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àÃÔèÁµŒ¹´ŒÇÂ¡ÒÃÍ‹Ò¹ 

 หนังสือชด à¡ÉµÃ¡ÃÃÁÅÍ§·íÒ´Ù จัดทาข้นโดยมีวัต ประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชน ดรจักผัก

ผล ม ดอก ม และสัตว ่งเปนสินคาเก ตรที่มีความสาคั ตอเ ร กิจของประเท ทย เนื้อหาในเลม

ประกอบดวย  สวน ่งนา ปสการเรียนรเรื่องเก ตรกรรม โดยใหเด็กอานและลงมือทาดวยตนเอง

Ê‹Ç¹·Õè  ¤ÇÒÁÃŒ·ÑèÇ »  

รจักเรื่องราวของปลาดก

ตั้งแตลัก ะทั่ว ป ลัก ะ

พิเ  แหลงกาเนิด สายพัน

ประวัติการเลี้ยง วิ ีเพาะพัน

เนื้อหาในสวนนี้จะชวย

ปพื้น านใหเข าใจ รรมชาติ

ของปลาดก ่งประยกตใชใน

การเลี้ยงปลาดก

Ê‹Ç¹·Õè 2 ÅÍ§·íÒ´Ù 

 คมอืการเลีย้งปลาดก เริม่ตัง้แตการคดัเลอืกพอพนั แมพนั  การ

ผสมเทยีม ขัน้ตอนอนบาลลกปลา การใหอาหารและเปลีย่น ายนา้ รจกั

โรคและ ัตร วิ ีจับปลาที่ กตอง จน งการแปรรปและทาอาหาร 

 เนื้อหาสวนนี้กลาว งการเตรียมวัสด อปกร  และเครื่องปรง 

อ ิบายวิ ีการทาเปนขั้นตอน พรอม าพประกอบ จงใชเปนแนวทาง

การป ิบัติ ดดี

§¤ÃáÅÐ¼Œ»¡¤ÃÍ§

à¹×éÍËÒÊÑé¹ æ
Í‹Ò¹à¾ÅÔ¹
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Ê‹Ç¹·Õè  à¡Ãç´¤ÇÒÁÃŒàÊÃÔÁ 

 สอดแทรกขอมลท่ีเปนประโยชน เชน

ค คาทางโ ชนาการ วิ ีการเลือก ื้อ 

 ช วยใหเด็กเห็นความสาคั ของการ

เลี้ยงปลาดก และนา ปใชในชีวิตประจาวัน ด

ÊÒ¹µ‹Í´ŒÇÂ¡ÒÃÅ§Á×Í» ÔºÑµÔ 

 ครและผปกครองควรอานหนังสือเลมนี้รวมกับเด็ก เมื่ออานจบ

ควรชักชวนและสนับสนนใหเด็ก ดลงมือเลี้ยงปลาดกดวยตนเอง 

 เน้ือหาในหนังสือเลมน้ีมีวิ ีเล้ียงปลาดกท่ีปรับใชกับบานหรือ

โรงเรียนที่มีพื้นที่จากัด ด 

 หลังจากเลี้ยงปลาแลว ควรกระตนใหเด็กสังเกตและจดบันทก

การเจริ เติบโตของปลาดก เ าติดตามพั นาการการเปลี่ยนแปลง

ของปลาดก หากมีป หาหรือโรคระบาดจะ ดแก ขทัน

 ควรนาปลาดกมาใหเด็กแปรรปหรือทาอาหาร เพื่อสรางความ

มิใจและเห็นค คาของการทาเก ตรกรรม ่งจะกระตนใหเด็กรัก

และสนใจอาชีพเก ตรกรรมตอ ป

ÊÍ´á·Ã¡ÀÒ¾¨ÃÔ§

Í¸ÔºÒÂÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔ
à»š¹¢Ñé¹µÍ¹
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¤ÇÒÁÃŒ·ÑèÇ »

