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บทคัดยอ 

การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสัตวน้ําโดยใชเทคโนโลยีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผัก 
(Aquaponics) เพ่ือลดการใชน้ําโดยใชพืชผักดูดซับของเสียรวมกับแบคทีเรียท่ีเกิดข้ึนในระบบและเลี้ยงปลาแบบหนาแนน 
โดยทําการทดสอบตนแบบ 3 แบบ คือ ตนแบบท่ี1 ชุดบอเลี้ยงขนาด 19 ลบ.ม. ตนแบบท่ี 2 ชุดบอเลี้ยงขนาด 7  ลบ.ม. และ 
ตนแบบท่ี 3 ชุดถังเลี้ยงขนาด 300 ลิตร ซ่ึงทุกตนแบบจะมีระบบบําบัดน้ําประกอบดวยชุดถังกรอง ท่ีเชื่อมตอกับแปลงปลูก
พืชเพ่ือบําบัดน้ําและไหลกลับมาเขาถังเลี้ยงปลาอีกครั้ง  ผลจากการทดสอบ พบวา ตนแบบท่ี 1 ทําการทดสอบอัตราปลอย
และอัตราการใหอาหาร ในระยะเวลา 90 วัน พบวา อัตราการปลอยปลานิลท่ี 80 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโต
ดีกวาท่ีอัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. โดยน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยมีคาเทากับ 322.19 และ 233.16 กรัมตอตัว ตามลําดับ 
น้ําหนักเพ่ิมตอวันมีคาเทากับ 3.02 และ 1.86 กรัมตอวัน และผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 15.8 และ 11.6 กก.ตอลบ.ม. 
สวนอัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ 1.25 และ 1.10 ตามลําดับ ขณะท่ีการทดสอบอัตราการใหอาหารท่ีมีการปลอยปลานิล
หนาแนนเทากัน 70 ตัวตอลบ.ม. พบวา ท่ีอัตราการใหอาหารเทากับ 4-2-1% มีแนวโนมดีกวาท่ีอัตรา 3-2-1% โดยมีคา
น้ําหนักเพ่ิมตอวันทากับ 2.49 และ 1.86 กรัมตอวัน และผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 14.41 และ 11.44 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม.  
ในการเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 2 (บอ 7 ลบ.ม.) ทําการทดสอบขนาดและอัตราปลอยปลานิลท่ีเหมาะสม ระยะเวลา 50 วัน พบวา 
การปลอยปลานิลขนาดใหญ ( 200 กรัม, 80 ตัว/ลบ.ม.) มีแนวโนมใหคาน้ําหนักเพ่ิมตอวันและผลผลิตปลานิลตอปริมาตรน้ํา 
1 ลบ.ม. สูงกวาปลอยปลาขนาดเล็ก (30 กรัม, 100 ตัว/ลบ.ม.) โดยมีคาน้ําหนักเพ่ิมตอวันเทากับ 1.08 และ 0.45 กรัมตอวัน 
ตามลําดับ และมีคาอัตราแลกเนื้อเทากับ 0.74 และ 0.60 ขณะท่ีผลผลิตมีคาเทากับ 20.14 และ 11.64 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม.  
ขณะท่ีการเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 3 ชุดถังกลม 300 ลิตร พบวาการปลอยปลานิลขนาด 50 กรัม ท่ีความหนาแนน 200 ตัวตอน้ํา 
1 ลบ.ม. ระยะเวลา 90 วัน มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาท่ีอัตราความหนาแนนอ่ืน ๆ  คือท่ี 250 ตัว และ 
150 ตัว ตามลําดับ    โดยน้ําหนักเพ่ิมตอวันของปลามีคาเทากับ 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 แตผักบุงไดปริมาณมากท่ีสุด  

พบวา ชุดเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผักในตนแบบท่ี 1 ท่ีเลี้ยงปลานิลอัตรา 100 ตัวตอลบ.ม. มีคาน้ําหนักเพ่ิมตอ
วันดีท่ีสุด  แตถาพิจารณาในดานผลผลิตรวมของบอพบวา ตนแบบท่ี 3 ใหคาผลผลิตรวมของบอตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูง
ท่ีสุด ซ่ึงนาจะเปนผลจากสภาวะท่ีดีของอัตราการไหลกลับของน้ําท่ีดีกวา ดังนั้น เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผัก 
(Aquaponics) นอกจากจะสามารถเลี้ยงปลาแบบหนาแนนเพ่ือลดการใชน้ํา ชวยลดของเสียท่ีขับออกจากตัวปลาและอาหาร
เหลือในระบบเลี้ยงท่ีออกสูสิ่งแวดลอม แลวยังสามารถเปลี่ยนสารท่ีออกจากระบบเลี้ยงใหอยูในรูปของพืชผักท่ีสามารถนํามา
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 

ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายเปดประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนในดานการประมงจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอปริมาณและราคาสัตวน้ํารวมท้ังระบบการผลิตสัตวน้ํา  เนื่องจากสัตวน้ําจากประเทศตางๆ ใน
ประชาคมฯ เชน จีน เขมร เวียดนาม ลาว ฯ จะเขามาในประเทศไดอยางเสรี  หากไมมีมาตรการท่ีเหมาะสมใน
การควบคุมสินคาสัตวน้ําเหลานั้นจะสงผลอยางมากตอราคาสัตวน้ําท่ีขายในประเทศ ท้ังนี้ ตนทุนการผลิตสัตว
น้ําของประเทศเหลานั้นคอนขางตํ่าสงผลใหสัตวน้ํามีราคาถูกกวาท่ีขายในประเทศไทย  ดังนั้น เกษตรกร 
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะไดรับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอย  ซ่ึงพบวา เกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวน้ําสวนใหญประสบปญหาขาดทุน เนื่องจากอาหารสัตวน้ํามีราคาแพงแตขายสัตวน้ําไดในราคาถูก ในขณะ
ท่ีขอมูลในดานการผลิตสัตวน้ําแบบตนทุนต่ํามีนอยมาก  ดังนั้น  จึงควรเรงดําเนินการเพ่ือชวยใหเกษตรกร
สามารถการปรับตัวรองรับนโยบายดังกลาว และเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตสัตวน้ําหรือเพ่ือเพ่ิม
มูลคาสินคาสัตวน้ํา และสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพาตนเองได  รวมท้ังเตรียมความ
พรอมทางดานองคความรูใหกับเกษตรกรและเจาหนาท่ีของกรมประมง  

ในการเลี้ยงสัตวน้ําแบบหนาแนนในระบบน้ําหมุนเวียนในพ้ืนท่ีจํากัด เชน บอซีเมนตหรือถังมีการ
จัดการดานอาหารหรือการใหอาหารในอัตราท่ีเหมาะสมจะเปนการควบคุมการใหอาหารและใชอาหารอยางเต็ม
ประสิทธิภาพจะเปนแนวทางในการลดตนทุนการเลี้ยงได นอกจากนี้จากปญหาภาวะโลกรอนท่ีสงผลกระทบตอ
ปริมาณน้ําฝนท่ีมีความแปรปรวน  ทําใหเกษตรกรท่ีเลี้ยงปลาไดรับผลกระทบ ท้ังการเลี้ยงแบบหนาแนนใน
กระชังเม่ือฤดูน้ําหลากหรือเม่ือภาวะฝนท้ิงชวงทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําท่ีจะใชเลี้ยงปลาท้ังในกระชังและบอ
ดิน การเลี้ยงปลาแบบหนาแนนในพ้ืนท่ีจํากัดท่ีเหมาะสม เชน บอซีเมนตหรือถัง จะชวยใหสัตวน้ําสามารถไดรับ
อาหารท่ีใหและเกิดการสูญเสียนอยมากเม่ือเทียบกับการเลี้ยงในกระชังหรือบอดิน  อีกท้ังในระบบหมุนเวียนท่ีมี
ตัวกรองท่ีเหมาะสมจะชวยกระตุนใหเกิดแบคทีเรียในระบบโดยแบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนแอมโมเนีย
เปนอาหารและเพ่ิมจํานวนได ซ่ึงระบบดังกลาวมีการเลี้ยงปลาไดหลายชนิด เชน ปลาดุก (catfish) ปลานิล กุง 
ปลากะพงขาวฯ ในหลายประเทศ เชน อเมริกา แคนาดา อิสราเอล และทางกลุมสหภาพยุโรป จากรายงานใน
ตางประเทศระบุวาพบแบคทีเรียปริมาณมากเกาะอยูท่ีถังหรือภาชนะเลี้ยงปลาและในระบบกรอง สัตวน้ําจึง
ไดรับอาหารเสริมจากการกินแบคทีเรียซ่ึงมีโปรตีนสูง 45-65% โดยวัสดุกรองจะตองเปนชนิดท่ีสามารถเพ่ิม
พ้ืนท่ีและเปนท่ีอยูของแบคทีเรียไดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดและปลอยปลาแบบหนาแนนได  ดังนั้น 
จึงควรทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในระดับก่ึงอุตสาหกรรมหรือก่ึงพาณิชยโดยเลือกชนิดสัตวน้ําท่ีมีการเลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรมและมีแนวโนมเพ่ือการสงออกได 2 ชนิด คือ ปลานิล ปลาดุก จากขอมูลการเลี้ยงระบบปด
ดังกลาวสามารถทําเปนรูปแบบชุดการเลี้ยงปลาท่ีสามารถนําไปสงเสริมใหมีการเลี้ยงระดับครัวเรือน หาก
เกษตรกรสามารถรวมกลุมกันเลี้ยงจะมีปริมาณเพียงพอท่ีจะผลิตเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมได  ซ่ึงผลท่ีได
จากการศึกษาทดสอบ จะเปนขอมูลท่ีจะชวยสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรสามารถนําไปขยายผลไดทันทีท้ัง
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ จะเปนการเตรียมความพรอมและรองรับกอนเขาประชาคมอาเซียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปกรณและวิธีการศึกษา 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 
        ทําการคัดเลือกพ้ืนท่ีและเกษตรกรท่ีมีความพรอมในการดําเนินการจากบอเกษตรกร ภาคเอกชนหรือบอ
ของศูนยวิจัยประมงน้ําจืด เปนศูนยสาธิต เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนตนแบบ
ศึกษาท่ีมีบอซีเมนตและถังเลี้ยงขนาดกลางมีความจุน้ําประมาณ 2-10 ลบ.ม. หรือจัดหาภาชนะบางสวนสําหรับ
เกษตรกรรายยอย 
การดําเนินการและเก็บขอมูล 

