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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการทดลองการเลี้ยงปลาในบ่อริมพรุกาบแดงตามพระราชดำริ ดำเนินการทดลองในปี 2528 
- 2545 ในพื้นที่ของเกษตรกรบ้านโคกกูแว และบ้านโคกอิฐ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส      
เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขความเปนกรดของบอปลา และศึกษาการเจริญเติบโตของปลาที่ทดลอง
เลี้ยง บริเวณดินพรุใหสามารถใชเลี้ยงปลาได้ โดยทำการปรับสภาพน้ำในบ่อ จำนวน 3 บ่อ บ่อท่ี 1 ใช้หินปูนฝุ่น 
บ่อที่ 2 ใช้ปูนมาร์ล และบ่อที่ 3 ใช้ปูนขาว จากนั้นทำการปล่อยปลาจำนวน 5 ชนิด คือ ปลานิล ปลาจีน ปลา
ยี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว และปลาไน พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างก่อนทำการปรับปรุงค่าความเป็นกรด - ด่าง 
อยู่ระหว่าง 2.4 – 3.5  หลังทำการปรับปรุงค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ระหว่าง 6.9 – 7.2 จากการเก็บข้อมูล
น้ำหนักปลาหลังจากเลี้ยง 1 เดือน พบว่า ปลาจีน มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักสูงที่สุด 18.4 กรัม รองลงมาคือ ปลานิล 
และปลายี่สกเทศ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยน้ำหนัก 16.4 และ 15.8 ตามลำดับ และจากการเก็บข้อมูลความยาวปลา พบว่า 
ปลาจีน มีค่าเฉลี่ยความยาวสูงที่สุด 13.6 เซนติเมตร รองลงมา คือ ปลายี่สกเทศ และ ปลานิล มีค่าเฉลี่ยความ
ยาว 10.7 และ 10.5 ตามลำดับ 

 
 

คำสำคัญ : การเลี้ยงปลา บ่อริมพรุกาบแดง 

หลักการและเหตุผล 
 ดินพรุ สภาพดินพรหุรือดินที่มีนํ้าขัง เปนดินเกิดใหมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายฝั่งทะเล 
เปนการทับถมของอินทรียวัตถุและดินตะกอน ดินพรุจึงมีอินทรียวัตถุสูงกวา 35% เนื่องจากเปนดินใหมและ
เป็นสวนประกอบของแรไพไรด (FeS2) ซ่ึงแรนี้มักเกิดผลึกกอนสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีเหลืองทองแดง ตะกอนนํ้าทะเล
ที่ทับถมใหมๆ มักมีไพไรดอยูมาก เมื่อถูกออกซีไดซจะเปนกรดซัลฟูริคและเมื่อมีมากจะทำใหความเปนกรด
เพิ่มขึ้นไดอยางสูง การศึกษาการแก้ปญหาดินพรุนั้นทํากันมานานแลวทั้งในและตางประเทศ โดยทั่วไปใน 
ประเทศไทยพ้ืนที่พรุจะมีนํ้าขังอยูตลอดเวลา และนํ้าที่ทวมพื้นดินนี้เองที่ชวยปองกันมิใหมีการออกซีไดซที่ 
ผิวดินความเปนกรดจึงไมรุนแรง การแกไขปรับปรุงก็ไมยุงยากนัก (เชิดศกัดิ,์  2524) 
 สํานักงานประมงจังหวัดฯ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได
ทําการทดลองขุดบอปลาบริเวณดินพรุขึ้น และศึกษาการใช้วัสดุปูนเพื่อปรับสภาพน้ำให้สามารถเลี้ยงปลาได้  
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงแกไขสภาพน้ำใหสามารถนํามาใชประโยชนในการเลี้ยงปลาตอไป 
 



 
 
 
 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ 
 1.1 หินปูนฝุ่น 
 1.2 ปุ๋ยคอก 
 1.3 พันธุ์ปลา 5 ชนิด คือ ปลาจีน ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สกเทศ 

1.4 pH meter 
1.5 อวนจับปลา 
1.6 ตาชั่ง 
1.7 ไม้บรรทัด 

2. วิธีการ 
 2.1 ขุดบอขนาด 1 ไร ลึก 1 เมตร ในพื้นที่ของเกษตรกรบ้านโคกกูแว และบ้านโคกอิฐ จํานวน 4 บอ 
หลังจากขุดบอเสร็จเรียบรอยและได้ระบายน้ำในบอ ซึ่งมีความเปนกรดสูงออก พรอมทั้งระบายนํ้าที่มีความเป็น
กรดตํ่าเขาบอ เพ่ือชะล้างความเปนกรดของบอออกไปบาง ทําใหคา pH ของบ่อสูงขึน้เล็กนอยแตยังไมสามารถ
ใหเลี้ยงปลาได จึงไดทําการทดลองโดยใช้วัสดุปูน ดังนี้ 

