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ปลากาด า    ปลาเพี้ย (ภาคเหนือ)  ปลาอีตู๋ อีก่่า  (ภาษาอีสาน) 
ชื่อสามัญ    Greater Black Shark   
ชื่อวิทยาศาสตร์    Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850)   

 

ลักษณะท่ัวไป        
ปลากาด่าอยู่ในอันดับ Cypriniformes วงศ์ปลาตะเพียน ( Cyprinidae) วงศ์ย่อย Cyprininae – 

Labeonini  เป็นปลาน้่าจืดขนาดกลาง  ล่าตัวเรียวยาวแบนข้าง พื้นล่าตัวสีม่วงด่าหรือน้่าเงินด่า    เกล็ดมีขนาด
ใหญ่คลุมตลอดล่าตัวยกเว้นส่วนหัว หัวเรียวแหลม ปากยืดหดได้ ไม่มีฟัน ริมฝีปากบนและล่างเป็นหยัก มีติ่ง
เน้ือเป็นฝอยสั้น ๆ อยู่รวมกันเป็นกระจุก มีหนวด 2 คู่ ครีบหลังมีขนาดใหญ่และสูงมาก ครีบหู ครีบท้อง 
และครีบก้น เรียวยาวและมีขนาดไล่เลี่ยกัน ครีบหางยาวเป็นแฉกเว้าลึก ครีบทุกครีบมีสีด่า 
                          

ถิ่นอาศัยและการกินอาหาร   
พบทั้งในแหล่งน้่านิ่งและน้่าไหลทั่วประเทศ (สมโภชน์และกาญจนรี ,2543)  ปลากาด่าเป็นปลา

ที่มีพฤติกรรมว่ายแทะเล็มตามหินและชอบกัดเกล็ดของปลาอื่น กินตะไคร่น้่าและซากพืชซากสัตว์เป็น
อาหาร (ชวลิต, 2547) เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อย จึงนิยมน่ามาบริโภคภายในครัวเรือน  ในภาคเหนือ 
ประชาชนนิยมน่ามา ประกอบ อาหารประเภทลาบ   ปัจจุบันปลากาด่ามีการเพาะเลี้ยงเพื่อจ่าหน่ายเป็นปลา
สวยงามทั้งในและต่างประเทศ   จากข้อมูลของสถาบันวิจัยสัตว์น้่าสวยงามและพรรณไม้น้่า ( 2549) พบว่า
ปลาชนิดนี้ได้มีการส่งออกเป็นปลาสวยงามในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548 รวมทั้งสิ้น  82,122 
ตัว โดยมีราคา 0.0618 ดอลลาร์ต่อตัว (ราคาขายตัวละ 2.1179 บาท 1 ดอลลาร์เท่ากับ 34.27 บาท)และเป็น
อันดับที่ 32 จากปลาจ่านวน 140 ชนิดที่มีการส่งออก จึงท่าให้จัดเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  
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การรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ 
 สามารถรวบรวมได้จากแหล่งน้่าธรรมชาติ เช่น บริเวณ ลุ่มแม่น้่าปิง วัง ยม และน่าน ลุ่มแม่น้่า
แม่กลอง แม่น้่าเจ้าพระยา หรือรวบรวมจากบ่อเลี้ยงปลากาด่าโดยตรง 
 

การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ 
 ควรเลี้ยง พ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร ขึ้นไป เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตดี ถ้า
เลี้ยงในพื้นที่บ่อที่มีลักษณะกว้าง ระดับน้่าในบ่อประมาณ 1.2-1.5 เมตร อาหารของปลากาด่าได้แก่ สาหร่าย 
พืชผัก และตะไคร่น้่า  ควรให้อาหารสมทบ  (อาหารปลากินพืช)  ร้อยละ 1-2 ของน่้าหนักปลาทั้งหมด วันละ
คร้ังทุกวัน และควรเปลี่ยนถ่ายน้่าในบ่ออย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  
 ส่าหรับอัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลานั้น ขึ้นอยู่กับขนาดปลา   ปกติปล่อยในอัตราขนาด                  
1 ตัวต่อ 5-6 ตารางเมตร ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานั้น อาจเลี้ยงแยกเพศหรือไม่ก็ได้  แต่ถ้าหากมีบ่อพอที่จะ
เลี้ยงแยกเพศผู้เพศเมียได้ก็ดี เพราะสะดวกในการคัดเลือก  และท่าให้พ่อแม่พันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีความ
สมบูรณท์างเพศเต็มที่ 
 เมื่อพ่อแม่พันธุ์อายุครบ 1 ปี พ่อพันธุ์จะมีน้่าหนักประมาณ 1,000 กรัม ขนาดความยาวประมาณ  
30 เซนติเมตร และแม่พันธุ์จะมีน้่าหนักประมาณ 800 กรัม ขนาดความยาว ประมาณ 25 เซนติเมตร พ่อแม่
พันธุ์ปลากาด่าที่เลี้ยงภายในบ่อของหน่วยงาน พบว่าจะมีไข่และน้่าเชื้อต้ังแต่ขนาด 600 กรัมขึ้นไป 
 

    
 

การคัดพ่อแม่พันธุ์เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี ยง 
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ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศผู้เพศเมียและการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
 เมื่อมองจากภายนอกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการผสมพันธุ์  จะบอกความแตกต่างระหว่างเพศผู้และ
เพศเมียได้ยาก  เพราะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันมาก โดยปลาเพศผู้มีล่าตัวยาวเรียวกว่าตัวเมียเล็กน้อย เมื่อ
จับปลาหงายท้อง  ตรงส่วนล่างของตัวปลาใกล้กับทวาร  ปลาเพศผู้จะมีความกว้างล่าตัวแคบกว่าตัวเมีย  
ส่าหรับในช่วงฤดูการผสมพันธุ์อาจบอกลักษณะแตกต่างกันได้  โดยปลาเพศผู้บริเวณครีบหูจะสาก บริเวณ
ท้องไม่อูม ถ้าแตะที่ท้องเบาๆจะมีน้่าเชื้อสีขาวคล้ายน้่านมไหลออกมา ส่าหรับแม่พันธุ์นั้น  บริเวณครีบหูลื่น
ไม่สากมือ  ท้องจะอูมและบวมเบ่ง  อวัยวะเพศ มีสีแดงอ่อน ส่วนการสังเกต บริเวณล่าตัวปลา นั้น  ปลากาด่า
เพศเมียจะมีส่วนท้องป่องออกทั้งสองข้าง  เมื่อมองดูจากด้านบน  ส่วนปลาเพศผู้จะมีล่าตัวเรียวยาว  ท้องไม่
ป่องเหมือนเพศเมีย   
 คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดี  แข็งแรง  พ่อพันธุ์ต้องมีน้่าเชื้อมากและมีลักษณะสีขาว
ข้น  ส่วนแม่พันธุ์ต้องมีท้องนิ่ม  อวัยวะเพศสีชมพูแดง ควรมีน้่าหนักตั้งแต่ 800 - 3,500 กรัมขึ้นไป  แม่ปลาที่
มีน้่าหนัก 1,500 - 3,000 กรัม หรือมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เป็นขนาดที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ผลดี มี อัตราการ
ฟักและอัตราการรอด จนกระทั่งลูกปลามีขนาด 2-3 เซนติเมตร ในอัตราสูงกว่าแม่พันธุ์ที่มีขนาดเล็ก  เพราะ
ปริมาณไข่และน้่าเชื้อจะสมบูรณ์มากกว่า  
 

