การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเพื่อเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์
และการเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารสัตว์น้าอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า

พิศมัย สมสืบ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า กรมประมง

สารบัญ
เรื่อง
ค้าน้า
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเพื่อเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์
- สถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าปี 2560 และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าจืดทั่วประเทศ
- กราฟแสดงจ้านวนฟาร์มที่มีเนื้อที่เลี้ยงน้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่
- จังหวัดที่มจี ้านวนฟาร์มเลี้ยงระหว่าง 5,000-10,000 ฟาร์ม
- จังหวัดที่มจี ้านวนฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์ม
- กราฟแสดงต้นทุนค่าอาหารฟางหมักรวมของฟาร์มแต่ละภาค
- แสดงต้นทุนค่าอาหารเม็ดส้าเร็จรูปรวมในแต่ละภาค
- กราฟแสดงมูลค่าสัตว์น้าจืดและปลานิลที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงเป็นอินทรีย์
- กราฟแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าสัตว์น้าอินทรีย์กับสัตว์น้าที่เลี้ยงปกติทั่วไปและบทสรุป
การเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารสัตว์น้าอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
ข้อควรปฎิบัติ ในการเตรียมบ่อเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติก่อนปล่อยปลา
1.การเตรียมบ่อ
2.การเตรียมอาหารฟางหมัก
3.การปล่อยปลาและการจัดการการเลี้ยง
โครงการเลี้ยงปลา-นาข้าวแบบอินทรีย์ จ.เพชรบูรณ์
โครงการเลี้ยงปลา-นาข้าวแบบอินทรีย์ จ.เชียงราย
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อแบบอินทรีย์ จ.เพชรบูรณ์
โครงการปลา-นาข้าวอินทรีย์ บ่อเกษตรกร จ.หนองคาย
โครงการเลี้ยงสัตว์น้าแบบส่งเสริมให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อแบบอินทรีย์
บ่อเกษตรกรคลองมะละกอ จ. สระแก้ว
โครงการเลี้ยงสัตว์น้าแบบส่งเสริมให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อแบบอินทรีย์ บ่อเกษตรกร จ. กาฬสินธุ์
โครงการทดลองเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
ตารางเปรียบเทียบจากการค้านวณ อัตรารอด อัตราแลกเนื้อและราคาปลาที่จับได้
ตัวอย่างสูตรอาหารแบบง่ายส้าหรับเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์
ตารางแสดงตัวอย่างผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลาระบบอินทรีย์หรือออร์แกนนิค
ผลการวิเคราะห์ไขมันและกรดไขมันในเนื้อปลาที่เลี้ยงแบบอินทรีย์หรือออร์แกนนิค
เอกสารอ้างอิง

หน้า
1
2
4
5-6
7
8
8
9
11
12
13
14
15
16
17
23
24
25
27
28
31
32
33
37
37
39

1

ค้าน้า
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเพื่อเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อาหารสัตว์น้าอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า ที่จัดท้าขึ้นนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยด้าน
อาหารสัตว์น้าในระบบการเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ในระดับพื้นที่ (on farm) ในหลายจังหวัด และรวบรวมข้อมูล
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลผลิตสัตว์น้าจืด ปลานิล และขนาดพื้นที่
ฟาร์มรายจังหวัดและรายภาค เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์น้าจืดเป็น
แบบอิ น ทรี ย์ และเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น การเลี้ ย งแบบอิ น ทรี ย์ กั บ การเลี้ ย งแบบใช้ อ าหารส้ า เร็ จ รู ป เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแบบอินทรีย์เพื่อการบริโภคสัตว์น้าปลอดภัย
และสร้างตลาดสัตว์น้าอินทรีย์ในอนาคต ทั้งนี้ การสังเคราะห์เอกสารวิชาการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาหาร
สัตว์น้ า และเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ กรมประมงและเกษตรกร เพื่อจัดท้า
เอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานส้าหรับเกษตรกร และใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานหรือส่งเสริมแก่
เกษตรกรเพื่อเลี้ ย งสั ตว์น้ า แบบอิน ทรี ย์ สามารถเพิ่มผลผลิ ตสั ตว์น้าด้ว ยต้นทุนต่้าที่มีในท้องถิ่น และให้
ค้าแนะน้าเพื่อวางแผนการเลี้ยงส้าหรั บเกษตรกรรายเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีข้อมูลเพียงพอใน
การให้ค้าแนะน้าถึงข้อดีของการเลี้ ยงสัตว์น้าแบบอินทรีย์ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและ
ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้โครงการเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้ข้อมูลและจัดเตรียมเพื่อ
การศึกษาวิเคราะห์ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการเลี้ยงสัตว์น้าแบบอินทรีย์
ปี 2555 และ 2556 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ หนองคาย สกลนคร กาฬสินธุ์
สระแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนาจังหวัดสกลนคร เพชรบูรณ์ เชียงราย ตลอดจนเจ้าหน้าที่และทีม
ผู้บริหารของไร่ก้านันจุล ที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการและการเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
กองวิจัย และพั ฒนาอาหารสั ตว์น้าที่เกี่ย วข้องทุกท่านในการช่วยท้าหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลในโครงการ และการจัดพิมพ์รูปเล่มเอกสารจนส้าเร็จด้วยดี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะสามารถน้าไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมถึงผู้ที่สนใจสามารถน้าไปใช้ในการเลี้ยงสั ตว์น้าอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าได้ต่อไป
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การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเพื่อเลียงสัตว์น้าอินทรีย์
บทน้า
โครงการเลี้ยงสัตว์น้าแบบอินทรีย์ที่ได้ด้าเนินการตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่เน้นการ
สร้างเสริมอาหารธรรมชาติในบ่อและใช้วัสดุอาหารในท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ฟางข้าว ร้า กากน้้าตาล ซึ่งจะ
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารที่เป็นปัจจัยและต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัต ว์น้าประมาณ 60-70% เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการใช้อาหารส้าเร็จรูปหรืออาหารจากภายนอกท้องถิ่นส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหา
การขาดทุนหรือได้ก้าไรน้อย รวมทั้งขาดข้อมูลรูปแบบวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมโดยจากเอกสารรายงานต่างๆ
พบว่า การให้อาหารที่ท้าเองแบบง่ายของของเกษตรจะยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่ท้าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอาหารละลายน้้าก่อนปลากิน และท้าให้น้าเน่าเสีย จากข้อมูลการวิจัยและส่งเสริมเชิงสาธิตในปี
2555-2556 พบว่า วิธี การเสริ มสร้ า งให้ เกิ ดอาหารธรรมชาติ ในบ่อ และเทคนิ คการจั ดการบ่อ ที่ถู กต้ อ ง
เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงได้ ทั้งนี้ เนื้อปลา
นอกจากเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อบริโภคที่มีราคาถูก ย่อยได้ง่ายเหมาะกับทุกวัย ที่ส้าคัญคือเนื้อปลาที่ได้จากการ
เลี้ยงแบบสร้างเสริมให้เกิดอาหารธรรมชาตินี้มีสารอาหารคือกรดไขมันจ้า เป็น 2 ชนิดที่มีผลดีต่อสุขภาพคือ
กรดไขมัน EPA (Eicosapentanoic acid) และ DHA (Docosahexanoic acid) สะสมอยู่ ซึ่งในงานวิจัยจาก
ต่างประเทศ พบว่าเนื้อปลาตะเพียนที่มีกรดไขมัน EPA หรือกรดไขมันที่อยู่ในรูปแคปซูล สามารถรักษาผู้ ป่วย
เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดและไตรกลีเซอไรด์สูง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับการเป็นสารตั้งต้นของระบบประสาทและฮอร์โมน เป็นต้น ขณะที่กรดไขมัน DHA มีความส้าคัญ
มากหลายด้าน เช่น ช่วยยืดอายุของสายตาในคนสูงอายุเนื่องจากเป็นส่วนประกอบในเรตินา และที่ส้าคัญมาก
คือ ช่วยเสริมสร้างความฉลาดของสมอง (IQ) ในเด็ก ซึ่งต้องได้รับตั้งแต่ในครรภ์จนถึง 3 ปีแรก ดังนั้นปลาที่ได้
จากการเลี้ยงแบบอินทรีย์จึงสามารถสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน้ามาสร้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีต่อผู้บริโภค
รวมทั้งสร้างตลาดสินค้าอินทรีย์ได้ จึงควรส่งเสริมการเลี้ยงดังกล่าว ซึ่งนอกจากเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลคือ เกษตรกรมีความปลอดภัยด้านอาหาร มีคุ ณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมั่งคั่งจากการสร้าง
รายได้ที่มาจากสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
และตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อีกทั้งยัง สามารถน้าไปส่งเสริมแนวทางการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีปลาเพื่อบริโภคแทนเนื้อสัตว์และเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก
จากข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่า 60% มีพื้นที่บ่อขนาด
0.5-1.6 ไร่ และพบว่าพื้นที่อยู่ในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณ 3 แสนฟาร์ม) จะได้ผลผลิต
ปลาน้้าจืดและนิลต่้ากว่าภาคอื่นมีค่า 349 และ 359 กก./ไร่ ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบ
อินทรีย์เน้นท้าฟางหมักไม่มีการให้อาหารส้าเร็จรูปเสริม โดยมีต้นทุนการเลี้ยง จะได้ผลผลิตที่ได้จากการวิจัย
ใกล้เคียงกัน คือ 350 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเท่ากับ 450 บาท/ไร่ (ฟาง+ร้า+กากน้้าตาล) และอาจต่้ากว่านี้ถ้าไม่
รวมค่าฟางข้าวกรณีเกษตรกรมี ฟางข้าวใช้เอง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์นอกจากจะ
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร แล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าสัตว์น้าจากตัวปลาที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ หากปรับพื้นที่เลี้ยง
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สัตว์น้าอินทรีย์จากการค้านวณจ้านวนฟาร์มและพื้นที่เลี้ยงประมาณ 50% ของทั้งหมดหรือปีละ 20% จะช่วย
เพิ่มรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรได้ทางหนึ่งนอกเหนือจากการมีสัตว์น้าคุณภาพดีบริโภคในครัวเรือน จะเห็น
ว่าควรเร่งด้าเนินการวางแผนจัดแบ่งการเลี้ยงแบบอินทรีย์ให้ชัดเจน นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารแล้วยัง
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีสัตว์น้าบริโภคในครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกที่เป็นต้นทุนการเลี้ยง
และยังสามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้าและส่งเสริมเพื่อสร้างตลาดสัตว์น้าอินทรีย์ โดยจะต้องมี
การรวมกลุ่มและวางแผนการจับ ท้าตลาดออนไลน์เพื่อสั่งสินค้าล่วงหน้าและก้าหนดวันจับปลาที่ชัดเจนได้
ดังนั้น โครงการเลี้ยงสัตว์น้าแบบอินทรีย์ด้วยการพึ่งพาอาหารธรรมชาติจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และพัฒนาเพื่อสร้างตลาดสัตว์น้าอินทรีย์ได้ต่อไป
ปลานิลในบ่อดินที่ จ.นครราชสีมา 22,655 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นค่าอาหารมากกว่า 50%

