เผยแพรโดย งานเอกสารคําแนะนํา ฝายเผยแพรและพัฒนาสิ่งพิมพ การประมง

กองสงเสริมการประมง กรมประมง

คุณคาทางโภชนาการของไรแดง
ชีวประวัติ รูปรางและลักษณะของไรแดง
การสืบพันธุข องไรแดง
ปจจัยสําคัญตางๆในการเพาะเลีย้ งไรแดง
วิธเี พาะเลีย้ งไรแดง
-การเพาะเลีย้ งไรแดงในบอซีเมนต
-การเพาะเลีย้ งไรแดงในบอดิน

ราคาจําหนาย
ตนทุนการผลิตไรแดงแบบไมตอ เนือ่ งในบอซีเมนต 50 ตรม.
การนําไรแดงมาใช
การลําเลียงขนสงไรแดง
การเก็บรักษาไรแดง
คําแนะนําการปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ
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การเพาะเลี้ยงไรแดง
ไรแดง

เปนอาหารธรรมชาติทด่ี สี าหรั
ํ บการอนุบาลสัตวนาวั
้ํ ยออน โดยเฉพาะสัตวนาเศรษฐกิ
ํ้
จ
ทัง้ ปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ เชน ปลาปอมปาดัวร ปลากัด กุง กามกราม ปลากะพง ปลาบึก
ปลาเทโพ ปลาเทพา และปลาดุกอุย เปนตน ในอดีตไรแดงสวนใหญรวบรวมไดจากแหลงนําโสโครกตาม
้
บานเรือน โรงฆาสัตว หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ มีปริมาณไมแนนอน ปจจุบนั ไรแดงจากธรรมชาติมี
ปริมาณลดลงเพราะสภาพสิง่ แวดลอมตาง ๆ เปลีย่ นไปในขณะทีค่ วามตองการไรแดงกลับเพิม่ ขึน้
ทําให
ประสบปญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตวนาวั
้ํ ยออนมากขึน้
ซึง่ มีผลโดยตรงกับการเพาะเลีย้ ง
สัตวนาํ้ กรมประมงไดศกึ ษาวิจยั และประสบความสําเร็จในการเพาะเลีย้ งไรแดง ซึง่ เปนการลดปญหาการ
ขาดแคลนไรแดง
และชวยสงเสริมการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงไรแดง
และการพัฒนาการเพาะ
ลีย้ งสัตวนา้ํ

คุณคาทางโภชนาการของไรแดง
ไรแดง เปนอาหารธรรมชาติทม่ี คี ณ
ุ คาทางโภชนาการสูง ดังนัน้ การอนุบาลสัตวนาวั
้ํ ยออนดวย
ไรแดงจึงทําใหอตั รารอดและอัตราการเจริญเติบโตของสัตวนาวั
้ํ ยออนสูงมาก ไรแดงมีนาหนั
้ํ กแหงประกอบ
ดวยโปรตีน 74.09 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 12.50 เปอรเซ็นต ไขมัน 10.19 เปอรเซ็นต และเถา
3.47 เปอรเซ็นต (สันทนา, 2529)

ชีวประวัติ รูปราง และลักษณะของไรแดง
ไรแดง เปนสัตวไมมกี ระดูกสันหลังจําพวกกุง หรือที่เรียกวา crustacean มีชอ่ื วิทยาศาสตร
Moina macrocopa และมีชอ่ื สามัญวา Water flea เปนแพลงกตอนสัตวชนิดหนึง่ มีขนาด 0.4-1.8
มิลลิเมตร ลําตัวมีสแี ดงเรือ่ ๆ ถาอยูร วมกันเปนจํานวนมากจะมองเห็นไรแดงมีสแี ดงเขม ไรแดงเพศเมีย
จะมีขนาดใหญกวาเพศผู ลําตัวอวนเกือบกลมมีขนาดเฉลีย่ 1.3 มิลลิเมตร สวนเพศผูต วั เล็กและคอนขาง
ยาวกวา มีขนาดเฉลีย่ 0.5 มิลลิเมตร ตัวออนทีอ่ อกมาจากถุงไขของแมใหม ๆ จะมีขนาด 0.22-0.35
มิลลิเมตร
มีสจี างกวาตัวเต็มวัย
ในสภาวะสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม
ไรแดงจะมีประชากรเพศผู
5 เปอรเซ็นต เพศเมีย 95 เปอรเซ็นต

การสืบพันธุข องไรแดง
ไรแดง มีการสืบพันธุ 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ ไรแดงเพศเมียจะไขแลวฟกเปนตัวโดยไมตองผสมกับ
ไรแดงเพศผู โดยปกติไรแดงจะมีอายุระหวาง 4-6 วัน แพรพันธุได 1-5 ครัง้ หรือเฉลีย่ 3 ครัง้ ๆ ละ
19-23 ตัว ทัง้ นี้ สภาวะแวดลอมจะตองเหมาะสม
แบบที่ 2 เปนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ในสภาวะแวดลอมทีผ่ ดิ ปกติ เชน อุณหภูมสิ งู หรือตํา่
เกินไป ความเปนกรดเปนดางไมเหมาะสมหรือขาดแคลนอาหาร ไรแดงจะเพิม่ ปริมาณเพศผูม ากขึน้ แลว
ไรแดงเพศเมียจะสรางไขขน้ึ อีกชนิดหนึง่
ซึง่ จะตองไดรบั การผสมพันธุจ ากเพศผูแ ลวสรางเปลือกหุม หนา
แม 1 ตัว จะใหไขชนิดนี้ 2 ฟอง หลังจากนัน้ ตัวเมียก็จะตาย เนือ่ งจากสภาวะแวดลอมทีไ่ มเหมาะสมนัน้

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ไขจะถูกทิ้งใหอยูกนบอหรือกนแหลงนํานั
้ น้ ๆ ไขเปลือกแข็งนีส้ ามารถทนตอสภาวะแวดลอมทีไ่ มเหมาะสม
ไดนาน และจะฟกออกเปนตัวเมือ่ สภาวะแวดลอมทีด่ ขี น้ึ และมีอาหารทีอ่ ดุ มสมบูรณ

ภาพที่ 1 ไรแดงและลูกตัวออนในตัวแม

ปจจัยสําคัญตาง ๆ ในการเพาะเลีย้ งไรแดง

การเพิม่ ผลผลิตของไรแดงในบอนัน้ ขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายประการ พลังงานจากแสงแดดเปนสิง่ สําคัญ
ยิง่ ที่ทําใหขบวนการตาง ๆ ในภาพดําเนินไปดวยดี ปุย และอาหารตาง ๆ จะถูกยอยสลายโดยบักเตรี ซึ่ง
จะมีผลโดยตรงตอการแพรขยายของนํ้าเขียว อีกทั้งยังทําใหเกิดขบวนการสังเคราะหแสง ซึง่ จะใชของเสีย
ตาง ๆ จําพวกแอมโมเนีย คารบอนไดออกไซด และอืน่ ๆ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ทําใหคณ
ุ สมบัตขิ องนํ้าดีขน้ึ
การหมุนเวียนของนํ้าจะเพิม่ ปริมาณออกซิเจนในนําซึ
้ ง่ เปนประโยชนโดยตรงตอไรแดง การเพิม่ ปริมาณนํา้
เขียวมากขึน้ และการใสยสี ตกส็ ามารถชวยในการเพิม่ ผลผลิตของไรแดงไดอยางมหาศาลเชนเดียวกัน

