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การศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตวน้ําโดยใชเทคโนโลยีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผัก
(Aquaponics) เพื่อลดการใชน้ําโดยใชพืชผักดูดซับของเสียรวมกับแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในระบบและเลี้ยงปลาแบบหนาแนน
โดยทําการทดสอบตนแบบ 3 แบบ คือ ตนแบบที่1 ชุดบอเลี้ยงขนาด 19 ลบ.ม. ตนแบบที่ 2 ชุดบอเลี้ยงขนาด 7 ลบ.ม. และ
ตนแบบที่ 3 ชุดถังเลี้ยงขนาด 300 ลิตร ซึ่งทุกตนแบบจะมีระบบบําบัดน้ําประกอบดวยชุดถังกรอง ที่เชื่อมตอกับแปลงปลูก
พืชเพื่อบําบัดน้ําและไหลกลับมาเขาถังเลี้ยงปลาอีกครั้ง ผลจากการทดสอบ พบวา ตนแบบที่ 1 ทําการทดสอบอัตราปลอย
และอัตราการใหอาหาร ในระยะเวลา 90 วัน พบวา อัตราการปลอยปลานิลที่ 80 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโต
ดีกวาที่อัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. โดยน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยมีคาเทากับ 322.19 และ 233.16 กรัมตอตัว ตามลําดับ
น้ําหนักเพิ่มตอวันมีคาเทากับ 3.02 และ 1.86 กรัมตอวัน และผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 15.8 และ 11.6 กก.ตอลบ.ม.
สวนอั ตราแลกเนื้ อมี คาเท ากั บ 1.25 และ 1.10 ตามลําดับ ขณะที่การทดสอบอัตราการใหอาหารที่มีการปลอยปลานิ ล
หนาแนนเทากัน 70 ตัวตอลบ.ม. พบวา ที่อัตราการใหอาหารเทากับ 4-2-1% มีแนวโนมดีกวาที่อัตรา 3-2-1% โดยมีคา
น้ําหนักเพิ่มตอวันทากับ 2.49 และ 1.86 กรัมตอวัน และผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 14.41 และ 11.44 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม.
ในการเลี้ยงปลาตนแบบที่ 2 (บอ 7 ลบ.ม.) ทําการทดสอบขนาดและอัตราปลอยปลานิลที่เหมาะสม ระยะเวลา 50 วัน พบวา
การปลอยปลานิลขนาดใหญ ( 200 กรัม, 80 ตัว/ลบ.ม.) มีแนวโนมใหคาน้ําหนักเพิ่มตอวันและผลผลิตปลานิลตอปริมาตรน้ํา
1 ลบ.ม. สูงกวาปลอยปลาขนาดเล็ก (30 กรัม, 100 ตัว/ลบ.ม.) โดยมีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันเทากับ 1.08 และ 0.45 กรัมตอวัน
ตามลําดับ และมีคาอัตราแลกเนื้อเทากับ 0.74 และ 0.60 ขณะที่ผลผลิตมีคาเทากับ 20.14 และ 11.64 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม.
ขณะที่การเลี้ยงปลาตนแบบที่ 3 ชุดถังกลม 300 ลิตร พบวาการปลอยปลานิลขนาด 50 กรัม ที่ความหนาแนน 200 ตัวตอน้ํา
1 ลบ.ม. ระยะเวลา 90 วัน มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาที่อัตราความหนาแนนอื่น ๆ คือที่ 250 ตัว และ
150 ตัว ตามลําดับ โดยน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลามีคาเทากับ 2.41, 2.26 และ 2.01 กรัมตอวัน ตามลําดับ และผลผลิต
รวมของปลาตอบอมีคาเทากับ 64.1, 47.3 และ 33.7 กก.ตอลบ.ม. สวนอัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ 0.95, 1.04 และ 1.01
ตามลําดับ โดยทุกตนแบบสงผลใหไดพืชผักมากนอยตามขนาดหรือปริมาตรน้ําของแตละตนแบบ ไดแก ตนขาว ผักบุง
น้ําเตา สะระแหน มะเขือเทศ พริก ผักกาดหอม แครอท ผักเปด แตผักบุงไดปริมาณมากที่สุด
พบวา ชุดเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผักในตนแบบที่ 1 ที่เลี้ยงปลานิลอัตรา 100 ตัวตอลบ.ม. มีคาน้ําหนักเพิ่มตอ
วันดีที่สุด แตถาพิจารณาในดานผลผลิตรวมของบอพบวา ตนแบบที่ 3 ใหคาผลผลิตรวมของบอตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูง
ที่สุด ซึ่งนาจะเปนผลจากสภาวะที่ดีของอัตราการไหลกลับของน้ําที่ดีกวา ดังนั้น เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผัก
(Aquaponics) นอกจากจะสามารถเลี้ยงปลาแบบหนาแนนเพื่อลดการใชน้ํา ชวยลดของเสียที่ขับออกจากตัวปลาและอาหาร
เหลือในระบบเลี้ยงที่ออกสูสิ่งแวดลอม แลวยังสามารถเปลี่ยนสารที่ออกจากระบบเลี้ยงใหอยูในรูปของพืชผักที่สามารถนํามา
บริโภคในครัวเรือนไดอีกดวย
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Abstracts

