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การเลีย้งสัตว์นํา้ผสมผสานแบบเกษตรอนิทรีย์ตามวถิีพอเพยีง 
 

การพึง่พาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
พร้อมจดัการระบบนิเวศเกษตรอยา่งเหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทนุการผลติและนําไปสูผ่ลผลติท่ี
ปลอดภยักบัผู้บริโภค การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้เป็นอาชีพหนึง่ท่ีเกษตรกรให้ความสนใจ แตปั่จจบุนัประสบ
ปัญหาต้นทนุการผลติสงูโดยเฉพาะราคาอาหารสําเร็จรูป การเลีย้งสตัว์นํา้แบบผสมผสานจงึเป็นทางเลือก
หนึง่เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยอาศยัการถ่ายทอดพลงังานและสารอาหารจากเศษวสัดเุหลือใช้ทาง
การเกษตรท่ีราคาถกู ผา่นกระบวนการยอ่ยสลายตามธรรามชาต ิ สําหรับเป็นแหลง่อาหารของสตัว์นํา้ ทํา
ให้ได้ผลผลติสตัว์นํา้ท่ีหลากหลาย ช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาผลผลติสตัว์นํา้ การสร้าง
อาหารตามธรรมชาตสํิาหรับสตัว์นํา้ และจดัการระบบนิเวศของบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ จะนําไปสูค่วามยัง่ยืนของ
การประกอบอาชีพและพึง่พาตนเองได้  
 
 แหล่งอาหารสาํหรับสัตว์นํา้ 
 1. ฟางข้าว และสิง่เหลือทิง้ทางการเกษตร เป็นสิง่เหลือทิง้ท่ีเกษตรกรทิง้ไว้ให้ยอ่ยสลายภายใน
พืน้ท่ีเกษตร หรือเผาทิง้โดยเปลา่ประโยชน์ ได้แก่ฟางข้าว หญ้า ต้นข้าวโพด ต้นถัว่ และรวมถงึวชัพืชตา่งๆ 
สิง่เหลา่นีมี้ปริมาณโปรตีนต่ําและเย่ือใยสงู เชน่ฟางข้าวมีโปรตีนต่ําเพียง 3.9% เท่านัน้ สตัว์ท่ียอ่ยและใช้
ประโยชน์จากวสัดเุหลา่นีจ้งึมกัเป็นสตัว์เคีย้วเอือ้ง ท่ีมีจลุนิทรีย์ในกระเพาะช่วยยอ่ยสลายเย่ือใย สําหรับ
สตัว์นํา้สามารถกินและดดูซมึสารอาหารจากวสัดเุหลา่นีไ้ด้น้อย เกษตรกรจงึต้องอาศยักระบวนการยอ่ย
สลายจากจลุนิทรีย์ตามธรรมชาต ิเพ่ือให้สิง่เหลือทิง้ทางการเกษตรเหลา่นีเ้ป็นอาหารสตัว์นํา้ได้ 

2. มลูสตัว์ เป็นสิง่เหลือทิง้ทางการเกษตรประเภทหนึง่ท่ีมีสารอาหารสงู โดยเฉพาะมลูสตัว์ท่ีเลีย้ง
ด้วยอาหารสําเร็จรูป ได้แก่ มลูไก่ และมลูสกุร สว่นมลูววัท่ีปลอ่ยเลีย้งให้กินหญ้าตามธรรมชาตมีิสารอาหาร
ต่ํา มลูสตัว์เป็นแหลง่ของธาตไุนโตรเจนและฟอสฟอรัสสําหรับการเตบิโตของแพลงก์ตอนพืช จงึช่วยสร้าง
อาหารตามธรรมชาตภิายในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ มลูสตัว์ท่ีนํามาใช้ควรผา่นการหมกัให้ยอ่ยสลายก่อน เพ่ือ
ป้องกนัการเกิดนํา้เสียและลดปริมาณจลุนิทรีย์ก่อโรคท่ีอาจปนเปือ้นในมลูสตัว์ 

