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การผสมพันธุกบนาแบบธรรมชาติ
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การผลิต

ปลากะพงขาวในน้ำจืด

เพื่อเขาสูอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตวน้ำอินทรีย
โดย รองศาสตราจารย ดร.นิวุฒิ หวังชัย

บทนํา
จากสถานการณในปจจุบนั ดานความตองการของตลาดและแนวโนมของผูบ ริโภคทีต่ อ งการ
สัตวนํ้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคมีสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เมืองทองเที่ยว จึงเปนเหตุผล
ในการคนหานวัตกรรมการผลิตปลากะพงขาวระบบเลี้ยงในนํ้าจืดในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อสราง
ผลิตภัณฑประมงเกรดพรีเมี่ยมที่ระดับปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เพื่อสนองความตองการ
อาหารของเมืองทองเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมแนวทางการผลิตอุตสาหกรรมอาหารภายใต
โครงการ Northern Food Valley และสอดคลองกับมหาวิทยาลัยแมโจที่มีนโยบายในพันธกิจ
ที่มุงเนนทางดานการเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารโดยเฉพาะอาหารอินทรีย (Organic Food)
สัตวนํ้าที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในนํ้าจืดในเขตภาคเหนือและที่มีตลาดรองรับไดแก ปลากะพงขาว
ปลากะพงขาว (Lates calcarifer, BLOCH 1790) เปนปลาทะเลชนิดหนึง่ ทีส่ ามารถปรับตัว
ใหอยูในนํ้าจืดหรือนํ้ากรอยได (สุรศักดิ์, 2540) ในปจจุบันมีการเลี้ยงแพรหลายในเขตจังหวัด
ชายทะเลของประเทศไทย เนื่องจากเลี้ยงงาย โตเร็ว เนื้อปลารสชาติดี และมีราคาสูงพอคุมคากับ
การลงทุน ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุปลากะพงขาวไดเปนจํานวนมาก สามารถ
ผลิตลูกปลาไดเพียงพอกับความตองการเพือ่ พัฒนาอาชีพและการอนุรกั ษในแหลงนํา้ โดยไดนาํ ลูกปลา
ไปทําการเลี้ยงในระดับชุมชนจนสามารถเลี้ยงเปนอาชีพไดสําเร็จในระดับหนึ่ง
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ปลากะพงขาวที่มีจําหนายในทองตลาดเปนปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเปนหลัก โดยนิยม
เลีย้ งในกระชังตามแหลงนํา้ กรอยบริเวณปากแมนาํ้ และชายทะเล ซึง่ มีแหลงเพาะเลีย้ งหลักอยูบ ริเวณ
ปากแมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ปากแมนํ้า และชายทะเลทางภาคใต อยางไรก็ตาม
การพัฒนาเพื่อยกระดับการเลี้ยงปลากะพงขาวใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัยตอผูบริโภคและเขาสู
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียได จําเปนตองพัฒนาระบบการเลี้ยง เชน การลดระยะเวลา
การผลิต การรับรองมาตรฐานและผลผลิต การลดตนทุนการผลิต เชน คาวัตถุดิบอาหารอินทรีย
ที่สามารถทดแทนปลาปนไดจากการใชวัสดุทองถิ่นและพืชนํ้าที่มีคุณคาทางโภชนาการ ตลอดจน
การแปรรูปที่สามารถเพิ่มมูลคาใหตัวผลผลิตเองได
ปจจุบันปลากะพงนับเปนสัตวเศรษฐกิจอีกชนิดที่ทําเงินใหกับเกษตรกรไมนอย ขอมูลของ
กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติประมง ระบุป 2559 มีผลผลิตปลากะพง 17,062 ตัน มีฟารมเลี้ยง
ที่จดทะเบียนกับกรมประมง 7,593 ฟารม พื้นที่เลี้ยงรวม 8,335 ไร สรางมูลคาถึง 2,112 ลานบาท
(สะ-เล-เต, 2560)

ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปลากะพงขาว
ที่มา: http://pasusat.com/

ขอมูลทั่วไปของปลากะพงขาว
ในประเทศไทยพบปลากะพงขาวมากในทุกจังหวัดทีต่ ดิ กับทะเล ทัง้ ในอาวไทย และอันดามัน
โดยชุกชุมมากบริเวณปากแมนํ้าชายฝงทะเลนํ้ากรอย และตอนเหนือปากแมนํ้าที่เปนแหลงนํ้าจืด
ขนาดพอแมพันธุปลากะพงขาวที่พบทั่วไปประมาณ 5-10 กิโลกรัม ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร
ทีจ่ บั จากทะเลหรือตามแหลงนํา้ กรอยจะมีเกล็ดสวนบนเปนสีฟา อมเขียว ดานขางลําตัว และสวนทอง
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คูมือประมงอินทรียแมโจ •

มีสีขาวเงิน สวนชนิดที่อาศัยในแมนํ้าหรือนํ้าจืดจะมีเกล็ดสวนบนเปนสีดํา ดานขาง และสวนทอง
มีสขี าวเงิน สวนครีบหางมีสดี าํ ลวน โดยปลากะพงทีพ่ บในแหลงนํา้ เค็มหรือนํา้ กรอยมักจะมีขนาดใหญ
กวาที่พบในแหลงนํ้าจืด

รูปแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวในนํ้าจืด
1. ระบบการเลีย้ งปลากะพงขาวในระบบนํา้ หมุนเวียน (Recirculating Aquaculture
System, RAS)

ดวยคุณลักษณะพิเศษของปลากะพงขาวที่อยูไดในทั้งนํ้าจืดและนํ้ากรอย ทําใหสามารถ
ปรับสภาพเลีย้ งในระบบนํา้ จืดได เมือ่ คํานึงถึงการเลีย้ งแบบปลอดภัยตอผูบ ริโภคและเขาสูอ ตุ สาหกรรม
การเลีย้ งสัตวนาํ้ อินทรีย ตามกระแสนิยมบริโภคอาหารในปจจุบนั และเพือ่ การสงออกทัง้ ตลาดในประเทศ
และตางประเทศ จึงทําใหมกี ารพัฒนาเทคนิคการเพาะเลีย้ งทีม่ คี วามยัง่ ยืนและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
การเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ในระบบปดทีม่ กี ารหมุนเวียนนํา้ ทีผ่ า นการบําบัดใหมคี ณ
ุ ภาพดีแลวกลับมาใชใหม
จึงสามารถตอบสนองความตองการนี้ได
การเลี้ยงสัตวนํ้าโดยระบบนํ้าหมุนเวียน (RAS) เปนระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีการพัฒนา
ขึ้นมาใหมอยางตอเนื่อง เปนเทคนิคการเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที่ที่จํากัด (Land-Base Aquaculture)
รวมกับการควบคุมคุณภาพนํ้าดวยระบบหมุนเวียน (Recirculation Aquaculture System) ภายใต
โดมความรอน (Green House) เปนระบบนํานํา้ ทีใ่ ชแลวมาบําบัดและนํากลับมาใชใหม ซึง่ เปนวิธกี าร
หนึ่งในการใชนํ้าอยางประหยัดและคุมคา ใชงานอยางแพรหลายในตางประเทศ ซึ่งสามารถรองรับ
ความหนาแนนสูง มีระบบควบคุมสภาวะแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อใหสัตวนํ้าเจริญเติบโตไดดี
องคประกอบหลักของระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน ประกอบดวย บอเลี้ยง มีลักษณะ
อาจจะมีหลายรูปแบบ เชน กลม เหลี่ยม ขนาดของบอขึ้นอยูกับชนิด ขนาด ความหนาแนนของปลา
ที่เลี้ยง และระบบบําบัดนํ้า การทํางานเริ่มจากการกําจัดของแข็งโดยการกรองนํ้าจากบอเลี้ยงปลา
ระบบกรองแบบชีวภาพเพือ่ ลดความเปนพิษของแอมโมเนีย และระบบการควบคุมการละลายของกาซ
เพือ่ เติมแกสออกซิเจนและกําจัดแกสคารบอนไดออกไซด ระบบบําบัดนํา้ จะทํางานอยางตอเนือ่ ง ทําให
คุณภาพนํ้าดีเหมาะตอการดํารงชีวิตของปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ซึ่งจะทําใหสามารถเลี้ยงปลา
ในความหนาแนนทีส่ งู ได (นิวฒ
ุ ,ิ 2561) องคประกอบหลักของระบบการเลีย้ งสัตวนาํ้ แบบนํา้ หมุนเวียน
(Recirculating aquaculture systems, RAS) แสดงดังภาพที่ 2
นอกจากนี้การติดตั้งโดมพลาสติกเพื่อรักษาระดับอุณหภูมินํ้าใหเหมาะสมตอการกินอาหาร
ซึ่งจะนําไปสูการมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น อุณหภูมินํ้าที่เหมาะสมคือ 27-31 องศาเซลเซียส
3

ภาพที่ 2 ระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน (Recirculating aquaculture systems, RAS)

• คูมือประมงอินทรียแมโจ
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5

ปฏิกิริยาไนตริฟเคชัน
(Nitrification)
โดย Nitrifying Bacteria
ทําหนาที่ยอยสลาย
แอมโมเนีย และไนไตรท

เติมออกซิเจน

กําจัดคารบอนไดออกไซด

นํ้าหมุนเวียนเขา

5 การควบคุมสารละลายกาซ
(ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด)

กําจัดแบคทีเรีย และไวรัสในนํ้า
ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดโรค

4
ระบบการฆาเชื้อโรค

ของเสียจากปลา

1 ถังเลี้ยงปลา

ภาพที่ 3 องคประกอบหลักของระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน

ปฏิกิริยาดีไนตริฟเคชัน
(Denitrification)
กําจัดไนเตรตออกจากนํ้า

3 ระบบกรองชีวภาพ

ของแข็ง เชน อุจจาระและอาหาร
ที่ไมไดใชถูกกําจัดออกดวยการกรอง

2
การกําจัดของแข็ง

แผนภาพระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบหมุนเวียน มหาวิทยาลัยแมโจ

คูมือประมงอินทรียแมโจ •

• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ขอดีของระบบการเลีย้ งสัตวนาํ้ แบบนํา้ หมุนเวียน (RAS) คือ สามารถควบคุมสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมไดตลอดการเลีย้ ง สัตวนาํ้ ทีเ่ ลีย้ งจึงมีความแข็งแรง มีอตั รารอดสูงและมีการเจริญเติบโตทีด่ ี
ทําใหไดผลผลิตตอพื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเลี้ยงในบอดินหรือกระชัง และสามารถเลี้ยงสัตวนํ้า
ไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังชวยลดความเสี่ยงจากการปนเปอนดวยเชื้อกอโรคตางๆ ลดปริมาณนํ้า
ในการผลิตและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปลอยนํ้าทิ้ง จึงนับวาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ในระบบปดมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ภายในประเทศ ขอดีอื่นๆ ของระบบนี้คือ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบปดนี้พัฒนาขึ้น เพื่อใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย และสามารถติดตั้งระบบการเพาะเลี้ยงนี้ที่ใดก็ได
ภายในประเทศไทย ไมมีขอจํากัดในเรื่องภูมิประเทศ สงผลทําใหคุณภาพและปริมาณสินคา (ปลา)
ที่ไดมีความคงที่ ทําใหเกิดรายไดและอาชีพของเกษตรกรเพาะเลี้ยงที่มั่นคงและยั่งยืน

ระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน (RAS)

ภาพที่ 4 โรงเรือนระบบปดในโครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อผลิตและแปรรูปสัตวนํ้าแบบอินทรียสูระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 5 ระบบใหอากาศ
6

