
บทนํา

จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้คว้า 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องใน

อุปกรณ์และวิธีการ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 

ปลาหมอไทยเป็นปลาน้ําจืดที่สําคัญทางเศรษฐกิจนิยม

บริโภคทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากรสชาติดี เนื้อแน่น เลี้ยง

ง่าย เป็นปลาที่ทนต่อสภาพแวดล้อมดี เพราะมีอวัยวะพิเศษช่วย

หายใจ (labyrinth organ) จึงอยู่ในที่มีนํ้าน้อยหรือชุ่มชื้นได้นาน

และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น 

ตะวันออกกลาง จีน ไต้หวัน เกาหลีและมาเลเซีย ต้องการปลาหมอ

ไม่ตํ่ากว่า 100 เมตริกตัน/ปี ปลาหมอสามารถเพาะเลี้ยงในอัตรา

ความหนาแน่นสูง และเจริญเติบโตในภาวะคุณสมบัติของดินและนํ้า

ที่แปรปรวนสูงได้ทั้งนํ้าจืดนํ้ากร่อยและนํ้าค่อนข้างเป็นกรดหรือ      

พื้นที่ดินพรุ  สามารถขนส่งและจําหน่ายในรูปปลาสดมีชีวิตระยะ

ทางไกล สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่นิยมใช้ปลาสดมี

ชีวิตประกอบอาหาร อุปสงค์ของตลาดปลาหมอมีสูง โดยเฉพาะปลา

ขนาดใหญ่ (3-5 ตัว/กิโลกรัม) แต่ปลาหมอจากแหล่งน้ําธรรมชาติ

ลดลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เกษตรกรจึงเลี้ยงปลา

หมอไทยเป็นอาชีพด้วยอาหารสําเร็จรูปที่มีราคาสูง การศึกษานี้จึงมี

แนวคิดนําใบมันสําปะหลังป่นมาผสมในอาหารเลี้ยงปลาหมอแปลง

เพศเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

 

 
 

 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอที่เลี้ยงด้วยอาหาร 

ผสมใบมันสําปะหลังป่น10% 

 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง 

ปลาหมอในบ่อซีเมนต์ 

 

 

ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอแปลงเพศที่เลี้ยงด้วย

อาหาร 2 สูตร คืออาหารเม็ดสําเร็จรูปและอาหารผสมใบมัน

สําปะหลังป่น10% ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ขนาด  1 เมตร จํานวน     

10 บ่อ และปล่อยปลาหมอ จํานวน 20 ตัว/บ่อ  

 
 

ตัวแปรต้น  คือ อาหารแต่ละกลุ่มทดลอง 

ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของปลาหมอแปลงเพศ 

ตัวแปรควบคุม คือ  บ่อวงกลมขนาด 1 เมตร จํานวน 10 บ่อ  
 

 

 

 การวางแผนการทดลอง 

           แบ่งการทดลองเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ซ้ํา ดังนี้ 
กลุ่มทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสําเร็จรูป 
กลุ่มทดลองที่ 2 อาหารผสมใบมันสําปะหลังป่น10% 
   ระยะเวลาทดลอง 

 23 พฤษภาคม 2559 ถึง3 กรกฎาคม 2559 รวมเวลา 6 สัปดาห์ 

 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

การเตรียมบ่อ 

 
 

การเตรียมปลาก่อนทดลอง 

นําปลาหมอไทยขนาดน้ําหนักประมาณ 1.0-1.5 กรัม    

มาพักให้ปรับตัวในกระชังขนาด 3 ตร.ม. เป็นเวลา 1 สัปดาห์      

ให้อาหารสําเร็จรูปปลาดุกเล็ก จากนั้นสุ่มนับและชั่งน้ําหนักของ

ปลาหมอไทยจํานวน 20 ตัว/บ่อ พร้อมบันทึกข้อมูลเริ่มทดลอง 

การเตรียมใบมันสําปะหลังป่น 

 

 

 

 
 
 
 

การทําอาหารผสมใบมันสําปะหลังป่น 10% 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  วัตถุดิบอาหารที่ใช้ในสูตรอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง (%) 

วัตถุดิบ 
กลุ่มทดลอง 

1 2 

ปลาป่น - 31.97 

กากถั่วเหลือง - 15 

ปลายข้าวสกุ - 8.03 

รําละเอียด - 25 

กล้วยสุก - 7 

น้ํามันพืช - 3 

ใบมันสําปะหลังปน่ - 10 

        ทําความสะอาดบ่อวงกลม  1 ม.  ตากบ่อให้แห้ง     

เติมน้ําเข้าบ่อระดับสูง 25 ซม. จํานวน 10 บ่อ 

   อบใบมันสําปะหลัง

 ที่อุณหภูมิ 60C 

เป็นเวลา 12 ชม.

