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โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในประเทศไทยมีพันธุ์ปลาดุกอยู่ 5 ชนิด แต่ที่เป็น
ที่รู้จักทั่วไป คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ส่วนปลาดุกอุยเทศ 
นั้นจะเป็นชนิดพันธุ์หนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยชนิดพันธุ์นี้ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์
ระหว่างปลาดุกอุยเพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) เพศผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ผลที่ได้คือ 
สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ดี ลูกที่ได้มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีความทนโรคสูง มีรูปร่าง ลักษณะใกล้เคียง
กับปลาดุกอุย จึงทำให้เกษตรกรนําวิธีการผสมข้ามพันธุ์ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ลูกพันธุ์ที่เกิดจากคู่ผสมนี้
กรมประมงให้ชื่อว่า ปลาดุกอุยเทศ หรือ บิ๊กอุย หรือ อุยบ่อ ชาวบ้านเรียกกันว่า ปลาดุกบิ๊กอุย 

 จากการศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เมื่อปี ๒๕๕๘ เคยรายงานไว้ว่า ปลาดุกเป็นชนิดสัตว์น้ำที่มีการเพาะเลี้ยงในเกือบทุกประเทศสมาชิกอาเซียน 
ยกเว้น สปป.ลาว และบรูไน โดยประเทศอินโดนีเซียมีผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยงมากที่สุด (337.577 
พันตัน) รองลงมาคือ ประเทศไทย (45.375 พันตัน) มาเลเซีย (47.778 พันตัน) เวียดนาม (20.00 พันตัน) 
สหภาพพม่า (7.542 พันตัน) ฟิลิปปินส์ (3.129 พันตัน) กัมพูชา (1.450 พันตัน) และสิงคโปร์ (22 ตัน) และเมื่อ
พิจารณาถึงมูลค่าของผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง อินโดนีเซียมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำที่สุด (1.31 เหรียญ
สหรัฐต่อกิโลกรัม) ถัดมาคือมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อหน่วยสูงขึ้นมาเป็น 1.33 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม แต่จะต่ำ
กว่าประเทศไทยที่มีมูลค่าต่อหน่วยของปลาดุกเป็น 1.46 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ซึ่งจากสาเหตุนี้เองจึงมีปลา
ดุกจากมาเลเซียส่งเข้ามาขายที่ตลาดปลาดุกในประเทศไทยด้วยราคาที่ถูกกว่า เวียดนามมีมูลค่าต่อหน่วยสูง
กว่ามาเลเซีย (1.50 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม) แต่ใกล้เคียงกับมูลค่าผลผลิตจากกัมพูชา สหภาพพม่ามีมูลค่า
ผลผลิตปลาดุกต่อหน่วย 1.40 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ฟิลิปปินส์ 2.11 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม และ สิงคโปร ์
2.43 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ประเทศไทยอาจมีช่องทางส่งออกปลาดุกไปประเทศทั้งสามนี้ซึ่งยังมีผลผลิตน้อย
และคาดว่าต้นทุนการผลิตสูงกว่าไทย 

 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลาดุกในประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับสองรองจากผลผลิตปลานิล 
โดยคิดเป็นร้อยละ 27 (โดยประมาณ) ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย พ้ืนที่การเพาะเลี้ยง 
จำนวนผู้เลี้ยง และผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สถานการณ์ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงปลาดุก 96,675.72 ไร่ และมี
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก 49,384 ราย (ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2561) รูปแบบการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ต่อมาได้ดัดแปลงใช้แผ่นพลาสติก
ปูพื้นก้นบ่อ และมีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
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 ปัญหาสำคัญในการเพาะเลี้ยงปลาดุกท่ีพบโดยทั่วไป ได้แก่ พันธุ์ปลาไม่แข็งแรง โตช้า และหาซื้อ
พันธุ์ปลาได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาดุกมีราคาสูง ส่วนเหลื่อมที่เกษตรกร  
ได้รับลดลง บางช่วงประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย พบปลาเป็นโรค อัตรารอดจึงต่ำโดยเฉพาะในช่วงที่มีปลาดุกออกสู่
ตลาดมากแต่ราคาขายที่เกษตรกรได้รับต่ำ 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตปลาดุกในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสตูลซึ่งมีเกษตรกรที่
เลี้ยงปลาดุกเพ่ือการค้าและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกท่ีมีความโดดเด่นและเริ่มเป็นที่นิยมมากข้ึน กรม
ประมงจึงจัดให้มีโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ มีการขับเคลื่อน
การพัฒนาแบบบูรณาการของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อันประกอบด้วยหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(ยุทธศาสตร์ที่ 2) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของ
ประเทศในการพัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตรหลักของภาคและสรา้งความเข้มแข็งสถาบนัเกษตรกร ซึ่งสอดรับกับความ
ต้องการและศักยภาพของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตลู
จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 
ในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล” เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ต่อยอดการประกอบอาชีพด้านการผลิตปลาดุกให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 ส่งเสริมผลักดันการเพาะเลี้ยงปลาดุกเพ่ือการแปรรูปในจังหวัดสตูล โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาดุก สร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึง
องค์ความรู้สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นําเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบ
อาชีพให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 

 2.2  เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน 30 ราย  

4. ระยะเวลาการอบรม 
 จำนวน 1 รุ่น  ใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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5. สถานที่ฝึกอบรม 
จัดอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง 

อำเภอละงู จังหวัดสตูล  

6. วิทยากร 
 วิทยากรจากภาครัฐ  นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  
                 วิทยากรภาคเอกชน นายหมัดอาสัน หวันแสล๊ะ ประธานกลุ ่มแปลงใหญ่ปลาดุกบางแก้ว                    
หมู่ 1 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  

7. รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล 

 7.1 การเลี้ยงปลาดุกและเทคนิคการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงปลาดุก 
 7.2 อาหารและการผลิตอาหารปลาดุกเพ่ือลดต้นทุน 
 7.3 การจับและการแปรรูปปลาดุก 
 7.4 การป้องกันและรักษาโรคปลาดุก 
 7.5 การตลาด แนวทางและช่องทางการตลาดในปัจจุบัน 

8. รูปแบบการฝึกอบรม 
 ประกอบด้วย การบรรยาย  การสาธิต การฝึกปฏิบัติ 

9.  งบประมาณ   
 วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 42,160 บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากงบประมาณ

ประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
และการแปรรูปสัตว์น้ำ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดฝึกอบรมที่ผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบ  มีดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวัน ในระหว่างการอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการอบรม    
- ค่าสมนาคุณวิทยากร   
- ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัววิทยากร 
- ค่าเดินทางของเกษตรกร 
- ค่าจัดทำเอกสารและป้ายประกอบการอบรม    
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและงานอำนวยการ 
- ค่าวัสดุในการสาธิตการทำอาหาร 
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสารสำหรับเกษตรกร 



4 

 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
   

10. ผลผลิต (output) 
 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการวางแผนการตลาด ปีละไม่
น้อยกว่า 30 รายต่อปี  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

 เชิงปริมาณ 

 เกษตรกรในโครงการ ฯ มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับรายที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 5 

 เชิงคุณภาพ 

 ยกระดับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต นํามาซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร  

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
12.1 นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธำรง    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตลู 
12.2 นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์     ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
12.3 นางสาวกมลวรรณ ขินล่อง ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
12.4 นางสาวณงนุช  สังสัน   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
12.5. นางสาวปราณี  หลีนุ่ม  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
12.6 นายสมพล  สุโสะ  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
12.7 นางพิธยา  โต๊ะสมัน    ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
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กำหนดการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล 
 ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
  

ตารางเวลาการฝึกอบรม 
 

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน  

 

09.30 – 09.45 น. 
 

พิธีเปิดการฝึกอบรม 
นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธำรง 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
10.00 – 12.00 น. 

-การเลี้ยงปลาดุก และเทคนิคการเพิ่มศักยภาพการเลีย้ง
ปลาดุก 

-อาหารและการผลิตอาหารปลาดกุเพื่อลดต้นทุน 

-การวางแผนการจับและแนวทางการแปรรปูปลาดุก 

นายหมัดอาสัน  หวันแสล๊ะ       
ประธานกลุม่แปลงใหญป่ลาดุก  

บางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. การป้องกันและรักษาโรคปลาดุก นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธ์ิ  

ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 

 
 
 
 
 

14.00 – 15.00 น 

 
 
 
 
 

สาธิต/ปฏิบัติการผลิตอาหารปลาดุก เพื่อลดต้นทุน 

1. นางสาวกมลวรรณ  ขินล่อง 
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 

2. นางสาวปราณี  หลีนุ่ม 

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 

3. นางสางณงนุช  สังสัน 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีประมง 

4. นายสมพล  สโุสะ 

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 

5. นางพิธยา  โต๊ะสมัน 

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 16.15 น. การตลาดปลาดุก แนวทางและช่องทางการตลาดใน
ปัจจุบัน 

นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธ์ิ  

ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
16.15 – 16.30 น. พิธีปิดการอบรม นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธำรง ผอ. ศพจ.สตลู 

หมายเหตุ : กำหนดการและตารางเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



6 

 

การเลี้ยงปลาดุก 
 

 
 

 ปัจจุบันปลาดุกมีการเลี้ยงกันหลายพ้ืนที่เพราะเป็นปลาที่มีความอดทน เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว  
ต้านทานโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี จึงนับว่าเป็นปลาที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะราคาไม่แพงและ
ทำอาหารได้หลากหลายเมนู ปลาดุกมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ หรือปลาดุกรัสเซีย 
ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นต้น ซึ่งการเลือกพันธุ์เลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับคนในพื้นที่ว่านิยมสายพันธุ์ใด 
 เกษตรกรทั่วไปนิยมเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ซึ่งเป็นปลาที่ปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อเลี้ยงจำหน่ายบริโภค
โดยเฉพาะ ย่นเวลาในการเลี้ยง  ช่วยลดต้นทุน ลักษณะเด่นมีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มหวาน สามารถนำมาปรุง
อาหารได้หลายอย่าง ตลาดมีความต้องการสูง เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารได้เกือบทุกชนิด เจริญเติบโตเร็ว 
มีความต้านทานโรคและพยาธิสูง สามารถเลี้ยงได้หนาแน่น ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น อดทนต่อสภาพแวดล้อมดี มี
ความแข็งแรงทนทานต่อการขนส่งในระยะไกล ๆ ได้ สามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชัง จึงทำ
ให้มีผู้สนใจเพาะเลี้ยงกันแพร่หลาย   
 เกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงปลาดุก ให้พิจารณาเรื่องการตลาดก่อนว่าเมื่อเลี้ยงแล้วจะจำหน่ายให้ใคร 
บริเวณพ้ืนที่นั้นคนส่วนใหญ่กินปลาอะไร กินปลาขนาดใหญ่หรือเล็ก ไม่ควรเลี้ยงตามใจตัวเอง ต้องดูตามตลาด
ที่ต้องการ และพิจารณาอาหารที่จะให้ปลากิน ในพ้ืนที่มีพอไหม สะดวกกับการจัดการของเราหรือเปล่า และที่
สำคัญคือ เรื่องเงินทุนว่ามีสำรองเพ่ือซื้อเหยื่อจนกว่าปลาจะจำหน่ายได้ ถ้าครบถ้วนตามนี้รับรองว่าความสำเร็จ
ไม่ไกลเกินความพยายาม 

ปลาดุกสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน  บ่อซีเมนต์ และในกระชัง  แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดิน  ซึ่งขนาด
บ่อดินที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่เกิน  1  ไร่ 
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จะประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงปลาดุกได้อย่างไร  
- การเตรียมบ่อที่ดี  มีการเตรียมสีน้ำ  
- อุปกรณ์ เครื่องใช้ สะอาดปลอดจากเชื้อโรค  
- พันธุ์ปลาดีมีคุณภาพ  
- อัตราปล่อยปลาเหมาะสม  
- อาหารปลา สารอาหารครบถ้วน และเพียงพอ  อาหารไม่เหลือ 
- การจัดการคุณภาพน้ำเหมาะสมตลอดการเลี้ยง         
             

1. การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา 

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาก้นบ่อเน่า ส่งผลให้
คุณภาพน้ำในบ่อเลวลง และทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพปลาในที่สุด บ่อปลาที่เลี้ยงมานานหลายปี โดยไม่มีการ
ดูแลบ่อที่ดีจะพบปัญหาปลาเป็นโรคบ่อย ยากต่อการแก้ไข การเตรียมบ่อใหม่และบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงปลามา
ก่อน ขั้นตอนการเตรียมบ่อแตกต่างเล็กน้อย ดังนี้  

1) การเตรียมบ่อใหม่  
- บ่อใหม่ มักมีปัญหาเรื่องดินเป็นกรด ให้โรยปูนขาว  60-100 กิโลกรัม/ไร่  ควรจะคลุกปูนขาวให้ผสม

กับหน้าดินลึกประมาณ 5  ซม. ให้ทั่วพื้นบ่อและขอบบ่อ  
- ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ  100 กิโลกรัม/ไร่ โรยให้ทั่วบ่อ  
- สูบน้ำเข้าบ่อจนได้ระดับน้ำ 30-40 ซม. ทิ้งไว้ 3-5 วัน จนน้ำเป็นสีเขียว ถ้าภายใน 3-5  วัน น้ำไม่เป็น

สีเขียวให้เติมปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่  ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ  
- ก่อนการปล่อยปลา ควรตรวจวัดความเป็นกรด- ด่างของน้ำในบ่อ ซึ่งควรอยู่ระหว่าง 7-8.5 ถ้าค่าต่ำ

กว่า 7  ควรนำปูนขาวละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อเพ่ือปรับให้อยู่ในช่วง 7-8.5  
- ระวังอย่าให้เกิดแมลงหรือศัตรูปลา หากมีปลาที่เป็นศัตรูของลูกปลาเหลืออยู่ ให้ใช้กากชา 10-15 

กิโลกรัม/ไร่ แช่น้ำไว้ 1 คืน นำส่วนที่เป็นน้ำสาดให้ทั่วบ่อ เก็บปลาที่ตายขึ้นมา และทิ้งไว้ 2-3 วัน เพ่ือให้กากชา
สลายตัวหมดก่อนที่จะปล่อยลูกปลา  

- ควรกั้นอวนมุ้งรอบ ๆ บ่อเพ่ือป้องกันศัตรูปลาอ่ืน ๆ 
 

2) การเตรียมบ่อเก่า  
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- ทำความสะอาดบ่อโดยการลอกเลนออกให้มากท่ีสุด และปรับแต่งคันบ่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
- ใส่ปูนขาวให้ทั่วบ่อ เพ่ือฆ่าเชื้อโรค และปรับความเป็นกรด- ด่างของดิน ในอัตรา 60-100 กิโลกรัม/ไร่  
- ตากบ่อให้แห้ง 10-15 วัน  
- นำปุ๋ยคอกใส่ถุงแขวนไว้ตามมุมบ่อประมาณ  100 กิโลกรัม/ไร่  เพ่ือเตรียมอาหารธรรมชาติให้ลูกปลา  
- เติมน้ำ 30-40 ซม. ทิ้งไว้ 3-5 วัน จนน้ำเป็นสีเขียว แล้วจงึปล่อยปลา  
- ก่อนปล่อยลูกปลา ควรตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ถ้ามีค่าไม่ถึง  7  ควรนำปูนขาวละลายน้ำ

สาดให้ทั่วบ่อ เพ่ือปรับให้อยู่ระหว่าง 7-8.5  ตรวจดูในบ่ออีกครั้งว่ามีแมลงหรือไม่ เช่น มวนวน มวนกรรเชียง 
หรือตัวอ่อนแมลงปอ ใช้ดิพเทอร์เร็กซ์ 0.25  กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร สาดให้ทั่วบ่อ หรือใช้ น้ำมันดีเซลสาด
ให้ทั่วบ่อในอัตรา 3 ลิตร ต่อบ่อ 1 ไร่ 

- กรณีบ่อมีน้ำขัง ไม่สามารถตากบ่อให้แห้งได้ ให้ฆ่าปลาที่เป็นศัตรูของลูกปลาด้วยไซยาไนด์ 3 - 5 กรัม / 
น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร  หรือกากชา 10 - 15 กิโลกรัม/ไร่  ที่ระดับน้ำ 50 ซม. ทิ้งไว้ 2 - 3 วัน 

 

2. การเตรียมพันธุ์ปลา 

การเลือกซื้อลูกปลาควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้ 
          1)  แหล่งพันธุ์หรือบ่อเพาะฟัก  ควรดูจาก 
              -  ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในเรื่องคุณภาพ 
              -  มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพ 
              -  มีความชำนาญในการขนส่งลูกปลา 
          2)  ลักษณะภายนอกของลูกปลาต้องปกติสมบูรณ์  ซึ่งสังเกตจาก 
              -  การว่ายน้ำต้องปราดเปรียว  ไม่ว่ายควงสว่าน  หรือลอยตัวตั้งฉากกับพ้ืนบ่อ 
              -  ลำตัวสมบูรณ์  ไม่ผอมบาง ไส้ขาด หนวด  หาง  ครีบ  ไม่กร่อน  ไม่มีบาดแผล  ไม่มีจุดหรือ 
                 ปุยขาวเกาะ  
              -  ขนาดลูกปลาต้องเสมอกัน 

 
 
 
 

  
3) วิธีการปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยง 
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              ก่อนปล่อยลูกปลามีการทำร่มเงาไว้ในบ่อให้ลูกปลาได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปล่อยปลาในเวลาเช้า หรือเย็น 
เพ่ือหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงในเวลากลางวัน และระวังอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 5 องศา แช่ลอยถุง 15 – 20 นาที 
เพื่อปรับอุณหภูมิระหว่างน้ำในถุงกับน้ำในบ่อเพื่อป้องกันลูกปลาช็อค   ก่อนปล่อยใช้มือทดสอบอุณหภูมิของ
น้ำในถุงและในบ่อว่าเท่ากันหรือไม่ แล้วเปิดให้น้ำบ่อเข้าไปในถุงครึ่งต่อครึ่ง ปล่อยให้ลูกปลาปรับตัวสักครู่ แล้ว
รวบปากถุงจุ่มลงในบ่อแล้วยกก้นถุงขึ้น อย่ายกก้นถุงเท เหนือน้ำเพราะลูกปลาติดค้างอยู่ในถุง  หลังปล่อยลูก
ปลาดุกแล้ว 6 ชั่วโมง จึงให้อาหารได้ หรือให้วันต่อไป  

