แนวทางการลดต้ นทุนอาหารสัตว์ นํา้
สถาบันวิจยั อาหารสัตว์นํ ้าจืด สํานักวิจยั และพัฒนาประมงนํ ้าจืด

………………………………………………………….
1. ปั ญหาการเลีย้ งสัตว์ นาํ ้ เชิงพาณิชย์ และความท้ าทาย
ในการแก้ ไขปั ญหา
อาหารสัตว์นํ ้าเป็ นตัวชี ้วัดหนึง่ ที่สําคัญต่อผลสําเร็จของ
การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า โดยเฉพาะการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ นอาชีพที่มีการ
ให้ อาหารสําเร็จรูปเป็ นหลัก ซึง่ แน่นอนว่าอาหารสัตว์นํ ้าที่มี
คุณภาพสูงย่อมส่งผลให้ สตั ว์นํ ้ามีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง และมี
อัตรารอดสูง แต่อาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงก็ไม่ได้ รับรองว่าการเลี ้ยง
สัตว์นํ ้านันจะได้
้
รับผลตอบแทนที่ดีหรื อมีกําไรเสมอไป เพราะ
อาหารสัตว์นํ ้าคุณภาพสูงย่อมผลิตจากวัตถุดบิ ที่มีคณ
ุ ภาพดี ด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย บวกกับกลยุทธ์
ด้ านธุรกิจการตลาดของบริ ษัทอาหารสัตว์นํ ้าซึง่ ในปั จจุบนั มีบริ ษัทอาหารสัตว์นํ ้ามากมายให้ เลือกซื ้อแต่เกษตรกรผู้
เลี ้ยงสัตว์นํ ้าที่เลี ้ยงปลาในกระชังเป็ นอาชีพ เช่น ปลานิล ปลานิลแดง และปลากะพงขาวมักประสบปั ญหาต้ นทุน
การเลี ้ยงที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์นํ ้าที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี ซึง่ ต้ นทุนการเลี ้ยงปลาในกระชังส่วน
ใหญ่เป็ นค่าอาหารมากกว่าร้ อยละ 70 ของต้ นทุนการเลี ้ยงทังหมดอี
้
กทังทิ
้ ศทางการพัฒนาการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ น
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแล้ ว จําเป็ นต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัย
ทางด้ านอาหารด้ วย
ดังนันความท้
้
าทายของอาชีพการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในปั จจุบนั นี ้คือความพยายามลดต้ นทุนการเลี ้ยงให้ ตํ่าลง
โดยพิจารณาทบทวนหาแนวทางลดต้ นทุนค่าอาหารสัตว์นํ ้าตลอดจนการจัดการให้ อาหารสัตว์นํ ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยการประยุกต์หลักวิชาการให้ เหมาะสมกับโอกาสในแต่ละสถานการณ์โดยมุง่ หวังให้
การเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในประเทศไทยเป็ นอาชีพที่เกษตรกรสามารถดํารงอยูไ่ ด้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว
2. การจัดการให้ อาหารสัตว์ นํา้ เพื่อลดต้ นทุนการเลีย้ ง
2.1 การเลือกใช้ อาหารสัตว์นํ ้าที่เหมาะสม
อาหารสัตว์นํ ้าที่วางจําหน่ายในท้ องตลาดทังที
้ ่
ผลิตในประเทศและนําเข้ าจากต่างประเทศต้ องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสัตว์นํ ้าและขึ ้นทะเบียนกับสถาบันวิจยั
อาหารสัตว์นํ ้าจืด กรมประมง ในฐานะหน่วยงาน
ควบคุมดูแลอาหารสัตว์นํ ้าตามพระราชบัญญัตคิ วบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ.2525 และพ.ศ.2542
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ปั จจุบนั มีบริ ษัทผลิตอาหารสัตว์นํ ้าและขึ ้น