This study was conducted to enhance the efficiency of aquaculture production by
using technology of culturing fish integrated with plant known as Aquaponics, to lower water
exchange by using plant or vegetable combining with bacteria to absorb waste in the system
of high density fish culture. By setting 3 set of experiments; 19 cubic meter pond, 7 cubic
meter pond, and 300 litres fish tank, which each culture system was connected to filtering
tank system together with link to vegetable planting set for self-water treatment to get good
quality of water back to fish culture tank.
From the experiments, In the first type 1 system aquaponics (19 cubic meter set) to
test on density of fish and feeding rate for 90 days, that at the stocking density of 80
fingerlings per cubic meter had better growth rate than at 100 fingerlings per cubic meter.
The final average weight gain (ADG) were 322.19 grams and 233.16 grams per fish,
respectively. Average daily gain were 3.02 and 1.86 grams per day. The total production
yield 15.8 and 11.6 kg per cubic meter, while the FCR were 1.25 and 1.10, respectively.
Whereas, the feeding rate of tilapia fish at the same density of 70 fingerlings per cubic meter,
was shown that feeding rate of 4-2-1 % tend to better than at feeding rate of 3-2-1 %. Which
had average daily weight gain 2.49 and 1.86 gram per day and total production yield 15.8
and 11.6 kg per metric ton, respectively. For the second type system aquaponics (7MT pond
set ) was to test on optimum size and density of fish for 50 days, fish size of 200 gram was
tend to had better average daily weight gain and total production of tilapia per cubic meter
water volume than fish size of 30 grams. The production yield per tank were 20.14 and 11.64
kg and average daily weight gain per day were 1.08 and 0.45 gram per day while the FCR
value were 0.74 and 0.60, respectively. In the third type system of aquaponics (300 litres
tank set) was to test on optimum density of tilapia fingerling culture for 90 days, there were
shown that the density of 200 fingerlings per cubic meter of water volume had the most
growth rate and production yield was higher than the other stocking density of 250 and 150
fingerlings. The average daily weight gain per day were 2.41, 2.26, and 2.01 gram and fish
production yield per pond were 64.1, 47.3 and 33.7 kg. per 1 ton of water volume while FCR
value were 0.95, 1.04 and 1.01, respectively. For all type of aquaponics system, the amount
of vegetable productive were depended on the volume of water in the system such as
Oryza (rice plant) , Ipomcea, Bottle gourd, kitchen mint, tomatoes, chili, lettuce, carrot, water
cress etc. but Impocea plant was the highest amount.

Conclusion, the first type system of aquaponics the density of 100 fingerlings per
cubic meter had the best average daily gain per day. But in term of total fish production per
tank, the third type system of aquaponics had highest production that may be because of
good condition of speed flow of water re-circulate. Therefore, using technology of culturing
fish integrated with plant known as Aquaponics, not only can be rearing fish at high density
and lower waste effluent from fish and feed in the system but also nutrient effluent can be
changed in form of vegetable plant which could be consumed in household.

