เปอร์เซ็นตต่์อนํ�าหนกัตวั 
 
การเพาะพนัธ์ุ 

การคัดเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุ 
 การคดัเลือกแม่พนัธ์ุพิจารณาจากลกัษณะภายนอกโดยคดัเลือกที%ทอ้งอูม นิ%ม และช่องเพศนูน  หลงัจากนั�น
ทาํการดูดไข่ออกมา เพื%อดูลกัษณะเมด็ไข่ ใหมี้ขนาดสมํ%าเสมอกนั มีสีเหลืองนวล พ่อพนัธ์ุคดัเลือกโดยทาํการตรวจ
นํ�าเชื�อ ทาํการรีดบริเวณช่องทางออกของนํ�าเชื�อ จะมีนํ� าเชื�อสีขาวขุ่นไหลออกมา พอ่แม่พนัธ์ุที%ใชมี้ขนาด 30-40 
กิโลกรัม ช่วงเวลาที%เหมาะสมในการเพาะพนัธ์ุคือ เดือน มิถุนายนถึง กรกฎาคม  
 
การฉีดฮอร์โมน 
 แม่พนัธ์ุปลาใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) ร่วมกบัยาเสริมฤทธิv  (Domperidone) ฉีดเขม็ที% 1 โดยใช ้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบัยาเสริมฤทธิv  (Domperidone)   5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ฉีดเขม็ที% 2 หลงัจากเขม็ที% 1 ประมาณ 8 ชั%วโมง โดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ 40     ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
และยาเสริมฤทธิv  5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   
 พอ่พนัธ์ุปลาใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) ร่วมกบัยาเสริมฤทธิv  (Domperidone) ฉีดเขม็ที% 1 โดยใช ้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกบัยาเสริมฤทธิv  (Domperidone) 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ฉีดเขม็ที% 2 หลงัจากเขม็ที% 1 ประมาณ 8 ชั%วโมง โดยใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ 40      ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
และยาเสริมฤทธิv  5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   



 

 

 

 หลงัจากนั�น 8-10 ชั%วโมงทาํการรีดไข่ผสมกบันํ�าเชื�อได ้โดยใชว้ธีิการแบบแหง้ ไข่ของปลาบึกเป็นไข่ติด ฟัก
โดยใชไ้ข่ติดพู ่ใชเ้วลาประมาณ  23-24 ชั%วโมง ไข่จะฟักออกเป็นตวั  
 
การอนุบาล 
 หลงัจากไข่ฟักออกเป็นตวั ใชเ้วลาอนุบาลในบ่อฟักไข่ประมาณ 5 วนั โดยวนัแรกใหโ้รติเฟอร์เป็นอาหาร 
หลงัจากนั�นใหไ้รแดงเป็นอาหาร หลงัจากนั�นจะยา้ยลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดิน โดยสัปดาห์แรกใหรํ้าและปลาป่น
เป็นอาหาร อตัราส่วน 2:1 ละลายนํ�าสาดใหท้ั%วบ่อ และไม่ตอ้งละลายนํ�า ในสัปดาห์ที% 2-3   หลงัจากนั�นใหอ้าหารเม็ด
ลอยนํ�าโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์ รวมระยะเวลาอนุบาล 30วนั ไดข้นาด 2-3 นิ�ว จึงทาํการจาํหน่าย หรือนาํไปปล่อย
แหล่งนํ�าธรรมชาติต่อไป 
 
