
 

 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 

 

บทที่ 6 อาหารปลาสวยงาม 
 

เนื้อหา  

 1. สารอาหารท่ีปลาสวยงามตองการ 

 2. ประเภทของอาหารปลาสวยงาม  

  2.1 อาหารไมมีชีวิตหรืออาหารสมทบ 

  2.2 อาหารธรรมชาติหรืออาหารมีชีวิต  

 3. การเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต  

  3.1 การเพาะเลี้ยงไรแดง 

  3.2 การเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟา 

  3.3 การเพาะเลี้ยงอารทีเมีย 

 4. การใหอาหารปลาสวยงาม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

เม่ือศึกษาบทท่ี 6 แลวนักศึกษาสามารถ 

 

1. บอกชนิดสารอาหารท่ีปลาสวยงามตองการได 

2. จําแนกชนิดอาหารปลาสวยงามท่ีเปนอาหารไมมีชีวิตกับอาหารท่ีมีชีวิตได 

3. บอกชนิดของอาหารท่ีไมมีชีวิตได 3 ชนิด 

4. บอกชนิดของอาหารท่ีมีชีวิตได 3 ชนิด 

5. อธิบายวิธีการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตได 1 ชนิด 

6. อธิบายวิธีการใหอาหารปลาสวยงามไดอยางถูกตอง 

 

จํานวนคาบท่ีเรียน       8  คาบเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิปรายและสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 4. ตอบคําถามทายบท 

 5. ฝกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงอาหารปลาสวยงามแบบมีชีวิต 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

 3. อุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยงอาหารปลาสวยงามแบบมีชีวิต  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอภปิรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 

 4. ตรวจการสงรายงานผลปฏิบติการเพาะเลี้ยงอาหารปลาสวยงามแบบมีชีวิต 
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บทท่ี 6 

อาหารปลาสวยงาม 
 

การเลี้ยงปลาสวยงามใหมีคุณภาพนั้นประกอบไปดวยการจัดการท่ีดี โดยเฉพาะการจัดการ

คุณภาพน้ํา การคัดเลือกสายพันธุปลาท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และการเลือกชนิดอาหาร ให

เหมาะสมกับชนิดปลา อาหารนับไดวามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของปลา 

เปนอยางมาก ดังนั้นอาหารจึงมีบทบาทสําคัญตอการเลี้ยงซ่ึงผูเลี้ยงจําเปนตองจัดหาใหปลาไดรับ

อยางเพียงพอ การผลิตอาหารปลา มีหลักการเดียวกันกับการผลิตอาหารท่ัว ๆ ไป คือ ตองทราบ

ความตองการสารอาหาร ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ ท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

เจริญเติบโตและผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนการขาดสารอาหารท่ีจําเปนชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีผลทําให

การเจริญเติบโตลดลง จนเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคและตายได การเลี้ยงปลาสวยงามโดยท่ัวไป จะนิยม

ใชท้ังอาหารมีชีวิตและอาหารสําเร็จรูป โดยในระยะท่ีปลามีขนาดเล็กนิยมใชอาหารมีชีวิต แตเม่ือปลา

มีขนาดใหญข้ึนจะใชอาหารสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปมีขอไดเปรียบอาหารมีชีวิตหลายประการไดแก 

สามารถควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของลูกปลาและทําใหอัตราการรอด

ตายสูงข้ึน ดังนั้นการผลิตอาหารจึงจําเปนตองคํานึง ถึงองคประกอบเหลานี้ ความสมํ่าเสมอและความ

คงทนในขณะท่ีละลายน้ํา เนื่องจากอาหารสําเร็จรูปละลายน้ํางาย ขนาดของอาหารตองปรับใหเขากับ

ระยะการเจริญเติบโตของลูกปลา ชนิดและประเภทของอาหารก็ตองมีความเหมาะสมกับท่ีอยูอาศัย

ของปลาดวย 

สารอาหารที่ปลาสวยงามตองการ 

 อาหารท่ีสัตวน้ํากิน หลังจากถูกยอยเปนสารอาหารมีขนาดโมเลกุลลดลงจะถูกดูดซึมสงไปยัง

เซลตาง ๆ เพ่ือใหสัตวน้ําไดใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ 

ปลาสวยงามก็เหมือนปลาปกติท่ัว ๆ ไป ท่ีมีความตองการสารอาหารใหครบ เพ่ือการเจริญเติบโต  

การดํารงชีพ และการแพรพันธุ ซ่ึงสารอาหารท่ีปลาสวยงามตองการนั้นประกอบดวย โปรตีน ไขมัน 

คารโบไฮเดรต วิตามินและแรธาตุ อาหารปลาท่ีผลิตเชิงการคาโดยท่ัวไป เชน ผลิตภัณฑของบริษัท

เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป จํากัด จะบงบอกสวนประกอบสารอาหารท่ีจําเปนไวท่ีฉลากขางถุง ดัง

ภาพท่ี 6.1 ก. และ ข. ซ่ึงสารอาหารแตละชนิดมีรายละเอียด  ดังนี้ (เวียง เชื้อโพธิ์หัก, 2540) 
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1. โปรตีน  

โปรตีน เปนองคประกอบหลักท่ีพบในเนื้อปลา เปนสารอาหารท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

แทบทุกระบบในรางกาย เชน ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ โดยการสรางเซลลใหมแทนเซลลเกา ชวยในการ

เจริญเติบโตของรางกาย คุณภาพของโปรตีน ข้ึนอยูกับกรดอะมิโนท่ีเปนองคประกอบในโปรตีนนั้น  

ถาอาหารมีกรดอะมิโน ท่ีจําเปนครบถวนท้ังชนิด ปริมาณ ถาสัตวน้ําไดรับจะเจริญเติบโตดี และใช

ประโยชนจากโปรตีนไดอยางมีประสิทธิภาพ แหลงโปรตีนพบไดท้ังในพืชและสัตว ไดแก ปลาปน  

กากถ่ัวเหลือง  เนื้อปน และ เลือดปน (อมรรัตน เสริมวัฒนกุล และคณะ, 2548) 

2. ไขมัน  

ไขมัน มีความจําเปนตอการดํารงชีพ การเจริญเติบโตและการสืบพันธุของสัตวน้ํา 

โดยท่ัวไปแลวหนาท่ีของไขมัน จะเปนแหลงพลังงาน เปนตัวพาวิตามินไปใชประโยชนในสวนตาง ๆ 

ของรางกาย ไดแก วิตามินเอ ดี อี และ เค เปนโครงสรางของผนังเซลล ซ่ึงทําใหเซลลสามารถยืดหยุน

ปรับสภาพใหเขากับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงได และเปนแหลงใหกรดไขมันท่ีจําเปนแกรางกาย เพ่ือไป

ทําหนาท่ีการหดตัวของกลามเนื้อและปองกันการอุดตันของเสนเลือด 

3. คารโบไฮเดรต  

คารโบไฮเดรต เปนสารอาหารท่ีมีบทบาทและหนาท่ีตอการผลิตอาหารปลาเปนอยาง

มาก เพราะคารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงานท่ีถูกและใชทดแทนพลังงานจากโปรตีนได ทําใหสามารถ

