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เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับเกษตรกร	เพื่อน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง	ด้วยการน�า
วิธกีารต่างๆ	เช่น	การคดัเลอืกพ่อแม่พนัธุป์ลา	การเตรยีมพืน้ท่ีบ่อปลา	การปรบัปรงุ
และพัฒนาปลานิลในน�้าเปรี้ยว	 รวมถึงการแปรรูปปลานิลเพื่อท�าปลานิลส้ม											
เพื่อสร้างมูลค่าให้ปลานิลขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
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  1.	บทน�ำ

	 ปลานิลเป็นปลาน�้าจืดจ�าพวกกินพืช	 มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี	
สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน�้าจืดและน�้าเค็ม	เลี้ยงง่าย	โตเร็ว	ออกลูกดก	เจริญเติบโตได้
รวดเรว็ในเวลา	1	ปี	มนี�า้หนกัประมาณครึง่กโิลกรัม	และมคีวามยาวประมาณ	1	ฟตุ	
การเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีสภาพน�้าเปร้ียว	 เป็นปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของ
เกษตรกร	ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของน�้า	เพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะ
เลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ	เนื่องจากเกษตรกรบางรายต้องเลี้ยงปลา
ในกระชังในแม่น�้าล�าคลอง	 หากฝนตกหนักในฤดูฝนน�้าเปร้ียวจะไหลบ่าลงมาเกิด
ความเสียหายกับปลาที่เลี้ยงได้	
	 งานประมง	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ท�าการศึกษาและพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้มีความทนทานต่อสภาพน�้าเปรี้ยว	 (pH	4.3	 -5.4)	 เพื่อให้
ปลามีการปรับตัวจนสามารถน�าไปเลี้ยงได้ผลผลิตดี	 อัตรารอดดี	 และมีการเจริญ
เติบโตค่อนข้างดีใกล้เคียงกับปลาที่เลี้ยงในสภาพน�้าปกติ	และน�าผลส�าเร็จไปขยาย
ผลโดยการสนบัสนนุพนัธุป์ลานลิทีพ่ฒันาพนัธ์ุแก่เกษตรกรในจงัหวดันราธวิาส	และ
ได้ส่งเสริมปลานลิท่ีน�ามาปรบัสภาพให้มคีวามทนต่อน�า้เปรีย้ว	แล้วน�าไปเลีย้งในบ่อ
ดนิเปรีย้วทีป่รบัปรงุแล้วจะมอีตัรารอดสงูขึน้	อตัราการเจรญิเตบิโตท่ีดีกว่าปลาท่ัวไป
ท่ีไม่ได้ผ่านการปรบัสภาพ	ปลานลิมเีนือ้เหนยีว	เหมาะส�าหรับการน�ามาแปรรปูเป็น
ปลานิลส้มทีม่รีสชาติอร่อยและแปลกออกไปจากปลาชนดิอืน่	และได้จัดท�าคูม่อืการ
เลี้ยงปลานิลในน�้าเปรี้ยวและการท�าปลานิ	ลส้ม	 เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล	 ใช้เป็นต้นแบบในการน�ามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้	
และเพิ่มมูลค่าปลานิลให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
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		2.	ปลำนิล

	 ปลานิลเป็นปลาน�้าจืดชนิดหนึ่งมีถิ่นก�าเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกา	พบทั่วไป
ตามหนอง	บึง	และทะเลสาบ	มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี	สามารถอาศัย
อยู่ได้ทั้งน�้าจืดและน�้าเค็ม	 เลี้ยงง่าย	 โตเร็ว	 เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	ปลานิลมีรูปร่างลักษณะทั่วไป	คุณสมบัติและลักษณะนิสัยที่แตก
ต่างจากปลาชนิดอื่นๆ	ดังนี้

2.1	รูปร่ำงลักษณะทั่วไปของปลำนิล
	 ปลานิลเป็นปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง	 อยู่ในตระกูลชิคลิดี	 (Cichlidae)	มีลักษณะ
คล้ายกับปลาหมอเทศแต่ลกัษณะพิเศษของ
ปลานิลมีริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน
ที่บริเวณแก้มมีเกล็ด	 4	 แถว	 ตามล�าตวั
มลีายพาดขวางจ�านวน	9-10	แถบ	ครบีหลงั
มีเพียง	 1	 ครีบ ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง
และก้านครีบอ่อน	 เป็นจ�านวนมาก ครีบก้น
ประกอบด้วยก้านครีบแข็งและอ่อน	 เช่น	 กันมีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว	 33	 เกล็ด
ล�าตัวมีสีเขียวปนน�้าตาล	ตรงกลางเกล็ดมีสีเข้ม	ที่กระดูกแก้มมีจุดสีเข้มอยู่จุดหนึ่ง	
บรเิวณส่วนอ่อนของครบีหลงั	ครบีก้น	และครบีหางนัน้จะมจีดุสขีาว	และสดี�าตดัขวาง
คล้ายลายข้าวตอกอยูโ่ดยทัว่ไป
	 ในประเทศไทยพบปลานิลสีเหลือง-ขาว	 ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์จากปลานิล							
สีปกติ	 หรือเป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปลานิลกับปลาหมอเทศ	 ซึ่งนอกจาก
สีภายนอกท่ีแตกต่างจากปลานิลธรรมดาแล้วภายในตัวปลาท่ีผนังช่องท้อง
ยงัเป็นสีขาวเงนิคล้ายผนังช่องท้องของปลากนิเน้ือ	และสขีองเนือ้ปลาเป็นสขีาวชมพู
คล้ายปลากะพงแดง	 ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานในต่างประเทศ	 มีชื่อเรียก
เป็นที่รู้จักกันว่า	"ปลำนิลแดง"
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2.2	คุณสมบัติและลักษณะนิสัย
	 ปลานิลมนิีสยัชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงู	 (ยกเว้นเวลาสบืพนัธุ)์	 มคีวามอดทนและ
ปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี	 จากการศึกษาพบว่าปลานลิทนต่อความเคม็ได้ถงึ	
20	ส่วนในพัน	ทนต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	ได้ดีในช่วง	6.5-8.3	และสามารถทน
ต่ออณุหภมูไิด้ถงึ	40	องศาเซลเซยีส	แต่ในอณุหภมูทิีต่�า่กว่า	10	องศาเซลเซียส	พบว่า	
ปลานลิปรบัตวัและเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก	ทัง้น้ีเป็นเพราะถ่ินก�าเนิดเดมิของปลาชนดิ
นีอ้ยูใ่นเขตร้อน
	 ลกัษณะเพศ	ตามปกติแล้วรูปร่างลกัษณะภายนอกของปลานลิตวัผูแ้ละตวัเมยี	
จะคล้ายคลึงกันมาก	 แต่จะสังเกตได้โดยการดูอวัยวะเพศท่ีบริเวณใกล้ช่องทวาร
ตัวผู้จะมีอวัยวะเพศลักษณะเรียวยาวยื่นออกมา	 ส่วนตัวเมียจะมีลักษณะเป็นรูป
ค่อนข้างใหญ่และกลม	ปลาที่จะดูลักษณะเพศได้ชัดเจนนั้น	 ต้องมีขนาดยาวตั้งแต่
10	 เซนติเมตรขึน้ไป	 ในกรณีทีป่ลามขีนาดโตเต็มท่ีแล้วนัน้	 อาจจะสงัเกตได้ด้วยการ
ดูสีที่ล�าตัวเพราะปลาตัวผู้จะมีสีเข้มตรงบริเวณใต้คางและตามล�าตัว	 ต่างกับปลา
ตัวเมียและยิ่งใกล้จะถึงฤดูผสมพันธุ์สีก็จะยิ่งมีความเข้มยิ่งขึ้น
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		3.	กำรปรับปรุงพันธุ์ปลำนิลในสภำพน�้ำเปรี้ยว

