แนวทางการจัดการดานอาหารเพื่อการเลีย้ งน้ําอินทรีย

พิศมัย สมสืบ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา กรมประมง

แนวทางการจัดการดานอาหารเพื่อการเลี้ยงน้ําอินทรีย
จากข อ ตกลงของการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรื อ AEC (ASEAN Economic
Community) ที่ กําหนดใหประเทศในกลุมอาเซียนตองลดภาษีสินคาเปนศูนย ซึ่งมีแนวโนมสงผลกระทบตอ
สินคาเกษตรของไทยทั้งดีและราย ซึ่งอาจกอใหเกิดทั้งอุปสรรคตอสินคาเกษตร ไมวาจะเปนขาว มันสําปะหลัง
น้ํามันปาลม ยางพารา ออย และอื่นๆ ที่เปนสินคาสงออกที่สําคัญของหลายๆ ประเทศในกลุมอาเซียน และ
ประเด็นที่ทาทายอยางคือ เราจะฉกฉวยโอกาสไดมากนอยเพียงใดภายใตการเปดเสรีนี้ ดังนั้น การหาจุดเดนที่
สามารถนํามาใชไดคือการสรางสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่งนอกจากจะมีตนทุนต่ําแตสามารถไดมูลคาเพิ่มจาก
คุณภาพสินคาที่ไดจากการผลิตจากระบบอินทรีย จากแนวทางปฏิบัติที่สงดีผลที่คาดวาจะไดรับคือการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
จากข อดี ของสิ น ค า อิ น ทรี ย ที่มีคุ ณภาพ ส งผลใหผู บ ริโ ภคไดบ ริ โ ภคอาหารโดยไมมีส ารตกคา งใน
เนื้อสัตวและสามารถนํามาเปนจุดขายในการเพิ่มมูลคาของสัตวน้ําได แตพบวา เกษตรกรยังใหความสนใจ
เกี่ยวกับคุณประโยชนของสัตวน้ําอินทรียนอยมากซึ่งอาจเกิดจากแรงจูงใจและการสงเสริมจากภาครัฐยังไม
สามารถทํ า ให เ กิ ด เปลี่ ย นแปลงวิ ธี คิ ด และรู ป แบบการเลี้ ย ง ซึ่ ง ควรต อ งมี ก ารส ง เสริ ม เกษตรกรให รู ถึ ง
วัตถุประสงคของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ไดแก การสงเสริมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใชทรัพยากรที่มีในพื้นถิ่นหรือในฟารมหมุนเวียนใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหรู
ถึงคุณประโยชน ทั้งดานการเพาะเลี้ยง และดานการบริโภคสัตวน้ําอินทรีย เชน ไมทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไดรับ
ผลกระทบจากสารเคมีที่ใชเลี้ยง
ดังนั้น การสงเสริมผลักดันการเลี้ยงปลาระบบอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตเพื่อการ
สงออก โดยมีการเตรียมความพรอมและสงเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งใน
การดําเนินการโดยเนนการสรางเสริมอาหารธรรมชาติในบอรวมกับการเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันในอัตรา
ตางกันซึ่งมีนิสัยการกินอาหารตางกันในหวงโซอาหาร ซึ่งนอกจากจะสามารถลดตนทุนการเลี้ยงจากอัตรา
ปลอยที่ลดลงแลว ยังชวยลดตนทุนคาอาหารซึ่งเปนตนทุนหลักในการเลี้ยงสัตวน้ําดวย เชนในพื้นที่น้ําจืดควรมี
การปลอยปลาสวายรวมกับปลานิล หรือปลาเลงรวมกับปลานิลหรือตะเพียนหรือปลาสลิดเปนตน เนื่องจาก
เป น ปลาที่ เ ลี้ ย งง า ย และมี การกิ น อาหารธรรมชาติที่ตางกัน ในหว งโซอาหารจึงเปน การเลี้ย งที่กอใหเกิ ด
ประสิทธิภาพสูง และเปนปลามีความทนทานตอการเปนโรคเปนที่นิยมบริโภค และมีการใหอาหารที่หาไดงาย
ในทองถิ่น เชน รําขาว เพื่อเปนอาหารเสริม
อาหารเปนปจจัยและตนทุนหลักในการเลี้ยงสัตวน้ํา อยางไรก็ตามพบวาตนทุนการเลี้ยงปลายังคงสูง
มากและเปนตนทุนคาอาหารประมาณ 60-70%
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญยังคงพึ่งพาการใชอาหาร
สําเร็จรูปหรืออาหารจากภายนอกทองถิ่นสงผลใหเกษตรกรประสบปญหาการขาดทุนหรือไดกําไรนอย รวมทั้ง
ขาดขอมูลรูปแบบวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสม จากการรวบรวมขอมูลและสงเสริมเชิงสาธิตพบวา การใหอาหารที่
ทําเองแบบงายของของเกษตรจะยิ่งเปนการเพิ่มตนทุนโดยไมทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และจากการทําการทดสอบ
รูปแบบการเลี้ยงปลาเชิงสาธิตในป 55-56 พบวา วิธีการเสริมสรางใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอ และเทคนิค
การจัดการบอที่ถูกตองเหมาะสมสามารถชวยเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาและสงเสริมการเจริญเติบโตของปลาที่
เลี้ยงได
เนื้อปลานอกจากเปนแหลงโปรตีนราคาถูกแลวยังยอยงายเหมาะกับทุกวัยและมีสารอาหารที่ชวย
เสริมสรางความฉลาดของสมอง(IQ)นอกเหนือไปจากการสงเสริมเจริญเติบโตของเด็ก ที่ตองการสารอาหาร

