
   
  

บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาหารสัตวน์้ํา 

 
 อาหารสัตว์นํ้าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การดํารงชีวิตและการสืบพันธ์ุของ
สัตว์นํ้า เน่ืองจากต้นทุนส่วนใหญ่70-80 เปอร์เซ็นต์ของการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์เป็น
ค่าอาหาร ดังน้ันอาหารจึงเป็นตัวกําหนดผลกําไรหรือขาดทุนจากการเลี้ยงสัตว์นํ้า ซึ่งการเพาะเลี้ยง
สัตว์นํ้ามุ่งเน้นให้สัตว์นํ้ามีการเจริญเติบโตที่ดี มีอัตราการรอดตายสูงและใช้เงินทุนในการเลี้ยงสัตว์นํ้า
ตํ่า โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การจัดการระหว่างการเลี้ยงที่เหมาะสม การให้อาหารคุณภาพดี
เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตว์นํ้าที่เลี้ยง จึงควรเป็นอาหารที่ผ่านระบบการผลิตอาหารสัตว์นํ้า   
ที่ดีตามมาตรฐานจีเอพี (good agriculture practices; GAP) โดยผลิตอาหารจากวัตถุดิบอาหาร    
ที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมกับชนิดของสัตว์นํ้า มีกระบวนการผลิตที่ดี
และสามารถเก็บรักษาอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีผู้เลี้ยงสัตว์นํ้าควรทราบถึงประโยชน์
และโทษของอาหารที่มีต่อสัตว์นํ้า รวมถึงสภาพแวดล้อมในแหล่งนํ้าเพ่ือให้การจัดการระหว่าง       
การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้ได้ผลผลิตสัตว์นํ้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
 
ความหมายของอาหาร 
 Encyclopædia Britannica (2011) รายงานว่าอาหารหมายถึง สสารใดซึ่งบริโภคเพ่ือเสริม
โภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารที่มาจากพืชหรือสัตว์ และมีสารอาหารสําคัญ อาทิ คาร์โบไฮเดรต 
ไขมันโปรตีน วิตามินหรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพ่ือนําไปสร้าง
พลังงาน คงชีวิตและหรือกระตุ้นการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับพันทิพา (2543) ให้คําจํากัดความของ
คําว่า อาหาร หมายถึง ผลิตผลท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ เมื่อนํามาใช้อย่างถูกต้อง
ตามวิธีการจะให้โภชนะแก่สัตว์ นอกจากน้ีทองเลียน (2551) รายงานว่า อาหารสัตว์ หมายถึง สิ่งหน่ึง
สิ่งใดก็ตามเมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์สามารถจะถูกย่อย (Digest) และดูดซึม
ภายในร่างกายสัตว์ เพ่ือสัตว์จะได้นําไปใช้เป็นประโยชน์เพ่ือการดํารงชีพ (maintenance) เพ่ือการ
เจริญเติบโต (growth) เพ่ือการสืบพันธ์ุ (reproduction) เพ่ือการสร้างผลิตผล (production) ต่าง ๆ 
และเพ่ือประโยชน์อ่ืน จากคําจํากัดความของคําว่า อาหาร ในหลายตํารามีความหมายทางเดียวกัน 
สรุปได้ว่า อาหาร หมายถึง สิ่งที่เกิดจากพืชหรือสัตว์เมื่อกินเข้าไปแล้ว ร่างกายสามารถย่อยได้และดูด
ซึมไปใช้ประโยชน์ทําให้เกิดพลังงาน เสริมสร้างเน้ือเย่ือ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และช่วยควบคุม
กระบวนการทํางานต่างๆ ในร่างกาย ทําให้เจริญเติบโตและดํารงชีวิตได้อย่างปกติ  
 
โภชนะท่ีสัตว์น้ําต้องการ 
 อาหารท่ีสัตว์นํ้ากินเข้าไปมีทั้งส่วนที่ย่อยได้และส่วนที่ย่อยไม่ได้ อาหารส่วนที่สัตว์นํ้ากิน  
เข้าไปแล้วย่อยได้และนําไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต เรียกว่าโภชนะ (nutrients) หรือสารอาหาร
หรือโภชนาการ มีการให้คําจํากัดความในทางเดียวกันดังน้ี 
 พันทิพา (2543) รายงานว่าโภชนะหรือสารอาหารเป็นส่วนประกอบที่พบในอาหาร คือ 
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่และน้ํา เมื่อร่างกายนําสารอาหารเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์
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จะสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติ โดยสัตว์นํ้าต้องได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการ ตามชนิด
และขนาดของสัตว์นํ้า สอดคล้องกับโชคชัย (2548) รายงานว่า สารอาหาร หมายถึง สารเคมีที่มีอยู่  
ในอาหารเมื่อสัตว์นํ้าบริโภคเข้าไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิต  สิริพันธ์ุ (2542) และโชคชัย 
(2548) กล่าวว่าโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตเป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากและเป็น
สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย (macronutrients หรือ fuel nutrients) ส่วนวิตามินและแร่ธาตุ
เป็นสารอาหารท่ีร่างกายต้องการน้อยและไม่ให้พลังงาน (micronutrients) นอกจากน้ีนิธิยาและ
วิบูลย์ (2551) รายงานว่าสารอาหาร หมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบในอาหารเป็น
สารประกอบที่จําเป็นต่อร่างกาย มีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆในปริมาณที่แตกต่างกัน เช่น คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุและวิตามิน ในบางตําราจัดนํ้าเป็นสารอาหารเช่นกัน โภชนะเหล่าน้ีจําเป็นต่อ
การเจริญเติบโตให้พลังงาน ควบคุมปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายให้เป็นปกติ และทําให้     
มีสุขภาพดี ดังน้ันร่างกายจําเป็นต้องได้รับอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม เน่ืองจากร่างกายไม่สามารถ
สังเคราะห์อาหารเองได้  หากร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะทําให้เกิดโรคขาดสารอาหารและ
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการมีสุขภาพดี  ส่วนคําว่าโภชนาการ หมายถึง กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับระบบการกินอาหารและการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์และเคมีของอาหาร
และสารอาหารในร่างกาย รวมทั้งการพัฒนาการของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการใช้สารอาหารเพื่อหล่อ
เลี้ยงเซลล์และเน้ือเย่ือ ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆตลอดจนการขับถ่ายของเสียออกจาก
ร่างกาย แต่ในทางปฏิบัติ คําว่า โภชนาการ มีความหมายว่า การจัดหาอาหารและกรรมวิธีต่างๆท่ีทํา
ให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอ (เวียง, 2543) ดังน้ัน 
อาหารจึงประกอบด้วยสารอาหารซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อร่างกายของสัตว์นํ้า 
ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุและนํ้า (ภาพที่ 1.1) สารอาหารทุกชนิดมีหน้าที่
ควบคุมการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ ซึ่งสัตว์นํ้าจําเป็นต้องได้รับเพ่ือนําไปใช้ใน
การดํารงชีวิต 
 

     อาหารสัตว์ 
                        

          วัตถุแห้ง                                           นํ้า 
                                     

  อนินทรียวัตถุ (แร่ธาตุ)               อินทรียวัตถุ 
                 
                           คาร์โบไฮเดรต      ไขมัน            โปรตีน     วิตามิน 

  
 

ภาพท่ี 1.1  แผนผังส่วนประกอบของอาหาร 
ที่มา : ดัดแปลงจากพันทิพา (2543) 

 
 
 



 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ํา รหัสวิชา 3601-2002 3 

 

การถ่ายทอดพลังงานจากอาหาร 
 พลังงานเกิดจากการเผาผลาญอาหารท่ีกินเข้าไปด้วยออกซิเจน ได้พลังงานความร้อน  และ
พลั ง งาน อิสระออกมา  พลั ง งานที่ ไ ด้ ถู ก นํ า ไปใ ช้ ใน กิจกรรมที่ จํ า เ ป็น ต่อการ ดํารง ชี วิต                    
การเคลื่อนไหว การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต และกิจกรรมต่างๆ สัตว์นํ้าต้องการพลังงานเพ่ือการ
ดํารงชีวิตโดยการกินอาหารเข้าไป นอกจากน้ีเวียง (2543) รายงานว่าแหล่งของพลังงานได้จากโปรตีน 
ไขมันและคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน 4, 9 และ 3.5 แคลอรีต่อกรัม ตามลําดับ ส่วนวิตามินและแร่ธาตุ
ไม่ใช่แหล่งพลังงาน แต่มีส่วนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายให้เป็นปกตินอกจากน้ีกลูโคส 
ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญได้จากการย่อยของคาร์โบไฮเดรต ที่สะสมในตับหรือกล้ามเน้ือในรูป         
ไกลโคเจน และจะถูกนํามาใช้เมื่อร่างกายต้องการได้ทันที ส่วนไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงาน
มากที่สุด โดยให้พลังงานมากกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 2.2 และ 2.5 เท่า ตามลําดับ ไขมัน     
จะสะสมเป็นพลังงานสํารองในเนื้อเย่ือ ขณะที่โปรตีนจะถูกนําไปใช้ในการเจริญเติบโตเป็นหลัก แต่
หากสัตว์นํ้าได้รับพลังงานจากกลูโคสหรือกรดไขมันน้อยจะทําให้กรดอะมิโนถูกนํามาใช้เป็นพลังงาน 
นอกจากน้ี  สุทิน (2550) รายงานว่าพลังงานท่ีได้รับจากอาหารของสัตว์นํ้า คือ พลังงานความร้อน    
ที่จะถูกนําไปใช้ในการรักษาควบคุมอุณหภูมิในร่างกายและพลังงานอิสระจะถูกใช้ไปในกิจกรรมทาง
สรีระและชีวเคมี และเพ่ือการเจริญเติบโต  
 

 การถ่ายทอดพลังงานของสัตว์เริ่มต้ังแต่การกินอาหารไปจนถึงการย่อยและการดูดซึม
อาหาร นําพลังงานไปใช้และขับถ่ายเป็นอุจจาระ ปลาก็เช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอ่ืนมีการนําพลังงาน      
ที่ เ กิดจากการเผาผลาญอาหารมาใช้ในการดํารงชี วิตและการเคล่ือนไหวเป็นอันดับแรก                
หากมีพลังงานเหลือจะนํามาใช้ในการเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุ ตามลําดับ พลังงานที่ปลา                
ใช้ในการดํารงชีวิตจะใช้สําหรับการหายใจ การหมุนเวียนเลือด การควบคุมออสโมเรกุเลชัน1 
(osmoreculation) การย่อยและดูดซึมอาหารและการขับถ่าย ส่วนพลังงานที่เหลือจะถูกนําไปใช้   
เพ่ือการเคลื่อนไหว หลบหนีศัตรู การหาอาหารและการพยุงตัว (วีรพงศ์, 2536) นอกจากน้ีปลา      
ยังนําพลังงานที่ได้จากการกินอาหารไปใช้ประโยชน์และพบว่ามีการสูญเสียพลังงานของปลาหลาย
รูปแบบ (ภาพที่ 1.2) เป็นพลังงานท่ีสูญเสียไปกับอุจจาระ เช่น อาหารไม่ย่อยหรือย่อยไม่หมดพลังงาน
ที่สูญเสียไปกับปัสสาวะ พลังงานที่สูญเสียไปทางเหงือก เช่น พลังงานที่ใช้ในการขับถ่ายของเสีย    
ทางเหงือก พลังงานท่ีสูญเสียไปกับก๊าซพบในปลาน้อยมากและพลังงานท่ีสูญเสีย  ในรูปของพลังงาน
ความร้อน อาทิ พลังงานที่ปลาต้องการขณะอยู่ในภาวะเฉื่อย พลังงานที่ใช้เคลื่อนไหว เช่น การหา
อาหาร หลบหนีศัตรู พลังงานที่ใช้ในการเผาผลาญอาหาร และพลังงานท่ีใช้ควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกายให้คงที่ ซึ่งการใช้พลังงานแบบน้ีพบเฉพาะในสัตว์เลือดอุ่น แต่สัตว์นํ้าเป็นสัตว์เลือดเย็น เช่น 
ปลาไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานดังกล่าว เน่ืองจากปลาสามารถปรับอุณหภูมิ ในร่างกายให้ใกล้เคียงกับ
สภาพแวดล้อมได้ 
 
