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บทคัดยอ 
 

การศึกษาผลของสูตรอาหารผสมไขน้ํ าและอัตราความหนาแนนในการเลี้ยงตอ              

การเจริญเติบโตของปลากระแหและตนทุนการเลี้ยงในกระชัง มีวัตถุประสงคเพื่อหาสูตรอาหาร

พ้ืนบานผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง และหาตนทุน

อาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง วางแผนการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรียล     

ในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (4x3 factorial in completely randomized design) มี         

2 ปจจัย คือ อาหารปลา 4 สูตร (อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหารพ้ืนบาน อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา      

10 เปอรเซ็นตและอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต) และอัตราความหนาแนน 3 ระดับ      

(20 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร) ประกอบดวย 12 การทดลองแบบ 3 ซ้ํา ใชเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห 

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาทุกสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนมีผลตอการเลี้ยงปลากระแห    

ในกระชังไมแตกตางทางสถิติในดานน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ   

อัตราการรอดตายและตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม ขณะที่อาหาร       

เม็ดสําเร็จรูปมีผลทําใหปลามีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุดและไมแตกตางกับสูตรอาหารผสมไขน้ํา            

20 เปอรเซ็นต (P>0.05) แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการเลี้ยงดวยอาหารพ้ืนบานไมผสมไขน้ํา

และผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (P<0.05)  สวนอัตราการแลกเนื้อของปลากระแหที่เลี้ยง   

ในทุกอัตราความหนาแนนไมแตกตางกันและพบวาไมมีอิทธิพลรวมกันระหวางสูตรอาหารและอัตรา

ความหนาแนนตอการเจริญเติบโตของปลากระแห (P>0.05)  ในการศึกษาครั้งนี้พบวาสูตรอาหาร

พ้ืนบาน และอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนของจํานวนปลาตอพื้นที่การเพาะเลี้ยง

ใหผลตอการเจริญเติบโตของปลากระแหที่เพาะเลี้ยงในกระชังไมแตกตางจากการเพาะเลี้ยง          

ดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่จําหนายในทองตลาดที่มีราคาสูงกวา 

 

คําสําคัญ : ไขน้ํา ปลากระแห  อาหารเม็ดสําเร็จรูป  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ   

              อัตราความหนาแนน 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The objective of this research was to find an appropriate local fish feed          

formula mixed with water meal and stocking density on growth of tinfoil barb 

(Barbonymus  schwanenfeldii) cultured  in cage. The experimental design was a 4x3 

factorial in completely randomized design. There were 2 factors, feed formula and 

stocking density with 3 replications. Four different fish feeds were formulated;       

one was floating pellets, the rests  were local fish feed, local fish feed mixed with    

10 and 20 percentage of water meal. Stocking densities had 3 levels; 20, 30, and 40 

fish/m2. The experiment was  conducted for 12 weeks. The results showed that there 

was no interaction between feed formula and stocking density on the growth 

performance of the tinfoil barb. The average weight of the tinfoil barb fed with        

4 feed formulars and 3 stocking levels was not different. The fish had similar average 

daily gain (ADG), survival rate and cost of feed for producing one kg fish, regardless of 

the fish feeds and stocking density. The fish fed with floating pellets had the best 

FCR and not different from feed mixed with  20 percentage of water meal (p>0.05), 

but different from local fish feed mixed with 10 percentage of water meal 

respectively (p<0.05). FCR values of the fish raised in different stocking densities were 

similar. The study results indicated that local fish feed formula, local fish feed mixed 

with water meal and stocking density of fish number per cultured area had effect on 

growth of tinfoil barb cultured in cage and was not different from cultured with 

floating pellets which more expensive. 
 

Key words : Water meal, tinfoil barb, floating pellet, specific growth rate,          

stocking density 
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 บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปลากระแหเปนปลาน้ําจืดพ้ืนเมืองของไทยที่นิยมบริโภคกันแพรหลาย มีชื่อสามัญวา   

Tinfoil barb มีชื่อวิทยาศาสตรวา Barbonymus schwanenfeldii  ปลากระแหจัดอยูในครอบครัว

ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีรูปรางคลายปลาตะเพียนทองแตรูปรางปอมสั้นกวา พบในแมน้ํา       

ทุกภาคของประเทศไทยปลากระแหเปนปลากินทั้งพืชและสัตว (Omnivorous fish) อาหารของ   

ปลากระแหไดแก พืชน้ํา สาหราย แมลง หนอน และซากเนาเปอยของสัตวน้ํา (สมโภชน, 2545;    

ภาสกร, 2557) เชนเดียวกับปลากระมังมีพฤติกรรมการกินอาหารไดทั้งพืชและสัตว โดยกินพืช      

เปนอาหารหลัก (สาวิกา, สิทธิ, และพัชรินทร, 2559) ปลากระแหนิยมเลี้ยงในประเทศไทยและ

ประเทศ บังคลาเทศนําจากประเทศไทยไปเลี้ยงเม่ือป ค.ศ. 1977 เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว มีรสชาติดี

และสามารถเลี้ยงไดที่อัตราความหนาแนนสูง (Mollah, Moniruzzaman, & Rahman, 2011;        

Wirat, 2014)  นอกจากนี้ยังพบวาปลากระแหนิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายในเขตเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (Khalil, Vahid, Maryam, Ghasem, Muhammad, & Furhan, 2012; Sangpradub, 

Pankai, & Hanjavanit, 2015) แตปจจุบันปลากระแหในแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณลดลงเนื่องจาก

สภาพแวดลอมที่ เปลี่ ยนแปลงและเกิดมลพิษที่ ไม เหมาะสมตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะ              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปญหาภัยแลง ทําใหแหลงน้ําในธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณลดลง     

อีกทั้งยังมีการทําประมงที่ผิดวิธีในชวงฤดูปลาวางไขซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษประสบปญหานี้

อยางตอเนื่อง ทําใหลูกปลาขนาดเล็กไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได สงผลใหปลากระแหในธรรมชาติ

ลดลง สอดคลองกับกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง (2559) ระบุวาปริมาณปลากระแห        

ที่จับไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ ในชวงป 2555-2557 มีแนวโนมลดลง โดยจับปลากระแหได 9.18 

77.57 และ 61.09 ตันตอป ตามลําดับ และในปลากลุมเดียวกันอาทิ ปลาตะเพียนที่จับไดจากแหลง

น้ําธรรมชาติในชวงป 2552-2557 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (ป2552 จับไดปริมาณ 46,000 ตัน

ตอปและในป 2557 จับไดปริมาณ 21,500 ตันตอป) และจากการประชุมเสวนาแนวทางสราง     

ความเขมแข็งภาคเศรษฐกิจการประมงในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ หอง

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ มีผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ําเพื่อจําหนาย ซึ่งเปน      

กลุมผูผลิตปลาสมเพ่ือจําหนายในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ รายงานวาประสบปญหาขาดแคลนปลาเพ่ือ   

นํามาแปรรูป อาทิ ปลาตะเพียน ปลากระแห ซึ่งผูผลิตปลาสมจึงสั่งซื้อปลากลุมนี้จากจังหวัด         

ในภาคกลาง จึงทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน หากเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษเพาะเลี้ยงปลากระแห   

ไดตอเนื่องจะเปนทางเลือกที่ดีของกลุมผูแปรรูปปลาสม (สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, 2557)         
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ในปจจุ บันเกษตรกรผู เลี้ยงปลายังใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีราคาสูง ทําใหมีความเสี่ยงตอ           

การลงทุน เนื่องจากตนทุนสวนใหญของการเลี้ยงปลาประมาณ 80 เปอรเซ็นต เปนคาใชจายเก่ียวกับ

อาหารที่ใชเลี้ยงปลา หากเกษตรกรสามารถผลิตอาหารขึ้นมาใชเองในฟารมจะชวยลดตนทุน         

(นฤมล, 2557) สอดคลองกับสํานักงานประชาสัมพันธเขต 2 (2557) รายงานวาสถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการแหลงน้ํ าในไรนานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก

เมตร ใหบริการขุดสระเก็บน้ําในไรนา นอกเขตชลประทานในพ้ืนที่ที่มีปญหาขาดแคลนน้ํา           

และชวยเพิ่มแหลงน้ําเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งเกษตรกรตองจายคาบริการขุดบอ 2,500 บาทตอบอ 

และเกษตรกรใน ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ ไดรับบริการขุดบอเลี้ยงปลาหลายครัวเรือน ซึ่ง

มีพื้นที่เหมาะตอการเลี้ยงปลาเนื่องจาก มีระบบการชลประทานใชตลอดป และเกษตรกรในพ้ืนที่นี้

สนใจเลี้ยงปลาเพ่ือสรางรายได นอกเหนือจากการทํานา ผูวิจัยจึงเลือกดําเนินการวิจัยที่วิชิตฟารม      

ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน โดยการเลี้ยงปลากระแหใน

กระชังดวยอาหารผสมไขน้ําท่ีผลิตข้ึนเอง เนื่องจากชวงฤดูฝนในพ้ืนที่แหลงน้ําตาม อ.กันทรลักษ     

จ.ศรีสะเกษ มีไขน้ํา(ผํา) แพรกระจายมาก อีกทั้งศิริภาวี, นําชัย, วิรัช, พีระพงษ, และรัศมี (2544) 

ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของไขนํ้าพบวาไขนํ้ามีไขมัน 1.8-9.2 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 14.1-

43.6 เปอรเซ็นต และปริมาณเสนใย5.7-16.2 เปอรเซ็นต และพบปริมาณกรดอะมิโน leucine, 

threonine, valine, isoleucine และ phenylalanine  ในระดับสูง แตมี cysteine, methionine 

และ tyrosine อยูในระดับต่ํา จึงเหมาะสําหรับเปนอาหารเสริมเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ใชไขนํ้าเปน

สวนผสมของอาหารทดแทนถ่ัวเหลืองที่มีราคาแพงใชเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาตะเพียน   

ปลาไน เปนตน สอดคลองกับนุกูล (2555) ระบุวาไขน้ําเปนอาหารมีชีวิตกลุมพืชน้ําที่มีโปรตีน 17.88 

เปอรเซ็นต นิยมนําไขน้ํามาใชทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลา ไขน้ําจึงเหมาะสําหรับเปน       

อาหารปลา นอกจากนี้อุมารินทร, สิทธิพัฒน, และคณิสร (2558) รายงานวาผําบดแหงที่น้ําหนัก     

100 กรัมใหพลังงาน 306.35 Kcal และมีโปรตีน 34.64 กรัม อีกทั้งยังมีคารโบไฮเดรต 29.46 กรัม      

ไขมัน 5.55กรัม เถ า  20.71 กรัม และมีความชื้น  9.64 กรัม  มีงานวิจั ยที่ เ ก่ียวของไดแก             

การศึกษาสูตรอาหารสําหรับปลานิลที่เลี้ยงในตูกระจกโดยใชไขน้ําทดแทนโปรตีนจากกากถ่ัวเหลือง 

ในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับ 15 30 และ 45 เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาจากน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมขึ้น    

ความยาวของลําตัว อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 

และอัตราการรอดตายของปลากลุมที่ใชไขน้ําทดแทนโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหาร           

ที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต พบวามีคาไมแตกตางจากกลุมที่ไมมีการเสริมไขน้ํา จากผลการทดลองพบวา

สามารถใชไขน้ําเปนแหลงโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารปลานิลท่ีระดับไม เกิน            

15 เปอรเซ็นต (Chareontesprasit & Jiwyam, 2001) เชนเดียวกับอุมารินทรและคณะ(2558)   

เลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไนในตูปลาขนาด 60x20x20 นิ้ว ดวยผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลือง    
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ในอาหารสําเร็จรูป (มีวัตถุดิบคือ รํา ปลาปน กากถ่ัวเหลือง และผํา) 5 สูตร คือ สูตรท่ี 1-5 ใชผํา

ทดแทนกากถั่วเหลืองในอัตรา 0 25 50 75 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เลี้ยง 120 วัน พบวา

ปลาไนควรเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปผสมผํา 25 เปอรเซ็นต สวนปลาตะเพียนควรเลี้ยงดวยอาหาร

สําเร็จรูปผสมผํา 0 เปอรเซ็นต นอกจากนี้อัตราความหนาแนนในการเลี้ยงปลาเปนอีกปจจัยที่สําคัญ

เนื่องจากเปนตัวบงชี้การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย สุขภาพของปลา คุณภาพน้ํา การใหอาหาร

และผลผลิตปลาที่ไดจากการเลี้ยง ซ่ึงการเลี้ยงปลาแบบพัฒนาควรใชอัตราความหนาแนนท่ีเหมาะสม

ตอพื้นที่การเลี้ยงเพ่ือใหการเลี้ยงปลามีประสิทธิภาพและไดผลกําไรสูงสุด (Mustafizur, Zannatul, 

Subrata, & Ruhu, 2015) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาปริมาณของไขน้ําที่เหมาะสมตอ

การเลี้ยงปลากระแหในกระชัง รวมทั้งความหนาแนนของปลาในกระชังที่มีตอการเจริญเติบโตของปลา

กระแห ซึ่งความรูที่ไดจะเปนองคความรูพ้ืนฐานที่สนับสนุนการเลี้ยงปลากระแหเพื่อลดตนทุน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง 

2. เพ่ือหาตนทุนอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การเลี้ยงปลากระแหในกระชังแบบลอยที่ระดับความหนาแนน 20  30 และ 40 ตัวตอ    

ตารางเมตร โดยเลี้ยงปลากระแหดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืชขนาดเล็กและอาหารผสมไขน้ําที่

ระดับ 0 10 และ 20 เปอรเซ็นต เลี้ยงปลากระแหมีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยอยูในชวง 6.00-6.25 กรัม ใน

กระชังขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 36 กระชัง โดยผูกกระชังติดกับทุนลอยในบอดินขนาด 1 ไรใกล

คลองสงน้ําและมีน้ําใชเพียงพอตลอดป ทดลองเลี้ยงปลากระแหท่ีวิชิตฟารม ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร     

จ.ศรีสะเกษ เพื่อหาสูตรอาหารและตนทุนอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง      

และเปนแหลงเรียนรูดานการเลี้ยงปลาในกระชังใหแกเกษตรกรบานวัด ต. ตาโกน อ.เมืองจันทร      

จ.ศรีสะเกษ 

  การศกึษาครั้งนี้จึงใชแนวคิดจากรายงานดังกลาวเพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยง

ปลากระแหในกระชังและหาตนทุนอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง โดยเลี้ยงปลา

ในกระชังขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 36 กระชัง มีตัวแปรที่เก่ียวของในงานวิจัย ดังนี ้

