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การเลี้ยง
ปลานิลในกระชัง

ภาพที่ 1 การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

	 การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าทั่วไป	
อีกทั้งยังช่วยให้ผู ้ที่ไม่มีที่ดินท�ากินสามารถหันมาเลี้ยงปลาได้	 หากปล่อยปลา
ในอัตราที่เหมาะสมจะท�าให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น	 ช่วยลดระยะเวลา
การเลี้ยงให้สั้นลงได้	 นอกจากนี้ยังสะดวกในการดูแลจัดการ	 การเคลื่อนย้าย	
รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการลงทุนต�่ากว่ารูปแบบการเลี้ยงอื่น	ๆ	 ในขณะที่
ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง	 อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลานิลในกระชังอาจจะมีข้อเสีย
อยู่บ้าง	 เช่น	 ปญหาโรคพยาธิที่มากับน�้าซึ่งไม่สามารถควบคุมได้	 นอกจากนั้นยัง
อาจก่อให้เกิดปญหาเรื่องสภาพแวดล้อมหากไม่มีการค�านึงถึงปริมาณและที่ตั้ง
ของกระชัง	 ตลอดจนความเหมาะสมของล�าน�้า	 อีกทั้งการเลี้ยงยังขึ้นอยู่กับอาหาร
ส�าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวท�าให้สิ้นเปลืองในการลงทุน	 หลักการส�าคัญที่ควรค�านึงถึง
ส�าหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง	ได้แก่	
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การเลือกสถานที่
	 บริเวณที่จะท�าการเลี้ยงปลาในกระชังจะต้องมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์ดี	 เนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา	 (Intensive)	
เน้นการจัดการเลี้ยงโดยใช้อาหารเป็นหลัก	 คุณภาพน�้าจึงเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับ
การเลี้ยงปลาในกระชัง	 โดยปกติแหล่งน�้าที่จะน�ามาเลี้ยงปลาในกระชังควรเป็น
แหล่งน�้าที่มีความสมบูรณ์	 จะต้องมีปริมาณธาตุอาหารต�่า	 หรือกล่าวอย่างง่าย	 ๆ	
คือ	 น�้าจะต้องใสสะอาด	 มีคุณภาพดี	 การเลี้ยงปลาในกระชังสามารถท�าได้ทั้งใน
บ่อขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถถ่ายน�้าได้หมด	 หรือในอ่างเก็บน�้า	 แม่น�้า	 ล�าคลอง	
หนอง	 บึง	 รวมถึงบริเวณชายฝงทะเล	 เป็นต้น	 โดยมีหลักในการพิจารณาถึงท�าเล
ที่เหมาะสม	ดังนี้

 การถ�ายเทของกระแสน�้า ปกติการเลี้ยงปลาในกระชังจะอาศัย
การถ่ายเทน�้าผ่านกระชังเพื่อพัดพาเอาน�้าดีเข้ามา	 และไล่เอาของเสียออกไป
นอกกระชัง	 เสมือนมีการเปลี่ยนน�้าใหม่เพื่อให้น�้ามีคุณภาพดีตลอดเวลา	 ดังนั้น
บริเวณที่เลี้ยงปลาในกระชังจึงควรมีกระแสน�้าและลมเพื่อช่วยให้การหมุนเวียน
ของน�้าภายในกระชังเป็นไปด้วยดีแต่ต้องไม่รุนแรงนัก	 โดยเฉพาะการเลี้ยงปลา
ในกระชัง	 ในอ่างเก็บน�้าหรือบ่อขนาดใหญ่	 กระแสลมจะเป็นปจจัยส�าคัญที่ท�าให้
เกิดการหมุนเวียนของกระแสน�้าในกระชัง	 บริเวณที่แขวนกระชังจึงควรเป็น
บริเวณที่โล่งแจ้ง	 ห่างไกลจากร่มไม้และไม่ควรมีพรรณไม้น�้า	 เนื่องจากต้นไม้และ
พรรณไม้น�้ามักจะบังกระแสลมและกระแสน�้า	 ซึ่งจะมีผลต่อการหมุนเวียนถ่ายเทน�้า
ในกระชัง

 ความลึกของแหล�งน�้า แหล่งน�้าควรมีความลึกพอประมาณ	
เมื่อกางกระชังแล้วระดับพื้นกระชังควรจะสูงจากพื้นก้นบ่อ	 หรือพื้นน�้าไม่น้อยกว่า	
50	เซนติเมตร	เพื่อให้น�้าถ่ายเทได้ดีตลอด
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 ห�างไกลจากสิ่งรบกวน บริเวณที่ลอยกระชังควรห่างจากแหล่ง
ชุมชน	เพื่อป้องกันการรบกวนจากความพลุกพล่าน	ซึ่งจะท�าให้ปลาเกิดความเครียด
กระวนกระวาย	 ได้รับบาดเจ็บจากการว่ายชนกระชังท�าให้ปลาไม่กินอาหาร	 ทั้งหมดนี้
จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตตามปกติของปลาที่เลี้ยง	 หรือเป็นโรคติดเชื้อจาก
บาดแผลที่เกิดขึ้นได้

ภาพที่ 2	กระชังไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นอย่างง่าย	ๆ	เทียบกับกระชังที่ใช้ท่อเหล็กเป็นโครงกระชัง

กระชังที่ใชทอเหล็ก

กระชังที่ใชไมไผ
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ชนิดปลาที่จะเลี้ยงและอัตราปล�อย
	 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่ารูปแบบการเลี้ยงในกระชังมีความเหมาะสมต่อการ
เลี้ยงปลานิลเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย	 มีความอดทน	
มีตลาดรองรับ	 โดยเฉพาะปลานิลแปลงเพศซึ่งเป็นปลาเพศผู้ล้วน	 จะท�าให้ได้
ผลผลิตสูงขึ้นกว่าการเลี้ยงปลานิลปกติ	 เนื่องจากปลาเพศผู้มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงกว่าเพศเมีย	 อีกทั้งจะได้ปลาที่มีขนาดใหญ่และปลาแต่ละตัวมีขนาดไม่แตกต่าง
กันมาก	 เนื่องจากปลาที่เลี้ยงจะเป็นรุ่นเดียวกันซึ่งต่างจากการเลี้ยงปลานิลรวมเพศ
ที่มีการผสมพันธุ์วางไข่	 ท�าให้มีปลาหลายรุ่นและมีจ�านวนแน่นบ่อเกิดการแย่งอาหาร	
และพื้นที่ไม่เพียงพอ	 ส�าหรับอัตราการปล่อยนั้นขึ้นกับปจจัยหลายประการ	 ได้แก่	
ขนาดที่เริ่มปล่อย	ระยะเวลาการเลี้ยง	และขนาดที่ตลาดต้องการ
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อาหาร การให้อาหาร และการจัดการระหว�างการเลี้ยง
	 การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงปลาแบบพัฒนา	 (Intensive)	
หรือกึ่งพัฒนา	 (Semi-intensive)	 เน้นการให้อาหารเพื่อเร่งผลผลิตและการ
เจริญเติบโต	 จึงควรจะใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนค่อนข้างสูงและเหมาะสม
กับความต้องการของปลาแต่ละขนาด	 ปจจัยที่ส�าคัญควรน�ามาประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับการให้อาหารปลาในกระชัง	ได้แก่

