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 This independent study, the purpose is to study the behavior of fish farming 
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for aesthetically. 
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aspects in living of Betta Fish. And the behavior of user until develop equipment and 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

กำรออกแบบพัฒนำอปุกรณ์เลี้ยงปลำกดัส ำหรบัผู้เลี้ยงที่มีพื้นที่จ ำกดั 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ในปัจจุบันน้ีสังคมในเมืองส่วนใหญ่ มักมีเรื่องราวให้ผู้คนรู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการงาน การเงินและสุขภาพ ในสภาะวะตึงเครียดนี้ท าให้คนเรามักจะต้องมองหาอะไรที่ชอบ
หรือสนใจเพื่อปลดปล่อยความเครียดและผ่อนคลายอารมณ์ลงบ้าง  สัตว์เลี้ยงจึงนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
ในการคลายเครียดของชาวเมืองได้เป็นอย่างด ีแตท่ว่าในเมืองหลวงที่มีที่พักอาศัยหนาแน่นเช่นนี้คนเริ่มอยู่
อย่างแออัดและที่อยู่อาศัยบางพื้นที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเลี้ยง สัตว์เลี้ยงที่ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงดูมาก ท า
ให้คน เรามองหาสัตว์เลี้ยงที่สามารถเลี้ยงในพื้นที่แคบๆได้ ไม่จ าเป็นต้องให้พื้นที่เยอะ  
 ปลากัด เป็นหนึ่งในปลาสวยงามของไทยที่สามารถเลี้ยงในน้ าจืดและไม่ต้องการใช้เครื่องให้
ออกซิเจนเพราะมีระบบเหงือกที่ช่วยในการหายใจเป็นพิเศษ จึงเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยผ่อน
คลายความเครียดจากการท างานได้ ปลากัดได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ทั้งในด้านความสามารถชั้นเชิงการกัด
และรูปลักษณ์ความสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยและเป็นที่รับรู้
ของชาวต่างชาติในชื่อ "Siamese fighting fish" 
 จากการส ารวจขั้นต้นปลากัดมีมูลค่าการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ แต่ละปีนั้นสูงมากขึ้น 
ท าให้ธุรกิจขายปลากัดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและท าให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจเลี้ยงมากขึ้น แต่ทว่า
กระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ าชนิดนี้ยังไม่ถูกพัฒนาขึ้น (สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าจืด, 2551)  ท าให้ผู้เลี้ยงมือ 
ใหม่ที่ไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยงและการดูแลปลากัดที่ถูกต้องและเมื่อพบปัญหาจากการไม่เข้าใจวิธีการเลี้ยง
ปลากัด ไม่เข้าใจพฤติกรรมของปลากัด ท าให้ปลาที่เลี้ยงเกิดความเครียดสุขภาพไม่แข็งแรงและปัญหา
อื่นๆตามมา ท าให้ผู้เลี้ยงปลาเริ่มท้อแท้ที่จะเลี้ยงดูปลากัดและปลากัดไม่สามารถเลี้ยงรวมในภาชนะ
เดียวกันได้ เนื่องจากนิสัยหวงถิ่นท าให้ผู้เลี้ยงต้องมีภาชนะเลี้ยงแยกจากกัน ไม่งั้นปลากัดอาจจะกัดกันจน
ตายได
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 เมื่อเราท าการแยกภาชนะเพาะเลี้ยง  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือการให้อาหารและการท า
ความสะอาดซึ่งระบบกรองน้ าหรือระบบการท าความสะอาดภาชนะเลี้ยงในปัจจุบัน เช่น การกรองน้ าหรือ
ถ่ายน้ าส าหรับเลี้ยงปลา เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ปลากัดลดมูลค่าลง เช่น ครีบแตก, หางแหว่ง, หูฉีก เป็นต้น 
ผู้ซื้อปลากัดนั้นก็มีจุดประสงค์ในการซื้อปลากัดที่แตกต่างกันไป เช่น ซื้อไว้เลี้ยงดูเล่น, ซื้อไปใช้ในเชิงการ
พนัน, ซื้อไว้ส าหรับเป็นพ่อพันธ์และแม่พันธ์, ซื้อมาขายไป, ซื้อไว้ประกวดปลาสวยงาม ฯลฯ เพราะฉะนั้น
คุณภาพของปลากัดก็เป็นเรื่องส าคัญสอดคล้องกับอุปกรณ์การเลี้ยงปลาที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของปลากัด แต่
ทว่าในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์เพาะเลี้ยงปลากัดที่เป็นมาตรฐานในเลี้ยงปลากัดที่จะต้องค า นึงถึงการด า 
เนินชีวิตของปลากัดทั้งในด้านพื้นที่ในการเลี้ยง อุณหภูมิในการเลี้ยงและระบบขจัดสิ่งปฏิกูลส าหรับปลา
กัด  
 จึงท าให้เกิดความน่าสนใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงปลากัดเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้  
คนที่ริเริ่มที่จะเลี้ยงปลากัดง่ายต่อการดูแลและเอาใจใส่ปลากัดและไม่ท าให้เสียเวลาในการเลี้ยงดูปลากัด
มาก แต่ได้ผลประโยชน์เท่ากับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ผู้เลี้ยงจะสามารถเข้าใจปลาได้มากขึ้น จากเวลา
และประสบการณ์ในการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น แต่จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างก าลังใจและท าให้ไม่เกิดความ
ท้อแท้ในการเลี้ยงเพราะถ้าเกิดความท้อแท้จะเป็นส่วนสร้างความเครียดมากกว่าผ่อนคลายความเครียด
และเมื่อการเลี้ยงปลากัดยากกว่าที่คิด ผู้คนก็จะเริ่มถอยหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเอง 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมในการเลี้ยงปลากัดของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 
2.  ออกแบบอุปกรณเ์ลี้ยงปลากัดส าหรับผู้ที่มีพ้ืนที่อยู่อาศัยอย่างจ ากัด 

 

ขอบเขตกำรวิจัย 

1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลกระบวนการเลี้ยงปลากัดเพื่อพัฒนากระบวนเลี้ยงปลารูปแบบใหม ่
2.  ศึกษาข้อมูลจากปลากัดที่ได้รับความนิยมและใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ 
3.  วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างต้นแบบที่เหมาะสมแก่ผู้เลี้ยงปลากัดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1.1.  ศึกษาข้อมูลประเภทอุปกรณท์ี่ใช้ในการเลี้ยงปลากัด ชนิดต่างๆ 
1.2.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท สรีระ ขนาดสัดส่วนต่างๆ ของปลากัด 
1.3.  ศึกษาในเรื่องความต้องการของผู้เพาะเลี้ยงทั้งแบบเป็นฟาร์มและเลี้ยงดู 
1.4.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดน้ าเสียในกระบวนการเลี้ยงปลากัด 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ 
2.1.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ 
2.2.  วิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุเพ่ือสามารถน ามาใช้ ได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ ์
2.3.  ก าหนดแนวทางการออกแบบ 

3.  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา 
3.1.  ท าแบบสอบถามเพื่อหาความต้องการอุปกรณ์เลี้ยงปลาของผู้บริโภค 
3.2.  ร่างแบบ 3 มิติ 3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในการเลี้ยงปลากัด 
3.3.  ท าแบบสอบถามส าหรับคัดเลือกแบบที่เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
3.4.  สรุปผลวิเคราะห์และปรับปรงุแบบทีถู่กคัดเลือกก่อนท าโมเดลต้นแบบ 

4.  ขั้นตอนการท าต้นแบบ 
4.1.  แบ่งสัดส่วนกระบวนการสร้างตน้แบบเป็นชิ้นก่อนการสร้างต้นแบบ 
4.2.  สร้างต้นแบบตามแบบร่าง 3 มิติ ที่ถูกคัดเลือกไว ้
4.3.  ทดสอบการใช้งานโมเดลต้นแบบโดยผู้วิจัย 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ได้ความรู้ความต้องการของผู้บริโภคและแนวทางใหม่ส าหรับการออกแบบอุปกรณเ์ลี้ยง 
2.  ได้อุปกรณเ์ลี้ยงปลากัดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของปลาและผู้เลี้ยงปลากัด 
3.  ได้สร้างอุปกรณเ์ลี้ยงปลากัดให้เหมาะส าหรบัผู้เลี้ยงปลากัดที่มีพื้นที่จ ากดัในการเลี้ยง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดส าหรับผู้เลี้ยงที่มีพื้นที่จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
จาก ทฤษฏีและรูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยต้องค านึงถึงความคิดของผู้เลี้ยงที่ริเริ่มเลี้ยงปลากัด
เพื่อความสุนทรีย์เป็นหลัก ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหารายละเอียดไวด้ังนี ้

ข้อมูลเกี่ยวกับปลากัดทีน่ิยมเลี้ยงและผู้เลีย้งปลากัด                         
ความหมายของค าว่าผู้เลี้ยงและข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศ ยของผู้เลี้ยง                      
ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธ์ุของปลากัดและการจ าแนกเพศปลากัด                                                  
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดและการดูแลปลากัด      

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลีย้งปลา                          
ข้อมูลเกี่ยวกับน้ าหมักและขั้นตอนการท าน้ าหมักที่ใช้เลี้ยงปลากัด                                             
ข้อมูลเกี่ยวกับวัฐจักรการเกิดตะไคร่น้ าและการเกิดมลพิษในน้ าเลี้ยงปลา        

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลากัด                                                                                                   
รูปแบบและลกัษณะอุปกรณ์ทีใ่กล้เคียงในทอ้งตลาด                                   
ผลิตภัณฑ์ที่เกีย่วข้องกับการออกแบบ                            
ข้อมูลพื้นที่ทีใ่ช้ในการเลี้ยงปลากัดแต่ละประเภท    

ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตอปุกรณเ์ลี้ยงปลากัด                    
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุจากกระจก (Glass)                           
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุจากพอลิเมอร ์(Polymer)                     
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอะลูมิเนียม (Aluminium)   
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ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์เลี้ยงปลากัด     
 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณใ์ห้ออกซิเจนในน้ า                                
 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้กรองต่างๆ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับปลากัดทีน่ิยมเลี้ยงและผู้เลีย้งปลากัด  

ความหมายของค าว่าผูเ้ลี้ยงและข้อมลูเกีย่วกับที่อยู่อาศัยของผู้เลี้ยง 

ความหมายของค าว่าผูเ้ลี้ยง 

"ผู้เพาะเลี้ยง" ถูกให้ความหมายไว้ว่า ผู้ที่คอยปรนปรือด้วยอาหารการกิน ให้ที่อยู่อาศัย และ
คอยเลี้ยงให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เติบโตขึ้น อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้เลี้ยงปลากัดในพื้นที่จ ากดั 

ที่อยู่อาศัยที่เป็นพ้ืนที่จ ากัดถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

1. ที่อยู่อาศัยภายใต้พื้นที่ทับซ้อน ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัดมาก มีชั้นที่อยู่อาศัยส่วน
ใหญ่เพียงชั้นเดียวและถูกแบ่งสัดส่วนไว้ชัดเจนไม่สามารถที่จะโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้  เนื่อง 
จากเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่ติดกับส่วนรวมเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการที่จะเลี้ยงดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้พื้นที่
ในการดูแลน้อยที่สุด ก็ควรจะลดขนาดพื้นที่ดูแลให้พอเหมาะกับพื้นที่นั้นๆด้วย  

2. ที่อยู่อาศัยแบบบ้านตึกแถว ส่วนใหญ่จะมีลักษณะพื้นที่เป็นบ้านสอง-สามชั้น ไม่มีรั้วบ้าน 
อาคารบ้านเรือนจะติดกันเป็นช่วงๆ มีพื้นที่ส าหรับโยกย้ายได้ในระดับหน่ึง สามารถต่อเติมหรือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างได้บ้างเล็กน้อย ครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวระดับกลางมีสมาชิกในครอบครัวไม่มากนัก 
เพราะฉะนั้นการที่จะเลี้ยงดูสิ่งใดสิ่งหนื่งอาจจะต้องจัดสรรพื้นที่ที่พอเหมาะสมแก่การดูแล ซึ่งต้องค านึงถึง
ผู้ดูแลและสิ่งที่เราดูแลเป็นส าคัญ 

ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ของปลากัดและการจ าแนกเพศปลา 

ปลากัดเป็นปลาพื้นบ้านของไทย ตามธรรมชาติมักจะชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าที่สงบนิ่ง  เช่น 
หนองบึงหรือชายทุ่งนา  โดยมักจะพบตามชายฝั่งที่ตื้นเขินและมีพรรณไม้น้ ามาก ปลากัดเป็นปลาที่จัดอยู่
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ในกลุ่มเดียวกันกับพวก Labyrinth Fish ได้แก่ พวกปลากระดี่ทั้งหลาย ซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่มีอวัยวะช่วย
หายใจท าให้ปลาอาศัยอยู่ในที่มีออกซิเจนต่ าได้ จึงท าให้สามารถเลี้ยงปลากัดในขวดต่างๆที่มีปากขวดแคบ
ได้นั่นเอง ปลากัดจัดว่าเป็นปลาที่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารหลักโดยมักจะชอบกินแมลงหรือตัวอ่อนของ
แมลงต่างๆ (สถาบันวิจัยสัตว์น้ าสวยงามและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า, (2544)). 

ปัจจุบันได้มีการส ารวจพบชนิดของปลากัดทั้งหมดประมาณ 50-60 ชนิด  โดยจะจัดแบ่งกลุ่ม
ตามลักษณะการวางไข่ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มแรกเป็นปลากัดที่ก่อหวอดวางไข่เป็นปลากัดที่ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง
กันมายาวนานแล้วโดยปลาเพศผู้จะสร้างรังเรียกว่า หวอด ที่บริเวณผิวน้ าและจะติดอยู่ใต้ใบพันธุ์ไม้น้ าริม
ชายฝั่งเพื่อใช้ในการฟักไข่ โดยตัวผู้จะสร้างรังก่อนต้อนตัวเมียมาผสมพันธุ์ ตัวอย่างปลากัดในกลุ่มนี้ เช่น 
Betta coccina,  Betta brownorum,  Betta burdigala,  Betta livida,  Betta rutilans แ ล ะ  Betta 
tussyae  

2. กลุ่มที่สองเป็นปลากัดอมไข่ ซึ่งเป็นปลากัดที่ถูกน ามาเลี้ยงยังไม่นานมีพฤติกรรมแพร่พันธุ์
วางไข่คล้ายกับปลาหมอสีกลุ่มที่อมไข่เพื่อให้ไข่ฟักตัวภายในปาก  ตัวอย่างปลากัดในกลุ่มนี้ เช่น  Betta 
akarensis,  Betta patoti,  Betta anabatoides,  Betta macrostoma,  Betta albimarginata แ ล ะ 
Betta channoides 

ปลากัดจัดเป็นปลาขนาดเล็กล าตัวมีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร มีลักษณะล าตัวที่
เรียวยาวแบนข้าง ปากจะมีขนาดที่เล็กเชิดขึ้นด้านบนเล็กน้อยส่วนหัวมีเกล็ดปกคลุม มีครีบก้นและฐาน
ครบีค่อนข้างยาว จ านวนก้านครีบประมาณ 23-26 ครีบ ครีบท้องเล็กยาวและสีของล าตัวเป็นสีเทาแกมด า 
สีของครีบและเกล็ดบริเวณใกล้ครีบจะเป็นสีสดเข้มสีใดสีหนึ่งทั้งตัว เช่น ปลากัดสีแดงจะมีครีบทุกครีบ
และเกล็ดที่อยู่ใกล้ครีบเป็นสีแดงทั้งหมด (Nelson, J. S., 1994) 

ลักษณะพันธุ์ของปลากัด          

ปลากัดที่มีเพาะเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์ดังนี้ 

ปลากัดลูกหม้อ จะมีลักษณะล าตัวค่อนข้างหนาเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น โดยส่วนหัวค่อน 
ข้างโต ปากใหญ่ ครีบสั้นสีเข้ม แต่เดิมจะมีสีเขียวหรือสีน้ าเงินแกมแดง แต่ปัจจุบันมีหลายสี เช่น สีแดง สี
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น้ าเงิน สีม่วง สีเขียวและสีนาก ปลากัดลูกหม้อเป็นปลากัดชนิดที่อดทน กัดเก่ง ปลากัดชนิดน้ีได้รับความ
นิยมส าหรับกัดพนนั ปัจจุบันนิยมเรียกเป็นกลุ่มของปลากัดครีบสั้น(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ.) 

ปลากัดลูกทุ่ง จะมีลักษณะล าตัวเล็กกว่าพันธุ์ลูกหม้อโดยล าตัวจะค่อนข้างยาว ครีบยาว 
ปานกลางหรือยาวกว่าพันธุ์ลูกหม้อเล็กน้อย  สีไม่เข้มส่วนมากจะเป็นสีแดงแกมเขียวจะเป็นพันธุ์ที่มีความ
ตื่นตกใจง่ายที่สุด การกัดจะมีความว่องไวมากกว่าพันธุ์ลูกหม้อ แต่ไม่ค่อยมีความอดทนใช้เวลาประมาณ 
30 นาทีจะรู้ผลแพ้ชนะ นิยมใช้ในวงการกัดพนันเช่นกัน(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ.) 

ปลากัดลูกผสมหรือพันธุ์สังกะสีหรือพันธุ์ลูกตะกั่ว เป็นลูกปลากัดที่เกิดจากการผสมข้าม 
สายพันธุ์ระหว่างปลากัดลูกหม้อกับปลากัดลูกทุ่ง   โดยอาจจะผสมระหว่างพ่อเป็นปลาลูกหม้อกับแม่เป็น
ปลาลูกทุ่งหรือพ่อเป็นปลาลูกทุ่งกับแม่เป็นปลาลูกหม้อได้ทั้งสองแบบ ผู้เพาะเลี้ยงต้องการให้ปลาลูกผสม
ที่ได้มีลักษณะปากคมกัดคล่องแคล่วว่องไวแบบปลาลูกทุ่งและมีความอดทนแบบปลาลูกหม้อ โดยจะ
พยายามคัดปลาที่มีลักษณะล าตัวเป็นปลาลูกทุ่ง เพราะเมื่อน าไปกัดกับปลาลูกทุ่งแท้ ๆ ปลาลูกผสมนี้จะ
กัดทนกว่าปลาลูกทุ่ง(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ.) 

