
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจืดสุโขทัย

หลกัการเล้ียงปลา
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เป็นส่ิงส ำคญัมำก  จ ำเป็นต้องพจิำรณำอย่ำงรอบครอบให้เหมำะสมกบั
เป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร และสอดคล้องกบัสภำพภูมิประเทศ ผู้เลีย้งต้อง
ทรำบวตัถุประสงค์ของตนเองก่อนว่ำต้องกำรเลีย้งสัตว์เพ่ือส่ิงใด เช่น กำร
เลีย้งเพ่ือเป็นอำชีพหลกั หรือเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเป็นงำนอดิเรก 
ตลอดจนรูปแบบกำรเลีย้งทีเ่หมำะสมกบัสภำพแวดล้อมและควำมพร้อม
ของผู้เลีย้งของผู้เลีย้งซ่ึงควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรเลีย้งสัตว์น ำ้ขึน้อยู่
กบัส่ิงดังต่อไปนี้

1กำรเลือกสถำนทีไ่ด้ถูกต้องมำกน้อยเพยีงใดหรือไม่
2กำรออกแบบบ่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะภูมิประเทศ

3คุณสมบัติของน ำ้เหมำะสมกบักำรเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้มำกน้อยเพยีงใด
4รูปแบบกำรเลีย้งทีเ่หมำะสมกบัสภำพแวดล้อม

5ควำมพร้อมของผู้เลีย้ง

การเลือกสถานท่ี
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การเลือกสถานท่ี

• ใกล้แหล่งน ำ้ เช่น แม่น ำ้ ล ำคลอง หนองบึง ซ่ึงสำมำรถจะสูบน ำ้ขึน้มำใช้ได้
สม ่ำเสมอตลอดปี และไม่มีปัญหำเร่ืองน ำ้ท่วม

• พื้นที่ไม่ควรอยู่ใกล้โรงงำนอุตสำหกรรมเน่ืองจำกอำจที่จะท ำให้เกิดภำวะน ำ้
เสีย 

• ควรมีระบบกำรคมนำคมสะดวกต่อกำรขนส่งและล ำเลียงสินค้ำไปจ ำหน่ำย

• ด้ำนสำธำรณูปโภคเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเลีย้ง เช่น 
ไฟฟ้ำ

• สำมำรถจัดหำแหล่งอำหำรปลำได้ง่ำยและรำคำถูก

• ปลอดภัยจำกขโมยและโจรผู้ร้ำย

• ดิน (Soil) ควรเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรำยน ำ้ไม่ซึมและร่ัว
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ประเภทการเล้ียงสัตวน์ ้า 
• ประเภทของการเล้ียงสัตวน์ ้ า  แบ่งโดยลกัษณะการให้อาหาร แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดด้งัน้ี

• 1. การเล้ียงแบบธรรมชาติ ( Extensive Farm ) เป็นการ เล้ียงโดยให้กินอาหารท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติโดยไม่ให้อาหารสมทบ

• 2. การเล้ียงแบบก่ึงพฒันา ( Semi-extensive Farm ) เป็นการเล้ียงท่ีมีการเพิ่มปริมาณ
อาหารในบ่อเล้ียง เช่น การใส่ปุ๋ย คอก ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรืออาหารสมทบเป็นคร้ังคราว 

• 3. การเล้ียงแบบผสมผสาน ( Integrated Farm ) เป็น การเล้ียงสัตวน์ ้ าร่วมกบัสัตวบ์ก สัตว์
ปีก เช่น หมู ไก่ โดยมีโรงเล้ียง อยูใ่กลห้รือบนบ่อปลา เพื่อน ามูลสัตวแ์ละเศษอาหารมา
เป็นอาหาร ให้แก่ปลาในบ่อ 

