การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

คานา
ปลาดุก เป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดี และมีความนิยมบริโภค ในอัตราที่สูง สามารถทารายได้ให้กับ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างงดงาม เพียงแต่มีน้าดี สภาพพื้นที่ดี มีการเอาใจใส่ดูแลให้อาหารดี รวมทั้งผู้เลี้ยง
ขยันศึกษาหาความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับกิจการของตน และเพื่อสนองตอบปัจจัยในการเลี้ยงปลาดุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปลาดุกที่พบในประเทศไทย
ในประเทศเรานั้นพบว่ามีปลาดุกด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิด แต่เท่าที่รู้จักมีเพียง 2 ชนิด คื อ ปลาดุกอุย
และปลาดุกด้าน ปลาดุกที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาดุกด้าน เพราะเนื้อปลาดุกด้านค่อนข้างแข็ง ทาให้สามารถ
ขนส่งได้ในระยะทางไกลๆ ประกอบกับปลาดุกด้านเลี้ยงง่าย โตเร็ว จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก แต่สาหรับ
ผู้บริโภคแล้ว จะนิยมปลาดุกอุย เพราะให้รสชาติดีเนื้อปลานุ่ม ฟู กลิ่นดี
ปลาดุกอุย ( Clarias macrocephalus )
เป็นปลาพื้นบ้านของไทยชนิดไม่มี เกล็ด รูปร่างเรียวยาว มีหนวด 4 เส้น ที่ริมฝีปาก สีของผิวหนัง
ค่อนข้างเหลือง มีจุดประตามตัวและบริเวณด้านข้างของลาตัวอย่างเด่นชัด เนื้อสีออกเหลือง มีมันมาก ลา
คัวค่อนข้างทู่ ส่วนปลายของกระดูกท้ายทอยจะป้านและสั้น
ปลาดุกด้าน ( Clarias batrachus )
สีของลาตัวค่อนข้างคล่าเล็กน้อย เนื้อมีสีขาว มีมันน้อย ส่วนหัวค่อนข้างแหลมและส่วนปลายของ
กระดูกท้ายทอยมีลักษณะแหลมยาว ลักษณะดังกล่าว สังเกตเห็นได้ชัดเจนมาก
กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจื ด กรมประมง ได้ ดาเนินการ
ศึกษาถึง สายพันธุ์ ปลาดุกที่ มีการนาเข้ามาเลี้ยง ในประเทศ พบว่าเป็นปลาในตระกูล catfish เช่นเดียวกับ
ปลาดุกอุย มีถิ่นกาเนิดในทวีปแอฟริกา มีชื่อว่า ( Clarias gariepinus African sharptooth catfish ) เป็น
ปลาที่มีการเจริญเติบใจรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด มีความต้านทานโรคแล ะสภาพ
แวดล้อมสูง เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อเหลว และมีสีซีดขาว ไม่น่า
รับประทาน ซึ่งกรมประมงได้ให้ชื่อว่า “ ปลาดุกเทศ ”

จากการศึกษาทางลักษณะรูปร่างและชีววิทยาของ ปลาดุกเทศ ทางกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ได้ทาการเพาะขยายพันธุ์ปลา โดยนามาผสมพันธุ์กับปลาดุกอุยและ
ปลาดุกเทศ ผลปรากฏว่าการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง ปลาดุกอุยเพศเมีย ผสมกับ ปลาดุกเทศเพศผู้ สามารถ
เพาะขยายพันธุ์ได้ดี ลูกที่ ได้มีอัตราการเจริญเติบโต
รวดเร็ว ทนทานต่อโรคสูง มีลักษณะใกล้เคียงกับปลาดุก
อุย จึงทาให้เกษตรกรนาวิธีการผสมข้ามพันธุ์ไปปฏิบัติ
กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งลูกหลานที่เกิดจากคู่ผสมนี้ทาง
กรมประมงให้ชื่อว่า ปลาดุก อุย-เทศ แต่โดย ทั่วๆไป
ชาวบ้านเรียกกันว่า บิ๊กอุย ส่วนการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างปลาดุกอุยเพศผู้ กับปลาดุกเทศเพศเมีย ลูกที่ได้ไม่
แข็งแรงและเหลือรอดน้อย เมื่อเทียบกับการเพาะพันธุ์เพื่อให้ได้ ปลาบิ๊กอุย ส่วนการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่าง
ปลาดุกด้านกับปลาดุกเทศ ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ในปัจจุบันนี้ อาจกล่าวได้ว่า ปลาดุกลูกผสม อุยเทศ หรือบิ๊กอุย นัน้ เป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อีกทั้งทนทาน
ต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังเป็นที่นยิ มบริโภคของประชาชนเนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก
ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นปลา ลูกผสม ระหว่างพ่อพันธุ์ “ปลาดุกเทศ” (Clarias gariepinus ) กับแม่พันธุ์
“ปลาดุกอุย ” ( Clarias macrocephalus ) มีลักษณะทั่วไป คล้ายกับปลาดุกด้าน แต่มีส่วนหัวยาวกว่า
ด้านบนกะโหลกขรุขระกว่า เมื่อมอง ด้านบนจะเห็นหัวเป็นเห ลี่ยม ท้ายทอยแหลมเป็นโค้ง 3 โค้ง โด ย
ส่วนกลาง ยื่นยาวมากที่สุด ลาตัว ยาว ครีบหลัง ครีบก้นยาว ลา ตัวด้านบนมีสีคล้าน้าตาลอมเหลืองและมี
ลายแต้มแบบลายหินอ่อนบนตัวแก้มและท้องมีสีจางครีบมีสีเข้มกว่าลาตัวเล็กน้อยและอาจมีขอบเป็นสีแดง
ส้ม ที่โคนครีบหางมีแถบตามแนวตั้งสีจาง

