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โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในประเทศไทยมีพันธุ์ปลาดุกอยู่ ๕ ชนดิ แต่ที่เป็นที่
รู้จักทั่วไป คือ ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ส่วนปลาดุก อุยเทศ นั้น
จะเป็นชนิดพันธุ์หนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยชนิดพันธุ์นี้ได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง
ปลาดุกอุยเพศเมียกับปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) เพศผู้ ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ผลที่ได้คือ สามารถ
เพาะขยายพันธุ์ได้ดี ลูกที่ได้มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีความทนโรคสูง มีรูปร่าง ลักษณะใกล้เคียงกับปลาดุกอุย 
จึงทำให้เกษตรกรนําวิธีการผสมข้ามพันธุ์ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ลูกพันธุ์ที่เกิดจากคู่ผสมนี้กรมประมงให้ชื่อว่า 
ปลาดุกอุยเทศ หรือ บิ๊กอุย หรือ อุยบ่อ ชาวบ้านเรียกกันว่า ปลาดุกบิ๊กอุย 

 จากการศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
เมื่อปี ๒๕๕๘ เคยรายงานไว้ว่า ปลาดุกเป็นชนิดสัตว์น้ำที่มีการเพาะเลี้ยงในเกือบทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ยกเว้น 
สปป.ลาว และบรูไน โดยประเทศอินโดนีเซียมีผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยงมากที่สุด (๓๓๗.๕๗๗ พันตัน) 
รองลงมาคือ ประเทศไทย (๔๕.๓๗๕ พันตัน) มาเลเซีย (๔๖.๗๗๘ พันตัน) เวียดนาม (๒๐.๐๐ พันตัน) สหภาพพม่า 
(๗,๕๔๒ พันตัน) ฟิลิปปินส์ (๓.๑๒๙ พันตัน) กัมพูชา (๑.๔๕๐ พันตัน) และสิงคโปร์ (๒๒ ตัน) และเม่ือพิจารณาถึง
มูลค่าของผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง อินโดนีเซียมีมูลค่าต่อหน่วยต่ำที่สุด (๑.๓๑ เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม) 
ถัดมาคือมาเลเซียซึ่งมีมูลค่าต่อหน่วยสูงขึ้นมาเป็น ๑.๓๓ เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม แต่จะต่ำกว่าประเทศไทยที่มี
มูลค่าต่อหน่วยของปลาดุกเป็น ๑.๔๖ เหรียญสหรฐัต่อกิโลกรัม ซึ่งจากสาเหตุนี้เองจึงมีปลาดุกจากมาเลเซียส่งเข้า
มาขายที่ตลาดปลาดุกในประเทศไทยด้วยราคาที่ถูกกว่า เวียดนามมีมูลค่าต่อหน่วยสูงกว่ามาเลเซีย (๑.๕๐ เหรียญ
สหรัฐต่อกิโลกรัม) แต่ใกล้เคียงกับมูลค่าผลผลิตจากกัมพูชา สหภาพพม่ามีมูลค่าผลผลิตปลาดุกต่อหน่วย ๑.๔๐ 
เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ฟิลิปปินส์ ๒.๑๑ เหรียญสหรฐัตอ่กิโลกรัม และ สิงคโปร์ ๒.๔๓ เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม 
ประเทศไทยอาจมีช่องทางส่งออกปลาดุกไปประเทศทั้งสามนี้ซึ่งยังมีผลผลิตน้อยและคาดว่าต้นทุนการผลิตสูงกว่าไทย 

 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลาดุกในประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับสองรองจากผลผลิตปลานิล 
โดยคิดเป็นร้อยละ ๒๗ (โดยประมาณ) ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย พ้ืนที่การเพาะเลี้ยง 
จำนวนผู้เลี้ยง และผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สถานการณ์ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงปลาดุก ๙๖,๖๗๕,๗๒ ไร ่และมี
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก ๔๐,๓๘๔ ราย (ข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑) รูปแบบการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ต่อมาได้ดัดแปลงใช้ แผ่นพลาสติกปูพ้ืน
ก้นบ่อ และมีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
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 ปัญหาสำคัญในการเพาะเลี้ยงปลาดุกท่ีพบโดยทั่วไป ได้แก่ พันธุ์ปลาไม่แข็งแรง โตช้า และหาซื้อพันธุ์
ปลาได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลาดุกมีราคาสูง ส่วนเหลื่อมที่เกษตรกร ได้รับลดลง 
บางช่วงประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย พบปลาเป็นโรค อัตรารอดจึงต่ำโดยเฉพาะในช่วงที่มีปลาดุกออกสู่ตลาดมากแต่
ราคาขายที่เกษตรกรได้รับต่ำ 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตปลาดุกในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสตูลซึ่งมีเกษตรกรที่เลี้ยง
ปลาดุกเพ่ือการค้าและมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกท่ีมีความโดดเด่นและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น กรมประมง
จึงจัดให้มีโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
แบบบูรณาการของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อันประกอบด้วยหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิต และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของประเทศในการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร ซึ่งสอดรับกับความต้องการและศักยภาพ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลจึงจัดทำโครงการฝึกอบรม
เกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ ในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล” เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพด้าน
การผลิตปลาดุกให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ ส่งเสริมผลักดันการเพาะเลี้ยงปลาดุกเพ่ือการแปรรูปในจังหวัดสตูล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาดุกที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกร
เข้าถึงองค์ความรู้สำคัญในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นําเพ่ือเป็นต้นแบบในการประกอบ
อาชีพให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 

 ๒.๒ เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน 30 ราย  

๔. ระยะเวลาการอบรม 
 จำนวน 1 รุ่น  ใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

๕. สถานที่ฝึกอบรม 
จัดอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง 

อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
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๖. วิทยากร 
 วิทยากรจากภาครัฐ  นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  
                 วิทยากรภาคเอกชน นางประภา  ยืนยง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ แม่บ้านผัง 8 หมู่ 4 
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

๗. รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาดุกในจังหวัดสตูล 

 7.1 การเลี้ยงปลาดุกและเทคนิคการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงปลาดุก 
 7.2 การป้องกันและรักษาโรคปลาดุก 
 7.3 อาหารและการผลิตอาหารปลาดุกเพ่ือลดต้นทุน 
 7.4 การจัดการผลผลิตและการแปรรูปปลาดุก สาธิต/ปฏิบัติการแปรรูปปลาดุก (ปลาดุกร้า, ปลาดุก
แดดเดียว) 
 7.5 การตลาด แนวทางและช่องทางการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 

๘. รูปแบบการฝึกอบรม 
 ประกอบด้วย การบรรยาย  การสาธิต การฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งกลุม่ปฏิบัติ 5 กลุ่ม 

9.  งบประมาณ   
 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณประจำปี ๒๕๖4 

แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ผลผลิต/โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ  กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ค่าใช้จ่ายในระหว่างการจัดฝึกอบรมที่ผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบ  มีดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวัน ในระหว่างการอบรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการอบรม    
- ค่าสมนาคุณวิทยากร   
- ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัววิทยากร 
- ค่าเดินทางของเกษตรกร 
- ค่าจัดทำเอกสารและป้ายประกอบการอบรม    
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและงานอำนวยการ 
- ค่าวัสดุในการสาธิตการแปรรูปปลาดุกและทำอาหารสัตว์น้ำ 
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสารสำหรับเกษตรกร 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
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10. ผลผลิต (output) 

 เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการวางแผนการตลาด ปีละไม่น้อยกว่า 
๓๐ รายต่อปี  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

 เชิงปริมาณ 

1) เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีผลผลติสัตว์น้ำเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 100 กิโลกรัมต่อไร่ 

2) เกษตรกรในโครงการ ฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 
3) ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่เข้ารว่มโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 เชิงคุณภาพ 

 ยกระดับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต นํามาซึ่งความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร  

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
12.1 นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธำรง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 
1๒.2 นายณัฐชพงศ์ เพชรฤทธิ์     ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
12.3 นางสาวกมลวรรณ ขินล่อง ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
12.4 นางสาวณงนุช  สังสัน   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง 
12.5 นางสาวปราณี  หลีนุ่ม  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
12.6 นางพิธยา  โต๊ะสมัน  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
12.7 นายสมพล  สุโสะ  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
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กำหนดการฝึกอบรม 
 ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล   
ตารางเวลาการฝึกอบรม 

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร หมายเหตุ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   
 
09.00 – 09.15 น. 

 
พิธีเปิดการฝึกอบรม 

นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธำรง 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 

 

09.15 – 09.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
09.30 – 11.15 น. 

-การเลี้ยงปลาดุก และเทคนิคการเพิ่ม
ศักยภาพการเลี้ยงปลาดุก 
-การป้องกันและรักษาโรคปลาดุก 
อาหารและการผลติอาหารปลาดุกเพื่อ
ลดต้นทุน 

 
นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธ์ิ  
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 

 

11.15 – 12.00 น. การตลาดปลาดุก แนวทางและช่องทาง
การตลาดออนไลนใ์นปัจจุบัน 

1. นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธ์ิ  
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
2. นางสาวปราณี  หลีนุ่ม 
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

12.00 – 13.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การจัดการผลผลิตและแปรรูปปลาดุก 

สาธิต/ปฏบิัติการแปรรูปปลาดุก (ปลา
ดุกร้า, ปลาดุกแดดเดยีว) 

นางประภา  ยืนยง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ 
แม่บ้านผัง 8 

 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. อาหารและการผลติอาหารปลาดุกเพื่อ

ลดต้นทุน บรรยาย/สาธิต/ปฏิบัตกิาร
ผลิตอาหารปลาดุก 

1. นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธ์ิ  
ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ 
2. นางสาวกมลวรรณ ขินล่อง  
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 
3. นางสาวณงนุช  สังสัน 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีประมง 
4. นางสาวปราณี  หลีนุ่ม 
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

16.00 – 16.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม และพิธีปิดการ
อบรม 

นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธำรง 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 

 

หมายเหตุ : กำหนดการและตารางเวลาการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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การเลี้ยงปลาดุก 
 

สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชัง แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดิน ซึ่งขนาดบ่อดินที่
เหมาะสมควรมีขนาดไม่เกิน 1 ไร่ 

 

การเลือกสถานที ่
การเลือกสถานที่นับเป็นสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบและตัดสินใจให้ถูกต้อง หากเลือกสถานที่ไม่

เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 
 ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกสถานที่สร้างบ่อเลี้ยงปลามีดังนี้ 

1.  สถานที่ ต้องไม่เป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนเกินไป สามารถจัดระบบ ระบายน้ำเข้า–ออกได้ดี 
2.  สภาพดิน ความเป็นกรดเป็นด่างไม่ควรต่ำกว่า 6 ดินควรเป็นดินเหนียวสามารถทำเป็นคันบ่อเก็บกักน้ำ

ได้ดี การรั่วซึมและการทรุดตัวมีน้อยคันบ่อไม่พังทลายง่าย การดูแลรักษาคันบ่อทำได้ง่าย ต้นทุนการก่อสร้างจะต่ำ
กว่าดินชนิดอื่นประกอบกับพ้ืนบ่อเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์หน้าดินอันเป็นอาหารธรรมชาติชั้นดีอีกด้วย 

3.  สภาพน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 6.5–8.5 น้ำต้องสะอาดปราศจากสารพิษ
ของโลหะหนักหรือยาฆ่าแมลงหรือของเสียจากโรงงาน ปริมาณน้ำมีมากพอที่จะใช้เปลี่ยนถ่ายได้ตลอดเวลา 

4.  สิ่งสาธารณูปโภค ทางคมนาคมที่สะดวก จะทำให้การขนส่งลูกปลา อาหารและการจับปลาขายส่ง
ตลาดทำได้สะดวก ไฟฟ้าถ้ามีจะทำให้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ง่ายขึ้น 

5.  สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านที่ดี 
 

การออกแบบบ่อเลี้ยงปลาดุก 
 1. สำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดและวางตำแหน่งของบ่อ พื้นกันบ่อ ประตูระบายน้ำเข้า ประตูระบายน้ำออก 
ตลอดจนคลองส่งน้ำและจำนวนบ่อท้ังนี้เพ่ือประกอบการวางแผนการจัดฟาร์มต่อไป 

