
เผยแพรโดย  งานเอกสารค ําแนะนํ า  ฝายเผยแพรและพัฒนาสิ่งพิมพ  การประมง
       กองสงเสริมการประมง  กรมประมง

คุณคาทางโภชนาการของไรแดง
ชีวประวัต ิรูปรางและลักษณะของไรแดง
การสืบพันธุของไรแดง
ปจจัยสํ าคัญตางๆในการเพาะเล้ียงไรแดง
วิธีเพาะเล้ียงไรแดง
  -การเพาะเล้ียงไรแดงในบอซีเมนต
  -การเพาะเล้ียงไรแดงในบอดิน
ราคาจํ าหนาย
ตนทุนการผลิตไรแดงแบบไมตอเน่ืองในบอซีเมนต 50 ตรม.
การนํ าไรแดงมาใช
การลํ าเลียงขนสงไรแดง
การเก็บรักษาไรแดง

คํ าแนะนํ าการปองกันสัตวนํ้ าจากภัยธรรมชาติ
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การเพาะเลี้ยงไรแดง
ไรแดง  เปนอาหารธรรมชาติท่ีดีสํ าหรับการอนุบาลสัตวน้ํ าวัยออน  โดยเฉพาะสัตวนํ ้าเศรษฐกิจ

ท้ังปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ  เชน  ปลาปอมปาดัวร  ปลากัด  กุงกามกราม  ปลากะพง  ปลาบึก
ปลาเทโพ  ปลาเทพา  และปลาดุกอุย  เปนตน  ในอดีตไรแดงสวนใหญรวบรวมไดจากแหลงน้ํ าโสโครกตาม
บานเรือน  โรงฆาสัตว  หรือ  โรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีปริมาณไมแนนอน  ปจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมี
ปริมาณลดลงเพราะสภาพส่ิงแวดลอมตาง ๆ เปล่ียนไปในขณะท่ีความตองการไรแดงกลับเพ่ิมข้ึน  ทํ าให
ประสบปญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตวน้ํ าวัยออนมากข้ึน  ซ่ึงมีผลโดยตรงกับการเพาะเล้ียง
สตัวน้ํ า  กรมประมงไดศึกษาวิจัยและประสบความสํ าเร็จในการเพาะเล้ียงไรแดง  ซ่ึงเปนการลดปญหาการ
ขาดแคลนไรแดง  และชวยสงเสริมการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงไรแดง  และการพัฒนาการเพาะ
ล้ียงสัตวน้ํ า
คุณคาทางโภชนาการของไรแดง

ไรแดง  เปนอาหารธรรมชาติท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง  ดังน้ันการอนุบาลสัตวน้ํ าวัยออนดวย
ไรแดงจงึทํ าใหอัตรารอดและอัตราการเจริญเติบโตของสัตวน้ํ าวัยออนสูงมาก  ไรแดงมีน้ํ าหนักแหงประกอบ
ดวยโปรตีน 74.09 เปอรเซ็นต  คารโบไฮเดรต  12.50  เปอรเซ็นต  ไขมัน 10.19 เปอรเซ็นต  และเถา
3.47 เปอรเซ็นต  (สันทนา, 2529)
ชีวประวัติ  รูปราง  และลักษณะของไรแดง

ไรแดง  เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังจํ าพวกกุง  หรือที่เรียกวา crustacean  มีช่ือวิทยาศาสตร
Moina  macrocopa  และมีช่ือสามัญวา Water  flea เปนแพลงกตอนสัตวชนิดหน่ึงมีขนาด 0.4-1.8
มิลลิเมตร  ลํ าตัวมีสีแดงเร่ือ ๆ  ถาอยูรวมกันเปนจํ านวนมากจะมองเห็นไรแดงมีสีแดงเขม  ไรแดงเพศเมีย
จะมีขนาดใหญกวาเพศผู  ลํ าตัวอวนเกือบกลมมีขนาดเฉล่ีย 1.3 มิลลิเมตร  สวนเพศผูตัวเล็กและคอนขาง
ยาวกวา  มีขนาดเฉล่ีย 0.5 มิลลิเมตร  ตัวออนท่ีออกมาจากถุงไขของแมใหม ๆ จะมีขนาด 0.22-0.35
มิลลิเมตร  มีสีจางกวาตัวเต็มวัย  ในสภาวะส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม  ไรแดงจะมีประชากรเพศผู
5 เปอรเซ็นต  เพศเมีย 95 เปอรเซ็นต
การสืบพันธุของไรแดง

ไรแดง  มีการสืบพันธุ 2 แบบ คือ
แบบท่ี 1 เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  ไรแดงเพศเมียจะไขแลวฟกเปนตัวโดยไมตองผสมกับ

ไรแดงเพศผู  โดยปกติไรแดงจะมีอายุระหวาง 4-6 วัน  แพรพันธุได 1-5 คร้ัง หรือเฉล่ีย 3 คร้ัง ๆ ละ
19-23 ตัว  ท้ังน้ี  สภาวะแวดลอมจะตองเหมาะสม

แบบท่ี 2  เปนการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  ในสภาวะแวดลอมท่ีผิดปกติ  เชน อุณหภูมิสูงหรือต่ํ า
เกินไป  ความเปนกรดเปนดางไมเหมาะสมหรือขาดแคลนอาหาร  ไรแดงจะเพ่ิมปริมาณเพศผูมากข้ึนแลว
ไรแดงเพศเมียจะสรางไขข้ึนอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงจะตองไดรับการผสมพันธุจากเพศผูแลวสรางเปลือกหุมหนา
แม 1 ตัว จะใหไขชนิดน้ี 2 ฟอง  หลังจากน้ันตัวเมียก็จะตาย  เน่ืองจากสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสมน้ัน
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ไขจะถูกทิ้งใหอยูกนบอหรือกนแหลงนํ ้าน้ัน ๆ ไขเปลือกแข็งน้ีสามารถทนตอสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสม
ไดนาน  และจะฟกออกเปนตัวเม่ือสภาวะแวดลอมท่ีดีข้ึนและมีอาหารท่ีอุดมสมบูรณ

ภาพท่ี 1  ไรแดงและลูกตัวออนในตัวแม

ปจจัยสํ าคัญตาง ๆ  ในการเพาะเล้ียงไรแดง

การเพ่ิมผลผลิตของไรแดงในบอน้ันข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  พลังงานจากแสงแดดเปนส่ิงสํ าคัญ
ยิง่  ที่ทํ าใหขบวนการตาง  ๆ ในภาพดํ าเนินไปดวยดี  ปุยและอาหารตาง ๆ จะถูกยอยสลายโดยบักเตร ี ซึ่ง
จะมีผลโดยตรงตอการแพรขยายของน้ํ าเขียว  อีกทั้งยังท ําใหเกิดขบวนการสังเคราะหแสง    ซ่ึงจะใชของเสีย
ตาง ๆ จ ําพวกแอมโมเนีย  คารบอนไดออกไซด  และอ่ืน ๆ ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต  ทํ าใหคุณสมบัติของน้ํ าดีข้ึน
การหมุนเวียนของน้ํ าจะเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ํ าซ่ึงเปนประโยชนโดยตรงตอไรแดง  การเพ่ิมปริมาณน้ํ า
เขียวมากข้ึน และการใสยีสตก็สามารถชวยในการเพ่ิมผลผลิตของไรแดงไดอยางมหาศาลเชนเดียวกัน
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วิธีเพาะเล้ียงไรแดง
แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1.  การเพาะเล้ียงไรแดงในบอซีเมนต
2.  การเพาะเล้ียงไรแดงในบอดิน
1.  การเพาะเล้ียงไรแดงในบอซีเมนต  ไดรับการพัฒนาเร่ือยมาจากการใชฟางตม   มูลสัตว

