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ปลานิล จัดเปนสัตวนํ้าจืดเศรษฐกิจที่สําคัญ รองจากกุงขาว ซึ่งขณะน้ีภาครัฐบาลกําลังสงเสริมให

เกษตรกรไทยผลิตปลานิลใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดโลก เพ่ือพัฒนาปลานิลใหมีศักยภาพใน

การสงออก อีกทั้งเปนการเพ่ิมรายไดแกประขาชนในพ้ืนที่ตามโครงการพัฒนาอาชีพดานการประมง ภายใต

แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภายใต จังหวัดสตูลนับเปนจังหวัดหน่ึงที่ไดรับการสงเสริมดังกลาว  

จากการสํารวจพ้ืนที่เลี้ยงปลานิลในกระชังเชิงพาณิชยของเกษตรกรจังหวัดสตูล ตําบลละงู อําเภอ

ละงู เลี้ยงในลําคลองละงู (เปนนํ้าที่ไหลมาจากเทือกเขาจังหวัดพัทลุง)  โดยมีจุดเลี้ยงใหญๆ อยู 3 จุด คือ 1)บาน

หัวทาง หมูที่ 6 2)บานในใส หมูที่ 15  และ3)บานวังชอนชัย หมูที่ 17  มีเกษตรกรเลี้ยงรวม 50 ราย จํานวน 70-

80 กระชัง ชนิดสัตวนํ้าที่เลี้ยงสวนใหญเปนปลานิลดํา รองลงมาเปนปลาทับทิม    

ลูกพันธุปลานิลดําสวนใหญเกษตรกรนิยมซื้อจากฟารมปลานํ้าจืดอําเภอกาหลง(ฟารมเอกชน) 

จังหวัดสตูล ซึ่งในสตูลมีฟารมเพาะพันธุปลานิลเพียง 1 ฟารม ไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

จําเปนตองจัดหาลูกพันธุจากจังหวัดใกลเคียง นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายแกไขโดยการซื้อลูกพันธุขนาดเล็กจาก

ฟารมเอกชนมาอนุบาลใหไดขนาดความยาว 3-4 น้ิว กอน แลวนํามาเลี้ยงในกระชังของตนเอง และมีเหลือก็

นํามาจําหนายแกเกษตรกรรายอ่ืนๆบริเวณใกลเคียง  

ลักษณะและวิธีการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ขนาดกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงมีหลายขนาด ไดแก 3x3x2 

ลบ.ม., 3x3x2.5 ลบ.ม. และขนาด 5x5x2 ลบ.ม. ปลอยลูกพันธุขนาด 3-4 น้ิว อัตราการปลอย ลูกพันธุ 28 ตัว/

ลบ.ม. ราคาตัวละ 3.50-4.00 บาท ใชระยะเวลาการเลีย้ง 5-6 เดือน มอีตัรารอด 75-80%  อาหารที่ใหเปน

อาหารปลาดุกชนิดลอยนํ้า พิคฟค เบอร 1 มีโปรตีน 32% ใหในชวง 15 วันแรก หลังจากน้ันใหอาหารเบอร 2 มี

โปรตีน 30% เปนเวลา 60 วัน และอาหารเบอร 3 มีโปรตีน 25% เปนเวลา 105 วัน 

การจัดการระหวางเลี้ยง มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในกระชัง โดยเจาหนาที่ประมงนํ้าจืดจังหวัดสตูล

มาตรวจสปัดาหละ 1 ครั้ง นอกจากน้ีเกษตรกรยังมีวิธีปองกันโรคสัตวนํ้า เชน ทําความสะอาดกระชังเปนระยะๆ 

ตลอดการเลี้ยง เลี้ยงปลาในอัตราความหนาแนนที่เหมาะสม  ใหอาหารพอดีกับความตองการ เมื่อปลาตายไมทิ้ง

ลงลําคลอง มีการสังเกตสุขภาพสัตวนํ้า สีนํ้าในกระชัง สัตวนํ้าที่ตายทั้งในและนอกกระชัง  

วิธีการจับผลผลิตสัตวนํ้า ตองใชคนในพ้ืนที่ 4-5 คน โดยไมไผยาว 4-5 เมตร ความกวางกระชัง 3 

เมตร สอดเขาไปดานขางของกระชังดานใดดานหน่ึง แลวทําการลากไมไผมายังอีกดานหน่ึง เพ่ือใหปลาอยูรวมกัน 

สะดวกในการจับ จากน้ันใชสวิงตักปลาใสในตะกรา ทําการขนสงทางเรือ  จากน้ันจึงทําการช่ังนํ้าหนัก(การช่ัง

นํ้าหนักปลาของพอคา เมื่อช่ังปลาไดนํ้าหนัก 100 กก. เกษตรกรจะโดนหักคานํ้า 3 กก.) ลําเลียงปลาขึ้นรถปคอัพ 