4
สถิติการเพาะเลียงสัตว์น้าปี 2560 และฟาร์มสัตว์น้าจืดทั่วประเทศ มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าจืด
502,175 ฟาร์ม เนื้อที่เพาะเลี้ยง 716,023 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 387,680 ตัน (เฉลี่ย 541.44 กก./ไร่)
ตารางที่ 1 จ้านวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิตรวมและผลผลิต/ไร่ของปลาน้้าจืดและปลานิล
ปลาน้าจืด

ปลานิล

จ้านวน
ฟาร์ม

เนือที่(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิต/ไร่
(กก./ไร่)

จ้านวน
ฟาร์ม

เนือที่(ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิต/ไร่
(กก./ไร่)

รวมทังประเทศ

502,175

716,023

387,680

541.44

302,382

457,954

217,928

475.87

ภาคเหนือ(N)

143,783

138,488

89,777

648.27

88,695

89,157

42,542

477.16

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 248,560
(NE)

254,053

88,557

348.58

157,610

165,330

59,358

359.03

ภาคกลาง(C)

24,573

62,431

47,402

759.27

14,042

36,972

19,778

534.95

ภาคตะวันออก(W)

35,717

134,255

75,304

560.90

13,284

92,875

54,873

590.83

ภาคตะวันตก(E)

17,489

81,192

43,110

530.96

11,724

52,397

25,183

480.62

ตารางที่ 2 จ้านวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยงปลาที่น้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ปี่ 2560 แยกเป็นรายภาค

ภาคเหนือ
ภาคใต้

จ้านวนฟาร์ม
ที่มีเนือที่เลียง
น้อยกว่า 10
ไร่
74,124.00
59,487.00

เนือที่เลียงรวม
ของฟาร์มที่มี
เนือที่เลียงน้อย
กว่า 10 ไร่
46,440.81
76,951.55

ภาคกลาง

90,671.00

160,288.85

11,026.00

282,642.97

101,697.00 442,931.82

ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

15,015.00
18,111.00

21,243.96
48,443.76

2,079.00
5,166.00

61,833.60
142,274.49

17,094.00
23,277.00

251,258.00

222,168.51

897.00

25,095.20

252,155.00 247,263.71

508,666.00

575,537.44

23,186.00

629,005.51

531,852.00 1,204,542.95

จังหวัด

จ้านวนฟาร์ม เนือที่เลียงรวม
ที่มีเนือที่เลียง ของฟาร์มที่มีเนือ
มากกว่า 10 ที่เลียงมากกว่า
ไร่
10 ไร่
168.00
4,986.98
3,850.00
112,172.27

จ้านวน
ฟาร์มรวม

เนือที่เลียง
รวม (ไร่)

74,292.00
63,337.00

51,427.80
189,123.82
83,077.56
190,718.25

จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า มีจ้านวนฟาร์มที่มีเนื้อที่เลี้ยงน้อยกว่า 10 ไร่ เท่ากับ 508,666 ฟาร์มและ
มีเนื้อที่เลี้ยงรวมของฟาร์มที่มีเนื้อที่เลี้ยงน้อยกว่า 10 ไร่ เท่ากับ 575,537.44 ไร่ ชี้บอกได้ว่า ฟาร์มมีขนาด
ค่อนข้างเล็ก ขณะที่จ้านวนฟาร์มที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากกว่า 10 ไร่ เท่ากับ 23,186 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยงรวมของฟาร์ม
ที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากกว่า 10 ไร่ เท่ากับ 629,005.51 ไร่

5
จากการน้าข้อมูลศูนย์สารสนเทศฯ ที่ได้ท้าการจัดแบ่งกลุ่มฟาร์มที่มีขนาดน้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่
ในแต่ละจังหวัดและจั ดท้าเป็ นรายภาค และน้ามาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มและขนาดของฟาร์มในแต่ล ะภาค
รวมทั้งค่าเฉลี่ยขนาดฟาร์มในรูปของกราฟ
จากรู ป ภาพที่ 1 จะเห็ น ว่ า จ้ า นวนฟาร์ มที่ มี เ นื้ อที่ เลี้ ยงน้ อยกว่ า 10 ไร่ มี มากที่ สุ ด ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (251,258 ฟาร์ม) รองลงมาคือภาคกลาง (90,761 ฟาร์ม) ภาคเหนือ (74,124 ฟาร์ม) ภาคใต้
(59,487 ฟาร์ม) ภาคตะวันออก (18,111 ฟาร์ม) และต่้าสุดภาคตะวันตก (15,015 ฟาร์ม) ตามล้าดับ
จ้านวนฟาร์มที่มีเนือที่เลียงน้อยกว่า 10 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

251,258

ภาคตะวันออก

18,111

ภาคตะวันตก

15,015

ภาคกลาง

90,671

ภาคใต้

59,487

ภาคเหนือ

74,124
-
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รูปที่ 1 จ้านวนฟาร์มเลี้ยงมีเนื้อที่เลี้ยงน้อยกว่า 10 ไร่ รายภาค
% ฟาร์มที่มีเนือที่น้อยกว่า 10 ไร่เมื่อเทียบกับฟาร์มทังหมดในแต่ละภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

99.6

ภาคตะวันออก

77.8

ภาคตะวันตก

87.8

ภาคกลาง

89.2

ภาคใต้

93.9

ภาคเหนือ

99.7
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รูปที่ 2 กราฟเปอร์ซ็นต์ฟาร์มที่มีเนื้อที่น้อยกว่า 10 ไร่
จากรูปภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ฟาร์มที่มีเนื้อที่น้อยกว่า 10 ไร่เมื่อเทียบกับฟาร์มทั้งหมดใน
แต่ละภาค มีค่าอยู่ในช่วง 77.8-99.7% โดยพบว่า ภาคเหนือมีค่าสูงสุด (99.7%) และมีค่าใกล้เคียงกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ 99.6% รองลงมาคือภาคใต้ (93.9%) ภาคกลาง (89.2%) ภาคตะวันตก (87.8%)
ตามล้าดับ และมีค่าต่้าสุดในภาคตะวันออก (77.8%)

6
จ้านวนฟาร์มที่มีเนือที่มากกว่า 10 ไร่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

897

ภาคตะวันออก

5,166

ภาคตะวันตก

2,079

ภาคกลาง

11,026

ภาคใต้

3,850

ภาคเหนือ

168
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รูปที่ 3 กราฟจ้านวนฟาร์มที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากกว่า 10 ไร่
จากรูปภาพที่ 3 แสดงจ้านวนฟาร์มที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากกว่า 10 ไร่ จะเห็นได้ว่า มีค่ามากที่สุดในเขต
ภาคกลาง (11,026 ฟาร์ม) รองลงมาคือภาคตะวันออก (5,166 ฟาร์ม) ภาคใต้ (3,850 ฟาร์ม) ภาคตะวันตก
(2,079 ฟาร์ม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (897 ฟาร์ม) และต่้าสุดในเขตภาคเหนือ ตามล้าดับ (168 ฟาร์ม)
ค่าเฉลี่ยขนาดฟาร์มที่มีเนือที่น้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ในแต่ละภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

27.98

0.88

ตะวันออก

27.54

2.67

ตะวันตก

29.74

1.41

กลาง

25.63

1.77

ใต้

29.14

1.29

เหนือ

29.68

0.63
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รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยขนาดฟาร์มที่มีเนื้อที่น้อยกว่าและมากกว่า 10 ไร่ ในแต่ละภาค
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่า ในกลุ่มค่าเฉลี่ยของเนื้อที่ฟาร์มที่มีขนาดน้อยกว่า 10 ไร่ มีค่าต่้าสุด คือฟาร์มใน
เขตภาคเหนือเท่ากับ 0.63 ไร่ต่อฟาร์ม และมีค่าสูงสุด 2.67 ไร่ต่อฟาร์ม ในภาคตะวันออก ส่วนฟาร์มในเขต
ภาคใต้ ตะวันตก และกลาง มีค่าใกล้เคียงกันเท่ากับ 1.29, 1.41 และ 1.77 ตามล้าดับ