 ระดับโปรตีนในอาหาร ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมส�าหรับการ
เจริญเติบโตของปลานิลที่มีอายุต่างกันจะแตกต่างกัน	 ส�าหรับลูกปลาวัยอ่อน	
(Juvenile)	 และลูกปลานิ้ว	 (Fingerling)	 จะต้องการอาหารที่มีระดับโปรตีน
ประมาณ	30-40%	แต่ในปลาใหญ่จะต้องการอาหารที่มีโปรตีนประมาณ	25-30%

 เวลาในการให้อาหาร เนื่องจากปลาจะกินอาหารได้ดีเมื่อมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน�้าสูงซึ่งจะเป็นช่วงเวลากลางวัน	 ดังนั้นส่วนใหญ่จึงควรให้
อาหารในช่วงเวลาดังกล่าว

 ความถี่ ในการให้อาหาร ปลานิลเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารจริง
จึงสามารถกินอาหารได้ทีละน้อยและมีการย่อยอาหารที่ค่อนข้างช้า	 การให้อาหาร	
ครั้งละมาก	 ๆ	 จะท�าให้สูญเสียอาหารและก่อให้เกิดสภาวะน�้าเสียได้	 ดังนั้นเพื่อ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารเม็ดสูงสุดจึงควรให้อาหารแต่น้อย	 แต่ให้บ่อย	 ๆ	
โดยความถี่ที่เหมาะสม	 คือ	 ปริมาณ	 4-5	 ครั้ง/วัน	 จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตและ
ท�าให้ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุด
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 อัตราการให้อาหาร ปริมาณอาหารที่ให้ปลากินจะขึ้นอยู่กับขนาด
ของปลาและอุณหภูมิของน�้า	หากอุณหภูมิของน�้าสูงขึ้นจะท�าให้อัตราการกินอาหาร
ของปลาสูงขึ้นตามไปด้วย	 อุณหภูมิน�้าที่เหมาะสมประมาณ	 25-30	 องศาเซลเซียส	
ควรให้อาหาร	 20%	 ของน�้าหนักของปลา	 ส�าหรับปลาขนาดเล็กในปลารุ่น	 อัตรา
การให้อาหารจะลดลงเหลือประมาณ	 6-8%	 และส�าหรับปลาขนาดใหญ่	 อัตรา
การให้อาหารจะเหลือเพียงประมาณ	3-4%

 การจัดการระหว�างการเลี้ยง ควรมีการตรวจสอบกระชัง
เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดทุก	 ๆ	 สัปดาห์	 รวมทั้งสุ ่มปลามาตรวจสอบน�้าหนัก
เพื่อปรับปริมาณอาหารที่ให้ได้อย่างเหมาะสม

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นข้อควรค�านึงอีกประการส�าหรับการจัดการ	
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง	 ควรค�านึงถึงขนาดของปลาและปริมาณ	
ที่ตลาดต้องการ
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การสร้างกระชัง
รูปร�างและขนาดของกระชัง
	 กระชังที่ใช้เลี้ยงปลานิลมีรูปทรงต่าง	ๆ	 เช่น	 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 รูปสี่เหลี่ยม	
ผืนผ้า	 และรูปกลม	 เป็นต้น	 รูปร่างของกระชังจะมีผลต่อการไหลผ่านของกระแสน�้า
ที่ถ่ายเทเข้าไปในกระชัง	 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเท่า	 ๆ	 กัน	 กระชังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จะมีพื้นที่ให้กระแสน�้าไหลผ่านได้มากกว่ากระชังรูปแบบอื่น	ๆ

 ขนาดกระชัง ที่ใช้เลี้ยงจะแตกต่างกันไป	 ขึ้นอยู ่กับความต้องการ	
ของเกษตรกร	 ขนาดพื้นที่ที่แขวนกระชัง	 ตลอดจนปจจัยต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวข้างต้น	
ขนาดกระชังที่นิยมใช้โดยทั่วไป	คือ
	 กระชังสี่เหลี่ยมขนาด	1.2	x	1.2	x	2.5	เมตร	หรือ	2	x	2	x	2.5	เมตร
	 กระชังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด	4	x	2	x	2.5	เมตร
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 ต้นทุนค�าสร้างกระชัง ต้นทุนต่อปริมาตรจะลดลงเมื่อขนาดของ
กระชังใหญ่ขึ้นแต่ผลผลิตต่อปริมาตรก็จะลดลงด้วย	 เนื่องจากกระชังใหญ่กระแสน�้า	
ไม่สามารถหมุนเวียนได้ทั่วถึง	 ความลึกของกระชังส่วนใหญ่ที่ใช้จะมีความลึก	
2.5	 เมตร	 เมื่อลอยกระชังจะให้กระชังจมอยู่ในน�้าเพียง	 2.2	 เมตร	 โดยมีส่วนที่	
โผล่พ้นน�้าประมาณ	20-25	 เซนติเมตร	ความลึกของกระชังมีผลต่อการเจริญเติบโต	
ของปลาเช่นกัน	 ปกติระดับออกซิเจนที่ละลายในน�้าจะสูงบริเวณผิวน�้าที่ระดับ	
ความลึกประมาณ	 2	 เมตร	 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน�้ามีเพียง	 50-70%	 ของ
ปริมาณออกซิเจนที่ผิวน�้าเท่านั้น	 ดังนั้นการสร้างกระชังไม่ควรให้ลึกเกินไป	 เนื่องจาก
ปลาจะหนีลงไปอยู่ในส่วนที่ลึกซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต�่า	 ขนาดกระชังขึ้นอยู่กับปจจัย
เป็นองค์ประกอบของการเลี้ยง	 ซึ่งผู้เลี้ยงต้องตัดสินใจโดยพิจารณาถึงจ�านวนปลา
ที่ปล่อย	 กระชังขนาดเล็กที่ปล่อยหนาแน่นให้ผลผลิตต่อปริมาตรสูง	 ดูแลจัดการง่าย	
แต่ผลผลิตรวมอาจจะต�่ากว่ากระชังขนาดใหญ่ดังกล่าวข้างต้น	
	 นอกจากนี้ที่บริเวณผนังกระชังด้านบน	 ควรใช้มุ้งเขียวขนาดความกว้าง	
90	 เซนติเมตร	 ขึงทับไว้เพื่อป้องกันมิให้อาหารหลุดลอดออกนอกกระชังในระหว่าง
การให้อาหาร
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 การแขวนกระชัง ควรแขวนให้กระชังห่างกันไม่น้อยกว่า	 3	 เมตร	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมุมอับระหว่างกระชังเป็นการลดสภาวะการขาดออกซิเจน	
และเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน�้าอีกด้วย
	 ขนาดตาอวนที่ใช้ท�ากระชัง	 จะต้องเหมาะสมกับขนาดปลาที่เลี้ยงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ปลาหนีลอดไปได้	 อีกทั้งจะต้องให้กระแสน�้าไหลผ่านได้สะดวกและ
ป้องกันไม่ให้ปลาขนาดเล็กภายนอกเข้ามารบกวนและแย่งอาหารปลาในกระชัง	
ขนาดตาอวนที่ใช้ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า	 1.5x1.5	 เซนติเมตร	 เพื่อไม่ให้ขัดขวาง
การหมุนเวียนของน�้าผ่านกระชัง	 กระชังควรมีฝาปดซึ่งอาจท�าจากเนื้ออวนชนิดเดียว
กับที่ใช้ท�ากระชังหรือวัสดุที่เหมาะสม	 ทั้งนี้เพื่อป้องกันปลาที่เลี้ยงหนีออกและ
ปลาจากภายนอกกระโดดเข้ากระชัง	รวมทั้งป้องกันไม่ให้นกมากินปลาที่เลี้ยง