ปลากัดจนี จะเป็นปลากัดที่เกิดจากการเพาะและคัดพันธ์ุปลากัดโดยเน้นเพื่อความสวย งาม 
ผู้เพาะพยายามคัดพันธุ์เพ่ือให้ปลามีหางยาวและสีสันสดเข้ม   จนในปัจจุบันสามารถผลิตปลากัดจนีที่มี
ความสวยงามเป็นอย่างมากและมีครีบต่างๆค่อนข้างยาวโดยเฉพาะครีบหางจะยาวมากเป็นพิเศษ มีรูป 
ทรงหลายแบบจึงมีสีสันสดสวยมากมายหลายสีและยังเป็นปลาที่ไม่ค่อยตื่นตกใจเช่นเดียวกับปลาหม้อ แต่ 
ไม่มีความอดทน  เมื่อปล่อยกัดกันมักรู้ผลแพ้ชนะภายใน  10  นาที   ไม่นิยมใช้ในการกดัพนัน ปัจจุบันนิยม
เรียกเป็นกลุ่มของ ปลากัดครีบยาว (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ) 

ปัจจุบันผู้เพาะพันธุ์ปลากัดสามารถเพาะพันธุ์ปลากัดสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาอีกหลายสายพันธุ์
และมีความหลากหลายทางด้านสีสันอีกด้วย  จึงท าให้มีการเรียกช่ือสายพันธุข์องปลากัดที่เกิดขึ้นน้ีอีก
มากมาย  ได้แก่  ปลากัดครบีสั้น(ปลากัดหม้อ)สีเดียว ปลากัดครีบยาว(ปลากัดจีน)สีแฟนซี ปลากัดสองหาง 
(Double Tail) ปลากัดหางหนามมงกุฎ (Crown Tail) ปลากัดหางพระจันทร์ (Half-moon) เป็นต้น 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ) 
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การจ าแนกเพศปลากัด         

1. สีของล าตัวปลาเพศผู้จะมีสีของล าตัวและครีบเข้มและสดกว่าปลาเพศเมียอย่างชัดเจน 
2. ขนาดของตัว ปลาที่เลี้ยงในครอกเดียวกันปลาเพศผู้จะเจริญเติบโตเร็วกว่าปลาเพศเมีย 
3. ความยาวครีบ ปลาเพศผู้จะมีครีบหลัง ครีบหางและครีบก้นยาวกว่าของปลาเพศเมียมาก   
4. เม็ดไข่น า ปลาเพศเมียจะมีเมด็หรือจุดขาวๆอยู ่1 จุด ใกล้ๆกับบริเวณช่องช่องเพศ    

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงปลากัดและการดูแลปลากัด      

การเตรียมเพาะพันธ์ปลากัด 

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์   ปลากัดจะมีเพศที่สมบูรณ์เมื่ออายุ 4-6 เดือนจึงจะสามารถน าไปใช้ 
เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ ส่วนการเลือกปลาเพศผู้ควรเลือกปลาที่คึกคะนอง คือเมื่อน าปลาดังกล่าวไปใกล้ กับ
ปลาเพศผู้ตัวอื่น จะแสดงอาการก้าวร้าวทันที โดยจะกางกระพุ้งแก้มและกางครีบปรี่เข้าหาปลาตัวอื่น 
พร้อมที่จะกัดหรืออาจจะสังเกตจากการสร้างหวอดก็ได้เพราะปลาเพศผู้ที่สมบูรณ์เพศและพร้อมจะผสม
พันธุ์มักจะสร้างหวอดในภาชนะที่เลี้ยงเสมอ ส าหรับปลาเพศเมียควรเลือกปลาที่มีท้องแก่  คือมีไข่แก่
เต็มที่ โดยสังเกตได้จากส่วนท้องของปลา ซึ่งจะขยายตัวพองออกอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อลองให้อดอาหาร
เป็นระยะ เวลา 1 วัน ส่วนท้องก็ยังคงขยายอยู่เช่นเดิม น าแม่ปลาที่เลือกได้ไปใส่ขวดแล้วน าไปวางเทียบ
กับปลาเพศผู้ เมื่อปลาเพศผู้แสดงอาการเกี้ยวพาราสีปลาเพศเมียท้องแก่จะเกิดลายสีขาวแกมเหลืองพาด
จากส่วนหลังลงไปทางส่วนท้องจ านวน 4-6 แถบ ในเรื่องสีสันของปลานั้นสามารถเลือกได้ตามความชอบ
ของผูเ้ลี้ยง เพราะปลาสีต่างกันสามารถผสมกันได(้ประภาส โฉลกพันธ์รัตน,์ 2559)   

การเทียบพ่อแม่พันธุ์ เมื่อเลือกได้ปลาเพศผู้และเพศเมียที่มีความสมบูรณ์มีลักษณะและสีสัน
ตามที่ต้องการแล้ว น าปลากัดใส่ขวดแก้วใส ขวดแต่ละขวดต้องแยกเพศกันไว้ก่อน จากนั้นน ามาตั้งเทียบ
กันไว้   โดยการวางขวดใส่ปลากัดให้ชิดกันและไม่ต้องมีกระดาษปิดคั่นกลาง เพราะเราต้องปล่อยให้ปลา
กัดมองเห็นกันซึ่งลักษณะเช่นนี้เรียกว่า “การเทียบ” และควรเทียบไว้นานประมาณ 4–7 วัน เพื่อให้ปลา
เกิดความเคยชินซึ่งกันและกันก่อนที่จะปล่อยลงบ่อเพาะแม่ปลาจะไม่ถูกพ่อปลาท าร้ายมากนักและใน
ขณะเดียวกันแม่ปลาก็จะมีไข่แก่เต็มที่(ประภาส โฉลกพันธ์รัตน,์ 2559)   

การเตรียมบ่อเพาะพันธุ์ บ่อหรือภาชนะที่ใช้เป็นบ่อเพาะพันธุ์ปลากัดนั้นควรจะมีขนาดเล็ก
ส่วนมากนิยมใช้ภาชนะต่างๆ ไม่มีบ่อถาวร เช่น อ่างดินเผา กะละมัง ถังหรือตุ่มน้ าขนาดเล็ก เพราะสะดวก
กว่าการเพาะในบ่อ ภาชนะดังกล่าวมักมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใส่น้ าสะอาดลงใน
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ภาชนะที่เตรียมไว้ให้มีระดับสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากนั้นใส่พันธุ์ไม้น้ าที่มีใบหรือล าต้นอยู่ผิวน้ า   
เช่น จอก, ผักตบชวาหรือผักบุ้ง ลงเล็กน้อยเพื่อให้ปลาสร้างหวอดได้ง่าย(ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์, 2559)   

การปล่อยปลากัดลงบ่อเพาะ เมื่อเทียบปลาไว้เรียบร้อยแล้วจึงปล่อยปลาทั้งคู่ลงบ่อ
เพาะพันธุ์ที่เตรียมไว้ แต่ต้องพยายามอย่าให้ปลาตื่นตกใจมากนัก จากนั้นหาแผ่นวัสดุ เช่น กระดาษแข็ง
หรือแผ่นกระ เบื้อง ปิดบนภาชนะที่ใช้เพาะพันธุ์ปลากัด โดยปิดไว้ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ปากภาชนะ
เพราะปลากัดมักชอบวางไข่ในบริเวณที่มืด เนื่องจากต้องการความเงียบสงบ วัสดุที่น ามาปิดจะสามารถ
ช่วยบังแสงและกันลมไม่ให้หวอดของปลาแตก เทคนิคที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การปล่อยพ่อแม่ปลาควร
ปล่อยในตอนเย็น เวลาประ มาณ 17.00-18.00 น. เพราะโดยปกติแล้วเมื่อปล่อยพ่อแม่ปลารวมกัน ปลา
เพศผู้จะเกี้ยวพาราสีปลาเพศเมีย โดยว่ายน้ าต้อนหน้าต้อนหลังอยู่ประมาณ 15 นาที จากนั้นแล้วจะไล่กัด
ปลาเพศเมียจนปลาเพศเมียจะต้องหนีไปแอบซุกอยู่ตามพันธุ์ไม้น้ า แล้วปลาเพศผู้จะเริ่มหาที่ก่อหวอด เมื่อ
ก่อหวอดไปพักหนึ่งก็จะไปไล่กัดปลาเพศเมียอีก ดังนั้นหากปล่อยปลาทั้งคู่ตั้งแต่เช้าปลาเพศเมียก็จะถูกกัด
และบอบช้ ามากเกินไป แต่ถ้าปล่อยใกล้ค่ าเมื่อปลาเพศผู้หาจุดที่จะสร้างรังได้ก็จะค่ าพอดี ปลากัดเพศผู้จะ
ไม่ไปรบกวนปลากัดเพศเมียอีกแต่จะสร้างรังไปจนเรียบร้อย รุ่งเช้าก็พร้อมจะผสมพันธุ์ได้(ประภาส โฉลก
พันธ์รัตน์, 2559)   

การตรวจสอบการวางไข่ของปลา ตามปกติแล้วถ้าปลากัดจะมีการวางไข่ ก็มักจะวางไข่เสร็จ
ก่อนเวลาประมาณ 10.00 น. ดังนั้นเมื่อปล่อยปลากัดลงบ่อเพาะแล้ว เช้าวันต่อมาเวลาประมาณ 10.00 
น. จึงค่อยๆลองแง้มฝาปิดดู ถ้าพบว่ามีไข่เม็ดเล็กๆสีขาวอยู่ที่หวอดและมีพ่อปลากัดคอยเฝ้าอยู่ ส่วนแม่
ปลาหนีไปซุกอยู่ด้านตรงข้ามกับหวอด แสดงว่าปลาวางไข่เรียบร้อยแล้ว ค่อยๆช้อนแม่ปลาออกไปเลี้ยง
ต่อไป ปลาเพศผู้จะคอยดูแลรักษาไข่ โดยหมั่นเปลี่ยนฟองอากาศในหวอดและคอยตกแต่งหวอดให้คงรูป
อยู่เสมอนอก จากนั้นก็ยังคอยเก็บกินไขป่ลากัดที่เสียอีกด้วย(ประภาส โฉลกพันธ์รัตน,์ 2559)   

การอนุบาลลูกปลากัด       

ลูกปลาจะฟักออกจากไข่หมดทุกฟองในวันที่สองหลังจากที่วางไข่ พ่อปลากัดจะคอยดูแลลูก
ปลากัดที่ว่ายน้ าแล้วจมไปก้นบ่อ โดยจะไปอมลูกกลับมาไว้ที่หวอดเช่นเดิม รอจนตอนเย็นของวันถัดไปจึง
ช้อนเอาพ่อปลาออก ลูกปลาจะตกใจกระจายตัวออกจากหวอด ส่วนใหญ่ลงไปก้นบ่อแต่เมื่อรอสักครู่ก็จะ
พุ่งตัวขึ้นมาเกาะอยู่ตามพันธุ์ไม้น้ าหรือผนังบ่อใกล้ผิวน้ า ในวันต่อมาถุงอาหารของลูกปลาจะหมดไป ลูก
ปลาจะเริ่มว่ายน้ าเพื่อหาอาหารกินได้แล้ว  การอนุบาลลูกปลากัดจะเริ่มจากที่ลูกปลากัดเริ่มหากินอาหาร 
ซึ่งการอนุบาลลูกปลากัดนี้จัดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากปลากัดเป็นปลากินเนื้อตามที่
กล่าวมาแล้วลูกปลาจึงต้องการอาหารที่มีชีวิต แต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่าลูกปลากัดเป็นลูกปลาที่มีขนาดค่อนข้าง
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เล็ก ปากจะไม่ใหญ่พอที่จะจับกินอาร์ทีเมียหรือไรแดงได้ อาหารที่เหมาะสมจะใช้ให้ลูกปลากินในช่วงนี้คือ
ไข่แดง โดยใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดน ามาต้มให้สุกแล้วแกะเอาเฉพาะไข่แดงไปเลี้ยงลูกปลากัด เนื่องจากลูกปลา
กัดจะต้องการจับกินอาหารมีชีวิตยังไม่สามารถกัดแทะอาหารได้ ดังนั้นต้องน าเอาไข่แดงที่จะใช้ เช่น ลูก
ปลากัด 1 ครอกจะใช้ไข่แดงขนาดประมาณเท่าเม็ดถั่วด าต่อการให้ 1 ครั้ง ใส่ไข่แดงลงในกระชอนผ้าแล้ว
วางกระชอนลงบนขันหรือแก้วที่ใส่น้ าไว้พอประมาณ แล้วใช้นิ้วขยี้ไข่ในกระชอนให้ไข่แดงละลายหรือกระ 
จายตัวเป็นเม็ดเล็กๆผ่านผ้าออกไปในน้ า จากนั้นจึงใช้ช้อนตักแล้วค่อยๆรินลงบ่อปลากัดเพื่อให้อาหารมี
การกระจายตัวทั่วบ่อ ซึ่งจากการที่ได้ขยี้ไข่แดงผ่านผ้าจะท าให้ไข่แดงแตกตัวออกเป็นเม็ดขนาดเล็กมาก
และมีน้ าหนักค่อนข้างเบา ดังนั้นจะมีการกระจายตัวได้ดีและจะค่อยๆจมตัวลงท าให้ลูกปลานึกว่าเป็นไร
น้ าหรืออาร์ทีเมียก็จะฮุบกินไข่แดงได(้ประภาส โฉลกพันธ์รัตน,์ 2559)     

ส าหรับภาชนะที่ใช้ในการอนุบาล ในช่วงแรกก็ควรยังเป็นภาชนะที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ปลา
กัดเพราะยังต้องการภาชนะขนาดเล็กอยู่ เนื่องจากการใช้ไข่แดงเป็นอาหารนั้นลูกปลาจะกินไข่แดงไม่หมด   
เพราะไข่แดงส่วนใหญ่จะค่อยๆจมตัวและตกตะกอนที่ก้นภาชนะและลูกปลาจะไม่ลงไปเก็บกินอีกเลย ท า
ให้ไข่แดงที่ตกตะกอนนี้ในวันต่อไปจะบูดเน่าเป็นเมือกอยู่รอบก้นภาชนะ  จึงจ าเป็นต้องล้างหรือเปลี่ยน
ถ่ายน้ าบ่ออนุบาลหรือภาชนะที่ใช้อนุบาลทุกเช้า   ซึ่งการกระท านั้นท าได้ไม่ยาก คือ ใช้กระชอนวางลงใน
บ่ออนุบาลแล้วใช้ขันค่อยๆวิดน้ าออกจากในกระชอน จะสามารถลดน้ าลงได้โดยลูกปลาไม่ติดออกมาและ
เศษไข่ก็จะไม่ฟุ้งกระจายเพราะเป็นเมือกเกาะติดกับภาชนะ ลดน้ าลงประมาณครึ่งภาชนะแล้วจึงยก
ภาชนะค่อยๆรินทั้งน้ าและลูกปลาลงภาชนะใหม่แล้วเติมน้ าจะเท่ากับเป็นการล้างบ่ออนุบาลและเติมน้ า
ใหม่ให้ลูกปลา ท าเช่นนี้ประมาณ 3 - 5 วัน   ลูกปลากัดจะมีขนาดโตขึ้น จะเปลี่ยนบ่ออนุบาลให้มีขนาด
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจใช้กะละมังพลาสติกขนาดใหญ่หรืออ่างซีเมนต์และอนุบาลต่อโดยใช้อาร์ทีเมียหรือ
ไรแดง ซึ่งลูกปลากัดจะจับกินได้แล้วเลี้ยงด้วยอาร์ทีเมียหรือไรแดงประมาณ 15-20 วันพร้อมทั้งถ่ายน้ า
อย่างสม่ าเสมอ ลูกปลากัดจะโตได้ขนาดประมาณ 1.0-1.5  เซนติเมตร ก็จะเปลี่ยนลงบ่ออนุบาลให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้นให้มีความจุมากกว่า 100 ลิตร แล้วเริ่มฝึกให้ลูกปลากัดให้กินอาหารสมทบ โดยจะใช้ไข่ตุ๋น
คือน าไข่เป็ดหรือไข่ไก่มาตีให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันดี ใส่เกลือและใส่น้ าพอประมาณเพ่ือให้ไข่นุ่ม จากน้ัน
น าไปนึ่งพอสุกไม่ควรนึ่งนานนักเพราะต้องการให้ไข่มีความนุ่มน า ไป ใส่ให้ปลากินโดยใช้นิ้วขยี้ไข่ให้แตก
กระจายออกพอควรและเริ่มให้มื้อเช้าแทนการให้ไร ปลาจะเริ่มตอดกินได้เอง เลี้ยงด้วยไข่ตุ๋นประมาณ 10 
วันก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเม็ด โดยช่วงแรกควรใช้อาหารปลาสวยงามชนิดเม็ดเล็กพิเศษ ซึ่งค่อนข้างมีราคา
แพงแต่ปลากัดจะกินได้ดี จะใช้เพียง 3-5 วัน แล้วเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดเลี้ยงปลาดุกเล็ก ลูกปลาก็จะ
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สามารถตอดกินและเจริญเติบโตดี ใช้เวลาอนุบาลลูกปลาประมาณ 50 วัน ลูกปลากัดจะมีขนาดประมาณ 
3 เซนติเมตร ซึ่งพอจะสามารถแยกเพศไดแ้ล้วนั้นเอง(ประภาส โฉลกพันธ์รัตน,์ 2559)   

การเลี้ยงปลากัด        

บ่อเลี้ยงปลากัดถ้าเป็นบ่อดินควรมีขนาด 10-30 ตารางเมตร ถ้าเป็นบ่อซีเมนต์ควรมีขนาด 
2-6 ตารางเมตร มีความลึกประมาณ 50-60 เซนติเมตร คัดแยกลูกปลากัดจากบ่ออนุบาลโดยคัดเอา
เฉพาะปลากัดเพศผู้มาเลี้ยง เนื่องจากปลากัดเพศผู้เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าและราคาสูงกว่าปลา
เพศเมียมากปล่อยเลี้ยงในอัตรา 150-200 ตัว ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตรส าหรับบ่อดินและอัตรา 100-150 
ตัว ต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตรส าหรับบ่อซีเมนต์ แล้วเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดลอยน้ า นอกจากนั้นควรใส่พรรณไม้
น้ าพวกสาหร่ายและสันตะวา เพื่อป้องกันการท าอันตรายจากปลากัดด้วยกันเอง ใช้เวลาเลี้ยงอีกประมาณ 
50 - 60 วัน ปลาจะมีขนาดประมาณ  5  เซนติเมตร   ก็จะคัดแยกเพื่อรอจ าหน่าย(ประภาส โฉลกพันธ์
รัตน,์ 2559)   

การล าเลียงปลากัด       

เนื่องจากปลากัดเป็นปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจใช้ออซิเจนในปริมาณที่ต่ ามากจึงจัดอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันกับพวก Labyrinth Fish จึงค่อนข้างมีความอดทนท าให้สามารถล าเลียงในภาชนะขนาด
เล็กๆไปเป็นระยะทางไกลๆเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องมีการอัดออกซิเจน วิธีการที่นิยมมากที่สุด คือการ
ล าเลียงโดยบรรจุในถุงพลาสติกขนาดเล็กๆโดยไม่ต้องอัดออกซิเจนและใช้กระดาษห่อด้านนอกเพื่อให้ปลา
สงบนิ่งท าให้ใช้พลังงานน้อยลงหรือการใช้ภาชนะขนาดเล็กๆพอดีกับตัวปลา  ใส่น้ าพอท่วมตัวปลาโดยไม่
ต้องปิดฝาแล้ววางเรียงซ้อนกันในกล่องโฟมอีกทีหนึ่งก็จะสามารถล าเลียงปลากัดได้คราวละจ านวนมาก
และเป็นระยะทางไกลหรือล าเลียงแบบรวมในถุงพลาสติคขนาดใหญ่โดยใส่ปลาจ านวนมากในแต่ละถุง              
(ประภาส โฉลกพันธ์รัตน,์ 2559) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลีย้งปลา  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับน้ าหมักและขัน้ตอนการท าน้ าหมักที่ใช้เลี้ยงปลากัด 

วัตถุดิบที่ใช้ท าน้ าหมัก 

 

ภาพที่ 1 แสดงภาพใบหูกวาง                                      
ที่มา: yanyanyan, ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) และคุณภาพน้ า, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.arowanaboy.com/ใบหูกวาง- terminalia-catappa-I-และคุณภาพ
น้ า/หู กวาง-3 

ใบหูกวาง เป็นวัตถุดิบที่นิยมน ามาหมักน้ าส าหรับเลี้ยงปลากัดเป็นอันดับ 1 วิธีการหมักน้ า
น้ัน ควรเลือกใบหูกวางที่แห้งอยู่คาต้นหรือร่วงหล่นลงจากต้นใหม่ๆ คือยังไม่แห้งกรอบเป็นสีน้ าตาล แต่ยัง
เป็นสีเขียวน้ าตาลแก่หรือม่วงน้ าตาลแก่ น าใบหูกวางเหล่านั้นมาล้างและท าความสะอาดแล้วจึงน าไปตาก
ให้แห้งสนิทจนใบหูกวางจะแห้งกรอบมีสีน้ าตาล น าใบหูกวางที่ตากแห้งสนิทไปใส่ในโหลปลากัดที่ต้องการ
หมัก โดยใส่ลงไปสัก 2-3 ใบ หรือบางคนอาจฉีกใบให้เป็นฝอยเล็กๆ ก่อนจึงใส่ลงไป ทิ้งไว้จนยางน้ าจากใบ
หูกวางเริ่มเปลี่ยนสี ช่วงแรกที่เราหมักปลากัดอาจจะให้น้ าหมักมีสีเข้มหรือน้ าตาลเข้มสัก 3-4 วัน หลังจาก
นั้นควรทอนน้ าให้สีน้ าหมักจางลงเรื่อยๆจนเป็นสีชาอ่อน ใช้หมักหรือเลี้ยงท าตัวปลากัดได้ ไม่ควรหมักน้ า
เข้มแล้วทิ้งหมักปลานานเกินไป เพราะน้ าหมักจะกัดตัวปลาและครีบต่างๆ รวมไปถึงเกล็ดล าตัว ท าให้ปลา
ตัวแข็งว่ายน้ าไม่คล่องแคล่วและเชื่องช้าเวลาลงต่อสู้ ที่ส าคัญเวลาหมักใบหูกวาง(น้ าสีชาอ่อน) ควรใส่
เกลือส าหรับฆ่าเชื้อโรคด้วย (Siamplakat, 2556) 

http://www.arowanaboy.com/ใบหูกวาง-%20terminalia-catappa-I-และคุณภาพน้ำ/หูกวาง-3
http://www.arowanaboy.com/ใบหูกวาง-%20terminalia-catappa-I-และคุณภาพน้ำ/หูกวาง-3
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ภาพที่ 2 แสดงภาพใบตองน้ า                          
ที่มา: kunpusogood, ใบตองแห้ง ใส่ปลากัด, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=9OwwruLaslc 

ใบตองน้ า เป็นใบตองแห้งจากต้นกล้วยน้ าว้า ซึ่งเราจะคัดเลือกแต่ใบตองที่แห้งเป็นสีน้ าตาล
อ่อนหรือน้ าตาลแก่ก็ได้ น ามาล้างท าความสะอาดแล้วน ามาตากแดดต่อให้แห้งสนิท จากนั้นเราจะน ามา
ฉีกเป็นเส้นฝอยๆหรือฉีกใส่ทั้งใบให้เหมาะสมกับขนาดของเหลี่ยมที่ใช้ในการเลี้ยงปลากัดก็ได้ โดยใบตอง
น้ านี้จะมีคุณประโยชน์คือ ช่วยให้เกล็ดของปลากัดแน่นกระชับ และแข็งแรงทนทานมากขึ้น โดยเรา
อาจจะหมักไว้ในเหลี่ยมปลากัดสัก 3-7 วัน ก็ได ้(Siamplakat, 2556) 

 

ภาพที่ 3 แสดงภาพใบฝรั่ง                                       
ที่มา: Ms. chellam shanthi, ใบฝรั่งแห้ง, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://thai.alibaba.com/product-detail/dried-guava-leaves-50031699016.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OwwruLaslc
https://thai.alibaba.com/product-detail/dried-guava-leaves-50031699016.html


14 

 

