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การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา โดยใชกรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบาน
และการถายทอดเทคโนโลยีใหแกนักเรียน และเกษตรกรในทองถิ่น
The development of floating fish feed pellets by using local production methods
and disseminating the technology to students and local farmers.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดใหสามารถลอยน้ําได
โดยใช กรรมวิธีก ารผลิต แบบพื้น บาน เพื่อพัฒ นาผลิต ภัณ ฑใหมีคุณ สมบัติเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปน
อาหารปลา และ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ําดว ยกรรมวิธีแบบพื้นบานให
นักเรียน นักศึกษา และกลุมเกษตรกรในทองถิ่น ดําเนินการทดลอง 8 ขั้นตอน คือ ทดลองเบื้องตน สรางสูตร
อาหาร พัฒนากรรมวิธีก ารผลิต ผลิต อาหารตามสูต ร ทดสอบคุณ สมบัติข องผลิต ภัณ ฑที่สรางขึ้น พัฒ นา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ นําผลิตภัณฑไปทดลองเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย และ การถายทอดเทคโนโลยี สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทีเทส เอฟเทส เพื่อวิเคราะหค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis in One-Way Classification Problem) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนราย
คู ดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test กําหนดนัยสําคัญที่ .05 ผลการวิจัย พบวา
ไดรับรูปแบบกรรมวิธีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดใหสามารถลอยน้ําได ดวยกรรมวิธีพื้นบานในแต
ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ไดแก ใชรําขาวสาลีในสวนผสม 40 เปอรเซ็นต โดยใชรวมกับยีสตขนมปง
1 เปอรเซ็นต ผลิตภัณฑที่ไดรับสามารถลอยน้ําไดดี กวาผลิตภัณฑสูตรอื่น อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ  .05
การนึ่งสวนผสมที่อุณหภูมิน้ําเดือด นาน 20 นาที กอนนําสวนผสมไปหมักดวยยีสตขนมปง ทําใหผลิตภัณฑ
ที่ไดรับสามารถลอยน้ําได ดีกวารูปแบบการผลิตที่ไมผานกรรมวิธีการนึ่ง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ผลิตภัณฑอาหารปลาที่หมักดวยยีสตนาน 3-5 ชั่วโมง มีคุณสมบัติสามารถลอยน้ําไดดีกวาผลิตภัณฑที่หมัก
ดว ยยีสต ที่ชว งเวลาอื่ น อยางมีนัย สํา คัญที่ ร ะดั บ .05 และการเคลื อบผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑดว ยฟล มแป งมั น
สําปะหลังในชวงของการอบแหง ผลิตภัณฑที่ไดรับสามารถลอยน้ําไดดีกวาผลิตภัณฑที่เคลือบผิวที่ชวงเวลา
อื่น อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05 ไดรับผลิตภัณฑอาหารปลาสูตรตนแบบ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ
นํามาใชเปนอาหารปลา ซึ่งมีวัตถุดิบในสวนผสม 9 ชนิด ไดแก ปลาปน แกลบกุงบด มูลไกไขหมักอีเอ็ม ใบ
กระถินบด รําขาวสาลี แปงมันสําปะหลัง ยีสตขนมปง พรีมิกซ และ น้ํามันตับปลา มีปริมาณสวนผสม เทากับ
12.00 , 8.50 , 20.00 , 17.00 , 40.00 , 0.50 , 1.00 และ 0.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลิตภัณฑสูตรตนแบบ
มีโปรตีน 26.18 เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับอาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด แตมี ตนทุนคาวัตถุดิบ เพียง
กิโลกรัมละ 13 บาท ผลิตภัณฑสามารถลอยน้ําได 86.33 เปอรเซ็นต ที่เวลา 30 นาที สามารถคงทนในน้ําได
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100 เปอรเซ็นต ไมนอยกวา 60 นาที มีกลิ่นหอมชวนกินในระดับมาก สามารถเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง
ไดนานไมนอยกวา 30 วัน โดยไมเกิดรา เมื่อนําผลิตภัณฑสูตรตนแบบไปทดลองเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยพบวา ใช
อาหาร 1.68 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนเปนเนื้อปลาได 1 กิโลกรัม ซึ่งไมแตกตางกับอาหารเม็ดปลาดุกใหญใน
ทองตลาด อยางมีนัยสําคัญ ทีร่ ะดับ  .05 แตใชตนทุนคาอาหารต่ํากวาการเลี้ยงปลาดวยอาหารเม็ดปลาดุก
ใหญที่จําหนายในทองตลาด ผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีก ารผลิต อาหารปลาสูต รตนแบบ โดยถายทอดใหกับ
