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คำนำ 

คูมือ การจัดการดานอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสัตวน้ำและปจจัยที่เกี่ยวของ ที่จัดทำขึ้นน้ี 

เปนการรวบรวมขอมูลจากการวิจัยในระดับพื้นที่ (on farm)  และขอมูลจากการสังเคราะหเอกสารวิชาการและวิเคราะห

ขอมูลดานอาหารสัตวน้ำ  รวมทั้งเอกสารขอมูลที่ใชในการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่กรมประมงและเกษตรกร  เพื่อใชเปน

แนวทางในการทำงานหรือสงเสริมแกเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  เพ่ิมผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพจากการจัดการดาน

อาหารสัตวน้ำท่ีเหมาะสม  ใหคำแนะนำเพ่ือวางแผนการเลี้ยงและประมาณการตนทุนคาอาหารตอรอบการเลีย้ง  และแนวทาง

การเลี้ยงแบบตนทุนต่ำสำหรับเกษตรกรรายเล็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

ขอขอบคุณ เกษตรกรและเจาหนาที่ที่เขารวมและเก็บรวบรวมขอมูลโครงการเลี้ยงสัตวน้ำแบบตนทุนต่ำและแบบ

อินทรีย ป 2555 และ 2556 ในพื้นที่จังหวัดตางๆ ไดแก เชียงราย นาน เพชรบูรณ  หนองคาย สกลนคร กาฬสินธุ เจาหนาท่ี

หนวยทหารพัฒนาจังหวัดสกลนคร เพชรบูรณ  เชียงราย  ตลอดจนเจาหนาท่ีและทีมผูบริหารของไรกำนันจุลในความรวมมือ

การเขารวมโครงการและการเก็บขอมูลตางๆ  รวมท้ังเจาหนาท่ีกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำท่ีเก่ียวของทุกทานในการชวย

ทำหนาท่ีสงเสริมใหความรู รวบรวมและวิเคราะหขอมูลในโครงการ และการจัดพิมพรูปเลมเอกสารจนสำเร็จดวยดี 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนแก นักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน เพื่อจะสามารถนำไปใชในการ

ปฏิบัติงานและสงเสริมใหความรูแกเกษตรกร  รวมถึงผูที่สนใจสามารถนำไปใชในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 

และลดตนทุนดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำตอไป 

 
       พิศมัย  สมสืบ 

     ผูอำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสตัวน้ำ 

                           พฤศจิกายน 2562   
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บทนำ 

แนวทางการจัดการดานอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสัตวน้ำและปจจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีจัดทำข้ึนน้ี 

เพื่อใชเปนแนวทางในการทำงานหรือสงเสริมแกเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ อนุบาลและเลี้ยงสัตวน้ำใหมีผลผลิต

เพิ่มขึ้น การประมาณการปริมาณอาหารและตนทุนคาอาหารตอการเลี้ยงสัตวน้ำ 1 กระชัง  1 ไร  หรือ 1 รอบการเลี้ยง เพ่ือ

วางแผนจัดการดานอาหารท่ีเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยง  การควบคุมการใหอาหารท่ีถูกตองเพ่ือใหสัตวน้ำไดรับอาหารท่ีใหกิน

จริง  มีการเจริญเติบโตด ี ปองกันอาหารเหลือคาง เพื่อลดการสูญเสียของอาหารในบอ ใหสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยที่สดุ  

นอกจากน้ี แนวทางการเลี้ยงแบบพ่ึงพาอาหารธรรมชาติยังสงผลใหไดสัตวน้ำท่ีมคีุณภาพดีตอสขุภาพของผูบริโภค จากรายงาน

การศึกษาวิจัยพบวา ปลาท่ีเลี้ยงแบบสรางเสรมิอาหารธรรมชาติจะมกีารสะสมของกรดไขมันในเน้ือปลาท่ีสำคัญ 2 ชนิดคือกรด

ไขมัน EPA (สารตั้งตนในการสรางฮอรโมนและระบบภูมิคุมกัน) และ DHA ที่มีความสำคัญในหญิงมีครรภ เน่ืองจากพบใน

น้ำนมแม  และมีผลมากตอเด็กจนถึงอายุ 3 ปแรก เนื่องจากจะมีผลตอความสามารถของสมองหรือ (IQ) ที่ดี  นอกจากนี้ยังมี

การสกัดกรดไขมัน EPA ที่มีมากในปลาทะเลในรูปของแคปซูล (high EPA) เพื่อปองกันรักษาโรคไขมันอุดตันในเสนเลือดและ

สมอง  ปองกันการเปนโรคหัวใจและโรครูมาตอยดในตางประเทศ       

หากเกษตรกรรวมกลุมกันเลี้ยงและวางแผนการตลาดใหมีการผลิตสม่ำเสมอจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของสัตวน้ำที

มีคุณภาพเนื้อที่ดีตอสุขภาพได ซึ่งขอมูลและความรูนี้สามารถนำไปสงเสริมใหคำแนะนำแกเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพและลดตนทุนได  โดยเฉพาะเกษตรกรขนาดเล็กหรือรายยอยสามารถเลี้ยงสัตวน้ำดวยแนวทางการเลี้ยงตนทุนต่ำ  

หรือสำหรับผูท่ีเลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ไดมีสัตวน้ำท่ีมีคุณภาพดีตอสุขภาพเพ่ือการบริโภค รวมท้ังขอมูลและความรูใน

การเลี้ยงสัตวน้ำตนทุนต่ำ การเลี้ยงเพ่ือเปนอาชีพเสริม หรือจัดการการเลี้ยงสัตวน้ำไดอยางเหมาะสมตอไป 

แนวทางการจัดการดานอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสัตวน้ำและปจจัยที่เกี่ยวของ  
อาหารสัตวน้ำเปนปจจัยหลักของตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ำมากกวา 60%  ยังสงผลตอผลผลิตและและสิ่งแวดลอมได  

ดังนั้น ผูเลี้ยงสัตวน้ำจึงควรมีการจัดการดานอาหารสัตวน้ำเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ำ  การเลือกใชอาหารท่ี

เหมาะสมยังสามารถทำใหสัตวน้ำมีคุณภาพดีหรือมีมูลคาสูงข้ึนได  จะเห็นวามีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ   

การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ำ  จะตองมีการจัดการดานอาหารรวมกับการจัดการเลี ้ยงที ่เหมาะสม 

ตัวอยางเชน ประสิทธิภาพและการใชประโยชนไดจากอาหารมีปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสำคัญดานอาหารสัตวน้ำคือ อุณหภูมิของน้ำ

และปริมาณออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งจะสงผลโดยออมตอตนทุนไดเชนกัน โดยหากอุณหภูมิของน้ำไมเหมาะสม เชน ต่ำเกินใน

หนาหนาวหรือฝนตก หรือรอนเกินในชวงหนารอนจะสงผลใหปลาหยุดกินอาหารโดยอัตโนมัติ  เน่ืองจากสงผลตอการยอยและ

ใชประโยชนไดจากอาหารลดลงเมื่อไมเหมาะสม สวนปริมาณออกซิเจนในน้ำเชนกัน หากมีคาต่ำกวาความตองการ สัตวน้ำจะ

หยุดกินอาหารเนื่องจากตองใชออกซิเจนในขบวนการยอยอาหาร ดังนั้นจึงสงผลใหอาหารเหลือทนอกจากทำใหน้ำในบอเนา

เสียแลวยังสงผลใหตนทุนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากอาหารเหลือปลาไมไดกิน  หรือปจจัยจากขนาดของอาหารไมเหมาะสมกับขนาดสัตว

น้ำหรือกุงปลาที่เลี้ยงจะสงผลใหมีอาหารเหลือ สัตวน้ำไดรับอาหารไมเพียงพอตอความตองการ เกิดการกินกันเองรวมท้ัง

อาหารท่ีเล็กเกินไปหรือมากเกินไปสามารถสงผลใหคุณภาพน้ำและสิ่งแวดลอมเสียหายได 

 

ปจจัยตางๆดานอาหารท่ีสงผลตอกำไรจากการเลี้ยง ดังน้ี 

• ปริมาณอาหารท่ีให เกษตรกรจะตองควบคุมปริมาณอาหารท่ีใหอยางเหมาะสม  ลดการสูญเสียจากการท่ีไมไดกินจริง หรือท่ีละลายน้ำ  

• คุณภาพอาหาร ซึ่งจะสงผลตอ  

      : การเจริญเติบโตของสัตวน้ำ  เชน วัตถุดิบหรือสวนผสมบดไมละเอียดทำใหสตัวน้ำยอยไดไมดี  หรือ เกาเก็บ-ไมสดหรือมี

สารอาหารคณุภาพไมดีและปริมาณไมเหมาะเพียงพอกับปลาสงผลใหมีการเจริญเติบโตชาได  

       : ระยะเวลาการเลี้ยง    จะยาวนานขึ้นถาคุณภาพและปริมาณอาหารไมเหมาะสม เชน การเลี้ยงปลาใหไดขนาดตลาด 

600 กรัม ถาใชอาหารคุณภาพดีไมควรนานเกิน 6 เดือน  แตถามีการใชอาหารโปรตีนต่ำหรอืคุณภาพอาหารไมดีอาจใชเวลา 

12 เดือนหรือมากกวา เปนตน  
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      : อัตรารอด  เปนผลจากการ ขาดสารอาหารหรือไดรับปริมาณอาหารไมเพียงพอทำใหออนแอติดเช้ือโรคงาย  หรือกินกันเอง 

       : คุณภาพน้ำไมเหมาะสม ซึ่งเกิดจากการใหอาหารเหลือมากเกินความตองการ  หรือปลอยสัตวน้ำหนาแนนเกินไป  สงผลใหคา

แอมโมเนียและคาความเปนกรด-ดางไมเหมาะสม  ทำใหสัตวน้ำกินอาหารนอย ออนแอ ติดเช้ืองาย  

• ตนทุนคาอาหารและราคาสัตวน้ำที่ขายได   หากรวมกลุมกันผลิตอาหารจะลดตนทุนไดรวมทั้งวางแผนการปลอยและจบั

ปลา  มีผลผลิตท่ีแนนอนจะชวยใหสามารถตอรองราคาปลาท่ีเหมาะสม 

       ตัวอยาง การเลี้ยงปลานิลขุนจนไดขนาดตลาด (50 ก.-500 ก.)  ซึ่งนิยมเลี้ยงทั้งในกระชัง และบอดิน  สามารถใชท้ัง

อาหารชนิดเม็ดลอยน้ำและจมน้ำ แตชนิดเม็ดจมน้ำควรใชถาดใหอาหารเพื่อลดการสูญเสีย  และควรสรางเสริมอาหาร

ธรรมชาติในบอดิน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ใชเลี้ยงปลา  การควบคุมปริมาณอาหารที่ใหโดยการคำนวณและจัดทำตาราง

อาหาร (ตัวอยาง หัวขอการจัดการดานอาหาร)  เพื่อควบคุมปริมาณอาหารและตนทุน มีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของ

ปลาทุก 2- 4 สัปดาห เพ่ือติดตามแกปญหาไดทันเหตุการณ เชน น้ำหนักปลาต่ำกวาเกณฑ  อาหารตอวันท่ีใหเหลือ เปนตน 