ใบฝรัง่ น าใบฝรั่งที่เก็บได้มาท าความสะอาดแล้วน าไปตากแดดใหแ้ห้งกรอบสนิทแล้วน ามา
หมักกับน้ าเลี้ยงปลากัดโดยใบฝรั่งนี้จะช่วยเรื่องหนังและเกล็ดปลาให้แขง็แรงและขึ้นเงาเป็นประกายมัน
สวยงามอีกด้วย (Siamplakat, 2556) 

 

ภาพที่ 4 แสดงภาพใบสัก                          
ที่มา: Turtle Shine, รับซื้อใบสักแห้ง, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://wangchin.phrae.doae.go.th/news/march2014/news3/ 

ใบสัก ควรจะน าใบที่แห้งสนิทน้ีมาท าความสะอาดเสียก่อน หลังจากนัน้จึงจะสามารถน าไป
ตากให้แห้งสนิทอีกครั้ง แล้วน ามาใช้หมักปลากัด โดยใบสักน้ีจะช่วยในเรื่องของหนังและความทนทาน แต่
ไม่ควรจะใส่มากจนน้ าหมักมสีีแก่จัด เพราะยางจากน้ าหมักใบสักจะกัดตัวปลากัดและอาจท าให้ปลากัดตา
บอดหรือเมายางจากน้ าหมักแล้วเสียชีวิตได้ (Siamplakat, 2556) 

 

ภาพที่ 5 แสดงภาพเปลือกมังคุด                        
ที่มา: รักบ้านเกิดทีม, ถ่านเปลือกมังคุด เชือ้เพลิงชั้นยอด, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=4724&s=tblplant 

http://wangchin.phrae.doae.go.th/news/march2014/news3/
http://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=4724&s=tblplant
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เปลือกมังคุด คัดเอาเปลือกมังคุดที่มีสีแดงคล้ าหรือน้ าตาลเข้มก็ได้ น ามาท าความสะอาดแล้ว
ตากแดดจนแห้งสนิท จากนัน้จะห่อผ้าขาวแล้วทุบใหล้ะเอียด เพื่อบีบเอาแต่น้ ายาง น าเปลือกมังคุดที่ตาก
แห้งเตรียมไว้ไปแช่น้ าทั้งเปลือกแล้วรอจนน้ าหมักกลายเป็นสีแดงส้มหรือน้ าตาลแดง แลว้น าเอาน้ ามาทอน
น้ าให้สีเจือจางลงก่อนน าไปหมักปลากัดก็ได้ ไม่ควรใช้น้ าหมักสีเข้มเกินไปเพราะยางจากน้ าหมักอาจกัดตัว
ปลาหรือปลาอาจช็อคเมาน้ าหมักตายได้ในที่สุด (Siamplakat, 2556) 

 

ภาพที่ 6 แสดงภาพดินปลวกด า                           
ที่มา: RITPAKAD, รังปลวกใช้หมักปลาไดจ้ริง, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.rook100.com/webboard/index.php?topic=2041.0 

ดินปลวกด า ควรเลือกเฉพาะดินที่มีปลวกด าปนอยู่บ้าง แต่ไม่ต้องมากนักเพราะตัวปลวกด า
สามารถให้ปลากัดกินเป็นอาหารเสริมได้ แต่ไม่ควรให้ลูกปลากิน นอกจากนี้น้ าหมักจากดินปลวกด ายังช่วย
หมักท าให้ปลากัดมีหนังที่เหนียวแข็งมากขึ้นและยังสามารถทนทานต่อการกัด จากคู่ต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
โดยจะน าดินปลวกไปใส่ในภาชนะที่เตรยีมไว้แล้วใส่น้ าในปริมาณพอสมควรรอจนน้ าหมักเป็นสีเหลอืงอ่อน
จึงทอนเอาแต่น้ าหมักไปใชห้มักปลากัด แตไ่ม่ควรใช้น้ าหมักที่มีปริมาณเข้มข้นจนเกินไปเพราะน้ าหมักอาจ
ท าให้ปลากัดตาบอดได้ (Siamplakat, 2556) 

http://www.rook100.com/webboard/index.php?topic=2041.0
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ภาพที่ 7 แสดงภาพใบมะละกอ                                    
ที่มา: Beauty tips, น้ าใบมะละกอ, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://women.thaiza.com/น้ าใบมะละกอ-บรรเทาโรคไข้เลือดออกได้จริงไหม-/326579/ 

ใบมะละกอ ควรที่จะน าใบมะละกอมาท าความสะอาดก่อน หลังจากนั้นน าใบมะละกอไป
ตากจนใบมะละกอแห้งกรอบมีสีน้ าตาลแก่หรือน้ าตาลอ่อน จากนั้นน ามาแช่น้ าจนยางจากใบมะละกอออก 
เป็นสีน้ าตาลหรือชาอ่อน แล้วน ากระชอนมากรองเอาแต่น้ าหมักมาใช้หมักปลากัด ควรใส่เกลือฆ่าเชือ้โรค
ลงไปนิดหน่อยน้ าหมักจะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับปากหรือปากที่เป็นแผลอันเกิดจากการต่อสู้ นอกจากน้ียัง
ช่วยรักษาแผลช่วงใบหน้า ตา ปากและเกล็ดตามล าตัว ถ้าเกิดอยากให้ปลากัดหายเร็วขึ้น ภาชนะที่ใช้หมัก
ปลาควรใส่ดินเหนียวที่ทอนน้ าเป็นสีชาอ่อนไว้จะได้ผลดีมากขึ้น (Siamplakat, 2556) 

 

ภาพที่ 8 แสดงภาพว่านใบพาย                                                        
ที่มา: ปัทมพงษ,์ ขายว่านใบพายใส่โหลปลากัด, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bansuanpa-chara.com/node/344 

http://women.thaiza.com/น้ำใบมะละกอ-บรรเทาโรคไข้เลือดออกได้จริงไหม-/326579/
http://www.bansuanpa-chara.com/node/344
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ว่านใบพาย เป็นพืชน้ าที่สามารถแช่อยู่ในน้ าได้โดยไม่เน่าเปื่อยและยังเป็นที่หลบพักนอนของ
ปลากัดในระยะพักฟื้นหรือช่วงท าตัวก่อนออกกัดได้ดี ควรใส่ว่านใบพายในบ่อหรือภาชนะที่สูงพอสม ควร
เพื่อให้ว่านสามารถงอกออกอีกได้ ประโยชนน้ั์นก็คือท าให้ปลากัดสบายตัวและมีความทนทานต่อการกัด
ของคู่ต่อสู้ได้ดีขึ้นหนังมีความเหนียวแข็งแรงดีขึ้น นอกจากนีย้ังท าให้เกล็ดเรียงกระชับเป็นประกายสวย 
งาม(Siamplakat, 2556) 

 

ภาพที่ 9 แสดงภาพดินเหนียว                              
ที่มา: สมาชิกหมายเลข 279181, บ้านกวนวัวลายสืบสานปั้นหม้อน้ าดนิ, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://pantip.com/topic/34417426 

ดินเหนียว ควรน าดินเหนียวนั้นมาท าความสะอาดหรือตากแดดเพื่อเป็นการก าจัดสิ่งสกปรก
หรือแมลงบางประเภทที่ปะปนอยู่เป็นการฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนหนึ่งด้วย จากนั้นจึงน ามาป้ันเป็นก้อนกลมเล็ก 
หรือจะใส่ลงในบ่อหรือภาชนะที่ใช้หมักปลา หากใส่เหลี่ยมหมักอาจใส่เพยีง 4-6 ก้อนต่อเหลี่ยม ตามความ
เหมาะสมจนน้ าดินเหนียวเริ่มที่จะออกสีจางแล้วจึงใส่ปลาลงไป อาจจะใชคู้่กับว่านใบพายหรือน้ าหมัก
อย่างอ่ืน ในอัตราส่วนที่พอเหมาะด้วยก็ได(้Siamplakat, 2556) 

 

https://pantip.com/topic/34417426
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ภาพที่ 10 แสดงภาพบอระเพ็ด                          
ที่มา: สุขภาพ, บอระเพ็ดลดน้ าหนัก, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://mahosot.com/บอระเพ็ดลดความอ้วน.html 

บอระเพ็ด ให้ตัดกิ่งบอระเพ็ดเป็นท่อนเล็กๆ ไม่ควรน ากิ่งที่แข็งหรือแก่จนเกินไปน ามาตัดยาว
ท่อนละ 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ล้างท าความสะอาด แล้วจึงน าไปตากจนกิ่งบอระเพ็ดนั้นแห้งสนิทหรือเริ่มเหีย่วลง 
ไม่ควรใช้บอระเพ็ดสด จากนั้นน าบอระเพ็ดนั้นมาใส่ภาชนะหรือบ่อที่ใส่น้ าเตรียมไว้ปิดฝาแช่น้ าหมักบอระ 
เพ็ดระยะเวลา ยิ่งแชบ่อระเพ็ดนานยิ่งดีบางคนอาจใช้ระยะเวลาหมักข้ามเดือนหรือข้ามปีเลยก็มีจากนั้นให้
น าน้ าหมักนั้นมากรองเอาแต่น้ าหมักบอระเพ็ด ทอนน้ าหมักใหส้ีอ่อนหรือจางลงก่อนจากนั้นจึงไปใช้หมัก
ปลาได้ โดยค่อยๆใส่ลงไปทีละน้อย อย่าให้น้ ามสีีเข้มเกินไปเพราะจะท าให้ปลากัดปรับตัวไม่ทันและแสบตัว
หรืออาจเมาน้ าหมักบอระเพ็ดตาย ประโยชน์คือปลากัดที่หมักน้ าบอระเพ็ดนี้  เนื้อตัวจะมียางบอระเพด็
ติดตามตัวและเกล็ด เมื่อคู่ต่อสู้กัดจะมีอาการแพ้ยางหรือเมายางบอระเพ็ด อาจแพ้หรือเสียปลาได้ ซึ่งสูตร
ท าน้ าหมักน้ีนักเลน่ปลาแต่ละคนจะมีวิธีการหรือใส่สูตรเพิ่มเติมตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งจัดเป็นสูตร
เฉพาะตัว ซึ่งบางคนจะไม่บอก จัดว่าเป็นกลโกง(Siamplakat, 2556) 

ว่านต้นเมา เป็นพืชน้ าที่ขึ้นตามแหล่งน้ าตกหรือบึงบางแห่ง เป็นพืชที่มียางเมาอยู่ในตัว เมื่อ
น ามาใช้กับปลากัดควรจะค่อยๆใส่เข้าไปทีละนิด เพื่อให้ปลากัดได้ปรับตัว โดยเมื่อปลากัดคุ้นเคยแล้ว 
มักจะชอบซุกอยู่ใต้ใบไม้ซึ่งลอยอยู่ผิวน้ าคล้ายใบจอกหรือใบบัว ยางจากต้นเมาจะซึมเข้าตัวปลาไปทีละ
เล็กทีละน้อย เมื่อน าปลากัดที่หมักด้วยวิธีนี้ไปลงสู่สนามประลอง เมื่อเทปลากัดของเราลงไป ควรมีน้ าหมัก
นี้ลงไปด้วยพร้อมกับปลากัดด้วย เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาต่อสู้กัดกันไปไม่นานจะเกิดอาการเมายางและแพ้ได้ 
นักเล่นปลากัดที่มีการระมัดระวังการโกง มักจะใชก้ระชอนตักที่แห้งซึ่งจะตักติดแต่ปลาไม่มีน้ า เพือ่ป้อง 
กันการโกงประเภทนี้ แต่บางคนอาจใช้ผงชูรสหย่อนลงไปในเหลี่ยมแทนก็ได้ เป็นเทคนิคการโกงอีกวิธีหนึ่ง 
(Siamplakat, 2556) 

https://mahosot.com/บอระเพ็ดลดความอ้วน.html
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ภาพที่ 11 แสดงภาพงวงตาล                         
ที่มา: ตาล สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตาล 30 ข้อ, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%
E0%B8%A5/ 

งวงตาล วิธีการหมักงวงตาลนี้ บางคนจะใช้หมักตั้งแต่ลูกปลายังตัวเล็กๆ อยู่ เพื่อให้ยางจาก
งวงตาลนั้นซึมเข้าตัวปลา ท าให้ตัวปลามีความแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้น หรือบางคนอาจใช้หมักปลา
ตอนจะเริ่มท าเน้ือตัวก่อนการประลองซัก 1 อาทิตย์ ถึง 1 เดือนขึ้นไป (Siamplakat, 2556) 

ผงแร่ธาต ุ เป็นผงแร่ที่มสี่วนผสมของเกลือแร่ และสารวิตามินบางชนิดปนอยู่ ใช้หมักเพื่อให้
ผงแร่นั้นเกาะตามตัวปลา เพื่อช่วยในการท าเกล็ดปลากัดนั้นให้แข็งแรงและเงาประกายสวยงาม หนังปลา
มีความเหนียวเพ่ิมขึ้น ท าให้ทนทานต่อการกัดเข้าเนื้อยากขึ้น เพราะเกล็ดและหนังจะมีความแข็งและหนา
มาก แต่ถ้าหากใส่มากจนเกนิไปหรือหมักผิดวิธีก็จะเกิดผลเสียแก่ตัวปลากัดนั้นเช่นกัน เพราะจะท าให้การ
เคลื่อนไหว การหลบหลีกเช่ืองช้าลงเพราะปลากัดตัวแข็ง เอี้ยวตัวได้ยาก ผงแร่ธาตุนี้นักเล่นปลากัดบางคน
ที่ยังขาดความรู้ ความช านาญจึงไม่ค่อยกลา้ใช้กันมากนัก นอกจากที่แนะน ามาแล้ว ยงัมีสูตรสมุนไพรอื่นๆ 
อีกหลายอย่างซึ่งสูตรหมักปลากัดนี้ นักเล่นปลามักจะปกปิดเป็นสูตรลับเฉพาะตัว ไม่ค่อยบอกผู้อื่น นักเล่น
ปลาที่มีความรู ้ความช านาญหรือช่างสังเกตจึงจะดูรู้ได้ว่าปลากัดของคู่ต่อสู้นั้น ถูกเลี้ยงมาดีหรือมีผิวพรรณ 
เนือ้ตัวดีแค่ไหน ถ้าไม่แน่ใจจะได้หลบเลี่ยงไม่ประลอง ทั้งนี้การหมักปลากัดก็ยังมีเคล็ดลับต้ังแต่ลูกปลาไป
จนถึงวัยประลองพร้อมรบและอีกมากมาย (Siamplakat, 2556) 

 
 

https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
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ข้อมูลเกี่ยวกับวัฐจักรการเกิดตะไคร่น้ าและการเกิดมลพษิในน้ าเลี้ยงปลา       
 

ตะไคร่น้ านั้นส่วนใหญ่มีจุดเริม่ต้นจากการที่เราให้อาหารปลาแก่ปลาของเราแล้วปลาขบัถ่าย
ของเสียออกมาเป็นแอมโมเนียไนโตรเจนแล้วถูกแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไนโตรโซมูนาต เปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์
และถูกแบคทีเรียประเภทไนโตรแบ๊ชเจอร์เปลี่ยนไนไตรไปเป็นไนเตรท ซึ่งไนเตรทนี้เองที่พืชหรือตะไคร่น้ า
สามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตซึ่งตะไคร่น้ านั้นมีหลายประเภทและในแต่ละประเภทยังสามารถบ่ง
บอกถึง มลภาวะทางน้ าได้เป็นอย่างดี  

1. ตะไคร่เมือกสีเขียวแกมน้ าเงนิ (Blue Green Algae) 

ตะไคร่น้ านี้ไม่เชิงว่าเป็นพืชแต่เป็นในกลุ่มแบคทีเรียที่มีช่ือว่า Cyanobacteria ลักษณะ ของ
มันจะเป็นแผ่นๆเมือกสีเขียวเข้มอมน้ าเงินถ้าเอาขึ้นมาดมจะมีกลิ่นเฉพาะตัว จะชอบปกคลุมอยู่ตามพ้ืน
กรวดหินใบไม้หรือถ้าเป็นมากๆก็คลุมทุกสิ่งทุกอย่างในตู้ได้เลย ตะใคร่ชนิดนี้สามารถคบีหรือดูดออกได้ง่าย 
แต่ก็กลับมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วเช่นกันถ้าสภาวะเหมาะสม 

 

ภาพที่ 12 แสดงภาพ Blue Green Algae                      
ที่มา: บัง!, คุยเรื่องไม้น้ า, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%
E0%B8%A5/ 

สภาวะที่เหมาะกับการเกิดพบว่า ตะไคร่เมือกสีเขียวแกมน้ าเงินน้ันมีความสามรถพเิศษใน
การตรึงไนโตรเจนในน้ ามาเป็นอาหารได้ซึ่งพืชชั้นสูงท าไม่ได้ ดังนั้นในน้ าที่มีไนเตรทต่ ามากๆอาจจะพบตะ

https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
https://medthai.com/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
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ใคร่ชนิดนี้ลุกลามได้ เพราะฉะนั้นการควบคุมถ้าพบเพียงเล็กน้อย จะแนะน าให้คีบหรือดูดออกหรือน าสิ่งที่
มีตะไคร่เกาะอยู่ออกไปจากตู้ แต่ถ้าลุกลามมาก ให้ใช้ยา Erythromycin sulfate ในขนาด 400 มิลลิกรัม
ต่อน้ า 100 ลิตรโดยประมาณ เนื่องจากยาจะมีผลกับแบคทีเรีย ในระบบกรองและในตู้บางส่วนแนะน าให้
หาวัสดุกรองบางส่วนไปใส่ตู้อื่นไวก้่อนในช่วงใส่ยาและงดให้อาหารปลาในช่วงท าการรักษาตะใคร่เพื่อลด 
Nitrogen load แก่ระบบ หลังจากน้ันแช่ยาหนึ่งถึงสองวันจะพบว่าตะไคร่จะเริม่สลายตัวให้ดูดออกและ
ถ่ายน้ าใหม ่(Dusko Bojic, 2551) 

2. ตะไคร่สีน้ าตาล (Brown Algae) 

ลักษณะเป็นแผ่นสีน้ าตาลบางๆเกาะตามกระจก และใบพืชขัดออกได้ง่ายเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม
ไดอะตอมที่มีซิลิก้าเป็นโครงสร้างภายนอก มักพบในตู้ที่ต้ังใหม่ๆ  มีแสงน้อยหรือมีซิลิก้าในน้ ามากเกิน ไป
การควบคุมท าได้โดยขัดออกจากกระจกและใบไม้ เพิ่มแสงสว่างให้พอเพียงส าหรับต้นไม้และใช้ปลากนิ
ตะไคร่ ในการก าจัดได้ไม่ยาก (Dusko Bojic, 2551) 

 

ภาพที่ 13 แสดงภาพ Brown Algae                           
ที่มา: Dennis Hanson, Saltwater Algae Control: Brown Algae, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://homeaquaria.com/saltwater-algae-control-brown-algae/ 

3. ตะไคร่จุดเขียว (Spot Algae)  

ตะไคร่ชนิดนี้จะมีลักษณะเปน็จุดๆสีเขียวขดูออกยาก เติบโตบนกระจก หินหรือใบไม้โตช้าที่
โดนแสงจัดเป็นเวลานานๆ การควบคุมส าหรับไม้ชอบร่มพยายามอย่าให้โดนแสงโดยตรงเข้มเกินไป ให้อยู่

http://homeaquaria.com/saltwater-algae-control-brown-algae/
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ในร่มเงาของไม้ข้อ ขอนไม้หรือไม้โตเร็วอ่ืนๆ ส่วนตะใคร่ที่ผิวกระจกสามารถขัดออกได้ด้วยใยขัดหรือใช้มีด
โกนหรือบัตรพลาสติกค่อยๆขดูออก (Dusko Bojic, 2551) 

 

ภาพที่ 14 แสดงภาพ Sport Algae                              
ที่มา: บัง!, สารานุกรมตะไคร,่ เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0 

4. ตะไคร่เส้นผม (Hair Algae) 

ลักษณะเป็นเส้นใยละเอียดฝอยๆรวมกันเป้นกลุ่มก้อนเล็กๆตามพื้น ซอกใบไม้ต้นไม้และตาม
วัสดุต่างๆสามารถคีบหรือหยิบออกได้โดยง่าย ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดได้ง่ายเช่น มีธาตุอาหารในน้ ามากเกิน 
ไปจากการรื้อถอนต้นไม้ ใส่ปุ๋ยในน้ ามากไป ขาดการเปลี่ยนน้ าและแสงจัดเกินไป (Dusko Bojic, 2551) 

 

ภาพที่ 15 แสดงภาพ Hair Algae                         
ที่มา: บัง!, สารานุกรมตะไคร,่ เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0 

http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0
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5. ตะไคร่ขน (Brush Algae) 

เป็นตะไคร่จ าพวก Red algae มีสีน้ าตาลเทา เป็นกระจกุติดแน่นตามหิน ขอบใบไมแ้ละท่อ
น้ าต่างๆในตู้ ปัจจัยส่งเสริมการเจริญมักจะพบในตู้ที่ขาดการดูแลมีสารอาหารมากเกินไป ธาตุเหล็กในน้ าก็
เป็นตัวกระตุ้นให้ตะไคร่ชนิดนี้ลุกลามได ้การควบคุมตะไคร่ชนิดนี้ก าจัดได้ค่อนข้างยาก การปรับปรุงสภาพ
น้ าให้ดีอยู่เสมอ น าสิ่งที่โดนตะไคร่ปกคลุมออกไปเป็นวิธีที่ดีที่สุด การน าวัสดุที่มีตะไคร่ขึ้นมาแช่ในน้ าผสม
น้ ายาฟอกขาวเจือจางและการใช้ยาก าจัดตะไคร่ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสามารถก าจัดตะไคร่ชนิดนี้
ได้แต่ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย (Dusko Bojic, 2551) 