	 สภาพน�า้เปรีย้วเป็นปัญหาส�าคญัในการ
เพาะเล้ียงสัตว์น�า้ในพ้ืนทีภ่าคใต้	ซึง่การปรบัปรงุ
แก้ไขความเป็นกรดของน�า้เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การเพาะเลีย้งปลา	เพยีงอย่างเดยีวกย็งัไม่เพยีงพอ
เนือ่งจากเกษตรกรบางรายต้องเลีย้งปลาในกระชัง
ในแม่น�า้ล�าคลอง	หากฝนตกหนกัในฤดฝูนน�า้เปรีย้ว
จะไหลบ่าลงมาเกดิความเสยีหายกบัปลาทีเ่ลีย้งได้งานประมง		ศนูย์ศึกษาการพฒันา
พิกุลทองฯ	 ได้ท�าการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปลานิลให้มีความทนทานต่อ
สภาพน�้าเปรี้ยว	(pH	4.3	-5.4)	เพื่อให้ปลามีการปรับตัว	จนสามารถน�าไปเลี้ยงได้
ผลผลิตดี	 อัตรารอดดี	 และมีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีใกล้เคียงกับปลาที่เลี้ยงใน
สภาพน�้าปกติ

3.1	กำรเพำะพันธุ์ปลำนิลในสภำพน�้ำเปรี้ยว
	 1)	การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์	คัดเลือก
ปลานิลท่ีมีรูปร่างลักษณะดี	 มีการเจริญ
เตบิโตเรว็ในรุน่น�ามาเลีย้งในสภาพน�า้เปรีย้ว	
3	ชัว่อาย	ุโดยขนาดพ่อแม่ปลานลิทีม่คีวามยาว	
10	เซนตเิมตร	และมอีายุประมาณ	4	เดอืนขึน้ไป
เป็นปลาโตได้ขนาดพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้	 หาก
สภาพสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้ว	 ปลาตัวผู้ก็จะแยกตัวออกจากฝูงแล้วเริ่มสร้างรัง
โดยเลือกเอาบริเวณชานบ่อตื้นๆ	ซึ่งมีระดับน�้าลึกประมาณ	30-50	เซนติเมตร	
	 2)	 วิธีการสร้างรัง	 ปลาจะปักหัวลงในระดับตั้งฉากกับพื้นดินแล้วใช้ปากกับ
การเคลื่อนไหวของล�าตัว	 เขี่ยดินตะกอนออก	 โดยวิธีอมเอาดินตะกอนและเศษ
สิ่งของต่างๆ	ในบริเวณนั้นไปทิ้งนอกรังจะท�าอยู่เช่นนี้เรื่อยไป	จนกว่าจนได้รัง	ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นหลมุทีม่ขีนาดตามความต้องการ	หากมปีลาอืน่อยู่ในแถวนัน้ด้วยปลานลิ
ตัวผู้ก็จะพยายามขับไล่ให้ออกไปนอกบริเวณตัวมันเองจะคอยวนเวียนอยู่ในรัศมี	
2-3	 เมตร	 รอบๆ	 รัง	 และจะแผ่ครีบหลังอ้าปากกว้างอยู่ตลอดเวลาอาการเช่นน้ี
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เป็นการเชิญชวนให้ตัวเมียซ่ึงว่ายเข้ามาใกล้	 ให้เจ้ามายังรังท่ีได้สร้างไว้ปลาตัวเมีย
บางตัวกว่าจะพบรังที่ถูกใจได้จะผ่านรังที่ปลาตัวผู้เตรียมไว้ถึง	3	รัง
	 3)	การผสมพันธุ์ของปลา	เมื่อต่างได้คู่แล้วก็จับคู่เคียงกันไปและจะให้หางดีด
ผดัผันแว้งกดักนัเบาๆ	หลงัจากเคล้าเคยีงในลกัษณะเช่นนีค้รูห่นึง่แล้ว	ปลาก็จะผสม
พันธ์ุโดยตวัผู้จะใช้บรเิวณหน้าผากดุนทีใ่ต้ท้องของตัวเมยีจะวางไข่ออกมาครัง้ละ	10	
หรือ	20	ฟอง	ในขณะเดียวกัน	ปลาตัวผู้ก็จะว่ายคลอคู่เคียงกันไป	พร้อมกับปล่อย
น�า้เชือ้ผสมกับไข่น้ัน	ท�าอยูเ่ช่นนีจ้นกว่าการผสมพนัธุจ์ะแล้วเสรจ็	ไข่ท่ีได้รบัการผสม
กับน�้าเชื้อแล้วปลาตัวเมียจะเก็บไว้ฟัก	 โดยวิธีอมไข่เข้าไปในปากแล้วว่ายออกจาก
รังไปยังบริเวณก้นบ่อที่ลึกกว่า	 ส่วนตัวผู้ก็จะคอยหาโอกาสเวียนว่ายไปเคล้าเคลีย
กับตัวเมียอื่นๆ	ต่อไปอีก
	 4)	 การฟักตัวของไข่	 แม่ปลานิลจะอมไข่ไว้ในปากปลาเป็นเวลา	 4-5	 วัน													
ไข่ก็จะเร่ิมฟักออกเป็นตัว	 ลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ๆ	 จะอาศัยอาหารจาก											
ถุงอาหารจนกระทั่งถุงอาหารธรรมชาติของลูกปลายุบหายไป	 หลังจากฟักออก
เป็นตวัแล้วประมาณ	3-4	วนั	แม่ปลาก็จะคายลกูปลาให้ว่ายออกมาจากปากลกูปลา
ในระยะน้ีสามารถกินอาหารจ�าพวกพืชและไรน�้าเล็กๆ	 ซึ่งอยู่ในน�้าโดยจะว่าย
วนเวียนอยู ่ที่บริเวณหัวของแม่ปลาและจะเข้าไปหลบซ่อนอยู ่ในช่องปาก
เมื่อต้องการหลบหลีกอันตราย	 โดยลูกปลาจะเข้าทางปากหรือทางช่องเหงือก
หลังจากลูกปลามีอายุได้	 1	 สัปดาห์	 จึงจะเลิกหลบเข้าไปซ่อนในช่องปากของแม่
แต่แม่ปลาก็ยังต้องคอยระวังศัตรูให้โดยการว่ายวนเวียนอยู่ใกล้บริเวณที่ลูกปลา
