คํานํา
ปลาบึก (Mekong giant catfish) Pangasianodon gigas Chevey,1931 เปนปลาน้ําจืดไมมีเกล็ดที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก ซึ่งจัดเปนปลาที่อยูในกลุมสัตวหายากและใกลจะสูญพันธุ (เสนห และภาณุ, 2540) ในดาน
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศในการอนุรักษสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ ( CITES) ในบัญชี
หมายเลข 1 (Appendix I) ปลาบึกจัดอยูใน Order Siluriformes และ Family Pangasiidae เปนสัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุ
(www.cites.org/eng/resouces/species.html)
เปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 58) พ.ศ.2534 (สถานีประมงน้ําจืด
จังหวัดพะเยา, 2544) แหลงอาศัยของปลาบึกตามธรรมชาติจะพบเฉพาะในแมน้ําโขง และในแมน้ําสาขา เชน แมน้ํา
สงคราม แมน้ํางึม โดยพบแพรกระจายตั้งแตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(วิวัฒน และคณะ, 2549)
ในประเทศไทยสามารถเพาะพันธุปลาบึกโดยใชพอแมพันธุปลาบึกจากแมน้ําโขงไดสําเร็จครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ. 2526 โดยกรมประมง แตไดลูกปลาไมมากนัก ตอมาในป พ.ศ.2527 ไดดําเนินการเพาะพันธุอีกครั้งไดลูก
ปลาเปนจํานวนมาก โดยไดสงไปทดลองเลี้ยงในบอดิน เพื่อเลี้ยงไวเปนพอแมพันธุในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดและสถานีประมงน้ําจืดของกรมประมงทั่วประเทศ (ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม, 2544) จนในป 2544 กรม
ประมงสามารถผสมเทียมโดยใชพอแมพันธุปลาบึกในบอดินสําเร็จเปนครั้งแรกที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
พะเยา ซึ่งเปนปลาบึกรุนลูก (F1) ทําใหไดลูกปลารุนหลาน (F2) เปนครั้งแรก และกรมประมงไดกระจายลูกปลาบึกที่
ไดไป 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อปลอยแหลงน้ําและจําหนายใหประชาชนนําไปเลี้ยง (สถานีประมงน้าํ จืดจังหวัดพะเยา,
2544)
ในปจจุบันกรมประมง โดยสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดไดใหหนวยงานศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดและสถานีประมงน้ําจืดเลี้ยงพอแมพันธุปลาบึกไว เพื่อศึกษาพัฒนาการเพาะพันธุผสมเทียมปลาบึกทั้ง
ในบอดินและบอซีเมนต จนไดลูกปลาบึกในแตละปเปนจํานวนมาก เพื่อใหปลาบึกไมสูญพันธุไปจากธรรมชาติ
กรมประมงไดปลอยพันธุปลาบึกคืนแมน้ําโขงและแหลงน้ําภายในประเทศ โดยผลการปลอยพันธุปลาบึก 3 ป
ยอนหลัง ดังนี้ ปงบประมาณ 2551 จํานวน 252,180 ตัว ปงบประมาณ 2550 จํานวน 99,000 ตัว และปงบประมาณ
2549 จํานวน 335,270 ตัว (รายงานประจําป สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 2549, 2550 และ2551)
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การเพาะพันธุปลาบึกจากพอแมพันธุที่เลี้ยงในบอดิน
1. ประวัติการเพาะพันธุ
ปลาบึก
(Mekong Giant Catfish) มีชื่อวิทยาศาสตร Pangasianodon gigas (Chevey, 1930) เปนปลาไมมี
เกล็ดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกปลาบึกจัดเปนปลาที่อยูในกลุมสัตวหายากและใกลจะสูญพันธุในธรรมชาติจะพบ
แพรกระจายเฉพาะในแมน้ําโขง และสาขาเทานั้น กรมประมงสามารถเพาะพันธุปลาบึกไดสําเร็จครั้งแรกเมื่อป 2526
แตไดลูกปลาไมมากนัก ตอมาในป 2527 ไดดําเนินการเพาะพันธุอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ไดลูกปลาจํานวนมาก ลูกปลาที่ได
จากการเพาะพันธุครั้งนี้ไดสงไปทดลองเลี้ยงในบอดินตามสถานีประมงทั่วประเทศ รวมทั้งที่ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืด
เชียงใหม จํานวน 90 ตัว ศูนยฯ ซึ่งไดทําการเลี้ยงปลาเหลานี้ เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และลักษณะทาง
ชีววิทยาอื่น ๆ จนกระทั่งในป 2536 กองประมงน้ําจืดไดสั่งการใหแบงปลาไปเลี้ยงที่สถานีประมงน้ําจืดพะเยา
จังหวัดพะเยา ดังนั้นที่ศูนยฯ จึงเหลือปลาอยู 30 ตัว และไดเลีย้ งไวในบอขนาด 2,400 ตารางเมตร 3 บอ โดยปลอยบอ
ละ 10 ตัว ใหอาหารผสมโปรตีน 20, 20 และ 30 % ตามลําดับ จนกระทั่งป 2540 ศูนยฯ ไดรับงบประมาณวิจัยตอจาก
กองประมงน้ําจืด จึงไดปรับปรุงสูตรอาหารใหมโดยใหมีปริมาณโปรตีนในอาหารเพิ่มขึ้น (35 %) แตใหอาหาร
นอยลง (0.5 % ของน้ําหนักตัวตอวัน)และทําการตรวจเช็คไขและน้ําเชื้อทุก 3 เดือน จนถึงป 2543 พอแมพันธุปลาที่
เลีย้ งไวในบอดินโดยใชอาหารผสมโปรตีนระหวาง 20 –35 % พบวา เมื่อปลาอายุ 1 6 ป จะเริ่มสรางไข ซึ่งจากการ
ตรวจเช็คเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2543 พบวา ปลามีน้ําหนักระหวาง 55 –80 กิโลกรัม พบปลาเพศเมียมีไขแก จํานวน 4
ตัว แตไมพบวามีน้ําเชื้อเลย ตอมาวันที่ 5 มิถนุ ายน 2543 ไดตรวจภายในปลาโดยใชเครื่องมืออัลตราซาวด ( Ultrasound) (ภาพที่ 1) ที่ไดรับความอนุเคราะหจากคณะนายแพทย โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม นํา
