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การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบอินทรีย์ได้มีการวิจัยทดสอบและด้าเนินการต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  เป็นการเลี้ยง
สัตว์น้้าท่ีเน้นการสร้างเสริมอาหารธรรมชาติในบ่อและใช้วัสดุอาหารในท้องถ่ินเป็นหลัก ได้แก่ ฟางข้าว  ร้า กากน้้าตาล ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารท่ีเป็นปัจจัยและต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์น้้าประมาณ 60-70%  เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคง
พึ่งพาการใช้อาหารส้าเร็จรูปหรืออาหารจากภายนอกท้องถ่ินส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุนหรือได้ก้าไรน้อย  
รวมท้ังขาดข้อมูลรูปแบบวิธีการเลี้ยงท่ีเหมาะสม โดยจากเอกสารรายงานต่าง ๆ พบว่า  การให้อาหารท่ีท้าเองแบบง่ายของ
เกษตรจะยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่ท้าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนเน่ืองจากอาหารละลายน้้าก่อนปลากิน และท้าให้น้้าเน่าเสีย จาก
ข้อมูลการวิจัยและส่งเสริมเชิงสาธิตในปี 2555 - 2556 พบว่า วิธีการเสริมสร้างให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อ และเทคนิคการ
จัดการบ่อท่ีถูกต้องเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาท่ีเลี้ยงได้  ท้ังน้ี เน้ือปลา
นอกจากเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อบริโภคท่ีมีราคาถูก ย่อยได้ง่ายเหมาะกับทุกวัยแล้ว  ท่ีส้าคัญคือเน้ือปลาท่ีได้จากการเลี้ยงแบบ
สร้างเสริมให้เกิดอาหารธรรมชาติน้ีมีสารอาหารคือกรดไขมันจ้าเป็น 2 ชนิดท่ีมีผลดีต่อสุขภาพคือ กรดไขมัน EPA 
(Eicosapentanoic acid) และ DHA (Docosahexanoic acid) สะสมอยู่  ซึ่งในงานวิจัยจากต่างประเทศ พบว่าเน้ือปลา
ตะเพียนท่ีมีกรดไขมัน EPA หรือท่ีสกัดให้อยู่ในรูปแคปซูล สามารถรักษาผู้ป่วยเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและไตรกลี เซอ
ไรด์สูง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ นอกจากน้ียังเกี่ยวข้องกับการเป็นสารต้ังต้นของระบบประสาทและฮอร์โมน เป็น
ต้น ขณะท่ีกรดไขมัน DHA มีความส้าคัญมากหลายด้าน เช่น ช่วยยืดอายุของสายตาในคนสูงอายุเน่ืองจากเป็นส่วนประกอบในเร
ตินา และที่ส้าคัญมากคือ ช่วยเสริมสร้างความฉลาดของสมอง (IQ) ในเด็ก  ซึ่งต้องได้รับต้ังแต่ในครรภ์จนถึง 3 ปีแรก ดังน้ันปลา
ท่ีได้จากการเลี้ยงแบบอินทรีย์จึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน้ามาสร้างเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดีต่อผู้บริโภค รวมท้ังสร้างตลาด
สินค้าอินทรีย์ได้  จึงควรส่งเสริมการเลี้ยงดังกล่าว ซึ่งนอกจากเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลคือ เกษตรกรมีความ
ปลอดภัยด้านอาหาร มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงและมั่งค่ังจากการสร้างรายได้ท่ีมาจากสินค้าเกษตรท่ีมีมาตรฐานปลอดภัย
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ  และตอบสนองการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) อีกท้ังยัง สามารถน้าไป
ส่งเสริมแนวทางการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นท่ีห่างไกลเพื่อให้มีปลาเพื่อบริโภคแทนเน้ือสัตว์
และเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก
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จากข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่า 60% มีพื้นท่ีบ่อขนาด 0.5-1.6 
ไร่ และพบว่าพื้นท่ีอยู่ในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณ 3 แสนฟาร์ม) จะได้ผลผลิตปลาน้้าจืดและนิลต้่ากว่า
ภาคอื่นมีค่า 349 และ 359 กก./ไร่ ตามล้าดับ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบอินทรีย์เน้นท้าฟางหมักไม่มีการให้อาหาร
ส้าเร็จรูปเสริม จะได้ผลผลิตท่ีได้จากการวิจัย ใกล้เคียงกัน คือ 350 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเท่ากับ 450 บาท/ไร่ (ฟาง+ร้า+
กากน้้าตาล)  และอาจต้่ากว่าน้ีถ้าไม่รวมค่าฟางข้าวกรณีเกษตรกรมีฟางข้าวใช้เอง  ดังน้ัน การปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบ
อินทรีย์นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร แล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าสัตว์น้้าจากตัวปลาท่ีเลี้ยงแบบอินทรีย์  หากปรับพื้นท่ีเลี้ยง
สัตว์น้้าอินทรีย์จากการค้านวณจ้านวนฟาร์มและพื้นท่ีเลี้ยงประมาณ 50% ของท้ังหมดหรือปีละ 25% จะช่วยเพิ่มรายได้
ครัวเรือนของเกษตรกรได้ทางหน่ึงนอกเหนือจากการมีสัตว์น้้าคุณภาพดีบริโภคในครัวเรือน  จะเห็นว่าควรเร่งด้าเนินการวางแผน
จัดแบ่งการเลี้ยงแบบอินทรีย์ให้ชัดเจน นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารแล้วยังได้ผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือมีสัตว์น้้าบริโภคใน
ครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกท่ีเป็นต้นทุนการเลี้ยง  และยังสามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้้าและ
ส่งเสริมเพื่อสร้างตลาดสัตว์น้้าอินทรีย์  โดยจะต้องมีการรวมกลุ่มและวางแผนการจับ ท้าตลาดออนไลน์เพื่อสั่งสินค้าล่วงหน้า
และก้าหนดวันจับปลาท่ีชัดเจนได้  ดังน้ัน โครงการเลี้ยงสัตว์น้้าแบบอินทรีย์ด้วยการพึ่งพาอาหารธรรมชาติจะเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและพัฒนาเพื่อสร้างตลาดสัตว์น้้าอินทรีย์ได้ต่อไป

