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1.ชื่อหัวข้อองค์ความรู้ 

ภาษาไทย : การจ้าแนกช่ือและชนิดลูกพันธุ์ปลาเพื่อการส่งออก และเมนูท่ีน่าทาน 

ภาษาอังกฤษ : Classification of fish fry names and species for export and delicious menu 

2. หลักการและเหตุผล 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีพรมแดน
ติดกับไทยและค้าขายกับไทยมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งการค้าชายแดนมีส่วนส้าคัญท่ีช่วยผลักดันเศรษฐกิจ  
ในพื้นท่ีภาคอีสานของไทยให้เติบโตได้อย่างมาก สปป. ลาว เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศท่ีมีชายแดน  
ติดกับไทย (มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา) โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด ท้ังนี้ สินค้าส่งออก
ส้าคัญผ่านชายแดนไทย สปป. ลาว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ น้้ามันส้าเร็จรูป สินค้า 
ปศุสัตว์ และสินค้าประมง ซึ่งในส่วนของสินค้าประมง (สัตว์น้้า ซากสัตว์น้้า ลูกพันธุ์สัตว์น้้า) เป็นการส่งออก 
100 เปอร์เซ็นต์สามารถน้าเงินเข้าประเทศ ประมาณ 274.53 ล้านบาท/ปี 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรมลง  
ไม่เอื้ออ้านวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลา และสัตว์น้้าจืดตามธรรมชาติ ประกอบกับการหาปลาท่ีเกินก้าลังผลิต
ของสัตว์น้้า ตลอดจนภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิดและปริมาณสัตว์น้้าในแหล่งน้้า
ธรรมชาติ กล่าวคือ พันธุ์ปลาน้้าจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้ พันธุ์ปลาน้้าจืดของไทยอีกหลาย
ชนิดมีปริมาณลดลง เพราะเหตุนี้การเล้ียงปลาชนิดต่างๆ จึงเป็นท่ีสนใจของหลายๆ คน เพื่อสร้างรายได้  
ซึ่งบางคนหารายได้เสริม จากการเล้ียงปลาและสัตว์น้้าชนิดอื่นๆ จนสามารถสร้างรายได้มากกว่างานประจ้า 

ด่านตรวจประมงมุกดาหาร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) กองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจ/หน้าท่ี
รับผิดชอบ ในการควบคุม ป้องกันฯ รวมถึงการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการน้าเข้า น้าออก 
น้าผ่านสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิตฯ ตามท่ีกฎหมายก้าหนด ในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีอาณาเขต 
ทิศตะวันออกติดแม่น้้าโขงอันเป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สปป. ลาว (แขวงสะหวันนะเขต)  
โดยด่านตรวจประมงมุกดาหารได้จัดท้าองค์ความรู้ข้อมูลการจ้าแนกช่ือ ชนิด ลักษณะ การเพาะเล้ียง  
และเมนูอาหารท่ีน่าทานของพันธุ์ปลาท่ีนิยมส่งออกผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาการส่งออกลูกพันธุ์ปลา โดยด่านตรวจประมงมุกดาหารจัดท้าข้อมูลลูกพันธุ์ปลาท่ีนิยมส่งออก
ประจ้าปงีบประมาณ 2564 (ต้ังแต่ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) ซึ่งข้อมูลนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัด 
ท่ี 4 ประเมินครั้งท่ี 2 ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เกษตรกร และผู้ประกอบการศึกษาชนิดและจ้าแนกช่ือลูกพันธุ์ปลาให้ถูกต้องตามพิกัด 
ศุลกากรในระบบ FSW (Fisheries single window) ท่ีมีการส่งออกทางด่านตรวจประมงมุกดาหาร  

3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความรู้ความเข้าใจช่ือและชนิดลูกพันธุ์ปลาในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ  
การส่งออกทางด่านตรวจประมงมุกดาหาร 

3.3 เพื่อรวบรวมรายการอาหารพื้นบ้านท่ีนิยมรับประทานทางภาคอีสาน จากพันธุ์ปลาท่ีมีการส่งออก
ทางด่านตรวจประมงมุกดาหาร 

4. ขอบเขตขององค์ความรู้ 

ลูกพันธุ์ปลาท่ีมีการส่งออกทางด่านตรวจประมงมุกดาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการจ้าแนกช่ือและชนิดลูกพันธุ์ปลาท่ีนิยมส่งออก 

5.2 เจ้าหน้าท่ีสามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ตรวจสอบและออกใบอนุญาตได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

