โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก (ปี2556)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี
……………………………………………………………………..
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี ได้ด้าเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลโดยจัดตั้งเป็น
ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการรับรองแบบกลุ่มภายใต้โครงการระบบ
พัฒนาการรับรองฟาร์มประมงขนาดเล็กของเกษตรกรรายย่อย โดยกรมประมงร่วมกับองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สนับสนุนงบประมาณด้าเนินการเมื่อปี 2554 เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยในการ
เข้าสู่การรับรองฟาร์มให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เพื่อเป็นต้นแบบการตรวจรับรอง
ฟาร์มฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางหัก อ.พานทอง
จ.ชลบุรี
ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้าบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี มีจ้านวนสมาชิก ทั้งสิ้น 104 ราย ปีที่ตั้ง เดือน
สิงหาคม พ.ศ 2546 (ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งบางหัก) ลักษณะการเลี้ยงสัตว์น้าจะเป็นบ่อดินทั้งหมด และเลี้ยงปลานิล
รวมกับกุ้งขาว ผลผลิตรวมโดยประมาณ 4,000 ตัน/ปี ได้รับการสนับสนุนเครื่องผลิตอาหารส้าหรับสัตว์น้าจาก
กรมประมง ส้าหรับผลิตอาหารใช้เองภายในกลุ่ม ก้าลังผลิต 800 -1,000 กิโลกรัมต่อวัน
มีเกษตรกรที่ปรับปรุงฟาร์มและพร้อมเข้าร่วมโครงการจ้านวน 15 ฟาร์ม มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด รวม 394
ไร่ ผลผลิตรวม 300 ตันต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 700 -1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มูลค่ารวม 9.6 ล้านบาทต่อปี
เป็นการเลี้ยงในบ่อดิน ขนาดตั้งแต่ 1.5 ไร่ จนถึง 10 ไร่ เกษตรกรมีบ่อที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่รายละ 2-3 บ่อ
น้้าทีใ่ ช้ส้าหรับเลี้ยงปลานิลมาจากคลองชลประทาน
สมาชิก จ้านวน 15 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี ปลานิล(แบบกลุ่ม)
ใบรับรองเลขที่ 1501-03-55-00190 วันที่ออกใบรับรอง 17 มกราคม 2555
วันที่ใบรับรองหมดอายุ 16 มกราคม 2557 ดังนี้
ล้าดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อสมาชิก
นายพรชัย บัวประดิษฐ์
นายตะวัน มีสอาด
นางปรียาภรณ์ บัวประดิษฐ์
นางสุภาพ วงศ์แก้ว
นายสมศักดิ์ วงศ์แก้ว
นายเอกลิน เจริญสุข
นายทรงธรรม ติ่งแตง
นายวิริยะ อยูเ่ จริญ
นายสุจินดา เกาะประเสริฐ
นายสมหมาย หนูเกตุ
นางทิพวรรณ แก้วอุไร
นายถาวร วรกลีบ
นายสมโชค วิญญาณ
นางประชุม วิญญาณ
นายไมตรี แก้วเกตุ

ที่ตั้งฟาร์ม
ม.3 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.4 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.3 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.2 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.5 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.7 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.5 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม. 3 ต.โคกขี้หนอน อ.พานทองจ.ชลบุรี
ม.7 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ม.1 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.3 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.6 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.4 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.4 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ม.3 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี

เลขทะเบียนฟาร์ม
2001007640
2001001282
2001001305
2001000917
2001007083
2001000764
2001001492
2001001908
2401248511
2001002224
2001007651
2001001284
2001005596
2001001300
2001007639

