บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)

สูตรในการคํานวณผลการเลี้ยง
สูตรคํานวณที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยง

1.) อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion ratio : FCR)
FCR
= น้ําหนักอาหารที่กินทั้งหมด (ก.ก.)
น้ําหนักปลาที่จับไดทั้งหมด (ก.ก.)
2.) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (Average Daily Growth : ADG) กรัม/วัน
ADG
=
น.น ปลาปจจุบันที่สุมได (กรัม) – น.น. ปลาที่สุมไดครั้งกอน (กรัม)
ระยะหางของวันสุม
3.) น้ําหนักปลาเฉลี่ย (กรัม)
น้ําหนักปลาเฉลี่ย =
น้ําหนักปลาที่สุมไดทั้งหมด (กรัม)
จํานวนปลาทั้งหมด
4.) น้ําหนักปลาระหวางการเลี้ยง
น้ําหนักปลา
=
ปริมาณอาหารที่ใหตอวัน (ก.ก.) x 100
% อาหารที่ให/วัน เทียบกับน้ําหนักตัว
5.) ขนาดปลา (ตัว/กิโลกรัม)
ขนาดปลา
=
1,000_กรัม__________
น้ําหนักปลาเฉลี่ย/ตัว (กรัม)
6.) อัตรารอด (Survival rate) %
อัตรารอด
=
จํานวนปลาที่เหลือ x 100
จํานวนปลาที่ปลอย
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คํานํา
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ในการทําฟารมเลี้ยงปลานั้น ปจจัยสําคัญที่จะทําใหไดผลผลิตที่ดีนั้น ประกอบไปดวย
พันธุปลาที่ดี การจัดการและสิ่งแวดลอมที่ดี และอาหารคุณภาพดี เหมาะแกการเลี้ยงปลา
บริษัทไทยลักซเอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูนําในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวน้ํา ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของปจจัยดังกลาวที่มีผลตอการเลี้ยงปลาของเกษตรกรเปนอยางยิ่ง จึงไดพยายามผลิตอาหารสัตวน้ําที่มีคุณภาพดี
เหมาะสมกับปลาชนิดตาง ๆ ออกจําหนายแกเกษตรกร
อยางไรก็ตาม การที่จะผลิตปลาใหไดผลผลิตสูงนั้น จําเปนจะตองอาศัยการจัดการ และสิ่งแวดลอมที่ดีชวยดวย
บริษัทไทยลักซเอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) มีความหวงใยในจุดนี้มาก จึงไดจัดทําคูมือการเลี้ยงปลานี้ขึ้นเพื่อให
เกษตรกรเลี้ยงปลาไดอยางเหมาะสมและไดรับผลตอบแทนตามที่ตองการ
บริษัทไทยลักซเอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูเลี้ยง
ปลา เพราะไดรวบรวมการจัดการที่สําคัญ ๆ ไว หากเกษตรกรยังมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอกับตัวแทนหรือพนักงาน
ของบริษัท ซึ่งพรอมที่จะรับใชทานทุกเวลา

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ฝายขายและการตลาด
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การเลี้ยงปลา
ปลาที่นิยมเลี้ยงมีอยู 2 กลุม คือ
1. ปลากินเนื้อ เชน ปลาดุก ปลาชอน ปลาหมอไทย ฯลฯ
2. ปลากินพืช เชน ปลานิล ปลานิลแดง ปลาสลิด ปลาสวาย ปลาแรด ฯลฯ
ซึ่งปลาเหลานี้สามารถเลี้ยงไดทุกภาคของประเทศ แตในการเลี้ยงนั้นควรคํานึงถึงราคาปลาในทองตลาด และ
จะตองทําใหตนทุนในการเลี้ยงต่ํา

การเลี้ยงปลาในบอดิน
การเลือกสถานที่ทําบอปลา
สถานที่ที่จะทําบอเลี้ยงปลา ถือไดวาเปนสิ่งแรกที่จะตองพิจารณาใหรอบคอบ และตัดสินใจใหถูกตอง ถาหากเลือก
สถานที่ไมเหมาะสม อาจกอปญหาตามมาอีกมากมาย
ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณาในการเลือกสถานที่ทําบอเลี้ยงปลามีดังนี้
1. สถานที่ ตองสามารถจัดหาแหลงน้ําใชที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตลอดเวลา รวมทั้งสามารถจัดระบบใหน้ํา
เขา-ออกไดอยางดี สถานที่จึงไมควรเปนที่ลุมหรือดอนจนเกินไป
2. สภาพดิน มีผลตอสภาพน้ําโดยตรง ควรจะเปนดินเหนียว ที่มีความเปนกรดเปนดางไมต่ํากวา 6 เพราะดินเหนียว
สามารถทําเปนคันบอเก็บกักน้ําไดดี การรั่วซึมและการทรุดตัวมีนอย คันบอไมพังทลายงาย การดูแลรักษาคันบอ
ทําไดงาย และตนทุนการกอสรางจะต่ํากวาดินชนิดอื่น ๆ หากเปนดินประเภทอื่น ๆ น้ําจะรั่วซึมได แตถามีน้ํา
พอจะเติมอยูไดเรื่อย ๆ ก็จะแกปญหาได และเมื่อเลี้ยงปลาตะกอนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจะชวยลดการรั่วซึมลงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีการใสปุยอินทรียลงในคันบอ ยกเวนพื้นที่ที่เปนทรายจัด อาจไมไดผล
3. สภาพน้ํา ความเปนกรด-ดาง ควรอยูระหวาง 7-8.5 ปราศจากสารพิษของโลหะหนัก ยาฆาแมลง หรือของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณน้ํามากพอ สําหรับใชเปลี่ยน-ถายน้ําในบอตลอดเวลา
4. สาธารณูปโภค ควรอยูใกลเสนทางคมนาคม รถยนตสามารถเขาถึงได เพื่อความสะดวกในการขนสงลูกปลา
อาหาร และการจับปลาขาย นอกจากนี้ถามีไฟฟาเขาถึงก็จะชวยใหทํางานสะดวก และประหยัดคาใชจายในฟารม
ลงได
5. สภาพแวดลอมอื่น ๆ เชน ความสัมพันธกับเพื่อนบานที่ดี การจัดหาแรงงาน วัสดุอุปกรณ อยูใกลแหลงพันธุปลา
แหลงจําหนายอาหาร ยา สารเคมี และใกลตลาด ถาสิ่งเหลานี้หาไดงาย ก็จะชวยใหการเลี้ยงปลาเปนไปดวยความ
ราบรื่นขึ้น
การออกแบบบอเลี้ยงปลา
1. สํารวจพื้นที่ เพื่อกําหนดและวางตําแหนงของบอ พื้นกนบอ ประตูน้ําเขา ประตูน้ําออก จํานวนบอและคลองสงน้ํา
เพื่อจะไดนํามาใชประกอบการวางแผนการจัดการตอไป
2. กําหนดรูปแบบ บอเลี้ยงปลาควรมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา เพื่อความสะดวกในการตีอวนปลาหรือแมแตเมื่อ
จับ โดยการระบายน้ําออกหมดปลาก็จะไปรวมกันไดดีกวาบอที่เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดของบอไมควรใหญ
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3.

4.

5.
6.