อัตราการปล�อยปลา
	 การเลี้ยงปลาขนาดตลาด	 ผู้เลี้ยงควรค�านึงถึงปจจัยต่าง	 ๆ	 คือ	 ขนาดปลา	
ที่ตลาดต้องการ	 และระยะเวลาที่ผลผลิตออกสู ่ตลาดในเวลาที่เหมาะสมแล้ว
จึงพิจารณาย้อนกลับเพื่อหาขนาดและจ�านวนปลาที่จะปล่อยลงเลี้ยง
	 เนื่องจากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังมีเป้าหมายการผลิตเพื่อการค้า	
ซึ่งผู้เลี้ยงควรที่จะผลิตปลาออกมาให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ	 ในระยะเวลา	
ที่เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ
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	 อัตราปล่อยที่ก�าหนดจะอยู่ภายใต้การตัดสินใจซึ่งควรค�านึงถึงข้อเท็จจริง	
ดังต่อไปนี้
	 ระยะเวลาการเลี้ยงปลานิลในกระชัง	 การเร่งให้ผลผลิตออกมาในเวลา
อันรวดเร็ว	 (ระยะเวลาเลี้ยงสั้น)	 จะต้องปล่อยปลาลงเลี้ยงในอัตราไม่หนาแน่นนัก	
และใช้ปลาที่มีขนาดใหญ่	 อัตราการปล่อยปลาขึ้นอยู่กับขนาดของกระชัง	 โดยที่
กระชังขนาดเล็กสามารถปล่อยได้ในอัตราค่อนข้างหนาแน่น	 ในขณะที่กระชังขนาด
ใหญ่มาก	 อัตราการปล่อยลงเลี้ยงอาจจะลดลง	 6-8	 เท่า	 ตัวอย่างเช่น	 กระชังขนาด	
1-4	 ลูกบาศก์เมตร	 ปล่อยปลานิลแปลงเพศในอัตรา	 300-400	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	
จะสามารถผลิตปลาให้ได้ขนาดปริมาณ	 400-500	 กรัม	 และหากปล่อยในอัตรา	
200-250	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	 จะผลิตปลาได้ขนาด	 700	 กรัม	 ในขณะที่กระชัง	
100	 ลูกบาศก์เมตร	 ปล่อยปลาในอัตรา	 50	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	 จะสามารถผลิต
ปลาได้เพียงขนาดเฉลี่ย	 400-500	 กรัมเท่านั้น	 ส�าหรับขนาดปลาหากปล่อยลูกปลา
ขนาด	 5-100	 กรัม	 เลี้ยงให้ได้ขนาด	 250-300	 กรัม	 ต้องใช้เวลา	 6-8	 เดือน	 แต่
หากต้องการปลาที่มีขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องปล่อยลูกปลาใหญ่ขึ้น	 หรือแบ่งการเลี้ยง	
ออกเป็นช่วง	ๆ
	 ขนาดปลาที่ตลาดต้องการ	 ถ้าต้องการปลาขนาดใหญ่ควรปล่อยปลา
ลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นต�่า	 และ/หรือยืดระยะเวลาเลี้ยงให้นานขึ้น	 ในทาง
ตรงกันข้าม	 หากตลาดมีความต้องการปลาขนาดเล็กผู้เลี้ยงสามารถปล่อยปลาใน	
อัตราสูง	และ/หรือร่นระยะเวลาเลี้ยงให้สั้นลง
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การเลี้ยงปลาวัยอ�อนเป�นปลารุ�น และ
การเลี้ยงปลารุ�นเป�นปลาขนาดตลาด
	 การเลี้ยงในกระชังควรแบ่งการเลี้ยงออกเป็นหลาย	 ๆ	 ช่วง	 เพื่อความ
สะดวกในการดูแลร่นระยะเวลาในการเลี้ยงในแต่ละช่วงให้สั้นลง	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้
รับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น	ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง	ๆ	ได้แก่
	 1)	 การเลี้ยง/อนุบาลลูกปลาขนาดเล็กเป็นปลาวัยรุ่น
	 2)	 การเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อนเป็นปลาวัยรุ่น
	 3)	 การเลี้ยงปลาวัยรุ่นเป็นปลาขนาด	100-200	กรัม
	 4)	 การเลี้ยงปลาวัยรุ่นหรือปลาขนาด	100-200	กรัม	เป็นปลาขนาดตลาด
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 การเลี้ยงปลาวัยอ�อนเป�นปลาวัยรุ�น การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน
ถึงขนาด	 50-100	 กรัม	 นั้น	 เป็นการเลี้ยงเพื่อส่งต่อไปยังผู้เลี้ยงปลาขนาดตลาด	
ซึ่งอาจจะด�าเนินการได้ทั้งในบ่อดินและในกระชัง	 ส�าหรับการเลี้ยงในกระชังผู้เลี้ยง
ควรท�าการคัดขนาดปลาทุก	 4-6	 สัปดาห์	 เพื่อคัดปลาที่แคระแกร็นออก	 การเลี้ยง
เริ่มจากขนาดประมาณ	 1	 กรัม	 สามารถเลี้ยงในกระชังขนาดตา	 1/2	 นิ้ว	 ด้วย
อัตราปล่อย	 3,000	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	 ใช้เวลาประมาณ	 7-8	 สัปดาห์	 จะได้ปลา
ขนาดประมาณ	 10	 กรัม	 เพื่อน�าไปคัดและเลี้ยงต่อให้ได้ปลาขนาด	 25-30	 กรัม	
โดยเลี้ยงในกระชังขนาดตา	 1/2	 นิ้ว	 ด้วยอัตราปล่อย	 2,500	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	
ประมาณ	 5-6	 สัปดาห์	 ก็จะได้ปลาขนาดเล็กเฉลี่ย	 25-30	 กรัม	 ตามต้องการ	
ช ่วงที่อนุบาลลูกปลาเล็กเป็นปลาวัยรุ ่นควรให้อาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง
ไม่น้อยกว่า	25%

