
อาหารธรรมชาติ : แนวทางการเพ่ิมผลผลติการประมงในแหล่งนํ้าจืด 
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 ในปัจจุบัน ประเด็นความม่ันคงด้านอาหาร เป็นประเด็นท่ีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ให้ความสําคัญอย่างมาก พิจารณาได้จากการท่ีกรมประมง ทําการรณรงค์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจืด ตามลุ่มน้ํา
ต่างๆ  เช่น ลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําน่าน และลุ่มน้ําเจ้าพระยา ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในลุ่มน้ํา     
เพ่ือให้ชาวประมงทําการประมง เพ่ือการบริโภค และจําหนา่ย อีกท้ังกรมประมงยังปฏิบัติภารกิจ ผลิตพันธุ์สัตว์
น้ําจืด เพ่ือนําไปปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติ ปีละประมาณ ๑,๕๐๐ ลา้นตัว ท้ังประเทศ ซึ่งประเทศไทย มีแหล่ง
น้ําจืดอยูจ่ํานวนมาก โดยแบ่งออกเป็นแม่น้ําสายสําคัญหลักๆ จํานวน ๔๗ สาย มีหนองบึงธรรมชาติกว่า ๑๑,๗๖๐ 
แห่ง และอ่างเก็บน้ําประเภทต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนมากกว่า ๖,๐๔๗ แห่ง แต่แหล่งน้ําธรรมชาติเหล่านี้ในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะมีขนาดของแหล่งน้ํา มีพ้ืนท่ีลดลง ปริมาณน้ําไหลเข้า-ออก 
น้อยลง และมีการตื้นเขินมากข้ึน เนื่องจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ตลอดจนการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือเก็บ
กักน้ํา เพ่ือการชลประทาน หรือ การผลิตพลังงานไฟฟ้า ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรสัตว์น้ําจืด 
เช่น แหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของปลาน้ําจืดหายไป ทําให้ปริมาณปลาน้ําจืดท่ีเคยจับได้เป็นจํานวน
มากลดน้อยลงไป แต่กิจกรรมด้านการประมงน้ําจืดมีความสําคัญต่อประชากรในชนบท เนื่องจากสัตว์น้ําเป็น
อาหารท่ีหาได้ง่ายและมีราคาถูก แต่มีคุณภาพสูง การประมงน้ําจืดจึงสามารถลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร
โปรตีนในชนบทได้เป็นอย่างด ี

 ดังนั้น แนวทางการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําจืด จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นทําให้แหล่งน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา สังเกตได้จากชนิดและปริมาณ
ของปลาน้ําจืดในแหล่งน้ําลดลงอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นปัญหา
เหล่านี้ จึงจัดสรรงบประมาณสําหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด เช่น พันธุ์ปลาชนิดต่างๆ กุ้งก้ามกราม และอ่ืนๆ 
ปล่อยลงในแหล่งน้ําทดแทนชนิดและจํานวนสัตว์น้ําจืดท่ีหายไป แต่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเหล่านั้น จะต้องมี
หลักการ/แนวคิดการปล่อยสัตว์น้ําในแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับแหล่งน้ําท่ีจะปล่อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หลักการหรือแนวคิดท่ีผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไป เป็นข้อมูลท่ีผู้เขียนเคยปฏิบัติงานอยู่ ณ หน่วยงานวิชาการ
ประมงในจังหวัดนครสวรรค์ ๑๑ ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๑ ป ีและจังหวัดแพร่ ๔ ปี ปฏิบัติงานด้านการเพาะพันธุ์
ปลาน้ําจืด และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือผลผลิตการประมงในแหล่งน้ํา โดยในจังหวัดนครสวรรค์เป็นการเพ่ิม
ผลผลิตการประมง ในแหล่งน้ําขนาดใหญ่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการเพ่ิมผลผลิตการประมงใน
แหล่งน้ําโครงการประมงหมู่บ้าน กับแม่น้ําน่าน สําหรับจังหวัดแพร่ ปฏิบัติงานเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่ง
น้ําขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ําแม่ถาง พบว่า หลักการหรือแนวคิดท่ีจะทําให้การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําแล้วประสบ
ผลสําเร็จ คือ จะต้องศึกษาว่าในแหล่งน้ําท่ีจะทําการเพ่ิมผลผลิตทางการประมงมีอาหารชนิดใดอยู่ และ
เหมาะสมกับชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดใด หากไม่มีอาหารเหมาะสมชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดก็จะต้องไม่ปล่อยชนิด
พันธุ์สัตว์น้ํานั้น ผู้เขียนเคยปล่อยพันธุ์ปลาหมอตาล จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว ในแหล่งน้ําบึงทับกระดาน อําเภอ 
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ แหล่งน้ํานี้ มีขนาด ๑๒๐ ไร่ เป็นท่ีรับน้ําท้ิงจากบ่อเลี้ยงปลาของสถานีประมงน้ําจืด



