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อาหารเลีย้งสตัวท์ ีผ่ลติจากเองในฟารม์: การท าอาหารปลา 
โดย  คที มคิเคลิสนั (Keith Mikkelson) ผูอ้ านวยการบรหิารบา้นอโลฮา เมอืงปวยรโ์ต ปรนิเซ
ซา ประเทศฟิลปิปินส ์

 

[บก.: คณุคที มคิเคลิสนั เคยท าการเกษตรยั่งยนืทีบ่า้นเด็กก าพรา้ ชือ่วา่บา้นอโลฮาทีเ่มอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา 
ประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นเวลาหลายปี โดยไดท้ าการผลติอาหารทีอ่ดุมไปดว้ยคณุคา่ทางโภชนาการและผลติไดจ้าก
วตัถดุบิในฟารม์ใหก้บัเด็กก าพรา้และคนในพืน้ทีไ่ดรั้บประทาน ผมมโีอกาสพเิศษทีไ่ดไ้ปเยีย่มคณุคที และ
ครอบครัวเมือ่เดอืนมนีาคมทีบ่า้นอโลฮา ซึง่เป็นสถานทีม่กีารจัดการอบรมเกษตรย่ังยนืของเอคโค ่เอเชยีทีน่ั่น ผม
ประทับใจในสิง่ทีพ่วกเขาไดท้ าและประสบความส าเร็จโดยการพึง่ปัจจัยการผลติภายนอกนอ้ยมาก แมท้ีน่ั่นจะมี
พืน้ทีไ่มม่ากนัก ในบทความนี ้คณุคทีจะเลา่ถงึหลักเบือ้งตน้ในการท าอาหารปลาทีผ่ลติจากวตัถดุบิทีไ่ดจ้ากฟารม์] 
 

ความอดุมสมบรูณ์ทีเ่กดิขึน้ในฟารม์หรอืพืน้ทีก่ารเกษตรนัน้ท าใหเ้กดิการเกษตรทีย่ั่งยนืมากขึน้ เศษวสัดจุาก
ผลผลติและมูลสตัวเ์ป็นสว่นของการหมนุเวยีนสารอาหารและชว่ยลดตน้ทนุดว้ยการใชปุ้๋ ยหมัก, การเลีย้งไสเ้ดอืน, 

การท าปุ๋ ยโบกาช ิ รวมถงึปุ๋ ยพชืสด นอกจากนัน้อาหารทีไ่ดจ้ากวัตถดุบิในฟารม์ยังสามารถลดคา่ใชจ้่าย ถา้
เกษตรกรมกีารจัดการและใชท้รัพยากรทีม่อียู่แลว้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ตัวอยา่งเชน่ เกษตรกรอาจปรับปรุงทุง่

หญา้เลีย้งสตัวด์ว้ยการวางแผนการเล็มหญา้ของสตัว ์ท าอาหารหมจูากพชืและผลผลติทีเ่หลอืใช ้(เชน่เวย ์หรอื

หางนม) ปลกูพชืตระกลูถั่วตดัไปใชเ้ลีย้งแพะ และปลกูเฟิรน์ลอยน ้าและพชืน ้าอืน่ๆส าหรับเลีย้งปลาและสตัวปี์ก  
 

ขณะทีค่วามหนาแน่นของสตัวเ์ลีย้งเพือ่เศรษฐกจิมเีพิม่ขึน้ เกษตรกรทีข่ยันขนัแข็งก็หาวธิแีละเครือ่งมอืทีจ่ะเพิม่
ความตอ่เนือ่งของอาหารเพือ่จะเป็นประโยชนต์อ่ระบบทีม่อียู ่บทความนีจ้ะพดูถงึวธิกีารและเทคนคิตา่งๆที่

จ าเป็นตอ่เกษตรกรรายยอ่ยทีจ่ะเลีย้งปลาดว้ยวตัถุดบิจากฟารม์เพือ่ใหป้ระสบความส าเร็จ ซึง่กอ่นอืน่ 

เกษตรกรควรทดลองระบบตามธรรมชาตทิีม่อียูใ่นฟารม์ของตนกอ่น จากนัน้จงึคอ่ยๆเพิม่การปฏบิตัใิหร้ะบบโดยรวม
นัน้เขม้ขน้ขึน้  (ภาพที ่1) 

 
หมายเหตสุ าคญั: อย่าลมืวา่มบีทความ 

สิง่ตพีมิพแ์ละค าแนะน ามากมายที่
เตอืนใหร้ะวงัถงึแนวโนม้ในการละทิง้

วธิกีารเลีย้งปลาแบบพืน้ฐานแลว้เขา้สู่

ระบบการเลีย้งปลาแบบเขม้ขน้โดยไม่
ท าการศกึษากอ่น กอ่นทีจ่ะคดิวธิกีาร

ใหม่ๆ โดยใหม้ชีว่งเวลาเปลีย่นผา่นที่
วางแผนไวเ้ป็นอยา่งดแีลว้วา่เป็นวธิทีี่

ใหป้ระโยชนส์งูสดุและน าไปปฏบิตัไิด ้

จรงิ  
 

 
 
 

ภาพรวมของระบบทีบ่า้นอโลฮา 
 

ทีน่ีม่กีารวางแผนเพือ่ใหม้คีวามมั่นใจวา่จะตอ้งมแีหลง่อาหารทัง้ทีไ่ด ้
จากในฟารม์และนอกฟารม์ เผือ่ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉนิ เนื่องจาก

“เกษตรกรสว่นใหญ่จะไมเ่ก็บวัตถดุบิทกุอยา่ง รวมถงึอปุกรณ์อืน่ๆที่
ใชผ้สมและบดออกมาเป็นเม็ดอาหารไวใ้นฟารม์ ดงันัน้จงึตอ้งแน่ใจ

วา่ตลาดแหลง่วตัถดุบิทัง้ทีเ่ป็นเจา้ประจ าและไม่ประจ าจะมอียู่
ตลอดเวลา ซึง่ถอืวา่เป็นการจัดการทียุ่ง่ยากพอสมควร” (Skillicorn 

et al., 1993) จากประสบการณ์ของเราทีเ่ลีย้งปลานลิสายพันธุ ์

GIFT, Improved Excel และปลานลิแดงจากส านักงานประมงและทรัพยากรทางน ้าประเทศฟิลปิปินส ์รวมถงึ

      วิธีให้อาหารปลา 

 ใสปุ่๋ ยในน ำ้, เลีย้งสำหร่ำย 

 แหนแดง แหนเป็ด 
ไส้เดือน อำหำรเม็ดบ้ำง 

 อำหำรหมกัอดัเม็ดหรือ
อำหำรที่ซือ้มำ  เข้มข้น 

   กึ่งเข้มข้น 

 เบำบำง อำหำรธรรมชำติ 
จลุินทรีย์ในบอ่
เลีย้งปลำ 

อำหำรที่ซือ้
มำ 

ควำม
หนำแน่น ภาพที่ 1 วิธีการให้อาหารปลา ตัง้แต่การ

เลีย้งแบบเบาบางถึงแบบเข้มข้น 
 ภาพที่ 2 ปลานิลที่คุณ Keith Mikkelson จับ 

ที่บ้านอโลฮา 
 



ปลาโคยญีปุ่่ น ทีไ่ดจ้ากแมพั่นธุท์ีม่ขีายในประเทศฟิลปิปินส ์(ภาพที ่2) 

