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ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจของ
ประชาชนในประเทศและภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง อีกท้ังยังสามารถสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจระดับชุมชนและ
ประเทศ คู่มืออบรมนี้ได้มาจากการรวบรวมความรู้ การศึกษาวิจัย การศึกษาดูงาน และประสบการณ์จริงของ
วิทยากร เพื่อให้คู่มือเล่มนี้สามารถน้าไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ที่เข้าร่วมอบรม โดยเริ่มจากบท
น้า หลักการและเหตุผล ที่มาและความส้าคัญของการคัดเลือกสายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
การเพาะขยายพันธุ์ และการอนุบาลลูกปลาลูกผสมบึกสยามฯ รวมถึงความส้าคัญของอาหารปลาที่ใช้วัตถุดิบ
ท้องถิ่นและอินทรีย์ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีมุ่งสู่มาตรฐานอินทรีย์ นอกจากนี้ยัง
มีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้กับเกษตรกรในเครือข่าย เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อปลาลูกผสม
บึกสยามฯ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ลดการน้าเข้าและเพ่ิมการส่งออกกลุ่มปลาหนังลูกผสม สามารถสร้าง
อาชีพ รายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 
   คุณค่าและประโยชน์ของคู่ มือนี้ ผู้ เขียนยินดีมอบให้ เกษตรกรและผู้ที่ สนใจ ขอขอบคุณ  
ผู้ประสานงานนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในผลงานฯ ของคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน้้า อีกทั้งแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน เช่น ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ส้านักวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และครอบครัวข้าพเจ้าที่ช่วยให้การสนับสนุน ให้เวลา 
และให้ก้าลังใจตลอดมา สุดท้ายนี้หากผู้อ่านได้พิจารณาแล้วมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดให้ค้าแนะน้าที่เป็น
ประโยชน์ ผู้เขียนยินดีน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน 
หัวหน้าโครงการ 

 



1 
 

บทน ำ 
 

การเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมเนื้อขาวมากขึ้นในประเทศไทย ปี 2550 ตลาดมีความต้องการประมาณ 
3.5-4 พันตัน/ปี ส่วนในตลาดต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา รัสเซีย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ 
พบว่ามีความต้องการปลาหนัง ประมาณ 1-2 ล้านตัน/ปี ในปี 2555 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าประมงไป
ยังสหรัฐอเมริกาประมาณ 3,393.3 ตัน/ปี โดยส่วนใหญ่ 97 เปอร์เซ็นต์ เป็นปลาสวาย แต่ประเทศไทยมีการ
น าเข้าปลาสด ปลาแช่แข็ง และปลามีชีวิต ปริมาณ 1,455,122 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 76,660 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เป็นปลาสวาย ประมาณ 12,000 ตัน/ปี จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตปลาหนัง
ลูกผสมที่มีสายพันธุ์ดีและมีเนื้อขาวมีคุณภาพและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพ่ิมมาก 
และสามารถให้เกษตรกรจ าหน่ายได้รายได้เพ่ิมตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดยังไม่มีการเพ่ิมมูลค่าของปลา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากและท ารายได้หรือมูลค่าเพ่ิมได้  

คณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมบึกสยามฯ โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2553, 2554 และ 2555 และงานวิจัยต่อยอดใช้
ประโยชน์ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ ท าให้สามารถเพาะพันธุ์ปลาลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ รุ่นที่1 (F1) 
ระหว่างพ่อปลาบึกและแม่ปลาสวาย และได้พ่อแม่ปลาลูกผสม (F1) ที่สามารถเจริญพันธุ์ได้ ได้เป็นรุ่นลูกปลา
หนังลูกผสมรุ่นที่ 2 (F2) หรือปลาบึกสยาม ที่เจริญเติบโตและเจริญพันธุ์ได้ดีทั้งในกระชังและบ่อดิน เนื้อมี    สี
ขาวอมชมพูตามความต้องการของตลาด ไม่มีกลิ่นโคลน รสชาติดี และให้ปริมาณเนื้อมาก อีกทั้งเป็นปลาที่เลี้ยง
ง่าย โตเร็ว และทนต่อโรค จากนั้นได้ท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาบึกสยามให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงปลาบึกสยามในเชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถผลิต
ได้ปีละประมาณ 10,000 ตัว และพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า เช่น ปลาแล่เนื้อ และไส้อ่ัวปลา     
โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ไส้อ่ัวปลามีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3, 6 และ 9 ในปริมาณ 0.62, 0.60 และ 1.14 กรัม/100 
กรัม ตามล าดับ ปลาหนังลูกผสม มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันจะมีผลดีต่อสุขภาพ จากการสกัดน้ ามัน
ปลาจากก้อนไขมันในท้องปลาลูกผสมบึกสยามฯ พบว่าในน้ ามันปลาปริมาณ 100 กรัม มีกรดไขมันอ่ิมตัว 
(saturated fatty acid) ทั้งหมด 44.00 กรัม ปริมาณกรดไขมันไม่อ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) ทั้งหมด 
51.09 กรัม ซึ่งประกอบด้วย monounsaturated fatty acid (MUFA) 37.60 กรัม กรดไขมัน omega-9 เช่น 
กรดโอเลอิก (oleic acid) ในปริมาณ 34.47 กรัม ส่วน polyunsaturated fatty acid (PUFA)  มีปริมาณ
ทั้งหมด 13.49 กรัม และเป็นกรดไขมัน omega-3 ได้แก่ ALA 0.93 กรัม EPA 0.65 กรัม และ DHA 2.72 กรัม 
มีกรดไขมัน omega-6 ได้แก่ กรดไลโนเลนิก (γ-linolenic acid, cis-9, 12-linolenic acid) 8.47 กรัม      
ซึ่งปริมาณกรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยวในกลุ่มโอเมก้า 9 (กรดโอเล-อิก) ในน้ ามันปลาที่สกัดได้มีปริมาณสูงกว่า
น้ ามันปลาจากปลาทะเล 2-3 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าน้ ามันปลาดังกล่าวมีฤทธิ์ชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ สามารถลดระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด และลดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด ช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด เมื่อท าการทดสอบในหนูขาวที่มีภาวะ
เบาหวาน โดยการให้น้ ามันปลาจากปลาหนังลูกผสมในปริมาณ 1 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 
12 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบว่าการให้น้ ามันปลาจากปลาหนังลูกผสมยังมีผล ลดระดับอนุมูลอิสระในเลือดอีกด้วย 
(ดวงพร และคณะ, 2557) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบึกสยามที่อุดมด้วยโปรตีนและกรดไขมัน โอเมก้า 3, 6 และ 
9 ที่มีฤทธิ์ชีวภาพ และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

จากผลการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง การเพาะเลี้ยงเพ่ือผลิต
ปลาแบบเดิมๆ มีมูลค่าน้อยไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ทีมวิจัยจึงได้พัฒนา
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กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าครบวงจร มี 5 ขั้นตอนที่ 1. การคัดพันธุ์และปรับปรุงปลาลูกผสม ขั้นตอนที่ 2. มี
การเลี้ยงและตรวจรับรองที่ได้มาตรฐานสัตว์น้ าที่ดี (GAP) สู่อินทรีย์ ขั้นตอนที่ 3. การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าจากเนื้อ
ปลา ขั้นตอนที่ 4. ความร่วมมือที่ดีกับภาคชุมชนภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการตลาดเพ่ือไห้รายได้ที่มั่นคงแก่
เกษตรกรเพ่ิมขึ้น 3-10 เท่า 5. การสนับสนุนด้านวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการติดตาม
ประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้คณะผู้วิจัยได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แสดงให้เห็นศักยภาพ
ของปลาหนังลูกผสมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากจากปลากลุ่มนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ปลาลูกผสมบึกสยามฯ สามารถ
น ามาใช้ทดแทนปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius dory) ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างเทศ ปลาทะเลหาได้ยากซึ่งมี
ราคาแพง และช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย และผลิตภัณฑ์แปรรูปดังกล่าวยัง
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเป็นปลาหนังเศรษฐกิจตัวใหม่ 
เพ่ือการเลี้ยงเชิงวิสาหกิจชุมชนให้กับเกษตรกรและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศได้ 
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การพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต มูลค่า มาตรฐานและ Brand ปลาหนังลูกผสมส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
การเพาะเลี้ยงปลาหนังน้้าจืดซึ่งเป็นอาชีพที่มีความส้าคั ต่ออความมั่นคงทางอาหารเรรฐ กิจและ

สุขภาพของชุมชนตเนื่องจากอาหารสั่ว์น้้าจากธรรมชา่ิมีจ้านวนลดลงตมากกวอานั้นปลาหนังที่เพาะเลี้ยงเดิมๆต
มีมูลคอาน้อยไมอได้คุณภาพตและไมอเป็นที่่้องการของ่ลาดตจึงได้คิดค้นระบบการเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าครบวงจรต
่ั้งแ่อการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปลาลูกผสมรุอนที่ ต1ต(F1) อายุต2-3ตปี ตจนได้เป็นสายพันธุ์ใหมอ ตคือตตตตตตตตตต
ปลาลูกผสมตรุอนที่ต2ต(F2)ตโดยการวิเคราะห์รูปรอางและพันธุกรรมที่จ้าเพาะต(โ่ดีตเนื้ออรออยตและดี่ออสุขภาพ)ต
กับระบบการเลี้ยงที่ได้มา่ร านสั่ว์น้้าที่ดี โดยมีการคิดค้นระบบการเลี้ยงปลาแบบครบวงจรตมีวั่ถุประสงค์
เพ่ือตเพ่ือหาวิธีการขั้น่อนการเพาะเลี้ยงปลาหนังแบบที่เลี้ยงงอายตโ่ไวตท้าให้ได้เนื้อปลาที่มีคุณภาพดีตมีสีและ
กลิ่นของเนื้อปลาที่ดีตเหมาะส้าหรับเป็นปลาน้้าจืดเรรฐ กิจ่ออไปตการเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าเป็นอาชีพที่มี
ความส้าคั มากตซึ่งการเพาะเลี้ยงเพ่ือผลิ่ปลาแบบเดิมๆตมีมูลคอาน้อยไมอได้คุณภาพมา่ร านและไมอเป็นที่
่้องการของ่ลาดตทีมวิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าแบบครบวงจรตมีต5ตขั้น่อนตดังนี้ตขั้น่อน
ที่ต1.ตการคัดพันธุ์และปรับปรุงปลาลูกผสมตขั้น่อนที่ต2.ตมีการเลี้ยงและ่รวจรับรองที่ได้มา่ร านสั่ว์น้้าที่ดี  
(GAP) สูออินทรีย์ตขั้น่อนที่ต3.ตการแปรรูปเพ่ิมมูลคอาจากเนื้อปลาตขั้น่อนที่ต4.ตความรอวมมือที่ดีกับภาคชุมชนต
ภาครั ตและภาคเอกชนตด้านการ่ลาดเพ่ือให้รายได้ที่มั่นคงแกอเกฐ่รกรเพ่ิมขึ้นต3-10ตเทอาตขั้น่อนที่ต5.ตตตตตต
การสนับสนุนด้านวิชาการถอายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ่ิด่ามประเมินผลงานอยอาง่ออเนื่องตตตตตตตตต
ดังภาพที่ต1 
 

