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บันทึกของผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 

 รายงานประจําปีฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) ประจําปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลของ
หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ผลงานทุกงาน/โครงการสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายด้วยการ
สนับสนุนและคําแนะนําของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง และความร่วมแรงร่วมใจ
ของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ทุกคน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

                                                        (นางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ) 
                                              ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี
 ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ในปี 2522 มีการขุดค้น

ทางโบราณคดี ที่ตําบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม ได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี 
เรียกว่า เชลล์ มาวด์ (Shell Mould) ซึ่งที่โคกพนมดีเป็นเชลล์ มาวด์ ที่ใหญ่โตที่สุดซึ่งยังไม่เคยพบในประเทศ
ทางเอเชียอาคเนย์อื่นๆ เลย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภายในกรอบ
เนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่เคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ 3 เมือง และนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐาน คือ 
 เมืองศรีพะโร  ตั้งอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณา
เขตจดทีตํ่าบล บางทรายในปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคําสัมฤทธิ์ แก้ว
ผลึก ขันทองคํา ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอํานาจอยู่ในภูมิภาคนี้ รุ่นเดียวกับสมัยลพบุรีซึ่งอยู่หลังยุคอู่ทอง a และ
ก่อนยุคอยุธยา คือ ประมาณฟพ.ศ.  1600-1900 

 เมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพะโร เพราะปรากฏว่ามีทางเดินโบราณ
ติดต่อกันได้ระหว่าง 2 เมืองนี้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเมืองพระรถแห่งนี้คงอยู่ในสมัยเดียวกันกับ
เมืองพระรถหรือ เมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2472 ได้มีผู้ขุดพบพระพุทธรูป 
"พระพนัสบดี" ที่บริเวณตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นพระพุทธรูปจําหลักจากศิลาดํา
เนื้อละเอียด เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปอ่ืนๆ คือเป็น
พระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ทั้งสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นพระพุทธรูป
ปางปฐมเทศนา บนฝุาพระหัตถ์ท้ังสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์
ที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นภาพสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของประติมากรผู้สร้างพระพุทธรูป คือ นําโค 
ครุฑ หงส์ มารวมเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน สัตว์นั้นหน้าเป็นครุฑ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะ
ของเทพเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวรทรงโค  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ เมื่อรวมเข้ากันจึงเป็น
สัตว์พิเศษที่มีเขาเป็นโค มีจงอยปากเป็นครุฑ และมีปีกเป็นหงส์ ผู้สร้างอาจหมายถึงพระพุทธเจ้าอาศัยศาสนา
พราหมณ์เป็นพาหนะในการประกาศพระศาสนา หรือหมายถึง ก ก ก ก ก กพระพุทธเจ้าทรงชัยชนะแล้วซึ่งศาสนาพราหมณ์
ก็ได้  พระพนัสบดีที่ขุดพบนี้สูง 45 เซนติเมตร  
 เมืองพญาเร่  ตั้งอยู่ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถ 
ตั้งอยู่ในเขตที่สูงห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น ชั้นแรกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอก
ทางด้านเหนือยังเห็นได้ชัดเจน  
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทําเนียบศักดินา หัวเมือง ตราเมื่อมหา
ศักราช 1298 ตรงกับ พ.ศ. 1919 ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองเป็นที่ "ออกเมืองชลบุรีศรี
มหาสมุทร" ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 
2309 ขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพมาล้อมอยู่นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัว
เมืองภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพอ้างว่าจะยกไปช่วย 
กรุงศรีอยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมในกองทัพเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเมือง
ชลบุรีแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวจังหวัดชลบุรีได้ให้
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ความร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิดจนสามารถกอบกู้เอกราช
กลับคืนมา  
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้เสด็จประพาสชลบุรีหลายครั้ง เพราะชลบุรีเป็นเมืองชายทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีทัศนียภาพงดงาม
และไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจําวัน มีหลักฐานปรากฏชัดว่า รัชกาลที่ 
4 5 และ 6 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร ทรงมีพระราชกรณียกิจล้วนแต่เป็นพระ
ราชกรณียกิจพ้ืนฐานสร้างชลบุรีให้เจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2437 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยให้หัวเมือง
ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายขึ้น
เป็นมณฑล การปกครองหัวเมืองเป็นราชการส่วนภูมิภาค ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบมณฑล
หรือระบบเทศาภิบาลจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 เป็นต้นมา คือ จากมณฑลแบ่งย่อยออกเป็นเมือง อําเภอ 
ตําบล หมู่บ้าน โดยมีผู้ปกครองบังคับบัญชา เรียกว่า สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมือง นายอําเภอ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามลําดับ ครั้นถึง พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็น
ผู้ปกครอง มีอํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วยกัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาค
ตะวันตก สําหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิมเรียกว่ามณฑลอยุธยามีอุปราชปกครองแทน
สมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาค และมีตําแหน่งอุปราชเช่นว่านี้ได้ยกเลิก เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม  
 

ขนาด และที่ตั้ง 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยห่าง

จากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 34 (ถนนบางนา-ตราด) เป็นระยะทางประมาณ 81 
กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี) เป็นระยะทางประมาณ 79 
กิโลเมตร จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่
ประเทศไทยซึ่งมีพ้ืนที่รวม 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร   
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางปะกง อําเภอบ้านโพธิ์ อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอสนามชัยเขต และก่ิงอําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดต่อกับอําเภอบ้านฉาง และอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
 

ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนิน

เขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จังหวัด
ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทราย ทอดยาว ปุา
ชายเลน ปุาชายหาด ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือกําบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี  อาทิ ท่า
จอดเรือรบที่อําเภอสัตหีบ เป็นต้น สาหรับเกาะสําคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว 
เกาะริ้น เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสารและเกาะครามที่อยู่ในเขต
ทหารเรือของอําเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น 
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โดยเกาะเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ช่วยปูองกันคลื่นลม ทําให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ 
ต่างจากจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ทําให้ชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจึงเต็ม
ไปด้วยท่าจอดเรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 
ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย  

 
 
 

เขตการปกครอง 

    จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แห่ง  เทศบาลตําบล  29  แห่ง องค์การ
บริหารส่วนตําบล  60  แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครอง
ของอําเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อําเภอทั้ง 
11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอบ้านบึง อําเภอศรี
ราชา อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอบ่อทอง อําเภอหนองใหญ่  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ และอําเภอเกาะสีชัง 
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ภาพที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดชลบุรี 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 

 

 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการสัตว์น้ําจืด 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้าน
เหนือของอ่างเก็บน้ําบางพระ ห่างจากอําเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอศรีราชา 
10 กิโลเมตร ติดถนนสายบางพระ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 กรมประมงได้ทําการก่อสร้างสถานีประมงน้ําจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่ประมาณ 98 ไร่บริเวณด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ําบางพระ ใน
โครงการบูรณะแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุุน (โอ.
อี.ซี.เอฟ.) โดยบริษัท UNITED CONSTRUCTOR INTACON (J.V.) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาของ
กรมประมงเลขที่ 81/2529 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ใช้
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 38,668,116.70 บาท สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชลบุรีต่อมาได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี เมื่อวันที่  26 กันยายน 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ประกอบด้วยอาคารที่ทําการ โรง
เพาะฟัก โรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม โรงเพาะพันธุ์กบ บ่อจระเข้ บ่อตะพาบน้ํา โรงสูบน้ํา โรงกรองน้ํา บ่อพักน้ํา 
สําหรับบ่อดินมีขนาด 2,700 ตารางเมตร จํานวน 10 บ่อ ขนาด 1,000 ตารางเมตร จํานวน 8 บ่อ และขนาด 
600 ตารางเมตร จํานวน 18 บ่อ บ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 23 บ่อ ขนาด 70 ตารางเมตร 
จํานวน 16 บ่อ ขนาด 10 ตารางเมตร จํานวน 10 บ่อ บ้านพักข้าราชการ จํานวน 22 หลัง บ้านพักคนงาน
ขนาด 10 ครอบครัว จํานวน 3 หลัง 
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุน ี

โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุร)ี 
 หน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
และทรัพยากรประมงน้ําจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสํานักฯ เพ่ือนําเทคโนโลยีมา
ทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
และพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพ้ืนฐานที่จําเป็น เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ํา ทรัพยากรประมง และสังคม -
เศรษฐกิจชาวประมง เพื่อประเมินสถานภาพแนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ํา และนํามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา ติดตาม เฝูาระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
น้ําและพืชน้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ําโดยเน้นชนิด
พันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงและดํารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ํา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา
และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําและทําการประมง พ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
 
 

กรมประมง 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

งานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา 

งานธุรการ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
ตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

 
 1. นายไพบูลย์   วรสายัณห์  หัวหน้าสถานีฯ (พ.ศ. 2531 – 2533) 
 2. นายพิภพ   กมลรัตน์   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2533 – 2535)  
 3. นายนิพนธ์   ศิริพันธ์   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2535 – 2540) 
 4. นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2540 –  2545) 
 5. นายปัญญา   อัศวางกูร   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. -  ก.ย.  2546) 
 6. นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข             ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ต.ค. 2546 - พ.ค. 2548) 
 7. นายไพบูลย์   วรสายัณห์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (มิ.ย. 2548 -  ม.ค. 2549) 
 8. นายถาวร   จิระโสภณรักษ์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. 2549 -  ก.พ. 2551) 
 9. นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์   ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ (ก.พ. 2551 – 2559) 
 

รายนามผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

 10.นางสาวจินตนา ดํารงไตรภพ  ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ (2559– ปัจจุบัน) 
 
 
 
 

อัตรากําลังข้าราชการ 9 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ชลบุรี 7 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   
เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

นางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ 
 
นายวรมิตร  ศิลปชัย 
 
นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ                                                                                                   
นางนวพร  พัฒนยินดี 
นายกรัณย์  วนิชาชีวะ 
นายไพบูลย์  แปูนประเสริฐ 
นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ 
 
นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 
(ชลบุรี) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ (ปฏิบัติงานหน่วยงานประมงสาธิต  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานหน่วยงานประมงสาธิต 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
           
 
 

ข้าราชการ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

นายมานิตย์  เพชรล้วน 
นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ 
นางศรีรัตน์  แสงจํารัส 
นายคําพันธ์  สายสกุล 
นายธีระ  นุชพงษ์ 
นายฉลวย  ทองรักษ์ 
นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์ 
นายสมควร  ผินอินทร์ 
นายสมพงษ์  ซึ่งแสน 
นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์ 
นายจิตเกษม  แก่นทองคํา 

พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ช่างเครื่องยนต์ ช.2 
พนักงานการเงินและบัญชี ส.1 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
ช่างก่อสร้าง ช.1 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ช่างเหล็ก ช.1 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 

 
  
 

อัตรากําลังพนักงานราชการ 26 คน ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

นายกาศิก  บัวภิบาล 
นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย 
นางสาวจตุพร  นาคทองดี 
นายสุวิทย์  ดําละเอียด 
นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ 
นางวิทูล  ซึ่งแสน 
นายปิยะพงศ์  บุญรอด 
นางสาวสุขจร  สินสงวน 
นางไมย์  ขําปั้น 
นายสมพงษ์  ขําปั้น 
นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย 
นายธีระศักดิ์  ชื่นชม 
นายโกศล  อนุโรจน์ 
นายสอ้อน  สาโท 
นายสําเนียง  วงรินยอง 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
นักวิชาการประมง 
เจ้าหน้าที่ประมง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นายสุเทพ  แก้วคํา 
นางสาวสาคร  ผินอินทร์ 
นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ 
นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด 
นายสมาน  ประกอบศรี 
นางสุจิตรา  สังขวรรณะ 
นายแทน  บุญผึ้ง 
นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ 
นายวิรัตน์  พงษ์เอ่ียม 
นายดาว  ทองรักษ์ 
นายวรกานต์  เกิดม่ันคง 

พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

         
  
 

อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 4 คน ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 

นายเลน  แต้มงาม 
นางสาวรัตนา  สุวรรณพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เสาะแสวง 
นายมารุตพงศ์  สงวนพงษ์ 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 

 
 

การมอบหมายงานในหน้าที่ 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนงาน งานและ
โครงการต่างๆ ทุกงาน  โครงการ โดยสามารถบรรลุเปูาหมายของศูนย์ฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง  
ศูนย์ฯจึงมีคําสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2560  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
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ค้าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี 
ที ่129/2559 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ้า 
----------------------------------------------------- 

ด้วยในปีงบประมาณ  2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี รับผิดชอบงานวิจัย
และงานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด กรม
ประมง  ดังนั้นเพ่ือให้งาน/โครงการต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของกรมประมงและรัฐบาล ศูนย์ฯ จึงยกเลิกค้าสั่งศูนย์ฯ เกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ้าและบรรดาค้าสั่งที่ขัดแย้งกับค้าสั่งนี้ทุกค้าสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เป็นแนวทางถือปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 

 

1. นางสาวจินตนา ด ารงไตรภพ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
  มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ก้ากับดูแล และบริหารงานให้แผนงาน กลุ่มและ
งานของทุกงาน/โครงการที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 
 

2.  นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ  นักวิชาการประมงช านาญการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานบุคคล งานตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร โครงการบริหารจัดการ เขตเศรษฐกิจด้านประมง 
งานวิจัยฯ งานบริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า และ
งานวิจัยฯ รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน และงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

3. นางนวพร  พัฒนยินดี  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานเพาะเลี้ยงปลา กุ้งก้ามกราม กบ จระเข้ งานเพาะพันธุ์ไรแดง/สาหร่าย  
งานวิจัยฯ  งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ และ PCR  งานบริการทางวิชาการ
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้า รายงานความพึงพอใจงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
      

4. นายไพบูลย์  แป้นประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
  มีหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียน
ครุภัณฑ์และเบิกจ่ายวัสดุ และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ เรือยนต์ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ทุกสัปดาห์ 
งานซ่อมบ้ารุงรักษาระบบน้้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งบ่อและ
อาคารบ้านพักของศูนย์ฯ ควบคุมการใช้เรือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขนย้ายวัสดุ เครื่องตัดหญ้า วัสดุครุภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ งานโยธา และงานอ่ืนๆ ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้าและน้้าให้มีการใช้งาน
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อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจเวรยาม ดูแลความสะอาดและความสวยงามของสถานที่ ดูแลจุดสาธิต
ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS  ท้า 

บัญชีเงินสดคงเหลือประจ้าวันของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกงาน /
โครงการ และงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้้าอ่ืนๆ เก็บรักษาเอกสารทางการ
เงิน และน้าส่งเงินจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าและเงินอ่ืนๆ ตามระเบียบของทางราชการ รายงานการใช้พลังงานผ่าน
เว็บไซด์ รายงานสถานะทางบัญชี รายงานการรับ-จ่ายพัสดุประจ้าปี จัดท้าแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตรวจสอบใบส้าคัญก่อนการเบิกจ่าย และด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
                      

หน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

6. นายวรมิตร  ศิลปชัย   นักวิชาการประมงช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้า งานส่งเสริมการประมง งานเพาะเลี้ยงกบนา ปลาสวยงาม 
และงานพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานวิจัย รับผิดชอบงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและพัฒนาแหล่งน้้า  รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน 83-3576 ชลบุรี  
กก-9398 ฉะเชิงเทรา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลูกจ้างประจ า 
 

1. นายมานิตย์  เพชรล้วน  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ และรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข-1905 กทม.  

และ ศจ-1075 กทม. จ-1279 ชลบุรี ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่
ได้รับมอบหมายช้ารุด หรือขัดข้องให้รีบรายงานทันที ช่วยงานซ่อมบ้ารุงรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ดูแลท้าความสะอาดและรดน้้าต้นไม้บริเวณโรงจอดรถขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ปฏิบัติงานเก็บขยะ
ประจ้าวัน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.  นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ  ช่างเครื่องยนต์ ช.2 
ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงเครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องตดัหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ดูแลรักษา 

ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รับผิดชอบและดูแลรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กง-9606 ชลบุร ีฒฐ-6561 กทม. 83-3102 ชลบุร ี  และ 83-3103 ชลบุรี และรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาหากเรือยนต์หรือรถยนต์ที่ได้รับ
มอบหมายช้ารุดหรือขัดข้องให้รีบรายงานทันทีช่วยงานซ่อมบ้ารุงยานพาหนะดูแลท้าความสะอาดและรดน้้า
ต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ ปฏิบัติงานเก็บขยะประจ้าวัน  และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
        
หมายเหตุ  ลูกจ้างประจ้าหมายเลข 1, 2,  ให้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนน้ารถยนต์ออกนอกศูนย์ฯ 
และบันทึกเลข กม. ทุกครั้ง เมื่อกลับถึงศูนย์ฯ 
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3.  นายฉลวย  ทองรักษ์  ช่างก่อสร้าง ช.2 
           มีหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดิน อาคารที่ท้าการ บ้านพัก  

และอ่ืนๆ ภายในศูนย์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 4.  นายสมพงษ์  ซึ่งแสน  ช่างเหล็ก ช.2 
 ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านพัก โรงเพาะฟัก บ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์และ

อนุบาลปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ซ่อมแซม ดูแล รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 

 

5.  นางศรีรัตน์  แสงจ ารัส  พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
           มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ จัดท้าทะเบียน 

คุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมใบส้าคัญคู่จ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ สมุด
ฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) สมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ตรวจสอบใบส้าคัญก่อนเบิกจ่าย เก็บรวบรวมใบส้าคัญที่
เบิกจ่ายแล้วรอการตรวจสอบ ตรวจสอบใบส้าคัญค่าน้้าประปาไฟฟ้าที่ใช้ในราชการและบ้านพัก เก็บและดูแล
รักษาใบส้าคัญทางการเงินและสมุดบัญชีต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมการตรวจสอบใบส้าคัญก่อนเบิกจ่าย 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 6.  นายจิตเกษม  แก่นทองค า     พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
                7.  นายค าพันธ์  สายสกุล         พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 

 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภท 
ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจ้าทุกวัน ดูแลระบบน้้า-ระบบลมในถังพักน้้าและบ่อ
ซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมส้ารองเมื่อไฟฟ้าดับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 
20.00 น. – 05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจ้าวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่
พบในขณะอยู่ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รดน้้าต้นไม้และดูแลความสะอาดบริเวณที่อยู่
เวรยาม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

8. นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
          มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่ ตัดแต่ง 

ต้นไม้ ตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ช่วยงานซ่อมบ้ารุงสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

9. นายธีระ  นุชพงษ์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
                    ปฏิบัติหน้าที่เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียง ซ่อมแซมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ท้าความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 10. นายสมควร  ผินอินทร์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
            ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตั้งแต่รวบรวมแม่พันธุ์ เพาะและอนุบาล เตรียมพันธุ์กุ้ง 

เพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ตลอดจนดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม ท้าความ
สะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

      11.  นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
    ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงกบและจระเข้ เตรียมพันธุ์กบเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ดูแลรักษาความ

สะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กบ จระเข้ และบริเวณจุด
สาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 
                สั่ง ณ วันที่  30  เดอืนกันยายน พ.ศ. 2559 
                                              
 
                                                                      (นางสาวจินตนา ด้ารงไตรภพ) 
                                                           ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี  
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ค้าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี 

ที่ 130 /2559 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการ 

----------------------------------------------- 

  ด้วยในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี รับผิดชอบงานวิจัยและ
งานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และได้จ้างพนักงานราชการ
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือปฏิบัติงานในงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์ฯ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ดังนี้ 
 

งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

  1. นายกาศิก  บัวภิบาล   นักวิชาการประมง 
                     ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ  
ช่วยปฏิบัติงานวิจัยฯ งานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2. นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย    นักวิชาการประมง  
    ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ  
งานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

        

  3. นางสาวจตุพร นาคทองดี     นักวิชาการประมง 
  ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าและโรคสัตว์น้้าในห้องปฏิบัติการ   
ช่วยงานเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ปลาสวยงามและพรรณไม้น้้า งานอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะเลี้ยง
ไรแดงและสาหร่าย ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้า ตรวจสอบคุณภาพในบ่อน้้าทิ้ง และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

งานธุรการ 
  1. นางวิทูล  ซึ่งแสน     พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดอาคารที่ท้าการ และท้าความสะอาดภายในและโดยรอบที่ท้าการ ดูแล 
ความสะอาดบ้านรับรองและบ้านพักที่ว่างรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องดื่มรับแขกและ
เครื่องใช้ในห้องครัว รวมทั้งน้้าดื่ม และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  2. นางสาวสุขจร   สินสงวน    พนักงานผู้ช่วยประมง 
    ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสารค้าสั่งต่างๆ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือในแฟ้ม 

ต่างๆ จัดพิมพ์รายงานการเดินทางไปราชการ เสนอแฟ้มหนังสือเข้าออก และแฟ้มการลงเวลาปฏิบัติงาน
ประจ้าวัน บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                                                         

  3. นายปิยะพงศ์  บุญรอด    พนักงานผู้ช่วยประมง 
ปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์ - โทรสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์หนังสือราชการทั่วไป 

ช่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ลงบัญชีใบส้าคัญในสมุดควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูแลอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซด์ของศูนย์ฯ 
บริการเครื่องดื่มแกผู่้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
         

  4. นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ดูแลการใช้งานและป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลความเรียบร้อยของห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ รับ-ส่ง
หนังสือระบบ E-สารบรรณ บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP ช่วยงานบันทึกข้อมูลการเงิน บริการ
เครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเพาะพันธุ์ปลา (บ่อดิน) 
  1.  นายสุวิทย์ ด าละเอียด     เจ้าหน้าที่ประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือ
ปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือล้าเลียง ซ่อมแซมดูแล รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ ท้าความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อ
แม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นายสุเทพ  แก้วค า   พนักงานผู้ช่วยประมง 
           ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3.  นายส าเนียง  วงรินยอง     พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์พ่อแม่พันธุ์
ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  4.  นายสมพงษ์  ข าปั้น    พนักงานผู้ช่วยประมง 
                     ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา จัดเตรียมอาหารปลาและให้อาหารลูกปลาและพ่อแม่พันธุ์ปลา 
ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรง
เก็บอาหารปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                    
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  5.  นายธีระศักดิ์  ชื่นชม      พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลา และท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  6.  นายโกศล  อนุโรจน ์    พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและท้าความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่้าเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
       

งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ 

  1.  นายสอ้อน  สาโท   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณประตูทางเข้าบริเวณท่ีท้าการ สวนหย่อม
บ้านพักข้าราชการที่ว่าง , บ้านรับรอง เรือนเพาะช้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

  2. นายแทน บุญผึ้ง  พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3. นายดาว  ทองรักษ์   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบ้ารุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดินอาคารที่ท าการ บ้านพัก และอ่ืน ๆ 
 

  1.  นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ้ารุงบ่อซีเมนต์ และบ่อดินที่ช้ารุด ดูแลความสะอาด
เรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย     

งานอนุบาลลูกปลา (โรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์) 

  1.  นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่งานเพาะและอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้้า ดูแลระบบลมให้อากาศและระบบน้้าในบ่ออนุบาลเป็นประจ้าทุกวัน ดูแลรักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาในโรงเพาะฟัก ดูแลความสะอาดภายในโรงเพาะฟัก ดูแล
ส่วนแสดงพันธุ์ปลาและบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.  นางไมย์  ข าปั้น  พนักงานผู้ช่วยประมง 
    ปฏิบัติหน้าที่อนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้้า จัดเตรียม
อุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้ งที่มีการปล่อยและการ
จ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ยามรักษาการณ์ 

๑. นายวรกานต์  เกิดม่ันคง    พนักงานผู้ช่วยประมง 
          ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทางราชการ 

ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจําทุกวัน ดูแลระบบน้ํา-ระบบลมในโรงเพาะฟัก ถังพักน้ํา
และบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสํารองเมื่อไฟฟูาดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 
05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจําวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่
ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้ําต้นไม้บริเวณจุดเวรยาม และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

     
งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

 

          ๑. นางสาวสาคร  ผินอินทร์     พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ และเตรียม
อาหารสําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในโรงเพาะพันธุ์
กุ้งก้ามกรามและบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

           ๒. นายไพบูลย์  ทุมรินทร์      พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ําผสม
สําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ซ่อมบํารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบํารุงบ่อซี เมนต์ 
และบ่อดินที่ชํารุด ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

          3. นายสมาน  ประกอบศรี    พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ําผสม
สําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ช่วยงานวิจัยของกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยของโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและวัสดุอุปกรณ์  ดูแลตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรง
เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานเพาะพันธุ์ไรแดง 
 

           1. นางสุจิตรา  สังขวรรณะ   พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ไรแดง และคลอเรลล่าเป็นอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน ท้าความสะอาดบ่อ
เตรียมน้้าเพาะไรแดง ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อเพาะพันธุ์ไรแดง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการล้าเลียง
พันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานเพาะพันธุ์กบและจระเข้    
 

  1. นางสาวพรทิพย์ ชูเชิด      พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา และอนุบาลกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหาร
จระเข้ และเปลี่ยนถ่ายน้้ากบนาและจระเข้ ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรงเพาพันธุ์
โดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  นายวิรัตน์  พงษ์เอี่ยม    พนักงานผู้ช่วยประมง 
  ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา และอนุบาลกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหาร
จระเข้ และเปลี่ยนถ่ายน้้ากบนาและจระเข้ ท้าความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือล้าเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจ้าหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรงเพาพันธุ์
โดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านประมง 
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                        
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 
              สั่ง  ณ  วันที่  30  เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2559 
 
 
                  (นางสาวจินตนา ด้ารงไตรภพ) 
                                                             ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 

 
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560 

 

 
งานธุรการ 

  
 มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล  

ดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้งาน การดูแล การบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
 1.1 งานสารบรรณ  ดําเนินงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทําหนังสือ การรับ-ส่ง
หนังสือ ร่างโต้-ตอบหนังสือ การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการในกรมประมงและส่วนราชการอ่ืนๆ มี
ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560  ดังนี้  
  

รายการ จ านวน (ฉบับ) 
ลงทะเบยีนรับหนังสือ  
ลงทะเบียนส่งหนังสือ  
ลงทะเบียนออกคําสั่งศูนย์ฯ  

3,472 
1,036 
154 

รวม  4,662 
 

 1.2 งานการเงินและบัญชี เป็นงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ตามแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ 2560 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2560 

 

1. แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
    1.1  กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     กิจกรรมย่อย โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
731,900.00 

 

596,858.45  
1.53 

ค่าสาธารณูปโภค 135,040.02 
รวม 731,900.00 731,898.47 1.53 
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    1.2  กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     กิจกรรมย่อย โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 81,500.00 81,385.00 115.00 
ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00 5,000.00 - 

รวม 86,500.00 86,385.00 115.00 
 

    1.3  กิจกรรม  สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
     กิจกรรมย่อย สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าสาธารณูปโภค 934,400.00 886,577.07 47,822.93 

รวม 934,400.00 886,577.07 47,822.93 
 

2.  แผนงาน  บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
     โครงการ  วิจัยและพัฒนาการประมง 
     กิจกรรม  วิจัยพ้ืนฐาน 
     กิจกรรมย่อย วิจัยพ้ืนฐาน 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 30,000.00 24,305.00 5,695.00 

รวม 30,000.00 24,305.00 5,695.00 
 

3. แผนงาน  ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ 
    3.1  โครงการ  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     กิจกรรมย่อย ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 885,000.00 884,454.45 545.55 

รวม 885,000.00 884,454.45 545.55 
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    3.2  โครงการ  บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
     กิจกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม 
     กิจกรรมย่อย  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล 
 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 365,600.00 365,405.87 194.13 

รวม 365,600.00 365,405.87 194.13 
 

4. แผนงาน  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต  การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 
    โครงการ  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
    กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
    กิจกรรมย่อย ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 1,051,500.00 1,050,602.62 89,738 

รวม 1,051,500.00 1,050,602.62 89,738 
 

5. แผนงาน  พื้นฐานการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
    ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    5.1  กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
     กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 2,764,800.00 2,764,460.09 339.91 

รวม 2,764,800.00 2,764,460.09 339.91 
 

    5.2  กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (การประมงในเขตพระราชฐาน) 
     กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (เขตพระราชฐาน) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 40,000.00 39,673.78 326.22 

รวม 40,000.00 39,673.78 326.22 
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6. แผนงาน  บุคลากรภาครฐั 
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
    6.1  กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,850,440.00 3,818,855.03 31,584.97 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 181,680.00 180,705.00 975.00 

รวม 4,032,120.00 3,999,560.03 32,559.97 
 

    6.2  กิจกรรม  บุคลากรภาครัฐด้านประมง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน) 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,072,400.00 2,072,400.00 - 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 103,800.00 2,176,026.00 174.00 

รวม 2,176,200.00 3,999,560.03 174.00 
 

7. แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ 
   7.1  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าจ้างชั่วคราว 449,640.00 437,961.27 11,678.73 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 292,330.00 266,089.00 26,241.00 
ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 50,000.00 - 

รวม 791,970.00 754,050.27 37,919.73 
 

งานพัสดุ 
การจัดซื้อ  จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 

 

1.  แผนงาน  พื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 
 

1 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบน้ําพญานาค ขนาดท่อ 8 นิ้ว 

 
1 เครื่อง 

 

 
84,500.00 
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กิจกรรม  โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากพระราชด าริ   

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเปิดศาล
บวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 264 ไร่ พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมี  พระราชดําริกับอําเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปุาไม้ กรมปศุ
สัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จัดทําเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และ
งานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ในการ
ดําเนินงานประกอบด้วย หน่วยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงานดังกล่าว จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหารได้ทําหนังสือในนาม
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงสํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่การดําเนินโครงการ
สนองพระราชดําริสืบไป และสํานักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ รล 0002/3041 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริ ให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 

 1.พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านการ
เกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา ฟ้ืนฟูสภาพปุา การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และ
เลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และนําไปปฏิบัติตามได้ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพและพ้ืนที่ทํากินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพ
หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง  

 2.พัฒนาพื้นที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้ําโจนให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนา
พ้ืนที่ อ่ืนๆ ต่อไป ให้นําวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูง สุดมาดําเนินการ 
นับตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาได้มีราษฎรที่มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
เพ่ิมเติมอีก จํานวน 497 ไร่ ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด
ของ 

 จากการดําเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมากิจกรรมด้านการประมง ศูนย์ฯ ได้ดําเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดมา เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูปสัตว์น้ํา 

 เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546 - 2549) ได้สิ้นสุดลง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงได้กําหนดให้จัดทําแผนแม่บท
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ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้นมา ซึ่งในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการดําเนินงานของ
โครงการ โดยเน้นการบูรณาการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเพ่ือเป็น

รายได้เสริม 
2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิชาการด้านการประมง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้แก่เกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา สําหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรและนําไปปล่อยสู่แม่น้ําในพ้ืนที่

โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 

 

3. เป้าหมาย 
             1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ําไว้เพื่อการบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้เสริม 
             2. เกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการประมงเพียงพอสําหรับการนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
             3. เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําไว้บริโภค 
             4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน 4,400,000 ตัว 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
          4.1 กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด เปูาหมาย 4,400,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได้ 4,432,000 ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลาตะเพียนขาว   1,740,000 1,772,000 
ปลายี่สกเทศ 930,000 930,000 
ปลานิล 
ปลาไน 

120,000 
600,000 

120,000 
600,000 

ปลาดุกอุยเทศ 5,000 5,000 
กบนา 5,000 5,000 
กุ้งก้ามกราม 1,000,000 1,000,000 

รวม 4,400,000 4,432,000 
 

 4.2 กิจกรรม  ส่งเสริมและการพัฒนาสัตว์น้ า 
   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด โดย แจกพันธุ์ปลาน้ําจืดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่        
จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 120 ราย 
 4.3 กิจกรรม  ฝึกอบรมเกษตรกร 
  อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จํานวน 6 ครั้ง จํานวน
เกษตรกร  120  ราย 

