




ปลานิล (Oreochromis niloticus) เปนปลานํ้าจืดที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึง มีถิ่นกําเนิดแถบลุมแมนํ้าไนลในประเทศอียิปต และ

ไดรับความนิยมในการบริโภคเปนอยางมากท้ังในประเทศไทยและยังมีความ

ตองการของตลาดโลกสูง เนื่องจากมีรสชาติดี เน้ือมีสีขาว สามารถนํามา

ปรุงอาหารไดหลายรูปแบบ จึงทําใหเปนที่ตองการของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

ในป 2560 ประเทศไทย มีผลผลิตประมาณ 185,902 ตัน จากพื้นที่เพาะเลี้ยง 
422,393 ไร แตปญหาที่พบในการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย คือ ปญหาตนทุน
การผลิตสูง ขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกตํ่า ซึ่งสาเหตุ

สวนใหญมาจากการจดัการการเลีย้งทีไ่มเหมาะสมและการใชปจจยัในการเลีย้ง
ไมเหมาะสม เอกสารฉบับนีจ้งึนาํเสนอแนวปฏิบตักิารลดตนทนุการผลติปลานลิ

เพื่อใหเกษตรกรเลือกนําไปใชอยางเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร

อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

กรมประมง
พ.ศ. 2561
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สายพันธุ�ปลานิล
ในประเทศไทย
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“ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 1” เปนปลานิลที่ปรับปรุงพันธุมาจากการ

คัดเลือกสายพันธุ แบบภายในครอบครัว (within family selection) 
เริม่ดาํเนินการปรับปรุงพนัธุตัง้แตป พ.ศ. 2528 ซึง่ทดสอบพันธุแลวพบวาอตัรา
การเจริญเติบโตดีกวาปลานิลพันธุที่เกษตรกรเลี้ยง 22% ลักษณะที่สําคัญ 

มกีารเจรญิเตบิโตด ีเลีย้งงาย ทนทาน และออกลกูงาย (กองพฒันาและถายทอด

เทคโนโลยีการประมง, 2553)

ปลานิลสายพันธุ�จิตรลดา 1

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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“ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 2” ไดจากการปรับเปล่ียนพันธุกรรม

ปลานิลสายพันธุ อียิปต ใหพอพันธุ มีโครโมโซมเพศเปน “YY” เรียกวา 
“YY-male” หรือ Supermale เมื่อนําไปผสมกับแมพันธุปกติ จะไดลูกพันธุ
ปลานลิเปนเพศผูทัง้หมด มลีกัษณะสวนหวัเลก็ ลาํตวักวาง สขีาวนวล เนือ้หนา
และแนน รสชาติดี อายุ 6-8 เดือน สามารถเจริญเติบโตไดขนาด 2-3 ตัวตอ

กโิลกรมั ใหผลผลิตตอไร สงูกวาปลานลิพนัธุทีเ่กษตรกรเลีย้ง 45% (กองพฒันา

และถายทอดเทคโนโลยีการประมง, 2553) และเน่ืองจากปลานิลสายพันธุนี้
ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและยากตอการเพาะพันธุจึงไมนิยมนํามาเลี้ยง

ปลานิลสายพันธุ�จิตรลดา 2

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ

3



ปลานิลสายพันธุ�จิตรลดา 3

“ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3” เปนพันธุปลานิลที่ไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงพันธุ สําเร็จในป 2550 โดยปรับปรุงจากปลานิลสายพันธุ GIFT 
(Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุนท่ี 5 ของหนวยงาน 
International Center for Living Aquatic Resource Management 

(ICLARM) ประเทศฟลิปปนส (ซึ่งมีสายพันธุจิตรลดาดั้งเดิมผสมอยูดวย) 

“ปลานิลสายพันธุจติรลดา 3” ผานการปรับปรุงพนัธุดวยวิธกีารคัดเลือกแบบหมู 

(Mass Selection) เพื่อใหมีการเจริญเติบโตดี มีอัตรารอดและใหผลผลิตสูง 
มีลักษณะเดนคือ หัวเล็ก ลําตัวกวาง เนื้อหนาและแนน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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ปลานิลสายพันธุ�จิตรลดา 4

“ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 4” เปนพันธุปลานิลที่ไดรับการพัฒนา

