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แนวทางการจัดการดานอาหารเพื่อการเล้ียงน้ําอินทรีย 
 

จากขอตกลงของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic 
Community) ท่ี กําหนดใหประเทศในกลุมอาเซียนตองลดภาษีสินคาเปนศูนย ซ่ึงมีแนวโนมสงผลกระทบตอ
สินคาเกษตรของไทยท้ังดีและราย ซ่ึงอาจกอใหเกิดท้ังอุปสรรคตอสินคาเกษตร ไมวาจะเปนขาว มันสําปะหลัง 
น้ํามันปาลม ยางพารา ออย และอ่ืนๆ ท่ีเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญของหลายๆ ประเทศในกลุมอาเซียน และ
ประเด็นท่ีทาทายอยางคือ เราจะฉกฉวยโอกาสไดมากนอยเพียงใดภายใตการเปดเสรีนี้  ดังนั้น การหาจุดเดนท่ี
สามารถนํามาใชไดคือการสรางสินคาเกษตรอินทรีย  ซ่ึงนอกจากจะมีตนทุนต่ําแตสามารถไดมูลคาเพ่ิมจาก
คุณภาพสินคาท่ีไดจากการผลิตจากระบบอินทรีย   จากแนวทางปฏิบัติท่ีสงดีผลท่ีคาดวาจะไดรับคือการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 

จากขอดีของสินคาอินทรียท่ีมีคุณภาพ สงผลใหผูบริโภคไดบริโภคอาหารโดยไมมีสารตกคางใน
เนื้อสัตวและสามารถนํามาเปนจุดขายในการเพ่ิมมูลคาของสัตวน้ําได  แตพบวา เกษตรกรยังใหความสนใจ
เก่ียวกับคุณประโยชนของสัตวน้ําอินทรียนอยมากซ่ึงอาจเกิดจากแรงจูงใจและการสงเสริมจากภาครัฐยังไม
สามารถทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและรูปแบบการเลี้ยง ซ่ึงควรตองมีการสงเสริมเกษตรกรใหรู ถึง
วัตถุประสงคของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ไดแก การสงเสริมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนถ่ินหรือในฟารมหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหรู
ถึงคุณประโยชน ท้ังดานการเพาะเลี้ยง และดานการบริโภคสัตวน้ําอินทรีย เชน  ไมทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไดรับ
ผลกระทบจากสารเคมีท่ีใชเลี้ยง  

ดังนั้น การสงเสริมผลักดันการเลี้ยงปลาระบบอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตเพ่ือการ
สงออก  โดยมีการเตรียมความพรอมและสงเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ท้ังนี้ แนวทางหนึ่งใน
การดําเนินการโดยเนนการสรางเสริมอาหารธรรมชาติในบอรวมกับการเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันในอัตรา
ตางกันซ่ึงมีนิสัยการกินอาหารตางกันในหวงโซอาหาร  ซ่ึงนอกจากจะสามารถลดตนทุนการเลี้ยงจากอัตรา
ปลอยท่ีลดลงแลว ยังชวยลดตนทุนคาอาหารซ่ึงเปนตนทุนหลักในการเลี้ยงสัตวน้ําดวย เชนในพ้ืนท่ีน้ําจืดควรมี
การปลอยปลาสวายรวมกับปลานิล  หรือปลาเลงรวมกับปลานิลหรือตะเพียนหรือปลาสลิดเปนตน  เนื่องจาก
เปนปลาท่ีเลี้ยงงาย  และมีการกินอาหารธรรมชาติท่ีตางกันในหวงโซอาหารจึงเปนการเลี้ยงท่ีกอใหเกิด
ประสิทธิภาพสูง  และเปนปลามีความทนทานตอการเปนโรคเปนท่ีนิยมบริโภค  และมีการใหอาหารท่ีหาไดงาย
ในทองถ่ิน เชน รําขาว เพ่ือเปนอาหารเสริม 

