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บทนํา

จากสถานการณในปจจุบนัดานความตองการของตลาดและแนวโนมของผูบริโภคท่ีตองการ
สัตวนํ้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคมีสูงขึ้นโดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองทองเที่ยว จึงเปนเหตุผล
ในการคนหานวัตกรรมการผลิตปลากะพงขาวระบบเลี้ยงในนํ้าจืดในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อสราง
ผลิตภัณฑประมงเกรดพรีเมี่ยมที่ระดับปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เพื่อสนองความตองการ
อาหารของเมืองทองเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมแนวทางการผลิตอุตสาหกรรมอาหารภายใต

โครงการ Northern Food Valley และสอดคลองกับมหาวิทยาลัยแมโจที่มีนโยบายในพันธกิจ
ที่มุงเนนทางดานการเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารโดยเฉพาะอาหารอินทรีย (Organic Food) 
สัตวนํ้าที่เหมาะสมกับการเลี้ยงในนํ้าจืดในเขตภาคเหนือและที่มีตลาดรองรับไดแก ปลากะพงขาว

ปลากะพงขาว (Lates calcarifer, BLOCH 1790) เปนปลาทะเลชนดิหนึง่ท่ีสามารถปรบัตวั
ใหอยูในนํ้าจืดหรือน้ํากรอยได (สุรศักด์ิ, 2540) ในปจจุบันมีการเล้ียงแพรหลายในเขตจังหวัด
ชายทะเลของประเทศไทย เน่ืองจากเลี้ยงงาย โตเร็ว เน้ือปลารสชาติดี และมีราคาสูงพอคุมคากับ
การลงทุน ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุปลากะพงขาวไดเปนจํานวนมาก สามารถ
ผลติลกูปลาไดเพยีงพอกับความตองการเพือ่พฒันาอาชพีและการอนุรกัษในแหลงนํา้ โดยไดนาํลกูปลา
ไปทําการเลี้ยงในระดับชุมชนจนสามารถเลี้ยงเปนอาชีพไดสําเร็จในระดับหนึ่ง

การผลิต 
ปลากะพงขาวในน้ำจืด 
เพื่อเข�าสู�อุตสาหกรรม 
การเลี้ยงสัตว�น้ำอินทรีย� 

โดย รองศาสตราจารย� ดร.นิวุฒิ หวังชัย
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ปลากะพงขาวที่มีจําหนายในทองตลาดเปนปลาท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเปนหลัก โดยนิยม
เลีย้งในกระชงัตามแหลงนํา้กรอยบริเวณปากแมนํา้ และชายทะเล ซึง่มแีหลงเพาะเลีย้งหลักอยูบรเิวณ
ปากแมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ปากแมนํ้า และชายทะเลทางภาคใต อยางไรก็ตาม
การพัฒนาเพ่ือยกระดับการเลี้ยงปลากะพงขาวใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัยตอผูบริโภคและเขาสู
อุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวนํ้าอินทรียได จําเปนตองพัฒนาระบบการเล้ียง เชน การลดระยะเวลา
การผลิต การรับรองมาตรฐานและผลผลิต การลดตนทุนการผลิต เชน คาวัตถุดิบอาหารอินทรีย
ที่สามารถทดแทนปลาปนไดจากการใชวัสดุทองถ่ินและพืชนํ้าที่มีคุณคาทางโภชนาการ ตลอดจน
การแปรรูปที่สามารถเพิ่มมูลคาใหตัวผลผลิตเองได

ปจจุบันปลากะพงนับเปนสัตวเศรษฐกิจอีกชนิดที่ทําเงินใหกับเกษตรกรไมนอย ขอมูลของ
กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติประมง ระบุป 2559 มีผลผลิตปลากะพง 17,062 ตัน มีฟารมเล้ียง
ที่จดทะเบียนกับกรมประมง 7,593 ฟารม พื้นที่เลี้ยงรวม 8,335 ไร สรางมูลคาถึง 2,112 ลานบาท 
(สะ-เล-เต, 2560)

ขอมูลทั่วไปของปลากะพงขาว

ในประเทศไทยพบปลากะพงขาวมากในทกุจังหวัดท่ีตดิกับทะเล ทัง้ในอาวไทย และอนัดามนั 
โดยชุกชุมมากบริเวณปากแมนํ้าชายฝงทะเลนํ้ากรอย และตอนเหนือปากแมนํ้าที่เปนแหลงนํ้าจืด 
ขนาดพอแมพันธุปลากะพงขาวที่พบทั่วไปประมาณ 5-10 กิโลกรัม ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร 
ทีจ่บัจากทะเลหรือตามแหลงนํา้กรอยจะมเีกลด็สวนบนเปนสฟีาอมเขยีว ดานขางลาํตวั และสวนทอง

ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปลากะพงขาว
ที่มา: http://pasusat.com/
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มีสีขาวเงิน สวนชนิดที่อาศัยในแมนํ้าหรือนํ้าจืดจะมีเกล็ดสวนบนเปนสีดํา ดานขาง และสวนทอง
มสีขีาวเงิน สวนครบีหางมีสดีาํลวน โดยปลากะพงทีพ่บในแหลงนํา้เค็มหรือนํา้กรอยมักจะมขีนาดใหญ
กวาที่พบในแหลงนํ้าจืด

รูปแบบการเลี้ยงปลากะพงขาวในนํ้าจืด

1. ระบบการเล้ียงปลากะพงขาวในระบบน้ําหมนุเวียน (Recirculating Aquaculture 
 System, RAS)

ดวยคุณลักษณะพิเศษของปลากะพงขาวท่ีอยูไดในท้ังนํ้าจืดและน้ํากรอย ทําใหสามารถ
ปรับสภาพเลีย้งในระบบนํา้จืดได เม่ือคํานึงถึงการเล้ียงแบบปลอดภยัตอผูบริโภคและเขาสูอตุสาหกรรม
การเลีย้งสตัวนํา้อินทรีย ตามกระแสนิยมบรโิภคอาหารในปจจุบนั และเพ่ือการสงออกท้ังตลาดในประเทศ
และตางประเทศ จงึทาํใหมกีารพฒันาเทคนคิการเพาะเลีย้งท่ีมคีวามย่ังยนืและเปนมติรตอสิง่แวดลอม 
การเพาะเลีย้งสัตวนํา้ในระบบปดทีม่กีารหมุนเวียนน้ําทีผ่านการบาํบดัใหมคีณุภาพดีแลวกลับมาใชใหม 
จึงสามารถตอบสนองความตองการนี้ได

การเล้ียงสัตวนํ้าโดยระบบน้ําหมุนเวียน (RAS) เปนระบบการเล้ียงสัตวนํ้าท่ีมีการพัฒนา
ขึ้นมาใหมอยางตอเน่ือง เปนเทคนิคการเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนท่ีที่จํากัด (Land-Base Aquaculture) 
รวมกับการควบคุมคุณภาพนํ้าดวยระบบหมุนเวียน (Recirculation Aquaculture System) ภายใต
โดมความรอน (Green House) เปนระบบนาํนํา้ทีใ่ชแลวมาบําบดัและนํากลับมาใชใหม ซึง่เปนวธิกีาร
หน่ึงในการใชนํ้าอยางประหยัดและคุมคา ใชงานอยางแพรหลายในตางประเทศ ซึ่งสามารถรองรับ
ความหนาแนนสูง มีระบบควบคุมสภาวะแวดลอมใหเหมาะสม เพ่ือใหสัตวนํ้าเจริญเติบโตไดดี 
องคประกอบหลักของระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน ประกอบดวย บอเล้ียง มีลักษณะ
อาจจะมีหลายรูปแบบ เชน กลม เหลี่ยม ขนาดของบอขึ้นอยูกับชนิด ขนาด ความหนาแนนของปลา

ที่เล้ียง และระบบบําบัดน้ํา การทํางานเร่ิมจากการกําจัดของแข็งโดยการกรองนํ้าจากบอเล้ียงปลา 
ระบบกรองแบบชีวภาพเพ่ือลดความเปนพิษของแอมโมเนยี และระบบการควบคุมการละลายของกาซ 
เพือ่เตมิแกสออกซเิจนและกําจดัแกสคารบอนไดออกไซด ระบบบําบดันํา้จะทาํงานอยางตอเนือ่ง ทาํให
คุณภาพนํ้าดีเหมาะตอการดํารงชีวิตของปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ซึ่งจะทําใหสามารถเลี้ยงปลา
ในความหนาแนนท่ีสงูได (นวิฒุ,ิ 2561) องคประกอบหลักของระบบการเลีย้งสตัวนํา้แบบน้ําหมนุเวยีน 
(Recirculating aquaculture systems, RAS) แสดงดังภาพที่ 2

นอกจากนี้การติดต้ังโดมพลาสติกเพ่ือรักษาระดับอุณหภูมินํ้าใหเหมาะสมตอการกินอาหาร 
ซึ่งจะนําไปสูการมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น อุณหภูมินํ้าที่เหมาะสมคือ 27-31 องศาเซลเซียส
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ขอดขีองระบบการเลีย้งสตัวนํา้แบบน้ําหมนุเวยีน (RAS) คอื สามารถควบคุมสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมไดตลอดการเลีย้ง สตัวนํา้ทีเ่ลีย้งจงึมคีวามแข็งแรง มอีตัรารอดสงูและมกีารเจรญิเตบิโตทีด่ี 
ทําใหไดผลผลิตตอพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับการเล้ียงในบอดินหรือกระชัง และสามารถเลี้ยงสัตวนํ้า
ไดตลอดทั้งป นอกจากน้ียังชวยลดความเสี่ยงจากการปนเปอนดวยเช้ือกอโรคตางๆ ลดปริมาณน้ํา
ในการผลิตและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการปลอยน้ําท้ิง จึงนับวาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ในระบบปดมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ภายในประเทศ ขอดีอื่นๆ ของระบบน้ีคือ ระบบการเพาะเลี้ยงแบบปดน้ีพัฒนาขึ้น เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย และสามารถติดต้ังระบบการเพาะเลี้ยงน้ีที่ใดก็ได
ภายในประเทศไทย ไมมีขอจํากัดในเรื่องภูมิประเทศ สงผลทําใหคุณภาพและปริมาณสินคา (ปลา) 
ที่ไดมีความคงที่ ทําใหเกิดรายไดและอาชีพของเกษตรกรเพาะเลี้ยงที่มั่นคงและยั่งยืน

ระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน (RAS) 

 ภาพที่ 4  โรงเรือนระบบป�ดในโครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
  เพื่อผลิตและแปรรูปสัตว�นํ้าแบบอินทรีย�สู�ระบบอุตสาหกรรมประมงอินทรีย�ในจังหวัดเชียงใหม�

ภาพที่ 5 ระบบให�อากาศ
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ระบบใหอากาศ

การใหอากาศในบอเลี้ยงเปนส่ิงจําเปนอยางมากเพื่อใหในบอปลามีออกซิเจนที่เพียงพอ
สาํหรบัการดาํรงชีพและออกซิเจนยังทําใหระบบกรองทํางานไดเต็มท่ี จลุนิทรยีสามารถกาํจัดของเสีย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ระดับออกซิเจนท่ีเหมาะสมคือ 3-9 พีพีเอ็ม คุณภาพนํ้าดีขึ้น และสัตวนํ้า
มีสุขภาพแข็งแรง

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

ภาพที่ 6 ระบบหมุนเวียนนํ้า
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ระบบกรองของเสีย

การกําจัดของเสียเปนระบบที่สําคัญมากในการเลี้ยงแบบหนาแนนในบอปูน ในขั้นตอนแรก
นํ้าเสียจากบอจะผานการกรองตะกอนขนาดใหญ จากน้ันน้ําจะผานเขาระบบกําจัดของเสียโดย
จุลินทรีย ซึ่งวิธีการกําจัดเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียกําจัดของเสียในรูปตะกอนแขวนลอย
และสารละลาย โดยของเสียในนํ้าในบอปลา มาจากการขับถายของสัตวนํ้าและอาจมาจากเศษเหลือ
ของอาหารท่ีสัตวนํ้ากินไมหมด ของเสียที่เปนอันตรายกับสัตวนํ้าไดแก แอมโมเนีย (NH3) ซึ่ง 
แอมโมเนียรวม คือคาความเขมขนของ NH4

+ และ NH3

ตารางที่ 1 ความเปนพิษของแอมโมเนียตอปลา

จากงานวจิยัทีผ่านมาพบวาสารแทนนนิจากพืชสามารถลดปรมิาณแอมโมเนียในน้ําเลีย้งปลาได 
(ภาพที่ 7) ซึ่งเหมาะกับการกําจัดแอมโมเนียในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย (นิวุฒิ, 2557)

ตารางแสดงความเป�นพิษของแอมโมเนียต�อปลา

ภาพที่ 7 การจับตัวของแทนนินกับแอมโมเนียในนํ้า
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 ภาพที่ 8  การใช�สารสกัดแทนนินจากใบพืชใช�ในการลดแอมโมเนีย
  ในบ�อเลี้ยงปลากะพงขาวแบบหนาแน�น

 ภาพที่ 9  ผลผลิตจากปลากะพงขาวท่ีได�จากโครงการระบบการเล้ียงสัตว�นํ้าแบบนํ้าหมุนเวียน 
  (Recirculating aquaculture systems, RAS)

9
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 ภาพที่ 10  ปลากะพงขาวขนาด 600-800 กรัม ที่ได�จากการเลี้ยงในบ�อปูนระบบหมุนเวียนนํ้าจืด
  ที่มหาวิทยาลัยแม�โจ� เชียงใหม� เมื่อป� 2559

 ภาพที่ 11  การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ�อพลาสติกแบบเป�ด
  ด�วยระบบหมุนเวียนนํ้าจืดที่ฟาร�มสันป�าตอง จังหวัดเชียงใหม�
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สรุป

การเล้ียงปลากะพงขาวดวยระบบหมุนเวียนนํ้า (RAS) ในบอซีเมนตภายใตโดมความรอน
ในเขตพื้นท่ีนํ้าจืด เปนแนวทางการผลิตสัตวนํ้าท่ีสําคัญมากในปจจุบันท่ีสามารถนําผลผลิตเขาสู
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย เปนนวัตกรรมการเลี้ยงที่ไดผลผลิตคุณภาพสูง มีความสด 
ปราศจากกลิ่นสาบโคลน ใหผลผลิตที่ไดตามความตองการและผลผลิตสูง ระบบการเลี้ยงยังรักษา
สิง่แวดลอม ใชนํา้นอย และจุดเดนคือใชแรงงานไมมากเหมือนการเล้ียงทัว่ไป เกษตรกรสามารถทําได
ภายในครอบครัว สามารถจัดการผลผลิตปลาสูตลาดอยางมีประสิทธิภาพ

แตอยางไรก็ตามการผลิตยังตองหาวัตถุดิบอาหารอินทรียโดยเฉพาะแหลงโปรตีนที่สามารถ
ทดแทนปลาปนได ซึ่งอาจไดจากวัสดุพืชโปรตีนเชนกากถั่วเหลืองอินทรีย หรือการใชวัสดุทองถ่ิน
และพืชนํ้าที่มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอ

จากการเล้ียงท่ีผานมาถือวาประสบผลสําเร็จ ไดผลผลิตปลากะพงขาวที่คุณภาพสูง โตเร็ว
ไดผลผลิตตามที่ตองการและการจัดการที่ไมซับซอน เหมาะกับเกษตรกรทั่วไป และผูประกอบการ
เชิงพาณิชยเหมาะกับพ้ืนท่ีเมืองทองเท่ียวท่ีมีความตองการของตลาดท่ีผูบริโภคท่ีตองการสัตวนํ้า
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
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บทนํา

การพัฒนาระบบการเพ่ิมผลผลิต มูลคา มาตรฐาน และ Brand ปลาหนังลูกผสมสําหรับ
วิสาหกิจชุมชน การเพาะเล้ียงปลาหนังนํ้าจืดซ่ึงเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญตอความมั่นคงทางอาหาร
เศรษฐกิจและสุขภาพของชุมชน เนื่องจากอาหารสัตวนํ้าจากธรรมชาติมีจํานวนลดลง มากกวานั้น
ปลาหนังที่เพาะเลี้ยงเดิมๆ มีมูลคานอยไมไดคุณภาพ และไมเปนที่ตองการของตลาด จึงไดคิดคน
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าครบวงจร ตั้งแตการคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสมรุนท่ี 1 (F1) 
อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใหม คอื ปลาลกูผสมรุนที ่2 (F2) โดยการวิเคราะหรปูรางและพนัธกุรรม
ที่จําเพาะ (โตดี เนื้ออรอย และดีตอสุขภาพ) กับระบบการเลี้ยงที่ไดมาตรฐานสัตวนํ้าที่ดี โดยมีการ

คิดคนระบบการเลี้ยงปลาแบบครบวงจร มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลาหนัง
แบบท่ีเล้ียงงาย โตไว ทําใหไดเน้ือปลาท่ีมีคุณภาพดี มีสีและกล่ินของเนื้อปลาท่ีดี เหมาะสําหรับ
เปนปลานํ้าจืดเศรษฐกิจตอไป การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนอาชีพที่มีความสําคัญมาก ซึ่งการเพาะเลี้ยง
เพื่อผลิตปลาแบบเดิมๆ มีมูลคานอยไมไดคุณภาพมาตรฐานและไมเปนที่ตองการของตลาด ทีมวิจัย
จึงไดพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแบบครบวงจร มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. การคัดพันธุ
และปรับปรุงปลาลูกผสม ขั้นตอนท่ี 2. มีการเล้ียงและตรวจรับรองท่ีไดมาตรฐานสัตวนํ้าที่ดี 
(GAP) สูอินทรีย ขั้นตอนที่ 3. การแปรรูปเพิ่มมูลคาจากเนื้อปลา ขั้นตอนที่ 4. ความรวมมือที่ดีกับ
ภาคชุมชน ภาครฐั และภาคเอกชน ดานการตลาดเพือ่ใหรายไดทีม่ัน่คงแกเกษตรกรเพิม่ข้ึน 3-10 เทา 

02 

โดย รองศาสตราจารย� ดร.เกรียงศักดิ์ เม�งอําพัน

ระบบการเพิ่มผลผลิต  
มูลค�า มาตรฐาน และ Brand  
ปลาลูกผสมบึกสยามแม�โจ� 
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ขัน้ตอนที ่5. การสนับสนุนดานวชิาการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยกีารตดิตามประเมนิผลงาน
อยางตอเนื่องดังภาพที่ 12

การคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสม

1. ลักษณะเด�นของปลาบึก ปลาสวาย และปลาลูกผสม
ปลาบึก (Pangasianodon gigas) เปนปลานํ้าจืดประเภทไมมีเกล็ดที่มีขนาดใหญที่สุด

ในโลก มีถิ่นกําเนิดเดิมในลุมแมนํ้าโขง เปนปลาที่มีการเจริญเติบโตดีมาก จัดอยูในวงศเดียวกัน
กับปลาสวาย ปลาเทพา ปลาเทโพ ลักษณะภายนอกที่แตกตางจากปลาหนังขนาดใหญชนิดอื่น 
ไดแก ลักษณะของฟนและหนวด ปลาบึกไมมีฟนและเกือบจะไมมีหนวด โดยที่ปลาวัยออนมีฟนและ
กนิปลาอ่ืนเปนอาหาร แตเมือ่โตขึน้ฟนจะหลุดไป และมตีาซ่ึงจะอยูตํา่กวามมุปาก เนือ้ปลาบึกนอกจาก
มรีสชาตดิแีลว ยงัมคีณุคาทางโภชนาการสงูอกีดวย โดยประกอบไปดวย โปรตนี คารโบไฮเดรต วติามนิ 
และกรดไขมันหลายชนิดที่เปนประโยชนตอรางกาย จึงทําใหเกษตรกรจําหนายไดราคาดี

 ภาพที่ 12  การพัฒนาระบบการเพ่ิมผลผลิต มูลค�า มาตรฐาน 
  และ Brand ปลาลูกผสมบึกสยามสู�อินทรีย�

Step 1
Selection & breeding

Step 5
Follow-up

Income, products,
Farm & well-being

Step 4
Coopertive & community

Step 3
Value products

HCPC
Innovative Aquaculture

System

Step 2
GAP & organic farm
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ปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus) เปนปลาที่เล้ียงในประเทศไทยมานาน แตมี
ขอจํากัดในเร่ืองสีเน้ือมีสีเหลือง ไมคอยไดรับความนิยมในการบริโภค แตมีขอดีในเรื่องของการ
เจริญเติบโต การเจริญพันธุ และความดกไขที่ดี จึงมักนํามาผสมกับปลาหนังชนิดอ่ืน เชน ปลาบึก 
ปลาสวาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสีเนื้อใหมีสีขาวอมชมพู