3. ใบพืชหรือพืชนํา้ เป็นอาหารเสริมท่ีมีราคาถกูและหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เชน่ ผกับุ้ง แหนเป็ด แหน
แดง ใบมนัสําปะหลงั และเศษผกั เป็นต้น ใช้สําหรับเป็นอาหารของปลากินพืช 

 
ประเภทสัตว์นํา้ 
1. ปลากินพืช สามารถใช้สารอาหารจากพืชและแป้งได้ดี ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลดิ 
2. ปลากินเนือ้ อาศยักินสตัว์ชนิดอ่ืนหรืออาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนสงู ได้แก่ ปลากดเหลือง ปลา

ช่อน และปลาดกุ 

ทวีเดช ไชยนาพงษ์
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3. สตัว์นํา้อ่ืน เป็นสตัว์นํา้ท่ีสามารถเลีย้งร่วมกบัปลาได้ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม และหอยขม เป็นต้น  
 
รูปแบบการถ่ายทอดสารอาหาร  
 การเลีย้งสตัว์นํา้ในปัจจบุนัเกษตรกรมีต้นทนุการผลติสงู โดยเฉพาะคา่อาหารท่ีคดิเป็น 40-60% 

ของต้นทนุการผลติ เน่ืองจากสตัว์นํา้ต้องการอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนสงู ปลาป่นเป็นแหลง่โปรตีนท่ีสําคญั
ของอาหารสตัว์นํา้ เพราะสตัว์นํา้สามารถยอ่ยได้ง่ายและมีกรดอะมิโนท่ีจําเป็นสําหรับการเจริญเตบิโต ซึง่
ปัจจบุนัราคาปลาป่นและวตัถดุบิอาหารมีราคาเพิม่มากขึน้ หากคํานงึถงึสตัว์นํา้ท่ีเจริญเตบิโตตาม
ธรรมชาต ิ จะพบวา่อาหารตามธรรมชาตสิามารถทําให้สตัว์นํา้เจริญเตบิโตได้เช่นกนั ตา่งกนัเพียง
จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาเลีย้งยาวนานขึน้ การสร้างอาหารธรรมชาตภิายในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้จงึเป็นแนวทาง
หนึง่ท่ีช่วยลดต้นทนุการผลติของเกษตร จากภาพท่ี 1 การใช้วสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรได้แก่ฟางข้าวและ
มลูสตัว์เตมิลงในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ จลุนิทรีย์ท่ีมีอยูใ่นนํา้จะยอ่ยสลายวสัดเุหลา่นีแ้ละปลดปลอ่ยธาตอุาหาร
ออกมา ทําให้แพลงก์ตอนพืชเตบิโตดี เป็นอาหารของสตัว์นํา้และแพลงก์ตอนสตัว์ตอ่ไป สว่นแพลงก์ตอน
สตัว์เจริญเตบิโตด้วยการกินสารอินทรีย์ จลุนิทรีย์ และแพลงก์ตอนพืชท่ีเกิดขึน้ สารอาหารทัง้หมดถกู
ถ่ายทอดไปท่ีปลากินพืช นอกจากนีอ้าหารปลากินพืชสว่นหนึง่เกษตรกรควรให้เสริมด้วยเศษผกั พืชนํา้ รํา
ข้าว หรือเศษอาหารอ่ืน จะช่วยให้ปลากินพืชเจริญเตบิโตได้เร็วขึน้ ปลาท่ีเลีย้งด้วยวิธีการสร้างอาหารธรรา
ชาตใิช้เวลา 8-12 เดือน สามารถจําหน่ายหรือบริโภคได้ สว่นปลากินเนือ้ปลอ่ยเสริมเพ่ือควบคมุประชากร
ปลากินพืช โดยเฉพาะปลานิลท่ีสามารถขยายพนัธุ์วางไขไ่ด้ทัง้ปี ปลากินเนือ้ท่ีปลอ่ยได้แก่ ปลากดเหลือง 