 

ภาพที่ 16 แสดงภาพ Brush Algae                            
ที่มา: บัง!, สารานุกรมตะไคร,่ เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0 

6. ตะไคร่ขนเขียว (Beard Algae) 

เป็นขนละเอียดนุ่มไม่ยาวนักติดแน่นเหมือนพรมตามใบไม้ ก้อนหินและวัสดุต่างๆเหมือนกับ
เป็นเครายาวๆสีเขียว ถ้าลุกลามมากๆจะปกคลุมทุกอย่างในตู้ได้ ในบางต าราพบว่าในสภาพน้ าปกติก็
สามารถเกิดตะใคร่ชนิดนี้ได้ เกิดการลุกลามได้ในตู้ที่สภาพแสงจัดและมีคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงพอ  
การควบคุมโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ าสลับการเปิดปิดไฟ และใช้ปลากินตะไคร่จะช่วยควบคุมตะไคร่ชนิดนี้ได้ 
การใช้ยาควรเป็นทางเลือกสุดท้าย (Dusko Bojic, 2551) 

 

http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0
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ภาพที่ 17 แสดงภาพ Beard Algae                                   
ที่มา: บัง!, สารานุกรมตะไคร,่ เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0 

7. น้ าเขียว (Green Water) 

น้ าเขียวคือสาหร่ายเซลลเ์ดียวที่ไดร้ับสารอาหารและแสงแดแจากในน้ ามากจนกระทั่งท าให้
เกิดภาวะ Algae Bloom ขึ้น การควบคุมควรจะลดแสงสว่างและธาตุอาหารในน้ าลง เปลี่ยนถ่ายน้ าให้
บ่อยขึ้น กรณีไม่สามารถควบคุมด้วยมาตรการข้างต้นได้ แนะน าให้ใช้ UV Clearifier และ Diatom filter 
หรือใช้ยาก าจัดตะไครจ่ะช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วและได้ผล (Dusko Bojic, 2551) 

 

ภาพที่ 18 แสดงภาพ Green Water                        
ที่มา: บัง!, สารานุกรมตะไคร,่ เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0 

http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=5.0
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ส่วนตะไคร่น้ าที่เกิดในโหลเลี้ยงปลากัดอันเนื่องมาจากโหลปลากัดนั้นไมไ่ด้ถูกเปลี่ยนถ่ายน้ า
และเมื่อปลาบริโภคอาหารเข้าไปก็จะต้องขับถ่ายเป็นเรื่องธรรมดา เศษอาหารที่เหลือกับมูลที่ถูกขับออก
จากตัวปลาจึงเกิดสภาวะหมักหมมก็ให้เกิดเชื้อแบคทีเรียและต ากอนต่างๆภายในภาชนะเลี้ยงถ้าเกิดต้อง 
การที่จะลดการเกิดตะไคร่น้ าและตะกอนต่างๆเราก็ควรที่จะท าลายวงจรไนเตรทเพื่อที่จะไม่ให้ไนเตรทเป็น
อาหารของตะไคร่น้ าและเชื้อแบคทีเรียอีกตอ่ไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลากัด        

รูปแบบและลกัษณะอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงในท้องตลาด 

ผู้เที่เลี้ยงปลากดัโดยทั่วไป จะเลี้ยงปลากัด 1 ตัวต่อ 1 ภาชนะ ภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลากัดมี
หลายรูปแบบต่างๆกันไป เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและความเหมาะสม ซึ่งแต่ละภาชนะก็
จะมีข้อดีข้อเสียดังต่อไปนี้ 

1. โหลปลากดั (แบบแก้วหรือกระจกใส) 

โหลปลากัดที่ผู้เลี้ยงนิยมมากที่สุดนั้น จะเปน็แบบโหลแก้วหรือโหลกระจกใสที่มีมุมทั้งสี่มุมตั้ง
ฉากต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงสูงมีความสวยงาม สามารถมองเห็นตัวปลาชัดเจนและประหยัดเนื้อที่ในการ
จัดวางโหลประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในการน ามาใช้ส าหรับขึ้นฟอร์มปลากัด (เจ้าของร้าน, 2559) 

 

ภาพที่ 19 แสดงภาพโหลปลากัด (แบบแก้วหรือแบบกระจกใส)                       
ที่มา: เจ้าของร้าน, ภาชนะที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงปลากัด, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,             
เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40 

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40
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2. ขวดแก้วแบบกลมและแบบแบน 

ขวดกลมและแบน เป็นภาชนะที่หาง่ายมีราคาถูกและประหยัดเนื้อที่อย่างมาก จึงเหมาะสม
ส าหรับผู้เลี้ยงที่เลี้ยงปลาจ านวนมากในพื้นที่ที่จ ากัด การเปลี่ยนน้ าและการเปลี่ยนตัวปลาส าหรับภาชนะ
ประเภทนี้จะยุ่งยากสักเล็กน้อย เพราะปากขวดมีขนาดเล็กในผู้เลี้ยงบางรายใช้วิธีตัดขวดกลมให้ปากขวด
เสมอกับตัวขวดเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น ส่วนขวดแบนผู้เลี้ยงบางรายบากขวดเป็นช่อง เพื่อสะดวกต่อ
การเปลี่ยนน้ าให้กับปลา (เจ้าของร้าน, 2559) 

 

ภาพที่ 20 แสดงภาพขวดแก้วทรงกลม                      
ที่มา: เจ้าของร้าน, ภาชนะที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงปลากัด, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,               
เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40 

 

ภาพที่ 21 แสดงภาพขวดแก้วทรงแบน                   
ที่มา: เจ้าของร้าน, ภาชนะที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงปลากัด, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,           
เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40 

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40
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3. โหลพลาสติก 

โหลพลาสติกทีน่ิยมใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมและแบบกลม ซึ่งโหลจะมีความใสหรือไม่ใสก็ได้ 
สามารถน ามาใช้เลี้ยงปลากัดแทนโหลแก้วได้ สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงมาก โหลพลาสตกิแบบ
สี่เหลี่ยมที่มีความใสนั้นสามารถใช้ทดแทนโหลแก้วในการขึ้นฟอร์มปลากัดได้อีกด้วย (เจ้าของร้าน, 2559) 

 

ภาพที่ 22 แสดงภาพโหลพลาสติก                                      
ที่มา: เจ้าของร้าน, ภาชนะที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงปลากัด, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,                 
เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40 

4. แก้วน้ าพลาสติก ขวดน้ าพลาสติกและถังน้ าพลาสตกิ 

ภาชนะเหล่านี้ เป็นภาชนะที่หาได้ง่ายที่สุด ราคาถูกที่สุดและดัดแปลงง่ายที่สุด ผู้เลี้ยงส่วน 
มากมักจะตัดขวดและถังให้ส่วนปากของภาชนะเท่ากับตัวภาชนะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานภาชนะประเภท
นี้เหมาะส าหรับใช้เลี้ยงปลาแบบเน้นใช้งาน ความสวยงามอาจจะไม่ต้องมีมากนัก แต่ก็สามารถใช้เลี้ยงปลา
ได้เหมือนภาชนะอื่นๆ (เจ้าของร้าน, 2559) 

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40
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ภาพที่ 23 แสดงภาพแก้วน้ าพลาสติก                    
ที่มา: เจ้าของร้าน, ภาชนะที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงปลากัด, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,               
เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40 

 

ภาพที่ 24 แสดงภาพขวดน้ าพลาสติก                       
ที่มา: เจ้าของร้าน, ภาชนะที่สามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงปลากัด, เข้าถงึเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,            
เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40 

 

 

http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=123366.40
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ผลิตภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับการออกแบบ 

ตู้ปลา คือ ภาชนะหลักส าหรับการเลี้ยงปลาสวยงามและมีรูปทรงต่างๆกันโดยมากมักจะท า
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยผลิตจากวัสดุประเภทกระจกหรืออะครีลิค มีขนาดแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ประ 
มาณ 1 ฟุต จนถึงหลายเมตรในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ซึ่งตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ภายในน้อยกว่าหรือช้ากว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก  

โดยมากแล้วตู้ปลาที่ผลิตจากกระจกจะเชื่อมต่อกันด้วยกาวซิลิโคนแบบกันน้ า ซึ่งจะมีความ
เหนียวทนทานมากต่อการละลายของน้ า ขณะที่ประเภทที่ผลิตจากอะครีลิคจะมีความทนทานกว่า เนื่อง 
จากไม่แตกหักได้ง่ายแต่ก็จะมีราคาขายที่สูงกว่า  

ซึ่งตู้ปลาแบบที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยแล้ว จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. แบบมีกรอบอะลูมิเนียมเป็นตู้ปลาแบบเก่ามีกรอบเป็นอะลูมิเนียมและชันอุดกันน้ ารั่ว ซึ่งตู้
แบบนี้แลดูอาจจะไม่สวยงามมากนัก แตว่่ามีความทนทาน 

2. แบบไม่มีกรอบเป็นตู้ปลาแบบใหม่ไม่มีกรอบและเป็นแบบที่นิยมใช้กนัในปัจจุบันแต่ความ
ทนทาน สู้แบบแรกไม่ได ้

โดยมากจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีรูปทรงอื่นๆวางขายกันในตลาด 
เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัสและทรงกระบอก ซึ่งมีขนาดหลากหลายมากในตลาดปลาสวยงามของประเทศไทย
มักจะวัดขนาดของตู้ปลาในหน่วยนิ้ว ซึ่งเป็นการเรียกตามหน่วยวัดของอุตสาหกรรมกระจกในสมัย  ก่อน
โดยเรียกด้านหน้าตู้จากมุมมองของผู้เลี้ยงว่าด้านกว้างระยะจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังตู้ว่าด้านลึก 
และระยะจากด้านล่างพื้นตู้ไปจนถึงขอบบนตู้จะเรียกว่าด้านสูง และมักจะเรียกขนาดของตู้ปลาอย่างย่อๆ 
ตามขนาดของด้านกว้างเท่านั้นเพื่อความสะดวก เช่น ตู้ปลาที่กว้าง 24 นิ้ว สูง 14 นิ้ว ลึก 12 นิ้ว ว่าตู้ 24 
นิ้ว เป็นต้น และใช้หน่วยวัดความหนาของกระจกที่น ามาใช้ท าตู้ปลาเป็นหน่วย หุน แต่ในปัจจุบันเริ่มที่จะ
ปรับเปลี่ยนมาใช้หน่วยวัดระบบเมตริกกันมากขึ้นเพราะเป็นหน่วยวัดที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกว่า และ
เข้าใจได้ง่ายกว่าตามสิน ค้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่มักจะวัดขนาดของตู้ปลาเป็นเซนติเมตร 
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ข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการะเลี้ยงปลากัดแต่ละประเภท     

1. พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงปลากัดหม้อ 
ปลากัดหม้อเป็นปลากัดชินที่มีครีบสั้น มีความคล่องตัวสูงตัวหนา เวลาว่ายน้ ามักชอบทิ้งตะ 

เกียบหน้า ซึ่งตะเกียบที่ดีนั้นต้องเท่ากันตรงและไม่หักโค้ง พื้นที่ในการเลี้ยงปลากัดหม้อจึงควรที่จะมีพื้นที่
ในแนวตั้งสักหน่อยเพ่ือให้ปลาได้ทิ้งตะเกียบบ้างในการว่ายน้ าลอยตัว 

 

ภาพที่ 25 แสดงภาพตัวอย่างปลากัดสายพันธุ์หม้อ            
ที่มา: Shutter Prince, Timeline, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/Shutter-Prince-1705284643060564/ 

2. พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงปลากัดฮาฟมูน 

ปลากัดฮาฟมูนเป็นลากัดครีบยาวเวลาพองตัวว่ายน้ าจะใช้พื้นที่ในแนวกว้างระดับนึง ปลา
กัดฮาฟมูนไม่ค่อยชอบภาชนะในแนวแคบและสูงเท่าไหร่ เนื่องจากเวลาว่ายของปลาชนิดนี้ ครีบจะมี
น้ าหนักมาก จึงไม่ควรอยู่ในที่ที่มีพื้นที่แนวตั้งมากจนเกินไป ไม่มีความคล่องตัวมากนัก 

https://www.facebook.com/Shutter-Prince-1705284643060564/
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ภาพที่ 26 แสดงภาพตัวอย่างปลากัดสายพันธุ์ฮาฟมูน           
ที่มา: ทานุก,ิ สายพันธุ์ปลากัด แต่ละชนิด, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://board.postjung.com/798776.html 

3. พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงปลากัดจีน 

ปลากัดจีนเป็นปลาที่มีลักษณะครีบหางที่ยาวเป็นพิเศษท าให้ต้องการพื้นที่ในแล้วกว้าง
มากเนื่องจากเวลากลับตัวจ าเป็นต้องมีพื้นที่ให้สะบัดหาง ถ้าหากพื้นที่แคบไปปลาจะเกิดความเครียดและ
กัดหางตัวเองได้ 

 

ภาพที่ 28 แสดงภาพปลากัดสายพันธ์ุจีน (หางยาว)             
ที่มา: admin, ผลการประกวดปลากัดสวยงาม "สวยสยาม 2", เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,                   
เข้าถึงได้จาก http://www.mornorfishclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2589 

http://board.postjung.com/798776.html
http://www.mornorfishclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2589
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4. พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงปลากัดยักษ ์
ปลากัดยักษ์เป็นปลากัดที่มีลักษณะคล้ายปลากัดหม้อแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ถ้าหาก

เลี้ยงในพื้นที่แคบมักจะเกิดความเครียดได้ง่าย ความต้องการของพื้นที่สูงมากเนื่องจากมีล าตัวที่ใหญ่อ้วน 
จึงไม่เหมาะที่จะเลี้ยงไว้ในภาชนะเล็กๆ พื้นที่เหมาะสมจริงๆใช้พื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร 

 

ภาพที่ 29 แสดงภาพปลากัดสายพันธ์ุยักษ์                                            
ที่มา: จ่าแจ็ค ปลากัดยักษ,์ ขายปลากัดยกัษ์แฟนซี ซามูไร, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.giantbetta.com/ 

ข้อมูลเกี่ยวกบัวัสดุที่ใช้ในการผลิตอปุกรณเ์ลี้ยงปลากัด  

ความรู้เกี่ยวกับวัสดุจากกระจก(Glass) กระจกหมายถึงวัสดุที่ท ามาจากแก้วซึ่งมีองค์ประ 
กอบหลักทางเคมีคือซิลิคอน สามารถหลอมและน าไปขึ้นรูปได้และเมื่อเย็นตัวลงแล้วจะมีลักษณะโปร่งใส
และเป็นของแข็งที่ไม่จับผลึก กระจกจึงสามารถแตกได้เหมือนแก้วและมีความคมมากกว่าแก้ว 

กระจกเป็นลักษณะการผลิตวัสดุประเภทแก้วที่ท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นวัสดุกั้นขวางที่ไม่ทึบแสงและเพื่อประดับตกแต่งอาคาร ในบางครั้งความต้องการใช้กระจก
ถูกน าไปปรับคุณสมบัติต่อเพื่อให้มีคุณลักษณะบางอย่าง เช่น ฉาบปรอทที่ด้านหนึ่งเพื่อให้มีคุณสมบัติสะ 
ท้อนแสงเรียกว่า กระจกเงา ถ้าผสมสารชนิดอื่นลงไปในเนื้อสารให้มีสีสันหรือความทึบแสงบางส่วนหรือ
ทั้งหมดเรียกว่า กระจกสี กระจกทึบหรือกระจกควันหรือน าไปพ่นทรายลงบนพื้นผิวเพื่อให้เกิดความไม่
สม่ าเสมอของผิวท าให้แสงผ่านได ้มีลักษณะมัวๆเรียกว่า กระจกฝ้า (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, กระจก, 2558) 

เนื่องจากกระจกคือวัสดุประเภทแก้วซึ่งมีความโปร่งใสมากและยังมีค่าดรรชนีหักเหของแสงที่
สามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ึงมีการน าไปสร้างเป็นวัสดุที่มีความหนาไม่สม่ าเสมอแต่มีลักษณะ เฉพาะ เรียกทับ

http://www.giantbetta.com/
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ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า เลนส์ (lens) เช่น มีสัณฐานกลมเหมือนเหรียญที่เว้าเข้าตรงกลางทั้งสองด้านเรียกว่า 
เลนส์เว้าหรือเว้าเข้าด้านเดียวอีกด้านหนึ่งแบนราบและฉาบปรอทมักเรียกว่า กระจกเว้า มีสัณฐานกลม
เหมือนเหรียญที่ป่องออกตรงกลางทั้งสองด้านเรียกว่า เลนส์นูนหรือนูนออกด้านเดียวอีกด้านหน่ึงแบนราบ
และฉาบปรอทมักเรียกว่า กระจกนูน ซึ่งเลนส์คือประเภทการผลิตวัสดุประเภทแก้วในรูปแบบของกระจก
เพื่อการใช้งานในลักษณะของการหักเหแสงนั่นเอง (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, กระจก, 2558) 

กระจกบางประเภทถูกน าไปประกอบสร้างแบบพิเศษ เช่น เคลือบเนื้อสารบางประเภทเช่น
พลาสตกิด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน เพื่อให้ทึบแสงหรือเพ่ือให้ไม่แตกร่วนหรือเพื่อให้เมื่อแตกแล้วไม่มีความ
คมคล้ายเมล็ดข้าวโพด เช่น กระจกรถยนต์ ฟิล์มบางประเภทที่น ามาเคลือบเช่น เคฟลาร์ มีลักษณะทาง
โครงสร้างเคมีที่สามารถกระจายแรงที่มากระทบด้านหน้าออกไปทางด้านข้างได้และท าให้สามารถผลิต
เป็นกระจกนิรภัย ที่สามารถทนทานต่อแรงกระ แทกได้ และในบางกรณีการผลิตแบบเคลือบด้านนอก 
อาจปรับเป็นการผลิตแบบสอดไส้ข้างใน หรือ ผสมลงไปเป็นเนื้อเดียวกัน  (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, กระจก, 
2558) 

ในบางกรณีกระจกอาจสร้างจากวัสดุที่มีความใสไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันกับแก้วแต่เป็นวัสดุ
ประเภทอื่นไปเลย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามกระจกจะมีความหมายในลักษณะใสบางเป็นแผ่นและมีพื้นผิวที่
ราบเรียบอย่างมาก อาจหมายรวมไปถึง สะท้อนแสงได้ รวมหรือเบี่ยงเบนแสงได้ หรือ เป็นเงา เสมอๆ 
วัสดุประเภทกระจกนั้น หากมีค่าความยอมให้ผ่านของแสงมากจะเรียกว่า โปร่งใส หากมีค่าน้อยจะ
เรียกว่า โปร่งแสง และหากไม่มีค่าเลยจะเรียกว่า ทึบแสง (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, กระจก, 2558) 

 

ภาพที่ 29 แสดงภาพตัวอย่างกระจกที่ใช้ในการท าโหลปลากัด                 
ที่มา: เมนูหมวดหมู่สินค้า: กระจกโฟลตใส, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.pphomeglass.com/shoppingcart.php?tokenWeb=MTYwNzU=&shoppingcart_id
=64605&detailID=78679 

http://www.pphomeglass.com/shoppingcart.php?tokenWeb=MTYwNzU=&shoppingcart_id=64605&detailID=78679
http://www.pphomeglass.com/shoppingcart.php?tokenWeb=MTYwNzU=&shoppingcart_id=64605&detailID=78679
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ความรู้เกี่ยวกบัวัสดุจากพอลิเมอร ์(Polymer) รูปแบบการใช้งานพอลิเมอร ์พอลิเมอร์ที่เรา
มีการใช้งานในชีวิตประจ าวันนั้นจะสามารถแบ่งตามลักษณะกายภาพได้ออกมากว้าง ๆ ได้ 4 แบบ กค็ือ 

เสน้ใย เป็นพอลิเมอร์กลุ่มทีแ่ข็งแรงที่สุด เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของเส้นใยนั้นมีขนาดที่เล็ก
มากที่สุดและตัวพอลิเมอร์เองจึงจ าเป็นต้องรับแรงในแนวแกนเส้นใยให้ไดสู้งสุด เส้นใยจงึมีลักษณะทาง
กายภาพที่ดูเบาบาง แต่มีความแข็งแรงสูง (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

พลาสติก มีความแข็งแรงรองจากเส้นใย แมว้่าการใช้งานพลาสติกนั้น จะมีมิติความกว้าง ยาว 
สูง มากกว่าเสน้ใยหลายเท่า ท าให้ดูเหมือนว่าแข็งแรงกว่าเส้นใย แต่ถ้าลองน าพลาสติกไปฉีดให้มีความบาง
เท่าเส้นใย จะพบว่ามันแข็งแรงน้อยกว่ามาก (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

