รายงานการวิจัย
ผลของสูตรอาหารผสมไขนํา้ และอัตราความหนาแนนในการเลี้ยงตอการเจริญเติบโต
ของปลากระแหและตนทุนการเลี้ยงในกระชัง
Effects of water meal feed and stocking density on growth of
tinfoil barb (Barbonymus schwanenfeldii) and
cost of feeding in cages

นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชาํ นาญการพิเศษ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดยอ
การศึ ก ษาผลของสู ต รอาหารผสมไข น้ํ า และอั ต ราความหนาแน น ในการเลี้ ย งต อ
การเจริญ เติบโตของปลากระแหและตน ทุนการเลี้ยงในกระชัง มีวัตถุป ระสงคเพื่อหาสูตรอาหาร
พื้นบานผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง และหาตนทุน
อาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง วางแผนการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรียล
ในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (4x3 factorial in completely randomized design) มี
2 ปจจัย คือ อาหารปลา 4 สูตร (อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหารพื้นบาน อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา
10 เปอรเซ็นตและอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต) และอัตราความหนาแนน 3 ระดับ
(20 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร) ประกอบดวย 12 การทดลองแบบ 3 ซ้ํา ใชเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาทุกสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนมีผลตอการเลี้ยงปลากระแห
ในกระชังไมแตกตางทางสถิติในดานน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
อั ต ราการรอดตายและต น ทุน ค า อาหารที่ ทํ า ให ป ลามี น้ํ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น 1 กิ โ ลกรัม ขณะที่อ าหาร
เม็ ด สํา เร็จ รูป มีผ ลทํา ให ป ลามีอั ตราการแลกเนื้ อ ดีที่สุด และไม แ ตกต า งกั บ สูต รอาหารผสมไข น้ํ า
20 เปอรเซ็นต (P>0.05) แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการเลี้ยงดวยอาหารพื้นบานไมผสมไขน้ํา
และผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (P<0.05) สวนอัตราการแลกเนื้อของปลากระแหที่เลี้ยง
ในทุกอัตราความหนาแนนไมแตกตางกันและพบวาไมมีอิทธิพลรวมกันระหวางสูตรอาหารและอัตรา
ความหนาแนนตอการเจริญ เติบโตของปลากระแห (P>0.05) ในการศึกษาครั้งนี้พบวาสูตรอาหาร
พื้นบาน และอาหารพื้นบานผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนของจํานวนปลาตอพื้นที่การเพาะเลี้ยง
ให ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตของปลากระแหที่เ พาะเลี้ ย งในกระชั ง ไม แ ตกต า งจากการเพาะเลี้ ย ง
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
ปลากระแหเป น ปลาน้ํ า จื ด พื้ น เมื อ งของไทยที่นิ ย มบริโ ภคกั น แพร ห ลาย มี ชื่ อ สามั ญ ว า
Tinfoil barb มีชื่อวิทยาศาสตรวา Barbonymus schwanenfeldii ปลากระแหจัดอยูในครอบครัว
ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มีรูป รางคลายปลาตะเพียนทองแตรูปรางปอมสั้นกวา พบในแมน้ํา
ทุกภาคของประเทศไทยปลากระแหเป นปลากินทั้งพืช และสัต ว (Omnivorous fish) อาหารของ
ปลากระแหไดแก พืชน้ํา สาหราย แมลง หนอน และซากเนาเปอยของสัตวน้ํา (สมโภชน, 2545;
ภาสกร, 2557) เช นเดี ยวกับ ปลากระมัง มีพ ฤติก รรมการกิน อาหารได ทั้งพื ช และสั ตว โดยกิ นพื ช
เปนอาหารหลัก (สาวิกา, สิทธิ, และพัชรินทร, 2559) ปลากระแหนิยมเลี้ยงในประเทศไทยและ
ประเทศ บังคลาเทศนําจากประเทศไทยไปเลี้ยงเมื่อป 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
สภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงและเกิ ด มลพิ ษ ที่ ไ ม เ หมาะสมต อ การดํ า รงชี วิ ต โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปญหาภัยแลง ทําใหแหลงน้ําในธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณลดลง
อีกทั้งยังมีการทําประมงที่ผิดวิธีในชวงฤดูปลาวางไขซึ่งในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษประสบปญหานี้
อยางตอเนื่อง ทําใหลูกปลาขนาดเล็กไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได สงผลใหปลากระแหในธรรมชาติ
ลดลง สอดคล อ งกั บ กลุ มวิ จั ย และวิ เ คราะห ส ถิ ติ ก ารประมง (2559) ระบุ ว า ปริม าณปลากระแห
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
ความเขมแข็งภาคเศรษฐกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ หอง
ประชุม สํ า นัก งานเกษตรจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ มีผู ป ระกอบการแปรรู ป สั ต ว น้ํา เพื่ อจํ า หนา ย ซึ่ง เปน
กลุมผูผลิตปลาสมเพื่อ จําหนายในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ รายงานวาประสบปญ หาขาดแคลนปลาเพื่ อ
นํ า มาแปรรู ป อาทิ ปลาตะเพี ย น ปลากระแห ซึ่ ง ผู ผ ลิ ต ปลาส ม จึ ง สั่ ง ซื้อ ปลากลุม นี้ จ ากจั ง หวั ด
ในภาคกลาง จึงทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น หากเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษเพาะเลี้ยงปลากระแห
ไดตอเนื่องจะเปนทางเลือกที่ดีของกลุมผูแปรรูปปลาสม (สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ, 2557)
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ในป จ จุ บั น เกษตรกรผู เ ลี้ ย งปลายั ง ใช อ าหารเม็ ด สํ า เร็ จ รู ป ที่ มี ร าคาสู ง ทํ า ให มี ค วามเสี่ ย งต อ
การลงทุน เนื่องจากตนทุนสวนใหญของการเลี้ยงปลาประมาณ 80 เปอรเซ็นต เปนคาใชจายเกี่ยวกับ
อาหารที่ ใ ช เ ลี้ ย งปลา หากเกษตรกรสามารถผลิ ตอาหารขึ้ น มาใชเ องในฟารม จะช ว ยลดต น ทุ น
(นฤมล, 2557) สอดคลองกับสํานักงานประชาสัมพันธเขต 2 (2557) รายงานวาสถานีพัฒนาที่ดิน
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จั ด โครงการแหล ง น้ํ า ในไร น านอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลู ก บาศก
เมตร ให บ ริ ก ารขุ ด สระเก็ บ น้ํ า ในไร น า นอกเขตชลประทานในพื้ น ที่ ที่ มี ป ญ หาขาดแคลนน้ํ า
และชวยเพิ่มแหลงน้ําเพื่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งเกษตรกรตองจายคาบริการขุดบอ 2,500 บาทตอบอ
และเกษตรกรใน ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ ไดรับบริการขุดบอเลี้ยงปลาหลายครัวเรือน ซึ่ง
มีพื้นที่เหมาะตอการเลี้ยงปลาเนื่องจาก มีระบบการชลประทานใชตลอดป และเกษตรกรในพื้นที่นี้
สนใจเลี้ยงปลาเพื่อสรางรายได นอกเหนือจากการทํานา ผูวิจัยจึงเลือกดําเนินการวิจัยที่วิชิตฟารม
ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน โดยการเลี้ยงปลากระแหใน
กระชังดวยอาหารผสมไขน้ําที่ผลิตขึ้นเอง เนื่องจากชว งฤดูฝนในพื้นที่แหลงน้ําตาม อ.กันทรลักษ
จ.ศรีสะเกษ มีไขน้ํา(ผํา) แพรกระจายมาก อีกทั้งศิริภาวี, นําชัย, วิรัช, พีระพงษ, และรัศมี (2544)
ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของไขนํ้าพบวาไขนํ้ามีไขมัน 1.8-9.2 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 14.143.6 เปอรเซ็นต และปริมาณเสนใย5.7-16.2 เปอรเซ็นต และพบปริมาณกรดอะมิโน leucine,
threonine, valine, isoleucine และ phenylalanine ในระดับสูง แตมี cysteine, methionine
และ tyrosine อยูในระดับต่ํา จึงเหมาะสําหรับเปนอาหารเสริมเลี้ยงสัตวน้ํา เชน ใชไขนํ้าเปน
สวนผสมของอาหารทดแทนถั่วเหลืองที่มีราคาแพงใชเลี้ยงปลากินพืช เชน ปลานิล ปลาตะเพียน
ปลาไน เปนตน สอดคลองกับนุกูล (2555) ระบุวาไขน้ําเปนอาหารมีชีวิตกลุมพืชน้ําที่มีโปรตีน 17.88
เปอรเซ็นต นิยมนําไขน้ํามาใช ทดแทนกากถั่ว เหลืองในอาหารปลา ไขน้ําจึงเหมาะสํา หรับเปน
อาหารปลา นอกจากนี้อุมารินทร, สิทธิพัฒน, และคณิสร (2558) รายงานวาผําบดแหงที่น้ําหนัก
100 กรัมใหพลังงาน 306.35 Kcal และมีโปรตีน 34.64 กรัม อีกทั้งยังมีคารโบไฮเดรต 29.46 กรัม
ไขมั น 5.55กรั ม เถ า 20.71 กรั ม และมี ค วามชื้ น 9.64 กรั ม มี ง านวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก
การศึกษาสูตรอาหารสําหรับปลานิลที่เลี้ยงในตูกระจกโดยใชไขน้ําทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลือง
ในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับ 15 30 และ 45 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาจากน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
ความยาวของลําตัว อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
และอั ต ราการรอดตายของปลากลุ มที่ ใ ชไ ข น้ํ า ทดแทนโปรตี น จากกากถั่ ว เหลื อ งในสู ตรอาหาร
ที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต พบวามีคาไมแตกตางจากกลุมที่ไมมีการเสริมไขน้ํา จากผลการทดลองพบวา
สามารถใช ไ ข น้ํ า เป น แหล ง โปรตี น ทดแทนกากถั่ ว เหลื อ งในสู ต รอาหารปลานิ ล ที่ ร ะดั บ ไม เ กิ น
15 เปอรเซ็นต (Chareontesprasit & Jiwyam, 2001) เชนเดียวกับอุมารินทรและคณะ(2558)
เลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไนในตูปลาขนาด 60x20x20 นิ้ว ดวยผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลือง
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ในอาหารสําเร็จรูป (มีวัตถุดิบคือ รํา ปลาปน กากถั่วเหลือง และผํา) 5 สูตร คือ สูตรที่ 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 ซึ่งการเลี้ยงปลาแบบพัฒนาควรใชอัตราความหนาแนนที่เหมาะสม
ตอพื้นที่การเลี้ยงเพื่อใหการเลี้ยงปลามีประสิทธิภาพและไดผลกําไรสูงสุด (Mustafizur, Zannatul,
Subrata, & Ruhu, 2015) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาปริมาณของไขน้ําที่เหมาะสมตอ
การเลี้ยงปลากระแหในกระชัง รวมทั้งความหนาแนนของปลาในกระชังที่มีตอ การเจริญเติบโตของปลา
กระแห ซึ่งความรูที่ไดจะเปนองคความรูพื้นฐานที่สนับสนุนการเลี้ยงปลากระแหเพื่อลดตนทุน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง
2. เพื่อหาตนทุนอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง
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 ทดลองเลี้ยงปลากระแหที่วิชิตฟารม ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร
จ.ศรีส ะเกษ เพื่อ หาสูต รอาหารและตน ทุ นอาหารที่ เหมาะสมตอ การเลี้ย งปลากระแหในกระชั ง
และเปนแหลงเรียนรูดานการเลี้ยงปลาในกระชังใหแกเ กษตรกรบานวัด ต. ตาโกน อ.เมืองจันทร
จ.ศรีสะเกษ
การศึกษาครั้งนี้จึงใชแนวคิดจากรายงานดังกลาวเพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยง
ปลากระแหในกระชังและหาตนทุนอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง โดยเลี้ยงปลา
ในกระชังขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 36 กระชัง มีตัวแปรที่เกี่ยวของในงานวิจัย ดังนี้
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) จัดอยูใ นครอบครัว
Cyprinidae เชนเดียวกับปลาตะเพียน
2. ไขน้ํา หมายถึง เปนอาหารมีชีวิตกลุมพืชน้ําชนิดลอยน้ํา มีลักษณะเปนเม็ดกลมคอนขางรี
มีสีเขียว มีโปรตีน 17.88 เปอรเซ็นต นิยมนําไขน้ํามาใชทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลา
3. อาหารเม็ดสําเร็จรูป หมายถึง อาหารสําหรับปลากินพืชที่จําหนายทั่วไปและมีโปรตีน
ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต
4. อาหารผสมไขน้ํา หมายถึง อาหารปลาแบบพื้นบานที่ทําขึ้นเอง ประกอบดวยวัตถุดิบ
อาหารดังนี้ ปลาปน กากถั่วเหลือง ปลายขาวสุก รําละเอียด กลวยน้ําวาสุก น้ํามันพืช กากมะพราว
(คั้นกะทิออก) และไขน้ํา
5. การเจริญเติบโตของปลากระแห หมายถึง การวัดคาน้ําหนักเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต
ของปลากระแห
6. อัตราการแลกเนื้อ หมายถึง คาที่ไดจากการเปรียบเทียบระหวางน้ําหนักของอาหาร
ที่ปลากินตอน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลา
7. อัตราการรอดตาย หมายถึง รอยละของจํานวนปลาทั้งหมดที่เหลือจากการเลี้ยง
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
8. ตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม หมายถึง ราคาของอาหาร
ที่ใชเลี้ยงปลาแลวทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม
9. กระชัง หมายถึง ผาอวนเนื้อนิ่ม ขนาดตา 1 เซนติเมตร เย็บเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีขนาด
1x1x1 เมตร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เผยแพรความรูใหแกผูเรียนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เผยแพรองคความรูโดยจัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การเลี้ยงปลากระแหโดย
ใชอาหารปลาผสมไขน้ํา” ใหกับ เกษตรกรบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ เพื่อให
เกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไปใชพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังเชิงพาณิชยและสนับสนุนการสราง
รายไดที่ดีในชุมชน
3. งานวิจัยนี้ไดเผยแพรในวารสารวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ลักษณะทั่วไปของปลากระแห