การคัดพันธุและปรับปรุงพันธุปลาลูกผสมรุนที่ 1 (F1) อายุ 2-3 ป จนไดเปนสายพันธุใหม 
คอื ปลาลูกผสมรุนท่ี 2 (F2) โดยสามารถแยกรปูรางและพนัธุกรรมจําเพาะของปลาลูกผสมฯ มลีกัษณะ
เดน เชน เจริญเติบโตดี เนื้ออรอย เจริญพันธุไดดี เปนที่ยอมรับของเกษตรกรและผูบริโภค

ภาพที่ 13 ปลาหนังลูกผสมบึกสยามแม�โจ�

ป� 2550-2551 พ�อปลาบึกแม�โจ� 75 (รุ�นที่ 2) อายุ 5-6 ป�   X   แม�ปลาสวาย อายุ 2-3 ป�

ลูกปลาบึกลูกผสม (ลูกผสมรุ�นที่ 1)

ป� 2553 พ�อ X แม�ปลาบึกลูกผสม (พ�อบึก-แม�สวาย) อายุ 3 ป�

ป� 2556 ลูกปลาบึกสยามแม�โจ� (ลูกผสมรุ�นที่ 1) อายุ 18 เดือน
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ตารางที่ 2 ความเปนนวัตกรรมของสายพันธุปลาหนังลูกผสม

การเพาะเลีย้งปลาลกูผสมเชิงพาณชิยอยางยัง่ยนื ซึง่ปจจุบนันยิมเลีย้งกันมากข้ึน ทัง้ในบอดนิ
และในกระชัง ควรใหความสําคัญในเร่ืองการคัดเลือกพอแมพันธุที่ดีเพื่อผลิตลูกปลาท่ีมีสายพันธุที่ดี
และมีคุณลักษณะเปนที่ตองการของตลาด จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของลักษณะ
ปลาบึก ปลาสวาย และปลาหนังลูกผสมระหวางพอปลาบึกและแมปลาสวาย อาทิเชน นํ้าหนัก
ของปลาอายุ 1 ปขึ้นไป ที่เล้ียงในฟารม 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 กิโลกรัมข้ึนไป ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีบงช้ีความแตกตางระหวางปลาบึก ปลาหนังเนื้อขาว และ
ปลาสวาย ดูลักษณะฟนของปลาบึกจะไมมีฟน ปลาหนังเน้ือขาวจะมีฟนลางตรงกลางเล็กนอย 
สวนดานบนไมมีฟน สวนปลาสวายมีทั้งฟนบนและฟนลาง สวนหัวและลําตัวของปลาบึกกวางกวา 
ปลาหนังเน้ือขาวและปลาสวาย หนวดบริเวณขากรรไกรบนจะสั้นกวาปลาสวายประมาณ 1.5 เทา 
ครีบหาง ปลาบึกจะเวากวางและหนากวาปลาสวาย

องค�ประกอบ ปลาสวาย/ปลาบึก ปลาลูกผสมบึกสยามแม�โจ�

1. คุณคาสายพันธุ 1. ราคาถูก เลี้ยงในระบบ
ไมไดมาตรฐาน GAP

1. ราคาเพิ่มขึ้น 3 เทา เลี้ยงในระบบ
ไดมาตรฐาน GAP สามารถนําแปรรูป
เพิ่มมูลคาไดหลากหลาย

2. ลักษณะเดน 2. เนื้อเหลืองมีกลิ่นโคลน 
มีเนื้อ 35-40% 
เขาสูตลาด 1-2 ป/10 ป

2. เนื้อขาวอมชมพู มีโอเมกา 3, 6 และ 9 
มีเนื้อ 45-50% เจริญพันธุดี และ
ชวงยาว เขาสูตลาดเร็ว 6-12 เดือน

3. สายพันธุปลา 3. ไมแนนอนหลายสายพันธุ 3. สายพันธุใหมทั้งรูปรางและพันธุกรรม

4. ฤทธิ์ชีวภาพ
ตอสุขภาพ 
(ของนํ้ามัน
ในเนื้อปลา)

4. ไมมีการทดสอบ 4. มีการทดสอบมีผลดีตอสุขภาพ 
เชนปองกันและลดอนุมูลอิสระ 
ลดไตรกลี-เซอรไร การอักเสบ และ
ปองกันเบาหวาน (ดวงพร และคณะ, 
2553 และ 2558)
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2. การเลี้ยงพ�อและแม�พันธุ�ปลาหนังลูกผสม
บอเลี้ยงพอแมพันธุ ปลาลูกผสมที่เปนพอแมพันธุไดตองมีอายุ 3 ปขึ้นไป ไมควรมากกวา 

10 ป มีนํ้าหนักกวา 3 กิโลกรัม โดยปกติจะปลอย 300 ตัว/ไร บอที่เลี้ยงควรมีขนาดใหญและ
มีความลึกกวาบอเลี้ยงปลาเน้ือธรรมดา อยางนอยควรมีขนาด 1 ไร ความลึก 2-3 เมตร มีระบบ
ทอสงน้ําและระบายนํ้าเพ่ือชวยในเรื่องการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ การใหอาหารโปรตีน 
30 เปอรเซ็นต ใหอัตรา 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตอวัน อาหารท่ีนิยมใชจะมีสวนประกอบของ 
ปลายขาวตม 22 เปอรเซ็นต ปลาปน 22 เปอรเซ็นต กากถั่วเหลือง 18 เปอรเซ็นต รําละเอียด 
33 เปอรเซ็นต และวิตามินหรือใชสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต คุณสมบัติของน้ําท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะคาออกซิเจน ความเปนกรด นํ้าที่มีออกซิเจนต่ํา และมีความเปนกรดสูง จะมีผลตอ
ความอุดมสมบูรณ การพัฒนา และปริมาณของไขและอสุจิ ขั้นตอนท่ีกําหนดความสําเร็จในการ
เพาะพันธุปลา คือ บอปลาควรอยูกลางแจง อุณหภูมิที่เหมาะสมควรมีคา 30-35 องศาเซลเซียส 
มกีารถายเทนํา้สม่ําเสมอ การคดัเลอืกพอแมพนัธุทีเ่จริญเติบโตด ีอายุนอย สมบูรณเพศ แข็งแรง และ
รูปรางสมบูรณ โดยท่ัวไปหลักใชการคัดเลือก สังเกตลักษณะทองปลาวามีการพัฒนาของไขและ
นํ้าเชื้อ โดยดูจากแมปลาทองจะอูมนิ่ม เมื่อกดดูทองเบาๆ จะมีไข สวนตัวผูจะมีนํ้าเชื้อสีขาวขุน
ไหลออกมา แสดงถึงความพรอมที่จะฉีดฮอรโมนเพื่อการผสมเทียมได ควรงดอาหารปลากอนการ
ผสมเทียม 1 วัน โดยพอแมพันธุปลาท่ีมีความพรอมมักจะเร่ิมในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 
ปลาพอแมพันธุที่มีความสมบูรณเพศหรือเจริญพันธุเต็มท่ี แสดงดังภาพท่ี 14 ซึ่งไดจากการเลี้ยง
ในบอดินแลวนํามาเพาะขยายพันธุ

ภาพที่ 14 ลักษณะพ�อพันธุ� (บน) และแม�พันธุ� (ล�าง) ที่มีความสมบูรณ�พร�อมเพาะขยายพันธุ�
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3. การเพาะขยายพันธุ�ปลาโดยใช�ต�อมใต�สมองหรือลูกปลาจากแหล�งผลิตอื่น
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
อะซโีตนหรอืแอลกอฮอล ซึง่ในการคาํนวณโดสทีจ่ะใช สามารถคาํนวณจากสตูร โดส (dose) = นํา้หนกั
ที่ตองการฉีด หรือสามารถใชเปนน้ําหนักตอม 2-4 มิลลิกรัม สําหรับฉีดปลาขนาด 1 กิโลกรัม 
โดยชนิดปลาตอมที่นิยมใช เชน ปลาไน ปลาจีน ปลาสวาย และปลาดุก เปนตน

วิธีปฏิบัติการ
1. ชั่งวัดนํ้าหนักปลาและจดบันทึก
2. เพ่ือไมใหโลหิตไปค่ังท่ีตอมใตสมองของปลา ดังน้ันตองดึงเหงือกของปลาออกเสียกอน

เปดกะโหลกปลาออก ใชปากคีบดึงเอาสวนของสมองออกแลวจะเห็นตอมใตสมองท่ีมีลักษณะเปน
เมด็กลมคลายเขม็หมุด สขีาวเดนชดัมาก ใชปากคบีคอยๆ เกบ็ตอมใตสมองออก พยายามอยาใหแตก

3. นําตอมใตสมองแชลงในอะซีโตน 90 เปอรเซ็นต เปนเวลา 10-15 นาที จากนั้นนําตอม
ไปเก็บในขวดแกวสีชาท่ีบรรจุอะซีโตนและเขียนกระดาษกํากับ 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. เมือ่ผาเอาตอมมาไดแลวบดใหละเอียดโดยใชโกรงบดตอม เตมิตวัทาํละลาย จากหลกัการ
ที่วา แมปลามีนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ตองใชตัวทําละลาย 1 มิลลิลิตร ฉะนั้นจะใชตัวทําละลาย เทากับ 
3 มิลลิลิตร

3. จากนั้นใชเข็มฉีดยาดูดสารละลายนั้นนําไปฉีดใหแกแมปลาที่มีนํ้าหนัก 3 กิโลกรัม โดย
ฉีดสารละลาย เทากับ 3 มิลลิลิตร

4. เม่ือครบ 10-12 ชั่วโมง ทําการรีดไขและน้ําเช้ือปลา (ควรเช็กความพรอมของแมปลา
กอนที่จะรีดไข ประมาณ 6-8 ชั่วโมง) และระวังอยารีดไขปลากอนไขสุกหรือชาเกินไป จะทําใหนํ้าเขา
ชองทองของแมปลาเพราะจะทําใหไขปลาเสีย โดยเร่ิมจากการจับแมปลาขึ้นมารีดไขและตามดวย
การรีดนํ้าเชื้อของพอปลา ขณะรีดไขและนํ้าเชื้อตองระวังไมใหมีนํ้าปน แตถายังไมสามารถรีดไขได 
อาจจําเปนตองฉีดเฉพาะตัวเมียในเข็มที่สองโดยเพิ่มความเขมขนของฮอรโมนเปน 1.5-2 เทา

5. ทําการผสมนํ้าเช้ือกับไขปลาในภาชนะที่แหง อัตราสวนน้ําเช้ือ 1 มิลลิลิตร:ไขปลา 
10 กรัม ใชขนไกคนใหทั่ว ประมาณ 1 นาที จากนั้นลางน้ําเช้ือท่ีไมไดรับการผสมท้ิงประมาณ 
1-2 ครั้ง ดวยนํ้าเปลา

