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บทคัดย่อ 
 

 ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทยและเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
จ านวนมาก การเลี้ยงปลานิลที่ความหนาแน่นสูงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ในปลานิลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคที่มีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรีย โดยโรคที่พบบ่อยและก่อให้เกิดความเสียหายให้กับปลานิล 
ได้แก่ โรคคอลัมนาลิส โรคสเตรปโตคอคโคซีส โรคอิอิเดลิโอซิทิส และโรคที่เกิดจากเชื้อแอโรโมแนส ซึ่ง
หากมีการจัดการที่ดีก็จะสนับสนุนให้ปลามีสขุภาพท่ีดีและลดการติดเช้ือในปลานิลได้ ดังนั้นบทความนี้จึง
ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคในปลานิล และเสนอแนะแนวทางป้องกันปัญหาและการ
แก้ไข เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงปลานิลต่อไป 
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Abstract 
 

 Nile tilapia (Oreochromis niloticus) is an important economic fish in Thailand and 
it generates high income for many farmers. However, they normally are intensively 
cultured causing many diseases especially those by bacteria. The diseases commonly 
found and cause damage to the O.niloticus are Columnaris disease, Streptococcosis 
disease, Epitheliocystis disease and diseases caused by Aeromonas. Thus, the 
aquaculture should be well managed for encouraging healthy fish and reducing infection 
in tilapia. This article has collected information relevant to the disease in tilapia and 
provides advice on preventing problems and solutions to improve tilapia culture. 
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บทน า 
 

ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็น
ปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
ปลานิลเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสงู
ไขมันต่ าและเลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็วการบริโภค
ปลานิลในประเทศไทยพบว่าสูงถึงร้อยละ 30 
ของการบริโภคปลาทั้งหมด และมีแนวโน้มการ
บริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันผลผลิตปลา
นิลยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดท า
ให้การเลี้ยงปลานิลเป็นธุรกิจการเกษตรที่ได้รับ
ความสนใจของประชาชนทั่วไปอุปสรรคที่ส าคัญ
ของการเพาะเลี้ยงปลานิลที่พบคือการเกิดโรคใน
ปลานิลซึ่งโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย
แกรมลบ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นแบคทีเรียแกรม
บวก (เจนนุช ว่องธวัชชัย, 2560) โดยอาการที่
แสดงให้เห็นถึงการเกิดโรคที่ติดเช้ือแบคทีเรียใน

ปลานิล คือ มีอาการว่ายน้ าเฉื่อยชา ไม่กินอาหาร 
ครีบและเหงือกกร่อน มีการตกเลือด เกิด
บาดแผล ท้องบวม ตัวด่าง ตาขุ่นขาวและโปน 
ลอยนิ่ง และบางตัวว่ายน้ าควงสว่านดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการสุขภาพสัตว์
น้ าที่ดี ได้แก่ การเตรียมบ่อที่ดีมีการรักษาความ
สะอาดบ่อท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงในการเกิดโรคการ
แพร่ระบาดของโรคที่มาจากแบคทีเรียการใช้ลูก
พันธุ์ปลาที่แข็งแรงการจัดการคุณภาพน้ าที่ดีไม่
ใช้ยาและสารเคมีต้องห้ามรวมทั้งการให้อาหารที่
ดีมีคุณภาพสูง ส่งผลให้สัตว์น้ าโตไวได้ผลผลิตสูง
คุณภาพดีสร้างก าไรสูงแก่ผู้เลี้ยง และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (ชนกันต์จิตมนัส, 2556) 
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1. ปลานิล 
 

 เนื่องจากปลานิล  (ภาพที่  1)  เป็น
อาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไขมันต่ า
เลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็วการบริโภคปลานิลใน
ประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 30 ของการบริโภคปลา
ทั้งหมดและมีแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไทยได้ผลิตปลานิลได้สูงถึง 221,042 ตัน
ในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 42 ของผลผลิต
การเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมีแนวโน้มการส่งออกสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยในปี  พ .ศ . 2552 มีปริมาณ
ผลผลิตปลานิลส่งออกรวม 14,103 ตัน มูลค่า
การส่งออกสูงถึง 1,153 ล้านบาทปัจจุบันผลผลิต
ปลานิลยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ท าให้การเลี้ยงปลานิลเป็นธุรกิจการเกษตรที่
ได้รับความสนใจของประชาชนทั่วไปสิ่งแวดล้อม 
(ชนกันต์จิตมนัส, 2556) 

 