อยางเพียงพอ สามารถนําไปสงเสริมแนวทางการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมการเลี้ยงในพื้นที่
หางไกลเพื่อใหมีปลาเพื่อบริโภคแทนเนื้อสัตวและเปนแหลงโปรตีนราคาถูกที่สําคัญ
รูปแบบการเลี้ยงปลาแบบอินทรียไ ดจากการวิจัยเชิงสาธิตนี้ ผูเลี้ยงจะตองปฎิบัติตามขอกําหนดเพื่อให
ไดผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย พบวา ผลจากการดําเนินงานไดผลดี ผลผลิตปลานิลหรือปลารวม 3 ชนิด
มากกวา 300 กก.ตอไร สวนรายที่ไมปฎิบัติตามขอกําหนดจะไดผลผลิตปลานอยอยางชัดเจน
ขอดี ที่เปนผลโดยตรง
1. ลดการใชลูกพันธปลา (จากการลดอัตราปลอยปลา)
2. ลดการใชอาหารสําเร็จรูป
3. ลดการใชสารเสริม ยา สารเคมี ในการเลี้ยงปลา
ขอดี ที่เปนผลโดยออม
1. ลดตนทุนคาลูกพันธุ อาหาร ยา สารเคมีฯ
2. ชวยรักษาสภาพแวดลอม รักษาสุขภาพผูเลี้ยง
3. เปนการนําวัสดุทองถิ่นมาใชประโยชน
4. ปลาที่ไดจากการเลี้ยงมีสารอาหารที่ดีตอสุขภาพ เปนแนวทางเพิ่มมูลคาได
รูปแบบการสรางอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงปลา
1.แบบเนนสรางอาหารธรรมชาติ (ฟางหมักรวมกับมูลสัตวตามอัตราที่ระบุ) หากปลอยในอัตราที่กําหนดจะมี
อาหารธรรมชาติเพียงพอสําหรับสัตวน้ําโดยไมตองใหอาหาร
แตสําหรับผูที่ตองการเพิ่มผลผลิตสามารถให
อาหารเพิ่ม 2 วันตอสัปดาห(ตามหัวขอการจัดการอาหาร) สงใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
2.แบบเนนสรางอาหารธรรมชาติที่เปนอินทรีย (ฟากหมักรวมกับรําและกากน้ําตาล)
การสรางอาหารธรรมชาติทั้งสองรูปแบบจะทําใหน้ําเปนสีน้ําตาลตลอดชวงการเลี้ยงและมีอาหาร
ธรรมชาติไดแก แบคทีเรีย พารามีเซียม โรติเฟอร กลุมโคพีพอดหรือแพลงคตอนสัตวเกิดขึ้นจํานวนมาก
ขณะที่การเลี้ยงแบบเดิมๆที่มีการใชปุยวิทยาศาสตรหรือมูลสัตวจะทําใหนําบอเลี้ยงเปนสีเขียวเสี่ยงตอการเกิด
แพลงคตอน bloom ทําใหเกิดการขาดออกซิเจนอยางรวดเร็วของบอและที่เลี้ยงตายได
ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาพบวา
ฟางขาวเปนอาหารที่ดีของการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียและ
สามารถเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็วทุก 3 ชม. ดังนั้น การทําฟางหมักจึงทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนที่ดีเปน
จํานวนมากของแบคทีเรียและมีโปรตีนสูง 45-60%
ขอควรปฎิบัติ .ในการเตรียมบอเพื่อสรางอาหารธรรมชาติและปลอยปลา
1.การเตรียมบอ
: บอสะอาด โดยทําน้ําแหง หากไมสามารถนําน้ําออกจากบอไดหมดใหนําปลาเกาออกใหหมดหรือตีอวนตาถี่
เพื่อนําปลาอื่นออกใหมากที่สุด
: กําจัดหญารอบบอและในบอออกใหหมด เพื่อปองกันการเปนแหลงหลบซอนศัตรูปลา เชน ปลาชอน งู
ตะพาบน้ําฯ
: ปองกันและฆาเชื้อโรค กรณีที่สามารถทําน้ําแหงบอไดใหใสปูนขาว 20 กก./ไร กอนทําการตากบอแหง
(ขณะที่มีน้ําประมาณ 2-5 ซม.) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคของปูนขาวแลวตากบอจนแหง
: เติมน้ําเขาบอกอนปลอยปลาไมเกิน 2 วัน ควรทําที่กรองน้ํากอนเขาบอ เพื่อปองกันศัตรูปลา