ยาง มีจุดเด่นคือความยืดหยุ่นสูง เราจึงไม่เปรียบเทียบเรื่องความแข็งแรง แต่มักจะค านึงถึง
ค่าเปอร์เซ็นตก์ารยืดตัวก่อนขาด (elongation at break) และแรงดึงทีจุ่ดขาด (load at break) แทน 
นอกจากนี้พอลิเมอร์ในกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีการคืนตัวกลับได้ดีด้วย (recovery property) จึงต้องมีการเพิ่ม
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโซ่โมเลกุลด้วยการเช่ือมขวาง (crosslink) ซึ่งจุดที่เช่ือมขวางนี้ควรจะอยู่ห่างกันใน
ระยะที่เหมาะสม เนื่องจากหากถี่เกินไป ยางที่ได้จะมีลักษณะแข็งไม่ยดืหยุ่น ในขณะที่ถ้าห่างเกินไป ก็จะ
ได้ยางที่มีลักษณะนิ่มเกินไป (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

สารละลายและลาเทกซ ์ ใช้งานในรูปของพอลิเมอร์ที่กระจายตัวในของเหลวอื่น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นตัวท าละลายของพอลิเมอร์เอง หรือกระจายตัวเป็นอิมัลชันในน้ า ลักษณะการใช้งานคือเป็น กาว สีทา
บ้าน เชลแล็คหรือสารเคลือบผิวอื่น ๆ พอลิเมอร์ในกลุ่มนี้ควรจะกระจายตัวได้ดี และมีความสามารถเชื่อม
ขวางในสภาวะที่มีแสงหรือแกส๊ออกซิเจนได้หรือไม่ก็สามารถที่จะน าตัวเองไปเกี่ยวพัน(entanglement) 
กับวัสดุอื่นๆได ้(Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

โครงสร้างของพอลิเมอร ์

คุณสมบัติทางโครงสร้างของพอลิเมอร์เกี่ยวข้องกับการจัดตัวทางกายภาพของล าดับโมโน
เมอร์ตลอดแกนหลักของสาย โครงสร้างมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติอ่ืนๆ ของพอลิเมอร์ ตัวอย่างเช่น พอลิเมอร์
สายตรงอาจจะละลายหรือไม่ละลายในน้ าขึ้นกับว่าหน่วยย่อยนั้นมีขั้วหรือไม่ แต่ในกรณีของยางธรรม ชาติ 
ยางธรรมชาติสองชนิดอาจจะแสดงความทนทานต่างกันแม้จะมีหน่วยย่อยเหมือนกัน นักวิทยา- ศาสตรพ์อ
ลิเมอร์พยายามพัฒนาวิธีการเพื่ออธิบายทั้งธรรมชาติของหน่วยย่อยและการจัดเรียงตัว (Editor, คุณสมบัติ
ของโพลิเมอร์, 2556) 
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คุณสมบัติของพอลิเมอร ์

ชนิดของคุณสมบัติของพอลิเมอร์แบ่งอย่างกว้างๆได้เป็นหลายหมวดขึ้นกับความละเอียด ใน
ระดับนาโนหรือไมโครเป็นคุณสมบัติที่อธิบายลกัษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะโครงสร้างของพอลิเมอร์ 
ในระดับกลาง เป็นคุณสมบตัิที่อธิบายสัณฐานของพอลิเมอร์เมื่ออยู่ในที่ว่าง ในระดับกว้างเป็นการอธิบาย
พฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร์ (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

คุณสมบัติในการขนส่ง เป็นคุณสมบัติของอัตราการแพร่หรือโมเลกุลเคลื่อนไปได้เร็วเท่าใดใน
สารละลายของพอลิเมอร์ มีความส าคัญมากในการน าพอลิเมอร์ไปใช้เป็นเยื่อหุ้ม 

จุดหลอมเหลว ค าว่าจุดหลอมเหลวที่ใช้กับพอลิเมอร์ไม่ใชก่ารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็น
ของเหลวแต่เป็นการเปลี่ยนจากรูปผลึกหรือกึ่งผลึกมาเป็นรูปของแข็ง บางครั้งเรียกว่าจุดหลอมเหลวผลึก 
ในกลุ่มของพอลิเมอร์สังเคราะห์ จุดหลอมเหลวผลึกยังเป็นที่ถกเถียงในกรณีของเทอร์โมพลาสติกเช่นเทอร์
โมเซตพอลิเมอร์ที่สลายตัวในอุณหภูมิสูงมากจะหลอมเหลว(Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

พฤติกรรมการผสม โดยทัว่ไปส่วนผสมของพอลิเมอร์มีการผสมกันไดน้้อยกว่าการผสมของ
โมเลกุลเล็กๆและผลกระทบนี้เป็นผลจากขอ้เท็จจริงที่ว่าแรงขับเคลื่อนส าหรับการผสมมักเปน็แบบระบบ
ปิด ซึ่งไม่ใชแ่บบใช้พลังงานหรืออีกอย่างหนึ่ง วัสดุที่ผสมกันได้ที่เกิดเป็นสารละลายไม่ใช่เพราะปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโมเลกุลที่ชอบท าปฏิกิริยากันแต่เป็นเพราะการเพิ่มค่าเอนโทรปีและพลังงานอิสระที่จะเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มปริมาตรที่ใช้งานได้ของแต่ละส่วนประกอบ การเพิ่มขึ้นในระดับเอนโทรปีขึ้นกับจ านวนของ
อนุภาคที่น ามาผสมกันเพราะโมเลกุลของพอลิเมอร์มีขนาดใหญ่กว่าและมีความจ าเพาะกับปริมาตรเฉพาะ
มากกว่าโมเลกุลขนาดเล็ก(Editor, คุณสมบตัิของโพลิเมอร์, 2556) 

จ านวนของโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในส่วนผสมของพอลิเมอร์มีค่าน้อยกว่าจ านวนในส่วนผสมของ
โมเลกุลขนาดเล็กที่ปริมาตรเท่ากัน จะมีค่าพลังงานในการผสมเปรียบเทียบได้ต่อหน่วยปริมาตรส า หรับ
ส่วนผสมของพอลิเมอร์และโมเลกุลขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของพลังงานอิสระในการผสมสารละ ลาย
พอลิเมอร์และท าให้การละลายของพอลิเมอร์เกิดได้น้อย สารละลายพอลิเมอร์ที่เข้มข้นพบน้อยกว่าที่พบ
ในสารละลายของโมเลกุลขนาดเล็ก ในสารละลายที่เจือจางคุณสมบัติของพอลิเมอร์จ าแนกโดยปฏิกิริ ยา
ระหว่างตัวท าละลายและพอลิเมอร์ ซึ่งในตัวท าละลายที่ดีพอลิเมอร์จะพองและมีปริมาตรมากขึ้นท าให้ 
แรงระหว่างโมเลกุลของตัวท าละลายกับหน่วยย่อยจะสูงกว่าแรงภายในโมเลกุล แต่ในตัวท าละลายที่ไม่ดี 
แรงภายในโมเลกุลสูงกว่าและสายจะหดตัว ในตัวท าละลายแบบธีตาหรือสถานะที่สารละลายพอลิเมอร์ซึ่ง
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มีค่าของสัมประสิทธิ์วิเรียลที่สองเป็นศูนย์ แรงผลักระหว่างโมเลกุลของพอลิเมอร์กับตัวท าละลายเท่ากับ
แรงภายในโมเลกุลระหว่างหน่วยย่อย (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

การแตกกิ่ง การแตกกิ่งของสายพอลิเมอรน้ั์นมีผลกระทบต่อคุณสมบัติทั้งหมดของพอลิเมอร ์
สายยาวที่แตกกิ่งจะเพิ่มความเหนียว เนื่องจากการเพิ่มจ านวนของความซับซ้อนต่อสาย ความยาวอย่าง
สุ่มและสายสั้นจะลดแรงภายในพอลิเมอร์เพราะการรบกวนการจัดตัว โซ่ข้างสั้นๆลดความเป็นผลึกเพราะ
รบกวนโครงสร้างผลึก การลดความเป็นผลึกเกี่ยวข้องและการเพ่ิมลักษณะโปร่งใสแบบกระจกเพราะแสง
ผ่านบริเวณที่เป็นผลึกขนาดเล็ก ตัวอย่างที่ดีของผลกระทบนี้จะเกี่ยวข้องกับขอบเขตของลักษณะทางกาย 
ภาพของพอลิเอทิลีน พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงมีระดับการแตกกิ่งต่ า มีความแข็งและใช้เป็นเหยือกนม 
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า จะมีการแตกกิ่งขนาดสั้นๆจ านวนมาก มีความยืดหยุ่นกว่าและใช้ในการท า
ฟิล์มพลาสติก ดัชนีการแตกกิ่งของพอลิเมอร์เป็นคุณสมบัติที่ใช้จ าแนกผลกระทบของการแตกกิ่งสายยาว
ต่อขนาดของโมเลกุลที่แตกกิง่ในสารละลาย เดนไดรเมอร์เป็นกรณีพิเศษของพอลิเมอร์ที่หน่วยย่อยทุกตัว
แตกกิ่ง พอลิเมอร์แบบเดนดริติกไม่ได้แตกกิ่งอย่างสมบูรณ์แต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเดนไดรเมอร์เพราะมี
การแตกกิ่งมากเหมือนกัน (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

การเติมพลาติไซเซอร์ การเติมพลาสติซิเซอร์มีแนวโน้มทีจ่ะเพิ่มความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์ 
พลาสติซิเซอร์โดยทั่วไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่มีคุณสมบตัิทางเคมีคล้ายกับพอลิเมอร์และเข้าเติมในช่อง 
ว่างของพอลิเมอร์ที่เคลื่อนไหวได้ดีและลดปฏิกิริยาระหว่างสาย ตัวอย่างที่ดีของพลาสติซิเซอร์เกี่ยวข้อง
กับพอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี พีวซีีที่ไม่ได้เติมพลาสติซิเซอร์ใช้ท าท่อ ส่วนพีวีซีที่เติมพลาสติซิเซอรใ์ช้ท า
ผ้าเพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่า (Editor, คุณสมบัติของโพลิเมอร์, 2556) 

ความรู้เกี่ยวกบัวัสดุอะลูมิเนียม (Aluminium) ชื่ออลูมิเนียมมาจากค าว่า อลูเมน ซึ่งเป็น
ภาษาลาตินของค าว่า อลัม ซึ่งเป็นช่ือของแร่อลูมิเนียมซัลเฟต ในประเทศอเมริกาจะนิยมเรียกว่า อลมูินัม 
ในขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกจะเรียกอะลูมิเนียม อะลูมิเนยีมเป็นโลหะทีอ่่อนและเบาที่มีลักษณะไม่เปน็เงา 
เนือ่งจากเกิดการออกซิเดชันชั้นบางๆที่เกิดขึ้นเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศ โลหะอะลูมิเนียมไม่เป็นสารพิษ ไม่
เป็นแม่เหล็กและไม่เกิดประกายไฟ ถ้าท าเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นเป็น 1/3 ของเหล็ก 
กล้าและทองแดง อ่อน สามารถดัดได้ง่าย สามารถกลึงและหล่อแบบได้ง่ายและมีความสามารถต่อต้านการ
กร่อนและความทนเนื่องจากช้ันออกไซด์ที่ป้องกัน พื้นหน้ากระจกเงาที่เป็นอะลูมิเนียมมีการสะท้อนแสง
มากกว่าโลหะอื่น ๆ โลหะเงิน ทองค และทองแดง สะท้อนแสงได้ดีกว่า อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่ดัดได้ง่าย
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เป็นอันดับ 2 (รองจากทองค า)และอ่อนเป็นอันดับที่ 6 สามารถน าความร้อนได้ดี จึงเหมาะสมที่จะท าหม้อ
หุงต้มอาหาร(อาสาสมัครวิกพิีเดีย, อะลูมเินียม, 2558) 

เมื่อวัดในทั้งปริมาณและมลูค่า การใช้อะลูมิเนียมมมีากกว่าโลหะอื่น ๆ ยกเว้นเหลก็ และมี
ความส าคัญในเศรษฐกิจโลกทุกด้าน อะลูมิเนียมบริสุทธิม์ีแรงต้านการดึงต่ า แต่สามารถน าไปผสมกบัธาตุ
ต่างๆได้ง่าย เช่น ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม แมงกานีสและซิลิกอน ในปัจจุบันวัสดุเกือบทั้งหมดที่เรียก 
ว่าอะลูมิเนียมเป็นโลหะผสมของอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมบริสุทธิ์พบเฉพาะเมื่อต้องการความทนต่อการกัด
กร่อนมากกว่าความแข็งแรงและความแข็ง เมื่อรวมกับกระบวนการทางความร้อนและกลการ โลหะผสม
ของอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติทางกลศาสตร์ที่ดีขึน้ โลหะผสมอะลูมิเนียมเป็นส่วนส าคัญของเครื่องบินและ
จรวดเนื่องจากมีอัตราความแข็งแรงต่อน้ าหนักสูง (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, อะลูมิเนียม, 2558) 

อะลูมิเนียมสามารถสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ดีเยี่ยมและสามารถสะท้อนแสงอินฟราเรดได้ดี 
อะลูมิเนียมช้ันบาง ๆ สามารถสร้างบนพื้นผิวเรียบด้วยวิธีการควบแน่นของไอสารเคมีหรือวิธีการทางเคมี 
เพื่อสร้างผิวเคลือบออปติคัลและกระจกเงา ผิวเคลือบเหล่านี้จะเกิดช้ันอะลูมิเนียมออกไซด์ที่บางยิ่งกว่า ที่
ไม่สึกกร่อนเหมือนผิวเคลือบเงนิ กระจกเงาเกือบทั้งหมดสร้างโดยอะลูมิเนียมชัน้บางบนผิวหลังของแผ่น
กระจกลอย กระจก เงาในกล้องโทรทรรศน์สร้างด้วยอะลูมิเนียมเช่นกนั แต่เคลือบขา้งหน้าเพ่ือป้องกันการ
สะท้อนภายใน การหักเหและการสูญเสียจากความใส (อาสาสมัครวิกิพีเดีย, อะลูมิเนียม, 2558) 

 

ภาพที่ 30 แสดงภาพ อะลูมิเนี่ยม                          
ที่มา: อลูมิเนียมกล่องด้านเท่า, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wanawatstainless.com/ซื้อสแตนเลสขอลูมิเนียมกล่องด้านเท่า(ALUMINIUMSQ-191) 

http://www.wanawatstainless.com/ซื้อสแตนเลสขอลูมิเนียมกล่องด้านเท่า(ALUMINIUMSQ-191)
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ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์เลี้ยงปลากัด       

ความรู้เกี่ยวกบัอุปกรณ์ให้ออกซิเจนในน้ า ปั๊มลมหรือแอร์ปั๊ม เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิม
ออกซิเจนในน้ า ท างานโดยการปั๊มอากาศน้ันจะลงไปในน้ าผ่านหัวทรายหรือหัวปล่อยอากาศที่มีรูพรุน ให้
ผุดขึ้นมาจนเป็นฟองเล็กๆ เพือ่เพ่ิมพื้นที่ผิวน้ าให้สัมผัสกับอากาศและแลกเปลี่ยนออกซเิจนได้มากขึ้นท าให้
สามารถเลี้ยงปลาเป็นจ านวนมากในตู้ที่มีพืน้ที่จ ากัดได้ อุปกรณใ์ช้ไฟฟ้าในการท างาน มีทั้งแบบใช้ไฟฟ้า
กระแสสลับและแบตเตอรี่ 

ความรู้เกี่ยวกบัวัสดุที่ใช้กรองต่างๆ ระบบกรอง ระบบบ าบัดน้ าส าหรับตู้เลี้ยงปลา ไม่ว่าจะ
ใหญ ่ หรือเล็กขนาดไหน สิ่งที่มักจะถูกพูดถึงควบคู่กัน นั่นก็คือ วัสดุกรอง วัสดุกรองสามารถแบ่งออกได้
ตามคุณสมบัตกิารกรองของตัวมันเองเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัสดุกรองทางกายภาพ, ทางเคมีและทาง
ชีวภาพ ซึ่งวัสดุกรองแต่ละชนิดนั้น อาจจะมีคุณสมบัตใินการกรองได้เพียงประเภทเดียวหรือมากกว่า หนึ่ง
ประเภทก็ได้ และถ้าจะพูดกันไปแล้วนั้น วสัดุที่สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุกรองได้นั้น จะมีหลากหลายชนิด
มาก มีทั้งเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่น หินภูเขาไฟ, ปะการัง, เปลือกหอยหรือเป็นวัสดุที่ถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวัสดุกรองน้ าโดยเฉพาะ เช่น ไบโอบอล, เซรามิค รงิค์หรือจะเป็นวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมา 
แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นวัสดุกรอง วัสดุกรอง ที่นิยมก็ได้แก่ หินพัมมีส , หินซีโอไลท,์ ปะการัง, 
เซรามิค-ริงค,์ ไบโอบอล, แอคติเวท คาร์บอนและใยกรอง 

1. หินพัมมสิ (Pumice stone)  

หินพัมมีสหรือบางคนรู้จักกันในชื่อ หินพูไมส์ เป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่ง มีซิลิก้าเป็นองค์ประ 
กอบหลัก หนิพัมมิสเกิดจากการหลอมละลายของลาวาและแมก๊ม่า กอ่นจับตัวเป็นก้อนแข็งอย่างฉับพลัน
กับชั้นอากาศและฟองอากาศ ขณะที่ลาวาก าลังร้อนระอุเมื่อเจอเข้ากับความเย็นจากอากาศและน้ า จึงจับ
ตัวแข็งเป็นก้อน ภายในเนื้อหินเกิดโพรงอากาศและรูพรุนจ านวนมหาศาลบวกกับน้ าหนักที่เบามาก จึงท า
ให้หินพัมมีสมคีุณสมบัติทีส่ามารถลอยน้ าได ้ รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติของหินพัมมีส มีทั้งที่เป็นสีขาว 
สีเทาและสีน้ าตาล (NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 
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ภาพที่ 31 แสดงภาพ หินพัมมิส                  
ที่มา: Game of War Fire Age RB Team, Using Pumice Stone, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,  
เข้าถึงได้จาก http://mstardust.blogspot.com/2015/04/using-pumice-stone-how-tips.html 

ข้อมูลบางแหล่งบอกไว้ว่าตัวของพัมมีสเองมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ คือ มี pH อยู่ที่ 5-6 แต่ไม่มี
คุณสมบัติด้าน pH Buffer หินพัมมีสที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไป จะถูกแบ่งออกเป็น 6 เบอร์ด้วยกัน 
คือ เบอร์ 01, เบอร์ 02, เบอร์ 03, เบอร์ 3S ต้นไม้, เบอร์ 3S บ่อกรอง และ 3S Jumbo โดยเบอร์ที่นิยม
ใช้กับระบบกรองมากที่สุดก็คือ 3S บ่อกรอง ประเภทของวัสดุกรองจะเป็นวัสดุกรองชีวภาพ แต่หินพัมมีส
ขนาดเล็กสามารถน าไปใช้เป็นวัสดุกรองกายภาพด้วยเช่นกัน อายุการใช้งานของหินพัมมิสสามารถใช้งาน
ได้จนย่อยสลายแตกหัก ส่วนการดูแลบ ารุงรักษา หินพัมมีสมีรูพรุนจ านวนมากและรูพรุนเหล่านี้ เป็นที่ๆ
ฝุ่นผงต่างๆเข้าไปอยู่จ านวนมาก ก่อนน าไปใช้งานควรล้างด้วยน้ าสะอาดหลายๆรอบหรือบางคนนิยมล่าง
ด้วยน้ าผสมด่างทับทิม แล้วจึงล้างออกด้วยน้ าสะอาดหลายๆรอบอีกที จากนั้นจึงน าไปแช่น้ าทิ้งไว้ 2-3 วัน 
จึงน าขึ้นมาใช้งานและให้น าขึ้นมาล้างท าความสะอาดทุกครั้งเมื่อท าการล้างท าความสะอาดระบบกรอง
(NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

2. หินซีโอไลท ์(Zeolite Rock)  

ซีโอไลท์ คือหินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่งหนึ่ง มีซิลิก้าเป็นองค์ประกอบหลัก ซิโอไลท์เกิดขึ้นจาก 
"ลาวา" หลอมละลาย ไหลลงไปในน้ า แล้วไปจับ ตัวแข็ง ใต้ท้องน้ า ซึ่งระหว่างกระบวนการแข็งตัวนั้น ก็ได้ 
ดูดซับ แร่ธาตุ จ านวนมากเข้าไปด้วย ทั้ง อิฐ หิน ดิน ทราย กรวด ขี้เถ้า หลอมรวมกันหมดแล้วจับตัวแข็ง
เป็นช้ันหิน แต่ก็ยังคงมีรูพรุนที่เกิดขึ้นจากฟองอากาศเหมือนกันกับหินพัมมิส แต่ด้วยน้ าหนักที่มากกว่าพัม
มีสถึงสองเท่า จึงท าให้ ซีโอไลท์ไม่สามารถลอยน้ าได้ รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติของหินซีโอไลท์จะมีทั้ง
แบบสีเทาและสีอมเขียว โดยซีโอไลท์ที่มีสีอมเขียวจะนิยมใช้ในระบบกรองมากกว่าและจะมีคุณภาพและ

http://mstardust.blogspot.com/2015/04/using-pumice-stone-how-tips.html
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ประสิทธิภาพดีกว่าแบบสีเทาแต่ก็แพงกว่าด้วย ซีโอไลท์จะท าหน้าที่เข้าจับก๊าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์,  
คลอรีน, ยาปฏิชีวนะและข้อมูลบางแหล่งอธิบายว่า ซีโอไลท์ สามารถดักจับ ก๊าซแอมโมเนีย, ไนไตรท์ และ
ไนเตรท ได้ด้วย (NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