2. กำหนดรูปแบบ บ่อเลี้ยงควรเป็นบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า และควรวางแบบบ่อให้ด้านยาวหันไปตามทิศทางลม 
บ่อที่เหมาะสมควรมีขนาด 1–2 งาน แต่ไม่เกิน 1 ไร่ ถ้าขนาดบ่อเลี้ยงใหญ่มากกว่านี้จะทำให้การจัดการ
และการให้อาหารลูกปลาทำได้ลำบาก อัตรารอดจะต่ำ ตอนจับปลาใหญ่ขายจะเสียเวลาจับหลายวัน 
3. ระบบน้ำ ทางน้ำเข้าและทางน้ำออกต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาดขนาดของประตูน้ำเข้าและออกต้อง
ใหญ่ พอที่จะเติมน้ำหรือถ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นบ่อต้องอยู่สูงจากระดับน้ำสูงสุดของแหล่งน้ำ
พื้นบ่อต้องมีส่วนลาดเอียงไปทางประตูน้ำออก ทั้งนี้เพื่อสามารถขจัดของเสียได้มาขึ้นและง่ายต่อการตาก
บ่อให้แห้ง 
6. คันบ่อ ควรอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิมอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และคำนึงถึงความแข็งแรง ต้องสูง

พอที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ สามารถเก็บกักน้ำได้สูง 1.5 เมตร 
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7. ควรมีไม้วัดระดับน้ำในบ่อ เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณปริมาตรน้ำเวลาจะใช้สารเคมีในบ่อ 
8. ควรมีสะพานให้อาหารกลางบ่อ กรณีท่ีบ่อมีขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยในการหว่านอาหารให้ดีขึ้น 
 

การเตรียมบ่อ  
มีวิธีการเตรียมดังนี้ 
1. บ่อใหม่ ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตรา 60 – 100 กิโลกรัม /ไร่ โรยให้ทั่วพื้นบ่อและขอบบ่อ 

และใส่ปุ๋ยคอกในอัตราประมาณ 200 กิโลกรัม/ไร่ โดยโรยให้ทั่วบ่อ จากนั้นเติมน้ำให้ได้ระดับประมาณ 40 - 50 
เซนติเมตร ทิ้งไว้ 3 - 5 วัน จนน้ำเริ่มเป็นสีเขียว ระวังอย่าให้เกิดแมลง หรือมีศัตรูปลาเกิดขึ้น หากภายใน 3 - 5 
วันน้ำไม่เป็นสีเขียว ให้เติมปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 ในอัตรา 5 - 10 กิโลกรัม/ไร่ โดยละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ 
 2. บ่อเก่า ทำความสะอาดบ่อ ลอกเลนออกให้มากที่สุดและปรับแต่พ้ืนคันบ่อให้อยู่ในสภาพใช้งาน แล้วใส่
ปูนขาวในอัตรา 60 - 100 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด เป็นด่างของดิน ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ 
(ฆ่าเชื่อโรค) รวมทั้งศัตรูปลาในบ่อและขอบบ่อ จากนั้นตากบ่อให้แห้ง (ประมาณ 7 - 15 วัน) เพื่อเพิ่มอาหาร
ธรรมชาติให้ลูกปลา หรือเป็นการทำสีน้ำนั้นเอง แล้วเติมน้ำ 40 - 50 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 3 - 5 วัน จนเป็นสีเขียว 
แล้วจึงปล่อยปลา (ก่อนปล่อยปลาควรตรวจวัดความเป็นกรดเป็น ด่างของน้ำ หรือ พีเอช อีกครั้ง ถ้า พีเอช ไม่ถึง 
7.5 – 8.5 ควรนำปูนขาวละลายน้ำสาดให้ทั่วเพื่อปรับพีเอชให้ได้ประมาณ 7.5–8.5) 

หลังจากเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้ว ก่อนปล่อยลูกปลาควรตรวจดูในบ่ออีกครั้งถ้ามีแมลง เช่น  มวนกรรเชียง 
หรือตัวอ่อนแมลงปอ ควรกำจัดโดยใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันดีเซล 3 ลิตร ต่อ บ่อ 1 ไร่ สาดบริเวณต้นลมในช่วงที่มี
แดดจัดเพ่ือฆ่าแมลง 

หากเป็นบ่อที่มีน้ำขังไม่สามารถตากไว้ให้แห้งได้ ควรฆ่าปลาที่เป็นศัตรูลูกปลาด้วยกากชา 10 - 15 
กิโลกรัม/ไร่ ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร แล้วทิ้งไว้ 2 - 3 วัน เพ่ือให้หรือกากชาสลายตัวก่อน และควรกั้นอวนมุ้งเขียว
รอบ ๆ บ่อ เพ่ือป้องกันศัตรูปลา เช่น กบ เขียด 

 

การเตรียมพันธุ์ปลา  
พันธุ์ปลานับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงอย่างมาก หากพันธุ์ปลาที่อ่อนแอจะทำให้มีอัตรารอดต่ำเกิด

โรคได้ง่าย เจริญเติบโตช้า ซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงประสบภาวะขาดทุนได้ แต่ถ้าได้พันธุ์ปลาที่แข็งแรงจะมีอัตรารอดสูง  
มีความทนทานต่อโรคเกษตรกรผู้เลี้ยงก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนัก 
 

การเลือกซ้ือลูกปลา  
ควรพิจารณา ปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกซ้ือ ดังนี้ 
1. แหล่งพันธุ์หรือบ่อเพาะฟัก ควรดูจาก 

1.1  มีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ในเรื่องคุณภาพและจำนวนลูกปลา 
1.2  มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่ดีมีคุณภาพโตไว ต้านทานโรคได้ดี 
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1.3  มีความชำนาญในการขนส่งลูกปลาที่ให้ลูกปลาบอบช้ำและเครียดน้อยสุด เพ่ือให้อัตรารอดสูงขึ้น 
1.4  เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเพาะฟักควรมีการรักษาความสะอาดไม่ใช้ปะปนกัน 

และมีการฆ่าเชื้อโรคเสมอ 
2. ลักษณะภายนอกของลูกปลาต้องปกติสมบูรณ์ ซึ่งจะสังเกตจาก 

2.1 การว่ายน้ำ ต้องปราดเปรียว ไม่ว่ายควงสว่าน หรือลอยตัวตั้งฉากพ้ืนบ่อ 
2.2 ลำตัวสมบูรณ์ หนวด หาง ครีบ ไม่กร่อน ไม่มีบาดแผล ไม่มีจุด หรือปุยมีขาวเกาะ 
2.3 ขนาดของลูกปลาต้องเสมอกัน 
 

การขนส่งลูกปลา  
เมื่อเราเลือกลูกปลาจากแหล่งพันธุ์ที่น่าเชื่อถือได้แล้ว จะขนส่งลูกปลามายังบ่อเลี้ยง ลูกปลาที่นำมาปล่อย

ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหุนหรือปลานิ้ว ก่อนปล่อยลูกปลาควรมีการตรวจสอบให้รู้จำนวนจริงที่เราปล่อยลงไป การ
ลำเลียงลูกปลาจะบรรจุลงในถุง ขนาด 20 X 30 นิ้วใส่ปลา ดังนี้ 

ปลาหุน (ความยาว 1.2 - 2.0 ซม.) บรรจุ 2,000 ตัว /ถุง  
ปลานิ้ว (ความยาว 2.5 ซม. ขึ้นไป ) บรรจุ 500-1,000 ตัว/ถุง 
 

เพื่อลดอัตราการสูญเสียของลูกปลา และให้ลูกปลาบอบซ้ำน้อยท่ีสุด การขนส่งลูกปลาควรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ควรงดอาหารลูกปลาก่อนการขนส่ง (4 - 6 ชั่วโมง) 
2. น้ำที่ใช้ในการขนส่งควรใส่เกลือแกง 0.1 % (เกลือ 100 กรัม/น้ำ 100 ลิตร) เพื่อช่วยลดความเครียด 

ของลูกปลาขณะขนส่ง 
3. ควรขนส่งลูกปลาในช่วงที่อากาศเย็นในตอนเย็นหรือกลางคืนและควรมีการจัดการกับพาหนะที่ขนส่ง

ลูกปลาให้มีความร้อนต่อลูกปลาน้อยที่สุดโดยใช้แกลบหรือกระสอบป่านรดน้ำให้ชุ่ม ปูพื้นรถก่อน 
4. ระยะเวลาในการขนส่งไม่ควรเกิน 8 - 10 ชั่วโมงและควรหยุดพักเพ่ือฉีดน้ำรดถุงลูกปลาทุก 2 ชั่วโมง 
 

การปล่อยลูกปลาลงบ่อเลี้ยง  
เมื่อขนส่งลูกปลามาถึงบ่อเตรียมไว้แล้วไม่ควรปล่อยลูกปลาในทันทีควรนำถุงลูกปลาแช่ไว้ในบ่อป้องกันลูก

ปลาช็อก จากนั้นเปิดปากถุงค่อย ๆ วักน้ำในบ่อใส่ถุงให้ปลาค่อย ๆ ปรับตัวเข้ากับคุณสมบัติของน้ำในบ่อทิ้งไว้
ประมาณ 10 นาที จากนั้นคว่ำถุงปล่อยลูกปลาออกไป 

ก่อนปล่อยลูกปลา ควรมีการทำร่มเงาไว้ในบ่อให้ลูกปลาได้ใช้เป็นที่อาศัยบ้างเนื่องจากเราปล่อยลูกปลาที่
ระดับน้ำ 40 – 50 เซนติเมตร อาจมีอุณหภูมิสูงเมื่อแดดจัด 

 

อัตราการปล่อย  
จะข้ึนอยู่กับขนาดของลูกปลา และปริมาณของน้ำที่ใช้ ลูกปลาที่ปล่อย ควรใช้อัตราดังนี้ 
ปลาหุน (ความยาว 1.0 - 2.0 ซม.) ปล่อย 120,000 – 150,000 ตัวไร่ 
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ปลานิ้ว (ความยาว 2.5 ซม.) ปล่อย 80,000 - 100,000 ตัวไร่ 
สำหรับเกษตรกรรายใหม่ ควรปล่อยปลาไม่แน่นเกินไปในอัตรา 30 – 50 ตัว ต่อ ตารางเมตร ลูกปลาควร

มีขนาดปลานิ้ว ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าปลาหุนแต่จะมีความแข็งแรง และดูแลง่ายกว่าทำให้อัตรารอดสูงขึ้น  
ก่อนจะปล่อยปลาทุกครั้งควรมีการสุ่มนับจำนวนปลาเพื่อตรวจสอบให้รู้จำนวนจริง ๆ ที่เราปล่อยลงไป

และป้องกันการคดโกงจากผู้ขายลูกปลาบางรายด้วย 
 

อาหารและการให้อาหาร  
ต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 60-80 % เป็นค่าอาหารเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้

ความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งต้องพิจารณาจากความต้องการโปรตีน โดยลูกปลาดุกขนาด 2-4 เซนติเมตร ต้องการ
โปรตีนในอาหาร 35-40 % ปลาดุกขนาด 5-6 เซนติเมตร ขึ้นไปต้องการอาหารที่มีโปรตีน 25-30 % ปลาพ่อ
แม่พันธุ์ต้องการโปรตีนในอาหาร 28-32 % 

 

1.  ประเภทอาหาร 
   1.1  อาหารสด ได้แก่ ไส้ไก่ ปลาสด เป็นต้น  
   1.2  อาหารสำเร็จรูปลอยน้ำ  
 

• การเลือกใช้อาหารปลา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงโดยละเอียดพบว่าหากเกษตรกรใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในการ

เลี้ยงปลา จะมีต้นทุนในการเลี้ยงปลาถึงร้อยละ 80 ฉะนั้นในการเลือกใช้ควรพิจารณาเรื่องคุณภาพของอาหารเป็น
อันดับแรก 

ค ุณภาพของอาหารปลาตามปกต ิ  สามารถว ัดได ้จากอ ัตราการเปล ี ่ ยนอาหา รเป ็นเนื้ อ                    
(Food Conversion rate หรือเรียกย่อ ๆ ว่า FCR ของอาหารตัวนั้น ๆ เกษตรกรส่วนใหญ่มักสนใจเพียงราคา
อาหารและชอบที่จะเลือกซื้ออาหารปลาที่มีราคาถูกกว่าเสมอ แต่วิธีที่ถูกต้องในการเลือกใช้อาหารปลานั้น ควร
ขึ้นอยู่กับราคาอาหารต่อน้ำหนักปลา (กิโลกรัม) ที่จับได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงปลาจึงไม่ควรมองเพียงราคาของอาหาร
เท่านั้นควรจะมองไปถึงคุณภาพของอาหารโดยวัดจาก FCR และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.1 FCR  =   น้ำหนักอาหารที่ใช้ (ก.ก.)  
      น้ำหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน (ก.ก.)  