1. ตนแบบการเลี้ยง มี 3 แบบ คือ ชุดบอซีเมนตขนาดกลาง  ชุดบอซีเมนตขนาดเล็ก และชุดถังกลม 
โดยตนแบบทุกขนาดจะตองคํานึงถึงปริมาตรรวมของน้ําในบอใหมีความสัมพันธกับขนาดของปมและอัตราไหล
ของน้ํา ขนาดของทอน้ําในระบบ รวมท้ังขนาดของปมน้ําและกําลังไฟ (watts) ท่ีจะประหยัดไฟฟาและมีประ
สิทธิ ภาพสูงสุด  

1.1 ตนแบบท่ี 1 ชุดบอซีเมนตขนาด 19 ลบ.ม. 2 ชุด (ชุดละ 2 บอ พรอมหัวทรายใหอากาศ 6 
จุด/บอ)  ท่ีเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําและแปลงปลูกพืชผัก ประกอบดวยรางปลูก ขนาด 1 เมตร จํานวน 8 
ราง อางรีจํานวน 2 ใบ และรางยาวขนาด 2x10 เมตร จํานวน 2 รางตอ 2 บอ ดําเนินการท่ีศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด จ. เชียงราย 

1.2 ตนแบบท่ี 2 ชุดบอซีเมนตขนาดกลาง (7 ลบ.ม. 2 บอพรอมหัวทรายใหอากาศ 6 จุด/บอ) ท่ี
เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําและแปลงปลูกพืชผักประกอบดวย อางรีจํานวน 6  ใบ (100 ลิตร) และรางยาว
ขนาด 2x10 เมตร จํานวน 2 รางตอ 2 บอ ดําเนินการท่ีไรกํานันจุล จ.เพชรบูรณ  

1.3 ตนแบบท่ี 3 ชุดถังกลม (300 ลิตร 3 ถัง พรอมหัวทรายใหอากาศ 1 จุด/ถัง) ท่ีเชื่อมตอกับ
ระบบบําบัดน้ําและแปลงปลูกพืชผัก ประกอบดวยรางปลูก ขนาด 1x0.2 เมตร 2 รางและอางรี 1 ใบตอถังเลี้ยง
ปลา 1 ถัง ดําเนินการท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จ. เชียงราย 

ชุดระบบบําบัดน้ําเปนชุดถังกรองโดยทําการเตรียมชุดระบบตามท่ีออกแบบไวดังรูปเพ่ือใหน้ําจากบอ
ปลาไหลเขาถังกรองและตกตะกอนมูลปลา  และไหลเขาแปลงปลูกพืชเพ่ือดูดซับแอมโมเนียและไนไตรทเปลี่ยน
รูปเปนไนเตรท เพ่ือเปนปุยในการเจริญเติบโตของพืช  น้ําท่ีผานการดูดซับของเสียจากพืชจะไหลวนกลับมาเขา
ถังเลี้ยงอีกครั้ง  

2. ชุดการทดสอบและตนแบบการเลี้ยง โดยมีการควบคุมการใหอาหารตามท่ีกําหนดเพ่ือใหไดขนาด
ตลาดหรือแตละระยะ ดังนี้ 
ตนแบบท่ี 1 บอซีเมนต 19 ลบ.ม.  ทดสอบเรื่องอัตราความหนาแนนและอัตราการใหอาหาร ระยะเวลาการ
เลี้ยง 90 วัน ขนาดปลาเริ่มตน 50 กรัม คือ 

ชุดท่ี 1 ทดสอบเรื่อง อัตราความหนาแนน  จํานวน 2 บอ 
บอ 1: อัตราปลอย 80 ตัว/ลบ.ม.)  
บอ 2: อัตราปลอย 100 ตัว/ลบ.ม.) 