นักเรียนที่เรียนวิชา การผลิตอาหารปลา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 พบวา การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ รอยละ 91.43 / 88.57 ผานเกณฑ รอยละ 80 / 80 และผูเรียนไดถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา ดวยกรรมวิธีแบบพื้นบานใหแกเกษตรกรในทองถิ่น ในพื้นที่
ใกลเคียงสถานศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนบานบันจอ จังหวัดสตูล จํานวน 60 คน และคณะหมอดินอาสา
จังหวัดตรัง จํานวน 80 คน ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดําริ จังหวัดสตูล
คําสําคัญ : การผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา , กรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบาน , การถายทอดเทคโนโลยี

Abstract
The objective of this research is to develop a method to produce fish feed pellets that will float by
using local production methods in order to develop a product that has the right properties to be used as fish
feed and in order to be able to disseminate this technology to produce fish feed to students and local
farmers.This research comprises of eight steps namely the initial research, the fish feed formulation,
development of the production method, production of the feed according to the formula, testing of the
properties of the produced feed , develop the properties of the product , test the feed in a feed trial with
catfish and disseminating the technology. The data collected were analyzed by using percentage, average,
standard deviation, t-test , F-test for analysis in One-Way Classification Problem and comparison of pairs
by using the Duncan’s New Multiple Range Test. Differences were considered significant at a level of
0.05.
This research showed that it is possible to produce floating fish feed pellets by using local
production methods. The method used consist of the following steps. A mixture with 40% wheat bran and 1
% bakers yeast gave pellets that floated significantly better than other mixtures. Steaming the mixture with
100 C steam for 20 minutes before fermentation with the bakers yeast gave significantly better floating
pellets than methods without prior steaming . A fermentation time of 3 -5 hours gave significantly better
floating pellets than other fermentation durations. Coating the pellets with cassava flour during the drying
process in the oven gave significantly better floating pellets than coating at other production steps. The
tests resulted in a fish feed made of 12 % fishmeal, 8.5 % shrimp meal, 20% E.M. fermented chicken
manure, 17% Leucaena leaves 40% wheat bran, 0.5 % cassava flour 1% bakers yeast and 0.5 % pre mix.
This mixture gave a fish feed with 26.18 % protein which is comparable with commercial catfish feed
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available, but the cost for its raw material was only 13 Baht per kilo. 86.33 % of the pellets could float on
water for 30 minutes and did not disintegrate in the water for at least 60 minutes. The pellets gave a good
smell and could be kept at room temperature for at least 30 days without developing mould. The feed was
tested with hybrid catfish and it was found that it gave a F.C.R. of 1.68 which was not significantly
different from the F.C.R. of the commercial feed used , but the cost of the self produced feed was lower
than the commercial fish feed.
The results of this research was used teaching the students in the subject of fish feed production in
the first semester of the 2010 academic year. The teaching efficiency (E1/E2) was 91.43/88.57 above the
under limit of 80/80. The students disseminated the technology to farmers in the vicinity of the college, for
example 60 students at Ban Bancho School in Satun and 80 voluntary soil experts from Trang province.
Keywords : Production of floating fish feed pellets, Local production methods , Disseminating technology.
