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บทคัดย่อ 
 
  การทดลองแก้ไขบอ่นํ �าเปรี �ยว ซึ�งนํ �ามีคณุสมบตัเิป็นกรดจดั หรือมีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ตํ�า 
ได้ดําเนินการที�บอ่ดนิขนาด 400 ตารางเมตร จํานวน 6 บอ่ ภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทอง จงัหวดั
นราธิวาส โดยการระบายนํ �าเข้าออก เตมิปนูขาวและปุ๋ ยคอกลงไป พบวา่ เป็นวิธีการอยา่งหนึ�งที�สามารถลดความ
เป็นกรดของนํ �าจนสามารถใช้นํ �าเปรี �ยวเลี �ยงปลาให้เจริญเตบิโตได้ 
 

ประวัตคิวามเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 
  ด้วยพื �นที�จํานวนมากในจงัหวดันราธิวาส เป็นดนิพรุหรือดนิเปรี �ยวที�ลุม่ตํ�า มีนํ �าขงัตลอดปี ดนิมี
คณุสมบตัตํิ�า ทั �งนี � เนื�องจากดนิมีสารประกอบไพไรท์ (Fe F2)  ทําให้เกิดกํามะถนั (H2SO4) ปลาสลิดเป็นปลานํ �า
จืด เมื�อขดุเป็นบอ่เลี �ยงปลาขึ �นมาจงึปรากฎอยูเ่สมอว่านํ �าภายในบอ่นั �นมกัจะเปรี �ยวไม่สามารถจะเลี �ยงปลาได้ 
  ในปี 2527 ได้มีการขดุบอ่เลี �ยงปลา ขนาด 400 ตารางเมตร ลกึ 2 เมตร จํานวน 6 บอ่ ขึ �นภายใน
บริเวณดินพรุศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองฯ เพื�อจะได้ศกึษาหาวิธีการแก้ไขสภาพบอ่นํ �าเปรี �ยวให้เลี �ยงปลาให้ได้ 
สํานกังานประมงจงัหวดันราธิวาสได้ทดลองแก้ไขบอ่นํ �าเปรี �ยว จนได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดี จงึนา่จะเป็น
แนวทางที�จะสง่เสริมให้มีการใช้ดนิพรุซึ�งไมไ่ด้ทําการเกษตรอยา่งอื�นมาทําบอ่เลี �ยงปลา เพื�อพฒันาการเลี �ยงปลา
ใน   พื �นที�พรุตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื�อหาวิธีการแก้ไขคณุสมบตัขิองนํ �าที�เปรี �ยวให้สามารถใช้เลี �ยงปลาให้ได้ 
2. เพื�อศกึษาชนิดของปลาและอตัราการเจริญเตบิโตของปลาที�เลี �ยงในบอ่นํ �าเปรี �ยวที�แก้ไขแล้ว 
3. เพื�อเป็นแนวทางในการสง่เสริมการใช้พื �นที�ดินเปรี �ยวเพื�อการเลี �ยงปลา 

 
 
 
 
 



วิธีดาํเนินงาน 
1. ตรวจสอบคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ทกุ ๆ วนั แล้วหาคา่เฉลี�ย 
2. สบูนํ �าเปรี �ยวออกจากบอ่แล้วปลอ่ยนํ �าซึ�งมีคณุสมบตัเิป็นกลาง (pH 6-7) เข้าบอ่ทําการ 

ระบายนํ �าเข้า-ออก อยา่งนี �อาทิตย์ละ 1 ครั �ง จนได้ประมาณ 6 ครั �ง 
3. ใสป่นูขาวและปุ๋ ยคอกลงในบอ่พร้อมกบัตรวจสอบคณุสมบตัขิองนํ �าจนได้คา่ pH อยู่ในชว่ง  

6.5-8.5 โดยไมเ่ปลี�ยนแปลงไปอีก 
4. ปลอ่ยปลาลงเลี �ยง 6 ชนิด ในแตล่ะบอ่ ดงันี � 

บอ่ที� 1  ปลานิลแดง ขนาดความยาวเฉลี�ย 5.9 ซม. จํานวน 1,500 ตวั 
บอ่ที� 2 ปลาชอ่น ขนาดความยาวเฉลี�ย 20.7 ซม. จํานวน 900 ตวั 
บอ่ที� 3 ปลายี�สกเทศ ขนาดความยาวเฉลี�ย 2.0 ซม. จํานวน 400 ตวั 
บอ่ที� 4 ปลาสลิด ขนาดความยาวเฉลี�ย 17.0 ซม. จํานวน 200 ตวั 
บอ่ที� 5 ปลาดกุลําพนั ขนาดความยาวเฉลี�ย 26.7 ซม. จํานวน 100 ตวั 
บอ่ที� 6 ปลาดกุด้าน ขนาดความยาวเฉลี�ย 7.0 ซม. จํานวน 100 ตวั 

  5. ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยนํ �า ซึ�งมีสว่นประกอบของโปรตีน  ประมาณ 16.5% วนัละ  
2 ครั �ง ในตอนเช้าและตอนเย็นให้ในอตัรา 5% ของนํ �าหนกัปลา 
  6. สุม่ตวัอยา่งปลาประมาณ 10% ชั�งนํ �าหนกัและวดัความยาวทกุเดือน เพื�อวิเคราะห์หาอตัรา
การเจริญเติบโตของปลาแตล่ะชนิด และคํานวณนํ �าหนกัของปลาแตล่ะบอ่เพื�อปรับปริมาณอาหารที�ให้ 
  7. จบัปลาที�เลี �ยงทั �งหมดหาผลผลิตและตรวจสอบคณุสมบตัขิองนํ �าวา่เปลี�ยนแปลงหรือไม ่
หลงัจากเลี �ยงปลาไปแล้ว 
 