5.3 มีผู้สนใจการเล้ียงปลาเพื่อน้าไปประกอบอาหารตามเมนูจากพันธุ์ปลาท่ีนิยมส่งออก 
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ชนิด ปริมาณและมูลค่า การส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น  าที่นิยมส่งออก 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตั งแต่ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) 

การส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้้าผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจ้าปีงบประมาณ 2564 (ต้ังแต่ตุลาคม 2563 
– กรกฎาคม 2564) มีปริมาณลูกพันธุ์น้้า  30,983,750 ตัว มีมูลค่า 6,122,048.50 บาท จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
พบว่า ลูกพันธุ์สัตว์น้้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกเรียงล้าดับจากมูลค่ามากไปน้อย มีดังนี้ ลูกปลาตะเพียนขาว จ้านวน 
7,972,100 ตัว มีมูลค่า 1,069,396 บาท รองลงมา คือลูกปลาล่ิน จ้านวน 6,423,700 ตัว มูลค่า 1,295,415 บาท,  
ลูกปลานวลจันทร์เทศ จ้านวน 6,109,900 ตัว มูลค่า 816,396 บาท, ลูกปลาไน จ้านวน 4,784,450 ตัว มูลค่า 
1,056,435.50 บาท, ลูกปลานิล 2,968,800 ตัว มูลค่า 828,690 บาท และอื่นๆ (ลูกปลาดุกบิ๊กอุย, ลูกปลากระโห้, 
ฯลฯ) จ้านวน 2,724,800 ตัว มูลค่า 1,055,716 บาท ตามล้าดับ 

ตารางแสดงชนิด,ปริมาณและมูลค่า การส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้้าท่ีนิยมส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชนิดสัตว์น  า ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 
1 ลูกพันธ์ปลาตะเพียนขาว 7,972,100.00 1,069,396.00 
2 ลูกพันธุ์ปลาล่ิน 6,423,700.00 1,295,415.00 
3 ลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ 6,109,900.00 816,396.00 
4 ลูกพันธุ์ปลาไน 4,784,450.00 1,056,435.50 
5 ลูกพันธุ์ปลานิล 2,968,800.00 828,690.00 
6 อื่นๆ 2,724,800.00 1,055,716.00 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbonymus gonionotus 

ชื่อสามัญ : Common silver barb 

ชื่อไทย : ปลาตะเพียนขาว 

ซ่ืออีสาน : ปลาปาก 

ซ่ือลาว : (ปา-ปาก-ขาว) (ปา-ปาก) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.21 

การเพาะเลี ยงปลาตะเพียนขาว 

ปลาตะเพียนขาวสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในแหล่งน้้าท่ัวไป เป็นปลาท่ีเล้ียงง่าย กินพืชเป็นอาหาร
อาศัยอยู่ได้ดี ท้ังในแหล่งน้้าไหลและแหล่งน้้านิ่ง การเล้ียงปลาตะเพียนขาวมีรูปแบบการเล้ียง หลายลักษณะ 
ได้แก่ การเล้ียงในบ่อดิน ในนาข้าว ในร่องสวนและการเล้ียงปลาในกระชัง ส่วนมากนิยมเล้ียงในบ่อดินบ่อเล้ียง  
ควรเป็นบ่อขนาด 400 ตารางเมตร จนถึงขนาด 1 ไร่ หรือ มากกว่านั้น ความลึกของน้้าในบ่อควรให้ลึกกว่า  
1 เมตรขึ้นไป ใช้เล้ียงลูกปลา ท่ีมีขนาดยาว 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ในอัตราส่วน 3-4 ตัวต่อตารางเมตร  
หรือ 5,000 ตัว/ไร่ 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ลาบปลาตะเพียนขาวไร้ก้าง (แบบทอด) 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys molitrix 

ชื่อสามัญ : Silver carp 

ชื่อไทย : ปลาล่ิน, ปลาเล่ง, ปลาเกล็ดเงิน 

ซ่ืออีสาน : ปลาจีน, ปลาล่ิน 

ซ่ือลาว : (ปา-เก็ด-แลบ) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.93.90 

การเพาะเลี ยงปลาลิ่น 

1.การเล้ียงปลาล่ิน ใช้บ่อขนาดต้ังแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ปล่อยปลาล่ิน อัตราการ ปล่อยปลา 1 ตัว/4 ตาราง
เมตร ส้าหรับปลาท่ีปล่อยควรมีขนาด 10-15 เซนติเมตร โดยใช้หญ้าสดเป็นอาหารและใส่ปุ๋ยคอกเป็นหลัก 
นอกจากนั้นให้อาหารปลาสมทบแก่ปลาปริมาณ 2% ของน้้าหนักปลา 