ท้ังน้ี  จากรายงานการวิจัย ระบุว่า กรดไขมัน EPA เป็นสารต้ังต้นในการสร้างฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ และสารทาง
ประสาท น้ามาใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์หลายชนิด เช่น รูมาตอยด์ ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคหัวใจ เป็นต้น 
ขณะท่ีกรดไขมัน DHA พบในน้้านมแม่  รายงานวิจัยระบุว่าควรได้รับ ต้ังแต่เด็กอยู่ ในครรภ์จนถึง 3 ปีแรก ซึ่ งจะ
ช่วยให้เด็กมีความสามารถของสมอง (IQ) ท่ีดี ช่วยถนอมสายตาให้เสื่อมสภาพช้าลง เน่ืองจากเป็นส่วนประกอบในส่วนเรตินาของ
ลูกตา เป็นต้น

ตารางท่ี 1 ปริมาณไขมันและกรดไขมัน (%น้้าหนักแห้ง) ท่ีได้จาการวิเคราะห์เน้ือปลาท่ีเลี้ยงแบบ
อินทรีย์หรอืออรแ์กนนิค

ดังน้ัน วิธีการเสริมสร้างให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง และเทคนิคการจัดการบ่อท่ีถูกต้องเหมาะสม
สามารถช่วยเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาท่ีเลี้ยงได้ เน้ือปลานอกจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก
แล้วยังย่อยง่ายเหมาะกับทุกวัยและมีสารอาหารท่ีช่วยเสริมสร้างความฉลาดของสมอง (IQ) นอกเหนือไปจากการส่งเสริม
เจริญเติบโตของเด็กที่ต้องการสารอาหารอย่างเพียงพอ สามารถน้าไปส่งเสริมแนวทางการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นท่ีห่างไกลเพื่อให้มีปลาเพื่อบริโภคแทนเน้ือสัตว์และเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก  และน้าข้อดีน้ีไปสร้างเป็น
จุดขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้้าได้อีกทางหน่ึง 

% ไขมัน
ในเน้ือปลา

กรดไขมัน (%) ของไขมันรวม

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

เล่ง 3.3 4.1 1.8 2.0
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เกษตรกร
: ลดต้นทุนค่าอาหารและปัจจัยการผลิต
: มีอาหารโปรตีนคุณภาพดี ราคาถูกบริโภค
: ลดความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมี
: มีรายได้สูงข้ึนจากการเพ่ิมมูลค่าสัตว์น้้า

สินค้าสัตว์น ้า
: ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค
: มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
เช่น เสริมสร้างสมองและส้าคัญต่อความสามารถสมอง IQ 

เด็ก, ช่วยป้องกันการเป็นโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหลอด
เลือดอุดตัน โรคหัวใจ โรคไขมันสูง, มีสารที่ช่วยยืดอายุ
สายตา ฯลฯ 
: มีมูลค่าเพ่ิมจากการมีคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ

ระบบการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น ้าอินทรีย์
: การรวมกลุ่มเกษตรกร
: สร้างตลาดสินค้าอินทรีย์

สิ่งแวดล้อม
: ย่ังยืนนาน สามารถเลี้ยงสัตว์น้้าได้อย่างปลอดภัย
: มีการใช้วัสดุพ้ืนถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ
: ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี   

ผู้บริโภค
: บริโภคสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพดี
: มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริโภคอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ
: ได้รับสินค้าสัตว์น้้าสดใหม่จากตลาด
ออนไลน์

โอกาสของพื นที่ที่จะท้าการปรบัเปลี่ยนเพือ่เลี ยงสัตว์น ้า
อินทรีย์ 

โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีมีการเลี้ยงสัตว์น้้าท่ัว
ประเทศ จากการน้าข้อมูลศูนย์สารสนเทศฯ ท่ีได้ท้าการจัด

แบ่งกลุ่มฟาร์มท่ีมีขนาดน้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ในแต่ละ
จังหวัดและจัดท้าเป็นรายภาค และน้ามาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม
และขนาดของฟาร์มในแต่ละภาค รวมท้ังค่าเฉลี่ยขนาดฟาร์ม
ในรูปของกราฟ

: ฟาร์มเลี้ยง 5,000 -
10,000 ฟาร์ม มีจ้านวน 
21 จังหวัด
: ฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 
10,000 ฟาร์ม มีจ้านวน 
19 จังหวัด

การเลี้ยงปลานิล
: ผลผลิต 349-359 กก.ต่อไร่ 
: ใช้อาหารส้าเร็จรูปเลี้ยงปลา
: จ้านวนฟาร์มท่ัวประเทศ 302,382 ฟาร์ม

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าแบบอินทรีย์
: ผลผลิต 350 กก.ต่อไร่ 
: เน้นการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง
: 25% ของจ้านวนฟาร์มท่ัวประเทศ 

(125,543 ฟาร์ม)

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า 
ท่ัวประเทศ  502,175 ฟาร์ม
: เน้ือท่ีน้อยกว่า 10 ไร่ = 
508,666 ฟาร์ม (0.63-2.67 ไร)่
: เน้ือท่ีมากกว่า 10 ไร่ = 23,186 
ฟาร์ม (28.29 ไร)่

ฟาร์มเลี้ยงปลานิล 
ท่ัวประเทศ 302,382 ฟาร์ม

ฟาร์มเลี้ยงปลาอื่น ๆ 
ท่ัวประเทศ 199,793 ฟาร์ม

ปรับเปลี่ยน

25%
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ท้ังน้ีจากสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าปี 2560
และฟาร์มสัตว์น้้าจืดท่ัวประเทศ มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

502,175 ฟาร์ม เน้ือท่ีเพาะเลี้ยง 716,023 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 
387,680 ตัน (เฉลี่ย 541.44 กก./ไร)่ 

ตารางที่ 2 จ้านวนฟาร์ม เน้ือท่ีเลี้ยง ผลผลิตรวมและผลผลิต/ไร่ของปลาน้้าจืดและปลานิล

ปลาน ้าจืด ปลานิล

จ้านวน
ฟาร์ม

เน้ือท่ี(ไร)่
ผลผลิต(ตั

น)
ผลผลิต/ไร่
(กก./ไร)่

จ้านวน
ฟาร์ม

เน้ือท่ี(ไร)่
ผลผลิต(ตั

น)
ผลผลิต/ไร่
(กก./ไร)่

รวมทั งประเทศ 502,175 716,023 387,680 541.44 302,382 457,954 217,928 475.87

ภาคเหนือ(N) 143,783 138,488 89,777 648.27 88,695 89,157 42,542 477.16

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ(NE)