 
 
ภาพที่ 1ตการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิ่ตมูลคอาตมา่ร านและตBrand ปลาหนังลูกผสมส้าหรับวิสาหกิจชุมชน 
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1. การคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปลาหนังลูกผสม  
 
 1.1 ลักษณะเด่นของปลาบึก ปลาสวาย และปลาหนังลูกผสม 

ปลาบึกต(Pangasianodon gigas) เป็นปลาน้้าจืดประเภทไมอมีเกล็ดที่มีขนาดให อที่สุดในโลกตมีถิ่น
ก้าเนิดเดิมในลุอมแมอน้้าโขงตเป็นปลาที่มีการเจริ เ่ิบโ่ดีมากตจัดอยูอในวงร์เดียวกันกับปลาสวายตปลาเทพาตต
ปลาเทโพตลักฐณะภายนอกที่แ่ก่อางจากปลาหนังขนาดให อชนิดอ่ืนตได้แกอตลักฐณะของฟันและหนวดตตตตต
ปลาบึกไมอมีฟันและเกือบจะไมอมีหนวดตโดยที่ปลาวัยอออนมีฟันและกินปลาอ่ืนเป็นอาหารตแ่อเมื่อโ่ขึ้นฟันจะ
หลุดไปตและมี่าซึ่งจะอยูอ่่้ากวอามุมปากตเนื้อปลาบึกนอกจากมีรสชา่ิดีแล้วตยังมีคุณคอาทางโภชนาการสูงอีก
ด้วยตโดยประกอบไปด้วยตโปร่ีนตคาร์โบไฮเดร่ตวิ่ามินตและกรดไขมันหลายชนิดที่เป็นประโยชน์่ออรอางกายต
จึงท้าให้เกฐ่รกรจ้าหนอายได้ราคาดีต  

ปลาสวายต(Pangasius hypophthalmus) เป็นปลาที่เลี้ยงในประเทรไทยมานานตแ่อมีข้อจ้ากัดใน
เรื่องการเจริ เ่ิบโ่ช้าตสี เนื้อมีสี เหลืองตไมอคออยได้รับความนิยมในการบริโภคตแ่อมีข้อดีในเรื่องของตตตตตตตตตตต
การเจริ พันธุ์ตและความดกไขอท่ีดีตจึงมักน้ามาผสมกับปลาหนังชนิดอ่ืนตเชอนตปลาบึกตปลาสวายตเพื่อเพ่ิมผลผลิ่
และปรับปรุงสีเนื้อให้ขาวออกชมพู 
 การคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปลาลูกผสมรุอนที่ 1 (F1) อายุต2-3 ปีตจนได้เป็นสายพันธุ์ใหมอ ตคือตตตตตตต
ปลาลูกผสมรุอนที่ต2 (F2) โดยสามารถแยกรูปรอางและพันธุกรรมจ้าเพาะของปลาลูกผสมฯตมีลักฐณะเดอนตเชอนต
เจริ เ่ิบโ่ดีตเนื้ออรออยตเจริ พันธุ์ได้ดีตเป็นที่ยอมรับของเกฐ่รกรและผู้บริโภคต(ภาพท่ีต2ตและ่ารางที่ต1)ต 
ตต   

 
ภาพที่ 2 ที่มาปลาหนังลูกผสมบึกสยามแมอโจ้         

 
 
 

ปลาหนังลูกผสม รุ่นที่  2 
(F2) 
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ตารางท่ีต1ตความเป็นนวั่กรรมของสายพันธุ์ปลาหนังลูกผสม  

 
การเพาะเลี้ยงปลาลูกผสมเชิงพาณิชย์อยอางยั่งยืนตซึ่งปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากขึ้นตทั้งในบออดินและตตต

ในกระชังตสิ่งที่ควร่้องให้ความส้าคั ในเรื่องการคัดเลือกพออแมอพันธุ์ที่ดีเพ่ือผลิ่ลูกปลาที่มีสายพันธุ์ที่ดีตและมี
คุณลักฐณะเป็นที่่้องการของ่ลาดตจาก่ารางที่ต2ตแสดงให้เห็นถึงความแ่ก่อางของลักฐณะปลาบึกตตตตตตต
ปลาสวายตและปลาหนังลูกผสมระหวอางพออปลาบึกและแมอปลาสวายตอาทิเชอนตน้้าหนักของปลาอายุต1 ปีตขึ้นไปต
ที่เลี้ยงในฟาร์มตพบวอาตน้้าหนักปลาบึกมีคอามากสุดต5 กิโลกรัมตปลาหนังเนื้อขาวต3 กิโลกรัมตปลาสวายต1.5 
กิโลกรัมตปลาบึกมีเนื้อต45 เปอร์เซ็น่์ ปลาหนังเนื้อขาวต40 เปอร์เซ็น่์ ปลาสวายต35 เปอร์เซ็น่์ และพบวอา
ปลาหนังลูกผสมเจริ เ่ิบโ่และเจริ พันธุ์ได้ดีกวอาปลาสวาย สอวนลักฐณะของจุดน้้าหมึกหรือจุดด้า่ามล้า่ัว
จะพบได้เฉพาะปลาบึกที่มีขนาดให อกวอาต1 กิโลกรัมขึ้นไปตซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีบองชี้ความแ่ก่อางระหวอาง
ปลาบึก ปลาหนังเนื้อขาวตและปลาสวายตดูลักฐณะฟันที่ปลาบึกไมอมีฟันตปลาหนังเนื้อขาวจะมีฟันลอาง่รงกลาง
เล็กน้อยตสอวนด้านบนไมอมีฟันตสอวนปลาสวายมีทั้งฟันบนและฟันลอางตสอวนหัวและล้า่ัวของปลาบึกกว้างกวอาตต
ปลาหนังเนื้อขาวตและปลาสวายตหนวดบริเวณขากรรไกรบนจะสั้นกวอาปลาสวายประมานต1.5 เทอาตครีบหาง
ปลาบึกจะเว้ากว้างและหนากวอาปลาสวาย 

องค์ประกอบ ปลาสวาย ปลาหนังลูกผสมฯ 

1. คุณคอาสายพันธุ์ 1.ตราคาถูกตเลี้ยงในระบบไมอได้
มา่ร านตGAP 

1.ตราคาเพ่ิมขึ้นต3ตเทอาตเลี้ยงในระบบได้
มา่ร านตGAPตสามารถน้าแปรรูปเพิ่ม
มูลคอาได้หลากหลาย 

2.ตลักฐณะเดอน 2. เนื้อเหลืองมีกลิ่นโคลนตมีเนื้อตตตต
35-40% เข้าสูอ่ลาดต1-2ตปี 

2. เนื้อมีสีขาวอมชมพูตอุดมไปด้วยกรด
ไขมันโอเมก้าต3, 6ตและต9ตมเีปอร์เซ็น่์
เนื้อต45-50%ตการเจริ พันธุ์ดีตและชอวง
การเจริ พันธุ์ยาวตและมีการเจริ เ่ิบโ่
เร็วเข้าสูอ่ลาดต6-12ตเดือนต 

3.ตสายพันธุ์ปลา 3.ตไมอแนอนอนหลายสายพันธุ์ 3.ตสายพันธุ์ใหมอทั้งรูปรอางและพันธุกรรม 

4. ฤทธิ์ชีวภาพ่ออสุขภาพต
(ของน้้ามันในเนื้อปลา) 

4.ตไมอมีการทดสอบ 4. มีการทดสอบมีผลดี่ออสุขภาพตเชอน
ป้องกันและลดอนุมูลอิสระตลดไ่รกลี-
เซอร์ไรตการอักเสบตและป้องกันเบาหวานต
(ดวงพรตและคณะต2553ตและต2558) 
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       ตารางท่ี 2ตแสดงลักฐณะเดอนที่แ่ก่อางของตปลาบึก ปลาสวายตและปลาหนังลูกผสมขนาด 1.5-2 กิโลกรัม 
 

ชนิดปลา 
ลักษณะ

หัว 
ลักษณะ

ฟัน 
ต าแหน่ง

ตา 
ความยาว

หนวด 
%
เนื้อ 

สีเนื้อ 
การ

เจริญเติบโต
ในบ่อดิน 

อัตราการ
รอดและ 

ต้านทานโรค 
ปลาบึก 

 

หัวกว้างต
ป้าน 

ไมอมี 
 

ใ่้เส้น
ขอบปาก 

สั้น 35-40 ชมพู
แดง 

ดีมาก ดีมาก 

ปลาสวาย หัวเรียวต
แคบยาว 

มีทั้งฟัน
บนและ
ฟันลอาง 

บนเส้น
ขอบปาก 

ยาว 30-35 เหลือง ปานกลาง ดี 

ปลาหนังลูกผสมต 

 

หัวป้าน
เล็ก 

มีฟันลอาง
่รงกลาง
เล็กน้อย 

บนเส้น
ขอบปาก 

ปานกลาง 40-45 ขาว
ชมพู 

ดี ดีมาก 
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1.2 การเลี้ยงพ่อและแม่พันธุ์ปลาหนังลูกผสม 
บออเลี้ยงพออแมอพันธุ์ตปลาลูกผสมที่เป็นพออแมอพันธุ์ได้่้องมีอายุกวอาต3 ปีขึ้นไปตไมอควรมากกวอาต10ตปีตตตตต