ในปี 2556 ศูนย์ฯ ได้คัดเลือกชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางหัก เป็นกลุ่มและฟาร์มน้าร่องการใช้เทคนิค
การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลคุณภาพ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากทางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงปลานิลจาก
แบบดั้งเดิมซึ่งมีการเลี้ยงลูกปลาขนาดเล็กจนถึงจับขายไม่มีการย้ายบ่อ เป็นการเลี้ยงปลานิลแบบ 2ระยะ และ
เก็บข้อมูลและสรุปผลการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล ดังนี้
สรุปค่าเฉลี่ยต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของกลุ่มเกษตรกร ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางหัก
1. ต้นทุนคงที่
348.52 (บาท/ไร่)
2. ต้นทุนผันแปร
35,566.7 (บาท/ไร่)
3. รวมต้นทุนทั้งหมด 35,915.23 (บาท/ไร่)
4. อัตราการปล่อย
1,360 (ตัว/ไร่)
5. ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่
1,000 (กก./ไร่)
6. รายได้ทั้งหมด/ไร่
48,000 (บาท/ไร่)
คิดที่ราคาจ้าหน่าย กก.ละ 48 บาท
7. ต้นทุน/ไร่
35,912.53 (บาท/ไร่)
8. ก้าไร/ไร่
12,087.47 (บาท/ไร่)
9. ต้นทุน/กก.
36.01 (บาท/กก.)
10 ก้าไร/กก.
11.98 (บาท/กก.)
11. อัตราแลกเนื้อ (FCR)
1.00
12. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(ร้อยละ)
35.63
ข้อดีของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 อนุบาลลูกปลาก่อนเลี้ยงโดยปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 ซม.อัตราไร่ละ 5,000-10,000 ตัว ใช้
เวลาเลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 10-15 ตัว/กก. (ขนาดปลา 70-100 กรัม) และย้ายลูกปลาไปเลี้ยงใน
บ่อใหม่ที่เตรียมไว้
ระยะที่ 2 ปล่อยปลาที่ได้จากการเลี้ยงในระยะแรก (ขนาด 10-15 ตัว/กก.)อัตราไร่ละ 1,200 ตัว เลี้ยง
ต่อเป็นระยะเวลา 4-5 เดือน ได้ปลานิลขนาด 800-1,300 กรัม/ตัว ผลผลิตที่ได้ 800-1,200 กิโลกรัม
ต่อไร่
มีผลท้าให้
- ปลามีอัตราการรอดสูง
- ลดปัญหาการหมักหมมของๆเสียที่พื้นก้นบ่อ
- ลดปัญหาการเกิดโรค
- ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นโคลนในเนื้อปลา
- ลดการใช้ยาและสารเคมี
- ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และปลามีขนาดโตสม่้าเสมอ (ขนาด 800-1,300 กรัม/ตัว) ไม่แตกไซด์ และ
ได้ผลผลิต 800-1,200 กก./ไร่ ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45-50 บาท ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าการ
เลี้ยงแบบเดิมที่ปล่อยลูกปลานิลขนาด 2-3 ซม. โดยไม่มีการ ย้ายบ่อซึ่งได้ผลผลิตปลาที่มีขนาดไม่
สม่้าเสมอ (ขนาด 500-800 กรัม/ตัว ) และได้ผลผลิต 700-800 กก./ไร่ ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ
30-35 บาท ต่างจากการเลี้ยงปลาแบบดั้งเดิมที่มีการปล่อยปลาที่หนาแน่นและเลี้ยงระยะยาวจนจับ
(ไม่มีการย้ายบ่อ)จะท้าให้เกิดการหมักหมมของๆเสียที่พื้นก้นบ่อ พบปัญหาการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง

ปลามีอัตรารอดต่้า ผลผลิตปลาที่ได้มีขนาดไม่สม่้าเสมอและไม่ได้ขนาดที่ตลาดต้องการ ผลผลิตต่อไร่ต่้า
และพบปัญหาเรื่องกลิ่นโคลนในเนื้อปลา
ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ
กิจกรรม
ลดต้นทุนการผลิตปลานิล
กิจกรรมย่อย จัดตั้งฟาร์มน้าร่องการใช้เทคนิคการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลคุณภาพให้กับเกษตกรฟาร์มที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
ชื่อฟาร์ม นายตะวัน มีสอาด
พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 25 ไร่ ( บ่ออนุบาล 6 บ่อ บ่อเลี้ยงขนาด 7 ไร่ 1 บ่อ )
เป้าหมายการผลิตปี 2556 จ้านวน 20 ตัน โดยมีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนดังนี้
แบบเดิม
1. การเตรียมบ่อ
- ตากบ่อ ใส่ปูนขาว ๑๕-๓๐ กิโลกรัม/ไร่
- ใช้ถุงกรองน้้าเข้าบ่อ
- มีการท้าสีน้าในบ่ออนุบาลก่อนโดยการเติมน้้าเข้า
บ่อใส่ร้าสกัด 25 กิโลกรัม /ไร่ ใส่ EM ไร่ละ 1 ลิตร
เพื่อท้าให้น้าเขียวให้เกิดอาหารธรรมชาติ
2. การอนุบาลลูกปลา
- พันธุ์ปลาซื้อจากฟาร์มทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง

วางแผนการลดต้นทุน
- ตากบ่อ ใส่ปูนขาว ๑๕-๓๐ กิโลกรัม/ไร่
- ใช้ถุงกรองน้้าเข้าบ่อ
- มีการท้าสีน้าในบ่ออนุบาลก่อนโดยการเติมน้้าเข้า
บ่อใส่ร้าสกัด 25 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ EM ไร่ละ 1 ลิตร
เพื่อท้าให้น้าเขียวให้เกิดอาหารธรรมชาติ

- พันธุ์ปลาซื้อจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เช่น ศพจ.
ชลบุรี ฟาร์มป.เจริญฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา ภูมิไทย
ฟาร์ม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีใบ FMD เพื่อลดความเสี่ยง
ในเรื่องลูกพันธุ์
- อัตราการปล่อยลูกปลา
- อัตราการปล่อยลูกปลา
ปล่อยลูกปลาขนาด ๒-๓ ซม. อัตราไร่ละ ๑๐,๐๐๐ ปล่อยลูกปลาขนาด ๒-๓ ซม. อัตราไร่ละ 5,000ตัว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ ๒-๓ เดือน 10,000 ตัว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ
จนปลามีขนาด ๑๕-๒๕ ตัว/กิโลกรัม หรือขนาด
๓-4 เดือน จนปลามีขนาด 10-15 ตัว/กิโลกรัม
40-๕๐ กรัม/ตัว จึงท้าการย้ายปลานิลไปเลี้ยงต่อ หรือขนาด 70-100 กรัม/ตัว จึงย้ายปลานิลไป
ในบ่อใหม่ที่เตรียมไว้ในการเลี้ยงจนจับขาย
เลี้ยงต่อในบ่อใหม่ที่เตรียมไว้ในการเลี้ยงจนจับขาย
- การให้อาหารลูกปลา
- การให้อาหารลูกปลา
- ลูกปลาอายุ 1-2 เดือน ให้ร้าสกัด วันละ 2 มื้อ
- ลูกปลาอายุ 1-2 เดือน ให้ร้าสกัด วันละ 2 มื้อ
หว่านทั่วบ่อ
หว่านทั่วบ่อ
- ลูกปลาอายุ 3 เดือนขึ้นไปให้อาหารเม็ดหว่านให้กิน - ลูกปลาอายุ 3 เดือนขึ้นไปให้อาหารเม็ดของกลุ่มฯ
ทั่วบ่อโดยมีการปรับอาหารตามน้้าหนักปลา
น้ามาให้ลูกปลากิน โดยการให้อาหารต้องน้าอาหารใส่
สวิงตาถี่ แล้วแขวนให้สวิงแช่น้า 1/4 ส่วน เมื่อปลา
นิลคุ้นเคย การให้อาหารก็จะท้าได้ง่าย และมีการ
ควบคุมปริมาณการให้อาหาร