4) อัตราการปล่อยลูกปลา   
               ปลาขนาด 2-3  ซม.  อัตราปล่อย 50-60 ตัว/ตารางเมตร (80,000-100,000  ตัว/ไร่) สำหรับบ่อ
ปลาที่มีการถ่ายเทน้ำได้สะดวก จะเพิ่มจำนวนปลาให้มากกว่านี้ก็ได้ แต่ไม่ควรปล่อยปลาให้แน่นจนเกินไป 
เพราะจะทำให้ปลาโตช้าและทำอันตรายกันเอง เพ่ือป้องกันโรคซึ่งอาจจะติดมากับลูกปลาใช้น้ำยาฟอร์มาลินใส่
ในบ่อเลี้ยง อัตราความเข้มข้น 30 พีพีเอ็ม (3 ลิตร/น้ำ 100 ตัน)   

     
3. อาหารและการให้อาหารปลาดุก 

อาหารนับเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงปลาดุกประมาณ 60 - 70 % เป็นค่าอาหาร 
อาหารที ่ใช้เลี ้ยงหากมีสารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอ และจะต้องมีความสมดุลกันระหว่าง
สารอาหารแต่ละชนิดด้วย  จะส่งผลให้ปลามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค  

อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุก มี 2 ประเภท คือ  
1) อาหารสำเร็จรูป มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่จะให้ มีหลายยี่ห้อและราคา

แตกต่างกันไป วิธีการให้อาหารสำเร็จรูปค่อนข้างง่าย เพียงแต่สาดอาหารลงในบ่อเลี้ยงให้ปลากินก็เสร็จแล้ว 
แต่การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปนั้นจะต้องพิจารณาจากความคงทนในน้ำ ควรอยู่ในน้ำได้นานไม่ต่ำกว่า 15 
นาที ส่วนประกอบของอาหารควรละเอียด มิฉะนั้นจะย่อยยาก และราคาต้องเหมาะสมด้วย 

                                 
 

2) อาหารสด ที่เหมาะสมแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไส้ไก่ ไส้ปลา ปลาเป็ด เศษ
อาหารจากโรงงาน เครื่องในสัตว์ แมลงต่าง ๆ  ปลวก หนอน ตัวไหม ไส้เดือน เป็นต้น อาหารเหล่านี้สามารถหา
ซื้อได้ราคาถูก ควรนำมาใช้เสริมให้แก่ปลาด้วย ก่อนนำมาใช้ควรบดให้ละเอียดและผสมรำ การให้อาหารควรให้
กินเป็นที่ และควรให้ที่เดิมทุกครั้ง อย่าสาดทั่วบ่อ เพราะจะทำให้น้ำเสียได้ง่ายขึ้น ติดโรคได้ง่าย การถ่ายน้ำ
บ่อยครั้งจะทำให้ปลาโตเร็วขึ้น เพราะการที่ปลาได้น้ำใหม่บ่อย ๆ ทำให้ปลามีความกระปรี้กระเปร่าและกิน
อาหารได้มาก 

ปลาดุกชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารประเภทพืชและแป้ง เช่น รำข้าว ปลายข้าว 
กากถั่ว กากมัน แป้ง ข้าวโพด แป้งมัน แต่การให้อาหารประเภทเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวจะทำให้ปลา
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เจริญเติบโตไม่ได้สัดส่วน อาจทำให้ตัวอ้วนสั้น มีไขมันมากเกินไป ดังนั้น เพ่ือให้ปลาเจริญเติบโตได้สัดส่วนและ
น้ำหนักดี ควรจะให้อาหารประเภทเนื้ออัตรา 30-50 %  

อุปนิสัยของปลาดุก ชอบอมอาหารแล้วไปคายทิ้งทีหลัง จนนำมาสู่การให้อาหารมากเกินไป จึงเป็น
เหตุให้เกิดเศษอาหารตกค้างสะสมอยู่ก้นบ่อมาก ดังนั้น ควรมีการให้ในปริมาณที่พอดี ให้อาหารทีละน้อยแต่
บ่อยครั้ง เช่น ในสภาพอากาศปกติ ให้วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น หากสภาพอากาศเย็น ฝนตกหนัก ปลาจะกิน
อาหารได้น้อยลง ควรปรับลดเหลือวันละครั้ง และก่อนจับปลาขาย 1 เดือน ควรปรับเปลี่ยนการให้อาหารจาก
อาหารที่ทำขึ้นเองมาเป็นการให้หัวอาหารตามปกติ 

         
 

 โปรแกรมการให้อาหารปลาดุกในบ่อดิน 
 - ในวันแรกที่ปล่อยลูกปลา เติมไรแดงมีชีวิตลงในบ่อ  ไม่ต้องให้อาหาร จะเริ่มให้อาหารในวันรุ่งขึ้น 
ในช่วงสัปดาห์แรกให้อาหารผงสำหรับปลาดุกวัยอ่อน ผสมน้ำปั้นเป็นก้อนแล้วนวดจนเหนียว ให้กินวันละ 2-3  
ครั้ง อัตรา 10-15 % ของน้ำหนักตัว โดยการหว่านทั่วบ่อ หรือวางในถาดหรือกระบะไม้ที่พื้นก้นบ่ อรอบ ๆ 
อย่างน้อย 4-6 แห่ง  ควรให้อาหารในปริมาณที่น้อย ๆ  ซึ่งลูกปลาสามารถกินหมดภายในเวลา 30 นาที   
มื้อเช้าและม้ือเย็นให้มากกว่ามื้อกลางวัน  
 - อาทิตย์ที่สอง หลังจากปล่อยปลา  ให้ผสมอาหารปลาดุกเล็กที่ผสมน้ำจนนิ่มเข้าด้วยกันกับอาหารผง
สำหรับปลาดุกวัยอ่อนปั้นเป็นก้อนร่วมกับการฝึกให้กินอาหารเม็ดลอยน้ำ  อัตรา 6 – 8 % ของน้ำหนักตัว 
โดยให้ปลากินหมดภายในเวลา 30 นาที   วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น    
 - อาทิตย์ที่สาม หลังจากปล่อยปลาถึง 1 เดือน เปลี่ยนอาหารเป็นปลาดุกเล็ก หว่านกระจายให้ทั่ว อัตรา 
4-6 % ของน้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น   ให้ปลากินหมดภายในเวลา 30 นาที     
 - ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 2.5 เดือน เปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกรุ่น สำหรับการเลี้ยงในบ่อดิน เริ่มฝึกใหป้ลา
กินอาหารเป็นที่ โดยมีหลักไม้ปักไว้ตรงจุดที่ให้อาหารเป็นประจำ และเคาะหลักไม้เมื่อให้อาหารทุกครั้ง อาจใช้
กรอบไม้ไผ่สี ่เหลี่ยมยึดให้ลอยน้ำได้ในบ่อ และโยนอาหารลงในกรอบไม้เพื่อความสะดวกในการเก็บ
อาหารที่เหลือ ในอัตรา 3.2 - 4 % ของน้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 
 - ตั้งแต่  2.5 เดือน ถึงขนาดส่งตลาด เปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกใหญ่ ให้อัตรา 3 - 3.2 % ของน้ำหนัก
ตัว วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น    
 ให้สังเกตการกินอาหารของปลาด้วย หากพบปลากินอาหารหมดช้ากว่าปกติ ควรหาสาเหตุ และรีบ
แก้ไขทันที ควรปรับเปลี่ยนอาหารทุก 5- 7 วัน ในการเปลี่ยนอาหารแต่ละครั้ง ค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อย โดยผสม
อาหารทั้งสองเบอร์เข้าด้วยกันในอัตราส่วนลดหลั่นลงไปเรื่อย ๆ 

 ในกรณีปลาป่วย  หรือกินอาหารลดลง ให้ลดปริมาณอาหารลงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ให้ปกติ  ในกรณี
เกิดจากสภาพน้ำ  หรือการเปลี่ยนแปลงของอากาศให้ปรับสภาพน้ำโดยทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ  หรือใส่เกลือ  หรือ
ปูนขาว   ถ้าพบว่าปลาที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียให้ผสมยาปฏิชีวนะออกชีเตตร้าซัยคลิน 3 -5  กรัมต่อ
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อาหาร  1  กิโลกรัม  ให้กินติดต่อกัน  7  วัน  ถ้าเกิดจากพยาธิภายนอก ให้รักษาตามลักษณะของพยาธิ  เช่น 
ถ้าพบปลิงใส  เห็บระฆัง  เกาะจำนวนมาก  หรือเริ่มทยอยตาย ให้ใช้ฟอร์มาลินเข้มข้น  25-50  ซีซี/น้ำ  1,000  
ลิตร  สาดลงในบ่อแช่ทิ้งตลอด 

 

 วิธีการเลี้ยงปลาดุกโดยการลดต้นทุนค่าอาหาร  
การเลี้ยงปลาดุก สามารถให้อาหารเสริมชนิดอื่นได้ เช่น ปลาเป็ดผสมรำละเอียด หรืออาหารผสมบด

จากส่วนผสมต่าง ๆ เช่น กระดูกไก่ เลือดไก่ ไส้ไก่ เศษขนมปัง  เป็นต้น  หลังจากปลาดุกบิ๊กอุยมีอายุ 2 เดือน 
จะเริ ่มให้อาหารเป็นเหยื ่อสด ที ่ราคาถูกแต่มีคุณภาพมาบดให้ละเอียด โดยให้กินวันละ 1 มื ้อ เท่านั้น  
นอกจากนี้ ยังใส่เกลือทะเลเพื่อให้เกิดความเหนียวและรักษาคุณภาพด้วย ช่วงที่ใกล้จับจะเสริมด้วยไส้ไก่เพ่ือให้
ปลาอ้วน แต่การให้อาหารประเภทนี้ต้องระวังเรื่องคุณภาพน้ำให้ดี  ในการให้อาหารผู้เลี้ยงจะต้องรู้ว่าปลาใน
บ่อมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้โดยการสังเกตกลุ่มและปริมาณความหนาแน่นของปลาที่เข้ามากินอาหาร หรือควร
สุ่มตัวอย่างปลาเพ่ือหาน้ำหนัก เพ่ือจะได้จัดปริมาณอาหารได้ถูกต้อง และขณะให้อาหารควรตรวจดูว่า อาหาร
ที่ให้ปลากินนั้นเหลือตกค้างอยู่ในบ่อมากน้อยเพียงไร หากมีอาหารเหลือลอยอยู่ที่ผิวน้ำ ซึ่งแสดงว่าปลากินไม่
หมด  ก็ต้องลดปริมาณอาหารลง   หรือสังเกตว่าเมื่อใดปลาหยุดกินก็จะต้องหยุดให้อาหาร การให้อาหารสดผสม
บดเองสามารถลดต้นทุนค่าอาหารลง 10 บาท ต่อกิโลกรัม  ขึ้นไป  

 

         
 

 สูตรการทำอาหารปลาดุกแบบง่าย 
สูตรอาหารปลาดุกอย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถหาวัตถุดิบได้ในพ้ืนที่ สามารถทำได้เอง สามารถลด

ต้นทุนการเลี้ยงได้กว่าร้อยละ  50  
การทำอาหารปลาดุก จำนวน 10 กิโลกรัม มีส่วนผสมของวัตถุดิบ ดังนี้ 
- ปลาป่น 1  กิโลกรัม   
- รำอ่อน 5 กิโลกรัม   
- ข้าวโพดบด 5 กิโลกรัม   
- ปลายข้าวบด 2 กิโลกรัม 
ผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาดุกเพ่ือเป็นอาชีพ ควรหาแหล่งอาหารที่ได้ในราคาต่ำเพ่ือการเลี้ยงจะได้

ประหยัดต้นทุน รองลงมาคือ เรื่องการตลาด หากมีตลาดที่แน่นอนก็สามารถขายได้ตลอด โดยที่ไม่ต้องลำบาก
และไม่โดนกดราคา 
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4. การจัดการระหว่างเลี้ยง 
 

  เมื่อเลี้ยงปลาไปได้ระยะหนึ่ง น้ำในบ่อจะมีคุณภาพเสื่อมลง เนื่องจากสิ่งขับถ่ายออกมาจากตัวปลา
และเศษอาหารที่เหลือตกค้างในบ่อ จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนน้ำโดยระบายน้ำออก และเติมน้ำใหม่เข้ามา
แทนที่ จำนวนครั้งของการถ่ายน้ำออกจากบ่อขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ให้ หากกำหนดปริมาณอาหารให้
เหมาะสมให้ปลากินได้หมด การถ่ายเทน้ำจะมีจำนวนน้อยครั้ง ทั้งนี้ ต้องสังเกตการกินอาหารของปลาประกอบ
ไปด้วย หากปลากินอาหารน้อยลงจากปกติหรือมีอาหารเหลือลอยอยู่ในบ่อมาก ก็ถึงเวลาที่จะต้องถ่ายเทน้ำ
เพ่ือช่วยปลาไม่ให้ตาย เนื่องจากน้ำเสีย หรือในบ่อมีกลิ่นมาก สีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นคล้ายน้ำข้าวต้องรีบ
เปลี่ยนน้ำทันที หากจำเป็นไม่อาจถ่ายเทน้ำได้ในช่วงนี้ ต้องใช้เกลือแกงในอัตรา 3 -4 กิโลกรัมต่อน้ำ 10 
ลูกบาศก์เมตร สาดไปทั่วบ่อหลังจากนั้น 3-4 วัน จึงเปลี่ยนน้ำใหม่ โดยปกติแล้วการถ่ายเทน้ำในบ่อ เมื่อปลา
ยังมีขนาดเล็กจะมีการถ่ายเทน้อยครั้ง และเม่ือปลาโตขึ้นจำนวนครั้งการถ่ายน้ำในแต่ละเดือนจะมีมากขึ้นตาม
ไปด้วย 

 

 เดือนที่ 2 ของการเลี้ยง คุณภาพน้ำในบ่อเริ่มเสื่อม ให้เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ครั้งละ 20-25 % 

แต่ถ้าน้ำเสียรุนแรง อาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำถึงครึ่งบ่อ ถ้าเป็นไปได้ควรใช้วิธีสูบน้ำเข้าและออกพร้อมกัน  

 เดือนที่ 3 ปลาโตขึ้น สิ่งขับถ่ายจากตัวปลาและเศษอาหารที่เหลอืตกค้างในบ่อมาก ต้องถ่ายน้ำ  30-50%  
 ถ้าน้ำมีสีเขียวเข้มมากเกินไป ต้องเพ่ิมน้ำ หรือถ่ายน้ำให้มากข้ึน 
 ถ้าน้ำมีสีดำ หรือขุ่นขาว มีข้ีแดดมาก  ต้องรีบเปลี่ยนถ่ายน้ำ และให้ใส่ปูนขาว 20 กิโลกรัม/ไร่  กับ

เกลือ 60 กิโลกรัม/ไร่ ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ 
 กรณีฝนตก หรืออากาศแปรปรวนมาก ให้ลดอาหารลงครึ่งหนึ่ง ละลายเกลือ 60 กิโลกรัม/ไร่  และปูนขาว 

20 กิโลกรัม/ไร่  สาดให้ทั่วบ่อ 
ในระหว่างการเลี้ยง ควรมีการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลา และคุณภาพน้ำ  มีการถ่ายน้ำ

เพ่ือให้คุณภาพน้ำในบ่อดีอยู่เสมอ  ซึ่งจะส่งผลให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตทีดี  อัตรารอดสูง และความเสียง
ต่อการเกิดโรคน้อยลง มีการสุ ่มชั ่งปลาในระหว่างการเลี ้ยงเป็นระยะเพื ่อเป็นการตรวจสอบอัตราการ
เจริญเติบโตของปลาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ และใช้ในการปรับปริมาณการให้อาหารให้เพียงพอกับ
ความต้องการของปลา 

 

5. การเจริญเติบโตและระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุก 

  การเลี้ยงปลาดุกอุยให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ ใช้เวลา 3-4 เดือน ได้ขนาด 100 – 200 กรัม 
อัตรารอด 80 % สามารถจับปลาเพ่ือใช้ในการบริโภคหรือจำหน่ายได้ แต่ทั้งนี้ต้องใช้อาหารที่มีคุณภาพดี และ
มีการถ่ายเทน้ำสม่ำเสมอ   

ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จการเลี้ยง ในบ่อขนาด 1.5 ไร่ ปล่อยปลาดุกบิ๊กอุย 150,000 ตัว 
สามารถจับปลาจำหน่าย 40-45 ตัน ต่อบ่อ ราคาจำหน่ายของปลาดุกบิ๊กอุย สามารถขึ้นลงได้ตามกลไกตลาด 
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 การคิดอัตรารอดของปลา   
 

อัตรารอด (%)  =   จำนวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง X 100 
                                                จำนวนปลาเริ่มต้น 

 การคิดอัตราแลกเนื้อของปลา 
 

อัตราแลกเนื้อ ใช้ในการคำนวณต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลาเบื้องต้น  
  อัตราแลกเนื้อ    =    น้ำหนักอาหารที่ใช้ทั้งหมด (กิโลกรัม) 
                              น้ำหนักปลาที่จับได้ (กิโลกรัม) 
อัตราแลกเนื้อ 1.25 หมายถึง ใช้อาหารไป 1.25 กิโลกรัม  ได้น้ำหนักปลาเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม 
 

