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การศึกษาโครงงาน
การสารวจความนิยมบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายการเกรียนรู๎
ด๎วยโครงงาน เพื่อศึกษาความนิยมในการบริโภคปลา และเปรียบเทียบความต๎องการบริโภคปลาของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการคํายเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน มีวิธีดาเนินการดังนี้ 1) ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความ
นิยมในการบริโภคปลา 2)นาแบบสาถามไปสารวจกลุํมผู๎เข๎ารํวมโครงการคํายการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน
ณ กศน.ตาบลหนองจ๏อม จานวน 30 คน 3)นาข๎อมูลที่ได๎จากการสารวจมาจัดทาสรุปรายงานผล
จากการศึกษาความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎าของผู๎เข๎าอบรมโครงการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน
ทาให๎ทราบวําปลาทับทิมมีความนิยมมากที่สุด เพราะ ปลาทับทิมเป็นปลาที่มีรสชาติดี เนื้อแนํน หวานหอม
มีโภชนาการสูง อุดมไปด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัว ชํวยลดคอเลสเตอรอลในเส๎นเลือด ป้องกันการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน และชอบวิธีเลี้ยงปลาในบํอธรรมชาติเพราะปลาไมํเหม็นกลิ่นคาว สะอาด
และปราศจากโคลน ราคาไมํแพงจนเกินไป หาซื้อได๎งํายตามตลาดสด สํวนใหญํนาไปประกอบอาหารโดย
การนึ่งและอัตราการบริโภค 1-5 มื้อ ตํอสัปดาห๑

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง การสารวจความนิยมบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายการเรียนรู๎ด๎วย
โครงงาน ที่สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดีก็เพราะได๎รับการชํวยเหลือจากอาจารย๑ กัลยา หอมดี ที่ให๎คาปรึกษาและให๎
คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงาน ขอขอบคุณผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน
ที่ให๎ความรํวมมือในการเก็บข๎อมูลจนทาให๎โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่กาหนดไว๎
คณะผู๎จัดทาขอขอบพระคุณทํานที่ให๎ความชํวยเหลือในเรื่องตํางๆ

และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา

โครงงานการสารวจความนิยมบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายการเกรียนรู๎ด๎วยโครงงาน เรื่องนี้
จะเกิดประโยชน๑ตํอวงการศึกษาตํอไป
คณะผู๎จัดทา
ธันวาคม 2553

สารบัญ
บทคัดยํอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค๑
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ
1.5 นิยามปฏิบัติการ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ
3.1 วัสดุอุปกรณ๑
3.2 วิธีการดาเนินการ
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข๎อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปราย
5.3 ข๎อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก
แบบประเมิน
ข ภาพกิจกรรม

หน๎า
ก
ข
ค

1
1
1
1
2
3
9

10
13

14
15

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบันสาเหตุปัญหาของสุขภาพ
70% ของ โรคภัยไข๎เจ็บโดยทั่วไปไมํได๎เกิดจากเชื้อ
โรค แตํเกิดจากการบริโภคอาหารที่ผิดหลักโภชนาการ และการขาดการออกกาลังกาย ทาให๎เกิดโรคอ๎วน
กํอให๎เกิดผลตํอสุขภาพ ผิวพรรณ และกํอให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บตามมาอีกมากมายในระยะยาว กระทรวง
สาธารณสุข ระบุถึง 4 สาเหตุ ที่ทาให๎คนไทยเสียชีวิต - โรคหัวใจ - โรคมะเร็ง - โรคหลอดเลือดตีบ –
โรคเบาหวาน (สาเหตุปัญหาสุขภาพ , 2552 : เว็บไซต๑)
ปัจจุบันคนไทยจึงหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน๑ตามหลักโภชนาการ มีแคลอรี่ต่า ยํอย
งําย เนื้อปลาก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่มีโปรตีนคุณภาพดี ที่มีประโยชน๑ตํอรํางกายและสมองอยํางมาก
นอกจากเนื้อปลาแล๎ว ไขมันปลาก็ยังมีประโยชน๑มาก ซึ่งเป็นแหลํง โอเมก๎า -3 ที่สาคัญ โดยโอเมก๎า -3 จะ
ชํวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันที่เป็นสาเหตุจากโรคเบาหวาน การเลือกบริโภค
ปลานั้นจะตํางจากการเลือกเนื้อสัตว๑อื่นๆ เวลาเราเลือกซื้อเนื้อหมู หรือเนื้ออื่นๆ เราจะเลือกที่มีมันน๎อยๆ
แตํถ๎าเราเลือกปลาเราต๎องเลือกที่ตัวใหญํๆ มีไขมันมาก เพราะไขมันเหลํานั้นคือประโยชน๑ทางรํางกายทั้งสิ้น
(ณัฐภัทร ตุ๎มภูํ , 2551 : เว็บไซต๑ ) จากข๎อมูลดังกลําว ผู๎ศึกษาต๎องการศึกษาความนิยมบริโภคปลา และผลที่
ได๎จากการศึกษายังสามารถชํวยเหลือผู๎ที่อยากจะประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เพื่อให๎เห็นชํองทางการตลาดหรือ
อยากมีรายได๎เสริมอีกชํองทางหนึ่ง จึงทาให๎เกิดโครงงานนี้ขึ้น
1.2. วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎จัดทาได๎กาหนดวัตถุประสงค๑ไว๎ดังนี้
เพื่อศึกษาความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมโครงการคํายเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน
1.3 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1.3.1 สิ่งที่ศึกษา คือ ความนิยมในการบริโภคปลา
1.3.2 กลุํมที่ใช๎ในการศึกษา คือ กลุํมผู๎เข๎ารํวมโครงการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน
1.3.3 ระยะเวลา วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2553
1.3.4 สถานที่ กศน.ตาบลหนองจ๏อม
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมโครงการคํายเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน
1.4.2 ข๎อมูลที่ได๎จากการสารวจเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่อยากประกอบอาชีพเลี้ยงปลา
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1.5 นิยามในการปฏิบัติการ
1.5.1 ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นวําเป็นสิ่งที่มีคุณคํา แล๎วยอมรับไว๎เป็นความเชื่อ
หรือความรู๎สึกนึกคิดของตนเอง คํานิยมจะสิงอยูํในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไป จนกวําจะพบกับ
คํานิยมใหมํ ซึ่งตนพอใจกวําก็จะยอมรับไว๎ เมื่อบุคคลประสบกับ การเลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ๑ ละต๎อง
ตัดสินใจอยํางใดอยํางหนึ่งเข๎าจะนาคํานิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้งไป คํานิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐาน
แหํงการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง
1.5.2 การบริโภค หมายถึง ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวํา กิน เสพ ใช๎ สิ้นเปลือง
ใช๎สอย จับจําย ดังนั้น คาวํา “ บริโภค” จึงมิได๎หมายถึง กิน แตํเพียงอยํางเดียว แตํยังหมายรวมถึง การ
จับจําย ใช๎สอย การซื้อสินค๎า หรือบริการตํางๆ เชํน บริการทางการแพทย๑ บริการโทรคมนาคม บริการเสริม
ความงาม เป็นต๎น
1.5.3 ปลา หมายถึง ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาชํอน

บทที่ 2
เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่องการสารวจความนิยมบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายการ
เรียนรู๎ด๎วยโครงงาน คณะผู๎ศึกษา ได๎ค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และจากเว็บไซต๑
บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลา
2.2 ความสาคัญของปลาตํอมนุษย๑
2.3 คุณคําทางโภชนาการของปลา
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลา
2.1.1 ต้นกาเนิดของปลา
ทศพร วงศ๑รัตน๑ (ม.ป.ป. : เว๏ปไซด๑) กลําววํา นักวิทยาศาสตร๑สามารถสืบหาค๎นคว๎าเกี่ยวกับต๎น
กาเนิดของปลาได๎ โดยการตรวจดูซากปลาโบราณที่ปรากฏในหินชั้นตําง ๆ และสามารถจะคานวณอายุความ
เกําได๎ นักวิทยาศาสตร๑ได๎ลงความเห็นวํา ปลาจาพวกแรกที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว๑ที่มีกระดูกสันหลัง ได๎แกํ
ปลาที่ไมํมีขากรรไกร (Agnatha) ซึ่งประกอบด๎วยปลาที่เรียกวํา ออสตราโคเดิร๑ม ( ostracoderms) ปลาจาพวก
นี้มีเหงือกอยูํในถุงกล๎ามเนื้อซึ่งหดและขยายตัวได๎เวลาหายใจ ปลาออสตราโคเดิร๑มมี ๒ จาพวก คือ พวกที่
วํายน้าได๎ และพวกที่หากินบนพื้นท๎องน้า พวกหลังนี้มีเกราะหุ๎มสํวนหน๎าของลาตัว ( cephalaspida) ปลา
โบราณเริ่มมีอยูํในสมัยซีลูเรียน (Silurian) และดีโวเนียน (Devonian) คือ ประมาณ ๔๐๐ ล๎านกวําปีมาแล๎ว
ตํอมานานเข๎าปลาจาพวกแรกนี้ก็มีวิวัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงรูปรําง เพื่อความเหมาะสมใน
การดารงชีวิต วิวัฒนาการของมันแบํงออกเป็น ๒ สาย สายที่หนึ่งเป็นปลาปากกลม ซึ่งยังคงมีอยูํจนถึงทุก
วันนี้ สายที่สองเป็นปลาโบราณที่มีขากรรไกร (placoderms) ซี่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นปลาจาพวกกระดูก
อํอน คือ พวกฉลามและกระเบน (Chondrichthyes) และพวกปลากระดูกแข็ง (Osteichthyes)
ปลาคืออะไร (
2553:เว๏บไซด๑) กลําววํา ปลาเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญตํอ
เศรษฐกิจของประเทศชาติและเป็นอาหารโปรตีนที่สาคัญตํอประชากรไทย เนื่องจากในปัจจุบันได๎มีการ
ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของนานาประเทศ ทาให๎การทาการประมงเป็นไปด๎วยความยากลาบาก
ประกอบกับทรัพยากรในแหลํงน้าก็ได๎ลดน๎อยลงไปเนื่องจากมลภาวะทั้งหลาย จึงทาให๎ประชากรหันมา
สนใจการเพาะเลี้ยงปลามากขึ้นเพื่อชดเชยกับอาหาร และรายได๎ที่ขาดไป อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตให๎มาก
พอกับความต๎องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกํอนจะทาการเพาะเลี้ยงสิ่งใดก็ตามควรจะมีการศึกษาถึง
ชีววิทยาของสิ่งนั้นให๎แมํนยาเสียกํอนดังนั้นผู๎ที่สนใจในด๎านการประมงและทางด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้าจึง
มีความจาเป็นที่จะต๎องศึกษาชีววิทยา
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ปลาเป็นสัตว๑ที่มีกระดูกสันหลังอยูํใน Phylum Chordata เราสามารถกลําวได๎วําปลาเป็นสันหลัง
ที่มีจานวนมากที่สุดในบรรดาสัตว๑ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
ชอบ ประพันธ๑เนติวุฒิ (2518: เว๏ปไซด๑) กลําวถึงปลาชํอนวํา ปลาช่อน เป็นปลาพื้นเมืองของไทย
พบอาศัยแพรํกระจายทั่วไปตามแหลํงน้าทั่วทุกภาคของไทย อาศัยอยูํในแมํน้าลาคลอง ทะเลสาบ อํางเก็บน้า
หนองและบึง ปลาชํอนเป็นปลาน้าจืดที่มีมาหลายร๎อยพันปีแล๎วนอกจากจะพบในประเทศไทยยังมีแพรํหลาย
ในประเทศจีน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑ มีข๎อมูลที่นําเชื่อถือวําการเลี้ยงปลาชํอนใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกที่อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 40 ปีมาแล๎ว โดยชาวจีนที่ตลาด