และปลากะพงขาว เน่ืองจากมีราคาสงูและสามารถควบคมุประชากรปลากินพืชได้ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 1 การถ่ายทอดสารอาหารและพลงังาน (Energy pathway) ของบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ 
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 ขัน้ตอนการสร้างอาหารธรรมชาตใินบ่อเลีย้งสัตว์นํา้ 
 1. เตรียมฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง ใช้ฟางข้าวภายหลงัเก็บเก่ียวข้าวหรือหญ้าจากพืน้ท่ีสวน ควรตาก
แดดทิง้ให้แห้งก่อนนําไปใช้ เน่ืองจากหากใช้ฟางหรือหญ้าสดจะยอ่ยสลายได้ช้าและนํา้อาจเนา่เสียได้ 
 2. เตรียมมลูสตัว์แห้ง การใช้มลูสตัว์ช่วยให้ฟางข้าวยอ่ยสลายได้เร็วขึน้ เน่ืองจากมลูสตัว์มีปริมาณ
โปรตีน (ไนโตรเจน) สงูทําให้จลุนิทรีย์ใช้เป็นอาหารและยอ่ยสลายฟางข้าวได้เร็วขึน้ หากใช้มลูไก่ นกกระทา 
หรือหมทํูาให้ฟางข้าวยอ่ยสลายได้เร็วกวา่การใช้มลูววัและควาย เพราะมลูสตัว์เหลา่นีมี้ปริมาณธาตอุาหาร
สงู ห้ามใช้มลูสตัว์สดท่ีไมผ่า่นกระบวนการหมกัหรือทําให้แห้ง เน่ืองจากระหวา่งการยอ่ยสลายจะมีแก๊ส
แอมโมเนียเกิดขึน้ซึง่เป็นพษิตอ่สตัว์นํา้ อาจทําให้สตัว์นํา้ตายได้ 
 3. ปักหลกัไม้ภายในบอ่ เพ่ือเป็นแนวกัน้ไมใ่ช้ฟางข้าวและมลูสตัว์กระจายทัว่บอ่ เตมิฟางข้าวสลบั
กบัมลูสตัว์เป็นชัน้ๆ จนกระทัง่ชัน้บนสดุอยูเ่หนือผิวนํา้ (ภาพ 2 และ 3) ปริมาณฟางข้าวและมลูสตัว์ขึน้กบั
ขนาดของบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ และประเภทของมลูสตัว์ท่ีใช้ ควรบนัทกึนํา้หนกัหรือปริมาณฟางข้าวและมลูสตัว์
ท่ีใช้ สําหรับเป็นข้อมลูเพ่ือประเมินปริมาณฟางข้าวและมลูสตัว์ท่ีเหมาะสม หากบอ่ขนาดใหญ่อาจทํา 2-3 
จดุ กระจายทัว่บอ่ เพ่ือให้ปลามีอาหารกินได้อยา่งพอเพียง 
 บริเวณท่ีปริมาณออกซเิจนละลายนํา้สงู (หมายเลข 1) เป็นบริเวณท่ีแสงสอ่งถงึ แพลงก์ตอนพืช
สงัเคราะห์แสงและผลติออกซเิจน สง่ผลให้จลุนิทรีย์สามารถยอ่ยสลายฟางข้าวและมลูสตัว์ได้อยา่งรวดเร็ว 
สว่นบริเวณท่ีมีปริมาณออกซเิจนต่ํา (หมายเลข 2) ฟางข้าวและมลูสตัว์ยอ่ยสลายได้ช้าเน่ืองจากขาดแคลน
ออกซเิจนสําหรับจลุนิทรีย์ ดงันัน้เพ่ือให้มีออกซเิจนทัว่ถึงและเพียงพอบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ไมค่วรลกึเกินกวา่ 1.5 
เมตร เม่ือฟางข้าวและมลูสตัว์ยอ่ยสลายจนเห็นวา่กองวสัดยุบุลง ให้เตมิฟางข้าวและมลูสตัว์ทบัลงไปเป็น
ชัน้เช่นเดมิ โดยทกุครัง้ควรบนัทกึนํา้หนกัหรือปริมาณท่ีนําไปเตมิในบอ่ เน่ืองจากหากน้อยเกินไปทําให้ปลา
ในบอ่มีอาหารไมเ่พียงพอสง่ผลให้การเจริญเตบิโตช้าลง หรือหากมากเกินไปสง่ผลให้นํา้เสียได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 ลกัษณะการจดัวางวสัดสํุาหรับสร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ 
 

