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คํานํา
ปลาแรด (Giant Gouramy) Osphronemus goramy (Lacepede) เปนปลานํ้าจืด ขนาดใหญ
ของไทยชนิดหนึ่ง ปลาขนาดใหญทพ่ี บมีน้ําหนัก6-7 กิโลกรัม ความยาว 65 เซนติเมตร เปนปลา
จําพวกเดียวกับปลากระดีแ่ ละปลาสลิดแตมขี นาดใหญกวามาก มีเนือ้ แนนนุม
เนือ้ มากไมคอ ยมีกา ง
รสชาติดี จึงไดรับความนิยมจากประชาชนผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถนํามา
ประกอบอาหารไดหลายชนิด เชน ทอด เจี๋ยน ตมยํา แกงเผ็ด ลาบปลา และนํ้ายา ฯลฯ ในระยะหลังได
รับการจัดเปนปลาจานในภัตตาคารตาง ๆ หรือจะนํามาเลีย้ งเปนปลาสวยงามก็ได สําหรับผูเลี้ยง ปลา
แรดเปนปลาที่เลี้ยงงายเชนเดียวกับปลาสลิดราคาคอนขางสูง มีความอดทนตอสภาพแวดลอมและโรค
ไดเปนอยางดี ใหผลตอบแทนตอการลงทุนดีมีกํ าไรและไมมีปญหาเรื่องตลาดเปนปลาที่เลี้ยงไดเปน
อยางดีทั้งในบอและกระชัง มีอตั ราการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถแพรขยายพันธุใ นบอได โดยเลี้ยง
เพื่อขาย เปนปลาเนือ้ หรือปลาสวยงาม

ปลาแรดสามารถเลี้ยงเปนปลาสวยงาม หรือเปนอาหาร
ซึง่ ตลาดผูบ ริโภคตองการนํ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม

แหลงกําเนิด
ปลาแรด มีช่ือเสียงอีกอยางหนึง่ วา "ปลาเมน" มีถน่ิ กําเนิดในประเทศอินโดนีเซีย แถบหมู
เกาะสุมาตรา ชวา บอรเนียว และหมูเ กาะอินเดียตะวันออกในประเทศไทยภาคกลางพบตามแมน้ํา ลํา
คลอง ตั้งแตจังหวัดนครสวรรคถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต ที่จังหวัดพัทลุงและแมนํ้าตาป
จังหวัดสุราษฏรธานี ปจจุบนั ปลาแรดทีอ่ าศัย อยูต ามแหลงนํ้าธรรมชาติมจี ํานวนนอยลง เนือ่ งจาก
แหลงนํ้าตื้นเขินขาดแหลงวางไข และแหลงเลีย้ งลูกปลาวัยออนทีเ่ หมาะสมการเลีย้ งปลาแรดในกระชังยัง
ไมแพรหลาย มีอยูเฉพาะบริเวณ แถบจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี สวนการเลีย้ งปลาแรดในบอดินขนาด
ใหญยังมีอยูนอยการเพาะขยายพันธุและเลี้ยงปลาแรดเปนจํ านวนมาก จะทําใหมีปลาแรดบริโภคกัน
อยางกวางขวาง และชวยอนุรักษปลาแรดมิใหสูญพันธุ
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กระชังเลีย้ งปลาแรด ซึง่ ใชไมไผเปนวัสดุ