4.4 กิจกรรม ติดตามผลและแนะน าเกษตรกร 
 ติดตามผลและแนะนําเกษตรกร จํานวน 10 ครั้ง 
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1. หลักการและเหตุผล 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเพื่อ พัฒนาแหล่งผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้
มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก้ปัญหา ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่้า และให้ผลิตผลที่ได้มีมาตรฐาน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่ และพัฒนาการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพ่ือร่วมกันพัฒนา
วิธีการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น การจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP) 
การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด การบริหาร จัดการน้้าและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้จัดการโครงการ (Project 
manager) เป็นผู้ให้ค้าแนะน้า ติดตาม และ ประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด้าเนินการในด้านต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือให้การพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลเกิดผลสัมฤทธิ์ ในเชิงประจักษ์ 
กรมประมงจึงด้าเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยคัดเลือกพ้ืนที่ จังหวัด
เชียงราย ชลบุรี กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช พะเยา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์ นครนายก 
ฉะเชิงเทรา และสระแก้วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศท่ียังมีความต้องการปลานิลสูง โดยมีเป้าหมายการเพ่ิมผลผลิตอย่างน้อยร้อยละ 10 
นอกจากนี้การเลี้ยงปลานิลในปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสูง โดยการผลิตปลานิลขนาดใหญ่ (700-1,000 กรัม
ต่อตัว) มีต้นทุนการผลิตประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาจ้าหน่ายอยู่ที่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัม โดย
ร้อยละ 60-65 ของต้นทุนจะเป็นค่า อาหารเม็ดส้าเร็จรูป จึงมีความจ้าเป็นที่เกษตรกรต้องได้รับความรู้ในการ
จัดการด้านการเลี้ยง การให้อาหาร เพ่ือลด ต้นทุน โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการเกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 นอกจากนี้ปลานิลยัง สามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบ จึงควรมีการให้ความรู้ด้านการแปรรูป
และการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลานิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าปลานิลด้วย ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสัตว์
น้้าที่ปลอดภัยปลอดจากยาและสารเคมีตกค้างและเป็นผลผลิตที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
สินค้าปลานิลส่งออกต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความส้าคัญเร่งด่วนที่ผู้เลี้ยงต้องได้รับ
การพัฒนาเข้าสู่ระบบการรับรองการเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP) ให้เพ่ิมข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพ่ิมผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร 
๒.๒ ลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร 
๒.๓ ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิลเข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (GAP) 
๒.๔ พัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นตัวกลางในการ     
      บริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 

   ๒.๕ มีตลาดจ้าหน่ายผลผลิตปลานิล 
 

กิจกรรม  ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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3. เป้าหมาย  
                 ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 7 (ชลบุรี) มี
เป้าหมายแปลงใหญ่ จ้านวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงปลานิล จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรผู้
เลี้ยงปลานิล ที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 100 ราย  
 
4. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิล      
- ผลิตปลานิลพันธุ์ดี (ตัวละ 0.5 บาท) ตัว 100,000 100,000 
กิ จกรรมที่  2  ยกร ะดั บมาตรฐานฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงปลานิล (ฟาร์ม GAP) 

   

2.1 ตรวจประเมินฟาร์ม ฟาร์ม 100 100 
2.2 ตรวจตัวอย่างเนื้อปลานิล ตัวอย่างยา 200 200 
2.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม  ฟาร์ม 80 97 

 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศไทย ประมาณ ๑๕๐ ล้านไร่ นํามาใช้ในการทําเกษตรกรรม ปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในหลากหลายชนิดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษาศักยภาพของความ
เหมาะสมทางกายภาพ (ชนิดดิน / ชุดดิน สภาพน้ําฝน / แหล่งน้ํา / เขตพ้ืนที่ชลประทาน / ระดับความสูงของ
พ้ืนที่ ฯลฯ) และทางเศรษฐกิจ (เส้นทางคมนาคม / แหล่งตลาด / ที่ตั้งโรงงาน) เพื่อจําแนกเขตการใช้ที่ดิน และ
จัดทําแผนที่แสดงความเหมาะสมสําหรับการเกษตรสําหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด โดยแบ่งเป็น เขต
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) โดยในแต่
ละระดับความเหมาะสมจะมีรายละเอียดทั้งแหล่งผลิต เนื้อที่ และผลผลิตต่อไร่ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีทั้งเพาะเลี้ยงแบบยังชีพและเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ 
ดังนั้นเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปลานิลเป็นรูปธรรม และเพื่อให้มีการผลิต
สินค้าปลานิลในแหล่งการผลิตและมีปริมาณที่เหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม
รายได้เกษตรกร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การเพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงปลานิล ในพื้นที่ท่ีกําหนดให้เป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ (ปลา
นิล) เพ่ือให้เกษตรกรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ํา 

กิจกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม 
            กิจกรรมย่อย  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้ผลิตปลานิลคุณภาพดีในพ้ืนที่เขตที่

เหมาะสม 
 

แผนและผลการด าเนินงาน จังหวัดชลบุรี 40 ราย จังหวัดฉะเชิงเทรา 40 ราย  
 

กิจกรรม แผน   ผล 
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  80 ราย  80 ราย 
2. ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 6,000 ตัว/ราย  480,000 ตัว  480,000 ตัว 
3. ให้คําแนะนําและเก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร  80 ราย  80 ราย 
     3.1 ให้คําแนะนําการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรก่อนเลี้ยง 80 ราย 80 ราย 
     3.2 ให้คําแนะนําการเพ่ิมผลผลิตปลานิลของเกษตรกรระหว่างเลี้ยง 80 ราย 80 ราย 
     3.3 เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 80 ราย 80 ราย 
     3.1.4 เก็บข้อมูลผลผลิตปลานิลของเกษตรกร หลังเข้าร่วม
โครงการฯ 

80 ราย 
80 ราย 

3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพ่ิมผลผลิต 2 ราย 2 ราย  
3.3 ผลิตจุลินทรีย์แจกเกษตรกร (ชนิดปั้นก้อน 160 ลูก/ราย ) 80 ราย 80 ราย 
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตปลานิล     
4.1 จัดทําคู่มือเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล
(ส่วนกลาง) 

80 ราย 
80 ราย 

4.2 แจกจ่ายคู่มือ/ ให้คําแนะนําการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
การเลี้ยงปลานิล 

80 ราย 
80 ราย 

4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล 

80 ราย 
80 ราย 

4.4 เก็บข้อมูล/สรุปผล ต้นทุนการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหลังเข้า
ร่วมโครงการฯ ปี 2559 

133 ราย 
133 ราย 

5. งานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 24 ครั้ง  24 ครั้ง  
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หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น  
เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมี การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่ งทวีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนา
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารตกค้างในกลุ่มต่างๆ อีกทั้ง
ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีสุขอนามัย โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้เกษตรกรได้เข้าใจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2. ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ตามมาตรฐานต่างๆของกรมประมง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการตรวจประเมิน และรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมประมง โดยมีการ

ดําเนินงานดังนี้ 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
แผน 
(ราย) 

ผล 
(ราย) 

  1. จํานวนฟาร์มท่ีตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร GAP และข้ันปลอดภัย  
(Safety Level)  

 2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (GAP)  

 จังหวัดชลบุรี 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย จังหวัดชลบุรี 

- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี  (GAP)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการผลิตสัตว์น้ําขั้นปลอดภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

576 
 
 
 

 
 
 
 

580 
 

582 
28 
 

37 
136 

 
56 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม  สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
        กิจกรรมย่อย สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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หลักการและเหตุผล                                                                                                                                    

 จากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มี
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งสัตว์น้ําจืดเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จนมีแนวโน้มลดลงได้
หากขาดการอนุรักษ์หรือการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา รัฐบาลได้มี
มาตรการต่างๆ เพ่ือปูองกัน และควบคมุไม่ให้เกิดการทําลายทรัพยากรจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการ
ที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ซึ่งถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่ง
ดําเนินการ เพ่ือศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมชนิด 
และจํานวนของสัตว์น้ําจืด เป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ําให้
มากพอกับความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความชํานาญในด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ภายในประเทศ    
    และส่งออก  
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
3. พัฒนาศักยภาพของแหล่งทาการประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
4. ปูองกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในปัจจุบันและอนาคต  
5. ส่งเสริม และให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแก่บุคคลทั่วไป 

ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี ) มีเปูาหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด 
28,800,000 ตัว ผลการดําเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได้ 29,390,589 ตัว รายละเอียดดังนี้ 

 
ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 

ปลานิล 200,000 637,000 
ปลาไน 2,500,000 1,853,089 
ปลาตะเพียนขาว 4,000,000 5,156,000 
ปลายี่สกเทศ 2,000,000 1,624,000 
ปลาดุกอุย 250,000 219,000 
กุ้งก้ามกราม 19,800,000 19,850,000 
กบนา 50,000 51,500 

รวม 28,800,000 29,390,589 
 

กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
            กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
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หลักการและเหตุผล  

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้
จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจําหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการประมงหรือการส่งเสริมให้มีความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่น โครงการประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับทําให้เกษตรกรเป็นจํานวนมากสนใจที่จะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและเหลือจําหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหารใน
ราคาที่กรมประมงกําหนด 
วัตถุประสงค์  

1. ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง และเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหน่ายให้แก่ เกษตรกร 
              ผู้สนใจ  

2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและเพ่ิม อาหาร 
              โปรตีนประเภทปลาในท้องถิ่น  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีนาไปเลี้ยงต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 

 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําตามเปูาหมาย 3,511,000 ตัว ผลิตได้ 2,808,520 ตัว 
ชนิดสัตว์น้ า                   จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 323,800 32,380 
ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. 5,000 1,000 
ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. 79,900 15,980 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 1,150,180 345,054 
ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 350,250 140,100 
ปลาไน ขนาด 2-3 ซม. 36,500 3,650 
ปลาดุกอุย ขนาด 2-3 ซม. 260,400 104,160 
ปลาดุกอุย ขนาด 3-5 ซม. 6,600 5,280 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. 225,300 22,530 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. 4,500 900 
ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 ซม. 8,500 850 
ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  150,000 22,500 
กุ้งก้ามกราม ขนาด 1-1.5 ซม. 63,500 12,700 
กบนา ขนาดตัวละ 1 บาท 48,190 48,190 
ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 95,900 57,540 

รวมทั้งสิ้น 2,808,520 812,814 
 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
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ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 6 สถาบัน 
จํานวน 18 คน ดังนี้ 

 

ล าดับ สถาบัน ระดับการศึกษา ระยะเวลา 
จ านวน 
(คน) 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
 

6. 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
มหาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 

ปวส. 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

 
ปริญญาตรี 

25 ตุลาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 
15 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560 

 
1 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2560 

3 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม 2560 
3 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560 

 
15 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2560 

4 
2 
 
2 
3 
4 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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 ด้วยทางสํานักงานจังหวัดชลบุรี  ดําเนินโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยกําหนดจัดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งทางศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยการนําพันธุ์สัตว์น้ําไปแจกจ่าย  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้ 

ล าดับ สถานที ่ วันที่ งานที่ให้บริการ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 

ณ วัดเขาคันทมาทน์ หมู่ที่ 9 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร ี
ณ สนามบินหนองค้อ หมู่ที ่7 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จงัหวัดชลบุร ี
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักบก หมู่ที่ 4  ตําบล
สํานักบก อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี
ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่นาวังหิน ตําบลนาวังหิน อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตําบลหนองใหญ่ 
อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 ตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองชาก ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี 
ณ วัดมาบโปุง หมู่ที่ 1 ตําบลมาบโปุง  อําเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุร ี
ณ เทศบาลตําบลเกาะสีชัง หมู่ที่ 6 ตําบลท่าเทววงษ์  อําเภอเกาะ
สีชัง  จังหวัดชลบุรี 
ณ วัดท่าบุญมี  หมู่ที่ 1 ตําบลเกาะจันทร์ อําเภอเกาะจันทร์  
จังหวัดชลบุร ี
ณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส หมู่ที่ 1 ตําบลวัดสุวรรณ 
อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

18 มกราคม 2560 
 

15 กุมภาพันธ์ 2560 
 

15 มีนาคม 2560 
 

17 พฤษภาคม 2560 
 

21 มิถุนายน 2560 
 

13 กรกฎาคม 2560 
 

16 สิงหาคม 2560 
 

20 กันยายน 2560 
 

19 ตุลาคม 2560 
 

16 พฤศจิกายน2560 
 

21 ธันวาคม 2560 
 

- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
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  ปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
การดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) รวม 1 หน่วยงาน จํานวน 16 
คน ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ 
จ านวน 
(คน) 

เรื่อง 

1. นายณพัทธ์  ปัณฑุกําพล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

11 พฤษภาคม 
2560 

16 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
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เรื่องท่ี            หน้า  
ชุดโครงการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนเชิงพาณิชย์                              39 
 โครงการวิจัยย่อย 
         1.  การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 3 กลุ่มประชากร                             52 
         2.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร                                    61 
             โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ           
         3. อายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน                                                79 
         4. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง        93 
         5. การใช้ยีสต์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง                       109 
         6 .เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศ                                               120 
         7. การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 2 ช่วงอายุ                               139 
         8. ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน                                            165  
บทสรุปผู้บริหาร  
โครงการชุด เรื่อง การประเมินทรัพยากรประมงน้ําจืด เศรษฐกิจและสังคม                                      181 
                     การมีส่วนรว่มของชุมชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม 
                     ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี                                     

 

 9. เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร                                         187 
              ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร ในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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บทสรุปผู้บริหารชุดโครงการวิจัยเรื่อง 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนเชิงพาณิชย์ 
 

นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์ 
ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย 

ส้านักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

ผู้ประสานงานแผนงานวิจัย 
 

ค าน า 
 

ปลาชะโอน เป็นปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีราคาสูงทําให้มีการจับปลาใน
ธรรมชาติกันมากจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หน่วยงานในกรมประมงจึงมีความพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัย ชีววิทยา 
การเพาะพันธุ์ อนุบาล และทดลองเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2537 แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากสาเหตุหลัก คือการอนุบาลลูกปลายังมีอัตราการรอดต่ํา เนื่องจากการกินกันเอง ปัญหาต้นทุนการผลิต
สูงเนื่องจากลูกพันธุ์มีราคาสูง ปัญหาอัตราการเจริญเติบโตและต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนรูปแบบต่างๆ ดังนั้น
งานวิจัยชุดโครงการนี้จึงพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงปลาชะโอน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ มุ่งเน้นเทคนิคการเพาะพันธุ์โดยใช้ฮอร์โ มน
สังเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพพ่อแม่พันธุ์ โดยการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร และ
การใช้เทคนิคทางพันธุกรรม จําแนกความหลากหลายของประชากรปลาชะโอนในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์
ในการปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลาชะโอน รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ และ
การศึกษาความสามารถในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนเป็นเรื่องสําคัญที่จะใช้ในการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์
ต่อไป 

การพัฒนาเทคนิคการอนุบาล ซึ่งปัญหาหลักของการอนุบาลคือ อัตราการรอดต่ํา เนื่องมาจาก
พฤติกรรมการกินอาหารของปลาชะโอนซึ่งเป็นปลากินเนื้อ ทําให้ปลากินกันเอง จึงมีการศึกษาพัฒนาการกิน
อาหารของลูกปลาชะโอน เพ่ือนําข้อมูลมาปรับใช้ในการศึกษาเรื่องชนิดอาหาร และระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การให้อาหารลูกปลาชะโอน นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
ชะโอนในธรรมชาติ พบว่าสภาวะน้ําขุ่น และอิทธิพลของแสงจะมีผลต่อการกินกันเองของลูกปลา ซึ่งส่งผลให้
ปลาแตกไซด์ หรือมีขนาดต่างกัน นอกจากนี้ในธรรมชาติปลาชะโอนเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ดังนั้น
การศึกษาการเลี้ยงแบบแยกเพศปลาชะโอนก็จะช่วยให้ลูกปลามีขนาดสม่ําเสมอขึ้น และสามารถผลิตลูกพันธุ์ที่
โตวัย ส่งต่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถลดต้นทุนการผลิต และจําหน่ายได้ในราคาสูง และการผลิตลูกพันธุ์ให้มี
ปริมาณมากเพียงพอแก่ความต้องการของเกษตรกร จะทําให้อาชีพการเลี้ยงปลาชะโอนพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ 
และยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ปลาชะโอนได้อีกด้วย 

จากการศึกษาข้อมูลอายุของแม่พันธุ์ปลามีผลต่อการเพาะพันธุ์ กล่าวคือปลาชนิดเดียวกันมีความ
ดกไข่มากขึ้นเมื่อความยาว น้ําหนัก และอายุเพ่ิมขึ้น ปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์อวัยวะสืบพันธุ์ยังพัฒนาไม่



40 
 

 
 

สมบูรณ์เต็มที่ มีผลให้การวางไข่ได้จํานวนครั้งน้อยกว่า ดังที่ว่าแม่ปลาแม้จะสามารถมีไข่แต่แม่พันธุ์ที่ดีต้องโต
เต็มที่ (อุทัยรัตน์, 2538)และ(วีรพงศ์, 2536) ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาติและอําไพพรรณ(2551) ศึกษาอายุของแม่
พันธุ์ต่อการเพาะพันธุ์ปลาหมอที่พบว่าแม่ปลาหมออายุ 18 เดือน มีจํานวนไข่เฉลี่ย และอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย
สูงกว่าแม่ปลาหมอที่มีอายุ เดือน 14 และ 10 เดือน ซึ่งปลาชะโอนยังขาดข้อมูลด้านนี้ เพ่ือให้สามารถตอบ
ปัญหาว่าอายุที่เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ของปลาชะโอนควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไร จึงควรมีการศึกษาอายุที่
เหมาะสมของแม่พันธุ์ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ ซึ่งจะทําให้ผู้เพาะพันธุ์สามารถคัดเลือกแม่พันธุ์ปลาชะโอนที่มีอายุ
เหมาะสมมาใช้ในการเพาะพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนให้ประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น 
 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยง ปัจจุบันการเลี้ยงปลาในกระชังมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
เพราะสะดวกในการจัดการและให้ผลผลิตสูงต่อหน่วยพ้ืนที่ รวมทั้งการเลี้ยงปลาในกระชังสามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหารจําพวกโปรตีนนอกเหนือจากการได้รับโปรตีนจากปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติ (สมปอง 
และคณะ, 2537) ปลาชะโอนมีนิสัยชอบรวมอยู่เป็นกลุ่มและเป็นปลาที่หากินในแนวดิ่ง ตั้งแต่ผิวน้ําจนถึงท้อง
น้ํา (Dutta และ Malhotra, 1991) รูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชังจึงมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา
ชะโอน แต่จากประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาปลาชะโอนปลาเพศเมียจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าปลา
ชะโอนเพศผู้ เมื่อเลี้ยงรวมกันทําให้ใช้เวลานานและปลามีขนาดแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลานิล 
ปลานิลสามารถขยายพันธุ์ได้เร็ว และสามารถขยายพันธุ์ตลอดทั้งปี ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงประสบปัญหา
เรื่องการเจริญเติบโต ปลามีขนาดแตกต่างกัน จากจํานวนของลูกปลาที่เพิ่มขึ้น ทําให้ปลาในบ่อหนาแน่น
มากขึ้น และโดยธรรมชาติปลานิลเพศเมียโตช้ากว่าปลานิลเพศผู้ 20 เปอร์เซ็นต์ (สมบัติ, 2537) เนื่องจาก
ปลานิลเพศเมียต้องใช้พลังงานส่วนมากเพื่อการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์มากกว่าใช้ในการเจริญเติบโต (มานพ
และคณะ, 2536) การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้โดยการเลี้ยงแต่เฉพาะปลานิลเพศผู้เพียงอย่างเดียว 
เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครทดลองเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ  โดย
แปลงเป็นเพศเมียเนื่องจากปลาหมอไทยเพศเมียตัวโตกว่าเพศผู้และมีเนื้อมากกว่า สําหรับปลาชะโอน การ
เลี้ยงแบบแยกเพศน่าจะตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบการเลี้ยงปลาชะโอนที่ผ่านมา
พบว่ามีความผันแปรค่อนข้างสูงเช่น อัตรารอด อัตราการแลกเนื้อ ความหนาแน่น ต้นทุนการผลิต และที่สําคัญ
คือยังขาดข้อมูลการเลี้ยงปลาให้ได้ 50 กรัม (ขนาดตลาด)  ดังนั้นการพัฒนาการเลี้ยงปลาชะโอนในรูปแบบ
ต่างๆเช่นบ่อดิน หรือในกระชัง ที่ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ  เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธี
หนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ มีแนวโน้มที่สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้ จึงมีความจําเป็นอย่างมากที่กรม
ประมงจะต้องนําข้อมูลมาสนับสนุนให้กับเกษตรกร เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้นําไปประยุกต์ใช้และ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาชะโอนเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาชะโอนให้มีอัตราการรอดสูง 
2. เพ่ือวิจัยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลาชะโอนเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาชะโอนเชิงพาณิชย์ 
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โครงการวิจัยย่อย 
 
1.  การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 3 กลุ่มประชากร                        
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร  โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม                      
    ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 
3. พัฒนาการการกินอาหารของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน                       
4. อายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 
5. การเพาะและอนุบาลปลาชะโอน  
6. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง  
7. การอนุบาลลูกปลาชะโอนโดยการคัดขนาดที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 
8. การใช้ยีสต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง    
9 .เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศ 
10. การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 2 ช่วงอายุ 
11. ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน                               

 
สรุปผลการศึกษา 

 

1.  การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร 
การทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร คือ(1) กลุ่ม

ประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง (2) กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติอ่างเก็บน้ํา
บางพระ จังหวัดชลบุรี (3) กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย (4) กลุ่มประชากร
จากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัดกําแพงเพชร (5) กลุ่มประชากรจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสงขลา จังหวัดสงขลา เลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรในกระชังขนาด 
1x2x1.5 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต11 (ตรัง) อัตราปล่อยกระชังละ 100 
ตัว จํานวน 15 กระชัง ให้กินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง 
เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. แต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ ประสบกับปัญหาอุทกภัยทําให้การทดลอง
ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จึงดําเนินการทดลองได้ 2 เดือน คือ เดือนกันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 
ผลปรากฏว่า ผลการทดลองพบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 
ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

 จากการทดลองในครั้งนี้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่ม
ประชากรได้ว่ากลุ่มประชากรจากแหล่งใดเจริญเติบโตดีที่สุด เพราะการทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 

                
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร  โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม            
   ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 

ผลการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรโดยใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ เก็บตัวอย่างปลาชะโอนจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ในพื้นที่  6 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง  พัทลุง โรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
หนองคาย พิจิตร และจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสงขลา  จังหวัดสงขลา 
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จังหวัดละ 1 แหล่ง แหล่งละ 50 ตัว ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะโดยทั่วไปของปลาชะโอนแต่ละ
แหล่ง ตามวิธีของ Sambrook and Russell, (2001); ระยะเวลาที่ทําการทดลอง  ตุลาคม 2557 – กันยายน  
2560 ซึ่งผลการทดลองพบว่าดีเอ็นเอ ของตัวอย่างปลาชะโอนจาก 6 กลุ่มประชากรอยู่ในสภาพสมบรูณ์และมี
ปริมาณเพียงพอสําหรับวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรโดยใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอโดยนําตัวอย่างดีเอ็นเอของปลาชะโอนแต่ละแหล่งประชากร
ไปวิเคราะห์ความผันแปรของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ ตําแหน่งต่างๆ โดยเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอ
เรส (PCR) โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาพีซีอาร์ของแต่ละไพรเมอร์ แยกขนาดดีเอ็นเอด้วยเทคนิค
อิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมด์เจล 8 เปอร์เซ็นต์ (acrylamide gel) ในบัฟเฟอร์ TBE โดยใช้ 
sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 30 x40 เซนติเมตร ที่ระดับกระแสไฟฟูา 50 วัตต์ เป็น
เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และอ่านขนาดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10 bp DNA 
ladder; Invitrogen)  หลังจากย้อมเจลด้วยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Cyber Gold®) และอ่านผ่านเครื่อง
อ่านเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.)  ในขั้นตอนคัดเลือกคู่ไพรเมอร์ที่สามารถแยกขนาดดี
เอ็นเอได้ดีโดยใช้ไพรเมอร์ของปลาชนิดอี่นๆ ตามตารางที่ 1- 6 ได้แก่ไพรเมอร์ปลาก้างพระร่วง ปลากดคัง ปลา
ดุกอุย ปลารากกล้วย ปลาเค้าขาว ปลาน้ําเงิน ทั้งหมด 52 คู่ไพรเมอร์ นํามาทําการคัดเลือกไพรเมอร์ ที่
เหมาะสมสําหรับวิเคราะห์ความหลากหลายของปลาชะโอน  6 กลุ่มประชากร ไม่สามารแยกแทบดีเอ็นเอที่
เหมาะสมได้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาไพรเมอร์ของปลาชะโอนขึ้นมาใหม่ เพื่อนํามาวิเคราะห์ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรสําหรับผู้ที่จะทํางานวิจัยความหลากหลายของปลาชะโอนโดย
ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอต่อไปในอนาคต 
                 

3. อายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 
การศึกษาอายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนโดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 

แม่ปลาชะโอนอายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี ตามลําดับ พ่อพันธุ์ปลาชะโอนใช้พ่อพันธุ์อายุ 2 ปี โดยฉีดกระตุ้น
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา  5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
พบว่าแม่ปลาชะโอนมีอัตราการวางไข่ และจํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ ชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 2, 3 และ 4 ปี 
มากกว่าชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 1 ปี ซึ่งมีขนาดเล็กและไข่มีจํานวนน้อยกว่า เช่นเดียวกันกับการศึกษาอายุ
ของแม่พันธุ์ต่อการเพาะพันธุ์ปลาหมอที่พบว่าแม่ปลาหมออายุ 18 เดือน มีจํานวนไข่เฉลี่ย และอัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ยสูงกว่าแม่ปลาหมอที่มีอายุ เดือน 14 และ 10 เดือน (สุชาติ และอําไพพรรณ, 2551) สอดคล้อง
กับอุทัยรัตน์ (2538) และ วีรพงศ์ (2536) กล่าวคือปลาชนิดเดียวกันมีความดกไข่มากขึ้นเมื่อความยาว น้ําหนัก 
และอายุเพ่ิมขึ้น ปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์อวัยวะสืบพันธุ์ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่ มีผลให้การวางไข่ได้
จํานวนครั้งน้อยกว่า ดังที่ว่าแม่ปลาแม้จะสามารถมีไข่แต่แม่พันธุ์ที่ดีต้องโตเต็มที่ 

อัตราการปฎิสนธิเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 74.84±4.77, 75.65±6.93, 74.59±3.38 และ 77.71±5.74 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการฟักเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 61.08±6.47, 61.43±10.84, 63.91±10.02 และ 
65.37±10.54 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ของแต่ละชุดการทดลอง มีค่าอัตราการรอด
ตายเฉลี่ยระหว่าง 78.44±5.93 - 83.09±4.99 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งสอดคล้องกับนิภา และคณะ (2553) ศึกษาอายุที่
เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําโดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ แม่ปลาเสือพ่นน้ํารุ่นชั่วอายุที่ 1 
(F1) อายุ 1-2 ปี 2-3 ปี และ 3-4 ปี มีอัตราการฟักต่อครั้งเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 70.88±32.33 - 79.85±24.72 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเมื่อไข่ที่สมบูรณ์ผสมกับน้ําเชื้อที่แข็งแรง ส่งผลให้อัตราการปฎิสนธิ อัตราการฟัก และ
อัตราการรอดตายดีเช่นเดียวกัน  



43 
 

 
 

คุณสมบัติของน้ําพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  (ไมตรี และจารุวรรณ, 
2528; Fast, 1983; Blakely and Hrusa, 1989) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในบ่อคอนกรีต ติดตั้ง
ระบบการให้อากาศและระบบน้ําไหลผ่านทําให้คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี 

จากการอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน 
คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี ในตู้กระจกในอัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่า น้ําหนักสุดท้าย
อยู่ระหว่าง 0.4314±0.00 - 0.4366±0.00 กรัม ความยาวสุดท้ายอยู่ระหว่าง 35.34±0.37 - 39.88±0.26 กรัม
น้ําหนักเพ่ิมต่อวันอยู่ระหว่าง 0.0154±0.00 - 0.0156±0.00 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะอยู่ระหว่าง 
21.3490±0.63 - 22.3052±0.44 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และอัตราการรอดตาย อยู่ระหว่าง 28.27±8.63 - 29.60±4.42 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อนําข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน 
คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี มีค่าน้ําหนักสุดท้ายและอัตราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) สอดคล้องกับ
อัมพร (2549) ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อน อายุ 3 – 15 วัน มีอัตรา
การรอดตายอยู่ระหว่าง 28.52±0.91 – 32.00±0.36 แสดงให้เห็นว่าอายุแม่พันธุ์ที่ต่างกันไม่มีผลในด้านการ
อนุบาล 

คุณภาพน้ําระหว่างทดลองพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 4.2-6.2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.80-8.19 ความกระด้างของน้ํา 106-126 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
เป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 92-116 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 29.4-31.8 องศาเซลเซียส 
และแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วงที่สัตว์น้ําสามารถเจริญเติบโตได้ดี(ไมตรี 
และ จารุวรรณ, 2528) 

 จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าแม่ปลาชะโอนอายุ 4 ปี เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้ เป็นแม่
พันธุ์ เนื่องจากมีอัตราการตกไข่ และจํานวนไข่ต่อแม่ สูงที่สุดมากกว่าแม่ปลาชะโอนอายุ 1, 2 และ 3 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

4. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารส าเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง  
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง โดย

แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้ไรแดง 30 วัน, ให้ไรแดง 15 วันและอาหารสําเร็จรูป15 วัน, ให้ไรแดง 
10 วัน และอาหารสําเร็จรูป 20 วัน และให้ไรแดง 5 วัน และอาหารสําเร็จรูป 25 วัน ทําการอนุบาลลูกปลาใน
ตู้กระจกขนาด 45 x 60 x40 เซนติเมตรจํานวน 12ตู้ สุ่มปล่อยลูกปลาอายุ 3 วัน จํานวน 50 ตัวต่อตู้  ลูกปลา
ทดลองมีความยาวเริ่มต้นเท่ากับ 6.37±0.00, 6.37±0.00, 6.37±0.00และ 6.37±0.00 มิลลิเมตรต่อตัว 
ตามลําดับน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.0022±0.0000, 0.0022±0.0000, 0.0022±0.0000และ 
0.0022±0.0000 กรัมต่อตัว ตามลําดับ  

จากผลการทดลองสรุป ได้ว่า การอนุบาลลูกปลาชะโอนที่ให้ไรแดง 30 วัน มีการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดดีที่สุด ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดงนั้น คือ ให้ไร
แดง 15 วันและอาหารสําเร็จรูป 15 วัน ลูกปลามีอัตรารอดดีที่สุดแต่การเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ําหนัก
ไม่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ให้ไรแดง 10 วัน และ5 วัน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนจากไรแดงเป็นอาหาร
สําเร็จรูปสามารถปรับในช่วงวันที่ 15 เพราะลูกปลามีอัตรารอดสูง  
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5. การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง 
การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนด้วยอาหารที่เสริมยีสต์ 4 ระดับคือ 0 (ไม่เสริมยีสต์) , 2, 4 และ 6 