คูมือประมงอินทรียแมโจ •

ระบบใหอากาศ
การใหอากาศในบอเลี้ยงเปนสิ่งจําเปนอยางมากเพื่อใหในบอปลามีออกซิเจนที่เพียงพอ
สําหรับการดํารงชีพและออกซิเจนยังทําใหระบบกรองทํางานไดเต็มที่ จุลนิ ทรียส ามารถกําจัดของเสีย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ระดับออกซิเจนที่เหมาะสมคือ 3-9 พีพีเอ็ม คุณภาพนํ้าดีขึ้น และสัตวนํ้า
มีสุขภาพแข็งแรง

ภาพที่ 6 ระบบหมุนเวียนนํ้า

เพื่อนํานํ้าในบอหมุนเวียนกลับไปใชใหมไดโดยผานตัวกรองของเสีย สามารถแกปญหา
สภาพแวดลอมเรื่องนํ้าจากแหลงธรรมชาติที่นํามาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าได โดยตองจัดการระบบกรอง
ของเสีย โดยเฉพาะ แอมโมเนียใหเหมาะสม ซึ่งสารพิษแอมโมเนียในบอจะสะสมมากขึ้นตามปริมาณ
อาหารที่ให เมื่อมีปริมาณมากจะทําใหปลาเครียดและตายได ระดับที่เปนพิษไดแสดงในตารางที่ 1

7

• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ระบบกรองของเสีย
การกําจัดของเสียเปนระบบที่สําคัญมากในการเลี้ยงแบบหนาแนนในบอปูน ในขั้นตอนแรก
นํ้าเสียจากบอจะผานการกรองตะกอนขนาดใหญ จากนั้นนํ้าจะผานเขาระบบกําจัดของเสียโดย
จุลินทรีย ซึ่งวิธีการกําจั ดเกิดจากกิ จกรรมของจุลินทรียกําจั ดของเสียในรู ปตะกอนแขวนลอย
และสารละลาย โดยของเสียในนํ้าในบอปลา มาจากการขับถายของสัตวนํ้าและอาจมาจากเศษเหลือ
ของอาหารที่สัตวนํ้ากินไมหมด ของเสียที่เปนอันตรายกับสัตวนํ้าไดแก แอมโมเนีย (NH3) ซึ่ง
แอมโมเนียรวม คือคาความเขมขนของ NH4+ และ NH3
ตารางที่ 1 ความเปนพิษของแอมโมเนียตอปลา

ตารางแสดงความเปนพิษของแอมโมเนียตอปลา

จากงานวิจยั ทีผ่ า นมาพบวาสารแทนนินจากพืชสามารถลดปริมาณแอมโมเนียในนํา้ เลีย้ งปลาได
(ภาพที่ 7) ซึ่งเหมาะกับการกําจัดแอมโมเนียในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย (นิวุฒิ, 2557)

ภาพที่ 7 การจับตัวของแทนนินกับแอมโมเนียในนํ้า
8

คูมือประมงอินทรียแมโจ •

ภาพที่ 8 การใชสารสกัดแทนนินจากใบพืชใชในการลดแอมโมเนีย
ในบอเลี้ยงปลากะพงขาวแบบหนาแนน

ภาพที่ 9 ผลผลิตจากปลากะพงขาวที่ไดจากโครงการระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน
(Recirculating aquaculture systems, RAS)
9

• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ภาพที่ 10 ปลากะพงขาวขนาด 600-800 กรัม ที่ไดจากการเลี้ยงในบอปูนระบบหมุนเวียนนํ้าจืด
ที่มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม เมื่อป 2559

ภาพที่ 11 การเลี้ยงปลากะพงขาวในบอพลาสติกแบบเปด
ดวยระบบหมุนเวียนนํ้าจืดที่ฟารมสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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คูมือประมงอินทรียแมโจ •

สรุป
การเลี้ยงปลากะพงขาวดวยระบบหมุนเวียนนํ้า (RAS) ในบอซีเมนตภายใตโดมความรอน
ในเขตพื้นที่นํ้าจืด เปนแนวทางการผลิตสัตวนํ้าที่สําคัญมากในปจจุบันที่สามารถนําผลผลิตเขาสู
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย เปนนวัตกรรมการเลี้ยงที่ไดผลผลิตคุณภาพสูง มีความสด
ปราศจากกลิ่นสาบโคลน ใหผลผลิตที่ไดตามความตองการและผลผลิตสูง ระบบการเลี้ยงยังรักษา
สิง่ แวดลอม ใชนาํ้ นอย และจุดเดนคือใชแรงงานไมมากเหมือนการเลี้ยงทัว่ ไป เกษตรกรสามารถทําได
ภายในครอบครัว สามารถจัดการผลผลิตปลาสูตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
แตอยางไรก็ตามการผลิตยังตองหาวัตถุดิบอาหารอินทรียโดยเฉพาะแหลงโปรตีนที่สามารถ
ทดแทนปลาปนได ซึ่งอาจไดจากวัสดุพืชโปรตีนเชนกากถั่วเหลืองอินทรีย หรือการใชวัสดุทองถิ่น
และพืชนํ้าที่มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอ
จากการเลี้ยงที่ผานมาถือวาประสบผลสําเร็จ ไดผลผลิตปลากะพงขาวที่คุณภาพสูง โตเร็ว
ไดผลผลิตตามที่ตองการและการจัดการที่ไมซับซอน เหมาะกับเกษตรกรทั่วไป และผูประกอบการ
เชิงพาณิชยเหมาะกับพื้นที่เมืองทองเที่ยวที่มีความตองการของตลาดที่ผูบริโภคที่ตองการสัตวนํ้า
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
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ระบบการเพิ่มผลผลิต
มูลคา มาตรฐาน และ Brand
ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ

02

โดย รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน

บทนํา
การพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต มูลคา มาตรฐาน และ Brand ปลาหนังลูกผสมสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน การเพาะเลี้ยงปลาหนังนํ้าจืดซึ่งเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอความมั่นคงทางอาหาร
เศรษฐกิจและสุขภาพของชุมชน เนื่องจากอาหารสัตวนํ้าจากธรรมชาติมีจํานวนลดลง มากกวานั้น
ปลาหนังที่เพาะเลี้ยงเดิมๆ มีมูลคานอยไมไดคุณภาพ และไมเปนที่ตองการของตลาด จึงไดคิดคน
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าครบวงจร ตั้งแตการคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสมรุนที่ 1 (F1)
อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใ หม คือ ปลาลูกผสมรุน ที่ 2 (F2) โดยการวิเคราะหรปู รางและพันธุกรรม
ที่จําเพาะ (โตดี เนื้ออรอย และดีตอสุขภาพ) กับระบบการเลี้ยงที่ไดมาตรฐานสัตวนํ้าที่ดี โดยมีการ
คิดคนระบบการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลาหนัง
แบบที่เลี้ยงงาย โตไว ทําใหไดเนื้อปลาที่มีคุณภาพดี มีสีและกลิ่นของเนื้อปลาที่ดี เหมาะสําหรับ
เปนปลานํ้าจืดเศรษฐกิจตอไป การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนอาชีพที่มีความสําคัญมาก ซึ่งการเพาะเลี้ยง
เพื่อผลิตปลาแบบเดิมๆ มีมูลคานอยไมไดคุณภาพมาตรฐานและไมเปนที่ตองการของตลาด ทีมวิจัย
จึงไดพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบครบวงจร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. การคัดพันธุ
และปรับปรุงปลาลูกผสม ขั้ นตอนที่ 2. มีการเลี้ยงและตรวจรับรองที่ไดมาตรฐานสัตวนํ้าที่ดี
(GAP) สูอินทรีย ขั้นตอนที่ 3. การแปรรูปเพิ่มมูลคาจากเนื้อปลา ขั้นตอนที่ 4. ความรวมมือที่ดีกับ
ภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ดานการตลาดเพือ่ ใหรายไดทมี่ นั่ คงแกเกษตรกรเพิม่ ขึน้ 3-10 เทา
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ขัน้ ตอนที่ 5. การสนับสนุนดานวิชาการถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีการติดตามประเมินผลงาน
อยางตอเนื่องดังภาพที่ 12
Step 1

Selection & breeding

Step 2

GAP & organic farm

Step 5

Follow-up
Income, products,
Farm & well-being

HCPC

Innovative Aquaculture
System

Step 3

Value products

Step 4

Coopertive & community

ภาพที่ 12 การพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต มูลคา มาตรฐาน
และ Brand ปลาลูกผสมบึกสยามสูอินทรีย

การคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสม
1. ลักษณะเดนของปลาบึก ปลาสวาย และปลาลูกผสม

ปลาบึก (Pangasianodon gigas) เปนปลานํ้าจืดประเภทไมมีเกล็ดที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลก มีถิ่นกําเนิดเดิมในลุมแมนํ้าโขง เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตดีมาก จัดอยูในวงศเดียวกัน
กับปลาสวาย ปลาเทพา ปลาเทโพ ลักษณะภายนอกที่แตกตางจากปลาหนังขนาดใหญชนิดอื่น
ไดแก ลักษณะของฟนและหนวด ปลาบึกไมมีฟนและเกือบจะไมมีหนวด โดยที่ปลาวัยออนมีฟนและ
กินปลาอืน่ เปนอาหาร แตเมือ่ โตขึน้ ฟนจะหลุดไป และมีตาซึง่ จะอยูต าํ่ กวามุมปาก เนือ้ ปลาบึกนอกจาก
มีรสชาติดแี ลว ยังมีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูงอีกดวย โดยประกอบไปดวย โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน
และกรดไขมันหลายชนิดที่เปนประโยชนตอรางกาย จึงทําใหเกษตรกรจําหนายไดราคาดี
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ปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) เปนปลาที่เลี้ยงในประเทศไทยมานาน แตมี
ขอจํากัดในเรื่องสีเนื้อมีสีเหลือง ไมคอยไดรับความนิยมในการบริโภค แตมีขอดีในเรื่องของการ
เจริญเติบโต การเจริญพันธุ และความดกไขที่ดี จึงมักนํามาผสมกับปลาหนังชนิดอื่น เชน ปลาบึก
ปลาสวาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสีเนื้อใหมีสีขาวอมชมพู
การคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสมรุนที่ 1 (F1) อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใหม
คือ ปลาลูกผสมรุน ที่ 2 (F2) โดยสามารถแยกรูปรางและพันธุกรรมจําเพาะของปลาลูกผสมฯ มีลกั ษณะ
เดน เชน เจริญเติบโตดี เนื้ออรอย เจริญพันธุไดดี เปนที่ยอมรับของเกษตรกรและผูบริโภค
ป 2550-2551 พอปลาบึกแมโจ 75 (รุนที่ 2) อายุ 5-6 ป X แมปลาสวาย อายุ 2-3 ป

ลูกปลาบึกลูกผสม (ลูกผสมรุนที่ 1)

ป 2553 พอ X แมปลาบึกลูกผสม (พอบึก-แมสวาย) อายุ 3 ป

ป 2556 ลูกปลาบึกสยามแมโจ (ลูกผสมรุนที่ 1) อายุ 18 เดือน

ภาพที่ 13 ปลาหนังลูกผสมบึกสยามแมโจ
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ตารางที่ 2 ความเปนนวัตกรรมของสายพันธุปลาหนังลูกผสม
องคประกอบ
1. คุณคาสายพันธุ
2. ลักษณะเดน
3. สายพันธุปลา
4. ฤทธิ์ชีวภาพ
ตอสุขภาพ
(ของนํ้ามัน
ในเนื้อปลา)

ปลาสวาย/ปลาบึก
1. ราคาถูก เลี้ยงในระบบ
ไมไดมาตรฐาน GAP

ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ
1. ราคาเพิ่มขึ้น 3 เทา เลี้ยงในระบบ
ไดมาตรฐาน GAP สามารถนําแปรรูป
เพิ่มมูลคาไดหลากหลาย
2. เนื้อขาวอมชมพู มีโอเมกา 3, 6 และ 9
2. เนื้อเหลืองมีกลิ่นโคลน
มีเนื้อ 45-50% เจริญพันธุดี และ
มีเนื้อ 35-40%
ชวงยาว เขาสูตลาดเร็ว 6-12 เดือน
เขาสูตลาด 1-2 ป/10 ป
3. ไมแนนอนหลายสายพันธุ 3. สายพันธุใหมทั้งรูปรางและพันธุกรรม
4. ไมมีการทดสอบ
4. มีการทดสอบมีผลดีตอสุขภาพ
เชนปองกันและลดอนุมูลอิสระ
ลดไตรกลี-เซอรไร การอักเสบ และ
ปองกันเบาหวาน (ดวงพร และคณะ,
2553 และ 2558)

