
ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 

ปลาปนเปนสวนผสมหลักในอาหารปลา ซึ่งไดจากการที่

ชาวประมงใชอวนตาถี่ลากปลาทําใหปลาเล็กติดอวนจํานวนมาก ซึ่ง

เรียกวาปลาเปดเปนปลาเล็กที่คัดขนาดออกจากแพปลาแลวถูกสงเขา

โรงงานแปรรูปเพื่อผลิตปลาปน แตในปจจุบันปริมาณปลาในทะเลลดลง

ทําใหปลาปนมีราคาสูงขึ้น สอดคลองกับปริมาณปลาเปดที่ขึ้นที่ทาเทียบ

เรือใน5 จังหวัดภาคใต ชวงป 2559-2561 มีแนวโนมลดลง (กอง

นโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง, 2561) และในการอนุบาลลูก

ปลานิยมใชปลาปนผสมรําจึงทําใหมีตนทุนการผลิตสูง การนําวัตถุดิบ

อาหารที่หาไดในทองถิ่นมาทดแทนปลาปนจึงเปนอีกทางเลือกเพื่อลด

ตนทุนในการอนุบาลลูกปลา อาทิ หนอนแมลงวันลาย เปนอาหารมีชีวิตที่

พบตามถังน้ําหมักชีวภาพ ไมเปนพาหะนําโรค และมีโปรตีนสูงถึง 42%จึง

เหมาะเปนอาหารสําหรับสัตว อาทิ ปลาคารฟ ปลาสวยงาม และไกชน เปน

ตน (อานัฐ, 2560) จึงมีแนวคิดผลิตอาหารผสมหนอนแมลงวันลายปนเพื่อ

ลดตนทุนเลี้ยงปลาและเผยแพรความรูสูชุมชนใหสามารถตอยอดเปน

ผลิตภัณฑอาหารปลาเชิงพาณิชยตอไป 

 

 
   

 เพ่ือศึกษาอาหารที่เหมาะสมตอการอนุบาลลูกปลานิล 

 เพื่ อศึกษาเปอร เซ็นตก ารใหอาหารที่ เหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของลูกปลานิล 

 เพ่ือศึกษาตนทุนอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมขึ้น  1 กิโลกรัม 

 

 
 

 การใชอาหารธรรมชาติทดแทนปลาปนมีผลตอการอนุบาล      

ลูกปลานิล  

 เปอรเซ็นตการใหอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตของลูกปลานิล 

 การใชอาหารธรรมชาติมีตนทุนที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มขึ้น      

1 กก.ถูกกวาอาหารผสมปลาปน  

 



    

     

 

   

 

 

ชุดการ

ทดลอง

1

2

อุปกรณและวิธีการศึกษาคนควา 

ตัวแปร 
 

 

 

 

 
 

 การวางแผนการทดลอง 

     ชุดการทดลองที่ 1 

     แบงการทดลองเปน 2 กลุมทดลองๆ ละ 5 ซ้ํา ดังนี้ 

กลุมทดลองที่ 1 อาหารผสมปลาปน 

กลุมทดลองที่ 2 อาหาร BSF Flakes 

     ชุดการทดลองที่ 2 

     แบงการทดลองเปน 2 กลุมทดลองๆ ละ 5 ซ้ํา ดังนี้ 

กลุมทดลองที่ 1 การใหอาหาร 3% 

กลุมทดลองที่ 2 การใหอาหาร 5% 

           
   อาหารปลาผสมปลาปน  อาหาร BSF Flakes 

 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง

การทําหนอนแมลงวันลายปน

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 

ปลาปน

หนอนแมลงวันลายปน

รําละเอียด

แปงขาวโพด

 

 

 

 

ชุดการ

ทดลอง 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม 

1 อาหาร 2 สูตร คือ 

- อาหารผสมปลาปน 

-อาหาร BSF Flakes 

-การเจริญเติบโต 

-อัตราการรอดตาย 

-ตนทุนอาหารทีท่ํา

ใหปลามีน้าํหนัก

เพ่ิมข้ึน 1 กก. 

