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องค์ความรู้ การอนุบาลลูกปลาดุก แห่งตำบลศรีจุฬา 
“ศรีจุฬาเป็นสังคมชนบทที่น่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้าและธรรมชาติยั่งยืน” 

การอนุบาลลูกปลาดุก 

 การอนุบาลลูกปลาดุก เป็นขั้นตอนในการสร้างการเจริญเติบโตก่อนท่ีจะมีการเล้ียงจริง การอนุบาล

เป็นการทำให้ลูกปลาแข็งแรงพร้อมท่ีจะเอาชีวิตรอด ลูกปลาดุกท่ีฟักออกเป็นตัวใหม่ ๆ จะใช้อาหารในถุงไข่

แดงท่ีติดมากับตัวเมื่อถุงไข่แดงท่ีติดมากับลูกปลายุบ ให้ไข่ไก่ต้มสุกเอาเฉพาะไข่แดงบดผ่านผ้าขาวบางละเอียด

ให้ลูกปลากิน 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นจึงให้ลูกไรแดงเป็นอาหาร ส่วนการขนส่งลูกปลาเมื่อลูกปลาอายุครบ 2 วัน 

สามารถขนย้ายได้ด้วยความระมัดระวังโดยใช้สายยางดูด แล้วบรรจุในถุงพลาสติกขนาด 18 นิ้ว ไม่เกิน 

10,000 ตัวต่อถุง ถ้าขนส่งเกิน 8 ช่ัวโมง ลดจำนวนลูกปลาลง 

ลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย, ปลาดุกรัสเซียท่ีใช้อนุบาลของตำบลศรีจุฬาส่วนใหญ่รับมาจาก คลอง 13  

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีบางส่วนฉีดเองท่ีจังหวัดนครนายก 

ราคาปลาดุกบิ๊กอุย 0.03 – 0.05 บาท ปลาดุกรัสเซีย 0.012-0.02 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราการปล่อย 

ปลาดุกบิ๊กอุย อัตราการปล่อยอยู่ท่ี 300,000 – 400,000 ตัว/ไร่ หรือ 185 – 250 ตัว/ตารางเมตร 

ปลาดุกรัสเซีย อัตราการปล่อย 600,000 – 700,000 ตัว/ไร่ หรือ 375 – 430 ตัว/ตารางเมตร 

การเลือกลูกปลาดุกมาปล่อย ให้สังเกตสีของไข่ปลา ถ้าไข่เขียว มักจะเล้ียงไม่รอด ถ้าไข่มีสีแดง มักจะเล้ียงรอด 
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การจัดการบ่อ 

จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดท่ีมีดินเปรี้ยว ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

น้อยกว่า 1.5 %  มีพื้นท่ีร้อยละ 69.85 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัดหรือประมาณ 926,440 ไร่ 

 1.ดินเปรี้ยวจัดมากหรือเป็นกรดจัดมาก (มีปฏิกิริยาความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.0) และมีปริมาณ

อินทรียวัตถุใน ดินบนช้ันล่าง น้อยกว่า 1.5 % คิดเป็นพื้น ท่ีร้อยละ 41.78 ของพื้น ท่ี ท้ังจังหวัดหรือ

ประมาณ  554,091 ไร่ โดยแยกเป็น 

             1.1 รุนแรงมาก 15.16 %  หรือคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 201,104 ไร่ 

             1.2 รุนแรงปานกลาง   23.26 % หรือคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 308,541 ไร่ 

             1.3 รุนแรงน้อย 3.35 %  หรือคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 44,446 ไร่ 

ดังนั้นการจัดการบ่อเป็นส่ิงสำคัญ 

การเตรียมบ่อ 

บ่อดินท่ีจะใช้อนุบาลต้องมีการกำจัดศัตรูของลูกปลาก่อน เมื่อทำการจับปลาออกหมดแล้ว ทำการพัก

บ่อ ทำการตากบ่อท้ิงไว้ 10-20 วัน โดยตากบ่อให้ดินแตกระแหง ใส่ปูนมาร์ล 1,000 กิโลกรัม/ไร่ หว่านท่ัวบ่อ 

ทำการเติมน้ำใส่ในบ่อแช่พื้น ประมาณ 10 เซนติเมตรให้ท่ัวพื้น ประมาณ 7 วัน เอาน้ำออก ทำการหว่านปูน

ขาว 50 กิโลกรัม /ไร่ หว่านมูลไก่แห้ง 500 กิโลกรัม/ไร่ ใส่น้ำลึก 80 – 100 เซนติเมตร โดยทางต้ืนไม่ต่ำกว่า 

50 เซนติเมตร ทำการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำpH 6.5-7.5 น้ำท่ีใช้เป็นน้ำดิบ สูบเข้าบ่อเล้ียงเลย  
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แต่ถ้าฟาร์มไหนมีบ่อพักน้ำทำการดูดน้ำเข้ามาพักน้ำก่อนถึงนำมาเข้าบ่อเล้ียง พอน้ำได้ระดับ ละลายปูนโดโล

ไมท์ ใส่รอบบ่อ 3-5 กระสอบ/ไร่ (ประมาณ 75-125 กิโลกรัม/ไร่) ละลายน้ำสาดช่วงเย็น ก่อนวันลงปลา ๓ วัน 

ใส่เดซิส จำนวน ๑ ฝา (๕ ml) เพื่อกำจัดแมลงก่อนปล่อยปลา 

เมื่อนำปลาดุกมาใส่ในบ่อในวันรุ่งขึ้น นำปลาดุก ร่วมกับไรแดง 3-5 กิโลกรัม/บ่อ โดยการสาดในบ่อ