ฟางแห้ง
วางสลบั
มลูสตัว์ 

แพลงก์ตอนพืช 

แพลงก์ตอนสตัว์ 

ปลากินพืช ปลากินเนือ้ 
สตัว์จําพวกหอย 

ก้นบอ่ 

ผิวนํา้ 
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แสงแดด  หลกัไม้ไผ่ 
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 ภาพ 3 ตําแหน่งจดัวางวสัดสุร้างอาหารธรรมชาตใินบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ 
 
 การใช้วัสดุปูน 

บอ่เลีย้งสตัว์นํา้ท่ีมีพีเอชต่ํากวา่ 5 และความเป็นดา่งต่ํากวา่ 20 มก./ล. ทําให้สตัว์นํา้เจริญเตบิโต
ช้า สว่นหนึง่เกิดจากแพลงก์ตอนพืชซึง่เป็นผู้ผลติขัน้ต้นของบอ่มีปริมาณน้อยตามสภาพความเป็นดา่งท่ีต่ํา 
นอกจากนีป้ริมาณแร่ธาตใุนนํา้ไมเ่พียงพอสําหรับให้สตัว์นํา้นําไปใช้เพ่ือการเจริญเตบิโต ดงันัน้การเพิ่ม
วสัดปุนูในบอ่จงึมีความจําเป็น ปนูท่ีใช้สําหรับการเลีย้งสตัว์นํา้มีแคลเซียม (Ca) เป็นสว่นประกอบสําคญั 
ปนูบางชนิดมีแมกนีเซยีม (Mg) ผสมอยูด้่วย ปนูท่ีนํายมใช้สําหรับบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ได้แก่ ปนูสกุ (CaO) ปนู
ขาว (Ca(OH)2) และโดโลไมต์ เป็นต้น ช่วงเตรียมบอ่สําหรับเลีย้งสตัว์นํา้ควรใช้ปนูขาวหวา่นให้ทัว่พืน้บอ่ 
ปริมาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ หากเป็นช่วงระหวา่งเลีย้งสตัว์นํา้ควรลดปริมาณเหลือเพียงครัง้ละ 10-20 
กิโลกรัม/ไร่ และควรหวา่นปนูขาวบริเวณขอบบอ่เพ่ือให้นํา้ฝนคอ่ยๆชะปนูขาวลงในบอ่ หากเตมิปนูขาวลง
ในบอ่โดยตรง อาจทําให้คณุภาพนํา้เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้สตัว์นํา้ตายได้ สําหรับการใช้ปนู
โดโลไมต์มีข้อดีกวา่ปนูชนิดอ่ืน เน่ืองจากท่ีมีธาตแุคลเซียม แมกนีเซยีม และเหลก็ ช่วยให้แพลงก์ตอนพืช
เตบิโตได้ดี และการใช้ปนูโดโลไมระหวา่งเลีย้งสตัว์นํา้มีความปลอดภยั เน่ืองจากไมไ่ด้ทําให้พีเอชของนํา้
เพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว  

สว่นการทดสอบปริมาณปนูท่ีเหมาะสมสําหรับบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ จําเป็นต้องทดสอบด้วย
กระบวนการวเิคราะห์ทางเคมี แตเ่กษตรกรสามารถตรวจสอบทางออมได้โดยวดัคา่ความโปร่งใสของนํา้ให้
อยูใ่นช่วงความลกึ 30-60 เซนตเิมตร หากนํา้ใสควรเพิ่มปนูและปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ือให้แพลงก์ตอนพืช
เจริญเตบิโต  

 
 การตรวจสอบคุณภาพนํา้อย่างง่าย 
 ความโปร่งใสของนํา้ (Transparency) เป็นคณุภาพนํา้ท่ีตรวจสอบได้ง่ายด้วยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ 
“Secchi disc” เน่ืองจากการตรวจสอบคณุภาพนํา้สว่นมากใช้อปุกรณ์หรือสารเคมีท่ีมีราคาแพง ทําให้มี

 

