การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
อยางยั่งยืน ในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
The Study of Fish Culture to the Sustainable Self Sufficient Unit Center Learning
in Nhong Khwang Academic Center, Buriram Rajabhat University
บรรเจิด สอนสุภาพ1* สายรุง สอนสุภาพ1 และดนัย รัชตะวราเศรษฐ1
1

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
*bancherds@yahoo.com

บทคัดยอ
การศึ กษารู ป แบบการเลี้ ย งปลาตามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ เ หมาะสมกับ ชุ มชน ในศู น ย บ ริ การ
การศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย แบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก การศึกษาขอมูลบริบท
ชุมชนเพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในชุมชน โดยการสัมภาษณ
ผูนําหมูบานและสมาชิก และการนําความรูที่ไดจากชุมชน มาวางแผนในการเตรียมพื้นที่เลี้ยงปลาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ศูนยบริการการศึกษาหนองขวาง ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาในบอ
ดินซึ่งเปนพื้นที่น้ําขุน และชุมชนเคยเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตและโองซีเมนต ขนาดความจุน้ํา 250 ลิตร ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ลูกปลา และอาหารปลา จากสํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
แตปจจุบันไดหยุดเลี้ยง เนื่องจากเกษตรกรไมมีพันธุปลา อาหาร และไมมีเวลาในการดูแล การเปลี่ยนน้ํา การ
ใหอาหาร เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการดูแลการเลี้ยงปลาในรูปแบบบอซีในต กิจกรรมที่ 2
นักวิจัยเลือกใชรูปแบบการเลี้ยงปลาปลาดุกรัสเซียในบอดิน เนื่องจากเปนปลาที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมในน้ําไดดี โดยมีการถายทอดองคความรูเรื่องการเลี้ยง
ปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตอาหารปลาแบบพื้นบานเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น ไดแก รําละเอียด ปลายขาว และใชวัตถุดิบแหลงโปรตีน จากกาก
ถั่วเหลือง และปลาปน เปนสวนผสม
คําสําคัญ: รูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลาดุกรัสเซีย
Abstract
The study of fish culture model in sufficiency economy suitable for community in
the Nhong Khwang Educational Service Center (NKESC), Buriram Rajabhat University is divided
into 2 activities. First; the community context study to study fish culture model in sufficiency
economy of farmers in the community by interviewing the village leaders and members.
Then plan to prepare fish farming areas based on sufficiency economy in NKESC. The study
indicated that farmers are raising fish in clay soils, catfish farming in cement ponds and
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cement blow with 250 liters water capacity. Supported materials, fish and fish feed from the
agricultural office in the district, Buriram province. But today has stopped raising, since
farmers do not have fish breeding, food and no time to care, water change, feeding, lack of
knowledge understanding the management of fish farming in the form of ponds. Second;
researchers choose to use fish culture model in Russian pond catfish. It is a fast growing fish,
good resistance to changes in the water environment. The knowledge of fish farming
according to sufficiency economy is transferred to community and workshop production of
local fish feed to reduce production costs. Local raw materials such as broken bran and raw
materials are used soybean meal and fish meal ingredients.
Keyword: fish culture model in sufficiency economy, African catfish
1. บทนํา
การเลี้ยงปลาเพื่อนํามาบริโภคเปนอาหารในปจจุบัน ยังมีความจําเปนตอประชาชนในประเทศเปน
อยางมาก ซึ่งการเลี้ยงปลาน้ําจืดมีหลายรูปแบบดวยกัน ไดแก การเลี้ยงในบอดินขนาดใหญ การเลี้ยงในกระชัง
การเลี้ยงในรองสวน การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การเลี้ยงในนาขาว การเลี้ยงในบอซีเมนตกลมขนาดเล็ก
หรือแมแตการเลี้ยงในบอพลาสติก โดยเฉพาะคนในชนบทที่มีที่ดินทํากินนอยและไมสามารถขุดบอเลี้ยงปลา
ขนาดใหญได ก็มักจะหันมาดําเนินการเลี้ยงปลาในบอขนาดเล็ก ใชเงินลงทุนไมมากก็สามารถดําเนินการเลี้ยง
ปลาได ปจจัยสําคัญตอการเลี้ยงปลาอีกประการหนึ่งก็คือ แหลงน้ํา ซึ่งในปที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหา
การขาดแคลน้ํ า เกษตรกรไมมีน้ํ ามากพอเพื่อการเกษตร บางพื้น ที่ไมส ามารถทํานาได หน ว ยงานในภาค
ราชการบางแหงจึงไดจัดโครงการเพื่อสงเสริมใหเกษตรกร หันมาปลูกพืชและเลี้ยงปลาโดยใชน้ํานอย เพื่อลด
ผลกระทบจากการภาวะการขาดแคลนน้ําและใหสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยเฉพาะการเลี้ยง
ปลาในบอซีเมนตหรือในบอพลาสติก ยังเปนที่ไดรับความสนใจจากเกษตรกรรวมทั้งบุคคลทั่วไป เนื่องจากเปน
ระบบการเลี้ยงปลาที่สามารถดูแลไดงาย มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว และสามารถนํามาเปนอาหารหรือ
ขายไดในเวลาอันรวดเร็ว
ใจความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไดพูดถึง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ยึดหลัก
ทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง มี
ความพอเพียง และมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู
รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเปนการดําเนิน
ชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหสามารถอยูไดแมในโลกโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง (สุเมธ ตันติเวชกุล,
2549)
ศูนยบริการวิชาการอุดมศึกษาหนองขวาง เปนหนวยงานยอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ตั้งอยู
ในเขตอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่โดยประมาณ 500 ไร ประชาชนที่อาศัยอยูรอบศูนยฯ ประกอบ
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อาชีพการเกษตรเปนหลัก โดยเฉพาะการปลูกออย มันสําปะหลัง ทํานา และทําสวนยางพารา บางสวนมีการ
เลี้ยงปลาในบอดินแตเปนบอขนาดเล็ก ที่มีการใหอาหารสมทบบางเปนบางครั้ง ทําใหไดผลผลิตคอนขางต่ํา
รูปแบบการเลี้ยงปลาคือ ซื้อปลาจากฟารมที่นําลูกปลามาจําหนาย และจากรถที่เรขายตามหมูบาน จากนั้นจะ
นําไปปลอยเลี้ยงในบอที่ตนเองมีอยู มีการใหอาหารบางครั้ง ใชเวลาเลี้ยงนานตั้งแต 6 เดือนไปจนถึง 1 ป จะ
ไดผลผลิตคอนขางต่ํา และเลี้ยงไดเฉพาะคนที่มีพื้นที่ที่สามารถขุดบอเลี้ยงปลาไดเทานั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
จะเปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และจะพัฒนาเปนแหล ง
เรียนรูของชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเลี้ยงปลา การ
ผลิตอาหารปลาเพื่อใชเองในฟารม โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลักเพื่อลดตนทุนการผลิต นอกจากนั้นยังมี
การบูรณาการการเรียนการสอน โดยการนํานักศึกษาเขารวมทําวิจัยกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งดาน
วิชาการและประสบการณ ซึ่งเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ จะสามารถทําใหเกษตรกรที่รวมโครงการ มีความรู
เรื่องการเลี้ยงปลา สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และใชประสบการณเปนตัวหนุน
เสริม นักศึกษาไดรับประสบการณจากการลงปฏิบัติในพื้นที่จริง มีความรูและสามารถทํางานรวมกับชุมชนได
ชุมชนมีอาชีพ มีรายได มีความเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง และปรับตัวใหเขากับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลกไดตลอดเวลา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบานหนองขวาง เรื่องรูปแบบการเลี้ยงปลา
1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับชุมชน ในศูนยบริการ
วิชาการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
1.2.3 เพื่อถายทอดองคความรูก ารเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลบริบทชุมชนในพื้นที่รอบศูนยฯ เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวบาน ไดดําเนินการโดยการสัมภาษณผูนําหมูบานและสมาชิก จํานวน 20 คน โดยใช
แบบสอบถาม โดยทีมนักวิจัยลงพื้นที่ เพื่อสํารวจสถานที่ทําการวิจัย ในศูนยบริการวิชาการอุดมศึกษาหนอง
ขวาง และหมูบานรอบศูนยฯ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อศึกษาบริบท และรูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนศึกษา คุณภาพน้ํา โรคปลา และการทําอาหารปลาแบบพื้นบาน เพื่อที่จะนํามา
ประยุกตใชกับการวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นประชุมทีมวิจัยเพื่อกําหนดรูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่คิดวามีความเหมาะสมกับเกษตรกร
สวนที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ คือ
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1. คัดเลือกสถานที่ทําการทดลอง โดยใชพื้นที่ฝกปฏิบัติของสาขาวิชาประมง ในศูนยบริการวิชาการ
อุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยการทดลองเลี้ยงปลาดุก
รัสเซียในบอดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขุดบอดินเพื่อทดลองเลี้ยงปลา โดยใชรถแมคโคขุดบอดิน ขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1
เมตร จํานวน 9 บอ เสร็จแลวตากบอใหแหง เปนเวลา 2 สัปดาห โรยปูนขาว ปริมาณ 2 กิโลกรัมตอบอ
3. เติมน้ําในบอดินที่เตรียมไว ใหมีความสูงประมาณ 80 ซม. ซึ่งน้ําที่ใชในการเลี้ยงปลาครั้งนี้เปนน้ําที่
มีความขุน น้ํามีสีน้ําตาลสม โดยเติมน้ําในบอและพักไว 7 วัน และนําผักตบชวามาใสในบอ บอละ 5 กิโลกรัม
เพื่อใหเกิดรมเงา
4. ปลอยลูกพันธุปลาดุกรัสเซีย ขนาดน้ําหนักประมาณ 2-3 กรัม ตามความหนาแนนที่คํานวณไว โดย
การทดลองครั้งนี้ ไดวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ เนื่องจากสภาพของหนวยทดลองไมมีความแตกตาง
กัน ทั้ งขนาดของบ อและคุณ ภาพของน้ํ าที่ ใช ในการทดลอง ซึ่ง การทดลองครั้ ง นี้ ไ ด ท ดสอบผลของความ
หนาแนน ตอการเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซีย ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อัตรา 30 ตัวตอลูกบาศกเมตร จํานวน 3 บอ
ชุดการทดลองที่ 2 อัตรา 45 ตัวตอลูกบาศกเมตร จํานวน 3 บอ
ชุดการทดลองที่ 3 อัตรา 60 ตัวตอลูกบาศกเมตร จํานวน 3 บอ
การใหอาหารปลา จะใหอาหารแบบพื้นบานที่ผลิตขึ้น 2 ครั้ง เวลาประมาณ 09.00 น. และ 15.00 น.