• 4. การเล้ียงแบบพฒันา ( Intensive Farm ) เป็นการเล้ียง สัตวน์ ้าจ านวนมาก หนาแน่น 
โดยให้อาหารสมทบเป็นหลกั เป็นเวลา เป็นประจ า มีระบบการถ่ายเทน ้าและให้
ออกซิเจนในบ่อ การควบคุม คุณภาพน ้าในบ่อ การป้องกนัโรคให้แก่สัตวน์ ้ า เช่น การ
เล้ียงปลาดุก ในบ่อซีเมนต ์การเล้ียงปลาบู่ในกระชงั การเล้ียงกุง้กา้มกราม
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หวัใจส าคญัการเล้ียงสตัวน์ ้า

1.การจดัการ

2.อาหาร

3.พนัธุส์ตัวน์ ้า
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หวัใจส าคญัการเล้ียงสตัวน์ ้า

พนัธุ์ปลา

อาหาร

การจดัการ
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การจดัการ
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การเตรียมการเลี้ ยงสตัวน์  ้า

• กำรเตรียมบ่อ เหตุผลที่ต้องเตรียมบ่อ

1เป็นการปรับสภาพดินพ้ืนบ่อ ให้เหมาะสมกบัการเล้ียงและลดการสะสม
ของเสียในดินพ้ืนบ่อ ซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพน ้าในระหวา่งการเล้ียงเส่ือม
โทรมชา้ลง ลดอตัราการเปล่ียนถ่ายน ้า ท าให้อตัราการรอดและการเติบโต
ของสัตวน์ ้ าสูงข้ึน สภาพบ่อเล้ียงดีข้ึน 
2การตากบ่อท าให้พ้ืนบ่อไดรั้บแสงแดดและออกซิเจน ท าให้อินทรียว์ตัถุ
ท่ีตกคา้งในบ่อมีการยอ่ยสลาย ท าลายเช้ือโรคบางชนิด และศตัรูปลา
3การลอกเลนเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีปริมาตรบ่อ ก าจดัวชัพืช พาหะน าโรค 
และเช้ือโรค
4เพ่ือการปรับปรุงคนับ่อท่ีช ารุดป้องกนัการสูญหายสัตวน์ ้ าและการ
พงัทลาย
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ข ั้นตอนการเตรียมบ่อ

บ่อเก่าจบัผลผลิต ระบายน ้าออกไดห้มด หรือสูบแหง้ ก าจดัวัชพืช  พาหะ 
และศตัรูปลา
ข. ใส่ปูนขาวโรยใหท้ัว่พื้ นบ่อและขอบบ่อ รายละเอียดอตัราการใช ้50  
ก.ก./ไร่

ค. ตากบ่อท้ิง 2-3 วนั จนพื้ นบ่อแหง้
ง. เอาน ้าเขา้บ่อลึก 30-50 ซม. น ้าเขา้บ่อตอ้งกรองดกัศตัรูปลา
ธรรมชาติ โดยใชต้ะแกรงกั้นท้ิงไว ้2-3 วนั ท าน ้าเขียว  โดยใส่ปุ๋ยคอก  
250  ก.ก./ไร่

จ. เมื่อน ้าเขียวแลว้เติมน ้าลึก 1 เมตร หลงัจากน้ัน 3-5 วนั น าลูกปลา
ปล่อยเล้ียงได ้
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การเตรียมบ่อ

• บ่อใหม่ หมายถึง บ่อดินท่ีชุดใหม่จึงไม่ค่อยมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองโรค
ปลา แต่การค านึงความเป็นกรดเป็นด่างและความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพแต่ละพื้นท่ีของดิน ดงันั้นบ่อใหม่ควรพิจารณากระท า
ส่ิงต่อไปน้ี

• 1.1 ตอ้งมีการวดั pH และปรับ pH ของน ้าให้อยูใ่นช่วง 6.5 – 8.5 ซ่ึง
ดินโดยทัว่ไปจะใส่ปูนขาวประมาณ 100 – 150 กก./ไร่

• 1.2 ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอตัราท่ีควรใส่ คือ 200 
– 250 กก./ไร่ หรือมากกว่านั้น