แหล่งกาเนิดและถิ่นอาศัย
ปลาดุกจะพบ แพร่ กระจายทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ไทย
ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนามและมาเลเซีย สาหรับประเทศไทยพบปลาดุกในคลอง หนอง บึง ต่างๆทั่ว
ทุกภาค เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้าจืดทั่วไป แม้ในหนองน้าที่มีน้าเพียงเล็กน้อยก็ยังพบปลาดุก ทั้งนี้
เพราะปลาดุกเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เช่นเดียวกับปลาช่อน ดังนั้นจึงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
ในน้าที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยและถึงแม้ว่าน้าที่ค่อนข้างกร่อยปลาดุกก็ยังสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะนิสัยของปลาดุก
ปลาดุกมีลักษณะที่ต่างจากปลาอื่นอย่างเห็นได้ชัดคือ ปลาดุกไม่มีเกล็ด รูปร่างเรียวยาว มีหนวด 4
คู่อยู่ที่ริมฝีปาก ตามีขนาดเล็กมาก ใช้หนวดในการหาอาหาร เพราะหนวดปลาดุกมีประสาทรับความรู้สึกที่

ดีกว่าตา ปลาดุกชอบหากินตามหน้าดิน มีนิสัยว่องไว สามารถจะขึ้นมาอยู่บนบกได้ทนนานกว่าปลาชนิด
อื่นๆ รวมถึงสามารถที่จะอาศัยอยู่ในดิน โคลน เลน และในน้าที่มีปริมาณออกซิเจนต่าได้นาน เนื่องจากมี
อวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจนั่นเอง อาหารที่ปลาดุกชอบกิน ส่วนมากเป็นอาหารจาพวกเนื้อสัตว์ แต่ถ้า
นามาเลี้ยงในบ่อก็สามารถฝึกให้กิ นอาหารจาพวกพืชได้ รวมถึงสามารถฝึกนิสัยให้ปลาดุกขึ้นมากินอาหาร
บริเวณผิวน้าแทนการหาอาหารกินตามหน้าดินได้เช่นเดียวกัน