เครื่องมือมาตรวจเช็คที่ศูนยฯ ผลการตรวจอัลตราซาวด ไมทราบผล
ที่ชัดเจน เนื่องจากปลาที่นําไปตรวจพิสูจนเปนปลาเพศเมียแตไข
ออน ตอมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ไดรับปลาเพศผูขนาด
น้ําหนัก 35 กิโลกรัม มาจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยา เพื่อใช
ในการผสมพันธุแตเนื่องจากปลาเพศเมียที่จับมาตรวจเช็คแลวทิ้งไว
นานกวา 15 วัน ทําใหปลา เกิดอาการเครียดเมือ่ ฉีดฮอรโมนเขาไป
กระตุน รางกายไมตอบสนองกับฮอรโมนที่ฉีดเขาไป และมีบาง ตัวไข
ภาพที่ 1 การใชเครื่องมืออัลตราซาวด
สุกเกินไป (over ripe) ทําใหการเพาะพันธุปลาบึกในป 2543 ไม
ตรวจเพศปลาบึก
ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นจึงไดวางแผนดําเนินการเพาะพันธุใหมในป
2544 และก็ประสบผลสําเร็จในการเพาะพันธุไดลูกปลาที่เกิดจากพอแมพันธุที่เลี้ยงในบอดินเปนครั้งแรก
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2. อนุกรมวิธานและลักษณะทางชีววิทยา
ปลาบึก (Maekong Giant catfish, Pangasius gigas (Chevey 1930) จัดเปนสัตวน้ําในกลุมหายากและใกล
สูญพันธุ (endangered species) เปนปลาไมมีเกล็ด (catfish) ที่ใหญที่สุดในโลก (สนิทและเสนห , 2534) ตาม
ธรรมชาติจะพบแพรกระจายเฉพาะในแมน้ําโขงและสาขาเทานั้น ศรีจันทรเพ็ญ (2533) ไดรวบรวมเรื่องราวของการ
ตั้งชื่อสกุลของปลาบึกโดยเรียบเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นชี้ใหเห็นวาควรจัดปลาบึกอยูในสกุล Pangasius ไมใช
สกุล Pangasianodon ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ดร .สมิท นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน ดร .ไวยอง และ ดร.ดูรอง
สองนักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศส Robert (1991) และวันเพ็ญ (2531) ไดศึกษาปลาไมมีเกล็ดวงศ Pangasiidae ใน
ทวีปเอเชีย พบวา มีลูก ปลาบึกและปลาสวายมีลักษณะคลายคลึงกัน จะแตกตางกันเมื่อปลามีขนาดโตขึ้น ปลาบึกมี
ขนาดใหญมาก อาจมีขนาดยาวถึง 3 เมตร มีน้ําหนักกวา 300 กิโลกรัม ไมมีฟนในปากมีแตเปนตุม (gill raker) มี
หนวดที่มุมขากรรไกรลาง (mandibular barbel) เล็กและสั้นมาก จึงจัดปลาบึกไวในสกุล Pangasius เชนเดียวกับปลา
สวาย และมีชื่อเฉพาะวา Pangasius gigas (Chevey 1930) เรื่องราวเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของปลาบึกจึงยังคงเปน
เรื่องลึกลับอยูตลอดมา ปลาบึกเปนปลาที่มีรสชาติดี ราคาแพงและหายาก ชาวประมงจึงมุงจับมากขึ้นทําใหปลาบึกใน
แมน้ําโขงอันเปนแหลงกําเนิดเพียงแหงเดียวมีจํานวนลดลงไปทุกป จนนาเปนหวงวาปลาบึกจะสูญพันธุ กรมประมง
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด โดยนายเสนหและคณะ ประสบความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุปลาบึก ในป
พ.ศ.2526 โดยอาศัยพอแมพันธุปลาที่รวบรวมไดจากแมน้ําโขง นับวาเปนความสําเร็จครั้งแรกของโลกที่ทําชื่อเสียง
ใหแกประเทศชาติเปนอยางยิ่ง (เสนห, 2526)
3. การเตรียมพอแมพันธุ
สําหรับการเลี้ยงพอแมพันธุปลาบึกในบอดินขนาด 2.5 ไร เลี้ยงดวยอาหารโปรตีน 35% ชนิดจมน้าํ ผสมดวย
สาหรายสไปรูลินา 2 % กอนฤดูการเพาะพันธุจะถูกปรับปริมาณอาหารที่ไดรับตอวันลงเหลือ 0.5 % ของน้าํ หนัก
ตัว โดยใหอาหารอาทิตยละ 3 วัน เปนเวลา 3 เดือน กอนถึงฤดูสืบพันธุวางไข ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนถายน้ําในบอ
ปลาออก 2 ใน 3 ของบอในทุก 2 สัปดาห เพื่อกระตุนการสรางไขและน้ําเชื้อ พอแมพันธุปลาจะใหอดอาหาร 2
สัปดาหกอนการเพาะพันธุ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณไขมันที่สะสมอยูในตัวปลา และวิธีนี้จะชวยใหปลาแกรงขึ้นไมตาย
หลังการเพาะพันธุ
การคัดพอแมปลาเพื่อการผสมพันธุ
การคัดเลือกปลาจากบอดินซึ่งจะถูกจับขึ้นมาตรวจสภาพไข
และน้ําเชื้อทุกตัวโดยการใชยาสลบ (2- phenoxy ethanol) ความ
เขมขน 3 ppm. ฉีดพนที่เหงือกขางละ 25 ครั้ง อยางทั่วถึง เพื่อให
ปลาสงบลงบางแลวใชทอสายยางขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.
สอดเขาบริเวณชองเพศเพื่อดูดไขหรือน้ําเชื้อออกมาตรวจสอบวาอยู
ในระยะพรอมที่จะผสมพันธุหรือไมเมื่อพบวาปลามีไขในระยะที่ 3 ก็ ภาพที่ 2 การตรวจเช็คระยะไขปลา
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จะยายปลาไปขังไวในคอกในบอดินขนาดเล็ก พื้นที่ 200 ตารางเมตรที่มีน้ําไหลผานตลอดเวลาเพื่อรอการฉีดฮอรโมน
ผสมเทียมตอไป สวนปลาที่ตรวจเช็คแลววาไขยังออนอยูหรือตรวจไมพบอะไรก็จะปลอยกลับบอเลี้ยงตามเดิม
ตารางที่ 1 สูตรอาหารสําหรับพอแมพันธุปลาบึกโปรตีน 35 %
วัตถุดิบ
ปลาปน
กากถั่วเหลือง
รําละเอียด
ปลายขาว
วิตามินซี
วิตามินรวม
แรธาตุรวม
น้ํามันปลา
สารเหนียว
รวม