เกินไป เพราะจะดูแลยาก เชนการใหอาหาร อาจทําไดไมทั่วถึงเมื่อเกิดปญหาโรคพยาธิ การลงยาจะสิ้นเปลืองมาก
เมื่อน้ําเสียการถายน้ําไมสามารทําไดทันที ตองใชเวลานาน นอกจากนี้การจับปลาขายตองใชเวลานานมาก บางครั้ง
อาจตองจับหลายวันทําใหปลาช้ํา แตถาบอเล็กเกินไปก็จะเสียพื้นที่คันบอมากขึ้นโดยไมจําเปน ดังนั้นขนาดของบอ
ที่เหมาะสมคือ 200-800 ตารางเมตร อยางไรก็ตามควรจะพิจารณาจากสภาพพื้นที่เปนหลักวาควรใชบอขนาดใด
ระบบน้ํา กําหนดบริเวณที่วางทอน้ําเขาและทอระบายน้ําออกใหแยกจากกันเด็ดขาด ขนาดของทางน้ําเขาควรอยูสูง
กวาระดับน้ําในบอ พื้นบอมีความลาดเอียงไปทางประตูน้ําออก โดยทางน้ําเขาควรลึก 145 ซ.ม. และทางน้ําออก
ควรลึก 150 ซ.ม. เพื่อเพิ่มความสามารถในการขจัดของเสียไดมากขึ้น และงายตอการตากบอใหแหง
คันบอ ขณะขุดดิน เมื่อกลบคันบอ ไดทุก ๆ 20 ซ.ม. ก็ควรราดน้ําอัดดินใหแนนเพื่อทําใหคันบอแข็งแรงขึ้น คัน
บอควรอยูสูงจากระดับพื้นดินอยางนอย 50 ซ.ม. หรือตองสูงพอที่จะปองกันปลาหนี คันบอตองมีสวนลาดเอียง
อยางนอย 1:2 ที่ดานในบอ และ 1:1 ที่ดานนอกบอ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของดินดวย ถาไมใชดินเหนียว ความ
ลาดเอียงของบอควรมากกวานี้ สวนความกวางของคันบอ ควรกวางอยางนอย 1.5 เมตร แตถากวางกวานี้ จะ
สะดวกตอการทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะบอขนาดใหญ ควรมีคันบอกวางอยางนอย 3 เมตร บนคันบอ ควรปลูก
หญาเพื่อยึดดิน โดยใชหญาที่มีรากตื้น ๆ จะชวยลดการพังทลายลงได
ระดับน้ําในบอ ระดับน้ําในบอควรอยูในระดับ 80-100 ซ.ม. ควรมีไมวัดระดับน้ําในบอ เพื่อประโยชนในการ
คํานวณปริมาณน้ํา เวลาจะใชยา หรือสารเคมีในบอ
สะพานใหอาหารปลากลางบอ ในกรณีที่เปนบอขนาดใหญ สะพานจะชวยใหการหวานอาหารทําไดทั่วถึงมากขึ้น

พบวาสิ่งที่สําคัญในการเลี้ยงปลา ก็คือ การเตรียมบอ การคัดเลือกและการขนสงลูกปลา การปลอยลูกปลาลงบอ
เลี้ยง ซึ่งเกษตรกรควรใหความสําคัญในขั้นตอนดังกลาว
การเตรียมบอเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลาในบอดิน จําเปนตองมีการเตรียมบอที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากนบอเนา สงผลใหคุณภาพน้ําในบอ
เลวลง และทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพปลาในที่สุด บอปลาที่เลี้ยงมานานหลาย ๆ ป โดยไมมีการดูแลบอที่ดีจะพบปญหาปลา
เปนโรคบอย ๆ ยากตอการแกไข การเตรียมบอใหม และบอเกาที่เคยเลี้ยงปลามากอน มีขั้นตอนการเตรียมแตกตางเล็กนอย
ดังนี้
บอใหม
1. บอใหมมักมีปญหาเรื่องดินเปนกรด ใหโรยปูนขาว 30-50 กก./บอ 800 ตรม. หรือ 60-100 กก./ไร ควรจะคลุกปูน
ใหผสมกับหนาดินลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ใหทั่วพื้นบอและขอบบอ
2. ใสปุยคอกประมาณ 200 กก./ไร โรยใหทั่วบอ
3. สูบน้ําเขาบอจนไดระดับน้ํา 30-40 ซม. ทิ้งไว 3-5 วัน จนน้ําเปนสีเขียว ถาภายใน 3-5 วัน น้ําไมเปนสีเขียวใหเติม
ปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 5-10 กก./ไร โดยละลายน้ําสาดใหทั่วบอ
4. กอนการปลอยปลาควรตรวจวัดความเปนกรด – ดางของน้ําในบอ ซึ่งควรอยูระหวาง 7-8.5 ถาต่ํากวา 7 ควรนําปูน
ขาวละลายน้ําสาดใหทั่วบอเพื่อปรับใหอยูในชวง 7-8.5
5. ระวังอยาใหเกิดแมลงหรือศัตรูปลา หากมีปลาที่เปนศัตรูของลูกปลาเหลืออยู ใหใชกากชา 10-15 กก./ไร แชน้ําไว 1
คืน นําสวนที่เปนน้ําสาดใหทั่วบอเก็บปลาที่ตายขึ้นมา และทิ้งไว 2-3 วัน เพื่อใหกากชาสลายตัวหมดกอนที่จะ
ปลอยลูกปลา
6. ควรกั้นอวนมุงรอบ ๆ บอเพื่อปองกันศัตรูปลาอื่น ๆ
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บอเกา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ทําความสะอาดบอโดยการลอกเลนออกใหมากที่สุดและปรับแตงคันบอใหอยูในสภาพที่ใชงานได
ใสปูนขาวใหทั่วบอ เพื่อเปนการฆาเชื้อโรค และปรับความเปนกรด- ดางของดิน ในอัตรา 50-120 กก./ไร
ตากบอใหแหงประมาณ 10-15 วัน
นําปุยคอกใสถุงแขวนไวตามมุมบอประมาณ 60-100 กก./ไร เพื่อเปนการเตรียมอาหารธรรมชาติใหลูกปลา
เติมน้ํา 30-40 ซม.ทิ้งไว 3-5 วัน จนน้ําเปนสีเขียว แลวจึงปลอยปลา
กอนปลอยลูกปลา ควรตรวจวัดความเปนกรด-ดางของน้ํา ถาไมถึง 7 ควรนําปูนขาวละลายน้ําสาดใหทั่วบอ
เพื่อปรับใหอยูระหวาง 7-8.5 ตรวจดูในบออีกครั้งวามีแมลง เชนมวนวน มวนกรรเชียง หรือตัวออนแมลงปอ
หรือไม ถามีใชดิพเทอรเร็กซ 0.25 กรัม/น้ํา 1 ลบ.ม. สาดใหทั่วบอ หรือถามีปลาที่เปนศัตรูของลูกปลาใหใชกาก
ชา 10-15 กก./ไร สาดใหทั่วบอ ทิ้งไว 2-3 วัน
กรณีบอมีน้ําขังไมสามารถตากบอใหแหงไดใหฆาปลาที่เปนศัตรูของลูกปลาดวยไซยาไนด3-5กรัม/น้ํา 1 ลบ.ม.
หรือกากชา 10-15 กก./ไร ที่ระดับน้ํา 50 ซม. ทิ้งไว 2-3 วัน