ลดตนทุนการผลิตได โดยการลดโปรตีนในสูตรอาหารบางสวนแลวเพ่ิมคารโบไฮเดรตเขาไปบางสวน 

แตปลาไดรับคุณคาทางอาหารและพลังงานเทาเดิม แหลงคารโบไฮเดรตท่ีสําคัญ เชน รํา ปลายขาว 

ขาวโพด แปงมันสําปะหลัง เปนตน 

4. วิตามิน  

วิตามิน เปนสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย แตไมไดพลังงาน รางกายตองการวิตามิน

เพียงเล็กนอย เพ่ือนํามาใชในการเจริญเติบโต การดํารงชีพ หรือการสืบพันธุใหเปนไปตามปกติ     

ปลา ก็เหมือนกันกับสัตวอ่ืนท่ีสามารถสังเคราะหวิตามินภายในรางกายได แตไมเพียงพอ กับความ

ตองการของรางกาย หรือวิตามินบางตัวไมสามารถสังเคราะหได ตองไดรับจากอาหารภายนอก  

5. แรธาต ุ

แรธาตุ เปนสารอาหารท่ีจําเปนตอสิ่งมีชีวิต เพ่ือชวยใหการดํารงชีพ การเจริญเติบโต

และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในรางกายเปนไปอยางปกติ ปลาแตกตางจากสัตวชนิดอ่ืน ๆ คือ

สามารถดูดซึมแรธาตุจากน้ําเขาสูรางกายไดโดยตรงทางเหงือก นอกเหนือจากอาหารท่ีกินเขาไป   
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การดูดซึมแรธาตุนอกจากจะชวยใหการจัดระบบสมดุลของรางกายภายในรางกาย กับภายนอก

รางกายใหเปนปกติแลว ยังเปนประโยชนตอรางกายในแงของโภชนาการอาหารดวย  

 

 
(ก) อาหารปลาสวยงาม 

 
(ข) สวนประกอบในอาหารปลาสวยงาม 

 

ภาพท่ี 6.1 อาหารปลาสวยงามท่ีแสดงสวนประกอบสารอาหารท่ีสําคัญ 

ประเภทของอาหารปลาสวยงาม  

อาหารปลาสวยงาม โดยท่ัวไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ อาหารท่ีไมมีชีวิตและอาหารท่ีมี

ชีวิต อาหารแตละประเภทมีรูปแบบและวิธีการเตรียมตางกัน รวมท้ังการใหเปนอาหารแกปลาสวยงาม

ก็ตางกัน ซ่ึงอาหารปลาสวยงามแตละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 

(อมรรัตน เสริมวัฒนกุล และบุษกร บํารุงธรรม, 2543) 

1. อาหารไมมีชีวิต  

 อาหารไมมีชีวิตหรืออาหารสมทบ หมายถึง อาหารท่ีใหปลากินไดนอกเหนือจากอาหาร

ธรรมชาติและเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของปลา อาหารไมมีชีวิตมีหลายประเภทท้ังแบบท่ี

เปนอาหารสําเร็จรูปและอาหารแชแข็ง การใหอาหารสําเร็จรูปนั้นเปนวิธีการท่ีสะดวกและมีคุณคา

ทางอาหารท่ีครบถวนสมบูรณ อาหารไมมีชีวิต ประกอบดวย 

1.1 อาหารเม็ดกลม (Pelleted Diet) จัดเปนรูปแบบอาหารท่ีนิยมใชกันมากซ่ึงมีลักษณะ

เปนเม็ด หรือแทงสั้น ๆ โดยแบงรูปแบบตามคุณสมบัติของอาหาร ไดดังนี้ 

1.1.1 อาหารเม็ดลอยน้ํา (Floating Diet) เปนอาหารเม็ดท่ีผลิตข้ึนมา มีคุณสมบัติ 

คือ ลอยน้ําได คงทนสภาพอยูในน้ําไดนาน ปจจุบันใชเลี้ยงพวกปลาสวยงาม ปลาดุก และปลากินพืช 

การผลิตอาหารรูปแบบนี้ ควรผสมวัตถุดิบพวกแปงในสัดสวนท่ีพอเหมาะ เพราะแปงเม่ือไดรับความ
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รอนขณะผานกระบวนการผลิตจะสุกและมีลักษณะพองตัวเบา ทําใหอาหารเม็ดลอยน้ําได อาหาร

ประเภทนี้มีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต 

1.1.2 อาหารเม็ดจม (Sinking Diet) ปจจุบันนิยมใชเลี้ยงปลาน้ําจืดบางชนิด แตใช

กันมากในการเลี้ยงกุงทะเล กุงน้ําจืด และปลาแซลมอน อาหารประเภทนี้ความชื้นไมเกิน 10 

เปอรเซ็นต 

1.2. อาหารเม็ดฉีก (Crumble Diet) เปนอาหารท่ีมีขนาดเล็กจมน้ํา มีลักษณะเปนเกล็ด 

หรือเม็ดขนาดเล็กใชสําหรับเลี้ยงลูกปลา ลูกกุงทะเล โดยจะผานกระบวนการผลิตเชนเดียวกันกับ

อาหารเม็ดชนิดจม แตมีกระบวนเพ่ิมเติมคือ จะผานเขาเครื่องทําใหอาหารเม็ดขนาดใหญแตก และ

รอนผานตะแกรงขนาดตาง ๆ อาหารท่ีไดจะมีลักษณะเปนเม็ดรูปเหลี่ยม มีขนาดประมาณ 0.5-2.4 

มิลลิเมตร 

1.3 อาหารแผน (Flakes) เปนอาหารแหงและอัดเปนแผนตามขนาดท่ีตองการ ผลิตข้ึนมา

เพ่ือเลี้ยงปลาตูหรือปลาท่ัวไป สวนใหญใชไดกับปลาทุกชนิดเปนท่ีรูจักท่ัวไป และเหมาะกับปลา ท่ีหา

กินบริเวณกลางน้ํา คุณสมบัติจะลอยน้ําสักระยะหนึ่งจากนั้นจะจม มักจะมีการผสมสีลงในอาหาร

เพ่ือใหเกิดความสวยงามและเปนท่ีพอใจของผูเลี้ยงปลาสวยงาม อาหารประเภทนี้จะตองปองกันมิให

ละลายน้ําเร็วเกินไปเพ่ือปลาจะไดมากินอาหารไดนาน 

1.4 อาหารผง (Powder หรือ Microparticulate Diet) เปนอาหารท่ีผลิตข้ึนมาเพ่ือใช

เลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีปากขนาดเล็ก เชน ลูกปลาวัยออน อาหารประเภทนี้ตองมีคุณคาทางโภชนาการสูง

และใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตเพ่ือตองการใหอาหารมีคุณภาพสมบูรณ อาหารผงหรืออาหารเม็ด

จิ๋ว มีลักษณะเปนอาหารเม็ดกลมขนาดเล็กมาก เม่ือสองดูภายใตกลองจุลทรรศนจะพบวามีสารเหนียว

เคลือบอยู สารเหนียวท่ีใชมีหลายประเภท ทําใหอาหารมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป ไดแก 

Microencapsulated Diet ใช Lipid Glycogen หรือไขมาเคลือบ Microbound Diet เคลือบดวย

