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ทวีเดช ไชยนาพงษ์
สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

การเลีย้ งสัตว์ นํา้ ผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง
การพึง่ พาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้ วยการประกอบอาชีพด้ านการเกษตร
พร้ อมจัดการระบบนิเวศเกษตรอย่างเหมาะสม
สามารถช่วยลดต้ นทุนการผลิตและนําไปสูผ่ ลผลิตที่
ปลอดภัยกับผู้บริ โภค การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ นอาชีพหนึง่ ที่เกษตรกรให้ ความสนใจ แต่ปัจจุบนั ประสบ
ปั ญหาต้ นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะราคาอาหารสําเร็จรูป การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบผสมผสานจึงเป็ นทางเลือก
หนึง่ เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
โดยอาศัยการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารจากเศษวัสดุเหลือใช้ ทาง
การเกษตรที่ราคาถูก ผ่านกระบวนการย่อยสลายตามธรรามชาติ สําหรับเป็ นแหล่งอาหารของสัตว์นํ ้า ทํา
ให้ ได้ ผลผลิตสัตว์นํ ้าที่หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาผลผลิตสัตว์นํ ้า การสร้ าง
อาหารตามธรรมชาติสําหรับสัตว์นํ ้า และจัดการระบบนิเวศของบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า จะนําไปสูค่ วามยัง่ ยืนของ
การประกอบอาชีพและพึง่ พาตนเองได้
แหล่ งอาหารสําหรับสัตว์ นํา้
1. ฟางข้ าว และสิง่ เหลือทิ ้งทางการเกษตร เป็ นสิง่ เหลือทิ ้งที่เกษตรกรทิ ้งไว้ ให้ ยอ่ ยสลายภายใน
พื ้นที่เกษตร หรื อเผาทิ ้งโดยเปล่าประโยชน์ ได้ แก่ฟางข้ าว หญ้ า ต้ นข้ าวโพด ต้ นถัว่ และรวมถึงวัชพืชต่างๆ
สิง่ เหล่านี ้มีปริมาณโปรตีนตํา่ และเยื่อใยสูง เช่นฟางข้ าวมีโปรตีนตํ่าเพียง 3.9% เท่านัน้ สัตว์ที่ยอ่ ยและใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหล่านี ้จึงมักเป็ นสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง ที่มีจลุ นิ ทรี ย์ในกระเพาะช่วยย่อยสลายเยื่อใย สําหรับ
สัตว์นํ ้าสามารถกินและดูดซึมสารอาหารจากวัสดุเหล่านี ้ได้ น้อย เกษตรกรจึงต้ องอาศัยกระบวนการย่อย
สลายจากจุลนิ ทรี ย์ตามธรรมชาติ เพื่อให้ สงิ่ เหลือทิ ้งทางการเกษตรเหล่านี ้เป็ นอาหารสัตว์นํ ้าได้
2. มูลสัตว์ เป็ นสิง่ เหลือทิ ้งทางการเกษตรประเภทหนึง่ ที่มีสารอาหารสูง โดยเฉพาะมูลสัตว์ที่เลี ้ยง
ด้ วยอาหารสําเร็ จรูป ได้ แก่ มูลไก่ และมูลสุกร ส่วนมูลวัวที่ปล่อยเลี ้ยงให้ กินหญ้ าตามธรรมชาติมีสารอาหาร
ตํ่า มูลสัตว์เป็ นแหล่งของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสําหรับการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช จึงช่วยสร้ าง
อาหารตามธรรมชาติภายในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า มูลสัตว์ที่นํามาใช้ ควรผ่านการหมักให้ ยอ่ ยสลายก่อน เพื่อ
ป้องกันการเกิดนํ ้าเสียและลดปริมาณจุลนิ ทรี ย์ก่อโรคที่อาจปนเปื อ้ นในมูลสัตว์
3. ใบพืชหรื อพืชนํ ้า เป็ นอาหารเสริ มที่มีราคาถูกและหาได้ ง่ายในท้ องถิ่น เช่น ผักบุ้ง แหนเป็ ด แหน
แดง ใบมันสําปะหลัง และเศษผัก เป็ นต้ น ใช้ สําหรับเป็ นอาหารของปลากินพืช
ประเภทสัตว์ นํา้
1. ปลากินพืช สามารถใช้ สารอาหารจากพืชและแป้งได้ ดี ได้ แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสลิด
2. ปลากินเนื ้อ อาศัยกินสัตว์ชนิดอื่นหรืออาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง ได้ แก่ ปลากดเหลือง ปลา
ช่อน และปลาดุก

สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนฯ
นําคนสูก่ ารพัฒนา

2

3. สัตว์นํ ้าอื่น เป็ นสัตว์นํ ้าที่สามารถเลี ้ยงร่วมกับปลาได้ ได้ แก่ กุ้งก้ ามกราม และหอยขม เป็ นต้ น
รู ปแบบการถ่ ายทอดสารอาหาร
การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในปั จจุบนั เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะค่าอาหารที่คดิ เป็ น 40-60%
ของต้ นทุนการผลิต เนื่องจากสัตว์นํ ้าต้ องการอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง ปลาป่ นเป็ นแหล่งโปรตีนที่สาํ คัญ
ของอาหารสัตว์นํ ้า เพราะสัตว์นํ ้าสามารถย่อยได้ ง่ายและมีกรดอะมิโนที่จําเป็ นสําหรับการเจริญเติบโต ซึง่
หากคํานึงถึงสัตว์นํ ้าที่เจริญเติบโตตาม
ปั จจุบนั ราคาปลาป่ นและวัตถุดบิ อาหารมีราคาเพิม่ มากขึ ้น
ธรรมชาติ
จะพบว่าอาหารตามธรรมชาติสามารถทําให้ สตั ว์นํ ้าเจริ ญเติบโตได้ เช่นกัน
ต่างกันเพียง
จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาเลี ้ยงยาวนานขึ ้น การสร้ างอาหารธรรมชาติภายในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจึงเป็ นแนวทาง
หนึง่ ที่ช่วยลดต้ นทุนการผลิตของเกษตร จากภาพที่ 1 การใช้ วสั ดุเหลือทิ ้งทางการเกษตรได้ แก่ฟางข้ าวและ
มูลสัตว์เติมลงในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า จุลนิ ทรีย์ที่มีอยูใ่ นนํ ้าจะย่อยสลายวัสดุเหล่านี ้และปลดปล่อยธาตุอาหาร
ออกมา ทําให้ แพลงก์ตอนพืชเติบโตดี เป็ นอาหารของสัตว์นํ ้าและแพลงก์ตอนสัตว์ตอ่ ไป ส่วนแพลงก์ตอน
สัตว์เจริญเติบโตด้ วยการกินสารอินทรี ย์ จุลนิ ทรี ย์ และแพลงก์ตอนพืชที่เกิดขึ ้น สารอาหารทังหมดถู
้
ก
ถ่ายทอดไปที่ปลากินพืช นอกจากนี ้อาหารปลากินพืชส่วนหนึง่ เกษตรกรควรให้ เสริมด้ วยเศษผัก พืชนํ ้า รํา
ข้ าว หรื อเศษอาหารอื่น จะช่วยให้ ปลากินพืชเจริญเติบโตได้ เร็วขึ ้น ปลาที่เลี ้ยงด้ วยวิธีการสร้ างอาหารธรรา
ชาติใช้ เวลา 8-12 เดือน สามารถจําหน่ายหรื อบริโภคได้ ส่วนปลากินเนื ้อปล่อยเสริมเพื่อควบคุมประชากร
ั ้ ปลากินเนื ้อที่ปล่อยได้ แก่ ปลากดเหลือง
ปลากินพืช โดยเฉพาะปลานิลที่สามารถขยายพันธุ์วางไข่ได้ ทงปี
และปลากะพงขาว เนื่องจากมีราคาสูงและสามารถควบคุมประชากรปลากินพืชได้ ดี
ปลากินเนื ้อ