การกําจัดศัตรูปลา
1.แมลง มวนวน มวนกรรเชียง ตัวออนแมลงปอ
ใชดิพเทอรเร็กซ 0.25 กรัม/น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร
กากชา 10-15 กิโลกรัม/ไร สาดทั่วบอแลวทิ้งไว 2-3 วัน
2.ปลาตาง ๆ
- ไซยาไนด 1.5-2 กรัม/ น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร
- กากชา 10-15 กิโลกรัม/ไร ที่ระดับน้ํา 50 เซนติเมตร
- โลติ้น 16 กิโลกรัม/ไร ที่ระดับน้ําลึก 1 เมตร ทิ้งไวอยาง
นอย 7 วัน จึงปลอยปลา
คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา
1. อุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียส
2. ความเปนกรด-ดาง 6.5-9.0
3. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําไมนอยกวา 3
มิลลิกรัม/ลิตร (ppm)
4. ความขุนใสของน้ํา 30-50 เซนติเมตร
5. กาซคารบอนไดออกไซด นอยกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร
6. กาซแอมโมเนียนอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
7. กาซไขเนา (ไฮโดรเจนซัลไฟด) นอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
8. ความเปนดางและความกระดาง 100-300 (ppm) มิลลิกรัม/ลิตร
การคัดเลือกและการขนสงลูกปลา
1. เลือกซื้อลูกปลาจากแหลงพันธุปลาที่นาเชื่อถือ ลูกปลาขนาดสม่ําเสมอ สุขภาพแข็งแรง และไมไกลจากบอมากนัก
2. ลูกปลาที่นํามาปลอยควรเปนปลานิ้ว เพื่อลดอัตราการสูญเสียและควรทําใหลูกปลาบอบช้ํานอยที่สุด
3. งดอาหารลูกปลากอนการขนสงประมาณ 4-6 ชั่วโมง
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4. ใสเกลือแกงอัตราสวน 100 กรัม/น้ํา 100 ลิตร เพื่อชวยลดความเครียดและอัตราการตายของลูกปลา
5. ควรขนสงลูกปลาในชวงที่อากาศเย็นสบายหรือขนสงโดยรถปรับอากาศ
ควรจัดการกับพาหนะขนสงโดยใหมีผลกระทบของความรอนตอตัวปลา
นอยที่สุด เชน ใชแกลบ ขี้เลื่อยหรือกระสอบปานราดน้ํา ใหชุมปูพื้นรถ
กอน และคลุมถุงลูกปลาดวยกระสอบเปยกหรือผักตบชวา
6. ระยะเวลาในการขนสงไมควรเกิน 8-10 ชั่วโมงและควรหยุดพักเพื่อนําน้ํา
รดถุงบรรจุลูกปลาทุก ๆ 2 ชั่วโมง
การปลอยลูกปลาลงบอเลี้ยง
1. ควรตรวจสอบจํานวนลูกปลาอีกครั้งกอนปลอย
2. ควรปลอยลูกปลาในตอนเชาตรู เมื่อเริ่มมีแดดหรือปลอยในตอนเย็น ไมควรปลอยตอนแดดจัด
3. แชถุงลูกปลาในบออยางนอย 20 นาที กอนปลอยใชมือทดสอบอุณหภูมิของน้ําในถุงและในบอวาเทากันหรือไม เปด
ใหน้ําบอเขาไปในถุงครึ่งตอครึ่ง ปลอยใหลูกปลาปรับตัวสักครู แลวรวบปากถุงจุมลงในบอแลวยกกนถุงขึ้น อยายกกนถุงเท
เหนือน้ําเพราะลูกปลาติดคางอยูในถุง
อัตราการปลอยปลา
ชนิด

ปลาดุกอุย
ปลาดุกดาน
ปลาดุกยักษ
บิ๊กอุย
ที่มา: อุทัยรัตน
ชนิดปลา

อัตราการ
ขนาดบอ
ปลอยปลานิ้ว 800 ตรม.
1600 ตรม.
(ตัว/ตร.ม.)
60
48,000
96,000
100
80,000
160,000
100
80,000
160,000
100
80,000
160,000
ณ นคร. 2544.

อัตราการปลอย
(ตัว/ไร)
นิล
1,100-5,000
นิลแปลงเพศ
5,000-6,500
ตะเพียนขาว
15000-25000
สลิด
8,000-16,000
ไน
4500-7000
แรด
3500-5000
สวาย
15,000-18,000
ที่มา: อุทัยรัตน ณ นคร.2544

ความหนาแนน
(ตัว/ตรม.)
1-3
3-4
10-15
5-10
3-5
2-3
10

10

ระยะเวลา
เลี้ยง
(เดือน)
6
5-6
3
3-4

ขนาด
(ตัว/กก.)

อัตรารอด
(%)

8-10
3-7
2-3
3-6

25
25
50
50

ระยะเวลาเลี้ยง
(เดือน)
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
10-12
8-12

ขนาด
ตัว/กก.
3
3
3
3
3
0.8-1
1.5-2

การเลี้ยงปลาดุก (Walking Catfish)
อาหารและ การใหอาหารปลาดุก
ในวันแรกที่ปลอยลูกปลาไมจําเปนตองใหอาหาร จะเริ่มใหอาหารในวันรุงขึ้น โดยการเติมไรแดงมีชีวิตลงในบอ
ในชวงสัปดาหแรกใหอาหารผงสําหรับปลาดุกวัยออน (เบอร 8901) ผสมน้ําปนเปนกอนๆ โดยใหกินวันละ 3-4
ครั้ง โดยการหวานทั่วบอ หรือวางในกระบะไมที่พื้นกนบอรอบๆ อยางนอย 4-6 แหง ควรใหอาหารในปริมาณที่นอยๆ ซึ่ง
ลูกปลาสามารถกินหมดภายในเวลา 30-45 นาที
ระยะ 7-14 วันสามารถฝกใหกินอาหารเม็ด โดยใหอาหารผง (เบอร 8901) รวมกับอาหารปลาดุกเล็กพิเศษ (เบอร
8909) 8-11% ของน้ําหนักตัว วันละ 3-4 มื้อ
ระยะ 15-30 วันใหอาหารปลาดุกเล็กพิเศษ เบอร 8909 6-8% ของน้ําหนักตัว วันละ 3-4 มื้อ
ระยะ 31-45 วันหรือเมื่อปลาโตขึ้นจนมีขนาดยาว 15 เซนติเมตรจะใหอาหารเม็ดเบอร 8910 ในอัตรา 5.0-6.0% ของ
น้ําหนักตัว วันละ 3-4 มื้อ
ระยะ 46-90 วัน ใหกินอาหารเบอร 8911 ในอัตรา 3.0-5.0% ของน้ําหนักตัว วันละ 2-3 มื้อ
ระยะ 91 วันถึงน้ําหนักสงตลาด ใหอาหารเบอร 8912 ในอัตรา 2.5-3.0% ของน้ําหนักตัว วันละ 2-3 มื้อ
สามารถจะใหอาหารเสริมชนิดอื่นดวยก็ได เชน ปลาเปดผสมรําละเอียด หรืออาหารผสมบดจากสวนผสมตางๆ เชน
กระดูกไก เลือดไก ไสไก เศษขนมปง เศษเลือดหมู เปนตน แตการใหอาหารประเภทนี้ตองระวังเรื่องคุณภาพน้ําใหดี ใน
การใหอาหารผูเลี้ยงจะตองรูวาปลาในบอมากนอยเพียงใด ทั้งนี้โดยการสังเกตกลุมและปริมาณความหนาแนนของปลาที่เขา
มากินอาหาร หรือควรสุมตัวอยางปลาเพื่อหาน้ําหนัก เพื่อจะไดจัดปริมาณอาหารไดถูกตอง และขณะใหอาหารควรตรวจดูวา
อาหารที่ใหปลากินนั้นเหลือตกคางอยูในบอมากนอยเพียงไร หากมีอาหารเหลือลอยอยูที่ผิวน้ํา ซึ่งแสดงวาปลากินไมหมด ก็
ตองลดปริมาณอาหารลง หรือสังเกตวาเมื่อใดปลาหยุดกินก็จะตองหยุดใหอาหารและควรทําการปรับเปลี่ยนอัตราการให
อาหารทุกๆ 5-7 วัน โดยในการเปลี่ยนเบอรอาหารควรจะคอยๆ เปลี่ยนทีละนอย โดยผสมอาหารทั้ง 2 เบอรเขาดวยกัน ใน
อัตราที่ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ
ตารางการใหอาหารปลาดุกดวยอาหารปลาดุก ไทยลักซ
อายุปลา
(วัน)
1-7
8-14
15-30
31-45
46-90
91-สงตลาด

