การเลือกสถานทีเลียงปลากดหลวงในกระชัง

ปลากดหลวง หรื อ ปลากดอเมริ กั น Channel
catfish (Ictalurus punctatus) เป็ นปลานําจื ดชนิ ดเดียวที
นิ ย มเลี ยงกันอย่า งกว้า งขวางในประเทศอเมริ ก า โดย
เฉพาะทีมลรัฐมิสซิ สซิ ปปี มีพืนที บ่อเลียงปลาชนิ ดอยู่ถึง
567,777 ไร่
เมื อ ปี 56:: กรมประมง โดยศู น ย์วิ จัย และ
พัฒนาประมงนําจืดเชี ยงใหม่ ได้ทาํ การศึกษาทดลองใน
พืนทีของโครงการหลวง จังหวัดเชี ยงใหม่ เพียงปี เดียวก็
ประสบความสํ า เร็ จ ในการเพาะพัน ธุ์ ป ลาตัว นี และ
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรในเขตภาคเหนื อได้ท ดลองเลี ยง
โดยใช้อาหารปลาสําเร็ จรู ป พบว่า ปลาเจริ ญเติบโตได้ดี
มี อ ัต รารอดสู ง ในระยะเวลาการเลี ยงอัน สั น ต่ อ มา
ปลากดอเมริ กนั ตัวนี ก็ได้รับชื อใหม่ อย่างไทยจากกรม
ประมง เมือปี 56:F ว่า “ปลากดหลวง”
ปลากดหลวง เมือเปรี ยบเทียบกับปลากดไทยแล้ว
จะมีลกั ษณะคล้ายปลากดแก้วหรื อปลากดคัง แต่หวั ปลากด
หลวงจะเล็กกว่าปลากดไทย เนื อปลามีสีขาวใส รสหวาน
นํามาปรุ งอาหารไทยได้ทุกชนิด

1. แม่นาต้
ํ องมีความลึกประมาณ 2-3 เมตร มีกระแสนําไหล ควร
มีค่าความเป็ นกรดด่าง (pH)ระหว่าง 6.5 - 8.5
2. มีท่าขึนลงไปเลียงได้สะดวก
3. มีถนนสะดวกในการขนส่ งลําเลียงไปจําหน่าย
4. ไม่ ค วรอยู่ใ นบริ เ วณที มี สิ งแวดล้อมที จะทํา ให้
เกิ ด ภาวะนําเสี ย อันเกิ ดจากสารพิ ษ หรื อสิ งปฏิ กูล
จากโรงงานที ตังอยู่ใ กล้เ คี ย ง

การอนุบาลและการเลียงในกระชัง
1. กระชังสําหรับอนุบาลลูกปลากดหลวง ขนาด :x:
ม. ลึก 7.V ม. สามารถปล่อยลูกปลาขนาด W – 5
นิว ได้กระชังละ :,777 ตัว
2. อาหารทีให้เป็ นอาหารปลาดุกชนิดเล็ก หรื ออาหาร
ลูกกบ โปรตีนไม่นอ้ ยกว่า :7 % ในอัตรา การให้
อาหารในการเลียงปลาวัยรุ่ น จะแบ่งอาหารให้วนั
ละ 5 ครัง
3. หลังจากอนุบาล W เดือนแล้วจะต้องย้ายลูกปลาลง
กระชัง (ตาข่ายสี ส้ม) อีกประมาณ F6 วันจะได้ลูก
ปลาขนาดประมาณ 6 นิ ว จึงจะนําไปลงเลียงใน
ประชังเลียง ต่อไป
4. กระชังเลียง ขนาด :x 3 เมตร ลึก 5.6 – : เมตร ควร
เชือกเบอร์ :: หรื อตาข่ายสี ดาํ เพราะต้องเลียงนาน
ถึง W5 – WF เดือน
5. ปล่อยปลาขนาด 6 นิว ลงเลียง :77 ตัวต่อกระชัง
6. ให้อาหาร วันละ 5 ครัง
7. ทําความสะอาดกระชังเป็ นระยะ
8. โดยมีอตั ราการเปลียนอาหารเป็ นเนื อเฉลียตลอด
การเลียง (FCR) ไม่เกิน1.5
9. อัตราการรอดตายเกือบ มากว่า95 %
10. ขนาดทีจับ 5.6 – F กิโลกรัม