ขนาด การเลีย้ง อาหาร 

 1 ซม.-1 ก. (7-10 วัน) กระชัง บอซีเมนต (4-6 ครั้ง/วัน) โปรตีน 40%    (ผง-ปนกอน) 

1-30/50 ก. (40-45 วัน) กระชัง บอซีเมนต บอดิน 

(3-4 ครั้ง/วัน) 

โปรตีน 32-35% 

(เกล็ด-เม็ดลอย/จมน้ำ) 

50-500 ก. (80-90 วัน) กระชัง   บอดิน (2 ครั้ง/วัน) โปรตีน  28-32% (เม็ดลอยน้ำ หรือ จมน้ำ) 

50-500 ก. (5-6เดือน ) บอดิน    (1-2 ครั้ง/วัน) 

(สร างเสร ิมอาหารธรรมชาต ิ เพ ื ่อลด

ปริมาณและตนทุนคาอาหาร) 

โปรตีน 25-28%  (เม็ดลอยน้ำ หรือ จมน้ำ) 

 

 ตัวอยางปลานิลเลี้ยงชนิดเดียวกับการปลอยรวมปลาอ่ืน (ใหอาหารเสริม 0.5-1%) 

           
 

                                                

อาหารปลาขนาดตางๆ

ควรเลือกใหเหมาะกับ

ขนาดปลาที่เลี้ยง 

ที่ใหอาหารปลา 
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แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนและปจจัยท่ีเกี่ยวของดานอาหารสัตวน้ำ 

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนและปจจัยที่เกี่ยวของดานอาหารสัตวน้ำ  แนวทางการจัดการ ไดแก การเพ่ิม

อัตรารอดและผลผลิตของปลา  การลดอตัราการปลอยสัตวน้ำ  ซึ่งตองมีการควบคุมการใหอาหารท่ีเหมาะสมและดูแลจดัการ

ดานคุณภาพน้ำที่เกี่ยวของกับการยอยและใชประโยชนไดจากอาหาร  มีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของสัตวน้ำและการ

จัดการบอท่ีดีเพ่ือปองกันการสูญเสียของอาหารและสัตวน้ำ  การลดการใหอาหารรวมกับการสรางเสริมอาหารธรรมชาติในบอ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอยที่มีบอขนาดเล็กสามารถเลี้ยงแบบพึ่งพาและสรางเสริมอาหารธรรมชาติในบอแตตองมี

การดแูลจัดการบอและการเลี้ยงท่ีดีสม่ำเสมอจะชวยใหไดผลผลิตท่ีดีอยางตอเน่ือง    

หลักการ   

1. ลดตนทุน เพ่ือลดการใชปจจัยภายนอก อาหาร ยา สารเคมี 

         - ลดอัตราความหนาแนนของสัตวน้ำท่ีปลอยในบอ 

         - เลี้ยงสัตวน้ำแบบผสมผสานหรือปลอยปลา 2-3 ชนิดท่ีกินอาหารแตกตางกันใน 

หวงโซอาหารธรรมชาติ ในอัตราที ่เหมาะสมเปนการใชประโยชนของบออยางมี

ประสิทธิภาพ  

         - เนนเสริมสรางอาหารธรรมชาติในบอ เปนอาหารหลัก 

         - ลดการใชอาหารในการเลี้ยง  โดยใชอาหารสำเร็จรูปลอยน้ำหรือผลิตใชเองเปนอาหารเสริม กำหนดปริมาณท่ีให เชน 

ให 2-3 วันตอสัปดาห ( ไมเกิน 0.5-1% น้ำหนักตัว) 

2. การจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

         - เตรียมบอเลี้ยง ตากบอแหง  หรือจับปลาเดิมออกใหหมดหรือมากท่ีสุด 

         - ปองกันโดยการกำจัดศัตรูปลาเพ่ือเพ่ิมอัตรารอดของสัตวน้ำ  โดยทำการกำจัดวัชพืช หญา ใน-รอบบอ ตลอดชวงการเลี้ยง 

         - สรางเสริมอาหารธรรมชาติในบอในอัตราท่ีกำหนดและสม่ำเสมอทุกเดือน เพ่ือใหมีอาหารเพียงพอสำหรับปลาท่ีเลี้ยง 

การลดอัตราปลอยสัตวน้ำ  เพื ่อลดตนทุนคาพันธุ สัตวน้ำ  และสามารถชวยลดคาอาหารทางออมไดรวมกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงและการจัดการที่ดี  เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตวน้ำแบบไมหนาแนน  เชน ปลานิล อัตราปลอยจาก 

5,000-10,000 ตัวตอไร ลดลงเหลือ 2,000 -3,000 ตัวตอไร ข้ึนกับขนาดท่ีปลอยหากมีขนาดใหญ 10-30 กรัม สามารถปลอยนอยลงได   

การเลี้ยงสัตวนำ้แบบผสมผสาน  ปลอยปลา 2-3 ชนิดรวมกันในบอ อัตราปลอยสัตวน้ำ  (บอ 1 ไร) ดังน้ี  นิล 1,000-

2,000 ตัว + เลง หรือ สวาย หรือ ยี่สกเทศ 200 ตวั + ตะเพียน 300 ตัว (ขนาด 3-5 ซม.) 

       หากปลอยปลานิลขนาด 10-20 กรัม สามารถลดอัตราปลอยเหลือ 800-1,200 ตัวไดและจะชวยเพ่ิมอัตรารอดของปลาไดมากข้ึน 
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นอกจากนี้  ความสามารถในการยอยใชประโยชนจากอาหารตามความแตกตางของระบบยอยอาหารและลำไสที่ยาวแตกตาง

กัน  เชน ปลากินแพลงคตอนบางชนิดจะมีลำไสยาวมากกวาความยาวถึง 10 เทาของความยาวตัว ทำใหเพ่ิมพ้ืนท่ีการยอยและ

ใชเวลานานเพ่ือยอยเซลลูโลสหรือเปลือกแข็งผนังเซลลพืชไดดีข้ึน ดังตัวอยางในภาพแสดงความยาวลำไสปลาชนิดตางๆ 

 

 
การเสริมสรางอาหารธรรมชาติ ใสฟาง มูลสัตว รำ กากน้ำตาล ตามอัตราที่กำหนด  ทำตอเนื่องทุกเดือนตลอดชวงการเลี้ยง 

อัตราท่ีใชตอบอ 1 ไร 

       1. ฟางแหง : มูลสัตวแหง (ไก วัว)  =  80-100 กก.: 80-100 กก. ปลา โดยใสฟางสลับช้ันกับมูลสตัวแหง และปกไม

โดยรอบจะชวยปองกันไมใหฟางกระจายตัว ระดับน้ำ 50-80 ซม.หรือ 1-1.2 ม.เทาระดับท่ีเลีย้งปลาปกติ  

       2. ฟางแหง :รำ:กากน้ำตาล  =  50 กก.: 5 กก. : 1  ลิตร โดยใสฟางในบอ   แลวโรยรำหรือมันบดดานบนกองฟางจึงใส 

กากน้ำตาลละลายน้ำราดใหท่ัวกองฟาง ระดับน้ำ 50-80 ซม.หรือเตมิน้ำระดับท่ีเลีย้งปลา 
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ฟางหมักมูลไกแหงในบอ ฟางหมักรำกากน้ำตาล 

ในแปลงนาขาว  

ฟางหมักรำกากน้ำตาลในบอ 

หากเกษตรกรไมสามารถทำฟางหมักได  อาจใชวิธีหาไมไผขนาดเล็กปกในบอจำนวนมากแบบในรูป ซึ่งมีการวิจัยใน

ตางประเทศเพ่ือเลี้ยงปลานิลโดยไมมีการใหอาหาร หรืออาจตัดตนไผคร่ึงตนท้ิงใหแหงและสลัดใบท้ิง นำมาใสในบอเพ่ือ

เปนแหลงอาหาร  โดยเฉพาะบอที่เลี้ยงกุงกามกรามหรือกุงฝอยนอกจากเปนที่หลบซอนชวงลอกคราบแลว  ยังเปน

แหลงใหอาหาร ซ่ึงจากเอกสารรายงานระบุวา กิ่งไผหรือฟางขาวมีคาของ C:N ratio เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียและกระตุนใหเกิดหวงโซอาหารธรรมชาติ (food chain)  ซึ่งไดมีการทดสอบในหลายพื้นที่ ตัวอยางเชน 

ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงนราธิวาส ไดนำตนไผมามัดรวมเปนกองใหญในทะเลหนาศูนยฯหลายๆ กอง พบวามีลกู

ปลากระบอกมาเขาอยูเปนจำนวนมาก หรือการนำกิ่งไผมัดรวมกันหลายๆกองเพ่ือนำไปเลี้ยงกุงฝอยหรือใสในบอปลาบู

ที่มีกุงฝอย จะชวยใหกุงเพิ่มจำนวนและเปนอาหารปลาบู  รูปแบบนี้จึงเปนแนวทางในการลดตนทุนใหเกษตรกรราย

ยอยที่เลี้ยงแบบยังชีพมีการปลอยสัตวน้ำ (นิล จีน ตะเพียน) แบบไมหนาแนน  หรือเตรียมความพรอมในการสราง

แหลงหลบซอนและอยูอาศัยเพื่อเพิ่มอัตรารอดในแหลงน้ำเปดหรือแหลงน้ำสาธารณะเพื่อปลอยปลาหรือสัตวน้ำ เชน 

    

ปลานวลจนัทรในบอ

ฟางหมัก ที ่ศพช.สตูล 

ตนไผแหงมัดรวมเปนกอใหญ 

ที่ ศพช.นราธิวาส 

ก่ิงไผในบอเลี้ยงปลานิล 



7 
 

ลดการใชอาหารในบอเลี้ยง  โดยใชอาหารสำเร็จรูปลอยน้ำหรือผลิตใชเองเปนอาหารเสริม โดยให 2-3 วันตอสัปดาห ดังน้ี    

โดยปลอยปลาในอัตราที่กำหนดคือ นิล 2,000 ตัว+เลง 200 +ตะเพียน 300 ตัว และใหอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำเปน

อาหารเสริม 3 วันตอสัปดาห 

เดือนท่ี 1     ใหอาหารโปรตีน 40%  (0.5 กก./วัน/บอ 1 ไร) 

เดือนท่ี 2-3  ใหอาหารโปรตีน 32%  (1-2 กก./วัน/บอ 1 ไร) 

เดือนท่ี 4-5  ใหอาหารโปรตีน 32%  (3-4 กก./วัน/บอ 1 ไร) 

เดือนท่ี 6-8  ใหอาหารโปรตีน 28%  (4-5 กก./วัน/บอ 1 ไร) 

      ตัวอยาง ผลการเลี้ยงปลาแบบสรางเสริมอาหารธรรมชาติและใหอาหาร 3 วันตอ

สัปดาห    

     
 

         

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลจับปลา: รวม 468.1 กก/ไร  

ระยะเวลา 6 เดือนครึ่ง ไรกำนัลจุล ป 2555  

ไดปลานิล  511 ตัว (26 %) 151.6 กก.  