ชุดท่ี 2 ทดสอบเรื่อง อัตราการใหอาหาร ปลอยปลาหนาแนนเทากัน 70 ตัว/ลบ.ม.จํานวน 2 บอ 
บอ 1: อัตราการใหอาหาร 4-2-1 %  
บอ 2: อัตราการใหอาหาร 3-2-1 % 
(เดือนท่ี 1-2-3 ของการเลี้ยงตามลําดับ) 

ตนแบบท่ี 2 ชุดบอซีเมนตขนาดกลาง ( 7 ลบ.ม. 2 บอ) ทดสอบขนาดและอัตราปลอยปลานิลท่ีเหมาะสม 
บอ 1: ขนาด 30 ก. อัตราปลอย 100 ตัว/ลบ.ม. 
บอ 2: ขนาด 150-200 ก. อัตราปลอย 80 ตัว/ลบ.ม. 



ตนแบบท่ี 3 ชุดถังกลม (300 ลิตร 3 ถัง) ทดสอบเรื่องอัตราปลอยปลา 
ถังท่ี 1: นิล 45 ตัว (150ตัว/ลบ.ม.) 
ถังท่ี 2: นิล 60 ตัว (200 ตัว/ลบ.ม.) 
ถังท่ี 3: นิล 75 ตัว (250 ตัว/ลบ.ม.) 

3. การใหอาหารปลา ใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําท่ีมีโปรตีน 32 % ทําการทดสอบเรื่องอัตรา
การใหอาหารเพ่ือควบคุมปริมาณการใหท่ีเหมาะสมและลดตนทุนการเลี้ยง ทําการเก็บขอมูลดานปริมาณอาหาร
และการเจริญเติบโตของสัตวน้ําทุกเดือนจนสิ้นสุดการเลี้ยงแตละระยะ   

4. การจัดการคุณภาพน้ําและการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในระหวางการเลี้ยง  ทําการระบายของ
เสียท่ีอยูในรูปของแข็งจากมูลปลาหรือเศษอาหารเหลือ เศษสิ่งเนาเปอยท่ีถังตกตะกอนออกท้ิงทุก 2 สัปดาห 
ทําการตรวจคุณภาพน้ําในบอและทางน้ําเขาออกจากระบบ  ไดแก คาปริมาณออกซิเจน แอมโมเนีย ไนไตรท 
ไนเตรท เปนตน เพ่ือแกไขหากมีปริมาณไมเหมาะสม  

5. การตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตวน้ําท่ีไดจากการเลี้ยงเพ่ือนําขอมูลไปสงเสริมเผยแพรขอมูล
รูปแบบการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชในระบบปด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุนคาอาหารตอไป 
 

ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 ผลการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูกผัก ตนแบบท่ี 1 บอซีเมนต 19 ลบ.ม. เปนเวลา 90 วัน 

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

การเลี้ยงปลานิลในชุดตนแบบท่ี 1 พบวา เม่ือเลี้ยงปลาไปไดประมาณ 2 สัปดาห ประสบปญหาการ
ตายในชวงแรก เม่ือตรวจคาปริมาณแอมโมเนียพบวามีคาสูงมากและมีคาปริมาณออกซิเจนท่ีไหลเขาในบอปลา
คอนขางต่ํา  เนื่องจากความลึกของน้ําในบอคอนขางมากขณะท่ีแรงลมหรือปริมาณออกซิเจนมีไมเพียงพอ จึง
ตองทําการปรับปรุงระบบลมและระบบน้ํา ขนาดปมน้ําและขนาดทอ เพ่ือใหมีการเคลื่อนไหวของน้ําท่ีเร็วข้ึน 
รวมท้ังทําแปลงปลูกพืชเพ่ิมเปนรางยาวขนาด 1x10 เมตร และปลูกพืชผักเสริมในระบบมากข้ึนกอนทําการเริ่ม
ศึกษาทดสอบใหม   

จากการทดสอบอัตราความหนาแนนและอัตราการใหอาหาร ในระยะเวลา 90 วัน (ตารางท่ี 1) พบวา 
ปลานิลท่ีปลอยอัตรา 80 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตดีกวาท่ีอัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. 

บอซีเมนต น้ําหนักเฉลี่ย 
ของปลา(ก.) 

อัตรารอด
(%) 

น้ําหนักเพ่ิม
ตอวัน(ก.) 