 
ภาพที่ 1 ปลานิล 

 
 ปัจจุบันสายพันธุ์ปลานิลและปลานิลแดง
ที่เลี้ยงในประเทศไทย ได้มาจากการปรับปรุง
พันธุ์โดยทั้งภาครัฐและเอกชน วิธีการปรับปรุง
พันธุ์ที่ปฏิบัติ คือการคัดเลือกพันธุ์และการผสม
ข้ามสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีความทนโรค 
สามารถปรับตัวต่อสภาพการเลี้ยงและการ
จั ด ก า ร ส า ย พั น ธุ์ ที่ นิ ย ม เ ลี้ ย ง แ ล ะ มี ก า ร

แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ปลานิล
สายพันธุ์จิตรลดา ซึ่งเป็นปลานิลสายพันธุ์แรกที่
ถูกน า เข้ามาในประเทศไทยได้รับการแพร่
ขยายพันธุ์ตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นปลานิลที่มีต้นก าเนิดจาก
สวนจิตรลดา จึงเรียกกันว่า “ปลานิลสายพันธุ์
จิตรลดา” (Chitralada strain tilapia) นอกจากน้ี
ยังมีปลานิลสายพันธ์ุอื่น ๆ เช่น สายพันธ์ุจิตรลดา 
2 ซึ่งพัฒนาพันธุ์มาจากปลานิลสายพันธุ์อียิปต์ 
ประเทศไทยน าปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 5 
เข้ามาในประเทศ และปลานิลจิตรลดา 3 เป็น
ปลานิลที่พัฒนามาจากปลานิล GIFT รุ่นที่ 5 ซึ่ง
ได้รับการทดสอบพันธุ์ ให้ เหมาะสมต่อการ
เพาะเลี้ยงในประเทศไทย (เจนนุช ว่องธวัชชัย, 
2560) 
 
1.1  รูปแบบกำรเลี้ยงปลำนิล 

 

การเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย ในอดีต
มักเป็นการเลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวหรือ 
การเลี้ยงแบบผสมผสานร่วมกับปศุสัตว์ เช่น สุกร 
เป็ด และไก่ การเลี้ยงปลานิลในปัจจุบันเป็นการ
เ ลี้ ย ง แ บ บ ห น า แ น่ น  (intensive culture) 
เ นื่ อ ง จ ากปลานิ ล และปลานิ ล แด ง เพศผู้
เจริญเติบโตเร็วกว่าเพศเมีย และการเลี้ยงปลานลิ
เพศผู้อย่างเดียวเป็นการควบคุมการแพร่พันธุ์ใน
บ่อเลี้ยงจึงเป็นการเลี้ยงปลาครั้งละรุ่นท าให้ปลา
เจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมอและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
รูปแบบการเลี้ยงปลานิลขุนในประเทศไทย ได้แก่ 
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลใน
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ก ร ะ ชั ง  แ ล ะ ก า ร เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า แ บ บ ร วม 
(polyculture) ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลานิลร่วมกับ
สัตว์น้ าจืดชนิดอื่น เช่น ปลาเบญจพรรณ (fish 
polyculture) กุ้งก้ามกราม(Macrobrachium 
rosenbergii) การแบ่งประเภทของการเลี้ยงสัตว์
น้ าขึ้นกับหลักเกณฑ์ เช่น การแบ่งโดยลักษณะ
การให้อาหาร การแบ่งตามอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงและ
การแบ่งตามชนิดสัตว์ เป็นต้น 

รูปแบบการเลี้ยงปลานิลแบ่งออกเป็น 3 
แบบ 

(1) การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เป็น
ลักษณะการเลี้ ยงดั้ ง เดิมและใกล้ เคี ย งกับ
ธรรมชาติมากที่สุด ระดับความลึกของบ่อดิน
ประมาณ 1-1.5 ม. โดยเติมน้ าเข้าบ่อให้มีความ
ลึกประมาณ 1-1.2 ม. มี เ ชิงลาดตามความ
เหมาะสมเพื่อป้องกันดินทลาย และมีชานบ่อ
กว้าง 1-2 ม. ความหนาแน่นในการเลี้ยงปลานิล
ขนาด 0.2-0.5 ก. หรือที่เรียกกันว่า “ขนาดใบ
มะขาม” คือจ านวน 3,000-5,000 ตัว/ไร่ ให้กิน
อาหารส าเร็จรูประดับโปรตีนร้อยละ 25-35 
ปริมาณวันละร้อยละ 3-4 ของน้ าหนักตัว  

(2) การเลี้ยงปลานิลในกระชังสามารถท า
ได้ในแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งบริเวณน้ าจืดและน้ า
กร่อย บริเวณที่เลือกเลี้ยงปลาในกระชังควรอยู่
ในท าเลที่มีกระแสน้ าและกระแสลมแต่ไม่รุนแรง
มากนัก เพื่อให้การหมุนเวียนของน้ าภายใน
กระชังเป็นไปด้วยดี ขนาดของกระชังที่นิยมใช้
เลี้ยงปลานิล คือ 3x3x2 ม.3 หรือ 3x5x2 ม.3 
หรือ 4x4x2 ม.3 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
พื้นที่ กระชังควรมีขนาดตาอวน 2-3 ซม. อาจมี