6. นาํไขปลาท่ีไดรบัการผสมโรยบนแผงฟกไข โดยใชสายยางขนาดเลก็ดดูไข ทิง้ไวประมาณ 
28-32 ชั่วโมง ลูกปลาจะฟกออกเปนตัว และเขาสูกระบวนการอนุบาลตอไป

 ภาพที่ 15 การเตรียมพ�อแม�พันธุ� (ซ�าย) 
  และการเพาะผสมเทียมเพื่อผลิตลูกพันธุ�ปลาฯ (ขวา)
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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 ของน้ําหนักตัว) หลังจากนั้นยายอนุบาลในบอดิน ขนาด 
100 ตารางเมตร ใหปลาปนผสมรําละเอยีด ปลายขาว และอาหารลูกกบ และอายุ 11-30 วนั ใหอาหาร
ลูกกบ (อัตรา 10 เปอรเซ็นต ของนํ้าหนักตัวตอวัน วันละ 3 ครั้ง) จนครบ 30 วัน จะไดลูกปลา
ขนาดประมาณ 5-10 กรัม มีความยาวประมาณ 3 นิ้ว ซึ่งสามารถนําไปเลี้ยงตอในบอดินหรือกระชัง
ใหไดขนาดตลาด และมอีตัรารอดตายหลงัการผสมและอนุบาลมากสดุเฉลีย่ 20 เปอรเซน็ต ไดลกูปลา
ขนาด 2-5 นิ้ว อายุ 1-2 เดือน สําหรับผลิตลูกปลาใหกับบอสาธิต และเกษตรกรท่ีผานการอบรม
ที่สนใจตองการเลี้ยงปลา

 ภาพที่ 16  การรีดไข�แม�พันธุ�ปลา (ซ�าย) การรีดนํ้าเชื้อพ�อพันธุ�ปลา (กลาง) 
  และการผสมไข�กับนํ้าเชื้อ (ขวา)
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ตารางที่ 4 การอนุบาลลูกปลาหลังการฟกในบอซีเมนต

อายุ
(วันหลังการฟัก)

อาหาร ปริมาณอาหาร
(กรัม/วัน)

หมายเหตุ

2 1. ไขแดง 1. 120 (6 ฟอง) - ไขแดง 1 ฟอง มีนํ้าหนัก

ประมาณ 20 กรัม

3 1. ไขแดง

2. ปลาปน:รําละเอียด

3. ไรแดงแชแข็ง (ตัวเล็ก)

1. 140 (7 ฟอง)

2. 10:30

3. 30

- ถุงไขแดงยุบ 100%

4 1. ไขแดง

2. อารทีเมีย

3. ปลาปน:รําละเอียด

4. ไรแดงแชแข็ง (ตัวเล็ก)

1. 100 (5 ฟอง)

2. 5

3. 20:10

4. 30

- ลูกปลาเริ่มกินกันเอง

5 1. ไขแดง

2. อารทีเมีย

3. ปลาปน:รําละเอียด

4. ไรแดงแชแข็ง

1. 40 (2 ฟอง)

2. 2

3. 5:10

4. 60

- ปลาปน:รําละเอียด

ให 1 มื้อ/วัน (06.00 น.)

6 1. อารทีเมีย

2. ปลาปน:รําละเอียด

3. ไรแดงแชแข็ง

1. 5

2. 5:10

3. 60

- ลดชวงเวลาการใหอาหาร

ใหเหลือ 4 มื้อ/วัน

- คัดแยกลูกปลาที่แตก size

7 1. อารทีเมีย

2. ปลาปน:รําละเอียด

3. ไรแดงแชแข็ง

1. 5

2. 5:10

3. 70

- ยายลูกปลาบอที่หนาแนน

- คัดแยกลูกปลาที่แตก size

8 1. อารทีเมีย

2. ปลาปน:รําละเอียด

3. ไรแดงแชแข็ง

1. 2

2. 5:10

3. 80

- คัดแยกลูกปลาที่แตก size

9 1. ปลาปน:รําละเอียด

2. ไรแดงแชแข็ง

1. 5:10

2. 100

หมายเหตุ: 1. ให�อาหาร 6 มื้อ/วัน (6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 และ 21.00 น.)

 2. บ�อซีเมนต�ที่ใช�ในการอนุบาล จํานวน 6 บ�อ
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ภาพที่ 17 ไข�แดงบดผ�านตะแกรง

ภาพที่ 18 ปลาป�น (ซ�าย) และรําละเอียด (ขวา)

ภาพที่ 19 อาร�ทีเมีย (ซ�าย) และไรแดงแช�แข็ง (ขวา)
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การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดี 
(Good Aquaculture Practice; GAP) สูอินทรีย

1. มาตรฐาน GAP สู�อินทรีย�สําคัญอย�างไร
การปฏิบัติทางการฟารมเลี้ยงสัตวนํ้า (GAP) เปนสวนหน่ึงของมาตรฐานและหลักเกณฑ

สําหรับกระบวนการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูง
คุมคาการลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากร
ทีเ่กดิประโยชนสงูสดุ เกดิความยัง่ยนืทางการเกษตรและไมทาํใหเกดิมลพษิตอสิง่แวดลอม โดยหลกัการนี้
ไดรบัการกาํหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO) ผลผลติและผลิตภณัฑประมง
ที่ไดถูกประกาศไวใน ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ
ประมง ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร เพ่ือให
กระบวนการผลติ ผลผลิต และผลิตภัณฑประมงของผูประกอบการประมงเปนไปตามมาตรฐานสากล 
กรมประมงจึงไดประกาศกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑประมงข้ึน ดังน้ันสินคาทางการเกษตรท่ีผานการรับรองวาไดรับมาตรฐาน GAP ก็เปนท่ี
เชื่อถือไดในระดับหนึ่งวาเปนสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอการบริโภคและสิ่งแวดลอม 
เพราะสถานที่ผลิต วิธีการ และขั้นตอนการผลิต ไดผานการตรวจสอบมาแลวจากทางราชการ

สวนการพัฒนาสูระบบการเพาะเล้ียงแบบอินทรีย ฟารมหรือบอเล้ียงจําเปนตองผาน
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี (GAP) จําเปนตองมีใบรับรองท่ีมาของสายพันธุที่ไดจากการ
เพาะเล้ียงจากการที่ไมใชฮอรโมนผสมเทียม หรือเปนสายพันธุที่ไมมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม 
วสัดอุปุกรณทีใ่ชตองแยกเปนสดัสวน ไมอนญุาตใหใชสารเคม ีปุยเคมีหรอืยาท่ีประกาศหามใช อาหาร
ที่ใชเลี้ยงตองมาจากวัสดุที่เปนฟารมอินทรีย 70 เปอรเซ็นต มีแนวปองกันการปนเปอน เชน ตนไม
หรือรั้วรอบๆ บอ มีบอพักนํ้าหรืออางเก็บนํ้า และบอนํ้าทิ้งกอนปลอยสูธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดี 
ปองกันโรคและชวยรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนลดตนทนุการผลิตใหกับเกษตรกรและผูบริโภค

2. หลักเกณฑ�และขั้นตอนสําหรับฟาร�มเลี้ยงสัตว�นํ้าที่ดีสู�อินทรีย�
สถานที่เล้ียงตองมีการข้ึนทะเบียนฟารมเปนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากกรมประมง 

ตอประมงจังหวัดหรือศูนยพัฒนาการประมงอยางถูกตอง โดยอยูหางหรือไมไดรับผลกระทบจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ มีระบบการถายเทนํ้าที่ดี มีการคมนาคมสะดวก และมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ที่จําเปน มีการบันทึกขอมูลและปฏิบัติตามคูมือการเลี้ยงสัตวนํ้าที่ถูกตองตามหลักวิชาการ มีแผนท่ี
แสดงท่ีตัง้และแผนผงัของฟารมเลีย้ง นํา้ทิง้จากบอเลีย้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีก่ฎหมายกาํหนด 
ปจจัยการผลิต เลือกใชลูกพันธุที่ดี มีความแข็งแรงไมเปนโรค วัตถุดิบที่ใชในการผสมอาหารสัตวนํ้า
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ทีผ่ลิตใชเองในฟารม ตองปราศจากยาและสารตองหามปลอดภยัตอสัตวนํา้และผูบริโภค และมีคณุภาพ
เหมาะสมกับความตองการทางโภชนาการของสัตวนํ้าท่ีเล้ียง การจัดการดูแลสุขภาพสัตวนํ้า มีการ
เตรียมบอและอุปกรณอยางถูกวิธีเพื่อปองกันโรคที่จะเกิดกับสัตว เมื่อมีการระบาดของโรค ตองแจง
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ระบบนํ้าทิ้งจากบานเรือนตองแยกจาก
ระบบการเลีย้ง หองสขุาแยกเปนสดัสวนและสิง่ปฏกิลูไมมโีอกาสปนเปอนเขาสูระบบการเลีย้ง มรีะบบ
การจัดอุปกรณ เคร่ืองมือ ในบริเวณฟารมใหเปนระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีการบํารุงรักษา
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะท่ีดี มีการเก็บตัวอยางน้ําและเนื้อปลา
วิเคราะห ตองไมมีสารปนเปอนและโลหะหนักที่เปนอันตรายตอผูบริโภค

3. การยื่นขอรับการรับรอง
การยื่นขอรับการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียง

สัตวนํ้า GAP สามารถขอรับเอกสารแบบฟอรมในการยื่นขอรับรองไดที่กรมประมงของแตละจังหวัด
ที่ฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าตั้งอยู เพื่อกรอกขอมูลและยื่นเอกสารตอกรมประมง จากนั้นก็รอการติดตอกลับ
จากกรมประมงสําหรับตรวจประเมนิเพ่ือการรบัรองมาตรฐาน GAP โดยสามารถแบงออกเปน 3 กรณี 
ดังนี้

1. การขอรบัการรบัรองรายฟารมโดยผูผลติซึง่เปนบคุคลธรรมดา ครอบคลมุผูผลติแตละราย
ที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรฐาน GAP 

2. การขอรับการรับรองรายฟารมโดยนิติบุคคล ครอบคลุมนิติบุคคลแตละรายที่ทําการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามมาตรฐาน GAP

3. การขอรับการรับรองแบบกลุม ครอบคลุมกลุม/องคกร ที่ทําการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
ตามมาตรฐาน GAP และ/หรอืมกีารจัดการระบบการผลติ หรอืควบคุม บรหิารจัดการดานการเพาะเลีย้ง
สัตวนํ้าของกลุมรวมกัน