การเพาะเลีย้ งปลาลูกผสมเชิงพาณิชยอยางยัง่ ยืน ซึง่ ปจจุบนั นิยมเลีย้ งกันมากขึน้ ทัง้ ในบอดิน
และในกระชัง ควรใหความสําคัญในเรื่องการคัดเลือกพอแมพันธุที่ดีเพื่อผลิตลูกปลาที่มีสายพันธุที่ดี
และมีคุณลักษณะเปนที่ตองการของตลาด จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของลักษณะ
ปลาบึก ปลาสวาย และปลาหนังลูกผสมระหวางพอปลาบึกและแมปลาสวาย อาทิเชน นํ้าหนัก
ของปลาอายุ 1 ปขึ้นไป ที่เลี้ยงในฟารม พบวา นํ้าหนักปลาบึกมีคามากสุด 5 กิโลกรัม ปลาหนัง
เนื้อขาว 3 กิโลกรัม ปลาสวาย 1.5 กิโลกรัม ปลาบึกมีเนื้อ 45 เปอรเซ็นต ปลาหนังเนื้อขาว
40 เปอรเซ็นต ปลาสวาย 35 เปอรเซ็นต และปลาหนังลูกผสมเจริญเติบโตและเจริญพันธุไดดีกวา
ปลาสวาย สวนลักษณะของจุดนํ้าหมึกหรือจุดดําตามลําตัวจะพบไดเฉพาะปลาบึกที่มีขนาดใหญกวา
1 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีบงชี้ความแตกตางระหวางปลาบึก ปลาหนังเนื้อขาว และ
ปลาสวาย ดูลักษณะฟนของปลาบึกจะไมมีฟน ปลาหนังเนื้อขาวจะมีฟนลางตรงกลางเล็กนอย
สวนดานบนไมมีฟน สวนปลาสวายมีทั้งฟนบนและฟนลาง สวนหัวและลําตัวของปลาบึกกวางกวา
ปลาหนังเนื้อขาวและปลาสวาย หนวดบริเวณขากรรไกรบนจะสั้นกวาปลาสวายประมาณ 1.5 เทา
ครีบหาง ปลาบึกจะเวากวางและหนากวาปลาสวาย
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ปลาหนังลูกผสม F1

ปลาสวาย

ปลาบึก

ชนิดปลา

หัวปานเล็ก

หัวปานเล็ก

หัวเรียว
แคบยาว

หัวกวาง
ปาน

มี

มี

ไมมี

มี

ลักษณะหัว จุดดํา

มีฟนลาง

มีฟนลางตรง
กลางเล็กนอย

มีทั้งฟนบนและ
ฟนลาง

ไมมี

ลักษณะฟัน

เวา แคบ
หนา

เวา แคบ

เวา แคบ
บาง

เวา กวาง
หนา

ครีบหาง

กึ่งกลาง
ขอบปาก

บนเสน
ขอบปาก

บนเสน
ขอบปาก

ใตเสน
ขอบปาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ยาว

สั้น

สีเนื้อ

เหลือง

45-50 ขาวชมพู

40-45 ขาวชมพู

30-35

35-40 ชมพูแดง

% เนื้อ
ตําแหนงตา ความยาว
หนวด

ตารางที่ 3 แสดงลักษณะเดนที่แตกตางของปลาบึก ปลาสวาย และปลาลูกผสมฯ ขนาด 1.5-2 กิโลกรัม

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ชามาก

การโต/
เจริญพันธุ

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

อัตราการรอด/
ตานทานโรค

คูมือประมงอินทรียแมโจ •
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2. การเลี้ยงพอและแมพันธุปลาหนังลูกผสม

บอเลี้ยงพอแมพันธุ ปลาลูกผสมที่เปนพอแมพันธุไดตองมีอายุ 3 ปขึ้นไป ไมควรมากกวา
10 ป มีนํ้าหนักกวา 3 กิโลกรัม โดยปกติจะปลอย 300 ตัว/ไร บอที่เลี้ยงควรมีขนาดใหญและ
มีความลึกกวาบอเลี้ยงปลาเนื้อธรรมดา อยางนอยควรมีขนาด 1 ไร ความลึก 2-3 เมตร มีระบบ
ทอสงนํ้าและระบายนํ้าเพื่อชวยในเรื่องการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ การใหอาหารโปรตีน
30 เปอรเซ็นต ใหอัตรา 2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตอวัน อาหารที่นิยมใชจะมีสวนประกอบของ
ปลายขาวตม 22 เปอรเซ็นต ปลาปน 22 เปอรเซ็นต กากถั่วเหลือง 18 เปอรเซ็นต รําละเอียด
33 เปอรเซ็นต และวิตามินหรือใชสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต คุณสมบัติของนํ้าที่เหมาะสม
โดยเฉพาะคาออกซิเจน ความเปนกรด นํ้าที่มีออกซิเจนตํ่า และมีความเปนกรดสูง จะมีผลตอ
ความอุดมสมบูรณ การพัฒนา และปริมาณของไขและอสุจิ ขั้นตอนที่กําหนดความสําเร็จในการ
เพาะพันธุปลา คือ บอปลาควรอยูกลางแจง อุณหภูมิที่เหมาะสมควรมีคา 30-35 องศาเซลเซียส
มีการถายเทนํา้ สมํา่ เสมอ การคัดเลือกพอแมพนั ธุท เี่ จริญเติบโตดี อายุนอ ย สมบูรณเพศ แข็งแรง และ
รูปรางสมบูรณ โดยทั่วไปหลักใชการคัดเลือก สังเกตลักษณะทองปลาวามีการพัฒนาของไขและ
นํ้าเชื้อ โดยดูจากแมปลาทองจะอูมนิ่ม เมื่อกดดูทองเบาๆ จะมีไข สวนตัวผูจะมีนํ้าเชื้อสีขาวขุน
ไหลออกมา แสดงถึงความพรอมที่จะฉีดฮอรโมนเพื่อการผสมเทียมได ควรงดอาหารปลากอนการ
ผสมเทียม 1 วัน โดยพอแมพันธุปลาที่มีความพรอมมักจะเริ่มในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม
ปลาพอแมพันธุที่มีความสมบูรณเพศหรือเจริญพันธุเต็มที่ แสดงดังภาพที่ 14 ซึ่งไดจากการเลี้ยง
ในบอดินแลวนํามาเพาะขยายพันธุ

ภาพที่ 14 ลักษณะพอพันธุ (บน) และแมพันธุ (ลาง) ที่มีความสมบูรณพรอมเพาะขยายพันธุ
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3. การเพาะขยายพันธุปลาโดยใชตอมใตสมองหรือลูกปลาจากแหลงผลิตอื่น

ฮอรโมนจากตอมใตสมองปลา หมายถึง การนําตอมใตสมองของปลามาบดใหละเอียด
ผสมนํ้ากลั่นตามนํ้าหนักปลา คือ อัตราสวน (1 ซีซี / นํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม)
DS = นํ้าหนักปลาที่จะฆาเอาตอม / นํ้าหนักปลาที่จะฉีดฮอรโมน
การเก็บรักษาตอมใตสมองปลา
ตอมใตสมองของปลามีลักษณะเปนเม็ดสีขาวขนาดเล็ก หรือใหญ ขึ้นอยูกับชนิดและ
ขนาดของปลา ตอมใตสมองของปลาจะมีฮอรโมนโกนาโดโทรปน (gonadotropin) อยู 2 ชนิด
คือ luteinizing hormone, LH และ follicle-stimulating hormone, FSH ซึ่งฮอรโมน 2 ชนิด
นี้จะชวยในการเรงใหไขแกเต็มที่และหลุดจากรังไข สามารถรีดออกมาผสมกับนํ้าเชื้อได ในการใช
ตอมใตสมองในการผสมเทียม มีดวยกัน 2 วิธี คือ การใชตอมสดและการใชตอมที่เก็บรักษาในนํ้ายา
อะซีโตนหรือแอลกอฮอล ซึง่ ในการคํานวณโดสทีจ่ ะใช สามารถคํานวณจากสูตร โดส (dose) = นํา้ หนัก
ที่ตองการฉีด หรือสามารถใชเปนนํ้าหนักตอม 2-4 มิลลิกรัม สําหรับฉีดปลาขนาด 1 กิโลกรัม
โดยชนิดปลาตอมที่นิยมใช เชน ปลาไน ปลาจีน ปลาสวาย และปลาดุก เปนตน
วิธีปฏิบัติการ
1. ชั่งวัดนํ้าหนักปลาและจดบันทึก
2. เพื่อไมใหโลหิตไปคั่งที่ตอมใตสมองของปลา ดังนั้นตองดึงเหงือกของปลาออกเสียกอน
เปดกะโหลกปลาออก ใชปากคีบดึงเอาสวนของสมองออกแลวจะเห็นตอมใตสมองที่มีลักษณะเปน
เม็ดกลมคลายเข็มหมุด สีขาวเดนชัดมาก ใชปากคีบคอยๆ เก็บตอมใตสมองออก พยายามอยาใหแตก
3. นําตอมใตสมองแชลงในอะซีโตน 90 เปอรเซ็นต เปนเวลา 10-15 นาที จากนั้นนําตอม
ไปเก็บในขวดแกวสีชาที่บรรจุอะซีโตนและเขียนกระดาษกํากับ วัน เดือน ป ขนาด นํ้าหนัก และ
ชนิดของปลาที่เก็บ
การเพาะขยายพันธุปลาโดยใชตอมใตสมองของปลา
1. ชั่งนํ้าหนักปลาที่จะฉีดและคํานวณปริมาณตอมที่จะใช
ตัวอยางการคํานวณปริมาณฮอรโมนจากตอมใตสมอง
ตัวอยางที่ 1 มีแมปลาลูกผสมฯ นํ้าหนัก 3 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว ถาตองการฉีดในอัตรา
1.5 DS ทําอยางไร
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จากสูตร

DS = นํ้าหนักปลาที่จะฆาเอาตอม / นํ้าหนักปลาที่จะฉีดฮอรโมน
1.5 = นํ้าหนักปลาที่จะฆาเอาตอม / (แมปลามีนํ้าหนัก 3 กิโลกรัม)
นํ้าหนักปลาที่จะฆาเอาตอม = 1.5 × 3 = 4.5 กิโลกรัม
คือ นํ้าหนักปลาที่จะฆาเอาตอม เทากับ 4 กิโลกรัมครึ่ง (อาจเกิน 4 กิโลกรัม
ครึ่งไดเล็กนอย)

