งานศึกษาและพัฒนาการประมง
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ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนา ในบริเวณ
พื้นที่ตนน้ําลําธาร โดยทําการศึกษา ตามแนวพระราชดําริ “ ตนทางเปนการศึกษาดาน
ปาไม และปลายทางเปนการศึกษาดานการประมง” ทั้งนี้เพื่อใหเปนศูนยการศึกษาใน
ลักษณะของพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต
จากการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไครฯ ในดานตางๆ ในลักษณะของการ
ฟนฟู ปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม ใหฟนคืนความอุดมสมบูรณกลับคืนมานั้น ปจจัยที่
สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง คือ น้ํา การจัดทําและจัดเก็บน้ําไวใชประโยชนนั้น กอเกิดเปนอาง
เก็บน้ําขนาดใหญ ขนาดเล็ก มากมายที่อยูลดหลั่นกันไปตามสภาพพื้นที่ที่เปน การ
บริหารการแหลงน้ําเพื่อการประมง ในพื้นที่ลุมน้ําหวยฮองไครฯ ไดดําเนินการใน
หลายรูปแบบ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไมเปลี่ยนสภาพนิเวศน สามารถ
ใชประโยชนไดอยางดีและยั่งยืน มีการศึกษาทรัพยากรประมง รูปแบบการทําการ
ประมงในอางเก็บน้ํา และการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง โดยไมตองใชบอเลย ในการ
จัดการแหลงน้ําใหเกิดศักยภาพสูงสุด
เอกสารเผยแพรเลมนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อขยายผลการศึกษา สูเกษตรกรและ
ผูสนใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ มีแหลงน้ําแตไมมีบอ อยูหางไกล ใหสามารถใช
ประโยชนจากแหลงน้ําไดมากขึ้น เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมที่ดีขึ้น
นายประดับ กลัดเข็มเพชร
ผูอํานวยการศูนยฯ
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ประวัติความเปนมาในประเทศไทย
ถูกนําเขามาในประเทศไทยครั้งแรกโดย สมเด็จพระจักรพรรดิ์อากิฮิโต แหง
ประเทศญี่ปุน ทรงจัดสงมาทูลเกลาฯ ถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน
50 ตัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 ในระยะแรก พระองคทรงเลี้ยงไวในบอ
บริเวณพระตําหนักสวนจิตรลดา พบวา สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุไดใน
ระยะเวลาอันสั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพันธุปลาชนิดนี้ ใหกรม
ประมง เพื่อนําไปเพาะขยายพันธุ และทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้วา “ปลานิล”
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ชีววิทยาของปลานิล
รูปรางลักษณะ
ปลานิล เปนปลาน้ําจืด อยูในตระกูลชิคลิดี (Cichlidae) มีชื่อวิทยาศาสตร
วา Oreochromis niloticus (Linn.) มีถิ่นฐานเดิมแถบลุมน้ําในทวีปอาฟริกา รูปราง
ลักษณะคลายปลาหมอเทศแตมีลักษณะพิเศษ คือ มีริมฝปากบนและฝปากลาง
เสมอกัน มีลายพาดขวาง 9-10 แถว ครีบหลัง ครีบกนและครีบหางมีจุดขาว เสนสีดํา
ตัดขวาง ลําตัวมีสีเขียวปนน้ําตาลและมีเสนสีดําตัดขวางอยูทั่วไป
ปลานิลเพศผู อายุที่เทากันจะโตกวาตัวเมีย สีที่ลําตัวเพราะปลาตัวผูจะมีสี
เขมตรงบริเวณใตคางและตามลําตัว และการดูอวัยวะเพศ ที่บริเวณใกลกับชองทวาร
ตัวผูจะมีอวัยวะเพศลักษณะเพศลักษณะเรียวยาวยื่นออกมา
ปลานิลเพศเมีย ตัวเล็กกวาตัวผู สีซีด ใตคางมีสีเหลือง ที่อวัยวะสืบพันธุมี 3
ชอง ลักษณะคอนขางใหญและกลม

ลักษณะที่แตกตางกันของปลานิลเพศผูและเพศเมีย
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ปลานิลมีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนฝูง (ยกเวนชวงสืบพันธุ) มีความอดทน
และสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ทนตออุณหภูมิไดถึง 40 องศาเซน
เซียส แตในอุณหภูมิที่ต่ํากวา 10 องศาเซนเซียส เจริญเติบโตไดไมดีนัก ทั้งนี้เปน
เพราะถิ่นกําเนิดเดิมของปลานิลอยูในเขตรอน
สายพันธุปลานิล
กวา 30 ปที่ปลานิลเขามาในประเทศไทย มีการเพาะขยายพันธุ การ
โดยใชชื่อสายพันธุในประเทศไทยวา
ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุปลานิลตลอดมา
จิตรลดา (CHITRALADA) นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีปลานิลสีแดง ซึ่งเปนการ
กลายพันธุมาจากการผสมขามพันธุระหวาง ปลานิลกับปลาหมอเทศ ซึ่งนอกจากสี
ภายนอกที่แตกตางจากปลานิลธรรมดาแลว ภายในตัวปลาที่ผนังชองทองยังเปนสี
ขาวเงินคลายผนังชองทองของปลากินเนื้อและสีของเนื้อปลาเปนสีขาวชมพู คลาย
เนื้อปลาปลาทะเล เรียกวา “ปลานิลแดง”
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การผลิตลูกพันธุปลานิลเพศผู
ปจจุบันการพัฒนาการเพาะเลี้ยง เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงปลานิลในเชิง
พานิชย ความกาวหนาทางดานพันธุกรรมและการใชเทคโนโลยีมาใชในการผลิตลูก
ปลานิลใหเปนเพศผูลวน สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
1.การคัดเพศ (Manual sexing) เปนการแยกเพศผูเมีย ตามปกติเหมือน
การคัดพอแมพันธุ ขอดี คือทําไดงาย แตไมเปนที่นิยมในการผลิตเพื่อการคา เพราะ
ทําไดนอยไดปริมาณลูกไมแนนอน เกิดการผิดพลาดถาผูคัดไมมีความชํานาญพอ
2.การผสมขามพันธุ (Interspecific hybridzation) เปนการนําปลานิลตาง
สายพันธุมาผสมพันธุกัน โดยปกติลูกปลานิลจะมีอัตราสวนเพศในแตละแมเทากับ
1:1 เมื่อมีการผสมขามพันธุในบางสายพันธุ อัตราสวนเพศ จะตางกันออกไป ไมเปน
ที่นิยมเพราะวิธีนี้จะตองมีระบบการจัดการฟารมที่ดี จะตองรักษาสายพันธุแทของ
พอแมปลาไวใหได
3. การผลิตลูกปลาจีเอ็มที (GMT Genetically Male Tilapia) เปนการผลิต
ปลานิลโดยใชเทคโนโลยีทางดานพันธุกรรม ดวยวิธีเปลี่ยนลักษณะทางโครโมโซม
ในพอพันธุปลานิล เมื่อนําพอพันธุปลาชนิดนี้ไปผสมกับปลาเพศเมียจะไดลูกปลาที่
เปนเพศผู ที่เรียกวา ปลานิลซุปเปอรเมล (Supermale หรือ YY-Male) วิธีการ
คอนขางยุงยากและจํากัดอยูในการผลิตบางสายพันธุเทานั้น
4.การแปลงเพศโดยการใชฮอรโมน (Hormonal induced Sex reversal)
การเปลี่ยนรูปรางหรือระงับบทบาทหนาที่ของอวัยวะและระบบสืบพันธุของปลานิล
เพศเมีย
โดยใหลูกปลาไดรับฮอรโมนเพศผูโดยการผสมในอาหารใหัลูกปลากิน
ตั้งแตเริ่มตนกินอาหารสงผลใหการพัฒนาเพศไปตามอิทธิพลของฮอรโมนที่ไดรับ
ฮอรโมนที่นิยมใช คือ 17-α-methyltestosterone
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การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึง การเพาะพันธุ การอนุบาล หรือ
การเลี้ยงปลา ใหเพิ่มปริมาณดานจํานวนตัวหรือเพื่อใหเจริญเติบโตมีน้ําหนักและ
ขนาดเพิ่มขึ้น เพาะเลี้ยงในภาชนะที่โปรง น้ําสามารถลอดผานได ลอยหรือแขวนอยู
ในแหลงน้ํา ตัวกระชังถูกยึดไมใหเคลื่อนที่ โดยผูกติดอยูกับหลัก หรือโครงกระชังที่
วางอยูบนแพหรือวัสดุที่ใชเปนทุนลอยน้ํา
การเลี้ยงปลาในกระชัง มีปลาและสัตวน้ําหลายชนิดที่สามารถเลี้ยงไดดีใน
กระชัง เชน ปลาสวาย ปลาแรด ปลาดุก ปลากด กบ ฯลฯ แตการที่จะดําเนินการได
ครบวงจรของการเพาะเลี้ยงตั้งแตการเพาะพันธุ การอนุบาลและการเลี้ยง จากการ
ทดลองศึกษา พบวา ปลานิล สามารถทําไดทุกกิจกรรมโดยไมมีความจําเปนตองใช
บอเลย
ขอดี ขอเสีย ของการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ขอดี