 
 
 
 

1 ออสโมเรกุเลชัน หมายถึง  การขับน้ําท่ีมากเกินต้องการออกจากร่างกายเพ่ือรักษาระดับแรงดันออสโมซิสของ   
ร่างกายให้คงท่ี 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการพลังงานของปลา 
 ความต้องการพลังงานของปลาข้ึนอยู่กับขนาดของปลา กิจกรรมของปลา อุณหภูมิและ
ความเครียด โดยปลาที่มีขนาดเล็กต้องการพลังงานเพ่ือกิจกรรมต่างๆมากกว่าปลาโตเต็มวัย ส่วน
กิจกรรมของปลายังต้องการใช้พลังงานเพ่ือการเคลื่อนที่และการดํารงชีวิต ปลาจะต้องได้รับพลังงาน
เพียงพอก่อน จึงจะนําพลังงานไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโต ดังน้ันหากปลามีกิจกรรมลดลง จะเหลือ
พลังงานไปใช้สําหรับการเจริญเติบโตมากขึ้น ปลาที่เคลื่อนที่เร็วจึงต้องการพลังงานมากกว่าปลา       
ที่เคลื่อนที่ช้า ซึ่งในการเลี้ยงปลาก็เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปที่ต้องการให้ปลาเจริญเติบโตเร็วที่สุด 
ดังน้ันจึงควรเลี้ยงในสภาพที่เหมาะสมโดยปลาถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกน้อยที่สุด เพ่ือให้
มีการนําพลังงานไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโตมากขึ้น  

อุณหภูมิของน้ําเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อความต้องการพลังงานของปลาเช่นเดียวกัน 
เ น่ืองจากปลาเป็นสัต ว์ เลือดเย็นจึงสามารถปรับอุณหภูมิ ในร่างกายตามอุณหภูมิของน้ํ า                  
ในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เมื่ออุณหภูมิของนํ้าลดตํ่าลงจะทําให้ปลากินอาหารน้อยลง เน่ืองจาก       
มีกิจกรรมต่างๆลดลง การเจริญเติบโตคงที่ แต่ถ้าอุณหภูมิของนํ้าเพ่ิมขึ้นปลาจะว่ายนํ้าปราดเปรียว
คล่องตัว และใช้พลังงานในกระบวนการต่างๆในร่างกายเพ่ิมขึ้น ทําให้ปลากินอาหารมากข้ึนเพ่ือให้ได้
พลังงานท่ีเพียงพอมาทดแทนพลังงานท่ีสูญเสียไป  

 

นอกจากน้ีในการเลี้ยงปลาควรระวังไม่ให้ปลาเครียด เน่ืองจากจะทําให้ปลาต้องการ
พลังงานเพ่ิมมากขึ้น และมีการเจริญเติบโตช้า เน่ืองจากพลังงานที่ปลานํามาใช้ในการเจริญเติบโต    
จะเหลือน้อยลง ความเครียดอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมีภายในบ่อปลา 
เช่น ความหนาแน่นของปลามากเกินไป การจับปลา อาหารท่ีมีคุณภาพตํ่า มลพิษของนํ้าและการ
รบกวนจากภายนอกหรือปัจจัยอ่ืน ซึ่งผู้เลี้ยงปลาจะต้องมีการจัดการระหว่างการเลี้ยงที่ดีเพ่ือให้ปลา 
มีความเครียดน้อยที่สุดและส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ดี (สุทิน, 2550; นฤมล, 2557) 

พลังงานรวมทั้งหมด (100%) 
             พลังงานในการอุจจาระ (25%) 
 
พลังงานท่ีย่อยได้ (75%) 
               พลังงานในปัสสาวะและพลังงานท่ีสูญเสียทางเหงือก (5%) 
พลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ (70%) 

              พลังงานความร้อน (15%) 
 

    พลังงานสุทธิ (55%) 

              พลังงานเพ่ือการดํารงชีวิต (25%) 
 

พลังงานเพ่ือการเจริญเติบโต (30%) 
 

ภาพท่ี 1.2  ขัน้ตอนการใช้พลังงานในอาหารสัตว์นํ้า 
ที่มา : นฤมล (2557) 



 เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ํา รหัสวิชา 3601-2002 5 

 

ประโยชน์ของอาหารสัตว์น้าํ 
 1. ด้านร่างกายและสุขภาพสัตว์นํ้า  
 อาหารสัตว์นํ้านับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพของสัตว์นํ้าโดยตรง เน่ืองจากอาหาร
ให้พลังงานและสารอาหารต่อร่างกายเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต สามารถสืบพันธ์ุและดํารงชีวิตได้อย่าง
ปกติ ในการเลี้ยงสัตว์นํ้าหากผู้เลี้ยงไม่สามารถควบคุมอาหารให้กับสัตว์นํ้าได้เพียงพอท้ังในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ การเลี้ยงสัตว์นํ้าจะประสบความสําเร็จได้ยาก เน่ืองจากสัตว์นํ้ามีภูมิต้านทานโรค
ตํ่าและเกิดโรคได้ง่าย หากสัตว์นํ้าได้รับปริมาณอาหารเพียงพอและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน จะทํา
ให้สัตว์นํ้ามีสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโตดี นอกจากน้ียังมีสารบางประเภทท่ีเป็น สารเสริมในอาหาร
เพ่ือวัตถุประสงค์บางประการ เช่น ช่วยในการอัดเม็ด ป้องกันการเหม็นหืน มีกลิ่นกระตุ้นให้ปลากิน
อาหาร ช่วยย่อยอาหาร ช่วยดูดซับสารพิษและเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า  เป็นต้น  
 

 2.  ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 การเลี้ยงสัตว์นํ้าในสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ (extensive) อาศัย
อาหารธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองภายในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ือเป็นอาหารแก่สัตว์นํ้า มีการปล่อยลูกพันธ์ุ 
สัตว์นํ้าในปริมาณน้อยและไม่ต้องดูแลระหว่างการเลี้ยงมาก ทําให้ได้ผลผลิตน้อย ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาการเล้ียงสัตว์นํ้าเป็นแบบก่ึงพัฒนา (semi-intensive) มีการปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้นและ
ให้อาหารสมทบ มีการดูแลเอาใจใส่พอสมควร ทําให้ได้ผลผลิตมากกว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติ แต่ใน
ปัจจุบันนิยมเลี้ยงสัตว์น้ําแบบพัฒนา (intensive) ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์นํ้าเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อความต้องการอาหารของประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยในการเลี้ยงมีการปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์นํ้าอย่าง
หนาแน่น มีระบบการจัดการดูแลระหว่างการเลี้ยงที่ดีและเน้นการให้อาหารสําเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่  
ทําให้ได้ผลผลิตสัตว์นํ้าสูงมากและสามารถเลี้ยงได้อย่างหนาแน่น ช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยง ส่งผล
ให้ผู้เลี้ยงสัตว์นํ้าได้รับผลกําไรมากขึ้น (ภาพที่1.3) ต่อมาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสําเร็จรูปประสบ
ปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสูงขึ้น จึงทําให้อาหารสําเร็จรูปมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้เลี้ยงสัตว์นํ้าจึง
ผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้านใช้เอง โดยนําเอาวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติ ที่หาได้ตาม
ท้องถิ่นมาทดแทนวัตถุดิบอาหารบางชนิดที่มีราคาสูง เช่น การนําหอยเชอรี่มาทดแทนปลาป่น        
จึงจัดเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการลดต้นทุนการผลิตอาหาร (เวียง, 2543) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.3  บทบาทของอาหารธรรมชาติและอาหารสมทบต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้า 

ที่มา : เวียง (2543) 
 
 

อัตราการปล่อย อาหารสมทบ

อาหารธรรมชาติ
การเลี้ยงแบบธรรมชาติ 

การเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา 

การเลี้ยงแบบพัฒนา 
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3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
อาหารสัตว์นํ้ามีบทบาทสําคัญต่อการผลิตสัตว์นํ้าโดยตรง เน่ืองจาก อาหารสัตว์นํ้าเป็นปัจจัย

สําคัญของการผลิตสัตว์นํ้า ส่วนใหญ่มีมูลค่า 60-80 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดในการผลิตสัตว์นํ้า
บางชนิด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเก่ียวข้องกับอาหารสัตว์นํ้า ทั้งด้านการผลิตหรือการตลาดย่อม
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตสัตว์นํ้าเหล่าน้ัน รวมถึงเสถียรภาพของราคาผลผลิตจากสัตว์นํ้า
ดังกล่าว อีกทั้งอาหารสัตว์นํ้ายังเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการสร้างตลาดและช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตรกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์นํ้า เช่น รําละเอียด กากถั่วเหลือง 
ข้าวโพด ปลายข้าว มันสําปะหลังและปลาเป็ด เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นํ้าใช้วัตถุดิบที่ผลิต
ภายในประเทศถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์ เท่าน้ันที่สั่งจากต่างประเทศเพราะ 
ยังผลิตไม่ได้ เช่น อาหารเสริมพวกวิตามิน แร่ธาตุหรือพรีมิกซ์ ยาปฏิชีวนะและยาป้องกันรักษาโรค
สัตว์นํ้าต่างๆ รวมท้ังวัตถุดิบบางชนิดที่จําเป็นต้องนําเข้าเพราะเกิดภาวะขาดแคลน  ในบางช่วงของปี 
เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง เป็นต้น ทั้งน้ีอาหารสัตว์นํ้ายังก่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองหลายประเภท อาทิโรงงานสกัดนํ้ามันพืช โรงงานผลิตปลาป่น โรงงานผลิตอาหารเสริม 
วิตามินและแร่ธาตุ เพราะผลผลิตเหล่าน้ีนําไปใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบสูตรอาหารสัตว์นํ้า 
นอกจากน้ียังมีการนําเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมาดัดแปลงเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์นํ้า 
เช่น กระดูกป่น เปลือกกุ้งป่น ขนไก่ป่น เปลือกถั่วลิสงและส่าเหล้า เป็นต้น รวมท้ังอาหารสัตว์นํ้าช่วย
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมในลักษณะวัตถุดิบมาเป็นแบบสําเร็จรูป
เพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเหล่าน้ัน  เช่น อาหารปลาแบบเม็ดสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากเน้ือปลา 
และอาหารสัตว์นํ้ามีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์นํ้าภายในประเทศจากการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน
มาเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ในลักษณะธุรกิจขนาดใหญ่ จนเรียกได้ว่าจําเป็นต้องมีควบคู่ไปกับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศเพราะเกษตรกรเห็นผลประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์นํ้า   
ด้วยอาหารผสมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในแง่การเจริญเติบโต ระยะเวลาการเลี้ยง การตลาด ตลอดจนรายได้  
ที่จะได้รับ (เจษฎา, 2547) 