2. เมือ่ ผาเอาตอมมาไดแลวบดใหละเอียดโดยใชโกรงบดตอม เติมตัวทําละลาย จากหลักการ
ที่วา แมปลามีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ตองใชตัวทําละลาย 1 มิลลิลิตร ฉะนั้นจะใชตัวทําละลาย เทากับ
3 มิลลิลิตร
3. จากนั้นใชเข็มฉีดยาดูดสารละลายนั้นนําไปฉีดใหแกแมปลาที่มีนํ้าหนัก 3 กิโลกรัม โดย
ฉีดสารละลาย เทากับ 3 มิลลิลิตร
4. เมื่อครบ 10-12 ชั่วโมง ทําการรีดไขและนํ้าเชื้อปลา (ควรเช็กความพรอมของแมปลา
กอนที่จะรีดไข ประมาณ 6-8 ชั่วโมง) และระวังอยารีดไขปลากอนไขสุกหรือชาเกินไป จะทําใหนํ้าเขา
ชองทองของแมปลาเพราะจะทําใหไขปลาเสีย โดยเริ่มจากการจับแมปลาขึ้นมารีดไขและตามดวย
การรีดนํ้าเชื้อของพอปลา ขณะรีดไขและนํ้าเชื้อตองระวังไมใหมีนํ้าปน แตถายังไมสามารถรีดไขได
อาจจําเปนตองฉีดเฉพาะตัวเมียในเข็มที่สองโดยเพิ่มความเขมขนของฮอรโมนเปน 1.5-2 เทา
5. ทําการผสมนํ้าเชื้อกับไขปลาในภาชนะที่แหง อัตราสวนนํ้าเชื้อ 1 มิลลิลิตร:ไขปลา
10 กรัม ใชขนไกคนใหทั่ว ประมาณ 1 นาที จากนั้นลางนํ้าเชื้อที่ไมไดรับการผสมทิ้งประมาณ
1-2 ครั้ง ดวยนํ้าเปลา
6. นําไขปลาทีไ่ ดรบั การผสมโรยบนแผงฟกไข โดยใชสายยางขนาดเล็กดูดไข ทิง้ ไวประมาณ
28-32 ชั่วโมง ลูกปลาจะฟกออกเปนตัว และเขาสูกระบวนการอนุบาลตอไป

ภาพที่ 15 การเตรียมพอแมพันธุ (ซาย)
และการเพาะผสมเทียมเพื่อผลิตลูกพันธุปลาฯ (ขวา)
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ภาพที่ 16 การรีดไขแมพันธุปลา (ซาย) การรีดนํ้าเชื้อพอพันธุปลา (กลาง)
และการผสมไขกับนํ้าเชื้อ (ขวา)

4. การอนุบาลลูกปลา

การอนุบาลหลังจากผสม อัตราการฟกเปนตัวหลังผสม 30 ชั่วโมง จะอนุบาลในบอซีเมนต
ขนาด 4 ตารางเมตร นํ้าลึก 1 เมตร เมื่อลูกปลาอายุ 3-6 วัน ใหไขแดง อารทีเมีย และไรแดง (อัตรา
100 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัว) อายุ 7-10 วัน จํานวน 10,000 ตัว ใหไรแดง ปลาปน และรําละเอียด
อัตราสวน 1:2:1 (อัตรา 30 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัว) หลังจากนั้นยายอนุบาลในบอดิน ขนาด
100 ตารางเมตร ใหปลาปนผสมรําละเอียด ปลายขาว และอาหารลูกกบ และอายุ 11-30 วัน ใหอาหาร
ลูกกบ (อัตรา 10 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัวตอวัน วันละ 3 ครั้ง) จนครบ 30 วัน จะไดลูกปลา
ขนาดประมาณ 5-10 กรัม มีความยาวประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งสามารถนําไปเลี้ยงตอในบอดินหรือกระชัง
ใหไดขนาดตลาด และมีอตั รารอดตายหลังการผสมและอนุบาลมากสุดเฉลีย่ 20 เปอรเซ็นต ไดลกู ปลา
ขนาด 2-5 นิ้ว อายุ 1-2 เดือน สําหรับผลิตลูกปลาใหกับบอสาธิต และเกษตรกรที่ผานการอบรม
ที่สนใจตองการเลี้ยงปลา
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ตารางที่ 4 การอนุบาลลูกปลาหลังการฟกในบอซีเมนต
อายุ
อาหาร
(วันหลังการฟัก)
2
1. ไขแดง
3
4

5

6
7
8
9

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

ไขแดง
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง (ตัวเล็ก)
ไขแดง
อารทีเมีย
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง (ตัวเล็ก)
ไขแดง
อารทีเมีย
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง
อารทีเมีย
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง
อารทีเมีย
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง
อารทีเมีย
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง
ปลาปน:รําละเอียด
ไรแดงแชแข็ง

ปริมาณอาหาร
(กรัม/วัน)
1. 120 (6 ฟอง)
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

140 (7 ฟอง)
10:30
30
100 (5 ฟอง)
5
20:10
30
40 (2 ฟอง)
2
5:10
60
5
5:10
60
5
5:10
70
2
5:10
80
5:10
100

หมายเหตุ: 1. ใหอาหาร 6 มื้อ/วัน (6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 และ 21.00 น.)
2. บอซีเมนตที่ใชในการอนุบาล จํานวน 6 บอ
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หมายเหตุ
- ไขแดง 1 ฟอง มีนํ้าหนัก
ประมาณ 20 กรัม
- ถุงไขแดงยุบ 100%
- ลูกปลาเริ่มกินกันเอง

- ปลาปน:รําละเอียด
ให 1 มื้อ/วัน (06.00 น.)
- ลดชวงเวลาการใหอาหาร
ใหเหลือ 4 มื้อ/วัน
- คัดแยกลูกปลาที่แตก size
- ยายลูกปลาบอที่หนาแนน
- คัดแยกลูกปลาที่แตก size
- คัดแยกลูกปลาที่แตก size

คูมือประมงอินทรียแมโจ •

ภาพที่ 17 ไขแดงบดผานตะแกรง

ภาพที่ 18 ปลาปน (ซาย) และรําละเอียด (ขวา)

ภาพที่ 19 อารทีเมีย (ซาย) และไรแดงแชแข็ง (ขวา)
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การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี
(Good Aquaculture Practice; GAP) สูอินทรีย
1. มาตรฐาน GAP สูอินทรียสําคัญอยางไร

การปฏิบัติทางการฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า (GAP) เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานและหลักเกณฑ
สําหรับกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูง
คุมคาการลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากร
ทีเ่ กิดประโยชนสงู สุด เกิดความยัง่ ยืนทางการเกษตรและไมทาํ ใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอม โดยหลักการนี้
ไดรบั การกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ผลผลิตและผลิตภัณฑประมง
ที่ไดถูกประกาศไวใน ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ
ประมง ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อให
กระบวนการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑประมงของผูป ระกอบการประมงเปนไปตามมาตรฐานสากล
กรมประมงจึงไดประกาศกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑประมงขึ้น ดังนั้นสินคาทางการเกษตรที่ผานการรับรองวาไดรับมาตรฐาน GAP ก็เปนที่
เชื่ อ ถื อ ได ใ นระดั บ หนึ่ ง ว า เป น สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ต อ การบริ โ ภคและสิ่ ง แวดล อ ม
เพราะสถานที่ผลิต วิธีการ และขั้นตอนการผลิต ไดผานการตรวจสอบมาแลวจากทางราชการ
สวนการพัฒนาสูระบบการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย ฟารมหรือบอเลี้ยงจําเปนตองผาน
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) จําเปนตองมีใบรับรองที่มาของสายพันธุที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงจากการที่ไมใชฮอรโมนผสมเทียม หรือเปนสายพันธุที่ไมมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม
วัสดุอปุ กรณทใี่ ชตอ งแยกเปนสัดสวน ไมอนุญาตใหใชสารเคมี ปุย เคมีหรือยาทีป่ ระกาศหามใช อาหาร
ที่ใชเลี้ยงตองมาจากวัสดุที่เปนฟารมอินทรีย 70 เปอรเซ็นต มีแนวปองกันการปนเปอน เชน ตนไม
หรือรั้วรอบๆ บอ มีบอพักนํ้าหรืออางเก็บนํ้า และบอนํ้าทิ้งกอนปลอยสูธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดี
ปองกันโรคและชวยรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรและผูบริโภค

2. หลักเกณฑและขั้นตอนสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดีสูอินทรีย

สถานที่เลี้ยงตองมีการขึ้นทะเบียนฟารมเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากกรมประมง
ตอประมงจังหวัดหรือศูนยพัฒนาการประมงอยางถูกตอง โดยอยูหางหรือไมไดรับผลกระทบจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ มีระบบการถายเทนํ้าที่ดี มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จําเปน มีการบันทึกขอมูลและปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีแผนที่
แสดงทีต่ งั้ และแผนผังของฟารมเลีย้ ง นํา้ ทิง้ จากบอเลีย้ งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด
ปจจัยการผลิต เลือกใชลูกพันธุที่ดี มีความแข็งแรงไมเปนโรค วัตถุดิบที่ใชในการผสมอาหารสัตวนํ้า
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ทีผ่ ลิตใชเองในฟารม ตองปราศจากยาและสารตองหามปลอดภัยตอสัตวนาํ้ และผูบ ริโภค และมีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมกับความตองการทางโภชนาการของสัตวนํ้าที่เลี้ยง การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า มีการ
เตรียมบอและอุปกรณอยางถูกวิธีเพื่อปองกันโรคที่จะเกิดกับสัตว เมื่อมีการระบาดของโรค ตองแจง
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ระบบนํ้าทิ้งจากบานเรือนตองแยกจาก
ระบบการเลีย้ ง หองสุขาแยกเปนสัดสวนและสิง่ ปฏิกลู ไมมโี อกาสปนเปอ นเขาสูร ะบบการเลีย้ ง มีระบบ
การจัดอุปกรณ เครือ่ งมือ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการบํารุงรักษา
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ดี มีการเก็บตัวอยางนํ้าและเนื้อปลา
วิเคราะห ตองไมมีสารปนเปอนและโลหะหนักที่เปนอันตรายตอผูบริโภค

3. การยื่นขอรับการรับรอง

การยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า GAP สามารถขอรับเอกสารแบบฟอรมในการยื่นขอรับรองไดที่กรมประมงของแตละจังหวัด
ที่ฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าตั้งอยู เพื่อกรอกขอมูลและยื่นเอกสารตอกรมประมง จากนั้นก็รอการติดตอกลับ
จากกรมประมงสําหรับตรวจประเมินเพือ่ การรับรองมาตรฐาน GAP โดยสามารถแบงออกเปน 3 กรณี
ดังนี้
1. การขอรับการรับรองรายฟารมโดยผูผ ลิตซึง่ เปนบุคคลธรรมดา ครอบคลุมผูผ ลิตแตละราย
ที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรฐาน GAP
2. การขอรับการรับรองรายฟารมโดยนิติบุคคล ครอบคลุมนิติบุคคลแตละรายที่ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรฐาน GAP
3. การขอรับการรับรองแบบกลุม ครอบคลุมกลุม/องคกร ที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ตามมาตรฐาน GAP และ/หรือมีการจัดการระบบการผลิต หรือควบคุม บริหารจัดการดานการเพาะเลีย้ ง
สัตวนํ้าของกลุมรวมกัน

4. การรับรอง

ดําเนินการใหการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า GAP ตามขอบขายที่กรมประมงประกาศเทานั้น กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ผูย นื่ คําขอรับการรับรองตองมีการนําระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนาํ้ ตามมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ ง
สัตวนํ้า GAP ปฏิบัติแลว รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมในทุกขอกําหนดในมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวนาํ้ ของกรมประมง ไดแก มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ ทีด่ ี (Good Aquaculture
Practice; GAP)
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

5. การตรวจติดตามผล (Surveillance)
และการตรวจตออายุการรับรอง (Re-assessment)

ผูตรวจประเมินจะสุมตรวจติดตามผลเพื่อติดตามการรักษาระบบการผลิตและผลผลิต
สัตวนาํ้ ตามมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้ GAP ทีไ่ ดรบั การรับรองอยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยนับจาก
การตรวจประเมินเพือ่ การรับรองครัง้ แรกเสร็จสิน้ การตรวจตออายุการรับรองจะดําเนินการทุก 2 ป

ภาพที่ 20 การลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
รวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จังหวัดเชียงใหม
ของเกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 21 การตรวจมาตรฐานการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
ของฐานเรียนรูปลาบึก วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
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คูมือประมงอินทรียแมโจ •

ภาพที่ 22 การมอบมาตรฐานการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
ของบริษัทบานนอกคอกนา จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 23 การมอบมาตรฐานการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
ของเกษตรกรชุมชนหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 24 การมอบมาตรฐานการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
ของเกษตรกร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ภาพที่ 25 ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP)
ของฐานเรียนรูปลาบึกฯ

