
แนวทางการลดต้นทนุอาหารสัตว์นํา้ 

สถาบนัวิจยัอาหารสตัว์นํา้จืด สํานกัวิจยัและพฒันาประมงนํา้จืด 

…………………………………………………………. 

1. ปัญหาการเลีย้งสัตว์นํา้เชิงพาณิชย์และความท้าทาย 

ในการแก้ไขปัญหา 

อาหารสตัว์นํา้เป็นตวัชีว้ดัหนึง่ท่ีสําคญัตอ่ผลสําเร็จของ

การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ โดยเฉพาะการเลีย้งสตัว์นํา้เป็นอาชีพท่ีมีการ

ให้อาหารสําเร็จรูปเป็นหลกั ซึง่แนน่อนวา่อาหารสตัว์นํา้ท่ีมี

คณุภาพสงูยอ่มสง่ผลให้สตัว์นํา้มีการเจริญเตบิโตดี แข็งแรง และมี

อตัรารอดสงู แตอ่าหารท่ีมีคณุภาพสงูก็ไมไ่ด้รับรองวา่การเลีย้ง

สตัว์นํา้นัน้จะได้รับผลตอบแทนท่ีดีหรือมีกําไรเสมอไป เพราะ

อาหารสตัว์นํา้คณุภาพสงูยอ่มผลิตจากวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพดี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั บวกกบักลยทุธ์

ด้านธุรกิจการตลาดของบริษัทอาหารสตัว์นํา้ซึง่ในปัจจบุนัมีบริษัทอาหารสตัว์นํา้มากมายให้เลือกซือ้แตเ่กษตรกรผู้

เลีย้งสตัว์นํา้ท่ีเลีย้งปลาในกระชงัเป็นอาชีพ เชน่ ปลานิล ปลานิลแดง และปลากะพงขาวมกัประสบปัญหาต้นทนุ

การเลีย้งท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาอาหารสตัว์นํา้ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ทกุปีซึง่ต้นทนุการเลีย้งปลาในกระชงัสว่น

ใหญ่เป็นคา่อาหารมากกวา่ร้อยละ 70 ของต้นทนุการเลีย้งทัง้หมดอีกทัง้ทิศทางการพฒันาการเลีย้งสตัว์นํา้เป็น

อตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกแล้ว จําเป็นต้องอยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานสขุอนามยัท่ีดีและความปลอดภยั

ทางด้านอาหารด้วย 

ดงันัน้ความท้าทายของอาชีพการเลีย้งสตัว์นํา้ในปัจจบุนันีคื้อความพยายามลดต้นทนุการเลีย้งให้ต่ําลง 

โดยพิจารณาทบทวนหาแนวทางลดต้นทนุคา่อาหารสตัว์นํา้ตลอดจนการจดัการให้อาหารสตัว์นํา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและคุ้มคา่โดยการประยกุต์หลกัวิชาการให้เหมาะสมกบัโอกาสในแตล่ะสถานการณ์โดยมุง่หวงัให้

การเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ในประเทศไทยเป็นอาชีพท่ีเกษตรกรสามารถดํารงอยูไ่ด้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว 

2. การจัดการให้อาหารสัตว์นํา้เพ่ือลดต้นทุนการเลีย้ง 
2.1 การเลือกใช้อาหารสตัว์นํา้ท่ีเหมาะสม 

อาหารสตัว์นํา้ท่ีวางจําหนา่ยในท้องตลาดทัง้ท่ี

ผลิตในประเทศและนําเข้าจากตา่งประเทศต้องผา่นเกณฑ์

มาตรฐานอาหารสตัว์นํา้และขึน้ทะเบียนกบัสถาบนัวิจยั

อาหารสตัว์นํา้จืด กรมประมง ในฐานะหนว่ยงาน

ควบคมุดแูลอาหารสตัว์นํา้ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

คณุภาพอาหารสตัว์พ.ศ.2525 และพ.ศ.2542  
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ปัจจบุนัมีบริษัทผลิตอาหารสตัว์นํา้และขึน้

ทะเบียนกบักรมประมงจํานวน 146 บริษัท ผลิตอาหาร

สําหรับใช้เลีย้งสตัว์นํา้จํานวน 8 ชนิด ได้แก่ ปลาดกุ ปลา

นํา้จืดกินพืช ปลานํา้จืดกินเนือ้ ปลาทะเลกินเนือ้ กุ้ งทะเล 

กุ้ งนํา้จืด กบ และตะพาบนํา้ 

 
 

สตัว์นํา้แตล่ะชนิดและแตล่ะวยัต้องการอาหารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการท่ีแตกตา่งกนั มีระบบการ 