248,560 254,053 88,557 348.58 157,610 165,330 59,358 359.03

ภาคกลาง(C) 24,573 62,431 47,402 759.27 14,042 36,972 19,778 534.95

ภาคตะวันออก(W) 35,717 134,255 75,304 560.90 13,284 92,875 54,873 590.83

ภาคตะวันตก(E) 17,489 81,192 43,110 530.96 11,724 52,397 25,183 480.62
ตารางที่ 3 จ้านวนฟาร์มและเน้ือท่ีเลี้ยงปลาท่ีน้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ปี 2560 แยกเป็นรายภาค 

จังหวัด

จ้านวนฟาร์มที่
มีเนื อที่เลี ยง

น้อยกว่า 10 ไร่

เนื อที่เลี ยงรวม

ของฟาร์มที่มี

เนื อที่เลี ยงน้อย
กว่า 10 ไร่

จ้านวนฟาร์มที่
มีเนื อที่เลี ยง

มากกว่า 10 ไร่

เนื อที่เลี ยงรวม

ของฟาร์มที่มี

เนื อที่เลี ยง
มากกว่า 10 ไร่

จ้านวน
ฟาร์มรวม

เนื อที่เลี ยง
รวม (ไร่)

ภาคเหนือ 74,124 46,440.81 168 4,986.98 74,292 51,427.80

ภาคใต้ 59,487 76,951.55 3,850 112,172.27 63,337 189,123.82

ภาคกลาง 90,671 160,288.85 11,026 282,642.97 101,697 442,931.82

ภาคตะวันตก 15,015 21,243.96 2,079 61,833.60 17,094 83,077.56

ภาคตะวันออก 18,111 48,443.76 5,166 142,274.49 23,277 190,718.25

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื

อ

251,258 222,168.51 897 25,095.20 252,155 247,263.71

รวม 508,666 575,537.44 23,186 629,005.51 531,852
1,204,542.9

5
จากข้อมูลตารางที่ 3 พบว่า มีจ้านวนฟาร์มท่ี

มีเน้ือท่ีเลี้ยงน้อยกว่า 10 ไร่ เท่ากับ 508,666 ฟาร์มและมีเน้ือ
ท่ีเลี้ยงรวม เท่ากับ 575,537.44 ไร่ ช้ีบอกได้ว่า ฟาร์มมีขนาด

ค่อนข้างเล็ก (1.13 ไร่/ฟาร์ม)  ขณะท่ีจ้านวนฟาร์มท่ีมีเน้ือท่ี
เลี้ยงมากกว่า 10 ไร่ เท่ากับ 23,186 ฟาร์ม เน้ือท่ีเลี้ยงรวม 
เท่ากับ 629,005.51 ไร่ (27.13 ไร/่ฟาร์ม)  



ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563
Volume 3 Number 2 April – June 2020

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์  34

74,124 
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90,671 
15,015 
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251,258 
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ภาคเหนือ
ภาคใต้

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ้านวนฟาร์มที่มีเนื อที่เลี ยงนอ้ยกว่า 10 ไร่

รูปท่ี 1 กราฟแสดงจ้านวนฟาร์มเลี้ยงมีเน้ือท่ีเลี้ยงน้อยกว่า 10 ไร่ รายภาค  

จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่า จ้านวนฟาร์มท่ีมีเน้ือท่ี
เ ลี้ ย ง น้ อ ย ก ว่ า  1 0  ไ ร่  มี ม า ก ที่ สุ ด ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (251,258 ฟาร์ม) รองลงมาคือภาคกลาง 

(90,761 ฟาร์ม)  ภาคเหนือ (74,124 ฟาร์ม)  ภาคใต้ (59,487 
ฟาร์ม) ภาคตะวันออก (18 ,111 ฟาร์ม)  และต้่าสุดภาค
ตะวันตก (15,015 ฟาร์ม) ตามล้าดับ

168 
3,850 

11,026 
2,079 

5,166 
897 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000

ภาคเหนือ
ภาคใต้

ภาคกลาง
ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากรูปท่ี 2 กราฟแสดงจ้านวนฟาร์มท่ีมีเน้ือท่ีเลี้ยงมากกว่า 10 ไร่
จากรูปท่ี 2 แสดงจ้านวนฟาร์มท่ีมีเน้ือท่ีเลี้ยง

มากกว่า 10 ไร่ จะเห็นได้ว่า มีค่ามากท่ีสุดในเขตภาคกลาง 
(11,026 ฟาร์ม) รองลงมาคือภาคตะวันออก (5,166 ฟาร์ม) 

ภาคใต้ (3,850 ฟาร์ม)  ภาคตะวันตก (2,079 ฟาร์ม)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (897 ฟาร์ม) และต้่าสุดในเขตภาคเหนือ 
ตามล้าดับ (168 ฟาร์ม)  
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ค่าเฉลี่ยขนาดฟาร์มที่มีเนื อทีน่้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ในแต่ละภาค

เฉลี่ย>10ไร่ เฉลี่ยต่อฟาร์ม<10ไร่

รูปท่ี 3 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยขนาดฟาร์มท่ีมีเน้ือท่ีน้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ในแต่ละภาค
จากรูปท่ี 3 จะเห็นว่า  ในกลุ่มค่าเฉลี่ยของ

เน้ือท่ีฟาร์มท่ีมีขนาดน้อยกว่า 10 ไร่ มีค่าต้่าสุดคือฟาร์มในเขต
ภาคเหนือเท่ากับ 0.63 ไร่ต่อฟาร์ม และมีค่าสูงสุด 2.67 ไร่ต่อ
ฟาร์มในภาคตะวันออก ส่วนฟาร์มในเขตภาคใต้  ตะวันตก 
และกลาง มีค่าใกล้เคียงกันเท่ากับ 1.29, 1.41 และ 1.77 
ตามล้าดับ

จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาขนาดของฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์น้้าจากตารางข้อมูลรายภาคและกราฟแสดงขนาด
พื้นท่ี  จะพบว่า ขนาดฟาร์มเลี้ยงเฉลี่ยท่ัวประเทศ 95.6% เป็น
ฟาร์มท่ีมีขนาดน้อยกว่า 10 ไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยของขนาดฟาร์ม
แต่ละภาคอยู่ในช่วง 0.63 - 2.67 ไร่ ต่อฟาร์ม และฟาร์มท่ีมี
ขนาดน้อยกว่า 10 ไร่ มีจ้านวนมากที่สุดคือ 49.3% ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือเท่ากับ 251,258 ฟาร์ม  ส่วนฟาร์มท่ี
มีขนาดมากกว่า 10 ไร่ มีมากที่สุดในเขตภาคกลาง    