หาอาหารกินอยู่ลูกปลานิลจะรู้จักวิธีหาอาหารกินได้เองเมื่ออายุได้	 3	 สัปดาห์
และมักจะว่ายขึ้นกินอาหารรวมกันเป็นฝูงๆ
	 5)	การแพร่ขยายพันธุข์องปลานิล	ปรมิาณไข่ท่ีแม่ปลาวางแต่ละครัง้จะมมีากน้อย
ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่ปลาและฤดูกาล	 โดยประมาณแล้วปลานิลตัวเมียจะวางไข่
ได้ครัง้ละ	50-600	ฟอง	แม่ปลาทีเ่ริม่วางไข่ครัง้แรกจะให้ลกูปลาจ�านวนน้อย	ปรมิาณ
ไข่ของแม่ปลาจะเพิม่มากตามขนาดของแม่ปลาทีเ่จริญวยัขึน้	แม่ปลาตวัหนึง่สามารถ
ว่างไข่ได้ทกุระยะ	2-3	เดือนต่อครัง้	ถ้าหากบ่อเลีย้งปลามสีภาพดแีละมีการให้อาหาร
พอเพียง	 ในเวลา	 1	 ปี	 แม่ปลาตัวหนึ่งจะสามารถแพร่พันธุ์ได้ประมาณ	 3-4	 ครั้ง
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3.2	กำรเพำะพันธุ์ปลำนิลในบ่อซีเมนต์
	 ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด	50	ตารางเมตร	มีวิธีการเพาะพันธุ์โดยมีการปล่อยพ่อแม่
พันธุ์	บ่อละ	30:90	ตัวต่อบ่อ	ขนาดพ่อแม่พันธุ์	300	 -	400	กรัม	และวางท่อลม	
PVC	12	นิ้ว	เพิ่มออกซิเจนทุกบ่อ	ความลึกของน�้าในบ่อ	70	เซนติเมตร	น�้าในบ่อ
เพาะพันธุ์เป็นน�้าเปรี้ยวมีค่า	pH	5-6	การให้อาหาร	 เวลา	9.00	น.	 ให้ร�าละเอียด	
100	กรัมต่อบ่อ	 เวลา	 15.00	น.	 ให้อาหารส�าเร็จรูปปลาดุกใหญ่โปรตีนไม่ต�่ากว่า
25%	ปรมิาณ	500	กรมัต่อบ่อทกุวนั		เมือ่ปล่อยพ่อแม่พนัธุเ์ป็นระยะเวลา	14	-	15	วนั
จะรวบรวมลูกปลาและถ่ายน�้าทั้งหมดออกจากบ่อรวมท้ังท�าความสะอาดบ่อ
หลังจากนั้นจะเปิดน�้าเข้าบ่อเพื่อท�าการเพาะปลานิลในคร้ังต่อไป	 ลูกปลานิล
ที่ได้จากการเพาะพันธุ์	มีขนาด	0.5	-	1.0	เซนติเมตร	จ�านวนลูกปลาต่อบ่อต่อครั้ง	
10,000	-	12,000	ตัว	ท�าการคัดขนาดลูกปลานิลด้วยตะแกรงพลาสติก	แล้วน�าไป
อนุบาลในกระชังขนาด	 12	 ตารางเมตร	 ที่แขวนในบ่อน�้าเปรี้ยวขนาด	 4	 ไร่
โดยปล่อยลกูปลา	จ�านวน	5,000	-	6,000	ตัวต่อกระชงั	อาหารลกูปลาท่ีให้	5	วนัแรก	
จะเป็นร�าผสมปลาป่น	 สาดทั่วกระชังหลังจากนั้นให้อาหารเม็ดส�าเร็จรูปสัตว์น�้า
วัยอ่อนโปรตีนไม่ต�่ากว่า	40%	วันละ	3	ครั้ง	ใช้เวลาอนุบาล	14-15	วัน	ได้ขนาด	
2-3	เซนติเมตร	หากต้องการลูกปลาขนาด	5-7	เซนตเิมตร	กน็�าลกูปลาไปแยกอนบุาล
ต่อในกระชังเป็นระยะเวลา	30	วัน	อัตราปล่อย	จ�านวน	3,000	ตัวต่อกระชัง

3.3	กำรเตรียมบ่อและวิธีเลี้ยง
 ถึงแม้ว่าปลานิลจะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย
แต่ในการเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้รับผลดีเป็นที่น่า
พอใจจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิธีการ
เพาะเลี้ยงเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1) บ่อ	บ่อที่จะใช้เลี้ยงลูกปลานิล	ควรเป็น
บ่อดนิรูปสีเ่หลีย่มผนืผ้าขนาดตัง้แต่	400	ตาราง
เมตรขึ้นไป	ระดับของน�้าในบ่อควรลึกประมาณ	1	เมตร	ตลอดปี	ทั้งนี้เพื่อจะได้
ใช้เลี้ยงปลาซึ่งมีขนาดโต	และใช้ส�าหรับเพาะลูกปลาพร้อมกันไปด้วยเพราะถ้าเป็น
บ่อซึง่มขีนาดเลก็แล้วลกูปลาทีเ่กดิขึน้ใหม่จะทวจี�านวนแน่นบ่ออย่างรวดเรว็	ท�าให้
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ลกูปลาเหล่านีม้ขีนาดไม่โต	 โดยทีป่ลานิลเป็นปลาทีว่างไข่โดยการขดุหลมุตามก้นบ่อ	
ดังน้ันจงึควรมชีานบ่อหรอืท�าให้ตามขอบบ่อมส่ีวนเชงิลาดเทมากๆ	ซึง่จะเป็นแหล่ง
ตื้นๆ	ส�าหรับให้แม่ปลาได้วางไข่
	 ถ้าบ่อนัน้อยูใ่กล้กบัแม่น�า้	เช่น	คู	คลองแม่น�า้กไ็ม่จ�าเป็นท่ีจะต้องวิดน�า้เข้าออก
เพียงแต่ท�าท่อระบายน�า้แล้วกรุด้วยตะแกรงตาถีเ่พือ่ป้องกนัไม่ให้ปลาท่ีเล้ียงไว้หลบ
หนอีอกไปกใ็ช้ได้และยงัเป็นการป้องกนัไม่ให้ศตัรขูองปลาทีเ่ลีย้งไว้หลบหนอีอกมา
อีกด้วยแต่ถ้าบ่อนั้นไม่สามารถจะท�าท่อระบายน�้าได้ก็จ�าเป็นต้องสูบน�้าเข้าบ่อ
เมื่อเวลาน�้าลดลงและต้องหมั่นเปลี่ยนน�้าในเวลาที่เกิดน�้าเสีย