วุน และ Microcoated Diet จะเคลือบดวยคอเลสเตอรอล 

1.5 อาหารแชแข็ง (Frozen Diet) อาหารท่ีนิยมนํามาแชแข็ง ไดแก อารทีเมีย หนอนแดง 

ไรแดง และลูกน้ํา การใหอาหารประเภทนี้ ควรตัดแบงออกมาใหไดขนาดตามท่ีตองการ และใสน้ําลง

ไปผสมใหเขากันเปนอยางดี ตั้งท้ิงไวใหตกตะกอน เทน้ําสวนบนท้ิง และนําอาหารไปเลี้ยงปลาสวยงาม

ตอไป  

1.6 อาหารเรงสี สีของตัวปลาเกิดจากการทํางานของเซลลผิวหนัง ซ่ึงมีเม็ดสีอยูภายใน 

เม็ดสี ท่ีอยูในชั้นของผิวหนังสีแดงหรือสีเหลืองของปลาทอง เปนสีของแคโรทีนอยด ดังนั้น ในปจจุบัน

การใชสารเรงสี ใหปลากินเพ่ือใหปลามีลําตัวสีแดง และมีการใชสไปรูไลนา (Spirulina sp.) ผสมกับ

อาหารเลี้ยงปลา เพ่ือเพ่ิมความเขมของสีแดง สม หรือเหลืองในตัวปลา ปกติอาหารสําเร็จรูปสวนมาก

จะมีสไปรูไลนาผสมอยูในสัดสวนไมเกิน 10 เปอรเซ็นต อาหารท่ีผสมสารเรงสีท่ีใชเลี้ยงปลาอายุตั้งแต 
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3 สัปดาห โดยใหกินในม้ือเชา สวนในม้ือเย็นใหกินอาหารท่ีมีชีวิต ในกรณีท่ีเลี้ยงปลาในบริเวณท่ีมี

แสงแดดเพียงพอ ไมจําเปนตองใหอาหารเรงสี เชน ภาพท่ี 6.2 แสดงตัวอยางอาหารปลาสวยงามาของ

งบริษัทตาง ๆ ท่ีมีจําหนายในทองตลาด 

 

 
(ก) อาหารปลาคารพ 

 
(ข) อาหารปลาหมอสีฟลาเวอรฮอรน 

 
(ค) อาหารปลาออสการและปลาหมอสีท่ัวไป 

 
(ง) อาหารปลาทะเล 

 

ภาพท่ี 6.2 อาหารปลาสวยงามท่ีจําหนายในทองตลาด 

2. อาหารมีชีวิต  

อาหารมีชีวิตหรืออาหารธรรมชาติ หมายถึง อาหารท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ในบอ

อนุบาลท่ีอุดมสมบูรณดวยแรธาตุอาหาร จากการท่ีใสปุยลงไป เชน แพลงกตอนพืช ไดแก คลอเรลลา 

แพลงกตอนสัตว ไดแก โรติเฟอร ไรแดง อารทีเมีย หนอนแดง ลูกน้ํา ซ่ึงโรติเฟอร ไรแดง และอารที

เมีย เปนแพลงกตอนสัตวท่ีสามารถเตรียมไดโดยการเพาะเลี้ยงในบอซีเมนต ปจจุบันเชื่อวาเปนอาหาร

เบื้องตนท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกปลาขนาด 1 เซนติเมตร โดยเฉพาะโรติเฟอรจะวายน้ําชา ๆ เปนวงกลม

เปนโอกาสท่ีลูกปลาจับกินไดงาย ถึงแมวาอาหารจะเหลือในบอก็ไมทําใหน้ําเสียอาหารเหลานี้ มีคุณคา

ทางโภชนาการสูง มีขนาดเล็กเหมาะสมกับปากลูกปลาและไมทําใหน้ําเสีย ขอดีของการกินอาหารมี

ชีวิต มีดังตอไปนี้ (นุกูล แสงพันธุ, 2555) โรติเฟอร ไรแดงชนิดตาง ๆ แสดงไวในภาพท่ี 6.3 (ก) ถึง 

(ฉ) 
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(ก) Criodaphnia cornuta 

 
(ข) Pseudosida bidentata 

 
(ค) Moinodaphnia macleayi 

 
(ง) Macrothrix triserialis 

 
(จ) Macrothrix spinosa 

 
(ฉ) Diaphanosoma excisum 

 

ภาพท่ี 6.3 แพลงกตอนสัตวท่ีใชเปนอาหารปลาสวยงามได 

ท่ีมา :  ศันสนีย มะลิออง และละออศรี เสนาะเมือง (2556) 

 

2.1 อาหารมีชีวิตมีเอนไซมท่ีชวยยอยเปนองคประกอบ ซ่ึงสัตวน้ําสามารถนําไปใชในการ

ชวยยอย โดยเฉพาะลูกปลาท่ีมีระบบการยอยอาหารท่ีไมสมบูรณ นอกจากนั้นพบวา อาหารมีชีวิต    

มีองคประ กอบของกรดอะมิโนอิสระซ่ึงลูกปลาสามารถนําไปใชไดทันที ในระยะแรกของการใหอาหาร

เลี้ยงปลานี้ ตองคํานึงถึงขนาดของปาก อาหารท่ีใหตองมีขนาดเล็กมาก ปลาจึงจะสามารถกินอาหาร

ได  

2.2 ไรแดงและอารทีเมีย เปนอาหารมีชีวิตท่ีมีสารสีตาง ๆ ซ่ึงเปนประโยชนในการเพ่ิม

สีสันแกตัวปลา 

2.3 อารทีเมีย มีสารชวยการปองกันโรค (Prophylactics) และ สารชวยสรางภูมิคุมกัน

โรค (Therapuetic) ซ่ึงปลาไมสามารถสังเคราะหไดเองในธรรมชาติ 

2.4 ประโยชนของอาหารมีชีวิตตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาหารมีชีวิตมีบทบาทสําคัญตอ

การอนุบาลสัตวน้ําวัยออน และการเลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีขนาดโตข้ึนท้ังสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม เชน การ

อนุบาลลูกปลากัด ลูกปลากัดเริ่มกินอาหารเม่ืออายุ 3-4 วัน ไชโรติเฟอรหรือไขแดงตมสุกเปนอาหาร

ติดตอกัน 5-6 วัน เม่ืออายุ 10 วัน จึงเปลี่ยนมากินไรแดง และในชวง 15-20 วัน จึงเปลี่ยนมาเปน   

ไรแดง สวนการอนุบาลลูกปลาปอมปาดัวร อายุ 4-7 วัน ใหกินโรติเฟอร ตั้งแตวันท่ี 8 เปนตนไป    

ใหกินอารทีเมียตลอดระยะเวลาอนุบาล 
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การเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต  

 1. การเพาะเลี้ยงไรแดง  

ไรแดงเปนอาหารธรรมชาติท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง สําหรับการอนุบาลสัตวน้ําวัยออน

โดยเฉพาะสัตวน้ําเศรษฐกิจ ท้ังปลาสวยงาม เชน ปลาปอมปาดัวร ปจจุบันไรแดงจากธรรมชาติ มี

ปริมาณลดลงเพราะสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปลี่ยนไปในขณะท่ีความตองการไรแดงกลับเพ่ิมข้ึนทําให

ประสบปญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตวน้ําวัยออนมากข้ึน ซ่ึงมีผลโดยตรงกับการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงไรแดงสามารถทําไดงาย ๆ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงาน ตามวิธีของ 

ลัดดา วงศรัตน (2543) ดังนี้ 

 

 
(ก) ไรแดง (Moina macrocopa) 

 
(ข) ไขไรแดง อยูภายใน cyst 

 

ภาพท่ี 6.4 ไรแดงและไขไรแดงในรูปแบบซีสต (cyst) 

 

1.1 ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงไรแดง  

1.1.1 การเตรียมบอผลิต กรณีบอใหมจะตองลางบอ ใหอยูในสภาพเปนกลางหรือดาง

ออน ๆ มี pH ประมาณ 7-8 โดยแชน้ําท้ิงไวประมาณ 1-3 สัปดาห แลวระบายน้ําท้ิงถาตองการลด

ระยะเวลาใหหมักฟางหญา หรือเศษพืชผักไวในบอเพราะจะเกิดกรดอินทรีย เชน กรดฮิวมิค ซ่ึงจะ

ชวยแกความเปนดางไดเล็กนอยหรือใชกรดน้ําสมเทียมผสมน้ําในบอใหเต็ม แชท้ิงไวประมาณ 3-5 วัน 

แลวระบายน้ําท้ิง และเปดน้ําใหมแชท้ิงไวอีก 24 ชั่วโมง สวนบอเกาตองลางบอแลวตากบอใหแหงเพ่ือ

กําจัด ศัตรูไรแดง 

1.1.2 การเตรียมน้ํา การเติมน้ําเขาบอโดยผานการกรองดวยถุงกรองแพลงกตอน จะ

ชวยปองกันศัตรูไรแดงและคัดขนาดของแพลงกตอนพืชท่ีติดมากับน้ําและเปนอาหารไรแดงตอไป

ระดับน้ําท่ีใชประมาณ 20-30 เซนติเมตร สําหรับน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง 

หนอง บึง จะใหผลผลิตสูงกวาน้ําประปา น้ําบาดาลและน้ําฝน ท้ังนี้เพราะมีแพลงกตอนพืชปนมา   
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แตก็ควรกรองน้ําดวย ถุงกรองแพลงกตอนทุกครั้งเพ่ือปองกันศัตรูของไรแดง ท่ีจะติดมากับน้ําและควร

ปรับคุณภาพของน้ําใหมีความเปนกรดเปนดางประมาณ 8 โดย ใชปูนขาวละลายน้ําจะไดน้ําปูนใส 

สวนกากปูนใหท้ิงไป เพราะเปนพิษกับไรแดง 

1.1.3 การเตรียมอาหาร อาหารท่ีใชผลิตไรแดงจะตองมีคุณคาทางโภชนาการ

ครบถวนท้ังโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร ชนิดของอาหารท่ีใชเพาะเลี้ยงไรแดง 

แบงออกเปน 3 ประเภท คือ (ภาณุ เทวรัตนมณีกุล และคณะ, 2549) 

1.1.3.1 อาหารผสม ไดแก รําละเอียด ปลาปน และกากถ่ัวเหลืองโดยเฉพาะ

กากถ่ัวเหลือง จะมีกรดไขมันท่ีเรงการลอกคราบของไรแดงทําใหผลผลิตไรแดงสูงข้ึน 

1.1.3.2 จุลินทรีย เปนอาหารท่ีไดจากการหมักอาหารกับน้ํา ไดแก ยีสต และ

แบคทีเรีย สําหรับยีสตจะมีวิตามินอี ซ่ึงชวยในการทํางานของระบบสืบพันธุ 

1.1.3.3 น้ําเขียว เปนอาหารอีกชนิดหนึ่งในท่ีนี้หมายถึงแพลงกตอนพืชหลาย ๆ 

ชนิดท่ีไรแดงกินได เชน คลอเรลลา และ ซีเนเดสมัส ฯลฯ ซ่ึงทําใหไรแดงสมบูรณจึงมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  

น้ําเขียว เปนสาหรายเซลลเดียวขนาดเล็กท่ีใชในการเพาะเลี้ยงไรแดง คือ 

Chlorella spp. มีขนาด 2.5-3.5 ไมครอน มีโปรตีน 60-70 เปอรเซ็นตของนําหนักแหง สามารถ

นําไปเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลทําใหสัตวโตเร็ว นอกจากนี้ยังมีเบตาแคโรทีน ซ่ึงเปนรงควัตถุ

ท่ีใหสีสมหรือแดง ทําใหปลาบางชนิดมีสีสันสดใสมากข้ึน (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2556) การเตรียมน้ํา

เขียวทําไดโดย เติมน้ําใสในบอปูน จากนั้นเติมปุยและรําละเอียดตามสูตรท่ีเตรียมไว เชน การเตรียม

น้ําเขียว 1,000 ลิตร ใชปุยยูเรีย 300 กรัม ปุยสูตร 16-20-0 จํานวน 150 กรัม รําละเอียด 500 กรัม 

และปูนขาว 90 กรัม (นุกูล แสงพันธุ, 2555) จากนั้นทําการเติมน้ําเขียวลงไป ระยะเวลาในการเพาะ

เพ่ือใหน้ําเขียวเขมจะใชเวลาประมาณ 3 วัน วันท่ี 4 บอท่ีมชเตรียมน้ําเขียว สามารถใชไดท้ังบอ

ซีเมนตกลม และแบบบอเหลี่ยม แสดงไวในภาพท่ี 6.5  

 

 
(ก) การเตรียมน้ําเขียวในบอซีเมนตกลม 

 
(ข) การเตรียมน้ําเขียวในบอซีเมนตแบบเหลี่ยม 

 

ภาพท่ี 6.5 การเตรียมน้ําเขียวเพ่ือเพาะไรแดงในบอซีเมนตแบบกลม (ก) และแบบเหลี่ยม (ข) 
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1.1.4 การเตรียมพันธุไรแดง การเพาะเลี้ยงไรแดงใหไดปริมาณมาก จําเปนตองใช 

แมพันธุท่ีมีชีวิตสมบูรณและ แข็งแรง มีวิธีการดําเนินการงาย ๆ ดังนี้                                 

(ภาณุ เทวรัตนมณีกุล และคณะ, 2549) 

1.1.4.1 การคัดพันธุไรแดง ควรแยกไรแดงออกจากแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืน 

โดยใชกระชอนอวนมุงสีฟาขนาดตาเล็กสุด ซ่ึงสามารถแยกไรแดงจากโคพีพอด และลูกน้ําได แตถาได

พันธุไรแดงท่ีไมมีแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืนปะปนมากจะดีท่ีสุด 

1.1.4.2 การเติมแมพันธุไรแดง ไรแดง 1 กิโลกรัมผสมน้ํา 20 เปอรเซ็นต จะ

ไดไรแดง 1 ลิตร ปริมาณท่ีใชเฉลี่ย 30-40 กรัมตอตารางเมตร บอขนาด 50 ตารางเมตรใชแมพันธุ   

ไรแดง 2 กิโลกรัม จะไดผลผลิตประมาณครั้งละ 12 กิโลกรัม ซ่ึงเก็บเก่ียวผลผลิตไดประมาณวันละ   