ขอเสีย

1.เพิ่มอรรถประโยชนจากแหลงน้ําจาก
1.ผลิตลูกพันธุปลาไดครั้งละ
วัตถุประสงคหลัก การเพาะเลี้ยงปลาสามารถทํา จํานวนนอยกวาในบอดิน
ไดโดยไมจําเปนตองใชบอเลย
2.การเพาะพันธุปลานิลเพื่อที่นาํ
3.ในพื้นที่ที่หางไกลแหลงพันธุปลานิลสามารถที่ ลูกปลามาทําการเปลี่ยนเพศทํา
ไดลําบาก
จะผลิตลูกพันธุปลานิลสําหรับการเลี้ยงไดเอง
4.เลี้ยงปลาไดหนาแนนในพื้นที่จํากัด สามารถ 3.ถาการดูแลไมดีเสี่ยงตอการ
สูญเสียไดงาย เชน กระชังขาด
ประยุกตวิธีการเพาะเลี้ยงใหเขากับทุกสภาพ
การติดโรคจากแหลงน้ํา
แหลงน้ําได
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แหลงน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง
แหลงน้ํา ที่จะเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังไดนั้น สิ่งสําคัญ คือ น้ําตองมีคุณภาพ
ดีและเพียงพอ ไดแก อางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง บอ มีขอควรพิจารณา
สําหรับการวางกระชัง ดังนี้
1. แหลงน้ํา เมื่อกางกระชังออกแลวพื้นกนกระชังตองอยูสูงกวาพื้นทองน้ําไม
นอยกวา 50 เซนติเมตร กระชังจะตองอาศัยการถายเทของกระแสน้ําหมุนเวียนผาน
กระชัง จึงควรอยูในที่โลงแจง ไมมีรมไมและพรรณไมน้ําอยูหนาแนน ควรศึกษา
ประวัติของแหลงน้ําในรอบปกอน เชน กระแสน้ํา ความขุน ปริมาณน้ํา
2. คุณสมบัติของน้ําตองดี หางไกลแหลงน้ําเสีย สารพิษ เชน จากโรงงาน
อุตสาหกรรม แหลงชุมชน แหลงเกษตรกรรมที่มีการใชยาปราบศัตรูพืชเปนจํานวน
มากที่จะเกิดอันตรายตอปลาที่เลี้ยงหรือมีสารพิษที่ตกคางสะสมในเนื้อปลาซึ่งเปน
อันตรายตอผูบริโภค
3. มีความพรอมดานปจจัยพื้นฐาน มีการคมนาคมสะดวก
4. เปนแหลงน้ําที่ทางราชการประกาศเปนที่อนุญาตและไมขัดตอกฎหมาย
5. การตั้งหรือผูกกระชังในแหลงน้ําสาธารณะจะตองไมกีดขวางเสนทาง
สัญจรทางน้ํา แหลงน้ํา ที่มีการเก็บน้ําเพื่อการสาธารณูปโภคหรือกิจการอื่นใดก็ตาม
จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานเจาของแหลงน้ํานั้นกอน เพื่อปองกันผลกระทบ
ตอการใชแหลงน้ํานั้น
6. หางไกลสิ่งรบกวน ไมควรอยูใกลชุมชนมากเกินไป การสัญจรทางน้ํา
พลุกพลาน เพราะจะทําใหปลาเครียดซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโต ปราศจากโจรผูราย
7. แรงงานหาไดงาย
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คุณภาพน้ําสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง
น้ําเปนสิ่งแรกที่ตองคํานึงถึง เนื่องจากคุณสมบัติจะเปนตัวกําหนดปจจัย
และขอจํากัดที่มีผลกระทบโดยตรงตอการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ปจจัยที่สําคัญที่มี
ผลตอคุณสมบัติของแหลงน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง ประกอบดวย
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO2)
ปลานิลแมวาสามารถทนตอสภาพน้ําที่มีปริมาณออกซิเจนต่ําไดแตไมควร
ใหต่ํากวา 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร เพราะเกิดอาการเครียดปลาจะลอยหัว ไมกินอาหาร
สงผลตอการเจริญเติบโต ระดับน้ําที่ลึกมากกวา 2 เมตรจะสงผลตอปริมาณ
ออกซิเจนจะลดลงกวาบริเวณผิวน้ําถึง 30-50%
อุณหภูมิ (Temperature)
ปลานิลทนตออุณหภูมิน้ําไดในชวงกวาง ตั้งแต 10-42 องศาเซลเซียส ถา
ต่ําหรือสูงกวานี้ ปลานิล จะไมกินอาหาร ชะงักการเจริญเติบโต อุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการเจริญเติบโตอยูระหวาง 18-32 องศาเซนเซียส ถาต่ํากวา 10 องศาเซนเซียส
ไมผสมพันธุวางไขและปลานิลก็เปนปลาที่ไมชอบอยูน้ําลึกแตก็ไมควรตื้นเกินไป
เพราะในวันที่อากาศรอนจัด อุณหภูมิผิวน้ําสูง ปลาสามารถหนีลงสูน้ําลึกได
ความเปนกรดเปนดาง (pH)
ความเปนกรดเปนดางของน้ําที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลานิล ควรอยู
ระหวาง 6.5-8.5 การเปลี่ยนแปลงของ pH ในชวงวันขึ้นอยูกับปริมาณพืชน้ําและ
แพลงคตอนพืช จะสูงในตอนกลางวันที่การสังเคราะหแสงและลดลงในตอนกลางคืน
ในรอบวันถา pH เปลี่ยนแปลงประมาณ 2 หนวยถือวาปกติ ถานอยหรือมากกวานี้
ปลานิลจะเจริญเติบโตชา ออนแอ ไมตานทานโรค
ความเปนดาง (Alkalanity)และความกระดาง (Hardness)
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ความเปนดางของน้ํา หมายถึง ความเขมขนของสารประกอบพวกดางที่มีอยู
ในน้ํา จะเปนตัวชวยควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH คือ ปฏิกิริยาที่เหมาะสมทําให
คารบอนไดออกไซดละลายในน้ําปริมาณที่พอเหมาะทําใหคา PH ไมเปลี่ยนแปลง ใน
แหลงน้ําคาความเปนดางที่เหมาะสมควรอยูระหวาง 100-200 มิลลิกรัมตอลิตร คา
ความกระดาง หมายถึง ปริมาณเกลือแคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2+) ที่
ละลายอยูในน้ํา ควรมีคาอยูระหวาง 100-300 มิลลิกรัมตอลิตร คาที่เหมาะสมของ
แหลงน้ําควรมีคาที่ใกลเคียงกัน แตถาในแหลงน้ํานั้นมีคาต่ํากวา 100 มิลลิกรัมตอ
ลิตร สามารถแกไขไดโดยการใชปูนขาวเชนเดียวกับ pH
ความโปรงใส (Transparency)และ ความขุน (Turbidity)
ความโปรงใส หมายถึง ความสามรถของแสงที่สองผานในน้ําได ซึ่งจะ
สงผลโดยตรงในขบวนการสังเคราะหแสงและปริมาณแพลงคตอนพืชในน้ําในแหลง
น้ํา สวนความขุน หมายถึง ปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา เชน ตะกอนดิน แพลงคตอน
ที่จะไปบดบังแสง ความเหมาะสมของมีคาอยูระหวาง 30-60 เซนติเมตร
แรธาตุในน้ํา
ปริมาณอินทรียสารหรือแรธาตุที่มีอยูในแหลงน้ําเปนตัวแปรผันโดยตรง
ความสมบูรณของแหลงน้ํานั้น เชน ถามีแรธาตุพวกฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมาก
สงผลตอการเกิดแพลงคตอนพืชมาก
โดยเฉพาะแหลงน้ําที่เปนแหลงน้ํานิ่งและมี
ความลึกนอย ปริมาณแพลงคตอนสามารถตรวจสอบไดจากการวัดคาความโปรงใส
ของน้ํา
การไหลของกระแสน้ํา
การไหลของน้ําในแหลงน้ําเปนสิ่งสําคัญตอการถายเทของน้ําและปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําในกระชังเพาะเลี้ยงปลาแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดชองตาของ
กระชัง รูปรางกระชัง ตําแหนงการวางกระชัง ปริมาณตะกอน และการเคลื่อนไหว
ของปลาเองความเหมาะสมอยูที่ 6-7 เมตรตอนาที
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กระชังและการจัดวาง
ชนิดของกระชัง
ปจจุบันกระชังเลี้ยงปลามีการพัฒนารูปแบบและวัสดุที่ใชทํากระชังไป
หลากหลาย ตามแตวัตถุประสงค กระชังที่ใชเลี้ยงปลา สามารถแบงออกได 2
รูปแบบ คือ
1. กระชังประจําที่ กระชังแบบนี้จะมีการผูกยึดตัวกระชังติดกับเสาที่ปกไว
กับพื้นดินใตน้ํา ตัวกระชังไมสามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ําได เหมาะสําหรับแหลง
น้ําที่ระดับน้ําลึกไมเกิน 2 เมตร นิยมใชสําหรับการเพาะและอนุบาลลูกปลาในบอ
2. กระชังลอยน้ํา กระชังแบบนี้ตัวกระชังจะถูกแขวนอยูบนแพหรือทุนลอย
น้ํา เหมาะสําหรับแหลงเลี้ยงปลาที่มีระดับความลึกมากกวา 2 เมตร กระชังแบบนี้ทํา
ดวยอวนไนลอน เปนคอกสี่เหลี่ยมคลายมุงหงายทอง เชือกคราวดานบนจะมัดติดกับ
แพหรือทุนลอยน้ํา คราวลางมีวัสดุที่มีน้ําหนักถวงไว หรือทําโครงกระชังดวย
เหล็กเสน ขนาด 6 หุน เพื่อใหกระชังคงรูปอยูไดและไมลูไปตามกระแสน้ํา วางหรือ
ผูกติดบนแพหรือทุนลอย