ยอ่ยอาหารและขนาดของปากแตกตา่งกนัด้วย ดงันัน้จงึควรเลือกสตูรอาหารและขนาดเม็ดอาหารท่ีเหมาะสมกบั

ชนิดและอายขุองสตัว์นํา้นัน้ ๆ เพ่ือให้สตัว์นํา้ท่ีเลีย้งได้นําอาหารท่ีกินไปใช้ประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

การเลือกซือ้อาหารสตัว์นํา้นอกจากคํานงึถึงสตูรอาหารท่ีเหมาะสมแล้วยงัต้องคํานงึถึงคณุภาพอ่ืน ๆ  

ของอาหารสตัว์ซึง่ดไูด้จากลกัษณะทางกายภาพ เชน่ มีฉลากท่ีสมบรูณ์ ลกัษณะสีสดใหมไ่มเ่ก่าเก็บจนหมดอาย ุ 

กลิ่นหอมไมเ่หม็นหืน ไมมี่สิ่งปลอมปน หรือมีผงฝุ่ นน้อยไมเ่กินร้อยละ 2  เป็นต้น  

  2.2 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัว์นํา้ท่ีเหมาะสม 

  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัว์นํา้ได้พฒันาการมานานกวา่ 30 ปี ปัจจบุนัมีเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ก้าวหน้าและทนัสมยั อตุสาหกรรมอาหารสตัว์นํา้มีบคุลากรท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญโดยเฉพาะ ภาคเอกชนมี

ความก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจถึงขัน้แขง่ขนักนัอยา่งเข้มข้นทัง้ในด้านคณุภาพและราคา ตลอดจนการวางกล

ยทุธ์ด้านการตลาด 

อาหารสตัว์นํา้ท่ีผลิตในประเทศไทยท่ีวางจําหนา่ยในท้องตลาดมีรูปแบบตา่ง ๆ กนั ได้แก่  

อาหารผง อาหารเกล็ด และอาหารเม็ด ซึง่อาหารสตัว์นํา้สําเร็จรูปท่ีผลิตในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาให้เหมาะสม

กบัการเลีย้งสตัว์นํา้แตล่ะชนิดและสตัว์นํา้แตล่ะวยั  
 

อาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีผลิตขึน้จากโรงงานอตุสาหกรรม

แบง่ออกเป็น อาหารเม็ดจมนํา้และอาหารเม็ดลอยนํา้ คณุสมบตัิ

ของอาหารเม็ดจมนํา้และอาหารเม็ดลอยนํา้ท่ีผลิตนัน้ขึน้อยูก่บั

เทคโนโลยีการผลิตท่ีแตกตา่งกนัซึง่จะมีผลตอ่ต้นทนุการผลิต 

อาหารเม็ดลอยนํา้เป็นพฒันาการของอาหารสตัว์นํา้ท่ีผลิตด้วย

อปุกรณ์เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจงึทําให้ต้นทนุการ

ผลิตสงูกวา่อาหารเม็ดจมนํา้   
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อยา่งไรก็ตามอาหารเม็ดลอยนํา้และอาหารเม็ดจมนํา้ตา่งก็มีข้อดีและข้อเสียท่ีควรพิจารณา  

เลือกใช้ให้เหมาะสมกบัชนิดและรูปแบบของการเลีย้งสตัว์นํา้ เพราะการใช้ประโยชน์จากอาหารสตัว์นํา้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและคุ้มคา่จะเป็นแนวทางหนึง่ของการลดต้นทนุคา่อาหารสตัว์นํา้ซึง่จดัเป็นต้นทนุสว่นใหญ่ของการ

เลีย้งสตัว์นํา้ของเกษตรกร  

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของอาหารเม็ดจมนํา้และอาหารเม็ดลอยนํา้  

อาหารเม็ดจมนํา้ อาหารเม็ดลอยนํา้ 

ข้อด ี

1.ผลติด้วยเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีไมซ่บัซ้อนมาก 

2. ควบคมุคณุคา่ทางโภชนาการได้ง่ายกวา่ 

3. เหมาะกบัสตัว์นํา้ท่ีมีพฤติกรรมการกินอาหาร 

กลางนํา้และก้นบอ่ 

4.ต้นทนุการผลติถกูกวา่ 

ข้อด ี

1. ตรวจสอบการกินอาหารของสตัว์นํา้ได้ง่าย ลดการ 

    สญูเสยีของอาหาร 

2. สะดวก และง่ายตอ่การจดัการให้อาหาร  

 