ปลากินพืช/กินแพลงก์ตอน

พืช/สิง่ เหลือทิ ้ง
ทางการเกษตร

ฟางข้ าวและมูลสัตว์

แพลงก์ตอนพืช/
สาหร่าย

แพลงก์ตอนสัตว์/
แมลงนํ ้า

ภาพ 1 การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน (Energy pathway) ของบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
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ขัน้ ตอนการสร้ างอาหารธรรมชาติในบ่ อเลีย้ งสัตว์ นํา้
1. เตรี ยมฟางข้ าวหรื อหญ้ าแห้ ง ใช้ ฟางข้ าวภายหลังเก็บเกี่ยวข้ าวหรื อหญ้ าจากพื ้นที่สวน ควรตาก
แดดทิ ้งให้ แห้ งก่อนนําไปใช้ เนื่องจากหากใช้ ฟางหรื อหญ้ าสดจะย่อยสลายได้ ช้าและนํ ้าอาจเน่าเสียได้
2. เตรี ยมมูลสัตว์แห้ ง การใช้ มลู สัตว์ช่วยให้ ฟางข้ าวย่อยสลายได้ เร็วขึ ้น เนื่องจากมูลสัตว์มีปริ มาณ
โปรตีน (ไนโตรเจน) สูงทําให้ จลุ นิ ทรี ย์ใช้ เป็ นอาหารและย่อยสลายฟางข้ าวได้ เร็วขึ ้น หากใช้ มลู ไก่ นกกระทา
หรื อหมูทําให้ ฟางข้ าวย่อยสลายได้ เร็วกว่าการใช้ มลู วัวและควาย เพราะมูลสัตว์เหล่านี ้มีปริมาณธาตุอาหาร
สูง ห้ ามใช้ มลู สัตว์สดที่ไม่ผา่ นกระบวนการหมักหรื อทําให้ แห้ ง เนื่องจากระหว่างการย่อยสลายจะมีแก๊ ส
แอมโมเนียเกิดขึ ้นซึง่ เป็ นพิษต่อสัตว์นํ ้า อาจทําให้ สตั ว์นํ ้าตายได้
3. ปั กหลักไม้ ภายในบ่อ เพื่อเป็ นแนวกันไม่
้ ใช้ ฟางข้ าวและมูลสัตว์กระจายทัว่ บ่อ เติมฟางข้ าวสลับ
กับมูลสัตว์เป็ นชันๆ
้ จนกระทัง่ ชันบนสุ
้
ดอยูเ่ หนือผิวนํ ้า (ภาพ 2 และ 3) ปริ มาณฟางข้ าวและมูลสัตว์ขึ ้นกับ
ขนาดของบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า และประเภทของมูลสัตว์ที่ใช้ ควรบันทึกนํ ้าหนักหรื อปริ มาณฟางข้ าวและมูลสัตว์
ที่ใช้ สําหรับเป็ นข้ อมูลเพื่อประเมินปริ มาณฟางข้ าวและมูลสัตว์ที่เหมาะสม หากบ่อขนาดใหญ่อาจทํา 2-3
จุด กระจายทัว่ บ่อ เพื่อให้ ปลามีอาหารกินได้ อย่างพอเพียง
บริ เวณที่ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้าสูง (หมายเลข 1) เป็ นบริเวณที่แสงส่องถึง แพลงก์ตอนพืช
สังเคราะห์แสงและผลิตออกซิเจน ส่งผลให้ จลุ นิ ทรี ย์สามารถย่อยสลายฟางข้ าวและมูลสัตว์ได้ อย่างรวดเร็ ว
ส่วนบริ เวณที่มีปริมาณออกซิเจนตํ่า (หมายเลข 2) ฟางข้ าวและมูลสัตว์ยอ่ ยสลายได้ ช้าเนื่องจากขาดแคลน
ออกซิเจนสําหรับจุลนิ ทรี ย์ ดังนันเพื
้ ่อให้ มีออกซิเจนทัว่ ถึงและเพียงพอบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าไม่ควรลึกเกินกว่า 1.5
เมตร เมื่อฟางข้ าวและมูลสัตว์ยอ่ ยสลายจนเห็นว่ากองวัสดุยบุ ลง ให้ เติมฟางข้ าวและมูลสัตว์ทบั ลงไปเป็ น
ชันเช่
้ นเดิม โดยทุกครัง้ ควรบันทึกนํ ้าหนักหรื อปริมาณที่นําไปเติมในบ่อ เนื่องจากหากน้ อยเกินไปทําให้ ปลา
ในบ่อมีอาหารไม่เพียงพอส่งผลให้ การเจริญเติบโตช้ าลง หรื อหากมากเกินไปส่งผลให้ นํ ้าเสียได้