ภาพที่ 1 ปลากระแห (Barbonymus schwanenfeldii)
ที่มา: จิตติมา และจิตรา (2559)
ปลากระแหเปนปลาน้ําจืดสายพันธุพื้นเมืองของไทย มีชื่อสามัญวา Tinfoil barb และ
มีชื่อวิทยาศาสตรวา Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1854) มีชื่อเรียกแตกตางกันไป
ตามภาษาทองถิ่น เชน พบในภาคกลางเรียกวากระแห ตะเพียนหางแดงหรือกระแหทอง ภาคใต
เรียกวา ปลาลําปา สวนภาคอีสานเรียกวา ปลาเลียนไฟ ปลากระแหอยูค รอบครัวเดียวกับปลาตะเพียน
คือครอบครัว Cyprinidae มีรูปรางคลายปลาตะเพียนทอง (B. altus) ที่อยูสกุลเดียวกัน แตมีรูปราง
ปอมสั้นกวา (สารานุกรมเสรี, 2556ก) ลําตัวแบนขางและมีความลึกมาก จะงอยปากสั้นและกลมมน
ตากลมโตอยูตําแหนงใกลกับสวนปลายของจะงอยปาก ปากมีขนาดเล็กและเฉียงลงเล็กนอย มุมปาก
อยูตรงกับบริเวณขอบดานหนา ของตา หนวดมี 2 คู ไดแ ก หนวดบริเวณจะงอยปากและหนวด
ที่ขากรรไกรบน หนวดบริเวณขากรรไกรบนยาวถึงขอบดานหลังของตา เกล็ดในแนวเสนขางลําตัว
มีจํานวน 34-36 เกล็ด ครีบอกมีข นาดเล็กและมีปลายแหลม ปลายครีบอกยาวถึงฐานครีบทอ ง
ครีบหลังมีจุดเริ่มตนอยูหลังจุดเริ่มตนของครีบทองเล็กนอย กานครีบแข็งมีขอบดานหลังเปนซี่หยัก
กานครีบออนที่แตกแขนงมีจํานวน 6 กาน ครีบหางเวาลึกเปนรูปสอม ครีบหางแพนบนและแพนลาง
มีปลายแหลม ดานบนของหัวมีสีเทาปนเขียว ลําตัวสีพื้นเปนสีเงิน ตอนบนของลําตัวมีเหลือบสีเขียว
สวนกลางของตามีสีดํา วงดา นนอกมีสีเหลือง ครีบหลัง ครีบ ทอ ง ครีบกน และครีบหางมีสีสมแดง
ตอนปลายของครีบ หลัง มีแ ตมสีดํา ขอบดานบนและขอบดานลางสุดของครีบหางมีแ ถบยาวสี ดํา
(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
(สารานุกรมเสรี, 2556ก)
ชีววิทยาของปลากระแห
การกินอาหารของปลากระแห
ปลากระแหเปนปลากินทั้งพืชและสัตว (Omnivorous fish) อาหารของปลากระแห ไดแก
พืชน้ํา สาหราย แมลง หนอน และซากเนาเปอยของสัตวน้ํา (สมโภชน, 2545; ภาสกร, 2557)
แหลงที่อยูอาศัยปลากระแห
ปลากระแหดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนฝูง สามารถดํารงชีวิตอยูในแหลงน้ําที่มีอุณหภูมิระหวาง
22-25 องศาเซลเซียส น้ํามีคา ความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูในชว งระหวาง 6.5-7.5 และ
น้ํามีคาความกระดาง 2-10 dH (Animal World, 2015)
การแพรกระจายของปลากระแห
ปลากระแหแพรกระจายอยูในบริเวณลําคลองและแมน้ําทั่วทุกภาคของประเทศไทย เชน
แหลงน้ําบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําโขง และในลุมน้ําทางภาคใต มีรายงานวาพบปลากระแห
ตามหนาวัดที่อยูติดริมแมน้ํา ตา ง ๆ โดยมักจะอาศัยอยูรวมกับปลาตะเพียนขาว ตะเพีย นทอง
แกมช้ํา หรือปลาในตระกูลปลาตะเพียนชนิดอื่นเสมอ (ภาสกร, 2557) นอกจากนี้ยังพบปลากระแห
แพรกระจายอยูในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ชวลิต, 2547)
แนวโนมทางการตลาดของปลาในครอบครัว Cyprinidae
ปจจุบันปลาในครอบครัว Cyprinidae ไดแก ปลาตะเพียน กระแห นิยมนํามาทําผลิตภัณฑ
ปลาสม ซึ่งเปนอาหารหมักที่นิยมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแพรกระจายไปยังภาคอื่นๆ
ปลาสมเปนภูมิปญญาทองถิ่นในการถนอมอาหาร ซึ่งการผลิตสวนใหญยังเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน
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และเปน ผลิตภัณฑห ลักของบางชุมชน อาทิ ปลาสมอรพิน เปนผลิตภัณฑข องชุม ชนตํา บลบัว หุง
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่จําหนายกันอยางแพรหลาย (อรพิน, 2558) แตภาคอีสานตอนใต
มีปริมาณปลาในกลุมปลาตะเพียนลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและสภาพแวดลอม
ที่ เ สื่ อ มโทรม จึ ง ส ง ผลให ข าดแคลนวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ทํ า ปลาส ม และทํ า ให ค วามต อ งการทางตลาด
ของปลาตะเพียนหรือกลุมปลาในครอบครัวเดียวกัน อาทิ ปลากระแหจึงมีเพิ่มสูงขึ้น การสงเสริ ม
การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนหรือปลาในครอบครัว Cyprinidae จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยเพิ่ ม
วั ตถุ ดิ บ ปลาป อ นให แ ก อุ ต สาหกรรมการแปรรูป ปลาส ม ให เ พี ย งพอกั บ ความตอ งการของตลาด
ปลากระแหเปนปลาในกลุมเดียวกับปลาตะเพียนจึงมีแนวโนมทางการตลาดที่ดี หากมีการเพาะเลี้ยง
ในเชิงพาณิชยแ ละใชอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญ เติบ โตของปลากระแห โดยเลือกใชวัตถุดิ บ
ที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อลดตนทุนดานอาหาร จะเปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกร
กลุมผูเลี้ยงปลาในชุมชนไดอยางยั่งยืน
ความหมายของการเลี้ยงปลาในกระชัง
การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาในที่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกรงขัง
เปนรูปทรงกระบอกหรือลูกบาศก อาจแขวนลอยบริเวณผิวน้ําใหเคลื่อนที่ขึ้นลงตามระดับน้ําหรือ
ตรึงไวใตน้ํา ทําดวยวัสดุที่น้ําผานได เชน ไม ตาขายพลาสติก และเนื้ออวน เปนตน ขนาดและรูปราง
ไมแนนอนขึ้นอยูกับความนิยมและวัสดุของทองถิ่น สวนใหญเปนรูปลูกบาศกหรือเหลี่ยมเนื่องจาก
สะดวกในการสราง
แหลงน้ําที่เหมาะสมสําหรับวางกระชังเปนแหลงน้ําธรรมชาติทั่วไปที่มีคุณภาพน้ําดี เปนแหลง
น้ํา ไหล ปลอดภัยจากคลื่นลม เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย อา งเก็บ น้ํา เปนตน สามารถวางกระชัง
ไวตามแพที่พักอาศัย เชน ในแมน้ําแถบจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี และพิษณุโลก เปนตน
สัตวน้ําที่นิยมเลี้ยงมีทั้งสัตวน้ําจืดและสัตวน้ํากรอย เชน ปลาสวาย ปลาบู ปลากะพงขาว
และปลากะรั ง เป น ต น นิ ย มปล อ ยสั ต ว น้ํ า ชนิ ด เดี ย วกั น ในกระชั ง ระดั บ เลี้ ย งเป น แบบพั ฒ นา
(นฤมล, 2556)
การเลี้ยงปลาในกระชังเปนวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจ และการปฏิบัติ โดยวิธีนี้
สามารถนํา ไปใชในแหลง น้ํา จืด น้ํากรอยหรือในทะเล การเลี้ย งปลาในกระชังสามารถปลอ ยปลา
ไดหนาแนน การใหอาหารสมทบที่สมดุลจะทําใหปลาเจริญเติบโตเร็ว และใหผลผลิตสูงในเวลาอันสั้น
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2555)
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รูปแบบของกระชัง
รูปแบบของกระชังโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. กระชังผิวน้ํา กระชังดานบนอยูเหนือผิวน้ํา กนกระชังตั้งอยูที่พื้นทองน้ํา
2. กระชังลอย โดยใชทุนลอยพยุงสวนบนและใชตุมน้ําหนักถวงสวนลาง ลอยเหนือพื้นทองน้ํา
3. กระชังจมหรือกระชังใตน้ํา อาจอยูบริเวณกลางน้ําหรือวางติดตั้งบนพื้นดินใตน้ํา สวนใหญ
วางในทะเล บริเวณน้ําตื้น เชน การเลี้ยงปลาของอินโดนีเซีย ฟารมเลี้ยงสัตวน้ําหลายแหงนิยมเลี้ยง
ปลาในกระชัง แตสวนลางของกระชังนิยมเลี้ยงหอย เพราะเศษอาหารที่เหลือจากปลากินจะเปน
อาหารของหอย ชวยไมใหเศษอาหารที่กนกระชังเนาเปอย (สุภาพร, 2552)
สวนประกอบของกระชัง
โครงสรางของกระชังประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ
1. ตัวกระชัง ทําดวยไมไผ หรือตาขายไนลอน มีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา บางแหงสรางเปน
รูปกลม หกเหลี่ยม มีปริมาตรตั้งแต 1-100 ลูกบาศกเมตร
2. ทุน ลอย สําหรับกระชังลอย ทุนชนิดนี้จ ะทําดวยโลหะ พลาสติกหรือทอพีวีซี ปดหัว
ปดทาย บางแหงใชถังน้ํามันพลาสติกที่ใชหมดแลวปดฝาใหแนนผูกตอๆ กัน ที่สําคัญตองออกแบบให
สามารถรับน้ําหนัก ของตัวกระชัง และรับน้ําหนัก ผูเลี้ย งปลาที่จะตองเดินไปให อาหารอาหารและ
จับปลาได
3. ภาชนะใหอาหาร ควรเปนแปนสี่เหลี่ยม เนื้อที่ประมาณ 1 ตารางเมตร เพื่อปองกันไมให
อาหารจมหรือ ลอยออกจากกระชังกอ นที่ป ลาจะกินหมด ถา ใหอาหารลอยควรทํา กรอบสี่เหลี่ย ม
เพื่อปองกันอาหารไหลไปตามน้ํา
4. ฝาปดสวนบน เพื่อปองกันศัตรู เชน นก งู และสาหรายมาเกาะตัวกระชัง อีกทั้งยังชวย
ปองกันขโมยและชวยใหปลาบางชนิดไมตื่นตกใจงาย ปลาบางชนิดชอบกระโดด ถาไมมีฝาปด อาจจะ
กระโดดหนีออกไปนอกกระชัง ฝาปดอาจทําดวยอวน ไม ตาขาย โลหะและอาจมีผักตบชวาปดขางบน
เพื่อชวยปองกันความรอน (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
กระชั งไมเ หมาะสํา หรั บ ผูเ ลี้ ย งที่ มีทุ น มากและใช สํ า หรับ เลี้ ย งปลาที่มี ร าคาแพง กระชั ง
ที่ทํา ดว ยไมเนื้อออนมีอายุการใชงานประมาณ 5-6 ป สวนกระชัง ที่ทําดว ยไมเนื้อแข็งจะมีอายุ
การใชงานประมาณ 8-10ป การสรางกระชังใชไมขนาด 4 นิ้ว หนา 2นิ้ว ประกอบเปนโครงราง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามขนาดที่ตองการ ดานบนของกระชังไมทําเปนฝาปดและเปดได ตอนกลางของ
ฝาเจาะเปนชองสี่เหลี่ยมสําหรับใหอาหารปลา
3. กระชังอวน
กระชังอวนเปน กระชังที่ทํา ดว ยเนื้ออวนไนลอน หรือพอลิเอทิลีน สว นมากเปนเนื้ออวน
ประเภทไม มี ป ม ซึ่ ง จะไม ทํ า ให ป ลาบอบช้ํ า และบาดเจ็ บ มีอ ายุก ารใช ง านประมาณ 2-3 ป ใน
ประเทศไทยนิยมใชกระชังอวนเลี้ยงปลาน้ํากรอยบริเวณชายฝงทะเล กระชังอวนอาจแบง ไดเปน
2 ลักษณะ คือ
3.1 กระชังอวนผูกยึ ดติดกับ หลัก หรือวัส ดุอื่นๆ ลัก ษณะของกระชัง แบบนี้เหมาะ
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 เพื่อทนทานตอกระแสลม และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา
ทุนลอยที่ใชมีหลายชนิด ไดแก ถังน้ํามัน ถังพลาสติก หรือไมไผมัดเปนแพ ตัวกระชังทําดวยเนื้ออวน
ไนลอนหรือพอลิเอทิลีน (นฤมล, 2556)
แหลงที่ตั้งกระชัง
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา (2553) รายงานวาแหลงน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชัง
ควรเปนเปนแหลงน้ําไหล หางไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหลงที่มีชุมชนหนาแนน แหลงน้ํา
มี คุ ณ สมบั ติ ข องน้ํ า ที่ ดี ส ม่ํ า เส มอ โดยเฉพาะปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ล ะลา ยในน้ํ า ควรไม
นอยกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณที่แขวนกระชังควรมีความลึกไมนอยกวา 5 เมตร เพื่อใหพื้นทอง
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กระชังสูงเหนือจากพื้นทองน้ําไมนอยกวา 1 เมตรจะทําใหน้ําไหลถายเทดี แหลงน้ําที่เลี้ยงปลาไมควร
มีสีเขียวเขมจากการเจริญเติบโตของสาหรายและแพลงกตอนมาก เนื่องจากในชวงกลางวันจะมีผลให
ออกซิเจนอิ่มตัวในน้ํา แตชว งกลางคืนน้ํา มีป ริมาณออกซิเจนลดลงจนทํา ใหเปนอันตรายตอปลา
และควรเปนแหลงน้ําที่หางไกลจากจุดระบายน้ําทิ้งของฟารมปลูกพืช และฟารมเลี้ยงสัตว
การดูแลรักษากระชัง
กระชังที่ใชเลี้ย งปลาที่มีการถายเทน้ํานอยจะให ผลผลิตต่ํา ดังนั้นวัสดุที่ทําตัวกระชังควร
มีขนาดที่เหมาะสมกับการถายเทน้ํา เชน ชองตาอวนพลาสติกขนาด 8 มิลลิเมตร น้ําจะถายเทได
รอยละ 60 แตถาชองตากวาง 24 มิลลิเมตร น้ําจะถายเทไดถึงรอยละ 85 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ
ลูกปลาที่ปลอยลงเลี้ยง ถามีชองตาขนาดใหญตองปลอยปลาขนาด 25 กรัม สําหรับกระชังที่ทําดวย
อวนต อ งระวั ง เกี่ ย วกั บ ปลาที่ จ ะติ ด ตาอวน และมี ข อ เสนอแนะว า ขนาดช อ งตาอวนควรจะ
นอยกวา 1 ใน 10 ของความยาวปลาและกระชังที่มีขนาดชองตา 25 มิลลิเมตร ปลาที่ปลอยลงเลี้ยง
ควรมีน้ําหนักอยางนอย 70 กรัม แตกระชังที่มีขนาดชองตาเล็กอาจเกิดการอุดตันไดเร็ว เนื่องดวย
สั ต ว แ ละพื ช น้ํ า มาเกาะอาศั ย ทํ า ให ป ริ ม าณก า ซออกซิ เ จนในน้ํ า ลดลง อาจเป น อั น ตรายต อ
ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ดังนั้นแหลงที่วางกระชังจึงมีความสําคัญมาก หากวางกระชังในแหลงน้ําที่มี
กระแสลมพัดผานจะเหมาะสมมาก ซึ่งชวยใหไดผลผลิตสูงและมีอัตราการตายต่ํา เมื่อใชกระชังเลี้ยง
ปลาเปนระยะเวลานานจะตองคอยดูแลทําความสะอาดกระชังอยาให อุดตัน เนื่องจากการเกาะของ
สาหราย หอย และเพรียง จะทําใหน้ําถายเทไมสะดวก ทําใหออกซิเจนในน้ําต่ํา ปลาไมเจริญเติบโต
การใชเกลือทองแดงยอมอวนใยสังเคราะหจะชวยปองกันการเกาะของสาหรายและเพรียงไดประมาณ
รอยละ 50 หรือยอมดวยน้ํามันดินก็ไดผลดี ในกระชังน้ําจืดควรปลอยปลานิลลงเลี้ยงไปดวย เพื่อชวย
กินสาหรายที่มาเกาะกระชัง การตรวจสอบกระชังเปนประจําและดูแลอยูเสมอเปนสิ่งจําเปน กระชัง
ที่ทําดวยอวน ควรปองกันศัตรูโดยการมีเนื้ออวนซอนกัน 2 ชั้น หรือมีตาขายโลหะเบาๆ กันอีกชั้นหนึ่ง
และชอ งตาของอวนหรือ โลหะชั้ นนอกควรกวา งพอให น้ํา ถ า ยเทไดสะดวก ควรวางกระชังในที่ มี
ระดับน้ําลึก 2-5 เมตร และมีกระแสน้ําพัดผานตลอดเวลา (นฤมล, 2556)
ความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชัง
ความหนาแนนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาในกระชังถือวามีความสําคัญ เพื่อใหมีอัตรา
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 นอกจากนี้ควรมีจัดการในระหวางการเลี้ยงเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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ควรมีการปรับลดปริมาณความหนาแนนปลาในกระชังเมื่อปลามีขนาดใหญขึ้น เปลี่ยนขนาดตาอวน
ใหใหญขึ้น เมื่อปลามีขนาดใหญขึ้น คัดขนาดปลาใหมีความสม่ําเสมอ เลือกใชอาหารใหมีสารอาหาร
ที่เหมาะสมกับชนิดและขนาดของปลา อาหารมีความคงทนของอาหารในน้ําดี ใหอาหารในแตละมื้อ
โดยใหหลายครั้งตามขนาดปลา เพื่อลดการแตกตัวของอาหารในน้ํา (นฤมล, 2556)
ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยงในกระชัง
ลักษณะของปลาที่ควรเลี้ยงในกระชัง มีดังนี้
1. ในแงทางชีววิทยาและสรีรวิทยา
1.1 โตเร็ว
1.2 กินอาหารสมทบที่ให
1.3 สามารถเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดดี
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 โอฟเซฟาลิดี (Ophicephalidae) ไดแก ปลาชอน
3.5 ซิคลิดี (Cichlidae) ปลาในสกุลติลาเปย (tilapia) ชนิดตางๆ เชน ปลานิล
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2555)
ประโยชนของการเลี้ยงปลาในกระชัง
การเลี้ยงปลาในกระชังเปนการเลี้ยงปลาแบบหนึ่งที่ใหผลผลิตสูง ลดตนทุนในการผลิต
งายตอการดูแลรักษาและจับขึ้นจําหนาย นอกจากนั้นผูเลี้ยงยังไมตองกังวลเกี่ยวกับปญหาคุณภาพ
ของน้ํ า ที่ ใ ช เ ลี้ ย งปลาและยั ง เป น การเลี้ ย งปลาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพท อ งที่ ต ามแหล ง น้ํ า ต า งๆ
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เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง แหลงน้ํากรอยในทะเลสาบ และทะเลชายฝง ซึ่งสามารถดัดแปลง
เปนที่เลี้ยงปลาไดสะดวกและสามารถเลี้ยงไดเปนจํานวนมาก การเลี้ยงปลาในกระชังมีขอดีหลาย
ประการดังนี้
1. กระชังอยูในแหลงน้ํา มีน้ําไหลถายเทเขาและออกจากกระชังไดสะดวกตลอดเวลา เมื่อนํา
ปลาใสลงเลี้ยงในกระชังแลว จึงไมตองเฝาระวังดูแลเหมือนกับการเลี้ยงปลาในบอ มีอาหารธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณผานเขามาในกระชัง และศัตรูปลาไมสามารถเขาไปรบกวนปลาในกระชัง
2. การเลี้ยงปลาในกระชังใชเงินในการลงทุนนอย เพราะราคาคากอสรางกระชังนั้นนอยกวา
การขุดบอเลี้ยงปลา เหมาะกับผูเลี้ยงที่มีทุนทรัพยนอย
3. สามารถเลี้ยงปลาไดหนาแนน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลาดวยวิธีอื่นในเนื้อที่เทากัน
และยังงายตอการดูแลรักษาเพราะอยูในที่แคบ การใหอาหารสะดวก โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับโรค
ที่จะเกิดขึ้นกับปลาเพราะน้ํามีการไหลเวียนที่ดี
4. การเลี้ย งปลาในกระชัง ใชระยะเวลาเลี้ยงนอยกวา การเลี้ยงปลาในบอ และใหผ ลผลิต
ที่สูงกวามาก และมีตนทุนในการผลิตของปลาตอหนวยมีราคาต่ํากวาประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต
เมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาในบอเพราะปลาสามารถใชอาหารสมทบไดเต็มที่
5. สะดวกในการจับปลาไมจําเปนตองใชเครื่องมือขนาดใหญ เชน อวนลาก สามารถจับได
โดยใชอุปกรณตักปลาไดทันที แตถาหากเปนการเลี้ยงปลาในบอจะตองใชแหหรืออวนลากหรือตองใช
เครื่องมือสูบใหน้ําแหงเสียกอนจึงจะจับได (นฤมล, 2556)
ลักษณะทั่วไปของไขน้ํา