ข้อเสยี 

1. เทคนิคการให้อาหารสตัว์นํา้ต้องอาศยัการสงัเกต 

และต้องใช้แรงงานพิถีพิถนัในการหวา่น 

อาหารให้กระจาย 

2. อาหารจมนํา้อาจละลายหรือสญูเปลา่ประโยชน์ได้ 

    ง่ายและเป็นสาเหตสุาํคญัท่ีทําให้คณุภาพนํา้เนา่เสยี   

    ง่ายด้วย 

3.ต้องเพ่ิมขัน้ตอนการตรวจสอบปริมาณการกินอาหาร 

ของสตัว์นํา้เพ่ือลดการสญูเสยี 

ข้อเสยี 

1. ผลติด้วยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและซบัซ้อน 

2.คณุคา่ทางโภชนาการอาหารบางอยา่งเช่น วิตามิน 

    และแร่ธาตอุาจสญูเสยีไประหวา่งกระบวนการผลติท่ี 

ต้องใช้ความร้อนสงู 

3.ต้นทนุการผลติสงู 

 

2.3 การใช้วตัถดุบิอาหารทดแทน 

วตัถดุบิอาหารเป็นสว่นสําคญัในการผลิตอาหารสตัว์นํา้ ซึง่สตัว์นํา้ต้องการโปรตีนสงูกวา่สตัว์บก 

จงึต้องให้อาหารท่ีมีโปรตีนสงูกวา่ วตัถดุบิสําคญัท่ีใช้ผลิตอาหารสตัว์นํา้คือปลาป่นซึง่มีราคาสงูขึน้ทกุปีเน่ืองจาก

ปลาเป็ดท่ีใช้เป็นวตัถดุบิสําหรับทําปลาป่นหาได้ยากขึน้ ชาวประมงจบัปลาเป็ดสง่โรงงานปลาป่นได้น้อยลงทําให้

ปลาป่นมีราคาสงูขึน้สง่ผลให้ต้นทนุการผลิตอาหารสตัว์ทกุประเภทสงูขึน้ นอกจากนีป้ลาป่นคณุภาพดีท่ีมีโปรตีน

สงูกวา่ร้อยละ 60 มีอยูเ่ป็นสว่นน้อย ซึง่ปลาป่นท่ีผลิตได้ในประเทศไทยมีโปรตีนระหวา่งร้อยละ 52-60 และปลา

ป่นท่ีผลิตจากหวัปลา ก้างปลา หรือเศษปลาจากโรงงานแชเ่ยือกแข็งหรือโรงงานปลากระป๋องมกัมีคณุภาพต่ํา 

สว่นใหญ่มีโปรตีนต่ํากวา่ร้อยละ 52 ซึง่คณุภาพอาหารสตัว์นํา้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของโปรตีนเป็นสําคญั และ

ปัจจบุนัมกัพบการปลอมปนของปลาป่นหรือปลาป่นขาดคณุภาพอยูเ่สมอ  
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 นกัโภชนาการอาหารสตัว์นํา้ได้คดิค้น

วตัถดุบิทดแทนปลาป่นเพ่ือใช้เป็นแหลง่โปรตีน

ราคาถกู เชน่ การใช้กากถัว่เหลืองทดแทนปลาป่น 

การใช้ข้าวโพดทดแทนปลาป่น รวมถึงกากของ

เหลือใช้จากโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร เชน่ 

ตะกอนเบียร์ ของเหลือจากโรงงานผลิตเอทานอล 

พืชท่ีมีโปรตีนสงูและวตัถดุบิอ่ืน ๆ ทัง้นีเ้พ่ือ

พยายามลดต้นทนุคา่อาหารให้ต่ําลง แตย่งัมี

ข้อจํากดัในการนําวตัถดุบิทดแทนไปใช้อีกมากมาย

ได้แก่ 

2.3.1 การใช้ถัว่เหลืองทดแทนปลาป่น 

ถัว่เหลืองสกดันํา้มนัเป็นแหลง่โปรตีนคณุภาพสงูท่ีสดุในบรรดาโปรตีนพืชด้วยกนั เพราะมีกรด 

อะมิโนสมดลุกวา่วตัถดุบิชนิดอ่ืน แตห่ากเทียบกบัแหลง่โปรตีนจากสตัว์  กากถัว่เหลืองมีกรดอ ะมิโนเมทไธโอนีน

น้อยกวา่ ซึง่กากถัว่เหลืองสกดันํา้มนัคณุภาพดีต้องมีสีนํา้ตาลและมีกลิ่นถัว่ ซึง่สามารถใชท่ดแทนโปรตีนจากปลา