6. การจับปลาจำหน่าย  

ต้องจับปลาให้ตรงเวลา ถ้าเลยเวลา เช่น เลี้ยงเกิน 6 เดือน ก็จะเปลืองค่าอาหารและขาดทุน โดยวิธ ีดังนี ้
- ก่อนจับงดอาหาร 1 วัน ให้ปลาท้องว่างไม่สำรอกในการขนส่ง / ลดน้ำในบ่อเหลือแค่ 50 ซม.   
- การจับปลาควรจับในเวลา เช้า หรือเย็น หลีกเลี่ยงอากาศร้อน  
- ติดต่อพ่อค้าและต่อรองเรื่องราคาให้ชัดเจน จับแล้วจ่ายเงินเลย 
- คัดขนาดปลา / บรรจุในลัง 50 กิโลกรัม / การคิดเงิน หักนํ้า 4-5%  

    

                        
 

 “สำคัญการทำตลาดที่ดี จะต้องเลี้ยงให้ปลามีส่งขายต่อเนื่อง วางแผนการเลี้ยงให้มีปลาหมุนเวียนได้
ตลอด ทุกครั้งเวลาที่ตลาดมีความต้องการ แล้วเราสามารถทำเรื่องตลาดได้ ก็จะช่วยให้ตลาดไม่หายและเป็นคู่
ค้าท่ีดีต่อกันไปได้นาน” 
 
   การลดกลิ่นสาบในเนื้อปลาดุก 
 

 กลิ่นสาบในปลานั้นเกิดจากกลิ่นโคลน  มักพบปัญหากับปลาที่เลี้ยงในบ่อดิน สาเหตุของการเกิดกลิ่นสาบ คือ  
- ในบ่อเลี้ยงนั้นมีปริมาณสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอยู่มาก  
- เกิดจากการให้อาหารปลามากเกินไป  
- มีเศษซากพืชซากสัตว์ตกค้างอยู่ในบ่อ 
- เลี้ยงปลาด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันมากไป 
- มีการใช้มูลสัตว์รว่มกับปุ๋ยยูเรียในบ่อปลาในปริมาณมาก จนสง่ผลให้เกิดสาหร่ายสีเขียมแกมนำ้เงินขึ้นมาก  
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วิธีลดกลิ่นสาบในเนื้อปลาดุกมีหลายวิธี ดังนี้ 
 

1) การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้บ่อย ไม่ควรปล่อยให้เกิดน้ำเขียวมากเกินไป ทุกครั้งหลังมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
ให้ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์  EM ส่วนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปิด เช่น ถังพลาสติก บ่อซีเมนต์ ควรมีการถ่ายน้ำทุก 7 
วัน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ให้ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ลงไปด้วยในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะต่อพื้นที่บ่อ
ขนาด 1 ตารางเมตร  
 2) พักปลาที่จะจับขายในน้ำที่มีความเค็ม 3 พีพีที  ขึ้นไป ที่อุณหภูมิน้ำ 34- 36 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 36 ชั่วโมง จะทำให้กลิ่นสาบปลาดุกลดลง  

3) ใช้หลักการงดให้อาหารก่อนจับปลาขาย 3 วัน 
  วันที่ 1 งดให้อาหาร   
  วันที่ 2 งดให้อาหารและไขน้ำในบ่อปลาออก ให้เหลือความสูง 80 - 90 ซม.   
  วันที่ 3 งดให้อาหาร ขังปลาไว้ในน้ำที่ความสูง 80 - 90 ซม. แล้วใส่เกลือเม็ด อัตรา  3 กิโลกรัม/ ไร่ 

(เกลือ 100 กรัม /บ่อ 50 ตารางเมตร)  ก่อนการขายปลา 7 - 14 วัน ให้ย้ายปลาที่เตรียมจำหน่ายมาขังไว้ใน
น้ำสะอาด ระหว่างนี้ให้หัวอาหารปลาตามปกติ จะช่วยทำให้กลิ่นสาบปลาจางลงกว่าเดิม  

4) เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ลดกลิ่นสาบ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศษอาหารปลาไปตกค้างก้นบ่อ จนเกิดการ
สะสมทำให้เกิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและเศษอาหารที่เน่าเสียซึมเข้าสู่ตัวปลา ไม่มีสิ่งตกค้างในกระชัง เนื้อ
ปลาดุกท่ีเลี้ยงด้วยวิธีนี้จะมีความหอมหวาน ไม่มีกลิ่นสาบ คล้ายกับปลาดุกที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และยัง
จับขายได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อซีเมนต์อีกด้วย 
 

หมายเหตุ :  การจะเลือกใช้วิธีไหนในการจัดการกับกลิ่นสาบปลา ให้พิจารณาถึงความคุ้มทุน ตลาด
เป้าหมาย และความสะดวก ความเหมาะสมของผู้เลี้ยงเป็นหลัก  

 

7. การเลี้ยงปลาดุกให้มีกำไร  
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 

- ปลามีอัตรารอด 80% ขึ้นไป  
- อัตราแลกเนื้อดี 1.3 – 1.4  (ได้น้ำหนักปลา 14- 16 กิโลกรัม ใช้อาหาร 20 กิโลกรัม) 
- ต้นทุนรวมต่ำ ต่อปลา 1 กิโลกรัม   
- ปลาแข็งแรง สีสวย ตัวหนา เนื้อแน่น ไม่ถูกกดราคา 
- ราคาขายที่ดี พ่อค้าปลาจ่ายสด ได้เงินแน่นอน  
“การเลี้ยงปลาดุก หัวใจสำคัญคือ การประหยัดต้นทุนในเรื่องของอาหาร เพราะถ้าสามารถทำอาหาร

แบบประหยัดต้นทุนได้ การเลี้ยงก็จะมีผลกำไร” 
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คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
 

การจัดการคุณสมบัติของน้ำต้องพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำ
ปัจจัยหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกหลายปัจจัยทั้งในด้านบวกและในด้านลบ  
 คุณสมบัติของน้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ำ คือสภาพที่สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ดี มีค วาม
แข็งแรงปราศจากโรค และแพร่ขยายพันธุ์ได้ 

 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1. ปริมาณปุ๋ย หรือแร่ธาตุในน้ำ 
2. อาหาร 
3. การเลี้ยงที่หนาแน่น 

ปัญหาที่ต้องให้ความสนใจ 

• การขาดแคลนออกซิเจน 

• การเกิดแพลงก์ตอนมากเกินไป 

• ของเสียที่เป็นพิษ แอมโมเนีย, ไนไตร, ซัลไฟด์ 

คุณสมบัติของน้ำ ที่ควรพิจารณาในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 

ความโปร่งแสง (Transparency) 
ความโปร่งแสง เกิดจาก 

1. อนุภาค ตะกอนดิน 
2. แพลงก์ตอนและแบคทีเรีย ตลอดจนแร่ธาตุต่าง ๆ 

เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ การว ัดความขุ ่นของน้ำ  คือ เซคซิดิสก์ (Secchi disc)ทำด้วยแผ่นไม้กลมมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ทาสีขาวสลับดำ จุดศูนย์กลางมีแกนผูกเชือก วิธีวัดให้หย่อน  เซคซิดิสก์  ลงไปในน้ำ
จนมองเห็นสีขาวลางเลือน ให้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อวัดความลึก (สมมุติว่า x ซม.) จากนั้นให้หย่อนเซคซิดิสก์ 
ลงไปลึกๆ จนมองไม่เห็นแผ่นไม้แล้วดึงขึ้นช้า จนกระท้ังเห็นสีขาว ลางเลือน วัดความยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร 
(สมมุติได้เท่ากับ y ซม.) 

ค่าความขุ่นใส =  x + y/2 
ค่าความโปร่งแสงของน้ำที่เหมาะสมคือ 30 - 60 เซนติเมตร สำหรับวิธีง่าย ๆ ในการวัดความ

โปร่งแสง ทำโดยเอามือจุ่มน้ำให้ลึกถึงข้อศอก แล้วมองเห็นฝ้ามือตัวเองลางเลือน 
การควบคุมค่าความโปร่งแสงของน้ำ 
1.  ความขุ่นเกิดจากตะกอนดิน ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงในบ่อจะทำให้ตะกอนดินที่แขวนลอยอยู่

ตกตะกอน อาจจะใส่ปูนขาวถ้า พีเอช (pH) ยังต่ำอยู่หรือยังไม่เหมาะสมปูนจะไม่จบัตะกอนดินให้ตกตะกอน 
2. ความโปร่งแสง ของน้ำที่เกิดจากแพลงก์ตอนใช้วิธีระบายน้ำออก เพื่อเอาน้ำใหม่เข้ามาหรือใช้

สารเคมี คือคอปเปอร์ซัลเฟต ( CU SO4 ) 0.1- 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
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3. ถ้าน้ำมีค่าความขุ่นไม่มาก แสดงว่าแพลงก์ตอนในน้ำมีปริมาณน้อย ต้องเติมปุ๋ยลงในน้ำ เพื่อให้
แพลงก์ตอนเจริญขึ้นมา และวัดค่าความขุ่นใสให้อยู่ระดับ 30 - 60 ซม. 

 

อุณหภูมิ (Temperature) 
 อุณหภูมิของน้ำในบ่อและในแหล่งน้ำจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิ
อากาศ ระดับความสูง และภูมิประเทศ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอยอุณหภูมิ ของร่างกายของ
สัตว์น้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ำและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การเจริญเติบโตสูงสุดจะอยู่ในช่วง 
25 – 30 องศาเซลเซียส  แต่ปลาบางชนิดอาจทนทานอยู่ในช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5- 36 องศาเซลเซียส  

 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
ผลโดยตรง 

- มีผลต่อการย้ายสัตว์น้ำที่มีอุณหภูมิต่างกัน ( ต่างกัน 3- 4 องศาเซลเซียส ) 

- มีผลต่อการเพาะฟัก  

- การละลายของออกซิเจนต่ำ ถ้าอุณหภูมิสูง 
 ผลโดยอ้อม 

- ควบคุมกลไกเมตาโบลิซึม  อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 10 องศาเซลเซียส เมตาโบลิซึมเพ่ิมข้ึน 2 เท่า (การหายใจ 
การว่ายน้ำ การกินและการย่อยอาหาร การขับถ่าย การเต้นของหัวใจเพ่ิมข้ึน) ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีอัตรา
เมตาโบลิซึมน้อยกว่า ปลาชนิดเดียวกัน ที่มีขนาดเล็ก 

- การย่อยสลายของจุลินทรีย์ การเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอน ถ้าอุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการปล่อย
สารพิษ เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาในปริมาณมาก 

- สารพิษมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำ 

 ระบบเพาะฟักและอนุบาล 
1. สร้างระบบบ่อในโรงเรือนที่มิดชิด จะช่วยลดอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากสภาวะ

อากาศได้มาก 
2.ถ้าเป็นบ่อที่สร้างในที่โล่งการคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุอ่ืน ๆ ในช่วงฤดูหนาวจะช่วยลดอัตราการลดต่ำ  

ของอุณหภูมิลงได้ 
3.การใช้เครื่องให้ความร้อน (Heater) เพ่ือควบคุณอุณหภูมิ ในบ่อเพาะพักและอนุบาล 

 ระบบบ่อเลี้ยง 
การออกแบบบ่อให้ความลึกเหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามสภาวะ

อากาศ และลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงในบ่อ 
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ออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(dissolved oxygen) 
ความสำคัญของออกซิเจนเป็นตัวชี้ถึงความเหมาะสมของแหล่งน้ำต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ค่าที่เหมาะสม ไม่ต่ำ
กว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร 

 แหล่งที่มาของออกซิเจนน้ำ 
1. จากบรรยากาศโดยตรง เกิดจากการที่แรงกดดันของบรรยากาศมีมากกว่าในน้ำ หรือเกิดจาก

กระแสลมที่พัดผ่านผิวน้ำ ก็ทำให้ ออกซิเจน จากบรรยากาศละลายในน้ำได้ 
2. จากการสังเคราะห์ของแพลงก์ตอนพืชและพันธุ์ไม้น้ำทำให้กลางวันก๊าซออกซิเจนสูง  กลางคืนก๊าซ

ออกซิเจนต่ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 
3. ออกซิเจนที่เข้ามากับน้ำใหม่ลงสู่บ่อท่ีเปลี่ยนถ่ายน้ำ  

 ปัจจัยท่ีมีผลความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซออกซิเจน  
1. ความกดอากาศ ถ้าความกดอากาศเพิ่มขึ้นการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง แต่ถ้าความกด

อากาศลดลงความสามารถในการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง 
2. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง แต่ถ้าอุณหภูมิลดลงกา ร

ละลายได้ออกซิเจนจะเพ่ิมข้ึน 
3. ความเค็มในน้ำ ที่มีความเค็มสูงการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง ในขณะที่น้ำมีความเค็มต่ำการ

ละลายได้ของออกซิเจนจะมากกว่า  ความสามารถในการละลายได้ของออกซิเจนลดลงโดยประมาณอย่างคร่าว ๆ   
5 เปอร์เซน็ต์เมื่อความเค็มของน้ำเพ่ิมข้ึน 9 ส่วนในพัน (ppt) 

 การสูญเสียออกซิเจนออกไปจากแหล่งน้ำเกิดจาก 
1. การใช้ออกซิเจนในการหายใจของสิ่งมีชีวิตพืช สัตว์และจุลลินทรีย์ในแหล่งน้ำ 
2. การใช้ออกซิเจน ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ 
3.  การใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์บริเวณดินพ้ืนห้องน้ำ 
4. การแพร่กลับสู่อากาศ ซึ่งจะเกิดข้ึนเฉพาะในสภาวะที่ปริมาณออกซิเจนในน้ำมีอยู่สูงเกิดจุดอ่ิมตัว 
5. การใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์ สารอนินทรีย์ ในสภาพรีดิวซ์ในน้ำและบริเวณดินพื้นห้องน้ำ  

 ผลกระทบของปริมาณออกซิเจนในน้ำต่อสัตว์น้ำ 
ผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น้ำ 

1. ทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำ   ปริมาณออกซิเจนต่ออัตราการตายของสัตว์น้ำที่ระดับ 0.3 -1.0  
มิลลิกรัม/ลิตร สัตว์น้ำจะตายถ้าออกซิเจนอยู่ในระดับนี้นาน และท่ีระดับ 0.3-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาขนาด
เล็กอาจอยู่ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ 

2. ทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำ เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนสูงเกินไป ในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนสูง
เกินจุดอ่ิมตัว ที่ระดับ 300 เปอร์เซ็นต์ ของจุดอ่ิมตัว ทำให้เกิดโรคฟองอากาศ (Gas bubble disease) ในสัตว์น้ำ
ทำให้สัตว์น้ำตาย 
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 หลักการในการสังเกตบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีปัญหาการขาดออกซิเจน 
1. สัตว์น้ำตายลอยตัว หรือข้ึนมาอยู่บริเวณขอบบ่อในช่วงดึก หรือเช้ามืด 
2. น้ำมีแพลงก์ตอนพืชมากสีเข้มจัด หรือเป็นเมือก ฟองอากาศแตกตัวช้าแสดงถึงการเน่าสลายของ

สารอินทรีย์ในน้ำ 
3. ในบ่อที่มีการขาดออกซิเจนรุนแรงจะได้กลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 การป้องกัน 

1. ไม่ปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในอัตราที่หนาแน่นมากเกินไป 
2. ออกแบบให้มีระบบการกำจัดตะกอนสารอินทรีย์ออกจากบ่อ ได้อย่างมีสิทธิภาพ 
3. ควบคุมปริมาณอาหารที่ให้อย่างเหมาะสมให้มีเศษเหลือน้อยที่สุด 
4. ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนไม่ให้มีมากเกินไป 

 การแก้ไข 
1. ควบคุมความโปร่งใสของน้ำให้อยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร 
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อเพ่ิมออกซิเจนและลดสารพิษ และสารอินทรีย์ในบ่อ 
3. ลดปริมาณอาหารที่ให้ลงเพราะในสภาวะที่ขาดออกซิเจน   สัตว์น้ำจะกินอาหารน้อย 
4. ใช้เครื่องตีน้ำหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ทำให้น้ำหมุนเวียนหรือน้ำได้สัมผัสกับอากาศ 

 

ความเป็นกรด – ด่างของน้ำ หรือ พีเอช (pH) 
เป็นการวัดปริมาณของไฮโดรเจนอิออนที่มีอยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เราทราบว่าน้ำนั้นเป็นกรด

หรือเป็นด่าง ค่า พีเอช มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 14 
พีเอช   =  7 มีค่าเป็นกลาง 
พีเอช  ต่ำกว่า 7 มีค่าเป็นกรด 
พีเอช   สูงกว่า 7 มีค่าเป็นด่าง 
เครื่องมือที่ใช้วัด   
-  พีเอช มิเตอร์ (pH  Meter)    
-  ใช้เทียบสีกับสารละลาย มาตรฐานที่ทราบค่าพีเอชโดยการเติมอินดิเคเตอร์ปริมาณเท่าๆ กัน (น้ำยาหยด) 

  -  กระดาษวัดพีเอช 
  

การเปลี่ยนแปลงพีเอชของน้ำในบ่ออาจเกิดจาก 
1. การไหลเข้ามาผสมของมวลน้ำที่ระดับพีเอชสูง หรือต่ำกว่าระดับพีเอชในบ่อหรือแหล่งน้ำ 
2. การชะล้าง หรือไหลซึมของความเป็นกรดของดินกรดในบริเวณบ่อหรือแหล่งน้ำ 
3. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในบ่อปลาของ พีเอช ในรอบวันโดยแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ำใช้  

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวัน เพื่อสังเคราะห์แสงทำให้ค่าพีเอชสูงขึ้น ตอนกลางคืนพืชคายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่าพีเอชจึงลดลง 
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ระดับพีเอชที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ 
 

ค่า พีเอช (pH ) ผลต่อสัตว์น้ำ 
- ค่า พีเอช 4.0 หรือ ต่ำกว่า 
 
- ค่า พีเอช 4.0- 5.0 
 
- ค่า พีเอช 5.0- 6.5 
- ค่า พีเอช 6.5- 9.0 
- ค่า พีเอช 9.0- 11.0 
 
 
- ค่า พีเอช มากกว่า 11.0 

- เป็นจุดอันตรายที่สามารถทำ ให้ปลาตายได้   
เพราะสภาพ กรดจัด 
- ปลาบางชนิดอาจไม่ตาย แต่มักจะทำให้ได้รับ
ผลผลิตต่ำ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตช้า 
- การเจริญเติบโตช้า และการสืบพันธุ์ หยุดชะงัก 
- ช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา 
- ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ทำให้ผลผลิตต่ำ
และจะเป็นอันตราย ถ้าปลาต้องอาศัยอยู ่เป็น
เวลานาน 
- เป็นอันตรายทำให้ปลาตายเพราะสภาพด่างจัด 

