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บทคัดย่อ

ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังที่เลี้ยงใน
แม่น�้ำสงคราม บริเวณบ้านปากยาม ต�ำบลสามผง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
มี 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ�้ำ อัตราความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 50, 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ให้อาหารเม็ด
ลอยน�้ำที่มีองค์ประกอบโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยปลาขนาดความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 11.13+1.39, 11.10+1.42 และ
11.41+1.41 เซนติเมตร และน�้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 15.21±4.75, 15.01±4.79 และ 15.08±4.76 กรัม ตามล�ำดับ เลี้ยง
เป็นเวลา 36 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลาสังกะวาดท้องคมมีน�้ำหนักเฉลี่ย 121.71±14.52, 124.12±14.62
และ 117.41±15.22 กรัม ตามล�ำดับ น�้ำหนักเฉลี่ยสุดท้ายที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างกันทาง
สถิตกิ บั ทีค่ วามหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (P<0.05) ความยาวเฉลีย่ 24.20±1.41, 24.58±1.39 และ 24.09±1.35
เซนติเมตร ตามล�ำดับ ความยาวเฉลี่ยสุดท้ายที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ
50 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (P<0.05) น�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ�ำเพาะ และอัตรารอดทัง้ 3 ระดับ
มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อัตราแลกเนื้อที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำที่สุดเท่ากับ 1.94±0.04 แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับความหนาแน่น 200 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (P<0.05)
มีผลผลิตเฉลี่ยต่อกระชังเท่ากับ 46.28, 94.34 และ 177.87 กิโลกรัมต่อกระชัง จุดคุ้มทุนของราคาขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
76.26, 60.20 และ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนการลงทุนมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 38.25, 70.54 และ 67.74 เปอร์เซ็นต์
ตามล�ำดับ ผลจากการทดลองพบว่าที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตทางด้านความยาว น�้ำ
หนักและอัตราเปลีย่ นอาหารให้เป็นเนือ้ ดีทสี่ ดุ แต่เมือ่ พิจารณาจากก�ำไรสุทธิจากการเลีย้ งปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง
ที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากท�ำให้ได้ก�ำไรสุทธิสูงสุด
ค�ำส�ำคัญ : ปลาสังกะวาดท้องคม การเลี้ยงปลาในกระชัง ความหนาแน่น ต้นทุนการผลิต

Abstract

Effect of stocking density on growth and production of sharp-belly catfish (Pseudolais
pleurotaenia) in cage culture was carried out at the Songkhram River, Pak-yam Village, Srisongkram
District, Nakhon Panom Province. The fingerlings were stocked at three stocking density of 50, 100 and
200 fishes/m3 and fed by 30 % protein commercial floating pellet for 36 weeks. The initial lengths of
fingerling were 11.13±1.39, 11.10±1.42 and 11.41±1.41 cm, and the initial weights were 15.21±4.75,
15.01±4.79 and 15.08±4.76 g, respectively. The results after 36 weeks of raising showed that the
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average weights of sharp-belly catfish were 121.71±14.52, 124.12±14.62 and 117.41±15.22 g,
respectively. The significant difference between 100 fish/m3 stocking rate and 200 fish/m3 (P<0.05)
was found (P<0.05). The average fish lengths were 24.20±1.41, 24.58±1.39 and 24.09±1.35 cm,
respectively. The fish length of 100 fish/m3 stocking rate was significantly different from 50 and 200
fish/m3 (P<0.05). Daily weight gains, specific growth rates and survival rates were no significant
differences among stocking densities (P>0.05). Average feed conversion ratios (FCR) at 100 fish/m3
stocking rate (1.94±0.04) showed significant difference between 200 and 50 fish/m3 (P<0.05). Average
yield per cage were 46.28, 94.34 and 177.87 kg per cage, respectively. Production unit cost 76.26, 60.20
and 60.46 Baht/kg, respectively. Percentages of return profit were 38.25, 70.54 and 67.74 %,
respectively. The results can be concluded that the stocking density of 100 fish/m3 was suitable for
cage culture because it gave the best growth and FCR. Howevr, considering on net income and net
profit, the optimum stocking density of Sharp-belly catfish cage was 200 fish/m3.
Keywords : Sharp-belly catfish (Pseudolais pleurotaenia), fish culture in cage, stocking density,
production cost