2.2 ลักษณะภายนอกของอาหารที่ดีควรมีลักษณะ คือ สีสันดี กลิ่นดี ไม่เหม็นหืน ขนาดเม็ดสม่ำเสมอ 
ไม่เป็นฝุ่น การลอยตัวของอาหารในน้ำ ที่ถูกคือ = ไม่ข้ึนรา และอาหารไม่เปียกชื้น ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ข้ึนรา 

 
ข้อดี และข้อเสีย ระหว่างการเลือกใช้อาหารสด และอาหารสำเร็จรูปในการเลี ้ยงปลาดุกอุยนั้น 

เปรียบเทียบไว้ในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการใช้อาหารสดกับอาหารสำเร็จรูป 
 

ประเภทอาหารสด ประเภทอาหารสำเร็จรูป 
1. ต้นทุนสูง อาหารสดมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 

75 % 
2. หาซื้อได้ยาก ไม่สะดวก 
3. คุณภาพอาหารไม่สม่ำเสมอและไม่แน่นอน

การคัดเลือกอาหารสดให้สดอยู ่เสมอทำได้
ยาก 

4. ทำให้น้ำเสียง่าย อาหารเน่าสลายเร็ว จัดการ
เรื่องคุณภาพน้ำยากกว่า 

5. มีอุปสรรคในการเก็บรักษาอาหารเน่าเสียเร็ว 
6. มีการสูญเสีย เนื่องจากเป็นอาหารจมน้ำทำให้

คาดคะเนการก ินอาหารของปลาได ้ยาก
อาหารตกค้างได้ง่าย 

7. ทำให้เกิดโรคระบาดในบ่อปลาอาจมีเชื้อโรค
ปนมากับอาหาร 

8. ทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษมีกลิ่นเหม็น 
9. การควบคุมต้นทุนการผลิตและคาดคะเน

ผลผล ิตการจ ัดส ่งตลาดทำได ้ลำบากไม่
แน่นอน อัตรารอดต่ำ ระยะเวลาเลี้ยงนาน 

1. ต้นทุนต่ำ ให้อาหารน้อยและได้น้ำหนักปลา
มาก 

2. หาซื้อได้สะดวกรวดเร็ว 
3. มีคุณภาพอาหารครบถ้วนตามที่ปลาต้องการ 

มีการวิจัยและมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี 
4. ไม่มีปัญหาน้ำเสีย จัดการเรื่องคุณภาพน้ำได้

ง่ายกว่า 
 

5. สะดวกต่อการเก็บรักษาอาหารไม่เน่าเสียเร็ว 
6. ไม่มีการสูญเสีย เนื่องจากเป็นอาหารลอยน้ำ

สามารถสังเกตและคาดคะเนการกินอาหาร
ของปลาได้ง่ายกว่า 

7. ปลอดภัยจากปัญหาการระบาดของโรคอัน
เนื่องมาจากอาหาร 

8. ไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสีย 
9. สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคาดคะเน

ผลผลิตการจัดส่งตลาดได้แน่นอนข้ึน 

  
ประเภทของอาหารสำเร็จรูปและส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร 
1. อาหารสำหรับลูกปลาวัยอ่อน ใช้สำหรับลูกปลาขนาด 1 ซม. – 4 ซม. 
2. อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ ใช้สำหรับปลาขนาด 3 ซม. – 1 เดือน 
3. อาหารปลาดุกเล็ก ใช้สำหรับปลาอายุ 1 - 3 เดือน 
4. อาหารปลาดุกใหญ่ ใช้สำหรับปลาอายุ 3 เดือน – ส่งตลาด 

 

วิธีการให้อาหารปลาดุก 
1.  เมื่อลงลูกปลาเรียบร้อยแล้ว วันนั้นยังไม่ต้องให้อาหารแต่จะเริ่มให้ในวันถัดไป ถ้าเป็นไปได้ควรเติมไร

แดงในบ่อด้วย อาหารที่ให้ในช่วงแรกจะใช้อาหารลูกปลาวัยอ่อน พรมน้ำ แล้วนวดจนเหนียวปั้นเป็นก้อนได้ ใช้
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เสียบไม้ปักไว้รอบบ่อ หรือใส่กระบะไม้แช่ในน้ำโดยปริมาณที่ ให้จะต้องให้ปลากินหมดภายในเวลา 30- 60 นาที 
โดยให้กินอาหารนี้ประมาณ 1 สัปดาห์ 

2. หลังจากนั้นอาจใช้อาหารปลาดุกเล็กพิเศษแช่น้ำให้นิ่มแล้วปั้นรวมกับอาหารลูกปลาวัยอ่อนให้ปลากิน 
3. เมือ่ปลามีขนาดโตพอจะกินอาหารเม็ดได้ ก็จะเริ่มให้อาหารปลาดุกเล็กพิเศษอย่างเดียว หว่านให้กิน

กระจายทั่วบ่อปริมาณท่ีให้กะให้ปลากินหมดใน 30 นาที ให้กินอาหารนั้นจนกระทั่งปลามีอายุประมาณ 1 เดือน  
4. ให้อาหารปลาดุกเล็กโดยปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละมื้อควรให้ปลากินหมดภายใน 30 นาที ช่วงนี้จะ

เริ่มฝึกให้ปลากินอาหารเป็นที่ โดยมีหลักไม้ปักไว้ตรงจุดที่จะให้อาหารเป็นประจำและเคาะหลักไม้ทุกครั้งเมื่อมีการ
ให้อาหารปลา อาจใช้กรอบไม้ไผ่สี่เหลี่ยมยึดให้ลอยไว้ในบ่อ และโยนอาหารลงในกรอบไม้เพ่ือสะดวกในการเก็บ
อาหารที่เหลือได้ การให้อาหารในระยะนี้จะให้ 2 มื้อต่อวัน เลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกเล็กจนปลามีอายุ 2 เดือน 

5. ให้อาหารปลาดุกใหญ่ในปริมาณท่ีแต่ละมื้อต้องให้ปลากินหมดภายใน 30 นาทีโดยให้ 2 มื้อต่อวัน 
6. กรณีท่ีปลาป่วยหรือกินอาหารลดลงให้ลดปริมาณอาหารลงครึ่งหนึ่งของปกติ แล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

6.1 ถ้าเกิดจากสภาพน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงของอากาศให้ปรับสภาพน้ำโดยทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 
หรือใส่เกลือ และปูนขาว 

6.2 ถ้าพบปลาเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียให้ผสมยาปฏิชีวนะ 3 - 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และ
ให้กินติดต่อกัน 7 วัน 

6.3 ถ้าเกิดจากพยาธิภายนอก ให้รักษาตามลักษณะของพยาธินั้น ๆ  
 

คุณสมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยงและการจัดการ 
1. หลักจากปล่อยลูกปลาแล้ว 1 อาทิตย์ ให้เพ่ิมระดับน้ำขึ้นครั้งละ 10 ซม.จนได้ระดับ 120 - 150 ซม. 
2. อายุ 1 เดือน สภาพน้ำในบ่อเริ่มเสื่อมโทรมลงให้ทำการถ่ายน้ำประมาณ 25% ทุก ๆ อาทิตย์ ทั้งนี้ ต้อง

หมั่นสังเกตสีน้ำประกอบกันไปด้วย ถ้าสีน้ำเขียวเข้มขึ้น ขุ่นมีขี้แดดมาก น้ำดำ มีกลิ่นเหม็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำให้สี
จางลง การเปลี่ยนถ่ายในบ่อปลาต้องสังเกตคุณภาพน้ำก่อนเปลี่ยน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้มียาฆ่าแมลง หรือสารเคมี
ปนลงในบ่อจะทำให้เกิดอันตรายต่อปลาในบ่ออาจถึงตายได้ 

3. ถ้าฝนตกหรืออากาศเปลี่ยนแปลงมาก เช่น อากาศเย็น ลม แรงครึ้มฟ้าครึ้มฝน ให้ลดอาหารลงครึ่งหนึ่ง
แล้วหว่านปูนขาวตามขอบบ่อหรือละลายน้ำสาดในบ่อปลาใช้อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 

4. แหล่งน้ำที่ใช้อาจได้จากแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง น้ำฝน ระบบน้ำชลประทาน รวมทั้งน้ำ
บาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ ที่ไม่เค็มและกร่อยจนเกินไปและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
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คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
 

การจัดการคุณสมบัติของน้ำต้องพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำปัจจัย
หนึ่ง 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 

เครื่องมือที่ใช้ การวัดความขุ่นของน้ำ คือ เซคซิดิสก์ (Secchi disc)ทำด้วยแผ่นไม้กลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
20 ซม. ทาสีขาวสลับดำ จุดศูนย์กลางมีแกนผูกเชือก วิธีวัดให้หย่อน  เซคซิดิสก์  ลงไปในน้ำจนมองเห็นสีขาวลาง
เลือน ให้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อวัดความลึก (สมมุติว่า x ซม.) จากนั้นให้หย่อนเซคซิดิสก์ ลงไปลึกๆ จนมองไม่เห็น
แผ่นไม้แล้วดึงขึ้นช้า จนกระท้ังเห็นสีขาว ลางเลือน วัดความยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร (สมมุติได้เท่ากับ y ซม.) 

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

แสง ทำโดยเอามือจุ่มน้ำให้ลึกถึงข้อศอก แล้วมองเห็นฝ้ามือตัวเองลางเลือน 
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การควบคุมค่าความโปร่งแสงของน้ำ 
1.  ความขุ ่นเกิดจากตะกอนดิน ให้ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ใส่ลงในบ่อจะทำให้ตะกอนดินที ่แขวนลอยอยู่

ตกตะกอน อาจจะใส่ปูนขาวถ้า พีเอช (pH) ยังต่ำอยู่หรือยังไม่เหมาะสมปูนจะไม่จับตะกอนดินให้ตกตะกอน 
2. ความโปร่งแสง ของน้ำที่เกิดจากแพลงก์ตอนใช้วิธีระบายน้ำออก เพื่อเอาน้ำใหม่เข้ามาหรือใช้สารเคมี 

คือคอปเปอร์ซัลเฟต ( CU SO4 ) 0.1- 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
3. ถ้าน้ำมีค่าความขุ่นไม่มาก แสดงว่าแพลงก์ตอนในน้ำมีปริมาณน้อย ต้องเติมปุ๋ยลงในน้ำ เพื่อให้แพลงก์

ตอนเจริญขึ้นมา และวัดค่าความขุ่นใสให้อยู่ระดับ 30 - 60 ซม. 
 

อุณหภูมิ (Temperature) 
 อุณหภูมิของน้ำในบ่อและในแหล่งน้ำจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิอากาศ 
ระดับความสูง และภูมิประเทศ กระแสลม ความลึก ปริมาณสารแขวนลอยอุณหภูมิ ของร่างกายของสัตว์น้ำจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของน้ำและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การเจริญเติบโตสูงสุดจะอยู่ในช่วง 25 – 30 
องศาเซลเซียส  แต่ปลาบางชนิดอาจทนทานอยู่ในช่วงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5- 36 องศาเซลเซียส  

 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
ผลโดยตรง 

- มีผลต่อการย้ายสัตว์น้ำที่มีอุณหภูมิต่างกัน ( ต่างกัน 3- 4 องศาเซลเซียส ) 

- มีผลต่อการเพาะฟัก  

- การละลายของออกซิเจนต่ำ ถ้าอุณหภูมิสูง 
 ผลโดยอ้อม 

- ควบคุมกลไกเมตาโบลิซึม  อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส เมตาโบลิซึมเพิ่มขึ้น 2 เท่า (การหายใจ 
การว่ายน้ำ การกินและการย่อยอาหาร การขับถ่าย การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น) ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีอัตราเม
ตาโบลิซึมน้อยกว่า ปลาชนิดเดียวกัน ที่มีขนาดเล็ก 

- การย่อยสลายของจุลินทรีย์ การเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอน ถ้าอุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการปล่อยสารพิษ 
เช่น แอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาในปริมาณมาก 

- สารพิษมีความรุนแรงมากข้ึน เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของน้ำ 

 ระบบเพาะพักและอนุบาล 
1. สร้างระบบบ่อในโรงเรือนที่มิดชิด จะช่วยลดอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากสภาวะอากาศได้มาก 
2.ถ้าเป็นบ่อที่สร้างในที่โล่งการคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่น ๆ ในช่วงฤดูหนาวจะช่วยลดอัตราการลดต่ำ  