ที่มา : ปรับจาก Swingle ( 1969) 
 

  ผลของความเป็นกรดเป็นด่าง หรือ พีเอช (pH )  ต่อสัตว์น้ำ 
 ความเป็นกรดหรือความเป็นพิษของไฮโดรเจนอิออน ( H+) เยื่อบุเหงือก (gill epithelium) ถูกทำลาย 
ขัดขวางการหายใจ การแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่หมดประสิทธิภาพ  ความเป็นด่างหรือความเป็นพิษ
ของไฮดรอกไซอิออน  (OH- )    ในระดับท่ี พีเอช สูงเหงือกถูกทำลายผิวหนังถูกทำลาย 
  ผลกระทบทางอ้อมของ พีเอช ต่อสัตว์น้ำเกิดจาก 

1. น้ำที่เป็นกรดจะมีอาหารธรรมชาติน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสัตว์น้ำ 
2. การเปลี ่ยนแปลงพีเอชมีผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงความเป็นพิษของสารพิษบางชนิดเช่น 

แอมโมเนีย (NH3) สูงถ้า พีเอชสูง, ซัลไฟด์  มากข้ึน ถ้า พีเอช ต่ำ 
3. พีเอช ที่ต่ำอาจทำให้เกิดความเป็นพิษของโลหะหนักต่อสัตว์น้ำเนื่องจากโลหะหนักจะสามารถ

ละลายออกมาได้มาก  

  การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ พีเอชของน้ำ 
1. พีเอชต่ำ เติมวัสดุปูน CaCO3, Ca ( OH) 2 CaO , หินปูน, อัลคาไลน์, ปูนมาร์ล, ปูนโดโลไมท์       
2. พีเอชสูงเกินไป ในกรณีเกิดจากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชมีการควบคุมปริมาณแพลงก์

ตอนพืชอย่าให้มีมากเกินไปและเพ่ิมความเป็นด่างและความกระด้างของน้ำ โดยใช้ปูนยิปซั่ม, โซเดียมไบคาร์บอเนต 
3. พีเอชของน้ำสูงเกินไปน้ำที่ใช้ในบ่อเพาะฟักและอนุบาล   ใช้กรดเกลือ (HCL) หรือ กรดกำมะถัน 
 

 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 
  การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ ในรอบวันจะตรงกันข้ามกับปริมาณออกซิเจน ปกติ
ปลาจะหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ปลาทนทานอยู่ได้ใน
ระดับสูงเกิน กว่า 60 มิลลิกรัม/ลิตร หากมีค่า DO เพียงพอหรือมากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร 
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คาร์บอนไดออกไซด์มีความสำคัญต่อแหล่งน้ำ    เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลักของการควบคุม
ขบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงตอนพืชในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่หากมีมากเกินไปอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้ 
เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ ไปขัดขวางการหายใจ มีผลให้สัตว์น้ำได้รับออกซิเจนน้อย 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ปัญหาที่เกิดจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทำได้โดย 
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ 
2. กำจัดตะกอนสารอินทรีย์เพื ่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที ่จะเกิดจากการเน่าสลายของ

สารอินทรีย์ในบ่อ 
3. ใช้เครื่องให้อากาศเพ่ือทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่อยู่ในระดับเกินจุดอิ่มตัวแพร่กลับไปสู่อากาศ 
4. ใช้วัสดุปูน เพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทำปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ไปอยู่

ในรูป ของไบคาร์บอเนต  
 

ความเป็นด่าง (Alkalinity ) 
 ความเป็นด่างของน้ำหมายถึง ความเข้มข้นของด่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไอออนของ คาร์บอเนต (CO3 )  
ไบคาร์บอเนต (HCO3 )  และไฮดรอกไซด์ ( OH _) 
  ผลของความเป็นด่าง ( Alkaliniuty) ต่อแหล่งน้ำ 

1.) เป็นตัวการที่ช่วยควบคุมไม่ให้แหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ของ พีเอช รวดเร็วเกินไป 
2.) ไบคาร์บอเนตในน้ำ สามารถแตกตัวให้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงของพันธุ์

ไม้น้ำ และแพลงก์ตอนพืชในบ่อและแหล่งน้ำ 
  

 -  ความเป็นด่างในแหล่งน้ำธรรมชาติจะอยู่ระหว่าง 25 – 400 มิลลิกรัม/ ลิตร  
 -  น้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาควรมีค่าความเป็นด่างระหว่าง 100 – 200 มิลลิกรัม/ ลิตร 
 -  การหาค่าความเป็นด่าง โดยการไตเตรท  

  การป้องกันแก้ไข 
ค่าความเป็นด่างต่ำ แก้โดยใส่ปูนขาว 
ค่าความเป็นด่างสูง แก้โดยใส่กรดเกลือ (HCL) หรือ กรดกำมะถัน H2SO4 
 

 ความกระด้าง (Hardness) 
 ความกระด้างของน้ำโดยทั ่วไป หมายถึง ความเข้มข้น ของไอออนของแคลเ ซียม (Ca++) และ 
แมกนีเซียม (Mg++) ที่ละลายอยู่ในน้ำ แต่ก็อาจหมายถึงแร่ธาตุ อิออนของโลหะวาเลนซีสอง ซึ่งได้แก่ Sr++ 
,Fe++ ,Mn++  ,Ai++ ,Fe+++ ก็ทำให้เกิดความกระด้างได้เหมือนกัน 
 ประเภทของน้ำตามความกระด้าง  ดังนี้ 

ความกระด้าง 0 - 75       มิลลิกรัม/ ลิตร น้ำอ่อน 
 ความกระด้าง 75 - 150   มิลลิกรัม/ ลิตร น้ำกระด้างปานกลางหรือเล็กน้อย 

ความกระด้าง 150 - 300  มิลลิกรัม/ ลิตร น้ำกระด้าง 
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ความกระด้างมากกว่า   300  มิลลิกรัม/ ลิตร น้ำกระด้างมาก 
คุณสมบัติที่สำคัญของความกระด้างคือ เป็นตัวช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงพีเอช ของน้ำซึ่งระดับที่

เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 80 – 200  มิลลิกรัม/ ลิตร 
 ปัญหาเกี่ยวกับความกระด้างในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาจเกิดได้ใน 
2 กรณีคือ 

    1. ความกระด้างต่ำ ใช้วัสดุปูน หาก พีเอชสูงอยู่แล้ว ให้ใช้ยิปซั่ม  (Ca SO4 2H2O)   เพิ่มความ
กระด้างของน้ำ 
              2. ความกระด้างสูง สาเหตุมาจากน้ำจากแหล่งน้ำที่มีความกระด้างสูงตามธรรมชาติหรือเกิดจาก
การผสมของน้ำเค็มในเขตที่มีอิทธิผลของน้ำเค็มขึ้นถึง แก้โดย การถ่ายน้ำ และควบคุมการใช้วัสดุปูนให้
เหมาะสมไม่ให้มากเกินไป ระวังไม่ให้มีการปนเปื้อนของน้ำเค็ม สำหรับน้ำที่มีความกระด้างสูงตามธรรมชาติใช้
น้ำที่มีความกระด้างต่ำมาผสม 
 

 แอมโมเนีย ( Ammonia) 
แอมโมเนียเป็นพิษต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะรูปของ Un- ionzed form หรือ NH3 (สภาพไม่มี ออกซิเจน) 

ส่วนในรูป ionzed form หรือ NH4   (สภาพมีออกซิเจน) ไม่มีผลต่อสัตว์น้ำ ยกเว้นมีปริมาณสูงมาก ๆ น้ำที่มี 
พีเอช และอุณหภูมิสูง แอมโมเนียจะอยู่ในรูป ของ NH3 มากซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ โดยพิษของแอมโมเนีย
จะไปทำลายการทำงานของเหงือกปลาทำให้การแพร่กระจายของออกซิเจนที่ละลายในน้ำเข้าไปในเซลล์ของ
เหงือกผิดปกติไป ค่าท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำไม่ควรเกิน 0.02  มิลลิกรัม/ ลิตร ในรูป NH3  

 แหล่งของแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงปลา 
1. สิ่งขับถ่ายจากสัตว์น้ำ 
2. อาหารสัตว์น้ำ เศษอาหารเหลือต่าง ๆ ที่เน่าสลายให้แอมโมเนีย 
3. ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนีย ไนเตรทที่แตกตัวให้แอมโมเนีย หรือปุ๋ยมูลสัตว์

ต่าง ๆที่เน่าสลายให้แอมโมเนีย 
4. การตายและเน่าสลายของแพลงก์ตอนพืช,แพลงก์ตอนสัตว์ในบ่อ 
5. การเน่าสลายของสารอินทรีย์ในดินพื้นบ่อ 

 ประโยชน์ของแอมโมเนีย 
 เป็นปุ๋ยให้แพลงก์ตอนพืชและพันธุ์ไม้น้ำในรูปแอมโมเนีย อิออน ( NH4

+) ผลที่ได้คือทำให้เกิดอาหาร
ธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 

โทษแอมโมเนีย 
 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทำให้อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการ รอดตายต่ำทำให้สัตว์น้ำตายใน

ระยะเวลาสั้น 

การป้องกันปัญหา 
1. ควบคุมปริมาณอาหารที่ให้แก่สัตว์น้ำ 
2. ควบคุมการใส่ปุ๋ย แอมโมเนีย, ยูเรีย 
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3. การปล่อยสัตว์น้ำในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม 
4. ทำให้มีแพลงก์ตอนพืช ในบ่อดินปริมาณพอเหมาะเพ่ือช่วย ดูดซับแอมโมเนีย 
5. ให้อากาศให้เพียงพอ(ใช้เครื่องตีน้ำ) 
6. เปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นระยะ ๆ 
     วิธีการแก้ไข 
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำที่มีปริมาณแอมโมเนียสูงออก 
2. กำจัดตะกอนเลนพื้นบ่อออก 
3. ลด พีเอช ในบ่อเพ่ือลดปริมาณแอมโมเนีย 
4. ใช้ ซีโอไลด์ ( Zeolite ) ในการกำจัดแอมโมเนีย 
5. ใช้เกลือแกง 

 

 ฟอสฟอรัส ( Phosphorus) 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญธาตุหนึ่งสำหรับการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ำ  

โทษของฟอสฟอรัส 
 ฟอสฟอรัสถ้ามีปริมาณสูงเกินทำให้พืชน้ำ และแพลงก์ตอนพืชบางชนิดเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวน
อย่างรวดเร็ว ทำให้ก๊าซออกซิเจน ลดเพราะใช้ในการย่อยสลาย  
- ค่าฟอสฟอรัสมากกว่า  0.01 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่าแหล่งน้ำนั้นมีอาหารธรรมชาติมากเกินไป 
- ค่าฟอสฟอรัสมากกว่า  0.6 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่าแหล่งน้ำนั้นมีปัญหามลภาวะ 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
1.   ฟอสฟอรัสในน้ำต่ำ  แก้ไขโดย         - ใส่ปุ๋ย 
2.   ฟอสฟอรัสในน้ำสูงเกิน  แก้ไขโดย      -  ควบคุมปริมาณอาหารไม่ให้เหลือมากเกิน 
              -  คอยกำจัดตะกอนสารอินทรีย์ในบ่อ 
              - ใช้วัสดุปูนเป็นระยะ ๆ เพื่อตกตะกอน ฟอสฟอรัส 
              -  เปลี่ยนถ่ายน้ำ 
 

การเลือกใช้วัสดุปูนระหว่างการเลี้ยง 

ในการเลี้ยงปลาควรเลือกวัสดุปูนตามประเภทการออกฤทธิ์ของปูน และตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้ 

1. ปูนคาร์บอเนต ประกอบด้วยวัสดุปูน 2 ชนิด คือ ปูนมาร์ล ( CaCO3 ) และ ปูนโดโลไมด์ (MgCa(CO3)2 ) 
เป็นประเภทปูนคาร์บอเนต เป็นปูนธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านการเผา เนื้อหยาบ สีไม่ขาว ปูนมาร์ลบางแห่ง มีสีน้ำตาล
ปนบ้าง เหมาะที่จะใช้เตรียมบ่อเพ่ือเพ่ิมค่าความเป็นด่างหรืออัลคาไลน์ และปรับปรุงสภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง 
เพราะออกฤทธิ์ช้า ๆ ยาวนาน คงความสมดุลของค่า พีเอช (pH)  ได้นาน ทั้งยังช่วยเพ่ิมแร่ธาตุที่สำคัญให้บ่อ 
เช่น แคลเซียม และ แมกนีเซียม สัตว์น้ำดึงแร่ธาตุไปใช้ในการสร้างเกล็ด และกระดูกได้ เหมาะกับการปรับปรุง
พ้ืนบ่อที่เสื่อมโทรมใช้งานมานาน 
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กรณีเตรียมบ่อใช้ปูนหว่านในขณะพ้ืนบ่อมีความชื้น หรือมีน้ำชุ่มฉ่ำเพ่ือให้ปูนได้ลงไปทำงานในเนื้อดินที่ลึก
ลงไป หากมีการ คราด ไถพรวนร่วมด้วยยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพของการบำบัดพ้ืนบ่อ อัตราที่ใช้ในกรณีเตรียมบ่อ 
บ่อท่ัวไป 150-200 กิโลกรัม ต่อไร่ กรณี บ่อ เชิงพาณิชย์ ที่เลี้ยงซ้ำซาก และให้อาหารแบบอัด ใช้บ่อทุก ๆ ปี ไม่
ค่อยมีเวลาพักบ่อ ใช้ 300 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. ปูนไฮดรอกไซด์ ปูนขาว / ปูนแคลเซียมออกไซด์ ( Ca(OH)2 ) เป็นประเภทปูนหินเผา เผาด้วยความ
ร้อนสูง ได้เป็นปูนสุก มีเนื้อสีขาว เนียนละเอียด ออกฤทธิ์ รวดเร็ว พีเอช (pH)  ขึ้นเร็ว ลงเร็ว สัมผัสกับน้ำจะ
เกิดความร้อน 

✔เหมาะกับการ นำไปกำจัดศัตรูปลา ในช่วงการเตรียมบ่อ ใช้ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ 

❌ไม่เหมาะกับการ ปรับปรุงสภาพดินพื้นบ่อที่ต้องการฟ้ืนฟู 

❌ไม่เหมาะกับการปรับปรุงสภาพน้ำ หรือคุม พีเอช (pH)  ระหว่างการเลี้ยง/บ่อที่มีสัตว์น้ำอยู่ เพราะ ทำให้ 
pH ขึ้นเร็ว ลงเร็วมาก สัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่ชอบปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนรวดเร็ว จึงเป็น
อันตรายต่อสัตว์น้ำ (ปูนขาว ปูนหินเผา ที่เป็นปูนหินเผาชนิดนี้หาซื้อง่ายมีทั่วไป เกษตรกรจึงมักเข้าใจว่าใช้
ปรับปรุงดินพื้นบ่อ และคุมสภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงได้ด้วย) 

3. ปูนออกไซด์ ปูนร้อน (CaO) เป็นประเภทปูนหินเผา เผาด้วยความร้อนสูง 2,000 ฟาเรนไฮต์ 
(600-900 องศาเซลเซียส) ได้เป็นปูนสุก เป็นปูนขาวชนิดที่มีความเป็นด่างสูง มีฤทธิ์ กัดกร่อน เกิดความร้อนสูง
เมื่อสัมผัสน้ำ ออกฤทธิ์เร็วมาก 

✔ เหมาะแก่การฆ่าเชื้อโรคในบ่อ ที่เคยมีประวัติการเกิดโรค หรือ กำจัด ศัตรูปลา ช่วงเตรียมบ่อ ใช้ 100 
กิโลกรัม ต่อไร่ 

❌ไม่เหมาะกับการปรับปรุงสภาพน้ำ หรือคุม พีเอช (pH)  ระหว่างการเลี้ยง/บ่อที่สัตว์น้ำอยู่ เพราะทำให้ 
พีเอช (pH)  ขึ้นเร็ว ลงเร็วมาก ไม่มีผลในการควบคุม พีเอช (pH)  และอัลคาไลน์ในบ่อให้นิ่ง ๆ นาน 
ที่สำคัญ *** สัตว์น้ำ เป็นสัตวเ์ลือดเย็นไม่ชอบปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนรวดเร็ว กรณีท่ี พีเอช (pH)  
ขึ้นเร็ว ลงเร็ว จึงเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ 
 

 "การใช้ปูน คาร์บอเนต เพื่อปรับปรุง ควบคุม คุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง " 

ควรใส่ปูนปรับปรุงสภาพน้ำในเวลากลางคืน โดยเลือกใช้ชนิดปูนประเภท CaCO3 (ปูนมาร์ล) 
หรือ MgCa(CO3)2 (ปูนโดโลไมล์) สำหรับการเลี้ยงทั่ว ๆ  ไป ระหว่างการเลี้ยง สาดปูนในอัตรา 15-20 กก. ต่อไร่ หรือ   
25-30 กก. ต่อไร่ ถ้า พีเอช (pH)  ต่ำมาก สาดปูนเมื่อปลามีขนาด 100-300 กรัม ทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ โดยผสมน้ำ 
กวนให้เข้ากัน รอ 10-15 นาที แล้วสาดทั่วบ่อในเวลากลางคืน 

ในเวลากลางคืน เมื่อสาดปูนแล้วจะ เกิดอะไรขึ้นในน้ำ 

🔶เวลากลางคืนแพลงก์ตอนพืชจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 

เมื่อ CO3= จากปูนขาว + CO2 จากน้ำในบ่อตอนกลางคืน + H2O น้ำ ➡ จะได้ด่างในรูปนีท้ี่เราต้องการ HCO3 - 
 HCO3- เป็นตัวที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ พีเอช (pH)  
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ประโยชน์ที่ได้รับเม่ือสาดปูน 