7
จังหวัดที่มีฟาร์มเลียงระหว่าง 5,000- 10,000 ฟาร์ม
อ้านาจเจริญ
หนองบัวล้าภู
หนองคาย
ศรีสะเกษ
บึงกาฬ
นครพนม
สระแก้ว
ตาก
สุพรรณบุรี
สุโขทัย
ลพบุรี
พิษณุโลก
พิจิตร
นครสวรรค์
ก้าแพงเพชร
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
พะเยา
แพร่
เชียงใหม่
สุราษฎร์ธานี

9,268
6,291
7,298
5,528
8,201
9,590
7,385
7,485
5,650
8,031
5,074
9,048
9,145
8,573
6,229
8,425
6,395
9,145
7,121
6,842
7,895
-

5,000

10,000
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รูปที่ 5 แสดงจังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่รวมแต่ละจังหวัดที่ฟาร์มเลี้ยง 5,000- 10,000 ฟาร์ม
จากรูปภาพที่ 5 จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แต่ละจังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยง 5,000-10,000 ฟาร์ม
จะมีปริมาณฟาร์มจ้านวนมากใกล้เคีย งกับ เนื้อที่รวม ยกเว้นจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดที่มีฟาร์มสูงสุ ดคือ
นครพนม (9,590 ฟาร์ม) รองลงมาคือจังหวัดอ้านาญเจริญ (9,268 ฟาร์ม) และต่้าสุดในจังหวัดลพบุรี (5,074
ฟาร์ม) โดยเมื่อน้ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละฟาร์มในแต่ละจังหวัดพบว่า มีเนื้อที่บ่ออยู่ในช่วง 0.52-3.51 ไร่/
ฟาร์ม เฉลี่ย 1.01 ไร่/ฟาร์ม

8
จังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์ม
อุบลราชธานี
อุดรธานี
สุรน
ิ ทร์
สกลนคร
ร ้อยเอ็ด
มุกดาหาร
มหาสารคาม
บุรรี ัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูม ิ
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
เลย
ลาปาง
น่าน
เชียงราย
พัทลุง
สงขลา
นครศรีธรรมราช

10,974
10,910

13,739
15,429

เนือ
้ ที่
จน.ฟาร์ม

14,778
12,332
14,415
16,204
15,783

23,600

10,763

26,313

13,631
12,162
11,618
12,857
10,370
12,351
12,573
-
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รูปที่ 6 แสดงจังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่รวมแต่ละจังหวัดที่ฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์ม
จากรูปภาพที่ 6 จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แต่ละจังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มเลี้ยงมากกว่า 10,000 ฟาร์มต่อ
จังหวัด จะมีปริมาณฟาร์มจ้านวนมากใกล้เคียงกับเนื้อที่รวม จังหวัดที่มีฟาร์มสูงสุดคือชัยภูมิ (26,313 ฟาร์ม)
รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น (23,600 ฟาร์ม ) และต่้าสุดในจังหวัดพัทลุง (10,370 ฟาร์ม) โดยเมื่อน้ามาหา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละฟาร์มในแต่ละจังหวัดพบว่า มีเนื้อที่บ่ออยู่ในช่วง 0.35-2.18 ไร่/ฟาร์ม เฉลี่ย 0.87 ไร่/ฟาร์ม

ค่าอาหารฟางหมักรวมในแต่ละภาค (ล้านบาท)
ภาคใต้(S)

5.1

ภาคตะวันตก(E)

9.1

ภาคตะวันออก(W)

15.1

ภาคกลาง(C)

7.02

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)

28.6

ภาคเหนือ(N)

15.6
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รูปที่ 7 แสดงต้นทุนค่าอาหารฟางหมักรวมของฟาร์มแต่ละภาค (ล้านบาท)
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9
จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าค่าฟางหมักรวมสูงสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28.6 ล้านบาท เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับปริมาณพื้นที่ฟาร์มที่มีในแต่ละภาค รองลงมาคือภาคเหนือและภาคตะวันออกซึ่งมีค่า
ใกล้คียงกันคือ 15.6 และ 15.1 ล้านบาท ตามล้าดับ ขณะที่ภาคตะวันตกและภาคกลางมีค่าต้นทุนฟางหมัก
9.1 และ 7.02 ล้านบาทตามล้าดับ และค่าต้นทุนน้อยที่สุดคือภาคใต้ 5.1 ล้านบาท
ทั้งนี้ต้นทุนค่าอาหารฟางหมักรวมของฟาร์มแต่ละภาค ได้จากข้อมูลการประเมิน 25% ของพื้นที่ฟาร์มรวม
ของแต่ละภาคที่จะปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ เพื่อค้านวณต้นทุนค่าอาหารฟางหมัก 450 บาทต่อไร่

ค่าอาหารเม็ดส้าเร็จรูปในแต่ละภาค (ล้านบาท)
ภาคใต้(S)

119.7

ภาคตะวันตก(E)

213.2

ภาคตะวันออก(W)

352.4

ภาคกลาง(C)

163.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)

666.9

ภาคเหนือ(N)

363
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รูปที่ 8 กราฟแสดงต้นทุนค่าอาหารเม็ดส้าเร็จรูปในแต่ละภาค (ล้านบาท/ฟาร์ม)
จากรูปที่ 8 จะเห็นว่าค่าอาหารเม็ดส้าเร็จรูปรวมสูงสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับปริมาณพื้นที่ฟาร์มที่มีในแต่ละภาค รองลงมาคือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งมีค่าใกล้คียงกัน
คือ 363 และ 352.4 ล้านบาท ตามล้าดับ ขณะที่ภาคตะวันตกและภาคกลาง มีค่าต้นทุนอาหารเม็ดส้าเร็จรูป
213.2 และ 163.9 ล้านบาทตามล้าดับ และค่าต้นทุนน้อยที่สุดคือภาคใต้ 119.7 ล้านบาท
ทั้งนี้ ต้นทุนค่าอาหารตามล้าดับรวมของฟาร์มในแต่ละภาค ได้จากข้อมูลการประเมิน 25% ของพื้นที่
ฟาร์มรวมของแต่ละภาคที่จะปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ เพื่อค้านวณผลผลิตปลาน้้าจืดเฉลี่ย 350
กก. ต่อไร่ ค้านวณปริมาณอาหารที่ต้องใช้จากค่า FCR 1.5 และต้นทุนค่าอาหาร 20 บาทต่อกก. ทั้งนี้การ
ประเมินเป็นแนวทางเดียวกันกับข้อมูลที่ใช้ใ นการประเมินปริมาณการใช้อาหารส้าเร็จรูปและวัตถุดิบส้าหรับ
ผลิตอาหารสัตว์น้าที่ใช้ประเมินส่งให้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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ต้นทุนค่าฟางหมักแบบอินทรีย์เทียบกับค่าอาหารที่ต้องใช้แต่ละฟาร์ม (บาท)
ภาคใต ้(S)

111.37

ภาคตะวันตก(E)

522.28

ภาคตะวันออก(W)

422.87

ภาคกลาง(C)

2,598.62
12,186.46
9,866.99
6,669.16

285.82

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)

114.96

ภาคเหนือ(N)

2,528.33
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รูปที่ 9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนค่าฟางหมักแบบอินทรีย์กับค่าอาหารที่ต้องใช้รายภาค
จากรูปที่ 9 พบว่า ค่าอาหารส้าเร็จรูปต่อฟาร์มสูงสุดในภาคตะวันตกคือ 12,186.46 บาท (มีจ้านวน
ฟาร์มต่อภาคต่้าสุด) รองลงมาคือภาคตะวันออก 9,866.99 บาท ภาคกลาง 6,669.16 บาท และที่มีค่า
ใกล้เคียงกันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,683.01 บาท ภาคใต้ 2,598.62 บาท ตามล้าดับและมีค่าต่้าสุ ดใน
เขตภาคเหนือ 2,528.33 บาท เช่นเดียวกันกับค่าฟางหมักที่ต้องใช้ต่อฟาร์มเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่มีค่า
น้อยกว่า 23 เท่าของค่าอาหารส้าเร็จรูป ดังนี้คือ ค่าอาหารฟางหมักต่อฟาร์มสูงสุดในภาคตะวันตกคือ 522.28
บาท (มีจ้านวนฟาร์มต่อภาคต่้าสุด) รองลงมาคือภาคตะวันออก 422.87 บาท ภาคกลาง 285.82 บาท และ
ที่มีค่าใกล้เคียงกันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 114.96 บาท ภาคใต้ 111.37 บาท ตามล้าดับ และมีค่าต่้าสุด
ในเขตภาคเหนือ 108.4 บาท ตามล้าดับ ทั้งนี้ การค้านวณได้จากค่าต้นทุนรวมแต่ละภาคที่คิดผลผลิตจากการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 25% และจ้านวนฟาร์มที่มีในแต่ละภาค
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มูลค่าสัตว์น้าจืด และปลานิล (พันล้านบาท) ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ
ปรับการเลียงเป็นสัตว์น้าอินทรีย์ 25%
202.4