ครั้งแรก  

- ไรแดงแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

o ไรอ่าง  

o ไรช้อน 

การลงไรแดง ถ้าได้ไรอ่างมีการปนเป้ือนน้อย จะดีท่ีสุด มีการเตรียมน้ำเขียวในบ่อ แต่ถ้าลงมากไปน้ำ

จะดรอป ปลาจะไม่ติด แต่ถ้าไม่มีลูกไรแดง จะให้ไข่แดงทดแทนก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้อาหาร 

 การให้อาหาร เช้า – เย็น ในช่วงแรก ให้อาหารผง (โปรตีนไม่ต่ำกว่า 40 %) คลุกกับน้ำ บ่อละครึ่ง

กิโลกรัม/มื้อ จำนวน 3 วัน หลังจากนั้น แช่อาหารเม็ด ผสมกับอาหารผง บดรวม ให้ปลากิน 

 การทดสอบว่าปลาติดหรือไม่ โดยการใช้ไฟส่องในเวลากลางคืน ถ้าปลาติดปลาจะมาเล่นไฟ หรือนำ

อาหารไปใส่ในยอ เพื่อทดสอบการติดของลูกปลาดุก ลูกปลาจะคุ้นเคยการกินอาหารมากขึ้นโดยการผสม

ระหว่างอาหารเม็ด กับอาหารผง หลังจาก 10 วันแล้ว ให้อาหารเม็ดชนิดเดียวไปจนจับ 

อาหารเสริม 

 ในช่วงระหว่างการเล้ียง ผสมวิตามินในอาหาร ให้ปลากิน ประมาณ 5 กรัม/มื้อ 
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การจัดการคุณภาพน้ำ/การเปลี่ยนถ่ายน้ำ 

 ดูการติดของปลา ใช้การเติมน้ำเข้าไปทุกๆ 10 วัน โดยการเติมน้ำ 20 เซนติเมตร คอยสังเกตสีของน้ำ

ในบ่อ ควรมีสีเขียวตองอ่อน แต่ถ้าสีน้ำมีสีเขียวเข้มเป็นฝ้า จะไม่ดี ควรมีการเปล่ียนถ่ายน้ำหรือเติมน้ำลงไป  

ข้อสังเกต เกษตรกรควรหมั่นตรวจดู คอยสังเกตรอบบ่อตลอด คอยดูแมลงในน้ำช่วงสัปดาห์แรก โดย

การใช้ยาฆ่าแมลง (เดซิส 100) 1 ฝา โดยลงก่อนปลาขึ้นน้ำ ในช่วง 3 วันแรก สาเหตุของการมีแมลง เกิดจาก 

มูลไก่ ,ลูกไร ท่ีใส่ลงไปทำสีน้ำ pH และเตรียมอาหารลูกปลา มีการใช้จุลินทรีย์ EM สาดน้ำในช่วงเช้า สัปดาห์

ละ 1 ครั้ง 

การเล้ียงใน 1 รอบจะใช้เวลาประมาณ 25 – 30 วัน จำนวน ๔ รอบ/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันโรค/การใช้ยา/สารเคมี 

 ใช้ยาปฏิชีวนะผสมให้ปลากินในช่วงของปลาไม่แข็งแรงหรือมีอาการ ยาท่ีใช้ ได้แก่ เอนโรฟลอคซาชิน 

(enrofloxacin) ออกซีเตตระไซคลิน ฟอร์มาลีน บีเคซี เป็นต้น 
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ปัญหาในการอนบุาลลูกปลา 

เมื่อฝนตก ฟ้าปิด จะทำให้น้ำเปล่ียนแปลง ค่า pH ให้ใส่ปูนมาร์ล บริเวณขอบบ่อ 125 กิโลกรัม/ไร่ 

หว่านเกลือในบ่อ 20 กิโลกรัม/ไร่  

ในช่วงต้นฤดูฝน ให้ระวังเรื่องกบ ผสมพันธุ์กันด้วย ต้องรีบช้อนออก 

ในระหว่างการเล้ียงจะเกิดน้ำเสียเนื่องจากการให้อาหารลูกปลามากเกินไป หากลูกปลาป่วยให้ลด

ปริมาณอาหารลง 30-50 % ทำการเติมน้ำใหม่เข้าไป 

ถ้าปลามีอัตราการตายภายใน 2-3 วันติดต่อกัน ควรกำจัดลูกปลาท้ิงไปเพื่อป้องกันการติดเช้ือไปยังบ่อ

อื่นๆ 

 

การตลาด/การส่งออก/มูลค่า 

ปลาท่ีจับได้ คิดเป็นอัตรารอด 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีขนาด ดังนี้ 

ปลาดุกบิ๊กอุย 

ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคา 0.50 – 1.5 บาท 

ขนาด 3-4 เซนติเมตร ราคา 0.60 - 2 บาท 

ปลาดุกรัสเซีย 

ขนาด 1 ½ เซนติเมตร ราคา 0.15 – 0.30 บาท 

ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ราคา 0.25 – 0.80 บาท 

ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร ราคา 0.35 – 1.20 บาท 

 

การส่งออก 

ภาคเหนือ 

 จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง 

ภาคใต้ 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎธานี จังหวัดสงขลา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัด

อุบลราชธานี 

ภาคกลาง 

 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์  
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ต่างประเทศ 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ส่วนใหญ่ปลาท่ีไป

ต่างประเทศเป็นพันธุ์รัสเซีย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายกขอขอบคุณเกษตรกรผู้อนุบาลลูกปลาดุก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก ที่ให้ข้อมูลมา ณ โอกาสน้ี 

นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  

ทีมสัมภาษณ ์