1. เพ่ิมความเป็นด่างให้กับน้ำ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะค่า พีเอช (pH) ใน
รอบวัน เหมาะสำหรับเพ่ิม พีเอช (pH)  ให้กับบ่อที่มีสภาพเป็นกรด เพราะปูนกลุ่มคาร์บอเนตดังกล่าวจะควบคุม 
ค่า พีเอช (pH)  ได้นิ่งและนานกว่าปูนชนิดอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบเคมีแตกต่างออกไป 

2. ป้องกันการตายของแพลงก์ตอน โดยเฉพาะช่วงฟ้าครึ้มหรือฝนตกฟ้าปิดติดต่อกันหลายวัน หรือช่วง
รอยต่อของฤดูกาล 

3. เพ่ิมแร่ธาตุในการสร้างเกล็ด และ กระดูก ของสัตว์น้ำ 

ผลกระทบที่เกิดหากไม่มีการจัดการ 

เมื่อคุณภาพน้ำเสียสมดุล พีเอช (pH)  จะขึ้นๆ ลง ๆ สัตว์น้ำจะเครียด ไม่กินอาหาร บ่อเกิดการ
ย่อยสลายช้า มีอินทรีย์สารเหลือเยอะ เกิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน หรือบลูกรีนแอลจี้ มากแบบผิดปกติ 
น้ำหนืด คุณภาพน้ำแย่ลง เพราะออกซิเจนลดลง สัตว์น้ำเครียด อ่อนแอ เกิดโรคง่าย โตช้า 

 ดังนั้นเกษตรกรควรมีความรู้ในการจัดการ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้ 
1. รู้ว่าควรใช้ปูน เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกฟ้าปิด รอยต่อของฤดูกาล  

  2. ชนิดปูนที่ควรใช้เพ่ือให้ได้ด่างในรูปที่เราต้องการเพ่ือประสิทธิภาพในการปรับสภาพน้ำในบ่อ ประเภท
ปูนคาร์บอเนตคือ ปูนมาร์ล หรือ ปูนโดโลไมด์ แต่จะใช้ชนิดใดควรพิจารณาสีน้ำเป็นหลัก เพราะสีน้ำบ่งบอก
ว่าสิ่งที่อยู่ในน้ำแตกต่างกันคือ ถ้าในกรณีน้ำสีเขียวเข้มควรเลือกใช้ปูนมาร์ลจะเหมาะสมที่สุด ไม่ควรใส่ปูน
โดโลไมด์ MgCa(CO3)2 เพราะแพลงก์ตอนจะใช้ Mg ในการเจริญเติบโต โดยจะไปเร่งให้กลุ่มสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ำเงิน (bluegreen algae) เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และดรอปเร็วขึ้น ทำให้ออกซิเจนดรอป
ตามไปด้วย แต่ถ้ากรณีท่ีน้ำสีอ่อน ๆ เราสามารถใช้ปูนโดโลไมด์ได้ 

3. เวลาที่ปูนทำงานดีที่สุดคือเวลากลางคืน นำปูนมาละลายกับน้ำ กวนให้เข้ากัน รอเวลาสักครู่  
ประมาณ 15 นาที เพ่ือให้ความร้อนที่เกิดจากปูนทำปฏิกิริยากับน้ำหมดไปก่อน จึงค่อยนำไปสาดทั่วบ่อปลา 
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อาหารสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำใช้เองเพื่อลดต้นทุน  
 
 
 
 
 
 
 

ความสำคัญของอาหารสัตว์น้ำ 
 อาหารสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตรารอด ผลผลิต และคุณภาพสัตว์น้ำ เนื่องจากอาหารเป็น
ต้นทุนส่วนใหญ่ถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีเป้าหมายที่
สำคัญคือ “กำไร” ซึ่งได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เจริญเติบโต  มีอัตรารอดสูง และต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้เลี้ยงมีการจัดการที่เหมาะสม ให้อาหารที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับชนิดและ
ขนาดสัตว์น้ำที่เลี้ยง โดยอาหารดังกล่าวอาจเป็นอาหารที่ซื้อมาใช้หรือทำขึ้นเอง ซึ่งอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อมาควร
ต้องรู้หลักในการพิจารณาเลือกซื้อเพื่อให้ได้อาหารที่ดี หากเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นเองผู้ผลิตต้องมีความรู ้ถึง
ขั้นตอนการทำอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม เป็นต้น 
 

หลักการในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ 
 ในปัจจุบันมีมาตรการต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค และความยั ่งยืนนานของ
สภาพแวดล้อมที่ดี การผลิตอาหารสัตว์น้ำจึงต้องมีระบบของการผลิตอาหารที่ดี หลักการคือ อาหารต้องทำ
จากวัตถุดิบคุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน แป้ง  
พลังงาน วิตามิน และแร่ธาตุ มีขบวนการผลิตที่ดี มีการเก็บรักษาถูกต้องเหมาะสม อาหารควรมีสารเหนียว 
หรือสารยึดติด และการผลิตที่เฉพาะหรือเหมาะสม ที่ช่วยให้มีความคงทนในน้ำได้ดี ควรจะมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสัตว์น้ำ หรือมีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ต่ำ นอกจากนี้
อาหารหรือวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนั้นต้องไม่มีการปนเปื้อนขอยาหรือสารเคมีตกค้าง เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสัตว์น้ำ 
 

หลักในการให้อาหารสัตว์น้ำ 
 การให้อาหารถือเป็นข้อปฏิบัติมาตรฐานที่มีผลต่อผลผลิตของสัตว์น้ำ และเนื่องจากอาหารธรรมชาติ
สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต ขณะที่อาหารสำเร็จรูปมีราคาแพง ดังนั้น จะเป็นการดีที่หาทางลดต้นทุนการผลิต  มี
การจัดการให้อาหารที่เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับอาหารมากเพียงพอ ไม่เกิดอาหาร
เหลือมาก เพราะจะทำให้เกิดการเน่าเสีย จนส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ลดค่าใช่จ่าย รวมทั้งปริมาณของเสียที่ขับออก
จากตัวปลา และออกสู่สิ่งแวดล้อม ควรงดอาหารสด เนื่องจากทำให้เกิดของเสียในบ่อ ได้แก่ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสสูงมาก และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



26 

 

 

อาหารและสารอาหาร 
อาหาร คือบ่อเกิดของพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ ดังนั้นในแง่

ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารคือ สิ่งที่สัตว์น้ำกินได้และเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย โดยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ  
สร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายและช่วยทำให้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตดำเนินไปอย่างปกติ 
 อาหารสัตว์น้ำทั้งที่มาจากพืช สัตว์ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่แตกต่าง
กันในทางเคมี ส่วนประกอบนั้นเรียกว่า สารอาหาร ในอาหารแต่ละชนิด มีสารอาหารที ่แตกต่างกันไป  
สารอาหารมีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และ แร่ธาตุ    
 

ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำ 

สารอาหาร ความสำคญั 
โปรตีนและกรดอะมิโน
จำเป็น 

เป็นสารอาหารจำเป็นในการสร้างเนื้อ-หนัง สารพันธุกรรมน้ำย่อย ฮอร์โมน 
ควรได้สารจากแหล่งโปรตีนสัตว์ 2/3 ส่วน โปรตีนจากพืชมีข้อจำกัดและใช้ได้
น้อยเนื่องจากขาดกรดอะมิโนจำเป็นบางตัวและมีสารทำให้ไม่โตหรือโตช้า 

คาร์โบไฮเดรต นิยมใช้แป้งเป็นแหล่งพลังงานและเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 
และไขมันในร่างกายของสัตว์น้ำให้ดียิ่งขึ้น 

ไขมันและสารจำเป็น
จากไขมัน 

เป็นแหล่งให้พลังงานที่ย่อยได้ดีที่สุด และให้วิตามินที่ละลายในไขมัน (เอ ดี อี เค) 
น้ำมันถั่วเหลืองเป็นแหล่งกรดไขมันจำเป็นกลุ่มโอเมก้า 6 และน้ำมันปลาหมึก
ให้กลุ่มโอเมก้า 3 และคอเลสเตอรอลซึ่งช่วยการลอกคราบและเจริญเติบโตในกุ้ง 

วิตามินและแร่ธาตุ ต้องการในปริมาณน้อย แต่สำคัญเพ่ือให้การทำงานของร่างกายเป็นไปตามปกติ 
การขาดทำให้เบื่ออาหาร โตช้า การย่อยไม่ดี 

 

ปัจจัยเกี่ยวข้องในการผลิตอาหารและคุณภาพที่ดีที่ใช้ในฟาร์ม 
1. คน ควรมีความเข้าใจเพียงพอในการผลิตอาหาร โดยเฉพาะ การเลือกใช้สูตรอาหารให้เหมาะกับ

ชนิดและอายุของปลา รู้ข้อดี และข้อด้อยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร 
2. วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ควรเลือกจากแหล่งที่

เชื่อถือได้ มีใบรับรอง ตรวจสอบฉลาก และมีการบันทึกวันที่ซื้อ ไม่เก็บนานเกิน 3 เดือน พวกท่ีมีไขมันสูง เช่น 
รำสด เก็บได้ไม่นาน จะหืนง่าย พวกวิตามิน-แร่ธาตุรวมและยา ควรเก็บในภาชนะที่ป้องกันการถูกแสง-ความ
ร้อน และไล่อากาศออกก่อนปิดปากถุง  ถ้าเก็บในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุการเก็บได้นาน 6 – 12 เดือน 

วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารสำเร็จรูป  
ก.  วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีน สามารถแบ่งได้  2  แหล่ง  

1.  แหล่งโปรตีนจากสัตว์  ได้แก่ ปลาป่น ปลาสด เลือดป่น ขนไก่ป่น เนื้อกระดูกป่น กุ้ งป่น 
เครื่องในไก่  หัวไก่ ปูป่น ผลิตภัณฑ์จากนม ฯลฯ 



27 

 

 2.  แหล่งโปรตีนจากพืช ได้แก่ กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย กากมะพร้าว 
กากปาล์ม ใบกระถินป่น โปรตีนสกัดเข้มข้นจากข้าวโพด และ จากข้าวสาลี  ฯลฯ 

ข.  วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน วัตถุดิบประเภทนี้มีโปรตีนต่ำกว่า 20% แต่มีคาร์โบไฮเดรตหรือ
แป้งสูง  ได้แก่ เมล็ดและผลิตภัณฑ์ของเมล็ดธัญพืช เช่นข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และรำ โปรตีนของ
วัตถุดิบเหล่านี ้มีค่าระหว่าง 8 -12% มีแป้งในปริมาณสูงถึง 60 – 80% และไขมันมีค่าระหว่าง 1 - 8% 
โดยเฉพาะกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันปาล์ม  มีโปรตีน 13.56% และไขมัน 9.34% 

ค.  วัตถุดิบจำพวกวิตามินและแร่ธาตุ วิตามินและแร่ธาตุที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมักอยู่ในรูปของ
สารประกอบเคมี และเนื่องจากเป็นสัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณน้อยมาก ในสูตรอาหาร จึงทำให้เกิดปัญหาในการ
ผสมให้ทั่วถึงในทุก ๆ ส่วน ดังนั้นจึงไม่นิยมผสมวิตามินและแร่ธาตุในตัวอย่างอาหารโดยตรง จึงมักถูกผสมไว้
ก่อนล่วงหน้ากับสื่อบางชนิด เช่น กากถั่วเหลือง รำ แกลบบด หรือหินปูน แล้วเรียกสารผสมเหล่านี้ว่า  
“ สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)” บางครั้งอาจเรียกว่า “ อาหารเสริม”  

ง. วัตถุดิบจำพวกไขมันหรือน้ำมัน เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานกรดไขมันที่จำเป็น วิตามินที่ละลายได้ใน
ไขมันและบางครั้งใช้สารแต่งกลิ่นอาหารเพ่ือกระตุ้น ให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้น น้ำมันที่ใช้ผสมอาหารสัตว์
น้ำ แบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ 

1.  น้ำมันจากสัตว์ ได้แก่  น้ำมันปลา น้ำมันปลาหมึก น้ำมันหมู 
2.  น้ำมันจากพืช ได้แก่  น้ำมันถั ่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั ่วลิงสง  น้ำมันเมล็ด

ทานตะวัน น้ำมันปาล์ม ฯลฯ 
จ. วัตถุดิบจำพวกเสริมคุณภาพของอาหาร วัตถุดิบจำพวกนี้ใช้ผสมอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ที่ไม่ใช่

เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ถึงแม้ว่าบางครั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมคุณภาพแต่ตัวมันเองจะมี
คุณภาพอาหารอยู่ด้วย วัตถุดิบจำพวกนี้แบ่งออกได้ 3 ประเภท 

1. สารเหนียว หรือ บายเดอร์ หรือสารประสานอาหาร เป็นสารที่ช่วยที่อาหารมีความคงทน
ในน้ำได้นาน การใช้สารเหนียวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการทำอาหารสำหรับสัตว์น้ำที่กินอาหารช้า เช่นกุ้ง 
ประเภทของสารเหนียวที่นิยมใช้เช่น เจลาติน แป้งสุก กล้วย ซีเอ็มซี และ อัลฟาสตาร์ช ฯลฯ 
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ตารางแสดงองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตอาหาร 

 

ที่มา : http://coursewares.mju.ac.th/section2/fa301/img_lession/l4/4-1t.gif 

 2. สารแต่งกลิ่นอาหาร เป็นสารช่วยเพิ่มกลิ่นและรสของอาหารให้มีความน่ากินมากขึ้น  
กลิ่นในอาหารที่สัตว์น้ำชอบ มักเป็นกลิ่นที่มีในอาหารตามธรรมชาติของมัน เช่น อาหารปลาที่กินเนื้อเป็น
อาหาร จะชอบกลิ่นของเนื้อกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ ซึ่งกลิ่นเหล่านี้สามารถหาได้จากเศษชิ้นส่วนหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วของสัตว์ต่าง ๆ ดังกล่าวเช่น น้ำมันปลา น้ำมันปลาหมึก หัวและเปลือกกุ้งป่น 
เศษปลาหมึกป่น ฯลฯ 

 3. สารกันหืนและรา ความหืนของอาหารเกิดขึ้นจากไขมันในอาหาร เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีและการที่อาหารขึ้นรา ก็เพราะอาหารนั้นมีความชื้นสูงเกิน 12 % ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คุณค่าของอาหาร

http://coursewares.mju.ac.th/section2/fa301/i
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เสียไป ในการทำอาหารจึงมักเติมสารเคมีเพื่อป้องกันหืนในอาหารนั้นด้วย บี เอช ที และ บี เอช เอ ซึ่งใช้ใน
ปริมาณ 0.2 %   ส่วนสารกันราที่ใช้กันมาก ได้แก่ กรดโพพิโอนิก ซึ่งใช้ในปริมาณ 0.3% 
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป 
 เกษตรกรที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุนพอสมควร สามารถที่จะทำการผลิต
อาหารสำเร็จรูปขึ้นใช้เองได้ ในรูปแบบของอาหารเม็ดจมน้ำชนิดเปียก และแห้ง โดยใช้เครื่องมือในการผลิตที่
สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาด อีกท้ังราคาก็ไม่แพงมากนัก ส่วนการทำอาหารลอยน้ำต้องใช้เงินลงทุนสูงในการ
ซื้อเครื่อง 
 ขั้นตอนการทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป  มีขั้นตอนดังนี้ 

1.  สูตรอาหาร (formula)    
     สิ่งแรกที่เกษตรกรจะคิดทำอาหารสำเร็จรูป  ขึ้นใช้เองนั้น คือ จะต้องรู้ว่าตนเองต้องการอาหาร

ชนิดใดเลี้ยงสัตว์น้ำของตน   สูตรอาหารที่ดีมีข้อสังเกตดังนี้ 
1.1  ทำให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคดี 
1.2  ทำให้สัตว์น้ำมีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และอัตรารอดตายสูง 
1.3  วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้สามารถจัดซื้อหาได้ง่าย ราคาถูก และสะดวกต่อการเก็บรักษา   

การจะได้มาซึ่งสูตรอาหารที่ดีมีอยู่ 2 ทาง คือ 
-  สอบถามจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านอาหารสัตว์น้ำ เช่น กรมประมง โดยเฉพาะกอง

วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 
-  เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี ้เหมาะสำหรับผู้ที ่มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถหา

คำตอบด้วยประสบการณ์ของตน 
 

ตัวอย่างสูตรอาหารปลานิลแดง (ปลาทับทิม) ปลาดุก และกุ้งก้ามกราม 
 

วัตถุดิบ ปลานิลแดง โปรตีน 32% ปลาดุก โปรตีน 35% กุ้งก้ามกราม โปรตีน 32% 

ปลาป่น (58-60%) 30% 38% 33% 
ปลาหมึกป่น - - 5% 
หัวกุ้งป่น - - 10% 
กากถั่วเหลือง 30% 28% 10% 
ปลายข้าว 30% 24% 13% 
รำ - - 5% 
แป้งสาลี - - 15% 
สารเหนียว 5% 6% - 
ยีสต์ - - 5% 
น้ำมันพืช 4% - 3% 
น้ำมันปลา - 3% 1% 
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วิตามิน+แร่ธาตุรวม 1% 1% 0.2% 
วิตามินซ ี 0.1% 0.1% 0.1% 
ราคา 13.40 15.03 16.41 

 

2.  การบด (grinding)    
เมื่อได้สูตรอาหารที่จะทำ  ก็ต้องเตรียมจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ให้ครบตามสูตรและมีปริมาณเพียง