เปอร์เซ็นต์ ปลาชะโอนมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.15±0.06 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.22±0.05 เซนติเมตร 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากการทดลองพบว่าปลาชะโอนที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการ
เจริญเติบโตดีที่สุด ได้แก่ ค่าน้ําหนักสุดท้าย ค่าความยาวสุดท้าย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ และมีค่าดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญจากปลาชะโอนในชุดทดลองอ่ืนๆ รวมทั้งมีแนวโน้นการเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ้นตามระดับยีสต์ที่เพ่ิมขึ้นในอาหาร แต่ลดลงที่ระดับของยีสต์ 6 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร  ซึ่งอาจเป็นผลจาก
ปริมาณอาหารที่กินต่อตัว ซึ่งปริมาณอาหารที่กินในแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน ด้านอัตราแลกเนื้อพบว่า
ปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราแลกเนื้อแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับปลา
ชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารอาหารไม่เสริมยีสต์ และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณอาหารที่กินแต่ละชุดการ
ทดลองไม่แตกต่างกัน และอัตรารอดพบว่าปลาชะโอนทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการ
เสริมยีสต์ในอาหารด้วยปริมาณที่เหมาะสมส่งผลให้ปลาชะโอนมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในปลา hybrid striped bass (Morone chrysops × M. saxatilis) (Li and Gatlin, 2003, 2005) 
และปลานิล (Oreochromis niloticus) (Lara-Flores, 2003) เนื่องจากยีสต์มีความสามารถในการช่วยย่อย
สารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงทําให้สัตว์น้ําสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตมาก
ขึ้น (ศิริรัตน์, 2539) นอกจากนี้ Jonewell (1993) รายงานว่ายีสต์ชนิด S. cerevisiae ประกอบด้วยเอนไซม์
จํานวนมาก บางส่วนถูกขับออกมาในลําไส้และช่วยเสริมเอนไซม์ที่มีอยู่แล้วในทางเดินอาหาร จึงช่วยให้เพ่ิม
อัตราการย่อยได้ ทําให้การกินอาหารเพ่ิมขึ้น ผลที่ได้คือการเพ่ิมน้ําหนักหรือผลผลิต ช่วยสนับสนุนสมดุลย์ของ
จุลชีพในลําไส้ หากมีการให้อย่างสม่ําเสมอ เช่นเดียวกับการทดลองของ อนุวัติ และคณะ (2551) ที่ศึกษา
ประสิทธิภาพของยีสต์ในอาหารกบนา โดยการเสริมยีสต์ในอาหารทดลอง 4 ระดับ คือ 0, 2, 4 และ 6 
เปอร์เซ็นต์ พบว่ากบนาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดีที่สุด ในด้านของน้ําหนักสุดท้าย 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวันอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราแลกเนื้อมีค่าดีกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และการศึกษาของ สุพัตร์ และคณะ (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของยีสต์ในอาหารกุ้ง
ก้ามกราม โดยการเสริมยีสต์ในอาหารทดลอง 4 ระดับ คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ พบว่ากุ้งก้ามกรามที่
เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดีที่สุด ในด้านของน้ําหนักสุดท้าย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน เปอร์เซ็นต์
น้ําหนักเพ่ิม และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าดีกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ําในการทดลองครั้งนี้พบว่าคุณภาพน้ําที่พบในบ่ออนุบาลยังมีค่าอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําตามที่กล่าวอ้างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) มั่นสิน และ 
ไพพรรณ (2544) ซึ่งระบุไว้ว่าปริมาณออกซิเจนละลายไม่ควรมีค่าน้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด
เป็นด่างควรมีค่าอยู่ในช่วง 6.5-9.0 ความเป็นด่างมีค่าในช่วง 100-120 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่า
ในช่วง 75-150 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวมไม่ควรเกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (Lawson, 1995) 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเป็นระดับที่เหมาะสม
สําหรับเลี้ยงปลาชะโอนโดยมีผลทําให้กุ้งการเจริญเติบโตดีกว่าที่ไม่เสริมยีสต์ 
    

6. เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศ 
                  การเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 
เดือน พบว่า อัตราการเจริญเติบโต ด้านน้ําหนักเฉลี่ยของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีน้ําหนักมากที่สุดเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง เท่ากับ 52.02 กรัม รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 44.41 กรัม และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มี
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น้ําหนักเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 31.15 กรัม  น้ําหนักเพ่ิมขึ้นต่อวัน พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้น
มากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 0.21 มิลลิกรัมต่อวัน รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ เท่ากับ 
0.18 มิลลิกรัมต่อวัน และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นต่ําสุด เท่ากับ 0.13 มิลลิกรัมต่อวัน  อัตราการ
แลกเนื้อ พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีอัตราการแลกเนื้อเนื้อต่ําที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 7.02 
รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 10.56 และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีอัตราการแลกเนื้อเนื้อสูงสุด เท่ากับ 
11.59 อัตรารอดตายเฉลี่ย พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีอัตราการรอดตายสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
เท่ากับ 78.50% รองลงมาเป็นการเลี้ยงเฉพาะเพศเมีย เท่ากับ 76.17% และการเลี้ยงรวมเพศมีการรอดตาย
ต่ําสุด เท่ากับ 73.33%   ผลผลิตต่อกระชัง พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีผลผลิตสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง เท่ากับ 7,915.60 กรัม รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 6,512.50 กรัม และการเลี้ยงเฉพาะเพศ
ผู้มีผลผลิตต่ําสุด เท่ากับ 5,502.20 กรัม ต้นทุนการผลิต พบว่า การเลี้ยงรวมเพศมีต้นทุนต่ําที่สุดเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง เท่ากับ 2,490.29 บาท รองลงมาเป็นการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้เท่ากับ 2,514.25 บาท และการเลี้ยงเฉพาะ
เพศเมียมีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 2,533.83 บาท ซึ่งเป็นแตกต่างกันตามต้นทุนผันแปร ผลตอบแทนจากการเลี้ยง
ปลาชะโอนในกระชัง พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ - 
1,346.49 บาท รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ -1,513.42 บาท และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้ให้
ผลตอบแทนต่ําสุด เท่ากับ -1,688.92 บาท จากการทดลองจะพบว่าผลตอบแทนมีค่าติดลบเนื่องจากปัจจัยการ
ผลิต คือปลาทู ที่นํามาบดใช้เป็นอาหารสําเร็จการทดลอง มีราคาสูงซึ่งเป็นปลาทูแช่แข็ง หากใช้ปลาทูที่
เกษตรกรใช้สําหรับการเลี้ยงปลาซึ่งเป็นปลาเป็ด เป็นอาหารในการเลี้ยงปลานั้น ค่าผลตอบแทนก็จะมีค่าเป็น
บวกจากการทดลอง การเลี้ยงปลาชะโอนแบบเลี้ยงแยกเฉพาะเพศเมีย ให้ผลผลิตและผลการตอบแทนสูงที่สุด 
ระยะเวลาการเลี้ยงช่วง 6 เดือน หากเกินจากนั้นพบว่าอัตราการรอดของปลาจะเริ่มลดลง ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลผลิตและผลตอบแทนท่ีจะได้รับต่อไป 
  

7. การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังท่ีความหนาแน่นแตกต่างกัน 2 ช่วงอายุ 
ก. การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงท่ี 1  
 การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 
100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ มีผลสรุปดังนี้ 

 

1. การเจริญเติบโตที่น้ําหนักปลาเริ่มต้น เฉลี่ย 0.94 + 0.31, 0.95 + 0.31 และ 0.95 + 0.32 
กรัม ตามลําดับ  ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) พบว่า
น้ําหนักปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า
ปลาชะโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 26.92 + 13.48, 23.05 + 11.77 และ 21.61 + 12.68 กรัม ตามลําดับ 
พบว่าการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยชุดการทดลองที่ 1 มีการ
เจริญเติบโตโดยน้ําหนักแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติ 
(p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3  การเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05)   

การเจริญเติบโตที่ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.05 + 0.44, 5.04+ 0.45 และ 5.05 + 0.44 
เซนติเมตร ตามลําดับ ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) 
พบว่าตัวอย่างปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน (p>0.05) เมื่อสิ้นทุดการทดลอง 
พบว่าปลาชะโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 15.28 + 2.03, 14.79 + 2.18 และ 14.12 + 2.46 เซนติเมตร 
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ตามลําดับ  โดยชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความ
แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาชะโอนมีน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.21 + 0.01, 0.18 
+ 0.01 และ 0.16 + 0.01 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าน้ําหนักเพ่ิม
ต่อวันของปลาชะโอนทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 18 พบมีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 2.66 + 0.05, 2.53 + 0.06 และ 2.48 + 0.05 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทั้ง 3 ชุดการทดลอง พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 300 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et.al., (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโต
มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อเลี้ ยงปลาด้วย
ความหนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และวัชรินทร์ และ
ไพบูลย์ (2541) กล่าวว่า เมื่อมีการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้
เพราะความหนาแน่น (stocking density) เป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัว และ Pickering 
(1993) กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่
อาศัย พฤติกรรม ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตรา
ปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับ
โปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่อัตราการปล่อย 50 และ 
100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน โดยมีน้ําหนัก
สุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามลําดับ  และรายงานของสมพร และนงเยาว์ 
(2549) รายงานการเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร  
พบว่าที่ 2 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของนภาพร และคณะ (2537) 
อนุบาลลูกปลานวลจันทร์เทศจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อตาราง
เมตร โดยที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด   
  2. อัตราแลกเนื้อ  อัตรารอดและอัตราการกินอาหาร  พบปลาชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 
1.32 + 0.08, 1.00 + 0.03 และ 0.94 + 0.01 ตามลําดับ ซึ่งอัตราการแลกเนื้อมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) อัตรารอด พบปลาชะโอนมีอัตรารอดเฉลี่ย 93.00 + 2.30, 91.00 + 4.04 และ 89.00 + 
2.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งอัตราการรอดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราการกินอาหาร
เฉลี่ย 1.01 + 0.06, 0.76 + 0.03 และ 0.71 + 0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งอัตราการกินอาหารมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ซึ่งอัตราแลกเนื้อมีค่าต่ํากว่ารายงานของภาณุวัตร (2549) 
ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์
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เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 
182 วัน พบมีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 1.82+0.03, 1.89+0.20, 1.95+0.08, 2.02+0.07, 2.14+0.02 และ 
2.19+0.02 ตามลําดับ  
 3. ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน มีต้นทุนทั้งหมด 1,007.62, 1,493.36 และ1,964.46 
บาทต่อกระชัง ตามลําดับ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 108.60  บาทต่อกระชัง ของทุกชุดการทดลอง และต้นทุน
ผันแปร 803.25, 1,288.99 และ 1,760.08 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ หรือที่ต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนร้อยละ  
88.09, 92.23 และ 94.19 ของต้นทุนทั้งหมด  
 ผลตอบแทนที่ราคาปลาชะโอนกิโลกรัมละ 250 บาท มีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 625.00, 
1,575.00 และ 2,405.00 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ – 31.46, 12.69 
และ 28.70 บาทต่อกระชัง  ตามลําดับ โดยมีจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังกิโลกรัมละ  364.74, 
221.84, และ 194.25 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
 จากผลจากผลการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปร
ตามอัตราปล่อย โดยค่าใช้จ่ายสําหรับค่าแรงงานจะมีสัดส่วนที่สูงเมื่อปล่อยในอัตรา 100 ตั วต่อลูกบาศก์เมตร 
และค่าพันธุ์ปลาจะมีสัดส่วนสูงขึ้นเม่ืออัตราการปล่อยหนาแน่นสูงขึ้น ต่างจากการการทดลองเลี้ยงปลาสายยูใน
กระชัง ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร และเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระ
วรรณ และ ศิราณี, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ําโขง มีต้นทันผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่
สูงมากถึง 61.37 – 71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
 
ข. การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงท่ี 2  

 

 การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 50, 
75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ มีผลโดยสรุปดังนี้ 

1. การเจริญเติบโตที่น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 31.94 + 6.39, 33.30 + 7.60 และ 31.09 + 6.42 
กรัม  ตามลําดับ ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) พบว่า
น้ําหนักปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ใน
สัปดาห์ที่ 15 พบปลาชะโอนมีน้ําหนักเฉลี่ย  57.89 + 11.94, 56.10 + 12.16  และ 46.52 + 11.52  กรัม 
ตามลําดับ พบน้ําหนักของปลาชะโอนแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

การเจริญเติบโตโดยความยาวเรื่องต้นเฉลี่ย 16.71 + 0.80, 16.77+ 0.78 และ 16.53 + 0.87 
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) 
พบว่าตัวอย่างปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน (p>0.05)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 15 พบปลาชะโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 19.48 + 1.18, 19.40 + 1.13 และ 18.74 + 1.33 
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งความยาวของปลาชะโอนมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05)   
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาชะโอนเฉลี่ย 0.25 + 0.03, 0.21 + 0.04 และ 0.15 + 0.03 กรัมต่อ
วัน ตามลําดับ พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  อัตราเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย 0.56 + 0.06, 0.49 + 0.07 และ 0.38 + 0.06 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนยัสําคัญ (p<0.05)  

จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 75 และ 100 
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ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et.al., (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อเลี้ยงปลาด้วยความ
หนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และวัชรินทร์ และไพบูลย์ 
(2541) กล่าวว่า เมื่อมีการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ
ความหนาแน่น (stocking density) เป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัว และ Pickering 
(1993) กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่
อาศัย พฤติกรรม ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตรา
ปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับ
โปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่อัตราการปล่อย 50 และ 
100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืนโดยมีน้ําหนัก
สุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามลําดับ  และรายงานของสมพร และนงเยาว์ 
(2549) รายงานการเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร  
พบว่าที่ 2 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของนภาพร และคณะ (2537) 
อนุบาลลูกปลานวลจันทร์เทศจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อตาราง
เมตร โดยที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด   
 

 2. อัตราแลกเนื้อ  อัตรารอดและอัตราการกินอาหาร  พบปลาชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 
1.87 + 0.20, 1.48 + 0.30 และ 1.71 + 0.60 ตามลําดับ อัตรารอดเฉลี่ย 97.33 + 4.62, 88.33 + 11.02 
และ 83.00 + 4.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และอัตราการกินอาหาร 3.54 + 0.38, 3.44 + 0.03 และ 3.23 + 
1.13 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกิน
อาหารของ 3 ชุดทดลอง พบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งอัตราแลกเนื้อใกล้เคียงกับรายงานของ
ภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  
2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบมีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 1.82+0.03, 1.89+0.20, 1.95+0.08, 2.02+0.07, 
2.14+0.02 และ 2.19+0.02 ตามลําดับ  
 

 3. ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 15 สัปดาห์ ต้นทุนทั้งหมด 
998.60, 1,329.10 และ 1,609.13 บาทต่อกระชัง จําแนกต้นทุนคงที่ รวม 108.60 บาทต่อกระชัง ของทุกชุด
การทดลอง ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 926.17, 1,256.67 และ 1,536.70 บาทต่อกระชัง  ผลตอบแทนเป็นรายได้
ทั้งหมด 702.50, 865.00 และ 1,280.00 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ   – 
29.65, -34.92 และ -20.45 บาท ตามลําดับ และจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังพบว่าที่ราคาขาย
กิโลกรัมละ  355.37, 384.13, และ 314.28 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
 จากผลจากผลการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปร
ตามอัตราปล่อย โดยค่าใช้จ่ายสําหรับพันธุ์ปลาจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่ออัตราการปล่อยหนาแน่นสูงขึ้น เนื่องจาก
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ในการทดลองช่วงที่ 2 ค่าพันธุ์ปลาคํานวณตามน้ําหนักปลาเนื้อที่จําหน่ายราคา กิโลกรัมละ 250 บาท ต่างจาก
การทดลองอ่ืนๆ ที่เริ่มทดลองเลี้ยงในปลาขนาดเล็กซึ่งลูกปลามีราคาไม่สูงมากนัด เช่น การทดลองเลี้ยงปลา
สายยูในกระชัง ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร และเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ 
(วิระวรรณ และ ศิราณี, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ําโขง มีต้นทันผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารใน
สัดส่วนที่สูงมากถึง 61.37 – 71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
 ส่วนผลตอบแทนการลงทุน พบว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นผันแปรตามอัตราปล่อย จึงมีผลต่อ
จุดคุ้มทุนที่ผกผันตามอัตราปล่อย เมื่ออัตราปล่อยสูงขึ้นจุดคุ้มทุนต่ํา เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง
พบว่าที่อัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีจุดคุ้มทุนต่ําสุด 52.11 บาทต่อกิโลกรัม  โดยที่อัตรา
ปล่อย 50 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จุดคุ้มทุนที่ 81.68 และ 67.55 บาท บาทต่อกิโลกรัม (วิระวรรณ 
และ ศิราณี, 2550) 
 4. คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอายุ  เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ และ 15 สัปดาห์  พบว่าคุณภาพน้ํามีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิต
ของสัตว์น้ํา โดยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 7.1-8.1 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 
86 – 144  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 70 – 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.33 มิลลิกรัม     
ต่อลิตร  
 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลี้ยงปลาน้ําจืด ที่ค่าอุณหภูมิน้ํา 25 – 32 องศาเซลเซียส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา 1 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5 – 9.0 ความเป็นด่าง 50 -300 
มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 150 – 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  
8. ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน  
 

1. การเจริญเติบโต 
 

 ผลการทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัวต่อตารางเมตร 
เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์ โดยน้ําหนักปลาเริ่มต้นเฉลี่ย 2.23 + 0.12, 2.33 + 0.02 และ 2.22 + 0.02 กรัม 
ตามลําดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.94 + 0.24, 7.14 + 0.16 และ 7.00 + 0.03 เซนติเมตร เมื่อทดสอบ
ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) ของน้ําหนักและความยาวตัวอย่างปลา
ก่อนเริ่มทดลอง พบว่าน้ําหนักและความยาวปลาทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองที่ 30 สัปดาห์ ปลาชะโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 64.71 + 1.66, 56.76 + 3.11 และ 54.19 + 0.26 
กรัม ตามลําดับ ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 19.70 + 0.34, 19.23 + 0.25 และ 19.15 + 0.03 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ผลทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักและความยาวของปลาชะโอนระหว่างแต่ละชุดทดลองพบมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  ส่วนค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.30 + 0.01, 0.26 + 
0.01 และ 0.25 + 0.00 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 1.60 + 0.03, 1.52 + 
0.03 และ 1.52 + 0.00 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ ผลการทดสอบความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโต
ทั้ง 2 ปัจจัย ระหว่างแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05) จากการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ปัจจัย ระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองที่ 1 ต่างจากชุดการทดลองที่ 2 และ
ชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสิติ (p<0.05)  ซึ่งชุดการทดลองที่ 2 และ ชุดการทดลองที่ 3 ค่าเฉลี่ย
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 
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 จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 20 และ 30 
ตัวต่อตารางเมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et.al., (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อเลี้ยงปลาด้วยความ
หนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และวัชรินทร์ และไพบูลย์ 
(2541) กล่าวว่า เมื่อมีการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ
ความหนาแน่น (stocking density) เป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัว และ Pickering 
(1993) กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่
อาศัย พฤติกรรม ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตรา
ปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับ
โปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่อัตราการปล่อย 50 และ 
100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน โดยมีน้ําหนัก
สุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามลําดับ  และรายงานของสมพร และนงเยาว์ 
(2549) รายงานการเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร  
พบว่าที่ 2 ตัวต่อตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของนภาพร และคณะ (2537) 
อนุบาลลูกปลานวลจันทร์เทศจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อตาราง
เมตร โดยที่อัตราความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด   
 

2. อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร 
 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ พบปลาชะโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.91 + 
0.54, 2.14 + 0.62 และ 2.05 + 0.55 ตามลําดับ อัตรารอดเฉลี่ย 71.07 + 23.08, 56.87 + 10.46 และ 
55.96 + 16.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  และอัตราการกินอาหาร 1.64 + 0.43, 1.74 + 0.43 และ 1.66 + 
0.38 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้ง 3 ปัจจัย ของ 3 ชุดทดลอง พบว่าระหว่างชุดการ
ทดลองทั้ง 3 ปัจจัย ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงว่าความหนาแน่นที่
ต่างกันไม่มีผลต่ออัตราแลกเนื้อ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการให้อาหารในการทดลองครั้งนี้ให้จนอ่ิม และมีกา ร
ปรับปริมาณการใหอ้าหารในแต่ละช่วงของการสุ่มชั่งวัด จึงไม่มีผลกระทบต่ออัตรารอดและอัตราการกินอาหาร  
สอดคล้องกับรายงานของภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 
100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 
เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าส่วนอัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย ทุกชุดการ
ทดลองมีค่าไม่แตกต่างกัน  
3. คุณสมบัติของน้ า 
 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ 
พบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา 7.1-8.3 ความเป็นด่าง  80 – 134  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา 
อยู่ในช่วง 70 – 136 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.03 – 0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลี้ยงปลาน้ํา
จืด ที่ค่าอุณหภูมิน้ํา 25 – 32 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 1 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น 
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กรดเป็นด่าง 6.5 – 9.0 ความเป็นด่าง 50 -300 มิลลิกรัมต่อลิตรความกระด้าง 150 – 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และค่าแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 

4. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน   
 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ มี
ต้นทุนทั้งหมด 2,743.15, 3,776.24 และ 4,750.45 บาท  ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ รวม 425.88  บาทต่อบ่อ 
ของทุกชุดการ ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 2,317.27, 3,350.36 และ 4,750.45 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ โดยต้นทุน
ผันแปรมีสัดส่วนร้อยละ 84.47, 88.72 และ 91.03 ของต้นทุนทั้งหมด โดยสัดส่วนของค่าอาหารมีอัตราส่วนสูง  

ส่วนผลตอบแทนที่ราคาปลาชะโอนกิโลกรัมละ 250 บาท มีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 2,875.00, 
4,060.00 และ 5,680.00 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 4.81, 7.51 และ 
19.57 บาท ตามลําดับ จุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน 238.53, 232.53, และ 209.09 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ  
 จากผลจากผลการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปร
ตามอัตราปล่อย โดยค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารปลาจะมีสัดส่วนสูงกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่สัดส่วนร้อยละ 48.04, 
55.22 และ 58.83 ของต้นทุนทั้งหมด ตามลําดับ เช่นเดียวกับการการทดลองเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง ต้นทุน
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร และเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระวรรณ และ ศิราณี, 
2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ําโขง มีต้นทันผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 61.37 – 
71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
 ส่วนผลตอบแทนการลงทุน พบว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นผันแปรตามอัตราปล่อย จึงมีผลต่อ
จุดคุ้มทุนที่ผกผันตามอัตราปล่อย เมื่ออัตราปล่อยสูงขึ้นจุดคุ้มทุนต่ํา เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง
พบว่าที่อัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีจุดคุ้มทุนต่ําสุด 52.11 บาทต่อกิโลกรัม  โดยที่อัตรา
ปล่อย 50 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จุดคุ้มทุนที่ 81.68 และ 67.55 บาท บาทต่อกิโลกรัม (วิระวรรณ 
และ ศิราณี, 2550) 
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 1 
 

การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 3 กลุม่ประชากร 
 

ชไมพร  แก้วศรีทอง1* อําไพพรรณ   ไกรสุรสีห์1 สุชาติ   ไกรสุรสีห์3 
และ ณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์2  

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต11 (ตรัง) 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสตูล 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปราจีนบุรี 
 

บทคัดย่อ 
 
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร คือ  (1) กลุ่มประชากร

จากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง (2) กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติอ่างเก็บน้ําบางพระ 
จังหวัดชลบุรี (3) กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย (4) กลุ่มประชากรจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัดกําแพงเพชร (5) กลุ่มประชากรจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต12 (สงขลา) จังหวัดสงขลา เลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรในกระชังขนาด 1x2x1.5 
ตารางเมตร อัตราปล่อยกระชังละ 100 ตัว จํานวน 15 กระชัง วางในอ่างเก็บน้ําขนาดพ้ืนที่ 30 ไร่ ของ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต11 (ตรัง)  ปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.82+0.26, 
5.76+0.32, 5.77+0.26, 5.84+0.22 และ 5.79+0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.89+0.25, 
0.94+0.15, 0.98+0.18, 0.92+0.17 และ 0.95+0.15 กรัม ตามลําดับ ให้ปลากินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอย
น้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ได้วางแผนการทดลองเลี้ยง
ระหว่างเดือน กันยายน 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2560 
ศูนย์ฯ ประสบกับปัญหาอุทกภัย ทําให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จึงดําเนินการทดลองได้ 2 
เดือน คือ เดือนกันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 

ผลการทดลองพบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย ทุก
ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 12.05+0.87, 12.23+1.09, 12.02+0.83, 
11.98+0.73 และ 12.34+1.06 เซนติเมตร, 12.41+0.98, 12.75+0.84, 12.35+1.15, 12.39+1.52 และ 
12.81+1.40 กรัม และ 88.00+2.00, 88.67+2.52, 86.67+3.79, 86.00+1.73 และ 90.33+1.53 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ จากการทดลองในครั้งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่ม
ประชากรได้ว่ากลุ่มประชากรจากแหล่งใดเจริญเติบโตดีที่สุด เพราะการทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 

 
ค าส าคัญ : ปลาชะโอน กลุ่มประชากร การเจริญเติบโต 
* ผู้รับผิดชอบ ๑๐ หมู่ ๔ ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐  โทร. 0 7527 0640 
e-mail : ampaiphan56@gmail.com 
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ค าน า 
 

ปลาชะโอน  Ompok bimaculatus  เป็นปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและ
เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถประกอบอาหารและแปรรูปได้หลายอย่าง เนื้อมีรสชาติดีและ
ราคาสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ผลผลิตของปลาชะโอนในประเทศไทยส่วนใหญ่
ได้มาจากการทําการประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาชะโอน สําหรับการผลิตลูกปลานับว่ายังมีน้อย
มาก  การจัดการและแหล่งที่มาพ่อแม่พันธุ์ปลาแต่ละหน่วยผลิตแตกต่างกัน tangprakhon et al.. (2005) 
และ Tangprakhon, (2006) ได้กล่าวถึง การจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําของหน่วยเพาะพันธุ์ของกรมประมงว่ามี
การรวบรวมพันธุ์ปลาจากแหล่งน้ําธรรมชาติ นําลูกพันธุ์จากการเพาะพันธุ์แล้วเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ทดแทน
ต่อเนื่องภายในหน่วยงาน หรือมีการแลกเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์กันระหว่างศูนย์ฯ โดยไม่ได้มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์
ที่ถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์ ซึ่งอาจทําให้พันธุ์ปลาเกิดการเสื่อมโทรมทางพันธุกรรม หรือมีความเกี่ยวข้องกัน
ทางเครือญาติมากขึ้น (inbreeding) และอาจแสดงคุณลักษณะที่ไม่ต้องการได้ สมศักดิ์ และคณะ , 2550; 
Kamonrat, 1996) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีความจําเป็นที่จะต้องคัดพันธุ์ หรือจัดการพ่อแม่พันธุ์อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อมิให้กลุ่มประชากรเกิดความเสื่อมโทรมทางพันธุกรรม ทําให้ได้พันธุ์สัตว์น้ําที่มีคุณสมบัติดี 
และเป็นการปูองกันลักษณะที่ไม่พึงประสงค์อันได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตที่เลวลง ปลามีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรง 
และติดโรคง่าย (สุภัทรา, 2538) ดังนั้น การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งเพาะพันธุ์ ของแต่ละเขตจังหวัด จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มประชากรทีม่ีความเหมาะสมมากที่สุดเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์สําหรับการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 

เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในกระชัง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการคัดเลือกปลาชะโอนสายพันธุ์ที่ดีไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์สําหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ต่อไป 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

     1. การวางแผนการศึกษา 
        1.1 การวางแผนการทดลอง  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (randomized completely design; CRD)  โดยแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 5 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา (replication) ปัจจัยที่ต้องการศึกษาคือ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรจากเขตลุ่มน้ําในแต่ละจังหวัดต่างกัน ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งธรรมชาติแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง 
ชุดการทดลองที่ 2 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติอ่างเก็บน้ําบางพระ 
                       จังหวัดชลบุรี 

     ชุดการทดลองที่ 3 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย 
     ชุดการทดลองที่ 4 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัดกําแพงเพชร  
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            ชุดการทดลองที่ 5 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
สงขลาจังหวัดสงขลา 

1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ  
ดําเนินการทดลองเลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรในกระชังขนาด 1 x 2 x 1.5 ตารางเมตร วางในอ่าง

เก็บน้ําขนาดพ้ืนที่ 30 ไร่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต11 (ตรัง) โดยเก็บข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโตระหว่างเดือน  กันยายน 2560 – มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมกระชัง 
จัดทําแพขนาด  5.5 x 10.0 เมตร  2 แพ โดยมีถังพลาสติกความจุ 200 ลิตร จํานวน 15 ถัง เป็นทุ่นลอย 

และแต่ละแพวางกระชังขนาด 1 x 2 x 1.5 เมตร จํานวน 15 กระชัง เนื้อกระชังทําจากอวนไนล่อนขนาดช่องตา 0.8 
เซนติเมตร กระชังจมน้ําลึก 1.2 เมตร  โดยวางแพในอ่างเก็บน้ําของศูนย์ ขนาดพ้ืนที่  30 ไร่ และภายในกระชังมีมุ้งไน
ล่อนขนาด 16 ช่องตา/นิ้ว ตัดเป็นแถบกว้าง 35 เซนติเมตร กรุบริเวณผิวน้ําทั้ง 4 ด้านโดยรอบเพ่ือปูองกันไม่ให้
อาหารเม็ดกระจายลอดออกนอกกระชัง 

2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
พันธุ์ปลาชะโอนแต่ละกลุ่มประชากรที่ใช้ในการทดลองได้มาจากการรวบรวมจากแหล่งน้ําธรรมชาติ 4 

แห่ง คือแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง,  อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี, แม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย และ ลุ่มน้ําปิง 
จังหวัดกําแพงเพชร  และลูกพันธุ์จากโรงเพาะฟักศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต 12 (สงขลา) 1 แห่ง นําพ่อแม่
พันธุ์ปลาชะโอนที่รวบรวมได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติ 4 แห่ง มาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เพ่ือให้เคยชินกับสภาพแวดล้อมเป็น
เวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงทําการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียมแล้วอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 6 ตาราง
เมตร  โดยแยกบ่อละกลุ่มประชากร จนได้ลูกปลาขนาดประมาณ 2 นิ้ว ในจํานวนที่มากเพียงพอ จึงรวบรวมมาคัด
ขนาดให้ใกล้เคียงกัน แล้วนําไปเลี้ยงให้เกิดความคุ้นเคยในกระชังที่เตรียมไว้ ให้อาหารสําเร็จรูปสําหรับปลากินเนื้อ
ชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง 09.00น. และ 16.00น. โดยวิธีให้กินจนอ่ิม 
เป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นรวบรวมลูกปลาจากกระชังที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสุ่มใส่กระชังละ 100 ตัว ตาม
แผนการทดลองที่วางไว้ สุ่มชั่งน้ําหนัก และวัดความยาว และชั่งน้ําหนักรวมของปลาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ของขนาดปลาเริ่มต้นทดลองซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน จึงเริ่มดําเนินการ 

2.3 การจัดการทดลอง 
ให้ปลากินอาหารสําเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง เวลาประมาณ 09.00

น. และ 16.00น. โดยวิธีให้กินจนอ่ิม (Ad libitum) (พิจารณาการกินจนอ่ิม เมื่อปลาไม่กินอาหารภายใน 10 
นาที) หลังจากให้อาหารปลาทดลองในแต่ละครั้ง ทําการเก็บอาหารที่เหลือและอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 135 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ชั่งน้ําหนักแล้วนํามาหักออกจากปริมาณอาหารที่ให้ ในแต่ละครั้ง บันทึกปริมาณ
อาหารที่ให้ปลากินแต่ละวัน เป็นเวลา 180 วัน สุ่มเก็บข้อมูลน้ําหนัก และความยาวของปลาทดลองทุกเดือน 
จํานวน 20 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละกลุ่มประชากรตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยงดให้อาหาร 1 วัน ก่อนการชั่งวัด 

2.4 วิเคราะห์คุณสมบัติน้ํา  
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา ในบ่อทดลองที่เลี้ยงปลาชะโอน ทุกเดือน ดังนี้ 
-  อุณหภูมิน้ํา (temperature) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 
-  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH-meter)  
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved  oxygen)  วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของ

ไมตรีและจารุวรรณ (2528)  
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-  ความเป็นด่าง (alkalinity) วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)   
-  ความกระด้าง (hardness) วัดโดยใช้วิธีไตเตรต อ้างตามวิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2528)  
-  แอมโมเนียรวม (total ammonia) วิเคราะห์โดยวิธี phenate method อ้างตามวิธีของไมตรีและ 

จารุวรรณ (2528) โดยใช้เครื่อง spectrophotometer 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล     
3.1นําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลา

ชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบ one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองโดย
วิธี DMRT (Duncan,s new mutiple range test)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  SPSS for Windows  ของข้อมูลต่อไปนี้ 

3.1.1 การเจริญเติบโตโดยเปรียบเทียบน้ําหนัก และความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลอง 
3.1.2 น้ําหนักเฉลี่ยต่อวัน (average daily weight, DWG; กรัม/วัน) 
 

DWG     = 
น้ําหนักสุดท้าย - น้ําหนักเริ่มตน้ 

ระยะเวลาทดลอง 
 

              3.1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; %/วัน) ตามวิธขีอง Brown (1957) 
 