อัตราแลก
เนื้อ 

ผลผลิต 
(กก./น้ํา 1 ตัน) 

 เริ่มตน สุดทาย     

ชุดท่ี 1  
อัตราความหนาแนน  

      

80 ตัว/ลบ.ม. 50 322.19 67 3.02 1.25 15.8 

100 ตัว/ลบ.ม. 50 233.16 80 1.86 1.10 11.6 

ชุดท่ี 2  
อัตราการใหอาหาร  

      

4-2-1% 50 214.3 84 2.49 0.95 14.41 

3-2-1% 50 217.7 79 1.86 1.18 11.44 



โดยน้ําหนักสุดทายมีคาเทากับ 322.14 และ 233.16 กรัมตอตัว ตามลําดับ น้ําหนักเพ่ิมตอวันมีเทากับ 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 คาน้ําหนักเพ่ิมตอวัน
ของปลานิลท่ีอัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. ท่ีไดจากการทดสอบครั้งนี้ มีคาดีกวาการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูก
ผักกาดหอมโดยปฐมพงษ และคณะ ( 2557 ) ในบอซีเมนตขนาด 1x1x1.5 เมตร ที่เปนระบบ aquaponics ซึ่งปลอย
ปลานิลหนาแนน 50, 100 และ 150 ตัวตอตร.ม. ที่มีน้ําหนักเร่ิมตน 70-80 กรัมตอตัว พบวา มีคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน
เทากับ 0.87 กรัมตอวัน ความหนาแนนที่ 100 ตัวตอตร.ม.ซึ่งใหผลดีที่สุด ขณะท่ีการทดสอบเรื่องอัตราการให
อาหารท่ีมีการปลอยปลานิลหนาแนนเทากัน 70 ตัวตอลบ.ม. พบวา ท่ีอัตราการใหอาหารเทากับ 4-2-1 % มี
แนวโนมดีกวาท่ีอัตรา 3-2-1 % โดยน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยมีคาเทากับ 214.30 และ 217.70 กรัมตอตัว 
ตามลําดับ น้ําหนักเพ่ิมตอวันมีเทากับ 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   

ผลิตผลท่ีเปนพืชผักจากการนําของเสียในระบบจากท้ัง 2 ชุดทดสอบมีแนวโนมแตกตางกัน เนื่องจาก 
ชนิดและปริมาณการปลูกท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตาม พบวา ปริมาณผักท่ีไดมากท่ีสุดคือผักบุง รองลงมา คือ
ผักแวน ตน water cress ตนพลูคาว  ผักไผ สะระแหน มะเขือเทศ ผักกาดหอม  และอ่ืนๆท่ีมีปริมาณนอยกวา 
100 กรัม ไดแก พริกข้ีหนู พริกชี้ฟา แครอท คะนา มะกรูด จิงจูฉาย 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิชุดท่ี 1 แสดงการกระจายตัวของน้ําหนักปลานิลจากการสุมในการจบัปลาตนแบบท่ี 1  
ทดสอบอัตราความหนาแนน (P1=80 ตัว/ลบ.ม.;  P2= 100 ตัว/ลบ.ม.) 90 วัน 

กลุมปลาขนาดใหญ กลุมปลาขนาดกลาง 
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แผนภูมิชุดท่ี 2 แสดงการกระจายตัวของน้ําหนักปลานิลจากการสุมในการจับปลาตนแบบท่ี 1 
ทดสอบอัตราการใหอาหาร (P3=4-2-1%.; P4=3-2-1%) 90 วัน 
 
กลุมปลาขนาดใหญ กลุมปลาขนาดกลาง 
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ตารางท่ี 2 ผลิตผลจากการเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 1 พืชผักจากการนําของเสียในระบบไปใช  

ชนิดพืชผัก ปริมาณ (กรัม) 

 ชดุทดสอบอัตราความหนาแนน 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.) 

ผักอ่ืนๆ (ผลผลิตนอยกวา 100 กรัมและถูกเก็บไปโดยบางสวนไมไดบันทึก) 

พริกข้ีหนู พริกชี้ฟา แครอท คะนา มะกรูด จิงจูฉาย 

 
 



 
ตนแบบท่ี 1 : บอเลี้ยงปลาพรอมชุดแปลงปลูกพืชผัก 

 
 

ตนแบบท่ี 1 : ตัวอยางผักในแปลงปลูกพืชผัก  

   

   

   
 

  
 
 
 
 



ตนแบบท่ี 1 : ปลานิลท่ีจับจากบอ  

   
 

ตนแบบท่ี 1 : ผลผลิตพืชผักบางสวนจากแปลงปลูกในระบบ 

  

  ตนขาว 

ตารางท่ี 3 ผลการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูกผัก ตนแบบท่ี 2 บอซีเมนต 7 ลบ.ม. ระยะเวลา 50 วัน 

 
 

บอซีเมนต น้ําหนักเฉลี่ยของปลา 
(กรัม) 

อัตรารอด
(%) 

น้ําหนักเพ่ิม 
ตอวัน (ก.) 

อัตราแลก
เนื้อ 

ผลผลิต 
(กก./น้าํ 1 ลบ.ม.) 