	 2)	การเตรียมบ่อ
   2.1)	บ่อใหม่	หากเป็นบ่อที่ขุดใหม่ดินมักมีคุณภาพเป็นกรดควรใช้ปูนขาว
โรยให้ทั่วบ่อในอัตรา	1	กิโลกรัมต่อเนื้อที่	10	ตารางเมตร
   2.2)	บ่อเก่าจ�าเป็นต้องปรับปรุงบ่อ	
โดยก�าจัดวัชพืชออกให้หมด	เช่น	ผักตบชวา	
ดอกบัวและหญ้าต่างๆ	 เพราะวัชพืชเหล่านี้
จะปกคลุมผิวน�้าเป็นอุปสรรค์ต่อการหมุนเวียน
ของอากาศซ�้ายังจะเป็นที่หลบซ่อนอยู่อาศัย
ของศัตรูท่ีเป็นอันตรายต่อปลาและเป็นการ
จ�ากัดเนื้อที่ซึ่งปลาต้องใช้อยู่อาศัยอีกด้วย
	 ก่อนปล่อยปลาลงเลี้ยงต้องก�าจัดศัตรูของปลานิลให้หมดเสียก่อน	 ได้แก่								
ปลากินเนื้อ	เช่น	ปลาช่อน	ปลาชะโด	ปลาบู่	และปลาดุก	ถ้ามีสัตว์จ�าพวกเต่า	เขียด	งู 
กค็วรก�าจดัให้พ้นบรเิวณบ่อนัน้	ด้วยวธิกี�าจัดอย่างง่ายๆ	คอื	โดยการระบายน�า้ออก
ให้แห้งบ่อแล้วจบัสตัว์ชนดิต่างๆ	ขึน้ให้หมด	แต่ถ้าบ่อนัน้ไม่อยูใ่กล้ทางน�า้ไม่สะดวก
แก่การระบายน�้าออก	ก็ควรใช้โล่ติ๊นสดในอัตราส่วน	1	กิโลกรัมต่อปริมาณน�้า	100	
ลูกบาศก์เมตร	วิธีใช้คือทุบหรือบดโล่ติ๊นให้ละเอียด	น�าลงแช่น�้าสัก	1	หรือ	2	ปี๊บ	
ขย�าโล่ติ๊นเพื่อให้น�้าสีขาวออกมาหลายๆ	ครั้งจนหมด	แล้วน�าไปสาดให้ทั่วบ่อ	ศัตรู
ดงักล่าวกจ็ะตายลอยขึน้มาและเกบ็ออกทิง้อย่าปล่อยให้เน่าอยูใ่นบ่อเพราะจะท�าให้
น�้าเสียได้	 ก่อนที่จะปล่อยปลาลงเลี้ยงควรท้ิงบ่อนั้นไว้ประมาณ	7-10	 วัน	 เพื่อรอ
ฤทธิ์ของโล่ติ๊นสลายตัวไปหมดเสียก่อน
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	 2.3)	 การใส่ปุ๋ย	 โดยท่ัวๆ	 ไปแล้วปลาจะกินอาหารซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาต	ิ			
และจากที่ให้สมทบเป็นจ�านวนเกือบ
เท่าๆ	กนั	ดงันัน้ในบ่อเลีย้งปลา	ควรดูแล
ให้มีอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นอยู ่เสมอ			
จึงจ�าเป็นอยู่เองท่ีจะต้องมีการใส่ปุ๋ยลง
ไปเพ่ือให้เกิดอาหารธรรมชาติปุ๋ยที่ใช	้	
ได้แก่	มลูววั	มลูควาย	มลูหม	ูมลูเป็ดและ
มูลไก่	 นอกจากปุ๋ยมูลสัตว์ดังกล่าวแล้ว	
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดต่างๆ	ก็ใช้ได้
	 อัตราการใส่ปุ๋ยในระยะแรกนั้นควรใสป่ระมาณ	 250-300	 กิโลกรัมต่อไร	่
ในระยะหลังๆ	ควรใส่ในอัตราครั้งละครึ่งหนึ่งของระยะแรก	วิธีการใส่ปุ๋ย	ถ้าเป็น
ปุ๋ยคอกควรตากให้แห้งเสียก่อน	 เพราะถ้าเป็นปุ๋ยท่ียังสดอยู่	 จะท�าให้น�้าในบ่อมี
แก๊สพวกแอมโมเนียละลายอยู่ในน�้ามาก	ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อปลา	การใส่ปุ๋ยคอก
ควรใช้วิธีหว่านลงไปในบ่อให้ละลายไปทั่วๆ		อย่าโยนให้ตกอยู่ในที่เดียวส่วนปุ๋ยพืช
สดนั้น	ควรเทสุมเป็นกองไว้ตามมุมบ่อ	1	หรือ	2	แห่ง	โดยมีไม้ไผ่ปักล้อมไว้เป็นคอก	
รอบกองปุ๋ยพืชสดนั้น	เพื่อป้องกันมิให้ส่วนที่ยังไม่สลายตัวลอยกระจัดกระจาย
	 บ่อที่มีอาหารธรรมชาติมากหรือน้อย	จะสังเกตได้โดยการดูสีของน�้าถ้าน�้าใน
บ่อมีสีเขียวแสดงว่ามีอาหารจ�าพวกพืชเล็กๆ	ปนอยู่มากแต่ถ้าน�้าในบ่อมีสีค่อนข้าง
คล�้า	 มักจะมีอาหารจ�าพวกไรน�้าและพวกพืชเล็กๆ	 จ�านวนมาก	 นับว่าเป็นอาหาร
ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลาเป็นอย่างดี
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3.4	กำรปล่อยปลำลงเลี้ยง
 1)	 จ�านวนปลาที่ปล่อย	 เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้เร็วดังนั้น
จ�านวนปลาที่จะปล่อยลงเลี้ยงในบ่อครั้งแรกจึง
ไม่จ�าเป็นต้องปล่อยให้มากนัก	ส�าหรับบ่อขนาด
เนื้อที่	1	งาน	(400	ตารางเมตร)	ควรใช้พ่อแม่ปลานิล
เพียง	50	คู่	หรือถ้าเป็นลูกปลาซึ่งมีขนาดเล็กก็ควร
ปล่อยเพียง	400	ตัว	หรือ	1	ตัวต่อ	1	ตารางเมตร
	 2)	 เวลาปล่อยปลา	 เวลาที่เหมาะสมท่ีสุดส�าหรับปล่อยปลาควรเป็นเวลาเช้า
หรือเวลาเย็น	 เพราะระยะเวลาดังกล่าวนี้อุณหภูมิของน�้าไม่ร้อนเกินไป	ก่อนที่จะ
ปล่อยปลา	 ควรเอาน�้าในบ่อใส่ปูนลงไปในภาชนะที่บรรจุปลาแล้วปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ	 2-3	 นาที	 เพื่อให้ปลาคุ้นกับน�้าใหม่เสียก่อน	 จากนั้นจึงค่อยๆ	 จุ่มปาก
ภาชนะทีบ่รรจปุลานลิลงบนผิวน�า้พร้อมตะแคงภาชนะปล่อยให้ปลาแหวกว่ายออกไป
อย่างช้าๆ