เบอรอาหาร

ปริมาณการใหอาหาร
(%/น้ําหนักตัว/วัน)
12
8-11
6-8
5-6
3-5
2.5-3

8901
8901+8909
8909
8910
8911
8912
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จํานวนมื้อ
ตอวัน
3-4
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3

ตารางการใหอาหารปลาดุกดวยอาหารปลาดุก ลัคกี้
อายุปลา
(วัน)
1-7
8-14
15-30
31-45
46-90
91-สงตลาด

เบอรอาหาร

ปริมาณการใหอาหาร
(%/น้ําหนักตัว/วัน)
12
8-11
6-8
5-6
3-5
2.5-3

8901
8909+8909
8909
210
211
212

จํานวนมื้อ
3-4
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3

การเจริญเติบโตและระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุก
การเลี้ยงปลาดุกอุยใหไดขนาดตามที่ตลาดตองการ
ใชเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน จะไดปลาขนาด 8-10 ตัว/กิโลกรัม หากเลี้ยงจน
ครบ 6 เดือนก็จะไดปลาขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม แตทั้งนี้ตองใชอาหารที่
มีคุณภาพดี และมีการถายเทน้ําสม่ําเสมอ

การถายเทน้ําในบอเลี้ยงปลาดุก
ชวงเดือนแรก ไมตองถายน้ํา เนื่องจากปลายังมีขนาดเล็กอยู แตจะเพิ่มระดับน้ําในบอทุกวัน หรือวันเวนวัน เมื่อลูก
ปลาเจริญเติบโตขึ้นในเดือนแรก เพิ่มระดับน้ําใหสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร หลังจากยางเขาเดือนที่ 2 เพิ่มระดับน้ํา 10
เซนติเมตร/อาทิตย จนระดับน้ําในบอมีความลึก 1.20-1.50 เมตร สําหรับการถายเทน้ําควรเริ่มตั้งแตการเลี้ยงผานไป 1 เดือน
โดยการถายน้ําประมาณ 20-30% ของน้ําในบอ ประมาณ 3 วัน/ครั้ง หรือถาน้ําในบอเริ่มเสียจะตองถายน้ํามากกวาปกติ
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การเลี้ยงปลานิล (Nile Tilapia)
อาหารและการใหอาหารปลานิล
• ปลานิลเปนปลากินอาหารไดหลายรูปแบบ ทั้งการกรองกินแพลงกตอนพืชและสัตว กินพืชตางๆ รวมทั้งซาก
อินทรีย อาหารผง อาหารเปยก อาหารจม อาหารเม็ดลอยน้ํา ดังนั้นการเพิ่มอาหารธรรมชาติใหกับปลานิลจะเปน
การชวยลดตนทุนไดทางหนึ่ง การเพิ่มอาหารธรรมชาติทําไดโดยการเพิ่มปุยเปนระยะๆ ในชวงเวลาที่เลี้ยง สําหรับ
อาหารสําเร็จรูปที่ใชเลี้ยงควรเปนอาหารที่มีคุณภาพ มีธาตุอาหารครบถวน
• การใหอาหารปลาในบอดิน แบงเปน 2 ชวงคือ
1. ชวงการอนุบาล
- ชวงสัปดาหแรกใหอาหารผงไทยลักซปลาดุก 8901 ผสมน้ําปนเปนกอนๆ ใหในอัตรา 15% ของน้ําหนัก
ตัว ใหกินวันละ 4-6 มื้อ
- สัปดาหที่ 2 ใหอาหารผงรวมกับการใหอาหารปลาดุกชนิดเม็ดลอยน้ําไทยลักซเบอร 8909 ในอัตรา 710% ของน้ําหนักตัว วันละ 4-5 มื้อ
- สัปดาหที่ 3-4 ใหอาหารปลาดุกเบอร 8909 ในอัตรา 5-6% วันละ 3-4 มื้อ
2. ชวงเลี้ยงปลาเนื้อ
- เริ่มปลอยปลาขนาด 20-50 กรัม ใหกินอาหารปลานิลสปด 450 ในอัตรา 4-5% ของน้ําหนักตัว วันละ 34 มื้อ
- เมื่อปลามีน้ําหนัก 100 กรัม ใหกินอาหารสปดเบอร 451 ในอัตรา 3-4% ของน้ําหนักปลา วันละ 3-4 มื้อ
- เมื่อปลามีน้ําหนัก 300 กรัมขึ้นไป ใหกินอาหารสปดเบอร 452 ในอัตรา 1.5-3% วันละ 2-3 มื้อ
ควรทําการปรับเปลี่ยนอัตราการใหอาหารทุกๆ 5-7 วัน โดยในการเปลี่ยนเบอรอาหารควรจะคอยๆ เปลี่ยนทีละนอย
โดยผสมอาหารทั้ง 2 เบอรเขาดวยกัน ในอัตราที่ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ

ตารางการใหอาหารปลานิลดวยอาหารปลานิล สปด
น้ําหนักปลา
(กรัม)
0-10
10-20
20-30
30-100
100-300
300 กรัมขึ้นไป

เบอรอาหาร

ปริมาณการใหอาหาร
(%/น้ําหนักตัว/วัน)
15
7-10
5-6
4-5
3-4
1.5-3.0

8901
8901+8909
8909
450
451
452

จํานวนมื้อ
ตอวัน
5-6
4-5
4-5
3-4
3-4
2-3

การจัดการคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงปลานิล
เนื่องจากการเลี้ยงปลานิลในบอดินโดยการใสปุยและใหอาหาร เมื่อเลี้ยงไประยะหนึ่งพื้นบอจะมีการหมักหมม
จากสิ่งขับถายและเศษอาหาร มีผลใหคุณภาพน้ําเสื่อมลง ดังนั้นการถายเปลี่ยนน้ําจากพื้นกนบอเปนระยะๆ จะชวยรักษา
คุณภาพของน้ํา ซึ่งมีวิธีการเปลี่ยนถายน้ําในการเลี้ยงดังนี้
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-

-

ชวงเดือนแรก ไมตองถายน้ํา เนื่องจากปลายังมีขนาดเล็กอยู แตจะเพิ่มระดับน้ําในบอทุกวันหรือวันเวน
วัน
ในชวงเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 6 การถายเปลี่ยนน้ําจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของปลานิล โดยรักษาระดับความขุน
ใสของน้ําใหอยูในระดับ 30 – 40 เซนติเมตร จะทําใหการกินอาหารของปลาดี ปลาเจริญเติบโตดี และมี
FCR ต่ํา
การใชเครื่องตีน้ําอยางนอย 1 ตัว/ ไร จะชวยเพิ่มออกซิเจน และชวยใหอุณหภูมิของน้ําผสมกันทุกระดับ
โดยเฉพาะในชวงบาย และใหอีกครั้งในชวงเชามืดที่มีปญหาการขาดออกซิเจน นอกจากนี้ยังเปนการชวย
เรงการยอยสลายของเศษอาหาร ตลอดจนซากอินทรียที่แขวนลอยอยูใหสลายเปลี่ยนเปนปุย หรืออาหาร
ของพวกจุลินทรีย ทําใหเกิดความสมดุลของหวงโซอาหาร

ระยะเวลาการเลี้ยงปลานิล
• สําหรับการเลี้ยงในบอดินถาปลอยปลาขนาด 20-50 กรัม ใชระยะเวลาการเลี้ยง 6-8 เดือน จะไดปลาที่มีขนาดที่
ตลาดตองการ