 การเลี้ยงปลาวัยรุ�นเป�นปลาขนาดตลาด หลังจากอนุบาล
ลูกปลาได้	 12-14	 สัปดาห์	 ควรคัดขนาดเพื่อให้ได้ปลาที่จะไปเลี้ยงต่อมีขนาด
สม�่าเสมอ	 กล่าวคือ	 จะได้ปลาวัยรุ่นขนาดปลาประมาณ	 50-60	 กรัม	 ก่อนน�าไป
เลี้ยงเป็นปลาขนาดตลาด	 ควรแบ่งการเลี้ยงออกเป็นอีกขั้นตอนเป็นการเลี้ยง
ปลารุ่นให้เป็นปลาขนาด	100	กรัม	โดยใช้อัตราปล่อยลงเลี้ยงในกระชัง	1,500	ตัว/
ลูกบาศก์เมตร	 จะใช้เวลาประมาณ	 5	 สัปดาห์	 หรือถ้าต้องการน�าไปเลี้ยงเป็นปลา
ขนาดตลาดเลย	 ควรปล่อยในอัตรา	 1,000	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	 ใช้ระยะเวลาใน
การเลี้ยงประมาณ	 9-10	 สัปดาห์	 ควรให้อาหารเม็ดชนิดลอยน�้าที่มีคาร์โบไฮเดรต
เป็นแหล่งพลังงาน	 และมีโปรตีนประมาณ	 25%	 ในปริมาณ	 5%	 ของน�้าหนัก
ตัวปลา	 วันละ	 3	 เวลา	 โดยมีการปรับปริมาณอาหารทุก	 15	 วัน	 จะได้ปลาขนาด	
300-400	กรัม300-400	กรัม
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 การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง โดยแบ่งการเลี้ยง
ออกเป็นช่วงต่าง	 ๆ	 มีข้อดี	 คือ	 ผู้เลี้ยงสามารถทราบผลผลิตที่แน่นอน	 ปลาที่ได้มี	
ขนาดสม�่าเสมอเหมาะส�าหรับการผลิตเพื่อการค้า	 สามารถปรับขนาดตากระชัง
ให้เหมาะสมกับขนาดปลาที่เลี้ยงได้	การเพิ่มขนาดตากระชังจะเป็นประโยชน์ในด้าน
การหมุนเวียนถ่ายเทน�้าในกระชัง	ซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของปลาให้ดียิ่งขึ้น	
	 ขั้นตอนต่าง	ๆ	นี้ผู้เลี้ยงสามารถ
ส ่งต ่อกันเป ็นลักษณะผู ้ เลี้ยง
ปลาขนาดต่าง	 ๆ	 ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนใช้เวลาไม่นานนัก	
ท�าให ้ผู ้ เลี้ ยงสามารถมี
รายได้ในเวลาอนัรวดเรว็มอีตัรา
การเสี่ยงในการลงทุนต�่า	และลงทุนไม่มากนัก

ป�ญหาและอุปสรรคการเลี้ยงปลาในกระชัง
	 แม้ว่าการเลี้ยงปลาในกระชังจะมีข้อได้เปรียบหลายประการ	 แต่ก็มีปญหา	
อุปสรรค	และข้อจ�ากัดของการเลี้ยงอยู่บ้าง	ได้แก่
	 1.	 อาจจะมีการรบกวนจากปลาธรรมชาติและศัตรูปลาในธรรมชาติ
	 2.	 ปลาขนาดเล็กหลุดเข้าไปในกระชังและแย่งอาหารปลาได้
	 3.	 การดูแลจัดการแม้ว ่าจะสะดวก	 แต่ต ้องเสียเวลาและแรงงาน
มากกว่าการเลี้ยงรูปแบบอื่น
	 4.	 ปญหาการลักขโมยค่อนข้างง่าย
	 5.	 ลักษณะการเลี้ยงในกระชังเป็นรูปแบบที่ต้องใช้อาหารเลี้ยงเป็นหลัก	
ซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก	 อาหารส่วนหนึ่งสูญเสียโดยลอดตากระชังออกไป
ข้างนอก
	 6.	 น�า้ต้องดตีลอด	ถ้าสิง่แวดล้อมไม่ดนี�า้เสยีจะท�าให้ปลาตายหมดกระชงัได้
	 7.	 ปลาจะเป็นโรคติดต่อกันได้ง่าย
	 8.	 ถ้ามีการเลี้ยงกันมาก	 ๆ	 มูลปลาและเศษอาหารที่เหลือจะตกไปที่พื้น	
เกิดหมักหมมท�าให้น�้าเน่าสิ่งแวดล้อมเสียได้โดยเฉพาะที่น�้านิ่งไม่มีน�้าถ่ายเท
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การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
	 ดงัทีไ่ด้กล่าวไปแล้วว่ากระชงั
ที่ใช้เลี้ยงอาจท�าได้หลายขนาด	 ทั้งนี้
ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพ
แวดล้อม	 เช่น	 ความลึกและความ
แรงของกระแสน�้าตลอดจนขนาด
และจ�านวนปลาที่ต ้องการเลี้ยง	
จากการศึ กษาของกรมประมง
สามารถกล่าวได้ว่าการเลี้ยงปลานิล
ในกระชังจะให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง	 1,500	 กิโลกรัม/กระชัง	 (กระชัง	 ขนาด	
4x6x2.5	 เมตร	 และ	 5x5x2.5	 เมตร)	 โดยปล่อยปลาลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น	
30	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	 หรือเท่ากับ	 1,400-1,600	 ตัว/กระชัง	 (ลูกปลาขนาด	
30-50	กรัม)	ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ	4	½	 เดือน	 	ก็จะได้ขนาดตลาด	 (ตัวละ	
800-900	 กรัม)	 ซึ่งหากราคาจ�าหน่าย	 กก.ละ	 55-60	 บาท	 จากต้นทุนเฉลี่ย
ประมาณกิโลกรัมละ	 38-40	 บาท	 คิดเป็นก�าไรสุทธิ	 กก.ละ	 17-25	 บาท/กระชัง	
ทั้งนี้สภาพการเลี้ยงจริงมักจะท�าการเลี้ยงเป็นแพ	 ๆ	 ละอย่างน้อย	 4	 กระชัง	
ซึ่งจะท�าให้ผู้เลี้ยงมีรายได้สามารถค�้าจุนครอบครัวขนาดเล็กได้อย่างเพียงพอ
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	 ส�าหรับรายละเอียดการเลี้ยงดังกล่าว	กระชังที่ใช้เลี้ยงมีขนาด	4x6x2.5	เมตร	
ท�าด้วยอวนไนลอนขนาดช่องตา	1	นิ้ว	แขวนอยู่บนแพ	ๆ	ละ	3	กระชัง	โครงท�าด้วย
ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 2	 นิ้ว	 ใช้ถังพลาสติกเป็นทุ่นลอยกระชังแขวนลอยน�้า	
เป็นต้นทุนประมาณ	8,500	บาท/กระชัง	โดยจะมีอายุการใช้งาน	3	ป
	 ปล่อยปลาขนาดตัวละประมาณ	 30-50	 กรัม	 ลงเลี้ยงในกระชัง	 ในอัตรา
ความหนาแน่น	 30	 ตัว/ลูกบาศก์เมตร	 หรือกระชังละ	 1,400-1,600	 ตัว/กระชัง	
ให้อาหารเม็ดส�าหรับปลากินพืชที่มีระดับโปรตีน	ร้อยละ	30	วันละ	2	ครั้ง	ให้ช่วงเช้า
และบ่ายโดยให้กินจนอิ่ม	จะได้ผลดังตารางแสดงอัตราการเจริญเติบโต	ดังนี้

ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศที่เลี้ยงในกระชัง

น�้าหนักเพิ่มต่อวัน	(ค่าเฉลี่ย) 4.9-5.86	กรัม/ตัว

อัตราการเจริญเติบโตจ�าเพาะ 2.82-3.05	เปอร์เซ็นต์/วัน

อัตราการรอดตาย 95	เปอร์เซ็นต์

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1.35-1.4

ผลผลิต 1,500	กก./กระชัง

	 ส่วนรายละเอียดต้นทุนการผลิตได้มีการน�าค่าทางหลักเศรษฐศาสตร์	 ได้แก่	
ค่าเสียโอกาสการลงทุน	 ค่าแรงงาน	 ค่าเสื่อมราคา	 มาค�านวณด้วยเพื่อให้ผลที่ได้
สะท้อนถึงต้นทุนที่เป็นจริง		โดยมีรายละเอียดดังตาราง
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ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง 
จังหวัดอุบลราชธานี ป� พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท/กระชัง/รุ่น

รายการ เงินสด ไม�เป�นเงินสด รวม ร้อยละ
1. ต้นทุนคงที่ - 1,027.89 1,027.89 1.84

•	 ค่าเสื่อมกระชัง - 757.00 757.00 1.36

•	 ค่าเสื่อมอุปกรณ์ - 268.01 268.01 0.48

•	 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงที่	(อัตราดอกเบี้ย	0.75%) - 2.88 2.88 0.01

2. ต้นทุนผันแปร 52,957.50 1,841.19 54,798.69 98.16

•	 ค่าพันธุ์ปลา	(4	บาท/ตัว) 8,000.00 - 8,000.00 14.33

•	 ค่าอาหาร	(27.50	บาท/กก.) 40,040.00 - 40,040.00 71.72

•	 ค่าไฟฟ้า/ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 621.43 - 621.43 1.11

•	 ค่ายาและสารเคมี 2,848.57 - 2,848.57 5.10

•	 ค่าแรงงานในครัวเรือน - 1,687.50 1,687.50 3.02

•	 ค่าแรงงานตอนจับปลา	(1	ตัว	=	500	บ.+ค่าขน	100	บ.) 660.00 - 660.00 1.18

•	 ค่าซ่อมแซมกระชังและอุปกรณ์ 787.50 - 787.50 1.41

•	 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนแปรผัน	(อัตราดอกเบี้ย	0.75%) - 153.69 153.69 0.28

3. ต้นทุนทั้งหมด 52,957.50 2,869.08 55,826.58 100.00

ผลผลิตเฉลี่ย (กก.) 1,120.00

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย (บาท/กก.) 61.00

รายได้ทั้งหมดเฉลี่ย (บาท) 68,320.00

ต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ย (บาท) 55,826.58

กําไรสุทธิเฉลี่ย (บาท) 12,493.42

ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท) 49.85

กําไรสุทธิต่อกิโลกรัม (บาท) 11.15

อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนทั้งหมด (ร้อยละ) 22.38

ระยะเวลาการเลี้ยง (เดือน) 4-5

ที่มา :	ส่วนเศรษฐกิจการประมง	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง	กรมประมง
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การล�าเลียงพันธุ์ปลา
	 ก่อนการล�าเลียงพันธุ์ปลาที่ต้องขนส่งระยะไกล	 มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	
ที่จะต้องงดการให้อาหารปลาที่จะท�าการล�าเลียง	 12-24	 ชั่วโมง	 เพื่อให้อาหารที่	
อยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ถูกขับถ่ายหรือใช้ให้หมดก่อน	ช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้น	
ระหว่างการล�าเลียง	ส�าหรับการล�าเลียงพันธุ์ปลามีอยู่ด้วยกัน	2	วิธี	คือ	การล�าเลียง	
แบบภาชนะปดและแบบภาชนะเปด	

 การล�าเลียงแบบภาชนะป�ด เป็นภาชนะที่มีแพร่หลายในปจจุบัน
ภาชนะปดจ�าเป็นต้องอัดออกซิเจนหรืออากาศลงไปในภาชนะก่อนปด	 เพื่อเป็น
การเพิ่มออกซิเจนในภาชนะล�าเลียง	 ในปจจุบันนิยมใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะ
ล�าเลียงเนื่องจากราคาถูกและสะดวก	 ยกเว้นการล�าเลียงพันธุ ์ปลาขนาดใหญ่
จ�าเป็นต้องใช้ภาชนะโลหะหรือถังชนิดอื่น	ๆ	ที่มีฝาปด	

 การล�าเลียงแบบภาชนะเป�ด ภาชนะที่ใช้ในการล�าเลียงมีรูปร่าง
ลักษณะแตกต่างกันตามท้องถิ่น	 ภาชนะล�าเลียงอาจเปดฝาหรือปดฝาแต่มีช่องถ่าย	
เทอากาศ	เข้า-ออก	ในภาชนะล�าเลียงได้	ภาชนะดังกล่าวอาจท�าด้วยโลหะ	พลาสติก	
เป็นตะกร้าไม้ไผ่สานและทาด้วยชัน	 ถังไม้	 ฯลฯ	 การล�าเลียงพันธุ์ปลาที่ต้องขนส่ง
จ�านวนมากในระยะไกล	 ๆ	 จ�าเป็นต้องมีเครื่องให้อากาศหรือออกซิเจนท่อโดยตรง
ไปยังถังล�าเลียง	 วิธีการดังกล่าวนี้เหมาะสมส�าหรับการน�าพันธุ์ปลาขนาดใหญ่เพื่อ
ไปจ�าหน่ายในตลาดในลักษณะที่ปลายังมีชีวิตอยู่	 หรือเป็นพันธุ ์ปลาที่ผู ้ซื้อนิยม
ซึ่งจะท�าให้มีราคาสูงขึ้น	ซึ่งปลานิลก็ได้รับความนิยมในการซื้อแบบมีชีวิตเช่นกัน
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เทคนิคที่ช�วยให้การล�าเลียงพันธุ์ปลามีประสิทธิภาพ