ÅÍ§·íÒ´  àÅÕéÂ§
การขยายพัน ปลาดก...................................18
การดแลพอพัน แมพัน ................................20
ดแลลกปลาดกตัวนอย..................................22
หัดทาอาหารใหปลาดก...................................24
เตรียมบอเลี้ยงปลาดก...................................26
เริ่มเล้ียงปลาดก..........................................28
ใหอาหารและเรียนรวิ ี ายน้า.........................30
รจักโรคและ ัตรของปลาดก...........................32
จากบอสตลาดปลา.......................................34
ป ิทินการเล้ียงปลาดก..................................36

เร่ืองนารของปลาดก...................................8
ิ่นกาเนิดปลาดก.....................................10

ประวัติการเล้ียงในประเท ทย.................12
ปลาดกพัน ตาง ๆ .....................................14
วงจรชีวิตของปลาดก.................................16

ÊÒÃºÑÞ
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ÅÍ§·íÒ´Ù: ·íÒÍÒËÒÃ
ยาปลาดก ........................................38
ลาบปลาดก........................................40

ÅÍ§·íÒ´Ù: á»ÃÃÙ»
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ค คาทางโ ชนาการ................................44
วิ ีการเลือก ื้อปลาดก...............................46
แหลงเลี้ยงปลาดกใน ทย..........................48
ทา มตองปลาดกบิกอย............................50
บรร านกรม............................................51

à¡Ãç´¤ÇÒÁÃŒàÊÃÔÁ
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¤ÃÕº·ŒÍ§ มีขนาดเล็ก ปลายมน 

มี  ค อยใกลทวาร

Ë¹Ç´ ปลาดกมีหนวดยาว  ค

อยรอบปาก ใชหาทิ ทาง

แทนดวงตาเวลาเคลื่อนที่

ËÑÇ แบนและ

มีขนาดให  µÒ ปลาดกมีตา

ขนาดเล็ก  ดวง 

¤ÃÕºÍ¡ มีเงี่ยงเปนกานแข็ง 

ปลายแหลมคม ่งอาจทิ่มแทงมือ ด

Ã»Ã‹Ò§Ë¹ŒÒµÒà¨ŒÒ»ÅÒ´Ø¡

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃŒ¢Í§»ÅÒ´Ø¡
ปลาดุกเปนปลาพ้นบานของไทย รูปรางเรียวยาว ผิวหนังล่น ไมมีเกล็ด อา ัยอยูใน

แหลงนํ้าจดทั่วประเท  ปลาดุกจัดอยูในตระกูลปลาหนังเ นเดียวกับปลากด แขยง สวาย 
เท พ เทพา และบึก

8
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¤ÃÕº¡Œ¹ ลัก ะคลายครีบหลัง 

อยบริเว กลางลาตัวขนานยาวจดครีบหาง 

ครีบนี้ชวยพยงตัวและเคลื่อนที่ ดรวดเร็ว

¤ÃÕºËÅÑ§ ครีบเล็กสั้น 

ปลายมน ยาวขนาน ปกบัลาตวั

¤ÃÕºËÒ§ อยชิดติดครีบหลังและ

ครีบกน บางพัน อาจเชื่อมติดกัน 

·ŒÍ§ มีสีออนจางกวา

บริเว ลาตัว

ÅíÒµÑÇ มีสีน้าตาลเขม 

เทา และดาคล้า บางพัน

มีลายจดตามลาตัว

àÃ×èÍ§¹‹ÒÃŒ
ปลาดกมีอวัยวะพิเ  คลาย องน้า

สีแดงสดอยในชองเหงือกตอนบน

ชวยในการหายใจบนบกหรือในแองน้าตื้น ๆ

มันจงมีชีวิตรอด ดนาน

9
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พัน ปลาดกดั้งเดิมของ ทยมีอยหลายชนิด 

เชน ปลาดกดาน ปลาดกอย ปลาดกดัก ปลาดกมอด 

และปลาดกลาพัน แตปลาดกที่พบเห็นและมีเพาะ

ขายแพรหลายในปจจบัน เหลือเพียงปลาดกดานและ

ปลาดกอย

Ôè¹¡íÒà¹Ố »ÅÒ´Ø¡
ปลาดุกเปนปลานํ้าจด มีถิ่นกําเนิดในแอ ริกาและเขตรอนแถบเอเ ียตะวันออก