อวนช้ันนอกขนาดตาอวน 6-7 ซม. เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปลาที่อยู่นอกกระชังมารบกวนปลาที่เลี้ยง 
สถานที่กางกระชังควรมีระดับน้ าลึกพอประมาณ
ตลอดระยะเวลาเลี้ยง โดยพื้นกระชังอยู่เหนือจาก
พื้นดินใต้น้ าไม่ต่ ากว่า 1 ม. และห่างจากชายตลิ่ง
พอสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการระบายน้ าอย่าง
ฉับพลันขณะฝนตกท าให้มีการชะล้างของพื้นผิว
จากแหล่งน้ า ความหนาแน่นของการเลี้ยงปลา
นิลในกระชังที่มักปฏิบัติคือ ลูกปลาน้ าหนัก 30-
50 ก. จ านวน 30-50 ตัว/ลบ.ม.  
(3) การเลี้ยงปลานิลร่วมกับสัตว์น้ าชนิดอื่นเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่บ่อ โดย
อาศัยหลักการที่ว่าสัตว์น้ าต่างชนิดอาศัยในระดับ
น้ าที่แตกต่างกัน การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินอาจ
เลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ าจืดหรือน้ ากร่อย เช่น กุ้ง
ก้ า ม ก ร า ม  ป ล า ส ว า ย  ( Pangasianodon 
hypophthalmus) และกุ้งสามารถใช้ประโยชน์
ของพื้นที่บ่อต่างกัน โดยกุ้งก้ามกรามอาศัยอยู่
บริเวณพื้นบ่อและกุ้งขาวซึ่งหากินกลางน้ ากุ้งกิน
อาหารเม็ดที่เหลือจากปลานิลเมื่อตกลงสู่พื้นบ่อ 
และของเสียจากปลานิลช่วยให้เกิดการกระจาย
ตัวของสัตว์หน้าดินเป็นอาหารของกุ้งได้อีกด้วย 
(เจนนุช ว่องธวัชชัย, 2560) 
 

2. ปัญหาที่เกิดจากแบคทีเรีย 
 

 แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคปลานิล
ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมลบ มีเพียงส่วนน้อย
ที่เป็นแบคทีเรียแกรมบวก กระบวนการก่อโรค
ของแบคทีเรียเป็นผลจากการที่เช้ือเข้าสู่ตัวปลา
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แล้วอยู่ในอวัยวะเป้าหมายโดยทางกระเสโลหิต
รวมถึงการที่แบคทีเรียเพิ่มจ านวนในอวัยวะ
เป้าหมายและการสร้างพิษของแบคทีเรียทั้ง
สารพิษชนิดที่ ขับออกนอกเซลล์แบคที เรีย 
(exotoxin) แ ล ะ ส า ร พิ ษ ที่ ผ นั ง เ ซ ล ล์ ข อ ง
แบคทีเรีย (endotoxin) รอยโรคที่เกิดขึ้นในปลา
ป่วยเป็นผลจากสารพิษของแบคทีเรียท าให้เกิด
การอักเสบของเซลล์บุผิวตามอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายจนอวัยวะเหล่านั้นไม่สามารถท างานได้ 
หรือท าให้เกิดเนื้อตาย (necrosis) ตามอวัยวะ
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตามลักษณะอาการและรอยโรค
ของปลานิลที่ป่วยด้วยโรคติดเช้ือแบคทีเรียไม่มี
ความจ าเพาะต่อชนิดของเช้ือที่ท าให้เกิดโรค 
นอกจากน้ีการเกิดโรคติดเช้ือแบคทีเรียในลูกปลา
นิลมักปรากฏเพียงอัตราการรอดตายสูงและ
รวดเร็วโดยไม่แสดงรอยโรค ดังนั้นการวินิจฉัย
ชนิดของเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคจึงมี
ความจ าเป็นต่อการควบคุมโรคและการเลือกใช้
ยาต้าน   จุลชีพเพื่อการรักษา เชื้อแบคทีเรียที่ก่อ
โรคในปลานิลส่วนมากเจริญเติบโตบนอาหาร
เลี้ยงเช้ือแบคทีเรียทั่ว ๆ ไป เช่น Tryptone Soy 
Agar (TSA) ผสมเลือดแกะ 5% (Blood agar) 
Mueller Hinton Agar (MHA) หรือ TSA/MHA 
ผสมเกลือ (NaCl) 1-3 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่เป็น
การเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียจากน้ ากร่อย (เจนนุช  
ว่องธวัชชัย, 2560) 
 