โรยปูนขาวรอบบ่อหลังจากทํานํ้ าแห ้ง

ทําทีก
่ รองนํ้ าทีน
่ ํ าเข ้าบ่อ

2. การเตรียมอาหารฟางหมัก (สรางอาหารธรรมชาติ)
:ทําฟางหมัก ในบอกอนนําน้ําเขาบอหรือระหวางการเลี้ยง ที่มุมบอหรือขางบอ 2-4 จุด
: อัตราการใสฟางรวมกับมูลสัตวแหง (ไก วัว ฯ)
2.1.ฟางหมักรํากากน้ําตาล
ฟาง:รําหรือมันบด:กากน้ําตาล = 100 :5:1 กก.ตอไรตอเดือน โดยใสฟางแลวโรยมันบดดานบน จึงใส
กากน้ําตาลละลายน้ําราดใหทั่ว
ฟางหมักรําและ
กากน้ําตาล
ฟางหมักรําและ
กากน้ําตาล

2.1.ฟางหมักมูลสัตว
ฟาง: มูลสัตวแหง = 100 : 80-100 กก.ตอไรตอเดือน อยางสม่ําเสมอทุกเดือน เพื่อใหมีอาหารธรรมชาติ
เพียงพอตอปลา
โดยใสฟางสลับชั้นกับมูลสัตวแหง และปกไมโดยรอบจะชวยปองกันไมใหฟางกระจายตัว

3.การปลอยปลา จะปลอย 3 ชนิดรวมกันซึ่งมีการกินอาหารตางกันในหวงโซอาหาร พบวาไดผลผลิตตอบอ
มากกวาปลอยชนิดเดียว เชนนิลหรือตะเพียนอยางเดียว
3.1.นิล:ตะเพียน:สวาย อัตรา 1,500-2,000:300:200
3.2.นิล:ตะเพียน:เลงฮื้อ อัตรา 1,500-2,000:300:200
3.3.นิล:ตะเพียน:ยี่สกเทศ อัตรา 1,500-2,000:300:200
ขนาดปลา นิล-ตะเพียน 5-10 ซม. สวาย เลงฮื้อ-ยี่สกเทศ 5-7 ซม
4. การจัดการ
4.1. การจัดเตรียมอาหาร มี 2 แบบดังรายละเอียดขางตน
แบบที่ 1.เนนการสรางเสริมอาหารธรรมชาติ โดยใชฟางหมักรํากากน้ําตาล
แบบที่ 2. เนนการสรางอาหารธรรมชาติจากฟางหมักมูลสัตวแหงอยางเดียว
4.2.การดูแลความสม่ําเสมอของการสรางอาหารธรรมชาติทุกเดือนเปนเวลา 6-8 เดือน ถาตองการปลาที่มี
ขนาดโตขึ้นตองเลี้ยงนานขึ้นเปน 8- 10 หรือ 12 เดือน
3.3. การดูแลปองกันศัตรูปลาไดแก งู ตะกวด ตะพาบน้ํา ตองตัดหญารอบบอสม่ําเสมอไมใหมีหญาโดยรอบ
และในบอ หากไมปองกันจะทําใหอัตรารอดของปลาต่ําและไดผลผลิตนอย