คํานํา

ตามที่รั ฐ บาลได มีนโยบายเป ดประเทศเขาสูป ระชาคมอาเซียนในดานการประมงจะสงผลกระทบ
โดยตรงต อปริมาณและราคาสัตว น้ํารวมทั้ งระบบการผลิ ตสัตวน้ํา เนื่องจากสั ตวน้ํ าจากประเทศตางๆ ใน
ประชาคมฯ เชน จีน เขมร เวียดนาม ลาว ฯ จะเขามาในประเทศไดอยางเสรี หากไมมีมาตรการที่เหมาะสมใน
การควบคุมสินคาสัตวน้ําเหลานั้นจะสงผลอยางมากตอราคาสัตวน้ําที่ขายในประเทศ ทั้งนี้ ตนทุนการผลิตสัตว
น้ํา ของประเทศเหลา นั้ นค อนขา งต่ํา สงผลใหสัตวน้ํามีราคาถูกกวาที่ขายในประเทศไทย ดังนั้น เกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะไดรับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอย ซึ่งพบวา เกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวน้ําสวนใหญประสบปญหาขาดทุน เนื่องจากอาหารสัตวน้ํามีราคาแพงแตขายสัตวน้ําไดในราคาถูก ในขณะ
ที่ขอมูลในดานการผลิตสัตวน้ําแบบตนทุนต่ํามีนอยมาก ดังนั้น จึงควรเรงดําเนินการเพื่อชวยใหเกษตรกร
สามารถการปรับตัวรองรับนโยบายดังกลาว และเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตสัตวน้ําหรือเพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคาสัตวน้ํา และสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งเตรียมความ
พรอมทางดานองคความรูใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่ของกรมประมง
ในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบหนาแนนในระบบน้ําหมุนเวียนในพื้นที่จํากัด เชน บอซีเมนตหรือถังมีการ
จัดการดานอาหารหรือการใหอาหารในอัตราที่เหมาะสมจะเปนการควบคุมการใหอาหารและใชอาหารอยางเต็ม
ประสิทธิภาพจะเปนแนวทางในการลดตนทุนการเลี้ยงได นอกจากนี้จากปญหาภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบตอ
ปริมาณน้ําฝนที่มีความแปรปรวน ทําใหเกษตรกรที่เลี้ยงปลาไดรับผลกระทบ ทั้งการเลี้ยงแบบหนาแนนใน
กระชังเมื่อฤดูน้ําหลากหรือเมื่อภาวะฝนทิ้งชวงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําที่จะใชเลี้ยงปลาทั้งในกระชังและบอ
ดิน การเลี้ยงปลาแบบหนาแนนในพื้นที่จํากัดที่เหมาะสม เชน บอซีเมนตหรือถัง จะชวยใหสัตวน้ําสามารถไดรับ
อาหารที่ใหและเกิดการสูญเสียนอยมากเมื่อเทียบกับการเลี้ยงในกระชังหรือบอดิน อีกทั้งในระบบหมุนเวียนที่มี
ตัวกรองที่เหมาะสมจะชวยกระตุนใหเกิดแบคทีเรียในระบบโดยแบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนแอมโมเนีย
เปนอาหารและเพิ่มจํานวนได ซึ่งระบบดังกลาวมีการเลี้ยงปลาไดหลายชนิด เชน ปลาดุก (catfish) ปลานิล กุง
ปลากะพงขาวฯ ในหลายประเทศ เชน อเมริกา แคนาดา อิสราเอล และทางกลุมสหภาพยุโรป จากรายงานใน
ตางประเทศระบุวาพบแบคทีเรียปริมาณมากเกาะอยูที่ถังหรือภาชนะเลี้ยงปลาและในระบบกรอง สัตวน้ําจึง
ไดรับอาหารเสริมจากการกินแบคทีเรียซึ่งมีโปรตีนสูง 45-65% โดยวัสดุกรองจะตองเปนชนิดที่สามารถเพิ่ม
พื้นที่และเปนที่อยูของแบคทีเรียไดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดและปลอยปลาแบบหนาแนนได ดังนั้น
จึงควรทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในระดับกึ่งอุตสาหกรรมหรือกึ่งพาณิชยโดยเลือกชนิดสัตวน้ําที่มีการเลี้ยงแบบ
อุต สาหกรรมและมี แนวโน มเพื่ อการส งออกได 2 ชนิ ด คื อ ปลานิล ปลาดุก จากขอมูล การเลี้ย งระบบปด
ดังกลาวสามารถทําเปนรูปแบบชุดการเลี้ยงปลาที่สามารถนําไปสงเสริ มใหมีการเลี้ยงระดับครัวเรือน หาก
เกษตรกรสามารถรวมกลุมกันเลี้ยงจะมีปริมาณเพียงพอที่จะผลิตเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมได ซึ่งผลที่ได
จากการศึกษาทดสอบ จะเปนขอมูลที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรสามารถนําไปขยายผลไดทันทีทั้ง
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ จะเปนการเตรียมความพรอมและรองรับกอนเขาประชาคมอาเซียนตอไป

อุปกรณและวิธีการศึกษา

พื้นที่ดําเนินการ
ทําการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรที่มีความพรอมในการดําเนินการจากบอเกษตรกร ภาคเอกชนหรือบอ
ของศูนยวิจัยประมงน้ําจืด เปนศูนยสาธิต เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนตนแบบ
ศึกษาที่มีบอซีเมนตและถังเลี้ยงขนาดกลางมีความจุน้ําประมาณ 2-10 ลบ.ม. หรือจัดหาภาชนะบางสวนสําหรับ
เกษตรกรรายยอย
การดําเนินการและเก็บขอมูล
1. ตนแบบการเลี้ยง มี 3 แบบ คือ ชุดบอซีเมนตขนาดกลาง ชุดบอซีเมนตขนาดเล็ก และชุดถังกลม
โดยตนแบบทุกขนาดจะตองคํานึงถึงปริมาตรรวมของน้ําในบอใหมีความสัมพันธกับขนาดของปมและอัตราไหล
ของน้ํา ขนาดของทอน้ําในระบบ รวมทั้งขนาดของปมน้ําและกําลังไฟ (watts) ที่จะประหยัดไฟฟาและมีประ
สิทธิ ภาพสูงสุด
1.1 ตนแบบที่ 1 ชุดบอซีเมนตขนาด 19 ลบ.ม. 2 ชุด (ชุดละ 2 บอ พรอมหัวทรายใหอากาศ 6
จุด/บอ) ที่เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําและแปลงปลูกพืชผัก ประกอบดวยรางปลูก ขนาด 1 เมตร จํานวน 8
ราง อางรีจํานวน 2 ใบ และรางยาวขนาด 2x10 เมตร จํานวน 2 รางตอ 2 บอ ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด จ. เชียงราย
1.2 ตนแบบที่ 2 ชุดบอซีเมนตขนาดกลาง (7 ลบ.ม. 2 บอพรอมหัวทรายใหอากาศ 6 จุด/บอ) ที่
เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําและแปลงปลูกพืชผักประกอบดวย อางรีจํานวน 6 ใบ (100 ลิตร) และรางยาว
ขนาด 2x10 เมตร จํานวน 2 รางตอ 2 บอ ดําเนินการที่ไรกํานันจุล จ.เพชรบูรณ
1.3 ตนแบบที่ 3 ชุดถังกลม (300 ลิตร 3 ถัง พรอมหัวทรายใหอากาศ 1 จุด/ถัง) ที่เชื่อมตอกับ
ระบบบําบัดน้ําและแปลงปลูกพืชผัก ประกอบดวยรางปลูก ขนาด 1x0.2 เมตร 2 รางและอางรี 1 ใบตอถังเลี้ยง
ปลา 1 ถัง ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จ. เชียงราย
ชุดระบบบําบัดน้ําเปนชุดถังกรองโดยทําการเตรียมชุดระบบตามที่ออกแบบไวดังรูปเพื่อใหน้ําจากบอ
ปลาไหลเขาถังกรองและตกตะกอนมูลปลา และไหลเขาแปลงปลูกพืชเพื่อดูดซับแอมโมเนียและไนไตรทเปลี่ยน
รูปเปนไนเตรท เพื่อเปนปุยในการเจริญเติบโตของพืช น้ําที่ผานการดูดซับของเสียจากพืชจะไหลวนกลับมาเขา
ถังเลี้ยงอีกครั้ง
2. ชุดการทดสอบและตนแบบการเลี้ยง โดยมีการควบคุมการใหอาหารตามที่กําหนดเพื่อใหไดขนาด
ตลาดหรือแตละระยะ ดังนี้
ตนแบบที่ 1 บอซีเมนต 19 ลบ.ม. ทดสอบเรื่องอัตราความหนาแนนและอัตราการใหอาหาร ระยะเวลาการ
เลี้ยง 90 วัน ขนาดปลาเริ่มตน 50 กรัม คือ
ชุดที่ 1 ทดสอบเรื่อง อัตราความหนาแนน จํานวน 2 บอ
บอ 1: อัตราปลอย 80 ตัว/ลบ.ม.)
บอ 2: อัตราปลอย 100 ตัว/ลบ.ม.)
ชุดที่ 2 ทดสอบเรื่อง อัตราการใหอาหาร ปลอยปลาหนาแนนเทากัน 70 ตัว/ลบ.ม.จํานวน 2 บอ
บอ 1: อัตราการใหอาหาร 4-2-1 %
บอ 2: อัตราการใหอาหาร 3-2-1 %
(เดือนที่ 1-2-3 ของการเลี้ยงตามลําดับ)
ตนแบบที่ 2 ชุดบอซีเมนตขนาดกลาง ( 7 ลบ.ม. 2 บอ) ทดสอบขนาดและอัตราปลอยปลานิลที่เหมาะสม
บอ 1: ขนาด 30 ก. อัตราปลอย 100 ตัว/ลบ.ม.
บอ 2: ขนาด 150-200 ก. อัตราปลอย 80 ตัว/ลบ.ม.