 
โทษของอาหารสัตว์น้าํ 
 การเลี้ยงสัตว์นํ้าหากให้อาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสม มีคุณภาพตํ่าหรือให้ไม่ถูกวิธีจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของสัตว์นํ้าที่เลี้ยงและระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า ดังน้ี โทษของอาหารสัตว์นํ้าต่อ    
สัตว์นํ้าที่เลี้ยง มักเกิดจากการที่สัตว์นํ้าได้รับอาหารไม่เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย จึงมี
อาการขาดสารอาหารและหากขาดสารอาหารนานๆ จะเกิดการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง เรียกว่า 
ทุพโภชนาการ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์นํ้าที่เลี้ยง ทั้งทางด้านร่างกาย สมอง ระบบ
ประสาทและระบบกล้ามเน้ือ จนทําให้สัตว์นํ้ามีภูมิคุ้มกันโรคลดลง สัตว์นํ้าป่วยเป็นโรคง่าย  
นอกจากน้ีสารที่มีในอาหารบางชนิดไม่มีประโยชน์ต่อสัตว์นํ้าและบางชนิดอาจเป็นพิษได้ เช่น ปรอท 
ตะก่ัว และโลหะหนักอ่ืนๆ กรดไฮโดรไซยานิก (hydrocyanic acid; HCN) นอกจากน้ีอาหาร         
ยังมีผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า เน่ืองจากอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําส่วนใหญ่มีปริมาณ
โปรตีนสูง  เมื่อสัตว์นํ้ากินเข้าไปมีอาหารส่วนหน่ึงที่สัตว์นํ้าไม่สามารถบริโภคได้ เกิดการสูญเสียละลาย
ในนํ้าและจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในนํ้าและกลายเป็นแอมโมเนีย ซึ่งในกระบวนการย่อยสลาย
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อินทรียวัตถุเหล่าน้ี จุลินทรีย์จะดึงเอาออกซิเจนในน้ําไปช่วยในกระบวนการย่อยสลาย ทําให้มีปริมาณ
แอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีปริมาณออกซิเจนภายในบ่อลดลง นอกจากน้ีกาก    
ที่เหลือจากการย่อยสลายจะกลายเป็นตะกอนทับถมที่พ้ืนก้นบ่อทําให้บ่อต้ืนเขิน สูญเสียพ้ืนที่สําหรับ 
เลี้ยงสัตว์นํ้า และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์หน้าดินตลอดจนไข่และตัวอ่อนของกุ้ง ปู 
หอยและปลา  ส่วนอาหารที่สัตว์นํ้าบริโภคได้จะผ่านการย่อยและนําไปใช้ประโยชน์ภายในร่างกายและ
มีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เช่น แอมโมเนีย กรดยูริก ยูเรียและสารอ่ืน (ภาพท่ี1.4) ซึ่งสาร
เหล่าน้ีถ้ามีปริมาณมาก จะทําให้คุณภาพนํ้าในบ่อไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้าและเป็นอันตรายต่อ
สัตว์นํ้า โดยความเข้มข้นของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากทั้งการย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์และการ
ขับถ่ายของสัตว์นํ้า แม้ไม่สูงพอที่จะทําให้เกิดพิษเฉียบพลันกับสัตว์นํ้า แต่มีผลกระทบแบบเร้ือรังต่อ
สัตว์นํ้าและสิ่งมีชีวิตอ่ืนภายในบ่อเลี้ยง รวมทั้งก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเมื่อมีการระบาย
นํ้าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ  กรมควบคุมมลพิษ (2551) ได้กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดว่าในนํ้าทิ้งต้องมีสารแขวนลอยไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากน้ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดมาตรการควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากบ่อ
เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าจืดและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง โดยกําหนดให้นํ้าทิ้งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  อยู่
ระหว่าง 6.5-9.0 มีปริมาณแอมโมเนียไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรและมีค่าบีโอดี 
(biochemical oxygen demand; BOD)ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางป้องกัน 
ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้าจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งในแหล่งนํ้าจืดและชายฝั่ง 
(สํานักจัดการคุณภาพนํ้า, 2554)  นอกจากน้ีในต่างประเทศมีการกําหนดเกณฑ์การระบายนํ้าทิ้งเพ่ือ
รักษาคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดห้ามระบายนํ้าทิ้งจากบ่อปลา
ที่มีตะกอนเกิน 3.3 มิลลิลิตรต่อนํ้า 1 ลิตร ลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ (เวียง, 2543)  ดังน้ัน การเลี้ยงสัตว์
นํ้าจึงควรเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนจะช่วยให้สัตว์นํ้าสามารถย่อยและนําไปใช้
ประโยชน์ในร่างกายได้มากจนเกิดการขับของเสียออกมาน้อยทําให้เกิดตะกอนในบ่อเลี้ยงน้อยและมี
คุณภาพนํ้าในบ่อเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.4  การเกิดแอมโมเนียและตะกอนจากการให้อาหารสัตว์นํ้า 

ที่มา: เวียง (2543) 

ออกซิเจน ผ่านกระบวนการใช้
ประโยชน์ 

อาหาร

ปลากินไม่ได้ 

ย่อยไม่ได้(มูล) 

ขับถ่าย กรดยูริก 
ยูเรียและสารอ่ืน 

ย่อยสลาย 

แอมโมเนีย 

ตะกอน 

ปลากินได้ 

ย่อยได้ 

แอมโมเนีย 

นํ้า 
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สรุป 
 

อาหารสัตว์นํ้าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า หากเกษตรใช้อาหารท่ีมี
คุณภาพดี มีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์นํ้า ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน แร่ธาตุและน้ํา  เมื่อสัตว์นํ้าได้รับอาหารที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร่างกายจะสามารถ
ย่อยอาหารและดูดซึมไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงาน เสริมสร้างการเจริญเติบโต และช่วยควบคุม
กระบวนการทํางานต่างๆในร่างกาย ทําให้ร่างกายสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติ แต่หากสัตว์นํ้าได้รับ
อาหารที่มีคุณภาพตํ่าจะทําให้สัตว์นํ้ามีภูมิต้านทานโรคตํ่า เป็นโรคได้ง่าย นอกจากน้ียังก่อให้เกิด
มลพิษทางนํ้า เน่ืองจากสัตว์นํ้ากินอาหารที่มีคุณภาพตํ่าเข้าไปจะย่อยได้เพียงเล็กน้อยและส่วน        
ที่ร่างกายย่อยไม่ได้จะถูกจุลินทรีย์ในนํ้าย่อยสลายเกิดแอมโมเนียและกลายเป็นตะกอนตามพ้ืนก้นบ่อ  
ทําให้คุณภาพนํ้าในบ่อเสื่อมโทรมลง นอกจากน้ียังก่อให้เกิดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก หากมี
การระบายนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยตรง  
 
คําถามทบทวน 
 

1.  จงบอกความหมายของอาหาร 
2.  โภชนะที่สัตว์นํ้าต้องการมีอะไรบ้าง 
3.  จงอธิบายการถ่ายทอดพลังงานจากอาหาร 
4.  จงบอกประโยชน์ของอาหารสัตว์นํ้าที่มีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
5.  จงบอกประโยชน์ของอาหารสัตว์นํ้าที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
6.  จงอธิบายโทษของอาหารสัตว์นํ้าที่มีต่อสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า 
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บทท่ี 6 
การผลิตอาหารผสมสําหรับสัตว์น้ํา 

 
 ผู้เลี้ยงสัตว์นํ้านิยมเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าที่มีอัตราการเจริญเติบโตดีหรือให้ผลผลิตสูงและ        
มีประสิทธิภาพการใช้อาหารท่ีดี โดยพิจารณาจากอัตราการแลกเน้ือของสัตว์นํ้า เน่ืองจากมีการ
ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์นํ้าเพ่ือให้ได้สัตว์นํ้าที่เลี้ยงง่าย โตเร็วและมีอัตราการแลกเนื้อตํ่า ช่วยสร้างผลกําไร
ให้กับผู้เลี้ยงสัตว์นํ้า และโภชนาการของอาหารที่เหมาะสมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากสัตว์นํ้าแต่ละชนิดและในแต่ละวัย มีความต้องการ
สารอาหารที่แตกต่างกัน การที่จะประสบผลสําเร็จดังกล่าวสัตว์นํ้าต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี      
ในปริมาณที่เหมาะสม มีสารอาหารครบถ้วนตามระดับความต้องการของสัตว์นํ้าแต่ละชนิด แต่ใน
ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาหรือเชิงพาณิชย์นิยมเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารที่มีราคา
แพงจึงควรหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตสัตว์นํ้า โดยการผลิตอาหารผสมซึ่งอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบ
พ้ืนบ้านที่สามารถผลิตใช้เองในฟาร์มเพ่ือลดต้นทุนการผลิตอาหาร เพราะต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็น
ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นํ้า ดังน้ันผู้เลี้ยงต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารผสม
สําหรับสัตว์นํ้า นอกจากน้ีกรรมวิธีการผลิตอาหารยังมีบทบาทสําคัญด้วยเช่นกัน เพ่ือให้การผลิต
อาหารผสมสําหรับสัตว์นํ้ามีประสิทธิภาพและลดต้นทุน การผลิตอาหารสัตว์นํ้ามีทั้งอาหารผสมเอง 
อาหารสมทบ หรืออาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเองเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์นํ้าในฟาร์มขนาดเล็กและขนาด
กลาง เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูปไว้ใช้เองได้ และส่วนใหญ่เป็นการผลิตอาหารใน
รูปแบบอาหารเม็ดจมนํ้าชนิดเปียกและแห้ง เน่ืองจากเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตสามารถหาซื้อง่ายและ
มีราคาไม่แพงมาก ส่วนการทําอาหารเม็ดชนิดลอยนํ้าต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อเคร่ืองทําอาหาร
ลอยนํ้าโดยเฉพาะ เน่ืองจากการทําให้อาหารเม็ดลอยนํ้าต้องใช้ระบบความร้อนและความกดดัน
ภายในเคร่ืองสูงมาก เครื่องทําอาหารแบบธรรมดาจึงไม่สามารถทําให้อาหารเม็ดลอยนํ้าได้ แต่จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้นําเอาวัตถุดิบอาหารบางชนิดมาผสมในสูตรอาหารเพ่ือช่วยให้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้านลอยน้ําได้ เช่น กากมะพร้าวที่คั้นกะทิออก ในบทเรียนน้ีจึงขอกล่าวถึง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ้า กระบวนการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูป
แบบพ้ืนบ้าน การบรรจุและการลําเลียงอาหาร ปัญหาที่พบในการผลิตอาหารสัตว์นํ้าและการแก้ไข 
รวมถึงการประเมินผลผลิตอาหารสัตว์นํ้าเพ่ือให้ได้ผลผลิตสัตว์นํ้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพตรงตาม
ต้องการของตลาด 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ํา 
 การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์นํ้า จําเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลาย
ชนิด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เป็นหลัก สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการผลิต
อาหารสําเร็จรูปได้แก่ เครื่องช่ัง เครื่องบดอาหาร เครื่องผสมอาหาร เครื่องอัดเม็ดอาหารและตู้อบ
อาหาร มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. เครื่องชั่ง 
เครื่องช่ังใช้สําหรับช่ังวัตถุดิบอาหารตามสัดส่วนในสูตรอาหารสัตว์นํ้าที่ต้องการมีทั้งแบบแบบ