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
มีสีเ ขีย ว ไมมีร าก ไมมีใบ (ภาพที่ 2) มีชองอากาศแทรกอยูระหวา งเซลล ทําใหลอยอยูบนผิว น้ํ า
อาจลอยอยูเปนกลุมลวนๆ หรือลอยปนกับพืชชนิดอื่นๆ เชน แหน แหนแดง ไขน้ําสืบพันธุดวยการ
ผสมเกสรของตัวผูและตัวเมีย โดยไขน้ํามีดอกในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ไมมีเนื้อเยื่อที่ทําหนาที่
นําน้ําและอาหาร มีชองใหอากาศเขาออกไดอยูทางดานบนของตน (สุขุม และสุทิน, 2550)
การจําแนกทางอนุกรมวิธานของไขน้ํา
Kingdom Plantae
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Order Alismatales
Family Lemnaceae
Genus Woffia
Species W. arrhiza
(สารานุกรมเสรี, 2556ข)
คุณคาทางโภชนะของไขน้ํา
จากการวิ เ คราะห คุ ณ ค า ทางโภชนาการไข น้ํ า พบว า ไข น้ํ า เป น อาหารมี ชี วิ ต ประเภท
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 พบทั่วไปบริเวณแหลงน้ํานิ่งที่อยูกลางแจงมีแสงมาก เชน บอ
หนองหรือบึงที่มีอิน ทรียวัตถุสะสมอยูมาก ตามธรรมชาติ มักพบไขน้ํา มากในชว งฤดูหนาวตอกั บ
ฤดูรอน นอกจากนี้ยังพบไขน้ําในตางประเทศ เชน อินโดนีเซีย ประเทศแถบยุโ รป แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต ออสเตรเลีย และบราซิล เปนตน (สุขุม และสุทิน, 2550)
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การขยายพันธุของไขน้ํา
การขยายพันธุของไขน้ํา มี 2 แบบ คือ
1. การสื บ พั น ธุ แ บบอาศั ย เพศ เนื่ อ งจากไข น้ํ า เป น พื ช มี ด อกขนาดเล็ ก ที่ สุ ด ดอกของ
ไขน้ํา จะเจริญ เติบ โตออกทางชองขา งบนของตน ดอกไมมีก ลีบดอก และไมมีก ลีบ เลี้ยง ดอกตัว ผู
จะมีเกสรตัวผู 1 อัน ประกอบดวยอับละอองเรณู 2 อับ ดอกตัวเมียมีรังไขที่มี 1 ชองและมีไขอยู
1 ใบ กานเกสรตัวเมียสั้น ยอดเกสรตัวเมียมีลักษณะแบน เมล็ดมีขนาดเล็ก กลมเกลี้ยง ไขน้ําจะมีดอก
และเมล็ดในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม
2. การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ โดยการแตกหนอ ซึ่งมีผูทําการศึกษาการเจริญเติบโตของ
ไขน้ําพบวาโดยเฉลี่ยแลวไขน้ําแตละตนจะแตกหนอใหตนใหมทุกๆ 5 วัน (สารานุกรมเสรี, 2556ข)
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชไขน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ไข น้ํ า จั ด เป น อาหารธรรมชาติ ป ระเภทพื ช น้ํ า ที่ มี ป ระโยชน ม ากเนื่ อ งจากมี คุ ณ ค า
ทางโภชนาการสูงสามารถใชเปนอาหารสัตวน้ํา เชน ปลาหมอเทศขางลาย ปลาตะเพียน ปลาแรด
ปลานิล เปนตน (อําพล และอารีย, 2532) เชนเดียวกับสารานุกรมเสรี (2556ข) รายงานวาไขน้ํา
เปนอาหารของสัตวน้ําและสัตวปกหลายชนิดเนื่องจากไขน้ํามีแคลเซียมและบีตา-แคโรทีน สูงมาก
เจริญเทศประสิท ธิ์ และจิ๋วแหยม (Chareontesprasit & Jiwyam, 2001) ทดลองใชไขน้ํ า
ทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับ 0 15 30 และ 45 เปอรเซ็นต
พบวาน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ความยาวของลําตัว อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินอาหาร อัตรา
การเปลี่ ย นอาหารเป น เนื้ อ และอั ต ราการรอดตายของปลากลุ ม ที่ ใ ช ไ ข น้ํ า ทดแทนโปรตี น
จากกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต มีคาไมแตกตางจากกลุมที่ไมมีการเสริมไขน้ํา
(P>0.05) จากผลการทดลองพบว า สามารถใช ไ ข น้ํ า เป น แหล ง โปรตี น ทดแทนกากถั่ ว เหลื อ ง
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
ความคุนเคยจากการไปเก็บเกี่ยวจากแหลงน้ําเดิมที่เคยพบมากอนจึงทําใหปริมาณไขน้ําในธรรมชาติ
มี ป ริ ม าณลดน อ ยลง ดั ง นั้ น ถ า หากสามารถหาแนวทางในการเพิ่ ม ปริ ม าณไข น้ํ า ในธรรมชาติ