ตนแบบที่ 3 ชุดถังกลม (300 ลิตร 3 ถัง) ทดสอบเรื่องอัตราปลอยปลา
ถังที่ 1: นิล 45 ตัว (150ตัว/ลบ.ม.)
ถังที่ 2: นิล 60 ตัว (200 ตัว/ลบ.ม.)
ถังที่ 3: นิล 75 ตัว (250 ตัว/ลบ.ม.)
3. การใหอาหารปลา ใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําที่มีโปรตีน 32 % ทําการทดสอบเรื่องอัตรา
การใหอาหารเพื่อควบคุมปริมาณการใหที่เหมาะสมและลดตนทุนการเลี้ยง ทําการเก็บขอมูลดานปริมาณอาหาร
และการเจริญเติบโตของสัตวน้ําทุกเดือนจนสิ้นสุดการเลี้ยงแตละระยะ
4. การจัดการคุณภาพน้ําและการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในระหวางการเลี้ยง ทําการระบายของ
เสียที่อยูในรูปของแข็งจากมูลปลาหรือเศษอาหารเหลือ เศษสิ่งเนาเปอยที่ถังตกตะกอนออกทิ้งทุก 2 สัปดาห
ทําการตรวจคุณภาพน้ําในบอและทางน้ําเขาออกจากระบบ ไดแก คาปริมาณออกซิเจน แอมโมเนีย ไนไตรท
ไนเตรท เปนตน เพื่อแกไขหากมีปริมาณไมเหมาะสม
5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตวน้ําที่ไดจากการเลี้ย งเพื่อนําข อมูลไปสงเสริมเผยแพรขอมู ล
รูปแบบการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชในระบบปด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุนคาอาหารตอไป
ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 ผลการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูกผัก ตนแบบที่ 1 บอซีเมนต 19 ลบ.ม. เปนเวลา 90 วัน
บอซีเมนต
น้ําหนักเฉลี่ย
อัตรารอด น้ําหนักเพิ่ม อัตราแลก
ผลผลิต
ของปลา(ก.)
(%)
ตอวัน(ก.)
เนื้อ
(กก./น้ํา 1 ตัน)
เริ่มตน

สุดทาย

50
50

322.19
233.16

67
80

3.02
1.86

1.25
1.10

15.8
11.6

50
50

214.3
217.7

84
79

2.49
1.86

0.95
1.18

14.41
11.44

ชุดที่ 1
อัตราความหนาแนน
80 ตัว/ลบ.ม.
100 ตัว/ลบ.ม.
ชุดที่ 2
อัตราการใหอาหาร
4-2-1%
3-2-1%