ปรบัปรงุพนัธุสาํเรจ็ในป 2552 โดยปรบัปรงุจากปลานิลสายพนัธุ GIFT รุนที ่9 
จาก World Fish Center ประเทศมาเลเซีย (ซึง่มสีายพนัธุจติรลดาด้ังเดิมผสม
อยูเชนเดียวกัน) “ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 4” ผานการปรับปรุงพันธุดวยวิธี

การประเมินจากคาการผสมพันธุ (Estimated Breeding Value, EBV) 

ของน้ําหนัก เพื่อใหไดผลผลิตสูง มีลักษณะเดน คือ สวนหัวเล็ก ลําตัวกวาง 

สันหนา

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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ทําไม
การเล้ียงปลานิล
ต�องลดต�นทุน

เน่ืองจาก ต�นทุนการผลิตสูงข้ึน 

• ทําใหเกษตรกรมีกําไรลดลง บางรายประสบปญหาการขาดทุน 

หรือไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได
• เพ่ือตองการลดตนทุนการผลิตลง เพ่ิมโอกาสในการแขงขัน

ในการสงออกสูตลาดตางประเทศ 

• มีการนําเขาปลานิลจากตางประเทศเพ่ือแปรรูปสงออกเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากราคาถูกกวาในประเทศ
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2. การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

ระบบการเล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย�

1. การเลี้ยงปลานิลในบอดิน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
1. ขนาดกระชัง มีหลายขนาด

ขึ้นกับทุนของเกษตรกรและ
โครงกระชังที่สราง เชน 
ขนาด 5 × 5 × 2.5 เมตร, 
3 × 6 × 2.5 เมตร

• กระชังยิ่งใหญยิ่งตองลงทุนมาก 
แตหากสามารถเลี้ยงปลาได
อัตรารอดมากจะไดผลผลิตสูง

2. ขนาดชองตาอวน ใชตั้งแต ½ นิ้ว
ขึ้นไป เมื่อปลาโตขึ้นจะมีการเปลี่ยน
ขนาดตาอวนตามไปดวย

• เพื่อใหนํ้าไหลถายเทผานกระชังและ
พัดพาเอาของเสียออกจากกระชัง 
ทําใหปลาโตเร็ว

3. วางกระชังในแหลงนํ้าไหลหรือ
แหลงน้ําขนาดใหญที่มีความลึก
ไมตํ่ากวา 3 เมตร

• นํ้าที่มีคุณภาพดีไดไหลถายเท
ผานกระชงั และปองกันกระชงัอดุตนั 
เร็วขึ้น ทําใหปลาโตเร็ว

4. วางกระชังใหหางกัน 2-3 เมตร 
และวางซอนกันไมเกิน 2 แถว

• เพื่อใหนํ้าไหลถายเทผานกระชังไดดี 
และไมอุดตันงาย

• สามารถลดตนทุน 50% ของคาจาง
แรงงานเนื่องจากลดการใชแรงงาน
ในการทําความสะอาดกระชัง

5. ตองหมั่นทําความสะอาดกระชัง 
หรือเปลี่ยนกระชังบอยๆ 

• เพื่อใหนํ้าไหลถายเทผานกระชังไดดี

แนวปฏิบัติในการลดต�นทุน
การผลิตปลานิลในกระชัง

และการวางกระชัง
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กระชังและการวางกระชัง

รูปแบบการสรางกระชัง

ตัวอยางแผนผังกระชังการเลี้ยงปลานิล

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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การวางกระชังในแหลงนํ้าเปด

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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ลูกพันธุ�ปลานิล

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
1. ใชลูกพันธุปลานิลที่ผาน

การปรับปรุงพันธุแลว ไดแก 
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3
และเปนปลานิลแปลงเพศ

• ปลามีลักษณะหัวเล็ก ลําตัวกวาง 
เนื้อหนาและแนน

• ปลามีการเจริญเติบโตเร็ว
• ไดผลผลิตสูงกวาพันธุปลานิลทั่วไป 

40%
• มีอัตรารอดสูงกวาปลานิลทั่วไป  

24%

2. กรณีที่แหลงนํ้ามีคุณภาพด ี
ไมมีความเสี่ยงตอการเลี้ยงปลา
เปนเวลานาน ควรปลอยพันธุปลา
ขนาด 25 กรัม 

 กรณีแหลงนํ้ามีความเสี่ยง 
ตอการเลี้ยงปลานิลเปนเวลานาน 
ควรปลอยปลานิลขนาด 
40-60 กรัม