1. บทน�ำ

ปลาสังกะวาดท้องคม หรือปลายอนปีก (Pseudolais pleurotaenia, Sauvage, 1878) เป็นปลาน�้ำจืดในวงศ์
ปลาสวายที่มีลักษณะทั่วไปตาโต ล�ำตัวแบนข้างกว่าปลาชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกัน ท้องเป็นสันคมตลอด ครีบท้องเล็ก
อยู่สูงกว่าระดับสันครีบท้อง ครีบไขมันมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาว ล�ำตัวด้านบนสีคล�้ำเหลือบเขียวเหลือง ครีบหางเว้า
แฉกสีเหลืองอ่อนขอบคล�ำ้ (Rainboth, 1996) พบมีขนาดใหญ่ถงึ 30 เซนติเมตร พบทัว่ ไป 15 – 20 เซนติเมตร (Fishbase,
2015) กินอาหารจ�ำพวกแมลง เมล็ดพืช ผลไม้ และพืชน�้ำ มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ (ชวลิต, 2547) เป็นชนิด
ปลาที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน�้ำจืด พบชุกชุมในบางแหล่งน�้ำ เช่น ลุ่มน�้ำสงคราม และลุ่มน�้ำโขง ลุ่มน�้ำ
เจ้าพระยา ลุ่มน�้ำแม่กลอง และลุ่มน�้ำตาปี เป็นต้น (คีรี และคณะ, 2546) สถิติการเพาะเลี้ยงปลาน�้ำจืดในปี พ.ศ. 2555
มีผลผลิต 1,233,900 ตัน สามารถแยกเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 37,645 ตัน เป็นผลผลิตจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 12,951 ตัน (กรมประมง, 2557) การเลี้ยงปลาในกระชังตามแหล่งน�้ำธรรมชาติเป็นที่นิยมของเกษตรกร
เนือ่ งจากสามารถเลีย้ งได้หนาแน่นและให้ผลผลิตต่อหน่วยพืน้ ทีส่ งู กว่าการเลีย้ งในบ่อดิน อีกทัง้ ผลผลิตทีไ่ ด้มรี สชาติดกี ว่า
ปลาทีเ่ ลีย้ งในบ่อดินท�ำให้ปลาทีเ่ ลีย้ งในกระชังมีราคาสูงและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด อ�ำไพพรรณ และสุชาติ (2548) การ
เลี้ยงปลาท้องถิ่นในกระชังเป็นทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งซึ่งนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น เช่น การเลี้ยงปลากดเหลือง (หทัยรัตน์
และส�ำเนาว์, 2551; วสันต์ และสุขาวดี, 2539; มารุต, 2539; สืบพงษ์ และคณะ, 2538) ปลาโมง (สมศักดิ์ และพัชรี,
2558; วิระวรรณ และสุภาพร, 2551; อรรณพ และณรงค์ศักดิ์, 2550; ศิราณี และธีระชัย, 2548; คฑาวุธ และคณะ,
2548) และการเลี้ยงปลายอนในกระชัง (ภาสกร และอนุพงษ์, 2551; ภาสกร, 2552) เป็นต้น
ปลาสังกะวาดท้องคมเป็นปลาน�้ำจืดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้นเป็นล�ำดับ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
โขง และแม่น�้ำสาขา เช่น แม่น�้ำสงคราม ในบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยปลาที่จ�ำหน่ายส่วนใหญ่
มาจากการเลี้ยงในกระชัง ชาวประมงจะรวบรวมลูกปลาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของแต่ละปี น�ำมาเลี้ยงใน
กระชังโดยให้อาหารส�ำเร็จรูปเสริมร่วมกับการเปิดไฟล่อแมลงให้ปลากินจนมีขนาดที่ตลาดต้องการ 5-10 ตัวต่อกิโลกรัม
ปลาสังกะวาดท้องคมจัดเป็นปลาท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นปลาเศรษฐกิจได้ เป็นทางเลือกของการเลี้ยง
ปลาเพือ่ เพิม่ ผลผลิตปลาน�ำ้ จืดเป็นอาหารส�ำหรับประชากรไทย ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของความ
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หนาแน่นต่อการเจริญเติบโต ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง เป็นข้อมูลส�ำหรับการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นชนิดนี้ต่อไป

2. วิธีการทดลอง

การวางแผนการทดลอง

การทดลองนีใ้ ช้แผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (Complete Randomized Design; CRD) โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ�้ำ ปล่อยปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร อัตราความหนาแน่น
ที่อัตรา 50, 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (400, 800 และ 1,600 ตัวต่อกระชัง)

ขั้นตอนการวิจัย

ปลาสังกะวาดท้องคมทีใ่ ช้เลีย้ งในกระชังได้จากการรวบรวมจากธรรมชาติ น�ำมาปรับสภาพในกระชังอวนไนล่อน
เพื่อให้ปลาคุ้นเคยก่อนการทดลอง โดยปล่อยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 16.13+1.12, 16.17+1.03 และ 16.15+1.06
เซนติเมตร และน�้ำหนักเฉลี่ย 50.07+10.83, 50.05+10.45 และ 50.08+10.14 กรัม ในอัตรา 50, 100 และ 200 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร กระชังขนาด 2X2X2.5 เมตร ขนาดช่องตาข่าย 9 มิลลิเมตร ท�ำการทดลองเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ให้อาหาร
เม็ดส�ำเร็จรูปชนิดลอยน�้ำมีโปรตีนไม่ต�่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวน 2 ครั้งต่อวัน โดยให้อาหารจนอิ่ม งดอาหาร 1 วัน
ก่อนท�ำการสุ่มชั่งน�้ำหนักและวัดความยาว

