หลักการเลีย้ งปลาทั่วไป
ประเภทการเลีย้ ง
- การเลี้ยงปลาในบ่อดิน
- การเลี้ยงปลาในบ่อซิ เมนต์
- การเลี้ยงปลาในกระชัง
- การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ประเภทการเลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดในปั จจุบนั คือ การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็ นการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยูใ่ ห้มากที่สุด สามารถใช้ประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันตามความเหมาะสม
การเลีย้ งปลาในบ่ อดิน
1) ทาเลในการสร้างบ่อ = ใกล้แหล่งน้ า,ดินเป็ นดินเหนียว หือเหนียวปนทราย,ใกล้ตลาด
แหล่งวัตถุดิบอาหาร ฯลฯ
2) การเตรี ยมบ่อ
= การตากบ่อ/ การกาจัดศัตรู ปลาที่คา้ งบ่อ/การลงปูนขาว/การ
ใช้ปุ๋ยคอก (ปูนขาว = 150 ก.ก./ไร่ + ปุ๋ ยคอก = 250-300 ก.ก./ไร่ )
3) การเตรี ยมน้ า
= กรองน้ า เพื่อป้ องกันตัวอ่อน ไข่หรื อศัตรู ปลาอื่น ๆ ระดับ
น้ า 1.5-1.8 เมตร คุณสมบัติน้ าที่เหมาะสม
4) การปล่อยพันธุ์ปลา = เลือกชนิดพันธุ์ปลาตามความเหมาะสมของสภาพต่าง ๆ
แหล่งวัตถุดิบ ตลาด,ความชานาญ ฯลฯ
= อัตราการปล่อย ไม่ควรหนาแน่น = 3,000-5,000 ต่อ/ไร่ (ปลา
กินพืช) อัตราการปล่อยจะมีผลกระทบต่อ การจัดการ,การ
เจริ ญเติบโต, โอกาที่ควรจะเป็ นในผลตอบแทนที่จะได้รับ ฯลฯ
5) การจัดการ = คานึงถึงต้นทุนในการผลิต ด้วยการวางแผนการผลิต - การให้อาหารให้
พอเหมาะตามที่ปลาต้องการ- การให้เสริ มอาหารเพื่อลดต้นทุน - การใช้ประโยชน์จาก
บ่อเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการเลี้ยงหอยขมควบคู่ฯลฯ การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปร
รู ปสัตว์น้ าเอง - การผสมผสานกันในการเลี้ยงปลา กับพืช และสัตว์ชนิดอื่น เช่น สุ กร
,ไก่, เป็ ด ฯลฯ กระบือ

การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน หมายถึง การเลี้ยงปลาร่ วมกับการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็ นการใช้ประโยชยน์จากพื้นดินและน้ าที่มีอยูใ่ ห้มากที่สุดแลให้กิจกรรมนั้น ๆ สามารถ
ใช้ประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและพยายามลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สดุเท่าที่จะทาได้
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสภาวะ แวดล้อม และคงดารงผลผลิตอยูไ่ ด้ยาวนาน
ข้ อดีของการเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
1. สามารถใช้ประโยชน์ของดินได้เต็มที่ ดินรอบ ๆ บ่อใช้ปลูกพืชผัก และใช้เป็ นที่สร้าง
คอกสัตว์ ส่ วนน้ าในบ่อนอกจากใช้เลี้ยงปลาแล้วยังปลูกพืชอื่น ๆ ได้อีก เช่น ผักบุง้ ฯ
2. เศษเหลือของพืชและสัตว์สามารถนากลับมาใช้ได้อีก เช่น มูลสัตว์ เศษอาหารสัตว์ เศษ
ผักหญ้าต่าง ๆ ซึ่ งถ้าตกลงไปในบ่อก็จะกลายเป็ นอาหารปลาและเป็ นปุ๋ ยสาหรับเติมบ่อปลา ขณะเดียวกัน
โคลนเลนก้นบ่อก็สามารถนามาปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดี การนาของเศษเหลือของเสี ยต่าง ๆ กลับมาใช้อีกนี้เป็ น
การกาจัดของเสี ยและช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารปลา ค่าอาหารสัตว์ ค่าปุ๋ ย
3. เป็ นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ สามารถใช้บริ โภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สมารถ
นาออกขายเกิดเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการต่อไป และเป็ นการใช้แรงงานภายในครอบครัวให้
เป็ นประโยชน์
4. ลดอัตราการเสี่ ยวต่อการขาดทุนได้ดีกว่าการเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ หรื อปลูกพืชอย่างเดียว
และเป็ นการลดต้นทุน เพราะกิจกรรมแต่ละอย่างต้องพึ่งพากัน
5. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากการจาหน่ายผลผลติจากฟาร์ มตลอดปี
6. ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศน์ วิทยา และระบบการผลิต การบริ โภค-การใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุลทาให้ระบบการทาฟาร์ มดาเนินต่อเนื่ องได้นานที่สุดโดยไม่เกิดปั ญหา จึง
อาจะเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
การเลีย้ งปลาแบบผสมผสานร่ วมกับการเลีย้ งสั ตว์ และปลูกพืช
1. การเลีย้ งปลาร่ วมกับการปลูกพืช
เนื่องจากการเลี้ยงปลาเป็ นเวลานาน ๆ บ่อจะเสื่ อมโทรมจากโคลนเลน ซึ่งนะสมอาหารที่
เหลือจากปลา โคลนเลนในบ่อจึงเกิดการอุดมสมบูรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อพืชผักต่าง ๆ และสามารถ
กลับไปเป็ นอาหารของปลาต่อไป ปุ๋ ยโคลนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความหนาของดินในการปลูกพืช ช่วยปรับ
โครงสร้างส่ วนประกอบของดินที่ดูดซับ NPK และยังทาให้ดินอุม้ น้ าได้ดีข้ ึน