อาหารปลาดุก
อาหารไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการอาหารเพื่อการดารงอยู่ด้วยกันทั้งนั้น เมื่อปลาดุกฟัก
ไข่ออกมาเป็นตัวลูกปลาดุกจะใช้อาหารจากถุงไข่แดงซึ่งติดอยู่ด้านหน้าท้องของลูกปลา ประมาณ 1 – 2 วัน
ถุงไข่แดงจะยุบลงนั่นเป็นเครื่องหมายว่าอาหารที่ติดตัวลูกปลาดุกมาตั้งแต่เกิดได้ใช้หมดไปแล้ว จาเป็นต้อง
มีการหาอาหารจากสภาพแวดล้อมกิน ในช่วงนี้ผู้เลี้ยงลูกปลาดุกจาเป็นต้องใช้อาหารเพื่อการเจริญเติ บโต
ซึ่งต้องมีปริมาณของโปรตีนสูง ได้แก่ ไข่แดงต้มสุก ไรแดง หรืออาหารผสม ต่อมาเมื่อปลาโตขึ้นสามารถที่จะ
ปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงได้ อาหารที่ให้ได้แก่ ปลาเป็ดสับบดละเอียดผสมกับรา หรือ อาหารผสมอัดเม็ดลอยน้า
จวบจนกระทั่ง สามารถจับปลาดุกขายได้ ในธรรมชาติลูกปลาดุก กินอาหารจาพวกโปรโตซัว ไรน้าขนาดเล็ก
โรติเฟอร์และแพลงค์ตอนพืช ปลาดุกที่มีขนาดโตขึ้นจะกินอาหารจาพวกตัวอ่อนของแมลงลูกกุ้ง ลูกปู หนอน
และอินทรีย์สารที่อยู่ตามพื้นโคลน นอกจากนี้ยังสามารถฝึกให้กินอาหารสมทบทั้งประเภทจมน้า หรืออาหาร
ชนิดเม็ดลอยน้าได้ ซึ่งมีส่วนผสมของอาหารประเภทปลายข้าว รา กากถั่ว ปลาป่น เป็นต้น
ปลาดุกกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ (Omnivorous) มีนิสัยชอบหาอาหารกินในเวลากลางวัน ตาม
บริเวณพื้นก้นบ่อ และจะขึ้นมากินอาหารบริเวณพื้นผิวน้าเป็นบางขณะ ในบางครั้งก็ถือว่าปลาชนิดนี้เป็น
พวก Scavengers เนื่องจากเป็ นปลาที่มีนิสัยชอบกินอาหารจาพวกเศษเนื้อที่กาลังสลายตัว ปลาดุกมีนิสัย
ชอบกินอาหารจาพวกเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารจาพวกพืชหรืออาหารจาพวกแป้ง อาหารต่างๆ เหล่านี้ ทั้งที่มี
ตามธรรมชาติทั้งที่ผสมให้กินโดยการทาเองมีสารอาหารต่างๆซึ่งจาเป็นต้องให้ปลาดุกอย่างครบถ้วน ตามที่
ปลาดุกต้องการ ปลาดุกจึงเจริญเติบโตได้ดี คุณค่าทางอาหารที่ปลาดุกต้องการและจาเป็นมีอยู่ด้วยกัน 5
ชนิด คือ
โปรตีน เป็นส่วนสาคัญของอาหารเพื่อนาเข้าไปเสริมสร้างร่างกาย ในส่วนที่สึกหรอ หรือนาไปใช้
เพื่อการเจริญเติบโต ความต้องการโปรตีนของปลาดุกนั้นจะแตกต่างกั นไปตามวัยและเวลาที่เพิ่มขึ้น ในลูก
ปลาวัยอ่อนจนถึงขนาดสามารถปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงได้มีความต้องการโปรตีนอยู่ในช่วง 35 – 40 เปอร์เซ็นต์
ส่วนในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในบ่อเลี้ยงปลาดุกมีความต้องการโปรตีน 25 – 35 เปอร์เซ็นต์

คาร์โบไฮเดรต สารอาหารประเภทนี้ เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานได้บางส่วนแก่ร่างกาย ความ
ต้องการคาร์โบไฮเดรตของปลาดุกจะอยู่ในช่วง 35 – 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วปลาดุกจะไม่ขาด
สารอาหารประเภทนี้เพราะมีอยู่ในแป้ง ปลายข้าว รา และในข้าวโพด นอกจากนี้วัตถุดิบเหล่านี้ในอาหาร
ผสมอัดเม็ดลอยน้า จะช่วยให้อาหารรวมตัวกันได้แน่นขึ้นอีกด้วย
ไขมัน ไม่ว่าอาหารชนิดใดมักจะมีไขมันปะปนอยู่ด้วยเสมอไม่มากก็น้อย
ซึ่งสารอาหารนี้เป็น
สารอาหาร ทีใ่ ห้ พลังงานในปริมาณที่ สูง บาง ครั้ง ปลาดุกที่ได้ รับไขมันเป็นจานวนมาก ก็จะมีโทษได้
เช่นเดียวกันกับการมีประโยชน์ของมัน ในอาหารที่ให้ปลาดุก ไม่ควรจะมีไขมันในปริมาณที่มากเกิน 5 – 6 %
วัตถุดิบที่มีไขมันในปริมาณมากได้แก่ น้ามันถั่วเหลือง น้ามันมะพร้าว เป็นต้น
วิตามิน สารอาหารชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นอาหารบารุงเพราะมีส่วนช่วยให้ปลาดุกสามารถใช้สารอาหาร
อื่นๆได้มากขึ้น ทาให้ปลาดุกมี การเจริญเติบโตที่สูงขึ้น โดยที่สารอาหารชนิดนี้เองไม่ได้มีส่วนในกา รเจริญ
เติบโต ของปลาดุกโดยตรงเลยดังนั้นวิตามินจึงมีความจาเป็นที่ปลาดุกจะต้องได้รับตามความเหมาะสม
แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบสาคัญๆ ของสิ่งมีชี วิตโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของกระดูกและฟันและยังเป็นสารที่ควบคุมปริมาณของน้าในตัวปลาแร่ธาตุมีอยู่ในสารอาหาร
โดยทั่วๆ ไปอยู่แล้ว