ในปริมาณที่ปลากินอิ่มพอดี โดยใชวัตถุดิบพื้นบานเปนสวนผสมหลัก
ติดตามผลการวิจัย โดยการชั่งความยาว และวัดน้ําหนัก และตรวจปริมาณอาหารที่ปลากิน
สวนที่ 3 การอบรมเกษตรกร เพื่อถายทอดความรูเรื่องรูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และการผลิตอาหารปลาแบบพื้นบาน
นักวิจัย ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคทั้ง 2 ขอ ดังนี้ คือ การอบรมเกษตรเพื่อถายทอดความรูเรื่อง
รูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเชิญนักวิชาการประมง จากศูนยวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู และพาเกษตรกร เขาศึกษาจุดสาธิตการเลี้ยงปลาแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสาขาวิชาประมง ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง และกิจกรรมการผลิตอาหารปลา
แบบพื้นบาน โดยมีนักวิจัยและคณาจารย จากสาขาวิชาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มาเปนวิทยากร
และใหนักศึกษาสาขาวิชาประมง มารวมกิจกรรม และเปนพี่เลี้ยงใหกับเกษตรกร
4. ผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
อยางยั่งยืน ในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อําเภอ คูเมือง จังหวัด
บุรีรัมย ไดดําเนินการตามแผนการวิจัยที่วางไว โดยมีผลการวิจัยเบื้องตน ดังนี้
การศึกษาขอมูลบริบทชุมชน
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การศึกษาขอมูลบริบทชุมชนในพื้นที่รอบศูนยฯ เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ของชาวบาน ไดดําเนินการโดยการสัมภาษณผูนําหมูบานและสมาชิก ซึ่งไดขอมูลดานการเลี้ยงปลา ที่
มีรายละเอียด คือ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตและเลี้ยงในโองซีเมนต ขนาดความจุน้ํา 250 ลิตร ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ลูกปลา และอาหารปลา จากสํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประมาณ
ป พ.ศ. 2558 แตปจจุบันไดหยุดเลี้ยง เนื่องจากเกษตรกรไมมีพันธุปลา และอาหาร และไมมีเวลาในการดูแล
การเปลี่ยนน้ํา การใหอาหาร เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการดูแลการเลี้ยงปลาในรูปแบบบอ
ซีเมนต เชน ระยะเวลาการเปลี่ยนน้ํา ปริมาณน้ําที่เปลี่ยนถาย ปริมาณอาหารที่ใหปลาในแตละครั้ง หรือการให
อาหารธรรมชาติมาเสริม เพื่อลดตนทุนคาอาหาร
จากขอมูลเบื้องตน คณะผูวิจัยจึงไดแนะนําใหเกษตรกรมาเลี้ยงปลาในบอดิน ซึ่งเปนบอขนาดเล็ก ที่
เหมาะสมกับครัวเรือน และจะสามารถดูแลคุณภาพน้ําไดดีกวาการเลี้ยงในบอซีเมนต และวางแผนที่จะสงเสริม
ใหเกษตรกรผลิตอาหารปลาไวใชเองในครัวเรือน เพื่อลดตนทุนการผลิต การใชวัตถุดิบอาหารธรรมชาติมาเปน
อาหารเสริมในการเลี้ยงปลา ซึ่งผูวิจัยจะไดดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู เรื่องการทําอาหาร
ปลาแบบพื้นบานแกเกษตรกร ตามแผนงานวิจัยที่ตั้งไวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
คณะวิ จั ย ได นํ า ขอ มูล จากชุ ม ชนมาวิ เ คราะห และได ขอ สรุ ป ว า การเลี้ ย งปลาตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีน้ําขุน
นาจะใชรูปแบบการเลี้ยงปลาในบอดิน เพราะการลงทุนเรื่องการเตรียมบอต่ํากวาการเลี้ยงในบอซีเมนตและบอ
พลาสติ ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บราคาในบ อ ขนาดที่ เ ท า กั น และการเลี้ ย งปลาในบ อ ดิ น จะสามารถจั ด การ
สภาพแวดลอมของการเลี้ยงไดไมตางจากการเลี้ยงในบอซีเมนตและบอพลาสติกและการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยได
เลื อกใช ป ลาดุ กรั ส เซีย ซึ่ ง เป น ปลาที่มี การเจริ ญเติ บ โตที่ ร วดเร็ ว มี ความทนทานต อ การเปลี่ ย นแปลงต อ
สภาพแวดลอมในน้ําไดดี และเพื่อเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีผิวและเนื้อของปลาดุกชนิดนี้ในการเลี้ยง
แบบน้ําขุน เนื่องจากมีขอมูลเบื้องตนของสาขาวิชาประมง ที่ทําการทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยในกระชัง
ในน้ํ า ขุ น พบว า สี ผิ ว ของปลาดุ ก ลู ก ผสมเปลี่ ย นจากสี ดํ า คล้ํ า กลายเป น สี เ หลื อ ง คล า ยกั บ ปลาดุ ก อุ ย
ขอมูลน้ําหนักและความยาวของปลาทดลอง
การเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในบอดินน้ําขุน โดยมีความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ คือ
อัตรา 30, 45 และ 60 ตัวตอลูกบาศกเมตร เปนเวลา 90 วัน ไดขอมูลดังแสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 การเจริญเติบโตของปลาดุกรัสเซีย ที่เลี้ยงดวยความหนาแนนแตกตางกันในบอดินน้ําขุน
อัตราความหนาแนน (ตัวตอตารางเมตร)
พารามิเตอร
30
45
60
น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)
2.93±0.56a
2.90±0.46a
2.71±0.39a
น้ําหนักสุดทาย (กรัม)
122.95±0.54a
127.07±0.52a
108.86±0.67b
ความยาวเริ่มตน (ซ.ม.)