ป่นได้ ดงันี ้

• อาหารลกูปลากะพงขาวขนาดเล็ก 3.5 กรัมสามารถใช้ถัว่เหลืองทดแทนปลาป่นได้ในปริมาณ 

ร้อยละ15 

• อาหารปลานิลสามารถใช้ถัว่เหลืองไมส่กดันํา้มนัท่ีผา่นความร้อนทดแทนปลาป่นได้ปริมาณ 30% 

และถัว่เหลืองไมส่กดันํา้มนัท่ีผา่นการต้มหรือสกดัทดแทนปลาป่นได้ถึงปริมาณ60% 

• อาหารปลาไนสามารถใช้ถัว่เหลืองไมส่กดันํา้มนัท่ีผา่นความร้อนทดแทนปลาป่นได้ปริมาณมาก 

ถึง 50% 

      ข้อควรระวงัในการใช้กากถัว่เหลืองทดแทนปลาป่น  

• ถัว่เหลืองดบิมีสารยบัยัง้เอนไซม์ยอ่ยโปรตีน (trypsin Inhibitor) หากไมทํ่าลายสารยบัยัง้เอนไซม์ 

ยอ่ยโปรตีนก่อนจะมีผลทําให้ไปลดการใช้ประโยชน์ของกรดอะมิโนบางตวัเชน่ เมทไธโอนีน(methionine)และซีส

ทีน (cystine) ดงันัน้การใช้กากถัว่เหลืองไมส่กดันํา้มนัในอาหารสตัว์จงึต้องคัว่หรือผา่นความร้อนอณุหภมูิ 110 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 นาที ซึง่จะชว่ยลดสารพิษได้ระดบัหนึง่ แตถ้่าหากใช้ความร้อนสงูเกินไปจะทําลาย

กรดอะมิโนไลซีน (lysine)  

• กากถัว่เหลืองมีปริมาณวิตามินดีและวิตามินเอคอ่นข้างต่ําการนําไปใช้ทดแทนปลาป่นใน 

อาหารสตัว์นํา้จงึจําเป็นต้องเสริมวิตามินเพิ่มเตมิ เพ่ือให้สตัว์นํา้ได้รับสารอาหารครบถ้วน 
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2.3.2  การใช้ข้าวโพดทดแทนปลาป่น 

• อาหารปลาดกุสามารถใช้ข้าวโพดทดแทนปลาป่นได้ถึงร้อยละ 10และมีผลทําให้ปลามีผิวและ 

เนือ้สีเหลือง 

ข้อควรระวงัในการใช้ข้าวโพดทดแทนปลาป่น 

• ข้าวโพดขาดวิตามินไนอะซินหรือนิโคตนิาไมค์ (Niacin Nicotinamide) ซึง่มีผลทําให้การ 

เจริญเตบิโตของสตัว์ลดลง 

• ควรใช้ข้าวโพดร่วมกบัโปรตีนจากสตัว์และเสริมกรดอะมิโนไลซีน ทริปโตเฟน และวิตามินบี 2  

ให้ครบตามความต้องการของสตัว์นํา้แตล่ะชนิด 

• ข้าวโพดท่ีมีความชืน้อาจมีการปะปนของเชือ้รา Aspergillus Flavusซึง่จะผลิตสารอลัฟาท็อกซิน 

(Aflatoxin) เป็นสารพิษทําให้สตัว์ท่ีกินอาหารเข้าไปเกิดอาการผิดปกตติา่งๆและอาจเป็นพิษสะสมถึงตายได้ 

  2.3.3 การใช้กากเหลือจากโรงงานอตุสาหกรรมทดแทนวตัถดุบิอ่ืน ๆ  

• อาหารปลานิลสามารถใช้หวักุ้ งทดแทนกากถัว่เหลืองได้ในปริมาณไมเ่กินร้อยละ 30 

• อาหารปลานิลขนาดเล็กสามารถใช้กากเบียร์ทดแทนกากถัว่เขียวได้ในปริมาณร้อยละ 27 

• อาหารปลานิลสามารถใช้กากเหล้าทดแทนรําละเอียดได้ในปริมาณร้อยละ9 

ข้อควรระวงัในการใช้กากเหลือจากโรงงานอตุสาหกรรม 

    กากเหลือจากอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีคณุภาพไม่ สม่ําเสมอ  