เลือดสัตว  อาหารผสมและน้ํ าเขียวจากการศึกษาคนควาทดลองและวิจัยของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลาย ๆ
องคกรทํ าใหปจจุบันสามารถเพาะเล้ียงไรแดงในบอซีเมนตได 2 วิธี คือ

1.1  การเพาะเล้ียงแบบเก็บเก่ียวไมตอเน่ือง  คือการเพาะไรแดงแบบการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียว
การเพาะแบบนี้จ ําเปนท่ีจะตองมีบออยางนอย 5 บอ  เพ่ือใชในการหมุนเวียนใหไดผลผลิตทุกวัน  การเพาะ
แบบไมตอเน่ืองจะใหปริมาณไรแดงท่ีแนนอนและจํ านวนมาก  ไมตองคํ านึงในดานศัตรูมากนัก  เพราะวา
เปนการเพาะในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ

1.2  การเพาะแบบเก็บเกี่ยวตอเนื่องคือการเพาะไรแดงแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตไรแดงหลายวันภายใน
บอเดียวกัน  การเพาะแบบน้ีตองมีบออยางนอย 5 บอ  การเพาะแบบตอเน่ืองจะตองคํ านึงถึงศัตรูของ
ไรแดงและสภาวะแวดลอมในบอเพาะไรแดง เน่ืองจากการเติมพวกอินทรียสารตาง  ๆ หรือการเติมน้ํ าเขียว
ลงในบอควรมีการถายน้ํ าและเพ่ิมน้ํ าสะอาดลงในบอ เพ่ือเปนการลดความเปนพิษของแอมโมเนียและ
สารพิษอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบอ

การเพาะไรแดงทั้ง 2 วิธี  ควรจะมีเคร่ืองเปาอากาศเพือ่เพิม่ออกซิเจนในบอใหเพียงพอตอความ
ตองการของไรแดง  อีกทั้งยังชวยยอยสลายอินทรียสารและใหนํ ้าในบอหมุนเวียน หรือจะใชเคร่ืองปนน้ํ า
ชวยก็ได
วัสดแุละอุปกรณ

1.  บอผลิต  ลักษณะของบอซีเมนต  ถาเปนการลงทุนใหมบอซีเมนตท่ีใชในการเพาะเล้ียงไรแดงท่ี
เหมาะสมควรมีลักษณะเปนรูปไข  แตถามีบอซีเมนตส่ีเหล่ียมอยูแลวก็สามารถนํ ามาใชไดเชนกัน  พื้น
กนบอของบอไรแดง  ควรฉาบและขัดมันใหเรียบรอยเพ่ือความสะดวกในการหมุนเวียนของน้ํ า  เพราะถา
ไมมีการหมุนเวยีนของน้ํ าที่ดีแลว จะท ําใหการยอยสลายของปุยและอาหารผสมดีข้ึน  อีกท้ังเปนการปองกัน
การตกตะกอนของน้ํ าเขียว  ถาน้ํ าเขียวตกตะกอนแลว  จะท ําใหอาหารของไรแดงนอยลง  และผลผลิตของ
ไรแดงก็จะลดนอยลงดวย  บอซีเมนตท่ีใชในการเพาะไรแดงควรมีทางน้ํ าเขาและน้ํ าออกเพ่ือสะดวกใน
การเพาะ  การลาง  และการเก็บเกี่ยวไรแดง  ท้ังน้ีการสรางบอผลิตตองอยูกลางแจง  ไมมีหลังคา และ
ตนไมบังแสงแดด

ขนาดของบอซีเมนต  ขนาดของบอเพาะไรแดงจะข้ึนอยูกับความตองการผลผลิตของไรแดง แต
ในดานความสูงของบอควรจะมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร

2.  เคร่ืองเปาลม  ในบอเพาะท่ีมีขนาดใหญ  ต้ังแต  30-50   ตารางเมตร  จ ําเปนท่ีจะตองมี
เคร่ืองเปาลมไวในบอเพาะ  เคร่ืองเปาลมจะกอใหเกิดการหมุนเวียนของน้ํ าในบอเพาะเปนการปองกัน
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การตกตะกอนของน้ํ าเขียวแลวยังชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจนอีกทั้งยังชวยเรงการขยายพันธุการเจริญเติบโต
ของน้ํ าเขียวและไรแดงใหเร็วข้ึน  และลดความเปนพิษของน้ํ าท่ีมีตอไรแดง

ภาพท่ี 2  เคร่ืองตีน้ํ าหรือเคร่ืองเปาลมชวยเพ่ิมออกซิเจนและเรงการเติบโตของไรแดง
3.  ผากรอง  การกรองน้ํ าลงในบอเพาะทุกคร้ัง  ไมวาจะเปนน้ํ าบาดาล  น้ํ าคลอง  น้ํ าประปา  และน้ํ า

เขียวท่ีเปนเช้ือเร่ิมตน  ควรผานผากรองขนาด 69 ไมครอน  หรือต่ํ ากวาก็ได เพ่ือเปนการปองกัน
ส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ และศัตรูของไรแดง

4.  น้ํ าขียว  เปนสาหรายเซลลเดียวขนาดเล็กเรียกแพลงกตอนพืชโดยท่ัวไปจะมีอยูมากมายหลาย
ชนิดและมีคุณคาทางอาหารแตกตางกัน  สาหรายเซลลเดียวท่ีใชในการเพาะเล้ียงไรแดง คือ Chlorella sp.
มีขนาด 2.5-3.5 ไมครอน  มีโปรตีนสูงกวาสาหรายเซลลเดียวชนิดอ่ืน  คือมีโปรตีน 64.15%  การเพาะ
พนัธุโดยการใชปุยอนินทรียรวมกับปุยอินทรียก็ได  ระยะเวลาในการเพาะเพ่ือใหน้ํ าเขียวเขมจะใชเวลา
ประมาณ 3 วัน  เช้ือน้ํ าเขียวเร่ิมตนสํ าหรับการเพาะเล้ียงระยะเร่ิมแรกน้ันติดตอไดท่ีหนวยงานของ
กรมประมงท่ีมีการเพาะเล้ียงไรแดง

5.  ไรแดง  หัวเชื้อไรแดงใชส ําหรับแพรขยายพันธุตอไป  ควรมีสภาพสมบูรณ  มีขนาดใหญ
อายปุระมาณ  2 วัน  ควรท ําความสะอาดทุกคร้ังกอนท่ีจะนํ าไรแดงมาเปนหัวเช้ือ  เพ่ือเปนการปองกันศัตรู
ที่เกาะติดมากับไรแดง

6.  กากผงชูรส  (อามิ-อามิ)
อามิ-อามิ  เปนกากของการทํ าผงชูรส  ซึ่งประกอบดวยแรธาตุไนโตรเจน 4.2% และฟอสฟอรัส

0.2% การใชควรใชท้ังน้ํ าและตะกอนรวมกัน ในกรณีอามิ-อามิเกิดการตกตะกอนมากข้ึนควรลดระดับ
ปริมาณท่ีใชลง  เพ่ือปองกันการเนาเสียของน้ํ าในบอไรแดง

ภาพท่ี 3  น้ํ าเขียวท่ีเพาะเล้ียงไรแดง
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ภาพท่ี 4  อามิ-อามิ
7.  อาหารสมทบ  ไดแก