7.66±0.71a
7.59±0.64a
7.39±0.41a
ความยาวสุดทาย (ซ.ม.)
33.49±0.44a
34.18±0.38a
26.05±0.51b
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อัตราการแลกเนื้อ (FCR)
2.66±0.54
2.54±0.23a
2.33±0.12a
น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัม)
0.34±0.14a
0.47±0.04a
0.41±0.12a
หมายเหตุ: ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
abc
อักษรที่กํากับบนคาเฉลี่ยในแนวนอนที่เหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
น้ําหนักปลาทดลอง
น้ําหนักปลาทดลองเมื่อเริ่มตนการทดลอง ไมมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 2.71±0.39 2.93±0.56 กรัม เมื่อทําการเลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 30 วัน ไดน้ําหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 17-19 กรัม โดยปลาที่
เลี้ยงดวยความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนักมากที่สุดเทากับ 21.18±0.97 กรัม และแตกตางจาก
กลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 30 ตัว/ตารางเมตร มีน้ําหนัก
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) กับปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 45 ตัว/ตารางเมตร
ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน พบวา ปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 45 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนัก
มากที่สุดเทากับ 55.07±0.52 กรัม และไมแตกตางจากปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 30 ตัว/ตารางเมตร
สวนปลาที่เลี้ยงในความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนักนอยที่สุด และแตกตางจากกลุมอื่น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ที่ระยะเวลา 90 วัน พบวา ปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 45 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนักมากที่สุด
เทากับ 127.07±0.52 กรัม และไมแตกตางจากปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 30 ตัว/ตารางเมตร สวนปลาที่
เลี้ยงในความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร มีน้ําหนักนอยที่สุด และแตกตางจากกลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ขอมูลน้ําหนักปลาเฉลี่ยที่ชั่งไดตามระยะเวลาการเลี้ยงชวงตาง ๆ แสดงไวในตารางที่ 4.2
ดังนี้
ตารางที่ 4.2 น้ําหนักปลาทดลองตามระยะเวลาการเลี้ยง
ความหนาแนน
เริ่มตน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
a
b
a
30 ตัว/ตารางเมตร
2.93±0.56
19.87±0.67
54.95±0.54
122.95±0.54a
45 ตัว/ตารางเมตร
2.90±0.46a
19.00±0.38b
55.07±0.52a 127.07±0.52a
60 ตัว/ตารางเมตร
2.71±0.39a
21.18±0.97a
46.86±0.67b 108.86±0.67b
หมายเหตุ: ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
abc
อักษรที่กํากับบนคาเฉลี่ยในแนวนอนที่เหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ความยาวของปลาทดลอง
ความยาวของปลาทดลองเมื่อเริ่มตนการทดลอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมี
คาเฉลี่ยระหวาง 7.39±0.41 - 7.66±0.71 เซนติเมตร เมื่อทําการเลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 30 วัน ปลาทดลอง
มีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-4 เซนติเมตร โดยปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร มีความ
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ยาวมากที่สุดเทากับ 11.21±0.76 เซนติเมตร แตไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) จากกลุมอื่น ๆ
ที่
ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน พบวา ปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 30 ตัว/ตารางเมตร มีความยาวไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) กับปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 45 ตัว/ตารางเมตร ปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน
60 ตัวตอตารางเมตร มีความยาวนอยที่สุดเทากับ 16.05±0.51 เซนติเมตร และแตกตางจากกลุมอื่น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ระยะเวลา 90 วัน พบวา ปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 45 ตัวตอตารางเมตร
