การเลียงปลาเพือการยังชีพในครัวเรือน
การเลี ยงปลาเพื อการยั ง ชี พในครั วเรื อน
หมายถึง การเลียงปลาในพืนทีที จํากัด บ่อหรื อภาชนะที
ใช้เลียงปลาสามารถปรับเปลียนรู ปแบบการเลียงตามแต่
พืนที และสภาพแวดล้อม ผลผลิตที ได้เน้นไว้เพื อการ
บริ โภคในครัวเรื อน เหมาะสมกับพืนทีหรื อบ้านเรื อนที
ไม่มีพืนที ขุดบ่ อเลียงปลาหรื อบ้านเรื อนที อยู่ในชุมชนที
มี บ ริ เ วณบ้า นจํา กัด เป็ นการหาประสบการณ์ ก่อ น
ตัดสิ นใจเลียงปลาเลียงเป็ นอาชีพ
ชนิ ดปลาทีเหมาะสมกับเลียงในแบบนี ได้ดี คือ
ปลาดุ ก ซึ งมี อยู่ห ลายสายพันธุ์ แต่ ที เหมาะสมและ
สามารถเจริ ญเติ บโตได้ดีในบ่ อขนาดเล็ก คือ ปลาดุกอุย
เทศ หรื อปลาดุ กบิ4 กอุ ย ซึ งเกิ ด จากการผสมเที ย มข้า ม
พันธุ์กนั ระหว่างแม่พนั ธุ์ปลาดุกอุยของไทยและพ่อพันธุ์
ปลาดุกรัสเซี ย (ปลาดุกแอฟริ กา) ลูกผสมทีได้ เลียงง่าย
โตเร็ ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคพยาธิ ได้ดี เป็ น
ทีนิ ยมเลียงและบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย
แม่พนั ธุ์ปลาดุกอุย
พ่อพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย

การเลียงปลาดุกในบ่ อซีเมนต์
บ่ อซี เมนต์ หมายความถึ ง บ่อที สร้ างขึ นมี
ปูนซี เมนต์เป็ นองค์ประกอบหลัก เช่น บ่อทีก่อด้วยอิฐ
โบกด้วยซี เมนต์ บ่อซี เมนต์กลม และหมายความรวมถึง
บ่อกระเบืองโค้งด้วย

การเลียงปลาดุกในบ่อซี เมนต์ ถ้าเป็ นบ่ อใหม่
ต้องใส่ นาให้
ํ เต็มบ่ อ หรื อต้องการให้เร็ วขึ นควรตัดต้น
กล้วย หรื อใส่ นาที
ํ มีโคลนดินเหนี ยว แช่ทิงไว้ อย่างน้อย
1 สัปดาห์ แล้วระบายนําทิง ทําเช่นนี 2-3 ครัง จนแน่ใจ
ว่าพิษปูนหมดแล้ว ล้างบ่อให้สะอาดเลียงปลา ต่อไป
การเลียงปลาดุกในบ่ อดิน
ขนาดบ่อควรมีพืนทีไม่เกิน 10 ตารางเมตร และ
มีนาลึ
ํ กประมาณ 0.5-1.0 เมตร ก่อนการเลียงต้องมีการ
เตรี ย มบ่อเลี ยง โดยทําสู บนําออกให้หมด ทําความ
สะอาดบ่อ โรยปูนขาวให้ทวั ตากบ่อให้แห้ง โดยทิ งไว้
2–3 วัน จากนันเติมนําเข้าบ่อโดยผ่านถุงกรองหรื อมุง้ สี
ฟ้ าเพือป้ องกันศัตรู ปลาเข้ามาในบ่อ

นอกจากนี บ่ อ ดิ น สามารถทํ า เป็ นบ่ อ แบบ
เกษตรแบบผสมสานคื อ การเลียงปลาร่ วมกับการเลียง
สัตว์และการปลูกพื ชไว้ด้วยกัน เช่ น การทําคอกไก่ ไ ว้
เหนื อบ่อและปลูกพืชผักสวนครัวไว้ขอบบ่อ เป็ นการใช้
พืนทีให้เกิดประโยชน์เพิมมากขึน

การเลียงปลาดุกในบ่ อพลาสติก
พลาสติกทีใช้ ถ้าเป็ นพลาสติกชนิ ดทีใช้สาํ หรับ
ปูพืนบ่อโดยเฉพาะจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ น การ
ทําบ่ อแบบนี เหมาะสมสําหรับพืนทีที ไม่สามารถเก็บนํา
ได้ ขนาดตามแต่ตอ้ งการของผูเ้ ลียงเอง ลักษณะการ
สร้างจะแตกต่างกันตามสะดวกและอุปกรณ์ประกอบอืน
เป็ นบ่อจมอยู่ในดินหรื อบ่อลอยเหนื อพืนดินก็ได้

การเลียงปลาดุกในกระชังขนาดเล็ก

การดูแลรักษา

การเลี ยงแบบนี เหมาะสําหรั บ พื นที ที มี ล าํ นํา
ขนาดเล็กไหลผ่าน ความลึกประมาณ 0.5 เมตร แต่ตอ้ ง
ระวั ง เรื องปลาที มี ข นาดเล็ ด ลอดออกสู่ แหล่ ง นํ า
ธรรมชาติและการวางกระชังกีดขวางทางนํา

1. เตรี ยมบ่อและนําทีใช้เลียงอย่างเหมาะสมก่อนปล่อย
ปลาลงเลียง และควรซื อปลาจากแหล่งทีเชือถือได้
2. ให้อาหารเพียงพอต่อ ความต้องการ ขนาดและอายุ
ของปลาไม่มากหรื อน้อยเกิน
3. โรคทีเกิดกับปลาดุกนัน มักจะเกิดจากคุณภาพนําใน
อย่างสมําเสมอ เมือพบว่าปลาเป็ นโรค ต้องลดการ
ให้อาหาร

การเลียงและดูแลรักษา

การเก็บเกียว

การปล่อยลูกขนาด 3-4 นิว อัตรา 40-100 ตัว/
ตรม. ทีระดับนําลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ในวัน
แรกไม่ตอ้ งให้อาหาร หลังจากนันเพิมระดับนําเป็ น 5060 เซนติเมตรและควรมีการถ่ายนํา ประมาณ 20%ของ
ระดับนําในบ่อ 3 วัน/ครังหรื อมากกว่านี ขึ นกับความ
สะอาดของนําและลักษณะการให้อาหาร
การให้ อาหาร
ปลาดุกขนาดเล็ก ให้อาหารผสมเป็ นก้อน หรื อ
อาหารสําเร็ จรู ปสําหรับลูกปลา ให้วนั ละ 2 ครัง เมือโต
จึงให้อาหารทีมีขนาดใหญ่ หรื ออาหารผสม อาหารอืนๆ
เช่น กระดูกไก่ ไส้ไก่ และเศษอาหารเท่าทีจะหาได้

เลียงปลาได้ประมาณ 2 เดือน ปลาบางตัวโต
พอจะจับมาบริ โภคได้เป็ นระยะ จนกว่าจะหมดได้ปลา
ขนาด 200-400 กรัมต่อตัว หรื อ ได้ผลผลิตประมาณ 910 กิโลกรัม/ ตารางเมตร

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการประมง
การเลียงปลาเพือการยังชีพในครัวเรือน
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