2. การเลีย้ งปลาร่ วมกับการเลีย้ งเป็ ด

มูลเป็ ดเป็ นปุ๋ ยซึ่ งจะช่วยให้เพิ่มผลผลิตทางชีววิทยา และช่วยเพิ่มอาหารธรรมชาติให้กบั
ปลาหรื อเป็ นอาหารโดยตรง กล่าวคือ มูลเป็ ดก่อให้เกิดแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ตลอดจนสัตว์
หน้าดิน การว่ายน้ าและการใช้อาหารของเป็ ด ช่วยเพิ่มอกซิ เจนในน้ า และช่วยให้ธาตุอาหารในดินกระจาย
ละลายน้ าเป็ นประโยชน์ในการผลิตอาหารธรรมชาติ อาหารและเศษอาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ ด ยังเป็ นอาหารปลา
หรื อบางส่ วนจะกลายเป็ นปุ๋ ย
พันธุ์ปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงร่ วมกับเป็ ด
ควรเป็ นพันธุ์ที่กินอาหารไม่เลือก หรื อกินแพลงค์ตอน เช่น ปลานิล นวลจันทร์ เทศ และ
ปลาซ่ง โดยใช้ปลานิลเป็ นหลัก ลูกปลาควรมีขนาด 5-7 ซ.ม. อัตรา 3,000 ตัว/ไร่ /เป็ ดไข่ 240 ตัว การเลี้ยง
เป็ ดกับปลาสวายนั้นควรปล่อยเป็ ดลงในบ่อ หลังจากเลี้ยงปลาสวาย 2 เดือน ปลาจะมีขนาดพอที่เป็ นไม่
สามารถกินเป็ นอาหารได้อาหารที่จะใช้เลี้ยงเป็ นมีส่วนผสมคือ
ปลายข้าว 50% รา
ละเอียด 30% หัวอาหาร 20%
3. การเลีย้ งปลาร่ วมกับการเลีย้ งไก่
จุดประสงค์ของการเลี้ยงคล้ายคลึงกับการเลี้ยงปลาร่ วมกับเป็ ด คือใช้มูลเพื่อเป็ นอาหาร
ปลาและเป็ นปุ๋ ยช่วยก่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ ที่จะใช้เป็ นอาหารปลาอีกทอดหนึ่ง มูลไก่ที่ขบั ถ่ายต่อวันจะ
มีประมาณ 24-106 กิโลกรัม/ไก่ 1,000 ตัว บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาร่ วมกับไก่ ควรเป็ นบ่อดินที่สามารถเก็บกักน้ าได้
โดยเฉลี่ย 1-1.50 เมตร ในช่วงของการเลี้ยงร่ วมกับไก่ เล้าไก่ควรสร้างคร่ อมบ่อปลา เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้พ้นื ที่ และการใช้มูลไก่หรื อเศษอาหารในการเลี้ยงปลาโดยตรง การนาลูกไก่มาเลี้ยงควรเริ่ มหลังจากการ
เตรี ยมบ่อปลาและน้ ามีสีเขียวดีแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มูลไก่ตกลงสู่ บ่อปลา ลูกปลาจะได้กินอาหารอย่างต่อเนื่อง
ควรเลือกลูกปลาที่มีลกั ษณะแข็งแรงขนาดไล่เลี่ยกัน ขนาดลูกปลากินพืช และกินไม่เลือกควรเป็ น 2 นิ้ว และ
ลูกปลาดุกควรมีขนาด 1 นิ้ว

ชนิดไก่
ไก่พนั ธุ์เนื้อ
ไก่พนั ธุ์ไข่

พันธุ์ปลาและอัตราส่ วนในการเลีย้ งปลาร่ วมกับไก่
จานวน(ตัว/บ่ อ 1 ไร่ )
ชนิดของปลา
ขนาด (ซ.ม.)
1,000
นิล
3-5
200
นิล,สวาย
3-5
นิล+สวาย+ตะเพียน+
3-5
ยีส่ ก+นวลจันทร์ +จีน
ดุกบิก้ อุย
3-5