ของอุณหภูมิลงได้ 
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3.การใช้เครื่องให้ความร้อน (Heater) เพ่ือควบคุณอุณหภูมิ ในบ่อเพาะพักและอนุบาล 

 ระบบบ่อเลี้ยง 
การออกแบบบ่อให้ความลึกเหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามสภาวะ

อากาศ และลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงในบ่อ 
 

ออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ(dissolved oxygen) 
ความสำคัญของออกซิเจน 

เป็นตัวชี้ถึงความเหมาะสมของแหล่งน้ำต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ค่าที่เหมาะสม ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร 

 แหล่งที่มาของออกซิเจนน้ำ 
1. จากบรรยากาศโดยตรง เกิดจากการที่แรงกดดันของบรรยากาศมีมากกว่าในน้ำ หรือเกิดจากกระแสลม

ที่พัดผ่านผิวน้ำ ก็ทำให้ ออกซิเจน จากบรรยากาศละลายในน้ำได้ 
2. จากการสังเคราะห์ของแพลงก์ตอนและพันธุ์ไม้น้ำทำให้กลางวัน  ก๊าซออกซิเจน สูง  กลางคืน ก๊าซ

ออกซิเจน ต่ำ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  สูง 
3. ออกซิเจนที่เข้ามากับน้ำใหม่ลงสู่บ่อท่ีเปลี่ยนถ่ายน้ำ  

 ความสามารถในการละลาย น้ำของก๊าซออกซิเจน ขึ้นอยู่กับ 
1. ความกดอากาศ ถ้าความกดอากาศเพิ่มขึ้นการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง แต่ถ้าความกดอากาศ

ลดลงความสามารถในการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง 
2. อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นการละลายได้ของออกซิเจนจะลดลง แต่ถ้าอุณหภูมิลดลงการ

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 ในสภาพ รีดิวซ์ ในน้ำและบริเวณดินพ้ืนห้องน้ำ  
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 ผลกระทบของปริมาณออกซิเจนในน้ำต่อสัตว์น้ำ 
1. ทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำ   ปริมาณออกซิเจนต่ออัตราการตายของสัตว์น้ำที่ระดับ 0.3 -1.0  

มิลลิกรัม/ลิตร สัตว์น้ำจะตายถ้าออกซิเจนอยู่ในระดับนี้นาน และท่ีระดับ 0.3-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปลาขนาดเล็ก
อาจอยูไ่ด้ในระยะเวลาสั้น ๆ 

2.ทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำ เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนสูงเกินไป ในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนสูงเกิน
จุดอิ่มตัว ที่ระดับ 300 เปอร์เซ็นต์ ของจุดอิ่มตัว ทำให้เกิดโรคฟองอากาศ (Gas bubble disease) ในสัตว์น้ำทำ
ให้สัตว์น้ำตาย (mckee and wolf, 1963) 

 

 หลักการในการสังเกตบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีปัญหาการขาดออกซิเจน 
1. สัตว์น้ำตายลอยตัว หรือข้ึนมาอยู่บริเวณขอบบ่อในช่วงดึก หรือเช้ามืด 
2.น้ำมีแพลงก์ตอนพืชมากสีเข้มจัด หรือเป็นเมือก ฟองอากาศแตกตัวช้าแสดงถึงการเน่าสลายของ

สารอินทรีย์ในน้ำ 
3. ในบ่อที่มีการขาดออกซิเจนรุนแรงจะได้กลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 การป้องกัน 

1. ไม่ปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในอัตราที่หนาแน่นมากเกนิไป 
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 ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เราทราบว่าน้ำนั้นเป็นกรดหรือ

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

  -  กระดาษวัดพีเอช 
  

การเปลี่ยนแปลงพีเอชของน้ำในบ่ออาจเกิดจาก 
1. การไหลเข้ามาผสมของมวลน้ำที่ระดับพีเอชสูง หรือต่ำกว่าระดับพีเอชในบ่อหรือแหล่งน้ำ 
2. การชะล้าง หรือไหลซึมของความเป็นกรดของดินกรดในบริเวณบ่อหรือแหล่งน้ำ (ดินป่าชายเลนมี

ไพไลด์ ( HFe2)  ) 
3. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในบ่อปลาของ พีเอช ในรอบวันโดยแพลงก์ตอนพืชและพืชน้ำใช้ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  ในตอนกลางวัน เพ่ือสังเคราะห์แสงทำให้ค่าพีเอช  สูงขึ ้น ตอนกลางคืน คายก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ค่าพีเอช ลดลง 

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 ความเป็นด่างหรือความเป็นพิษของไฮดรอก
ไซอิออน  (OH- )    ในระดับท่ี พีเอช  สูงเหงือกถูกทำลายผิวหนังถูกทำลาย 
  ผลกระทบทางออ้มของ พีเอช ต่อสัตว์น้ำเกิดจาก 
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1. น้ำที่เป็นกรดจะมีอาหารธรรมชาติน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตสัตว์น้ำ 
2. การเปลี่ยนแปลงพีเอชมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นพิษของสารพิษบางชนิดเช่น แอมโมเนีย 

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

ออกมาได้มาก  

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

ตอนพืช อย่าให้มีมากเกินไป และเพิ่มความเป็นด่างและความกระด้างของน้ำ โดยใช้ปูนยิปซั่ม ,  โซเดียมไบ
คาร์บอเนต 

3. พีเอชของน้ำสูงเกินไปน้ำที่ใช้ในบ่อเพาะฟักและอนุบาล           ใช้กรดเกลือ (HCL)หรือ กรดกำมะถัน 
 

 คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) 
  แหล่งที่มาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

1. การแพร่กระจายจากบรรยากาศลงในน้ำ (ในบรรยากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  0.032 % , 
ไนโตรเจน 78.08 %, ออกซิเจน 20.946% ,อาร์กอน 0.934 % ) 

2. การหายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
3. การย่อยสลายของ อินทรียวัตถุโดยแบคทีเรีย 

  สาเหตุที่ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำลดลง 
1. ถูกใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสงในตอนกลางวัน 
2. การแพร่จากน้ำกลับสู่บรรยากาศ 

 การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ ในรอบวันจะตรงกันข้ามกับปริมาณออกซิ เจน ปกติปลาจะ
หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ปลาทนทานอยู่ได้ในระดับสูงเกิน 
กว่า 60 มิลลิกรัม/ลิตร หากมีค่า DO เพียงพอหรือมากกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร 

คาร์บอนไดออกไซด์ มีความสำคัญต่อแหล่งน้ำ    เนื่ องจากเป็นส่วนประกอบหลักของการควบคุม
ขบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงตอนพืชในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่หากมีมากเกินไปอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้  
เนื่องจากคาร์บอนไดออกไดซ์ ไปขัดขวางการหายใจ มีผลให้สัตว์น้ำได้รับออกซิเจนน้อย 

  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  ปัญหาที่เกิดจากมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำทำได้โดย 
1. เปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ 
2. กำจัดตะกอนสารอินทรีย์เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ในบ่อ 
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3. ใช้เครื่องให้อากาศเพ่ือทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่อยู่ในระดับเกินจุดอิ่มตัวแพร่กลับไปสู่อากาศ 
4. ใช้วัสดุปูน เพ่ือกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยทำปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ไปอยู่ในรูป 

ของไบคาร์บอเนต  
 

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

1.) เป็นตัวการที่ช่วยควบคุมไม่ให้แหล่งน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ของ พีเอช รวดเร็วเกินไป 

2.)  ไบคาร์บอเนตในน้ำ สามารถแตกตัวให้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้
น้ำ และแพลงก์ตอนพืชในบ่อและแหล่งน้ำ 

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

  การป้องกันแก้ไข 
ค่าความเป็นด่างต่ำ แก้โดยใส่ปูนขาว 
ค่าความเป็นด่างสูง แก้โดยใส่กรดเกลือ (HCL) หรือ กรดกำมะถัน H2SO4 
 

 ความกระด้าง (Hardness) 
 ความกระด้างของน้ำโดยทั่วไป หมายถึง ความเข้มข้น ของไอออนของแคลเชียม (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 
ความกระด้างมากกว่า   300  มิลลิกรัม/ ลิตร น้ำกระด้างมาก 

คุณสมบัติที ่สำคัญของความกระด้างคือ เป็นตัวช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงพีเอช ของน้ำซึ่งระดับที่
เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 80 – 200  มิลลิกรัม/ ลิตร 
 ปัญหาเกี่ยวกับความกระด้างในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาจเกิดได้ใน 2 กรณีคือ 
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   1.    ความกระด้างต่ำ ใช้วัสดุปูน หาก พีเอชสูงอยู่แล้ว ให้ใช้ยิปซั่ม  (Ca SO4 2H2O)   เพิ่มความ
กระด้างของน้ำ 
              2. ความกระด้างสูง สาเหตุมาจากน้ำจากแหล่งน้ำที่มีความกระด้างสูงตามธรรมชาติหรือเกิดจากการ
ผสมของน้ำเค็มในเขตที่มีอิทธิผลของน้ำเค็มข้ึนถึง แก้โดย การถ่ายน้ำ และควบคุมการใช้วัสดุปูนให้เหมาะสมไม่ให้
มากเกินไป ระวังไม่ให้มีการปนเปื้อนของน้ำเค็ม สำหรับน้ำที่มีความกระด้างสูงตามธรรมชาติ ใช้น้ำที่มีความ
กระด้างต่ำมาผสม 
 

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

ในรูป ionzed form หรือ NH4   (สภาพมีออกซิเจน) ไม่มีผลต่อสัตว์น้ำ ยกเว้นมีปริมาณสูงมาก ๆ น้ำที่มี พีเอช 
และอุณหภูมิสูง แอมโมเนียจะอยู่ในรูป ของ NH3 มากซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ โดยพิษของแอมโมเนียจะไป
ทำลายการทำงานของเหงือกปลาทำให้การแพร่กระจายของออกซิเจนที่ละลายในน้ำเข้าไปในเซลล์ของเหงือก
ผิดปกติไป ค่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำไม่ควรเกิน 0.02  มิลลิกรัม/ ลิตร ในรูป NH3 เครื่องมือที่ใช้วัด คือ   
สเป็กโตโฟโตมิเตอร ์(Specto photometer)  

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

ที่เน่าสลายให้แอมโมเนีย 
4. การตายและเน่าสลายของแพลงก์ตอนพืช,แพลงก์ตอนสัตว์ในบ่อ 
5. การเน่าสลายของสารอินทรีย์ในดินพื้นบ่อ 

 ประโยชน์ของแอมโมเนีย 
 เป็นปุ๋ยให้แพลงก์ตอนพืชและพันธุ์ไม้น้ำในรูปแอมโมเนีย อิออน ( NH4

+)ผลที่ได้คือทำให้เกิดอาหาร
ธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 

โทษแอมโมเนีย 
 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ทำให้อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการ รอดตายต่ำทำให้สัตว์น้ำตายใน

ระยะเวลาสั้น 

การป้องกันปัญหา 
1. ควบคุมปริมาณอาหารที่ให้แก่สัตว์น้ำ 
2. ควบคุมการใส่ปุ๋ย แอมโมเนีย, ยูเรีย 
3. การปล่อยสัตว์น้ำในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม 
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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 และแพลงก์ตอนพืชบางชนิดเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนอย่าง
รวดเร็ว ทำให้ก๊าซออกซิเจน ลดเพราะใช้ในการย่อยสลาย  
- ค่าฟอสฟอรัสมากกว่า  0.01 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่าแหล่งน้ำนั้นมีอาหารธรรมชาติมากเกินไป 
- ค่าฟอสฟอรัสมากกว่า  0.6 มิลลิกรัม/ลิตร จัดว่าแหล่งน้ำนั้นมีปัญหามลภาวะ 
- การวัดปริมาณฟอสฟอรัส ใช้ เครื่องสเป็กโตโฟโตมิเตอร์ Spectophotometer 

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

ความสำคัญของอาหารสัตว์น้ำ 
 อาหารสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตรารอด ผลผลิต และคุณภาพสัตว์น้ำ เนื่องจากอาหารเป็น
ต้นทุนส่วนใหญ่ถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีเป้าหมายที่สำคัญ
คือ “กำไร” ซึ่งได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เจริญเติบโต  มีอัตรารอดสูง และต้นทุนการเลี้ยงต่ำ ซึ่งเก่ียวข้องกับหลาย
ปัจจัย ได้แก่ ผู้เลี้ยงมีการจัดการที่เหมาะสม ให้อาหารที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับชนิดและขนาดสัตว์น้ำที่เลี้ยง โดย
อาหารดังกล่าวอาจเป็นอาหารที่ซื้อมาใช้หรือทำขึ้นเอง ซึ่งอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อมาควรต้องรู้หลักในการพิจารณา
เลือกซื้อเพื่อให้ได้อาหารที่ดี หากเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นเองผู้ผลิตต้องมีความรู้ถึงขั้นตอนการทำอาหาร การเลือกใช้
วัตถุดิบที่เหมาะสม เป็นต้น 
 

หลักการในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ 
 ในปัจจุบ ันมีมาตรการต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู ้บร ิโภค และความยั ่งย ืนนานของ
สภาพแวดล้อมที่ดี การผลิตอาหารสัตว์น้ำจึงต้องมีระบบของการผลิตอาหารที่ดี หลักการคือ อาหารต้องทำจาก
วัตถุดิบคุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน แป้ง  พลังงาน 
วิตามิน และแร่ธาตุ มีขบวนการผลิตที่ดี มีการเก็บรักษาถูกต้องเหมาะสม อาหารควรมีสารเหนียว หรือสารยึดติด 
และการผลิตที่เฉพาะหรือเหมาะสม ที่ช่วยให้มีความคงทนในน้ำได้ดี ควรจะมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อสัตว์น้ำ หรือมีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ต่ำ นอกจากนี้อาหารหรือวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหารสัตว์น้ำนั้นต้องไม่มีการปนเปื้อนขอยาหรือสารเคมีตกค้าง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสัตว์น้ำ 
 

หลักในการให้อาหารสัตว์น้ำ 
 การให้อาหารถือเป็นข้อปฏิบัติมาตรฐานที่มีผลต่อผลผลิตของสัตว์น้ำ และเนื่องจากอาหารธรรมชาติ
สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต ขณะที่อาหารสำเร็จรูปมีราคาแพง ดังนั้น จะเป็นการดีที่หาทางลดต้นทุนการผลิต  มีการ
จัดการให้อาหารที่เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับอาหารมากเพียงพอ ไม่เกิดอาหารเหลือมาก 
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เพราะจะทำให้เกิดการเน่าเสีย จนส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ลดค่าใช่จ่าย รวมทั้งปริมาณของเสียที่ขับออกจากตัวปลา 
และออกสู่สิ่งแวดล้อม ควรงดอาหารสด เนื่องจากทำให้เกิดของเสียในบ่อ ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูงมาก 
และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

อาหารและสารอาหาร 
อาหาร คือบ่อเกิดของพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ ดังนั้นในแง่ของ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารคือ สิ่งที่สัตว์น้ำกินได้และเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย โดยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ  สร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายและช่วยทำให้กระบวนการต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตดำเนินไปอย่างปกติ 
 อาหารสัตว์น้ำทั้งที่มาจากพืช สัตว์ แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน
ในทางเคมี ส่วนประกอบนั้นเรียกว่า สารอาหาร ในอาหารแต่ละชนิด มีสารอาหารที่แตกต่างกันไป  สารอาหารมี
อยู่ด้วยกัน 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 และน้ำมันปลา
หมึกให ้กล ุ ่มโอเมก ้า 3 และคอเลสเตอรอลซึ่ งช ่วยการลอกคราบและ
เจริญเติบโตในกุ้ง 

วิตามินและแร่ธาตุ ต้องการในปริมาณน้อย แต่สำคัญเพ่ือให้การทำงานของร่างกายเป็นไปตามปกติ 
การขาดทำให้เบื่ออาหาร โตช้า การย่อยไม่ดี 

 

ปัจจัยเกี่ยวข้องในการผลิตอาหารและคุณภาพที่ดีที่ใช้ในฟาร์ม 
1. คน ควรมีความเข้าใจเพียงพอในการผลิตอาหาร โดยเฉพาะ การเลือกใช้สูตรอาหารให้เหมาะกับชนิด

และอายุของปลา รู้ข้อดี และข้อด้อยของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร 
2.  วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ควรเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือ

ได้ มีใบรับรอง ตรวจสอบฉลาก และมีการบันทึกวันที่ซื้อ ไม่เก็บนานเกิน 3 เดือน พวกท่ีมีไขมันสูง เช่น รำสด เก็บ
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ได้ไม่นาน จะหืนง่าย พวกวิตามิน-แร่ธาตุรวมและยา ควรเก็บในภาชนะที่ป้องกันการถูกแสง -ความร้อน และไล่
อากาศออกก่อนปิดปากถุง  ถ้าเก็บในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุการเก็บได้นาน 6 – 12 เดือน 

วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารสำเร็จรูป  
ก.  วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีน สามารถแบ่งได้  2  แหล่ง  

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

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

ข.  วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน วัตถุดิบประเภทนี้มีโปรตีนต่ำกว่า 20% แต่มีคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งสูง  
ได้แก่ เมล็ดและผลิตภัณฑ์ของเมล็ดธัญพืช เช่นข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และรำ โปรตีนของวัตถุดิบเหล่านี้มี
ค่าระหว่าง 8 -12% มีแป้งในปริมาณสูงถึง 60 – 80% และไขมันมีค่าระหว่าง 1 - 8% โดยเฉพาะกากเนื้อเมล็ดใน
ปาล์มน้ำมันปาล์ม  มีโปรตีน 13.56% และไขมัน 9.34% 

ค.  วัตถุดิบจำพวกวิตามินและแร่ธาตุ วิตามินและแร่ธาตุที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมักอยู่ในรูปของ
สารประกอบเคมี และเนื่องจากเป็นสัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณน้อยมาก ในสูตรอาหาร จึงทำให้เกิดปัญหาในการผสม
ให้ทั่วถึงในทุก ๆ ส่วน ดังนั้นจึงไม่นิยมผสมวิตามินและแร่ธาตุในตัวอย่างอาหารโดยตรง จึงมักถูกผสมไว้ก่อน
ล่วงหน้ากับสื่อบางชนิด เช่น กากถั่วเหลือง รำ แกลบบด หรือหินปูน แล้วเรียกสารผสมเหล่านี้ว่า “ สารผสม
ล่วงหน้า (พรีมิกซ์)” บางครั้งอาจเรียกว่า “ อาหารเสริม”  

ง. วัตถุดิบจำพวกไขมันหรือน้ำมัน เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานกรดไขมันที่จำเป็น วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน
และบางครั้งใช้สารแต่งกลิ่นอาหารเพื่อกระตุ้น ให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้น น้ำมันที่ใช้ผสมอาหารสัตว์น้ำ 
แบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ 

1.  น้ำมันจากสัตว์ ได้แก่  น้ำมันปลา น้ำมันปลาหมึก น้ำมันหมู 
2.  น้ำมันจากพืช ได้แก่  น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วลิงสง  น้ำมันเมล็ดทานตะวัน 

น้ำมันปาล์ม ฯลฯ 
จ. วัตถุดิบจำพวกเสริมคุณภาพของอาหาร วัตถุดิบจำพวกนี้ใช้ผสมอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ที่ไม่ใช่เพ่ิม

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ถึงแม้ว่าบางครั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมคุณภาพแต่ตัวมันเองจะมีคุณภาพ
อาหารอยู่ด้วย วัตถุดิบจำพวกนี้แบ่งออกได้ 3 ประเภท 

1. สารเหนียว หรือ บายเดอร์ หรือสารประสานอาหาร เป็นสารที่ช่วยที่อาหารมีความคงทนในน้ำ
ได้นาน การใช้สารเหนียวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการทำอาหารสำหรับสัตว์น้ำที่กินอาหารช้า เช่นกุ้ง ประเภทของ
สารเหนียวที่นิยมใช้เช่น 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 กลิ่นใน
อาหารที่สัตว์น้ำชอบ มักเป็นกลิ่นที่มีในอาหารตามธรรมชาติของมัน เช่น อาหารปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร จะชอบ
กลิ่นของเนื้อกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ ซึ่งกลิ่นเหล่านี้สามารถหาได้จากเศษชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
แล้วของสัตว์ต่างๆ ดังกล่าวเช่น น้ำมันปลา น้ำมันปลาหมึก หัวและเปลือกกุ้งป่น เศษปลาหมึกป่น ฯลฯ 

http://coursewares.mju.ac.th/section2/fa301/i
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 3. สารกันหืนและรา ความหืนของอาหารเกิดขึ้นจากไขมันในอาหาร เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และการที่อาหารขึ้นรา ก็เพราะอาหารนั้นมีความชื้นสูงเกิน 12 % ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คุณค่าของอาหารเสียไป 
ในการทำอาหารจึงมักเติมสารเคมีเพื่อป้องกันหืนในอาหารนั้นด้วย บี เอช ที และ บี เอช เอ ซึ่งใช้ในปริมาณ 0.2 
%   ส่วนสารกันราที่ใช้กันมาก ได้แก่ กรดโพพิโอนิก ซึ่งใช้ในปริมาณ 0.3% 
 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป 
 เกษตรกรที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุนพอสมควร สามารถที่จะทำการผลิต
อาหารสำเร็จรูปขึ้นใช้เองได้ ในรูปแบบของอาหารเม็ดจมน้ำชนิดเปียก และแห้ง โดยใช้เครื่องมือในการผลิตที่
สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาด อีกทั้งราคาก็ไม่แพงมากนัก ส่วนการทำอาหารลอยน้ำต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อ
เครื่อง 
 ขั้นตอนการทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป  มีขั้นตอนดังนี ้

1.  สูตรอาหาร (formula)    
     สิ่งแรกที่เกษตรกรจะคิดทำอาหารสำเร็จรูป  ขึ้นใช้เองนั้น คือ จะต้องรู้ว่าตนเองต้องการอาหารชนิด

ใดเลี้ยงสัตว์น้ำของตน   สูตรอาหารที่ดีมีข้อสังเกตดังนี้ 
1.1  ทำให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคด ี
1.2  ทำให้สัตว์น้ำมีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และอัตรารอดตายสูง 
1.3  วัตถุดิบตา่งๆ ที่ใช้สามารถจัดซื้อหาได้ง่าย ราคาถูก และสะดวกต่อการเก็บรักษา   

การจะได้มาซึ่งสูตรอาหารที่ดีมีอยู่ 2 ทาง คือ 
-  สอบถามจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านอาหารสัตว์น้ำ เช่นกรมประมง โดยเฉพาะกอง

ควบคุมและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ 
-  เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถหาคำตอบ

ด้วยประสบการณ์ของตน 
 

ตัวอย่างสูตรอาหารปลานิลแดง (ปลาทับทิม) ปลาดุก และกุ้งก้ามกราม 
 

วัตถุดิบ ปลานิลแดง โปรตีน 32% ปลาดุก โปรตีน 35% กุ ้งก ้ามกราม โปรตีน 
32% 

ปลาป่น (58-60%) 30% 38% 33% 
ปลาหมึกป่น - - 5% 
หัวกุ้งป่น - - 10% 
กากถั่วเหลือง 30% 28% 10% 
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ปลายข้าว 30% 24% 13% 
รำ - - 5% 
แป้งสาลี - - 15% 
สารเหนียว 5% 6% - 
ยีสต์ - - 5% 
น้ำมันพืช 4% - 3% 
น้ำมันปลา - 3% 1% 
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 ให้ครบตามสูตรและมีปริมาณเพียงพอที่จะทำ

การผลิต วัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ จะต้องผ่านการบดก็เพ่ือลดขนาดของวัตถุดิบให้เล็กลง  เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ 
สามารถที่จะย่อยได้ง่ายขึ้น การบดละเอียดยังช่วยในเรื่องการอัดเม็ด โดยช่วยให้เม็ดอาหารมีความคงตัวดี สำหรับ
เครื่องบด อาหารที่ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบ ถ้าใช้วัตถุดิบแบบแห้ง เช่น ปลายข้าว  กากถ่ัว
เหลือง  ข้าวโพด  ก็ให้ใช้เครื่องบดแบบมีดสับหรือแบบจาน แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบแบบเปียก เช่น ปลาเป็ด โครงไก่  หัว
ไก่  ก็ให้ใช้เครื่องโม่ปลาหรือเครื่องบดเนื้อ 
 3.  การชั่งน้ำหนัก (weighing)   
 เมื่อได้จัดเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีขนาดละเอียดแต่ละชนิดแล้วก็จะทำการชั่งน้ำหนักให้ได้ตามสัดส่วนใน
สูตรอาหารนั้น 