ผลผลิตปลาแรดที่เลี้ยงในกระชัง
ทีอ่ าเภอทองผาภู
ํ
มิ จังหวัดกาญจนบุรี

อุปนิสัย
ปลาแรด ชอบอยูใ นนํ้านิง่ ตืน้ ๆ ตามแมน้ํา ลําคลอง หนอง บึงและทะเลสาบ เปนปลาทีค่ อ น
ขางตื่นตกใจงายแตเชือ่ งชา ผูเ ลีย้ งสามารถฝกหัดใหเชือ่ งไดงา ยโดยวิธกี าร ใหอาหาร ชอบอยูในที่เงียบ
สงัด มีพันธุไมน้ําทีม่ อี าหารสมบูรณ ปลาแรดทีย่ งั มีขนาดเล็ก มักจะทําอันตรายกันเอง เปนปลาทีค่ อ น
ขางทรหดอดทนเมือ่ จับขึน้ จากนํ้าก็สามารถมี ชีวติ อยูไ ดนาน ๆ เพราะมีอวัยวะพิเศษชวยในการหายใจ
(accessory respiratory organ) มีลักษณะเปนเยือ่ ออนๆอยูใ นหัวตอนเหนือเหงือก โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ก็บ
นํ้าไวหลอเลีย้ ง ใหความชุม ชืน้ แกเหงือกในเวลาทีป่ ลาขึน้ พนนํ้า ทําใหปลามีชวี ติ อยูไ ดนานกวาปกติ
รูปราง
ปลาแรด เปนปลาในตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย ปลาหมอตาล ปลากริม ปลากัด ปลากระดี่
นาง ปลากระดี่หมอ ปลาสลิด ซึ่งปลาในครอบครัวนี้มีลักษณะเดนคือเปนปลาที่ คอนขางอดทน มีลําตัว
สั้นปอมและแบนขาง หัวคอนขางเล็ก ปลาเล็กเฉียงขึน้ ยึดหดได ฟนแข็งแรง เกล็ดใหญ ลําตัวมี นํ้าตาล
ออนหรือคอนขางเทาครีบหลังครีบกนยาวมาก ครีบหลังมีจํานวนกานครีบแข็ง 12-16 อัน กานครีบ
ออน 10-11 อัน ครีบกนมีกา นครีบ แข็ง 9-13 อัน กานครีบออน17-18 อัน ครีบทองมีกา นครีบแข็ง
1 อัน กานครีบออน 5 อัน กานครีบออนคูแ รกของครีบทองมีลกั ษณะเปนเสนยาว ครีบหางกลม เกล็ด
ตามเสนขางตัว 30-33 เกล็ด มีจดุ ดําที่โคนหาง 1 จุด สีดาจางเป
ํ
นแถบพาดขวางลําตัว ขางละ 8 แถบ
มีสีเงินรอบ ๆ จุดทําใหแลเห็นจุดเดนขึ้นลักษณะเชนนี้ดูคลายกระดี่หมอ แตปลากระดี่หมอมีจุดดํา
ขางละ 2 จุด เมือ่ โตมีนอทีห่ วั สีตอนบนของลําตัวคอนขางเปน สีน้าตาลปนดํ
ํ
า ตอนลางมีสเี งินแกม
เหลืองสวนจุดทีโ่ คนหางจะเลือนหายไป

การสืบพันธุ
1. ลักษณะเพศ ปกติปลาแรดเพศผูและเพศเมีย มีลักษณะคลายคลึงกันมากจะเห็นไดชดั ก็ตอ
เมื่อมีขนาดสมบูรณพันธุ คือ ตัวผูจ ะมีนอ(Tubercle) ทีห่ วั ของมันโหนกสูงขึน้ จนเห็นไดปด หัวโต สวนตัว
เมียจะมีโหนกไมสงู และทีใ่ ตฐานของครีบอกตัวเมีย จะมีจุดสีดํา แตตวั ผูจ ะมีแตมสีขาวปลาแรดทีม่ อี ายุ
เทากัน ปลาตัวผูจ ะโตกวาปลาตัวเมีย ปลาแรดจะเริม่ มีไขเมือ่ อายุ 2-3 ป นําหนั
้ กประมาณ 2-4
กิโลกรัม แมปลาขนาด 3 กิโลกรัม จะมีไข2,000-4,000 ฟอง แมปลาตัวหนึง่ สามารถวางไขได 2-3
ครัง้ /ป
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พอแมพันธุปลาแรดที่สมบูรณเพศ พรอมที่จะผสมพันธุ

