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คำนำ 

 หนังสือคู่มือ นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดเพื่อการ

ผลิตสัตว์น้ำแบบปลอดภัยและคุณภาพสูง เล่มนี้ได้จัดทำข้ึนเพื่อใช้

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งและ

ส่งเสริมชุมชนสู่ผู้ประกอบการการผลิตสัตว์น้ำเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการสัตว์น้ำในภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการโดยนักวิจัยจาก

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่

โจ้  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้แก่เกษตรกรถึงแนวทางเพิ่มศักยภาพ

การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจชนิดที่ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ด้วย

นวัตกรรมการเลี้ยงแบบใหม่ที่ลดการใช้น้ำในการผลิต (Smart 

aquaculture)  ซึ่ งได้แก่  การเลี้ ยงในระบบปิดน้ำหมุน เวียน

(Recirculating Aquaculture System, RAS) และระบบไบโอ

ฟลอค (Biofloc) โดยนวัตกรรมการเลี้ยงทั้งสองแบบนี้ จะช่วยให้ผู้

เลี้ยงปลาสามารถควบคุมรวมถึงคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตได้ดีกว่าการเลี้ยงแบบเดิมในบ่อดิน ในคู่มือเล่มนี้ยังได้บรรจุ

เนื้อหาเกี่ยวกับการทำอาหารเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแนวทางการผลิต



ข 

 

สัตว์น้ำอินทรีย์  รวมถึงการแปรรูปและ วิธีการสร้างช่องทาง

การตลาดโดยกลุ่มเกษตรกรเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนฐานราก และสามารถขยายผลต่อไปยังชุมชนอื่น ๆ 

อย่างเป็นรูปธรรมได้ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ที่

ได้จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาวิจัยตลอดจนการนำไปถ่ายทอด

เทคโนโลยีแก่เกษตรกร  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้ 

จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้สนใจและเกษตรกร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตภาคเหนือซึ่งเป็น

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ 

 

 

   รองศาตราจารย์ ดร. นิวุฒิ  หวังชัย 

   หัวหน้าคณะวิจัย 
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สารบญั 

เรื่อง        หน้า 

บทที่ 1 การเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดน้ำหมุนเวียน 
ภายใต้โดมความร้อน(Recirculating Aquaculture 
System, RAS) 

1 

  รูปแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดในระบบน้ำ
หมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System, RAS) 

2 

  โครงสร้างบ่อและระบบหมุนเวียนน้ำ ในการเลี้ยงปลา
แบบปิดน้ำหมุนเวียน 

4 

  การจัดการการเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำจืดระบบน้ำ
หมุนเวียน ((Recirculating aquaculture systems, RAS) 

12 

  ต้นทุนและผลตอบแทน 17 
  สรปุ 22 
บทที่ 2 นวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบปิดแบบไบโอฟลอค 
(Biofloc) 

24 

  ข้ันตอนการเตรียมการเลี้ยงปลานิลระบบไบโอฟลอค 25 
  ประโยชน์จากการใช้ไบโอฟลอด(Biofloc) 29 
  ต้นทุนและผลตอบแทน 30 
บทที่ 3 การแปรรูปสัตว์น้ำ 36 
  ปลากะพงแดดเดียว 36 
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สารบญั(ต่อ) 

เรื่อง        หน้า 

  ปลากะพงรมควัน 44 
  ปลาหมอแดดเดียว  48 
บทที่ 4 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 50 
  ประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน ์ 51 
  การจัดทำ Facebook Page  54 
  วิธีการปักหมุดแผนที่เช่ือมโยงสินค้าและแหล่งผลิตใน
จังหวัด 

57 

  ข้ันตอนการสร้าง OR Code Page Facebook 59 

  เอกสารอ้างอิง 61 
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สารบญัตาราง 

เรื่อง       หน้า 

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและอายุการใช้งาน 18 
ตารางที่ 2 ต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิดน้ำ
หมุนเวียนต่อป ี

20 

ตารางที่ 3 ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบ
ปิดน้ำหมุนเวียน 

22 

ตารางที่ 4 การใช้ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบ
โอฟลอค 

28 

ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและอายุการใช้งาน 31 
ตารางที่ 6 ต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิดน้ำ
หมุนเวียนต่อป ี

33 

ตารางที่ 7 ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบ
ปิดน้ำหมุนเวียน 

35 
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สารบญัภาพ 

เรื่อง       หน้า 

ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปลากะพงขาว 1 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบหลักของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ
น้ำหมุนเวียน 

 3 

ภาพที่ 3 บ่อซีเมนต์ขนาด 4*15*1 ภายใต้โรงเรือน
พลาสตกิ 

5 

ภาพที่ 4 โครงสร้างโรงเรือนที่ใช้เหล็กคลมุด้วยพลาสตกิกัน 
UV 

6 

ภาพที่ 5 ถังกรองตะกอน(mechanical filtration Tank) 7 
ภาพที่ 6 ถังบำบัดแอมโมเนีย 1 ( moving- bed 
bioreactor tank) 

8 

ภาพที่ 7 ถังบำบัดแอมโมเนีย 2 (fixed-bed bioreactor 
tank)   

9 

ภาพที่ 8 ระบบฆ่าเช้ือ (Ultraviolet Filter) 9 
ภาพที่ 9 ถังปรับสมดุล CO2 และ O2 10 
ภาพที่ 10  แผนภาพแสดงระบบบำบัดน้ำในการเลี้ยงสัตว์
น้ำแบบน้ำหมุนเวียน(Recirculating aquaculture 
systems, RAS) 

11 

ภาพที่ 11 ลูกพันธ์ปลากะพงขนาด 4 นิ้ว  12 
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สารบญัภาพ(ต่อ) 

เรื่อง       หน้า 

ภาพที่ 12 ระบบให้อากาศ 14 
ภาพที่ 13  เครื่องให้อากาศ 14 
ภาพที่ 14 อาหารปลากะพงขาว 16 
ภาพที่ 15 ข้ันตอนการแล่ปลากะพงแดดเดียว 39 
ภาพที่ 16 ข้ันตอนการนำปลากะพงผึง่ใหส้ะเด็ดน้ำ
หลงัจากการแล่เสรจ็ 

41 

ภาพที่ 17 ข้ันตอนการนำปลากะพงเข้าตู้อบลมร้อนที่ 70 
องศา ใช้เวลาอบ 4 ชม. 