ภาคใต ้(S)

544.1
314.8

ภาคตะวันตก(E)

538.9
685.9

ภาคตะวันออก(W)
247.2

ภาคกลาง(C)

941.3

592.5
741.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)

1,107

531.7

ภาคเหนือ(N)
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รูปที่ 10 กราฟแสดงมูลค่าสัตว์น้าจืดและปลานิลที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงเป็นอินทรีย์
จากรูปที่ 10 แสดงค่ามูลค่าสัตว์น้าจืดและปลานิลที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เลี้ยงเป็นอินทรีย์ โดยคิดจาก
ผลผลิต 25 % ของผลผลิตสัตว์น้าในปี 2561 พบว่า มูลค่ารวมของสัตว์น้าจืดแต่ละภาคที่จะได้รับมีค่าสูงสุดใน
เขตภาคเหนือ 1,122 พันล้านบาท รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,107 พันล้านบาท ภาคตะวันออก
941.3 พันล้านบาท และที่มีค่าใกล้เคียงกันคือ ภาคกลาง 592.5 พันล้านบาท ภาคใต้ 544.1 พันล้านบาท มี
ค่าต่้าสุดในเขตภาคตะวันตก 538.9 พันล้านบาท ตามล้าดับ ขณะที่การเลี้ยงปลานิลที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเลี้ยง
สัตว์น้าอินทรีย์ พบว่า มูลค่ารวมของปลานิลที่จะได้รับในแต่ละภาคมีค่าสูงสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
741.9 พันล้านบาท รองลงมาคือภาคตะวั นออก 685.9 พันล้านบาท ภาคเหนือ 531.7 พันล้านบาท ภาค
ตะวันตก 314.8 พันล้านบาท และที่มีค่าใกล้เคียงกันคือ ภาคกลาง 247.2 พันล้านบาท และภาคใต้ 202.4
พันล้านบาท ตามล้าดับ ทั้งนี้ การค้านวณได้จากปริมาณผลผลิตสัตว์น้าจืดและปลานิล 25 % และมูลค่า
ราคาสัตว์น้าอินทรีย์ที่ควรได้รับเนื่องจากมีคุณภาพดีต่อสุขภาพผู้บริโภคคือ ราคา 50 บาทต่อกก. จากรายงาน
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ระบุว่า มูลค่าปลานิลประมาณ 7,000 ล้านบาทจากผลผลิตรวมสองแสนตัน เฉลี่ย
ราคาปลานิลเท่ากับ 35-40 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นต้นทุนค่าอาหาร 60-70% ขณะที่การเลี้ยงแบบอินทรีย์ต้นทุน
ค่าอาหารไม่เกิน 10% (ค่าฟางหมัก 450 บาทต่อไร่)
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การเปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) สัตว์น้าอินทรีย์กับสัตว์น้าปกติ
รวม

2,422.60

ภาคใต้(S)

272.1
544.1

ภาคตะวันตก(E)

269.4
538.9

ภาคตะวันออก(W)

470.6

ภาคกลาง(C)

296

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(NE)

ปกติ

อินทรี ย์
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รูปที่ 11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) สัตว์น้าอินทรีย์กับสัตว์น้าที่เลี้ยงปกติทั่วไป
จากรูปที่ 11 จะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า (ล้านบาท) ที่ปรับเปลี่ยนเป็นสัตว์น้าอินทรีย์กับสัตว์น้าที่
เลี้ยงปกติทั่วไป จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยคิดเป็นผลผลิตรวมจากเดิม 2,422.60 ล้านบาท จะเพิ่มเป็น 4,846 ล้านบาท
โดยจะมีมูลค่าสูงขึ้นสูงสุดในเขตภาคเหนือคือ 1,122 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ 561 ล้านบาท มูลค่ารองลงมา
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,107 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ 553.5 ล้านบาท
ภาคตะวันออก 941.3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ 470.6 ล้านบาท และที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันคือภาค
กลาง 592.5 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับมูลค่าปกติ 296 ล้านบาท ภาคตะวันตก 538.9 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ
269.4 ล้านบาท และภาคใต้ 544.1 ล้านบาทเมื่อเทียบกับมูลค่าปกติ 272.1 ล้านบาท
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า หากท้าการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงเป็นอินทรีย์ 25% ของพื้นที่จะท้าให้ต้นทุนลดลง
ประมาณ 90-95% (ต้นทุนค่าฟางหมัก 450 บาทต่อไร่ จากประมาณการผลผลิต 350 กก.ต่อไร่ ค่า FCR 1.5 ต้นทุน
ค่าอาหารเฉลี่ย 20 บาทต่อกก. ) ได้มูลค่าของสัตว์น้าเพิ่มขึ้นจาก 2,422.60 ล้านบาท จะเพิ่มเป็น 4,846 ล้านบาท
หรือไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่ารวม ซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นได้จากการสร้างและสื่อสารข้อมูลการบริโภคสัตว์น้าอินทรีย์
ที่มีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยให้มีอาหารปลอดภับบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรให้
สูงขึ้นได้ ซึ่งควรมีการวางแผนและรวมกลุ่มกันของเกษตรกร เพื่อเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ ในการสร้างผลผลิตที่ต่อเนื่อง
และสร้างตลาดสินค้าและแบรนด์ รวมทั้งการรับรองสัตว์น้าอินทรีย์อย่างเป็นระบบต่อไป
ตัวอย่าง
เครื่ องหมาย
การรับรอง