15

ใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น และสามารถนํามาใชประโยชนในดานอาหารสัตวน้ํา สัตวบกและมนุษย เปนการ
ลดตนทุนคาอาหารในอนาคตตอไป (Chareontesprasit & Jiwyam, 2001) นอกจากนี้อุมารินทร,
สิ ท ธิ พั ฒ น, และคณิ ส ร (2558) ทดลองเลี้ ย งปลาตะเพี ย นขาวและปลาไนเลี้ ย งในตู ป ลาขนาด
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
การทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพื้นบาน
สูตรอาหาร

การบด

การชั่ง

การผสม

การอัดเม็ด

การทําใหแหง

ภาพที่ 3 แผนผังขั้นตอนการทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพื้นบาน
ที่มา : ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด (2552)
จากภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพื้นบาน เปนกระบวนการผลิต
อาหารสัตวน้ําที่ซึ่งเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีฟารมเลี้ยงสัตวน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินทุน
พอสมควรและมีความรูทางดานอาหารสัตวน้ําบาง สามารถผลิตอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปขึ้นใชไดเอง
ในรูปแบบของอาหารเม็ดจมน้ําชนิดเปยกและแหง โดยใชเครื่องมือในการผลิตที่หาซื้อไดในทองตลาด
ซึ่งมีราคาไมแพงมาก สวนการทําอาหารลอยน้ําตองใชเงินลงทุนสูงในการซื้อเครื่องทําอาหารลอยน้ํา
โดยเฉพาะ เนื่องจากการที่จะทําใหอาหารลอยน้ําไดตองใชระบบความรอนและความกดดันภายใน
เครื่ อ งสู ง มาก เครื่ อ งทํา อาหารแบบธรรมดาจึ ง ทํา อาหารลอยน้ํ า ไม ไ ด ในที่ นี้ จ ะกล า วถึ ง การทํ า
อาหารเม็ดจมน้ําเทานั้น (สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด, 2552)
สูตรอาหาร
สิ่งแรกที่เ กษตรกรจะคิดทําอาหารสํา เร็จรูป ขึ้นใชเ อง คือ ตองรูวาตนเองตอ งการใชสูตร
อาหารใดเลี้ยงสัตวน้ําของตนเอง
สูตรอาหารที่ดี มีขอสังเกตดังนี้
1. ทําใหสัตวน้ํามีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีภูมิตานทานโรคดี
2. ทําใหสัตวน้ํามีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และอัตราการรอดสูง
3. วัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชสามารถจัดซื้อ หาไดงาย ราคาถูกและสะดวกตอการเก็บรักษา
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ที่มาของสูตรอาหารที่ดีมีอยู 2 ทาง คือ
1. สอบถามจากผูมีความรูแ ละประสบการณทางดา นอาหารสัต วน้ํ าซึ่ งเป นวิ ธีที่เ ร็ว ที่ สุด
หนว ยงานของทางราชการโดยเฉพาะกองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา กรมประมง สามารถให
คําแนะนําในเรื่องสูตรอาหารได
2. เรียนรูและศึกษาดวยตนเอง ซึ่งวิธีนี้เหมาะสําหรับผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงชอบ
คิดคนและหาคําตอบดวยประสบการณของตนเอง
การบดวัตถุดิบอาหารสัตว
เมื่ อ ได สู ต รอาหารที่ จ ะทํ า แล ว ต อ งเตรี ย มจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ต า งๆ ที่ จ ะต อ งใช ใ ห ค รบ
ตามสู ต รอาหารและมี ป ริ ม าณเพี ย งพอ ที่ จ ะผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ข นาดใหญ นั้ นจะต อ งผ า นขั้ น ตอน
การบด วัตถุป ระสงคของการบดเพื่อลดขนาดวัตถุดิบใหเล็กลงซึ่งเปนประโยชนตอสัตวน้ําสามารถ
ที่ จ ะย อ ยได ง า ยขึ้ น การบดละเอี ย ดยั ง ช ว ยในเรื่ อ งการอั ด เม็ ด โดยช ว ยให เ ม็ ด อาหารมี ค วาม
คงตัว ดี สํ าหรั บ เครื่อ งบดอาหารควรเลือกใชใ หเ หมาะสมกับ ประเภทของวัตถุ ดิบ ถา ใชวัต ถุดิ บ
แบบแหง เชน ปลายขาว กากถั่วเหลือง ขาวโพด ใหใชเครื่องบดแบบมีดสับหรือแบบจาน แตถาเปน
วัตถุดิบแบบเปยก เชน ปลาเปด โครงไก ไสไก หัวไก ใหใชเครื่องโมปลาหรือเครื่องบดเนื้อ
การชั่งวัตถุดิบอาหารสัตว
เมื่อจัดเตรียมวัตถุดิบตางๆ ที่มีขนาดละเอียดแตละชนิดแลว จึงชั่งน้ําหนักของวัตถุดิบใหได
ตามสัดสวนในสูตรอาหารนั้น
การผสมอาหาร
เปนการกระจายคุณคาอาหารใหสม่ําเสมอในทุกสวนของอาหารที่ทําขึ้นโดยการทําใหวัตถุดิบ
หลายชนิดรวมกันเปนเนื้อเดียว เครื่องผสมอาหารที่แนะนําใหใชควรเปนเครื่องผสมอาหารที่ใชผสม
ไดทั้งวัตถุดิบ เปย กและแหง เครื่องผสมดัง กลา วเปนเครื่องผสมแบบแนวนอน ซึ่งถา หาไมไดอ าจ
ใชเครื่องโมปลาหรือเครื่องบดเนื้อแทนไดหรือจะผสมเองดวยมือหรือพลั่ว ในกรณีที่ใชวัตถุดิบแหง
จะตองเติมน้ําประมาณ 30-40 เปอรเซ็นตของสูตรอาหารแลวผสมใหเขากันดีกอนที่จะนําไปอัดเม็ด
แตถาใชวัตถุดิบแบบเปยก การผสมอาหารไมตองเติมน้ําหรืออาจเติมน้ําเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประมาณความชื้นในวัตถุดิบอาหารทั้งหมดในสูตรนัน้ ๆ
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การอัดเม็ด
เปน การทํา ใหอ าหารที่ผสมกันแลว ถูก อัดออกมาเปน เสนหรือ เปนแทง การอัดเม็ดทํา ให
วัตถุดิบ ทุก ชนิ ดจับ ตัว กันและเกิดการสูญ เสีย นอยเมื่อสัมผัส กั บ น้ํา การอั ดเม็ดสามารถทํา ไดโ ดย
ใชเครื่องโมปลาหรือเครื่องบดเนื้อ
การทําใหแหง
เปนขั้นตอนที่จําเปนสําหรับการทําอาหารแหงเทานั้น เพื่อลดความชื้นในอาหารและสามารถ
เก็บ ไวไดนานโดยไมขึ้นรา การทําใหอาหารแหงสามารถทําไดโดยการเกลี่ยอาหารใหเปนชั้นบางๆ
บนพื้นซีเมนตหรือตะแกรง แลวใชพัดลมเปาชวยใหอาหารแหงหรือผึ่งไวในที่รม ความชื้นในอาหารจะ
ระเหยออกไป อาหารที่ไดจะเปนอาหารเม็ดจมน้ําชนิดแหง
วัตถุดิบที่ใชในอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูป
นฤมล (2557) รายงานวาการผลิตอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปใชเองในฟารมจําเปนตองคํานึงถึง
คุณภาพและราคาของอาหาร อาหารที่มีคุณภาพดีควรมีโ ภชนะครบถวนใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสู ง
ซึ่งทํา ใหสั ตวน้ํ ายอ ยได ดีและปลอดสารสารพิษ นอกจากนี้ ร าคาไม ควรแพงมากจนทํา ให ตนทุ น
การผลิตสูงเกินไป
สัตวน้ําตองการโภชนะจากอาหารประมาณ 40 ชนิด ซึ่งประกอบดวย
1. โปรตีนและกรดอะมิโน (กรดอะมิโนที่จําเปนที่มีในอาหารมีประมาณ 10 ชนิด)
2. สารจําเปนที่มาจากไขมัน (กรดไขมันที่เปนฟอสโฟลิปดและสเตอรัล)
3. พลังงานจากไขมันและคารโบไฮเดรต
4. วิตามินที่ละลายน้ํา 11 ชนิด และละลายในไขมัน 4 ชนิด
5. แรธาตุ 10 ชนิด
เมื่อทราบวาสัตวน้ําแตละชนิดตองการโภชนะอะไรบาง จําเปนตองจัดหาโภชนะเหลานั้ น
ใหแ กสัตวน้ํา อยางครบถว น โภชนะเหลา นี้ไ ดจ ากวั ตถุดิบ ที่ นํา มาทํ าเป นอาหารสั ตวน้ํา วัตถุดิ บ
มีมากมายหลายชนิดซึ่งมีคุณภาพแตกตางกันทั้งในดานคุณคาอาหาร และการยอยไดวัตถุดิบสามารถ
แบงออกไดเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ
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1. วัตถุดิบที่ใชเปนแหลงโปรตีน
วัตถุดิบประเภทนี้ตองมีโปรตีนมากกวา 20 เปอรเซ็นต สามารถแบงออกได 2 แหลง คือ
1.1 แหลงโปรตีนจากสัตว
ได แ ก ปลาปน ปลาสด เลือ ดป น เนื้อ กระดูก ป น กุ ง ป น เศษไก ป น ไส ไก ปู ป น
ผลิตภัณฑจากนม ฯลฯ
1.2 แหลงอาหารโปรตีนจากพืช
ไดแก กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝาย กากมะพราวอัด กากงา กากองุน
ใบกระถินปน โปรตีนสกัดเขมขนจากขาวโพด ขาวสาลี ฯลฯ
2. วัตถุดิบที่ใชเปนแหลงพลังงาน
วัตถุดิบ ประเภทนี้มีโ ปรตีนต่ํา กวา 20 เปอรเซ็นต แตมีคารไฮเดรตหรือ แป งมาก ไดแ ก
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. วัตถุดิบจําพวกวิตามินและแรธาตุ
วิ ต ามิ น และแร ธ าตุ ที่ ใ ช เ ป น ส ว นผสมของอาหารมั ก อยู ใ นรู ป ของสารประกอบเคมี
และเนื่อ งจากเป นวัตถุดิบ ที่ใชในปริมาณนอ ยมากในสูตรอาหาร จึ งทํ าใหเ กิด ปญ หาในการผสม
ใหทั่วถึงในทุกๆ สวน ดังนั้นจึงไมนิยมผสมวิตามิน และแรธาตุแตละตัวลงในอาหารโดยตรง วิตามิน
และแร ธ าตุ จึ ง มั ก ถู ก ผสมไว ก อ นล ว งหน า กั บ สื่ อ บางชนิ ด เช น กากถั่ ว เหลื อ ง รํ า แกลบ หรื อ
หินปูน แลวเรียกสารผสมเหลานี้วา “สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ)” บางครั้งอาจะรียกวา “อาหาร
เสริม” แลว จึง นํา สารผสมลวงหนานี้ไปผสมกับ อาหารตอไป ในบางทองที่ที่เกษตรกรหาสารผสม
ลวงหนาที่ใชเฉพาะสําหรับสัตวน้ําไมได อาจใชสารผสมลวงหนาที่ทําขึ้นเพื่อผสมกับ อาหารหมูหรือ
ไกแทนได แตอยางไรก็ตาม ในการผสมลวงหนาที่ใชสําหรับสัตวบ กมักจะมีวิตามินดีสูงเกินไปและ
อาจไมมีวิตามินซีในสวนผสม ซึ่งวิตามินซีมีความสําคัญอยางยิ่งตอสัตวน้ําทุกชนิด จึงควรที่จะใชเปน
หลักในการพิจารณาเลือกซื้อ
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4. วัตถุดิบจําพวกไขมัน หรือน้ํามัน
เป นวั ต ถุ ดิ บ ที่ใ ห พ ลั ง งาน กรดไขมั น ที่ จํ า เป น วิ ต ามิ นที่ ล ะลายในไขมั น และบางครั้ง ใช
เป น สารแต ง กลิ่ น อาหารเพื่ อ กระตุ น ให สั ต ว น้ํ า กิ น อาหารได ม ากขึ้ น น้ํ า มั น ที่ ใ ช ผ สมในอาหาร
สัตวน้ํา แบงเปน 2 ประเภท คือ
4.1 น้ํามันจากสัตว
ไดแก น้ํามันปลา น้ํามันปลาหมึก น้ํามันหมู ฯลฯ
4.2 น้ํามันจากพืช
ได แ ก น้ํา มัน ถั่ ว เหลือ ง น้ํ า มั น ข าวโพด น้ํ า มั น ปาลม น้ํ า มั น ถั่ ว ลิ สง น้ํ า มั น เมล็ ด
ทานตะวัน ฯลฯ
5. วัตถุดิบจําพวกเสริมคุณภาพของอาหาร
วัตถุดิบจําพวกนี้ใชผสมในอาหาร เพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมใชเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของ
อาหาร ถึงแมวาบางครั้งใชเพื่อวัตถุประสงคในการเสริมคุณภาพ แตตัวมันเองจะมีคุณคาอาหารอยู
ดวย วัตถุดิบจําพวกนี้แบงออกได 3 ประเภท ดังนี้
5.1 สารเหนียวหรือบายเดอรหรือสารประสานอาหาร
เปนสารที่ชวยทําอาหารมีความคงทนในน้ําไดนาน การใชสารเหนียวมีความจําเปนอยาง
ยิ่งในการทําอาหารสําหรับสัตวน้ําที่กินอาหารชาๆ เชน กุง สารเหนียวสามารถ แบงออกได 3 ชนิด
คือ เปนสารพวกโปรตีน สารพวกคารโบไฮเดรต และสารสังเคราะห หรือสารธรรมชาติที่ไมมีคุณคา
ทางอาหาร