• ถาปลอยพันธุปลาขนาด 25 กรัม 
สามารถลดตนทุนลงได 13% 
ของราคาคาพันธุปลาตอตัว

3. ปลอยปลาในอัตรา 15-20 ตัว
ตอลูกบาศกเมตร

• ปลาเจริญเติบโตเร็ว
• ไดขนาดตัวปลาสมํ่าเสมอ
• สามารถจัดการการเล้ียงไดทั่วถึง
• ลดตนทนุคาพันธุปลาไดประมาณ 

50% ของราคาพันธุปลา
ตอลูกบาศกเมตร

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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อาหารและการให�อาหารปลานิลในกระชัง

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
1. ใหอาหารปลานิลทีม่โีปรตนี 30-32% 

สลับมื้อกับการใหโปรตีน 25-28% 
ในชวง 3 เดือนสุดทายของการเลี้ยง 
สําหรับการปลอยลูกปลาขนาด 
25 กรัม และใหในระยะ 2 เดือน
สุดทายของการเลี้ยง สําหรับการ
ปลอยลูกปลาขนาด 40-60 กรัม

• ลดปริมาณการใชอาหารโปรตีน 
30-32% ลงจากเดิมใหตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง

• ลดตนทุนคาอาหารตอกิโลกรัม 
ประมาณ 5.18% ของคาอาหาร
ที่ใหโปรตีนสูงลวน

2. ความถี่ในการใหอาหาร 2-3 มื้อ
ตอวัน

• การใหอาหารปลานิล
อยางมีประสิทธิภาพชวยลด
การสูญเสียอาหารปลา

3. ใชเวลาเลี้ยง 3-4 เดือน • ใชระยะเวลาในการเล้ียงนานขึ้น
ประมาณ 1 เดือน

อาหารปลานิลที่ผลิตขึ้นใชเอง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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วิธีการใหอาหารปลานิลในกระชัง

ฉลากแสดงวัตถุดิบที่สําคัญและคุณคาอาหาร

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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การเตรียมบ�อดิน

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
1. กรณีเปนบอใหม 
 กําจัดวัชพืชและพรรณไมนํ้า

ไปกองสุมทําเปนปุยพืชสด

กรณีเปนบอเกา 
 ตองนําเลนออกนอกบอหรือใชวิธี

ไถพรวนดิน 2-3 ครั้ง ตากบอแลว

บดพื้นบอใหแนน

• ชวยใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอ
• ลดการใชปุยเคมี

2. กําจัดศัตรูปลานิล ดวยโลติ๊นสด

หรือแหง 1 กิโลกรัมตอปริมาณน้ํา 

100 ลูกบาศกเมตร โดยทุบหรือ

บดโลติ๊นใหละเอียด นาํลงแชนํ้า

ประมาณ 1-2 ปบ จนน้ํายางสีขาว

ออกแลวนําไปสาดใหทั่วบอ

• เปนการเพ่ิมอัตรารอดปลานิล

แนวปฏิบัติในการลดต�นทุน
การผลิตปลานิลในบ�อดิน
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วัชพืชที่ขึ้นในบอสามารถทําเปนปุยพืชสดได

กรณีบอเกาควรไถพรวนดินและอัดพื้นบอใหแนน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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การกําจัดวัชพืช

การกําจัดศัตรูปลานิล

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง

16



การเตรียมบ�อดิน

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
3. หวานปูนขาวใหทั่วพื้นบอและ

ขอบบอในอัตรา 100-150 กิโลกรัม

ตอไร หลังจากน้ัน

ใหตากบอประมาณ 3-7 วัน

• ชวยปรับสภาพดินพื้นบอใหเหมาะสม
ตอการเลี้ยงปลานิลใหมี
การเจริญเติบโตดี

• ชวยลดการสูญเสียปลานิลจากเช้ือโรค
และกาซไขเนาซึ่งเปนพิษตอสัตวนํ้า
ที่พื้นบอ

4. หวานปุยมูลสัตวแหงหรือ

ผานการหมักโดยสมบูรณ ในอัตรา 

100-200 กิโลกรัมตอไร หรอื 

อาม-ิอาม ิ100-150 ลิตรตอไร 

(การใชตองระวัง เนื่องจาก

ขบวนการยอยสลายอามิ-อามิ 

ดึงออกซิเจนละลายในน้ํา

เปนปริมาณมาก) 