บอเลี้ยงปลาสลิด ขนาด 1 ไร ไร
กํานันจุล เพชรบูรณ ป 2555 ปลูก
้

ฟางหมักรําและ
้ํ

: ปลาสลิด เริ่ม

ป 

: ตนขาวอายุ 80

ั

สุมชั่งน้ําหนัก


ตนขาว
จากบอ
เลี้ยงปลา
สลิด

บอ 1 บอปลาสลิด ไรกํานันจุล
: น้ําหนักปลาสลิดที่ได 128.6 กก.
ตอบอ1 ไร
: ขาวเปลือก 168 กก. ( ตนขาว
เปนโรค และลมบางสวนทําให
เมล็ดขาวเสียหาย )
ปญหาที่พบ
1.รอบบอมีหญาคอนขางรก ซึ่ง
ส
ส
 ั

ผลผลิตลูกปลาสลิดในบอแปลงนา
ป
ิ

บอ 2 บอปลายี่สกเทศ ไรกํานัน
จุล ป 2555
: น้ําหนักปลายี่สกเทศที่ได 355
กก.ตอบอ1 ไร
: ขาวเปลือก 129 กก. ( ตนขาว
ปลูกไมเต็มพื้นที่ และลมบางสวน
ทําใหเมล็ดขาวเสียหาย )
ปญหาที่พบ

: ปลายี่สกเทศ เริ่ม

ตนขาวจากบอ

:พื้นที่ดําเนินการ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เชียงราย
: แปลงนาขาวเปนบออนุบาลลูกปลาขนาด 1 งาน
จํานวน 2 บอ เปนบอซีเมนตพื้นดิน ปลอยปลาสลิด
1 บอ (2,500 ตัวน้ําหนักเริ่มตน 1-2 กรัม) และบอ
ดินปลอยปลานวลจันทนเทศและนิลแดง (2 ตัว
น้ําหนักเริ่มตน 1-2 กรัมและ 20-30 กรัม
ตามลําดับ)
:พันธุขาวอายุสั้น 80-90 วัน
:อาหาร เนนทําฟางหมักทุกเดือน (อัตราการใสฟาง
100กก.+มันบด 20 กก.+กากน้ําตาล 1 ลิตร)
: ระยะเวลาการเลี้ยงปลา 6 เดือน

รูปแสดงตัวอยางน้ําหนักปลาที่ไดจากการจับจากบอเลี้ยงแบบอินทรีย (ทําฟางหมักมูลไก) ไรกํานันจุล
จ. เพชรบูรณ ระยะเวลาการเลี้ยง 7.5 เดือน ป 2555
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ขนาดปลาที่ปลอย

ขนาดปลาที่จับบอเลี้ยงแบบอินทรีย ไรกํานันจุล ผลผลิต 355 กก./ไร+ลูกปลานิล 200 กก.

