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การเลี้ยงปลากินพืช
ความเป็นมา
	 การเลี้ยงปลาน�้าจืดในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากในหลากหลายรูปแบบ 

และชนิดพันธุ ์ปลา	 แต่ส�าหรับผู ้เริ่มเลี้ยงปลารายใหม่ซึ่งยังไม่มีความช�านาญ 

ในการเลี้ยงปลามาก่อน	 ควรทดลองเลี้ยงปลาประเภทกินพืช	 เช่น	 ปลาตะเพียน	 

เสียก่อน	 เพราะปลากินพืชเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการประหยัด 

ค่าใช้จ่ายเรือ่งอาหารปลาอกีด้วย	การเลีย้งปลากนิพชืควรเร่ิมเลีย้งปลาในบ่อดนิก่อน	 

เนื่องจากต้นทุนต�่า	 	 ส�าหรับปลากินพืชในที่นี้หมายถึง	 ปลาที่กินพืช	 แพลงก์ตอน	 

(สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในแหล่งน�้า)	 ตะไคร่น�้า	 และสิ่งเน่าเปื่อยเป็นอาหาร	 ข้อดีของ 

การเล้ียงปลากนิพชือกีอย่างหนึง่	คอื	สามารถเลีย้งรวมกันหลายชนิดในบ่อเดยีวกันได้	 

เพื่อใช้ประโยชน์จากอาหารธรรมชาติที่มีในบ่อได้อีกด้วย

	 การเล้ียงปลาไม่ใช่เรื่องยุ่งยากและใช้ทุนไม่มากเมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตว ์

ชนิดอื่น	 แต่ก่อนจะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ	 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมล�าดับแรก	 ก็คือ	 

การเตรียมใจและมีความชอบเลี้ยงปลา	 แล้วจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา 

และชนดิพนัธุท์ีจ่ะเลีย้ง	จากนัน้จึงเลอืกชนดิพนัธุท์ีเ่ลีย้งง่าย	มคีวามเสีย่งน้อย	ลงทนุน้อย	 

เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ก่อนเลี้ยงปลาที่เลี้ยงยากและลงทุนสูงต่อไป
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ชนิดของปลากินพืชที่ควรเลี้ยง
มีหลายประเภทและหลายชนิด ดังนี้

1.	 ประเภทปลาที่กินแพลงก์ตอน	
	 (สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในแหล่งน�้า)	เป็นอาหาร	เช่น
1.1	 ปลาเกล็ดเงิน	หรือปลาลิ่น	
 ชื่อสามัญ : Silver Carp

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys molitrix 

 ลักษณะทั่วไป :	ล�าตัวค่อนข้างยาว	ท้องมีลักษณะเป็นสันจากใต้ครีบหูถึงก้น	 

เกล็ดเล็กเป็นสีเงิน	แนวสันหลังมีสีเทาปนเขียว	ส่วนท้องสีขาวเงิน

 อาหาร :	กินสิ่งมีชีวิตเล็ก	ๆ	ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในน�้า

1.2	 ปลาหัวโต	หรือปลาซ่ง
 ชื่อสามัญ : Big Head Carp

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypophthalmichthys nobilis	หรือ	Aristichthys nobilis

 ลักษณะทั่วไป :	มีส่วนหัวโต	ตาเล็กอยู่ต�่ากว่ามุมปาก	ปากและข้างแก้มกว้าง	 

ครีบหลังเล็กอยู่ประมาณกึ่งกลางล�าตัว	 ครีบก้นเล็ก	 ครีบหางเว้าลึก	 เกล็ดเล็ก 

แบบขอบเรยีบ	ตวัมสีเีงนิคล�า้ทีด้่านหลงั	และสเีงนิแวววาวทีด้่านท้อง	หวัมสีคีล�า้อมแดง 

หรือสีเนื้อ	ครีบมีสีจาง	ด้านท้องแคบหรือกลมมน

 อาหาร :	กินสิ่งมีชีวิตเล็ก	ๆ	ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในน�้า

ปลาเกล็ดเงิน หรือปลาลิ่น
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1.3	 ปลาสลิด	
 ชื่อสามัญ : Sepat Siam , Snake Skin gourami

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichopodus pectoralis หรือ Trichogaster pectoralis

 ลักษณะทั่วไป : มีล�าตัวแบน	รูปร่างคล้ายใบไม้	และเหมือนกับปลากระดี่หม้อ	 

แต่ไม่มีจุดด�าบนล�าตัว	มีแถบสีด�าพาดขวางล�าตัวเป็นริ้ว	ๆ	หลายแถบ	ตัวผู้มีสีและแถบ 

เข้มกว่าตัวเมีย	 ลักษณะของครีบหลังใช้แยกเพศได้	 โดยตัวผู้มีกระโดงหลังยาวกว่า 

ตัวเมีย	

 อาหาร : กินแมลงน�้า	ตัวอ่อน	ลูกน�้า	ตะไคร่น�้า	แพลงก์ตอน

ปลาหัวโต หรือปลาซ่ง

ปลาสลิดเพศเมีย

ปลาสลิดเพศผู้

ครีบหลังสั้น

ครีบหลังยาว
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2.	 ประเภทปลาที่กินพืชเป็นอาหารหลัก	เช่น	
2.1	 ปลาตะเพียน

 ชื่อสามัญ : Common Silver Barb 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barbodes gonionotus 

 ลักษณะทั่วไป :	ล�าตัวแบน	หัวเล็กเกล็ดใหญ่	ปากเล็ก	ลักษณะที่แตกต่างจาก 

ปลาในวงศ์หรือครอบครัวเดียวกัน	 คือ	 มีก้านครีบอ่อนของครีบก้นอยู่	 6	 ก้าน	 

ส่วนปลาชนิดอื่นมี	 5	ก้าน	สีของล�าตัวเป็นสีเขียวอ่อนอมฟ้า	ด้านหลังสีน�้าตาลปนเทา	 

ท้องสีขาว	เป็นปลาที่ปราดเปรียวว่ายน�้ารวดเร็ว	กระโดดได้สูงมาก	มีขนาดความยาว 

ประมาณ	8	-	20	เซนติเมตร

 อาหาร :	กินพืช	เมล็ดพืช	

เมล็ดพืชตระกูลหญ้า	สาหร่าย	ตะไคร่น�้า	

ซากพืชซากสัตว์	แพลงก์ตอน	

และไรน�้า

2.2		 ปลากินหญ้า	ปลาเฉา	หรือเฉาฮื้อ

 ชื่อสามัญ : Grass Carp

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ctenopharyngodon idella 

 ลักษณะทั่วไป :	ล�าตัวกลม	ส่วนหัวเล็กและกลมมน	ในช่องคอมีฟันที่แข็งแรง	 

ไม่มีหนวด	 ครีบหลังและครีบก้นค่อนข้างเล็ก	 ไม่มีก้านครีบแข็ง	 ครีบหางเว้าลึก	 

เกล็ดค่อนข้างใหญ่	ล�าตัวด้านบนมสีีคล�า้หรอืสนี�า้ตาลอมทอง	ครบีสคีล�า้	ด้านท้องสจีาง	 