%โปรตีน
(น้าํ หนักแหง)
66
40
12
7.5

สัดสวนวัตถุดบิ ในสูตรอาหาร
โดยน้าํ หนักแหง(กิโลกรัม)
40
18
10
19.9
0.1
1
1
4
6
100

4. ความดกของไขและน้ําเชื้อ
แมพันธุปลาบึกอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปขนาดน้ําหนัก 62-100 กิโลกรัม สามารถรีดไขไดน้ําหนัก 1,300-3,800
กรัมและสามารถใหไขติดตอกันไดทุกปจนถึงเวน1-4 ป ปลาพอพันธุอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปขนาดน้ําหนัก 60-96
กิโลกรัมสามารถใหน้ําเชื้อโดยการรีดไดติดตอกันทุกปจนถึงเวน1-2 ป ขึ้นกับสภาพความบอบช้ําของพอแมพันธุภาย
หลังจากการเพาะพันธุ
5. การเพาะพันธุดวยการฉีดฮอรโมน
การเตรียมสารเคมีและตอมใตสมอง
- ฮอรโมนสังเคราะห LHRHa (Luteinising Hormone Releasing Hormone Analogue) เก็บไวในตูเย็นจนกวา
จะใช
- Domperidone (ในชื่อทางการคา Motilium-M) ถูกทําละลายโดยใชน้ํากลั่นใหไดความเขมขน 10 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร)
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- ตอมใตสมอง (Pituitary gland) ถูกเก็บจากปลาจีนน้ําหนักเฉลี่ยไมต่ํากวา 2,000 กรัม โดยเก็บในน้ํายา
acetone แลวแชไวในตูเย็น
- Human Chorionic Gonadotropin ( HCG) เปนสารที่ทําใหแหงโดยการแชแข็งใชผสมกับตัวทําละลาย
สําหรับฉีดเขากลามเนื้อ เก็บไวในตูเย็นจนกวาจะใช
การฉีดฮอรโมน
การฉีดฮอรโมนกระตุนการวางไขและน้ําเชื้อของปลาบึก เริ่ม
โดยการฉีดฮอรโมนเขาไปในตัวปลาจะฉีดเขา 2 ตําแหนง คือ ฉีดเขา
กลามเนื้อบริเวณหลังโคนครีบหลัง และฉีดเขาชองทอง
(interperitoneal)โดยใชความเขมขน 3 สูตรดังนี้คือ
1. การฉีดฮอรโมนสังเคราะหรวมกับ ตอมใตสมองและHCG
การฉีดครั้งที่ 1 ใช HCG ในอัตรา 50 IU/Kg น้ําหนัก
ภาพที่ 3 การฉีดฮอรโมนสังเคราะห
ปลา
เขากลามเนื้อ
การฉีดครั้งที่ 2 ใช LHRHa + domperidone ในอัตรา 30
µg + 10 mg/Kg น้ําหนักปลา รวมกับตอมใตสมอง 1.0 โดส โดยฉีดหางจากการฉีดครั้งแรก 12 ชั่วโมง
2. การฉีดฮอรโมนสังเคราะหรวมกับ HCG
การฉีดครั้งที่ 1 ใช ใช HCG ในอัตรา 50 IU/Kg น้ําหนักปลา
การฉีดครั้งที่ 2 ใช HCG+ LHRHa + domperidone ในอัตรา 70 IU + 30 µg + 10 mg/Kg น้ําหนักปลา
โดยฉีดหางจากการฉีดครั้งแรก 12 ชั่วโมง
3. การฉีดฮอรโมนสังเคราะหชนิดเดียว
การฉีดครั้งที่ 1 ใช LHRHa + domperidone ในอัตรา 10 µg + 10 mg /Kg น้ําหนักปลา
การฉีดครั้งที่ 2 ใช LHRHa + domperidone ในอัตรา 20 µg + 10 mg/Kg น้ําหนักปลา โดยฉีดหางจาก
การฉีดครั้งแรก 12 ชั่วโมง
การผสมเทียม
ปลาที่ไดรับการฉีดกระตุนแลวจะถูกปลอยลงในคอกเดิม
คอกละตัว หลังจากนั้น 12 ชั่วโมง ปลาเพศเมียจะถูกนําขึ้นมารีด
ไขเพื่อผสมกับน้ําเชื้อ
การผสมพันธุ
ใชวิธีการผสมแบบแหง (Dry method) โดยมีวิธีการ
ปฏิบัติ ดังนี้คือ หลังจากฉีดครั้งที่ 2 แลวประมาณ 12 ชั่วโมง
ภาพที่ 4 การรีดไขปลาบึก
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(ชั่วโมงที่ 24-30) นําแมปลามาตรวจเช็คโดยวางแมปลาลงบนหมอนเพื่อหนุนใหไขไหลไดงายขึ้น จากนั้นก็ทําการรีด