ภาพที่ 26 การอบรม (ซาย) และใบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี (GAP) (ขวา)
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03
การผลิตปลานิลอินทรีย
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล พรมยะ
และอาจารย ดร.อนุภาพ วรรณาพล

การเพาะ และอนุบาลปลานิลอินทรีย
ปลานิลเปนปลาที่กินอาหารธรรมชาติ โดยเฉพาะสาหราย และแพลงกตอน (ภาพที่ 27)
ซึ่งสามารถจัดระบบบอเลี้ยงปลาใหเปนระบบนิเวศแบบปดได (Takeuchi et al .,1997)

ภาพที่ 27 ปลานิลแดง ที่เลี้ยงในบอโดยกินอาหารธรรมชาติ

ใชสาหรายอารโธรสไปราหรือสไปรูลินาสดอนุบาล และเลี้ยงปลานิลแดงโดยปลานิลแดง
มาจากการผสมพันธุก นั ระหวางปลานิลกับปลาหมอเทศ ลักษณะของอวัยวะเพศของปลานิล (ภาพที่ 28)
จนถึงระยะวางไข พบวาปลานิลมีอัตราการผสมพันธุ อัตราการฟกออกเปนตัว และอัตรารอดของ
29

• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ลูกปลาสูงกวาการใชอาหารปลาทั่วไป และเนื้อปลามีกรดไขมันจําพวก Gamma-linolenic acid
สูงกวาเนื้อปลาที่เลี้ยงในอาหารทั่วไป (Lu et al., 2004; Promya, 2008) ดังนั้นเราสามารถ
เลีย้ งสาหราย หรือแพลงกตอนพืช ซึง่ เปนอาหารธรรมชาติ เพือ่ ผลิตอาหารปลา และสามารถลดตนทุน
การผลิตดานอาหารได (Lu et al., 2004)

ลักษณะของอวัยวะเพศของปลานิล

สีบนลําตัวเพศผูเขมกวาเพศเมีย สีใตคางเพศผูเปนสีมวงอมแดง เพศเมียเปนสีเหลือง เพศผู
มีอวัยวะเรียวยาว เพศเมียสั้นและกลมกวา ชองเปดบนอวัยวะเพศผูมี 1 ชอง เพศเมีย 2 ชอง

เพศผู

เพศเมีย

ภาพที่ 28 ลักษณะความแตกตางของอวัยวะเพศของปลานิล
ที่มา: https://www.google.co.th/search

การผสมพันธุและการวางไข (ภาพที่ 28)

ปลานิลสามารถผสมพันธุไดตลอดปโดยใชเวลา 2-3 เดือน/ครั้ง แตถาอาหารเหมาะสม
ในระยะเวลา 1 ป จะผสมพันธุได 5-6 ครั้ง ปลานิลจะมีไข และนํ้าเชื้อ ความยาว 6.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 29 การผสมพันธุของปลานิล
ที่มา: https://www.google.co.th/search
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คูมือประมงอินทรียแมโจ •

การฟักไข

ไขปลาที่อมไวโดยปลาตัวเมีย (ภาพที่ 30) แมปลาจะขยับปากใหนํ้าไหลเขาออกในชองปาก
เพื่อชวยใหไขที่อมไวไดรับนํ้าที่สะอาด ระยะเวลาฟกไขที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ไขเปน
ลูกปลาวัยออนภายใน 8 วัน ซึ่งในระยะเวลาดังกลาวถุงอาหารยังไมยุบและจะยุบเมื่อลูกปลามีอายุ
ครบ 13-14 วัน

ภาพที่ 30 ไขปลาที่อมไวโดยปลาตัวเมีย

ขั้นตอนการเพาะ อนุบาลปลานิล และเลี้ยงปลานิล

1. การเตรียมบอเพาะพันธุ บอซีเมนต (ภาพที่ 31 และภาพที่ 32) สามารถใชผลิต
ลูกปลานิลได ซึ่งบอจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา หรือทรงกรมก็ได มีความลึกประมาณ 1 เมตร พื้นที่ผิวนํ้า
ตั้งแต 10 ตารางเมตรขึ้นไป พื้นบอควรมีความลาดชัน 30-60 องศา เปนการเลียนแบบในบอดิน
ตามธรรมชาติทําใหปลาวางไดดี

ภาพที่ 31 บอเพาะพันธุเปนบอซีเมนต ในฐานเรียนรูปลานิลอินทรีย
มหาวิทยาลัยแมโจ
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ภาพที่ 32 บอเพาะพันธุเปนบอซีเมนต ในพื้นที่ของกลุมชุมชนประมงทองถิ่น
ตําบลชมพู อําเภอสารภี เชียงใหม
32

คูมือประมงอินทรียแมโจ •

2. อัตราการปลอยพอ:แมพันธุ 1:3 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหาร 3% ตอนํ้าหนักตัว/วัน
สมมุติมี 12 ตัว × 100 กรัม/ตัว = 1,200/1,000 = 1.2 กก. × 3% = 0.036 กก./วัน ให 2 มื้อ
= 0.018 × 1,000 กรัม = 18 กรัม/มื้อ เมื่อเลี้ยงพอ-แมพันธุครบ 1 เดือน จะสามารถตักลูกปลา
จากบอไดทุกๆ 7 วัน (ภาพที่ 33)

ภาพที่ 33 การตักลูกปลาทุกๆ 7 วัน
นํามาอนุบาลตอในกระชังตอไป
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3. การอนุบาล และการเลี้ยงปลานิล เริ่มจากการอนุบาลสามารถอนุบาลในบอดินหรือ
ในกระชังแขวนในบอซีเมนตประมาณ 4 อาทิตย (ภาพที่ 34 ถึง 35) โดยใหอาหารผงที่มีสวนผสม
ของรําละเอียดอินทรียปริมาณ 80% ตอปลาปนปริมาณ 15% ตอสาหรายสไปรูลินาผงอินทรีย
ปริมาณ 5% หลังจากนั้นนําลูกปลาไปเลี้ยงในระบบ biofloc (ภาพที่ 36) และเลี้ยงในระบบตางๆ
(ภาพที่ 37 ถึง ภาพที่ 40) ใหอาหารตามสูตรการผลิตอาหารขอ 1.2 และ ขอ 1.3 อัตราที่ใหอาหาร
5% ตอนํ้าหนักตัว/วัน เลี้ยงประมาณ 5-6 เดือน เก็บผลผลิตจําหนายหรือแปรรูปตอไป

ภาพที่ 34 นําลูกปลาไปอนุบาลในบอซีเมนต
อัตราปลอย 1,000-2,000 ตัว/ตารางเมตร
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ภาพที่ 35 นําลูกปลาไปอนุบาลในกระชังแขวนในบอซีเมนต
อัตราปลอย 500-1,000 ตัว/ตารางเมตร
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ภาพที่ 36 นําลูกปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในระบบ biofloc อัตราการปลอย 30 ตัว/ตารางเมตร
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ภาพที่ 37 นําลูกปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในบอดินระบบอินทรีย อัตราการปลอย 3 ตัว/ตารางเมตร
โดยการเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชัง และในกระชังเลี้ยงแหนเปดเล็ก เพื่อตักเปนอาหารปลานิล
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ภาพที่ 38 นําปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในบอดินระบบอินทรีย อัตราการปลอย 3 ตัว/ตารางเมตร
โดยมีการทําอาหารธรรมชาติ เปนอาหารเสริมแกปลาตอไป
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ภาพที่ 39 นําปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในซีเมนตมีระบบกรองนํ้า และใช ไขนํ้า (ผํา) เปนตัวบําบัดนํ้า
อัตราการปลอยปลานิล 3 ตัว/ตารางเมตร เก็บผลผลิตผําสดได 200 กรัม/ตาราง/วัน
และผําสามารถนํามาเปนอาหารคนและสัตวนํ้าตอไป

ภาพที่ 40 การนําแหนเปดเล็กมาเลี้ยงปลานิลแดงในบอซีเมนตระบบอินทรีย
และการนํานํ้าจากบอเลี้ยงปลามาปลูกพืชผัก ไดผลผลิตปลานิลแดง และผักที่มีคุณภาพตอไป

การผลิตอาหารสัตวนํ้าอินทรีย

1. อาหารปลากินพืช ใชไดกับปลากินพืชทุกชนิด สวนผสมเหมือนกันกับสูตรอาหาร
ปลากินเนื้อแตใชปริมาณไมเทากัน ในสวนของอาหารปลากินพืชจะเสริมโปรตีนจากพืช อาหาร
ปลากินเนื้อจะเสริมโปรตีนจากสัตว ตามธรรมชาติของปลา สูตรอาหารปลานิลอินทรีย จงกล 01
ปริมาณโปรตีน 26% มีสวนผสมดังตารางที่ 1 การเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาอินทรีย (ภาพที่ 41)
และการผลิตอาหารปลานํ้าจืด (ภาพที่ 42)
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• คูมือประมงอินทรียแมโจ

ตารางที่ 5 สูตรอาหารปลานิลจงกล 01
สูตรอาหารปลานิลอินทรีย โปรตีน 26
วัตถุดิบผลิต 100 กก.
(กก.)
ปลายขาว
20
เปลือกถั่วดาวอินคา
27
รําละเอียด
28
ปลาปน
15
สไปรูลินาผง
7
นํ้ามัน
3

ภาพที่ 41 การเพาะเลี้ยงสไปรูลินาในบอซีเมนต

ภาพที่ 42 การผลิตอาหาร
ปลานิลปลอดภัย
พัฒนาสูอาหาร
ปลานิลอินทรียตอไป
เปนอาหารลอยนํ้า 80%

2. สรางอาหารธรรมชาติโดยใชหญาเนเปยรสด 100 กก.+ปุยคอก (แหง) 100 กก.
เพื่อทําสีนํ้าใหมีสีเขียว เปนอาหารธรรมชาติใหแกปลา มีการเติมอาหารธรรมชาติดังกลาวทุกเดือน
(ภาพที่ 43) และการผลิตอาหารปลานิลอินทรียจากหญาเนเปยปากชอง 1 สูตรจงกล 02 มีสวนผสม
ดังนี้ 1) หญาเนเปยปากชอง 1 ปริมาณ 45% 2) รําละเลียดปริมาณ 30% 3) ปลาปนปริมาณ
15% 4) สาหรายสไปรูลินาสดปริมาณ 10% ปริมาณโปรตีนในอาหารสูตรจงกล 02 เทากับ 24%
(ภาพที่ 44)
40

คูมือประมงอินทรียแมโจ •

ภาพที่ 43 การสรางอาหารธรรมชาติโดยใช หญาเนเปยรสด+ปุยคอก
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ภาพที่ 44 การผลิตอาหารปลานิลอินทรียจากหญาเนเปยปากชอง 1 สูตรจงกล 02

การแปรรูปผลิตภัณฑปลานิล
1. ปลานิลเสนปรุงรส
วัตถุดิบ
1. ปลานิลหั่นเปนเสน
2. ซีอิ๊วญี่ปุน (kikoman)
3. นํ้าตาลทราย
4. พริกไทยปน
5. งาคั่ว
6. นํ้าเกลือ