การประเมินการเจริญเติบโตของปลาทดลอง

สุ่มปลาสังกะวาดท้องคมในแต่ละกระชังๆ ละ 60 ตัว ทุกๆ 4 สัปดาห์ น�ำมาชั่งน�้ำหนักและวัดความยาวเพื่อหา
ค่าเฉลี่ยของน�้ำหนักและความยาว และหาอัตราการเจริญเติบโตจ�ำเพาะ (Speccific growth Rate : SGR) ตามวิธีของ
วิมล (2536) อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratios : FCR) วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Dancan’s New
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์

การศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนต่อการลงทุน และจุดคุ้มทุนของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมที่อัตรา
ความหนาแน่นต่างๆ กันโดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีของสมบูรณ์ (2537) สมศักดิ์ (2530) และ Kay
(1986)

การตรวจสอบคุณสมบัติของน�้ำ

ด�ำเนินการตรวจวัดคุณสมบัตขิ องน�ำ้ 4 สัปดาห์ตอ่ ครัง้ ตลอดการทดลองในเวลา 11.00 น. ดังนี้ ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน�้ำ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความเป็นด่าง ความกระด้าง และปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia
nitrogen) วิเคราะห์ตามวิธี Standard method for the examination of water and westwater (APHA-AWWAWEF, 1992)

สถานที่และระยะเวลาท�ำการทดลอง

ท�ำการทดลองที่แม่น�้ำสงคราม บริเวณบ้านปากยาม ต�ำบลสามผง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2548 – เดือนมีนาคม 2549 เป็นเวลา 36 สัปดาห์
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