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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วิธเี พาะเลีย้ งไรแดง
แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. การเพาะเลีย้ งไรแดงในบอซีเมนต
2. การเพาะเลีย้ งไรแดงในบอดิน

1. การเพาะเลีย้ งไรแดงในบอซีเมนต ไดรบั การพัฒนาเรือ่ ยมาจากการใชฟางตม

มูลสัตว
เลือดสัตว อาหารผสมและนําเขี
้ ยวจากการศึกษาคนควาทดลองและวิจยั ของหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบหลาย ๆ
องคกรทําใหปจ จุบนั สามารถเพาะเลีย้ งไรแดงในบอซีเมนตได 2 วิธี คือ
1.1 การเพาะเลีย้ งแบบเก็บเกีย่ วไมตอ เนือ่ ง คือการเพาะไรแดงแบบการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียว
การเพาะแบบนี้จาเป
ํ นทีจ่ ะตองมีบอ อยางนอย 5 บอ เพือ่ ใชในการหมุนเวียนใหไดผลผลิตทุกวัน การเพาะ
แบบไมตอ เนือ่ งจะใหปริมาณไรแดงทีแ่ นนอนและจํานวนมาก ไมตอ งคํานึงในดานศัตรูมากนัก เพราะวา
เปนการเพาะในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ
1.2 การเพาะแบบเก็บเกี่ยวตอเนื่องคือการเพาะไรแดงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตไรแดงหลายวันภายใน
บอเดียวกัน การเพาะแบบนีต้ อ งมีบอ อยางนอย 5 บอ การเพาะแบบตอเนือ่ งจะตองคํานึงถึงศัตรูของ
ไรแดงและสภาวะแวดลอมในบอเพาะไรแดง เนือ่ งจากการเติมพวกอินทรียส ารตาง ๆ หรือการเติมนําเขี
้ ยว
ลงในบอควรมีการถายนําและเพิ
้
ม่ นํ้าสะอาดลงในบอ
เพือ่ เปนการลดความเปนพิษของแอมโมเนียและ
สารพิษอื่น ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบอ
การเพาะไรแดงทั้ง 2 วิธี ควรจะมีเครือ่ งเปาอากาศเพือ่ เพิม่ ออกซิเจนในบอใหเพียงพอตอความ
ตองการของไรแดง อีกทั้งยังชวยยอยสลายอินทรียสารและใหนาในบ
ํ้
อหมุนเวียน หรือจะใชเครือ่ งปน นํา้
ชวยก็ได

วัสดุและอุปกรณ
1. บอผลิต ลักษณะของบอซีเมนต ถาเปนการลงทุนใหมบอ ซีเมนตทใ่ี ชในการเพาะเลีย้ งไรแดงที่
เหมาะสมควรมีลกั ษณะเปนรูปไข แตถา มีบอ ซีเมนตสเ่ี หลีย่ มอยูแ ลวก็สามารถนํามาใชไดเชนกัน พื้น
กนบอของบอไรแดง ควรฉาบและขัดมันใหเรียบรอยเพือ่ ความสะดวกในการหมุนเวียนของนํา้ เพราะถา
ไมมกี ารหมุนเวียนของนํ้าที่ดีแลว จะทําใหการยอยสลายของปุย และอาหารผสมดีขน้ึ อีกทัง้ เปนการปองกัน
การตกตะกอนของนําเขี
้ ยว ถานําเขี
้ ยวตกตะกอนแลว จะทําใหอาหารของไรแดงนอยลง และผลผลิตของ
ไรแดงก็จะลดนอยลงดวย
บอซีเมนตทใ่ี ชในการเพาะไรแดงควรมีทางนํ้าเขาและนํ้าออกเพือ่ สะดวกใน
การเพาะ การลาง และการเก็บเกี่ยวไรแดง ทัง้ นีก้ ารสรางบอผลิตตองอยูก ลางแจง ไมมหี ลังคา และ
ตนไมบงั แสงแดด
ขนาดของบอซีเมนต
ขนาดของบอเพาะไรแดงจะขึน้ อยูก บั ความตองการผลผลิตของไรแดง แต
ในดานความสูงของบอควรจะมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร
2. เครือ่ งเปาลม ในบอเพาะทีม่ ขี นาดใหญ ตัง้ แต 30-50 ตารางเมตร จําเปนทีจ่ ะตองมี
เครือ่ งเปาลมไวในบอเพาะ
เครือ่ งเปาลมจะกอใหเกิดการหมุนเวียนของนํ้าในบอเพาะเปนการปองกัน

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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การตกตะกอนของนํ้าเขียวแลวยังชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจนอีกทั้งยังชวยเรงการขยายพันธุการเจริญเติบโต
ของนําเขี
้ ยวและไรแดงใหเร็วขึน้ และลดความเปนพิษของนําที
้ ม่ ตี อ ไรแดง

ภาพที่ 2 เครือ่ งตีนาหรื
้ํ อเครือ่ งเปาลมชวยเพิม่ ออกซิเจนและเรงการเติบโตของไรแดง

3. ผากรอง การกรองนําลงในบ
้
อเพาะทุกครัง้ ไมวา จะเปนนําบาดาล
้
นําคลอง
้
นําประปา
้
และนํา้
เขียวทีเ่ ปนเชือ้ เริม่ ตน ควรผานผากรองขนาด 69 ไมครอน หรือตํากว
่ าก็ได เพือ่ เปนการปองกัน
สิง่ มีชวี ติ ชนิดอืน่ ๆ และศัตรูของไรแดง
4. นําขี
้ ยว เปนสาหรายเซลลเดียวขนาดเล็กเรียกแพลงกตอนพืชโดยทัว่ ไปจะมีอยูม ากมายหลาย
ชนิดและมีคณ
ุ คาทางอาหารแตกตางกัน สาหรายเซลลเดียวทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งไรแดง คือ Chlorella sp.
มีขนาด 2.5-3.5 ไมครอน มีโปรตีนสูงกวาสาหรายเซลลเดียวชนิดอืน่ คือมีโปรตีน 64.15% การเพาะ
พันธุโดยการใชปุยอนินทรียรวมกับปุยอินทรียก็ได
ระยะเวลาในการเพาะเพือ่ ใหน้าเขี
ํ ยวเขมจะใชเวลา
ประมาณ 3 วัน
เชือ้ นําเขี
้ ยวเริม่ ตนสําหรับการเพาะเลีย้ งระยะเริม่ แรกนัน้ ติดตอไดทห่ี นวยงานของ
กรมประมงทีม่ กี ารเพาะเลีย้ งไรแดง
5. ไรแดง หัวเชื้อไรแดงใชสาหรั
ํ บแพรขยายพันธุตอไป ควรมีสภาพสมบูรณ มีขนาดใหญ
อายุประมาณ 2 วัน ควรทําความสะอาดทุกครัง้ กอนทีจ่ ะนําไรแดงมาเปนหัวเชือ้ เพือ่ เปนการปองกันศัตรู
ที่เกาะติดมากับไรแดง
6. กากผงชูรส (อามิ-อามิ)
อามิ-อามิ เปนกากของการทําผงชูรส ซึ่งประกอบดวยแรธาตุไนโตรเจน 4.2% และฟอสฟอรัส
0.2% การใชควรใชทง้ั นํ้าและตะกอนรวมกัน ในกรณีอามิ-อามิเกิดการตกตะกอนมากขึน้ ควรลดระดับ
ปริมาณทีใ่ ชลง เพือ่ ปองกันการเนาเสียของนําในบ
้
อไรแดง