และอาจมีปัญหาท่ีปริมาณไมแ่นน่อน จงึ ควรตรวจสอบคณุภาพกรดอะมิโน

และวิตามิน ของกากตะกอนท่ีจะนําไปใช้ก่อน และแหลง่เลีย้งหาก อยูใ่กล้

โรงงานอตุสาหกรรม อาหาร/เคร่ืองด่ืมจงึ จะ สามารถ ชว่ย ให้ลดต้นทนุ

คา่อาหารสตัว์นํา้ได้ 

2.3.4 การใช้วตัถดุบิอาหารอ่ืน ๆ ทดแทน 

• อาหารปลานิลและอาหารปลาตะเพียนสามารถใช้ดกัแด้

ไหมทดแทนปลาป่นได้ร้อยละ 100  

• อาหารปลาดกุขนาดเล็กสามารถใช้ดกัแด้ไหมทดแทนปลาป่นและกากถัว่เหลืองได้ร้อยละ 25  

• อาหารปลาดกุขนาดกลางสามารถทดแทนปลาป่นได้ร้อยละ 25 และทดแทนกากถัว่เหลือง  

ได้ร้อยละ 50 

• การใช้สาหร่ายผมนางเป็นแหลง่คาร์โบไฮเดรตและใช้สารเหนียวทดแทนแป้งสาลีในอาหารกุ้ง 

ก้ามกรามได้ในปริมาณร้อยละ 15โดยไมทํ่าให้คณุคา่ทางโภชนาการของอาหารลดลง 

• อาหารปลานิลสามารถใช้ใบมนัสําปะหลงัตากแห้งทดแทนโปรตีนจากปลาป่นได้ในปริมาณ 

ร้อยละ 10 
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ข้อควรระวงัในการใช้ดกัแด้ไหมเป็นอาหารสตัว์นํา้ 

• ไมค่วรใช้ดกัแด้ไหมเลีย้งปลาโดยตรง ดกัแด้ไหมท่ีอบแห้งแล้วมีปริมาณไขมนัสงูจงึควรเก็บรักษา 

ไว้ในท่ีแห้ง อากาศถ่ายเทดี เพ่ือป้องกนัการเกิดกลิ่นหืนและเกิดเชือ้รา โดยทัว่ไปแล้วดกัแด้ไหมมีความชืน้สงูมาก

หากต้องการนําดกัแด้ไหมไปใช้ประโยชน์ ควรนําดกัแด้ไหมสดมาตากหรือบแห้งเสียก่อน  

2.4 รูปแบบการให้อาหารสตัว์นํา้  

  2.4.1 การให้อาหารธรรมชาตเิสริมในบอ่เลีย้ง  

 การอนบุาลลกูปลากินพืชในบอ่  เชน่ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจนัทร์เทศ ปลาสลิด เตรียมบอ่

โดยใสปุ่๋ ยคอกเพ่ือให้ผลิตอาหารธรรมชาตสํิาหรับลกูปลาปุ๋ ยท่ีนิยมใช้คือ ปุ๋ ยมลูไก่แห้ง มลูววัแห้ง โดยใสใ่นอตัรา 

500 กิโลกรัม/ไร่/เดือน หรือใช้ปุ๋ ยหมกั ในอตัรา 700 กิโลกรัม/ไร่/เดือน หรือใช้ปุ๋ ยพืชสดอตัรา 1 ,500 กิโลกรัม/ไร่/

เดือน และให้อาหารสมทบด้วยรําข้าวผสมปลาป่น อตัราสว่น 3 :1 อาหารธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ในบอ่เชน่ แพลงก์ตอน

พืช แพลงก์ตอนสตัว์ และสตัว์หน้าดนิ ซึง่ปลาท่ีเลีย้งในบอ่ดนินีส้ามารถหาอาหารกินได้ตลอดเวลา และยงัชว่ย

รักษาสมดลุของคณุภาพนํา้ในบอ่เลีย้งไมใ่ห้เกิดการเปล่ียนแปลงในรอบวนัมากนกั 

2.4.2 การผลิตอาหารใช้เอง 

  เกษตรกรบางรายสามารถผลิตอาหารสําเร็จรูปไว้ใช้เองตามสตูรอาหารท่ีแนะนําเฉพาะสําหรับ

สตัว์นํา้แตล่ะชนิดโดยใช้วตัถดุบิอาหารหลกัเพียง 3-4 ชนิด เชน่ ปลาป่น กากถัว่เหลืออง และรําข้าว แตอ่าหาร

สตัว์นํา้ท่ีผลิตเองนีม้กัเป็นอาหารจมนํา้ ซึง่ต้องใช้วตัถดุบิอาหารประเภทแป้งสกุเป็นสารเหนียวเพ่ือให้อาหารท่ี