ปญหาและอุปสรรคการเลี้ยงปลานิลในบอดิน
- ปญหาปลาสูญหาย
- ปญหาน้ําทวม ปญหาน้ําเสีย
- ปญหาปลาไมโต
- ปญหาดินเปรี้ยว ปญหาคลองระบายน้ําตื้นเขิน
- ปญหากลิ่นโคลนในเนื้อปลานิล ซึ่งเปนอุปสรรคตอการสงออก ซึ่ง
แกไขไดโดยการเปลี่ยนน้ําพรอมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําและอาหารที่
เลี้ยงปลาในชวงกอนจับ ประมาณ 3 วัน
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การเลี้ยงปลากินพืช
ปลากินพืชที่นิยมเลี้ยงในบอดินไดแก ปลาตะเพียนขาว ปลาเฉา ปลาสลิด ฯลฯ ปลากินพืชนิยมเลี้ยงรวมกับปลา
ชนิดอื่นๆ แบบหลายชนิดรวมกัน โดยคัดเลือกปลาที่กินอาหารแตกตางกัน และไมเปนอันตรายตอกันเชน ปลากินพืช (ปลา
เฉา ปลาตะเพียนขาว) ปลากินแพลงกตอนพืช (ลิ่น) ปลากินแพลงกตอนสัตว (ซง) ปลากินซากพืช (ยี่สกเทศ,นวลจันทรเทศ)
กินตัวออนของแมลงตามกนบอ (ไน) และปลาที่กินอาหารไมเลือก (นิล,สวาย) นอกจากนี้ก็อาจพิจารณาจากแหลงที่อยูอาศัย
เชนปลาเฉาอาศัยหากินบริเวณผิวน้ํา ปลาลิ่นอยูระดับน้ําที่ลึกถัดมา ปลาซงระดับน้ําลึกถัดจากปลาลิ่น
ปลายี่สกปลา
นวลจันทรเทศกินซากพืชตามกนบอ และปลาไนกินตัวออนของแมลงในน้ําตามกนบอ
ขอดีของการเลี้ยงปลาแบบรวม คือสามารถใชประโยชนจากอาหารที่มีในบออยางเต็มที่ เพราะมีปลาหลายชนิด
เลี้ยงรวมกันและกินอาหารตางกัน สามารถทยอยปลาใหญออกจําหนายได สอดคลองกับความตองการของตลาด ทําใหขาย
ไดราคาดี และเกิดรายไดอยางตอเนื่องในชวงของการเลี้ยง
การเลี้ยงปลากินพืชจะตองมีการเตรียมหาสถานที่ เตรียมบอและน้ําดังที่กลาวไวในขางตน จากนั้นจะตองคัดเลือก
พันธุปลาที่ตองการเลี้ยง
อาหารและการใหอาหาร
อาหารธรรมชาติ ไดแก แพลงกตอน พืชน้ํา สัตวจําพวกกุง ปู สัตวจําพวกตัวออนของแมลง อาหารสมทบ เปน
อาหารเสริมที่ใหกับปลาที่เลี้ยง เชน อาหารสมทบสําหรับปลากินพืช
การใหอาหาร
ใหอาหารวันละ 2-3 ครั้ง โดยบริเวณที่ใหอาหารและเวลาที่ใหควรเปนเวลาเดียวกัน ปริมาณอาหารที่ให ไมควรให
มากเกินไปจนเหลือ เพราะจะทําใหน้ําเนาเสีย
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การเลี้ยงปลานิล (Nile Tilapia) ในกระชัง
ปลานิล เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตดีเหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อ
เปนธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงในกระชังที่มีน้ําไหล นอกจากนี้
คุณภาพของเนื้อแนนและยังใหเปอรเซ็นตที่สูง ดวยเหตุผลดังกลาวทําให
ปลาชนิดนี้มีแนวโนมทางการตลาดที่คอนขางดี จึงมีเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลา
นิลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการปองกันปญหาโรคที่จะเกิดขึ้น เกษตรกรควรจะ
ใหความสนใจในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