หมายเหตุ : เดือนที่ 1-2 ใหอาหารโปรตีน 32% เดือนที่ 3 ใหอาหารโปรตีน 28%

การเลี้ยงปลานิลในชุดตนแบบที่ 1 พบวา เมื่อเลี้ยงปลาไปไดประมาณ 2 สัปดาห ประสบปญหาการ
ตายในชวงแรก เมื่อตรวจคาปริมาณแอมโมเนียพบวามีคาสูงมากและมีคาปริมาณออกซิเจนที่ไหลเขาในบอปลา
คอนขางต่ํา เนื่องจากความลึกของน้ําในบอคอนขางมากขณะที่แรงลมหรือปริมาณออกซิเจนมีไมเพียงพอ จึง
ตองทําการปรับปรุงระบบลมและระบบน้ํา ขนาดปมน้ําและขนาดทอ เพื่อใหมีการเคลื่อนไหวของน้ําที่เร็วขึ้น
รวมทั้งทําแปลงปลูกพืชเพิ่มเปนรางยาวขนาด 1x10 เมตร และปลูกพืชผักเสริมในระบบมากขึ้นกอนทําการเริ่ม
ศึกษาทดสอบใหม
จากการทดสอบอัตราความหนาแนนและอัตราการใหอาหาร ในระยะเวลา 90 วัน (ตารางที่ 1) พบวา
ปลานิลที่ปลอยอัตรา 80 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตดีกวาที่อัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม.

โดยน้ําหนักสุดทายมีคาเทากับ 322.14 และ 233.16 กรัมตอตัว ตามลําดับ น้ําหนักเพิ่มตอวันมีเทากับ 3.02
และ 1.86กรัมตอวัน และผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 15.8 และ 11.6 กก.ตอตัน อัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ
1.25 และ 1.09 และอัตรารอดมีคาเทากับ 67 และ 80 เปอรเซ็นตตามลําดับ จะเห็นไดวา คาน้ําหนักเพิ่มตอวัน
ของปลานิลที่อัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. ที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้ มีคาดีกวาการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูก
ผักกาดหอมโดยปฐมพงษ และคณะ ( 2557 ) ในบอซีเมนตขนาด 1x1x1.5 เมตร ที่เปนระบบ aquaponics ซึ่งปลอย
ปลานิลหนาแนน 50, 100 และ 150 ตัวตอตร.ม. ที่มีน้ําหนักเริ่มตน 70-80 กรัมตอตัว พบวา มีคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน
เทากับ 0.87 กรัมตอวัน ความหนาแนนที่ 100 ตัวตอตร.ม.ซึ่งใหผลดีที่สุด ขณะที่การทดสอบเรื่องอัตราการให

อาหารที่มีการปลอยปลานิลหนาแนนเทากัน 70 ตัวตอลบ.ม. พบวา ที่อัตราการใหอาหารเทากับ 4-2-1 % มี
แนวโน มดี กว าที่ อัตรา 3-2-1 % โดยน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย มีคาเทากับ 214.30 และ 217.70 กรัมตอตัว
ตามลําดับ น้ําหนักเพิ่มตอวันมีเทากับ 2.49 และ 1.86 กรัมตอวัน และผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 14.41
และ 11.44 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. อัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ 0.95 และ 1.18 สวนอัตรารอดมีคาเทากับ 84 และ
79 เปอรเซ็นตตามลําดับ
ผลิตผลที่เปนพืชผักจากการนําของเสียในระบบจากทั้ง 2 ชุดทดสอบมีแนวโนมแตกตางกัน เนื่องจาก
ชนิดและปริมาณการปลูกที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวา ปริมาณผักที่ไดมากที่สุดคือผักบุง รองลงมา คือ
ผักแวน ตน water cress ตนพลูคาว ผักไผ สะระแหน มะเขือเทศ ผักกาดหอม และอื่นๆที่มีปริมาณนอยกวา
100 กรัม ไดแก พริกขี้หนู พริกชี้ฟา แครอท คะนา มะกรูด จิงจูฉาย

แผนภูมิชุดที่ 1 แสดงการกระจายตัวของน้ําหนักปลานิลจากการสุมในการจับปลาตนแบบที่ 1
ทดสอบอัตราความหนาแนน (P1=80 ตัว/ลบ.ม.; P2= 100 ตัว/ลบ.ม.) 90 วัน
กลุมปลาขนาดใหญ
P1L

กลุมปลาขนาดกลาง
P1M

P2L

700

350
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50

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กลุมปลาขนาดเล็ก
P1S

P2S

200
180
160
140
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80
60
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20
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P2M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

แผนภูมิชุดที่ 2 แสดงการกระจายตัวของน้ําหนักปลานิลจากการสุมในการจับปลาตนแบบที่ 1
ทดสอบอัตราการใหอาหาร (P3=4-2-1%.; P4=3-2-1%) 90 วัน
กลุมปลาขนาดใหญ
600

P4L

กลุมปลาขนาดกลาง
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กลุมปลาขนาดเล็ก
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ตารางที่ 2 ผลิตผลจากการเลี้ยงปลาตนแบบที่ 1 พืชผักจากการนําของเสียในระบบไปใช
ชนิดพืชผัก
ปริมาณ (กรัม)
ชุดทดสอบอัตราความหนาแนน
ชุดทดสอบอัตราการใหอาหาร
ผักบุง
1,800
1,650
ผักแวน
1,700
900
มะเขือเทศ
(ไมไดปลูก)
400
ผักกาดหอม
300
200
ตนพลูคาว
600
800
ผักไผ
400
380
สะระแหน
350
420
ผักเปดน้ํา(water cress)
700
800
ตนขาว
ตนลมเสียหายไปกอนรวงแหง
ตนลมเสียหายไปกอนรวงแหง
น้ําเตา
ไมไดปลูก
1 ตน = 18 ลูก (ขนาด 1-3 กก.)
ผักอื่นๆ (ผลผลิตนอยกวา 100 กรัมและถูกเก็บไปโดยบางสวนไมไดบันทึก)
พริกขี้หนู พริกชี้ฟา แครอท คะนา มะกรูด จิงจูฉาย