42 

ภาพที่ 18 ข้ันตอนการบรรจุปลากะพงแดดเดียว 43 
ภาพที่ 19 ข้ันตอนการแล่ปลากะพงรมควัน 45 
ภาพที่ 20 ข้ันตอนนำเนื้อปลากะพงมาแช่ในน้ำเกลือ
ประมาณ 15-30 นาที 

46 

ภาพที่ 21 ข้ันตอนการนำปลาวางบนตะแกรงเข้าตู้อบ 47 
ภาพที่ 22 ข้ันตอนการบรรจุปลากะพงแดดเดียว 47 
ภาพที่ 23 เนื้อปลาหมอทีผ่่านการแล ่ 48 
ภาพที่ 24 ผลิตภัณฑ์ปลาหมอแดดเดียว 49 
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การเลี้ยงปลากะพงในระบบปิดนำ้หมุนเวียน  

ภายใต้โดมความร้อน   

(Recirculating Aquaculture System, RAS) 

 ปลากะพงขาว (Lates calcarifer, BLOCH 1790)  เป็น

ปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ 

จึงถูกนำมาเลี้ยงในระบบน้ำจืดภายใต้เทคนิคการเพาะเลี้ยงในระบบ

ปิดที่มีการหมุนเวียนน้ำที่ผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพดีแล้วกลับมา

ใช้ใหม่  

 

ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปลากะพงขาว 
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รูปแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวในนำ้จืดในระบบนำ้หมุนเวียน 

(Recirculating Aquaculture System, RAS) 

 การเลี้ยงสัตว์น้ำโดยระบบน้ำหมุนเวียน (RAS) เป็นเทคนิค

การเล ี ้ยงส ัตว์น้ำในพื ้นที ่ท ี ่จำกัด (Land-Base Aquaculture) 

ร่วมกับการควบคุมคุณภาพน้ำด้วยระบบหมุนเวียน (Recirculation 

Aquaculture System) ภายใต้โดมความร้อน (Green House)ซึ่ง

จะทำให้สามารถเลี้ยงปลาในความหนาแน่นที่สูงได้ (นิวุฒิ, 2561) 

ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบหลักของระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบนำ้หมุนเวียน 
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โครงสร้างบ่อและระบบหมุนเวียนนำ้ ในการเลี้ยงปลาแบบปิดน้ำ

หมุนเวียน 

1. บ่อที่ใช้ในการเลี้ยงสามารถปรับสร้างได้หลายรูปแบบและ

ขนาด ข้ึนกับความต้องการของผู้เลี้ยงและลักษณะพื้นที่ทีผู่้

เลี้ยงมี อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงแรงงานที่ใช้ในขั้นตอน

การเก็บเกี่ยวปลาในบ่อ การใช้บ่อสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 

4*15*1 จะทำให้ง่ายในการทำงานโดยใช้เพียง 2คน ลาก

อวนไปตามความยาวบ่อ ก็สามารถจับปลาได้ ความหนา

ของผนังบ่อประมาณ 16 เซนติเมตร
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ภาพที่ 3 บ่อซีเมนต์ขนาด 4*15*1 ภายใต้โรงเรือนพลาสติก 

2. โครงสร้างโดมความร้อน สามารถใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็ก

กัลวาไนซ์ (Galvanize)เนื ่องจากมีคุณสมบัติไม่ขึ ้นสนิม

และสามารถดัดโค้งตามต้องการได้ ส่วนพลาสติกที่ใช้คลุม 

ควรเป็นพลาสติกที่ทนต่อรังสี UV มีความหนาประมาณ 

120 ไมครอน ซึ่งมีอายุใช้งาน 5- 6 ปี (ดังภาพที่4) 
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ภาพที่ 4 โครงสร้างโรงเรือนที่ใช้เหล็ก 

คลุมด้วยพลาสติกกัน UV 

3 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำ  ในระบบบำบัดน้ำประกอบไปดว้ย 

3.1 ถังกรองตะกอน(mechanical filtration Tank) น้ำในบ่อจะถูก

ปั๊มส่งผ่านมาที่บ่อกรองตะกอนเป็นลำดับแรก โดยภายในบ่อจะมี

แผ่นกรองทำจากไฟเบอร์ที่มีรูพรุน เพื่อกรองตะกอนที่เป็นของแข็ง

จากน้ำในระบบเลี้ยงไว้(ดังภาพที่5)  
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ภาพที่ 5 ถังกรองตะกอน(mechanical filtration Tank) 

3.2 ถังบำบัดแอมโมเนีย (biological  filtration Tank)  จะ

ประกอบไปด้วยถัง 2ถัง  

           - ถังที ่ 1( moving- bed bioreactor tank) จะใส ่เม็ด

พลาสติกขนาดเล็กที่ทำเป็นรูปแฉก เพื่อสร้างพื้นที่ให้แบคทีเรียที่ทำ

หน้าที่เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนเตรทอยู่ (ดังภาพที่6)  ภายในถังมี

ระบบลมให้อากาศผ่านลงในถังเพื่อให้เม็ดพลาสติกมีการเคลื่อนที่ 

ซึ ่งจะช่วยให้แบคทีเร ียทำงานในสภาวะที ่มีออกซิเจนได้เต็ม

ประสิทธิภาพที่สุด 
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ภาพที่ 6 ถังบำบัดแอมโมเนีย 1 

 ( moving- bed bioreactor tank) 

           - ถังที ่ 2 (fixed-bed bioreactor tank)  น้ำจากถังที่ 1 

จะไหลไปยังถังบำบัดแอมโมเนียที่ 2 ซึ่งภายในถังจะมีเม็ดพลาสติก

ขนาดเล็กเช่นถังที่ 1แต่ในถังที่ 2นี้จะไม่มีการให้ปั๊มลมในถัง  ในถัง

นี ้จะเป็นการบำบัดให้ของเส ียไนโตรเจน(ไนเตรท)จากถัง 1 

เปลี่ยนเป็น แก๊สไนโตรเจนได้ 
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ภาพที่ 7 ถังบำบัดแอมโมเนีย 2 (fixed-bed bioreactor tank)   

3.3 ระบบฆ่าเชื้อ ( disinfection) น้ำจากถังบำบัดแอมโมเนียที่ 2 

จะถูกปั๊มให้ไหลผ่านระบบฆ่าเช้ือโรคด้วย UV (Ultraviolet Filter) 

(ดังภาพที่ 8 )   

 

ภาพที่ 8 ระบบฆ่าเช้ือ (Ultraviolet Filter) 
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3.4 ถังปรับสมดุลสารละลายแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์และออกซเิจน 

น้ำจากระบบฆ่าเชื้อจะไหลเข้าสู่ถัง โดยจะไหลผ่านท่อทางด้านบน

ของถังเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนจากอากาศ และให้สารละลาย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยออกไปได้ จากนั้นน้ำจากถัง

นี้จะไหลเข้าสู่ท่อที่นำน้ำเข้าสู่บ่อเลี้ยง (ดังภาพที่9)   

 

ภาพที่ 9 ถังปรับสมดุล CO2 และ O2
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ภาพที่ 10  แผนภาพแสดงระบบบำบัดน้ำในการเลี้ยงสัตว์นำ้แบบน้ำหมุนเวียน  

(Recirculating aquaculture systems, RAS
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การจัดการการเลีย้งปลากะพงขาวน้ำจืดระบบนำ้หมุนเวียน 

((Recirculating aquaculture systems, RAS) 

1 การเตรียมความพร้อมของพันธ์ปลากะพงขาว 

1.1  ขนาดของลูกพันธ์ุปลา ควรมีขนาดประมาณ 4นิ้วข้ึนไป เพราะ

จะมีความแข็งแรง กินอาหารได้ดีทุกตัวทำให้ขนาดปลาไม่

แตกต่างกัน  ซึ่งในการเลี้ยงปลากะพงถ้าขนาดปลาแตกต่างกัน

จะเกิดการกินกันเองระหว่างเลี้ยง 

1.2  ลูกพันธุ์ปลาที่ใช้ ต้องถูกปรับเป็นปลาที่เลี้ยงในน้ำจืดมาแล้ว

ได้รับการฝึกให้กินอาหารเม็ดมาก่อนเช่นกัน 

       

 
ภาพที่ 11 ลูกพันธ์ปลากะพงขนาด 4 นิ้ว  

น้ำหนักประมาณ 22 กรัม 
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2. อัตราปล่อย  ด้วยระบบการเลี้ยงแบบนี้ สามารถปล่อยลูกปลา