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บทนํา
วัตถุดิบอาหารสัตวคือหัวใจสําคัญในการเลี้ยงสัตวน้ํา ปจจุบันราคาวัตถุดิบอาหารสัตวขยับตัวขึ้น
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะปลาปน กากถั่วเหลือง และขาวโพด เนื่องจากความตองการใชมีมากขึ้น ราคาน้ํามันที่
ขยับสูงขึ้น และปริมาณการผลิตที่ไมสมดุลกับความตองการ ปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศมีไมเพียงพอ
วัตถุดิบสวนใหญยังนําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะปลาปนซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชผลิตอาหารสัตวน้ํา แต
ปริมาณการผลิตปลาปนมีแนวโนมลดลงจากผลของภาวะโลกรอนทําใหปริมาณปลาที่จับไดสําหรับเปน
วัตถุดิบผลิตปลาปนลดลง ดังนั้นราคาอาหารเม็ดที่ใชเลี้ยงสัตวจึงขึ้นราคา [1] จากประสบการณการเลี้ยงปลา
ดุกบิ๊กอุยของผูวิจัยดวยอาหารเม็ดที่จําหนายในทองตลาด ทําใหทราบวา การผลิตปลาดุก 1 กิโลกรัม ตองใช
ตนทุนคาอาหาร ประมาณ 35 บาท เมื่อขายปลาดุกบิ๊กอุยปากบอไดผลตอบแทนประมาณ กิโลกรัมละ 5 บาท
ดังนั้นการผลิตอาหารใชเองโดยใชวัสดุเหลือใชจึงนาสนใจนํามาศึกษา จากประสบการณอบรมอาชีพดานการ
ผลิตอาหารสัตวน้ําแบบพื้นบานใหแกเกษตรกรในทองถิ่น พบวาเกษตรกรไมนิยมผลิตอาหารปลาสําเร็จรูปไว
ใชเองในฟารม ที่เกษตรกรนิยมซื้ออาหารเม็ดสําเร็จรูปที่วางขายในทองตลาด ถึงแมวาจะมีราคาแพงก็ตาม
สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากผลิตภัณฑอาหารปลาสําเร็จรูปที่ผลิตใชเองนั้นไมสามารถลอยน้ําได ไมสะดวกใน
การนําไปใชเลี้ยงปลา เมื่อใหอาหารปลาแลวไมสามารถสังเกตการกินอาหารของปลาได จึงไมทราบปริมาณ
อาหารที่ปลากินที่แนนอน และเมื่ออาหารเหลือตกคางในบอก็ไมสามารถเก็บขึ้นมาได ทําใหน้ําเนาเสียไดงาย
สําหรับการทําใหอาหารปลาสามารถลอยน้ําไดนั้นจําเปนตองใชเครื่องอัดเม็ดลอยน้ําที่มีราคาแพงหลายลาน
บาท ซึ่งมีใชในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญเทานั้น ดังนั้นหากผลิตภัณฑอาหารปลาสําเร็จรูปที่ผลิตใชเอง
นั้นสามารถลอยน้ําไดก็นาจะไดรับความนิยมจากเกษตรกร เนื่องจากสามารถชวยลดตนทุนคาวัตถุดิบลงมาได
จากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต ทําใหทราบวาขาวสาลี และรํา
ขาวสาลีมีโปรตีนชนิดหนึ่ง เรียกวา กลูเตน โปรตีนกลูเตนเกิดจากโปรตีนสองชนิดที่รวมกันอยูในสัดสวนที่
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เหมาะสม คือ กลูเตมิน และไกลอะดิน ซึ่งเมื่อนํามาผสมกับน้ําในอัตราสวนที่ถูกตองจะทําใหเกิดโปรตีน
กลูเตน โปรตีนดังกลาวมีคุณสมบัติ คือ เปนตัวเก็บกาซเอาไวเมื่อละลายน้ํา ทําใหเกิดโครงรางแบบฟองน้ํา
เมื่อนําไปอบจะมีลักษณะขึ้นฟู และทําใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติลอยน้ําได [2] และยังพบวายีสตขนมปง เมื่อ
นํามายอยน้ําตาลในวัต ถุดิบแหลงคารโบไฮเดรต การหายใจของยีสตในจะทําใหเกิด การสะสมของกาซ
คารบอนไดออกไซด ทําใหเกิดรูพรุนในผลิตภัณฑ [3] ซึ่งเมื่อนํามาเปนสวนผสมของอาหารปลา นาจะทําให
ผลิตภัณฑสามารถลอยน้ําได
ดังนั้นผูวิจัยคาดวารําขาวสาลีเมื่อใชรวมกับยีสตข นมปง นาจะมีค วามเปนไปไดเพื่อนํามาใชเพิ่ม
คุณสมบัติการลอยน้ําไดของผลิตภัณฑอาหารปลา โดยไมตองใชเครือ่ งจักรอัดเม็ดลอยน้ําซึ่งมีราคาแพงหลาย