ผลการทดลองพบว่า ความหนาแน่นของการเลีย้ งปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังทัง้ 3 ระดับ 50, 100 และ 200
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 36 สัปดาห์ ปลาที่เลี้ยงในความหนาแน่นทั้ง 3 ระดับ มีการ
เจริญเติบโตทางด้านความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 24.20+1.41, 24.58+1.39 และ 24.09+1.35 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
(ภาพที่ 1) โดยที่ระดับ 100 ตัวต่อลูกบาศก์ แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ 50 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์ (P<0.05) และ
การเจริญเติบโตทางด้านน�ำ้ หนักเฉลี่ยเท่ากับ 121.71+14.52, 124.12+14.62 และ 117.41+15.22 กรัม ตามล�ำดับ
(ภาพที่ 1) โดยที่ระดับ 100 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์ แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์ (P<0.05)
การเจริญเติบโตของปลาสังกะวาดท้องคมที่เลี้ยงในกระชังในช่วงแรกของการเลี้ยงถึงสัปดาห์ที่ 16 พบว่าระดับความ
หนาแน่นสูง (200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) ปลาจะกินอาหารได้ดีมีผลท�ำให้การเจริญเติบโตทั้งทางด้านความยาว และ
น�้ำหนัก้ยมากกว่
50 าและ
100 ตัวต่นอลู100
กบาศก์
แต่เมืเ่อมตร
ระยะเวลาเลี
้ยงเพิ่มญขึเติ้นบในสั
ี่
ระยะเวลาเลี
งเพิ่มขึา้นระดั
ในสับปความหนาแน่
ดาหที่ 28-36นพบว
ที่ความหนาแน
ตัวตเมตร
อลูกบาศก
ปลามีการเจริ
โตดีปทดาห์
ี่สุด ทผลจาก
28-36 พบว่าที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปลามีการเจริญเติบโตดีที่สุด ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาระดับความหนาแนนที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง สอดคลองกับผลการเลี้ยงปลาหมอใน
เห็นว่าระดับความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้การเจริญเติบโตลดลง สอดคล้องกับผลการเลี้ยงปลาหมอในกระชังของ
กระชังของ อําไพพรรณ และสุชาติ (2548) การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังของ หทัยรัตน และสําเนาว (2551) การเลี้ยงปลาโมง
อ�ำไพพรรณ และสุชาติ (2548) การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังของ หทัยรัตน์ และส�ำเนาว์ (2551) การเลี้ยงปลาโมงใน
ในกระชั
งของ
กดิ์กและพั
ชรี ช(2558)
ซึ่งระดั
บความหนาแน
นในการเลี
้ยงปลามี
ผลตผอลต่การเจริ
ญเติญบเติโตของปลา
กระชั
งของสมศัสมศั
ดิ์ และพั
รี (2558)
ซึ่งระดั
บความหนาแน่
นในการเลี
้ยงปลามี
อการเจริ
บโตของปลา(Wang
(Wanget al.,
2000)et ทัal.,
้งนี้เ2000)
นื่องจากระดั
นเปนปจจัยนควบคุ
บโตของปลา
สภาพการเลี
้ยงในกระชั้ยงในกระชั
งมีศักยภาพจํ
ทั้งนี้เนืบ่อความหนาแน
งจากระดับความหนาแน่
เป็นปัมจการเจริ
จัยควบคุญมเติการเจริ
ญเติบโตของปลา
สภาพการเลี
งมี ากัด
สงผลต
การเจริำญกัเติ
1967) (Hepher,
และสภาวะที
่ปลาอยู
รวมกันอยา่ปงหนาแน
นทํานให
ดการแยงนอาหาร
ศักอยภาพจ�
ดส่บงโตของปลาลดลง
ผลต่อการเจริญเติ(Hepher,
บโตของปลาลดลง
1967)
และสภาวะที
ลาอยู่รวมกั
อย่เกิางหนาแน่
อากาศหายใจ
และที่องอาหาร
ยูอาศัยอากาศหายใจ
ภาวะเชนนี้กและที
อใหเกิอ่ ดยูความเครี
ยดที่มนีผนีลทํ
ราการเจริยดที
ญเติม่ ผี บลท�
โตลดลง
ท�ำให้เกิดการแย่
อ่ าศัย ภาวะเช่
ก้ อ่ าให้ใหเกิอดัตความเครี
ำให้อตั (Pickering,
ราการเจริญเติ1993)
บโต การ
(Pickering, 1993) การเจริอมที
ญเติ่เหมาะสมปลาจะกิ
บโตของปลาในสภาพแวดล้
มทีเ่ หมาะสมปลาจะกิ
นอาหาร
และมีการสะสมอาหาร
เจริญลดลง
เติบโตของปลาในสภาพแวดล
นอาหาร อและมี
การสะสมอาหารในตั
วปลามากจึ
งทําใหปลามีน้ําหนัก
วปลามากจึ
งท�ำให้ซึ่งปผลจากการศึ
ลามีน�้ำหนักเพิ
่มขึ้น ้งนี(สมโภชน์
ซึ่งผลจากการศึ
กษาครั
้งนี้ห่คลัวามหนาแน
งสิ้นสุดการทดลอง
เพิ่มขึในตั
้น (สมโภชน
, 2535)
กษาครั
้หลังสิ้นสุ, ด2535)
การทดลองปลาสั
งกะวาดท
องคมที
น 100 ตัวตอ
ปลาสั
งกะวาดท้
องคมที
น 100 ตัและน้
วต่อลูํากหนั
บาศก์
ลูกบาศก
เมตร
มีการเจริ
ญเติ่คบวามหนาแน่
โตทั้งดานความยาว
กดีทเมตร
ี่สุด มีการเจริญเติบโตทั้งด้านความยาว และน�้ำหนักดีที่สุด
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ภาพที
การเจริ
บโตเฉลี
ด้านความยาว
(เซนติ
เมตร)
และน�
ก ม(กรั
ม) ของปลาสั
งกะวาด
ภาพที
่ 1่ 1การเจริ
ญเติญบเติโตเฉลี
่ยดา่ยนความยาว
(เซนติ
เมตร)
และน้
ําหนั้ำกหนั(กรั
) ของปลาสั
งกะวาดท
องคม
		
ท้องคม งทีความหนาแน
่เลี้ยงในกระชันงความหนาแน่
50, ตั100
200 เตัมตร
วต่อเป
ลูกนบาศก์
มตรสัปเป็ดาห
นเวลา
ที่เลี้ยงในกระชั
50 100 และน200
วตอและ
ลูกบาศก
เวลา เ36
		 36 สัปดาห์