รํ า  กากถ่ัวและปลาปน  หมัก  สามารถนํ ามาเปนอาหารของไรแดงไดโดยตรง  และท ําใหเกิดบักเตรี
จ ํานวนมากซ่ึงไรแดงสามารถนํ ามาใชเปนอาหารไดอีกทางหน่ึง

ภาพท่ี 5  อาหารเพาะไรแดง
8.  ปุยวิทยาศาสตร  ไดแก

-  ปุยนา  สูตร 16-20-0
-  ปุยซุปเปอรฟอสเฟต  สูตร 0-46-0
-  ปุยยูเรีย  สูตร 46-0-0
ในการใชปุยวิทยาศาสตรทุกคร้ังควรละลายน้ํ า  เพ่ือปองกันการตกคางของปุยในบอเพาะไรแดง

9.  ปูนขาว  การใชปูนขาวในบอเพาะเล้ียงไรแดงก็เพ่ือเปนการปรับความเปนกรดเปนดางของน้ํ า  
ชวยเพ่ิมปริมาณคารบอนไดออกไซดในน้ํ า  ชวยการเจริญเติบโตและขยายพันธุของนํ ้าเขียวเร็วข้ึน  การใช
ปูนขาวควรละลายน้ํ ากอนจึงใสลงในบอเพาะเล้ียงไรแดง

ปูนขาวท่ีมีขายอยูในทองตลาดท่ัวไป  โดยปกติจะมีอยูหลายประเภท  เชน
1.  ปูนเผา  หรือ Calcium  oxide (CaO)
2.  ปูนเปยก  หรือ Calcium  hydroxide  Ca (OH)2

3.  หินปูน  หรือ CaCO3

4.  ปูนมารล
ปูนตาง ๆ เหลาน้ีจะมีประสิทธิภาพเรียงจากมากมาหานอย  โดยปูนเผาจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้ันตอนการเพาะเล้ียงไรแดง
ไรแดง    เปนสัตวน้ํ าจึงตองการอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน    เชนเดียวกับสัตวน้ํ าชนิด

อ่ืน ๆ ไดแก โปรตีน  คารโบไฮเดรต  ไขมัน  เกลือแร  และวิตามิน  ดังน้ันเคล็ดลับการเพาะเล้ียงไรแดง
ก็คือการใหอาหารท่ีเหมาะสมในปริมาณเพียงพอ และการควบคุมสภาวะแวดลอมในบอเพาะเล้ียงใหเหมาะ
สม  หากอาหารในบอเพาะเลี้ยงมากหรือนอยเกินไปก็จะท ําใหผลผลิตไรแดงลดต่ํ าลง  ไรแดงสามารถทน
ตอสภาวะแวดลอมไดดี แตถาสภาวะแวดลอมเลวมากจนไรแดงทนไมไดผลผลิตก็จะต่ํ าลง  วิธีการเพาะเลี้ยง
ไรแดง มี 5 ข้ันตอน  ซ่ึงแตละข้ันตอนในการปฏิบัติจะมีผลตอปริมาณและระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต
ใหยาวนานข้ึน  ดังตอไปน้ี

ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมบอผลิต
ข้ันตอนที่ 2  การเตรียมน้ํ า
ข้ันตอนท่ี 3  การเตรียมอาหาร
ข้ันตอนท่ี 4  การเตรียมแมพันธุไรแดง
ข้ันตอนท่ี 5  การควบคุมบอผลิต

ข้ันตอนท่ี 1  การเตรยีมบอผลิต
กรณีบอใหมจะตองลางบอใหอยูในสภาพเปนกลางหรือดางออน ๆ (7-8) โดยแชนํ ้าท้ิงไวประมาณ

1-3 สัปดาห  แลวระบายน้ํ าทิ้ง ถาตองการลดระยะเวลาใหหมักฟางหญา หรือเศษพืชผักไวในบอเพราะจะ
เกดิกรดอินทรีย  เชน  กรดฮิวมิค  ซ่ึงจะชวยแกความเปนดางไดเล็กนอย  หรือใชกรดน้ํ าสมเทียมผสมน้ํ าใน
บอใหเต็ม  แชทิ้งไวประมาณ 3-5 วัน แลวระบายน้ํ าทิ้ง  และเปดน้ํ าใหมแชทิ้งไวอีก 24 ชั่วโมง  สวน
บอเกาตองลางบอแลวตากบอใหแหงเพ่ือกํ าจัดศัตรูไรแดง

ภาพท่ี 6  การเตรียมบอผลิต
ข้ันตอนท่ี 2  การเตรยีมน้ํ า

การระบายน้ํ าเขาบอโดยผานการกรองดวยผาแพลงกตอน  จะชวยปองกันศัตรูไรแดงและคัดขนาดของ
แพลงกตอนพืชท่ีติดมากับน้ํ าและเปนอาหารไรแดงตอไป  ระดับน้ํ าท่ีใชประมาณ 20-30 เซนติเมตร
ภาพท่ี 7  ระดับนํ้ าในบอเพาะเลี้ยงไรแดงประมาณ 20-30 เซนติเมตร
! กลับไปหนากอนนี ้   " หนาถัดไป      # กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เทคนิคเสริมบางประการในการเตรยีมน้ํ า
-  น้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ  เชน แมน้ํ า  ลํ าคลอง  หนอง  บึง  จะใหผลผลิตสูงกวาน้ํ าประปา  น้ํ า

บาดาล  และน้ํ าฝน  ท้ังน้ีเพราะมีแพลงกตอนพืชปนมากับน้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ  แตก็ควรกรองน้ํ าดวย
ถุงกรองแพลงกตอนทุกคร้ัง  เพ่ือปองกันศัตรูของไรแดงท่ีอาจจะติดมากับแหลงน้ํ าธรรมชาติ

-  ควรปรับคุณภาพของนํ ้าใหมีความเปนกรดเปนดางประมาณ 8 โดยใชปูนขาวละลายน้ํ าจะไดน้ํ าปูน
ใส  สวนกากปูนใหทิ้งไป  เพราะเปนพิษกับไรแดง
ข้ันตอนท่ี 3  การเตรยีมอาหาร

อาหารท่ีใชผลิตไรแดงจะตองมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนท้ังโปรตีน  คารโบไฮเดรต  ไขมัน
วิตามินและเกลือแร  ชนิดของอาหารท่ีใชเพาะเล้ียงไรแดง  แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

1.  อาหารผสม  ไดแก  รํ าละเอียด  ปลาปน  และกากถ่ัวเหลือง  โดยเฉพาะกากถั่วเหลืองจะมีกรดไข
มันทีเ่รงการลอกคราบของไรแดงทํ าใหผลผลิตไรแดงสูงข้ึน

2.  จุลินทรีย  เปนอาหารที่ไดจากการหมักอาหารกับนํ ้า  ไดแก  ยีสตและแบคทีเรีย  สํ าหรับยีสตจะมี
วิตามินอี  ซึ่งชวยในการทํ างานของระบบสืบพันธุ

3.  น้ํ าเขียว  เปนอาหารอีกชนิดหน่ึงในท่ีน้ีหมายถึงแพลงกตอนพืชหลาย ๆ ชนิดท่ีไรแดงกินได  เชน
คลอเรลลา  ซีเนเดสมัส ฯลฯ  ซึ่งท ําใหไรแดงสมบูรณจึงมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

ภาพท่ี 8  อาหารหมักซึ่งจะเปนอาหารเสริมของไรแดง
วิธีหมักอาหารกับน้ํ า  ใชอาหาร 1 สวน : น้ํ า 2 สวน  : ปูนขาว 1 สวน  จะเกิดจุลินทรียพวกบักเตรี

ซ่ึงจะเปนอาหารเสริมของไรแดง  การหมักอาหารใชเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง  สวนอัตราอาหารผสมท่ีใช
คือ  รํ าละเอียด  2 สวน  ปลาปน 1 สวน  และกากถ่ัวเหลือง 1 สวน  ในปริมาณ 40 กรัมตอตารางเมตร
เชน  บอผลิตขนาด 50 ตารางเมตร ใชรํ าละเอียด 1  กก.  ปลาปน 0.5 กก. และกากถ่ัวเหลือง 0.5 ก.ก.