วัดค่าหยาบและวัดค่าละเอียด โดยความละเอียดในการช่ังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ เช่น 
วัตถุดิบประเภทวิตามินและแร่ธาตุที่ต้องใช้ปริมาณน้อยควรเลือกใช้เครื่องช่ังที่มีความละเอียดมาก 
เช่น เครื่องช่ังดิจิตอลไฟฟ้าแบบ 2 ตําแหน่ง (ภาพที่ 6.1) หรือ 4 ตําแหน่งส่วนวัตถุดิบอาหารประเภท
อ่ืนที่ไม่จําเป็นต้องใช้ความละเอียดมาก จะใช้เครื่องช่ังแบบหยาบ (ภาพที่ 6.2) เป็นต้น 
 

 

 
 

 
 
 

2.  เครื่องบดอาหาร 
เครื่องบดอาหารเป็นเคร่ืองที่ทําให้อาหารมีขนาดเล็กลง ช่วยให้สะดวกในการผสมอาหารและ

สามารถผสมอาหารได้อย่างทั่วถึง  เครื่องบดอาหารมีหลายประเภท ได้แก่ เครื่องบดอาหารแบบมิน
เซอร์ (mincer) หรือเครื่องบดเนื้อ (ภาพท่ี 6.3) และเคร่ืองบดอาหารแบบแฮมเมอร์มิลล์ (hammer 
mill) (ภาพที่ 6.4) เป็นต้น 

2.1  เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์  
      เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์ หรือ

เครื่องบดเน้ือ นิยมใช้กับวัตถุดิบอาหาร   สัตว์นํ้า
ที่มีลักษณะเปียก เช่น ไส้ไก่ ปลาเป็ด กระดูกไก่ 
ปลายข้าวน่ึง เป็นต้น ดังน้ันวัตถุดิบอาหารสัตว์นํ้า
เหล่าน้ีเมื่อถูกบดออกมาจะมีลักษณะเหลว จึง
นิยมนํามาผลิตเป็นอาหารผสมต่อไป เครื่องบด
อาหารแบบมินเซอร์ มีส่วนประกอบสําคัญคือ 
หน้าแว่น ใบมีด เกลียวส่งอาหาร ซึ่งมีหลักการ
ทํางานโดยใส่วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องการบดด้าน 
บนของเครื่อง แล้ววัตถุดิบอาหารสัตว์จะถูกลําเลียงเข้าไปยังเกลียวส่งอาหารที่หมุนและผ่านไปออกท่ี
บริเวณหน้าแว่น ทําให้อาหารเป็นเส้นยาวหรือแท่งยาว เครื่องบดอาหารแบบน้ีนิยมใช้มากในกลุ่ม

ภาพท่ี 6.1  เครื่องช่ังดิจิตอลไฟฟ้าแบบ 2 
ตําแหน่ง 

ที่มา : ผู้เขียน 

ภาพท่ี 6.2  เครื่องช่ังแบบหยาบ 
ที่มา : ผู้เขียน 
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เกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง นอกจากน้ียังสามารถนําไปใช้ในการอัดเม็ด
อาหารได้เป็นอย่างดีและมีราคาถูก 
 

2.2  เครื่องบดอาหารแบบแฮมเมอร์มิลล์  
เครื่องบดอาหารแบบแฮมเมอร์มิลล์นิยมใช้มากในการบดวัตถุดิบอาหารสัตว์นํ้าที่มี

ลักษณะแห้งและไขมันน้อย โดยเคร่ืองบดอาหารแบบน้ีมีหลักการทํางานเร่ิมจากการใส่วัตถุดิบอาหาร
ด้านบนของเครื่องแล้ววัตถุดิบอาหารจะถูกลําเลียงมายังชุดตีอาหาร (hammer motor) ซึ่งมีใบมีด
เล็กหลายใบทําหน้าที่สับวัตถุดิบอาหารให้ละเอียด จากน้ันจะรอดผ่านตะแกรงด้านล่างออกมา ส่วน
วัตถุดิบอาหารที่ยังมีขนาดใหญ่จะถูกใบมีดตีต่อไป ดังน้ันการบดวัตถุดิบอาหารให้ได้ขนาดละเอียดมาก
เท่าใดขึ้นอยู่กับการใช้ตะแกรงซึ่งมีช่องว่างที่ละเอียดมากขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6.4  เครื่องบดแบบแฮมเมอร์มิลล ์
ที่มา : SSB THAILAND (2012) 

 
 

2.3  เครื่องบดวัตถุดิบแบบแห้ง 
เครื่องบดอาหารแบบแห้งนิยมใช้

สําหรับการบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีลักษณะแห้ง
ให้เป็นผงละเอียด เช่น เน้ือหอยเชอร่ีอบแห้ง ถั่ว
เหลืองและใบกระถิน เป็นต้น ดัง น้ันการนํา
วัตถุดิบอาหารเหล่าน้ีมาผสมในอาหารจึงควรบด
ให้ละเอียดด้วยเครื่องบดวัตถุดิบแบบแห้งก่อน
นํามาผสมในอาหารเพ่ือให้วัตถุดิบอาหารผสมเข้า
เป็นเน้ือเดียวกัน กําลังมอเตอร์ของเคร่ืองจะต้อง
สูงมากพอเพ่ือให้ประสิทธิภาพของเครื่องทํางาน
ได้เต็มที่ (ภาพที่ 6.5) 

ภาพท่ี 6.5  เครื่องบดวัตถุดิบแบบแห้ง 
ที่มา : ผู้เขียน 
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3.  เครื่องผสมอาหาร  
เครื่องผสมอาหารใช้สําหรับการผสมอาหารให้คลุกเคล้าผสมเป็นเน้ือเดียวกัน การใช้

แรงงานคนผสมอาหารมักทําได้ยากในกรณีที่อาหารผสมมีปริมาณมากเกินไป ปัจจุบันเคร่ืองผสม
อาหารที่นิยมใช้มีทั้งแบบถังต้ัง (vertical mixer)  แบบถังนอน (horixontal mixer) และเคร่ืองผสม
อาหารขนาดเล็ก  

 

3.1  เครื่องผสมอาหารแบบถังต้ัง  
เคร่ืองผสมอาหารแบบถังต้ังมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหรือกรวย อยู่ในแนวด่ิง มี

แกนกลางมีลักษณะเป็นเกลียวอยู่ 1 ชุด หรือ 2 ชุด ถ้ามีเกลียว 2 ชุด จะช่วยให้การผสมอาหารดีขึ้น 
เกลียวดังกล่าวหมุนด้วยความเร็ว 100-200 รอบต่อนาที (ภาพที่ 6.6)  ทําให้สามารถลําเลียงวัตถุดิบ
อาหารจากด้านล่างเข้าไปผสมในกระบอกผสมและเม่ือวัตถุดิบอาหารสัตว์ผสมกัน ถึงด้านบนของ
เครื่อง อาหารผสมจะถูกใบพัดสาดให้กระจายออกไปรอบๆ และตกลงมาด้านล่างแล้วถูกลําเลียงเข้า
ไปในกระบอกผสมอีกจนคลุกเคล้าเป็นเน้ือเดียวกัน เครื่องผสมอาหารแบบถังต้ังมีพ้ืนที่กระบอกผสม
ประมาณ 10–20 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้กับวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่มีลักษณะแห้ง มีความช้ืน
น้อยและมีขนาดหรือความถ่วงจําเพาะ
ใกล้เคียงกันเท่าน้ัน  ถ้าอาหารมีความช้ืน
มากจะทําให้อาหารติดอยู่ในกระบอก
ผสมทํ า ค ว ามสะอาดยาก  แ ต่ห าก
จําเป็นต้องใส่นํ้าควรผสมวัตถุดิบกับนํ้าให้
พอหมาดก่อนจึงป้อนเข้าเคร่ือง        
 

 
 
 

3.2  เครื่องผสมอาหารแบบถังนอน 
เ ค ร่ื อ ง ผ ส ม อ า ห า ร แ บบ ถั ง น อ น มี

ประสิทธิภาพในการผสมดีกว่าและผสมวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ได้เร็วกว่าเคร่ืองผสมอาหารแบบถังต้ัง โดยมี
ลักษณะเป็นถังรูปทรงกระบอกหรือครึ่งวงกลมหงาย
ภายในตัวถังมีแกนกลาง ซึ่งมีใบพัดหรือเกลียวติดอยู่
(ภาพที่ 6.7) ทําหน้าที่ผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้    
เข้าเป็นเน้ือเดียวกัน เคร่ืองผสมอาหารแบบน้ีมีข้อดี   
คือสามารถใช้ผสมได้ทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีลักษณะ
แห้งและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีลักษณะเปียก   อีกทั้ง 
สามารถผสมวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้พร้อมกันครั้งเดียว   

ภาพท่ี 6.6  เครื่องผสมอาหารแบบถังต้ัง 
ที่มา : นงเยาว์ (2546) 

 
ภาพท่ี 6.7  เคร่ืองผสมอาหารแบบถังนอน 

ที่มา : เจษฎา (2547) 
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โดยไม่ต้องสลับป้อนวัตถุดิบอาหารทีละชนิดและสามารถผสมของเหลว เช่น นํ้า นํ้ามันพืช  นํ้ามันตับ
ปลาเข้าไปได้เลย ดังน้ันจึงนิยมใช้เครื่องผสมชนิดน้ีกันอย่างแพร่หลายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือ
โรงงานอาหารสัตว์มากกว่าเคร่ืองผสมอาหารแบบถังต้ังที่มีข้อจํากัดมากกว่า 
 

1.3.3  เครื่องผสมอาหารขนาดเล็ก 
                           เครื่องผสมอาหารชนิดน้ีมีลักษณะ
เป็นโถสแตนเลสใช้สําหรับบรรจุวัตถุดิบอาหารและมีแกน
หมุนแนว ต้ั งสํ าหรับผสมวัตถุ ดิบอาหารให้ เข้ า กัน        
(ภาพท่ี 6.8) ใช้กรณีที่ ต้องการผสมอาหารในปริมาณ     
ไม่มาก สามารถบรรจุอาหารผสมได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม นิยม
ใช้ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.  เครื่องอัดเม็ด 
เครื่องอัดเม็ดอาหารมีความสําคัญในการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูป เพราะนอกจากทําให้

อาหารผสมเป็นเน้ือเดียวกัน ยังช่วยให้อาหารเป็นรูปร่างหรือมีขนาดตามต้องการ ซึ่งเคร่ืองอัดเม็ด
อาหารมีทั้งเคร่ืองอัดเม็ดจม (ภาพที่ 6.9) และเคร่ืองอัดเม็ดลอย (ภาพที่ 6.10) ซึ่งการผลิตอาหารเม็ด
ลอยนํ้าต้องใช้เครื่องมืออัดเม็ดอาหารที่มีราคาแพง ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ส่วนใหญ่ในฟาร์มขนาด
เล็กเกษตรกรมักอัดเม็ดอาหารแบบจมนํ้าโดยการนําเคร่ืองบดอาหารแบบมินเซอร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
อัดเม็ดอาหาร ซึ่งเป็นการผลิตอาหารใช้เองในฟาร์มที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีกรรมวิธีการผลิตไม่
ซับซ้อน 

 