หลกัไม้ไผ่ ฟางแห้ง
วางสลบั
มลูสตัว์ 

บอ่เลีย้งสตัว์นํา้ 
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คา่ใช้จ่ายสงู เกษตรกรไมส่ามารถตรวจสอบคณุภาพนํา้ได้ แต ่ Secchi disc เป็นอปุกรณ์ท่ีเกษตรกร
สามารถประดษิฐ์ได้เอง  

ความโปร่งใสของนํา้เป็นการวดัระยะความลกึท่ีแสงสามารถสอ่งผา่นลงไปในนํา้ ซึง่คา่ความ
โปร่งใสของนํา้ผนัแปรตามความขุน่ของนํา้ สีของนํา้ ปริมาณแพลงก์ตอน และความเข้มของแสงหรือ
ทิศทางของแสง สําหรับในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้การวดัคา่ความโปร่งใสของนํา้ทําให้ทราบถึงปริมาณแพลงก์ตอน
พืชอยา่งคร่าวๆ ซึง่บง่บอกถึงความสมบรูณ์ของบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ เป็นการวดัคณุภาพนํา้ท่ีง่ายและรวดเร็ว 
การวดัคา่ความโปร่งใสของนํา้ท่ีถกูต้องจะต้องทําในช่วงเท่ียงวนั เพ่ือให้แสงสอ่งผา่นลงในนํา้โดยตรง และ
ไมค่วรวดัในจดุท่ีมีร่มเงา ทกุครัง้ท่ีทําการวดัคา่ความโปร่งใสของนํา้จะต้องทําในเวลาใกล้เคียงกนั และต้อง
บนัทกึสภาพอากาศขณะทําการวดัประกอบด้วย 

ในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ควรมีคา่ความโปร่งใสของนํา้ระหวา่ง 30 – 60 เซนตเิมตร หากคา่ท่ีวดัได้น้อย
กวา่ 30 เซนตเิมตร แสดงวา่ปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบอ่มีมากเกินไป ควรเปล่ียนถ่ายนํา้ แตถ้่าคา่ท่ีวดัได้
มากกวา่ 60 เซนตเิมตร แสดงวา่ปริมาณแพลงก์ตอนพืชมีน้อยเกินไป จําเป็นต้องเตมิปุ๋ ยคอกลงไปเพ่ือเป็น
สารอาหารสําหรับการเตบิโตของแพลงก์ตอนพืช 
 Secchi disc มีลกัษณะเป็นแผน่กลม มกัผลติด้วยเหลก็หรือโลหะ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 30 
เซนตเิมตร แผน่ secchi disc จะแบง่ออกเป็น 4 สว่น เท่าๆ กนั ทาสีแตล่ะสว่นด้วยสีขาวและดําสลบักนั 
เพ่ือให้สงัเกตได้ง่ายขณะอยูใ่นนํา้ ตรงจดุศนูย์กลางมีห่วงสําหรับผกูกบัเชือกหรือไม้ท่ีมีขีดบอกระดบัความ
ลกึ อาจมีนํา้หนกัถ่วงอยูด้่านลา่งเพ่ือให้ขณะวดัเส้นเชือกเป็นแนวดิง่ 
 
 

 
 
 

                                                                     
 
 

ภาพ 4 ลกัษณะของ Secchi disc 
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 วิธีการวดัคา่ความโปร่งใสของนํา้ 
 1. หยอ่น secchi disc ลงในนํา้ช้าๆ ให้อยูใ่นแนวดิง่ จนกระทัง่มองไมเ่ห็น secchi disc บนัทกึ
ความยาวเชือกท่ีหยอ่นลงไป 
 2. หยอ่น secchi disc ลงไปอีกจนไมเ่ห็นแผน่ secchi disc แล้วดงึ secchi disc ขึน้ จะถงึระดบัท่ี
มองเห็น บนัทกึความยาวของเชือก 
 3. หาคา่เฉลีย่จากความยาวของเชือกท่ีอา่นได้ทัง้สองครัง้เป็นคา่ความโปร่งใสของนํา้ของนํา้ 
 