หั่นใบมันสําปะหลังให้มีความ

ยาวประมาณ 1 ซม. 

บดใบมันสําปะหลังอบแห้ง

ให้เป็นผงละเอียด 

และเก็บในภาชนะปิดสนิท

อัดเม็ดด้วยเครื่องบดเนื้อ 

   ร่อนอาหารด้วยรําเพื่อให้

อาหารแยกเม็ด 

ชั่งวัตถุดิบตามสัดส่วนในตารางที่ 1

และผสมให้เข้ากัน 

 ผึ่งอาหารจนแห้งและเก็บใน

ภาชนะปิดสนิท 

 ร่อนรําและกากถั่วเหลือง  

 บดกล้วยและปลายข้าวสุก 



ผลการทดลอง

สรุป

เอกสารอ้างองิ

 การให้อาหาร 

         ให้อาหาร 5% ของน้ําหนักตัวปลาทั้งหมดและให้วันละ       

2 ครั้ง เวลา 08.00-09.00น. และ 15.00-16.00 น. ปรับปริมาณ

การให้อาหารตามน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้นทุก 2 สัปดาห์  

 การเก็บข้อมูล 

        ชั่งน้ําหนักรวมของปลาจํานวน 20 ตัว/บ่อ และบันทึกข้อมูล   

ทุก 2 สัปดาห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

         ใช้ T-test (independent) เพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักเฉลี่ย  

อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย

ของปลาหมอที่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มทดลอง (จรัญ, 2549)  

 

 

ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาหมอที่เลี้ยงในแต่ละกลุ่มที่

เลี้ยง 6 สัปดาห์ 

 

 

ตารางที่ 3 อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการแลกเนื้อและอัตราการ 

รอดตายของปลานิลในแต่ละกลุ่มที่เลี้ยง 6 สัปดาห์ 

 

ต้นทุนค่าอาหาร(บาท) 

ที่ทําให้ปลามีน้ําหนักเพิ่มขีน้ 1 กก.  

 
 

 

 

 

   ปลาหมอที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมใบมันสําปะหลังป่น 10% 

และอาหารเม็ดสําเร็จรูปมีอัตราการเจริญเติบโตไม่

แตกต่างกัน  

 อาหารผสมใบมันสําปะหลังป่น10%มีต้นทุนการผลิต   

ต่ํากว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูป  

 

 

จรัญ จันทลักขณา.  2549.  การวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย.  

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
วิธาน  เตชะโกมล.  (25 พฤษภาคม 2559).   
         การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย.   

www.asianfeed.co.th/upload/pdf/con5.  
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.  (25 พฤษภาคม 2559).   

คุณค่าของใบมันสร้างรายได้เสริมใหแ้ก่เกษตรกร.  
http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/ewt_news.php? 
nid=404&filename=index. 

 

 

 
 

 

 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

สมาคมวิทยาศาสตร-์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 

เรื่อง  

ผลของอาหารผสมใบมันสําปะหลังป่น10% 

ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอแปลงเพศ 

 

 

 
                       

 

 

 
 

 

                                  โดย 

นายพรชัย ยศมาร 

นางสาวอุษณีย ์สิทธิสงัข ์

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีมงคล 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ -

อาชีวศกึษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2559 

 ณ วทิยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

 

กลุ่ม

ทดลอง 

ระยะเวลา  (สัปดาห์)  

0  0-2 3-4  5-6 

1 1.33±0.01  2.31±0.13 3.59±0.20  5.70±0.26 

2 1.34±0.01  2.33±0.07 3.63±0.29 5.86±0.45 

 

กลุ่ม

ทดลอง 

อัตราการ

เจริญเติบโต 

(กรัม/ตัว/วัน)

อัตรา

การแลกเนื้อ  

อัตรา 

การรอดตาย  

(%) 

1 0.107±0.01 1.299±0.12 b 84.00±11.40 

2 0.110±0.01 1.150±0.06 a  92.00±5.70

    กลุ่มที่ 1                 กลุ่มที่ 2

อาหารเม็ดสาํเร็จรูป        อาหารผสมใบมัน      

สําปะหลังปน่ 10% 

 34.25 บาท         26.12 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ  

ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

โทร. 0895028299            www.sskcat.ac.th



 
   