 
ในระบบอาควาโพนคิทีม่กีารไหลเวยีนของน ้าแบบปิด เราไดเ้ลีย้งปลาดกุและปลาชอ่นไวน้อกตาขา่ยทีใ่ชเ้พาะเลีย้ง

ปลานลิ ซึง่ปลาทัง้สองทีเ่ป็นปลาประเภทหากนิในทอ้งน ้าจะชว่ยกนิเศษอาหารทีเ่หลอื ก าจัดของเสยีและท าให ้
เศษตะกอนเคลือ่นตวัไปยังบอ่เก็บของเสยี (สว่นของพืน้ทีใ่นระบบทีเ่ก็บน ้าไวก้อ่นทีถ่กูหมนุเวยีนไปดว้ยเครือ่งป๊ัม

น ้า) ผา่นป๊ัมน ้าขึน้ไปยังแปลงปลกูทีม่กีอ้นกรวดหรอืทีก่รองตะกอน นอกจากนีป้ลาเหลา่นี้ยังชว่ยควบคมุลกูปลาที่

หลดุออกมาดว้ยการจับลกูปลาเหลา่นีก้นิ 
 

 

แหลง่อาหาร 

 

การขยายพนัธุอ์ยา่งรวดเร็วของสาหรา่ย (Algae bloom) 
ส าหรับบอ่เลีย้งปลานลิทัง้ทีเ่ป็นแบบใหป้ลาสามารถวา่ยไดอ้ยา่งอสิระหรอือยูใ่นตาขา่ย อาหารทีค่วรพจิารณาอยา่ง

แรกใหป้ลาคอืสาหร่าย บอ่เลีย้งปลาทีส่ามารถบรรจุปลาได ้3 กโิลกรัมตอ่ตารางเมตรจะไดป้ระโยชนอ์ยา่งมากจาก
การเพิม่ปุ๋ ยทีจ่ะท าใหส้าหร่ายขยายพันธุเ์พิม่ขึน้และยังชว่ยลดคา่ใชจ้่ายในการใหอ้าหารปลา ในระบบของเรามกีาร

ใชปุ้๋ ยธรรมชาต ิสว่นปุ๋ ยทีม่ขีายอยู่ทัว่ไปหรอืปุ๋ ยไสเ้ดอืนทีซ่ือ้มานัน้ก็ใชไ้ด ้แตท่ัง้นี ้ควรวางแผนทีจ่ะใชว้ตัถดุบิทีไ่ด ้
จากฟารม์กอ่นทีจ่ะตัดสนิใจซือ้ปัจจัยการผลติอืน่ๆ 

 

ปลาทีไ่ดรั้บประโยชน์จากการเพาะเลีย้งสาหร่าย (เชน่ปลานลิ) มเีหงอืกทีม่เียือ่หุม้เซลลเ์ป็นเมอืก ซึง่จะชว่ยในการ
รับเอาสารอาหารทีอ่ยูใ่นแพลงตอนพชื ซึง่สาหร่ายเซลลเ์ดยีวนัน้มโีปรตนีสงู และเตบิโตอยูด่า้นบนของน ้าเพือ่จะ

ไดรั้บแสงแดด ปุ๋ ยตา่งๆไมว่า่จะมาจากมลูสตัว ์ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยโบกาช ิ(ปุ๋ ยหมักจากจลุนิทรยีท์ีไ่มใ่ชอ้ากาศท าจาก
สารอนิทรยีแ์ละจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน)์ หรอืปุ๋ ยจากไสเ้ดอืนนัน้พอเพยีงทีจ่ะท าใหเ้กดิการขยายพันธุข์องสาหร่าย

อยา่งรวดเร็วเมือ่มแีสงแดดเพยีงพอในสภาพอากาศรอ้นชืน้ เราตอ้งการสาหร่ายแคไ่มถ่งึ 1 ตนั/เฮคเตอร ์(10,000 

ตรม.)/ชว่งเวลาการเลีย้ง 120 วนัเทา่นัน้ส าหรับปลานลิถา้ปรมิาณของฟอสฟอรัสมเีพยีงพอ   
 

แผน่ เซคดิสิค ์(ภาพที ่3)  เป็นเครือ่งมอืงา่ยๆทีเ่กษตรกรสามารถท าขึน้เพือ่เฝ้าดคูวามขุน่ของบอ่เพือ่จะใช ้

พจิารณาปรมิาณสาหร่ายทีม่อียู่และเพือ่ใชค้ านวนวา่ตอ้งใชปุ้๋ ยมากนอ้ยเทา่ใดเพือ่ใหส้าหร่ายเตบิโตไดด้ทีีส่ดุ  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ใหเ้ฝ้าดคูวามขุน่ของน ้าทกุอาทติยแ์ละปรับปรมิาณของปุ๋ ยตามคา่ทีอ่า่นไดจ้ากแผน่เซคดิสิค ์(ภาพที ่4) สว่นการ
ผลติสาหร่ายใหไ้ดม้ากทีส่ดุนัน้ เป้าหมายคอืใหค้า่ความใสอยู่ใกลเ้คยีงที ่30 ซม  (เมือ่วางแผน่เซคดิสิคล์งในน ้า 

30 ซม แทบจะมองไมเ่ห็นแผน่นัน้) ความขุน่ (ทีเ่ป็นผลมาจากการเพาะเลีย้งสาหร่าย) ขึน้อยู่กบัปรมิาณของความ
สมบรูณ์ แสงแดด เมฆและระยะเวลาชว่งกลางวนั อยา่ลมืวา่นี่เป็นระบบชวีภาพและระบบนี้จะคอ่ยๆปรับตวัไปตาม

การเพิม่หรอืลดวตัถดุบิทีใ่สไ่ป 

 
มลูคา้งคาวก็ใชเ้ป็นแหลง่ของฟอสฟอรัสอนิทรยีไ์ด ้และเราพบวา่มูลคา้งคาวในพืน้ทีข่องเรา (จากมูลคา้งคาวกนิ

ผลไม)้ มรีะดบัฟอสฟอรัสทีม่ากกวา่ในมลูสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (ตารางที ่1) ทีฟ่ารม์ของเรานัน้ มูลคา้งคาวกนิผลไมท้ า
ใหอ้ตัราของแผน่เซคดิสิคล์ดต า่ทีส่ดุ ซึง่หมายความวา่ท าใหเ้กดิคา่ความขุน่สงูสดุ ดงันัน้จงึเกดิสาหร่ายมากทีส่ดุ 

และนีเ่ป็นสาเหตมุาจากปรมิาณฟอสฟอรัสทีม่อียูม่ากในมลูคา้งคาว 

บ่อที่ 3 ปี 2009 
7 เม.ย  55 ซม 3 กก 
14 เม.ย 54 ซม 3 กก 
21 เม.ย 48 ซม 2 กก 
28 เม.ย 33 ซม 0 กก 

ภาพที ่3 ภาพแผ่นเซคิดิสค์ ส่วนสีขาวกับด าและ   ภาพที่ 4 แผ่นเซคิดสิค์ขณะท างานในน า้ สามารถมองเหน็สีขาวกับ 
ความลึกที่เหมาะสมส าหรับความขุ่น                  ด าได้ และตารางแสดงการเติบโตของสาหร่ายที่เป็นผลจากการ 
                                                                 เติมปุ๋ยธรรมชาติในปริมาณต่างๆ (เป็นกก.) 
 