ตนแบบที่ 1 : บอเลี้ยงปลาพรอมชุดแปลงปลูกพืชผัก

ตนแบบที่ 1 : ตัวอยางผักในแปลงปลูกพืชผัก

ตนแบบที่ 1 : ปลานิลที่จับจากบอ

ตนแบบที่ 1 : ผลผลิตพืชผักบางสวนจากแปลงปลูกในระบบ

ตนขาว
ตารางที่ 3 ผลการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูกผัก ตนแบบที่ 2 บอซีเมนต 7 ลบ.ม. ระยะเวลา 50 วัน
บอซีเมนต
น้ําหนักเฉลี่ยของปลา
อัตรารอด น้ําหนักเพิ่ม อัตราแลก
ผลผลิต
(กก./น้าํ 1 ลบ.ม.)
(กรัม)
(%)
ตอวัน (ก.)
เนื้อ
เริ่มตน
สุดทาย
บอที่ 1
30
184
66
0.45
0.60
11.64
(100 ตัว/ลบ.ม.)
(145-223)
บอที่ 2
200
319.5
73
1.08
0.74
20.14
(80 ตัว/ลบ.ม.)
(259-380)

ระหวางการเลี้ยงประสบปญหาการตายในชวงแรก จากคาปริมาณแอมโมเนียที่สูงและมีคาปริมาณ
ออกซิเจนที่ไหลเขาและในบอปลาคอนขางต่ํา จึงตองทําการปรับปรุงระบบน้ํา ขนาดปมน้ําและขนาดทอน้ํา
เพื่อใหมีการไหลเคลื่อนที่เร็วขึ้น ทําแปลงปลูกเพิ่มเปนรางยาวขนาด 1x10 เมตร และปลูกพืชผักเสริมในระบบ
มากขึ้นกอนทําการเริ่มศึกษาทดสอบใหม
การเลี้ยงปลาตนแบบที่ 2 ทําการทดสอบขนาดและอัตราปลอยปลานิลที่เหมาะสม ระยะเวลา 50 วัน
พบวา การปลอยปลานิลขนาดใหญ ( 200 กรัม; 80 ตัว/ลบ.ม.) มีแนวโนมใหคาน้ําหนักเพิ่มตอวันและผลผลิต
ปลานิลตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูงกวาปลอยปลาขนาดเล็ก (30 กรัม 100 ตัว/ลบ.ม.) โดยมีคาน้ําหนักเพิ่มตอ
วันเทากับ 1.08 และ 0.45 กรัมตอวัน ตามลําดับ และมีคาอัตราแลกเนื้อเทากับ 0.74 และ 0.60 การที่คาอัตรา
แลกเนื้อต่ําอาจเปนผลจากการที่ในระบบมีหนอนแดงเกิดขึ้นจํานวนมาก ขณะที่ผลผลิตรวมตอบอที่ไดมีคา
เทากับ 20.14 และ 11.64 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. ตามลําดับ แสดงวา ระบบตนแบบนี้ สามารถปลอยปลาหรือ
รองรับปลาขนาดเล็กไดมากกวา 100 ตัวน้ํา 1 ลบ.ม. โดยตนแบบการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชผักเพื่อเลี้ยง
ปลานิล ขนาดใหญ สามารถใหผ ลผลิต ในระยะเวลาเพียง 50 วัน เทากับ 20.14 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. ซึ่งใช
ระยะเวลาน อ ยกว า แต ใ ห ผ ลผลิ ต รวมต อ ปริ ม าตรน้ํ า ใกล เ คี ย งกั บ รายงานของ Rakocy et
al.
(http//:ag.arizona.edu) ระบุวาการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอกลมระบบปดขนาด 200 ลบ.ม. ที่ความ
หนาแนน 20 และ 25 ตัว/ลบ.ม. และมีน้ําหนักเริ่มตน 214 และ 74 กรัม ตามลําดับ ใหอาหารปลาชนิดเม็ด
ลอยน้ําสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําที่มีโปรตีน 32 % เปนเวลา 175-201 วัน พบวาปลามีน้ําหนักเพิ่ม 3-4 กรัมตอ
วัน โดยมีผลผลิตรวมของบอตอปริมาตรน้ําเทากับ 14.4 and 13.7 กก./ลบ.ม. สวนการที่คาอัตราแลกเนื้อ
คอนขางต่ํ าขณะที่ผ ลผลิตค อนข า งสูง แสดงวาสารอาหารในระบบมีเพีย งพอสําหรับ พืช ดังเชน Lunnard
(2004) รายงานวา คาอัตราแลกเนื้อไมใชปจจัยเดียวที่สงผลตอของเสียที่พืชจะนําไปใชไดพบวาคาอัตราแลก
เนื้อต่ําแตยังใหผลผลิตรวมของปลา Murray cod และผักกาดหอมดีกวาชุดที่มีคาอัตราแลกเนื้อสูง นอกจากนี้
ปจจัยจากวัสดุที่ใชปลูกพืชมีผลตอผลผลิตพืชที่ไดรับโดยระบบรากของพืชควรไดรับการสัมผัสกับมวลน้ําทั้ง
100% ซึ่งดีกวากลุมที่สัมผัสกับมวลน้ํา 50%
ตนแบบที่ 2: บอเลี้ยงปลา
ชุดระบบบําบัดพรอมแปลงปลูกพืชผัก