2.การเล้ียงปลาล่ินในคอก โดยเลือกแหล่งน้้าท่ีเป็นอ่างท่ีมีความลึกในระดับ 3 -5 เมตรและในท่ี
ดังกล่าวควรมีระดับน้้าต้่าสุดประมาณ 1.5 เมตร ขนาดของคอกควรมีพื้นท่ีประมาณ 200-1,600 ตารางเมตร 
โดยใช้อวนพลาสติกขนาดช่องตาประมาณ 2.5-5.0 เซนติเมตร ตามขนาดปลาท่ีเล้ียง อัตราท่ีปล่อยปลาในคอก
ประมาณ 1-2 ตัว/ตารางเมตร 

3.การเล้ียงปลาล่ินร่วมกับปลาชนิดอื่นๆ วิธีนี้เป็นท่ีนิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการเพิ่มผลผลิต
ปลาในบ่อ เช่น การเล้ียงปลา สวายหรือปลานิลจะปล่อยปลาล่ินไปในอัตราส่วน 10% ของปริมาณปลาท่ีปล่อย
ไปท้ังหมดการเล้ียงแบบนี้ใช้มูลสุกรส้าหรับอาหารปลาสวายและปลานิลส่วน ปลา ล่ินเป็นปลาท่ีช่วยกิน 
แพลงก์ตอนในบ่อหรือการเล้ียงปลาสวายในบ่อร่วมกับปลานิลโดยใช้เศษอาหารท่ีเหลือจากร้านอาหาร  
โดยจะปล่อยปลาเฉา ปลาล่ิน ปลาซ่ง และปลาไน เพิ่มขึ้นอีกประมาณไร่ละ 20 ตัวท้ังนี้เมื่อรวมลูกปลาท่ี 
ปล่อยลงท้ังหมดประมาณ 5 ตัว/ตารางเมตร โดยมีการจัดการท่ีดีในด้านอาหารและ ควรรักษาคุณสมบัติ 
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ของน้้าในบ่อ ผลผลิตของปลาโดยการเล้ียงปลาแบบรวมนี้จะได้ประมาณ 1 ,000-2,000 กิโลกรัม/ปี ท้ังนี้ 
ขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้เล้ียงและ สถานท่ีต้ังของบ่อท่ีสามารถถ่ายเทน้้าได้สะดวกทุกฤดูกาล 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ต้มส้มปลาลิ่น 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cirrhinus cirrhosus 

ชื่อสามัญ : Mrigal carp 

ชื่อไทย : ปลานวลจันทร์เทศ 

ซ่ืออีสาน : ปลานวลจันทร์เทศ 

ซ่ือลาว :  (ปา-กิน-ย่า),  (ปา-นวน-จัน), (ปา-ขาว-มน) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.42 

การเพาะเลี ยงปลานวลจันทร์เทศ 

ในการเล้ียงปลานวลจันทร์ เทศในประเทศไทยนั้น เท่าท่ีปรากฏในรายงานมีการเล้ียงในปอดิน  
การเล้ียงในนา และการปล่อยลงแหล่งน้้าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ การเล้ียงในบ่อดินนั้นไม่นิยมเล้ียงปลาชนิด
เดียว แต่นิยมเล้ียงแบบรวมกับปลาชนิดอื่น นอกนั้นก็มีการเล้ียงแบบผสมผสานซึ่งเล้ียงรวมกับปลาชนิดอื่นๆ 
โดยมีสุกรและเป็ดเป็นหลัก ส่วนการเล้ียงในนา และการปล่อยลงในแหล่งน้้าธรรมชาติก็เป็นการเล้ียงแบบรวม
กับปลาชนิดอื่นๆ ท้ังส้ิน อย่างไรก็ตาม มีวิธีการและแบบการเล้ียงท่ีพอจะใช้เป็นหลักเท่าท่ีมีอยู่ดังต่อไปนี้ 

การเล้ียงในบ่อดิน 

การเล้ียงแบบชนิดเดียว การเล้ียงด้วยวิธีนี้แม้จะไม่ค่อยนิยมกันนัก เพราะในทางปฏิบัติแล้ว การเล้ียง
ปลาแบบรวมนั้นจะให้ผลผลิตดีกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เล้ียงแบบชนิดเดียวไม่ได้ กรมประมงได้แนะน้า
โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. ต้องใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์มาใส่บ่อปลา และท้าปุ๋ยหมักไว้ในบ่อปลา เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ 
ตลอดจนพืช สัตว์ในบ่อดิน 