กระชังแบบประจําที่

กระชังแบบลอยน้ํา
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รูปรางและขนาดกระชัง
รูปรางของกระชัง ที่ใชเลี้ยงปลานิล โดยทั่วไปจะเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและ
สี่เหลี่ยมผืนผา เพราะทําไดงาย การจัดวางก็ไมยุงยากและการถายเทของน้ําไดดี
ขนาดกระชัง ขนาดที่ใชขึ้นอยูกับความตองการและขนาดพื้นที่ที่วางกระชัง
ขนาดที่นิยมใช คือ 2x2x2 เมตร และขนาด 5x5x2 เมตร เพราะเมื่อนําไปวางผูกติด
และเปนขนาดที่การ
กับแพหรือทุนลอยที่มีโครงทําดวยเหล็กแปบจะวางไดพอดี
จัดการดูแล การจับทําไดสะดวก
ตนทุน การทํากระชังจะลดลงเมื่อกระชังมีขนาดใหญขึ้นและจํานวนกระชัง
ตอชุดมากขึ้น เพราะสวนของโครงกระชังและทุนลอยเมื่อจัดวางกระชังใหเหมาะสม
สามารถที่ใชรวมกันได ทีผนังดานบนของกระชังทั้ง 4 ดาน ควรทําที่กันอาหารหลุด
เล็ดลอดออกนอกกระชังดวยมุงเขียว กวาง 90 เซนติเมตร และทําฝาปดดวยเนื้ออวน
เชนเดียวกับกระชังเพื่อปองกันนกกินปลาและปองการปลากระโดดออกนอกกระชัง
หรือปลาภายนอกกระโดดเขามาในกระชัง
ตารางที่ 1 ตนทุนการทําโครงกระชัง
อุปกรณที่ใช
ถังขนาด 200 ลิตร
ทอประปาเหล็ก∅1.5 นิ้ว.
ประกับยึด
ไมจริง ขนาด 0.5x6ม. หนา 1 นิ้ว
สีกันสนิม
รวมทั้งสิ้น

ราคา
กระชัง 25 ม2 1 ชุด
กระชัง 4 ม2 4 ชุด
(บาท) จํานวน
รวม
จํานวน
รวม
300
8
2,400
9
2,700
200
10
2,000
15
3,000
50
16
800
32
1,600
400
8
3,200
10
4,000
100
1
100 1.5
150
10,000*
13,350*
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หมายเหตุ * ตนทุนนี้ไมรวมเนื้ออวนที่เปนกระชัง เปนราคาประมาณการ ทั้งนี้ตน ทุนขึน้ อยูกับการประยุกตวัสดุที่นํามา
ทําโครงกระชังและจํานวนกระชังในแตละชุด

การวางกระชังเพาะเลี้ยงปลานิล
การเลี้ยงปลานิลในกระชังจะนิยมใชกระชังแบบลอยน้ํามากกวาเนื่องจาก
การเลี้ยงปลานิลในกระชังสวนใหญ จะเลี้ยงกันในแหลงน้ําขนาดใหญ ที่มีความลึก
มาก ขนาดชองตาของเนื้ออวนที่ใชทํากระชังมีตั้งแตขนาด ¼ นิ้ว, ½ นิ้ว, 1 นิ้ว และ
อวนตาถี่ (มุงเขียว) สําหรับการอนุบาลลูกปลาใหเปนปลาวัยรุนกอนที่เปลี่ยนเปน
กระชังที่ขนาดชองตาใหญขึ้น
ควรวางกระชังแตละกระชังใหหางกันอยางนอย
ประมาณ 50 เซนติเมตร กระชังควรวางเรียงกันแบบซิกแซ็ก หรือ การสลับฟนปลา
หรือ เปนรูปวงกลม เพื่อใหกระแสน้ําไหลเวียนไดสะดวกในแตละกระชัง
ในแตละกระชังควรถวงน้ําหนักที่กนกระชังใหพอดี โดยเฉพาะมุมกระชังทั้ง
4 มุม ควรถวงน้ําหนักดวยกอนอิฐมอญ มุมละ 2 กอน เพื่อดึงใหกระชังคงรูปไวและ
ปองกันกระแสลม หรือถาทําเปนโครงกระชังถวงไวท่กี นกระชังก็จะเปนการดีมาก แต
ระวังน้ําหนักที่ถวงอยาใหหนักเกินไป เพราะทําใหการปฏิบัติงานไมสะดวก กระชังรับ
น้ําหนักมาก ทําใหขาดเร็ว แตถาเปนกระชังที่มีโครงกระชังอยูแลวก็ไมจําเปนตองตุม
ถวงน้ําหนัก