 1. อุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับค่อนข้างต�่าและคงที่
จะช่วยให้อัตรารอดตายของปลาสูงขึ้น	 เนื่องจากจะช่วยลดอัตราการเผาผลาญ
พลังงานของปลาขณะล�าเลียง	 ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการล�าเลียงพันธุ์ปลา	
คือ	 ตอนเย็น	 กลางคืน	 หรือตอนเช้า	 หากมีความจ�าเป็นต้องล�าเลียงในเวลาอื่น
หรือขณะอุณหภูมิสูงต้องหาทางลดอุณหภูมิ	 เช่น	 ล�าเลียงในรถยนต์ที่มีเครื่อง
ปรับอากาศ	หรือใช้น�้าแข็งใส่ในภาชนะล�าเลียงเพื่อลดอุณหภูมิให้ต�่าลง

 2. เกลือแกง การเติมเกลือแกงในน�้าที่ใช้ล�าเลียงจะช่วยให้ปลา
ปรับตัวคืนสู ่สภาพปกติได้ไม่ยาก	 นอกจากนี้เกลือยังท�าให้ค่าความเป็นด่าง	
(alkalinity)	 และค่าความกระด้าง	 (hardness)	 สูงขึ้น	 การเปลี่ยนค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง	(pH)	จึงมีน้อยลง	จะท�าให้อัตราการรอดตายสูงขึ้น

 3. ยาสลบ เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ช่วยในการลดอัตราการเผาผลาญ
พลังงานระหว่างการล�าเลียง	ซึ่งนิยมใช้ในปลาที่มีขนาดใหญ่หรือมีราคาแพง

 4. ยาเหลือง เป็นสารเคมีที่สามารถน�ามาใส่ในน�้าที่ใช้ในการล�าเลียง	
พันธุ์ปลา	ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในระหว่างการขนส่ง

 5. น�้าที่ ใช้บรรจุในการล�าเลียง เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับ
การล�าเลียงพันธุ์ปลา	 ควรเป็นน�้ากรองและสะอาดหากเป็นไปได้ควรเป็นน�้าที่มาจาก
แหล่งเดียวกับที่ใช้ขังปลาก่อนล�าเลียง
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โรคและการป้องกันรักษาโรค
	 เนื่องจากปจจุบันผลผลิตปลานิลยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด	
ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเร่งเพิ่มก�าลังการผลิตต่อหน่วยพื้นที่	 โดยการปล่อยปลา
ในอัตราที่หนาแน่นมาก	 ในกรณีนี้หากฟาร์มใดขาดการจัดการที่ดีจะเป็นผลให้
สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมท�าให้ปลาเกิดความเครียด	 เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ง่าย	
ซึ่งพอจะแบ่งโรคของปลานิลออกตามสาเหตุได้ดังนี้

โรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตภายนอก
	 ปรสิตภายนอกที่ท�าอันตรายต่อปลานิลมีหลายชนิด	 โดยปรสิตจะเข้าเกาะ
ในบริเวณเหงือก	 ผิวหนัง	 และครีบ	 ท�าให้ปลาเกิดความระคายเคืองเกิดบาดแผล	
ส่วนพวกที่เกาะบริเวณเหงือกจะท�าให้มีผลต่อระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซ	 ท�าให้
ปลาเกิดปญหาขาดออกซิเจนได้	

 ชนิดของปรสิตภายนอก ได้แก่
 1. โปรโตซัว
	 	 พยาธิในกลุ่มนี้จะท�าลายลูกปลา
มากกว่าปลาขนาดใหญ่	 ชนิดของโปรโตซัว
ที่พบบ่อย	ได้แก่	เห็บระฆัง	Trichodina	sp.,	
Chlodonella	 sp.,	 Ichthyopthirius 
multifilis, Epistylis	 sp.,	 Scyphidia	 sp.,	
Apiosoma	sp.	และ	Ichthyobodo	sp.

  การรักษา : ใช ้ฟอร ์มาลิน	
(formalin)	อัตราเข้มข้น	5-50	ppm.

เห็บปลา (Argulus sp.) ที่พบเกาะ
ตามลําตัวปลานิลที่เลี้ยงในบอดิน
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 2. ปลิงใส
	 	 ได้แก่	Gyrodactylus	 sp.	 และ	Dactylogyrus	 sp.	 พวกนี้จะเข้า
เกาะบริเวณเหงือกท�าให้เหงือกมีผิวหนาขึ้นหรือเกิดอาการบวม	 ท�าให้ปลาหายใจ
ไม่สะดวก

  การรักษา : ใช้ฟอร์มาลิน	(formalin)	อัตราเข้มข้น	5-50	ppm.

 3. ครัสเตเชียน
	 	 ได ้แก ่ 	 Arhulus	 sp.,	 Ergasilus	 sp.,	 Lernaea	 sp.	 และ	
Lamproglena	 sp.	 ปรสิตในกลุ่มนี้	 ส่วนของอวัยวะที่มีปลายแหลมฝงเข้าไป
ในเนื้อปลา	เพื่อช่วยในการยึดเกาะและ/หรือกินเซลล์	หรือเลือดของปลาเป็นอาหาร	
ซึ่งท�าอันตรายต่อปลาอย่างรุนแรง	 ท�าให้ปลาเกิดแผลขนาดใหญ่และสูญเสียเลือด	
ถ้าพบเป็นปริมาณมาก	 จะท�าให้ปลาตายอย่างรวดเร็ว	 ปรสิตกลุ ่มนี้มักพบใน
ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังเป็นส่วนใหญ่

  การรักษา : ใช้ดิพเทอร์เร็กซ์	 (Dipterex)	 ในอัตราความเข้มข้น	
0.25-0.5	ppm.	แช่ตลอด

หนอนสมอ (Lernaea sp.)
ตัวเต็มวัยที่พบเกาะ

ตามลําตัวปลานิล
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โรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตภายใน
	 ปรสิตกลุ่มนี้มักพบอยู่ในทางเดินอาหาร	และไม่ท�าอันตรายต่อปลามากนัก

 1. โปรโตซัว ชนิดที่พบในล�าไส ้	 ได ้แก ่	 Eimeria	 sp.	 ถ ้ามีเป ็น
ปริมาณมากจะท�าให้ปลาผอมได้	 ส่วนอีกชนิดพบในระบบหมุนเวียนโลหิต	 ได้แก่	
Trypanosoma sp.	 ปรสิตชนิดนี้แม้จะตรวจพบในระบบเลือดของปลานิลแต่ยัง
ไม่มีรายงานแน่ชัดว่าท�าให้ปลานิลป่วยหรือตายได้