บางลี่ อาเภอสองพี่น๎อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นนายทุนได๎รวบรวมลูกพันธุ๑จากแหลํงน้าธรรมชาติในเขต
พื้นที่อาเภอสองพี่น๎อง มาทดลองเลี้ยงดูและเห็นวําพอเลี้ยงได๎จึงออกทุนให๎กับคนญวนที่มี ภูมิลาเนาติดกับ
แมํน้าทําจีนและคลองสองพี่น๎องในตาบลสองพี่น๎อง ตาบลต๎นตาล โดยสร๎างกระชังในลํอนแล๎วแตํขนาด
และความเหมาะสม นาลูกปลาชํอนมาลงเลี้ยง โดยผลผลิตที่ได๎นายทุนจะรับซื้อเอง แตํทาได๎ไมํนานก็ต๎อง
เลิกเพราะเกษตรกรบางรายนาลูกปลาชํอนไปลองเลี้ยงในบํอดินและพบวําได๎ผลดีกวําและต๎นทุนต่ากวํา และ
ปริมาณลูกปลาชํอนที่ได๎รับก็มีจานนวนมากกวํา
ลักษณะทั่วไป ของปลาชํอนเป็นปลามีเกล็ด ลาตัวอ๎วนกลมและยาวเรียว ทํอนหางแบนข๎าง หัว
แบนลง เกล็ดมีขนาดใหญํและเกล็ดตามลาตัวเป็นสีเทาจนถึงน้าตาลอมเทา ปากกว๎างมาก มุมปากยาวถึงตา
ริมฝีปากลํางยื่นยาวกวําริมฝีปากบน มีฟันซี่เล็กๆอยูํบนขากรรไกรทั้งสองข๎าง ตามีขนาดใหญํ ครีบทุกครีบ
ไมํมีก๎านครีบแข็ง ครีบหลังและครีบก๎นยาวจนเกือบถึงโคนหาง ครีบหลังมีก๎านครีบ 38-42 อัน ครีบก๎นมี
ก๎านครีบ 24-26 อัน ครีบอกมีขนาดใหญํ ครีบท๎องมีขนาดเล็ก ครีบหางกลม โคนครีบหางแบนข๎างมาก ลาตัว
สํวนหลังมีสีดา ท๎องสีขาว ด๎านข๎างลาตัวมีลายดาพาดเฉียง เกล็ดตามเส๎นข๎างลาตัวมีจานวน 49-55 เกล็ด และ
มีอวัยวะพิเศษชํวยในการหายใจ ปลาชํอนจึงมีความอดทนตํอสภาพแวดล๎อมได๎ดี อยูํในที่ชื้นๆได๎นาน และ
สามารถเคลื่อนไหวไปมาบนบกหรือฝังตัวอยูํในโคลนได๎เป็นเวลานานๆ
ป.ปลาตากลม ( 2550: เว๏ปไซด๑) กลําวถึงปลาดุกวํา ปลาดุก จะพบแพรํกระจายทั่วไปในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน ประเทศอินเดีย พมํา ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส๑ เวียดนาม และมาเลเซีย สาหรับ
ประเทศไทยพบปลาดุกในคลอง หนอง บึง ตํางๆทั่วทุกภาค เป็นปลาที่อาศัยอยูํในแหลํงน้าจืดทั่วไป แม๎ใน
หนองน้าที่มีน้าเพียงเล็กน๎อยก็ยังพบปลาดุก ทั้งนี้เพราะปลาดุกเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษในการหายใจ
เชํนเดียวกับปลาชํอน ดังนั้นจึงสามารถดารงชีวิตอยูํได๎ในน้าที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน๎อยและถึงแม๎วําน้าที่
คํอนข๎างกรํอยปลาดุกก็ยังสามารถอาศัยอยูํได๎เป็นอยํางดี
ลักษณะนิสัยของปลาดุก ปลาดุกมีลักษณะที่ตํางจากปลาอื่นอยํางเห็นได๎ชัดคือ ปลาดุกไมํมีเกล็ด
รูปรํางเรียวยาว มีหนวด 4 คูํอยูํที่ริมฝีปาก ตามีขนาดเล็กมาก ใช๎หนวดในการหาอาหาร เพราะหนวดปลาดุก
มีประสาทรับความรู๎สึกที่ดีกวําตา ปลาดุกชอบหากินตามหน๎าดิน มีนิสัยวํองไว สามารถจะขึ้นมาอยูํบนบก
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ได๎ทนนานกวําปลาชนิดอื่นๆ รวมถึงสามารถที่จะอาศัยอยูํในดิน โคลน เลน และในน้าที่มีปริมาณออกซิเจน
ต่าได๎นาน เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษชํวยในการหายใจนั่นเอง อาหารที่ปลาดุกชอบกิน สํวนมากเป็นอาหาร
จาพวกเนื้อสัตว๑ แตํถ๎านามาเลี้ยงในบํอก็สามารถฝึกให๎กินอาหารจาพวกพืชได๎ รวมถึงสามารถฝึกนิสัยให๎
ปลาดุกขึ้นมากินอาหารบริเวณผิวน้าแทนการหาอาหารกินตามหน๎าดินได๎เชํนเดียวกัน
วิถีพีเดีย
ปลานิล สารานุกรมเสรี (2553:เว๏บไซด๑) กลําวถึงปลานิลวํา ปลานิล ในประเทศไทย มี
ต๎นกาเนิด มาจากประเทศใดเป็นพันธุ๑ปลาจากญี่ปุ่นที่เจ๎าชายชาวญี่ปุ่นนาเข๎ามาให๎ประชาชนไทยได๎มีปลาที่
ทนและโตเร็วรับประทาน ปลานิลมีถิ่นกาเนิดอยูํในทวีปแอฟริกาประเทศซูดาน ยูกันดา แทนแกนยิกา เข๎า
สูํประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จจักรพรรดิอากิฮิโตะ ตอนที่ยังเป็นมงกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นนามาทูลเกล๎า
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ปลานิลสามารถอาศัยอยูํได๎ในน้าจืดและน้ากรํอย มีถิ่นกาเนิดเดิมอยูํที่ทวีปแอฟริกาพบทั่วไปตาม
หนอง บึง และทะเลสาบในประเทศซูดาน ยูกันดา แทนแกนยิกา ปลานิลเข๎าสูํประเทศไทยครั้งแรกโดย
สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เมื่อครั้งดารงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแหํงประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทรงจัดสํงเข๎า
มาทูลเกล๎าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 จานวน 50 ตัว ครั้งนั้นได๎ทรง
โปรดเกล๎า ให๎ทดลองเลี้ยงปลานิลในบํอสวนจิตรลดา เป็นหนึ่งโครงการในโครงการสํวนพระองค๑ สวน
จิตรลดา
ประสิทธิ์ศิลป์ ชัยยะวัฒนะโยธิน (2552: เว๏บไซด๑) กลําวถึง ปลาทับทิม วํา เป็นปลาที่ได๎รับการ
ปรับปรุงสายพันธุ๑ให๎ดีขึ้น ลักษณะของปลาทับทิม เนื้อผนังชํองท๎องสีขาวสะอาด ตํางจากเนื้อปลาชนิดอื่น
โดยทั่วไปจะมีผนังชํองท๎องเป็นสีเทาดา โดยมีเกล็ดและผิวหนังเป็นสีแดงซึ่งถือเป็นสีมงคล เหมาะกับการจัด
เลี้ยงเทศกาลตํางๆ ซึ่งตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค โดยเฉพาะการสํงออกยังตํางประเทศ เชํน ยุโรป
อเมริกา และญี่ปุ่น ประวัติความเป็นมาของปลาทับทิมก็นําสนใจไมํแพ๎ปลานิลญาติผู๎พี่ เริ่มจากที่ประเทศ
ไทยได๎กาเนิดปลานิลสีแดง ซึ่งเป็นการกลายพันธุ๑มาจากการผสมข๎ามพันธุ๑ระหวํางปลานิลกับปลาหมอเทศ
ซึ่งนอกจากสีภายนอกที่แตกตํางจากปลานิลธรรมดาแล๎ว ภายในตัวปลาที่ผนังชํองท๎องยังเป็นสีขาวเงินคล๎าย
ผนังชํองท๎องของปลากิน เนื้อและสีของเนื้อปลาเป็นสีขาวชมพูคล๎ายเนื้อปลาทะเล เรียกวํา ปลานิลแดง ซึ่ง
แท๎ที่จริงแล๎วคือ ลูกปลานิลธรรมดาที่เกิดการกลายพันธุ๑ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสีของลาตัวเทํานั้น แตํ
ยังคงรูปรํางของปลานิลไว๎เชํนเดิม แตํลูกที่ผิดพํอผิดแมํของปลานิลชนิดนี้กลับมีผลในทางบวกหรือมีผลดีแกํ
ตัวของ มันเองนะคะ คือเป็นปลาที่มีสีสวย เป็นสีชมพูอมแดง ซึ่งปลานิลแดงนี้ สามารถนามาเลี้ยงเป็นปลา
สวยงามได๎ เมื่อนาปลานิลแดงมาประกอบอาหารแล๎ว พบวําปลานิลแดงกลับให๎รสชาติและคุณภาพสูงกวํา
ปลานิลธรรมดา ปลานิลแดงที่กาเนิดในเมืองไทยนั้น พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2511 ที่สถานีประมงน้า
จืดอุบลราชธานี แตํลักษณะสีของลาตัวปลายังไมํเดํนชัดนัก โดยเฉพาะที่สํวนหัวยังมีสีกระดากระดําง และ
อาศัยปะปนอยูํกับฝูงปลานิลธรรมดา ตํอมาได๎มีการปรับปรุงพันธุ๑จนกลายเป็นปลานิลแดงที่มีสีสันนิ่งขึ้น
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ลักษณะเดํน 9 ประการ ของปลาทับทิม
1. เส๎นใยเนื้อละเอียดแนํน จึงมีรสชาติดีและปราศจากกลิ่น
2. มีไขมันต่ามากจึงปราศจากกลิ่นที่เกิดจากไขมันในตัวปลา และเป็นไขมันไมํอิ่มตัวที่มีประโยชน๑
3. ปริมาณเนื้อบริโภคได๎ตํอน้าหนักสูงถึง 40 เปอร๑เซ็นต๑ และมีสํวนสันหนามาก
4. สํวนหัวเล็ก โครงกระดูกเล็ก ก๎างน๎อย
5. ผิวมีสีแดงอมชมพู เนื้อทุกสํวนสีขาว ทาให๎นํากิน
6. เจริญเติบโตในความเค็มสูงถึง 25 ppt
7. อัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก
8. การกินอาหารเกํง ปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎ดี และมีความต๎านทานตํอโรคสัตว๑น้าตํางๆ
ได๎ดี
9. สามารถเลี้ยงในกระชังมีความหนาแนํนสูงได๎ โดยไมํมีผลเสียตํอปลา ให๎ผลผลิตเฉลี่ย 40
กิโลกรัม ตํอลูกบาศก๑เมตร