ไขทีละขางลงในกะละมังที่แหงและสะอาดแลวนําไขผสมกับน้ําเชื้อใชขนไกที่ทําความสะอาดแลวคนไขและน้ําเชื้อ
ผสมกันประมาณ ½ นาที จึงเติมน้ําเกลือ (NaCl 0.9 %) ลงไปในกะละมังประมาณ ¼ สวนของปริมาตรไข คนตอไป
อีกประมาณ 3 นาที รินน้ําทิ้งแลวจึงเติมน้ําสะอาดลงไปใหทวมไข ลางไขใหสะอาด 3 ครั้ง จึงนําไขไปฟกในรางฟก
ไขตอไป
การฟกไขปลาบึก
ไขปลาที่ไดรับการผสมน้ําเชื้อและลางจนสะอาดแลวนําไป
โรยบนรังไขที่ทําจากเชือกฟางหรือแผงฟกไขที่ทํามาจากตาขาย
พลาสติกสีฟาขนาดตา 16 ในรางฟกไข ที่ทําดวยอลูมิเนียมขนาดยาว
3 เมตร กวาง 0.3 เมตร ลึก 0.25 เมตร มีน้ําไหลผานตลอดในอัตรา
9 ลิตรตอนาที เมื่อปลาฟกเปนตัวจะรวงลงบนพื้นราง จึงเอาเชือก
ฟางออก ไขปลาบึกใชเวลาในการฟกออก ประมาณ 29 –32 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิน้ํา 25–27 o C อัตราการฟกระหวาง 11.7-19.4 %
ภาพที่ 5 รางฟกไขปลาบึก
6. การพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออน
ไขปลาบึกมีลักษณะกลม สีเหลืองใส เปนลักษณะไขติดกับวัสดุ ไขที่เพิ่งไดรับการผสมจะมี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร การพัฒนาของคัพภะปลาบึกภายใตสิ่งแวดลอมที่อุณหภูมิน้ํา 25–27 o C มีความ
เปนดาง 110 ppm. ความกระดาง 90 ppm. ออกซิเจนละลายน้ําไมต่ํากวา 6 ppm. pH 6.5 ไขปลาบึกจะใชเวลาในการ
พัฒนาและฟกเปนตัวประมาณ 29 –32 ชั่วโมง ลูกปลาเมื่อฟกออกจากไขจะมีลําตัวสีใส และงอตัวอยูประมาณ 3 –5
นาที จึงเหยียดตัวตรง มีความยาวเหยียดประมาณ 4.5 มิลลิเมตร การพัฒนาของคัพภะปลาบึกแสดงในตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 7
พัฒนาของตัวออนปลาบึก
การพัฒนาของตัวออนภายใตสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับการพัฒนาของคัพภะ ลูกปลาบึกมีถุงสะสมอาหาร วาย
ขึ้นลงในแนวดิ่งเมื่ออายุ 1 วัน ความยาว 7 มิลลิเมตร ลูกปลาอายุ 2 วัน ความยาว 8 มิลลิเมตร หนวดพัฒนายาวขึน้ มาก
ครีบหางเริ่มพัฒนา ถุงไขเริ่มยุบลงเล็กนอย ลูกปลาเริ่มวายขึ้นผิวน้ํา และวายเขาหาแสงสวาง เริ่มใหอาหารผงสําเร็จรูป
ถุงไขแดง (yolk sac) ยุบหมดเมื่ออายุ 3 วัน ความยาว 9 มิลลิเมตร ลูกปลาอายุ 4 วัน จะมีความยาว 10 มิลลิเมตรลูกปลา
อายุ 5 วัน จะมีความยาว 11 มิลลิเมตร ลูกปลาอายุ 7 วัน จะมีความยาว 16 มิลลิเมตร ลูกปลาอายุ 9 วัน จะมีความยาว
20 มิลลิเมตร
7. การอนุบาลปลาวัยออน
การอนุบาลลูกปลาวัยออนเนื่องจากลูกปลาบึกมีนิสัยชอบกัดกินกัน โดยมักจะเริ่มในชั่วโมงที่ 24 หลังจาก
การฟกออกดังนั้น จึง กอนที่ลูกปลาจะเริ่มกัดกินกันคือ หลังจากฟก ออกเปนตัวอายุ 16-20 ชั่วโมง จึงยายลูกปลาลง
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อนุบาลในบอซีเมนตขนาด 70 ม 3 ระดับน้ําในบออนุบาลสูง 50 ซม. อัตราการปลอย 375 ตัวตอตารางเมตร
ใช
พลาสติก พรางแสง(สแลนด 80 %) สีดําคลุม บอซีเมนต อนุบาลเพือ่ พ รางแสงซึ่งจะชวยใหปลากัด กิน กันนอยลง