ทะเบียนกับกรมประมงจํานวน 146 บริ ษัท ผลิตอาหาร
สําหรับใช้ เลี ้ยงสัตว์นํ ้าจํานวน 8 ชนิด ได้ แก่ ปลาดุก ปลา
นํ ้าจืดกินพืช ปลานํ ้าจืดกินเนื ้อ ปลาทะเลกินเนื ้อ กุ้งทะเล
กุ้งนํ ้าจืด กบ และตะพาบนํ ้า
สัตว์นํ ้าแต่ละชนิดและแต่ละวัยต้ องการอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกัน มีระบบการ
ย่อยอาหารและขนาดของปากแตกต่างกันด้ วย ดังนันจึ
้ งควรเลือกสูตรอาหารและขนาดเม็ดอาหารที่เหมาะสมกับ
ชนิดและอายุของสัตว์นํ ้านัน้ ๆ เพื่อให้ สตั ว์นํ ้าที่เลี ้ยงได้ นําอาหารที่กินไปใช้ ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุด
การเลือกซื ้ออาหารสัตว์นํ ้านอกจากคํานึงถึงสูตรอาหารที่เหมาะสมแล้ วยังต้ องคํานึงถึงคุณภาพอื่น ๆ
ของอาหารสัตว์ซงึ่ ดูได้ จากลักษณะทางกายภาพ เช่น มีฉลากที่สมบูรณ์ ลักษณะสีสดใหม่ไม่เก่าเก็บจนหมดอายุ
กลิ่นหอมไม่เหม็นหืน ไม่มีสิ่งปลอมปน หรื อมีผงฝุ่ นน้ อยไม่เกินร้ อยละ 2 เป็ นต้ น
2.2 การเลือกเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์นํ ้าที่เหมาะสม
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์นํ ้าได้ พฒ
ั นาการมานานกว่า 30 ปี ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีการผลิตที่
ก้ าวหน้ าและทันสมัย อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นํ ้ามีบคุ ลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ภาคเอกชนมี
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินธุรกิจถึงขันแข่
้ งขันกันอย่างเข้ มข้ นทังในด้
้ านคุณภาพและราคา ตลอดจนการวางกล
ยุทธ์ด้านการตลาด
อาหารสัตว์นํ ้าที่ผลิตในประเทศไทยที่วางจําหน่ายในท้ องตลาดมีรูปแบบต่าง ๆ กัน ได้ แก่
อาหารผง อาหารเกล็ด และอาหารเม็ด ซึง่ อาหารสัตว์นํ ้าสําเร็ จรูปที่ผลิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ เหมาะสม
กับการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแต่ละชนิดและสัตว์นํ ้าแต่ละวัย
อาหารเม็ดสําเร็ จรูปที่ผลิตขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม
แบ่งออกเป็ น อาหารเม็ดจมนํ ้าและอาหารเม็ดลอยนํ ้า คุณสมบัติ
ของอาหารเม็ดจมนํ ้าและอาหารเม็ดลอยนํ ้าที่ผลิตนันขึ
้ ้นอยูก่ บั
เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันซึง่ จะมีผลต่อต้ นทุนการผลิต
อาหารเม็ดลอยนํ ้าเป็ นพัฒนาการของอาหารสัตว์นํ ้าที่ผลิตด้ วย
อุปกรณ์เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจึงทําให้ ต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าอาหารเม็ดจมนํ ้า
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อย่างไรก็ตามอาหารเม็ดลอยนํ ้าและอาหารเม็ดจมนํ ้าต่างก็มีข้อดีและข้ อเสียที่ควรพิจารณา
เลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับชนิดและรูปแบบของการเลี ้ยงสัตว์นํ ้า เพราะการใช้ ประโยชน์จากอาหารสัตว์นํ ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าจะเป็ นแนวทางหนึง่ ของการลดต้ นทุนค่าอาหารสัตว์นํ ้าซึง่ จัดเป็ นต้ นทุนส่วนใหญ่ของการ
