คานา
โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อการส่งออกมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ยกระดับ

มาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ตามมาตรฐาน จี เอ พี (Good Aquaculture Practice) ที่มีเป้าหมาย
ให้เกษตรกรผลิตปลานิลที่มีคุณภาพ ไม่ มีอันตรายต่อผู้บ ริโภค ปลานิลเป็นปลาน้้าจืดที่ได้รับความนิยมบริโภค
เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่คาดหมายว่า ผลผลิต
และจ้านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลจะมี เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

การเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลานิลให้

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลได้รับความรู้ที่ ถูกต้องตามมาตรฐานจี เอ พี นับว่ามีความจ้าเป็น

เพื่อให้ปลานิลที่

ผลิตได้มีคุณภาพและปลอดภัยส้าหรับการบริโภคและมีมาตรฐานส้าหรับการส่งออก เกษตรกรมีความมั่นคงใน
อาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล
การเพาะเลี้ยงปลานิล ได้พัฒนามาเป็นเวลา 40 ปี มีก ารขยายตัวไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลานิล มีความช้านาญต่างกัน จ้าแนกได้เป็น การเพาะพันธุ์ การเลี้ยงในบ่อ และการเลี้ยงในกระชัง
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในด้านระดับการพัฒนา ที่มีทั้งเกษตรกรที่ อยู่ในระยะแรกเริ่ม หรือที่เลี้ยงมาเป็น
เวลานาน เป็ นเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อการยังชีพหรือเลี้ยงเพื่อการค้า ความหลากหลายของเกษตรก รผู้เลี้ยงปลานิลที่
กล่าวมานี้ เป็นเหตุผล ให้กรมประมงคัดเลือกเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จในอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีความ
ช้านาญในด้านต่างๆ ทั่วประเทศจ้านวน 50 ท่านใน 50 จังหวัด ยกย่องให้เป็นปราชญ์ปลานิลของโครงการเพื่อ
จะได้น้าความรู้ ประสบการณ์ ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรอื่นๆ ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้ นหรือที่ยังคงประสบปัญหา
ต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงปลานิล
หนังสือเล่มนี้ จัดท้าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ปลานิลทั้ง 50 ท่าน ประกอบกับข้อมูลที่ได้
จากการสัมมนาปราชญ์ในระดับภูมิภาค 4 ภาค เนื้อหาประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงปลานิลใน
บ่อ การเลี้ยงปลานิลในกระชัง ปัญ หาการเพาะเลี้ยงปลานิล และภูมิปัญญาท้องถิ่น หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ส้าหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจเกี่ยวกับปลานิล

ซึ่งจะเป็นส่วน

ส้าคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศทั้ งระบบให้รุดหน้าไปสู่มาตรฐาน จี เอพี ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการต่อไป

(นายสมหวัง พิมลบุตร)
ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
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ภาคผนวกที่ 1 ปราชญ์ปลานิล
ภาคผนวกที่ 2 คณะกรรมการบริหารโครงการ

1. การเพาะพันธุ์ปลานิล
1.1 ลักษณะเพศของปลานิล
ปลานิลเพศผู้และเพศเมียขณะที่อายุยังน้อยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่จะเริ่มแตกต่างกันเมื่อเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ ในรุ่นเดียวกันปลานิลเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย และในฤดูผสมพันธุ์เพศผู้จะมีสีสันสดใสกว่าเพศ
เมีย การแยกเพศต้องสังเกตจากอวัยวะสืบพันธุ์และลักษณะอื่นๆประกอบ ดั งนี้
ปลานิลเพศผู้ อวัยวะสืบพันธุ์อยู่ที่บริเวณใกล้กับช่องทวาร มีลัก ษณะเรียวยาวยื่นออกมา มีรูเปิด 2 รู คือ รูก้น
(anus) และรูเปิดรวมของท่อน้าน้้าเชื้อและปัสสาวะ (urogenital pore) สีของตัวปลาจะเข้มสดใส ครีบจะมีสีชมพู
เข้มออกแดง และใต้คางจะมีสีค่อนข้างแดง

ปลานิลเพศเมีย อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะค่อนข้างกลมใหญ่ และมีช่องเปิดเป็นขีดขวางตรงกลาง
มีรูเปิด 3 รู คือ รูก้น (anus) รูท่อน้าไข่ (genital pore) และรูท่อปัสสาวะ (urinary pore) สีของตัวปลาจะซีดกว่า
ปลาเพศผู้ มองเห็นแถบขวางข้างตัวได้ชัดเจน ใต้ค างมีสีเหลืองค่อนข้างขาวและขนาดตัวปลาจะเล็กกว่าปลา
เพศผู้

1.2 การเตรียมบ่อและกระชังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
เมื่อสูบน้้าออกจากบ่อเลี้ยงปลาจนแห้งแล้ว ใช้ปู นขาวหว่านให้ทั่วบ่อในปริมาณ 160 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจาก
นั้นตากบ่อให้แห้งทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนจ ะน้าน้้าเข้าในบ่อเลี้ยงปลาจะต้องตรวจดูสภาพของไม้ไผ่ที่ใช้เป็น
หลักในการผูกกระชังว่าช้ารุดเสียหายหรือใกล้หมดสภาพ หากตรวจสอบพบจะต้องรีบซ่อมหรือหาไม้ไผ่มา
เปลี่ยนหลักใหม่ นอกจากการตรวจสภาพไม้ไผ่แล้วสภาพของกระชังที่จะน้ามาใช้ในบ่อก็จะต้องตรวจดูว่าช้ารุด
เสียหายและท้าการซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อได้กระชังที่สมบูรณ์ครบตามจ้านวนชุดพ่อแม่
พันธุ์ที่วางแผนในบ่อที่เตรียมไว้ จึงจะสูบน้้าเข้าและน้ากระชังที่เตรียมไว้มาผูกกับหลักไม้ไผ่ โดย กระชังขนาด
5x8 เมตร ผูกไว้ตรงกลางส้าหรับใช้ใ นการเพาะพันธุ์ปลานิล และกระชัง 2x4 เมตร จ้านวน 2-4 กระชัง ผูกไว้คน
ละด้านของกระชังเพาะพันธุ์เพื่อแยกปลานิลเพศผู้และเพศเมีย ในทุกชุดการเพาะพันธุ์กระชังพ่อแม่พันธุ์ที่พัก
ไว้จะต้องอยู่ด้านเดียวกันเสมอ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและป้องกันการสับสนของผู้ปฏิบัติงาน

สูบน้้าออกจากบ่อ

จับปลาที่เหลือค้างในบ่อ

ตรวจสอบหลักผูกกระชัง

ซ่อมแซมกระชัง

หว่านปูนขาวและตากบ่อให้แห้ง

เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในกระชัง

การน้าน้้าเข้ามาใช้ในบ่อเลี้ยงปลาจะต้องกรองผ่านถุงกรองตาข่ายมุ้งฟ้าทั้งทางน้้า เข้าและทางน้้าออกของปั้ม
น้้า เพื่อป้องกันศัตรูป ลาที่อาจมากับน้้า และป้องกันปลาชนิดอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบในการบริหารจัดการ เช่น
ปลาซิวและปลากินยุงหากเข้ามาอยู่ในบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศมักจะเข้ามากินอาหารในกระชัง ท้าให้
เกิดปัญหาในการเสียต้นทุนค่าอาหารผสมฮอร์โมน และในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลูกปลานิลแปลงเพศเพื่

อ

จ้าหน่าย ปลาซิวและปลากินยุงมักจะปนกับลูกปลานิล ท้าให้จ้าเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนในการแยกปลาเหล่านี้ทิ้ง
การผูกกระชังจะต้องให้พื้นกระชั งอยู่ห่างจากพื้นบ่ออย่างน้อย 30 เซนติเมตร และจะต้องผูกปากกระชังให้อยู่
เหนือน้้าประมาณ 30 เซนติเมตรเพื่อป้องกันปลากระโดดออกจากกระ ชัง ระดับน้้าในบ่อเลี้ยงปลาประมาณ 1.2
เมตร
1.3 การเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์และการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์

พ่อแม่พันธุ์ปลานิลของฟาร์มทั้งหมดเป็นปลาที่เลี้ยงเองโดยใช้ปลานิลสายพันธุ์ จิตรลดา 3 จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ด้ วยการอนุบาลลูกปลานิลในกระชังขนาด 5x8x0.9 เมตร
ความหนาแน่น 2,000-3,000 ตัวต่อกระชัง หรือ 50-75 ตัวต่อตารางเมตร ทั้งนี้ การปล่อยปลาจ้านวนน้อยจะท้า
ให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี อนุบาลลูกปลาด้วยอาหารส้าเร็จรูปเม็ดเล็กโปรตีนสูงที่ระดับ

40% ปริมาณการให้

อาหารในอัตรา 10% ของน้้าหนักตัวหรือวันละ 100 กรัม โดยแบ่งให้อาหารวันละ 3 เวลา หลังจากอนุบาลลูก
ปลา 2 เดือน จะท้าการแยกปลาออกครึ่งหนึ่งลงเลี้ยงในกระชังขนาดเท่ากัน และเปลี่ยนอาหารส้าเร็จรูปเป็น
อาหารเม็ดส้าเร็จรูป ปลาดุกเล็กระดับโปรตีน 32% ให้อาหาร 2 ครั้งต่อวันในตอนเช้าและตอนบ่าย ปริมาณการ
ให้อาหาร 2-3% ของน้้าหนักตัวหรือประมาณ 500 กรัม ต้องหมั่นสังเกตการกินอาหารของลูกปลาไม่ให้อาหาร
เหลือมากเกินไปเพราะจะท้าให้น้าเสียได้ง่าย
เมื่อเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 5-6 เดือน ปลานิลจะมีขนาดและอายุที่พร้อมส้าหรับใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้ว โดย
ปลานิลจะสมบูรณ์เพศสามารถสืบพันธุ์ว างไข่ได้เมื่อมีอายุประมาณ 6 เดือน ในช่วงนี้จะต้องแยกปลานิลเพศผู้
และเพศเมียออกจากกัน โดยการคัดปลาขนาด 200-250 กรัม หากใช้แม่ปลาที่ขนาดเล็กเกินไปจะท้าให้ได้ไข่
ขนาดเล็กและปริมาณไข่น้อย (หากใช้ปลาที่มีขนาดใหญ่เกินไป มากกว่า 800 กรัม การจับ ปลาเพื่อเคาะไข่จาก
ปากท้าได้ยาก และการเก็บรวบรวมไข่จะเสียหาย ) ท้าการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารโปรตีน 32% เป็น
ระยะเวลา 20 วัน หลังจากนั้นจึงย้ายพ่อแม่พันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วปล่อยลงในกระชังเพาะพันธุ์ โดยน้ามาทดแทน
ปลานิลพ่อแม่พันธุ์เดิมที่วางไข่ลดลง อายุของพ่อ แม่พันธุ์ปลานิลที่ปลดระวางไม่เกิน 2 ปี โดยดูจากปริมาณ
ผลผลิตไข่ปลานิลที่ได้ในแต่ละชุดเพาะพันธุ์
การเพาะพันธุ์ปลานิลปลานิลสามารถด้าเนินการสัปดาห์ละครั้ง โดยการเปิดปากแม่ปลาทีละตัว

และเคาะไข่

ออกจากปากหากพบว่ามีไข่อยู่ และเปลี่ยนแม่ปลาที่วางไข่ออกทุกครั้งที่เคาะไข่ออกจากปากแล้ว (ให้พ่อแม่
ปลาได้พักหนึ่งสัปดาห์จึงน้ากลับมาเพาะใหม่ ) การจัดการเช่นนี้ จะช่วยให้พ่อแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์และ
ให้ผลผลิตสูง
1.4 การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแบบพัฒนา
การเพาะพันธุ์ปลานิลสามารถท้าได้ทั้งในบ่อดิน กระชังในบ่อดิน หรือบ่อซีเมนต์ แต่ปัญห

าหลักที่ผู้เพาะพันธุ์

ปลานิลพบเสมอก็คือ ปลานิลวางไข่ไม่พร้อมกัน ท้าให้ปริมาณลูกปลานิลที่ผลิตไม่สม่้าเสมอ สามารถ
แก้ปัญหาได้โดยการใช้พ่อแม่พันธุ์จ้านวนมาก และเก็บรวบรวมไข่หรือลูกปลาให้บ่อยครั้งขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน
การผลิตที่มุ่งเน้นให้ผลิตลูกปลาที่มีขนาดสม่้าเสมอใ นจ้านวนมากตามที่ต้องการ จ้าเป็นต้องอาศัยระบบการ

เพาะพันธุ์ปลานิลแบบพัฒนา ได้แก่ การใช้ระบบการเพาะพันธุ์ปลานิลในกระชังในบ่อดิน ร่วมกับการใช้ระบบ
การฟักในโรงเพาะฟักไข่ปลานิล ซึ่งมีขั้นตอนการด้าเนินการดังต่อไปนี้
1.4.1 การเพาะพันธุ์ปลานิล โดยการเพาะ 1 ชุด จะใช้ปล านิลพ่อแม่พันธุ์ทั้ งหมด 480 ตัว แบ่งเป็นปลานิล
เพศผู้ 240 ตัวและปลานิลเพศเมีย 240 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลานิล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้เพาะพันธุ์ และกลุ่ม
ที่พักเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ครั้งต่อไป โดยกลุ่มแรกที่ใช้เพาะพันธุ์จะใช้พ่อแม่พันธุ์ปลานิลในอัตราส่วน

เพศผู้

จ้านวน 120 ตัวต่อเพศเมียจ้านวน 120 ตัวปล่อยรวมกันในกระชังขนาด 5x8 เมตร เป็นเวลา 7 วันโดยไม่ให้
อาหาร หลังจากที่เคาะไข่ออกจากปากแม่ปลาแล้วจะท้าการแยกปลา นิลเพศผู้และเพศเมียใส่ในกระชัง 2x4
เมตร จ้านวน 2 กระชัง เพื่อพักปลาและขุนเลี้ยงเตรียมไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ครั้งต่อไป ในช่วงนี้ให้อาหาร เม็ดปลา
ดุกขนาดเล็กระดับโปรตีน 32% ปริมาณการให้อาหาร 2% ของน้้าหนักตัวหรือประมาณ 800 กรัมต่อกระชังต่อ
วัน แบ่งให้อาหาร 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน และน้าปลากลุ่ มที่พักไว้มาเพาะพันธุ์ในกระชัง 5x8 เมตร แทนปลา
กลุ่มแรกเพาะพันธุ์สลับกันทุก 7 วัน
1.4.2 การนาไข่ปลานิลออกจากปากแม่ปลา โดยการใช้สวิงตาห่างตักปลา แล้วซ้อนด้วยสวิงตาถี่อีกชั้น
เพื่อเก็บไข่ปลา ตรวจสอบปลาในสวิง ถ้าปลานิลอมไข่ไว้ในปาก จะเคาะไข่จากปากแม่ปลาผ่านสวิงตาห่างลง
ในสวิงตาถี่ และแยกแม่ปลาไปยังกระชัง 1x1 เมตร ไข่ที่ได้จะอยู่ในสวิงต าถี่ จากนั้นน้าไข่มารวมไว้ในกะละมัง
ขนาดเล็กตามการพัฒนาระยะของไข่ปลานิล ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระยะ โดยไข่ปลานิลที่พัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 5 จะ
คัดทิ้งไม่น้ามาใช้ในการแปลงเพศ หลังจากที่เคาะปากปลาครบทั้งหมด และแยก ปลานิลเพศผู้และเพศเมียใน
กระชัง 1x1 เมตร แล้วน้าปลาไปพักเพื่ อขุนเลี้ยงในกระชังขนาด 2x4 เมตร จ้านวน 2 กระชัง แยกเป็นกระชังเพศ
ผู้และเพศเมีย
การเคาะปากรวบรวมไข่ปลานิลด้วยวิธีนี้ท้าให้สามารถเคาะปากปลานิลได้รวดเร็ว ใช้คนน้อย และป้องกัน
อันตรายจากก้านครีบแข็งของปลานิลหากจับตัวปลาโดยตรง ป้องกันการสูญเสียพ่อแม่พันธุ์ออกนอก

กระชัง

โดยเฉพาะปลานิลพ่อแม่พันธุ์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจับปลาได้ถนัดมากนักอาจหลุดมือออกนอกกระชังได้
การใช้พ่อแม่พันธุ์ปลานิลที่อายุประมาณ 6 เดือน ขนาดน้้าหนัก

200-300 กรัมต่อตัว ที่เป็นปลาที่น้ามา

เพาะพันธุ์ครั้งแรกจะให้ไข่ฟองเล็ก ปริมาณน้อย แม่ปลาตื่นตกใจง่าย แ ละจะคายไข่ออกจากปากลงในกระชัง
ก่อน ท้าให้รวบรวมไข่ปลานิลได้ยาก แต่เมื่อมีการเคาะปากในครั้งต่อๆ ไป แม่ปลาจะเริ่มเคยชินซึ่งจะมีการคาย
ไข่ออกก่อนเคาะปากน้อยลงท้าให้การรวบรวมง่ายขึ้นและปริมาณไข่ไม่สูญเสียจากการคายไข่

รวบรวมไข่จากปากแม่ปลา

แยกพ่อแม่ปลาไปเลี้ยงเพื่อใช้ในรุ่นต่อไป

แยกไข่ปลานิลตามระยะการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม การเพาะพันธุ์ปลานิลในกระชังที่ท้าจากเนื้ออวนตาถี่ทั้งหมด มักจะเกิดการอุดตันของสาหร่าย
หรือตะไคร่น้า ท้าให้ไม่เกิดการหมุนเวียนของน้้าในกระชังและนอกกระชัง คุ

ณภาพน้้าในกระชังมีปัญหาท้า

ให้ผลผลิตของไข่ /ลูกปลาลดลง การใช้กระชังที่มีพื้นและผนังด้านข้างเพียงด้านเดียวที่ท้าด้วยเนื้ออวนตาถี่ เพื่อ
ใช้เป็นที่ให้แม่ปลาวางไข่และรวบรวมไข่จากแม่ปลา ส่วนผนังข้างด้านยาว 2 ด้านและด้านกว้างอีก 1 ด้าน จะ

ใช้เนื้ออวนไนล่อนขนาดตา 1 นิ้ว เป็นวิธีการที่ใช้แก้ไขปัญหาการอุดตันของตาข่ายตาถี่ ช่วยให้เกิดการ
หมุนเวียนน้้าภายในและภายนอกกระชังได้ดี นอกจากนี้ การใช้กระชังลักษณะดังกล่าว ยังสามารถลดการใช้
แรงงานในการท้าความสะอาดกระชังได้อีกด้วย