ผลผลิตปลานิล

ตนแบบที่ 3 : ตัวอยางพืชผักจากระบบเลี้ยงปลาใน

ผลผลิตที่เปนพืชผักจากการนําของเสียในระบบมาใชเพื่อการเจริญเติบโต พบวา ปริมาณผักที่ไดมาก
ที่สุดคือผักบุง 2.5 กก. รองลงมา คือไขน้ํา 1.66 กก. ผักแวน 1.53 กก. ผักกระเฉด 450 กรัม ชะพลู 400
กรัม ผักไผ 250 กรัม สะระแหน 200 กรัม กระเพรา 150 กรัม และชนิดอื่น ๆ ที่มีปริมาณนอยกวา 100 กรัม
ไดแก ตน water cress ตนพลูคาว พริกขี้หนู มะกรูด จิงจูฉาย ผักชีฝรั่ง โหระพา
ตารางที่ 4 ผลการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูกผัก ตนแบบที่ 3 ชุดถังกลม 300 ลิตร เปนเวลา 90 วัน
ถังกลม
(ตัว/ลบ.ม.)

น้ําหนักเฉลี่ยปลา
(กรัม)

ถังที่ 1(150)
ถังที่ 2(200)
ถังที่ 3(250)

เริ่มตน
50
50
50

สุดทาย
230.54
267.02
253.63

อัตรา น้ําหนักเพิ่มตอ
รอด (%)
วัน (ก.)
80
67
68

2.01
2.41
2.26

หมายเหตุ : เดือนที่ 1-2 ใหอาหารโปรตีน 32% เดือนที่ 3 ใหอาหารโปรตีน 28%

อัตรา
แลกเนื้อ

ผลผลิต
(กก./น้ํา 1 ลบ.ม.)

1.01
0.95
1.04

33.7
64.1
47.3

แผนภูมิที่ 3 แสดงการกระจายตัวของน้ําหนักปลานิลจากการสุมในการจับปลาตนแบบที่ 3 ทดสอบอัตราความ
หนาแนน (A1= 150 ตัว/ลบ.ม.; A2=200 ตัว/ลบ.ม. และ A1= 250 ตัว/ลบ.ม.) ระยะเวลา 90 วัน
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ในชวง 1 เดือนแรกของการเลี้ยงปลาประสบปญหาปลาตาย จากคาปริมาณแอมโมเนียที่สูงและมีคา
ปริมาณออกซิเจนที่ไหลเขาและในบอปลาคอนขางต่ํา โดยทําการปรับปรุงขนาดของทอน้ําไหลเขาและออก
จากบอใหสัมพันธกันเพื่อใหมีการเคลื่อนไหวของน้ําที่เร็วขึ้น และปลูกพืชผักเสริมในระบบมากขึ้นกอนทําการ
เริ่มศึกษาทดสอบใหม
ผลจากการทดสอบ พบวา การเลี้ยงปลาตนแบบที่ 3 ในอัตราการปลอยปลาที่มีความหนาแนน 200
ตัวน้ํา 1 ลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาที่อัตราความหนาแนนอื่น ๆ คือที่ 250 ตัว
และ 150 ตัวตามลําดับ โดยน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลามีคาเทากับ 267.02 กรัม, 253.63 กรัม และ
230.54 กรัมตอตัว น้ําหนักเพิ่มตอวันของปลามีคาเทากับ 2.41, 2.26 และ 2.01กรัมตอวัน ตามลําดับ และ
ผลผลิตรวมของปลาตอบอมีคาเทากับ 64.1 กก., 47.3 และ 33.7กก.ตอลบ.ม. สวนอัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ
0.95, 1.04 และ 1.01ตามลําดับ ผลผลิตที่เปนพืชผักจากการนําของเสียในระบบไปใชรวมน้ําหนักทั้งหมด ดังนี้
ผักบุง 1,300 กรัม ผักแวน 640 กรัม สะระแหน 460 กรัม พลูคาว 350 กรัม ไขน้ํา 1,600 กรัม (น้ําหนักสด ;
นําไปใหเปนอาหารปลานิลทุก 2 สัปดาห) และผักอื่นๆที่ไดผลผลิตนอยกวา 100 กรัม เชน พริกขี้หนู ตนขาว
ผักกาดแกว ผักไผ จิงจูฉาย water cress
จะเห็นวา ผลการเลี้ยงปลาตนแบบที่ 3 ในถังกลมซึ่งความหนาแนนที่เหมาะสมที่ใหผลผลิตรวมสูงสุด
คือ 200 ตัวตอลบ.ม. ซึ่งดีกวาที่ความหนาแนน 250 ตัวตอลบ.ม. ใหผลในทางเดียวกัน คือ กับที่รายงานโดย
Suresh and Lin (1992) ทําการเลี้ยงปลานิลแดงที่มีน้ําหนักเริ่มตน 75 กรัม ระยะเวลา 70 วัน ในบอคอนกรีตกลม
ระบบน้ําหมุนเวียนที่อัตราความหนาแนน 50, 100 และ 200 ตัวตอลบ.ม.ใหอาหารสําเร็จรูปที่มีโปรตีน 22 %
ในอัตรา 1.5 % ของน้ําหนักตัว พบวา ปลามีน้ําหนักเพิ่มตอวันเทากับ 0.77, 0.65 และ 0.64 กรัมตอตัว
ตามลําดับ และผลผลิตรวมที่ไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามความหนาแนนที่เพิ่มขึ้น