3.5	กำรให้อำหำร
	 ปลานลิเป็นปลาทีก่นิอาหารได้ทกุชนดิ	 ดังนั้น
ปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่ให้ผลผลิตสูง	 โดยเฉพาะ
พวกอาหารธรรมชาตทิีม่อียู่ในบ่อ เช่น	ไรน�า้	ตะไคร่น�า้
ตวัอ่อนของแมลง	และสตัว์เลก็ๆ	ทีอ่ยูใ่นบ่อตลอดจน
สาหร่ายและแหน ถ้าต้องการให้ปลาโตเร็วควร						
ให้อาหารสมทบ	เช่น	ร�า	ปลายข้าว	กากถั่วเหลือง	
กากถั่วลิสง	กากมะพร้าว	แหนเป็ด	และปลาป่น	 เป็นต้น	การให้อาหารแต่ละครั้ง			
ไม่ควรให้ปริมาณมากจนเกินไป	 ควรกะให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
ปลาเท่านั้น	ส่วนมากควรเป็นน�้าหนักราว	5%	ของน�้าหนักปลาที่เลี้ยง	ถ้าให้อาหาร
มากเกินไป	 ปลาจะกินไม่หมดเสียค่าอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์และยังท�าให้น�้า
เน่าเสียเป็นอันตรายแก่ปลาได้
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3.6	กำรเจริญเติบโตและผลผลิต
	 ปลานิลเป็นปลาท่ีมกีารเจรญิเติบโตเรว็
เลี้ยงในเวลา	1	ปี	จะมีน�้าหนักถึง	500	กรัม	
และเป็นปลาท่ีแพร่ขยายพันธุไ์ด้อย่างรวดเร็ว
พ่อแม่ปลาซึง่มขีนาดโตเตม็ทีเ่มือ่ปล่อยลงเลีย้ง
ในบ่อ	จะเริ่มว่างไข่ภายใน	2-3	สัปดาห์	ลูกปลา
ทีเ่กดิจากพ่อแม่ชดุนีจ้ะเริม่วางไข่ได้ต่อไปอีก
เมื่อมีอายุประมาณ	3-4	เดือน
	 ด้วยเหตุท่ีปลานิลแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นจึงไม่ควรท่ีจะปล่อยให้
จ�านวนของปลาในบ่อมปีรมิาณมากจนเกนิไป	หากพบว่ามลีกูปลาเกิดข้ึนเป็นจ�านวน
มาก	ควรจะจับลูกปลาแบ่งออกไปเลี้ยงยังบ่ออื่นบ้างเพราะถ้าปล่อยให้อยู่กันอย่าง
หนาแน่น	ปลากจ็ะไม่เจรญิเตบิโตและจะท�าให้อตัราการแพร่พนัธุล์ดน้อยลงอีกด้วย

3.7	กำรจับจ�ำหน่ำยและกำรตลำด
	 ระยะเวลาการจับจ�าหน่าย	 ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับขนาดของปลานิลและความต้องการ
ของตลาด	 โดยทั่วไปเป็นปลานิลที่ปล่อยลงเลี้ยง
ในบ่อรุน่เดียวกัน	ใช้เวลา	1	ปี	จงึจะจับจ�าหน่าย
เพราะปลานิลที่มีน�้าหนักประมาณ	 2-3	 ตัวต่อ
กิโลกรัม	 ซึ่งเป็นปลาที่ตลาดต้องการส่วน	
ปลานิลที่ปล่อยลงเลี้ยงหลายรุ่นในบ่อเดียวกัน	 ระยะเวลาการจับจ�าหน่ายก็ข้ึนอยู่กับ
ราคาปลาและความต้องการของผู้ซื้อ	การจับปลานิลท�าได้	2	วิธี	ดังนี้
	 1)	 จับปลาแบบไม่วิดบ่อแห้ง	 จะใช้อวนตาห่างจับปลา	 เพราะจะได้ปลาที่มี
ขนาดใหญ่ตามที่ต้องการ	 การตีอวนจับปลากระท�าโดยผู้จับ	 จ�าหน่ายและยืนเรียง
แถวหน้ากระดานโดยมีระยะห่างกันประมาณ	 4.5	 เมตร	 โดยอยู่ทางด้านหนึ่งของ
บ่อแล้วแล้วลากอวนไปยงัอกีด้านหนึง่ของบ่อตามความยาวแล้วยกอวนข้ึน	หลงัจาก
นั้นก็น�าสวิงตักปลาใส่เข่งเพื่อชั่งขาย	 ท�าเช่นน้ีเรื่อยไปจนได้ปริมาณตามท่ีต้องการ	
ส่วนปลาเลก็กค็งปล่อยเลีย้งในบ่อต่อไป	การลากอวนแต่ละครัง้จะมปีลาเบญจพรรณ
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เป็นผลพลอยได้เสมอ	เช่น	ปลาดุก	ปลาหลด	ปลาตะเพียน	ปลาช่อน	เป็นต้น	การ
คัดขนาดของปลากระท�าได้	 2	 วิธี	 ถ้าน�าปลาไปจ�าหน่ายท่ีองค์การสะพานปลา	
องค์การสะพานปลากจ็ะจัดการคัดขนาดให้	แต่ถ้าเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลาจ�าหน่ายปลา
ที่ปากบ่อ	ก็จ�าเป็นต้องท�าการ	คัดขนาดปลากันเอง
 2)	 จับปลาแบบวิดบ่อแห้ง	 ก่อนท�าการจับปลาจะต้องสูบน�้าออกจากบ่อให้
เหลอืน้อยแล้วจงึตอีวนจบัปลา	เช่นเดียวกบัวธิแีรก	จนกระทัง่ปลาเหลอืจ�านวนน้อย
จึงสูบน�้าออกจากบ่ออีกครั้งหน่ึงและขณะเดียวกันก็ตีน�้าไล่ปลาให้ไปรวมกันอยู่						
ในร่องบ่อ	ร่องบ่อนี้จะเป็นส่วนที่ลึกอยู่ด้านหนึ่งของบ่อ	เมื่อน�้าในบ่อแห้ง	ปลาก็จะ
มารวมกันอยู่ที่ร่องบ่อ	และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็จับปลาขึ้นจ�าหน่ายต่อไป	การจับ
ปลาลักษณะน้ีส่วนใหญ่จะท�าทกุปีในฤดูแล้งเพือ่ตากบ่อให้แห้งและเริม่ต้นเลีย้งปลา
ในฤดูการผลิตต่อไป
	 ตลาดของปลานลิส่วนใหญ่ยงัใช้บรโิภคภายในประเทศ	อย่างไรกต็ามมโีรงงาน
ห้องเยน็เริม่รบัซ้ือปลานลิ	ปลานลิแดง	เพือ่แปรรปูส่งออก	จ�าหน่ายต่างประเทศเช่น	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	อิตาลี	 ฝรั่งเศส	ออสเตรเลีย	 เป็นต้น	 โดยตรงงานจะรับซื้อ
ปลาขนาด	400	กรมั	ขึน้ไป	เพือ่แช่แขง็ส่งออกทัง้ตวั	และรบัซือ้ปลาขนาด	100-400	
กรัม	เพื่อแล่เฉพาะเนื้อแช่แข็งหรือน�าไปแปรรูปเพื่อส่งออกต่อไป
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3.8	ลักษณะและกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตปลำนิล
	 เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล	 จะมีการจ�าหน่ายผลผลิตในหลายลักษณะ	 ได้แก่						
ขายปลีกแก่พ่อค้าต่างๆ	ทีเ่ข้ามารบัซ้ือจากฟาร์มซึง่มทีัง้พ่อค้าขายปลกีในตลาดหรอื
พ่อค้ารวบรวมในพื้นที่และจากต่างท้องถิ่นหรือส่งให้องค์การสะพานปลาขาย							
ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะขายแก่พ่อค้าผูร้วบรวม	66-71%	และน�าไปขายแก่พ่อค้า
ขายส่งที่องค์การสะพานปลา	21%	และขายในรูปลักษณะอื่นๆ	3-6	%