ปลาเลง

ปลานิล

บอเลี้ยงปลานาขาว ไรกํานันจลป

ระยะเวลาการเลี้ยง 70 วัน (อาหารฟางหมักรํากากน้ําตาล )บอที่ 1 ปลอยปลานิล 1,200 ตัว (10กรัม) ตะเพียน 300
ตัว (70-100 กรัม) ปลาสลิด---ตัว ผลผลิต รวม 116.74 กก./ไร

คาการกระจายตัวของปลานาขาวบอ 1 ไร
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ปลานาขาว บอ 2 ไรกํานันจุล
ระยะเวลาการเลี้ยง 70 วัน
ปลอยนิล 800 ตัว ขนาด 10 ก.
ปลาสลิด 400 ตัว ขนาด 60 ก.
ผลผลิตรวม 166.11 กก./ไร

คาการกระจายตัวของปลานาขาวบอ 2 ไร
350
300
250

นิล
สลิด

200
150
100
50
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ตัวอยางโครงการ การเลีย้ งสัตวนา้ํ แบบสงเสริมใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอแบบอินทรีย บอเกษตรกร ที่คลองมะละกอ
จ.สระแกว

ขนาดปลาทีป
่ ลอย
สุม
 ปลา 4 เดือน

ขนาดปลา 1.7 กก. ระยะเลีย้ ง 9 เดือน ใชฟาง 50 กก.+รํา 5 กก.+กากน้าํ ตาล 1 ลิตร ตอ 1 ไร
ทุกเดือน

โครงการเลี้ยงสัตวน้ําแบบสงเสริมใหเกิดอาหารธรรมชาติในบอแบบอินทรีย บอเกษตรกร จ.กาฬสินธุ

ขนาดปลา
และกุง
กามกรามที่
ปลอย

สุม
 ปลาอายุ 3 เดือน

ผลการจับปลาและกุง บางสวนระยะเวลาการเลีย
้ ง 10 เดือน (ประสบภัยน้าํ ทวมบอ) บอ1 คุณ
อรทัย

บอ 2 คุณอรทัย

บอ 3 ผูใ หญบา นสเตรฉัน

บอ 4 ผูใ หญบา นสเตรฉัน

บอ คุณสมพงษ

โครงการทดลองเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง(สตูล)
ปลานิลดํา บอละ 400 ตัว ปลานวลจันทรทะเล บอละ 100 ตัวการนําลูกกุงกุลาดําขนาด PL25 บอละ
20,000 ตัว ระยะเวลาการเลี้ยง 9 เดือน

ผลการจับสัตวน้ํา

ปลานวลจันทรเฉลีย
่ 1.6 กก./ตัว

ตารางเปรียบเทียบจากการคํานวณ อัตรารอด อัตราแลกเนื้อและราคาปลาที่จับได
ปล่อยปลาชนิดเดียว (นิล)

อัตราปล่อยปลา 2,000ตัวต่อไร่
ขนาดปล่อย 0.3-1 กรัม
ระยะเวลาการเลีย
้ ง 8เดือน
ขนาดจับ 350-500 กรัม

รอด 30%

รอด 50%

600

1,000

400 กรัม

400 กรัม

นิล 1,500 ตัว

1,000 ตัว
(400 กรัม/ตัว)
= 400 กก.
X50 บาท =
20,000 บาท

ตะเพียน 300 ตัว

เล่ง/ยีส
่ ก/สวาย 200 ตัว

รวม ขายปลาได ้

นิลออย่างเดียว
20,000 บาท

นํ้ าหนักปลาทีจ
่ ับได ้ต่อบ่อ (กก./ไร่)
นํ้ าหนักอาหารทีใ่ ช ้ 0.5%
ต ้นทุนค่าอาหาร
เมือ
่ อาหารเฉลีย
่ กก.ละ 7-8 บาท
ต ้นทุนค่าฟางหมัก ต่อบ่อ

100 กก.
700-800 บาท
(70% ของ
ค่าอาหารรวม)
1,000 บาท

ปล่อยปลา 3 ชนิด
นิล+ตะเพียน+เล่ง (หรือยีส
่ กเทศ/สวาย)
รอด 30-50%
รอด 60-80%

ตะเพียน
200-300 กรัม
นิล 600 ตัว
(450 กรัม/ตัว)
=270 กก.
X50 บาท = 13,500
บาท
150 ตัว รอด 50%
(250 กรัม/ตัว)
= 37.5 กก.
X30 บาท = 1,125
บาท

เล่ง (หรือยีส
่ กเทศ/
สวาย1-1.2 กก.