มีความยาวมากที่สุดเทากับ 34.18±0.38 กรัม และไมแตกตางจากปลาที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 30 ตัว/
ตารางเมตร สวนปลาที่เลี้ยงในความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร มีความยาวนอยที่สุด และแตกตางจาก
กลุมอื่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ขอมูลความยาวปลาแสดงไวในตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ความยาวปลาทดลองตามระยะเวลาการเลี้ยง
ความหนาแนน
เริ่มตน
30 วัน
60 วัน
90 วัน
a
a
a
30 ตัว/ตารางเมตร 7.66±0.71
10.39±0.72
23.49±0.44
33.49±0.44a
45 ตัว/ตารางเมตร 7.59±0.64a
11.09±0.61a
24.18±0.38a
34.18±0.38a
60 ตัว/ตารางเมตร 7.39±0.41a
11.21±0.76a
16.05±0.51b
26.05±0.51b
หมายเหตุ: ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
abc
อักษรที่กํากับบนคาเฉลี่ยในแนวนอนที่เหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
การอบรมเพื่อใหความรูดานการเลี้ยงปลาแบบพอเพียงแกเกษตรกร
คณะวิจัย ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงปลาแบบพอเพียง และการสรางความเขมแข็งดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง อยางยั่งยืน ใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีชาวบานจากบานสําโรง ตําบลพรสําราญเขารวมอบรม และไดเชิญวิทยากรจาก
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย รวมบรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาแบบพอเพียง และการเลี้ยงสัตว
น้ําชนิดตาง ๆ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรมีความสนใจอยางมาก และมีผลการประเมินความพึงพอใจที่ระดับ 4.8 จาก 5 คะแนน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 96 โดยเกษตรกรสนใจที่จะเลี้ยงปลาหลายชนิดในบอดินที่ตนเองมีอยู ซึ่งนอกจากการเลี้ยงปลาแลว ยัง
มีความสนใจการเลี้ยงกบ เนื่องจากเปนสัตวที่ไดรับความนิยมในการบริโภคและมีตลาดรับซื้อตอเนื่องแนนอน
นอกจากนั้นยังไดพาชาวบานชมจุดสาธิตการเรียนรู การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาแบบพอเพียงในบอดิน โดย
เปนการเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ําขุน ซึ่งชาวบานในตําบลพรสําราญก็ประสบปญหาเรื่องน้ําขุนเชนเดียวกัน และ
ชาวบานไมสามารถแกไขปญหาน้ําขุนได
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตอาหารปลาแบบพื้นบาน
ในระหวางการดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยไดจัดอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกร เรื่อง การผลิตอาหาร
ปลาแบบพื้นบานเพื่อลดตนทุนการผลิ ต โดยมีชาวบานที่มีความสนใจเขารวมโครงการดังกลาว และไดฝ ก
ปฏิบัติการทําอาหารปลาแบบพื้นบาน ที่มีสวนผสมจากวัตถุดิบในทองถิ่นไดแก รําละเอียด ปลายขาว และใช
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วัตถุดิบแหลงโปรตีน จากกากถั่วเหลือง และปลาปน เปนสวนผสม ซึ่งเมื่อเกษตรกรผานการอบรมเสร็จแลว
สามารถนําอาหารที่ผลิตขึ้นเองกลับไปเลี้ยงปลาที่บานได สูตรอาหารที่ใชในการวิจัยแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 สูตรอาหารที่ใชในการวิจัย
วัสดุ
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
ปริมาณจริง (กิโลกรัม)
ปลาปนอัดน้ํามัน
23
1.15
กากถั่วเหลือง
46
2.30
รําละเอียด
14
0.7
ปลายขาว
15.4
0.77
วิตามิน + แรธาตุ
1.6
0.08
รวม
100
5
5. การอภิปรายผล
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาของเกษตรกรรอบศูนยศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง ทําให
ทราบวา เกษตรกรยังมีความตองการเลี้ยงปลาในพื้นที่ของตนเอง แตเนื่องจากเกษตรกรไมมีพันธุปลา อาหาร
และไมมีเวลาในการดูแล การใหอาหาร การเปลี่ยนน้ํา ขาดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการดูแลการเลี้ยง
ปลา แมวาที่ผานมาจะไดรับการสนับสนุนบอซีเมนตและโองซีเมนต วัสดุ อุปกรณ ลูกปลา และอาหารปลา
จากสํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ก็ตาม และปจจุบันไดหยุดเลี้ยงปลาในรูปแบบของบอซีเมนต
แลว แตยังมีเกษตรกรบางคนที่ยังเลี้ยงปลา โดยใชรูปแบบการเลี้ยงปลาในบอดินซึ่งเปนพื้นที่น้ําขุน การวิจัยใน