น้ําหนักที่เพิ่มตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยตลอดการทดลองของปลาสังกะวาดทองคม ทั้ง 3 ระดับ มี
คาเฉลี่ยน้ําหนักน�ที้ำ่เหนั
พิ่มกตทีอวั่เพิน่มเทต่าอกัวับน0.42+0.03,
0.43+0.01
มตอวัน และอัตราการเจริญงกะวาดท้
เติบโตจําอเพาะเท
และอัตราการเจริ
ญเติบและ
โตจ�0.42+0.04
ำเพาะเฉลี่ยกรั
ตลอดการทดลองของปลาสั
งคม ากับ
0.83+0.03,
0.84+0.01
0.81+0.03
อวัน ตามลํ0.43+0.01
าดับ (ตารางที
เมื่อวิเคราะห
ิ พบวตาราการ
ทั้ง 3 ระดับ
ทั้ง 3 ระดั
บ มีค่าเฉลีและ
่ยน�้ำหนั
กที่เพิ่มต่อเปอร
วันเท่เาซ็กันบตต0.42+0.03,
และ่ 1)0.42+0.04
กรัมทต่างสถิ
อวันตและอั
ความหนาแน
มีคาำเฉลี
่ยของน้
กที่เพิ่มตอวั0.84+0.01
น และอัตราการเจริ
ญเติบโตจํเปอร์
าเพาะไม
นทางสถิ
ิ (P>0.05)
เจริญเติบนโตจ�
เพาะเท่
ากับําหนั0.83+0.03,
และ 0.81+0.03
เซ็นต์แตตกต
่อวันางกัตามล�
ำดับ ต(ตารางที
่ 1)โดยที
เมื่อ ่ระดับ
วิเคราะห์นท100
างสถิตัตวิ ตพบว่
ทั้ง 3 เระดั
่มต่อวัน และอั
ญเติตราการเจริ
บโตจ�ำเพาะ
ความหนาแน
อลูกาบาศก
มตรบมีความหนาแน่
น้ําหนักที่เพิน่มมีตคอวั่าเฉลี
นเฉลี่ยของน�
่ยสูงสุ้ำดหนั
เทากกัทีบ่เพิ0.43+0.01
กรัมตตราการเจริ
อวัน และอั
ญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ยสูงสุด 0.84+0.01 เปอรเซ็นตตอวัน
71
อัตรารอดของปลาสังกะวาดทองคมเมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 3 ระดับความหนาแนนมีคาเฉลี่ยเทากับ 95.08+0.88,
95.00+0.88 และ 94.67+0.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ทั้ง 3 ระดับความหนาแนนมี
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ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน�้ำหนักที่เพิ่มต่อวันเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 0.43+0.01 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ�ำเพาะเฉลี่ยสูงสุด 0.84+0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
อัตรารอดของปลาสังกะวาดท้องคมเมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 3 ระดับความหนาแน่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
95.08+0.88, 95.00+0.88 และ 94.67+0.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
ทั้ง 3 ระดับความหนาแน่นมีอัตรารอดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัว
ต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตรารอดเฉลี่ยสูงสุด 95.08+0.88 เปอร์เซ็นต์ ผลจากการศึกษาครั้งนี้อัตรารอดมีค่าระหว่าง
94.67-95.08 เปอร์เซ็นต์ อาจเนื่องจากการทดลองครั้งนี้มีการใช้ปลาทดลองขนาดใหญ่ และมีการปรับสภาพปลาให้
คุ้นเคยกับกระชังก่อนทดลอง เช่นเดียวกับที่ ศิราณี และธีระชัย (2548) เลี้ยงปลาโมงในกระชังที่ความหนาแน่น 4 ระดับ
ในแม่น�้ำโขงมีอัตรารอดสูงเช่นกันโดยมีอัตรารอดระหว่าง 97.44-99.34 เปอร์เซ็นต์ สมศักดิ์ และพัชรี (2558) รายงาน
ผลการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น�้ำสงครามเป็นเวลา 36 สัปดาห์ มีอัตรารอดระหว่าง 99.11-99.63 เปอร์เซ็นต์ และ
หทัยรัตน์ และส�ำเนาว์ (2551) รายงานผลการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังเป็นเวลา 180 วัน โดยการปล่อยปลาเริ่มเลี้ยง
ขนาดใหญ่ท�ำให้มีอัตรารอดตายสูงระหว่าง 96.50-97.22 เปอร์เซ็นต์
อัตราการแลกเนื้อของปลาสังกะวาดท้องคมที่เลี้ยงในกระชังเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ทั้ง 3 ระดับความหนาแน่น