ตัวอย่างการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภค
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การเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารสัตว์น้าอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
จากข้ อตกลงของการจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน หรื อ AEC (ASEAN Economic Community) ที่
ก้าหนดให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์ ซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยทั้งดี
และร้าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคต่อสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันส้าปะหลัง น้้ามันปาล์ม ยางพารา อ้อย และ
อื่นๆ ที่เป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของหลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเด็นที่ท้าทายคือ ประเทศไทยจะฉกฉวยโอกาส
ได้มากน้อยเพียงใดภายใต้การเปิดเสรีนี้ ดังนั้น การหาจุดเด่นที่สามารถน้ามาใช้ได้คือการสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
นอกจากจะมีต้นทุนต่้าแต่สามารถได้มูลค่าเพิ่มจากคุณภาพสินค้าที่ได้จากการผลิตจากระบบอินทรีย์ ยังเป็นการน้า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะท้าให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
แม้ว่าสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ สามารถส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารโดยไม่มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์และ
สามารถน้ามาเป็นจุดขายในการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้าได้ แต่พบว่า เกษตรกรยังให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของ
สัตว์น้าอินทรีย์น้อยมาก ซึ่งอาจเกิดจากแรงจูงใจและการส่งเสริมจากภาครัฐ ที่ไม่สามารถท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
และรูปแบบการเลี้ยง ดังนั้นควรต้องมีการส่งเสริมเกษตรกรให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ ได้แก่
การส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นถิ่นหรือในฟาร์ม
หมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้รู้ถึงคุณประโยชน์ ทั้งด้านการเพาะเลี้ยง และด้านการบริโภคสัตว์น้าอินทรีย์
เช่น ไม่ท้าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้เลี้ยง มีสุขภาพแข็งแรงจากการบริโภคอาหารปลอดภัย
แนวทางหนึ่งในการด้าเนินการคือ การส่งเสริมผลักดันการเลี้ยงปลาระบบอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และการผลิตเพื่อการส่งออก โดยมีการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้าอินทรีย์ ด้วยวิธีการ
เน้นการสร้างเสริมอาหารธรรมชาติในบ่อร่วมกับการเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันในอัตราต่างกันซึ่งมีนิสัยการกินอาหาร
ต่างกันในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงจากอัตราปล่อยที่ลดลงแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร
ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์น้าด้วย เช่นในพื้นที่น้าจืดควรมีการปล่อยปลาสวายร่วมกับปลานิล หรือปลาเล่ง
ร่วมกับปลานิลหรือตะเพียนหรือปลาสลิด เป็นต้น เนื่องจากเป็นปลาทีเ่ ลี้ยงง่าย และมีการกินอาหารธรรมชาติที่ต่างกัน
ในห่วงโซ่อาหารจึงเป็นการเลี้ยงที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง และเป็นปลามีความทนทานต่อการเป็นโรค เป็นที่นิยม
บริโภค และมีการให้อาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ร้าข้าว เพื่อเป็นอาหารเสริมได้
อาหารเป็นปัจจัยและต้นทุนหลักในการเลี้ยงสัตว์น้า อย่างไรก็ตามพบว่าต้นทุนการเลี้ยงปลายังคงสูง
มากและเป็นต้นทุนค่าอาหารประมาณ 60-70% เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการใช้อาหารส้าเร็จรูป
หรืออาหารจากภายนอกท้องถิ่นส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุนหรือได้ก้าไรน้อย รวมทั้งขาด
ข้อมูลรูปแบบวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสม จากการรวบรวมข้อมูลและส่งเสริมเชิงสาธิตพบว่า การให้อาหารที่ท้าเอง
แบบง่ายของของเกษตรจะยิ่ งเป็ น การเพิ่มต้ นทุนโดยไม่ท้าให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น และจากการท้าการทดสอบ
รูปแบบการเลี้ ยงปลาเชิงสาธิตในปี 2555-2556 พบว่าวิธีการเสริมสร้างให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อ และ
เทคนิคการจัดการบ่อที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
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ปลาที่เลี้ยงได้ นอกจากนี้ยังได้ปลาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ซึ่ง เนื้อปลานอกจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก
แล้วยังย่อยง่ายเหมาะกับทุกวัยและมีสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความฉลาดของสมอง (IQ) นอกเหนือไปจาก
การส่งเสริมเจริญเติบโตของเด็ก ที่ต้องการสารอาหารอย่างเพียงพอ สามารถน้าไปส่งเสริมแนวทางการเลี้ยง
ปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีปลาเพื่อบริโภคแทนเนื้อสั ตว์และเป็น
แหล่งโปรตีนราคาถูก ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้าและการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้าอินทรีย์ได้ต่อไป
รูปแบบการเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ได้จากการวิจัยเชิงสาธิตนี้ ผู้เลี้ยงจะต้องปฎิบัติตามข้อก้าหนดเพื่อให้
ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย พบว่า ผลจากการด้าเนินงานได้ผลดี ผลผลิตปลานิลหรือปลารวม 3 ชนิด
มากกว่า 300 กก.ต่อไร่ ส่วนรายที่ไม่ปฎิบัติตามข้อก้าหนดจะได้ผลผลิตปลาน้อยอย่างชัดเจน
ข้อดี ที่เป็นผลโดยตรง
1. ลดการใช้ลูกพันธ์ปลา (จากการลดอัตราปล่อยปลา)
2. ลดการใช้อาหารส้าเร็จรูปและอาหารสมทบได้
3. ลดการใช้สารเสริม ยา สารเคมี ในการเลี้ยงปลา
ข้อดี ที่เป็นผลโดยอ้อม
1. ลดต้นทุนค่าลูกพันธุ์ อาหาร ยา สารเคมีฯ
2. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม รักษาสุขภาพผู้เลี้ยง
3. เป็นการน้าวัสดุท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
4. ปลาที่ได้จากการเลี้ยงมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าได้
รูปแบบการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อเลียงปลา
1. แบบเน้นสร้างอาหารธรรมชาติ (สูตรฟางหมักร่วมกับมูลสัตว์แห้งตามอัตราที่ระบุ) หากปล่อยสัตว์น้าในอัตราที่
ก้าหนดจะมีอาหารธรรมชาติเพียงพอส้าหรับสัตว์น้าโดยไม่ต้องให้อาหาร แต่ส้าหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตสามารถ
ให้อาหารเพิ่ม 3 วันต่อสัปดาห์ (ตามหัวข้อ สูตรอาหารอย่างง่าย) ควรระวังการขาดทุนจากการให้อาหารมากเกินไป
2. แบบเน้นสร้างอาหารธรรมชาติ (สูตรฟากหมักร่วมกับร้าและกากน้้าตาล)
การสร้างอาหารธรรมชาติทั้งสองรูปแบบจะท้าให้น้าเป็นสีน้าตาลตลอดช่วงการเลี้ยงและมีอาหารธรรมชาติ
ได้แก่ แบคทีเรีย พารามีเซียม โรติเฟอร์ กลุ่มโคพีพอดหรือแพลงค์ตอนสัตว์เกิดขึ้นจ้านวนมาก ขณะที่การเลี้ยง
แบบเดิมๆที่มีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือมูลสัตว์จะท้าให้น้าบ่อเลี้ยงเป็นสีเขียวเสี่ยงต่อการเกิดแพลงค์ตอน bloom
ท้าให้เกิดการขาดออกซิเจนอย่างรวดเร็วของบ่อและปลาที่เลี้ยงตายจากการขาดออกซิเจนได้
ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาพบว่า ฟางข้าวเป็นอาหารที่ดีของการเพิ่มจ้านวนของแบคทีเรียและสามารถเพิ่ม
จ้ านวนได้ อย่ างรวดเร็ วทุก 3 ชม. ดังนั้ น การท้าฟางหมั กจึ งท้ าให้ เกิ ดการเพิ่ มจ้ านวนที่ ดีเป็นจ้ านวนมากของ
แบคทีเรียและมีโปรตีนสูง 45-60%
ข้อควรปฎิบัติ ในการเตรียมบ่อเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติก่อนปล่อยปลา
1. การเตรียมบ่อ
: บ่อสะอาด โดยท้าน้้าแห้ง หากไม่สามารถน้าน้้าออกจากบ่อได้หมดให้น้าปลาเก่าออกให้หมดหรือตีอวนตาถี่
เพื่อน้าปลาอื่นออกให้มากที่สุด
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: ก้าจัดหญ้ารอบบ่อและในบ่อออกให้หมด เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งหลบซ่อนศัตรูปลา เช่น ปลาช่อน งู ตะพาบน้้าฯ
: ป้องกันและฆ่าเชื้อโรค กรณีที่สามารถท้าน้้าแห้งบ่อได้ให้ใส่ปูนขาว 20 กก./ไร่ ก่อนท้าการตากบ่อแห้ง
(ขณะที่มีน้าประมาณ 2-5 ซม.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของปูนขาวแล้วตากบ่อจนแห้ง
: เติมน้้าเข้าบ่อก่อนปล่อยปลาไม่เกิน 2 วัน ควรท้าที่กรองน้้าก่อนเข้าบ่อ เพื่อป้องกันศัตรูปลา

โรยปูนขาวรอบบ่อหลังจากท้าน้้าแห้ง

ตัวอย่างการกรองน้้าที่น้าเข้าบ่อ
เป็นการเติมออกซิเจนโดยอ้อม และ
ป้องกันศัตรูปลาและปลาอื่นเข้าบ่อ

2. การเตรียมอาหารฟางหมัก (สร้างอาหารธรรมชาติ)
: ท้าฟางหมัก ในบ่อก่อนน้าน้้าเข้าบ่อหรือระหว่างการเลี้ยง ที่มุมบ่อหรือข้างบ่อ 2-4 จุด
: อัตราการใส่ฟางร่วมกับมูลสัตว์แห้ง (ไก่ วัว ฯ)
2.1. สูตรฟางหมักร้ากากน้้าตาล
ฟาง:ร้าหรือมันบด:กากน้้าตาล = 50:5:1 กก.ต่อไร่ต่อเดือน โดยใส่ฟางแล้วโรยมันบดด้านบน จึงใส่
กากน้้าตาลละลายน้้าราดให้ทั่ว
ฟางหมักร้าและกากน้าตาล
ในบ่อแปลงนาข้าว+ปลา
ฟางหมักร้าและกากน้าตาล
ในบ่อเลียง

2.2. สูตรฟางหมักมูลสัตว์แห้ง
ฟาง:มูลสัตว์แห้ง = 100:80-100 กก.ต่อไร่ต่อเดือน ท้าการหมักอย่างสม่้าเสมอทุกเดือน เพื่อให้มีอาหาร
ธรรมชาติเพียงพอต่อปลาโดยใส่ฟางสลับชั้นกับมูลสัตว์แห้ง และปักไม้โดยรอบจะช่วยป้องกันไม่ให้ฟางกระจายตัว
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การเตรียมฟางหมักในบ่อเลียงปลา

3. การปล่อยปลา จะปล่อย 3 ชนิดรวมกันซึ่งมีการกินอาหารต่างกันในห่วงโซ่อาหาร พบว่าได้ผลผลิตต่อ
บ่อมากกว่าปล่อยชนิดเดียว เช่น นิลหรือตะเพียนอย่างเดียว
3.1 บ่อเลี้ยง
: นิล:ตะเพียน:สวาย อัตรา 1,500-2,000:300:200
: นิล:ตะเพียน:เล่งฮื้อ อัตรา 1,500-2,000:300:200
: นิล:ตะเพียน:ยี่สกเทศ อัตรา 1,500-2,000:300:200
ขนาดปลา นิล-ตะเพียน 5-10 ซม. สวาย เล่งฮื้อ-ยี่สกเทศ 5-7 ซม หรือขนาดเล็กกว่านี้จะต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี
3.2 นาข้าว ส่วนมากเลี้ยงระยะสั้น 2-3 เดือน ตามอายุข้าวที่ปลูก ดังนั้น ต้องปล่อยปลาที่มีขนาดใหญ่
ขึ้น เช่น ปลานิลขนาด 10-20 กรัม หรือตะเพียน 5-10 กรัม สลิด 30-50 กรัม
: นิล 800 + ตะเพียน 200
: นิล 800 + สลิด 300-500 + ตะเพียน 200
ตัวอย่าง การค้านวณผลผลิต นิล 800 ตัว อัตรารอด 50% = 400 ตัว x 300 กรัม/ตัว = 120 กก.
การค้านวณผลผลิต ตะเพียน 800 ตัว อัตรารอด 50% = 400 ตัว x 250 กรัม/ตัว = 100 กก.
รวมน้้าหนักปลาต่อบ่อ = 120+100 กก. (จากการทดลองปี 2556 ได้ผลผลิต 161 กก./ไร่)
4. การจัดการการเลียง
4.1. การจัดเตรียมอาหาร มี 2 แบบดังรายละเอียดข้างต้น
แบบที่ 1. เน้นการสร้างเสริมอาหารธรรมชาติ โดยใช้ฟางหมักร้ากากน้้าตาล
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แบบที่ 2. เน้นการสร้างอาหารธรรมชาติจากฟางหมักมูลสัตว์แห้งอย่างเดียว
4.2. การดูแลความสม่้าเสมอของการสร้างอาหารธรรมชาติทุกเดือนเป็นเวลา 6-8 เดือน ถ้าต้องการ
ปลาที่มีขนาดโตขึ้นต้องเลี้ยงนานขึ้นเป็น 8- 10 หรือ 12 เดือน
4.3. การดูแลป้องกันศัตรูปลาได้แก่ งู ตะกวด ตะพาบน้้า ต้องตัดหญ้ารอบบ่อสม่้าเสมอไม่ให้มีหญ้า
โดยรอบและในบ่อ หากไม่ป้องกันจะท้าให้อัตรารอดของปลาต่้าและได้ผลผลิตน้อย
โครงการเลียงปลา-นาข้าวแบบอินทรีย์ที่ จ.เพชรบูรณ์
ตัวอย่าง ผลการด้าเนินงานที่ จ.เพชรบูรณ์
บ่อเลี้ยงปลาสลิด ขนาด 1 ไร่ ไร่กา้ นันจุล เพชรบูรณ์
ปี 2555 ปลูกข้าวอายุสั้น 45 วันก่อนปล่อยปลา

ฟางหมักร้าและกากน้้าตาล

: ปลาสลิดเริ่มต้นปล่อย

: ต้นข้าวอายุ 80 วัน
: ปลายี่สกเทศ เริม่ ต้น
60-100 ก.

