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 ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง การเลือกสถานที่มีความสําคัญตอความสําเร็จใน
การเพาะเลี้ยง ถาสถานที่มีความเหมาะสมตอลักษณะของกิจการเพาะเลี้ยงชายฝงน้ันๆ 
เชน โรงเพาะฟก หรือบอเลี้ยง และอื่นๆ จะสงผลใหไดผลผลิตที่มากขึ้น อีกทั้งผลผลิตที่
ไดมีคุณภาพดี และเปนที่ตองการของตลาด  
 
2.1 สถานทีส่รางโรงเพาะฟกชายฝง 
 

สถานที่ที่เหมาะสมในสรางโรงเพาะฟกชายฝง 
โรงเพาะฟกสัตวนํ้ามีวัตถุประสงคในการเพาะขยายพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าวัย

ออนมีความจําเปนตองสรางโรงเพาะฟก บอคอนกรีต และบอดิน ในกรณีตองเล้ียงพอแม
พันธุ ตองมีนํ้าใสสะอาด มีออกซิเจนสูง ปราศจากมลพิษและตะกอน ดังน้ันจึงควรเลือก
สถานที่เปนหาดทราย หรือหาดหิน มีความลาดชันพอเหมาะ เพราะบริเวณหาดทรายจะ
ปราศจากโคลนเลน และตะกอน ความลาดชันมีผลตอการวางทอ การสูบและการระบาย
นํ้า เพ่ือใหสูญเสียพลังงานและคาใชจายนอยที่สุด ถาพื้นที่ลาดเกินไปจะตองวางทอไกล
เพ่ือใหระดับบอสูงกวาทะเลเพื่อสะดวกในการระบายน้ําทิ้งและปองกันนํ้าทวมเวลาน้ําขึ้น
สูงสุด และตองหางไกลจากแหลงของเสีย มลพิษ โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การ
คมนาคมตองสะดวก มีสาธารณูปโภค ไฟฟาเขาถึง ระดับนํ้าขึ้น-นํ้าลงก็มีความสําคัญตอ
การสรางบอและการวางทอสงนํ้า  
 ความเค็มของน้ําควรมีการเปลี่ยนแปลงนอย มีนํ้าเค็มตลอดป แตถาหลีกเลี่ยง
ไมได ชวงน้ําเค็มตํ่ากวาที่ตองการอาจใชนํ้าจากนาเกลือผสมก็ได 
 
2.2  สถานที่สรางบอเล้ียงสัตวน้าํชายฝง 
 
 สถานที่ที่เหมาะสมในการสรางบอเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

การเลือกสถานที่ในการสรางบอเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ถาเลือกไดพื้นที่ที่เหมาะสม
ก็จะประสบผลสําเร็จไปแลวครึ่งหน่ึง ในการเลือกสถานที่ตองคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 

  1. คุณภาพน้ํา ความเปนกรด-ดางประมาณ 7.5-8.5 ปกติความเปนกรด-ดาง
ของนํ้าทะเลคอนขางคงที่ ออกซิเจนที่ละลายน้ําตองสูงไมควรต่ํากวา 4 สวนในลาน 



(ppm.) นํ้าไมขุนหรือมีตะกอน ควรมีอาหารธรรมชาติมากเพราะจะชวยลดคาอาหารได 
ความเค็มของน้ําตองพอเหมาะกับชนิดของสัตวนํ้าที่จะเลี้ยง เชน กุงกุลาดํา ความเค็มที่
เหมาะคือ 15-30 สวนในพัน (ppt.) กุงแชบวยความเค็ม 25-35 สวนในพัน เปนตน ที่
สําคัญคุณภาพน้ําจะตองดี สะอาดปราศจากมลพิษ อยูหางไกลโรงงาน และชุมชน หรือ
ทาเรือ 

2. การขึ้นลงของน้ํา ระดับการขึ้นลงสูงสุดและต่ําสุดของน้ําจะมีผลตอการถายเท
นํ้า เวลาน้ําขึ้นสูงสุดตองไมทวมบอเลี้ยง นํ้าลงต่ําสุดควรอยูตํ่ากวาพื้นบอเพ่ือจะสามารถ
ระบายนํ้าไดโดยไมตองสูบ เปนการลดตนทุนในดานพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2 
  