กระชังเพาะพันธุ์ปลา

กระชังเนื้ออวน 2 ชนิด ช่วยถ่ายเทน้้า

1.4.3 การนาไข่มาเพาะฟักในโรงเพาะฟัก หลังจากที่แยกระยะของไข่ปลานิล คัดแยกสิ่งปนเปื้อน และล้าง
ท้าความสะอาดไข่แล้ว จะน้า ไข่ใส่ถาดหรือกรวยฟักไข่ เพื่อจะได้ลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว (hatch out) มีขนาด
สม่้าเสมอและอายุใกล้เคียงกัน
ไข่ปลานิลแต่ละระยะที่รวบรวมจากบ่อเพาะพันธุ์จะถูกล้าเลียงมายังโรงเพาะฟัก น้าไปคัดแยกเศษขยะหรือสิ่ง
แปลกปลอมออกด้วยวิธีการกรองผ่านตาข่ายผ้าในกะละมังใบเล็ก จากนั้นเทไข่ปลานิลใส่สวิงตาถี่ และแช่ไข่
ปลานิลในน้้าเกลือที่มีความเข้มข้น 5% แล้วล้างด้วยน้้าสะอาดก่อนจะน้าไข่ปลามาชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่ง
ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง และจดบันทึกน้้าหนักไข่ปลาทุกครั้งเพื่อประเมินจ้านวนไข่ทั้งหมด
การประเมินปริมาณไข่ปลานิลที่รวบรวมได้ในแต่ละรุ่น จะใช้วิธีการชั่งน้้าหนักไข่ปลานิ ลแยกแต่ละระยะ โดย
น้ากะละมังใบเล็กใส่น้าครึ่งหนึ่งวางบนเครื่องชั่ง และกดปุ่ม Reset จากนั้นน้าไข่ปลาในสวิงเทใส่ในกะละมัง จด
บันทึกน้้าหนักไข่ปลาแยกระยะกัน เพื่อน้ามาค้านวณหาปริมาณไข่ต่อครั้งในแต่ละชุดเพาะพันธุ์
การค้านวณหาปริมาณไข่ปลานิลในแต่ละระยะ โดย นับไข่ปลานิลจ้านวน 200 ฟองจากนั้นน้าไข่ทั้ง 200 ฟองมา
ชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ต้าแหน่ง จะได้น้าหนักไข่ปลานิล 200 ฟอง สุ่มนับไข่ปลานิลแต่ละระยะ
จ้านวน 2 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย จากนั้นน้ามาค้านวณหาปริมาณไข่ทั้งหมดในระยะนั้นๆ ทั้งนี้ ขนาดไข่ปลานิล
จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับอายุของพ่อแม่พันธุ์ เช่น ไข่ปลานิลจากพ่อแม่พันธุ์อายุ 1 ปี มีขนาดไข่ใหญ่กว่า ไข่จาก

พ่อแม่พันธุ์อายุ 6 เดือน ซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการประเมินปริมาณไข่ปลานิลในแต่ละรอบการ
เพาะพันธุ์จะต้องมาจากชุดเพาะพันธุ์ที่ขนาดพ่อแม่พันธุ์ใกล้เคียงกัน ซึ่งจากการ นับไข่ปลานิลในระยะที่ 1
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่า น้้าหนักของไข่ปลาทั้ง 3 ระยะไม่แตกต่างกันมาก

การล้างท้าความสะอาดและชั่งน้้าหนักไข่

น้าไข่ที่ท้าความสะอาดแล้วใส่ถาดฟัก

1.5 ระบบฟักไข่ปลานิล
ไข่ปลานิลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีน้าหนักและไม่อมน้้า เมื่อถูกปล่อยจากปากแม่ปลาจะตกลงสู่พื้นกองทับถม
กันหากอยู่ในสภาพน้้านิ่ง จึงต้องออกแบบระบบฟักไข่ให้มีการหมุนเวียนของกระแสน้้า พัดพาให้ไข่มีการ
เคลื่อนที่ ไม่กองทับถมกันจนขาดออกซิเจนท้าให้ไข่เสีย ระบบฟักไข่ที่มีน้าหมุนเวียนอาจเป็ นกรวยหรือถาดก็ได้

ระบบถาดฟักไข่

ระบบกรวยฟักไข่

หลังจากบันทึกปริมาณไข่ปลานิลแล้ว น้าไข่ปลานิลมายังถาดเพาะฟักที่เตรียมไว้ โดยเปิดน้้าให้ไหลเวียนใน
ถาดในระดับพอดี ไม่แรงจนเกินไปและไม่เบาจนไม่สามารถท้าให้ไข่ปลานิลในน้้าไหลเวียนไม่สะดวก หมั่น ท้า
ความสะอาดตาข่ายที่กรุข้างถาดเป็นช่องทางน้้าออกด้วยแปรงขนาดเล็กเพื่อป้องกันการอุดตัน และเปลี่ยน
ถาดเพาะฟักทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเสียบริเวณพื้นถาด
วิธีการเปลี่ยนถาด น้าไข่ปลาในระยะเดียวกันเทใส่สวิงตาถี่จุ่มแช่ในน้้าเกลือแล้วล้างด้วยน้้าสะอาด จากนั้น น้า
ไข่ปลาใส่คืนในถาดเพาะฟักใบใหม่ ไข่ปลาในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 จะใช้ถาดเพาะฟักที่มีรูทางน้้าออก 3 แถว
ปริมาณน้้าในถาดประมาณ 2 ลิตร ส้าหรับไข่ปลาในระยะที่ 4 ถึงระยะที่ 5 จะต้องหมั่นสังเกตและคัดแยกปลา
ไม่สมบูรณ์ เช่น ปลาว่ายน้้า ผิดปกติ ปลาพิการตัวงอ ปลาตาบอด และไข่ปลาในระยะอื่นออก โดยการน้าปลา
มาแยกในกะละมังขนาดกลาง ใช้สายยางขนาดเล็กดูดปลานิลที่ไม่สมบูรณ์ออกจากก้นกะละมังให้มากที่สุด
จากนั้นน้าปลาเทใส่สวิงตาถี่ จุ่มแช่ในน้้าเกลือแล้วน้าลูกปลานิลใส่ใ นถาดใหม่ โดยไข่ปลานิลในระยะที่ 4 และ
ระยะที่ 5 จะใช้ถาดที่มีรูระบายน้้า 2 แถว เพื่อจะได้มีปริมาณน้้าในถาดมากขึ้น ในช่วง บ่ายจะน้าไข่ปลานิล
ระยะที่ 5 ลงในกระชังอนุบาล และเริ่มต้นให้อาหารผสมฮอร์โมนในเช้าวันรุ่งขึ้น
ไข่ของปลานิลสามารถแยกออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งมีสีที่แตกต่างกันชัดเจน ดังนี้

ระยะที่ 1 ไข่มีสีเหลืองอ่อน

ระยะที่ 2 ไข่มีสีเหลืองเข้มขึ้น
มีจุดสีด้าคล้ายตาสีด้า 2 จุด

ระยะที่ 3 ไข่พัฒนาจนเห็นส่วนของตา

ระยะที่ 4 ไข่ฟักเป็นตัวมีถุงไข่แดง

และหางชัดเจน

ลูกปลานิลเริ่มเคลื่อนไหว

ระยะที่ 5 ลูกปลาเริ่มกินอาหาร
และถุงไข่แดงยุบหมด

การพัฒนาระยะไข่ปลานิล โดย ปกติไข่ปลานิลจะพัฒนาจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 5 ใช้เวลา 7-8 วัน แต่ในฤดู
หนาว อุณหภูมิต่้ากว่า 20 องศาเซลเซียส จะท้าให้ไข่ปลานิลใช้เวลาในการพัฒนาระยะมากขึ้นโดยจะใช้เวลา
ไม่น้อยกว่า 14 วัน ท้าให้เสียเวลาในการฟักไข่ในโรงเพาะฟัก และไม่สามารถน้าไข่ปลาจากกระชังเพาะพันธุ์
ขึ้นมาเพิ่มในโรงเพาะฟักได้หากไข่ปลานิลในโรงเพาะฟักยังมีปริม าณมากอยู่ ท้าให้ได้ผลผลิตต่้าในฤดูหนาว
อย่างไรก็ตามสามารถแก้ไขปัญหาอุณหภูมิน้าต่้า ได้ด้วยการต้มน้้าแล้วผสมน้้าที่ต้มกับน้้าในโรงเพาะฟักให้ได้
ระดับอุณหภูมิน้าที่เหมาะสม ท้าให้การพัฒนาของไข่เป็นไปอย่างปกติ การต้มน้้าอาจใช้วิธีการต้มด้วยฟืน
ดังเช่นที่ปฏิบัติโดยปราชญ์จังหวัดอุดรธานี หรือโดยการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องต้มน้้าที่ใช้น้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
โดยปราชญ์จังหวัดเชียงราย
การต้มน้้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้าในระบบฟักไข่ โดยปราชญ์จังหวัดอุดรธานี ใช้ถังน้้า 200 ลิตร จ้านวน 4 ใบ และ
ใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้้า การต้ มน้้าให้น้าเดือดในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
หลังจากที่น้าเดือดแล้วปล่อยน้้าลงในบ่อพักน้้าก่อนจะสูบน้้าขึ้นไปพักในถังเก็บน้้า ต้มน้้าทุกๆชั่วโมงตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน ในเวลากลางคืนจะต้องต้มน้้าบ่อยกว่าในช่วงเวลากลางวัน เพราะอุณหภูมิน้าในเวลา
กลางคืนจะต่้ากว่าในเวลากลางวันมาก บางวันอุณหภูมิของน้้าต่้าว่า 16 องศาเซลเซียส การใช้วิธีต้มน้้าใน
ระบบน้้าในโรงเพาะฟักท้าให้อุณหภูมิน้าสูงขึ้นอยู่ในช่วง ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส ท้าให้ไข่ปลานิล
สามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาที่เป็นปกติ

การต้มน้้าด้วยฟืน

การต้มน้้าด้วยน้้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว

1.6 การแปลงเพศปลานิลโดยใช้อาหารผสมฮอร์โมน
แปลงเพศปลานิลให้เป็นเพศผู้ โดยให้กินอาหารผส มฮอร์โมนเพศผู้ 17-แอลฟา เมทิลเทสโทสเตอโรน (17-α
methyltestosterone) ที่ความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1.6.1 การเตรียมอาหารผสมฮอร์โมน ต้องเลือกใช้ชนิดอาหารที่มีความเหมาะสม มีขนาดเล็กและมีระดับ
โปรตีนสูงประมาณ 40% ได้แก่ ปลาป่น ซึ่งก่อนน้ามาผสมฮอร์โมนให้ลูกปลากินจะต้องร่อนแยกเศษชิ้นส่วน
ขนาดใหญ่และสิ่งที่ปะปนมากับปลาป่น ให้ได้ขนาดเล็ก ซึ่งถือว่ามีความส้าคัญมาก มีขั้นตอนการผสมอาหาร
ดังนี้
- วิธีการท้าสารละลายฮอร์โมน (stock solution) ชั่งฮอร์โมน 17-α MT 0.5 กรัม แล้ว เติมเอทิลแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 95% ปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร (หรือซีซี) คนให้ละลายจนหมด ซึ่งจะได้สารละลายที่มีความเข้มข้น
500 มิลลิกรัมต่อ 1,000 มิลลิลิตร เก็บสารละลายไว้ในขวดสีชาในตู้เย็นซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพสารละลาย
ฮอร์โมนไว้ให้ใช้ได้เป็นเวลานาน
- การน้าสารละลายฮอร์โมนมาใช้ จะเติมเอทิลแอลกอฮอล์อีก 1,000 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณสารละลายให้
กระจายในอาหารได้อย่างทั่วถึง ผสมกับปลาป่น

8.3 กิโลกรัม โดยพ่นสารละลายฮอร์โมนให้ทั่วอาหาร

คลุกเคล้าให้เข้ากัน (แนะน้าให้ใช้เครื่องผสมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ฮอร์โมนผสมกับอาหารได้อ ย่าง
ทั่วถึง ผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นน้าอาหารมาเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารเพื่อป้องกันแดดและฝนไม่ให้อาหารเสื่อม
คุณภาพ

เครื่องคลุกเคล้าอาหารที่ใช้มือหมุน

เครื่องผสมอาหารที่ใช้มอเตอร์

ผึ่งแห้งอาหารที่ผสมฮอร์โมนแปลงเพศ

หรับผู้ใช้ฮอร์โมนในกระบวนการผลิตจ้าเป็นต้องมีความระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ และมีการป้องกันเพื่อ มิ
ให้ร่างกายสัมผัสฮอร์โมนโดยตรงเนื่องจากฮอร์ โมนเพศเป็นสารเคมี ที่ออกฤทธิ์ตาคุณสมบัติเฉพาะ ควรศึกษา
วิธีการใช้โดยละเอียดก่อนใช้ พึงใช้ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
1.6.2 การให้อาหารผสมฮอร์โมน เริ่มเมื่อไข่ปลานิลพัฒนาเข้าสู่ ระยะที่ 5 ซึ่งเป็นระยะลูกปลาที่ถุงไข่แดงยุบ
แล้ว และลูกปลานิลระยะนี้จะเริ่มพัฒน าระบบสืบพันธุ์ โดยในขั้นตอนการเตรียมลูกปลานิลในระยะนี้ก่อน
ปล่อยลงในกระชังอนุบาลเพื่อให้อาหารผสมฮอร์โมน ทางฟาร์มจะท้าการคัดแยกลูกปลาที่ลักษณะไม่สมบูรณ์
เช่น พิการตัวคด และตาบอด รวมทั้งไข่ปลานิลในระยะอื่นที่ปะปนมา

ฟาร์มบางแห่งมีการแช่ลูกปลาใน

ฮอร์โมนก่อนน้าไปอนุ บาลในกระชัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงเพศ

ลูกปลานิลแปลงเพศระยะที่ 5

เตรียมลูกปลาก่อนลงกระชัง

เมื่อลูกปลาในถาดที่ถุงไข่แดงยุบและว่ายน้้าแข็งแรงดีแล้ว จึงย้ายลูกปลาลงอนุบาลใน กระชังขนาด 2x4x0.9
เมตร ปล่อยในอัตรา 10,000-20,000 ตัวต่อกระชัง ทั้งนี้ วิธีการนับจ้านวนลูกปลานิลลงในกระชังอนุบาลลูกปลา
ของฟาร์ม เริ่มโดยการสุ่มลูกปลานิลทุกถาดที่จะอนุบาล จากนั้นนับจ้านวนปลานิลที่สุ่ม มาทั้งหมด 800 ตัว สุ่ม
นับ 2 ซ้้า น้าลูกปลานิลที่นับแต่ละซ้้ามาชั่งน้้า หนักเพื่อค้านวณจ้านวนปลาที่จะปล่อยในแต่ละกระชัง การสุ่ม
นับปลาจะท้าทุกครั้งที่มีการน้าลูกปลามาอนุบาลในกระชังเพื่อจะได้น้าหนักของลูกปลาทั้งหมดมาค้านวณ
ปริมาณอาหารที่จะใช้ในแต่ละรุ่นแต่ในแต่ละกระชัง

กระชังอนุบาลลูกปลานิล 2x4 เมตร

การให้อาหารอนุบาลลูกปลา

การให้อาหารผสมฮอร์โมนแบ่งเป็ น 4 ช่วงในระยะเวลา 21 วัน ในแต่ละช่วงจะให้ปริมาณอาหารที่แตกต่างกัน
ต่อหนึ่งมื้อต่อกระชัง ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 1-5 ให้อาหาร 7 กรัม ช่วงที่ 2 วันที่ 6-10 ให้อาหาร 13 กรัม ช่วงที่ 3
วันที่ 11-15 ให้อาหาร 21 กรัม และช่วงสุดท้าย วันที่ 16-21 ให้อาหาร 32 กรัม ควรมีการเตรียมอาหารส้าหรับ
ลูกปลาแต่ละกระชังโดยชั่งอาหารใส่ในถุงพลาสติกใสขนาดเล็ก เขียนเลขกระชัง รุ่นของลูกปลานิลแต่ละกระชัง
และมัดรวมกันไว้เพื่อใช้ในการให้อาหารอนุบ าลลูกปลานิลในแต่ละวัน ให้อาหาร 5 ครั้งต่อวัน ทุก 2 ชั่วโมง เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 0800 น การให้อาหารผสมฮอร์โมนเพื่อแปลงเพศปลานิลใช้เวลา 21 วัน การให้อาหารผสมฮอร์โมน
ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส้าคัญมาก ที่ผู้เลี้ยงจะต้องมีความพิถีพิถันและหมั่นสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร
ของลูกปลา

การชั่งน้้าหนักอาหารอนุบาลลูกปลา

แยกถุงอาหารในแต่ละกระชัง

หลังจากอนุบาลครบ 21 วัน หากต้องการลูกปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้น้าลู กปลานิลไปอนุบาลต่อในกระชัง
ขนาด 5x8x0.9 เมตร ในอัตรา 30,000 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป ระดับ โปรตีน 40% เป็นระยะเวลา 37 วัน จะได้ลูกปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร พร้อมส้าหรับการจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ข้อแนะนาอาหารและการให้อาหาร


ความต้องการโปรตีนจากอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและสร้างเนื้อของปลานิลโดยทั่วไปขึ้นกับปัจจัยต่างๆ

ได้แก่ อายุของปลา คุณภาพของโปรตีนในอาหาร และระดับพลังงานในอาหาร ส้าหรับปลานิลก็เช่นเดียวกัน
โดยปกติลูกปลานิลขนาดเล็กมีความต้องการโปรตีนสูงกว่าปลาขนาดใหญ่ การให้อาหารที่มีระดับโปรตีน
เหมาะสมจะช่วยให้ปลาโตเร็ว และใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน
พ่อแม่พันธุ์ปลานิล มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากการเลี้ยงปลาเพื่อผลิตเป็นปลาเนื้อ ทั้งนี้
เนื่องมาจากต้องการให้พ่อแม่พันธุ์ให้ผลผลิตลูกปลาปริมาณมาก ความถี่ของการวางไข่ ขนาดของไข่ และ
อัตราการฟักไข่สูง ระดับโปรตีนในอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่ อแม่พันธุ์ควรอยู่ระหว่าง 32-35% เป็นระดับที่เหมาะสม
ในการเจริญเติบโตและการผสมพันธุ์วางไข่
 ปริมาณและความถี่ในการให้อาหาร ปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารต่อเนื่องตลอดวัน ดังนั้น การให้อาหาร

น้อยๆ แต่ให้บ่อยครั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารได้ดี อาหารที่ใช้เลี้ยงปลานิลควรเป็นอ