มีน้้าหนักกวอาต3 กิโลกรัมตโดยปก่ิจะปลออยต300 ่ัว/ไรอตบออที่เลี้ยงควรมีขนาดให อและมีความลึกกวอาบออเลี้ยง
ปลาเนื้อธรรมดาตอยอางน้อยควรมีขนาดต1ตไรอตความลึกต2-3 เม่รตมีระบบทออสองน้้าและระบายน้้าเพ่ือชอวยการ
เจริ เ่ิบโ่และการเจริ พันธุ์ การให้อาหารโปร่ีนต30 เปอร์เซ็น่์ตให้อั่ราต2ตเปอร์เซ็น่์ตน้้าหนัก่ออวันต
อาหารที่นิยมใช้จะมีสอวนประกอบของตปลายข้าว่้มต22 เปอร์เซ็น่์ ปลาป่นต22 เปอร์เซ็น่์ กากถั่วเหลืองต18 
เปอร์เซ็น่์ ร้าละเอียดต33ตเปอร์เซ็น่์ และวิ่ามินหรือใช้สาหรอายสไปรูลินอาต5 เปอร์เซ็น่์ตคุณสมบั่ิของน้้า
เหมาะสมโดยเฉพาะคอาออกซิเจนตความเป็นกรดตน้้าที่มีออกซิเจน่่้าตและมีความเป็นกรดสูงตจะมีผล่ออความ
อุดมสมบูรณ์ตการพัฒนาตและปริมาณของไขอและอสุจิตขั้น่อนที่ก้าหนดความส้าเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาตคือต
บออปลาควรอยูอกลางแจ้งตอุณหภูมิที่เหมาะสมควรมีคอาต30-35ตองราเซลเซียส มีการถอายเทน้้าสม่้าเสมอ ตตตตตต
การคัดเลือกพออ-แมอพันธุ์ที่เจริ เ่ิบโ่ดีตอายุน้อยตสมบูรณ์เพรตแข็งแรงตและรูปรอางสมบูรณ์ตโดยทั่วไปหลักใน
การคัดเลือกตสังเก่ลักฐณะท้องปลาวอามีการพัฒนาของไขอและน้้าเชื้อตโดยดูจากแมอปลาท้องจะอูมนิ่มเมื่อกดดู
ท้องเบาๆตจะมีไขอตสอวน่ัวผู้จะมีน้้าเชื้อสีขาวขุอนไหลออกมาตแสดงถึงความพร้อมที่จะฉีดฮอร์โมนเพ่ือการผสม
เทียมได้ตควรงดอาหารปลากออนการผสมเทียมต1ตวันตโดยพออ-แมอพันธุ์ปลาที่มีความพร้อมส้าหรับการผสมเทียม
มักจะเริ่มในเดือนมิถุนายนตถึงตสิงหาคม ปลาพออ-แมอพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพรหรือเจริ พันธุ์เ่็มที่ตแสดงดัง
ภาพที่ต3ตซึ่งได้จากการเลี้ยงในบออดินแล้วน้ามาฉีดฮอร์โมนเพ่ือการผสมเทียมต 

 

 
 

ภาพที่ 3 ลักฐณะพออพันธุ์ต(บน)ตและแมอพันธุ์ต(ลอาง)ตที่มีความสมบูรณ์พร้อมผสมเทียม 
 

1.3 การเพาะผสมเทียมเพื่อขยายพันธุ์ปลาหนังลูกผสม 
การเพาะขยายพันธุ์ด้วยการฉีดฮอร์โมนเป็นการกระุ่้นการ่กไขอให้หลุดจากฟอลลิเคิลลงในชอองวอางตตต

รังไขอตสอวนการวางไขอจะ่ามมาในธรรมชา่ิตกออนการผสมเทียม่้องงดอาหารต1-2ตวัน ่้อง่รวจสอบการพัฒนา
ของไขอและน้้าเชื้อกออนตโดยการรีดพออพันธุ์ที่มีรูปรอางเรียวยาวและมีสีครีบท้องสีเหลืองอออนต่ิ่งเพรจะเรียว
แหลมตเมื่อรีดท้องเบาๆตจะมีน้้าเชื้อสีขาวขุอนออกมาตสอวน่ัวเมียท้องจะอูมนิ่มกวอาและครีบท้องจะมีสีขาวอออนต
เมื่อรีดท้องเบาๆตหรือใช้สายยางขนาดเล็กสอดเข้าชอองเพรจะมีไขอออกมาขนาดต1-1.5ตมิลลิเม่รตแสดงวอามีตต
การพัฒนาเจริ พันธุ์พร้อมที่จะผสมเทียมตโดยการฉีดฮอร์โมนโดยทั่วไป่ัวเมียจะฉีดตเข็มที่ต1 ด้วยตLHRHa   
10-20 ไมโครกรัม่ออน้้าหนักปลาต1ตกิโลกรัม (µg/kg) ชื่อการค้าตSuprefact ผสมกับตdomperidone 5 มิลลิกรัม
่ออน้้าหนักปลาต1ตกิโลกรัม (mg/kg) ชื่อการค้าตMothelium โดยฉีดเข็มที่ต2 หอางกันต6 ชั่วโมงตLHRHa 20-30 
ไมโครกรัม่ออน้้าหนักปลาต1ตกิโลกรัม (µg/kg) ผสมกับ  domperidone 5 มิลลิกรัม่ออน้้าหนักปลาต1ตกิโลกรัม 
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(mg/kg)ตสามารถรีดไขอและน้้าเชื้อปลา หลังจากฉีดได้ประมาณต6-ต8ตชั่วโมงตในบางกรณีอาจ่้องใช้ฮอร์โมน
จ้าเป็น่้องฉีด ต1 หรือต3 เข็ม ตทั้ งนี้ขึ้นอยูอกับความสมบูรณ์ ของพออแมอ พันธุ์ปลาและปัจจัยแวดล้อม  
domperidone เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการท้างานของโดปามีนต(dopamine) ซึ่งมีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนตGRIF โดย
มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนตGnRH หรือตLHRHa จากการวิจัยพบวอาตถ้ามีการให้ตdomperidoneตจะท้าให้ปลามี
การ่อบสนอง่ออฮอร์โมนตGnRH หรือตLHRHa มากขึ้น 
 ปก่ิแล้วฮอร์โมนตLHRHa ที่วางจ้าหนอายทั่วไปมีลักฐณะของเหลวตบรรจุขวดขนาดต10 มิลลิลิ่ร (cc) 
ราคาต2,000-3,000 บาทตความเข้มข้นต10,000 ไมโครกรัมต(µg)ตอั่ราการใช้โดยทั่วไปต10-40 ไมโครกรัม่ออ
ปลาหนักต1 กิโลกรัม (µg/kg)ตใช้รอวมกับยาตdomperidone มีลักฐณะเป็นเม็ดสีขาวแผงละต100-200ตบาทต
ขนาดต10 มิลลิกรัมต(mg) อั่ราการใช้ต5-10 มิลลิกรัม่ออปลาหนักต1 กิโลกรัมต(mg/kg) การใช้ควรแบองฮอร์โมนต
1 มิลลิลิ่ร ผสมกับน้้ากลั่นต9 มิลลิลิ่ร จะมีความเข้มข้นต1,000 ไมโครกรัม ควรเก็บฮอร์โมนในู่้เย็น 
 
ขั้น่อนการเพาะผสมเทียมปลา 
 1. คัดเลือกปลาพออแมอพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพรขึ้นมาพักในบออหรือกระชังที่งอาย่ออการเพาะผสมเทียมต
โดยท้าการชั่งน้้าหนักและจดบันทึก 
 2. การกระุ่้นการเจริ พันธุ์เพ่ือให้ปลามีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์เพ่ิมมากข้ึนต 
 ่ัวอยอางที่ต1ตกรณีฉีดปลาที่มีน้้าหนักเทอากัน่ัวผู้และเมียอยอางละต2ต่ัวตเชอนต4 ่ัวๆตละต3 กิโลกรัม 
น้้าหนักปลาทั้งหมดต12 กิโลกรัม อั่ราเข้มข้นต10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม เนื่องจากท้องปลามีไขอและน้้าเชื้อพัฒนาดี 
 ฮอร์โมนใช้ทั้งหมด  =   12x10 = 120 µg 
 ฮอร์โมนต1,000 µg ในการละลาย =   10 cc 
 ฮอร์โมนตตตตต120 µg ในการละลาย =   10 x 120 
            1,000 
     =   1.2 cc 
 ต- เ่รียมน้้ากลั่นตโดยก้าหนดให้ใช้สารละลายต(น้้ากลั่น)ต1 มิลลิลิ่ร ่ออปลาต1 กิโลกรัม ดังนั้น่้องใช้
น้้ากลั่นต= 12 - 1.2  เทอากับต10.8 มิลลิลิ่ร 
 ต- เ่รียมยาเสริมฤทธิ์ต(Mothelium) โดยก้าหนดให้ใช้ต1 กิโลกรัม ใช้ต5 มิลลิกรัม ปลาหนักต12 
กิโลกรัมตใช้ต60 มิลลิกรัม (6 เม็ด) น้าไปบดให้ละเอียดแล้วละลายผสมในน้้ากลั่นและฮอร์โมนต่ามล้าดับ 
 3. น้าสอวนผสมทั้งหมดผสมให้เป็นสารลายเดียวกันตจากนั้นเขยอาสอวนผสมกออนน้าไปฉีดปลา่ามน้้าหนัก
แ่อละ่วัๆตละต3 มิลลิลิ่ร สารละลายที่ผสมแล้วจะหมดพอดี 
 4. หลังจากฉีดฮอร์โมนแล้วต10-12 ชั่วโมงตท้าการรีดไขอและน้้าเชื้อปลาต(ควรเช็คความพร้อมของแมอ
ปลากออนที่จะรีดไขอตประมาณต6-8ตชั่วโมง)ตและระวังอยอารีดไขอปลากออนไขอสุกหรือช้าเกินไปตจะท้าให้น้้าเข้าชออง
ท้องของแมอปลาเพราะจะท้าให้ไขอปลาเสียตโดยเริ่มจากการจับแมอปลาขึ้นมารีดไขอและ่ามด้วยการรีดน้้าเชื้อของ
พออปลาตขณะรีดไขอและน้้าเชื้อ่้องระวังไมอให้มีน้้าปนตแ่อถ้ายังไมอสามารถรีดไขอได้ตอาจจ้าเป็น่้องฉีดเฉพาะ่ัว
เมียในเข็มที่สองโดยเพิ่มความเข้มข้นของฮอร์โมนเป็นต1.5-2ตเทอา 
 5. ท้าการผสมน้้าเชื้อกับไขอปลาในภาชนะที่แห้งตอั่ราสอวนน้้าเชื้อต1 มิลลิลิ่รต: ไขอปลา 10 กรัมตใช้ขน
ไกอคนให้ทั่วตประมาณต1 นาทีตจากนั้นล้างน้้าเชื้อที่ไมอได้รับการผสมทิ้งประมาณต1-2 ครั้งตด้วยน้้าเปลอา 
 6. น้าไขอปลาที่ได้รับการผสมโรยบนแผงฟักไขอตโดยใช้สายยางขนาดเล็กดูดไขอตทิ้งไว้ประมาณต28-32 
ชั่วโมงตลูกปลาจะฟักออกเป็น่ัวตและเข้าสูอกระบวนการอนุบาล่ออไป 
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 1.4 การอนุบาลลูกปลา 
 การอนุบาลหลังจากผสมตอั่ราการฟักเป็น่ัวหลังผสมต30ตชั่วโมงตจะอนุบาลในบออซีเมน่์ขนาดต4ต
่ารางเม่รตน้้าลึกต1ตเม่รตเมื่อลูกปลาอายุต3-6ตวันตให้ไขอแดงตอาร์ทีเมียตและไรแดงต(อั่ราต100ตเปอร์เซ็น่์ต
ของน้้าหนัก่ัว)ตอายุต7-10ตวันตจ้านวนต10,000ต่ัวตให้ไรแดงตปลาป่นตและร้าละเอียดตอั่ราสอวนต1:2:1ต(อั่ราต
30ตเปอร์เซ็น่์ตของน้้าหนัก่ัว)ตหลังจากนั้นย้ายอนุบาลในบออดินตขนาดต100ต่ารางเม่รตให้ปลาป่นผสมร้า
ละเอียดตปลายข้าวตและอาหารลูกกบตและอายุต11-30ตวันตให้อาหารลูกกบต(อั่ราต10ตเปอร์เซ็น่์ตของน้้าหนัก
่ัว่ออวันๆตละต3ตครั้ง)ตจนครบต30ตวันตจะได้ลูกปลาขนาดประมาณต5-10ตกรัมตมีความยาวประมาณต3ตนิ้วตซึ่ง
สามารถน้าไปเลี้ยง่ออในบออดินหรือกระชังให้ได้ขนาด่ลาดตและมีอั่รารอด่ายหลังการผสมและอนุบาลมาก
สุดเฉลี่ยต20ตเปอร์เซ็น่์ตได้ลูกปลาขนาดต2-5ตนิ้วตอายุต1-2ตเดือนตส้าหรับผลิ่ลูกปลาให้กับบออสาธิ่ตและ
เกฐ่รกรที่ผอานการอบรมที่สนใจ่้องการเลี้ยงปลา 
 