5.2 สารแตงกลิ่นอาหาร
เป น สารที่ ชว ยเพิ่ ม กลิ่ นและรสของอาหารให มี ค วามน า กิ น มากขึ้ น กลิ่ น ในอาหาร
ที่สัตวน้ําชอบมักเปนกลิ่นที่มีอาหารตามนิสัยการกินอาหารของสัตว เชน ปลากินเนื้อเปนอาหาร
จะชอบกลิ่นของเนื้อกุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ ซึ่งกลิ่นเหลานี้สามารถหาไดจากเศษชิ้นสวนหรือ
ผลิตภัณฑที่แปรรูป แลวของสัตวตา งๆ ดัง กลา ว เชน น้ํามันปลา น้ํา มัน ปลาหมึก หัวและเปลือก
กุงปน เศษปลา หมึกปน ฯลฯ
5.3 สารกันหืน
ความหื นของอาหารเกิ ด ขึ้ น จากไขมั น ในอาหารเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี แ ละ
การที่อาหารขึ้นราเป นเพราะอาหารนั้นมีความชื้นสูงเกิน 12 เปอรเซ็นต ดังนั้น เพื่อปองกันไมให
คุณคาของอาหารเสียไป ในการทําอาหารจึงมักเติมสารเคมีเพื่อกันหืนในอาหาร เชน บี เอช ที และ
บี เอช เอ ซึ่ง ใช ในปริมาณ 0.2 เปอรเ ซ็นต สวนสารกั นราที่นิย มใช ไดแ ก กรดโพพิโ อนิก ใชใ น
ปริมาณ 0.3 เปอรเซ็นต (สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด, 2552)
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คุณสมบัติของวัตถุดิบอาหารสัตวบางชนิดที่ใชทําอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปแบบพื้นบาน
1. ปลาปน
ปลาป นเป น วัต ถุ ดิ บ หลัก ที่นิ ย มใชผ ลิ ตอาหารสัต วน้ํ า ทุ กชนิด เนื่อ งจากปลาป น มีโ ปรตี น
ที่มีคุณภาพสูง 55-60 เปอรเซ็นต มีไขมัน 6-10 เปอรเซ็นต มีกรดอะมิโนครบถวนทุกชนิด มีแคลเซียม
และฟอสฟอรัสปริมาณมากและมีกลิ่นที่ดีชวยกระตุนใหสัตวน้ํากินอาหารมากขึ้น ปลาปนที่นํามาใช
ในการผลิ ต อาหารสั ต ว น้ํ า ควรมี ก ลิ่ น หอม ไม มี ก ลิ่ น เหม็ น ไหม แ ละปราศจากการปลอมปน
จากทรายละเอียด เปลือกหอย ยูเรีย ขนไกปนหรือสารปลอมปนอื่น เนื่องจากจะทําใหคุณคาทาง
โภชนาการของปลาปนลดลง ดังนั้นควรซื้อปลาปนที่มีคุณภาพดีปราศจากการปลอมปน ถาผูเลี้ยง
ไม แ น ใ จในคุ ณ ภาพของปลาป น อาจนํ า ไปวิ เ คราะห ท างเคมี ห รื อ อาจเลื อ กใช ก ากถั่ ว เหลื อ ง
เปนสวนผสมหลักใหมากขึ้นเนื่องจากกากถั่วเหลืองมีคุณภาพใกลเคียงกับปลาปน แตกากถั่วเหลือง
มีคุณภาพสม่ําเสมอดีกวา สาเหตุที่มีการปลอมปนอยางมากในปลาปน เนื่องจากปลาปนมีราคาแพง
ทําใหมีการนําเอาวัสดุที่มีราคาถูกหรือคุณคาทางโภชนาการต่ําใสป นเขาไปเพื่อขายปลาปนใหได
ในปริมาณมากขึ้น การปลอมปนสิ่งเหลานี้ไมสามารถสังเกตไดดวยตาเปลา จึงจําเปนตองใชวิธีการ
วิเคราะหทางเคมี
2. กากถั่วเหลือง
กากถั่วเหลืองเปนผลพลอยไดจากการเอาน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งในการผลิตอาหาร
สั ต วน้ํา มี ก ารใช ก ากถั่ ว เหลื อ ง 3 ลั ก ษณะ คือ กากถั่ ว เหลื อ งอั ด น้ํ า มั น กากถั่ ว เหลื อ งสกั ด น้ํ า มั น
ชนิดไมกะเทาะเปลือกและกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันชนิดกะเทาะเปลือก กากถั่วเหลืองอัดน้ํามันมีไขมัน
ประมาณ 7 เปอรเซ็นตจึงเก็บไวไดไมนาน แตกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันมีไขมันประมาณ 1 เปอรเซ็นต
จึงสามารถเก็บไวไดนานกวากากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันกะเทาะเปลือก มีคุณคาทางโภชนาการดีกวา
กากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันชนิดไมกะเทาะเปลือก กลาวคือกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันชนิดกะเทาะเปลือก
มีโปรตีนและเยื่อใยประมาณ 50 เปอรเซ็นตและ 4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งการกะเทาะเปลือก
กอนสกัดน้ํามันจะเหลือแตเมล็ดถั่วเหลือง จึงควรระมัดระวังอยางยิ่งเนื่องจากในกระบวนการผลิต
กากถั่วเหลืองจําเปนตองมีความรอนมาเกี่ยวของ ซึ่งถาใชความรอนนอยเกินไปจะทําใหสารยับยั้ง
เอนไซม ท ริ ปซิ นในกากถั่ ว เหลื องไม ถู กทํ า ลายและเป น อั นตรายต อ สั ตวน้ํา แต ห ากใช ค วามร อ น
มากเกิน ไปกากถั่ ว เหลื องจะมีก ลิ่ นไหมแ ละกรดอะมิโ นไลซี นจั บ ตัว กับ น้ํา ตาลทํา ใหป ลานํา ไปใช
ประโยชนไดนอยและเจริญเติบโตชา ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อกากถั่วเหลืองที่สุกพอดี
3. รําขาว
รํ า ข า วเป น ผลพลอยได จ ากการสี ข า วเช น เดีย วกั บ ปลายขา ว แต รํ า ข า วมีไ ขมั น มากกว า
ปลายขาว จึงควรเก็บรําขาวในที่มืด อุณหภูมิต่ําหรือในที่ไมมีอากาศถายเท เพราะไขมันในรําขาว
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จะเหม็นหืนงาย รําขาวมี 3 ลักษณะ คือ รําหยาบ รําละเอียด และรําสกัดน้ํามันไมควรใชรําหยาบ
ในการผลิตอาหารสัตวน้ํา เนื่องจากมีแกลบปนและเยื่อใยสูงทําใหคุณภาพอาหารต่ํา ดังนั้นในการผลิต
อาหารสัตวน้ําจึงควรเลือกใชรําละเอียดหรือรําสกัดน้ํามัน ซึ่งรําสกัดน้ํามันมีโปรตีนสูงกวารําละเอียด
และมี ไ ขมั น ต่ํ า กวา มาก รวมทั้ ง มี ก รดอะมิ โ น กรดไขมั น และวิ ต ามิ นบางชนิ ด ต่ํ า กว า รํ า ละเอี ย ด
เนื่องจากการผลิตรําสกัดน้ํามันตอง ใชตัวทําลายไขมันแยกไขมันออกมา ทําใหมีไขมันเหลืออยูนอย
และสารอาหารชนิดอื่นอาจถูกสกัดอกมา ดังนั้น การนํารําสกัดน้ํามันมาใชผลิตอาหารสัตวน้ําจึงควร
พิจารณาพลัง งานที่มีในอาหารวาเพียงพอกับ ความตองการของสัตวน้ําที่เลี้ย งหรือ ไม รําละเอีย ด
มีโปรตีน 12 เปอรเซ็นต ไขมัน 12 เปอรเซ็นต สวนใหญเปนไขมันชนิดไมอิ่มตัวที่มีกรดไขมันลิโนเลอิค
(linoleic acid) คอนขางสูงและมกรดไขมันลิโ นเลนิค (linolenic acid) ซึ่งเปนกรดไขมันที่สัตวน้ํ า
ตองการ ควรใชรําละเอียดหรือรําสกัดน้ํามันผสมในสูตรอาหารปลากินเนื้อไมเกิน 20 เปอรเซ็นต
แตในสูตรอาหารปลากินพืชผสมไดถึง 30-40 เปอรเซ็นต
4. ปลายขาว
ปลายขาวไดจากการขัดสีขาวใชเปนสวนผสมในสูตรอาหารสัตวน้ํา การผลิตอาหารสัตวน้ํา
ควรใชปลายขาวขนาดเล็กไมควรใชปลายขาวขนาดกลางหรือขนาดใหญ เพราะปลายอยไดยากและ
ควรนําปลายขาวมานึ่งหรือตมกอนนําไปผลิตอาหารเพื่อชวยใหสัตวน้ํายอยอาหารดีขึ้นโดยเฉพาะ
ปลายขาวเหนียวควรตมหรือนึ่งกอนนํามาผลิตอาหารเนื่องจากมีความเหนียวมากกวาปลายขาวเจา
โดยทั่วไปปลายขาวมีโปรตีน ไขมันและเยื่อใยในปริมาณต่ําเทากับ 8 เปอรเซ็นต 0.9 เปอรเซ็นตและ
1.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จึงผสมในสูตรอาหารไดดี ปลายขาวเปนวัตถุดิบที่มีราคาคอนขางถูก
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 ดังนี้
การทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน 20
การทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน 20
การทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนน 20
การทดลองที่ 4 อัตราความหนาแนน 20
การทดลองที่ 5 อัตราความหนาแนน 30
การทดลองที่ 6 อัตราความหนาแนน 30
การทดลองที่ 7 อัตราความหนาแนน 30
การทดลองที่ 8 อัตราความหนาแนน 30
การทดลองที่ 9 อัตราความหนาแนน 40
การทดลองที่ 10 อัตราความหนาแนน 40
การทดลองที่ 11 อัตราความหนาแนน 40
การทดลองที่ 12 อัตราความหนาแนน 40

ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบาน
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 %
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 %
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบาน
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 %
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 %
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบาน
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 %
ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 %

ขั้นตอนการทดลอง
1. การเตรียมสถานที่ทดลอง
เลือกสถานที่ทดลอง คือ วิชิตฟารม ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ ใชบอดินขนาด 1 ไร
มีคุณภาพน้ําที่ดีและเหมาะสมตอการเลี้ยงปลา โดยตรวจสอบคุณภาพน้ําดวยชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ภาคสนาม พบวาน้ําในบอดินมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้ คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา 6.5 ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ําไมต่ํากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนีย 0.02 มิลลิกรัม
ตอลิตร และอุณหภูมิของน้ํา 27 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนคุณสมบัติของน้ําที่เหมาะตอการเลี้ยงปลา
(นฤมล, 2556) และบออยูใกลกับคลองสงน้ําในระบบชลประทาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก
ตลอดการเลี้ยง โดยเลี้ยงปลากระแหในกระชัง โดยใหโครงกระชังลอยอยูในบอดินมีปริมาตรน้ํา 4,800
ลูกบาศกเมตร ใชกระชังขนาด 1x1x1 เมตร (กวางxยาวxลึก) จํานวน 36 กระชัง โดยผูกกระชังยึดติด
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กับ โครงกระชั ง มีทุ นลอย โดยใหพื้ น กระชัง อยู เ หนือ พื้น บอ ดิ นอยา งน อย 10 เซนติ เมตร และให
ขอบดานบนของกระชังอยูเหนือผิวน้ํา 30 เซนติเมตร เพื่อใหสวนของกระชังแชในน้ําตลอดการทดลอง
และเปลี่ยนถายน้ําออกจากบอดิน 50 เปอรเซ็นตทุกเดือน
2. การเตรียมสัตวทดลอง
2.1 รวบรวมปลากระแหจากการเพาะพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร
มีน้ําหนักเฉลี่ย 6.00-6.25 กรัม จํานวน 5,000 ตัว พักปลาในกระชังขนาด 5 ตารางเมตร เปนเวลา
1สัปดาห ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช จากนั้นสุมปลาลงเลี้ยงในกระชังทดลองจํานวน36 กระชัง
และชั่งน้ําหนักของปลากอนการทดลองพรอมทั้งจดบันทึกเปนขอมูลน้ําหนัก
ตารางที่ 1 ปริมาณวัตถุดิบ (%) ปริมาณโปรตีน (%) และตนทุนอาหาร (บาท/กก.) ของอาหาร
แตละสูตร
สูตรอาหาร
วัตถุดิบ
อาหาร

ปลาปน
ไขน้ํา
กากถั่วเหลือง
ปลายขาวสุก
รําละเอียด
กลวยน้ําวาสุก
น้ํามันพืช
กากมะพราว
(คั้นกะทิออก)
รวม
โปรตีน (%)
ตนทุนอาหาร
(บาท/กก.)