าหารที่มี

คุณภาพดี การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เป็นอย่างดี ที่ส้าคัญการเลี้ยงปลา
นิลควรเน้นการใช้ประโยชน์จากอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
1.7 การอนุบาลลูกปลา
การอนุบาลลูกปลาเป็นวิธีการที่สามารถช่วยให้อัต รารอดของปลาสูงขึ้น และเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
การจัดการอนุบาลจึงมีความจ้าเป็นโดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพราะช่วยให้ได้ลูกปลาขนาดใหญ่ที่
มีความสามารถในการเอาตัวรอดจากศัตรูในบ่อและลดอัตราการสูญเสียจากการปล่อยลงเลี้ยงทันทีในบ่อ
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถคัดเลือกปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันน้าไปเลี้ยงต่อ เพื่อให้ได้ผลผลิตปลาเลี้ยงที่มี
ขนาดสม่้าเสมอ การอนุบาลลูกปลานิลสามารถท้าได้ทั้งในบ่อดิน กระชัง คอก หรือบ่อซีเมนต์ ที่เกษตรกรนิยม
ได้แก่ การอนุบาลลูกปลานิลในกระชัง และการอนุบาลลูกปลานิลในบ่อดิน
1.7.1 การอนุ บาลลูกปลานิลในกระชัง กระชังที่ใช้ในการอนุบาลไม่จ้ากัดขนาด เนื้อผ้าที่น้ามาเย็บกระชัง
คือ ตาข่ายไนล่อนมุ้งเขียว โดยส่วนมากจะเย็บเป็นกระชังขนาด 5x8x0.9 เมตร กระชังจะแขวนในบ่อดินที่ผ่าน

การเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้ว ระดับความลึกน้้า

1-1.5 เมตร แขวนกระชังในน้้าที่ควา มลึกประมาณ 60

เซนติเมตร ปล่อยลูกปลานิลแปลงเพศขนาด 2-3 เซนติเมตร จ้านวน 2,000-2,500 ตัวต่อกระชัง ใช้ร ะยะเวลาใน
การอนุบาล 2-3 เดือน จะได้ลูกปลาขนาด 7-10 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะแก่การน้าไปเลี้ยงในบ่อหรือ
ในกระชังต่อไป
1.7.2

การอนุบาลลูกปลานิลในบ่อดิน บ่อดินที่ใช้ในการอนุบาลไม่ควรมีขนาดใหญ่นัก

ขนาดบ่อที่

เหมาะสมมีพื้นที่ 400-800 ตารางเมตร ระดับน้้าในบ่อลึกประมาณ 0.8-1.0 เมตร บ่อที่ใช้ในการอนุบาลควรจะ
ผ่านการเตรียมบ่อและก้าจัดศัตรูเป็นอย่างดี การเตรียมบ่ออนุบาลใช้วิธีการเดียวกับการเตรียมบ่อเพาะพันธุ์
ปลานิล อัต ราการปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ประมาณ 10,000 ตัวต่อพื้นที่ 400 ตารางเมตร แม้ว่าจะมี
การเตรียมอาหารธรรมชาติแล้ว ก็ควรมีการให้อาหารเสริมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการใส่ปุ๋ย เพื่อ
สร้างอาหารธรรมชาติให้มีในบ่อสม่้าเสมอตลอดช่วงการอนุบาล
ส้าหรับอาหารที่น้า มาใช้ในการอนุบาล ควรเป็นอาหารขนาด เม็ดเล็กและมีระดับโปรตีนสูง เช่น อาหารกบเล็ก
ระดับโปรตีน 38% ซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของลูกปลาได้ ระย ะเวลาในการอนุบาลลูกปลาประมาณ 1-2
เดือน จะได้ลูกปลาขนาด 7-10 เซนติเมตร
1.8 การลาเลียงและการปล่อยพันธุ์ปลา
ก่อนการล้าเลียงพันธุ์ปลาที่ต้องขนส่งระยะไกล ปลาที่ถูกล้าเลียงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้
อดอาหาร อย่างน้อย 10 ชั่วโมง เพื่อให้อาหารที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร ได้ถูกขับถ่ายหรือใช้ให้หมดก่อนช่วย
ลดของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการล้าเลียง ส้าหรับการล้าเลียงพันธุ์ปลาใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะล้าเลียง โดย
จะต้องอัดออกซิเจนหรืออากาศลงถุงพลาสติกก่อนจะรัดปิดด้วยยาง ถุงพลาสติกเป็นภาชนะล้าเลียงที่ราคาถูก
และสะดวก เหมาะแก่การล้าเลียงลูกปลานิลแปลงเพศเพื่อจ้าหน่าย
เทคนิคที่ช่วยให้การลาเลียงพันธุ์ปลามีประสิทธิภาพ
1. น้้าที่ใช้ในการล้าเลียง เป็นสิ่งส้าคั ญมากส้าหรับการล้าเลียงพั นธุ์ปลา ควรเป็นน้้ากรองและสะอาด
น้้าที่ใช้นี้ควรเป็นน้้าที่มาจากแหล่งเดียวกับที่ใช้ขังปลาก่อนล้าเลียง
2. เกลือแกง การเติมเกลือแกงในน้้าที่ใช้ล้าเลียง ช่วยให้ปลาปรับตัวคืนสู่สภาพปกติได้ง่ายและลด
อาการเครียดของปลา

3. อุณหภูมิ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล้าเลียงพันธุ์ปลา คือ ตอนเย็น กลางคืน หรือตอนเช้า หากมี
ความจ้าเป็นต้องล้าเลียงในเวลาอื่นหรือขณะอุณหภูมิสูง ต้องหาทางลดอุณหภูมิ เช่นล้าเลีย งใน
รถยนต์ที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือใช้น้าแข็งในภาชนะล้าเลียงเพื่อลดอุณหภูมิให้ต่้าลง

ลดอุณหภูมิน้าก่อนล้าเลียงพันธุ์ปลา

อ่างพักปลาก่อนบรรจุถุง

1.9 การปล่อยปลา การปรับคุณภาพน้้าในถุงบรรจุลูกปลานิลให้ใกล้เคียงกับคุณภาพน้้า ในบ่ออนุบาลหรือใน
กระชังอนุบาล โดยการน้าถุงบรรจุลูกปลานิลลอยในบ่ออนุบาลในที่ร่มเพื่อปรับอุณหภูมิ จากนั้นเปิดปากถุงน้า
น้้าจากบ่ออนุ บาลเติมเข้าภายในถุงพอประมาณ

ก่อนปล่อยลูกปลานิลลงในบ่อโดยค่อยๆเทออกจากถุง

พยายามไม่ให้มีปลาหลงเหลืออยู่ภายในถุงเพราะลูกปลานิลที่ตกค้างอยู่จะบอบช้้าได้
ฟาร์มเกษตรกรบางรายที่มีผู้ดูแล จะแนะน้าให้เกษตรกรวัดคุณภาพน้้าก่อน ที่จะน้าลูกปลาไปปล่อยอย่างน้อย
1 วัน หากว่าคุณภาพน้้าไม่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาก็จะต้องปรับคุณภาพน้้าให้เหมาะสมถึงจะน้าลูก
ปลามาปล่อยได้

2. การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
2.1 การเตรียมบ่อ เป็นขั้นตอนขั้นตอนที่ส้าคัญขั้นตอนหนึ่งของการเลี้ยงปลา ก่อนปล่อยพันธุ์ลูก
ปลาเกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมของบ่อให้เรี ยบร้อย โดยการตากบ่อให้แห้งเพื่อปรับสภาพดินพื้นบ่อ ฆ่า
เชื้อ ก้าจัดวัชพืชและพรรณไม้น้าต่างๆ ก้าจัดศัตรูของปลา น้าน้้าเข้าบ่อ สร้างอาหารธรรมชาติ แล้วจึงปล่อยลูก
ปลาโดย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 การตากบ่อ ควรมีการตากบ่อทุกครั้งหลังการจับปลาขาย เพื่อเป็นการปรับสภาพข องดินพื้นบ่อ ที่

อาจมีการสะสมของสิ่งขับถ่ายจากสัตว์น้าที่เลี้ยง ซึ่งหากสะสมเป็นปริมาณมากจะก่อให้เกิดก๊าซแอมโมเนียซึ่ง
เป็นพิษต่อสัตว์น้า การตากบ่อให้แห้งจะเป็นวิธีการก้าจัดก๊าซแอมโมเนีย แนะน้าให้มีการตากบ่อให้แห้งเป็น
เวลาอย่างน้อย 7 วัน หรือมากกว่าขึ้นกับสภาพบ่ อ และช่วงเวลาที่ตากบ่อ
 การใส่ปูนขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อการฆ่าเชื้อต่างๆ ที่สะสมอยู่บริเวณพื้นบ่อและปรับสภาพของ

ดินในบ่อ ปริมาณปูนที่ใส่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ เช่นบริเวณที่เป็นดินกรดมีความต้องการปูนขาว
มากกว่า หรือบ่อที่ผ่านการเลี้ยงปลามาเป็นเวลานานมี ความต้องการปูนขาวน้อยกว่าบ่อใหม่ อย่างไรก็ตามมี
ข้อแนะน้าส้าหรับการใส่ปูนขาวให้ใส่ในปริมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยให้ทั่วพื้นก้นบ่อและขอบบ่อ
 กาจัดวัชพืชและพรรณไม้น้าต่างๆ เช่น กก หญ้า ผักตบชวา โดยน้ามากองสุมไว้ เมื่อแห้งแล้ว

น้ามาใช้เป็นปุ๋ยหมักในขณะที่ ปล่อยปลาลงเลี้ยง ถ้าในบ่อมีเลนมากจ้าเป็นต้องสาดเลนขึ้นโดยน้าไปเสริมคัน
ดินที่ช้ารุดหรือใช้เป็นปุ๋ยแก่พืช ผัก ผลไม้ บริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งตกแต่งเชิงลาดและคันบ่อให้แน่นด้วย หรือ
โดยการตากบ่อให้แห้งแล้วดันดินก้นบ่อขึ้นหลังจากตากบ่อแห้งแล้ว น้าดินไปเสริมคันบ่อให้ แน่น
 กาจัดศัตรูปลา ศัตรูปลานิลได้แก่ กลุ่มปลากินเนื้อ เช่น ช่อน ชะโด หมอ ดุก นอกจากนี้ก็มีสัตว์

พวก กบ เขียด งู เป็นต้น ดังนั้นก่อนปล่อยปลานิลลงบ่อเลี้ยง จ้าเป็นต้องก้าจัดศัตรูดังกล่าวเสียก่อน โดยวิธี
ระบายน้้าออกให้เหลือน้อยที่สุด ใช้โล่ติ๊นสดหรือแห้งประมาณ 1 กิโลกรัมต่อปริมาณน้้าในบ่อ 100 ลูกบาศก์
เมตร ทุบหรือบดโล่ติ๊นให้ละเอียดน้าลงแช่น้าประมาณ 1-2 ปี๊บ ขย้าโล่ติ๊นให้น้าสีขาวออกมาหลายๆ ครั้งจน
หมด น้าไปสาดให้ทั่วบ่อ ปลาที่ค้างอยู่ที่พื้นบ่อจะลอยหัวขึ้นมาภายหลังสาดโล่ติ๊นประมาณ 30 นาที ใช้สวิงจับ
ขึ้นมาบริโภคได้ ปล าที่เหลือตายพื้นบ่อจะลอยในวันรุ่งขึ้น ส่วนศัตรูจ้าพวก กบ เขียด งู จะหนีออกจากบ่อไป
และก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยงควรทิ้งระยะไว้ประมาณ

7

วันเพื่อให้ฤทธิ์ของโล่ติ๊นสลายตัวไปหมดเสียก่อน

นอกจากใช้โล่ติ๊นในการก้าจัดศัตรูปลาในบ่อแล้ว ยังอาจใช้ปูนขาวและกากชาในการก้าจัดศัตรู ปลาได้อีกด้วย
ใช้กากชา 2 กิโลกรัมต่อน้้า 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นก็น้าเฉพาะน้้าที่ได้ไปสาดให้
ทั่วบ่อที่มีเนื้อที่ของบ่อประมาณ 2 ไร่

ลักษณะต้นหางไหล
 การลอกเลน มีความจ้าเป็นถ้าหากว่ามีการสะสมของเลนในพื้นบ่อปริมาณมาก แ ละการตากบ่อ

เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการลอกเลน ซึ่งอาจมีการลอกเลนปีละครั้ง หรือทุก

2 ปี 3 ปี

หรือ 5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการสะสมของเลนพื้นบ่อ การลอกเลนท้าได้โดยการตากบ่อให้แห้งแล้วใช้รถ
แทรกเตอร์ดันเลนแห้งที่บริเวณผิวหน้าพื้นบ่อขึ้นไปตบแต่งคั นบ่อให้แน่นหนา
 การนาน้าเข้าบ่อ ใช้อวนตาถี่สองชั้น หุ้มที่ปลายท่อน้าน้้าเข้าบ่อ เพื่อกรองไข่และลูกปลาขนาดที่

จะเข้ามาในบ่อ


การใส่ปุ๋ย ปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารได้หลากหลายชนิด ในบ่อเลี้ยงปลาควรให้มีอาหาร

ธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงจ้าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งให้ เกิดอาหารธรรมชาติจ้าพวกแพลงก์ตอนพืช

(พืชน้้า

ขนาดเล็ก) เป็นอันดับแรก ซึ่งจะเหนี่ยวน้าให้เกิดอาหารธรรมชาติอื่นๆ ตามมา ได้แก่ แพลงก์ตอนสัตว์ ไรน้้า
และตัวอ่อนของแมลง ปุ๋ยที่ใช้ได้แก่ มูลวัว ควาย หมู เป็ด ไก่ นอกจากมูลสัตว์แล้วอาจใช้ปุ๋ยหมักและฟางข้าว
หรือปุ๋ยพืชสดต่างๆ ได้เช่นกัน
การใส่ปุ๋ยคอกในระยะแรกควรใส่ประมาณ 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ส่วนในระยะหลังใ ห้
ลดลงครึ่งหนึ่งโดยการสังเกตสีน้าในบ่อ วิธี

ใส่ปุ๋ยคอกควรตากให้แห้งเสียก่อนเพราะปุ๋ยสดจะท้าให้มีแก๊ส

แอมโมเนียที่เป็นอันตรายต่อปลา การใส่ปุ๋ยคอกใช้วิธีหว่านลงไ ปในบ่อ ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดควรกองสุม
ไว้ตามมุมบ่อ 2-3 แห่ง โดยมีไม้ปักล้อมเป็นคอกรอบกองปุ๋ย เพื่อป้องกันมิให้ส่วนที่ยังไม่ละลายตัวกระจัด
กระจาย และในกรณีที่หาปุ๋ยคอกไม่ได้ก็อาจใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15:15:15 ใส่ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ

เดือน นอกจากปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วการเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิลในปัจจุบัน ยังพบว่าปราชญ์อ่างทองมีการใส่ อา
มิ อามิ สาดทั่วบ่อ (บ่อขนาด 25 ไร่) บ่อละ 100-200 ลิตร จะช่วยให้น้ามีอาหารตามธรรมชาติเร็วขึ้น ปราชญ์
จังหวัดสมุทรปราการมีการใส่น้าหมักชีวภาพ ทุก 7-10 วัน เตรียมน้้าหมักชีวภาพโด ยผสม พด.2 และ พด .6
อย่างละ 1 ซอง กับเศษผัก 20 กิโลกรัม เปลือกสับปะรด 4 กิโลกรัม กากน้้าตาล 5 กิโลกรัม แล้วเติมน้้าจนได้
ปริมาตร 100 ลิตร หมักนาน 15-20 วัน จากนั้นน้าน้้าหมักชีวภ าพที่ได้ 20 ลิตร ผสมมูลไก่ 25 กิโลกรัม
กากน้้าตาล 4 ลิตร น้้า 50 ลิตร หมักนาน 4 วัน แล้ วผสมน้้า 100 ลิตร จากนั้นจึงน้าไปสาดให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้
ประมาณ 7-10 วัน จึงตรวจสอบคุณสมบัติของน้้า เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง
และความโปร่งแสง
ตัวอย่างการเตรียมบ่อของปราชญ์ จังหวัด ชัยภูมิ การเตรียมบ่อเลี้ยงจะเหมือนกันกับการเตรียม
บ่ออนุบาลต่างกันตรงที่หลังจากหว่านปูนขาวปล่อยไว้ 1 อาทิตย์แล้วจะท้าการหว่านข้าวและปล่อยให้วัชพืช
เจริญเติบโตประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะตัดต้นกล้าและวัชพืชที่ขึ้นให้หมดน้าต้นกล้าและวัชพืชที่ได้ไปท้าปุ๋ย
หมักไว้มุมบ่อปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ โดยจะปักไม้กั้นไม่ให้กองปุ๋ย หมักกระจัดกระจาย วางต้นข้าว
และวัชพืชสลับกับขี้วัวแห้งเป็นชั้นๆ ใช้ขี้วัวแห้งประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นน้าน้้าเข้าประมาณ 30
เซนติเมตร พักไว้ 1 อาทิตย์ เพิ่มน้้าอีกประมาณ 20 เซนติเมตร
สังเกตุสีน้าถ้าเป็นสีขุ่นแก้ไขโดยใส่ปุ๋ยยูเรีย 5-6 กิโลกรัม แต่ปกติจะเป็นสีเขียวโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย
(การท้าปุ๋ยหมักนี้จะท้าไปเรื่อยจนกว่าจะจับปลาจ้าหน่าย หากกองปุ๋ยหมักเหลือน้อยก็จะหาฟางหรือหญ้าที่ตัด
จากขอบบ่อมาท้าปุ๋ยหมักเพิ่มโดยใช้ขี้วัวแห้งมาสลับชั้นเหมือนเดิม )
2.2 การอนุบาลลูกปลา
ก่อนการเลี้ยงจ้าเป็นต้องมีการอนุบาลลูกปลาก่อน หากว่าปลาที่ซื้อมามีขนาดเล็ก ขั้นตอนการ
อนุบาลมีประโยชน์ที่ท้าให้ปลาที่เลี้ยงโตมีอัตรารอดเพิ่มขึ้น ปลาที่จับมีขนาดไม่แตกโซซ์ ซึ่งท้าให้การบริหาร
จัดการการเลี้ยงสะดวกปลาที่จับขายมีคุณภาพดี ขายได้ราคาเพิ่มขึ้น
สามารถอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน นาข้าว บ่อซีเมนต์ หรือในกระชังไนล่อนตาถี่ แต่ส้าหรับการอนุบาล
เพื่อเลี้ยงต่อในบ่อดินนั้น พบว่าเป็นการอนุบาลในบ่อดินเป็นหลัก จึงขอกล่าวถึงแต่เฉพาะการอนุบาลในบ่อดิน
เท่านั้น
บ่ออนุบาลควรมีขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร น้้าในบ่อควรมีระดับลึกประมาณ 1 เมตร การ
เตรียมบ่อดินส้าหรับอนุบาลลูกปลามีขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโต ควรด้าเนินการ
ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ บ่อขนาดดังกล่าวใช้อนุบาลลูกปลานิลขนาด 1-2 เซนติเมตร ได้ครั้งละประมาณ
50,000 ตัว