 
               ภาพที่ 2.1 ระบบนํ้าของบอดินในการเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
               ที่มา: (Pilly, 1992, p.10) 
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3. คุณภาพดินทั้งทางเคมีและฟสิกส คือความเปนกรด-ดาง ดินไมควรมีไพไรท
เพราะจะทําใหนํ้าเปนกรดเมื่อขุดข้ึนมาสัมผัสกับอากาศ แตถาเลี่ยงไมไดตองใชปูนขาวแก
ความเปนกรด ดินควรเปนดินเหนียวหรือเหนียวปนทราย เพราะสามารถอุมนํ้าไดดี 

4. แหลงพันธุสัตวนํ้า ควรเลือกใกลแหลงผลิตพันธุสัตวนํ้า เพราะสะดวกในการ
ขนสง ลดอัตราการตายและคาขนสง 
 
2.3  สถานที่เล้ียงหอยชนิดตางๆ 
 

สถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอย 
หอยเปนสัตวทะเลที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ประชาชนนิยมบริโภคกัน

อยางแพรหลาย เน่ืองจากมีรสชาติอรอยและมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีการบริโภคในรูป
ของอาหารสด และการถนอมอาหารในรูปแบบตางๆ เชน หมักดอง ทําเค็ม และตากแหง 
เปนตน ซ่ึงผลผลิตสวนใหญไดจากแหลงเลี้ยงในจังหวัดชายทะเลทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของประเทศไทย การเลี้ยงหอยจะเปนการเลี้ยงแบบธรรมชาติ คือหอยจะกิน
อาหารในธรรมชาติ ไดแก สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พวกแพลงกตอนในน้ํา  

 
ขอควรพิจารณาสําหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอย 
1. บริเวณที่จะเลี้ยงหอยตองมีความอุดมสมบูรณมีอาหารธรรมชาติมาก 

สวนมากมักเปนบริเวณปากแมนํ้าลําคลอง  
2. ตองเปนแหลงนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็มและความเค็มของน้ําไมเปลี่ยนแปลงหรือมี

การเปลี่ยนแปลงนอยอยูเปนระยะเวลานานประมาณ 7-9 เดือน อีกทั้งความเค็มของนํ้าไม
ควรมีนํ้าจืดติดตอกันนานเกิน 3-4 วัน เพราจะเปนสาเหตุที่ทําใหหอยตายได  

3. ควรเปนแหลงที่มีพันธุหอยธรรมชาติอยูมาก แตถาไมมีก็สามารถหาซื้อพันธุ
จากแหลงอื่นมาปลอยเลี้ยงได  

4. ลักษณะพ้ืนทะเลบริเวณที่เลี้ยงข้ึนอยูกับชนิดของหอยที่เลี้ยง เชน หอยแครง
ตองเปนพื้นโคลนเลน สวนหอยแมลงภูตองเปนโคลนปนทรายเพื่อปกหลักไดม่ันคง 

5. ควรเปนพื้นที่ที่ปลอดจากกระแสน้ําและคลื่นลมแรง 



6. เปนพื้นที่ที่หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหนํ้าเสีย และ
สงผลใหหอยตายไดอยางรวดเร็ว 

7. ควรเปนที่ที่มีการคมนาคมที่ดีเพ่ือสะดวกตอการขนสง และการจําหนาย
ผลผลิต  

8. ควรหางไกลจากการลักขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ภาพที่ 2.2  การเลี้ยงสาหรายรวมกับการเลี้ยงหอยในพื้นที่ชายฝงประเทศจีน  
ที่มา: (Pilly, 1992, p.153) 
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2.4  สถานที่วางกระชังเล้ียงปลา 
 