ขอดีของการเลี้ยงปลาในกระชัง
1. กระชังทํางายและราคาถูก
2. ดูแล และจัดการงาย ทั้งการดูแลดานสุขภาพและการใหอาหาร
3. ปลาโตเร็ว
4. ผลผลิตตอพื้นที่สูง และเก็บผลผลิตงาย
สถานที่ที่เหมาะสม
แมน้ํา เขื่อน ฝาย ซึ่งมีน้ําตลอดป น้ําลึกมากกวา 5 เมตร อากาศถายเทสะดวก อยูใกลบานและสาธารณูปโภค
สถานที่ควรหลีกเลี่ยง
ใกลทอระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงชุมชน, มีพืชน้ํา สาหราย หรือสิ่งสกปรกมาก น้ําไม
หมุนเวียน และการระบายอากาศไมดี
สถานที่ในการวางกระชัง
บริเวณที่เลือกเพื่อการวางกระชังนั้นจะตองเปนที่ที่มีระดับน้ําลึกพอประมาณ โดยที่ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง
พื้นกระชังควรอยูสูงจากพื้นดินใตน้ํา ไมต่ํากวา 1 เมตร และควรจะหางจากชายตลิ่งพอควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดมุมอับใน
การไหลระบายของน้ําและเพื่อลดภาวะเครียดจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําอยางฉับพลันในขณะที่มีฝนตกและมีการชะ
ลางจากพื้นดินสูน้ํา (ขึ้นอยูกับความหนาแนนในการปลอย)
กระชังและรูปแบบ
กระชังควรทําจากวัสดุที่ไมสรางความระคายเคืองแกผิวหนังปลา และไมควรวางกระชังซอนกันหลาย ๆ ใบควรมี
ชองวางเพื่อการไหลระบายของน้ํา ถามีความจําเปนจะตองเรียงซอนแนวเดียวกันหลาย ๆ กระชังก็ควรจะวางในแนวที่ขวาง
กระแสน้ํา นอกจากนี้รูปแบบของกระชังจะตองเอื้ออํานวยใหงายตอการปฎิบัติงาน
กระชังควรมีขนาด 3×3×2.5 เมตร หรือ 4×4×2.5 เมตร 5×5×2.5 เมตร ซึ่งเปนขนาดที่งายตอการจัดการ ใชถังน้ํามัน
ขนาด 200 ลิตร เปนเหล็กหรือพลาสติกก็ไดทําเปนทุน ตัวโครงกระชังใชเหล็กหรือไมทํา ขึ้นอยูกับสถานที่และทุนของ
ผูประกอบการ
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อวนที่ใชในการเลี้ยงปลา ตองใชอวน 2 ชั้น ชั้นในขนาดของตาอวนควรเปน 2-3 เซนติเมตร ชั้นนอกขนาดของตา
อวนควรจะมีขนาด 6-7 เซนติเมตร เพื่อปองกันไมใหปลาที่อยูนอกกระชังมารบกวนปลาที่เราเลี้ยง แลวใชอวนขนาดตา 7
เซนติเมตร ปดดานบนกระชังเพื่อปองกันการกระโดดออก หรือกระชังเอียงเวลามีคลื่นลม และน้ําไหลแรง
การวางกระชัง
- กนกระชังตองหางจากพื้นดินมากกวา 1 เมตร
- แตละกระชังควรวางหางกันอยางนอย 50 เซนติเมตร
- หลังจากจัดวางกระชังเรียบรอยแลว ควรมีระดับน้ําสําหรับใหปลาอยูอาศัยไมนอยกวา 1.5 เมตร
- ไมควรวางกระชังเปนกลุมติดกันมากกวา 5 กระชัง
คุณภาพลูกปลาและการขนสง
ลูกพันธุปลาที่นํามาปลอยเลี้ยงควรจะซื้อมาจากฟารมที่มีความนาเชื่อถือ มีเปอรเซ็นตปลานิลเพศผู 100% หรือ
ใกลเคียงที่สุด การเตรียมลูกพันธุในฟารมเพาะมีการสุขาภิบาลดี มีพอแมพันธุที่มีการคัดสายพันธุมาเปนอยางดี โดย
เกษตรกรสามารถทราบขอมูลเหลานี้ไดโดยการซักถามและสังเกตขณะที่อยูที่ฟารมซึ่งลักษณะภายนอกที่สังเกตไดคือ
ลักษณะลําตัวปลาตองสมบูรณ ครีบ หางไมกรอน ไมมีแผลตามลําตัว ลูกปลาวายน้ําปราดเปรียว ไมวายควงสวานหรือลอย
หัว ขนาดของตัวปลาตองสม่ําเสมอกัน
การขนสงลูกพันธุนั้น จําเปนอยางยิ่งจะตองมีการลดอุณหภูมิชวยโดยการใชน้ําแข็ง และไมควรขนสงในชวงเวลา
กลางวันที่แดดจัด หากทําไดก็จะลดภาวะเครียดลงเปนอยางมาก อัตราการตายหลังปลอยจะต่ําและเสียหายนอย
การปลอยลูกปลา
เนื่องจากการเลี้ยงในกระชังในลําน้ํานั้น การควบคุมคุณภาพน้ําจะกระทําไดยากหรือแทบจะไมไดเลย จึงตองหัน
มาเตรียมตัวสัตวใหแข็งแรงกอนปลอยจะเปนวิธีที่ดีที่สุด ขณะที่ปลอยลูกปลาควรจะตองมีการปรับระหวางคุณภาพน้ําในถุง
ที่ขนสงลูกปลามากับน้ําในกระชังที่จะปลอย โดยคอย ๆ ใหน้ําในกระชังไหลเขามาในถุงลูกปลา หลังจากที่แชถุงไว
ประมาณ 20 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิแลวจากนั้นจึงปลอยออก หากเปนไปไดควรจะปลอยปลาในตอนเชาตรู และควรเปนชวง
ที่ไมมีภาวะอากาศแปรปรวน
ขนาดปลาและอัตราการปลอย
ขนาดปลาที่ปลอยคือ ปลาน้ําหนัก 20-40 กรัม หรือความยาว
ประมาณ 8-11 เซนติเมตร อัตราการปลอยประมาณ 100 ตัว/ลูกบาศก
เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล, ขนาดปลาที่ปลอย, ขนาดกระชัง, ขนาด
ปลาเมื่อจับขาย, ปริมาณและคุณภาพน้ํา และความชํานาญของผูเลี้ยง
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อาหาร
การเลี้ยงปลานิลที่จะทําเปนธุรกิจอุตสาหกรรมตองคํานึงถึงในหลาย ๆ ดาน อาหารของปลาก็เปนอีกดานหนึ่งที่
ควรคํานึงถึง อาหารที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลานิลในกระชังควรที่จะมีคุณภาพสูง จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล
สูง (ADG สูง ) อัตราแลกเนื้อต่ํา (FCR ต่ํา) จะทําใหตนทุนต่ําแตไดผลผลิตตอพื้นที่สูง และระยะเวลาการเลี้ยงสั้น ปริมาณ
อาหารที่ใหแกปลานั้นจะตองไมมาก (ทําใหสูญเสียอาหาร ) หรือนอยเกินไป (ปลาออนแอ) ตองใหในปริมาณที่พอเหมาะ
การใหอาหารควรที่จะใหบอย ๆ ครั้ง (ประมาณ 3-4 ครั้ง/ วัน) โดยที่ปริมาณอาหารที่ใหตอวันยังคงเทาเดิม จะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหอาหารปลาไดเปนอยางดีและชวยทําใหปลายอยและดูดซึมสารอาหารดีขึ้น
การใหอาหาร
1. เดือนที่ 1 ใชอาหารสปดเบอร 8950 ใหอาหารวันละ 3-4 ครั้ง (ประมาณ 4-5%ของน้ําหนักตัว/วัน) ใหใน
ปริมาณที่ปลากินหมดภายใน 30 นาที
2. เดือนที่ 2 เปลี่ยนมาใชอาหารสปด 8951 ใหอาหารวันละ 3-4 ครั้ง (ประมาณ 3-4%ของน้ําหนักตัว/วัน)
3. เดือนที่ 3-สงตลาดใชอาหารสปด 8951 ใหอาหารวันละ 2-3 ครั้ง (ประมาณ 1.5-3% ของน้ําหนักตัว/วัน)
โปรแกรมการใหอาหารปลานิลในกระชัง
ตารางการใหอาหารปลานิลดวยอาหารปลานิลสปด
น้ําหนักปลา
เบอรอาหาร
ปริมาณการใหอาหาร
จํานวนมื้อ
(กรัม)
(%/น้ําหนักตัว/วัน)
ตอวัน
0-10
8901
15
5-6
10-20
8901+8909
7-10
4-5
20-30
8909
5-6
4-5
30-100
8950
4-5
3-4
100-300
8951
3-4
3-4
8951
1.5-3.0
2-3
300 กรัมขึ้นไป
หมายเหตุ หากตองการเรงการเจริญเติบโตในชวงปลายสามารถใชอาหารสปด ซึ่งมีระดับโปรตีน 35%
ปริมาณการใหอาหารปลา และน้ําหนักปลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตางจากที่แสดงในตารางได ทั้งนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ ก็มีผลตอพฤติกรรมการกินอาหารของปลาดวย
การจัดการ
เกษตรกรจะตองเปนผูที่ชางสังเกตการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับปลาที่เลี้ยง มีการจดบันทึกขอมูลทุกอยาง
ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพในการผลิตของตัวเกษตรกรเอง มีการทําความสะอาดดูแล
กระชังเปนประจําสม่ําเสมอ กรณีที่มีปลาปวยหรือตายจะตองมีการจดบันทึกวันที่เกิดอาการ จํานวนตัวตายแตละวันตอ
กระชังและตองรีบนําปลาที่ปวยใกลตายและถาตายแลวออกจากกระชังเร็วที่สดุ เพื่อปองกันไมใหติดปลาตัวอื่นในกระชัง
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ระยะเวลาเลี้ยงและผลผลิต
ใชระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 120 วัน ไดปลาขนาดน้ําหนักประมาณ 600 กรัม/ตัว ผลผลิตตอกระชัง 800-1,000
กิโลกรัม
สิ่งที่ควรทราบกอนเริ่มตนเลี้ยงปลา
1. ระดับน้ําขึ้นน้ําลงของแหลงน้ําในรอบป
2. ชวงฤดูน้ําหลากหรือฤดูฝนจะเริ่มเมื่อใด
3. ทิศทางลมในรอบป
4. ความหนาแนนของพืชน้ํา และสาหรายในแหลงน้ํา
ปญหาการตายของปลาในระหวางการเลี้ยง
1. อากาศรอน ทําใหน้ําที่ผิวน้ํามีอุณหภูมิสูงกวาใตน้ํา ปลาจะช็อคตาย เพราะปรับอุณภูมิไมทัน เวลาขึ้นกินอาหาร
2. ชวงฝนตนฤดูจะมีการชะลางพัดพาตะกอนสิ่งสกปรกและสารพิษตางๆ จากบนบกสูแหลงน้ํา
3. ปลาขาดออกซิเจนเปนปญหามากในแหลงน้ําที่มีพืชน้ํามากและเลี้ยงปลาแนนเกินไป การผูกกระชังติดกัน
มากกวา 5 กระชัง
การปองกันและแกไข
1. ติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยูเสมอ
2. ควรมีอุปกรณเพิ่มออกซิเจนในน้ําเชนเครื่องใหอากาศ เครื่องตีน้ําเพื่อใชในชวงที่มีปญหาการขาดออกซิเจน
3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงปลาในชวงวิกฤติของรอบป
4. มีโปรแกรมการเสริมวิตามิน แรธาตุ การใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันและรักษาอาการปลาปวยหรือตายเปนระยะๆ
ภาวะวิกฤติ
ภาวะวิกฤติเปนภาวะที่มีความเครียดเกิดขึ้นกับปลาที่เลี้ยงอยางรุนแรง ซึ่งจะเปนเหตุใหปลาเปนโรคในเวลาตอมา
ภาวะนี้มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพน้ําและสภาพอากาศ เมื่อไรก็
ตามเมื่อเกษตรกรคาดวาจะเกิดภาวะนี้ขึ้นจะตองปรึกษานักวิชาการประมงหรือสัตวแพทยเพื่อหาทางลดความเสียหายอันจะ
เกิดขึ้นตามมาใหนอยที่สุดหรือไมเกิดเลย
ภาวะเครียดที่มักพบบอยซึ่งจะเปนสาเหตุโนมนําในการเกิดโรค เชน
- ชวงเปลี่ยนฤดู รอน– ฝน , ฝน- หนาว
- ฤดูกาลบางฤดูที่มีผลตอคุณภาพน้ํา เชน ฤดูรอน ฤดูหนาว
- การเปลี่ยนแปลงสูตรหรือชนิดอาหาร
- การอดอาหาร
- การขนสง
- การตีอวนจับ
- การไดรับการปนเปอนยาปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง
- น้ําเนาเสีย
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การใชยาและสารเคมี
การใชยาและสารเคมีตาง ๆควรอยูภายใตคําแนะนําของสัตวแพทย เพื่อปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใชที่ไม
ถูกตอง
แตอยางไรก็ตามกรณีเบื้องตน เกษตรกรสามารถจะเสริมวิตามินซีคลุกกับอาหารใหปลากินไดเปนชวง ๆ (สัปดาห
เวนสัปดาห) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันโรคและลดความเครียดโดยใหในขนาด 2-5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม
(คิดจากวิตามินซี 100%)
นอกจากนี้ในภาวะที่มีความเครียดอาจจะใชยาปฏิชีวนะออกซี่เตตราไซคลินในขนาด 50-70 มิลลิกรัมตอน้ําหนัก
ปลา 1 กิโลกรัม ใหกินติดตอกัน 7 วัน
เมื่อปลาปวย
" จดบันทึกวันที่ปวย จํานวนตัวตาย ขอสังเกตตาง ๆ
" ติดตอสัตวแพทยหรือนักวิชาการประมงโดยเร็ว
" คัดตัวปวยใกลตายและตัวตายออกจากกระชังใหรวดเร็ว
" จะตองใหอาหารครบมื้อเชนเดิม แตปริมาณอาหารอาจจะลดลงได หามลดอาหารโดยเด็ดขาด เพราะจะทําให
ปลาที่ปกติออนแอและปวยตายเพิ่มขึ้น