5 กิโลกรัม 

1.2 การควบคุมบอผลิต การคงสภาพบอผลิตใหสามารถเก็บผลผลิตไดมากกวา 7 วัน     

มีวิธีการดังนี้ 

1.2.1 การเก็บเก่ียวผลผลิตใหเก็บเก่ียวเพียงวันละครึ่งหนึ่งของผลผลิตท้ังหมด คือ 

ครั้งแรก วันท่ี 3 หรือ 5 หลังจากเติมแมพันธุไรแดง 

1.2.2 การเติมอาหาร ใหเติมอาหารหมักแลว 10-25 เปอรเซ็นต ของครั้งแรกทุกวัน 

โดยสังเกตปริมาณผลผลิตไรแดงในบอ 

1.2.3 การถายน้ํา หมายถึง การระบายน้ําออกและเติมน้ําเขาทุก 2-3 วัน ระดับ 5-15 

เซนติเมตร โดยสังเกตปริมาณผลผลิตไรแดงในบอ 

 

 
(ก) ไรแดงท่ีจะใชเปนพอแมพันธุ 

 
(ข) บอน้ําเขียวสําหรับเลี้ยงไรแดง 

 

ภาพท่ี 6.6 การเตรียมพันธุไรแดงเพ่ือขยายพันธุ 
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1.3 การลําเลียงขนสงไรแดง  

 ภานุ เทวรัตนกุล และคณะ (2549) ไดแนะนําวิธีการขนสงไรแดง เพ่ือลดอัตราการ

ตายระหวางการขนสง และรักษาสภาพใหไรแดงยังคงมีชีวิตอยูไดนาน แสดงดังภาพท่ี 6.7 ซ่ึงมีวิธีการ

ดังนี้ 

1.3.1 การขนสงไรแดงโดยวิธีนําไรแดงแชในน้ําแข็งประมาณ 1-2 วินาที แลวรีบบรรจุ

ในน้ําสะอาดและมีน้ําแข็งคลุมรอบนอกถุง เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

1.3.2 การขนสงไรแดงในระยะทางใกล ๆ ซ่ึงใชระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงนั้น ควรนําไร

แดงมาบรรจุในน้ําสะอาดแลวอัดออกซิเจน คลุมน้ําแข็งรอบ ๆ แลวขนสงไรแดงในรถท่ีมี

เครื่องปรับอากาศก็ยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงมากยิ่งข้ึน  

1.3.3 การลําเลียงไรแดงในลักษณะแชแข็ง โดยนําไรแดงไปแชแข็งในตูเย็นและให 

ไรแดงแข็งโดยเร็วเพ่ือความสด วิธีนี้สามารถเก็บไวไดนานและยังสดอยูเสมอ  

 

 
(ก) การตักไรแดงเพ่ือจําหนาย 

 
(ข) การบรรจุไรแดงเพ่ือการขนสงไปจําหนาย 

 

ภาพท่ี 6.7 การเก็บรวบรวมไรแดงและการบรรจุถุงเพ่ือการขนสง 

2. การเพาะเล้ียงไรน้ํานางฟา 

ไรน้ํานางฟา เปนสัตวน้ําจืดชนิดหนึ่งคลายกุง คนพ้ืนบานเรียก แมงออนชอย แมงแงว 

แมงหางแดง และแมงน้ําฝน ลักษณะโดยท่ัวไป ขนาดเล็ก ไมมีเปลือก ตัวใส มีขาวายน้ํา 11 คู ในกุงมี

เพียง 5 คู ลําตัวยาว 1.1 - 4.3 ซม. ตัวผูมีขนาดใหญกวาตัวเมีย และมีพฤติกรรมวายน้ําแบบหงาย

ทองโดยใชขาชวยกรรเชียงน้ําโบกพัดอาหารเขาปาก บริเวณหัวมีตาขนาดใหญท่ีมีกานยาว 1 คู มี

หนวด 2 คู สวนหางแยกเปนสองแฉกมีสีแดงสม ตัวเมียมีถุงไข 1 ถุง อยูทางดานทอง โดยภาพท่ี 6.8 

แสดงลักษณะไรน้ําเพศผูและเพศเมีย โดยหนวดคูท่ี 2 ของ ตัวผูเปลี่ยนแปลงไปใชสําหรับจับตัวเมีย

เวลาผสมพันธุ ไรน้ํานางฟามีองคประกอบทางเคมีและคุณคางทางโภชนาการสูง โดยพบวาไรน้ํา

นางฟาไทยมีโปรตีนสูง 64.94 เปอรเซ็นต ไขมัน 5.07 เปอรเซ็นต เถา 8.40 เปอรเซ็นต และ
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คารโบไฮเดรต 17.96 เปอรเซ็นต (Saengphan, 2005) และ ไรน้ํานางฟาสิรินธร โปรตีนเฉลี่ย 74.41 

เปอรเซ็นต ไขมัน 6.13 เปอรเซ็นต เถา 4.43 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรต 12.53 เปอรเซ็นต 

(Dararat et al., 2012) ซ่ึงไรน้ํานางฟาสามารถนําไปเปนอาหารของสัตวน้ําวัยออน ไดแก กุง

กามกรามระยะโพสตลาวา (Sornsupharp et al., 2013) ปลาหมอสีฟลาวเวอรฮอรน                

(นุกูล แสงพันธุ โฆษิต ศรีภูธร และละออศรี เสนาะเมือง, 2549) ซ่ึงนอกเหนือจากการใชตัวสดมีชีวิต 

หรือการแชแข็งมาเปนอาหารแลว ยังสามารถนําไรน้ํานางฟาสิรินธรแหง ปนผสมอาหารเม็ดเพ่ือเรง

การเกิดสีแดงสมได (Sornsupharp et al., 2015) 

 

 
(ก) ไรน้ํานางฟาเพศผู 

 
(ข) ไรน้ํานางฟาเพศเมีย 

 

ภาพท่ี 6.8 ไรน้ํานางฟาเพศผูและเพศเมีย 

 

2.1 ชนิดพันธุของไรน้ํานางฟาในประเทศไทย ตามรายงานของ นุกูล สงพันธุ และ   

ละออศรี เสนาะเมือง (2547) พบวาในประเทศมี ไรนางฟาจํานวน 3 ชนิด ซ่ึงท้ัง 3 ชนิด เปนชนิดใหม

ของโลก และเปนสัตวน้ําประจําทองถ่ินท่ีพบในประเทศไทยเทานั้น ประกอบดวย  

2.1.1 ไรน้ํานางฟาสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, 

Murugan, Weekers & Dumont, 2000) พบในจังหวัดหนองบัวลําภู มีลักษณะแตกตางกับท่ีพบใน

แหลงอ่ืน ๆ ของโลก โดยไดรับพระราชทานชื่อวา ไรน้ํานางฟาสิรินธร ลักษณะ ตัวใส หางแดง ตัวยาว 

1.3-3.0 ซม. ตัวผูมีหนวดยาว ตัวเมียมีถุงไข 1 ถุง อยูบริเวณกลางตัวดานทอง ไขกลมมีลวดลายคลาย