จานวน (ตัว/ไร่ )
3,000
1,500+1,500
3,000
40,000

หลังจากการเริ่ มการเลี้ยงแล้ว ควรมีการควบคุมปริ มาณมูลไก่ที่ปล่อยลงบ่อปลาเพื่อลด
การเน่าเสี ยของน้ า การดูดน้ าและเลนก้นบ่อออกหลังการเลี้ยงผ่านไประยะหนึ่ง แล้วเพิ่มน้ าในระดับเดิม จะ
ช่วยให้สภาพน้ าในบ่อเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของปลายิง่ ขึ้น
4. การเลีย้ งปลาร่ วมกับการเลีย้ งสุ กร
ประโยชน์ของการใช้มูลสุ กรในบ่อปลา มูลของสุ กรจะเป็ นอาหารของปลาสวายโดยตรง
ลดต้นทุนการผลิตปลาสวายอย่างมากช่วยให้เพิ่มอาหารธรรมชาติให้แก่ปลา ช่วยลดมูลสุ กรที่ตกค้างอันจะ
ก่อให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ สู่ คนและสุ กรที่เลี้ยง
การเลี้ยงสุ กร จานวน 8-16 ตัว จะพอเหมาะกับการเลี้ยงปลาในบ่อขนาด 1 ไร่ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับชนิดของปลา และขนาดของสุ กรที่เลี้ยงโดยทัว่ ไป เมื่อสุ กรยังมีขนาดเล็กบ่อเลี้ยงปลาขนาด 1 ไร่ จะ
ปล่อยปลาขนาด 3-5 ซ.ม. จานวน 3,200 ตัว การเลี้ยงสุ กรขนาดเล็กก็สามารถเพิม่ จานวนให้มากขึ้นได้ เมื่อ
สุ กรน้ าหนักเฉลี่ย 50 ก.ก. อัตราส่ วนสุ กร 16 ตัว จึงเหมาะสมกับบ่อเลี้ยงขนาด 1 ไร่ พันธุ์ปลาที่เหมาะสมแก่
การเลี้ยงเป็ นปลานิล และปลาสวายเพราะเป็ นปลาที่ทนต่อสภาพแวดล้อม และคุณสมบัติของน้ าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของออกซิ จนในช่วงกลางวันและกลางคืน
พันธุ์ปลาและอัตราส่ วนในการเลีย้ งร่ วมกับสุ กร
ชนิดปลา
ขนาด (ซ.ม.) จานวน (ตัว/ไร่ )
หมายเหตุ
นิล
3-5
3,200
เลี้ยงชนิดเดียว
สวาย
3-5
3,200
เลี้ยงชนิดเดียว
5. การเลีย้ งปลาร่ วงกับการเลีย้ งวัว
มูลวัวจะมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ ธาตุต่าง ๆ คุณค่าสารอาหารจะต่ากว่ามูลหมูเล็กน้อย
ค่าเฉลี่ยของจานวนพืชน้ า และไรน้ าที่เป็ นอาหารธรรมชาติของปลา ในบ่อที่มีการใส่ มูลวัวจะมีค่าสู งกว่าที่
บ่อไม่ได้ใส่ ปุ๋ย ทาให้ปลาที่กินอาหารทุกอย่างและปลาที่กินแพลงค์ตอนเจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนค่าซื้ อปุ๋ ยและอาหารปลารวมทั้งเป็ นการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
พันธุ์ปลาที่เลี้ยงในบ่อที่ใช้มูลวัวควรแยกเป็ น ปลากินพืช เช่น ปลาเฉา ปลาตะเพียน
ฯลฯ 10% เลี้ยงรวมกับปลากินแพลงค์ตอน เช่น ปลาถิ่น,ปลาซ่ง และปลาที่กินได้หลายอย่าง เช่น ปลา
ไน 90% โดยอัตราการใช้มูลวัวไม่เกิน 300-450 กิโลกรัม/ไร่ /เดือน

การปล่อยปลาในอัตราการปล่อยทีเ่ หมาะสมต่ อสั ตว์เลีย้ ง
ชนิดสั ตว์
ขนาด (นิว้ )
จานวน (ตัว/ไร่ )
ปลานิล
1 นิ้ว – 2 นิ้ว
3,000
ปลาตะเพียน
1 นิ้ว – 2 นิ้ว
3,000
ปลาสวาย
1 นิ้ว – 2 นิ้ว
3,000
เป็ ด
300-500
ไก่ไข่
200-300
ไก่พนั ธุ์เนื้อ
1,000
สุ กร
8-16
อัตราส่ วนและจานวนการปล่ อยปลาแบบรวม
แบบ
ชนิดปลา
อัตราส่ วน จานวนทีป่ ล่อย (ตัว/ม2)
1
ปลากินหญ้า:ปลาเกล็ดแข็ง
7:2:2:1
1/4
ปลาหัวโต: ปลาไน
2:1:1:1
2
นิล:สวาย:ตะเพียน:
3:3:3:1
1/4
(เฉา,ลิ้น,ซ่ง,ไน,ยีส่ กเทศ,นวลจันทร์ )
3
นิล:ช่อนหรื อปลาบู่
9:1
10/2
4
สวาย:ตะเพียนขาว
3:3:3:1
10/2
(จีน,ยีส่ ก,นวลจันทร์ ) (ช่อนหรื อบู่)
5
นิล(อายุต่างกัน 3-4 กลุ่ม)
10/2

ประเภท
1
2
3
4

หมายเหตุ
มีหญ้าสดมาก
มีหญ้าสดน้อย

อัตราการใช้ ปุ๋ยประเภทต่ าง ๆ ในบ่ อเลีย้ งปลา
ชนิดปุ๋ ย
อัตราการใช้ ไม่ เกิน
หน่ วย
ปุ๋ ยคอก
300-450
ก.ก/ไร่ /เดือน
ปุ๋ ยพืชสด
1,200-1,500
ก.ก./ไร่ /เดือน
ปุ๋ ยหมัก
600-700
ก.ก/ไร่ /เดือน
ปุ๋ ยเคมีใช้ยเู รี ย
45 ก.ก./ไร่ /สัปดาห์ ร่ วมกับปุ๋ ยซุ ปเปอร์ ฟอสเฟต 2.5 ก.ก./ไร่ /สัปดาห์

ปัญหาและอุปสรรคในการเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
1. เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเลี้ยงปลาที่ถูกต้องทาให้
ประสบกับปั ญหาในเรื่ องน้ าเสี ยปลาเป็ นโรคปลาไม่โตเนื่ องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การปล่อยปลามากเกินไป
จานวนสัตว์เลี้ยงไม่สัมพันธ์กบั บ่อและจานวนปลา ขาดแนวทางป้ องกันและแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพของย่อและจานวนปลาการใช้ยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
2. การกาหนดการขายปลายังขึ้นอยูก่ บั พ่อค้าคนกลาง จึงทาให้ราคาขายตกต่า ผลกาไร
น้อย
3. ขาดแหล่งจาหน่ายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพดี และมีจานวนมากเพียงพอ

การทาอาหารสัตว์นา้ สาเร็จรูปแบบพืน้ บ้ าน
เกษตรกรที่มีฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุนพอสมควร และมี
ความรู ้ทางด้านอาหารสัตว์น้ าบ้าง ก็สามารถที่จะผลิตอาหารสัตว์น้ าสาเร็ จรู ปขึ้นใช้ได้เอง ในรู ปแบบของ
อาหารเม็ดจมน้ าชนิดเปี ยกและแห้ง โดยใช้เครื่ องมือในการผลิตที่สามารถหาซื้ อได้ในท้องตลาด ซึ่ งมีราคา
ไม่แพงมากนัก ส่ วนการทาอาหารลอยน้ าต้องใช้เงินลงทุนสู งในการซื้ อเครื่ องทาอาหารลอยน้ า
โดยเฉพาะ เพราะการที่จะทาให้อาหารลอยน้ าได้น้ นั ต้องใชระบบความร้อนและความกดดันภายในเครื่ อง
สู งมาก เครื่ องทาอาหารแบบ ธรรมดาจึงทาอาหารลอยน้ าไม่ได้ ในที่น้ ีจะกล่าวถึงการทาอาหารเม็ดจมน้ า
เท่านั้น
ขั้นตอนการทาอาหารสั ตว์ นา้ สาเร็จรู ปแบบพืน้ บ้ านมีข้ นั ตอนดังนี้