ตะเพียน 223 ตวั (74 %) 51 กก.  

จีน  162 ตัว (81 %) 118.5 กก.  

ลูกปลานิล 4,704 ตัว 147 กก.  

    

 

 
 

 

โครงการป 2556 สุมชั่งวดัปลาเลีย้งนาน 4 เดอืน 

 

  

ผลจับปลา: รวม 991 กก/ไร ระยะเวลา 7 เดือน

ครึ่ง ไรกำนัลจุล ป 2556  ขนาดปลาที่จับ  

ปลาจีน 1.2-1.4 กก. ปลานิล 0.2-0.4 กก.  

ปลายี่สกเทศ 1.2-1.5 กก. (ลูกปลาบออนุบาล

ปลาที่ทำการทดสอบคางบอ+นิล ทำใหปลา

หนาแนนเกิน จึงไดปลานิลตกไซด) ใหอาหารเสรมิ

้  

  

 
ขนาดปลาทีป่ลอย 
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ตัวอยาง บอทดสอบใหอาหารเสริม 3 วันตอสัปดาห 

    
  

   

 

 

 

 

       

 

 

 การเพ่ิมอัตรารอดของลูกปลาและปลาท่ีเลี้ยง  ซึ่งจะชวยใหมีผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนได ดังน้ี 

            1.1 สรางเสริมอาหารธรรมชาติและการจัดการบอที่ดี เพื่อใหมีอาหารธรรมชาติสม่ำเสมอตลอดการเลี้ยง  ตากบอ

เลี้ยงใหแหง  กอนบอแหงใสปูนขาว 20 กก.ตอไร ขณะท่ียังมีน้ำประมาณ 5 ซม.  ทำฟางหมักและนำน้ำเขาบอเลี้ยงกอนปลอย

ลูกปลาไมเกิน 2 วัน (หากเกินกวาน้ีจะเสี่ยงตอการเกิดแมลงศัตรู เชน ตัวออนแมลงปอจะกัดกินลูกปลาได)  ดูแลไมใหมีพืชน้ำ

ในบอและตัดหญารอบบอสม่ำเสมอเพ่ือปองกันศัตรูปลา เชน งู ตะพาบน้ำ เพ่ือเพ่ิมอัตรารอดของลูกปลา 

      
ตัวอยาง การอนุบาลลูกปลาดุก สามารถทำกองฟางเล็กๆ รอบบอ  และนำไรแดงมาปลอยรอบกองฟางกอนปลอยลูกปลา

ประมาณ 2 วัน ควรปองกันไมใหมีพืชน้ำในบอและรอบบอ  อนุบาลลูกปลาดุก อายุ 5-7 วัน เปนเวลา 2 สัปดาหไดลูกปลา

ขนาด 2-5 กรมั (1-2 น้ิว) 

 

 

 

 

 

 

หนอนแดง       ไรแดง   

ที่ไดจากรอบกองฟาง

 

ฟางหมัก อัตราที่ใช ฟางขาวและมูลสตัวแหง (ไก วัวฯ ) อยางละ 80-100 กก./ไร/เดือน  

หรือฟางขาว 50 กก.+รำ 5 กก.+กากน้ำตาล 1 ลติร ตอไร/เดือน 

 

  

  

 
 

ก่ิงไผขนาดเล็ก ฟางขาวและมลูไกแหง 

 

  ผลจับปลา: ศูนยวิจัยขาว อ.พาน จ.เชียงราย      

  ระยะเวลา 7 เดือน  ป 2556  ขนาดปลาที่จบั  

  ปลาจีน 1.2-1.5 กก. ปลานิล 0.4-0.5 กก.  

ผลจับปลา: หนวยทหาร นปค. จ.เพชรบูรณ  

รวม 255 กก./ 2 ไร ระยะเวลา 7 เดือน ป 2556   

ขนาดปลาที่จับ ปลาจีน 1-1.2 กก. ปลานิล 0.3-0.4 กก. 

ปลาตะเพียน 0.2-0.35 กก. จับออกบางสวนเน่ืองจากหนา

ฝน ระดับน้ำลึกมาก สูบน้ำแหงยาก 
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ตัวอยางผลจากการเตรียมฟางหมกัในการอนุบาลลูกปลา    ขอด ีคือ ลูกปลามีอาหารธรรมชาตเิสริมกินตลอดเวลา ชวยใหปลา

มีการเจรญิเติบโตดีและมีอัตรารอดสูงข้ึน 

    
 

 

 

 

ตัวอยาง  ผลจากการเลี้ยงปลาแบบสรางเสริมอาหารธรรมชาติแบบอินทรีย 

หรือออรแกนนิค (organic) ไมมีการใหอาหารเสริม 

  

 

 

                                                                      
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน   

ป 2555 ผลผลิต   355  กก.ตอไร 

นน. ปลา เฉลี่ย  229 ก.   

(405-480-340-310-330 -135-

125- 105-85 ก.)  

ไดขาวเปลือก 129 กก. 

 

  

 
   

ปลาเริม่ปลอยอัตรา

ปลอย (บอ 1 ไร)   

นิล 2,000 ตัว  

เลง 200 ตัว  

ตะเพียน 300 ตวั 

(ฟางขาว 50 กก.+

รำ 5 กก.+

กากน้ำตาล 1 ลติร 

ตอไร/เดือน) 

 

 

   

ปลาจีน บอละ 

100,000 ตัว/ไร 

ปลาจีนอนุบาล 34 วัน 

 

 
ปลานิลอนุบาล 33 วัน 

ปลานิล บอละ 100,000 ตัว/ไร 

ผลผลิต 347.7 กก.ตอไร 

ระยะเวลาการเลี้ยง 6.5 เดือน 

(ไรกำนันจุล ป 2555) 
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ผลการวิเคราะหไขมันและกรดไขมันจำเปน (%) 

          ในเนื้อปลาท่ีเลี้ยงแบบอินทรีย  
 

ไขมนั% Linolenic 
(18:3n3) อพีเีอ

(EPA= 
20:5n3) 

ดเีอชเอ
(DHA= 
22:6n3) 

นลิ 2.6 28.5 1.7 1.8 
ตะเพยีน 8.7 24.9 2.1 2.2 
เลง่ 3.3 4.1 1.8 2.0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง การสรางอาหารธรรมชาติและเตรยีมบอเพ่ืออนุบาลลูกปลาหมอไทย 

 

 

ขนาดปลาที่จบั บอ 1 ป 2556       

ระยะเวลาเลี้ยงปลา 70 วัน                

ปลอยนิล 1,200 ตัว 10 ก. 

ตะเพียน 300 ตวั 70-100 ก. 

ผลผลิตรวม 166.11 กก./ไร 

 

ขนาดปลาที่จบั  

บอ 2 ป 2556       

ระยะเวลาเลี้ยงปลา 70 วัน 

ปลอยปลานิล 800 ตัว 10 ก.  

ปลาสลดิ 400 ตัว 60 ก.

ผลผลิต รวม  116.74 กก./ไร 

 

 

 
0

100

200

300

400

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

นลิ
สลดิ

ขอดีของการเลี้ยงสัตวน้ำแบบอินทรีย คือ เนื้อสัตวน้ำจะมีการสะสมไขมันและกรดไขมันที่มีประโยชนตอสุขภาพ คือ

กรดไขมันที่ไมอิ่มตัวที่มีหวงโซยาว ซึ่งเปนประโยชนดานสุขภาพกับผูบริโภค คือกรดไขมันอีพีเอ (EPA) และกรดไข

มันดีเอชเอ (DHA) จากรายงานวิจัยระบุวา ชวยปองกันไขมันมันอุดตันในหลอดเลือด การเปนโรคหัวใจฯ และกรดไข

มันดีเอชเอยังชวยเสริมใหสายตาดีในคนสูงอายุและเด็ก รวมทั้งทำใหมีความสามารถของสมองเด็ก (ไอคิว) ดี ซ่ึง

สำคัญมากและตองไดรับในเด็กตั้งแตอยูในครรภจนถึงอายุ 3 ป เพื่อปองกันการเปนโรคความสามารถและพัฒนาการ

ทางสมองต่ำ  จึงควรสงเสริมสนับสนุนวิธีการเลี้ยงแบบอินทรียเพื่อเปนผลดีตอผูบริโภค  และยังเปนแนวทางในการ

่ ้ ่  

 

 

ผลจับปลา : บอศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย ป 2556  ผลผลิตรวมปลาทั้งหมด 238.98  กก.ตอบอ หรือ 

113.46 กก./ไร ปลานิลแดง 502 ตัว = 142.32 กก. (เฉลี่ย 283.5 กรัมตอตัว) อัตรารอด 50% และปลานวลจันทรเทศ 

123 ตัว = 12.16 กก. (เฉลี่ย 98.86 กรัมตอตัว) อัตรารอด 6% ปลาชอน 84.5 กก. ปริมาณขาวท่ีสีเปนขาวสาร 185 กก. ตอบอ 
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     1.2 การเพ่ิมอัตรารอดของลูกปลาและสัตวน้ำ โดยการใชสารเสรมิในอาหารเพ่ือเพ่ิมอัตรารอดและภมูิตานทานใหกับลูก

ปลา เน่ืองจากปลาจะเครียดจากการจับหรือขนยาย  ควรมีการคลุกเคลือบเสริมวิตามินซีรวมกับยสีตขนมปงในอาหารใหปลา

กินติดตอกันอยางนอย 3-5 วันหลงัปลอยปลาและเสรมิทุก 2 สัปดาห (จากงานวิจัยไมตองใสทุกวัน) สำหรับสตัวน้ำท่ีเลีย้งแบบ

หนาแนนเพ่ือเพ่ิมอัตรารอดและผลผลิต ไดแก การเลี้ยง ปลาดุก ปลาชอน กบ กุงกามกรามหรือกุงทะเล หรือเลี้ยงปลาในกระชัง 

ท้ังน้ีจากรายงานวิจัยระบุวาวิตามนิซีชวยเสรมิใหเมด็เลือดแดงแข็งแรงและลดฮอรโมนท่ีทำใหเครียด และเก่ียวของกับขนวน

การการสรางกระดูกออน  สวนยีสตขนมปงนอกจากใหโปรตีน 45% มีกรดอะมิโนกระตุนความอยากกินอาหาร และท่ีสำคัญคือ

มีสารเสริมภมูิตานทานมากกวา 1 ชนิด         

          การเตรียมสารเสริมเพ่ือคลุกเคลือบอาหาร  อาหาร 1 กก. อัตราท่ีใช คือ 

            วิตามินซี  1-2 เม็ด (100 มก./เม็ด) + ยสีตขนมปง 5-10 กรัม + สารเหนียว (อัลฟา สตาชท 10 กรัม 

                                                                                        หรือแปงขาวโพด หรอืแปงมัน = 2 ชอนแกง) 

โดยนำยสีตและวิตามินซีมาบด/ตำใหละเอียดกอนนำมาผสมเขยาใหเขากันดีจึงนำมาคลุกเคลือบกับอาหารเมด็

สำเรจ็รูปท่ีพรมน้ำพอหมาด  ผึ่งลมไว 15-20 นาที จึงนำไปใหสตัวน้ำกิน (อัลฟา สตาชท ;alpha starch จะมปีระสทิธิภาพดี