บริเวณฐานของเกล็ดบนของล�าตัวส่วนมากมีสีคล�้า

 อาหาร :	กินพืชขนาดใหญ่เป็นหลัก	เช่น	หญ้าขน	กก	ธูปฤาษี	และสิ่งมีชีวิตเล็ก	ๆ	 

ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในน�้า

ปลาตะเพียน

ปลากินหญ้า ปลาเฉา หรือเฉาฮื้อ
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3.	 ประเภทกินตะไคร่น�้าและซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร	เช่น	
3.1	 ปลานวลจันทร์เทศ	

 ชื่อสามัญ : Mrigal

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cirrhinus cirrhosus	หรือ	Cirrhinus mrigala 

 ลักษณะทั่วไป :	มีรูปร่างเรียวยาว	ล�าตัวกลม	หัวสั้น	ปากเล็ก	ริมฝีปากบาง 

มีชายครุยเล็กน้อย	 ครีบหลังและครีบก้นสั้น	 ครีบหางเว้าลึก	 เกล็ดมีขนาดใหญ่	 

หัวและล�าตัวด้านบนมีสีเงินหรือสีเงินอมน�้าตาลอ่อน	 ด้านท้องสีจาง	 ครีบมีสีส้ม 

หรอืชมพ	ูขอบครบีมสีคีล�า้เลก็น้อย	ตามสีทีอง	มขีนาดโดยเฉลีย่	50	-	60	เซนตเิมตร	

 อาหาร :	กนิแพลงก์ตอนสตัว์	กนิสาหร่ายสนี�า้เงนิแกมเขยีว	พืชเน่าเป่ือย	และ 

อินทรีย์สารในดิน

3.2		 ปลายี่สกเทศ	

 ชื่อสามัญ : Rohu

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labeo rohita

 ลกัษณะทัว่ไป : มรีปูร่างล�าตวัยาวทรงกระบอก	ส่วนหวัสัน้	ปากเลก็	มหีนวดสัน้	 

2	คู่	ริมฝีปากเป็นชายครุยเล็กน้อย	และมีแผ่นขอบแข็งที่ริมฝีปากบนและล่าง	มีเกล็ด 

ขนาดเล็กตามแนวเส้นข้างล�าตัว	ครีบหลังและครีบก้นมีขนาดเล็ก	 ครีบหางเว้าลึก	 

ล�าตัวด้านบนสีคล�้า	 ในปลาขนาดใหญ่มีจุดสีน�้าตาลแดงหรือน�้าตาลอ่อนแต้มที ่

เกล็ดแต่ละเกล็ด	ท้องมีสีจาง	ครีบสีคล�้ามีขอบสีชมพูอ่อนหรือแดง	มีขนาดประมาณ	 

60-80	เซนติเมตร	

 อาหาร : กินตะไคร่น�้า	สิ่งมีชีวิตเล็ก	ๆ	

ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในน�้า	และอินทรีย์สาร

ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ

ปลายี่สกเทศ
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การเตรียมบ่อ

การเลี้ยงปลากินพืช
การเตรียมบ่อ
	 การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินสามารถเลี้ยงได ้ทั้งบ ่อขนาดเล็กและ 

บ่อขนาดใหญ่	ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร	ควรมีขนาดตั้งแต่	0.5	ไร่	ขึ้นไป	 

ขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่	 1-5	 ไร่	 ระดับน�้าที่เหมาะสมส�าหรับการเลี้ยง	ควรมีความลึก	 

1.5-2.0	 เมตร	 ส�าหรับบ่อเลี้ยงปลาที่มีขนาดเล็ก	 (ประมาณ	 0.5-1.0	 ไร่)	 ผู้เลี้ยง 

สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่า	 เช่น	 การเตรียมบ่อ	 การเปลี่ยนถ่ายน�้า	 การเลี้ยง 

และการดูแลรักษาปลา	 (การให้อาหารของปลา	 โรคและศัตรูปลา)	 การจับผลผลิต	 

และที่ส�าคัญใช้เงินลงทุนในการเลี้ยงน้อย	 บ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กจึงเหมาะส�าหรับ 

การเลี้ยงปลากินพืชชนิดเดียว	 เช่น	ปลาตะเพียน	และปลาไน	ส่วนการเลี้ยงปลาในบ่อ 

ขนาดกลางและใหญ่นั้น	 เหมาะส�าหรับการเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกัน	 การจับผลผลิต 

ใช้วิธีทยอยจบั	โดยจับชนิดปลาทีม่ขีนาดเลก็ก่อน	เช่น	ปลาตะเพยีน			ส่วนปลาขนาดใหญ่ 

ท�าการจับในปีที่	2	เช่น	ปลาจีน	ปลายี่สกเทศ	และปลานวลจันทร์เทศ	

	 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน	 ควรให้ความส�าคัญเรื่องการเตรียมบ่อเพราะเป็น 

จุดเริ่มต้นของความส�าเร็จ	 ถ้าผู ้เลี้ยงไม่มีการเตรียมบ่อที่ดีแล้วการเลี้ยงปลา 

มักจะไม่ได้ผล	
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	 วัตถุประสงค์การเตรียมบ่อมีดังนี้	คือ	
	 1.	 เพื่อท�าการก�าจัดศัตรูปลา	เช่น	ปลาช่อน	ปลาหมอ	

	 2.	 เพื่อท�าความสะอาดบ่อและฆ่าเชื้อโรคในบ่อปลา	

	 3.	 เพื่อเป็นการเตรียมอาหารธรรมชาติให้เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง	

	 ขั้นตอนการเตรียมบ่อ	มีดังนี้
	 1.	 สูบน�้าออกจากบ่อให้แห้ง

	 2.	 ก�าจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ในบ่อออกให้หมด	เช่น	ศัตรูปลา	กิ่งไม้	ต้นกก

	 3.	 ตากบ่อให้แห้ง	 	 กรณีใช้บ่อเป็นเวลานาน	 ให้พลิกหน้าดินก้นบ่อ	 

	 	 เพ่ือให้ดินพื้นบ่อที่เน่าเสียได้สัมผัสอากาศ	 ซึ่งเป็นการปรับสภาพ 

	 	 และฟื้นคืนสภาพดินให้ดีขึ้น

	 4.	 หว่านปูนขาวให้ทั่วบ่อเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู ่

	 	 ในระดับที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา	 ซึ่งควรมีค่าอยู่ระหว่าง	 6.5-8.5	 

	 	 อีกทั้งช่วยก�าจัดเชื้อโรคและศัตรูปลา	 และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย 

	 	 ที่ใส่ในบ่อ	ควรใช้ปูนขาว	50-100	กิโลกรัมต่อไร่

	 5.	 ใส่ปุ๋ยคอกแห้งหรือปุ ๋ยที่ผ่านการหมักโดยสมบูรณ์เพื่อสร้างอาหาร 

	 	 ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในบ่อ	 เพราะปุ๋ยช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินและ 

	 	 น�้าในบ่อ	 และช่วยปรับสภาพน�้า	 เช่น	 ช่วยลดความขุ่นของน�้า	 และ 

	 	 ช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่าง	 ปุ๋ยคอกที่ใส่ต้องเป็นปุ๋ยคอกที่แห้งแล้ว	 

	 	 หรือปุ๋ยหมักโดยใส่ในอัตราประมาณ	100-200	กิโลกรัมต่อไร่

	 6.	 เปิดน�้าผ่านผ้ากรองมุ ้งเขียวลงในบ่อท่ีเตรียมไว้	 ควรด�าเนินการ 

	 	 ก่อนปล่อยปลาประมาณ	7	วัน	เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อซึ่งเป็น 