4. การรับรอง
ดําเนินการใหการรับรองระบบการผลิตและผลิตผลสัตวนํ้าตามมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า GAP ตามขอบขายที่กรมประมงประกาศเทานั้น กอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 
ผูยืน่คําขอรับการรับรองตองมกีารนําระบบการผลิตและผลติผลสัตวนํา้ตามมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ง
สัตวนํ้า GAP ปฏิบัติแลว รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมในทุกขอกําหนดในมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียง
สตัวนํา้ของกรมประมง ไดแก มาตรฐานการปฏิบตัทิางการเพาะเล้ียงสัตวนํา้ท่ีด ี(Good Aquaculture 
Practice; GAP)
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5. การตรวจติดตามผล (Surveillance) 
 และการตรวจต�ออายุการรับรอง (Re-assessment)
ผูตรวจประเมินจะสุมตรวจติดตามผลเพ่ือติดตามการรักษาระบบการผลิตและผลผลิต

สตัวนํา้ตามมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งสตัวนํา้ GAP ทีไ่ดรบัการรบัรองอยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยนบัจาก
การตรวจประเมนิเพือ่การรบัรองครัง้แรกเสรจ็สิน้ การตรวจตออายกุารรบัรองจะดาํเนนิการทกุ 2 ป

 ภาพที่ 20  การลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานการเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) 
  ร�วมกับศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าจืด จังหวัดเชียงใหม� 
  ของเกษตรกรอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�

 ภาพที่ 21  การตรวจมาตรฐานการเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) 
  ของฐานเรียนรู�ปลาบึก วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
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 ภาพที่ 22  การมอบมาตรฐานการเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) 
  ของบริษัทบ�านนอกคอกนา จังหวัดเชียงใหม�

 ภาพที่ 23  การมอบมาตรฐานการเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) 
  ของเกษตรกรชุมชนหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม�

 ภาพที่ 24  การมอบมาตรฐานการเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) 
  ของเกษตรกร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�
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 ภาพที่ 25  ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) 
  ของฐานเรียนรู�ปลาบึกฯ

 ภาพที่ 26  การอบรม (ซ�าย) และใบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน
  การเพาะเล้ียงสัตว�นํ้าที่ดี (GAP) (ขวา)
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03 

โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จงกล พรมยะ
    และอาจารย� ดร.อนุภาพ วรรณาพล

การผลิตปลานิลอินทรีย� 

การเพาะ และอนุบาลปลานิลอินทรีย

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

ใชสาหรายอารโธรสไปราหรือสไปรูลินาสดอนุบาล และเล้ียงปลานิลแดงโดยปลานิลแดง
มาจากการผสมพนัธุกนัระหวางปลานลิกับปลาหมอเทศ ลกัษณะของอวยัวะเพศของปลานิล (ภาพท่ี 28) 
จนถึงระยะวางไข พบวาปลานิลมีอัตราการผสมพันธุ อัตราการฟกออกเปนตัว และอัตรารอดของ

ภาพที่ 27 ปลานิลแดง ที่เลี้ยงในบ�อโดยกินอาหารธรรมชาติ

29



ลูกปลาสูงกวาการใชอาหารปลาท่ัวไป และเน้ือปลามีกรดไขมันจําพวก Gamma-linolenic acid 
สูงกวาเน้ือปลาที่เล้ียงในอาหารทั่วไป (Lu et al., 2004; Promya, 2008) ดังน้ันเราสามารถ
เลีย้งสาหราย หรอืแพลงกตอนพชื ซึง่เปนอาหารธรรมชาต ิเพือ่ผลติอาหารปลา และสามารถลดตนทนุ
การผลิตดานอาหารได (Lu et al., 2004)

ลักษณะของอวัยวะเพศของปลานิล
สีบนลําตัวเพศผูเขมกวาเพศเมีย สีใตคางเพศผูเปนสีมวงอมแดง เพศเมียเปนสีเหลือง เพศผู

มีอวัยวะเรียวยาว เพศเมียสั้นและกลมกวา ชองเปดบนอวัยวะเพศผูมี 1 ชอง เพศเมีย 2 ชอง

การผสมพันธุ�และการวางไข� (ภาพที่ 28)
ปลานิลสามารถผสมพันธุไดตลอดปโดยใชเวลา 2-3 เดือน/คร้ัง แตถาอาหารเหมาะสม

ในระยะเวลา 1 ป จะผสมพันธุได 5-6 ครั้ง ปลานิลจะมีไข และนํ้าเชื้อ ความยาว 6.5 เซนติเมตร

 ภาพที่ 28  ลักษณะความแตกต�างของอวัยวะเพศของปลานิล
  ที่มา: https://www.google.co.th/search

 ภาพที่ 29  การผสมพันธุ�ของปลานิล
  ที่มา: https://www.google.co.th/search

เพศผู� เพศเมีย
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การฟักไข�
ไขปลาที่อมไวโดยปลาตัวเมีย (ภาพที่ 30) แมปลาจะขยับปากใหนํ้าไหลเขาออกในชองปาก 

เพื่อชวยใหไขที่อมไวไดรับนํ้าที่สะอาด ระยะเวลาฟกไขที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ไขเปน
ลูกปลาวัยออนภายใน 8 วัน ซึ่งในระยะเวลาดังกลาวถุงอาหารยังไมยุบและจะยุบเมื่อลูกปลามีอายุ 
ครบ 13-14 วนั

ขั้นตอนการเพาะ อนุบาลปลานิล และเลี้ยงปลานิล
1. การเตรียมบอเพาะพันธุ บอซีเมนต (ภาพที่ 31 และภาพท่ี 32) สามารถใชผลิต

ลูกปลานิลได ซึ่งบอจะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา หรือทรงกรมก็ได มีความลึกประมาณ 1 เมตร พื้นที่ผิวนํ้า
ตั้งแต 10 ตารางเมตรข้ึนไป พื้นบอควรมีความลาดชัน 30-60 องศา เปนการเลียนแบบในบอดิน
ตามธรรมชาติทําใหปลาวางไดดี

ภาพที่ 30 ไข�ปลาที่อมไว�โดยปลาตัวเมีย

 ภาพที่ 31  บ�อเพาะพันธุ�เป�นบ�อซีเมนต�ในฐานเรียนรู�ปลานิลอินทรีย� 
  มหาวิทยาลัยแม�โจ�
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 ภาพที่ 32 บ�อเพาะพันธุ�เป�นบ�อซีเมนต�ในพื้นที่ของกลุ�มชุมชนประมงท�องถิ่น
  ตําบลชมพู อําเภอสารภี เชียงใหม�
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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 (ภาพท่ี 33)

ภาพที่ 33 การตักลูกปลาทุกๆ 7 วัน 
 นํามาอนุบาลต�อในกระชังต�อไป
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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  นําลูกปลาไปอนุบาลในบ�อซีเมนต� 
 อัตราปล�อย 1,000-2,000 ตัว/ตารางเมตร
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 ภาพที่ 35  นําลูกปลาไปอนุบาลในกระชังแขวนในบ�อซีเมนต� 
  อัตราปล�อย 500-1,000 ตัว/ตารางเมตร
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ภาพที่ 36 นําลูกปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในระบบ biofloc อัตราการปล�อย 30 ตัว/ตารางเมตร
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 ภาพที่ 37 นําลูกปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในบ�อดินระบบอินทรีย� อัตราการปล�อย 3 ตัว/ตารางเมตร 
  โดยการเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชัง และในกระชังเลี้ยงแหนเป�ดเล็ก เพื่อตักเป�นอาหารปลานิล
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 ภาพที่ 38 นําปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในบ�อดินระบบอินทรีย� อัตราการปล�อย 3 ตัว/ตารางเมตร 
  โดยมีการทําอาหารธรรมชาติ เป�นอาหารเสริมแก�ปลาต�อไป
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 ภาพที่ 39  นําปลาอายุ 2 เดือน เลี้ยงในซีเมนต�มีระบบกรองนํ้า และใช�ไข�นํ้า (ผํา) เป�นตัวบําบัดนํ้า 
  อัตราการปล�อยปลานิล 3 ตัว/ตารางเมตร เก็บผลผลิตผําสดได� 200 กรัม/ตาราง/วัน 
  และผําสามารถนํามาเป�นอาหารคนและสัตว�นํ้าต�อไป

 ภาพที่ 40 การนําแหนเป�ดเล็กมาเลี้ยงปลานิลแดงในบ�อซีเมนต�ระบบอินทรีย� 
  และการนํานํ้าจากบ�อเลี้ยงปลามาปลูกพืชผัก ได�ผลผลิตปลานิลแดง และผักที่มีคุณภาพต�อไป

การผลิตอาหารสัตว�นํ้าอินทรีย�
1. อาหารปลากินพืช ใชไดกับปลากินพืชทุกชนิด สวนผสมเหมือนกันกับสูตรอาหาร

ปลากินเน้ือแตใชปริมาณไมเทากัน ในสวนของอาหารปลากินพืชจะเสริมโปรตีนจากพืช อาหาร
ปลากินเน้ือจะเสริมโปรตีนจากสัตว ตามธรรมชาติของปลา สูตรอาหารปลานิลอินทรีย จงกล 01 
ปริมาณโปรตีน 26% มีสวนผสมดังตารางที่ 1 การเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูลินาอินทรีย (ภาพที่ 41) 
และการผลิตอาหารปลานํ้าจืด (ภาพที่ 42)
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ตารางที่ 5 สูตรอาหารปลานิลจงกล 01

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

สูตรอาหารปลานิลอินทรีย� โปรตีน 26

วัตถุดิบผลิต 100 กก. (กก.)