คา่ความโปร่งใสของนํา้ท่ีวดัได้สามารถหาระดบัความลกึท่ีแพลงก์ตอนพืชสามารถสงัเคราะห์แสง 
โดยคดิเป็น 2 เท่า ของคา่ความโปร่งใสของนํา้ ในความลกึระดบันีพ้บวา่อตัราการสงัเคราะห์แสง = อตัรา
การหายใจ (Compensation depth) ดงันัน้หากระดบันํา้ลกึวา่ระดบัท่ีคํานวณได้ สามารถประเมินได้วา่
เป็นระดบัท่ีไมมี่ออกซเิจนเหลืออยู ่

ตวัอยา่ง บอ่เลีย้งปลานิลแดงมีคา่ความโปร่งใสของนํา้เท่ากบั 30 เซนตเิมตร ระดบัความลกึ 2 เทา่ 
จงึเทา่กบั 90 เซนตเิมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดงันัน้บริเวณท่ีระดบันํา้ลกึกวา่ 90 เซนตเิมตร อาจไมมี่ออกซเิจนเหลืออยู ่ทําให้สตัว์นํา้ไมส่ามารถ

อาศยัอยูบ่ริเวณนีไ้ด้ นอกจากนีช้่วงเวลาเช้ามืดอาจพบอาการปลาลอยหวัเน่ืองจากนํา้ขาดออกซเิจน ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่การเจริญเตบิโตของปลาและอาจทําให้ปลาตายได้ 

จากความสมัพนัธ์ของคา่ความโปร่งใสของนํา้กบัปริมาณแพลงก์ตอนพืช ขณะท่ีปริมาณแพลงก์
ตอนพืชสมัพนัธ์กบัปริมาณฟอสเฟตในนํา้ ดงันัน้การท่ีคา่ความโปร่งในของนํา้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมแสดง
ดงึปริมาณธาตอุาหารในนํา้เหมาะสมเช่นกนั จากเหตผุลดงักลา่วสามารถนําไปใช้ปรับการเตมิฟางข้าวและ
มลูสตัว์ในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ให้เหมาะสมตอ่ไปได้ นัน่คือหากคา่ความโปร่งใสของนํา้มากกวา่ 60 เซนตเิมตร 

30 เซนตเิมตร 

60 เซนตเิมตร 

90 เซนตเิมตร 
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ควรเพิ่มปริมาณฟางข้าวและมลูสตัว์ให้มากกวา่เดมิ ขณะท่ีหากคา่ความโปร่งใสของนํา้น้อยกวา่ 30 
เซนตเิมตร ควรปรับลดปริมาณฟางข้าวและมลูสตัว์ หรืออาจงดเตมิมลูสตัว์ เพ่ือป้องกนัการเกิดนํา้เสีย 
 การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ด้วยวิธีการสร้างอาหารตามธรรมชาต ิ สามารถใช้ร่วมกบัการเลีย้งปลานิล
โดยใช้อาหารสําเร็จรูปได้ดงันี ้ ช่วงแรกของการเลีย้งปลานิลเน่ืองจากปลามีขนาดเลก็ การสร้างอาหารตาม
ธรรมชาตภิายในบอ่จะเพียงพอตอ่ความต้องการของปลา จงึไมจํ่าเป็นต้องให้อาหารจะช่วยลดต้นทนุการ
ผลติ เม่ือเลีย้งปลามาระยะหนึง่ประมาณ 4-6 เดือน จงึเร่ิมให้อาหารเพ่ือให้ปลาเจริญเตบิโตเร็วขึน้ และให้
อาหารเพิ่มขึน้ในช่วงเดือนสดุท้ายเพ่ือขนุให้ปลาอ้วนก่อนจบัจําหน่าย การควบคมุต้นทนุการผลติให้ต่ํา
ท่ีสดุยอ่มสร้างกําไรให้เกษตร ถึงแม้วา่ราคาจําหนา่ยปลาจะผนัผวนตามราคาตลาด 
 

จดัทําโดย 
ทวีเดช ไชยนาพงษ์ 

สถาบนัปฏิบตักิารชมุชนเพ่ือการศกึษาแบบบรูณาการ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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