สู ตรอาหาร
สิ่ งแรกที่เกษตรกรจะคิดทาอาหารสาเร็ จรู ปขึ้นใช้เองนั้นคือ จะต้องรู ้วา่ ตนเอง ต้องการ
ใช้สูตรอาหารใดเลี้ยงสัตว์น้ าของตนเอง
สู ตรอาหารทีด่ ี มีข้อสั งเกตดังนี้

1. ทาให้สัตว์น้ ามีการเจริ ญเติบโตเร็ ว แข็งแรงและมีภูมิตา้ นทานโรคดี
2. ทาให้สัตว์น้ ามีอตั ราการแลกเนื้อที่ดี และอัตราการรอดสู ง
3. วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้สามารถจัดซื้ อ หาได้ง่าย ราคาถูกและสะดวกต่อการเก็บรักษาการที่
เกษตรกรจะได้มาซึ่ งสู ตรอาหารที่ดีมีอยู่ 2 ทางด้วยกันคือ
1. สอบถามจากผูม้ ีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านอาหารสัตว์น้ าซึ่ งเป็ นวิธีที่เร็ ว
ที่สุดหน่วยงานของทางราชการโดยเฉพาะกองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตว์
น้ า กรมประมง
สามารถให้คาแนะนาในเรื่ องสู ตรอาหารได้ ตัวอย่างสู ตร
อาหารสาหรับปลานิล ปลาดุก ปลากินพืช ได้รวบรวมไว้ในรายละเอียดต่อไป
2. เรี ยนรู ้และศึกษาด้วยตนเองซึ่ งวิธีน้ ีเหมาะสาหรับผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
สู งชอบคิดค้นแลหาคาตอบด้วยประสบการณ์ของตนเอง
การบด
เมื่อได้สูตรอาหารที่จะทาแล้ว ก็ตอ้ งเตรี ยมจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ให้ครบตาม
สู ตรอาหารและมีปริ มาณเพียงพอ
ที่จะผลิตวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่น้ นั จะต้องผ่านขั้นตอนการ
บด วัตถุประสงค์ของการบดเพื่อลดขนาดวัตถุดิบให้เล็กลง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อสัตว์น้ าสามารถที่จะย่อยได้
ง่ายขึ้น การบดละเอียดยังช่วยในเรื่ องการอัดเม็ด โดยช่วยให้เม็ดอาหารมีความคงตัวดี สาหรับเครื่ องบด
อาหารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบ ถ้าใช้วตั ถุดิบแบบแห้ง เช่น ปลายข้าว กากถัว่
เหลือง ข้าวโพด ก็ให้ใช้เครื่ องบดแบบมีดสับหรื อแบบจาน แต่ถา้ เป็ นวัตถุดิบแบบเปี ยก เช่น ปลาเป็ ด โครง
ไก่ ไส้ไก่ หัวไก่ ก็ให้ใช้เครื่ องโม่ปลาหรื อเครื่ องบดเนื้อ
การชั่ง
เมื่อได้จดั เตรี ยมวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีขนาดละเอียดแต่ละชนิดแล้วก็จะชัง่ น้ าหนักของ
วัตถุดิบให้ได้ตามสัดส่ วนในสู ตรอาหารนั้น
การผสม
เป็ นการกระจายคุณค่าอาหารให้สม่าเสมอในทุกส่ วนของอาหารที่ทาขึ้นโดยการทาให้
วัตถุดิบหลายชนิดรวมกันเป็ นเนื้ อเดียว เครื่ องผสมอาหารที่แนะนาให้ใช้ ควรเป็ นเครื่ องผสมอาหารที่ใช้
ผสมได้ทงั่ วัตถุดิบเปี ยกและแห้ง เครื่ องผสมดังกล่าวเป็ นเครื่ องผสมแบบแนวนอน ซึ่งถ้าหาไม่ได้ก็อาจใช้
เครื่ องโม้ปลาหรื อเครื่ องบดเนื้อแทนได้ หรื อจะผสมเองด้วยมือหรื อพลัว่ ก็ได้
ในกรณี ที่ใช้วตั ถุดิบแห้งจะต้องเติมน้ าประมาณ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ ของสู ตรอาหารแล้ว
ผสมให้เข้ากันดีก่อนที่จะอัดเม็ด แต่ถา้ ใช้วตั ถุดิบแบบเปี ยก การผสมอาหารจะไม่ตอ้ งเติมน้ าเลยหรื ออาจ
เติมน้ าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประมาณความชื้นในวัตถุดิบทั้งหมดในสู ตรนั้น ๆ

การอัดเม็ด
เป็ นการทาให้อาหารที่ผสมกันแล้วถูกอัดออกมาเป็ นเส้นหรื อเป็ นแท่ง การอัดเม็ดทาให้
คุณค่าอาหารจากวัตถุดิบทุกชนิดจับตัวกันอยู่ และเกิดการสู ญเสี ยน้อยเมื่อสัมผัสกับน้ า การอัดเม็ดสามารถ
ทาได้โดยใช้เครื่ องโม่ปลาหรื อเครื่ องบดเนื้ อ
การทาให้ แห้ ง
เป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นสาหรับการทาอาหารแห้งเท่านั้น เพื่อลดความชื้นในอาหารและ
สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ข้ ึนรา การทาให้อาหารแห้งสามารถทาได้โดยการเกลี่ยอาหารให้เป็ นชั้นบาง
ๆ บนพื้นซี เมนต์หรื อตะแกรง แล้วใช้พดั ลมหรื อตากแดดความชื้นในอาหารจะระเหยออกไป อาหารที่ได้
จะเป็ นอาหารเม็ดจมน้ าชนิดแห้ง

วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในอาหารสั ตว์นา้ สาเร็จรู ป
การทาอาหารสัตว์น้ าสาเร็ จรู ปขึ้นใช้เองภายในฟาร์ มจะต้องคานึงถึงคุณภาพ และราคา
ของ
อาหาร อาหารที่มีคุณภาพดีควรมีโภชนะครบถ้วนใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพสู ง ซึ่ งทาให้สัตว์น้ าย่อยได้ดีและ
ปลอดสารสารพิษ นอกจากนี้ราคาไม่ควรแพงมากจนทาให้ ต้นทุนการผลิตสู งเกินไป
สัตว์น้ าต้องการโภชนะจากอาหารประมาณ 40 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย
1. โปรตีนและกรดอะมิโน (กรดอะมิโนที่จาเป็ นที่มีในอาหารมีประมาณ 10 ชนิด)
2. สารจาเป็ นที่มาจากไขมัน (กรดไขมันที่เป็ น ฟอสโฟลิปิดและสเตอรัล)
3. พลังาน (โประตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต)
4. วิตามิน (ละลายน้ า 11 ชนิด และละลายในไขมัน 4 ชนิด)
5. แร่ ธาตุ (10 ชนิด)
เมื่อทราบว่าสัตว์น้ าแต่ละชนิ ดต้องการโภชนะอะไรบ้างก็จาเป็ นต้องจัดหาโภชนะเหล่านั้น
ให้แก่สัตว์น้ าอย่างครบถ้วน โภชนะเหล่านี้ได้จากวัตถุดิบที่นามาทาเป็ นอาหารสัตว์น้ านั้นเอง วัตถุดิบมี
มากมายหลายชนิดซึ่ งมีคุณภาพแตกต่างกันทั้งในด้านคุณค่าอาหาร และการย่อยได้ วัตถุดิบสามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. วัตถุดิบทีใ่ ช้ เป็ นแหล่ งโปรตีน
วัตถุดิบประเภทนี้ ตอ้ งมีโปรดตีนมากกว่า 20% สามารถแบ่งออกได้ 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ
1) แหล่งโปรตีนจากสั ตว์
ได้แก่ ปลาป่ น ปลาสด เลือดป่ น เนื้อกระดูกป่ น กุง้ ป่ น เศษไก่ป่น ไส้ไก่ ปูป่น
ผลิตภัณฑ์จากนม ฯลฯ

2 ) แหล่ งอาหารโปรตีนจากพืช
ได้แก่ กากถัว่ เหลือง กากถัว่ ลิสง การเมล็ดฝ้ าย การกมะพร้าวอัด กากงา กากองุ่น ใบ
กระถินป่ น โปรตีนสกัดเข้มข้นจากข้าวโพด ข้าวสาลี ฯลฯ
2. วัตถุดิบทีใ่ ช้ เป็ นแหล่งพลังงาน
วัตถุดิบประเภทนี้มีโปรตีนต่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ แต่มีคาร์ ไฮเดรตหรื อแป้ งมาก ได้แก่
เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ตและราของเมล็ดธัญพืช โปรตีนของวัตถุดิบ
เหล่านี้มีค่าระหว่าง 8-12 เปอร์เซ็นต์ มีแป้ งในปริ มาณสู งถึง 60-80 เปอร์ เซ็นต์ และไขมันมีค่าระหว่าง 18 เปอร์เซ็นต์
ข้อถึงสังเกตของวัตถุดิบประเภทนี้ที่น่าสนใจ คือ มีคุณสมบัติเป็ นเป็ นตัวประสาน
อาหารเข้าด้วยกันหรื อใช้เป็ นสารเหนียว (บายเดอร์ )
3. วัตถุดิบจาพวกวิตามินและแร่ ธาตุ
วิตามินและแร่ ธาตุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมของอาหารมักอยูใ่ นรู ปของสารประกอบเคมีและ
เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่ใช้ในปริ มาณน้อยมากในสู ตรอาหาร จึงทาให้เกิดปั ญหาในการผสมให้ทวั่ ถึงในทุก ๆ
ส่ วน ดังนั้นจึงไม่นิยมผสมวิตามิน และแร่ ธาตุแต่ละตัวลงในอาหารโดยตรง วิตามินและแร่ ธาตุจึงมักถูก
ผสมไว้ก่อนล่วงหน้ากับสื่ อบางชนิด เช่น กากถัว่ เหลือง รา แกลบด หรื อหินปูน แล้วเรี ยกสารผสมเหล่านี้
ว่า “สารผสมล่วงหน้า (พรี มิกซ์)” บางครั้งอาจะรี ยกว่า “อาหารเสริ ม” แล้วจึงนาสารผสมล่วงหน้านี้ไปผสม
กับอาหารต่อไป ในบางท้องที่ที่ เกษตรกรหา๙ดสารผสมล่วงหน้าที่ใช้เฉพาะสาหรับสัตซ์น้ าไม่ได้ ก็อาจ
ใช้สารผสมล่วงหน้าที่ทาขั้นเพื่อผสมกับอาหารหมูหรื อไก่แทนได้ แต่อย่างไรก็ตามในการผสมล่วงหน้าที่
ใช้สาหรับสัตว์บก มักจะมีวิตามินดีสูงเกินไป และอาจไม่มีวติ ามินซี ในส่ วนผสม ซึ่งวิตามินซีมีความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อสัตว์น้ าทุกชนิด จึงควรที่จะใช้เป็ นหลักในการพิจารณาเลือกซื้ อ
4. วัตถุดิบจาพวกไขมัน หรือนา้ มัน
เป็ นวัตถุดิบที่ให้พลังงาน กรดไขมันที่จาเป็ น วิตามินที่ละลายในไขมันและยางครั้งใช้
เป็ นสารแต่งกล่อนอาหาร เพื่อกระตุน้ อาหารสัตว์น้ ากินอาหารได้มากาขึ้น
น้ ามันที่ใช้ผสมอาหารสัตว์น้ า แบ่งเป็ น 2 พวกใหญ่ คือ
1) น้ ามันจากสัตว์
ได้แก่ น้ ามันปลา น้ ามันปลาหมึก น้ ามันหมู ฯลฯ
2) น้ ามันจากพืช
ได้แก่ น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันข้าวโพด น้ ามันปาล์ม น้ ามันถัว่ ลิสง น้ ามันเมล็ด
ทานตะวัน ฯลฯ