	 	 การประหยัดต้นทุนค่าอาหาร
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การอนุบาลลูกปลา
	 1.	 การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน
	 	 โดยปกติบ่ออนุบาลเป็นบ่อดินควรมีขนาดประมาณ	 200	 ตารางเมตร	

และควรเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อความสะดวกในการรวบรวมย้ายลูกปลา	 

และการจัดการดูแล	 น�้าในบ่อควรมีระดับความลึกประมาณ	 0.5	 -	 1.0	 เมตร	 

ควรเตรียมบ่ออนุบาลล่วงหน้าประมาณ	 1	 สัปดาห์	 ก่อนน�าลูกปลามาอนุบาล	 

การเตรียมบ่ออนุบาลนั้นใช้วิธีเดียวกันกับการเตรียมบ่อที่ใช้เลี้ยงปลา	 บ่อขนาด 

ดังกล่าวนี้สามารถใช้อนุบาลลูกปลาขนาด	 1-2	 เซนติเมตร	 ได้ครั้งละประมาณ	 

50,000	 ตัว	 การอนุบาลลูกปลา	 นอกจากใช้ปุ๋ยคอกแห้งเพาะอาหารธรรมชาติแล้ว	

ควรมีการให้อาหารสมทบ	 เช่น	 ร�าละเอียด	 กากถั่ว	 อีกวันละ	 2	 ครั้ง	 ในเวลาเช้า 

และเย็น	วิธีการตรวจสอบว่ามีอาหารธรรมชาติในบ่ออนุบาล	(ดูสีน�้าเขียว)	 เพียงพอ 

เพียงใด	 สามารถตรวจสอบโดยวิธีง่าย	 ๆ	 ด้วยการหงายฝ่ามือจุ ่มลงไปในน�้า	 

หากจุ่มฝ่ามือลงไปลึกประมาณศอก	 (ประมาณ	 30	 เซนติเมตร)	 แล้วเห็นลายมือ	 

แสดงว่าอาหารธรรมชาติมีน้อย	 ต้องเพิ่มปุ๋ยคอกแห้ง	 แต่หากจุ่มฝ่ามือลงไปในน�้า 

เล็กน้อย	 แล้วไม่เห็นลายมือ	 ต้องเปลี่ยนถ่ายน�้า	 เพราะในบ่อมีอาหารธรรมชาติหรือ 

สีเขียวเข้มมากเกินไป	 ในช่วงระยะเวลา	 4-6	 สัปดาห์	 ลูกปลามีขนาด	 3-5	 เซนติเมตร	 

ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมจะที่น�าไปเลี้ยงเป็นปลาขนาดใหญ่ต่อไป	

	 2.	 การอนุบาลลูกปลาในนาข้าว
	 	 นาข้าวสามารถน�ามาใช้เป็นบ่ออนุบาลได้	 โดยขุดดินรอบบริเวณนาข้าว 

ขึ้นมาปั้นคันดิน	 ท�าให้เกิดเป็นร่องคูรอบในคันนา	 และควรเสริมคันดินให้แน่น 

เพื่อเก็บกักน�้าให้มีระดับสูงประมาณ	 50	 เซนติเมตร	 เป็นอย่างน้อย	 และควรมีบ่อ

ขนาดเล็กประมาณ	 2x5	 เมตร	 ลึก	 1	 เมตร	 บริเวณที่ลาดเอียงต�่าสุดเพื่อเป็นที่จับ 

และรวบรวมลูกปลา	 ควรอนุบาลลูกปลาหลังจากปักด�าข้าว	 10	 วัน	 หรือภายหลัง 

ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว	 การให้อาหารและปุ๋ยคอกแห้งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบ่ออนุบาล 

ทั่ว	 ๆ	 ไป	 การป้องกันศัตรูของปลาในนาข้าว	 ควรใช้อวนไนล่อนตาถี่สูงประมาณ	 

0.5	เมตร	ท�าเป็นรั้วล้อมรอบบนคันดินเพื่อป้องกันศัตรูปลาจ�าพวก	กบ	งู	เป็นต้น
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	 3.	 การอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์
	 	 ส�าหรับการอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์	 ควรปล่อยลูกปลาตารางเมตรละ 

ประมาณ	 300	ตัว	โดยมีการให้อากาศ	 และเปลี่ยนถ่ายน�้าตามความเหมาะสม	 

ให้อาหารสมทบ	 เช่น	 ร�าข้าวละเอียด	 วันละ	 3	 ครั้ง	 ช่วงเช้า	 กลางวัน	 และเย็น 

ใช้เวลาอนุบาล	4-6	สัปดาหไ์ด้ลูกปลา	ขนาด	3-5	เซนติเมตร

การเลี้ยง
	 การตัดสินใจของผู้เล้ียงว่าจะเลี้ยงปลาชนิดใดนั้น	 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค ์

ของการเล้ียง	 เช่น	 เล้ียงไว้บริโภคในครัวเรือนก็ต้องเลือกชนิดที่สมาชิกในครอบครัว 

ชอบและเล้ียงง่าย	 ถ้าหากเลี้ยงไว้จ�าหน่าย	 ก็ต้องข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด	 

ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอ่ืนที่ผู ้เลี้ยงต้องน�ามาพิจารณาในการเลือกชนิดที่ปลา 

จะเล้ียง	 เช่น	 แหล่งจ�าหน่ายพันธุ์ปลา	 ชนิดพันธุ์ปลาที่ขายในตลาด	ณ	 เวลานั้น	 

การเจริญเติบโต	อาหารปลาที่ใช้เลี้ยงตามฤดูกาล
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คลอแรลล่า

ไรแดง

อาหารปลา
 อาหารปลานั้น สามารถแบ่งได้เป็น

	 1.	 อาหารธรรมชาติ
  1.1 ชนิดของอาหารธรรมชาติ

   ● แพลงก์ตอนพืช	 เป็นพืชน�้าขนาดเล็ก	 (ไม่สามารถเห็น 

ด้วยตาเปล่า)	 กระจายอยู่ทั่วไปในบ่อ	 สามารถขยายพันธุ์และเจริญได้ดีในบ่อที่มี 

แสงอาทิตย์ส่องถึง

   ● แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นสัตว์น�้าขนาดเล็กจิ๋ว	 สามารถว่าย 

และล่องลอยอยู่ในน�้า	กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร	เช่น	ไรแดง	ไรขาว

   ● สัตว์หน้าดิน เป็นสัตว์ที่อยู ่หรือผังตัวตามพื้นก้นบ่อ	 เช่น	 

หนอนแดง	ไส้เดือน	ลูกหอยขม

   ● พืชน�้า พืชที่เกิดข้ึนในบ่อหรือตามแหล่งน�้าธรรมชาติ	 เช่น	 

แหน	ไข่น�้า	ผักบุ้ง
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  1.2 วิธีการท�าอาหารธรรมชาติ

	 	 	 การใช้อาหารธรรมชาติ	 ถือเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงวิธีหน่ึง	 

โดยผู้เลี้ยงสามารถเตรียมอาหารธรรมชาติในบ่อก่อนปล่อยสัตว์น�้า	 ด้วยการใส ่

ปุ๋ยคอกแห้ง	 (เช่น	 มูลไก่แห้ง	 มูลวัวควายแห้ง	 มูลนกกระทาแห้ง)	 ในการเตรียมบ่อ 

ครั้งแรกหลังจากตากบ่อ	 โดยโรยปูนขาวก่อน	 หลังจากนั้นหว่านมูลสัตว์แห้งทั่วบ่อ	 

และใส่น�้าลึก	20	เซนติเมตร	ทิ้งไว้ประมาณ	2	-	3	วัน	หรือเมื่อสีน�้าเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