การเพาะผสมเทียมปลาดุกบิ๊กอุย
1.การเลี้ยงพ่อ – แม่พันธุ์
ควรเลี้ยงในบ่อดินที่มีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยปล่อยในอัตรา 20-30 ตัว/
ตารางเมตร ที่ระดับความลึกของน้า ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ควรถ่ายเทน้าบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ปลากิน
อาหารได้ดี และพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของปลาให้มีไข่และน้าเชื้อดียิ่งขึ้นจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน
ฤดูกาลผสมพันธุ์ปลาดุก จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ตุลาคม ก่อนฤดูกาลผสมพันธุ์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ควรเริ่มคัดปลาที่มีไข่แก่สมบูรณ์บางส่วนมาเริ่ม
ดาเนินการผสมเทียม

2.การคัดเลือกพ่อ – แม่พันธุ์
พ่อแม่พันธุ์ปลาดุกที่นามาใช้ควรเป็นปลาที่
สมบูรณ์ ไม่บอบช้า และควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป การ
สังเกตลักษณะปลาเพศเมียที่ดีในการเพาะพันธุ์ดูได้ จาก
ส่วนท้องจะอูมเป่ง ไม่นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ติ่งเพศจะมีลักษณะกลมมีสีแดง หรือชมพูอมแดง ถ้าเอามือบี บ
เบา ๆ ที่ท้องจะมีไข่ลักษณะเป็นเม็ดกลมสีน้าตาลอ่อนใสไหลออกมา ส่วนปลาดุกเพศผู้จะมีติ่งเพศยาวเรียว

มีสีชมพูเรื่อ ๆ ปลาไม่ควรมีขนาดอ้วนหรือผอมจนเกินไป ขนาดพ่อ -แม่พันธุ์ปลาดุก ควรมีขนาดน้าหนัก
มากกว่า 200 กรัมขึ้นไป หรือปลาที่มีอายุประมาณ 7-8 เดือน หรือ 1 ปี ให้อาหารที่มีคุณภาพดี เพื่อให้มีไข่
แก่ จะใช้เวลา 3-4 เดือน มีการถ่ายเทน้าบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นให้ปลาถึงวัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น ส่วนปลาดุกเทศ
เพศผู้นิยมใช้ ขนาดน้าหนักตัวมากกว่า 500 กรัมขึ้นไป และควรเป็นปลาที่มีอายุไม่ต่ากว่า 1 ปี ลาตัวเพรียว
ยาวและไม่อ้วนจนเกินไป

2.อุปกรณ์และวิธีการผสมเทียม
1. พ่อ-แม่พันธุ์ปลา
2. ฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ
3. ครกบดยา
4. เข็มฉีดยา
5. เครือ่ งชั่งน้าหนัก
6. ภาชนะสาหรับผสมไข่ปลากับน้าเชื้อ ได้แก่
กะละมังพลาสติก และขนไก่
7. น้าเกลือและน้ากลั่น
8. อุปกรณ์ในการฟักไข่ปลา เช่น กระชัง อวนมุ้งเขียว
9. อุปกรณ์ในการอนุบาลลูกปลา

3.ชนิดและวิธีการฉีดฮอร์โมน
ปัจจุบันจะใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Synthetic hormone) ได้แก่ LHRHa หรือ LRH-a มีหน่วย
ความเข้มข้นเป็นไมโครกรัม (ug) ซึ่งในการฉีดกับปลาดุกต้องใช้ร่วมกับสารระงับการทางานของระบบกา ร
หลั่งฮอร์โมนคือ โดมเพอริโดน (Domperidone) หรือมีชื่อทางการค้าว่าโมทีเลียม (Motilium) ซึ่งมีหน่วยเป็น
มิลลิกรัม (mg) ขนาดที่มีขายโดยทั่วไปคือ เม็ดละ 1O มิลลิกรัม
การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาดุกอุย โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ สามารถฉีดเร่งให้ แม่ปลาดุก
อุยมีไข่สุกได้ โดยการฉีดครั้งเดียวที่ระดับความเข้มข้น
20-30 ไมโครกรัม /แม่ปลาน้าหนัก 1 กก. ร่วมกับการใช้
โดมเพอริโดนที่ระดับความเข้มข้น 5-10 มิลลิกรัม / แม่
ปลาน้าหนัก 1 กก.หลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์นี้เป็น
เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสมน้าเชื้อได้
การฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาดุกเทศ
โดยใช้ฮอร์โม นสังเคราะห์สามารถฉีดเร่งให้ แม่ ปลาดุก
เทศมีไข่สุกได้โดยการฉีดครั้งเดียวที่ระดับความเข้มข้น 1530 ไมโครกรัม / แม่ปลาน้าหนัก 1 กก. ร่วมกับการใส่โดมเพอริโดนที่ระดับความเข้มข้น 5-10 มิลลิกรัม /แม่
ปลาน้าหนัก 1 กก. หลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เป็นเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสมน้าเชื้อ