อาหารเปนปจจัยและตนทุนหลักในการเลี้ยงสัตวน้ํา  อยางไรก็ตามพบวาตนทุนการเลี้ยงปลายังคงสูง
มากและเปนตนทุนคาอาหารประมาณ 60-70%  เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญยังคงพ่ึงพาการใชอาหาร
สําเร็จรูปหรืออาหารจากภายนอกทองถ่ินสงผลใหเกษตรกรประสบปญหาการขาดทุนหรือไดกําไรนอย  รวมท้ัง
ขาดขอมูลรูปแบบวิธีการเลี้ยงท่ีเหมาะสม จากการรวบรวมขอมูลและสงเสริมเชิงสาธิตพบวา  การใหอาหารท่ี
ทําเองแบบงายของของเกษตรจะยิ่งเปนการเพ่ิมตนทุนโดยไมทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน  และจากการทําการทดสอบ
รูปแบบการเลี้ยงปลาเชิงสาธิตในป 55-56 พบวา วิธีการเสริมสรางใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอ และเทคนิค
การจัดการบอท่ีถูกตองเหมาะสมสามารถชวยเพ่ิมอัตรารอดของลูกปลาและสงเสริมการเจริญเติบโตของปลาท่ี
เลี้ยงได เนื้อปลานอกจากเปนแหลงโปรตีนราคาถูกแลวยังยอยงายเหมาะกับทุกวัยและมีสารอาหารท่ีชวย
เสริมสรางความฉลาดของสมอง(IQ)นอกเหนือไปจากการสงเสริมเจริญเติบโตของเด็ก ท่ีตองการสารอาหาร



อยางเพียงพอ สามารถนําไปสงเสริมแนวทางการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการเลี้ยงในพ้ืนท่ี
หางไกลเพ่ือใหมีปลาเพ่ือบริโภคแทนเนื้อสัตวและเปนแหลงโปรตีนราคาถูกท่ีสําคัญ 

รูปแบบการเลี้ยงปลาแบบอินทรียไดจากการวิจัยเชิงสาธิตนี้ ผูเลี้ยงจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดเพ่ือให
ไดผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย พบวา ผลจากการดําเนินงานไดผลดี ผลผลิตปลานิลหรือปลารวม 3 ชนิด
มากกวา 300 กก.ตอไร สวนรายท่ีไมปฎิบัติตามขอกําหนดจะไดผลผลิตปลานอยอยางชัดเจน   
ขอดี ท่ีเปนผลโดยตรง 
  1. ลดการใชลูกพันธปลา (จากการลดอัตราปลอยปลา) 
  2. ลดการใชอาหารสําเร็จรูป 
  3. ลดการใชสารเสริม ยา สารเคมี ในการเลี้ยงปลา 
ขอดี  ท่ีเปนผลโดยออม 
  1. ลดตนทุนคาลูกพันธุ อาหาร ยา สารเคมีฯ 
  2. ชวยรักษาสภาพแวดลอม  รักษาสุขภาพผูเลี้ยง 
  3. เปนการนําวัสดุทองถ่ินมาใชประโยชน 
  4. ปลาท่ีไดจากการเลี้ยงมีสารอาหารท่ีดีตอสุขภาพ เปนแนวทางเพ่ิมมูลคาได 
รูปแบบการสรางอาหารธรรมชาติเพ่ือเล้ียงปลา  
  1.แบบเนนสรางอาหารธรรมชาติ (ฟางหมักรวมกับมูลสัตวตามอัตราท่ีระบุ)  หากปลอยในอัตราท่ีกําหนดจะมี
อาหารธรรมชาติเพียงพอสําหรับสัตวน้ําโดยไมตองใหอาหาร  แตสําหรับผูท่ีตองการเพ่ิมผลผลิตสามารถให
อาหารเพ่ิม 2 วันตอสัปดาห(ตามหัวขอการจัดการอาหาร)  สงใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
  2.แบบเนนสรางอาหารธรรมชาติท่ีเปนอินทรีย  (ฟากหมักรวมกับรําและกากน้ําตาล)  
      การสรางอาหารธรรมชาติท้ังสองรูปแบบจะทําใหน้ําเปนสีน้ําตาลตลอดชวงการเลี้ยงและมีอาหาร
ธรรมชาติไดแก แบคทีเรีย พารามีเซียม โรติเฟอร กลุมโคพีพอดหรือแพลงคตอนสัตวเกิดข้ึนจํานวนมาก  
ขณะท่ีการเลี้ยงแบบเดิมๆท่ีมีการใชปุยวิทยาศาสตรหรือมูลสัตวจะทําใหนําบอเลี้ยงเปนสีเขียวเสี่ยงตอการเกิด
แพลงคตอน bloom ทําใหเกิดการขาดออกซิเจนอยางรวดเร็วของบอและท่ีเลี้ยงตายได   
 ท้ังนี้จากรายงานการศึกษาพบวา ฟางขาวเปนอาหารท่ีดีของการเพ่ิมจํานวนของแบคทีเรียและ
สามารถเพ่ิมจํานวนไดอยางรวดเร็วทุก 3 ชม. ดังนั้น  การทําฟางหมักจึงทําใหเกิดการเพ่ิมจํานวนท่ีดีเปน
จํานวนมากของแบคทีเรียและมีโปรตีนสูง 45-60% 
ขอควรปฎิบัติ .ในการเตรียมบอเพ่ือสรางอาหารธรรมชาติและปลอยปลา 
     1.การเตรียมบอ 
   : บอสะอาด โดยทําน้ําแหง หากไมสามารถนําน้ําออกจากบอไดหมดใหนําปลาเกาออกใหหมดหรือตีอวนตาถ่ี
เพ่ือนําปลาอ่ืนออกใหมากท่ีสุด   
   : กําจัดหญารอบบอและในบอออกใหหมด  เพ่ือปองกันการเปนแหลงหลบซอนศัตรูปลา เชน ปลาชอน งู  
ตะพาบน้ําฯ  
   : ปองกันและฆาเชื้อโรค  กรณีท่ีสามารถทําน้ําแหงบอไดใหใสปูนขาว 20 กก./ไร กอนทําการตากบอแหง 
(ขณะท่ีมีน้ําประมาณ 2-5 ซม.) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคของปูนขาวแลวตากบอจนแหง 
   : เติมน้ําเขาบอกอนปลอยปลาไมเกิน 2 วัน ควรทําท่ีกรองน้ํากอนเขาบอ เพ่ือปองกันศัตรูปลา   
 