แสงแดด

ผิวนํ ้า
ปลากินเนื ้อ

ก้ นบ่อ

กุ้งนํ ้าจืด

ปลากินพืช

สัตว์จําพวกหอย

หลักไม้ ไผ่
1

แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์
2

ภาพ 2 ลักษณะการจัดวางวัสดุสําหรับสร้ างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า

ฟางแห้ ง
วางสลับ
มูลสัตว์
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บ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
หลักไม้ ไผ่

ฟางแห้ ง
วางสลับ
มูลสัตว์

ภาพ 3 ตําแหน่งจัดวางวัสดุสร้ างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
การใช้ วัสดุปนู
บ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าที่มีพีเอชตํ่ากว่า 5 และความเป็ นด่างตํา่ กว่า 20 มก./ล. ทําให้ สตั ว์นํ ้าเจริ ญเติบโต
้ นของบ่อมีปริมาณน้ อยตามสภาพความเป็ นด่างที่ตํ่า
ช้ า ส่วนหนึง่ เกิดจากแพลงก์ตอนพืชซึง่ เป็ นผู้ผลิตขันต้
นอกจากนี ้ปริ มาณแร่ธาตุในนํ ้าไม่เพียงพอสําหรับให้ สตั ว์นํ ้านําไปใช้ เพื่อการเจริ ญเติบโต ดังนันการเพิ
้
่ม
วัสดุปนู ในบ่อจึงมีความจําเป็ น ปูนที่ใช้ สาํ หรับการเลี ้ยงสัตว์นํ ้ามีแคลเซียม (Ca) เป็ นส่วนประกอบสําคัญ
ปูนบางชนิดมีแมกนีเซียม (Mg) ผสมอยูด่ ้ วย ปูนที่นํายมใช้ สําหรับบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าได้ แก่ ปูนสุก (CaO) ปูน
ขาว (Ca(OH)2) และโดโลไมต์ เป็ นต้ น ช่วงเตรี ยมบ่อสําหรับเลี ้ยงสัตว์นํ ้าควรใช้ ปนู ขาวหว่านให้ ทวั่ พื ้นบ่อ
ปริ มาณ 50-100 กิโลกรัม/ไร่ หากเป็ นช่วงระหว่างเลี ้ยงสัตว์นํ ้าควรลดปริมาณเหลือเพียงครัง้ ละ 10-20
กิโลกรัม/ไร่ และควรหว่านปูนขาวบริ เวณขอบบ่อเพื่อให้ นํ ้าฝนค่อยๆชะปูนขาวลงในบ่อ หากเติมปูนขาวลง
ในบ่อโดยตรง อาจทําให้ คณ
ุ ภาพนํ ้าเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วส่งผลให้ สตั ว์นํ ้าตายได้ สําหรับการใช้ ปนู
โดโลไมต์มีข้อดีกว่าปูนชนิดอื่น เนื่องจากที่มีธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก ช่วยให้ แพลงก์ตอนพืช
เติบโตได้ ดี และการใช้ ปนู โดโลไมระหว่างเลี ้ยงสัตว์นํ ้ามีความปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้ ทําให้ พีเอชของนํ ้า
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
ส่วนการทดสอบปริมาณปูนที่เหมาะสมสําหรับบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
จําเป็ นต้ องทดสอบด้ วย
กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี แต่เกษตรกรสามารถตรวจสอบทางออมได้ โดยวัดค่าความโปร่งใสของนํ ้าให้