3.9	รำคำและควำมเคลื่อนไหว
	 ราคาและผลผลิตปลานิลแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกัน	ตลาดในชนบทมีความ
ต้องการปลาขนาดเล็กเพื่อการบริโภค	 ซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดในเมืองมีความ
ต้องการปลาขนาดใหญ่	ราคาของปลาจึงแตกต่างกัน
	 ความเคลื่อนไหวของราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาขายส่งเป็นไปใน
ลักษณะทิศทางเดียวกันและขึ้นอยู่กับฤดูกาลในการขายปลาโดยปกติราคาขาย						
จะสงูในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดือนกนัยายน		ส�าหรับราคาจ�าหน่ายท่ีฟาร์มอยูท่ี่ขนาด
ของปลาอยู่ระหว่าง	12-15	บาทต่อกิโลกรัม	ส�าหรับราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยราคา
อยู่ที่	20-25	บาทต่อกิโลกรัม	ผลต่างระหว่างราคาฟาร์มและราคาขายปลีกเท่ากับ	
8-10	บาทต่อกิโลกรัม
	 ด้านราคาส่งออกนัน้ขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลกเป็นส�าคญัเมือ่
ประเทศคู่แข่ง	เช่น	ไต้หวัน	อินโดนีเซีย	สามารถผลิตได้มากก็จะท�าให้ประเทศไทย
ส่งขายได้น้อยเพราะเนื่องจากผลผลิตปลานิลแช่แข็ง	 ทั้งในรูปปลาทั้งตัว	 และ									
ปลาทั้งตัวควักไส้	มีราคาสู้กับประเทศคู่แข่งไม่ได้
	 อย่างไรก็ตาม	 ราคาปลานิลแล่เฉพาะเน้ือมีราคาอยู่ระหว่าง	 75-80	 บาท								
ต่อกิโลกรัม	และส�าหรับปลานิลแช่แข็งทั้งตัวอยู่ระหว่าง	30-35	บาทต่อกิโลกรัม
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3.10	ปัญหำกำรตลำดปลำนิลของเกษตรกร
	 ตลาดปลานลิพ่อค้าคนกลางเป็นผูก้�าหนดราคาและปรมิาณการซือ้โดยท่ีพ่อค้า
คนกลางจะเข้าไปรบัซือ้ถงึฟาร์ม	เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถน�าผลผลติออก
มาขายที่ตลาด	เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการจับและล�าเลียง	อีกทั้งยังไม่มีความรู้ใน
ด้านการตลาดปัญหาที่ส�าคัญซึ่งเป็นตัวก�าหนดราคาที่เกษตรกรพบอยู่เสมอ	คือ
	 1)	 ขนาดพันธุ์ปลา	ปลานิลเป็นปลาที่แพร่พันธุ์ได้สามารถออกลูกตลอดทั้งปี
เป็นปลานิลเพศเมยีส่วนใหญ่และลกูปลาจงึมขีนาดเลก็และไม่ได้น�า้หนกัตามทีผู่ซ้ือ้
ต้องการ
	 2)	กลิน่โคลนของเนือ้ปลา	เนือ่งจากปลานลิทีเ่ลีย้งยงัใช้เศษอาหารวสัดท่ีุเหลอื
จากการบริโภค	หรือเลี้ยงปลาผสมผสาน	ท�าให้ปลาแล่เนื้อมีกลิ่นโคลน
	 3) ปลาที่เกษตรกรจับ	ส่วนมากวิดบ่อและปลาตายจ�านวนมาก	การจับส่งล�า
เลียงไม่ถูกวิธีเมื่อน�าไปบรรจุจะมีแบคทีเรียสูงท�าให้เนื้อปลามีสีเขียว
 4)	 เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน	 ท�าให้เมื่อปลามีขนาดโตพอจ�าหน่ายได	้
เกษตรกรจะรีบขายทันทีท�าให้ราคาต�่า