บรรจุลงในถังไฟเบอรขนาด 500 ลิตร พรอมนํ้า เปดระบบลม ลักษณะการจําหนายปลาเปนแบบปลามีชีวิต สง

ตอพอคาสงและพอคาปลกีในตลาดสด 

 

 

 

ตนทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง   ขนาดกระชังมีขนาด 3x3x2 ลบ.ม.    มีอัตราการปลอยลูก

พันธุ 500ตัว/กระชัง ขนาดลูกปลาที่ปลอย 3-4 น้ิว มีตนทุนการผลิตปลานิล 17,465.25 บาท/กระชัง จําแนก

เปน 1)ตนทุนผันแปรเฉลี่ย 16,198.65 บาท/กระชัง/รุน คิดเปนรอยละ 92.75 ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งเปน

ตนทุนคาอาหาร 12,250 บาท/กระชัง/รุน คิดเปนรอยละ 70.14  ตนทุนคาลูกพันธุปลา 2,000 บาท/กระชัง/

รุน คิดเปนรอยละ 11.45  และ2)ตนทุนคงที่เฉลี่ย 1,266.59 บาท/กระชัง/รุน คิดเปนรอยละ 7.25 ของตนทุน

ทั้งหมด ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย 60.22 บาท/กิโลกรัม  

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิล พบวา ผลผลิตเฉลี่ย 290 กิโลกรัม/กระชัง/รุน ขนาดผลผลิต 

650-850 กรัม/ตัว ราคาที่เกษตรกรขายได 68.50 บาท/กิโลกรัม ดังน้ันเกษตรกรมีรายไดทั้งหมด 19,865 

บาท/กระชัง มีกําไรสุทธิ 2,399.75 บาท/กระชัง หรือกําไร 8.28 บาท/กิโลกรัม มีอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน คิดเปนรอยละ 13.74  ลักษณะการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรจะมีพอคาในพ้ืนที่มารับซื้อหนากระชัง

นําไปขายสงและขายปลีกในตลาดสด  พอคาที่มารับซื้อหนากระชังในพ้ืนที่มีจํานวนเพียง 3 ราย ประกอบกับ

ตลาดสดปลานิลในจังหวัดสตูลมีเพียง 6 แหง ถือวาคอนขางนอย สงผลใหพอคาที่มารับซื้อผลผลิตหนากระชัง

ตองเรียงลําดับในการเขามาจับผลผลิต  

ปญหาอุปสรรคของเกษตรกรที่พบ คือ ลูกพันธุปลาไมเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปมีราคาสูง ซึ่งจัดเปนตนทุนการเลี้ยงสูงถึงรอยละ 70 ของตนทุนทั้งหมด ชวงฤดูฝนในเดือน

สิงหาคม นํ้าคอนขางขุน   พบวาปลาประสบกับโรคปลิงใส สงผลใหปลาไมคอยกินอาหาร วายนํ้าทุรนทุราย 

ลอยตัวตามผิวนํ้า มีแผลขนาดเล็กเทาปลายเข็มหมุดตามลําตัว เกษตรกรแกไขโดยการใชฟอรมาลิน(Formalin) 

25-40 ซีซีตอนํ้า 1,000 ลิตร ซึ่งจัดเปนวิธีที่เหมาะสมขั้นตน นอกจากน้ีในชวงฤดูแลงในเดือนกุมภาพันธ มัก

พบวาปลาเปนโรคตกเลอืดตามซอกเกลด็ เกลด็ปลาหลดุ  

ขอเสนอแนะ ไดแก เกษตรกรควรมีการวางแผนสั่งลูกพันธุปลาลวงหนา คือ เมื่อปลาโตขนาดอีก

ประมาณ 2 เดือน กอนจับปลาขาย ตองรีบสั่งปลาในรอบตอไป เกษตรกรควรมีการรวมกลุมกันซื้ออาหารจาก

รานคาในปริมาณครั้งละหลายกระสอบ เพ่ือขอสวนลดราคา สําหรับชวงฤดูฝนใหเกษตรกรลดอัตราการปลอย

ลูกปลาลง เพ่ือไมใหปลาเกิดความเครียด เพราะในชวงน้ีนํ้าจะขุนและมีกระแสนํ้าที่เช่ียว การกินอาหารของ

ปลาลดลง  

 

 

แหลงที่มา: -  จากการสํารวจเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในกระชัง อ.ละงู จังหวัดสตูล ไดรับความรวมมือจาก   

                 เจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัดสตูล 

- ขอมูลจากโครงการยกระดับมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการสงออก (ไดรับความ 



  อนุเคราะหขอมูลจากสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด) 
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