สุ่มชั่งน้้าหนักระหว่างทดลอง
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ต้นข้าวจากบ่อเลียงปลาสลิด
บางส่วนล้มเสียหาย

อ กป
กอ

ิ ริ
ก

บ่อนา-ปลาสลิด ที่เกี่ยวข้าวแล้ว จะท้า
การเพิ่มระดับน้าเป็น 80-100 ซม.
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ผลผลิตปลาสลิดในบ่อแปลงนาปลาสลิด

ต้นข้าวจากบ่อเลียงปลา
ยาว 60-80 ซม.
บ่อ 1 บ่อปลาสลิด ไร่ก้านันจุล
: น้้าหนักปลาสลิดทีไ่ ด้ 128.6 กก.ต่อบ่อ 1 ไร่
: ข้าวเปลือก 168 กก. (ต้นข้าวเป็นโรค และล้มบางส่วนท้าให้เมล็ดข้าวเสียหาย)
ปัญหาที่พบ
1.รอบบ่อมีหญ้าค่อนข้างรก ซึ่งสามารถส่งผลต่ออัตรารอดของปลา จึงท้าให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ประมาณการไว้
2.อาหารฟางหมักจมน้้าและปริมาณข้าวเสียหายไปบางส่วน ทางผู้ดแู ลของไร่จลุ แจ้งว่า ต้นข้าวสูงกว่าปกติ (เดิมเป็น
ข้าวพันธุ์ต้นเตี้ย) คาดว่าเกิดจากได้ปุ๋ยจากมูลปลา และมีการให้อาหารปั้นก้อนเสริมบ้าง 2 วันต่อสัปดาห์
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บ่อ 2 บ่อปลายี่สกเทศ ไร่ก้านันจุล ปี 2555
: น้้าหนักปลายีส่ กเทศที่ได้ 355 กก.ต่อบ่อ1 ไร่
: ข้าวเปลือก 129 กก. (ต้นข้าวปลูกไม่เต็มพื้นที่
และล้มบางส่วนท้าให้เมล็ดข้าวเสียหาย)
ปัญหาที่พบ
1. รอบบ่อมีหญ้าค่อนข้างรก ซึ่งสามารถส่งผลต่อ
อัตรารอดของปลา
2. ต้นข้าวล้มจมน้า้ และท้าให้ได้ผลผลิตข้าวลดลง

บ่อเลียงปลา-นาข้าว ไร่ก้านันจุลปี 2556 บ่อขนาด 1 ไร่

ระยะเวลาการเลี้ยง 70 วัน (อาหารฟางหมักร้ากากน้้าตาล ) บ่อที่ 1 ปล่อยปลานิล 1,200 ตัว (10กรัม) ตะเพียน 300
ตัว (70-100 กรัม) ผลผลิต รวม 116.74 กก./ไร่ (พบปลาสลิดในบ่อ คาดว่ามาจากน้้าทีส่ ูบเข้าบ่อ)
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ปลานาข้าว บ่อ 2 ไร่ก้านันจุล
ระยะเวลาการเลียง 70 วัน
ปล่อยนิล 800 ตัว ขนาด 10 ก.
ปลาสลิด 400 ตัว ขนาด 60 ก.
ผลผลิตรวม 166.11 กก./ไร่
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โครงการเลียงปลา-นาข้าวแบบอินทรีย์ จ.เชียงราย
:พื้นที่ด้าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด เขต2 (เชียงราย) ปี 2555
: แปลงทดสอบจ้านวน 2 บ่อ ได้จากบ่ออนุบาลลูก
ปลาขนาด 1 งาน (พื้นบ่อดินรอบขอบบ่อเป็นซีเมนต์)
ปล่อยปลานวลจันทน์เทศและนิลแดง (2,000 ตัว
น้้าหนักเริ่มต้น 1-2 กรัมและ 20-30 กรัม
ตามล้าดับ) และบ่อดินอนุบาลลูกปลา ปล่อยปลา
สลิด 1 บ่อ (2,500 ตัวน้้าหนักเริ่มต้น 1-2 กรัม)
: พันธุ์ข้าวอายุสั้น 80-90 วัน
: อาหาร เน้นท้าฟางหมักทุกเดือน (อัตราการใส่ฟาง
100 กก.+ มันบด 20 กก.+กากน้้าตาล 1 ลิตร)
: ระยะเวลาการเลี้ยงปลา 6 เดือน
แปลงนาหลังจากเกีย่ วข้าวแล้วท้าการเลีย้ งปลาต่อจนครบระยะเวลา 6 เดือน

ผลจับปลา : บ่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด เขต2 (เชียงราย) ปี 2556 ผลผลิตรวมปลาทั้งหมด 238.98
กก.ต่อบ่อ หรือ 113.46 กก./ไร่ ปลานิลแดง 502 ตัว = 142.32 กก. (เฉลี่ย 283.5 กรัมต่อตัว) อัตรารอด 50% และปลา
นวลจันทร์เทศ 123 ตัว = 12.16 กก. (เฉลี่ย 98.86 กรัมต่อตัว) อัตรารอด 6% ปลาช่อน 84.5 กก. ปริมาณข้าวที่เป็นข้าวสาร
185 กก. ต่อบ่อ
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โครงการเลียงปลาในบ่อแบบอินทรีย์ จ.เพชรบูรณ์
บ่อเลี้ยงแบบอินทรีย์ ขนาดบ่อ 1 ไร่ สถานที่บอ่ ไร่ก้านันจุล ผลผลิต 355 กก./ไร่+ลูกปลานิล 200 กก.
ขนาดปลาที่ปล่อย
ปลานิล

ขนาดปลาทีจ่ ับ
ปลานิล

ขนาดปลาที่ปล่อย
ปลาเล่ง
ขนาดปลาทีจ่ ับ
ปลาเล่ง
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รูปแสดงตัวอย่างน้้าหนักปลาที่ได้จากการจับจากบ่อเลี้ยงแบบอินทรีย์ (ท้าฟางหมักมูลไก่) ไร่ก้านันจุล
จ. เพชรบูรณ์ ระยะเวลาการเลี้ยง 7.5 เดือน ปี 2555
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โครงการปลา-นาข้าวอินทรีย์ บ่อเกษตรกร จ.หนองคาย
ผู้รับผิดชอบดูแลในพืนที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดหนองคาย
: พื้นที่ด้าเนินการ แปลงนาข้าวของเกษตรกร เป็นบ่อ
อนุบาลลูกปลาขนาด 1 ไร่ แบ่งกั้นครึ่งบ่อด้วยตาข่าย
อนุบาลลูกปลา (มุ้งฟ้า) บ่อด้านหนึ่ง ปล่อยปลาสลิด
1 บ่อ (1,500 ตัวน้้าหนักเริ่มต้น 1-2 กรัม) และอีกด้าน
ปล่อยปลาไน (800 ตัว น้้าหนักเริม่ ต้น 3-5 กรัม)
:พันธุ์ข้าวหอมมะลิ ของเกษตรกรเอง
:อาหาร เน้นท้าฟางหมักทุกเดือน
(ฟาง 100 กก.+ มันบด 20 กก.+กากน้้าตาล 1 ลิตร)
:ระยะเวลาการเลี้ยงปลา 8 เดือน

ติดตามโครงการระหว่างการเลี้ยง
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จับปลาเพื่อตรวจสอบผลผลิตปลาจากการเลี้ยงในนาข้าว

ผลจับการเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าว
: น้้าหนักปลาสลิดที่ได้ 26.5 กก.ต่อบ่อ 2 งาน หรือเท่ากับ 53 กก./ ไร่ (อัตรารอด 10.6%) ปลา
อื่นๆที่พบ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาตะเพียนและหอยน้้าจืด
: ข้าวเปลือก 100 กก. (10 ถัง)
ปัญหาที่พบ
1.รอบบ่อมีหญ้าค่อนข้างรก ในช่วง2-3 เดือนแรก ซึ่งสามารถส่งผลให้ลูกปลาสลิด มีอัตรารอดต่้า
2.อาหารฟางหมักมูลสัตว์ ไม่มีความสม่้าเสมอพบว่าเกษตรกรไม่ค่อยได้ท้าตามค้าแนะน้า ซึ่งส่งผล
ต่อปริมาณอาหารไม่เพียงพอ อัตรารอดและผลผลิตปลาต่้า
3.เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดหนองคาย ซึ่งรับผิดชอบดูแลและให้
ค้าแนะน้ารวมทั้งติดตามการท้าอาหารฟางหมัก ไม่สามารถเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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การเลียงสัตว์น้าแบบส่งเสริมให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อแบบอินทรีย์
บ่อเกษตรกรคลองมะละกอ จ.สระแก้ว