โรคปลานิลและการรักษา
สาเหตุโนมนําที่ทําใหเกิดโรค คือคุณภาพน้ําในบอ อาหาร ความหนาแนน และติดเชื้อโรค
สาเหตุของโรค
อาการที่พบ
การรักษา
ปรสิตภายนอก เชน ปลิงใส
ครีบและหนวดเปอย พบจุดเลือดออก ฟอรมาลีน
เห็บระฆัง
กระจายทั่วไป
ดิพเทอรเร็กซ
ยังไมมีวิธีการกําจัดที่ไดผล ควร
ปรสิตภายใน เชน พยาธิใบไม
พยาธิแยงอาหารจากปลา ทําใหลูก
พยาธิตัวกลม พยาธิหัวหนาม
ปลาตายได และทําอันตรายตอสวน ปองกันการใชปุยคอก กําจัดพาหะ
ของอวัยวะที่พยาธิอาศัยอยู ปลาจะ
ผอม เหงือกบวม ตาขุนขาว
ยาปฏิชีวนะ เชน ออกซีเตตราซัยคลิน
มีแผลตามตัว มีจุดเลือดออกตาม
เชื้อแบคทีเรีย เชน แอรโรโมนาส
เกล็ด หรือผิวหนัง อวัยวะภายใน เชน เอนโรฟล็อคซาซิน ซัลฟาไตรเมท
ซูโดโมนาส
โธพริม ฯลฯ
ตับมีจุดเลือดออก หรือเหงือกเนา
ยังไมมียาที่สามารถรักษาได แต
เชื้อไวรัส
มีแผลตามตัว ลูกตาโปน ทองบวม
สามารถแกไขโดยการปรับปรุง
วายน้ําควงสวาน
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม
ที่มา : กรมประมง. 2546
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สารเคมีที่ใชในการเลี้ยงปลา
สารเคมี
ประโยชน
เกลือ
-ปองกันและลดความเครียด
-ลดความเปนพิษของสารบางชนิด เชน
แอมโมเนียและไนไตรท
-ใชระหวางการขนสงลูกปลา
-ใชในบออนุบาลและบอดิน
ยาเหลือง
- ผงสีแดงอิฐ ละลายน้ํา
-ใชปองกันโรคมากกวาการรักษา
-ระหวางขนสงและหลังการเปลี่ยนถาย
น้ํา
ดางทับทิม -ผงสีมวงของโปแตสเซียมเปอรแมงกา
เนต
-ใชฆาเชื้อโรคทั่วไป เชน อาการปาก
เปอย หนวดกุด ลําตัวสีซีดในปลา
-หาไดงาย ราคาไมแพง
วิตามินซี

ปูนขาว

ฟอรมาลิน

การใช
- ละลายน้ํา 0.01% หรือ 2-3
กํามือในน้ํา 1 ตัน
โดยประมาณในบออนุบาล
- 50-100 กก./ไร
- ละลายน้ํา 1 พีพีเอ็ม

ขอควรระวัง
-เลือกใชเกลือเม็ดที่สะอาด
พอควร
-ราคาถูกและผลขางเคียง
เล็กนอย

-ใชระหวางการอนุบาล
ปลาและปลาตู
-ผลขางเคียงเล็กนอย
-หายากราคาแพง
-เปนสารออกซิไดส
- ละลายน้ํา 0.5-1.0 พีพีเอ็ม
(ประมาณ 1/4 ชอนชาในน้ํา 1 -เกิดปฎิกิริยากับ
สารอินทรียและสารอนิน
ตัน หรือครึ่ง
ทรียที่เปนสารรีดิวซ
กก./บอ 1 ไร
-ไดผลนอยในน้ําที่มี
สารอินทรียปริมาณมาก
- ผสมอาหาร 3-5 กรัม
-เลือกใชวิตามินซีที่มี
-ในรูปผง น้ํา หรือ ครีม
(ประมาณ 1 ชอนชา) ตอ
คุณภาพ
-ปองกันและลดความเครียด
อาหาร 1 กก.โดยละลาย
-เก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ํา
-เสริมภูมิคุมกันโรค
วิตามินซีในน้ําจืดพอประมาณ ไมถูกแสงแดด เพราะจะ
-ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น
แลวคลุกกับอาหารเม็ดแลวผึ่ง สลายตัวงาย
-ชวยกําจัดสารพิษ
ใหแหง (ควรเคลือบดวย
-ใชรวมกับยาปฎิชีวนะเมื่อเกิดโรค
ระบาด
น้ํามันอีกชั้นในการใชกับ
อาหารกุง)
- ในกรณีอาหารสดใหบด
อาหารกอนแลวคอยผสม
วิตามิน
- 5-10 กก./ไร หรือตามคา
-ตอนเตรียมอาจใชปูน
-ใชลดความเปรี้ยว (pH ต่ํา) ของดิน
ความตองการปูน
มารล ซึ่งจะคอย ๆ ออก
และน้ํา
ฤทธิ์
-เพิ่มคาความเปนดางของน้ําชวยปรับ
-ระหวางเลี้ยงอาจใชปูน
ใหคุณภาพของน้ําคงที่
ขาว
-ลดปริมาณออกซิเจน
-ละลายน้ํา
-สารละลายฟอรมัลดีไฮด 37 %
-ลดปริมาณโปรโตซัวและแบคทีเรียบน บอเพาะ 5-10 พีพีเอ็ม (5-10 ซี -ลดพีเอชของน้ํา
-เปนพิษตอผูใช
ซี ในน้ํา 1 ตัน)
ตัวสัตวน้ํา
-ดร็อปแพลงคตอน
บอดิน 25 พีพีเอ็ม (40 ลิตร/
-เปนสารรีดิวซ
ไร)
21