ภาพที่ 3 นําเขี
้ ยวทีเ่ พาะเลีย้ งไรแดง
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ

การเพาะเลี้ยงไรแดง 6

ภาพที่ 4 อามิ-อามิ

7. อาหารสมทบ ไดแก
รํา กากถัว่ และปลาปน หมัก สามารถนํามาเปนอาหารของไรแดงไดโดยตรง และทําใหเกิดบักเตรี
จํานวนมากซึง่ ไรแดงสามารถนํามาใชเปนอาหารไดอกี ทางหนึง่

ภาพที่ 5 อาหารเพาะไรแดง

8. ปุยวิทยาศาสตร ไดแก
- ปุย นา สูตร 16-20-0
- ปุยซุปเปอรฟอสเฟต สูตร 0-46-0
- ปุยยูเรีย สูตร 46-0-0
ในการใชปยุ วิทยาศาสตรทกุ ครัง้ ควรละลายนํ้า เพือ่ ปองกันการตกคางของปุย ในบอเพาะไรแดง
9. ปูนขาว การใชปนู ขาวในบอเพาะเลีย้ งไรแดงก็เพือ่ เปนการปรับความเปนกรดเปนดางของนํา้
ชวยเพิม่ ปริมาณคารบอนไดออกไซดในนํา้ ชวยการเจริญเติบโตและขยายพันธุของนําเขี
้ ยวเร็วขึน้ การใช
ปูนขาวควรละลายนําก
้ อนจึงใสลงในบอเพาะเลีย้ งไรแดง
ปูนขาวทีม่ ขี ายอยูใ นทองตลาดทัว่ ไป โดยปกติจะมีอยูหลายประเภท เชน
1. ปูนเผา หรือ Calcium oxide (CaO)
2. ปูนเปยก หรือ Calcium hydroxide Ca (OH)2
3. หินปูน หรือ CaCO3
4. ปูนมารล
ปูนตาง ๆ เหลานีจ้ ะมีประสิทธิภาพเรียงจากมากมาหานอย โดยปูนเผาจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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ขัน้ ตอนการเพาะเลีย้ งไรแดง
ไรแดง เปนสัตวนาจึ
้ํ งตองการอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการครบถวน เชนเดียวกับสัตวน้ําชนิด
อืน่ ๆ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร และวิตามิน ดังนัน้ เคล็ดลับการเพาะเลีย้ งไรแดง
ก็คอื การใหอาหารทีเ่ หมาะสมในปริมาณเพียงพอ และการควบคุมสภาวะแวดลอมในบอเพาะเลีย้ งใหเหมาะ
สม หากอาหารในบอเพาะเลี้ยงมากหรือนอยเกินไปก็จะทําใหผลผลิตไรแดงลดตํ่าลง ไรแดงสามารถทน
ตอสภาวะแวดลอมไดดี แตถา สภาวะแวดลอมเลวมากจนไรแดงทนไมไดผลผลิตก็จะตําลง
่
วิธีการเพาะเลี้ยง
ไรแดง มี 5 ขัน้ ตอน ซึง่ แตละขัน้ ตอนในการปฏิบตั จิ ะมีผลตอปริมาณและระยะเวลาในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
ใหยาวนานขึน้ ดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมบอผลิต
ขัน้ ตอนที่ 2 การเตรียมนํา้
ขัน้ ตอนที่ 3 การเตรียมอาหาร
ขัน้ ตอนที่ 4 การเตรียมแมพนั ธุไ รแดง
ขัน้ ตอนที่ 5 การควบคุมบอผลิต

ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมบอผลิต
กรณีบอ ใหมจะตองลางบอใหอยูใ นสภาพเปนกลางหรือดางออน ๆ (7-8) โดยแชนําทิ
้ ง้ ไวประมาณ
1-3 สัปดาห แลวระบายนําทิ
้ ้ง ถาตองการลดระยะเวลาใหหมักฟางหญา หรือเศษพืชผักไวในบอเพราะจะ
เกิดกรดอินทรีย เชน กรดฮิวมิค ซึง่ จะชวยแกความเปนดางไดเล็กนอย หรือใชกรดนํ้าสมเทียมผสมนํ้าใน
บอใหเต็ม แชทิ้งไวประมาณ 3-5 วัน แลวระบายนําทิ
้ ้ง และเปดนําใหม
้
แชทิ้งไวอีก 24 ชั่วโมง สวน
บอเกาตองลางบอแลวตากบอใหแหงเพือ่ กําจัดศัตรูไรแดง

ภาพที่ 6 การเตรียมบอผลิต

ขัน้ ตอนที่ 2 การเตรียมนํา้
การระบายนํ้าเขาบอโดยผานการกรองดวยผาแพลงกตอน จะชวยปองกันศัตรูไรแดงและคัดขนาดของ
แพลงกตอนพืชทีต่ ดิ มากับนําและเป
้
นอาหารไรแดงตอไป ระดับนําที
้ ใ่ ชประมาณ 20-30 เซนติเมตร

ภาพที่ 7 ระดับนํ้าในบอเพาะเลี้ยงไรแดงประมาณ 20-30 เซนติเมตร
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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เทคนิคเสริมบางประการในการเตรียมนํา้
- นําจากแหล
้
งนํ้าธรรมชาติ เชน แมนา้ํ ลําคลอง หนอง บึง จะใหผลผลิตสูงกวานํ้าประปา นํา้
บาดาล และนําฝน
้
ทัง้ นีเ้ พราะมีแพลงกตอนพืชปนมากับนําจากแหล
้
งนํ้าธรรมชาติ แตกค็ วรกรองนําด
้ วย
ถุงกรองแพลงกตอนทุกครัง้ เพือ่ ปองกันศัตรูของไรแดงทีอ่ าจจะติดมากับแหลงนําธรรมชาติ
้
- ควรปรับคุณภาพของนําให
้ มคี วามเปนกรดเปนดางประมาณ 8 โดยใชปนู ขาวละลายนําจะได
้
นาปู
้ํ น
ใส สวนกากปูนใหทิ้งไป เพราะเปนพิษกับไรแดง

ขัน้ ตอนที่ 3 การเตรียมอาหาร
อาหารทีใ่ ชผลิตไรแดงจะตองมีคณ
ุ คาทางโภชนาการครบถวนทัง้ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
วิตามินและเกลือแร ชนิดของอาหารทีใ่ ชเพาะเลีย้ งไรแดง แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. อาหารผสม ไดแก รําละเอียด ปลาปน และกากถัว่ เหลือง โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองจะมีกรดไข
มันทีเ่ รงการลอกคราบของไรแดงทําใหผลผลิตไรแดงสูงขึน้
2. จุลินทรีย เปนอาหารที่ไดจากการหมักอาหารกับนํา้ ไดแก ยีสตและแบคทีเรีย สําหรับยีสตจะมี
วิตามินอี ซึ่งชวยในการทํางานของระบบสืบพันธุ
3. นําเขี
้ ยว เปนอาหารอีกชนิดหนึง่ ในทีน่ ห้ี มายถึงแพลงกตอนพืชหลาย ๆ ชนิดทีไ่ รแดงกินได เชน
คลอเรลลา ซีเนเดสมัส ฯลฯ ซึ่งทําใหไรแดงสมบูรณจงึ มีผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้

ภาพที่ 8 อาหารหมักซึ่งจะเปนอาหารเสริมของไรแดง

วิธหี มักอาหารกับนํา้ ใชอาหาร 1 สวน : นํา้ 2 สวน : ปูนขาว 1 สวน จะเกิดจุลินทรียพวกบักเตรี
ซึง่ จะเปนอาหารเสริมของไรแดง การหมักอาหารใชเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง สวนอัตราอาหารผสมทีใ่ ช
คือ รําละเอียด 2 สวน ปลาปน 1 สวน และกากถัว่ เหลือง 1 สวน ในปริมาณ 40 กรัมตอตารางเมตร
เชน บอผลิตขนาด 50 ตารางเมตร ใชราละเอี
ํ
ยด 1 กก. ปลาปน 0.5 กก. และกากถัว่ เหลือง 0.5 ก.ก.