เลี ้ยงสัตว์นํ ้าของเกษตรกร
เปรี ยบเทียบข้ อดีและข้ อเสียของอาหารเม็ดจมนํ ้าและอาหารเม็ดลอยนํ ้า
อาหารเม็ดจมนํ ้า
ข้ อดี
1.ผลิตด้ วยเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ไม่ซบั ซ้ อนมาก
2. ควบคุมคุณค่าทางโภชนาการได้ ง่ายกว่า
3. เหมาะกับสัตว์นํ ้าที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร
กลางนํ ้าและก้ นบ่อ
4.ต้ นทุนการผลิตถูกกว่า
ข้ อเสีย
1. เทคนิคการให้ อาหารสัตว์นํ ้าต้ องอาศัยการสังเกต
และต้ องใช้ แรงงานพิถีพิถนั ในการหว่าน
อาหารให้ กระจาย
2. อาหารจมนํ ้าอาจละลายหรื อสูญเปล่าประโยชน์ได้
ง่ายและเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ คณ
ุ ภาพนํ ้าเน่าเสีย
ง่ายด้ วย
3.ต้ องเพิ่มขันตอนการตรวจสอบปริ
้
มาณการกินอาหาร
ของสัตว์นํ ้าเพื่อลดการสูญเสีย

อาหารเม็ดลอยนํ ้า
ข้ อดี
1. ตรวจสอบการกินอาหารของสัตว์นํ ้าได้ ง่าย ลดการ
สูญเสียของอาหาร
2. สะดวก และง่ายต่อการจัดการให้ อาหาร

ข้ อเสีย
1. ผลิตด้ วยเครื่ องจักรที่ทนั สมัยและซับซ้ อน
2.คุณค่าทางโภชนาการอาหารบางอย่างเช่น วิตามิน
และแร่ธาตุอาจสูญเสียไประหว่างกระบวนการผลิตที่
ต้ องใช้ ความร้ อนสูง
3.ต้ นทุนการผลิตสูง

2.3 การใช้ วตั ถุดบิ อาหารทดแทน
วัตถุดบิ อาหารเป็ นส่วนสําคัญในการผลิตอาหารสัตว์นํ ้า ซึง่ สัตว์นํ ้าต้ องการโปรตีนสูงกว่าสัตว์บก
จึงต้ องให้ อาหารที่มีโปรตีนสูงกว่า วัตถุดบิ สําคัญที่ใช้ ผลิตอาหารสัตว์นํ ้าคือปลาป่ นซึง่ มีราคาสูงขึ ้นทุกปี เนื่องจาก
ปลาเป็ ดที่ใช้ เป็ นวัตถุดบิ สําหรับทําปลาป่ นหาได้ ยากขึ ้น ชาวประมงจับปลาเป็ ดส่งโรงงานปลาป่ นได้ น้อยลงทําให้
ปลาป่ นมีราคาสูงขึ ้นส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ทกุ ประเภทสูงขึ ้น นอกจากนี ้ปลาป่ นคุณภาพดีที่มีโปรตีน
สูงกว่าร้ อยละ 60 มีอยูเ่ ป็ นส่วนน้ อย ซึง่ ปลาป่ นที่ผลิตได้ ในประเทศไทยมีโปรตีนระหว่างร้ อยละ 52-60 และปลา
ป่ นที่ผลิตจากหัวปลา ก้ างปลา หรื อเศษปลาจากโรงงานแช่เยือกแข็งหรื อโรงงานปลากระป๋ องมักมีคณ
ุ ภาพตํ่า
ส่วนใหญ่มีโปรตีนตํ่ากว่าร้ อยละ 52 ซึง่ คุณภาพอาหารสัตว์นํ ้าขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพของโปรตีนเป็ นสําคัญ และ
ปั จจุบนั มักพบการปลอมปนของปลาป่ นหรื อปลาป่ นขาดคุณภาพอยูเ่ สมอ
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นักโภชนาการอาหารสัตว์นํ ้าได้ คดิ ค้ น
วัตถุดบิ ทดแทนปลาป่ นเพื่อใช้ เป็ นแหล่งโปรตีน
ราคาถูก เช่น การใช้ กากถัว่ เหลืองทดแทนปลาป่ น
การใช้ ข้าวโพดทดแทนปลาป่ น รวมถึงกากของ
เหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
ตะกอนเบียร์ ของเหลือจากโรงงานผลิตเอทานอล
พืชที่มีโปรตีนสูงและวัตถุดบิ อื่น ๆ ทังนี
้ ้เพื่อ
พยายามลดต้ นทุนค่าอาหารให้ ตํ่าลง แต่ยงั มี
ข้ อจํากัดในการนําวัตถุดบิ ทดแทนไปใช้ อีกมากมาย
ได้ แก่
2.3.1 การใช้ ถวั่ เหลืองทดแทนปลาป่ น
ถัว่ เหลืองสกัดนํ ้ามันเป็ นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่สดุ ในบรรดาโปรตีนพืชด้ วยกัน เพราะมีกรด