สารเคมี
คลอรีน

ประโยชน
-แบบผงแคลเซียมไฮโปรคลอไรด
-แบบน้ํา
-ใชฆาเชื้อในชวงเตรียมบอ

การใช
-ละลายน้ํา 25-30กก./ไร

ขอควรระวัง
-เปนสารออกซิไดซ
-ออกฤทธิ์ไดดีในสภาพที่
เปนกรด
-เกิดปฎิกิริยาสารอินทรีย
และสารอนินทรียที่เปน
รีดิวซ
-ไมควรใชในชวงระหวาง
การเลี้ยง
- ละลายน้ํา 5-10 มก./ลิตร
-วิธีการผสมอาหาร
ยาปฎิชีวนะ -รักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย
-ปองกันโดยใชเฉพาะในชวงที่คาดวา หรือประมาณ 1 ชอนชา ในน้ํา ละลายในน้ําจืด,ผสม
- ออกซิ
1 ตัน
จะเกิดโรค
อาหารใหทั่ว,เคลือบดวย
เตทตรา
- ผสมอาหาร 3-5 กรัม (1
น้ํามัน
ซัยคลิน
ชอนโตะ)/อาหาร 1 กิโลกรัม -หลีกเลี่ยงการใชยาบาง
- ซัลฟา
- ควรใชผสมอาหารพรอม
ชนิด เชน คลอแรมเฟนนิ
เสริมฤทธิ์
วิตามินซี (2-3 กรัม) เพื่อเพิ่ม คอล และฟูราโซลิโดน
กลุมควิโน
-ไมควรใชยามากกวา 1
โลน
ประสิทธิภาพในการรักษา
ชนิด พรอมกันยกเวน
-เอ็นโรฟ
เฉพาะที่นักวิชาการแนะนํา
อกซาซิน
-หยุดใหยากอนจับขาย 2-3
สัปดาห
-ไมควรใชยาชนิดเดิมเปน
เวลานาน เพื่อปองกันการ
ดื้อยา
ที่มา : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิล โรค การปองกัน และการรักษา. จ.นครปฐม
ขอควรระวังในการใชยา
1.เลือกใชสินคาจากบริษัทที่ไวใจได
2.ไมควรใชยาหลาย ๆ ชนิดพรอมกัน
3.หลีกเลี่ยงการใชยาชนิดเดิมนาน ๆ
4. ชวงปลอดยาอยางนอย 14 วันกอนจับขาย
5. การรักษามักจะเห็นผลนอยจึงควรเนนการปองกัน
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ปจจัยที่จะทําใหการเลี้ยงปลาประสบความสําเร็จ
1. มีการเตรียมบอที่ดี
2. คุณภาพพันธุปลาที่นาเชื่อถือ
3. ปลอยปลาในอัตราที่เหมาะสม
4. อาหารที่ใชเลี้ยงมีคุณภาพดี
5. มีการเปลี่ยนถายน้ําสม่ําเสมอ
6. ควรมีการสุมตัวอยางปลาขึ้นมาตรวจสุขภาพเปนระยะ ๆ

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
กรมประมง. 2546. เอกสารคําแนะนํา การปองกันและกําจัดโรคปลา. ฝายเผยแพร สํานักพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีการประมง
โครงการหนังสือเกษตรชุมชน. ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก.
ชาติชาย คงประเสริฐ. 2543. การเลี้ยงปลา. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.
อุทัยรัตน ณ นคร. 2544. ปลาดุก. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเษตรศาสตร. 140 หนา
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ตัวอยางผลการเลี้ยงปลานิลในบอดิน
ที่ตั้งฟารม
จ. ฉะเชิงเทรา
ประวัติการเลี้ยง เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยงปลานิลในบอดินมา 3 ป เมื่อกอนเลี้ยง กุงและปลาสลิด รวมเปน
เวลา 15 ป
แหลงลูกพันธุ
จ.ฉะเชิงเทรา

ผลการเลี้ยง
ชนิดปลา
ขนาดบอ
อาหารที่ใช
วันที่ปลอยปลา
จํานวนปลาที่ปลอย
ระยะเวลาการเลี้ยง
น้ําหนักอาหารที่กิน
น้ําหนักปลาที่จับได
ไซซปลา
FCR
ADG
อัตรารอด

ปลานิลจิตรลดา
4 ไร
ลัคกี้ 200,201,202
10 ตุลาคม 2547
10,000 ตัว/บอ
210 วัน
11,200 กิโลกรัม
8,000 กิโลกรัม
600-700 กรัม (เฉลี่ย 650 กรัม)
1.40
2.95
100%

เทคนิคการเลี้ยง
การเตรียมบอ : ตากบอไวประมาณ 1 สัปดาห จากนั้นนําน้ําเขาบอ
การอนุบาลลูกปลา: ปลอยปลาลงเลี้ยง 200,000 ตัว/ไร ชวงแรกใหอาหารกุงกุลาดําเบอร 1 ตอมา 1
อาทิตยเปลี่ยนเปนรํา และเลี้ยงดวยอาหารหมู 2 มื้อ/วัน โดยการแขวนกระสอบไวในบอ จนไดประมาณ 2 เดือน
แลวทําการคัดปลาโดยนับจํานวนปลาดวยการตวง ไดไซซปลาประมาณ 30-40 กรัม
การใหอาหาร: ใหอาหาร 1 มื้อ เวลา 16.00 น. ที่เลือกให 1 มื้อ/วัน เพราะปลากินอาหารไดมาก
การเปลี่ยนถายน้ํา: น้ํามีสีเขียวและหนืด เริ่มเปลี่ยนถายน้ํา
การใชเวชภัณฑ: ใชจุลินทรียเติมในบออาทิตยละ 1 ครั้ง
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ตัวอยางผลการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ที่ตั้งฟารม
ประวัติการเลี้ยง
แหลงลูกพันธุ

จ.สระบุรี
เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยงปลาในกระชังมาเปนเวลา 1 ป
จ.ปทุมธานี

ผลการเลี้ยง
ชนิดปลา
ขนาดกระชัง
อาหารที่ใช
วันที่ปลอยปลา
จํานวนปลาที่ปลอย
ระยะเวลาการเลี้ยง
น้ําหนักอาหารที่กิน
น้ําหนักปลาที่จับได
ไซซปลา
FCR
ADG
อัตรารอด

ทับทิม
5*5*2.5
สปด 8950, 8951
14 พฤษภาคม 2548
1,800 ตัว/กระชัง
90 วัน
1,560 กิโลกรัม
1,200 กิโลกรัม
800-900 กรัม (เฉลี่ย 850 กรัม)
1.30
9.11 กรัม/ตัว/วัน
78.43%

เทคนิคการเลี้ยง
การอนุบาลลูกปลา : นําปลาจิ๋วมาอนุบาล 2 เดือนโดย ใชอาหารเม็ดเล็ก
การใหอาหาร: ชวงปลาอายุ 0-2 เดือนแรก ใหอาหาร 4 มื้อ เวลา 6.00,10.00,14.00,17.30น. หลังจาก
ปลาอายุ 2 เดือนขึ้นไป ใหอาหาร 3 มื้อ เวลา 6.00,12.00,17.30 น.
การใชเวชภัณฑ: ใหวิตามินรวม vita-pond และใหยา ออกซีเตตระไซคลินเมื่อปลาเริ่มปวย
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