ท่ีสุดในการชวยยดึติดสารท่ีคลุกเคลือบกับเมด็อาหาร)  

                      
 

วิธีการคลุกเคลือบสารเสริมในอาหาร 

                                                                  

  

             

                                   
 

 

 

 

สารเหนียว วิตามินซี/ยีสต  เขยาวิตามินซี/ยีสต กับสารเหนียวใหเขากันด ี

นำสวนผสมของสารเหนียวกับวิตามินซี/ยีสตมาคลุก

เคลือบที่ผิวเม็ดอาหารใหทั่ว ผ่ึงลมใหแหง 20-30 นาท ี

กอนนำไปใหปลากิน 

พรมน้ำบนอาหารเม็ดพอหมาดดวยสเปรยฉดี

 

ยีสตขนมปง 

(Saccharomyces serivisae) 

 วิตามินซี  
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การจัดการดานอาหารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ                                                                               

           ในการใหอาหารแกสัตวน้ำเพื่อใหสัตวน้ำไดกินจริง มีสารอาหารเพียงพอ ลดการสูญเสียอาหาร โดยใหอาหารที่มี

ขนาดเหมาะสมกับสัตวน้ำแตละชวงอายุ  มีการควบคุมปริมาณอาหารที่ใหหรือควบคุมคาอัตราแลกเนื้อ (FCR) เพื่อใหมีการ

ใชอาหารไดเกิดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ำ ดังน้ี                                                                                

           1. ลดการสูญเสียจากการใหอาหารท่ีปลาหรือกุงกินไมได จากการจมพ้ืนบอหรือขนาดเล็กเกินไป  อาหารชนิดจมน้ำ

หรือปนกอนท่ีผลติเองใหปลากินควรมีถาดใสอาหารเพ่ือลดการสญูเสีย  โดยเฉพาะการเลีย้งกุงชวง 30-45 วันแรกไมควรหวาน

พ้ืนโดยตรงควรวางใสถาดอาหารท่ีจะเลี้ยงกุงรอบบอจะชวยลดการเนาเสยีจากอาหารเหลือท่ีพ้ืนกนบอได  

 

                                                                                                                                  

  

 

 

 

                                                                                                                                       

        

                           

            

 

          

             2. ลดการสูญเสียท่ีเปนผลจากขนาดของอาหารไมเหมาะสม การใหอาหารขนาดใหญเกินขนาดปากปลา  สงผลให

ปลากินไมไดทำใหอาหารซึมน้ำนุมลง  อาหารและสารอาหาร สูญเสียไปกับการละลายน้ำ  ขณะท่ีขนาดอาหารเล็กเกินไป  ทำ

ใหปลาสูญเสียพลังงานในการวายน้ำเปนเวลานานเพื่อไดกินอาหารใหอิ ่ม/เพียงพอ สงผลใหพลังงานเหลือนอยปลาจะ

เจริญเติบโตชา เกิดการสูญเสียสารอาหารท่ีใชประโยชนได ทำใหสิ้นเปลืองอาหาร 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
ตัวอยางอาหารสำหรับกุงทะเล 12-30 กรัม ของ 2 บริษัท จะมีขนาด

อาหารเล็ก-กลาง ปะปนมาในปริมาณที่แตกตางกัน หากมีขนาดเล็กมาก

ขณะที่กุงในบอสวนใหญมขีนาดใหญ 25-30 กรัม จะเกิดการสญูเสยี

เน่ืองจากกุงกินอาหารไมได 
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การทำใหอาหารมีขนาดเล็กลงเหมาะสมขนาดของปลา/กุง  โดยการนำอาหารมาบด/ตำ รอนดวยตะแกรงขนาดตางๆ ดังรูป  

                           
   

       3. ลดการสูญเสียที่เปนผลจากอาหารละลายน้ำเร็ว อาหารที่ไมไดใชสารเหนียวหรือสารที่ชวยใหอาหารยึดเกาะตัวกัน

หรือใชปริมาณไมเหมาะสมทำใหใหอาหารละลายน้ำเร็วกอนปลามากิน สงผลใหน้ำเสียและยังเปนการเพ่ิมตนทุนคาอาหารแต

ปลาเติบโตชา    

                  
 

     

                                                                                                    

 

 

 

 

 

      

 

บอเลี้ยงปลาดุกอาหารปนกอนจากรายงาน

การวิจัยพบวา มากกวา 50-70% ของอาหาร

ของอาหารสูญเสียไปกับการละลายน้ำ เปน

ตนทุนอาหารท่ีสญูเสียไปและปลาไมเติบโต  

ตัวอยาง เชน สูญเสีย 30% 

ใหอาหาร  100 กก.           กิน 70 กก. 

                                ไมไดกิน  

                      (ละลายน้ำ)  30 กก.ตอวัน 

            =  30 กก. x 10 บาท/กก.  

                  (300 บาท/วัน) 

            =  9,000  บาท / 30 วัน   

สารเหนียว       5                 10                    15%     ที่เวลา 30 นาที 

(alpha starch)  

 

มันสำปะหลัง (มันเสน)                 

15%  นำไปตม/น่ึงใหสุก  

ใชแทนสารเหนียวในสตูร

อาหารได หรือกลวยน้ำวา

สุกแทนสารเหนียวไดเชนกัน   
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     4. ปจจัยดานคุณภาพน้ำที่เกี่ยวของกับการกินอาหารของสัตวน้ำ ปจจัยท่ีสำคัญคือปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิของ

น้ำ  ถาปริมาณออกซิเจนในน้ำไมเพียงพอเหมาะสม (4 มก./ลิตร) ปลาจะหยุดกินอาหารโดยอัตโนมัติเนื่องจากออกซิเจน

เก่ียวของกับขบวนการยอยอาหาร หรือถาอุณหภูมิของน้ำไมเหมาะสม รอนหรือเย็นเกินไปจะสงผลตอขบวนการยอยอาหารจึง

สงผลใหสัตวน้ำไมกินอาหารเชนกัน  ดังนั้นวิธีการวัดหาปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบงายโดยการใชแผนขาวดำ (sacchi disk)  

ซึ่งดีกวาการใชมือจุมน้ำวัดและไดคาถูกตองกวา  นอกจากน้ีปริมาณแพลงกตอนยังสงผลตอปริมาณออกเจนในบอ   

 

  

 

 

 

 

สรุปไดวา  1. ถาน้ำเขียวมาก (แพลงกตอนมาก) ความแตกตางของปริมาณออกซิเจนในรอบวันสูงมาก จะสงผลลบตอ

ปลา/กุงในบอ  

 2. คาความโปรงใสของน้ำในบอควรใชวิธีวัดดวยแผนขาวดำ (sacchi disk) สามารถดัดแปลงทำเองได ใชไม

ทาสีและใชนอตถวงน้ำหนักดานลาง มัดปมเชือกหรือทาสีทุกระยะ 10 ซม. (วิธีวัด ปลอยแผนขาวดำที่มีเชือกลงในบอ

ประมาณ 1 ม. คอยๆดึงเชือกขึ้นจนเริ่มมองเห็นสีขาวใหหยุดและอานคาที่ปมเชือก เชน ไดคา 40 ซม. คาออกซิเจน

เทากับ 4 มก./ลิตร ) 

   3. คาความโปรงใสหรือความเขมสีน้ำ นอกจากชี้บอกปริมาณแพลงคตอนหรืออาหารธรรมชาติแลว ยังบอก

คาปริมาณออกซิเจน (D.O.) ในบอได  
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นอกจากน้ี ผูเลี้ยงสัตวน้ำสามารถใชคาของออกซิเจนท่ีวัดไดเพ่ือประมาณการปริมาณออกซิเจนในบอในชวงกลางคืน   

โดยเฉพาะผูเลี้ยงกุง  ควรทำการวัดคาของออกซิเจน 2 ครั้งในชวงกลางวัน ดังแผนภาพ จะทำใหทราบวาปริมาณออกซิเจนใน

บอชวงกลางคืนถึงหกโมงเชามีคาประมาณเทาไร  เพ่ือเปดเครื่องเติมอากาศในเวลาท่ีเหมาะสมจะชวยลดตนทุนคาไฟฟาได 

 
       ดังนั้น ผูเลี้ยงกุง ควรมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีเพียงพอเหมาะสม สงผลใหกุงสามารถ

นำไปใชในการยอยอาหารและใชในขบวนการขนสงสารอาหารในรางกายและเพ่ือการเจริญเติบโตท่ีดี 

 

ปจจัยดานคุณภาพน้ำอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการกินและประสิทธิภาพของอาหารตอปลา  
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ประสิทธิภาพและความคุมคาของอาหาร ควรมีการคำนึงถึง เน่ืองจากการใชคุณภาพไมเหมาะสมเพียงพอสำหรับสัตวน้ำ หรือ

ผลิตใชเองโดยขาดการปรับปรุงคุณภาพและประสทิธิภาพเพ่ือใหยอยงาย คงทนในน้ำไดนานพอ ไมละลายน้ำกอนสัตวน้ำไดกิน  

การคำนึงถึงแตราคาอาหารท่ีถูกเพียงอยางเดียวสามารถสงผลใหขาดทุนจากการเลี้ยงสัตวน้ำได  เน่ืองจากคุณภาพอาหารไมดี

หรือเพียงพอจะสงผลใหสัตวน้ำออนแอ มีภูมิตานทานลดลง กินกันเองและอัตรารอดต่ำ และทำใหผลผลิตสัตวน้ำตอบอต่ำ

เชนกัน     ตัวอยางเชน  

             ใหอาหาร 3 กก. ตอวัน นาน 120 วัน อาหารกก.ละ 8 บาท = 2,880 บาท (อาหาร กก.ละ 20 บาท = 7,200 บาท)                                                                 

                      ถาจับปลา ได 100 กก. x 25 บาท         =    2,500 บาท  (ขายปลาได กก.ละ 25 บาท) 

                      ถาจับปลา ได 50 กก . x 25 บาท          =    1,250 บาท 

                      ถาจับปลา ได 200 กก. x 25 บาท         =    5,000 บาท 

        จะเห็นวา  เกษตรกรรายยอยหรือบอขนาดเล็ก เลี้ยงปลาแบบผสมผสานหรือไมหนาแนน โอกาสไดผลผลิตปลามากกวา 

100 กก.ตอไร มีไมมากนัก หากมีการจัดการการเลี้ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพ และไมมีการสรางเสรมิอาหารธรรมชาติในบอจะเสีย่ง

ตอการขาดทุนไดมากหากใชอาหารเลีย้งปลาอยางเดียวแมวาอาหารราคาถูกก็ตาม  และอาหารราคาถูกเสี่ยงตอคุณภาพต่ำและ

ขาดประสิทธิภาพท่ีดี 

  
 กรณี ใชอาหารแหงเลี้ยงปลา จะเห็นไดวา  

       ถาควบคุมการใหอาหารไมด ีทำใหคาอัตราแลกเน้ือเทากับ 2 ตนทุนคาอาหารเทากับ 24 บาท   

             ขายปลาได 18-21 บาท  ตอตัว  น่ันคือ ขาดทุนจากการใหอาหารมากเกินไป 

       ถาควบคุมการใหอาหารดีข้ึน ทำใหคาอัตราแลกเน้ือเทากับ  1.5   ตนทุนคาอาหารเทากับ 18 บาท   