ตนแบบที่ 3 : ชุดถังเลียงปลาพรอมแปลงปลูกพืชผัก

ไขน้ํา

ผลผลิตปลานิล

ผลผลิตพืชผักที่ไดจากระบบเลี้ยงปลาปลูกผัก

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหคาโปรตีนและไขมัน (%น้ําหนักแหง) ในตัวอยางเนื้อปลาที่เลี้ยงในระบบ
(Aquaponics)
ตัวอยางเนือ้ ปลา
ตนแบบที่ 1 บอ 19 ตัน
ทดสอบอัตราการใหอาหาร
ใหอาหาร 4-2-1%
ใหอาหาร 3-2-1%
ตนแบบที่ 3

โปรตีน

ไขมัน

80.98
86.23
81.72

6.05
5.18
7.09

ผลจาการวิเคราหคาทางเคมีในเนื้อปลา พบวา โปรตีน (%น้ําหนักแหง) ของตัวอยางเนื้อปลาที่ไดจาก
การเลี้ยงในระบบ (Aquaponics) มีคาอยูในชวง 80.98 - 86.23 % ขณะที่ปริมาณไขมัน (%น้ําหนักแหง) ของ
เนื้อปลานิลมีคาคอนขางสูงกวาปลานิลทั่วไป (1.5-3 %) คือ มีคาอยูในชวง 5.18-7.09 % ทั้งนี้อาจเปนผลจาก
ไดรับอาหารธรรมชาติเสริมจากระบบเลี้ยงซึ่งจะพบทั้งไสเดือนน้ําและแบคทีเรีย
จะเห็นวา การเลี้ยงปลานิลในตนแบบที่ 1 ที่เปนบอซีเมนตขนาด 19 ลบ.ม. การปลอยปลานิลขนาด
50 กรัม ที่อัตรา 80 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตดีกวาที่อัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. โดย
ผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 15.8 และ 11.6 กก.ตอลบ.ม. หรือเทากับ 158 และ 116 กก.ตอน้ํา 10 ลบ.ม.
ขณะที่อัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ 1.25 และ 1.10 ตามลําดับ สวนการเลี้ยงปลาในตนแบบที่ 2 (บอ 7 ลบ.ม.)
พบวา การปลอยปลานิลขนาดใหญ (200 กรัม) อัตราปลอย 78 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน
และผลผลิตปลานิลตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูงกวาปลอยปลาขนาดเล็ก (30 กรัม) อัตราปลอย 114 ตัวตอลบ.ม.
โดยใหผลผลิตมีคาเทากับ 20.14 และ 11.64 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. ทั้งนี้อาจเปนปจจัยจากความหนาแนนที่
สามารถเพิ่มขึ้นดังผลจากการทดสอบในตนแบบที่ 1 รวมทั้งปญหาจากระบบน้ําและอัตราการไหลของน้ํา ผล
จากการเลี้ยงปลาตนแบบที่ 3 พบวาอัตราการปลอยปลาที่มีความหนาแนน 200 ตัวตอน้ํา 1 ลบ.ม. มีแนวโนม
ใหคาการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาที่อัตราความหนาแนนอื่น ๆ คือที่ 250 ตัว และ 150 ตัวตามลําดับ
ซึ่งใหผลผลิตรวมของปลาตอบอมีคาเทากับ 64.1 กก., 47.3 และ 33.7 กก.ตอตัน
ผลจากการศึกษาทดสอบ แสดงใหเห็นวา ในตนแบบที่ 1 เลี้ยงปลานิลอัตรา 100 ตัวตอลบ.ม. มีคา
น้ําหนักเพิ่มตอวัน ดีที่สุด แตถาพิจารณาในดานผลผลิตรวมของบอพบวา ตนแบบที่ 3 ใหคาผลผลิตรวมของ
บอตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูงที่สุด ซึ่งเปนแนวทางที่สามารถนําไปสงเสริมใหมีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูก
ผักบริโภคในครัวเรือน หรือสงเสริมใหเกษตรกรรายรวมกลุมกันเลี้ยงเพื่อสงขายในระยะสั้นได มีการจัดการ
งาย สามารถทํางานไดเพียงคนเดียว ชุดตนแบบที่ 3 เปนถังกลมขนาดเล็ก 3 ถังเชื่อมตอกันกับถังกรองและราง
ปลูกพืชซึ่งสามารถเลี้ยงในพื้นที่เล็กรอบบริเวณบานได โดยดัดแปลงจากตนแบบใหมีราคาถูกลงหรือวัสดุเหลือ
ใชในครัวเรือน
ขอเสนอแนะ

การเลี้ยงหรือทดสอบปลานิลควรใชปลาแปลงเพศ เนื่องจาก พบปลาบางสวนออกลูกในบอชุดตนแบบ
ที่ 1 ซึ่งอาจสงผลตองานทดสอบในแงของอัตราการกินอาหารและความหนาแนน รวมทั้งผลผลิตรวมของบอ
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