• เพิ่มอาหารธรรมชาติในบอระยะแรก
ของการเตรียมบอ

5. กรองนํ้าเขาบอโดยผานถุงกรองเบอร 

26 หรอืถีก่วา ซอนกนั 2 ชัน้

• เพิ่มอัตรารอดปลานิล
• ปองกันศัตรูลูกปลานิล

6. เตรียมบอทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห • เพือ่เพิม่ปริมาณอาหารธรรมชาติในบอ

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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การกําจัดศัตรูปลาที่คางในบอปลา

ตากบอทิ้งไว 3-7 วัน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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กรองนํ้าเขาบอโดยผานถุงกรองปองกันศัตรูลูกปลา

เตรียมบอทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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ลูกพันธุ�ปลา

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
1. ใชลูกพันธุปลานิลที่ผานการ

ปรับปรุงพันธุแลว ไดแก 
ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 
และเปนปลานิลแปลงเพศ

• ปลามีลักษณะหัวเล็ก ลําตัวกวาง 
เนื้อหนาและแนน

• ปลามีการเจริญเติบโตเร็ว
• ไดผลผลิตสูงกวาพันธุปลานิลทั่วไป 

40%
• มีอัตรารอดสูงกวาปลานิลทั่วไป 24%

2. ปลอยลูกปลานิลขนาด 2-3 ซม. 
ในอัตรา 2,500-4,000 ตัวตอไร 
อนุบาลประมาณ 3 เดือน 
จากเดิมปลอยลูกปลา 
10,000 ตัวตอไร

• ปลาเจริญเติบโตเร็ว และมีขนาด
สมํ่าเสมอ

• ลดตนทนุได 25-40% ของคาพนัธุปลา
ที่ปลอย 10,000 ตัวตอไร

การใหอาหารลูกปลานิล

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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อาหารในการอนุบาลลูกปลานิล 3 เดือนแรก

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
1. สรางอาหารธรรมชาติเปนหลัก 

โดยอาจจะใชฟางแหง, มูลสัตวแหง, 
มูลสัตวหมัก, อามิ-อามิ 
(กากเหลือจากโรงงานผลิตผงชูรส) 
และปุยพืชสด หรือ ปุยหมักอัตรา 
150-300 กิโลกรัมตอไรตอเดือน 
สําหรับชวงอนุบาลลูกปลานิล
และในชวง 3 เดือนแรก ควรรักษา 
สีนํ้าใหคงที่เพื่อใหมั่นใจวามี
อาหารธรรมชาติอยูเสมอ

• ลดตนทนุในการสรางอาหารธรรมชาติ
ในบอเลี้ยงโดยการใชประโยชน
จากปุยที่มใีนทองถิ่น 
เชน ฟางแหง มูลสัตวแหง

• ลดตนทุนคาอาหารในการเล้ียง
ปลานิล

2. ชวง 1-1.5 เดอืนแรกของการอนุบาล 
ใหอาหารเสริมเพิ่มเติม ไดแก 
รําละเอียด
ชวง 1.5-3 เดือนของการอนุบาล
ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 30%

• ลดคาอาหารไดประมาณ 60% 
ของคาอาหารที่ใชในการอนุบาล

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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การเลี้ยงปลานิลในบ�อดิน

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
หลังจากอนุบาลได 3 เดือน ลูกปลา
จะมีขนาด 30-50 กรัมตอตัว 
ดําเนินการยายปลาไปบออื่น โดยปลอย
ในอัตรา 1,200 ตัวตอไร ใชระยะเวลา
เลี้ยงอีกประมาณ 4-5 เดือน

• ปลานิลไดอยูในสภาวะแวดลอมที่ดี 
ทําใหปลาเจริญเติบโตดี

• ลดตนทุนดานการจัดการการเล้ียง
• สามารถลดตนทุนลงได 70% 

ของราคาพันธุปลานิล
• ทําใหไดปลาขนาดใหญขึ้น 

จาก 800 กรัม เปน 1,000 กรัมตอตัว 
ในระยะเวลาเล้ียงที่เทากัน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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อาหารและการให�อาหารปลานิลในบ�อดิน
(เล้ียงจากปลาขนาด 50-60 กรัม จนได�ขนาดจําหน�ายตลาด)

