
การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบนํ้าไหลผ่าน 
 

 ปลากดหลวง  (Ictalurus punctatus)  เป็น
ปลาน้ําจืดชนิดเดียวที่นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางใน
ประเทศอเมริกาจากการคัดเลือกพันธ์ุมาตลอดเวลาร่วม  
30  ปี  ทําให้ได้พันธ์ุที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว  อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือดีมาก รวมทั้งเน้ือปลามีรสชาติ
ดี  ทําให้ปลาชนิดน้ีเป็นที่นิยมเลี้ยงจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ตลอดมลรัฐทางภาคใต้ของประเทศ
อเมริกา  โดยเฉพาะที่มลรัฐมิสซิสซิปป้ีซึ่งสามารถผลิตปลากดน้ีได้มากที่สุดในประเทศ  โดยจะมีพ้ืนที่บ่ออยู่ถึง  
250,000  ไร่ 
 ปลากดหลวงเป็นปลาหนัง  เมื่อเทียบกับปลาไทยแล้ว จะมีลักษณะคล้ายปลากดแก้วหรือปลากดคัง  
แต่หัวปลากดหลวงจะเล็กกว่าปลากดไทย  เน้ือปลามีสีขาวใส รสหวาน  สามารถนํามาปรุงอาหารไทยได้ดีทุก
ชนิด  ปลากดหลวงนําเข้ามาในประเทศไทยโดยสถาบันพัฒนาแห่งเอเซีย (AIT)  และกรมประมง โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม่ได้รับพันธ์ุปลามาครั้งแรก 50 คู่ ในปี 2533 ได้นํามาเลี้ยงจนสามารถ
เพาะพันธ์ุได้ในปี  2534  ได้ลูกที่เกิดในเมืองไทยเป็นรุ่นแรก  จากน้ันศูนย์ฯ ได้นําปลารุ่นน้ีเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่
พันธ์ุ ปัจจุบันปลารุ่นที่เกิดในเมืองไทยนี้สามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุได้ดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด
เชียงใหม่ และเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในเขตภาคเหนือ ได้ทดลองเลี้ยงปลากดหลวงโดยใช้อาหารปลา
สําเร็จรูปชนิดเม็ดเปอร์เซ็นต์โปรตีน  30 (อาหารปลาดุก) พบว่าลูกปลาเจริญเติบโตได้ดี  มีอัตราการรอดตายสูง  
มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือปลาตํ่า  พอที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถทํากําไรจากการเลี้ยงปลาชนิดน้ีได้ 
ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม่สามารถผลิตลูกปลาขนาดน้ิวได้ปีละไม่น้อยกว่า 500,000 ตัว 
โดยจะจําหน่ายในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี  
  
การเลือกสถานที่ในการเลี้ยงปลา 
 การเลี้ยงปลากดหลวง  บ่อเลี้ยงปลาควรจะสร้างในบริเวณที่มีแหล่งนํ้า เช่น แม่นํ้า คลองชลประทาน         
หรือบ่อบาดาล ที่มีปริมาณนํ้ามากพอที่จะใช้ตลอดระยะเวลาการเล้ียง โดยสามารถเปลี่ยนถ่ายนํ้าได้ทันทีใน
กรณีที่มีปัญหาการขาดออกซิเจนในนํ้า  หรือมีปัญหาเร่ืองโรค  รวมท้ังนํ้าที่จะนํามาใช้ ต้องมีคุณภาพดี 
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปลา  นอกจากน้ีควรจะพิจารณาด้านคมนาคมที่สะดวกต่อการขนส่ง และ
ลําเลียงไปจําหน่าย  ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคที่เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินงานของกิจการ เช่น ไฟฟ้า  ซึ่ง
มีความสําคัญที่จะใช้กับเคร่ืองสูบนํ้า, เครื่องเพ่ิมออกซิเจน สถานที่เลี้ยงปลาท่ีดีควรจะสามารถจัดหาแหล่ง
อาหารปลาได้ง่ายราคาถูก  และไม่ควรอยู่ในบริเวณท่ีมีสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้เกิดภาวะนํ้าเสีย อันเกิดจาก
สารพิษหรือสิ่งปฏิกูลจากโรงงานที่ต้ังอยู่ใกล้เคียง 
  การเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์ระบบนํ้าไหลผ่านเป็นแนวทางเลือกหน่ึงที่เกษตรกรท่ีมี
พ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทานหรืออยู่ในบริเวณที่มีแหล่งนํ้าไหลผ่านจากที่สูงลงสู่ที่ตํ่า โดยเป็นการใช้ประโยชน์จาก
นํ้าที่ไหลผ่าน ในการเพ่ิมออกซิเจนให้กับปลาแทนการใช้เครื่องให้อากาศ  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง นํ้ามันหรือ
ไฟฟ้าและระบบน้ําที่ไหลผ่านบ่อยังช่วยล้างตะกอน  สิ่งปฏิกูลในบ่อปลา ทําให้บ่อปลาสะอาด ส่งผลให้ปลามี
สุขภาพดี ไม่เครียด โตเร็ว สามารถปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นกว่าปกติได้  
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คุณภาพน้ํา 
 