ปลาทับทิมนั้นดี เป็นปลาที่มีรสชาติดี เนื้อแนํน หวานหอม มีโภชนาการสูง อุดมด๎วยกรดไขมันไมํ
อิ่มตัว ตรงนี้เอง ไขมันอิ่มตัวจากสัตว๑บก อาจกํอให๎เกิดการสะสมของไขมัน ซึ่งเป็นสาเหตุให๎หลอดเลือด
หัวใจตีบตัน โรคมะเร็งลาไส๎ใหญํ โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงเป็นการดีที่จะ
บริโภคเนื้อสัตว๑น้าให๎มากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อปลา เป็นเนื้อสัตว๑ที่มีกรดไขมันชนิดไมํอิ่มตัว ทาให๎ไมํเกิดการ
สะสมในผนังหลอดเลือด ลดความเสี่ยงจากโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคความดันโลหิตนอกจากนี้ ปลาทับทิมที่
เลี้ยงด๎วยอาหารเม็ดสาเร็จรูป คุณภาพสูงจะมีปริมาณกรดไขมันไมํอิ่มตัว ชนิดโอเมก๎า 3 สูงกวําปลาน้าจืด
ปลาน้ากรํอย ตามธรรมชาติทั่วไปถึง 4 เทําอีกด๎วย โอเมก๎า 3 คือ กรดไขมันที่จาเป็นประเภทไมํอิ่มตัว ซึ่งมี
ผลดีมีประโยชน๑ตํอรํางกายมากมาย สรรพคุณของน้ามันปลา (จากสํวนหัวและเนื้อปลา ไมํใชํน้ามันตับปลา)
คือ
1. ชํวยลดคอเลสเตอรอลในเส๎นเลือด ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน
2. ชํวยบารุงสมองเสริมสร๎างความจา
3. ชํวยบรรเทาอาการปวดบวมของโรคข๎ออักเสบ
4. ชํวยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดังนั้น การบริโภคปลาหรือน้ามันปลาเป็น
ประจา จึงมีผลดีตํอสุขภาพอยํางยิ่ง
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2.2 ความสาคัญของปลาต่อมนุษย์
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เลํมที่
1 (ม.ป.ป. :เว๏ปไซด๑) กลําวถึงความสาคัญของปลาตํอมนุษย๑
วํา ปลาเป็นอาหารหลักสาคัญของมนุษย๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาอุดมสมบูรณ๑ไปด๎วย
โปรตีน ไขมัน และแรํธาตุตําง ๆ ซึ่งรํางกายของเราต๎องการ ตามหลักฐานขององค๑การอาหารและเกษตรแหํง
สหประชาชาติ ประชาชนชาวไทยสํวนใหญํ บริโภคปลาเป็นอาหารจานวนถึง ๕๕.๒ เปอร๑เซ็นต๑ ของอาหาร
โปรตีนที่ได๎จากสัตว๑ทั้งหมดที่ใช๎บริโภค ประชาชนในประเทศของเราใช๎ปลาเป็นอาหารเป็นจานวน
ประมาณ ๒๒ กิโลกรัมตํอคน ตํอปี ในประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในยุโรปหลาย
ประเทศ ก็ใช๎ปลาเป็นอาหารประจาวันกันอยํางแพรํหลาย ตามสถิติขององค๑การอาหารและเกษตร ฯ ปริมาณ
ปลาทะเลที่จับขึ้นมาใช๎ประโยชน๑ในโลกมีปริมาณทั้งสิ้นกวํา ๖๐ ล๎านตัน คิดเป็นมูลคําหลายแสนล๎านบาท
นอกจากเราจะใช๎ปลาเป็นอาหารแล๎วยังใช๎ในการอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชํน ใช๎ในการเลี้ยงไกํ เป็ด และสุกร
เป็นต๎น ทาให๎บังเกิดผลประโยชน๑ที่ดีตํอเศรษฐกิจของประเทศของเราเป็นอันมาก การประมงของประเทศมี
สํวนทาให๎อุตสาหกรรมอื่น ๆ ขยายตัวอยํางกว๎างขวาง เชํน การทาเค็มตากแห๎ง การทาน้าปลา การผลิตน้ามัน
ตับปลา น้ามันปลาสร๎อย การผลิตปุ๋ยจากปลา การทาอวน ฯลฯ เป็นต๎น
ปลาสวยงามหากเลี้ยงไว๎ดูเลํนในบ๎านก็มีสํวนทาให๎เราได๎รับความสุขเพลิดเพลิน และความสงบ
ทางจิตใจ ประเทศสิงคโปร๑มีรายได๎จากปลาประเภทปลาสวยงามตําง ๆ เป็นอันมาก เพราะเป็นประเทศที่
ผลิตปลาสวยงามสํงขายในตํางประเทศ จนเป็นอุตสาหกรรมใหญํโตเป็นล่าเป็นสัน
นักวิทยาศาสตร๑ใช๎ปลาเป็นสัตว๑ทดลองเพื่อนาความรู๎ใหมํ ๆ มาทาให๎เกิดประโยชน๑แกํมนุษย๑ เชํน
ใช๎ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจาพวกที่เป็นอันตรายแกํมนุษย๑ ตลอดจนใช๎ปลาในการ
ทดลองประดิษฐ๑รูปยานพาหนะที่เหมาะสม และวิ่งเร็ว ในระดับความต๎านทานตําง ๆ กัน รวมทั้งการใช๎ปลา
ในการศึกษาเสียงใต๎น้า เป็นต๎น
นอกจากนี้ปลายังมีสํวนชํวยทาให๎สวัสดิภาพความเป็นอยูํของมนุษย๑ดีขึ้น เชํน ชํวยทาลายแมลง