ปลายขาว 20

เปลือกถั่วดาวอินคา 27

รําละเอียด 28

ปลาปน 15

สไปรูลินาผง 7

นํ้ามัน 3 ภาพที่ 41 การเพาะเล้ียงสไปรูลิน�าในบ�อซีเมนต�

ภาพที่ 42  การผลิตอาหาร
 ปลานิลปลอดภัย
 พัฒนาสู�อาหาร
 ปลานิลอินทรีย�ต�อไป
 เป�นอาหารลอยนํ้า 80%
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ภาพที่ 43 การสร�างอาหารธรรมชาติโดยใช� หญ�าเนเป�ยร�สด+ปุ�ยคอก
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การแปรรูปผลิตภัณฑ�ปลานิล
1. ปลานิลเสนปรุงรส
 วัตถุดิบ
 1. ปลานิลหั่นเปนเสน 1  กิโลกรัม
 2. ซีอิ๊วญี่ปุน (kikoman) 40  กรัม
 3. นํ้าตาลทราย 25  กรัม
 4. พริกไทยปน 7.5  กรัม
 5. งาคั่ว 15  กรัม
 6. นํ้าเกลือ  4% 

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

ภาพที่ 44 การผลิตอาหารปลานิลอินทรีย�จากหญ�าเนเป�ยปากช�อง 1 สูตรจงกล 02
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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 ชนิดปลานิลที่ใช�ในการแปรรูป
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ภาพที่ 46 คณาจารย�และทีมบริการวิชาการ สอนนักศึกษาแปรรูปปลานิล
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 ภาพที่ 47 คณาจารย� และทีมบริการวิชาการ นักศึกษา 
  สอนเกษตรกร อําเภอสารภี แปรรูปปลานิล
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ภาพที่ 48 ผลิตภัณฑ�ปลานิลเส�นแดดเดียว คางปลานิลแดดเดียว และปลานิลแดงแดดเดียว
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โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จงกล พรมยะ
       และอาจารย� ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม

การผลิตปลาสลิดอินทรีย� 

การเพาะพันธุปลาสลิด 

ณ ฐานเรียนรูดานการประมงของเกษตรกร ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
เลี้ยงพอแมพันธุปลาสลิดในบอซีเมนต ระบบ biofloc (ภาพที่ 49) ปลาสลิด (Trichogaster 
pecteralis) (ภาพที่ 50) ปลาสลิดลําตัวแบนขาง มีครีบทองยาวครีบเดียว มีริ้วดําพาดตามลําตัว
จากหัวถงึหาง อาหารปลาสลดิ ไดแก แมลงน้ํา ตวัออนลกูนํา้ ตะไครนํา้ แพลงกตอนพชื แพลงกตอนสตัว 
ผัก หญา และสารอินทรียตางๆ

ภาพที่ 49 ฐานเรียนรู�ปลาสลิด

04 

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

ภาพที่ 51 ไข�ปลาสลิดเป�นไข�ลอยอยู�ในหวอด

48

• คู�มือประมงอินทรีย�แม�โจ�



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

 ภาพที่ 52 พ�อแม�พันธุ�ปลาสลิดการช�อนหวอดไปฟักในถังฟักไข�
  และฟักออกเป�นตัวภายในเวลา 18-24 ชั่วโมง
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3 การเพาะพันธุโดยวิธีธรรมชาติ ผสมกันเองตามธรรมชาติ ในอัตรา 50-100 ตัว/ไร 
อัตราสวนพอแมพันธุ 1:1 โดยใชพอแมพันธุขนาด 8-10 ตัว/กิโลกรัม ปลอยพอแมพันธุในกระชัง
แขวนในบอดินใสผกับุงหรอืวัสดุ ตวัผูจะกอหวอดใหตวัเมยีวางไขลอยเกาะหวอด เพศผูจะปลอยนํา้เชือ้
ผสมไข ปลอยไขฟกออกเปนตัว จึงยายพอแมออกจากกระชัง ปลอยใหลูกปลาอนุบาล และเลี้ยง
ในบอดินตอไป

การอนุบาลลูกปลาสลิดดวยการยายไขที่เกาะหวอดไปฟก

หลังจากยายไขปลาไปลงถังฟกไข ไขจะฟกออกเปนตัวภายในระยะเวลา 18-24 ชั่วโมง ฟก
ออกเปนตัวจะรวมกลุมกันลอยเปนแพบรเิวณผิวน้ํา จากน้ันทําการรวบรวมลกูปลายายลงบอดิน 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) ขนาดของกลุมฟลอคอยูที ่0.2-2.0 มลิลิเมตร ใชเปนอาหารปลาไดประหยดั
ตนทุนอาหารปลา (ภาพท่ี 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�ได�ขนาด 3 เซนติเมตร

ภาพที่ 54 การเลี้ยงปลาระบบ biofloc
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เกษตรกรไดองคความรู 

สรางผลิตภัณฑปลาสลิด ขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม จําหนายในชุมชน (ภาพที่ 55)

 ภาพที่ 55 ผลิตภัณฑ�ปลาสลิดจากการอบรมแปรรูปกลุ�มเกษตรกร 
  โดยทีมคณาจารย�คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแม�โจ� และกรมประมง 
  และผลิตภัณฑ�ปลาสลิดแดดเดียวจําหน�ายในชุมชน
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 โดย  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จงกล พรมยะ
  และนายเทพพิทักษ� บุญทา

05 

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:เพศเมยี) เวลาทีเ่หมาะสมในการเพาะขยายพนัธุ คอื บาย-คํา่ กอนถงึฤดผูสมพนัธุ อยางนอย 
2 เดือน ควรทําการแยกพอกับแมพนัธุออกจากกนั ความแตกตางของไขกบกับสัตวคร่ึงกบครึง่น้ําชนดิอ่ืน 

(ภาพที่ 56) และความแตกตางของพอแมพันธุกบนาที่พรอมผสมพันธุวางไขดัง (ภาพที่ 57)

การผลิตกบอินทรีย� 
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ภาพที่ 56 กบนา และความแตกต�างของไข�กบกับสัตว�ครึ่งบกครึ่งนํ้าชนิดอื่น
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เม่ือเพศผูและเพศเมียมีความพรอมดังภาพที่ 55 จึงทําการเตรียมน้ําในบอระดับน้ําสูง 
8-12 เซนติเมตร และใชไดโวทําฝนเทียมเปนการเลียนแบบธรรมชาติ และปลอยพอแมพันธุ  
ในอัตราสวน 1 คู ตอ 1 ตารางเมตร อัตราสวนท่ีใช 1:1 (เพศผู:เพศเมีย) เวลาท่ีเหมาะสมในการ
เพาะขยายพันธุตอนหัวค่ํา (ภาพที่ 58) ประมาณตี 5 หรือหลังจากปลอยพอแมพันธุ 8-12 ชั่วโมง 
เพศเมยีวางไข เพศผูปลอยน้ําเช้ือผสม และไขฟกออกเปนตวั ใชเวลา 24-48 ชัว่โมง และลูกกบลอยตัว
หลังฟกออกเปนตัวประมาณ 2 วัน (ภาพที่ 59) และลูกกบหรือลูกออดจะเริ่มพัฒนามีขาหลังเมื่ออายุ 
1-2 สัปดาห พอเขาสัปดาหที่ 3 มีขาครบทั้ง 4 ขา (ภาพที่ 60)

ภาพที่ 57 ความแตกต�างของเพศผู�และเพศเมียที่พร�อมผสมพันธุ�วางไข�
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ภาพที่ 58 การผสมพันธุ�กบนาแบบธรรมชาติ

การผลิตอาหารกบอินทรีย

เทคนคิการเตรียมอาหารอนบุาลลกูกบ มอีาหารเม็ดเล็กสูตรจงกล 01 ผสมเกลอืไอโอดนีและ
สาหรายสไปรูลินา เปนเกลือที่มีสวนผสมของไอโอดีน (0.05 มก./เกลือ 1 ก.) ไอโอดีนเปนสารตั้งตน
ในการสังเคราะหฮอรโมนไทรอกซิน และไตรไอโอโดไทโรนีน ในตอมไทรอยด และสาหรายสไปรูลินา
มีคุณคาทางอาหารสูง (โปรตีน 55-72%) และมีกรดไขมันท่ีเปนประโยชน เชน ไฟโคไซยานินและ
แกมมาลิโนเลอิคแอซิต (ภาพที่ 61)

ภาพที่ 59 ไข�กบติดอยู�กับพรรณไม�นํ้า และลูกกบอายุ 2 วัน (จงกล และคณะ, 2561)

ภาพที่ 60 ลูกกบ/ลูกอ�อดอายุ 1-2 สัปดาห� เข�าสัปดาห�ที่ 3 ขาออกครบทั้ง 4 ขา
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เทคนิคการเตรียมอาหารอินทรีย ในการเลี้ยงกบ

เปนอาหารธรรมชาติเชน จิ้งหรีด ไสเดือน ไรแดงปลวก หนอนนก และหนอนผลไม 
(ภาพที่ 62) ซึ่งหนอนผลไมไดทําการเพาะเลี้ยงในการเลี้ยงกบอินทรียของคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ํา หนอนผลไมเปนหนอนแมลงวันท่ีเกิดจากการทําน้ําหมักชีวภาพ พืช ผัก 
หรอืผลไมสกุ สามารถนาํมาทดแทนอาหารเม็ดทีใ่ชเลีย้งกบได ลาํตวัจะมีสขีาวนวล กวาง 0.5 เซนตเิมตร/
ยาว 1-2 เซนติเมตร ลําตัวมีขนใสๆ ขนาดเล็ก และขั้นตอนการเพาะเลี้ยงหนอนผลไม (ภาพที่ 63)

 ภาพที่ 61 การเตรียมอาหารอนุบาลลูกกบ มีอาหารเม็ดเล็กสูตรจงกล 01 
  ผสมเกลือและสาหร�ายสไปรูลิน�า

ภาพที่ 62 อาหารธรรมชาติมี จิ้งหรีด ไส�เดือน ไรแดงปลวก หนอนนก และหนอนผลไม�
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การเลี้ยงกบอินทรีย พอลูกกบอายุได 4-5 สัปดาห หรือ อายุ 1 เดือน หางจะหดหาย
จึงนําไปเลี้ยงตอไป (ภาพที่ 64) สําหรับอาหารท่ีใหเปนอาหารเม็ดลอยนํ้าสูตร จงกล 01 หรือ
ใชอาหารธรรมชาติ เชน หนอนนก รูปแบบการเลี้ยง (ภาพที่ 65 ถึง 68) อัตราการปลอยประมาณ 
50-100 ตัวตอตารางเมตร ระยะเวลาในการเล้ียง 4-5 เดือน ไดขนาดตลาด 5-6 ตัวตอกิโลกรัม 
ราคาขายกิโลกรัมละ 80-100 บาท

ภาพที่ 63 ขั้นตอนการเพาะเล้ียงหนอนผลไม�

 ภาพที่ 64  ลูกกบอายุได� 4-5 สัปดาห� หรือ อายุ 1 เดือน 
  หางหดหายจึงนําไปเล้ียงต�อไป
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ภาพที่ 65 การเลี้ยงกบในบ�อซีเมนต�

ภาพที่ 66 การเลี้ยงกบในบ�อซีเมนต�กลมและกระชังลอยนํ้า

ภาพที่ 67 การเลี้ยงกบในบ�อพลาสติก และบ�อซีเมนต�สี่เหลี่ยม
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ภาพที่ 69 เอกสารรับรองฟาร�มการผลิตสัตว�นํ้าจืดอินทรีย�ร�วมกับชุมชน