ภาพที่ 9 นําเขี
้ ยวเปนสาหรายเซลลเดียวในจําพวกแพลงกตอนพืช
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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เทคนิคเสริมบางประการในการเตรียมอาหาร
1. ถานํามี
้ สเี ขียว แสดงวาเกิดแพลงกตอนพืชแลว จึงเติมอาหารผสมลงบอแพลงกตอนพืชจะแพร
พันธุเ ปนอาหารของไรแดงตอไป
2. อาหารตองผานการหมักอยางนอย 24 ชั่วโมง ระยะเวลาทีห่ มักอาหารประมาณ 50-60 ชั่วโมง
3. อาหารทีห่ มักแลวหากใชถงุ ผาโอลอนแกวกรองสวนทีเ่ ปนกากออก จะทําใหน้าเสี
ํ ยชาลงและชวง
เวลาในการเก็บเกีย่ วไรแดงยาวนานขึน้

ขัน้ ตอนที่ 4 การเตรียมพันธุไ รแดง
การเพาะเลีย้ งไรแดงใหไดปริมาณมากจําเปนตองใชแมพนั ธุท ม่ี ชี วี ติ สมบูรณและแข็งแรง
มีวธิ กี าร
ดําเนินการงาย ๆ ดังนี้
1. การคัดพันธุไ รแดง ควรแยกไรแดงออกจากแพลงกตอนสัตวชนิดอืน่ โดยใชกระชอนอวนมุง สีฟา
ขนาดตาเล็กสุด ซึ่งสามารถแยกไรแดงจากโคพีพอด และลูกนําได
้
แตถา ไดพนั ธุไ รแดงทีไ่ มมแี พลงกตอน
สัตวชนิดอืน่ ปะปนมาจะดีทส่ี ดุ

ภาพที่ 10 คัดพันธุไ รแดงดวยกระชอนมุง สีฟา ตาเล็กสุด

ภาพที่ 11 การเติมแมพนั ธุไ รแดง ใชความระมัดระวังคอย ๆ รินแมพนั ธุไ รแดงออกจากภาชนะ

2. การสังเกตเพศไรแดง ไรแดงมี 2 เพศ คือ ไรแดงเพศเมียและไรแดงเพศผู ในสภาวะเหมาะสม
ไรแดงจะสรางเพศผูเพียง 5% ของประชากรไรแดง แตในสภาวะไมเหมาะสมไรแดงจะสรางเพศผูม ากขึน้
สําหรับการเลือกแมพันธุหรือหัวเชื้อ โดยสังเกตไรแดงทีม่ รี ปู รางอวนกลมซึง่ มีวธิ กี ารตรวจสอบ คือ ใชแกว
นําใส
้ ๆ แลวชอนไรแดงพอประมาณยกขึน้ สองดู ถาพบไรแดงเพศผูซ ง่ึ มีลําตัวผมยาวรี แสดงวามีไรแดง
เพศผูมากกวา 5 เปอรเซ็นต ซึง่ ไมควรนําไปขยายพันธุ

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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3. การเติมแมพนั ธุไ รแดง ไรแดง 1 กิโลกรัมผสมนํา้ 20% จะไดไรแดง 1 ลิตร ปริมาณทีใ่ ชเฉลีย่
30-40 กรัมตอตารงเมตร บอขนาด 50 ตารางเมตร ใชแมพันธุไรแดง 2 กิโลกรัม จะไดผลผลิต
ประมาณครัง้ ละ 12 กิโลกรัม ซึง่ เก็บเกีย่ วผลผลิตไดประมาณวันละ 5 กิโลกรัม

ภาพที่ 12 บอเพาะพันธุไรแดง

ขัน้ ตอนที่ 5 การควบคุมบอผลิต
การคงสภาพบอผลิตใหสามารถเก็บผลผลิตไดมากกวา 7 วัน มีวธิ กี ารดังนี้
1. การเก็บเกีย่ วผลผลิตใหเก็บเกีย่ วเพียงวันละครึง่ หนึง่ ของผลผลิตทัง้ หมด คือ ครัง้ แรก วันที่ 3
หรือ 5 หลังจากเติมแมพนั ธุไ รแดง
2. การเติมอาหาร ใหเติมอาหารหมักแลว 10-25% ของครัง้ แรกทุกวัน โดยสังเกตปริมาณ
ผลผลิตไรแดงในบอ
3. การถายนํา้ หมายถึง การระบายนําออกและเติ
้
มนําเข
้ าทุก 2-3 วัน ระดับ 5-15 เซนติเมตร
โดยสังเกตปริมาณผลผลิตไรแดงในบอ

การดําเนินการเพาะเลีย้ งไรแดง
1. วิธเี พาะเลีย้ งไรแดงแบบเก็บเกีย่ วไมตอ เนือ่ ง
1.1 ในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร ซึ่งทําความสะอาดและตากบอทิง้ ไวแลว 1 วัน
1.2 เปดนําและกรองลงบ
้
อใหไดระดับความสูง 20 เซนติเมตร ปริมาณนํา้ 10 ลูกบาศกเมตร
พรอมทัง้ ละลายปุย และอาหารลงในบอโดยใชสตู รใดสูตรหนึง่ ดังนี้
สูตรที่ 1 อามิ-อามิ 8 ลิตร ปุย นา (16-20-0) 1.2 กก ปุยยูเรีย (46-0-0) 1.2 กก. ปุย
ซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 100 กรัม ปูนขาว 1 กก. กากถัว่ เหลือง 1 กก.
สูตรที่ 2 รําละเอียด 1 กก. ปลาปน 0.5 กก. กากถัว่ เหลือง 0.5 กก. ปุย นา (16-20-0)
1.2 กก. ปุยยูเรีย (46-0-0) 1.2 กก. ปุยซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 100 กรัม ปูนขาว 1 กก.
(อาหารที่ใชควรหมักไวอยางนอย 24 ชั่วโมง อัตราสวนที่ใชหมักไดแก อาหาร 1 สวน : นํา้ 2 สวน : ปูน
ขาว 1 สวน)
สูตรที่ 3 อามิ-อามิ 6 ลิตร กากถัว่ เหลืองหมัก หรือรําละเอียดหมักหรือปลาปนอยางใดอยางหนึง่
0.5 กก. ปุย นา (16-20-0) 1.2 กก. ปุยยูเรีย (46-0-0) 1.2 กก. ปุยซุปเปอรฟอสเฟต
(0-46-0) 100 กรัม ปูนขาว 1 กก.
สูตรปุยและอาหารที่ใชเพาะไรแดงทั้ง 3 สูตรใหผลผลิตเฉลีย่ ตอบอประมาณ 13-15 กก.
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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1.3 ทําการเติมนําเขี
้ ยวลงในบอประมาณ 1 ตัน (1,000 ลิตร) ทิง้ ไวประมาณ 3 วัน ในระหวางนี้
ควรเดินคนบอย ๆ เพือ่ ปองกันการตกตะกอน
1.4 หลังจากนํ้าเขียวเจริญเติบโตเต็มที่แลว ทําการแบงเชือ้ นํ้าเขียวไปลงบอเพาะใหมจานวน
ํ
1 ตัน
หลังจากนัน้ จึงนําพันธุไ รแดงทีม่ คี วามสมบูรณใสลงไปจํานวน 2 กิโลกรัม และใหอากาศออกซิเจนในนํา้
ทิง้ ไวประมาณ 2 วัน ไรแดงจะขยายพันธุข น้ึ และสามารถเก็บเกีย่ วไรแดงไดประมาณ 13-15 กิโลกรัม
ใชเวลาการเพาะเลีย้ งไรแดงประมาณ 5 วัน จะตองมีบอ ซีเมนตจานวน
ํ
5 บอ จึงจะทําการเพาะไรแดงแบบ
ไมตอ เนือ่ งไดครบวงจร