หรือสีชาจึงเพิ่มระดับน�้าเป็น	50-60	 เซนติเมตร	ต่อจากนั้นประมาณ	4-5	วัน	หรือ 

เมื่อสีของน�้าเป็นสีเขียวหรือสีชา	 จึงน�าลูกปลามาปล่อย	 หลังจากปล่อยลูกปลาแล้ว 

ให้ค่อย	ๆ	 เพิ่มระดับน�้าตามความเหมาะสมจนได้ระดับน�้า	1.5-2.0	 เมตร	และควรหมั่น 

สังเกตสีน�้า	 หากสีเริ่มใสให้หมั่นใส่ปุ ๋ยมูลสัตว์แห้ง	 1-2	 สัปดาห์ต่อคร้ังตาม 

ความเหมาะสมในปริมาณ	50-60	กิโลกรัมต่อไร่	วิธีนี้ช่วยให้มีอาหารธรรมชาติในบ่อ 

อย่างเพียงพอ	 ซ่ึงช่วยลดการให้อาหารสมทบลง	 เช่น	 เกษตรกรอาจให้อาหาร 

วันเว ้นวันแทนที่ต ้องให้ทุกวันหรืออาจให้ปริมาณลดลงแต่ให้ทุกวัน	 การใช  ้

อาหารธรรมชาติเหมาะกับการเลี้ยงปลาหลายชนิด	 จ�าพวกกินแพลงก์ตอนและ 

ปลากินพืช	เช่น	ปลาตะเพียน	ปลานิล	ปลาจีน	ปลาสวาย

ปุ๋ยหมักในบ่อปลา
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อาหารส�าเร็จใช้สะดวก
มีคุณค่าทางอาหารสูง

แต่มีราคาแพง

	 2.	 อาหารสมทบ
	 	 อาหารสมทบ	 หมายถึง	 อาหารเสริมที่ใช้เลี้ยงสัตว์น�้าเพ่ิมเติมจาก 

อาหารธรรมชาต	ิเพือ่ช่วยเสรมิสร้างการเจรญิเตบิโตของสตัว์น�า้	อาจได้จากเศษเหลอื 

จากโรงงงานแปรรูปอาหารส�าหรับมนุษย์หรือสัตว์ต่าง	 ๆ	 หรือวัตถุดิบอาหารเหลือใช้ 

จากการเกษตร	 หรือน�าวัตถุดิบอาหารอ่ืน	 ๆ	 แล้วน�าไปผสมเป็นอาหารส�าหรับ 

เลี้ยงสัตว์น�้า	 การเจริญเติบโตของสัตว์น�้า	 ผันแปรตามคุณภาพของอาหาร	 และ 

ยังข้ึนกับชนิดของสัตว์น�้าด้วยว่าต้องการธาตุอาหารอะไรมากเป็นพิเศษ	 อาหารสมทบ 

มีหลายรูปแบบ	ได้แก่

  2.1 อาหารส�าเร็จรูป เป็นอาหารที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเน่ืองจาก 

สะดวกต่อการซื้อหาและการเล้ียง	 	 มีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมกับปลาที่เลี้ยง	 

แต่ก็มีราคาค่อนข้างแพง	อาหารส�าเร็จรูป	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท

   ● แบบผง ใช้ส�าหรับอนุบาลลูกปลาขนาดเล็ก

   ● แบบเม็ดจมน�้า ลักษณะเป็นเม็ด	 มาจากการน�าวัตถุดิบ 

อาหารสูตรต่าง	 ๆ	 ที่บดละเอียดเป็นผงและแห้ง	 ผสมกับน�้าแล้วผ่านเครื่องอัดเม็ด 

ให้เป็น	เม็ดกลม	หรือเป็นแท่งสั้น	ๆ	เหมาะส�าหรับปลาที่หากินบริเวณพื้นบ่อ

   ● แบบเมด็ลอย	อาหารชนดินีม้สีตูรอาหารทีม่แีป้งมากกว่าปกต	ิ 

และใช้ไอน�า้และความร้อนท�าให้มอีากาศอยูข้่างในจงึท�าให้แป้งพองตัวและมคีณุสมบัติ 

สามารถลอยน�้าได้
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อาหารผสมที่ท�าจากหอยเชอรี่และร�าละเอียด

ปลวกและเศษผัก
เป็นอาหารเสริมอย่างดี

  2.2 อาหารผสม หมายถึง	การใช ้

วัสดุท่ีมีในท้องถ่ินมาผสมเป็นอาหารปลาเพื่อ 

เป็นการลดต้นทุน	เช่น	อาหารผสมส�าหรบัเล้ียงปลานิล	 

อาจมีวัสดุที่น�ามาท�าอาหารประกอบด้วยปลายข้าว	 

สาหร่าย	หรือผักบุ้ง	ร�าละเอียด	

  2.3 อาหารเสริม	เป็นอาหารที่ให้เพิ่มเติมเป็นครั้งคราว	นอกเหนือจาก 

อาหารส�าเร็จรูปและอาหารผสม	 เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร	 ตัวอย่างของ 

อาหารเสริม	เช่น	ปลวก	แมลง	เศษผักต่าง	ๆ	หอยเชอรี่บด	เศษอาหาร
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การให้อาหาร
	 การให้อาหารปลาถอืว่ามคีวามส�าคญัต่อการเลีย้งเช่นกัน	หากให้อาหารปลา 

ไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว	 อาจท�าให้ผู ้เล้ียงเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์	 ปลาไม่โต	 

น�้าเสีย	 และปลาตายในที่สุด	 ในการเลี้ยงปลาโดยทั่วไปแล้วการให้อาหารปลา 

ควรด�าเนินการดังนี้

	 1.	 ให้อาหารเป็นเวลาที่แน่นอน

	 2.	 ให้อาหารที่บริเวณเดิมทุกครั้ง

	 3.	 ก่อนให้อาหารควรให้สัญญาณ	เช่น	เคาะภาชนะ	เคาะไม้	หรือใช้มือตีน�้า	 

เพื่อให้ปลาเข้ามารวมกลุ่มกินอาหาร

	 4.	 ควรมีแป้นหรือภาชนะรองรับอาหาร	 เพื่อมิให้อาหารเหลือตกถึงก้นบ่อ 

ท�าให้พื้นบ่อเน่าเสียและท�าให้เกิดน�้าเน่าเสียตามมาได้ง่าย

	 5.	 หมั่นสังเกตการณ์การกินอาหารของสัตว์น�้า	 ถ้าอาหารที่ให้หมดหรือ 

เหลือมากเกินไป	 ควรปรับปริมาณอาหารให้พอเพียงด้วย	 ปกติแล้วควรให้ปริมาณ 

อาหารวันละ	3-5	เปอร์เซ็นต์ของน�้าหนักปลาทั้งหมด
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ตารางแสดงตัวอย่างสูตรอาหารส�าหรับปลากินพืช 

(ปลาแรด/ปลาสลิด/ปลาตะเพียน/ปลาสวาย)