7,895 
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6,229 

8,573 
9,145 
9,048 

5,074 
8,031 
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7,298 

6,291 
9,268 

 -  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000

สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่

แพร่
พะเยา

อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์

ก้าแพงเพชร
นครสวรรค์

พิจิตร
พิษณุโลก

ลพบุรี
สุโขทัย

สุพรรณบุรี
ตาก

สระแก้ว
นครพนม

บึงกาฬ
ศรีสะเกษ
หนองคาย

หนองบัวล้าภู
อ้านาจเจริญ

จังหวัดที่มีฟาร์มเลี ยงระหว่าง 5,000-10,000 ฟาร์ม

เน้ือที่
จน.ฟาร์ม

รูปท่ี 4 กราฟแสดงจังหวัดท่ีมีจ้านวนฟาร์มและเน้ือท่ีรวมแต่ละจังหวัดท่ีฟาร์มเลี้ยง 5,000 - 10,000 ฟาร์ม
จากรูปท่ี 4  จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แต่ละ

จังหวัดท่ีมีจ้านวนฟาร์มเลี้ยง 5,000 - 10,000 ฟาร์ม มีจ้านวน 
21 จังหวัด จะมีปริมาณฟาร์มจ้านวนมากใกล้เคียงกับเน้ือท่ี
รวม ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดท่ีมีฟาร์มสูงสุดคือ 
นครพนม (9,590 ฟาร์ม) รองลงมาคือจังหวัดอ้านาญเจริญ 

(9,268 ฟาร์ม) และต้่าสุดในจังหวัดลพบุรี (5,074 ฟาร์ม)  โดย
เมื่อน้ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละฟาร์มในแต่ละจังหวัดพบว่า มี
เน้ือท่ีบ่ออยู่ในช่วง 0.52 - 3.51 ไร่/ฟาร์ม เฉลี่ย 1.01 ไร่/
ฟาร์ม
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นครศรีธรรมราช
สงขลา
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เชียงราย
น่าน

ล้าปาง
เลย

กาฬสินธ์ุ
ขอนแก่น

ชัยภูมิ
นครราชสีมา

บุรีรัมย์
มหาสารคาม

มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด

สกลนคร
สุรินทร์

อุดรธานี
อุบลราชธานี

จังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มเลี ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์ม

เน้ือท่ี

จน.ฟาร์ม

รูปท่ี 5 กราฟแสดงจังหวัดท่ีมีจ้านวนฟาร์มและเน้ือท่ีรวมแต่ละจังหวัดท่ีฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์ม

จากรูปท่ี 5  จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แต่ละ
จังหวัดท่ีมีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์มต่อจังหวัด 
มีจ้านวน 19 จังหวัด จะมีปริมาณฟาร์มจ้านวนมากใกล้เคียง
กับเน้ือท่ีรวม  จังหวัดท่ีมีฟาร์มสูงสุดคือชัยภูมิ (26,313 ฟาร์ม) 
รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น (23,600 ฟาร์ม)  และต่้าสุดใน
จังหวัดพัทลุง (10,370 ฟาร์ม)  โดยเมื่อน้ามาหาค่าเฉลี่ยของ
แต่ละฟาร์มในแต่ละจังหวัดพบว่า มีเน้ือท่ีบ่ออยู่ในช่วง 0.35-
2.18 ไร่/ฟาร์ม เฉลี่ย 0.87 ไร่ /ฟาร์ม จะเห็นได้ว่า เมื่อ
พิจารณาจังหวัดท่ีมีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงท่ีมีจ้านวนระหว่าง 
5,000- 10,000 ฟาร์ม พบว่า จังหวัดท่ีมีจ้านวนฟาร์มสูงสุดคือ 
นครพนม (9,590 ฟาร์ม) และต้่าสุดในจังหวัดลพบุรี (5,074 
ฟาร์ม)  โดยมีเน้ือท่ีบ่อเฉลี่ย 1.01 ไร่/ฟาร์ม ขณะท่ีจังหวัดท่ีมี
จ้านวนฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์มท่ีมีจ้านวนมากท่ีสุด
คือ ชัยภูมิ (26,313 ฟาร์ม) และต้่าสุดในจังหวัดพัทลุง (10,370 
ฟาร์ม)  โดยมีเน้ือท่ีบ่อเฉลี่ย 0.87 ไร/่ฟาร์ม  

การประเมินต้นทุนการเลี้ยงและมูลค่าสัตว์น้้า 
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแบบ
อินทรีย์ โดยต้นทุนค่าอาหารฟางหมักรวมของฟาร์มแต่ละภาค
ได้จากข้อมูลการค้านวณ 25% ของพื้นท่ีฟาร์มรวมของแต่ละ
ภาคท่ีจะปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์  มี ต้นทุน
ค่าอาหารฟางหมัก 450 บาทต่อไร่และน้ามาหาค่าเฉลี่ยต่อ
ฟาร์ม ท่ีเลี้ยงในแต่ละภาค  ขณะท่ีต้นทุนค่าอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปรวมของฟาร์มในแต่ละภาค ได้จากข้อมูลการค้านวณ 
25% ของพื้นท่ีฟาร์มรวมของแต่ละภาคซึ่งเลี้ยงสัตว์น้้าจืดท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์  มีผลผลิตปลาน้้าจืด
เฉลี่ย  350 กก. ต่อไร่  ปริมาณอาหารท่ีต้องใช้จากค่า FCR 
1.5 และต้นทุนค่าอาหาร 20 บาทต่อกก.และน้ามาหาค่าเฉลี่ย
ต่อฟาร์มท่ีเลี้ยงในแต่ละภาค ท้ังน้ีการประเมินเป็นแนวทาง
เดียวกันกับข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินปริมาณการใช้อาหาร
ส้าเร็จรูปและวัตถุดิบส้าหรับผลิตอาหารสัตว์น้้าท่ีใช้ประเมินส่ง
ให้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์   
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รูปท่ี 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนค่าฟางหมักแบบอินทรีย์กับค่าอาหารต่อฟาร์มท่ีต้องใช้รายภาค

จากรูปที่ 6 พบว่า ค่าอาหารส้าเร็จรูปต่อฟาร์ม
สูงสุดในภาคตะวันตกคือ 12,186.46 บาท (มีจ้านวนฟาร์มต่อภาค
ต้่าสุด) รองลงมาคือภาคตะวันออก 9,866.99 บาท  ภาคกลาง  
6,669.16 บาท และที่มีค่าใกล้เคียงกันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2,683.01 บาท ภาคใต้ 2,598.62 บาท ตามล้าดับและมีค่าต้่าสุด
ในเขตภาคเหนือ 2,528.33 บาท  เช่นเดียวกันกับค่าฟางหมักที่ต้อง
ใช้ต่อฟาร์มเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่มีค่าน้อยกว่า 23 เท่าของ

