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บทความการเลี้ยงปลาแรด
ปลาแรด (Giant Gouramy) Osphronemus gourami (Lacepede) เป็ นปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ของไทยชนิดหนึ่ง ปลา
ขนาดใหญ่ที่พบมีน้ าหนัก 6-7 กิโลกรัม
ความยาว 65 เซนติเมตร เป็ นปลาจาพวกเดียวกับปลากระดี่และปลาสลิดแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก
มีเนื้อแน่นนุ่ม เนื้อมากไม่ค่อยมีกา้ ง รสชาติดี จึงได้รับความนิยมจากประชาชนผูบ้ ริ โภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนามาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ทอด เจี๋ยน
ต้มยา แกงเผ็ด ลาบปลา และน้ ายา ฯลฯ ในระยะหลังได้รับการจัดเป็ นปลาจานในภัตตาคารต่าง ๆ หรื อจะนามาเลี้ยงเป็ นปลา
สวยงามก็ได้ สาหรับผูเ้ ลี้ยง
ปลาแรดเป็ นปลาที่เลี้ยงง่ายเช่นเดียวกับปลาสลิด ราคาค่อนข้างสู ง มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมและโรคได้เป็ นอย่างดีให้
ผลตอบแทนต่อการลงทุนดี
มีกาไรและไม่มีปัญหาเรื่ องตลาดเป็ นปลาที่เลี้ยงได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในบ่อและกระชัง มีอตั ราการเจริ ญเติบโตรวดเร็ ว สามารถ
แพร่ ขยายพันธุ์ในบ่อได้
โดยเลี้ยงเพื่อขายเป็ นปลาเนื้อหรื อปลาสวยงามหรื อเป็ นอาหาร ซึ่ งตลาดผูบ้ ริ โภคต้องการน้ าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
สถานที่เลี้ยงปลาแรดที่นิยม มี 2 ลักษณะคือ
1.การเลี้ยงในบ่อดิน
2.การเลี้ยงในกระชัง
1. การเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน อัตราการปล่อย 1 ตัว/ตารางเมตร ขนาดบ่อที่ใช้เลี้ยง 1-5 ไร่ จะใช้
เวลาเลี้ยง 1 ปี ปลาจะมีน้ าหนัก 1 กก. การเลี้ยงปลาแรดในบ่อจะปล่อยปลาแรดลงเลี้ยงรวมกับปลากินพืช
อื่น ๆ ในบ่อที่มีพืชน้ าหรื อวัชพืชขึ้น เพื่อใช้ปลาแรดกินและเป็ นการทาความสะอาดบ่อไปในตัว
ปลาแรดชอบกินพืชน้ า ไข่น้ า แหน ผักพังพวย ผักบุง้ เศษอาหารที่เหลือจากโรงครัว แมลงในน้ า ตัว
หนอน ใส้เดือน และปลวก เป็ นอาหาร
การเลี้ยงปลาแรดเพื่อความสวยงาม นิยมเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน บ่อซี เมนต์หรื อตูก้ ระจกที่ไม่กว้างนัก
เพราะปลาแรดสามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยูใ่ นที่แคบได้ แต่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า นอกจากการเลี้ยงในดินแล้ว
ยังนิยมเลี้ยงในกระชังเช่น
ที่แม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทยั ธานี
2.การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง การเลี้ยงปลาแรดในกระชังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจาก
กระชังไม้มาเป็ นกระชังเนื้ออวน เหมาะสมกับภาวะปัจจุบนั ซึ่ งขาดแคลนไม้ในการสร้างกระชัง
ดังนั้นการเตรี ยมสถานที่เลี้ยงปลาในกระชังจะต้องสร้างแพพร้อมทั้งมุงหลังคากันแดด แพที่สร้างใช้ไม้ไผ่มดั รวมกัน
และเว้นที่ตรงกลางให้เป็ นช่องสี่ เหลี่ยมเพื่อนากระชังตาข่ายไปผูก กระชังตาข่ายกว้าง 3 วา ยาว 6 วา ลึก 1.8 เมตร กระชังจ
ราดดังกล่าวสามารถเลี้ยงปลาแรดขนาด 3
นิ้ว ได้ 3,000 ตัว
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การลงทุนสร้างแพ 1 หลัง และซื้ อตาข่ายทากระชัง 3 กระชัง เป็ นเงิน 30,000 บาท
กระชังเลี้ยงปลาแรด ซึ่ งใช้ไม้เนื้อแข็ง เป็ นตัวกระชัง มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
กระชังเลี้ยงปลา ซึ่ งใช้ไม้เนื้อแข็ง เป็ นโครงร่ างกระชัง ส่ วนตัวกระชังใช้วสั ดุจาพวกไนลอน หรื อโพลีเอทีลีน
ทุ่นลอยที่ช่วยพยุงให้กระชังลอยน้ าได้ จะใช้แพลูกบวบ หรื อถังน้ ามันปลาแรดสามารถเลี้ยงเป็ นปลาเนื้อ และปลาสวยงาม
โครงสร้างกระชังที่ใช้เลี้ยงปลา ประกอบด้วย
1.โครงร่ างกระชัง ส่ วนมากเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าอาจทาด้วยไม้ไผ่ ไม้ท่อเหล็กชุบหรื อท่อน้ า พี.วี.ซี .