2.1 กลไกกำรเกิดโรคจำกแบคทีเรีย 
 การติดเช้ือแบคทีเรียเป็นสาเหตุส าคัญ
ของโรคระบาดในการเพาะเลี้ยงปลานิลของ

ประเทศไทย แบคทีเรียที่อยู่ในน้ าส่วนใหญ่เป็น
แบคทีเรียหากินอิสระ (free living bacteria) 
และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปลาในสภาวะ
ปกติ  แต่อาจก่อโรคในปลาที่อ่อนแอหรือที่
เรียกว่าฉวยโอกาส (opportunistic bacteria) 
ต่างจากแบคทีเรียก่อโรคที่พบในตัวปลาป่วย 
(pathogenic bacteria) ซึ่งต้องอาศัยโฮสต์ใน
การเจริญเติบโตและอยู่ในน้ าหรือนอกตัวโฮสต์ได้
ไม่นาน อย่างไรก็ตาม โรคติดเช้ือแบคทีเรียใน
ฟาร์มปลานิลอาจมีสาเหตุจากแบคทีเรียฉวย
โอกาสหรือแบคทีเรียก่อโรค การเกิดโรคติดเช้ือ
ในฟาร์มปลานิลมักเกิดขึ้นเมื่อสภาพการจัดการ
ฟาร์มท าให้ปลาเครียด เช่น การคัดร่อนขนาด 
การเคลื่อนย้าย คุณภาพน้ าที่ไม่เหมาะสม การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ า และการสะสมของ
เสียในน้ าโดยเฉพาะเมื่อมีการเลี้ยงปลาหนาแน่น 
เป็นต้น ปลาที่ได้รับความเครียดมีความไวต่อการ
ติดเช้ือโรคจากแหล่งน้ า และการเกิดโรคภายใน
บ่อท าให้เช้ือโรคเพิ่มจ านวนและแพร่ไปยังบ่ออื่น 
ๆ การจัดการในโรงเพาะฟักเริ่มต้นจากการ
รวบรวมไข่ปลาที่ผสมแล้ว (fertilized egg) จาก
ปากของแม่ปลานิลแต่ละตัวแล้วล าเลียงไข่เข้า
โรงเพาะฟักซึ่งมีระบบการฟักไข่ภายในโรงเรือนที่
มีน้ าไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
ของไข่ปลา นอกจากนี้สภาวะการฟักไข่ในโรง
เพาะฟักแตกต่างจากการฟักไข่ภายในปากของ
แม่ปลา แม่ปลาสร้างภูมิคุ้มกันให้ไข่ปลาโดยการ
ผลิตสารหลั่งที่มีฤทธิ์ท าลายเช้ือโรคและป้องกัน
การติดเ ช้ือบนผิวไข่ปลาระหว่างที่ ไข่มีการ
พัฒนาการภายในปากของแม่ปลา การเกิดโรค
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ติดเช้ือในโรงเพาะฟักนอกจากท าให้อัตราการฟัก
เป็นตัวของไข่ต่ าและเกิดความสูญเสียในการผลิต
ลูกปลาระยะแรกแล้ว ลูกปลาที่ไม่แข็งแรงจาก
การติ ด เ ช้ื อภาย ในโรง เพาะฟักยั ง เป็นตั ว
แพร่กระจายเช้ือโรคภายในฟาร์มระยะต่อมา 
การสุ่มตรวจคุณภาพของไข่ เช่น การตรวจนับ
ป ริ ม า ณ เ ช้ื อแ บค ที เ รี ย  (bacterial colony 
count) รวมถึงพัฒนาการของไข่ในโรงเพาะฟัก
เป็นวิธีการที่ใช้ประเมินสภาวะการเกิดโรคติดเช้ือ
ในระยะนี้ (เจนนุช ว่องธวัชชัย, 2560) 
 

3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดโรค 
 

 การตายของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
หรือในบ่อที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นั้นมาจากสาเหตุ
หลายอย่ า ง เ ช่น  การ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว (พายุ อุณหภูมิ น้ าฝน 
และฟ้าผ่า) โรคติดเช้ือปรสิตและแบคทีเรียที่เกิด
จากความเครียดการปนเปื้อนของสารพิษและ
สารอินทรีย์หรือตายหลังจากถูกจับได้และถูก
ปล่อยไปโดยชาวประมง บางครั้งสัตว์น้ าตายไม่กี่
ตัวก็ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงปัญหาคุณภาพน้ า 
 ระดับออกซิเจนละลายน้ าต่ า เป็นสาเหตุ
ที่พบมากที่สุดของการตายของสัตว์น้ า การลดลง
ของออกซิเจนอาจเกิดจากหนึ่งหรือหลายปัจจัย
ในช่วงฤดูร้อนซึ่งอุณหภูมิน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุด ปริมาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ า  จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงท่ีอุณหภูมิน้ าโดยน้ าท่ีมีอุณหภูมิ
สูงจะมีออกซิเจนที่ละลายน้ าอยู่น้อยกว่าน้ าที่มี