ค่าอาหารส้าเร็จรูป ดังน้ีคือ ค่าอาหารฟางหมักต่อฟาร์มสูงสุดใน
ภาคตะวันตกคือ 522.28 บาท (มีจ้านวนฟาร์มต่อภาคต้่าสุด) 
รองลงมาคือภาคตะวันออก 422.87 บาท  ภาคกลาง  285.82 
บาท  และที่มีค่าใกล้เคียงกันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 114.96 
บาท ภาคใต้ 111.37 บาท ตามล้าดับ และมีค่า ต้่าสุดในเขต
ภาคเหนือ 108.4 บาท ตามล้าดับ 
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มูลค่าสัตว์น ้าจืด และปลานิล (พันล้านบาท) ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อปรับการเลี ยงเป็นสัตว์น ้าอินทรีย์ 25%

นิล สัตว์น้้าจืด

รูปท่ี 7 กราฟแสดงมูลคา่สัตว์น้้าจืดและปลานลิที่ปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีเลี้ยงเป็นแบบอินทรย์ี
จากรูปที่ 7 แสดงมูลค่าสัตว์น้้าจืดและปลานิลที่

ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เลี้ยงเป็นอินทรีย์ โดยคิดจากผลผลิต 25 % ของ
ผลผลิตสัตว์น้้าในปี 2561 พบว่า มูลค่ารวมของสัตว์น้้าจืดแต่ละ
ภาคที่จะได้รับมีค่าสูงสุดในเขตภาคเหนือ 1,122 พันล้านบาท 
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,107 พันล้านบาท  ภาค
ตะวันออก 941.3 พันล้านบาท  และที่มีค่ าใกล้เคียงกันคือ           
ภาคกลาง 592.5 พันล้านบาท  ภาคใต้ 544.1 พันล้านบาท  มีค่า
ต้่าสุดในเขตภาคตะวันตก 538.9 พันล้านบาท ตามล้าดับ  ขณะที่
การเลี้ยงปลานิลที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์  พบว่า 
มูลค่ารวมของปลานิลที่จะได้รับในแต่ละภาคมีค่าสูงสุดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 741.9 พันล้านบาท รองลงมาคือภาค
ตะวันออก 685.9 พันล้านบาท  ภาคเหนือ 531.7 พันล้านบาท 

ภาคตะวันตก 314.8 พันล้านบาท และที่มีค่าใกล้เคียงกันคือ ภาค
กลาง 247.2 พันล้านบาท และภาคใต้ 202.4 พันล้านบาท  
ตามล้าดับ  ทั้งน้ี มูลค่าสัตว์น้้าจืดได้จากการค้านวณ 25 % ของ
ปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าจืด   และราคาสัตว์น้้าอินทรีย์ที่ควรได้รับ
เน่ืองจากมีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภคคือ ราคา 50 บาทต่อกก. 
(ทั่วไปราคาปลาน้้าจืด 20-25 บาท/กก.)   ขณะที่มูลค่าปลานิลได้
จากการค้านวณ 25%  ของปริมาณผลผลิตปลานิลและราคาปลา
นิล  50  บาทต่อกก.   จากรายงานศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 
ระบุว่า มูลค่าปลานิลประมาณ 7,000 ล้านบาทจากผลผลิตรวม
สองแสนตัน เฉลี่ยราคาปลานิลเท่ากับ 35-40 บาทต่อกก. ซึ่งเป็น
ต้นทุนค่าอาหาร 60-70%  ขณะที่การเลี้ยงแบบอินทรีย์ต้นทุน
ค่าอาหารไม่เกิน 10% (ค่าฟางหมัก 450 บาทต่อไร่)   
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รวม

การเปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) สัตว์น ้าอินทรีย์กับสัตว์น ้าปกติ

ปกติ อินทรีย์

รูปท่ี 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) สัตว์น้้าอินทรีย์กับสัตว์น้้าท่ีเลี้ยงปกติท่ัวไป
จากรูปท่ี 8 จะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า 

(ล้านบาท) ท่ีปรับเปลี่ยนเป็นสัตว์น้้าอินทรีย์กับสัตว์น้้าท่ีเลี้ยง
ปกติท่ัวไป จะมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนโดยคิดเป็นผลผลิตรวมจากเดิม 
2,422.60 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,846 ล้านบาท โดยจะมีมูลค่า
สูงข้ึนสูงสุดในเขตภาคเหนือคือ 1,122 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
มู ล ค่ าปก ติ  561  ล้ า นบาท  มู ล ค่ า รองล งมา คือภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,107 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ 
553.5 ล้านบาท ภาคตะวันออก 941.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
มูลค่าปกติ 470.6 ล้านบาท  และท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนใกล้เคียงกัน
คือภาคกลาง 592.5 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ 296 
ล้านบาท  ภาคตะวันตก 538.9 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่า
ปกติ 269.4 ล้านบาท และภาคใต้ 544.1 ล้านบาทเมื่อเทียบ
กับมูลค่าปกติ 272.1 ล้านบาทท้ังน้ี มูลค่าสัตว์น้้าจืดได้จากการ
ค้านวณ 25 % ของปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าจืดท่ีมีราคา 25 
บาท/กก. และราคาสัตว์น้้าอินทรีย์ ท่ีราคา 50 บาท/กก. 

เน่ืองจากมีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภค    
ดัง น้ัน  สามารถสรุปได้ว่า   หากท้าการ

ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ 25%
ของพื้นท่ีจะท้าให้ต้นทุนลดลงประมาณ 90 - 95% (ต้นทุนค่า
ฟางหมัก 450 บาทต่อไร่ จากประมาณการผลผลิต 350 กก.
ต่อไร่ ค่า FCR 1.5 ต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ย 20 บาทต่อกก.)  ได้
มูลค่าของสัตว์น้้าเพิ่มข้ึนจาก 2,422.60 ล้านบาท เพิ่มเป็น 
4 ,846 ล้านบาท  หรือไม่ น้อยกว่า  50% ของมูลค่ารวม
ซึ่งมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนได้จากการสร้างและสื่อสารข้อมูลการบริโภค
สัตว์น้้าอินทรีย์ท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ  ช่วยให้มีอาหารปลอดภัย
บริโภคในครัวเรือน ท้ังน้ีสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่
เกษตรกรให้สูงข้ึนได้ ซึ่งควรมีการวางแผนและรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกร เพื่อเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ ในการสร้างผลผลิตท่ี
ต่อเน่ืองและสร้างตลาดสินค้าและแบรนด์ รวมท้ังการรับรอง
สัตว์น้้าอินทรีย์อย่างเป็นระบบต่อไป
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การเลี ยงสัตว์น ้าจืด
: จ้านวนฟาร์มทั่วประเทศ 502,175 ฟาร์ม
: ผลผลิต 387,680 ตัน 
: ราคาสัตว์น้้าเฉลี่ย 25 บาท/กก.
การเลี ยงปลานิล 
: จ้านวนฟาร์มทั่วประเทศ 302,382 ฟาร์ม
:  ผลผลิต 350 กก./ไร่ 
: ใช้อาหารส้าเร็จรูปเลี้ยงปลา FCR=1.5

การเลี้ยงแบบอินทรีย์: 25% = 125,543 ฟาร์ม
: ต้นทุนค่าฟางหมัก 450 บาท/ไร่ 
: ผลผลิต 350 กก./ไร่
: ราคาสัตว์น้้าเฉลี่ย 50 บาท/กก.