 

ตารางที ่1 ความเขม้ขน้ของสารอาหาร 1) มลูคา้งคาว 2) ปุ๋ ย
ไสเ้ดอืน 3) โบกาชเิพือ่การเพาะเลีย้งสาหร่าย 

 
 

ปุ๋ ยทีม่ขีายตามทอ้งตลาด 
ค าแนะน าส าหรับปุ๋ ยสงัเคราะหนั์น้ขึน้อยู่กบัความกระดา้งของน ้าและ
แหลง่ของฟอสฟอรัส หมายความวา่ควรมกีารใชปุ้๋ ยยเูรยีและ

ฟอสเฟตถา้ไม่สามารถหาปุ๋ ยหมักหรอืมลูสตัวไ์ด ้ควรใชปุ้๋ ยซเูปอร์
ฟอสเฟตที ่0.625 กก/100 ตรม/อาทติย ์เพือ่จะมสีาหร่ายไวเ้ป็น

อาหารเลีย้งปลานลิ (Bocek, NA) แตใ่นระบบทีเ่ป็นธรรมชาติ

ทัง้หมดของเรานัน้ เราพบวา่ปุ๋ ยหมัก (ถา้หามลูคา้งคาวไมไ่ด)้ 
เทา่นัน้ก็พอแลว้ส าหรับการเพาะเลีย้งสาหร่าย และวธินีี้จงึเป็นการ

ลดคา่ใชจ้า่ยและลดผลกระทบตอ่ระบบดนิและน ้าในบรเิวณนัน้ 

เฟิรน์ลอยน า้ 
พชืน ้าหลายชนดิเตบิโตไดด้ใีนสระน ้าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ และพชื

น ้าเหลา่นีส้ามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชนเ์ป็นอาหารส าหรับปลา
และเป็นอาหารเสรมิทีช่ว่ยประหยัดคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งดเียีย่มโดยไม่

ตอ้งไปซือ้อาหารเสรมิราคาแพง เฟิรน์ลอยน ้า เชน่ แหนแดง 
(Azolla sp.)  แหนเป็ด (มหีลายวงศแ์ละหลายสายพันธุ)์ และแมแ้ต่

จอกหหูนู (Salvinia sp.) สามารถน าไปใชไ้ดถ้า้ท าการเพาะเลีย้ง
แยกตา่งหากจากปลา  สตัวท์ีก่นิทัง้พชืและสตัวเ์ป็นอาหารอย่างปลา
นลิและปลาโคยนัน้จะไม่ลงัเลทีจ่ะกนิพชืสเีขยีวเหลา่นีเ้ป็นปรมิาณ

มากเมือ่เราใหเ้ป็นอาหาร มวีธิกีารอืน่ๆในการเพาะเลีย้งพชืเหลา่นีอ้กี
ไดแ้ก ่การแยกเพาะเลีย้งเฉพาะพชืเหลา่นีใ้นบอ่, ในภาชนะหรอืราง

น ้า หรอืในแพทีม่ตีาขา่ยกักไวใ้นบอ่เดยีวกับทีม่กีารเลีย้งปลา อยา่
ลมืวา่ อาหารไมว่า่จะเป็นอะไรก็ตามทีเ่ตบิโตภายในบอ่เลีย้งปลา

จะตอ้งแยกกนัออกไวเ้ป็นอย่างดจีากปลา ไมเ่ชน่นัน้ปลาจะไปกนิจน

เกนิปรมิาณทีต่อ้งการจนหมดไมม่เีหลอื! นอกจากนัน้ถา้เป้าหมาย
คอืการเพาะเลีย้งสาหร่าย แตถ่า้มพีชืน ้าทีเ่ตบิโตอยู่ทีผ่วิน ้าก็จะบด

บงัแสงแดดท าใหส้าหร่ายและแพลงตอนอืน่ๆเตบิโตไม่ได ้และ
ไมใ่ชเ่ป็นเรือ่งงา่ยเทา่ไรนักทีจ่ะผลติทัง้แหลง่โปรตนี (เชน่สาหร่าย

และพชืน ้า) ใหด้อีย่างสมบรูณ์ในแหลง่น ้าเดยีวกนั 

 
เฟิรน์ลอยน ้าและพชืน ้าหลายชนดิอดุมดว้ยโปรตนี ในการทดลอง

เพือ่เปรยีบเทยีบ Lemna minor (แหน), Ipomoea reptans 
(ผักบุง้), Trapa natans (กระจับ) และ Salvinia cuculata 

(จอกหหูนูทีม่ักเขา้ใจผดิวา่เป็นแหน) ในประเทศอนิเดยี ทัง้แหนและ

ผักบุง้มอีัตราการแปรสภาพเป็นอาหารทีด่แีละมโีปรตนีสงูเป็น รอ้ย
ละ28 และรอ้ยละ 32 ตามล าดับ (Kalita et al., 2007) พชืทัง้สอง

ชนดินีเ้ป็นพชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดเ้ป็นอยา่งดเีมือ่เตบิโตแยก
ตา่งหากจากปลา ทัง้นีเ้พือ่จะไดเ้ก็บเกีย่วไดอ้ยา่งสม า่เสมอ สว่น

แหนแดง (Azolla caroliniana) มรีายงานวา่ประกอบไปดว้ยโปรตนี
อยู่ทีร่ะหวา่งรอ้ยละ 19-30 ถอืวา่เป็นเฟิรน์น ้าทีโ่ตเร็วแตน่่าเสยีดาย

ทีไ่ม่ไดม้กีารศกึษาไวใ้นประเทศอนิเดยี แตเ่กษตรกรทีเ่ลีย้งปลา

ตอ้งระมัดระวงัทีจ่ะไมเ่ก็บพชืเหลา่นีม้าใชม้ากจนเกนิไป ทัง้นี้เพือ่
เป็นการรักษาสภาพการเพาะเลีย้งปลาแบบยั่งยนื  มหีลักการทั่วๆไปอยา่งหนึง่ (ภายใตส้ภาพทีส่มบรูณ์แบบ) คอืให ้

เก็บพชืลอยน ้าเหลา่นีม้าใชโ้ดยไมใ่หม้ากเกนิครึง่ของน ้าหนักโดยรวมของพชืตอ่อาทติย ์(หรอื 1/7 ของน ้าหนัก
โดยรวมทัง้หมดตอ่หนึง่วนั) ซึง่เคล็ดลบัอยู่ทีก่ารรักษาใหอ้ยูใ่นระยะทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็ว ดงันัน้จงึควรตอ้งเฝ้าดวูา่

วธิใีดจะใชไ้ดผ้ลดใีนระบบทีม่อียู ่แหนแดงนัน้จะทนตอ่การเคลือ่นทีข่องน ้าไดด้กีวา่แหนเป็ด และจอกหหูนูนัน้โต