 สถานที่ที่เหมาะสมในการวางกระชังเลี้ยงปลา 
 การเลี้ยงปลาในกระชังชายฝงทะเล เปนการเลี้ยงปลาในทะเลโดยตรง จึงตองมี
ภาชนะกักขังปลาไมใหหลุดรอดออกไป เปนการเลี้ยงปลาที่ใชพื้นที่นอยแตสามารถเลี้ยง
ปลาไดเปนจํานวนมากอีกทั้งมีการลงทุนนอย ปจจุบันมีการเลี้ยงปลาในกระชังอยาง
แพรหลายโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใตของไทย เชน ระนอง ตรัง พังงา  กระบี่ 
นครศรีธรรมราช และสตูล เปนตน นอกจากนี้มีการเลี้ยงปลาในกระชังในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย(โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเลี้ยงมากที่สุด) แตก็ไมมากนักเม่ือเทียบกับ
ในภาคใต การเลี้ยงปลาในกระชังอาจเลี้ยงในบริเวณปากแมนํ้าที่เปนนํ้ากรอย หรือเลี้ยง
ริมชายฝงทะเลหรือแหลงนํ้ากรอยในทะเลสาบ ปลาที่เลี้ยงในกระชังไดแก ปลากะรังหรือ
ปลาเกา และปลากะพงขาว เปนตน 
  

ขอควรพิจารณาสําหรับสถานที่วางกระชัง 
1. พิจารณาถึงความเค็ม ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงของความเค็มมาก โดย

หลีกเลี่ยงอิทธิพลของมวลน้ําจืด มิฉะน้ันปลาจะไมแข็งแรงเปนโรคไดงาย  
2. ไมเปนที่โลงพายุจัดซ่ึงจะทําใหกระชังเสียหาย หรือหลุดลอยไป ควรเปนที่ที่

กําบังลม คลื่นลมสงบ เชน บริเวณปากแมนํ้า ลําคลอง อาวปด และบริเวณท่ีลึกเขาไปใน
ทะเลสาบ เปนตน 

3. บริเวณปากแมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบ หรือชายฝงทะเลซึ่งมีกระแสน้ํา
ไหลเวียนตลอดเวลา เพ่ือพัดพาตะกอน ของเสียตางๆ ทิ้งไป และนําออกซิเจนเขามา มี
การขึ้นลงของกระแสน้ํา เม่ือนํ้าลงต่ําสุดควรมีความลึกไมตํ่ากวา 2 เมตร  

4. หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหนํ้าเสีย และสงผลให
ปลาตายไดอยางรวดเร็ว 

5. หางไกลจากเสนทางสัญจรทางน้ําซึ่งจะรบกวนหรือชนกระชังใหไดรับความ
เสียหายได 
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          ภาพที่ 2.3  กระชังเลี้ยงปลาในประเทศนอรเวยซ่ึงต้ังหางไกลจากบานเรือน                    
ของประชาชน  

ที่มา: (Pilly, 1992, p.28) 
 

 
6. เปนที่ที่มีการคมนาคมที่ดีเพ่ือสะดวกตอการขนสง และการจําหนายผลผลิต 

เพราะหากจําหนายปลาที่มีชีวิตจะทําใหไดราคาสูง อีกทั้งเปนที่ตองการของผูบริโภค
เน่ืองจากมีรสชาติดี 

7. ใกลแหลงอาหาร ไดแก แพปลาตางๆ เน่ืองจากจะเปนสถานที่ที่มีการนําปลา
เปด และปลาอื่นๆ มาสง หากอยูใกลแหลงอาหารจะไดอาหารสดที่มีคุณภาพดีมาใหปลา
กินทุกวัน อีกทั้งยังมีราคาไมแพง สงผลใหลดตนทุนในการเลี้ยงปลาไดอีกสวนหน่ึง และ
ผลผลิตที่ไดก็จะมีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาด  



8. ใกลแหลงลูกพันธุ เน่ืองจากลูกพันธุปลาสวนมากตองรวบรวมจากแหลงนํ้า
ทะเลตามธรรมชาติ หากอยูใกลแหลงลูกพันธุจะชวยใหสามารถซื้อลูกปลาที่มีคุณภาพดีได
กอน และซ้ือไดในราคาที่ถูก ที่สําคัญชวยลดการบอบซ้ําของลูกปลาจากการขนสงซ่ึง
สงผลใหอัตราการรอดตายของปลาสูงข้ึน 