ตัวแปรตน คือ อัตราความหนาแนนของปลากระแหที่ระดับ 20  30 และ 40 ตัวตอตาราง

เมตร  ไขน้ําที่ผสมในสูตรอาหารที่ระดับ  0  10 และ 20 เปอรเซ็นตและปฏิสัมพันธระหวางสูตร

อาหารกับอัตราความหนาแนน 12 ระดับ 

 ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตายของปลากระแห 

ตัวแปรควบคุม คือ กระชังขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 36 กระชัง  พันธุปลากระแห  
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 

1. ปลากระแห หมายถึง  ปลาน้ําจืดพื้นเมืองของไทย มีชื่อสามัญวา Tinfoil barb และ       

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Barbonymus  schwanenfeldii  (Bleeker, 1854) จัดอยูในครอบครัว 

Cyprinidae เชนเดียวกับปลาตะเพียน  

2. ไขน้ํา หมายถึง เปนอาหารมีชีวิตกลุมพืชน้ําชนิดลอยน้ํา มีลักษณะเปนเม็ดกลมคอนขางร ี

มสีีเขียว มีโปรตีน 17.88 เปอรเซ็นต นิยมนําไขน้ํามาใชทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลา 

3. อาหารเม็ดสําเร็จรูป หมายถึง อาหารสําหรับปลากินพืชที่จําหนายทั่วไปและมีโปรตีน     

ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต 

4. อาหารผสมไขน้ํา หมายถึง อาหารปลาแบบพ้ืนบานที่ทําขึ้นเอง ประกอบดวยวัตถุดิบ

อาหารดังนี้ ปลาปน กากถั่วเหลือง ปลายขาวสุก รําละเอียด กลวยน้ําวาสุก น้ํามันพืช กากมะพราว       

(คั้นกะทิออก) และไขน้ํา  

5. การเจริญเติบโตของปลากระแห หมายถึง การวัดคาน้ําหนักเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต

ของปลากระแห 

6.  อัตราการแลกเนื้อ หมายถึง คาที่ไดจากการเปรียบเทียบระหวางน้ําหนักของอาหาร      

ที่ปลากินตอน้ําหนักที่เพ่ิมข้ึนของปลา 

7.  อัตราการรอดตาย หมายถึง รอยละของจํานวนปลาทั้งหมดที่เหลือจากการเลี้ยง        

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

8.  ตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม หมายถึง ราคาของอาหาร        

ที่ใชเลี้ยงปลาแลวทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม 

9.  กระชัง หมายถึง ผาอวนเนื้อนิ่ม ขนาดตา 1 เซนติเมตร เย็บเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด 

1x1x1 เมตร  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เผยแพรความรูใหแกผูเรียนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. เผยแพรองคความรูโดยจัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การเลี้ยงปลากระแหโดย   

ใชอาหารปลาผสมไขน้ํา” ใหกับเกษตรกรบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ เพื่อให

เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไปใชพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังเชิงพาณิชยและสนับสนุนการสราง

รายไดที่ดีในชุมชน 

3. งานวิจัยนี้ไดเผยแพรในวารสารวิชาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 

ลักษณะท่ัวไปของปลากระแห 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1  ปลากระแห (Barbonymus  schwanenfeldii) 

ที่มา: จิตติมา และจิตรา (2559) 

 

ปลากระแหเปนปลาน้ําจืดสายพันธ ุ พ้ืนเมืองของไทย มีชื่อสามัญวา Tinfoil barb และ

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Barbonymus  schwanenfeldii  (Bleeker, 1854) มีชื่อเรียกแตกตางกันไป

ตามภาษาทองถ่ิน เชน พบในภาคกลางเรียกวากระแห ตะเพียนหางแดงหรือกระแหทอง ภาคใต

เรียกวา ปลาลําปา สวนภาคอีสานเรียกวา ปลาเลียนไฟ ปลากระแหอยูครอบครัวเดียวกับปลาตะเพียน

คือครอบครัว Cyprinidae มีรูปรางคลายปลาตะเพียนทอง (B. altus) ที่อยูสกุลเดียวกัน แตมีรูปราง

ปอมสั้นกวา (สารานุกรมเสรี, 2556ก) ลําตัวแบนขางและมีความลึกมาก จะงอยปากสั้นและกลมมน 

ตากลมโตอยูตําแหนงใกลกับสวนปลายของจะงอยปาก ปากมีขนาดเล็กและเฉียงลงเล็กนอย มุมปาก

อยูตรงกับบริเวณขอบดานหนาของตา หนวดมี 2 คู ไดแก หนวดบริเวณจะงอยปากและหนวด

ที่ขากรรไกรบน หนวดบริเวณขากรรไกรบนยาวถึงขอบดานหลังของตา เกล็ดในแนวเสนขางลําตัว

มีจํานวน 34-36 เกล็ด ครีบอกมีขนาดเล็กและมีปลายแหลม ปลายครีบอกยาวถึงฐานครีบทอง

ครีบหลังมีจุดเริ่มตนอยูหลังจุดเริ่มตนของครีบทองเล็กนอย กานครีบแข็งมีขอบดานหลังเปนซี่หยัก 

กานครีบออนที่แตกแขนงมีจํานวน 6 กาน ครีบหางเวาลึกเปนรูปสอม ครีบหางแพนบนและแพนลาง

มีปลายแหลม ดานบนของหัวมีสีเทาปนเขียว ลําตัวสีพ้ืนเปนสีเงิน ตอนบนของลําตัวมีเหลือบสีเขียว 

สวนกลางของตามีสีดําวงดานนอกมีสีเหลือง ครีบหลัง ครีบทอง ครีบกน และครีบหางมีสีสมแดง

ตอนปลายของครีบหลัง มีแตมสีดํา ขอบดานบนและขอบดานลางสุดของครีบหางมีแถบยาวสีดํา

(ภาพที่ 1) เมื่อโตเต็มวัยปลากระแหมีความยาว 14-35 เซนติเมตร (สมโภชน, 2545; ภาสกร, 2557)  
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การจําแนกทางอนุกรมวิธานของปลากระแห 

Kingdom  Animalia 

   Phylum  Chordata 

       Class  Actinopterygii 

          Order   Cypriniformes 

             Family  Cyprinidae 

                 Genus  Barbonymus 

                     Species  B.  schwanenfeldii    

  (สารานุกรมเสร,ี 2556ก) 

 

ชีววิทยาของปลากระแห 

การกินอาหารของปลากระแห 

  ปลากระแหเปนปลากินทั้งพืชและสัตว (Omnivorous fish) อาหารของปลากระแห ไดแก 

พืชน้ํา สาหราย แมลง หนอน และซากเนาเปอยของสัตวน้ํา (สมโภชน, 2545; ภาสกร, 2557)   

 

แหลงท่ีอยูอาศัยปลากระแห 

  ปลากระแหดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนฝูง สามารถดํารงชีวิตอยูในแหลงน้ําที่มีอุณหภูมิระหวาง 

22-25 องศาเซลเซียส น้ํามีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูในชวงระหวาง 6.5-7.5 และ

น้ํามีคาความกระดาง 2-10 dH (Animal World, 2015)  

 

การแพรกระจายของปลากระแห 

ปลากระแหแพรกระจายอยูในบริเวณลําคลองและแมน้ําทั่วทุกภาคของประเทศไทย เชน

แหลงน้ําบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําโขง และในลุมน้ําทางภาคใต มีรายงานวาพบปลากระแห    

ตามหนาวัดที่อยูติดริมแมน้ําตาง ๆ โดยมักจะอาศัยอยูรวมกับปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง    

แกมช้ํา หรือปลาในตระกูลปลาตะเพียนชนิดอื่นเสมอ (ภาสกร, 2557) นอกจากนี้ยังพบปลากระแห

แพรกระจายอยูในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ชวลิต, 2547)  

 

แนวโนมทางการตลาดของปลาในครอบครัว Cyprinidae 

ปจจุบันปลาในครอบครัว Cyprinidae ไดแก ปลาตะเพียน กระแห นิยมนํามาทําผลิตภัณฑ

ปลาสม ซึ่งเปนอาหารหมักที่นิยมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแพรกระจายไปยังภาคอ่ืนๆ 

ปลาสมเปนภูมิปญญาทองถิ่นในการถนอมอาหาร ซึ่งการผลิตสวนใหญยังเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน 
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และเปนผลิตภัณฑหลักของบางชุมชน อาทิ ปลาสมอรพิน เปนผลิตภัณฑของชุมชนตําบลบัวหุง 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่จําหนายกันอยางแพรหลาย (อรพิน, 2558) แตภาคอีสานตอนใต  

มีปริมาณปลาในกลุมปลาตะเพียนลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนและสภาพแวดลอม    

ที่เสื่อมโทรม จึงสงผลใหขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชทําปลาสม และทําใหความตองการทางตลาด         

ของปลาตะเพียนหรือกลุมปลาในครอบครัวเดียวกัน อาทิ ปลากระแหจึงมีเพ่ิมสูงขึ้น การสงเสริม        

การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนหรือปลาในครอบครัว Cyprinidae จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีชวยเพ่ิม

วัตถุดิบปลาปอนใหแกอุตสาหกรรมการแปรรูปปลาสมใหเพียงพอกับความตองการของตลาด       

ปลากระแหเปนปลาในกลุมเดียวกับปลาตะเพียนจึงมีแนวโนมทางการตลาดท่ีดี หากมีการเพาะเลี้ยง

ในเชิงพาณิชยและใชอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลากระแห โดยเลือกใชวัตถุดิบ         

ที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อลดตนทุนดานอาหาร จะเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกร

กลุมผูเลี้ยงปลาในชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 

ความหมายของการเลี้ยงปลาในกระชัง 

การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาในที่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกรงขัง 

เปนรูปทรงกระบอกหรือลูกบาศก อาจแขวนลอยบริเวณผิวน้ําใหเคลื่อนที่ขึ้นลงตามระดับน้ําหรือ   

ตรึงไวใตน้ํา ทําดวยวัสดุที่น้ําผานได เชน ไม ตาขายพลาสติก และเนื้ออวน เปนตน ขนาดและรูปราง     

ไมแนนอนขึ้นอยูกับความนิยมและวัสดุของทองถ่ิน สวนใหญเปนรูปลูกบาศกหรือเหลี่ยมเนื่องจาก

สะดวกในการสราง  

แหลงน้ําที่เหมาะสมสําหรับวางกระชังเปนแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไปที่มีคุณภาพน้ําดี เปนแหลง

น้ําไหล ปลอดภัยจากคลื่นลม เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย อางเก็บน้ํา เปนตน สามารถวางกระชัง      

ไวตามแพที่พักอาศัย เชน ในแมน้ําแถบจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และพิษณุโลก เปนตน  

สัตวน้ําท่ีนิยมเลี้ยงมีทั้งสัตวน้ําจืดและสัตวน้ํากรอย เชน ปลาสวาย ปลาบู ปลากะพงขาว 

และปลากะรัง เปนตน นิยมปลอยสัตวน้ําชนิดเดียวกันในกระชัง ระดับเลี้ยงเปนแบบพัฒนา         

(นฤมล, 2556)  

การเลี้ยงปลาในกระชังเปนวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ และการปฏิบัติ โดยวิธีนี้

สามารถนําไปใชในแหลงน้ําจืด น้ํากรอยหรือในทะเล การเลี้ยงปลาในกระชังสามารถปลอยปลา      

ไดหนาแนน การใหอาหารสมทบที่สมดุลจะทําใหปลาเจริญเติบโตเร็ว และใหผลผลิตสูงในเวลาอันสั้น 

(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2555)  

 

 

 



 
8

รูปแบบของกระชัง 

รูปแบบของกระชังโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. กระชังผิวน้ํา กระชังดานบนอยูเหนือผิวน้ํา กนกระชังตั้งอยูท่ีพื้นทองน้ํา 

2. กระชังลอย โดยใชทุนลอยพยุงสวนบนและใชตุมน้ําหนักถวงสวนลาง ลอยเหนือพ้ืนทองน้ํา 

3. กระชังจมหรือกระชังใตน้ํา อาจอยูบริเวณกลางน้ําหรือวางติดตั้งบนพื้นดินใตน้ํา สวนใหญ

วางในทะเล บริเวณน้ําตื้น เชน การเลี้ยงปลาของอินโดนีเซีย ฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหลายแหงนิยมเลี้ยง     

ปลาในกระชัง แตสวนลางของกระชังนิยมเลี้ยงหอย เพราะเศษอาหารที่เหลือจากปลากินจะเปน

อาหารของหอย ชวยไมใหเศษอาหารท่ีกนกระชังเนาเปอย (สุภาพร, 2552) 

 

สวนประกอบของกระชัง 

โครงสรางของกระชังประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ  

1. ตัวกระชัง ทําดวยไมไผ หรือตาขายไนลอน มีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา บางแหงสรางเปน    

รูปกลม หกเหลี่ยม มีปริมาตรตั้งแต 1-100 ลูกบาศกเมตร 

2. ทุนลอย สําหรับกระชังลอย ทุนชนิดนี้จะทําดวยโลหะ พลาสติกหรือทอพีวีซี ปดหัว       

ปดทาย บางแหงใชถังน้ํามันพลาสติกที่ใชหมดแลวปดฝาใหแนนผูกตอๆ กัน ท่ีสําคัญตองออกแบบให

สามารถรับน้ําหนักของตัวกระชัง และรับน้ําหนักผูเลี้ยงปลาที่จะตองเดินไปใหอาหารอาหารและ     

จับปลาได 

3. ภาชนะใหอาหาร ควรเปนแปนสี่เหลี่ยม เนื้อที่ประมาณ 1 ตารางเมตร เพ่ือปองกันไมให

อาหารจมหรือลอยออกจากกระชังกอนที่ปลาจะกินหมด ถาใหอาหารลอยควรทํากรอบสี่เหลี่ยม     

เพ่ือปองกันอาหารไหลไปตามน้ํา 

4. ฝาปดสวนบน เพื่อปองกันศัตรู เชน นก งู และสาหรายมาเกาะตัวกระชัง อีกทั้งยังชวย

ปองกันขโมยและชวยใหปลาบางชนิดไมตื่นตกใจงาย ปลาบางชนิดชอบกระโดด ถาไมมีฝาปด อาจจะ

กระโดดหนีออกไปนอกกระชัง ฝาปดอาจทําดวยอวน ไม ตาขาย โลหะและอาจมีผักตบชวาปดขางบน

เพ่ือชวยปองกันความรอน (สุภาพร, 2552) 

 

ชนิดของกระชังที่นิยมใชในประเทศไทย 

 กระชังที่นิยมใชในประเทศไทย มี 3 แบบ ไดแก กระชังไมไผ กระชังไม และกระชังอวน      

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กระชังไมไผ  

กระชังไมไผเหมาะสําหรับผูมีทุนนอย กระชังไมไผมีอายุการใชงานประมาณ 1-1.5 ป โดย    

มีขนาด 2x5x1.5 ลูกบาศกเมตร กระชังแบบนี้มีวิธีการสานคลายชะลอม ไมไผที่ใชสานเหลาเรียบ
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กวางประมาณ 2.5 เมตร หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แตการใชกระชังไมไผเลี้ยงปลามีขอเสีย      