ขนาด 3-4 นิ ้วได้ตั ้งแต่ 30-50 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ขึ ้นกับความ

ต้องการของผู้เลี้ยง 

3.การเตรียมบ่อและระบบน้ำ 

     3.1ระบบให้อากาศ 

 การให้อากาศในบ่อเลี้ยงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อให้ใน

บ่อปลามีออกซิเจนที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพและออกซิเจนยัง

ทำให้ระบบกรองทำงานได้เต็มที่ จุลินทรีย์สามารถกำจัดของเสียได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับออกซิเจนที่เหมาะสมคือ 3-9 ppm 

(ส่วนในล้านส่วน) 
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ภาพที่ 12 ระบบให้อากาศ 

 

ภาพที่ 13  เครื่องให้อากาศ 
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      3.2 ระบบกรองของเสีย 

 การกำจัดของเสียเป็นระบบที่สำคัญมากในการเลี้ยงแบบ

หนาแน่นในบ่อปูน ในขั้นตอนแรกน้ำเสียจากบ่อจะผ่านการกรอง

ตะกอนขนาดใหญ่ จากนั้นน้ำจะผ่านเข้าระบบกำจัดของเสียโดย

จุลินทรีย์ ซึ่งวิธีการกำจัดเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์กำจัดของ

เสียในรูปตะกอนแขวนลอยและสารละลาย โดยของเสียในน้ำในบ่อ

ปลา มาจากการขับถ่ายของสัตว์น้ำและอาจมาจากเศษเหลือของ

อาหารที่สัตว์น้ำกินไม่หมด ของเสียที่เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำไดแ้ก่ 

แอมโมเนีย (NH3) ซึ ่ง แอมโมเนียรวม คือค่าความเข้มข้นของ 

NH4+ และ NH3 

4. การจัดการอาหารระหว่างการเลี้ยง 

อาหารที่ใช้ควรเป็นเป็นอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตสำหรับปลา

กะพงในแต่ละช่วงอายุโดยเฉพาะ เพราะจะมีสารอาหารที่เหมาะสม

เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและมีขนาดเม็ดที่พอเหมาะกับขนาดปากใน

แต่ละช่วงอายุ การให้อาหารมักนิยมให้ 2-3 ครั ้ง/วัน ปริมาณ

อาหารที่ให้คิดเป็น 3% ต่อน้ำหนักตัว/วัน ตัวอย่างเช่น ปลาหนัก

เฉลี่ย 100 กรัม จะต้องให้อาหารคือ 3 กรัม/ตัว ถ้าปลามี 1500 ตัว 
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จะได้ว่าต้องให้อาหาร 3*1500= 4500 กรัม/วัน ถ้าให้ 3 มื้อ/วัน 

ใน1มื้อจะเป็นน้ำหนักอาหาร 1500 กรัม(1.5 กิโลกรัม)  

 

 

 

 

ภาพที่ 14 อาหารปลากะพงขาว 

สตูรการผลิตอาหารปลา 

วัตถุดิบ ปลากะพง 
(โปรตีน 42 %) 
น้ำหนัก (kg.) 

ปลานลิ 
(โปรตีน 25 %) 
น้ำหนัก (kg.) 

ปลาป่น 35.00 15.00 
กากถ่ัวเหลือง 47.00 22.00 
รำละเอียด 5.00 30.00 
ปลายขา้ว 11.00 31.00 

น้ำมัน 1.00 1.00 
วิตามิน 1.00 1.00 
รวม 100.00 100.00 
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5. การจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆระหว่างการเลีย้งปลาใน

ระบบน้ำหมุนเวียน ( RAS ) 

5.1 คุณภาพน้ำ ต้องเฝ้าระวังตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณออกซิเจน อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง(พี

เอช) และแอมโมเนีย ของน้ำในบ่ออย่างสม่ำเสมอ 

เพราะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี 

โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนไม่ควรต่ำกว่า 3 ส่วนใน

ล้านส่วน  

5.2 การหาน้ำหนักเฉลี่ยของปลา ผู้เลี้ยงควรมีการสุ่มวัด

น้ำหนักปลาที่เลี้ยงทุกสัปดาห์เพื่อให้ได้ค่าน้ำหนัก

เฉลี่ยที่ถูกต้องที่จะใช้ในการคำนวณอาหารที่ให้ในแต่

ละช่วงการเลี้ยง  

ต้นทุนและผลตอบแทน 

 ค่าใช้จา่ยในการลงทุน 

 การลงทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน 

(RAS) มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 240,000 บาท โดย

ประกอบด้วย การลงทุนในการสร้างโรงเรือน บ่อเลี้ยง ระบบน้ำ 
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ระบบให้อากาศ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่ที ่ใช้ในการใช้งานใน

ระหว่างการเลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและอายุการใช้งาน 

รายการ จำนวน 
ราคาทุนต่อ

หน่วย
(บาท) 

อายุ
การใช้
งาน 
(ปี) 

ราคาทุน
รวม 

(บาท) 

โครงเหล็กโรง 1.00 60,000.00 10.00 60,000.00 

พลาสติกคลุม 1.00 20,000.00 6.00 20,000.00 

บ่อ 1.00 120,000.00 20.00 120,000.00 

ระบบน้ำ 1.00 20,000.00 5.00 20,000.00 

ระบบ o2 1.00 10,000.00 5.00 10,000.00 

อุปกรณ์ต่าง ๆ (รวม) 1.00 10,000.00 10.00 10,000.00 

รวม 240,000.00 
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 ต้นทุนในการเลีย้ง 

  ในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลากะพง

ขาวในระบบปิดน้ำหมุนเวียน ( RAS ) นั้น พบว่า มีต้นทุนรวมใน

การเลี ้ยงคือ 292,766.67 บาท ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เท่ากับ 

27,566.67 บาท/ปี และต้นทุนผันแปรเท่ากับ 265,200 บาท/ปี 

(เลี้ยงได้ 2 รอบ/ปี)  
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ตารางท่ี 2 ต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิดนำ้

หมุนเวียนต่อป ี

รายการ/ปี 
ราคา  
(บาท) 

หน่วย  
(บาท) 

จำนวน  
(หน่วย) 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ต้นทุนคงท่ี     

ค่าเสื่อมโครงเหล็กโรง 
6,000.0

0 
ต่อ

โรงเรือน 1 6,000.00 

ค่าเสื่อมพลาสติกคลุม 
3,333.3

3 
ต่อ

โรงเรือน 1 3,333.33 

ค่าเสื่อมบ่อ 
6,000.0

0 ต่อบ่อ 1 6,000.00 

ค่าเสื่อมระบบน้ำ 
4,000.0

0 ต่อระบบ 1 4,000.00 
ค่าเสื่อมระบบการให้
อากาศ 

2,000.0
0 ต่อระบบ 1 2,000.00 

ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(รวม) 

1,000.0
0 ต่อชุด 1 1,000.00 

ค่าเสื่อมที่ดิน 
3,000.0

0 ต่อปี 1 3,000.00 
ค่าเสื่อมค่าเสียโอกาส
ลงทุน 

2,233.3
3 ต่อปี 1 2,233.33 

รวมต้นทุนคงที่    27,566.67 
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รายการ/ปี 
ราคา  
(บาท) 

หน่วย  
(บาท) 

จำนวน  
(หน่วย) 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ต้นทุนผันแปร     
ค่าไฟ 2,000.00 ต่อเดือน 12 36,000.00 

ค่าอาหาร 1,000.00 ต่อกระสอบ 144 144,000.00 

ค่าลูกพันธ์ุ 8.00 ต่อตัว 5,400 43,200.00 

ค่าแรง 3,000.00 ต่อเดือน 12 32,000.00 

ค่าซ่อม 10,000.00 ต่อปี 1 10,000.00 

รวมต้นทุนผันแปร    265,200.00 

ต้นทุนท้ังหมด 292,766.67 

 

ผลตอบแทนในการเลี้ยง 

 การเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบนี้ 1 รอบการผลิตจะใช้

ระยะเวลาในการเลี้ยง 6 เดือน จะได้ผลผลิตทั้งหมด 1,400 กก. 