2. ให้พืชผักหรือเศษท่ีเหลือใช้หรือขาย ซึ่งเป็นอาหารเสริมราคาถูก 
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3. อาหารจ้าพวกร้าปลายข้าวต้มผสมกับผักเช่นท่ีเล้ียงปลาในบ่อท่ัวๆ ไป 

4. การปล่อยปลาชนิดนี้ลงบ่อดิน ควรเป็นอัตรา 2,000-3,000 ตัว/ไร ่

ส่วนการเล้ียงแบบรวมและการเล้ียงแบบผสมผสานในบ่อดินนั้น เป็นแบบท่ีเล้ียงท่ีมีการนิยมมากในหมู่
ผู้เล้ียงเป็นอาชีพทั่วไป 

การเล้ียงในนา 

ไม่มีรายงานบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เกี่ยวกับการเล้ียงปลานวลจันทร์ เทศในนา แต่จากการไปดูงาน 
เล้ียงปลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทราบว่าเริ่มมีการน้าเอาพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศปล่อยเล้ียงในนากันบ้างแล้ว  
โดยเฉพาะท่ีอ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้เล่าถึงการปล่อยลูกปลานวลจันทร์เทศรวมกับปลาชนิดอื่นๆ เช่น 
ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียนขาว ปลาล่ิน และปลาซ่ง ในเนื้อท่ีนา 2-5 ไร่ โดยอาศัยปุ๋ยจากคอกหมูท่ีเล้ียง 
ไว้ข้างนา และร้าข้าวบางครั้งบางคราว ปรากฎว่าปลานวลจันทร์เทศมีการเจริญเติบโตดีมาก 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ปลานวลจันทร์เทศนึ่ง พร้อมเครื่องเคียงผักต้ม 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyprinus carpio 

ชื่อสามัญ : Common carp 

ชื่อไทย : ปลาไน 

ซ่ืออีสาน : ปลาไน 

ซ่ือลาว :  (ปา-นัย) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.42 

การเพาะเลี ยงปลาไน 

เมื่อเตรียมบ่อและระบายน้้าสะอาดเข้าบ่อมีระดับความลึก 60 เซนติเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
การปล่อยปลาลงเล้ียงไม่ควรให้มีจ้านวนหนาแน่นเกินไปเพราะจะท้าให้ปลาเจริญเติบโตช้า โดยท่ัวไปแล้ว  
บ่อขนาด 1 งานควรปล่อยปลาไนจ้านวนประมาณ 500 ตัว บ่อขนาด 2 งาน ควรปล่อยปลาไนจ้านวน 1,000 ตัว  
บ่อขนาด 1 ไร่ ควรปล่อยปลาไนจ้านวน 2,000 ตัว การปล่อยลูกปลาไนลงในบ่อเล้ียง ในขั้นตอนแรก  
ลอยถุงปลาในบ่อเล้ียงประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้ปลาปรับตัวเข้ากับน้้าในบ่อ ขั้นตอนต่อมาเปิดปากถุง 
ไว้ช่ัวครู่แล้วค่อย ๆ ยกก้นถุงขึ้น เพื่อให้ปลาว่ายออกไป หากเปิดปากถุงแล้วเทออกไปในทันทีอาจท้าให้ปลา
ช็อกตายทันที 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ปลาไนนึ่งมะนาว 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oreochromis niloticus 