5. วัตถุดิบจาพวกเสริมคุณภาพของอาหาร
วัตถุดิบจาพวกนี้ใช้ผสมในอาหาร เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร ถึงแม้วา่ บางครั้งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริ มคุณภาพ แต่ตวั มันเองจะมีคุณค่าอาหารอยูด่ ว้ ย
วัตถุดิบจาพวกนี้แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

1) สารเหนียวหรือบายเดอร์ หรือสารประสานอาหาร
เป็ นสารที่ช่วยทาอาหารมีความคงทนในน้ าได้นาน การใช้สารเหนียวมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ในการทาอาหารสาหรับสัตว์น้ าที่กินอาหารช้า ๆ เช่น กุง้ สารเหนียว
สามารถ แบ่งออกได้ 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ เป็ นสารพวกโปรตีน สารพวก
คาร์โบไฮเดรต และสารสังเคราะห์ หรื อสารธรรมชาติที่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร
2) สารแต่ งกลิน่ อาหาร
เป็ นสารที่ช่วยเพิ่มกลิ่นและรสของอาหารให้มีความน่ากินมากขึ้น กลิ่นในอาหารที่
สัตว์น้ าชอบมักเป็ นกลิ่นที่มีอาหารตามธรรมชาติของมัน เช่น ปลากินเนื้อเป็ นอาหาร
จะชอบกลิ่นของเนื้อกุง้ หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ ซึ่ งกลิ่นเหล่านี้สามารถหาได้
จากเศษชิ้นส่ วนหรื อผลิตภัณฑ์ที่แปรรู แล้วของสัตว์ต่าง ๆ ดังกล่าว เช่น น้ ามัน
ปลา น้ ามัน ปลาหมึก หัวและเปลือกกุง้ ป่ น เศษปลาหมึกป่ น ตัววัวป่ น ฯลฯ
3) สารกันหืน
ความหึ นของอาหารเกิดขึ้นจากไขมันในอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการ
ที่อหารขึ้นราก็เพราะอาหารนั้นมีความชื้นสู งเกิน 12% ดังนั้น เพื่อป้ องกันไม่ให้
คุณค่าของอาหารเสี ยไป ในการทาอาหารจึงมักเติมสามเคมีเพื่อกันหื นในอาหารนั้น
ด้วย บี เอช ที และ บี เอช เอ ซึ่งใช้ในปริ มาณ 0.2 % ส่ วนสารกันราที่ใช้กนั มาก
ได้แก่กรดโพพิโอนิก ซึ่งใช้ในปริ มาณ 0.3 %

เทคนิคด้ านการตลาดและแนวโน้ มในอนาคต
การจับปลานิลจาหน่ ายและการตลาด
ระยะเวลาการจับจาหน่ายไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของปลานิลและความต้องการของ
ตลาด โดยทัว่ ไปปลานิลที่ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อรุ่ นเดียวกันก็จะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน จึงจะจับจาหน่าย
เพราะปลานิลที่ได้จะมีน้ าหนักประมาณ 2-3 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่ งเป็ นขนาดที่ตลาดต้องการ ส่ วนปลานิลที่

ปล่อยลงเลี้ยงหลายรุ่ นในบ่อเดียว ระยะเวลาการจับจาหน่ายก็ข้ ึนอยูก่ บั ราคาปลาและความต้องการของผูซ้ ้ื อ
การจับปลานิลทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1. จับปลาแบบไม่ วดิ บ่ อแห้ ง จะใช้อวนตาห่างจับปลาเพราะจะได้ปลาที่มีขนาดใหญ่
ตามต้องการ การตีอวนจับปลานั้น ผูจ้ บั ยืนเรี ยงแถวหน้ากระดาน และเว้นระยะห่างกัน
ประมาณ 4.50 เมตร ซึ่ งอยูท่ างด้านหนึ่งของบ่อแล้วลากอวนไปยังอีกด้านหนึ่งของบ่อตามความยาวแล้วยก
อวนขึ้น หลังจากนั้นก็นาสวิงตักปลาใส่ เข่งเพื่อชัง่ ขาย ทาเช่นนี้เรื่ อยไปจนได้ปริ มาณตามที่ตอ้ งการ ส่ วน
ปลาเล็กก็คงปล่อยเลี้ยงในบ่อต่อไป
การลากอวนแต่ละครั้งจะมีปลาเบญจพรรณเป็ นผลพลอยได้เสมอ เช่น ปลาดุก ปลา
หลด ปลาตะเพียน ปลาช่อน เป็ นต้น
การคัดขนาดของปลากระทาได้ 2 วิธี คือ ถ้าปลามีจานวนมากสามารถนาไปจาหน่ายที่
องค์การสะพานปลา ซึ่ งองค์การสะพานปลาก็จะจัดการคัดขนาดให้ แต่ถา้ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาจาหน่ายที่
ปากบ่อก็จาเป็ นต้องคัดขนาดปลากันเอง
2. จับปลาแบบวิดบ่ อแห้ ง ก่อนจับปลาจะต้องสู บน้ าออกจากบ่อให้เหลือน้อยแล้วตีอวน
จับปลาเช่นเดียวกับวิธีแรก จนกระทัง่ เหลือจานวนน้อยจึงสู บน้ าออกจากบ่ออีกครั้งหนึ่ งและขณะเดียวกันก็
ตีน้ าไล่ปลาให้ไปรวมกันอยูใ่ นร่ องบ่อ ร่ องบ่อนี้จะเป็ นส่ วนที่ลึกอยูด่ า้ นหนึ่งของบ่อ เมื่อน้ าในบ่อ
แห้ง ปลาจะมารวมกันอยูท่ ี่ร่องบ่อ และเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลาก็จบั ปลาขึ้นจาหน่ายต่อไป การจับปลาลักษณะ
นี้ส่วนใหญ่จะทาทุกปี ในฤดูแล้ง เพื่อตากบ่อให้แห้งและเริ่ มต้นเลี้ยงปลาในฤดูการผลิตต่อไป