• 1.3 สูบน ้าใส่บ่อ ปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดอาหาร
ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์และปรับสภาพให้เหมาะสมแก่การเล้ียงปลา หรือ
อาจน าพนัธ์ุไรแดงมาปล่อยเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอาหารธรรมชาติ 12



อาหาร
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อาหาร

• สตัวน์ ้าตอ้งการอาหารดว้ยเหตุผล 3 ประการ 
ซ่ึงความตอ้งการของอาหารของสตัวน์ ้าก็
เช่นเดียวกบัสตัวม์ีกระดูกสนัหลงัชนิดอ่ืน คือ

• 1. เพื่อการเจริญเติบโต

• 2. เพื่อการเคล่ือนไหวและยงัชีพประจ าวัน

• 3. เพื่อการเจริญสืบพนัธุ์-แพร่ขยายพนัธุ์
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ประเภทของอาหารสัตวน์ ้า
• อาหารธรรมชาติ (natural food)
• 1. แพลงตอน

• 2. พรรณไมน้ ้า พืชและสาหร่ายท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด 
สนัตะวา ผักกะเฉด ผักบุง้ เป็นตน้
3. สตัวจ์  าพวกกุง้ปูขนาดเล็ก เช่น โรติเฟอร์ ไรน ้า ลูกไรหรือไรแดง

• 4. แมลงและตวัอ่อนแมลงในน ้า แมลงและตัวอ่อนแมลงเป็นแหล่งอาหารส าคญัในบ่อปลา ปลา
จะกินตัวอ่อนของแมลงเป็นอาหาร เช่น ตัวอ่อนชีปะขาว

• 5. สตัวพ์วกหนอน มีตัวหนอนหลายชนิดท่ีเป็นอาหารของปลา เช่น ไสเ้ดือนดิน หนอนทูบิเฟ็กซ์
หรือหนอน

• 6. สตัวจ์  าพวกหอย หอยพวกน้ีชอบซุกซ่อนตัวเกาะตามพรรณไมน้ ้าหรือคืบคลานตามกน้บ่อ กิน
พวกเศษพืชและเศษเน่าเป่ือยเป็นอาหาร มีทั้งหอยฝาเดียว เช่น หอยขม และหอย 2 ฝา เป็น
อาหารส าคญัของปลาตะโกก ปลาเฉาด า
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• อาหารสมทบ (artificial food หรือ 
supplementary food) 

อาหารสมทบ หมายถึง อาหารเสริมท่ีใชเ้ล้ียงสตัวน์ ้า เพื่อ
ช่วยเสริมสรา้งการเจริญเติบโตของสตัวน์ ้า อาจเตรียมจาก
เศษเหลือจากโรงงานแปรรูปวสัดุต่างๆ แลว้น าไปผสมเป็น
อาหารส าหรบัเล้ียงสตัว์น ้า เป็นอาหารนอกเหนือจาก
อาหารธรรมชาติท่ีสัตวน์ ้ าสามารถกินได ้และเป็นประโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตของสัตวน์ ้ า ซ่ึงโดยทัว่ไปแบ่งอาหารปลา
ไดเ้ป็น 2 ประเภท
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• -อาหารแบบไม่สมบูรณ์หรืออาหารสมทบ (supplemental feed) เป็นอาหาร
ประกอบดว้ยสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายไม่ครบถว้นตามท่ีสัตวน์ ้ าชนิดนั้นๆ 
ตอ้งการ อาหารประเภทน้ี

• อาจเป็นเพียงวสัดุอาหารชนิดเดียว หรือประกอบดว้ยวสัดุอาหารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึน
ไป เช่น ร า ปลายขา้ว กากถัว่ กากเบียร์ ส่าเหลา้ เศษอาหารจากครัวเรือน หรือ
อาหารเม็ดส าเร็จรูปจากโรงงาน จึงเหมาะแก่การเล้ียงกุง้และปลาแบบก่ึง
ธรรมชาติหรือก่ึงพฒันา ถา้กุง้หรือปลาไม่หนาแน่นและมีอาหารธรรมชาติอยูบ่า้ง 
การให้อาหารชนิดน้ีผลผลิตจะไม่สูง