140 ตัว (1-1.2กก./
ตัว)
= 154 กก X40 บาท
= 6,160 บาท.
รวมขายปลา 3 ชนิดได ้ 20,785 บาท

รวมต ้นทุนค่าอาหาร+ค่าฟางหมัก

1,700-1,800

ปญหาที่พบจากการเลี้ยง:
1. อัตรารอดนอย ทําใหไดผลผลิตนอย ( โดยเฉพาะปลานิลพบวาอัตรารอดในบอดินประมาณ 25%)
เชน ไดผลผลิต 25-40 กก. ถาปลากก.ละ 30 บาท เทากับขายปลาได 750-1,200 บาท
ถาไมมีการใหอาหารเสริม โอกาสขาดทุนจะนอยลง
เชน ไดผลผลิต 80 กก. ถาปลากก.ละ 30 บาท เทากับขายปลาได 2,400 บาท
ถามีคาอาหารเสริมจะไดกําไร เพียง 700 บาท
ไดผลผลิต 150 กก. ถาปลากก.ละ 30 บาท เทากับขายปลาได 4,500 บาท
ถามีคาอาหารเสริมจะไดกําไร 2,800- 2,500 บาท
2. ผลผลิตต่ํา เปนผลจากการจัดการบอไมเปนไปตามที่กําหนด สงผลใหปลามีอัตรารอดนอย ประเด็นที่สําคัญมากคือ
การเตรียมบอตองนําปลาเดิมออกใหหมดเพื่อทราบจํานวนที่แนนอนของปลาในบอ การเตรียมบอใหมหามนําน้ําเขา
บอเกิน 2 วัน และตองกําจัด วัชพืช หญารอบบอและในบอ รวมทั้งผักบุงสม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหเปนที่หลบซอน
ของศัตรูปลาที่จะมากิน ไดแก งู กบ ตะพาบน้ํา ตะกวด เปนตน พบวาบอที่จัดการบอและกําจัดหญาสม่ําเสมอจะได
ผลผลิตดีมากไดมากกวา 300 กก.ตอไรที่ไรกํานันจุลและเกษตรกรที่เชียงราย

ตัวอยางสูตรอาหารแบบงายใชเปนอาหารเสริมเทานั้น
สูตร 1 ใชมันสําปะหลังตมสุกเปนสารเหนียว(โปรตีน 8 % ไขมัน 7%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
10 กก.
( 100 กก.)
1.รําขาวจากโรงสี (8บาทตอ กก.)
50
5 กก.
2.มันสําปะหลังบดละเอียด ( 5 บาทตอกก.)
- แหง
- ตมสุก (ชั่งน้ําหนักแหงแลวจึงนําไปทําให
สุกดวยการนึ่งหรือตม ใชแทนสารเหนียว)
3.กากน้ําตาล (15 บาทตอ กก.)
รวม

ราคา(บาท/กก)
4.0
2.45

32
17

3.2 กก.
1.7 กก.

1

100 กรัม

0.15

100

10

6.6 บาท/กก.

10 กก.

ราคา(บาท/กก)

สูตร 2 ใชกลวยน้ําวาสุกเปนสารเหนียว (โปรตีน 7.5 %ไขมัน 7%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
( 100 กก.)
1.รําขาวจากโรงสี (8 บาทตอ กก.)
50

5 กก.

4.0

2.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด

4.2 กก.

2.15

43

( 5 บาทตอกก.)
3.กลวยน้ําวาสุก (15 บาทตอหวี)
รวม

2 (10 กก.)

1 กก.

0.15

100

10

6.30 บาท/กก.

หมายเหตุ: ขอควรระวัง การใหอาหารเสริมจะทําใหตนทุนสูงและอาจขาดทุนจากการเลี้ยงได เนื่องจากอาหาร
มีโปรตีนต่ํากวาความตองการของสัตวน้ํา และควรจัดหาทําที่วางอาหารเพื่อปองกันพื้นบอเนาเสีย จากการ
ทดสอบการเลี้ยงที่ไรกํานันจุล พบวา การใหอาหารเสริมไมคุมทุนเนื่องจากราคาปลาคอนขางต่ํา
วิธีการผสมอาหาร
1.นํารําขาว มันสําปะหลัง มาผสมรวมกัน
2.นํากลวยน้ําวาสุกมาบด แลวนําไปผสมกับสวนผสมขอ1
3.นําสวนผสมที่ไดรวมกัน มาปนเปนกอนเล็กๆขนาดเทามะนาวใสถาดใหอาหารสําหรับเลี้ยงปลา