4.1  เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์ 
เครื่องบดอาหารแบบมินเซอร์หรือเคร่ืองบดเน้ือจัดเป็นเคร่ืองสารพัดประโยชน์

เอนกประสงค์ ทําหน้าที่ทั้งบดอาหารและอัดเม็ด การผลิตอาหารใช้เองในฟาร์มส่วนมากนิยมใช้เครื่อง
บดอาหารแบบมินเซอร์ทําหน้าที่อัดเม็ดอาหารแบบจมนํ้าโดยอาจนําใบมีดไปติดไว้บริเวณตะแกรงอัด
หรือหน้าแว่น ดังน้ัน เมื่ออาหารผสมที่ถูกลําเลียงมาโดยเกลียวส่งอาหารผ่านออกจากหน้าแว่นและถูก
ใบมีดตัดเป็นท่อนสั้นๆหรือหากไม่มีใบมีดก็ใช้มือปาดจะได้อาหารที่ขนาดสั้น แต่ถ้าต้องการอาหารที่มี
ขนาดต่างกัน เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กสามารถเปลี่ยนขนาดของหน้าแว่นให้มีขนาด
รูตามต้องการโดยทั่วไปการอัดเม็ดอาหารด้วยเคร่ืองบดอาหารแบบมินเซอร์ ให้ได้ผลดี อาหารผสม

ภาพท่ี 6.8  เครื่องผสมอาหารขนาดเล็ก 
ที่มา : อมรรัตน์และคณะ (2549) 
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ควรใส่นํ้าเข้าไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนําอาหารผสมไปอัดเม็ด เน่ืองจากนํ้าจะช่วยลดแรง
เสียดสีภายในเคร่ือง ทําให้แป้งสุก สัตว์นํ้าสามารถย่อยอาหารง่ายและทําให้อัดเม็ดอาหารได้แน่น 

 

4.2  เครื่องอัดเม็ดจม  
เครื่องอัดเม็ดจม เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์บก เช่น ไก่ และหมู เป็นต้น ดัง

แสดงในภาพท่ี 6.9 ซึ่งมีลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของอาหารและมีการนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตอาหารกุ้ง เน่ืองจากอาหารเม็ดที่ผลิตด้วยเครื่องอัดเม็ดจม มีความแข็งมากและจมนํ้า มีความ
ถ่วงจําเพาะ 0.5-0.6 กรัมต่อมิลลิลิตร ดังน้ัน จึงเหมาะสมกับพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งซึ่งกิน
อาหารตามพ้ืนก้นบ่ออย่างช้าๆ การทํางานของเคร่ืองอัดเม็ดจมมีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และ
ความดันระหว่างการผลิตตลอดเวลา ขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองอัดเม็ดจม เริ่มจากผสมอาหารใน
สภาพแห้งให้เป็นเน้ือเดียวกันในเคร่ืองผสมอาหาร แล้วอาหารจะถูกลําเลียงเข้ามาท่ีช่องรับอาหาร 
จากน้ันอาหารผสมจะเคลื่อนที่ช้าๆเข้าไปในห้องผสมไอนํ้า ซึ่งมีลักษณะ เป็นท่อยาวประมาณ 1.0-1.2 
เมตรภายในห้องผสมไอนํ้ามีการฉีดไอนํ้าร้อนผสมกับอาหารผสมประมาณ 16-18 เปอร์เซ็นต์ มีการ
ควบคุมความดันและปรับอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ประมาณ  85 เปอร์เซ็นต์   และมีหัวตีอาหารอยู่
ภายในช่วยตีอาหารให้ผสมเข้ากับไอนํ้าร้อนได้ดีขึ้น ทําให้อาหารเปียก น่ิมและอาหารสุกประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต์ อาหารผสมจะอยู่ในห้องผสมไอนํ้าประมาณ 5-25 วินาที จึงเคลื่อนไปยังห้องอัดโดยอาหาร
ผสมจะเคลื่อนที่มายังบริเวณระหว่างลูกกลิ้งและหน้าแว่น ซึ่งหมุนในทิศทางเดียวกันและอาหารจะถูก
กลิ้งอัดผ่านรูหน้าแว่นออกมาเป็นแท่งยาวตามขนาดของรู จากน้ันอาหารจะถูกใบมีดตัดในมุมเฉียงให้
เป็นแท่งยาวหรือแท่งสั้นขึ้นอยู่กับการต้ังระหว่างใบมีดกับหน้าแว่น การผลิตอาหารเม็ดจมนํ้าไม่ควรมี
ไขมันในอาหารตํ่ากว่า 2-3 เปอร์เซ็นต์เพ่ือช่วยให้การอัดเม็ดอาหารผ่านหน้าแว่นได้ง่ายและไม่ควรมี
ไขมันมากเกิน 8-10 เปอร์เซ็นต์ เพราะอาหารมีแรงอัดไม่มาก อาจทําให้อาหารไม่แน่นเท่าที่ควร ดังน้ัน
ถ้าต้องการให้อาหารเม็ดจมนํ้ามีไขมันมากขึ้น จึงนิยมสเปรย์ไขมันเคลือบผิวอาหารเม็ดหลังจากเสร็จสิ้น
การอัดเม็ดอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6.9  เคร่ืองอัดเม็ดจม 
ที่มา : เจษฎา (2547) และ Jingjiang (2008) 
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4.3  เครื่องอัดเม็ดลอย  
เครื่องอัดเม็ดลอยหรือเครื่องเอ็กซ์ทรูด (wet extruder) (ภาพที่ 6.10) นิยมใช้ ผลิต

อาหารสัตว์บก เช่น สุนัข และแมว เป็นต้น และใช้ผลิตอาหารเม็ดลอยนํ้าให้ปลาที่กินอาหารบริเวณผิว
นํ้า เช่น ปลาดุก เน่ืองจากอาหารเม็ดลอยนํ้ามีลักษณะเบาและลอยนํ้าดีมีความถ่วงจําเพาะประมาณ 
0.25-0.30 กรัมต่อมิลลิลิตร โดยการทํางานของเคร่ืองอัดเม็ดลอยจะมีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน
และความดันมากกว่าเคร่ืองอัดเม็ดจม ขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองอัดเม็ดลอยเริ่มจากการนําอาหาร
สภาพแห้งที่ผสมเป็นเน้ือเดียวกันในเคร่ืองผสมอาหารมาใส่ภาชนะรองรับ (live bottom holding bin) 
จากน้ันอาหารผสมจะถูกลําเลียงด้วยเกลียว (feeder screw) ผ่านเข้ามาใน ห้องสําหรับ ผสมนํ้าและไอ
นํ้า (mixing cylinder) มีลักษณะเป็นกระบอกเด่ียวหรือกระบอกคู่ และมีหัวตีอาหาร ช่วยให้อาหารผสม
กับนํ้าและไอนํ้าร้อนดีขึ้น ในห้องผสมนํ้าและไอนํ้า มีการฉีดนํ้าและไอนํ้าร้อนผสมกับอาหารประมาณ 
20-24 เปอร์เซ็นต์ และควบคุมความร้อนและอุณหภูมิที่ 125-150 องศาเซลเซียสโดยการปรับปริมาณ  
ไอนํ้าร้อนที่เข้ามาและระยะเวลาที่อาหารอยู่ในห้องผสมนํ้าและไอนํ้าให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอุณหภูมิ
ดังกล่าวมีผลทําให้อาหารสุกมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์  ส่วนระยะเวลาผสมภายในห้องผสมนํ้าและไอนํ้า
ขึ้นอยู่กับอาหาร เช่น สูตรอาหารที่มีปริมาณไขมัน 7 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้เวลาผสมไม่เกิน 120-180วินาที 
แต่การผลิตอาหารปลาเขตหนาวมีไขมันมากถึง 22 เปอร์เซ็นต์  อาจใช้เวลาผสมนาน 290 วินาที 
จากน้ันอาหารผสมจะถูกลําเลียงไปยังกระบอกอัด (extruder barrel)  โดยมีเกลียวอัดอาหารทําหน้าที่
อัดอาหารผ่านหน้าแว่นด้วยความดันและอุณหภูมิสูงจึงทําให้อาหาร ถูกอัดออกมา มีความดันลดลง 
และน้ําในอาหารระเหยเป็นไอมีผลทําให้อาหารขยายพองขึ้น จึงเบาและลอยนํ้า ข้อดีในการผลิต
อาหารเม็ดลอยนํ้า นอกจากอาหารจะลอยนํ้าทําให้สามารถสังเกตการกินอาหารของปลาได้ ทําให้แป้ง
สุกปลาจึงย่อยและดูดซึมอาหารได้ดี แต่ระวังความร้อนสูงมากจะทําลายวิตามินบางชนิดที่ไม่ทนความ
ร้อนโดยเฉพาะวิตามินซี  ดังน้ันในการสร้างสูตรอาหารต้องผสมวิตามินซีให้มากกว่าปกติ หากต้อง
ผลิตอาหารด้วยเครื่องอัดเม็ดลอย (เจษฎา, 2547) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.10  เครื่องอัดเม็ดลอย 
ที่มา : เจษฎา (2547) และ Nanjing (2012) 
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5.  ตู้อบ  
ตู้อบใช้กรณีต้องการลดความช้ืนในอาหารเพ่ือให้

สามารถเก็บอาหารไว้ได้นาน เครื่องอบแห้งมีทั้งแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และใช้พลังงานไฟฟ้า (ภาพที่ 6.11) ซึ่ง
การใช้พลังงานไฟฟ้าทําให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก ในการ
อบแห้งอาหารจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตอาหาร  นฤมล(2557)รายงานว่าการลดความช้ืนของ
อาหารเม็ดโดยการอบในตู้อบทําให้อาหารเม็ดแห้ง จากน้ัน
ใช้พัดลมดูดอากาศออกมาทําให้ประสิทธิภาพการลด
ความช้ืนของอาหารดีขึ้น  
 
 
 
 
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ํา 
  

1.  การตรวจรับวัตถุดิบอาหาร 
การดําเนินการผลิตอาหารข้ันแรก คือ การรับและตรวจวัสดุอาหาร วัตถุดิบอาหารที่ซื้อมาใช้

เป็นส่วนผสมของอาหารควรบรรจุในถุงมิดชิด หรือขนส่งถึงผู้ที่จะผลิตอาหารโดย ใส่ในภาชนะลําเลียง
ขนาดต่างๆ กัน ปริมาณของวัตถุดิบอาหารที่จัดจําหน่ายส่งถึงผู้ที่จะทําอาหารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ขนาดของธุรกิจ การดําเนินการสําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การตรวจปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบ
อาหารที่ได้รับ หากตรวจสอบพบสิ่งปนเป้ือนและสารพิษหรือสารขัดขวางการใช้ประโยชน์สารอาหาร
จําเป็นต้องแยกหรือกําจัดให้หมด เพ่ือความปลอดภัยแก่สัตว์นํ้าและผู้บริโภค  สัตว์นํ้า สําหรับคุณค่า
ทางโภชนาการของวัสดุอาหารที่ได้จากการตรวจมีประโยชน์ในการปรับเพ่ิมและลดปริมาณของ
วัตถุดิบอาหารที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารตามต้องการ วัตถุดิบอาหารที่ผ่านการตรวจรับแล้ว หากยัง
ไม่ใช้ทันที ถ้าเป็นของแข็งควรบรรจุในภาชนะที่ปิดให้มิดชิด แล้วเก็บในสถานที่ที่ไม่มีความช้ืนหรือมี
ความช้ืนตํ่า ปราศจากหนูและแมลง เพ่ือป้องกันการเหม็นหืน การเสื่อมคุณภาพและการสูญหายโดย
การกินของหนูหรือแมลง ส่วนวัตถุดิบอาหารประเภทของเหลว เช่น นํ้ามัน ควรใส่ถังเก็บรักษาในที่มี
อุณหภูมิเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเสื่อมคุณภาพ (เวียง, 2543) 