การจัดวางโครงกระชังแบบลอยน้ําทําดวยเหล็กเสน มีถังขนาด 200 ลิตร เปนทุน
ลอยและกระชังเมื่อกางกระชังเรียบรอยแลว
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การดูแลรักษากระชังและทุนลอย
อายุการใชงานของกระชัง โดยทั่วไป กระชังที่ทําดวยเนื้ออวนโพลีเอทธีลีน
จะมีอายุการใชงานประมาณ 2 ป ถาเปนกระชังมุงเขียวอายุการใชงานประมาณ 1 ป
ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาซอมแซม กระชังจะขาดไดงายในสวนของเนื้อกระชังที่โผล
พนน้ํา จะแหงกรอบขาดงาย การดูแลสวนนี้ดวยควรใหเปยกน้ําบาง การซอมแซม
กระชังเกา เพื่อเปนการประหยัดเนื้ออวน จะตัดสวนที่แหงกรอบออกแลวใชเนื้ออวน
ใหมเย็บตอเขาไปสามารถที่จะนําไปใชตอไดอีก
ทุนลอย สําหรับกระชังแบบลอยน้ํา ที่นิยมและสะดวก คือ การใชถังน้ํามัน
ขนาด 200 ลิตร มีทั้งเปนถังเหล็กและถังพลาสติก แทงโฟมขนาดใหญ การนําไมไผ
มามัดรวมเปนแพ การดูแลทุนลอยควรหมุนถังดานที่ไมจมน้ําสลับกับดานที่จมน้ํา
บาง เพราะถังพลาสติกดานที่ไมจมน้ําจะกรอบเนื่องจากโดนแสงแดด ถาเปนถัง
เหล็กระวังเรื่องสนิมในดานที่จมน้ําที่ตัวถัง ถาพบเปนรูรั่วควรเปลี่ยนถังออกทันที
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อาหารและการใหอาหาร
อาหารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง เพราะปลาอยูใน
ที่จํากัด ไมสามารถไปหาอาหารเอง การเจริญเติบโตของปลาจึงขึนอยูกับการจัดการ
ดานอาหารเปนทั้งดานคุณคาและความตองการสารอาหารในแตละขนาด
การให
อาหารที่เหมาะสมกับปลา ทําใหโตเร็ว ในเวลาเลี้ยงสั้น จะเปนการประหยัดคาการ
ลงทุนไดมาก สิ่งสําคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใหอาหาร ไดแก
ลักษณะการกินอาหาร
ปลานิล
กินอาหารไดทุกประเภทตั้งแตอาหารธรรมชาติจนถึงอาหาร
สําเร็จรูป กินไดทั้งบนผิวน้ํา กลางน้ํา และกนบอ แตสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง
กระชังสําหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรของศูนยฯหวยฮองไครฯ
ความเหมาะสมจึงควรเปนอาหารชนิดลอยน้ําไดจะทําใหปลาสามารถกินไดมากกวา
ลดการสูญเสียได
ความตองการสารอาหาร
การเลี้ยงปลาในกระชัง
ไมเหมือนการเลี้ยงในบอดินเพราะสารอาหาร
บางอยางปลาสามารถหากินเองไดจากอาหารตามธรรมชาติ ผูเลี้ยงใหเพิ่มเติมเพียง
บางสวนเทานั้น สวนการเลี้ยงในกระชัง สารอาหารโดยเฉพาะปริมาณโปรตีนที่เปน
สวนประกอบหลักในอาหารที่เปนตัวชี้วัดปริมาณการใหในแตละขนาดและอายุของ
ปลา คือ ลูกปลาวัยออนถึงปลานิ้ว ควรมีระดับโปรตีนประมาณ 30-40% ความ
ตองการโปรตีนจะลดลงเมื่อปลาโตขึ้น ประมาณ 25-30% สําหรับการเลี้ยงปลาดวย
อาหารผสมสําเร็จรูปนั้น ปริมาณสารอาหารในแตละสูตรอาหารมีเพียงพอตอความ
ตองการของปลาในแตละขนาดและเผื่อไวสําหรับการสูญเสียระหวางการผลิต การ
เก็บรักษา หรือละลายน้ํา ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับปริมาณการใหอาหารที่เหมาะสมดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย บางครั้งอาหารที่มีโปรตีนต่ํา
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กวาระดับที่เหมาะสม อาหารนี้จะไมทําใหปลาโตเร็วที่สุด แตอาจตองใชระยะเวลา
การเลี้ยงเพิ่มขึ้นเล็กนอย เพื่อใหไดขนาดที่ตองการ การประหยัดตนทุนคาอาหารจึง
อาจจะมีมากกวาคาการจัดการ ทําใหตนทุนการผลิตโดยรวมต่ําลง
เวลาและความถี่ในการใหอาหาร
ปลานิลกินอาหารในชวงเวลากลางวันไดดีกวากลางคืน การใหอาหารที่มี
ปริมาณโปรตีนสูง การยอยจะดีตองเปนชวงที่ปริมาณออกซิเจนในน้ําสูงดวยจึงควร
ใหอาหารในเวลากลางวัน ความถี่ในการให เนื่องจากปลานิลเปนปลาที่ไมมีกระเพาะ
อาหารจริงจึงกินอาหารไดทีละนอยและยอยไดชาจึงควรใหอาหารครั้งละนอยแต
บอยครั้ง คือ 2-5 ครั้งตอวัน พิจารณาจากการกินของปลาดวยเพื่อลดการสูญเสีย
อาหารโดยเปลาประโยชน
ปริมาณการใหอาหาร
ปริมาณการใหอาหารที่ใหในแตละวันขึ้นอยูกับขนาดของปลา ปลาเล็กควร
ใหอาหารประมาณ 10-15% ของน้ําหนักปลา ปลาขนาดวัยรุนควรใหอาหาร 7-8%องน้ําหนักปลา ปลาใหญอัตราการใหจะลดลงเหลือประมาณ 3-4% สําหรับปลาที่
เลี้ยงสําหรับเปนพอแมพันธุใหอาหารประมาณ 2-3% ของน้ําหนักปลา แตถาอุณหภูมิ
น้ําเหมาะสม คือ 25-30 องศาเซนเซียส ควรใหอาหารเพิ่มไดอีกประมาณ 2% จากการ
ใหอาหารปกติ เพราะปลานิลสามารถกินและยอยไดดี
ผลกระทบของอาหารตอคุณสมบัติของเนื้อปลา
โดยปกติอาหารผสมสําเร็จรูปไมมีผลกระทบตอคุณสมบัติทั่วไปของ
ผลิตภัณฑเนื้อปลา ปลาที่ขุนไวจนอวนมากจะมีเนื้อยุยเหลว เมื่อทําเปนเนื้อแล
เนื่องจากไขมันไปสะสมตามเนื้อมากเกินไป ตามปกติปลาเลี้ยงจะมีไขมันมากกวา
ปลาธรรมชาติอยูแลว เนื้อปลาที่มีไขมันสูงจึงทําใหคุณภาพของเนื้อต่ําลง ในทางตรง
ขามถาเนื้อปลามีไขมันนอยเกินไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากปลาไดรับสารอาหารไมเพียงพอ
จะเนื้อปลาแหงและแข็งเกินไปไมชวนรับประทาน

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

โรคและการรักษา
ปลานิล เปนปลาที่คอนขางทนทานตอโรคพยาธิตางๆ ไดดี อาศัยอยูไดใน
สภาพน้ําที่มีออกซิเจนต่ําหรือคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมหรือมีการเปลี่นแปลงบอยได
ดีกวาปลาชนิดอื่นอยูแลว ซึ่งถาคุณภาพน้ําและสภาพแวดลอมไมแยเกินไป ยากที่จะ
ทําใหปลาเกิดโรคได
โรคที่มีสาเหตุจากปรสิตภายนอก
พบวาการเลี้ยงปลาในกระชัง ปรสิตภายนอกเปนตัวสาเหตุที่พบไดบอย
มาก โดยเฉพาะกระชังที่เลี้ยงเลี้ยงในแหลงน้ําปด จะพบปรสิตชนิดตางๆเขาเกาะใน
บริเวณเหงือก ผิวหนัง ครีบ ซอกเกล็ด เพื่อดูดกินน้ําเลี้ยงจากตัวปลา กอใหเกิด
บาดแผล ระคายเคือง ถาเกาะที่ซี่เหงือกปลามีปญหาระบบการแลกเปลี่ยนกาซ
ออกซิเจน
ชนิดของปรสิตภายนอก
1. ครัสเตเซียน ที่พบไดแก Arhulus sp.,Ergasilus sp., Lernace sp. และ
Lamproglena sp. ปรสิตในกลุมนี้ พบกอปญหามากที่สุดสําหรับการเลี้ยงปลาใน
กระชัง โดยจะใชสวนอวัยวะที่มีปลายแหลมเพื่อฝงลึกเขาไปในเนื้อปลาเพื่อยึดเกาะ
และกินเซลลหรือเลือดปลาเปนอาหาร ทําใหปลาเกิดแผล สูญเสียเลือด ปลาผอม
และถาพบมากทําใหปลาตายตายอยางรวดเร็ว การรักษา : ใชดิพเทอรเรกซ
(Dipterex) อัตราเขมขน 0.25-0.5 ppm.แชตลอด
2. โปรโตซัว พบและเปนอันตรายในปลาขนาดเล็กมากกวาปลาขนาดใหญ
โปรโตซัวที่พบบอย
คือ
เห็บระฆัง
Trichodina
sp.,Chilodonella
sp.,Ichthyophthirius multifilis, Epistylis sp., Scyphidia sp., Apiosoma sp.
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และ Ichthyobodo sp. การรักษา : ใชฟอรมาลิน (formalin) อัตราเขมขน 5-50
ppm.
3. ปลิงใส ที่พบไดแก Gyrodactylus sp. และ Dactylogyrus sp. สวนใหญ
จะพบเกาะตามซี่เหงือก ทําใหการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนไมสะดวก การรักษา :
ใชฟอรมาลิน (formalin) อัตราเขมขน 5-50 ppm.

เห็บระฆัง

ปลิงใส

หนอนสมอ

เห็บปลา

หมัดปลา

ปรสิตภายนอกที่พบมักในปลานิล

โรคที่มีสาเหตุจากปรสิตภายใน
ปรสิตในกลุมนี้ พบอยูในระบบทางเดินอาหาร ถาไมรุนแรงไมทําอันตราย
ตอปลาไดมากนัก ถาเปนมากปลาจะผอม ไดแก โปรโตซัว Eimeria sp. ที่พบใน
ลําไส และ เมตาซัว Digenetic, Trematodes, cestodes, menatodes และ
Acanthocephalan

พยาธิใบไม

พยาธิหัวหนาม

ปรสิตภายในที่พบมักในปลานิล
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โรคที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย
1. โรคตัวดาง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Flexibecter columnaris มักเกิดขึ้น
ในชวงที่อากาศเปลี่ยนกระทันหัน อากาศเย็น ฝนตกหนัก หรือหลังการขนยายและ
การจับปลา อาการ : ตามตัวปลาจะดาง ตายและติดตออยางรวดเร็ว การรักษา : ใช
ยาเหลือง (acriflavin) แชในอัตราเขมขน 1-3 ppm.ถาเปนลูกปลาใชดางทับทิมใน
อัตราเขมขน 2-4 ppm.แชตลอดเวลา
2. โรคติดเชื้อ Aeromonas อาการ : ปลาจะมีแผลตกเลือดตามลําตัว ทอง
บวม มีเลือดปนน้ําเหลืองในชองทอง หรือพบแผลหลุม การรักษา : ใชยาปฏิชีวนะ
ผสมในอาหารในอัตรา 3-5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหปลากินนาน 5-7 วัน
3. โรคติดเชื้อ Streptococcus อาการ : พบปลาตาจะขุนหรือบอด มีเลือดตก
ในลูกตา บางครั้งพบใตคางและชองขับถายบวมแดง มีเลือดในชองทอง เปนโรค
เรื้อรังแสดงอาการใหเห็นชาและตายชา การรักษา : ใชยาปฏิชวี นะผสมในอาหารใน
อัตรา 3-5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหปลากินนาน 5-7 วัน
โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
เชื้อรา ที่เปนสาเหตุของโรค ไดแก Achlya sp. และ Aphanomyces sp.
อาการ : ทําใหปลาเกิดแผลและมีเสนสีขาวคลายขนฟูเปนกระจุกบริเวณบาดแผล
ปลากินอาหารนอยลง การรักษา : ใชยา trifluralin แชในอัตราเขมขน 0.05-0.01
ppm.ถาเปนลูกปลาใชดางทับทิมในอัตราเขมขน 2-4 ppm.แชตลอดเวลา
โรคที่มีสาเหตุจากสิ่งแวดลอม
โรคที่เกิดจากคุณภาพน้ํา สารพิษ จุลินทรีย แกสพิษ สาหรายน้ําจืดแพร
ขยายพันธุมาก การจัดการไมดี สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ทําใหปลา