ชื่อสามัญ : Nile tilapia 

ชื่อไทย : ปลานิล 

ซื่ออีสาน : ปลานิล 

ซ่ือลาว :  (ปา-นิน) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.29 

การเพาะเลี ยงปลานิล 

บ่อท่ีเล้ียงปลานิลควรเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าเพื่อสะดวกในการจับ เนื้อท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป  
อาหารที่ให้ใช้เศษอาหารจากโรงครัว ปุ๋ยคอก อาหารสมทบอื่นๆท่ีหาได้ง่าย เช่น แหนเป็ด สาหร่าย เศษพืชผัก
ต่างๆ ปริมาณปลาท่ีผลิตได้ก็เพียงพอส้าหรับบริโภคในครอบครัว 
            ส่วนการเล้ียงปลานิลเพื่อการค้าควรใช้บ่อขนาดใหญ่ต้ังแต่ 0.5 – 3.0 ไร่ ควรจะมีหลายบ่อเพื่อทยอย
จับปลาเป็นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน ให้ได้เงินสดมาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนส้าหรับค่าอาหารปลา  
เงินเดือนคนงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
            การขุดบ่อเล้ียงปลาในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องจักรกล  เช่น รถแทรกเตอร์ รถตักขุดดิน เพราะเสีย
ค่าใช้จ่ายต้่ากว่าใช้แรงงานจากคนขุดเป็นอันมากนอกจากนี้ยังปฏิบัติงานได้รวดเร็วตลอดจนสร้างคันดิน ก็
สามารถอัดให้แน่นป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี ความลึกของบ่อประมาณ 1 เมตร มีเชิงลาดประมาณ 45 
องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน แลมีชานบ่อกว้างประมาณ   1– 2 เมตร ตามขนาดความกว้าวยาวของ
บ่อท่ีเหมาะสม ถ้าบ่ออยู่ใกล้แหล่งน้้า เช่น คู คลอง แม่น้้า หรือในเขตชลประทาน ควรสร้างท่อระบายน้้าท้ิงท่ี
พื้นบ่ออีกครั้งหนึ่ง โดยจัดระบบน้้าเข้าออกคนละทาง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้้า แต่ถ้าบ่อนั้นไม่
สามารถจะท้าท่อชักน้้าและระบายน้้าได้จ้าเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้้า 
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เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ต้มแซ่บปลานิล 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clarias spp. 

ชื่อสามัญ : Hybrid catfish 

ชื่อไทย : ปลาดุกบิก๊อุย 

ซ่ืออีสาน :ปลาดุกอุย 

ซ่ือลาว :  (ปลาดุกอุย) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.21 

การเพาะเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย 

ปลาดุกบิ๊กอุยเล้ียงง่าย โตไวทนทานต่อสภาพอากาศของบ้านเราได้ดี ไม่ค่อยเป็นโรคง่าย เกษตรกร
นิยมเล้ียงเพื่อท้าการค้าเป็นอย่างมาก ปลาดุกบิ๊กอุยเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาดุกอุยเพศ
เมีย และปลาดุกเทศเพศผู้ ปลาดุกบิ๊กอุย มีลักษณะใกล้เคียงกับปลาดุกอุย จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปลาดุกอุย
มาก การเพาะขยายพันธุ์นั้นให้ผลค่อนข้างดี ลูกปลาดุกบิ๊กอุยมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทานต่อโรคสูง 
ในทางกรมประมงให้ช่ือว่า ปลาดุกอุย-เทศ แต่ชาวบ้านท่ัวไปเราเรียกกันว่าปลาดุกบิ๊กอุย หรือ อุยบ่อ 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ลาบปลาดุกย่าง 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catlocarpio siamensis 

ชื่อสามัญ : Siamensis giant carp 

ชื่อไทย : ปลากระโห้ 

ซ่ืออีสาน : ปลาคาบมัน, ปลาหัวมัน, ปลาหัวม่วง 

ซ่ือลาว : ປາຂາວມັນ (ปา-ขาว-มัน) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.21 

การเพาะเลี ยงปลากระโห้ 

ปลากระโห้สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วเป็นบางส่วนจากการผสมเทียม ในธรรมชาติจะแพร่พันธุ์ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยปลาจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 7 ปี วางไข่ลอยไปตามกระแสน้้า ไข่มีสี
เหลืองอ่อนลักษณะกึ่งลอยกึ่งจม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.4 มิลลิเมตร ปริมาณไข่จะมีจ้านวนมากนับล้าน 
ๆ ฟอง แต่ไข่ส่วนใหญ่และลูกปลาจะถูกปลาอื่นจับกินแทบไม่มีเหลือ ปัจจุบันกรมประมงได้ปล่อยลูกปลาท่ีเกิด
จากการเพาะขยายพันธุ์คืนสู่แหล่งน้้าธรรมชาติปีละประมาณ 200,000–1,000,000 ตัว แต่ทว่าโอกาสท่ีลูก
ปลาเหล่านี้จะเติบโตจนเต็มวัยในธรรมชาติก็มีโอกาสน้อยมาก 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ปลากระโห้ต้มเผือก 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pangasianodon hypophthalmus 

ชื่อสามัญ : Striped catfish 

ชื่อไทย : ปลาสวาย 

ซ่ืออีสาน : ปลาสวาย 

ซ่ือลาว : ປາສະຫວາຍ (ปา-สะ-หวาย) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.21 