สูตร 3 ใชกลวยน้ําวาสุกเปนสารเหนียวผสมอาหารสําเร็จรูป (โปรตีน 10%ไขมัน 6.6%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
10 กก.
( 100 กก.)
1.อาหารปลานิล 25%โปรตีน
10
1 กก.
2.รําขาวจากโรงสี (8 บาทตอกก.)
45
5 กก.
3.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด
( 5 บาทตอกก.)
4.กลวยน้ําวาสุก (15 บาทตอหวี)
ใชแทนสารเหนียว
รวม

ราคา(บาท/กก)
2.5
3.6

43

4.3 กก.

2.15

2 (10 กก.)

1 กก.

0.15

100

10

8.2 บาท/กก.

หมายเหตุ: วิธีการผสมอาหาร
1.นําอาหารปลานิลตําบดหรือพรมน้ําพอเปยก
2.นํารําขาว มันสําปะหลัง มาผสมรวมกัน และนํากลวยน้ําวาสุกที่บดแลวมาผสมรวมกัน
ใหเขากันดี
3.นําอาหารที่ได ปนเปนกอนขนาดเล็กๆขนาดเทามะนาว นําไปใสถาดใหอาหารสําหรับเลี้ยงปลา

ถาดใหอาหารรูปแบบ
ตางตาง

ตัวอยางที่ใหอาหาร
ปนกอนสําหรับอนุบาล
ลูกปลา

สูตร 4 ใชกลวยน้ําวาสุกเปนสารเหนียวผสมอาหารสําเร็จรูป (โปรตีน 10%ไขมัน 6.6%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
10 กก.
( 100 กก.)
1.เศษหัวปลาไสปลาหมัก (แหง โปรตีน 25%
10
1 กก.
ไขมัน 20%
(เปยก 35 กก.)
2.รําขาวจากโรงสี (8 บาทตอกก.)
45
5 กก.
3.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด
( 5 บาทตอกก.)
4.กลวยน้ําวาสุก (15 บาทตอหวี)
รวม

ราคา(บาท/กก)
2.5
3.6

43

4.3 กก.

2.15

2 (10 กก.)

1 กก.

0.15

100

10

สูตรการหมักเศษหัวปลาไสปลาเพื่อเปนอาหารเสริมเลี้ยงปลา
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
( 100 กก.)

% ในสูตร
( 10 กก.)

8.2 บาท/กก.

ราคาตอกก.
(บาท)

1.เศษหัวปลาไสปลาหมัก สด
(แหง โปรตีน 25%ไขมัน 20%)
2.มันสําปะหลังแหงบดละเอียด (5 บาทตอ
กก.)
3.ยีสตขนมปง (80-120 บาทตอกก.)

70 กก.

7 กก.

1.40

25 กก.

2.5 กก.

1.25

0.5 กก.

50 กรัม

4-6

4.กากน้ําตาล (15 บาทตอ ลิตรหรือกก..)
รวม

4.5 ลิตรหรือกก. 0.45 ลิตรหรือกก.
100 กก.เปยก
10 กก.เปยก
50 กก.แหง
5 กก.แหง
หมายเหตุ: หัวปลาหมัก แหง ไดโปรตีนโปรตีน 22-25%ไขมัน 20-25%