อุณหภูมิต่ ากว่ า  รวมทั้ งการ เน่ าสลายของ
สารอินทรีย์ในแหล่งน้ าปิด "การหมุนเวียนของน้ า
ภายในแหล่งน้ า " มักจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดู 
เช่น ฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ความหนาแน่นของ
ออกซิเจนละลายน้ าที่มีน้อยของน้ าช้ันล่าง เมื่อ
มันผสมกับน้ าระดับบน ลมที่พัดอยู่ ผิ วน้ า  
สามารถก่อให้เกิดการผสมของน้ าได้ดีแต่ถ้าฝน
ตกหนักสัตว์น้ าก็อาจตายได้หลังฝนตกหนัก 3-7 
วัน รวมทั้งการตายของพืชน้ า หรือสาหร่าย
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากสารเคมีสามารถ
ก่อให้เกิดสภาวะออกซิเจนละลายน้ าต่ า ใน
ระหว่างกระบวนการย่อยสลาย ส าหรับในบ่อ
เลี้ยงปลา การปล่อยปลามากเกินหรือการให้
อาหารมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุให้สัตว์น้ า ขาด
ออกซิเจนและตายได้ (ส านักวิจัยพัฒนาประมง
น้ าจืด, 2555) 
 

4. โรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่พบในปลานิล 
 

4.1 โรคคอลัมนำ ริส เกิ ดจำก เชื้ อฟลำโว
แบคทีเรียม (Flavobacterium columnarae)  
 
 ช่ือเดิมคือแฟลกซิแบคเตอร์ (Flexibacter 
columnaris) โรคนี้มักเกิดจากปัจจัยต่าง  ๆ 
เหนี่ ย วน า เ ช่นความเครี ยดจากการขนส่ ง
โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนและการเปลี่ยนแปลง
อากาศกะทันหันอาการทางคลินิก คือ ล าตัวปลา
มีสีด่างซีดเป็นแถบๆมีเมือกมากครีบและเหงือก
กร่อน (ภาพที่ 2) อาจมีสีเหลืองเกิดขึ้นบริเวณ
บาดแผลการป้องกันการระบาดของโรคท าได้โดย
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การลดความบอบช้ าจากการจับและคัดขนาด
ปลาไม่เลี้ยงปลาหนาแน่นเฝ้าระวังอย่าให้ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าต่ า (ชนกันต์ จิตมนัส, 2556) 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 ลูกปลานิลหางกร่อน เกิดจากเชื้อฟลาโว
แบคทีเรีย (ชนกันต,์ 2556) 

 
4.2 โรคติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคั 
(Streptococcus spp.) 
 

 อาการของปลาที่เป็นโรคมีตาขุ่นขาวและ
โปนไม่ค่อยว่ายน้ า ลอยนิ่งบางตัวว่ายน้ าควง
สว่านช่องขับถ่ายบวมแดงพบระบาดรุนแรงใน
หน้าร้อนสามารถท าให้ปลาตายจ านวนมากใน
เวลาอันสั้นหากมีการ  ติดเช้ือรุนแรงอัตราการ
ตายจากโรคนี้พบสูงเมื่ออุณหภูมิน้ าสูงกว่า 26 °C 
ส าหรับอาการภายใน พบการติดแบคทีเรียใน
อวัยวะภายในหลายส่วน ได้แก่ ตับ ไต สมอง 
ม้าม และหัวใจ โดยตับจะมีอาการบวมผิดปกติมี
สีซีดและเซลล์ตับเกิดการตาย หัวใจมีการอักเสบ
บริเวณเยื่อหุ้มหัวใจ ม้ามมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมี
เซลล์บวมและมีสีแดงคล้ า ภายในช่องท้องมี
ของเหลวสะสมอยู่ มีเลือดคั่งในระบบทางเดิน
อาหาร  และ เกิดการอัก เสบบริ เวณล า ไส้   
(อัครวิทย์ อิสสะโร, 2554) ลักษณะภายนอกที่

พบคือปลานิลมีตาโปนขุ่นขาว เกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส (ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 ปลานิลมีตาโปนขุ่นขาว เกิดจากการติดเช้ือ
แบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส  (ชนกันต์, 2556) 

 
4.3 โรคอิพิเดลิโอซีสทิส (Epitheliocystis) 
 

 มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียแกรมลบขนาด
เล็กมักสร้างปัญหาในลูกปลานิลขนาดเล็ก (ภาพ
ที่ 4) หากติดเช้ือรุนแรงท าให้ปลาตายได้ปลาที่
ติดเช้ือนี้จะพบรอยโรคมีลักษณะคล้ายซีสต์บริ
เวณเซลล์ของซี่เหงือกท าให้เกิดปัญหาในการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนและให้เกิดการดื้อยาควร
หยุดใช้ยาอย่างน้อย 21 วันก่อนจับขายเพื่อมิให้
ยาเกิดการตกค้างในสัตว์น้ าหากเกิดการติดเช้ือ
แบคทีเรียภายนอก เช่น ปลาที่เป็นโรคคอลัมนา
ลิสปลาจะมีลักษณะตัวด่างโรคนี้อาจเกิดขึ้น
หลังจากการเคลื่อนย้ายปลาหรือช่วงที่มีอากาศ
เปลี่ยนแปลงกะทันหันช่วงอากาศเย็นหรือช่วงฝน
ตกหนักการรักษาอาจท าได้โดยใช้ยาเหลือง 
(Acriflavin) แ ช่ ใ น อั ต ร าค ว าม เ ข้ ม ข้ น  1–3 
มิลลิกรัมต่อลิตร (เบญจพร และคณะ , 2552) 
รายงานว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ าใส่เกลือ 1 กรัมต่อ
น้ า 1 ลิตรหรือฟอร์มาลิน 30 ซีซีต่อน้ า 1,000 
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ลิตรมีผลท าให้จ านวนซีสต์ บริเวณเหงือกลูกปลา
นิลลดลง (ชนกันต์ จิตมนัส, 2556) 
 

ภาพที่ 4 ลูกปลาเป็นโรค Epitheliocystis ติดเชื้อแบคทีเรีย
ลักษณะเป็นซีสต์บริเวณซ่ีเหงือกสีน้ าตาลเหลือง (ชนกันต์ 
จิตมนัส, 2556) 

 

4.4 โรคที่เกิดจำกเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลำ 
(Aeromonas hydrophila)  
 

 โรคนี้เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจและมักพบบ่อยในบ่อที่เลี้ยงโดยให้
อาหารสดหรือการเลี้ยงแบบผสมผสานจะพบเช้ือ
แบคทีเรียนี้ในแหล่งน้ าที่มีสารอินทรีย์ปริมาณสูง
สาเหตุเหนี่ยวน าให้ปลาติดเช้ือได้แก่ความเครียด
หรือการบาดเจ็บจากการขนส่งการเคลื่อนย้าย
ปริมาณออกซิเจนที่ต่ าการให้อาหารทีมีคุณภาพ
ไม่เหมาะสม รวมทั้งบาดแผลที่เกิดจากปรสิตปลา
ติดเช้ือจะว่ายน้ าเฉื่อยชาไม่กินอาหาร ครีบกร่อน 
มีการตกเลือด เกิดบาดแผล (ภาพที่ 5) ท้องบวม
ตับเหลืองและมีการตกเลือดบริ เวณล าไส้   
(ชนกันต์ จิตมนัส, 2556) 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 5 ปลานิลเป็นแผลเกิดจากการตดิเชื้อแบคทีเรีย
แอโรโมแนส  (ชนกันต ์จิตมนัส, 2556) 
 

 Yardimci แ ล ะ  Aydin (2011) ไ ด้
ท าการศึกษาถึงการก่อโรคของเชื้อ (Aeromonas 
hydrophila) ในปลาพบว่า เมื่อท าการฉีดเช้ือ
แบคทีเรียปริมาณ 1x108 CFU เข้าไปในบริเวณ
ช่องท้ อ งของปลานิ ล  และการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปลานิลในวันที่ 1, 2, 3, 
5 และ  7 พบว่ า ก า ร เ ปลี่ ย นแปล งทั้ ง ด้ าน
พฤติกรรม และสรีรวิทยาจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่พบ คือ 
จะมีการว่ายน้ าที่ผิดปกติแบบไร้ทิศ และจะ
ลอยตัวบริเวณผิวหน้าน้ า ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสรีรวิทยา คือ ปลานิลมีสีเข้มขึ้น บริเวณ
หางและครีบกร่อน (ภาพที่ 6ก) และเกิดการคั่ง
ของเลือดบริเวณครีบ (ภาพที่ 6ข) ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื้อที่
เกิดขึ้นในเซลล์ตับพบว่า จะเกิดการตกเลือด 
(ภาพที่ 7ก บริเวณที่ลุกศรช้ีแสดงให้เห็นถึงการ
ตกเลือด) เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์
ตับ (ภาพที่ 7 บริเวณที่ลุกศรช้ีแสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง) เกิดการสะสมของไขมัน 
(ภาพที่ 7ค) และเกิดการตายของเซลล์ตับ (ภาพ
ที่ 7ง) 
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ภาพที่ 6 (ก) ปลานิลมีสีเข้มขึ้น บริเวณหางและครีบ
กร่อน (ข ) ปลานิลเกิดการค่ังของเลือดบริ เวณครีบ 
(Yardimci and Aydin, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 (ก) เกิดการตกเลือด (ข) เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของเซลล์ตับ (ค) เกิดการสะสมของไขมัน (ง) เกิด
การตายของเซลล์ตับ (Yardimci and Aydin, 2011) 

