
 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 

 