แบบเดิม
วางแผนการลดต้นทุน
3. การคัดขนาดปลาและการย้ายปลา
- หลังจากอนุบาลลูกปลาได้ระยะเวลาประมาณ ๒-๓ - หลังจากอนุบาลลูกปลาได้ระยะเวลาประมาณ 3-4
เดือน ท้าการคัดขนาดลูกปลาและย้ายลูกปลาที่มี
เดือน ท้าการคัดขนาดลูกปลาและย้ายลูกปลาที่มี
ขนาด ๑๕-25 ตัวต่อ/กิโลกรัม ไปเลี้ยงในบ่อใหม่
ขนาด 10-15 ตัวต่อ/กิโลกรัม ไปเลี้ยงในบ่อใหม่
โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในอัตราการปล่อย ๒,๐๐๐ โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในอัตราการปล่อย 1,2๐๐
ตัว/ไร่
ตัว/ไร่
4. การเลี้ยงปลา
- เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงขนาด 7 ไร่ จ้านวน 1 บ่อ ใช้ - เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงขนาด 7 ไร่ จ้านวน 1 บ่อ
ระยะเวลา ประมาณ ๕-๗ เดือน จะได้ปลานิลขนาด ใช้ระยะเวลา ประมาณ 4-5 เดือน จะได้ปลานิล
๔๐๐-๘๐๐ กรัม/ตัว โดยใช้ระยะการเลี้ยงรวมทั้งสิ้น ขนาด 1,000 กรัม/ตัว โดยใช้ระยะการเลี้ยงรวมทั้ง
ประมาณ 8-12 เดือน
สิ้นประมาณ 7-9 เดือน การเลี้ยงปลาแบบย้ายบ่อ
สามารถตรวจสอบอัตราการรอดของปลาได้และ
สามารถค้านวนการให้อาหารได้อย่างถูกต้องและการ
ปล่อยปลาในอัตราความหนาแน่นลดลงอาหารที่ให้ก็
จะลดลงได้ และการเลี้ยงสามารถตัดวงจรของโรคได้
น้้าจะไม่เสียง่าย
- การให้อาหารปลาจะใช้วิธีการหว่านให้ทั่วบ่อ อาหาร - น้าอาหารใส่สวิงตาถี่ แล้วแขวนให้สวิงแช่น้า1/4
ที่ใช้คือร้าอัดเม็ดกับอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
ส่วน ท้าอย่างนี้เป็นประจ้าปลานิลก็จะคุ้นเคย การให้
อาหารก็จะท้าได้ง่าย ควบคุมการให้อาหารไม่ให้มาก
เกินไป และปรับอาหารตามน้้าหนักปลา ใช้
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปของกลุ่มฯ และอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปของบริษัทอื่นๆ(ในกรณีที่อาหารของกลุ่มฯ
ไม่เพียงพอ) อาหารเม็ดที่ผลิตเองราคากิโลกรัมละ
10 บาท
5. คุณภาพน้้า
- ในการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่นวิธีบริหารจัดการน้้า คือ
- ในการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่นวิธีบริหารจัดการน้้า คือ
การหมุนเวียนน้้าภายในฟาร์ม โดยระหว่างการเลี้ยง การหมุนเวียนน้้าภายในฟาร์ม โดยระหว่างการเลี้ยง
จะมีการเติมน้้าหมุนเวียนกันในฟาร์ม ๑๐-๒๐
จะมีการเติมน้้าหมุนเวียนกันในฟาร์ม ๑๐-๒๐
เปอร์เซ็นต์ เดือนละ ๑-๒ ครั้ง และมีเครื่องตีน้า
เปอร์เซ็นต์ เดือนละ ๑-๒ ครั้ง และมีเครื่องตีน้า
ส้ารอง
ส้ารอง
- การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า (EM)จะใช้หัว - การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า จะใช้หัว
เชื้อ EM จ้านวน ๔ ลิตร กากน้้าตาล ๔ ลิตร น้้า
เชื้อจุลินทรีย์แบบอัดเม็ดที่มีเลขทะเบียน ไม่ต้องผ่าน
๒๐๐ ลิตร ร้าละเอียด ๒ กก. หมักใส่ถังขนาด ๒๐๐ การหมัก ใช้ในอัตราไร่ละ 5-7 เม็ด และจะใช้ 7-15
ลิตร หมักไว้ ๗ วัน น้ามาใช้อัตรา ๓๐-๕๐ ลิตร/ไร่ วัน/ครั้ง
สาดให้ทั่วบ่อ

แบบเดิม
6. การเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิล
- น้าลูกกุ้งขาว(ปรับน้้าจืด) ขนาดพี ๑๕ มาปล่อยใน
บ่อ เพื่อเลี้ยงรวมกับปลานิลแปลงเพศ อัตราปล่อยลูก
กุ้งขาว ๒๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ และหลังจากปล่อยลูกกุ้ง
ขาว ๗-๑๐ วัน ถึงจะปล่อยปลานิลแปลงเพศเมื่อกุ้ง
ขาวมีอายุได้ ๓-๔ เดือน หรือได้ขนาดที่สามารถเก็บ
เกี่ยวได้นั้น ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า
“ไอ้โง่” ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายลอบท้ามาจากตาข่ายที่มี
ขนาดตาประมาณ ๒.๕ ซม. จับกุ้งขาวจ้าหน่ายได้ทุก
วัน