1
อาหารเม็ด
สําเร็จรูป

อาหารเม็ด
สําเร็จรูป
สําหรับปลา
กินพืช
มีโปรตีน
ไมต่ํากวา
30%

30.41
21

2
อาหารพื้นบาน
(%)
ปริมาณ
(%)
20
20
10
35
10
2
3

ราคา
(บาท)
712.6
360
80
210
250
80
4

100
29

1696.60
16.97

3
อาหารพื้นบาน
ผสมไขน้ํา 10%
(%)
ปริมาณ
ราคา
(%)
(บาท)
20
712.6
10
150
14
252
6
48
35
210
10
250
2
80
3
4
100
29.57

1706.60
17.07

4
อาหารพื้นบาน
ผสมไขน้ํา 20%
(%)
ปริมาณ
ราคา
(%)
(บาท)
20
712.6
20
300
8.4
151.2
1.6
12.8
35
210
10
250
2
80
3
4
100
28.19

1720.60
17.21
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2.2 อาหารและการให อ าหาร ใช อ าหารเม็ ดสํ า เร็ จ รู ป ปลากิ นพื ช ที่มี โ ปรตี น ไม เ กิ น
30 เปอรเซ็นต และอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพื้นบานผสมไขน้ําที่ผูวิจัยคิดสูตรขึ้นเอง มีสวนผสม
ของวั ตถุ ดิ บ ดัง แสดง ในตารางที่ 1 นํ า วั ตถุ ดิ บ ทั้ ง หมดมาผสมคลุ ก เคล า ให เ ข า กั น นํ า ไปอั ด เม็ ด
ด ว ยเครื่ อ งบดเนื้ อ ร อ นอาหารที่ อั ด เม็ ด แล ว ด ว ยรํ า ละเอี ย ดเพื่ อ ให อ าหารแยกเม็ ด จากนั้ น
นํ า อาหารผึ่ ง จนแห ง และบรรจุ เ ก็ บ ใส ภ าชนะให มิ ด ชิ ด ปราศจากความชื้ น นํ า อาหารใน
แต ล ะการทดลองไปวิ เ คราะห หาค า โปรตี น ตามวิ ธีก ารของ AOAC (2010) ที่ ภ าควิ ช าสั ต วบาล
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตารางที่ 1) และกําหนดใหอาหาร 5 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัว และใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน เวลา 08.00-09.00 น. และ 15.00-16.00 น. พรอมกับปรับ
ปริมาณการใหอาหารตามน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น ทุก 2 สัปดาห
การเก็บรวบรวมขอมูล
ชั่ ง น้ํ า หนั ก ปลากระแหในแต ล ะการทดลองและบั น ทึ ก ข อ มู ล ทุ ก 2สั ป ดาห ใช ร ะยะ
เวลาการเลี้ยง 12 สัปดาห จากนั้นนําขอมูลน้ําหนักของปลามาหาคาน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพิ่ม
ต อ วั น (กรั ม ต อ วั น ) อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ า เพาะ (เปอร เ ซ็ น ต ต อ วั น ) อั ต ราการแลกเนื้ อ
อั ต ราการรอดตาย (เปอร เ ซ็น ต ) และต น ทุ นค า อาหารที่ ทํ า ให ป ลามีน้ํ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น 1 กิ โ ลกรั ม
มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
น้ําหนักเฉลี่ย; กรัม
น้ําหนักเฉลี่ย = น้ําหนักรวมของปลา
จํานวนปลา
น้ําหนักเพิ่มตอวัน (Daily Weight Gain; DWG, กรัมตอวัน) ดังนี้
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 = น้ําหนักอาหารที่ให (กรัม)
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
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อัตราการรอดตาย (Survival rate); เปอรเซ็นต
Survival rate = จํานวนปลาที่เหลือ x 100
จํานวนปลาที่เริ่มตนทดลอง
ตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (บาท)
ตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม = คาอัตราการแลกเนื้อ x ราคาอาหาร
(บาทตอกิโลกรัม)
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
จากการดํา เนิน การทดลองเปน เวลา 12 สัป ดาห นํ า ขอ มูล มาวิเ คราะห ความแปรปรวน
ดวยวิธี Two-way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
การทดลองดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลของสู ต รอาหารผสมไข น้ํ า และอั ต ราความหนาแน น ในการเลี้ ย งต อ
การเจริญเติบโตของปลากระแหและตนทุนการเลี้ยงในกระชัง เปนเวลา 12 สัปดาห มีรายละเอียด
ผลการวิจัยดังนี้
การเจริญเติบโต
การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาการเจริญเติบโตของปลากระแหจากน้ํา หนัก เฉลี่ย น้ําหนักเพิ่ม
ตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการแลกเนื้อ มีผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 2 ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตอน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลากระแห
เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 12 สัปดาห
สูตรอาหาร (A)
อาหารเม็ดสําเร็จรูป

อัตราความหนาแนน (B) (ตัว/ตร.ม.)
20
30
40
16.31±0.61
16.81±1.46
16.73±2.54

เฉลี่ย
16.62±0.97

อาหารพื้นบาน

17.48±1.24

14.61±0.77

14.79±1.43

15.63±0.34

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10%

13.96±2.00

15.34±1.92

16.62±1.71

15.31±0.15

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20%

16.11±1.26

15.69±1.10

17.00±1.98

16.26±0.47

15.96±0.57

15.61±0.05

16.28±0.47

เฉลี่ย
CV (%)
P-value (A)
P-value (B)
P-value (A*B)

9.98
0.31
0.60
0.16

น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)
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การทดลอง
ภาพที่ 4 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลากระแหแตละการทดลองที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห
1. น้ําหนักเฉลี่ย
จากการทดลองพบวา สูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไม มี ผลต อ
น้ําหนักเฉลี่ยของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม
(interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตอน้ําหนักเฉลี่ยของปลา (ภาพที่ 4)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ
16.62±0.97 กรัม และสูงกวาสูตรอาหารพื้นบา นผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหารพื้นบา น 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
ในอั ต ราความหนาแน น ทั้ ง 3 ระดั บ มี น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย เท า กั บ 15.96±0.57 15.61±0.05 และ
16.28±0.47 กรัม ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร
มี น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด แต ค า ดั ง กล า วของทุ ก กลุ ม ทดลองไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05)
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตอน้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัมตอวัน)
ของปลากระแหที่เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห
สูตรอาหาร (A)
อาหารเม็ดสําเร็จรูป
อาหารพื้นบาน
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10%
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20%
เฉลี่ย
CV (%)
P-value (A)
P-value (B)
P-value (A*B)

อัตราความหนาแนน (B) (ตัว/ตร.ม.)
20
30
40
0.121±0.007 0.124±0.018 0.128±0.031
0.132±0.019 0.101±0.007 0.103±0.015
0.091±0.022 0.109±0.024 0.127±0.020
0.118±0.013 0.112±0.014 0.130±0.024
0.116±0.017 0.112±0.009 0.122±0.013
0.46
0.31
0.41
0.18

เฉลี่ย
0.124±0.004
0.112±0.017
0.109±0.018
0.120±0.009

2. น้ําหนักเพิ่มตอวัน
จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตอน้ําหนัก
เพิ่ ม ต อ วั น ของปลากระแหที่ เ ลี้ ย งในกระชั ง เป น เวลา 12 สั ป ดาห ทั้ ง ยั ง พบว า ไม มี อิ ท ธิ พ ลร ว ม
(interaction) ระหว า งสู ต รอาหารปลาและอั ต ราความหนาแน น ต อ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
ของปลากระแห โดยปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีน้ําหนักเพิ่ม ตอวันสูงที่สุดเทากับ
0.124±0.004 กรัม และสูงกวาสูตรอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหารพื้นบาน และ
อาหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า 10 เปอร เ ซ็ น ต มี ค า เท า กั บ 0.120±0.009 0.112±0.017 และ
0.109±0.018 กรัม ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
ส ว นปลาที่ เ ลี้ ย งในอั ต ราความหนาแนน ทั้ ง 3 ระดั บ มี น้ํ า หนั ก เพิ่ ม ต อ วั น เท า กั บ 0.116±0.017
0.112±0.009 และ 0.122±0.013 กรัม ตามลํ าดั บ โดยพบว าปลาที่เ ลี้ย งในอัตราความหนาแน น
40 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนักเพิ่มตอวันสูงที่สุด แตคาดังกลาวของทุกกลุม ทดลองไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 4 ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตออัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(เปอรเซ็นตตอวัน) ของปลากระแหที่เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห
สูตรอาหาร (A)
อาหารเม็ดสําเร็จรูป
อาหารพื้นบาน
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10%
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20%
เฉลี่ย
CV (%)
P-value (A)
P-value (B)
P-value (A*B)

อัตราความหนาแนน (B) (ตัว/ตร.ม.)
20
30
40
2.18±0.08
2.14±0.20
2.29±0.37
2.23±0.28
1.94±0.06
1.95±0.16
1.75±0.28
2.01±0.32
2.27±0.24
2.13±0.10
2.03±0.18
2.27±0.27
2.07±0.22

2.03±0.08

เฉลี่ย
2.20±0.08
2.04±0.16
2.01±0.26
2.14±0.12

2.20±0.16
11.07
0.28
0.21
0.19

3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตออัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพล
รวม (interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการเจริญเติบ โตของ
ปลากระแห โดยปลาที่เลี้ยงดวยสูต รอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีอัตราการเจริญเติบ โตจํา เพาะสูงที่สุด
เทากับ 2.20±0.08 เปอรเซ็นตตอวัน และสูงกวาสูตรอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต อาหาร
พื้นบาน และอาหารพื้นบา นผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต มีคาเท ากับ 2.14±0.12 2.04±0.16 และ
2.01±0.26 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) สวนปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ
2.07±0.22 2.03±0.08 และ 2.20±0.16 เปอร เ ซ็ นต ต อ วัน ตามลํา ดั บ โดยพบว า ปลาที่ เ ลี้ย งใน
อัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุด แตคาดังกล าว
ของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 5 ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตออัตราการแลกเนื้อของปลากระแห
ที่เลี้ยงเปนเวลา 12 สัปดาห
สูตรอาหาร (A)
อาหารเม็ดสําเร็จรูป

อัตราความหนาแนน (B) (ตัว/ตร.ม.)
20
30
40
4.24±0.25
4.46±0.35
4.14±0.57

เฉลี่ย
4.28±0.16a

อาหารพื้นบาน

4.39±0.76

5.23±0.16

5.24±0.24

4.95±0.49b

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10%

6.28±1.65

5.26±0.84

4.43±0.30

5.32±0.92b

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20%

4.68±0.22

4.97±0.61

4.38±0.41

4.68±0.30ab

4.90±0.94

4.98±0.37

4.55±0.48

เฉลี่ย

CV (%)
13.77
P-value (A)
0.02
P-value (B)
0.26
P-value (A*B)
0.07
a,b
ตัวเลขที่มีอักษรกํากับตางกันจากแถวตั้งเดียวกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)