 เริ่มตน สุดทาย     
บอท่ี 1 
(100 ตัว/ลบ.ม.) 

30 184 
(145-223) 

66 0.45 0.60 11.64 

บอท่ี 2 
(80 ตัว/ลบ.ม.) 

200 319.5 
(259-380) 

73 1.08 0.74 20.14 



ระหวางการเลี้ยงประสบปญหาการตายในชวงแรก จากคาปริมาณแอมโมเนียท่ีสูงและมีคาปริมาณ
ออกซิเจนท่ีไหลเขาและในบอปลาคอนขางต่ํา  จึงตองทําการปรับปรุงระบบน้ํา ขนาดปมน้ําและขนาดทอน้ํา
เพ่ือใหมีการไหลเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน ทําแปลงปลูกเพ่ิมเปนรางยาวขนาด 1x10 เมตร และปลูกพืชผักเสริมในระบบ
มากข้ึนกอนทําการเริ่มศึกษาทดสอบใหม 
 การเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 2 ทําการทดสอบขนาดและอัตราปลอยปลานิลท่ีเหมาะสม ระยะเวลา 50 วัน
พบวา การปลอยปลานิลขนาดใหญ ( 200 กรัม; 80 ตัว/ลบ.ม.) มีแนวโนมใหคาน้ําหนักเพ่ิมตอวันและผลผลิต
ปลานิลตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูงกวาปลอยปลาขนาดเล็ก (30 กรัม 100 ตัว/ลบ.ม.) โดยมีคาน้ําหนักเพ่ิมตอ
วันเทากับ 1.08 และ 0.45 กรัมตอวัน ตามลําดับ และมีคาอัตราแลกเนื้อเทากับ 0.74 และ 0.60 การท่ีคาอัตรา
แลกเนื้อตํ่าอาจเปนผลจากการท่ีในระบบมีหนอนแดงเกิดข้ึนจํานวนมาก ขณะท่ีผลผลิตรวมตอบอท่ีไดมีคา
เทากับ 20.14 และ 11.64 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. ตามลําดับ แสดงวา ระบบตนแบบนี้ สามารถปลอยปลาหรือ
รองรับปลาขนาดเล็กไดมากกวา 100 ตัวน้ํา 1 ลบ.ม. โดยตนแบบการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชผักเพ่ือเลี้ยง
ปลานิลขนาดใหญ สามารถใหผลผลิตในระยะเวลาเพียง 50 วัน เทากับ 20.14 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. ซ่ึงใช
ระยะเวลานอยกวาแตใหผลผลิตรวมตอปริมาตรน้ํา ใกล เคียงกับรายงานของ Rakocy et al. 
(http//:ag.arizona.edu) ระบุวาการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอกลมระบบปดขนาด 200 ลบ.ม. ท่ีความ
หนาแนน 20 และ 25 ตัว/ลบ.ม. และมีน้ําหนักเริ่มตน 214 และ 74 กรัม ตามลําดับ ใหอาหารปลาชนิดเม็ด
ลอยน้ําสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําท่ีมีโปรตีน 32 % เปนเวลา 175-201 วัน พบวาปลามีน้ําหนักเพ่ิม 3-4 กรัมตอ
วัน โดยมีผลผลิตรวมของบอตอปริมาตรน้ําเทากับ 14.4 and 13.7 กก./ลบ.ม.  สวนการท่ีคาอัตราแลกเนื้อ
คอนขางตํ่าขณะท่ีผลผลิตคอนขางสูง แสดงวาสารอาหารในระบบมีเพียงพอสําหรับพืช ดังเชน Lunnard 
(2004) รายงานวา คาอัตราแลกเนื้อไมใชปจจัยเดียวท่ีสงผลตอของเสียท่ีพืชจะนําไปใชไดพบวาคาอัตราแลก
เนื้อต่ําแตยังใหผลผลิตรวมของปลา Murray cod และผักกาดหอมดีกวาชุดท่ีมีคาอัตราแลกเนื้อสูง นอกจากนี้
ปจจัยจากวัสดุท่ีใชปลูกพืชมีผลตอผลผลิตพืชท่ีไดรับโดยระบบรากของพืชควรไดรับการสัมผัสกับมวลน้ําท้ัง 
100% ซ่ึงดีกวากลุมท่ีสัมผัสกับมวลน้ํา 50%  
                ตนแบบท่ี 2: บอเลี้ยงปลา                 ชุดระบบบําบัดพรอมแปลงปลูกพืชผัก 

 

ผลผลิตปลานิล 

 
 
 
 



 
 

ตนแบบท่ี 3 : ตัวอยางพืชผักจากระบบเลี้ยงปลาใน 

  

 
 

ผลผลิตท่ีเปนพืชผักจากการนําของเสียในระบบมาใชเพ่ือการเจริญเติบโต พบวา ปริมาณผักท่ีไดมาก
ท่ีสุดคือผักบุง  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 และชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีปริมาณนอยกวา 100 กรัม 
ไดแก ตน water cress ตนพลูคาว  พริกข้ีหนู มะกรูด จิงจูฉาย ผักชีฝรั่ง โหระพา 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเลี้ยงปลานิลรวมกับการปลูกผัก ตนแบบท่ี 3 ชุดถังกลม 300 ลิตร เปนเวลา 90 วัน 
 

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

ถังกลม 
(ตัว/ลบ.ม.) 