เร็วทีส่ดุแตอ่าจไปแยง่พืน้ทีพ่ชือืน่ได ้
  

ในอาหารอัดเม็ดทีล่อยตวั (มอีธบิายในตอนถัดไป) จอกหหูนูมกีารลอยตัวไดด้กีวา่แหนแดงและแหนเป็ด เนือ่งจาก
มโีครงสรา้งทีโ่ปร่ง สว่นจอกหูหนูนัน้น าไปหมักกับเฟิรน์โปรตนีสงูอืน่ๆ รวมกบัร าขา้ว มะพรา้วแหง้ป่น ปลาป่นและ

กากน ้าตาลใหเ้ป็นอาหารลอยน ้าทีม่คีณุภาพด ีเราพบวา่ชอ่งอากาศในจอกหหูนูเป็นสว่นส าคัญมากตอ่การลอยตัว
ของอาหารของเรา โดยเราจะอธบิายผลดขีองอาหารลอยน ้านี้ในสว่นตอ่ไป 

 

มูลค้างคาว Ppm  % 

ไนโตรเจน (N) 2800 0.280 

ฟอสเฟต (205) 18100 1.810 

ดำ่ง (K20) 3800 0.380 

แมงกำนีส 440 0.044 

เหลก็ 519 0.052 

ทองแดง 36 0.004 

สงักะส ี 206 0.021 

   

มูลไส้เดอืน Ppm % 

ไนโตรเจน (N) 5100 0.510 

ฟอสเฟต (205) 8200 0.820 

ดำ่ง (K20) 2500 0.250 

แมงกำนีส 110 0.011 

เหลก็ 678 0.068 

ทองแดง 6.4 0.001 

สงักะส ี 206 0.021 

   

โบกาช ิ Ppm % 

ไนโตรเจน (N) 7600 0.760 

ฟอสเฟต (205) 5000 0.500 

ดำ่ง (K20) 8100 0.810 

แมงกำนีส 50.99 0.005 

เหลก็ 175 0.018 

ทองแดง 3.37 0.000 

สงักะส ี 28.17 0.003 

แคลเซียม 1.41 0.000 

แมกนีเซียม 0.16 0.000 

 



 

 

อาหารอดัเม็ด 
ในขณะทีเ่กษตรกรหาวธิใีนการเลีย้งปลาแบบเขม้ขน้ การใชอ้าหารขน้จงึเป็นวธิหีนึง่ทีค่วรพจิารณา อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลานัน้คอืคา่ใชจ้า่ยในการซือ้อาหาร ในบทความของสาร ECHO Technical 

Note เรือ่ง “อาหารปลา” (ETN, 2010) มอีาหารเสรมิชนดิตา่งๆทีใ่ชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก ่ร าขา้ว เศษขา้วจาก

การส ีปลวก เศษอาหารในบา้น ร าขา้วโพด และผักใบเขยีวหลายชนดิ (Murnyak, 2010) สว่นอาหารอดัเม็ดนัน้ 
ส านักงานประมงและทรัพยากรทางน ้าในประเทศฟิลปิปินสไ์ดช้ีใ้หเ้ห็นวา่จะควรปฏบิตัติามตารางการใหอ้าหาร

เพือ่ใหก้ารเตบิโตของปลาเป็นไปอยา่งเหมาะสมและใหผ้ลก าไรอย่างคุม้คา่ (ตารางที ่2) ทางทีด่ทีีส่ดุคอืการให ้
อาหารปลาตามอายแุละน ้าหนัก

ของปลา รวมถงึการปรับขนาด

ของเม็ดอาหารตามขนาดปลาที่
เพิม่ขึน้ ถา้ไมม่กีารคัดเลอืกปลา

ไว ้ก็จะตอ้งใชเ้ม็ดอาหารให ้
เหมาะสมกับขนาดของปลาที่

เล็กทีส่ดุในบอ่ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่
ปลาเล็กนัน้จะไดรั้บอาหาร

เหมอืนกบัปลาตวัใหญต่ัวอืน่ ถา้

เรายนือยู่ทีเ่ดมิและโยนอาหาร
ลงไปทีเ่ดมิทกุครัง้ขณะให ้

อาหาร ปลาก็จะเรยีนรูท้ีจ่ะมารอ
อาหารทกุครัง้ทีเ่รามา วธินีีจ้ะ

เป็นประโยชนใ์นการเฝ้าตดิตาม

ระยะการเจรญิเตบิโตของปลา 
ระวงัอย่าใหอ้าหารมากเกนิไป

และปฏบิตัติามตารางอย่าง
เคร่งครัด เพราะปลามแีนวโนม้

ทีจ่ะกนิในสว่นทีเ่ป็นก าไรของ

เรา ทีว่า่ก าไรสญูเสยีไปนัน้
เพราะปลานลิมคีวามสามารถใน

การหลกีเลีย่งการใชร้ะบบ
ทางเดนิอาหารขณะกนิเอาหาร

แพงๆเขา้ไปอยา่งตะกระ
ตะกราม ซึง่ผลก็คอืเราสญูเสยี

อาหารไปโดยเปลา่ประโยชน์

และท าใหก้ าไรทีเ่กษตรกรควรจะไดล้ดลง 

การท าอาหารจากวตัถดุบิทีไ่ดจ้ากฟารม์นัน้

จะตอ้งมกีารท าใหแ้หง้และจัดการอยา่ง
เหมาะสมเพือ่อาหารทีไ่ดจ้ะมปีระสทิธภิาพ 

จะตอ้งมกีารคดิไวล้ว่งหนา้ส าหรับระบบการ
ตากแหง้อาหารทีย่ั่งยนืกอ่นทีจ่ะท าการเลีย้ง

ปลา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

อตัราและตารางการใหอ้าหารปลาโดยส านกังานประมงและทรพัยากร

ทางน า้  

อายุปลา 

(วนั) 

 

ประเภท

อาหาร 

  

อตัราการให ้

อาหารตอ่

น ้าหนักปลา  

ความถีใ่น

การให ้

อาหาร  

น ้าหนักปลาทีค่วรจะ

เป็นตอ่ตัว  

1-15  fry mash 8.0% 
4 ครัง้ตอ่

วนั  
6 กรัม 

16-31  fry mash  7.0% 
4 ครัง้ตอ่

วนั  
25 กรัม 

32-46  starter  6.0% 
4 ครัง้ตอ่

วนั  
36 กรัม 

47-61  grower  5.0% 
3 ครัง้ตอ่

วนั  
50 กรัม  

62–76  grower  4.0% 
3 ครัง้ตอ่

วนั  
72 กรัม  

77–91  grower  3.0% 
3 ครัง้ตอ่

วนั  
100 กรัม  

92–105  finisher  2.5% 
2 ครัง้ตอ่

วนั  
121 กรัม  

106–120  finisher  2.0% 
2 ครัง้ตอ่

วนั  
150 กรัม  

อาหารปลาที่ท าเสร็จแล้ว 

ตารางที ่2 ส านักงานประมงและทรัพยากรทางน ้าแหง่ประเทศฟิลปิปินส์
ไดอ้อกแบบตารางนีไ้วเ้พือ่ชว่ยใหป้ลาเตบิโตอยา่งเหมาะสมและใหผ้ล