คือ กระแสน้ําไหลถายเทไมสะดวก ทําใหมีเศษอาหารเหลือตกคางตามกนกระชัง และทําความสะอาด

กระชังไดยาก 

2. กระชังไม 

กระชังไมเหมาะสําหรับผูเลี้ยงที่มีทุนมากและใชสําหรับเลี้ยงปลาที่มีราคาแพง กระชัง         

ที่ทําดวยไมเนื้อออนมีอายุการใชงานประมาณ 5-6 ป สวนกระชังที่ทําดวยไมเนื้อแข็งจะมีอายุ         

การใชงานประมาณ 8-10ป การสรางกระชังใชไมขนาด 4 นิ้ว หนา 2นิ้ว ประกอบเปนโครงราง      

รูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามขนาดที่ตองการ ดานบนของกระชังไมทําเปนฝาปดและเปดได ตอนกลางของ  

ฝาเจาะเปนชองสี่เหลี่ยมสําหรับใหอาหารปลา 

3. กระชังอวน 

กระชังอวนเปนกระชังท่ีทําดวยเนื้ออวนไนลอน หรือพอลิเอทิลีน สวนมากเปนเนื้ออวน

ประเภทไมมีปม ซึ่งจะไมทําใหปลาบอบช้ําและบาดเจ็บ มีอายุการใชงานประมาณ 2-3 ป ใน    

ประเทศไทยนิยมใชกระชังอวนเลี้ยงปลาน้ํากรอยบริเวณชายฝงทะเล กระชังอวนอาจแบงไดเปน       

2 ลักษณะ คือ 

3.1 กระชังอวนผูกยึดติดกับหลักหรือวัสดุอ่ืนๆ ลักษณะของกระชังแบบนี้เหมาะ     

สําหรับเลี้ยงปลาในบริเวณฝงเขตน้ําตื้นที่มีระดับน้ําขึ้นลงแตกตางกันไมเกิน 1.5 เมตร ตัวกระชัง     

ทําดวยเนื้ออวนไนลอนหรือพอลิเอทิลีน เย็บเปนรูปสี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมผืนผา การติดตั้งกระชังตอง

ใชเชือกผูกยึดติดมุมกระชังทั้งดานบนและดานลาง มัดใหติดกับเสาไมที่ปกแนนอยูในน้ํา ขนาดของ

กระชังและขนาดตาอวน ขึ้นอยูกับจํานวนและขนาดของปลาที่ปลอยเลี้ยง 

3.2 กระชังอวนลอย เปนกระชังที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงปลาบริเวณชายฝงน้ําลึกที่มี

ระดับน้ําแตกตางกันมากกวา 2 เมตร กระชังอวนลอยประกอบดวยโครงราง ซึ่งทําดวยไม ไมไผหรือ

ทอเหล็กชุบเปนกรอบรอบปากกระชัง สําหรับแขวนลอยกระชัง และใชเปนทางเดินเวลาปฏิบัติงาน  

บนกระชัง โครงรางควรทําใหแข็งแรง เพ่ือทนทานตอกระแสลม และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา      

ทุนลอยที่ใชมีหลายชนิด ไดแก ถังน้ํามัน ถังพลาสติก หรือไมไผมัดเปนแพ ตัวกระชังทําดวยเนื้ออวน

ไนลอนหรือพอลิเอทิลีน (นฤมล, 2556) 

 

แหลงที่ตั้งกระชัง 

 สํานักจัดการคุณภาพน้ํา (2553) รายงานวาแหลงน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชัง

ควรเปนเปนแหลงน้ําไหล หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหลงท่ีมีชุมชนหนาแนน แหลงน้ํา      

มี คุณสม บัติ ของน้ํ าที่ ดี สม่ํ า เส มอ  โดย เฉพาะปริ มาณออกซิ เ จนที่ ล ะลายในน้ํ า ควร ไม                      

นอยกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณที่แขวนกระชังควรมีความลึกไมนอยกวา 5 เมตร เพ่ือใหพ้ืนทอง       
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กระชังสูงเหนือจากพื้นทองน้ําไมนอยกวา 1 เมตรจะทําใหน้ําไหลถายเทดี แหลงน้ําท่ีเลี้ยงปลาไมควร

มีสีเขียวเขมจากการเจริญเติบโตของสาหรายและแพลงกตอนมาก เนื่องจากในชวงกลางวันจะมีผลให

ออกซิเจนอ่ิมตัวในน้ํา แตชวงกลางคืนน้ํามีปริมาณออกซิเจนลดลงจนทําใหเปนอันตรายตอปลา     

และควรเปนแหลงน้ําที่หางไกลจากจุดระบายน้ําทิ้งของฟารมปลูกพืช และฟารมเลี้ยงสัตว  

 

การดูแลรักษากระชัง 

กระชังที่ใชเลี้ยงปลาที่มีการถายเทน้ํานอยจะใหผลผลิตต่ํา ดังนั้นวัสดุท่ีทําตัวกระชังควร       

มีขนาดที่เหมาะสมกับการถายเทน้ํา เชน ชองตาอวนพลาสติกขนาด 8 มิลลิเมตร น้ําจะถายเทได   

รอยละ 60 แตถาชองตากวาง 24 มิลลิเมตร น้ําจะถายเทไดถึงรอยละ 85 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของ   

ลูกปลาท่ีปลอยลงเลี้ยง ถามีชองตาขนาดใหญตองปลอยปลาขนาด 25 กรัม สําหรับกระชังที่ทําดวย

อวนตองระวังเ ก่ียวกับปลาที่จะติดตาอวน และมีขอเสนอแนะวาขนาดชองตาอวนควรจะ            

นอยกวา 1 ใน 10 ของความยาวปลาและกระชังท่ีมีขนาดชองตา 25 มิลลิเมตร ปลาที่ปลอยลงเลี้ยง  

ควรมีน้ําหนักอยางนอย 70 กรัม แตกระชังที่มีขนาดชองตาเล็กอาจเกิดการอุดตันไดเร็ว เนื่องดวย       

สัตวและพืชน้ํามาเกาะอาศัยทําใหปริมาณกาซออกซิ เจนในน้ําลดลง อาจเปนอันตรายตอ             

ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ดังนั้นแหลงที่วางกระชังจึงมีความสําคัญมาก หากวางกระชังในแหลงน้ําที่มี

กระแสลมพัดผานจะเหมาะสมมาก ซึ่งชวยใหไดผลผลิตสูงและมีอัตราการตายต่ํา เม่ือใชกระชังเลี้ยง

ปลาเปนระยะเวลานานจะตองคอยดูแลทําความสะอาดกระชังอยาให อุดตัน เนื่องจากการเกาะของ

สาหราย หอย และเพรียง จะทําใหน้ําถายเทไมสะดวก ทําใหออกซิเจนในน้ําต่ํา ปลาไมเจริญเติบโต 

การใชเกลือทองแดงยอมอวนใยสังเคราะหจะชวยปองกันการเกาะของสาหรายและเพรียงไดประมาณ     

รอยละ 50 หรือยอมดวยน้ํามันดินก็ไดผลดี ในกระชังน้ําจืดควรปลอยปลานิลลงเลี้ยงไปดวย เพ่ือชวย         

กินสาหรายที่มาเกาะกระชัง การตรวจสอบกระชังเปนประจําและดูแลอยูเสมอเปนสิ่งจําเปน กระชัง  

ที่ทําดวยอวน ควรปองกันศัตรูโดยการมีเนื้ออวนซอนกัน 2 ชั้น หรือมีตาขายโลหะเบาๆ กันอีกชั้นหนึ่ง  

และชองตาของอวนหรือโลหะชั้นนอกควรกวางพอใหน้ําถายเทไดสะดวก ควรวางกระชังในที่มี    

ระดับน้ําลึก 2-5 เมตร และมีกระแสน้ําพัดผานตลอดเวลา (นฤมล, 2556) 

 

ความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชัง  

 ความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชังถือวามีความสําคัญ เพ่ือใหมีอัตรา     

เสี่ยงในการเลี้ยงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย จึงตองคํานึงถึงการปรับอัตราความหนาแนน        

และคัดแยกขนาดของปลา ดังนี้ ขนาด 25 กรัม จํานวน 40-50 ตัวตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร         

ขนาด 100 กรัมจํานวน 35-45 ตัวตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร ขนาด 250 กรัม จํานวน 20-25 ตัวตอ           

น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ควรมีจัดการในระหวางการเลี้ยงเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม        
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ควรมีการปรับลดปริมาณความหนาแนนปลาในกระชังเมื่อปลามีขนาดใหญขึ้น เปลี่ยนขนาดตาอวน       

ใหใหญขึ้น เมื่อปลามีขนาดใหญข้ึน คัดขนาดปลาใหมีความสม่ําเสมอ เลือกใชอาหารใหมีสารอาหาร   

ที่เหมาะสมกับชนิดและขนาดของปลา อาหารมีความคงทนของอาหารในน้ําดี ใหอาหารในแตละมื้อ

โดยใหหลายครั้งตามขนาดปลา เพ่ือลดการแตกตัวของอาหารในน้ํา (นฤมล, 2556) 

 

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยงในกระชัง 

ลักษณะของปลาที่ควรเลี้ยงในกระชงั มีดังนี ้

1.  ในแงทางชีววิทยาและสรีรวิทยา 

1.1  โตเร็ว 

1.2  กินอาหารสมทบที่ให 

1.3  สามารถเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดด ี

1.4  สามารถอยูไดหนาแนนแออัด 

1.5  ทนตอสภาวะแวดลอมโดยเฉพาะในน้ําที่มีกาซออกซิเจนต่ํา 

1.6  ทนทานและมีความตานทานโรคสูง 

1.7  หาลูกปลาไดสะดวก มีปริมาณพอเพียง 

2.  ในแงเศรษฐกิจ 

2.1  ราคาซื้อขายสูง 

2.2  ขายงาย ขายสดไมตองผานกรรมวิธีมาก 

2.3  ชนิดที่ตลาดตองการ 

3. ปลาน้ําจืดที่เหมาะสมตอการเลี้ยงในกระชัง มี 5 ครอบครัว คือ 

3.1  ไซพรินิดี (Cyprinidae) ไดแก ปลาไน ปลาตะเพียน ปลากระแห 

3.2  ซิลูริดี (Siluridae) ไดแก ปลาสวาย ปลาเทโพ 

3.3  คลาริไอดี (Claridae) ไดแก ปลาดุก 

3.4  โอฟเซฟาลิด ี(Ophicephalidae) ไดแก ปลาชอน 

3.5  ซิคลิดี (Cichlidae) ปลาในสกุลติลาเปย (tilapia) ชนิดตางๆ เชน ปลานิล  

     (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2555)  

 

ประโยชนของการเลี้ยงปลาในกระชัง 

การเลี้ยงปลาในกระชังเปนการเลี้ยงปลาแบบหนึ่งที่ใหผลผลิตสูง ลดตนทุนในการผลิต       

งายตอการดูแลรักษาและจับขึ้นจําหนาย นอกจากนั้นผูเลี้ยงยังไมตองกังวลเก่ียวกับปญหาคุณภาพ         

ของน้ําที่ ใชเลี้ยงปลาและยังเปนการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพทองท่ีตามแหลงน้ําตางๆ         
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เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง แหลงน้ํากรอยในทะเลสาบ และทะเลชายฝง ซึ่งสามารถดัดแปลง         

เปนที่เลี้ยงปลาไดสะดวกและสามารถเลี้ยงไดเปนจํานวนมาก การเลี้ยงปลาในกระชังมีขอดีหลาย

ประการดังนี ้ 

1. กระชังอยูในแหลงน้ํา มีน้ําไหลถายเทเขาและออกจากกระชังไดสะดวกตลอดเวลา เมื่อนํา

ปลาใสลงเลี้ยงในกระชังแลว จึงไมตองเฝาระวังดูแลเหมือนกับการเลี้ยงปลาในบอ มีอาหารธรรมชาต ิ

ท่ีอุดมสมบูรณผานเขามาในกระชัง และศัตรูปลาไมสามารถเขาไปรบกวนปลาในกระชัง  

2. การเลี้ยงปลาในกระชังใชเงินในการลงทุนนอย เพราะราคาคากอสรางกระชังนั้นนอยกวา

การขุดบอเลี้ยงปลา เหมาะกับผูเลี้ยงท่ีมีทุนทรัพยนอย  

3. สามารถเลี้ยงปลาไดหนาแนน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลาดวยวิธีอ่ืนในเนื้อที่เทากัน 

และยังงายตอการดูแลรักษาเพราะอยูในที่แคบ การใหอาหารสะดวก โดยไมตองกังวลเก่ียวกับโรค         

ที่จะเกิดขึ้นกับปลาเพราะน้ํามีการไหลเวียนที่ด ี 

4. การเลี้ยงปลาในกระชังใชระยะเวลาเลี้ยงนอยกวาการเลี้ยงปลาในบอและใหผลผลิต       

ที่สูงกวามาก และมีตนทุนในการผลิตของปลาตอหนวยมีราคาต่ํากวาประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต   

เมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาในบอเพราะปลาสามารถใชอาหารสมทบไดเต็มที่  

5. สะดวกในการจับปลาไมจําเปนตองใชเครื่องมือขนาดใหญ เชน อวนลาก สามารถจับได

โดยใชอุปกรณตักปลาไดทันท ีแตถาหากเปนการเลี้ยงปลาในบอจะตองใชแหหรืออวนลากหรือตองใช

เครื่องมือสูบใหน้ําแหงเสียกอนจึงจะจับได (นฤมล, 2556) 

 

ลักษณะท่ัวไปของไขน้ํา 

 

 
 

ภาพที่ 2  ไขน้ํา (Wolffia arrhiza (L) Wimm) 

ที่มา: จิตติมา และจิตรา (2559) 
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ไขน้ําเปนพืชมีดอกที่มีขนาดเล็กที่สุด มีชื่อสามัญวา Water  meal และมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Wolffia arrhiza (L) Wimm เปนพืชในครอบครัว Lemnaceae เชนเดียวกับแหนเปด รูจักกัน      

ในชื่อ ไขแหน ไขผําและ ผํา มีรูปรางรีๆ คอนขางกลม มีขนาดยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร แตละตน    

มีสีเขียว ไมมีราก ไมมีใบ (ภาพที่ 2) มีชองอากาศแทรกอยูระหวางเซลล ทําใหลอยอยูบนผิวน้ํา      