จังหวัดอุตรดิตถ์ บึงทับกระดานแห่งนี้มีผลผลิตทางการประมงประมาณปีละ ๖๐ ตัน คิดเป็น ๕๐๐ กก/ไร่ แต่
ไม่มีผลผลิตของปลาหมอตาลเลย จึงวิเคราะห์เหตุการณ์ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน พบว่าในบึงทับกระดาน มีอาหาร
ธรรมชาติจําพวก แพลงค์ตอนพืชจํานวนมาก แต่มีอาหารธรรมชาติจําพวก แพลงค์ตอนสัตว์จํานวนน้อย แต่
ปลาหมอตาล เป็นปลาท่ีกินอาหารประเภทแพลงค์ตอนสัตว์ ดังนั้นการปล่อยปลาหมอตาลในบึงทับกระดาน จึง
ไม่ประสบผลสําเร็จ แต่การปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาจีน ในบึงทับ
กระดาน ประสบผลสําเร็จอย่างดี มีผลผลิตประมาณ ๕๐๐ กก./ไร่ ในทุกๆ ปี เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็น
เช่นเดียวกันกับการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ําขนาดเล็ก อ่างเก็บน้ําแม่ถาง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
เม่ือครั้งท่ีผู้เขียนปฏิบัติงานอยู่ท่ีจังหวัดแพร่ เป็นระยะเวลา ๔ ปี พบปัญหาผลผลิตทางการประมงของอ่างเก็บ
น้ําแม่ถางในขณะนั้นลดลง จากเดิมท่ีเคยมีผลผลิตประมาณ ๙๐ กก./ไร่/ปี เม่ือสร้างอ่างเก็บน้ําเสร็จใหม่ๆ 
ต่อมาผลผลิตลดลงเหลือประมาณ ๒๐-๓๐ กก./ไร่ ผู้เขียนได้รับนโยบายจากกรมประมงให้ดําเนินการเพ่ิม
ผลผลิตทางการประมงในแหล่งน้ํานี้ จึงทําการศึกษาพบว่าในอ่างเก็บน้ําแม่ถาง มีอาหารธรรมชาติ จําพวก
แพลงค์ตอนพืชอยู่เป็นจํานวนมาก เนื่องจากมีเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังอยู่ในอ่างเก็บน้ํานี้ประมาณ 
๕๐๐ กระชัง ทําให้มีการปล่อยของเสียและแร่ธาตุอาหารลงในน้ําปริมาณมากด้วย ของเสียและแร่ธาตุอาหาร
เหล่านั้นเม่ือตกลงไปในแหล่งน้ํา แพลงค์ตอนพืชท่ีอยู่ในน้ําจะดูดซึมธาตุอาหารเหล่านั้นใช้ในการเจริญเติบโต 
ะทําใหเ้กิดแพลงค์ตอนพืชจํานวนมาก ผู้เขียนจึงเลือกปล่อยชนิดสัตว์น้ํา  ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ เป็น
หลักในการเพ่ิมผลผลิต พบว่าสามารถเพ่ิมผลผลิตการประมงจากอ่างเก็บน้ําแม่ถาง จาก เดิมประมาณ ๒๐-๓๐
กก./ไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น ๗๐-๘๐ กก./ไร่ ในอีก ๓ ปถัีดมา 