ก าไรทีคุ่ม้คา่ 

ภาพที ่5 ท าอาหารเล้ียงปลาคุณภาพสูงจากพืช
ลอยน ้าไม่ใช่เร่ืองยาก 
 ปลูกพืชลอยน า้ไว้ใช้

ท าอาหารเลีย้งปลา 

ปลูกพืชลอยน า้ไว้ใช้
ท าอาหารปลาเอง 



 
การผลติอาหารเลีย้งปลาจากวตัถดุบิในฟารม์ 
การทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้งปลาท าการทดลองและจดบนัทกึไวอ้ย่างละเอยีดจะชว่ยใหเ้กดิการผลติอาหารทีม่คีณุภาพสงู

ไวใ้ชไ้ดเ้อง (ภาพที ่5) ในหลายๆประเทศ มเีครือ่งบดเนือ้และเครือ่งอดัเม็ดขายอยูท่ั่วไป เกษตรจงึประหยัด

คา่ใชจ้่ายไดด้ว้ยการท าอาหารจากพชืลอยน ้าส าหรับปลานลิ ปลาโคย หรอืปลาดกุไดเ้อง เครือ่งมอืทีเ่รามอียูนั่น้
ไดม้าจากยา่นส าเพ็งทีก่รุงเทพฯ เป็นทีบ่ดเนือ้สแตนเลสแบบเกลยีวหมนุ ไมม่ยีีห่อ้ และผลติในประเทศจนี เราตัง้

เครือ่งมอืนีไ้วบ้นโตะ๊ทีบ่า้นและตดิตัง้ไวก้ับเครือ่งยนต ์1 แรงมา้ (ภาพที ่6)  
 

กอ่นทีจ่ะเริม่ ตอ้งแน่ใจกอ่นวา่มแีผน่รังผึง้ทีด่นัอาหารออกมาขนาดตา่งๆไว ้โดยขนาดอาหารกบัขนาดของปลานัน้

ตอ้งสมัพันธก์นั ขนาดทีเ่ราใชนั้น้อยู่ที ่2-8 มม. ส าหรับการเลีย้งปลานลิ 300-500 กรัม และเมือ่ท าอาหารเสร็จแลว้
เราจะถอดชิน้สว่นเกลยีวหมนุ ใบมดีและรังผึง้ออกมาลา้งท าความสะอาดทนัท ีเมือ่เสร็จขัน้ตอนเครือ่งบดนีแ้ลว้ ก็

เหลอืขัน้ตอนอกีไมม่ากในการท าอาหารปลา (ภาพที ่7) 
 

ทีบ่า้นอโลฮา เรามสีองคนทีส่ามารถท าอาหารเปียกไดส้บิถาด (ประมาณ 45 กโิลกรัม) ในเวลาไมถ่งึสองชัว่โมง 
โดยคนหนึง่ท าการเทถาดทีม่สีว่นผสมเขา้ในเครือ่งและคอยใสเ่พิม่เขา้ไปเพือ่ใหส้ว่นผสมดันออกมาอยา่งสม า่เสมอ 

เมือ่สว่นผสมถกูดนัออกมา คนทีส่องจะใชท้ีต่กัเกลีย่สว่นผสมทีไ่ดไ้วบ้นชัน้ทีจ่ะตากแหง้ (ภาพที ่8)จากนัน้ก็น าเขา้

ตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทติย ์(ภาพที ่9) 
 

ส าหรับชัน้ทีใ่ชต้ากแหง้นัน้ เราใชถ้าดขนมปังทีร่องพืน้ดว้ยมุง้ลวด ตอ้งแน่ใจวา่ใหม้อีากาศถ่ายเทอยา่งเพยีงพอ
เพือ่จะไดแ้หง้อยา่งรวดเร็วในวันทีม่แีดดด ีสว่นตูอ้บแหง้แบบกลอ่งหรอืกรอบไมก็้ใชไ้ดด้ถีา้ไมห่นาเกนิไปเพือ่จะไม่

กนิเนือ้ทีม่ากเกนิไป ตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทติยข์องเราตดิตัง้ไวบ้นหลงัคาและใชเ้วลาประมาณสองถงึสามวนัใน
การตากแหง้อาหาร ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัขนาดของเม็ดอาหารและปรมิาณเมฆบนทอ้งฟ้า ตูอ้บแหง้ของเราออกแบบ

เหมอืนทีม่อียู่ทั่วไปดว้ยการใชแ้ผน่พลาสตกิป้องกนั UV ขนาด 0.2 มม. ส าหรับกรนิเฮาสเ์ย็บตดิไวก้บักรอบทีท่ า

จากเหล็กแผน่ชบุสงักะส ี 
 

เมือ่เม็ดอาหารแหง้แลว้ใหเ้ก็บไวใ้นถังขนาด 20 ลติร ปิดใหส้นทิเพือ่ใหแ้หง้และใหมอ่ยูเ่สมอ โดยใหเ้หลอื
ความชืน้ทีร่อ้ยละ 8 ถา้เป็นไปได ้โดยในวนัทีอ่ากาศรอ้นและมแีสงแดดดก็ีจะดกีวา่ในชว่งหนา้ฝนซึง่ไม่อาจ

หลกีเลีย่งปรมิาณของเมฆทีม่ากได ้วธิแีกปั้ญหาของเราคอืใชป้ระโยชนจ์ากชว่งเวลาหนา้รอ้นท าอาหารไวใ้หพ้อ
ส าหรับชว่งเวลาหนา้ฝน เหมอืนกบัค าพูดของคนตะวนัตกทีว่า่ “ตากฟางใหแ้หง้ขณะทีย่ังมแีดดอยู่” ซึง่สามารถ

น ามาใชไ้ดก้ับการผลติอาหารอัดเม็ดในเขตรอ้นชืน้! 

 

ประโยชนข์องการหมกั 
ประสทิธภิาพในการย่อยและอายขุองอาหารปลาจะเพิม่ขึน้ดว้ยการท างานของจุลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนใ์นระหวา่ง
ขัน้ตอนการผลติ  ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่การใชจ้ลุนิทรยีช์ว่ยเพิม่โปรตนีหยาบในเนือ้มะพรา้วแหง้

จากรอ้ยละ 17.24 เป็นรอ้ยละ 31.22% และมกีารพบดว้ยวา่โครงร่างกรดอมโินถกูพัฒนาใหด้ขี ึน้ (Cruz, 1997) 

ปลูกพืชลอยน า้เพื่อ
ท าอาหารเลีย้งปลาเอง 

(บนซ้าย-กลาง) ภาพที ่6 เคร่ืองบดเนือ้ใช้เพื่อบดอาหารปลา (บนขวา) ภาพที ่7 อาหารปลาอัดเม็ดท าเองจากฟาร์ม (ล่างขวา) ภาพ
ที ่8 เอาอาหารอัดเม็ดไปวางที่ชัน้ตากแห้งที่ท าจากถาดขนมปังและหน้าต่างมุ้งลวด (ล่างกลาง- ซ้าย) ภาพที ่9 ทีต่ากแห้งพลัง
แสงอาทติย์ส าหรับตากอาหารปลาทีบ้่านอโลฮา 
 



