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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)  
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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) 

 



 
13 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