อยูใ่ นช่วงความลึก 30-60 เซนติเมตร หากนํ ้าใสควรเพิ่มปูนและปุ๋ยอินทรี ย์เพื่อให้ แพลงก์ตอนพืช
เจริ ญเติบโต
การตรวจสอบคุณภาพนํา้ อย่ างง่ าย
ความโปร่งใสของนํ ้า (Transparency) เป็ นคุณภาพนํ ้าที่ตรวจสอบได้ ง่ายด้ วยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า
“Secchi disc” เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพนํ ้าส่วนมากใช้ อปุ กรณ์หรื อสารเคมีที่มีราคาแพง ทําให้ มี
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ค่าใช้ จ่ายสูง เกษตรกรไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพนํ ้าได้ แต่ Secchi disc เป็ นอุปกรณ์ที่เกษตรกร
สามารถประดิษฐ์ ได้ เอง
ความโปร่งใสของนํ ้าเป็ นการวัดระยะความลึกที่แสงสามารถส่องผ่านลงไปในนํ ้า
ซึง่ ค่าความ
โปร่งใสของนํ ้าผันแปรตามความขุน่ ของนํ ้า สีของนํ ้า ปริ มาณแพลงก์ตอน และความเข้ มของแสงหรื อ
ทิศทางของแสง สําหรับในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าการวัดค่าความโปร่งใสของนํ ้าทําให้ ทราบถึงปริมาณแพลงก์ตอน
พืชอย่างคร่าวๆ ซึง่ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้า เป็ นการวัดคุณภาพนํ ้าที่ง่ายและรวดเร็ ว
การวัดค่าความโปร่งใสของนํ ้าที่ถกู ต้ องจะต้ องทําในช่วงเที่ยงวัน เพื่อให้ แสงส่องผ่านลงในนํ ้าโดยตรง และ
ไม่ควรวัดในจุดที่มีร่มเงา ทุกครัง้ ที่ทําการวัดค่าความโปร่งใสของนํ ้าจะต้ องทําในเวลาใกล้ เคียงกัน และต้ อง
บันทึกสภาพอากาศขณะทําการวัดประกอบด้ วย
ในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าควรมีคา่ ความโปร่งใสของนํ ้าระหว่าง 30 – 60 เซนติเมตร หากค่าที่วดั ได้ น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร แสดงว่าปริ มาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อมีมากเกินไป ควรเปลี่ยนถ่ายนํ ้า แต่ถ้าค่าที่วดั ได้
มากกว่า 60 เซนติเมตร แสดงว่าปริมาณแพลงก์ตอนพืชมีน้อยเกินไป จําเป็ นต้ องเติมปุ๋ยคอกลงไปเพื่อเป็ น
สารอาหารสําหรับการเติบโตของแพลงก์ตอนพืช
Secchi disc มีลกั ษณะเป็ นแผ่นกลม มักผลิตด้ วยเหล็กหรื อโลหะ ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 30
เซนติเมตร แผ่น secchi disc จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน เท่าๆ กัน ทาสีแต่ละส่วนด้ วยสีขาวและดําสลับกัน
เพื่อให้ สงั เกตได้ ง่ายขณะอยูใ่ นนํ ้า ตรงจุดศูนย์กลางมีห่วงสําหรับผูกกับเชือกหรื อไม้ ที่มีขีดบอกระดับความ
ลึก อาจมีนํ ้าหนักถ่วงอยูด่ ้ านล่างเพื่อให้ ขณะวัดเส้ นเชือกเป็ นแนวดิง่