• -อาหารสมบูรณ์ (Complete feed) เป็นอาหารท่ีประกอบดว้ยสารอาหารท่ีจ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ อาหารประเภทน้ีประกอบดว้ย
สารอาหารหลายชนิด และมีหลาย

• รูปแบบ เช่น ผง แผน่ เม็ดจมและเม็ดลอย เป็นตน้ จึงเหมาะแก่การใชเ้ล้ียงกุง้และ
ปลาในระบบพฒันาท่ีปล่อยกุง้และปลาอยา่งหนาแน่น การเล้ียงโดยอาหาร
สมบูรณ์น้ีจะให้ผลผลิตสูงมาก เช่น การเล้ียงปลาดุก ปลาช่อน ปลาบู่ และกุง้
กุลาด า เป็นตน้
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• รูปแบบของอำหำร
• 1. อำหำรสด เป็นอาหารผสมท่ีผูเ้ล้ียงเตรียมเอง โดยน าวสัดุอาหารทั้งหมด มาสับให้ละเอียด แลว้

คลุกเคลา้ดว้ยแรงคนหรือเคร่ืองบด อาจตม้ให้สุกก่อนแลว้กวนให้เขา้กนั จากนั้นป้ันเป็นกอ้นแลว้
น าไปใชเ้ล้ียงปลาได้

• 2. อำหำรแห้ง เป็นอาหารท่ีผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีผลิตโดยตรงจากอาหารแบบแห้งสามารถเก็บไวไ้ด้
นาน มีคุณค่าทางอาหารสูง อาหารแห้งแบ่งออกเป็นหลายประเภทดงัน้ี

• 2.1 อำหำรผง ท าเป็นผงมีคุณสมบติัลอยท่ีผิวหนา้น ้ า ใชเ้ล้ียงลูกสัตวน์ ้ าวยัอ่อนไดดี้ เลือกกินไดง่้าย

• 2.2 อำหำรชนิดเม็ดจมน ำ้ ประกอบดว้ยวสัดุอาหารชนิดต่างๆ โดยน ามาผสมและคลุกเคลา้ให้เขา้กนั 
จากนั้นผสมดว้ยน ้ าเพื่อให้เปียกช้ืน แลว้น ามาผ่านเคร่ืองอดัเม็ดจนออกมามีลกัษณะเป็นท่อนๆ ขนาด
และความยาวตอ้งพอเหมาะกบัขนาดและชนิดของสัตวน์ ้า

• 2.3 อำหำรชนิดเม็ดลอยน ำ้ อาหารชนิดน้ีคลา้ยกบัอาหารชนิดเม็ดจมน ้ า แต่กรรมวิธีซบัซ้อนกว่า ดว้ย
การอดัอากาศเขา้ไป เพื่อให้อาหารท่ีผลิตออกมาสามารถลอยน ้าไดช้ัว่ระยะหน่ึง อาหารชนิดน้ีท าให้ผู ้
เล้ียงสามารถสังเกตุการกินอาหารของสัตวน์ ้ าไดว้่ามีปริมาณมากเพียงพอกบัความตอ้งการของสัตวน์ ้ า
หรือไม่
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พนัธุส์ตัวน์ ้า
เล้ียงง่าย 

โตเร็ว 
มีความทนทาน 

เป็นท่ีตอ้งการของตลาด
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ชนิดของปลา
• 1.ปลำประเภทกินพืช ไดแ้ก่ ปลาจีน ปลาหมอตาล ปลาตะเพียนขาว ปลา

แรด ปลาไน ปลานิล ปลาจ าพวกน้ีชอบกินอาหารท่ีเป็น
พืช เช่น ร า ปลายขา้ว แหน เศษผกั หญา้