การอนุบาลลูกปลานิล นอกจากใช้ปุ๋ยเพาะอาหารธรรมชาติแล้ว จ้าเป็นต้องให้อาหารสมทบ เช่น ร้า
ละเอียด และกากถั่ว วันละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งสังเกตความอุดมสมบูรณ์ของอาหารธรรมชาติจากสีของน้้า ถ้ามี
ปริมาณน้อยก็เติมปุ๋ยคอก ในช่วงเวลา 5-6 สัปดาห์ ลูกปลาจะโตมีขนาด 3-5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่
เหมาะสมจะน้าไปเลี้ยงเป็นปลาใหญ่
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมีการอนุบาลลูก ปลาลูกปลานิลขนาด 1-2 เซนติเมตร ที่ความหนาแน่น
14,000-100,000 ตัวต่อไร่ หรือลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ที่ความหนาแน่น 5,000-20,000 ตัวต่อไร่ เลี้ยงด้วย
อาหารลูกกบผง หรือร้าละเอียด หรืออาหารปลาดุกเล็กหรือเล็กพิเศษ ใช้เวลาอนุบาลตั้งแต่ 45-120 วัน ได้ปลา
ขนาดต่างๆ กันขึ้นกับระยะเวลาที่อนุบาล
การป้องกันศัตรูขณะอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนควรใช้อวนไนล่อนตาถี่สูงประมาณ 1 เมตร ท้าเป็นรั้ว
ล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรูจ้าพวก กบ งู เป็นต้น

การกั้นตาข่ายรอบบ่อป้องกันศัตรูปลาจ้าพวก กบและงู

2.3 การปล่อยลูกปลา (ปราชญ์จังหวัด ชัยภูมิ )
ย้ายลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลแล้วซึ่งจะท้าในตอนเช้าก่อน 8 โมง มาพักในกระชังในบ่อเลี้ยงที่จะ
ปล่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อสังเกตปลาถ้าตัวไหนไม่แข็งแรงก็จะคัดออก ส่วนที่แข็งแรงก็ปล่อยลงเลี้ยงใน
อัตราความหนาแน่น 4,000 ตัวต่อไร่ เพิ่มน้้าวันละ 10 เซนติเมตร นาน 10 วัน ก็จะได้น้าความลึก 1.5 เมตร

2.4 การเลี้ยง
2.4.1 ระบบเลี้ยง การเลี้ยงปลานิลในบ่อมีทั้งที่เลี้ยงเพื่อการค้าและเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน แต่
จากข้อมูลที่รวบรวมจากปราชญ์ พบว่าปราชญ์ปลานิลมีการเลี้ยงปลานิลเพื่อการค้าทั้งสิ้น มีความแตกต่างกัน

ในเรื่องของระบบการเลี้ยง สามารถจ้าแนกได้เป็นการเลี้ยงปลานิลเพียงชนิดเดียว เลี้ยงปลานิลร่วมกับปลา
ชนิดอื่นๆ ได้แก่ นวลจันทร์เทศ ยี่สกเทศ ตะเพียน จีน และไน เป็นต้น หรือเลี้ยงปลานิลร่วมกับ ปลาสวายและ
ปลาดุกแบบผสมผสานกับไก่ไข่
การเลี้ยงปลานิลที่มีระบบการเลี้ยงที่หลากหลายนี้แ สดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของเกษตรกรในการลด
ความเสี่ยง เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเลี้ยง โดยการใช้สัตว์น้าหลายชนิดควบคุมความสมดุลของบ่อ ใช้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต
การจัดการที่แตกต่างกันของระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน
การจัดการ
ปลานิล

ระบบเลี้ยง
ปลานิลกับปลาอื่นๆ

ขนาดบ่อ (ไร่)

2-6

0.5-18

8

ระดับน้้า (ซม)

100-180

80-150

100

หนาแน่น (ตัวต่อไร่)
ขนาดที่ปล่อย (ซมหรือกรัม)

2,500-5,000

ปลานิล ปลาอื่นๆ และไก่
ไข่

34,800

1-2 ซม ถึง>1 นิ้ว

1-2 ซม ถึง 50 กรัม

45 กรัม

อาหารเม็ด ธรรมชาติ

อาหารธรรมชาติ ร้า

อาหารธรรมชาติ

สมทบ แหน

ข้าวโพดป่น สมทบ เม็ด

อาหารเม็ด

ระยะเวลาเลี้ยง (เดือน)

4-8

7-12

12-18

ขนาดจับ (กรัมต่อตัว)

500-800

200-1,000

500-1,000

ผลผลิต (ตันต่อไร่)

1.2

0.7-1.2

3.0

อัตรารอด (%)

>80

60-80

-

อาหาร

เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารได้แทบทุกชนิด การเลี้ยงปลาชนิดนี้เพื่อจ้าหน่ายจึงมี
ความจ้าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยง ต้องเป็นอาหารที่หาได้ง่าย
ราคาต่้า นอกจากนั้นต้องมีการจัดการฟาร์มที่เหมาะสม การเลี้ยงที่จะให้ผลดีเป็นที่พอใจจ้า เป็นต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการประเภทของการเลี้ยง
2.4.2 ตัวอย่างการเลี้ยงปลานิล ของปราชญ์
จากข้อมูลความแตกต่างด้านเทคนิคของการเลี้ยงทั้ง 3 ระบบข้างต้น ชนิดปลาที่เลี้ยง ความหนาแน่น
การเตรียมอาหารและการให้อาหาร

และการจัดการน้้า

นับว่ามีความส้าคัญยิ่ งที่จะท้าให้การเลี้ยงประสบ

ความส้าเร็จ ได้ก้าไรหรือขาดทุน จึงขอยกตัวอย่างของปราชญ์เพื่อให้ได้

ทราบข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับ ด้าน

ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ของการเลี้ยงทั้ง 3 ระบบ
 เลี้ยงปลานิลอย่างเดียว

ปราชญ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้อาหารเม็ดร่วมกับอาหารสมทบที่เต รียมจากวัตถุดิบใน

ท้องถิ่น)
ขั้นตอนการปล่อยลูกพันธุ์ปลานิล หลังจากเตรียมอาหารธรรมชาติภายในบ่อเสร็จแล้วก็ป รับระดับ
น้้าให้มีความลึกประมาณ 1 เมตร พักไว้ประมาณ 3 วัน โดยปกติแล้วอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลจะขึ้นอยู่
กับคุณภาพของน้้าที่ใช้เลี้ยงปลานิล อาหารที่ใช้ ในการเลี้ยงปลานิล และการจัดการเป็นส้าคัญ ซึ่งปกติแล้วลูก
พันธุ์ปลานิลที่น้ามาปล่อยนั้นเป็นปลานิลด้าแปลงเพศที่ มีขนาดประมาณ 6 มิลลิเมตร ซึ่งจะท้าการปล่อยลูก
พันธุ์ปลานิลในอัตรา 2 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 3,000-3,500 ตัวต่อไร่ และมีวิธีการปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลดังนี้คื อ
ควรปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลในช่วงเวลามีปริมาณแสงแดดไม่ร้อนจนเกินไป หรือเวลาประมาณ 0800 น เนื่องจาก
อากาศและน้้ามีอุณหภูมิต่้าท้าให้ลูกพันธุ์ปลานิลไม่ช๊อคในขณะที่ปล่อย แต่ก็อย่าลูกพันธุ์ปลานิลในช่วงเช้าตรู่
เพราะเป็นช่วงที่ปริมาณออกซิเจนภายในน้้ามีค่าต่้า

และที่ส้าคัญควรน้าถุงที่บรรจุลูกพันธุ์ปลานิลไปแช่ไว้ใน

บ่อที่ต้องการเลี้ยงปลานิลทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิภายในถุงลูกพันธุ์ปลานิลให้เท่ากับ
อุณหภูมิภายในบ่อ ซึ่งเป็นการป้องกันการช็อคของลูกพันธุ์ปลานิลอีกทางหนึ่งด้วย และเมื่อครบ 15 นาที แล้วก็
ค่อยๆ เติมน้้าเข้าไปในถุงเพื่อให้อุณหภูมิใกล้เคียงกันแล้วจึงเทลูกพันธุ์ปลานิลลงบ่อ และจะใช้เวลาในการเลี้ยง
ปลานิลประมาณ 4 เดือน โดยปลานิลที่ได้ จะมีขนาดประมาณ 500 กรัม อัตราการรอดประมาณ 80%
เดือนที่ 1-3 ให้กินอาหารที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็น ไขมันไม่น้อยกว่า 4% ความชื้นไม่
มากกว่า 12% และกากไม่มากกว่า 6%
เดือนที่ 4 จนถึงสามารถจับปลานิลจ้าหน่าย ให้กินอาหารที่มีโปรตีน ไม่น้อยกว่า 25% ไขมันไม่น้อย
กว่า 4% ความชื้นไม่มากกว่า 12% และกากไม่มากกว่า 8%
นอกจากจะใช้อาหารอาหารส้าเร็จรูปเป็นหลักในการเลี้ยงปลานิลแล้วยัง มีการให้อาหารสมทบที่ผลิต
ขึ้นใช้เองโดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่น ซึ่ งมีส่วนผสมดังนี้คือ ปลาป่น 100 กิโลกรัม ร้าข้าวหยาบ
10 กิโลกรัม ร้าข้าวละเอียด 10 กิโลกรัม และน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว 10 ลิตร น้าวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันแล้ว
น้าไปให้ปลากิน ซึ่งมีโปรตีนประมาณ 30% ส้าหรับการให้ อาหารนั้นจะท้าการให้อาหารวันละ 4 ครั้ง ซึ่ง สาเหตุ
ที่ต้องให้อาหารวันละ 4 ครั้ง เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารเร็วและมีระบบการย่อยอาหารที่ดีจึงท้าให้
ต้องให้อาหารถี่กว่าปกติ และควรสังเกตอาการปลาทุกครั้งที่ให้อาหาร ดูความผิดปกติข องร่างกาย การว่ายน้้า

ความกระตือรือร้นในการกินอาหาร หากปลานิลแสดงอาการเบื่ออาหารเป็นสัญญาณแสดงความผิดปกติ และ
ควรลดปริมาณอาหาร หรืองดอาหาร ในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม ปราศจากลมพัด เพราะปริมาณออกซิเจนในบ่อจะ
ต่้า การให้อาหารเป็นการสิ้นเปลืองและสูญเปล่า ซ้้ายังเป็นส าเหตุของน้้าเสียอีกด้วย ซึ่งใน 1 สัปดาห์จะให้กิน
อาหารส้าเร็จรูป 3 วัน คือ วันที่ 1-3 ของสัปดาห์ และวันที่ 4 จะปล่อยให้ปลากินแพลงค์ตอนและพื ชน้้าภายใน
บ่อ และส้าหรับวันที่ 5-7 จะให้ปลากินอาหารสมทบที่ผสมขึ้นมาเอง
การจัดการน้้า มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าอย่างสม่้าเสมอ

โดยการวัดความโปร่งใสของน้้าด้วย

วิธีการน้าวัตถุผูกติดกับเชือกแล้วหย่อนลงน้้าและวัดความลึกสุดท้ายที่สามารถมองเห็นวัตถุได้ นอกจากนี้ยังมี
การสังเกตสีและกลิ่นของน้้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ผลผลิต สามารถเลี้ยงปลานิลได้ 2 รอบต่อปี โดยได้ผลผลิตประมาณ 9,600 กิโลกรัมต่อปี หรือได้
ผลผลิตประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งใช้ต้นทุนในการเลี้ยงปลานิลประมาณ 30 บาทต่อกิโลกรัม
ปราชญ์จังหวัดชัยภูมิ (ท้าปุ๋ยหมัก)
การอนุบาลลูกปลาแต่ก่อนจะมีบ่อส้าหรับอนุบาลโดยเฉพาะ ขนาด 0.25 ไร่ จ้านวน 2 บ่อ ปัจจุบันมี
การปรับปรุงบ่อใหม่ จึงมีการหมุนเวียนใ ช้เป็นบ่ออนุบาลทุกบ่อ บ่อไหนว่างจะใช้บ่อนั้นในการอนุบาลตาม
ความสะดวกและเหมาะสม เริ่มต้นด้วยการสูบน้้าออกจากบ่อให้หมด ท้าความสะอาดตัดหญ้าบริเวณขอบบ่อ
ไว้ท้าปุ๋ยหมัก เตรียมน้้าผงซักฟอก 1ช้อนโต๊ะในน้้าประมาณ 10 ลิตร จากนั้นน้าโล่ติ๊นหรือที่เรียกว่าหางไหลมา
ทุบและขยี้ในน้้าผงซักฟอกที่เตรียม ให้ตัวยาละลายในน้้าดังกล่าว น้าน้้าที่ได้ไปสาดในบ่อบริเวณที่น้ายังไม่แห้ง
จะสังเกตมีปลาและศัตรูปลาขึ้นมาตาย ท้าการเก็บไปฝังดิน
จากนั้นหว่านปูนขาวในปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด 1ไร่ ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ น้าน้้าเข้าบ่อลึก 50
เซนติมเตร โดยใช้มุ้ง เขียวมัดปากท่อเพื่อป้องกันศัตรูปลาเข้าบ่อ พักน้้าไว้

1 วันจึงน้าลูกปลาขนาด 2-3

เซนติเมตร ลงในอัตรา 20,000 ตัวต่อบ่อ โดยให้อาหารปลาดุกวันละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 กิโลกรัม ซึ่ง
ระยะเวลาในการอนุบาลจะมี 2 แบบ คืออนุบาล 2 เดือน กับอนุบาล 4 เดือน จะได้ลูกปลา ขนาด 7-10
เซนติเมตร
ย้ายลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลแล้วซึ่งจะท้าในตอนเช้าก่อน 0800 น มาพักในกระชังในบ่อเลี้ยงที่จะ
ปล่อย ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อสังเกตปลาถ้าตัวไหนไม่แข็งแรงก็จะคัดออก ส่วนที่แข็งแรงก็ปล่อยลงเลี้ยงใน
อัตราความหนาแน่น 4,000 ตัวต่อไร่ เพิ่มน้้าวันละ 10 เซนติเมตร นาน 10 วัน ก็จะได้น้าความลึก 1.5 เมตร
ขนาดบ่อเลี้ยงมี 3 ขนาดคือ 2 ไร่ 4 ไร่ และ 6 ไร่ การเตรียมบ่อเลี้ยงจะเหมือนกันกับการเตรียมบ่อ
อนุบาลต่างกันตรงที่หลังจากหว่านปูนขาวปล่อยไว้

1

อาทิตย์แล้วจะท้าการหว่านข้าวและปล่อยให้วัชพืช

เจริญเติบโตประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะตัดต้นกล้าและวัชพืชที่ขึ้นให้หมดน้าต้นกล้าและวัชพืชที่ได้ไปท้าปุ๋ย
หมักไว้มุมบ่อปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ โดยจะปักไม้กั้นไม่ให้กองปุ๋ยหมักกระจัดกระจาย วางต้นข้าว
และวัชพืชสลับกับขี้วัวแห้งเป็นชั้นๆ ใช้ขี้วัวแห้งประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นน้าน้้าเข้าประมาณ 30
เซนติเมตร พักไว้ 1 อาทิตย์ เพิ่มน้้าอีกประมาณ 20 เซนติเมตร
สังเกตุสีน้าถ้าเป็นสีขุ่นแก้ไขโดยใส่ปุ๋ยยูเรีย 5-6 กิโลกรัม แต่ปกติจะเป็นสีเขียวโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยยูเรีย
(การท้าปุ๋ยหมักนี้จะท้าไปเรื่อยจนกว่าจะจับปลาจ้าหน่าย หากกองปุ๋ยหมักเหลือน้อยก็ จะหาฟางหรือหญ้าที่ตัด
จากขอบบ่อมาท้าปุ๋ยหมักเพิ่มโดยใช้ขี้วัวแห้งมาสลับชั้นเหมือนเดิม )
หากน้้าลดลงก็จะท้าการเพิ่มน้้าหรือหากน้้าสีเขียวคล้้าผิดปกติก็จะท้าการถ่ายน้้าออกส่วนหนึ่งเอา
น้้าดีเข้ามาแทนจนสีน้าเขียวปกติ (การเพิ่มและเปลี่ยนถ่ายน้้าจะไม่ค่อยท้าในช่วงหน้าหนาวเ นื่องจากกลัวติด
โรค) ระยะเวลาเลี้ยงต่อรุ่น 8 เดือน โดย 4 เดือนแรกจะให้ปลากินอาหารแหล่งอาหาร ธรรมชาติที่สร้างขึ้นไป
ก่อนซึ่ง 4 เดือนปลาจะมีขนาด 45 ตัวต่อกิโลกรัม เริ่มเดือนที่ 5 จึงจะให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปโดยใช้อาหารปลา
ดุก โปรตีน 30% วันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 40 กิโลกรัม เดือนที่ 6 ครั้งละประมาณ 50 กิโลกรัม เดือนที่ 7
ครั้งละประมาณ 80 กิโลกรัม เดือ นที่ 8 ครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัม สังเกตถ้าปลากินอาหารหมดจะเพิ่ม
ปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ระยะเวลาในการเลี้ยง 8 เดือน จะได้ขนาดปลา 2 ตัวต่อกิโลกรัม จึงเริ่มทยอยจับขาย
ส่วนตัวที่เล็กกว่านั้นจะแยกไปเลี้ยงต่อจนกว่าจะได้ขนาด 2 ตัวต่อกิโลกรัม จึงจะจับ อัตรารอดประมาณ 8085% บ่อเลี้ยงทั้งหมดจ้านวน 10 บ่อ จะถูกหมุนเวียนจับให้หมดไปทีละบ่อ โดยให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกวัน
จ้านวนการเลี้ยง1.5 รอบต่อปี ผลผลิตประมาณ 20 ตันต่อปี ต้นทุนการเลี้ ยงประมาณ 30 บาทต่อ
กิโลกรัม ผลผลิตประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
 เลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาชนิดอื่น