ภาพท่ี 9  น้ํ าเขียวเปนสาหรายเซลลเดียวในจํ าพวกแพลงกตอนพืช
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เทคนิคเสริมบางประการในการเตรยีมอาหาร
1.  ถาน้ํ ามีสีเขียว  แสดงวาเกิดแพลงกตอนพชืแลว  จึงเติมอาหารผสมลงบอแพลงกตอนพืชจะแพร

พันธุเปนอาหารของไรแดงตอไป
2.  อาหารตองผานการหมักอยางนอย 24 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ีหมักอาหารประมาณ 50-60 ชั่วโมง
3.  อาหารท่ีหมักแลวหากใชถุงผาโอลอนแกวกรองสวนท่ีเปนกากออก  จะท ําใหน้ํ าเสียชาลงและชวง

เวลาในการเก็บเก่ียวไรแดงยาวนานข้ึน
ข้ันตอนท่ี 4  การเตรียมพันธุไรแดง

การเพาะเล้ียงไรแดงใหไดปริมาณมากจํ าเปนตองใชแมพันธุท่ีมีชีวิตสมบูรณและแข็งแรง  มีวิธีการ
ดํ าเนินการงาย ๆ ดังน้ี

1.  การคัดพันธุไรแดง  ควรแยกไรแดงออกจากแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืน  โดยใชกระชอนอวนมุงสีฟา
ขนาดตาเล็กสุด  ซึ่งสามารถแยกไรแดงจากโคพีพอด  และลูกน้ํ าได  แตถาไดพันธุไรแดงท่ีไมมีแพลงกตอน
สัตวชนิดอ่ืนปะปนมาจะดีท่ีสุด

ภาพท่ี 10  คัดพันธุไรแดงดวยกระชอนมุงสีฟาตาเล็กสุด

ภาพท่ี 11  การเติมแมพันธุไรแดง  ใชความระมัดระวังคอย ๆ รินแมพันธุไรแดงออกจากภาชนะ
2.  การสังเกตเพศไรแดง  ไรแดงมี 2 เพศ  คือ ไรแดงเพศเมียและไรแดงเพศผู  ในสภาวะเหมาะสม

ไรแดงจะสรางเพศผูเพียง 5% ของประชากรไรแดง  แตในสภาวะไมเหมาะสมไรแดงจะสรางเพศผูมากข้ึน
ส ําหรับการเลือกแมพันธุหรือหัวเชื้อ  โดยสังเกตไรแดงท่ีมีรูปรางอวนกลมซ่ึงมีวิธีการตรวจสอบ  คือ  ใชแกว
น้ํ าใส ๆ แลวชอนไรแดงพอประมาณยกข้ึนสองดู  ถาพบไรแดงเพศผูซ่ึงมีลํ าตัวผมยาวรี  แสดงวามีไรแดง
เพศผูมากกวา 5 เปอรเซ็นต  ซ่ึงไมควรนํ าไปขยายพันธุ
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3.  การเติมแมพันธุไรแดง  ไรแดง 1 กิโลกรัมผสมน้ํ า 20% จะไดไรแดง 1 ลิตร  ปริมาณท่ีใชเฉล่ีย
30-40 กรัมตอตารงเมตร  บอขนาด 50 ตารางเมตร  ใชแมพันธุไรแดง 2 กิโลกรัม  จะไดผลผลิต
ประมาณคร้ังละ 12 กิโลกรัม  ซ่ึงเก็บเก่ียวผลผลิตไดประมาณวันละ 5 กิโลกรัม

ภาพท่ี 12  บอเพาะพันธุไรแดง
ข้ันตอนท่ี 5  การควบคุมบอผลิต

การคงสภาพบอผลิตใหสามารถเก็บผลผลิตไดมากกวา 7 วัน  มีวิธีการดังน้ี
1.  การเก็บเก่ียวผลผลิตใหเก็บเก่ียวเพียงวันละคร่ึงหน่ึงของผลผลิตท้ังหมด  คือ  คร้ังแรก  วันที่ 3

หรือ 5  หลังจากเติมแมพันธุไรแดง
2.  การเติมอาหาร  ใหเติมอาหารหมักแลว 10-25%  ของคร้ังแรกทุกวัน  โดยสังเกตปริมาณ

ผลผลิตไรแดงในบอ
3.  การถายน้ํ า  หมายถึง  การระบายน้ํ าออกและเติมน้ํ าเขาทุก 2-3 วัน ระดับ 5-15 เซนติเมตร

โดยสังเกตปริมาณผลผลิตไรแดงในบอ
การด ําเนินการเพาะเล้ียงไรแดง

1.  วิธีเพาะเล้ียงไรแดงแบบเก็บเก่ียวไมตอเน่ือง
1.1  ในบอซีเมนตขนาด 50 ตารางเมตร  ซึ่งท ําความสะอาดและตากบอท้ิงไวแลว 1 วัน
1.2  เปดน้ํ าและกรองลงบอใหไดระดับความสูง 20 เซนติเมตร  ปริมาณน้ํ า 10 ลูกบาศกเมตร

พรอมท้ังละลายปุยและอาหารลงในบอโดยใชสูตรใดสูตรหน่ึง  ดังน้ี
สูตรที ่1  อามิ-อามิ  8 ลิตร  ปุยนา (16-20-0)  1.2 กก  ปุยยูเรีย (46-0-0) 1.2 กก.  ปุย

ซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0)  100 กรัม  ปูนขาว 1 กก.  กากถ่ัวเหลือง 1 กก.
สตูรที่ 2   รํ าละเอียด  1  กก.    ปลาปน 0.5  กก.    กากถ่ัวเหลือง 0.5 กก.  ปุยนา (16-20-0)

1.2  กก.  ปุยยูเรีย (46-0-0)  1.2 กก.  ปุยซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0)  100 กรัม  ปูนขาว 1  กก.
(อาหารที่ใชควรหมักไวอยางนอย 24 ชั่วโมง  อัตราสวนที่ใชหมักไดแก  อาหาร 1 สวน : น้ํ า 2 สวน : ปูน
ขาว 1 สวน)

สูตรที ่3  อามิ-อามิ  6 ลิตร  กากถ่ัวเหลืองหมัก  หรือรํ าละเอียดหมักหรือปลาปนอยางใดอยางหน่ึง
0.5 กก.  ปุยนา  (16-20-0)  1.2  กก.  ปุยยูเรีย (46-0-0)  1.2  กก.  ปุยซุปเปอรฟอสเฟต
(0-46-0) 100 กรัม ปูนขาว 1 กก.