ต้ นทุนและผลตอบแทนการลงทุน

ข้ อควรระวัง

คิดต้นทุนจากการเลียงปลากดหลวง ขนาดวัยรุ่ น ทีผ่าน
การอนุบาลในกระชังมาแล้ว ประมาณ Y6 วัน จํานวน W กระชัง
(หลุม) ขนาด : x 3 เมตร ปล่อยปลาลงเลียงจํานวน :77 ตัว/หลุม ใน
ระยะเวลา ไม่เกิน WF เดือน และไม่นาํ ค่าแรงงานมาเป็ นต้นทุน

ปลากดหลวงเป็ นปลาที เจริ ญเติ บ โตได้ดี ที
อุณหภูมินาไม่
ํ สูงมากนัก (ไม่เกิ น 5V ◌ํ C ) ในช่ วงฤดู
ร้อนที อากาศร้อนจัด ควรจะเปลี ยนเวลาให้อาหารเป็ น
ช่ วงเย็น ที ผิวหน้านําไม่ร้ อนจนเกิ นไป และต้องรั กษา
ปริ มาณออกซิ เ จนที ละลายนํ าให้ เ พี ย งพอกับ ที ปลา
ต้อ งการ หากพบปลาลอยหัว แสดงว่า ปลาขาดอากาศ
หายใจ เพราะปล่อยปลาแน่นเกินไป หรื อกระชังอุดตัน
นําไม่ระบาย ต้องรี บทําความสะอาดกระชังให้นามี
ํ การ
ไหลผ่านหรื อย้ายปลาให้ความหนาแน่นน้อยลงโดยการ
แบ่งไปเลียงในกระชังอืน

รายการ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการลงทุน
W. ลูกพันธุ์ปลากดหลวง ขนาด 6 นิ ว
จํานวน :77 ตัว (มูลค่า W6 บาท/ตัว)
5. อาหารสําเร็ จรู ป
- อาหารสําเร็ จรู ป เบอร์ W โปรตีน :7 %
จํานวน F กระสอบ ๆ ละ F67 บาท
- อาหารสําเร็ จรู ป เบอร์ 5 โปรตีน :7 %
จํานวน ^7 กระสอบ ๆ ละ F:7 บาท
:. ยาและสารเคมีในการป้ องรักษา
F. ค่าเสื อมและซ่อมแซมกระชังเลียง
รายได้ จาการจําหน่ ายปลากดหลวง
ขนาด 5.6 – F กิโลกรัม/ตัว รวม
ประมาณ V77 กิโลกรัม จําหน่ายได้
ในราคากิโลกรัมละ ^6 บาท
กําไรสุ ทธิ/กระชัง
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พันธุ์ปลากดหลวง
เกษตรกรทีต้องการเลียงปลากดหลวง สามารถติดขอซื อ
ลูกพันธุ์ปลากดหลวงของศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงเชียงใหม่
และต้องสังจองผ่านทางสํานักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด ได้
ในช่วงเดือนมกราคม และรับลูกพันธุ์ได้ประมาณเดือน เมษายน –
มิถุนายน ของทุกปี ขนาดปลา 1 – 3 นิว ราคา W.7 – 5.6 บาท/ ตัว
หมายเหตุ : ฟาร์มเลียงต้องผ่านการขึนทะเบียน
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เรียบเรียงจากประสบการณ์ การเลียงของ จ.ส.อ.วิสูตร ส้ มจันทร์
ในแม่ นําน่ าน บริเวณบ้ านวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
จ.ส.อ. วิสูตร ส้มจันทร์
และเอกสารของศู นย์ วจิ ัยและพัฒนาประมงนําจืดเชียงใหม่
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