พอที่จะทำการผลิต วัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ จะต้องผ่านการบดก็เพื่อลดขนาดของวัตถุดิบให้เล็กลง  เป็น
ประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ สามารถที่จะย่อยได้ง่ายขึ้น การบดละเอียดยังช่วยในเรื่องการอัดเม็ด โดยช่วยให้เม็ด
อาหารมีความคงตัวดี สำหรับเครื่องบด อาหารที่ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบ ถ้าใช้วัตถุดิบ
แบบแห้ง เช่น ปลายข้าว  กากถั่วเหลือง  ข้าวโพด  ก็ให้ใช้เครื่องบดแบบมีดสับหรือแบบจาน แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบ
แบบเปียก เช่น ปลาเป็ด โครงไก่  หัวไก่  ก็ให้ใช้เครื่องโม่ปลาหรือเครื่องบดเนื้อ 
 3.  การชั่งน้ำหนัก (weighing)   
 เมื่อได้จัดเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีขนาดละเอียดแต่ละชนิดแล้วก็จะทำการชั่งน้ำหนักให้ได้ตามสัดส่วน
ในสูตรอาหารนั้น 

4. การผสมวัสดุอาหาร (mixing)   
เป็นการกระจายคุณค่าอาหารให้สม่ำเสมอในทุกส่วนของอาหารที่ทำขึ้นโดยการผสมรวมกัน 

เป็นเนื้อเดียว  เครื่องผสมอาหารที่แนะนำให้ใช้ควรเป็นเครื่องผสมอาหารที่ใช้ผสมได้ทั้งวัตถุดิบเปียกและแห้ง 
เครื่องผสมดังกล่าวเป็นแบบแนวนอน หรืออาจผสมเองด้วยมือ หรือพลั่วก็ได้ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบแห้งประมาณ 
30 – 40%  ของสูตรอาหาร   เมื่อผสมอาหารเข้ากันดีแล้วจึงนำไปอัดเม็ดอาหาร 
 5.  การอัดเม็ด (pelleting) 
 เป็นการทำให้อาหารที่ผสมกันแล้วถูกอัดออกมาเป็นเส้นหรือเป็นแท่ง ซึ่งทำให้คุณค่าอาหารจาก
วัตถุดิบทุกชนิดจับตัวกันอยู่ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยเมื่อสัมผัสกับน้ำ  การอัดเม็ดสามารถทำได้โดยใช้เครื่องโม่
ปลา หรือเครื่องอัดเม็ดอาหาร 
 6.  การลดความชื้น (cooling and drying) 
 เป็นขั้นตอนท่ีจำเป็นสำหรับการทำอาหารแห้งเพ่ือลดความชื้นในอาหารลง และสามารถเก็บไว้ได้นาน
โดยไม่ขึ้นรา  การทำอาหารให้แห้งสามารถทำให้โดยการเกลี่ยอาหารให้แผ่บางในภาชนะรองรับเพื่อเข้าตู้อบ  
ที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส  หรือตากแดด และพลิกกลบเป็นบางครั้งเพ่ือให้แห้งสม่ำเสมอและทั่วถึง 

7.  การบรรจุ (packing)  
หลังจากอาหารอบแห้งแล้ว และมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้องแล้ว จึงพร้อมที่จะได้รับการ 

บรรจุหีบห่อ เพื่อเก็บหรือจำหน่ายต่อไป ในการบรรจุนอกจากนะมีการบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นบนหีบห่อ  
เช่น รหัส วันบรรจุ  น้ำหนักอาหาร และคุณค่าทางอาหารแล้ว  ควรพิจารณาถึงวัสดุที่จะทำการบรรจุหีบห่อ
ด้วย วัสดุที่ใช้ควรมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมผ่านเข้า สัมผัสกับอาหารได้ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
ไมใ่ห้อาหารเสื่อมคุณภาพเร็ว 
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ปัจจัยสำคัญในขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ  มีดังนี้ 
1.  วัตถุดิบที่ใช้ต้องบดละเอียด  (เป็นผงแบบแป้ง) 

-  มีผลต่อค่าการย่อยและใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร ทำให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตดี อาหารคงตัวในน้ำดี   
(ไม่แตกเม็ดง่าย) 

-  น้ำย่อยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น 
2. วัตถุดิบที่ใช้ควรจะใหม่  สด (วัตถุดิบแห้งไม่ควรเก็บนาน เกิน 1-3 เดือน)  ไม่มีแมลง  กรวด  ทราย  

หรือสารอื่นเจือปน 
3. วัตถุดิบที่เป็นแป้งดิบควรทำให้สุก เพื่อช่วยให้ขบวนการย่อยอาหารเร็วขึ้น  สัตว์น้ำใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  

เช่น ปลายข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  เป็นต้น  
4.  การผสมอาหารควรมีการผสมกันอย่างทั่วถึง เพ่ือให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ มีสารอาหารครบถ้วนใน

เม็ดอาหาร 
5. อาหารควรมีความชื้นไม่เกิน 10 – 12% ไม่เก็บอาหารไว้นานเกินไป ถ้าเก็บในที่เย็นสามารถเก็บได้นาน

ถึง 2 เดือน ถ้าอาหารไม่แห้งจะเกิดเชื้อราและเป็นอันตรายกับสัตว์น้ำ  

หลักการเลือกซื้ออาหารสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี 
1. เลือกอาหารให้ถูกต้องกับชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง 
2. เลือกขนาดและรูปแบบของอาหารให้เหมาะสมกับขนาดของสัตว์น้ำ 
3. พิจารณาวัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารสัตว์น้ำ 
4. ควรมีกลิ่นหอมเพ่ือดึงดูดให้สัตว์น้ำเข้ามากินอาหารได้มากข้ึน 
5. ควรมีสีสม่ำเสมอกันตลอดท้ังถุง 
6. ความสดของอาหาร  ไม่ควรนานเกิน  3 เดือน 
7. ไม่ควรมีสิ่งปะปนอยู่ เช่น แมลง  ก้อนกรวด หิน ทราย หอย และอ่ืน ๆ  
8. อาหารที่ดีไม่ควรมีฝุ่นเกิน  ร้อยละ 2 
9. ความคงทนของอาหารในน้ำ  สำหรับอาหารปลา ไม่ต่ำกว่า 15 นาที – 1 ชั่วโมง 
10. ต้องซื้ออาหารที่ยังไม่หมดอายุ 
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ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ 

 
                                                       วัตถุดิบอาหาร 
 
 
                                    
                                    
                                                                   
                                         ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารที่ผสมเสร็จ อัดเม็ด 

เติม น้ำมันปลา น้ำมันพืช 
วิตามินรวม สารเหนียว 

ผสมอาหาร 

การทำให้แห้ง 

บรรจุกระสอบ 
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โรคและการรักษาโรคของปลาดุก 

 สาเหตุที่ทำให้ปลาดุกเป็นโรค    
เนื่องมาจากปลาเครียดและอ่อนแอ  ทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ตัวปลาแสดง พิษออกมาได้ง่ายขึ้น   

ซึ่งสาเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะ    
- น้ำเสียหรือก้นบ่อมีเศษอาหารเน่าเสียหมักหมมอยู่มาก   
- การปล่อยปลาต่อบ่อจำนวนมากเกินไป   
- เชื้อโรค เช่น  โปรโตซัว เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส   
- ปลาขาดธาตุอาหาร และมีอาหารไม่เพียงพอในการเลี้ยง 
 

ลักษณะของปลาดุกที่ป่วย ลักษณะที่สามารถสังเกตได้จากภายนอก    
- กินอาหารลดลง หรือไม่กินอาหาร   
- พฤติกรรมการว่ายน้ำผิดปกติ เช่น การว่ายน้ำควงสว่าน หงายท้อง ว่ายน้ำไร้ทิศทาง ชอบเอาตัวกับตู้

หรือวัสดุอ่ืน ชอบแยกจากฝูง    
- ความผิดปกติตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ครีบกร่อน มีแผลตามตัว สีซีดหรือเปลี่ยนไป เช่น สีเหลืองหรอื

คล้ำ หรือปุยขาวเกาะตามตัว มีจุดตกเลือดตามลำตัว  ตาโปน ตาขาวขุ่น ตาหลุด มีเมือกมาก เหงือกกร่อน มีสิ่ง
สกปรกเกาะตามเหงือก  หนวดกุด ท้องหรือโคนครีบบวม  ลักษณะที่สามารถสังเกตได้จากภายใน มีของเหลว
สะสม ในช่องท้อง อาจมีสีใส เหลืองหรือมีเลือดปน ตับหรือม้ามมีสีซีด มีจุดขาวหรือดำตามอวัยวะภายในต่าง ๆ 

การป้องกันการเกิดโรคปลา 
1. ระวังอย่าให้ปลาเกิดความเครียด ดสูภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ไม่ปล่อยปลาหนาแน่นเกินไป  มีการถ่าย

น้ำ ให้อาหารที่คุณภาพดี ในปริมาณท่ีเหมาะสม  
2. เมื่อนำปลาใหม่เข้ามาในฟาร์มหรือบ่อเลี้ยง ควรแช่ฟอร์มาลิน ในอัตราความเข้มข้น 25- 30 มิลลิกรัม 

/ลิตร (ppm) ป้องกันปรสิตที่ติดมากับตัวปลา  
3. การขนส่งปลาใช้เกลือในอัตรา 0.1- 0.5 % เพ่ือลดความเครียด  
4. ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้  
5. ถ้าจะใส่ผักตบชวา ผักบุ้ง หรือพืชน้ำอื่น ๆ ควรทำความสะอาดรากและใบก่อน โดยการแช่ในน้ำยา

ด่างทับทิมเข้มข้น 5 มิลลิกรัม /ลิตร (ppm) นาน 10 นาที แล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนนำไปใส่ในบ่อเลี้ยงปลา 
หลังจากปล่อยปลาลงเลี้ยงแล้ว 3-4 วัน ควรสาดน้ำยาฟอร์มาลิน 2-3 ลิตร/ปริมาตร น้ำ 100 ตัน และ

หากปลาที่เลี้ยงเกิดโรคพยาธิภายนอกให้แก้ไขโดยสาดน้ำยาฟอร์มาลินในอัตรา 4 - 5 ลิตร/ปริมาตรน้ำ 100 ตัน     
  6. เน้นการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำในช่วงวิกฤติ ที่จะโน้มนำทำให้สัตว์น้ำเกิดความเครียด โดยเฉพาะ

ช่วง เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างเฉียบพลัน อากาศร้อนติดต่อกันเป็นเวลานาน ฝนตกฟ้าครึ้มติดต่อกัน
หลายวัน น้ำหลาก ชว่งเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ช่วงรอยต่อระหว่างฤดู  เช่น ร้อนและฝน หรือปลายฝนต้นหนาว  
โดยวิธีการ   
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- เสริมวิตามินซี ในอาหาร อัตรา 3-5 กรัม/กิโลกรัม ติดต่อกัน 3-5 วัน เพ่ือป้องกัน/ลดการเกิด
ความเครียด   

- สาด หรือแขวนถุงเกลือแกงในบ่อเลี้ยง 100-120 กิโลกรัม/ไร่   
- ควรมีระยะพักบ่อหลังการเลี้ยง  เพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในบ่อ     
- เตรียมบ่อเลี้ยงให้ดีทุกครั้งก่อนการเลี้ยง    
- หลีกเลี่ยงการเลี้ยงในช่วงวิกฤติ   
- หากจำเป็นต้องเลี้ยง ต้องลดความหนาแน่นลง หรือเพ่ิมความเข้มข้นของการจัดการขึ้น เช่น การติด

เครื่องให ้อากาศ  และให้อากาศอย่างต่อเนื่อง ในช่วงฟ้าครึ้ม หรือฝนตกติดต่อกัน  
  ในกรณีทีต้องขนส่งปลา   
- ใช้ยาเหลือง ความเข้มข้น 0.5 กรัม/น้ำ 1 ตัน เพื่อลดปริมาณ เชื้อแบคทีเรียในน้ำ 
- เกลือแกง 0.5-1 กิโลกรัม/น้ำ 1 ตัน เพ่ือชดเชยการสูญเสียเกลือแร่และลดความเป็นพิษจากสิ่ง

ขับถ่าย ระหว่างการขนส่ง   
- งดอาหารก่อนการขนส่งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการขนส่ง   
- ใช้อุณหภูมิต่ำ หรือหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงอากาศร้อน              
 

ในกรณีท่ีมีการป้องกันอย่างดีแล้วแต่ปลาก็ยังป่วยเป็นโรค  จะแสดงอาการให้เห็น โดยแบ่งอาการของโรค ดังนี ้                      
  1. การติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลำตัวและครีบ ครีบกร่อน ตาขุ่น หนวดหงิก 

กกหูบวม ท้องบวมมีน้ำในช่องท้อง กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ลอยตัว                       
  2. อาการจากปรสิตเข้าเกาะตัวปลา จะมีเมือกมาก มีแผลตามลำตัว ตกเลือด ครีบเปื่อย จุดสีขาวตาม

ลำตัว สีตามลำตัวซีด หรือเข้มผิดปกติ เหงือกซีด ว่ายน้ำทุรนทุราย ควงสว่านหรือไม่ตรงทิศทาง                      
 3. อาการจากอาหารมีคุณภาพไม่เหมาะสม คือ ขาดวิตามินบี กะโหลกร้าว บริเวณใต้คางจะมีการตก

เลือด ตัวคด กินอาหารน้อยลง ถ้าขาดวิตามินบี ปลาจะว่ายน้ำตัวเกรงและชักกระตุก                
 4. อาการจากคุณภาพน้ำในบ่อไม่ดี ปลาจะว่ายน้ำขึ้นลงเร็วกว่าปกติ ลอยหัว ครีบกร่อนเปื่อย หนวด

หงิก เหงือกซีดและบวม ลำตัวซีด ไม่กินอาหาร ท้องบวม มีแผลตามตัว   
                

ทำอย่างไรเม่ือสัตว์น้ำเกิดโรค  
- ลดหรืองดให้อาหาร    
- รักษาคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะออกซิเจนที่ละลายในน้ำ    
- เมือ่น้ำคุณภาพไม่ดี เปลี่ยนถ่ายน้ำ 1/3 พร้อมการให้เกลือแกง เพ่ือชดเชยการสูญเสียเกลือแร่    
- ใช้ยาหรือสารเคมีอย่างชาญฉลาด เท่าท่ีจำเป็นและมีเหตุผล  
 

ควรตระหนักอยู่เสมอว่า  
 - ยาและสารเคมีมีราคาแพง  
 - ถ้าสัตว์น้ำป่วยมากแล้ว การใช้ยาและสารเคมีจะเป็นการซ้ำเติมปลาให้ตายเร็วขึ้น  
 - เลือกใช้ยาและสารเคมีให้ตรงกับสาเหตุ  
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 - โรคที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคภายในร่างกาย ต้องผสมยาปฏิชีวนะให้ปลากิน    
ในอัตรา 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ติดต่อกันเป็นเวลา 5-7 วัน ซึ่งจะได้ผลก็ต่อเมื่อ  “สัตว์น้ำเริ่มแสดงอาการ
ในช่วง 1-3% แรกของจำนวนทั้งหมด” 

 ที่สำคัญต้องเข้าใจว่า “สัตว์น้ำส่วนใหญ่เมื่อป่วยมากแล้วจะไม่กินอาหาร ดังนั้นการผสมยาในอาหาร
จะไม่ทำให้การรักษาได้ผล”    

- ไมค่วรเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำที่ป่วยออกนอกพ้ืนที่   ควรเผาหรือฝังสัตว์น้ำที่ตาย หรือทำให้สุกก่อนนำไป
บริโภค   

- ควรฆ่าเชื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีปนเปื้อนเชื้อโรคด้วยยาฆ่าเชื้อ เช่น ด่างทับทิม โพวิโดนไอโอดีน  
เมื่อสัตว์น้ำแสดงอาการป่วย ในช่วงแรก ๆ ต้องนำสัตว์น้ำที่ป่วยไปตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการ
เกิดโรคทันที   

- ไม่ควรนำสัตว์น้ำที่ตายแล้วหรือแช่แข็งแช่เย็นไปตรวจวินิจฉัยโรค  ตัวอย่างสัตว์น้ำป่วยที่มีชีวิต จะทำ
ให้การตรวจวินิจฉัยแม่นยำมากท่ีสุด 

 

สิ่งท่ีควรคำนึงในการรักษาโรคสัตว์น้ำ 
 1. ผลการวินิจฉัยโรค ควรคำนึงว่าสัตว์น้ำเป็นโรคอะไร สาเหตุจากอะไร มาจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
ปรสิต  หรือไวรัส  สามารถรักษาได้หรือไม่  เช่น ถ้าเป็นโรคท่ีเกิดจากไวรัสไม่สามารถรักษาได้ 
 2. มูลค่าของสัตว์น้ำที่จะทำการรักษา ควรคำนึงว่าสัตว์น้ำที่เป็นโรคมีมูลค่าที่ คุ ้มค่าต่อการรักษา
หรือไม่  หรือมีคุณค่าทางจิตใจมากน้อยแค่ไหน 
 3. อาการของโรค / ความรุนแรงของโรคที่เกิดกับสัตว์น้ำ   ควรคำนึงว่าอาการของสัตว์น้ำที่เป็นโรคมี
ความรุนแรง สามารถเยียวยารักษาต่อหรือไม่   
 