ลานบาท แตเนื่องจากผูวิจัยยังขาดขอมูลสนับสนุนทฤษฎีดังกลาว จึงไดตั้งขอคําถามวิจัย คือ ปริมาณของรํา
ขาวสาลีในสวนผสมปริมาณเทาใดเมื่อนํามาใชรวมกับยีสตขนมปง จึงทําใหผลิตภัณฑอาหารปลาสามารถ
ลอยน้ําได ควรใชกรรมวิธีการผลิตอาหารปลาแบบใดจึงทําใหผลิตภัณฑอาหารปลาสามารถลอยน้ําได การ
หมักยีสตและการเคลือบผิวหลังการอัดเม็ดดวยฟลมแปงมันสําปะหลัง จะมีตอการเพิ่มคุณสมบัติดานการลอย
น้ําของผลิตภัณฑหรือไม และผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนอาหารปลาได
หรือไม เพื่อตอบคําถามวิจัยดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษา และพัฒนารูปแบบการผลิต และผลิตภัณฑ
อาหารปลาชนิด เม็ดลอยน้ํา โดยใชก รรมวิธีก ารผลิต แบบพื้นบาน โดยพัฒ นาผลิตภัณ ฑอาหารปลาใหมี
คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปน อาหารปลา ขอมูลจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดรับขอมูลดาน
รูปแบบของกระบวนการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํารูปแบบใหม โดยไมตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไมตอง
ใชเครื่องจักรอัดเม็ดแบบลอยน้ําซึ่งมีราคาแพง ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการผลิตอาหารปลา อีกทั้งผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน ที่ เรียนในวิชาการผลิตอาหารสัต วน้ํา อีก ทั้งผูเรียนยังได
เผยแพรความรูสงตอไปยังเกษตรกรในชุมชน ถองถิ่น เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตอาหารปลาไดดวยตนเอง

วิธีการทดลอง
1. วัสดุ อุปกรณ
1.1 วัสดุ อุปกรณสําหรับผลิตมูลไกไขหมักอีเอ็ม ไดแก มูลไกไข กากน้ําตาล รําขาวสาลี อีเอ็ม น้ํา
สะอาด ภาชนะผสมอีเอ็ม กระสอบปุย จอบ และ บัวรดน้ํา
1.2 วัสดุ อุปกรณสําหรับผลิตยีสตหมัก ไดแก ยีสตขนมปง น้ําตาลทราย ขวดโหล และ น้ําอุน
1.3 วัสดุสําหรับผลิตอาหารปลาสูตรทดลอง ไดแก มูลไกไขหมักอีเอ็ม ปลาปน ใบกระถินบด แกลบ
กุง รําขาวสาลี ยีสตขนมปง แปงมันสําปะหลัง พรีมิกซ และ น้ํามันตับปลา
1.4 อุปกรณ เครื่องมือ สําหรับผลิตอาหารปลาสูตรทดลอง ไดแก เครื่องชั่ง เครื่องชั่งละเอียด ภาชนะ
ผสมวัตถุดิบ ลังถึงนึ่งวัตถุดิบ เครื่องบดเนื้อ เครื่องบดวัตถุดิบ กระบอกตวงน้ํา และ เตาอบแกส
1.5 วัสดุ อุปกรณสําหรับทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ และทดลองเลี้ยงปลา ไดแก อาหารปลาสูตร
ตนแบบ อาหารปลาดุกใหญในทองตลาด ขวดโหลกลม ถังไฟเบอร นาฬิกาจับเวลา และ ลูกปลาดุก
2. วิธีการดําเนินงาน
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2.1 ขั้น การศึ ก ษาเบื้อ งตน เพื่อ คัด เลื อกชนิ ด วั ต ถุ ดิบ แหลงคาร โ บไฮเดรตที่มี คุณ สมบัติ ดา น
ความสามารถในการลอยน้ําได เมื่อใชรวมกับน้ําหมักยีสต 1 เปอรเซ็นต ศึกษากับวัตถุดิบ 4 ชนิด คือ ปลาย
ขาว ขาวโพด รําละเอียด และ รําขาวสาลี ผลการทดลองเบื้องตนไดคัดเลือกสูตรที่มีรําขาวสาลีเปนสวนผสม
หลัก เพื่อนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณ ฑ สวนผสมประกอบดวย รําขาวสาลี : ยีสต:น้ําตาลทราย : แปงมัน ใช
อัตราสวน 90 : 1.5 : 1.5 : 7
2.2 ขั้นการพัฒนากรรมวิธีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดใหสามารถลอยน้ําได โดยใชกรรมวิธีการผลิต