2. การเพาะพันธุป ลา ปลาแรดสามารถวางไขไดตลอดป แตจะมีไขสงู ใน ชวง 7 เดือน ตัง้ แต
เดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม ปลาแรดจะสรางรังวางไขการเพาะพันธุ จึงควรใสฟางหรือหญาเพื่อใหปลา
แรดนํ าไปใชในการสรางรัง รังจะมีลักษณะคลายรังนกและจะมีฝาปดรัง ขนาดรังโดยทั่วๆไปมีเสน
ผาศูนยกลางยาว 1 ฟุต ใชเวลาสราง ประมาณ 1 สัปดาห การเพาะพันธุโ ดยวิธธี รรมชาติในบอดิน บอ
เพาะพันธุค วรเปน บอขนาดใหญ1-2 ไร อัตราการปลอยปลาตัวผูต อ ตัวเมีย 1:2 จํานวน 100-150
คู/ไร แมปลาขนาด 3 กิโลกรัมจะมีไขระหวาง 2,000-4,000 ฟอง
การเตรียมบอเพาะพันธุ บริเวณพื้นบอมีสภาพเปนโคลน ใหมีหญาและพันธุ ไมน้าขึ
ํ น้ หนา
สักหนอย พรอมทั้งหากิ่งไผ ผักใหจมอยูใ นนํ้าเพือ่ ใชเปนทีส่ รางรังพอแมปลาจะคอยระวังรักษาลูกออน
อยูใกล ๆ รังและจะพุง เขาใสศตั รูทม่ี ารบกวนอยางเต็มที่ หรือ อาจใชคอกทีส่ รางขึน้ บริเวณตลิง่ ทีเ่ ปนคุง
ของลําแมน้ําที่ไมไหลเชี่ยวมากใชเพาะปลาแรด เชนเดียวกับการเพาะในบอ
3. การฟกไข ไขปลาแรดเปนประเภทไขลอย (มีลกั ษณะกลมสีเหลืองออน มีไขมันมาก กลิน่
คาวจัด ไมมีเมือกเหนียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง1 มิลลิเมตร) เมือ่ ปลาแรดวางไขแลวนํารังทีม่ ไี ขขน้ึ มา
แลวคัดเฉพาะไขดี ควรชอนคราบไขมันออก มิฉะนัน้ แลว จะทําใหน้ําเสียและปลาติดเชือ้ โรคไดงา ย
ตอจากนั้นรวบรวมไขใสถงั สวมทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร ระดับนํ้าประมาณ 30-50
ซม. ใหเครือ่ งเปาอากาศเบา ๆ เพือ่ เพิม่ ออกซิเจนและใสพชื นํ้า เชน ผักบุง เพือ่ ชวยในการดูดซับไขมัน
และใหลูกปลาไดยดึ เกาะหรือฟกไขในบออนุบาลหรือฟกในกระชังผาโอลอนแกว กระชังมีรปู รางสีเ่ หลีย่ ม
ขนาด2 x 1 x 0.5 ใชหูเกี่ยวหรือโครงเหล็กถวงที่พื้นเพื่อใหกระปงดึงคงรูปอยูได ในระหวางการฟกควร
เพิ่มอากาศหรือนํ้าลงในกระชังเพือ่ ไลไขมันทีต่ ดิ มากับไขออกไดมากทีส่ ดุ ไขจะฟกออกเปนตัวออนภาย
ใน 18-36 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 20-30 เซลเซียส เมือ่ ออกจากไขใหม ๆ ตัวออนจะลอยหงายทองอยูแ ละ
ยึดติดกับพืชนํ้าลูกปลาจะเริม่ กิน อาหารในวันที่ 5-7 โดยใหไขชง อายุ 7-10 วัน ใหไขแดงตมสุก
ละลายนํ้า ชวงที่ใหไขเปน อาหาร ควรใหทลี ะนอยในบริเวณทีล่ กู ปลารวมเปนกลุม อายุ 10-15 วัน จึง
ใหไรแดง ลูกปลาแรด จะมีลกั ษณะคลายตัวเต็มวัย เมือ่ อายุได 4 เดือน