 

5. การจัดการและการป้องกันโรคที่เกิด
จากแบคทีเรียในปลานิล 
 

5.1 กำรเลือกสถำนที่  
 

 ควรมีการจัดท าแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้ง 
เพื่อสะดวกต่อการติดต่อขนส่งลูกพันธุ์ปลา การ
ส่งมอบปัจจัยการผลิต การขนส่งอาหารปลา การ
เข้าติดต่อของประชาชนทั่วไป การเข้าส่งเสริม
แนะน าของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การเข้าตรวจ
ประเมินฟาร์ม และการเข้าจับและขนส่งปลานิล
ที่เลี้ยงของพ่อค้าผู้รวบรวมปลานิลไปจ าหน่าย 

นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแผนผังของฟาร์มเลี้ยง 
เพื่อสะดวกในการจัดการฟาร์มการสั่งการและ
การวางแผน 
 
5.2 ใช้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภำพ 
 
 คุณภาพลูกพันธุ์ปลานิลเป็นตั วแปร
ส าคัญของความส าเร็จในการเลี้ยง คุณภาพลูก
พันธุ์ปลานั้นประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดีและ
คุณสมบัติที่ดี ซึ่งคุณลักษณะที่ดี ได้แก่ การมี
อวัยวะครบถ้วน ครีบไม่ฉีกขาด มีความแข็งแรง 
สีล าตัวปกติ  ตาและเกล็ดใส เป็นต้น ส่วน
คุณสมบัติที่ดี ได้แก่ การไม่มีลักษณะหรืออาการ
แสดงว่า เป็นโรค ปราดเปรียว สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นต้น นอกจากนี้
หากเป็นไปได้ควรพิจารณาใช้สายพันธุ์ที่มีการ
เจริญเติบโตดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรควร
ค านึงถึงเป็นอย่างมาก เกษตรกรควรจะตรวจ
พินิจและตรวจสอบเอกสารยืนยันต่าง ๆ ที่เช่ือถือ
ได้ ก่อนตัดสินใจซื้อและมีการบันทึกคุณภาพของ
ลูกพันธุ์ปลาที่ซื้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลี้ยง
ปลาในรุ่นถัดไป นอกจากนี้เกษตรกรพึงระวังใน
เรื่องของอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ปลาโดยควรให้มี
อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม การปล่อยลูก
ปลามากเกินไปจะท าให้ปลาเครียดและป่วยเป็น
โรคได้ง่าย มีปัญหาในการเลี้ยงมากและบ่อยครั้ง 
อีกทั้งยังท าให้ปลาโตช้าอีกด้วย 
 
 
 
 

ก ข 

ก ข 

ค ง 
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 5.3 คุณภำพน้ ำส ำหรับใช้ในกำรเลี้ยง
ปลำนิลมีคุณภำพเหมำะสม หรือสำมำรถ
ปรับปรุงให้มีคุณภำพเหมำะสมกับกำรเลี้ยง
ปลำนิล โดยน้ ำส ำหรับใช้ในกำรเลี้ยงปลำนิล
ควรมีคุณสมบัต ิดังนี้ 
 

 (1) ค่าความเป็นกรด–เบส (pH) อยู่
ระหว่าง 6.5 ถึง 8.0 
 (2) ปริมาณค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 
ไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (3) ปริมาณแอมโมเนียอิสระ (NH3) ไม่
เกิน 0.02 มิลลิกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร 
 (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ต่ า
กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ต้องมีการบ าบัดหรือควบคุมคุณภาพน้ า
ก่อนปล่อยทิ้งออกจากฟาร์ม โดยน้ าทิ้งส าหรับ
ฟาร์ม เลี้ ยงปลานิล  ต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด (ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553) 
 ส าหรับการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา
โรคที่ เกิดกับปลานิลจะซื้อจากแหล่งที่ เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายเลือกใช้ยาที่มีการขึ้นทะเบียนยา
กับทางราชการเรียบร้อยแล้วเป็นยาที่อนุญาตให้
ใช้กับสัตว์น้ าไม่เกิดสารตกค้างกับปลามีฉลาก
แนะน าวิธีการใช้อย่างชัดเจนซึ่งยาที่ใช้ในฟาร์ม 
คือ ยาเพาว์เด็กซ์ – 5000 ซึ่งเป็นยาท่ีมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียจะใช้เฉพาะใน
ระยะแรกที่รับปลามาเลี้ยงหรือมีอาการติดเช้ือ
เป็นเวลาประมาณ 7 วันเพื่อป้องกันโรคและ
ป้องกันการติดเช้ือระหว่างการเลี้ยงอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะ 120-200 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม/วันติดต่อกันประมาณ 7-10 วันในช่วงที่