SGR     = 
ln น้ําหนักสุดท้าย – ln น้ําหนักเริ่มต้น x  100 

ระยะเวลาทดลอง  
               3.1.4 อัตราการรอดตาย (survival rate,%) 
 

          = จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 x  100 

 จํานวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 
 

               3.1.5 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 
 

FCR     = น้ําหนักอาหารแห้งที่ปลากิน 
 น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

              3.1.6 ผลผลิตปลา (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
               3.1.7 การกระจายของขนาดปลา (size distribution) โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลน้ําหนัก
ปลาในแต่ละชุดการทดลองมาทําการแจกแจงความถี่ตามช่วงน้ําหนักของปลา เพ่ือหาค่าร้อยละและเปรียบเทียบการ
กระจายของน้ําหนักระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธีการทดสอบ ไค-สแควร์ (2- test) 
               3.2 วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนของ
การเลี้ยงปลาชะโอน ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 

3.2.1 ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการผลิต  =  ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนผันแปร   =  ค่าพันธุ์ปลา + ค่าอาหาร + ค่าจ้างแรงงาน + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
ต้นทุนคงท่ี       =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  = ค่าเสียโอกาสในการนําเงินทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆโดย

คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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 ค่าเสื่อมราคา    =   
มูลค่าซื้อหรือสร้าง 

อายุการใช้งาน 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight-line depreciation method) โดย

กําหนดให้มูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ์ 
                3.2.2 รายได ้
                       รายได้            =  ปริมาณผลผลิต x ราคาผลผลิต 

 3.2.3 จุดคุ้มทุนของราคาขาย (break-even price analysis) (บาท/กิโลกรัม) 
                           =  ต้นทุนทั้งหมด 
                              ปริมาณผลผลิต 
 

ผลการทดลอง 
 

จากการทดลองเลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร คือ กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ํา
ตรัง จังหวัดตรัง  กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติอ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี กลุ่มประชากรจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัด
กําแพงเพชร และกลุ่มประชากรจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต12 (สงขลา)  
จังหวัดสงขลา เลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากศูนย์ฯ ประสบกับปัญหาอุทกภัย จึงทําให้การ
ทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 ความยาวเฉลี่ย 
ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจังหวัดตรัง กลุ่มประชากรจังหวัดชลบุรี กลุ่มประชากรจังหวัด

หนองคาย กลุ่มประชากรจังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มประชากรจังหวัดสงขลา มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 
5.82+0.26, 5.76+0.32, 5.77+0.26, 5.84+0.22 และ 5.79+0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ง พบว่า ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  เมื่อนํามาทดลองเลี้ยงในกระชังเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าความยาวเฉลี่ย
สุดท้ายของปลาชะโอนทุกกลุ่มประชากร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 12.05+0.87, 
12.23+1.09, 12.02+0.83, 11.98+0.73 และ 12.34+1.06 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และ 3 ภาพที่ 1) 

1.2 น้ําหนักเฉลี่ย 
ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจังหวัดตรัง กลุ่มประชากรจังหวัดชลบุรี กลุ่มประชากรจังหวัด

หนองคาย กลุ่มประชากรจังหวัดกําแพงเพชร และกลุ่มประชากรจังหวัดสงขลา มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 
0.89+0.25, 0.94+0.15, 0.98+0.18, 0.92+0.17 และ 0.95+0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ง พบว่า ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  เมื่อนํามาทดลองเลี้ยงในกระชังเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าน้ําหนักเฉลี่ย
สุดท้ายของปลาชะโอนทุกกลุ่มประชากร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 12.41+0.98, 
12.75+0.84, 12.35+1.15, 12.39+1.52 และ 12.81+1.40 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2 และ 3 ภาพที่ 2) 
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2. อัตราการรอดตาย 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรในกระชังเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า

อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาชะโอนทุกกลุ่มประชากร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 
88.00+2.00, 88.67+2.52, 86.67+3.79, 86.00+1.73 และ 90.33+1.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 2  
               เดือน 

เดือน กลุ่มประชากร 
ตรัง ชลบุร ี หนองคาย กําแพงเพชร สงขลา 

กันยายน 2560 5.82±0.26 5.76±0.32 5.77±0.26 5.84±0.22 5.79±0.27 
ตุลาคม 2560 8.74±0.65 8.78±0.54 8.66±0.52 8.40±0.59 8.55±0.70 
พฤศจิกายน 2560 12.05±0.87 12.23±1.09 12.02±0.83 11.98±0.73 12.34±1.06 
 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันตามแนวนอน แสดงว่ามีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) 

 
ตารางท่ี 2  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

เดือน กลุ่มประชากร 
ตรัง ชลบุร ี หนองคาย กําแพงเพชร สงขลา 

กันยายน 2560 0.89±0.25 0.94±0.15 0.98±0.18 0.92±0.17 0.95±0.15 
ตุลาคม 2560 4.82±0.88 4.78±0.82 4.48±0.79 4.45±0.78 4.85±0.83 
พฤศจิกายน 2560 12.41±0.98 12.75±0.84 12.35±1.15 12.39±1.52 12.81±1.40 
 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันตามแนวนอน แสดงว่ามีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) 

ตารางที่ 3  การเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในกระชัง เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน 

เดือน กลุ่มประชากร 
ตรัง ชลบุร ี หนองคาย กําแพงเพชร สงขลา 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) 5.82±0.26 5.76±0.32 5.77±0.26 5.84±0.22 5.79±0.27 
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 0.89±0.25 0.94±0.15 0.98±0.18 0.92±0.17 0.95±0.15 
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) 12.05±0.87 12.23±1.09 12.02±0.83 11.98±0.73 12.34±1.06 

น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 12.41±0.98 12.75±0.84 12.35±1.15 12.39±1.52 12.81±1.40 
อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 88.00±2.00 88.67±2.52 86.67±3.79 86.00±1.73 90.33±1.53 
 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่กํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันตามแนวนอน แสดงว่ามีความ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (α = 0.05) 
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ภาพที่ 1  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรที่เลี้ยงในกระชัง เป็นระยะเวลา 2 เดือo 
3. คุณสมบัติน้ า 

คุณสมบัติของน้ําในกระชังที่ทดลองเลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 3.0-7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วง 
29.5-30.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.5-8.5 ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 34.0-78 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ความกระด้างอยู่ในช่วง 40.0-128.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม อยู่ในช่วง 0 -0.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4) 
 
 ตารางท่ี 4  พิสัยของคุณภาพน้ําบริเวณกระชังที่เลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

เดือน กลุ่มประชากรที่ 
ตรัง ชลบุร ี หนองคาย กําแพงเพชร สงขลา 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) 3.0 - 8.0 3.0 - 7.6 4.2 - 7.8 3.0 - 7.2 3.0 - 6.8 
อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 29.5 - 30.5 29.5 - 30.5 29.5 - 30.5 29.5 - 30.5 29.5 - 30.5 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.6 - 8.0 7.5 - 8.0 7.6 - 8.5 7.8 - 8.0 7.6 - 8.0 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 34.0 - 75.0 34.0 - 76.0 34.0 - 74.0 34.0 - 73.0 34.0 - 78.0 
ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร)   40.0 - 136.0   40.0 - 120.0   40.0 - 128.0   40.0 - 108.0   40.0 - 128.0 
ปริมาณแอมโมเนียรวม  (มิลลิกรัม/ลิตร)     0 - 0.02     0 - 0.02     0 - 0.02     0 - 0.02     0 - 0.02 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

การทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร คือ(1) กลุ่ม
ประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง (2) กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติอ่างเก็บน้ํา
บางพระ จังหวัดชลบุรี (3) กลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย (4) กลุ่มประชากร
จากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัดกําแพงเพชร (5) กลุ่มประชากรจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสงขลา จังหวัดสงขลา เลี้ยงปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากรในกระชังขนาด 
1x2x1.5 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต11 (ตรัง) อัตราปล่อยกระชังละ 100 
ตัว จํานวน 15 กระชัง ให้กินอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง 
เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. แต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2560 ศูนย์ฯ ประสบกับปัญหาอุทกภัยทําให้การทดลอง
ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ จึงดําเนินการทดลองได้ 2 เดือน คือ เดือนกันยายน ถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 
ผลปรากฏว่า ผลการทดลองพบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 
ทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

คุณสมบัติของน้ําตลอดการทดลอง พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่ในช่วง 3.0-7.8 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วง 29.5-30.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.5-8.5 ความเป็น
ด่างอยู่ในช่วง 34.0-78 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างอยู่ในช่วง 40.0 -128.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียรวม อยู่ในช่วง 0-0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ตามที่ไมตรี และจารุวรรณ
(2530) รายงานว่าคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ํา ควรมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ไม่น้อยกว่า 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิอยู่ในช่วง 23.0-32.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 6.5 -9.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับมั่นสิน และไพรพรรณ 
(2538) ที่กล่าวว่าความเป็นด่างของน้ําควรมีค่ามากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 จากการทดลองในครั้งนี้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่ม
ประชากรได้ว่ากลุ่มประชากรจากแหล่งใดเจริญเติบโตดีที่สุด เพราะการทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 2 
 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร 
โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 

 

นางณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์1*นายวงค์ปฐม  กมลรัตน์๒*นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์3* 
นางอําไพพรรณ  ไกรสุรสีห์3* และนายยงยศ  หรี่คะนอง4* 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสตูล 2ผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง  
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตรัง 4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด 

 
บทคัดย่อ 

 ผลการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรโดยใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ เก็บตัวอย่างปลาชะโอนจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ในพ้ืนที่  6 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง  พัทลุง โรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
หนองคาย พิจิตร และจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสงขลา  จังหวัดสงขลา แหล่ง
ละ 50 ตัว ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะโดยทั่วไปของปลาชะโอนแต่ละแหล่ง ตามวิธีของ 
Sambrook and Russell, (2001); ระยะเวลาที่ทําการทดลอง  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2560 ซึ่งผลการ
ทดลองพบว่าดีเอ็นเอ ของตัวอย่างปลาชะโอนจาก 6 กลุ่มประชากรอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีปริมาณเพียงพอ
สําหรับวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม
ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอโดยนําตัวอย่างดีเอ็นเอของปลาชะโอนแต่ละแหล่งประชากรไปวิเคราะห์ความผัน
แปรของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ ตําแหน่งต่างๆ โดยเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอเรส (PCR) โดยใช้
สภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาพีซีอาร์ของแต่ละไพรเมอร์ แยกขนาดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีส 
บนอะคริลาไมด์เจล 8 เปอร์เซ็นต์ (acrylamide gel) ในบัฟเฟอร์ TBE และอ่านขนาดโดยเปรียบเทียบกับ
เครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10 bp DNA ladder; Invitrogen)  หลังจากย้อมเจลด้วยสารเรืองแสงฟลูออ
เรสเซนต์ (Cyber Gold®) และอ่านผ่านเครื่องอ่านเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp)  ใน
ขั้นตอนคัดเลือกคู่ไพรเมอร์ที่สามารถแยกขนาดดีเอ็นเอได้ โดยใช้ไพรเมอร์ของปลาชนิดอ่ีนๆ มีดังนี้ ไพรเมอร์ป
ลาก้างพระร่วง ปลากดคัง ปลาดุกอุย ปลารากกล้วย ปลาเค้าขาว ปลาน้ําเงิน ทั้งหมด 52 คู่ไพรเมอร์ นํามาทํา
การคัดเลือกไพรเมอร์ ที่เหมาะสมสําหรับวิเคราะห์ความหลากหลายของปลาชะโอน  6 กลุ่มประชากร ไม่สา
มารแยกแทบดีเอ็นเอที่เหมาะสมได้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาไพรเมอร์ของปลาชะโอนขึ้นมาใหม่ เพ่ือนํามา
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรสําหรับผู้ที่จะทํางานวิจัยความ
หลากหลายของปลาชะโอนโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอต่อไปในอนาคต 

 

ค าส าคัญ : ความหลากหลายทางพันธุกรรม  ปลาชะโอน  กลุ่มประชากร เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซท 

 เทลไลท์ ดีเอ็นเอ  
*ผู้รับผิดชอบ: *ผู้รับผิดชอบ :  หมู่ 7 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร. 074775455 e-mail :Nicharin 
8460@gmail.com 
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ค าน า 
 

ปลาชะโอน  Ompokbimaculatus  เป็นปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง      
พบแพร่กระจายบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถประกอบ
อาหารและแปรรูปได้หลายอย่าง เนื้อมีรสชาติดีและราคาสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ผลผลิตของปลาชะโอนในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการทําการประมงในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
ในอนาคตปลาชะโอน  อาจมีปริมาณลดลง เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทําลาย และการจับเกินกว่าอัตราการเพ่ิม
ประชากรตามธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมมีผลทําให้ประชากรนั้นสูญเสีย
ความสามารถในการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการ (evolutionary adaptabil ity )  และขาดประสิทธิภาพในการ
แพร่พันธุ์  
 ปัจจุบันได้มีการนําเครื่องหมายดีเอ็นเอมาใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในสัตว์
น้ําอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความถูกต้องแม่นยําสูง ไม่ขึ้นอยู่กับอายุของสัตว์น้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิค 
ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอซ่ึงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์กลุ่มประชากร สามารถบ่งบอกถึง
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความผันแปรทางพันธุกรรม และสามารถนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการ
ประเมินสถานภาพของประชากรปลาชะโอน สามารถใช้เป็นข้อแนะนําในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการคัดเลือกปลาชะโอนสายพันธุ์ที่ดีไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์สําหรับการเพาะเลี้ยง
เชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  
การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตในอดีตส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค ซึ่งสามารถใช้ได้ดี   
โดยเฉพาะการจําแนกสิ่งมีชีวิตต่างวงศ์ หรือต่างสกุลกัน แต่สิ่งมีชีวิตในชนิดเดียวกันจําแนกได้ยากมาก  
ปัจจุบันมีการนําเอาเครื่องหมายดีเอ็นเอเข้ามาช่วยในการจําแนกสิ่งมีชีวิตพบว่าสามารถจําแนกได้ดีทั้งในระดับ
ชนิดเดียวกันและต่างชนิด  
  ปลาชะโอนเป็นปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่าง
แพร่หลาย สามารถประกอบอาหารและแปรรูปได้หลายอย่าง เนื้อมีรสชาติดีและราคาสูง จึงเป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ผลผลิตของปลาชะโอนในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการทําการประมงใน
แหล่งน้ําธรรมชาติ จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ตัวอย่างเช่นปลาชะโอน จาก จังหวัดตรัง  พัทลุง จังหวัด
ชลบุรี หนองคาย พิจิตร และ จังหวัดสงขลา ปลาชะโอนที่มาจากแหล่งต่างกันแม้จะมีลักษณะภายนอกที่
แตกต่างกันบ้าง แต่ก็จําแนกได้ยากมาก ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการนําเอาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซท
เทลไลท์ดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นเทคนิคทางดีเอ็นเอชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดจําแนกความแตกต่างของสาร
พันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาใช้ในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอนใน 6 กลุ่ม
ประชากร และเพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําในการบริหารจัดการประมง และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมกับ
การเจริญเติบโตของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกปลาชะโอนสายพันธุ์ที่ดีเป็น
พ่อแม่พันธุ์สําหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร 
2.เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําในการบริหารจัดการประมง  
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วิธีด าเนินการ 
 1. การเก็บตัวอย่าง 

  เก็บตัวอย่างปลาชะโอนจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ในพ้ืนที่  6 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดตรัง  
พัทลุง โรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดชลบุรี จังหวัดชลบุรี หนองคาย พิจิตร และจาก
โรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสงขลา  จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 1) จังหวัดละ 1 แหล่ง 
แหล่งละ 50 ตัว ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะโดยทั่วไปของปลาชะโอนแต่ละแหล่ง ตามวิธีของ 
Smith (1954); Kottelat et al. (1993) and Rainboth (1996) ระยะเวลาที่ทําการทดลอง  ตุลาคม 2557 – 
กันยายน  2560 

สถานที่ทําการทดลอง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตรัง  ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง  จ.
ตรัง และ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
 2. ค านวณหาคุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอ 

   คํานวณหาปริมาณและความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ โดยนําสารละลายดีเอ็นเอไปเจือจางด้วย 0.1X 
TE buffer (1 mM Tris-HCI,0.1 mM EDTA) (pH 8.0) ในอัตราส่วน 1:20 -1:100 นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 260 nm (OD260) และ 280 nm (OD280) ด้วยเครื่อง spectrophotometer นําค่าดูดกลืนแสง
ไปคํานวณหาปริมาณและความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ 

คว าม เข้ มข้ นดี เ อ็ น เ อ
  

=  50 × OD260 × จํานวนเท่าของที่เจือจาง (g/ml) 

ความบริสุทธิ์ดีเอ็นเอ = OD260 /OD280 
 3. การศึกษาความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอในปลาชะโอน 

ดําเนินการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างครีบและเนื้อเยื่อของปลาชะโอนจาก 6 แหล่งประชากร โดย
ดัดแปลงจากวิธีการ “A Single Tube Rapid Extraction of DNA from Fish Blood” (Sambrook and 
Russell, 2001)  วัดปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยสเปคโตรโฟโตมิเตอร์และเจือจางให้ได้ความ
เข้มข้น 20 ng/µL ก่อนนําไปวิเคราะห์ความผันแปรของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอที่ตําแหน่งต่างๆ โดยวิธีการ
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมของ
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ของแต่ละไพรเมอร์ แยกขนาดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมด์เจล 8 
เปอร์เซ็นต์ (acrylamide gel) ในบัฟเฟอร์ TBE โดยใช้ sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 
30 x40 เซนติเมตร ที่ระดับกระแสไฟฟูา 50 วัตต์ เป็นเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และอ่านขนาดโดย
เปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10 bp DNA ladder; Invitrogen)  หลังจากย้อมเจลด้วยสาร
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Cyber Gold®) และอ่านผ่านเครื่องอ่านเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech 
Corp.) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําข้อมูลความผันแปรของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอมาศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม 

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร เพ่ือประเมินสถานภาพของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร ได้แก่ ค่าความถี่อัล
ลิล จํานวนอัลลิลต่อตําแหน่ง ค่า allelicrichness และค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี้ (heterozygosity) ด้วยโปรแกรม 
FSTAT (Goudet, 2001) พร้อมทั้งทดสอบมีความเบี่ยงเบนจากสมดุล ฮาร์ดี -ไวน์ เบิร์ก (Hardy -
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WeinbergEquilibrium) และความแตกต่างระหว่างประชากร (populationsdifferentiations) โดยการ
ประมาณค่า exactp-value ด้วยวิธี Markovchain ตามวิธีการของ Guo and Thompson (1992) ใน
โปรแกรม GENEPOP Version 3.3 (Raymond and Rousset, 1995) และปรับระดับความน่าจะเป็น (p-
value) สําหรับการใช้ข้อมูลชุดเดิมวิเคราะห์ซ้ําหลายครั้ง (multipletest) ด้วยวิธีBonferronicorrection 
(Hochberg, 1998; Rice, 1989) ทดสอบการแบ่งออกเป็นประชากรย่อยจากค่าสัมประสิทธิ์เอฟ             (F-
coefficient) (Wright, 1978) โดยการประมาณค่า ตาม Weir and Cockerham (1984) ด้วยโปรแกรม 
FSTAT (Goudet, 2001) และประมาณขนาดประชากรสืบพันธุ์ (effectivepopulationsize, Ne) โดยวิธี
linkage/gameticdisequilibrium (Hill, 1981) โดยใช้โปรแกรม NeEstimator (Peeletal., 2004)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่  1 จุดเก็บตัวอย่างประชากรปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร 
จุดที่ 1 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งธรรมชาติแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง 
จุดที่ 2 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติทะเลสาบลําป า จังหวัดพัทลุง 
จุดที่ 3 ปลาชะโอนกลุ่มประชาการจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จังหวัดชลบุรี 
จุดที่ 4 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย 
จุดที่ 5 ปลาชะโอนกลุ่มประชาการจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัดพิจิตร 
จุดที่ 6 ปลาชะโอนกลุ่มประชาการจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลาจังหวัดสงขลา 
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ภาพที ่2 ตัวอย่างปลาชะโอน 6 แหล่งประชากร 

 
ภาพที ่2 ตัวอย่างปลาชะโอน 6 แหล่งประชากร 

จุดที่ 1 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งธรรมชาติแม่น้ําตรัง จังหวัดตรัง 
จุดที่ 2 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติทะเลสาบลําป า จังหวัดพัทลุง 
จุดที่ 3 ปลาชะโอนกลุ่มประชาการจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด จังหวัดชลบุรี 
จุดที่ 4 ปลาชะโอนกลุ่มประชากรจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย 
จุดที่ 5  ปลาชะโอนกลุ่มประชาการจากแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําปิง จังหวัดพิจิตร 
จุดที่ 6 ปลาชะโอนกลุ่มประชาการจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลาจังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนองคาย 

 

  

 

ชลบุรี 
 

ตรัง พทัลุง 

สงขลา 

 

พิจิตร 
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ภาพที่ 3 การเก็บตัวอย่างปลาชะโอน เพ่ือสกัดดีเอ็นเอ 
 
 
 
 

  

  

  



67 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  การวัดคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ ที่สกัดได้จากการเก็บตัวอย่างปลาชะโอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ การเก็บตัวอย่างปลาชะโอน เพ่ือสกัดดีเอ็นเอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ขั้นตอนการเตรียมเจล อะคริลาไมด์เจล 8 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที ่7 ขั้นตอนการแยกขนาดดีเอ็นเอด้วย ด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมด์เจล 8 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 ขั้นตอนการย้อมเจลด้วยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Cyber Gold®) และอ่านผ่านเครื่องอ่านเจล  
  (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.) 
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ภาพที่ 9 ผลการคัดเลือก primer จากปลาก้างพระร่วง จากปลากับตัวอย่างประชากรตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ผลการคัดเลือก primer ปลาเค้าขาว จากปลากับตัวอย่างประชากรจังหวัดพัทลุง 
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ภาพที่ 11 ผลการคัดเลือก primer ปลาน้ําเงิน กับตัวอย่างประชากรจังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ผลการคัดเลือก primer จากปลารากกล้วย กับตัวอย่างประชากรจังหวัดหนองคาย 
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ภาพที่ 13 ผลการคัดเลือก primer จากปลาปลาน้ําเงิน กับตัวอย่างประชากรจังหวัดพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ผลการคัดเลือก primer จากปลาดุกอุย กับตัวอย่างประชากรจังหวัดสงขลา 
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ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรโดยใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ เก็บตัวอย่างปลาชะโอนจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ในพ้ืนที่  6 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง  พัทลุง โรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
หนองคาย พิจิตร และจากโรงเพาะฟัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสงขลา  จังหวัดสงขลา (ภาพ
ที่ 1) จังหวัดละ 1 แหล่ง แหล่งละ 50 ตัว ทําการศึกษาอนุกรมวิธานและลักษณะโดยทั่วไปของปลาชะโอนแต่
ละแหล่ง ตามวิธีของ Sambrook and Russell, (2001); ระยะเวลาที่ทําการทดลอง  ตุลาคม 2557 – 
กันยายน  2560 ซึ่งผลการทดลองพบว่าดีเอ็นเอ ของตัวอย่างปลาชะโอนจาก 6 กลุ่มประชากรอยู่ในสภาพ
สมบรูณ์และมีปริมาณเพียงพอสําหรับวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่ม
ประชากรโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอโดยนําตัวอย่างดีเอ็นเอของปลาชะโอนแต่ละ
แหล่งประชากรไปวิเคราะห์ความผันแปรของไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ ตําแหน่งต่างๆ โดยเพ่ิมปริมาณดีเอ็น
เอแบบโพลีเมอเรส (PCR) โดยใช้สภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาพีซีอาร์ของแต่ละไพรเมอร์ แยกขนาดดีเอ็นเอ
ด้วยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมด์เจล 8 เปอร์เซ็นต์ (acrylamide gel) ในบัฟเฟอร์ TBE โดยใช้ 
sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 30 x40 เซนติเมตร ที่ระดับกระแสไฟฟูา 50 วัตต์ เป็น
เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และอ่านขนาดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10 bp DNA 
ladder; Invitrogen)  หลังจากย้อมเจลด้วยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ (Cyber Gold®) และอ่านผ่านเครื่อง
อ่านเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.)  ในขั้นตอนคัดเลือกคู่ไพรเมอร์ที่สามารถแยกขนาดดี
เอ็นเอได้ดีโดยใช้ไพรเมอร์ของปลาชนิดอี่นๆ ตามตารางท่ี 1- 6 ได้แก่ไพรเมอร์ปลาก้างพระร่วง ปลากดคัง ปลา
ดุกอุย ปลารากกล้วย ปลาเค้าขาว ปลาน้ําเงิน ทั้งหมด 52 คู่ไพรเมอร์ นํามาทําการคัดเลือกไพรเมอร์ ที่
เหมาะสมสําหรับวิเคราะห์ความหลากหลายของปลาชะโอน  6 กลุ่มประชากร ไม่สามารแยกแทบดีเอ็นเอที่
เหมาะสมได ้ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาไพรเมอร์ของปลาชะโอนขึ้นมาใหม่ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากรสําหรับผู้ที่จะทํางานวิจัยความหลากหลายของปลาชะโอนโดย
ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอต่อไปในอนาคต 
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ตารางท่ี 1 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 
1840) อุณหภูมิในการ annealing จํานวนรอบ และส่วนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
(ห้องปฏิบัติการ  DNA Technology ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.2003) 

Locus 
 Clone 

sequence Primer sequences 5'- 3' Annealing  

      temperature  

DTLKb 3 (Forward)  Kb4-T 5'-ACAATGGAAAAGGTCAGATGGTG-3' 65 

(Reverse) 
 

5'-CTCCAGCTTCCAGGATACAGCTC-3' 
 DTLKb 6 (Forward) Kb3A-1 5'-TTGACTTCCGTGTGCTCTAATCC-3' 60 

(Reverse) 
 

5'-ATCAGCACCTGGGTTTATCTCG-3' 
 DTLKb 8 (Forward)  Kb3C-1 5'-GTGGACCAGGCAAATGAAACTC-3' 60 

(Reverse) 
 

5'-GGTGCTGGTGCTACAAAAGAGC-3' 
 DTLKb 9 (Forward) Kb5C-1 5'-CTCTAGGTATGCCAAGGGACTGG-3' 60 

(Reverse) 
 

5'-CTCGTTTTACCTTGCGTGCTTC-3' 
 DTLKb 10 (Forward) Kb4D-1 5'-ATCATGAGTTCGGTGTGGAAGAG-3' 60 

(Reverse)   5'-GACAGGAGGAGCACAATGTGAAC-3' 
 DTLKb 11 (Forward) Kb4E-1 5'-TCTGACCAGTCCAGCATTACCAG-3' 65 

(Reverse)   5'-TGGCAAACGTAAGGATTTGAGTG-3'  

DTLKb 12 (Forward) Kb5E-1 5'-TGCTTTCCCAGTTCAAACATCTG -3' 60 

(Reverse)   5'-CGTGCCAAAATCATGCAGAG-3'  

DTLKb 15 (Forward) Kb8E-T 5'- GACAGTGCGCACATACCACATAG-3' 60 

(Reverse)   5'-GCACAAACAGTCCAAAGTTGAGC -3'  

DTLKb 18 (Forward) Kb10B-T 5'-TCACACATGAACTGGAACTGGAC -3' 60 

(Reverse)   5'- GGGCAAGAAACACTACACAGTGC-3'  

DTLKb 19 (Forward) Kb10E-T 5'-ACAGTGGGATCTTCGTGACAGG-3' 60 

(Reverse)   5'-GATGACTTCTCCTTCACCCCATC-3'  
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ตารางท่ี 2 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ปลากดคัง (Hemibagrus  wyckioides) อุณหภูมิในการ 
annealing จํานวนรอบ และส่วนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ 

Locus Primer sequences 5'- 3' Annealing  Product size 
    temperature    

HW4 (Forward) AAGTCGTCTCTCGTAATGGCGCT 50 112 - 132 
(Reverse) CGTGTCACCTAAGCTTGCGGAA 

  HW15 CCAAGCCAAAACCCAACACT 56 176 - 230 

 
CGAGCGTTTCCTGCTGTGTA 

  HW26 CCATGGTTCGCCCAAACGTG 60 154 - 176 

 
TAGCGTGTCCAATCACCCTGC 

  HW32 CCACATTGAGTTCCTCCAGCATGA 60 190 - 220 

 
CTTAACACGCTCCACACGGA     

 
ตารางท่ี 3 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ปลารากกล้วย (Misgurnus  anguillicaudatus) อุณหภูมิในการ   
             annealing จํานวนรอบ และส่วนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ (Morishima K., I. Nakayama and  

K.Arai, 2001.) 
 