4. การผสมวัสดุอาหาร (mixing)   
เป็นการกระจายคุณค่าอาหารให้สม่ำเสมอในทุกส่วนของอาหารที่ทำขึ้นโดยการผสมรวมกัน 

เป็นเนื้อเดียว  เครื่องผสมอาหารที่แนะนำให้ใช้ควรเป็นเครื่องผสมอาหารที่ใช้ผสมได้ทั้งวัตถุดิบเปียกและแห้ง  
เครื่องผสมดังกล่าวเป็นแบบแนวนอน หรืออาจผสมเองด้วยมือ หรือพลั่วก็ได้ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบแห้งประมาณ 30 
– 40%  ของสูตรอาหาร   เมื่อผสมอาหารเข้ากันดีแล้วจึงนำไปอัดเม็ดอาหาร 
 5.  การอัดเม็ด (pelleting) 
 เป็นการทำให้อาหารที่ผสมกันแล้วถูกอัดออกมาเป็นเส้นหรือเป็นแท่ง ซึ่งทำให้คุณค่าอาหารจากวัตถุดิบ
ทุกชนิดจับตัวกันอยู่ทำให้เกิดการสูญเสียน้อยเมื่อสัมผัสกับน้ำ  การอัดเม็ดสามารถทำได้โดยใช้เครื่องโม่ปลา หรือ
เครื่องอัดเม็ดอาหาร 
 



27 

 

5. การลดความชื้น (cooling and drying) 
เป็นขั้นตอนท่ีจำเป็นสำหรับการทำอาหารแห้งเพ่ือลดความชื้นในอาหารลง และสามารถเก็บไว้ได้นาน

โดยไม่ขึ้นรา  การทำอาหารให้แห้งสามารถทำให้โดยการเกลี่ยอาหารให้แผ่บางในภาชนะรองรับเพื่อเข้าตู้อบ ที่
อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส  หรือตากแดด และพลิกกลบเป็นบางครั้งเพ่ือให้แห้งสม่ำเสมอและทั่วถึง 

7.  การบรรจุ (packing)  
หลังจากอาหารอบแห้งแล้ว และมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้องแล้ว จึงพร้อมที่จะได้รับการ 

บรรจุหีบห่อ เพ่ือเก็บหรือจำหน่ายต่อไป ในการบรรจุนอกจากนะมีการบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นบนหีบห่อ  เช่น 
รหัส วันบรรจุ  น้ำหนักอาหาร และคุณค่าทางอาหารแล้ว  ควรพิจารณาถึงวัสดุที่จะทำการบรรจุหีบห่อด้วย วัสดุที่
ใช้ควรมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมผ่านเข้า สัมผัสกับอาหารได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อาหาร
เสื่อมคุณภาพเร็ว 

ปัจจัยสำคัญในขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ  มีดังนี้ 
1.  วัตถุดิบที่ใช้ต้องบดละเอียด  (เป็นผงแบบแป้ง) 

-  มีผลต่อค่าการย่อยและใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร ทำให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตดี อาหารคงตัวใน 
น้ำดี  (ไม่แตกเม็ดง่าย) 

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

สารอ่ืนเจือปน 
3. วัตถุดิบที่เป็นแป้งดิบควรทำให้สุก เพื่อช่วยให้ขบวนการย่อยอาหารเร็วขึ้น  สัตว์น้ำใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  

เช่น ปลายข้าว  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง  เป็นต้น  
4.  การผสมอาหารควรมีการผสมกันอย่างทั่วถึง เพ่ือให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ มีสารอาหารครบถ้วนในเม็ด

อาหาร 
5. อาหารควรมีความชื้นไม่เกิน 10 – 12% ไม่เก็บอาหารไว้นานเกินไป ถ้าเก็บในที่เย็นสามารถเก็บได้นานถึง 

2 เดือน ถ้าอาหารไม่แห้งจะเกิดเชื้อราและเป็นอันตรายกับสัตว์น้ำ  

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

 
 
                                    
                                    
                                                                ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารท่ีผสมเสร็จ อดัเม็ด 

เติม น ้ามันปลา 
     น ้ามันพืช 
     วิตามินรวม 
     สารเหนียว 

ผสมอาหาร 
การท าใหแ้หง้ 

บรรจุกระสอบ 
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โรคสัตว์น้ำ การใช้ยาและสารเคมีรักษาโรค 
 
สภาพที่สัตว์น้ำดำรงชีวิตอยู่มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่สำคัญมาก คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวสัตว์น้ำ คือ

น้ำ ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ ทั้งทางเคมีภาพและกายภาพ และเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ
กำหนดสุขภาพของสัตว์น้ำ โดยทั่วไปลักษณะการเกิดโรคของสัตว์น้ำก็คล้ายกับสัตว์บก กล่าวคือ มิได้เ กิดขึ้นจาก
สาเหตุหนึ่งสาเหตุใดแต่พียงอย่างเดียว แต่จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สำคัญอย่างนอ้ย  
3 ประการ 

 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการเกิดโรคของสัตว์น้ำ 
1. สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง คุณสมบัติน้ำทางเคมีภาพ กายภาพ และชีวภาพ ซึ่งจะ

รวมถึงมลภาวะ ในแหล่งน้ำด้วย 
 2. ตัวสัตว์น้ำ (Host) หมายถึง ตัวของสัตว์น้ำซึ่งอาจอยู่ในสภาพที่แข็งแรงเป็นปกติ หรือเกิดการอ่อนแอ
เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม 
 3. เชื้อโรค (Pathogen) ตัวต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิตชนิดต่าง ๆ  
 

 การเกิดโรคของสัตว์น้ำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เสื่อมลง ทำให้สัตว์เกิดความเครี ยดและ
อ่อนแอ ยอมรับต่อเชื้อโรคได้ง่ายรวมทั้งตัวเชื้อโรคก็มีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดโรคได้ 
 

ความเครียดในสัตว์น้ำ 
 ความเครียด คือ ลักษณะอาการที่ผิดไปจากปกติที่เกิดขึ้นของตัวสัตว์ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม หรือเกิดจากองค์ประกอบอื่นที่มีผลต่อระบบทางสรีรวิทยา โดยองค์ประกอบดังกล่าวจะไปทำให้
สภาพปกติของตัวสัตว์เสียไป เช่น การหายใจ การกินอาหาร การว่ายน้ำ การสืบพันธุ์ และการอพยพเคลื่อนที่ 
 

ผลของความเครียดต่อตัวปลา 
ผลของความเครียดทำให้ตัวปลามีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ ชีวเคมี และสรีรวิทยา ซึ่งแบ่งระยะ

ของการเกิดความเครียดได้ 2 ระยะ ตามสิ่งที่สามารถตรวจพบได้ คือ 
1. ผลระยะแรก (primary  effect) เป็นความเครียดที่เกิดข้ึนทันที่หลังจากท่ีปลาได้รับสิ่งเร้า 
2. ผลระยะสอง (secondary  effect) ฮอร์โมนความเครียดในกระแสเลือดจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

หลายอย่างทางสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมข้ึน 
เมื่อสัตว์เกิดความเครียด ร่างกายจะมีการตอบสนองโดยทันที เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่ปรับตัวได้สำเร็จตัวสัตว์จะกลับคืนสู่สภาพปกติ และมีสุขภาพดี ในกรณีที่ปรับตัวไม่สำเร็จ
จะทำให้อ่อนแอและเกิดโรคขึ้นได้ 
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ระยะต่าง ๆ ของการปรับตัว เมื่อปลาสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 
1. ระยะตื่นตกใจ (an alarm reaction) เป็นระยะที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น  ปลารับรู้ทางสัญญาณประสาท 
2. ระยะปรับตัว (stage  of  resistance) เป็นระยะที่ปลาปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

หรือสร้างความต้านทานต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม 
3. ระยะฟื้นตัว (stage  of  exhaustion  or  recovery) เป็นระยะที่ปลาต้านสิ่งแปลกปลอมได้สำเร็จ  

หรือไม่สำเร็จ จะมีการหลั่ง ฮอร์โมนความเครียด (stress  hormone) 
 

สาเหตุของความเครียด 
 1.  ความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น พวกโปรโตซัว แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เช่นความเครียดของ
ลูกปลาวัยอ่อนที่เกิดจากการติดเชื้อจากพยาธิภายนอก จะทำให้ปลาหยุดกินอาหาร ผลก็คือ ลูกปลาจะแสดง
อาการขาดอาหาร ผลที่เกิดขึ้นร่วมกันของการเกิดพยาธิภายนอกและการอดอาหาร จะทำให้ปลาอ่อนแอเพิ่มมาก
ขึ้น  การเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
 2.  ความเครียดที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต มีหลายประการ ได้แก่ 
 -    การจับ  ลำเลียงและขนส่ง  -    การเลี้ยงที่หนาแน่น 
 -    ผลเนื่องจากการใช้ยา   -    การได้รับอาหารไม่เหมาะสม 
 -    คุณสมบัติน้ำที่ไม่ดี   -    มลภาวะทางน้ำต่าง ๆ 
 

โรคในสัตว์น้ำ 
โรค คือ การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและผลผลิตของสัตว์ อาจจะเกิดขึ้นใน

สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งกลุ่มประชากรของสัตว์ 
การเกิดโรคหรือการระบาดของโรคในสัตว์น้ำเกิดข้ึนได้ในกรณีท่ี 
1. แหล่งของเชื้อโรค   เช่น    -   แหล่งน้ำ  
-  ตัวปลาที่ติดเชื้ออยู่แล้ว    -   ไข่ปลาที่ได้รับเชื้อจากพ่อแม่  
-  อาหารที่ปนเปื้อน      -   การปนเปื้อนท่ีมาจากผู้เลี้ยงและการจัดการ     
2. มีการถ่ายทอด  ลักษณะการถ่ายทอดของโรคสามารถเป็นปัจจัยทำให้เกอดการระบาดของโรคได้  เช่น 
-  สภาพแวดล้อมที่สัตว์น้ำอาศัยอยู่ คือ น้ำ ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญทำให้เชื้อโรคแพร่กระจาย 
-  ลักษณะการเลี้ยงแบบหนาแน่น ยิ่งหนาแน่นสูงก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดโรคสูงขึ้นด้วย 
-  สัตว์น้ำตัวกลาง เป็นตัวการสำคัญในการแพร่กระจายของโรค เช่น หอย 
-  พาหะนำโรค เช่น ปลิง สามารถถ่ายทอดโรคจากสัตว์น้ำตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้   
3. การเข้าสู่ตัวสัตว์น้ำ เป็นช่องทางที่ตัวเชื้อโรคสามารถเข้าสู่ตั วปลาได้ เช่น เหงือก และผิวหนังจะเป็น

ส่วนหนึ่งที่บอบบางที่สุดที่เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าไปได้ ในกรณีที่เชื้อโรคมีความรุนแรงสูง 
4. ความรุนแรงของตัวเชื้อ ที่จะก่อให้เกิดโรค ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อและสายพันธุ์ 
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5. ความต้านทานโรคของตัวสัตว์น้ำ เป็นภูมิต้านทานเฉพาะตัวของสัตว์น้ำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิด อายุ เพศ 
ฤดูกาล และพันธุกรรม ในสัตว์น้ำที่มีความต้านทานโรคต่ำก็จะก่อให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น 

 

โรคในสัตว์น้ำ : แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
1. โรคไม่ติดเชื้อ (non-infectious disease) เกิดจากสาเหตุที่ไม่ใช่ตัวเชื้อ และไม่สามารถถ่ายทอดได้ เชน่  

โรคที่เกิดจากสัตว์น้ำขาดสารอาหาร วิตามินซีทำให้กระดูกสันหลังปลาคดงอ  
2. โรคติดเชื้อ (infectious disease) เกิดจากตัวเชื้อโรคและสามารถถ่ายทอดได้ เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย 
 

โรคทั่วไปท่ีเกิดในสัตว์น้ำ 
 เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตสัตว์น้ำยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเร่ง
เพิ่มกำลังการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยการปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นมาก ในกรณีนี้หากฟาร์มใดขาดการจัดการ
ที่ด ีจะเป็นผลให้สิ่งแวดล้อมในบ่อไม่เหมาะสมทำให้ปลาเกิดความเครียดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ง่าย ซึ่งพอจะแบ่ง
ตามสาเหตุได้ดังนี ้
 

โรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตภายนอก 
 ปรสิตภายนอกที่ทำอันตรายต่อปลานิลหลายชนิด โดยปรสิตจะเข้าเกาะในบริเวณเหงือก ผิวหนังและครีบ 
ทำให้ปลาเกิดความระคายเคืองเกิดบาดแผล ส่วนพวกที่เกาะบริเวณเหงือกจะทำให้มีผลต่อระบบการแลกเปลี่ยน
ก๊าซทำให้ปลาเกิดปัญหาขาดออกซิเจนได้  ชนิดปรสิตภายนอก ได้แก่ 

1. โปรโตซัว พยาธิในกลุ่มนี้จะทำลายต่อลูกปลามากกว่าปลาขนาดใหญ่ ชนิดของโปรโตซัวที่พบบ่อย 
ได ้แก ่  เห ็บระฆั ง  Trichodina sp, อ ิ ๊ ก  Ichtyophtirius multifils, อ ิพ ิ ไทล ิส  Epistylis sp, Scyphidia sp, 
Apiosoma sp, และ Ichtyobodo sp. 
  2. ปลิงใส ได้แก่ Gyrodactylus sp. และ Dactylogyrus sp. พวกนี้จะเข้าเกาะบริเวณเหงือกทำให้
เหงือกมีผิวหนาขึ้น หรือเกิดอาการบวม ทำให้ปลาหายใจไม่สะดวก 

3. คร ั ส เ ต เ ช ี ยน  ไ ด ้ แ ก ่ เ ห ็ บปล า  Arhulus sp, Ergasilus sp, หนอนสมอ  Lernaea sp. แ ล ะ 
Lamproglena sp. ปรสิตในกลุ่มนี้ ส่วนของอวัยวะที่มีปลายแหลมฝังเข้าไปในเนื้อปลาเพ่ือช่วยในการยึดเกาะและ 
หรือกินเซลล์ หรือเลือดของปลาเป็นอาหารซึ่งทำอันตรายต่อปลาอย่างรุนแรง  ทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่ สูญเสีย
เลือด ถ้าพบปริมาณมากจะทำให้ปลาตายอย่างรวดเร็ว ปรสิตกลุ่มนี้มักพบในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังเป็นส่วนใหญ่ 

 

โรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตภายใน 
ปรสิตกลุ่มนี้มักพบอยู่ในทางเดินอาหาร และไม่ทำอันตรายต่อปลามากนัก 
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1. โปรโตซัว ชนิดที่พบในลำไส้ ได้แก่ Eimeria sp. ถ้ามีเป็นปริมาณมากจะทำให้ปลาผอมได้ ส่วนอีกชนิด
พบในระบบหมุนเวียนโลหิต ได้แก่ Trypanosoma sp. ปรสิตชนิดนี้แม้จะตรวจพบในระบบเลือดของปลานิลแต่
ยังไมมีรายงานแน่ชัดว่าทำให้ปลาป่วยหรือตายได้ 

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

โรคที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย 
1. โรคตัวด่าง เกิดจาก Flexibacter columnaris พบในปลาที่เลี้ยงน้ำจืด โรคนี้มักพบในช่วงที่อากาศมี

การเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ในช่วงอากาศเย็น ในช่วงฝนตกหนัก และหลังจากการขนย้ายปลา ปลาที่พบว่ามีอาการ
ตัวด่างมักตายในเวลาอันรวดเร ็ว  ถ้าไม่ร ีบทำการรักษาทันทีปลาจะตายหมดบ่อภายใน 24-48 ชั ่วโมง 
           2. โรคติดเชื้อ Aeromonas ปลาจะมีอาการตกเลือดตามตัว ท้องบวมมีเลือดปน น้ำเหลืองในช่องท้อง 
หรือมีแผลหลุม 
          3. โรคติดเชื้อ Streptococcus ปลามีอาการตาขุ่น ตาบอด หรือตกเลือดภายในลูกตา   บางครั้งพบว่าใต้
คาง หรือช่องขับถ่ายมีอาการบวมแดง มีน้ำเลือดภายในช่องท้อง โรคนี้จะเป็นลักษณะของโรคที่เรื้อรังคือปลาจะ
แสดงอาการของโรคช้า และเป็นระยะเวลานานกว่าปลาจะตาย 
 

โรคที่เกิดจากเชื้อรา 
ราเป็นสาเหตุของโรค ได้แก่ Achlya sp. และ Aphanomyces sp. ทำให้ปลาเกิดแผลและบริเวณแผลจะ

มีเส้นสีขาวคล้ายขนขึ้นฟูเป็นกระจุกปลาป่วยจะกินอาหารน้อยลง 
 

การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ 
ขั้นตอนในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ   
1. การซักถามข้อมูลและประวัติการเลี้ยง (history) 
2. การตรวจสอบอาการ (clinical sign) 
3. พฤติกรรมของสัตว์ (behavior) 
4. การตรวจภายนอก (external examination) 
5. การตรวจภายใน (internal examination) 
6. การสรุปหาสาเหตุของการเกิดโรค (conclusion of diagnosis) 
 

วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
1. ดูอาการ สอบถามอาการของปลาจากผู้เลี้ยง และตรวจสอบดูความผิดปกติของสัตว์น้ำทั้งลักษณะ

ภายนอกและ อวัยวะภายใน  
 2. ตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์ เช่น โรคที่เกิดจากพวกปรสิตเห็บระฆัง  เป็นต้น 
 3. การตรวจสอบทางจุลชีววิทยา ใช้วิเคราะห์โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
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 4. การตรวจสอบทางเนื้อเยื่อ เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 5. การตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ใช้วิเคราะห์โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส 
 6. การตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว  ใช้เทคนิคทางด้านพันธุกรรม เช่น การตรวจสอบเชื้อโดยใช้เทคนิค
ทางด้านพีซีอาร์ (PCR)  ตรวจหาเชื้อไวรัส    
 

การสังเกตอาการสัตว์น้ำป่วย 
 -   ซึม กินอาหารน้อยลง หรือไม่กินอาหาร  -    ว่ายน้ำไม่มีทิศทาง 
 -   ว่ายน้ำลอยตัวที่ผิวน้ำ  หรืตามขอบบ่อ  -   ว่ายน้ำเอาตัวถูกับก้อนหินหรือขอบบ่อ 
 -   มีแผลตกเลือด หรือแผลหลุมตามตัว/ครีบ -   มีจุด/เม็ดสีขาวขึ้นตามตัว   
 -   ครีบลู่      -    ครีบหรือผิวหนังเปื่อย  ขาด 
 -   เกล็ดตั้ง  พอง/หลุด    -   มีปุยสีขาวปกคลุมลำตัว  
 -   มีเมือกมาก     -   สีผิวผิดปกติ   
 -   มีรอยด่างตามลำตัว    -   ตาโปน  ขุ่น  ตกเลือดในลูกตา  ตาบอด 
 -   ท้องบวม     -   มีตุ่มหนองบริเวณลำตัว / ใต้คาง 
 
สิ่งท่ีควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจใช้ยาหรือสารเคมี 
 -   คุณภาพน้ำในบ่อและการเปลี่ยนถ่ายน้ำ  น้ำมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ  และ
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาดเพียงพอหรือไม่  

-   คุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำมีคุณภาพ มีสารอาหารเพียงพอ และให้ใน
ปริมาณที่เหมาะสมหรือไม ่
 -   การเลี้ยงปลาในอัตราที่หนาแน่นเกินไป ยิ่งหนาแน่นมากยิ่งทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอ และแพร่กระจายโรคได้เร็วขึ้น 
 -   สัตว์น้ำได้รับสารพิษ ต้องทำความสะอาดแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำให้สะอาด หมดจากสารพิษ ที่ได้รับ ก่อนจะ
ลงเลี้ยงใหม ่
 -   สัตว์น้ำที่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัส ไม่สามารถรักษาได้  

-   ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น สัตว์น้ำส่วนใหญ่จะกินอาหารน้อยลง ควรลดปริมาณอาหารลงในช่วงนี้ 
 

สิ่งท่ีควรคำนึงในการรักษาสัตว์น้ำ 
 1. ผลการวินิจฉัยโรค ควรคำนึงว่าสัตว์น้ำเป็นโรคอะไร สาเหตุจากอะไร มาจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
ปรสิต  หรือไวรัส  สามารถรักษาได้หรือไม่  เช่น ถ้าเป็นโรคท่ีเกิดจากไวรัสไม่สามารถรักษาได้ 
 2. มูลค่าของสัตว์น้ำที่จะทำการรักษา ควรคำนึงว่าสัตว์น้ำที่เป็นโรคมีมูลค่าที่คุ้มค่าต่อการรักษาหรือไม่  
หรือมีคุณค่าทางจิตใจมากน้อยแค่ไหน 
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 3. อาการของโรค / ความรุนแรงของโรคที่เกิดกับสัตว์น้ำ    ควรคำนึงว่าอาการของสัตว์น้ำที่เป็นโรคมี
ความรุนแรง สามารถเยียวยารักษาต่อหรือไม่   
 

สิ่งท่ีต้องรู้ในการรักษาสัตว์น้ำ 
 1. คุณภาพ / ปริมาตรของน้ำ : เพื่อให้สามารถใช้ยาในการรักษาสัตว์น้ำในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม     
ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องรู้คุณภาพ และปริมาตรของน้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำ  
 2. ชนิดของสัตว์น้ำ อายุ ขนาด : สัตว์น้ำต่างชนิดกันหรือมีอายุต่าง กัน จะมีการตอบสนองต่อยาหรือ
สารเคมีที่ต่างกัน นอกจากนี้อายุและขนาดของปลาหรือสัตว์น้ำยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของ
ยาและสารเคมี รวมทั้งความเข้มข้นที่ใช้ด้วย 
 3. สารเคมี / ยาที่ใช้ : ยาและสารเคมีที่ใช้รักษาโรคแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติต่างกัน และใช้โรคต่างชนิด
กันรักษา  เช่น   ฟอร์มาลินใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและปรสิตภายนอก 
 4. โรคที่จะรักษา : ผู้เลี้ยงต้องรู้ว่าสัตว์น้ำเป็นโรคอะไร เกิดจากอะไร จะทำให้สามารถเลือกใช้ยาและ
สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรคนั้น ๆ เช่น ถ้าเป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ก็ไม่สามารถรักษาได้ หรือถ้ารักษาได้ก็
ต้องเลือกใช้ยาประเภทไหน เช่น ยาปฏิชีวนะใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 

วิธีการรักษาโรคปลา 
 1. การให้ยาผสมลงในอาหาร ใช้ได้ในกรณีที่สัตว์น้ำยังกินอาหารอยู่ วิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลกับปลาที่ป่วยหนัก
จนไม่กินอาหาร   ได้ผลดีในการป้องกันรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและพยาธิภายใน 
 2. การให้ยาโดยการแช่สัตว์น้ำ 
       -  การให้ยาโดยการจุ่ม สารเคมีที่ใช้จะมีความเข้มข้นสูงและระยะเวลาที่สารเคมีสัมผัสกับตัวปลาสั้นมาก   
การรักษาวิธีนี้จึงต้องระมัดระวังมากเพราะเป็นอันตรายต่อตัวปลาได้ง่าย 
       -  การให้ยาโดยการแช่ สามารถทำได้ทั้งการแช่ชั่วคราว  แช่แบบไหลผ่าน หรือแช่ตลอด ตามความเหมาะสม
ของระบบการเลี้ยง ชนิด อายุ และขนาดของสัตว์น้ำ โดยการแช่แต่ละแบบจะใช้ความเข้มข้นของยาหรือสารเคมีต่างกันด้วย 
 

การเลือกใช้/ข้อจำกัดในการใช้ยา 
 

วิธีการ การเลือกใช้ ข้อจำกัด 

การให้ยาผสมลงในอาหาร 
 

ถ้าสัตว์กินอาหารสัตว ์จะได้ร ับยา
ตามท่ีต้องการ 

สัตว์ป่วยมักไม่กินอาหาร  
ยาบางส่วนเสียไปกับน้ำ 

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

 
ใช้ในกรณีที่สัตว์น้ำไม่กินอาหาร                              
- ได้ผลดีกับปรสิตภายนอก   

 
 
-  ระยะเวลาสัมผัสยาสั้น                                
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 - ไม่ตอ้งขนย้าย,รับยาทั่วถึง  -  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 
 