การอนุบาล
บออนุบาลลูกปลาควรมีขนาด 400-800 ตารางเมตร โดยปลอยในอัตรา 100,000 ตัว/ไร
สวนบอซีเมนต 5 ตัว/ตารางเมตร ในชวง 10 วันแรกทีล่ งบอดินใหไรแดงเปนอาหารและ 10 วันตอมา
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ใหไรแดงและรําผสมปลาปนอัตราสวน 1:3 สาดใหทั่วบอ หลังจากนัน้ จึงเปลีย่ นเปนอาหารตมหรือ
อาหารเม็ดลอยนํ้าวันละประมาณ 3-5 เปอรเซ็นต อนุบาลจนกระทัง่ ลูกปลามีขนาด 3 นิว้ เพือ่ นําไป
เลี้ยงเปนปลาขนาดตลาดตองการตอไป ลูกปลา 1 เดือนจะมีขนาดยาวประมาณ 1 ซม. เดือนทีจ่ ะมี
ความยาว 2-3 ซม. ซึง่ จะเปนขนาดลูกปลาทีจ่ ะนําไปเลีย้ งเปนปลาโตตอไป
แหลงพันธุปลาแรด เนื่องจากการเพาะพันธุเพื่อจําหนายลูกยังมีไมมาก สวนใหญจะรวบรวมลูก
ปลาจากธรรมชาติ

ลูกปลาแรดขนาดประมาณ 3 นิว้ ซึง่ นําไปเลี้ยงเปนปลาขนาดโต
และปลาสวยงาม ราคาตัวละ 3-4 บาท

การเลีย้ งปลาแรด
สถานทีเ่ ลีย้ งปลาแรดทีน่ ยิ มมี 2 ลักษณะ คือ
1. การเลีย้ งในบอดิน
2. การเลีย้ งในกระชัง
1. การเลีย้ งปลาแรดในบอดิน อัตราการปลอย 1 ตัว/ตารางเมตร ขนาดบอทีใ่ ชเลีย้ ง 1-5 ไร
จะใชเวลาเลีย้ ง 1 ป ปลาจะมีน้ําหนัก 1 กก. การเลีย้ งปลาแรดในบอ จะปลอยปลาแรดลงเลีย้ งรวมกับ
ปลากินพืชอื่นๆ ในบอทีม่ พี ชื นํ้าหรือวัชพืชขึ้น เพือ่ ใหปลาแรดกินและเปนการทําความสะอาดบอไปใน
ตัว ปลาแรดชอบกินพืชนํ้า ไขน้าํ แหน ผักพังพวย ผักบุง เศษอาหารที่เหลือจาก โรงครัว แมลงในนํ้า
ตัวหนอน ไสเดือน และปลวกเปนอาหาร
การเลี้ยงปลาแรดเพื่อความสวยงาม นิยมเลีย้ งปลาแรดในบอดิน บอซีเมนต หรือตูกระจกที่ไม
กวางนัก เพราะปลาแรดสามารถปรับตัวใหมชี วี ติ อยูใ นทีแ่ คบได แตมอี ตั ราการเจริญเติบโตคอนขางชา
นอกจากการเลีย้ งในดินแลว ยังนิยมเลีย้ งในกระชัง เชน ที่แมนํ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทยั ธานี
2. การเลีย้ งปลาแรดในกระชัง การเลี้ยงปลาแรดในกระชังไดรบั ความนิยมมากขึน้ โดยการ
เปลี่ยนจากกระชังไมมาเปนกระชังเนื้ออวนเหมาะสมกับภาวะปจจุบันซึ ง่ ขาดแคลนไมในการสรางกระชัง
ดังนั้นการเตรียมสถานทีเ่ ลีย้ งปลาในกระชังจะตองสราง แพพรอมทัง้ มุงหลังคากันแดด แพที่สรางใชไม
ไผมัดรวมกัน และเวนทีต่ รงกลางใหเปนชองสีเ่ หลีย่ มเพือ่ นํากระชังตาขายไปผูก กระชังตาขายกวาง 3
วา ยาว 6 วา ลึก 1.8เมตร กระชังขนาดดังกลาวสามารถเลีย้ งปลาแรดขนาด 3 นิว้ ได 3,000 ตัว
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การลงทุนสรางแพ 1 หลัง และซื้อตาขายทํากระชัง 3 กระชัง เปนเงิน 30,000 บาท