วัตถุดิบ

สูตร 1
โปรตีน 24%

(ปลาขนาดเล็ก 
1- 2 เดือน)

สูตร 2
โปรตีน 20 %
(ปลาวันรุ่น-
โตเต็มวัย)

ปลาป่น	(58-60%	โปรตีน) 10 8

กากถั่วเหลือง 30 18

ร�า	(หรือกากมะพร้าวคั้นกะทิสด) 23(40) 25(48)

ปลายข้าว 27 39

สารเหนียว	(อัลฟาสตาชท์) 5 5

วิตามินและแร่ธาตุรวม	(หรือตามที่ระบุข้างถุง) 0.5-1 0.5-1

น�้ามันพืช/น�้ามันสัตว์ 3 3

ไดแคลเซียมฟอสเฟต/กระดูกป่น 1 1

รวม (กิโลกรัม) 100 100

หมายเหตุ :  การให้อาหารทั้ง	 2	 สูตร	 เป็นการให้อาหารเสริมหรืออาหารสมทบที่มีโปรตีนต�่า	 
	 	 ซึง่ควรใช้ร่วมกบัการใส่ปุย๋หรอืท�าฟางหมกัเพือ่เพิม่อาหารธรรมชาติ	หรอืเตรยีมบ่อ 
	 	 ให้มีอาหารธรรมชาติเพียงพอ	และช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้	

	 หลังจากให้อาหารปลาในมื้อแรก	 ควรสังเกตว่าปลากินอาหารหมดหรือไม่	 

ถ้ากินหมดควรเพิ่มปริมาณอาหารมากขึ้น	 ถ้ากินไม่หมดควรลดปริมาณอาหารลง	 

ดังนั้นเพื่อให ้ง ่ายในการปฏิบัติควรปรับปริมาณอาหารทุก	 7	 หรือ	 14	 วัน	 

โดยหลักการแล้วควรให้ตามเปอร์เซ็นต์ของน�้าหนักตัว	 คือ	 เกษตรกรหรือผู้เลี้ยง 

ควรทราบจ�านวนปลาที่ปล่อย	 น�้าหนักเฉลี่ยของปลา	 และอัตราการรอดของปลา	 

เพื่อน�าไปใช้ค�านวณหาน�้าหนักของปลาทั้งหมด	 แล้วน�าไปค�านวณอาหารที่จะให ้

ต่อไป	
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	 3.	 การดูแลเรื่องน�้า
	 	 น�า้เป็นปัจจยัหลักทีส่�าคญัต่อการเลีย้งปลา	เพราะถ้าขาดน�า้ก็ไม่สามารถ 

เลี้ยงปลาได้	หรือถ้าน�้ามีคุณภาพไม่ดีก็ท�าให้ปลาป่วยและตายได้	น�้าจึงมีความส�าคัญ 

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

  3.1 ด้านปริมาณ

	 		 		 การเลีย้งปลาในบ่อดนิ	ต้องคอยหมัน่ดแูลเอาใจใส่	เรือ่งการบริหาร 

จัดการน�้าให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการเลี้ยงปลา	ตั้งแต่การเตรียมบ่อ	การเก็บน�้าไว ้

เลีย้งตอนเริม่เลีย้ง	และการเปลีย่นถ่ายน�า้	ระดับน�า้ท่ีเหมาะสมควรอยู่ทีร่ะดบัความลกึ	 

ประมาณ	1.5-2.0	เมตร	ในฤดแูล้งต้องไม่ปล่อยให้น�า้เหลอืในปรมิาณน้อย	เพราะท�าให้ 

น�้าร้อนและปลาตายได้	 ในฤดูฝนต้องคอยระวังเรื่องน�้าท่วมบ่อปลา	 ถ้าเห็นว่าม ี

ความเส่ียงต่อการถูกน�้าท่วม	 ให้ด�าเนินการจับปลาออกเพื่อจ�าหน่าย	 หรือย้ายบ่อ	 

หรือไม่ก็ใช้วิธีล้อมตาข่ายป้องกันปลาหนี

  3.2  ด้านคุณภาพ

	 	 	 คุณภาพน�้ามีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของปลาที่เลี้ยง 

เป็นอย่างมาก	 ดังนั้นผู ้เลี้ยงปลาต้องมีการดูแลเอาใจใส่เร่ืองน�้าเป็นพิเศษ	 โดย 

การจัดการไม่ให้น�้าในบ่อปลามีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยง	โดยควรปฏิบัติดังนี้
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   ●  ควบคุมไม่ให้ในบ่อปลามีพืชน�้ามากเกินไป	 	 เน่ืองจากในช่วง 

กลางคืน	ใกล้รุ่ง	และช่วงฟ้ามืดครึ้ม		พืชน�้าและสิ่งมีชีวิตในบ่อ	แย่งออกซิเจนหายใจ		 

ท�าให้ปลาในบ่อมีอาการลอยหัวบริเวณผิวน�้า	 ถ้าพบว่าปลามีอาการลอยหัวดังกล่าว		 

ให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสูบน�้าพ่นสู่อากาศเพื่อเพิ่มปริมาณ 

ออกซิเจน	 หรือใช้เครื่องตีน�้าหรือเครื่องให้อากาศ	 แต่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ 

ที่แท้จริงนั้น		ให้เอาพืชน�้าออกและท�าการเปลี่ยนถ่ายน�้า	ข้อเสียอีกประการหนึ่ง	คือ	 

พืชน�้ายังเป็นที่หลบซ่อนของศัตรูปลา	จ�าพวก	งู	นก	อีกด้วย

   ●  การให้อาหารหรือใส่ปุ ๋ยมากเกินไป	 ก็เป็นมูลเหตุให้น�้า 

ในบ่อปลาเสียได้	เพราะว่าอาหารหรือปุ๋ยที่ให้มากเกินไป	ท�าให้น�้าเน่าเสีย	หรือท�าให ้

น�้าในบ่อเป็นสีเขียวเข้ม	สีเขียวของน�้าในที่นี้ก็หมายถึงแพลงก์ตอนพืช	(พืชขนาดเล็ก 

ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า)	มีการขยายตัวจ�านวนมาก	ในช่วงที่ฝนตก		ฟ้าครึ้ม		 

หรือช่วงเวลากลางคืน	แพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ดึงออกซิเจนในน�้าไปใช้เป็นจ�านวนมาก	 

ท�าให้ออกซิเจนไม่เพยีงพอต่อการหายใจของปลาท่ีเลีย้ง	ดงันัน้ผูเ้ลีย้งต้องหมัน่สงัเกต 

สีน�้าและอย่าให้เขียวจนเกินไป	ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนถ่ายน�้าในบ่อ
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	 4.	 การดูแลปลา
	 	 การดแูลเรือ่งปลา	ควรให้ความส�าคญัเรือ่งสขุภาพ		การเจริญเตบิโต		และ 

อัตราการรอดตาย	เพื่อให้ได้ผลผลิตปลาตามที่ผู้เลี้ยงต้องการ

  4.1  ด้านสุขภาพของปลา

	 		 	 ตลอดเวลาของการเลี้ยงปลา	 ผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตความผิดปกติ 

ที่เกิดขึ้นกับปลาท่ีเลี้ยง	 เช่น	 พฤติกรรมการกินอาหารที่ลดลง	 การว่ายน�้าที่ผิดปกติ	 

เริ่มมีปลาตาย	 ถ้าพบเห็นสิ่งที่กล่าวข้างต้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าปลาอาจมี 