[หมายเหต:ุ นอกจากการหมักอาหารปลาแลว้ ทีบ่า้นอโลฮายังหมักอาหารส าหรับเลีย้งไก ่เป็ด และหมเูพือ่ชว่ยใน

ดา้นความหลากหลายของกลุม่จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน ์แตเ่ราไมใ่ชก้ารหมักในการท าอาหารเลีย้งสตัวพ์วกวัวควาย 
(บทความเรือ่งการท าอาหารเลีย้งสตัวอ์ืน่ๆจะจัดท าขึน้ในสารเอคโค ่เอเชยี ตอ่ไป)]  

 
เมือ่ท าการหมักอาหารเลีย้งสตัว ์ควรใชส้ายพันธุจ์ลุนิทรยีท์ีไ่ดรั้บการรับรองแลว้วา่จะไมม่กีารปนเป้ือนกบัจลุนิทรยี์

กอ่โรคอืน่ๆ เราใช ้EM-1 ซึง่มขีายอยูภ่ายใตก้ารทดสอบในหอ้งทดลองและไดรั้บการรับรองเพือ่ใชใ้นสตัวน์ ้าโดย

ส านักงานประมงและทรัพยากรทางน ้าแหง่ฟิลปิปินส ์โดยผลติภัณฑ ์EM-1 นีค้ดิคน้สตูรโดย ดร.เทรุโอะ ฮหิงะ จาก
มหาวทิยาลัยรวิกวิ เมอืงโอกนิาวา ประเทศญีปุ่่ น และมขีายอยูใ่นกวา่ 100 ประเทศ ผลติภัณฑน์ีม้ทีัง้เชือ้ทีแ่ข็งแรง

ของ แล็คโตบาซลิลัส, แบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สง ยสีตท์ีม่ปีระโยชน ์และอืน่ๆ เชือ้เหลา่นีไ้ดรั้บอาหารจากน ้าตาล
และคารโ์บไฮเดรต และขณะเดยีวกนัก็จะสรา้งเมตาโบไลท ์ทตุยิภมู ิ(secondary metabolites) ทีจ่ะชว่ยเพิม่

ประเภทของสารอาหารในอาหารสตัว ์ในหนังสอืของผมชือ่วา่ A Natural Farming System for Sustainable 
Agriculture in the Tropics  เป็นคูม่อืและขอ้แนะน าเกีย่วกบัเทคโนโลยขีอง EM และทา่นสามารถหาไดอ้อนไลน์

ที ่available online as a free PDF download ซึง่เป็นไฟล ์PDF ดาวนโ์หลดไดฟ้ร ีหรอืทา่นสามารถหาไดจ้าก

รา้นหนังสอืของเอคโค ่แมแ้ตก่๊าสคารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้จากขัน้ตอนการหมักก็สามารถชว่ยเพิม่การลอยตวั
ใหก้บัอาหารปลาได!้ สว่นเวยจ์ากชสีหรอืโยเกริต์ทีไ่ดจ้ากโรงงานในพืน้ทีก็่สามารถน ามาใชใ้หเ้กดิประสทิธผิลได ้

ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาผลติภัณฑ ์EM-1 ได ้โดยใหเ้ริม่จากปรมิาณนอ้ยๆกอ่นดว้ยการใชเ้วยท์ดแทนในอตัราสว่น
เดยีวกับทีใ่ช ้EM1 และปรับใหม้ากขึน้ถา้ยังไมม่ผีลอะไรเกดิขึน้ การหมักทีด่คีวรท าใหม้กีลิน่หวานและเปรีย้วเมือ่

เวลาผา่นไป 2 อาทติย ์ถา้มกีลิน่เหม็นเน่าเหมอืนไขเ่น่า (ซลัไฟด)์ หรอืเกดิการเน่าเสยีขึน้อย่าน าไปใหป้ลากนิ 

เพยีงทิง้สว่นทีท่ าการทดลองแลว้ไม่ไดผ้ลนัน้ไปในกองปุ๋ ยหมักแลว้ใชเ้ป็นปุ๋ ยตอ่ไป 
 

เราผสมสว่นผสมแหง้ไวก้อ่น (ร าขา้ว และมะพรา้วแหง้ป่น) จากนัน้จงึใสพ่ชืลอยน ้าไป (จอกหหูนู แหนแดง แหน
เป็ด) ใส ่EM-1 และกากน ้าตาลทีเ่จอืจางดว้ยน ้า หลงัจากผสมสว่นผสมเหลา่นีใ้หเ้ขา้กนัใหม้คีา่ความชืน้ทีร่อ้ยละ 

30-50 จงึปลอ่ยทิง้ไวใ้นภาชนะทีเ่ปิดฝาไวเ้ป็นเวลา 3 ถงึ 6 ชัว่โมงกอ่นจะน าไปบดในเครือ่ง การปลอ่ยทิง้ไวนั้น้
เพือ่ใหค้วามชืน้เขา้ในสว่นผสมอยา่งทัว่ถงึและสม า่เสมอซึง่จะมผีลตอ่ประสทิธภิาพของอาหารทีไ่ด ้การทดสอบ

ความชืน้แบบงา่ยๆวา่อยูท่ีร่อ้ยละ 30-50 หรอืไมนั่น้ท าไดด้ว้ยการปัน้สว่นผสมเป็นกอ้นกลม ใหห้ยบิสว่นผสมมาวาง

ไวร้ะหวา่งฝ่ามอืสองขา้งแลว้ปั้นเป็นกอ้นกลม โดยใชฝ่้ามอืทัง้สองคลงึเบาๆ ถา้กอ้นสว่นผสมร่วนออกแสดงวา่แหง้
เกนิไป และถา้เปียกชุม่จนเหลวก็แสดงวา่เปียกเกนิไป อาหารทีอ่ัดออกมาแลว้จะยังคงมขีบวนการหมักตอ่ไปเรือ่ยๆ

ขณะถกูน าไปตากแหง้และแมแ้ตช่ว่งเวลาการเก็บรักษา แตข่บวนการหมักจะนอ้ยลง จนกระทั่งความชืน้ระเหยไป 
ตราบใดทีอ่าหารอัดเม็ดหลดุออกจากกนัเมือ่ถูกแรงกดและไม่ตดิกนัเป็นกอ้น น่ันแสดงวา่คา่ความชืน้อยู่ทีร่อ้ยละ 8-

10 ซึง่เป็นคา่ทีค่วรจะเป็นหลงัจากถูกท าใหแ้หง้แลว้ โดยคา่ความชืน้นัน้ไมจ่ าเป็นตอ้งต า่กวา่รอ้ยละ 8  

 

สตูรสว่นผสมส าหรบัปลานลิ 
ในการท าอาหารเลีย้งปลาเองนัน้ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ าการชัง่และตวงสว่นผสมแตล่ะอย่างใหถ้กูตอ้งแลว้บนัทกึผลที่
ไดจ้ากสว่นผสมทดลองแตล่ะอยา่ง เก็บปลาบางสว่นทียั่งใหอ้าหารดว้ยวธิ(ีการควบคมุ)ทีท่ าอยูเ่ดมิแลว้เพือ่ใชเ้ป็น