คุณสมบัติของน้ําทีเ่หมาะสมสําหรบัการเลีย้งปลาในกระชัง 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  (pH) 6.5 – 8.5   
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO)     ไม่ตํ่ากว่า  5.0       มิลลิกรัมต่อลิตร 
อุณหภูมิน้ํา  (Tw)         19  - 28              องศาเซลเซียส   
ความขุน่ใส  ( Turbidity) 30 – 60               เซนติเมตร    
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์อิสระ (Free Co2)  ไม่สูงเกิน  8          มิลลิกรัมต่อลิตร   
ความเป็นด่าง (Alkalinity)   100-120             มิลลิกรัมต่อลิตร 
ความกระด้าง (Hardness)   75-150               มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 

การเตรียมบ่อปลาและการจดัการการเลีย้งปลา 
บ่อซีเมนต์ 
 บ่อซีเมนต์ใหม่    
     ต้องปรับสภาพบ่อก่อน โดยใส่นํ้าให้เต็มบ่อและใส่หยวก
กล้วยสับลงไปด้วย  แช่ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงล้างบ่อให้สะอาด   
แล้วตากบ่อให้แห้ง  
 บ่อซีเมนต์เก่า  ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าด่างทับทิมสาดให้ทั่วบ่อ  ตากบ่อให้แห้ง    
 
การทดลองเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ําไหลผ่าน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 บ่อซีเมนต์  ที่ใช้ในการเลี้ยงปลากดหลวง  เป็นบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ลึก 
0.95 เมตร ระดับนํ้า 0.66 เมตร ที่มีนํ้าไหลผ่านขนาดความจุนํ้า 15.7 ลบ.ม.    

อัตราการปล่อย  เริ่มปล่อยลูกปลากดหลวงขนาดความยาว 5 
น้ิว อัตราความหนาแน่น 5 - 6 ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ในปริมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์
ของน้ําหนักตัว แบ่งให้วันละ 2 มื้อ เช้า – เย็น ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน 4 
เดือน จะได้ปลามีนํ้าหนักเฉลี่ย 500 – 600 กรัม อัตราการเปลี่ยน
อาหารได้เน้ือเฉล่ีย 1.37 และมีอัตราการรอดตายสูงถึง 96 เปอร์เซ็นต์  
 

ต้นทุนการเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้าํไหลผา่น 
ต้นทุนและรายได้ในการเลี้ยงปลากดหลวง 
ระยะเวลาในการเลี้ยง ต้นทุนการเลี้ยง 

ต่อกิโลกรัม 
น้ําหนักปลาโดยเฉลี่ยต่อ

กิโลกรัม 
ราคาที่ขายได้ 
ต่อกิโลกรัม 

4 เดือน 40 - 45 บาท 2 ตัว 100 - 120 บาท 
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การเลี้ยงปลากดหลวงในกระชังระบบน้ําไหลผ่าน 
 จากการทดลองเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ํา
ไหลผ่าน สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปลาในรูปแบบกระชังที่
มีนํ้าไหลผ่านได้ ซึ่งเป็นการวางกระชังไว้ในลําเหมืองหรือคลองส่งนํ้า 
หลักการที่นํ้าไหลผ่านจากท่ีสูงลงสู่ที่ ตํ่า กลุ่มงานศึกษาและพัฒนา
ประมงได้นําไปขยายผลและส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกรหมู่บ้าน
เป้าหมายของศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยมีการจัดต้ังเป็นกลุ่มประมงนํ้า
ไหลบ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
 