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
มี 4 วิธี ในการลดตนทุนการเลี้ยง ดังนี้

วิธีที่ 1 : การใหอาหารโปรตีน 30% 
สลับมือ้กบัการใหอาหารโปรตีน 25% 
วันละ 4 มื้อ

• สามารถลดตนทุนอาหารลง 5-7% 
ของคาอาหารปลาตอวัน และ
ใชเวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน

วิธีที่ 2 : การใหอาหารโปรตีน 25% 
ตลอดชวงการเลี้ยงใหวันละ 3-4 มื้อ

• สามารถลดตนทุนอาหารลง 6.25-10% 
ของคาอาหารปลาตอมื้อ 
และใชเวลาเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือน

วิธีที่ 3 : การใหรําอัดเม็ดเปนอาหาร
โดยตลอดการเลี้ยงจนจับขาย

• เนนใชอาหารธรรมชาติในบอและ
รําละเอียดอัดเม็ด สามารถลดตนทุน
อาหารลง 58% ของอาหารตอกิโลกรัม 
แตใชเวลาเลี้ยงนาน 5-7 เดือน

วิธีที่ 4 : การใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป
แบบแขวนในสวิง

• ลดการสูญเสียอาหาร
• ลดการใชแรงงาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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เกร็ดความรู� การใช�ปุ�ยหมักในบ�อปลา

การผลิตปุยหมัก
1. นําเศษพืช เชน ฟางขาว เศษหญา หรือผักตบชวา กองเปนช้ัน

รวมกับปุยคอกและจุลินทรีย เชน พด.1 กลับกองปุยหมัก 7-10 วันตอครั้ง 

เพื่อระบายอากาศ รดนํ้ารักษาความชื้น ปุ ยหมักพรอมใชงานเมื่อวัสดุ

มีสีนํ้าตาลเขมหรือดํา กลิ่นคลายดินธรรมชาติ 

2. ผลิตกองปุยหมกัมมุบอปลา โดยปกไมกัน้ไมใหกองปุยหมกักระจาย 

กองตนขาวและวัชพืชกับปุยคอกแหงเปนชั้นๆ จากนั้นนํานํ้าเขาประมาณ 

30 เซนติเมตร พักไว 1 อาทิตย เพิ่มนํ้าอีกประมาณ 20 เซนติเมตร

อัตราการใชปุยหมัก
• กรณีเปนบอใหมใชปุยหมักเตรียมบอ อัตรา 300-600 กิโลกรัมตอไร

• การสรางอาหารธรรมชาติในชวง 1-3 เดือนแรก ใชปุยหมักในอัตรา 
150-300 กิโลกรัมตอไรตอเดือน

แนวปฏิบัติ ผลที่ไดรับ
ระบบการจัดการเพื่อปองกันควบคุมโรค 
โดยลดความเสี่ยงของการนําเชื้อโรค
เขาสูฟารมหรือการกระจายของเชื้อโรค
ภายในฟารมและกระจายออกนอกฟารม

• ลดโอกาสของการเกิดโรคและ
ความสูญเสียจากการเกิดโรคระบาด

• เพิ่มผลผลิต ลดตนทุนคาสารเคมี
และยารักษาโรค

• สนิคามคีณุภาพเปนทีต่องการของตลาด

เกร็ดความรู� ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity)

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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การใช�จุลินทรีย�ในบ�อเลี้ยงสัตว�น้ํา

ในการเลี้ยงปลาแตละรุน วิธีบริหารจัดการนํ้า คือการหมุนเวียนน้ํา

ภายในฟารม โดยระหวางการเล้ียงจะมกีารเติมนํา้หมนุเวยีนกนัในฟารม 10-20% 

เดอืนละ 1-2 ครัง้ ใชนํา้หมกัจลุนิทรยี หรอื EM ประมาณ 30-50 ลติรตอ 1 ไร 

สาดใหทั่วบออยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงใหมี

คุณภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวนํ้า (กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด, 2559)เพาะเลยงสตวนาจด, 2559)

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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แนวทางการลดต�นทุน
ของ  ปราชญ�ปลานิล 

(องค�ความรู�ปราชญ�ปลานิล 2555)
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แนวทางการลดต�นทุนของปราชญ�ปลานิล
จังหวัดเชียงราย ป� 2555