ตวัเปรยีบเทยีบ ใหเ้ปรยีบเทยีบน ้าหนักของปลากับอาหารใหมแ่ละการควบคมุแบบใหมห่ลงัจากเวลาหนึง่เดอืนเพือ่

ดวูา่ผลเป็นอย่างไรบา้ง เราขอแนะน าใหใ้ชส้ ิง่ทีม่อียูแ่ลว้ในพืน้ทีแ่ละทดลองทีจ่ะน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
โดยท าการทดสอบอยา่งสม า่เสมอ การใชแ้ผน่ตารางท าการจะชว่ยในการปรับปรมิาณปัจจัยการผลติและสตูรตา่งๆ

ของอาหาร หลงัจากการบนัทกึผา่นไปหลายเดอืน ทา่นก็จะประเมนิผลทีไ่ดจ้ากอาหารทีท่ าเอง เราพบวา่ถา้เราท า
สตูรสว่นผสมใหข้ึน้อยูก่ับโปรตนีหยาบ สว่นทีเ่หลอืก็ไมม่อีะไรน่าหว่ง กอ่นหนา้นี้ไดม้กีารพูดถงึเฟิรน์ลอยน ้าวา่เป็น

อาหารสด ทีช่ว่ยเรือ่งความหลากหลายดา้นชวีภาพ และเพือ่ใหเ้กดิความหลากหลายก็อาจมกีารใชก้ารผสมผสาน

กนัระหวา่งแหนเป็ด แหนแดงและจอกหหูนูเพิม่เขา้ไปเพือ่ลดคา่ใชจ้่าย และยังไดอ้าหารอดัเม็ดทีม่คีณุภาพสงู ลอง
เรยีนรูท้ีจ่ะเพาะเลีย้งพชืเหลา่นี้เอง เพราะการซือ้จะท าใหก้ าไรทีค่วรไดล้ดลงไป มสีาหร่ายสไปรูไลนา 

(cyanobacterium หรอืแบคทเีรยีทีส่งัเคราะหแ์สงชนดิหนึง่ หรอืทีรู่จั้กวา่เป็นสาหร่ายสเีขยีวแกมน ้าเงนิ) เป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่หรอืจะเพาะเลีย้งใหเ้ป็นกลุม่ของเฟิรน์ลอยน ้าอกีอย่างหนึง่ก็ได ้กวา่รอ้ยละ 30 ของการผลติ

สาหร่ายสไปรูไลนา ในโลกนี ้มไีวเ้พือ่ใชเ้ป็นอาหารของสิง่มชีวีติทีไ่มใ่ชม่นุษย ์(Belay et al., 1996) ไดม้ี
การศกึษาทางเลอืกอืน่ๆดว้ยและผลทีไ่ดก็้มทีัง้ดแีละไม่ด ีรวมถงึผักตบชวาในประเทศไนจเีรยี (Igbinosun et al., 
1988) แตผ่มขอไม่แนะน าใหท้ดลองกบัผักตบชวาเพราะผมเองก็ไมค่อ่ยประทบัใจเทา่ไร แตถ่า้คณุไดท้ าการ

ทดลองกบัผักตบชวาขอความกรุณาสง่ผลการทดลองมาใหผ้มดว้ย!  
 

ร าขา้วควรเป็นร าขา้วคณุภาพดรีะดบั D1 สว่นอนัอืน่ทีม่คีณุภาพนอ้ยลงไป (D2 ถงึ D4) ควรหลกีเลีย่งเนือ่งจากมี
ปรมิาณเซลลโูลสอยู่จ านวนมาก จากบทความเรือ่ง Rice Mill Primer ทา่นสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นสว่นของ

หมายเหต ุ(Mikkelson, 2005) สว่นร าอืน่ๆ (ขา้วโพด ขา้วสาล ีฯลฯ) สามารถน ามาใชไ้ด ้แตใ่หร้ะวงัระดบัของ

โปรตนีหยาบทีอ่าจมคีา่ไมม่ากพอ ขา้วโพดสายพันธุใ์หม่ๆ มโีปรตนีหยาบเพยีงครึง่เดยีวของร าขา้ว ซึง่ร าขา้วทีม่ี
คณุภาพชัน้ดมีโีปรตนีหยาบรอ้ยละ 12 ถงึ 14 สว่นมะพรา้วแหง้ป่นมถีงึรอ้ยละ 24 แตก็่ใหร้ะวังดว้ย เชน่ มะพรา้ว

แหง้ป่น (เชน่เดยีวกบัหนอนแมลงวนัลาย) มโีปรตนี และไขมันสงู จงึไมค่วรน ามาใชม้ากเกนิไป เพราะไขมันทีส่งูจะ
ท าใหน้ ้าหนักตวัเพิม่ขึน้ขณะทีค่ารโ์บไฮเดรตกบัโปรตนีจะต า่ลง 
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วติามนิและเกลอืแร ่
หนิฝุ่ นหรอืหนิทีถู่กบดใหป่้นจากโรงโมห่นิจะมรีะดับ
ปรมิาณของเกลอืแร่ทีจ่ะทดแทนการขาดเกลอืแร่จากพชื

หรอืเฟิรน์ลอยน ้าได ้(Murnyak, 2010) เราใชม้ะรุมที่
ปลกูแบบออรแ์กนคิในปรมิาณรอ้ยละ 1 จากน ้าหนักของ

สว่นผสมทัง้หมดถา้เราหาหนิฝุ่ นไมไ่ด ้หรอือาจใชห้นิปนู

บดส าหรับวัวหรอืควายเพิม่ดว้ยก็ไดเ้พือ่สง่เสรมิการ
เตบิโตของกระดกู เมือ่มกีารเลีย้งปลาและพชืผสมผสาน

กนัในระบบอาควาโพนคิ ความสมบรูณ์ของพชืไดม้าจาก
ทัง้ของเสยีจากปลาและเศษอาหารทีเ่หลอืจากการเลีย้ง

ปลา (ปลานลิจะมเีศษอาหารรอ้ยละ 10-20 ซึง่จะถกู

แบคทเีรยีแปลงไปเป็นสารอาหารทีพ่ชืน าไปใชไ้ด)้ ใน
ประเทศออสเตรเลยี อาหารของปลาทีก่นิเนือ้ปรมิาณ 

40–55 กรัมจะเป็นปุ๋ ยใหก้บัพชืใน 1 ตารางเมตรทีใ่ชว้ธิี

ปลกูบนแพ ในขณะทีถ่า้เลีย้งปลานลิ ก็จะตอ้งมอีาหาร
ของปลานลิปรมิาณ 60–100 กรัม(ปลานลิเป็นปลาที่

กนิทัง้พชืและเนือ้สตัว)์ ทีต่อ้งกลายเป็นปุ๋ ยใหก้บัพชื
ในระดบัการผลติทีเ่ทา่กนั (De Dezsery, 2010) (ภาพที ่10) 

 

ลอยหรอืจมด?ี 
อยา่เป็นกงัวลมากเกนิไปวา่อาหารของทา่นจะลอยหรอืจม จากการศกึษาหลายแหง่พบวา่โปรตนีส าคัญกวา่การ