(ขนาดเฉลี่ย 500 กรัม/ตัว ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ) ราคาขาย

อยู่ที่ 140 บาท/กก. ทำให้มีผลตอบแทน/รอบ เท่ากับ 168,000 

บาท คิดเป็นกำไรต่อรอบการผลิตเท่ากับ 49,616.67 บาท ดังนั้น
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หากคิดผลตอบแทนในการเลี้ยงต่อปีจะมีผลผลิตปลากะพงขาว

ทั้งหมด 2,800 กก. ผลตอบแทน เท่ากับ 392,000 บาท คิดเป็น

กำไรต่อปีเท่ากับ 99,233.33 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิดน้ำ

หมุนเวียน 
ราคาขาย 
(บาท/
กก.) 

ผลผลิต/
รอบ 
(กก.) 

รอบ/
ปี 

ผลผลิต
/ปี 

(กก.) 

รายได้ 
(บาท/ปี) 

ต้นทุนทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

กำไรสุทธ ิ
(บาท/ปี) 

140.00 1,400 2 2,800 392,000.00 292,766.67 99,233.33 

 

สรุป 

การเลี้ยงปลากะพงขาวด้วยระบบหมุนเวียนน้ำ (RAS) ใน

บ่อซีเมนต์ภายใต้โดมความร้อนในเขตพื้นที่น้ำจืดเป็นแนวทางการ

ผลิตสัตว์น้ำที ่สำคัญมากในปัจจุบันที ่สามารถนำผลผลิตเข้าสู่

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรมการเลี้ยงที่

ได้ผลผลิตคุณภาพสูงมีความสด ปราศจากกลิ่นสาบโคลน สามารถ

คาดการการผลิตได้ ระบบการเลี้ยงยังรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำน้อย 

และจุดเด่นคือใช้แรงงานไม่มากเหมือนการเลี ้ยงทั่วไปเกษตรกร
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สามารถทำได้ภายในครอบครัว สามารถจัดการผลผลิตปลาสู่ตลาด

อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตปลากะพงขาวที่คุณภาพสูง มีระบบ

จัดการการเล ี ้ยงที ่ไม ่ซ ับซ้อน เหมาะกับเกษตรกรทั ่วไปและ

ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของผู้บริโภคที่ต้องการสัตว์น้ำที่มี

คุณภาพและปลอดภัย  
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นวัตกรรมการเลีย้งปลาระบบปิดแบบไบโอฟลอค (Biofloc) 

จากกระแสนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทำให้ปัจจุบัน
ความต้องการบริโภคปลาน้ำจืดมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งตลาด
ในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากปลาเป็นอาหาร
โปรตีนที่ย่อยง่ายและประกอบด้วยคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน ใน
จำนวนปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน ปลานิลเป็นปลาที่นิยมของ
ผู้เพาะเลี้ยงและกลายเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว ลูกพันธุ์หาง่าย จึงเป็นที่
สนใจของเกษตรกรผู ้เลี้ยง ในการเลี้ยงปลานิล แบบหนาแน่นที่
กำล ังได้ร ับความสนใจจากผู ้ส ่งออก คือการผลิตปลานิลด้วย
ระบบไบโอฟลอค ซึ่งเป็นการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นสูง เพื่อที่
ให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ระบบไบโอฟลอคมีแนวคิดที่จัดการให้ของ
เสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ โดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์หรือฟลอคมาช่วยใน
การย่อยสลายซากของเสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ สามารถกลับไปเป็น
อาหารของสัตว์น้ำเหล่านั้นอีก ของเสียจากการขับถ่ายของสัตวน์้ำ 
รวมทั้งของเสียอื่นๆ จะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟลอค ซึ่งฟลอคเหล่านี้ก็
คือสารประกอบโปรตีน เมื่อสัตว์นํ้ากินฟลอคเข้าไปก็เท่ากับว่าสัตว์
นํ้าได้กินอาหารที่มีโปรตีนนั่นเอง และจุลินทรีย์ในไบโอฟลอคก็จะ
เป็นตัวที ่คอยควบคุมคุณภาพนํ ้าภายในบ่อโดยอัตโนมัติ  ซึ่ง
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสภาวะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
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น้อย ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดีตามไปด้วย (Azim and Little, 2008 
; Roselien et al., 2012; Rodrigo et al., 2013; Avnimelech, 
2015) 
ขั้นตอนการเตรียมการเลี้ยงปลานลิระบบไบโอฟลอค 

การเตรียมบ่อ 

 เติมน้ำลงในบ่อพลาสติกที่เตรียมไว้ น้ำที่นำมาเติมลงในบ่อ

ต้องมีค่า pH เป็นกลาง น้ำที่เติมแนะนำให้เป็นน้ำบาดาล แต่ถ้าเป็น

น้ำประปาควรมีการพักน้ำทิ้งไว้ 3-5 วัน  

การสรา้งฟลอค 
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การจัดการด้านอาหาร 

 อาหารที่เลี้ยงเป็นอาหารปลานิล ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน ให้

อาหาร 3% ของน้ำหนักตัว ส ่วนอาหารที ่เหลือจากการให้จะ

กลายเป็นตะกอนฟลอค เลี ้ยงในระบบนี้อัตราการรอดสูงถึง 95 

เปอร์เซ็นต์ เพราะจุลินทรีย์ในบ่อจะทำงานตลอด 

 

การจัดการระหว่างการเลี้ยงในระบบฟลอค 

 กระบวนการการเกิดของฟลอค พบว่าการเกิดฟลอค

สามารถเกิดขึ ้นได้เองในแหล่งน้ำธรรมชาติ  แต่หากเราจะนำ

ประโยชน์ของฟลอคมาใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงพาณิชย์น้ัน

พบว่า เราสามารถสร้างฟลอคขึ้นมาได้ ซึ่งกระบวนการเกิดฟลอค

ทั้งในธรรมชาติและที่เราจะสร้างขึ้นอาศัยหลักการเดียวกันนั่นก็คือ 

สัดส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนทีเ่หมาะสม และในระหว่างนั้นน้ำ

จะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นกลุม่ฟลอคก็

จะตกตะกอนแล้วทับถมกันที่พื้นจนกลายเป็นของเสียอีกครั้ ง ทั้ง

คาร์บอนและไนโตรเจนนั้นถือเป็นแหล่งอาหารที ่สำคัญของพวก

จุล ินทรีย์ซึ ่งแหล่งที ่มาของคาร์บอนคือ  สารที ่มีคาร์บอนเป็น

องค ์ประกอบได ้แก่  แป ้ง (starch) น้ำตาล (sugar) เซลลูโลส 
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(cellulose) และพวกกากใย (fiber) ส่วนแหล่งที่มาของไนโตรเจน

