
การเลีย้งสตัวน์ า้ลดตน้ทนุ 
หลกัการ 

   ลด : การใชป้จัจยัภายนอก 

              อาหาร  

              ความหนาแนน่   

              ยา สารเสรมิ 

   เพิม่ :  การจดัการทีด่ ี( เตรยีมบอ่ เตรยีมอาหารฯ) 

              อตัรารอดลกูปลา 

              อาหารธรรมชาตใินบอ่ 

การน าไปใช ้:  การเลีย้งแบบผสมผสาน              

     การเลีย้งปลาในบอ่ดนิ 

     การเลีย้งปลาในนาขา้ว 

     การเลีย้งปลาในบอ่พลาสตกิ 

 



หลกัการ 
1.ลดตน้ทนุ 

-เนน้เสรมิสรา้งอาหารธรรมชาตใินบอ่  

  ใชอ้าหารส าเร็จรปูลอยน า้เป็นอาหารเสรมิ 

- ลดอาหาร ก าหนดปรมิาณทีใ่ห ้หรอืให ้2-3 วนัตอ่สปัดาห ์

- ลดอตัราความหนาแนน่  

2.การจดัการทีด่ ี

- เตรยีมบอ่ ตากบอ่แหง้  หรอืจบัปลาเดมิออกใหห้มดหรอืมากทีส่ดุ 

- ก าจดัวชัพชื หญา้ ใน-รอบบอ่ ตลอดชว่งการเลีย้ง 

- ปลอ่ยปลา 3 ชนดิทีก่นิอาหารตา่งกนั รว่มกนั 

 เป็นการใชป้ระโยชนข์องบอ่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 และในอตัราทีเ่หมาะสม 

- มอีาหารฟางหมกัสม า่เสมอตลอดชว่งการเลีย้ง 

 

 



ขอ้ด ี  1. ลดการใชล้กูพนัธุป์ลา (อตัราปลอ่ย ) 
          2. ลดการใชป้จัจยัภายนอก อาหาร ยา สารเคม ี
 
ขอ้ควรปฎบิตั ิ(ตอ้งท า ) 
  1.เตรยีมบอ่ด ีตากแหง้ บอ่สะอาด กรองน า้กอ่นเขา้บอ่ ไมม่ ี
หญา้รก 
  2. สรา้งอาหารธรรมชาต ิ (ใสฟ่าง มลูสตัว ์มนั กากน า้ตาล) 
ตามอตัราทีก่ าหนด  ตอ่เนือ่งทกุเดอืน 
          อตัราทีใ่ช ้ ตอ่บอ่ 1 ไร ่
       1. ฟางแหง้ : มลูสตัว ์            =  25 กก.:  25 กก. 
       2. ฟางแหง้ :ร า:กากน า้ตาล  =  50 กก.: 5 กก. : 1  ลติร 
       3. อตัราปลอ่ย (บอ่ 1 ไร)่  
     นลิ 1,000-2,000 ตวั + เลง่หรอืสวายหรอืยีส่กเทศ 200 ตวั  
    + ตะเพยีน 300 ตวั 



ดนิ การเตรยีมบอ่ การโรยหวา่นปนูขาว 
ตอ้งใสข่ณะทีย่งัมนี า้พอเปียก (3-5 ซม.) 
เพือ่ใหม้ผีลตอ่การฆา่เชือ้โรค  

 
      เพิม่อตัรารอดของลกูปลาและปลาทีเ่ล ีย้ง 
      เตรยีมบอ่ดแีละการจัดการบอ่ทีด่ ี ตากบอ่แหง้  ท าฟางหมักและ 
        น าน ้าเขา้บอ่เลีย้งกอ่นปลอ่ยลกูปลาไมเ่กนิ 2 วนั ไมม่พีชืน ้าในบอ่ 
        และตดัหญา้รอบบอ่สม ่าเสมอ 

       



อตัราความหนาแน่น (อตัราปลอ่ย) 
1-2 ตวัตอ่ตร.ม.หรอื 2,000-3,000 ตวัตอ่ไร ่ 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารธรรมชาต ิ
(ไรแดง 

พารามเีซยีม 
โรตเิฟอร ์
หนอนแดงฯ) 

น า้1 ลบ.ม. ตอ่ปลา 1ตวั 
(กวา้งxยาวxลกึ=1x1x1 ม.) 

 

ขอ้ด ี1. มอีาหารธรรมชาติ

เพยีงพอกบัจ านวนปลา 

2.มปีรมิาณออกซเิจน
เพยีงพอและมขีองเสยีนอ้ย 

(มลูปลา แอมโมเนยี) 

3.ลดตน้ทนุคา่พันธุป์ลา 

           การลดอตัราปลอ่ยและเพิม่อตัรารอด 

  ลดอตัราปลอ่ยลกูปลา 
หรอืลดความหนาแนน่  
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อาหารธรรมชาต ิ

คลอเรลลา 

ยกูลน่ีา 



 

 

 

ตวัอยา่งการท าฟางหมักเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิอาหารธรรมชาต ิ

