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ป ล า กระแหเป็นปลาน้ําจืด
พื้นเมืองของไทยที่นิยมบริโภค พบในแม่น้ําทุกภาคของประเทศ อยู่
ครอบครัวเดียวกับปลาตะเพียน ปัจจุบันปลากระแหในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติลดลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ปัญหาภัยแล้งและมีการทําประมงผิดวิธีในช่วงฤดูกาลปลาวางไข่ใน
เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สอดคล้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (2559) รายงานว่าปริมาณปลาตะเพียนที่จับได้จาก
แหล่งน้ําธรรมชาติในช่วง ปี 2552-2557 มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ (2557) รายงานว่า
ผู้ประกอบการแปรรูปปลาส้มเพื่อจําหน่ายในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
ประสบปัญหาขาดแคลนปลาเพื่อนํามาแปรรูป อาทิ ปลาตะเพียน 
ปลากระแห จึงต้องสั่งซื้อปลาในกลุ่มปลาตะเพียนจากจังหวัดในภาค
กลางทําให้ต้นทุนสูง หากเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ เพาะเลี้ยงปลา
กระแหได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นทางเลือกที่ดีของกลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม แต่
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลายังใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีราคาสูง ทําให้
ต้นทุนการเลี้ยงปลาสูง ซึ่งช่วงฤดูฝนใน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มี
ไข่น้ํา(ผํา)แพร่กระจายมาก ซึ่งไข่นํ้ามีโปรตีน 17.88 % เหมาะ
สําหรับเป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์น้ํา (ศิริภาวีและคณะ, 2544; นุกูล, 
2555) จึงมีแนวคิดผลิตอาหารปลาผสมไข่น้ําที่ระดับต่างกันเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ 

 
 

 
 เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อเจริญเติบโตของปลา

กระแห 
 เพื่อหาต้นทุนอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลากระแหใน

กระชัง 
 

 
 

ศึกษาการเจริญเติบโตของปลากระแหที่เลี้ยงด้วยอาหาร 4 
สูตร คืออาหารเม็ดสําเร็จรูปและอาหารผสมไข่น้ํา  0 10 และ 20% 
ที่เลี้ยงในกระชัง จํานวน 12 บ่อ และปล่อยปลากระแหเลี้ยงจํานวน 
40 ตัว/กระชัง 

 
 

ตัวแปรต้น   คือ  อาหาร 4 สูตร คือ คือ อาหารเม็ดสําเร็จรูป อาหาร
ผสมไข่น้ําที่ระดับ  0  10 และ 20 % ตามลําดับ 
ตัวแปรตาม  คือ  การเจริญเติบโตของปลากระแห  อัตราการแลกเนื้อ 
อัตราการรอดตายและต้นทุนค่าอาหารที่ทําให้ปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 
กิโลกรัม 
ตัวแปรควบคุม คือ กระชังขนาด 1x1x1 เมตร  น้ําหนักปลา
เริ่มต้นเลี้ยง  พันธุ์ปลากระแห  จํานวนปลาที่ปล่อยเลี้ยงและ
ระยะเวลาการเลี้ยง  

 
 

 

 การวางแผนการทดลอง 
           วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Randomized design; CRD) โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่ม
ทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้ 
กลุ่มทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสําเร็จรูป 
กลุ่มทดลองที่ 2 อาหารผสมไข่น้ํา 0 % 
กลุ่มทดลองที่ 3 อาหารผสมไข่น้ํา 10% 
กลุ่มทดลองที่ 4 อาหารผสมไข่น้ํา 20% 
 

   ระยะเวลาทดลอง 
 24 กันยายน 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2559 รวมเวลา 12 สัปดาห์ 
 
  

 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
การเตรียมกระชัง 

เตรียมกระชังขนาด 1x1x1 ม. จํานวน 12 กระชัง โดยผูก
กระชังยึดติดกับโครงกระชังมีทุ่นลอย โดยให้พื้นกระชังอยู่เหนือพื้นบ่อ
ดินอย่างน้อย 10 ซม. และให้ขอบด้านบนของกระชังอยู่เหนือผิวน้ํา  
30 ซม. เพื่อให้ส่วนของกระชังแช่ในน้ําตลอดการทดลอง 