ครั้งนี้ไดใชรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย ตามที่ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และศูนยประเมินผลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแนะนําไวคือ การเลี้ยงในบอดิน มีการเตรียมบอโดยทําการ
ขุดบอขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร ตากบอใหแหงประมาณ 1 สัปดาห จากนั้นก็เติมน้ําเขาบอ
ความลึกของน้ําเริ่มตนที่ 1 เมตร หลังจากนั้นประมาณ 1 วัน ก็ปลอยปลาลงเลี้ยง ซึ่งนักวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองเลี้ยงปลาเปนเวลา 90 วัน เมื่อสิ้นสุดการวิจัยทําใหทราบวาการเลี้ยงปลาที่ความหนาแนน 30 ตัว และ
45 ตัว ใหผลการเจริญเติบโต ดานน้ําหนัก ที่ไมแตกตางกัน และมีคาสูงกวา ปลาที่ปลอยเลี้ยงในความหนาแนน
60 ตัวตอตารางเมตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏิภาน และ อภิสิทธิ์ 2560 ที่ทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
บิ๊กอุย ในกระชัง ที่ความหนาแนน 40 ตัวตอตารางเมตร และใหน้ําหนักเฉลี่ยสุดทายมากกวา การเลี้ยงปลาที่
ความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
การอบรมใหความรูเรื่องการเลี้ยงปลาแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรมีความสนใจอยางมาก และมี
ผลการประเมินความพึงพอใจที่ระดับ 4.8 จาก 5 คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 96 โดยเกษตรกรสนใจที่จะเลี้ยง
ปลาหลายชนิดในบอดินที่ตนเองมีอยู ซึ่งนอกจากการเลี้ยงปลาแลว ยังมีความสนใจการเลี้ยงกบ เนื่องจากเปน
สัตวที่ไดรับความนิยมในการบริโภคและมีตลาดรับซื้อตอเนื่องแนนอน
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การอบรมเพื่อใหความรูแกเกษตรกร เรื่อง การผลิตอาหารปลาแบบพื้นบานเพื่อลดตนทุนการผลิต
โดยมีชาวบานที่มีความสนใจเขารวมโครงการดังกลาว และไดฝกปฏิบัติการทําอาหารปลาแบบพื้นบาน ที่มี
สวนผสมจากวัตถุดิบในทองถิ่นไดแก รําละเอียด ปลายขาว และใชวัตถุดิบแหลงโปรตีน จากกากถั่วเหลือง
และปลาปน เปนสวนผสม ซึ่งเมื่อเกษตรกรผานการอบรมเสร็จแลว สามารถนําอาหารที่ผลิตขึ้นเองกลับไป
เลี้ยงปลาที่บานได โดยปกติปลาดุก เปนปลาที่กินอาหารไดหลายชนิด ดังเชนการทดลองของ บรรเจิด สอน
สุภาพ (2549) ที่ศึกษาผลของการใชใบไมยราบยักษในอาหารปลาดุกลูกผสม เลี้ยงปลาเปนเวลา 8 สัปดาหใน
บอซีเ มนต กลม จํ านวน 50 ตั ว ต อบ อ พบว าน้ํ าหนั กปลาลู กผสมที่ได รับ อาหารที่ผ สมใบไมยราบยั กษ 20
เปอรเซ็นต มีคาสูงสุด เทากับ 27.22±5.25 กรัม ความยาวเฉลี่ยเทากับ 15.54±0.60 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวันเทากับ 0.26±0.60 กรัมตอตัวตอวัน มีอัตราการรอดตายเทากับ 100 เปอรเซ็นต และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ เทากับ 1.67±0.21 ตางจากปลาดุกลูกผสมที่ไดรับอาหารที่ผสมใบไมยราบ
ยักษ 10 เปอรเซ็นต อยางเห็นไดชัด (p<0.05) ซึ่ง จงกล พรมยะ และคณะ (2548) ไดทําการทดลองเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อปลาดุกรัสเซีย (Clarias gariepinus) โดย ใชสาหราย Spirulina platensis และ
Cladophora sp. พบวา คาโรทีนอยดในเนื้อปลาดุกรัสเซีย ที่เลี้ยงใน สูตรอาหารผสมสาหราย Cladophora
sp. 5 % มีคามากกวา อาหารผสมสาหราย S. platensis 10 % อาหารผสมสาหราย S. platensis 5 % และ
อาหารผสมสาหราย 0 % ตามลําดับ (p≤0.05) และอัตราการรอดตายของปลาดุก ในสูตรอาหารผสมสาหราย
Cladophora sp. 5 % อาหารผสมสาหราย S. platensis 5 % และ อาหารผสมสาหราย 0 % มีคามากกวา
สูตรอาหารผสมสาหราย S. platensis 10 % ตามลําดับ ที่ความเชื่อมั่น (p≤0.05) แตอัตราน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการแลกเนื้อ และ คุณภาพน้ํา ไมมีความแตกตางทางสถิติ
ในทํานองเดียวกันกับ กิตติมา วานิชกูล และคณะ (2556) ที่ศึกษาการใชสาหรายสไปรูไลนาในการ
เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ขนาดประมาณ 10 ± 5 เซนติเมตร โดยการผสมสาหรายสไปรูไลนาในอาหารเพื่อเลี้ยงปลา
ดุกบิ๊กอุยที่ระดับความเขมขน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 10, 12 และ 14 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 45 วัน