เชํน ยุงในแหลํงน้าให๎ลดน๎อยลง เป็นการชํวยป้องกันโรคระบาดของมนุษย๑ได๎เป็นอยํางดี เพราะเป็นวิธีการ
ควบคุมทางชีวภาพ
2.3 คุณค่าทางโภชนาการของปลา
เพื่อสุขภาพคุณคําทางโภชนาการของปลา (2552,เว๏บไซด๑) กลําววํา
1. เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายและคุณภาพดี ซึ่งรํางกายสามารถดูดซึมไปใช๎ได๎ทันที โปรตีนมี
หน๎าที่สาคัญคือ เสริมสร๎างการเจริญเติบโต ซํอมแซมสํวนที่สึกหรอ ควบคุมการทางานของรํางกาย เป็น
องค๑ประกอบของของ ฮอร๑โมน , เอนไซม๑ , สารต๎านทานโรค , สารพันธุกรรม และสารสื่อประสาท
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นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงสารองพลังงานของรํางกาย การที่รํางกายได๎รับโปรตีนที่มีคุณภาพดีอยําง
เพียงพอ จะชํวยให๎ระบบตํางๆในรํางกายทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ไขมันจากปลาเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวไมํทาให๎เกิดการอุดตันในเส๎นเลือด กรดไขมันที่พบในปลา
เป็นกรดไขมันที่จาเป็นตํอรํางกาย( essentian fatty acid หรือ EFA ) ซึ่งมี w3 (โอเมก๎า 3)และw6 (โอเมก๎า 6)
อยูํในปริมาณที่สูงเป็นประโยขน๑ตํอรํางกายโดยขบวนการทางชีวเคมี นอกจากนั้นยังถูกนาไปเผาผลาญให๎
เกิดพลังงานเพื่อดารงชีวิต
3. เป็นแหล่งเเร่ธาตุไอโอดีน โดยเฉพาะปลาทะเลและอาหารทะเลทุกชนิดจะมีธาตุไอโอดีนสูง
ชํวยป้องกันโรคคอพอก ดังนั้นถ๎าเรากินปลาทะเลและอาหารทะเลอยูํเป็นประจาจะมีโอกาสเป็นโรคนี้น๎อย
มาก ในคนที่ขาดธาตุนี้จะทาให๎การเจริญเติบโตช๎า สติปัญญาไมํเฉลียวฉลาดหรือที่เรียกกันวํา "โรคเอ๐อ"
4. น้ามันตับปลา เป็นแหลํงให๎วิตามิน เอ,ดี ที่สาคัญ วิตามิน เอ มีหน๎าที่ควบคุมเยื่อบุผิวตํางๆให๎
เป็นปกติ ประโยชน๑ของวิตามินเอคือ
- ชํวยการมองเห็นในที่มืด ป้องกันไมํให๎เกิดโรคตาฟางในเวลากลางคืน ป้องกันเยื่อตาขาวแห๎ง
- ทาให๎การเจริญและพัฒนาของเซลล๑บุผิว เป็นปกติ [ Growth and differentiation of epithelial
cells] รวมทั้งเป็นสารที่จาเป็นตํอการสร๎างเมือก [Mucous] ของเซลล๑บุผิว
- มีบทบาทในการเจริญเติบโตของกระดูก ฟัน อัณฑะ รังไขํ และทารกในครรภ๑ อาการของการ
ขาดวิตามิน เอ ถ๎าขาดวิตามิน เอ จะทาให๎เกิดมีอาการตํางๆดังนี้คือ
- เกี่ยวกับตา แรกเริ่มที่ขาดวิตามิน เอ จะทาให๎เยื่อตาแห๎งเหี่ยวยํน ตามัว ขาดน้าตาหลํอเลี้ยงลูกตา
เพราะวําเกิดการอุดตันของทํอน้าตา เกิดการกลัวแสงสวําง แก๎วตาอาจจะเป็นแผล และถ๎ามีการติดเชื้อรํวม
ด๎วยจะทาให๎ตาบอดได๎ อาการดังกลําวจะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วในเด็กมากกวําผู๎ใหญํ
- เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทาให๎เยื่อบุทางเดินหายใจลอกหลุดได๎งําย และงํายตํอการติดเชื้อ
- เกี่ยวกับผิวหนัง จะทาให๎ผิวหนังมีลักษณะแห๎ง หยาบกร๎านเป็นเกล็ด มีเม็ดผื่นขึ้นเป็นตุํมบริเวณ
ชํองเปิดของรูขุมขน
- เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ จะทาให๎เกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะและอาจเกิดนิ่วได๎
วิตามิน ดี มีหน๎าชํวยในการดูดซึมและขนสํงแคลเซียมและฟอสฟอรัสบริเวณลาไส๎ ทาให๎การสร๎างกระดูก
เป็นไปอยํางปกติ
ศ.นพ. สุรัตน๑ (2552:เว๏ปไซด๑) กลําววํา “นอกจากเนื้อปลาแล๎ว ไขมันปลาก็ยังมีประโยชน๑ เป็น
แหลํง โอเมก๎า-3 ที่สาคัญ ที่หลายคนคิดวํามีแตํในปลาทะเลเทํานั้น แตํจริงๆแล๎วมีอยูํทั้งในปลาน้าจืดและ
ปลาทะเล โดยโอเมก๎า-3 จะชํวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ที่เป็นสาเหตุของ
โรคเบาหวาน เพราะจะลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดในรํางกายคนเรา”