น้ําหนักเฉลี่ยปลา 
(กรัม) 

อัตรา
รอด (%) 

น้ําหนักเพ่ิมตอ
วัน (ก.) 

อัตรา 
แลกเนื้อ 

ผลผลิต 
(กก./น้ํา 1 ลบ.ม.) 

 เริ่มตน สุดทาย     

ถังท่ี 1(150) 50 230.54 80 2.01 1.01 33.7 

ถังท่ี 2(200) 50 267.02 67 2.41 0.95 64.1 
ถังท่ี 3(250) 50 253.63 68 2.26 1.04 47.3 



 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงการกระจายตัวของน้ําหนักปลานิลจากการสุมในการจับปลาตนแบบท่ี 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 จากคาปริมาณแอมโมเนียท่ีสูงและมีคา
ปริมาณออกซิเจนท่ีไหลเขาและในบอปลาคอนขางตํ่า  โดยทําการปรับปรุงขนาดของทอน้ําไหลเขาและออก
จากบอใหสัมพันธกันเพ่ือใหมีการเคลื่อนไหวของน้ําท่ีเร็วข้ึน และปลูกพืชผักเสริมในระบบมากข้ึนกอนทําการ
เริ่มศึกษาทดสอบใหม  
 ผลจากการทดสอบ พบวา การเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 3 ในอัตราการปลอยปลาท่ีมีความหนาแนน 200 
ตัวน้ํา 1 ลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาท่ีอัตราความหนาแนนอ่ืน ๆ คือท่ี 250 ตัว 
และ 150 ตัวตามลําดับ โดยน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลามีคาเทากับ  267.02 กรัม, 253.63 กรัม และ  
230.54 กรัมตอตัว  น้ําหนักเพ่ิมตอวันของปลามีคาเทากับ 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 ผลผลิตท่ีเปนพืชผักจากการนําของเสียในระบบไปใชรวมน้ําหนักท้ังหมด ดังนี้ 
ผักบุง 1,300 กรัม ผักแวน 640 กรัม สะระแหน 460 กรัม พลูคาว 350 กรัม  ไขน้ํา 1,600 กรัม (น้ําหนักสด ;
นําไปใหเปนอาหารปลานิลทุก 2 สัปดาห) และผักอ่ืนๆท่ีไดผลผลิตนอยกวา 100 กรัม เชน พริกข้ีหนู ตนขาว 
ผักกาดแกว ผักไผ จิงจูฉาย water cress     

จะเห็นวา ผลการเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 3 ในถังกลมซ่ึงความหนาแนนท่ีเหมาะสมท่ีใหผลผลิตรวมสูงสุด
คือ 200 ตัวตอลบ.ม. ซ่ึงดีกวาท่ีความหนาแนน 250 ตัวตอลบ.ม. ใหผลในทางเดียวกัน คือ กับท่ีรายงานโดย 
Suresh and Lin (1992) ทําการเลี้ยงปลานิลแดงท่ีมีน้ําหนักเริ่มตน 75 กรัม ระยะเวลา 70 วัน ในบอคอนกรีตกลม
ระบบน้ําหมุนเวียนท่ีอัตราความหนาแนน 50, 100 และ 200 ตัวตอลบ.ม.ใหอาหารสําเร็จรูปท่ีมีโปรตีน 22 % 
ในอัตรา 1.5 % ของน้ําหนักตัว พบวา ปลามีน้ําหนักเพ่ิมตอวันเทากับ 0.77, 0.65 และ 0.64 กรัมตอตัว 
ตามลําดับ และผลผลิตรวมท่ีไดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามความหนาแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 
 



 
 

ตนแบบท่ี 3 : ชุดถังเลียงปลาพรอมแปลงปลูกพืชผัก 

   

ผลผลิตปลานิล 

  

ผลผลิตพืชผักท่ีไดจากระบบเลี้ยงปลาปลูกผัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไขนํ้า 



ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหคาโปรตีนและไขมัน (%น้ําหนักแหง) ในตัวอยางเนื้อปลาท่ีเลี้ยงในระบบ  
            (Aquaponics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลจาการวิเคราหคาทางเคมีในเนื้อปลา พบวา โปรตีน (%น้ําหนักแหง) ของตัวอยางเนื้อปลาท่ีไดจาก