             ขายปลาได 18-21 บาท  ตอตัว  น่ันคือ โอกาสขาดทุนมนีอยลง ข้ึนกับราคาปลาท่ีขายได 

 กรณี ใชอาหารเปยก/สดเลี้ยงปลา จะเห็นไดวา  

       ถาควบคุมการใหอาหารไมดี ทำใหคาอัตราแลกเนื้อเทากับ 5-10 ตนทุนคาอาหารเทากับ 30-60 บาท ขายปลา ได 18-

21 บาทตอตัว น่ันคือ ขาดทุนจากการใหอาหารมากเกินไป หรืออาหารละลายน้ำเนื่องจากไมมีการใชสารเหนียว หรือปลาอ่ิม

น้ำเน่ืองจากอาหารมีความช้ืนสูง 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารที่มี

การบด

วัตถุดิบไม

ละเอียด ไมมี

สารเหนียวจะ

ละลายน้ำเร็ว 

 

 

 

 

อาหารใชอนุบาลลูกปลาขนาดตางๆ 
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จะเห็นวา ขนาดของกระเพาะปลาสามารถขยายไดในปริมาณจำกัด   

ดังน้ัน   อาหารเปยกในปริมาณท่ีเทากันดังรูป เมื่อใหปลากิน จะไดสารอาหารนอยกวาอาหารแหงในปริมาณท่ีเทากัน 

          เมื่อปลากินทำใหอ่ิมน้ำ ไมสามารถกินเพ่ิมไดอีก  

 
อยางไรก็ตาม มีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการผลิตและตนทุน เนื่องจากอาหารท่ีใหและราคาอาหาร ดังนี้ 
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จะเห็นไดวา  ตนทุนคาอาหารและกำไรจากการเลี้ยงปลา 1 กระชัง จะเก่ียวของกับปจจัย ตางๆ ดังน้ีคอื 

1. ราคาอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาตอกก.   2. คาอัตราแลกเน้ือ 3. ราคาปลาท่ีขายได 

ถาราคาปลาที่ขายเทากัน ดังนั้น สิ่งที่ตองควบคุมคือคาอัตราแลกเนื้อ ซึ่งสามารถทำไดจากการจัดการการเลี้ยงโดยใหอาหาร 

ตามตารางการเจริญเติบโตที่คาดการณ  และเลือกใชอาหารที่เหมาะสมเพื่อใหปลามีการเจริญเติบโตดี เชน ระดับโปรตีนใน

อาหารในชวงปลานิลเล็กถึงวัยรุน ควรใชอาหารที่มีโปรตีนสูง (35-40%)  เนื่องจากปลากินปริมาณนอยควรเรงใหปลามีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและไดรับสารอาหารที่ดีเพียงพอ  อาหารที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับขนาดและอายุของปลาจะชวยให

คาอัตราแลกเน้ือต่ำ (1-1.2) ทำใหตนทุนคาอาหารไมแพงแมวาราคาอาหารอาจแพงกวา ดังแสดงการคำนวณท่ีผานมา  
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ตัวอยาง การคำนวณการใชอาหารและตนทุนคาอาหารในการเลีย้งปลาดุกในกระชัง ขนาดปลา 2-3 น้ิวอัตราปลอย 2,000 ตัว   

           ตอกระชัง  โดยมีคาอัตราแลกเน้ือตางกัน  

 เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2-3 

อัตรารอด 40-50% 60-80% 

จำนวนปลาท่ีเหลือ(ตัว/กระชัง) 800-1,000 600-800 

ระยะเวลาการเลี้ยง 1 เดือน 2 เดือน 

ขนาดปลา  (ก. /ตัว) 50 250-300 

น้ำหนักปลาตอกระชัง (กก.) 40-50 150-240 

ปริมาณอาหารท่ีใช/ราย/กระชัง 

ถา อัตราแลกเน้ือ (FCR= 1.5) 

 

ถา อัตราแลกเน้ือ (FCR= 1.2) 

 

 

60-75 

(1,800-2,250 บ.) 

48-60 

(1,440-1,800 บ.) 

 

225-360 

(5,625-9,000 บ.) 

187.5-288 

(4,500-7,200 บ.) 

ขายปลาได (กก. ละ 45 บาท) 6,750-10,800 (150-240 x 45)   
 

1,800-2,250 5,625-9,000 

            รวมคาอาหาร 3 เดือน 7,425-11,250 

  

2. คา FCR = 1.2 คาอาหารตอกระชัง 1,440-1,800 4,500-7,200 

            รวมคาอาหาร 3 เดือน 5,940-9,000  

หมายเหต:ุ อาหารเดือนท่ี 1 โปรตนี 35-40% เฉลี่ย 30 บาท/กก. อาหารเดือนท่ี 2-3 โปรตีน 25-30% เฉลี่ย 25 บาท/กก. 

 

จากตาราง จะเห็นวามี 2 กรณีเพ่ือพิจารณา คือ คาอัตราแลกเน้ือท่ีแตกตางกัน 1.5 และ 1.2  

             หากไมมีการควบคุมการใหอาหารปลาดุก ใหอาหารมากเกินไดคา FCR = 1.5  เสี่ยงท่ีจะขาดทุนเน่ืองจากคาอาหาร

สูงกวาราคาปลาท่ีขายได (ขายปลาได กก. ละ 45 บาท) 

            หากมีการควบคุมการใหอาหารปลาดุก เชน ทำตารางอาหาร ใหอาหารไดคา FCR = 1.2 มีโอกาสไดกำไรจากการ

เลี้ยงได  เมื่อขายปลาดุก กก. ละ 45 บาท 

            ดังน้ัน หากเกษตรกรขายปลาไดราคามากกวา 45 บาท เชน 50 บาทตอกก.จะขายปลาได 7,500-12,000 บาท จึง

จะมีโอกาสไดกำไร 

           จะเห็นวา การคำนวณยังไมรวมคาลูกพันธุและคาแรง ดังน้ัน เกษตรกรหรือผูเลี้ยงสัตวน้ำจะตองมีการควบคุมการให

อาหาร  ควบคูกับการตรวจสอบการเจรญิเติบโตของสตัวน้ำ   

  

   
 

 

5-6 ตัว/กก. 12-16 ตัว/กก. 
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ตัวอยางการคำนวณ การใหอาหารและประมาณการการเจริญเติบโตของปลานิล ปลอยปลาขนาด  50  ก. จำนวน 1,000 ตัว

ตอกระชัง ขนาด 3*4 ม. ตองใหอาหารดังน้ี  โดยคิดอัตรารอดปลา 70-80% ดังน้ัน เหลือปลา 700-800 ตัว/กระชัง   

ระยะเวลา 

การเลีย้ง 

น้ำหนักปลา 

ตอตัว 

(กรัม) 

ปริมาณอาหาร

ท่ีใหตอวัน 

(กก.) 

รวม

อาหารตอ

สัปดาห 

%โปรตีนในอาหาร 

ท่ีให 

รวม 

สัปดาหท่ี 1  50-80 2 14 สูตร 1  โปรตีน 40% สูตร 1 = 14+17.5+21 

         =  52.5  

(52.5 กก.x35 บาท 

         = 1,837.50 บาท) 

สัปดาหท่ี 2 80-110 2.5 17.5 ,, 

สัปดาหท่ี 3 110-150 3 21 ,, 

สัปดาหท่ี 4  150-180 3.5 24.5 สูตร 2  โปรตีน 32%  

สัปดาหท่ี 5 180-220  4 28 ,,  

สัปดาหท่ี 6 220-260   4.5 31.5 ,,  

สัปดาหท่ี 7 260-300 5 35   

สัปดาหท่ี 8 300-340   6 42  สูตร 2= 399 กก 

สัปดาหท่ี 9 340-380    7 49 ,,  

สัปดาหท่ี 10 380-430   8 56 ,,  

สัปดาหท่ี 11 430-480    9 63 ,,  

สัปดาหท่ี 12 480-530   10 70 ,,  

ขนาดปลาเมื่อจับ 530-580    (539 กก.x30 บาท  

= 11,970)   

   รวมท้ังหมด    สูตร 1 + สูตร 2          1,837.50+11,970         

= 13,807.50 บาท 

รวมตนทุนคาอาหาร   13,807.50  

ขายปลาได  (45 บ./กก,      

370-464 กก./กระชัง;) 

   

16,650 - 20,880 

 กำไร =  2,842.50 -

7,072.50 บาท 
(ไมรวมคาพันธุปลาและอื่นๆ) 

 

หมายเหตุ: หากคาอัตรารอดต่ำกวาน้ี ขายปลาไดราคาต่ำกวา 45 บาท หรือราคาอาหารสูงกวาน้ี จะมีความเสี่ยงตอการขาดทุนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพอาหารมีชีวิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ำ 

 อาหารสัตวน้ำมีชีวิต ไดแก อารทีเมียแรกฟกหรือตัวโตเต็มวัย ไรแดง หนอนนก ไสเดือนน้ำ เปนอาหาร

สัตวน้ำที่ยังมีการใชในการเลี้ยงสัตวน้ำวัยออนทั้งน้ำจืดและทะเล รวมทั้งสัตวน้ำสวยงาม  แมวาจะมีอาหาร

สำเร็จรูปคุณภาพดีผลิตขายในทองตลาด  แตอาจมีขอจำกัดในหลายประการ เชน การยอมรับอาหารของสัตว

น้ำวัยออนในชวงปรับเปลี่ยนอาหารมีชีวิตเปนสำเร็จรูป พบวาสัตวน้ำยังมีอัตรารอดต่ำ ซึ่งควรตองมีการเสริม

คุณภาพของตัวอาหารมีชีวิตนั้นๆ ใหดีขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรารอด โดยการเสริมสารอาหารในอาหารมีชีวิตเพื่อเปน

ตัวสงผานสารอาหาร เชน กรดไขมันจำเปน EPA และ DHA ในน้ำมันปลาทะเลที่มีผลตอสายตาหรือการ

มองเห็นอาหาร สารสรางฮอรโมนและภูมิคุมกันที่สงผลตออัตรารอดของลูกปลา การเสริมวิตามินซีและอีใน

อาหารเพื่อเพิ่มอัตรารอดและเสริมภูมิตานทาน นอกจากนี้รูปแบบอาหารหรือเทคนิคการเสริมคุณภาพเปนอีก

ปจจัยท่ีควรคำนึงถึง เชน การนำไรแดงมาเสริมสารอาหารท่ีจำเปนและใสวุน (พิสมัย และคณะ,2546) เพ่ือปรับ

ลักษณะทางกายภาพของไรแดงแทนไรแดงแชแข็งใหอยูตัวไมเกิดการแตกของเซลลและน้ำเลือดออกมาจากตัว

ไรแดงเมื่อนำออกมาจากการแชแข็งมาละลายกอนใหลูกปลาหรือสัตวน้ำกิน ซึ่งการละลายดังกลาวทำใหเกิด