การเลี้ยงแบบอินทรีย์
: มูลค่า 2,423 ล้านบาท

(ผลผลิต 96,920 ตัน)        
: ต้นทุนค่าอาหาร 
80 ล้านบาท

ฟาร์มปลานิล (25% )   
: มูลค่า 2,724 ล้านบาท 
(ผลผลิต 54,482 ตัน)  
: ต้นทุนค่าอาหาร
1,879 ล้านบาท

:  25% ของฟาร์มสัตว์น้้าจืด
เดิมได้มูลค่า  2,423 ล้านบาท
ปรับเป็นฟาร์มอินทรีย์ ได้มูลค่า 
4,846 ล้านบาท

: วางแผนก้าหนดปรับเปลี่ยนการเลี้ยง 
: อบรมชี้แจง
: รวมกลุ่มเกษตรกรและสร้างตลาด
สินค้าสัตว์น้้าอินทรีย์

: วางแผนก้าหนดปรับเปลี่ยนการเลี้ยง 
: บริโภคในครัวเรือน
: เกษตรกร/ประชาชนมีอาหารโปรตีน
ที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพบริโภค

รูปแบบวิธีการจัดการด้านอาหารเพื่อเลี ยงสัตว์น ้าแบบอินทรีย์
: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารสัตว์น้้าอินทรีย์ เพื่อ

ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
สินค้าอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ สามารถส่งผลให้

ประชาชนได้บริโภคอาหารโดยไม่มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์และ
สามารถน้ามาเป็นจุดขายในการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้้าได้ แต่
พบว่า เกษตรกรยังให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของสัตว์
น้้าอินทรีย์น้อยมาก ซึ่งอาจเกิดจากแรงจูงใจและการส่งเสริม
จากภาครัฐ ท่ีไม่สามารถท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและ
รูปแบบการเลี้ยง ดังนั้นควรต้องมีการส่งเสริมเกษตรกรให้รู้ถึง
วัตถุประสงค์ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ ได้แก่ การ
ส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีในพื้นถิ่นหรือในฟาร์มหมุนเวียนใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้รู้ถึงคุณประโยชน์ ท้ังด้านการ
เพาะเลี้ยง และด้านการบริโภคสัตว์น้้าอินทรีย์ เช่น  ไม่ท้าให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับผลกระทบจากสารเคมีท่ีใช้เลี้ยง มีสุขภาพ
แข็งแรงจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

แนวทางหนึ่งในการด้าเนินการคือ การส่งเสริม
ผลักดันการเลี้ยงปลาระบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า  โดยมีการเตรียมความพร้อมและ

ส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ ด้วยวิธีการเน้นการ
สร้างเสริมอาหารธรรมชาติในบ่อร่วมกับการเลี้ยงปลาหลายชนิด
รวมกันในอัตราต่างกันซึ่งมีนิสัยการกินอาหารต่างกันในห่วงโซ่
อาหาร  ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงจากอัตรา
ปล่อยท่ีลดลงแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารซึ่งเป็นต้นทุนหลัก
ในการเลี้ยงสัตว์น้้าด้วย เช่นในพื้นท่ีน้้าจืดควรมีการปล่อยปลา
สวายร่วมกับปลานิล  หรือปลาเล่ง ร่วมกับปลานิลหรือตะเพียน
หรือปลาสลิด เป็นต้น  เนื่องจากเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย  และมีการ
กินอาหารธรรมชาติท่ีต่างกันในห่วงโซ่อาหารจึงเป็นการเลี้ยงท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง  และเป็นปลามีความทนทานต่อการ
เป็นโรค เป็นท่ีนิยมบริโภค  และมีการให้อาหารท่ีหาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น เช่น ร้าข้าว เพื่อเป็นอาหารเสริมได้

อาหารเป็นปัจจัยและต้นทุนหลักในการเลี้ยง
สัตว์น้้า  อย่างไรก็ตามรูปแบบการเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ได้จาก
การวิจัยเชิงสาธิตนี้ ผู้เลี้ยงจะต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดเพื่อให้
ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือเ ป้าหมาย พบว่า ผลจากการ
ด้าเนินงานได้ผลดี ผลผลิตปลานิลหรือปลารวม 3 ชนิดมากกว่า 
300 กก.ต่อไร่ ส่วนรายท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดจะได้ผลผลิต
ปลาน้อยอย่างชัดเจน 
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ข้อดี ที่เป็นผลโดยตรง
1. ลดการใช้ลูกพันธ์ปลา (จากการลดอัตราปล่อยปลา)
2. ลดการใช้อาหารส้าเร็จรูปและอาหารสมทบได้
3. ลดการใช้สารเสริม ยา สารเคมี ในการเลี้ยงปลา

ข้อดี  ที่เป็นผลโดยอ้อม
1. ลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ อาหาร ยา สารเคมีฯ
2. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม  รักษาสุขภาพผู้เลี้ยง
3. เป็นการน้าวัสดุท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์
4.ปลาท่ีได้จากการเลี้ยงมีสารอาหารท่ีดีต่อสุขภาพเป็น

แนวทางเพิ่มมูลค่าได้

รูปแบบการจัดการด้านอาหารโดยการสร้างอาหารธรรมชาติ
เพื่อเลี ยงสัตว์น ้าแบบอินทรีย์ 
1. แบบเน้นสร้างอาหารธรรมชาติสูตรฟางหมักร่วมกับมูล