                 
 
 
 
 
2. การเตรียมอาหารฟางหมัก (สรางอาหารธรรมชาติ) 
   :ทําฟางหมัก ในบอกอนนําน้ําเขาบอหรือระหวางการเลี้ยง  ท่ีมุมบอหรือขางบอ 2-4 จุด 
   : อัตราการใสฟางรวมกับมูลสัตวแหง (ไก วัว ฯ)  
   2.1.ฟางหมักรํากากน้ําตาล  
         ฟาง:รําหรือมันบด:กากน้ําตาล = 100 :5:1 กก.ตอไรตอเดือน โดยใสฟางแลวโรยมันบดดานบน จึงใส
กากน้ําตาลละลายน้ําราดใหท่ัว 
 

                  
  
  2.1.ฟางหมักมูลสัตว 
      ฟาง: มูลสัตวแหง = 100 : 80-100 กก.ตอไรตอเดือน อยางสมํ่าเสมอทุกเดือน เพ่ือใหมีอาหารธรรมชาติ
เพียงพอตอปลา 
        โดยใสฟางสลับชั้นกับมูลสัตวแหง และปกไมโดยรอบจะชวยปองกันไมใหฟางกระจายตัว 
 

โรยปนูขาวรอบบอ่หลงัจากทําน้ําแหง้ ทําทีก่รองน้ําทีนํ่าเขา้บอ่ 

ฟางหมักรําและ
กากนํ้าตาล 

 ฟางหมักรําและ
กากนํ้าตาล 

 



   
 
 

                
 
3.การปลอยปลา  จะปลอย 3 ชนิดรวมกันซ่ึงมีการกินอาหารตางกันในหวงโซอาหาร พบวาไดผลผลิตตอบอ
มากกวาปลอยชนิดเดียว เชนนิลหรือตะเพียนอยางเดียว 
   3.1.นิล:ตะเพียน:สวาย  อัตรา 1,500-2,000:300:200  
   3.2.นิล:ตะเพียน:เลงฮ้ือ  อัตรา 1,500-2,000:300:200  
   3.3.นิล:ตะเพียน:ยี่สกเทศ  อัตรา 1,500-2,000:300:200  
  ขนาดปลา นิล-ตะเพียน 5-10  ซม. สวาย เลงฮ้ือ-ยี่สกเทศ  5-7 ซม 
4. การจัดการ 
 4.1. การจัดเตรียมอาหาร มี 2 แบบดังรายละเอียดขางตน 
แบบท่ี 1.เนนการสรางเสริมอาหารธรรมชาติ โดยใชฟางหมักรํากากน้ําตาล   
แบบท่ี 2. เนนการสรางอาหารธรรมชาติจากฟางหมักมูลสัตวแหงอยางเดียว  
4.2.การดูแลความสมํ่าเสมอของการสรางอาหารธรรมชาติทุกเดือนเปนเวลา 6-8 เดือน ถาตองการปลาท่ีมี
ขนาดโตข้ึนตองเลี้ยงนานข้ึนเปน 8- 10 หรือ 12 เดือน  
   3.3. การดูแลปองกันศัตรูปลาไดแก งู ตะกวด ตะพาบน้ํา  ตองตัดหญารอบบอสมํ่าเสมอไมใหมีหญาโดยรอบ
และในบอ หากไมปองกันจะทําใหอัตรารอดของปลาต่ําและไดผลผลิตนอย 
 