แบบพื้นบาน เปนการศึกษารูปแบบการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตอาหารปลา เพื่อใหได
ขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา ดําเนินงาน ดังนี้
1) การศึกษาผลของรําขาวสาลีในระดับตางกัน เมื่อใชรวมกับยีสตขนมปง และไมใชยีสตขนมปง
ที่มีผลตอคุณสมบัติดานการลอยน้ําไดของผลิตภัณฑ โดยทดลองผลิตอาหารปลา 5 สูตร แตละสูตรใชรําขาว
สาลีในปริมาณตางกัน ไดแก 0 , 20 , 30 , 40 และ40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยใชรวมกับยีสต 1 เปอรเซ็นต
แตสําหรับ สูตรที่ 5 ใชรําขาวสาลี 40 เปอรเซ็นต แตไมใสยีสต นําผลิตภัณฑมาทดสอบความสามารถในการ
ลอยน้ํา คัดเลือกผลิตภัณฑที่มคี ุณสมบัติดีที่สุด นํามาใชเปนสูตรทดลองในขั้นตอไป
2) การศึกษาผลของการนึ่งและไมนึ่งสวนผสมกอนการหมักยีสต ที่มีตอคุณสมบัติดานการลอย
น้ําไดของผลิตภัณฑ โดยทดลองกรรมวิธีการผลิต 2 แบบ คือ การนึ่งสวนผสมกอนการหมักยีสต และการไม
นึ่งสวนผสมกอนการหมักยีสต คัดเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติลอยน้ําไดดที ี่สุด นํามาใชเปนสูตรทดลอง
3) การศึกษาผลของระยะเวลาในการหมักยีสต ที่มีตอคุณสมบัติดานการลอยน้ําไดของผลิตภัณฑ
โดยทดลองหมักผลิตภัณฑดวยยีสตที่ระยะเวลาการหมักตางกัน 3 ชวงเวลา คือ หมักยีสต นาน 1 ชั่วโมง หมัก
ยีสต นาน 3 ชั่วโมง และ หมักยีสต นาน 5 ชั่วโมง คัดเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติลอยน้ําไดดีที่สุด นํามาใช
เปนสูตรทดลองในขั้นตอไป
4) การศึกษาผลของชวงเวลาในการเคลือบผิว ที่มีตอการเพิ่มคุณสมบัติดานการลอยน้ําไดของ
ผลิตภัณฑ โดยทดลองเคลือบผิวผลิตภัณฑหลังการอัด เม็ดดวยฟลมแปงมันสําปะหลัง ที่ชวงเวลาตางกัน 3
แบบ คือ เคลือบผิวกอนการอบแหงผลิตภัณฑ เคลือบผิวในระหวางขั้นตอนการอบแหงผลิตภัณฑ และ ไม
เคลือบผิว คัดเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติลอยน้ําไดดีที่สุด นํามาใชเปนสูตรทดลองในขั้นตอไป
2.3 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับใชเปนอาหารปลา ดําเนินงาน ดังนี้
1) การพัฒ นาคุณ สมบัติข องผลิต ภัณ ฑสูต รทดลอง นําผลิต ภัณฑอาหารปลาสูต รทดลองมา
ทดสอบคุณสมบัติในดานตาง ๆ เชน ความสามารถในการลอยน้ําได ความคงทนอยูในน้ํา กลิ่นหอมชวนกิน
และ อายุการเก็บรักษา เปรียบเทียบกับเกณฑ และอาหารเม็ดปลาดุกใหญที่วางจําหนายในทองตลาด พิจารณา
ผลการทดสอบ ปรับปรุง พัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ จนผลิตภัณฑมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด
2) การศึกษาผลดานการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย และตนทุนคาอาหารที่เลี้ยงดวยอาหารปลา
สูตรตนแบบ เปรียบเทียบกับอาหารปลาดุกในทองตลาด นําผลิตภัณฑสูตรตนแบบมาทดลองเลี้ยงปลาดุกบิ๊ก
อุย เปรียบเทียบกับอาหารปลาดุกในทองตลาด บันทึกขอมูล ไดแก ปริมาณอาหารที่ใช น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
ผลผลิตปลา นํามาคํานวณตนทุนคาอาหาร และอัตราการแลกเนื้อ
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2.4 ขั้นการใชประโยชนจากผลการวิจัย
1) การถายทอดเทคโนโลยีก ารผลิต อาหารปลาชนิด เม็ด ลอยน้ําสูตรตน แบบ ใหกับนัก เรียน
นัก ศึกษา โดยนํามาบูรณาการกับกระบวนการจัดการเรียนรู ในหนว ยที่ 5 เรื่อง การผลิตอาหารสัต วน้ํา