 
 

ภาพที่ 4 การเ่รียมพออแมอพันธุ์ต(ซ้าย)ตและการเพาะผสมเทียมเพ่ือผลิ่ลูกพันธุ์ปลาฯต(ขวา) 
 

 
 

ภาพที่ 5 การรีดไขอแมอพันธุ์ปลาต(ซ้าย)ตการรีดน้้าเชื้อพออพันธุ์ปลาต(กลาง)ตและลูกปลาอายุต30ตวันต(ขวา) 
 

2. การปฏิบัติทางการประมงท่ีดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า (Good Aquaculture Practice; GAP)  
 
 2.1 GAP คืออะไร และส าคัญอย่างไร 
 มา่ร านตการปฏิบั่ิทางการประมงที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสั่ว์น้้าต(GAP ส้าหรับสั่ว์น้้า)ตเป็นสอวนหนึ่ง
ของมา่ร านและหลักเกณฑ์ส้าหรับกระบวนการผลิ่เพ่ือให้ได้ผลผลิ่ที่มีคุณภาพดี่รง่ามมา่ร านที่
ก้าหนดตได้ผลผลิ่สูงคุ้มคอาการลงทุนและขบวนการผลิ่จะ่้องปลอดภัย่ออเกฐ่รกรและผู้บริโภคตมีการใช้
ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดตเกิดความยั่งยืนทางการเกฐ่รและไมอท้าให้เกิดมลพิฐ่ออสิ่งแวดล้อมตโดย
หลักการนี้ได้รับการก้าหนดโดยองค์การอาหารและเกฐ่รแหองสหประชาชา่ิต(FAO) ผลผลิ่และผลิ่ภัณฑ์
ประมงที่ได้ถูกประการไว้ในตประการกรมประมงตเรื่องตมา่ร านกระบวนการผลิ่ตผลผลิ่และผลิ่ภัณฑ์
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ประมงตซึ่งเป็นนโยบายของรั บาลที่่้องควบคุมคุณภาพมา่ร านสินค้าเกฐ่รและอาหารตเพ่ือให้กระบวนตต
การผลิ่ตผลผลิ่ตและผลิ่ภัณฑ์ประมงของผู้ประกอบการประมงเป็นไป่ามมา่ร านสากลตดังนั้นกรมประมง
จึงได้ประการก้าหนดมา่ร านและหลักเกณฑ์ส้าหรับกระบวนการผลิ่ตผลผลิ่และผลิ่ภัณฑ์ประมงขึ้น 
 ดังนั้นสินค้าทางการเกฐ่รที่ผอานการรับรองวอาได้รับมา่ร านตGAP ก็เป็นที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งวอา
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย่ออการบริโภคตเพราะสถานที่ผลิ่ตวิธีการและขั้น่อนการผลิ่ตได้ผอานตตต
การ่รวจสอบมาแล้วจากทางราชการ 
 
 2.2 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ า  

สถานที่เลี้ยง่้องมีการขึ้นทะเบียนฟาร์มเป็นเกฐ่รกรผู้เพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าจากกรมประมงของแ่อละ
จังหวัดอยอางถูก่้อง อยูอหอางหรือไมอได้รับผลกระทบจากแหลองก้าเนิดมลพิฐ มีระบบการถอายเทน้้าที่ดี มีการ
คมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืน านที่จ้าเป็น มีการบันทึกข้อมูลและปฏิบั่ิ่ามคูอมือการเลี้ยงสั่ว์
น้้าที่ถูก่้อง่ามหลักวิชาการ มีแผนที่แสดงที่่ั้งและแผนผังของฟาร์มเลี้ยง น้้าทิ้งจากบออเลี้ยงเป็นไป่ามเกณฑ์
มา่ร านที่กฎหมายก้าหนด ปัจจัยการผลิ่ เลือกใช้ลูกพันธุ์ที่ดีตมีความแข็งแรงไมอเป็นโรค วั่ถุดิบที่ใช้ในการ
ผสมอาหารสั่ว์น้้าที่ผลิ่ใช้เองในฟาร์มต่้องปรารจากยาและสาร่้องห้ามปลอดภัย่ออสั่ว์น้้าและผู้บริโภค  
และมีคุณภาพเหมาะสมกับความ่้องการทางโภชนาการของสั่ว์น้้าที่เลี้ยง  การจัดการดูแลสุขภาพสั่ว์น้้า มี
การเ่รียมบออและอุปกรณ์อยอางถูกวิธีเพ่ือป้องกันโรคที่จะเกิดกับสั่ว์  เมื่อมีการระบาดของโรคต่้องแจ้ง
หนอวยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ตและมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ระบบน้้าทิ้งจากบ้านเรือน่้องแยกจากระบบการ
เลี้ยง ห้องสุขาแยกเป็นสัดสอวนและสิ่งปฏิกูลไมอมีโอกาสปนเปื้อนเข้าสูอระบบการเลี้ยง มีระบบการจัดอุปกรณ์ต
เครื่องมือตในบริเวณฟาร์มให้เป็นระเบียบตสะอาดตถูกสุขลักฐณะและมีการบ้ารุงรักฐาให้พร้อมใช้งานอยูอเสมอ มี
ระบบการจัดเก็บและก้าจัดขยะที่ดีตมีการเก็บ่ัวอยอางน้้าและเนื้อปลาวิเคราะห์ต่้องไมอมีสารปนเปื้อนและโลหะ
หนักที่เป็นอัน่ราย่ออผู้บริโภคสอวนการพัฒนาสูอระบบการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ตผู้เลี้ยงจ้าเป็น่้องมีใบรับรอง
ที่มาของสายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากการที่ไมอใช้ฮอร์โมนผสมเทียมหรือเป็นสายพันธุ์ที่ไมอมีการดัดแปลง
ทางพันธุกรรมตอาหารที่ใช้เลี้ยง่้องมาจากวัสดุที่เป็นฟาร์มอินทรีย์ต70 เปอร์เซ็น่์ มีแนวป้องกันการปนเปื้อนต
เชอนต่้นไม้หรือรั้วรอบๆตบออตมีบออพักน้้าหรือออางเก็บน้้าตและบออน้้าทิ้งกออนปลออยสูอธรรมชา่ิตเป็น่้น 

 
 2.3 การยื่นขอรับการรับรอง 
 การยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิ่และผลิ่ผลสั่ว์น้้า่ามมา่ร านฟาร์มเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าตGAP
สามารถขอรับเอกสารแบบฟอร์มในการยื่นขอรับรองได้ที่กรมประมงของแ่อละจังหวัดที่ฟาร์มเลี้ยงสั่ว์น้้า่ั้งอยูอต
เพ่ือกรอกข้อมูลและยื่นเอกสาร่ออกรมประมงตจากนั้นก็รอการ่ิด่ออกลับจากกรมประมงส้าหรับ่รวจประเมิน
เพ่ือการรับรองมา่ร านตGAPตโดยสามารถแบองออกเป็นต3ตกรณีตดังนี ้
 1. การขอรับการรับรองรายฟาร์มโดยผู้ผลิ่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตคลอบคลุมผู้ผลิ่แ่อละรายที่ท้าการ
เพาะเลี้ยงสั่ว์น้้า่ามมา่ร านตGAP  
 2. การขอรับการรับรองรายฟาร์มโดยนิ่ิบุคคลตคลอบคลุมนิ่ิบุคคลแ่อละรายที่ท้าการเพาะเลี้ยงสั่ว์
น้้า่ามมา่ร านตGAP  
 3. การขอรับการรับรองแบบกลุอมตคลอบคลุมกลุอม/องค์กรตที่ท้าการเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้า่ามมา่ร านต
GAP และ/หรือมีการจัดการระบบการผลิ่ตหรือควบคุมตบริหารจัดการด้านการเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าของกลุอม
รอวมกัน 
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 2.4 การรับรอง 
 ด้าเนินการให้การรับรองระบบการผลิ่และผลิ่ผลสั่ว์น้้า่ามมา่ร านฟาร์มเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าตGAP 
่ามขอบขอายที่กรมประมงประการเทอานั้น 
 กออนการ่รวจประเมินเพ่ือการรับรองตผู้ยื่นค้าขอรับการรับรอง่้องมีการน้าระบบการผลิ่และผลิ่ผล
สั่ว์น้้า่ามมา่ร านฟาร์มเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าตGAP ปฏิบั่ิแล้วตรวมทั้งมีการด้าเนินกิจกรรมในทุกข้อก้าหนดใน
มา่ร านฟาร์มเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าของกรมประมงตได้แกอตมา่ร านการปฏิบั่ิทางการเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าที่ดีต
(Good Aquaculture Practice; GAP)  
 