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

เครียด การรักษา : แกไขตามสาเหตุของปญหาใหถูกตองตามหลักการเลี้ยงปลาใน
กระชัง
การปองกันการเกิดโรค
การปองกันไมใหปลาเปนโรคเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะเมื่อปลาเปนโรค
ขึ้นมาแลว คือ การสูญเสียและตนทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นมา และสารตกคางจากการ
รักษาโรคที่จะสงผลถึงการจําหนายสูผูบริโภค มีแนวทางการปองกัน ดังนี้
1. ระวังไมใหปลาเกิดความเครียด โดยการดูแลสภาพแวดลอมบริเวณกระชัง
ใหดอี ยูเสมอ ไมปลอยปลาหนาแนนเกินไป และอยาปลอยใหกระชังมีความสกปรก
มาก น้ําสามารถถายเทได การใหอาหารที่มีคุณภาพดีและชวงเวลาที่เหมาะสม
2. ซื้อพันธุปลาจากแหลงที่เชื่อถือได ระหวางการขนสง ควรเติมน้ําเกลือแกง
เขมขน 0.1-0.5% เพื่อลดความเครียด
3. ถาไมแนใจในพันธุปลาที่ซื้อมาวาปลอดโรคหรือไม ควรทํากําจัดปรสิตที่
อาจติดมากับตัวปลากอนโดยแชในฟอรมาลิน เขมขน 25-30 ppm.
4. ไมทิ้งซากปลาที่ตายแลวลงในแหลงน้ําเปนอันขาด ไมวาปลาจะตายดวย
สาเหตุใดก็ตาม ควรเก็บซากปลาที่ตายออกจากกระชังทันทีที่เห็น ถาคิดวาปลาตาย
เพราะเปนโรคควรนํามาเผาหรือฝงดินเสียแตถาตายดวยสาเหตุอื่น เชน ตกใจ ก็
สามารถนํามาใชประโยชนได
การรักษาโรคปลานิลในกระชัง
การปองกันไมใหเกิดโรคกับปลาที่เลี้ยงเปนวิธีการที่ดีที่สุด ดวยเหตุสุดวิสัย
ที่จําเปนที่จะตองรักษาโรคที่เกิดขึ้นมาแลว เนื่องจากเปนการเลี้ยงในกระชังการใชยา
รักษาโรคจึงตองมีเทคนิคและอุปกรณเฉพาะ ดังนี้
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1. ถามีกระชังเลี้ยงจํานวนมาก
ควรมีกระชังพิเศษที่ทําดวยผาเตนทหรือ
พลาสติกหนา น้ําไมสามารถลอดผานไดไวสําหรับกรณีจะรักษาโรคปลาที่ตองใช
ความเขมขนของยาในน้ํา โดยการสวมกระชังทับกระชังที่ตองการรักษาโรคปลา จะ
ทําใหการคํานวนปริมาณน้ําในกระชังไดแนนอนเปนการใชยาถูกกับความเขมขนที่
จะใชรักษาโรคและเปนการประหยัดตนทุนคารักษาเนื่องจากยารักษาโรคปลามีราคา
แพง รวมทั้งเปนการปองกันไมใหโรคปลาและการรักษากระทบกระเทือนกับกระชัง
อื่นที่ไมเปนโรคแตมีขอควรระวัง คือ ปลาจะเครียดเนื่องจากอยูในพื้นที่จํากัด น้ําไมมี
การถายเท จึงควรเตรียมระบบการใหอากาศหรือการใหน้ําหมุนเวียนภายในกระชัง
โดยการใชปมน้ําสูบน้ําหมุนเวียนภายในกระชังที่ตองการรักษา
2. การรักษาโดยการผสมยาปฏิชีวนะในอาหารใหปลากิน แทนการแชปลาใน
สารละลาย โดยการนํายามาละลายในน้ําสะอาดในอัตราตามที่กําหนด แลวฉีดพน
ใหยาเคลือบเม็ดอาหารใหทั่วทิ้งไวแหงเองในที่รม กอนที่จะใหปลาที่ตองการรักษาใน
มื้อตอไป ทําใหปลาไดรับยาเต็มที่ไมมีการสูญเสียไปกับน้ํา

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในอางเก็บน้ําที่ 2 หวยฮองไครฯ
การทดลองศึกษาการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรในกระชังในอางเก็บ
น้ําที่ 2 หวยฮองไครฯ ตั้งแตการเพาะพันธุ ถึงการเลี้ยงถึงปลาขนาดใหญเพื่อ
ปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังแบบพัฒนา

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

จําหนาย สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังไดครบทั้งวงจร
พบวา สามารถที่จะทําไดทั้งปลานิลดําและปลานิลแดง
การเตรียมพอแมพันธุปลานิล
พอแมพันธุปลานิลที่จะใชสําหรับการเพาะพันธุนั้นควรเปนสายพันธุแทใน
แตละสายพันธุ การคัดเลือกโดยการสังเกตลักษณะภายนอกของปลาที่สมบูรณตรง
ตามสายพันธุ ไมมีบาดแผล เชื้อโรค ปรสิตตามลําตัว อวัยวะเพศสมบูรณ เห็นได
ชัดเจน ถาเปนตัวเมียมีสีชมพูแดงเรื่อ ตัวไมคดงอ ครีบไมแหวง ตาใส ไมบอด สีของ
ตัวปลาเขมสดใส ขนาดของตัวผูและตัวเมียมีขนาดไลเลี่ยกัน คือมีความยาวตั้งแต 1525 เซนติเมตร หรือมีน้ําหนัก 150-200 กรัมตอตัว มีอายุไมต่ํากวา 5 เดือน และถา
ผานการเลี้ยงเพื่อเปนพอแมพันธุโดยเฉพาะจะทําใหประสิทธิภาพการใหลูกปลาสูง

พอแมพันธุปลานิลดําและปลานิลแดง
ตารางที่ 2 ผลการเลี้ยงพอแมพันธุปลานิลในกระชัง
การจัดการพอแมพันธุ
1.จํานวนแมพันธุ (ตัว)
2 จํานวนพอพันธุ (ตัว)
3.การเจริญเติบโต

ปลานิลดํา
100
25

ปลานิลแดง
100
25

เฉลี่ย
100
25

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

- ขนาดเริ่มตน (กรัม/ตัว)
- ระยะเวลาเลี้ยงเปนพอแมพนั ธุ (ป)
- อัตราการรอดตาย(%)
- ขนาดสุดทาย (กรัม/ตัว)
- อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR)
4.ตนทุนการเลี้ยง (บาท)
4.1.ตนทุนเริ่มตน (บาท)
4.2.ตนทุนคงที่รวม (บาท)
- คาเสื่อมอุปกรณ (บาท)
- คาเสียโอกาส~ 2% (บาท)
4.3.ตนทุนผันแปร (บาท)
- คาพันธุปลา (บาท)
- คาอาหาร (บาท)
- คาแรงงาน (บาท)
- คาเสียโอกาส~2% (บาท)
5.มูลคาพอแมพันธุคงเหลือ (บาท)
6. ตนทุนการเลี้ยงพอแมพันธุ (บาท/ 2 ป)
7. ตนทุนการเพาะพันธุ( บาท/ ครั้ง)

200
2
79
650
2.00

200
2
86
700
2.00

200
2
82
675
2.00

23,350.00
3,384.10
2,450.10
934
4,591.84
1,500.00
1,432.00
1,154.41
60.00
2,432.00
5,543.94
396.00

23,350.00
3,384.10
2,450.10
934
5,503.84
2,000.00
1,824.00
1,178.87
80.00
3,177.00
5,710.94
407.92

23,350.00
3,384.10
2,450.10
934
5,012.84
1,750.00
11,285.24
1,628.00
70.00
2,804.50
5,627.44
401.96

คัดพอแมพันธุปลานิลที่สมบูรณลงใน
กระชังเพาะ ในอัตราความหนาแนน 3
ตัวตอตารางเมตร อัตราสวนพอพันธุ :
แมพันธ 1 : 2 ลงในกระชังเพาะพันธ
ขั้นตอนการเพาะพันธุปลานิลในกระชัง
ปลานิล สามารถที่จะผสมพันธุวางไขไดเองตลอดป ในการเพาะพันธุจึงไม
มีความจําเปนที่จะตองใชฮอรโมนกระตุนในการผสมพันธุวางไข โดยธรรมชาติกอน
การผสมพันธุ
ปลานิลเพศผูจะตองขุดหลุมเพื่อเปนสถานที่สําหรับการผสมพันธุ