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือแบบสอบถาม
3.2 วิธีการดาเนิน
การศึกษาเรื่อง การสารวจความนิยมบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายการเรียนรู๎ด๎วย
โครงงาน ได๎ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความนิยมในการบริโภคปลา
2. นาแบบสาถามไปสารวจกลุํมผู๎เข๎ารํวมโครงการคํายการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน ณ กศน.ตาบล
หนองจ๏อม จานวน 30 คน
3. นาข๎อมูลที่ได๎จากการสารวจมาจัดทาสรุปรายงานผล

บทที่ 4
ผลการสารวจ
จากการสารวจความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎าอบรมโครงการคํายเรียนรู๎ด๎วยโครงงานได๎
นาไปทดสอบความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎ารํวมอบรมโครงการคํายเรียนรู๎ด๎วยโครงงานเป็นจานวน
30 คน ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนร้อยละความนิยมในการบริโภคปลาของผู้เข้าอบรมโครงการค่ายเรียนรู้ด้วยโครงงาน
รายการ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

8
22

26.67
73.33

ต่ากวํา 20 ปี
20 – 30 ปี
31 -40 ปี
41 ปีขึ้นไป

5
12
4
9

16.67
40.00
13.33
30.00

14
2
4
2
3
5

46.67
6.67
13.33
6.67
10.00
16.67

14
7
9

46.67
23.33
30.00

เพศ

อายุ

อาชีพ
นักศึกษา
ข๎าราชการ
รับจ๎าง
เกษตรกร
ค๎าขาย
อื่น ๆ
ชนิดปลาที่ชอบรับประทาน
ปลาทับทิม
ปลานิล
ปลาดุก
ปลาชํอน
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รายการ
เหตุผลที่ชอบ
รสชาติ
ปริมาณเนื้อ
ทาอาหารได๎หลายอยําง
อื่น ๆ
วิธีเลี้ยงปลาที่ชอบ
ธรรมชาติ
ในบํอเลี้ยง
ราคาขายที่เหมาะสมต่อ กก. (บาท)
41 – 50
51 – 60
61 – 70
70 ขึ้นไป
สถานที่จาหน่ายที่ชอบซื้อ
ห๎างสรรพสินค๎า
ตลาดสด
อื่น ๆ
รูปแบบการนาไปประกอบอาหาร
ต๎ม
ทอด
นึ่ง
เผา
ยําง
อบ
อื่น ๆ
อัตราเฉลี่ยในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์
1 -5 มื้อ
6 – 10 มื้อ
11 -15 มื้อ
16 มื้อ ขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