ได้ ในปลาเพศผู้การกระตุ้นให้พ่อพันธุ์มีน้าเชื้อมากขึ้น โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 510 ไมโครกรัม /พ่อปลาน้าหนัก 1 กก.ร่วมกับโดมเพอริโดน 5-10 มิลลิกรัม /พ่อปลาน้าหนั ก 1 กก.ก่อนผ่าถุง
น้าเชื้อประมาณ 10 ชั่วโมง

4.ปริมาณสารละลายที่ใช้
หลังจากที่เตรียมฮอร์โมนที่จะฉีดให้กับพ่อ -แม่พันธุ์ ปลาดุก แล้ว การคานวณสารละลาย
ที่จะผสมกับฮอร์โมน เพื่อฉีดให้กับพ่อ-แม่พันธุ์ปลา เป็นเรื่องที่ควรคานึง คือ จะต้องใช้น้ากลั่นหรือน้า
สะอาด เติมในปริมาณที่เหมาะสมโดยการฉีดปลาดุก จะใช้ปริมาณสารละลายผสมแล้ว 1 ซีซี / น้าหนักปลา
1 กก.

5.ตาแหน่งที่ฉีดฮอร์โมน
การฉีดฮอร์โมนปลาดุกนั้น ตาแหน่งที่
เหมาะสมที่สุดคือ บริเวณกล้ามเนื้อใต้ครีบหลังส่วนต้น
เหนือเส้นข้างตัวโดยใช้เข็มเบอร์ 22-24 แทงเข็มเอียงทา
มุมกับลาตัวประมาณ 30 องศาแทงลึ กประมาณ 1 นิว้ /
(2 เซนติเมตร ) หลังจากฉีดฮอร์โมนปลาดุก แล้วขังใน
ภาชนะที่มีระดับน้าเพียงท่วมหลังพ่อ -แม่พันธุ์ ปลาเท่านั้น
เพราะถ้าใส่น้ามากเกินไปปลาจะบอบช้ามาก

6.การรีดไข่ผสมน้าเชื้อ
การรีดไข่ของปลาดุกเพื่อผสมกับน้าเชื้อนั้นใช้วิธี
กึ่งเปียก เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด นาแม่ ปลาที่ได้รับการ
ฉีดฮอร์โมนและมีไข่แก่เต็มที่แล้วมารีดไข่ใส่ในภาชนะผิว
เรียบ เช่น กะละมังเคลือบ พร้อมกันนี้ผ่าเอาถุงน้าเชื้อ
จากพ่อปลา นามาวางบนผ้ามุ้งเขียว แล้วขยี้ให้ ละเอียด
พร้อมกั บเทน้าเกลือเข้มข้นประมาณ 0.7 % หรือน้า
สะอาดลงบนผ้ามุ้งเขียวที่ ขยี้ถุงน้าเชื้อให้น้าไหลผ่าน
เพื่อให้น้าเชื้อลงไปผสมกับไข่ ผสมไข่กับน้าเชื้อให้เข้ากันโดยการคนเบา ๆ ด้วยขนไก่ประมาณ 2-3 นาที จึง
นาไข่ที่ได้รับการผสม ไปล้างน้าสะอาด 1 ครั้งแล้วนาไปฟัก น้าเชื้ อจากปลาตัวผู้หนึ่งตัวสามารถผสมกับ ไข่ท่ี
ได้จากการรีดปลาเพศเมียประมาณ 10 ตัว

7.การฟักไข่
ไข่ปลาดุกอุย เป็นไข่ติด ไข่ที่ดีควรมี
ลักษณะกลม มีสีน้าตาลเข้ม ไข่ของปลาดุกเทศก็เป็น
ไข่ติด เช่นเดียวกับปลาดุกอุย ไข่ที่ดีควรมีลักษณะกลม
และมีสีเขียวเข้ม นาไข่ป ลาดุกที่ได้รับการผสมกับ

น้าเชื้อแล้วไปฟัก โดยโรยไข่บนผ้ามุ้งเขียวเบอร์ 20 ที่ขึงตึงที่ระดับต่ากว่าผิวน้าประมาณ 5-10 เซนติเมตร
โดยระดับน้าในบ่อที่ขึงผ้ามุ้งเขียวนั้นมีระดับน้าลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เปิดน้าไหลผ่านตลอดเวลา
และควรมีเครื่องเพิ่มอากาศใส่ไว้ใน บ่อฟักไข่ปลาด้วย ไข่ปลาดุกที่ได้รับการผสมจะพัฒนาและฟักเป็นตัว
โดยใช้เวลาประมาณ 21-26 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้า 28-30 องศาเซลเซียส ลูกปลาดุกที่ฟักออกเป็นตัว
จะหลุดลอดตาของมุ้งเขียวลงสู่พื้นก้นบ่อด้านล่าง หลังจากลูกปลาหลุดลอดลงสู่พื้นก้นบ่อหมดแล้วจึงย้าย
ผ้ามุ้งเขียวที่ใช้ฟักไข่ออกจากบ่อฟักจะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง ลูกปลาจะค่อย ๆ พัฒนาเจริญขึ้นเป็นลาดับจนมี
อายุประมาณ 48 ชั่วโมง จึงเริ่มกินอาหาร บ่อเพาะฟักลูกปลาดุกควรมีหลังคาปกคลุมป้องกันแสงแดดและ
น้าฝนได้แม่ปลาขน าดประมาณ 1 กิโลกรัม จะได้ลูกปลาประมาณ 5,000 -20,000 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาลและขนาดแม่ปลา