 
 
           
 



   
 
 

                  

      
                            

 

: ปลาสลิด เริ่ม
ป   

สุมชั่งนํ้าหนัก
  

บอเลี้ยงปลาสลดิ ขนาด 1 ไร ไร
กํานันจุล เพชรบูรณ ป 2555  ปลกู
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: ตนขาวอาย ุ80 
ั  

 

ตนขาว
จากบอ

เลี้ยงปลา
สลิด 

 



  
   

        
 

       
 

 
 

บอ 1 บอปลาสลิด  ไรกํานันจุล  
: นํ้าหนักปลาสลิดที่ได 128.6 กก.
ตอบอ1 ไร 
: ขาวเปลือก 168 กก.  ( ตนขาว
เปนโรค และลมบางสวนทําให
เมล็ดขาวเสียหาย ) 
ปญหาที่พบ 
1.รอบบอมีหญาคอนขางรก ซึ่ง
ส ส  ั

  

  
 

ผลผลติลกูปลาสลดิในบอแปลงนา
ป ิ  



 
 

    

 
     
 

   
 

บอ 2 บอปลายี่สกเทศ  ไรกํานัน
จุล ป 2555 
: นํ้าหนักปลายี่สกเทศที่ได 355 
กก.ตอบอ1 ไร 
: ขาวเปลือก 129 กก.  ( ตนขาว
ปลูกไมเต็มพ้ืนที่ และลมบางสวน
ทําใหเมล็ดขาวเสียหาย ) 
ปญหาที่พบ 

 

 

  
 

: ปลายี่สกเทศ เริ่ม
 

ตนขาวจากบอ
 



        
 
     
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

:พ้ืนท่ีดําเนินการ  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เชียงราย 
: แปลงนาขาวเปนบออนุบาลลูกปลาขนาด 1 งาน 
จํานวน 2 บอ เปนบอซีเมนตพ้ืนดิน ปลอยปลาสลิด 
1 บอ (2,500 ตัวน้ําหนักเริ่มตน 1-2 กรัม) และบอ
ดินปลอยปลานวลจันทนเทศและนิลแดง (2 ตัว 
น้ําหนักเริ่มตน  1-2 กรัมและ 20-30 กรัม 
ตามลําดับ) 
:พันธุขาวอายุสั้น 80-90 วนั 
:อาหาร เนนทําฟางหมักทุกเดือน (อัตราการใสฟาง
100กก.+มันบด 20 กก.+กากน้ําตาล 1 ลิตร) 
: ระยะเวลาการเลี้ยงปลา 6 เดือน 



 
 
 
 
 

รูปแสดงตัวอยางน้ําหนักปลาท่ีไดจากการจับจากบอเลี้ยงแบบอินทรีย (ทําฟางหมักมูลไก) ไรกํานันจุล 
จ. เพชรบูรณ ระยะเวลาการเลี้ยง 7.5 เดือน ป 2555 
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ขนาดปลาท่ีปลอย              ขนาดปลาท่ีจับบอเลี้ยงแบบอินทรยี ไรกํานันจลุ ผลผลิต 355 กก./ไร+ลูกปลานิล 200 กก. 

                             

                                 
 
 
 
 
 

        
 

   

บอเลี้ยงปลานาขาว ไรกํานันจลป 
    

ระยะเวลาการเลี้ยง 70 วัน (อาหารฟางหมักรํากากนํ้าตาล )บอท่ี 1 ปลอยปลานิล 1,200 ตัว (10กรัม) ตะเพียน 300 
ตัว (70-100 กรัม) ปลาสลิด---ตัว ผลผลิต รวม  116.74 กก./ไร  

 

 

ปลาเลง 

ปลานิล 
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ปลานาขาว บอ 2 ไรกํานันจุล 
ระยะเวลาการเลี้ยง 70 วัน   

ปลอยนิล 800 ตัว ขนาด 10 ก.  
ปลาสลิด 400 ตัว ขนาด 60 ก.  
ผลผลติรวม 166.11 กก./ไร  

 

 

คาการกระจายตัวของปลานาขาวบอ 1 ไร
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คาการกระจายตัวของปลานาขาวบอ 2 ไร
   



ตัวอยางโครงการ  การเลีย้งสัตวนํ้าแบบสงเสริมใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอแบบอินทรีย บอเกษตรกร ท่ีคลองมะละกอ  
                      จ.สระแกว 
 