วิธีการหมักไสหัวปลา
เศษหัวปลาไสปลาหมัก

นําไปเปนสวนผสม

สับ/บด ละเอียด

0.7
7.35-9.35
15-19

ถังหมัก
เติมมันสําปะหลัง
+ยีสตขนมปง + กากน้ําตาล

หมักไว 2-4 สัปดาห
คนผสมใหเขากัน
ใชไมกวนคนใหทั่วทุกวัน 1-2ครั้ง

ตัวอยางการเพาะเลี้ยงไขน้ําหรือผํา
ไขน้ําหรือผําเปนพืชขนาดเล็ก เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนทุก 4-9 วันขึ้นกับชนิดปุยที่ใชเลี้ยง ดังนั้น จึงใช
เปนอาหารเสริมเทานั้นเนื่องไมสามารถเก็บเกี่ยวไดทุกวัน (ตางจากการทําฟางหมักในบอที่มีแบคทีเรียเพิ่ม
จํานวนตลอดเวลา) และควรแยกเลี้ยงในบอดินขนาดเล็ก บอพลาสติกหรือบอซีเมนต
วิธีการ
1.การเตรียมบอ
:บอดิน ตากแหง กําจัดวัชพืชออกใหหมด
:บอพลาสติก บอซีเมนต หรือวงบอ ทําความสะอาด ตากแหง บอใหมควรแชน้ําทิ้งไว 1 สัปดาห
หรืออาจใสตนกลวยสับใสระหวางแชน้ํา แลวทําความสะอาดตากบอใหแหงอีกครั้ง
2.เตรียมน้ําเลี้ยง กรองน้ําดวยผากรองทางน้ําเขา เพื่อปองกันแมลงน้ําหรือเศษตะกอนเขาบอ ไมควร
ใสน้ําเกิน 2 วัน ความลึกน้ํา 20-30 ซม.
3. การเตรียมปุยหรืออาหารเลี้ยงไขน้ํา
:ปุยมูลไกแหง มูลวัวหรือมูลหมูแหง ปริมาณ 5 กก.ตอน้ํา 1 ตัน (บอ 1 เมตร น้ําลึก 20 ซม.ใสปุย
2 กก.)
4.พันธุไขน้ํา ซื้อจากตลาดหรือชอนจากบอที่มีไขน้ํา ใสในปริมาณ 100-200 กรัมตอบอขนาด 1 ตัน ให
ปรับเพิ่มลดตามขนาดบอ
5.การเก็บเกี่ยว สามารถทยอยเก็บโดยใชสวิงชอนหลังจากเลี้ยงไดประมาณ 5-7 วัน โดยมีรายงานวา
ปุยมูลไกเก็บเกี่ยวไดในวันที่ 4 มูลวัวและหมูในวันที่ 7

6.ควรเติมปุยเดือนละครั้ง เพื่อใหมีปริมาณของไขน้ําอยางตอเนื่อง

(ทีม
่ าของภาพ จาก internet)

.

ตัวอยางผลผลิตที่ไดจากการเลี้ยงปลาระบบอินทรียหรือออรแกนนิค
ปลา-นาขาว
เพชรบูรณ
(ไรกํานันจุล)

ชนิดปลา

น้ําหนักรวม (กก.)

ยี่สกเทศ

355 กก.ไร/ไร
(ขาวเปลือก 129 กก.)
128.6 กก./ไร
(ขาวเปลือก 129 กก.)
166.1 กก./ไร
(ขาวเปลือก 50กก.)
113.6 กก./ไร(ขาวเปลือก 185 กก.)
90.6
(ขาวเปลือก 220 กก.)
53 กก./ไร
(ขาวเปลือก 220 กก.)
137.8 กก./ไร
(ขาวเปลือก - กก.)
347.7 กก./ไร
(ขาวเปลือก 220 กก.)

สลิด
นิล-สลิด
ปลารวม
สลิด-นิล

หนองคาย

สลิด
ไน

บอปลา
นิล เลง
เพชรบูรณ ตะเพียน
(ไรกํานันจุล)

เชียงราย
บานสันปลา
ดุก

นิล เลง
ตะเพียน

253.2 กก./ไร

ผลการวิเคราะหไขมันและกรดไขมัน (%น้ําหนักแหง) ในเนื้อปลาที่เลี้ยงแบบอินทรียหรือออรแกนนิค
% ไขมัน
ในเนือ้ ปลา
นิล
ตะเพียน
เลง

2.6
8.7
3.3

Linolenic
(18:3n3)
28.5
24.9
4.1

กรดไขมัน (%)
อีพีเอ
ดีเอชเอ
(EPA= 20:5n3) (DHA= 22:6n3)
1.7
1.8
2.1
2.2
1.8
2.0

คําขอบคุณ ขอขอบคุณเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ท่านทีเ่ ข ้าร่วมโครงการและติดตามเก็บข ้อมูลให ้กับกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า