การเตรียมปลาก่อนทดลอง 
นําปลากระแหน้ําหนักเฉลี่ย 6.00-6.25 กรัม มาพักให้ปรับตัว

ในกระชังขนาด 3 ตร.ม. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ให้อาหารสําเร็จรูปปลา
กินพืช จากนั้นสุ่มนับและชั่งน้ําหนักของปลากระแหจํานวน 40 ตัว/
กระชัง และบันทึกข้อมูลเริ่มทดลอง 

 การทําอาหารผสมไข่น้ํา 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ชั่งวัตถุดิบตามสัดส่วนใน         
ตารางที่ 1 และผสมให้เข้ากัน 

อัดเม็ดด้วยเครื่องบดเนื้อ 

   ร่อนอาหารด้วยรําเพื่อให้
อาหารแยกเม็ด 

 ผึ่งอาหารจนแห้งและเก็บใน
ภาชนะปิดสนิท 

ร่อนรําและกากถั่วเหลือง  
บดกล้วยและปลายข้าวสุก 



สรุปผล

ผลการศึกษาค้นคว้า 

ตารางที่ 1  วัตถุดิบอาหารที่ใช้ในสูตรอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง (%) 
 

วัตถุดิบ 
กลุ่มทดลอง 

1 2 3 4 
ปลาป่น 

 

อา
หา

รเม็
ดส

ําเร
็จร

ปูป
ลา

กิน
พืช

 20 20 20 
ไข่น้ํา - 10 20 
กากถั่วเหลือง 20 14 8.4 
ปลายข้าวสุก 10 6 1.6 
รําละเอียด 35 35 35 
กล้วยน้ําว้าสุก 10 10 10 
น้ํามันพืช 2 2 2 
กากมะพร้าว(คั้นกะทิออก) 3 3 3 
รวม 100 100 100 
 การให้อาหาร 
         ให้อาหาร 5% ของน้ําหนักตัวปลาทั้งหมด วันละ 2 ครั้ง เวลา 
08.00-09.00น. และ 15.00-16.00 น. ปรับปริมาณการให้อาหาร  
ตามน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้นทุก 2 สัปดาห์  
 การเก็บข้อมูล 
    ชั่งน้ําหนักรวมปลาทั้งหมด/กระชังและบันทึกข้อมูลทุก 2 สัปดาห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรา
การรอดตายของปลากระแหที่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มทดลอง และราคา
อาหารที่ทําให้ปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (จรัญ, 2549) 
 

 
ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (กรัม/วัน) ของปลากระแหที่เลี้ยง

ในแต่ละกลุ่มที่เลี้ยง 12 สัปดาห์ 
 

 
กลุ่มทดลอง 

ระยะเวลา (สัปดาห์) 
0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12

1 0.14 0.10 0.13 0.13 0.14 0.14
2. 0.11 0.11 0.10 0.13 0.08 0.12
3 0.16 0.12 0.13 0.15 0.12 0.11
4 0.15 0.15 0.11 0.12 0.13 0.13

ตารางที่ 3 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอด
ตายของปลากระแหในแต่ละกลุ่มที่เลี้ยง 12 สัปดาห์ 

 

ตารางที่ 4  ราคาอาหารที่ทําให้ปลากระแหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กก. 

 

 
 
 ปลากระแหที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 4 สูตรมีการเจริญเติบโตไม่

แตกต่างกัน  
 อาหารผสมไข่น้ํา 10 % มีราคาอาหารที่ใช้เลี้ยงปลากระแห

ให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัมต่ํากว่าอาหารสูตรอื่น  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมาคมวิทยาศาสตร-์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

เรื่อง  
ผลของอาหารผสมไขน่้ําที่ระดับตา่งกัน 
ต่อการเจริญเติบโตของปลากระแห 

 
 

                       
 
 
 
 
 

 
   โดย 

นายพรชัย ยศมาร 
 นายกิตติภพ แสนโคก 
 นายไพศาล ขนัธ์เพชร 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์  
สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ ่ครั้งที่ 27  ระดับอศจ. 

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 
 ณ วทิยาลัยการอาชีพขุนหาญ 

กลุ่ม
ทดลอง 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

(กรัม/ตัว/วัน) 

อัตรา
การแลกเนื้อ  

อัตรา
การรอดตาย  

(%) 
1 0.128 4.14 99.17
2 0.103 4.98 95.83
3 0.127 4.33 97.50
4 0.130 4.38 97.50

กลุ่มทดลอง ราคาอาหาร (บาท)
1 86.94 
2 84.57 
3 73.86 
4 75.44 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แผนกวิชาประมง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  โทร. 0895028299    
www.sskcat.ac.th 