ขนาดปลาที่ปล่อย
สุ่มปลา 4 เดือน

ขนาดปลา 1.7 กก. ระยะเลี้ยง 9 เดือน ใช้ฟาง 50 กก. + ร้า 5 กก.+กากน้้าตาล 1 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ทุกเดือน
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โครงการเลียงสัตว์น้าแบบส่งเสริมให้เกิดอาหารธรรมชาติในบ่อแบบอินทรีย์
บ่อเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์

ขนาดปลาจีน
(เล่งฮื้อ) และ
กุ้งก้ามกราม
ที่ปล่อย

สุ่มปลาอายุ 3 เดือน
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ผลการจับปลาและกุ้งบางส่วนระยะเวลาการเลี้ยง 10 เดือน (ประสบภัยน้้าท่วมบ่อ) บ่อ 1 คุณอรทัย

บ่อ 2 คุณอรทัย
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บ่อ 3 ผู้ใหญ่บ้านสเตรฉัน

บ่อ 4 ผู้ใหญ่บ้านสเตรฉัน

บ่อ คุณสมพงษ์
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โครงการทดลองเลียงสัตว์น้าอินทรีย์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
ปลานิลด้า บ่อละ 400 ตัว ปลานวลจันทร์ทะเล บ่อละ 100 ตัว การน้าลูกกุ้งกุลาด้าขนาด PL25 บ่อละ 20,000 ตัว
ระยะเวลาการเลียง 9 เดือน (อาหารฟางหมัก ร้า กากน้าตาล)

ผลการจับสัตว์น้า

ปลานวลจันทร์เฉลี่ย 1.6 กก./ตัว
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ตารางเปรียบเทียบจากการค้านวณ อัตรารอด อัตราแลกเนือและราคาปลาที่จับได้
ปล่อยปลาชนิดเดียว (นิล)

อัตราปล่อยปลา 2,000ตัวต่อไร่
ขนาดปล่อย 0.3-1 กรัม
ระยะเวลาการเลี้ยง 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

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

ตะเพียน
200-300 กรัม
นิล 600 ตัว (450 กรัม/ตัว)
=270 กก. X50 บาท
= 13,500 บาท

เล่ง (หรือยีส่ กเทศ/สวาย1-1.2 กก.

150 ตัว รอด 50% (250 กรัม/ตัว)
= 37.5 กก. X30 บาท = 1,125 บาท

เล่ง/ยี่สก/สวาย 200 ตัว

140 ตัว (1-1.2กก./ตัว)
= 154 กก X40 บาท = 6,160 บาท.

รวม ขายปลาได้

นิลออย่างเดียว
20,000 บาท

รวมขายปลา 3 ชนิดได้ 20,785 บาท

น้้าหนักปลาที่จับได้ต่อบ่อ (กก./ไร่)
น้้าหนักอาหารที่ใช้ 0.5%
ต้นทุนค่าอาหาร
เมื่ออาหารเฉลีย่ กก.ละ 7-8 บาท

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

ต้นทุนค่าฟางหมัก ต่อบ่อ
รวมต้นทุนค่าอาหาร+ค่าฟางหมัก

1,000 บาท
1,700-1,800

ปัญหาที่พบจากการเลี้ยง:
1. อัตรารอดน้อย ท้าให้ได้ผลผลิตน้อย ( โดยเฉพาะปลานิลพบว่าอัตรารอดในบ่อดินประมาณ 25%)
เช่น ได้ผลผลิต 25-40 กก. ถ้าปลากก.ละ 30 บาท เท่ากับขายปลาได้ 750-1,200 บาท
ถ้าไม่มีการให้อาหารเสริม โอกาสขาดทุนจะน้อยลง
เช่น ได้ผลผลิต 80 กก. ถ้าปลากก.ละ 30 บาท เท่ากับขายปลาได้ 2,400 บาท
ถ้ามีค่าอาหารเสริมจะได้ก้าไร เพียง 700 บาท
ได้ผลผลิต 150 กก. ถ้าปลากก.ละ 30 บาท เท่ากับขายปลาได้ 4,500 บาท
ถ้ามีค่าอาหารเสริมจะได้ก้าไร 2,800- 2,500 บาท
2. ผลผลิตต่้า เป็นผลจากการจัดการบ่อไม่เป็นไปตามที่ก้าหนด ส่งผลให้ปลามีอัตรารอดน้อย ประเด็นที่ส้าคัญมากคือ
การเตรียมบ่อต้องน้าปลาเดิมออกให้หมดเพื่อทราบจ้านวนที่แน่นอนของปลาในบ่อ การเตรียมบ่อใหม่ห้ามน้าน้้าเข้าบ่อเกิน 2 วัน
และต้องก้าจัด วัชพืช หญ้ารอบบ่อและในบ่อ รวมทั้งผักบุ้งสม่้าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของศัตรูปลาที่จะมากิน
ได้แก่ งู กบ ตะพาบน้้า ตะกวด เป็นต้น พบว่าบ่อที่จัดการบ่อและก้าจัดหญ้าสม่้าเสมอจะได้ผลผลิตดีมากได้มากกว่า 300 กก.ต่อไร่
ที่ไร่ก้านันจุลและเกษตรกรที่เชียงราย
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ตัวอย่างสูตรอาหารแบบง่ายส้าหรับเลียงสัตว์น้าอินทรีย์ ใช้เป็นอาหารเสริมเท่านัน
สูตร 1 ใช้มันส้าปะหลังต้มสุกเป็นสารเหนียว (โปรตีน 8 % ไขมัน 7%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
( 100 กก.)
1.ร้าข้าวจากโรงสี (8 บาทต่อ กก.)
50
2.มันส้าปะหลังบดละเอียด (5 บาทต่อกก.)
- แห้ง
32
- ต้มสุก (ชั่งน้้าหนักแห้งแล้วจึงน้าไปท้า
17
ให้สุกด้วยการนึ่งหรือต้ม ใช้แทนสารเหนียว)
3.กากน้้าตาล (15 บาทต่อ กก.)
1
รวม
100
สูตร 2 ใช้กล้วยน้้าว้าสุกเป็นสารเหนียว (โปรตีน 7.5 %ไขมัน 7%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
( 100 กก.)
1.ร้าข้าวจากโรงสี (8 บาทต่อ กก.)
50
2.มันส้าปะหลังแห้งบดละเอียด
43
(5 บาทต่อกก.)
3.กล้วยน้้าว้าสุก (15 บาทต่อหวี)
รวม

2
(10 กก.นน.สด)
100

10 กก.

ราคา(บาท/กก)

5 กก.

4.0

3.2 กก.
1.7 กก.

2.45

100 กรัม
10

0.15
6.6 บาท/กก.

10 กก.

ราคา(บาท/กก)

5 กก.

4.0

4.2 กก.

2.15

0.2 กก.
(1 กก.นน.สด)
10

0.15
6.30 บาท/กก.

หมายเหตุ: ข้อควรระวัง การให้อาหารเสริมจะท้าให้ต้นทุนสูงและอาจขาดทุนจากการเลี้ยงได้ เนื่องจากอาหาร
มีโปรตีนต่้ากว่าความต้องการของสัตว์น้า และควรจัดหาท้าที่วางอาหารเพื่อป้องกันพื้นบ่อเน่าเสีย จากการ
ทดสอบการเลี้ยงที่ไร่ก้านันจุล พบว่า การให้อาหารเสริมไม่คุ้มทุนเนื่องจากราคาปลาค่อนข้างต่้า
วิธีการผสมอาหาร
1.น้าร้าข้าว มันส้าปะหลัง มาผสมรวมกัน
2.น้ากล้วยน้้าว้าสุกมาบด แล้วน้าไปผสมกับส่วนผสมข้อ1
3.น้าส่วนผสมที่ได้รวมกัน มาปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดเท่ามะนาวใส่ถาดให้อาหารส้าหรับเลี้ยงปลา
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สูตร 3 ใช้กล้วยน้้าว้าสุกเป็นสารเหนียวผสมอาหารส้าเร็จรูป (โปรตีน 10% ไขมัน 6.6%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
10 กก.
ราคา (บาท/กก)
(100 กก.)
1.อาหารปลากินพืช 25%โปรตีน
10
1 กก.
2.5
2.ร้าข้าวจากโรงสี (8 บาทต่อกก.)
45
5 กก.
3.6
3.มันส้าปะหลังแห้งบดละเอียด
43
2.15
4.3 กก.
( 5 บาทต่อกก.)
4.กล้วยน้้าว้าสุก (15 บาทต่อหวี)
2
0.1 กก.
0.15
ใช้แทนสารเหนียว
(10 กก.นน.สด)
(0.35 กก.นน.สด)
รวม
100
10
8.2 บาท/กก.
หมายเหตุ: วิธีการผสมอาหาร
1.น้าอาหารปลาต้าบดหรือพรมน้้าพอเปียก
2.น้าร้าข้าว มันส้าปะหลัง มาผสมรวมกัน และน้ากล้วยน้้าว้าสุกที่บดแล้วมาผสมรวมกัน
ให้เข้ากันดี
3.น้าอาหารที่ได้ ปั้นเป็นก้อนขนาดเล็กๆขนาดเท่ามะนาว น้าไปใส่ถาดให้อาหารส้าหรับเลี้ยงปลา