3.11	ประโยชน์
	 1)	 ช่วยเพิ่มการท�างานของระบบ
ประสาทและสมอง	 ปลานิลมีโอเมก้า	 3								
ในปริมาณที่ไม่น้อยไปกว่าปลาทะเลน�้าลึก	
โดยเฉพาะปลานิลที่เลี้ยงในฟาร์ม	 ซ่ึง								
โอเมก้า	3	นี	้จะช่วยเพิม่การจดจ�า	ของสมอง
และท�าให้ระบบประสาทท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสามารถป้องกันอาการ												
อัลไซเมอรไ์ด้ดีอีกด้วย
	 2)	 มีโซเดียมต�่า	 ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของปลานิลคือ	 มีปริมาณของโซเดียมต�่า	
สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องกลัวอาการบวมเค็ม	 โดยปกติปลาน�้าจืดจะมี
ปริมาณแคลเซียมใกล้เคียงกับปลาทะเล	 แต่มีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า	 จึงไม่ท�าให้
ไตท�างานหนัก
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	 3)	 ไม่มีไขมัน	 ปลานิลเป็นปลาที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตทะเลน�้าลึกหรือเขตท่ีมี
อากาศหนาว	 ดังนั้นจึงไม่มีการสะสมไขมันแต่อย่างใด	 การรับประทานปลานิลใน
ช่วงลดน�้าหนักจึงนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง	 โดยเมนูที่เหมาะกับผู้ลดน�้าหนักคือ
ปลานิลนึ่งกับน�้าพริก	โดยเมนูนี้จะให้พลังงานเพียง	40	กิโลแคลอรีเท่านั้น
	 4)	 เป็นแหล่งโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ	 สารอาหารส�าคัญท่ีร่างกายขาดไม่
ได้	เพราะโปรตีนถือเป็นสารอาหารที่อยู่ในกระบวนการท�างานภายในร่างกายแทบ
ทุกกระบวนการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวนการสร้างกล้ามเนือ้	ซึง่นอกจากโปรตีน
จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้แล้วยงัช่วยซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอในร่างกายได้ดอีกีด้วย
	 5)	ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์	อีกหนึ่งคุณประโยชน์ของโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลา	คือ
คอลาเจนธรรมชาติชั้นดีจากธรรมชาติ	 โดยคอลาเจนที่ว่านี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น
ให้ผิวพรรณ	 ท�าผิวใสดูอ่อนกว่าวัย	 นอกจากนั้นยังส่งผลให้อวัยวะต่างๆ	 ภายใน
ร่างกายท�างานอย่างเป็นปกติอีกด้วย
	 6)	ปกป้องลูกน้อยในครรภ์	ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์พบว่า	
หญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานปลาน�้าจืด	ไม่ว่าจะเป็นปลาดุก	ปลาตะเพียนหรือ	‘ปลา
นลิ’	มอีตัราการแท้งเนือ่งจากคลอดก่อนก�าหนดน้อยกว่าผูท้ีไ่ม่รบัประทานปลาเลย	
นอกจากน้ันเดก็ทีค่ลอดออกมา	มแีนวโน้มเป็นโรคสมาธิสัน้น้อยกว่าเดก็ทีม่ารดาไม่
รับประทานปลาในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย
	 7)	ป้องกันโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ
โดยปลาน�า้จืดอย่างปลานลิเป็นปลาทีไ่ม่มี
คอลเรสเตอรอลหรอืไขมัน	หากแต่มีสารส�าคญั
หลายชนดิทีช่่วยลดปรมิาณไขมนัตามผนงัเลอืด
และหลอดเลือดได้ด	ีโดยหากรบัประทานอาหาร
ให้ครบ	5	หมูแ่ละรบัประทานปลาเป็นประจ�า 
จะช่วยลดอตัราการสะสมของไขมนัในร่างกาย	
ป้องกนัโรคหลอดเลอืดหัวใจตีบหรอืไขมนัอดุตัน
ในเส้นเลือดได้
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4.	กำรแปรรูปปลำนิลเพื่อกำรท�ำปลำส้ม                                      
	 ด้วยสภาพปัญหาดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ท�าการ
เกษตรของเกษตกร	 ส่งผลให้น�้าในพื้นที่นั้นเป็นกรด	
ปลาหลายชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้	 จากการ
ศึกษา	พบว่า	ปลานิลที่น�ามาปรับสภาพให้มีความทน
ต่อน�า้เปร้ียว	แล้วน�าไปเลีย้งในบ่อดินเปรีย้วทีป่รบัปรงุ
แล้วจะมีอัตรารอดสูงขึน้	อตัราการเจรญิเติบโตทีดี่กว่า
ปลาทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ	 ปลานิลที่ม	ี						
เน้ือเหนียว	 เหมาะส�าหรับการน�ามาแปรรูปเป็นปลา	
นลิส้มทีมี่รสชาติอร่อยและแปลกออกไปจากปลาแหล่งอืน่
 
4.1	ประเภทปลำส้ม
	 1) ปลาส้มตัว	หมายถึง	ปลาส้มที่ได้จากการน�า
ปลาทั้งตัวมาขอดเกล็ด	 และควักไส้	 โดยไม่มีการตัด
หรือสับเป็นชิ้น
	 2)	ปลาส้มแผ่น	หมายถึง	ปลาส้มที่แล่เนื้อปลา
ออกจากจากกระดูกให้เป็นแผ่นๆ	และอาจเฉือนแผ่น
ปลาเป็นร่องตามยาว
	 3)	ปลาส้มสบั/ปลาส้มชิน้	หมายถงึ	ปลาส้มทีแ่ล่
เนื้อปลาออกจากจากกระดูกให้เป็นแผ่นๆ	 ก่อนหั่น
หรือสับเป็นชิ้นขนาดใหญ่	
	 4)	ปลาส้มฟัก/ปลาส้มบด	หมายถึง	ปลาส้มที่ใช้
เฉพาะเน้ือปลา	โดยน�าเนือ้ปลามาบดหรอืใช้การสบัให้
มีชิ้นขนาดเล็กหรือละเอียด
	 5)	ปลาส้มเส้น	หมายถงึ	ปลาส้มทีใ่ช้เน้ือปลาหลงั
จากแยกเนื้อออกจากกระดูก	 ก่อนหั่นเนื้อเป็นชิ้นที่มี
ลักษณะเรียวยาว
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4.2	วัตถุดิบท�ำปลำนิลส้ม
	 1)	ปลานิล	(1	กิโลกรัม)	ใช้ปลานิลขนาด	4-5	ตัว
ต่อกิโลกรัม	 อาจจะเป็นปลานิลด�าหรือปลานิลแดงก็ได้
จะได้รสชาติที่ไม่แตกต่างกันแต่ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยง						
4	 เดือนขึ้นไป	 เพื่อที่จะได้ความเหนียวของเนื้อปลา									
ไม่ยุ่ยง่าย	เนื้อมีสีขาว
 2)	เกลือ	(200	กรมั)	ใช้เกลอืทีม่คีวามเค็มกว่าเกลอื
ทั่วไป	 อาจใช้เป็นเกลือสมุทร	 เกลือที่ใช้ท�าหน้าท่ียับย้ัง
การเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีท�าให้เกิดการเน่า	 แต่ไม่มีผล
ต่อจุลินทรีย์ที่ทนเค็มได้ดี	 โดยเฉพาะจุลินทรีย์ประเภท
ผลิตกรด	นอกจากนั้น	ยังท�าหน้าที่รักษาเนื้อสัมผัส	และ
เพิ่มรสเค็มให้แก่เนื้อปลา
	 3)	ข้าวคั่ว	(200	กรัม)	ใช้ข้าวสาร	(ข้าวจ้าว)	น�ามา
คัว่ให้สุกจนหอมแล้วมาบดละเอยีดเมือ่จลุนิทรย์ีย่อยแป้ง 
และผลิตกรดออกมา	 แล ้วซึมผ ่านเข ้าสู ่ เนื้อปลา																	
จะท�าให้เนื้อปลามีรสเปรี้ยว	ยิ่งหมักไว้นานความเปรี้ยว
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย	 และจะหยุดเปรี้ยวจนกว่าจุลินทรีย์					
ย่อยแป้งจนหมด	 ดังนั้น	 ความเปรี้ยว	 และระยะเวลา						
ท่ีท�าให้เน้ือปลาเปรี้ยวจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวนึ่งที่ใส	่
และระยะการหมักทิ้งไว้
	 4)	 น�้าสะอาด	 (1	 ลิตร)	 ใช้น�้าสะอาดโดยทั่วไป							
มาเป็นส่วนผสมเพื่อละลายเกลือส�าหรับแช่ปลา
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4.3	ขั้นตอนกำรท�ำปลำนิลส้ม
	 1)	 เลือกปลานิลทีได้ตามขนาด
ต้องการน�ามาขอดเกร็ด	 ควักไส ้							
แล้วล้างท�าความสะอาด