อนุบาลโดยใหอาหารผงสําเร็จรูป (Artificial plankton) และไรแดง
โดยจะเริ่มใหอาหารหลังจากถุงไขแดงลดลงครึ่งหนึ่ง เพื่อใหปลา
คุนเคยกับอาหาร การใหอาหารผงจะใหทุก 2 ชั่วโมง ตลอดวัน สวน
ไรแดงใหในปริมาณเพียงพอ และให ในเวลากลางคืน ดูดตะกอน ใน
บอ อนุบาลลูกปลาหลังจากปลากินอาหารอิ่มแลววันละ 2 ครั้ง ลูก
ปลาอายุ 7วันใหอาหารผสมที่มีโปรตีน 40 เปอรเซ็นต ปนเปนกอน
วางไวใหทั่วบอและควรใหน้ําไหลผานในบออนุบาลเพื่อไมให
คุณภาพน้ําเสียเนื่องจากการใหอาหารผสม อนุบาลในบอซีเมนต ภาพที่ 6 บออนุบาล 70 ลูกบาศกเมตร
จนอายุ 15 วันไดลูกปลาขนาด 1นิ้ว มีอัตราการรอด เฉลี่ย 29.6 %
คลุมพลาสติกพรางแสง (สแสนด ) สีดํา
สามารถกินอาหารเม็ดลอยน้ําสําหรับลูกปลาวัยออนโปรตีน 40
เปอรเซ็นต จึงนําลูกปลาลงเลี้ยงในบอดินตอไป
8. อาหารและนิสัยการกินอาหารของลูกปลาวัยออน
ปญหาในการอนุบาลลูกปลาบึกวัยออนที่พบ คือ มีการกินกันเองของลูกปลาคอนขางรุนแรง ทําใหอัตราการ
รอดตายต่าํ เนื่องจากปลาในตระกูล catfish วัยออนมีนิสัยคอนขางดุราย การลดปญหาการกัดกินกันเองจะชวยเพิ่ม
อัตราการรอดตายใหสูงขึ้นและควรใหอาหารที่มีชีวิตเชนไรแดงและอาทีเมีย โดยเฉพาะชวงสัปดาหแรกและใหมี
ปริมาณอาหารในบออยางเพียงพอ หลังจากอายุ 7 วันจึงเสริมดวยอาหารผสมสําหรับลูกปลาวัยออนโดยใหอาหารให
บอยครั้งคือทุก 4 ชั่วโมงและกระจายอาหารใหทั่วบอ เพื่อ ใหลูกปลาไดรับอาหารอยางทั่วถึงทําใหมี พัฒนาการ
เจริญเติบโตของลูกปลาไดลูกปลาขนาดที่เทากัน การตางขนาดกันทําใหลูกปลามีการกินกันเองเพิ่มขึ้นดวย
9. คุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา
การเลี้ยงปลาบึก บอปลาควรจะสรางในบริเวณที่มีแหลงน้ํา เชน แมน้ํา คลองชลประทาน หรือบอบาดาลที่มี
ปริมาณน้ํามากพอที่จะใชตลอดระยะเวลาการเลี้ยง รวมทั้งน้ําที่จะนํามาใช ตองมีคุณภาพดี เหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของปลา โดยปกติน้ํา บอเลี้ยงปลาบึก ควรมีคา pH ระหวาง 6.5-8.5 คาความเปนดาง ( Alkalinity) และ
ความกระดาง (Hardness) ระหวาง 80-120 ppm. มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําไมนอยกวา 3 ppm. อุณหภูมิน้ํา
25-28 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ควรจะพิจารณาดานคมนาคมที่สะดวกตอการขนสงและลําเลียงไปจําหนายตลอดจน
ดานสาธารณูปโภคที่เปนสวนสําคัญในการดําเนินงานของกิจการเชนไฟฟา ซึ่งมีความสําคัญที่จะใชกับเครื่องสูบน้ํา
เครื่องเพิ่มออกซิเจน สถานที่เลี้ยงปลาที่ดีควรจะสามารถจัดหาแหลงอาหารปลาไดงายราคาถูก และไมควรอยูใน
บริเวณที่มีสิ่งแวดลอมที่จะทําใหเกิดภาวะน้ําเสีย อันเกิดจากสารพิษหรือสิ่งปฏิกูลจากโรงงานที่ตั้งอยูใกลเคียง
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ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนพัฒนาการของคัพภะและลูกปลาบึกวัยออน ที่อุณหภูมิน้ํา 25–27 องศาเซลเซียส
อายุไขปลาหลังการผสมน้ําเชื้อ