สําเร็จรูป ในรายวิชา การผลิตอาหารสัตวน้ํา สาขางานการประมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
2) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ําสูตรตนแบบ ใหแกกลุมเกษตรกร
ในทองถิ่น โดยผูเรียนเปนผูถายทอดความรูดานการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา ดวยกรรมวิธีแบบพื้นบาน
ใหแกเกษตรกร ครูจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพในพื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา ผูเรียนเปนวิทยากร รวมกับครู เพื่อ
สาธิต เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา ดวยกรรมวิธีแบบพื้นบานใหแกเกษตรกร

ผลการทดลองและวิจารณผล
1 ไดรับรูปแบบกรรมวิธีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดใหสามารถลอยน้ําได ดวยกรรมวิธีพื้นบานใน
แตละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ดังนี้
1.1 ขั้นการผสมวัตถุดิบ คือ ใชรําขาวสาลีในสวนผสม 40 เปอรเซ็นต โดยใชรวมกับยีสตขนมปง 1
เปอรเซ็นต ผลิตภัณฑที่ไดรับมีคุณสมบัติลอยน้ําไดดีกวาผลิตภัณฑสูตรอื่น อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ  .05
ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบประเภทรําขาวสาลีมีโปรตีนชนิดหนึ่ง เรียกวา กลูเตน โปรตีนกลูเตน เกิด จากโปรตีน
สองชนิดที่รวมกันอยูในสัดสวนที่เหมาะสม คือ กลูเตมิน และไกลอะดิน ซึ่งเมื่อนํามาผสมกับน้ําในอัตราสวน
ที่ถูกตองจะทําใหเกิดโปรตีนกลูเตน โปรตีนดังกลาวมีคุณสมบัติ คือ เปนตัวเก็บกาซเอาไวเมื่อละลายน้ํา ทําให
เกิดโครงรางแบบฟองน้ํา เมื่อนําไปอบจะมีลักษณะขึน้ ฟู ผลิตภัณฑจึงทําใหสามารถลอยน้ําได
1.2 ขั้นการนึ่งสวนผสม คือ นึ่งสวนผสมที่อุณหภูมิน้ําเดือด นาน 20 นาที กอนนําสวนผสมไปหมัก
ดวยยีสตขนมปง ทําใหผลิตภัณฑที่ไดรับสามารถลอยน้ําไดดีกวารูปแบบการผลิตที่ไมผานกรรมวิธีการนึ่ง
อยางมีนัยสําคัญที่ร ะดับ .05 ทั้งนี้ผูวิจัยคน พบวา ปริ มาณน้ําตาลของสว นผสมที่ผานการนึ่งมีมากกว า
สวนผสมที่ไมผานการนึ่งทําใหยีสตเปลี่ยนน้ําตาลในรําขาวสาลีใหเปนคารบอนไดออกไซดไดเร็วขึ้น ปริมาณ
กาซจึงสะสมในผลิตภัณฑไดมากกวาสวนผสมที่ไมผานขั้นตอนการนึ่ง ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑลอยน้ําไดดีกวา
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยไมผานกรรมวิธีการนึ่ง
1.3 ขั้นการหมักสวนผสม คือ ผลิตภัณฑอาหารปลาที่หมักดวยยีสตนาน 3-5 ชั่วโมง มีคุณสมบัติ
สามารถลอยน้ํา ได ดีก วา ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ห มัก ดว ยยี สต เพี ยง 1 ชั่ว โมง อย างมีนั ยสํ าคั ญที่ ร ะดับ .05 ทั้ง นี้
เนื่องมาจากปริมาณยีสตที่เหมาะสมสามารถเพิ่มคุณภาพการหมัก คือ ยีสตชวยเปลี่ยนน้ําตาลในรําขาวสาลีให
เปนคารบอนไดออกไซดและแอลกอฮอล ในขณะที่เกิดขบวนการหมัก ยีสตจะหายใจเอาออกซิเจนเขาไป และ
หายใจเอาคารบอนไดออกไซตออกมา ทําใหเกิดการสะสมกาซในผลิตภัณฑ เมื่อนําผลิตภัณฑไปอบจะทําให
ผลิตภัณฑเกิดรูพรุนจนฟูขึ้นมา มีลักษะคลายฟองน้ํา จึงทําใหผลิตภัณฑลอยน้ําได
1.4 ขั้นการเคลือบผิวผลิตภัณฑ คือ เมื่ออบแหงผลิตภัณฑ ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1
ชั่ว โมง ใหนําผลิต ภัณ ฑออกมาเคลือบผิว ดว ยฟลมแปงมัน สําปะหลัง และอบแหงตอเนื่องอีก 3 ชั่ว โมง