มีค่าเฉลี่ยอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 2.28+0.07, 1.94+0.04 และ 2.10+0.13 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่นา100
ที่ระดั
น 100
ตัวต่อลูกบาศก์
ัตราแลกเนื้อแตกต
เฉลี่ยดีาทงกัี่สุดนทางสถิ
1.94+0.04
แตกต่ากังกับนทีทางสถิ
ติ
หนาแน
ตัวบตความหนาแน่
อลูกบาศกเมตร
มีอัตราแลกเนื
้อเฉลี่ยเมตร
ดีที่สุดมีอ1.94+0.04
ติ (P<0.05)
่ระดับความ
(P<0.05)
บที่ร50
ะดับตัวความหนาแน่
200 แต
และที่ร50
ต่อลูตักวบาศก์
ที่ระดัไมบแตกต
200 าตังกัวต่นอทางสถิ
ลูกบาศก์
เมตร ไม่แกัตกต่
หนาแน
น 200 กัและ
ตอลูกบาศกเนมตร
ะดับตัว200
ตอลูกเมตร
บาศกแต่เมตร
ติ (P>0.05)
บที่รางะดับ
กันทางสถิน ต50ิ (P>0.05)
บที่รเะดั
บความหนาแน่
น 50 ตั้อวในการทดลองครั
ต่อลูกบาศก์เมตร้งนีแต่
นี้อรัตะหว
ราแลกเนื
้อในการทดลองครั
้งนีก้มษาครั
ีค่า ้ง
ความหนาแน
ตัวตอลูกกับาศก
มตร
แตทั้งนี้อัตราแลกเนื
้มีคทาั้งอยู
าง 1.94-2.28
โดยผลการศึ
่ระหว่าง ้อ1.94-2.28
กษาครั
้งนี้มีอัตราแลกเนื
้อค่อนข้้ยางสู
ง แต่ใกล้เคียงกังบซึรายงานผลการศึ
กษาการเลี
นี้มีออยู
ัตราแลกเนื
คอนขางสูงโดยผลการศึ
แตใกลเคียงกั
บรายงานผลการศึ
กษาการเลี
งปลาโมงในกระชั
่งเปนปลากลุมปลาหนั
งเชน้ยกังน ที่
ปลาโมงในกระชั
่งเป็นปลากลุน่ม125-175
ปลาหนังเช่นตัวกัตนอทีลู่รกายงานผลการเลี
งที่ความหนาแน่
ตัว้อต่ระหว
อลูกบาศก์
เมตร
รายงานผลการเลี
้ยงทีง่คซึวามหนาแน
บาศกเมตร เปน้ยเวลา
36 สัปดาหนมี125-175
อัตราแลกเนื
าง 2.03-2.23
เป็นเวลา 36 สัปดาห์ มีอตั ราแลกเนือ้ ระหว่าง 2.03-2.23 (สมศักดิ์ และพัชรี, 2558) รายงานผลการเลีย้ งปลาโมงในกระชัง
(สมศักดิ์ และพัชรี, 2558) รายงานผลการเลี้ยงปลาโมงในกระชังที่ความหนาแนน 120 และ 160 ตัวตอลูกบาศกเมตร มีอัตราแลก
ที่ความหนาแน่น 120 และ 160 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 2.11 และ 2.36 (อรรณพ และณรงค์ศักดิ์,
เนื้อเทากับ 2.11 และ 2.36 (อรรณพ และณรงคศักดิ์, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังที่ความหนาแนน 25-45 ตัวตอลูกบาศก
2550) การเลีย้ งปลาโมงในกระชังทีค่ วามหนาแน่น 25-45 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอตั ราแลกเนือ้ ระหว่าง 2.27-2.59 (คฑาวุธ
เมตร มีอัตราแลกเนื้อระหวาง 2.27-2.59 (คฑาวุธ และคณะ, 2548) ในขณะที่รายงานผลการเลี้ยงปลายอนในกระชังที่ความ
และคณะ, 2548) ในขณะที่รายงานผลการเลี้ยงปลายอนในกระชังที่ความหนาแน่น 120 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา
หนาแน
น อ120
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ง
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งการทางโภชนาการของปลา
ปลาดุกทีม่ เี ปอร์เซ็นต์โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ความต้องการทางโภชนาการของปลาสังกะวาดท้องคมอาจแตกต่างจาก
สังกะวาดท
างจากปลาดุ
ก ดัองงการทางโภชนาการของปลาสั
นั้นควรมีการศึกษาความตองการทางโภชนาการของปลาสั
งกะวาดท
องคมเพืท�่อำพัให้ฒนา
ปลาดุกองคมอาจแตกต
ดังนัน้ ควรมีการศึ
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งกะวาดท้องคมเพือ่ พัฒนาอาหารที
เ่ หมาะสม
อาหารที
่เหมาะสมทํ
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ใหตนทุนการเลี้ยงลดลงได
อัตราแลกเนื
้อลดลงจะท�
ำให้ต้น้อทุลดลงจะทํ
นการเลี้ยางลดลงได้