ขั้นตอนการพัฒนา

0:00 ชั่วโมง

ไขแกที่ไดรับการผสมน้ําเชื้อแลวจะมีลักษณะกลมสีเหลืองใส เสนผาศูนยกลาง
2 มิลลิเมตร
ไขปลาจะมีการแบงเซลอยางรวดเร็วที่สวนบนของไขแดง
ไขมีการพัฒนาจนถึงขั้น Morula stage เมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะปลาบึก
ที่แมน้ําโขงพบวามีการพัฒนาของคัพภะครั้งนี้เร็วกวาที่แมน้ําโขงซึ่งใชเวลาใน
การพัฒนา 6–7 ชั่วโมง
เซลจะเริ่มแบงตัวหนาขึ้นจนได Blastomere ซอนกันอยูหลายชั้น เบียดกันแนน
ทางดานบนของไขแดง (yolk) แตละเซลมีขนาดเล็กลง ในขณะเดียวกัน
Blastoderm จะคอย ๆ เจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนโคงมาคลุมสวนของ yolk มากขึน้
การพัฒนาเขาสูระยะ Early Gastrula ระยะนี้กลุม Blastoderm จะมวนตัวเขาไป
ในชอง Blastoceal ทําใหชองวางนี้มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และมีชอง Gastoceal
เกิดขึ้นแทน
การพัฒนาเขาสูระยะ Late Gastrula สวนของ Blastoderm เคลือ่ นมาคลุม yolk
จนหมด กลุมเซลรวมกันแนน จนเปนสันเกิด Embryonic shield สวนขอบยกตัว
สูงขึ้น
สวนของ Embryonic shield เจริญขึ้นจนกลายเปนลําตัว (Body formation)
เกิดการพัฒนาการของสวนหัว (head fold) และสวนหาง (tail fold) ติดกับไข
แดง โดยกลุมเซลที่เกิดขึ้นเปนสวนหัว จะมีลักษณะนูนออกมากกวากลุมเซลที่
เกิดเปนสวนหาง
เริ่มเขาสูระยะ Somite stage โดยเริ่มเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นกลาง (mesoderm) มี
ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมบางใสติดกับผนังของไขแดง ระยะแรกจะสังเกตเห็น 3 คู
แลวจึงพัฒนามากขึน้ ตามลําดับจากหัวไปทางดานหาง อยู 2 ขางของ Notochord
เกิด Optic vesicle จึงจะเจริญเปนตาตอไป
เริ่มสังเกตเห็นกลุมเซลที่จะเจริญเปน Auditory placode ซึ่งจะเจริญไปเปนหู
หัวใจเริ่มเตน และรางกายเริ่มเคลื่อนไหว
สวนหัวเริม่ ขยายใหญและยาวออก แยกจากสวนของไขแดงชัดเจน
ปลาจะเริ่มดิ้นแรงและถี่มากขึ้น
ขอบเบาตาเริ่มมีสีดํา และเห็นสวนของสมองชัดเจน
เริ่มปรากฏ pigment ตามลําตัว สวนหางยาวขึ้น จนถึงหัว เห็นหัวใจและสวนหู
ชัดเจนขึ้น