การเพาะเลี ยงปลาสวาย 

การเล้ียงปลาสวายในบ่อดินท้ากันมากในภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึง
สุพรรณบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการเล้ียง การให้อาหารตลอดจนการเจริญเติบโต
ค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก ท้ังนี้เป็นเพราะมีปัจจัยอยู่หลายอย่างท่ีท้าให้มีข้อแตกต่างกันมาก  เช่น น้้า 
และคุณสมบัติของน้้าท่ีใช้เล้ียง วิธีการเล้ียง และการจัดการ ตลอดจนการเอาใจใส่ซึ่งส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่  
เป็นปัจจัยท่ีส้าคัญในการเล้ียงท้ังนั้นอย่างไรก็ตามการเล้ียงปลาสวาย  

ขนาดของบ่อและท่ีต้ัง ควรเป็นบ่อขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่ ขึ้นไปหรืออย่างน้อยไม่ควร  
ต้่ากว่า 400 ตารางเมตร ความลึกประมาณ 2 เมตร ท่ีต้ังของบ่อควรอยู่ใกล้แม่น้้า หรือล้าคลองท่ีสามารถรับน้้า 
และระบายน้้าเข้าออกได้ เมื่อต้องการการเตรียมบ่อใช้หลักการและวิธีการเดียวกับหลักการเตรียมบ่อเล้ียง  
ปลา ท่ัวไปน้้าท่ีเอามาใส่ไว้ในบ่อ ต้องเป็นน้้าท่ีมีคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณออกซิเจนเหมาะสม
การคัดเลือกพันธุ์ปลา 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ปลาสวายลวกจ้ิม 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo rohita 

ชื่อสามัญ : Rohu 

ชื่อไทย : ปลายี่สกเทศ 

ซ่ืออีสาน : ปลายี่สกเทศ 

ซ่ือลาว : ປາໂຣຮູ (ปา-โร-ฮู) 

พิกัดศุลกากรทางการประมง : 0301.99.21 

การเพาะเลี ยงปลายี่สกเทศ 

ขนาดบ่อควรมีเนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 1 ไร่ ระดับน้้าลึก 1.20 -2.0 เมตร ใช้เล้ียงปลายี่สกขนาด 10 
เซนติเมตรขึ้นไป จนถึงขนาดท่ีตลาดต้องการ คือ น้้าหนัก 4 กิโลกรัมข้ึนไป 

อัตราการปล่อย ขนาด 10 เซนติเมตร จ้านวน 200 ตัว ต่อเนื้อท่ี 1 ไร่ หากปลาได้รับอาหารอุดม
สมบูรณ์ ปลาจะเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลา 2 ปี จะได้น้้าหนัก 4 กิโลกรัมเป็นอย่างน้อย 

บ่อเล้ียงพ่อแม่พันธุ์ เป็นบ่อดินขนาด 1 ไร่ น้้าลึกประมาณ 1.0 เมตร ปล่อยปลาขนาด 1.0 -7.0 
กิโลกรัม จ้านวน 30 ตัว (น้้าหนักรวมประมาณ 100 กิโลกรัม) เล้ียงแบบรวมเพศ 

เมนูน่าทาน 

 อาหารภาคอีสาน : ต้มย าปลายี่สกเทศใส่กะทิ 
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เอกสารอ้างอิง 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180706193102_1_file.pdf 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180205090243_1_file.pdf 

https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_3449 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161216134920_file.pdf 

https://www.siamarcheep.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0
%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8
%A3%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 

https://www.fisheries.go.th/if-suratthani/1plajeen.htm 

https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%
E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%
A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%
B9%8C%E0%B9%80/ 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180209144445_1_file.pdf 

https://sites.google.com/site/non0353571138/car 

https://cooking.kapook.com/view161146.html 

https://www.fisheries.go.th/extension/doc_web/swai.html 

 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180706193102_1_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180205090243_1_file.pdf
https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_3449
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20161216134920_file.pdf
https://www.siamarcheep.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
https://www.siamarcheep.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
https://www.siamarcheep.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
https://www.siamarcheep.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
https://www.fisheries.go.th/if-suratthani/1plajeen.htm
https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80/
https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80/
https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80/
https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80/
https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80/
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180209144445_1_file.pdf
https://sites.google.com/site/non0353571138/car
https://cooking.kapook.com/view161146.html
https://www.fisheries.go.th/extension/doc_web/swai.html