ปราชญ์จังหวัดอ่างทอง
มีการบริหารจัดการ การเลี้ยงปลาโดยเน้นการเลี้ยงสัตว์น้าแบบอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีและยา
ปฏิชีวนะในการเลี้ยง ไม่ใช้อาหารส้าเร็จรูป แต่ใช้อ าหารประเภท ร้า ปลายข้าว ข้าวโพดป่น อามิอามิ ปุ๋ย เป็น
ต้น

สูตรการให้อาหารปลา แบ่งตามระยะของการเจริญเติบโต
ปลาขนาดเล็ก อายุ 1-2 เดือน ให้ร้าละเอียด (โปรตีนประมาณ 12%)

ปลารุ่น อายุ 2-4 เดือน

ให้ร้าปลายข้าว (โปรตีนประมาณ 8%)

ปลาโต อายุ 4 เดือนขึ้นไป

ให้ร้าปลายข้าว และข้าวโพดป่น (โปรตีนประมาณ 11%)

การเพิ่มอาหารเสริมอาหารจากธรรมชาติ
ปลูกข้าวให้ปลากิน
ใส่ปุ๋ยมูลนกกระทาเสริมให้เกิดแพลงก์ตอน
ใส่ปุ๋ยน้้าหมักจุลินทรีย์ ที่เกิดจากการหมักของต้นกล้วย
การให้อาหารจะไม่หว่านให้โดยตรงแต่จะท้าหลักที่บรรจุอาหารซึ่งท้าจากมุ้งเขียว แล้วน้าไปปักไว้เป็น
จุดๆ โดยปัก 1 หลัก ต่อปลา 15,000 ตัว ถ้าปล่อยปลา 150,000 ตัว ควรปัก 10 หลัก และจะปักกองฟางลงในบ่อ
เลี้ยงปลาด้วยเพื่อเป็นแหล่งเกิ ดของของแพลงก์ตอนและลูกไร ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติของปลาสังเกตการกิน
อาหารของปลา ถ้าปลากินหมดก็จะเพิ่มอาหาร ถ้ากินไม่หมดควรลดอาหารลง
มีการตรวจสอบการเจริญเติบโตและความหนาแน่นของปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยงโดยการ
เจริญเติบโตของปลาจะต้องมีขนาดตามอายุของปลา เช่น ปลานิลอายุ 4 เดือน ควรมีน้าหนักประมาณ 200
กรัม เป็นต้น โดยมีการสุ่มปลาขึ้นมาชั่งน้้าหนักทุกๆ เดือน

การเตรียมอาหารธรรมชาติจากการหมักฟางร่วมกับมูลสัตว์

ปราชญ์จังหวัดสกลนคร (เลี้ยงปลาในนาข้าว)
พื้นที่ในการเลี้ยงปลาในนาข้าวของปราชญ์ การเตรียมแปลงนาข้าวเพื่อใช้เลี้ยงปลาในมีการเตรียม
บ่อเสร็จก่อนระยะเตรียมดินและไถคราด แปลงนาเป็นที่ลุ่มและร่องนาสามารถเก็บกักน้้าได้ลึก 1 เมตร ตลอด
ฤดูท้านา มีการเสริมคันนาให้สูงขึ้นจากระดับพื้นนาเดิมประมาณ 1–2 เมตร และมีความมั่ นคงแข็งแรงป้องกัน

น้้าท่วมและ การพังทลายของคันนา เป็นอย่างดี โดยที่น้าท่วมไม่ถึง มีการท้านาตลอดทั้งปีโดยจะนิยมเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศอัตราการปล่อย 3,000 ตัวต่อไร่ อัตรารอด 60% ผลผลิต 500-600 กิโลกรัมต่อไร่
อาหารและการให้อาหาร
การเลี้ยงปลาในนาเป็นการให้อาหารธรรม ชาติในผืนนาที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ แต่อาหารธรรมชาตินี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของปลา จ้าเป็นต้องเร่งให้เกิดอาหารธรรมชาติโดย
การท้าน้้าเขียว มูลสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นใส่ในอัตราเดือนละ 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่านในร่องนาหรือ
กองไว้ที่มุมแปลงนา
ปราชญ์จังหวัดชลบุรี (การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับการเลี้ยงกุ้งขาว)
ส้าหรับการปล่อยกุ้งขาวเพื่อเลี้ยงร่วมกับปลานิลแปลงเพศเป็นเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้าแบบ
ผสมผสานอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้โดยที่การเ ลี้ยงกุ้งขาวในบ่อปลานิลแปลงเพศไม่
ต้องให้อาหาร เพราะกุ้งขาวสามารถเก็บเศษอาหารของปลานิลที่กินเหลือไว้หรือไม่หมด ก ารปล่อยกุ้งขาวจะใช้
ลูกกุ้งขนาด พี 15 อัตราปล่อย 20,000 ตัวต่อไร่ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 2-3 เดือนจนได้ขนาดที่สามารถเก็บเกี่ยวได้
วิธีการเก็บเกี่ยวปราชญ์ฯจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “ไอ้โง่” ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายลอบที่ท้ามาจากตาข่ายที่มีขนาด
ตาประมาณ 2.5 เซนติเมตร โดยตอนกลางคืนจะน้าไปใส่ไว้ในบ่อและตอนเช้าจะเก็บขึ้นมาและสามารถเก็บ
เกี่ยวกุ้งขาวได้ทุกวันจนกระทั่งจับปลานิลขายกุ้งขาวก็จะหมดบ่อพอดี แต่หากว่ากุ้งขาวมีอัตรารอดน้อยหรือ
ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิลยาวขึ้นอาจลงกุ้ง ขาวเพิ่มได้ เช่นหลังจากปล่อยกุ้งชุดเดิมไป 2 เดือนจะปล่อยชุดที่
2 อีกในอัตรา 10,000 ตัวต่อไร่ แต่ทั้งนี้ปราชญ์แนะน้าว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ส้าหรับประโยชน์ของการ
เลี้ยงกุ้งขาวกับปลานิลนอกจากเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว จะท้าให้สามารถลดลดปริมาณเศษอาหาร
หรือของเสียที่พื้นก้นบ่อได้มากขึ้นและ กุ้งขาวที่เลี้ยงควบคู่กับปลานิลนั้นมีขนาดเสมอกันเกือบทั้งหม ดจึงท้าให้
เกษตรกรขายได้ในราคาดี ปราชญ์ จึงเป็นผู้หนึ่งที่คิดหาวิธีการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และส่งเสริมให้กลุ่มของ
ตนเองเลี้ยงวิธีเดียวกันนี้
การให้อาหารลูกปลาเนื่องจากปลามีขนาดเล็ก ปลายังต้องการอาหารไม่มากนัก ดังนั้นจึงต้อง
ควบคุมการให้อาหารโดยไม่ให้มากเกินไป เพราะอาจท้าให้น้าเน่าเสีย และลูกปลาตายได้ การเลี้ยงปลาในบ่อ
ช้าจะใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน กล่าวคือ ควรเลี้ยงปลาในบ่อช้าให้ได้ขนาด 10-15 ตัวต่อกิโลกรัม แล้วจึงย้ายบ่อ
เพื่อปล่อยลงบ่อเลี้ยงต่อไป ปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อเลี้ยงในอัตราการปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่ แล้วท้าการเลี้ยง
ประมาณ 6 เดือนสามารถจ้าหน่ายปลานิลขนาด 500-800 กรัมต่อตัว ในราคาส่ง 35-40 บาทต่อกิโลกรัม โดย
โดยใช้ระยะการเลี้ยงทั้งสิ้นประมาน 10 เดือน
การจัดการน้้า ในการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่นปราชญ์จะใช้วิธีการหมุนเวียนน้้าภายในฟาร์ม ส่วนใหญ่เวลา
จับปลาในฟาร์มจะจับแบบค่้าบ่อ ปราชญ์จะดูดน้้าในบ่อที่จะจับปลาไปใส่ไว้ในบ่อเลี้ยงปลาบ่ออื่น หรือมีบ่อ

พักน้้าโดยจะใช้ระบบหมุนเวียนน้้าในการเลี้ยงปลาโดยไม่สูบน้้าทิ้งออกนอกฟาร์มจึงมีน้าใช้ตลอดทั้งปี ปราชญ์
และสมาชิกงส่วนใหญ่ภายในกลุ่มจะใช้ยาหมักชีวภาพหรือจุลลินทรี , EM ในการเลี้ยงปลาโดยน้ามาหมักไว้ใน
ถัง ใช้วิธีการสาดให้ทั่วบ่อเลี้ยง ในฤดูฝนและฤดูหนาวจะใส่จุลลินทรีย์ หรือ EM เดือนละ 2 ครั้ง ส่วนฤดูร้อนจะ
ใส่ 7-10 วันต่อครั้ง
ในการเลี้ยงปลาแต่ละรุ่นปราชญ์จะเลี้ยงปลาให้ได้ขนาดตามความต้องการของผู้ซื้อจะใช้ระยะเวลา
เลี้ยงในแต่ละบ่อไม่เท่ากันส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 10-12 เดือน จะได้ปลาขนาด 700-1,000 กรัมต่อ
ตัว ผลผลิตที่จะได้รับประมาณ 700-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการในการเลี้ยง ขณะที่ก้าลังเลี้ ยง
อยู่ปลามีการตายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลในการเลี้ยงด้วย
 เลี้ยงปลานิล ปลาชนิดอื่นๆ และไก่ไข่

ปล่อยลูกปลานิลขนาด 45 กรัม ในบ่อที่เตรียมน้้า ไว้ ในอัตรา 8,000 ตัวต่อไร่ ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบ
ผสมผสาน อัตราการปล่อยปลา คือ ปล่อยปลานิล 60,000 ตัวต่อโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ปลาสวาย 14,000 ตัวต่อ
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และปลาดุก 200,000 ตัวต่อโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ด้านบนบ่อเลี้ยงปลา
ขนาดบ่อเลี้ยงมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 8 ไร่ต่อ 1 โรงเรือน
มีการผลิตเครื่องอัดอาหารที่ผลิตอาหารได้ 2.6-3.0 ตันต่อวัน โดยใช้เครื่องอัดอาหารเม็ดเองและการ
ผลิตอาหารส้าเร็จรูปใช้ในฟาร์มทั้งหมด
เครื่องอัดเม็ดสามารถลอยน้้า ผลิตอาหารที่มีโปรตีน
30-32%
คาร์โบไฮเดรต 10% ไขมัน 5-8% การให้อาหารในฤดูร้อน จะให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน โดยให้อาหารเวลาเช้า และ
เวลาเย็น ส่วนในช่วงฤดูหนาว จะให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน โดยให้อาหารเวลาเช้า และเวลาเย็น และในฤดูฝนให้
อาหาร 2 มื้อต่อวัน โดยให้อาหารเวลาบ่ายเป็นต้นไป
ส่วนผสมของอาหารที่ผลิตเอง
มันส้าปะหลัง 300 กิโลกรัม
วิตามินซี 0.3 กรัม
ข้าวโพด 40 กิโลกรัม
ปลาป่น 200 กิโลกรัม
พรีมิกซ์ไก่ไข่ 5 กิโลกรัม
ถั่วอบไขมันเต็ม 195 กิโลกรัม
น้้ามันร้า 10 กิโลกรัม
ตรวจสอบคุณภาพน้้าอย่างสม่้าเสมอโดยตรวจเช็คค่า ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งมีค่าเป็นกลาง และดูแล
ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการตัดหญ้าบริเวณรอบๆ บ่อและบริเวณรอบๆ ฟาร์มมีการเตรียมน้้าจาก
น้้าฝนไว้ในบ่อที่พักน้้าไว้ ประมาณ14 ไร่และเปลี่ยนถ่ายน้้าที่บ่อน้้าทิ้งมีทางระบายน้้าเข้า และออกสะดวก

3. การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
3.1 การเตรียมกระชัง

ใช้กระชังขนาด 33x6.5x3 เมตร ก่อนการน้ากระชังมาใช้จะต้องมีการตรวจสอบสภาพพร้อมการใช้งานก่อนโดยการน้า
กระชังลงน้้า เพื่อให้กระชังสร้างความสมดุลกับน้้าและหาข้อบกพร่ องของกระชัง เพราะเมื่อน้าลูกปลาลงเลี้ยงแล้วจะแก้ไข
ไม่ได้
 การวางกระชัง จะวางกระชังโดยไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้้า น้้าสามารถไหลผ่านได้ทุกกระชัง ให้หลีกเหลี่ยง

การวางกระชังบริเวณที่เป็นจุดอับเนื่องจากจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรค และหากมีการวางกระชังจ้านวนมาก การติด ตั้งเครื่องตี
น้้าหรือการสเปรย์น้า เพื่อให้น้ามีการไหลเวียนเพื่อเพิ่มออกซิเจนเป็นสิ่งจ้าเป็น
 การทาความสะอาดกระชัง ใช้การตัดอวนที่ผูกติดกับโครงกระชังออก แล้วน้าอวนขึ้นไปฉีดน้้าท้าความสะอาด

จากนั้นจึงน้าไปแช่โซดาไฟเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วน้าไปพึ่ งแดดให้แห้ง ท้าเช่นนี้ทุกๆ ๑๕ วันหรือเมื่อกระชังเริ่ม
มีการอุดตัน วิธีการนี้เป็นการท้าความสะอาดกระชังที่สะอาดทั่วถึง ป้องกันเชื้อโรคเมื่อน้ากระชังไปเลี้ยงในครั้งต่อไป
3.2 การปล่อยลูกปลา

น้าลูกปลาที่ได้จากการอนุบาลในบ่อดินขนาดประมาณ 50 กรัมขึ้นรถขนส่ง โดยใช้ผ้ าใบขึงใส่น้าและถังออกซิเจน
ปลาที่ขนส่งต้องท้าให้สลบก่อน โดยการแช่ในน้้าที่ผสมน้้ามันการพลู

การขนส่งลูกปลาโดยใช้ผ้าใบ

ถังใส่ลูกปลาส้าหรับเตรียมขนย้ายลงกระชัง

เมื่อขนส่งถึงบริเวณกระชังจึงตักปลาจากรถขนส่งใส่ถังพลาสติกที่เตรียมไว้ส้าหรับขนย้าย จากนั้นน้าปลาเทลง
ตะแกรงไนลอนเพื่อคัดขนาดในกระชัง วิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการขนย้ายลูกปลา โดยลูกปลาจะมีความบอบซ้้า

น้อยมาก และการคัดปลาที่มีขนาดเท่ากันลงเลี้ยงในแต่ละกระชัง ท้าให้สามารถจัดการการเลี้ยงและการให้อาหารได้อย่าง
สะดวกอีกด้วย

การย้ายลูกปลาจากถังใส่ตระแกรงเพื่อคัดขนาด

การคัดขนาดลูกปลาลงกระชัง

ปล่อยลูกปลาขนาด 50 กรัม จ้านวน 2,000 ตัว ในกระชังขนาด 3x6.5x3 เมตร ลูกพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ มีความทนต่อโรค
สูงกว่าขนาดเล็ก การปล่อยลูกพันธุ์ควรเลือกปล่อยในกระชังที่อยู่บริเวณรอบนอกซึ่งโดยปกติน้ามีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากเป็น
บริเวณที่มีความลึกมากกว่าและมีการไหลผ่านของน้้าดีกว่า คุณภาพน้้าที่ดีช่วยให้ลูกปลามีความแข็งแรงและเสี่ยงต่อการเกิด
โรคน้อยกว่า
3.3 การเลี้ยง

ในการเลี้ยงควรจัดกระชังปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้แถวเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดการ โดยปลาที่มีขนาดเล็ก
สุดจะไว้ด้านนอก ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
จัดท้าแผนผังฟาร์มเพื่อสะดวกในการจัดการและมีการจดบันทึกจ้านวนการตายของแต่ละกระชัง เพื่อทราบถึง
ผลผลิตคร่าวๆ และใช้ในการปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหาร
ติดตั้งเครื่องตีน้าหรือเครื่องสเปรย์น้า ส้าหรับการเลี้ยงที่มีการวางกระชังอย่างหนาแน่น ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มการ
ไหลเวียนของน้้าในกระชัง เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลาย การติดตามวัดคุณภาพน้้าโดยเฉพาะออกซิเจนละลายจะช่วย
ให้มีการใช้เครื่องตีน้าหรือสเปรย์น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หรือหากไม่มี

เครื่องมือวัดหรือวิเคราะห์ออกซิเจน

ละลายก็อาจใช้การสังเกตอาการลอยหัวของปลา ประกอบกับการสังเกตสภาพอากาศ โดยปริมาณออกซิเจนละลายมักจะลด
ต่้าลงหากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดน้อยติดต่อกันมากกว่า 2 วันขึ้นไป
 การให้อาหาร ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันขึ้นกับขนาดปลา ดังนี้

ปลาขนาด 50-150 กรัม

ให้ 7% ของน้้าหนักตัว

ปลาขนาด 150-250 กรัม

ให้ 5% ของน้้าหนักตัว

ปลาขนาด 250 กรัม ขึ้นไป ให้ 3.5% ของน้้าหนักตัว

สุ่มชั่งน้้าหนักปลาทุกๆ 15 วัน เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารให้ตรงต่อความต้องการในแต่ละช่วง และค้านวณค่า
FCR

ปริมาณโปรตีนในอาหารที่ปลาแต่ละขนาดควรได้รับเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี
ปลาขนาด 30-100 กรัม

โปรตีน 32%

ปลาขนาด 100 กรัม-จับขาย โปรตีน 30%
หากเป็นเกษตรกรรายเล็กที่มีจ้านวนกระชังไม่มาก การให้อาหารโดยการสาดในแต่ละมื้อเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันโดย
ปกติทั่วไป แต่หากเป็นเกษตรกรผู้เลี้ย งกระชังรายใหญ่ การให้อาหารโดยใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติจะช่วยประหยัดแรงงาน
อีกทั้งเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติจะช่วยให้ปลาทุกตัวได้รับอาหารอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงปลาด้วยเครื่องให้อาหาร
อัตโนมัติควรจะต้องมีการสังเกตการกินอาหารของปลาด้วยว่า เป็นไปอ ย่างปกติหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับการจัดการด้าน
อาหารและการเลี้ยงได้อย่างเหมาะสม

ภาพแสดงการให้อาหารโดยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
3.4 โรคและการป้องกันรักษา

ผลผลิตปลานิลในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ท้าให้เกษตรกรส่วนใหญ่เร่งเพิ่ม ก้าลังการผลิต
โดยการปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นมาก หากฟาร์มใดไม่มีวิธีการจัดการที่ดี จะท้าให้ปลาเกิดความเครียด เป็นสาเหตุให้เกิด
โรคได้ง่าย
โรคที่เกิดในปลานิล อาจเกิดจากสาเหตุจากการเลือกสถานที่ เช่น เลี้ยงในแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีปริมาณและ
คุณภาพน้้าที่ไม่เหมาะต่อการเลี้ยง หรือการจัดการการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีการเตรียมบ่อที่ดี อาหารและการให้อาหารที่
ไม่เหมาะสม การเลี้ยงปลาในกระชังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน เนื่องจากข้อจ้ากัดในการจัดการ
คุณภาพน้้า โรคที่เกิดกับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ได้แก่ แอโรโมแนส สเตรปโตคอคโคซิส ตัวด่าง ปรสิต (Microsporidia, เห็บปลา
หมัดปลา เห็บระฆัง ปลิงใส หนอนสมอ) เชื้อรา (ปุยฝ้าย) เลือดออกตามเกล็ด เหงือกบวม ตาโปน ครีบกุด หางขาด แบคทีเรีย
ข้อแนะนาการป้องกันการเกิดโรค
-

-

ระวังไม่ให้ปลาเกิดความเครียด โดยการดูแลสภาพแวดล้อ มให้เหมาะสม ไม่ควรปล่อยปลาหนาแน่น
จนเกินไป ให้อาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม
เมื่อน้าปลาใหม่เข้ามาในฟาร์ม ควรแช่ฟอร์มาลินความเข้มข้น 25-30 ส่วนในล้านส่วน เพื่อก้าจัดปรสิต
ที่อาจติดมากับตัวปลา
เมื่อมีการขนส่งปลา ควรแช่เกลือในอัตรา 0.1-0.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเครียดปลา
การควบคุมโรคแบคทีเรีย ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิดนั้นได้ ซึ่งควรน้าปลาที่ป่วย
มาตรวจวินิจฉัยโรคก่อนใช้ยา ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง ควรเลือกใช้ยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มี
ฉลากแนะน้าการใช้ และปริมาณการใช้ให้ถูกต้อง
ถ้าพบว่าปลานิลเป็นโรคตัวด่างกลังการล้าเลียงขนส่ง ให้ใช้ด่างทับทิม 1-3 ส่วนในล้านส่วน แช่นาน 24
ชั่วโมง ส่วนการป้องกันให้ใช้ยาเหลือง (Acriflavin) เข้มข้น 0.4 ส่วนในล้านส่วน นาน 30 นาที ก่อนปล่อย
ลงเลี้ยง

ข้อแนะนาการป้องกันและรักษาโรค (ภูมิปัญญาปราชญ์)
ผสมออกซี่เตตร้าซัยคลินกับอาหารให้ปลากินเป็นเวลา 7-10 วัน เพื่อป้องกันปลาเป็นโรค
3.5 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ผลผลิตจะมากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้้า การจัดการการเลี้ยง อัตรารอด
และโรค ฯ นอกจากนี้การผลิตยังต้องค้านึงถึงคุณภาพของสินค้าที่ส่งถึ งผู้บริโภค จะต้องมีคุณภาพดี ปลอดภัยในการบริโภค
ไม่มีเชื้อโรคหรือสารตกค้าง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ใช้น้ามันกานพลู ในการสลบปลาในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อรักษาสภาพของตัวปลาในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการ
เก็บเกี่ยว การใช้น้ามันกานพลูจะช่วยให้ปลามีสภาพบอบช้้าน้อย เนื่องจากลดการเคลื่อนไหวของปลาในระหว่างการเก็บเกี่ยว
และยังท้าให้ปลาที่ไม่ได้ขนาดตามความต้องการของตลาด ถูกคัดแยกไปเลี้ยงต่อได้โดยไม่มีปัญหาการกินอาหารที่เกิดจาก
ความเครียดหลังจากการเก็บเกี่ยว
ใช้ผ้าใบคลุมรองใต้กระชัง ใช้น้ามันกานพลู 50 มิลลิลิตรต่อกระชัง (ปลา 2ตัน) สลบปลา เป็นเวลาประมาณ 10
นาที จากนั้นน้าไม้พาดบริเวณกลางกระชังเป็นรูปกากบาท เพื่อใช้ในการคัดปลา ท้าให้ไม่ต้องลากปลามารวมกันลดการบอบ
ช้้าของปลา คัดขนาดปลาใส่ตะกร้า ภายในตะกร้าจะมีถุงอวนสามารถรูดปิดปากถุงได้ ยกขึ้นรถขนส่งที่บรรจุถังออกซิเจน

การคัดขนาดปลา

ปลาขนาดที่ตลาดต้องการ

การขนย้ายปลาขึ้นจากกระชัง

เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

ลักษณะภายในของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

ถังใส่ปลาบรรจุออกซิเจน

ลักษณะภายนอกของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

บริเวณปลายท่อที่อาหารลอดผ่าน

4. ปัญหาการเพาะเลี้ยงปลานิล
ปัญหาที่พบจากการรายงานของปราชญ์ปลานิลมีมากมาย ทั้งที่มีข้อแนะน้าการแก้ไขแล้ว และที่ยัง
ต้องการค้าแนะน้าการแก้ไขปัญหาจากผู้รู้หรือจากการศึกษาเพิ่มเติม ปัญหาต่างๆ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้
คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า สภาวะอากาศแปรปรวน โรคปลา เทคนิค และอื่นๆ ดังที่จ้าแนกไว้ใน
ตาราง ซึ่งได้แบ่งปัญหาที่พบตามความเชี่ยวชาญของปราชญ์ ได้แก่ ปัญหาที่พบจากการเพาะพันธุ์และอนุบาล
ปลานิล จากการเลี้ยงปลานิลในบ่อ และจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ปัญหาที่พบว่าเป็นประเด็นร่วม พบทั้งในการเพาะพันธุ์และอนุบาล ก ารเลี้ยงในบ่อ และการเลี้ยงใน
กระชังได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับทรัยพากรน้้า สภาวะอากาศแปรปรวน และโรค
ปัญหาทรัพยากรน้้า ทั้งประเด็นด้านปริมาณและคุณภาพนั้น เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งฟาร์ม ว่าตั้งอยู่
ใกล้แหล่งน้้าเพียงประเภทใด อยู่บริเวณต้นน้้า กลางน้้า หรือปลายน้้า และบริ

เวณแหล่งน้้านั้นอยู่ใกล้ชุมชน

โรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งเกษตรกรรม ที่อาจเป็นแหล่งก้าเนิดของมลพิษ ท้าให้การเพาะเลี้ยงปลานิลเกิด
ปัญหา อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้้าส้าหรับการเพาะพันธุ์และอนุบาล รวมทั้งการเลี้ยงในบ่อมีน้อยกว่า
การเลี้ยงในกระชัง เนื่องจากทั้งกา รเพาะพันธุ์และการเลี้ยงในบ่อ จะมีการใช้น้าในระบบปิด และสร้างบ่อพักน้้า
เก็บน้้าไว้ใช้ในยามจ้าเป็น แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเลี้ยงในกระชังที่ต้องอาศัยน้้าธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในรอบปี และตามสภาพแวดล้อมที่แหล่งน้้านั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีทั้งปัญหาน้้าแล้งและน้้าท่วม ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรใน
รอบปี
สภาวะอากาศแปรปรวน มีความชัดเจนขึ้นในระยะ 2-3 ปีมานี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการเพาะพันธุ์และ
การเลี้ยงปลานิลอย่างเห็นได้ชัด อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต ล้วนแต่มีผลกระทบ
ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลทั้งสิ้น ปราชญ์ ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศแปรปรวนนี้
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังที่ปรากฏในตาราง
โรคปลานิล มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว คือ น้้า และสภาวะอากาศ นอกจากนี้
ส่วนส้าคัญที่จะท้าให้เกิดโรคหรือไม่เกิดโรคคือ การบริหารจัดการ พัน ธุกรรมปลานิลก็เป็นอีกประเด็นที่มีการ
ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ปลานิลในปัจจุบันมีความต้านทานโรคต่้าลง อาจจะมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงพันธุกรรม
ที่มุ้งเน้นแต่ให้ปลาโตเร็วเพียงอย่างเดียวหรือไม่ การพัฒนาสายพันธุ์ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต อาจเป็นสาเหตุท้า
ให้ความต้านทานโรคลดต่้าลงก็เป็นได้ ดังนั้นจึงมีความต้องการให้มีการพัฒนาปลานิลสายพันธุ์ที่ต้านทานโรค
มากขึ้น ปัญหาที่พบจ้าแนกตามความเชี่ยวชาญของปราชญ์ 3 ด้านดังนี้

4.1 การเพาะพันธุ์ปลานิล

ปัญหา
 น้า
- น้้าแล้งและคุณภาพน้้า

การแก้ไข
- ใช้ระบบหมุนเวียนน้้าภายในฟาร์ม
พักน้้า

และสร้างบ่อ

- ปัญหาอุทกภัย
 สภาวะอากาศแปรปรวน
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ลูก - พลางแสงเพื่อลดอุณหภูมิของน้้า โดยอาจใช้ตาข่าย
พรางแสง หรือท้าหลังคาคลุมกระชังส้าหรับการ
ปลานิลที่อนุบาลในกระชังลดการกินอาหารลง
อนุบาลลูกปลานิล
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปในช่วงฤดูร้อนและอุณหภูมิ - ท้าหลังคาคลุมกระชังส้าหรับบ่อพ่อ-แม่พันธุ์ และ
บ่อเพาะพันธุ์ ส่วนในฤดูหนาวจะยืดระยะเวลาใน
ต่้าช่วงฤดูหนาวท้าให้ผลผลิตลูกปลาลดลง
การเก็บไข่
- คุณภาพและปริมาณไข่ไม่ดีในหน้าหนาว
- อุณหภูมิต่้า ท้าให้การฟัก ไข่ใช้เวลานานกว่าปกติ - ต้มน้้าและปรับอุณหภูมิน้าให้พอเหมาะ
 โรคปลา
- ใช้เกลือ 1 ช้อนชาต่อน้้า 1 ลิตร หรือ ออกซี่เตตรา
- เชื้อรา อาก ารปลาไม่กินอาหาร เป็นแผลที่
ผิวหนัง ปลายครีบขาว ปลาลอยที่ผิวน้้า
พบ ไซคลิน 5 มิลลิกรัมต่อน้้า 1 ลิตร แช่ในระหว่างการ
ขนย้าย
ตลอดทั้งปีช่วงเปลี่ยนฤดู หรือ ช่วงการขนย้ายลูก
- ใช้ออกซี่เตตราไซคลิน 3-4 กรัมต่ออาหาร 1
ปลา
กิโลกรัม ผสมอาหารให้ปลากิน
 เทคนิค
- อนุบาลในบ่อคอนกรีต ให้อาหารผสมฮอร์โมนกิน
- แปลงเพศได้ไม่สมบูรณ์ 100%
อย่างพอเพียง เพื่อลดการกินน้้าเขียวของลูกปลา
หมายเหตุ การอนุบาลในบ่อดินก็สามารถแปลงเพศ
100% ได้หากลูกปลาได้รับฮอร์โมนอย่างเพียงพอ
- หมั่นมาดูแลท้าความสะอาดโดยใช้แปรงขนาดเล็ก
- การอุดตันช่องทางน้้าออกของถาดเพาะฟักไข่
ท้าความสะอาดบริเวณทางน้้าออกอย่างสม่้าเสมอ
ปลานิล
ทั้งกลางวันและกลางคืน

- การอุดตันของตาข่ายกระชังพ่อแม่ปลา
ถ่ายเทน้้าไม่ดี

- ควรเจาะรูน้าออกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มรูน้า
ออกขึ้นอีกหนึ่งแถว เพื่อป้องกันการไหลล้นของน้้า
ในถาดฟักจากการอุดตัน
ท้าให้ - ใช้กระชังที่มีพื้นและผนังด้านข้างเพียงด้านเดียวที่
ท้าด้วยเนื้ออวนตาถี่ เพื่อใ ช้เป็นที่ให้แม่ปลาวางไข่

และรวบรวมไข่จากแม่ปลา ส่วนผนังข้างด้านยาว
2 ด้านและด้านกว้างอีก 1 ด้าน จะใช้เนื้ออวนไน
ล่อนขนาดตา 1 นิ้ว เป็นวิธีการที่ใช้แก้ไขปัญหาการ
อุดตันของตาข่ายตาถี่ ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนน้้า
ภายในและภายนอกกระชังได้ดี นอกจากนี้ การใช้
กระชังลักษณะดังกล่าว ยังสามารถลดการใช้
แรงงานในการท้าความสะอาดกระชังได้อีกด้วย
 อื่นๆ

- ขาดแคลนแรงงาน
- ปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะอาหาร มีราคาแพง

4.2 การเลี้ยงปลานิลในบ่อ

- รับคนงานเข้าท้างานโดยไม่เลือกสัญชาติ ทั้งคน
ไทยและคนต่างด้าว เช่น พม่า ลาว เป็นต้น

ปัญหา
 น้า
- ปริมาณของน้้ามีไม่เพียงพอในหน้าแล้ง

การแก้ไข
- มีบ่อพักน้้า ใช้น้าหมุนเวียนภายในฟาร์ม ไม่ทิ้งน้้าออก
นอกฟาร์ม
-

- ปัญหาน้้าขุ่นในฤดูฝน
- ปัญหาอุทกภัย
 สภาวะอากาศแปรปรวน
- การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ เช่นร้อนจัดหรือ - ลดหรือหยุดให้อาหาร
- รักษาระดับ pH น้้าไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากในรอบวัน
ฝนตกทั้งวัน ท้าให้ปลาเครียด
ไม่กินอาหาร
- มีบ่อพักน้้าส้าหรับเปลี่ยนถ่ายน้้า
- ปลาตายช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
- อากาศหนาว ปลานิลแปลงเพศที่อยู่ในถาดฟักไข่
และในกระชัง ติดเชื้อรา
 โรคปลา
- ในช่วงฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูฝนของทุกปีจะมีการ - ใส่จลุ ินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลานิล 7-10 วันต่อครั้ง
- ติดเครือ
่ งให้อากาศทุกเช้า กลางวันเพื่อเพิ่มออกซิเจน
ระบาดของเชื้อแบคทีเรีย ท้าให้ปลาตาย
ในน้้าและท้าให้อุณหภูมิน้าไม่แบ่งชั้น
 อื่นๆ
- ปล่อยตะเพียน ยี่สก จีน ให้กินไข่ปลานิล
- ลูกปลานิลแปลงเพศไม่ 100% ออกลูก
ท้าให้ปลาหนาแน่น เลี้ยงไม่โต
- ปัญหาการใช้ยาในการเกษตรของพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดและราคาไม่แน่นอน (ราชบุรี)
- ผลผลิตไม่พอจ้าหน่าย (สกลนคร)
- ขาดแคลนลูกพันธุ์ ผลผลิตไม่ทันต่อ
ต้องการ
- ขาดแคลนปุ๋ยคอก ราคาแพง
- อาหารราคาแพง

-

สังเกตพฤติกรรมการใช้ยาของเกษตรกรเหล่านั้น หาก
มีการใช้ยากับการเกษตรก็จะรอประมาณ 2 อาทิตย์
ค่อยสูบน้้าเข้าฟาร์ม

- ซื้อปลามาจากแหล่งอื่นๆ
ความ

4.3 การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ปัญหา

การแก้ไข

 น้า

- ภัยธรรมชาติ น้้าท่วมและน้้าแล้ง
- ตะกอนดินที่เพิ่มขึ้นในหน้าฝนอุดตันซี่เหงือก
- ช่วงน้้าหลาก เศษไม้ ขยะต่างๆ สร้างความ
เสียหายให้กับกระชัง

- ใช้ไม้ไผ่ยาว 1-2 ท่อน วางขวางกั้นเหนือกระชัง เพื่อ
ป้องกันเศษไม้ เศษถุงขยะต่างๆที่มากับกระแสน้้า
ไม่ให้กระทบกับกระชัง ท้าให้กระชังเสียหาย
- ลดปริมาณปลาให้น้อยลง เพื่อป้องกันการสูญเสีย
หรือทยอยจับจ้าหน่ายก่อนถึงฤดูน้าหลาก และวางแผน
การเลี้ยงให้เหมาะสมกับฤดูกาล
- ลดปริมาณอาหารให้น้อยลง เพราะปลาไม่ค่อยกิน
อาหาร โดยทยอยให้ทีละนิดและคอยสังเกตการกิน
อาหารของปลาถ้าปลากินหมดค่อยเพิ่มอาห ารตาม
สมควร ไม่ให้ครั้งละมากๆ ทีเดียว เพราะอาหารจะ
เหลือและตกค้างลงในก้นกระชังเป็นสาเหตุท้าให้ปลา
เครียด ในการให้อาหารจะให้ช่วงสายๆ ที่มีแสงแดด
ออกเพราะปลาจะกินอาหารได้ดีขึ้น

 สภาวะอากาศแปรปรวน

- มีการจัดการระหว่างที่เลี้ยงให้ดี เช่น การท้าความ
สะอาดกระชัง ไม่ทิ้งปลาที่ตายลงในแม่ น้้า ในการวาง
กระชังจะต้องเว้นช่องว่างระหว่างกระชังให้น้าถ่ายเท
ได้สะดวกช่วยลดการสะสมของเสียบริเวณกระชังเลี้ยง
ปลา
- ปล่อยลูกปลาให้น้อยลงและปล่อยลูกปลาตัวใหญ่
กว่าเดิมเพื่อลดระยะเวลาในการเลี้ยงให้สั้นลงลดความ
เสี่ยง
- เคลื่อนย้ายกระชังจากที่ตั้งเดิมออกไป ท้าความ
 โรคปลา
- เห็บระฆัง และโปรโตซัว อิพิสไทลิส (Epistylis สะอาดกระชังโดยเฉพาะที่กั้นอาหารหลังจากให้
อาหารแล้วยกผ้ากั้นอาหารขึ้นมาตากแดด ในช่วง
sp) เกาะบริเวณเหงือก ครีบและล้าตัว ท้าให้
กลางคืนยกผ้ากั้นอาหารขึ้น เพื่อให้น้าไหลเวียนได้
สภาพร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่าย
สะดวก ลดปริมาณอาหารลง ตักปลาที่ตายหรือมี
อาการหนักออกจากกระชัง น้าปลาที่ตายแล้วไปฝังดิน
และใช้ยาปฏิชีวนะ powdex – 5000 ขนาด 120-200
มิลลิกรัม /น้้าหนักตัว 1 กก ให้ติดต่อกัน 7-10 วันๆละ
- ปลาตายในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ห รือ สภาพ
อากาศแปรปรวนท้าให้ปลาอ่อนแอ เกิดโรคได้
ง่าย