อะมิโนสมดุลกว่าวัตถุดบิ ชนิดอื่น แต่หากเทียบกับแหล่งโปรตีนจากสัตว์ กากถัว่ เหลืองมีกรดอ ะมิโนเมทไธโอนีน
น้ อยกว่า ซึง่ กากถัว่ เหลืองสกัดนํ ้ามันคุณภาพดีต้องมีสีนํ ้าตาลและมีกลิ่นถัว่ ซึง่ สามารถใช่ทดแทนโปรตีนจากปลา
ป่ นได้ ดังนี ้
ร้ อยละ15

• อาหารลูกปลากะพงขาวขนาดเล็ก 3.5 กรัมสามารถใช้ ถวั่ เหลืองทดแทนปลาป่ นได้ ในปริ มาณ

• อาหารปลานิลสามารถใช้ ถวั่ เหลืองไม่สกัดนํ ้ามันที่ผา่ นความร้ อนทดแทนปลาป่ นได้ ปริ มาณ 30%
และถัว่ เหลืองไม่สกัดนํ ้ามันที่ผา่ นการต้ มหรื อสกัดทดแทนปลาป่ นได้ ถึงปริ มาณ60%
ถึง 50%

• อาหารปลาไนสามารถใช้ ถวั่ เหลืองไม่สกัดนํ ้ามันที่ผา่ นความร้ อนทดแทนปลาป่ นได้ ปริ มาณมาก
ข้ อควรระวังในการใช้ กากถัว่ เหลืองทดแทนปลาป่ น

• ถัว่ เหลืองดิบมีสารยับยังเอนไซม์
้
ยอ่ ยโปรตีน (trypsin Inhibitor) หากไม่ทําลายสารยับยังเอนไซม์
้
ย่อยโปรตีนก่อนจะมีผลทําให้ ไปลดการใช้ ประโยชน์ของกรดอะมิโนบางตัวเช่น เมทไธโอนีน(methionine)และซีส
ทีน (cystine) ดังนันการใช้
้
กากถัว่ เหลืองไม่สกัดนํ ้ามันในอาหารสัตว์จงึ ต้ องคัว่ หรื อผ่านความร้ อนอุณหภูมิ 110
องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 นาที ซึง่ จะช่วยลดสารพิษได้ ระดับหนึง่ แต่ถ้าหากใช้ ความร้ อนสูงเกินไปจะทําลาย
กรดอะมิโนไลซีน (lysine)
• กากถัว่ เหลืองมีปริ มาณวิตามินดีและวิตามินเอค่อนข้ างตํ่าการนําไปใช้ ทดแทนปลาป่ นใน
อาหารสัตว์นํ ้าจึงจําเป็ นต้ องเสริ มวิตามินเพิ่มเติม เพื่อให้ สตั ว์นํ ้าได้ รับสารอาหารครบถ้ วน
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2.3.2 การใช้ ข้าวโพดทดแทนปลาป่ น
• อาหารปลาดุกสามารถใช้ ข้าวโพดทดแทนปลาป่ นได้ ถึงร้ อยละ 10และมีผลทําให้ ปลามีผิวและ

เนื ้อสีเหลือง
ข้ อควรระวังในการใช้ ข้าวโพดทดแทนปลาป่ น
• ข้ าวโพดขาดวิตามินไนอะซินหรื อนิโคตินาไมค์ (Niacin Nicotinamide) ซึง่ มีผลทําให้ การ
เจริ ญเติบโตของสัตว์ลดลง
• ควรใช้ ข้าวโพดร่วมกับโปรตีนจากสัตว์และเสริมกรดอะมิโนไลซีน ทริปโตเฟน และวิตามินบี 2
ให้ ครบตามความต้ องการของสัตว์ นํ ้าแต่ละชนิด
• ข้ าวโพดที่มีความชื ้นอาจมีการปะปนของเชื ้อรา Aspergillus Flavusซึง่ จะผลิตสารอัลฟาท็อกซิน
(Aflatoxin) เป็ นสารพิษทําให้ สตั ว์ที่กินอาหารเข้ าไปเกิดอาการผิดปกติตา่ งๆและอาจเป็ นพิษสะสมถึงตายได้
2.3.3

การใช้ กากเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมทดแทนวัตถุดบิ อื่น ๆ
• อาหารปลานิลสามารถใช้ หวั กุ้งทดแทนกากถัว่ เหลืองได้ ในปริ มาณไม่เกินร้ อยละ 30
• อาหารปลานิลขนาดเล็กสามารถใช้ กากเบียร์ ทดแทนกากถัว่ เขียวได้ ในปริ มาณร้ อยละ 27
• อาหารปลานิลสามารถใช้ กากเหล้ าทดแทนรํ าละเอียดได้ ในปริ มาณร้ อยละ9
ข้ อควรระวังในการใช้ กากเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม
กากเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มมีคณ
ุ ภาพไม่ สมํ่าเสมอ
และอาจมีปัญหาที่ปริ มาณไม่แน่นอน จึง ควรตรวจสอบคุณภาพกรดอะมิโน