2:20 ชั่วโมง
3:30 ชั่วโมง

4:15 ชั่วโมง

4:30 ชั่วโมง

8:30 ชั่วโมง

9:50 ชั่วโมง
11:30 ชั่วโมง
12:20 ชั่วโมง

14:10 ชั่วโมง
18:00 ชั่วโมง
19:10 ชั่วโมง
21:20 ชั่วโมง
21:50 ชั่วโมง
24:05 ชั่วโมง
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อายุไขปลาหลังการผสมน้ําเชื้อ
ขั้นตอนการพัฒนา
ปรากฏตา สมองแบงเปนสวนๆ
25:00 ชั่วโมง
ตัวออนเริ่มเคลื่อนไหวไดยากขึ้น เพราะไดพัฒนาขนาดใหญขึ้นจนแนนเปลือกไข
26:00 ชั่วโมง
ตัวออนขยับตัวชาลง จนหยุดนิ่ง ประมาณ 10–12 นาที กอนเปลือกไขแตกออก
29:00 ชั่วโมง
ลูกปลาทีเ่ พิง่ ฟกใหม มีความยาวเหยียด 4 มิลลิเมตร ลําตัวใส yolk กลม หางยาว
ปรากฏสวนของสมอง ตา กลามเนือ้ และหัวใจชัดเจน มี pigment ที่ดานทอง
บริเวณ yolk sac ระยะนี้ลูกปลาจะนอนบนพื้นราง
ลูกปลามีความยาวเหยียด 7 มิลลิเมตร มีหนวด 1 คู เริ่มวายน้ําในลักษณะพุงตัวขึ้น
ลูกปลาอายุ 1 วัน
ลงที่พื้นราง ลําไสมีเสนเลือดแดงมาหลอเลี้ยงชัดเจน
ลูกปลามีความยาวเหยียด 8 มิลลิเมตร หนวดพัฒนายาวขึน้ มาก ปลายหนวดยาว
ลูกปลาอายุ 2 วัน
ถึงสวนทายของถุงไขแดง ครีบหางเริ่มพัฒนา fin fold เริ่มพัฒนาสูงขึ้น เกิด
pigments บริเวณลําตัว yolk เริ่มยุบเล็กนอย ลูกปลาเริ่มวายขึ้นผิวน้ํา และวาย
หาแสงสวาง ปากเริ่มเปด ภายในมีฟนซี่เล็ก ๆ เรียงกันอยูเต็ม เริ่มวายขึ้นผิวน้ํา
ในแนวระนาบ
ลูกปลามีความยาวเหยียด 9 มิลลิเมตร yolk sac เริ่มหายไป เริ่มกินโรติเฟอร และ
ลูกปลาอายุ 3 วัน
อารทีเมีย ครีบหางมีรูปรางคลายครีบปลาฉลาม หนวดยาวขึ้นประมาณ 1/3
ของลําตัว กินอาหารไดมาก และเริม่ กัดหางกินกันเอง
ลูกปลามีความยาวเหยียด 10 มิลลิเมตร รูปรางโดยทั่วไปคลายลูกปลาอายุ 3 วัน
ลูกปลาอายุ 4 วัน
pigments ชัดเจนขึ้น ครีบหาง และครีบทองเริ่มแยกจากกันเห็นชัดเจน หนวด
มี 2 คู โดยคูที่ 2 ยาวเปนครึ่งหนึ่งของคูแรก
ลูกปลามีความยาวเหยียด 11 มิลลิเมตร เกิด pigments บริเวณสวนหัวใตคางและ
ลูกปลาอายุ 5 วัน
โคนหาง สวนบริเวณกลางตัวมี pigments จาง ๆ บริเวณทองใสมองเห็นอาหาร
ในลําไสชัดเจน ระยะนี้เริ่มกินไรแดงไดมากขึ้น
ลูกปลามีความยาวเหยียด 14.5 มิลลิเมตร สีของ pigments มีความเขมขึน้ ลูกปลา
เริ่มกินอาหารขนาดใหญไดมากขึ้น
ลูกปลาอายุ 6 วัน
ลูกปลามีความยาวเหยียด 16 มิลลิเมตร สีของ pigments เริ่มปรากฏบริเวณ
ลูกปลาอายุ 7 วัน
ดานหลัง และโคนครีบกน ครีบหางดานบนและดานลางมีขนาดเทากัน เริ่มฝกให
กินอาหารสําเร็จรูปรวมกับไรแดงขนาดใหญ
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ไขปลาบึกกอนการปฏิสนธิ
0:00 ชัว่ โมง