 

ภาพที่ 32 แสดงภาพ หินซีโอไลท์               
ที่มา: Newstone International LLC - Premium Mineral Stone Company and Fulfilled by 
Amazon, Newstone's 100% Natural Zeolite Rock, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,  เข้าถึงได้
จาก https://www.amazon.com/Newstones-100-Natural-Zeolite-Rock/dp/B00LFIH9FU 

หินซีโอไลท์เปน็วัสดุกรองทางเคมี อายุการใช้งานในระบบกรอง ประมาณ 6-8 เดือน การดูแล 
บ ารุงรักษาต้องคอยหมั่นเอาออกมาล้าง บ่อยๆ โดยใช้ เกลือเข้มข้น ล้างหลายๆ รอบ แล้วน าไปตากแดดให้
แห้งและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่กค็วรท าการเปลี่ยนใหม่เมื่อถึงอายุการใช้งาน  

ซีโอไลท์เป็นหนิที่มีรูพรุนมหาศาล ซึ่งจะช่วยดูดซับไอออนต่างๆ แม้แตค่ลอรีนหรือยาปฏิชีว 
นะดูดซับและฟอกได้ดีกว่า พัมมิส แต่มีข้อเสียที่อายุการใช้งาน ซึ่งเมื่อใช้ไปจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว ซีโอไลท์
ก็จะคายสารพิษและของเสียที่ดูดซับเอาไว้กลับสู่ตู้ปลา ท าให้ปลาป่วยหรือตายได้ ท าปฏิกิริยากับน้ าเกลือ
เข้มข้น ซึ่งจะท าให้ซีโอไลทค์ลายของเสียออกมาเช่นกัน แม้ว่าจะยังไมถ่ึงจุดอิ่มตัว ส าหรับระบบกรองที่ใช้ 
หินน้ีเป็นหลักตอ้งเซทระบบกรองใหม่ทุกครั้ง(NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

3. ปะการัง (Reef or Coral Reef) 

ปะการังหรือปะการังแข็ง ก็คือสิ่งมีชีวิตที่มาจากทะเลเนื้อของปะการังมีเนื้อที่เป็นรูพรุนจ า 
นวนมาก เมื่อปะการังตายไปจึงมีคนน าเอามาใช้เป็นวัสดุกรองอย่างแพร่หลาย แม้ว่าปัจจุบันนี้การที่จะมี
ปะการรังในครอบครองถือว่าผิดกฎหมายและเป็นการท าลายธรรมชาติ เนื้อของปะการังประกอบไปด้วย 

https://www.amazon.com/Newstones-100-Natural-Zeolite-Rock/dp/B00LFIH9FU
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แคลเซียมและหินปูน ซึ่งท าให้ปะการังมี่คุณสมบัติเป็น pH Buffer มีฤทธิ์ท าให้น้ าที่ใช้ปะการังเป็นวัสดุ
กรอง มีความเป็นด่างอย่างอ่อน ปะการังมีลักษณะรูปร่างหลากหลายแต่ส่วนมากจะหน้าตาคล้ายๆ กิ่ง
ก้าน ต้นไม้ มีเนื้อแข็ง สีขาว หรือสีขาวอมเหลืองหรือสีขาวอมน้ าตาล ปะการังที่มีขายกันทั่วไปจะแบ่ง
ขนาดเป็นเบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เบอร์ 0 จะเล็กสุด และเบอร์ 5 ใหญ่สุด และที่นิยมน ามาใช้ในระบบ
กรองมากที่สุด คือเบอร์ 3 และ 4 (NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

  

ภาพที่ 33 แสดงภาพ ปะการัง                           
ที่มา: MGR Online, เกรท แบริเออร์ รีฟ, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000123636 

ปะการังเป็นวัสดุกรองทางชีวภาพ อายุการใช้งานของปะการัง สามารถใช้งานได้จนย่อย
สลายแตกหักไปเอง แต่เนื่องด้วยคุณสมบัติที่เป็น pH Buffer ของตัวมันเอง ถ้าต้องไปอยู่ในน้ าที่มีค่าเป็น
กรดหรือน้ าที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนน้ าจะท าให้เกิดปัญหาการกร่อนตัวเร็วกว่าวัสดุกรองชนิดอื่น เนื่องจากปะ 
การังมีรูพรุนจ านวนมากและรูพรุนเหล่านี้เองเป็นที่ๆฝุ่นผงต่างๆเข้าไปอยู่ ฉะนั้นก่อนน าไปใช้งานควรล้าง
ด้วยน้ าสะอาดหลายๆรอบหรือบางคนนิยมล้างด้วยน้ าผสมด่างทับทิมเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วล้างออกด้วยน้ า
สะอาดหลายๆรอบอีกที จากนั้นจึงน าไปแช่น้ าทิ้งไว้ 2-3 วัน แล้วจึงน าขึ้นมาใช้งานในระหว่างการใช้งาน
ต้องล้างและดูดเอาฝุ่นผงปะการังที่เกิดจากการกร่อนตัวของปะการังและผงฝุ่นตะกอนต่างๆ ปะการังจะมี
รูพรุนสูงมากสามารถรักษาสภาพ pH ของน้ าได้คงที่ แต่มีข้อเสียตรงที่การมีปะการังในครอบครองถือว่า
ผิดกฎหมายและการใช้หินปะการังถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการท าลายธรรมชาติ ปะการังมีแนวโน้มที่จะ
แพงขึ้น เรามักจะเห็นฝุ่นขาวๆลอยคลุ้งอยู่เต็มไปหมด คุณสมบัติทางด้าน pH Buffer ของปะการังท าให้
วิเคราะห์ปัญหาไนเตรท์สะสมได้ยาก (NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

 

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000123636
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4. เซรามคิ-ริงค์ (Ceramic-Rings)  

เซรามิค-ริงค์ เป็นวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดินเผาหรือที่เรียกกันว่า เซรามิคท าขึ้นมาเพ่ือเป็น
วัสดุกรองโดยเฉพาะ เซรามคิ-ริงคน้ั์นจะมอียูด่้วยกันสองแบบคือ เซรามิค-ริงค์(แบบไม่มีรูพรุน)และแบบมี
รูพรุน รูปร่าง ทั้งสองแบบจะมีลักษณะทรงกระบอก มีรูอยู่ตรงกลางโดยเซรามิค-ริง แบบมีรูพรุน จะมีเน้ือ
หนากว่าและมีรูพรุนมากกว่าอีกแบบ ทั้งสองแบบจะมีสีขาว เซรามิค-ริงค์ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นวัสดุกรอง
ทางกายภาพท าหน้าที่ดักฝุ่นผงและกระจายน้ าส่วนอีกตัวคือ เซรามิค-รงิค์ แบบมีรูพรนุถูกสร้างขึน้มาเพ่ือ
เป็นวัสดุกรองทางชีวภาพ ที่ผิวของเซรามิค-ริงคแ์บบมีรพูรุนจะมีรูอยู่แยะมากๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้แบค 
ทีเรีย ส าหรับเซรามิค-ริงคท์ีคุ่ณภาพดี ผ่านการเผ่าที่อุณหภูมิถูกต้องแล้ว จะมีค่า pH เป็นกลาง และจะไม่
มีผลเปลี่ยนแปลง pH ของน้ า (NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

 

ภาพที่ 34 แสดงภาพ เซรามิค-ริงค ์                        
ที่มา: Longhairguy, เซรามคิริง Aqua world 5ลิตร, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 

http://aqua.c1ub.net/forum/lite.php?topic=169072.0 

5. ไบโอบอล (Bio-Balls)  

ไบโอบอลเป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวัสดุกรองโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ
เซรามิค-ริงค์ ไบโอบอล ท าขึ้นจากพลาสติก และมีน้ าหนักเบา โดยไบโอบอล ในปัจจุบันนี้ มีรูปแบบ
ออกมามากมายหลายแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกันในระบบกรอง เช่น เพิ่มรู เพิ่มช่องเพื่อให้แบคทีเรีย
อยู่อาศัยได้มากขึ้นหรือมีการน าสารเคมีและวัสดุกรองชนิดอื่นไปใส่ไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตามวัสดุกรอง
นั้นๆ มีลักษณะเป็นทรงกลมเลยได้ชื่อที่ลงท้ายด้วย Ball แม้ว่าปัจจุบันจะมีบางรุ่นถูกผลิตออกมาเป็นทรง
อื่นๆอย่างเช่น สีเหลี่ยมลูกบาศก์ แต่ก็ไม่มีใครเรียก Bio-Cubes ก็ยังคงเรียกกันเป็น Bio-Balls เหมือนเดิม 

http://aqua.c1ub.net/forum/lite.php?topic=169072.0
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ตัวของไบโอบอลมีหลากหลายสี พื้นผิวไม่มีรูพรุนแต่จะถูกท าเป็นครีบเป็นก้านเพื่อวัตถุประ สงค์ในการ
กระจายน้ าออกเพื่อให้ผิวน้ าได้สัมผัสกับอากาศและดูดซับเอาออกซิเจน ในอากาศไปให้มากที่ สุดด้วยเหตุ
นี้เองไบโอบอลจึงเหมาะแก่การวางไว้ในส่วนที่ให้น้ าไหลผ่านแต่ไม่จมน้ า เพราะถ้าไบโอบอลจมน้ า ครีบ
ของมันก็ไม่สามารถท าให้น้ าสัมผัสกับอากาศได้ ซึ่งไม่ต่างกับขอนไม้หรือก้อนหินที่วางอยู่ในน้ า ประเภท
ของวัสดุกรองถูกจัดเป็นวัสดุกรองทางกายภาพ อายุการใช้งานสามารถใช้งานไดจ้นย่อยสลายแตก หักหรือ
เปื่อยไปเองแต่ไม่ควรเก็บไว้ในที่โดนแสงแดดหรืออุณหภูมิสูงเพราะจะท าให้ไบโอบอล เปราะย่อยสลาย
เปื่อยยุ่ยและแตกหักเร็วกว่าปกติ ควรล้างเอาคราบสารเคมีที่ติดมากับไบโอบอลออกก่อนและให้น าขึ้นมา
ล้างท าความสะอาดทุกครั้ง (NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

 

ภาพที่ 35 แสดงภาพ ไบโอบอล                        
ที่มา: Bio balls on 1001 Blocks: Fish Pond Filter Bio Balls, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559,                
เข้าถึงได้จาก http://www.1001blocks.com/shop/view.php?d=bio+balls 

6. แอคติเวท คารบ์อน (Activate Carbon)  

แอคติเวท คาร์บอนหรือถ่านกัมมันตค์ือวัสดุกรองอีกชนิดที่ท าให้เป็นวัสดุกรอง โดยเฉพาะ 
วัตถุดิบของแอคติเวท คาร์บอน ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กะลามะพร้าว, กะลาปาล์ม
, ทะลายปาล์ม ฯลฯ มาผ่านกระบวนการกระตุ้น ให้มีพื้นที่ผิวสูงมีปริมาณคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักมี
ความจุในการดูดซับสูงและมีรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมากมีลักษณะเป็นของแข็งสีด า อาจอยู่ในรูปของผง
หรือเม็ดก็ได้ มีโครงสร้างรูพรุนขนาดเล็ก พื้นที่ผิวดูดซับสูงท าให้มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดีใช้ประโยชน์ใน
การก าจัดกลิ่น สี หรือแก๊ส รวมทั้งสารพิษบางชนิด เช่น แอมโมเนีย และคลอรีน (NinekaowStudio, วัสดุ
กรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

http://www.1001blocks.com/shop/view.php?d=bio+balls
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ภาพที่ 36 แสดงภาพ แอคติเวท คาร์บอน                         
ที่มา: Chemicals: Activated carbon, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก               
http://www.bhs-sonthofen.de/en/industry-solutions/chemicals/activated-carbon.html 

7. ใยกรองต่างๆ (Filter)  

ใยกรองต่างๆ ที่ใช้ส าหรับระบบกรองมีกันหลากหลายแบบ ทั้งแบบใยแก้วและแบบฟองน้ า 
แบบกรองหยาบกรองละเอียด ใยกรองส่วนใหญ่จะมีรูปรา่งเป็นแผ่นสีเหลี่ยมแบนๆ แต่จะแยกกันเป็นสอง
กลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มที่เปน็ฟองน้ าและกลุ่มที่เป็นใยแก้ว ในกลุ่มที่เป็นใยแก้วนั้นก็ยังถูกแบ่งออกไปได้อีก
หลายแบบแบ่งเป็นใยกรองหยาบและใยกรองละเอียด ส่วนเรื่องสีของใยกรองก็มหีลายสีเช่นกัน ส่วนมากที่
จะเห็นกันจะมีเป็นสขีาวใยกรองเหล่านี้ ถูกท าขึ้นมาด้วยวัตถุ ประสงค์หลักคือ กรองฝุ่น ผง ตะกอน ในน้ า 
ความละเอียดของใยกรองยิ่งมากจะยิง่มีประสิทธิภาพในการกรองได้สูงแต่ก็มีใยกรองบางประเภท 
(NinekaowStudio, วัสดุกรองชนิดต่างๆกับตู้ปลาสวยงาม) 

 

ภาพที่ 37 แสดงภาพ ใยกรอง                      
ที่มา: มดเอ็กซ์, ฟิลเตอร์แมต, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก               
http://www.koi2u.com/category/สินค้าบริการ/อุปกรณ์เลี้ยงปลาคาร์ฟ/รายการวัสดุกรอง/ 

http://www.bhs-sonthofen.de/en/industry-solutions/chemicals/activated-carbon.html
http://www.koi2u.com/category/สินค้าบริการ/อุปกรณ์เลี้ยงปลาคาร์ฟ/รายการวัสดุกรอง/
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยเรื่องพัฒนาอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดรวมถึงปัจจัยต่างๆ
เพื่อเป็นซึ่งได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4 ขั้นตอนในการออกแบบ 

โดยจะเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง น้ีเป็นกลุ่มของผู้เลี้ยงปลากัด, พ่อค้าขายปลากัด, ผู้ริเริ่มเลี้ยง
ปลากัดและ นักออกแบบ ทั้งหมดจ านวน 100 ท่าน เพื่อหาข้อมูลทั้งด้านฟังก์ชันการใช้งานและความ
สวยงาม  

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือทีใ่ช้เก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยการวิจัยครั้งนี้จะมีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังนี ้

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากอุปกรณท์ี่ใช้เลี้ยงปลาของผู้เลี้ยงปลากัดและนัก
ออกแบบแล้วจึงน า มาออกแบบแบบสอบถาม โดยการสอบถามขั้นแรกเพ่ือรวบข้อมูลมาสร้างแบบและขั้น
ที่สองเพ่ือประเมินแนวทางในการออกแบบ 3 แนวทาง 

2. สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งดังนี้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เลี้ยงปลากัด, อุปกรณ์ทีจ่ะ
จ าเป็นต้องมีในการเลี้ยงปลากัด, พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดจากผู้เพาะเลี้ยงปลากัดและ
พ่อค้าปลากัดและแนว ทางในการออกแบบแนวทางความนิยมความสวยงามของอุปกรณ์เลี้ยงปลากัด 
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3. แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลครั้ง
นี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ก่อนเพื่อรวบรวมข้อมูลขั้นต้นเพื่อน ามา
ออกแบบ 3 แนว ทางของอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดและต่อมารวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหาแนวทางที่จะสร้าง
ต้นแบบ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง มือในการ
วิจัยเพ่ือส ารวจตัวแปรต่างๆ ที่ใช้วิจัยงาน 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดังนี ้

1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มของผู้เลี้ยงปลากัดและพ่อค้าแม่ค้าขายปลากัด 
จ านวน 100  

2. การเก็บข้อมูลจากการสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องอุปกรณ์เลี้ยงปลาและพฤติกรรมการ
ใช้งานรวมจนไปถึงความต้องการอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลากัดของผู้เลี้ยงปลากัด 

3. แหล่งข้อมูลเอกสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ นิตยาสาร วารสาร หนังสือและบทความต่างๆ ทาง
อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อรวบรวมและน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ส าหรับเป็นแนวทางใน
การออกแบบอุปกรณเ์ลี้ยงปลากัด รวมไปถึงวิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4. แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตศึกษาข้อมูลจากเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาว่า
ลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลากัดในรูปแบบต่างๆ สรีระสัดส่วนและคุณสมบัติเฉพาะของ
อุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งศึกษาถึงข้อมูลข้าง เคียงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยจะท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ 
ผ่านทางเว็บไซด ์
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กำรสรุปและวเิครำะห์ข้อมูล 

หลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาหาคา่ในเชิงสถิติ เพื่อหาแนวโน้มความ
พึงพอใจต่อแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ ์โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ 

5   หมายถึง  มากที่สุด       
4 หมายถึง  มาก         
3 หมายถึง  ปานกลาง        
2 หมายถึง  น้อย        
1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

น าค่าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในเครื่องมือส าหรับการออกแบบดังนี้ 

1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) คือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้
บันทึกข้อมูลได้ง่าย และสะดวก ในแง่ของการออกแบบก็คือ แบบสอบถามที่ใช้ในการวจิัย 

2. แผนภูมแิสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแก้ไขเรื่อง
ยุ่งยากโดยการคลี่คลายการเชื่อม โยงกันอย่างมีเหตุผล (Logical connection) ระหว่าง สาเหตุ และผลที่ 
เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกัน (หรือ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่จะบรรล ุ ความส าเร็จในเรื่องนี้) รูปแบบของ
แผนผังความสมัพันธ์หลัก ๆ  มีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ แบบรวม ศูนย์ แบบมทีิศทาง แบบแสดงความสัมพันธ์ และ
แบบตามการประ ยุกต์ใช้ 

3. แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram) เป็นเครื่องมือที่ช่วยหาความสัมพันธ์ของวัตถุประ 
สงค์หรือเป้าหมายและแผนงานมาตรการหรือวิธีการ ที่ได้จากการเสนอแนะขึ้นว่าแนวทางใดน่าจะมีความ
เป็น ไปได้มีความคุ้มค่าและส่งผลกระทบให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ก่อน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่าง
เต็มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล 

4. กราฟ (Graphs) คือภาพลายเส้นแท่ง วงกลมหรือจดุเพ่ือใช้แสดงค่าของข้อมูลว่าความ 
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือแสดงองค์ประกอบต่าง ๆ 
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ขั้นตอนในกำรออกแบบ 

1.  ก าหนดแนวคิดในการออกแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
2.  ร่างต้นแบบโดยใช้ Program 3D โดยก าหนดแบบไว้ 3 แนวทาง 
3. ก าหนดรูปแบบแนวความคิดโดยค านึงถึงการใช้งาน ความสวยงาม ความคงทนและ

รูปร่างรูปทรง 
4. ท าการวิเคราะห์แบบทั้ง 3 แนวทางและก าหนดแนวทางหลักจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5.  พัฒนาต้นแบบ ทดสอบการใช้งาน การก าหนดสีและรายละเอียดในส่วนต่างๆของ

ผลิตภัณฑ ์

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 จากเดือนกันยายน ถึง เดือนมกราคม รวมเวลาในการท าสาระนิพนธ์ครั้งนี้ คือ 5 เดือน 

ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ แผนกำรด ำเนินงำน ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล X     

2 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล  X    

3 การทดลองแบบร่างหาแนวทาง   X   

4 พัฒนาแบบร่าง 3 มิติ เพื่อท าต้นแบบ    X  

5 การท าต้นแบบ     X 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการแบบสอบถามออนไลนข์ั้นต้นกับผู้เลีย้งปลากัดท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้
ในการออกแบบดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานะภาพทั่วไป 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงพฤติกรรมการเลี้ยงปลากัด 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงการออกแบบและความสวยงาม 

แบบสอบถามเพื่อประเมินแบบ 3 มิติ 3 แนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามเพ่ือก าหนดแนวทางของต้นแบบ 

จัดท าต้นแบบและทดลองการใช้งาน 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากข้อมูลทั่วไป 

ส าหรับข้อมุลพื้นฐานกลุม่เปา้หมาย จ านวน 100 คน ได้จ าแนกข้อมุล เพศ อายุ อาชีพ จังหวัด 
ที่อยูอ่าศัย จ านวนปลากัดที่เลี้ยงโดยปกติ จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด มดีังนี้ 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของสถานภาพและจ านวนปลาที่เลี้ยงโดยปกติของกลุ่มเป้าหมาย 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

1.เพศ   

     1.1 ชาย 89 89.00 

     1.2 หญิง 11 11.00 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของสถานภาพและจ านวนปลาที่เลี้ยงโดยปกติของกลุ่มเป้าหมาย(ต่อ) 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

2. อายุ   

     2.1 12-20 ปี 8 8.00 

     2.2 21-35 ปี 49 49.00 

     2.3 36-59 ปี 32 32.00 

     2.4 60 ปีขึ้นไป 11 11.00 

   

3. อาชีพ   

     3.1 นักศึกษา 29 29.00 

     3.2 ข้าราชการ 19 19.00 

     3.3 ธุรกิจส่วนตัว 15 15.00 

     3.4 พนักงานบริษัทเอกชน 31 31.00 

     3.5 อื่นๆ 6 6.00 

   