ผลิตยดึเกาะตวัเป็นเม็ดและคงทนในนํา้ได้ดี ไมล่ะลายนํา้เร็วเกินไป ซึง่ผู้สนใจสามารถศกึษารายละเอียดวิธีการ

ผลิตอาหารสตัว์นํา้แบบพืน้บ้านได้จากเอกสารเผยแพร่ของกรมประมง   

 2.4.3 การเลีย้งสตัว์นํา้แบบผสมผสาน  

   การเลีย้งสตัว์นํา้ในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ การเลีย้งปลาในนาข้าว การเลีย้งปลาในร่องสวน การ

เลีย้งปลาผสมผสานร่วมกบัสตัว์บก เชน่ สกุร ไก่ หรือ เป็ด เป็นหลกัการเดียวกนักบัการใสปุ่๋ ยมลูสตัว์เพ่ือเสริม

อาหารธรรมชาตใินบอ่เลีย้ง และการใช้อาหารสตัว์บกท่ีกินเหลือหรือตกหลน่เป็นอาหารสมทบให้กบัสตัว์นํา้ในบอ่

เลีย้งรวมถึงการเลีย้งสตัว์นํา้หลายชนิดท่ีมีอปุนิสยัการกินอาหารท่ีแตกตา่งกนัร่วมกนั เชน่ การเลีย้งปลาดกุร่วมกบั

ปลานิล การเลีย้งปลานิลร่วมกบักุ้ งก้ามกราม การเลีย้งปลากินพืชร่วมกบักุ้งขาว เป็นต้น การเลีย้งสตัว์นํา้ใน

รูปแบบผสมผสานเหลา่นีจ้ะชว่ยให้มีการใช้อาหารอยา่งคุ้มคา่และไมส่ญูเปลา่ประโยชน์ 

 2.4.4  การเลีย้งสตัว์นํา้ร่วมกบัการปลกูพืช  

  การใช้นํา้จากบอ่เลีย้งสตัว์นํา้เป็นแหลง่ธาตอุาหารให้แก่พืชเพราะในสภาพท่ีมีอากาศออกซิเจน

สารอินทรีย์ซึง่เป็นของเสียในบอ่เลีย้งสตัว์นํา้ท่ีเกิดจากการขบัถ่ายมลูและเศษอาหารจะเปล่ียนรูปเป็นไนไตรท์ และ

ไนเตรท ซึง่พืชสามารถดดูซบัธาตอุาหารไปใช้ประโยชน์ด้วยขบวนการสงัเคราะห์แสง แตห่ากอยูใ่นสภาพท่ีมี

ออกซิเจนน้อยหรือขาดออกซิเจนของเสียเหลา่นีจ้ะเปล่ียนรูปเป็นแอมโมเนียซึง่เป๋นพิษกบัสตัว์ ซึง่ปัจจบุนัการเลีย้ง

สตัว์นํา้ร่วมกบัการปลกูพืชท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมกนั เชน่ การเลีย้งปลาดกุ หรือปลานิล ในระบบปิดร่วมกบัการปลกูพืช

ไร้ดนิ หรือท่ีเรียกวา่ระบบอควาโปนิค ( aquaponicsystem) ได้แก่พืชผกัอายสุัน้ พืชนํา้ หรือผกัสลดั จะชว่ยแก้ไข
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ปัญหานํา้ทิง้จากการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทางนํา้ การเลีย้งสตัว์นํา้ร่วมกบัการปลกูพืชจงึเป็น

ระบบการเกษตรท่ีให้ประโยชน์เกือ้กลูกนัระหวา่งสตัว์และพืช อีกทัง้ยงัเป็นเกษตรสีเขียวท่ีใสใ่จและชว่ยรักษา

สิ่งแวดล้อมด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

2.5 การจดัการให้อาหารสตัว์นํา้ 

  2.5.1 การจดัการคณุภาพนํา้ 

   การกินอาหารของสตัว์นํา้ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพนํา้ เชน่ในวนัท่ีอากาศ

มืดครึม้ ไมมี่ลม หรือฝนตกตดิตอ่กนัหลาย ๆวนั มีผลทําให้แพลงก์ตอนในบอ่สงัเคราะห์แสงได้น้อย ปริมาณ

ออกซิเจนในนํา้ต่ําสตัว์นํา้กินอาหารได้น้อยลงหรือไมย่อมกินอาหารเลย ทัง้นีเ้น่ืองจากระบบการยอ่ยอาหารของ

สตัว์นํา้ต้องอาศยัออกซิเจนในขบวนการสนัดาปนอกจากนีย้งัมีสารพิษอ่ืน ๆ เชน่ ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ไนไตร และ