ผลการศึกษา ทดลอง วจิัย 
  1. การแก้ไขบอ่นํ �าเปรี �ยว 
  จากตารางที� 1 แสดงให้เห็นวา่ การใช้ปนูขาวและปุ๋ ยคอกในการปรับคณุสมบตัิความเป็นกรดของ
นํ �าในแตล่ะบอ่มีปริมาณไมเ่ทา่กนั ทั �งนี � ขึ �นอยูก่บัคณุสมบตัขิองดนิในแตล่ะบอ่ แม้วา่ (pH) ของนํ �าจะใกล้เคียงกนั
ก็ตาม และเมื�อได้ทําการแก้ไขหรือปรับปรุงคณุสมบตัขิองนํ �าแล้วปรากฎวา่สภาพนํ �าในบอ่สามารถใช้เลี �ยงปลาได้ 
  2. การเลี �ยงปลา 
  จากตารางที� 2 แสดงให้เห็นว่า หลงัจากการใช้ปนูขาวและปุ๋ ยคอกทําการแก้ไขสภาพความเป็น
กรดของนํ �าในบอ่จนเป็นกลางแล้ว สามารถใช้เลี �ยงปลาได้ทกุชนิดกลา่วคือ ทั �งปลากินเนื �อ เชน่ ปลาดกุ ปลาช่อน 
และปลากินพืช เชน่ ปลานิลแดง ปลาสลิด เป็นต้น โดยมีอตัราการเจริญเตบิโตขึ �นอยู่กบัชนิดของปลาจํานวนปลา
ที�ปลอ่ย และอาหารที�ใช้เลี �ยง 
 

 



สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
1. การขดุบอ่เลี �ยงปลาในพื �นที�ดินพรุหรือดนิเปรี �ยว ไมค่วรขดุลกึ หากเป็นไปได้ควรทําคนับอ่   

ล้อมรอบ เพื�อป้องกนัการเกิดนํ �าเปรี �ยว 
  2. การใช้ปนูขาวและปุ๋ ยคอก ควรทําหลงัจากที�ได้มีการระบายนํ �าเปรี �ยวออกจากบอ่หลาย ๆ ครั �ง
แล้ว เพื�อเป็นการลดต้นทนุในการดําเนินงาน 

3. การเพิ�มอินทรียวตัถ ุ(ปุ๋ ยคอก) ลงในบอ่เลี �ยงปลาที�มีปัญหานํ �าเปรี �ยว ต้องกระทําอยา่งตอ่เนื�อง 
จงึจะให้ผลผลิตของปลาที�เลี �ยงสงู 
  4. การสง่เสริมให้มีการขดุบอ่เลี �ยงปลาในพื �นที�ดนิเปรี �ยว ต้องคํานงึถึงแหลง่นํ �าที�ใช้และสภาพของ
ดนิด้วย มิฉะนั �นจะประสบปัญหาเกี�ยวกบัการเก็บกกันํ �าสําหรับเลี �ยงปลาไมพ่อ 
 
ตารางที� 1 แสดงการแก้ไขคณุสมบตัขิองนํ �าในบอ่นํ �าเปรี �ยว 

บอ่ที� 
วสัดทีุ�ใช้ 

 
การเปลี�ยนแปลงคณุสมบตัขิองนํ �า 

หมายเหต ุ
ปนูขาว (กก.) ปุ๋ ยคอก (กก.) pH (เตมิ) pH (หลงั) 

1. 104 100 2.3 6.7 PH ระหวา่ง 6.5-8.5   
2. 192 100 2.4 6.7 สามารถใช้เลี �ยงปลาได้ 
3. 144 3.5 2.4 6.6  
4. 140 100 2.3 6.7  
5. 148 100 2.6 6.8  
6. 60 100 3.7 7.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที� 2     แสดงการเลี �ยงปลาหลายประเภทในบอ่นํ �าเปรี �ยวที�แก้ไขแล้ว 

บอ่ที� ชนิดปลา 
ขนาดเฉลี�ยปลาที�ปลอ่ย 

จํานวน (ตวั) 
ระยะเวลา 

การเลี �ยง (เดือน) 
ขนาดเฉลี�ยปลา 
ที�จบัได้ (ตวั/กก.) 

อตัราการรอดตาย 
(%) 

หมายเหต ุ
(ปี 2529) ยาว (ซม.) นน. (กรัม) 

1. นิลแดง 5.9 3.9 1,500 5 5 100 18 มีค.-18 สค. 
2. ชอ่น 20.7 65.2 900 5 7 55 20 มีค.-20 สค. 
3. ยี�สกเทศ 2.0 1.2 400 4 26 92 พค.-สค. 
4. สลิด 17.2 82.0 200 6 8 100 เมย.-กย. 
5. ดกุลําพนั 26.7 134.4 100 6 7 50 กพ.-กค. 
6. ดกุด้าน 7.0 37.1 1,000 4 6 90 มิย.-กย. 
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