อาจลอยอยูเปนกลุมลวนๆ หรือลอยปนกับพืชชนิดอื่นๆ เชน แหน แหนแดง ไขน้ําสืบพันธุดวยการ

ผสมเกสรของตัวผูและตัวเมีย โดยไขน้ํามีดอกในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ไมมีเนื้อเยื่อที่ทําหนาท่ี

นําน้ําและอาหาร มีชองใหอากาศเขาออกไดอยูทางดานบนของตน (สขุุม และสุทิน, 2550) 

 

การจําแนกทางอนุกรมวิธานของไขน้ํา 

Kingdom  Plantae 

   Division  Magnoliophyta 

       Class  Liliopsida 

          Order   Alismatales 

             Family  Lemnaceae 

                 Genus  Woffia 

                     Species  W.  arrhiza 

                      (สารานุกรมเสร,ี 2556ข) 

 

คุณคาทางโภชนะของไขน้ํา 

จากการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการไขน้ําพบวา ไขน้ําเปนอาหารมีชีวิตประเภท           

พืชน้ําที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง โดย มีโปรตีน 17.88 เปอรเซ็นต ไขมัน 0.20 เปอรเซ็นต ความชื้น 

20-22 เปอรเซ็นต เถา 23.50 เปอรเซ็นต กากและคารโบไฮเดรต 38.2 เปอรเซ็นต และแคลเซียม          

0.09 เปอรเซ็นต จึงนิยมนําไขน้ํามาเปนอาหารสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังสามารถใชไขน้ําเปนอาหารของ      

สัตวเลี้ยง เชน เปด และสุกร รวมทั้งนําไปปรุงเปนอาหารของคนไดหลายประเภท (นุกูล, 2555) 

 

การแพรกระจายของไขน้ํา 

ไขน้ําพบมากในประเทศไทย พบท่ัวไปบริเวณแหลงน้ํานิ่งที่อยูกลางแจงมีแสงมาก เชน บอ 

หนองหรือบึงที่มีอินทรียวัตถุสะสมอยูมาก ตามธรรมชาติมักพบไขน้ํามากในชวงฤดูหนาวตอกับ       

ฤดูรอน นอกจากนี้ยังพบไขน้ําในตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ประเทศแถบยุโรป แอฟริกากลาง 

แอฟริกาใต ออสเตรเลีย และบราซิล เปนตน (สุขุม และสุทิน, 2550) 
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การขยายพันธุของไขน้ํา 

การขยายพันธุของไขน้ํา มี 2 แบบ คือ 

1. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ เนื่องจากไขน้ํ าเปนพืชมีดอกขนาดเล็กท่ีสุด ดอกของ       

ไขน้ําจะเจริญเติบโตออกทางชองขางบนของตน ดอกไมมีกลีบดอก และไมมีกลีบเลี้ยง ดอกตัวผู      

จะมีเกสรตัวผู 1 อัน ประกอบดวยอับละอองเรณู 2 อับ ดอกตัวเมียมีรังไขที่มี 1 ชองและมีไขอยู            

1 ใบ กานเกสรตัวเมียสั้น ยอดเกสรตวัเมียมีลักษณะแบน เมล็ดมีขนาดเล็ก กลมเกลี้ยง ไขน้ําจะมีดอก

และเมล็ดในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 

2. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการแตกหนอ ซึ่งมีผูทําการศึกษาการเจริญเติบโตของ

ไขน้ําพบวาโดยเฉลี่ยแลวไขน้ําแตละตนจะแตกหนอใหตนใหมทุกๆ 5 วัน (สารานุกรมเสรี, 2556ข) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชไขน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ไขน้ํ าจัดเปนอาหารธรรมชาติประเภทพืชน้ํ าที่มีประโยชนมากเนื่องจากมีคุณคา            

ทางโภชนาการสูงสามารถใชเปนอาหารสัตวน้ํา เชน ปลาหมอเทศขางลาย ปลาตะเพียน ปลาแรด     

ปลานิล เปนตน (อําพล และอารีย, 2532) เชนเดียวกับสารานุกรมเสรี (2556ข) รายงานวาไขน้ํา   

เปนอาหารของสัตวน้ําและสัตวปกหลายชนิดเนื่องจากไขน้ํามีแคลเซียมและบีตา-แคโรทีน สูงมาก     

เจริญเทศประสิทธิ์ และจิ๋วแหยม (Chareontesprasit & Jiwyam, 2001) ทดลองใชไขน้ํา      

ทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับ 0  15  30  และ 45 เปอรเซ็นต 

พบวาน้ําหนักตัวท่ีเพ่ิมขึ้น ความยาวของลําตัว อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตรา

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตราการรอดตายของปลากลุมที่ ใช ไขน้ํ าทดแทนโปรตีน             

จากกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต มีคาไมแตกตางจากกลุมที่ไมมีการเสริมไขน้ํา 

(P>0.05) จากผลการทดลองพบวาสามารถใชไขน้ําเปนแหลงโปรตีนทดแทนกากถ่ัวเหลือง            

ในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับไมเกิน 15 เปอรเซ็นต นอกจากนี้คําบอ (2555) ผลิตอาหารปลาผสม

ไขน้ํา มีสวนผสมประกอบดวยปลายขาวหุงสุก 2 กิโลกรัม ไขน้ํา 5 กิโลกรัม รําผสม (รําออนผสมกับ

รําหยาบ) 3 กิโลกรัม น้ําหมักจุลินทรีย 2 ชอนโตะและน้ําเปลาโดยคลุกเคลาสวนผสมทั้งหมดเขา

ดวยกัน จากนั้นเติมน้ําลงไปไมใหแหงหรือแฉะเกินไป ใหสามารถปนเปนกอนขนาดเทากําปน แลว

โยนใหปลากิน วันละ 1 ครั้ง เฉพาะชวงเชา จะสามารถลดตนทุนการเลี้ยงปลาไดมาก ปลาจะโตเร็ว 

และเปนการบําบัดน้ําในบอจากการที่เติมน้ําหมักชีวภาพผสมกับอาหาร ทําใหไมเกิดภาวะน้ําเสีย 

โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในบอดินจะไดผลดีมาก 

ไขน้ําเปนพืชที่ถูกละเลยความสนใจมานาน สวนมากไดมาจากการพบโดยบังเอิญหรืออาศัย

ความคุนเคยจากการไปเก็บเก่ียวจากแหลงน้ําเดิมที่เคยพบมากอนจึงทําใหปริมาณไขน้ําในธรรมชาติ  

มีปริมาณลดนอยลง ดังนั้นถาหากสามารถหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณไขน้ําในธรรมชาต ิ           
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ใหมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และสามารถนํามาใชประโยชนในดานอาหารสัตวน้ํา สัตวบกและมนุษย เปนการ

ลดตนทุนคาอาหารในอนาคตตอไป (Chareontesprasit & Jiwyam, 2001) นอกจากนี้อุมารินทร, 

สิทธิพัฒน, และคณิสร (2558) ทดลองเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไนเลี้ยงในตูปลาขนาด 

60x20x20 นิ้ว ดวยผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสําเร็จรูป (มีวัตถุดิบคือ รําละเอียด 

ปลาปน กากถั่วเหลือง และผํา) 5 สูตร คือ สูตรที่ 1-5 ใชผําทดแทนกากถั่วเหลืองในอัตรา  0  25  

50  75 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เลี้ยงนาน 120 วัน พบวาปลาไนควรเลี้ยงดวยอาหาร

สําเร็จรูปผสมผํา 25 เปอรเซ็นต สวนปลาตะเพียนควรเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปผสมผํา 0 เปอรเซ็นต  

 

การทําอาหารสัตวนํ้าสําเร็จรูปแบบพ้ืนบาน  

 

 

 
 

ภาพที่ 3  แผนผังข้ันตอนการทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพ้ืนบาน 

ที่มา : ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด (2552) 

 

จากภาพที่  3 แสดงข้ันตอนการทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพื้นบาน เปนกระบวนการผลิต

อาหารสัตวน้ําที่ซึ่งเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีฟารมเลี้ยงสัตวน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีเงินทุน

พอสมควรและมีความรูทางดานอาหารสัตวน้ําบาง สามารถผลิตอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปขึ้นใชไดเอง   

ในรูปแบบของอาหารเม็ดจมน้ําชนิดเปยกและแหง โดยใชเครื่องมือในการผลิตที่หาซื้อไดในทองตลาด 

ซึ่งมีราคาไมแพงมาก สวนการทําอาหารลอยน้ําตองใชเงินลงทุนสูงในการซื้อเครื่องทําอาหารลอยน้ํา

โดยเฉพาะ เนื่องจากการที่จะทําใหอาหารลอยน้ําไดตองใชระบบความรอนและความกดดันภายใน

เครื่องสูงมาก เครื่องทําอาหารแบบธรรมดาจึงทําอาหารลอยน้ําไมได ในท่ีนี้จะกลาวถึงการทํา

อาหารเม็ดจมน้ําเทานั้น (สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด, 2552)  

 

สูตรอาหาร 

สิ่งแรกที่เกษตรกรจะคิดทําอาหารสําเร็จรูปข้ึนใชเอง คือ ตองรูวาตนเองตองการใชสูตร

อาหารใดเลี้ยงสัตวน้ําของตนเอง 

สูตรอาหารที่ดี มีขอสังเกตดังนี ้

1. ทําใหสัตวน้ํามีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีภูมิตานทานโรคดี 

2. ทําใหสัตวน้ํามีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และอัตราการรอดสูง 

3. วัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชสามารถจัดซื้อ หาไดงาย ราคาถูกและสะดวกตอการเก็บรักษา 

สูตรอาหาร การบด การชั่ง การผสม การอัดเม็ด การทําใหแหง 
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ที่มาของสูตรอาหารที่ดีมีอยู 2 ทาง คือ 

 1. สอบถามจากผูมีความรูและประสบการณทางดานอาหารสัตวน้ําซึ่งเปนวิธีท่ีเร็วที่สุด

หนวยงานของทางราชการโดยเฉพาะกองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา กรมประมง สามารถให

คําแนะนําในเรื่องสูตรอาหารได   

2. เรียนรูและศึกษาดวยตนเอง ซึ่งวิธีนี้เหมาะสําหรับผูท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงชอบ

คิดคนและหาคําตอบดวยประสบการณของตนเอง 

 

การบดวัตถุดิบอาหารสัตว 

เมื่ อไดสูตรอาหารที่จะทําแลว  ตองเตรียมจัดหาวัตถุดิบตางๆ ที่จะตองใช ใหครบ            

ตามสูตรอาหารและมีปริมาณเพียงพอ ที่จะผลิตวัตถุดิบที่มีขนาดใหญนั้นจะตองผานขั้นตอน             

การบด วัตถุประสงคของการบดเพื่อลดขนาดวัตถุดิบใหเล็กลงซึ่งเปนประโยชนตอสัตวน้ําสามารถ     

ที่จะยอยไดงายขึ้น การบดละเอียดยังชวยในเรื่องการอัดเม็ด โดยชวยให เม็ดอาหารมีความ            

คงตัวดี  สําหรับเครื่องบดอาหารควรเลือกใชใหเหมาะสมกับประเภทของวัตถุดิบ ถาใชวัตถุดิบ      

แบบแหง เชน ปลายขาว กากถ่ัวเหลือง  ขาวโพด ใหใชเครื่องบดแบบมีดสับหรือแบบจาน แตถาเปน

วัตถุดิบแบบเปยก เชน ปลาเปด  โครงไก  ไสไก  หัวไก ใหใชเครื่องโมปลาหรือเครื่องบดเนื้อ 

  

การชั่งวัตถุดิบอาหารสัตว 

เมื่อจัดเตรียมวัตถุดิบตางๆ ที่มีขนาดละเอียดแตละชนิดแลว จึงชั่งน้ําหนักของวัตถุดิบใหได

ตามสัดสวนในสูตรอาหารนั้น 

  

การผสมอาหาร 

เปนการกระจายคุณคาอาหารใหสมํ่าเสมอในทุกสวนของอาหารที่ทําขึ้นโดยการทําใหวัตถุดิบ

หลายชนิดรวมกันเปนเนื้อเดียว เครื่องผสมอาหารที่แนะนําใหใชควรเปนเครื่องผสมอาหารที่ใชผสม 

ไดทั้งวัตถุดิบเปยกและแหง เครื่องผสมดังกลาวเปนเครื่องผสมแบบแนวนอน ซึ่งถาหาไมไดอาจ       

ใชเครื่องโมปลาหรือเครื่องบดเนื้อแทนไดหรือจะผสมเองดวยมือหรือพลั่ว ในกรณีท่ีใชวัตถุดิบแหง

จะตองเติมน้ําประมาณ 30-40 เปอรเซ็นตของสูตรอาหารแลวผสมใหเขากันดีกอนที่จะนําไปอัดเม็ด

แตถาใชวัตถุดิบแบบเปยก การผสมอาหารไมตองเติมน้ําหรืออาจเติมน้ําเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับประมาณความชื้นในวัตถุดิบอาหารทั้งหมดในสูตรนัน้ๆ 
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การอัดเม็ด 

เปนการทําใหอาหารที่ผสมกันแลวถูกอัดออกมาเปนเสนหรือเปนแทง การอัดเม็ดทําให

วัตถุดิบทุกชนิดจับตัวกันและเกิดการสูญเสียนอยเมื่อสัมผัสกับน้ํา การอัดเม็ดสามารถทําไดโดย       

ใชเคร่ืองโมปลาหรือเคร่ืองบดเนื้อ   

  

การทําใหแหง 

เปนขั้นตอนท่ีจําเปนสําหรับการทําอาหารแหงเทานั้น เพื่อลดความชื้นในอาหารและสามารถ

เก็บไวไดนานโดยไมข้ึนรา การทําใหอาหารแหงสามารถทําไดโดยการเกลี่ยอาหารใหเปนชั้นบางๆ    

บนพื้นซีเมนตหรือตะแกรง แลวใชพัดลมเปาชวยใหอาหารแหงหรือผึ่งไวในที่รม ความชื้นในอาหารจะ

ระเหยออกไป อาหารที่ไดจะเปนอาหารเม็ดจมน้ําชนิดแหง 

 

วัตถุดิบท่ีใชในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป  

นฤมล (2557) รายงานวาการผลิตอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปใชเองในฟารมจําเปนตองคํานึงถึง

คุณภาพและราคาของอาหาร อาหารที่มีคุณภาพดีควรมีโภชนะครบถวนใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง     

ซึ่งทําใหสัตวน้ํายอยไดดีและปลอดสารสารพิษ นอกจากนี้ราคาไมควรแพงมากจนทําให ตนทุน      

การผลิตสูงเกินไป 
 

สัตวน้ําตองการโภชนะจากอาหารประมาณ 40 ชนิด ซึ่งประกอบดวย 

1. โปรตีนและกรดอะมิโน (กรดอะมิโนท่ีจําเปนที่มีในอาหารมีประมาณ 10 ชนิด) 