กระชังเลีย้ งปลาแรด ซึง่ ใชไมเนือ้ แข็งเปนตัวกระชัง
มีอายุการใชงานไมนอ ยกวา 5 ป

กระชังเลี้ยงปลาแรด ตัวกระชังใชวัสดุจําพวก
ไนลอนหรือโพลีเอทีลีน

ทุน ลอยทีช่ ว ยพยุงใหกระชังลอยนํ้าได จะใชแพลูกบวบ หรือถังนํ้ามัน
ปลาแรดสามารถเลีย้ งเปนปลาเนือ้ และปลาสวยงาม

โครงสรางกระชังทีใ่ ชเลีย้ งปลา ประกอบดวย
1. โครงรางกระชัง สวนมากเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผาอาจทําดวยไมไผ ไมทอเหล็กชุบหรือทอนํ้า
พี.วี .ซี
2. ตัวกระชัง เปนสวนทีร่ องรับและกักกันสัตวน้ําใหอยูในพื้นที่จํากัด วัสดุที่ใชไดแก เนือ้ อวน
จําพวกไนลอน โพลีเอทีลิน หรือวัสดุจําพวกไมไผ ไมเนือ้ ออน ไมเนือ้ แข็ง
3. ทุน ลอย เปนสวนหนึง่ ทีช่ ว ยพยุงใหกระชังสามารถลอยนํ้าอยูไ ด สามารถรับนํ้าหนักของตัว
กระชัง สัตวน้ําทีเ่ ลีย้ งและเกษตรกรผูเ ลีย้ งปลาทีล่ งไปปฎิบัตงิ านบนกระชัง
สําหรับอายุการใชงานนัน้ ขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช ดังนี้
- กระชังไมไผ จะมีอายุการใชงาน 1-2 ป
- กระชังไมเนือ้ แข็งจะมีอายุการใชงานไมนอ ยกวา 5 ป
- กระชังอวน จะมีอายุการใชงานประมาณ 3-4 ป
บริเวณที่เหมาะสมแกการวางกระชังนั้น จําเปนตองตัง้ อยูใ นบริเวณทีม่ สี ภาพดี นํ้ามีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมในการเลีย้ งปลา หางไกลจากแหลงระบายนํ้าเสีย หรือนํ้าทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม และ
แหลงนํ้านัน้ ไมควรมีปญ
 หาการเกิดโรคปลา
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ขอจํากัดของการเลีย้ งปลาในกระชัง
1. สภาพแวดลอมในบริเวณทีต่ ง้ั กระชังตองเหมาะสม เชน คุณภาพของนํ้า ตองดีมปี ริมาณ
ออกซิเจนพอเพียง กระแสนํ้าไหลในอัตราที่พอเหมาะและไมเกิดปญหาโรคปลาตลอดระยะเวลาทีเ่ ลีย้ ง
สถานที่ตึงกระชังควรตัง้ อยูใ นบริเวณทีก่ ําบังลม หรือคลืน่ แรง ในกรณีที่เกิดพายุหรือนํ้าทวมโดยเฉียบ
พลัน
2. ปลาที่ปลอยเลีย้ งควรมีขนาดใหญกวาตา หรือชองกระชัง หากปลามีขนาดเล็ก หรือเทากับ
ขนาดของชองกระชัง ปลาจะลอดหนีจากกระชังไปหรือถาไมลอดก็จะเขาไป ติดตายอยูใ นระหวางชอง
กระชังได
3. ปลาที่เลี้ยงควรมีลกั ษณะรวมกินอาหารพรอมๆ กันในทันทีที่ใหอาหาร เพือ่ ใหปลากินอาหาร
ใหมากที่สุดกอนที่อาหารจะถูกกระแสนํ้าพัดพาออกไปนอกกระชัง
4. ในกรณีทแ่ี หลงนํ้าเลีย้ งผิดปกติ เชน เกิดสารพิษ นํ้ามีปริมาณมากหรือนอยในทันที อาจจะ
เกิดปญหากับปลาที่เลี้ยงยากตอการแกไขหากประสบปญหาดังกลาวควรขนยายปลาไปเลีย้ งทีอ่ น่ื