การเลี้ยงในระบบ (Aquaponics) มีคาอยูในชวง 80.98 - 86.23 % ขณะท่ีปริมาณไขมัน (%น้ําหนักแหง) ของ
เนื้อปลานิลมีคาคอนขางสูงกวาปลานิลท่ัวไป (1.5-3 %) คือ มีคาอยูในชวง 5.18-7.09 % ท้ังนี้อาจเปนผลจาก
ไดรับอาหารธรรมชาติเสริมจากระบบเลี้ยงซ่ึงจะพบท้ังไสเดือนน้ําและแบคทีเรีย 

จะเห็นวา การเลี้ยงปลานิลในตนแบบท่ี 1 ท่ีเปนบอซีเมนตขนาด 19 ลบ.ม. การปลอยปลานิลขนาด 
50 กรัม ท่ีอัตรา 80 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาการเจริญเติบโตดีกวาท่ีอัตราปลอย 100 ตัวตอลบ.ม. โดย
ผลผลิตรวมตอบอมีคาเทากับ 15.8 และ 11.6 กก.ตอลบ.ม. หรือเทากับ 158 และ 116 กก.ตอน้ํา 10 ลบ.ม. 
ขณะท่ีอัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ 1.25 และ 1.10 ตามลําดับ   สวนการเลี้ยงปลาในตนแบบท่ี 2 (บอ 7 ลบ.ม.) 
พบวา การปลอยปลานิลขนาดใหญ (200 กรัม) อัตราปลอย 78 ตัวตอลบ.ม. มีแนวโนมใหคาน้ําหนักเพ่ิมตอวัน
และผลผลิตปลานิลตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูงกวาปลอยปลาขนาดเล็ก (30 กรัม) อัตราปลอย 114 ตัวตอลบ.ม. 
โดยใหผลผลิตมีคาเทากับ 20.14 และ 11.64 กก.ตอน้ํา 1 ลบ.ม. ท้ังนี้อาจเปนปจจัยจากความหนาแนนท่ี
สามารถเพ่ิมข้ึนดังผลจากการทดสอบในตนแบบท่ี 1 รวมท้ังปญหาจากระบบน้ําและอัตราการไหลของน้ํา ผล
จากการเลี้ยงปลาตนแบบท่ี 3 พบวาอัตราการปลอยปลาท่ีมีความหนาแนน 200 ตัวตอน้ํา 1 ลบ.ม. มีแนวโนม
ใหคาการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาท่ีอัตราความหนาแนนอ่ืน ๆ คือท่ี 250 ตัว และ 150 ตัวตามลําดับ    
ซ่ึงใหผลผลิตรวมของปลาตอบอมีคาเทากับ 64.1 กก., 47.3 และ 33.7 กก.ตอตัน  

ผลจากการศึกษาทดสอบ แสดงใหเห็นวา ในตนแบบท่ี 1 เลี้ยงปลานิลอัตรา 100 ตัวตอลบ.ม. มีคา
น้ําหนักเพ่ิมตอวัน ดีท่ีสุด  แตถาพิจารณาในดานผลผลิตรวมของบอพบวา ตนแบบท่ี 3 ใหคาผลผลิตรวมของ
บอตอปริมาตรน้ํา 1 ลบ.ม. สูงท่ีสุด  ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสามารถนําไปสงเสริมใหมีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูก
ผักบริโภคในครัวเรือน  หรือสงเสริมใหเกษตรกรรายรวมกลุมกันเลี้ยงเพ่ือสงขายในระยะสั้นได  มีการจัดการ
งาย สามารถทํางานไดเพียงคนเดียว ชุดตนแบบท่ี 3 เปนถังกลมขนาดเล็ก 3 ถังเชื่อมตอกันกับถังกรองและราง
ปลูกพืชซ่ึงสามารถเลี้ยงในพ้ืนท่ีเล็กรอบบริเวณบานได โดยดัดแปลงจากตนแบบใหมีราคาถูกลงหรือวัสดุเหลือ
ใชในครัวเรือน 
ขอเสนอแนะ  

การเลี้ยงหรือทดสอบปลานิลควรใชปลาแปลงเพศ เนื่องจาก พบปลาบางสวนออกลูกในบอชุดตนแบบ
ท่ี 1 ซ่ึงอาจสงผลตองานทดสอบในแงของอัตราการกินอาหารและความหนาแนน รวมท้ังผลผลิตรวมของบอ 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเนือ้ปลา โปรตีน ไขมัน 
ตนแบบท่ี 1 บอ 19 ตัน  
ทดสอบอัตราการใหอาหาร 

  

          ใหอาหาร 4-2-1% 80.98 6.05 
          ใหอาหาร 3-2-1% 86.23 5.18 
ตนแบบท่ี 3  81.72 7.09 
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