ถาดให้อาหารสัตว์น้ารูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างที่ให้อาหารปั้นก้อน
ส้าหรับอนุบาลลูกปลา
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สูตร 4 ใช้กล้วยน้้าว้าสุกเป็นสารเหนียวผสมอาหารส้าเร็จรูป (โปรตีน 10% ไขมัน 6.6%)
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร (100 กก.)
10 กก.
ราคา (บาท/กก)
1.เศษหัวปลาไส้ปลาหมัก (แห้ง โปรตีน
10
1 กก.
2.5
25%ไขมัน 20%
(เปียก 35 กก.)
2.ร้าข้าวจากโรงสี (8 บาทต่อกก.)
45
5 กก.
3.6
3.มันส้าปะหลังแห้งบดละเอียด
43
4.3 กก.
2.15
( 5 บาทต่อกก.)
2
0.1 กก.
4.กล้วยน้้าว้าสุก (15 บาทต่อหวี)
0.15
(10 กก.นน.สด)
(0.3 กก.นน.สด)
รวม
100
10
8.2 บาท/กก.
สูตร 5 สูตรการหมักเศษหัวปลาไส้ปลา (by product) เพื่อเป็นอาหารเสริมเลี้ยงปลาหรือท้าปุ๋ยปลา
วัตถุดิบ/ราคา
% ในสูตร
% ในสูตร
ราคาต่อกก.
( 100 กก.)
( 10 กก.)
(บาท)
1.เศษหัวปลาไส้ปลาหมัก สด
70 กก.
7 กก.
1.40
(แห้ง โปรตีน 25%ไขมัน 20%)
2.มันส้าปะหลังแห้งบดละเอียด (5 บาทต่อกก.)
25 กก.
2.5 กก.
1.25
3.ยีสต์ขนมปัง (80-120 บาทต่อกก.)
0.5 กก.
50 กรัม
4-6
4.กากน้้าตาล (15 บาทต่อ ลิตร หรือ กก.)
4.5 ลิตรหรือกก. 0.45 ลิตรหรือกก.
0.7
รวม
100 กก.เปียก
10 กก.เปียก
7.35-9.35
50 กก.แห้ง
5 กก.แห้ง
15-19
หมายเหตุ: 1. หัวปลาหมัก แห้ง มีค่าโปรตีนโปรตีน 22-25% ไขมัน 20-25%
2. การใช้เศษหัวไส้-ปลาหมัก ไม่ควรน้าไปใช้เลี้ยงปลาชนิดเดียวกัน เช่น เศษ-ไส้ปลาดุกหมัก ควร
น้าไปใช้เลี้ยงปลานิล ไม่ควรน้าไปเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น
วิธีการหมักไส้หัวปลา
เศษหัวปลาไส้ปลาหมัก
สับ/บด ละเอียด
ถังหมัก
เติมมันส้าปะหลัง
+ยีสต์ขนมปัง + กากน้้าตาล
น้าไปเป็นส่วนผสมอาหาร
หมักไว้ 2-4 สัปดาห์
คนผสมให้เข้ากัน
หรือน้าไปใส่กอง
ใช้ไม้กวนคนให้ทั่วทุกวัน 1-2ครั้ง
ฟางหมัก (ผสมน้้าสาดทั่วกอง
อัตรา 3-5 ลิตรหรือกก./ไร่/เดือน)
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ตารางแสดง ตัวอย่างผลผลิตที่ได้จากการเลียงปลาระบบอินทรีย์หรือออร์แกนนิค
บ่อปลา
เพชรบูรณ์ (ไร่ก้านันจุล)
เชียงราย บ้านสันปลาดุก
ปลา-นาข้าว

หนองคาย

ชนิดปลา

น้าหนักรวม (กก.)

นิล เล่ง ตะเพียน
นิล เล่ง ตะเพียน

347.7 กก./ไร่ (ข้าวเปลือก 220 กก.)
253.2 กก./ไร่

สลิด
นิล-สลิด
ปลารวม
สลิด-นิล
สลิด
ไน

128.6 กก./ไร่ (ข้าวเปลือก 129 กก.)
166.1 กก./ไร่ (ข้าวเปลือก 50กก.)
113.6 กก./ไร่ (ข้าวเปลือก 185 กก.)
90.6 (ข้าวเปลือก 220 กก.)
53 กก./ไร่ (ข้าวเปลือก 220 กก.)
137.8 กก./ไร่ (ข้าวเปลือก - กก.)

ผลการวิเคราะห์ไขมันและกรดไขมัน (%น้าหนักแห้ง) ในเนือปลาที่เลียงแบบอินทรีย์หรือออร์แกนนิค
% ไขมัน
ในเนื้อปลา
นิล
ตะเพียน
เล่ง

2.6
8.7
3.3

Linolenic
(18:3n3)

กรดไขมัน (%)
อีพีเอ
(EPA= 20:5n3)

ดีเอชเอ
(DHA= 22:6n3)

28.5
24.9
4.1

1.7
2.1
1.8

1.8
2.2
2.0

หมายเหตุ: กรดไขมัน EPA เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนชนิดต่างๆ และสารทางประสาท น้ามาใช้ในการ
รักษาโรคทางการแพทย์หลายชนิด เช่น รูมาตอยด์ ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคหัวใจ เป็นต้น
กรดไขมัน DHA พบในน้้านมแม่ รายงานวิจัยระบุว่าควรได้รับตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์จนถึง 3 ปีแรก
ซึ่งจะช่ว ยให้ เด็กมีความสามารถของสมอง (IQ) ที่ดี ช่ว นถนอมสายตาให้ เสื่ อมสภาพช้าลง เนื่องจากเป็น
ส่วนประกอบในส่วนเรตินาของลูกตา เป็นต้น
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ดัง นั้ น วิ ธีก ารเสริ มสร้ างให้ เกิ ด อาหารธรรมชาติใ นบ่ อ เลี้ ยง และเทคนิค การจัด การบ่อ ที่ถู กต้ อ ง
เหมาะสมสามารถช่ว ยเพิ่มอัตรารอดของลู กปลาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ ยงได้ เนื้อปลา
นอกจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกแล้วยังย่อยง่ายเหมาะกับทุกวัยและมีสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความฉลาด
ของสมอง (IQ) นอกเหนือไปจากการส่งเสริมเจริญเติบโตของเด็กที่ต้องการสารอาหารอย่างเพียงพอ สามารถ
น้าไปส่งเสริมแนวทางการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้มีปลา
เพื่อบริโภคแทนเนื้อสัตว์และเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก และน้าข้อดีนี้ไปสร้างเป็นจุดขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์
น้้าได้อีกทางหนึ่ง
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ตัวอย่างการเพาะเลี้ยงไข่น้าหรือผ้า
ไข่น้าหรือผ้าเป็นพืชขนาดเล็ก เจริญเติบโตเพิ่มจ้านวนทุก 4-9 วันขึ้นกับชนิดปุ๋ยที่ใช้เลี้ยง ดังนั้น จึงใช้
เป็นอาหารเสริมเท่านั้นเนื่องไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวัน (ต่างจากการท้าฟางหมักในบ่อที่มีแบคทีเรียเพิ่ม
จ้านวนตลอดเวลา) และควรแยกเลี้ยงในบ่อดินขนาดเล็ก บ่อพลาสติกหรือบ่อซีเมนต์
วิธีการ
1.การเตรียมบ่อ
:บ่อดิน ตากแห้ง ก้าจัดวัชพืชออกให้หมด
:บ่อพลาสติก บ่อซีเมนต์ หรือวงบ่อ ท้าความสะอาด ตากแห้ง บ่อใหม่ควรแช่น้าทิ้งไว้ 1 สัปดาห์
หรืออาจใส่ต้นกล้วยสับใส่ระหว่างแช่น้า แล้วท้าความสะอาดตากบ่อให้แห้งอีกครั้ง
2.เตรียมน้้าเลี้ยง กรองน้้าด้วยผ้ากรองทางน้้าเข้า เพื่อป้องกันแมลงน้้าหรือเศษตะกอนเข้าบ่อ ไม่ควร
ใส่น้าเกิน 2 วัน ความลึกน้้า 20-30 ซม.
3.การเตรียมปุ๋ยหรืออาหารเลี้ยงไข่น้า
:ปุ๋ยมูลไก่แห้ง มูลวัวหรือมูลหมูแห้ง ปริมาณ 5 กก.ต่อน้้า 1 ตัน (บ่อ 1 เมตร น้้าลึก 20 ซม.ใส่ปุ๋ย
2 กก.)
4.พันธุ์ไข่น้า ซื้อจากตลาดหรือช้อนจากบ่อที่มีไข่น้า ใส่ในปริมาณ 100-200 กรัมต่อบ่อขนาด 1 ตัน ให้
ปรับเพิ่มลดตามขนาดบ่อ
5.การเก็บเกี่ยว สามารถทยอยเก็บโดยใช้สวิงช้อนหลังจากเลี้ยงได้ประมาณ 5-7 วัน โดยมีรายงานว่า
ปุ๋ยมูลไก่เก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 4 มูลวัวและหมูในวันที่ 7
6.ควรเติมปุ๋ยเดือนละครั้ง เพื่อให้มีปริมาณของไข่น้าอย่างต่อเนื่อง

.

(ที่มาของภาพ จาก internet)
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