การอนุบาลลูกปลา
ลูกปลาดุกที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ ๆ จะใช้อาหารในถุงไข่แดงที่ติดมากับตัวเมื่อถุงไข่แดงที่ติด
มากับลูกปลายุบ ให้ไข่ไก่ต้มสุกเอาเฉพาะไข่แดงบดผ่านผ้าขาวบางละเอียดให้ลูกปลากิน 1-2 ครั้ง หลังจาก
นั้นจึงให้ลูกไรแดงเป็นอาหาร
1.การอนุบาลลูกปลาดุกในบ่อซีเมนต์ สามารถดูแลรักษาได้ง่ายขนาดของบ่อซีเมนต์ควรมี
ขนาดประมาณ 2-5 ตารางเมตร ระดับความลึกของน้าทีใช้อนุบาลลึกประมาณ 15-30 เซนติเมตร การ
อนุบาลลูกปลาดุกที่ มีขนาดเล็ก (อายุ 3 วัน) ระยะแรกควรใส่น้าในบ่ออนุบาลลึกประมาณ 10 -15
เซนติเมตร เมื่อลูกปลามีขนาดใหญ่ขึ้นจึงค่อย ๆ เพิ่มระดับน้าให้สูงขึ้น การอนุบาลให้ลูกปลาดุกมีขนาด 2-3
เซนติเมตรจะใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน น้าที่ใช้ใน การ
อนุบาลจะต้องเปลี่ยนถ่ายทุกวัน เพื่อเร่งให้ลูกปลาดุกกิน
อาหารและมีการเจริญเติบโตดี อีกทั้งเป็นการป้องกันการ
เน่าเสียของน้าด้วย การอนุบาลลูกปลาดุกจะปล่อยใน
อัตรา 3,000-5,000 ตัว/ตรม. อาหารที่ใช้คือ ไรแดงเป็น
หลัก ในบางครั้งอาจให้อาหารเสริมบ้าง เ ช่น ไข่ตุ๋ น
บดละเอียด เต้าหู้อ่อนบดละเอียด หรืออาจให้อ าหารเร่ง
การเจริญเติบโต ซึ่งหากให้อาหารเสริมจะต้องระวังเกี่ยวกับการย่อยของลุกปลาและการเน่าเสียของน้าใน
บ่ออนุบาลให้ดีด้วย
2.การอนุบาลลูกปลาดุกในบ่อดิน บ่อดินที่ใช้
อนุบาลลุกปลาดุกควรมีขนาด 200 - 800 ตรม. บ่อดิน
ที่จะใช้อนุบาลจะต้องมีการกาจัดศัตรูของลูกปลาก่อน
และพื้นก้นบ่อควรเรียบ สะอาดปราศจากพืชพรรณไม้
น้าต่าง ๆ ควรมีร่องขนาดกว้างประมาณ 0.5 -1 เมตร

ยาวจากหัวบ่อจรดท้ายบ่อ และลึกจากระดับ พื้นก้น บ่อประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการ
รวบรวมลูกปลา และ ตรงปลายร่องควรมีแอ่งลึก มี
พื้นที่ประมาณ 2-4 ตรม. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมลูก
ปลา การอนุบาลลูกปลาดุกในบ่อจะต้องเตรียม
อาหารสาหรับลูกปลา
โดยการเพาะไรแดงไว้
ล่วงหน้าเพื่อเป็นอาหารให้แก่ลูกปลาก่อนที่จะปล่อ ย
ลูกปลาดุก ลงอนุบาลในบ่อ การอนุบาลในบ่อดิน
จะปล่อย ในอัตรา 300-500 ตัว/ตรม.การอนุบาลลูก
ปลาให้เติบโตได้ขนาด 3-4 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 14 วัน แต่การอนุบาลลูกปลาดุกในบ่อดินนั้น
สามารถควบคุมอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดได้ยากกว่าการอนุบาลในบ่อซีเมนต์
ปัญหาในการอนุบาลลูกปลา น้าเสียเกิดขึ้นจากการให้อาหารลูกปลามากเกินไป หากลูกปลาป่วย
ให้ลดปริมาณอาหารลง 30-50 % ดูดตะกอนถ่ายน้าแล้ว ค่อย ๆ เติมน้าใหม่หลังจากนั้นใช้ยาปฏิชีวนะออก
ซีเตตตร้าซัยคลิน แช่ลูกปลาในอัตรา 10-20 กรัมต่อนา
1 ลูกบาศก์เมตร หรือไนไตรฟุราโชน 5-10 กรัม ต่อน้า 1
ลูกบาศก์เมตร วันต่อ ๆมาใช้ยา 3/4 เท่า ปลาจะลด
จานวนการตายภายใน 2- 3 วัน ถ้าปลาตายเพิ่มขึ้น ควร
กาจัดลูกปลาทิ้งไป เพื่อป้องกินการติดเชื้อไปยังบ่ออื่น ๆ