เ ียงใต เ น ไทย ลาว พมา กัมพู า เวียดนาม มาเลเ ีย อิน ดนีเ ีย ลิปปนส และ
หมูเกาะบอรเนียว

¾Á‹Ò

ÅÒÇ

ä·Â

àÇÕÂ´¹ÒÁ

¡ÑÁ¾ÙªÒ

ÁÒàÅà«ÕÂ

ËÁÙ‹à¡ÒÐÊØÁÒµÃÒ

ËÁ‹à ÒÐºÍÃ�à¹Õ
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กรมประมงตั้งชื่อปลาดกพัน ลกผสมนี้ว า 

ปลาดกอย เท  แตชาวบานเรียกกันวา ปลาดกบิกอย 

ลกั ะโดยทัว่ ปคลายปลาดกอยมาก แตมขีนาดให 

และมีกะโหลกตะปมตะปาคลายปลาดกเท  ปลาดก

บิกอยตัวให  โตเร็วกวาปลาดกพัน ทั่ว ป จงเปนท่ี

นิยมเพาะเลี้ยงมา งปจจบัน

àÁÍ§ Í ÁÊÁºÃ �
¾Ç¡àÃÒ¨Ö§àµÔºâµä´Œ´Õ

¹Ê�

ËÁ‹à ÒÐºÍÃ�à¹Õ

ÅÒÇ

ä·Â

·ÕèÁÒ»ÅÒºÔ¡ÍØÂ 

ป พ   มผีนาปลาดกรสัเ ยีหรอืปลาดกเท

จากประเท ลาว ่งเปนปลาพ้ืนเมืองของทวีปแอ ริกา

เขามาเลี้ยง ว ายหลังกรมประมง ดนาเขามาทดลอง

ผสมขามสายพัน กับปลาดกอยเพ เมีย จน ดปลาดก

พัน ใหม
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»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃàÅÕéÂ§ã¹»ÃÐà· ·Â
คนไทยรูจักปลาดุกมานานแลว แตเดิมปลาดุกอยูตามแหลงนํ้า รรม าติ าวบาน

จับมาทําอาหารไดสะดวก ดย นิดที่นิยมกินกัน คอ ปลาดุกดานและปลาดุกอุย ตอมา
กรมประมงไดผสมขามสายพัน ุจนเกิดเปนปลาดุกบิกอุยที่เลี้ยงงาย ตเร็ว จึงมีผูหันมาเลี้ยง
ปลาดุกเพ่อบริ คและจําหนายมากขึ้น

ระยะเริ่มแรก คน ทยจับปลาจาก รนามากิน เหลือกินก็ขาย หลัง ดเกี่ยวขาวชาวบานจะวิดน้าจับปลา

จากบอลอปลาที่ขด วในนาขาว ปลาดกเปนหน่งในปลาหลายชนิดท่ีจับ ดมาก ปลาดกตัวโตก็ขาย ป ตัวเล็ก

ปลอยกลับลงบอหรือนามาเลี้ยงในบอ หวานราและเ อาหารใหกิน จนปลาดกเติบโตดีจงจับขาย บางรายก็จับ

ลกปลาเล็ก ๆ  จากแหลงน้ามาเลี้ยง วขายเพื่อเพิ่มราย ด

¨Ò¡Í´ÕµÊ‹»¨¨ØºÑ¹

ตอมาเริ่มเลี้ยงปลาดกรวมกับปลาสวายใตเลา กหรือหม   

อา ัยเ อาหารท่ีตกหลนและขี้ กขี้หมเปนอาหารปลา เมื่อ

ปลาสวายราคาตก จงเลี้ยงปลาดกเพียงอยางเดียว ความรการ

เลี้ยงปลาดกแพรหลายออก ป แตการเลี้ยงปลาใตเลา กนี้ มเปน

ที่นิยมแลว เนื่องจากอาจเกิดโรคติดตอในทางเดินอาหารของคน

และควบคมค าพของปลา ดยาก

º‹Í¹ÕéàÅÕéÂ§»ÅÒ´Ø¡
Ã Á Ñº ÒÊ Ò ¹Ð Ð
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