2 มื้อ และหมั่นสังเกตสุขภาพปลาสม่้าเสมอ
 เทคนิค

- ปลาแตกไซส์

- ปลาชะโดกัดกระชังขาดและกินปลา

- นกกินปลาเล็กที่อนุบาล
- ปลาขนาดเล็กในธรรมชาติเข้าไปแย่งอาหารปลา
ในกระชัง
 อื่นๆ
- ราคาอาหารเพิ่มขึ้นแต่ราคาสัตว์น้าลดลง
- ลูกพันธุ์อ่อนแอ ตาย จากการขนส่งระยะทางไกล
- ลูกพันธุ์ไม่พอ
- ลูกปลาราคาสูง
- ปลาล้นตลาด
- ปัญหาไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้ แม้จ ะเริ่มด้าเนินการเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2550 และมีการอนุญาตจาก
เจ้าของพื้นที่แล้วได้แก่ กรมป่าไม้ กรม
ชลประทาน และ องค์การบริหารส่วนต้าบล

- หว่านอาหารให้ทั่วถึงทั้งกระชัง และหมั่นสังเกต
สุขภาพปลา
- ซื้อปลาจากแหล่งที่มี FMD เชื่อถือได้ และไปรับซื้อ
ปลาด้วยตัวเอง เพื่อเข้าไปดูและตรวจสอบให้แน่ ใจ
- ด้วยตนเองว่า ปลาที่เราซื้อมีคุณภาพจริงๆ
- ซื้อปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาอนุบาลเอง
- ปล่อยปลานิลตัวใหญ่ลงในกระชังทุกกระชัง กระชัง
ละ 2 ตัว ซึ่งก็สามารถช่วยลดการถูกรบกวนจาก
ปลาธรรมชาติได้ และใช้ตาข่ายคลุมกระชังที่มีปลา
ขนาดเล็กเพื่อป้องกันนก ที่มากัดกินปลาใ นกระชัง
- จัดให้มีผู้เฝ้ากระชังเฝ้า หรือคลุมกระชังด้วยตาข่าย

- ผลิตอาหารเอง ใช้เป็นอาหารสมทบเพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการเลี้ยง

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับการเพาะเลี้ยงปลานิลที่พัฒนามาเป็นเวลาช้านาน คือ การพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล ภูมิปัญญาดังกล่าวอาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์ หรือองค์ความรู้ ที่เป็นการพัฒนาต่อยอดหรือเป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ของปราชญ์ จากการรวบรวม
องค์ความรู้ปราชญ์ปลานิล 50 คนทั่วประเทศ พบภูมิปัญญาที่เป็นประ โยชน์ สมควรน้าเสนอให้เป็นที่ปรากฏ
และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลได้รับทราบ เป็นข้อมูลส้าหรับการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจ
เป็นปัญหาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการคิดค้นหาวิธี อันเป็นการช่วยพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปลานิลทั้งระบบให้รุด หน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สมตามเจตนารมณ์ของการจัดท้าโครงการยกระดับ
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ปราชญ์เพื่อเผยแพร่ อย่างไรก็
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น้าเสนอนี้บางอย่างเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมจ้าเพาะกับพื้นที่ เช่น การใช้วัตถุ

ดิบใน

ท้องถิ่นเป็นอาหารสมทบเลี้ยงปลานิล หรือการใช้สมุนไพรต่างๆ ในการป้องกันรักษาโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่จะ
น้าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เผยแพร่นี้ไปปรับใช้ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของตนเองเป็นส้าคัญ ภูมิปัญญาที่น้าเสนอนี้ได้มี

การจัดให้เป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นตามความ

เชี่ยวชาญของปราชญ์ 3 ด้านได้แก่ ด้านการเพาะพันธุ์ปลานิล การเลี้ยงปลานิลในบ่อ และการเลี้ยงปลานิลใน
กระชัง ดังต่อไปนี้
5.1 การเพาะพันธุ์ปลานิล
5.1.1 ถังผสมอาหารแบบใช้มือหมุน (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครสวรรค์)
ส่วนประกอบ ใช้ถังพลาสติกขนาดความจุประมาณ 100 ลิตร มีที่คลุกเคล้าอาหารภายในตัวถัง
ประกอบด้วยแกนเหล็ก 3 แกน แต่ละแกนมีตะแกรงเหล็ก จ้านวน 3 อัน เอียงท้ามุม 45 องศา ตั้งอยู่ทางด้านล่าง
ของตัวถัง ซึ่งการใช้เหล็กเป็นที่คลุกเคล้าอาหาร เพราะเหล็กไม่ค่อยเป็นสนิม เนื่องจากฮอร์โมนแปลง เพศที่ผสม
กับอาหารที่ให้ลูกปลากินนั้น มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ โดยสารตัวนี้สามารถระเหยได้ง่าย ส่วนด้านนอก
ของถังผสมอาหารบริเวณด้านท้ายมีที่สวมถัง ซึ่งท้าด้วยเหล็ก เพื่อใช้ส้าหรับรองรับน้้าหนักของถัง และมีเหล็ก
ยื่นออกมา 2 ข้าง ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อใ ช้เป็นด้ามจับในขณะเคลื่อนย้าย ส่วนด้านล่างของถัง
ผสมอาหารประกอบด้วยขาตั้ง 4 ขา มีล้อเลื่อน 2 ขา อยู่ด้านหน้าของถัง เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายการผสมอาหาร
จะใช้มือหมุนเพื่อผสมอาหารให้เข้ากัน
ราคาเครื่องละประมาณ 3,000-4,000 บาท ใช้ผสมอาหารของพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งเป็ นอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่
ผสมกับวิตามิน แร่ธาตุและฮอร์โมนเร่งไข่ และอาหารกับฮอร์โมนแปลงเพศที่ใช้กับลูกปลา

เครื่องผสมอาหารบรรจุอาหารได้ครั้งละประมาณ 40 กิโลกรัม ผสมนานประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น
ผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงน้าไปให้ปลากิน
อายุการใช้งานของถังผสมอาหาร โดยเฉลี่ ยใช้ได้ประมาณ 10 ปี
ประโยชน์ คือ ช่วยในการคลุกเคล้าอาหารกับฮอร์โมนให้สามารถผสมกันได้อย่างทั่วถึง

ถังผสมอาหารแบบใช้มือ (ด้านข้าง)

ถังผสมอาหารแบบใช้มือ (ด้านหลัง)

ถังผสมอาหารแบบใช้มือ (ด้านใน)

5.1.2 กะละมังให้อาหารลูกปลา (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดกาฬสินธุ์ )

กะละมังให้อาหารลูกปลานิลและการจัดวาง

การให้อาหารปลานิลวัยอ่อน โดยการใช้ กะละมังเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทั้ง 4 ด้าน ให้จมน้้า
ประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นปักหลักด้วยไม้ใช้เชือกผูก เพื่อป้องกันการลอยออกจากขอบบ่อวางริมขอบบ่อ
ประมาณ 5-10 จุด แล้วใส่อาหารลงไป สังเกตการกินอาหารภายใน 20-30 นาที หากปลากินหมดแสดงว่าอาหาร
ไม่เพียงพอ ท้าการเพิ่มปริมาณการให้อีกเล็กน้อย ถ้าอาหารคงเหลือให้ลดปริมาณอาหาร
ประโยชน์ คือ ช่วยลดการสูญเสียอาหาร และยังลดการตกค้างของสารอินทรีย์ที่ก้นบ่อ
5.1.3 การผลิตอาหารเสริมสาหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
 การผลิตอาหารเสริมสาหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา)

ใช้ไข่ปลานิลที่เสียน้ามาหมักกับน้้าตาลทรายแดงและน้้า ในอัตราส่วน 1:1:1 หมักในแกลลอน ขนาด
12 ลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป จะได้ของเหลวมีลักษณะคล้ายน้้าสารอินทรีย์ มีกลิ่นเหม็น สีด้าอมน้้าตาล
วิธีการใช้โดยน้าไปผสมกับอาหารในอัตราส่วน น้้าอิน ทรีย์

1 ช้อนโต๊ะต่ออาหาร 5 กิโลกรัม

คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วน้าไปให้พ่อแม่พันธุ์ปลานิล วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ทุกวัน
ประโยชน์ คือ น้้าสารอินทรีย์จะกระตุ้นให้แม่ปลานิลมีความสมบูรณ์ และออกไข่เร็วขึ้น
 การทาน้าหมักมะขามป้อม และมะขามเปียกในการผสมอาหาร (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเชียงราย)

น้าหมักมะขามป้อม
มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง หาง่ายในท้องถิ่นและยังมีราคาถูก เมื่อน้ามาหมักแล้วน้าไปผสม
อาหารให้พ่อแม่พันธุ์กิน จะท้าให้พ่อแม่พันธุ์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค มีปริมาณไข่มาก จากการสังเกตของ
ปราชญ์ ปลานิลด้า มีปริมาณไข่ประมาณ 2,300 ฟองต่อแม่ต่อรอบ
ประโยชน์ คือ ไข่ปลาจะไม่เสียมาก ลูกที่ได้มีอัตราการรอดสูง และแข็งแรง นอกจากนี้ในมะขามป้อม
ยังมีสารแทนนิน มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอีกด้วย
ขั้นตอนการหมัก

1.
2.
3.
4.

น้ามะขามป้อมจ้านวน 10 กิโลกรัม มาล้างให้สะอาด แล้วใส่ลง ในถังหมัก
เติมน้้าเปล่า 12 ลิตร
ใส่น้าตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม
คนจนน้้าตาลละลายหมด ปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ 3-6 เดือน จึงน้ามาใช้ได้

วิธีการใช้
1. น้าน้้าหมักที่ได้ปริมาณ 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 1 ลิตร คนให้เข้ากัน
2. น้าไปคลุกเคล้ากับอาหาร 10 กิโลกรัม ผึ่งลมให้แห้งแล้วผสมให้ป ลากินทุกมื้อ

น้้าหมักมะขามป้อม

ถังน้้าหมักมะขามป้อม

น้าหมักมะขามเปียก
มะขามเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง มีสรรพคุณเป็นยาระบาย เมื่อน้ามาผสมให้ปลากินจะท้าให้ปลามี
ระบบขัยถ่ายที่ดี เจริญอาหาร มีสุขภาพแข็งแรง
ขั้นตอนและวิธีการใช้
1.

น้ามะขามสุกที่แกะเอาเปลือก และเมล็ดออกแล้ว (มะขามเปียก) จ้านวน 200 กรัม
น้ามาขย้ากับน้้าเปล่า 1 ลิตร

2.

เมื่อได้น้ามะขามเปียกแล้วน้าไปผสมกับอาหาร 10 กิโลกรัม น้าไปผึ่งลมให้แห้ง แล้ว

จึงน้าไปให้ปลากิน
ประโยชน์ คือ จะท้าให้ปลากินจะท้าให้ปลามีระบบขัยถ่ายที่ ดี เจริญอาหาร มีสุขภาพแข็งแรง
หมายเหตุ : อาจใช้ทั้ง 2 ชนิดผสมกันในอัตราเดิม ในน้้า 1 ลิตร ผสมอาหาร 10 กิโลกรัม
5.1.4 การเพิ่มอุณหภูมิน้าในระบบฟักไข่ โดยเครื่องต้มน้าที่ใช้น้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
(ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเชียงราย)

การฟักไข่ในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ จะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 10-22 องศาเซลเซียส ซึ่งมี
ผลต่อการฟักไข่ของปลานิลท้าให้มีอัตราฟักต่้า ดังนั้นทางปราชญ์ปลานิลจึงหาวิธีการท้าให้ไข่ปลานิลมีอัตราฟัก
มากขึ้น โดยควบคุมอุณหภูมิ โรงเพาะฟักมีการปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันลม และรักษาอุณหภูมิของห้องให้ อยู่ที่
30 องศาเซลเซียส และน้าน้้าในระบบฟักที่ผ่านการกรองแล้วมาเข้าเครื่องต้มน้้าที่ใช้น้ามันเครื่องเป็นเชื้อเพลิง
โดยมีหลักการท้างาน คือ ให้น้ามันเครื่องหยดลงในเตาที่มีกาบมะพร้าวเป็นตัวเผาไหม้ ทีละหยดแล้วใช้เครื่อง
เป่าลมเป่าเข้าไปในเตาเผา เมื่อมีลมมากจะท้าให้ น้้ามันเครื่องติดไฟได้ง่ายและให้ความร้อนสูง ลมร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้จะไปผ่านท่อเหล็กที่ขดเป็นรูปตัว s และมีน้าจากระบบฟักไหลเวียนอยู่ภายใน ท้าให้อุณหภูมิของน้้า
สูงขึ้น และส่งผ่านน้้าที่ได้เข้าบ่อพักน้้าของระบบฟักต่อไป ซึ่งอุณหภูมิของน้้าที่ได้จะให้อยู่ที่

27-28 องศา

เซลเซียส
ประโยชน์ของเครื่องต้มน้้า คือ ช่วยเพิ่มอุณหภูมิน้าให้ระบบฟักไข่ สามารถท้าให้อัตราการฟักไข่ของ
ลูกปลานิลเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว

เครื่องต้มน้้าใช้ในการฟักไข่ช่วงฤดูหนาว

5.1.5 การลดอุณหภูมิ โดยสแลนพรางแสง (ปราชญ์ปลานิลจังหวั ดเชียงใหม่ และพิษณุโลก)

การใช้สแลนสีด้าคลุมบ่อ (จ.เชียงใหม่ )

การใช้สแลนสีด้าคลุมบ่อ (จ.พิษณุโลก)

5.1.6 ด้านการใช้จุลินทรีย์ และฮอร์โมน
 จุลินทรีย์หน่อกล้วย (สูตรหัวเชื้อ ) (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอยุธยา)
ส่วนผสม
1. หน่อกล้วยใบธง สูงประมาณ 1 เมตร ทั้งเหง้า ต้น (ใช้ทั้งใบและดินที่ติดมาด้วย) จ้านวน
10 กิโลกรัม
2. กากน้้าตาล (หรือน้้าตาลทรายแดงฯลฯ) จ้านวน 10 กิโลกรัม
วิธีการเตรียม
- น้าหน่อกล้วยมาหั่น สับ ต้า จากนั้นน้าไปใส่ในถังหมักแล้ว คลุกเคล้าให้เข้ากันด้วย
กากน้้าตาลโดยไม่ต้องใส่น้า
- หมักไว้เป็นเวลา 1 เดือน หมั่นคนทุกอาทิตย์ เมื่อครบ 1 เดือน จึงคั้นน้้าที่ได้จากการหมักหน่อ
กล้วยออกมาใส่ถังหรือขวด แล้วปิดฝาให้สนิท
วิธีใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย (สูตรหัวเชื้อ)
- จุลินทรีย์ 1 ลิตร + น้้า 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบ่อหลังจากสูบน้้า ออกจากบ่อจนแห้ง
ประโยชน์
- ใช้ปรับปรุงดินบ้ารุงดิน ปรับสภาพน้้า ป้องกัน และก้าจัดศัตรูพืช เร่งการเจริญเติบโตของพืช
- ใช้ก้าจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ ย่อยสลายอินทรีย์วัต ถุ และฟางในนาข้าว โดยไม่เกิดก๊า ซ
มีเทน
 ฮอร์โมนผลไม้ (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอยุธยา)

ส่วนผสม กล้วยน้้าว้าสุก ฟักทองแก่จัด มะละกอสุก สับปะรด อย่างละ
10 มิลลิลิตรกากน้้าตาล 10 มิลลิลิตร และน้้าสะอาด 9 ลิตร

1 กิโลกรัม น้้าหมักพืช

วิธีการเตรียมสับกล้วย ฟักทอง มะละกอ และสับปะรด ให้ละเอียด
(ส่วนแรก) น้าน้้าหมักพืช
กากน้้าตาล และน้้าสะอา ดให้เข้ากัน (ส่วนที่สอง) จากนั้นน้าส่วนผสมทั้งสองส่วนมาคลุกเคล้า ให้เข้ากันแล้ว
บรรจุลงในถังหมักโดยหมักไว้ในถังพลาสติกปิดฝานาน 15-20 วัน
ประโยชน์ น้าส่วนที่เป็นน้้าจากการหมัก (ในถังพลาสติก ) ผสมกับอาหารในอัตราส่วน 10 มิลลิลิตร
ต่ออาหาร 2 กิโลกรัม จะช่วยให้ลูกปลามีระบบการย่อยอาหารดีขึ้น และเร่งเจริญเติบโตให้ดีขึ้นดี
5.2 การเลี้ยงปลานิลในบ่อ
5.2.1 เครื่องผลิตอาหารเม็ดสาเร็จรูป (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสุโขทัย )

เครื่องผลิตอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ปราชญ์จังหวัดสุโขทัยผลิต

หลักการ เป็นระบบเอ็กซ์ ทรูเดอร์ ซึ่งเป็นร ะบบส่วนบน เป็นส่วนของการผสมอาหารและน้้า ระบบ
ส่วนกลาง เป็นที่ส่งปล่อยอาหาร ภายในเป็นเกลียว ช่วยให้อาหารผสมผสานกัน อาหารที่ผ่านความร้อนจะท้าให้
อาหารนั้นสุก และเมื่ออาหารถูกดันออกมาจะผ่านกระบวนการดูดความชื้นออกไป อาหารที่ได้นั้นจะแห้ง และ
สามารถลอยน้้าได้
เครื่องอัดเม็ดอาหารใช้มอเตอร์ขนาด 40 แรง ก้าลังการผลิต 300-500 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง สามารถอัด
อาหารส้าเร็จรูปในรูปแบบเส้น และรูปแบบเม็ดส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้าได้

ประโยชน์ ปัจจัยการผลิตปลอดภัยจากการปนเปื้อนของยา และสารต่างๆ
เพราะการผลิตนั้นเรา
สามารถควบคุมส่วนผสมได้เอง โรงงานผลิตเครื่องอัดอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ในการผลิตอาหารใช้ในฟาร์ม
ทั้งหมด ส้าหรับเลี้ยงปลา สุกร และ ไก่ไข่ ซึ่งอาหารจะแยกตามสูตรอาหารของสัตว์แต่ละชนิดให้ได้คุณค่าทาง
อาหารต่างๆ ได้พลังงานตามที่ต้องการ และช่วยให้มีการเจริญเติบโตที่ดี
5.2.2 การให้อาหารแบบแขวนใส่สวิง (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดชลบุรี )

การแขวนสวิงให้อาหาร

วัสดุอุปกรณ์
1. สวิงใส่อาหาร
2. เสาส้าหรับใช้แขวนสวิง
วิธีการให้อาหาร
น้าอาหารใส่ลงในสวิงแขวนไว้บริเวณขอบบ่อ ต่้ากว่าบริเวณผิวน้้าเล็กน้อย วิธีนี้เป็นวิธีให้
อาหารที่ง่าย และยังสามารถควบคุมอาหารโดยไม่ให้มากเกิน เ พราะอาจจะท้าให้น้าเน่าเสีย
และลูกปลาอาจจะตายได้
ประโยชน์ เป็นการลดการสู ญเสียอาหาร และยังสามารถทราบปริมาณอาหารที่ปลากินไปได้แน่นอน
5.2.3 การใช้ฝุ่นข้าวเลี้ยงปลานิล (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเพชรบุรี )
ปราชญ์ปลานิลมีวิธีการลดต้นทุนในการผลิตด้านอาหาร โดยจะใช้ฝุ่นข้าวที่ซื้
อมาจากโรงสีข้าว
กระสอบละ 10 บาท มาแขวนไว้ในบ่อเป็นจุด 5 จุดๆ ละกระสอบ เพื่อให้ปลานิลมากินบริเวณที่แขวนกระสอบ
โดยแขวนกระสอบไว้กับกิ่งของต้นไม้บริเวณขอบบ่อ จนกว่าฝุ่นข้าวในกระสอบจะหมดแล้วจึงท้าการเปลี่ยน
กระสอบใหม่

ประโยชน์ ลักษณะของฝุ่นข้าวจะคล้ายกับร้าหยาบ แต่ ต่างจากร้าหยาบ คือ มีฝุ่นละออง จากเปลือก
ข้าวมากกว่า และมีปริมาณของปลายข้าวน้อยกว่า การให้อาหารโดยวิธีนี้ปราชญ์ปลานิลมีความเห็นว่าสามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก
ลักษณะการให้อาหารโดยการแขวนกระสอบเป็นจุด ๆ

อาหารที่ให้ปลานิล

ร้าละเอียด

ร้าดอกหญ้า

ร้าหยาบ

ฝุ่นข้าว

เปรียบเทียบลักษณะอาหารชนิดต่างๆ ที่ใช้เลี้ยงปลานิล

5.3

การเลี้ยงปลาในกระชัง

5.3.1 เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดกาญจนบุรี)

เครื่องให้อาหารอัตโนมัติขณะใช้งาน

ลักษณะภายในของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

วัสดุอุปกรณ์

ลักษณะภายนอกของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

บริเวณปลายท่อที่อาหารลอดผ่าน

1. ตัวถังพลาสติกใช้ส้าหรับบรรจุอาหาร
2. ส่วนท่อจะเป็นส่ว นที่ใช้ส้าหรับการปล่อยอาหาร
หลักการท้างาน อาหารจะถูกปล่อยออกทางรูด้านข้างของส่วนท่อเมื่อมีการตอดอาหารของปลา อาหา
จากตัวถังพลาสติกก็จะค่อยๆ เลื่อนลงไปตามส่วนท่อเรื่อยๆ เมื่อมีการกินอาหารของปลา
ประโยชน์ เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานคน และเป็นการป้องกันการสูญเสี ยอาหารซึ่งบางครั้ง
อาจจะกระจายออกนอกกระชัง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองอาหาร
5.3.2 การผลิตขี้โป๊ะ (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสตูล )
ขี้โป๊ะ หมายถึง กากหรือเศษเหลือที่เหลือจากขบวนการแปรรูปปลากระตักตากแห้ง โดยวิธีการต้ม
ปลากระตัก กากปลาที่ได้น้าขึ้นตากแดดในแผง ตากให้แห้ง แล้วเก็บ ขี้โป๊ะบรรจุในกระสอบ รอจ้าหน่าย ด้วย
ลักษณะที่มีกลิ่นคาวคล้ายปลาป่น ปราชญ์จึงน้ามาทดลองเลี้ยงปลากะพงและป ลานิล พบว่าปลานิลที่กิน ขี้โป๊ะ
โตดี อ้วน เนื้อมีรสหวาน กินอร่อย โดยทดลองเลี้ยงปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลแดง และเมื่อน้าไปวิเคราะห์
คุณค่าทางอาหาร โดยกรมประมง : พบว่าขี้โป๊ะมี โปรตีนเท่ากับ 26.65% ไขมันเท่ากับ 2.70% เยื่อใยเท่ากับ
0.55 % เถ้าเท่ากับ 42.01% แคลเซียมเท่ากับ 1.85% ฟอสฟอรัสเท่ากับ 1.84% และความชื้นเท่ากับ 29.09%
การใช้ประโยชน์ ชาวสวนนิยมน้าไปใส่ในสวนปาล์มน้้ามัน สวนยางพารา สวนม

ะพร้าว และสว น

ผลไม้อื่น
ราคาจ้าหน่าย ขี้โป๊ะแห้งบรรจุกระสอบละ 15 กิโลกรัม กระสอบละ 120 บาท (ราคากิโลกรัมละ 8
บาท) ราคาขึ้นลงตามปริมาณปลากระตักที่น้าเข้ามาต้ม

ปลากระตักสด

การต้มปลากะตักกับเกลือ ตักเศษ ขี้ปลา และหัวปลาที่ลอยออกใส่ในตระแกรง

เศษขี้ปลา หัวปลาที่ได้จากการต้ม น้าไปผึ่งแดดให้แห้ง บรรจุถุง

ขี้โป๊ะที่ตากแห้งแล้ว

5.3.3 กะละมังให้อาหารลูกปลา (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปทุมธานี)

กะละมังที่ใช้ให้อาหารผงในบ่อลูกปลา

ลักษณะการวางกะละมังในบ่อ

วัสดุอุปกรณ์ กะละมังที่เจาะรูด้านข้าง 4 ช่อง แต่ละช่องกว้าง 15 เซนติเมเมตร ยาว 10 เซนติเมตร
วิธีการใช้ น้ากะละมังไปวางไว้รอบๆ บ่อ เพราะถ้าให้อาหารโดยการหว่านให้ทั่วบ่อ
ประโยชน์ ลดการสูญเสียอาหาร และลดการตกค้างของอาหารที่พื้นก้นบ่อ ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหา
ตามมา

5.3.4 การใช้น้ามันกานพลู (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปทุมธานี และกาญจนบุรี)

การใช้สมุนไพรช่วยในการขนย้ายปลาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ
1. น้้ามันกานพลู (Clove Oil) ผสมกับน้้าแข็ง ข้อเสียถ้าใช้มากจะท้าให้ปลาขับเมือกมากเหมาะสม
ส้าหรับการขนส่งปลาที่มีขนาดเล็ก
2. Resico 2-Phenoxy Ethanol สารควบคุมการเคลื่อนไหวเหมาะส้าหรับปลาที่มีขนาดใหญ่ ถ้าใช้
ปริมาณ น้อยจะสลบช้า ถ้าใช้ปริมาณมากจะสลบเร็ว ราคาขวดละ 4,500 บาท ขนาด 1,000 มิลลิลิตร แต่ถ้า
ต้องการลดต้นทุนก็สามารถน้าสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดนี้มาผสมกันได้โดยปริมาณที่ใช้จะใช้น้ามันกานพลูมากกว่า
Resico คือประมาณ 3:1 ผสมกับน้้าแข็ง

น้้ามันกานพลู

Resico สารควบคุมการเคลื่อนไหว

การน็อคลูกปลาก่อนขึ้นรถ

การล้าเลียงลูกปลาขึ้นรถ

ลูกปลาเลี้ยงต่อในกระชัง

การปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในกระชัง

หลักการในแต่ละครั้งของการจับปลาเพื่อจ้าหน่ายจะพบปลามีอาการเกล็ดหลุด เกล็ดช้้า มีบาดแผลท้า
ให้ตะกอนเกาะที่ข้างตัว ปลาอ่อนแอ ตายง่าย จึงท้าให้ส่งผลเสียต่อคุณภาพปลาที่เก็บเกี่ยว ดัง นั้น การขนย้ายไม่
ว่าจะเป็นการย้ายลูกปลาเพื่อลงเลี้ยงในกระชัง หรือการเก็บเกี่ยวเพื่อจ้าหน่าย เมื่อมีการใช้น้ามันกานพลูแล้ว จะ
ช่วยให้ปลาลดการบอบช้้า และลดจ้านวนการตายระหว่างขนย้ายลงได้
วิธีการ การรวบรวมปลาทับทิมในกระชัง ขนาด 5x6 เมตร โดยใช้วิธีการไล่ปลามารวมกัน ที่มุมกระชัง
เพื่อให้เหลือพื้นที่กระชังน้อยลง ใช้ผ้าใบพลาสติกหุ้มที่ด้านล่างของ กระชัง มีปริมาตรน้้าประมาณ 3 ลูกบาศก์
เมตร น้าสารควบคุมการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย RESICO (2–Phenoxy Ethanol) จ้านวน 1 ลิตร และน้้ามัน
กานพลู (CLOVE OIL EXTRA) จ้านวน 3 ลิตร มาผสมกัน น้า สารผสม 25 มิลลิลิตรต่อน้้า 3 ลูกบาศก์เมตร ใส่
ในกระชังที่หุ้มปลาทับทิมด้วยผ้าใบพลาสติก ปลาจะหยุดนิ่งประมาณ 15 นาที ตักปลาใส่ตะกร้าเพื่อชั่งน้้าหนัก
แล้วใส่ในถังขนส่ง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 1.10 เมตร ปริมาตรน้้า 1 ลูกบาศก์เมตร ปรับ

อุณหภูมิน้าด้วยน้้าแข็งให้อุณหภูมิน้าประมาณ 25 องศาเซลเซียส (ใช้น้าแข็งจ้านวน 4 ก้อน) สามารถล้าเลียงปลา
ทับทิมได้ 700 กิโลกรัม หรือประมาณ 1,200 ตัว
หมายเหตุ : ปราชญ์ปลานิลได้ทดลองใช้สารทั้งสองชนิดในปริมาณที่แตกต่างกันหลายครั้ง ปัจจุบันเสียค่าใช้จ่าย
เพียงเหลือ 50 บาท และช่วยลดปัญหาการขนส่งได้เป็นอย่างดี

การน็อคปลาเพื่อรวบรวมจ้าหน่าย

5.3.5 การใช้ EM Ball (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปัตตานี)
วัตถุดิบ ร้าละเอียด จุลินทรีย์ EM และดินเหนียว
วิธีการท้า

1. ร้าละเอียดชุบ EM (ใช้ EM ที่ขยายหัวเชื้อแล้ว) โดยใช้ร้า และ EM พอประมาณ
2. น้าร้าละเอียดที่ชุบ EM ผสมดินเหนียวพอประมาณ
3. ปั้นเป็นก้อนๆ ขนาดเท่าลูกเทนนิส

วิธีการใช้

- น้า EM Ball โยนใต้กระชังก่อนการลงกระชังทุกครั้ง กระชังละ ๕-๖ ก้อน EM Ball

จะสลายไปกับน้้าเรื่อยๆ จนหมด ซึ่งจะท้าหน้าที่ปรับสภาพแวดล้อม และคุณภาพน้้าภายในกระชังให้มีสภาพที่ ดี
อย่างสม่้าเสมอ
- EM Ball จะมีอายุการใช้งานได้นาน ๔-๕ เดือน
- วิธีนี้เหมาะส้าหรับการเลี้ยงปลาทั้งในกระชัง และบ่อดิน
ประโยชน์ EM มีหน้าที่ย่อยสลายสิ่งหมักหมมที่ก้นบ่อ และปรับสภาพแวดล้อมรวมถึงคุณภาพน้้า
ภายในบ่อเลี้ยงให้มีสภาพที่ดีขึ้น

วัตถุดิบในการท้า EM Ball

น้้าจุลินทรีย์

คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

ร้าละเอียด

เทส่วนผส มทั้งหมดรวมกัน

น้าส่วนผสมที่ได้ปั้นเป็นก้อน

EM Ball ขนาดเท่าลูกเทนนิส

ลักษณะของ EM Ball

5.3.6 การใช้ฟ้าทะลายโจรชนิดผง และขมิ้นชัน (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา)
วัตถุดิบ

1. ฟ้าทะลายโจรชนิดผง 10 กรัม
2. ขมิ้นชัน 10 กรัม
3. อาหารที่ผสมฮอร์โมนแล้ว 2 กิโลกรัม

วิธีการเตรียม น้าฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และอาหารที่ผสมฮอร์โมนมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
วิธีการใช้ น้าไปให้ลูกปลานิลกินทุกวัน (ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน )
ประโยชน์ เพื่อป้องกันโรค และลดการตายของลูกปลานิล
5.3.7 การใช้สมุนไพรท้องถิ่น รักษาแผล แก้โรคเห็บในปลา (ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปัตตานี )
วัตถุดิบ

- ใบกะเพรา 0.5 กิโลกรัม
- ใบเสสดพังพอน 0.5 กิโลกรัม
- ใบฟ้าทะลายโจร 0.5 กิโลกรัม
- ใบเหงือกปลาหมอ 0.5 กิโลกรัม
- ลูกยอ 0.5 กิโลกรัม
- จุลินทรีย์ (EM) 1 ลิตร
- กากน้้าตาล 1 ลิตร
- น้้า 30 ลิตร

วิธีการเตรียม น้าใบกะเพรา ใบเสลดพังพอน ใบฟ้าทะลายโจร ลูกยอ และใบเหงือกปลาหมอ อย่ างละ
0.5 กิโลกรัม ผสมกับจุลินทรีย์ (EM), กากน้้าตาล และน้้าในอัตรา 1:1:30 ลิตร หมักทิ้งไว้ประมาณ ๑ สัปดาห์
และน้ามาผสมอาหาร 20 กิโลกรัมต่อน้้าหมักจ้านวน 1 ลิตร น้าไปให้ปลากินจนกว่าแผลจะหาย

ประโยชน์ ใช้รักษาแผลตามล้าตัว การอักเสบของปลา และแก้โรคเห็บต่างๆ ใน สัตว์น้า
หมายเหตุ : กะเพราอาจใช้ใบโดยไม่ต้องหมักจุลินทรีย์ (EM) เด็ดเฉพาะใบขย้าให้มีกลิ่นโรยให้ทั่วบ่อ หรือ
กระชังเลี้ยงปลาเป็นเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ (จนกว่าสัตว์น้าจะหายจากโรคเห็บ และหยุดจ้านวนการตาย)

ภาพ : สมุนไพร กะเพรา เหงือกปลาหมอ ฟ้ าทะลายโจร เสลดพังพอน ลูกยอ (เรียงล้าดับจากซ้ายไปขวา)

ภาคผนวกที่ 1 ปราชญ์ปลานิล ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก
ปราชญ์ปลานิลภาคเหนือ
นายจ้านงค์ บุญเลิศ
นายเปลี่ยน ศรีวิชัย
นายสมิง อ้อยหวาน
นายล้วน จันทร์จอม
นายประวัติ จันทร์ศรีรักษา
นายเศวตฉัตร สมสวย
นายกรเกียรติ พรมจวง
นายดอกดิน บุญรักษ์
นายขัน มีแดนไผ่
นายประสาท หงส์ทอง
นายศักดา สนทิม

ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเชียงราย
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเชียงใหม่
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดพะเยา
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดล้าปาง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดล้าพูน
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครสวรรค์
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดก้าแพงเพชร
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดพิษณุโลก
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดพิจิตร
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเพชรบูรณ์
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสุโขทัย

ปราชญ์ปลานิลภาคกลาง
นายตฤณ บุญศรีพานิชย์
นายประสิทธิ์ บุญมา
นายสุรชัย แซ่จิว
นายมานพ พรรณพลีวรรณ
นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว
นายธนชัย เขียวข้า
นายพรชัย บัวประดิษฐ์
จอ.บุญช่วย เอี่ยมอุไร
นายวิชาญ สิทธิโชค
นายพรปวีณ์ แสงฉาย
นายประสงค์ ยิ้มน้อย
นายอิทธิพัทธ์ รอดพล
นางสุมาลา บรรลุกิจ
จ.ส.ท.กฤษณะ ชุมศรี
นายเทียมศักดิ์ สง่ากชกร
นายเสรี เพียรชอบ

ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอุทัยธานี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสุพรรณบุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสมุทรปราการ
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปทุมธานี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดราชบุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเพชรบุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดชลบุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดตราด
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดระยอง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอ่างทอง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดชัยนาท
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอยุธยา
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสิงห์บุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสระบุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดกาญจนบุรี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปราจีนบุรี

ปราชญ์ปลานิลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายกฤษณะ แสนทวีสุข
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอุบลราชธานี
นายสมพงศ์ ภาดี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดหนองคาย
นายสุพงษ์ วรวงษ์
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดขอนแก่น
นายบัวลี ทินพิษ
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดมหาสารคาม
ด.ต.วิชัย ชมภูสาร
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเลย
นางเกษา ไชยศล
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครพนม
นายประเทือง นาคสวัสดิ์
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดมุกดาหาร
นายไพบูลย์ มงคลมณี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดชัยภูมิ
นายสุทัศน์ บุดดี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสุรินทร์
นายอธิวัฒน์ เยี่ย มไธสง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเพิ่มทรัพย์ วิบูลชัย
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดกาฬสินธุ์
นายประเดิม แสงสว่าง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดยโสธร
นายแสวง ดงเจริญ
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอุดรธานี
นายสุธรรม วินทะไชย
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุรสิทธิ์ เอกชัยเจริญ
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดอ้านาจเจริญ
นายปรีชา ธรรมพิทักษ์
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสกลนคร
ปราชญ์ปลานิลภาคใต้
นายสุริยา เทพหนู
นางหนูวาด ไข่นุ่น
นายจรัญ ไข่คล้าย
นายสมยศ สอนรักดี
นายอดิศักดิ์ รุ่งเรือง
นายสมคิด เจียวก๊ก
นายสุชาติ จิตภาค

ปราชญ์ปลานิลจังหวัดพัทลุง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดตรัง
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดปัตตานี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสตูล
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปราชญ์ปลานิลจังหวัดสงขลา

ภาคผนวกที่ 2 คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก
นายสมหวัง พิมลบุตร

ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
ประธานคณะกรรมการโครงการฯ

นางสาวสมศรี งามวงศ์ชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ

นายทวี วิพุทธานุมาศ

ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าจืด กรรมการ

นายวินัย จั่นทับทิม

ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด กรรมการ

นางเต็มดวง สมศิริ

ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้าจืด กรรมการ

นายปฏิพัทธ์ อภิธนกุล

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด แพร่ กรรมการ

นายธราพันธ์ วัฒนะมหาตม์

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด มหาสารคาม กรรมการ

นางเรณู ว่องสงสาร
นางสาวสุวีณา บานเย็น
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด เพชรบุรี กรรมการ
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด สงขลา กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายภวัตร คันธมธุรพจน์
นายสุชาติ อิงธรรมจิตร์
นางสาวจินตนา โตธนะโภคา
นางสาวอัญชลี โค้วนฤมิตร