ภาพที่ 2่ 2 สถานที่เลี้ยงปลาสั
ภาพที
งปลาสังงกะวาดท
กะวาดท้อองคมในกระชั
งคมในกระชังงแมแม่นน้ําสงครามบริ
�้ำสงครามบริเวณบ
เวณบ้านปากยาม
านปากยาม
อ�อําำเภอศรีสงคราม
งคราม จัจังงหวั
หวัดดนครพนม
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ตารางที่ 1 ผลการเลีย้ งปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังด้วยความหนาแน่น 3 ระดับ เป็นเวลา 36 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต		
ความหนาแน่น (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร)
		
50
100
200
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร)
11.13±1.39
11.10±1.42
11.14±1.41
น�้ำหนักเริ่มต้น (กรัม)
15.21±4.75
15.01±4.79
15.08±4.76
ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร)
24.20±1.41b
24.58±1.39a
24.09±1.35b
น�้ำหนักสุดท้าย (กรัม)
121.71±14.52a
124.12±14.62a
117.41±15.22b
น�้ำหนักที่เพิ่มต่อวัน (กรัมต่อวัน)
0.42±0.03
0.43±0.01
0.42±0.04
อัตราการเจริญเติบโตจ�ำเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
0.82±0.03
0.84±0.01
0.83±0.03
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
95.08±0.88
95.00±1.00
94.67±0.58
อัตราแลกเนื้อ
2.28±0.07 b
1.94±0.04 a
2.19±0.13 b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก�ำกับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ผลผลิตของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังที่ระดับ 50, 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 46.28, 94.34 และ 177.87 กิโลกรัมต่อกระชัง หรือ 5.79, 11.79 และ 22.23 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2) โดยที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 22.23 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เป็นผลผลิตที่ค่อนข้างต�่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตของการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น�้ำสงครามที่ความหนาแน่น
125-175 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 36 สัปดาห์ มีผลผลิตระหว่าง 80.83-104.92 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(สมศักดิ์ และพัชรี, 2558) อาจมีความเป็นไปได้หากมีการเพิ่มความหนาแน่นอีกจะท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ
การผลิตของกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งจะท�ำให้จุดคุ้มทุนของราคาขายลดลงมีผลท�ำให้ก�ำไรสุทธิสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณา
ควบคู่กับอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงของปลา

ตารางที่ 2 ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการเลีย้ งปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังเป็นเวลา 36 สัปดาห์
		 ด้วยความหนาแน่น 3 ระดับ
การค�ำนวณต้นทุน		
ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)
		
50
100
200
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง)
3,277.96
5,427.88
10,502.44
ต้นทุนคงที่ (บาท/กระชัง)
251.56
251.56
251.56
รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง)
3,529.52
5,679.44
10,754.00
ผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคม (กิโลกรัม/กระชัง)
46.28
94.34
177.87
ผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคม (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
5.79
11.79
22.23
ราคาปลาสังกะวาดท้องคม (บาท/กิโลกรัม)
100
100
100
รายได้จากการขายปลา (บาท/กระชัง)
4,628
9,434
17,787
รายได้สุทธิ (บาท/กระชัง)
1,350.04
4,006.12
7,284.56
ก�ำไรสุทธิ (บาท/กระชัง)
1,098.48
3,754.56
7,033.00
ผลตอบแทนการลงทุน (เปอร์เซ็นต์)
38.25
70.54
67.74
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
76.26
60.20
60.46
หมายเหตุ - ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าพันธุ์ปลาราคาตัวละ 2 บาท ค่าอาหารปลาระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 19 บาท
ค่าแรงวันละ 187 บาท คิดเฉพาะชั่วโมงที่ท�ำงานวันละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 23.36 บาทต่อ 9 กระชัง และค่าเสียโอกาสในเงินลงทุนคิดจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ร้อยละ 1.25 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)
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		 - ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของกระชังและอุปกรณ์ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรงอายุการใช้งาน 3 ปี และค่าเสียโอกาสในเงิน
ลงทุน คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ร้อยละ 1.25 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)
		 - รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนผันแปร
		 - ก�ำไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด
		 - ผลตอบแทนต่อการลงทุน = (รายได้สุทธิ/ต้นทุนทั้งหมด) x 100
		 - จุดคุ้มทุนของราคาขาย = ต้นทุนทั้งหมด/ผลผลิตเป็นกิโลกรัม

ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังทั้ง 3 ระดับความหนาแน่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3,529.52, 5,679.44 และ 10,754.00 บาท ตามล�ำดับ โดยแบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 92.87, 95.57 และ 97.67
และต้นทุนคงที่ร้อยละ 7.13, 4.43 และ 2.33 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2) โดยมีจุดคุ้มทุนของราคาขาย หรือต้นทุนการผลิต
ค่าเฉลี
่ยราคาขายเท่
76.26,
บาทต่60.20
อกิโลกรับาทต
ม ตามล�
ำดับม(ตารางที
ระดับมี200
และ
100 ตัวตอาลูกักบบาศก
เมตร60.20
มีคาเทและ
ากับ 60.46
60.46 และ
อกิโลกรั
ตามลําดั่ บ2)ซึซึ่งจุ่งทีดคุ่ความหนาแน่
มทุนที่มีคาต่นําแสดง
200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนสูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนของราคาขายที่ระดับ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มี
ถึงตนทุนการผลิตต่ํา
ค่าสูงที่สุดเท่ากับ 76.26 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาที่ระดับ 200 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ 60.46 และ
รายไดของการเลี้ยงปลาสังกะวาดทองคมในกระชัง คํานวณจากผลผลิตปลาเฉลี่ยเปนกิโลกรัมคูณดวยราคาขายปลา
60.20 บาทต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ ซึ่งจุดคุ้มทุนที่มีค่าต�่ำแสดงถึงต้นทุนการผลิตต�่ำ
สังกะวาดทองคมในตลาดราคากิ
มละงกะวาดท้
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ผลผลิตจึงทําใหมีผลกําไรสูงสุด ดังนั้นหากมีการเลี้ยงปลาสังกะวาดทองคมในกระชังควรเลี้ยงที่ระดับ 200 ตัวตอลูกตบาศก
177.87 กิโาลกรั
ใหผลตอบแทนกํ
ไรสุมทต่ธิอสกระชั
ูงสุด ง เมื่อจ�ำหน่ายผลผลิตจึงท�ำให้มีผลก�ำไรสูงสุด ดังนั้นหากมีการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมใน
กระชังควรเลี้ยงที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งให้ผลตอบแทนก�ำไรสุทธิสูงสุด