 

	 2) ละลายเกลือกับน�้าสะอาด			
ในอตัราน�า้	1	กโิลกรมัต่อเกลอื	200	กรมั

 

	 3)	 น�าปลาที่ล ้างสะอาดแล้ว					
มาแช่ในน�้าเกลือ	 แช่ให้ท่วมตัวปลา					
ใช้เวลาไม่ต�่ากว่า	1	คืน
 

4)	 น�าปลาท่ีผ ่านการแช ่น�้าเกลือ									
มาล้างท�าความสะอาดอกีครัง้	แล้ววาง
ผึ่งลมให้แห้งสนิท

 

5)	น�าปลาท่ีแห้งสนทิคลกุเคล้ากบัข้าว
คั่วให้ทั่วตัวปลา

 

6)	 น�าปลาคลุกข้าวคั่วแล้วมาหมัก						
ไว้ประมาณ	 10	 -	 14	 วัน	 จึงจะรับ
ประทานได้
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4.4	กำรเก็บรักษำปลำส้ม
	 ปลาส้มที่หมักจนได้รสเปรี้ยวเหมาะแก่การ
รับประทานแล้ว	หากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง
หรือวางไว้ในตู้กับข้าวจะเก็บได้นาน	1-3	วัน	
ขึ้นอยู่กับความร้อนของอากาศ	หลังจากนั้น	
จะเปรี้ยวมาก	ไม่เหมาะรับประทาน	แต่หาก
เก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ	8-10	องศาเซลเซียส	
จะเก็บได้นาน	3-4	สัปดาห์	หากเก็บในช่องแช่แข็งจะเก็บได้นานประมาณ	3	เดือน

4.5	ลักษณะปลำส้มที่มีคุณภำพ
	 1)	ใช้ชนิดปลาตามที่ระบุ
 2)	 สีเนื้อปลาต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อปลา	 เช่น	ปลาตะเพียนมีเนื้อ			
สีขาวอมชมพูหรือแดงอมชมพูปะปนกัน	 เนื้อปลาไม่มีสีคล�้าหรือมีสีอื่นนอกเหนือ
จากสีธรรมชาติของเนื้อปลา
 3)	มีกลิ่นเปรี้ยวจากการหมักเนื้อ	ไม่มีกลิ่นคาว	กลิ่นเหม็นบูด	กลิ่นเหม็นอับ
หรือกลิ่นหืน
	 4) มีรสเปรี้ยวตามธรรมชาติ	ต้องไม่เปรี้ยวมาก	จนรับประทานไม่ได้
	 5) ลักษณะเนื้อปลาส้มคงสภาพเป็นตัว	เป็นแผ่น	เนื้อปลาไม่เปื่อยยุ่ย
	 6) ไม่พบสิ่งแปลกปลอม	เช่น	เส้นผม	มูลสัตว์หรือแมลง	ดิน	กรวด	และทราย	
	 				เป็นต้น
 7)	ไม่ควรใช้วัตถุกันเสีย
	 8)	มีความเป็นกรด-ด่าง	อยู่ระหว่าง	4.0	-	6.0
 9)	จุลินทรีย์
	 			–	ไม่พบเชื้อ	Salmonella	(ตัวอย่าง	25	กรัม)
	 			–	ไม่พบเชื้อ	Clostridium	(ตัวอย่าง	0.1	กรัม)
		 			–	พบเชื้อ	Escherichia	coli	น้อยกว่า	10	MPN	(ตัวอย่าง	1	กรัม)
	 			–	ไม่พบเชื้อรา
				 			–	ไม่มีไข่พยาธิ
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4.6	ลักษณะปลำส้มที่ไม่ได้มำตรฐำน
	 1)	น�้าหมักปลาส้มมีสีคล�้า	และขุ่น	
น�้าหมักเกิดฟองมาก	และกลิ่นคาวหรือเหม็น
	 2)	เนื้อปลาเปื่อยยุ่ย	มีกลิ่นบูด

4.7	ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ
	 ปลานิลเป็นปลาทีน่�ามาแปรรปูเป็นปลานลิส้มได้แล้วมรีสชาตทิีอ่ร่อยและแตกต่าง
ออกไปจากปลาชนิดอื่น	 ที่ส�าคัญในท้องตลาดยังมีจ�านวนน้อยที่น�ามาวางจ�าหน่าย	
จึงยังเป็นข้อที่ได้เปรียบในการท�าปลานิลส้มมาท�าตลาด	 ซ่ึงการใช้ปลานิล	 100	
กิโลกรัม	 สามารถผลิตเป็นปลาส้มได้	 70	 กิโลกรัม	 ขายในราคากิโลกกรัมละ												
200	บาท	ได้ก�าไรสุทธิ์ 6,300	บาท	ดังตาราง

			รำยกำร														ต้นทุน	/	จ�ำนวนเงิน																รำยได้	

	ค่าปลา	100	กก.		 	 6,000		 	 	 ได้ผลผลิต	70	กก.	

	ค่าเกลือแกง		 	 		500		 	 	 ราคา	กก.ละ	200	บ.	

	ค่าข้าวสาร		 	 		200	

	ค่าถุงบรรจุภัณฑ์		 	 1,000	

	รวม			 	 7,700		 	 	 14,000	

	ก�าไรสุทธิ		 	 6,300
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นางสายใจ		มณีรัตน์
นายอภิวัชร์		เกื้อคลัง
นางสาวจิราภรณ์	เจริญยศ



ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

............................................... คู่มือการเล้ียงปลานิลในน�้าเปรี้ยวและการท�าปลานิลส้ม



ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

คู่มือการเลี้ยงปลานิลในน�้าเปรี้ยวและการท�าปลานิลส้ม ...............................................