15
1
13
1

50.00
3.33
43.33
3.33

25
5

83.33
16.67

11
7
4
8

36.67
23.33
13.33
26.67

2
27
1

6.67
90.00
3.33

12
8
14
8
4
2
-

25.00
16.67
29.17
16.67
8.33
4.16
-

21
3
3
3

70.00
10.00
10.00
10.00
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จากตารางที่ 4.1 พบวําความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎าอบรมโครงการคํายเรียนรู๎ด๎วย
โครงงาน จานวน 30 คน
เป็นเพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.3 3 รองลงมาเป็น เพศชาย จานวน 8 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 26.67
มีอายุระหวําง 20 – 30 ปี มากที่สุด จานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 รองลงมา อายุ 41 ปีขึ้นไป
จานวน 9 คน อายุต่ากวํา 20 ปี จานวน 5 คน และน๎อยสุดคือ อายุ 31 -40 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ
30.00 , 16.67 และ 13.33 ตามลาดับ
มีอาชีพนักศึกษามากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.67 รองลงมา อาชีพ อื่นๆจานวน 5 คน
อาชีพรับจ๎าง จานวน 4 คน อาชีพค๎าขาย จานวน 3 คน ข๎าราชการ และอาชีพเกษตรกรรม จานวน 2 คน
เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 16.67, 13.33, 10.00 และ 6.67 ตามลาดับ
ปลาทับทิม มีผู๎บริโภคมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.67 รองลงมา ปลาชํอนจานวน 9
คน ปลานิล จานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.00 ,23.33 ตามลาดับ
เหตุผลที่ชอบเพราะรสชาติมากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 เหตุผลที่ชอบรองลงมา
เพราะทาอาหารได๎หลายอยําง จานวน 13 คน เหตุผลที่ชอบเพราะปริมาณเนื้อ และเหตุผลที่ชอบอื่นๆจานวน
1 คน เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 43.33 ,3.33 ตามลาดับ
วิธีเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ มีความนิยมมากที่สุด จานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ83.33 รองลงมาวิธี
เลี้ยงปลาแบบในบํอเลี้ยง จานวน5 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.67
ราคาขายที่เหมาะสมตํอ ก.ก.มากสุด คือ 41-50 บาท จานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.67 รองลงมา
ราคาขายที่เหมาะสมตํอ ก.ก. 70 บาทขึ้นไป จานวน8 คน ราคา 51-60 บาท จานวน 7 คน ราคา ก.ก. 61-70
จานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.67,23.33,13.33 ตามลาดับ
สถานที่จาหนํายที่มีความนิยมมาก คือ ตลาดสด จานวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 90.00 สถานที่
จาหนําย รองลงมา คือ ห๎างสรรพสินค๎า จานวน2 คน และสถานที่จาหนําย อื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ
6.67 ,3.33 ตามลาดับ
รูปแบบการนาไปประกอบอาหารด๎วยการ นึ่ง มีมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.17
รองลงมา คือ การนาไป ต๎ม จานวน 12 คน การนาไป ทอด จานวน 8 คน การนาไป ยําง จานวน 4 คน การ
นาไป อบ จานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ25.00,16.67, 8.33 , 4.16
อัตราเฉลี่ยในการบริโภคปลาตํอสัปดาห๑ที่มากที่สุด คือ 1-5 มื้อ จานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.00
อัตราเฉลี่ยในการบริโภคปลาตํอสัปดาห๑รองลงมาคือ สัปดาห๑ละ 6-10 มื้อ สัปดาห๑ละ10-15 มื้อและ สัปดาห๑
ละ 16 มื้อขึ้นไป จานวน 3 คน เทํากัน คิดเป็นร๎อยละ10.00

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและเสนอแนะ
5.1 สรุปผลศึกษา
จากการสารวจความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎าอบรมโครงการเรียนรู๎ด๎วยโครงงานจานวน 30
คน สํวนใหญํ เป็นเพศหญิง อายุระหวําง 20-30 ปี สํวนใหญํเป็นนักศึกษา ผลการศึกษาพบวํา ปลาทับทิมเป็น
ปลาที่ผู๎เข๎ารับการอบรมนิยมบริโภคมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 46.67 เหตุผลในการเลือกซื้อปลามากที่สุด คือ
รสชาติ คิดเป็นร๎อยละ 50.00 วิธีเลี้ยงปลาที่ผู๎เข๎าอบรมนิยมเลือกซื้อมากที่สุดคือ ปลาจากบํอธรรมชาติ คิด
เป็นร๎อยละ 83.33 ราคาที่ผู๎เข๎ารับการอบรมคิดวําเหมาะสมที่สุดคือราคา 41-50 บาท/กก. เป็นร๎อยละ 36.67
สถานที่ผู๎เข๎าอบรมนิยมไปซื้อปลามากที่สุดคือที่ ตลาดสด คิดเป็นร๎อยละ 90.00 รูปแบบการนาไปประกอบ
อาหารที่ผู๎เข๎าอบรมนิยมมากที่สุดคือ นึ่ง คิดเป็นร๎อยละ

29.17 อัตราเฉลี่ยมากที่สุดในการบริโภคปลาตํอ

สัปดาห๑ของผู๎เข๎าอบรมคือ 1-5 มื้อ คิดเป็นร๎อยละ 70.00
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาความนิยมในการบริโภคปลาของผู๎เข๎าของผู๎เข๎าอบรมโครงการเรียนรู๎ด๎วยโครงงานทา
ให๎ทราบวําปลาทับทิมมีความนิยมมากที่สุด เพราะ ปลาทับทิมเป็นปลาที่มีรสชาติดี เนื้อแนํน หวานหอม มี
โภชนาการสูง อุดมไปด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัว ชํวยลดคอเลสเตอรอลในเส๎นเลือด ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดอุดตัน

และชอบวิธีเลี้ยงปลาในบํอธรรมชาติเพราะปลาไมํเหม็นกลิ่นคาว สะอาดและ

ปราศจากโคลน ราคาไมํแพงจนเกินไป หาซื้อได๎งํายตามตลาดสด สํวนใหญํนาไปประกอบอาหารโดยการ
นึ่งและอัตราการบริโภค 1-5 มื้อ ตํอสัปดาห๑
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรสารวจข๎อมูลในด๎านอื่นๆ
2. ควรสารวจในด๎าน บํอเลี้ยงปลาเพิ่มเติม
3. ควรศึกษาเรื่องอาหารปลาเพิ่มเติมเพื่อให๎เนื้อปลามีคุณภาพมากขึ้น
4. ควรเปลี่ยนกลุํมเป้าหมายให๎หลากหลายมากขึ้น
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