 
Locus 

 Core 
sequence Primer sequences 5'- 3' Annealing  Number  Size of  

      temperature  
of 
allelesa  alleles (bp) 

Mac2 (Forward)  (CA)14  5'-CAGGTGTCCTCATAGACTGA-3' 54 7 96–140 

(Reverse) 
 

5'-TGGGATCTCTGCGGGACAGA-3' 
   Mac3 (Forward) (CA)17  5'-CAGCCTGTTAACCTTCCACT-3' 54 6 88–104 

(Reverse) 
 

5'-CCCCAAATTCAGAGAGCTAG-3' 
   Mac4 (Forward)  (CA)39 5'-GCTTTGTTACCTAGAGATCCA-3' 56 4 100-120 

(Reverse) 
 

5'-CACCCCCGTACCAAACTTTTT-3' 
   Mac11 (Forward) (CA)5 5'-GGCTATCGTATCGGTGGAAA-3' 54 2 101-120 

(Reverse) 
 

5'-GCAATCCCAGAATGCATTGC-3' 
   Mac15 (Forward) (CA)7 5'-GAATGTTTCACGGTTCTTGT-3' 60 6 143 -168 

(Reverse)   5'-CATTAGTGAGGACACAATGT-3'       
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ตารางท่ี 4 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) อุณหภูมิในการ  
annealing จํานวนรอบ และส่วนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ (SukmanomonS,S. 
Poompuang,M. andNakajima. (2003) 

Locus Primer sequences 5'- 3' Ta (ºC) 
No alleles  
(sizes bp) H0 HE 

Cma-5* TTTAGTCAACGTGGCACTGG 55 12 (248-286) 0.90 0.93 

 
TTATCGGGTTTCGCAACAAT 

    Cma-6* GGGCACTAAGGGGTCGCTCTC 50 3 (232-239) 0.30 0.28 

 
GGGGCTTCTGGGACATCCTCT 

    Cma-8* CCGTGATACAACTGTGACT 55 12 (212-286) 0.40 0.95 

 
CGGTGCACTGAAAGG 

    Cma-13* TGAGGGGAGGCAGGAG 55 9 (224-248) 0.60 0.91 

 
TGTTTCTCACTCTTGGCATTT 

    Cma-14* TAGAGACATTTACGCTTCA 50 10 (178 -212) 0.50 0.87 

 
TGCAAAGGCTAATCAA 

    Cma-17* CGCCATTGTTGTGTGATAAAG 55 13 (184-250) 0.70 0.94 

 
GATGAAGATAAAAGCGAAGGA 

    Cma-19* ATCAGAGCCCTTTCATCACC 50 2 (131-136) 0.10 0.10 

 
CGTGCGAGTTCCCAGAG 

    Cma-20* TGTAAACCAGGGCTGATTTGTTG 60 10 (213-255) 0.50 0.93 

 
AAACGGTGGGGACAAACTGTATC 

   Cma-21* CTCGCTTAAAGGCAAGTTCACTC 60 10 (178-200) 0.80 0.89 

 
CGCCATATAGCCATAGAGGTGTG 

   Cma-22* TGTGTACGAGTGTGTTTCTCAGTG 50 6 (148-216) 0.50 0.67 

 
CAGTTACACACTCACGCAAATCAG 

   Cma-23* GCAACCCAACAATGTGTTTTACAG 55 2 (262-278) 0.20 0.19 

 
TATGAAAAATAACGTGCCTACCG 

   Cma-24* GCCTCTAATCCGTCGTAAAAATG 55 3 (236-254) 0.30 0.28 
  TCATGGGTAAATCTGGCAGAAAG       
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ตารางท่ี 5 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ ปลาเค้าขาว (Wallago attu.)อุณหภูมิในการ annealing  
    จํานวนรอบ และส่วนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร์ (Singhet et al, 2013) 
 

Locus Primer sequences 5'- 3' Ta (ºC) H0 HE 
WAM-5* TGCAAGTTAGAGCAGTAAAGGA 53 0.0957 0.4926 

 
CTTCACCATTTCCACATCATC 

   WAM-8 ATTTTACAGATCGAGTCACGGA 57 0.4726 0.7809 

 
CAGCGTGTTCTCCTTACATCAG 

   WAM-16 CGCTGTATGCTTGCAAATGT 57 0.4967 0.7707 

 
CGGTTGAGAAGGTCAGCTAGT 

   WAM-17 CGATGAGTGGAAACGAGAGAC 56 0.5255 0.8435 

 
ACCTAATTCCTTTGTTGATGCC 

   WAM-21 TTCATACACGTCAAATCAAGGC 53 0.6417 0.8505 

 
CCCTCACACACCCACTCTTTAC 

   WAM-23* GGTCCCCATAAACATGAAAACA 56 0.3686 0.6429 

 
AAAGCAGTCAGAAAGACACGCT 

   WAM-24 GTTACATCAACACGGAATGGTG 56 0.9521 0.8797 

 
GTTCTGGGAGTTTGCTCAGATG 

   WAM-27 CAGCAAATGCTTTTTACTTTG 50 0.4316 0.6816 

 
ATCTTTGCTTAAGACCCTGTC 

   WAM-28* TCTACAGAGGATGGTGAGAGCC 57 0.3602 0.8495 

 
GATAGGAGGAAAGCAGGAGGAG 

   WAM-29 AATTCATTACACCTCAGACCTCG 55 0.6385 0.8271 

 
TGCAGGAGTCTTTATCTGCTTG 

   WAM-30* TTGGCACTTCTCAGCTTTACTT 53 0.5475 0.7692 

 
GTTATACATCACACACGGGAAA 

   WAM-32 CATCCATCCATCCTTATTCACA 55 0.4028 0.6114 

 
CTCAGAAGGAAACGTGCTTG 

   WAM-33 GATCTGCAAGGCAGGAGTTC 52 0.2901 0.5485 

 
AAAACTGGGTCAAGCTGCAG 

   WAM-39 GAATAACACGCATACATACCC 50 0.5091 0.8348 
  GTATTTCAGCCTGCATTATGT       
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ตารางท่ี 6 ลําดับนิวคลีโอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ ปลาน้ําเงิน(Phalacronotus bleekeri) (Günther, 1864)
อุณหภูมิในการ annealing จํานวนรอบ และส่วนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร์(Wachirachaikarn 
et al.2011) 
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Locus Primer sequences 5'- 3' 
Predicted 

product size 
Observed 

product range 
Allele  

number 
HE 

PBL06 F 5'CCATCTAGTAGGGGTCCGGTA3′ 150 133–171 14 0.906 

 
R 5'TAGCTTGTGCGGTTTTCTGA3' 

    PBL10 F 5'GGCTCAGTTATAAACCCGACA3'     203 181–223 17 0.902 

 
R 5'AGGATGACCCTCATCACTCG3' 

    PBL17 F 5'TGTAAGCAAAGCTGTGAGCAA3'     231 220–235 5 0.588 

 
R 5'GGCGGGCAACAAAGTTTAAT3' 

    PBL21 F 5'TCTGAAGCCGCCTTTTAGTT3'    183 204–250 24 0.927 

 
R 5'GAAGGATCCACTGCCTGGTA3' 

    PBL24 F 5'TGTGTGTTCTGACATGGGAAA3'     249 242–276 15 0.893 

 
R 5'CCCAATGGAAAAATAGGAACAA3' 

    PBL26 F 5'CCAGTCCAGGTATAACAAGCAG3'     227 235–279 18 0.848 

 
R 5'AGGAACATGTTTGGGTCTCG3' 

    PBL33 F 5'CTCAGAGGCCTCACAGCATT3'     178 156–194 16 0.889 

  R 5'AATCGCGTTTCTTTGCATTC3' 
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 3 

..อายุที่เหมาะสมของแมพ่ันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 
 

เบญจวรรณ  เยาวรัตน์1* ณพัชร สงวนงาม1  และ สุจิตรา สรสิทธิ์๒ 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดลพบุรี 

2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดอุทัยธานี 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาอายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คืออายุ 1, 2, 

3 และ 4 ปี ตามลําดับ ส่วนพ่อพันธุ์ปลาชะโอนใช้พ่อพันธุ์อายุ 2 ปี โดยฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์อัตรา 10 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง ดําเนินการทดลอง 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2558  

ผลการทดลองพบว่า แม่ปลาชะโอนมีอัตราการวางไข่ เท่ากับ 46.67, 86.67, 86.67 และ 86.67 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ 5,787.002,575.13, 10,631.154,512.34, 13,061.775,698.24 
และ 20,943.779,327.73 ฟอง ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ในชุดการ
ทดลองที่แม่ปลาอายุ 4 ปี มีค่าสูงสุด แตกต่างกับทุกชุดการทดลอง  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  อัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 74.844.77, 75.656.93, 74.593.38 และ 77.715.74 เปอร์เซ็นต์ อัตราการ
ฟักเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 61.086.47, 61.4310.84, 63.9110.02 และ 65.3710.54 เปอร์เซ็นต์ อัตราการ
รอดตายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 78.445.93, 78.617.07, 82.066.72 และ 83.094.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และ
อัตราการรอดตาย ชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 4 ปี มีค่าสูงสุด 

หลังจากนั้น อนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อนอายุ 3 วัน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดย
ใช้แม่พันธุ์อายุต่างกันในข้างต้น มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.00080.00, 0.00090.00, 0.00090.00 และ 
0.00110.00 กรัม ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 0.43140.00, 
0.43260.00, 0.43500.00 และ 0.43660.00 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ ทางสถิติ พบว่า ลูกปลาชะโอน 
มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย เท่ากับ 0.01540.00, 
0.01540.00, 0.01550.00 และ 0.01560.00 กรัมต่อวัน ตามลําดับ ลูกปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
5.600.02, 5.750.02, 5.920.04 และ 5.980.05 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 35.340.37, 38.650.29, 38.710.21 และ 39.880.26 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์
ทางสถิต ิพบว่า ลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 2, 3 และ 4 ปี มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 1 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยมีค่าความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย เท่ากับ 1.060.01, 1.170.01, 1.170.01 และ 1.210.01 มิลลิเมตรต่อวัน 
ตามลําดับ ลูกปลามีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย  เท่ากับ 22.30520.44,  22.24190.23, 
22.07250.27 และ 21.34900.63 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลาชะโอน 
จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 1, 2 และ 3 ปี มีค่าค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยไม่ต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 4 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
ลูกปลามีค่าอัตราการรอดตาย เท่ากับ 28.873.78, 29.478.97, 28.278.63 และ 29.604.42 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลูกปลาชะโอน มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ (p>0.05) 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนควรใช้แม่ปลาอายุ 4 ปีเป็นแม่พันธุ์เหมาะสมที่สุด 

 

ค าส าคัญ : ปลาชะโอน อายุ  แม่พันธุ์ 
* ผู้รับผิดชอบ: ๙๙  หมู่ ๙ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ๑๕๑๕๐ โทร. 0-๓๖๕๗-๓๒๐๓  
  e-mail : if-lopburi@hotmail.com  
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Optimal Age of Maternal One-Spot Glass Catfish Ompok bimaculatus 
(Bloch) for breeding 

Benjawon Yaovarat1*  Naphat  Sa-nghuan-ngam 1  and  Suchitra Sorrasit 2 
1lopburi  Inland  Fisheries  Research  and  Development  Center 

2 Uthaithani Inland Aquaculture Research and Development Center 

Abstract 
 Study on Optimal Age of Maternal One-Spot Glass Catfish Ompok bimaculatus (Bloch) 
for breeding age was 1, 2, 3 and 4 years old. Male are 2 years old injected buserelin acetate 
at 10 µg/kg with domperidone at 5 mg/kg and to breed each other. This study was conducted at 
lopburi inland fisheries Research and development center during July to August 2015.  
 The results showed that fish spawning rate at 5,787.002,575.13, 10,631.154,512.34, 
13,061.775,698.24 and 20,943.779,327.73, respectively. The average number of eggs per 
breeding at 4 years have with all the different treatments was statistically significant (p<0.05). 
Average fertilization rate were 74.844.77, 75.656.93, 74.593.38 and 77.715.74 percent, 
respectively. Average hatching rate were 61.086.47, 61.4310.84, 63.9110.02 and 
65.3710.54 percent, respectively. Average survival rate were 78.445.93, 78.617.07, 
82.066.72 and 83.094.99 percent, respectively. The results of statistical analysis showed 
that fertilization rate, hatching rate and survival rate has experimental set at 4 year old was highest. 
 Than, nursing experiment, 3 days old larvae, 0.00080.00, 0.00090.00, 0.00090.00 
and 0.00110.00 g in weights. At the end of the experiment has average final weight were 
0.43140.00, 0.43260.00, 0.43500.00 and 0.43660.00 g, respectively There are no significanly 
differences (p<0.05) average weight gain per day were 0.01540.00, 0.01540.00, 0.01550.00 
and 0.01560.00 g/day, respectively. Fish with a lengths average starting were 5.600.02, 
5.750.02, 5.920.04 and 5.980.05 mm, respectively. At the end of the experiment has 
average final lengths were 35.340.37, 38.650.29, 38.710.21 and 39.880.26 mm, 
respectively. Average final length were 2, 3 and 4 years old for breeding no significanly 
differences (p<0.05) But different from 1 years old for breeding. Average length per day were 
1.060.01, 1.170.01, 1.170.01 and 1.210.01 mm/day, respectively. Average Specific growth rate 
were 22.30520.44, 22.24190.23, 22.07250.27 and 21.34900.63 percent/day, respectively. 
Average Specific growth were 1, 2 and 3 years old for breeding no significanly differences 
(p<0.05) But different from 4 years old for breeding. Survival rate were 28.873.78, 
29.478.97, 28.278.63 and 29.604.42 percent, respectively there were no significantly 
different (p<0.05). Conclusion, that optimal age of maternal archer fish must be  
4 years of age. 
 
Key words : Ompok bimaculatus (Bloch), age,  breeding 
*Corresponding author : Moo 9,  Bang Nga Sub-district, Tha Wung District, Lopburi Province 15150   
Tel.  0-3651-0520-1 e-mail : if-lopburi@hotmail.com  
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ค าน า 
 

ปลาชะโอน Butter Catfish Ompok bimaculatus (Bloch,1794) เป็นปลาพ้ืนเมืองของไทย พบ
กระจายอยู่ทั่วทุกภาค อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน(Family Siluridae) น้ําหนักอยู่ระหว่าง  100 - 200 กรัม  ความ
ยาวระหว่าง 20 - 30 เซนติเมตร แต่เคยมีพบยาว 50 เซนติเมตร (สมโภชน์, 2526) ปลาที่อยู่ในวงศ์เดียวกันนี้ 
เช่น ปลาน้ําเงิน ปลาแดง ปลาคางเบือน และปลาขาไก่ เป็นต้น  ปลาชะโอนเป็นปลาที่มีเนื้อมากรสชาติดี 
สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ทอดกรอบ ตากแห้ง หรือรมควัน เป็นต้น เป็นที่นิยมบริโภค 
ทําให้ปลาชะโอนมีราคาค่อนข้างสูง ราคากิโลกรัมละ 200 – 250 บาท และในปัจจุบันนอกจากนิยมเลี้ยงเพ่ือ
การบริโภคแล้ว ยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี ได้มีการ
เพาะพันธุ์ปลาชะโอน เพ่ือศึกษาและขยายผลสู่เกษตรกรที่สนใจ ซึ่งการเพาะพันธุ์ใช้วิธีการเพาะพันธุ์โดยการฉีด
ฮอร์โมนแล้วปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมกันเอง เมื่อปลาวางไข่แล้วรวบรวมไข่ไปฟัก โดยแม่พันธุ์ที่นํามาเพาะพันธุ์
เริ่มตั้งแต่อายุ 1 ปี แต่อุทัยรัตน์ (2538) และวีรพงศ์ (2536) กล่าวว่าปลาชนิดเดียวกันมีความดกไข่มากขึ้นเมื่อ
ความยาว น้ําหนัก และอายุเพิ่มขึ้น ปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์อวัยวะสืบพันธุ์ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่ มีผลให้
การวางไข่ได้จํานวนครั้งน้อยกว่า ดังที่ว่าแม่ปลาแม้จะสามารถมีไข่แต่แม่พันธุ์ที่ดีต้องโตเต็มที่ สอดคล้องกับ
การศึกษาผลของอายุแม่พันธุ์ต่อการเพาะพันธุ์ปลาหมอที่พบว่าแม่ปลาหมออายุ 18 เดือน มีจํานวนไข่เฉลี่ย 
และอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ยสูงกว่าแม่ปลาหมอที่มีอายุ 14 เดือน และ 10 เดือน (สุชาติและอําไพพรรณ, 2551) 
ซึ่งปลาชะโอนยังขาดข้อมูลด้านนี้ เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาที่ว่าอายุที่เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ของปลา
ชะโอนควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไร ศูนย์ฯ จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาอายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ที่ใช้ในการเพาะพันธุ์ 
ซึ่งจะทําให้ผู้เพาะพันธุ์สามารถคัดเลือกแม่พันธุ์ปลาชะโอนที่มีอายุเหมาะสมมาใช้ในการเพาะพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและผู้เพาะพันธุ์สามารถวางแผนในการ
ผลิตลูกปลาชะโอนในแต่ละปีได้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่จะนําไปเลี้ยงเชิง
พาณิชย์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาอายุ จํานวนไข่ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตายของลูกปลาชะโอนที่ได้จากแม่พันธุ์อายุ
ต่างกัน เพ่ือทราบอายุที่เหมาะสมของปลาชะโอนที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1.  การวางแผนการทดลอง 

1.1 การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design; CRD) ประกอบด้วย              

4 ชุดการทดลอง (treatment) ในแต่ชุดการทดลองมี 20 ซ้ํา (replications) ซ้ําละ 1 คู่ ดังนี้  
ชุดการทดลองที่ 1 เพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์ปลาชะโอนอายุท่ี 1 ปี 
ชุดการทดลองที่ 2 เพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์ปลาชะโอนอายุท่ี 2 ปี 
ชุดการทดลองที่ 3 เพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์ปลาชะโอนอายุท่ี 3 ปี 
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ชุดการทดลองที่ 4 เพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์ปลาชะโอนอายุท่ี 4 ปี 
1.2  สถานที่และระยะเวลาการทดลอง 
ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง 

สิงหาคม 2558 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

2. วิธีด าเนินการ 

2.1 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
2.1.1 เตรียมแม่พันธุ์ปลาชะโอนที่ใช้ในการทดลอง ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ที่มีอายุต่างกัน  

4 ช่วงอายุ คือ แม่พันธุ์ปลาอายุ 1 ปี, แม่พันธุ์ปลาอายุ 2  ปี, แม่พันธุ์ปลาอายุ 3  ปี และแม่พันธุ์ปลาอายุ 4 ป ี
โดยเลี้ยงแม่พันธุ์ปลาอายุต่างๆ จํานวน อายุละ 100 ตัว โดยเลี้ยงแยกไว้ในบ่อคอนกรีตขนาด 15 ตารางเมตร 
สําหรับพ่อพันธุ์ปลาชะโอนใช้พ่อพันธุ์อายุ 2 ปี โดยเลี้ยงแยกไว้ในบ่อคอนกรีตขนาด 15 ตารางเมตร ในระบบ
น้ําไหลผ่านตลอดอัตรา 0.5 ลิตรต่อนาที ให้อากาศตลอดเวลา 
  2.1.2 อาหารและการให้อาหาร ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไม่น้อยกว่า 
32 % ให้วันละครั้ง อัตรา 1% ของน้ําหนักตัวต่อวัน  
  2.1.3 การจัดการคุณภาพน้ํา จัดระบบน้ําไหลผ่านตลอดอัตรา 0.5 ลิตรต่อนาที 
 2.2 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาชะโอน 

2.2.1 จัดเตรียมบ่อคอนกรีตขนาด 50x50x50 เซนติเมตรจํานวน 60 บ่อ เติมน้ําให้ได้ระดับ
ความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ติดตั้งระบบการให้อากาศและระบบน้ําไหลผ่านในแต่ละบ่อ 
 2.2.2 เตรียมกระชังผ้าโอล่อนแก้วขนาด 50x50x50 เซนติเมตร จํานวน 60 กระชัง  
กางกระชังในบ่อคอนกรีตขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ระดับน้ําสูง 40 เซนติเมตร  
  2.2.3 เตรียมแผงฟักไข่ ขนาด 40x40 เซนติเมตร ขึงด้วยตาข่ายสีฟูาขนาดช่องตา 20 ช่องตา
ต่อนิ้ว จํานวน 60 แผง วางแผงฟักไข่ในบ่อคอนกรีตขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยวางสูงจากพ้ืนบ่อ  
12 เซนติเมตร ระดับน้ําสูง 15 เซนติเมตร ระบบน้ําไหลผ่านตลอด  
  2.2.4 คัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ มีขนาดใกล้เคียงกัน จํานวนอายุละ 20 ตัว  
ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวทุกตัว ฉีดกระตุ้นด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยา
เสริมฤทธิ์ อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศ มีขนาดใกล้เคียงกัน จํานวน 
160 ตัว ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ในอัตรา 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม โดยฉีดครั้งเดียวพร้อมกับเพศเมีย หลังฉีดฮอร์โมนนําพ่อแม่พันธุ์ปล่อยในกระชังผ้าโอล่อนแก้วที่เตรียม
ไว้ปล่อยให้ปลาไล่ผสมพันธุ์กันเอง ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย คือ  2 : 1  เมื่อปลาวางไข่แล้วรวบรวมไข่ไป
ฟักโดยโรยไข่บนตะแกรงท่ีเตรียมไว้ตามแผนการทดลอง 

2.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
2.3.1 ตรวจนับจํานวนแม่พันธุ์ที่วางไข่ในแต่ละชุดการทดลอง เพ่ือหาอัตราการวางไข ่
2.3.2 ตรวจนับจํานวนไข่ทั้งหมด และสุ่มไข่ปลา จํานวน 100 ฟอง ไปฟักในกะละมังพลาสติก

ปริมาตรน้ํา 4 ลิตร ซ้ําละ 3 กะละมัง ตรวจนับไข่ท่ีเจริญถึงขั้นแกสตรุลา เพ่ือหาอัตราการปฏิสนธิ  
2.3.3 สุ่มวัดขนาดไข่ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา กําลังขยาย 40 เท่า 
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2.3.4 เมื่อไข่ฟักเป็นตัวแล้วนับจํานวนลูกปลาเพ่ือคํานวณหาอัตราการฟัก วัดขนาดความยาว
เมื่อแรกฟักของลูกปลา และเมื่อลูกปลาถุงไข่แดงยุบหมดนับจํานวนลูกปลาที่เหลือรอด เพ่ือคํานวณหาอัตรา
การรอดตาย  

2.3.5 ศึกษาผลกระทบของอายุแม่พันธุ์ต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย 
2.3.6 ศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปลาชะโอน ลูกปลาที่ใช้ในการทดลองมีอายุ 3 วัน  

โดยก่อนการทดลอง สุ่มลูกปลาจํานวน 100 ตัว เพ่ือวัดความยาวเหยียด (total length) ด้วย electronic 
digital caliper ทศนิยม 2 ตําแหน่ง และชั่งน้ําหนักเริ่มต้นด้วยเครื่องชั่งไฟฟูาทศนิยม 4 ตําแหน่ง อนุบาลในตู้
กระจกขนาด  459045 เซนติเมตร  ระดับความลึกของน้ํา  24.7  เซนติเมตร (100 ลิตร) โดยปล่อยใน
อัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร  คิดเป็นลูกปลาตู้ละ 500 ตัว  ให้ไรแดงเป็นอาหารโดยให้กินจนอ่ิม วันละ  
2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. การจัดการระหว่างการอนุบาล  เติมอากาศอยู่ตลอดเวลาโดยใช้หัว
ทราย 1 หัว  และดูดตะกอนเศษอาหารและเปลี่ยนถ่ายน้ําในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาตรน้ําทั้งหมดทุกวัน  
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 30 วัน นับจํานวนลูกปลาทั้งหมด และสุ่มลูกปลาจํานวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละซ้ําใน
ทุกชุดการทดลอง เพ่ือนํามาศึกษาการเจริญเติบโต (Hepher, 1988) และอัตราการรอดตาย   

2.4 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 
    วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ และการอนุบาลลูกปลาทุกวัน โดยเก็บตัวอย่าง

น้ําที่เวลา 08.00 น. ทุกวัน สําหรับพารามิเตอร์คุณภาพน้ําที่ทําการตรวจวิเคราะห์ได้ดําเนินตามวิธีที่กล่าวอ้าง
ในไมตรี และ จารุวรรณ (2528) ประกอบด้วยพารามิเตอร์น้ํา ดังนี้   

อุณหภูมิน้ํา          โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 
ปริมาณออกซิเจนละลาย           วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
ความเป็นกรด-ด่าง           วิเคราะห์โดยใช้ pH meter  
ความเป็นด่างของน้ํา          วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
ความกระด้างของน้ํา           วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณแอมโมเนีย           วิเคราะห์โดยวิธีไตเตรท หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
                1. อัตราการวางไข่ 

 
 
                            

2. อัตราการปฏิสนธิ 
 
 
         

  3. อัตราการฟัก 
 
 
 

=    
  จํานวนแม่ปลาที่วางไข่ของแต่ละชุดการทดลอง  

x 100 
  จํานวนแม่ปลาทั้งหมดของแต่ละชุดการทดลอง 

=    
  จํานวนไข่ที่เจริญถึงขั้น gastrula  

x 100                    
          จํานวนไข่ทั้งหมด 

=    
  จํานวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว  

x 100 
      จํานวนไข่ที่ปฏิสนธ ิ



84 
 

 
 

     100           

                4. อัตราการรอดตาย (ลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบหมด) 
 

 
 

5. นําข้อมูลลูกปลาอายุ 1 เดือน มาศึกษาการเจริญเติบโต (Hepher, 1988) และอัตราการรอด
ตาย  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ความยาวเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (daily length gain, DLG) ; มิลลิเมตรต่อวัน  

=                                                       

 

น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน  (daily weight gain, DWG) ; มิลลิกรัมต่อวัน 
                                                                            
       

 

 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะด้านน้ําหนักด้านน้ําหนัก (specific growth rate, SGR) ; เปอร์เซ็นต์
ต่อวัน 

= 
   

อัตราการรอดตาย (survival rate) ; เปอร์เซ็นต์    

 

 
 
นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way  ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan's 
new multiple range test กรณีข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติให้แปลงข้อมูลโดยวิธี angular transformation 
ก่อนการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

=    
  จํานวนลูกปลาเมื่อถุงไข่แดงยุบหมด  

x 100 
      จํานวนลูกปลาที่ฟักเป็นตัว 

 

 
   จํานวนลูกปลาที่เหลือรอด   
 จํานวนลูกปลาที่เริ่มทดลอง 

     100           

        
น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น   
                                  ระยะเวลาทดลอง 

 

       
(ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง) 
                                           ระยะเวลาทดลอง 

 

    
 ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น   
                                  ระยะเวลาทดลอง 

= 

= 
 

    
ควา
ม
ยาว  
  
100           
 
 

     
จ  าน
วน
ลูก
ปลา
ท่ี
พกั
เป็น
ตวั  
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ผลการศึกษา 
 

1. การศึกษาอายุที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน  
 การศึกษาอายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนโดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ แม่
ปลาชะโอนอายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี ตามลําดับ พ่อพันธุ์ปลาชะโอนใช้พ่อพันธุ์อายุ 2 ปี โดยฉีดกระตุ้น
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา  5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ปรากฏผลการทดลองดังนี้ 

1.1 อัตราการตกไข่ จํานวนไข่ และขนาดไข่ 
หลังฉีดฮอร์โมนเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง พบว่าแม่ปลาชะโอนมีอัตราการวางไข่ เท่ากับ 46.67, 86.67, 

86.67 และ 86.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ  5,787.002,575.13, 
10,631.154,512.34, 13,061.775,698.24 และ 20,943.779,327.73 ฟอง ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติ พบว่า จํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ในชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 4 ปี มีค่าสูงสุด แตกต่างกับทุกชุดการ
ทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) รองลงมาคือชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 3 ปี ต่างจากชุดการ
ทดลองที่แม่ปลาอายุ 1 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่ต่างจากชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 2 ปี 
และขนาดไข่เฉลี่ยเท่ากับ 1.0-1.3, 1.0-1.3, 1.0-1.35 และ 1.05-1.35 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย 
อัตราการปฎิสนธิเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 74.844.77, 75.656.93, 74.593.38 และ 77.715.74 

เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 61.086.47, 61.4310.84, 63.9110.02 และ 65.3710.54 
เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอดตายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 78.445.93, 78.617.07, 82.066.72 และ 83.094.99 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก ไม่มีความแตกต่าง     
ทางสถิติ (p>0.05) และอัตราการรอดตาย ชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 4 ปี มีค่าสูงสุด ต่างจากชุดการทดลอง
ที่แม่ปลาอายุ 1 ปี และ 2 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่ต่างจากชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ  
3 ปี (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยอัตราการตกไข่ จํานวนไข่ต่อแม่ ขนาดไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการ

รอดตาย ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

ค่าเฉลี่ย 
อายุแม่ปลาชะโอน 

1 ป ี 2 ปี 3 ปี 4 ป ี
อัตราการตกไข่ (เปอร์เซ็นต์) 46.67 86.67 86.67 86.67 
จํานวนไข่ต่อแม่ (ฟอง) 5,787.00±2,575.13a 10,631.15±4,512.34ab 13,061.77±5,698.24b 20,943.77±9,327.73c 

ขนาดไข่ (มิลลิเมตร) 1.0-1.3 1.0-1.3 1.0-1.35 1.05-1.35 

อัตราการปฏิสนธิ (เปอร์เซ็นต์) 74.84±4.77a 75.65±6.93a 74.59±3.38a 77.71±5.74a 

อัตราการฟัก (เปอร์เซ็นต์) 61.08±6.47a 61.43±10.84a 63.91±10.02a 65.37±10.54a 

อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 78.44±5.93a 78.61±7.07a 82.06±6.72b 83.09±4.99b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง  
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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1.3 คุณสมบัติน้ําระหว่างฟักไข่ปลาชะโอน 
คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลาชะโอน พบว่าอุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 29.1-30.1 องศา

เซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.82-8.19 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 4.2-5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
ด่าง 94-116 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 116-126 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนีย 0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ตาราง 2) 

 
ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการฟักไข่ปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ  

1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

คุณภาพน้ํา 
อายุแม่ปลาชะโอน 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 29.4-29.5 29.6-30.1 29.4-29.8 29.1-30.1 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.2-5.4 4.2-5.6 4.2-5.6 4.2-5.6 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.85-8.14 7.82-8.19 7.92-8.19 7.94-8.10 
ความเป็นด่างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 94-116 98-104 106-116 98-116 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 118-126 116-120 116-124 116-126 
แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0 0 0 0 

 
2. การอนุบาล 

การอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อนอายุ 3 วัน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์
อายุต่างกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี อนุบาลในตู้กระจกขนาด  459045 เซนติเมตร  ระดับความลึกของน้ํา  
24.7  เซนติเมตร (100 ลิตร) โดยปล่อยในอัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร  คิดเป็นลูกปลาตู้ละ 500 ตัว   
ให้ไรแดงเป็นอาหารโดยให้กินจนอ่ิม วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และเวลา 16.00 น. ระยะเวลาการอนุบาล 
30 วัน ได้ผลการทดลองดังนี้ 

 
2.1 การเจริญเติบโต 

2.1.1 น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
การอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 

1, 2, 3 และ 4 ปี ลูกปลามีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย0.0008±0.00, 0.0009±0.00, 0.0009±0.00 และ 
0.0011±0.00 กรัม ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 0.4314±0.00, 
0.4326±0.00, 0.4350±0.00 และ 0.4366±0.00 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลา
ชะโอน มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 1, 2, 3 
และ 4 ปี 

 

ระยะเวลา 
อนุบาล 

อายุแม่ปลาชะโอน (ปี) 
1 ปี 2 ปี 3 ปี  4 ปี 

เริ่มต้นทดลอง  0.0008±0.00  0.0009±0.00  0.0009±0.00 0.0011±0.00 
สัปดาห์ที่ 1  0.0033±0.00a  0.0038±0.00b  0.0038±0.00b 0.0039±0.00b 
สัปดาห์ที่ 2  0.0352±0.00a  0.0364±0.00a  0.0366±0.00a 0.0373±0.00a 
สัปดาห์ที่ 3  0.1098±0.00a  0.1159±0.00a  0.1169±0.00a 0.1174±0.00a 
สัปดาห์ที่ 4  0.4314±0.00a  0.4326±0.00a  0.4350±0.00a 0.4366±0.00a 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง  
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

2.1.2  ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
การอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 

1, 2, 3 และ 4 ปี ลูกปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย5.60±0.02, 5.75±0.02, 5.92±0.04 และ 5.98±0.05 
มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ย  เท่ากับ 35.34±0.37, 
38.65±0.29, 38.71±0.21 และ 39.88±0.26 กรัม ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลาชะโอน 
จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 2, 3 และ 4 ปี มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 1 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ  

1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

ระยะเวลา 
อนุบาล 

อายุแม่ปลาชะโอน (ปี) 
1  2  3  4  

เริ่มตน้ทดลอง  5.60±0.02  5.75±0.02 5.92±0.04 5.98±0.05 

สัปดาห์ที่ 1     7.20±0.02a    8.52±0.06b    8.62±0.12b   8.70±0.17b 
สัปดาห์ที่ 2   15.51±0.08a   17.43±0.08b   17.53±0.06b  17.59±0.21b 
สัปดาห์ที่ 3   22.20±0.09a   25.73±0.16b   25.82±0.08b  25.95±0.21b 
สัปดาห์ที่ 4 35.34±0.37a 38.65±0.29b 38.71±0.21b 39.88±0.26b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง  
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
2.1.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 
การอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 

1, 2, 3 และ 4 ปี เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย เท่ากับ 0.0154±0.00, 
0.0154±0.00, 0.0155±0.00 และ 0.0156±0.00 กรัมต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลา
ชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 1 ปี มีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยไม่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้
แม่พันธุ์อายุ 2 และ 3 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 4 ปี 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 2, 3 และ 4 ปี    
มีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยไม่ต่างทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 5 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย (กรัมต่อวัน) ของลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน 

คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

ระยะเวลาอนุบาล อายุแม่ปลาชะโอน (ปี) 
1  2  3  4  

สัปดาห์ที่ 0 - 1 0.0004±0.00 0.0004±0.00 0.0004±0.00 0.0004±0.00 
สัปดาห์ที่ 1 - 2 0.0046±0.00 0.0047±0.00 0.0047±0.00 0.0048±0.00 
สัปดาห์ที่ 2 - 3 0.0106±0.00 0.0113±0.00 0.0115±0.00 0.0114±0.00 
สัปดาห์ที่ 3 - 4 0.0460±0.00 0.0453±0.00 0.0455±0.00 0.0456±0.00 
ค่าเฉลี่ย±SD  0.0154±0.00a  0.0154±0.00ab  0.0155±0.00ab  0.0156±0.00b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง  
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
2.1.4 ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 
การอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 

1, 2, 3 และ 4 ปี เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย เท่ากับ 1.06±0.01, 1.17±0.01, 
1.17±0.01 และ 1.21±0.01 มิลลิเมตรต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลาชะโอน จากการ
เพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 1 ปี มีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 2, 3 
และ 4 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 2 และ 
3 ปี มีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 
4 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 6 ) 

 
ตารางที่ 6 ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย (มิลลิเมตรต่อวัน) ของลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์

อายุต่างกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

ระยะเวลาอนุบาล อายุแม่ปลาชะโอน (ปี) 
1  2  3  4  

สัปดาห์ที่ 0 - 1 0.23±0.01 0.40±0.01 0.39±0.01 0.39±0.02 
สัปดาห์ที่ 1 - 2 1.19±0.01 1.27±0.02 1.27±0.01 1.27±0.05 
สัปดาห์ที่ 2 - 3 0.96±0.02 1.19±0.03 1.18±0.02 1.19±0.06 
สัปดาห์ที่ 3 - 4 1.88±0.05 1.85±0.06 1.84±0.02 1.99±0.04 
ค่าเฉลี่ย±SD  1.06±0.01a  1.17±0.01b  1.17±0.01b  1.21±0.01c 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง  
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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2.1.5  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
การอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 