 

2.  ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ํา 
การผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน เป็นวิธีการหน่ึงที่ผู้เลี้ยงสัตว์นํ้าสามารถผลิตอาหาร

ประเภทน้ีใช้เองในฟาร์มขนาดเล็กจนถึงฟาร์มขนาดกลางเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เน่ืองจากมี
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนและใช้เครื่องมือที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงเหมือนกับเคร่ืองมือผลิต
อาหารในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ้า แต่อาหารท่ีผลิตได้เป็นอาหารเม็ดแบบจมนํ้า จึงมี
การนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ได้อาหารเม็ดแบบลอยนํ้า เช่น การนํากากมะพร้าว  
ที่คั้นกะทิออกมาใช้ในการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน ช่วยให้อาหารเม็ดสามารถลอยนํ้าได้ 

ภาพท่ี 6.11  ตู้อบ  
ที่มา : ผู้เขียน 
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นอกจากน้ีในขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์นํ้ายังมีปัจจัยสําคัญมากมายเช่น วัตถุดิบที่ใช้ต้องละเอียด 
เป็นผงแบบแป้ง ซึ่งมีผลต่อค่าการย่อยและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารทําให้สัตว์นํ้าเจริญเติบโตดี 
นํ้าย่อยทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น ทําให้อาหารคงตัว 
ในนํ้าดีไม่แตกเม็ดง่าย โดยเฉพาะอาหารกุ้งควรคงตัวในนํ้าไม่น้อยกว่า 1-2 ช่ัวโมง วัตถุดิบที่ใช้ควรสด
ใหม่ไม่มีสารอ่ืนเจือปน วัตถุดิบที่เป็นแป้งควรทําให้สุกเพ่ือช่วยให้ขบวนการย่อยอาหารเร็วขึ้นทําให้
สัตว์นํ้าสามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน เช่น ปลายข้าว มันสําปะหลัง และการผสมอาหารควรผสมกัน
อย่างทั่วถึงเพ่ือให้อาหารกระจายตัวสม่ําเสมอและ มีสารอาหารครบถ้วนในเม็ดอาหาร อาหารผสม
ควรมีความช้ืนไม่เกิน 10-12 เปอร์เซ็นต์และไม่ควรเก็บอาหารแห้งไว้นานเกิน 5-7 วัน เพราะไม่มีการ
ใส่สารกันหืนและเช้ือรา กระบวนการผลิตอาหารสัตว์นํ้าสามารถสรุปเป็นขั้นตอน ดังน้ี (ภาพที่ 6.12) 

 
สูตรอาหาร 

 
การบดวัตถุดิบอาหาร 

 
การช่ังนํ้าหนักวัตถุดิบอาหาร 

 
การผสมวัตถุดิบอาหาร 

 
การอัดเม็ดอาหาร 

 
การทําให้แห้ง 

 

ภาพท่ี 6.12  แผนผังสรุปขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์นํ้า 
ที่มา : อมรรัตน์และคณะ (2549) 

 

2.1  สูตรอาหาร 
การทําอาหารผสมสําหรับสัตว์นํ้าหรือเม็ดสําเร็จรูปขึ้นใช้เองส่ิงสําคัญอันดับแรกที่ผู้เลี้ยง

สัตว์นํ้าควรคํานึงถึง คือ ต้องทราบว่าจะใช้สูตรอาหารใดเลี้ยงสัตว์นํ้าของตนเอง ซึ่งสูตรอาหารท่ีดี  มี
ข้อสังเกต ดังน้ี เป็นอาหารที่ทําให้สัตว์นํ้ามีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคดี สัตว์
นํ้ามีอัตราการแลกเน้ือที่ดีและอัตราการรอดตายสูง วัตถุดิบอาหารที่ใช้จัดซื้อหา  ได้ง่าย มีราคาถูก
และสะดวกต่อการเก็บรักษา ในขณะที่ราคาของวัตถุดิบไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอ่ืนที่มี
คุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกัน การคัดเลือกสูตรอาหารสัตว์นํ้าที่ดีมี 2 ทาง คือ สอบถามข้อมูลจาก
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาหารสัตว์นํ้าจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงนํ้าจืดในแต่ละจังหวัดหรือกองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้าของกรมประมง ซึ่ง
มีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําในเรื่องเทคนิคการผลิตอาหารและตัวอย่างสูตรอาหารสําหรับสัตว์นํ้า เช่น 
สูตรอาหารสําหรับปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลากินพืช กุ้งก้ามกราม ปลาทะเล ปลากะพงขาว ปลา
กะรัง และกุ้งทะเล  นอกจากน้ีผู้เลี้ยงสัตว์นํ้ายังสามารถเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับอาหาร
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สัตว์นํ้าด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซด์หรือจากปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งวิธีน้ีเหมาะ
สําหรับผู้ที่ชอบคิดค้นและหาคําตอบจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น  การนําสูตรอาหารท่ีค้นคว้ามา
ได้ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นและมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับ
วัตถุดิบอาหารในสูตรเดิม จากน้ันคํานวณหาสูตรอาหารใหม่เพ่ือให้ได้ปริมาณโปรตีนตรงตามความ
ต้องการของสัตว์นํ้าที่เลี้ยง แล้วจึงนําไปผลิตอาหารสัตว์นํ้า 
 

 2.2  การบดวัตถุดิบอาหาร 
การบดเป็นการลดขนาดของวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลงโดยผ่านขั้นตอนการบด 1-2 ครั้ง 

วัตถุประสงค์ของการบดเพ่ือให้สัตว์นํ้าสามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้น ส่วนวิตามิน แร่ธาตุและกรดอะมิ
โนสังเคราะห์มีความละเอียดไม่จําเป็นต้องบดเพราะอาจถูกทําลายคุณค่าทางอาหาร โดยการใช้ความ
ร้อนที่เกิดจากการบด นอกจากน้ีวัตถุดิบอาหารจําพวกแป้งและกากอาหาร หากบดให้ละเอียดและใช้
เป็นส่วนผสมในอาหาร เมื่อได้รับความช้ืนและความร้อนจะเปลี่ยนสภาพและทําหน้าที่เป็นสารเหนียว
ช่วยยึดเหน่ียววัตถุดิบอาหารชนิดอ่ืน ทําให้ได้อาหารท่ีมีความต้านทานต่อนํ้าสูงและคงรูปอยู่ในนํ้าได้
นาน สําหรับเครื่องบดอาหารที่ใช้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบ ถ้าใช้วัตถุดิบแบบ
แห้ง เช่น ปลายข้าว กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ให้ใช้เครื่องบดแบบแฮมเมอร์มิลล์ ซึ่งควรผ่านการร่อน
แยกสิ่งปะปน เช่น กรวด ทรายและแมลงออก แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบแบบเปียก เช่น ปลาเป็ด โครงไก่ ไส้
ไก่ หัวไก่ ปลายข้าวสุก ควรใช้เครื่องโม่ปลาหรือเคร่ืองบดเน้ือ (ภาพที่ 6.13) การบดวัตถุดิบมี
ประโยชน์  ดังน้ีช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ผิวของวัตถุดิบอาหารทําให้ผสมวัตถุดิบอาหารให้เป็นเน้ือเดียวกันได้ง่าย 
อีกทั้งการบดอาหารให้ละเอียดจะทําให้อาหาร
อัดเม็ดได้แน่นและยืดเกาะกันดี นอกจากน้ียังทํา
ให้อาหารแต่ละเม็ดมีคุณค่าเท่ากัน และเป็นการ
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ย่ อ ย ข อ ง สั ต ว์ นํ้ า          
หากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารมีความละเอียดจะ
ช่วยให้สัตว์นํ้าสามารถย่อยอาหารดูดซึมธาตุ
อาหารและใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นหรือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการย่อยให้ดีขึ้น  (นฤมล, 2557) 
 
 
 
 
 

2.3  การชั่งน้าํหนักวัตถุดิบอาหาร 
เมื่อจัดเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิดให้มีขนาดละเอียดและผู้ผลิตทราบปริมาณอาหารเม็ดที่

จะผลิตจากสูตรอาหารแล้ว จึงคํานวณดูว่าถ้าต้องการผลิตอาหารเม็ดให้ได้ปริมาณตามที่กําหนด
จะต้องใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดเป็นส่วนผสมอย่างละเท่าใด จากน้ันช่ังนํ้าหนักวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดให้
ได้ตามสัดส่วนในสูตรอาหารที่กําหนด (ภาพที่ 6.14) 

 

ภาพท่ี 6.13  การบดปลายข้าวสุกด้วยเครื่องบดเน้ือ 
ที่มา : ผู้เขียน 
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2.4  การผสมวัตถุดิบอาหาร 
การผสมวัตถุดิบอาหารเป็นการกระจายคุณค่าอาหารให้มีความสมํ่าเสมอในทุกส่วนของ

อาหารท่ีผลิตขึ้นโดยการทําให้วัตถุดิบหลายชนิดรวมกันเป็นเน้ือเดียว  เครื่องผสมอาหารที่แนะนําให้ใช้
ควรเป็นเครื่องผสมอาหารที่ใช้ได้ทั้งวัตถุดิบเปียกและแห้ง  เครื่องผสมอาหารดังกล่าวเป็นเครื่องผสม
แบบแนวนอน (ภาพที่ 6.15) ถ้าหาไม่ได้อาจใช้ เครื่องโม่ปลาหรือเครื่องบดเน้ือแทนได้ หากวัตถุดิบที่
ผสมมีปริมาณน้อยอาจดัดแปลงใช้เครื่องผสมอาหารขนาดเล็ก (ภาพที่ 7.16) หรือการผสมในถุงก่อน
แล้วจึงนําไปคลุกเคล้าในภาชนะผสมด้วยมือ (ภาพที่ 6.17)  ส่วนกรณีที่ต้องการผสมอาหารในปริมาณ
มากแต่ไม่มีเครื่องผสม ควรใช้พลาสติกปูพ้ืนแล้วใช้พลั่วผสมอาหารให้เข้ากันและถ้าเป็นวัตถุดิบ
อาหารแห้งต้องเติมนํ้าประมาณ  30-40 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหารแล้วจึงผสมให้เข้ากันก่อนนําไป
อัดเม็ด แต่ถ้าใช้วัตถุดิบแบบเปียกการผสมอาจไม่ต้องเติมนํ้าหรืออาจเติมนํ้าเพียงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับ
ปริมาณความช้ืนในวัตถุดิบทั้งหมดในสูตรน้ัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 6.17  การผสมวัตถุดิบอาหารด้วยมือ 
ที่มา : ผู้เขียน 

ภาพท่ี 6.16  การผสมวัตถุดิบอาหารด้วย
เครื่องผสมอาหารขนาดเล็ก 

ที่มา : อมรรัตน์และคณะ (2549) 

ภาพท่ี 6.14  การช่ังปลาป่นด้วยตาช่ังแบบหยาบ 
ที่มา :  ผู้เขียน 

ภาพท่ี 6.15  การผสมวัตถุดิบอาหารด้วย 
เครื่องผสมแบบแนวนอน 

ที่มา : ผู้เขียน 
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ภาพท่ี 6.18  การอัดเม็ดอาหาร 
ที่มา : ผู้เขียน 