 

             ขนาดปลาทีป่ลอย 

สุมปลา 4 เดอืน  

   
ขนาดปลา 1.7 กก. ระยะเลีย้ง 9 เดอืน ใชฟาง 50 กก.+ราํ 5 กก.+กากน้าํตาล 1 ลติร ตอ 1 ไร 

ทกุเดอืน  

        
 
 
 
 

 



 
 
โครงการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบสงเสริมใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอแบบอินทรีย บอเกษตรกร จ.กาฬสินธุ 
 

 

   
 

     

        
 
สุมปลาอาย ุ3 เดอืน 
 
 
 
 
 
 

ขนาดปลา
และกุง
กามกรามท่ี
ปลอย   



 
 
 
ผลการจบัปลาและกุงบางสวนระยะเวลาการเลีย้ง 10 เดอืน  (ประสบภยัน้าํทวมบอ)  บอ1 คณุ

อรทยั 

 

     

  
 
บอ 2 คณุอรทยั 

      
 
 



 
 
 
 
 
 
บอ 3  ผูใหญบานสเตรฉนั 

                                                                      
บอ 4 ผูใหญบานสเตรฉนั 

           
บอ คณุสมพงษ 



     
 

 
 

โครงการทดลองเล้ียงสัตวน้ําอินทรีย ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง(สตูล) 
ปลานิลดํา บอละ 400 ตัว ปลานวลจันทรทะเล บอละ 100 ตัวการนําลูกกุงกุลาดําขนาด PL25  บอละ 
20,000 ตัว ระยะเวลาการเล้ียง 9 เดือน 

         

  ผลการจับสัตวน้ํา 

       



     
               ปลานวลจนัทรเฉลีย่ 1.6 กก./ตวั      
             
        
        
            

         
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบจากการคํานวณ อัตรารอด  อัตราแลกเนื้อและราคาปลาท่ีจับได 
 ปลอ่ยปลาชนดิเดยีว (นลิ) ปลอ่ยปลา 3 ชนดิ 

นลิ+ตะเพยีน+เลง่ (หรอืยีส่กเทศ/สวาย) 
 รอด 30% รอด 50% รอด 30-50% รอด 60-80% 
     
อัตราปลอ่ยปลา 2,000ตัวตอ่ไร ่ 600 1,000   
ขนาดปลอ่ย 0.3-1 กรัม     
ระยะเวลาการเลีย้ง 8เดอืน     
ขนาดจับ 350-500 กรัม 400 กรัม 400 กรัม ตะเพยีน  

200-300 กรัม 
เลง่ (หรอืยีส่กเทศ/

สวาย1-1.2 กก. 
   นลิ  1,500 ตัว  1,000 ตัว  

(400 กรัม/ตัว) 
= 400    กก. 
X50 บาท = 
20,000 บาท 

นลิ 600 ตัว 
(450 กรัม/ตัว) 
=270    กก. 

X50 บาท = 13,500 
บาท 

 

   ตะเพยีน 300 ตัว   150 ตัว รอด 50% 
(250 กรัม/ตัว) 
= 37.5    กก. 

X30 บาท = 1,125 
บาท 

 

   เลง่/ยีส่ก/สวาย  200 ตัว    140 ตัว (1-1.2กก./
ตัว) 
= 154  กก X40 บาท 

= 6,160 บาท. 
           รวม  ขายปลาได ้  นลิออยา่งเดยีว 

20,000 บาท 
รวมขายปลา 3 ชนดิได ้  20,785   บาท 

น้ําหนักปลาทีจั่บไดต้อ่บอ่ (กก./ไร)่     
     
น้ําหนักอาหารทีใ่ช ้  0.5% 100 กก.    
ตน้ทนุคา่อาหาร 
เมือ่อาหารเฉลีย่กก.ละ 7-8 บาท 

 
700-800 บาท 

(70% ของ 
คา่อาหารรวม) 

   

ตน้ทนุคา่ฟางหมัก ตอ่บอ่ 1,000 บาท    



รวมตน้ทนุคา่อาหาร+ค่าฟางหมัก 1,700-1,800    
ปญหาท่ีพบจากการเลี้ยง: 