การสูญเสียสารอาหารได เทคนิคนี้สามารถนำไปปรับใชไดกับอาหารมีชีวิตอื่นๆ หรือการนำอาหารสดหรือมี

ชีวิตใหสัตวน้ำกินโดยตรงโดยเฉพาะกลุมปลาสวยงามหรือปลาจับจากธรรมชาติ เชน หนอนนก ไสเดือน  ตับ

สด ปลาทะเลสด เนื้อปลาสด ซึ่งนอกจากผานขั้นตอนการฆาเชื้อโรคแลว ควรมีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติม 

เชน วิตามินซีและยีสตขนมปงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเซลลเม็ดเลือดแดงและภูมิตานทาน โดยเฉพาะพอแม

พันธุปลาควรมีการเสริมสารอาหารที่จำเปนตอการบำรุงพันธุ เพื่อใหมีความดกไขและน้ำเชื้อแข็งแรงดี คา

เปอรเซ็นตฟกไขดี ลูกปลาแข็งแรงมีอัตรารอดสูง ซ่ึงจะไดมีตัวอยางเพ่ือนำไปใชหรือดัดแปลงใชตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไรแดงแชแข็ง      วุนไรแดง+สารอาหาร 
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การเพ่ิมเปอรเซ็นตฟกและการแยกตัวอารทีเมียจากเปลือกไข 

           จากการไดพบกลุมเกษตรกรเลี้ยงปลาสวยงาม พบวามีปญหาการเพาะฟกอารทีเมีย และมีบางรายยังขาดเทคนิคการ

แยกตัวออกจากเปลือกไขอารทีเมียอยางเหมาะสม ทำใหเกิดสูญเสียและไดประสิทธิภาพลดลง   

           การเพ่ิมเปอรเซ็นตฟก  โดยเลือกใชตามความเค็มน้ำท่ีระบุบนฉลากบรรจุ  อารทีเมียท่ีขายในทองตลาดจะมี 2 กลุม

หลักคือ กลุมท่ีใชน้ำความเค็มไมสูงมากเพาะฟก 25-35 พีพีที  กับกลุมท่ีตองการความเค็มสูง 35-40 พีพีที ดังน้ันเมื่อจะทำการ

เพาะฟกตองอานรายละเอียดขางภาชนะบรรจุ เนื่องจากสายพันธุและแหลงที่มาตางกัน ใหใชความเค็มน้ำตามที่แจงบนฉลาก

ไมควรใชตามความเคยชิน  นอกจากน้ี  การเพ่ิมเปอรเซ็นตฟกยังสามารถใชวิธีฟอกเปลือกไขดวยน้ำยาคลอร็อก ไฮโปคลอไรท

หรือคลอรีน (0.5 ก./อารทีเมีย 1 กรัม) ลางแชไขอารทีเมียกอนฟกประมาณ  10-15 นาทีแลวลางใหสะอาดกอนนำไปเพาะฟก  

ในตางประเทศมีการนำไขอารทีเมียที่ลอกเปลือกนำมาใหลูกปลากินโดยตรง โดยนำมาเพาะฟก 12-15 ชม.เพื่อใหเปลือกไข

หลุด (และตัวออนมีการเจริญเติบโตไปไดระยะหนึ่ง) แลวนำมาลางใหสะอาดเพื่อนำไปใหเปนอาหารลูกปลาวัยออนที่มีปาก

ขนาดเล็กมากไมสามารถกินอารทีเมียแรกฟกได  ทั้งนี้การนำเปลือกไขออกจะชวยใหลูกปลาสามารถยอยงาย และมีรายงาน

ระบุวาจะไดสารอาหารเพ่ิมข้ึนดีกวาการใชไขอารทีเมียท่ีลอกเปลือกแตไมเพาะฟก 12-15 ชม.   

ขั้นตอน การเพาะฟกและแยกเปลอืกไขอารทีเมียออกจากตัวออน   
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             จากการทดลองเลี้ยงที่ความเค็ม 2 ระดับ (น้ำจากนาเกลือ) คือ 25 และ 35 พีพีที และ 2 อัตราความหนาแนน 

พบวา การเลี้ยงดวยน้ำเค็ม 35 พีพีที ใหอัตรารอดดีกวาและสีตัวอารทีเมียเขมกวาการเลี้ยงดวยน้ำเกลือ (เกลือเม็ดละลาย

น้ำ) ท้ัง 2 ระดับความหนาแนน (2,500 และ 5,000 ตัวตอลิตร)ในระยะเวลาการเลี้ยง 10 วัน (พิสมัย และคณะ,2552)   
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แนวทางการเพ่ิมคุณภาพอาหารมีชีวิตหรืออาหารสด 
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ตัวอยางการใชสารเสริมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและมูลคาของสัตวน้ำ เชน สัตวน้ำสวยงาม (ปลากัด ปลาคารพ ปลาหมอสี เปน

ตน) มีสีสวยเขมขึ้นและเกล็ดแวววาว เปนการเพิ่มมูลคาปลาที่มีสีสันไมสวยใหมีคุณภาพดีขายไดราคาสูงขึ้น  หรือเพ่ิม

คุณภาพพอแมพันธุเพ่ือใหมีน้ำเชื้อและไขดี มีความดกไขดี เปอรเซ็นตฟกและอัตรารอดสูงขึ้น    

     
 

 
 

 

ตัวอยาง การใชสารเสริมในอาหารเพ่ือใหปลากัดท่ีมีสีไมสวย ตกเกรด มี

สีสันสวยงามขึ ้น  โดยใหปลากินอาหารกุ งที ่คลุกเคลือบสารเสริม 

(สาหรายสไปรูไลนาและแคลเซียมแลคเตทเพื่อใหมีสีเขมสวยและเกล็ด

เปนเงาแวววาว รวมทั้งวิตามินซีและยีสตขนมปง) ระยะเวลาการกิน

สารเสริม 6-8 สัปดาห สงผลใหปลามีสีเชมและเกล็ดแววาวสวยงาม

แตกตางชัดเจนจากท่ีเร่ิมเลี้ยง 

อาหารกุงกุลาดำ (เกล็ด) 

ผสมสารเสริมเปนอาหาร 

เลี้ยงปลากัด 
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การผลิตอาหารปลาอยางงายใชเล้ียงสัตวน้ำ 

การผลิตอาหารใชเองของเกษตรกร  จะพบปญหาการหาซื้อวัตถุดิบในปริมาณนอยไดยากและมีราคาแพง จึงไดหา

แนวทางในการทำอาหารราคาถูกอยางงาย เพื่อแกปญหาและลดตนทุนการเลี้ยง หรือใชเลี้ยงสัตวน้ำชวงที่ราคาตกตองการ

รักษาสภาพน้ำหนักปลารอการจับขาย หรือสำหรับเกษตรกรรายเล็กที่ตองการใชอาหารเพื่อเปนอาหารเสริมหรือสมทบ  หรือ

สำหรับกลุมผูเลี้ยงปลาสวยงามซึ่งใชอาหารปริมาณนอย สามารถผลิตอาหารแบบงายใชเอง ดังน้ี  

1.อาหารสำหรับใชเปนอาหารเสริมเลี้ยงปลาทั่วไป ไดแก ปลานิล ตะเพียน สวาย จีน เปนตน  โดยนำอาหาร

สำเร็จรูปที่มีโปรตีนคอนขางสูง มาผสมวัตถุดิบกลุมแปงหรือไขมันเพื่อเพิ่มพลังงานในสูตรอาหาร ซึ่งจะชวยลดความตองการ

โปรตีนไดระดับหนึ่ง  สำหรับแหลงแปง เชน มันสำปะหลัง ปลายขาวหรือรำไมสกัดน้ำมัน ควรนำไปตมหรือนึ่งใหสุกกอนจะ

ชวยทำใหสัตวน้ำยอยและใชประโยชนจากอาหารไดดีช้ึน แนะนำใหใชมันสำปะหลังเน่ืองจากใชในปริมาณ 12-14% ข้ึนไปเมื่อ

นำไปทำใหสุกจะมีคุณสมบัติเปนสารเหนียวท่ีดีและเปนแหลงแปงท่ีมีราคาถูก   

                     

      วิธีทำอาหารอยางงาย  

 

     บด/ทุบอาหารเมด็ใหมีขนาดเล็กลง นำไปช่ังน้ำหนักตามสตูรท่ีแนะนำเพ่ือใหไดโปรตีนตามท่ีตองการ 

 

 

    นำสวนผสมท่ีเปนแหลงแปง เชน มันสำปะหลัง ช่ังน้ำหนักตามสดัสวน นำไปทำใหสุก  

    (อาจเสริมน้ำมันพืช/ปลา วิตามิน แรธาตุ สารเสริมฯ)    

                                                                                   อบท่ี 110 องศาเซลเซียส 10-15 นาที 

                                                                                  ลดลงเหลือท่ีระดับ 50-60 นาน 30 นาที   

                                                                                  หรือจนกวาจะแหง  

             ผสม/คลุกเคลาใหเขากันดี                    ทำใหแหง                            

             + น้ำสะอาด 10-20%                                                         ทำใหมีขนาดเล็กลง   

                                                                                               รอนผานตะแกรงขนาดตางๆ                       

      ผสมคลุกเคลาใหท่ัวถึง                ปนกอน/อัดเม็ด          

                                                                    ไมโครเวฟ 2 นาทีหรือ         

                                   จนกวาจะแหง                                     

                                                                                                                                                                       

                                                              

                                                                    

 

 

                                               

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

เก็บใส่ภาชนะใส่ตูเ้ย็น (เก็บไดน้าน

1-3 เดือนขึน้กบัความชืน้อาหาร)   

                                                             

สไปรูไลนาหรือแหลงสีอ่ืน 

ควรนำมาทำใหดวยพัดลม

หลังไมโครเวฟ 2 นาที)       

                                                            

  

        



30 
 
 
 

วัตถุดิบ อาหาร 10 กก. อาหาร 1 กก. 

อาหารปลาดุก/นิล โปรตีน 32% 8.1   กก. 810  กรัม 

มันสำปะหลัง (ชั่งนน.แหงแลวนำไปตม/นึ่งใหสุก) 1.6   กก. 160  กรัม 

น้ำมันปาลม  0.3 กก. 30  กรัม 

วิตามินและแรธาตุรวม 0.01-0.02  กก. 1-2 กรัม 

รวม (กก.) 10 กก. 1 กก. 

 
 

วัตถุดิบ สูตร 1 สูตร 2 

 รำขาวจากโรงสี 5   กก.  

มันสำปะหลัง (ชั่งนน.แหงแลวนำไปตม/นึ่งใหสุก) 

    แหง 

    แหงแบงไปนึ่ง/ตม 

3.2   กก. 

1.7    กก. 
 

กากน้ำตาล 100 กรัม  

วิตามินและแรธาตุรวม 0.01-0.02  กก.  

กลวยน้ำวาสุก  1 กก. 

รวม (กก.) 10 กก.  