สูตรปุยและอาหารที่ใชเพาะไรแดงทั้ง 3 สูตรใหผลผลิตเฉล่ียตอบอประมาณ 13-15  กก.
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1.3  ทํ าการเติมน้ํ าเขียวลงในบอประมาณ 1 ตัน (1,000 ลิตร) ท้ิงไวประมาณ 3 วัน ในระหวางน้ี
ควรเดินคนบอย ๆ เพ่ือปองกันการตกตะกอน

1.4  หลังจากน้ํ าเขียวเจริญเติบโตเต็มที่แลว  ทํ าการแบงเช้ือน้ํ าเขียวไปลงบอเพาะใหมจํ านวน 1 ตัน
หลังจากน้ันจึงนํ าพันธุไรแดงท่ีมีความสมบูรณใสลงไปจํ านวน 2 กิโลกรัม  และใหอากาศออกซิเจนในน้ํ า
ท้ิงไวประมาณ 2 วัน ไรแดงจะขยายพันธุข้ึนและสามารถเก็บเก่ียวไรแดงไดประมาณ 13-15 กิโลกรัม
ใชเวลาการเพาะเล้ียงไรแดงประมาณ 5 วัน จะตองมีบอซีเมนตจํ านวน 5 บอ  จึงจะท ําการเพาะไรแดงแบบ
ไมตอเน่ืองไดครบวงจร

ภาพท่ี 13  อาหารเพาะไรแดง
2.  วิธีเพาะเล้ียงไรแดงแบบเก็บเก่ียวตอเน่ือง
2.1  เม่ือดํ าเนินข้ันตอนตามวิธีการเพาะในแบบท่ี 1 ถึงขอ 1.4 ในการเก็บเกี่ยวจะทํ าการเก็บไรแดง

มาใชเพียงสวนของไรแดงท่ีเกิดข้ึนในบอประมาณ 5-6 กิโลกรัม
2.2  ลดระดับน้ํ าลงใหเหลือประมาณ 10 เซนติเมตร  แลวท ําการเติมน้ํ าสะอาดและน้ํ าเขียวผสม

อาหารและปุยอยางละ 5 เซนติเมตร ทํ าเชนน้ีทุกวันจนกวาสภาวะแวดลอมในบอไรแดงไมเหมาะสมหรือ
ผลผลิตตอไรแดงลดลง  จึงท ําการลางบอแลวเร่ิมทํ าการเพาะใหม

2.3  ผลผลิตไรแดงแบบการเพาะตอเน่ือง    จะสามารถเก็บเก่ียวไรแดงไดประมาณ 25 กิโลกรัม
ระยะเวลาในการเพาะจนถึงเก็บเก่ียวคร้ังสุดทายรวม 12 วัน  หลังจากน้ีควรลางบอทํ าความสะอาดและ
เร่ิมเพาะเล้ียงใหม
ปญหาและวิธีแกไข

ปญหาของบอผลิตไรแดง  คือ  ผลผลิตลดลง  ซึ่งมีวิธีแกไข  ดังน้ี
1.  เม่ือน้ํ าในบอผลิตมีคาความเปนกรดเปนดางต่ํ ากวา 6

1.1  ใชปูนขาวละลายน้ํ าสาดทั่วบอ
1.2  ใชปุยไนโตรเจนประเภทไนเตรต  เชน  โซเดียมไนเตรต (16-0-0)
1.3  ใชปุยหมักรวมกับหินฟอสเฟต
1.4  ถายน้ํ าออกคร่ึงหน่ึงแลวเติมน้ํ าใหม

2.  เม่ือน้ํ าในบอผลิตมีคาความเปนกรดเปนดางสูงกวา 10
2.1ใชสารสมละลายน้ํ าสาดทั่วบอ(วิธีนี้ท ําใหระยะเวลาเก็บเก่ียวส้ันลงและน้ํ าเขียวอาจตกตะกอน

ได)
2.2  ใชปุยไนโตรเจนประเภทแอมโมเนีย  เชน  แอมโมเนียซัลเฟต
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2.3  ใชปุยคอก  คือ  มูลไก (วิธีนี้ท ําใหผลผลิตต่ํ า  และน้ํ าเสียเร็วข้ึน)
2.4  ถายน้ํ าออกคร่ึงหน่ึงแลวเติมน้ํ าใหม

3.  เม่ือปริมาณออกซิเจนต่ํ า  สังเกตจากไรแดงลอยตัวในตอนเชาแตผลผลิตไรแดงต่ํ าลงในวันตอมา
หรือน้ํ าขุนเขม

3.1  ถายน้ํ ากนบอออกคร่ึงหน่ึงแลวเติมน้ํ าใหม
3.2  เติมน้ํ าโดยยกปลายทอใหสูงขึ้น
3.3  กวนน้ํ าหรือตีน้ํ ากระจายสัมผัสทางอากาศ
3.4  ใชเคร่ืองปมอากาศชวยเพิม่ออกซิเจน

4.  เม่ือมีศัตรูไรแดงในบอผลิต
4.1  แมลง  ใชสวิงตาหางสีฟาชอนข้ึน
4.2  ลูกปลา  ลูกออด  ลูกเขียด ใชกากชา  ความเขมขน 30 สวนในลานสวน หรือ 30 กรัม ตอ

ปริมาณน้ํ า 1 ลูกบาศกเมตร
5.  เม่ือน้ํ าในบอผลิตมีความเขมขนสูง  สีเขียวขน  เน่ืองจากมีอาหารมากเกินไป

5.1  ถายน้ํ ากนบอออกคร่ึงหน่ึง แลวเติมน้ํ าสะอาดลงไป
5.2  ลดปริมาณอาหารท่ีให

6.  เม่ือน้ํ าในบอผลิตใสจนเห็นกนบอ  เน่ืองจากอาหารนอยเกินไป
6.1  เติมอาหารผสมทันที 20-40% แลวหมักอาหารผสมอีก 10-25% เติมในวันรุงข้ึนและ

วันตอ ๆ ไป
6.2  เติมน้ํ าเขียวประมาณ 5-10 เซนติเมตร

เทคนิคท่ีควรทราบ
1.  การเตรียมน้ํ าลงในบอเพาะไรแดง  ควรกรองน้ํ าดวยผากรองทุกครั้ง  เพ่ือปองกันส่ิงท่ีมี

ชวีติเล็ก ๆ หรือศัตรูไรแดงในแหลงน้ํ าท่ีอาจจะเขามาพรอมกับน้ํ าที่ใช
2.  น้ํ าเขียวที่จะน ําลงบอเพาะไรแดง  ควรกรองดวยถุงกรองแพลงกตอน  เพ่ือปองกันส่ิงท่ีมี

ชวีติเล็ก ๆ ติดมากับน้ํ าเขียว
3.  แพลงกตอนสัตวและพืชท่ีอยูในน้ํ าจืดชอบน้ํ าท่ีมีความเปนดางเล็กนอย  คือประมาณ 7.5-8.5

ฉะน้ันน้ํ าท่ีนํ ามาเล้ียงเปนกรดหรือเปนกลางควรปรับใหเปนดาง
4.  การเพาะไรแดงโดยการใชปุยมูลสัตวหรืออาหารเม็ดเพียงอยางเดียวไมสามารถทํ าใหผลผลิต

ไรแดงสูง  อีกทั้งการเติมสารอาหารพวกอินทรียสารจะท ําใหเกิดการเนา  น้ํ าเสียไดงายและผลผลิตไรแดง
จะไมแนนอน  การเตรียมอาหารท่ีเหมาะสมและมีการเพาะน้ํ าเขียวนอกจากจะเปนอาหารไรแดงแลวยังชวย
รักษาระบบนิเวศวิทยาในการอยูรวมกันของไรแดงทํ าใหเกิดผลผลิตไรแดงสูงได
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5.  การเพาะไรแดง  ปจจัยที่ค ํานึงถึงปจจัยแรกคืออาหาร  (น้ํ าเขียว) ซ่ึงนับวาเปนอาหารท่ีเหมาะสม
ตอการใชเล้ียงไรแดง  คงสภาพอยูไดนานไมเนาเสีย  เจริญเติบโตไดรวดเร็วดวยปุยชนิดตาง ๆ การใชปุย
อนิทรยีรวมกับปุยอนิทรียจะทํ าใหน้ํ าเขียวมีการเจริญเติบโตไดดีและคงสภาพอยูไดนาน