ลูกตะกรอ มีอยูกระจายท่ัวไปในประเทศไทย 

2.1.2 ไรน้ํานางฟาไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, 

Saengphan & Murugan, 2002) ลักษณะ ตัวสีสมแดงตลอดท้ังตัว ตัวยาว 1.7-4.3 ซม. ตัวเมีย มีสี

เขมกวาตัวผู มีถุงไข 1 ถุง ไขกลมคลายกับไขของไรน้ํานางฟาสิรินธร แตมีขนาดใหญกวาประมาณ 

สองเทา  
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2.1.3 ไรน้ํานางฟาสยาม (Streptocephalus siamensis Sanoamuang & 

Saengphan, 2006) พบท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ลักษณะ ตัวใส สีตัวบางครั้งเปนสีฟา

ออน หางสีแดง ตัวยาว 1.1-2.0 ซม. ตัวเมียมีไขเปนรูปสามเหลี่ยมคลายปรามิด (Tetrahedral Eggs) 

เปนชนิดท่ีหายากมาก  

2.2 คุณคาทางโภชนาการของไรน้ํานางฟา มีโปรตีน 64.94 เปอรเซ็นต ไขมัน 5.07 

เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 17.96 เปอรเซ็นต มีความเขมขนของสารกลุมแคโรทีนอยดสูงถึง 1,143 

ไมโครกรัมตอน้ําหนักแหง 1 กรัม จึงเหมาะท่ีจะนํามาเปนอาหารของปลาสวยงาม เพ่ือเรงสีสันทําให

ปลามีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 

2.3 การเพาะพันธุไรนางฟา จากการศึกษาพบวา ชนิดท่ีมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงคือ 

“ ไรน้ํานางฟาไทย ” เนื่องจากเปนชนิดท่ีโตเร็วกวาไรน้ํานางฟาชนิดอ่ืน ฟกเปนตัวออนเม่ืออายุราว  

1 สัปดาห และวางไขครอกแรก จากนั้นวางไขอีกทุก ๆ 27 ชั่วโมง ประมาณ 16 ครั้ง เฉลี่ยวางไข

ท้ังหมดประมาณ 6,000 ฟอง โดยจากการทดลองเลี้ยง น้ํา 1 ลิตร ตอไรน้ํานางฟา 50 ตัว ใชเวลา    

2 สัปดาห    จะใหผลผลิต 1.5-1.7 กิโลกรัม เวลานี้สามารถเลี้ยงใหมีอัตรารอดตายกวา 90 

เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังพบวาไรน้ําชนิดนี้มีโปรตีนสูงถึง 64-69 เปอรเซ็นต ขณะท่ีอารทีเมียมีแค   

56 เปอรเซ็นต เทานั้น ไขของไรน้ํานางฟาไทยยังสามารถเก็บไดในสภาพแหงเปนระยะเวลานาน 

เหมาะท่ีจะนําไปเพาะฟกไดเอง สวนตัวเต็มวัยของไรน้ํานางฟา ก็สามารถใชเปนสัตวทดลองในการ

ทดสอบคุณสมบัติของสารพิษตาง ๆ ได (นุกูล แสงพันธุ และเอ้ืออารีย สุขสมนิตย, 2558) 

2.4 วิธีการฟกไขไรน้ํานางฟา แชไขไรน้ํา 10,000 ฟอง ในน้ํา 1 ลิตร ไขจะฟกประมาณ  

1-2 วัน นําตัวออนมาอนุบาลและเลี้ยงในภาชนะหรือบอเลี้ยงท่ีทึบแสงขนาดตางๆ ตามตองการ และ

ใหคลอเรลลา (น้ําเขียว) เปนอาหารวันละ 1 ครั้ง ในชวงเชา สังเกตสีน้ําในบอเลี้ยงเปนสีเขียวออน 

เปลี่ยนน้ํา 50 เปอรเซ็นต (1-2 ครั้งตอสัปดาห) 

 

 
(ก) ไขไรน้ํานางฟา 

 
(ข) การเลี้ยงไรน้ํานางฟาในบอซีเมนตกลม 

 

ภาพท่ี 6.9 ไขไรน้ํานางฟาและรูปแบบการเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟา 
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2.5 อาหารของไรน้ํานางฟา อาหารของไรน้ํานางฟาเปนพวกสาหรายขนาดเล็ก เชน   

คลอเรลลา แบคทีเรีย ซากสารอินทรีย และแพลงกตอนท่ีมีขนาดเล็กกวา 60 ไมโครเมตร สําหรับการ

เพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟกควรใชคลอเรลลาเปนอาหารหลัก เนื่องจากเปนอาหารท่ีไมทําใหเกิดน้ําเสีย

งาย นอกจากนี้ยังมีการใหอาหารอ่ืน เชน ยีสต หรือการใหน้ําหมักชีวภาพ แตไมควรใหติดตอกันนาน

เกินไปจะทําใหคุณภาพน้ําเสียได และไรน้ํานางฟามีสีซีด เพราะท้ังยีสตและน้ําหมักชีวภาพไมมีสารสี

พวกคลอโรฟวส ดังนั้นจึงควรใหสลับกับสาหราย 

 

 
(ก) ฟารมเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟา 

 
(ข) ไรน้ํานางฟาตัวเต็มวัย 

 

ภาพท่ี 6.10 ฟารมเพาะเลี้ยงไรน้ํานางฟาท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3. การเพาะเล้ียงอารทีเมีย 

อารทีเมียหรือไรสีน้ําตาลหรือไรน้ําเค็ม เปนสัตวน้ําเค็มชนิดหนึ่ง เปนท่ีรูจักกันดีในวงการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพราะนิยมนําเอาอารทีเมียไปใชเปนอาหารในการอนุบาลสัตวน้ําวัยออนจําพวก กุง 

ปู และปลาชนิดตางๆ ซ่ึงเกษตรกรสามารถดําเนินการเพาะเลี้ยงไรน้ําเค็มเพ่ือจําหนายใหผูอนุบาลสัตว

น้ําวัยออนหรือจําหนายสดไปยังตลาดตางประเทศได สามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรไดเปนอยางดี 

การเพาะเลี้ยงอารทีเมียสามารถดําเนินการตามข้ันตอนของ อนันต ตันสุตะพาณิช และคณะ (2536) 

ดังนี้ 

3.1 ข้ันตอนการเพาะฟกอารทีเมีย  

3.1.1 นําไขอารทีเมีย (ประมาณ 1-5 กรัม/น้ํา 1 ลิตร) ใสลงในถังเพาะฟก ซ่ึงได

เตรียมน้ําความเค็มท่ีเหมาะสมไวกอนแลว ประมาณ 10-35 สวนในพัน มีคาความเปนกรดเปนดาง  

อยูระหวาง 7.5 – 9 และอุณหภูมิของน้ําระหวาง 20- 34 องศาเซลเซียส ข้ึนอยูกับสายพันธุ พรอมท้ัง

เพ่ิมฟองอากาศในน้ําตลอดเวลา  

3.1.2 ใชระยะเวลาเพาะฟกประมาณ 15-48 ชั่วโมง ไขจะฟกออกเปนตัว  
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3.1.3 ถาจะนําไปใหเปนอาหารของสัตวน้ํา ตองกําจัดเชื้อท่ีไมพึงประสงคหรือปรสิต 