 ภาพที่ 68  การเลี้ยงกบในบล็อกซีเมนต�สี่เหลี่ยมและบ�อซีเมนต�กลมมีช�องอากาศผ�าน 30-50% 
  ในการเลี้ยงที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแม�โจ� ทําให�กบเจริญเติบโตดี 
  ตรงกับพฤติกรรมหรือนิสัยของกบต�องพึ่ง ดิน (ดินดี) นํ้า (นํ้าดี) ลม (อากาศดี) ไฟ (แสงส�องเหมาะสม) 
  มีการแบ�งพื้นนํ้า 50% และพื้นดิน 50% แยกกันชัดเจน เพราะกบเป�นสัตว�ครึ่งบกครึ่งนํ้า 
  มีการให�อาหารในนํ้าจะทําให�อาหารเคลื่อนที่คล�ายการเคล่ือนที่ของแมลงในธรรมชาติ เป�นการสร�าง
  นิสัยการกินอาหารของกบเลียนแบบธรรมชาติ และจัดสภาพแวดล�อมให�เหมือนธรรมชาติ 
  จะแตกต�างจากการเลี้ยงกบทั่วไปของเกษตรกรท่ีจะมีพื้นที่ของนํ้า 100% กบจะแช�นํ้าตลอด
  ทําให�มีโรคระบาดง�าย และการเปล่ียนนํ้าต�องใช�นํ้ามาก

รูปแบบที่ 1 นวัตกรรมการเล้ียงกบในบล็อกซีเมนต�ช�องอากาศและแสงผ�าน 50% รูปแบบที่ 2 นวัตกรรมการเล้ียงกบในบ�อซีเมนต�กลมช�องอากาศและแสงผ�าน 30%
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06 

โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย�ทิพสุคนธ� พิมพ�พิมล

แนวทางการผลิต 
ปลาหมอไทยเพื่อเข�าสู� 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว�น้ำอินทรีย� 

บทนํา

ปลาหมอไทยเปนปลานํ้าจืดท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ําท่ัวทุกภาคของประเทศไทย มีชื่อไทยวา 
ปลาหมอ, สะเด็ด หรือเขง็ ชือ่สามัญ Climbing Perch และช่ือวิทยาศาสตรวา Anabas testudineus 
(Bloch) (จรัลธาดา และคณะ, 2528; Smith, 1945) ปลาหมอเปนปลาที่นิยมบริโภคของประชาชน
ทั่วไปเน่ืองจากมีรสชาติดีและมีราคาสูง เปนท่ีตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ เชน 
ประเทศมาเลเซียและแถบตะวันออกกลาง ขณะท่ีผลผลิตปลาหมอสวนใหญไดจากการทําการประมง
จากแหลงน้ําธรรมชาติและผลพลอยไดจากการวิดบอจับปลาชนิดอ่ืนๆ จากกระแสความนิยม
บริโภคปลาหมอไทยจึงทําใหนักเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เพาะเลี้ยงปลาหมอไทยเพื่อการจําหนาย 

เพราะปลาหมอไทยเปนปลาที่เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว ทนตอโรค และสภาพภูมิอากาศ
จากสถานการณเก่ียวกับความนิยมของผูบริโภคในปจจุบัน แนวโนมพฤติกรรมการบริโภค

พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับอาหารปลอดภัย คํานึงถึงกระบวนการผลิตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 
และปราศจากสารเคมีตกคางในอาหาร จึงเปนแนวทางใหผูวิจัยที่จะหาวิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอ
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคดังกลาว เพ่ือสงเสริมและเปนโอกาสใหเกษตรกรสามารถ
พบชองทางประกอบอาชีพจากการเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชยในวิถีเกษตรอินทรีย ซึ่งปลาหมอ
เปนปลาพื้นบาน ประกอบกับคุณสมบัติที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆ ไดดีดังกลาวแลว
ในขางตน ยงัสามารถขนสงและจาํหนายในรปูปลาสดมีชวีติระยะทางไกลๆ ซึง่สอดคลองกับพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีนิยมใชปลาสดมีชีวิตประกอบอาหาร นอกจากนี้พบวาอุปสงคของตลาดโดยเฉพาะในเขต
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ภาคเหนือมีสูงมากทําใหมีราคาแพง โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ (3-5 ตัวตอกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 
100-120 บาท) และรวมถึงตางประเทศ เชนตลาดตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลีและมาเลเซีย
มคีวามตองการไมตํา่กวา 100 เมตริกตนัตอป ในชวงเดอืนเมษายนถงึพฤษภาคมของทุกป (สตัวนํา้จดื, 
2547)

ราคาปลาหมอไทย

การจัดการการเลี้ยงปลาหมอในบอดิน

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

วันที่ ปลาหมอเบอร�ใหญ�
บาท/กก.

ปลาหมอเบอร�เล็ก
บาท/กก.

ปลาหมอเลีย้งเบอร�ใหญ�
บาท/กก.

ปลาหมอเลี้ยงเบอร�เล็ก
บาท/กก.

11/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

10/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

09/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

08/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

07/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

06/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

05/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

04/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

03/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

02/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

01/09/2561 107.50 80.00 95.00 85.00

31/08/2561 120.00 80.00 95.00 85.00

30/08/2561 120.00 - - -

29/08/2561 120.00 - - -

28/08/2561 120.00 - - -

ที่มา: https://www.kasetprice.com
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การเลือกลูกพันธุ�ปลา
• ขนาดลูกปลาที่เหมาะสมในการปลอยเลี้ยงบอดินมี 2 ขนาด
• ลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร หรือเรียกวา “ขนาดใบมะขาม” มีอายุ 25-30 วัน ขนาด 

 2-3 นิ้ว ซึ่งเปนลูกปลาอายุ 60-75 วัน

อัตราปล�อยลูกปลา
• ลกูปลา ขนาด 2-3 เซนติเมตร อตัราปลอย 30-50 ตวั/ตร.ม. หรอื 50,000-80,000 ตวั/ไร
• การปลอยลูกพันธุปลา คือ ชวงเชาหรือเย็น

การให�อาหาร
โปรแกรมการใหอาหารปลาหมอไทยในบอดินระยะเวลา 120 วัน

ระยะเวลาเล้ียง ขึน้อยูกบัขนาดปลาทีต่ลาดตองการ ทัว่ไปใชเวลาเลีย้ง ประมาณ 90-120 วนั

อายุปลา (วัน) นํ้าหนักปลา (กรัม) มื้ออาหาร (มื้อ/วัน)

1-7 0.5-8.5 3-4

8-4 8.5-18.5 3-4

15-20 18.5-26.5 3-4

20-25 26.5-35.0 3-4

26-32 35.0-43.0 3-4

33-37 43.0-50.0 3-4

38-60 50.0-81.5 2-3

61-67 81.5-91.5 2-3

68-120 91.5-164.5 2-3
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วิถีการตลาดของปลาหมอไทย

อุปสรรคปญหาในการเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน

ระบบการเลี้ยง ถึงแมวาปลาหมอเปนปลาท่ีมีความอดทนทนทาน สามารถอาศัยอยูไดในน้ํา
ทีม่คีณุภาพตํา่กวาปกตกิต็าม และยงัเปนปลาทีก่นิอาหารจาํพวกเนือ้สตัว จาํเปนตองมกีารเปลีย่นถายนํา้ 
เพราะการเปลี่ยนถายน้ําใหมจะทําใหปลามีการกินอาหารดีขึ้น สงผลใหปลาเจริญเติบโตดี และลด
การเกิดโรคระบาด

ลกูพันธุปลาหมอไทยจะขึน้อยูกบัชวงฤดูกาล ไมไดมลีกูพันธุตลอดทัง้ป ทาํใหมกีารขาดแคลน
และลูกพนัธุในแตละรุน มคีวามแตกตางกนั บางรุนอาจโตด ีโตเรว็ บางรุนอาจโตชา ขึน้อยูกบัพอแมพนัธุ
ที่ทําการเพาะพันธุ

แนวทางการเลี้ยงปลาหมอใหเขาสูการเลี้ยงแบบปลอดภัย
ตอผูบริโภคและเขาสูอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย

จากสถานการณดานความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีความตองการและใหความสําคัญ
กบัการบรโิภคผลผลิตทางการเกษตรทีม่คีวามปลอดภยัมีมากขึน้ การผลติปลาหมอทีม่คีวามปลอดภยั
จึงเปนแนวทางท่ีไดถูกศึกษาเพ่ือสนองความตองการดังกลาวและเพื่อใหเกิดแนวทางการเล้ียง
ที่ยั่งยืนแกเกษตรกร อาหารและการใหอาหารนับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต 
ความตานทานโรคและอตัราการรอดตาย ซึง่มผีลอยางยิง่ตอการเพิม่ผลผลติหรอืปรมิาณปลาหมอไทย
ที่จับไดและกําไรจากการลงทุน เน่ืองจากตนทุนสวนใหญประมาณ 50-60% เปนตนทุนคาอาหาร 

ผู�บริโภคร�านอาหาร

พ�อค�าขายส�ง

พ�อค�าคนกลางในท�องถิ่น
และจังหวัดใกล�เคียง

ฟาร�มเลี้ยง

นายหน�าในท�องที่

พ�อค�าขายปลีก
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ดังนั้นอาหารตองมีสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวนเหมาะสมกับความตองการของ
ปลาหมอไทยและเพื่อเปนการยกระดับการเลี้ยงปลาหมอใหเขาสูการเล้ียงแบบปลอดภัยตอผูบริโภค
และเขาสูอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัวนํา้อินทรยีได การใชวตัถุดบิจากธรรมชาตบิางอยางทดแทนวัตถุดบิ
อาหารเดิม เปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหการเลี้ยงปลาหมอเขาสูแนวทางการผลิตสัตวนํ้าที่ปลอดภัยและ
สามารถพัฒนาใหเปนการเลี้ยงที่ยั่งยืนขึ้นกวาการเลี้ยงดวยวิธีการใชอาหารสําเร็จรูปแบบทั่วไปได

จากความตองการทีจ่ะพฒันาการเล้ียงปลาหมอเพ่ือยกระดบัใหเขาสูการเล้ียงแบบปลอดภัย
ตอผูบริโภคและเขาสูอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวนํ้าอินทรียได ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาเก่ียวกับการใช
วัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ เพื่อเสริมหรือทดแทนวัตถุดิบอาหารท่ีใชเดิมในสูตรอาหารทั่วไป 
ผลจากการวิจัยพบวาการเสริมพืชทองถ่ินในอาหารบางชนิด นอกจากจะตอบสนองวัตถุประสงค
ดังกลาวแลว ดวยคุณสมบัติของวัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นๆ ยังสามารถเพ่ิมอัตรารอดและชวยให
ปลาหมอมีการเจริญเติบโตท่ีดีได หรือชวยลดตนทุนในการเลี้ยงไดอีกดวย การใชวัตถุดิบธรรมชาติ
ทดแทนที่ใหผลดังกลาว ไดแก