 2. เมตาซัว ได้แก่	digenetic,	trematodes,	cestodes,	mematodes	
และ	acanthocephalan

โรคที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย
 1. โรคตัวด�าง เกิดจาก	 Flexibacter columnaris	 พบในปลานิล
ที่เลี้ยงน�้าจืด	 ส่วนปลานิลที่เลี้ยงน�้ากร่อยจะเป็นชนิด	 F.	maritimus	 โรคนี้มักพบ
ในช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน	 ในช่วงอากาศเย็น	 ในช่วงฝนตกหนัก	
และหลังจากขนย้ายปลา	 ปลาที่พบว่ามีอาการตัวด่างมักตายในเวลาอันรวดเร็ว	
ถ้าไม่รีบท�าการรักษาทันทีปลาจะตายหมดบ่อภายใน	24-48	ชั่วโมง

  การรักษา : ใช้ยาเหลือง	 (acriflavin)	 แช่ในอัตราความเข้มข้น	
1-3	 ppm.	 ถ้าลูกปลาที่อนุบาลในบ่อปูนหรือถังไฟเบอร์	 อาจใช้ด่างทับทิมในอัตรา
ความเข้มข้น	2-4	ppm.	แช่ตลอด
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 2. โรคติดเชื้อ Aeromonas ปลาจะมีอาการตกเลือดตามตัว	
ท้องบวมมีเลือดปนน�้าเหลืองในช่องท้อง	หรือมีแผลหลุม
  การรักษา : ใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารในอัตรา	 3-5	 กรัม/อาหาร	
1	กก.	ให้ปลากินนาน	5-7	วัน

 3. โรคติดเชื้อ Streptococcus ปลามีอาการตาขุ ่น	 ตาบอด	
หรือตกเลือดภายในลูกตา	 บางครั้งพบว่าใต้คางหรือช่องขับถ่ายมีอาการบวมแดง
มีน�้าเลือดภายในช่องท้อง	 โรคนี้จะเป็นลักษณะของโรคที่เรื้อรัง	 คือ	 ปลาจะแสดง
อาการของโรคช้าและเป็นระยะเวลานานกว่าปลาจะตาย
  การรักษา : ใช้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารในอัตรา	 3-5	 กรัม/อาหาร	
1	กก.	นาน	5-7	วัน

โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา
	 	 ราเป็นสาเหตุของโรค	 ได้แก่	Achlya sp.	 และ	Aphanomyces	 sp.	
ท�าให้ปลาเกิดแผลและบริเวณแผลจะมีเส้นสีขาวคล้ายขนขึ้นฟูเป็นกระจุก	 ปลาป่วย
จะกินอาหารน้อยลง
  การรักษา : ใช้ไตรฟูราลิน	(trifluralin)	แช่ในอัตราความเข้มข้น	0.05-0.1	ppm.

โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส
	 ในประเทศไทยยังไม่มีรายงาน

แผลบริเวณลําตัวปลานิลเกิดจากการ
ติดเชื้อ Aeromonas hydrophila

ปลานิลที่ติดเชื้อ Streptococcus sp.
มีอาการตาโปนและตาขุน
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การป้องกันการเกิดโรค
	 1.	 ระวังไม่ให้ปลาเกิดความเครียด	 โดยการดูแลสุขภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม	 ไม่ปล่อยปลาหนาแน่นจนเกินไป	 มีการถ่ายเทน�้า	 ให้อาหารที่มีคุณภาพ
และปริมาณที่เหมาะสม
	 2.	 เมื่อน�าปลาใหม่เข้ามาในฟาร์ม	 ควรจะแช่ฟอร์มาลินในอัตราความ
เข้มข้น	25-30	ppm.	(ส่วนในล้าน)	เพื่อก�าจัดปรสิตที่อาจติดมากับตัวปลา
	 3.	 เมื่อมีการขนส่งปลา	 ควรแช่เกลือในอัตรา	 0.1-0.5%	 เพื่อลดความ
เครียดให้กับปลา
	 4.	 ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่เคยมีการระบาดของโรคปลา
	 5.	 ถ้ามีการน�าผักตบหรือผักบุ้งใส่ลงในบ่อ	 ควรจะท�าความสะอาดราก
และใบของผักก่อน	 โดยการแช่ด่างทับทิมเข้มข้น	 5	 ppm.	 นาน	 10	 นาที	 ล้างน�้า
สะอาดก่อนใส่ลงในบ่อ	เพื่อลดสปอร์ของเชื้อราและปรสิตที่อาจติดมา

ติดต�อหน�วยงานกรมประมง ที่จ�าหน�ายลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า		 	 โทร.	0	2904	7604
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด		 	 โทร.	0	3570	4171
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสระบุรี		 โทร.	0	3620	2736-7
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ภาคผนวก : สถานที่ติดต�อของกรมประมง

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น�้าจืด	 โทร.	0	2579	4122,	0	2579	6977
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น�้าจืด	 โทร.	0	2940	6130-45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดปทุมธานี	 โทร.	0	2546	3186
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสระบุรี	 โทร.	0	3620	2736-7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอ่างทอง	 โทร.	0	3586	6497
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดชัยนาท	 โทร.	0	5642	6523
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุทัยธานี	 โทร.	0	5698	0587-8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดลพบุรี	 โทร.	0	3657	3186,	0	3657	3203
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสิงห์บุรี	 โทร.	0	3653	9482
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุพรรณบุรี	 โทร.	0	3544	1033
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดชลบุรี	 โทร.	0	3834	1166
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสมุทรปราการ	 โทร.	0	2707	1655
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดระยอง	 โทร.	0	3802	7905-6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสระแก้ว	 โทร.	0	3724	3607
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดตราด	 โทร.	0	3951	1867,	0	3954	2118
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดกาญจนบุรี	 โทร.	0	3461	1330
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเพชรบุรี	 โทร.	0	3241	6521-2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดราชบุรี	 โทร.	0	3222	8007-8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดนครราชสีมา	 โทร.	0	4493	3581-2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดชัยภูมิ	 โทร.	0	4489	0513-4,	0	4489	0655
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดมหาสารคาม	 โทร.	0	4377	7439
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดกาฬสินธุ์	 โทร.	0	4384	0223,	0	4384	0212
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุรินทร์	 โทร.	0	4451	1335
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดศรีสะเกษ	 โทร.	0	4561	3359
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดปราจีนบุรี	 โทร.	0	3748	6748-9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดขอนแก่น	 โทร.	0	4324	6654
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสกลนคร	 โทร.	0	4271	1447
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดนครพนม	 โทร.	0	4251	3734
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดหนองคาย	 โทร.	0	4245	1195
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเลย	 โทร.	0	4282	1076
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุดรธานี	 โทร.	0	4222	1167
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดยโสธร	 โทร.	0	4573	8355
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดมุกดาหาร	 โทร.	0	4263	9234
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดร้อยเอ็ด	 โทร.	0	4356	9116
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุบลราชธานี	 โทร.	0	4525	4332
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอ�านาจเจริญ	 โทร.	0	4554	0212
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดตาก	 โทร.	0	5554	1558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดนครสวรรค์	 โทร.	0	5627	4501
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดก�าแพงเพชร	 โทร.	0	5571	3473
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพิจิตร	 โทร.	0	5661	1309,	0	5665	0960
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเพชรบูรณ์	 โทร.	0	5672	1815
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพิษณุโลก	 โทร.	0	5536	9065
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุโขทัย	 โทร.	0	5567	1509
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดแพร่	 โทร.	0	5463	5024
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดน่าน	 โทร.	0	5479	3010
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเชียงใหม่	 โทร.	0	5349	8428
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดแม่ฮ่องสอน	 โทร.	0	5368	4194
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดล�าพูน	 โทร.	0	5358	4556
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพะเยา	 โทร.	0	5443	1251
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดเชียงราย	 โทร.	0	5315	4505
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดล�าปาง	 โทร.	0	5482	5594
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสุราษฎร์ธานี	 โทร.	0	7727	4233,	0	7728	6919	ต่อ	11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดนครศรีธรรมราช	 โทร.	0	7535	4857	ต่อ	17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดตรัง	 โทร.	0	7527	8164
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสตูล	 โทร.	0	7478	1299
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดปตตานี	 โทร.	0	7346	8826
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดนราธิวาส	 โทร.	0	7353	5095
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดพัทลุง	 โทร.	0	7460	4532-3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดสงขลา	 โทร.	0	7424	2422,	0	7424	2040
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดยะลา	 โทร.	0	7329	7042
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	(อยุธยา)	 โทร.	0	3570	4171
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ค�าแนะน�า
การป้องกันสัตว์น�้าจากภัยธรรมชาติ