การเก็บตัวอยา่งอาหารธรรมชาตทิี่
อยูร่อบๆกองฟางหมัก 

หนอนแดง 

ไรแดง กุง้ฝอย 



 

 

 

โรตเิฟอร ์

ไรแดง 

พารามเีซยีม 

แบคทเีรยี 



   อาหารปลา 

    เริ่มกนิอาหาร           3-5-7 วัน          แบคทีเรยี  พารามีเซียม ไข่แดงตม้สุก 

                                  7-10 วัน           โรตเิฟอร ์ หนอนจิว๋  อาร์ทีเมีย ลูกไรแดง 

                                  10-20 วัน         หนอนจิว๋  อาร์ทีเมยี  ไรแดง   

                                                          อาหารผง  อาหารแผน่ (flake) 

                                  20-30 วัน         อาหารแผ่น (flake)  อาหารเมด็จิว๋-เกลด็เลก็                                            

                                  30-50 วัน         อาหารเมด็เลก็  อาหารเกลด็เลก็-กลาง 

Pisamai -IFRI 

ขนาดอาหารต้องเล็กกว่าขนาดปากปลา 



 
ผลการจับปลาโครงการลดตน้ทนุ 3 บอ่ 

  1. ฟางหมักอนิทรยี ์ไมใ่หอ้าหาร 
   2. ฟางหมักมลูสตัวใ์หอ้าหาร 2 วัน/สปัดาห ์
   3. มลูไกส่ดใหอ้าหาร 2 วัน/สปัดาห ์



 ตัวอย่างผลจับปลาบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาลดตน้ทนุ บ่อ 1 แบบอินทรีย์ 
 - ไม่มีการใหอ้าหารสมทบ เน้นท าฟางหมัก   
   ฟางหมัก+ มันส าปะหลังบด+กากน้ าตาล 
   ( 30 กก.+  5 กก. +1กก./ไร่/เดือน) 
-  อัตราปล่อย (บ่อ 1 ไร)่  
   นิล 2,000 ตัว เล่ง 200 ตัว ตะเพียน 300 ตัว 
   ผลผลิต 347.7 กก.ต่อไร่ ระยะเวลาการเลี้ยง 7 เดือน 
   ปัจจัยส าคัญคือ มีการจัดการและเตรียมบ่อดี 



 
 
   

ผลจับปลาบ่อปลาเลี้ยงแบบอินทรีย์ 
ปลานิล   780 ตัว         รวม 101.9   กก. 
ตะเพียน  244 ตัว         รวม 32.8    กก. 
จีน        192 ตัว        รวม 102     กก. 
ลูกปลานิล  5,800 ตัว   รวม 111     กก.  
                             รวม   347.7   กก/ไร่ 
                             ระยะเวลา 7เดือนครึ่ง 

 
 
 



 ผลจับปลาลดต้นทนุ บ่อ 2 
- อาหาร ฟางหมัก+ขี้ไก่  
- อัตราปล่อย นิล 2,000 ตัว เล่ง 200 ตัว  
  ตะเพียน 300 ตัว 



ผลจับปลาบ่อ 2 เลี้ยงแบบฟางหมักเสริมอาหารเม็ด 
ปลานิล    511 ตัว         151.6   กก. 
ตะเพียน  223 ตัว          51   กก. 
จีน         162 ตัว         118.5   กก. 
ลูกปลานิล  4,704 ตัว            147      กก.  

 
รวม   468.1   กก/ไร ่
ระยะเวลา 7เดือนครึ่ง 

(ให้อาหาร 3 เดือน 2 วันต่อสัปดาห)์ 
 
 



 ผลจับปลาลดต้นทุน บ่อ 3 
- อาหาร ขีไ้กส่ด (100 กก./ไร/่เดือน) 
-อัตราปล่อย  
 นิล 2,000 ตัว เล่ง 200 ตัว ตะเพียน 300 ตัว 



ผลผลิตบ่อปลาเลี้ยงแบบขี้ไก่สด 
ปลานิล   426 ตัว  111   กก. 
ตะเพียน  200 ตัว  55   กก. 
จีน        191 ตัว  107   กก. 
ลูกปลานิล  6,080 ตัว           160      กก.  

 
รวม   433   กก/ไร ่
ระยะเวลา 7เดือนครึ่ง 

(ให้อาหาร 3 เดือน 2 วันต่อสัปดาห)์ 
 
 



 
 

ปัญหาทีพ่บระหวา่งการเลีย้งบอ่ขีไ้ก ่ 
1.น ้าเน่าเสยีจากแพลงคต์อนเพิม่จ านวน
อยา่งรวดเร็วและตาย (plankton bloom) 
ท าใหป้ลาเกดิการขาดออกซเิจน 
2.สตีวัปลาคอ่นขา้งด าโดยเฉพาะปลานลิ 



 

       ลดตน้ทนุคา่อาหาร โดยการเสรมิอาหารธรรมชาต ิ
        - ปักไมไ้ผ ่ ขอ้ดกีวา่การใชต้น้สโน หรอืแหน คอืไมแ่ยง่ออกซเิจน 
                                                            ไมท่ าใหน้ ้าเน่าเสยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Thank you 