ซ่ึงอาจจะติดมากับไขอารทีเมียโดยการใสยาหรือสารเคมี ในอัตราท่ีเหมาะสมนานประมาณ           

3-12 ชั่วโมง (เชน ฟอรมาลีน 50-100 ซี.ซี.ตอน้ํา 1 ตัน) กอนแยกเปลือกไข การรวบรวมตัวออน ถา

จะนําไปใหเปนอาหารของสัตวน้ํา ใหกรองรวบรวมเฉพาะตัว สวนน้ําท้ิงไปแลวลางใหสะอาด และ

นําไปใหเปนอาหารของสัตวน้ําไดทันที  

 

 
(ก) ไขอารทีเมีย 

 
(ข) การฟกไขอารทีเมียในถังไฟเบอรกลาส 

 

ภาพท่ี 6.11 ไขและการฟกไขอารทีเมีย 

 

 
(ก) การฟกไขอารทีเมียโดยใชขวดพลาสติก 

 
(ข) การรวบรวมอารทีเมียไปใชประโยชน 

 

ภาพท่ี 6.12 การประยุกตใชขวดพลาสติกฟกไขอารทีเมียและการเก็บรวบรวมตัวออนไปเลี้ยงลูกปลา 

การนําอาหารธรรมชาติไปเลี้ยงปลาสวยงาม 

อาหารธรรมชาติสําหรับลูกปลา สามารถเพาะเลี้ยงเพ่ือประกอบเปนอาชีพหลักและอาชีพ

เสริมได ท้ังยังมีตลาดรองรับไดอยางตอเนื่อง คือ ไรแดง อารทีเมีย หนอนแดง ลูกน้ํา โรติเฟอร  

หนอนนก จิ้งหรีด ไสเดือน แมลง กุงฝอย และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถนํามาเลี้ยงปลา

สวยงามได โดยข้ึนกับชนิดของปลา ดังนี้ (อานนท เชยจํารูญ, 2547) 
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1. ปลาทอง ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาทอง นิยมนําอาหารสดอยางลูกน้ํา หนอนแดงและ

อารทีเมีย มาใชในการเลี้ยงปลาทอง โดยเฉพาะพอแมพันธุ เนื่องจากอาหารสดหรืออาหารท่ีมีชีวิตจะ

ชวยทําใหปลาทองมีการเจริญเติบโตท่ีดี และสามารถกินไดตลอดเวลา การใหอาหารสดกับปลาทอง 

สามารถใหในอัตรา 2-3 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว หรือสังเกตการกินอาหาร โดยใหอาหารท่ีปลาใน

ปริมาณท่ีลูกปลากินแลวหมดพอดี จํานวน 2 ม้ือตอวัน ชวงเชาและเย็น การใหอาหารลูกปลาควรใชไร

แดงเปนอาหารสดเม่ือลูกปลาอายุได 1 สัปดาห ซ่ึงจะทําใหลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตท่ีดี แข็งแรง 

สมบูรณ สีสดใส หลังจากอนุบาลลูกปลาได 1 เดือน ควรคัดลูกปลาออกไปเลี้ยงในบออนุบาล และให

อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาจใชอาหารปลาดุกเล็ก ควบคูไปกับการใหอาหารสด เชนไรแดงลูกน้ํา หรือ

หนอนแดง ก็ได 

2. ปลากัด การนําอาหารสดมาใชเลี้ยงปลากัด ท้ังท่ีเลี้ยงไวเพ่ือความเพลิดเพลินและเลี้ยงไว

เพ่ือเปนการการกีฬานั้น อาหารสดประเภทลูกน้ํา เปนอาหารท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด เม่ือเปรียบกับการ

ใชอาหารเม็ด หรืออาหารสําเร็จรูป ในข้ันตอนการอนุบาลลูกปลากัด อาหารท่ีใชไดแก ไรแดง ลูกน้ํา

ขนาดเล็ก ลูกปลาท่ีมีอายุประมาณ 25-30 วัน ควรใหไรแดงตัวใหญ หรือลูกน้ําขนาดใหญ การให

อาหารเม็ดแกลูกปลาในระยะนี้ ควรระวังเรื่องน้ําเสีย เนื่องจากเศษอาหารเม็ดท่ีเหลือ ซ่ึงอาจทําใหลูก

ปลาตายได การใชไรแดงตัวใหญสามารถแยกไดโดยการใชกระชอนตาขายสีฟาท่ีมีขนาดเล็ก ๆ หรือ

ขนาดตาถ่ี ๆ ชอนใหลูกไรตัวเล็ก ๆ ลอดออกมา หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเปนไรแดงขนาดใหญ เลี้ยง

จนกระท่ังลูกปลากินลูกน้ําได จึงเลี้ยงดวยลูกน้ําตอไป 

3. ปลาหมอสี การนําอาหารสดมาใชเลี้ยงปลาหมอสี จะใชตั้งแตการอนุบาลไปจนกระท่ังปลา

มีขนาดใหญ อาหารสดท่ีนิยมนํามาใช คือ หนอนแดง นิยมใชในการอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กเพ่ือเรง

การเจริญเติบโตและเรงสีไดเปนอยางดี สวนหนอนนก นิยมใชเลี้ยงปลาท่ีโตแลวจะชวยใหปลาหมอสี

ขับสีออกมไดมากข้ึน การใหอาหารสดควรใหสลับกับอาหารเม็ดสําเร็จรูป เพราะปองกันการขาด

สารอาหารอยางอ่ืน 

4. ปลาอโรวานา เนื่องจากปลาอโรวานา เปนปลาท่ีมีนิสัยในการกินอาหารอยางดุเดือด 

อาหารมีชีวิตท่ีปลาชอบกินไดแก จิ้งหรีด หนอนนก กุงฝอย กบหรือเขียดขนาดเล็ก ลูกปลานิล จิ้งจก 

โดยกุงฝอย และลูกปลาขนาดเล็ก สามารถปลอยเลี้ยงไวในตูได สวนอาหารสดประเภทอ่ืน ๆ นิยม

นํามาเลี้ยงปลาในขณะท่ีปลาหิว 

การใหอาหารปลาสวยงาม 

 อมรรัตน เสริมวัฒนากุล และบุษกร บํารุงธรรม (2543) เสนอแนะขอควรพิจารณาในการให

อาหารปลาสวยงามเพ่ือใหปลาเจริญเติบโต และสามารถใชประโยชนจากอาหารไดมากท่ีสุด ไวดังนี้ 
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 1. ปริมาณของอาหาร ใหอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงปลาสามารถกินหมดไดภายใน     

2 – 3 นาที และไมเกิน 15 นาที หลังจาก 15 นาที ควรตักอาหารท่ีเหลือออก หลักในการใหอาหาร

คือตองใหในเวลาท่ีปลาหิวเพราะปลาจะกินอาหารหมดและไมมีอาหารตกคาง เปนการทําใหตูปลา

สะอาดดวย  

 2. ความถ่ีในการใหอาหาร หลักในการใหอาหารคือ ใหปริมาณนอยๆ แตบอยครั้ง โดยท่ัวไป

แลวในวันหนึ่งปลามีความตองการอาหารไมมาก การใหอาหารท่ี 2 – 3 ครั้งตอวัน ก็ถือวาเพียงพอแก