ผลิตภัณฑที่ไดรับสามารถลอยน้ําไดดีกวาผลิตภัณฑที่เคลือบผิวที่ชวงเวลาอื่น อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05
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ทั้งนี้ผูวิจัยคนพบวาฟลมแปงมันสําปะหลังชวยปดชองวางอากาศที่สะสมอยูในผลิตภัณฑจากกระบวนการ
หมัก ซึ่งการเคลือบผิวในขณะที่ผลิตภัณฑยังรอนทําใหฟลมแปงมันสําปะหลังแหงและแข็งตัวอยางรวดเร็วที่
ผิว ผลิต ภัณ ฑ โดยไมซึม เข าไปแทนที่ช องว างในผลิ ต ภั ณ ฑ จึง ทํา ให อากาศถู ก กัก เก็ บไวใ นผลิต ภัณ ฑ
ผลิตภัณฑจึงมีคุณสมบัติลอยน้ําไดดีกวาการเคลือบผิวที่ชวงเวลาอื่น
2 ไดรับผลิตภัณฑอาหารปลาสูตรตนแบบ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนอาหารปลา คือ
ผลิตภัณฑสูตรตนแบบมีโปรตีนใกลเคียงกับอาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด แตมีตนทุนคาวัตถุดิบ เพียง
กิโลกรัมละ 13 บาท ซึ่งถูกกวาการซื้ออาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด ผลิตภัณฑสามารถลอยน้ําได 86.33
เปอรเซ็นต ที่เวลา 30 นาที ผลิต ภัณฑสามารถคงทนในน้ําได 100 เปอรเซ็นต ไมนอยกวา 60 นาที ทั้งนี้
เนื่องมาจากมูลไกไขในสวนผสมมีคุณสมบัติเหนียวมาก อีกทั้งการเคลือบผิวของผลิตภัณฑดวยฟลมแปงมัน
สําปะหลังก็ยังชวยเพิ่มสามารถในการคงทนในน้ําไดดี ผลิตภัณฑ มีกลิ่นหอมชวนกิน ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากมีปลาปน และแกลบกุงในสวนผสม ทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่นหอมที่ดึงดูดความสนใจของปลาไดดี
ผลิตภัณฑสามารถเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหองได สั้นกวาอาหารปลาดุกใหญในทองตลาด ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดไมไดใสวัตถุกันเสีย เหมือนกับอาหารปลาที่จําหนายในทองตลาด จึงเกิดเชื้อราไดเร็วกวา
อาหารปลาที่จําหนายในทองตลาด เมื่อทดลองนําผลิตภัณฑสูตรตนแบบไปเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย พบวา เมื่อเลี้ยง
ดวยผลิตภัณ ฑสูตรตนแบบ 1.68 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนเปนเนื้อปลาได 1 กิโลกรัม ซึ่งไมแตกตางกับ
อาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ  .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผลิตภัณฑสูตรตนแบบ
ไดปรับปริมาณโปรตีนในสวนผสมใหมีปริมาณใกลเคียงกับอาหารปลาดุกใหญที่จําหนายในทองตลาด คือ
ไมนอยกวา 25 เปอรเซ็นต แตผลิตภัณฑสูตรตนแบบใชตนทุนคาอาหารต่ํากวาการเลี้ยงปลาดวยอาหารเม็ด
ปลาดุกใหญที่จําหนายในทองตลาด คือใชตน ทุนคาอาหารเพียง 21.84 บาท สามารถผลิต ปลา 1 กิโลกรัม
ในขณะที่อาหารเม็ดปลาดุกใหญที่จําหนายในทองตลาด ใชตนทุนคาอาหาร 37.60 บาท ตอการผลิตปลา 1
กิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องมาจากผลิตภัณ ฑสูต รตนแบบที่ผลิต ขึ้น ได นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่มีมากใน
ทองถิ่น เชน มูลไกไข ใบกระถิน นํามาเปนสวนผสมในวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณการใชปลาปนซึ่งมีราคาแพง
จึงทําใหตนทุนการผลิตอาหารปลาถูกลง ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ เจษฏา อิสเหาะ และ คณะ (2545) ซึ่ง