วางแผนการลดต้นทุน
- เลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว
- น้าลูกกุ้งขาว(ปรับน้้าจืด) ขนาดพี ๑๕ มาปล่อยใน
บ่อเลี้ยงรวมกับปลานิลแปลงเพศ อัตราปล่อยลูกกุ้ง
ขาว 1๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ และหลังจากปล่อยลูกกุ้งขาว
๗-๑๐ วัน ถึงจะปล่อยปลานิล กุ้งขาวจะกินอาหารที่
เหลือจากการให้ปลานิลเป็นการลดของเสียพื้นบ่อ
เมื่อกุ้งขาวโตได้ขนาดจ้าหน่าย ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวโดย
ใช้ลอบดักกุ้ง(ไอ้โง่)จับกุ้งขาวจ้าหน่าย ท้าให้มีรายได้
เพิ่มทุกวัน

7. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
- จับครั้งเดียวหมดบ่อ ขนาดปลาที่ได้ 500-800
กรัมต่อตัว ผลผลิต 700-800 กิโลกรัมต่อไร่

- จับครั้งเดียวหมดบ่อ ขนาดปลาที่ได้ 800-1,300
กรัมต่อตัว ผลผลิต 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อไร่

กิจกรรม จัดตั้งและ/หรือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
กิจกรรมย่อย พัฒนากลุ่มเกษตกรผู้เลี้ยงปลานิลชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าบางหัก
พัฒนากลุ่มด้านการจัดการการเลี้ยง
แบบเดิม
1. การอนุบาลลูกปลา
- พันธุ์ปลาซื้อจากฟาร์มทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง

วางแผนการลดต้นทุน
- พันธุ์ปลา ซื้อจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เช่น ศพจ.
ชลบุรี ฟาร์มป.เจริญฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา ภูมิไทย
ฟาร์ม จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีใบ FMD เพื่อลดความเสี่ยงใน
เรื่องลูกพันธุ์

- อัตราการปล่อยลูกปลา
ปล่อยลูกปลาขนาด ๒-๓ ซม. อัตราไร่ละ ๑๐,๐๐๐
ตัว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ ๒-๓ เดือน
จนปลามีขนาด ๑๕-๒๕ ตัว/กิโลกรัม หรือขนาด
40-๕๐ กรัม/ตัว จึงท้าการย้ายปลานิลไปเลี้ยงต่อ
ในบ่อใหม่ที่เตรียมไว้ในการเลี้ยงจนจับขาย

- อัตราการปล่อยลูกปลา
ปล่อยลูกปลาขนาด ๒-๓ ซม. อัตราไร่ละ 5,00010,000 ตัว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ
๓-4 เดือน จนปลามีขนาด 10-15 ตัว/กิโลกรัม
หรือขนาด 70-100 กรัม/ตัว จึงท้าการย้ายปลานิล
ไปเลี้ยงต่อในบ่อใหม่ที่เตรียมไว้ในการเลี้ยงจนจับขาย

- การให้อาหารลูกปลา
- ลูกปลาอายุ 1-2 เดือน ให้ร้าสกัด วันละ 2 มื้อ
หว่านทั่วบ่อ
- ลูกปลาอายุ 3 เดือนขึ้นไปให้อาหารเม็ดหว่านให้กิน
ทั่วบ่อโดยมีการปรับอาหารตามน้้าหนักปลา

- การให้อาหารลูกปลา
- ลูกปลาอายุ 1-2 เดือน ให้ร้าสกัด วันละ 2 มื้อ
หว่านทั่วบ่อ
- ลูกปลาอายุ 3 เดือนขึ้นไปให้อาหารเม็ดของกลุ่มฯ
น้ามาให้ลูกปลากิน โดยการให้อาหารนั้นต้องน้า
อาหารใส่สวิงตาถี่ แล้วแขวนให้สวิงแช่น้า1/4 ส่วน
ท้าอย่างนี้เป็นประจ้าปลานิลก็จะคุ้นเคย การให้
อาหารก็จะท้าได้ง่าย และควบคุมการให้อาหารไม่ให้
มากเกินไป และปรับอาหารตามน้้าหนักปลา

2. การคัดขนาดปลาและการย้ายปลา
- หลังจากอนุบาลลูกปลาได้ระยะเวลาประมาณ ๒-๓
เดือน ท้าการคัดขนาดลูกปลาและย้ายลูกปลาที่มี
ขนาด ๑๕-25 ตัวต่อ/กิโลกรัม ไปเลี้ยงในบ่อใหม่
โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในอัตราการปล่อย ๒,๐๐๐
ตัว/ไร่

- หลังจากอนุบาลลูกปลาได้ระยะเวลาประมาณ 3-4
เดือน ท้าการคัดขนาดลูกปลาและย้ายลูกปลาที่มี
ขนาด 10-15 ตัวต่อ/กิโลกรัม ไปเลี้ยงในบ่อใหม่
โดยปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในอัตราการปล่อย 1,2๐๐
ตัว/ไร่