 “ภัยธรรมชาติ”	 หมายถึง	 อันตรายจากสิ่งที่เกิด	 มี	 และเป็นอยู่ตามธรรมดา	 ของสิ่งนั้น	 ๆ	 โดยมิได้มี 
การปรุงแต่ง	 อาทิ	 อุทกภัย	 และฝนแล้ง	 เป็นต้น	 กรมประมง	 จึงขอเสนอแนวทางป้องกันหรือลดความสูญเสีย 
และความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจากการประสบภาวะฝนแล้ง	ฝนต้นฤดูและอุทกภัย	ดังนี้

ภาวะฝนแล้ง
	 ภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงท�าให้ปริมาณน�้ามีน้อยทั้งในแหล่งน�้าธรรมชาติและแหล่งน�้าชลประทาน	 
ซึ่งเป็นแหล่งน�้าส�าคัญที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและเกิดผลกระทบต่อการประมง	 ตลอดจนสภาพแวดล้อม 
ไม่เหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์น�้า	โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
	 1.	 ควบคุมการใช้น�้าและรักษาปริมาณน�้าในที่เลี้ยงสัตว์น�้าให้มีการสูญเสียน้อย	 เช่น	 การรั่วซึม	 
	 	 การก�าจัดวัชพืช
	 2.	 ท�าร่มเงาให้สัตว์น�้าเข้าพักและป้องกันการระเหยของน�้าบางส่วน
	 3.	 ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น�้าที่มากเกินความจ�าเป็นเพราะจะท�าให้น�้าเสีย
	 4.	 เพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยใช้เครื่องสูบน�้าจากก้นบ่อพ่นให้สัมผัสอากาศแล้วไหลคืนลงบ่อ
	 5.	 ปรับสภาพดินและคุณสมบัติของน�้า	 เช่น	 น�้าลึก	 1	 เมตร	 ใส่ปูนขาว	 50	 กิโลกรัม/ไร่	 ถ้าพื้นบ่อมีตะไคร่ 
	 	 หรือแก๊สมากเกินไปควรใส่เกลือ	50	กิโลกรัม/ไร่	เพื่อปรับสภาพผิวดินให้ดีขึ้น	
	 6.	 จับสัตว์น�้าที่ได้ขนาดขึ้นจ�าหน่ายหรือบริโภคในเวลาเช้าหรือเย็น	เพื่อลดปริมาณสัตว์น�้าในบ่อ
	 7.	 ตรวจสอบคุณสมบัติของน�้าจากภายนอกที่จะสูบเข้าบ่อเลี้ยง	 เช่น	 พบว่ามีตะกอนและแร่ธาตุต่าง	 ๆ	 
	 	 เข้มข้น	ควรงดการสูบน�้าเข้าบ่อ
	 8.	 งดเว้นการรบกวนสัตว์น�้าเพราะการตกใจจะท�าให้สัตว์น�้าสูญเสียพลังงานและอาจตายได้
	 9.	 งดเว้นการขนย้ายสัตว์น�้าโดยเด็ดขาด	หากจ�าเป็นต้องท�าอย่างระมัดระวัง
	 10.	 แจ้งความเสียหายตามแบบฟอร์มของกรมประมง	เพื่อการขอรับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ภาวะฝนต้นฤดู
	 การเตรียมการรับภาวะฝนต้นฤดู	เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควรปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	 ไม่ควรสูบน�า้ฝนแรกเข้าบ่อ	 เพราะน�า้จะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสู่แหล่งน�า้ธรรมชาต	ิ ควรปล่อย 
	 	 ให้น�้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น	จึงน�าน�้าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
	 2.	 ควรสูบน�้าในบ่อให้สัมผัสอากาศจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนและป้องกันการแบ่งชั้นของน�้า
	 3.	 ป้องกันการไหลของน�้าฝนที่จะชะล้างแร่ธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสู่บ่อ	 ซึ่งอาจเป็นอันตราย 
	 	 ต่อสัตว์น�้าได้
	 4.	 งดการรบกวน	การจับและขนย้ายสัตว์น�้า	ควรรอจนกว่าคุณสมบัติของน�้ามีสภาพดีเป็นปกติ
	 5.	 งดจับสัตว์น�้าเพื่อการอนุรักษ์	เนื่องจากสัตว์น�้าจะผสมพันธุ์หลังจากฝนตกใหม่	ๆ

ภาวะอุทกภัย
	 การป้องกันสัตว์น�้าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวการณ์ก่อนเกิดภาวะอุทกภัย	 คือ	 
ให้จับสัตว์น�้าที่ได้ขนาดตลาดต้องการออกจ�าหน่าย	 ก่อนช่วงมรสุมในฤดูฝน	 พร้อมทั้งสร้างกระชังไนลอน	 กระชัง 
เนื้ออวน	บ่อซีเมนต์	หรือขึงอวนไนลอนล้อมรอบบ่อ	เพื่อกักขังสัตว์น�้า

“สัตว์น�้ำจะปลอดภัย ให้ป้องกันหมั่นดูแล”