4. ภูมิภาคที่อยู่อาศัย   

     4.1 ภาคเหนือ 6 6.00 

     4.2 ภาคกลาง 63 63.00 

     4.3 ภาคตะวันออก 3 3.00 

     4.4 ภาคตะวันตก 2 2.00 

     4.5 ภาคใต ้ 14 14.00 

     4.6 ภาคอีสาน 12 12.00 
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ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของสถานภาพและจ านวนปลาที่เลี้ยงโดยปกติของกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

5. ที่อยู่อาศัย   

     5.1 บ้านเด่ียว 16 16.00 

     5.2 ทาวน์เฮ้าส ์ 54 54.00 

     5.3 อาคารพาณิชย ์ 3 3.00 

     5.4 หอพกั 27 27.00 

   

6. จ านวนปลาที่เลี้ยงปกต ิ   

     6.1 10 ตัว 19 19.00 

     6.2 20 ตัว 22 22.00 

     6.3 50 ตัว 20 20.00 

     6.4 100 ตัว 24 24.00 

     6.5 500 ตัว 10 10.00 

     6.6 อื่น 5 5.00 

   
 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงปลากัดไทยเป็นจ านวนมากโดยส่วนใหญ่มักเป็น 
เพศชายที่อยู่ในช่วงของไวท างานจนถึงใกล้เกษียรอายุงานซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง เพราะว่าภาค
กลางเป็นตลาดส่งออกปลากัดที่ใหญ่ที่สุดนั่นเอง ที่อยู่อาศ ยของผู้ตอบแบบสอบถามมักจะอยู่อาศัยตาม
บ้านทาวน์เฮ้าส์หรือบ้านตึกแถวนั่นเอง ส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงปลากัดมากกว่า 10 ตัวขึ้นไป บางท่านมี
ฟาร์มเป็นของตัวเอง  
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วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงพฤตกิรรมการเลี้ยงปลากัด 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของพฤติกรรมการเลี้ยงปลากัดโดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

1. พื้นที่ทีเ่หมาะสมต่อการเลี้ยง   

     1.1 4 X 4 X 6 นิ้ว 37 37.00 

     1.2 4 X 6 X 6 นิ้ว 26 26.00 

     1.3 5 X 5 X 10 นิ้ว 9 9.00 

     1.4 5 X 10 X 10 นิ้ว 17 17.00 

     1.5 อื่นๆ 11 11.00 

   

2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย   

     2.1 เศษเหลือของอาหาร 48 48.00 

     2.2 อุจจาระ 41 41.00 

     2.3 ตะกอนจากน้ าที่ใช ้ 10 10.00 

     2.4 อื่นๆ 1 1.00 

   

3. วิธีเตรียมน้ าเลี้ยงปลากัด   

     3.1 ต้มใบและน าน้ าไปใช ้ 18 18.00 

     3.2 ฉีกใบแล้วแช่ในโหล 32 32.00 

     3.3 บ่มออกซิเจนก่อนใช ้ 42 42.00 

     3.4 อื่นๆ 8 8.00 
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ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของพฤติกรรมการเลี้ยงปลากัดโดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

4. วัตถุดิบที่ใช้หมักน้ าเลี้ยงปลา   

     1.1 ใบหูกวาง 82 82.00 

     1.2 ใบมะละกอ 6 6.00 

     1.3 ใบต้นสัก 2 2.00 

     1.4 อื่นๆ 10 10.00 

   
 

จากตารางที่ 2 นี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่นิยมใช้ในการเลี้ยงต่อ 1 ตัว คือ 4 x 4 x 6 นิ้ว ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่เหมาะส าหรับผู้เลี้ยงปลาตั้งแต่ 20-100 ตัว เพราะสามารถจัดสรรพื้นทีไ่ด้ง่ายและเหมาะสม  

ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ท าให้น้ าในระบบเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสียในภาชนะเลี้ยง 48% ให้ความ 
เห็นว่าเศษอาหารมีส่วนที่ท าให้น้ าในภาชนะเลี้ยงปลาเสีย รองลงที ่ 41% อุจจาระหรอืมูลจากปลานัน่เอง 
เพราะเวลาเลี้ยงปลากัดเราไม่สามารถที่จะถ่ายน้ าในตอนที่มีเศษอาหารหรือคราบสิ่งปฏิกูลทันที ท าให้เกิด
ภาวะหมักหมมของน้ าขึ้นท าให้น้ าเกิดการเน่าเสียได้เช่นกัน  

การท าน้ าหมักเลี้ยงปลาน้ันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิธีการที่ 3 นั้นก็คอืการ
หมักวัตถุดิบในระบบปิดและเปิดออกซิเจนทิ้งไว้ แล้วน าแต่น้ าไปใช้ เพราะการที่เราเปิดออกซิเจนจะช่วย
ให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจนทิ้ง เมื่อน าน้ าหมักไปใช้จึงไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวปลา  

ส่วนการท าน้ าหมักเลี้ยงปลาน้ันนิยมที่จะใชใ้บหูกวางมากกว่าวัตถุดิบอ่ืนๆน้ัน เนื่องจากใบหู
กวางสามารถหาได้ง่ายและสารที่ได้จากใบหูกวางนั้นไม่กัดตัวปลามากจนเกินไปท าให้ปลาที่เลี้ยงไม่ถกู
ผลกระทบต่อตัวปลาเหมือนวัตถุดิบอ่ืนที่ใช้ในการหมักน้ าเลี้ยงปลา 
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ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละของความคิดเห็นต่อการเลี้ยงปลากัดโดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

1. พื้นที่อยู่อาศัยมีผลต่อการเจริญเติบโต   

เห็นด้วย 16 16.00 

ไม่เห็นด้วย 54 54.00 

   

2. การล้างโหลปลาเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงปลา   

เห็นด้วย 70 70.00 

ไม่เห็นด้วย 30 30.00 

   

3. การใช้น้ าหมักในการเลี้ยงปลา   

เห็นด้วย 71 71.00 

ไม่เห็นด้วย 29 29.00 

   

4. โหลปลาที่สะอาดจะท าใหป้ลาสุขภาพด ี   

เห็นด้วย 92 92.00 

ไม่เห็นด้วย 8 8.00 

   
 

จากตารางที่ 3 นี้แสดงให้เห็นว่าจากความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงปลามี
ส่วนช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะพื้นที่ที่กว้างจะท าให้ปลาได้ออกก าลังกายและ
ไม่เป็นโรคง่าย เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยเป้นระบบปิดปลาจะไม่เข้าไปอยู่ในบริเวณที่หมักหมมเชื้อแบค 
ทีเรียและยังพบว่าการล้างและท าความสะอาดภาชนะในการเลี้ยงปลา 70% เห็นด้วยว่าจะเป็นอุปสรรค
ต่อการเลี้ยงปลาเพราะการเลี้ยงปลาต้องให้น้ าในโหลสะอาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าไม่ล้างท าความสะอาดก็
จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ปลาได้ และท าให้ปลากัดที่เราเลี้ยงไว้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย 71% เกี่ยวกับการใช้น้ าหมักในการเลี้ยงปลาเนื่อง จาก
ว่าน้ าหมักนอกจากจะท าให้ปลาสุขภาพดีแล้วยังช่วยยับยั้งโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกลับปลาพร้อมทั้งยัง
ปรับสภาพ pH ของน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงปลาด้วย และโหลปลาที่สะอาดตลอดเวลา 92% เห็นด้วยว่าท าให้
ปลากัดมีสุขภาพที่ดี 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงการออกแบบและความสวยงาม 

ตารางที่ 4 จ านวนร้อยละของความคิดเห็นเชิงการออกแบบและความสวยงาม 

สถานภาพทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

1. จ านวนปลากดัต่อการเลี้ยงเพื่อความสุนทรีย์   

1. 1 ตัว 11 11.00 

2. 5 ตัว 42 42.00 

3. 10 ตัว 25 25.00 

4. 20 ตัว 10 10.00 

5. อื่นๆ 12 12.00 

   

2. สีพื้นหลังของภาชนะทีใ่ช้เลี้ยงปลากัด   

1. ฟ้า 28 28.00 

2. ขาว 19 19.00 

3. ด า 30 30.00 

4. อื่นๆ 23 23.00 

   

3. ธีมในการออกแบบตู้ปลากัด   

1. คลาสสิค เรียบหรู มีสไตล ์ 15 15.00 

2. โมเดิร์น แปลกใหม่ สะดุดตา 19 19.00 

3. ล๊อฟ เรียบงา่ย ลงตัว 61 61.00 

4. อื่นๆ 5 5.00 
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้เลี้ยงปลากัดเพื่อความสุนทรีย์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาในปร ิ
มาณที่ไม่มากเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากในการเลี้ยงดู ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงความเหน็ไวว้่า 
42% การเลี้ยงปลากัดปริมาณ 5 ตัว ถือว่าก าลังดีไม่สร้างความล าบากให้กับผู้เลี้ยงสามารถดูแลได้ทั่วถึง
กว่าเลี้ยงปลาจ านวนหลายตัว 

สีพื้นหลังของภาชนะเลี้ยงปลาน้ันความเห็นส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นสีด า 30% ซึ่งได้เหตุผล 
มาจากสดี าหรือสีน้ าตาลเป็นสีที่มาจากธรรมชาติไม่ท าให้ปลาเกิดความเครียด เพราะปลาจะไม่ชอบสีอ่อน 
ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีสีโทนอ่อนจะเกิดสภาวะความเครียดและอาจจะท าให้ปลาไม่สบายได้ ส่วนที่ไม่เลือก
แม่สีเพราะส่วนใหญ่จะมีสซี้ ากับตัวปลาท าให้เวลาดูปลาแล้วสีของปลาถูกกลืนไปกับพืน้หลัง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากได้ภาชนะเลี้ยงปลา 61% แบบเรียบง่ายแต่ลงตัวเพราะ 
การเลี้ยงปลาถ้าภาชนะที่ใช้เลี้ยงเกิดความยุ่งยากกว่าการเลี้ยงปลาปกติผู้คนก็จะเริ่มเบื่อและสร้างความ 
เครียดต่อการใช้งานมากกว่าความสุนทรีย์ในการเลี้ยงปลากัด ผู้เลี้ยงต้องการชื่นชมปลามีกิจกรรมบาง 
อย่างกับปลากัดบ้างในแต่ละวันก็เพียงพอ 

กระผมได้น าความรู้และข้อแนะน าวิธีการเลี้ยงดูปลากัดให้ได้คุณภาพตามประสบการณม์า
วิเคราะห์และหาความต้องการจรงิของปลากัดเพื่อสร้างอุปกรณ์เลี้ยงปลาให้มีคุณภาพเหมาะสม 

แนวทางการออกแบบภาชนะเลีย้งปลากัด 

น้ าเป็นแหล่งออกซิเจนที่ปลาต้องใช้หายใจ ออกซิเจนที่ปลาจะน าไปใช้ในการหายใจได้นั้น
จะต้องละลายน้ า สภาพน้ าที่ดีมีการเจือปนของสิ่งต่างๆน้อย จึงจะมีการละลายของ ออกซิเจนได้ดี หรือมี
ปริมาณของออกซิเจนอยู่สูง จะท าให้ปลาสดช่ืนมีสุขภาพที่ดี และยังมีผลต่อการเจริญเติบโตอกีด้วย เพราะ 
น้ าที่มีคุณภาพจะท าให้ปลานัน้เจริญเติบโตได้ดี สภาพการหมักหมมของเศษอาหาร และของเสียจากการ
ขับถ่ายของปลาที่มากเกินไป จะท าให้ปลาแคระแกรน เติบโตช้า ถึงแม้ว่าปลาจะมีการกินอาหารดีอยู่ก็ตาม 
และถ้าสภาพน้ าแย่มากๆ ปลาจะกินอาหารน้อย ว่ายน้ าช้า อ่อนแอ เกิดโรคง่าย สีสันของปลาก็จะซีดลง  

จึงมีแนวคิดในการเลี้ยงปลากัดในพืน้ที่ผันน้ าอยู่ตลอดเวลาแทน แต่ไม่ไดใ้ช้การตีฟอง
ออกซิเจนผ่านหัวทรายแต่เป็นการผันน้ าเข้าระบบกรองและน าไปผ่านใบหูกวางที่ใช้ในการหมักน้ าเลี้ยง
ปลาจนได้สารแทนนิน(Tannins) เพื่อให้ได้คุณภาพน้ าที่ดีและยับยั้งแบคทีเรียในน้ าที่ใชใ้นการเลี้ยงปลากัด
แต่เราจะไม่ใส่ใบไม้ลงไปในภาชนะเลี้ยงโดยตรง เนื่องจากว่าเราต้องการตีออกซิเจนให้แบคทีเรียที่ไม่ชอบ
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ออกซิเจนตายเสียก่อนจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลามากนัก จากนั้นจะเพ่ิมกระบวนการไหลของ
วงจรโดยใหพ้ื้นเทระนาบเพ่ือให้คราบอุจจาระหรืออาหารที่ไม่สามารถบริโภคได้แล้วเข้าระบบกรองทันที
หลังตกสู่ใต้พื้นที่เพาะเลี้ยงปลา ป้องกันไม่ให้เกิดการหมักหมมของเช้ือโรคตลอดเวลา นอกจากน้ีการผันน้ า
ตลอดเวลายังไปขัดขวางวัฐจักรของตะไคร่น้ า ท าให้ลดการเกิดตะไคร่น้ าด้วยเช่นกัน 

ความส าคัญในเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัย 

ในเรื่องของพ้ืนที่อยู่อาศัย จะแบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ ขนาดของพื้นที่และสภาพแวดล้อม 

1. ขนาดของพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในการเลี้ยงปลากัดนั้นหลังจากได้ดูข้อมูลท าให้พบว่าปลากัด
นั้นมีความต้องพื้นที่ในแนวตั้งเพื่อการทิ้งตะเกียบและการลอยตัวในระดับหนึ่ง และก็ต้องการพื้นที่ในแล้ว
นอนเพื่อการว่ายโผล่ขึ้นมารบัออกซิเจนจะได้ไม่ต้องเอี้ยวหรือแอ่นตัวมากนักจึงมองพื้นที่ในการเพาะเลี้ยง
หรือภาชนะที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับรูปเสาทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีพืน้ที่พอให้เอี้ยวตัวและทิ้งตะเกียบแต่
ก็ไม่สูงเกินไปเพื่อให้ปลาไม่ต้องเหนื่อยมากในการขึ้นมาหายใจ 

2. สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงการจัดระบบนิเวศในการเพาะเลี้ยงปลากัด 
ยกตัวอย่างเช่น ปลากัดจะไม่ชอบอยู่ในน้ าที่มีอุณหภูมิเยน็จนเกินไปและก็ต้องการแสงแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
หรือแบคทีเรียบางประเภท เราจึงต้องติดไฟ LED เพื่อให้ได้รับน้ าที่อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยและเป็นตัวแทน
ของแสงอาทิตย์ให้กับปลากัด หลังจากเรือ่งแสงอาทิตย์แล้วก็จะเป็นเรื่องของสีของที่อยู่ซึ่งจากแบบสอบ 
ถามและการถามตอบกับผู้เพาะเลี้ยงท าให้พบว่า ปลากัดไม่ชอบสีโทนอ่อนเพาะจะเกิดความเครียดมาก
เกินไป ส่วนใหญ่แนะน าใหใ้ช้สีน้ าเงิน แต่กระผมได้รับค าแนะน ามาจากผู้เพาะเลี้ยงคนหน่ึง แนะน าให้ใช้สี
น้ าตาลหรือด า เพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติของปลาชนิดนี้มากกว่า ปลาจะได้ไม่
เกิดความเครียดมากจนเกินไป อาจจะมีพืชไม้น้ าแซมบ้างเล็กน้อยเพ่ือให้ปลาเหมือนอยู่ในธรรมชาติที่สุด 

ความส าคัญของการเอาใจใส ่

 ทั้งนี้ทั้งน้ันการเลี้ยงปลาจะไม่ประสบความส าเร็จเลยหากเราขาดความเอาใจใส ่ แม้ว่าจะมีเครื่อง 
มือหรืออุปกรณ์ทุ่นแรงใดใดก็ตาม เช่นกัน ผู้เลี้ยงก็ต้องให้อาหารปลาและสังเกตพฤติกรรมของปลา ซึ่งนั่น
ก็คือความเอาใจใส่นั้นเอง ภาชนะเลี้ยงปลาที่ผมออกแบบจึงไม่ได้ออกแบบเครื่องให้สามารถให้อาหารปลา
ลงไปเพราะอยากให้ลงเหลือกจิกรรมให้ท ารว่มกันกับปลากัดบ้าง  
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ด้านโครงสรา้ง 

 โครงสร้างที่ใช้ในการเลี้ยงปลาส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระจก เพาะความใสของกระจกจะท าให้เราเห็น
ปลาได้สวยงามที่สุดในทุกมมุมอง และกระจกไม่มีสารเคมีตกค้างที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับตัวปลาด้วย 
ท าให้โครงสร้างภายในผมเลือกใช้กระจกในการจัดท า แต่โครงสร้างภายนอกผมจะให้อะลูมิเนียมซึ่งจะไม่
ขึ้นสนิมถ้าหากโดนน้ า เพราะบางครั้งการใช้งานโครงสร้างภายนอกอาจจะต้องโดนน้ าได้บ้างอะลุมิเนียมจึง
เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของโครงสร้างภายนอกนั่นเอง 

ด้านการออกแบบ 

 จากการแบบสอบถามในหัวข้อเรื่อง ธีม ในการออกแบบตู้ปลากัด ส่วนใหญ่ต้องการให้รูปแบบ
ออกมาแนวล้อฟ (Loft Style) เรียบง่ายและลงตัว ท าให้แนวทางการออกแบบจะเป็นรูปแบบที่ดูง่ายๆแต่
สวย น่าใช้งาน มีฟังก์ชันในการใช้งานเล็กน้อย อาจจะมีที่เก็บอุปกรณ์หรืออาหารและยา  

แบบสอบถามเพื่อประเมินแบบ 3 มิติ 3 แนวทาง โดยผู้ทรงคณุวุฒ ิ

หลังจากได้แนวทางในการออกแบบแล้วผู้จดัท าได้ท าการหาต้นแบบ 3 แนวทางและเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาท าการตัดสินต้นแบบทั้ง 3 แนวทาง โดยทั้ง 3 แนวยทางมีดังน้ี 

โมเดลต้นแบบที่ 1 Shelves 

1. ถูกออกแบบมาในเเนวทางของช้ันวางโหลปลาซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้โดยมีล้อติดอยู่ด้าน 
ล่างของช้ันวางเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายในที่อยู่อาศัย  

2. มีชั้นวางสามชั้นส าหรับวางโหลปลา ซึ่งสามารถใช้โหลปลาที่มีตามทอ้งตลาดน ามาวางได้ 
ชั้นวางมีความสูง เท่ากับ ระดับสายตาของผู้เลี้ยงเมื่อน าเก้าอ้ีมานั่ง ซึ่งจะเป็นอิริยาบทในการดูแลปลา ท า
ความสะอาดโหลปลา หรือให้อาหารปลา  

3. ส่วนชั้นวางด้านบนจะมีไว้ส าหรับถ่ายรูปปลา เนื่องจากผู้เลี้ยงบางท่านมีความสุขในการ
ถ่ายรูปปลาของตัวเองจะสังเกตเห็นโหลพิเศษที่ไว้ใช้ส าหรับถ่ายรูปปลาและตรงผนังชั้นวางจะเป็นช่องกระ 
จกเพื่อใส่รูปพื้นหลังและเปิดไฟขณะที่เราถ่ายรูปปลาได้ด้วย 
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ภาพที่ 38 โมเดลต้นแบบที่ 1 Shelves                                       
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559)  

 

ภาพที่ 39 ระบบการกรองน้ าโมเดลต้นแบบที่ 1 Shelves                      
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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4. ระบบกรองน้ าของชั้นวางนี้จะใช้วิธีการน าโหลปลากัดที่ท าความสะอาดมาวางที่บริเวณชั้น
วางที่สาม ให้ตรงกับเครื่องกรองน้ า จากนั้นเลื่อนเครื่องกรองน้ าลงจนปลายท่อส าหรับกรองน้ าเกือบถึงก้น
โหล จากนั้นเปิดระบบกรองน้ า เครื่องกรองน้ านี้จะดูดคราบสิ่งสกปรกทั้งหลายและน าน้ าที่กรองแล้วเติม
เต็มเข้าโหลทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้เลี้ยงประหยัดเวลาในการท าความสะอาดมากขึ้น 

5. ใต้ชั้นวางแต่ละชั้นจะมีฉากกั้น ซึ่งเป็นผ้ารูดลงมาจนเป็นฉากกั้น เมื่อไม่ต้องการจะกั้นฉาก
ก็ดึงให้ลูกลอกหมุนกลับผ้ามว้นขึ้นไปเก็บ 

 

ภาพที่ 40 ระบบการหมักน้ าโมเดลต้นแบบที่ 1 Shelves                           
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

6. บริเวณฐานของชั้นวางจะท าช่องส าหรับ หมักน้ าใบหกูวางเพ่ือจะน ามาใช้ในการเลี้ยงปลา
กัดโดยจะใช้วิธีการแช่น้ าใบหูกวางในบ่อจนน้ าเป็นสีชาแล้วจึงน าน้ าไปใช้เลี้ยงปลาในโหลได้ บริเวณช่อง 
ว่างข้างๆบ่อหมักเป็นที่ส าหรบัเก็บใบหูกวางและอุปกรณ์เลี้ยงปลาอื่นๆ 
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โมเดลต้นแบบที่ 2 Growth 