1. อัตรารอดนอย ทําใหไดผลผลตินอย ( โดยเฉพาะปลานิลพบวาอัตรารอดในบอดินประมาณ 25%) 
 เชน ไดผลผลิต   25-40 กก. ถาปลากก.ละ  30 บาท เทากับขายปลาได 750-1,200  บาท   
       ถาไมมีการใหอาหารเสรมิ โอกาสขาดทุนจะนอยลง   
เชน ไดผลผลิต   80  กก. ถาปลากก.ละ  30 บาท เทากับขายปลาได 2,400  บาท   
      ถามีคาอาหารเสรมิจะไดกําไร  เพียง 700 บาท 
      ไดผลผลิต   150  กก. ถาปลากก.ละ  30 บาท เทากับขายปลาได  4,500  บาท   
      ถามีคาอาหารเสรมิจะไดกําไร   2,800- 2,500  บาท    

2. ผลผลิตต่ํา  เปนผลจากการจัดการบอไมเปนไปตามท่ีกําหนด สงผลใหปลามีอัตรารอดนอย  ประเด็นท่ีสําคัญมากคือ 
การเตรียมบอตองนําปลาเดิมออกใหหมดเพ่ือทราบจํานวนท่ีแนนอนของปลาในบอ  การเตรียมบอใหมหามนํานํ้าเขา
บอเกิน 2 วัน และตองกําจัด วัชพืช  หญารอบบอและในบอ รวมท้ังผักบุงสม่ําเสมอเพ่ือปองกันไมใหเปนท่ีหลบซอน
ของศัตรูปลาท่ีจะมากิน ไดแก งู กบ ตะพาบนํ้า ตะกวด เปนตน พบวาบอท่ีจัดการบอและกําจัดหญาสม่ําเสมอจะได
ผลผลิตดีมากไดมากกวา 300 กก.ตอไรท่ีไรกํานันจุลและเกษตรกรท่ีเชียงราย  

 
 

 
 
 

ตัวอยางสูตรอาหารแบบงายใชเปนอาหารเสริมเทานั้น 
สูตร 1  ใชมันสําปะหลังตมสุกเปนสารเหนียว(โปรตีน 8 % ไขมัน 7%) 
วัตถุดิบ/ราคา       % ในสูตร 

     ( 100 กก.) 
10 กก. ราคา(บาท/กก) 

 
1.รําขาวจากโรงสี (8บาทตอ กก.) 50     5 กก. 

 
4.0 

2.มันสําปะหลังบดละเอียด ( 5 บาทตอกก.) 
        - แหง 
        - ตมสุก (ชั่งน้ําหนักแหงแลวจึงนําไปทําให
สุกดวยการนึ่งหรือตม ใชแทนสารเหนียว)      

 
32 
17 

 
3.2  กก. 
1.7  กก. 

2.45 
 

3.กากน้ําตาล (15 บาทตอ กก.) 1 100 กรัม 
 

0.15 

          รวม 100 10  
 

 6.6 บาท/กก. 

 
สูตร 2  ใชกลวยน้ําวาสุกเปนสารเหนียว (โปรตีน 7.5 %ไขมัน 7%) 
วัตถุดิบ/ราคา       % ในสูตร 

     ( 100 กก.) 
10 กก. ราคา(บาท/กก) 

 
1.รําขาวจากโรงสี (8 บาทตอ กก.) 50     5 กก. 

 
4.0 

2.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด 43 4.2  กก. 2.15 



( 5 บาทตอกก.) 
 

   

3.กลวยน้ําวาสุก  (15 บาทตอหวี) 2 (10 กก.) 1 กก. 
 

0.15 

          รวม 100 10  
 

6.30 บาท/กก. 

หมายเหตุ: ขอควรระวัง  การใหอาหารเสริมจะทําใหตนทุนสูงและอาจขาดทุนจากการเลี้ยงได เนื่องจากอาหาร
มีโปรตีนต่ํากวาความตองการของสัตวน้ํา และควรจัดหาทําท่ีวางอาหารเพ่ือปองกันพ้ืนบอเนาเสีย จากการ
ทดสอบการเลี้ยงท่ีไรกํานันจุล  พบวา  การใหอาหารเสริมไมคุมทุนเนื่องจากราคาปลาคอนขางต่ํา 
             
 วิธีการผสมอาหาร   
              1.นํารําขาว มันสําปะหลัง มาผสมรวมกัน  
              2.นํากลวยน้ําวาสุกมาบด  แลวนําไปผสมกับสวนผสมขอ1  
              3.นําสวนผสมท่ีไดรวมกัน มาปนเปนกอนเล็กๆขนาดเทามะนาวใสถาดใหอาหารสําหรับเลี้ยงปลา 
                  
 
 
สูตร 3  ใชกลวยน้ําวาสุกเปนสารเหนียวผสมอาหารสําเร็จรูป (โปรตีน 10%ไขมัน 6.6%) 
วัตถุดิบ/ราคา       % ในสูตร 

     ( 100 กก.) 
10 กก. ราคา(บาท/กก) 

 
1.อาหารปลานิล 25%โปรตีน 10 1 กก. 2.5 
2.รําขาวจากโรงสี (8 บาทตอกก.) 45 5 กก. 