พบวาปลาดุกบิ๊กอุยที่ไดรับอาหารผสมสาหรายสไปรูไลนาผงที่ระดับ 14 % เปนเวลา 30 และ 45 วัน มีการ
เจริญเติบโตซึ่งประเมินจากน้ําหนักและความยาวเพิ่มสูงขึ้นกวาชุดควบคุม และชุดการ ทดลองอืน่ ๆ อยางมีนัย
สาคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และอัตราการรอดตาย ไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (p>0.05) ในทุกชุดที่ทําการทดลอง นอกจากการใชสาหรายแลว ชุติพงษ วองสงสาร และ
สนธิพันธุ ผาสุกดี (2557) ทดสอบการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมหญาเนเปยรในบอ
ซีเมนต ในศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง พบวา อาหารผสมที่ประกอบดวย หญาเนเปยรสดผสมรํา
และอาหารเม็ดสาเร็จรูป อัตราสวน 3:3:1 เปรียบเทียบกับการเลี้ยงดวยอาหารเม็ดสาเร็จรูป (โปรตีนไมต่ํากวา
25 %) เปนเวลา 100 วัน มีผลทําให ปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงดวยอาหารผสมและที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดสาเร็จรูป
มีคาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 50.12 กรัมตอตัว และ 182.69 กรัมตอตัว ตามลําดับ มีคาประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ (FCR) เทากับ 4.66 และ 1.40 ตามลําดับ และมีคาผลตางระหวาง ตนทุนคาอาหารกับรายได
จากการขายปลาดุกบิ๊กอุย - 64.81 บาทและ 3,030.13 บาทตามลําดับ ซึ่งคาของแตละพารามิเตอรดังกลาว
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ตางกันอยางชัดเจน วัตถุดิบอาหารปลาดุกในทองถิ่นอีกชนิดหนึ่งคือ การใชฟกทองเปนสวนผสมในอาหาร โดย
รุงกานต กลาหาญ และคณะ (2557) ไดศึกษาการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร และคุณภาพเนื้อ
ของปลาดุกลูกผสมที่ไดรับอาหารผสมฟกทอง พบวา ปลาดุกที่ไดรับอาหารผสมฟกทองที่ระดับ 5 – 20 % มี
อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด (P<0.05) แตปลากลุมที่ไดรับอาหารผสมฟกทองที่ระดับ 0 และ 5% สามารถใช
ประโยชนจากอาหารไดดีที่สุด (P<0.05) สงผลใหเปอรเซ็นตเนื้อสวนกินไดมีคาสูงกวากลุมทดลองอื่นดวย
(P<0.05) ราคาอาหารมีคาลดลงเมื่อระดับการใชฟกทองเพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูในชวง 18.9 – 21.58 บาท/กก.
แตเมื่อคํานวณตนทุนอาหารจากคาการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวาปลากลุมที่เลี้ยงดวยอาหารผสมฟกทองที่
ระดับ 0 และ 5% มีตนทุนอาหารถูกกวา และใหกําไรสูงกวากลุมอื่น (P<0.05) ดังนั้นระดับของฟกทองที่
เหมาะสมสํ า หรั บ ใช ใ นอาหารปลาดุ ก ลู ก ผสมควรใช ที่ ร ะดั บ 5% เพื่ อ ให ป ลามี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และมี
ประสิทธิภาพการใชอาหารดีที่สุด และไมมีผลตอสุขภาพของปลา รวมถึงใชตนทุนต่ํา และใหผลกําไรสูงที่สุด
นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับอาหารของปลาดุกแลว ระบบการเลี้ยงก็เปนเรื่องที่สําคัญ ซึ่งการเลี้ยงปลา
ในครั้งนี้เปนการเลี้ยงปลาในน้ําขุน ซึ่งในสภาพบอที่มีดินตะกอนละลายอยูมาก จะทําใหคาความเปนดางและ
ความกระดางของน้ําลดนอยลง โดยเฉพาะบอปลาที่ขุดใหมและมีการกัดเซาะพังทลายของหนาดินลงสูกนบอ
(อุธร ฤทธิ์ลึก, 2553) ความขุนของน้ําจากดินตะกอนทําใหปลามีการเจริญเติบโตชา โดยตะกอนดินจะเขาไป
ขัดขวางการหายใจของสัตวน้ํา ทําใหสัตวน้ําหายใจไมสะดวก (วิรัช จิ๋วแหยม, 2540 และ นฤมล อัศวเกศมณี,
2556) การปรับปรุงคุณภาพของบอเลี้ยงปลาดุกอาจทําตามวิธีของ บัญญัติ มนเทียรอาสน และคณะ (2554) ที่
ไดวิจัยและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันทางดานอาหารปลอดภัย พบวา ระบบชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็นตสามารถนํามาพัฒนาใชเพื่อ
รักษาเสถียรภาพระดับความเปนกรด-เบส (pH) ของน้ําไดดีมากอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติวิจัย (P<0.01)
คาเฉลี่ยระดับความเปนกรด-เบสของน้ําในบอคอนกรีตเลี้ยงปลาดุกระบบชีววิถีผักตบชวา 50 และ 30 และ 0
เปอรเซ็นตเทากับ 7.81 และ 8.06 และ 8.55 ตามลําดับ ชวยลดปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ที่
ตกคางในน้ําไดดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติวิจัยเชนกัน (P<0.05) อัตราการรอดตายของปลาดุกทุกกลุมทดลองมี