1
40
25
7.5
15
4%

กิโลกรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

อุปกรณ-เครื่องมือ
มีด เขียง กะละมัง เครื่องชั่ง ทัพพี ถุงสุญญากาศ เครื่องปดผนึกสุญญากาศ ตะแกรงหรือ
มุงลวดตากปลา ตูอบหรือลานกลางแจง ถุงมือยาง
วิธีทํามีดังนี้
1. ปลานิลทั้งตัว
2. ขอดเกล็ด
3. ลางนํ้าใหสะอาด
4. แลเอาเฉพาะเนื้อ แลวลางนํ้าใหสะอาด
5. หั่นเปนเสนตามความยาวของตัวปลา
6. ลางเนื้อปลาดวยนํ้าเกลือ 4% (เนื้อปลาตอนํ้าเกลือ 1:1 โดยนํ้าหนัก)
7. ลางผานนํ้าสะอาดอีกครั้ง แลวผึ่งแดดใหสะเด็ดนํ้า
8. ผสมเครื่องปรุงใหเปนเนื้อเดียวกันแลวนําเนื้อปลาผสมคลุกเคลาใหเขากัน
9. หมักไว 20-30 นาที
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10. เรียงปลาเสนบนตะแกรงตากแดดจัด 1 วัน
11. บรรจุถุงสุญญากาศและปดผนึก
2. คางปลานิลแดดเดียว
วัตถุดิบ คางปลานิล 1 กิโลกรัม และนํ้าเกลือ 10% (นํ้า 100 ซีซี ตอเกลือ 10 กรัม)
วิธีทํา
1. ปลานิลทั้งตัว
2. ขอดเกล็ด+แลเนื้อปลาออก
3. ตัดใตคางไปจนถึงสวนทอง แลวควักไสออก
4. ลางนํ้าใหสะอาด
5. แชในนํ้าเกลือ 10% นาน 10-15 นาที
6. ลางนํ้าใหสะอาดอีกครั้ง
7. ใสตะแกรงผึ่งแดดจัด 3-6 ชั่วโมง
8. บรรจุถุงสุญญากาศและปดผนึก

ภาพที่ 45 ชนิดปลานิลที่ใชในการแปรรูป
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ภาพที่ 46 คณาจารยและทีมบริการวิชาการ สอนนักศึกษาแปรรูปปลานิล
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คูมือประมงอินทรียแมโจ •

ภาพที่ 47 คณาจารย และทีมบริการวิชาการ นักศึกษา
สอนเกษตรกร อําเภอสารภี แปรรูปปลานิล
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ภาพที่ 48 ผลิตภัณฑปลานิลเสนแดดเดียว คางปลานิลแดดเดียว และปลานิลแดงแดดเดียว
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04
การผลิตปลาสลิดอินทรีย
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล พรมยะ
และอาจารย ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม

การเพาะพันธุปลาสลิด
ณ ฐานเรียนรูดานการประมงของเกษตรกร ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เลี้ยงพอแมพันธุปลาสลิดในบอซีเมนต ระบบ biofloc (ภาพที่ 49) ปลาสลิด (Trichogaster
pecteralis) (ภาพที่ 50) ปลาสลิดลําตัวแบนขาง มีครีบทองยาวครีบเดียว มีริ้วดําพาดตามลําตัว
จากหัวถึงหาง อาหารปลาสลิด ไดแก แมลงนํา้ ตัวออนลูกนํา้ ตะไครนาํ้ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว
ผัก หญา และสารอินทรียตางๆ

ภาพที่ 49 ฐานเรียนรูปลาสลิด

ภาพที่ 50 ปลาสลิด
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1. การแพรพันธุ ปลาสลิดเมื่ออายุประมาณ 6-7 เดือน เริ่มวางไขเดือนเมษายน-กันยายน
แมปลาตัวหนึ่งมีไขประมาณ 18,000-36,000 ฟอง วางไขในนํ้านิ่ง ตัวผูจะกอหวอดที่พรรณไมนํ้า
โดยเพศผูจะผสมกับเพศเมีย ในอัตรา 1:1 ไขฟกเปนตัว 24-36 เซนติเมตร ไขปลาสลิดเปนไขลอย
ขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.5-2.0 มิลลิเมตร (ภาพที่ 51)

ภาพที่ 51 ไขปลาสลิดเปนไขลอยอยูในหวอด
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2. คัดเลือกพอแมพันธุปลาสลิด ปลาตัวผูมีลําตัวยาวเรียว สันหลังและสันทองเกือบเปน
เสนตรงขนานกัน มีครีบหลังยาวจรดโคนหาง มีสีลําตัวเขม สวนตัวเมียมีสันทองยาวมนไมขนานกับ
สันหลัง และครีบหลังมนไมยาวถึงโคนหาง ทองจะอูมเปง และการผสมปลาสลิดในบอซีเมนต
(ภาพที่ 52)

ภาพที่ 52 พอแมพันธุปลาสลิดการชอนหวอดไปฟักในถังฟักไข
และฟักออกเปนตัวภายในเวลา 18-24 ชั่วโมง
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3 การเพาะพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ผสมกันเองตามธรรมชาติ ในอัตรา 50-100 ตัว/ไร
อัตราสวนพอแมพันธุ 1:1 โดยใชพอแมพันธุขนาด 8-10 ตัว/กิโลกรัม ปลอยพอแมพันธุในกระชัง
แขวนในบอดินใสผกั บุง หรือวัสดุ ตัวผูจ ะกอหวอดใหตวั เมียวางไขลอยเกาะหวอด เพศผูจ ะปลอยนํา้ เชือ้
ผสมไข ปลอยไขฟกออกเปนตัว จึงยายพอแมออกจากกระชัง ปลอยใหลูกปลาอนุบาล และเลี้ยง
ในบอดินตอไป

การอนุบาลลูกปลาสลิดดวยการยายไขที่เกาะหวอดไปฟก
หลังจากยายไขปลาไปลงถังฟกไข ไขจะฟกออกเปนตัวภายในระยะเวลา 18-24 ชั่วโมง ฟก
ออกเปนตัวจะรวมกลุม กันลอยเปนแพบริเวณผิวนํา้ จากนัน้ ทําการรวบรวมลูกปลายายลงบอดิน และ
ลูกปลาจะเริ่มกินอาหารเมื่ออายุ 3 วัน โดยกินโรติเฟอร/ลูกไรแดง ลูกปลาอายุ 8 วัน เริ่มกินอาหาร
ผสม (รํากับปลาปน) อัตราสวน 2:1 อนุบาลจนไดขนาด 2-3 เซนติเมตร ระยะเวลา 25 วัน นําไปเลี้ยง
ตอไป (ภาพที่ 53)

การเลี้ยงปลาสลิด
การเลี้ยงปลาสลิดดวยสูตรอาหาร จงกล 01 และจงกล 02 ในบอซีเมนตรวมกับระบบ
biofloc ซึ่ง biofloc เปนตะกอนอินทรียแขวนลอยในมวลนํ้า ยึดเกาะเปนกลุมโดยพวกสาหราย และ
แพลงกตอนพืช โปรโตซัว และแบคทีเรีย โดยกลุมแบคทีเรียจะเปนพวกเฮทเทอโรโทรฟค แบคทีเรีย
(Heterotrophic Bacteria) ขนาดของกลุม ฟลอคอยูท ี่ 0.2-2.0 มิลลิเมตร ใชเปนอาหารปลาไดประหยัด
ตนทุนอาหารปลา (ภาพที่ 3-6) หรือจะเลี้ยงปลาสลิดในบอดิน/กระชังดวยอาหารธรรมชาติ (แหน
เปดเล็ก) และใหอาหารเสริมสูตรจงกล 01 และจงกล 02 เหมือนเลี้ยงปลานิลอินทรีย ใหอาหาร
ในปริมาณ 3-5% ของนํ้าหนักตัว/วัน โดยแบงให 2 ครั้ง/วัน จะชวยเรงการเจริญเติบโต ระยะเวลา
7 เดือน ไดขนาดตลาดจําหนายหรือแปรรูปตอไป
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ภาพที่ 53 การอนุบาล ให ไดขนาด 3 เซนติเมตร

ภาพที่ 54 การเลี้ยงปลาระบบ biofloc
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เกษตรกรไดองคความรู
สรางผลิตภัณฑปลาสลิด ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม จําหนายในชุมชน (ภาพที่ 55)

ภาพที่ 55 ผลิตภัณฑปลาสลิดจากการอบรมแปรรูปกลุมเกษตรกร
โดยทีมคณาจารยคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแมโจ และกรมประมง
และผลิตภัณฑปลาสลิดแดดเดียวจําหนายในชุมชน
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05
การผลิตกบอินทรีย
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล พรมยะ
และนายเทพพิทักษ บุญทา

การขยายพันธุกบแบบวิธีธรรมชาติ
ลักษณะทั่วไปของกบนา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Rana Rugulosa พบอยูทั่วไปของทุกภาค
ในไทย เมื่อโตเต็มที่ ตัวผูจะเล็กกวาตัวเมีย นํ้าหนักอยูระหวาง 200-400 กรัม หลังมีจุดสีนํ้าตาลและ
สีดํา ทองขาวเทาหนามี 4 นิ้วไมมีแผนหนังยึดติด เทาหลังมี 5 นิ้ว การขยายพันธุกบในธรรมชาติชวง
เดือนเมษายน-กันยายน ของทุกป ใชพอแมพันธุ ในอัตราสวน 1 คู ตอ 1 ตารางเมตร อัตราสวนที่ใช
1:1 (เพศผู: เพศเมีย) เวลาทีเ่ หมาะสมในการเพาะขยายพันธุ คือ บาย-คํา่ กอนถึงฤดูผสมพันธุ อยางนอย
2 เดือน ควรทําการแยกพอกับแมพนั ธุอ อกจากกัน ความแตกตางของไขกบกับสัตวครึง่ กบครึง่ นํา้ ชนิดอืน่
(ภาพที่ 56) และความแตกตางของพอแมพันธุกบนาที่พรอมผสมพันธุวางไขดัง (ภาพที่ 57)
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ภาพที่ 56 กบนา และความแตกตางของไขกบกับสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้าชนิดอื่น
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ภาพที่ 57 ความแตกตางของเพศผูและเพศเมียที่พรอมผสมพันธุวางไข

เมื่อเพศผูและเพศเมียมีความพรอมดังภาพที่ 55 จึงทําการเตรียมนํ้าในบอระดับนํ้าสูง
8-12 เซนติเมตร และใชไดโวทําฝนเทียมเปนการเลียนแบบธรรมชาติ และปลอยพอแมพันธุ
ในอัตราสวน 1 คู ตอ 1 ตารางเมตร อัตราสวนที่ใช 1:1 (เพศผู:เพศเมีย) เวลาที่เหมาะสมในการ
เพาะขยายพันธุตอนหัวคํ่า (ภาพที่ 58) ประมาณตี 5 หรือหลังจากปลอยพอแมพันธุ 8-12 ชั่วโมง
เพศเมียวางไข เพศผูป ลอยนํา้ เชือ้ ผสม และไขฟก ออกเปนตัว ใชเวลา 24-48 ชัว่ โมง และลูกกบลอยตัว
หลังฟกออกเปนตัวประมาณ 2 วัน (ภาพที่ 59) และลูกกบหรือลูกออดจะเริ่มพัฒนามีขาหลังเมื่ออายุ
1-2 สัปดาห พอเขาสัปดาหที่ 3 มีขาครบทั้ง 4 ขา (ภาพที่ 60)
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ภาพที่ 58 การผสมพันธุกบนาแบบธรรมชาติ

ภาพที่ 59 ไขกบติดอยูกับพรรณไมนํ้า และลูกกบอายุ 2 วัน (จงกล และคณะ, 2561)

ภาพที่ 60 ลูกกบ/ลูกออดอายุ 1-2 สัปดาห เขาสัปดาหที่ 3 ขาออกครบทั้ง 4 ขา

การผลิตอาหารกบอินทรีย
เทคนิคการเตรียมอาหารอนุบาลลูกกบ มีอาหารเม็ดเล็กสูตรจงกล 01 ผสมเกลือไอโอดีนและ
สาหรายสไปรูลินา เปนเกลือที่มีสวนผสมของไอโอดีน (0.05 มก./เกลือ 1 ก.) ไอโอดีนเปนสารตั้งตน
ในการสังเคราะหฮอรโมนไทรอกซิน และไตรไอโอโดไทโรนีน ในตอมไทรอยด และสาหรายสไปรูลินา
มีคุณคาทางอาหารสูง (โปรตีน 55-72%) และมีกรดไขมันที่เปนประโยชน เชน ไฟโคไซยานินและ
แกมมาลิโนเลอิคแอซิต (ภาพที่ 61)
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ภาพที่ 61 การเตรียมอาหารอนุบาลลูกกบ มีอาหารเม็ดเล็กสูตรจงกล 01
ผสมเกลือและสาหรายสไปรูลินา