 การสร้างกระชังเลี้ยงปลาระบบนํ้าไหลผ่าน เกษตรกรนิยม
สร้างกระชังขนาด  1.2 x 1.5 x 1.2 เมตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพลํา
นํ้าในพ้ืนที่ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งมีต้นทุนการสร้าง
กระชังดังน้ี  
 
 
 

 
ต้นทุนการสร้างกระชังน้ําไหลขนาด 1.2 x 1.5 x 1.2 เมตร ( 1 กระชัง ) 

อุปกรณ์ที่ใช ้ ราคา(บาท) จํานวน รวม(บาท) 
ถังนํ้าพลาสติกขนาด 20 ลิตร 30 4 ถัง 120 
ไม้ไผ่ลวกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 น้ิว - 10 ลํา หาได้จากธรรมชาติ 
เชือกไนลอนขนาด 2 มลิลิเมตร 150 1 ม้วน 150 
ตาข่ายพลาสติก(PE)หน้ากว้าง 1.2 เมตร 50 10 เมตร 500 

รวมเป็นเงนิทัง้หมด 770 
 

หมายเหตุ : โครงไม้ไผ่มีอายุการใช้งาน 1-2 ปี ตาข่ายพลาสติกอายุการใช้งาน 2 ปี (ต้นทุนน้ีเป็นราคา  
ประมาณการ ทั้งน้ีต้นทุนขึ้นอยู่กับการประยุกต์วัสดุที่นํามาทําโครงกระชังและจํานวนกระชังในแต่ละชุด) 
 
การจัดการการเลี้ยงและการให้อาหาร 
          ในการเลี้ยงปลากดหลวงในกระชังระบบนํ้าไหลผ่าน 
เริ่มปล่อยลูกปลาขนาดความยาว 4 - 5 น้ิว จํานวน 50 ตัว/
กระชัง ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์
ในปริมาณ 3 - 5 เปอร์เซ็นต์ของนํ้าหนักตัว แบ่งให้วันละ 2 มื้อ 
เช้า – เย็น ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน 5 เดือน จะได้ปลามีนํ้าหนัก
เฉลี่ย 400 – 500 กรัม หากต้องการเลี้ยงให้มีขนาดใหญ่กว่าน้ี 
ต้องทําการคัดแยกปลาไปเลี้ยงเพ่ิมอีกระชังเพ่ือลดความ
หนาแน่นต่อกระชังลง และเป็นการปัองการขาดออกซิเจนใน
กระชังด้วยเนื่องจากปลากดหลวงเป็นปลาที่ต้องการออกซิเจน
สูงกว่าปลาชนิดอ่ืนทั่วไป (ไม่ควรตํ่ากว่า 3 ppm.) และสามารถเลี้ยงต่อจนได้นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม/ตัว ภายใน
ระยะเวลาการเลี้ยงต่ออีก 4 เดือน พบว่ามีอัตราการรอดตายสูงถึง 90%    
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การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
ขั้นตอนการเตรียมบ่อดิน 

1. ตากพ้ืนบ่อให้แห้งพร้อมทั้งปรับสภาพก้นบ่อให้สะอาด 
2. ใส่ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพของดินโดยใส่ปูนขาวในอัตราประมาณ 60 – 100 กิโลกรมั/ไร ่
3. ใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือให้เกิดอาหารธรรมชาติสําหรับลูกปลาควรใส่

ปุ๋ยคอกในอัตราประมาณ 40 – 80 กิโลกรมั/ไร่ 
4. นํานํ้าเข้าบ่อโดยกรองไม่ให้ศัตรูของลูกปลาติด  เข้ามากับนํ้า 

ระดับนํ้าลึก 30 - 40 เซนติเมตร วันรุ่งขึ้นจึงปล่อยปลา และ
เพ่ือให้ลูกปลามีอาหารกิน ควรเติมไรแดงในอัตราประมาณ 5 
กิโลกรัม/ไร่ หลังจากน้ันจึงให้อาหารผสมแก่ลูกปลา ก่อนที่จะ
นําลูกปลามาเลี้ยง ควรตรวจดูด้วยว่าเป็นลูกปลาที่มีสุขภาพดีและแข็งแรง  