การทํานํ้าหมักมะขามปอม และมะขามเปยกในการผสมอาหาร

1. นํ้ามะขามปอม
มะขามปอมเปนผลไมทีม่วีติามนิซสีงู หางายในทองถิน่และยังมรีาคาถูก 

เมือ่นาํมาหมกัแลวนาํไปผสมอาหารใหพอแมพนัธุกนิ จะทาํใหพอแมพนัธุแขง็แรง

มีภูมิตานทานโรค มีปริมาณไขมาก จากการสังเกตของปราชญ ปลานิลดํา

มีปริมาณไขประมาณ 2,300 ฟองตอแมตอรอบ

ประโยชน 
คอืไขปลาไมเสยีมาก ลกูท่ีไดมอีตัราการรอดสูง และแข็งแรง นอกจากน้ี

ในมะขามปอมยงัมสีารแทนนนิ มผีลในการยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

อีกดวย

ขั้นตอนการหมัก
1. นํามะขามปอมจํานวน 10 กิโลกรัม มาลางใหสะอาด แลวใสลง

ในถังหมัก

2. เติมนํ้าเปลา 12 ลิตร
3. ใสนํ้าตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม
4. คนจนน้ําตาลละลายหมด ปดฝาหมักทิ้งไวประมาณ 3-6 เดือน 

จึงนํามาใชได

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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นํ้าหมักมะขามปอม

คลุกเคลาผสมกับอาหาร

ถังนํ้าหมักมะขามปอม

วิธีการใช
1. นํานํ้าหมักที่ไดปริมาณ 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 1 ลิตร คนใหเขากัน
2. นาํไปคลกุเคลากบัอาหาร 10 กโิลกรัม ผึง่ลมใหแหงใหปลากนิทกุมือ้

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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หมายเหตุ : อาจใชทั้ง 2 ชนิดผสมกันในอัตราเดิม ในน้ํา 1 ลิตร ผสมอาหาร 

 10 กิโลกรัม

2. นํ้าหมักมะขามเปยก 
มะขามเปนผลไมทีม่วีติามนิซสีงู มสีรรพคุณเปนยาระบาย เมือ่นาํมาผสม

ใหปลากินจะทําใหปลามีระบบขับถายที่ดี เจริญอาหาร มีสุขภาพแข็งแรง

ประโยชน คือ จะทําใหปลามีระบบขับถายที่ดี เจริญอาหาร มีสุขภาพ

แข็งแรง

ขั้นตอนและวิธีการใช
• นํามะขามสุกท่ีแกะเอาเปลือกและเมล็ดออกแลว (มะขามเปยก) 

จํานวน 200 กรัม นํามาขยํากับน้ําเปลา 1 ลิตร

• เม่ือไดนํ้ามะขามเปยกแลวนําไปผสมกับอาหาร 10 กิโลกรัม นําไป

ผึ่งลมใหแหง แลวจึงนําไปใหปลากิน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป� 2555
แนวทางการลดต�นทุนของปราชญ�ปลานิล

1. การผลิตจุลินทรียหนอกลวย (สูตรหัวเชื้อ) 
ประโยชน
ใชปรับปรุงดิน บํารุงดิน ปรับสภาพนํ้า อีกทั้งยังสามารถใชปองกัน และ

กําจัดศัตรูพืช เรงการเจริญเติบโตของพืชและใชกําจัดกล่ินเหม็นในคอกสัตว 

ยอยสลายอินทรียวัตถุและฟางในนาขาว โดยไมเกิดกาซมีเทน

สวนผสม
• หนอกลวยใบธง สูงประมาณ 1 เมตร ทั้งเหงา ตน (ใชทั้งใบและ

ดินที่ติดมาดวย) จํานวน 10 กิโลกรัม

• กากน้ําตาล (หรือนํ้าตาลทรายแดง ฯลฯ) จํานวน 10 กิโลกรัม

วิธีการเตรียม
• นําหนอกลวยมาหั่น สับ ตํา จากนั้นนําไปใสในถังหมักแลวคลุกเคลา

ใหเขากันดวยกากนํ้าตาลโดยไมตองใสนํ้า
• หมักไวเปนเวลา 1 เดือน หมั่นคนทุกอาทิตย เมื่อครบ 1 เดือน 