 
 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
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ฤดูวางไข่   
 ฤดูวางไข่ และประเภทของไข่ปลากาด่า  ปลากาด่าโดยทั่วไปพบมีไข่แก่ในช่วงฤดูฝน  สามารถ
ท่าการ เพาะพันธุ์ ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน  ส่าหรับในธรรมชาติ  พบลูกปลา
ขนาด 2-3 เซนติเมตร  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายนประเภทของไข่ปลากาด่ามีลักษณะเป็น
ไข่ครึ่งจมคร่ึงลอย  เมื่อไข่แก่มีสีน้่าตาลปนเทา (grayish  brown)  
 

การเพาะพันธุ์ 
 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์  Suprefact  (buserelin acetate) ในอัตรา 10-20 ไมโครกรัมต่อน้่าหนัก
ปลา 1 กิโลกรัมร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ domperidone 10 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัม สามารถกระตุ้น
ให้แม่ปลาตกไข่ได้ 
                   น่ายาเสริมฤทธิ์ domperidone ที่เตรียมไว้มาบดให้ละเอียดผสมกับน้่ากลั่น   และฮอร์โมน
สังเคราะห์ Suprefact  (buserelin acetate) แล้วฉีดให้กับแม่พันธุ์  โดยใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์  Suprefact  
(buserelin acetate) 5 ไมโครกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัมร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ domperidone 10 มิลลิกรัม
ต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัม ต่าแหน่งที่ฉีด  นิยมฉีดที่บริเวณล่าตัว   โคนครีบหู   แล้วปล่อยทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง จึง
ท่าการฉีดคร้ังที่ สอง โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์  Suprefact  (buserelin acetate) 10 ไมโครกรัมต่อน้่าหนัก
ปลา 1 กิโลกรัมร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ domperidone 10 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัม  แล้วจึงพักปลาไว้
ตามเดิม  ส่วนพ่อพันธุ์นั้นฉีดคร้ังเดียวพร้อมกับการฉีดแม่พันธุ์คร้ังที่สอง โดยใช้ ฮอร์โมนสังเคราะห์  
Suprefact  (buserelin acetate) 10 ไมโครกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัมร่วมกับ ยาเสริมฤทธิ์ domperidone 
10 มิลลิกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัม   
 

                    
 

การฉีดฮอร์โมน 
 

 หลังจากการฉีดคร้ังที่ สอง แล้วประมาณ 4 ชั่ วโมง  แม่พันธุ์ปลากาด่าจะมีไข่พัฒนาถึงขั้นที่
สามารถรีดไข่ได้  การผสมใช้วิธีผสมแห้ง  โดยรีดไข่ลงในภาชนะรองรับที่แห้งสนิท ก่อนที่จะท่าการรีดไข่
ปลา ควรเช็ดตัวปลาให้แห้งเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้น้่าที่ตัวปลาไหลหยดลงไปรวมกับไข่  เมื่อรีดไข่ปลา
ลงในภาชนะแล้วจึงรีดน้่าเชื้อผสมกับไข่ให้ทั่ว  โดยใช้ขนไก่แห้งและสะอาด  ใช้เวลาผสมระหว่างไข่และ
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น้่าเชื้อประมาณ 1 นาที  จึงใส่น้่าสะอาดลงไป  แล้วใช้ขนไก่คนอีก 1-2 นาที  รินน้่าล้างไข่ทิ้งแล้วล้างใหม่อีก
คร้ัง จนแน่ใจว่าไม่มีเลือดปนอยู่  จึงน่าไปเทลงในอุปกรณ์การฟักไข่ปลาต่อไป 

การผสมพันธุ์ปลากาด่านี้อาจจะปล่อยให้ปลาพ่อแม่พันธุ์รัดกันเองก็ได้  โดยขังพ่อแม่ปลาไว้ใน
กระชังในบ่อเพาะฟัก  แล้วฉีดน้่ากระตุ้นประมาณ 4  - 5 ชั่วโมง  หลังจากการฉีดคร้ังที่สองปลาก็เร่ิมรัดกัน  
การผสมโดยวิธีปล่อยให้รัดกันเองนี้ควรจะปล่อยตัวผู้ต่อตัวเมียในอัตรา 2 :1  โดยฉีดฮอร์โมนกระตุ้นปลาตัว
ผู้ใช้ความเข้มข้น ครึ่งหนึ่งของที่ใช้ฉีดตัวเมีย  โดยฉีดพร้อมกับการฉีดตัวเมียครั้งที่สอง  
 