ภาพที
กะวาดท้องคมที่เลี้ยงในกระชังเป
เป็นเวลา 36 สัปดาห
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เวณในและนอกกระชั
งทีง่เทีลีเ่ ้ยลีงทุ
จากการวิ
เคราะห์
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ตร คาความเป
งมีคาเฉลีน่ยกรดเป็
6.8 มีนพด่ิสางมี
ัยอยูค่ารเฉลี
ะหว่ยา6.8
ง 6.5-7.9
ลิกรรัะหว
มต่อาลิง ต4.5-8.3
ร มีพิสัยมิอยู
มิลลิกรันมกรดเป
ต่อลิตรนค่ดาความเป็
มีพิสัยอยู่ระหว่
าง 6.5-7.9 ไปริมพมบทั
าณแอมโมเนี
ยและไนไตรท์
ไม่พบทั่ ้ง3)ในและนอกกระชั
3) คุณสมบัวงทํ
ติขาองน�
้ำใน
ปริมาณแอมโมเนี
ยและไนไตรท
้งในและนอกกระชั
ง (ตารางที
คุณสมบัติของน้ง ํา(ตารางที
ในแมน้ํา่ สงครามช
การทดลองมี
น�้ำใสงครามช่
่ยอยูด่ในเกณฑ์
ที่สัตมว์มลพิ
น�้ำสามารเจริ
เติบโตได้
ดี (กรมควบคุ
มมลพิษBoyd,
, 2553;1990)
ไมตรี
คาเฉลีแม่
่ยอยู
นเกณฑทวี่สงท�
ัตวำนการทดลองมี
้ําสามารเจริญค่าเติเฉลี
บโตได
ี (กรมควบคุ
ษ, 2553;ญไมตรี
และจารุ
วรรณ, 2528;
และจารุวรรณ, 2528; Boyd, 1990)

ตารางที่ 3 คาพิสัยของคุณสมบัติของน้ําในและนอกกระชังเลี้ยงปลาสังกะวาดทองคม ของแมน้ําสงคราม
74
บริเวณบานปากยาม ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
คุณสมบัติของน้ํา

นอกกระชัง

ในกระชัง
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ตารางที่ 3 ค่าพิสยั ของคุณสมบัตขิ องน�ำ้ ในและนอกกระชังเลีย้ งปลาสังกะวาดท้องคม ของแม่นำ�้ สงคราม
		 บริเวณบ้านปากยาม ต�ำบลสามผง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
คุณสมบัติของน�้ำ	
		
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน�้ำ(มิลลิกรัม/ลิตร)
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน�้ำ	
อุณหภูมิของน�้ำ (องศาเซลเซียส)
ค่าความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตรของ CaCO3)
ค่าความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตรของ CaCO3)
ปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร)

นอกกระชัง
พิสัย
3.9-7.2
6.4-7.6
18-29
19-33
40-145
0.00
0.00

ในกระชัง
พิสัย
3.8-7.8
6.4-7.8
18-29
18-33
38-142
0.00
0.00

4. สรุป

1. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยทางด้านน�้ำหนัก ความยาว น�้ำหนักที่เพิ่มเฉลี่ยต่อวัน การเจริญเติบโตจ�ำเพาะ
และอัตราแลกเนือ้ ทีร่ ะดับ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีคา่ เฉลีย่ ดีทสี่ ดุ เท่ากับ 124.12+14.62 กรัม 24.58+1.39 เซนติเมตร
0.43+0.01 กรัมต่อวัน 0.84+0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และ 1.94 ตามล�ำดับ
2. ผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังทั้ง 3 ระดับ เท่ากับ 46.28, 94.34 และ 177.87 กิโลกรัมต่อกระชัง
มีค่าเฉลี่ยจุดคุ้มทุนราคาขาย (ต้นทุนการผลิต) เท่ากับ 76.26, 60.20 และ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนการลงทุน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 38.25, 70.54 และ 67.74 และมีก�ำไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 1,098.48, 3,754.56 และ 7,033.00 บาท
ต่อกระชัง ตามล�ำดับ
3. การเจริญเติบโตของปลาสังกะวาดท้องคมทีเ่ ลีย้ งในกระชังทีร่ ะดับ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลการเจริญ
เติบโตดีที่สุด แต่เมื่อพิจารณาก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคมที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร
มีก�ำไรสุทธิสูงที่สุด 7,033.00 บาทต่อกระชัง

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนท�ำให้งานวิจัยนี้ส�ำเร็จ และงานวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยการสนับสนุน
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