จึงค้ันนํ้าที่ไดจากการหมักหนอกลวยออกมาใสถังหรือขวด แลวปดฝาใหสนิท

วิธีใชจุลินทรียหนอกลวย (สูตรหัวเชื้อ)
• จุลินทรีย 1 ลิตร เติมนํ้า 100 ลิตร ฉีดพนใหทั่วบอหลังจากสูบนํ้า

ออกจากบอ จนแหง

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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2. ฮอรโมนผลไม (ปราชญปลานิลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ประโยชน
นําสวนท่ีเปนนํ้าจากการหมัก (ในถังพลาสติก) ผสมกับอาหาร

ในอัตราสวน 10 มิลลิลิตรตออาหาร 2 กิโลกรัม จะชวยใหลูกปลามีระบบ

การยอยอาหารที่ดีขึ้นและเรงการเจริญเติบโต

สวนผสม 
• กลวยนํ้าวาสุก  1 กิโลกรัม

• ฟกทองแกจัด  1 กิโลกรัม

• มะละกอสุก  1 กิโลกรัม

• สับปะรด  1 กิโลกรัม 

• นํ้าหมักพืช  10 มิลลิลิตร 

• กากน้ําตาล  10 มิลลิลิตร 

• นํ้าสะอาด  9 ลิตร

วิธีการเตรียม 
สับกลวย ฟกทอง มะละกอ และสับปะรดใหละเอียด (สวนแรก) 

นํานํ้าหมักพืชกากน้ําตาลและน้ําสะอาดใหเขากัน (สวนที่สอง) จากน้ัน 

นาํสวนผสมทัง้สองสวนมาคลกุเคลาใหเขากนั และบรรจลุงในถังหมกั โดยหมกั

ไวในถังพลาสติกปดฝานาน 15-20 วัน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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จังหวัดชลบุรี ป� 2555
แนวทางการลดต�นทุนของปราชญ�ปลานิล

การใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปในสวิง 

ประโยชน
ลดการสูญเสียอาหารและทราบปริมาณอาหารที่ปลากินแนนอน

วัสดุอุปกรณ
1. สวิงใสอาหาร 2. เสาสําหรับใชแขวนสวิง

วิธีการใหอาหาร
นําอาหารเม็ดสําเร็จรูปใสลงในสวิงแขวนไวบริเวณขอบบอ ตํ่ากวา

บรเิวณผวินํา้เลก็นอย วธินีีเ้ปนวธิใีหอาหารทีง่ายและยงัสามารถควบคมุอาหาร

โดยไมใหมากเกิน เพราะอาจทําใหนํ้าเนาเสีย

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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จังหวัดกาญจนบุรี ป� 2555
แนวทางการลดต�นทุนของปราชญ�ปลานิล

ถังใหอาหารอัตโนมัติ 

ประโยชน
เปนการชวยลดตนทุนดานแรงงานคนและปองกันการสูญเสียอาหาร

ซึ่งบางคร้ังอาจจะกระจายออกนอกกระชัง ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองอาหาร

วัสดุอุปกรณ
1. ถังพลาสติกใชสําหรับบรรจุอาหาร

2. ทอพีวีซีเจาะรูสําหรับปลอยอาหาร

หลักการทํางาน
อาหารจะถูกปลอยออกจากรูดานขางของสวนทอเมื่อมีการตอดอาหาร

ของปลา อาหารจากตัวถังพลาสติกก็คอยๆ เล่ือนลงไปตามสวนทอเร่ือยๆ 

ตามการกินอาหารของปลา

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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ถังอาหารอัตโนมัติขณะใชงาน

บริเวณปลายทอท่ีอาหารผาน

ภายในถังใหอาหารอัตโนมัติ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกาญจนบุรี ป� 2555
แนวทางการลดต�นทุนของปราชญ�ปลานิล

การสลบปลาเพ่ือลดการสูญเสียระหวางการเคลื่อนยาย 

การใชยาสลบชวยในการขนยายปลาซึ่งมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ 
ใชนํ้ามันกานพลู (Clove Oil) และ Resico 2-Phenoxy Ethanol 