 2.5 การตรวจติดตามผล (Surveillance) และการตรวจต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) 
 ผู้่รวจประเมินจะสุอม่รวจ่ิด่ามผลเพ่ือ่ิด่ามการรักฐาระบบการผลิ่และผลผลิ่สั่ว์น้้า่าม
มา่ร านฟาร์มเพาะเลี้ยงสั่ว์น้้าตGAP ที่ได้รับการรับรองอยอางน้อยปีละต1ตครั้งตโดยนับจากการ่รวจประเมิน
เพ่ือการรับรองครั้งแรกเสร็จสิ้นตการ่รวจ่อออายุการรับรองจะด้าเนินการทุกต2 ปีตโดย่รวจประเมินระบบ
ทั้งหมด 
 

2.6 การเลี้ยงปลาและการผลิตอาหารปลาส าหรับชุมชน 
บออที่ใช้เลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯตควรมีพ้ืนที่ขนาดต400 ่ารางเม่รตถึงต2 ไรอตหรือกระชังขนาดต   

30-60 ่ารางเม่รตควรอยูอใกล้แหลองน้้าให อและมีน้้าให้่ลอดปีตเชอนตแมอน้้าตหรือคลองชลประทานตที่ไมอมีปั หา
น้้าทอวมตพื้นที่ควรมีความลาดเทเล็กน้อยป้องกันน้้าทอวมขังต่ลอดจนเพ่ือความสะดวกตและประหยัดคอาใช้จอายใน
การระบายน้้าเข้าและออกตระดับความลึกประมาณต2.5-3 เม่รตเนื้อดินควรเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ลูกรังตควร่ั้งอยูอหอาง่ลาดสดตชุมชนแออัดตแหลองโรงงานอุ่สาหกรรมตการคมนาคมสะดวกตและไฟฟ้าเข้าถึงต ตตต
ในกรณีที่เป็นบออเกอาตกออนปลออยปลาลงเลี้ยงตควรมีการเ่รียมบออตเพ่ือก้าจัดรั่รูปลาและท้าให้ปลามีอั่รารอด
สูงสุดตท้าการระบายน้าออกจนแห้งตแล้วโรยปูนขาวในอั่ราต50 กิโลกรัม/ไรอตจากนั้นสูบน้้าเข้าบออโดยมีถุงกรอง
ที่ท้าด้วยผ้ามุองเขียวตชอวยกรองไขอหรือ่ัวอออนของสั่ว์น้้าอ่ืนๆตเมื่อสูบน้้าเข้าบออจนได้ระดับลึกที่่้องการแล้วต
ควร่รวจคุณสมบั่ิของน้้ากออนน้าพันธุ์ปลาลงเลี้ยงตความหนาแนอนในการเลี้ยงปลาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคั ต
เนื่องจากปลาหนังลูกผสมที่่ลาด่้องการมีขนาด่ั้งแ่อต1.2-3ตกิโลกรัมตซึ่ง่้องใช้เวลาเลี้ยงต6ตเดือนตถึงต2ตปีต
เป็นปลาที่โ่คออนข้างดีตอั่ราการปลออยปลาลูกผสมขนาดต3ตนิ้วในบออดินตเพ่ือการอนุบาลควรปลออยประมาณต
30 ่ัว/ ่ารางเม่รตระยะเวลาต2ตเดือนตให้อาหารลูกปลาดุกอั่ราต5 เปอร์เซ็น่์ตของน้้าหนัก่ัวปลาตเมื่อปลามี
ขนาดโ่ต5-10ตนิ้วตขึ้นก็ควรย้ายบออเพ่ือลดความหนาแนอนควรปลออยในอั่ราต2ต่ัว/่ารางเม่รตเลี้ยงนานต6 -8ต
เดือนตก็จะได้ปลาขนาดต1.5ตกิโลกรัม/่ัวตหาก่้องการลด่้นทุนและเพ่ิมคุณภาพเนื้อท้าให้เนื้อแนอนและลดกลิ่น
โคลนและเพ่ิมปริมาณโอเมก้าตควรใช้สู่รอาหารที่ผสมห ้าเนเปียร์หรือสาหรอายตและน้้ามันปลาตดัง่ัวอยอาง
ภาพที ่6 

การใช้อาหารเม็ด เพ่ือลด่้นทุน ในการเลี้ ยงปลาลูกผสมอายุ ต6ตเดื อน ตเลี้ ยงนานต6ตเดื อนตตตตตตตตตตตตตตตต
สู่รอาหารเม็ดจมผสมห ้าเนเปียร์บดต10ตเปอร์เซ็น่์ตปลาป่นต10ตเปอร์เซ็น่์ กากถั่วเหลืองต30ตเปอร์เซ็น่์ตตตตตตตต
ร้าละเอียดต35ตเปอร์เซ็น่์ตปลายข้าวต15ตเปอร์เซ็น่์ตอั่ราการให้อาหารต3 เปอร์เซ็น่์ของน้้าหนัก่ัว/วันๆตละต
2 ครั้ง พบวอาไมอมีความแ่ก่อางทางด้านการเจริ เ่ิบโ่ตแ่อด้าน่้นทุนคอาอาหารสู่รอาหารที่ทดแทนปลาป่น
ด้วยห ้าเนเปียร์ตมีราคาถูกกวอาสู่รอาหารปก่ิตมีสีเนื้อไมอเหลืองและมีกลิ่นโคลนน้อยกวอาชุดที่ใช้ปลาป่นและ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากกวอา นอกจากนี้อาหารปลาที่ประกอบด้วยตปลาป่นต15 เปอร์เซ็น่์ กากถ่ัวเหลืองต
34.5 เปอร์เซ็น่์ ปลายข้าวต30 เปอร์เซ็น่์ ร้าละเอียดต9ตเปอร์เซ็น่์ตสาหรอายเ่าต10 เปอร์เซ็น่์ และน้้ามัน



11 
 

 

 

ปลาต1.5 เปอร์เซ็น่์ ผลท้าให้คุณภาพของเนื้อตไมอมีกลิ่นโคลนสะสมในเนื้อตจนได้เป็นอาหารปลาที่อุดมไปด้วย
โอเมก้าต3, 6 และต9 เพ่ิมการเจริ เ่ิบโ่ตการเจริ พันธุ์ตและคุณภาพเนื้อปลาที่ดี 

่้นทุนและผล่อบแทนของการเลี้ยงปลาบึกและปลาหนังลูกผสมบึกสยามแมอโจ้ตเพ่ือประเมิน
คอา่อบแทนที่ได้รับจากการเลี้ยงตหากเกฐ่รกรได้รึกฐาเรื่องดังกลอาวตจะท้าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนประกอบการ่ัดสินใจในการประกอบอาชีพได้ตอีกทั้งยังได้ให้่ัวอยอางผลการรึกฐา
่้นทุนและผล่อบแทนการเลี้ยงปลาบึกและปลาลูกผสมเนื้อขาวในบออดินและกระชังสาธิ่ตเพ่ือให้เกฐ่รกรมี
การบริหารจัดการที่เหมาะสมตให้มีรายได้เหลือจากการลงทุนเลี้ยงปลาตและสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ต ตตตต
จากการวิเคราะห์่้นทุนและผล่อบแทนการเลี้ยงปลาในนาข้าวพบวอาตสามารถให้ผล่อบแทนได้ต33.45ต
เปอร์เซ็น่์ตโดยคิดเป็น่้นทุนผันแปรต85.11ตเปอร์เซ็น่์ต่้นทุนคงที่ร้อยละต14.89ตเปอร์เซ็น่์ตซึ่งมีคอาพันธุ์ปลา
และคอาอาหารปลาเป็น่้นทุนผันแปรที่มีอั่ราสอวนมากที่สุดตคือต24.3ต เปอร์เซ็น่์ตและต20ตเปอร์เซ็น่์ต
่ามล้าดับ ่ัวอยอางการวิเคราะห์่้นทุนและผล่อบแทนในการเลี้ยงปลาหนังลูกผสมบึกสยามในกระชังและบออ
ดินสาธิ่ตโดยการเลี้ยงในบออดินสามารถสร้างรายได้อยอางมากให้กับเกฐ่รกรตคือต87.05 ตเปอร์เซ็น่์ตตของ
่้นทุนทั้งหมดตแ่อถ้าเลี้ยงในรูปแบบกระชังอาจจะให้ผลก้าไรในสัดสอวนที่น้อยกวอาตคือต48.95ตเปอร์เซ็น่์ต
อยอางไรก็่ามเกฐ่รกรสามารถลด่้นทุนคอาอาหารโดยเลือกใช้อาหาร่้นทุน่่้าตแ่อมีคุณภาพดีตจะท้าให้
ผล่อบแทนสุทธิที่เกฐ่รกรจะได้รับเพ่ิมมากยิ่งขึ้นตสอวนการเพ่ิมขนาดบออและความลึกตการเพ่ิมระยะเวลาใน
การเลี้ยงให้นานขึ้นตเพ่ือให้ได้ปลาที่มีขนาดให อเป็นที่่้องการของ่ลาดตอาจท้าให้ผล่อบแทนสุทธิของ
เกฐ่รกรเพ่ิมข้ึนได ้

่ัวอยอางการเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯตลูกปลาบึกตและลูกปลาสวายตขนาดต6-10 นิ้วตในกระชังขนาดต    
1 x 1 x 1 เม่รตอั่ราการปลออยต10 ่ัว/่ารางเม่รตให้อาหารระดับโปร่ีนต30 เปอร์เซ็น่์ตในอั่ราต5 
เปอร์เซ็น่์ของน้้าหนัก่ัวตหลังจากการเลี้ยงนานต4 เดือนตพบวอามีน้้าหนักเพ่ิมขึ้น และมีอั่รารอดดีที่สุดต
เนื่องจากปลาลูกผสมเมื่อมีขนาดให อและอายุมากขึ้นตจะกินพืชหรือสาหรอายเป็นหลักจึ่งได้รึกฐาการใช้
อาหารเม็ดในการเลี้ยงปลาบึกลูกผสมอายุต6ตเดือนตเลี้ยงนานต6ตเดือนตการผลิ่อาหารปลาคุณภาพจากวัสดุ
ท้องถิ่นตเชอนตปลาป่นตผสมห ้าเนเปียร์หรือสาหรอายน้้าจืดและน้้ามันปลาตส้าหรับเกฐ่รกรในเครือขอายโดยตตต
การใช้อาหารเม็ดจมผสมห ้าเนเปียร์บดแทนปลาป่นต50ตเปอร์เซ็น่์ตอั่ราการให้อาหารต3 เปอร์เซ็น่์ของ
น้้าหนัก่ัว/วันตวันละต2 ครั้ง พบวอาไมอมีความแ่ก่อางทางด้านการเจริ เ่ิบโ่ตแ่อด้าน่้นทุนคอาอาหารสู่ร
อาหารที่ทดแทนปลาป่นด้วยห ้าเนเปียร์ตมีราคา่้นทุนถูกกวอาสู่รอาหารปก่ิตมีสีเนื้อไมอเหลืองและมีกลิ่น
โคลนน้อยกวอาชุดที่ใช้ปลาป่นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากกวอา (นิสราตและคณะ,ต2557)  

  

 
ภาพที่ 6ตอาหารเม็ดจมไมอผสมและผสมเนเปียร์ทดแทนปลาป่นและสีเนื้อปลาต(นิสราตและคณะ,ต2557) 

50% 100% 

ชุดควบคุม 
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ภาพที่ 7 ลักฐณะอาหารต3ตสู่รตส้าหรับการผลิ่เนื้อปลาที่อุดมด้วยโอเมก้าอาหารปลาผสมน้้ามันปลาต(ซ้าย)ต
สาหรอายเ่าต(กลาง)ตและน้้ามันปลากับสาหรอายเ่าต(ขวา)ต 

 

   
 

ภาพที ่8ตอาหารปลาผสมน้้ามันปลาต(ซ้าย)ตสาหรอายเ่าต(กลาง)ตและน้้ามันปลากับสาหรอายเ่าต(ขวา)ต 
 

 
 

ภาพที่ 9 การเลี้ยงปลาลูกผสมฯตในกระชังของเกฐ่รกรชุมชนหนองมะจับต่้าบลแมอแฝกตจังหวัดเชียงใหมอ 
 

่ัวอยอางการเลี้ยงในกระชังตณตชุมชนบ้านจอมแจ้งต่้าบลขี้เหล็กตอ้าเภอแมอแ่งตจังหวัดเชียงใหมอต
กระชังขนาดประมาณต30ต่ารางเม่รตปลออยปลาหนังลูกผสมตอายุประมาณต2ตเดือนตอั่ราการปลออยประมาณต
1ต่ารางเม่ร/่ัวตให้อาหารปลาเม็ดลอยโปร่ีนต30ตเปอร์เซ็น่์ ในอั่ราต3ตเปอร์เซ็น่์ของน้้าหนัก่ัว/วันตการ
เจริ เ่ิบโ่ของปลาในกระชังและบออดิน พบวอามีน้้าหนักและอั่ราการเจริ เ่ิบโ่/วันเพ่ิมข้ึน 

การเลี้ยงปลาบึกและลูกผสมบึกสยามในบออดินขนาดต300ต่ารางเม่รตความลึกต1.8ตเม่รตจ้านวนต2ต
บออๆตละต400ต่ัวตปลออยปลาขนาดต2ตนิ้วตในอั่ราต2ต่ัว/่ารางเม่ร ให้อาหารเม็ดที่เกฐ่รกรท้าเองมีระดับ
โปร่ีนประมาณต30 เปอร์เซ็น่์ อั่ราการให้อาหารต2 เปอร์เซ็น่์ ่ออวันตเป็นการเลี้ยงต2ตรูปแบบตคือตปลออย
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ปลาลูกผสมรุอนที่ ต2ตบึกสยามฯตน้้าหนักเฉลี่ยต16ตกรัมตอยอางเดียวต1ตบออตหลังจากเลี้ยงนานต12ตเดือนตตตตตตตตต
ปลาลูกผสมบึกสยามมีน้้าหนักเฉลี่ยต1.1ตกิโลกรัมตสอวนบออที่ต2ตปลออยปลาลูกผสมบึกสยามน้้าหนักเฉลี่ยต16ตกรัมต
รอวมกับปลาบึกขนาดต22ตกรัมตเมื่อเลี้ยงนานต11ตเดือนตปลาลูกผสมบึกสยามฯตมีน้้าหนักเฉลี่ยประมาณต1ต
กิโลกรัมตสอวนปลาบึกมีน้้าหนักเฉลี่ยต1.2ตกิโลกรัมตอั่ราการเจริ ่ออวัน่ออ่ัวประมาณต4ตกรัมตและไมอพบการ
่ายของปลาต 

 

 
 

ภาพที่ 10ตการเลี้ยงปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามตณตชุมชนบ้านหนองมะจับตอ.สันทรายตจ.เชียงใหมอ 
 

การเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามในกระชังสาธิ่ตณตบ้านทุ้งเสี้ยวตอ้าเภอสันป่า่องตจังหวัดเชียงใหมอตตตผลการ
เลี้ยงในกระชังที่กางในบออดินตขนาดต30ต่ารางเม่รตความลึกต1.5ตเม่รตอั่ราการปลออยปลาขนาดประมาณต4ตนิ้วต
30ต่ัว/่ารางเม่ร ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปตจ้านวนต3ตมื้อ/วันตอั่ราการให้อาหารประมาณต4.5ตเปอร์เซ็น่์ของ
น้้าหนัก/วันตเมื่อปลาอายุต1ตปีตให้อาหารเม็ดมื้อเช้าตมื้อเย็นให้ผักบุ้งสับละเอียดตหลังจากเลี้ยงนานต16ตเดือนตปลามี
น้้าหนักเฉลี่ยต2ตกิโลกรัมตอั่ราการเจริ เ่ิบโ่่ออวันต4-5ตกรัมตไมอพบอั่ราการ่ายตปลามีเนื้อสีขาวปนชมพูต 

 

 
ตตตตตตต   

ภาพที่ต11 การเลี้ยงปลาบึกสยามที่ในกระชังตและสีเนื้อปลาเมื่ออายุต16ตเดือน 
 

การเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามในกระชังสาธิ่ตณตบ้านเจดีย์แมอครัว ่.แมอแฝกตอ.สันทรายตจ.เชียงใหมอต
เลี้ยงในกระชังขนาดต5X5x2 เม่รตปลออยปลาบึกสยามขนาดต100ตกรัมตจ้านวนต80ต่ัวตให้อาหารปลาดุกกลางต
อั่ราต3 เปอร์เซ็น่์ของน้้าหนักปลาต3ตครั้ง่ออวันตมื้อเย็นเสริมด้วยผักบุ้งสับละเอียดตเลี้ยงนานต4ตเดือนตได้ปลา
ขนาดเฉลี่ยต1.5ตกิโลกรัมตอั่รารอดต100ตเปอร์เซ็น่์ตได้ผล่อบแทนการเลี้ยงประมาณต25ตเปอร์เซ็น่์/ปี 
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ภาพที่ต12 ปลาลูกผสมบึกสยามแมอโจ้ตอายุต4ตเดือนตขนาดต1.3ตกิโลกรัม 
 
ตารางที่ 3ตการเจริ เ่ิบโ่และ่้นทุนคอาอาหารในการเลี้ยงปลาลูกผสมต(พออปลาเทโพตx แมอปลาสวาย)ตและ
ปลาลูกผสมบึกสยามฯตในบออดินตณต านเรียนรู้ปลาบึกฯตคณะเทคโนโลยีการประมงฯตมหาวิทยาลัยแมอโจ้  
 

ข้อมูลการเลี้ยงปลา ปลาลูกผสมบึกสยามฯ ปลาลูกผสมเทโพสวาย 

จ้านวนต(่ัว) 117.00 169.00 

ขนาดบออต(่ารางเม่ร) 100.00 300.00 

ระยะเวลาการเลี้ยงต(วัน) 240.00 360.00 

น้้าหนักสุดท้ายรวมต(กิโลกรัม) 81.90 256.88 

ปริมาณอาหารที่กินต(กิโลกรัม) 288.64 1,387.80 

ปริมาณอาหารที่กินต(กิโลกรัม/วัน) 1.64 5.14 

่้นทุนคอาอาหารปลาต(บาท) 7,216.00 34,695.00 

การเจริญเติบโต 
  

น้้าหนักเริ่ม่้นต(กรัม/่ัว) 15.00 40.00 

ความยาวเริ่ม่ันต(เซน่ิเม่ร/่ัว) 6.75 18.00 

น้้าหนักสุดท้ายต(กรัม/่ัว) 700.00 1,520 

ความยาวสุดท้ายต(เซน่ิเม่ร/่ัว) 48.00 54.00 

อั่ราการเจริ เ่ิบโ่ต(กรัม่ออวัน, ADG) 2.85 4.11 

อั่ราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต(FCR) 3.52 5.40 
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ตารางที่ 4 ประมาณคอาใช้จอายในการเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯตในกระชังและบออดินตของเกฐ่รกรใน
เครือขอายตณตฟาร์มบริฐัทบ้านนอกคอกนาตจังหวัดเชียงใหมอ 
 

รายการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

งบประมาณในการด้าเนินโครงการ 
 

60,000 
 

60,000 
คอาพันธุ์ลูกปลาจ้านวน 1,000 ่ัว 20 

 
20,000 40,000 

คอาอาหารขนาดกลางจ้านวน 2 กระสอบ 400 
 

800 39,200 
คอากระชังจ้านวนต3 กระชัง  3,000 

 
9,000 30,200 

อุปกรณ์การกางกระชัง 
  

390 29,810 
คอาแรง 

  
500 29,310 

คอาพันธุ์ปลาจ้านวน 180 ่ัว 50 
 

9,000 20,310 
คอาแรง 

  
700 19,610 

 