 

ภาพที่ 41 โมเดลต้นแบบที่ 2 Growth                      
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

1. ถูกออกแบบโดยมีแนวคิดมาจากการปรับเปลี่ยนโหลปลาที่ใช้เลี้ยงปลาได้ตามที่ผู้เลี้ยง
ต้องการ โดยมี 2 เสาคู่ในการค้ าจุนโหลปลา เหมาะส าหรับพื้นที่มุมห้องหรือพื้นที่ที่ไม่คอ่ยมีการใช้งาน 
หรืออยู่ในมุมแคบเป็นแบบที่ติดต้ังกับพื้น 

2. โหลปลาเป็นแบบแนวนอนมีพื้นที่ให้ปลาไหว้น้ าไปด้านหน้าได้มากขึ้น  

3. ฐานมีไว้เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลาและอาจจะท าเป็นบ่อหมักน้ าหูกวางเล็กๆได้ 
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ภาพที่ 42 ระบบปรับเปลี่ยนที่วางโหลปลาโมเดลต้นแบบที่ 2 Growth                       
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

4. โหลปลาสามารถหมุนไปมาได้ตามเสา อาจจะปรับระยะขึ้นลงได้ ยกตัวอย่างกรณี ที่ผู้เลี้ยง
อยากให้ปลาพองตัวเข้าหากันก็จะปรับระดับความสูงให้ใกล้เคียงและหมุนโหลปลาเขา้หากันเพื่อให้ปลา
เห็นกันและพอจะให้เลิกพองก็ปรับระดับแยกโหลออกจากกกันและสามารถถอดโหลออกเพ่ือน ามาท า
ความสะอาดได ้

5. มีระบบส่องแสงสว่างจากหัวเสาไว้เป็นเครื่องให้แสงสวา่งในบ้านเรือนได้อีกด้วย 

6. เหมาะส าหรับคนที่ชอบจัดชอบแต่งชอบเปลีย่นแปลงการจัดวางอยู่บ่อยๆ อาจต้องใช้เวลา
ในการดูแลมากกว่ารูปแบบอื่นเพราะไม่ได้มีระบบกรองน้ าช่วยเหลือ 

7. ไม่จ ากัดจ านวนปลาที่จะเลี้ยง สามารถเพิ่มปริมาณการเลี้ยงได้จนพื้นที่บนเสาเต็ม 
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โมเดลต้นแบบที่ 3 Original 

 

ภาพที่ 43 โมเดลต้นแบบที่ 3 Original                       
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

1. โมเดลนีม้ีรูปแบบคล้ายคลึงกับตู้ปลาทั่วไป โดยสามารถเลี้ยงปลาได้ 6 ตัว มีฉากกัน้ผนัง 
ของแต่ละตัวเป็นกระจกและแปะเทปสีด าเพือ่ป้องกันไม่ปลามองเห็นกันจะได้ไม่เกิดความเครียด มีฝาบน
ปิดทับเพื่อความสวยงาม สามารถรูดบานกระจกเพ่ือเปิดปิดได้ทั้งสองด้าน  

2. ฝาบนและฐานใช้อะลูมิเนียมที่มีลายไมเ้ป็นส่วนประกอบป้องกันสนิมจากน้ าและไอความ
ชิ้นและให่ความสวยงามจากลายธรรมชาติ สามารถยกและน าไปตั้งตามช้ันวางต่างๆได้แต่ต้องมีชั้นวางส า 
หรับตั้งวางโชว์ตู้ ขนาดตู้ไมโครเวฟได้ 

3. ช่องเลี้ยงปลากัดแต่ละช่องน้ันจะมีด้านยาวและสูงเพือ่ความคล่องตัวในการว่ายน้ าและทิ้ง
ตะเกียบกับชายน้ า                          

4. ระบบจะกรองน้ าทันทีเมื่อมีมูลหรือเศษหาอาหารตกลงสู่ก้นตู้ โดยด้านล่างของตู้จะปรับให้
ลาดเอียง 30 องศาเพ่ือเร่งให้ มูลและเศษอาหารที่ตกลงมาก้นตู้ ไหลเอียงเข้าไปสู้ระบบกรองน้ าทันที ไม่
ปล่อยให้มีเวลาหมักหมมจนเกิดน้ าเน่าเสียภายในตู้ โดยฉากหลังของตู้คือระบบกรองน้ าทั้งหมด                                             
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ภาพที่ 44 ระบบกรองน้ าโมเดลต้นแบบที่ 3 Original                    
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

5. ด้านล่างของตู้ใต้ฐานที่ท ามุม 30 องศา จะติดตั้งไฟ LED เพื่อให้ปลาได้เจอกับแสงบ้าง 
และในวันที่อณุหภูมิต่ าปลาอาจจะเกิดความเครียดได้ก็จะใช้ไฟ LED ตัวนี้เพิ่มอุณหภูมิของตู้ปลา เพ่ือ
ไม่ให้น้ าเย็น       

6. ในการเปิดไฟจากฐานล่างท าให้ฉากกั้นกระจกใสขึ้น ท าให้ปลามองเห็นกันและพองใส่ได้ 

 

ภาพที่ 45 ระบบหมักน้ าใบหูกวางโมเดลต้นแบบที่ 3 Original                    
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

7. เครื่องกรองน้ าจะดูดน้ าไปกรองของเสียแล้วถ่ายน้ าที่กรองแล้วเข้าสู้ระบบตลอด จะต้องมี
การเติมน้ าบ้างนานๆครั้งเพราะน้ าจะเกิดการระเหยออกไปอยู่ตลอดเวลา   
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8. มีช่องส าหรบัหมักน้ าหูกวางโดยมีฝาปิดและใส่หัวทรายปล่อยออกซิเจนหมักใบหูกวางใน
ระบบปิด 

9. โครงสร้างภายในสามารถยกออกมาท าความสะอาดได้ ตู้ปลานี้สามารถใช้งานได้หลาย
เดือนก่อนน ามาท าความสะอาด 

การวิเคราะหผ์ลระดับความพึงพอใจ 

ผู้ท าวิจัยนั้นได้ท าแบบสอบถามเพื่อหาแนวทางในการท าต้นแบบแล้ว ได้ส่งแบบสอบถามให้
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมินคะแนนระดับความพึงพอใจด้วยกัน 12 หัวข้อ ซึ่งหลังจากผู้ทรงคุณวฒุิทั้ง 
6 ท่านได้ให้คะแนนความพึงพอใจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ท าวิจัยจึงน าคะแนนที่ได้มาหาค่ามาตรฐานและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อจะไดส้รุปแบบที่มีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดโดยมีเกณฑ์การตัดสิน 
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจ 

ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การประเมินคะแนนระดับความพึงพอใจ 

เกณฑ์การประเมินคะแนนระดับความพึงพอใจ คะแนน 

ดีมาก 4.51-5.00 

ดี 3.51- 4.50 

ปานกลาง 2.51-3.50 

พอใช ้ 1.51-2.50 

ควรปรับปรุง 1.00-1.50 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต้นแบบ Shelves  

REQUIREMENT 
SATISFACTION LEVELS FOR MODEL SHELVES 

5 4 3 2 1 N  SD Point 

1.เหมาะแก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลา 2 0 4 0 0 6 3.67 0.94 ดี 

2.ท าความสะอาดง่าย 1 0 5 0 0 6 3.33 0.75 ปานกลาง 

3.พื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยง 5 0 1 0 0 6 4.67 0.75 ดีมาก 

4.เหมาะสมที่พักอาศัยในพื้นที่จ ากัด 2 0 1 3 0 6 3.17 1.34 ปานกลาง 

5.ระบบกรองที่เหมาะสม 2 0 4 0 0 6 3.67 0.94 ดี 

6.ระบบหมักน้ าหูกวาง 4 0 2 0 0 6 4.33 0.94 ดี 

7.ความสวยงามน่าใช้งาน 2 0 4 0 0 6 3.67 0.94 ดี 

8.ประสิทธิภาพของการใช้งาน 1 0 4 1 0 6 3.17 0.90 ปานกลาง 

9.เหมาะสมกับผู้เลี้ยงมือใหม่ 2 0 3 1 0 6 3.50 1.12 ปานกลาง 

10.โครงสร้างความแข็งแรงทนทาน 2 0 3 1 0 6 3.50 1.12 ปานกลาง 

11.ความสะดวกในการจัดวางติดตั้ง 3 0 2 1 0 6 3.83 1.21 ดี 

12.ความสะดวกในบ ารุงรักษา 3 0 3 0 0 6 4.00 1.00 ดี 

รวม 29 0 36 7 0 72 3.71 1.10 ดี 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต้นแบบ Growth  

REQUIREMENT 
SATISFACTION LEVELS FOR MODEL GROWTH 

5 4 3 2 1 N  SD Point 

1.เหมาะแก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลา 0 0 1 5 0 6 2.17 0.37 พอใช้ 

2.ท าความสะอาดง่าย 0 0 2 4 0 6 2.33 0.47 พอใช้ 

3.พื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยง 1 0 1 4 0 6 2.67 1.11 ปานกลาง 

4.เหมาะสมที่พักอาศัยในพื้นที่จ ากัด 1 0 2 3 0 6 2.83 1.07 ปานกลาง 

5.ระบบกรองที่เหมาะสม 0 0 2 4 0 6 2.33 0.47 พอใช้ 

6.ระบบหมักน้ าหูกวาง 0 0 1 4 1 6 2.00 0.58 พอใช้ 

7.ความสวยงามน่าใช้งาน 2 0 1 3 0 6 3.17 1.34 ปานกลาง 

8.ประสิทธิภาพของการใช้งาน 0 0 3 3 0 6 2.50 0.50 พอใช้ 

9.เหมาะสมกับผู้เลี้ยงมือใหม่ 1 0 2 3 0 6 2.83 1.07 ปานกลาง 

10.โครงสร้างความแข็งแรงทนทาน 0 0 0 6 0 6 2.00 0.00 พอใช้ 

11.ความสะดวกในการจัดวางติดตั้ง 1 0 2 2 1 6 2.67 1.25 ปานกลาง 

12.ความสะดวกในบ ารุงรักษา 1 0 2 3 0 6 2.83 1.07 ปานกลาง 

รวม 7 0 19 44 2 72 2.53 0.94 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจต้นแบบ Original 

REQUIREMENT 
SATISFACTION LEVELS FOR MODEL ORIGINAL 

5 4 3 2 1 N  SD Point 

1.เหมาะแก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลา 4 0 2 0 0 6 4.33 0.94 ดี 

2.ท าความสะอาดง่าย 6 0 0 0 0 6 5.00 0.00 ดีมาก 

3.พื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยง 3 0 3 0 0 6 4.00 1.00 ดี 

4.เหมาะสมที่พักอาศัยในพื้นที่จ ากัด 4 0 2 0 0 6 4.33 0.94 ดี 

5.ระบบกรองที่เหมาะสม 3 0 3 0 0 6 4.00 1.00 ดี 

6.ระบบหมักน้ าหูกวาง 4 0 1 1 0 6 4.17 1.21 ดี 

7.ความสวยงามน่าใช้งาน 3 0 3 0 0 6 4.00 1.00 ดี 

8.ประสิทธิภาพของการใช้งาน 5 0 1 0 0 6 4.67 0.75 ดีมาก 

9.เหมาะสมกับผู้เลี้ยงมือใหม่ 4 0 2 0 0 6 4.33 0.94 ดี 

10.โครงสร้างความแข็งแรงทนทาน 5 0 1 0 0 6 4.67 0.75 ดีมาก 

11.ความสะดวกในการจัดวางติดตั้ง 3 0 3 0 0 6 4.00 1.00 ดี 

12.ความสะดวกในบ ารุงรักษา 2 0 4 0 0 6 3.67 0.94 ดี 

รวม 46 0 25 1 0 72 4.26 0.99 ดี 
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วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อก าหนดแนวทางของต้นแบบ 

จากการประเมินแบบสอบถามว่าความคิดเห็นส่วนใหญใ่ห้คะแนนโมเดลต้นแบบที ่ 3 เป็นอับ
ดับ 1 โดยค านวณเป็นค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่ ด ีและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 รองลงมาเป็นโมเดลที่ 
1 ค านวณเป็นค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่ ดี เช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ซึ่งน้อยกว่าโมเดลที่ 3 
และอันดับสุดท้ายคือโมเดลที่ 2 มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจที่ ปานกลางและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 2.53  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าโมเดลต้นแบบโดยมีรูปแบบโมเดลต้นแบบที่ 3 เป็นแนวทางในการออกแบบ  

ขั้นตอนในการออกแบบ 

การออกแบบอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดเพ่ือความสุนทรีย์ส าหรับผู้เลี้ยงที่มีพื้นทีจ่ ากัดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม  

1. รูปแบบ Loft เรียบงา่ย ลงตัว 

 

ภาพที่ 46 แสดงภาพตัวอย่างตู้ปลาแบบล๊อฟสไตล์ 1                   
ที่มา: Eric Michael, Floating Reef, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก                      
http://glassbox-design.com/2008/floating-reef/ 

http://glassbox-design.com/2008/floating-reef/
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ภาพที่ 47 แสดงภาพตัวอย่างตู้ปลาแบบล๊อฟสไตล์ 2                  
ที่มา: Atlantik LED Light Gallery, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก                      
https://orphek.com/atlantik-led-light-gallery/ 

  

ภาพที่ 48 แสดงภาพตัวอย่างตู้ปลาแบบล๊อฟสไตล์ 3                      
ที่มา: Fish Tank Living Room Almstbacom Gif, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก                      
http://brandhype.co/room-fish-tank-stock/fish-tank-living-room-almstbacom-gif/ 

https://orphek.com/atlantik-led-light-gallery/
http://brandhype.co/room-fish-tank-stock/fish-tank-living-room-almstbacom-gif/
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ภาพที่ 49 แสดงภาพตัวอย่างตู้ปลาแบบล๊อฟสไตล ์4                          
ที่มา: Homemydesign, 20 ไอเดียตกแต่งภายในด้วยตู้ปลา, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก  http://www.naibann.com/20-modern-aquariums-for-cool-interior/ 

 

ภาพที่ 50 แสดงภาพตัวอย่างตู้ปลาแบบล๊อฟสไตล์ 5                       
ที่มา: Homemydesign, 20 ไอเดียตกแต่งภายในด้วยตู้ปลา, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.naibann.com/20-modern-aquariums-for-cool-interior/ 

http://www.naibann.com/20-modern-aquariums-for-cool-interior/
http://www.naibann.com/20-modern-aquariums-for-cool-interior/
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2. วัสดุ ผู้วิจัยใชก้ระจกด าเป็นหลักในการออกแบบและใชฐ้านจากอะลูมเินียม 

  

ภาพที่ 51 แสดงภาพตัวอย่างกระจกสีด า                       
ที่มา: k.แดง, กระจกสีชาด า, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก                      
http://www.narandd.com/shopcore/product.php?shop_id=43&product_id=6973&catalog_
id=1655 

 

ภาพที่ 52 แสดงภาพตัวอย่างอะลูมิเนียมลายไม ้                
ที่มา:อลูมิเนียมลายไม,้ เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก                      
http://www.wanawatstainless.com/ขายสแตนเลส-อลูมิเนียมลายไม้-205 

หลังจากวิเคราะห์แนวทางในการท าต้นแบบโมเดลที่ 3 แล้ว ได้พบจุดบกพร่องในเรื่องของ
การสร้างโมเดลต้นแบบ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฉากกั้นกระจกในแต่ละแผ่นจ าเป็นต้องมีฐานในการลง
กาวเพื่อสร้างความแข็งแรงต่อการจุดเชื่อมต่อต่างๆด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการแก้ไขโครงสร้างบางส่วนเพื่อ 
ให้ง่ายต่อการสร้างโมเดลต้นแบบดังรูปที่ 53 น้ี 

http://www.narandd.com/shopcore/product.php?shop_id=43&product_id=6973&catalog_id=1655
http://www.narandd.com/shopcore/product.php?shop_id=43&product_id=6973&catalog_id=1655
http://www.wanawatstainless.com/ขายสแตนเลส-อลูมิเนียมลายไม้-205
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ภาพที่ 53 แสดงภาพโมเดลต้นแบบที่ 3 Original ฉบับปรับปรุง                    
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

ผู้วิจัยได้ท าการเว้นช่องส่วนด้านหลังเพื่อใส่อุปกรณ์กรองน้ าและแท่นใส่ไฟ LED ส าหรับให้
แสงสว่างและเพิ่มอุณหภูมิแก่ภาชนะเลี้ยงปลากัดมีการเว้นช่องถ่ายน้ าเข้าและออกบริเวณด้านหลังของ
ช่องเลี้ยงปลาในแต่ละช่อง และจะมีการติดตั้งช่องหมักน้ าส าหรับหมักใบหูกวางบริเวณด้านหลังช่องเลี้ยง 
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จัดท าต้นแบบและทดลองการใช้งาน 

เมื่อสรุปแบบได้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างโมเดลต้นแบบโดยเริ่มจากโครงสร้าง
หลักก่อนแล้วจึงน าอุปกรณ์อ่ืนมาติดตั้งกับโครงสร้างหลักอีกท ี

 

ภาพที่ 54 แสดงภาพโครงสร้างโมเดลต้นแบบก่อนการประกอบ                   
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 55 แสดงภาพโมเดลต้นแบบหลังการประกอบอุปกรณ์                  
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 56 แสดงภาพโมเดลต้นแบบ Top View                   
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

 

ภาพที่ 57 แสดงภาพโมเดลต้นแบบ Front View                      
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 58 แสดงภาพระบบกรองน้ าของโมเดลต้นแบบ                     
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

 

ภาพที่ 59 แสดงภาพโมเดลต้นแบบ Side View                    
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 60 แสดงภาพโมเดลต้นแบบ ทดลองเลี้ยงปลา                  
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 

 

ภาพที่ 61 แสดงภาพโมเดลต้นแบบ ทดลองเลี้ยงปลา 2                
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 62 แสดงภาพโมเดลต้นแบบ ทดลองเลี้ยงปลา 3                
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
เมื่อธันวาคม 2559) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การออกแบบพฒันาอปุกรณ์เลี้ยงปลากัดส าหรับผู้เลี้ยงทีม่ีพืน้ที่จ ากัด ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่
จะพัฒนาอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดโดยค านึงถึงผู้เลี้ยงทีเ่ลี้ยงปลาเพื่อความสุนทรีย์ มีความรู้ในเรื่องปลากัดเล็ก 
น้อยหรือพึ่งริเริ่มทีจ่ะสนใจในการเลี้ยงปลา ซึ่งมีปญัหามากมายจากการเลี้ยงปลากัด อุปกรณ์ตัวนี้จะช่วย
รองรับความเสี่ยงในการเลี้ยงปลากัดเพือ่ใหผู้้ใช้สามารถเลี้ยงปลาได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมี
เวลาในการดูแลปลากัดน้อยกส็ามารถเลี้ยงใหม้ีประสิทธิภาพเท่ากบัผูเ้ลี้ยงทีเ่อาใจใส่ปลาก ั

จากการศึกษาข้อมุลพบว่าประเทศของเรามีความนิยมในการเลี้ยงปลากัดมากขึ้น ทั้งผูเ้ลี้ยง
เพื่อการเพาะพันธ์ุ เลี้ยงเพื่อน าไปประกวด หรือเลี้ยงเพือ่ความสุนทรียท์ั่วไป เนื่องด้วยปลากัดบ้านเรามี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ท าให้ผู้คนหลงไหลท าใหเ้กิดความนิยมขึ้นอย่างต่อเนือ่ง แต่ผูเ้ลี้ยงมือใหม่ทีอ่าศัยอยู่
ในพื้นที่จ ากัดและพึ่งหันมาสนใจในการเลี้ยงปลาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอส าหรบัดูแลปลากัดได้
เป็นอย่างดี อาจจะขาดความเข้าใจในการดูแลปลากัด ผู้วิจัยจึงหวังว่าจะช่วยให้การเลี้ยงปลากัดของผูเ้ลี้ยง
ง่ายข้ึนและอปุกรณ์ช่วยเลี้ยงปลากัดยงัสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของการของตกแต่งบ้านไปในตัวอีกด้วย 
เพราะว่าอปุกรณ์เลี้ยงปลากัดนี้ถูกออกแบบมาเพือ่ใช้งานในที่พักอาศัย ซึง่จะขาดความสวยงามและน่าใช้
งานไม่ได้ ผู้ท าวิจัยจงึพยายามออกแบบให้มลีวดลายและความหรหูราในการจัดวางด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับผู้ทีส่นใจพฒันาอุปกรณ์เลี้ยงปลากัดเพือ่ความสุนทรยี์ อาจจะพฒันาได้ดังนี ้

1. เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานโดยติดตั้งอปุกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ, เครือ่งให้
อาหารปลาอัตโนมัติ, เครือ่งตรวจค่า pH ของน้ า ฯลฯ 

2. สามารถเปลี่ยนแผงฉากกั้น อาจจะปรับใช้ตามจ านวนปลาที่เลี้ยงได้ สามารถท าเป็นเป็น
ร่องเสียบฉากกั้นหรือท าเป็นจุกสุญญากาศในการปรบัเปลี่ยนฉากกั้นในตู้เลี้ยงเพือ่ให้ง่ายต่อการควบคุม
ปลาและง่ายต่อการท าความสะอาดตู้เลี้ยงปลา 
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