อัตราการปลอย
จากการทดลองของสมประสงคและคณะ (2534) รายงานวาอัตราการปลอย 2 ตัว ตอ
ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดและใหผลกําไรมาก คือเลีย้ งบอ ขนาด 400 ตารางเมตร
ในชวงระยะเวลา 8 เดือน จะไดกําไรประมาณ 4,000 บาท ถาปลอยในบอขนาด 1 ไร อาจจะไดกําไร
ถึง 15,972.12 บาท ในชวงเวลาเพียง 8 เดือน เทานัน้

อาหาร
ปลาแรดเปนปลาทีเ่ ลีย้ งงาย กินพืชและสัตวเปนอาหาร เมือ่ ยังมีขนาดเล็กชอบ กินอาหารพวก
สัตวเล็กๆ ไดแก แพลงกตอน ลูกนํ้าปลวก ลูกกบ ลูกเขียด ตัวหนอน สวนปลาทีม่ ขี นาดโตเต็มวัยชอบ
กินอาหารจําพวกผักบุง แหนจอก ผักกระเฉด ใบมันเทศ สวนออนของผักตบชวาใบผักกาด ใบขาวโพด
สาหรายและหญาออน นอกจากนีใ้ ห อาหารประเภทรําตม ขาวสุก เศษอาหาร กากมะพราวเปนครัง้
คราว ก็ใหผลการเจริญเติบโตดี ปลาแรดชอบมาก เหมาะสําหรับการขุนพอแมปลาในชวงฤดูวางไขและ
ผสมพันธุ ปลาจะใหไขบอ ย และมีจํานวนเม็ดไขมากขึน้ อีกดวย
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อัตราสวนอาหารสําเร็จสําหรับปลากินพืช โดยมีอาหารโปรตีนอยางนอย 18-25 %
ชนิดอาหาร
ปลาปนอัดนํ้ามัน
กากถั่วลิสงปน
รําละเอียด
ใบกระถินปน
วิตามินและแรธาตุ
ปลายขาวหัก
รวม

การเจริญเติบโต
ลูกปลาแรดอายุ 3 เดือน
ลูกปลาแรดอายุ 6 เดือน
ปลาแรดที่มีอายุ 1 ป

% โดยนํ้าหนัก
12
23
40
4
20
20
100

จะมีความยาว 3-5 ซม.
จะมีความยาว 10-15 ซม.
จะมีความยาว 20-30 ซม.