หมายเหุ่ต: ่้นทุนการเลี้ยงปลาในบออดินและกระชังไมอรวมคอาเสื่อมตการขึ้นลงของราคาอาหารปลาและพันธุป์ลา 
 

3. การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและการสร้าง brand 
จากกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันตผลิ่ภัณฑ์อาหารสุขภาพก้าลังได้รับความนิยมเป็นอยอาง

มากตซึ่งเป็นโอกาสทาง่ลาดที่ดีของผลิ่ภัณฑ์อาหารจากปลาตจากคุณภาพและองค์ประกอบของเนื้อปลาบึก
ลูกผสมตโดยอาหารที่บริโภคจะ่้องมีความสะอาดตสะดวก มีคุณภาพตและรูปแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้นต
ผู้บริโภค่้องการความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารที่เ่รียมหรือปรุงงอายตใช้เวลาน้อยในการเ่รียมจึง
่้องการอาหารที่พร้อมจะบริโภคได้ (ready to eat) และอาหารพร้อมปรุงต(ready to cook) นอกจากจะ่้อง
มีการพัฒนาผลิ่ภัณฑ์ใหมอแล้ว ปรับปรุงผลิ่ภัณฑ์ที่มีอยูอเดิมที่คนยอมรับอยูอแล้วให้มีรูปแบบหลากหลายมาก
ขึ้นตเพ่ือให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกมากขึ้นชอวยเพ่ิมมูลคอาผลผลิ่ปลาและชอองทางการ่ลาดตอาหารเลี้ยงรับรอง
แขกในงานขันโ่กตและตผลิ่ภัณฑ์เหลอานี้สามารถซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วยตในรูปของอาหารสุขภาพตได้แกอตเนื้อ
ปลาสไลด์ลวกจิ้มตและไส้อ่ัวปลาตนอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมมูลคอาน้้ามันปลาจากปลาลูกผสมเป็นผลิ่ภัณฑ์อาหาร
เสริมในรูปน้้ามันปลา น้้ามันปลาต(fish oil) ที่จ้าหนอายในท้อง่ลาดจะมีกรดไขมันที่ใช้ก้าหนดมา่ร านต2ต่ัวต
คือตกรดไขมันชนิดตDocosahexaenoic Acid (DHA) 12ตเปอร์เซ็น่์ตและตEicosapentaenoic acid (EPA) 18ต
เปอร์เซ็น่์ตโดยต1ตแคปซูลตขนาดต1,000ตมิลลิกรัมตประกอบด้วยตDHA 120ตมิลลิกรัมตและตEPA 180ตมิลลิกรัมต
ไขมันไมออ่ิม่ัวกรด กรดไขมันตโอเมก้า ชนิดตดีตเอชตเอต(DHA) กรดไขมันโอเมก้า 6ตและกรดไขมันโอเมก้า 9ต
การรับประทานปลาชอวยลดความเสี่ยง่อางๆตในการเกิดโรคตเชอนตโรคหลอดเลือดและความดันตโรคความจ้าเสื่อมต
เป็น่้นตปลาลูกผสมมีสอวนประกอบของไขมันในชอองท้องมากซึ่งยังไมอมีการน้าไปเพ่ิมมูลคอาตจึงมีการตรึกฐาฤทธิ์
ทางชีวภาพของน้้ามันปลาที่สกัดได้จากก้อนไขมันดังกลอาวตพบวอาตมีฤทธิ์่้านอนุมูลอิสระตชอวยลดระดับไขมันตตต
ไมอดีชนิดคลอเลสเ่อรอลตไ่รกลีเซอไรด์ตเพ่ิมระดับไขมันดี นอกจากนี้ผลิ่ภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคอาและ
ชอองทางการ่ลาดของปลาหนังลูกผสมตได้แกอตปลาสุกพร้อมทานตไส้กรอกปลาตไส้อ่ัวปลา  และปลาส้มตซึ่งเป็น
อาหารสุขภาพและอาหารหลักของผู้ที่นิยมบริโภคในภาคเหนือต่ลอดจนมีขั้น่อนและวิธีการท้าที่ไมอยากจึงเป็น
ทางเลือกท่ีเกฐ่รกรและกลุอมแมอบ้านสามารถท้าและจ้าหนอายได้ทั้งใน่ลาดชุมชนหรือ่ลาดในเมือง 
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 3.1 การออกแบบและพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ 
 การแปรรูปเพ่ิมมูลคอาและการสร้างตbrand จากเนื้อปลาขนาด่ลาดที่นิยมบริโภคตขนาดต1.5-ต2ต
กิโลกรัมตเป็นผลิ่ภัณฑ์ปลาลูกผสมต4 ชนิดตได้แกอตปลาแลอเนื้อตไส้กรอกตไส้อั่วตและปลาส้ม 

 
 

ภาพที ่13 ่ัวอยอางผลิ่ภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาลูกผสมฯตเนื้อแลอตไส้กรอกตไส้อั่วตและปลาส้ม  
ต 

 3.2 การแล่เนื้อปลา  
 ล้างท้าความสะอาด่ัวปลาแล้วน้าไปแชอน้้าแข็งเป็นเวลาต2-4ตชั่วโมงตจากนั้นแลอเนื้อปลาทั้งสองข้างต
(ซ้ายและขวา)ตจะได้เนื้อประมาณต40-45ตเปอร์เซ็น่์ตการท้าปลาสไลด์หลวกจิ้มตท้าได้โดยการสไลด์เนื้อปลา
เป็นชิ้นบางๆตจากนั้น่้มน้้าให้เดือดใสอขิงแกอตใบมะกรูดต่ะไคร้ตลงไปเพ่ือดับกลิ่นคาวของปลาหรืออาจใช้น้้าซาว
ข้าวตน้าเนื้อปลาที่สไลด์แล้วไปลวกไมอควรลวกให้สุกหรือดิบจนเกินไปตหรือน้าไปบรรจุถุงสุ  าการเพ่ือเป็น
วั่ถุดิบในการท้าเมนูอาหารพร้อมทานตเชอนตทอดกระเทียมต่้มย้าตผัดฉอาตและสเ่็กปลา 

 

 
 

ภาพที่ 14 การแลอเนื้อปลาลูกผสมบึกสยามฯ 
 

ต3.3 การท าไส้กรอกปลา  
เ่รียมเครื่องบดผสมเนื้อปลาตโดยการผสมน้้าแข็งเพ่ือให้ใบมีดและออางบดผสมเย็น่ัวตจากนั้นให้่ัก

น้้าแข็งออก ท้าการสับผสมโดยใสอเนื้อปลาที่ผอานการบดแล้วตเกลือไนไ่รท์ตเกลือฟอสเฟ่ตเกลืออิริทโทรเบ่ต
และน้้าแข็งบดผสมลงไปในเครื่องตจากนั้นบดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนสอวนผสมเริ่มเหนียวตและใสอมันหมูลงใน
เครื่องบดผสมตท้าการบดผสมจนสอวนผสมมีเนื้อเนียนจึงใสอหอมให อตกระเทียมตเครื่องเทรรวมตน้้า่าลตผงชูรสต
และปาปริก้าตลงไปในเครื่องบดผสมตเมื่อได้เนื้อไส้กรอกท่ีมีคุณภาพแล้วจะท้าการบรรจุไส้กรอกใสอในไส้ที่เ่รียม
ไว้ตแล้วผูกไส้กรอกเป็นทออนตประมาณต6ตนิ้ว ท้าให้สุกโดยการอบที่อุณหภูมิต80 องราเซลเซียส ประมาณต1 
ชั่วโมงต45 นาท ี
 



17 
 

 

 

วัตถุดิบ (6ตกิโลกรัม) 
 1. เนื้อปลาบดพร้อมหนัง   3.0 กิโลกรัม 
 2.ตมันแข็ง    1.8 กิโลกรัม 
 3.ตน้้าแข็ง    1.2 กิโลกรัม 
เครื่องปรุง 
 1.ตเกลือไนไ่รท์ต(ผงเพรก)  70 กรัม 
 2.ตเกลือฟอสเฟ่    30 กรัม 
 3.ตเกลืออิริโทรเบท   ตต5 กรัม 
 4.ตผงชูรส      5 กรัม 
 5.ตน้้า่าลทราย    35 กรัม 
 6.ตหอมหัวให อสับ  ตตตตตตตตต120 กรัม 
 7.ตกระเทียมสดสับ   ต60 กรัม 
 8.ตเครื่องเทรรวม  ตตตตตตตตต  120 กรัม 
 9.ตปาปริก้า    ต15 กรัม 

 

 
ภาพที่ 15 ขั้น่อนการแปรรูปผลิ่ภัณฑ์ไส้กรอก 

 

 
ภาพที่ 16 ผลิ่ภัณฑ์ไส้กรอกปลาลูกผสมบึกสยามฯ 
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 3.4 การท าไส้อ่ัวปลา  
 โดยการใช้เนื้อปลาสอวนที่่ิดกระดูกต(เนื้อขูด)ตและเนื้อปลาตเ่รียมเนื้อปลา่ามสู่รตแล้วน้าไปบดด้วย
เครื่องบดเพ่ือให้เนื้อปลาเป็นเนื้อเดียวกันตจากนั้นน้าวั่ถุดิบในการท้าไส้อ่ัวที่เ่รียมไว้นวดผสมกับเนื้อปลาให้
เข้ากันตท้าการบรรจุไส้อ่ัวใสอในไส้ที่เ่รียมไว้ตแล้วผูกไส้อ่ัวเป็นทออนตประมาณต5-6ตนิ้ว ท้าให้สุกโดยการยอางไฟต
หรือตทอดจนอุณหภูมิใจกลางต69ตองราเซลเซียสตหรือตประมาณต30-45ตนาที 
 

วัตถุดิบ 
1. เนื้อปลาบดละเอียด 1.5 กิโลกรัม 
2. เกลือ 15  กรัม 
3.ตน้้าปลาแท้ 15  กรัม 
4.ตผงชูรส ต8  กรัม  
5. น้้า่าลทราย  8  กรัม 
6.ตพริกแกง ต100  กรัม 
7. ใบมะกรูดหั่นฝอย ต40  กรัม 
8.ต่ะไคร้หั่นฝอย ต100  กรัม 

ส่วนผสมเครื่องแกง 
1.ตพริกแห้งต             70  กรัม 
2.ตขอา      15 กรัม 
3.ตกระเทียม    ตตตตตตต 50 กรัม 
4.ตหอมแดงต             80 กรัม 
5.ตผิวมะกรูด    ตตตตตตตต 30 กรัม 
6.ต่ะไคร้    ตตตตตตตต 80 กรัม 
7.ตกะปิ     30 กรัม 