ลอย! อาหารทีม่ขีายอยู่ทีท่ าจากเมล็ดธัญพชืทีใ่หพ้ลงังานสงูนัน้มักจะเสยีอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นน ้าหนัก ( 
Feed Conversion Ratio หรอื FCR ซึง่ FCR นีค้ านวณไดจ้ากอตัราของการเพิม่ของน ้าหนักตอ่น ้าหนักอาหารทีก่นิ 

ปลาอายนุอ้ยอาจมนี ้าหนักเพิม่เกอืบ 1 กรัมตอ่ทกุ 1 กรัมของอาหารทีก่นิ (FCR 1.0) ขณะทีป่ลาทีอ่ายมุากขึน้

จะตอ้งกนิอาหาร 2 กรัมเพือ่ทีจ่ะมนี ้าหนักเพิม่ 1 กรัม (FCR 2.0) ดงันัน้ในอาหารทีม่สีารอาหารทีส่ามารถย่อยได ้
และแปลงสภาพไดจ้งึส าคญัทีส่ดุ เราไดศ้กึษานสิยัการกนิของปลานลิและปลาโคยในตูป้ลาทีเ่ป็นกระจกมองเห็น

ได ้และพบวา่ปลาทัง้สองกลับไปกนิเศษอาหารทีเ่หลอือยูท่ัง้หมดถา้ระดบัของเศษอาหารนัน้มไีมม่ากเกนิไป ซึง่
เป็นตามที ่Cruz et al. (2001) พบในการศกึษาครัง้หนึง่วา่อาหารปลาทีล่อยอยูนั่น้ไมด่เีทา่กับอาหารปลาทีจ่ม โดย

ท าการสรุปวา่ “เมือ่เทยีบกบัอาหารลอยแลว้ อาหารทีจ่มจะชว่ยสง่เสรมิอตัราการเจรญิเตบิโตทีม่ากกวา่มาก รวมถงึ
ท าใหต้วัโตและมอีัตรา FCR ทีด่กีวา่ในปลานลิวยัรุ่น การทีอ่าหารปลาทีจ่มมปีระสทิธภิาพมากกวา่นัน้อาจเป็นเพราะ

ประกอบไปดว้ยโปรตนีหยาบทีส่งูกวา่ (รอ้ยละ 42.05) ซึง่คลา้ยกนักบัผลทีไ่ดจ้าก Gur (1997) ทีร่ายงานวา่

น ้าหนักตัวทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่แตล่ะวนักบั FCR ทีร่ะดบัโปรตนีหยาบรอ้ยละ 40 มคีา่สงูกวา่และดกีวา่ทีร่ะดบัโปรตนี
หยาบรอ้ยละ 30 อย่างเห็นไดช้ดั เขาจงึสรุปวา่ระดบัโปรตนีหยาบเพือ่การเตบิโตทีด่ทีีส่ดุและ FCR ทีด่ทีีส่ดุอยูท่ี่

รอ้ยละ 40 ถงึ 45 ส าหรับปลานลิทีม่นี ้าหนักเฉลีย่แรกเริม่ 13 กรัม” (Cruz et al., 2001) การเพิม่โปรตนีใหก้บัปลา
กนิเนือ้ท าไดด้ว้ยการเพิม่ปลาป่นเขา้ในสว่นผสม แตต่อ้งแน่ใจวา่แหลง่ทีไ่ดม้านัน้ไมม่สีารปรอทปนเป้ือน สว่น

หนอนแมลงวนัลายทีม่โีปรตนีรอ้ยละ 45 ก็น ามาใชเ้ป็นอาหารเสรมิทีม่โีปรตนีสงูได ้(De Dezsery, 2010) แตต่อ้ง

น าไปท าใหแ้หง้กอ่นทีจ่ะผสมเขา้กับอาหารหมัก  
 

สตูรอาหารเร ิม่ตน้ 
นีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการท าอาหารปลาเอง อย่าลมืจดบนัทกึและปรับสว่นผสมตามวตัถดุบิทีม่อียู ่และตาม

ประสทิธภิาพของอาหารทีท่ าเองจากฟารม์! คา่ใชจ้่ายในตารางนีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามพืน้ทีท่ีท่า่นอยู่ 

 

โบกาชสิ าหรบัปลานลิ – ผสมปลาป่นและพชืสเีขยีวโปรตนีสูง 

  โปรตนีหยาบ 
เหรยีญ/ กระสอบ

ละ50 กก.    ราคา    

อาหารทีม่ขีาย 32.00% 29.55    0.59 

เหรยีญ

/ กก. 

อาหารหมัก EM  40.38% 14.57    0.29 

เหรยีญ

/ กก. 

สว่นผสม โปรตนีหยาบ น ้าหนัก(กก) %   
เหรยีญ
/กก. 

หน่วยโปรตนี
หยาบ ราคา   

ร าขา้ว (D1) 14% 28.00 32.2% 0.32 3.92 8.91 เหรยีญ 

มะพรา้วแหง้ป่น 22% 8.00 9.2% 0.20 1.76 1.64 เหรยีญ 

ปลาป่น 72% 17.00 19.5% 0.57 12.24 9.66 เหรยีญ 

 แหนเป็ด 44% 3.00 3.4% 0.00 1.32 0.00 เหรยีญ 

แหนแดง  44% 10.00 11.5% 0.00 4.40 0.00 เหรยีญ 

ภาพที ่10 ปลานิลที่เลีย้งอยู่ ข้างๆพืชที่ปลูกด้วยระบบอาควาโพนิคที่
บ้านอโลฮา 
 



 จอกหหูนู 22% 20.00 23.0% 0.00 4.40 0.00 เหรยีญ 

มะรุม  18% 0.30 0.3% 0.00 0.05 0.00 เหรยีญ 

ปนูขาวใชส้ าหรับ

ววั 0% 0.10 0.1% 0.18 0.00 0.02 เหรยีญ 

เกลอืแร่จากหนิ

ฝุ่ น 0% 0.10 0.1% 0.05 0.00 0.00 เหรยีญ 

ถา่น –ละเอยีด 0% 0.26 0.3% 0.02 0.00 0.01 เหรยีญ 

กากน ้าตาล  3% 0.10 0.1% 0.18 -- 0.02 เหรยีญ 

EM  1% 0.10 0.1% 0.18 -- 0.02 เหรยีญ 

 น ้าหนักเปียก 86.96 

100.0

%   28.09 20.27 เหรยีญ 

 น ้าหนักแหง้  69.57  กก.   0.29 

เหรยีญ

/กก. 

 

สรปุ 
การเลีย้งปลาในเชงิพาณชิยข์นาดเล็กสามารถจัดการไดด้ว้ยการรูจั้กใชส้ ิง่ทีป่ลกูเองและวตัถุดบิทีห่าไดใ้นฟารม์ ยิง่
มวีตัถดุบิทีม่คีณุภาพมากเทา่ใด  เราก็จะมกี าไรจากการเลีย้งปลาทีไ่ดค้ณุภาพมากเทา่นัน้ ดว้ยตน้ทนุทีต่ า่จาก

อาหารทีผ่ลติโปรตนีหยาบไดเ้อง 
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