คือ สารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบได้แก่ กรดอะมิโน (amino 

acid) โปรต ีน (protein) และเพ ื ่อให ้ เราน ึกภาพออกง ่ายข้ึน 

ยกตัวอย่างจากการเลี้ยงปลานิลอยู่หนึ่งบอ่ ซึ่งการให้อาหารปลานิล

ในแต่ละครั้งถือเป็นการเพิ่มโปรตีนหรือไนโตรเจนลงไปในบ่อเลี้ยง

ปลา ส่วนที ่ปลานิลกินเหลือและขี ้ปลาที ่ขับถ่ายออกมานั ้นก็จะ

กลายไปเป็นแอมโมเนียและหากต้องการที่จะกำจัดแอมโมเนียก็

จะต้องมีการปรับสัดส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนให้อยู่ในช่วงที่

เหมาะสม โดยการเติมแหล่งคาร์บอนลงไปในบ่อเช่น แป้ง หรือ

น้ำตาล เมื ่อเติมคาร์บอนลงไปจุลินทรีย์ก็จะดึงคาร์บอนมาเป็น

แหล่งพลังงาน แล้วจะดึงเอาไนโตรเจนซึ ่งเป็นสารประกอบของ

แอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำมาเป็นตัวสร้างเซลล์เพื่อการเจริญเติบโต 

ดังนั้นถ้ามีการเติมคาร์บอนลงไปมาก ๆ ก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้

จุลินทรีย์มีการดึงไนโตรเจนมาใช้มากขึ ้นตามไปด้วย ผลก็คือ 

ปริมาณแอมโมเนียในน้ำก็จะลดลง ขณะเดียวกันปริมาณของ

จุลินทรีย์ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเท่ากับว่าประสิทธิภาพของการบำบัด

น้ำในบ่อก็ย่อมจะดีข้ึนตามลำดับ 
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 มีการเติมสารอาหารทุกๆ 15 วัน สารอาหารที่ว่านั้นคือ 

กากน้ำตาล อาหารเม็ดบด รำละเอียด และโดโลไมท์ และมีการเติม

กากน้ำตาลทุกวันเพื ่อให้สัดส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจนอยู่

ในช่วงที่เหมาะสม และในระหว่างนั้นน้ำจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่

ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นกลุ่มฟลอคก็จะตกตะกอนแล้วทับถม

กันที่พื้นจนกลายเป็นของเสียอีกครั้ง 

 

ตารางที่ 4 การใช้ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอ

ฟลอค 

 การใช้ไบโอฟลอค 
 

1.การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ลดความถ่ีในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 

2.การทิง้ของเสียลงสู่แหล่ง
น้ำ 

บำบัดน้ำทิง้ก่อนลงสู่แหล่งน้ำ 

3.การนำโปรตีนในอาหาร
กลับมาใช้ 

สามารถนำโปรตีนในอาหารกลบัมาใช้ใหม่ 
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ประโยชน์จากการใช้ไบโอฟลอด(Biofloc) 

 1. ตัวสัตว์น้ำ : เนื ่องจาก Biofloc เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่

นำมาใช้เพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำ ดั้งนั้นสัตว์น้ำก็ย่อมมีการเจริญเติบโตที่ดี 

 2. ความถ่ีในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ : หากมีการนำ Biofloc มา

ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์ก็จะเป็นตัวที ่ค่อยควบคุม

คุณภาพน้ำภายในบ่อโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

ถ่ายน้ำบ่อยๆ 

 3. ผลผลิตที ่ได้ : เมื ่อกลไกการบำบัดน้ำเสียภายในบ่อ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการตายของสัตว์น้ำย่อมน้อย 

ผลผลิตที่ตามมาย่อมคุ้มค่ากับการลงทุน 

 4. ค่าใช้จ่าย : Biofloc เป็นกลไกการรักษาสมดุลภายใน

บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ จึงสามารถช่วยลดต้นทุนแก่

ผ ู ้ประกอบการในแง่ของการซื ้อพวกจุลินทรีย ์ผงมาใช้ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งการที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย ๆ  ยังเป็น

การช่วยลดค่าพลังงานจากการสบูน้ำออกจากบ่อได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ต้นทุนและผลตอบแทน 

 ค่าใช้จา่ยในการลงทุน 

 การลงทุนในการเล ี ้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟลอค มี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 47,000 บาท โดยประกอบด้วย 

การลงทุนในการสร้างโรงเรือน บ่อเลี้ยง ระบน้ำ ระบบให้อากาศ 

รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการใช้งานในระหว่างการเลี้ยง โดยมี

รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและอายุการใช้งาน 

รายการ จำนวน 
ราคาทุนต่อ

หน่วย
(บาท) 

อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ราคาทุนรวม 
(บาท) 

บ่อ 6.00 4,000.00 10.00 24,000.00 

ระบบน้ำ 1.00 2,000.00 5.00 2,000.00 

ระบบให้อากาศ 1.00 10,000.00 5.00 10,000.00 

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

(รวม) 1.00 5,000.00 5.00 5,000.00 

ที่ดิน 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 

ค่าเสียโอกาส

ลงทุน 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 

รวม 47,000.00 
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ต้นทุนในการเลีย้ง 

  ในส่วนของต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงสัตว์น้ำใน

ระบบไบโอฟลอค นั้น พบว่า มีต้นทุนรวมในการเลี้ยงคอื 38,744  

บาท ประกอบด้วยต้นทุนคงที่เท่ากับ 9,680 บาท/ปี และตน้ทุนผัน

แปรเท่ากับ 29,064บาท/ปี (เลี้ยงได้ 2 รอบ/ปี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ตารางท่ี 6 ต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิดนำ้

หมุนเวียนต่อป ี

รายการ/ปี 
    ราคา 
    (บาท) 

หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
(หน่วย) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ต้นทุนคงท่ี     
ค่าเสื่อมบ่อ 2,400.00 ต่อบ่อ 1 2,400.00 

ค่าเสื่อมระบบน้ำ 400.00 
ต่อ

ระบบ 
1 400.00 

ค่าเสื่อมระบบให้อากาศ 2,000.00 
ต่อ

ระบบ 
1 2,000.00 

ค่าเสื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ (รวม) 1,000.00 ต่อชุด 1 1,000.00 

ค่าเสื่อมที่ดิน 3,000.00 ต่อปี 1 3,000.00 

ค่าเสื่อมค่าเสียโอกาสลงทุน 880.00 ต่อปี 1 880.00 

ค่าเสื่อมบ่อ 2,400.00 ต่อบ่อ 1 2,400.00 

รวมต้นทุนคงที่    9,680.00 
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รายการ/ปี 
    ราคา 
    (บาท) 

หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
(หน่วย) 

ค่าใช้จ่าย 
  (บาท) 

ต้นทุนผันแปร      

ค่าไฟ 600.00 ต่อเดือน 12 7,200.00 

ค่าอาหาร 814.00 ต่อเดือน 12 9,768.00 

ค่าลูกพันธ์ุ 4,320.00 ต่อปี 1 4,320.00 

ค่าแรง 6,480.00 ต่อปี 1 6,480.00 

ค่าซ่อม 1,296.00 ต่อปี 1 1,296.00 

รวมต้นทุนผันแปร    29,064.00 

ต้นทุนท้ังหมด 38,744.00 

 

ผลตอบแทนในการเลี้ยง 

 การเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟลอค นี้ 1 รอบการผลิตจะ

ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 6 เดือน จะได้ผลผลิตทั้งหมด 350 กก. 