 
   ภาพที่ 17ตขั้น่อนการแปรรูปผลิ่ภัณฑ์ไส้อั่วปลา 

 



19 
 

 

 

 3.5 การท าปลาส้มจากเนื้อค้างและเนื้อครีบท้อง 
 โดยการน้าเนื้อค้างและเนื้อครีบท้องปลามาล้างด้วยน้้าให้สะอาดตจากนั้นน้าไปแชอในน้้าเกลือต
(ประมาณต1-2 ชั่วโมง) เมื่อครบ่ามเวลาก็น้าขึ้นมาล้างด้วยน้้าเปลอาตและ่ั้งทิ้งไว้จนสะเด็ดน้้าตท้าการล้างข้าว
เหนียวสุกด้วยน้้าเปลอาประมาณต2 น้้าตและเ่รียมกระเทียมบดละเอียดตจากนั้นน้าข้าวเหนียวสุกตกระเทียมบดต
เนื้อค้างและเนื้อครีบท้องมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปลาส้มที่หมักเสร็จแล้วน้าไปบรรจุในถุงพลาส่ิกตและซีลด้วย
เครื่องสุ  าการตทิ้งไว้ประมาณต2ตวันตจากนั้นเก็บในู่้แชอแข็งได้นานต1-2ตเดือน 
 

 
 

ภาพที่ 18 ขั้น่อนการแปรรูปผลิ่ภัณฑ์ปลาส้ม 
 

ส่วนผสมและข้ันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 
 
ตารางท่ี 5 วั่ถุดิบในการท้าปลาส้ม 
 

สูตรดั้งเดิม  สูตรสมุนไพร สูตรพริกไทยด า 
วั่ถุดิบที่ใช้ จ้านวนต(g) วั่ถุดิบที่ใช้ จ้านวนต(g) วั่ถุดิบที่ใช้ จ้านวนต(g) 

เนื้อครีบท้อง 1000 เนื้อครีบท้อง 1000 เนื้อครีบท้อง 1000 
เกลือสินเธาว์ 40 เกลือสินเธาว์ 40 เกลือสินเธาว์ 40 
ข้าวเหนียวสุก 100 ข้าวเหนียวสุก 100 ข้าวเหนียวสุก 100 
กระเทียมบด 100 กระเทียมบด 100 กระเทียมบด 100 

  ขิง, ขอา, ่ะไคร้ 150 พริกไทยด้า 100 
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วิธีการ 
1. น้าเนื้อค้างและเนื้อครีบท้องปลามาล้างด้วยน้้าให้สะอาดต 
 

 
 
2. จากนั้นน้าไปแชอในน้้าเกลือต(ประมาณต1-2ตชั่วโมง)ต 
 

 
 
3. เมื่อครบ่ามเวลาก็น้าข้ึนมาล้างด้วยน้้าเปลอาตและ่ั้งทิ้งไว้จนสะเด็ดน้้า 
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4. น้าวั่ถุที่เ่รียมไว้ของแ่อละสู่รคลุกเคล้าให้เข้ากัน (ล้างข้าวเหนียวด้วยน้้าเปลอาประมาณต2 น้้าตเพ่ือลดรส
กลิ่นเปรี้ยว) 

 
 
5. ปลาส้มที่หมักเสร็จแล้วน้าไปบรรจุในถุงพลาส่ิกตและซีลด้วยเครื่องสุ  าการตทิ้งไว้ประมาณต2ตวันต 
 

 
 
6. จากนั้นเก็บในู่้แชอแข็งได้นานต1-2ตเดือน 
  

 
 

4. ความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการตลาด 
่ลาดในประเทรตมีการน้าเข้าปลาหนังเนื้อขาวประมาณต10,000ต่ัน/ปีตสอวนใน่ลาด่อางประเทรเชอนต

กลุอมประเทรแถบยุโรปตอเมริกาตมาเลเซียตสิงคโปร์ตพบวอาตมีความ่้องการปลาเนื้อขาวและปลาสวายเนื้อขาว
ประมาณต5ตแสนต-ต1ตล้าน่ัน/ปีตโดยมีมูลคอาหลายแสนล้านบาทในรูปปลาแลอเนื้อตอยอางไรก็่ามในปัจจุบันยังไมอ
สามารถผลิ่ปลาลูกผสมเนื้อขาวและปลาสวายที่มีสายพันธุ์ดีได้เพียงพอ่ออความ่้องการที่เพ่ิมมากขึ้นของ
ผู้บริโภค ท้าให้่้องมีความจ้าเป็นในการจัดอบรมเพ่ือถอายทอดองค์ความรู้ให้กับเกฐ่รกรและผู้เกี่ยวข้องในตตตต
การเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมเนื้อขาวเพ่ือพัฒนาอาชีพให้แกอเกฐ่รกรตปัจจัยส้าคั ที่จะเลี้ยงปลาให้ประสบ
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ความส้าเร็จเป็นที่่้องการของ่ลาดตคือตบุคคลากร่้องมีคุณสมบั่ิที่ดีตเชอนตมีความรู้และเข้าใจระบบการ่ลาด
ปลาตรู้การท้าบั ชี่้นทุนผล่อบแทนตมีคุณสมบั่ิของนักวิชาการตมีการสังเก่ตและรู้จักคิดวิเคราะห์ตสามารถ
ใช้ทรัพยากรอยอางฉลาดตขยันตประหยัดตและท้างานเป็นตแก้บั หาเกองตและกล้าที่จะมุองมั่นสูอความส้าเร็จภายใ่้
ข้อมูลและปัจจัยที่ส้าคั ทางวิชาการสนับสนุนตคือ 

1) การจัดการเรื่องสายพันธุ์ปลาที่ดีต 
2) การจัดการเรื่องคุณภาพน้้าและอาหารต 
3) สามารถลด่้นทุนการผลิ่แ่อได้คุณภาพและปริมาณผลผลิ่ดีเทอาเดิมต 
4) การจัดการผลผลิ่และ่ลาดให้สามารถมีผล่อบแทนที่เหมาะสมอยอางสมดุลต 
การ่ลาดและการออกแบบและพัฒนาผลิ่ภัณฑ์ ให้ เป็นที่นิยมและสามารถซื้ อได้สะดวกตตตตตตตตตตตตตตตต

นอารับประทาน่ออผู้บริโภคเป็นสิ่งจ้าเป็น่้องน้ามาประยุก่์ใช้ตดังนั้นรูปแบบผลิ่ภัณฑ์และการ่ลาดจะขึ้นอยูอ
กับปัจจัยหลายอยอางตเชอนตการสร้างผลิ่ภัณฑ์ที่ดีต่รงความสนใจตผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้สะดวกตราคา
เหมาะสมตโดยทางคณะผู้วิจัยได้แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคอาและชอองทางการ่ลาดของปลาหนังลูกผสมตได้แกอต ตตตตตตต
ไส้กรอกปลาตไส้ อ่ัวปลาตปลาแลอเนื้อตและน้้ามันปลาตจะน้าไปสูอการพัฒนาให้ปลาหนังลูกผสม่ัวใหมอมีตตตตตตตตต
การเพาะเลี้ยงปลาเชิงอาชีพอยอางยั่งยืน การท้าไส้อ่ัวและปลาแลอเนื้อลูกผสมบึกสยามแมอโจ้ตการขยายกิจการต
ความรอวมมือของเอกชนตกับตเชฟร้านอาหารหรือภั่่าคารตโดยชอวยสองเสริมให้ความรอวมมือในการรับซื้อเนื้อ
ปลาลูกผสมบึกสยามฯตเพ่ือมาแปรรูปท้าไส้อ่ัวตการ่ลาดและการวางจ้าหนอายรอวมกับตบริฐัทตวนัสนันท์ตและต
บริฐัทตเอสตแอนด์ตพีตซินดิเคทตจ้ากัดต(มหาชน)ตทั้งนี้จ้าเป็น่้องวางแผนการผลิ่ลูกปลาและระบบการเลี้ยงที่ให้
ได้ปริมาณและคุณภาพเพียงพอ่ออความ่้องการตปลอดภัยของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมต่ลอดจนระบบตตต
การเลี้ยงของเกฐ่รกรผู้เลี้ยงมีความม่ังคงสามารถผลิ่ได้เพียงพอได้มา่ร านและมี านะที่ดีข้ึน นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ความ่้องการของผู้บริโภคและจุดเดอนของผลิ่ภัณฑ์ปลาลูกผสมต่ลอดจนเพ่ิมชอองทางการจ้าหนอาย
ทางสื่อตonline หรือตface book ชอวยให้เพ่ิมยอดการจ้าหนอายและมูลคอาตอีกทั้งลด่้นทุนด้านการ่ลาดให้กับ
เกฐ่รกรผู้ผลิ่ได้ด้วย 

 
5. การสนับสนุนด้านวิชาการแหล่งเรียนรู้และการติดตาม  

เพ่ือให้ระบบการเพาะเลี้ยงปลาลูกผสมพัฒนาได้อยอางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและมีดัชนีชี้วัด ตเชอนต
จ้านวนเกฐ่รกรผู้เลี้ยงปลาฯตมูลคอาผลผลิ่ตความยั่งยืนของธุรกิจตการ่อบสนองของผู้บริโภคและรูนย์เรียนรู้
ชุมชนตมีมูลคอาและปริมาณเพ่ิมขึ้น่ลอดจนการได้รางวัลในระดับประเทรและนานาชา่ิ  ซึ่งจะให้ความรู้ด้าน
การเพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมตการท้าอาหารปลาจากวัสดุท้องถิ่นตการเลี้ยงปลาหนังลูกผสมให้ได้มา่ร านที่ดี
สูออินทรีย์ตการ่รวจวิเคราะห์น้้าส้าหรับการเพ่ิมผลผลิ่ตการแปรรูปตและออกแบบผลิ่ภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลคอาจาก
ปลาหนังลูกผสมตการให้ค้าปรึกฐาวางแผน่ิด่ามให้กับเกฐ่รกรในพ้ืนที่ตการเป็นแหลองรึกฐาดูงานและตตตตตตต
จัดอบรมเชิงปฏิบั่ิการอยอาง่ออเนื่องเป็นประจ้าทุกปี 
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ภาพที่ 19 รางวัลการสนับสนุนด้านวิชาการและแหลองเรียนรู้ 