ไดทดลองใชวัตถุดิบพื้นบานบางชนิดเปนสว นผสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลาเปคูแดง ซึ่งพบวา
อาหารที่มีสวนผสมของมูลไกแหง และแหน อยางละ 15 เปอรเซ็นต เปนสูตรอาหารที่ดีที่สุด คือ ใชตนทุน
คาอาหารตอการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อปลา 1 กิโลกรัม ต่ํากวาการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูป
3 ผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิด เม็ด ลอยน้ํา ดว ยกรรมวิธีแบบพื้น บานถายทอด
ใหกับนักเรียนที่เรียนวิชา การผลิตอาหารปลา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 พบวา การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ รอยละ 91.43 / 88.57 ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80 / 80
4 ผูเรียนไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา ดวยกรรมวิธีแบบพื้นบานใหแก
เกษตรกรในทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา 2 กลุม คือ นักเรียนโรงเรียนบานบันจอ จังหวัดสตูล จํานวน
60 คน และคณะหมอดินอาสา จังหวัดตรัง จํานวน 80 คน สถานที่เผยแพร คือ ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการพระราชดําริ บานวังประจันทร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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สรุป
ผลิตภัณฑอาหารปลาสูต รตนแบบ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปน อาหารปลา คือ มี
โปรตีน 26.18 เปอรเซ็น ต ใกลเคียงกับอาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด แตมีตนทุนคาวัต ถุดิบ เพียง
กิโลกรัมละ 13 บาท ซึ่งถูกกวาการซื้ออาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด ผลิตภัณฑสามารถลอยน้ําได 86.33
เปอรเซ็นต ที่เวลา 30 นาที สามารถคงทนในน้ําได 100 เปอรเซ็นต ไมนอยกวา 60 นาที มีกลิ่นหอมชวนกินใน
ระดับมาก สามารถเก็บรักษาไวทอี่ ุณหภูมิหองไดนานไมนอยกวา 30 วัน โดยไมเกิดเชื้อรา เมื่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊ก
อุยดวยผลิตภัณฑสูตรตนแบบ 1.68 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนเปนเนื้อปลาได 1 กิโลกรัม ซึ่งใหผลไมแตกตาง
กับอาหารเม็ดปลาดุกใหญในทองตลาด อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ  .05 แตผลิตภัณฑสูตรตนแบบใชตนทุน
คาอาหารต่ํากวาการเลี้ยงปลาดวยอาหารเม็ดปลาดุกใหญที่จําหนายในทองตลาด ผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา ดวยกรรมวิธีแบบพื้นบานถายทอดใหกับนักเรียนที่เรียนวิชา การผลิตอาหาร
ปลา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 พบวา การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ รอยละ
91.43 / 88.57 ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน และผูเรียนไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ํา
ดวยกรรมวิธีแบบพื้นบานใหแกเกษตรกรในทองถิ่นในพื้นที่ใกลเคียงสถานศึกษา 2 กลุม คือ นักเรียนโรงเรียน
บานบันจอ จังหวัดสตูล และคณะหมอดินอาสา จังหวัดตรัง สถานที่เผยแพร คือ ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการพระราชดําริ บานวังประจันทร อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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