วิธีการตลาดปลานิล
ลักษณะและการจาหน่ ายผลผลิตปลานิล
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลานิลจะมีการจาหน่ายผลผลิตหลายลักษณะ ได้แก่ ขายปลีกแก่พอ่ ค้าต่าง
ๆ ที่เข้ามารับซื้ อจากฟาร์ ม ซึ่ งมีท้ งั พ่อค้าขายปลีกในตลาดหรื อพ่อค้ารวบรวมในพื้นที่ และจากต่างท้องถิ่น
หรื อ ส่ งให้องค์การสะพานปลาขายส่ วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะขายแก่พอ่ ค้าผูร้ วบรวม 66-71 เปอร์เซ็นต์ และ
นาไปขายแก่พอ่ ค้าขายส่ งที่องค์การสะพานปลา 21 เปอร์ เซ็นต์ และขายในรู ปลักษณะอื่น ๆ 3-6 เปอร์ เซ็นต์
ราคาและความเคลือ่ นไหว

ราคาและผลผลิตปลานิลแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกัน ตลาดในชนบทมีความต้องการปลานิล
ขนาดเล็กเพื่อการบริ โภค ซึ่ งตรงกันข้ามกับตลาดในเมืองมีความต้องการปลาขนาดใหญ่ราคาปลาจึงแตกต่างกัน
ความเคลื่อนไหวของราคาที่เกษตรกรขายได้
และราคาขายส่ งเป็ นไปในลักษณะทิศทาง
เดียวกัน และขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลในการขายปลา โดยปกติราคาขายจะสู งในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือน
กันยายน สาหรับราคาจาหน่ายที่ฟาร์ มอยูท่ ี่ขนาดของปลาประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม สาหรับราคาขายปลีก
โดยเฉลี่ยราคาอยูท่ ี่ 20-25 บาท ต่อกิโลกรัม ผลต่างระหว่างราคาฟาร์ มและราคาขายปลีก เท่ากับ 10-15 บาทต่อ
กิโลกรัม
ด้านราคาส่ งออกนั้นขึ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก เป็ นสาคัญ เมื่อประเทศ
คู่แข่ง เช่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย สามารถผลิตได้มากก็จะทาให้ประเทศไทยส่ งขายได้นอ้ ย เพราะเนื่องจาก
ผลผลิตปลานิลแช่แข็งทั้งในรู ปปลาทั้งตัว และปลาทั้งตัวควักไส้มีราคาสู ้กบั ประเทศคู่แข่งไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ราคาปลานิลแล่เฉพาะเนื้อมีราคาอยูร่ ะหว่าง 75-80 บาทต่อกิโลกรัม และ
สาหรับปลานิลแช่แข็ง ทั้งตัวอยูร่ ะหว่าง 30-35 บาทต่อกิโลกรัม
ปัญหาการตลาดปลานิลของเกษตรกร
ตลาดปลานิลพ่อค้าคนกลางเป็ นผูก้ าหนดราคาและปริ มาณการซื้ อ โดยที่พอ่ ค้าคนกลางจะ
เข้าไปรับซื้ อถึงฟาร์ มเพราะเกษตรกรส่ วนใญ่ไม่สามารถนาผลผลิตออกมาขายที่ตลาด เนื่องจากขาดอุปกรณ์
ในการจับและลาเลียง อีกทั้งยังไม่มีความรู ้ในด้านการตลาด ปั ญหาที่สาคัญซึ่ งเป็ นตัวกาหนดราคาที่เกษตรกร
พบอยูเ่ สมอ คือ
1. ขนาดพันธุ์ปลา ปลานิลเป็ นปลาที่แพร่ พนั ธุ์ได้ง่ายสามารถมีลูกตลอดทั้งปี เป็ นปลา
นิลเพศเมียส่ วนใหญ่ และลูกปลา จึงมีขนาดเล็กไม่ได้น้ าหนักตามีที่ผซู ้ ้ื อต้องการ
2. กลิน่ โคลนของเนื้อปลา
เนื่องจากปลานิลที่เลี้ยงยังใช้เศษอาหาร วัสดุที่เหลือ
จากการบริ โภค หรื อเลี้ยงปลาผสมผสานทาให้ปลาแล่เนื้อมีกลิ่นโคลน
3. ปลาทีเ่ กษตรกรจับ ส่ วนมากวิดบ่อและปลาตายจานวนมาก การจับ ขนส่ ง และลาเลียง
ไม่ถูกวิธี เมื่อนาไปแปรรู ปจะมีแบคทีเรี ยสู งทาให้เนื้ อปลามีสีเขียว
4. เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน ทาให้เมื่อปลามีขนาดโตพอจาหน่ายได้เกษตรกรจะรี บขาย
ทันที ทาให้ราคาต่า
การกาจัดกลิน่ สาบ
กลิ่นที่พบมากในปลาเลี้ยง โดยเฉพาะปลาที่เลี้ยงในบ่อดินและเป็ นปั ญหามากต่อการ
ส่ งออก ได้แก่ กลิ่นสาบหรื อกลิ่นโคลน แต่เดิมเข้าใจกันว่า อาหารที่ข้ ึนราอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้ปลามีกลิ่น
ดังกล่าว แต่ปัจจุบนั เป็ นที่ทราบค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า กลิ่นโคลนในตัวปลาเกิดขึ้น เนื่องจากปลาดูดซับ
สารละลายชนิดหนึ่งในน้ า เรี ยกว่า จีออสมิน (geosmin) เข้าไปทางเหงือก หรื อกินตัวการที่ผลิตสารนี้ เข้าไป
โดยตรง แล้วสะสมสารรี้ ในเนื้อเยื้อที่สะสมไขมัน สันนิษฐานกันว่าตัวการที่ผลิตสารนี้ ได้แก่ สาหร่ ายสี น้ า