4. อัตราการแลกเนื้อ
จากการทดลองทุกสูตรอาหารปลาพบวาปลากระแหที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเม็ดสํา เร็จรู ป
มี อั ตรากา รแลกเนื้ อดี ที่ สุ ดเท า กั บ 4.28±0.16 รองลง มา คื อ สู ต รอาห ารพื้ น บ า นผส ม
ไขน้ํ า 20 เปอรเ ซ็นต อาหารพื้น บา นและ อาหารพื้น บา นผสมไข น้ํา 10 เปอรเซ็ นต มีค าเทา กั บ
4.68±0.30 4.95±0.49 และ5.32±0.92 ตามลํา ดับ ซึ่ง ปลาที่เ ลี้ ย งด ว ยสู ต รอาหารเม็ ด สํ า เร็จ รู ป
มี อั ต ราการแลกเนื้ อ ไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ กั บ การเลี้ ย งด ว ยสู ต รอาหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า
20 เปอรเซ็นต (P>0.05) แตแตกตางกันทางสถิติจากการเลี้ยงดวยสูตรอาหารพื้นบาน และอาหาร
ผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (P<0.05) สวนปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ
มีอัตราการแลกเนื้อเทากับ 4.90±0.94 4.98±0.37และ 4.55±0.48 ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยง
ในอัตราความหนาแนน 40 ตัว ตอตารางเมตร มีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด แตคาดัง กลา วของทุ ก
กลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) อีกทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม(interaction) ระหวาง
สูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการแลกเนื้อของปลากระแห (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 6 ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตออัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต)
ของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห
สูตรอาหาร (A)

อัตราความหนาแนน (B) (ตัว/ตร.ม.)
20

30

40

เฉลี่ย

96.67±3.33
95.56±5.09

99.17±1.44
95.83±2.89

98.06±1.27

อาหารพื้นบาน

98.33±2.89
96.67±5.77

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10%

96.67±2.89

92.22±8.39

97.50±4.33

95.46±2.84

อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20%

96.67±5.77

98.89±1.92

97.50±4.33

97.69±1.12

97.09±0.83

95.84±2.78

97.50±1.36

อาหารเม็ดสําเร็จรูป

เฉลี่ย
CV (%)
P-value (A)
P-value (B)
P-value (A*B)

96.02±0.58

4.46
0.56
0.65
0.87

อัตราการรอดตาย
จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตออัตรา
การรอดตายของปลากระแหที่ เ ลี้ย งในกระชั ง เป น เวลา12 สั ป ดาห ทั้ ง ยัง พบว า ไม มีอิ ทธิพ ลรว ม
(interaction) ระหวางสูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตออัตราการรอดตายของปลากระแห
โดยปลาที่เ ลี้ ย งดว ยสู ต รอาหารเม็ ด สํ า เร็ จ รูป มี อั ต ราการรอดตายสู ง ที่ สุ ด เท า กั บ 98.06±1.27
เปอร เ ซ็ น ต และสู ง กว า สู ต รอาหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า 20 เปอร เ ซ็ น ต อาหารพื้ น บ า น และ
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 97.69±1.12 96.02±0.58 และ 95.46±2.84
เปอร เ ซ็ น ต ตามลํ า ดั บ แต ค า ดั ง กล า วของทุ ก กลุ ม ทดลองไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05)
ส ว นปลาที่ เ ลี้ ย งในอั ต ราความหนาแน น ทั้ ง 3 ระดั บ มี อั ต ราการรอดตายเท า กั บ 15.96±0.57
15.61±0.05 และ 16.28±0.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวาปลาที่เลี้ยงในอัตราความหนาแนน
40 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 7 ผลของสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนตอตนทุนคาอาหารทีท่ ําใหปลามีน้ําหนัก
เพิ่มขึ้น 1กิโลกรัม (บาท) ของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังเปนเวลา 12 สัปดาห
สูตรอาหาร (A)
อาหารเม็ดสําเร็จรูป
อาหารพื้นบาน
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10%
อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20%
เฉลี่ย
CV (%)
P-value (A)
P-value (B)
P-value (A*B)

อัตราความหนาแนน (B) (ตัว/ตร.ม.)
20
30
40
89.11±5.22
93.56±7.41
86.92±12.04
74.57±12.93
88.81±2.67
88.99±4.09
106.9±28.05 89.64±14.30
75.45±5.18
80.52±3.78
85.61±10.49
75.44±7.00
87.78±14.07
89.41±3.27
81.70±7.27
13.42
0.22
0.25
0.09

เฉลี่ย
89.86±3.39
84.12±8.28
90.66±15.73
80.52±5.09

ตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม
จากการทดลองพบวาสูตรอาหารและอัตราความหนาแนนในทุกการทดลองไมมีผลตอตนทุน
คาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ทั้งยังพบวาไมมีอิทธิพลรวม (interaction) ระหวาง
สูตรอาหารปลาและอัตราความหนาแนนตอตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม
โดยสูตรอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต มีตนทุนคาอาหารที่ทํา ใหป ลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น
1 กิโ ลกรัมต่ําที่สุด เทากับ 80.52±5.09 บาท และต่ํากวาสูตรอาหารเม็ดสําเร็จ รูป อาหารพื้นบาน
และอาหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า 10 เปอร เ ซ็ น ต ซึ่ ง มี ค า เท า กั บ 89.86±3.39 84.12±8.28 และ
90.66±15.73 บาท ตามลําดับ แตคาดังกลาวของทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
สวนอัตราความหนาแนนทั้ง 3 ระดับ มีตนทุนคา อาหารที่ทําใหป ลามีน้ํา หนักเพิ่ม ขึ้น 1 กิโ ลกรัม
มีคาเทากับ 87.78±14.07 89.41±3.27 และ 81.70±7.27 บาท ตามลําดับ โดยพบวาการเลี้ยงปลา
ในอั ต ราความหนาแน น 40 ตั ว ต อ ตารางเมตร มี ต น ทุ น ค า อาหารต่ํ า ที่ สุ ด แต ค า ดั ง กล า วของ
ทุกกลุมทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 7)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการเลี้ยงปลากระแหดวยอาหารปลาตางชนิด ทั้ง 4 สูตร คือ อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหาร
พื้นบาน อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต และอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็นต ที่เลี้ยง
ดวยอัตราความหนาแนน 20 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาอาหาร
พื้ น บ า น และอาหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เองและอั ต ราความหนาแน น ของจํ า นวนปลา
ตอพื้นที่การเพาะเลี้ยงทําใหปลามีการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตายใกลเคียง
กับ การเลี้ ย งปลาด ว ยอาหารเม็ด สํา เร็ จ รู ป ที่ มีโ ปรตี น ไม ต่ํ า กวา 30 เปอรเ ซ็น ต ซึ่ง สามารถเลี้ ย ง
ปลากระแหด ว ยอาหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า ได ถึ ง 20 เปอร เ ซ็ น ต และการปล อ ยปลาในอั ต รา
ความหนาแน น 40 ตัว ตอ ตารางเมตร เหมาะสํา หรับ การเลี้ย งปลากระแห จากผลการทดลองนี้
แสดงให เ ห็ น ว า สามารถใช อ าหารพื้ น บ า นผสมไข น้ํ า ทดแทนการเลี้ ย งด ว ยอาหารเม็ ด สํ า เร็ จ รู ป
เพื่อลดตนทุนการผลิต
อภิปรายผล
จากการเลี้ยงปลากระแหในกระชังดวยอาหาร 4 สูตร คือ อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหาร
พื้นบาน อาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 เปอรเซ็นต และอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 เปอรเซ็น ต
และเลี้ย งที่อัตราความหนาแนน 20 30 และ 40 ตัวตอตารางเมตร เปนเวลา 12 สัป ดาห
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองพบว า สู ต รอาหารและอั ต ราความหนาแน น ในทุ ก การทดลองไม มี ผ ลต อ
การเจริญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชัง เนื่องจากไขน้ํามีโปรตีน 17.88 เปอรเซ็นต จึงนิยม
ใช ท ดแทนกากถั่ ว เหลื อ งในอาหารปลา และไข น้ํ า มั ก ใช เ ป น อาหารสัต ว น้ํ า เชน ปลาตะเพี ย น
ปลาแรด ปลานิล เปนตน (นุกูล, 2555) และสารานุกรมเสรี (2556ข) รายงานวาไขน้ํามีแคลเซียม
และบี ต า-แคโรที น สู ง มาก จึ ง นิ ย มใช เ ป น อาหารของสั ต ว น้ํ า ทํ า ให ป ลามี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ดี
สอดคลองกับ ศิริภาวี, นําชัย, วิรัช, พีร ะพงษ, และรัศมี (2544) รายงานวา การเลี้ย งปลานิลดว ย
อาหารสําเร็จรูปผสมไขน้ํา 15 เปอรเซ็นตทําใหไดผลผลิตปลาไมแตกตางจากการใหอาหารสําเร็จรูป
อยางเดียว แตชวยลดตนทุน เชนเดียวกับเจริญเทศประสิทธิ์ และจิ๋วแหยม (Chareontesprasit &
Jiwyam, 2001) รายงานวา การใชไขน้ําทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารปลานิลที่ระดับไมเกิน
15 เปอรเซ็นต จะทําใหปลานิลมีการเจริญเติบโตที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้พบวาสูตรอาหารผสมไขน้ํา
และอัตราความหนาแนนไมมีผ ลตอ การเจริญ เติบ โตของปลากระแหที่เลี้ย งในกระชัง นอกจากนี้
อุ ม าริ น ทร , สิ ท ธิ พั ฒ น , และคณิ ส ร (2558) รายงานว า อาหารที่ เ หมาะสมต อ การเลี้ ย งปลาไน
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เปนเวลา 120 วัน ควรใชผําบดแหง 25 เปอรเซ็นต ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสําเร็จรูป และ
เป น การลดการนํ า เข า กากถั่ ว เหลื อ งจากต า งประเทศ ดั ง นั้ น ในการผลิ ต อาหารพื้ น บ า นผสม
ไขน้ําที่ระดับ 10 เปอรเซ็นตหรือ 20 เปอรเซ็นต สามารถใชทดแทนการใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป
เพื่อลดตน ทุนการผลิต หากเกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงไขน้ําไดเองในครัวเรือนและมีผลผลิตไขน้ํา
ใชตลอดป จะชวยลดตนทุนการผลิตอาหารพื้นบานผสมไขน้ําไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้งยังสามารถ
เลี้ยงปลากระแหในกระชังไดมากถึงระดับอัตราความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร มีผลทําให
ปลากระแหเจริญเติบโตดี สอดคลองกับ Wirat (2014) รายงานวาปลากระแหสามารถเลี้ยงไดที่อัตรา
ความหนาแนนสูง โดยการเลี้ยงปลากระแหที่มีน้ําหนักเฉลี่ย 0.17 กรัม ในกระชังดวยอัตราความ
หนาแน น 300 ตั ว ต อ ลู ก บาศก เ มตร เป น ระยะเวลา 8 สั ป ดาห มี ผ ลทํ า ให ลู ก ปลากระแหมี
การเจริญเติบโตที่ดี
ขอเสนอแนะ
จากการดําเนินการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนในการเลี้ยง
ตอการเจริญเติบโตของปลากระแหและตนทุนการเลี้ยงในกระชัง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เกษตรกรกลุ ม ผู เ ลี้ ย งปลาควรนํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด จ ากการอบรม เรื่ อ ง“การเลี้ ย ง
ปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา” ไปประยุกตใชในการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ําหรือนําวัตถุดิบ
อาหารธรรมชาติชนิดอื่นที่มีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกันมาผสมในอาหารปลา เพื่อเปนแนวทาง
ในการลดตนทุนการผลิตอาหาร
2. ควรมีการติดตามผลการนําองคความรูที่เกษตรกรไดรับ จากการอบรมเรื่อง “การเลี้ยง
ปลากระแหโดยใชอ าหารผสมไข น้ํ า ” ไปใช ใ นการเลี้ ย งปลาของเกษตรกรที่ บ า นวั ด ต.ตาโกน
อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ
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ภาคผนวก ก
ภาพการดําเนินการวิจัย
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รอนรําและกากถั่วเหลือง
บดกลวยและปลายขาวสุก