6.  การเพ่ิมระดับน้ํ าอาหารผสมและปุยก็จะเปนปจจัยหน่ึงในการเพ่ิมผลผลิตของไรแดง  เน่ืองจาก
การเพิม่น้ํ าและปุยจะเปนการเพ่ิมปริมาณน้ํ าเขียวใหมากข้ึน  ก็จะท ําใหไรแดงมีผลผลิตสูงข้ึน  แตการเพิ่ม
ระดับน้ํ าสูงขึ้นจะท ําใหเกิดการสังเคราะหแสงของน้ํ าเขียวไมดีพอ  และไรแดงขาดออกซิเจน  จึงควรวาง
ระบบทอลมใหเพียงพอหรืออาจจะใชเคร่ืองปนน้ํ าก็ได

7.  การใชออกซิเจน  โดยทั่วไปสิ่งที่มีชีวิตจ ําเปนตองใชออกซิเจนในขบวนการสรางพลังงาน  ฉะน้ัน
ในการเพิม่ออกซิเจนโดยใชปมลมลงในบอเพาะเล้ียงไรแดง  นอกจากจะชวยใหไรแดงมีการขยายพันธุไดรวด
เร็วข้ึนแลว ยังท ําใหบักเตรีที่อยูในบอท ําการยอยอินทรียสารไดเร็วข้ึน นอกจากน้ียังเปนการชวยใหน้ํ าเขียวมี
การเจริญเติบโตไดดีข้ึน  อีกท้ังยังชวยปองกันการตกตะกอนของน้ํ าเขียวได  ดังน้ันในการเพิม่ออกซิเจนลงใน
บอเพาะเล้ียงไรแดงก็จะมีสวนใหไรแดงมีผลผลิตสูงข้ึน

8.  การหมุนเวียนน้ํ า  การหมุนเวียนน้ํ าก็เปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเพาะนํ ้าเขียวและ
ไรแดงโดยตรง  โดยจะชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจน  และยังชวยไมใหนํ ้าเขียวตกตะกอนเกิดการสูญเสียเปลา
นอกจากนี้ยังชวยใหปุยที่ตกตะกอนทับถมกันอยูกระจายฟุงขึ้นมา  เพ่ือเปนประโยชนโดยตรงตอน้ํ าเขียว
ซึง่จะมีผลท ําใหผลผลิตของไรแดงสูงข้ึน

9.  แสงแดด  แสงแดดนับวาเปนปจจัยที่ส ําคัญที่สุด  และควบคุมไดยากมากที่สุด  แสงแดดจะมี
ผลตอปริมาณความหนาแนนของน้ํ าเขียว และระยะเวลาที่ใชในการเพาะไรแดงโดยตรง  ในการเพาะไรแดง
ถาท ําการเพาะในชวงที่มีแดดจัดจะท ําใหผลผลิตของไรแดงสูงข้ึน  และใชระยะเวลาส้ันกวาการเพาะในชวงท่ี
มีแดดไมจัดหรือ  ไมมีแสงแดด

10.  อุณหภูมิ  อุณหภูมิจะเปนปจจัยธรรมชาติอีกปจจัยหน่ึง  ซ่ึงสามารถควบคุมไดยาก  จะมีผลตอ
ผลผลิตของไรแดงโดยเฉพาะเม่ืออุณหภูมิต่ํ าก็จะท ําใหผลผลิตของไรแดงต่ํ า  และเม่ืออุณหภูมิสูงถึงจุดท่ี
เหมาะสมก็จะท ําใหผลผลิตของไรแดงสูงข้ึน  ระยะเวลาในการเพาะไรแดงก็จะเร็วข้ึนดวย  ซึ่งจะท ําใหการ
เพาะไรแดงใชเวลานอยลงแตไดผลผลิตสูงข้ึน

11.  ศัตรูของไรแดงก็นับวา  เปนปจจัยหนึ่งที่จะเปนตัวก ําหนดปริมาณของไรแดงในบอ  โรติเฟอรนับ
วาเปนศัตรูชนิดหน่ึงของไรแดงเพราะวาโรติเฟอรเปนตัวแยงกินอาหารของไรแดงและจะเขาเกาะตามตัวของ
ไรแดง  จึงควรระมัดระวังทุกข้ันตอนในการปองกันโรติเฟอร

2.  การเพาะเล้ียงไรแดงในบอดนิ  บอดินท่ีจะใชเพาะเล้ียงไรแดงควรมีขนาดประมาณ 200-800
ตารางเมตร  โดยวิธีด ําเนินการดังน้ี

วิธีเพาะเล้ียงไรแดงในบอดนิ
1.  ก ําจัดส่ิงรกภายในบริเวณบอและศัตรูตาง ๆ ของไรแดง ประมาณ 2 วัน
2.  กรองน้ํ าลงบอใหมีระดับน้ํ าสูงจากพ้ืนบอประมาณ 25-40 เซนติเมตร  พรอมกับเติมปุยและ

อาหารลงไป
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3.  สูตรอาหารท่ีใชมีดังน้ี
วัสดุ บอ 200 ตรม. บอ 800 ตรม.
ปูนขาว
อามิ-อามิ

ปุย  สูตร  16-20-0
ยูเรีย

กากถ่ัวเหลืองหมัก

15   กก.
25   ลิตร
2.5   กก.
1.2   กก.
2.5  กก.

                     60  กก.
                   100  ลิตร
                     10  กก.
                       5  กก.
                     10  กก.

ถาไมมีอามิ-อามิ  ใหใชมูลไกประมาณ 80 กก./800 ตารางเมตร  แลวใสน้ํ าเขียวประมาณ 2 ตัน  ถาไมมี
น้ํ าเขียวก็หมักทิ้งไวประมาณ 3 วัน

4.  เม่ือน้ํ าในบอมีสีเขียวแลวใหเติมเช้ือไรแดงอยางดีประมาณ 2 กิโลกรัม
5.  เร่ิมเก็บเก่ียวไรแดงไดในวันท่ี 4-7 จึงควรเก็บเกี่ยวไรแดงใหไดมากที่สุด (ควรเก็บเกี่ยวในชวง

เชากอนพระอาทิตยข้ึนจะเก็บเก่ียวไดสะดวกและไดปริมาณมาก)  หลังจากน้ันไรแดงจะเร่ิมลดนอยลง จึง
ควรเติมอาหารลงไป อาหารท่ีควรเติมในระยะน้ีควรจะเปนพวกยอยสลายเร็ว  เชน น้ํ าถ่ัวเหลือง  น้ํ าเขียว
รํ า  เลือดสัตว ปุยวิทยาศาสตรและปุยคอก  เปนตน  โดยเติมอาหารลดลงไปจากเดิมคร่ึงหน่ึง  ไรแดงจะ
เพิม่จ ํานวนมากข้ึนอีกภายใน 2-3 วัน และจะกลับลดลงไปอีกก็ใหเติมอาหารลงไปเทากับคร้ังท่ี 2 ในกรณีน้ี
การเกิดไรแดงจะลดจํ านวนลงมากถึงจะเติมอาหารลงไปอีก ไรแดงก็จะไมเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  เม่ือเปรียบ
เทียบกับปริมาณการใสอาหารกับผลผลิตที่ไดและเวลาที่เสียไปเห็นวาไมคุมกับการลงปุยแลว จึงควรเร่ิมการ
เพาะเล้ียงไรแดงใหม  ซ่ึงปกติแลวเม่ือเพาะไรแดงไมได 15 วัน ก็จะเร่ิมตนใหม