ภาพที่ 13 อาหารเพาะไรแดง

2. วิธเี พาะเลีย้ งไรแดงแบบเก็บเกีย่ วตอเนือ่ ง
2.1 เมือ่ ดําเนินขัน้ ตอนตามวิธกี ารเพาะในแบบที่ 1 ถึงขอ 1.4 ในการเก็บเกี่ยวจะทําการเก็บไรแดง
มาใชเพียงสวนของไรแดงทีเ่ กิดขึน้ ในบอประมาณ 5-6 กิโลกรัม
2.2 ลดระดับนําลงให
้
เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร แลวทําการเติมนําสะอาดและนํ
้
าเขี
้ ยวผสม
อาหารและปุย อยางละ 5 เซนติเมตร ทําเชนนีท้ กุ วันจนกวาสภาวะแวดลอมในบอไรแดงไมเหมาะสมหรือ
ผลผลิตตอไรแดงลดลง จึงทําการลางบอแลวเริม่ ทําการเพาะใหม
2.3 ผลผลิตไรแดงแบบการเพาะตอเนือ่ ง
จะสามารถเก็บเกีย่ วไรแดงไดประมาณ 25 กิโลกรัม
ระยะเวลาในการเพาะจนถึงเก็บเกีย่ วครัง้ สุดทายรวม 12 วัน หลังจากนีค้ วรลางบอทําความสะอาดและ
เริม่ เพาะเลีย้ งใหม

ปญหาและวิธแี กไข
ปญหาของบอผลิตไรแดง คือ ผลผลิตลดลง ซึ่งมีวิธีแกไข ดังนี้
1. เมือ่ นําในบ
้
อผลิตมีคา ความเปนกรดเปนดางตํ่ากวา 6
1.1 ใชปนู ขาวละลายนําสาดทั
้
่วบอ
1.2 ใชปุยไนโตรเจนประเภทไนเตรต เชน โซเดียมไนเตรต (16-0-0)
1.3 ใชปุยหมักรวมกับหินฟอสเฟต
1.4 ถายนําออกครึ
้
ง่ หนึง่ แลวเติมนํ้าใหม
2. เมือ่ นําในบ
้
อผลิตมีคา ความเปนกรดเปนดางสูงกวา 10
2.1ใชสารสมละลายนํ้าสาดทั่วบอ(วิธีนี้ทาให
ํ ระยะเวลาเก็บเกีย่ วสัน้ ลงและนําเขี
้ ยวอาจตกตะกอน
ได)
2.2 ใชปุยไนโตรเจนประเภทแอมโมเนีย เชน แอมโมเนียซัลเฟต
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.3 ใชปยุ คอก คือ มูลไก (วิธีนี้ทาให
ํ ผลผลิตตํ่า และนําเสี
้ ยเร็วขึน้ )
2.4 ถายนําออกครึ
้
ง่ หนึง่ แลวเติมนํ้าใหม
3. เมือ่ ปริมาณออกซิเจนตํา่ สังเกตจากไรแดงลอยตัวในตอนเชาแตผลผลิตไรแดงตํ่าลงในวันตอมา
หรือนําขุ
้ น เขม
3.1 ถายนําก
้ นบอออกครึง่ หนึง่ แลวเติมนํ้าใหม
3.2 เติมนํ้าโดยยกปลายทอใหสูงขึ้น
3.3 กวนนําหรื
้ อตีนากระจายสั
้ํ
มผัสทางอากาศ
3.4 ใชเครือ่ งปม อากาศชวยเพิม่ ออกซิเจน
4. เมือ่ มีศตั รูไรแดงในบอผลิต
4.1 แมลง ใชสวิงตาหางสีฟา ชอนขึน้
4.2 ลูกปลา ลูกออด ลูกเขียด ใชกากชา ความเขมขน 30 สวนในลานสวน หรือ 30 กรัม ตอ
ปริมาณนํ้า 1 ลูกบาศกเมตร
5. เมือ่ นําในบ
้
อผลิตมีความเขมขนสูง สีเขียวขน เนือ่ งจากมีอาหารมากเกินไป
5.1 ถายนําก
้ นบอออกครึง่ หนึง่ แลวเติมนําสะอาดลงไป
้
5.2 ลดปริมาณอาหารทีใ่ ห
6. เมือ่ นําในบ
้
อผลิตใสจนเห็นกนบอ เนือ่ งจากอาหารนอยเกินไป
6.1 เติมอาหารผสมทันที 20-40% แลวหมักอาหารผสมอีก 10-25% เติมในวันรุง ขึน้ และ
วันตอ ๆ ไป
6.2 เติมนํ้าเขียวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

เทคนิคทีค่ วรทราบ
1. การเตรียมนําลงในบ
้
อเพาะไรแดง ควรกรองนําด
้ วยผากรองทุกครั้ง เพือ่ ปองกันสิง่ ทีม่ ี
ชีวติ เล็ก ๆ หรือศัตรูไรแดงในแหลงนํ้าทีอ่ าจจะเขามาพรอมกับนํ้าที่ใช
2. นําเขี
้ ยวที่จะนําลงบอเพาะไรแดง ควรกรองดวยถุงกรองแพลงกตอน เพือ่ ปองกันสิง่ ทีม่ ี
ชีวติ เล็ก ๆ ติดมากับนําเขี
้ ยว
3. แพลงกตอนสัตวและพืชทีอ่ ยูใ นนําจื
้ ดชอบนําที
้ ม่ คี วามเปนดางเล็กนอย คือประมาณ 7.5-8.5
ฉะนัน้ นํ้าทีน่ ํามาเลีย้ งเปนกรดหรือเปนกลางควรปรับใหเปนดาง
4.
การเพาะไรแดงโดยการใชปยุ มูลสัตวหรืออาหารเม็ดเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหผลผลิต
ไรแดงสูง อีกทั้งการเติมสารอาหารพวกอินทรียสารจะทําใหเกิดการเนา นําเสี
้ ยไดงา ยและผลผลิตไรแดง
จะไมแนนอน การเตรียมอาหารทีเ่ หมาะสมและมีการเพาะนําเขี
้ ยวนอกจากจะเปนอาหารไรแดงแลวยังชวย
รักษาระบบนิเวศวิทยาในการอยูร ว มกันของไรแดงทําใหเกิดผลผลิตไรแดงสูงได