การป้องกันโรคสัตว์น้ำ 
1. แหล่งน้ำ มีปริมาณน้ำที่มากพอตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง 
2. คุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปลา 
3. น้ำที่ใช้เลี้ยงไม่ควรมีสารมลพิษต่างๆ 
4. เลือกลูกปลาที่มีสุขภาพแข็งแรง ขนาดเท่า ๆ กันโดยเลือกซื้อจากแหล่งซื้อที่เชื่อถือได้   
5. ลดการบอบช้ำในการขนส่ง  โดยเลือกในช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัด  และใส่เกลือ 0.1 - 0.5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลด
ปริมาณแอมโมเนียในน้ำ ซึ้งทำให้สัตว์น้ำเครียด 
6. กำจัดปรสิตที่ติดมากับลูกปลา โดยใช้ฟอร์มาลินเข้มข้น 25 – 50 มิลลิกรัม/ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 วัน 
7. ไม่ปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นจนเกินไป 
8. ควบคุมการให้อาหาร  หลังจากปล่อยปลาลงบ่อ ไม่ควรให้อาหารทันที ให้อาหารที่มีคุณภาพดีและเหมาะกับ
ขนาดของปลา และไม่ให้อาหารมากเกินไป 
9. ดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ 
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ปลาดุกมีเห็บระฆังเกาะ จะมีเมือกสีขาวขุ่นคลุมตัวอยู่ 
ปลาดุกที่มีพยาธิเกาะเป็นจำนวนมาก อาจเกิดครีบ
กร่อนได ้

  
ลูกปลาท้องบวมน้ำ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 
และมีการตกเลือด 

ล ูกปลามีรอยด ่างขาวตามลำต ัว เก ิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย  Flexibacter columnaris 

  

     ปลาดุกมีพยาธิปลิงใสเกาะตามลำตัว 
ปลาเป็นแผลเกิดจากเชื ้อแบคทีเรีย Aeromonas 
hydrophila 

  

           โอโอดิเนียมบริเวณเหงือกปลา 
ปลาม ีรอยด ่างและเป ็นแผลเน ื ่องจากต ิดเชื้อ
แบคทีเรีย  เข้าแทรกซ้อน 
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                        เห็บปลา                                                         เห็บระฆัง 

                                                    
                       หมัดปลา                                                       พยาธิหัวหนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ปลิงใส                                                           ปลิงใส 

                                
                                                           โรคอ๊ิก 
 
 

 
โรคจากเชื้ออิพิติลิศ หนอนสมอ 
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การใช้ยาและสารเคมี 
 

ชื่อยา วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ ปริมาณที่ใช ้ เวลาที่ใช้ 
1. ฟอร์มาลิน ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ

ปรสิตภายนอก 
ผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่ว
บ่อ 

15 - 50 ซีซี/น้ำ 1 ตัน แช่ตลอด 

2. เกลือ แบคท ี เร ียบางชนิด 
เ ช ื ้ อ ร า แ ล ะ ปรสิ 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 
 
ละลายน ้ำถ ้าใช ้กับ
ปลาตู้ 

3 - 5 กรัม/อาหาร 1 กก. 
10 - 20 ม ิ ลล ิ ก ร ั ม /น้ ำ     
1 ลิตร 

5-7 วัน เว้น5-7 วัน      
ให้อีกครั้งหนึ่ง  
 (หากได้ผล)   5-7 วัน 

4. คลอรีน ฆ่าเช้ือต่างๆทั้งหมด ละลายน้ำแล้วสาดให้
ทั่วบ่อหรือหว่านให้ทั่ว
บ่อ 

10 ppm 1 คืน 

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
การใช้ในตู้กระจกหรือ
บ่อน้ำที ่สะอาดไม่มี
สารอินทรีย์มาก) 

7 .  โ ซ เ ด ี ย ม ไ ธ โ อ
ซัลเฟต 

กำจัดคลอรีน ละลายน้ำสาดทั่วบ่อ 10 - 20 ppm แช่ตลอด 

8. ไตรคลอร์ฟอน 
(ดิพเทอเร็กซ์) 

กำจัดปรสิภายนอก 
เช่น หนอนสมอ 
(ใช้กับปลาสวยงาม) 

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

9. ไตรฟูราลีน กำจ ัดปรสิภายนอก
เช่น เห็บระฆัง 

ผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่ว
บ่อ 

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

แช่ตลอดควรหยุดใช้ 
ก่อนจับสัตว์น้ำ 7 วัน 
 

10. เบนซัลโคเนียม 
คลอไรด์ 

ฆ่าเชื ้อแบคทีเรียและ
แพลงก์ตอนในน้ำ 

สาดให้ทั่วบ่อ 0.5 - 1.3 ลิตร/ไร่ 
น้ำลึก 1 เมตร 

แช่นาน 1 ชม. 
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11. ปูนขาว เปลี ่ยนแปลงค่าความ
เป็นกรดด่าง 
(พีเอช) 

หว่านให้ทั่วบ่อ 
 

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

ปรับสภาพพื้นบ่อใหม่ 
และบ่อเลี้ยงท่ีพีเอช 
ไม่เหมาะสม 

12. ปูนมาร์ล 
หรือดินมาร์ล 

ลดความเป็นกรดเพิ่ม
ความกระด้างของน้ำ 

ละลายน้ำแล้วสาดให้
ทั่วบ่อ 

30 - 50 กก./ไร่ 
ระหว่างการเลี้ยง 

หลังจากการถ่ายน้ำ 
ในปริมาณมากๆ 

13. ปูนโดโลไมท ์ เพื ่อเร่งให้แพลงก์ตอน
เจริญเร ็วขึ ้น  ควบคุม  
พ ี เ อชไม ่ ให ้ เ ก ิดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

หว่านให้ทั่วบ่อ 20 - 30 กก./ไร่ ขึ้นกับปริมาณการถ่าย
น้ำและการเจริญเติบโต
ของแพลงก์ตอนพืช 

14 .  ยาถ ่ ายพยาธิ       
เมโทรนิดาโซล 
(Metronidazole) 

กำจัดโปรโตซัวปรสิตใน
ทางเดินอาหาร 
(ใช้เฉพาะปลาสวยงาม) 

ผสมอาหาร 
 
 
 

10 - 15 เม ็ด/อาหาร 1 
กก. 
 
 
 

3 - 5 วัน 

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

ในการวางแผนการตลาดนั้นมีความจำเป็นต้องทราบถึงข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาปลาเพื่อ
นำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  1. สถานการณ์การผลิต  

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

ป ี ผลผลิต 
(พนัตัน) 

% 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 สืบเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์สัตว์น้ำจืดทุกชนิดราคา
ตกต่ำ มาตั้งแต่ปี 2560 – กลางปีพ.ศ. 2561 ส่งผลให้ปลาดุกได้รับผลกระทบเช่นกัน ประกอบกับเกษตรกรราย
ย่อยหันมาเลี้ยงปลาดุกมากข้ึนทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน เกิดอุปทานส่วนเกินของตลาด ราคาปลาจึงตกต่ำ 
ในช่วงปลายปี 2561 สถานการณ์ราคามีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น สืบเนื่องจากมีวันหยุดยาว และใกล้เทศกาลปีใหม่ 
ประชาชนมีการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 

 
2.2 ราคาขายส่ง  
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ปี 2561 ราคาขายส่งเฉลี่ย ณ ตลาดไท ปลาดุกเลี้ยงขนาดใหญ่เฉลี่ย 36.82 บาท/กก. ปลาดุกเลี้ยงขนาด
กลางเฉลี่ย 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. และ

ขนาดกลางราคาเฉลี่ย 61.79 บาท/กก. โดยทั้งสองขนาดมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 และ 1.1 ตามลาดับเมื่อ
เทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 4) สถานการณ์ราคาปลาในช่วงปลายปีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจากมีเทศกาล
ต่าง ๆ และวันหยุดยาว ที่ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีการบริโภคปลาเพิ่มขึ้น 
 จะเห็นได้ว่า ปริมาณการผลิตปลาดุกเพ่ิมสูงขึ้นทุกป ี เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว และหน่วยงาน
ภาครัฐมีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในหลายพื้นที่ น้ำมีปริมาณพียงพอสำหรับเลี้ยงปลา อีกท้ังคาดว่าฟาร์มปลาจะ
เพาะพันธุ์ลูกปลาได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรอาจเพ่ิมรอบการเลี้ยงและเพ่ิมอัตราการ
ปล่อยลูกพันธุ์ปลา ส่งผลให้ผลผลิตปลาดุกเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณาด้านราคาและมูลค่าผลผลิตพบว่ากลับลดลงทั้งนี้
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เกิดอุปทานส่วนเกินของตลาด ราคาปลาจึงตกต่ำ ประกอบกับเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อน้อยลง 
 

แนวทางและช่องทางการตลาดในปัจจุบัน 
การเลี้ยงปลาดุกโดยทั่วไปแล้วประมาณ 4 เดือน ก็ถึงเวลาจับปลาขาย ปลาตามท้องตลาดจะเรียกชื่อ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด ส่วนมากจะนิยมเรียกตามขนาดอยู่ 3 ประเภท คือ  
ปลาขนาด 3-5 ตัวต่อกิโลกรัมจะเรียกกันว่าปลาย่าง (เป็นขนาดปลาที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด)  
ปลาขนาด 2 ตัวต่อกิโลกรัม จะเรียกว่าปลาโบ้ แต่ไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไร เพราะมีขนาดใหญ่เกินความต้องการ  
ขนาด 0.5 กิโลกรัมข้ึนไปจะเรียกปลาหั่น  
จะเห็นได้ว่าขนาดปลาจะเป็นตัวกำหนดตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งราคาปลาไม่มีผู้ใดกำหนด

จะเป็นไปตามกลไกตลาด ขึ้นอยู่กับมีผลผลิตในตลาดมากหรือน้อย ถ้าปลาในตลาดมีมากราคาก็จะต่ำ แต่ถ้าปลาใน
ตลาดมีน้อยราคาก็จะสูง ดังนั้นเพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดผู้เลี้ยงปลาจึงควรผลิตปลาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และควรหาแนวทางหรือช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เช่น 

1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูป 
การแปรรูปเป็นการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  ซึ่งยังคงมีคุณลักษณะและคุณภาพที่ผู้บริโภคต้องการ  ทั้งนี้

เนื่องจากเนื้อปลาดุกเน่าเสียง่ายกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน  ฉะนั้นจึงควรเก็บรักษาให้สดทันทีที่จับขึ้นมาได้
เพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีจนกว่าจะนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป   ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จะมี
คุณภาพดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสดของปลาที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ การแปรรูปจะทำให้สามารถ
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เก็บรักษาได้นาน ขนส่งได้ง่าย และเพ่ิมมูลค่า นอกจากนี้การมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่น ปลาดุกแดดเดียว ปลา
ดุกร้า ปลาดุกเส้น ปลาดุกสวรรค์ ฯลฯ จะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากข้ึน หรือมีกลุ่มลูกค้ามายิ่งขึ้นนั่นเอง 

2. การตลาดออนไลน์   

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทำให้สนิค้าของเราเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วธิีต่าง ๆ  ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขาย
สินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเกิดความสนใจจนกระทั่งเข้ามาใช้บริการ
หรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด 

•  การทำการตลาดออนไลน์ทำใหเ้ราสามารถเจาะจงลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ  

• เป็นช่องทางให้ผูบ้ริโภคติดต่อสือ่สารกับเราได้ตลอดเวลา 

• ช่วยใหส้ามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างไกล 

โดยการตลาดออนไลน์สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

2.1 เวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) คือ การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพ่ือเข้าถึงลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง 

2.2 การตลาดโดยเครื่องมือค้นหาในอินเตอร์เน็ต (Search Engine Marketing) คือ การตลาดบน Search 
Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่าย
และถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น SEO (การทำเว็บไซต์
ของเราให้ติดอันดับของ Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google) 

2.3 อีเมล มารเ์ก็ตติ้ง (Email Marketing) คือ การตลาดที่ทำผ่านอีเมล เพ่ือส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ ถึง
ลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้ง
ยังเป็นการทำการตลาดที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2.4 เว็บบอร์ด (Web board) หรือ กระดานข่าวซึ่งใช้เป็นที่ถาม-ตอบกันระหว่างผู้ที่สนใจในเรื่องๆเดียวกัน 
โดยเราสามารถทราบความต้องการของลูกค้าได้ ผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

2.5 โซเชียล มารเ์ก็ตติ้ง (Social Marketing) คือ การตลาดที่ทำผ่าน Social Network ต่าง 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 สามารถติด
พูดคุย ส่งข้อความ ได้โดยตรง 

                            
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถกำหนด

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่าง
ง่ายดาย (https://nipa.co.th/) 

 
 

 
 

                      

 
 
 
 

https://nipa.co.th/
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ขอให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาดุก 
คนสำราญ งานสำเร็จ 
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หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล   โทร/โทรสาร 074 775 455    
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