สัตว์แห้งตามอัตราที่ระบุ 
หากปล่อยสัตว์น้้าในอัตราท่ีก้าหนดจะมีอาหารธรรมชาติ

เพียงพอส้าหรับสัตว์น้้าโดยไม่ต้องให้อาหาร แต่ส้าหรับผู้ ท่ี
ต้องการเพิ่มผลผลิตสามารถให้อาหารเพิ่ม 3 วันต่อสัปดาห์ 
(ตามหัวข้อ สูตรอาหารอย่างง่าย) ควรระวังการขาดทุนจาก
การให้อาหารมากเกิน
2. แบบเน้นสร้างอาหารธรรมชาติสูตรฟากหมักร่วมกับร้า

และกากน้้าตาล
การสร้างอาหารธรรมชาติท้ังสองรูปแบบจะท้าให้น้้าเป็นสี

น้้าตาลตลอดช่วงการเลี้ยงและมีอาหารธรรมชาติได้แก่ 

แบคทีเรีย พารามีเซียม โรติเฟอร์ กลุ่มโคพีพอดหรือแพลงค์
ตอนสัตว์เกิดข้ึนจ้านวนมาก  ขณะท่ีการเลี้ยงแบบเดิมๆ ท่ีมี
การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือมูลสัตว์จะท้าให้น้้าบ่อเลี้ยงเป็นสี
เขียวเสี่ยงต่อการเกิดแพลงค์ตอน bloom ท้าให้เกิดการขาด
ออกซิเจนอย่างรวดเร็วของบ่อและปลาท่ีเลี้ยงตายจากการขาด
ออกซิเจนได้  

ทั้งน้ีจากรายงานการศึกษาพบว่า ฟางข้าว
เป็นอาหารท่ีดีของการเพิ่มจ้านวนของแบคทีเรียและสามารถ
เพิ่มจ้านวนได้อย่างรวดเร็วทุก 3 ชม. ดังน้ันการท้าฟางหมักจึง
ท้าให้เกิดการเพิ่มจ้านวนท่ีดีเป็นจ้านวนมากของแบคทีเรียและ
มีโปรตีนสูง 45 - 60%

ข้อควรปฏิบัติ ในการเตรียมบ่อเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติก่อน
ปล่อยปลา
1. การเตรียมบ่อ

: บ่อสะอาด โดยท้าน้้าแห้ง หากไม่สามารถน้าน้้าออกจากบอ่
ได้หมดให้น้าปลาเก่าออกให้หมดหรือตีอวนตาถ่ีเพื่อน้าปลาอื่น
ออกให้มากที่สุด  

: ก้าจัดหญ้ารอบบ่อและในบ่อออกให้หมด  เพื่อป้องกันการ
เป็นแหล่งหลบซ่อนศัตรูปลา เช่น ปลาช่อน งู  ตะพาบน้้าฯ 

: ป้องกันและฆ่าเช้ือโรค  กรณีท่ีสามารถท้าน้้าแห้งบ่อได้ให้
ใส่ปูนขาว 20 กก./ไร่ ก่อนท้าการตากบ่อแห้ง (ขณะท่ีมีน้้า
ประมาณ 2-5 ซม.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรค
ของปูนขาวแล้วตากบ่อจนแห้ง

: เติมน้้าเข้าบ่อก่อนปล่อยปลาไม่เกิน 2 วัน ควรท้าท่ีกรอง
น้้าก่อนเข้าบ่อ เพื่อป้องกันศัตรูปลา  

โรยปูนขาวรอบบ่อหลังจากท้าน้้าแห้ง

ตัวอย่างการกรองน้้าท่ีน้าเข้าบ่อเป็นการเติมออกซิเจนโดยอ้อม 
และป้องกันศัตรูปลาและปลาอื่นเข้าบ่อ
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2. การเตรียมอาหารธรรมชาติโดยการท้าฟางหมัก
: ท้าฟางหมัก ในบ่อก่อนน้าน้้าเข้าบ่อหรือระหว่างการเลี้ยง  

ท่ีมุมบ่อหรือข้างบ่อ 2-4 จุด
: อัตราการใส่ฟางร่วมกับมูลสัตว์แห้ง (ไก่ วัว ฯ) 

2.1. สู ตรฟางหมัก ร้ า กาก น้้ าตาล  ฟาง :ร้ าหรื อมั นบด :
กากน้้าตาล = 50:5:1 กก.ต่อไร่ต่อเดือน โดยใส่ฟางแล้วโรยมัน
บดด้านบน จึงใส่กากน้้าตาลละลายน้้าราดให้ท่ัว

ฟางหมักร้าและกากน ้าตาลในบ่อแปลงนาข้าว+ปลา ฟางหมักร้าและกากน ้าตาล
ในบ่อเลี ยง

2.2. สูตรฟางหมักมูลสัตว์แห้ง
ฟาง:มูลสัตว์แห้ง = 100:80-100 กก.ต่อไร่ต่อเดือน ท้าการ
หมักอย่างสม่้าเสมอทุกเดือน เพื่อให้มีอาหารธรรมชาติเพียงพอ

ต่อปลาโดยใส่ฟางสลับช้ันกับมูลสัตว์แห้ง และปักไม้โดยรอบจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้ฟางกระจายตัว

การเตรียมฟางหมักในบ่อเลี ยงปลา

3. การปล่อยปลา จะปล่อย 3 ชนิดรวมกันซึ่งมีการกิน
อาหารต่างกันในห่วงโซ่อาหาร พบว่าได้ผลผลิตต่อบ่อมากกว่า
ปล่อยชนิดเดียว เช่น นิลหรือตะเพียนอย่างเดียว

3.1 บ่อเลี้ยง : นิล:ตะเพียน:สวาย    อัตรา 
1,500-2,000:300:200 
: นิล:ตะเพียน:เล่งฮื้อ อัตรา 1,500-2,000:300:200 
: นิล:ตะเพียน:ยี่สกเทศ อัตรา 1,500-2,000:300:200 
ขนาดปลา นิล - ตะเพียน 5-10  ซม. สวาย เล่งฮื้อ-ยี่สกเทศ  
5-7 ซม หรือขนาดเล็กกว่าน้ีจะต้องมีการเตรียมบ่อท่ีดี

3.2 นาข้าว ส่วนมากเลี้ยงระยะสั้น 2-3 เดือน 
ตามอายุข้าวท่ีปลูก ดังน้ัน ต้องปล่อยปลาท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
เช่น ปลานิลขนาด 10-20 กรัม หรือตะเพียน 5-10 กรัม สลิด 
30-50 กรัม 
: นิล 800 + ตะเพียน 200 
: นิล 800 + สลิด 300-500 + ตะเพียน 200

ตัวอย่าง การค้านวณผลผลิต นิล 800 ตัว อัตรารอด 50% 
= 400 ตัว  x 300 กรัม/ตัว  = 120 กก.