ภาพท่ี 14  การเติมอาหารผสม

ราคาจํ าหนาย
ไรแดง สดท่ีมีชีวิตจะมีราคาสูงกิโลกรัมละ 50-80 บาท  ข้ึนกับฤดูกาลและไรแดงท่ีเกิดข้ึนตามธรรม

ชาติมีปริมาณนอยลง  เน่ืองจากแหลงเกิดไรแดงตามธรรมชาติลดลง  แตความตองการไรแดงเพ่ิมข้ึน  คาด
วาการผลิตไรแดงเพื่อจ ําหนายจะเปนอาชีพที่ท ํารายไดใหเกษตรกรอยางมาก
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ตนทุนการผลิตไรแดงแบบไมตอเนื่อง

ในบอซีเมนต 50 ตรม.
ตนทุนคาปุย
1.  กากผงชูรส  ใชบอละ  8  ลิตร ๆ ละ                   35            สตางค

   เปนเงิน             2.80            บาท
2.  ปุยนา  (16-20-0)  ใชบอละ  1.2   กก. ๆ ละ                    5            บาท

  เปนเงิน                         6            บาท
3.  ปุยยูเรีย  (46-0-0)  ใชบอละ  1.2  กก. ๆ ละ                    4             บาท

                 เปนเงิน                                 4.80            บาท
4.  ปุยซุปเปอรฟอสเฟต  (0-46-0)
      ใชบอละ  0.100  กก. ๆ ละ                                            8           บาท

  เปนเงิน               0.80           บาท
5.  ปูนขาว  ใชบอละ  1  กก. ๆ ละ                                         1           บาท

                      เปนเงิน                                     1            บาท
6.  กากถ่ัวเหลือง  ใชบอละ  1  กก. ๆ ละ                               12            บาท

                         เปนเงิน                               12.00            บาท
  รวมเปนเงิน                            27.40            บาท

ตนทุนคาไฟฟา
1.  เคร่ืองปมลมใชมอเตอร  10 kw บอละ 6 บาทตอวัน  ระยะเวลา 2 วัน คิดเปนเงิน 12 บาท
2.  เคร่ืองสูบน้ํ าขนาด 2 น้ิว  ใช 1 ชั่วโมง  คิดเปนเงิน 2 บาท

ตนทุนคาเส่ือมราคาของอุปกรณ
1.  คาเส่ือมราคาบอซีเมนต 50 ตารางเมตร คิด 10% ตอป ราคากอสรางบอละ 30,000 บาท

ระยะเวลาที่ใช 10 วัน  คิดเปนเงิน 82.19 บาท
2.  คาเส่ือมราคาของเคร่ืองปมลม  10% ตอป  ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท  ระยะเวลาที่ใช 2 วัน

คิดเปนเงิน 11.50 บาท
3.  คาเส่ือมราคาเคร่ืองสูบน้ํ าขนาด 2 น้ิว  คิด 10% ตอป  ราคาเคร่ืองละ 7,000 บาท  ระยะเวลา

ที่ใช 1 วัน คิดเปนเงิน 1.92 บาท
4.  คาเส่ือมราคาของปมลม คิด 10% ตอป  ราคาเคร่ืองละ 28,000 บาท ระยะเวลาที่ใช 10 วัน

คิดเปนเงิน 76.71 บาท
ตนทุนคาแรง

1. คาจางคนงานประจํ า 3,000 บาท  ตอคนตอเดือน  ระยะเวลาท ํางานเฉล่ีย 10 ชม. ๆ ละ 17
บาท คิดเปนเงิน 170 บาท
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ตนทุนการผลิตไรแดงตอกิโลกรัม =   คาปุย + คาไฟฟา + คาเส่ือมราคา + คาแรงงาน
                                          ผลผลิตเฉล่ีย

=   307.01
                                   13

=  23.61

การนํ าไรแดงมาใช
การนํ าไรแดงมาใชอยางมีประสิทธิภาพ  ไรแดงที่ไดจากบอผลิตในลักษณะนี้จะมีเชื้อโรคที่ทํ าอันตราย

กบัสตัวนํ ้านอยกวาไรแดงที่ไดจากแหลงนํ ้าธรรมชาติ  แตเพ่ือความม่ันใจจึงควรลางดวยสารละลาย
ดางทับทิม 0.1 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร  ซ่ึงจะไดสารละลายสีชมพูออน  สารละลายน้ีจะเพิม่ออกซิเจนใหกับ
ไรแดงและน้ํ าดวยเพราะดางทับทิมเม่ือละลายน้ํ าจะใหออกซิเจนในน้ํ า

ส ําหรับปริมาณไรแดงท่ีใชในการอนุบาลสัตวน้ํ าวัยออนใหใชในปริมาณ 500-800 กรัม/ลูกปลา
จ ํานวน 100,000 ตัว/วัน  โดยแบงอาหารให 4-5 คร้ัง  แตละคร้ังหางกัน 4-6 ชั่วโมง  ระวังอยาใหมี
ลูกไรเหลือ
ลอยอยูตลอดเวลา   เพราะลูกไรสวนมากจะตาย  หมักหมมอยูบริเวณพืน้บอ  การอนุบาลลูกปลาดุกอุย
ต้ังแตไขแดงยุบในระยะเวลา 2 สัปดาห  จะไดลูกปลาดุกอุยขนาดเฉล่ีย 2 เซนติเมตร  ในการอนุบาลลูก
ปลาดุกอุยหรือปลาดุกเทศ  อาจใชอาหารสํ าเร็จรูปชวยไดโดยเริ่มฝกใหลูกปลากินอาหารส ําเร็จรูป  เม่ือ
ลูกปลามีอายไุด 8-10 วัน  โดยใหพรอมกับไรแดง  แลวคอย ๆ ลดปริมาณไรแดงลงและเพ่ิมปริมาณ
อาหารส ําเร็จรูป  จนกระท่ังลูกปลาสามารถกินอาหารสํ าเร็จรูปไดทั้งหมด

การลํ าเลียงขนสงไรแดง
การขนสงไรแดงน้ันควรลดกิจกรรมการดํ าเนินชวิีตของไรแดง  โดยบรรจุไรแดงในอุณหภูมิต่ํ า

เพือ่ใหเกิดการใชพลังงานตาง ๆ ในตัวใหนอยท่ีสุด  ในระหวางการลํ าเล้ียงน้ันควรใหอุณหภูมิในถุง
เปล่ียนแปลงไปอยางชา ๆ ไมรวดเร็วและชวงกวางของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไมมากนักจนเปนอันตราย
ตอไรแดง  การขนสงไรแดงท่ียังมีชีวิตอยูในปจจุบันควรทํ าดังน้ี

1.  การขนสงไรแดงโดยวิธีนํ าไรแดงแชในน้ํ าแข็งประมาณ 1-2 วินาทีเพ่ือลดกิจกรรมและระบบการ
เผาผลาญพลังงานในตัวเอง  แลวรีบบรรจุในน้ํ าสะอาด  และมีน้ํ าแข็งคลุมรอบนอกถุง  เปนวิธีที่ดีที่สุด