แอมโมเนีย ท่ีมีอยูใ่นนํา้มากเกินคา่มาตรฐานสําหรับการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้จะมีผลทําให้สตัว์นํา้เครียดได้ง่ายและ 

กินอาหารได้น้อยลงเชน่เดียวกนั 

อณุหภมูิของนํา้ท่ีสงูหรือต่ําผิดปกตมีิผลทํา

ให้การกินอาหารของสตัว์นํา้ลดน้อยลงด้วย เชน่ ฤดู

หนาวนํา้เย็นมาก และหากอณุหภมูิต่ํากวา่ 22 

องศาเซลเซียส ปลาดกุจะไมกิ่นอาหารเลย และฤดู

ร้อน ชว่งบา่ย บริเวณผิวนํา้อณุหภมูิสงูมาก การให้

อาหารแก่ปลาท่ีกินอาหารลอยนํา้จงึมกัสญูเปลา่

เพราะปลาไมอ่ยากกินอาหารในบริเวณท่ีมีอณุหภมูิ

ร้อนเกินไป 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบตัคืิอ การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในนํา้โดยให้นํา้ 

ในบอ่หรือในกระชงัไหลเวียนก่อนเวลาให้อาหารซึง่จะชว่ยคณุภาพนํา้ดีขึน้ เพราะนอกจากจะกระตุ้นให้สตัว์นํา้กิน

อาหารได้ดีขึน้แล้ว ยงัทําให้ประสิทธิภาพการยอ่ยอาหารของสตัว์นํา้ดีขึน้ด้วย และยงัชว่ยกําจดัสารพิษในนํา้อีก

ด้วย  
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2.5.2 ความถ่ีในการให้อาหารท่ีเหมาะสม  

 ความถ่ีในการให้อาหารขึน้อยูก่บัชนิดของ

สตัว์นํา้ เชน่ ปลากินเนือ้สว่นมากเป็นปลาท่ีมี

กระเพาะแท้และกินอาหารได้มากกวา่ปลากินพืชซึง่ไม่

มีกระเพาะแท้ เพราะกระเพาะแท้ของปลากินเนือ้

สามารถบรรจอุาหารได้มากในแตล่ะครัง้ สว่นปลากิน

พืช เชน่ปลานิลมกักินอาหารแบบตอ่เน่ืองครัง้ละน้อย 

และสามารถกินได้ตลอดทัง้วนั  

  ขนาดและวยัของสตัว์นํา้มีผลความถ่ีในการ

ให้อาหารเชน่เดียวกนั ในรอบวนัสตัว์นํา้ขนาดเล็ก

ต้องการอาหารน้อย ๆ แตบ่อ่ยครัง้กวา่สตัว์นํา้ขนาด

ใหญ่ ดงันัน้ในชว่งแรกของการเลีย้งสตัว์นํา้ หากเป็นสตัว์นํา้ขนาดเล็กควรแบง่อาหารให้หลายมือ้ เชน่ การเลีย้ง

ปลานิลขนาด 50 กรัมควรให้อาหารอยา่งน้อยวนัละ 4 -5 มือ้ อยา่งไรก็ตามการให้อาหารสตัว์นํา้ยงัจําเป็นต้อง

อาศยัการสงัเกตพฤตกิรรมการกินอาหารของสตัว์นํา้ชนิดนัน้ เป็นหลกัจงึจะทําให้ไมเ่กิดการสญูเสียและใช้

ประโยชน์จากอาหารอยา่งคุ้มคา่ 

 2.5.3 การให้อาหารสลบัโปรตีนสงูและต่ํา  

  การจดัการให้อาหารท่ีมีโปรตีนสงูและโปรตีนต่ําสลบัมือ้กนัสามารถชว่ยให้อาหารท่ีสตัว์นํา้กินถกู

นําไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ เชน่พบวา่การเลีย้งปลาดกุลกูผสมด้วยอาหารท่ีมีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ 1 วนั สลบั

กบัการให้อาหารท่ีมีโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ 1-2 วนั มีผลให้การเจริญเตบิโตของปลาดกุท่ีเลีย้งไมต่า่งจากการเลีย้ง

ด้วยอาหารท่ีมีโปรตีน 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ ทกุวนั ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ท่ีผู้ เลีย้งสามารถจดัการให้อาหารได้เอง