วธีิการเฉพาะสําหรับการเพาะพนัธ์ุปลาบึก 
 บ่อซีเมนตใ์นระบบนํ�าหมุนเวยีน ประกอบดว้ยบ่อซีเมนต ์ ขนาดพื�นที% 50 ตารางเมตร 5 บ่อติดกนั สูง 1.4 
เมตร แบ่งพื�นที%ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื�นที%ส่วนบาํบดันํ�า 1 บ่อ (50 ตารางเมตร) สาํหรับกรองตะกอนและปรับคุณภาพ
นํ�า  โดยใชก้อ้นหินขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.5 เซนติเมตร เป็น bio-filter    มีความหนา 20 เซนติเมตรและสูงจากพื�น
บ่อ 40 เซนติเมตร มีพื�นที%ส่วนเลี�ยงพอ่แม่พนัธ์ุ 4 บ่อ (200 ตารางเมตร) มีขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.4 
เมตร ระดบันํ�าสูง 1.2 เมตร (ตามรูปที% 1) มีอตัราการไหลเวยีนของนํ�าในระบบประมาณ 100 ลิตรต่อนาที โดยใชปั้�ม
สูบนํ�าไฟฟ้า ขนาดท่อ 2 นิ�ว เป็นตวัสูบนํ�าจากส่วนบาํบดันํ�าจ่ายไปทั�ง 4 บ่อเท่า ๆ กนั โดยใชร้ะบบท่อ ทางนํ�าไหล
กลบัอยูต่รงขา้งกบัทางนํ�าเขา้ โดยใชร้ะบบนํ�าลน้ออกใส่รางลอยไหลกลบัลงสู่ส่วนบาํบดันํ�า (ตามรูปที% 2) ทาํความ
สะอาดและลา้งบ่อทุก ๆ 3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที" 1 แผนผงับ่อซีเมนตส์าํหรับเลี�ยงพอ่แม่พนัธ์ุปลาบึก และระบบการหมุนเวยีนของนํ�า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที" 2 แผนผงัการหมุนเวยีนของนํ�า, สัดส่วน และวสัดุอุปกรณ์ในระบบกรองนํ�า 

 

 



 

 

 

เกณฑ์การปล่อยพนัธ์ุปลาบึกในแหล่งนํ0าธรรมชาต ิ
 

ขั0นตอนการขออนุมัติปล่อยพนัธ์ุปลาบึก 
- หนงัสือขออนุมติัปล่อยปลาบึกขอใหแ้ต่ละหน่วยงานระบุรายละเอียดชื%อแหล่งนํ�า ที%ตั�ง พื�นที%แหล่งนํ�า ขนาดปลา

บึกที%จะปล่อยทุกครั� ง 
- แหล่งนํ�าที%นาํปล่อยใหบ้อกรายละเอียดวา่เคยปล่อยปลาบึกมาแลว้ในปีนั�นๆ หรือไม่ ถา้เคยปล่อยแลว้ใหร้ะบุดว้ย

วา่ปล่อยไปแลว้กี%ตวั ขนาดเท่าใด 
- จาํนวนการปล่อยขอใหพ้ิจารณาตามเกณฑด์งันี�  
 

เกณฑ์การปล่อยพนัธ์ุปลาบึกในแหล่งนํ0าธรรมชาติ 

 

1. การปล่อยพนัธ์ุปลาบึก ขนาดเลก็ ไม่เกนิ 12 นิ0ว ใช้เกณฑ์การปล่อย ดังนี0 
 

พื0นที"แหล่งนํ0า (ไร่) อตัราปล่อย (ตัว/ปี) 

นอ้ยกวา่ 50 - 
50–100 50 
100–500 200 
500–1,000 500 
1,000–5,000 1,000 
เขื%อน/อ่างเก็บนํ�าขนาดใหญ่ 3,000 

 

2. การปล่อยพนัธ์ุปลาบึก ขนาด 1-3 กโิลกรัม ใช้เกณฑ์การปล่อย ดังนี0 
 

    - อตัราปล่อย 1 ตวั/พื�นที%แหล่งนํ�า 20 ไร่ /ปี 
    - ขนาดพื�นที%แหล่งนํ�าไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่  
 

3. การปล่อยพนัธ์ุปลาบึก ขนาดใหญ่ (3 กิโลกรัมขึ0นไป) ใช้เกณฑ์การปล่อย ดังนี0 
 

    - อตัราปล่อย 1 ตวั/พื�นที%แหล่งนํ�า 30 ไร่ /ปี 
    - ขนาดพื�นที%แหล่งนํ�าไม่นอ้ยกวา่ 100 ไร่  
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