สิ่งท่ีต้องรู้ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ 
 1. คุณภาพ / ปริมาตรของน้ำ : เพ่ือให้สามารถใช้ยาในการรักษาสัตว์น้ำในปริมาณท่ีถูกต้องเหมาะสม     
ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องรู้คุณภาพ และปริมาตรของน้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำ  
 2. ชนิดของสัตว์น้ำ อายุ ขนาด : สัตว์น้ำต่างชนิดกันหรือมีอายุต่าง กัน จะมีการตอบสนองต่อยาหรือ
สารเคมีที่ต่างกัน นอกจากนี้อายุและขนาดของปลาหรือสัตว์น้ำยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ชนิด
ของยาและสารเคมี รวมทั้งความเข้มข้นที่ใช้ด้วย 
 3. สารเคมี / ยาที่ใช้ : ยาและสารเคมีที่ใช้รักษาโรคแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติต่างกัน และใช้โรคต่าง
ชนิดกันรักษา  เช่น   ฟอร์มาลินใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและปรสิตภายนอก 
 4. โรคที่จะรักษา : ผู้เลี้ยงต้องรู้ว่าสัตว์น้ำเป็นโรคอะไร เกิดจากอะไร จะทำให้สามารถเลือกใช้ยาและ
สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรคนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ก็ไม่สามารถรักษาได้ หรือถ้ารักษา
ได้ก็ต้องเลือกใช้ยาประเภทไหน เช่น ยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
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วิธีการรักษาโรคปลา 
 1. การให้ยาผสมลงในอาหาร ใช้ได้ในกรณีที่สัตว์น้ำยังกินอาหารอยู่ วิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลกับปลาที่ป่วย
หนักจนไม่กินอาหาร   ได้ผลดีในการป้องกันรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและพยาธิภายใน 
 2. การให้ยาโดยการแช่สัตว์น้ำ 
       -  การให้ยาโดยการจุ่ม สารเคมีที่ใช้จะมีความเข้มข้นสูงและระยะเวลาที่สารเคมีสัมผัสกับตัวปลาสั้นมาก   
การรักษาวิธีนี้จึงต้องระมัดระวังมากเพราะเป็นอันตรายต่อตัวปลาได้ง่าย 
       -  การให้ยาโดยการแช่ สามารถทำได้ทั้งการแช่ชั่วคราว  แช่แบบไหลผ่าน หรือแช่ตลอด ตามความ
เหมาะสมของระบบการเลี้ยง ชนิด อายุ และขนาดของสัตว์น้ำ โดยการแช่แต่ละแบบจะใช้ความเข้มข้นของยาหรือ
สารเคมีต่างกันด้วย 
 

การเลือกใช้/ข้อจำกัดในการใช้ยา 
 

วิธีการ การเลือกใช้ ข้อจำกัด 

การให้ยาผสมลงในอาหาร 
 

ถ้าสัตว์กินอาหารสัตว ์จะได้ร ับยา
ตามท่ีต้องการ 

สัตว์ป่วยมักไม่กินอาหาร  
ยาบางส่วนเสียไปกับน้ำ 

การใช้ยาโดยการแช่สัตว์น้ำ                           
-   จุ่ม dip (<15 นาที)     
-   แช่ bath (>15 นาที) 

 

 
ใช้ในกรณีที่สัตว์น้ำไม่กินอาหาร                              
- ได้ผลดีกับปรสิตภายนอก   
- ไม่ต้องขนย้าย,รับยาทั่วถึง  

 
 
-  ระยะเวลาสัมผัสยาสั้น                                
-  ใช้ยาปริมาณมาก 

 
ข้อควรระวังในการใช้ยาและสารเคมี 
1.  ควรใช้ยาและสารเคมี ตามคำแนะนำของนักวิชาการหรือสัตว์แพทย์ที่มีความรู้เรื่องยาสัตว์น้ำ 
2.  ควรใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา และใช้ยาตามวิธีที่ระบุไว้ในฉลากยา 
3.  ควรเก็บรักษายา/สารเคมีตามที่ระบุข้างฉลากเพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพ 
4.  ระมัดระวังในการคำนวณปริมาตรน้ำ 
5.  ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา/สารเคมี  ตั้งแต่ 2 ชนิดพร้อมกัน 
6.  ควรเพิ่มออกซิเจนในน้ำขณะรักษา 
7.  ลดอาหาร 
8.  สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ในช่วง 0.5 - 1 ชั่วโมงแรก 
9.  เตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอกรณีฉุกเฉิน 
10.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสยา/สารเคมีโดยตรง 
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โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 

1. โรคตัวด่าง   
 

เกิดจาก Flexibacter columnaris ปลาที่เป็นโรคจะมีแผลด่างขาวตามลำตัว โรคนี้มักเกิดกับปลา
หลังจากการย้ายบ่อ การลำเลียง หรือขนส่งเพ่ือนำไปเลี้ยง หรือในช่วงที่อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
ในรอบวันแรก ปลาที่ติดโรคนี้จะตายเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วภายใน  24 - 28 ชั่วโมง  

 
การป้องกันและรักษา   
วิธีที่ดีที่สุด คือการปรับปรุงสภาพภายในบ่อให้เหมาะสม เช่น การเพ่ิมออกชิเจน และการลดอินทรีย์สารในน้ำ  
- ใช้ด่างทับทิม จำนวน 1 - 3 กรัม/น้ำ 1,000 ลิตร แช่นาน 24 ชั่วโมง เพ่ือการรักษา  
- แช่ปลาในยาปฏิชีวนะ (ออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน, เอ็นโรฟลอกซาซิน) อัตรา 10-30 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร 

นาน 1 - 2 วัน ติดต่อกัน 3 - 4 ครั้ง   
- ผสมยาปฏิชีวนะในอาหาร (ออกซี่เตตร้าซัยคลิน, เอ็นโรฟลอกซาซิน) อัตรา 2 -3 กรัม/อาหาร 1 

กิโลกรัม ให้กินติดต่อกัน 3- 5 วัน  
 

2. โรคแผลตามลำตัว   

เกิดจาการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการในระยะเริ่มแรกของโรค บริเวณติดเชื้อจะบวมและมีสีแดง ต่อมา
ผิวหนังจะเริ่มเปื่อยเป็นแผลลึกลงไปจนเห็นกล้ามเนื้อ โดยแผลที่เกิดจะกระจายทั่ วตัว และเป็นสาเหตุให้ปลา
ติดโรคเชื้อราต่อไปได้  
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การป้องกันและรักษา   
แช่ปลาในยาปฏิชีวนะ (ออกซี่เตตร้าซัยคลิน, เอ็นโรฟลอกซาซิน) อัตรา 10-30 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร 

นาน 1 - 2 วัน ติดต่อกัน 3 - 4 ครั้ง   
- ผสมยาปฏิชีวนะในอาหาร (ออกซี่เตตร้าซัยคลิน, เอ็นโรฟลอกซาซิน) อัตรา 2 -3 กรัม/อาหาร 1 

กิโลกรัม ให้กินติดต่อกัน 3- 5 วัน  
- การฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยง โดยใช้ปูนขาวในอัตรา 50- 60 กิโลกรัม/ไร่  
 

3. โรคท้องบวม  

    
สาเหตุของโรคท้องบวม เกิดจาการติดเชื้อแบคทีเรีย  
อาการบวมของปลาที่เป็นโรคนี้มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะจากกระเพาะหรือลำไส้มีก๊าชมาก และ

ลักษณะมีเลือดปนน้ำเหลืองในช่องท้อง 
 

การป้องกันและรักษา  
- แช่ปลาในยาปฏิชีวนะ (ออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน, เอ็นโรฟินิคอล) อัตรา 10-30 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร นาน 

1 - 2 วัน ติดต่อกัน 3 - 4 ครั้ง   
- ผสมยาปฏิชีวนะในอาหาร (ออกซ่ีเตตร้าซัยคลิน, เอ็นโรฟินิคอล) อัตรา 2 -3 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

ให้กินติดต่อกัน 3- 5 วัน  
- การฆ่าเชื้อในบ่อเลี้ยงปลา ใช้ปูนขาวโรยให้ทั่วบ่อหลังจากสูบน้ำออกแล้ว  
- ไม่ควรเลี้ยงปลาในปริมาณท่ีแน่นจนเกินไป และควรให้อาหารอย่างเหมาะสม  
 

โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก 
1. โรคจุดขาว หรือ โรคอ๊ิก   

 

 
เกิดจากเชื้อโปรโตซัว เกาะตามตัวปลาและฝังเข้าไปใต้ผิวหนังเป็นจุดขาวๆ  เมื่อปรสิตเจริญเต็มที่จะ

หลุดออกจากตัวปลาไปเกาะตามพื้น สร้างเกราะหุ้มตัว แบ่งเซลล์เป็นตัวอ่อน  เมื่อเซลล์แตกออก ตัวอ่อนจะ
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ว่ายน้ำไปเกาะทำลายผิวลำตัวและซี่เหงือกของปลา ส่วนใหญ่จะพบในปลาวัยอ่อน พบจุดขาวกลมขนาดเล็ ก
เท่าปลายเข็ม หรือเล็กกว่าหัวเข็มหมุดกระจายอยู่ตามลำตัว ช่องปาก  จมูก หรือเหงือก ปลาจะขับเมือก
ออกมามาก มีสีผิวซีด ครีบเปื่อย ว่ายน้ำเชื่องช้า ทำให้ปลาอ่อนแอและตายอย่างรวดเร็วภายในเวลา  2 - 3 วัน  

การป้องกันและรักษา   
-  ใช้ฟอร์มาลีน อัตรา 25 ซีซี/น้ำ 1,000 ลิตร สาดให้ทั่วบ่อ รวมทั้งบ่อที่อยู่ใกล้กันหรือติดกัน ทุก 3 วัน 

ติดต่อกัน 3 ครั้ง หรือ   
-  แช่ปลาในฟอร์มาลีน อัตรา 200 ซีซี/น้ำ 1,000 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง  
 
2. โรคเห็บระฆัง   

                                                                              
 

เกิดจากโปรโตซัวเกาะอยู่ตามผิวตัวและเหงือกของปลา ซึ่งสร้างความระคายเคืองให้กับตัวปลา และ
ทำให้เป็นแผลตกเลือดขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามผิวตัวปลา ในปลาที่เป็นมากจะมีครีบและผิวตัวเปื่อย ลอยหัว  
เหงือกซีด  ผิวตัว  ครีบ และรอบปากเปื่อย  มีแผลตกเลือดกระจายอยู่ตามลำตัว  มีคราบขาวเกาะตามผิวตัวปลา  
มักเกิดกับปลาวัยอ่อนหรือปลาที่เครียด ซึ่งทำให้เกิดการตายที่รุนแรง    

การป้องกันและรักษา   
- ใช้ฟอร์มาลีน อัตรา 25 ซีซี/น้ำ 1,000 ลิตร สาดให้ทั่วบ่อ รวมทั้งบ่อที่อยู่ใกล้กันหรือติดกัน ทุก 3 วัน 

ติดต่อกัน 3 ครั้ง หรือ   
- แช่ปลาในฟอร์มาลีน อัตรา 200 ซีซี /น้ำ 1,000 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง จะได้ผลหลังให้ยาแล้ว 6 ชั่วโมง 
  

3. โรคพยาธิปลิงใส 

      
 
สาเหตุ เกิดจากพยาธิปลิงใส ปลามีอาการว่ายน้ำทุรนทุราย  ลอยตัวตามผิวน้ำ  ผอม  กระพุ้งแก้มเปิด

ปิดเร็วกว่าปกติ  อาจมีแผลขนาดเล็กเท่าปลายเข็มหมุดกระจายอยู่ทั่วตัว  เหมือนปลามีขนสีขาวสั้นๆ ตามตัว 
การป้องกันรักษา   
- แช่ ฟอร์มาลีน อัตรา 25-50 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง 
- แช่ ดิพเทอร์เร็ก อัตรา 0.25-0.5 กรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร  นาน 24 ชั่วโมง 
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โรคขาดวิตามินซี 
 

           
อาการ  ตัวคดงอ คอพับ หัวกะโหลกเป็นรู  กะโหลกร้าว มีแผลระหว่างคอ ปลาจะตายจำนวนมาก

ระหว่างการจับหรือขนส่ง  
การป้องกันรักษา  
- ใช้อาหารที่เสริมวิตามินซี 3-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ติดต่อกัน 5-7 วัน  
- เก็บอาหารไว้ในที่ร่ม ให้ห่างความชื้นและแสงแดด 
 

โรคที่เกิดจากเช้ือรา 
  

เชื้อราไม่เป็นสาเหตุโดยตรงของโรค แต่เป็นอาการแทรกซ้อนกรณีปลาอ่อนแอ หรือมีบาดแผลบริเวณลำตัว 
มักเกิดร่วมกับโรคอ่ืน ๆ หลังจากท่ีปลาเกิดเป็นแผลแบบเรื้อรังแล้ว โดยบริเวณแผลที่ติดเชือ้ราจะมีลักษณะเป็น
ปุยขาว ๆ ปนเทา คล้ายสำลีปกคลุมอยู่   

การป้องกันและรักษา  ปลาที่เลี้ยงในบ่อดินที่ป่วยเป็นโรคเชื้อรา พบว่ามีสาเหตุมาจากคุณภาพน้ำใน
บ่อไม่ดี ให้ปรับคุณภาพน้ำด้วยปูนขาว ในอัตรา 60 กิโลกรัม/ไร่  

 

โรคดีซ่านในปลาดุก 
  

           
 

อาการหรือลักษณะ   ลำตัวโดยเฉพาะส่วนท้องมีสีเหลือง ภายในช่องท้องจะมีของเหลวสีเหลืองสะสม
อยู่ไขมันสะสมภายใน ผนังช่องท้องรวมทั้งลำไส้ มีสีเหลือง  ถุงน้ำดีมีสีเข้ม หากคุณภาพน้ำไม่ดีและอุณหภูมิ
ของน้ำสูงปลาจะทยอยตายจำนวนมาก  สาเหตุเกิดจากปลากินอาหารที่มีไขมันเหม็นหืน เช่น คอไก่ ไส้ไก่ หรือ
เศษเครื่องในสัตว์ที่เน่าหรือเก็บไว้นาน รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปที่ชื้นหรือเก็บไว้ในที่มีความร้อนสูง  

การป้องกันรักษา  หลีกเลี่ยงการใช้อาหารสด ใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ   รักษาคุณภาพน้ำ
ให้ดีอยู่เสมอ 
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การใช้ยาและสารเคมี 
 

ชื่อยา วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ ปริมาณที่ใช ้ เวลาที่ใช้ 
1. ฟอร์มาลิน ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ

ปรสิตภายนอก 
ผสมน้ำแล้วสาดให้
ทั่วบ่อ 

15 - 50 ซีซี/น้ำ 1 ตัน แช่ตลอด 

2. เกลือ แบคทีเร ียบางชนิด 
เ ช ื ้ อ ร าและปรสิ ต
โดยเฉพาะโปรโตซัว 

หว่านให้ทั่วบ่อ 3 - 5% (300 - 500 กก.) 
1 - 1.5% 
0.5 - 1% (50 -  100 
กก.) 

นาน 1-2 นาที 
นาน 20-30 นาที 
แช่ตลอด 

3. อ อ ก ซ ี เ ต ต ร้ า
ซ ัยคล ินหร ือเตตร้า
ซัยคลิน 

เชื้อแบคทีเรีย ผสมอาหาร 
ละลายน้ำถ ้าใช้กับ
ปลาตู้ 

3 - 5 กร ัม/อาหาร 1 
กก. 
10 - 20 ม ิลล ิกร ัม/น้ำ     
1 ลิตร 

ติดต่อกัน 5-7 วัน  
 

4. เอ็นโรฟลอกซาซิน 
(อนุญาตให้ใช้กับปลา
เท่านั้น) 

เชื้อแบคทีเรีย  ผสมอาหาร 
ละลายน้ำถ ้าใช้กับ
ปลาตู้ 

3 - 5 กร ัม/อาหาร 1 
กก. 
10 - 20 ม ิลล ิกร ัม/น้ำ     
1 ลิตร 

ติดต่อกัน 5-7 วัน  
 

5. ยาเหลือง ฆ่าเช ื ้อและป้องกัน
ก า ร ต ิ ด เ ช ื ้ อ จ า ก
แบคทีเร ียใช้ในการ
ลำเลียง ขนส่ง ช่ังวัด 

ละลายน้ำ 
 
 
 

10 ppm 
1 - 3 ppm 
(1 - 3 กรัม / น้ำ 1 ตัน) 

30 นาที 
แช่ตลอด 

6. ด่างทับทิม แบคทีเรียภายนอก ละลายน้ำสาดทั่วบ่อ 2 - 4 ppm  แช่ตลอด(เหมาะกับ
การใช ้ในต ู ้กระจก
หรือบ่อน้ำที่สะอาด
ไม่มีสารอินทรีย์มาก) 

7. ไตรคลอร์ฟอน 
(ดิพเทอเร็กซ์) 

กำจัดปรสิภายนอก 
เช่น หนอนสมอ 
(ใช้กับปลาสวยงาม) 

ละลายน้ำสาดทั่วบ่อ 0.25 - 0.5 ppm  แช่ตลอด 3-4 วัน จึง
ถ่ายน้ำ 

8. ไตรฟูราลีน กำจัดปรสิภายนอก
เช่น เห็บระฆัง 

ผสมน้ำแล้วสาดให้
ทั่วบ่อ 

8 - 10 ซ ีซ ี /น ้ำ  100 
ลูกบาศก์เมตรหรือ100 
-200 ซีซี/ไร่ 
น้ำลึก 1 เมตร 

แช่ตลอดควรหยุดใช้ 
ก่อนจับสัตว์น้ำ 7 วัน 
 

9. เบนซัลโคเน ียม 
คลอไรด์ 

ฆ่าเชื ้อแบคทีเรียและ
แพลงก์ตอนในน้ำ 

สาดให้ทั่วบ่อ 0.5 - 1.3 ลิตร/ไร่ 
น้ำลึก 1 เมตร 

แช่นาน 1 ชม. 

10. ปูนขาว เปลี่ยนแปลงค่าความ
เป็นกรดด่าง 
(พีเอช) 

หว่านให้ทั่วบ่อ 
 

30 - 60 กก./ไร่. 
ถ้าพีเอชต่ำมาก 
ใช้ 100 - 200 กก./ไร่ 

ปร ับสภาพพ ื ้นบ่อ
ใหม่ 
และบ่อเลี้ยงท่ีพีเอช 
ไม่เหมาะสม 
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ชื่อยา วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ ปริมาณที่ใช้ เวลาที่ใช้ 

11. ปูนมาร์ล 
หรือดินมาร์ล 

ลดความเป็นกรดเพิ่ม
ความกระด้างของน้ำ 

ละลายน้ำแล้วสาด
ให้ท่ัวบ่อ 

30 - 50 กก./ไร่ 
ระหว่างการเลี้ยง 

หลังจากการถ่ายน้ำ 
ในปริมาณมาก ๆ 

12. ปูนโดโลไมท ์ เพื ่อเร่งให้แพลงก์ตอน
เจริญเร ็วขึ ้น  ควบคุม  
พ ี เอชไม ่ ให ้ เก ิ ดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

หว่านให้ทั่วบ่อ 20 - 30 กก./ไร่ ขึ้นกับปริมาณการถ่าย
น้ำและการเจริญเติบโต
ของแพลงก์ตอนพืช 

13 .  ยาถ ่ ายพยาธิ       
เมโทรนิดาโซล 
(Metronidazole) 

กำจัดโปรโตซัวปรสิตใน
ทางเดินอาหาร 
(ใช้เฉพาะปลาสวยงาม) 

ผสมอาหาร 
 
 

10 - 15 เม็ด/อาหาร 1 
กก. 
 