และวิตามิน ของกากตะกอนที่จะนําไปใช้ ก่อน และแหล่งเลี ้ยงหาก อยูใ่ กล้
โรงงานอุตสาหกรรม อาหาร/เครื่ องดื่มจึง จะสามารถ ช่วย ให้ ลดต้ นทุน
ค่าอาหารสัตว์นํ ้าได้
2.3.4 การใช้ วตั ถุดบิ อาหารอื่น ๆ ทดแทน
• อาหารปลานิลและอาหารปลาตะเพียนสามารถใช้ ดกั แด้
ไหมทดแทนปลาป่ นได้ ร้อยละ 100
• อาหารปลาดุกขนาดเล็กสามารถใช้ ดกั แด้ ไหมทดแทนปลาป่ นและกากถัว่ เหลืองได้ ร้อยละ 25
• อาหารปลาดุกขนาดกลางสามารถทดแทนปลาป่ นได้ ร้อยละ 25 และทดแทนกากถัว่ เหลือง
ได้ ร้อยละ 50

• การใช้ สาหร่ายผมนางเป็ นแหล่งคาร์ โบไฮเดรตและใช้ สารเหนียวทดแทนแป้งสาลีในอาหารกุ้ง
ก้ ามกรามได้ ในปริ มาณร้ อยละ 15โดยไม่ทําให้ คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของอาหารลดลง
ร้ อยละ 10

• อาหารปลานิลสามารถใช้ ใบมันสําปะหลังตากแห้ งทดแทนโปรตีนจากปลาป่ นได้ ในปริ มาณ
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ข้ อควรระวังในการใช้ ดกั แด้ ไหมเป็ นอาหารสัตว์นํ ้า
• ไม่ควรใช้ ดกั แด้ ไหมเลี ้ยงปลาโดยตรง ดักแด้ ไหมที่อบแห้ งแล้ วมีปริ มาณไขมันสูง จึงควรเก็บรักษา
ไว้ ในที่แห้ ง อากาศถ่ายเทดี เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นหืนและเกิดเชื ้อรา โดยทัว่ ไปแล้ วดักแด้ ไหมมีความชื ้นสูงมาก
หากต้ องการนําดักแด้ ไหมไปใช้ ประโยชน์ ควรนําดักแด้ ไหมสดมาตากหรื อบแห้ งเสียก่อน
2.4 รูปแบบการให้ อาหารสัตว์นํ ้า
2.4.1 การให้ อาหารธรรมชาติเสริ มในบ่อเลี ้ยง
การอนุบาลลูกปลากินพืชในบ่อ เช่นปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์ เทศ ปลาสลิด เตรี ยมบ่อ
โดยใส่ป๋ ยคอกเพื
ุ
่อให้ ผลิตอาหารธรรมชาติสําหรับลูกปลาปุ๋ยที่นิยมใช้ คือ ปุ๋ยมูลไก่แห้ ง มูลวัวแห้ ง โดยใส่ในอัตรา
500 กิโลกรัม/ไร่/เดือน หรื อใช้ ป๋ ยหมั
ุ ก ในอัตรา 700 กิโลกรัม/ไร่/เดือน หรื อใช้ ป๋ ยพื
ุ ชสดอัตรา 1 ,500 กิโลกรัม/ไร่/
เดือน และให้ อาหารสมทบด้ วยรํ าข้ าวผสมปลาป่ น อัตราส่วน 3:1 อาหารธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในบ่อเช่น แพลงก์ตอน
พืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้ าดิน ซึง่ ปลาที่เลี ้ยงในบ่อดินนี ้สามารถหาอาหารกินได้ ตลอดเวลา และยังช่วย
รักษาสมดุลของคุณภาพนํ ้าในบ่อเลี ้ยงไม่ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในรอบวันมากนัก
2.4.2 การผลิตอาหารใช้ เอง
เกษตรกรบางรายสามารถผลิตอาหารสําเร็ จรูปไว้ ใช้ เองตามสูตรอาหารที่แนะนําเฉพาะสําหรับ
สัตว์นํ ้าแต่ละชนิดโดยใช้ วตั ถุดบิ อาหารหลักเพียง 3-4 ชนิด เช่น ปลาป่ น กากถัว่ เหลืออง และรํ าข้ าว แต่อาหาร
สัตว์นํ ้าที่ผลิตเองนี ้มักเป็ นอาหารจมนํ ้า ซึง่ ต้ องใช้ วตั ถุดบิ อาหารประเภทแป้งสุกเป็ นสารเหนียวเพื่อให้ อาหารที่
ผลิตยึดเกาะตัวเป็ นเม็ดและคงทนในนํ ้าได้ ดี ไม่ละลายนํ ้าเร็ วเกินไป ซึง่ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการ
ผลิตอาหารสัตว์นํ ้าแบบพื ้นบ้ านได้ จากเอกสารเผยแพร่ของกรมประมง
2.4.3 การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าแบบผสมผสาน
การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แก่ การเลี ้ยงปลาในนาข้ าว การเลี ้ยงปลาในร่องสวน การ
เลี ้ยงปลาผสมผสานร่วมกับสัตว์บก เช่น สุกร ไก่ หรื อ เป็ ด เป็ นหลักการเดียวกันกับการใส่ป๋ ยมู
ุ ลสัตว์เพื่อเสริ ม
อาหารธรรมชาติในบ่อเลี ้ยง และการใช้ อาหารสัตว์บกที่กินเหลือหรื อตกหล่นเป็ นอาหารสมทบให้ กบั สัตว์นํ ้าในบ่อ
เลี ้ยงรวมถึงการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าหลายชนิดที่มีอปุ นิสยั การกินอาหารที่แตกต่างกันร่วมกัน เช่น การเลี ้ยงปลาดุกร่วมกับ
ปลานิล การเลี ้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งก้ ามกราม การเลี ้ยงปลากินพืชร่วมกับกุ้งขาว เป็ นต้ น การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าใน
รูปแบบผสมผสานเหล่านี ้จะช่วยให้ มีการใช้ อาหารอย่างคุ้มค่าและไม่สญ
ู เปล่าประโยชน์
2.4.4 การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าร่วมกับการปลูกพืช
การใช้ นํ ้าจากบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ นแหล่งธาตุอาหารให้ แก่พืชเพราะในสภาพที่มีอากาศออกซิเจน
สารอินทรี ย์ซงึ่ เป็ นของเสียในบ่อเลี ้ยงสัตว์นํ ้าที่เกิดจากการขับถ่ายมูลและเศษอาหารจะเปลี่ยนรูปเป็ นไนไตรท์ และ
ไนเตรท ซึง่ พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ ประโยชน์ด้วยขบวนการสังเคราะห์แสง แต่หากอยูใ่ นสภาพที่มี
ออกซิเจนน้ อยหรื อขาดออกซิเจนของเสียเหล่านี ้จะเปลี่ยนรูปเป็ นแอมโมเนียซึง่ เป๋ นพิษกับสัตว์ ซึง่ ปั จจุบนั การเลี ้ยง
สัตว์นํ ้าร่วมกับการปลูกพืชที่กําลังเป็ นที่นิยมกัน เช่น การเลี ้ยงปลาดุก หรื อปลานิล ในระบบปิ ดร่วมกับการปลูกพืช
ไร้ ดนิ หรื อที่เรี ยกว่าระบบอควาโปนิค ( aquaponicsystem) ได้ แก่พืชผักอายุสนั ้ พืชนํ ้า หรื อผักสลัด จะช่วยแก้ ไข
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ปั ญหานํ ้าทิ ้งจากการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าที่ก่อให้ เกิดมลภาวะทางนํ ้า การเลี ้ยงสัตว์นํ ้าร่วมกับการปลูกพืชจึงเป็ น
ระบบการเกษตรที่ให้ ประโยชน์เกื ้อกูลกันระหว่างสัตว์และพืช อีกทังยั
้ งเป็ นเกษตรสีเขียวที่ใส่ใจและช่วยรักษา
สิ่งแวดล้ อมด้ วย

2.5 การจัดการให้ อาหารสัตว์นํ ้า
2.5.1 การจัดการคุณภาพนํ ้า
การกินอาหารของสัตว์นํ ้าขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อมที่สมั พันธ์กบั คุณภาพนํ ้า เช่นในวันที่อากาศ
มืดครึม้ ไม่มีลม หรื อฝนตกติดต่อกันหลาย ๆวัน มีผลทําให้ แพลงก์ตอนในบ่อสังเคราะห์แสงได้ น้อย ปริมาณ
ออกซิเจนในนํ ้าตํ่าสัตว์นํ ้ากินอาหารได้ น้อยลงหรื อไม่ยอมกินอาหารเลย ทังนี
้ ้เนื่องจากระบบการย่อยอาหารของ
สัตว์นํ ้าต้ องอาศัยออกซิเจนในขบวนการสันดาปนอกจากนี ้ยังมีสารพิษอื่น ๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนไตร และ
แอมโมเนีย ที่มีอยูใ่ นนํ ้ามากเกินค่ามาตรฐานสําหรับการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าจะมีผลทําให้ สตั ว์นํ ้าเครี ยดได้ ง่ายและ
กินอาหารได้ น้อยลงเช่นเดียวกัน