เงินแกมเขียวบางชนิดเชื้ อราและจุลินทรี ยท์ ี่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง ตัวการเหล่านี้มกั เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในบ่อที่มี
การให้อาหารมาก ดังนี้หากจะกล่าวว่าอาหารเป็ นต้นเหตุของกลิ่นโคลนก็เป็ นได้เพราะปริ มาณอาหารที่ใช้เลี้ยง
ไม่ใช่คุณภาพของอาหารโดยตรงที่เป็ นต้นเหตุ
กลิ่นโคลนไม่ใช่เป้ นกลิ่นถาวรที่อยูก่ บั ตัวปลาตลอดไป แต่กลิ่นนี้จะหายไปเมื่อน้ าปลาไป
ใส่ ไว้ในน้ าสะอาดและงดให้อาหารเป็ นเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิน้ า 24 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้จะทา
ให้กลิ่นโคลนหมดไปจากตัวปลาเร็ วขึ้น การแช่ปลาในน้ าสะอาดเป็ นเวลา 7 วัน จะทาให้ปลาสู ญเสี ยน้ าหนัก
ไปประมาณ 5-12 เปอร์ เซ็นต์
ปลานิลไม่ตอ้ งการกรดไขมัน W-6 ซึ่ งมีมากในน้ ามันปลาจึงไม่ควรใส่ น้ ามันปลาใน
อาหารปลานิล เพราะนอกจากไม่มีประโยชน์ในด้านให้กรดไขมันที่จาเป็ นแล้ว ยังอาจทาให้ปลามีกลิ่นคาว
รุ นแรงแม้วา่ จะเก็บปลาไว้เป็ นปี ๆ ก็ตาม
ปลานิลที่ขนุ ไว้จนอ้วนเมื่อทาเป็ นเนื้ อแล่จะมีเนื้ อยุย่ เหลวเนื่องจากไขมันอาหารไปสะสม
ตามเนื้ อมากเกินไป ตามปกติปลาเลี้ยงจะมีไขมันมากกว่าปลาธรรมชาติอยูแ่ ล้วเพราะปลาเลี้ยงได้รับอาหาร
เต็มที่เพื่อเร่ งให้เจริ ญเติบโตเร็ ว อาหารที่มีไขมันหรื อสัดส่ วนของพลังงานต่อโปรตีนสู ง จึงทาให้คุณภาพของ
เนื้อต่าลง ในทางตรงข้ามหากเนื้อปลามีไขมันน้อยเกินไปซึ่ งมีสาเหตุมาจากปลาได้รับอาหารไม่เพียงพอ เนื้อ
ปลาจะแห้งและแข็งเกินไปไม่ขวนรับประทาน
ตลาดภายในประเทศ
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ เริ่ มสนใจที่จะบริ โภคปลานิลเพิ่มสู งขึ้น และกรมประมง
มีโครงการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล ซึ่งจะเป็ นโอกาสให้ผบู้ ริ โภคภายในประเทศไทยรู้ถึง
คุณค่าของอาหารโปรตีนจากปลานิลมากขึ้น โอกาสที่การจาหน่ายภายในประเทศจึงน่าจะมีแนวโน้มดีข้ นั ตาม
ไปด้วย
ผลผลิตปลานิลส่ วนใหญ่จะบริ โภคภายในประเทศ เป็ นรู ปสด 89 เปอร์เซ็นต์ ในการแปร
รู ป ทาเค็ม ตากแห้ง 5 เปอร์ เซ็นต์ ย่าง 3 เปอร์เซ็นต์ และที่เหลือในรู ปอื่น ๆ
สาหรับปลานิลทั้งตัวและในรู ปแช่แข็งก็มีจาหน่ายในประเทศ โดยผูผ้ ลิตคือโรงงานและ
จาหน่ายให้ภตั ตาคารหรื อร้านอาหาร

แนวโน้ มการเลีย้ งปลานิลในอนาคต
ปลานิลเป็ นปลาที่ตลาดผูบ้ ริ โภคยังมีความต้องการสู งขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากจานวนประชา
กระมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู ง ซึ่ งส่ งผลต่อแนวโน้มการเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้มีลู่ทางแจ่มใสต่อไป จึงไม่ตอ้ ง
กังวลปั ญหาด้านการตลาดเนื่ องจากเป็ นปลาที่มีราคาดี ไม่มีอุปสรรคเรื่ องโรคระบาด เป็ นที่นิยมบริ โภคและ
เลี้ยงกันอย่างแพร่ หลายในทัว่ ทุกภูมิภาคเพราะสามารถนามาประกอบอาหารได้หลายรู ปแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในปั จจุบนั ปลานิลสามารถส่ งเป็ นสิ นค้า ออกไปสู่ ต่างประเทศในลักษณะของปลาแล่เนื้อ ตลาดที่สาคัญ ๆ

อาทิประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา อิตาลี เป็ นต้น ดังนั้น การเลี้ยงปลานิลให้มีคุณภาพ ปราศจากกลิ่นโคลน
ย่อมจะส่ งผลดีต่อการบริ โภค การจาหน่ายและการให้ผลตอแทนที่คุม้ ค่าที่สุด