2.ตัวกระชัง เป็ นส่ วนที่รองรับและกักกันสัตว์น้ าให้อยูใ่ นพื้นที่จากัด วัสดุที่ใช้ได้แก่ เนื้ออวนจาพวก
ไนลอน โพลีเอทีลีน หรื อวัสดุจาพวกไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง
3.ทุ่นลอย เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ าอยูไ่ ด้ สามารถรับน้ าหนักของตัวกระชัง
สัตว์น้ าที่เลี้ยงและเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาที่ลงไปปฏิบตั ิงานบนกระชัง
สาหรับอายุการใช้งานนั้น ขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่ใช้ดงั นี้
กระชังไม้ไผ่ จะมีอายุการใช้งาน 1-2 ปี
กระชังไม้เนื้อแข็งจะมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
กระชังอวน จะมีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 ปี
บริ เวณที่เหมาะสมแก่การวางกระชังนั้น จาเป็ นต้องตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่มีสภาพดีน้ ามีคุณสมบัติเหมาะ
สมในการเลี้ยงปลา ห่างไกลจากแหล่งระบายน้ าเสี ยหรื อน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้ านั้นไม่ควรมีปัญหา
การเกิดโรคปลา

ข้อกาจัดของการเลี้ยงในกระชัง
1.สภาพแวดล้อมในบริ เวณที่ต้ งั กระชังต้องเหมาะสม เช่น คุณภาพของน้ าต้องดีมีปริ มาณออกซิ เจน
พอเพียง กระแสน้ าไหลในอัตราที่พอเหมาะและไม่เกิดปัญหาโรคปลาตลอดระยะเวลาที่เลี้ยง
สถานที่ตึงกระชังควรตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่กาบังลมหรื อคลื่นแรง ในกรณี ที่เกิดพายุหรื อน้ าท่วมโดยเฉี ยบพลัน
2.ปลาที่ปล่อยเลี้ยงควรมีขนาดใหญ่กว่าตาหรื อช่องกระชัง หากปลามีขนาดเล็กหรื อเท่ากับขนาด
ของช่องกระชัง ปลาจะลอดหนึจากจากกระชังไป หรื อถ้าไม่ลอดก็จะเข้าไปติดตายอยูใ่ นระหว่างช่องกระชังได้
3. ปลาที่เลี้ยงควรมีลกั ษณะรวมกินอาหารพร้อม ๆ กันในทันทีที่ให้อาหารเพื่อให้ปลากินอาหารให้
มากที่สุดก่อนที่อาหารจะถูกกระแสน้ าพัดพาออกไปนอกกระชัง
4. ในกรณี ที่แหล่งน้ าเลี้ยงผิดปกติ เช่น เกิดสารพิษ น้ ามีปริ มาณมากหรื อน้อยในทันที อาจจะเกิด
ปัญหากับปลาที่เลี้ยงซึ่ งยากต่อการแก้ไข หากประสบปั ญหาดังกล่าวควรขนย้ายปลาไปเลี้ยงที่อื่น
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