(ขนาดเฉลี่ย 500 กรัม/ตัว ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ) ราคาขาย

อยู่ที่ 60 บาท/กก. ทำให้มีผลตอบแทน/รอบ เท่ากับ 21,000 บาท 

คิดเป็นกำไรต่อรอบการผลิตเท่ากับ 1,628 บาท ดังนั ้นหากคิด

ผลตอบแทนในการเล ี ้ยงต่อปีจะมีผลผลิตทั ้ งหมด 700 กก. 
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ผลตอบแทน เท่ากับ 42,000 บาท คิดเป็นกำไรต่อปีเท่ากับ 3,256 

รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 ผลตอบแทนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบปิดน้ำ

หมุนเวียน 

ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

ผลผลิต/
รอบ (กก.) 

รอบ/
ปี 

ผลผลิต/ปี 
(กก.) 

รายได้ 
(บาท/ปี) 

ต้นทุน
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

กำไรสุทธ ิ
(บาท/ปี) 

60.00 350 2 700 42,000.0 38,744 3,256.00 
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การแปรรูปสัตว์น้ำ 

 สัตว์น้ำเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย เป็นอาหารโปรตีน
ที่มีคุณภาพดีร่างกายสามารถย่อยได้ง่าย มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อ
ร่างกายอย่างครบถ้วนไขมันในสัตว์น้ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยไขมันที่
ไม่อิ่มตัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด นอกจากนี้
สัตว์น้ำยังเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย 
 การแปรรูปสัตว์น้ำเป็นการนำสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำให้ได้นานขึ้น ช่วยให้มีอาหาร
จากสัตว์น้ำบริโภคในยามที่ขาดแคลนหรือไม่ใช่ฤดูกาล นอกจากนี้
ยังช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารของสัตว์น้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
และทำให้อาหารมีความปลอดภัยในการบริโภค เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสัตว์น้ำและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แปรรูปด้วย (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ, 2554) 
 

ปลากะพงแดดเดียว 

หลักการ 

การถนอมอาหารโดยวิธีตากแห้งเป ็นกระบวนการลด
น้ำหนักของอาหาร ทำให้อาหารมีน้ำหนักเบาขึ ้น โดยทำหน้าที่
ถ่ายเทความร้อนจากบรรยากาศไปสู่อาหารทีม่ีความช้ืนอยู่โดยวิธีใด
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วิธีหนึ่ง แล้วรับความช้ืนจากอาหารระเหยไปสู่บรรยากาศภายนอก
อาหาร ทำให้อาหารมีความชื้นลดลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดแหง้เป็น
อาหารแห้ง โดยทั่วๆ ไปอากาศจะมีบทบาทสำคัญ ทำหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนและความช้ืนดังกล่าว  

หลักเกณฑ์การถนอมอาหารตากแห้งคือ จะต้องลด ยับยั้ง 
และป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีทั ้งหลายและการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ทุกชนิด เพื่อให้ได้อาหารตากแห้งที่เก็บได้นานไม่บูดเน่า
เพราะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หรือไม่มีสารเคมีตกค้างจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรรมวิธีเตรียมการผลิตหรือระหว่างการ
เก็บ โดยการนำไปตากแห้งหรืออบแห้งเพื่อหยุดการเสื่อมเสียของ
อาหาร (food spoilage) และลดปริมาณแบคทีเรียที่มีอยู่ 

ลักษณะปลาแดดเดียวท่ีดี ถูกสุขลักษณะ 

1. ไม่ควรมีรสเค็มเกินไป มีความเค็มร้อยละ 2-3 
2. ความช้ืนในตัวปลาที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง รอ้ยละ 25-

29  ถ้าความช้ืนน้อยเกินไป แม้จะทำให้เกบ็ได้นานข้ึน แต่
จะทำใหม้ีลกัษณะแข็งเมือ่ทอด และถ้าความช้ืนสูงเกินไป 
ปลาจะเน่าหรือมีกลิ่นไม่ด ี
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วิธีการเก็บปลาแดดเดียว 

1. ควรเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะสามารถเก็บปลาแดดเดียวได้
นานที่สุด  

2. เก็บไว้ในที่ซึง่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
3. การเก็บในภาชนะปิด เช่น ถุงพลาสติกที่จัดเก็บในอุณหภูมิ

ไม่เกิน 15 องศาเซลเซียส จะทำให้เก็บปลาแดดเดียวได้
นานขึ้น ซึ่งอาจเก็บได้นานถึง  8 เดือนการบรรจุปลาแดด
เดียวในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บกลิ่นและปราศจากการ
ปนเปื้อนของแมลงวันและจุลินทรีย์ จะช่วยรักษาคุณภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษา 

กระบวนการผลิตปลากะพงแดดเดียว 

ส่วนผสมในการทำปลากะพงแดดเดียว 

ลักษณะการแล่เนื้อปลาในการ
ทำปลากะพงแดดเดียว 

อัตราส่วนเกลือ:น้ำสะอาด 

การแล่แบบปีกผเีสือ้ 100 กรัม : 1,000 ซีซ ี
การแล่แบบเอาเฉพาะเนื้อ  80 กรัม  : 1,000 ซีซี 
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ขั้นตอนในการทำปลากะพงแดดเดียว 

1.นำปลากะพงสด ล้างทำความสะอาด เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง 
(เพราะปลากะพงเมือกเยอะ เวลาขอดเกลด็ หรือแล่ ถ้าเช็ดให้แห้ง
จะได้เนื้อปลาทีส่วย ถนัดมือคนแล่ รอยแล่ไม่ช้ำ เนื้อไม่ช้ำ ปลา
กะพงเนื้อน่ิมแต่แน่น) 

 

ภาพที่ 15 ข้ันตอนการแล่ปลากะพงแดดเดียว 
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2. การแล่ปลากะพง มี 2แบบ  

2.1. แบบปีกผีเสื้อ เอาก้างตรงกลางออก, หรือไม่เอาออก 
แล้วแต่คนชอบ หรือ ขนาดปลา  

 

2.2. แล่เอาเฉพาะเนื้อเท่านั้น  

 

จากนั้นล้างทำความสะอาดปลาที่แล่แล้ว โดยผ่านน้ำไหล 
ไม่ล้างปลาโดยการเอาปลาแช่น้ำ เพราะจะทำใหป้ลา มีความคาวใน
เนื้อ ปลาที่แล่แล้วเอาข้ึนผึง่ใหส้ะเด็ดน้ำ 
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ภาพที่ 16 ข้ันตอนการนำปลากะพงผึง่ใหส้ะเด็ดน้ำหลงัจากการแล่
เสร็จ 

3.การทำแห้งโดยวิธีการใช้ตู้อบลมร้อน ก่อนนำตัวปลาเข้าตู้อบลม
ร้อนจะต้องไม่งอตัวปลา เพราะจะดูไม่สวยและต้องทำให้ครีบแผ่
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ออก เพื่อความสวยงาม การใช้ตู้อบลมร้อนแทนการตากจะช่วยให้
ปลาแห้งเร็ว และไม่มีแมลงวัน ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยในเลอืกซื้อ
ไปรับประทาน ใช้อุณหภูมิในการอบลมร้อนที่ 70 องศา ใช้เวลาอบ 
4 ชม. (2ชม.กลับด้านปลา ให้ความร้อนทั่วทั้งตัวปลา)  

 

ภาพที่ 17 ข้ันตอนการนำปลากะพงเข้าตู้อบลมร้อนที่ 70 องศา ใช้
เวลาอบ 4 ชม. 