การปองกัน
ปลาแรดที่เลี้ยงในบอดินมักจะประสบปญหาตัวปลามีกลิน่ โคลน แตถา เลีย้ งในกระชังจะไมมี
ปญหาดังกลาว เนือ่ งจากนํ้าจะถายเทตลอดเวลา สําหรับการแกไขกลิน่ เหม็นโคลนในเนือ้ ปลา โดยการ
เปลี่ยนนํ้าพรอมทัง้ ควบคุมคุณภาพนํ้าและอาหารทีเ่ ลีย้ งปลาในชวงกอนจับประมาณ 3 วัน

โรคและศัตรู
โรค การเลีย้ งปลาแรดไมปรากฎวามีโรคระบาดรายแรง จะมีบา งเมือ่ ลูกปลายังมีขนาดเล็ก คือ
เชือ้ รา
ศัตรู ปลาแรดเปนปลาทีม่ นี สิ ยั เชือ่ งชา จึงมักตกเปนเหยือ่ ของปลาอืน่ ทีก่ นิ เนือ้ เปนอาหารซึง่ มี
ขนาดใหญกวา เชน ปลาชอน ปลาชะโด ปลาบู ปลากราย ปลากะสง นอกจากนีม้ กี บ เขียด เตา
ตะพาบนํ้า และนกกินปลา เปนตน
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การจําหนาย
ปลาที่มีอายุ 1 ป จะนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ซึง่ เปนขนาดทีต่ ลาดตองการ สวนปลาทีม่ อี ายุ 3 ป
ควรทําการคัดเลือกปลาทีม่ คี วามสมบูรณเพือ่ เก็บไวเปนพอแมพนั ธุ

การจับลําเลียงและขนสง
ฟารมเพาะพันธุปลาจะขายลูกปลาใหแกผูซื้อไปเลี้ยงเปนปลาใหญ 2 ขนาด คือ ปลาขนาด 2-3
ซม. ซึ่งใชเวลาอนุบาล 1 เดือน และปลาขนาด 5-7 ซม. ใชเวลา อนุบาล 2 เดือน กอนการขนสงจะจับ
ลูกปลามาพักไวในบอซีเมนตหรือกระชังแลวพนนํ้า เพิม่ ออกซิเจน และงดอาหารประมาณ 1-2 วัน เพื่อ
ใหลูกปลาเคยจนตอการอยูใ นทีแ่ คบ และขับถายอาหารทีก่ นิ เขาไปออกใหมากทีส่ ดุ การลําเลียงนิยมใช
ถุงพลาสติกขนาด ปริมา20 ลิตร ใสน้ํา 5 ลิตร บรรจุลกู ปลาขนาด 2-3 ซม. ในอัตรา 500-2,000
ตัว/ถุงอัดออกซิเจน หากลูกปลาโตขนาด 5 ถึง 7 ซม. ควรใสปบ หรือถังลําเลียงในอัตรา 200-300
ตัว/ปบ (นํ้า 10-15 ลิตร)
ทั้งนี้ ในระหวางการลําเลียงควรใสยาเหลืองในอัตรา 1-3 สวนในลาน หรือ เกลือในอัตรา
0.1-0.2% เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและปองกันเชื้อราที่จะเกิดขึน้ เมือ่ ปลาเกิดบาดแผล
ในระหวางการเดินทาง กอนปลอยปลาลงในทีใ่ หม ตอง แชถงุ ลําเลียงลูกปลาในนํ้าประมาณ 15 นาที
เพื่อปรับอุณหภูมแิ ละสิง่ แวดลอมใหกบั ลูกปลา
ตนทุนและผลตอบแทน
การเลี้ยงปลาแรดใหมขี นาดตลาดตองการ ใชระยะเวลา 1 ป ปลาจะมีน้ําหนัก 1 กิโลกรัม โดย
การลงทุนประมาณ 30 บาท แตสามารถจําหนายได 50-80 บาท
เมือ่ เปรียบเทียบตนทุนกับกําไร โดยลงทุน 12,479 บาท กําไร 4,000 บาท คิดเปนเปอรเซ็นต
จะไดกําไร 32 % ซึง่ เปนเปอรเซ็นตทค่ี อ นขางสูง

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