ภาพ 4 ลักษณะของ Secchi disc
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วิธีการวัดค่าความโปร่งใสของนํ ้า
1. หย่อน secchi disc ลงในนํ ้าช้ าๆ ให้ อยูใ่ นแนวดิง่ จนกระทัง่ มองไม่เห็น secchi disc บันทึก
ความยาวเชือกที่หย่อนลงไป
2. หย่อน secchi disc ลงไปอีกจนไม่เห็นแผ่น secchi disc แล้ วดึง secchi disc ขึ ้น จะถึงระดับที่
มองเห็น บันทึกความยาวของเชือก
ั้
ง้ เป็ นค่าความโปร่งใสของนํ ้าของนํ ้า
3. หาค่าเฉลีย่ จากความยาวของเชือกที่อา่ นได้ ทงสองครั
ค่าความโปร่งใสของนํ ้าที่วดั ได้ สามารถหาระดับความลึกที่แพลงก์ตอนพืชสามารถสังเคราะห์แสง
โดยคิดเป็ น 2 เท่า ของค่าความโปร่งใสของนํ ้า ในความลึกระดับนี ้พบว่าอัตราการสังเคราะห์แสง = อัตรา
การหายใจ (Compensation depth) ดังนันหากระดั
้
บนํ ้าลึกว่าระดับที่คํานวณได้ สามารถประเมินได้ วา่
เป็ นระดับที่ไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่
ตัวอย่าง บ่อเลี ้ยงปลานิลแดงมีคา่ ความโปร่งใสของนํ ้าเท่ากับ 30 เซนติเมตร ระดับความลึก 2 เท่า
จึงเท่ากับ 90 เซนติเมตร

30 เซนติเมตร

60 เซนติเมตร

90 เซนติเมตร
ดังนันบริ
้ เวณที่ระดับนํ ้าลึกกว่า 90 เซนติเมตร อาจไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ ทําให้ สตั ว์นํ ้าไม่สามารถ
อาศัยอยูบ่ ริ เวณนี ้ได้ นอกจากนี ้ช่วงเวลาเช้ ามืดอาจพบอาการปลาลอยหัวเนื่องจากนํ ้าขาดออกซิเจน ซึง่
ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของปลาและอาจทําให้ ปลาตายได้
จากความสัมพันธ์ของค่าความโปร่งใสของนํ ้ากับปริมาณแพลงก์ตอนพืช ขณะที่ปริมาณแพลงก์
้
่คา่ ความโปร่งในของนํ ้าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมแสดง
ตอนพืชสัมพันธ์กบั ปริ มาณฟอสเฟตในนํ ้า ดังนันการที
ดึงปริมาณธาตุอาหารในนํ ้าเหมาะสมเช่นกัน จากเหตุผลดังกล่าวสามารถนําไปใช้ ปรับการเติมฟางข้ าวและ
มูลสัตว์ในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าให้ เหมาะสมต่อไปได้ นัน่ คือหากค่าความโปร่งใสของนํ ้ามากกว่า 60 เซนติเมตร
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ควรเพิ่มปริมาณฟางข้ าวและมูลสัตว์ให้ มากกว่าเดิม ขณะที่หากค่าความโปร่งใสของนํ ้าน้ อยกว่า 30
เซนติเมตร ควรปรับลดปริมาณฟางข้ าวและมูลสัตว์ หรืออาจงดเติมมูลสัตว์ เพื่อป้องกันการเกิดนํ ้าเสีย
การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าด้ วยวิธีการสร้ างอาหารตามธรรมชาติ สามารถใช้ ร่วมกับการเลี ้ยงปลานิล
โดยใช้ อาหารสําเร็ จรูปได้ ดงั นี ้ ช่วงแรกของการเลี ้ยงปลานิลเนื่องจากปลามีขนาดเล็ก การสร้ างอาหารตาม
ธรรมชาติภายในบ่อจะเพียงพอต่อความต้ องการของปลา จึงไม่จําเป็ นต้ องให้ อาหารจะช่วยลดต้ นทุนการ
ผลิต เมื่อเลี ้ยงปลามาระยะหนึง่ ประมาณ 4-6 เดือน จึงเริ่มให้ อาหารเพื่อให้ ปลาเจริ ญเติบโตเร็วขึ ้น และให้
อาหารเพิ่มขึ ้นในช่วงเดือนสุดท้ ายเพื่อขุนให้ ปลาอ้ วนก่อนจับจําหน่าย การควบคุมต้ นทุนการผลิตให้ ตํ่า
ที่สดุ ย่อมสร้ างกําไรให้ เกษตร ถึงแม้ วา่ ราคาจําหน่ายปลาจะผันผวนตามราคาตลาด
จัดทําโดย
ทวีเดช ไชยนาพงษ์
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