 
อัตราการปล่อยปลา  
 บ่ออนุบาลลูกปลา ควรปล่อยลูกปลาตุ้มอายุ  7  วัน ในอัตรา  50,000 - 80,000  ตัวต่อไร่เลี้ยงใน  
บ่ออนุบาล  3  เดือน  จะได้ลูกปลาขนาด  5  น้ิว แล้วย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป  บ่ออนุบาลลูกปลาควรมีร่ม
เงาให้ลูกปลาอาศัยหลบแดด สําหรับในบ่อเลี้ยงจะปล่อยลูกปลาขนาด  5  น้ิวในอัตรา  1,000  ตัว/ไร่  โดยใน
อัตราน้ีจะสามารถเลี้ยงได้จนถึงปลาขนาด  800 – 1,000 กรัม หากต้องการปล่อยให้หนาแน่นขึ้น ก็ทําได้โดย
การเพ่ิมเคร่ืองเป่าลมหรือเคร่ืองตีนํ้าในบ่อ  สําหรับเคร่ืองเป่าลมขนาด  1.5  แรงม้า จะสามารถใช้ในบ่อขนาด 
1 ไร่ ได้  3  บ่อ เพ่ือรักษาระดับออกซิเจนในน้ําให้เพียงพอตลอดเวลาเลี้ยง  
 
การให้อาหาร 
 ในวันที่ปล่อยลูกปลาไม่ควรให้อาหารลูกปลา เพราะว่าลูกปลาได้รับความอ่อนเพลียเน่ืองมาจากการ
ขนส่งและการเปลี่ยนแปลงสถานที่  ทําให้ลูกปลายังต่ืนอยู่  สําหรับปลาลูกตุ้ม ปลาจะรวมกันอยู่ที่พ้ืนบ่อ       
2 – 3 สัปดาห์ จะสังเกตเห็นได้เป็นคร้ังคราวบริเวณใต้หลังคาร่มเงาที่เตรียมไว้ตามมุมบ่อ โดยลูกปลาจะรวมกัน
เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ดังน้ันการให้อาหารในบ่ออนุบาลจึงต้องเป็นอาหารชนิดจมให้ในปริมาณที่เพียงพอวันละ   
4 ครั้ง สําหรับลูกปลาขนาด  1  น้ิว และ  5  น้ิว  ลูกปลาทั้ง  2  ขนาดน้ีสามารถกินอาหารบนผิวนํ้าได้  โดย
ลูกปลาขนาด  1  น้ิว  ให้อาหารลูกปลาวัยอ่อนที่มีเม็ดขนาดเล็กพิเศษ หรืออาหารลูกอ๊อดก็ได้  ส่วนลูกปลา
ขนาด  5  น้ิว  เมื่อปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ สามารถให้อาหารเม็ดเล็กได้  เช่น อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ  ในการให้
อาหารช่วงปลารุ่น จะแบ่งอาหารให้วันละ  2  ครั้ง  เช้า  (เวลา 9.00 - 10.00)  และเย็น (เวลา 15.00 - 
16.00)  ปริมาณอาหารที่ให้จะเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์  ตามขนาดปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  อย่างไรก็ตามเมื่อ
อุณหภูมิลดลงในฤดูหนาว ปลาจะกินอาหารลดลง เช่นเดียวกับในฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัด ปลาจะกินอาหาร
น้อยลงเช่นเดียวกัน  ดังน้ันผู้เลี้ยงปลาต้องคอยระมัดระวังในระหว่างการให้อาหาร หากมีอาหารเหลือจะต้องรีบ
ตักออก ในวันต่อมาจะต้องลดปริมาณอาหารให้น้อยลง โดยยึดหลักการว่าการให้อาหาร ต้องให้ในปริมาณ
เพียงพอที่ปลาต้องการ และไม่ให้มากเกินไปจนอาหารเหลือค้างบ่อจนถึงวันรุ่งขึ้น ดังน้ันการให้อาหารปลาควร
ทยอยให้อาหารทีละน้อย แล้วเฝ้าดูเมื่อปลาหยุดกินอาหารว่ายลงพ้ืนก้นบ่อก็หยุดให้อาหารทันที 