ราคา(บาท/กก.) 6.6 6.3 
 

    

 

สวนผสม   อาหารปลา  อาหารกุง 

 โปรตีน 15%  

ไขมนั 6.3%  

โปรตีน 26% 

ไขมนั 6.3%   

โปรตีน 28%  

ไขมนั 8.4%  

1.อาหารสำเร็จรูป  

 - อาหารปลานิล (25%โปรตีน ) 

  - อาหารกุง (40% โปรตีน) 

 

35 

 

- 

35 

 

- 

40 

2.กากถั่วเหลือง 27 27 27 

3. มันสำปะหลังแหง/มนัเสน 

   - บดละเอียด        

   - บด/ไมบด นำไปตม/นึ่งสุกเพ่ือเปนสารเหนียว           

35 

20 

15 

35 

20 

15 

35 

20 

15 

4. ยีสตขนมปง 0.5 0.5 0.5 

5. สาหรายสไปรูไลนา  - - 0.1 

6. น้ำมันถั่วเหลือง/ปาลม 3 3 3 

รวม 100 100 100 

หมายเหตุ: มันสำปะหลัง 20% สามารถเปลี่ยนเปนรำขาวได ถาเปนรำจากโรงสีตมสุกจะชวยใหปลายอยใชประโยชนไดดี

ขึ้นกวาท่ีไมผานการตมสุก 

สูตรอาหารสำหรับปลาอยางงาย 1  โปรตีน 25% 

 

สูตรอาหารสำหรับปลาอยางงาย 2  โปรตีน 8% ไขมัน 7% ใชเปนอาหารเสริมหรือสมทบเทานั้น 

สูตรอาหารสำหรับปลาอยางงาย 3  โดยนำอาหารปลาหรือกุงมาผสมกับสวนผสมอ่ืนปนกอนหรืออัดเม็ดใหมเพ่ือเลี้ยงปลา  ท่ีมีโปรตีน  

โปรตีน 15 , 26 และ 28% แตจะมีปริมาณไขมันสูงกวาอาหารท่ีขายในทองตลาดจะสามารถชวยลดความตองการโปรตีนของปลาได   
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2. การผลิตอาหารสำหรับใชเล้ียงปลาสวยงามหรือปลาขนาดเล็กในตู ซ่ึงจะใชในปริมาณนอยการผลิต

เก็บไวนานจะทำใหเสื่อมสภาพได  นอกจากนี้สามารถใชสารเสริมเพื่อเพิ่มความสวยงาม ทำใหสีสวย เชน ฟา สม แดง 

เหลือง (สไปรูไลนา) หรือเกล็ดเงาแวววาว (แคลเซียมแลคเตท) ควรเสริมอยางนอย 6 สัปดาหเพ่ือใหสีเขมสวย 

ตัวอยางอาหารอยางงาย 4 (โปรตีน 32% ไขมัน 8% (40 บ. /กก) สำหรับ เลี้ยงปลาตูขนาดเล็ก/ปลาสวยงาม ฯลฯ  

วัตถุดิบ/ราคา % ในสูตร (100 กก.) 1 กก. 

1.อาหารกุง (โปรตีน 42% ไขมัน 4%) 60 600 กรัม 

2.ยีสตขนมปง 4 40 กรัม 

3.แคลเซียมแลคเตท (+วิตามินแรธาตรุวม 0.2-0.5 กรัม) 2-3 20-30 กรัม 

4.สาหรายสไปรูไลนา  1-3 10-30 

5.แปงสาลี  13-19 130-190 กรัม 

6.น้ำมันปลา+พืช (น้ำมันปลา 1+ถ่ัวเหลือง 1+ ปาลม 3) 5 50 กรัม (10+10+30) 

7. สารเหนียว (alpha starch) 6  60 กรัม 

          รวม 100 1000 กรัม(1 กก.) 

 

ตัวอยางอาหารอยางงาย 5 (โปรตีน 32% ไขมนั 3 % (40 บ./กก)/ สำหรับ เลี้ยงปลาตูขนาดเลก็/ปลาสวยงาม ฯลฯ  

วัตถุดิบ/ราคา % ในสูตร (100 กก.) 1 กก. 

1.อาหารกุง (โปรตีน 42% ไขมัน 4 %) 65 0.6 กก. 

2.ยีสตขนมปง 5 50 กรัม 

3.แคลเซียมแลคเตท (/วิตามินแรธาตรุวม ) 1 50 กรัม 

4.สาหรายสไปรูไลนา  1-5 50-250 

5.แปงสาลี  13-16 130-160 กรัม 

6.น้ำมันปลา+พืช (น้ำมันปลาถ่ัวเหลือง ) 5 50 กรัม (10+10+30) 

7. สารเหนียว (alpha starch) 8  80 กรัม 

          รวม 100 10 

      3. การผลิตสารเสริมอาหารสำหรับใชเล้ียงพอแมพันธุปลาท่ัวไปและปลาสวสวยงาม  เนื่องจากอาหาร

สำเร็จรูปท่ีขายในทองตลาดมีราคาแพง  สวนใหญจะใชอาหารปลาเลี้ยงท่ัวไปและการผลิตอาหารพอแมพันธุ ใชเองไม

สะดวก ดังนั้น จึงไดมีการทดสอบผลิตอาหารเสริมเพ่ือใชคลุกเคลือบกับอาหารสำเร็จรูปและนำไปใชกับหนวยงานในกรม

ประมงและฟารมเอกชนหลายแหง ชวยใหไดผลผลิตลกูปลาสูงขึน้และมีอัตรารอดดี
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แนวทางการเลี้ยงปลานิลในบอพลาสติกบนดอย   

แนวทางการเล้ียงปลารูปแบบตางๆ รวมกับการจัดการดานอาหารสัตวน้ำ 
    ผลจากการเลี้ยงในโครงการทดสอบเพื่อเปนแนวทางในการนำไปใชในการเลี้ยงสัตวน้ำรูปแบบตางๆ ซึ่งมีปจจัยท่ี

เกี่ยวของหลายปจจัย อยางไรก็ตามการจัดการดานอาหารเปนปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอตนทุน อัตรารอด การเจริญเติบโต ของ

สัตวน้ำ รูปแบบมีดังนี้  

  1. การเลี้ยงปลานิลในบอพลาสติกบนดอย  เนื่องจากโครงการเลี้ยงปลาบนดอยจะใชรูปแบบการเลี้ยงปลาในบอ

พลาสติก  ซึ่งมีความลึกของน้ำเพียง 30 ซม. ซึ่งไมเหมาะสมกับการเลี้ยงปลานิลจึงไดมีคำแนะนำใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

โครงการปรับบอเลี้ยงท่ีปูพลาสติกใหมีความลึกของน้ำอยางนอย 80-100 ซม. และมีการปรับวิธีการใหอาหาร 6 วันตอสัปดาห 

โดยการชั่งน้ำหนักใสถุงจนสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยง โดยนำไปใหเกษตรกรทุกเดือนเพ่ือเปนตนแบบซ่ึงเดิมจะใหเปนกระสอบทำ

ใหเสี่ยงกับการใหอาหารมากเกิน น้ำเนาและปลาตาย  นอกจากนี้มีการทำฟางหมักเพ่ือสรางอาหารธรรมชาติเสริมในบอ   

    2. การเลี้ยงกุงขาวดวยการใชสารเสริมในอาหาร จากปญหาการเลี้ยงกุงขาวและพบวามีการตรวจพบยาตกคางในกุง

สงผลตอการสงออกและตีกลับสินคากุง  เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาโรคขี้ขาว ติดเชื้อตายหรือผลผลิตไมไดตามเปาหมาย  

จึงไดมีการทดสอบการใชสารเสริมในอาหารเพื่อเปนทางเลือกในการแกปญหาและเพิ่มอัตรารอดของกุงที่เลี้ยงโดยใชทดแทน

การใชยาและสารเคมีในอาหาร  ซ่ึงทางกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำไดมีการทดสอบการใชสารเสริมในหลายพื้นท่ี และ

แกปญหายาตกคางในเนื้อกุง  ทั้งนี้ ไดทำการทดสอบรวมกับฟารมเกษตรกรที่ จ.สตูล 3 รายโดยมีเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและ

พัฒนาสัตวน้ำชายฝง จ.สตูล เปนพี่เลี้ยงและติดตามผลเปนระยะตอเนื่องตลอดการเลี้ยง ผลจากใชสารเสริมในอาหารท่ี กพอ. 

เตรียมใหใชเสริมในอาหารทุก 7-10 วัน และไดสงตารางการใหอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุงตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งจับ 

เพ่ือควบคุมการใหอาหารไมใหเหลือหรือมากเกินพอและเสี่ยงตอการขาดทุน 

    3. การเลี้ยงปลารวมกับการปลูกผักในระบบปดแบบ aquaponics มี 3 ตนแบบ ที่แตกตางกันตามขนาดของระบบ

เลี้ยง  เพ่ือเปนแนวทางในการเลี้ยงสัตวน้ำแบบหนาแนนในระบบน้ำหมุนเวียน การจัดการดานอาหารหรือการใหอาหารในอัตรา

ที่เหมาะสมจะเปนการควบคุมการใหอาหารและใชอาหารอยางเต็มประสิทธิภาพจะเปนแนวทางในการลดตนทุนการเลี้ยงได 

นอกจากนี้จากปญหาภาวะโลกรอนท่ีสงผลกระทบตอปริมาณน้ำฝนที่มีความแปรปรวนทำใหเกษตรกรที่เลี ้ยงปลาไดรับ

ผลกระทบทั้งการเลี้ยงแบบหนาแนนในกระชังเมื่อฤดูน้ำหลากและเมื่อภาวะฝนทิ้งชวงทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำที่จะใชเลี้ยง

ปลาทั้งในกระชังและบอดิน เนื่องจากระบบน้ำหมุนเวียนเปนการเลี้ยงปลาแบบประหยัดน้ำและใชพื้นที่และทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ  แตจะตองมีการเลือกใชตัวกรองและบำบัดน้ำท่ีเหมาะสม จึงจะมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำท่ีออกจากบอเลี้ยง

ปลาท่ีมีท้ังปริมาณของเสียจากอาหารท่ีให และสิ่งขับถายจากตัวปลาท้ังในรูปของแข็งและของเหลว (แอมโมเนีย) ซ่ึงมีปริมาณ

มากในระบบการเลี้ยงแบบหนาแนน  ซ่ึงการเลี้ยงในระบบการเลี้ยงแบบหนาแนนในพ้ืนท่ีจำกัดท่ีเหมาะสม เชน บอซีเมนตหรือ

ถังจะชวยใหปลาสามารถกินอาหารที่ใหและเกิดการสูญเสียนอยมากเมื่อเทียบกับการเลี้ยงในกระชังหรือบอดิน อีกทั้งในระบบ

หมุนเวียนที่มีตัวกรองที่เหมาะสมจะชวยกระตุนใหเกิดแบคทีเรียในระบบโดยแบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเปน

อาหารและเพ่ิมจำนวนได ซ่ึงระบบดังกลาวมีการเลี้ยงปลาไดหลายชนิด เชน ปลาดุก (catfish) ปลานิล กุง ปลากะพงขาว ฯลฯ 

ในหลายประเทศ เชน อเมริกา แคนาดา อิสราเอล และทางกลุมสหภาพยุโรป และจากรายงานในตางประเทศระบุวา พบ