ชั่งวัตถุดิบตามสัดสวนในตารางที่ 1
และผสมใหเขากัน

อัดเม็ดอาหารดวยเครื่องบดเนื้อ

รอนอาหารดวยรํา
เพื่อใหอาหารแยกเม็ด

ผึ่งอาหารจนแหงและ
เก็บในภาชนะปดสนิท

ภาพผนวกที่ 1 ขั้นตอนการทําอาหารปลาผสมไขน้ํา

40

ภาพผนวกที่ 2 อาหารที่ใชเลี้ยงปลากระแหในแตละสิ่งทดลอง

ภาพผนวกที่ 3 กระชังที่ใชในแตละสิ่งทดลอง
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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 และวิช าเทคนิคการเลี้ย งปลา ซึ่ ง ในแตล ะวิช านี้ผู เ รีย นมีส ว นร ว มในการดํา เนิ น
การวิจัย อาทิ วิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา ผูเรียนไดมีสวนรวมในการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ํา
จนเกิดองคความรู และผูเรียนไดแนวคิดจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาการเรียนวิชาโครงการ
จนเกิดเปนองคความรู ซึ่งผูเรียนสามารถพัฒนาองคความรูดานการผลิตอาหารไปสูการประดิษฐ
คิดคนสิ่งประดิษฐ ซึ่งเปนการแสดงถึงความสามารถของผูเรียนจากหองเรียนสูเวทีการประกวด อีกทั้ง
ยังสามารถนําผลงานวิจัยนี้มาใชเปนเอกสารอางอิงและเปนตัวอยางในการออกแบบการทดลองและ
วางแผนการทดลองดานการเกษตรตอไป โดยเฉพาะทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งจําเปนตองวิจัย
เพื่อหาแนวทางการผลิตอาหารปลาเพื่อลดตนทุน และในรายวิช าอาหารและโภชนาการสัตวน้ํ า
ที่ขา พเจารับ ผิดชอบสอนนั้น ขาพเจาไดนํา ผลงานวิจัยนี้มาใชเปนตัวอยางและแนวทางในการฝ ก
ใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหปญหาในชุมชน ดานการผลิตอาหารสัตวน้ํา ทําให
ผูเ รีย นมีตน แบบเป นแนวทางในการเขีย นเคา โครงงานและสามารถวางแผนการทํา โครงงานได
ซึ่งในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา จะเนนการเรียนแบบใชโ ครงงานเปนฐาน เป ดโอกาส
ใหผูเรียนทํางานเปนกลุม มีการวางแผนและออกแบบการทดลองที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารสัตวน้ํา
โดยใชตนทุน การผลิตต่ํา และดํา เนินโครงงาน เก็บขอมูล ตลอดทั้งภาคเรียน เมื่อ สิ้นสุดภาคเรีย น
นัก ศึกษาแตละกลุม จะนําเสนอผลงานโครงงาน สรุป ผลการดําเนินโครงงานและถอดองคความรู
ที่ไดจากการทําโครงงาน เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับเพื่อนกลุมอื่น การจัดการเรียนการสอน
โดยใชโ ครงงานเปน ฐานชว ยสง ผลให ผูเรีย นมีความกระตือรือรน ตอ การเรีย น เขาเรียนตรงเวลา
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี นอกจากนี้ผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูจากการเรียนและการศึกษา
ผลงานวิ จั ย นี้ ไ ปช ว ยครู จั ด การฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให กั บ เกษตรกร ในหลั ก สู ต ร การเลี้ ย ง
ปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ
โดยผู เ รี ย น ได ส าธิ ต การทํ า อาหารปลาผสมไข น้ํ า ให แ ก เ กษตรกร ที่ เ ข า อบรมจํ า นวน 2 รุ น
รุนละ 42 คน รวม 84 คน นอกจากนี้ผูเรียนและนักเรียนนักศึกษาที่เปนสมาชิกของชมรมประมง
ไดรวมกันจัดอบรม ในหลักสูตร “การทําอาหารปลาผสมไขน้ํา”ใหกับ นองนักเรียนโรงเรียนมัธยม
ในพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรและผูสนใจ จํานวน 150 คน ซึ่งจัดขึ้นในงานเงาะทุเรียนเทรดแฟร 2017 ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ และผูเรียนไดสาธิตการทําอาหารปลาผสมไขน้ําประจํารานนิทรรศการ เรื่อง “มหัศจรรย
อาหารปลาจากผํ า ” ในงานประชุ ม วิ ช าการอกท.ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 39 ระหว า งวั น ที่ 19-21
พฤศจิ ก ายน 2560 ณ วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี อุ ด รธานี มี ผู เ ยี่ ย มชมนิ ท รรศการฯ
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จํานวน 500 คน เปนการเสริมสรางทักษะวิชาชีพใหกับผูเรียนทําใหผูเรียนมีภ าวะความเปนผูนํา
กลาแสดงออก มีจิตอาสาและสงเสริมใหผูเรียนไดบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคม อีกทั้งเปนการสราง
ความสัมพัน ธที่ดีร ะหวา งวิทยาลัย ฯกับ ชุมชน ซึ่งจากผลการจัด การเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
เป น ฐาน ทํา ให ผูเ รี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ดีแ ละไดรับ รางวั ล จากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตรและการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม อาทิ ในป 2560 นายพรชัย ยศมาร และ
นายกิตติภพ แสนโคก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนวิชาอาหารและโภชนาการ
สัต วน้ํ า รหัส วิช า 3601-2002 ไดทํา โครงงานเรื่ อ ง ผลของอาหารผสมไขน้ําที่ระดับต างกั นตอการ
เจริญเติบโตของปลากระแห ซึ่งเปนงานวิจัย ยอยของงานวิจัย ครั้งนี้ นักศึกษาไดมีสว นชว ยในการ
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 ไดรับรางวัลอันดับ ที่ 3 ผานมาตรฐานเหรีย ญทอง และเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐ
ในงาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 5-9 กุมภาพันธ 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม ไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ผานมาตรฐานเหรียญทอง และเขารวมการประกวดในงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ระหว า งวั น ที่ 27-28
พฤศจิ ก ายน
ณ วิท ยาลั ย เทคนิค ศรี ส ะเกษ ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศอั น ดับ ที่ 1 และเข า รว มประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560
ณ วิทยาลัย เทคนิคหนองคาย 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 ซึ่งเป นความสําเร็จที่เกิดจากการทําโครงงานในรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน้ํา และ
ยังทํ าให ผูเรี ยนไดรับประสบการณจากการเข ารวมประกวดโครงงานและไดแลกเปลี่ยนเรียนรู จาก
เพื่อนนักศึกษาที่เขารวมนําเสนอผลงาน เสริมสรางการพัฒนาความเปนผูนําใหแกผูเรียนและทําให
ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียนและมีแนวคิดสรางสรรคในการพัฒนาความรูสูการประกอบ
อาชีพไดจริงในอนาคต
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ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา- เอสโซ ระดับชาติ ประจําป 2560
ระหวางวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร ภาคโปสเตอร เรื่อง ผลของอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกันตอการ
เจริญเติบโตของปลากระแห (ระดับปวส.)

ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเกียรติเยี่ยมบอรดโครงงานวิทยาศาสตรฯ
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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

สิง่ ประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป เรื่อง อาหารปลาผสมผํา ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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กรรมการตรวจประเมินผลงานสิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป เรื่อง อาหารปลาผสมผํา

เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลาผสมผําใหแกผูสนใจเขาเยี่ยมชมผลงาน
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ภาคผนวก ค
หลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใชกับเพื่อนครู

52

การนําผลงานวิจัยไปใชกับเพื่อนครู
ไดมอบเลมผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนตอ
การเจริญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชังใหกับฝายงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อใหเพื่อนครูในวิทยาลัยฯไดนําไปใชเปนตัวอยาง
ในการวางแผนการเขี ย นโครงร า งงานวิ จั ย เพื่ อ ขอทุ น วิ จั ย จากแหล ง ทุน ต า งๆ และนํ า ไปใช เ ป น
เอกสารอางอิงสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารสัตวน้ํา
เป น การสนั บ สนุ น ให เ พื่ อ นครู ไ ด พั ฒ นางานด า นการเรี ย นการสอนแบบใช โ ครงงานเป น ฐาน
ชวยสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปจจุบันที่การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตในสังคม นอกจากนี้ยังไดสงเลมผลงานวิจัย
นี้เผยแพรไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตางๆ จํานวน 8 สถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
เพื่อใหเพื่อนครูที่สอนในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
งานวิจัยตอไป
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รายนามสถานศึกษาที่รับเอกสารเผยแพร

ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสูตรอาหารผสมไขน้ําและอัตราความหนาแนนตอการเจริญเติบโต
ของปลากระแหที่เลี้ยงในกระชัง
โดย นางสาวจิตติมา หมั่นกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ภาค
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต
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ภาคผนวก ง
หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยสูชมุ ชนและสังคม

63

การนําผลงานวิจัยไปใชกับชุมชนและสังคม
 วิธีที่ 1 เผยแพรผานการจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหาร
ผสมไขน้ํา” จํานวน 2 รุนๆ ละ 42 คน รวม 84 คน โดยรุนที่ 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)
โดยไดสาธิตและฝก ปฏิบัติการทําอาหารปลาผสมผํา ซึ่งจั ดในงานเงาะ-ทุเ รียน อาเซียน
เทรดแฟร 2017 ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ มีนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผูสนใจเขารวมฝกอบรมการผลิตอาหารปลา
จากผํา จํานวน 150 คน
 วิธีที่ 3 เผยแพรผลงานวิจัยในนิทรรศการ เรื่อง “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา” ในงาน
ประชุ ม วิ ช าการอกท.ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 39 ระหว า งวั นที่ 19-21 พฤศจิ ก ายน 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีผูเ ยี่ย มชมผลงานวิจัยและรานนิทรรศการฯ
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
เทคโนโลยีศรีสะเกษ 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

71

72

73

74

75

รายชื่อผูเขารวมอบรม หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2560
ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ

76

77
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สรุปความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแหโดยใชอาหารผสมไขน้ํา
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 19-20 มกราคม 2560
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 21-22 มกราคม 2560
ณ ศาลาประจําหมูบานวัด ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนสมาชิกที่เขารวมอบรม 84 คน
เพศชาย 66 คน หญิง 18 คน
ระดับการศึกษา ต่าํ กวาม.3 25 คน ม.ปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 37 คน ปวส. 13 คน ปริญญาตรี 9 คน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เทากับ 3.75 อยูในเกณฑ ดี
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /การนําความรูไปใช
มากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 นอย 2 นอยที่สุด 1

ดานวิทยากร
1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถอธิบายเนื้อหาและเชื่อมโยงเนื้อหาที่
ฝกอบรม
3. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม
4. การใชเวลาตามที่กําหนดไว
5. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม
ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหารมีความเหมาะสม
ดานความรูความเขาใจ
1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ดานการนําความรูไปใช
1. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัตงิ านได
2. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ควรจัดฝกอบรมใหกับชุมชนอื่นๆที่สนใจเพื่อขยายองคความรู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เฉลี่ย
4.28
4.02
4.16
3.76
3.60
3.86
4.00
3.94
3.90
3.50
3.74
3.70
3.96
3.87
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แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการฝกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบตั กิ าร 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 โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
2. อายุ
 ต่ํากวา 20 ป
 20-30 ป
 31-40 ป
 41-50 ป
 51 ปขึ้นไป
3. การศึกษา
 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช.  อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรูค วามเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใชของทานระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ /การนําความรูไปใช
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1
ดานวิทยากร
6. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน
7. ความสามารถอธิบายเนื้อหาและเชื่อมโยงเนื้อหาที่ฝก อบรม
8. มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม
9. การใชเวลาตามที่กําหนดไว
10. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม
ดานสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
5. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
6. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
7. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
8. อาหารมีความเหมาะสม
ดานความรูค วามเขาใจ
3. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม
4. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ดานการนําความรูไปใช
3. สามารถนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใชในการปฏิบตั งิ านได
4. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูท ี่ไดรับไปใชได
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ

...........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม

83

การเผยแพรความรูเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ํา

เกษตรกรที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเลี้ยงปลากระแห
โดยใชอาหารผสมไขน้ํา

84

สาธิตและฝกปฏิบัติการผลิตอาหารปลาผสมไขน้ํา

เกษตรกรศึกษาดูงานวิจัยการเลี้ยงปลากระแหในกระชัง
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87

88

89

90

นักศึกษาสาธิตและฝกปฏิบัติการทําอาหารปลาผสมไขน้ําใหกับนองนักเรียนโรงเรียนตางๆ
ที่มารวมงานเงาะ-ทุเรียน ของดีเมืองศรีสะเกษ
ระหวางวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เกษตรกรและผูสนใจเขารวมอบรมการทําอาหารปลาผสมไขน้ํา

91

92

93

94

ภาพกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
เรื่อง “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา”
ระหวางวันที่ 19–22 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

รานนิทรรศการ เรื่อง “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา”

คณะทํางานจัดนิทรรศการ “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา”

95

จําหนายผลิตภัณฑอาหารปลาผสมผําใหแกผูสนใจ

นักเรียนมัธยมใหความสนใจเขาเรียนรูในรานนิทรรศการ “มหัศจรรยอาหารปลาจากผํา”

96

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
โทรศัพทเคลื่อนที่
089-5028299
อีเมล jittim_m@yahoo.com
5. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

วิชาเอก/โท/สาขา

ปที่สําเร็จ
สถาบันการศึกษา
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง
2537 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตสุรินทร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2539 มหาวิทยาลัยแมโจ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรการประมง 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการผลิตอาหารสัตวน้ํา
7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมวิจัยใน
แตละผลงานวิจัย
7.1 หัวหนาโครงการวิจัย :
1) ผลของอาหารสูตรตางกันที่มีตอการเจริญเติบโตของลูกปลาหมอไทย
2) ผลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยที่เลี้ยงในกระชังดวย
อาหารผสมน้ําหมักชีวภาพตางชนิด
3) ผลของอาหารผสมใบมันสําปะหลังปนที่มีตอการเจริญเติบโตของกบนา
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7.2 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว :
1) นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของอาหารผสมหอยเชอรี่ที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบอพลาสติก ในงานมหกรรม “งานวิจัยและผลงานจากความคิด
ที่สรางสรรคเพื่อกาวทันสูสากล” 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 ผลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ
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