4 cell stage
0:55 ชั่วโมง

32 cell stage
1:45 ชัว่ โมง

1 cell stage
0:25 ชัว่ โมง

2 cell stage
0:40 ชั่วโมง

8 cell stage
1:10 ชั่วโมง

16 cell stage
1:25 ชั่วโมง

64 cell stage
2:05 ชั่วโมง

Morula stage
2:30 ชั่วโมง

ภาพที่ 7 พัฒนาการของคัพภะและตัวออนปลาบึก Embryonic Development of Mekong Giant Catfish
(Pangasianodon gigas Chevey, 1931)
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Blastrula stage
3:30 ชัว่ โมง

Early gastrula stage
4:30 ชัว่ โมง

Haed bud and tail bud stage
11:30 ชัว่ โมง

Somite stage
12:20 ชัว่ โมง

Heart formation stage
18:00 ชัว่ โมง

Late gastrula stage
8:30 ชัว่ โมง

Obtic bud stage
14:10 ชัว่ โมง

Hatch out stage
29:00 ชัว่ โมง

ภาพที่ 7 (ตอ) พัฒนาการของคัพภะและตัวออนปลาบึก Embryonic Development of Mekong Giant Catfish
(Pangasianodon gigas Chevey, 1931)
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ขอแตกตางระหวางลูกปลาบึกกับลูกบิก๊ หวาย
ปญหาของเกษตรกรผูตองการเพาะเลี้ยงปลาบึก คือ มีความไขวเขวพันธุปลาที่จะนํามาเลี้ยง เพราะปจจุบันมี
เกษตรกรบางรายใชลูกผสมระหวางปลาบึกกับปลาสวาย ลูกปลาที่ออกมาตั้งชื่อวา บิ๊กหวาย และนํามาปลอมปนกับ
ลูกปลาบึก แตมีคุณภาพตกต่ําไปจากปลาบึกพันธุแท ลักษณะปลาบึกแทนั้น สังเกตไดจากไมมีแถบสีเงินขางลําตัว
หัวปานแบน แฉกหางกวาง หนวดสัน้ โตเร็ว เลี้ยงในบอดิน 2 ป ไดขนาด 20 กก./ตัว ถาเปนบิก๊ หวายจะเห็นแถบสี
ขาวเงินขางลําตัว หัวแหลมคอนขางกลม แฉกหางแคบ หนวดยาว โตชากวา มีเสนผาศูนยกลางตามแนวราบของลูก
ตาอยูสูงกวามุมปากชัดเจน แตถาเปนลูกปลาบึกเสนผาศูนยกลางดังกลาวจะอยูต่ํากวามุมปากเล็กนอย.
ลักษณะภายนอกที่สามารถแยกแยะปลาบึกออกจากปลา catfish ขนาดใหญอน่ื ในแมโขง ไดแกลักษณะของ
ฟนและหนวด ปลาบึกไมมฟี น และเกือบจะไมมหี นวด โดยที่ปลาวัยออนมีฟนและกินปลาอื่นเปนอาหาร แตเมื่อโต
ขึน้ ฟนจะหลุดไป และตาซึ่งจะอยูต่ํากวามุมปาก อาหารของปลาในธรรมชาติคือพืชชนิดตาง ๆ เชนตะไครน้ํา แตเมื่อ
นํามาเลี้ยงก็สามารถรับอาหารชนิดอื่นได สามารถโตไดถึง 3 เมตรและหนัก 150-200 กิโลกรัม ใน 5 ป ปลาที่หนัก
ที่สุดเทาที่เคยจับไดเปนตัวเมีย (บางรายงานระบุผิดวาเปนตัวผู) ยาว 2.7 เมตร และหนัก 293 กิโลกรัม (646 ปอนด)
เจาหนาที่กรมประมงสามารถรีดไขไดสําเร็จแตปลาตัวนี้ก็ตายกอนที่จะปลอยกลับธรรมชาติ
ปลาสวายมีสวนหัวคอนขางเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยูเสมอหรือสูงกวามุมปาก ปากแคบ
กวาปลาบึก รูปรางเพรียวแตปอมสั้นในปลาขนาดใหญ กานครีบทองมี 8 - 9 เสน ครีบกนยาว ปลาขนาดเล็กมีสีคล้ํา
เหลือบเงิน ดานขางลําตัวสีจางและมีแถบสีคล้ําตามยาว ครีบสีจาง ครีบหางมีแถบสีคล้ําตามแนวยาวทั้งตอนบนและ
ลาง ปลาขนาดใหญมีสีเทาหรือคล้ําอมน้ําตาล ดานขางลําตัวสีจาง มีขนาดประมาณ 50 ซ.ม. ใหญสดุ 1.5 เมตร