2.  สารจําเปนที่มาจากไขมัน (กรดไขมันที่เปนฟอสโฟลิปดและสเตอรัล) 

3.  พลังงานจากไขมันและคารโบไฮเดรต 

4.  วิตามินที่ละลายน้ํา 11 ชนิด และละลายในไขมัน 4 ชนิด 

5.  แรธาตุ 10 ชนิด 
 

เมื่อทราบวาสัตวน้ําแตละชนิดตองการโภชนะอะไรบาง จําเปนตองจัดหาโภชนะเหลานั้น

ใหแกสัตวน้ําอยางครบถวน  โภชนะเหลานี้ไดจากวัตถุดิบที่นํามาทําเปนอาหารสัตวน้ํา วัตถุดิบ         

มีมากมายหลายชนิดซึ่งมีคุณภาพแตกตางกันทั้งในดานคุณคาอาหาร และการยอยไดวัตถุดิบสามารถ

แบงออกไดเปน  5 ประเภทใหญๆ  คอื 
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1. วัตถุดิบท่ีใชเปนแหลงโปรตีน 

วัตถุดิบประเภทนี้ตองมีโปรตนีมากกวา 20 เปอรเซน็ต สามารถแบงออกได 2 แหลง คือ 

1.1  แหลงโปรตีนจากสัตว 

ไดแก ปลาปน  ปลาสด  เลือดปน  เนื้อกระดูกปน  กุงปน  เศษไกปน  ไสไก ปูปน 

ผลิตภัณฑจากนม ฯลฯ 

1.2 แหลงอาหารโปรตีนจากพืช 

ไดแก กากถั่วเหลือง  กากถั่วลิสง  กากเมล็ดฝาย  กากมะพราวอัด  กากงา กากองุน     

ใบกระถินปน  โปรตีนสกัดเขมขนจากขาวโพด ขาวสาลี  ฯลฯ 

  

2. วัตถุดิบท่ีใชเปนแหลงพลังงาน 

วัตถุดิบประเภทนี้มีโปรตีนต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต  แตมีคารไฮเดรตหรือแปงมาก  ไดแก     

เมล็ดธัญพืช เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง  ขาวสาลี  ขาวโอต รําของเมล็ดธัญพืช โปรตีนของวัตถุดิบ

เหลานี้มีคาระหวาง 8-12 เปอรเซ็นต  มีแปงในปริมาณสูงถึง 60-80 เปอรเซ็นต และไขมันมีคา

ระหวาง 1-8 เปอรเซ็นต ขอสังเกตของวัตถุดิบประเภทนี้ที่นาสนใจ คือ มีคุณสมบัติเปนตัวประสาน

อาหารเขาดวยกันหรือใชเปนสารเหนียว (บายเดอร, binder) 

  

3. วัตถุดิบจําพวกวิตามินและแรธาต ุ

วิตามินและแรธาตุที่ ใช เปนสวนผสมของอาหารมักอยู ในรูปของสารประกอบเคม ี           

และเนื่องจากเปนวัตถุดิบท่ีใชในปริมาณนอยมากในสูตรอาหาร  จึงทําใหเกิดปญหาในการผสม       

ใหทั่วถึงในทุกๆ สวน ดังนั้นจึงไมนิยมผสมวิตามิน และแรธาตุแตละตัวลงในอาหารโดยตรง วิตามิน

และแรธาตุจึงมักถูกผสมไวกอนลวงหนากับสื่อบางชนิด  เชน กากถ่ัวเหลือง รํา แกลบ หรือ

หินปูน แลวเรียกสารผสมเหลานี้วา “สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ)” บางครั้งอาจะรียกวา “อาหาร

เสริม” แลวจึงนําสารผสมลวงหนานี้ไปผสมกับอาหารตอไป ในบางทองที่ที่เกษตรกรหาสารผสม

ลวงหนาที่ใชเฉพาะสําหรับสัตวน้ําไมได อาจใชสารผสมลวงหนาที่ทําขึ้นเพ่ือผสมกับอาหารหมูหรือ   

ไกแทนได แตอยางไรก็ตาม ในการผสมลวงหนาที่ใชสําหรับสัตวบกมักจะมีวิตามินดีสูงเกินไปและ   

อาจไมมีวิตามินซีในสวนผสม ซึ่งวิตามินซีมีความสําคัญอยางยิ่งตอสัตวน้ําทุกชนิด จึงควรที่จะใชเปน    

หลักในการพิจารณาเลือกซื้อ 
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4. วัตถุดิบจําพวกไขมัน หรือน้ํามัน 

เปนวัตถุดิบที่ใหพลังงาน กรดไขมันที่จําเปน วิตามินที่ละลายในไขมันและบางครั้งใช        

เปนสารแตงกลิ่นอาหารเพื่อกระตุนใหสัตวน้ํากินอาหารไดมากขึ้น น้ํามันที่ใชผสมในอาหาร         

สัตวน้ํา  แบงเปน 2 ประเภท คือ 

4.1 น้ํามันจากสัตว 

ไดแก  น้ํามันปลา น้ํามันปลาหมึก น้ํามันหมู  ฯลฯ 

4.2 น้ํามันจากพืช 

ไดแก น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด น้ํามันปาลม  น้ํามันถั่วลิสง น้ํามันเมล็ด

ทานตะวัน  ฯลฯ 

  

5. วัตถุดิบจําพวกเสริมคุณภาพของอาหาร 

วัตถุดิบจําพวกนี้ใชผสมในอาหาร เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนที่ไมใชเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของ

อาหาร  ถึงแมวาบางครั้งใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเสริมคุณภาพ  แตตัวมันเองจะมีคุณคาอาหารอยู

ดวย วัตถุดิบจําพวกนี้แบงออกได 3 ประเภท ดังนี ้

5.1  สารเหนียวหรือบายเดอรหรือสารประสานอาหาร 

เปนสารที่ชวยทําอาหารมีความคงทนในน้ําไดนาน การใชสารเหนียวมีความจําเปนอยาง

ยิ่งในการทําอาหารสําหรับสัตวน้ําที่กินอาหารชาๆ เชน  กุง  สารเหนียวสามารถ  แบงออกได  3 ชนิด 

คือ เปนสารพวกโปรตีน สารพวกคารโบไฮเดรต และสารสังเคราะห หรือสารธรรมชาติที่ไมมีคุณคา

ทางอาหาร  

5.2  สารแตงกลิ่นอาหาร 

เปนสารที่ชวยเพ่ิมกลิ่นและรสของอาหารใหมีความนากินมากข้ึน กลิ่นในอาหาร         

ที่สัตวน้ําชอบมักเปนกลิ่นที่มีอาหารตามนิสัยการกินอาหารของสัตว  เชน  ปลากินเนื้อเปนอาหาร    

จะชอบกลิ่นของเนื้อกุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ ซึ่งกลิ่นเหลานี้สามารถหาไดจากเศษชิ้นสวนหรือ

ผลิตภัณฑที่แปรรูปแลวของสัตวตางๆ ดังกลาว เชน น้ํามันปลา น้ํามัน ปลาหมึก หัวและเปลือก       

กุงปน เศษปลา หมึกปน ฯลฯ 

5.3  สารกันหืน 

ความหืนของอาหารเกิดขึ้นจากไขมันในอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ       

การที่อาหารขึ้นราเปนเพราะอาหารนั้นมีความชื้นสูงเกิน 12 เปอรเซ็นต ดังนั้น เพื่อปองกันไมให

คุณคาของอาหารเสียไป ในการทําอาหารจึงมักเติมสารเคมีเพื่อกันหืนในอาหาร เชน บี เอช ที และ   

บี เอช เอ ซึ่งใชในปริมาณ 0.2 เปอรเซ็นต  สวนสารกันราที่นิยมใช ไดแก กรดโพพิโอนิก ใชใน

ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต (สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด, 2552)  
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คุณสมบัติของวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิดท่ีใชทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพ้ืนบาน 

 1. ปลาปน 

ปลาปนเปนวัตถุดิบหลักที่นิยมใชผลิตอาหารสัตวน้ําทุกชนิดเนื่องจากปลาปนมีโปรตีน        

ท่ีมีคุณภาพสูง 55-60 เปอรเซน็ต มีไขมัน 6-10 เปอรเซ็นต มีกรดอะมิโนครบถวนทุกชนิด มีแคลเซียม

และฟอสฟอรัสปริมาณมากและมีกลิ่นท่ีดีชวยกระตุนใหสัตวน้ํากินอาหารมากขึ้น ปลาปนที่นํามาใช  

ในการผลิตอาหารสัตวน้ํ าควรมีกลิ่นหอม ไมมีกลิ่นเหม็นไหมและปราศจากการปลอมปน             

จากทรายละเอียด เปลือกหอย ยูเรีย ขนไกปนหรือสารปลอมปนอ่ืน เนื่องจากจะทําใหคุณคาทาง

โภชนาการของปลาปนลดลง ดังนั้นควรซื้อปลาปนที่มีคุณภาพดีปราศจากการปลอมปน ถาผูเลี้ยง    

ไมแนใจในคุณภาพของปลาปน อาจนําไปวิเคราะหทางเคมีหรืออาจเลือกใชกากถ่ัวเหลือง           

เปนสวนผสมหลักใหมากขึ้นเนื่องจากกากถ่ัวเหลืองมีคุณภาพใกลเคียงกับปลาปน แตกากถั่วเหลือง     

มีคุณภาพสม่ําเสมอดีกวา สาเหตุที่มีการปลอมปนอยางมากในปลาปน เนื่องจากปลาปนมีราคาแพง 

ทําใหมีการนําเอาวัสดุที่มีราคาถูกหรือคุณคาทางโภชนาการต่ําใสปนเขาไปเพ่ือขายปลาปนใหได      

ในปริมาณมากขึ้น การปลอมปนสิ่งเหลานี้ไมสามารถสังเกตไดดวยตาเปลา จึงจําเปนตองใชวิธีการ

วิเคราะหทางเคม ี
 

2. กากถั่วเหลือง 

กากถั่วเหลืองเปนผลพลอยไดจากการเอาน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งในการผลิตอาหาร

สัตวน้ํามีการใชกากถ่ัวเหลือง 3 ลักษณะ คือกากถ่ัวเหลืองอัดน้ํามัน กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามัน       

ชนิดไมกะเทาะเปลือกและกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันชนิดกะเทาะเปลือก กากถั่วเหลืองอัดน้ํามันมีไขมัน

ประมาณ 7 เปอรเซ็นตจึงเก็บไวไดไมนาน แตกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันมีไขมันประมาณ 1 เปอรเซ็นต 

จึงสามารถเก็บไวไดนานกวากากถ่ัวเหลืองสกัดน้ํามันกะเทาะเปลือก มีคุณคาทางโภชนาการดีกวา            

กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันชนิดไมกะเทาะเปลือก กลาวคือกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันชนิดกะเทาะเปลือก       

มีโปรตีนและเยื่อใยประมาณ 50 เปอรเซ็นตและ 4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งการกะเทาะเปลือก     

กอนสกัดน้ํามันจะเหลือแตเมล็ดถ่ัวเหลือง จึงควรระมัดระวังอยางยิ่งเนื่องจากในกระบวนการผลิต           

กากถั่วเหลืองจําเปนตองมีความรอนมาเก่ียวของ ซึ่งถาใชความรอนนอยเกินไปจะทําใหสารยับยั้ง

เอนไซมทริปซินในกากถ่ัวเหลืองไมถูกทําลายและเปนอันตรายตอสัตวน้ํา แตหากใชความรอน       

มากเกินไปกากถ่ัวเหลืองจะมีกลิ่นไหมและกรดอะมิโนไลซีนจับตัวกับน้ําตาลทําใหปลานําไปใช

ประโยชนไดนอยและเจริญเติบโตชา ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อกากถั่วเหลืองที่สุกพอดี  
 

3. รําขาว                                  

รําขาวเปนผลพลอยไดจากการสีขาวเชนเดียวกับปลายขาว แตรําขาวมีไขมันมากกวา    

ปลายขาว จึงควรเก็บรําขาวในที่มืด อุณหภูมิต่ําหรือในที่ไมมีอากาศถายเท เพราะไขมันในรําขาว     
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จะเหม็นหืนงาย รําขาวมี 3 ลักษณะ คือ รําหยาบ รําละเอียด และรําสกัดน้ํามันไมควรใชรําหยาบ     

ในการผลิตอาหารสัตวน้ํา เนื่องจากมีแกลบปนและเยื่อใยสูงทําใหคุณภาพอาหารต่ํา ดังนั้นในการผลิต

อาหารสัตวน้ําจึงควรเลือกใชรําละเอียดหรือรําสกัดน้ํามัน ซึ่งรําสกัดน้ํามันมีโปรตีนสูงกวารําละเอียด

และมีไขมันต่ํากวามาก รวมทั้งมีกรดอะมิโน กรดไขมันและวิตามินบางชนิดต่ํากวารําละเอียด 

เนื่องจากการผลิตรําสกัดน้ํามันตอง ใชตัวทําลายไขมันแยกไขมันออกมา ทําใหมีไขมันเหลืออยูนอย

และสารอาหารชนิดอ่ืนอาจถูกสกัดอกมา ดังนั้น การนํารําสกัดน้ํามันมาใชผลิตอาหารสัตวน้ําจึงควร

พิจารณาพลังงานที่มีในอาหารวาเพียงพอกับความตองการของสัตวน้ําที่เลี้ยงหรือไม รําละเอียด       

มีโปรตีน 12 เปอรเซน็ต ไขมัน 12 เปอรเซ็นต สวนใหญเปนไขมันชนิดไมอิ่มตัวท่ีมีกรดไขมันลิโนเลอิค 

(linoleic acid) คอนขางสูงและมกรดไขมันลิโนเลนิค (linolenic acid) ซึ่งเปนกรดไขมันที่สัตวน้ํา

ตองการ ควรใชรําละเอียดหรือรําสกัดน้ํามันผสมในสูตรอาหารปลากินเนื้อไมเกิน 20 เปอรเซ็นต     

แตในสูตรอาหารปลากินพืชผสมไดถึง 30-40 เปอรเซ็นต  
 

4. ปลายขาว 

ปลายขาวไดจากการขัดสีขาวใชเปนสวนผสมในสูตรอาหารสัตวน้ํา การผลิตอาหารสัตวน้ํา

ควรใชปลายขาวขนาดเล็กไมควรใชปลายขาวขนาดกลางหรือขนาดใหญ เพราะปลายอยไดยากและ

ควรนําปลายขาวมานึ่งหรือตมกอนนําไปผลิตอาหารเพ่ือชวยใหสัตวน้ํายอยอาหารดีขึ้นโดยเฉพาะ