แบคทีเรียปริมาณมากเกาะอยูที่ถังหรือภาชนะเลี้ยงปลาและในระบบกรอง ปลาจึงไดรับอาหารเสริมจากการกินแบคทีเรียซึ่งมี

โปรตีนสูง 45-65% โดยวัสดุกรองจะตองเปนชนิดที่สามารถเพิ่มพื้นที่และเปนที่อยูของแบคทีเรียไดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงใน

การบำบัด และปลอยปลาแบบหนาแนนได จากขอมูลการเลี้ยงระบบปดดังกลาวสามารถทำเปนรูปแบบชุดการเลี้ยงปลาท่ี

สามารถนำไปสงเสริมใหมีการเลี้ยงระดับครัวเรือน ระดับโรงเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องน้ำที่มีปริมาณนอยหรือ

สามารถเตรียมความพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดการขาดแคลนดานอาหาร  ทำใหสามารถมีปลาและผักที่ปลอดภัยเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือนและในชุมชน เนื่องจากระบบปดเปนการชวยประหยัดการใชน้ำ (ไมตองเปลี่ยนถายน้ำ) สามารถปลอยปลา

แบบหนาแนน ลดการใชพื้นที่แตใหผลตอบแทนและผลผลิตสูง รวมทั้งไดคุณภาพเนื้อปลาที่สะอาดไมมีกลิ่นโคลนจะเปนการ

ยกระดับคุณภาพของปลาที่จะสงออกไดในอนาคต หากเกษตรกรสามารถรวมกลุมกันเลี้ยงจะมีปริมาณเพียงพอที่จะผลิตเชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรมได  ซึ่งผลที่ไดจากโครงการฯ จะเปนขอมูลที่จะชวยสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรสามารถนำไป

ขยายผลไดทันทีท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศตอไป 
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  ตัวอยางผลการเลี้ยงปลานิลบนดอย 

 

แนวทางการเลี้ยงปลานิลในบอพลาสติกในพ้ืนท่ีสูง 
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  อัตราความ

หนาแนน 

(ตัวตอ

ตรม.) 

น้ำหนักเฉลี่ย

ปลาเมื่อจับ

(ก.) 

คาต่ำสุด-

สูงสุด 

ของ นน.ปลา

ในบอ 

เกษตรกรท่ีจะมี

ปลาบริโภค 2-3 

ด. เมื่อจับ 1 ตัว

ตอสัปดาห 

เกษตรกรท่ีจะมี

ปลาบริโภค 2-3 

ด. เมื่อจับ 2 ตัว

ตอสัปดาห 

เกษตรกรท่ีจะมี

ปลาบริโภค 2-3 

ด. จับได

มากกวา 2 ตัว

ตอสัปดาห 

นาส ี 7 119.7 45-205     / 

ไอคะ 17 171.0 95-250   /   

นาวากู 5 168.2 50-295     / 

นาตา 5 210 105-280 /     

จะเบาะ 5 162.9 85-235 /     

อาซา 25 127.9 40-245 /     

นพกร 25 131.2 35-280     / 

อาบือ 25 111.9 60-160   /   

อารินทร 25 103.6 50-175   /   

ศิริรัตน 25 68.5 20-135   /   

รวม       3 ราย 4 ราย 3 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตาราง แสดงคาเฉลี่ย นน.ปลา  คาต่ำสุดและสูงสุดของปลารายบอ  และจำนวนเกษตรกรท่ีสามารถบริโภคปลา  

          หนึ่งหรือสองตัวตอสัปดาห ในระยะเวลา 2-3 เดือน  โครงการบานรักษน้ำ จ. เชียงราย ป 2556 

เกษตรกรจำนวน 10 ราย ทำการเลี้ยงปลานิลในบอพลาสติก อัตราปลอย 5-25 ตัวตอตรม. นน.ปลา 

เฉลี่ย 4.5-10.5 กรัม ความลึกของน้ำในบอ 60-80 ซม. เปนเวลา 114-115 วัน  โดยใหอาหารที่มีระดับ

โปรตีน 32% จำนวน 6 วันตอสัปดาห จัดการการเลี้ยงตามขอกำหนดขางตน พบวามีเกษตรกรที่เลี้ยง

ปลานิลไดปลาที่มีนน.ปลามากกวา 100 กรัม จำนวน 8 ราย จากทั้งหมด 10 ราย และจากกราฟแสดง

น้ำหนักปลารายบอจะเห็นวา ไดกลุมปลาขนาดใหญในแตละรายจำนวนมาก  แสดงใหเห็นวา  ปลาท่ีเล้ียง

สวนใหญมีการเจริญเติบโตคอนขางดี และบางรายสามารถเล้ียงไดน้ำหนักปลาสูงกวาเม่ือเทียบกับรายงาน

ของปรีชาและคณะ ( 2531) ระบุวาทำการเลี้ยงปลานิลแดง ในบอดินขนาด 200 ตรม. ในอัตรา 10 ตัว

ตอตร.ม. เปนเวลา 6 เดือน พบวาไดปลาท่ีมีน้ำหนักเฉล่ีย 147.7 กรัมตอตัว   

หากกำหนดระยะเวลาเพื่อใหมีปลาบริโภค 2-3 เดือน จะเห็นวา มีจำนวน 3 ราย ที่จะมีปลาบริโภคหรือ

สามารถจับกินได 1 ตัว หรือ 2 ตัวตอสัปดาห จำนวน 3 และ 4 ราย ตามลำดับ  และจับกินไดมากกวา 2 

ตัวตอสัปดาหจำนวน 3 ราย เปนขอสังเกตวา เกษตรกรที่ใหความสนใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของ

เจาหนาท่ีจะไดผลผลิตปลาดี  ดังนั้น หากมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจหรือเห็นตัวอยางของรายท่ี

ประสบผลสำเร็จก็จะเปนแนวทางในการสงเสริมได  จะเห็นวาหากตองการใหมีปลาบริโภค 1 ตัวตอ

สัปดาหตลอดทั้งป จะตองเลี้ยงปลาอยางนอย 70 ตัวตอราย (อัตรารอด 60-70%) ผลจากการเลี้ยงปลา

ของกลุมรักษน้ำฯแสดงใหเห็นวา หากปฎิบัติตามขอกำหนดท่ีใหเกษตรกรจะไดปลานิลขนาดใหญมากกวา 

100 กรัมตอตัว เพ่ือบริโภคหรือเปนแนวทางในการสงเสริมการเล้ียงปลารายเล็กตอไป 
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สรุปไดวา การสงเสริมการเลี้ยงปลานิลในบอพลาสติกบนดอย  ควรปลอยปลาในอัตราไมมากกวา 25 ตัวตอตาราง

เมตรเพื่อใหไดปลามีขนาดใหญเมื่อจับ  ควรมีระดับความลึกของน้ำในบออยางนอย  80 ซม. มีการกำหนดปริมาณ

อาหารท่ีใหปลาเปนมื้อหรือรายวันเพ่ือปองกันการใหอาหารมากเกินไปท่ีจะสงผลทำใหน้ำเขียวหรือเนาเสียจากอาหาร

เหลือหรือมากเกินและปลาตายในเวลาตอมา  นอกจากนี้ การทำฟางหมักเสริมเปนการเพิ่มอาหารธรรมชาติในบอ  

สงเสริมใหปลามีอาหารกินไดตลอดเวลาชวยเสริมสรางการเจริญเติบโตของปลาและลดการใหอาหารสำเร็จรูปได 
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ตัวอยาง  มาตรฐานอาหารอาหารกุงทะเลท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 

   

 กลุมขนาดอาหารที่เหมาะสมกับการ

เลี้ยงกุง 

: เล็กไมควรมากกวา 20 % 

: กลาง 60 %   : ใหญ  20 % 
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จากผลการเล้ียง สรุปไดวาควรปลอยปลาในระบบ Aquaponics ท่ีความหนาแนน 80 ตัวตอ ลบ.ม. จะได

ผลผลิตดีท่ีสุด ขนาดปลาท่ีปลอย 50 กรัม ระยะเวลาการเล้ียง 70 วัน 
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จากโครงการเลี้ยงทั้ง 3 ตนแบบ จะเห็นวา หากเกษตรกรเลี้ยงในถังขนาดเล็ก ตนทุนไมสูงมากและมีผักบริโภค

ในครัวเรือน ทั้งนี้ตนทุนไมสูงมากโดยไดมีการคำนวณและคำนึงถึงตนทุนคาไฟ  โดยถังขนาด 300 ลิตรเชื่อมระบบตอกัน 

3 ใบ ใชปมน้ำขนาด 12 วัตต และปมลมขนาดเล็ก  ซ่ึงจะตองมีการคำนวณอัตราไหลของน้ำ ความสูงของระยะท่ีปมตอง

สูบน้ำขึ้นแปลงปลูกผักที่เหมาะสม  รายงานตางประเทศระบุวา พื้นที่ที่ปลูกผักได 10 เทาของพื้นท่ีเลี้ยงปลา  หาก

เกษตรกรตองการเลี้ยงขายอาจตอระบบเปนชุด 5 ถังหรือมากกวา  เพื่อวางแผนการเลี้ยงและจับปลาขาย  เนื่องจาก

ระบบเลี้ยงในพ้ืนท่ีจำกัดจะมีคาอัตรารอดของปลาสูงและใชอาหารนอยหรือคา FCR ต่ำ  แตผูเลี้ยงตองระวังในชวงแรกท่ี

พืชผักยังเจริญเติบโตไมมากจะมีตัวชวยดูดซับเปลี่ยนรูปของเสียในระบบไดนอยจากปลาท่ีปลอยหนาแนน       

 

เอกสารอางอิง 

พิศมัย สมสืบ, ศราวธุ คเชนทองสุวรรณ และสุธวีัฒน สมสืบ. 2538. ผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษาตอการเปล่ียนแปลงของกรดไขมันใน

อารทีเมีย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 33 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2538 หนา 139-147. 

พิศมัย สมสืบ, นุชนรี ทองศรี, ศิริพร บุญเต็ม และสหัสษา อุตสาหะ. 2546 อิทธิพลการเกบ็รักษาไรแดง 3 วธิี ที่มีตอการยอมรับอาหารของปลา 2 

ชนิด ประชุมวิชาการสำนกัวจิัยประมงนำ้จืดป 2546 และประชุมวิชาการกรมประมง (ภาคโปสเตอร) 7-9 กรกฎาคม 2546. 

พิศมัย สมสืบ, อบุลรัตน ล้ิมทิพยสุนทร, คฑาวุธ ปานบุญ และประมุข แกวมา. 2558. การสงเสริมเชิงสาธิตรูปแบบการเล้ียงปลาตนทุนต่ำ การ

ประชุมวิชาการประมง ประจำป 2558 9-10 มิถุนายน 2558 หนา 325-343. 

พิศมัย สมสืบ, คฑาวุธ ปานบุญ, ธวัชชัย หลาสม และวิสูตท ตุยดง. 2558. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตวน้ำโดยใชเทคโนโลยีการเล้ียงปลา

รวมกับการปลูกผัก (Aquaponics) การประชุมวิชาการประมง ประจำป 2558 9-10 มิถุนายน 2558 หนา 365-378.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