2.  การขนสงไรแดงในระยะทางใกล ๆ ซ่ึงใชระยะเวลา 2-3 ช่ัวโมงน้ัน  ไมจ ําเปนตองใชไรแดงแช
ในน้ํ าแข็ง  แตควรนํ าไรแดงมาบรรจุในน้ํ าสะอาดแลวอัดออกซิเจน  คลุมน้ํ าแข็งรอบ ๆ แลวขนสงไรแดง
ในรถท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศก็ย่ิงเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงมากย่ิงข้ึน  ในกรณีท่ีไมสามารถหาน้ํ าแข็งได
ก็สามารถขนสงในรถท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศได
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3.  การลํ าเลียงไรแดงในลักษณะแชแข็งก็เปนอีกวิธีหน่ึง  เชนเดียวกันโดยนํ าไรแดงไปแชแข็งใน
ตูเย็นและใหไรแดงแข็งโดยเร็ว  เพ่ือความสด  วิธีน้ีสามารถเก็บไวไดนานและยังสดอยูเสมอ  แตไรแดงที่ได
เปนไรแดงที่ตายแลว  สัตวน้ํ าวัยออนจะชอบกินไรแดงสดมากกวาไรแดงที่แชแข็ง  การใหอาหารลูกปลา
ลูกกุงวัยออนจึงควรใหคร้ังละนอย ๆ เพ่ือปองกันไมใหน้ํ าเสียไดงาย

การเก็บรักษาไรแดง
1.  ใชวิธีการเก็บโดยการแชแข็ง  วิธีน้ีสามารถเก็บไวไดนานและยังสดอยูเสมอ  สวนมากเปนไรแดงท่ี

ตาย  (โดยปกติสัตวน้ํ าวัยออนมักชอบกินไรแดงทียั่งมีชีวิตอยู)  ไรแดงท่ีเก็บโดยวิธีน้ีไมสามารถนํ าไปใชเปน
พันธุในการผลิตตอไป

2.  วิธีการเก็บในอุณหภูมิต่ํ าประมาณ 10 องศาเซลเซียส โดยเติมน้ํ าลงไป 50 เปอรเซ็นต  จะอยูได
นาน 4 วัน  ในภาชนะเปดประมาณวันที ่ 3  จะสังเกตเห็นไขสีขาวขุนหรือสีชมพูซ่ึงเปนไขไรแดงชนิดท่ีจะ
ตองผสมพันธุกับเพศผู  ซ่ึงจะสรางข้ึนเม่ือสภาวะแวดลอมไมเหมาะสม  อุณหภมิูต่ํ ากวา 15 องศาเซลเซียส
ความเปนกรดเปนดางต่ํ ากวา 6 หรือสูงกวา เปนตน

ภาพท่ี 15  การเก็บผลผลิตไรแดง

ภาพท่ี  16  บอเพาะพันธุไรแดง
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ภาพท่ี 17  ผลผลิตไรแดง

คํ าแนะนํ า

การปองกันสัตวนํ้ าจากภัยธรรมชาติ
“ภัยธรรมชาติ” หมายถึง อันตรายจากส่ิงท่ีเกิดมีและเปนอยูตามธรรมดา ของส่ิงน้ัน ๆ โดยมิไดมี

การปรุงแตง อาท ิอุทกภัย และฝนแลง เปนตน กรมประมง จึงขอเสนอแนวทางปองกันหรือลดความสูญเสีย
และความเสียหายแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าจากการประสบภาวะฝนแลง ฝนตนฤดูและอุทกภัย ดังน้ี
ภาวะฝนแลง

ภาวะฝนแลงและฝนทิ้งชวงทํ าใหปริมาณน้ํ ามีนอยทั้งในแหลงนํ ้าธรรมชาติและแหลงน้ํ าชลประทาน
ซึง่เปนแหลงน้ํ าสํ าคัญท่ีใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํ าและเกิดผลกระทบตอการประมง ตลอดจนสภาพแวดลอม
ไมเหมาะสมตอการแพรขยายพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํ า โดยมีวิธีการปฏิบัติดังน้ี
 1.    ควบคุมการใชน้ํ าและรักษาปริมาณน้ํ าในท่ีเล้ียงสัตวน้ํ าใหมีการสูญเสียนอย เชน การรั่วซึม
การก ําจัดวัชพืช

2.    ทํ ารมเงาใหสัตวน้ํ าเขาพักและปองกันการระเหยน้ํ าบางสวน
3. ลดปริมาณการใหอาหารสัตวน้ํ าที่มากเกินความจ ําเปนจะทํ าใหน้ํ าเสีย
4.    เพ่ิมปริมาณออกซิเจนโดยใชเคร่ืองสูบน้ํ าจากกนบอพนใหสัมผัสอากาศแลวไหลคืนลงบอ
5.   ปรับสภาพดินและคุณสมบัติของน้ํ า เชน น้ํ าลึก 1 เมตร ใสปูนขาว 50 กก./ไร ถาพ้ืนบอตะไคร

หรือแกสมากเกินไปควรใสเกลือ 50 กก./ไร เพื่อปรับสภาพผิวดินใหดีขึ้น
6.   จับสัตวน้ํ าท่ีไดขนาดข้ึนจํ าหนายหรือบริโภคในเวลาเชาหรือเย็น เพ่ือลดปริมาณสัตวน้ํ าในบอ
7.   ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํ าจากภายนอกที่จะสูบเขาบอเลี้ยง เชน พบวามีตะกอนและแรธาตุ

ตาง ๆ เขมขน ควรงดการสูบน้ํ าเขาบอ
8.   งดเวนการรบกวนสัตวน้ํ าเพราะการตกใจจะท ําใหสัตวน้ํ าสูญเสียพลังงานและอาจตายได
9.   งดเวนการขนยายสัตวน้ํ าโดยเด็ดขาด หากจํ าเปนตองทํ าอยางระมัดระวัง
10. แจงความเสียหายตามแบบฟอรมกรมประมง เพ่ือการขอรับความชวยเหลืออยางถูกตองและ

รวดเร็ว
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ภาวะฝนตนฤดู
การเตรียมการรับภาวะฝนตนฤดู เกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํ าควรปฏิบัติ ดังน้ี
1. ไมควรสูบน้ํ าฝนแรกเขาบอ เพราะน้ํ าจะพัดพาสิ่งสกปรกจากผิวดินลงสูแหลงนํ ้าธรรมชาติ ควร

ปลอยใหน้ํ ามีปริมาณเพ่ิมข้ึน จึงนํ าน้ํ าไปใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํ า
2.  ควรสูบน้ํ าในบอใหสัมผัสอากาศจะชวยเพ่ิมปริมาณออกซิเจนและปองกันการแบงช้ันของน้ํ า
3.  ปองกันการไหลของน้ํ าฝนท่ีจะชะลางแรธาตุและสารเคมีจากผิวดินลงสูบอ ซ่ึงอาจเปนอันตราย

ตอสัตวน้ํ าได
4.  งดการรบกวน การจับและขนยายสัตวน้ํ า ควรรอจนกวาคุณสมบัติของน้ํ ามีสภาพดีเปนปกติ
5.  งดจับสัตวน้ํ าเพ่ือการอนุรักษ เน่ืองจากสัตวน้ํ าจะผสมพันธุหลังจากฝนตกใหม ๆ

ภาวะอุทกภัย
การปองกันสัตวน้ํ าสูญหายจากภาวะอุทกภัยควรปฏิบัติตามสภาวะการณกอนเกิดภาวะอุทกภัย คือ

ใหจบัสัตวน้ํ าท่ีไดขนาดตลาดตองการออกจํ าหนาย กอนชวงมรสุมในฤดูฝน พรอมท้ังสรางกระชังไนลอน
กระชังเน้ืออวน บอซีเมนต หรือขึงอวนไนลอน เพ่ือกักขังสัตวน้ํ า

“สัตวนํ้ าจะปลอดภัย ใหปองกันหมั่นดูแล”

จดัทํ าเอก
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