• 2.ปลำประเภทกินเน้ือ ไดแ้ก่ ปลาดุก ปลาบู่ ปลาช่อน ปลาดุกดา้น ปลา
ดุกอุย ปลาสวาย ปลาหมอไทย ปลาเสือตอ ปลาช่อน ปลาไหลนา ปลา
ชะโด

• 3.ปลำประเภทกินตะไคร่น ำ้ ปลาชนิดน้ีจะกินตะไคร่น ้า สาหร่าย และพืช
สีเขียวเลก็ๆ ไดแ้ก่ ปลาล่ิน ปลาซ่ง ปลาสลิด ปลายี่สก

• 4.ปลำประเภทกินเน้ือและพืช ไดแ้ก่ ปลาสวาย ปลาเทโพ
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พนัธุ์สตัวน์ ้า
• 2. การเตรียมพนัธุส์ตัวน์ ้า
การเล้ียงจะมีประสิทธิภาพ ควรจดัหาพนัธุต์ามชนิด จ าพวก ขนาด
ท่ีเหมาะสมต่อสภาพ การเล้ียง เช่น ควรมีขนาดตั้งแต่ 3-5 ซม. 
หรือขนาดใหญ่ 5-10 ซม. จะช่วยใหก้ารเล้ียงมีประสิทธิภาพและ
อตัราการรอดดีขึ้ น ขนาดใกลเ้คียงกนั ลกัษณะแข็งแรง รูปร่าง
สมบูรณ์ ไม่มีบาดแผลเชื้ อโรคปะปน หาพนัธุจ์ากแหล่งท่ีเชื่อถือได ้
และตลาดมีความตอ้งการ

• อตัราการปล่อย  ปลากินพืช  4000-5000 ตวัต่อไร

• อตัราการปล่อย  ปลากินเน้ือ  80,000 -160,000 ตวัต่อไร
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พนัธุป์ลาดีมีชยัไปกวา่คร่ึง
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การปล่อยสัตวน์ ้าลงบ่อเล้ียง

• การปล่อย  ควรปล่อยในช่วงเชา้ๆ  หรือช่วงเย็นๆ

• จุดส าคญัของการปล่อยปลาลงเล้ียงในบ่อ คือ ตอ้งปรบัอุณหภูมิของน ้าในบ่อ
เล้ียงปลาและภาชนะหรือถึงพลาสติกท่ีใส่ปลาใหเ้ท่ากนั  เพื่อป้องกนัการช็อค
และตายของปลาเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทนัหนั

ส่วนปลาท่ีบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก  ใหไ้ปแช่ในบ่อปลานานประมาณ 5 - 10
นาที เพื่อปรบัอุณหภูมิของน ้าในถุงเท่ากนั  

จากน้ันจึงเทลูกปลาลงในบ่อเล้ียงโดยค่อย ๆ จุ่มภาชนะหรือถุงพลาสติกลงไปใน
น ้าในบ่อปลาดว้ยการเอียงใหน้ ้าค่อย ๆ ไหลเขา้ภาชนะหรือถุงพลาสติกทีละน้อย  

การปล่อยลูกปลาบางชนิดซ่ึงมีนิสยัว่ายน ้าขึ้ นลงในแนวด่ิงลงบ่อเล้ียง เช่น ปลา
ดุก ก่อนเทปลาลงในบ่อเล้ียงตอ้งกวนน ้าในบ่อปลาใหน้ ้าระดับบนและระดบัล่าง
ผสมกนัก่อนและตอ้งปล่อยปลาในขณะท่ีอุณหภูมิน ้าไม่สูงหรือต า่เกินไป 
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ระยะเวลาการเล้ียง

• 1.2 ระยะเวลาการเล้ียงและผลผลิต
ระยะเวลาการเล้ียงปลาในบ่อน้ัน จะสั้นหรือยาว
ขึ้ นอยูก่บัชนิดของปลาและขนาดของปลา อาหารท่ี
ให้ การจดัการ แต่ส่วนใหญ่จะใชเ้วลาเล้ียงประมาณ 
6-12 เดือน หรือ ในรอบ 1 ปีถา้เป็นสตัวน์ ้าท่ีกิน
เน้ือและใชอ้าหารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จะใชเ้วลาเล้ียง
ประมาณ 4-6 เดือน ก็สามารถ จบัจ าหน่ายได้
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ทบทวน  หวัใจส าคญัการเล้ียงสตัวน์ ้า