 กล่าวได้ว่าการท่ีจะปล่อยสัตว์น้ําชนิดใดสู่แหล่งน้ําควรมีการศึกษาก่อนว่าในแหล่งน้ํานั้น มีชนิด/
ปริมาณอาหารธรรมชาติประเภทใด แล้วจึงเลือกชนิดสัตว์น้ําท่ีเหมาะสมกับอาหารธรรมชาติชนิดนั้นๆ 
ปล่อย จึงจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หากเป็นแหล่งน้ําประเภท บึง หนองธรรมชาติท่ีมี
ขนาดระหว่าง ๑-๕๐ ไร่ เช่น แหลง่น้ําโครงการประมงหมู่บ้าน อาหารธรรมชาติท่ีมีอยู่ในแหล่งน้ําจะไม่เพียงพอ
ต่อการเพ่ิมผลผลิต ผู้เขียนให้คําแนะนําให้ชาวบ้าน/โรงเรียน จัดสร้างอาหารธรรมชาติจากการให้ปุ๋ยหมัก ฟาง
หมัก และหญ้าหมัก (จากการตัดหญ้าบริเวณรอบบึง แล้วม้วนให้จมอยู่ใต้น้ํา) พบว่าสามารถเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา
ได้ประมาณ ๓๐๐ กก./ไร/่ป ีในแหล่งน้ําทํานบปลา และประมาณ ๕๐๐ กก./ไร/่ป ีในบ่อปลาประจําโรงเรียน 

 สําหรับแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตการประมงในแม่น้ําหรือแหล่งน้ําขนาดใหญ่ จะต้องพิจารณาว่า 
สภาพของแม่น้ําบางส่วน หรือ แหล่งน้ําขนาดใหญ่นั้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําขนาด
ใหญ่หรือไม่ เช่น กรณีแม่น้ําน่าน บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านเหนือของแม่น้ําน่านถูกปิดก้ันโดยเข่ือนสิริกิติ ์
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้ําน่านด้านใต้ถูกปิดก้ันด้วยเข่ือนนเรศวร อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ทําให้แม่น้ําน่านส่วนนีมี้สภาพเหมือนบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําขนาดยาว โดยมีของเสียจากชุมชนต่างๆ ท่ีตั้งอยู่
ริมแม่น้ําน่านปล่อยของเสียลงแม่น้ํา ตั้งแต่อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะพบว่า 
แม่น้ําน่านบริเวณอําเภอพิชัยไปจนถึง อําเภอพรหมพิราม น้ําจะมีสีเขียว เนื่องจากมีอาหารธรรมชาติจําพวก 
แพลงค์ตอนพืช อยู่ปริมาณมาก เพราะว่าแม่น้ําน่านบริเวณนี้ มีกระแสน้ําไหล ช้าๆ จนเกือบจะนิ่ง ทําให้เกิด
การตกตะกอนของแร่ธาตุอาหาร สะสมไว้ในปริมาณมาก แพลงค์ตอนพืชท่ีอยู่ในน้ําจะดูดซึมธาตุอาหาร



เหล่านั้นใช้ในการเจริญเติบโตเพ่ิมจํานวนมากข้ึน จนเห็นสีน้ําเป็นสีเขียว ดังนั้นบริเวณนี้จึงเหมาะสมต่อการ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําขนาดเล็กมากท่ีสุด 

 ในขณะเดียวกัน แหล่งน้ําขนาดใหญ่ เช่น กว๊านพะเยา มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําเข้า-ออก 
น้อยลง ทําให้ปัจจุบันมีสภาพเหมือนบ่อเลี้ยงปลาเข้าไปทุกที การบริหารจัดการแหล่งน้ํา เพ่ิมผลผลิต         
การประมงในกว๊านพะเยา จะต้องพิจารณาชนิดพันธุ์สัตว์น้ําท่ีจะปล่อยให้มากข้ึน โดยเฉพาะการบริหารจดการ
แหล่งน้ํา จะต้องนําหลักการเลี้ยงปลามาใชม้ากข้ึน โดยเฉพาะการสร้างอาหารธรรมชาติ จากวัชพืชและพืชน้ําท่ี
มีอยู่ในกว๊านพะเยา ตลอดจน แนวคิดในการให้อาหารสมทบให้กับสัตว์น้ําในเขตอนุรักษ์ (เขตห้ามทําการ
ประมงเด็ดขาด) ควรเป็นแนวทางในการเพ่ิมผลผลติสัตว์น้ําอีกทางหนึ่ง 

 สําหรับบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในขณะนี้รัฐมีนโยบายสูบน้ําจากบึงบอระเพ็ด ส่งไปใช้ในภาค
เกษตรกรรมในเขตพ้ืนท่ี อําเภอท่าตะโก และอําเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทําให้บึงบอระเพ็ดเกิดสภาพน้ํา
แห้ง มีน้ําอยู่ในบึงแค่ประมาณ ๘ เดือนเท่านั้น ทําให้เกิดวัชพืชในบึงบอระเพ็ดเพ่ิมมากข้ึน แต่สิ่งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิตการประมง เนื่องจากเม่ือน้ําใหม่เข้ามา วัชพืชเหล่านั้นก็จะถูกน้ําท่วม เน่าสลายตัว
เป็นอาหารธรรมชาติให้กับสัตว์น้ํา แนวคิดก็คือ บึงบอระเพ็ดในช่วงเวลาบึงน้ําแห้ง จะมีการจับสัตว์น้ําไปใช้
ประโยชน์จํานวนมาก ลักษณะนี้จะคล้ายๆกับการจับปลาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา เม่ือมีน้ําใหม่ไหลเข้ามาในบึง
บอระเพ็ด ก็จะต้องมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงไปทดแทน สภาพเช่นนี้เท่ากับว่าบึงบอระเพ็ดมีสภาพกลายเป็น
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ําจืดขนาดใหญ่ ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากสภาพบึงบอระเพ็ดท่ีมีวัชพืชอยู่จํานวนมาก จะมีการทับ
ถมของซากพืชซากสัตว ์(อินทรียว์ัตถุ) ทับถมอยู่จํานวนมาก รวมถึงอาหารธรรมชาติท่ีเกิดจากการเน่าสลายของ
วัชพืชอีกด้วย แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตทางการประมง จึงเห็นควรปล่อยสัตว์น้ําชนิดกินอาหารซากพืชซาก
สัตว์ (อินทรีย์วัตถุ) เป็นหลักในการเพ่ิมผลผลิต เช่น ปลายี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม ฯลฯ เนื่องจากในราวๆ ปี 
๒๕๑๘ มีการปล่อยปลายี่สกเทศ ขนาด ๑ กิโลกรัม ลงในบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรกหลังจากท่ีมีการนําเข้ามาใน
ประเทศไทย ปีต่อมาชาวประมงสามารถจับปลายี่สกเทศมีขนาดน้ําหนัก ๑๐ กิโลกรัม เช่นเดียวกับการปล่อยกุ้ง
ก้ามกรามในบึงบอระเพ็ดครั้งแรก ประสบผลสําเร็จอย่างยิ่ง ชาวประมงสามารถจับกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่
ปริมาณมาก ท้ังนี้เนื่องจากมีอาหารธรรมชาติทับถมอยู่จํานวนมาก นอกจากนี้การท่ีบึงบอระเพ็ดมีวัชพืชข้ึนอยู่
จํานวนมาก ลูกกุ้งก้ามกรามสามรถใช้เป็นท่ีหลบซ่อนตัวจากศัตรูได้อีกด้วย 

 สรุปได้ว่า การจะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดใดลงในแหล่งน้ําใด ส่วนไหน บริเวณใด ควรมีการศึกษาข้อมูล
ด้านอาหารธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ในแหล่งน้ําว่ามีชนิดอะไร ปริมาณมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ของแหล่งน้ํา แล้วนํามาประกอบการวางแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําอย่างถูกต้องเหมาะสม การ
เพ่ิมผลผลิตการประมง จึงจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ก่อให้เกิดความม่ันคงอาหารต่อไป 
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