อาการป่วย	 สามารถขอรับค�าแนะน�าในการป้องกันและแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ของ 

กรมประมงในพื้นที่นั้น	 ๆ	 เช่น	 ส�านักงานประมงอ�าเภอ	 ส�านักงานประมงจังหวัด	

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด	และศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงน�้าจืด

  4.2 ด้านการเจริญเติบโต

		 		 		 การเลี้ยงปลาโดยท่ัวไปแล้ว	 ควรมีการวางแผนว่าจะจับปลาในช่วง 

เวลาใด	 และเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ	 ผู้เลี้ยงจึงควรมีการสุ่มวัดการเจริญเติบโต 

ของปลาเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อประเมินการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของปลา	 

หากพบว่ามีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าปกติ	 ให้ด�าเนินการหาสาเหตุและแก้ไข	 เช่น	 

หากมีสาเหตุมาจากอาหาร	 ก็ให้แก้ไขปัญหาโดยวิธีการปรับปริมาณอาหาร	 หรือใช ้

คุณภาพอาหารให้เหมาะสมหรือปรับวิธีการให้อาหาร

หว่านแห
สุ่มปลามาวัดขนาด

การเลี้ยงปลากินพืช18



ฤดูฝน 
	 ฤดูฝนเป ็นฤดูที่สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน�้ามีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว	 เนื่องจากปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมาและสภาพอากาศที่แปรปรวน	 

ส่งผลให้อุณหภูมิของน�้ามีความแตกต่างในรอบวัน	 ความเป็นกรดเป็นด่าง	 

ความขุ่นของน�้า	และอื่น	ๆ	ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณสมบัติน�้าทั้งด้านชีวภาพ	กายภาพ	 

และเคมี	 ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ปลาปรับตัวไม่ทัน	 มีผลต่อสุขภาพปลาอย่างมาก	 

เพราะปลาเป็นสัตว์เลือดเย็น	 อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ 

ของน�้า	 ในการปรับตัวของปลาต้องน�าพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหารมาใช้ 

แทนที่จะน�าพลังงานไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือสร้างระบบภูมิคุ้มกัน	 เหตุนี้จึง 

ส่งผลให้ปลาอ่อนแอ	 ป่วย	 และติดโรคตายได้ง่าย	 จึงมีข้อแนะน�าให้เกษตรกร 

เตรียมการป้องกัน	ดังนี้

	 1.	 เมื่ออากาศมืดครึ้มติดต่อกัน	2-3	วัน	หรือหลังฝนตกหนัก	ควรป้องกัน

การแบ่งชั้นน�้าโดยการหมุนเวียนน�้าด้วยการเปิดเครื่องตีน�้าหรือเครื่องสูบน�้า

	 2.		 เมื่อฝนตกหนักท�าให้อุณหภูมิน�้าเปล่ียนแปลง	 ปลาลดการกินอาหาร	 

ดังนั้น	ควรลดปริมาณอาหารให้น้อยลง	หรืองดอาหารในวันที่ฝนตกหนักหรือฟ้าครึ้ม

	 3.		 ควรโรยปูนขาวรอบคันบ่อและเชิงลาดบ่อ	ประมาณ	30-50	กิโลกรัมต่อ 

บ่อขนาด	1	ไร่	ล่วงหน้าก่อนฝนตก	เมื่อฝนตก	ปูนขาวช่วยปรับสภาพความเป็นกรด 

เป็นด่างของน�้าในบ่อให้เหมาะสม	

	 4.		 สาดเกลือลงในบ่อหลังฝนตก	ประมาณ	60-100	กิโลกรัมต่อไร่	เพื่อช่วยลด 

ความเป็นพิษในน�า้และพืน้ก้นบ่อ	และช่วยรกัษาสมดลุเกลอืแร่ภายในร่างกายของปลา

ค�าแนะน�าในการดูแลและป้องกันปลา
ตามฤดูกาลต่าง	ๆ
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	 5.	 หากจ�าเป็นต้องเลี้ยงปลา	ควรปล่อยในอัตราที่หนาแน่นน้อยกว่าปกติ

	 6.	 ส�าหรับปลาทีเ่ลีย้งในกระชัง	เกษตรกรควรจบัปลาทีไ่ด้ขนาดจ�าหน่ายก่อน 

ฤดฝูน	และลดจ�านวนปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัลง	เนือ่งจากสภาพแวดล้อมภายนอกกระชงั 

ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา

	 7.	 ถ้าพบปลาในบ่อเลี้ยงหรือในกระชังป่วยหรือตาย	ควรตักออกแล้วน�าไป 

ฝังกลบหรือเผาท�าลาย	 ถ้าพบปลาตายเป็นจ�านวนมากผิดปกติ	 ให้รีบแจ้งหน่วยงาน 

ของกรมประมง	เช่น	ส�านักงานประมงอ�าเภอ	ส�านักงานประมงจังหวัด	ศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาประมงน�้าจืด	 และศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงน�้าจืด	 ที่ใกล้เคียงหรืออยู่ใน 

พื้นที่น้ัน	 ๆ	 ให้ทราบโดยด่วน	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือ 

ได้ทันท่วงที	และควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

ฤดูหนาว	
	 สภาพอากาศที่หนาวเย็น	 ท�าให้อุณหภูมิน�้าลดต�่าลง	 เป็นเหตุให้ปลาเกิด 

ความเครียด	 กินอาหารได้น้อยลง	 ความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันลดลง	 ประกอบกับ 

เชื้อโรคหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิต�่า	ปลาจึงป่วยได้ง่ายและ 

อาจเกิดโรคระบาดได้	 ดังนั้น	 เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	 เกษตรกรจึงควร 

เตรียมการป้องกัน	ดังนี้

	 1.		 ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

	 2.		 ควบคุมปริมาณการให้อาหารแก่ปลาอย่างเหมาะสม	 เพื่อไม่ให้อาหาร 

เหลือตกค้างซึ่งท�าให้น�้าเน่าเสีย

	 3.		 ไม่ควรเคลือ่นย้ายปลาโดยไม่จ�าเป็น	แต่หากต้องเคลือ่นย้าย	ควรเตมิเกลอื 

ปริมาณ	1	กิโลกรัมต่อน�้า	1	ตัน	ในน�้าที่ขนย้าย	

	 4.		 ในกรณีที่น�้าในบ่อของเกษตรกรเริ่มเน่าเสียและสังเกตเห็นแก๊ส 

ผุดขึ้นมาจากก้นบ่อ	 ให้สาดเกลือในอัตรา	 200	 -	 300	 กิโลกรัมต่อบ่อขนาด	 1	 ไร่	 

(น�้าลึก	1	เมตร)
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	 5.		 หากพบปลาทีเ่ลีย้งมอีาการผดิปกตจิ�านวนมาก	เช่น	ป่วยหรอืตาย	ให้น�า 

ออกไปท�าลายโดยการกลบหรือฝัง	 และไม่ควรปล่อยน�้าในบ่อท่ีมีปลาเป็นโรคลงใน 

แหล่งน�้าธรรมชาติก่อนการบ�าบัดน�้า

	 6.		 ควบคุมคณุภาพของน�า้ในบ่อ	โดยการใช้ปนูขาว	อตัรา	60	-100	กโิลกรมั 

ต่อบ่อขนาด	1	ไร่	(น�้าลึก	1	เมตร)	ละลายน�้ามาก	ๆ	สาดทั่วบ่อ

	 7.		 ส�าหรับปลาที่เลี้ยงในกระชัง	 เกษตรกรควรจับปลาที่ได้ขนาดจ�าหน่าย 

ก่อนฤดหูนาว	และลดจ�านวนปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัลง	เนือ่งจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

กระชังไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา

	 8.		 ถ้าพบปลาในบ่อเลี้ยงหรือในกระชังป่วยหรือตาย	ควรตักออกแล้วน�าไป 

ฝังกลบหรือเผาท�าลาย	 ถ้าพบปลาตายเป็นจ�านวนมากผิดปกติ	 ให้รีบแจ้งหน่วยงาน 

ของกรมประมงในพื้นที่นั้น	 ๆ	 เช่น	 ส�านักงานประมงอ�าเภอ	 ส�านักงานประมงจังหวัด	

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด	 และศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงน�้าจืด	 ให้ทราบ 

โดยด่วน	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที	 และ 

ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

ฤดูร้อน	
	 ในช่วงฤดูร้อน	 ถือเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง	 ท�าให้น�้าทั้งในแหล่งน�้าธรรมชาติ 

และแหล่งน�้าชลประทานมีปริมาณน�้าน้อยลง	 หากสภาพอากาศร้อนจัด	 ท�าให้ 

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา	เกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน	ดังนี้

	 1.	 ท�าร่มเงาเพ่ือลดความร้อนของแสงแดดและป้องกันการระเหยของน�้า 

บางส่วน	

	 2.	 ควบคุมการใช้น�้าและรักษาปริมาณน�้าในบ่อเลี้ยงปลาให้ได้มากที่สุด 

เท่าที่จะท�าได้

	 3.	 ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมคันบ่อเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน�้า

	 4.	 จัดเตรียมแหล่งน�้าส�ารองไว้ใช้เพิ่มเติมในกรณีน�้าไม่เพียงพอ
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	 5.	 ลดปริมาณอาหารปลาลง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดเพื่อป้องกัน 
ปัญหาน�้าเน่าเสีย

	 6.	 จับปลาที่ได้ขนาดขึ้นจ�าหน่ายหรือบริโภคก่อนฤดูร้อน	เพื่อลดจ�านวนปลา
ในบ่อเลี้ยงลง

	 7.	 เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน�้าโดยใช้เครื่องสูบน�้าจากก้นบ่อพ่นให้สัมผัส 
กับอากาศแล้วตกลงในบ่อหรือเดินท่อเติมอากาศลงน�้าโดยตรงเพื่อเพิ่มออกซิเจน 
ให้กับปลาที่เลี้ยงในบ่อ

	 8.	 ปรับสภาพดินและคุณสมบัติของน�้า	 เช่น	 น�้าลึก	 1	 เมตร	 ใส่ปูนขาว	 
50	 กิโลกรัม/ไร่	 ถ้าบ่อมีแก๊สมากเกินไป	 ควรใส่เกลือ	 50	 กิโลกรัม/ไร่	 เพ่ือปรับ 
สภาพผิวดินก้นบ่อให้ดีขึ้น

	 9.	 หมั่นตรวจสอบคุณสมบัติของน�้าจากภายนอกก่อนจะสูบเข้าบ่อเลี้ยง 
อย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 หากพบว่ามีตะกอนขุ่นมาก	หรือพบมีปลาตาย	หรือน�้าเป็นฟอง	 
ควรงดการสูบน�้าเข้าบ่อ

	 10.	ควรปล่อยปลาลงเลีย้งในปรมิาณทีห่นาแน่นน้อยกว่าปกติ	และควรปล่อย 
พันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่	เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง

	 11.	ควรมีการวางแผนการเลี้ยงปลาอย่างเหมาะสม	

	 12.	ถ้าน�้ามีปริมาณลดลง	ควรลดจ�านวนการเลี้ยงปลาให้น้อยลงด้วยเช่นกัน

	 13.	ส�าหรับปลาทีเ่ลีย้งในกระชัง	เกษตรกรควรจบัปลาทีไ่ด้ขนาดจ�าหน่ายก่อน 
ช่วงร้อนจัด	และลดจ�านวนปลาทีเ่ลีย้งในกระชงัลง	เนือ่งจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
กระชังไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา

	 14.	ถ้าพบปลาในบ่อเลี้ยงหรือในกระชังป่วยหรือตาย	ควรตักออกแล้วน�าไป 
ฝังกลบหรือเผาท�าลาย	 ถ้าพบปลาตายเป็นจ�านวนมากผิดปกติ	 ให้รีบแจ้งหน่วยงาน 
ของกรมประมงในพื้นที่นั้น	ๆ	เช่น	ส�านักงานประมงอ�าเภอ	ส�านักงานประมงจังหวัด	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด	และศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงน�้าจืด	 ใกล้บ้านท่าน
ให้ทราบโดยด่วน	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงท	ี 
และควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
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1.	 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	1	(เชียงใหม่)	 โทร	053	498	428
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดล�าพูน	 โทร	053	584	566
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดแม่ฮ่องสอน	 โทร	053	684	194
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	2	(เชียงราย)	 โทร	053	154	505
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดแพร่	 โทร	054	635	024
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดน่าน	 โทร	054	793	010
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	3	(พิจิตร)	 โทร	056	611	309
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเพชรบูรณ์	 โทร	056	721	815
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดสุโขทัย	 โทร	055	671	509
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดก�าแพงเพชร	 โทร	055	713	473
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	4	(อุดรธานี)	 โทร	042	221	167
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดหนองคาย	 โทร	042	451	195
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเลย	 โทร	042	821	076
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดนครพนม	 โทร	042	513	734
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	5	(ยโสธร)	 โทร	045	738	355
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดศรีสะเกษ	 โทร	045	613	359
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดอ�านาจเจริญ	 โทร	045	540	212
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดมุกดาหาร	 โทร	042	639	234
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	6	(ขอนแก่น)	 โทร	043	246	654
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดกาฬสินธุ์	 โทร	043	840	223
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดร้อยเอ็ด	 โทร	043	569	350
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดมหาสารคาม	 โทร	043	777	439
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	7	(ชลบุรี)	 โทร	038	341	166
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดปราจีนบุรี	 โทร	037	486	748-9
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดสระแก้ว	 โทร	034	247	967
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดตราด	 โทร	039	510	963
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	8	(พระนครศรีอยุธยา)	 โทร	035	704	171
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดอ่างทอง	 โทร	035	866	497
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดปทุมธานี	 โทร	0	2546	3186
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	9	(ชัยนาท)	 โทร	056	426	523
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดอุทัยธานี	 โทร	056	980	587-8
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดสระบุรี	 โทร	036	202	736-7

ภาคผนวก	:	สถานท่ีตดิต่อของกรมประมง
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	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดสิงห์บุรี	 โทร	036	551	011
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	10	(กาญจนบุรี)	 โทร	034	611	144
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดสมุทรปราการ	 โทร	0	2707	1655
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดราชบุรี	 โทร	032	228	007-8
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	11	(ตรัง)	 โทร	075	278	164
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดนครศรีธรรมราช	 โทร	075	354	857
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดสตูล	 โทร	074	775	455
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดเขต	12	(สงขลา)	 โทร	074	242	422
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดปัตตานี	 โทร	073	330	984
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดนราธิวาส	 โทร	073	535	062