ปลายขาวเหนียวควรตมหรือนึ่งกอนนํามาผลิตอาหารเนื่องจากมีความเหนียวมากกวาปลายขาวเจา 

โดยทั่วไปปลายขาวมีโปรตีน ไขมันและเยื่อใยในปริมาณต่ําเทากับ 8 เปอรเซ็นต 0.9 เปอรเซ็นตและ

1.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จึงผสมในสูตรอาหารไดดี ปลายขาวเปนวัตถุดิบท่ีมีราคาคอนขางถูก      

เมื่อเทียบกับวัตถุดิบอื่นที่มีคุณคาใกลเคียงกันเชน ขาวโพด ขาวฟาง อีกทั้งยังเก็บรักษางาย จึงเหมาะ

สําหรับนํามาทําอาหารสัตวน้ํา (สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด, 2552) 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวางแผนการทดลอง 

การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลากระแหในกระชังที่อัตราความ

หนาแนนตางกันและใหอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกัน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยใช

รูปแบบการทดลอง 3x4 Factorial Arrangement ประกอบดวย 12 การทดลองแบบ 3 ซ้ํา ดังนี ้
 

การทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน   20   ตวั/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน   20   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบาน 

การทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนน   20   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 % 

การทดลองที่ 4 อัตราความหนาแนน   20   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 % 

การทดลองที่ 5 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การทดลองที่ 6 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบาน 

การทดลองที่ 7 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 % 

การทดลองที่ 8 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 % 

การทดลองที่ 9 อัตราความหนาแนน   40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การทดลองที่ 10 อัตราความหนาแนน 40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบาน 

การทดลองที่ 11 อัตราความหนาแนน 40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 % 

การทดลองที ่12 อัตราความหนาแนน 40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 % 

 

ขั้นตอนการทดลอง 

1.  การเตรียมสถานที่ทดลอง  

เลือกสถานที่ทดลอง คือ วิชิตฟารม ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ ใชบอดินขนาด 1 ไร  

มีคุณภาพน้ําที่ดีและเหมาะสมตอการเลี้ยงปลา โดยตรวจสอบคุณภาพน้ําดวยชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ภาคสนาม พบวาน้ําในบอดินมีคุณสมบัติ ดังนี้ คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา 6.5 ปริมาณออกซิเจน

ที่ละลายในน้ําไมต่ํากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนีย 0.02 มิลลิกรัม

ตอลิตร และอุณหภูมิของน้ํา 27 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนคุณสมบัติของน้ําท่ีเหมาะตอการเลี้ยงปลา   

(นฤมล, 2556) และบออยูใกลกับคลองสงน้ําในระบบชลประทาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก

ตลอดการเลี้ยง โดยเลี้ยงปลากระแหในกระชัง โดยใหโครงกระชังลอยอยูในบอดินมีปริมาตรน้ํา 4,800 

ลูกบาศกเมตร ใชกระชังขนาด 1x1x1 เมตร (กวางxยาวxลึก) จํานวน 36 กระชัง โดยผูกกระชังยึดติด
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กับโครงกระชังมีทุนลอย โดยใหพื้นกระชังอยูเหนือพ้ืนบอดินอยางนอย 10 เซนติเมตร และให      

ขอบดานบนของกระชังอยูเหนือผิวน้ํา 30 เซนติเมตร เพ่ือใหสวนของกระชังแชในน้ําตลอดการทดลอง 

และเปลี่ยนถายน้ําออกจากบอดิน 50 เปอรเซ็นตทุกเดอืน 

2.  การเตรียมสัตวทดลอง  

2.1 รวบรวมปลากระแหจากการเพาะพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร     

มีน้ําหนักเฉลี่ย 6.00-6.25 กรัม จํานวน 5,000 ตัว พักปลาในกระชังขนาด 5 ตารางเมตร เปนเวลา    

1สัปดาห ใหอาหารเม็ดสําเร็จรปูปลากินพืช จากนั้นสุมปลาลงเลี้ยงในกระชังทดลองจํานวน36 กระชัง 

และชั่งน้ําหนักของปลากอนการทดลองพรอมทั้งจดบันทึกเปนขอมูลน้ําหนัก 

 

ตารางที่ 1  ปริมาณวัตถุดิบ (%) ปริมาณโปรตีน (%) และตนทุนอาหาร (บาท/กก.) ของอาหาร              

แตละสูตร 

 

 

วัตถุดิบ

อาหาร 

 

สูตรอาหาร 

1 

อาหารเม็ด

สําเร็จรูป 

 

2 

อาหารพ้ืนบาน  

(%) 

3 

อาหารพ้ืนบาน 

ผสมไขน้ํา 10% 

(%) 

4 

อาหารพ้ืนบาน 

ผสมไขน้ํา 20% 

(%) 

  ปริมาณ 

(%) 

ราคา 

(บาท) 

ปริมาณ 

(%) 

ราคา 

(บาท) 

ปริมาณ 

(%) 

ราคา 

(บาท) 

ปลาปน อาหารเม็ด

สําเร็จรูป

สําหรับปลา

กินพืช        

มีโปรตีน    

ไมต่ํากวา 

30% 

20 712.6 20 712.6 20 712.6 

ไขน้ํา -  - 10 150 20 300 

กากถั่วเหลือง 20 360 14 252 8.4 151.2 

ปลายขาวสุก 10 80 6 48 1.6 12.8 

รําละเอียด 35 210 35 210 35 210 

กลวยน้ําวาสุก 10 250 10 250 10 250 

น้ํามันพืช 2 80 2 80 2 80 

กากมะพราว  

(คั้นกะทิออก) 

3 4 3 4 3 4 

   

รวม - 100 1696.60 100 1706.60 100 1720.60 

โปรตีน (%) 30.41 29  29.57  28.19  

ตนทุนอาหาร  

(บาท/กก.) 

21  16.97  17.07  17.21 
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2.2 อาหารและการใหอาหาร ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืชที่มีโปรตีนไมเกิน       

30 เปอรเซ็นต และอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบานผสมไขน้ําที่ผูวิจัยคิดสูตรขึ้นเอง มีสวนผสม     

ของวัตถุดิบดังแสดง ในตารางที่ 1 นําวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน นําไปอัดเม็ด            

ดวยเครื่องบดเนื้อ รอนอาหารที่ อัดเม็ดแลวดวยรําละเอียดเพ่ือใหอาหารแยกเม็ด จากนั้น              

นํ าอาหารผึ่ งจนแหงและบรรจุ เก็บใสภาชนะใหมิดชิดปราศจากความชื้ น  นําอาหารใน                  

แตละการทดลองไปวิเคราะห หาคาโปรตีนตามวิธีการของ AOAC (2010) ที่ภาควิชาสัตวบาล       

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตารางท่ี 1) และกําหนดใหอาหาร 5 เปอรเซ็นตของ     

น้ําหนักตัว และใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน เวลา 08.00-09.00 น. และ 15.00-16.00 น. พรอมกับปรับ

ปริมาณการใหอาหารตามน้ําหนักปลาที่เพิ่มข้ึน ทุก 2 สัปดาห  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ชั่ งน้ํ าหนักปลากระแหในแตละการทดลองและบันทึกขอมูลทุก 2สัปดาห ใชระยะ          

เวลาการเลี้ยง 12 สัปดาห จากนั้นนําขอมูลน้ําหนักของปลามาหาคาน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพ่ิม

ตอวัน (กรัมตอวัน) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร เซ็นตตอวัน) อัตราการแลกเนื้อ             

อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) และตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม          

มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้
 

                     น้ําหนักเฉลี่ย; กรัม 

     น้ําหนักเฉลี่ย =     น้ําหนักรวมของปลา 

     จํานวนปลา 
 

น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (Daily Weight Gain; DWG, กรัมตอวัน) ดังนี ้

                       DWG (กรัม/วัน) = ( น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน ) 

                                                             ระยะเวลาทดลอง 
 

    อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR); เปอรเซ็นตตอวัน 

       SGR   =  (In น้ําหนักปลาสุดทาย – In น้ําหนักปลาเริ่มตน) x 100 

          ระยะเวลาทดลอง 
 

                     อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) 

FCR   =   น้ําหนักอาหารท่ีให (กรัม) 

                                     น้ําหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น (กรัม) 
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อัตราการรอดตาย (Survival rate); เปอรเซ็นต 

Survival rate  =     จํานวนปลาที่เหลือ   x 100 

                       จํานวนปลาที่เริ่มตนทดลอง 
 

    ตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มข้ึน  1 กิโลกรัม (บาท) 

ตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มข้ึน  1 กิโลกรัม = คาอัตราการแลกเนื้อ x ราคาอาหาร 

(บาทตอกิโลกรัม)  

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

จากการดําเนินการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน     

ดวยวิธี Two-way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ     

การทดลองดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนในการเลี้ยงตอ          

การเจริญเติบโตของปลากระแหและตนทุนการเลี้ยงในกระชัง เปนเวลา 12 สัปดาห มีรายละเอียด

ผลการวิจัยดังนี ้
 

การเจริญเติบโต 

การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลากระแหจากน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่ม    

ตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการแลกเนื้อ มีผลการวิจัยดังนี ้
 

ตารางที่ 2  ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตอน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลากระแห     

เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 12 สัปดาห 

 

 

สูตรอาหาร (A) 

อัตราความหนาแนน (B)  (ตัว/ตร.ม.)  

เฉลี่ย 20 30 40 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 16.31±0.61 16.81±1.46 16.73±2.54 16.62±0.97 

อาหารพ้ืนบาน 17.48±1.24 14.61±0.77 14.79±1.43 15.63±0.34 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10% 13.96±2.00 15.34±1.92 16.62±1.71 15.31±0.15 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20% 16.11±1.26 15.69±1.10 17.00±1.98 16.26±0.47 

เฉลี่ย 15.96±0.57 15.61±0.05 16.28±0.47  

CV (%) 9.98 

P-value (A) 0.31 

P-value (B) 0.60 

P-value (A*B) 0.16 
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ภาพที่ 4  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลากระแหแตละการทดลองท่ีเลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห 

 

1.  น้ําหนักเฉล่ีย 

จากการทดลองพบวา สูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตอ

น้ําหนักเฉลี่ยของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม 

(interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตอน้ําหนักเฉลี่ยของปลา (ภาพที่ 4) 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาปลาท่ีเลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 

16.62±0.97 กรัม และสูงกวาสูตรอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหารพ้ืนบาน และ

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 16.26±0.47 15.63±0.34 และ 15.31±0.15

กรัม ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) สวนปลาที่เลี้ยง 

ในอัตราความหนาแนน ท้ัง  3 ระดับมีน้ํ าหนัก เฉลี่ ย เทากับ 15.96±0.57 15.61±0.05 และ 

16.28±0.47 กรัม ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร      

มีน้ํ าหนักเฉลี่ยสูงที่สุด แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ  (P>0.05)         

(ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 3  ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตอน้ําหนักเพ่ิมตอวัน (กรัมตอวัน)  

              ของปลากระแหที่เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห 

 

สูตรอาหาร (A) 

อัตราความหนาแนน  (B) (ตัว/ตร.ม.)  

เฉลี่ย 20 30 40 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 0.121±0.007 0.124±0.018 0.128±0.031 0.124±0.004 

อาหารพ้ืนบาน 0.132±0.019 0.101±0.007 0.103±0.015 0.112±0.017 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10% 0.091±0.022 0.109±0.024 0.127±0.020 0.109±0.018 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20% 0.118±0.013 0.112±0.014 0.130±0.024 0.120±0.009 

เฉลี่ย 0.116±0.017 0.112±0.009 0.122±0.013  

CV (%) 0.46 

P-value (A) 0.31 

P-value (B) 0.41 

P-value (A*B) 0.18 

 

  2.  น้ําหนักเพิ่มตอวัน 

จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตอน้ําหนัก

เพ่ิมตอวันของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม 

( interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการเจริญเติบโต             

ของปลากระแห  โดยปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีน้ําหนักเพิ่มตอวันสูงที่สุดเทากับ 

0.124±0.004 กรัม และสูงกวาสูตรอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหารพ้ืนบาน และ

อาหาร พ้ืนบ านผสมไขน้ํ า  10  เปอร เซ็นต  มีค า เท า กับ 0.120±0.009  0.112±0.017 และ 

0.109±0.018 กรัม ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  

สวนปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ มีน้ําหนักเพ่ิมตอวันเทากับ 0.116±0.017 

0.112±0.009 และ 0.122±0.013 กรัม ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนน      

40 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนักเพ่ิมตอวันสูงที่สุด แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกัน  

ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 4  ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตออัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ   

(เปอรเซ็นตตอวัน) ของปลากระแหที่เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห 

 

3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตออัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพล

รวม (interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการเจริญเติบโตของ  

ปลากระแห โดยปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงท่ีสุด 

เทากับ 2.20±0.08 เปอรเซ็นตตอวัน และสูงกวาสูตรอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหาร

พ้ืนบาน และอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 2.14±0.12  2.04±0.16 และ 

2.01±0.26 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ 

(P>0.05)  สวนปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนท้ัง 3 ระดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 

2.07±0.22  2.03±0.08 และ 2.20±0.16 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยงใน    

อัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุด แตคาดังกลาว   

ของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  (ตารางท่ี 4)  

 

 

 

 
 

 

สูตรอาหาร (A) 

อัตราความหนาแนน (B)  (ตัว/ตร.ม.)  

เฉลี่ย 20 30 40 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 2.18±0.08 2.14±0.20 2.29±0.37 2.20±0.08 

อาหารพ้ืนบาน 2.23±0.28 1.94±0.06 1.95±0.16 2.04±0.16 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10% 1.75±0.28 2.01±0.32 2.27±0.24 2.01±0.26 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20% 2.13±0.10 2.03±0.18 2.27±0.27 2.14±0.12 

เฉลี่ย 2.07±0.22 2.03±0.08 2.20±0.16  

CV (%) 11.07 

P-value (A) 0.28 

P-value (B) 0.21 

P-value (A*B) 0.19 
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ตารางที่ 5  ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตออัตราการแลกเนื้อของปลากระแห          

ที่เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห 

a,b ตัวเลขที่มีอักษรกํากับตางกันจากแถวตั้งเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคญั (p<0.05)  
 

4. อัตราการแลกเนื้อ 

จากการทดลองทุกสูตรอาหารปลาพบวาปลากระแหที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป          

มี อั ต ร ากา รแลก เนื้ อดี ที่ สุ ด เท า กับ  4.28±0.16 รองล งมาคื อ  สู ต รอาหารพื้ นบ านผส ม                 

ไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหารพ้ืนบานและ อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 

4.68±0.30  4.95±0.49 และ5.32±0.92 ตามลําดับ ซึ่งปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป       

มีอัตราการแลกเนื้อไมแตกตางกันทางสถิติกับการเลี้ยงดวยสูตรอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํ า               

20 เปอรเซ็นต (P>0.05) แตแตกตางกันทางสถิติจากการเลี้ยงดวยสูตรอาหารพ้ืนบาน และอาหาร

ผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (P<0.05) สวนปลาท่ีเลี้ยงในอัตราความหนาแนนทั้ง  3 ระดับ    

มีอัตราการแลกเนื้อเทากับ 4.90±0.94 4.98±0.37และ 4.55±0.48 ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยง             

ในอัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด แตคาดังกลาวของทุก        

กลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) อีกทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม(interaction) ระหวาง

สูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการแลกเนื้อของปลากระแห (ตารางท่ี 5)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรอาหาร (A) 

อัตราความหนาแนน (B)  (ตัว/ตร.ม.)  