เทคนิคการเตรียมอาหารอินทรีย ในการเลี้ยงกบ
เปนอาหารธรรมชาติเชน จิ้งหรีด ไสเดือน ไรแดงปลวก หนอนนก และหนอนผลไม
(ภาพที่ 62) ซึ่งหนอนผลไมไดทําการเพาะเลี้ยงในการเลี้ยงกบอินทรียของคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางนํ้า หนอนผลไมเปนหนอนแมลงวันที่เกิดจากการทํานํ้าหมักชีวภาพ พืช ผัก
หรือผลไมสกุ สามารถนํามาทดแทนอาหารเม็ดทีใ่ ชเลีย้ งกบได ลําตัวจะมีสขี าวนวล กวาง 0.5 เซนติเมตร/
ยาว 1-2 เซนติเมตร ลําตัวมีขนใสๆ ขนาดเล็ก และขั้นตอนการเพาะเลี้ยงหนอนผลไม (ภาพที่ 63)

ภาพที่ 62 อาหารธรรมชาติมี จิ้งหรีด ไสเดือน ไรแดงปลวก หนอนนก และหนอนผลไม
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ภาพที่ 63 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงหนอนผลไม

การเลี้ยงกบอินทรีย พอลูกกบอายุได 4-5 สัปดาห หรือ อายุ 1 เดือน หางจะหดหาย
จึงนําไปเลี้ยงตอไป (ภาพที่ 64) สําหรับอาหารที่ใหเปนอาหารเม็ดลอยนํ้าสูตร จงกล 01 หรือ
ใชอาหารธรรมชาติ เชน หนอนนก รูปแบบการเลี้ยง (ภาพที่ 65 ถึง 68) อัตราการปลอยประมาณ
50-100 ตัวตอตารางเมตร ระยะเวลาในการเลี้ยง 4-5 เดือน ไดขนาดตลาด 5-6 ตัวตอกิโลกรัม
ราคาขายกิโลกรัมละ 80-100 บาท

ภาพที่ 64 ลูกกบอายุได 4-5 สัปดาห หรือ อายุ 1 เดือน
หางหดหายจึงนําไปเลี้ยงตอไป
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ภาพที่ 65 การเลี้ยงกบในบอซีเมนต

ภาพที่ 66 การเลี้ยงกบในบอซีเมนตกลมและกระชังลอยนํ้า

ภาพที่ 67 การเลี้ยงกบในบอพลาสติก และบอซีเมนตสี่เหลี่ยม
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รูปแบบที่ 1 นวัตกรรมการเลี้ยงกบในบล็อกซีเมนตชองอากาศและแสงผาน 50%

รูปแบบที่ 2 นวัตกรรมการเลี้ยงกบในบอซีเมนตกลมชองอากาศและแสงผาน 30%

ภาพที่ 68 การเลี้ยงกบในบล็อกซีเมนตสี่เหลี่ยมและบอซีเมนตกลมมีชองอากาศผาน 30-50%
ในการเลี้ยงที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแมโจ ทําใหกบเจริญเติบโตดี
ตรงกับพฤติกรรมหรือนิสัยของกบตองพึ่ง ดิน (ดินดี) นํ้า (นํ้าดี) ลม (อากาศดี) ไฟ (แสงสองเหมาะสม)
มีการแบงพื้นนํ้า 50% และพื้นดิน 50% แยกกันชัดเจน เพราะกบเปนสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า
มีการใหอาหารในนํ้าจะทําใหอาหารเคลื่อนที่คลายการเคลื่อนที่ของแมลงในธรรมชาติ เปนการสราง
นิสัยการกินอาหารของกบเลียนแบบธรรมชาติ และจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนธรรมชาติ
จะแตกตางจากการเลี้ยงกบทั่วไปของเกษตรกรที่จะมีพื้นที่ของนํ้า 100% กบจะแชนํ้าตลอด
ทําใหมีโรคระบาดงาย และการเปลี่ยนนํ้าตองใชนํ้ามาก

ภาพที่ 69 เอกสารรับรองฟารมการผลิตสัตวนํ้าจืดอินทรียรวมกับชุมชน
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แนวทางการผลิต
ปลาหมอไทยเพื่อเขาสู
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำอินทรีย

โดย ผูชวยศาสตราจารยทิพสุคนธ พิมพพิมล

บทนํา
ปลาหมอไทยเปนปลานํ้าจืดที่อาศัยอยูในแหลงนํ้าทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีชื่อไทยวา
ปลาหมอ, สะเด็ด หรือเข็ง ชือ่ สามัญ Climbing Perch และชือ่ วิทยาศาสตรวา Anabas testudineus
(Bloch) (จรัลธาดา และคณะ, 2528; Smith, 1945) ปลาหมอเปนปลาที่นิยมบริโภคของประชาชน
ทั่วไปเนื่องจากมีรสชาติดีและมีราคาสูง เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ เชน
ประเทศมาเลเซียและแถบตะวันออกกลาง ขณะที่ผลผลิตปลาหมอสวนใหญไดจากการทําการประมง
จากแหลงนํ้าธรรมชาติและผลพลอยไดจากการวิดบอจับปลาชนิดอื่นๆ จากกระแสความนิยม
บริโภคปลาหมอไทยจึงทําใหนักเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเพื่อการจําหนาย
เพราะปลาหมอไทยเปนปลาที่เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว ทนตอโรค และสภาพภูมิอากาศ
จากสถานการณเกี่ยวกับความนิยมของผูบริโภคในปจจุบัน แนวโนมพฤติกรรมการบริโภค
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหารปลอดภัย คํานึงถึงกระบวนการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
และปราศจากสารเคมีตกคางในอาหาร จึงเปนแนวทางใหผูวิจัยที่จะหาวิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคดังกลาว เพื่อสงเสริมและเปนโอกาสใหเกษตรกรสามารถ
พบชองทางประกอบอาชีพจากการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชยในวิถีเกษตรอินทรีย ซึ่งปลาหมอ
เปนปลาพื้นบาน ประกอบกับคุณสมบัติที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดีดังกลาวแลว
ในขางตน ยังสามารถขนสงและจําหนายในรูปปลาสดมีชวี ติ ระยะทางไกลๆ ซึง่ สอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภคที่นิยมใชปลาสดมีชีวิตประกอบอาหาร นอกจากนี้พบวาอุปสงคของตลาดโดยเฉพาะในเขต
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ภาคเหนือมีสูงมากทําใหมีราคาแพง โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ (3-5 ตัวตอกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ
100-120 บาท) และรวมถึงตางประเทศ เชนตลาดตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลีและมาเลเซีย
มีความตองการไมตาํ่ กวา 100 เมตริกตันตอป ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกป (สัตวนาํ้ จืด,
2547)
ราคาปลาหมอไทย
วันที่
11/09/2561
10/09/2561
09/09/2561
08/09/2561
07/09/2561
06/09/2561
05/09/2561
04/09/2561
03/09/2561
02/09/2561
01/09/2561
31/08/2561
30/08/2561
29/08/2561
28/08/2561

ปลาหมอเบอร ใหญ
บาท/กก.
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
107.50
120.00
120.00
120.00
120.00

ปลาหมอเบอรเล็ก
บาท/กก.
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
-

ปลาหมอเลีย้ งเบอรใหญ ปลาหมอเลี้ยงเบอรเล็ก
บาท/กก.
บาท/กก.
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
95.00
85.00
ที่มา: https://www.kasetprice.com

การจัดการการเลี้ยงปลาหมอในบอดิน
การเตรียมบอ
•
•
•
•
•

กําจัดศัตรูปลา วัชพืชและพันธุไมนํ้าออกใหหมด
หวานปูนขาว ประมาณ 150-200 กก./ไร
ตากบอใหแหงเปนระยะเวลา 2-3 สัปดาห
ใชอวนไนลอนสีฟากั้นรอบบอเพื่อปองกันปลาหลบหนี
สูบนํ้าลงบอกอนปลอยลูกปลาประมาณ 60-100 เซนติเมตร
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การเลือกลูกพันธุปลา

• ขนาดลูกปลาที่เหมาะสมในการปลอยเลี้ยงบอดินมี 2 ขนาด
• ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร หรือเรียกวา “ขนาดใบมะขาม” มีอายุ 25-30 วัน ขนาด
2-3 นิ้ว ซึ่งเปนลูกปลาอายุ 60-75 วัน

อัตราปลอยลูกปลา

• ลูกปลา ขนาด 2-3 เซนติเมตร อัตราปลอย 30-50 ตัว/ตร.ม. หรือ 50,000-80,000 ตัว/ไร
• การปลอยลูกพันธุปลา คือ ชวงเชาหรือเย็น

การใหอาหาร

โปรแกรมการใหอาหารปลาหมอไทยในบอดินระยะเวลา 120 วัน
อายุปลา (วัน)
1-7
8-4
15-20
20-25
26-32
33-37
38-60
61-67
68-120

นํ้าหนักปลา (กรัม)
0.5-8.5
8.5-18.5
18.5-26.5
26.5-35.0
35.0-43.0
43.0-50.0
50.0-81.5
81.5-91.5
91.5-164.5

มื้ออาหาร (มื้อ/วัน)
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
2-3
2-3
2-3

ระยะเวลาเลีย้ ง ขึน้ อยูก บั ขนาดปลาทีต่ ลาดตองการ ทัว่ ไปใชเวลาเลีย้ ง ประมาณ 90-120 วัน
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วิถีการตลาดของปลาหมอไทย
ฟารมเลี้ยง
นายหนาในทองที่

พอคาคนกลางในทองถิ่น
และจังหวัดใกลเคียง
พอคาขายสง

พอคาขายปลีก

รานอาหาร

ผูบริโภค

อุปสรรคปญหาในการเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน
ระบบการเลี้ยง ถึงแมวาปลาหมอเปนปลาที่มีความอดทนทนทาน สามารถอาศัยอยูไดในนํ้า
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตํา่ กวาปกติกต็ าม และยังเปนปลาทีก่ นิ อาหารจําพวกเนือ้ สัตว จําเปนตองมีการเปลีย่ นถายนํา้
เพราะการเปลี่ยนถายนํ้าใหมจะทําใหปลามีการกินอาหารดีขึ้น สงผลใหปลาเจริญเติบโตดี และลด
การเกิดโรคระบาด
ลูกพันธุป ลาหมอไทยจะขึน้ อยูก บั ชวงฤดูกาล ไมไดมลี กู พันธุต ลอดทัง้ ป ทําใหมกี ารขาดแคลน
และลูกพันธุใ นแตละรุน มีความแตกตางกัน บางรุน อาจโตดี โตเร็ว บางรุน อาจโตชา ขึน้ อยูก บั พอแมพนั ธุ
ที่ทําการเพาะพันธุ