2.	 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โทร	039	433	216-8
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต	1	(ฉะเชิงเทรา)	 โทร	035	531	387
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งจันทบุรี	 โทร	039	457	987-8
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งระยอง	 โทร	038	655	191
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต	2	(สมุทรสาคร)	 โทร	034	857	136
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเพชรบุรี	 โทร	032	770	820
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์	 โทร	032	661	398
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต	3	(สุราษฎร์ธานี)	 โทร	077	255	288
	 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โทร	075	416	180-1
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งระนอง	 โทร	077	840	223-5
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต	4	(กระบี่)	 โทร	075	662	059-62
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งตรัง	 โทร	075	274	077-9
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต	5	(ภูเก็ต)	 โทร	076	621	821-2
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งพังงา	 โทร	076	432	212
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต	6	(สงขลา)	 โทร	074	318	530	
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งปัตตานี	 โทร	073	321	102
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งนราธิวาส	 โทร	073	538	455

3.	 กองวิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืด
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเขต	1	(พะเยา)	 โทร	054	431	251
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดตาก	 โทร	055	511	020
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดล�าปาง	 โทร	053	825	594-5
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพิษณุโลก	 โทร	055	369	066
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเขต	2	(นครสวรรค์)	 โทร	056	274	501
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	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี	 โทร	035	441	033
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดลพบุรี	 โทร	035	573	203
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดระยอง	 โทร	038	027	905-6
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเพชรบุรี	 โทร	032	416	521-2
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเขต	3	(สกลนคร)	 โทร	042	711	447
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดชัยภูมิ	 โทร	044	890	513
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเขต	4	(อุบลราชธานี)	 โทร	045	254	332
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุรินทร์	 โทร	044	511	335
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดนครราชสีมา	 โทร	044	933	581-2
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเขต	5	(สุราษฎร์ธานี)	 โทร	077	274	233	
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง	 โทร	074	604	532
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดยะลา	 โทร		073	297	042
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น	(เขื่อนอุบลรัตน์)	 โทร	043	246	654

4.	 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า	
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าปทุมธานี	 โทร	0	2904	1557
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าอุตรดิตถ์	 โทร	055	491	002
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าบุรีรัมย์	 โทร	044	605	223
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าชุมพร	 โทร	077	510	310
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าเพชรบุรี	 โทร	032	770	748
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้านครศรีธรรมราช	 โทร	075	536	157

5.	 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น�้า	 โทร	0	2	579	6977	
6.	 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น�้า	 โทร	0	2579	9525
7.	 ส�านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 โทร	0	2558	0197-8
8.	 ส�านักงานประมงจังหวัด	76	จังหวัด	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดกระบี่	 โทร	075	611	799
	 ส�านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี	 โทร	034	564	302
	 ส�านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์	 โทร	043	811	034
	 ส�านักงานประมงจังหวัดก�าแพงเพชร	 โทร	055	705	062-3
	 ส�านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น	 โทร	043	336	158-9	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี	 โทร	039	327	035
	 ส�านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา	 โทร	038	511	852
	 ส�านักงานประมงจังหวัดชลบุรี	 โทร	038	398	050
	 ส�านักงานประมงจังหวัดชัยนาท	 โทร	056	421	324
	 ส�านักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ	 โทร	044	811	943

การเลี้ยงปลากินพืช26



	 ส�านักงานประมงจังหวัดชุมพร	 โทร	077	511	298
	 ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงราย	 โทร	053	152	091	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่	 โทร	053	328	491	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดตรัง	 โทร	075	218	541
	 ส�านักงานประมงจังหวัดตราด	 โทร	039	511	269
	 ส�านักงานประมงจังหวัดตาก	 โทร	055	515	616
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครนายก	 โทร	037	311	024
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครปฐม	 โทร	034	340	035
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครพนม	 โทร	042	511	388
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา	 โทร	044	252	670
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โทร	075	356	150
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์	 โทร	056	803	547-8
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนนทบุรี	 โทร	0	2595	0982-3
	 ส�านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส	 โทร	073	532	052
	 ส�านักงานประมงจังหวัดน่าน	 โทร	054	710	576
	 ส�านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์	 โทร	044	621	044
	 ส�านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี	 โทร	0	2581	6373
	 ส�านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โทร	032	603	608
	 ส�านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี	 โทร	037	217	003
	 ส�านักงานประมงจังหวัดปัตตานี	 โทร	073	349	591
	 ส�านักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โทร	035	335	085
	 นักงานประมงจังหวัดพะเยา	 โทร	054	431	420
	 ส�านักงานประมงจังหวัดพังงา	 โทร	076	481	438-9
	 ส�านักงานประมงจังหวัดพัทลุง	 โทร	074	604	631
	 ส�านักงานประมงจังหวัดพิจิตร	 โทร	056	611	126
	 ส�านักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก	 โทร	055	322	707	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี	 โทร	032	426	032
	 ส�านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์	 โทร	056	721	477
	 ส�านักงานประมงจังหวัดแพร่	 โทร	054	511	999
	 ส�านักงานประมงจังหวัดภูเก็ต	 โทร	076	225	408
	 ส�านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม	 โทร	043	777	484
	 ส�านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร	 โทร	042	611	604
	 ส�านักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โทร	053	611	136
	 ส�านักงานประมงจังหวัดยโสธร	 โทร	045	580	218
	 ส�านักงานประมงจังหวัดยะลา	 โทร	073	213	971	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด	 โทร	043	513	034	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดระนอง	 โทร	077	800	134
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	 ส�านักงานประมงจังหวัดระยอง	 โทร	038	694	094
	 ส�านักงานประมงจังหวัดราชบุรี	 โทร	032	337	656
	 ส�านักงานประมงจังหวัดลพบุรี	 โทร	036	770	002
	 ส�านักงานประมงจังหวัดล�าปาง	 โทร	054	265	056
	 ส�านักงานประมงจังหวัดล�าพูน	 โทร	053	511	430
	 ส�านักงานประมงจังหวัดเลย	 โทร	042	811	975
	 ส�านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ	 โทร	045	611	939
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสกลนคร	 โทร	042	713	664
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสงขลา	 โทร	074	311	302
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสตูล	 โทร	074	711	104
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	 โทร	0	2173	9181	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	 โทร	034	715	531	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร	 โทร	034	411	846
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสระแก้ว	 โทร	037	241	729
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสระบุรี	 โทร	036	211	456
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี	 โทร	036	507	184	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสุโขทัย	 โทร	055	611	556
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี	 โทร	035	555	458
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โทร	077	240	612
	 ส�านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์	 โทร	044	514	590
	 ส�านักงานประมงจังหวัดหนองคาย	 โทร	042	411	711
	 ส�านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล�าภู	 โทร	042	378	471	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง	 โทร	035	611	125
	 ส�านักงานประมงจังหวัดอ�านาจเจริญ	 โทร	045	270	596-7
	 ส�านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี	 โทร	042	245	634	
	 ส�านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์	 โทร	055	411	372
	 ส�านักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี	 โทร	056	511	904
	 ส�านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี	 โทร	045	243	033
	 ส�านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ	 โทร	042	492	473
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