การเลี้ยงปลาใหญ่
1.อัตราปล่อยปลาดุกลูกผสม ( บิ๊กอุย )
ลูกปลาขนาด 2-3 ซม. ควรปล่อยในอัต ราประมาณ 40 - 100 ตัว / ตรม. ซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการเลี้ยง
คือ ชนิดของอาหาร ขนาดของบ่อและระบบการเปลี่ ยนถ่ายน้าซึ่งปกติทั่วๆไป อัตราปล่อยเลี้ยงประมาณ
50 ตัว /ตรม. และเพื่อป้องกันโรคซึ่ งอาจจะติดมากับลูกปลา ใช้น้ายาฟอร์มาลินใส่ในบ่อเลี้ยง อัตราความ
เข้มข้นประมาณ 30 ส่วนในล้าน (3 ลิตร/น้า 1000 ตัน) ในวันที่ปล่อยลูกปลาไม่จาเป็นต้องให้อาหารควรเริ่ม
ให้อาหารในวันรุ่งขึ้น
2.การให้อาหาร เมื่อปล่อยลูกปลาดุกผสมลงในบ่อดินแล้ว อาหารที่ให้ในช่วงที่ลูกปลาดุกมี
ขนาดเล็ก (2 – 3 ซม.)ควรให้อาหารผสมคลุกน้าปั้นเป็น
ก้อนให้ลูกปลากิน โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง หว่านให้กิน
ทั่วบ่อโดยเฉพาะในบริเวณขอบบ่อ เมื่อลูกปลามีขนาด
โตขึ้นความยาวประมาณ 5-7 ซม.สามารถฝึกให้กิน
อาหารเม็ดได้ หลังจากนั้นเมื่อปลาโตขึ้นจนมีความยาว
15 ซม.ขึ้นไป จะให้อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวหรือ

อาหารเสริมชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น ปลาเป็ดผสมราละเอียด อัตรา 9 : 1 หรือให้อาหารที่ลดต้นทุน เช่น
อาหารผสมบดจากส่วนผสมต่างๆเช่น กระดูกไก่ ไส้ไก่ เศษขนมปัง เศษเส้นหมี่ เศษเลือดหมู เลือดไก่ เศษ
เกี้ยว หรือเศษอาหารว่างๆเท่าที่สามารถหาได้นามาบด
รวมกินแล้วผสมให้ปลากินแต่การให้อาหารประเภทนี้
จะต้องระวัง เรื่องคุณภาพของน้าในบ่อเลี้ยงให้ดี เมื่อ
เลี้ยงปลาได้ประมาณ 3-4 เดือนปลาจะมีขนาด
ประมาณ 200-400 กรัม/ตัว ซึ่งผลผลิตที่ได้จะประมาณ
10 - 14 ตัน/ไร่ อัตรารอดตายประมาณ 40- 70 %
3. การถ่ายเท เมื่อเริ่มเลี้ยงใหม่ๆระดับ
ความลึกของน้าในบ่อควรมีค่าประมาณ 30 - 40 ซม. เมื่อ
ลูกปลาเจริญเติบโตขึ้นในเดือนแรกจึงเพิ่มระดับน้าสูงเป็นประมาณ 50 - 60 ซม. หลังจากย่างเข้าเดือนที่
สองควรเพิ่มระดับน้าให้สูงขึ้น 10 ซม./อาทิตย์ จนระดับน้าในบ่อมีความลึก 1.20 - 1.50 เมตร การถ่ายเท
น้าควรเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงผ่านไปประมาณ 1 เดือน โดยถ่ายน้าประมาณ 20 % ของน้าในบ่อ 3 วัน/ครั้ง หรือ
ถ้าน้าในบ่อเริ่มเสียจะต้องถ่ายน้ามากกว่าปกติ
4.การป้องกันโรค การเกิดโรคของปลาดุกที่เลี้ยงมักจะเกิดจากปัญหาคุณภาพของน้าในบ่อเลี้ยง
ไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของการให้อาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเน่าเสีย เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิด
โรคได้โดยต้องหมั่นสังเกตว่าเมื่อปลาหยุดกินอาหารจะต้องหยุดให้อาหารทันที เพราะปลาดุกลูกผสมมีนิ สัย
ชอบกินอาหารที่ให้ใหม่ โดยถึงแม้จะกินอิ่มแล้วถ้าให้อาหารใหม่อีกก็จะคายหรือสารอกอาหารเก่าทิ้งแล้ว
กินอาหารให้ใหม่อีก ซึ่งปริมาณอาหาร ที่ให้ไม่ควรเกิน 4 - 5 % ของน้าหนักตัวปลา