 
3.6 

3.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด 
( 5 บาทตอกก.) 
 

43 
 

4.3  กก. 
 

2.15 
 

4.กลวยน้ําวาสุก  (15 บาทตอหวี) 
ใชแทนสารเหนียว 

2 (10 กก.) 1 กก. 
 

0.15 

          รวม 100 10  
 

8.2 บาท/กก. 

หมายเหตุ: วิธีการผสมอาหาร 
              1.นําอาหารปลานิลตําบดหรือพรมน้ําพอเปยก   
              2.นํารําขาว มันสาํปะหลัง มาผสมรวมกัน  และนํากลวยน้ําวาสุกท่ีบดแลวมาผสมรวมกัน 
                 ใหเขากันดี  
              3.นําอาหารท่ีได ปนเปนกอนขนาดเล็กๆขนาดเทามะนาว นําไปใสถาดใหอาหารสําหรับเลี้ยงปลา 
                  



      
 
  
 
 

 
 
สูตร 4 ใชกลวยน้ําวาสุกเปนสารเหนียวผสมอาหารสําเร็จรูป (โปรตีน 10%ไขมัน 6.6%) 
วัตถุดิบ/ราคา       % ในสูตร 

     ( 100 กก.) 
10 กก. ราคา(บาท/กก) 

 
1.เศษหัวปลาไสปลาหมัก (แหง  โปรตีน 25%
ไขมัน 20% 

10 
(เปยก 35 กก.) 

1 กก. 2.5 

2.รําขาวจากโรงสี (8 บาทตอกก.) 45 5 กก. 
 

3.6 

3.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด 
( 5 บาทตอกก.) 
 

43 
 

4.3  กก. 
 

2.15 
 

4.กลวยน้ําวาสุก  (15 บาทตอหวี) 2 (10 กก.) 1 กก. 
 

0.15 

          รวม 100 10  
 

8.2 บาท/กก. 

 
สูตรการหมักเศษหัวปลาไสปลาเพ่ือเปนอาหารเสริมเลี้ยงปลา 

วัตถุดิบ/ราคา       % ในสูตร 
     ( 100 กก.) 

% ในสูตร 
     ( 10 กก.) 

ราคาตอกก. 
(บาท) 

 

ถาดใหอาหารรูปแบบ
ตางตาง 

ตัวอยางที่ใหอาหาร
ปนกอนสําหรับอนุบาล

ลูกปลา 



1.เศษหัวปลาไสปลาหมัก สด 
(แหง  โปรตีน 25%ไขมัน 20%)  

70  กก. 7  กก. 1.40 

2.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด  (5 บาทตอ
กก.) 

25  กก. 2.5  กก. 1.25 

3.ยีสตขนมปง   (80-120 บาทตอกก.) 
 

0.5 กก. 
 

50 กรัม 
 

4-6 

4.กากน้ําตาล (15 บาทตอ ลิตรหรือกก..) 4.5 ลิตรหรือกก. 0.45 ลิตรหรือกก. 0.7 
          รวม 100 กก.เปยก 10 กก.เปยก 7.35-9.35 
             50 กก.แหง 5 กก.แหง 15-19 
   หมายเหตุ: หัวปลาหมัก แหง  ไดโปรตีนโปรตีน 22-25%ไขมัน 20-25% 
 
วิธีการหมักไสหัวปลา 
        เศษหัวปลาไสปลาหมัก         สบั/บด ละเอียด              ถังหมัก 
                                                                                  เติมมันสําปะหลัง 
                                                                                   +ยีสตขนมปง + กากน้ําตาล 
 
   นําไปเปนสวนผสม    หมักไว 2-4 สัปดาห  คนผสมใหเขากัน 
                                     ใชไมกวนคนใหท่ัวทุกวัน 1-2ครั้ง 
 