3 - 5 วัน 

 
1  ช้อนชา  = 5 ซีซี 
1  ช้อนโต๊ะ  = 3 ช้อนชา  = 15 ซีซี 
1,000 ลิตร  = 1 ลูกบาศก์เมตร  หรือ 1 ตัน 
1 ppm  = 1 กรัม/ น้ำ 1 ตัน  หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 
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การพัฒนาการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ด ี 
 

1. มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (safety level) 
 

1) มีการขึ้นทะเบียนฟาร์ม 

 
2) ไม่มีการใช้สารต้องห้ามที่ทางราชการประกาศ 
3) ไม่มียาปฏิชีวนะและสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำเกิน

กว่าที่ทางราชการกำหนด 
          4) มีหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ หรือมีการบันทึกการซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำตาม
แบบฟอร์มที่กรมประมงกำหนด 
 

2. มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)  
 

  มาตรฐานจีเอพี (GAP) คือ การปฏิบัติในการผลิตสัตว์น้ำเพื่อให้ผลผลิตได้มาตรฐานและปลอดภัย 
การเลี้ยงระบบ GAP เป็นการเลี้ยงที่เริ่มดูแลตั้งแต่ สถานที่ การจัดการเลี้ยงทั่วไป ปัจจัยการผลิต การจัดการ
ดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ สุขลักษณะฟาร์ม การจัดการแหล่งน้ำ การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง จนถึงการเก็บข้อมูล 
เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่เกษตรกร ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด  
เกษตรกรยังรู้การจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ รู้วิธีใช้สารเคมีที่ถูกวิธี สุขภาพแข็งแรง มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ 
ได้รับการรับรองระบบการผลิตและผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด 

1) สถานที่ ใกล้แหล่งน้ำสะอาด  ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษมีระบบถ่ายเทน้ำดี  

                                  
 

2) การจัดการทั่วไป ต้องปฏิบัติตามคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำและมีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังบ่อ 
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3) ปัจจัยการผลิต จำพวก อาหาร อาหารเสริม  วิตามิน  ฯลฯ  ต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อนของยา
และสารต้องห้าม 

 

                                                  
 

4) การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ มีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธี  กระชังต้องวางอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด 

 

                                         
 

5) สุขลักษณะฟาร์ม จัดระบบน้ำทิ้งเหมาะสม  ระบบจัดเก็บขยะดีห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วน  กระชัง
ทำความสะอาดสม่ำเสมอ 

6) การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง วางแผนให้ตรงกับความต้องการของตลาด  มีการจัดการที่ดีระหว่างขนส่ง 
 

          
 

7) การเก็บข้อมูล มีบันทึกการให้อาหาร  บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 

                               
 

ในปัจจุบันเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเลี้ยงปลาใน
แบบเดิม ทำให้เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาในการเลี้ยง เช่น การใช้ยาไม่ตรงกับโรค จึงได้มีมาตรฐาน GAP 
ขึ้นมาเป็นมาตรฐานที่จะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนใน
การผลิตและเพ่ิมผลผลิต  
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1) มาตรฐาน GAP ด้านสถานที่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการสถานที่ที่ถูกต้อง เช่น ใกล้แหล่ง
น้ำสะอาด ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษและมีระบบการถ่ายเทน้ำที่ดี     

2) มาตรฐาน GAP ด้านการจัดการทั่วไป เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง เช่น การจัดการ
น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องมคีุณภาพน้ำไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง      

3) มาตรฐาน GAP ด้านการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวปัจจัยการผลิต ผลผลิตต้องปลอด
จากการปนเปื้อนของ ยาและสารต้องห้ามในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามประกาศ ทางราชการ การจัดเก็บปัจจัย
การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ     

4) มาตรฐาน GAP ด้านการจัดการและการดูแล เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการปฏิบัติด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
เมื่อสัตว์น้ำ มีอาการผิดปกติ ไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณาด้านการจัดการ เช่น การเปลี่ยนถ่าย
น้ำตามความเหมาะสม และหรือเพิ่มอากาศก่อนการใช้ยาและสารเคมี เมื่อสัตว์น้ำป่วยหรือมีการระบาดของ
โรคต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และมีวิธีการ จัดการซากและน้ำทิ้งที่เหมาะสม     

 5) มาตรฐาน GAP ด้านสุขลักษณะฟาร์ม เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการระบบน้ำทิ้งที่เหมาะสม 
น้ำทิ้งจากบ้านเรือนต้องแยกจากระบบการเลี้ยง ห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วนห่างจากบ่อเลี้ยง และมีระบบการ
จัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ   
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การแปรรูปปลาดุกเพ่ือเพิ่มมูลค่า 
 

1. ปลาดุกร้า 

           
 
ส่วนผสม 

-  ปลาดุก 10 กิโลกรัม 
-  เกลือเมล็ดใหญ่ 1 กิโลกรัม 
-  น้ำตาลทราย 8 ขีด 
         วิธีทำ 
1. ปลาดุกขูดเมือกตัดหัว ผ่าท้องเอาไส้ออก ล้างสะอาด นำไปผึ่งแดด พอหนังปลาแห้งพักไว้ 
2. ผสมเกลือกับน้ำตาลให้เข้ากัน นำคลุกกับปลาดุกให้ทั่ว ใส่อ่างเคลือบ ปิดฝาหมักไว้ 1 คืน 
3. นำปลาไปตากแดด 3 วัน และหมั่นกลับปลาบ่อย ๆ จนปลาหอม 

 
2. ปลาดุกเส้น 

 

       
 

 ส่วนผสม  
- เนื้อปลาดุกเส้น 3 กิโลกรัม  
- ซีอ๊ิวขาว 13 ช้อนโต๊ะ  
- น้ำตาลทรายขาว 7-8 ขีด  
- พริกไทยป่น 2 ช้อนโต๊ะ  
- งาค่ัวให้หอม 3 ช้อนโต๊ะ 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://bewbestfood.blogspot.com/2015/11/blog-post_11.html&psig=AOvVaw0s8vuLYixg5CyoxQsWkaWy&ust=1586852322736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDp2uD75OgCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.thaismescenter.com/wp-content/uploads/2017/11/38.jpg
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วิธีทำ  
เลือกซื้อปลาดุกคัดเฉพาะขนาดตัวใหญ่ นำมาขูดเอาเมือกที่เกาะอยู่ตามลำตัวของปลาออกให้หมด 

และเอาแต่เฉพาะเนื้อ ระวังอย่าให้มีก้างปลาติดมา ปลาดุก 4 กิโลกรัม จะแล่เนื้อปลาได้ประมาณ 1 กิโลกรัม 
นำเนื้อปลาดุกที่แล้วมาหั่นเป็นเส้นตามแนวเฉียง ขนาดประมาณ 0.5 นิ้ว x 3-4 นิ้ว นำเครื่องปรุง ซีอิ๊วขาว 
น้ำตาลทราย พริกไทยป่น คลุกเคล้าให้เข้ากันกับเนื้อ ปลาดุกท่ีหั่นไว้แล้ว โรยงาขาวคั่ว แล้วหมักท้ิงไว้ 3 ชั่วโมง 
หรือหมักทิ้งไว้ใน ตู้เย็น 1 คืน นำปลาที่หมักออกมาเรียงใส่ตะแกรงผึ่งแดดกลับไปกลับมาประมาณ 1 วัน 
สังเกตพอให้เนื้อปลาแห้งสนิทเป็นอันใช้ได้ แล้วนำไปบรรจุหีบห่อรอการจำหน่าย 
 

3. ปลาดุกแดดเดียว 
 

                                      
 
ส่วนผสม 
- เนื้อปลาดุก 1  กิโลกรัม 

- น้ำปลาอย่างดี  200 กรัม 
 

วิธีทำ 
1.  นำปลามาล้างเมือกออกให้หมด  ตัดหัวเอาไส้ออก  ล้างปลาให้สะอาด ผ่าหลังให้ติดกันที่ส่วนท้อง  

เอากระดูกกลางออก 

     2. นำเนื้อปลามาเคล้ากับน้ำปลา  หมักท้ิงไว้  15  นาที 
     3. นำมาเรียงบนตะแกรง  และตากแดด  1   แดด 
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การตลาด แนวทางและช่องทางการตลาดในปัจจุบัน 
 

ในการวางแผนการตลาดนั้นมีความจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาปลาเพื่อ
นำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  1. สถานการณ์การผลิต  

ประมาณการผลผลิตปลาดุกที่ได้จากการเพาะเลี้ยงปี 2562 มีปริมาณ 113,197 ตัน และมูลค่า 
5,046.3 ล้านบาท ปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับพ้ืนที่เลี้ยง
ปลาดุกท่ัวประเทศมีประมาณ 95,269 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 0.8 (ตารางที่ 1) โดยมีแหล่งเลี้ยงที่สำคัญ 
ได้แก่ นครสวรรค์ สงขลา นครศรีธรรมราช พิจิตร พัทลุง และปทุมธานี เป็นต้น จำนวนฟาร์มเลี้ยงในปี 2562 
ประมาณการเบื้องต้น 98,932 ฟาร์ม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ตารางท่ี 1 ปริมาณผลผลิต มูลค่า พื้นที่ และจานวนฟาร์มปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2552 – 2562* 
 

ป ี ผลผลิต 
(พันตัน) 

% การ
เปล่ียนแปลง 

มูลค่า (ล้าน
บาท) 

% การ
เปล่ียนแปลง 

พื้นที่ (ไร่) % การ
เปล่ียนแปลง 

ฟาร์ม 
(ฟาร์ม) 

% การ
เปล่ียนแปลง 

2552 130.063  -4.7  5,194.93  -0.1  85,217  5.9  75,971  13.5  
2553 140.763  8.2  6,062.41  16.7  90,202  5.9  79,288  4.4  
2554 100.885  -28.3  4,546.90  -25.0  76,524  -15.2  75,977  -4.2  
2555 124.463  23.4  5,809.897  27.8  97,080  26.9  95,765  26.0  
2556 120.328  -3.3  5,865.48  1.0  98,687  1.7  96,995  1.3  
2557 113.832  -5.4  5,621.60  -4.2  97,803  -0.9  99,386  2.5  
2558 114.181  0.3  5,388.39  -4.1  94,271  -3.6  92,929  -6.4  
2559 108.033  -5.3  5,107.80  -5.2  92,349  -2.0  90,879  -2.2  
2560* 110.817  2.5  5,148.56  0.7  93,924  1.7  97,962  7.7  
2561* 112.101  1.1  5,097.2  -0.9  94,459  0.5  98,532  0.5  
2562* 113.197  0.9  5,046.3  -0.9  95,269  0.8  98,932  0.4  

 
2. สถานการณ์ราคา  
2.1 ราคาที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม ปี 2561 ปลาดุกขนาดใหญ่ 

43.94 บาท/กก. ขนาดกลาง 39.09 บาท/กก. และขนาดเล็ก 27.58 บาท/กก. ทุกขนาดปรับตัวลดลง ร้อยละ 
13.0, 15.0 และ 16.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน สืบเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์สัตว์น้ำจืดทุกชนิด
ราคาตกต่ำ มาตั้งแต่ปี 2560 – กลางปีพ.ศ. 2561 ส่งผลให้ปลาดุกได้รับผลกระทบเช่นกัน ประกอบกับ
เกษตรกรรายย่อยหันมาเลี้ยงปลาดุกมากขึ้นทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เกิดอุปทานส่วนเกินของตลาด 
ราคาปลาจึงตกต่ำ ในช่วงปลายปี 2561 สถานการณ์ราคามีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น สืบเนื่องจากมีวันหยุดยาว 
และใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนมีการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
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2.2 ราคาขายส่ง  
ปี 2561 ราคาขายส่งเฉลี่ย ณ ตลาดไท ปลาดุกเลี้ยงขนาดใหญ่เฉลี่ย 36.82 บาท/กก. ปลาดุกเลี้ยง

ขนาดกลางเฉลี่ย 41.16 บาท/กก. และปลาดุกเลี้ยงขนาดเล็กเฉลี่ย 38.23 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับลดลง 
ร้อยละ 4.7 1.2 และ 4.5 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน 

2.3 ราคาขายปลีก  
ราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ปลาดุกขนาดใหญ่ราคาเฉลี่ย 64.70 บาท/กก. 

และขนาดกลางราคาเฉลี่ย 61.79 บาท/กก. โดยทั้งสองขนาดมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 และ 1.1 ตามลำดับ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนสถานการณ์ราคาปลาในช่วงปลายปีมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น อาจเนื่องมาจากมีเทศกาลต่าง ๆ  
และวันหยุดยาว ที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีการบริโภคปลาเพิ่มข้ึน 
 จะเห็นได้ว่า ปริมาณการผลิตปลาดุกเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และ
หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในหลายพ้ืนที่ น้ำมีปริมาณพียงพอสำหรับเลี้ยงปลา อีกทั้งคาดว่า
ฟาร์มปลาจะเพาะพันธุ์ลูกปลาได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรอาจเพ่ิมรอบการเลี้ยง
และเพ่ิมอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ปลา ส่งผลให้ผลผลิตปลาดุกเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณาด้านราคาและมูลค่าผลผลิต
พบว่ากลับลดลงทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เกิดอุปทานส่วนเกินของตลาด ราคาปลาจึงตกต่ำ  
ประกอบกับเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อน้อยลง 
 

แนวทางและช่องทางการตลาดในปัจจุบัน 
การเลี้ยงปลาดุกโดยทั่วไปแล้วประมาณ 4 เดือน ก็ถึงเวลาจับปลาขาย ปลาตามท้องตลาดจะเรียกชื่อ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด ส่วนมากจะนิยมเรียกตามขนาดอยู่ 3 ประเภท คือ  
ปลาขนาด 3-5 ตัวต่อกิโลกรัมจะเรียกกันว่าปลาย่าง (เป็นขนาดปลาที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด)  
ปลาขนาด 2 ตัวต่อกิโลกรัม จะเรียกว่าปลาโบ้ แต่ไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไร เพราะมีขนาดใหญ่เกินความ

ต้องการ  
ขนาด 0.5 กิโลกรัมข้ึนไปจะเรียกปลาหั่น  
จะเห็นได้ว่าขนาดปลาจะเป็นตัวกำหนดตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งราคาปลาไม่มีผู้ใดกำหนด

จะเป็นไปตามกลไกตลาด ขึ้นอยู่กับมีผลผลิตในตลาดมากหรือน้อย ถ้าปลาในตลาดมีมากราคาก็จะต่ำ  
แต่ถ้าปลาในตลาดมีน้อยราคาก็จะสูง ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดผู้เลี้ยงปลาจึงควรผลิตปลาให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และควรหาแนวทางหรือช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น 

1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูป 
การแปรรูปเป็นการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  ซึ่งยังคงมีคุณลักษณะและคุณภาพที่ผู้บริโภค

ต้องการ  ทั้งนีเ้นื่องจากเนื้อปลาดุกเน่าเสียง่ายกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน  ฉะนั้นจึงควรเก็บรักษาให้สดทันทีที่
จับขึ้นมาได้เพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีจนกว่าจะนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป  ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำที่ได้จะมีคุณภาพดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสดของปลาที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ การแปร
รูปจะทำให้สามารถเก็บรักษาได้นาน ขนส่งได้ง่าย และเพ่ิมมูลค่า นอกจากนี้การมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ 
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เช่น ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกร้า ปลาดุกเส้น ปลาดุกสวรรค์ ฯลฯ จะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากขึ้น 
หรือมีกลุ่มลูกค้ามายิ่งข้ึนนั่นเอง 

 

2. การตลาดออนไลน์   

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วิธีต่าง ๆ ในการ
โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสนิค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิด
ความสนใจจนกระทั่งเข้ามาใชบ้ริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด 

•  การทำการตลาดออนไลน์ทำใหเ้ราสามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ  

• เป็นช่องทางให้ผูบ้ริโภคติดต่อสือ่สารกับเราได้ตลอดเวลา 

• ช่วยใหส้ามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างไกล 

โดยการตลาดออนไลน์สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

2.1 เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) คือ การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพ่ือเข้าถึงลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง 
2.2 การตลาดโดยเครื่องมือค้นหาในอินเตอร์เน็ต (Search Engine Marketing) คือ การตลาดบน 

Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูก
ค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น SEO 
(การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google) 

2.3 อีเมล มารเ์ก็ตติ้ง (Email Marketing) คือ การตลาดที่ทำผ่านอีเมล เพ่ือส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง 
ๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่น 
ๆ อีกทั้งยังเป็นการทำการตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2.4 เว็บบอร์ด (Web board) หรือ กระดานข่าวซึ่งใช้เป็นที่ถาม-ตอบกันระหว่างผู้ที่สนใจในเรื่องๆ
เดียวกัน โดยเราสามารถทราบความต้องการของลูกค้าได้ ผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

2.5 โซเชียล มารเ์ก็ตติ้ง (Social Marketing) คือ การตลาดที่ทำผ่าน Social Network ตา่ง ๆ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กำลังได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอ่ืน 
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 2.6 แอพพลิเคชั่นติดต่อสื่อสาร เช่น การใช้แอพพลิชั่น ไลน์ Line สร้างกลุ่มซื้อขายปลาดุก สามารถ
ติดต่อพูดคุย ส่งข้อความ ได้โดยตรง 

                       
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลก
ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย (https://nipa.co.th/) 

 
 

 
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nipa.co.th/
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ขอให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาดุก 
“คนสำราญ งานสำเรจ็” 
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