แบบเดิม

วางแผนการลดต้นทุน

3. การเลี้ยงปลา
- เลี้ยงปลาในบ่อดินระยะเวลา ประมาณ ๕-๗ เดือน - เลี้ยงปลาในบ่อดินระยะเวลา ประมาณ 4-5 เดือน
จะได้ปลานิลขนาด 5๐๐-๘๐๐ กรัม/ตัว โดยใช้ระยะ จะได้ปลานิลขนาด 1,000 กรัม/ตัว โดยใช้ระยะการ
การเลี้ยงรวมทั้งสิ้นประมาณ 8-12 เดือน
เลีย้ งรวมทั้งสิ้นประมาณ 7-9 เดือน การเลี้ยงปลา
แบบย้ายบ่อสามารถตรวจสอบอัตราการรอดของปลา
ได้และสามารถค้านวนการให้อาหารได้อย่างถูกต้อง
และการปล่อยปลาในอัตราความหนาแน่นลดลง
อาหารที่ให้ก็จะลดลงได้ และการเลี้ยงสามารถตัด
วงจรของโรคได้ น้้าจะไม่เสียง่าย
- การให้อาหารปลาจะใช้วิธีการหว่านให้ทั่วบ่อ อาหาร - น้าอาหารใส่สวิงตาถี่ แล้วแขวนให้สวิงแช่น้า1/4
ที่ใช้คือร้าอัดเม็ดกับอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
ส่วน ท้าอย่างนี้เป็นประจ้าปลานิลก็จะคุ้นเคย การให้
อาหารก็จะท้าได้ง่าย ควบคุมการให้อาหารไม่ให้มาก
เกินไป และปรับอาหารตามน้้าหนักปลา ใช้
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปของกลุ่มฯ และอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปของบริษัทอื่นๆ(ในกรณีที่อาหารของกลุ่มฯ
ไม่เพียงพอ) อาหารเม็ดที่ผลิตเองราคากิโลกรัมละ
10 บาท
4. คุณภาพน้้า
- ในการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่นวิธีบริหารจัดการน้้า คือ
- ในการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่นวิธีบริหารจัดการน้้า คือ
การหมุนเวียนน้้าภายในฟาร์ม โดยระหว่างการเลี้ยง การหมุนเวียนน้้าภายในฟาร์ม โดยระหว่างการเลี้ยง
จะมีการเติมน้้าหมุนเวียนกันในฟาร์ม ๑๐-๒๐
จะมีการเติมน้้าหมุนเวียนกันในฟาร์ม ๑๐-๒๐
เปอร์เซ็นต์ เดือนละ ๑-๒ ครั้ง และมีเครื่องตีน้า
เปอร์เซ็นต์ เดือนละ ๑-๒ ครั้ง และมีเครื่องตีน้า
ส้ารอง
ส้ารอง
- ไม่มีการใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า
-มีการใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า
5. เลี้ยงปลานิลแบบเดี่ยว
เลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว
- เลี้ยงปลานิลแบบเดี่ยวอัตราปล่อย 3,000-5,000 - น้าลูกกุ้งขาว(ปรับน้้าจืด) ขนาดพี ๑๕ มาปล่อยใน
ตัวต่อไร่
บ่อเลีย้ งรวมกับปลานิลแปลงเพศ อัตราปล่อยลูกกุ้ง
ขาว 1๐,๐๐๐ ตัวต่อไร่ และหลังจากปล่อยลูกกุ้งขาว
๗-๑๐ วัน ถึงจะปล่อยปลานิล กุ้งขาวจะกินอาหารที่
เหลือจากการให้ปลานิลเป็นการลดของเสียพื้นบ่อ
เมื่อกุ้งขาวโตได้ขนาดจ้าหน่าย ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวโดย
ใช้ลอบดักกุ้ง(ไอ้โง่)จับกุ้งขาวจ้าหน่าย ท้าให้มีรายได้
เพิ่มทุกวัน
6. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
- จับครั้งเดียวหมดบ่อ ขนาดปลาที่ได้ 500-800
- จับครั้งเดียวหมดบ่อ ขนาดปลาที่ได้ 800-1,300
กรัมต่อตัว ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่
กรัมต่อตัว ผลผลิต 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่