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ
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5. การเพาะไรแดง ปจจัยที่คานึ
ํ งถึงปจจัยแรกคืออาหาร (นําเขี
้ ยว) ซึง่ นับวาเปนอาหารทีเ่ หมาะสม
ตอการใชเลีย้ งไรแดง คงสภาพอยูไ ดนานไมเนาเสีย เจริญเติบโตไดรวดเร็วดวยปุย ชนิดตาง ๆ การใชปุย
อินทรียรวมกับปุยอนิทรียจะทําใหน้าเขี
ํ ยวมีการเจริญเติบโตไดดแี ละคงสภาพอยูไ ดนาน
6. การเพิม่ ระดับนํ้าอาหารผสมและปุย ก็จะเปนปจจัยหนึง่ ในการเพิม่ ผลผลิตของไรแดง เนือ่ งจาก
การเพิม่ นําและปุ
้
ย จะเปนการเพิม่ ปริมาณนําเขี
้ ยวใหมากขึน้ ก็จะทําใหไรแดงมีผลผลิตสูงขึน้ แตการเพิ่ม
ระดับนําสู
้ งขึ้นจะทําใหเกิดการสังเคราะหแสงของนําเขี
้ ยวไมดีพอ และไรแดงขาดออกซิเจน จึงควรวาง
ระบบทอลมใหเพียงพอหรืออาจจะใชเครือ่ งปน นําก็
้ ได
7. การใชออกซิเจน โดยทั่วไปสิ่งที่มีชีวิตจําเปนตองใชออกซิเจนในขบวนการสรางพลังงาน ฉะนัน้
ในการเพิม่ ออกซิเจนโดยใชปม ลมลงในบอเพาะเลีย้ งไรแดง นอกจากจะชวยใหไรแดงมีการขยายพันธุไดรวด
เร็วขึน้ แลว ยังทําใหบักเตรีที่อยูในบอทําการยอยอินทรียส ารไดเร็วขึน้ นอกจากนีย้ งั เปนการชวยใหนาเขี
้ํ ยวมี
การเจริญเติบโตไดดขี น้ึ อีกทัง้ ยังชวยปองกันการตกตะกอนของนําเขี
้ ยวได ดังนัน้ ในการเพิม่ ออกซิเจนลงใน
บอเพาะเลีย้ งไรแดงก็จะมีสว นใหไรแดงมีผลผลิตสูงขึน้
8. การหมุนเวียนนํ้า การหมุนเวียนนําก็
้ เปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเพาะนําเขี
้ ยวและ
ไรแดงโดยตรง โดยจะชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจน และยังชวยไมใหนาเขี
ํ้ ยวตกตะกอนเกิดการสูญเสียเปลา
นอกจากนี้ยังชวยใหปุยที่ตกตะกอนทับถมกันอยูกระจายฟุงขึ้นมา
เพือ่ เปนประโยชนโดยตรงตอนําเขี
้ ยว
ซึง่ จะมีผลทําใหผลผลิตของไรแดงสูงขึน้
9. แสงแดด แสงแดดนับวาเปนปจจัยที่สาคั
ํ ญที่สุด และควบคุมไดยากมากที่สุด แสงแดดจะมี
ผลตอปริมาณความหนาแนนของนํ้าเขียว และระยะเวลาที่ใชในการเพาะไรแดงโดยตรง ในการเพาะไรแดง
ถาทําการเพาะในชวงที่มีแดดจัดจะทําใหผลผลิตของไรแดงสูงขึน้ และใชระยะเวลาสัน้ กวาการเพาะในชวงที่
มีแดดไมจัดหรือ ไมมแี สงแดด
10. อุณหภูมิ อุณหภูมิจะเปนปจจัยธรรมชาติอีกปจจัยหนึ่ง ซึง่ สามารถควบคุมไดยาก จะมีผลตอ
ผลผลิตของไรแดงโดยเฉพาะเมือ่ อุณหภูมติ ่ําก็จะทําใหผลผลิตของไรแดงตํา่
และเมือ่ อุณหภูมสิ งู ถึงจุดที่
เหมาะสมก็จะทําใหผลผลิตของไรแดงสูงขึน้ ระยะเวลาในการเพาะไรแดงก็จะเร็วขึน้ ดวย ซึ่งจะทําใหการ
เพาะไรแดงใชเวลานอยลงแตไดผลผลิตสูงขึน้
11. ศัตรูของไรแดงก็นบั วา เปนปจจัยหนึ่งที่จะเปนตัวกําหนดปริมาณของไรแดงในบอ โรติเฟอรนบั
วาเปนศัตรูชนิดหนึ่งของไรแดงเพราะวาโรติเฟอรเปนตัวแยงกินอาหารของไรแดงและจะเขาเกาะตามตัวของ
ไรแดง จึงควรระมัดระวังทุกขัน้ ตอนในการปองกันโรติเฟอร
2. การเพาะเลีย้ งไรแดงในบอดิน บอดินทีจ่ ะใชเพาะเลีย้ งไรแดงควรมีขนาดประมาณ 200-800
ตารางเมตร โดยวิธีดาเนิ
ํ นการดังนี้

วิธเี พาะเลีย้ งไรแดงในบอดิน
1. กําจัดสิง่ รกภายในบริเวณบอและศัตรูตา ง ๆ ของไรแดง ประมาณ 2 วัน
2. กรองนําลงบ
้
อใหมรี ะดับนําสู
้ งจากพืน้ บอประมาณ 25-40 เซนติเมตร
อาหารลงไป
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป

# กลับหนาหลัก/สารบัญ
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3. สูตรอาหารทีใ่ ชมดี งั นี้
วัสดุ
ปูนขาว
อามิ-อามิ
ปุย สูตร 16-20-0
ยูเรีย
กากถัว่ เหลืองหมัก

บอ 200 ตรม.
บอ 800 ตรม.
15 กก.
60 กก.
25 ลิตร
100 ลิตร
10 กก.
2.5 กก.
5 กก.
1.2 กก.
10 กก.
2.5 กก.
ถาไมมอี ามิ-อามิ ใหใชมลู ไกประมาณ 80 กก./800 ตารางเมตร แลวใสนาเขี
้ํ ยวประมาณ 2 ตัน ถาไมมี
นําเขี
้ ยวก็หมักทิ้งไวประมาณ 3 วัน
4. เมือ่ นําในบ
้
อมีสเี ขียวแลวใหเติมเชือ้ ไรแดงอยางดีประมาณ 2 กิโลกรัม
5. เริม่ เก็บเกีย่ วไรแดงไดในวันที่ 4-7 จึงควรเก็บเกี่ยวไรแดงใหไดมากที่สุด (ควรเก็บเกี่ยวในชวง
เชากอนพระอาทิตยขน้ึ จะเก็บเกีย่ วไดสะดวกและไดปริมาณมาก) หลังจากนัน้ ไรแดงจะเริม่ ลดนอยลง จึง
ควรเติมอาหารลงไป อาหารทีค่ วรเติมในระยะนีค้ วรจะเปนพวกยอยสลายเร็ว เชน นําถั
้ ว่ เหลือง นําเขี
้ ยว
รํา เลือดสัตว ปุยวิทยาศาสตรและปุยคอก เปนตน โดยเติมอาหารลดลงไปจากเดิมครึง่ หนึง่ ไรแดงจะ
เพิม่ จํานวนมากขึน้ อีกภายใน 2-3 วัน และจะกลับลดลงไปอีกก็ใหเติมอาหารลงไปเทากับครัง้ ที่ 2 ในกรณีน้ี
การเกิดไรแดงจะลดจํานวนลงมากถึงจะเติมอาหารลงไปอีก ไรแดงก็จะไมเพิม่ ปริมาณมากขึน้ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับปริมาณการใสอาหารกับผลผลิตที่ไดและเวลาที่เสียไปเห็นวาไมคุมกับการลงปุยแลว จึงควรเริม่ การ
เพาะเลีย้ งไรแดงใหม ซึง่ ปกติแลวเมือ่ เพาะไรแดงไมได 15 วัน ก็จะเริม่ ตนใหม