เฉลี่ย 20 30 40 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 4.24±0.25 4.46±0.35 4.14±0.57 4.28±0.16a 

อาหารพ้ืนบาน 4.39±0.76 5.23±0.16 5.24±0.24 4.95±0.49b 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10% 6.28±1.65 5.26±0.84 4.43±0.30 5.32±0.92b 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20% 4.68±0.22 4.97±0.61 4.38±0.41 4.68±0.30ab 

เฉลี่ย 4.90±0.94 4.98±0.37 4.55±0.48   

CV (%) 13.77 

P-value (A) 0.02 

P-value (B) 0.26 

P-value (A*B) 0.07 
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ตารางที่ 6  ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตออัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต)          

ของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห 

 

สูตรอาหาร (A) 

อัตราความหนาแนน (B)  (ตัว/ตร.ม.)  

เฉลี่ย 20 30 40 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 98.33±2.89 96.67±3.33 99.17±1.44 98.06±1.27 

อาหารพ้ืนบาน 96.67±5.77 95.56±5.09 95.83±2.89 96.02±0.58 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10% 96.67±2.89 92.22±8.39 97.50±4.33 95.46±2.84 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20% 96.67±5.77 98.89±1.92 97.50±4.33 97.69±1.12 

เฉลี่ย 97.09±0.83 95.84±2.78 97.50±1.36   

CV (%) 4.46 

P-value (A) 0.56 

P-value (B) 0.65 

P-value (A*B) 0.87 

 

อัตราการรอดตาย 

จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตออัตรา

การรอดตายของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา12 สัปดาห ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม 

(interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการรอดตายของปลากระแห 

โดยปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด เทากับ 98.06±1.27 

เปอร เซ็นต และสูงกวาสูตรอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํ า 20 เปอรเซ็นต  อาหารพื้นบาน และ          

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 97.69±1.12  96.02±0.58 และ 95.46±2.84 

เปอร เซ็นต ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)           

สวนปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ มีอัตราการรอดตายเทากับ 15.96±0.57 

15.61±0.05  และ 16.28±0.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนน 

40 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกัน  

ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 6)   
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ตารางที่ 7  ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตอตนทุนคาอาหารทีท่ําใหปลามีน้ําหนัก 

เพ่ิมขึ้น 1กิโลกรัม (บาท) ของปลากระแหท่ีเลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห 

 

สูตรอาหาร (A) 

อัตราความหนาแนน  (B) (ตัว/ตร.ม.)  

เฉลี่ย 20 30 40 

อาหารเม็ดสําเร็จรูป 89.11±5.22 93.56±7.41 86.92±12.04 89.86±3.39 

อาหารพ้ืนบาน 74.57±12.93 88.81±2.67 88.99±4.09 84.12±8.28 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10% 106.9±28.05 89.64±14.30 75.45±5.18 90.66±15.73 

อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20% 80.52±3.78 85.61±10.49 75.44±7.00 80.52±5.09 

เฉลี่ย 87.78±14.07 89.41±3.27 81.70±7.27   

CV (%) 13.42 

P-value (A) 0.22 

P-value (B) 0.25 

P-value (A*B) 0.09 

 

ตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม 

จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตอตนทุน

คาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม (interaction) ระหวาง

สูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตอตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม     

โดยสูตรอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต มีตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมขึ้น        

1 กิโลกรัมต่ําที่สุด เทากับ 80.52±5.09 บาท และต่ํากวาสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหารพ้ืนบาน 

และอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาเทากับ 89.86±3.39  84.12±8.28 และ 

90.66±15.73 บาท ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

สวนอัตราความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ มีตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม        

มีคาเทากับ 87.78±14.07  89.41±3.27 และ 81.70±7.27 บาท ตามลําดับ โดยพบวาการเลี้ยงปลา     

ในอัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร มีตนทุนคาอาหารต่ําที่สุด แตคาดังกลาวของ          

ทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 7)   
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการเลี้ยงปลากระแหดวยอาหารปลาตางชนิด ทั้ง 4 สูตร คือ อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหาร

พ้ืนบาน อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต และอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต ที่เลี้ยง

ดวยอัตราความหนาแนน 20 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาอาหาร

พ้ืนบาน และอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ําที่ผลิตข้ึนเองและอัตราความหนาแนนของจํานวนปลา           

ตอพื้นที่การเพาะเลี้ยงทําใหปลามีการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตายใกลเคียง

กับการเลี้ยงปลาดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถเลี้ยง          

ปลากระแหดวยอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํ าไดถึง 20 เปอรเซ็นต และการปลอยปลาในอัตรา          

ความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลากระแห จากผลการทดลองนี ้          

แสดงใหเห็นวาสามารถใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ําทดแทนการเลี้ยงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป        

เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 

อภิปรายผล 

จากการเลี้ยงปลากระแหในกระชังดวยอาหาร 4 สูตร คือ อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหาร

พ้ืนบาน อาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต และอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต     

และเลี้ยงที่อัตราความหนาแนน 20 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร เปนเวลา 12 สัปดาห            

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา สูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตอ            

การเจริญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชัง เนื่องจากไขน้ํามีโปรตีน 17.88 เปอรเซ็นต  จึงนิยม

ใชทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลา และไขน้ํามักใชเปนอาหารสัตวน้ํา เชน ปลาตะเพียน            

ปลาแรด ปลานิล เปนตน (นุกูล, 2555) และสารานุกรมเสรี (2556ข) รายงานวาไขน้ํามีแคลเซียม  

และบีตา-แคโรทีน สูงมาก จึงนิยมใชเปนอาหารของสัตวน้ําทําใหปลามีการเจริญเติบโตที่ดี     

สอดคลองกับ ศิริภาวี, นําชัย, วิรัช, พีระพงษ, และรัศมี (2544) รายงานวาการเลี้ยงปลานิลดวย

อาหารสําเร็จรูปผสมไขน้ํา 15 เปอรเซ็นตทําใหไดผลผลิตปลาไมแตกตางจากการใหอาหารสําเร็จรูป

อยางเดียว แตชวยลดตนทุน เชนเดียวกับเจริญเทศประสิทธิ์ และจิ๋วแหยม (Chareontesprasit & 

Jiwyam, 2001) รายงานวา การใชไขน้ําทดแทนกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับไมเกิน              

15 เปอรเซ็นต จะทําใหปลานิลมีการเจริญเติบโตที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้พบวาสูตรอาหารผสมไขน้ํา

และอัตราความหนาแนนไมมีผลตอการเจริญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชัง นอกจากนี ้       

อุมารินทร,  สิทธิพัฒน , และคณิสร (2558) รายงานวาอาหารที่ เหมาะสมตอการเลี้ยงปลาไน          
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เปนเวลา 120 วัน ควรใชผําบดแหง 25 เปอรเซ็นต ทดแทนกากถ่ัวเหลืองในอาหารสําเร็จรูป และ  

เปนการลดการนําเขากากถั่วเหลืองจากตางประเทศ ดังนั้น ในการผลิตอาหารพื้นบานผสม         

ไขน้ําท่ีระดับ 10 เปอรเซ็นตหรือ 20 เปอรเซ็นต สามารถใชทดแทนการใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป      

เพ่ือลดตนทุนการผลิต หากเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไขน้ําไดเองในครัวเรือนและมีผลผลิตไขน้ํา         

ใชตลอดป จะชวยลดตนทุนการผลิตอาหารพื้นบานผสมไขน้ําไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้งยังสามารถ     

เลี้ยงปลากระแหในกระชังไดมากถึงระดับอัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร มีผลทําให    

ปลากระแหเจริญเติบโตดี สอดคลองกับ Wirat (2014) รายงานวาปลากระแหสามารถเลี้ยงไดที่อัตรา

ความหนาแนนสูง โดยการเลี้ยงปลากระแหท่ีมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.17 กรัม ในกระชังดวยอัตราความ

หนาแนน 300 ตัวตอลูกบาศก เมตร เปนระยะเวลา 8 สัปดาห มีผลทําใหลูกปลากระแหมี            

การเจริญเติบโตที่ดี 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนในการเลี้ยง     

ตอการเจริญเติบโตของปลากระแหและตนทุนการเลี้ยงในกระชัง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 1.  เกษตรกรกลุมผู เลี้ยงปลาควรนําองคความรูที่ ไดจากการอบรม เรื่อง“การเลี้ยง          

ปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา” ไปประยุกตใชในการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ําหรือนําวัตถุดิบ

อาหารธรรมชาติชนิดอ่ืนที่มีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกันมาผสมในอาหารปลา เพ่ือเปนแนวทาง

ในการลดตนทุนการผลิตอาหาร 

2.  ควรมีการติดตามผลการนําองคความรูท่ีเกษตรกรไดรับจากการอบรมเรื่อง “การเลี้ยง

ปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา” ไปใชในการเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่บานวัด ต.ตาโกน           

อ.เมืองจันทร  จ.ศรีสะเกษ 
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ภาพผนวกที่ 1  ขั้นตอนการทําอาหารปลาผสมไขน้ํา 
 

รอนรําและกากถั่วเหลือง 

บดกลวยและปลายขาวสุก 

อัดเม็ดอาหารดวยเครื่องบดเนื้อ 

รอนอาหารดวยรํา 

เพ่ือใหอาหารแยกเม็ด 

ผึ่งอาหารจนแหงและ          

เก็บในภาชนะปดสนิท 

     ชั่งวัตถุดิบตามสัดสวนในตารางที่ 1 

และผสมใหเขากัน 
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ภาพผนวกที่ 2  อาหารที่ใชเลี้ยงปลากระแหในแตละสิ่งทดลอง 

 

 

 

 
 

ภาพผนวกที่ 3  กระชังท่ีใชในแตละสิ่งทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 4  การชั่งน้ําหนักปลากระแห 

 

 

                                                                                                                             

 

 
 

ภาพผนวกที่ 5  การใหอาหารปลาในแตละสิ่งทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 6  แบบรายงานผลการวิเคราะหโปรตีนของอาหารในแตละสิ่งทดลอง 
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ภาคผนวก ข 
 

หลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาผูเรียน 
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การนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาผูเรียน 

จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ขาพเจาไดนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน       

4 รายวิชา คือ วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา วิชาโครงการ วิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง

ทางการเกษตร และวิชาเทคนิคการเลี้ยงปลา ซึ่งในแตละวิชานี้ผู เรียนมีสวนรวมในการดําเนิน      

การวิจัย อาทิ วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา  ผูเรียนไดมีสวนรวมในการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ํา 

จนเกิดองคความรู  และผูเรียนไดแนวคิดจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาการเรียนวิชาโครงการ 

จนเกิดเปนองคความรู  ซึ่งผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรูดานการผลิตอาหารไปสูการประดิษฐ

คิดคนสิ่งประดิษฐ ซึ่งเปนการแสดงถึงความสามารถของผูเรียนจากหองเรียนสูเวทีการประกวด อีกทั้ง

ยังสามารถนําผลงานวิจัยนี้มาใชเปนเอกสารอางอิงและเปนตัวอยางในการออกแบบการทดลองและ

วางแผนการทดลองดานการเกษตรตอไป โดยเฉพาะทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งจําเปนตองวิจัย

เพ่ือหาแนวทางการผลิตอาหารปลาเพ่ือลดตนทุน และในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา       

ที่ขาพเจารับผิดชอบสอนนั้น ขาพเจาไดนําผลงานวิจัยนี้มาใชเปนตัวอยางและแนวทางในการฝก      

ใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาในชุมชน ดานการผลิตอาหารสัตวน้ํา ทําให

ผูเรียนมีตนแบบเปนแนวทางในการเขียนเคาโครงงานและสามารถวางแผนการทําโครงงานได         

ซึ่งในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ําจะเนนการเรียนแบบใชโครงงานเปนฐาน เปดโอกาส      

ใหผูเรียนทํางานเปนกลุม มีการวางแผนและออกแบบการทดลองที่เก่ียวของกับการผลิตอาหารสัตวน้ํา

โดยใชตนทุนการผลิตต่ํา และดําเนินโครงงาน เก็บขอมูลตลอดทั้งภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

นักศึกษาแตละกลุมจะนําเสนอผลงานโครงงาน สรุปผลการดําเนินโครงงานและถอดองคความรู       

ที่ไดจากการทําโครงงาน เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเพื่อนกลุมอื่น การจัดการเรียนการสอน  

โดยใชโครงงานเปนฐานชวยสงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน เขาเรียนตรงเวลา             

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี นอกจากนี้ผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูจากการเรียนและการศึกษา

ผลงานวิจัยนี้ ไปชวยครูจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเกษตรกร ในหลักสูตร การเลี้ยง         

ปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 

โดยผู เรียน ไดสาธิตการทําอาหารปลาผสมไขน้ําใหแก เกษตรกร ที่ เขาอบรมจํานวน 2 รุน              

รุนละ 42 คน รวม 84 คน นอกจากนี้ผูเรียนและนักเรียนนักศึกษาที่เปนสมาชิกของชมรมประมง     

ไดรวมกันจัดอบรม ในหลักสูตร “การทําอาหารปลาผสมไขน้ํา”ใหกับนองนักเรียนโรงเรียนมัธยม      

ในพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรและผูสนใจ จํานวน 150 คน ซึ่งจัดข้ึนในงานเงาะ-

ทุเรียนเทรดแฟร 2017 ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี      

ศรีสะเกษ และผูเรียนไดสาธิตการทําอาหารปลาผสมไขน้ําประจํารานนิทรรศการ เรื่อง “มหัศจรรย

อาหารปลาจากผํา” ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ  ครั้ งที่  39 ระหวางวันที่  19-21 

พฤศจิกายน 2560  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุดรธานี มีผู เยี่ยมชมนิทรรศการฯ          
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จํานวน 500 คน เปนการเสริมสรางทักษะวิชาชีพใหกับผูเรียนทําใหผูเรียนมีภาวะความเปนผูนํา    