ปลากดหลวงโดยปกติจะอาศัยอยู่พ้ืนบ่อ  เพราะเป็นปลาที่หากินตามพ้ืน  เมื่อฝึกให้ขึ้นมากินอาหารที่
ลอยบนผิวนํ้า ปลาจะว่ายขึ้นกินอาหาร  ซึ่งเป็นโอกาสดีสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยง  จะได้เห็นว่าปลามีขนาดและ
สภาพของปลาที่เลี้ยงว่ามีขนาดเท่าใด หรือมีบาดแผลตามลําตัวอันเน่ืองมาจากการเป็นโรคหรือไม่เกษตรกรจะ
ได้แก้ไขได้ทันท่วงที  
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อัตราการเจริญเติบโต 
 ลูกปลากดหลวงขนาด  1  น้ิว จํานวน  1,000  ตัว ที่เลี้ยงในบ่อ
ดินขนาด 1 ไร่ ใช้เวลาเลี้ยง 6 เดือน  จะได้ลูกปลา ขนาดเฉลี่ย        
766  กรัม  ปลาเพศผู้จะโตเร็วกว่าปลาเพศเมีย  ปลาเพศผู้จะมีนํ้าหนัก
เพ่ิมขึ้น  5.63  กรัมต่อวัน   ปลาเพศเมียจะมีนํ้าหนักเพ่ิม  4.83  กรัมต่อ
วัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเฉลี่ยตลอดการเลี้ยง  1.5  หมายความว่าเมื่อให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์
โปรตีน  30% (อาหารปลาดุกเล็ก)  จํานวน 1.5 กิโลกรัม จะสามารถเปล่ียนเป็นเน้ือปลาได้ประมาณ 1 
กิโลกรัม  
 
อัตราการรอดตาย 
 ปลากดหลวงเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และไม่กินกันเอง ดังน้ันอัตราการรอดตายเกือบ 100%     
จากการทดลองเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดเชียงใหม่  พบว่ามีอัตรารอดตายโดยเฉลี่ยทั้งหมดสูง
ถึง  99%  การสูญเสียระหว่างการเลี้ยงมีศัตรูเพียงชนิดเดียวคืองูกินปลา 
 
การจัดการบ่อ 

ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากดหลวงก็คือ   ต้องรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าให้เพียงพอกับที่
ปลาต้องการ  โดยการสังเกตง่ายๆ  คือ  ในเวลาเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น  ต้องสังเกตว่ามีปลาข้ึนมาว่ายนํ้า
โดยการลอยหัวบนผิวนํ้าหรือไม่  หากพบปลาลอยหัวแสดงว่าปลาขาดอากาศหายใจในน้ํา ต้องขึ้นมาหายใจที่
ผิวนํ้า  ผู้เลี้ยงควรเปล่ียนถ่ายนํ้าประมาณคร่ึงบ่อ  แล้วเติมนํ้าใหม่ที่สะอาดเข้าให้เต็มบ่อ หากวันต่อมาอีกหน่ึง
วัน ยังลอยหัวอีกแสดงว่าปล่อยปลาแน่นบ่อเกินไป ต้องแบ่งไปเลี้ยงในบ่ออ่ืนให้บางลง 
 วิธีการเพ่ิมจํานวนปริมาณลูกปลาลงเลี้ยงให้แน่นบ่อขึ้นทําได้โดยเพ่ิมเครื่องเป่าลมหรือเคร่ืองตีนํ้า 
โดยท่ัวไปเครื่องเป่าลมขนาด  1.5  แรงม้า  สามารถใช้ในบ่อขนาด  1  ไร่  ได้ถึง  3  บ่อ  โดยจะเปิดเคร่ือง 
เป่าลมต้ังแต่เที่ยงคืนจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วปิดเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการป้องกันโรค 
 1. การเลือกสถานที่ขุดบ่อควรเลือกใกล้แหล่งนํ้าที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงสารพิษ และของเสียที่ปะปนมากับนํ้า  อีกทั้งเกษตรกรสามารถนํานํ้ามาใช้ถ่ายเทในบ่อได้ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยงและควรเป็นนํ้าที่มีคุณภาพดี 
 2.  การเตรียมบ่อโดยการหว่านปูนขาวในอัตรา 50 - 100  กิโลกรัมต่อไร่ และตากทิ้งไว้เป็นระยะเวลา
ประมาณ  1 - 2  สัปดาห์  และน้ําที่สูบเข้าบ่อเลี้ยงควรกรองโดยใช้ถุงมุ้งไนล่อนเพ่ือป้องกันปลาธรรมชาติที่จะ
เป็นพาหะนําโรคเข้าสู่บ่อเลี้ยง 
 3.  ลูกปลาควรมีสุขภาพแข็งแรง  ว่ายนํ้าปราดเปรียว  สีสันสดใสและปราศจากโรค 
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 4. ลดความบอบช้ําในการลําเลียงขนส่ง โดยเลือกเวลาลําเลียงพันธ์ุปลาในช่วงเช้าหรือเย็น หรือ
เลือกใช้ยานพาหนะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และการเลือกเส้นทางคมนาคมที่ดีที่สุด 
 5.  ก่อนปล่อยลูกปลาลงบ่อควรปรับอุณหภูมินํ้าในภาชนะที่ขนส่งลูกปลากับอุณหภูมินํ้าในบ่อให้
ใกล้เคียงกันเพ่ือกันปลาช็อคโดยการแช่ถุงปลาลงในบ่อก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยงประมาณ 20 - 30 นาที  
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยปลาลงเลี้ยงได้แก่ช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เพ่ือลดอาการเครียดที่จะเกิดในการ
ปรับอุณหภูมินํ้า 
 6.  ควรปล่อยปลาลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น 
 7. ควบคุมการให้อาหาร โดยให้ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับจํานวนและขนาดของลูกปลาและควรใช้
อาหารท่ีมีคุณภาพดี  และไม่ควรเก็บอาหารนานเกินควรในสภาพที่ร้อนหรือช้ืนมากเกินไป 
  8.  ควรดําเนินการถ่ายเทนํ้าในบ่อเลี้ยง เพ่ือลดปริมาณของเสียและเพิ่มออกซิเจนในนํ้าตามความ
เหมาะสม 

9. ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อพบปลาที่แสดงอาการผิดปกติหรือป่วยควรรีบทําการตรวจสอบ และ
ดําเนินการแก้ไขทันที 

 
 ในกรณีที่มีการป้องกันโรคเป็นอย่างดีแล้ว  แต่ปลายังแสดงอาการป่วยและเป็นโรค  จึงจําเป็นจะต้อง
ดําเนินการรักษาโรคปลา ซึ่งเกษตรกรควรพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกใช้ยาหรือสารเคมีที่เหมาะสมในการ
รักษาโรคน้ัน  ซึ่งควรรีบดําเนินการในขณะที่ปลาเร่ิมแสดงอาการผิดปกติ  จะทําให้การรักษาได้ผลดีย่ิงขึ้น  
หากปลาแสดงอาการผิดปกติและมีการตายมาหลายวันจะทําให้การรักษาได้ผลไม่แน่นอนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาอาจไม่คุ้มค่า  วิธีการรักษาโรคอาจแบ่งได้ดังน้ี 
 1.  การรักษาโรคที่เกิดจากพยาธิภายนอกท่ัวไป  อาจใช้ 
    -   ฟอร์มาลิน  25 - 50 ลิตรต่อนํ้า  1,000  ลูกบาศก์เมตร  สาดทั่วบ่อทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง    
โดยระหว่างการใช้ฟอร์มาลิน ควรระวังการขาดออกซิเจนของนํ้าในบ่อเลี้ยง 
 2.  การรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียอาจใช้ 
    -   ยาปฏิชีวนะ กลุ่มออกซี่เตตราซัยคลิน  ผสมอาหารในอัตรา  3 - 5  กรัม/อาหาร                
1 กิโลกรัม  ในปลากินติดต่อกัน  7 - 10 วัน  และควรงดยาเป็นเวลา  21 วัน ก่อนจับปลาจําหน่าย 
     -  ยาปฏิชีวนะ โรเม็ท  30 หรือยาผสมระหว่างออเม็ทโทรพริมและซัลฟาไดเม็ททอกซีน
โซเดียม  ผสมอาหารในอัตรา  3 - 5  กรัมต่ออาหาร  1  กิโลกรัม  และควรงดยาเป็นเวลา 21 วันก่อนจับปลา
จําหน่าย 
 ทั้งน้ีในระหว่างการรักษาควรปรับสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงให้ดีขึ้น  เช่น อาจมีการเพ่ิมออกซิเจน    
ในนํ้า  หรือมีการถ่ายเทนํ้าระหว่างการใช้ยา  ซึ่งจะช่วยให้ปลาลดอาการเครียดลงได้ 
 