บ่อท่ี 1 ใช้หินปูนฝุน  
บ่อท่ี 2 ใชปูนมาร์ล 
บ่อท่ี 3 ใช้ปูนขาว 

 2.2 ทดลองเลี้ยงปลา โดยใชปลากินพืช 5 ชนิด ได้แก่ ปลาจีน ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว และ
ปลายี่สกเทศ ทําการทดลองศึกษาการปรับปรุงบอดินพรุใหเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาดวยวิธีการตาง ๆ 
 2.3 บันทึกข้อมูลเบื้องตนนํามาวิเคราะห จํานวนปลาทั้งหมดมาชั่งนํ้าหนัก และวัดความยาวทุกเดือน 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 การทดลองเลี้ยงปลาในบ่อริมพรุ พบว่า หลังจากขุดบ่อดินและน้ำมีความเป็นกรดจัดและหลังจากได้
ระบายน้ำเขาออกเพื่อชะลางใหความเปนกรดของดินลดลงบางแลว จึงใช้วัสดุปูน ได้แก่  หินปูนฝุน ปูนมาร์ล 
และปูนขาว โดยแยกใสคนละบอเพื่อเปรียบเทียบ พบวา บอที่ใชหินปูนฝุนและปูนมารลนั้น สามารถปรับคา 
pH ใหสูงขึ้นและคงสภาพอยูไดนานสวนปูนขาวก็สามารถปรับสภาพ pH ใหสูงขึ้นไดเล็กนอย และเม่ือทิ้งไว 7-
10 วัน ก็จะคงสภาพเดิมอีก เนื่องจากคา pH ตํ่ามาก (2-3) (ตารางที่ 1) จากการเก็บข้อมูลน้ำหนักปลา พบว่า 
ปลาจีน มีค่าเฉลี ่ยน้ำหนักสูงที ่สุด 18.4 กรัม รองลงมา คือ ปลานิล และปลายี ่สกเทศ 16.4 และ 15.8 



ตามลำดับ ในบ่อที่มีการใช้ปูนขาว พบว่าปลามีน้ำหนักสูงกว่า บ่อท่ีใช้หินปูนฝุ่นและปูนมาร์ล (ตารางที่ 2) จาก
การเก็บข้อมูลความยาวปลา พบว่า ปลาจีน มีค่าเฉลี่ยความยาวสูงที่สุด 13.6 เซนติเมตร รองลงมา คือ ปลา
ยี่สกเทศ และ ปลานิล 10.7 และ 10.5 ตามลำดับ ในบ่อที่มีการใช้ปูนขาว พบว่าปลามีความยาวมากกว่า บ่อที่
ใช้หินปูนฝุ่นและปูนมาร์ล (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในการปรับปรุงน้ำในบ่อ 
บ่อท่ี ก่อนทำการปรับปรุง หลังทำการปรับปรุง 

1 3.5 7.2 
2 3.2 7.1 
3 2.4 6.9 

ตารางที่ 2 แสดงผลการชั่งน้ำหนัก โดยทําการสุมแตละชนิด 50 ตัว  
บ่อท่ี น้ำหนัก  (กรัม) 

ปลานิล ปลาจีน ปลายี่สกเทศ ตะเพียนขาว ปลาใน 
1 18.3 20 16 13 13.5 
2 15 17.2 16 10.5 10 
3 16 18 15.3 11.4 12.5 

เฉลี่ย 16.4 18.4 15.8 11.6 12 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดความยาวปลา โดยทําการสุมแตละชนิด 50 ตัว หลังจากปลอยปลาขนาด 5-7    
    เซนติเมตร 1 เดือน 
บ่อท่ี ความยาว (ซม.) 

ปลานิล ปลาจีน ปลายี่สกเทศ ตะเพียนขาว ปลาใน 
1 11.5 15 11 9.5 10.5 
2 10 12.3 11.1 8 9.2 
3 10 13.5 10 8.2 10 

เฉลี่ย 10.5 13.6 10.7 8.6 9.8 
 

สรุป 
 จากการศึกษาโครงการทดลองการเลี้ยงปลาในบ่อริมพรุกาบแดงตามพระราชดำริ เพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขความเปนกรดของบอปลา และศึกษาการเจริญเติบโตของปลาที่ทดลองเลี้ยง บริเวณดินพรุให
สามารถใชเลี้ยงปลาได้ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ก่อนทำการปรับปรุงค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ระหว่าง 
2.4 – 3.5  หลังทำการปรับปรุงค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ระหว่าง 6.9 – 7.2 จากการทดลองการชั่งน้ำหนัก
ปลา พบว่า ปลาจีน มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักสูงที่สุด 18.4 กรัม และจากการทดลองวัดความยาวปลา พบว่า ปลาจีน 



มีค่าเฉลี่ยความยาวสูงที่สุด 13.6 เซนติเมตร การปรับปรุงบ่อดินเปรี้ยว โดยวิธีการใชหินปูนฝุน      นับว่าเป็น
วิธีการอยางหนึ่งที่ช่วยในการแกปญหาความเปนกรดของดินและนํ้าในพ้ืนที่ดินพรุไดผลดีประหยัด และระดับคา 
pH คงสภาพอยูได้นาน ทั้งนี้เพราะหินปูนฝุน (CaCO3) สลายตัวช้า การใชหินปูนฝุนในการปรับปรุงบอที่มี
สภาพความเปนกรดสูง คือ pH ระหว่าง 2-3 จะไดผลดีกวาการใชปูนขาว และปูนมารล ทั ้งยังเป็นการ
ประหยัดคาใชจายดวย เพราะราคาปูนขาวและปูนมาร์ลมีราคาแพงกว่าหินปูนฝุน การบำรุงรักษาบ่อนํ้าเปรี้ยว
ที่ปรับปรุงแลว โดยการใชหินปูนฝุนนี้ควรใชปูนขาวละลายนํ้าสาดเดือนละครั้ง โดยใชในอัตรา 30 กิโลกรัม/ไร 
และควรใสปุยคอกทุกๆ เดือน เพื ่อสรางอาหารใหกับปลาที่เลี้ยงโดยใสประมาณ 150 กิโลกรัม/ไร การ
เจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในบอเปรี้ยวบริเวณดินพรุที่ปรับปรุงแลวนั้น มีการเจริญเติบโตดีพอสมควร 
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