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

วางไขแตปลาก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผสมพันธุวางไขไดในกระชังโดย
ไมจําเปนตองขุดหลุมกอน หลังจากเตรียมกระชังและมีพอแมพันธุพรอมแลวเริ่ม
ขั้นตอนการเพาะพันธุได ดังนี้
1. การเตรียมกระชังสําหรับการเพาะพันธุปลานิล
ใชกระชังขนาดมุงเขียว
ขนาด 5 x 5 x 2 เมตร หรือขนาดอื่นตามแตความสะดวกแตตองปลอยอัตราพอแม
พันธุใหเหมาะสมกับขนาดกระชังดวย แลวนํากระชังตาหาง (ที่ใชสําหรับการเลี้ยง
ปลา) ขนาดชองตา 1 นิ้ว ขนาดเดียวกันวางซอนไวดานใน เพื่อความสะดวกในการ
ยายพอแมปลาออกหลังจากการเพาะพันธุเสร็จ ถวงกนกระชังใหตึงทุกมุม
2. คัดพอแมพันธุปลานิลที่สมบูรณลงในกระชังเพาะ ในอัตราความหนาแนน
3 ตัวตอตารางเมตร อัตราสวนพอพันธุ : แมพันธุ 1 : 2 เชน กระชังขนาด 25 ตาราง
เมตร ใชแมพันธุปลานิลจํานวน 50 ตัวตอกระชัง ลงเลี้ยงในกระชังเพาะพันธุให
คุนเคยกับสิ่งแวดลอมและฟนตัวจากการขนยายกอนประมาณ 7-10 วัน จากนั้นนําพอ
พันธุปลานิล ที่เลี้ยงแยกกระชังไว ใสในกระชังเพาะพันธุ จํานวน 25 ตัว หรือใหปลา
กินอาหารเม็ดชนิดลอยน้ําระดับโปรตีน 25 % ปริมาณ 2-3 % ของน้ําหนักปลา วันละ
1-2 ครั้ง
3. หลังปลอยใหพอแมพันธุผสมพันธุในกระชังนาน 2-6 วัน แมพันธุปลานิล
จะวางไขประมาณ 200-1,000 ฟองตอแมปลาและจะฟกไข โดยการอมไขอยูในปาก
อีกประมาณ 4-8 วัน ขึ้นอยูกับอุณหภูมิน้ํา สังเกตไดจากการกินอาหารลดลง เพราะ
ระหวางนี้แมปลานิลจะไมกินอาหาร เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปลานิลเพศเมียจะชะงัก
การเจริญเติบโตเมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุ หลังจากที่ไขออกเปนตัวแลวยังคงอาศัยและ
เขาไปอยูปากแมปลาอีกประมาณ 2-4 วัน จนกระทั่งลูกปลาแข็งแรงดีแลว รวมใช
เวลาประมาณ 20 25 วัน จะสังเกตเห็นลูกปลาจํานวนมากวายรวมกันเปนฝูงๆ ถาเปน
ปลานิลแดง จะเห็นไดชัดเจนมาก เพราะลูกปลานิลแดงจะอยูที่ผิวน้ํามากวาลูกปลานิล

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

ดํา การเพาะดวยวิธีนี้จะไดลูกปลาขนาดเล็กหรือปลาตุม ประมาณ 15,000-30,000
ตัวตอการเพาะปลา 1 ครั้ง
4. การแยกลูกปลานิลอนุบาล ถาพบวา ลูกปลาที่ไดมีขนาดไมเทากันหรือมี
หลายรุน สังเกตจากการวายรวมเปนฝูง ซึ่งแตละฝูงจะเปนลูกปลาที่มาจากแมเดียวกัน
ใหใชกระชอนตาถี่ดามยาว ตักลูกปลามาอนุบาลในกระชังอนุบาล และวิธีการยก
กระชังตาหางที่ซอนไวภายในออก ซึ่งพอแมพันธจะติดไปดวย เพื่อแยกปลาตัวผูและ
ตัวเมียออกจากกัน
สําหรับตัวผูสามารถที่จะนําไปเพาะกับแมพันธุชุดอื่นไดทันที
สวนแมปลาแยกขุนเลี้ยงอีกประมาณ 2-4 สัปดาหสําหรับการเพาะพันธุในรุนตอไป
ไดอีก สวนลูกปลาก็อนุบาลในกระชังมุงเขียวที่ซอนไวไดเลย
เพาะพันธุปลานิลในกระชัง ตามวิธีการที่กลาวมา สามารถทําไดตอเนื่องได
ประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยูกับการจัดการและความสมบูรณของพอแมพันธุปลา แลว
ควรพักพอแมพันธุทั้งหมดประมาณ 1 เดือน โดยยายไปแยกเลี้ยงในกระชัง ใหปลา
กินอาหารเม็ดชนิดลอยน้ําระดับโปรตีน 25-30% ปริมาณ 3% ของน้ําหนักปลา วันละ
1-2 ครั้ง กอนนําไปใชในการเพาะพันธุไดอีก ซึ่งวิธีการนี้สามารถใชไดจนพอแม
พันธุมีอายุประมาณ 2 ป กอนจะเปลี่ยนพอแมพันธุชุดใหม
ตารางที่ 3 ผลผลิตที่ไดจากการเพาะพันธุปลานิลในกระชัง
การจัดการการเพาะ
1.ขนาดกระชัง (ม2)
2.จํานวนแมพันธุ (ตัว/ครั้ง)
3 จํานวนพอพันธุ (ตัว/ครั้ง)
4. ระยะเวลาเพาะ (วัน/ครั้ง)
5.จํานวนลูกปลาที่ได (ตัว)
5.ตนทุนการเพาะ (บาท/ครั้ง)

ปลานิลดํา
25
50
25
30
25,500
396.00

ปลานิลแดง
25
50
25
30
22,500
407.22

เฉลี่ย
25
50
25
30
23,750
401.96

5.ตนทุนการเพาะ (บาท/ตัว)

0.015

0.018

0.017

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การอนุบาลลูกปลานิลในกระชัง
การอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กระยะที่ 1 เปนการอนุบาลลูกปลาตอจาก
ขั้นตอนการเพาะพันธุในกระชังหรือลูกปลาที่ไดจากการเพาะพันธุวิธีอื่นก็สามารถ
นํามาอนุบาลในขั้นตอนนี้ได กระชังที่ใชเปนตาถี่ (มุงเขียว) การอนุบาลในกระชังใช
อัตราความหนาแนนประมาณ 2,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร ถาเปนลูกปลาที่ถุงไขแดง
ยุบใหมๆ ใหใชไขแดงตมบดละเอียด ผสมน้ําสาดใหลูกปลากิน ประมาณ 1 สัปดาห
จากนั้นใหอาหารผงที่มีโปรตีนไมต่ํากวา 40% เปอรเซ็นต หรือใหปลาปนผสมกับรํา
ละเอียด (รอนผานตะแกรงตาถี่) ในอัตราสวนผสม ปลาปน 1 สวน รําละเอียด 3
สวน ใหประมาณ 15 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา วันละ 3-4 ครั้ง อนุบาลนาน
ประมาณ 3-4 สัปดาห ลูกปลามีอัตราการรอดตายประมาณ 80-85 เปอรเซ็นต จะได
ลูกปลาขนาด 1-2 เซนติเมตร สามารถที่จะนําออกจําหนายเปนลูกปลาเล็กไดหรือทํา
การอนุบาลในระยะที่ 2 ตอไป
การอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กระยะที่ 2 เปนการอนุบาลตอเนื่องจากการ
อนุบาลระยะที่ 1 วิธีการนี้จะเปนการนําเอาลูกปลาขนาด 1-2 เซนติเมตร (ขนาด
เมล็ดแตงโมหรือที่เรียกวาปลาใบมะขาม)
การอนุบาลในกระชังใชอัตราความ
หนาแนนประมาณ 1,000 ตัวตอลูกบาศกเมตร โดยการใหอาหารเม็ดขนาดเล็กผสม
กับอาหารผงที่มีโปรตีนไมต่ํากวา 35 เปอรเซ็นต ประมาณ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
ตัว วันละ 3-4 ครั้ง เปนเวลาประมาณ 10-12 สัปดาห ลูกปลามีอัตราการรอดตาย
ประมาณ 75-80 เปอรเซ็นต จะไดลูกปลาขนาดความยาวประมาณ 7–10 เซนติเมตร
มีน้ําหนักประมาณ 40–60 กรัม ก็จะไดลูกปลาวัยรุน พรอมแยกลงเลี้ยงในกระชัง
หรือจําหนายเปนปลาวัยรุน สําหรับนําไปเลี้ยง ตอไป
ลูกปลาวัยรุนที่ผานการอนุบาลระยะที่ 2 มาแลว เปนขนาดที่สามารถที่จะ
แยกเพศผู-เมีย ไดแลว การนําไปเลี้ยงหรือจําหนายควรแยกเพศกอน เพราะปองกัน

การเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การผสมพันธุวางไขระหวางการเลี้ยง แตการแยกเพศปลาวิธีนี้ผูคัดจะตองมีความชํา
ชาญพอสมควรถึงจะสามารถแยกปลาถูกตองและอาจทําใหปลาเครียดบอบซ้ําได
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาการอนุบาลลูกปลานิลในกระชังในอางเก็บน้ํา
การอนุบาล
1.การเจริญเติบโต
1.1. ขนาดเริ่มตน (กรัม/ตัว)
1.2.ระยะเวลา (วัน)
1.3.จํานวนตัว/กระชัง
1.4. อัตราการรอดตาย(%)
1.5. ขนาดสุดทาย (กรัม/ตัว)
1.7.อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อ (FCR)
2.ตนทุนการอนุบาล (บาท)
2.1.ตนทุนคงที่รวม
- คาเสื่อมอุปกรณ
- คาเสียโอกาส~ 2%
2.2.ตนทุนผันแปร
- คาพันธุปลา (บาท)
- คาอาหาร (บาท)
- คาแรงงาน (บาท)
- คาเสียโอกาส~2%
ตนทุน (บาท/กระชัง/ครั้ง)
ตนทุน(บาท/ตัว)
3.ผลตอบแทนและรายได
3.1.ราคาขาย (บาท/ตัว)
3.2.กําไร (บาท/ตัว)
3.3.รายได (บาท/กระชัง)
3.4.ผลตอบแทนการลงทุน/ครั้ง

การอนุบาลขั้นที่ 2

การอนุบาลขั้นที่ 1
นิลดํา

นิลแดง

เฉลี่ย

นิลดํา

นิลแดง

เฉลี่ย

0.05
30
19,227
75.40
0.50

0.05
30
15,863
70.50
0.50

0.05
30
17,554.75
72.95
0.50

0.05
90
14,466
75.24
45.65

0.05
90
11,128
70.15
51.22

0.05
90
12,796.97
72.70
48.44

1.35

1.33

1.34

1.32

1.30

1.31

450.00
257.40
146.66
4.68
2,650.01
0.17

1,838.29
1,783.50
9.77
13,440.03
480.00
286.55
146.66
5.00
2,711.48
0.16

1,838.29
1,783.50
17.08
16,929.50
2,893.28
3,413.05
586.64
37.77
10,064.52
0.70

1,838.29
1,783.50
17.08
19,160.01
2,781.89
3,141.85
586.64
35.67
9,679.83
0.87

1,838.29
1,783.50
17.08
15,447.62
2,837.58
3,277.45
586.64
36.72
9,872.18
0.78

0.25
0.08
3,965.63
49.53%

0.23
0.07
3,965.51
44.15%

1.13
0.43
16,274.69
61.70%

1.50
0.63
16,691.32
72.43%

1.31
0.53
16,483.00

1,838.29
1,783.50
9.77
12,380.95
510.00
315.69
146.66
5.33
2,770.95
0.14
0.20
0.06
3,845.40
38.78%

1,783.50
9.77

ลูกปลาในกระชังอนุบาลและกรอบที่กันอาหารออกนอกกระชัง
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การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
รูปแบบการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ปลานิล ที่เลี้ยงในกระชัง มีทั้งปลานิลดําและปลานิลแดง เพราะสามารถ
เจริญเติบโตไดดีและปลาที่ไดจะมีคุณภาพสูง รสชาติดี ไมมีกลิ่นสาบ ปจจุบัน การ
เลี้ยงปลานิลในกระชัง จะเลี้ยงปลานิลเพศผูเปนสวนใหญ เพราะจะใหผลตอบแทนสูง
กวาการเลี้ยงแบบรวมเพศ ทั้งหมดเนื่องจาก ปลานิลเพศผูตัวโตกวาเพศเมียและ
ปองกันการแพรขยายพันธุระหวางการเลี้ยง
1. การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบดั้งเดิม
ปลาจะไดรับสารอาหารจาก
ธรรมชาติเพียงอยางเดียว ไดแก แพลงคตอน เศษของเสียตะกอนแขวนลอย การเลี้ยง
แบบนี้การเจริญเติบโตชา ผลผลิตที่ไดไมมีคุณภาพ ปลามีกลิ่น และจําเปนอยางยิ่งใน
การควบคุมความสมบูรณของแหลงน้ําไมเปนที่นิยมเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลา
นิลแบบผสมผสานรวมกับกิจกรรมการเกษตรอื่น หรือการเลี้ยงเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนปลอยปลาต่ํากวา 10 ตัวตอตารางเมตร
2. การเลี้ยงปลานิลในกระชังกึ่งพัฒนา หมายถึง การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
ปลอยปลาไมหนาแนน ประมาณ 10-50 ตัวตอลูกบาศกเมตร ไมมีการแยกเพศและ
การคัดขนาดปลา ใหอาหารที่หาไดงายในทองถิ่นและอาหารจากธรรมชาติ หรือมีการ
เสริมอาหารสําเร็จรูปในบางครั้ง
3. การเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบพัฒนา
หรือการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย
หมายถึง การเลี้ยงปลาใหไดขนาดตลาด เปนรูปแบบที่เลี้ยงกันแพรหลายในปจจุบัน
โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาเพศผู มีการจัดการที่ดี จะตองคํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตและ
การมีผลผลิตอยางตอเนื่อง ซึ่งปลอยปลาหนาแนน 50-100 ตัวตอลูกบาศกเมตร ให
อาหารที่มีคุณภาพสูง
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การจัดการระหวางการเลี้ยง
1. การปลอยปลาลงเลี้ยงในกระชัง
อัตราความหนาแนนตอกระชังตอง
เหมาะสมและถาเปนการเลี้ยงปลาใหญ ควรเลี้ยงปลาแบบแยกเพศผูและเพศเมีย
2. อาหารและการใหอาหาร ถาเปนการเลี้ยงในครัวเรือนหรือแบบผสมผสาน
กับการเกษตรอื่น อาหารที่ใหควรเปนอาหารที่หาไดงายในทองถิ่น ราคาถูก หรือการ
เตรียมอาหารเอง มีการใหอาหารสําเร็จรูปเสริมบางในบางครั้ง แตถาเปนการเลี้ยง
แบบพัฒนา อาหารที่ใหตองดีและเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณที่ใหดวยควรทําที่
ปองกันอาหารเล็ดลอดออกนอกกระชัง คอยสังเกตการกินอาหารของปลาอยาให
เหลือตกคางมากเกินไป เพราะอาหารจะไปสะสมอยูที่กนกระชัง เกิดการสิ้นเปลือง
อาหารโดยใชเหตุ
3. การดูแลและการทําความสะอาดกระชัง
อยางสม่ําเสมอควรทําความ
สะอาดกระชังโดยใชแปรงพลาสติกดามยาวขัด หรือจะเปลี่ยนกระชังใหมแทนกรณี
กระชังนั้นมีความสกปรกมาก
4. ในชวงที่อากาศแปรปรวน ครึ้มฟาครึ้มฝน อากาศอบอาว หรือเปนชวง
รอยตอของฤดูกาล หรืออุณหภูมิน้ําสูงมากในฤดูรอน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํามีนอย โดยเฉพาะตอนเชามืด ปลามีอาการลอยหัวขึ้นสูผิวน้ํา ควรทําความ
สะอาดกระชังใหน้ําถายเทใหสะดวก ถาปลามีอาการ ลอยหัว เนื่องจากการขาด
ออกซิเจน ใหทําการพนน้ํา เพื่อเปนการเพิ่มออกซิเจนในน้ํา ถาสังเกตเห็นวาปลาไม
คอยกินอาหาร ใหลดปริมาณอาหารลงและควรใหอาหารในชวงเวลาที่มีแสงแดด
5. การใหอาหารในมื้อกลางวัน ควรสังเกต ถาอากาศรอนจัด ควรลดหรืองด
อาหารในมื้อนั้น
การที่ปลากินอิ่มมากในขณะที่อากาศรอนจัด
ปลาจะเกิด
ความเครียด เสียการทรงตัว ลําไสแตก ตายในที่สุด
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6. น้ําคุณภาพไมดี อาจเนื่องจากแหลงน้ํานั้นมีน้ําคุณภาพไมดีหรือมีการเลี้ยง
ปลามากเกินไป หรือ อาจสารพิษอื่นๆ เชน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ยา
ฆาแมลงศัตรูพืช แนวทางแกไข หลีกเลี่ยงแหลงเลี้ยงที่ไมเหมาะสมเหลานั้น ดูความ
เหมาะสมของแหลงน้ํานั้น กับจํานวนกระชังเลี้ยงปลา
7. ควรมีการสุมปลามาตรวจสอบน้ําหนัก การเจริญเติบโต เพื่อปรับปริมาณ
การใหอาหารเปนระยะๆ และเปนการตรวจดูปรสิตที่ตัวปลาดวย
8. ปลาโตไมเทากัน สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ เชน พันธุปลาที่นํามา
เลี้ยงไมดี มีขนาดไมเทากัน หรือเลี้ยงปลาแนนเกินไป ปลามีปลาเพศเมียมาก เกิดลูก
ในกระชัง แนวทางแกไข ซื้อพันธุปลาจากแหลงที่ไวใจได เลี้ยงปลาในอัตราที่
เหมาะสม ใหอาหารใหเพียงพอ ถาปลามีขนาดที่แตกตางกัน หลายขนาดเปนจํานวน
มาก ควรทําการแยกขนาด (เกรดไซด) เพื่อแยกเลี้ยงตางกระชังไป
9. การจับปลาไมหมดกระชัง ทําใหปลาที่เหลือเครียด ไมกินอาหาร บอบช้ํา
หรืออาจตายได แนวทางแกไข ควรจับปลาใหหมดในแตละกระชัง เพราะการรบกวน
ปลาตื่นตกใจและเครียด

การเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ศูนยฯหวยฮองไคร
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอางเก็บน้ํา
การจัดการ/รูปแบบการเลี้ยง
1.การเจริญเติบโต
1.1. ขนาดเริ่มตน (กรัม/ตัว)
1.2.ระยะเวลาเลี้ยง (วัน)
1.3.จํานวนตัว/กระชัง
1.4. อัตราการรอดตาย(%)
1.5. ขนาดสุดทาย (กรัม/ตัว)
1.6.การเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
1.7.อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อ (FCR)
2.ตนทุนการเลี้ยง (บาท)
2.1.ตนทุนเริ่มตน
รวมตนทุน(บาท/กระชัง/ครั้ง)
2.2.ตนทุนคงที่รวม
- คาเสื่อมอุปกรณ
- คาเสียโอกาส~ 2%
2.3.ตนทุนผันแปร
- คาพันธุปลา
- คาอาหาร
- คาแรงงาน
- คาเสียโอกาส~2%
2.4.ตนทุน(บาท/กก.)
3.ผลตอบแทนและรายได
3.1.ผลผลิตรวม (กก.)
3.2.ราคาปลา(บาท/กก.)
3.3.รายได (บาท/กระชัง)
3.3.รายได (บาท/กก.)
3.4.ผลตอบแทนการลงทุน/ครั้ง

ปลานิลดํา
รวมเพศ

ปลานิลแดง
รวมเพศ

ปลานิลดํา
เพศผู

ปลานิลแดง
เพศผู

เฉลี่ย

50
100
1,875
95.00
318.75
2.69

50
100
1,875
94.67
333.64
2.84

50
100
1,875
93.33
425.00
3.75

50
100
1,875
95.67
446.25
3.96

50
100
1,875
94.67
380.91
3.31

1.49

1.46

1.36

1.33

1.41

24,287.08
14,287.08
1,838.29
1,783.50
54.79
12,380.95
2,345.75
8,881.78
1,154.41
67.84
25.16

25,351.97
15,351.97
1,838.29
1,783.50
54.79
13,440.03
2,812.50
9,448.65
1,178.87
73.64
25.92

28,860.56
18,860.56
1,838.29
1,783.50
54.79
16,929.50
2,812.50
12,786.64
1,330.36
92.76
25.36

31,103.29
21,103.29
1,838.29
1,783.50
54.79
19,160.01
3,750.00
14,022.88
1,387.13
104.99
26.36

27,400.72
17,400.72
1,838.29
1,783.50
54.79
15,447.62
2,929.69
11,285.24
1,262.69
84.81
25.70

567.77
27
1,042.80
1.84
7.30%

592.23
30
2,414.99
4.08
15.73%

743.72
30
3,451.14
4.64
18.30%

800.49
35
6,913.82
8.64
32.76%

676.05
30.5
3,455.69
4.80
18.52%
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การตลาด
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง ถาเปนการเลี้ยงปลาเพศเดียวหรือการเลี้ยงปลา
นิลเพศผู ที่เลี้ยงแบบการพัฒนา สวนใหญจะไดปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ
ขนาดสม่ําเสมอ สามารถจําหนายสูทองตลาดไดราคาดีกวาการเลี้ยงปลานิลรวมเพศ
ปลานิลจะมีน้ําหนักประมาณ 2-3 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งเปนขนาดที่ตลาดตองการ ขอควร
ทราบกอนการจับปลา ดังนี้
1. ทราบกําหนดเวลาจับปลาลวงหนา ปริมาณและขนาดของปลาที่ตองการ
2. ควรงดอาหารกอนจับปลาอยางนอย 24 ชั่วโมง
3. เนื่องจากการจับปลาสดแบบมีชีวิต ควรเตรียมอุปกรณจับปลา เชน สวิงตัก
ปลา รวมทั้งอุปกรณการใหอากาศ และภาชนะบรรจุปลาใหเพียงพอ ควรจับใหมีชีวิต
มากที่สุด
4. นอกจากนี้การจับปลาเพื่อจําหนายนั้นควรพิจารณาจับในชวงที่ปลาขาด
แคลน เพราะจะขายปลาไดราคาดี
ตลาดปลานิลสวนใหญยังเปนตลาดภายในประเทศ อยางไรก็ตามปจจุบัน
มรการสงออกปลานิลกันมากขึ้น ในรูปของปลาแชแข็งทั้งตัว โดยเฉพาะการแปรรูป
เปนปลาแลเนื้อแชแข็ง ประเทศที่นําเขา เชน สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศษ
ออสเตรเลีย เปนตน แตมีขอแมวาปลาที่เลี้ยงไดจะตองมีขนาดโต น้ําหนักประมาณ
400 กรัม ขึ้นไปและไมมีสารตกคางในเนื้อปลา และขอกีดกันทางการคาของบาง
ประเทศ เกี่ยวกับการใชฮอรโมนในการเปลี่ยนเพศปลา
กลิ่นสาบ หรือกลิ่นโคลนในตัวปลานิลที่เลี้ยงในบอดิน มักจะไมเกิดขึ้นกับ
การเลี้ยงปลานิลในกระชังที่มีการเลี้ยงแบบพัฒนามีการใหอาหารสําเร็จรูป เกิดจาก
ปลาดูดซับสารละลายจีออสมิน ในน้ําเขาไปทางเหงือก หรือกินตัวการที่ผลิตสารนี้
เขาไปโดยตรงแลวสะสมในเนื้อเยื่อที่สะสมไขมันตัวการที่ผลิตสารนี้ ไดแก สาหรายสี
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น้ําเงินแกมเขียวบางชนิด เชื้อรา หรือจุลินทรียซึ่งเกิดขึ้น ในบอเลี้ยงปลานิล
โดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลอยางหนาแนน และใหอาหารมาก กลิ่นโคลนไมใชเปน
กลิ่นถาวรที่อยูกับตัวปลาตลอดไป
กลิ่นนี้จะหายไปเมื่อนําปลานิลไปใสไวในน้ํา
สะอาดอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส และงดใหอาหารเปนเวลา 7 วัน ถาอุณหภูมิน้ํา
สูงกวานี้ จะทําใหกลิ่นโคลนหมดไปจากตัวปลานิลเร็วขึ้น การแชปลานิลในน้ํา
สะอาดเปนเวลา 7 วัน จะทําใหปลานิลสูญเสียน้ําหนักไปประมาณ 5-12%

การนําผลการศึกษาของศูนยฯไปปรับใหเหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรม
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ปญหาและอุปสรรค
การเลี้ยงปลาในกระชังแมวาจะทําไดงายและสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว
แตก็มีขอเสียเปรียบและอุปสรรคอยูบาง พอสรุปได ดังนี้
1. แหลงน้ําที่วางกระชังเลี้ยงปลา แหลงน้ําธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัยบอย
2. การควบคุมดูแลทําไดยาก เชน ปลาจากธรรมชาติเขามาแยงอาหารและ
อาศัยอยูในกระชังหรือกระชังขาดเนื่องจากปลากินเนื้อในแหลงน้ํากัดขาด
3. การลักขโมยและการกลั่นแกลงกันทําไดงาย
4. การสูญเสียอาหารสูง จากอาหารที่เล็ดลอดออกนอกระชัง
5. ถาปลาเปนโรคจะติดตอกันไดงาย จากกระชังสูกระชัง จากแหลงน้ําสู
กระชังและจากกระชังสูปลาธรรมชาติ การรักษาโรคก็ทําไดยาก
6. ปริมาณน้ํา คุณภาพน้ํา ในแหลงน้ําไมสามารถควบคุมได
7. การลงทุนในครั้งแรกสูง พื้นที่ที่ทํากระชังในแหลงน้ําไมสามารถนําไปเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูเพื่อการลงทุนได
8. การวางกระชังตองระวังเรื่อง ขวางทางสัญจรทางน้ํา

พึงระลึกวา การกระทํากิจกรรมบางอยางในแหลงน้ําอาจสงผลกระทบอีก
อยางกับแหลงน้ํานั้นหรือกับกิจกรรมอื่น เพราะฉนั้นการใชแหลงน้ําอยางมีความ
รับผิดชอบ จึงเปนแนวทางที่ดีที่สุด
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