1.การจดัการ

2.อาหาร

3.พนัธุส์ตัวน์ ้า
25



โรคสตัวน์ ้า
โรคสตัวน์  ้าเกิดจาก

• 3 ปัจจยั  คือ    

• สตัวน์ ้า  

• เช้ือโรค  

• และส่ิงแวดลอ้ม
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สัตว์น ำ้

เช้ือโรค ส่ิงแวดล้อม
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สาเหตุที่ท  าใหป้ลาเป็นโรค

• ปลำที่เป็นโรค และพยำธิมีสำเหตุต่ำงๆ ดังนี้

• 1. น ำลูกปลำติดโรค-พยำธิ มำเลีย้ง โดยไม่ได้ก ำจัดโรค และพยำธิเสียก่อน

• 2. เลีย้งปลำหนำแน่นเกินไป

• 3. ให้อำหำรมำกเกินไปจนปลำกินไม่หมด และมีเศษเหลือตกค้ำงสะสมในบ่อและเกิดเน่ำบูดเป็น
พิษต่อปลำ

• 4. ให้อำหำรน้อยเกินไปจนไม่พอกิน ท ำให้ปลำที่เลีย้งอ่อนแอ และขำดควำมด้ำนทำนต่อเช้ือโรค

• 5. น ำ้มีคุณภำพเส่ือมโทรมลงและเม่ือถ่ำยเทเปลี่ยนน ำ้ บำงคร้ังเช้ือโรคก็อำจติดตำมเข้ำมำในบ่อ
เลีย้งปลำด้วย

• 6. ใช้เคร่ืองมือจับปลำ เช่น สวิง กระชอน และภำชนะล ำเลียงปลำที่มีเช้ือโรคและพยำธิ จึงท ำให้
เกิดปนเป้ือนและแพร่เช้ือโรค โดยเฉพำะในถังหรือบ่ออนุบำลลูกปลำ

• 7. คุณภำพของอำหำรต ำ่หรือไม่สด ในกรณีใช้ปลำเป็ดเลีย้งปลำดุก

• 8. กำรใช้เคร่ืองมือ เช่น อวน แห สวิง กระชอน คัดจับปลำขำดควำมประณีต ซ่ึงท ำให้ เกล็ดหลุด
หรือถลอกหรือเกิดบำดแผลแก่ปลำ เช้ือโรคก็เข้ำท ำกำรได้สะดวก

• 9. ฤดูกำล 29



อาการของปลาที่เป็นโรค

• อำกำรของปลำที่เลีย้งเป็นโรคและพยำธิ สำมำรถสังเกตได้ด้วยตำเปล่ำพร้อมๆ กับอำกำร
ต่อเน่ืองได้  คือ

• 1. ถ้ำเป็นปลำจ ำพวกไม่มีเกล็ด สีของผิว ล ำตัวจะซีดหรือคล ำ้ลงจำกสีของปลำชนิดน้ัน 
ตำมธรรมชำติ

• 2. ปลำจะว่ำยน ำ้แตกฝูง แสดงอำกำรอ่อนเพลียหรือลอยหัว

• 3. ซ่ีเหงือกจะมีสีซีดหรือมีจุดขำว

• 4. มีรำเกำะตำมตัว หนวด และครีบ

• 5. กกหูจะบวมหรือมีบำดแผล (ปลำดุก)

• 6. ล ำตัวมีบำดแผล ท้องบวม และมีน ำ้เหลืองในช่องท้อง

• 7. ครีบเน่ำและกร่อน

• 8. มีจุดสีแดงหรือขำวประทั่วล ำตัว

• 9. เบ่ืออำหำร ล ำตัวซูบผอม

• 10. ตำโปน
30