 
ตัวอยางการเพาะเลี้ยงไขน้ําหรือผํา 
       ไขน้ําหรือผําเปนพืชขนาดเล็ก เจริญเติบโตเพ่ิมจํานวนทุก 4-9 วันข้ึนกับชนิดปุยท่ีใชเลี้ยง  ดังนั้น  จึงใช
เปนอาหารเสริมเทานั้นเนื่องไมสามารถเก็บเก่ียวไดทุกวัน  (ตางจากการทําฟางหมักในบอท่ีมีแบคทีเรียเพ่ิม
จํานวนตลอดเวลา)  และควรแยกเลี้ยงในบอดินขนาดเล็ก  บอพลาสติกหรือบอซีเมนต 
     วธิีการ 
         1.การเตรียมบอ 
               :บอดิน  ตากแหง กําจัดวัชพืชออกใหหมด   
               :บอพลาสติก  บอซีเมนต หรือวงบอ ทําความสะอาด ตากแหง บอใหมควรแชน้ําท้ิงไว 1 สัปดาห
หรืออาจใสตนกลวยสับใสระหวางแชน้ํา  แลวทําความสะอาดตากบอใหแหงอีกครั้ง 
         2.เตรียมน้ําเลี้ยง  กรองน้ําดวยผากรองทางน้ําเขา เพ่ือปองกันแมลงน้ําหรือเศษตะกอนเขาบอ  ไมควร
ใสน้ําเกิน 2 วัน  ความลึกน้ํา 20-30 ซม. 
         3. การเตรียมปุยหรืออาหารเลี้ยงไขน้ํา 
               :ปุยมูลไกแหง  มูลวัวหรือมูลหมูแหง ปริมาณ 5 กก.ตอน้ํา 1 ตัน (บอ 1 เมตร น้ําลึก 20 ซม.ใสปุย 
2 กก.) 
        4.พันธุไขน้ํา  ซ้ือจากตลาดหรือชอนจากบอท่ีมีไขน้ํา ใสในปริมาณ 100-200 กรัมตอบอขนาด 1 ตัน ให
ปรับเพ่ิมลดตามขนาดบอ 
         5.การเก็บเก่ียว  สามารถทยอยเก็บโดยใชสวิงชอนหลังจากเลี้ยงไดประมาณ 5-7 วัน  โดยมีรายงานวา  
ปุยมูลไกเก็บเก่ียวไดในวันท่ี 4  มูลวัวและหมูในวันท่ี 7  



         6.ควรเติมปุยเดือนละครั้ง  เพ่ือใหมีปริมาณของไขน้ําอยางตอเนื่อง   
 

                 
 

                            .   
 (ทีม่าของภาพ จาก internet)  

 
 
 
ตัวอยางผลผลิตท่ีไดจากการเล้ียงปลาระบบอินทรียหรือออรแกนนิค 
 ชนิดปลา น้ําหนักรวม (กก.) 

ปลา-นาขาว   

เพชรบูรณ 
(ไรกํานันจลุ) 

ย่ีสกเทศ 355 กก.ไร/ไร 
(ขาวเปลือก 129 กก.) 

 สลิด 128.6 กก./ไร 
(ขาวเปลือก 129 กก.) 

 นิล-สลิด 166.1 กก./ไร 
(ขาวเปลือก 50กก.) 

 ปลารวม 113.6 กก./ไร(ขาวเปลือก 185 กก.) 

 สลิด-นิล 90.6  
(ขาวเปลือก 220 กก.) 

หนองคาย สลิด 53 กก./ไร  
(ขาวเปลือก 220 กก.) 

 ไน 137.8 กก./ไร  
(ขาวเปลือก - กก.) 

บอปลา     
    เพชรบูรณ 
(ไรกํานันจลุ) 

นิล  เลง 
ตะเพียน 

347.7 กก./ไร 
(ขาวเปลือก 220 กก.) 
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เชียงราย 
บานสันปลา
ดุก 

นิล  เลง 
ตะเพียน 

253.2 กก./ไร 

 
 
 
 
 
 
 % ไขมัน 

ในเนือ้ปลา 
กรดไขมัน (%) 

Linolenic 
(18:3n3) 

อีพีเอ 
(EPA= 20:5n3) 

ดีเอชเอ 
(DHA= 22:6n3) 

นิล 2.6 28.5 1.7 1.8 

ตะเพียน 8.7 24.9 2.1 2.2 

เลง 3.3 4.1 1.8 2.0 
 
 
 
 
 
 
คําขอบคณุ  ขอขอบคณุเจา้หนา้ทีท่กุทา่นทีเ่ขา้รว่มโครงการและตดิตามเก็บขอ้มลูใหก้ับกองวจัิยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํ์า 

ผลการวิเคราะหไขมันและกรดไขมัน (%นํ้าหนักแหง) ในเน้ือปลาท่ีเลี้ยงแบบอินทรียหรือออรแกนนิค 