ปลามีอาการป่วยป่วยจะให้อาหารวันละ 1-2 ครั้ง
ต่อวัน (วรรณวิษา เสาประโคน, 2554) 
 

5.4 กำรลดหรือกำรงดให้อำหำร  
 

 เนื่องจากโดยปกตินั้นมักพบว่าเมื่อปลา
เริ่มป่วยอัตราการกินอาหารของปลาจะลดลง 
ดังนั้นเกษตรกรควรลดระดับการให้อาหารแก่
ปลาเพื่อป้องกันการสูญเสียอาหารและการ
หมักหมมของอาหารเหลือที่อาจเป็นอาหารของ
เชื้อโรคในน้ า 
 

5.5 หำสำเหตุที่แท้จริงของกำรเกิดโรค  
  

 โดยการน าตั วอย่ า งปลาป่ วยส่ ง ให้
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเพื่อท าการตรวจ
วินิจฉัยให้ทันท่วงที โดยปลาที่จะน าส่งตรวจนั้น
ต้องอยู่ในสภาพที่มีชีวิตเท่านั้นจึงจะท าให้การ
ตรวจวินิจฉัยสามารถท าได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย าที่สุด 
 

5.7 ใช้ยำหรือสำรเคมีอย่ำงมีเหตุผล ถูกต้อง
ตำมควำมจ ำเป็น 
  
 เมื่อพบว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค
มาจากแบคทีเรีย แนวทางที่สามารถรักษาปลาที่
มีประสิทธิภาพและเกษตรกรสามารถท าได้ คือ 
การผสมอาหาร ซึ่งช่วงที่ถูกต้องที่สุดในการรักษา 
คือ ช่วงที่พบว่าปลามีอัตราการตายระหว่างร้อย
ละ 1-3  เนื่องจากเป็นช่วงที่ปลามีการติดเช้ือ
น้อยอยู่  หากปล่อยให้อัตราการตายสู งขึ้น
มากกว่าร้อยละ 20-30  ในขณะนั้นปลาส่วนใหญ่
จะไม่กินอาหาร ท าให้การตอบสนองต่อการให้ยา
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ปลาและความส าเร็จในการควบคุมโรคปลาให้มี
โอกาสหายน้อย 
 

5.8 น ำปลำที่เป็นโรคออกจำกพ้ืนที่บ่อเลี้ยง
หรือกระชัง  
 

 โดยการน าไปฝัง เผาท าลายหรือใช้ความ
ร้อนในการประกอบอาหาร จะเป็นการลดหรือ
ตัดวงจรของการแพร่ระบาดของเ ช้ือโรคได้ 
โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในบ่อดินขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่าปลาเป็นโรคส่วนใหญ่จะว่าย
ลอยบริเวณท้ายบ่อ ขณะที่ปลาแข็งแรงยังขึ้นกิน
อาหารที่หัวบ่อ เกษตรกรสามารถใช้อวนแหเพื่อ
จับปลาท้ายบ่อออกไปและให้ยาผสมอาหาร
ส าหรับปลาที่ยังกินอาหาร ร่วมกับการเสริม
วิตามิน ซี เพื่อเสริมความต้านทานของระบบ
ภูมิคุ้มกันของปลา จะสามารถรักษาและลดอัตรา
การตายของปลาได้ อย่ า งมีประสิทธิ ภ าพ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
2560) 
 

สรุป 
 

ปลานิลเป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจซึ่งการเลี้ยงที่ความหนาแน่นสูงเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคมัก
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา โดยการเกิดโรคที่พบใน
ปลานิลส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 
ซึ่งอาการเบื้องต้นที่ตรวจสอบได้จากลักษณะ
ภายนอก คือ ตกเลือด ท้องบวม มีแผลตามตัว 
และก่อให้เกิดการตายได้ในที่สุด โดยโรคที่พบ

บ่อยที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ได้แก่ โรคคอลัมนา
ริส โรคติดเช้ือแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส โรคที่
เกิดจากเช้ือแอโรโมแนส   และโรคอิพิเดลิโอ
ซีสทิส แต่ถ้าหากมีการจัดการที่เหมาะสม เช่น 
การเลือกสถานท่ี ใช้ลูกพันธุ์ท่ีมีคุณภาพ คุณภาพ
น้ าที่เหมาะสม และน าปลาที่เป็นโรคออกจาก
พื้นที่บ่อเลี้ยง ก็จะท าให้มีความเสี่ยงในการเกิด
โรคน้อย ปลานิลมีสุขภาพดี ส่งผลให้สามารถ
เลี้ยงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการได้ 
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