การฟักไข่ 
 เตรียมถังฟักไข่โดยใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2 ตัน โดยมีน้่าหมุนเวียนและให้อากาศตลอดเวลา  
รวบรวมไข่ที่ผสมแล้วโปรยลงในถังฟักไข่ ทิ้งไว้ประมาณ 12-15 ชั่วโมง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะฟัก
ไข่ปลากาด่านั้นอยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส  โดยมีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย  81.95 เปอร์เซ็นต์ และอัตรา
การฟักเฉลี่ย 56.70 เปอร์เซ็นต์ 
  

การอนุบาลและการเตรียมบ่อ 
 หลังจากฟักออกเป็นตัวประมาณ  2-3 วัน ลูกปลาจะเร่ิมกินอาหารเมื่อถุงไข่แดงยุบ จึงเร่ิมให้
อาหารสมทบ โดยใช้ ไข่แดง ต้มสุก บดละเอียด  ละลายน้่าสาดให้ทั่ว  เป็นเวลา 2 วัน  เมื่อลูกปลาอายุได้
ประมาณ 5 วัน จึงน่าลูกปลาไปปล่อยลงอนุบาลในบ่อดินที่เตรียมไว้ต่อไป 
         เตรียมบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร ท่าการก่าจัดศัตรูของปลาเสียก่อนโดยตากบ่อให้แห้ง
ประมาณ 4-5 วัน แล้วเติมน้่าลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร  ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงเติมน้่าเข้าบ่อสูง
ประมาณ 1 เมตร โดยสังเกตดูว่าน้่าในบ่อดินออกสีเขียว  แสดงว่าเกิดแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติ 
แล้วน่าลูกปลาไปปล่อยในบ่อนั้นได้ ในอัตรา 800,000 – 1,000,000 ตัวต่อบ่อ   

 

 
 

บ่อที่ตากแห้งและโรยปูนขาว 
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อาหารและการให้อาหาร 
 ในช่วงการอนุบาล 3 วันแรก ให้อาหารโดยใช้ไข่ไก่ทั้งไข่แดงและไข่ขาวตีให้เข้ากัน แล้วเติม
น้่าร้อนคนให้เข้ากัน น่าไปให้ลูกปลาในอัตราไข่ไก่ 1 ฟองต่อลูกปลา 100,000 ตัว หลังจากนั้นให้อาหาร
ผสม โดยใช้ปลาป่น และร่าละเอียด ในอัตราส่วน 1 : 1 ละลายน้่าสาดให้ทั่วบ่อ วันละ 2 คร้ังๆละ 2 กิโลกรัม 
เป็นเวลา 7 วัน เมื่อลูกปลาเร่ิมว่ายขึ้นผิวน้่า ให้อาหารดังกล่าวในอัตราส่วน 1 : 2 โดยไม่ต้องละลายน้่าสาด
ให้ทั่วบ่อ วันละ 2 คร้ังๆละ 3 กิโลกรัม เป็นเวลา 20 วัน 
 

   

การให้อาหารระหว่างการอนุบาล 
 

ผลผลิต  
 หลังจากอนุบาลเป็นเวลา 30 วัน  จะไดลู้กปลากาด่าขนาดความยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร 
จ่านวน 150,000 – 200,000 ตัวต่อบ่อ คิดเป็นอัตรารอดเฉลี่ยประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ท่าการรวบรวมลูกปลา
ไปปล่อยในบ่อดินขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงต่อไป โดยปล่อยในอัตรา 2 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 3,000 ตัวต่อไร่ 

 
 

ลูกปลากาด าอายุ  25  วัน ลูกปลากาด าอายุ  45  วัน 