4.การบรรจุปลากะพงแดดเดียว โดยบรรจุในถุงแบบสุญญากาศ 
และปิดจะช่วยป้องกันความชื้น การหืน และการเจริญเติบโตของ
เช้ือรา โดยรักษาคุณภาพปลาได้นานมากขึ้น 
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ภาพที่ 18 ข้ันตอนการบรรจุปลากะพงแดดเดียว 
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ปลากะพงรมควัน 

 ปลารมควัน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาทั้งตัว หรือ

เนื้อปลาแล่ เอาไส้ออก อาจผ่าตามยาวหรือหั่นเป็นชิ้นๆ ล้างให้

สะอาดแล้วนำไปอบแห้งและรมควัน ลักษณะผลิตภัณฑ์ปลารมควัน

ที่ดี คือ ควรมีเนื้อที่แห้งกรอบ ไม่แตกหัก ไม่มีเศษเขม่า มีสีเหลือง

ทองจนถึงส ีน้ำตาลแดง กลิ ่นและรสชาติตามธรรมชาต ิของ

ส่วนประกอบที่ใช้ ปลาที่นิยมนำมาทำ ได้แก่ ปลานวลจันทร์ ปลา

ยี ่สก ปลากราย ปลานิล ปลาอินทรี ปลาทรายแดง และปลา

น้ำดอกไม้ ปลากะพง เป็นต้น 

 

ส่วนผสมในการทำปลากะพงรมควัน 

1. เกลือป่น 

2. แป้งมันสำปะหลัง 

3. ไม้เกี๊ยะ  

4. กาบมะพร้าว 

5. ข้ีเลื้อย 
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ขั้นตอนในการทำปลากะพงรมควัน 

1. ขัดด้วยเกลือป่นหรอืเกลือเม็ดเพื่อล้างเมือก + ขอดเกล็ด + 

ควักไส้  

2. ผลิตภัณฑ์ปลาแล่ทั้งตัวตัดหัว + แล่ปลาแบบปีกผีเสื้อ โดย

กรีดเนื ้อตรงครีบด้านบนและค่อยๆ เลาะเนื ้อผ่านกลาง

ลำตัว โดยเหลือส่วนช่องท้องไว้ 

 

 

 

ภาพที่ 19 ข้ันตอนการแล่ปลากะพงรมควัน 
3. แช่น้ำเกลือ 4 % (เตร ียมเกลือ 40 กร ัม/น้ำ 1 ลิตร) 

อ ัตราส ่วนระหว่างน ้ำเกล ือต ่อน ้ำหน ักปลา = 1:1)  

นาน 10-15 นาที พร้อมกับนวดและคลึง 

4. แช่น้ำแป้งมันสำปะหลัง 4 % (เตรียมแป้งมันฯ 40 กรัม/

น้ำ 1 ลิตร) อัตราส่วนระหว่างน้ำแป้งต่อปลา = 1:1) นาน 

10-15 นาที พร้อมกับนวดและคลึง ล้างด้วยน้ำให้สะอาด  



46 
 

5. แช่ปลาในน้ำเกลือความเข้มข้น 15% (เตรียมเกลือ 150 

กรัม/น้ำ 1 ลิตร) อัตราส่วนระหว่างน้ำเกลือต่อปลา = 1:1) 

นาน 15-30 นาที 

 
ภาพที่ 20 ข้ันตอนนำเนื้อปลากะพงมาแช่ในน้ำเกลือ

ประมาณ 15-30 นาที 

6. นำช้ินเนื้อปลาวางบนตะแกรง รอให้สะเด็ดน้ำ 

7. จุดไฟด้วยไม้เกี ๊ยะ กลบด้วยกาบมะพร้าวและขี ้เลื ้อย 

เพื่อให้เกิดควัน 

8. นำปลาวางบนตะแกรงและนำเข้าตู้อบรมควันที่อุณหภูมิ 

45-70C นาน 2-8 ช่ัวโมง 
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ภาพที่ 21 ข้ันตอนการนำปลาวางบนตะแกรงเข้าตู้อบ 

9. ทิ ้งให ้ เย ็น บรรจุในถ ุงส ุญญากาศและปิดผน ึกแบบ

สุญญากาศ 

 
 

 
ภาพที่ 22 ข้ันตอนการบรรจุปลากะพงแดดเดียว 
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ปลาหมอแดดเดียว 

ส่วนผสมในการทำปลาหมอแดดเดียว 

1. เกลือป่น 

2. น้ำตาลทราย 

3. น้ำปลา 

 

ขั้นตอนในการทำปลาหมอแดดเดียว 

1. นําปลามาขอดเกล็ด ควักไส้ออก ทำความสะอาดด้วยเกลือเพื่อ

ลดกลิ่นคาว  

2. มาปลา 1 กิโลกร ัม มาแช ในน้ำเกลือ โดยใช เกลือ 60 กรัม 

น้ำตาลทราย 3 ซอนโตะ น้ำปลา 2 ชอนโตะ และ ซีอิ้วขาว 2 ชอน

โตะ  

3. นำช้ินเนื้อปลาวางบนตะแกรง รอให้สะเด็ดน้ำ 

 
ภาพที่ 23 เนื้อปลาหมอทีผ่่านการแล ่
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4. นำเข้าตู้อบลมร้อน ก่อนนำตัวปลาเข้าตู้อบลมร้อนจะต้องไม่งอ

ตัวปลา เพราะจะดูไม่สวยและต้องทำให้ครีบแผ่ออก เพื ่อความ

สวยงาม การใช้ตู้อบลมร้อนแทนการตากจะช่วยให้ปลาแห้งเร็ว 

และไม่มีแมลงวัน ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยในเลือกซื้อไปรับประทาน 

ใช้อุณหภูมิในการอบลมร้อนที่ 70 องศา ใช้เวลาอบ 4 ชม. (2ชม.

กลับด้านปลา ให้ความร้อนทั่วทั้งตัวปลา) 

5. ทิ้งให้เย็น บรรจุในถุงสุญญากาศและปิดผนึกแบบสุญญากาศ 

 
ภาพที่ 24 ผลิตภัณฑ์ปลาหมอแดดเดียว 
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การสร้างตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

 การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำ

การตลาดในส ื ่อออนไลน์ เช ่น โฆษณา Facebook, โฆษณา 

Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ 

ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเรา

ไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ 

จนกระทั ่งเข้ามาใช้บริการหรือซื ้อสินค้าของเราในที่ส ุด โดย

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลาย

ช่องทาง (Nnipa, 2562) ดังนี้ 

• Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search 

Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาใน

ลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้

บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่ง

ออกเป็น SEO (การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ 

Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google) 
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• Email Marketing คือ การตลาดที่ทำผ่านอีเมล เพื ่อส่ง

ข่าวสาร โปรโมช่ันต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็น

การตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบ

อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการทำการตลาดที่ตรงกลุม่ และสามารถ

เข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว 

• Social Marketing ค ื อ  ก า ร ตล าดท ี ่ ท ำ ผ ่ า น  Social 

Network ต่างๆ เช ่น Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest ฯลฯ ซึ ่ง Social Marketing กำลังได้รับความ

นิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่ง

ออนไลน์ประเภทอื่น 

 

ประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 

1. การตลาดออนไลน์เป็นตลาดประเภท Niche Market 

ผู้บริโภคสามารถเจาะจงได้ว่าจะค้นหาสินค้าอะไร แบบ

ไหน  

2. เป ็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Segmentation) ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการกับ

ใคร แบบไหนก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ ซึ ่งหากลูกค้า



52 
 

ทราบว่าการใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นง่ายกว่า

การที ่ต้องออกเดินออกจากบ้านไปหาสินค้า แน่นอนว่า

พวกเขาก็จะเลือกวิธีที่สะดวกสบายที่สุด 

3. ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการสินค้า แบบไหน สี

อะไร ซึ ่งความต้องการของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน

ออกไป  

4. มีลูกค้าอยู ่ทุกมุมโลก การตลาดออนไลน์ ทำให้เรา 

สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม 

5. การตลาดออนไลน์ ทำให้เราเหมือนมพีนักงานที่สามารถ

ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งเมื่อเทียบ

กับการจ้างคนมาทำงานให้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงแล้ว จะต้อง

ใช้คนมากกว่าสองคนข้ึนไป 

6. สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้มากเท่าที่เราต้องการ การ

การตลาดออนไลน์ทำให้เราสามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือ

ธุรกิจของเราได้เท่าที่เราต้องการ ยิ่งเราลงรายละเอียดมาก

เท่าไหร่ ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย

ข้ึนเท่านั้น 
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7. การตลาดแบบผสม การตลาดออนไลน์เป็นการตลาด

แบบผสมเพราะสามารถสร้างกิจกรรม สร้างโปรโมช่ัน เป็น

ช่องทางสื่อสาร และติดต่อลูกค้าได้ 

8. การตลาดแบบ 2-way ด้วยการตลาดแบบ 2-way ทำ

ให้เก ิดความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ซ ื ้อและผู ้ขายผ่านช่อง

ทางการติดต่อผ่านสื่อการตลาดออนไลน์ 

9. ใช้ต้นทุนต่ำ การตลาดออนไลน์ทำให้เราไม่ต้องเสียเงิน

จำนวนมากๆในการสร้างหน้าร้านขึ้นมา ซึ่งต้องเสียแรง 

เส ียเวลา เส ียเง ิน ในการไปเช่าสถานที่ จ ้างคน หรือ

พนักงาน เราสามารถจัดทำเป็นแคตตาล็อกออนไลน์เพื่อ

นำเสนอให้ก ับล ูกค้า ซ ึ ่งสามารถเปิดดูได้ผ่ านเคร ื ่อง

คอมพิวเตอร์ ทำให้เราแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยัง

สามารถแสดงผลได้อย่างสวยงามอีกด้วย 

10. สินค้าสามารถถูกจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น เพลง หนงั 

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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การจัดทำ Facebook Page  

 Facebook Page คือ บริการหนึ่งของ Facebook ที่มีไว้

เพื่อช่วยให้สร้างพื้นที่ ๆ หนึ่งไว้สำหรับ การแสดงความคิดเห็น หรือ 

รวบรวมคนที ่ชอบอะไรเหมือนๆ กัน หร ือ เป ็นช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งให้แก่คนทั่วไปได้รับทราบ โดย

แยกตัวออกจาก Profile ปกติ 

ขั้นตอนการสรา้งเพจ (Pages) บน Facebook ประกอบด้วย  

1. ให้คุณกดเข้าไปที่เว็บ Facebook ให้เรียบร้อยจากนั้น

ให้ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบตามปกติ 

 
 



55 
 

2. เมื่อคุณเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้วให้คุณสังเกตทีปุ่่ม

สามเหลี่ยมด้านขวา กดเข้าไปและหาคำว่า “สร้างเพจ” 

ให้เจอจากนั้นกดคลิกที่คำนั้นได้เลย  

 
  

3. เมื่อคุณกดเข้าไปแล้วคุณจะพบกับหน้าเมนูของประเภท

ต่างๆ ให้คุณเลือกมากมาย เช่น ธุรกิจหรือสถานที่ใน

ท ้องถ ิ ่น , บร ิษ ัท องค ์กรหร ือสถาบ ัน , แบรนด์หรือ

ผลิตภัณฑ์, ศิลปิน วงดนตรีหรือบุคคลสาธารณะ , ความ

บันเทิง, การกุศลหรือชุมชน สำหรับคนค้าขาย ให้คุณกด

เลือกที่คำว่า “แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์” แต่ละประเภทจะมี

ผลทำให้การใช้ฟังก ์ชั ่นของเพจแตกต่างกันด้วยครับ 
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ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่น จะมีปัก

หมุดที่ตั้งและสามารถลงโฆษณาเฉพาะบริเวณได้ 

 
 

4. จากนั้นให้คุณทำการกรอกข้อมูลหมวดหมู่สินค้า , ช่ือ

ของแบรนด์ (ชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อแฟนเพจของคุณไปโดย

ปริยาย) เมื่อคุณกรอกรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

ให้กดที่คำว่า “เริ่มต้น” 
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5. เมื่อคุณกดคำว่า “เริ่มต้น” เรียบร้อยแล้วต่อไปให้คุณ

กรอกรายละเอ ียดท ี ่ เก ี ่ยวก ับ fan page ของคุณให้

เรียบร้อย (สำหรับข้ันตอนน้ีหากใครยังไม่ทราบว่าจะกรอก

อะไรหรือยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรคุณสามารถกด

ปุ่ม “ข้าม” ได้เลย)  

วิธีการปักหมุดแผนท่ีเชื่อมโยงสินค้าและแหล่งผลิตในจังหวัด 

1. ไปที่ แอปพลิเคชันแผนที่ (Map) จากนั้น ให้เลื่อนหมุดไปที่

จุดที่ต้องการโดยกดค้าง “สถานที่ของคุณ”  

แล้วคลิกที่ข้อมูลเพิ่มเติม 

2. คลิกที่ “เพิ่มสถานที่ๆขาดไป” 

3. เพิ่มสถานที่ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ 

4. เพิ่มสถานที่ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบ เลือกวัน

และเวลาทำการ 

5. เพิ ่มหมายเลขโทรศัพท์เว็บไซต์ (ให้ใส่ลิงค์ Page หรือ 

Facebook ร้านค้า) 

6. เพิ่มรูปภาพหน้าร้าน ภายในร้าน เมนู หรือภาพที่เกี่ยวข้อง

กับสถานที่ที่คุณกำลังเพิ่ม 

7. ตรวจสอบสถานที่ที่อาจมีอยู่แล้วหากไม่มี จึงกดส่งได้เลย 
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8. Google จะส่งยืนยัน การเพิ ่มสถานที่ที ่ปักหมุดโดยจะ

เผยแพร่ภายใน 24 ช่ัวโมง 

9. เมื่อได้รับการยืนยันการเพิ่มสถานที่ที่คุณปักหมุดไวส้ำเร็จ

จาก Google เร ียบร ้อยแล้ว ก็สามารถหาสถานท ี ่ ใน 

Google map ได้เลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ขั้นตอนการสรา้ง QR Code Page Facebook 

ข้ันตอนที่ 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

ข้ันตอนที่ 2 
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ข้ันตอนที่ 3 
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