อุณหภูมิของนํ ้าที่สงู หรื อตํ่าผิดปกติมีผลทํา
ให้ การกินอาหารของสัตว์นํ ้าลดน้ อยลงด้ วย เช่น ฤดู
หนาวนํ ้าเย็นมาก และหากอุณหภูมิตํ่ากว่า 22
องศาเซลเซียส ปลาดุกจะไม่กินอาหารเลย และฤดู
ร้ อน ช่วงบ่าย บริ เวณผิวนํ ้าอุณหภูมิสงู มาก การให้
อาหารแก่ปลาที่กินอาหารลอยนํ ้าจึงมักสูญเปล่า
เพราะปลาไม่อยากกินอาหารในบริ เวณที่มีอณ
ุ หภูมิ
ร้ อนเกินไป
แนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั คิ ือ การเพิ่มปริ มาณออกซิเจนในนํ ้าโดยให้ นํ ้า
ในบ่อหรื อในกระชังไหลเวียนก่อนเวลาให้ อาหารซึง่ จะช่วยคุณภาพนํ ้าดีขึ ้น เพราะนอกจากจะกระตุ้นให้ สตั ว์นํ ้ากิน
อาหารได้ ดีขึ ้นแล้ ว ยังทําให้ ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของสัตว์นํ ้าดีขึ ้นด้ วย และยังช่วยกําจัดสารพิษในนํ ้าอีก
ด้ วย
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2.5.2 ความถี่ในการให้ อาหารที่เหมาะสม
ความถี่ในการให้ อาหารขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของ
สัตว์นํ ้า เช่น ปลากินเนื ้อส่วนมากเป็ นปลาที่มี
กระเพาะแท้ และกินอาหารได้ มากกว่าปลากินพืชซึง่ ไม่
มีกระเพาะแท้ เพราะกระเพาะแท้ ของปลากินเนื ้อ
สามารถบรรจุอาหารได้ มากในแต่ละครัง้ ส่วนปลากิน
พืช เช่นปลานิลมักกินอาหารแบบต่อเนื่องครัง้ ละน้ อย
และสามารถกินได้ ตลอดทังวั
้ น
ขนาดและวัยของสัตว์นํ ้ามีผลความถี่ในการ
ให้ อาหารเช่นเดียวกัน ในรอบวันสัตว์นํ ้าขนาดเล็ก
ต้ องการอาหารน้ อย ๆ แต่บอ่ ยครัง้ กว่าสัตว์นํ ้าขนาด
ใหญ่ ดังนันในช่
้ วงแรกของการเลี ้ยงสัตว์นํ ้า หากเป็ นสัตว์นํ ้าขนาดเล็กควรแบ่งอาหารให้ หลายมื ้อ เช่น การเลี ้ยง
ปลานิลขนาด 50 กรัมควรให้ อาหารอย่างน้ อยวันละ 4 -5 มื ้อ อย่างไรก็ตามการให้ อาหารสัตว์นํ ้ายังจําเป็ นต้ อง
อาศัยการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์นํ ้าชนิดนัน้ เป็ นหลักจึงจะทําให้ ไม่เกิดการสูญเสียและใช้
ประโยชน์จากอาหารอย่างคุ้มค่า
2.5.3 การให้ อาหารสลับโปรตีนสูงและตํ่า
การจัดการให้ อาหารที่มีโปรตีนสูงและโปรตีนตํ่าสลับมื ้อกันสามารถช่วยให้ อาหารที่สตั ว์นํ ้ากินถูก
นําไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นพบว่าการเลี ้ยงปลาดุกลูกผสมด้ วยอาหารที่มีโปรตีน 40 เปอร์ เซ็นต์ 1 วัน สลับ
กับการให้ อาหารที่มีโปรตีน 25 เปอร์ เซ็นต์ 1-2 วัน มีผลให้ การเจริญเติบโตของปลาดุกที่เลี ้ยงไม่ตา่ งจากการเลี ้ยง
ด้ วยอาหารที่มีโปรตีน 40 และ 45 เปอร์ เซ็นต์ ทุกวัน ซึง่ เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ผ้ เู ลี ้ยงสามารถจัดการให้ อาหารได้ เอง
โดยไม่ยงุ่ ยากและช่วยลดต้ นทุนค่าอาหารปลาได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ
2.5.4การตรวจสอบการกินอาหารของสัตว์นํ ้า
การลดการสูญเสียของอาหารที่ให้ แก่
สัตว์นํ ้าด้ วยวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพดีที่สดุ คือการ
สังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์นํ ้าที่เลี ้ยง
โดยเฉพาะอาหารจมนํ ้าที่อาจละลายนํ ้าและสูญเสียธาตุ