ภาพท่ี 6.19  การร่อนอาหารเม็ดด้วยรํา 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 
2.5  การอัดเม็ดอาหาร 
การอัดเม็ดอาหารเป็นการทําให้อาหารที่ผสมกันแล้วถูกอัดออกมาเป็นเส้น หรือเป็นแท่ง 

การอัดเม็ดเป็นการทําให้คุณค่าอาหารจากวัตถุดิบทุกชนิดจับตัวกันอยู่ เป็นการเพ่ิมความคงตัวของ
อาหารผสมให้จับตัวกันดีขึ้น ทําให้เกิดการสูญเสียน้อยเมื่อสัมผัสกับนํ้า การอัดเม็ดสามารถทําได้โดย
ใช้เครื่องโม่ปลาหรือเคร่ืองบดเน้ือ (ภาพที่ 6.18) จากน้ันควรนําอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดไปร่อนด้วยรํา
เพ่ือทําให้เม็ดอาหารแยกกัน (ภาพที่ 6.19) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.6  การทําให้แห้ง 
การทําให้แห้งเป็นขั้นตอนที่จําเป็นสําหรับการทําอาหารแห้งเท่าน้ัน เพ่ือลดความช้ืนใน

อาหารลงและช่วยลดการสูญเสียสารอาหารจากการละลายนํ้า นอกจากน้ียังทําให้เก็บอาหารได้นานโดย
ไม่ขึ้นรา การทําให้อาหารแห้งสามารถทําได้โดยการ
เกลี่ยอาหารเป็นช้ันบางๆ บนพ้ืนซีเมนต์หรือตะแกรง 
(ภาพที่ 6.20) แล้วผึ่งลมหรือตากแดด ทําให้ความช้ืน
ในอาหารระเหยและได้อาหารเม็ดจมนํ้าชนิดแห้ง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6.20  การตากอาหารบนตะแกรง 
ที่มา : ผู้เขียน 

 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ํา รหัสวิชา 3601-2002 123 

 

2.7  การบรรจุอาหารสัตว์นํ้า 
อาหารที่ผ่านกระบวนการทําให้แห้งจนมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง จึงควรนํา

อาหารไปบรรจุหีบห่อ เพ่ือเก็บหรือจําหน่ายต่อไป ในการบรรจุนอกจากจะบันทึกรายละเอียดที่จําเป็น
บนหีบห่อ เช่น รหัส วันบรรจุ นํ้าหนักอาหาร และคุณค่าทางอาหารแล้วควรพิจารณาถึงวัสดุที่ใช้ทํา
หีบห่อ วัสดุที่ใช้ควรมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันความช้ืนซึมผ่านเข้าสัมผัสกับอาหารเพื่อป้องกัน
ไม่ให้อาหารเสื่อมคุณภาพ (เวียง, 2543) 

 

การประเมินผลผลิตของอาหารสัตว์น้ํา 
การประเมินประสิทธิภาพของอาหารสามารถทําได้โดยการเปรียบเทียบนํ้าหนักของอาหารท่ี

ให้กับนํ้าหนักส่วนที่เพ่ิมของสัตว์นํ้า มี 2 วิธี คือ การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็น
เน้ือ (feed conversion efficiency; FCE)  และการประเมินอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ (feed 
conversion ratio; FCR) 

 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ (feed conversion 
efficiency; FCE) 

ค่าประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง
นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นของสัตว์นํ้าต่อนํ้าหนักของอาหารท่ีให้เขียนเป็นสูตรได้ดังน้ี (Hardy, 1989 อ้างโดย
เวียง, 2543) 

 
 

          ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ  =  นํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของสัตว์นํ้า x 100 
              นํ้าหนักของอาหารท่ีสัตว์นํ้ากิน 

  
  

โดยท่ัวไปอาหารที่มีค่าประสิทธิภาพของการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเป็น 100 แสดงว่าเป็น
อาหารที่มีคุณภาพสูง สําหรับสัตว์นํ้ามีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเฉลี่ยเท่ากับ 62.5 
ดังน้ัน ถ้าอาหารสัตว์นํ้าที่มีค่าประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือตํ่ากว่าค่าเฉล่ียโดยเฉพาะตํ่า
กว่า 50 จัดเป็นอาหารที่มีคุณภาพตํ่า 
 

ตัวอย่างที่ 1  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกขนาด 2 x 4 x 1 เมตร ปล่อยปลาดุกลงเลี้ยงในบ่อ     
500 ตัว มีนํ้าหนักเร่ิมต้นรวม 48 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าปลาดุกมี
นํ้าหนักรวม 85 กิโลกรัม และใช้อาหารตลอดการเลี้ยง 60 กิโลกรัม จงคํานวณหาประสิทธิภาพของ
การเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือและสรุปว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุกมีคุณภาพหรือไม่ 
 

 ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ  =  นํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของสัตว์นํ้า x 100 
                นํ้าหนักของอาหารท่ีสัตว์นํ้ากิน 
         =    (85-48) x 100 
                                                                60 
        =    61.67 
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 ดังน้ัน อาหารท่ีใช้เลี้ยงปลาดุกมีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเท่ากับ 61.67
จัดว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพ 
 

2.  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ (Feed Conversion Rate ; FCR) 
ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือหรืออัตราการแลกเน้ือ หมายถึงค่าที่ได้จากการ

เปรียบเทียบระหว่างนํ้าหนักของอาหารท่ีสัตว์นํ้ากินต่อนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของสัตว์นํ้า มีสูตรการคํานวณ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ ดังน้ี  
 

  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ     =  ปริมาณอาหารที่ให้ 
                                      นํ้าหนักปลาทีเ่พ่ิมขึ้น 
 
 

ตัวอย่างที่ 2  นายคมสันต์เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินจํานวน 5,000 ตัว มีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 15 กรัม   
ต่อตัว เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าปลาดุกมีนํ้าหนักเฉลี่ย 350 กรัมต่อตัว โดยให้
อาหารตลอดการเลี้ยงจํานวน 1,580 กิโลกรัม ในการเลี้ยงปลาดุกคร้ังน้ีมีอัตราการแลกเน้ือเท่าใด 
 

 นํ้าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น  = นํ้าหนักสิ้นสุดการเลี้ยง –นํ้าหนักเริ่มต้นเลี้ยง 
              =   1,750 – 75  = 1,675 กิโลกรมั 
 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ   =       ปริมาณอาหารที่ให ้    =   1,580   =  0.94 
                                 นํ้าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 1,675 
 

ดังน้ัน การเลี้ยงปลาดุกมีอัตราการแลกเนื้อ 0.94 ซึ่งแสดงว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาดุก          
มีคุณภาพดี ทําให้ปลาเจริญเติบโตดี 

 

 ค่านํ้าหนักของอาหารท่ีให้กับค่านํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของสัตว์นํ้าที่ใช้ในการประเมินค่าอัตราการ
แลกเน้ือตามสูตรข้างต้น ค่านํ้าหนักของอาหารที่ให้ส่วนใหญ่เป็นค่านํ้าหนักแห้ง ส่วนค่านํ้าหนัก       
ที่เพ่ิมขึ้นของสัตว์นํ้าเป็นค่านํ้าหนักเปียก ดังน้ันค่าอัตราการแลกเนื้อจึงมีโอกาสเป็น 1 หรือน้อยกว่า 
ถ้าอาหารที่มีคุณภาพสูงและผู้เลี้ยงเข้าใจหลักการให้อาหารดี อาหารที่มีให้ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเน้ือสูงกว่าค่าเฉล่ียสําหรับปลาทั่วไปคือ 1.6 เป็นอาหารที่นักโภชนาการถือว่ามีคุณภาพตํ่า 
 

2.1 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ 
 

2.1.1  สภาพแวดล้อม 
คุณภาพนํ้าโดยเฉพาะอุณหภูมิของน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าและความ

เป็นกรดเป็นด่างมีผลต่อการกินอาหารของสัตว์นํ้า เมื่ออุณหภูมินํ้าเพ่ิมสูงขึ้นช่วยให้สัตว์นํ้ากินอาหารดี
ขึ้น การลดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าทําให้สัตว์นํ้า ส่วนการเพ่ิมความเป็นกรดทําให้ สัตว์นํ้ากิน
อาหารลดลง  
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2.1.2  อาหาร 
ขนาดของอาหาร สัตว์นํ้าสามารถย่อยอาหารขนาดเล็กได้ง่ายกว่าอาหารขนาดใหญ่ 

อาหารขนาดเล็กจึงให้ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือตํ่ากว่าอาหารขนาดใหญ่  
ปริมาณอาหารที่ให้สัตว์นํ้ากิน การให้อาหารมากเกินไปโดยไม่กําหนดปริมาณอาหาร

ทําให้อาหารผ่านทางเดินอาหารเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของการย่อยตํ่าลง นอกจากน้ีการให้อาหาร
มากเกินไปยังส่งผลทําให้สัตว์นํ้ากินอาหารไม่หมด และอาหารที่เหลือยังทําให้คุณภาพนํ้าแย่ลง แล้วทํา
ให้สัตว์นํ้ากินอาหารน้อยลง จึงมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ 

องค์ประกอบของวัตถุดิบในอาหาร  อาหารสัตว์นํ้าที่ประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารจาก
พืชซึ่งมีนํ้าและกากอาหารมากทําให้ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร
ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารจากสัตว์ซึ่งมีนํ้าและกากอาหารน้อยมาก 

การเตรียมอาหาร  การใช้วัตถุดิบอาหารชนิดเดียวเลี้ยงสัตว์นํ้าจะทําให้ค่าอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือสูง เน่ืองจากวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีสารอาหารไม่ครบและไม่
เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า ดังน้ันอาหารที่ดีมีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเน้ือตํ่าจึงเป็นอาหารผสมที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ย่อยง่ายและเตรียมขึ้นเพ่ือให้มีความต้านทานต่อ
นํ้าสูง 
 

2.1.3  สัตว์นํ้า 
ชนิดของสัตว์นํ้า สัตว์นํ้าแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือแตกต่างกัน ปลา

กินพืชใช้ประโยชน์อาหารจําพวกพืชได้ดีกว่าปลาที่ชอบกินเน้ือสัตว์ ในทางตรงกันข้ามปลากินเน้ือสัตว์
เป็นอาหารสามารถใช้ประโยชน์อาหารจําพวกสัตว์ได้ดีกว่าปลาที่ชอบกินพืชเป็นอาหาร 

 ขนาดของสัตว์นํ้า  สัตว์น้ําขนาดเล็กโตเร็วกว่าสัตว์นํ้าขนาดใหญ่ สัตว์นํ้าขนาดเล็กมี
ความจุหรือเน้ือที่ของทางเดินอาหารสําหรับใช้ประโยชน์อาหารมาก เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ
ร่างกายเน้ือที่การใช้ประโยชน์ของอาหารน้ีจะลดลงเมื่อสัตว์นํ้าโตขึ้น 

     วัยของสัตว์นํ้า สัตว์นํ้าในวัยสืบพันธ์ุอาหารจะถูกแบ่งไปเพ่ือการพัฒนาระบบสืบพันธ์ุ
ทําให้การเจริญเติบโตในด้านขนาดและน้ําหนักลดลง 