เพ่ือเคล่ือนยายปลาไปในน้ําอณุหภูมติํา่ เพ่ือลดการสูญเสียจากการเคล่ือนยาย 

ขอเสียถาใชมากจะทําใหปลาขับเมือกมาก 

การจับปลาเพื่อขนยายจะพบปลาที่มีอาการเกล็ดหลุด เกล็ดชํ้า 

มีบาดแผลทําใหปลาออนแอ ตายงาย สงผลเสียตอคุณภาพปลา ดังนั้น 

เม่ือมกีารใชนํา้มันกานพลูสลบปลา จะชวยใหปลาลดการบอบช้ํา และลดจํานวน
การตายระหวางขนยายลงได

นํ้ามันกานพลู Resico สารควบคุมการเคล่ือนไหว

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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วิธีการ รวบรวมปลาในกระชังขนาด 5 × 6 เมตร โดยใชวิธีการไลปลา

มารวมกันที่มุมกระชังเพื่อใหเหลือพื้นที่กระชังนอยลง ใชผาใบพลาสติกหุมที่

ดานลางของกระชัง ปริมาตรน้ําประมาณ 3 ลูกบาศกเมตร นําสารควบคุม

การเคล่ือนไหว ประกอบดวย RESICO (2-Phenoxy Ethanol) จํานวน 1 ลิตร 

และนํ้ามันกานพลู (CLOVE OIL EXTRA) จํานวน 3 ลิตร (1 : 3) มาผสมกัน 

นาํสารผสม 25 มิลลิลิตรตอนํ้า 3 ลูกบาศกเมตร ใสในกระชังท่ีหุมดวยผาใบ

พลาสติก ปลาจะหยุดน่ิงประมาณ 15 นาที ตักปลาใสถังขนสง ขนาดกวาง 

0.90 เมตร ยาว 1.20 เมตร สูง 1.10 เมตร ปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร 

ปรับอุณหภูมินํ้าดวยนํ้าแข็งใหอุณหภูมินํ้าประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

สามารถลําเลียงปลาได 700 กิโลกรัม หรือประมาณ 1,200 ตัว

หมายเหตุ : ปราชญปลานิลไดทดลองใชสารทั้งสองชนิดหลายครั้ง พบวา

ชวยลดปญหาการขนสงไดเปนอยางดี

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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จังหวัดป�ตตานี ป� 2555
แนวทางการลดต�นทุนของปราชญ�ปลานิล

EM Ball 

ประโยชน
EM มีหนาที่ยอยสลายส่ิงหมักหมมท่ีกนบอ และปรับสภาพแวดลอม

รวมถึงคุณภาพน้ําภายในบอเลี้ยงใหมีคุณภาพดีขึ้น

วัตถุดิบ รําละเอียด รําหยาบ จุลินทรีย EM (ที่ขยายหัวเช้ือแลว) 

และดินทรายหรือดินเหนียว (ใชดินจากบอที่ตองการใส EM Ball)

วิธีการ
ขั้นท่ี 1 การขยายหัวเชื้อ EM 

ใช EM 1 ลิตร ผสมกับ กากนํ้าตาล 1 ลิตร และน้ําสะอาด 20 ลิตร 

หมักทิ้งไว 3-7 วัน จึงสามารถนํามาใชได (สังเกตจากการเกิดฟองสีขาว)
ขั้นท่ี 2 การปน EM Ball
1. นํา EM ที่ขยายหัวเชื้อแลวมาผสมกับ รําละเอียด 1 สวน รําหยาบ 

1 สวน และดินทรายหรือดินเหนียว 1 สวน ผสมใหเขากัน

2. ปนเปนลักษณะกอนกลมๆ ขนาดเทาลูกเทนนิส จึงนํามาใชได 

วธิีการใช
1. นํา EM Ball โยนใตกระชังกอนการลงกระชังทุกครั้ง กระชังละ 

5-6 กอน EM Ball จะสลายไปกับนํ้าเร่ือยๆ จนหมด ซึ่งจะทําหนาที่ปรับ

สภาพแวดลอม และคุณภาพนํ้าภายในกระชังใหมีสภาพที่ดีอยางสมํ่าเสมอ

การเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต�นทุนการเลี้ยงปลานิลคู�มือ
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คลุกเคลาสวนผสมใหเขากัน

ปนให ไดขนาดเทาลูกเทนนิส

ดินเหนียวดินเหนียว รําละเอียดรําละเอียด

จุลินทรีย EMจุลินทรีย EM

2. EM Ball จะมีอายุการใชงานไดนาน 3-6 เดือน

3. วิธีนี้เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาทั้งในกระชังและบอดิน

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด กรมประมง
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