- น้ําหนักปลาเริ่ม

ทดลอง 

- พันธุปลา  

- ขนาดบอ  

- อัตราการปลอยปลา  

- ระยะการเลี้ยง  

2 เปอรเซน็ตการให

อาหาร 2 ระดับ 

-ใหอาหาร3% 

-ใหอาหาร 4% 

ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 

การทําหนอนแมลงวันลายปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  ปริมาณวัตถุดิบอาหารปลาแตละกลุมทดลอง (%) 

 

วัตถุดิบ 

กลุมทดลอง 

2 3 

ปลาปน  60 - 

หนอนแมลงวันลายปน  -  82 

รําละเอียด  28 12 

แปงขาวโพด 12 6 

รวม 100 100 

รวบรวมหนอนแมลงวันลายระยะ

กอนเขาดักแดเก็บในตูเย็น

ที่อุณหภมูิ 10

นําหนอนแมลงวันลายอบแหง

ดวยเครื่องอบความรอนที่

อุณหภมูิ 50ºC นาน 

บดละเอียดดวยเครื่องปน



ขั้นตอนการทําอาหารปลาแบบแผน (Flakes) 

 รอนรําและชั่งน้ําหนักวัตถุดิบตาม

สัดสวนในตารางที่ 1ใหไดอาหารผสม 

300 กรัม 

 

 

 

 

 

 

เติมน้ํา 500 ml. และ 

ปนอาหารผสมใหเขากัน 

 

 
 

เทอาหารผสมลงในถาด                      

ที่รองดวยแผนฟอยด 

 

อบในตูอบแหงที่อณุหภูม ิ50 ºC 

นาน 13 ชั่วโมง  

 

 

 

 

อาหารแบบแผน(Flakes) 

 

 การเก็บขอมูล 

    ชั่งน้ําหนักรวมปลาของปลาจํานวน 25ตัว/บอและบันทกึขอมลู         

ทุกสัปดาห  

 การวิเคราะหขอมูล 

          วิเคราะหขอมลูโดยใช T-test (independent) เพื่อเปรียบเทียบ

น้ําหนักเฉลี่ย  อัตราการเจรญิเติบโต  อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการ

รอดตายของปลาที่เลี้ยงในแตละกลุมทดลอง (จรญั, 2549) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สรุปผล 

ผลการทดลอง 

ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และราคาอาหารที่ทําให

ปลามีน้ําหนักเพิม่ 1 กก. ในแตละชุดการทดลอง 

 ปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหาร BSF Flakes เจริญเติบโตดีใกลเคียง

กับอาหารผสมปลาปน 

 การใหอาหาร3%เหมาะสําหรับอนบุาลลกูปลานลิ  

  อาหารBSF Flakes มีราคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนกั เพิ่มขึ้น 

1 กก.ถูกกวาอาหารผสมปลาปน  

 

 

 

 

กลุมทดลอง 

อัตราการ

เจริญเติบโต 

(กรัม/ตัว/วัน) 

อัตราการ

แลกเนื้อ 

ราคาอาหาร

ที่ทําใหปลา

มีน้ําหนัก

เพิ่ม 1 กก. 

(บาท) 

ชุดการทดลองที่ 1    

1.  อาหารผสมปลาปน 0.016±0.002 2.06±0.51 58.81 

2.  อาหาร BSF Flakes 0.012±0.002 3.28±1.09 49.21 

ชุดการทดลองที่ 2    

1.  การใหอาหาร  3% 1.051 ±0.04 2.54±0.01 38.14 

2.  การใหอาหาร  5% 0.947±0.04 3.31±0.13 49.65 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ แผนกวิชาประมง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  โทร. 0895028299   

  www.sskcat.ac.th 

 
 

โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 

เร่ือง 

การพัฒนาอาหาร BSF Flakes  

สําหรับอนุบาลลูกปลานิล  
 

 

 

โดย 

นางสาวสุชาดา ทมไพร 

 นางสาวรัตนาวลี ศิรวิงษ 

 

 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   