คาเทากันคือ 100 เปอรเซ็นต
6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชนอยางยั่งยืน ในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คณะวิจัย ได
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว และสามารถสรุปกิจกรรมตามวัตถุประสงคไดดังนี้
การศึกษาขอมูลบริบทชุมชนในพื้นที่รอบศูนยฯ เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ของชาวบาน ไดดําเนินการโดยการสัมภาษณผูนําหมูบานและสมาชิก ซึ่งไดขอมูลดานการเลี้ยงปลา ที่
มีรายละเอียด คือ การเลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนตและเลี้ยงในโองซีเมนต ขนาดความจุน้ํา 250 ลิตร ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ลูกปลา และอาหารปลา จากสํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประมาณ
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ป พ.ศ. 2558 แตปจจุบันไดหยุดเลี้ยง เนื่องจากเกษตรกรไมมีพันธุปลา และอาหาร และไมมีเวลาในการดูแล
การเปลี่ยนน้ํา การใหอาหาร เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดการดูแลการเลี้ยงปลาในรูปแบบบอ
ซีในต เชน ระยะเวลาการเปลี่ยนน้ํา ปริมารน้ําที่เปลี่ยนถาย ปริมาณอาหารที่ใหปลาในแตละครั้ง หรือการให
อาหารธรรมชาติมาเสริม เพื่อลดตนทุนคาอาหาร
การศึ กษารู ป แบบการเลี้ ย งปลาตามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย งที่ เ หมาะสมกับ ชุ มชน ในศู น ย บ ริ การ
การศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกอบดวย การเตรียมพื้นที่เลี้ยงปลาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีน้ําขุน
นาจะใชรูปแบบการเลี้ยงปลาในบอดิน เพราะการลงทุนเรื่องการเตรียมบอต่ํากวาการเลี้ยงในบอซีเมนตและบอ
พลาสติก คณะวิจัยไดเลือกใชปลาดุกรัสเซีย ซึ่งเปนปลาที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีความทนทานตอการ
เปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมในน้ําไดดี และเพื่อเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีผิวและเนื้อของปลาดุกชนิด
นี้ในการเลี้ยงแบบน้ําขุน พบวา สีผิวของปลาดุกรัสเซียเปลี่ยนจากสีดําคล้ํา มาเปนสีเหลือง คลายกับปลาดุก
ลูกผสมบิ๊กอุย
ผลจากการทดลองเลี้ยงปลาดุกรัสเซียที่ความหนาแนนตางกันในบอดินน้ําขุน พบวา การเลี้ยงปลาดุก
ที่ ค วามหนาแน น 45 ตั ว ต อ ตารางเมตร ให ผ ลผลิ ต ดี ที่ สุ ด โดยการใช อ าหารที่ ผ ลิ ต แบบพื้ น บ า นและมี
สวนประกอบของ ปลาปน กากถั่วเหลือง รําละเอียด และปลายขาว เปนวัตถุดิบหลักในสูตรอาหาร
การถ า ยทอดองค ค วามรู เ รื่ อ ง การเลี้ ย งปลาตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ชุ ม ชน มี 2 กิ จ กรรม
ประกอบดวย
1. การอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเรื่ องการเลี้ย งปลาแบบพอเพีย ง และการสรางความเขมแข็งด านการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง อยางยั่งยืน โดยมี
ชาวบานจากบานสําโรง ตําบลพรสําราญเขารวมอบรม และไดเชิญวิทยากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัต วน้ํ าบุ รีรั มย ร วมบรรยาย การพาชาวบ านชมจุด สาธิต การเรีย นรู การศึกษารูป แบบการเลี้ ยงปลาแบบ
พอเพียงในบอดิน โดยเปนการเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ําขุน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตอาหารปลาแบบพื้นบานเพื่อลดตนทุนการผลิต มีชาวบานที่มี
ความสนใจเขารวมโครงการดังกลาว และไดฝกปฏิบัติทําอาหาร ปลาแบบพื้นบาน ที่มีสวนผสมจากวัตถุดิบใน
ทองถิ่นไดแก รําละเอียด ปลายขาว และใชวัตถุดิบแหลงโปรตีน จากกากถั่วเหลือง และปลาปน เปนสวนผสม
7. ขอเสนอแนะ
1. ถายทอดองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในน้ําขุน สูเกษตรกรชุมชนอื่น ๆ
2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชสารสีธรรมชาติในอาหารปลาดุกรัสเซีย เพื่อใหเนื้อมีสีเหลืองคลายกับปลาดุ ก
ลูกผสมบิ๊กอุย
3. ศึกษาคุณภาพซากของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในน้ําขุน ที่เลี้ยงโดยอาหารผสมสารสีจากธรรมชาติ
4. พัฒนาผลิตภัณฑการแปรรูปปลาดุกรัสเซีย เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชน
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