     อัตราการปล่อยสัตว์นํ้า การปล่อยในอัตราหนาแน่นเกินไปเมื่อเทียบกับเน้ือที่มีผลทํา
ให้สัตว์นํ้าใช้ประโยชน์อาหารธรรมชาติและอาหารสมทบได้น้อยลง จึงเจริญเติบโตช้ากว่าการปล่อยใน
อัตราที่เหมาะสม (เวียง, 2543) 

 

นอกจากน้ี เวียง (2543) กล่าวว่าในทางปฏิบัติค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ
เป็นค่าที่ใช้อธิบายว่าในการผลิตสัตว์นํ้าให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการจะต้องใช้อาหารปริมาณเท่าใด 
ดังน้ันค่าน้ีจึงมีประโยชน์ในการวางแผนการเตรียมอาหารในการเลี้ยงสัตว์นํ้า กล่าวคือในการประเมิน
ปริมาณอาหารที่จะต้องใช้ตลอดการเลี้ยงสัตว์นํ้า ผู้เลี้ยงจําเป็นต้องกําหนดผลผลิตหรือนํ้าหนักของ
สัตว์นํ้าตอนเก็บผลผลิต แล้วจึงหาน้ําหนักของสัตว์นํ้าที่เพ่ิมขึ้นจากผลของการให้อาหาร จากส่วนต่าง
ระหว่างนํ้าหนักตอนเก็บผลผลิตกับตอนเริ่มปล่อยเลี้ยง จากน้ันถ้าทราบค่าอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเน้ือของอาหารท่ีใช้ก็สามารถหาปริมาณของอาหารที่จะต้องใช้ได้  

 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ํา รหัสวิชา 3601-2002 126 

 

ตัวอย่าง การเลี้ยงปลาโดยใช้อาหารท่ีมีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเท่ากับ 3 นํ้าหนักรวมของ
ปลาเมื่อเริ่มปล่อยเท่ากับ 15 กิโลกรัม ต้องการเลี้ยงปลาให้ได้นํ้าหนัก 1 ตัน จงคํานวณหานํ้าหนักของ
อาหารท่ีจะต้องใช้ทั้งหมด 

วิธีทํา   
นํ้าหนักของปลาที่เพ่ิมขึ้นจากการให้อาหาร  = 1,000 – 15   กิโลกรัม 
      =    985 กิโลกรัม 
ดังน้ัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ  = นํ้าหนักอาหารที่ปลากิน 
         นํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของปลา 
เพราะฉะน้ันนํ้าหนักอาหารปลาที่ปลากิน =  3 x 985 กิโลกรัม 
      =   2,955 กิโลกรัม 

 

ปัญหาที่พบในการผลิตอาหารสัตว์น้ําและการแก้ไข 
 การผลิตอาหารสัตว์นํ้าใช้เองในฟาร์มมักประสบปัญหาหลายประการ อาทิ เวียง (2543) 

กล่าวว่าอาหารเม็ดที่ผลิตได้มีลักษณะแข็งเกรียมไหม้และทําให้สัตว์นํ้าย่อยได้ยากในการผลิตอาหาร 
จึงควรเลือกใช้วัตถุดิบอาหารจําพวกแป้งและไขมันเป็นส่วนผสม เพ่ือช่วยทําหน้าที่ลดความหนืดขณะ
อัดเม็ดอาหาร ซึ่งควรมีแป้งเป็นส่วนผสมในอาหาร 40-50 เปอร์เซ็นต์ และควรมีไขมันในอาหารไม่ตํ่า
กว่า 2-3 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 8-10 เปอร์เซ็นต์ เพราะอาหารมีแรงอัดไม่มากอาจทําให้อาหารอัดเป็น
เม็ดไม่แน่น จึงอาจสเปรย์ไขมันเคลือบผิวอาหารเม็ดหลังจากการอัดเม็ดอาหาร ดังน้ันในกรณีที่อาหาร
อัดเม็ดออกมาไม่คงทนในนํ้าจึงควรเลือกใช้วัตถุดิบอาหารจําพวกธัญพืชเป็นส่วนผสม เช่น การใช้รํา
หรือปลายถ่ัวเขียว 15-25 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร จะทําให้อาหารคงทนในนํ้าได้ 4-5 ช่ัวโมง (อมรรัตน์
และคณะ, 2549)  เนื่องจากเมื่อเติมนํ้าลงในส่วนผสมของอาหารจะทําให้วัตถุดิบเปียกและพองตัว 
โดยวัตถุดิบอาหารจําพวกธัญพืชจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสารเหนียว แรงดันหรือแรงอัดอาหารจาก
เครื่องบดบังคับให้วัตถุดิบอาหารผ่านช่องตะแกรงออกมาเป็นเส้นทําให้วัตถุดิบอาหารเกิดการบีบตัว 
ขณะเดียวกันก็เกิดความร้อนและทําให้เกิดสารเหนียวทําหน้าที่ยึดเหน่ียวอาหารดีขึ้น เส้นอาหารที่ได้
จึงเหนียว และหากนําเส้นอาหารกลับไปใส่เครื่องบดอัดเป็นเส้นอีกคร้ังจะทําให้เส้นอาหารมีความ
เหนียวย่ิงขึ้น จากน้ันจึงนําอาหารไปทําให้แห้งโดยการตากแห้งหรืออบเพ่ือให้อาหารคงทนในนํ้าสูง 
นอกจากน้ีเกษตรกรยังประสบปัญหาวัตถุดิบอาหารบางชนิดมีราคาสูง เช่น ปลาป่น จึงมีควรนํา
วัตถุดิบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับปลาป่นและสามารถหาได้ในท้องถิ่นมาใช้ทดแทน
ปลาป่น ซึ่งมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการนําวัตถุดิบอาหารหลายชนิดมาใช้ทดแทนปลาป่นเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต อาทิ ธีระชัยและคณะ (2551) รายงานว่าการเลี้ยงปลาเทโพด้วยอาหารท่ีใช้กากถั่วเหลือง
ทดแทนปลาป่นที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาเทโพ  จิตติมา (2554) 
อนุบาลลูกปลานิลในกระชังด้วยอาหารต่างชนิด พบว่า การอนุบาล ลูกปลานิลด้วยรําผสมปลาป่นทํา
ให้ลูกปลานิลเจริญเติบโตดีที่สุดและมีค่าใกล้เคียงกับการอนุบาลด้วยรําผสมหอยเชอร่ีป่น จึงควรใช้
หอยเชอร่ีป่นทดแทนปลาป่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีต้นทุนอาหารตํ่ากว่าอาหารผสมรํากับปลาป่น 
สอดคล้องกับสุภัชญาและคณะ (2558) ทดลองอนุบาลลูกปลาหมอไทยด้วยเน้ือหอยเชอร่ีบดแห้งผสม
กับอาหารที่มีโปรตีน 35 % ในอาหาร 4 ระดับคือ 0  2.0  4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
อนุบาลนาน 4 สัปดาห์ พบว่าการเสริมหอยเชอรี่บดแห้ง 6.0 เปอร์เซ็นต์ในอาหารทําให้ปลาหมอไทย
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เจริญเติบโตดีที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้หอยเชอรี่เสริมในอาหารเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเสริม
การเจริญเติบโตของปลาหมอไทยได้   

 
ประโยชน์ของการผลิตอาหารเม็ดสาํเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน 
 การผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่มักพบในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าขนาด
เล็กจนถึงขนาดกลาง ผู้เลี้ยงมักผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้านเพียงอย่างเดียวสําหรับเลี้ยงสัตว์
นํ้าในฟาร์มหรือใช้ร่วมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีจําหน่ายทั่วไป ซึ่งอาหารสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน      
มีประโยชน์หลายประการ อาทิ ทําให้สัตว์นํ้ามีการเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรค
ดี สัตว์นํ้ามีอัตราการแลกเน้ือดีและมีอัตราการรอดตายสูง สามารถคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ทําอาหารสัตว์นํ้าที่มีราคาไม่แพง หาซื้อง่าย มีโภชนะครบถ้วนและปลอดสารพิษ ทําให้ลดสภาพการ
เน่าเสียของนํ้าในบ่อลงมากกว่าการใช้อาหารสด ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิต สะดวกใน
การเก็บรักษา ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร การให้อาหารไม่สิ้นเปลืองแรงงานในการให้อาหาร
และสามารถให้อาหารโดยวิธีอัตโนมัติได้ 
 
สรุป 
 การผลิตอาหารผสมสําหรับสัตว์นํ้าหรืออาหารสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้านเพ่ือใช้ในการเลี้ยงสัตว์
นํ้าเป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและส่งผลให้เกิดกําไรมากขึ้น การผลิตอาหารผสมสําหรับ
สัตว์นํ้าจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบอาหารที่หลากหลาย ทั้งน้ีเน่ืองจากวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดมีโภชนะ   
ไม่ครบถ้วนตรงตามความต้องการของสัตว์นํ้า ดังน้ันก่อนผลิตอาหารสัตว์นํ้าจึงควรพิจารณาถึงปัจจัย
เหล่านี้ คือ ความต้องการโภชนะของสัตว์นํ้าแต่ละชนิด ส่วนประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหาร   
สัตว์นํ้า ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของวัตถุดิบอาหารและราคาของวัตถุดิบอาหาร นอกจากน้ี
ก่อนการผลิตอาหารสัตว์นํ้าควรจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จําเป็น เช่น เครื่องช่ังนํ้าหนักเคร่ือง
บดอาหาร เครื่องผสมอาหาร เครื่องอัดเม็ดอาหารและตู้อบ ทั้งน้ีการเลือกใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ชนิดใด ควรพิจารณาตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการใช้ ส่วนกรรมวิธีการผลิตอาหาร
สําเร็จรูปเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์นํ้ามีกระบวนการสําคัญ ดังน้ี การคัดเลือกวัตถุดิบ คิดสูตรอาหาร การบด
วัตถุดิบ การช่ังนํ้าหนัก การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดอาหาร การลดความช้ืนและการเก็บรักษา       
ซึ่งในการผลิตอาหารสัตว์นํ้าใช้เองควรทราบถึงเทคนิคการผลิตสัตว์นํ้าเพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต
อาหารโดยการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่น มีราคาถูกแต่มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับ
วัตถุดิบที่ใช้อยู่และมีราคาแพง เช่น การใช้หอยเชอร่ีทดแทนโปรตีนจากปลาป่น นอกจากน้ียังควร    
มีการประเมินคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นํ้าโดยวิธีคํานวณหาค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเน้ือและค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบนํ้าหนักของอาหารท่ีให้      
กับนํ้าหนักส่วนที่เพ่ิมของสัตว์นํ้าเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นํ้ามีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์นํ้าหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตอาหาร     
สําหรับสัตว์นํ้าต่อไป 
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คําถามท้ายบท 
 

1.  เครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสําเร็จรูปมีอะไรบ้าง พร้อมอธิบายวิธีการใช้ 
2.  จงอธิบายขั้นตอนการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน โดยละเอียด 
3.  จงบอกประโยชน์ของการผลิตอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบ้าน 
4.  จงบอกปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ 
5.  สมชายเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศในบ่อดินจํานวน 35,000 ตัว มีนํ้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 18 กรัมต่อตัว 

เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าปลาดุกมีนํ้าหนักเฉลี่ย 200 กรัมต่อตัว โดยให้อาหาร
ตลอดการเลี้ยงจํานวน 5,800 กิโลกรัม จงคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือของปลา และ
จงสรุปว่าอาหารที่ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาหมอแปลงเพศหรือไม่ 
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