กลาแสดงออก มีจิตอาสาและสงเสริมใหผ ูเรียนไดบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม อีกทั้งเปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัยฯกับชุมชน ซึ่งจากผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน    

เปนฐาน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตรและการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม อาทิ ในป 2560 นายพรชัย ยศมาร และ 

นายกิตติภพ แสนโคก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการ

สัตวน้ํา รหัสวิชา 3601-2002 ไดทําโครงงานเรื่อง ผลของอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกันตอการ

เจริญเติบโตของปลากระแห ซึ่งเปนงานวิจัยยอยของงานวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาไดมีสวนชวยในการ

ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย และไดตอยอดองคความรูดานการผลิตอาหารปลาผสม

ไขน้ําไปสูการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ (ระดับปวส.) ประจําป 2560 จนไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับเหรียญทอง จากการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ      

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยการอาชีพ

รอยเอ็ด และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดระดับชาติ ณ ศูนยแสดงสินคาและ      

การประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี จากผลของการทําโครงงานครั้งนี้นักศึกษาไดตอยอด      

องคความรูผลิตสิ่งประดิษฐ " อาหารปลาผสมผํา " และสงผลงานเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐในงาน 

อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

อุดรธานี ไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ผานมาตรฐานเหรียญทอง และเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐ          

ในงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 5-9 กุมภาพันธ 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหาสารคาม ไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ผานมาตรฐานเหรียญทอง และเขารวมการประกวดในงาน

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระหวางวันที่  27-28 พฤศจิกายน                

ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเขารวมประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560       

ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นอกจากนี้   ไดสงผลงานสิ่งประดิษฐ”อาหารปลาผสมผํา” เขารวม

ประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ   รุนใหม” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ในงานวันนักประดิษฐ ระหวางวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2561  ณ Event Hall 98-99 ศูนยนิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐกลุม

อาหาร ซึ่งเปนความสําเร็จที่เกิดจากการทําโครงงานในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา และ        

ยังทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการเขารวมประกวดโครงงานและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก     

เพ่ือนนักศึกษาที่เขารวมนําเสนอผลงาน เสริมสรางการพัฒนาความเปนผูนําใหแกผูเรียนและทําให

ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนและมีแนวคิดสรางสรรคในการพัฒนาความรูสูการประกอบ

อาชีพไดจริงในอนาคต 



 
46 

ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา- เอสโซ ระดับชาต ิ ประจําป 2560 

ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 

นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ภาคโปสเตอร เรื่อง ผลของอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกันตอการ

เจริญเติบโตของปลากระแห (ระดับปวส.) 
 

 
 

ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ใหเกียรติเย่ียมบอรดโครงงานวิทยาศาสตรฯ 
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ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ  (ปวส.) 

ระดับชาติ  ประจําป 2560 

 

 

 
 

นักเรียนใหความสนใจเขาเยี่ยมชมและศึกษาขอมูลโครงงานวิทยาศาสตรฯ 
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ภาพกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจําป 2561 

ระดับชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ” 

2-6 กุมภาพันธ 2561 

ณ Event Hall 98-99 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 

 
 

นําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป เรื่อง อาหารปลาผสมผํา 

 

 

 
 

สิง่ประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป เรื่อง อาหารปลาผสมผํา ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   
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กรรมการตรวจประเมินผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป เรื่อง อาหารปลาผสมผํา 

 

 

 

 
 

เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลาผสมผําใหแกผูสนใจเขาเยี่ยมชมผลงาน 
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ภาคผนวก ค 
 

หลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใชกับเพ่ือนครู 
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การนําผลงานวิจัยไปใชกับเพื่อนครู 

 ไดมอบเลมผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนตอ      

การเจริญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังใหกับฝายงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพ่ือใหเพื่อนครูในวิทยาลัยฯไดนําไปใชเปนตัวอยาง     

ในการวางแผนการเขียนโครงรางงานวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ และนําไปใชเปน

เอกสารอางอิงสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยที่เก่ียวของกับการผลิตอาหารสัตวน้ํา 

เปนการสนับสนุนให เพื่อนครูไดพัฒนางานดานการเรียนการสอนแบบใชโครงงานเปนฐาน            

ชวยสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปจจุบันที่การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เพ่ือใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตในสังคม นอกจากนี้ยังไดสงเลมผลงานวิจัย

นี้เผยแพรไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตางๆ จํานวน 8 สถานศึกษา เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

เพ่ือใหเพ่ือนครูที่สอนในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

งานวิจัยตอไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
53 

รายนามสถานศึกษาที่รับเอกสารเผยแพร 

ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนตอการเจริญเติบโต 

ของปลากระแหท่ีเลี้ยงในกระชัง 

        โดย นางสาวจิตติมา หม่ันกิจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

ลําดับ สถานศึกษา ภาค 

1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ภาคกลาง 

2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร ภาคกลาง 

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ภาคกลาง 

4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภาคเหนือ 

7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ภาคเหนือ 

8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ภาคใต 
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ภาคผนวก ง 
 

หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยสูชมุชนและสังคม 
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การนําผลงานวิจัยไปใชกับชุมชนและสังคม 

 วิธีที่ 1 เผยแพรผานการจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหาร

ผสมไขน้ํา” จํานวน 2 รุนๆ ละ 42 คน รวม 84 คน  โดยรุนท่ี 1 อบรมระหวางวันที่ 19-20 

มกราคม 2560 และรุนที่ 2 อบรมระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ ศาลาประจํา

หมูบานวัด  ต.ตาโกน  อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 

 วิธีที่ 2 เผยแพรผลงานวิจัย ในนิทรรศการดานวิชาชีพประมง (การผลิตอาหารปลาจากผํา) 

โดยไดสาธิตและฝกปฏิบัติการทําอาหารปลาผสมผํา ซึ่งจัดในงานเงาะ-ทุเรียน อาเซียน      

เทรดแฟร 2017 ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    

ศรีสะเกษ มีนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผูสนใจเขารวมฝกอบรมการผลิตอาหารปลา

จากผํา จํานวน 150 คน  

 วิธีที่ 3 เผยแพรผลงานวิจัยในนิทรรศการ เรื่อง “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา” ในงาน

ประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560             

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีผูเยี่ยมชมผลงานวิจัยและรานนิทรรศการฯ 

จํานวน 500 คน 

 วิธีที่ 4 เผยแพรตีพิมพลงวารสาร Veridian E-Journal Science and Technology สาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 (บัณฑิต

วิทยาลัย ม.ศิลปากรhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/VESTSU/index 

 วิธีที่ 5 เผยแพรผลงานวิจัยผานระบบอินเตอรเน็ต ภายใตชื่อเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยศีรีสะเกษ  http://www.sskcat.ac.th     
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รายชื่อผูเขารวมอบรม หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา 

รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 19-20 มกราคม 2560 

ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 
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รายชื่อผูเขารวมอบรม หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา 

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2560 

ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 
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สรุปความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเล้ียงปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา 

รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 19-20 มกราคม 2560 

รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21-22 มกราคม 2560 

ณ  ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

จํานวนสมาชิกที่เขารวมอบรม   84   คน เพศชาย   66     คน     หญิง  18  คน 

ระดับการศึกษา  ต่าํกวาม.3 25  คน   ม.ปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 37 คน  ปวส. 13 คน ปริญญาตรี  9 คน 

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ   ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เทากับ  3.75    อยูในเกณฑ ดี 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดบัความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /การนําความรูไปใช  

เฉลี่ย มากที่สุด  5 มาก  4 ปานกลาง 3 นอย  2 นอยที่สุด 1 

ดานวิทยากร  

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน      4.28 

2. ความสามารถอธิบายเนื้อหาและเชื่อมโยงเนื้อหาที่

ฝกอบรม 

     4.02 

3. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม      4.16 

4. การใชเวลาตามที่กําหนดไว      3.76 

5. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม      3.60 

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม      3.86 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ      4.00 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      3.94 

4. อาหารมีความเหมาะสม      3.90 

ดานความรูความเขาใจ  

1. ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้ กอน การอบรม      3.50 

2. ความรู ความเขาใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม      3.74 

ดานการนําความรูไปใช 3.70 

1. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัตงิานได 

     3.96 

2. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได      3.87 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ   ควรจัดฝกอบรมใหกับชุมชนอ่ืนๆที่สนใจเพื่อขยายองคความรู 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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     แบบประเมินความพึงพอใจ 

โครงการฝกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19-20 มกราคม 2560 

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2560 

ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ 

************************************* 
คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง 3 ตอน เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุ

วัตถุประสงคและเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 

1. เพศ     หญิง      ชาย 

2. อาย ุ   ต่ํากวา 20 ป     20-30 ป  31-40 ป   41-50 ป  51 ปขึ้นไป 

3. การศึกษา  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช.     อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา/ปวส.                 ปริญญาตรี            สูงกวาปรญิญาตรี   

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใชของทานระดับเดียว 

ประเด็นความคดิเห็น 
ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /การนําความรูไปใช 

มากที่สุด  5 มาก  4 ปานกลาง 3 นอย  2 นอยที่สุด 1 

ดานวิทยากร 

6. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน      

7. ความสามารถอธิบายเนื้อหาและเชื่อมโยงเน้ือหาที่ฝกอบรม      

8. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม      

9. การใชเวลาตามที่กําหนดไว      

10. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม      

ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 

5. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      

6. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ      

7. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

8. อาหารมีความเหมาะสม      

ดานความรูความเขาใจ 

3. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม      

4. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      

ดานการนําความรูไปใช 

3. สามารถนาํความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชในการปฏิบตังิานได      

4. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได      

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

........................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคณุที่ตอบแบบสอบถาม 
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การเผยแพรความรูเก่ียวกับการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ํา 

 

 

 

 

 
 

เกษตรกรที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแห 

                             โดยใชอาหารผสมไขน้ํา 
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สาธิตและฝกปฏิบัติการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ํา 

 

 

 

 

 
 

เกษตรกรศึกษาดูงานวิจัยการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง  
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นักศึกษาสาธิตและฝกปฏิบัติการทําอาหารปลาผสมไขน้ําใหกับนองนักเรียนโรงเรียนตางๆ 

ที่มารวมงานเงาะ-ทุเรียน ของดีเมืองศรีสะเกษ 

ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

 

 
 

เกษตรกรและผูสนใจเขารวมอบรมการทําอาหารปลาผสมไขน้ํา 
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ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

เรื่อง “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา” 

ระหวางวันที่ 19–22 พฤศจิกายน 2560  

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

 

 
 

รานนิทรรศการ เรื่อง “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา” 

 

 

 
 

คณะทํางานจัดนิทรรศการ “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา” 
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จําหนายผลิตภณัฑอาหารปลาผสมผําใหแกผูสนใจ 

 

 

 

 
 

นักเรียนมัธยมใหความสนใจเขาเรียนรูในรานนิทรรศการ “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา” 
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สาธิตและฝกปฏิบัติการทําอาหารปลาผสมผําใหแกนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ  

ในงานอกท. ระดับภาค ณ วษท.อุดรธานี 

 

 

 
 

ใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตอาหารปลาผสมผําใหแกผูสนใจทั่วไป 

ในงานอกท. ระดับภาค ณ วษท.อุดรธานี 
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ประวัติผูวิจัย 

 

 1. ชื่อ นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ 

 ชื่อ Miss. Jittima Munkit 

2. เลขบัตรประจําตัวประชาชน/ 3-2502-00984-75-9 

    ที่อยูตามบัตรประชาชน  112 หมู 13 ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร  32000 

 3.  ตําแหนงปจจุบัน  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 4.  หนวยงานตนสังกัด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

สถานที่ติดตอ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  91 หมู 8 ต.หนองครก อ.เมือง   

 จ.ศรีสะเกษ    33000   โทรศัพท     045-612934 โทรสาร      045-613438 

โทรศัพทเคลื่อนที ่             089-5028299 อีเมล  jittim_m@yahoo.com 

5. ประวัติการศึกษา 

 

6.  สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ    การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการผลิตอาหารสัตวน้ํา 

7.  ประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยใน

แตละผลงานวิจัย 

7.1  หัวหนาโครงการวิจัย :  

1) ผลของอาหารสูตรตางกันที่มีตอการเจริญเติบโตของลูกปลาหมอไทย   

  2)  ผลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยที่เลี้ยงในกระชังดวย

อาหารผสมน้ําหมักชีวภาพตางชนิด  

3)  ผลของอาหารผสมใบมันสําปะหลังปนที่มีตอการเจริญเติบโตของกบนา 

 

 

 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท/สาขา ปที่สําเร็จ

การศกึษา 

สถาบันการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประมง 2537 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตสุรินทร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2539 มหาวิทยาลัยแมโจ    

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     วิทยาศาสตรการประมง 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      
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    7.2  งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว :  

 1)  นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของอาหารผสมหอยเชอรี่ที่มีผลตอการเจริญเติบโต

ของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบอพลาสติก ในงานมหกรรม “งานวิจัยและผลงานจากความคิด         

ที่สรางสรรคเพ่ือกาวทันสูสากล” ระหวางวันที่ 17-18 กันยายน 2552  ณ โรงแรมปรินซพาเลซ 

กรุงเทพฯ 

             2)  นําเสนองานวิจัย เรื่อง ผลการเจริญเติบโตของลูกปลานิลที่อนุบาลในกระชังดวย

อาหารตางชนิด  ในการนําเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 15-16 มีนาคม 

2554 ณ โรงแรมทาวนอินทาวน  กรุงเทพมหานคร  

            3)  นําเสนองานวิจัย เรื่อง ผลของ Effective Microorganisms (EM) ตอการ

เจริญเติบโตและอัตรารอดของไรน้ํานางฟาไทย ในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งที่ 50 ระหวางวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2555 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

            4)  นําเสนองานวิจัย เรื่อง ผลของอาหารสูตรตางกันที่มีตอการเจริญเติบโตของ     

ลูกปลาหมอไทย ในการนําเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําป 2556                  

ระหวางวันที่ 3-4 กันยายน 2556 ณ โรงแรมทาวนอินทาวน กรุงเทพมหานคร 

  5)  นําเสนองานวิจัย เรื่อง ผลการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลาหมอ

ไทยที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหารผสมน้ําหมักชีวภาพตางชนิด ในการนําเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ ประจําป 2557 ระหวางวันที่ 1-3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมทาวนอินทาวน  

กรุงเทพมหานคร 

 6)  นําเสนองานวิจัย เรื่อง ผลของอาหารผสมใบมันสําปะหลังปนที่มีตอการ

เจริญเติบโตของกบนา ในการนําเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําป 2559        

ระหวางวันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมทาวนอินทาวน กรุงเทพมหานคร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