การค้านวณผลผลิต ตะเพียน 800 ตัว อัตรารอด 
50% = 400 ตัว  x 250 กรัม/ตัว  = 100 กก.

รวมน้้าหนักปลาต่อบ่อ = 120+100  กก. (จากการ
ทดลองปี 2556 ได้ผลผลิต 161 กก./ไร่
4. การจัดการการเลี ยง

4.1. การจัดเตรียมอาหาร มี  2 แบบดัง
รายละเอียดข้างต้น
แบบท่ี 1. เน้นการสร้างเสริมอาหารธรรมชาติ โดยใช้ฟางหมัก
ร้ากากน้้าตาล  
แบบท่ี 2. เน้นการสร้างอาหารธรรมชาติจากฟางหมักมูลสัตว์
แห้งอย่างเดียว 

4.2. การดูแลความสม่้าเสมอของการสร้าง
อาหารธรรมชาติทุกเดือนเป็นเวลา 6-8 เดือน ถ้าต้องการปลาท่ี
มีขนาดโตข้ึนต้องเลี้ยงนานข้ึนเป็น 8-10 หรือ 12 เดือน 
4.3. การดูแลป้องกันศัตรูปลาได้แก่ งู ตะกวด ตะพาบน้้า  ต้อง
ตัดหญ้ารอบบ่อสม่้าเสมอไม่ให้มีหญ้าโดยรอบและในบ่อ หาก
ไม่ป้องกันจะท้าให้อัตรารอดของปลาต้่าและได้ผลผลิตน้อย
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ตัวอย่างผลการดา้เนนิงาน
1.การเลี ยงปลาร่วมกบัการปลูกข้าว

: โครงการเลี ยงปลา-นาข้าวแบบอนิทรยี์ ท่ี จ.เพชรบูรณ์ ครั งที่ 1

: ตน้ขา้วอาย ุ80 วนั

 

                                                                   

 

  

                    
           

: ปลาสลิดปลายีส่กเทศ เร่ิมปล่อย 

ฟางหมักร้าและกากน้้าตาล

ผลการเลี้ยง บ่อ 1 บ่อปล่อยปลาสลิด  ไร่ก้านันจุล ระยะเวลาการเลี้ยง 5 เดือน       
: น้้าหนักปลาสลิดท่ีได้ 128.6 กก.ต่อบ่อ 1 ไร่ : ข้าวเปลือก 168 กก. (ต้นข้าวเป็นโรค และล้มบางส่วนท้าให้เมล็ดข้าวเสียหาย) 
บ่อ 2 บ่อปล่อยปลายี่สกเทศ  น้้าหนักปลายี่สกเทศท่ีได้ 355 กก.ต่อบ่อ1 ไร่ : ข้าวเปลือก 129 กก.  
ปัญหาท่ีพบ 1.รอบบ่อมีหญ้าค่อนข้างรก ซึ่งสามารถส่งผลต่ออัตรารอดของปลา จึงท้าให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ประมาณการไว้
2.อาหารฟางหมักจมน้้าและปริมาณข้าวเสียหายไปบางส่วน  ทางผู้ดูแลของไร่จุลแจ้งว่า ต้นข้าวสูงกว่าปกติ (เดิมเป็นข้าวพันธุ์
ต้นเต้ีย)  คาดว่าเกิดจากได้ปุ๋ยจากมูลปลา และมีการให้อาหารป้ันก้อนเสริมบ้าง 2 วันต่อสัปดาห์ 
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: โครงการเลี ยงปลา-นาข้าวแบบอนิทรยี์ ที่ จ.เพชรบูรณ์  ครั งที่ 2 ปี 2556
โครงการปลานาข้าว บ่อ 2 ไร่ก้านันจุล ระยะเวลาการเลี้ยง 70 วัน ปล่อยนิล 800 ตัว ขนาด 10 ก. ปลาสลิด 400 ตัว ขนาด 
60 ก. ผลผลิตรวม 166.11 กก./ไร่ 
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นิล
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ค่าการกระจายตัวของปลานาข้าวบ่อ 2 ไร่ก้านันจุลปี 2556

2. การเลี ยงปลาในบอ่เลี ยงแบบอินทรีย์ ขนาดบ่อ 1 ไร่  บ่อไร่ก้านันจุล ผลผลิต 355 กก./ไร+่ลูกปลานิล 200 กก.

ขนาดปลาปล่อย
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ขนาดปลานิลที่จับ                               

กราฟแสดงตัวอย่างน้้าหนักปลาท่ีได้จากการจับจากบ่อเลี้ยงแบบอินทรีย์ (ท้าฟางหมักมูลไก่) ไร่ก้านันจุล จ. เพชรบูรณ์ 
ระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน ปี 2555
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: โครงการเลี ยงสัตว์น ้าแบบส่งเสรมิให้เกิดอาหารธรรมชาติในบอ่แบบอนิทรยี์ บ่อเกษตรกรคลองมะละกอ จ.สระแก้ว

ขนาดปลา 1.7 กก. ระยะเลี้ยง 9 เดือน ใช้ฟาง 50 กก. +
ร้า 5 กก.+กากน้้าตาล 1 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ทุกเดือน

สุ่มปลา 4 เดือน

: โครงการเลี ยงสัตว์น ้าแบบส่งเสรมิให้เกิดอาหารธรรมชาติในบอ่แบบอนิทรยี์ บ่อเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ 

ขนาดปลาจีน 
(เล่งฮื้อ) และ
กุ้งก้ามกราม
ที่ปล่อย

ผลการจับปลาและกุง้บางส่วนระยะเวลาการเลี ยง 10 เดือน  (ประสบภัยน ้าท่วมบอ่)  

บ่อคุณอรทัย

บ่อคุณสมพงษ์บ่อผู้ใหญ่บ้านสเตรฉัน
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: โครงการทดลองเลี ยงสัตว์น ้าอนิทรยี์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอนัดามันตอนล่าง (สตูล)
ปลานิลด้า บ่อละ 400 ตัว ปลานวลจันทร์ทะเล บ่อละ 100 ตัว การน้าลูกกุ้งกุลาด้าขนาด PL25 บ่อละ 20,000 ตัว ระยะเวลา
การเลี้ยง 9 เดือน (อาหารฟางหมัก ร้า กากน้้าตาล)

ปลานวลจันทร์เฉล่ีย 1.6 กก./ตัว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเต็มไดท้ี่เว็บไซต์
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_qr_group/82/6693 หรือสแกน QR Code
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