วิธีการป้องกันการเกิดโรคในปลาดุก
1. ควรเตรียมบ่อและน้าตามวิธีการที่เหมาะสมก่อนปล่อยลูกปลา
2. ชื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าแข็งแรงและปราศจากโรค
3. หมั่นตรวจดูอาการของปลาอย่างสม่าเสมอถ้าเห็นอาการผิดปกติต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไข
โดยเร็ว
4. หลังจากปล่อยปลาลงเลี้ยงแล้ว 3-4 วันควรสาดน้ายาฟอร์มาลิน 2-3 ลิตร/ปริมาตร น้า 100 ตัน
และหากปลาที่เลี้ยงเกิดโรคพยาธิภายนอกให้แก้ไขโดยสาดน้ายาฟอร์มาลินในอัตรา 4 - 5 ลิตร/
ปริมาตรน้า 100 ตัน
5. เปลี่ยนถ่ายน้าจากระดับก้นบ่ออย่างสม่าเสมอ
6. อย่าให้อาหารจนเหลือ

ในกรณีที่มีการป้องกันอย่างดีแล้วแต่ปลาก็ยังป่วยเป็นโรค ซึ่งมักจะแสดงอาการให้เห็น โดย
แบ่งอาการของโรคเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1. การติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลาตัวและครีบ ครีบกร่อน ตาขุ่น หนวด
หงิก กกหูบวม ท้องบวมมีน้าในช่องท้องกินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ลอยตัว
2. อาการจากปรสิตเข้าเกาะตัวปลา จะมีเมือกมาก มีแผลตามลาตัว ตกเลื อด ครีบเปื่อย จุดสีขาว
ตามลาตัว สีตามลาตัวซีดหรือเข้มผิดปกติเหงือกซีด ว่ายน้าทุรนทุราย ควงสว่านหรือไม่ตรงทิศทาง
3. อาการจากอาหารมีคุณภาพไม่เหมาะสม คือ ขาดวิตามินบี กะโหลกร้าว บริเวณใต้คางจะมีการ
ตกเลือด ตัวคด กินอาหารน้อยลง ถ้าขาดวิตามินบี ปลาจะว่ายน้าตัวเกรงและชักกระตุก
4. อาการจากคุณภาพน้าในบ่อไม่ดี ปลาจะว่ายน้าขึ้นลงเร็วกว่าปกติลอยหัวครีบกร่อนเปื่อย หนวด
หงิก เหงือกซีดและบวม ลาตัวซีด ไม่กินอาหาร ท้องบวม มีแผลตามตัว
อนึ่ง ในการรักษาโรคปลาควรจะได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ยาหรือสารเคมี
สาเหตุของโรค ระยะรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษา ฯลฯ

สารเคมีและยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้ป้องกันและรักษาโรคปลา
ชนิดของ
สารเคมี/ยา

วัตถุประสงค์

เกลือ

กาจัดแบคทีเรียบางชนิดเชื้อราและปรสิต
บางชนิดลดความเครียดของปลา
ฆ่าเชื้อก่อนปล่อยปลาปรับ PH ของดิน
และน้า
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับบ่อเลี้ยง
ปลา
กาจัดปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ

ปูนขาว
คลอรีน
ดิพเทอร์เร็กซ์
ฟอร์มาลิน

กาจัดปรสิตภายนอกทั่วไป

ออกซีดเตตร้า
ซัยคลิน

กาจัดแบคทีเรีย

คลอแรมฟินิคอล

กาจัดแบคทีเรีย

ปริมาณที่ใช้
0.1-0.5% แช่ตลอด 0.5-1.0 % แช่ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
60-100 กิโลกรัม/ไร่ ละลายน้าแล้วสาดให้ทั่วบ่อ
10 พีพีเอ็ม แช่ 30 นาที แล้วล้างด้วยน้าสะอาดก่อนใช้
0.25-0.5 พีพีเอ็ม แช่ตลอด ยาที่ใช้ควรเป็นผงละเอียดสีขาว
ถ้ายาเปลี่ยนเป็นของเหลวไม่ควรใช้
25-50 พีพีเอ็ม แช่ตลอด ระหว่างการใช้ควรระวังการขาด
ออกซิเจนในน้า
ผสมกับอาหารในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้กิน
นาน 7-10 วันติดต่อกัน แช่ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้า 1 ตัน
นาน 5-7 วัน
ผสมกับอาหารอัตรา 1 กรัมอาหาร 1 กิโลกรัมหนึ่งสัปดาห์
บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