อาหารได้ ง่าย ควรปรับเปลี่ยนปริ มาณการให้ อาหารที่ให้
ถูกต้ องและเหมาะสมในแต่ละวันตามสภาพภูมิอากาศและ
สภาพแวดล้ อม ซึง่ ไม่มีกฎตายตัวว่าแต่ละวันต้ องให้ อาหาร
ปริ มาณเท่าใด ค่าคํานวณจากขนาดนํ ้าหนักตัวปลาเป็ น
เพียงการคาดคะเนในสภาพการณ์ทวั่ ไป แต่ความผันแปร
ของสภาพภูมอากาศในแต่ละวัน หรื อแต่ละฤดูกาล
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จําเป็ นต้ องอาศัยหลักการสังเกตเป็ นพื ้นฐานสําคัญ การใช้ วิธีตรวจสอบการกินอาหารของสัตว์นํ ้าที่เหมาะสมจึง
เป็ นวิธีหนึง่ ในการจัดการให้ อาหารที่สําคัญที่ชว่ ยป้องกันไม่ใช้ เกิดการสูญเปล่าของอาหารที่ให้ และป้องกัน
คุณภาพนํ ้าไม่ใช้ เน่าเสีย ซึง่ เป็ นปั ญหาที่มกั พบบ่อย ๆ ในระหว่างการเลี ้ยง เช่นปลาป่ วยเป็ นโรค ไม่แข็งแรง
เจริ ญเติบโตช้ า เป็ นต้ น
3. บทสรุ ป
ปั จจุบนั การแก้ ไขปั ญหาการลดต้ นทุนการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ นประเด็นท้ าทายเร่งด่วนของเกษตรกรที่มีอาชีพ
เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเป็ นอย่างมากเพราะแนวโน้ มราคาค่าอาหารสัตว์นํ ้าที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลกระทบต่อ
ต้ นทุนการเลี ้ยงสัตว์นํ ้าที่เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในขณะที่ราคาสัตว์นํ ้าของเกษตรกรที่จําหน่ายไม่ได้ เพิ่มขึ ้นตาม
สัดส่วนที่เหมาะสม ดังนันความพยายามในการหาแนวทางลดต้
้
นทุนค่าอาหารสัตว์นํ ้าเพื่อให้ มีการใช้ อาหารอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าจึงเป็ นสิ่งที่
เกษตรกรผู้เลี ้ยงจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ ใส่ใจและ
ให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ
การนําหลักความรู้ทางวิชาการ
เทคนิคและประสบการณ์ในการเลี ้ยงสัตว์
นํ ้ามาประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ใน
แต่ละพื ้นที่ตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น การ
เลือกใช้ อาหารสูตรที่เหมาะสมกับชนิดและ
วัยของสัตว์นํ ้าที่เลี ้ยง การเลือกซื ้ออาหาร
สัตว์นํ ้าที่ได้ มาตรฐาน การผลิตอาหารสัตว์นํ ้าด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้ วตั ถุดบิ อาหารที่มีราคาถูกกว่า
ทดแทนโดยไม่ทําให้ การเจริ ญเติบโตของสัตว์นํ ้าลดลง รวมถึงวิธีการจัดการให้ อาหารสัตว์นํ ้าที่เหมาะสมกับชนิด
ของสัตว์นํ ้าและการจัดการสภาพแวดล้ อม เป็ นต้ น นับเป็ นแนวทางการจัดการให้ อาหารสัตว์นํ ้าเพื่อลดต้ นทุนการ
เลี ้ยงให้ แก่เกษตรกร เสริ มสร้ างผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าให้ มีศกั ยภาพในการ
แข่งขัน เป็ นอาชีพการเกษตรที่สร้ างรายได้ และให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าต่อการ
ลงทุน เกษตรกรมีอาชีพที่มนั่ คง เข้ มแข็ง และสามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
**********************************************************************
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