1. การใชกลวยเปนวัตถุดิบผสมอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทย
การนําพืชทองถ่ินเชนกลวยมาผสมในอาหารเลี้ยงปลาหมอ เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิต พบวากลวยทําหนาที่ไปกระตุนแบคทีเรียกลุมที่มีประโยชนในลําไสของปลา 
และยังยับย้ังเช้ือกอโรค ลดการเกดิสารพิษระหวางการหมกัอาหารในลาํไสใหญ สงผลใหความตานทาน
โรคและอัตรารอดของปลาดีขึ้น ทําใหเกษตรกรไมตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคปลา

กลวยน้ําวา เปนผลไมไทยท่ีนิยมบริโภคกันมานาน ราคาถูก มีคุณคาทางโภชนาการสูง 
นอกจากน้ียังประกอบดวยอินนูลิน และโอลิโกฟรุกโตสที่มีคุณสมบัติเปนพรีไบโอติก เมื่อนํามาผสม
ในอาหารเล้ียงปลาจะทําหนาท่ีไปกระตุนแบคทีเรียกลุมท่ีมีประโยชนในลําไส นอกจากนั้นยังยับย้ัง
เชื้อกอโรคและลดการเกิดสารพิษระหวางการหมักอาหารในลําไสใหญ ซึ่งจะสงผลใหการเจริญเติบโต 
ความตานทานโรค และอัตรารอดของปลาดีขึ้น

จากคณุประโยชนทีด่ขีองกลวยนํา้วา จงึไดมกีารพฒันาสตูรอาหาร โดยใชกลวยนํา้วามาเปน
วตัถุดบิในการผลติอาหารเลีย้งปลาหมอไทย เพ่ือเขาสูระบบการเลีย้งสัตวนํา้แบบอินทรีย อกีท้ังยังเปน
ทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลคาของปลาหมอไทย และสามารถเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรผูเล้ียงได
ในแงการตลาดสัตวนํ้าปลอดภัย
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สูตรอาหาร และเปอรเซ็นตโปรตีนในอาหาร

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

วัตถุดิบอาหาร ปริมาณวัตถุดิบ (กก.) เปอร�เซ็นต�โปรตีน

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 1 สูตร 2

กลวยนํ้าวา 0 11 0 1.32

ปลาปน 33 33 19.8 19.8

นํ้ามันปลา 3 3 0 0

นํ้ามันตับปลา 0 0 0 0

กากถั่วเหลือง 15 14 6.6 6.16

ขาวโพด 0 0 0 0

ปลายขาว 17 10 1.36 0.8

รําละเอียด 28 25 2.24 2

พีมิกซ 1.75 1.75 0 0

ไลซีน 1.5 1.5 0 0

เมทไทโอนิน 0.75 0.75 0 0

รวม 100 100 30.00 30.08

ภาพที่ 70 บดกล�วยนํ้าว�าให�ละเอียด
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ภาพที่ 71 ชั่งวัตถุดิบอาหารตามสูตร ผสมส�วนผสมทั้งหมดให�เข�ากัน และนําเข�าเครื่องอัดอาหาร
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ข�อเสนอแนะ
• สูตรอาหาร
ยังไมใชสูตรอาหารแบบอินทรีย 100% เน่ืองจากปลาปนท่ีใชเปนวัตถุดิบหลักในการ

ทาํอาหารยงัไมสอดคลองกบัมาตรฐานอินทรยีตามทีก่าํหนด แตการนาํกลวยน้ําวามาเปนสวนผสมเพิม่ 
สามารถลดปรมิาณการใชราํ ปลายขาว ลงจากสูตรอาหารเดมิโดยไมทาํใหโปรตีนลดลง ซึง่จะลดตนทุน
การผลิตอาหารลงไดนอกจากคุณประโยชนที่ปลาหมอจะไดรับจากการเติมกลวยลงไปในสูตรอาหาร 
ดังไดกลาวมาแลว

2. การใชถั่วเหลืองทดแทนปลาปนเพื่อลดตนทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอ
ปลาปนเปนวัตถุดิบในการทําอาหารท่ีสําคัญ เน่ืองจากมีโปรตีนสูงถึง 50-60% แตมีราคาสูง 

อกีทัง้คณุภาพและปรมิาณยงัผนัแปรไปตามฤดูกาลทาํใหตนทนุอาหารสงูไปดวย ดงันัน้จงึมกีารศกึษา
หาแหลงโปรตีนอื่นมาทดแทนปลาปนในสูตรอาหารปลา

ภาพที่ 72 นําอาหารที่ได�ไปตากให�แห�งในที่ร�ม
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โปรตีนจากถ่ัวเหลืองเปนหน่ึงในโปรตีนพืชท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจําเปนในสัดสวนท่ีดีและ
มีศักยภาพ โดยเฉพาะถาเปนถ่ัวเหลืองอินทรียก็จะย่ิงทําใหการเลี้ยงปลาหมอเขาใกลมาตรฐาน
การเล้ียงแบบอินทรียไดมากขึ้น ดังน้ันถ่ัวเหลืองจึงเปนวัสดุอาหารที่นาจะใชในการแทนที่ปลาปน
ในอาหารปลาไดดี อยางไรก็ตาม การใชถั่วเหลืองนี้ไมควรเกินระดับ 15% เพื่อทดแทนการใชปลาปน 
เพราะจากการวิจัยพบวาถาปริมาณเกินกวานี้จะสงผลใหปลาหมอมีผลการเจริญเติบโตไมดี แมจะมี
ตนทุนตํ่าแตไมคุมทุน

ขั้นตอนการผสมและอัดอาหาร
วัตถุดิบอาหารที่ใช

ภาพที่ 73 วัตถุดิบอาหารที่ใช�

ภาพที่ 74 ถั่วเหลืองต�มสุก

ปลาป�น กากถั่วเหลืองรําข�าว ปลายข�าว (หุงสุก)
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สูตรอาหารทดแทนดวยถั่วเหลือง 15%

ขั้นตอนการทํา
1. นําถั่วเหลืองไปตมในนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ 100 °C นาน 30-45 นาที
2. บดถั่วเหลืองที่ตมสุกใหละเอียด กอนนําไปผสมกับวัตถุดิบที่เหลือ ตามสูตรดังตอไปนี้

วัตถุดิบอาหาร % สัดส�วนที่ใช�

ปลาปน 25.5

ถั่วเหลือง 4.5

กากถั่วเหลือง 35.0

รําขาว 25.0

ปลายขาว 10.0

รวม 100

พลังงานที่ได (KJ) 15.68

ภาพที่ 75 ขั้นตอนการทําอาหารปลา

00 °C นาน 30-45 นาที
ผสมกับวัตถุดิบที่เหลือ ตามสูตรดังตอไปนี้
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ข�อเสนอแนะ
• ในการอนุบาลปลาหมอ 1 เดือนแรก อาจใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป (ลอยนํ้า) เพื่อใหปลา

มีความแข็งแรง ลดการกินกันเอง แลวจึงมาปรับใชอาหารที่ใชถั่วเหลืองบางสวนทดแทนปลาปน 
ซึ่งเกษตรกรสามารถทําไดเอง และเปนการชวยลดตนทุนคาอาหาร

3. การใชอาหารทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต
 รวมกับใบมันสําปะหลัง
ใบมนัสําปะหลงัเปนผลพลอยไดหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตมันสําปะหลงั ซึง่ใบมันสําปะหลงั

แหงมีโปรตีน 20-25 เปอรเซ็นต มีระดับกรดอะมิโนที่จําเปน (Essential Amino Acid) ใกลเคียงกับ
กากถัว่เหลอืง มเีพยีงเมทไธโอนีน อารจนีนี และเฟนลิอลานนีซึง่มปีรมิาณตํา่กวาในใบมนัสาํปะหลงัสด 
มีความชื้นประมาณ 80 เปอรเซ็นต และมีระดับไซยาไนดอยูสูง แตเมื่อนําไปผึ่งแดด 2-3 แดด หรือ
อบแหงใหมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต สามารถลดระดับไซยาไนดเหลืออยูในปริมาณที่ตํ่าได 
อยางไรก็ตาม ใบมันสําปะหลังแหงสามารถใชเปนวัตถุดิบในสูตรอาหารไดโดยอุดมไปดวยคุณคา
ทางโภชนะ เปนแหลงของสารแซนโทฟลล แหลงเยือ่ใยและแหลงโปรตีนคุณภาพดี (อทุยัและสุกญัญา, 
2547)

จากการทดลองของทิพสุคนธและจอมสุดา (2557) พบวา อาหารทดแทนปลาปนบางสวน
ดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต รวมกับใบมันสําปะหลังที่ระดับ 2.0 เปอรเซ็นต สงผลใหนํ้าหนักสุดทาย 
นํา้หนักทีเ่พิม่ขึน้ และอัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะของปลาหมอไทยสงูกวาปลาหมอไทยทีไ่ดรบัอาหาร
ทดแทนปลาปนบางสวนดวยถั่วเหลือง 15 เปอรเซ็นต รวมกับใบมันสําปะหลังที่ระดับ 5.0 เปอรเซ็นต 
แตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดงัน้ันในการเล้ียงปลาหมอไทยเชิงพาณิชยเพ่ือลดตนทุน
คาอาหารควรเติมใบมันสําปะหลังแหงที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมตอผลผลิตรวม
ที่ไดและคุมคากับการลงทุน

 ภาพที่ 76  ผลผลิตรวมทั้งหมดของปลาหมอไทยที่ได�รับอาหารทดแทนปลาป�นบางส�วนด�วยถั่วเหลือง 15 เปอร�เซ็นต� 
  ร�วมกับใบมันสําปะหลังที่ระดับแตกต�างกัน (ทิพสุคนธ�และจอมสุดา, 2557)
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สรุป

แนวทางการเตรยีมและผลิตอาหารเลีย้งปลาหมอเพือ่เขาสูการเลีย้งแบบปลอดภยัตอผูบริโภค
และเขาสูอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรียมีดังนี้คือ

1. วัตถุดิบที่ใชควรจะใหม สด และตองบดละเอียด
2. วัตถุดิบแหงไมควรเก็บนานเกิน 1-3 เดือน
3. วัตถุดิบที่เปนแปงดิบควรทําใหสุกเพื่อชวยใหกระบวนการยอยอาหารเร็วขึ้น
4. การผสมอาหารควรมีการผสมกันอยางทั่วถึง
5. อาหารควรมีความชื้นไมเกิน 10-12%
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