ความตองการ ถาเลี้ยงปลาสวยงามดวยอาหารสําเร็จรูปบางครั้งควรมีการเสริมอาหารมีชีวิตดวย  

 3. การยอมรับอาหาร บางครั้งพบวาปลาไมยอมรับอาหารท่ีไมเคยกินมากอน เชน การใช

อาหารเม็ดเลี้ยงปลากัด ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน ก็จําเปนตองทําการอดอาหารปลาเปนเวลา         

1 – 2 วัน และลองใหกินอาหารใหมอีกครั้ง  

 4. การเปลี่ยนชนิดอาหาร การเปลี่ยนชนิดอาหารทําไดโดยลดปริมาณอาหารเกาลง แลวเพ่ิม

อาหารใหมเขาไปซ่ึงอาจใชเวลา 2-3 วัน สังเกตดูวาปลากินอาหารใหมหรือไม แลวคอยเปลี่ยนอาหาร

เปนชนิดใหมท้ังหมด  

 5. พฤติกรรมในการกินอาหาร ปลาแตละชนิดมีพฤติกรรมการกินอาหารท่ีแตกตางกัน ดังนั้น

จึงมีความจําเปนตองเลือกชนิดของอาหารใหมีความเหมาะสมกับชนิดปลา เชน ปลาท่ีกินอาหาร

บริเวณผิวน้ําก็ควรใหอาหารเม็ดลอย อาหารแผนบาง ๆ เหมาะสมกับปลาท่ีกินอาหารทุกระดับ 

อาหารท่ีเปนเม็ดท้ังเม็ดเล็กและใหญ หรือเม็ดแบนซ่ึงจมน้ํา มีความเหมาะสมกับปลาท่ีกินอาหาร    

พ้ืนบอ 

 6. กรณีผูเลี้ยงปลาไมอยู โดยท่ัวไปแลวปลาสามารถอดอาหารไดประมาณ 2 วันซ่ึงถาผูเลี้ยง

ไมสามารถดูแลปลาไดตลอด มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเลี้ยงจะตองเลี้ยงปลาใหไดรับอาหารอยาง

เพียงพอกอนท่ีจะอดอาหาร หรืออาจซ้ืออุปกรณการใหอาหารแบบอัตโนมัติมาใช 

 7. การเลี้ยงปลาขนาดเล็ก ลูกปลาท่ีเพ่ิงฟกออกมาและมีขนาดเล็ก ไมสามารถท่ีจะรับ

อาหารเม็ดไดทันที ดังนั้นจึงจําเปนตองหาอาหารท่ีมีขนาดเล็ก เชน ไขแดงตมสุกบดละเอียด         

แพลงกตอน ตาง ๆ หรืออาหารผง กรณีท่ีจะเปลี่ยนอาหารจากอาหารท่ีมีชีวิตเปนอาหารสําเร็จรูป 

ควรท่ีจะมีเวลาในการปรับเปลี่ยนแตละชวงอยางนอย 3 – 5 วัน เพ่ือใหปลาปรับสภาพและใช

ประโยชนจากอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 



123 

บทสรุป 
อาหารปลาสวยงามท่ีดีประกอบดวยสารอาหารท่ีครบท้ัง 5 ดาน ไดแก โปรตีน ไขมัน      

คารโบไฮเดตร วิตามิน และแรธาตุ โดยปกติแลวอาหารปลาสวยงามสําเร็จรูปนั้น จะมีสารอาหารท่ี

ครบถวนอยูแลว แตถาเปนอาหารธรรมชาติหรืออาหารท่ีมีชีวิตหรืออาหารสดแชเข็ง จะมีปริมาณ   

คารโบไฮเดตร วิตามิน และ แรธาตุนอย ดังนั้นหากมีการใชอาหารธรรมชาติเปนเวลานาน ๆ ผูเลี้ยง  

ก็ควรท่ีจะใหอาหารสําเร็จรูปเสริมดวย เพ่ือปองกันการขาดสารอาหาร อาหารปลาสวยงามแบง

ออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก อาหารไมมีชีวิตหรืออาหารสมทบ และอาหารมีชีวิตหรืออาหาร

ธรรมชาติ อาหารสําเร็จรูปมีหลายประเภท ตัวอยาง เชน อาหารเม็ดแบบลอยน้ําและจมน้ํา 

อาหารเม็ดฉีก อาหารแผน อาหารผง และอาหารแชแข็ง สวนอาหารมีชีวิตหรืออาหารธรรมชาติ ท่ี

นิยมใหในการเลี้ยงปลาสวยงาม ไดแก ไรแดง น้ํานางฟา และ อารทีเมียหรือไรน้ําเค็ม เปนตน ซ่ึงท้ัง 

ไรแดง และไรน้ํานางฟามีวิธีการเลี้ยงท่ีคลายคลึงกัน โดยใหสาหรายสีเขียวเปนอาหาร สวนอารทีเมีย

ซ่ึงเปนไรน้ําเค็ม ตองมีการเตรียมน้ําท่ีมีความเค็มในระดับท่ีสามารถฟกไขใหออกเปนตัวได เม่ือผูเลี้ยง

จัดเตรียมอาหารท้ังอาหารท่ีไมมีชีวิตและอาหารมีชีวิตสําหรับปลาสวยงามไดแลว ตองเขาใจและทราบ

วิธีการใหอาหารปลาอยางถูกวิธ ีไดแก ชนิดปลา ขนาดปลา นิสัยการกินอาหารของปลาแตละชนิด 

ปริมาณ และเวลาท่ีให ซ่ึงเม่ือเขาใจหลักการอยางดีแลวจะสามารถใหอาหารเพ่ือเลี้ยงปลาสวยงาม

เพ่ือใหปลาเจริญเติบโต และสามารถใชประโยชนจากอาหารไดมากท่ีสุด 
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คําถามทายบท 
 1. สารอาหารท่ีปลาสวยงามตองการไดแกอะไรบาง 

 2. จงบอกความแตกตางของอาหารปลาสวยงามท่ีเปนอาหารไมมีชีวิตกับอาหารท่ีมีชีวิต 

 3. จงยกตัวอยางชนิดของอาหารท่ีไมมีชีวิต 3 ชนิด 

 4. จงยกตัวอยางชนิดของอาหารท่ีมีชีวิต 3 ชนิด 

 5. น้ําเขียวคืออะไร และมีวิธีการเตรียมอยางไร 

 6. จงอธิบายวิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงโดยสังเขป 

 7. ไรแดงกับอารทีเมียมีความแตกตางกันอยางไร 

 8. จงอธิบายวิธีการใหอาหารปลาสวยงามขนาดเล็ก 

 9. ในการเลี้ยงปลาอะโรวานาจะใหอาหารชนิดใด จึงจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 10. อาหารชนิดใดท่ีเหมาะกับลูกปลาสวยงามวัยออนมากท่ีสุด 

 11. เพราะเหตุใดการใชไรน้ํานางฟาเลี้ยงปลาสวยงาม จึงทําใหปลามีสีแดงเขมมากกวาการใช

ไรแดงหรืออารทีเมียเลี้ยง 

 12. ในการเลี้ยงลูกปลาสวยงามทะเล ควรใหอาหารประเภทใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
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