แนวทางการเลี้ยงปลาหมอใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัย
ตอผูบริโภคและเขาสูอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย
จากสถานการณดานความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีความตองการและใหความสําคัญ
กับการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรทีม่ คี วามปลอดภัยมีมากขึน้ การผลิตปลาหมอทีม่ คี วามปลอดภัย
จึงเปนแนวทางที่ไดถูกศึกษาเพื่อสนองความตองการดังกลาวและเพื่อใหเกิดแนวทางการเลี้ยง
ที่ยั่งยืนแกเกษตรกร อาหารและการใหอาหารนับวาเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโต
ความตานทานโรคและอัตราการรอดตาย ซึง่ มีผลอยางยิง่ ตอการเพิม่ ผลผลิตหรือปริมาณปลาหมอไทย
ที่จับไดและกําไรจากการลงทุน เนื่องจากตนทุนสวนใหญประมาณ 50-60% เปนตนทุนคาอาหาร
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ดังนั้นอาหารตองมีสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวนเหมาะสมกับความตองการของ
ปลาหมอไทยและเพื่อเปนการยกระดับการเลี้ยงปลาหมอใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัยตอผูบริโภค
และเขาสูอ ตุ สาหกรรมการเลีย้ งสัตวนาํ้ อินทรียไ ด การใชวตั ถุดบิ จากธรรมชาติบางอยางทดแทนวัตถุดบิ
อาหารเดิม เปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหการเลี้ยงปลาหมอเขาสูแนวทางการผลิตสัตวนํ้าที่ปลอดภัยและ
สามารถพัฒนาใหเปนการเลี้ยงที่ยั่งยืนขึ้นกวาการเลี้ยงดวยวิธีการใชอาหารสําเร็จรูปแบบทั่วไปได
จากความตองการทีจ่ ะพัฒนาการเลีย้ งปลาหมอเพือ่ ยกระดับใหเขาสูก ารเลีย้ งแบบปลอดภัย
ตอผูบริโภคและเขาสูอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียได ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช
วัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ เพื่อเสริมหรือทดแทนวัตถุดิบอาหารที่ใชเดิมในสูตรอาหารทั่วไป
ผลจากการวิจัยพบวาการเสริมพืชทองถิ่นในอาหารบางชนิด นอกจากจะตอบสนองวัตถุประสงค
ดังกลาวแลว ดวยคุณสมบัติของวัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นๆ ยังสามารถเพิ่มอัตรารอดและชวยให
ปลาหมอมีการเจริญเติบโตที่ดีได หรือชวยลดตนทุนในการเลี้ยงไดอีกดวย การใชวัตถุดิบธรรมชาติ
ทดแทนที่ใหผลดังกลาว ไดแก
1. การใชกลวยเปนวัตถุดิบผสมอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทย
การนําพืชทองถิ่นเชนกลวยมาผสมในอาหารเลี้ยงปลาหมอ เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต พบวากลวยทําหนาที่ไปกระตุนแบคทีเรียกลุมที่มีประโยชนในลําไสของปลา
และยังยับยัง้ เชือ้ กอโรค ลดการเกิดสารพิษระหวางการหมักอาหารในลําไสใหญ สงผลใหความตานทาน
โรคและอัตรารอดของปลาดีขึ้น ทําใหเกษตรกรไมตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคปลา
กลวยนํ้าวา เปนผลไมไทยที่นิยมบริโภคกันมานาน ราคาถูก มีคุณคาทางโภชนาการสูง
นอกจากนี้ยังประกอบดวยอินนูลิน และโอลิโกฟรุกโตสที่มีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก เมื่อนํามาผสม
ในอาหารเลี้ยงปลาจะทําหนาที่ไปกระตุนแบคทีเรียกลุมที่มีประโยชนในลําไส นอกจากนั้นยังยับยั้ง
เชื้อกอโรคและลดการเกิดสารพิษระหวางการหมักอาหารในลําไสใหญ ซึ่งจะสงผลใหการเจริญเติบโต
ความตานทานโรค และอัตรารอดของปลาดีขึ้น
จากคุณประโยชนทดี่ ขี องกลวยนํา้ วา จึงไดมกี ารพัฒนาสูตรอาหาร โดยใชกลวยนํา้ วามาเปน
วัตถุดบิ ในการผลิตอาหารเลีย้ งปลาหมอไทย เพือ่ เขาสูร ะบบการเลีย้ งสัตวนาํ้ แบบอินทรีย อีกทัง้ ยังเปน
ทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลคาของปลาหมอไทย และสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงได
ในแงการตลาดสัตวนํ้าปลอดภัย
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สูตรอาหาร และเปอรเซ็นตโปรตีนในอาหาร
วัตถุดิบอาหาร
กลวยนํ้าวา
ปลาปน
นํ้ามันปลา
นํ้ามันตับปลา
กากถั่วเหลือง
ขาวโพด
ปลายขาว
รําละเอียด
พีมิกซ
ไลซีน
เมทไทโอนิน
รวม

ปริมาณวัตถุดิบ (กก.)
สูตร 1
สูตร 2
11
0
33
33
3
3
0
0
15
14
0
0
17
10
28
25
1.75
1.75
1.5
1.5
0.75
0.75
100
100

ขั้นตอนและวิธีการทํา

เปอรเซ็นตโปรตีน
สูตร 1
สูตร 2
0
1.32
19.8
19.8
0
0
0
0
6.6
6.16
0
0
1.36
0.8
2.24
2
0
0
0
0
0
0
30.00
30.08

• นําวัตถุดิบมาคลุกเคลาใหทั่ว แลวผึ่งใหแหง ตากในที่รม
• ใหอาหาร 3% ของนํ้าหนักตัว วันละ 2 ครั้ง
• ปรับปริมาณอาหารที่ใหทุก 14 วัน

ภาพที่ 70 บดกลวยนํ้าวาใหละเอียด
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ภาพที่ 71 ชั่งวัตถุดิบอาหารตามสูตร ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน และนําเขาเครื่องอัดอาหาร
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ภาพที่ 72 นําอาหารที่ได ไปตากใหแหงในที่รม

ขอเสนอแนะ

• สูตรอาหาร
ยังไมใชสูตรอาหารแบบอินทรีย 100% เนื่องจากปลาปนที่ใชเปนวัตถุดิบหลักในการ
ทําอาหารยังไมสอดคลองกับมาตรฐานอินทรียต ามทีก่ าํ หนด แตการนํากลวยนํา้ วามาเปนสวนผสมเพิม่
สามารถลดปริมาณการใชราํ ปลายขาว ลงจากสูตรอาหารเดิมโดยไมทาํ ใหโปรตีนลดลง ซึง่ จะลดตนทุน
การผลิตอาหารลงไดนอกจากคุณประโยชนที่ปลาหมอจะไดรับจากการเติมกลวยลงไปในสูตรอาหาร
ดังไดกลาวมาแลว
2. การใชถั่วเหลืองทดแทนปลาปนเพื่อลดตนทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอ
ปลาปนเปนวัตถุดิบในการทําอาหารที่สําคัญ เนื่องจากมีโปรตีนสูงถึง 50-60% แตมีราคาสูง
อีกทัง้ คุณภาพและปริมาณยังผันแปรไปตามฤดูกาลทําใหตน ทุนอาหารสูงไปดวย ดังนัน้ จึงมีการศึกษา
หาแหลงโปรตีนอื่นมาทดแทนปลาปนในสูตรอาหารปลา
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โปรตี น จากถั่ ว เหลื อ งเป น หนึ่ ง ในโปรตี น พื ช ที่ มี ก รดอะมิ โ นที่ จํ า เป น ในสั ด ส ว นที่ ดี แ ละ
มีศักยภาพ โดยเฉพาะถาเปนถั่วเหลืองอินทรียก็จะยิ่งทําใหการเลี้ยงปลาหมอเขาใกลมาตรฐาน
การเลี้ยงแบบอินทรียไดมากขึ้น ดังนั้นถั่วเหลืองจึงเปนวัสดุอาหารที่นาจะใชในการแทนที่ปลาปน
ในอาหารปลาไดดี อยางไรก็ตาม การใชถั่วเหลืองนี้ไมควรเกินระดับ 15% เพื่อทดแทนการใชปลาปน
เพราะจากการวิจัยพบวาถาปริมาณเกินกวานี้จะสงผลใหปลาหมอมีผลการเจริญเติบโตไมดี แมจะมี
ตนทุนตํ่าแตไมคุมทุน

ขั้นตอนการผสมและอัดอาหาร
วัตถุดิบอาหารที่ใช

ปลาปน

รําขาว

กากถั่วเหลือง

ภาพที่ 73 วัตถุดิบอาหารที่ใช

ภาพที่ 74 ถั่วเหลืองตมสุก
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สูตรอาหารทดแทนดวยถั่วเหลือง 15%
วัตถุดิบอาหาร
ปลาปน
ถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง
รําขาว
ปลายขาว
รวม
พลังงานที่ได (KJ)

% สัดสวนที่ใช
25.5
4.5
35.0
25.0
10.0
100
15.68

ขั้นตอนการทํา

1. นําถั่วเหลืองไปตมในนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 100
00 °C นาน 30-45 นาที
2. บดถัว่ เหลืองที่ตมสุกใหละเอียด กอนนําไปผสมกั
ผสมกับวัตถุดิบที่เหลือ ตามสูตรดังตอไปนี้

ภาพที่ 75 ขั้นตอนการทําอาหารปลา
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ขอเสนอแนะ

• ในการอนุบาลปลาหมอ 1 เดือนแรก อาจใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป (ลอยนํ้า) เพื่อใหปลา
มีความแข็งแรง ลดการกินกันเอง แลวจึงมาปรับใชอาหารที่ใชถั่วเหลืองบางสวนทดแทนปลาปน
ซึ่งเกษตรกรสามารถทําไดเอง และเปนการชวยลดตนทุนคาอาหาร
3. การใชอาหารทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต
รวมกับใบมันสําปะหลัง
ใบมันสําปะหลังเปนผลพลอยไดหลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตมันสําปะหลัง ซึง่ ใบมันสําปะหลัง
แหงมีโปรตีน 20-25 เปอรเซ็นต มีระดับกรดอะมิโนที่จําเปน (Essential Amino Acid) ใกลเคียงกับ
กากถัว่ เหลือง มีเพียงเมทไธโอนีน อารจนี นี และเฟนิลอลานีนซึง่ มีปริมาณตํา่ กวาในใบมันสําปะหลังสด
มีความชื้นประมาณ 80 เปอรเซ็นต และมีระดับไซยาไนดอยูสูง แตเมื่อนําไปผึ่งแดด 2-3 แดด หรือ
อบแหงใหมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต สามารถลดระดับไซยาไนดเหลืออยูในปริมาณที่ตํ่าได
อยางไรก็ตาม ใบมันสําปะหลังแหงสามารถใชเปนวัตถุดิบในสูตรอาหารไดโดยอุดมไปดวยคุณคา
ทางโภชนะ เปนแหลงของสารแซนโทฟลล แหลงเยือ่ ใยและแหลงโปรตีนคุณภาพดี (อุทยั และสุกญ
ั ญา,
2547)
จากการทดลองของทิพสุคนธและจอมสุดา (2557) พบวา อาหารทดแทนปลาปนบางสวน
ดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต รวมกับใบมันสําปะหลังที่ระดับ 2.0 เปอรเซ็นต สงผลใหนํ้าหนักสุดทาย
นํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอไทยสูงกวาปลาหมอไทยทีไ่ ดรบั อาหาร
ทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต รวมกับใบมันสําปะหลังที่ระดับ 5.0 เปอรเซ็นต
แตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนัน้ ในการเลีย้ งปลาหมอไทยเชิงพาณิชยเพื่อลดตนทุน
คาอาหารควรเติมใบมันสําปะหลังแหงที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมตอผลผลิตรวม
ที่ไดและคุมคากับการลงทุน

ภาพที่ 76 ผลผลิตรวมทั้งหมดของปลาหมอไทยที่ไดรับอาหารทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต
รวมกับใบมันสําปะหลังที่ระดับแตกตางกัน (ทิพสุคนธและจอมสุดา, 2557)
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สรุป
แนวทางการเตรียมและผลิตอาหารเลีย้ งปลาหมอเพือ่ เขาสูก ารเลีย้ งแบบปลอดภัยตอผูบ ริโภค
และเขาสูอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียมีดังนี้คือ
1. วัตถุดิบที่ใชควรจะใหม สด และตองบดละเอียด
2. วัตถุดิบแหงไมควรเก็บนานเกิน 1-3 เดือน
3. วัตถุดิบที่เปนแปงดิบควรทําใหสุกเพื่อชวยใหกระบวนการยอยอาหารเร็วขึ้น
4. การผสมอาหารควรมีการผสมกันอยางทั่วถึง
5. อาหารควรมีความชื้นไมเกิน 10-12%
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