ภาพที่ 14 การเติมอาหารผสม

ราคาจําหนาย
ไรแดง สดทีม่ ชี วี ติ จะมีราคาสูงกิโลกรัมละ 50-80 บาท ขึน้ กับฤดูกาลและไรแดงทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรม
ชาติมปี ริมาณนอยลง เนือ่ งจากแหลงเกิดไรแดงตามธรรมชาติลดลง แตความตองการไรแดงเพิม่ ขึน้ คาด
วาการผลิตไรแดงเพื่อจําหนายจะเปนอาชีพที่ทารายได
ํ
ใหเกษตรกรอยางมาก
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ตนทุนการผลิตไรแดงแบบไมตอเนื่อง
ในบอซีเมนต 50 ตรม.
ตนทุนคาปุย
1. กากผงชูรส ใชบอ ละ 8 ลิตร ๆ ละ
เปนเงิน
2. ปุย นา (16-20-0) ใชบอ ละ 1.2 กก. ๆ ละ
เปนเงิน
3. ปุยยูเรีย (46-0-0) ใชบอ ละ 1.2 กก. ๆ ละ
เปนเงิน
4. ปุยซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0)
ใชบอ ละ 0.100 กก. ๆ ละ
เปนเงิน
5. ปูนขาว ใชบอ ละ 1 กก. ๆ ละ
เปนเงิน
6. กากถัว่ เหลือง ใชบอ ละ 1 กก. ๆ ละ
เปนเงิน
รวมเปนเงิน

35
2.80
5
6
4
4.80
8
0.80
1
1
12
12.00
27.40

สตางค
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตนทุนคาไฟฟา
1. เครือ่ งปม ลมใชมอเตอร 10 kw บอละ 6 บาทตอวัน ระยะเวลา 2 วัน คิดเปนเงิน 12 บาท
2. เครือ่ งสูบนําขนาด
้
2 นิว้ ใช 1 ชั่วโมง คิดเปนเงิน 2 บาท

ตนทุนคาเสือ่ มราคาของอุปกรณ
1. คาเสือ่ มราคาบอซีเมนต 50 ตารางเมตร คิด 10% ตอป ราคากอสรางบอละ 30,000 บาท
ระยะเวลาที่ใช 10 วัน คิดเปนเงิน 82.19 บาท
2. คาเสือ่ มราคาของเครือ่ งปม ลม 10% ตอป ราคาเครือ่ งละ 21,000 บาท ระยะเวลาที่ใช 2 วัน
คิดเปนเงิน 11.50 บาท
3. คาเสือ่ มราคาเครือ่ งสูบนําขนาด
้
2 นิว้ คิด 10% ตอป ราคาเครือ่ งละ 7,000 บาท ระยะเวลา
ที่ใช 1 วัน คิดเปนเงิน 1.92 บาท
4. คาเสือ่ มราคาของปม ลม คิด 10% ตอป ราคาเครือ่ งละ 28,000 บาท ระยะเวลาที่ใช 10 วัน
คิดเปนเงิน 76.71 บาท

ตนทุนคาแรง
1. คาจางคนงานประจํา 3,000 บาท ตอคนตอเดือน ระยะเวลาทํางานเฉลีย่ 10 ชม. ๆ ละ 17
บาท คิดเปนเงิน 170 บาท
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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ตนทุนการผลิตไรแดงตอกิโลกรัม

= คาปุย + คาไฟฟา + คาเสือ่ มราคา + คาแรงงาน
ผลผลิตเฉลีย่
= 307.01
13
= 23.61

การนําไรแดงมาใช
การนําไรแดงมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ไรแดงที่ไดจากบอผลิตในลักษณะนี้จะมีเชื้อโรคที่ทําอันตราย
กับสัตวนาน
ํ้ อยกวาไรแดงที่ไดจากแหลงนําธรรมชาติ
้
แตเพือ่ ความมัน่ ใจจึงควรลางดวยสารละลาย
ดางทับทิม 0.1 กรัม ตอนํา้ 20 ลิตร ซึง่ จะไดสารละลายสีชมพูออ น สารละลายนีจ้ ะเพิม่ ออกซิเจนใหกบั
ไรแดงและนําด
้ วยเพราะดางทับทิมเมือ่ ละลายนําจะให
้
ออกซิเจนในนํา้
สําหรับปริมาณไรแดงทีใ่ ชในการอนุบาลสัตวน้าวั
ํ ยออนใหใชในปริมาณ 500-800 กรัม/ลูกปลา
จํานวน 100,000 ตัว/วัน โดยแบงอาหารให 4-5 ครัง้ แตละครัง้ หางกัน 4-6 ชั่วโมง ระวังอยาใหมี
ลูกไรเหลือ
ลอยอยูต ลอดเวลา เพราะลูกไรสวนมากจะตาย หมักหมมอยูบ ริเวณพืน้ บอ การอนุบาลลูกปลาดุกอุย
ตัง้ แตไขแดงยุบในระยะเวลา 2 สัปดาห จะไดลกู ปลาดุกอุยขนาดเฉลีย่ 2 เซนติเมตร ในการอนุบาลลูก
ปลาดุกอุยหรือปลาดุกเทศ อาจใชอาหารสําเร็จรูปชวยไดโดยเริ่มฝกใหลูกปลากินอาหารสําเร็จรูป เมือ่
ลูกปลามีอายุได 8-10 วัน โดยใหพรอมกับไรแดง แลวคอย ๆ ลดปริมาณไรแดงลงและเพิม่ ปริมาณ
อาหารสําเร็จรูป จนกระทัง่ ลูกปลาสามารถกินอาหารสําเร็จรูปไดทั้งหมด

การลําเลียงขนสงไรแดง
การขนสงไรแดงนัน้ ควรลดกิจกรรมการดําเนินชีวติ ของไรแดง
โดยบรรจุไรแดงในอุณหภูมติ ่ํา
เพือ่ ใหเกิดการใชพลังงานตาง ๆ ในตัวใหนอ ยทีส่ ดุ
ในระหวางการลําเลีย้ งนัน้ ควรใหอณ
ุ หภูมใิ นถุง
เปลีย่ นแปลงไปอยางชา ๆ ไมรวดเร็วและชวงกวางของการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมไิ มมากนักจนเปนอันตราย
ตอไรแดง การขนสงไรแดงทีย่ งั มีชวี ติ อยูใ นปจจุบนั ควรทําดังนี้
1. การขนสงไรแดงโดยวิธนี ําไรแดงแชในนําแข็
้ งประมาณ 1-2 วินาทีเพือ่ ลดกิจกรรมและระบบการ
เผาผลาญพลังงานในตัวเอง แลวรีบบรรจุในนําสะอาด
้
และมีนาแข็
้ํ งคลุมรอบนอกถุง เปนวิธีที่ดีที่สุด
2. การขนสงไรแดงในระยะทางใกล ๆ ซึง่ ใชระยะเวลา 2-3 ชัว่ โมงนัน้ ไมจาเป
ํ นตองใชไรแดงแช
ในนําแข็
้ ง แตควรนําไรแดงมาบรรจุในนําสะอาดแล
้
วอัดออกซิเจน คลุมนําแข็
้ งรอบ ๆ แลวขนสงไรแดง
ในรถทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศก็ยง่ิ เพิม่ ประสิทธิภาพการขนสงมากยิง่ ขึน้
ในกรณีทไ่ี มสามารถหานําแข็
้ งได
ก็สามารถขนสงในรถทีม่ เี ครือ่ งปรับอากาศได

! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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3. การลําเลียงไรแดงในลักษณะแชแข็งก็เปนอีกวิธหี นึง่
เชนเดียวกันโดยนําไรแดงไปแชแข็งใน
ตูเ ย็นและใหไรแดงแข็งโดยเร็ว เพือ่ ความสด วิธนี ส้ี ามารถเก็บไวไดนานและยังสดอยูเ สมอ แตไรแดงที่ได
เปนไรแดงที่ตายแลว สัตวนาวั
้ํ ยออนจะชอบกินไรแดงสดมากกวาไรแดงที่แชแข็ง การใหอาหารลูกปลา
ลูกกุง วัยออนจึงควรใหครัง้ ละนอย ๆ เพือ่ ปองกันไมใหนาเสี
้ํ ยไดงา ย

การเก็บรักษาไรแดง
1. ใชวิธีการเก็บโดยการแชแข็ง วิธนี ส้ี ามารถเก็บไวไดนานและยังสดอยูเ สมอ สวนมากเปนไรแดงที่
ตาย (โดยปกติสตั วน้าวั
ํ ยออนมักชอบกินไรแดงทีย่ งั มีชวี ติ อยู) ไรแดงทีเ่ ก็บโดยวิธนี ไ้ี มสามารถนําไปใชเปน
พันธุใ นการผลิตตอไป
2. วิธกี ารเก็บในอุณหภูมติ าประมาณ
่ํ
10 องศาเซลเซียส โดยเติมนําลงไป
้
50 เปอรเซ็นต จะอยูได
นาน 4 วัน ในภาชนะเปดประมาณวันที่ 3 จะสังเกตเห็นไขสขี าวขุน หรือสีชมพูซง่ึ เปนไขไรแดงชนิดทีจ่ ะ
ตองผสมพันธุกับเพศผู ซึง่ จะสรางขึน้ เมือ่ สภาวะแวดลอมไมเหมาะสม อุณหภูมติ ่ากว
ํ า 15 องศาเซลเซียส
ความเปนกรดเปนดางตํากว
่ า 6 หรือสูงกวา เปนตน

ภาพที่ 15 การเก็บผลผลิตไรแดง

ภาพที่ 16 บอเพาะพันธุไรแดง
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ภาพที่ 17 ผลผลิตไรแดง

คําแนะนํา
การปองกันสัตวนํ้าจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากสิง่ ทีเ่ กิดมีและเปนอยูต ามธรรมดา ของสิง่ นัน้ ๆ โดยมิไดมี
การปรุงแตง อาทิ อุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงขอเสนอแนวทางปองกันหรือลดความสูญเสีย
และความเสียหายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากการประสบภาวะฝนแลง ฝนตนฤดูและอุทกภัย ดังนี้

ภาวะฝนแลง
ภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงทําใหปริมาณนํ้ามีนอยทั้งในแหลงนําธรรมชาติ
้
และแหลงนําชลประทาน
้
ซึง่ เปนแหลงนําสํ
้ าคัญทีใ่ ชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอดจนสภาพแวดลอม
ไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุแ ละการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา โดยมีวธิ กี ารปฏิบตั ดิ งั นี้
1.
ควบคุมการใชนาและรั
้ํ
กษาปริมาณนํ้าในทีเ่ ลีย้ งสัตวนาให
้ํ มกี ารสูญเสียนอย เชน การรั่วซึม
การกําจัดวัชพืช
2. ทํารมเงาใหสตั วนาเข
้ํ าพักและปองกันการระเหยนํ้าบางสวน
3. ลดปริมาณการใหอาหารสัตวนาที
้ํ ่มากเกินความจําเปนจะทําใหน้าเสี
ํ ย
4. เพิม่ ปริมาณออกซิเจนโดยใชเครือ่ งสูบนํ้าจากกนบอพนใหสมั ผัสอากาศแลวไหลคืนลงบอ
5. ปรับสภาพดินและคุณสมบัตขิ องนํา้ เชน นําลึ
้ ก 1 เมตร ใสปนู ขาว 50 กก./ไร ถาพืน้ บอตะไคร
หรือแกสมากเกินไปควรใสเกลือ 50 กก./ไร เพื่อปรับสภาพผิวดินใหดีขึ้น
6. จับสัตวน้าที
ํ ไ่ ดขนาดขึน้ จําหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพือ่ ลดปริมาณสัตวนาในบ
้ํ
อ
7. ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนําจากภายนอกที
้
่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและแรธาตุ
ตาง ๆ เขมขน ควรงดการสูบนําเข
้ าบอ
8. งดเวนการรบกวนสัตวน้าเพราะการตกใจจะทํ
ํ
าใหสตั วน้าสู
ํ ญเสียพลังงานและอาจตายได
9. งดเวนการขนยายสัตวนาโดยเด็
้ํ
ดขาด หากจําเปนตองทําอยางระมัดระวัง
10. แจงความเสียหายตามแบบฟอรมกรมประมง เพือ่ การขอรับความชวยเหลืออยางถูกตองและ
รวดเร็ว
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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ภาวะฝนตนฤดู
การเตรียมการรับภาวะฝนตนฤดู เกษตรกรผูเ พาะเลีย้ งสัตวน้ําควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไมควรสูบนําฝนแรกเข
้
าบอ เพราะนํ้าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสูแหลงนําธรรมชาติ
้
ควร
ปลอยใหนามี
ํ้ ปริมาณเพิม่ ขึน้ จึงนํานําไปใช
้
ในการเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ
2. ควรสูบนําในบ
้
อใหสมั ผัสอากาศจะชวยเพิม่ ปริมาณออกซิเจนและปองกันการแบงชัน้ ของนํา้
3. ปองกันการไหลของนํา้ฝนทีจ่ ะชะลางแรธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสูบ อ ซึง่ อาจเปนอันตราย
ตอสัตวนาได
้ํ
4. งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวนา้ํ ควรรอจนกวาคุณสมบัตขิ องนํามี
้ สภาพดีเปนปกติ
5. งดจับสัตวน้าเพื
ํ อ่ การอนุรกั ษ เนือ่ งจากสัตวน้าจะผสมพั
ํ
นธุห ลังจากฝนตกใหม ๆ

ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวนาสู
้ํ ญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย คือ
ใหจบั สัตวนาที
ํ้ ไ่ ดขนาดตลาดตองการออกจําหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมทัง้ สรางกระชังไนลอน
กระชังเนือ้ อวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพือ่ กักขังสัตวน้าํ

“สัตวนํ้าจะปลอดภัย ใหปองกันหมั่นดูแล”
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