9. หางไกลจากการลักขโมย เพราะปลาที่เลี้ยงในกระชังสวนใหญเปนปลาที่มี
คุณคาทางเศรษฐกิจสูง มีราคาแพง เปนที่ตองการของตลาด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              ภาพที่ 2.4  กระชังเลี้ยงปลากะรังในทะเล                                                
ที่มา: (อิทธิพร จันทรเพ็ญ, 2531, หนา 57) 
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คําถามทายบทที่ 2 
 
1.  สถานที่ที่ไมเหมาะสมในการสรางโรงเพาะฟกชายฝงคือขอใด 
ก.  เปนหาดเลน 
ข.  เปนหาดทราย 
ค.  ปราศจากมลพิษ 
ง.  นํ้าใส  มีออกซิเจนสูง 
 
2.  ความเปนกรด-ดาง (pH) ที่เหมาะสมของน้ําในการเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
ก.  4.5-5.5 
ข.  5.5-6.5 
ค.  6.5-7.5 
ง.  7.5-8.5 
 
3.  คาออกซเิจนท่ีละลายนํ้า (D.O.) ของน้ําที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงไมควรต่ํากวาเทาใด 
ก.  1 สวนในลาน (ppm.) 
ข.  2 สวนในลาน (ppm.) 
ค.  4 สวนในลาน (ppm.) 
ง.  6 สวนในลาน (ppm.) 
 
4.  ขอใดเปนลักษณะพื้นทองทะเลที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแครง  
ก.  พื้นทราย 
ข.  พื้นโคลนเลน 
ค.  พื้นหิน 
ง.  เกาะแกง 
 
 
 



AT 428 (S) 29 

คําถามทายบทที่ 2 (ตอ) 
 

5.  ขอใดมิใชขอควรพิจารณาในการเลือกสถานที่วางกระชังเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 
ก.  ควรเปนที่โลง  ไมมีที่กําบัง 
ข.  ความเค็มของนํ้าตองไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 
ค.  เปนบริเวณที่มีกระแสน้ําไหลเวียนตลอดเวลา 
ง.  เปนที่ที่หางไกลจากเสนทางสัญจรทางน้ํา 
 
6.  ขอดีของการเลี้ยงปลาในกระชังคือขอใด 
ก.  ลงทุนนอย 
ข.  ใชพื้นที่นอยแตเลี้ยงปลาไดมาก 
ค.  ถูกทั้งขอ ก และ  ข 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
  
7.  ขอควรพิจารณาสําหรับเลือกสถานที่ในการเลี้ยงหอย 
ก.  ควรเปนพ้ืนที่ที่มีกระแสน้ําและคลื่นลมแรง 
ข.  บริเวณที่เลี้ยงหอยตองมีอาหารธรรมชาติมาก 
ค.  นํ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเค็มไดในชวงกวาง 
ง.  ความเค็มของน้ํามีนํ้าจืดติดตอกันไดนานเกิน 3-4 วัน 
 
8. จังหวัดใดในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังมากที่สุด 
ก.  จังหวัดชลบุรี 
ข.  จังหวัดระยอง 
ค.  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ง.  จังหวัดจันทบุรี 
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คําถามทายบทที่ 2 (ตอ) 
 

9.  ดินที่ไมเหมาะสมในการสรางบอเลี้ยงสัตวนํ้ามีลักษณะอยางไร    
ก.  ดินที่มีไพไรท   
ข.  ดินที่มีคา pH คอนขางเปนกลาง 
ค.  ดินที่อุมนํ้าไดดี 
ง.  ดินเหนียวปนทราย 
 
10. เหตุใดการวางกระชังเลี้ยงปลากะรังควรอยูใกลเกาะแกงตางๆ ในทะเล 
ก.  มีอาหารอุดมสมบูรณ 
ข.  กําบังคลื่นลมไดดี 
ค.  ใกลแหลงรวบรวมพันธุปลา 
ง.  การคมนาคมขนสงสะดวก 
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