โดยไมยุ่ง่ยากและชว่ยลดต้นทนุคา่อาหารปลาได้ด้วยวิธีง่าย ๆ  

 2.5.4การตรวจสอบการกินอาหารของสตัว์นํา้  

    การลดการสญูเสียของอาหารท่ีให้แก่

สตัว์นํา้ด้วยวิธีท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุคือการ   

สงัเกตพฤตกิรรมการกินอาหารของสตัว์นํา้ท่ีเลีย้ง 

โดยเฉพาะอาหารจมนํา้ท่ีอาจละลายนํา้และสญูเสียธาตุ

อาหารได้ง่าย  ควรปรับเปล่ียนปริมาณการให้อาหารท่ีให้

ถกูต้องและเหมาะสมในแตล่ะวนัตามสภาพภมูิอากาศและ

สภาพแวดล้อม ซึง่ไมมี่กฎตายตวัวา่แตล่ะวนัต้องให้อาหาร

ปริมาณเทา่ใด คา่คํานวณจากขนาดนํา้หนกัตวัปลาเป็น

เพียงการคาดคะเนในสภาพการณ์ทัว่ไป แตค่วามผนัแปร

ของสภาพภมูอากาศในแตล่ะวนั หรือแตล่ะฤดกูาล
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จําเป็นต้องอาศยัหลกัการสงัเกตเป็นพืน้ฐานสําคญั การใช้วิธีตรวจสอบการกินอาหารของสตัว์นํา้ท่ีเหมาะสมจงึ

เป็นวิธีหนึง่ในการจดัการให้อาหารท่ีสําคญัท่ีชว่ยป้องกนัไมใ่ช้เกิดการสญูเปลา่ของอาหารท่ีให้และป้องกนั

คณุภาพนํา้ไมใ่ช้เนา่เสีย ซึง่เป็นปัญหาท่ีมกัพบบอ่ย ๆ ในระหวา่งการเลีย้ง เชน่ปลาป่วยเป็นโรค ไมแ่ข็งแรง 

เจริญเตบิโตช้า เป็นต้น   
 

3. บทสรุป 

 ปัจจบุนัการแก้ไขปัญหาการลดต้นทนุการเลีย้งสตัว์นํา้เป็นประเดน็ท้าทายเร่งดว่นของเกษตรกรท่ีมีอาชีพ

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้เป็นอยา่งมากเพราะแนวโน้มราคาคา่อาหารสตัว์นํา้ท่ีสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองยอ่มสง่ผลกระทบตอ่

ต้นทนุการเลีย้งสตัว์นํา้ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งเห็นได้ชดั ในขณะท่ีราคาสตัว์นํา้ของเกษตรกรท่ีจําหนา่ยไมไ่ด้เพิ่มขึน้ตาม

สดัสว่นท่ีเหมาะสม ดงันัน้ความพยายามในการหาแนวทางลดต้นทนุคา่อาหารสตัว์นํา้เพ่ือให้มีการใช้อาหารอยา่ง

มีประสิทธิภาพและคุ้มคา่จงึเป็นสิ่งท่ี

เกษตรกรผู้ เลีย้งจําเป็นต้องเรียนรู้ ใสใ่จและ

ให้ความสําคญัเป็นพิเศษ  

การนําหลกัความรู้ทางวิชาการ 

เทคนิคและประสบการณ์ในการเลีย้งสตัว์

นํา้มาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์ใน

แตล่ะพืน้ท่ีตามโอกาสท่ีเหมาะสม เชน่ การ

เลือกใช้อาหารสตูรท่ีเหมาะสมกบัชนิดและ

วยัของสตัว์นํา้ท่ีเลีย้ง การเลือกซือ้อาหาร

สตัว์นํา้ท่ีได้มาตรฐาน การผลิตอาหารสตัว์นํา้ด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช้วตัถดุบิอาหารท่ีมีราคาถกูกวา่

ทดแทนโดยไมทํ่าให้การเจริญเตบิโตของสตัว์นํา้ลดลง รวมถึงวิธีการจดัการให้อาหารสตัว์นํา้ท่ีเหมาะสมกบัชนิด

ของสตัว์นํา้และการจดัการสภาพแวดล้อม เป็นต้น นบัเป็นแนวทางการจดัการให้อาหารสตัว์นํา้เพ่ือลดต้นทนุการ

เลีย้งให้แก่เกษตรกร เสริมสร้างผู้ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ให้มีศกัยภาพในการ

แขง่ขนั เป็นอาชีพการเกษตรท่ีสร้างรายได้และให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ตอ่การ

ลงทนุ เกษตรกรมีอาชีพท่ีมัน่คง เข้มแข็ง และสามารถพึง่พาตนเองได้อยา่ง

ยัง่ยืน  

 

**********************************************************************

* 
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