1, 2, 3 และ 4 ปี เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย เท่ากับ 22.3052±0.44, 
22.2419±0.23, 22.0725±0.27 และ 21.3490±0.63 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่า ลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 1, 2 และ 3 ปี มีค่าค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เฉลี่ยไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ต่างจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ 4 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 7) 

 
ตารางที่ 7 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) ของลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่

พันธุ์อายุต่างกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

ระยะเวลาอนุบาล อายุแม่ปลาชะโอน (ปี) 
1  2  3  4  

สัปดาห์ที่ 0 - 1 19.5457±0.24 21.1732±0.25 20.4796±0.22 17.8862±1.71 
สัปดาห์ที่ 1 - 2 33.8807±0.33 32.4490±0.33 32.4475±0.43 32.3582±0.48 
สัปดาห์ที่ 2 - 3 16.2306±0.58 16.5229±0.06 16.5854±0.32 16.3896±0.25 
สัปดาห์ที่ 3 - 4 19.5639±0.62 18.8225±0.30 18.7776±0.14 18.7618±0.10 
ค่าเฉลี่ย±SD    22.3052±0.44a   22.2419±0.23a   22.0725±0.27a   21.3490±0.63b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง  
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 
2.2  อัตราการรอดตาย 

การอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 
1, 2, 3 และ 4 ปี เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า มีค่าอัตราการรอดตาย เท่ากับ 28.87±3.78, 29.47±8.97, 
28.27±8.63 และ 29.60±4.42 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลูกปลาชะโอน มีอัตราการ
รอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 8) 
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย (Mean±SD) ของการเจริญเติบโต  อัตราการเจริญเติบโต  และอัตราการรอดตายของ 
ของลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี 

 

ค่าเฉลี่ย 
อายุแม่ปลาชะโอน (ปี) 

1 2 3 4 
น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 0.0008±0.00 0.0009±0.00 0.0009±0.00 0.0011±0.00 
ความยาวเริ่มต้น (มิลลิเมตร)    5.60±0.02   5.75±0.02   5.92±0.04    5.98±0.05 

น้ําหนักสุดท้าย (กรัม)  0.4314±0.00a 0.4326±0.00a 0.4350±0.00a 0.4366±0.00a 
ความยาวสุดท้าย (มิลลิเมตร)  35.34±0.37a 38.65±0.29b 38.71±0.21b  39.88±0.26b 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน)  0.0154±0.00a 0.0154±0.00ab 0.0155±0.00ab 0.0156±0.00b 
ความยาวเพ่ิมต่อวัน     
(มิลลิเมตรต่อวัน) 

    1.06±0.01a    1.17±0.01b    1.17±0.01b    1.21±0.01c 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

22.3052±0.44a 22.2419±0.23a 22.0725±0.27a 21.3490±0.63b 

อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)  28.87±3.78a    29.47±8.97a    28.27±8.63a    29.60±4.42a 

 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กํากับค่าเฉลี่ยที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงมีความแตกต่างกันอย่าง 
              มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

2.3  คุณภาพน้ า 
คุณภาพน้ําระหว่างทดลองพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 4.2-6.2 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.80-8.19 ความกระด้างของน้ํา 106-126 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
เป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 92-116 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 29.4-31.8 องศาเซลเซียส 
และแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางท่ี 9  คุณภาพน้ําบางประการระหว่างการอนุบาลลูกปลาชะโอน จากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุ

ต่างกัน คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี 
 

คุณภาพน้ํา 
อายุแม่ปลาชะโอน 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 29.4-31.5 29.6-30.1 29.4-31.8 29.1-30.1 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.2-6.2 4.5-5.6 4.5-5.6 5.2-6.0 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.80-8.15 7.92-8.19 7.92-8.19 7.94-8.10 
ความเป็นด่างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 92-110 94-110 92-116 98-116 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 116-124 116-120 114-126 106-126 
แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0 0 0 0 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

การศึกษาอายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนโดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ 
แม่ปลาชะโอนอายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี ตามลําดับ พ่อพันธุ์ปลาชะโอนใช้พ่อพันธุ์อายุ 2 ปี โดยฉีดกระตุ้น
ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ อัตรา  5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
พบว่าแม่ปลาชะโอนมีอัตราการวางไข่ และจํานวนไข่เฉลี่ยต่อแม่ ชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 2, 3 และ 4 ปี 
มากกว่าชุดการทดลองที่แม่ปลาอายุ 1 ปี ซึ่งมีขนาดเล็กและไข่มีจํานวนน้อยกว่า เช่นเดียวกันกับการศึกษาอายุ
ของแม่พันธุ์ต่อการเพาะพันธุ์ปลาหมอที่พบว่าแม่ปลาหมออายุ 18 เดือน มีจํานวนไข่เฉลี่ย และอัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ยสูงกว่าแม่ปลาหมอที่มีอายุ เดือน 14 และ 10 เดือน (สุชาติ และอําไพพรรณ, 2551) สอดคล้อง
กับอุทัยรัตน์ (2538) และ วีรพงศ์ (2536) กล่าวคือปลาชนิดเดียวกันมีความดกไข่มากขึ้นเมื่อความยาว น้ําหนัก 
และอายุเพ่ิมขึ้น ปลาเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์อวัยวะสืบพันธุ์ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่ มีผลให้การวางไข่ได้
จํานวนครั้งน้อยกว่า ดังที่ว่าแม่ปลาแม้จะสามารถมีไข่แต่แม่พันธุ์ที่ดีต้องโตเต็มที่ 

อัตราการปฎิสนธิเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 74.84±4.77, 75.65±6.93, 74.59±3.38 และ 77.71±5.74 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ อัตราการฟักเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 61.08±6.47, 61.43±10.84, 63.91±10.02 และ 
65.37±10.54 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ของแต่ละชุดการทดลอง มีค่าอัตราการรอด
ตายเฉลี่ยระหว่าง 78.44±5.93 - 83.09±4.99 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งสอดคล้องกับนิภา และคณะ (2553) ศึกษาอายุที่
เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ําโดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน คือ แม่ปลาเสือพ่นน้ํารุ่นชั่วอายุที่ 1 
(F1) อายุ 1-2 ปี 2-3 ปี และ 3-4 ปี มีอัตราการฟักต่อครั้งเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 70.88±32.33 - 79.85±24.72 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเมื่อไข่ที่สมบูรณ์ผสมกับน้ําเชื้อที่แข็งแรง ส่งผลให้อัตราการปฎิสนธิ อัตราการฟัก และ
อัตราการรอดตายดีเช่นเดียวกัน  

คุณสมบัติของน้ําพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  (ไมตรี และจารุวรรณ, 
2528; Fast, 1983; Blakely and Hrusa, 1989) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทําการทดลองในบ่อคอนกรีต ติดตั้ง
ระบบการให้อากาศและระบบน้ําไหลผ่านทําให้คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี 

จากการอนุบาลลูกปลาชะโอน โดยใช้ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน 
คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี ในตู้กระจกในอัตราความหนาแน่น 5 ตัวต่อลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่า น้ําหนักสุดท้าย
อยู่ระหว่าง 0.4314±0.00 - 0.4366±0.00 กรัม ความยาวสุดท้ายอยู่ระหว่าง 35.34±0.37 - 39.88±0.26 กรัม
น้ําหนักเพ่ิมต่อวันอยู่ระหว่าง 0.0154±0.00 - 0.0156±0.00 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะอยู่ระหว่าง 
21.3490±0.63 - 22.3052±0.44 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และอัตราการรอดตาย อยู่ระหว่าง 28.27±8.63 - 29.60±4.42 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อนําข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ลูกปลาชะโอนจากการเพาะพันธุ์โดยใช้แม่พันธุ์อายุต่างกัน 
คือ 1, 2, 3 และ 4 ปี มีค่าน้ําหนักสุดท้ายและอัตราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) สอดคล้องกับ
อัมพร (2549) ศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อน อายุ 3 – 15 วัน มีอัตรา
การรอดตายอยู่ระหว่าง 28.52±0.91 – 32.00±0.36 แสดงให้เห็นว่าอายุแม่พันธุ์ที่ต่างกันไม่มีผลในด้านการ
อนุบาล 

คุณภาพน้ําระหว่างทดลองพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 4.2-6.2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.80-8.19 ความกระด้างของน้ํา 106-126 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
เป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 92-116 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 29.4-31.8 องศาเซลเซียส 
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และแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าอยู่ในช่วงที่สัตว์น้ําสามารถเจริญเติบโตได้ดี(ไมตรี 
และ จารุวรรณ, 2528) 

จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าแม่ปลาชะโอนอายุ 4 ปี เหมาะสมที่สุดที่จะนํามาใช้ เป็นแม่
พันธุ์ เนื่องจากมีอัตราการตกไข่ และจํานวนไข่ต่อแม่ สูงที่สุดมากกว่าแม่ปลาชะโอนอายุ 1, 2 และ 3 ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องการจัดการระหว่างการเลี้ยงแม่พันธุ์อายุ 1, 2, 3 และ 4 ปี 
โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนเพื่อเป็นแม่พันธุ์  

2. ควรมีการคัดขนาดลูกปลาในระหว่างการอนุบาลเป็นระยะทุกสัปดาห์ เพ่ือลดการกินกันเอง
ของลูกปลาชะโอน 
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 4  
 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารส าเร็จรูป 
เพ่ือทดแทนไรแดง 

 
จินตนา  มหาสวัสดิ์๑* จริยา ปลัดอ่ิม๒ ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ๓ สุวิมล สี่หิรัญวงศ์๔ และอ าพร ศักดิเศรษฐ๕ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต ๑๑ (ตรัง) 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต ๑๒ (สงขลา) 

๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา 
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 

๕ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเขต ๕ (สุราษฎร์ธานี) 
 

บทคัดย่อ 
 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 12 (สงขลา)  ระหว่างเดือนระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน  2558 เป็นเวลา 30 วัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ ให้ไรแดง 30 
วัน, ให้ไรแดง 15 วันและอาหารสําเร็จรูป15 วัน, ให้ไรแดง 10 วัน และอาหารสําเร็จรูป 20 วัน และให้ไรแดง 
5 วัน และอาหารสําเร็จรูป 25 วัน ทําการอนุบาลลูกปลาในตู้กระจกขนาด 45 x 60 x40 เซนติเมตรจํานวน 12
ตู้ สุ่มปล่อยลูกปลาอายุ 3 วัน จํานวน 50 ตัวต่อตู้  ลูกปลาทดลองมีความยาวเริ่มต้นเท่ากับ 6.37±0.00, 
6.37±0.00, 6.37±0.00และ 6.37±0.00 มิลลิ เมตรต่อตัว ตามลําดับน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
0.0022±0.0000, 0.0022±0.0000, 0.0022±0.0000และ 0.0022±0.0000 กรัมต่อตัว ตามลําดับ  

ผลการทดลองพบว่าลูกปลาชะโอนในชุดการทดลองที่ 1 , 2, 3, และ 4 น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 0.8885±0.0966, 0.1678±0.0340, 0.1909±0.0649 และ0.2599±0.1396 กรัมต่อตัว ตามลําดับ 
พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2, 3 และ4
ส่วนชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 48.35±1.85, 
28.17±1.03, 30.28±3.33 และ 32.70±7.82 มิลลิเมตรต่อตัว ตามลําดับ พบว่า ความยาวเฉลี่ยสุดท้ายของชุด
การทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลอง ที่ 2, 3 และ 4 ส่วนชุดการ
ทดลองที่ 2, 3 และ 4 ไม่แตกต่างทางสถิติ  (p>0.05) และอัตรารอด พบว่า ลูกปลาชะโอนทั้ง 4 ชุดการทดลอง
มีอัตรารอด เท่ากับ 33.66±4.61, 30.66±6.42, 4.00±2.00และ 3.33±2.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่า
อัตรารอดของชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 
3 และ 4 และชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 

จากผลการทดลองสรุป ได้ว่า การอนุบาลลูกปลาชะโอนที่ให้ไรแดง 30 วัน มีการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดดีที่สุด ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดงนั้น คือ ให้ไร
แดง 15 วันและอาหารสําเร็จรูป 15 วัน ลูกปลามีอัตรารอดดีท่ีสุดแต่การเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ําหนัก
ไม่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ให้ไรแดง 10 วัน และ5 วัน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนจากไรแดงเป็นอาหาร
สําเร็จรูปสามารถปรับในช่วงวันที่ 15 เพราะลูกปลามีอัตรารอดสูง  
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ค าส าคัญ :ลูกปลาชะโอน ไรแดง อาหารสําเร็จรูป ทดแทน 
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Suitable Nursing Periods of Ompok bimaculatus (Bloch,1797) Fry using Co-
feeding of Water  Flea Moina macrocopa (Straus, 1820) and artificial diet 
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and Amphorn  Sakset5 

1Inland Aquaculture  Research and Development Center Zone 11 (Trang) 
2Inland Aquaculture  Research and Development Center Zone 12 (Songkhla) 

3Yala Inland Fisheries Research and Development Center 
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5Inland Aquaculture  Research and Development Center Zone 5 (Suratthani) 

 

Abstract 
 

Suitable Nursing Periods of Ompok bimaculatus (Bloch,1797) Fry using Co-feeding  
Of Moina and artificial diet, fry was determined in this experiment. Moina was used as live 
food. From fry to nursing was studied at Inland Aquaculture  Research and Development 
Center Zone 12 (Songkhla) Center during October – November 2015. The experiment was 
designed into 4 treatments. Fish were fed with water flea period 30 days, replacing artificial 
diet at 15, 10 and 5 days old, and fed with the artificial diet through out the culture period. 
Fish larvae were cultured in 45x60x40 cm. glass aquarium for 30 days. Their initial length 
were 6.37±0.00, 6.37±0.00, 6.37±0.00 and 6.37±0.00 mm, respectively, initial weight were 
0.0022±0.0000, 0.0022±0.0000, 0.0022±0.0000 and 0.0022±0.0000 g, respectively. 

The result showed that the growth of fish larvae fed with water flea 30 and 15 
days was higher than fish larvae fed with water flea 10 days and 5 days to artificial diet .The 
average final length 48.35±1.85, 28.17±1.03, 30.28±3.33 and 32.70±7.82 mm. respectively the 
average final weight 0.8885±0.0966, 0.1678±0.0340, 0.1909±0.0649 and 0.2599±0.1396 g, 
respectively. and the average survival rate were 33.66±4.61, 30.66±6.42, 4.00±2.00 and 
3.33±2.30 percent, respectively. The growth, survival rate  treatment 1 and 2 was significantly 
different (p<0.05).  

The result period of replacing water flea 15 days is growth rates are bester than 
10 and 5 days and survival rates treatment 1 and 2 is bester than treatment 3 and 4 based 
on the growth and survival rates generally showed 10 and 5 days of age  after which the fish 
were fed with artificial diet to 30 days of age. 

 

Key  words :  Ompok bimaculatus (Bloch,1797) artificial diet  Suitable Nursing Periods 
*Corresponding author: 10 Moo 4, P.O. 71,Na TohHmingTumbon, Muang District, Trang  
Province 92000  Tel. 0 7527 0640  e-mail :jinmahasawat@yahoo.com 
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ค าน า 
 

ปลาชะโอน Ompok bimaculatus มีชื่อสามัญว่า Two-spot glass catfish และมีชื่อท้องถิ่น 
เช่น ชะโอน สยุมพร หน้าสั้น อิกัน และอิตัม (ลัดดา, 2510) ปลาชะโอนเป็นปลาน้ําจืด  ไม่มีเกล็ด มีลักษณะ
ทั่วไป คือ หัวสั้นและแบนข้างเล็กน้อย ลําตัวแบนข้าง และยาว ส่วนหลังโค้งสูงขึ้นเล็กน้อย ปากกว้าง 
ขากรรไกรล่างยื่นออกมาเลยขากรรไกรบนเล็กน้อย ตาขนาดค่อนข้างโตอยู่สูงกว่าหลังมุมปากเล็กน้อย มีหนวด 
2 คู่ คือ หนวดที่ริมฝีปากยาวถึงประมาณท้อง และหนวดใต้คางสั้น ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่ 
ครีบท้องอยู่ตรงข้ามกับครีบหลัง ครีบหางแบบ 2 แฉกเว้าตรงกลางและปลายมน ลักษณะที่เด่นคือมีจุดสีดํา
ขนาดใหญ่อยู่เหนือครีบอก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี (2555) พบการแพร่กระจายในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย พม่า เวียดนาม ตลอดจนมาเลเซีย อาศัยอยู่ในแม่น้ําลําคลองที่มี
กระแสน้ําไหลเบาๆ หรือน้ํานิ่ง อยู่รวมกันเป็นฝูง กินลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร อยู่ในตําแหน่งอนุกรมวิธาน
ดังนี้ 
 Class  Actinopterygii   

 Order  Siluviformes 
Family  Siluridae 

                                  Genus  Ompok 
    Species  bimaculatus (Bloch, 1797)  

 
ปลาชะโอนมีรสชาติดี เป็นที่นิยมบริโภค และมีแนวโน้มเป็นปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ ปัจจุบัน การ

เพาะพันธุ์ปลาชะโอนประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ชลธิศักดิ์ และคณะ (2536)  พบว่า อนุบาลลูกปลาชะโอน 
อายุ 2-15 วัน ด้วยอาหารมีชีวิต ได้แก่ โรติเฟอร์ และไรแดง  ทําให้ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรา
รอดสูง  

ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะการอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน   
ที่เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจและปลาสวยงาม ทําให้มีอัตรารอดสูง และการเจริญเติบโตดี ส่วนการเพาะพันธุไรแดง
นั้นต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ได้แก่ น้ํา ปริมาณแสงแดด เป็นต้น ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด การควบคุมปริมาณการผลิต
นั้นทําได้ยากเพราะในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเกิดฝนตก ทําให้คลอเรลล่า
ตายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการผลิตไรแดงโดยตรงทําให้ขาดแคลนไรแดงใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ํา ถ้าหาก
สามารถนําอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณค่าครบถ้วน และทดแทนได้ทันท่วงที การใช้อาหารสําเร็จรูป Girin ( 1978 ) 
กล่าวว่า รูปแบบของอาหารสําเร็จรูปมี 3 รูปแบบคือ 1. อาหารชนิดเปียก (moist diet) โดยอาหารเปียกถูก
ผลิตขึ้นให้มีเนื้อสัมผัสและชวนกิน โดยใช้วัตถุดิบเช่น ปลาผสมกับสารเหนียว วิตามินและอ่ืนๆ เหมาะสําหรับ
ลูกปลาวัยอ่อน 2. อาหารชนิดแห้ง (dry diet) โดยทั่วไปมีความคงตัว และสามารถเก็บรักษาได้นาน และ 3. 
อาหารเอ็นแคปซูลาเต็ท (encapsulated diets) ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ซึ่งจะถูกเคลือบไว้ด้วยสารโพลิ
เมอร์ เจลาติน หรือคาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส การเคลือบจะสามารถปูองกันการสูญเสียของอาหาร ส่วนอาหาร
สําเร็จรูปซึ่งมีหลายรูปแบบมีลักษณะเป็น เกล็ด ผง แผ่น มีคุณภาพและปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมกับอายุของ
สัตว์น้ํา จัดหาสะดวกและเก็บรักษาง่าย   

อมรรัตน์ และบุษกร (2543) พบว่า อาหารที่มีชีวิตของลูกปลาวัยอ่อนได้แก่ แพลงตอนพืช แพลง
ตอนสัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เมื่อแบ่งตามขนาดเล็กไปหาใหญ่ ได้แก่ คลอเรลล่า, โรติเฟอร์,ไรแดง และอาร์
ทีเมีย ข้อดีของอาหารมีชีวิตคือ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสารช่วยในการสร้างภูมิต้านทานโรค ( therapeuties) 
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ซึ่งปลาไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เองตามธรรมชาติ สารธรรมชาติเหล่านี้เมื่อลูกปลาได้รับจึงเปรียบเสมือน
สิ่งที่จะเสริมให้มีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้นในขณะเดียวกัน ข้อเสียของอาหารมีชีวิต พบว่า มีคุณค่าทางอาหารที่
แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในด้านการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะทําให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น การได้รับเอนไซม์ช่วยย่อยอาหาร
จากภายนอก (exogenous enzyme) มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารของลูกปลา (Person-Le, 1989) อมรรัตน์ 
และบุษกร (2543)  กล่าวว่า อาหารมีชีวิตมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารและมีกรดอะมิโนอิสระเป็น
องค์ประกอบ ทําให้ลูกปลาสามารถนําไปใช้ได้ทันที  โดยจากการศึกษาในปลาหางนกยูงพบว่าระยะเวลา
เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารจากอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปมีระยะเวลา 15-20 วัน 
  ชลธิศักดิ์และคณะ (2536)  พบว่าลูกปลาที่เกิดใหม่มีความยาว 1.2 มิลลิเมตร ถุงไข่แดงยุบ
และเริ่มกินอาหาร เมื่อลูกปลาอายุ 2 วัน มีขนาดปากกว้าง 0.1 มิลลิเมตร การอนุบาลลูกปลาชะโอนใน
ระยะแรก 2-15 วัน ด้วยโรติเฟอร์และไรแดง ทําให้ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตดี และมีอัตรารอดตาย
มากกว่าไข่แดงต้มละลายน้ํา (82.77% ,76.11 % และ62.22 % ตามลําดับ) ลูกปลาชะโอนจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกับอาหารที่เคลื่อนไหวได้ (ชลธิศักดิ์และคณะ, 2533)  

ในการเพาะอนุบาลสัตว์น้ํา การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลสัตว์น้ําด้วยอาหาร
สําเร็จรูปเพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต  เช่น สืบพงษ์  และสง่า (2537) ศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาล
ลูกปลาเค้าดําหลังจากถุงไข่แดงยุบหมด โดยเปรียบเทียบอาหาร 5 ชนิด คือ ไรแดง อาหารสําเร็จรูป ไรแดง
ร่วมกับอาหารสําเร็จรูป ลูกปลาตะเพียนขาว และลูกปลาดุกเทศ หลังจากอนุบาลนาน 10 วัน พบว่า ลูกปลา
เค้าดําที่อนุบาลด้วย ลูกปลาดุกเทศมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด น้ําหนักเฉลี่ย 352.33 มิลลิกรัม ความยาว
เฉลี่ย 31.93 มิลลิเมตร มีอัตราการรอดตาย 77.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ ลูกปลาเค้าที่อนุบาลด้วยลูก
ปลาตะเพียนขาว ไรแดง และไรแดงร่วมกับอาหารสําเร็จรูป ส่วนลูกปลาเค้าท่ีอนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูปอย่าง
เดียวมีอัตราการเจริญเติบโตต่ําสุด 
  ธราพันธ์  และสุพัตร์  (2545)  ทดลองอนุบาลลูกปลากดหินวัยอ่อน โดยใช้ไรแดงและอาหาร
สําเร็จรูป พบว่า ควรอนุบาลลูกปลากดหินวัยอ่อนด้วยไรแดง  21  วัน  จากนั้นเลี้ยงด้วยอาหารปลาวัยอ่อน
ชนิดผงปั้นเป็นก้อนจนถึงอายุ 35 วัน ทําให้ลูกปลากดหินมีการเจริญเติบโต และได้อัตรารอดตายดีที่สุด  
  ส่วนการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง ยังขาดข้อมูลทาง
วิชาการ ดังนั้น กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุบาลลูกปลา
ชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง จึงได้ทําการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปล า
ชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง โดยพิจารณาจากอัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกปลา
ชะโอน  

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดงโดย

พิจารณาจากอัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกปลาชะโอน    
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วิธีด าเนินการ 
 
1.การวางแผนการทดลอง 
 
  1.1 การวางแผนการศึกษา 

เลือกวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) โดยมี 4 
ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา โดยมีแผนการทดลอง ดังนี้  

ชุดการทดลองที่ 1 อนุบาลด้วยไรแดงเป็นระยะเวลา 30 วัน (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยไรแดง 15 วันหลังจากนั้นอนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูประยะเวลา 

15 วัน 
ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลด้วยไรแดง 10 วันหลังจากนั้นอนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูประยะเวลา 

20 วัน 
ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลด้วยไรแดง 5 วันหลังจากนั้นอนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูประยะเวลา 

25 วัน 
 

 1.2 สถานที่ทําการทดลองและระยะเวลาศึกษา 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 12 (สงขลา)  อําเภอคลอง

หอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน  2558 
 
2.วัสดุอุปกรณ์ 
 

2.1 ภาชนะทดลอง 
ใช้ตู้กระจกขนาด 45 × 60 × 40 เซนติเมตร จํานวน 12 ตู้ เติมน้ําสูง 20 เซนติเมตร คิดเป็น

ปริมาตรน้ํา 54  ลิตร มีหัวทรายให้อากาศ 1 จุดต่อตู้ 
2.2 การเตรียมปลาทดลอง 
นําลูกพันธุ์ปลาชะโอนจากพ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกัน อายุ 2 วัน จํานวน 600 ตัว มาอนุบาลในตู้

กระจกขนาด 45 × 60 × 40 เซนติเมตร คัดเลือกลูกปลาชะโอนที่แข็งแรงมีขนาดใกล้เคียงกัน จํานวน 30 ตัว 
นํามาสุ่มวัดความยาว ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร และชั่งน้ําหนักเริ่มต้นด้วยเครื่องชั่ง
ทศนิยม 4 ตําแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม  

2.3 การเตรียมอาหารทดลอง 
2.3.1 ไรแดง ได้จากการเพาะพันธุ์ในศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 12 

(สงขลา) รวบรวมไรแดง ตัวอ่อนไรแดงใช้อนุบาลลูกปลา 3-5 วัน และไรแดงขนาดใหญ่อนุบาลลูกปลา 6–30 
วัน เมื่อคัดแยกไรแดง แล้วนําไปล้างด้วยน้ําสะอาด ฆ่าเชื้อโรคด้วยการแช่ในด่างทับทิมที่ระดับความเข้มข้น 
100 ส่วนในล้านส่วน นาน 3 - 5 นาที แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดก่อน นําไปอนุบาลลูกปลากิน 

2.3.2 อาหารสําเร็จรูปชนิดไมโครเอ็นแคปซูลลาเต็ท (Micro Encapsulated Feed)  มี
ส่วนประกอบ ดังนี้ ปลาปุน, ปลาหมึกปุน, ไข่, แปูงสาลี, ยีสต์, โปรตีนจากนม, สไปรูไลน่า, กรดไขมันไม่อ่ิมตัว, 
กรดโฟลิค, คลอเรสเตอรอล, เลซิติน, วิตามิน, เอ, ดี, เอ, เค, บี 12, ไนอาซีน, กรดแพนโทนิค, โคลีน, โคบอลท์,  
อิโนซิทอล, เกลือแร่, ฟอสฟอรัส, แคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, เหล็ก, แมงกานีส, คอปเปอร์, โปตัสเซี่ยม, เซลีเนี่ยม, 
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สังกะสี, อลูมิเนียม และสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เมื่อนําไปวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบทางเคมี ไ ด้แก่ 
โปรตีน, ไขมัน, ความชื้น และเถ้า มีค่าเท่ากับ 49.60, 12.63, 10.82 และ 5.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
3. การจัดการทดลอง 
 
  3.1 การเตรียมตู้ทดลอง ล้างทําความสะอาดตู้ทดลองด้วยน้ําสะอาด เติมน้ําสะอาดที่ระดับ
ความสูง 20 เซนติเมตร หลังจากนั้นสุ่มลูกปลาชะโอน อายุ 3 วัน ปล่อยลงตู้ทดลองตู้ละ 50 ตัว จํานวน 12 ตู้ 
พร้อมใส่หัวทรายตู้ละ 1 จุด 
  3.2  การให้อาหารทดลอง 

อนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยไรแดงและอาหารสําเร็จรูป  ให้อาหารวันละ  4  ครั ้ ง  ใน เวล า 
08 . 00 -09 .00น . ,  11 . 00 - 12 . 00  น . 14 . 00 -15 . 00  และ18 . 00  น .   การให้อาหารให้กินจนอ่ิม 
(stiation) เหมือนกันทุกชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามแผนการทดลอง เมื่อลูกปลามีอายุ
ตามกําหนดการปรับเปลี่ยนอาหารแต่ละชุดการทดลอง จึงทําการปรับเปลี่ยนจากการอนุบาลด้วยไรแดงเป็น
อาหารสําเร็จรูป ในชุดการทดลอง  2, 3 และ 4 ใช้เวลาปรับเปลี่ยนอาหารภายในเวลา 3 วัน โดยวันที่ 1 ปรับ
ลดไรแดงลงเหลือร้อยละ 75 วันที่ 2 ปรับลดไรแดงลงเหลือร้อยละ 50 วันที่ 3 ปรับลดไรแดงลงเหลือร้อยละ 
25 และวันที่ 4 ให้อาหารสําเร็จรูป 100 เปอร์เซ็นต์ จนสิ้นสุดการทดลอง 30 วัน  (ตารางที่ 2)  
 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนอาหารในการอนุบาลลูกปลาชะโอนที่ระยะเวลา 30 วัน  
               ในแต่ละชุดการทดลอง 
 
 ระยะเวลาการอนุบาลเป็นระยะเวลา 30 วัน 
 ร้อยละการปรบัเปลีย่นไรแดง : อาหารสําเร็จรูป (ช่วงวันท่ี) 

ชุดการทดลอง ไรแดง 
100% 

ไรแดง 75% 
อาหาร 25 % 

ไรแดง 50% 
อาหาร 50 % 

ไรแดง 25% 
อาหาร 75 % 

อาหารสําเร็จรูป
100% 

ชุดการทดลองที่ 1 1 - 30 - - - - 
ชุดการทดลองที่ 2 1 - 12 13 14 15 16 - 30 
ชุดการทดลองที่ 3 1 – 7  8 9 10 11 - 30 
ชุดการทดลองที่ 4 1 – 2  3 4 5 6 - 30 

 
3.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 

   ทําการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ําเวลา 08.00-08.30 
น. เพื่อนําไปวิเคราะห์ ใช้วิธีวิเคราะห์ของ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) ประกอบด้วย  
  1. วัดอุณหภูมิน้ํา ใช้เทอร์โมมิเตอร์หน่วยเป็นองศาเซลเซียส   
  2. ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH) ใช้เครื่องวัด pH meter รุ่น HI 8314  
  3. ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen) โดยวิธี Azide Modification of 
Wrinkler method   มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
  4. ค่าความกระด้าง (Hardness) ) โดยวิธี titration มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของ
แคลเซียมคาร์บอเนต 
  5. ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ใช้วิธี titration มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียม
คาร์บอเนต  
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  6. ค่าแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) โดยวิธี Phenol - hypochlorite Method มี
หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร 
  การจัดการตู้ทดลอง ในระหว่างการอนุบาลลูกปลา ทําการดูดตะกอนพ้ืนตู้ ล้างคราบสกปรก
และเปลี่ยนน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรน้ําทั้งหมดทุกวัน  
  3.4 การเก็บข้อมูล 
  ทําการวัดความยาว และชั่งน้ําหนักลูกปลาทดลอง โดยสุ่มปลาทดลอง 20 เปอร์เซ็นต์ สุ่มลูก
ปลาชะโอนทุก 5 วันของทุกชุดการทดลอง งดให้อาหารในวันที่สุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวลูกปลา เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง นับจํานวนปลาที่เหลือทั้งหมด ชั่งน้ําหนัก และวัดความยาวของลูกปลาเพื่อตรวจสอบอัตรา
รอด และการเจริญเติบโตของลูกปลา 
  
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์หาความแปรปรวน
แบบ one way analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าน้ําหนักเฉลี่ย ความยาว
เฉลี่ย และอัตรารอด ระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan,s New Mutiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  

1. ความยาวตัวปลา (total length) วัดความยาวทั้งสิ้นของตัวปลา และหาค่าความยาวเฉลี่ยต่อ
ตัว (มิลลิเมตร) ของปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  

 
  2. น้ําหนักตัวปลา (weight) น้ําหนักปลาหน่วยเป็นกรัม และหาค่าเฉลี่ยเป็นน้ําหนักเฉลี่ยต่อ
ตัว (กรัม) ของปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  
 
  3. อัตรารอด  (survival rate; เปอร์เซ็นต์)  

=   จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง   ×  100 
 จํานวนปลาเริ่มต้นการทดลอง 
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ผลการศึกษา 
 

  การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทน   
ไรแดง ในระยะเวลาต่างกัน คือ 30, 15, 10 และ 5 วัน ดังนี้ ลูกปลาชะโอนอายุ 3 วัน มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
เท่ากับ 6.37±0.00 มิลลิเมตรต่อตัว น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย เท่ากับ 0.0022±0.00 กรัมต่อตัว อนุบาลเป็น
ระยะเวลา 30 วัน พบว่า  
 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1  น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.8885±0.4870, 0.1678±0.0340, 
0.1909±0.0649 และ 0.2599±0.1396 กรัมต่อตัว ตามลําดับ พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2, 3 และ4 ส่วนชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (p>0.05) (ภาพท่ี 1 และตารางที่ 2 และ 4) 

 
ภาพที่ 1  น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูป 
              เพ่ือทดแทนไรแดง 4 ชุดการทดลองเวลา 30 วัน  
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ตารางท่ี 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง  
              4 ชุดการทดลองเวลา 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 

        ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 1.2 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 

 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 48.35±1.85, 28.17±1.03, 30.28±3.33 และ 
32.70±7.82 มิลลิเมตร/ตัว ตามลําดับ พบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 1 มีค่าแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ส่วนชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ไม่แตกต่าง
ทางสถิติ  (p>0.05) (ภาพท่ี 2 และตารางที่ 3 และ4) 
 

 
 
ภาพที่ 2  ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูป 
     เพ่ือทดแทนไรแดง 4 ชุดการทดลองเวลา 30 วัน 

ชุดการ
ทดลอง 

น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาชะโอนที่ระยะเวลาต่างกัน (วัน) 

0 5 10 15 20 25 30 
1 0.0022±0.0000a 0.0046±0.00129a 0.0324±0.0126a 0.1835±0.0194a 0.3374±0.0373a 0.5988±0.0816a 0.8885±0.0966a 

2 0.0022±0.0000a 0.0053±0.0001 0.0263±0.0062a 0.1475±0.0189a 0.1230±0.0166b 0.1351±0.0164b 0.1678±0.0340b 

3 0.0022±0.0000a 0.0047±0.0010a 0.0342±0.0052a 0.0772±0.0281a 0.1243±0.0210b 0.1810±0.0350b 0.1909±0.0649b 

4 0.0022±0.0000a 0.0035±0.0008a 0.0231±0.0032a 0.1436±0.1025a 0.1669±0.0878b 0.2262±0.6126b 0.2599±0.1396b 
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ตารางท่ี 3 ความยาวเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง  
             4 ชุดการทดลองเวลา 30 วัน 
 
ชุดการ
ทดลอง 

ความยาวเฉลี่ยของลูกปลาชะโอนที่ระยะเวลาต่างกัน (วัน) 
0 5 10 15 20 25 30 

1 6.37±0.00a 8.72±0.47a 14.54±1.71a 21.7±1.47a 34.77+2.09a 42.78+1.74a 48.35+1.85a 
2 6.37±0.00a 9.28±0.0.38a 13.48±0.75a 20.28±0.79a 25.20±1.01b 27.52±0.96b 28.17±1.03b 
3 6.37±0.00a 9.05±0.46a 14.14±0.81a 15.28±1.93a 21.25±1.50b 28.18±1.51b 30.28±3.33b 
4 6.37±0.00a 8.75±0.34a 13.06±0.25a 20.34±7.37a 25.37±8.04b 28.95±7.18b 32.70±7.82b 

 
 หมายเหตุ   ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ  
             ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
2.  อัตรารอด   
 อัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยไรแดงต่างกัน ที่ 30, 15, 10 และ 5 วัน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง ลูกปลาชะโอนทั้ง 4 ชุดการทดลองมีอัตรารอด เท่ากับ 33.66±4.61, 30.66±6.42 
4.00±2.00 และ 3.33±2.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่า อัตรารอดของชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีค่า
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ส่วนชุดการทดลองที่ 3 และ 4     
ไมแ่ตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ภาพท่ี 3 และตารางที่ 3) 

 
ภาพที่ 3  อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูป เพ่ือทดแทนไรแดง  4 ชุด  
             การทดลองเวลา 30 วัน 
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ตารางท่ี 4 น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม), ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย (มิลลิเมตร), และ อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ของ   
               ลูกปลาชะโอนที่อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง 4 ชุดการทดลองเวลา 30 วัน 

 
 ชุดการทดลอง 
การเจริญเติบโต 1 2 3 4 
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 0.0022±0.0000a 0.0022±0.0000a 0.0022±0.0000a 0.0022±0.0000a 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย(มิลลิเมตร) 6.37±0.00a 6.37±0.0000 a 6.37±0.00 a 6.37±0.00 a 
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 0.8885±0.0096 a 0.1678±0.0340b 0.1909±0.0649b 0.2599±0.1396b 

ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 48.35±1.85a 28.17±1.78b 30.28±3.33b 32.70±7.82b 

อัตรารอด  33.66±4.61a 30.66±6.42a 4.00±2.00b 3.30±2.30b 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ         
             ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

3. คุณภาพน้ าระหว่างการอนุบาลลูกปลาชะโอน 
 

  คุณภาพของน้ําระหว่างการอนุบาลลูกปลาชะโอนเป็นระยะเวลา 30 วัน พบว่า ความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.9-7.36, อุณหภูมิน้ํา 25.20-25.50 องศาเซลเซียส, ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ํา (DO) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.6-6.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ความเป็นด่างของน้ํา (Alkalinity) มีค่าอยู่ระหว่าง 
38.00-49.00 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3, ความกระด้าง (Hardness) มีค่าอยู่ระหว่าง 32.00-52.00 
มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 และค่าแอมโมเนีย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.10-0.21 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5  คุณภาพน้ําระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูป 
               เพ่ือทดแทนอาหารมีชีวิต 4 ชุดการทดลองระยะเวลา 30 วัน 
 
 ชุดการทดลองที่ 
คุณภาพน้ําระหว่างการทดลอง 1 2 3 4 

ความเป็นกรด-ด่าง 6.9-7.11 6.8-7.30 6.9-7.3 6.6-7.36 
อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 25.2-25.4 25.2-25.3 25.2-25.3 25.2-25.5 
ออกซิ เ จนที่ ล ะ ล าย ในน้ํ า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 5.6-6.6 5.6-6.6 5.7-6.0 5.6-6.6 
ความเป็นด่าง  
(มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) 40-49 38-49 38-49 40-49 
ค่าความกระด้าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) 35-52 34-48 32-49 36-49 
ค่าแอมโมเนีย 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.10-0.21 0.10-0.21 0.11-0.21 0.18-0.21 
     

4. องค์ประกอบทางเคมีของไรแดงและอาหารส าเร็จรูป 
โดยนํา ตัวอ่อนไรแดง, ไรแดง  และอาหารสําเร็จรูป ส่งวิเคราะห์ ณ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง 

ประเทศไทย จํากัด สาขาสงขลา (ตารางท่ี 6 ) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.  องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสําเร็จรูป และไรแดง 

หมายเหตุ  โปรตีน (Protein) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 984.13 
       ไขมัน (Fat) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 954.02 
       เถ้า (Ash) วิธีทดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 942.05 
       ความชื้น (Moisture) วิธทีดสอบอ้างอิง AOAC (2012) 930.15 
       * ไรแดงชนิดเปียก 
   

วิจารณ์ผล 
 

การทดลองปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงเป็นอาหารสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการอนุบาลลูกปลาชะโอน 
พบว่า ลูกปลาชะโอนชุดการทดลองที่ 1 (ให้ไรแดงตลอด30 วัน) ลูกปลามีอัตรารอด และการเจริญเติบโตสูงสุด 
ส่วนชุดการทดลองที่ 2 อนุบาลด้วยไรแดง 15 วัน แล้วปรับเปลี่ยนเป็นอาหารสําเร็จรูป 15 วัน พบว่า การ
อนุบาลด้วยไรแดงระยะเวลา 15 วัน ทําให้ลูกปลามีการเจริญเติบโตดี เมื่อเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูป สังเกต ได้ว่า
ลูกปลามีน้ําหนักลดลง มีรูปร่างผอม ลําตัวเรียวยาว แต่ลูกปลามีอัตรารอดสูง ดังนั้น ในช่วงการอนุบาลลูกปลา
ด้วยไรแดงเวลา 15 วัน นั้น สามารถปรับเปลี่ยนจากไรแดงเป็นอาหารสําเร็จรูปได้ ดังเช่น การศึกษาของ  
Ludwig (1999)  ได้รายงานไว้ว่าการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนให้มีอัตรารอดตายสูงขึ้นอยู่กับ ขนาด และชนิดของ
ปลา ขนาดและชนิดของอาหาร และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม และ Baragi  and  Lovell (1986)  ได้รายงานไว้ว่า ปลาแต่ละชนิดมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
เปลี่ยนจากอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปแตกต่างกัน  เช่น  ปลา  striped  bass  เมื่อลูกปลามีอายุ  21-
24  วัน เป็นระยะเวลาที่เริ่มให้อาหารสําเร็จรูป ส่วนชุดการทดลองที่ 3 และ 4  การอนุบาลด้วยไรแดงเวลา  5 
วัน และ 10 วัน นั้น เมื่อให้อาหารสําเร็จรูป ลูกปลาจะเข้ามาหา และกินอาหาร ที่ให้แต่อาหารที่ใช้อนุบาล อาจ
เป็นชนิดที่ไม่เหมาะสมกับลูกปลาชะโอน ซึ่งเป็นปลากินเนื้อ พบว่า ลูกปลามีการเจริญเติบโตต่ํา และมีอัตรา
รอดต่ํา ยังพบว่าในตู้ทดลองลูกปลาในตู้ทดลองลดลงเรื่อยๆ โดยไม่เห็นซากของลูกปลา ดังเช่น  ศิราณี และ
คณะ (2552) ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเทพาวัยอ่อนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไร
แดง พบว่า ลูกปลาเทพาที่ให้อาหารสําเร็จรูปตลอดการทดลอง และลูกปลาที่มีการปรับเปลี่ยนอาหารเมื่ออายุ 
10 และ 15 วัน ตายหมดเม่ือลูกปลาอายุ 5 , 13 และ 18 วัน ตามลําดับ แสดงว่า ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
อาหารจากไรแดง มีผลโดยตรงต่ออัตราการรอดของลูกปลาเทพาวัยอ่อน ส่วนลูกปลาทีมีการให้ไรแดงอย่าง
เดียว และชุดการทดลองที่การปรับเปลี่ยนอาหารเมื่ออายุ 20, 25 และ 30 วัน มีอัตรารอดเฉลี่ย 20.67±4.16, 
14.67±4.16, 15.33±3.06 และ 17.33±5.03 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดที่ต่างกัน และปลาเทพามีขนาดโตขึ้นตาม
ระยะเวลาทดลองปลาที่มีขนาดต่างกัน มีขนาดโตกว่าไล่กัด หรือกินปลาที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น ควรทําการ
ปรับเปลี่ยนอาหารมีชีวิตให้มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปากปลาตามช่วงอายุ ส่วนการศึกษาในลูกปลาหลาย

 องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร 
โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า  

อาหารสําเร็จรูป 49.60 12.63 5.90 10.82  
ไรแดงขนาดเล็ก*  4.63 0.85 93.08 0.55  
ไรแดงขนาดใหญ่* 3.95 0.63 93.15 0.49  

 



105 
 

 
 

ชนิด พบว่า ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อกินอาหารสําเร็จรูปเพียงอย่างเดียวในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ปลาช่อน มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอาหาร เมื่อลูกปลามีอายุมากกว่า 16 วัน (Thumronk 
et al., 2011) ปลากะรังอายุ 18 วัน (เจนจิตต์ และคณะ, 2546)  ปลาแขยงข้างลายอายุ 19 วัน (สุพัตร์ และ
ธราพันธ์, 2547) ปลายี่สกอายุ 20 วัน (นพดล และองอาจ, 2546) ปลาแขยงใบข้าวอายุ 20 วัน (ธราพันธ์ และ
คณะ, 2547) ปลากดหินอายุ 21 วัน (ธราพันธ์ และสุพัตร์, 2545)ปลาซิวใบไผ่อายุ 21 วัน (ประสาน และคณะ, 
2553) ปลาแขยงนวลอายุ 28 วัน (สุธาทิพย์ และคณะ, 2550) ซึ่งมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
อาหารแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากขนาด และชนิดของอาหารที่ใช้ในการทดลองแตกต่างกัน โดยการทดลองใน
ปลากะรังให้อาหารเม็ดจิ๋ว (microparticulate diet) ปลาซิวใบไผ่ และปลายี่สกให้อาหารสําเร็จรูปชนิดผง  
ส่วนปลาแขยงข้างลาย ปลาแขยงใบข้าว และปลากดหิน ให้อาหารสําเร็จรูปชนิดผงปั้นเป็นก้อน ปลาช่อนให้
อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด ส่วนปลาแขยงนวลให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําเช่นเดียวกับปลาตะพัดแต่ขนาด
เม็ดอาหารต่างกัน ปลาแขยงนวลให้อาหารเม็ดขนาด 1.29 ±0.11มิลลิเมตร  

ส่วนชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลด้วยไรแดง 10 วัน และปรับเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูป 20 วัน และ
ชุดการทดลองที่ 4 อนุบาลด้วยไรแดง 5 วันและปรับเปลี่ยนอาหารสําเร็จรูป 25 วัน พบว่า ลูกปลามีอัตรารอด
ต่ํา และการเจริญเติบโตต่ํามาก เนื่องจาก ชนิดของอาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลาชะโอนเป็นอาหารชนิดไมโครเอ็น
แคปซูลลาเต็ท ไม่เหมาะสมกับชนิดของลูกปลา ขณะที่ลูกปลาที่เหลือในตู้ทดลองมีขนาดใหญ่มากลูกปลาที่
เหลือยังคงสามารถปรับตัว และดํารงชีวิตอยู่ได้ จากคํากล่าว อาหารที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปส่งผลต่อการ
กินได้ของลูกปลา (Hassan and Macintosh, 1992) การให้ลูกปลากินอาหารที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปทํา
ให้ลูกปลามีการเจริญเติบโตช้า (Confer and Lake, 1987) 

น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลา พบว่า การอนุบาลด้วยไรแดง 30 วัน น้ําหนักของลูกปลามีความ
แตกต่างช่วงวันที่ 20 จนถึงระยะเวลา 30 วัน ส่วนชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 น้ําหนักเฉลี่ยไม่มีความ
แตกต่าง  

ความยาวเฉลี่ยของลูกปลา พบว่า การอนุบาลลูกปลาด้วยไรแดง 30 วัน ความยาวของลูกปลา
แตกต่างช่วงวันที่ 20 จนถึงระยะเวลา 30 วัน ส่วนชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 น้ําหนักเฉลี่ยไม่มีความ
แตกต่าง  

อัตรารอด พบว่า การอนุบาลด้วยไรแดง 30 วัน และอนุบาลด้วยไรแดง 15 วันมีมีอัตรารอดสูงสุด 
ซึ่งดีกว่าการอนุบาลด้วยไรแดงที่เวลา 10 และ 5 วัน  
  สําหรับคุณภาพน้ําระหว่างการทดลองมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิน้ํา ปริมาณ
ออกซิเจน ที่ละลายน้ํา ความเป็นด่าง ความกระด้าง อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
  สรุปผลการทดลองครั้งนี้ ได้ว่า การอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสําเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง นั้น 
การอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยไรแดงที่ระยะเวลา 15 วัน หลังจากนั้นทําการปรับเปลี่ยนเป็นอาหารสําเร็จรูป
ชนิดไมโครเอ็นแคปซูลลาเต็ท นั้น สามารถใช้ทดแทนไรแดงได้ เพราะลูกปลามีอัตรารอดใกล้เคียงชุดควบคุม 
(ให้ไรแดง 30 วัน ) แต่การเจริญเติบโตค่อนข้างต่ํา และขณะอนุบาลลูกปลาควรคัดขนาดของลูกปลาเพ่ือลดการ
กินกันเอง มีอัตรารอดสูง เพราะฉะนั้น ในการศึกษา ควรเลือกชนิดของอาหารให้เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของ
ปลาชะโอนซึ่งเป็นปลากินเนื้อ 
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ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณ นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
เขต 12 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 12 (สงขลา) ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือจนงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุล่วงได้ดี ขอขอบคุณอําไพพรรณ  ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชํานาญ
การพิเศษ ศูนย์วิจัยและและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 11 (ตรัง) ช่วยตรวจสอบ ให้คําแนะนําในการ
เขียนงานวิจัย และขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่กรุณาให้คําแนะนํา ตรวจสอบ แก้ไข และให้แนวคิดที่มี
ประโยชน์ในการเขียนงานวิจัยเรื่องนี้จนสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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ภาพประกอบงานวิจัย 
 เร่ือง 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารส าเร็จรูปเพ่ือทดแทนไรแดง 
 

 
              
  ลูกปลาชะโอน ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลด้วยไรแดง 30 วัน (ชุดควบคุม) 
 

 
 

 ลูกปลาชะโอน ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลด้วยไรแดง 15 วัน และอาหารสําเร็จรูป 15 วัน 
 

 
 

ลูกปลาชะโอน ชุดการทดลองท่ี 3  อนุบาลด้วยไรแดง 10 วัน และอาหารสําเร็จรูป 20 วัน  

   

 
 

ลูกปลาชะโอน ชุดการทดลองท่ี 4  อนุบาลด้วยไรแดง 5 วัน และอาหารสําเร็จรูป 25 วัน  
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 5 
 

การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง 
 

เบญจวรรณ  เยาวรัตน์1* และ จุฑามาศ ชมพูนิช๒ 
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดลพบุรี 

2 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้า 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการใช้ยีสต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาหารปลาชะโอนใช้อาหารเสริมยีสต์ 0, 2, 4 
และ 6 เปอร์เซ็นต์ อาหารทดลองมีโปรตีนในอาหาร 36 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม (gross energy, GE) 
ประมาณ 450 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม เท่ากัน ปลาชะโอนมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.15±0.06 กรัม 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.22±0.05 เซนติเมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1.20 เมตร อัตราความหนาแน่น 75 
ตัวต่อตารางเมตร ให้อาหารปลาชะโอนกินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ผลการทดลองพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าที่ดีที่สุดในด้าน
น้ําหนักสุดท้าย 30.26±1.11 กรัม ความยาวสุดท้าย 15.56±0.17 เซนติเมตร น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.60±0.03
มิลลิกรัมต่อวัน มีค่าดีกว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 0, 2 และ 6 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ส่วนอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีค่า 4.22±0.11 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราแลกเนื้อมีค่า
1.97±0.04 ของปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดีกว่าชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่เสริมยีสต์ 0 และ 2 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในปริมาณอาหารที่กินแต่ละชุด
การทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ด้านอัตรารอดพบว่าปลาชะโอนทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05) จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ในอาหารเป็นระดับที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 
 
ค าส าคัญ : ปลาชะโอน ยีสต์ อาหาร 

   * ผู้รับผิดชอบ: หมู่ที่ 9 ตําบลบางงา อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ๑๕๑๕๐   โทร ๐ ๓๖๕๑ ๐๕๒๐-๑ 
  e-mail: itoon_51@hotmail.com

mailto:itoon_51@hotmail.com
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Efficiency  of Brewer’s Yeast  (Saccharomyces  cerevisiae)  as  Supplementary  Feed   
for  Ompok bimaculatus (Bloch,1794) in Cage  

 
Benjawon Yaovarat1*  and  Juthamas Chomphunich  2 

1lopburi  Inland  Fisheries  Research  and  Development  Center 
2Aquatic Animal Feed Research  and  Development Division 

 
Abstract 

 
The experiment on efficiency of brewers yeast as a feed supplement for Ompok 

bimaculatus (Bloch,1794) was conducted by using 4 formulated diets to contain brewers yeast 
levels of 0, 2, 4, and 6%. All diets were isonitrogenous with protein of 36% and isocaloric with 
gross energy of 450Kcal per 100 g of diet. Ompok bimaculatus (Bloch,1794) with initial weight 
5.15±0.06 g and initial length 57.22±0.05 cm. Seventy five fish were stocked in a cage size 
1x1x1.20 m. They were fed to apparent station two time per day for  
6 month. 

The results showed that the Ompok bimaculatus (Bloch,1794) fed 4% had highest 
values (p<0.05) of body weight 30.26±1.11 g, total lengths 15.56±0.17 cm, average daily weight 
gain 0.60±0.03 mg/day. Specific growth rates 4.22±0.11 %/day and feed conversion ratio 
1.97±0.04 of Ompok bimaculatus (Bloch,1794) fed 4% had better values than (p<0.05) those 
Ompok bimaculatus (Bloch,1794) fed 0 and 2% level of brewers yeast, in total feed intake. 
There were no significant differences (p>0.05) among the treatment in the values of survival 
rate. The study concluded that the brewers yeast 4% of diet was optimum fir promoting growth 
performances of the Ompok bimaculatus (Bloch,1794). 

 
Key words : Ompok bimaculatus (Bloch,1794), yeast, diet  
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ค าน า 
 

ปลาชะโอน Butter Catfish Ompok bimaculatus (Bloch,1794) เป็นปลาพ้ืนเมืองของไทย พบ
กระจายอยู่ทั่วทุกภาค อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Family Siluridae) น้ําหนักอยู่ระหว่าง  100 - 200 กรัม  ความ
ยาวระหว่าง 20 - 30 เซนติเมตร แต่เคยมีพบยาว 50 เซนติเมตร (สมโภชน์, 2526) ปลาที่อยู่ในวงศ์เดียวกันนี้ เช่น 
ปลาน้ําเงิน ปลาแดง ปลาคางเบือน และปลาขาไก่ เป็นต้น  ปลาชะโอนเป็นปลาที่มีเนื้อมากรสชาติดี สามารถนําไป
ประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ทอดกรอบ ตากแห้ง หรือรมควัน เป็นต้น เป็นที่นิยมบริโภค ทําให้ปลาชะโอนมี
ราคาค่อนข้างสูง ราคากิโลกรัมละ 200 – 250 บาท และปัจจุบันการเลี้ยงปลาในกระชังมีแนวโน้มการขยายตัว
เพ่ิมมากขึ้น เพราะสะดวกในการจัดการและให้ผลผลิตสูงต่อหน่วยพ้ืนที่ รวมทั้งการเลี้ยงปลาในกระชังสามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารจําพวกโปรตีนนอกเหนือจากการได้รับโปรตีนจากปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
(สมปอง และภานุ, 2537) ปลาชะโอนมีนิสัยชอบรวมอยู่เป็นกลุ่มและเป็นปลาที่หากินในแนวดิ่ง ตั้งแต่ผิวน้ํา
จนถึงท้องน้ํา (Dutta และ Malhotra, 1991) รูปแบบการเลี้ยงปลาในกระชังจึงมีความเหมาะสมต่อการเลี้ยง
ปลาชะโอน ดังนั้นการเลี้ยงปลาชะโอนให้ประสบความสําเร็จจึงควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ําเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตเป็นหลัก โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพอาหารสัตว์น้ํา ซึ่งในอดีตมักนิยมใช้สารปฏิชีวนะเสริมหรือ
เติมในอาหารสัตว์โดยมีความเชื่อที่ว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหาร และเร่งการเจริญเติบโตเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต อย่างไรก็ตามปัญหาที่ตามมาก็คือ ก่อให้เกิดการดื้อยาของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และการตกค้างของสาร
ปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์อันมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้น ในปัจจุบันจึงได้เริ่มหาสิ่งที่สามารถนํามาทดแทน
สารปฏิชีวนะต่างๆ ซึ่งสารเสริมชีวนะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์น้ําได้ และท่ีสามารถนํามาใช้เป็นสารเสริมหรือสารเติมในอาหารสัตว์น้ํา คือ ยีสต์ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยีสต์
ที่ตายแล้ว ยีสต์มีชีวิต (live yeast cultue) สําหรับการใชยีสต์ในอาหารสัตว์นั้น วิศิษฐิพร (2532) กล่าวว่าการใช้
ยีสต์ที่ตายแล้วเป็นเพียงการเพ่ิมคุณค่าทางอาหารสัตว์ แต่การใช้ยีสต์มีชีวิตเสริมในอาหาร ยีสต์จะสามารถ
เจริญเติบโตเพ่ิมจํานวนเซลล์ในกระเพาะ และระบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยยีสต์จะใช้พวกคาร์โบไฮเดตรและ
เยื่อใยเป็นอาหารแล้วให้สารประกอบพวกโปรตีน ไวตามิน แร่ธาตุออกมา ซึ่งสัตว์สามารถย่อยและใช้ประโยชน์ได้ 
รวมทั้งตัวเซลล์ยีสต์ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อถูกย่อยสลายจะได้สารอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึง
ทําการศึกษาทดลองการเสริมยีสต์ลงในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาชะโอนที่ระดับต่างๆ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือศึกษาปริมาณยีสต์ที่เหมาะสมในอาหารปลาชะโอน โดยพิจารณาจากค่าการเจริญเติบโต น้ําหนัก

เพ่ิมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตาย ของการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง 
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วิธีด าเนินการ 
 
1.  การวางแผนการทดลอง 

 
 1.1 การวางแผนการทดลอง 
     วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  (completely  randomized  design)  แบ่งการทดลองเป็น   
4  ชุดการทดลองๆ  ละ  4  ซ้ํา  โดยแต่ละชุดการทดลองให้อาหารที่มีปริมาณยีสต์ต่างกัน  ดังนี้ 

 ชุดการทดลองที่  1  สูตรอาหารที่ไม่เสริมยีสต์ 
 ชุดการทดลองที่  2  สูตรอาหารที่เสริมยีสต์  2  เปอร์เซ็นต์ 

  ชุดการทดลองที่  3  สูตรอาหารที่เสริมยีสต์  4  เปอร์เซ็นต ์
  ชุดการทดลองที่  4  สูตรอาหารที่เสริมยีสต์  6  เปอร์เซ็นต ์
  อาหารแต่ละชุดการทดลองมีระดับโปรตีนในอาหาร  36 เปอร์เซ็นต์  และระดับพลังงานรวม   
(gross  energy,  GE) ประมาณ  450  กิโลแคลอรี/อาหาร  100  กรัม 
 1.2  สถานที่และระยะเวลาการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี ระหว่างเดือน กันยายน ถึง กุมภาพันธ์ 2559 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
2. วิธีด าเนินการ 

 
 2.1การเตรียมกระชังทดลอง 
 เตรียมกระชังโดยใช้อวนไนล่อนสีฟูาขนาดเบอร์ 20 กระชังมีขนาด 1x1x1.20 เมตร จํานวน  
16  กระชัง แขวนลอยอยู่ในแพในบ่อพักน้ําภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี ขนาด 18 ไร่ ระดับน้ํา
ลึก  4  เมตร โครงกระชังทําด้วยท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และใช้ถังพลาสติกขนาด 200  
ลิตร เป็นทุ่นลอย โดยมีส่วนของกระชังจมอยู่ในน้ํา 100  เซนติเมตร และอยู่เหนือน้ํา 20  เซนติเมตร ภายในแต่ละ
กระชังมียออวนมุ้งสีฟูาเส้นผ่านศูนย์กลาง   ขนาด  12 นิ้ว  แขวนไว้สําหรับให้อาหารปลาเพ่ือให้ปลาเข้ามากิน
อาหาร  และมีการจัดวางกระชังทดลองแบบ 4 แถว แถวละ 4 กระชัง 
 2.2 การเตรียมลูกปลาทดลอง 
 ใช้ลูกปลาชะโอนที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียมในรุ่นเดียวกัน  และอนุบาลลูก
ปลาชะโอน จนอายุ 3 เดือน จากนั้นนําลูกปลาชะโอนปล่อยลงกระชังที่เตรียมไว้ โดยปล่อยลูกปลาจํานวน 75 ตัว
ต่อกระชัง  จัดปลาทดลองลงกระชังโดยวิธีจับสลาก 
 2.3 อาหารทดลอง 
 นําส่วนผสมวัตถุดิบตามตารางที่  1  ตามลําดับ  นําวัตถุดิบอาหารแต่ละสูตรผสมอาหารให้เข้ากัน แล้ว
เติมน้ําประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนํามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดแบบ Hobart mincer ที่ม ี
รูหน้าแว่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 – 3.0 มิลลิเมตร (ตามขนาดปลาที่ใหญ่ขึ้น) มีลักษณะเป็นเส้นยาวนํามาผึ่ง
ลมให้แห้ง (ความชื้นในอาหารมีค่าระหว่าง 7.15-8.11 เปอร์เซ็นต์) และหักเป็นท่อนเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.2-0.5 
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เซนติเมตร เก็บที่อุณหภูมิ –17 องศาเซลเซียส สุ่มอาหารที่อัดเม็ดจํานวน 200 กรัม นําไปวิเคราะห์คุณค่าทางเคมี
ของอาหาร (proximate analysis) ได้แก่ โปรตีน ไขมัน กาก เถ้า และความชื้น โดยใช้วิธี micro-kjeldahl, 
ether extraction, acid-alkali digestion, muffle furnace combustion และ oven drying ตามวิธีของ 
AOAC (1990) ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ํา (nitrogen free extract, NFE) และพลังงานรวมของอาหาร 
(gross energy, GE) คํานวณตามวิธีของ NRC (1993)  ดังนี้ 

คาร์โบไฮเดรต (NFE) = 100-(% โปรตีน + % ไขมัน + % กาก + % เถ้า + % ความชื้น)  
พลังงานรวม (GE)     = (% โปรตีนx5.64)+(% ไขมัน9.44)+(% NFEx4.11)   
มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี/กรัม 

โดยทําการวิเคราะห์คุณค่าอาหารที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด  กรมประมง 
 
ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของสูตรอาหารที่มีปริมาณยีสต์แตกต่างกัน  4  ระดับ   
 

 อาหารที่เสริมยีสต์  (เปอร์เซ็นต์) 
วัตถุดิบอาหาร ไม่เสริมยีสต์ 2 4 6 

ปลาปุน 34 34 34 34 
กากถั่วเหลืองปุน 27 25 23 21 
ปลายข้าว 16 16 16 16 
รําละเอียด 7 7 7 7 
สารเหนียว (alpha starch) 5 5 5 5 
น้ํามันถั่วเหลือง 2 2 2 2 
น้ํามันปลาทะเล 0.5 0.5 0.5 0.5 
ยีสต์ 0 2 4 6 
วิตามินและแร่ธาตุ 1 1 1 1 
วิตามินซ ี 0.2 0.2 0.2 0.2 
แกลบบดละเอียด 7.3 7.3 7.3 7.3 

รวม 100.0 100 100 100 
 

หมายเหตุ  วิตามินและแร่ธาตุต่อกิโลกรัมอาหาร ประกอบด้วย วิตามิน A 4,000 IU; D3  2,000 IU; E 50 IU; 
menadione sodium bisulfite 10 mg; thiamine 20 mg; riboflavin 20 mg; niacin 150 mg; 
calcium panthothenate 20 mg; folic acid 5 mg; pyridoxine 20 mg; vitamin B12 0.2 mg; 
biotin 2 mg; and inositol 400 mg; manganese (MnSO4. H2O) 25 mg; zinc (ZnSO4.7H2O) 
20 mg; copper (CuO4S.5H2O) 5 mg; iodine (KI) 5 mg; cobalt (CoCL2.6H2O) 0.05 mg; 
selenium (Na2SeO3) 0.3 mg and iron (C6H5 FeO7.H2O) 30 mg 
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        2.4 การจัดการทดลอง 
 ให้อาหารที่มีเสริมยีสต์ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามแผนการทดลองที่วางไว้วันละ 2 ครั้ง เวลา 
08.30 น. และ 16.00 น. โดยให้กินจนอ่ิม หากมีอาหารเหลือหลังจากเริ่มให้อาหารแล้ว 30 นาที ทําการเก็บ
อาหารที่เหลือนํามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 137 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง หรือจนอาหารมีความชื้นไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นต์ แล้วนําไปชั่งน้ําหนักเพ่ือนําน้ําหนักอาหารที่เหลือลบออกจากปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละครั้งเพ่ือทราบ
ปริมาณอาหารที่ใช้จริง  
 การเก็บข้อมูลโดยชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของปลา  จํานวน  30  เปอร์เซ็นต์ของปลาทั้งหมด และทํา
การชั่งวัดทุก ๆ เดือน เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต และอัตรารอด ทําการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 6  เดือน  
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทําการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทุก ๆ เดือน เวลา 08.30 น. ดังนี้ 

- อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยใช้ pH Meter ยี่ห้อ Lutron รุ่น PH-230SD 
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย (มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378 
- ความเป็นด่าง (alkalinity) (มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธีไตเตรทตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- ความกระด้าง (hardness) (มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธีไตเตรทตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
- แอมโมเนียรวม (total ammonia) (มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี Phenate method ด้วย

spectrophotometer ยี่ห้อ Thermo scientific รุ่น Genesys 10s UV-VIS 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาชะโอนต่ออาหารทดลอง ดังนี้ 
3.1.1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)  
3.1.2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)  
3.1.3 น้ําหนักเพิ่มต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

= 
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–น้ําหนักปลาเร่ิมต้น  
                         ระยะเวลาทดลอง 

3.1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) 

= 
(ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–ln น้ําหนักปลาเร่ิมต้น) 

X100 
ระยะเวลาทดลอง 

3.1.5 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake,  DFI;  เปอร์เซ็นต/์วัน) 

= น้ําหนักอาหารทีป่ลากนิเฉลี่ยตอ่วัน  

X100 
  (น้ําหนักปลาเร่ิมต้น+น้ําหนักปลาสิน้สุด)/2 

3.1.6 ปริมาณอาหารที่กิน (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตัว) 

                     =                      
น้ําหนักอาหารทั้งหมดทีป่ลากิน 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
3.1.7 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 
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    =     น้ําหนักอาหารที่ปลากนิ 

            น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น 
3.1.8 อัตรารอด (survival rate, เปอร์เซ็นต์) 

= 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

x100 
จํานวนปลาเร่ิมต้น 

นําข้อมูลที่คํานวณได้จากการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of 
variance ข้อมูลที่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ก่อนวิเคราะห์ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี arcsine transformation ก่อน
วิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 10.01 
 

ผลการศึกษา 
 

การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังด้วยอาหารเสริมยีสต์ 0 (ไม่เสริมยีสต์), 2, 4 และ 6 เปอรเ์ซ็นต์ เลี้ยง
เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีผลการทดลองดังนี้ 

1. การเจริญเติบโต 
1.1 น้ําหนักสุดท้าย 

     ปลาชะโอนเริ่มต้นการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยเท่ากับ 5.15±0.06 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลา
ชะโอนมีน้ําหนักเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ 25.67±0.55, 26.48±0.42, 30.26±1.11, และ 28.91±0.46 กรัม ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ําหนัก
สุดท้ายเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง รองลงมาคือปลาชะโอน
ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมยีสต์ และเสริมยีสต์2  เปอร์เซ็นต์และปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริม
ยีสต์และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (p>0.05)  

1.2 ความยาวสุดท้าย 
ปลาชะโอนเริ่มต้นการทดลองมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 7.22±0.05 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองปลาชะโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 15.13±0.10, 15.20±0.03, 15.56±0.17 และ 15.34±0.08 
เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง 
รองลงมาคือปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมยีสต์  แต่ไม่แตกต่างกับปลาชะโอนที่เลี้ยง
ด้วยอาหารเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่
เสริมยีสต์ และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
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1.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาชะโอนมีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเท่ากับ 0.49±0.01, 0.51±0.01, 

0.60±0.03 และ 0.57±0.01 กรัมต่อวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาชะโอนที่
เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันสูงที่สุด ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) กับทุกชุดการทดลอง รองลงมาคือปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ําหนัก
สุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมยีสต์ และ
เสริมยีสต์ 2  เปอร์เซ็นต์ และปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมยีสต์ และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ําหนัก
เพ่ิมต่อวันไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (p>0.05) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาชะโอนมีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 3.83±0.08, 

3.90±0.06, 4.22±0.11 และ 4.11±0.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า
ปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไม่เสริมยีสต์ และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกัน
ทางทางสถิติ (p>0.05) กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 เปอร์เซ็นต์ และปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ไม่เสริมยีสต์ และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (p>0.05) 

 
ตารางท่ี 2  การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังด้วยอาหารเสริมยีสต์ต่างกัน 4 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

    อาหารเสริมยีสต์ (เปอร์เซ็นต์) 

  0(ไม่เสริมยีสต์) 2 4 6 
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม)   5.15±0.06a   5.15±0.06a   5.15±0.06a   5.15±0.06a 
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 25.67±0.55a 26.48±0.42a 30.26±1.11c 28.91±0.46b 
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

  7.22±0.05a   7.22±0.05a   7.22±0.05a   7.22±0.05a 

ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

15.13±0.10a   15.20±0.03ab 15.56±0.17c 15.34±0.08b 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน          
(กรัมต่อวัน) 

  0.49±0.01a   0.51±0.01a   0.60±0.03c   0.57±0.01b 

อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

  3.83±0.08a   3.90±0.06a   4.22±0.11b   4.11±0.05b 

ปริมาณอาหารที่กิน      
(กรัมต่อตัว) 

47.56±3.88a  52.13±7.09a 49.43±3.22a 51.36±3.08a 

อัตราแลกเนื้อ   2.32±0.13b   2.45±0.37b   1.97±0.04a    2.16±0.10ab 
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)  94.67±2.88a 94.00±5.39a 96.00±3.93a 95.00±2.28a 
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หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (mean±sd) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่าง         
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

2.ปริมาณอาหารที่กิน 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณอาหารที่กินมีค่าเท่ากับ 47.56±3.88, 52.13±7.09, 49.43±3.22 และ 
51.36±3.08 กรัมต่อตวั ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหาร
เสริมยีสต์ต่างกัน 4 ระดับ มีปริมาณอาหารที่กินไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (p>0.05) 

3.อัตราแลกเนื้อ 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองอัตราแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 2.32±0.13, 2.45±0.37, 1.97±0.04 และ 2.16±0.10 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ 
มีค่าอัตราแลกเนื้อแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารอาหารไม่เสริมยีสต์ 
และเสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (p>0.05) กับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 6 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารอาหารไม่เสริมยีสต์ เสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ และเสริมยีสต์ 6 
เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราแลกเนื้อไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (p>0.05) 

4.อัตรารอด 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาชะโอนมีอัตรารอดเท่ากับ 94.67±2.88, 94.00±5.39, 96.00±3.93 และ 
95.00±2.28 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) เมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหาร
เสริมยีสต์ต่างกัน 4 ระดับ มีอัตรารอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

5.คุณสมบัติน้ํา 
 คุณสมบัติน้ําระหว่างการทดลอง พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 4.0-5.6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร อุณหภูมิน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 27.5-29.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.5-8.0ความ
กระด้ า ง ของน้ํ า มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง  110-126 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร  คว าม เป็ นด่ า ง ของน้ํ า มี ค่ า อยู่ ใ น ช่ ว ง  
96-116 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.000-0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติน้ําบางประการระหว่างการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังด้วยอาหารเสริมยีสต์ต่างกัน 4 

ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

คุณสมบัติน้ํา 
อาหารเสริมยีสต์ (เปอร์เซ็นต์) 

0 (ไม่เสริมยีสต์) 2 4 6 
ออกซิเจนที่ละลายน้ํา     
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

4.0-5.5 4.5-5.6 4.2-5.6 4.5-5.6 

อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 
 

27.5-29.5 27.5-29.5 27.5-29.5 27.5-29.5 
ความเป็นกรดเป็นด่าง 

 
7.5-7.9 7.5-8.0 7.6-8.0 7.5-8.0 

ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 114-126 110-124 110-126 110-126 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 98-119 98-116 96-116 98-116 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.000-0.001 0.000-0.001 0.000-0.001 0.000-0.001 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 
 การทดลองเลี้ยงปลาชะโอนด้วยอาหารที่เสริมยีสต์ 4 ระดับคือ 0 (ไม่เสริมยีสต์) , 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ 
ปลาชะโอนมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.15±0.06 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.22±0.05 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 6 
เดือน จากการทดลองพบว่าปลาชะโอนที่ได้รับอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าการเจริญเติบโตดีที่สุด ได้แก่ ค่า
น้ําหนักสุดท้าย ค่าความยาวสุดท้าย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และมีค่าดีกว่าอย่างมี
นัยสําคัญจากปลาชะโอนในชุดทดลองอ่ืนๆ รวมทั้งมีแนวโน้นการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นตามระดับยีสต์ที่เพ่ิมขึ้นใน
อาหาร แต่ลดลงที่ระดับของยีสต์ 6 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร ซึ่งอาจเป็นผลจากปริมาณอาหารที่กินต่อตัว ซึ่งปริมาณ
อาหารที่กินในแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน ด้านอัตราแลกเนื้อพบว่าปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 
4 เปอร์เซ็นต ์มีค่าอัตราแลกเนื้อแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับปลาชะโอนที่เลี้ยงด้วยอาหารอาหารไม่เสริมยีสต์ และ
เสริมยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณอาหารที่กินแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน และอัตรารอดพบว่าปลาชะโอน
ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการเสริมยีสต์ในอาหารด้วยปริมาณที่เหมาะสมส่งผลให้ ปลา
ชะโอนมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในปลา hybrid striped bass (Morone chrysops × 
M. saxatilis) (Li and Gatlin, 2003, 2005) และปลานิล (Oreochromis niloticus) (Lara-Flores, 2003) 
เนื่องจากยีสต์มีความสามารถในการช่วยย่อยสารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงทําให้สัตว์น้ําสามารถดูด
ซึมสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโตมากขึ้น (ศิริรัตน์, 2539) นอกจากนี้ Jonewell (1993) รายงานว่ายีสต์ชนิด 
S. cerevisiae ประกอบด้วยเอนไซม์จํานวนมาก บางส่วนถูกขับออกมาในลําไส้และช่วยเสริมเอนไซม์ที่มีอยู่แล้วใน
ทางเดินอาหาร จึงช่วยให้เพ่ิมอัตราการย่อยได้ ทําให้การกินอาหารเพ่ิมขึ้น ผลที่ได้คือการเพ่ิมน้ําหนักหรือผลผลิต 
ช่วยสนับสนุนสมดุลย์ของจุลชีพในลําไส้ หากมีการให้อย่างสม่ําเสมอ เช่นเดียวกับการทดลองของ อนุวัติ และคณะ 
(2551) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของยีสต์ในอาหารกบนา โดยการเสริมยีสต์ในอาหารทดลอง 4 ระดับ คือ 0, 2, 4 
และ 6 เปอร์เซ็นต์ พบว่ากบนาที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดีที่สุด ในด้านของน้ําหนักสุดท้าย 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวันอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราแลกเนื้อมีค่าดีกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และการศึกษาของ สุพัตร์ และคณะ (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของยีสต์ในอาหารกุ้งก้ามกราม 
โดยการเสริมยีสต์ในอาหารทดลอง 4 ระดับ คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ พบว่ากุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงด้วยอาหาร
เสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ มีค่าดีที่สุด ในด้านของน้ําหนักสุดท้าย น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม และ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าดีกว่าทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

สําหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ําในการทดลองครั้งนี้พบว่าคุณภาพน้ําที่พบในบ่ออนุบาลยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําตามที่กล่าวอ้างโดยไมตรี และจารุวรรณ (2528) มั่นสิน และ ไพพรรณ 
(2544) ซ่ึงระบุไว้ว่าปริมาณออกซิเจนละลายไม่ควรมีค่าน้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างควรมีค่า
อยู่ในช่วง 6.5-9.0 ความเป็นด่างมีค่าในช่วง 100-120 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าในช่วง 75-150 
มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวมไม่ควรเกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (Lawson, 1995) 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเสริมยีสต์ 4 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเป็นระดับที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยง
ปลาชะโอนโดยมีผลทําให้กุ้งการเจริญเติบโตดีกว่าที่ไม่เสริมยีสต์ 

 
 
 



119 
 

  

เอกสารอ้างอิง 
 

มั่นสิน  ตัณทุลเวศม์ และ ไพพรรณ พรประภา. 2544. การจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียในบ่อเลี้ยงปลา
และสัตว์น้ําอ่ืนๆ. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 319 
หน้า. 

ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และ จารุวรรณ สมศิริ. 2528. คุณสมบัติของน้ําและวิธีวิเคราะห์สําหรับงานวิจัยทางการ ประมง. 
ฝุายวิจัยสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ํา, สถาบันวิจัยประมงน้ําจืดแห่งชาติ, กรมประมง. 115 หน้า. 
วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. 2532. ยีสต์มีชีวิตในอาหารโคนม. วารสารโคนม 9(4): 22-24. 
ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์. 2539. จุลินทรีย์กับการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา. วารสารวารัชศาสตร์ 1: 42-51. 
สมปอง  หิรัญวัฒน์  และ ภาณุ  เทวรัตน์มณีกุล.  2537.  การเลี้ยงปลาในกระชังในประเทศไทย. เอกสารวิชาการ

ฉบับที่  157. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด, กรมประมง. 125  หน้า. 
สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. 2526. ครอบครัวปลาน้ําจืดที่มีคุณค่าของไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 5/2533. สถาบัน

ประมงน้ําจืดแห่งชาติ, กรมประมง. หน้า 106 
สุพัตร์ ศรีพัฒน์, อนุวัติ  อุปนันไชย, เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา, สุจิตรา สรสิทธิ์ และ พิศสมัย สมสืบ. 2551. การใช้

ยีสต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาหารกุ้งก้ามกราม. เอกสารวิชาการฉบับที่ 10/2551. สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง. 20 หน้า. 

อนุวัติ  อุปนันไชย, วรัณยู ขุนเจริญ, สุพัตร์ ศรีพัฒน์ และ พิศสมัย สมสืบ. 2551. การใช้ยีสต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของอาหารกบนา. เอกสารวิชาการฉบับที่ 12/2551. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กรมประมง. 23 
หน้า. 

Dutta SPS:MalhotraYR. 1991.Food and Feeding Habits of some Fishes of Gadigarh Strem  
 Jammu.PROC NATL ACAD SCI INDIA SECTB(BIOL SCI)61(2):136-16 8(Abstract) 

Jonewell, S. (1993). The Use of Yeast Cultures in Animal Feeds. Feed Mix. 1(4):550-562. 
Lara-Flores, M., M. A. Olvera-Novoa, B. E. Guzmán-Méndez and W. López-Madrid. 2003. Use  

of the bacteria Stroptococcus faecium and Lactobacillus acidophilus, and the yeast  
Saccharomyces cerevisiae as growth promoters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus).  
Aquaculture 216: 193-201. 

Lawson, T. B. 1995. Fundamentals of Aquaculture Engineering. Chapman & Hall, New York. 355 pp. 
Li, P. and D. M. Gatlin III. 2003. Evaluation of brewers yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a  

feed supplement for hybrid striped bass (Morone chrysops × M. saxatilis). Aquaculture 
219: 681-692. 

Li, P. and D. M. Gatlin III. 2005. Evaluation of the prebiotic Grobiotic®-A and brewers yeast as  
dietary supplement for sub-adult hybrid striped bass (Morone chrysops × M. saxatilis)  
challenged in situ with Mycobacterium marinum. Aquaculture 248: 197-205. 

 

 



120 
 

  

โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 6  
 

เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศ 

Comparison on Monosex Culture of Butter Catfish, Ompok 
bimaculatus (Bloch, 1797) in Cage. 

วิไชย ไชยแก้ว๑ เกรียงไกร สหัสสานนท์๑ จิระภา โพธิ์ศรี๑และ ชัยสิทธิ์ เสนา๑  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี                                              

ค าน า 
ปลาชะโอน เป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง พบอาศัยในแหล่งน้ํานิ่งและแม่น้ําของทุกภาค ตั้งแต่แม่น้ําแม่

กลองถึงแม่น้ําโขง มีรสชาติดี เป็นที่นิยมบริโภคในลักษณะปลาทอดกรอบ ปลารมควัน และปลาเค็ม อีกทั้งยังนิยม
เลี้ยงเป็นปลาสวยงาม โดยเฉพาะปลาที่เป็นสีเผือก ปลาชะโอน มีชื่อเรียกต่างออกไปตามถิ่นต่าง ๆ เช่น "สยุมพร" , 
"เนื้ออ่อน" ในภาษาอีสานเรียก "เซือม" และเรียกสั้น ๆ ในภาษาใต้ว่า "โอน" เป็นต้น เป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการ
สูงแต่ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงยังน้อยมากส่วนให้ได้จากธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันนับวันยิ่งหาได้ยาก จาก
ข้อมูลราคาสินค้าสัตว์น้ําที่ประมูลจําหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ราคาจําหน่าย 100 - 
250 บาทต่อกิโลกรัม (องค์การสะพานปลา, 2556) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานีได้ทําการเพาะ
ขยายพันธุ์ปลาชะโอน พบว่าปลาชะโอนเพศเมียจะเจริญเติบโตรวดเร็ว มีขนาดใหญ่กว่าปลาชะโอนเพศผู้ และต้อง
ใช้เวลานานในการเลี้ยงให้ได้ขนาดที่ตลาดต้องการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีที่ได้ทําการทดลอง
เบื้องต้นพบว่า ปลาชะโอนสามารถเลี้ยงได้ดีในบ่อดินและในกระชัง ส่วนการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์การเจริญเติบโตช้า 
มักใช้สําหรับอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดก่อนปล่อยลงบ่อดิน จึงน่าจะมีการศึกษาวิธีการเลี้ยงซึ่งให้ผลการ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น การเลี้ยงปลาชะโอนแบบแยกเพศจะเป็นการตอบโจทย์อีกวิธีหนึ่ง 
เนื่องจากปลาชนิดนี้มีความบอบบาง จึงเลือกวิธีการเลี้ยงในกระชังเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการและรวมรวบ
ผลผลิต เพ่ือเป็นแนวทางในเลี้ยงปลาชะโอนเชิงพานิชย์ เนื่องจากเป็นปลาที่มีราคาแพง เป็นข้อมูลสําหรับกรม
ประมงในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นอาชีพให้แก่เกษตรกร และพัฒนาสู่การเลี้ยงแบบแปลงเพศในโอกาส
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทน ในการเลี้ยงปลาชะโอนแบบแยกเพศ 

วิธีด าเนินการ 
1. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซํ้าดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย 
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้ 
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงแบบรวมเพศ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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2. วิธีด าเนินการ 
2.1 เตรียมกระชังทดลอง  

เตรียมกระชังขนาด 2 x 2 x 1.5 เมตร จํานวน 9 กระชัง วางกระชังในบ่อดิน กระชังจมน้ํา 1.0 เมตร เตรียม
กระชังโดยแช่น้ํา 3 - 4 วัน เพ่ือลดการเสียดสีกับตัวปลาทดลอง 

2.2 เตรียมปลาทดลอง 
ใช้ปลาชะโอนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งอนุบาลในบ่อซีเมตรอายุประมาณ 3 เดือน 

ซึ่งผ่านการอนุบาลโดยอาหารปลาเป็ดบดเพ่ือให้คุ้นเคยกับอาหาร อัตราความหนาแน่น 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
กระชังละ 200 ตัว รวมใช้ปลาทั้งหมดจํานวน 1,800 ตัว  

การขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental mortality) ในระหว่างการทดลองสมาชิก
หรือกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการทดลองไม่ครบกระบวนการ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การเจ็บปุวย การตาย เป็นต้น 
กรณีเช่นนี้จะเป็นผลให้ข้อมูลของกลุ่มสมาชิกที่ขาดหายไปคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง  วิธีการแก้ไขปัญหานี้
ทําได้โดยการดึงสมาชิกในกลุ่มที่มีจํานวนมากกว่าออกบ้าง ซึ่งวิธีการเลือกตัวอย่างออกกระทําโดยการสุ่ม หรือการ
นําตัวอย่างชุดเดียวกันมาใส่เพิ่มให้ครบจํานวนในช่วงระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วันแรกของการทดลอง) 

2.3 การจัดการทดลอง 
2.3.1 การให้อาหารทดลอง 
ให้ปลากินปลาเป็ดบดจนอ่ิม วันละ 2 ครั้งเวลา 9.00 น. และเวลา 16.00 น.เลี้ยงนาน 9 เดือน 

บันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินและงดให้อาหารในวันที่ชั่งสุ่มวัดขนาดปลา 
2.3.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ํา 
ทําการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําในบ่อทดลองเดือนละ 1 ครั้ง เวลา 8.30 น. ตลอดการทดลอง

โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) วิเคราะห์โดยใช้ DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น 550A  
ความเป็นกรด-ด่าง           วิเคราะห์โดยใช้ pH meter ยี่ห้อ Hach รุ่นsension 1  
ความเป็นด่างและความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร)  วิเคราะห์โดยวิธี titration method  
                                                            ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)          วัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  
แอมโมเนียและไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร)            วิเคราะห์โดยใช้ Spectrophotometer ยี่ห้อ Hach DR 2800 

ตามวิธี cadmium reduction method committed Ca-ed 
reduction step อธิบายไว้ใน Standard methods for 
examination of water and wastewater (APHA, AWWA 
and WEF, 1995)  

2.3.3 การรวบรวมข้อมูล  
สุ่มเก็บข้อมูลน้ําหนัก และความยาวปลาทดลองทุก 2 เดือน จํานวน 15% (กระชังละ 30 ตัว) 

ตลอดระยะเวลา โดยงดให้อาหาร 1 วัน ก่อนการชั่งวัด และในการชั่งวัด ใช้น้ํามันกานพลูเข้มข้น 40 ppm. สลบ
ปลา (นาวิน และคณะ, 2549) เพ่ือลดความบอบช้ํา และลดอัตราการตาย 
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 2.3.4 การจัดการบ่อ 
ควบคุมคุณภาพน้ํา หากมีการเปลี่ยนแปลงจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําและปรับสภาพให้อยู่ในระดับ

ทีเ่หมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตว์น้ํา 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    นําข้อมูล ความยาวตัว น้ําหนักตัว อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย มาวิเคราะห์ความ

แปรปรวนด้วยวิธี one way analysis of variance ข้อมูลที่มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ ก่อนวิเคราะห์ทําการแปลงข้อมูล
ด้วยวิธี arcsine transformation และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองด้วยวิธี 
Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตามวิธีของ Hepher (1976) ดังนี้ 
 3.1 ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแต่ละกระชังตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด 
 3.2 น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของปลาในแต่ละกระชังตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด 
                   3.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

             DWG = 
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) – น้ําหนักปลาเริ่มต้น (กรัม)  
                              ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

3.4 อัตราการการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) 
               SGR  =     ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) – ln น้ําหนักปลาเริ่มต้น (กรัม) 

 

x100 ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

3.5 อัตราการรอดตาย (survival rate, เปอร์เซ็นต์) 

SR    = 

                 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว)  

x100 
       จํานวนปลาเริ่มต้น (ตัว) 

  3.6 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 

 

         FCR  = 
น้ําหนักอาหารที่ปลากิน 
น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

 
  3.7 การกระจายของน้ําหนักปลา (size distribution) โดยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําข้อมูลน้ําหนัก 

ปลาในแต่ละชุดการทดลองมาทําการแจกแจงความถี่ตามช่วงน้ําหนักของปลา เพ่ือหาค่าร้อยละและเปรียบเทียบ
การกระจายของน้ําหนักระหว่างชุดการทดลองโดยวิธีทดสอบ ไค-สแควร์ (  2 -test) 

   3.8 วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนและจุดคุ้มทุนของการ
เลี้ยงปลาอีกงในบ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ตามวิธีของ สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986) 
ข้อมูลที่วิเคราะห์ มีดังนี ้
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   3.8.1 ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนทั้งหมด                            = ต้นทุนคงท่ี+ต้นทุนผันแปร 

   ต้นทุนคงท่ี         = ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ+์ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
   ต้นทุนผันแปร         = ค่าอาหาร+ค่าแรงงาน+ค่าพันธุ์ปลา+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน     
   ค่าเสื่อมราคา                         = คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกําหนดมูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการ 

      ใช้งาน    
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน         = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดยคํานวณ 

      จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคาร 
      เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 (http://www.baac.or.th) 

      3.8.2 รายได้และผลตอบแทน 
  รายได้ทั้งหมด       = จํานวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิตที่จําหน่ายได้ (บาท) 
  รายได้สุทธิ       = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 
  กําไรสุทธิ       = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด 

  จุดคุ้มทุน    = 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท)  

จํานวนปลาที่ได้ทั้งหมด (ตัว)  

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%) = 
 

รายได้สุทธิ     X 100    ต้นทุน  

           ทั้งหมด(บาท) 

ผลการศึกษา 

1. การเจริญเติบโต 
จากตารางที่ 1 ความยาวเฉลี่ยของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า 

ความยาวเฉลี่ยของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีความยาวมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 19.8 เซนติเมตร 
รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 19.6 เซนติเมตร และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีความยาวเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 
17.5 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.baac.or.th/
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ตารางท่ี 1   ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาชะโอน เปรียบเทียบการเลี้ยง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

เดือนที่ 
รูปแบบการเลี้ยง 

เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้ เลี้ยงแบบรวมเพศ 
เริ่มต้น 14.2±0.20 13.9±0.06 14.8±0.06 

2 16.4±1.01 16.1±0.32 16.8±0.10 

4 17.4±0.32 16.3±0.46 17.2±0.15 

7 19.5±0.62 17.4±0.17 18.4±0.32 

9 19.8±1.16 17.5±0.21 19.6±0.67 

    
จากตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ยของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า 

น้ําหนักเฉลี่ยของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีน้ําหนักมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 52.02 กรัม รองลงมา
เป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 44.41 กรัม และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีน้ําหนักเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 31.15 กรัม 

ตารางท่ี 2   น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาชะโอน เปรียบเทียบการเลี้ยง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

เดือนที่ 
รูปแบบการเลี้ยง 

เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้ เลี้ยงแบบรวมเพศ 
เริ่มต้น 19.68±1.23 16.00±0.87 19.67±1.53 

2 36.94±3.47 27.80±1.52 33.90±2.27 

4 43.83±3.31 29.16±4.20 39.75±1.76 

7 53.97±2.56 32.36±1.47 46.98±0.60 

9 52.02±2.15 31.15±0.66 44.41±0.41 

จากตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
พบว่า ความยาวเพ่ิมของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีความยาวเพ่ิมมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 119.78 
มิลลิเมตรต่อวัน รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ เท่ากับ 91.63 มิลลิเมตรต่อวัน และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มี
ความยาวเพ่ิมต่ําสุด เท่ากับ 56.11 มิลลิเมตรต่อวัน ส่วนน้ําหนักเพ่ิมขึ้นต่อวัน พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมี
น้ําหนักเพ่ิมข้ึนมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 0.21 มิลลิกรัมต่อวัน รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 
เท่ากับ 0.18 มิลลิกรัมต่อวัน และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนต่ําสุด เท่ากับ 0.13 มิลลิกรัมต่อวัน 
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ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของการเลี้ยงปลาชะโอน เปรียบเทียบการเลี้ยง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

ค่าเฉลี่ย 
รูปแบบการเลี้ยง 

เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้ เลี้ยงแบบรวมเพศ 
ความยาวเริ่มเฉลี่ย (ซม.) 14.2±0.20 13.9±0.06 14.8±0.06 

ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (ซม.) 19.8±1.16 17.5±0.21 19.6±0.67 

น้ําหนักเริ่มเฉลี่ย (กรัม) 19.68±1.23 16.00±0.87 19.67±1.53 

น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) 52.02±2.15 31.15±0.66 44.41±0.41 

ความยาวเพ่ิมต่อวัน (มม./วัน) 119.78±3.47 56.11±5.31 91.63±6.94 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.12±0.02 0.08±0.00 0.10±0.01 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (มก./วัน) 0.21±0.04 0.13±0.01 0.18±0.03 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 0.36±0.01 0.25±0.03 0.30±0.03 

อัตรารอดตาย (%) 76.17±4.31 78.50±7.50 73.33±13.20 

2. อัตราการแลกเนื้อ 

จากตารางที่ 4 อัตราการแลกเนื้อ ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีอัตราการแลกเนื้อเนื้อต่ําที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 7.02 รองลงมาเป็น
การเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 10.56 และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีอัตราการแลกเนื้อเนื้อสูงสุด เท่ากับ 11.59  

ตารางท่ี 4 อัตราการแลกเนื้อ เปรียบเทียบการเลี้ยง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

รูปแบบการเลี้ยง น้ําหนักสิ้นสุด น้ําหนักเริ่มต้น น้ําหนักเพ่ิม อาหารที่ใช้ อัตราการ
แลกเนื้อ 

 
กรัม กรัม กรัม กรัม 

      
เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย      7,915.60       3,936.67    3,978.93      27,915.00  7.02 

เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้      5,502.20       3,200.00     2,302.20      26,678.34  11.59 

เลี้ยงแบบรวมเพศ      6,512.50       3,933.33    2,579.17      27,238.34  10.56 

จากตารางที่ 5 อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีอัตราการรอดตายสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 78.50% รองลงมาเป็นการ
เลี้ยงเฉพาะเพศเมีย เท่ากับ 76.17% และการเลี้ยงรวมเพศมีการรอดตายต่ําสุด เท่ากับ 73.33%  
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3. อัตราการรอด 

ตารางท่ี 5 อัตรารอดตายเฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) ของปลาชะโอน เปรียบเทียบการเลี้ยง 3 แบบเป็นระยะเวลา 9 เดือน 

ระยะเวลาการเลี้ยง 

รูปแบบการเลี้ยง 

เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้ เลี้ยงแบบรวมเพศ 
เริ่มต้น 100.00±0.00  100.00±0.00  100.00±0.00  

2 เดือน 92.17±0.76 92.67±5.53 91.17±6.43 

4 เดือน 89.17±1.26 89.33±7.75 88.83±5.86 

7 เดอืน 81.00±3.61 83.83±7.59 80.33±12.09 

9 เดือน 76.17±4.31 78.50±7.50 73.33±13.20 

4. คุณสมบัติของน้ํา 

ตลอดเวลาการเลี้ยงจะมีการเติมน้ําเข้าบ่อเลี้ยงที่แขวนกระชังเลี้ยงปลาทุกๆ 2 เดือน เพ่ือรักษาระดับ
น้ําภายในบ่อมีผลให้ค่าความขุ่นใสตามตารางที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงทุก 2 เดือน 

ตารางท่ี 6 คุณภาพน้ําในบ่อที่วางกระชังเลี้ยงปลาชะโอน 

Date pH Alk Hard Tur Free Co2 NH3 NO2 DO 

06-03-58 6.82 79 186 154.0 - 0.02 0.02 5.95 

10-04-58 7.53 28 195 160.0 - 0.09 0.02 5.50 

08-05-58 7.22 42 119 85.9 2 0.02 0.03 5.35 

17-06-58 7.93 90 160 120.0 - 0.03 0.02 5.45 

03-07-58 6.83 29 240 67.8 5 0.06 0.03 5.15 

07-08-58 6.92 27 202 155.0 - 0.03 0.08 5.09 

09-09-58 6.67 55 150 111.0 5 0.07 0.02 5.15 

01-10-58 6.67 20 200 104.0 2 เครื่องมือมีปัญหา 

28-10-58 6.73 33 216 39.7 7 เครื่องมือมีปัญหา 

03-11-58 6.83 8 200 110.0 4 เครื่องมือมีปัญหา 
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5. ผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน 

จากตารางที่ 7 ผลผลิต/กระชัง ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีผลผลิตสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 7,915.60 กรัม รองลงมาเป็นการ
เลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 6,512.50 กรัม และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีผลผลิตต่ําสุด เท่ากับ 5,502.20 กรัม 

ส่วนต้นทุนการผลิต พบว่า การเลี้ยงรวมเพศมีต้นทุนต่ําที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 2,490.29 
บาท รองลงมาเป็นการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้เท่ากับ 2,514.25 บาท และการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 
2,533.83 บาท 

ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง 3 แบบ พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียให้ผลตอบแทน
สูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ -1,346.49 บาท รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ             -1,513.42 
บาท และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้ให้ผลตอบแทนต่ําสุด เท่ากับ -1,688.92 บาท 

ตารางท่ี 7 ผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอน 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

 

รายการ 
วิธีการเลี้ยง 

 เลี้ยงแบบเฉพาะเพศเมีย เลี้ยงแบบเฉพาะเพศผู้ เลี้ยงแบบรวมเพศ 

1.รายได้                1,187.34                   825.33                     976.88  

   - น้ําหนักเฉลี่ย/กระชัง (กรัม.)                 7,915.60                 5,502.20                   6,512.50  

   - ราคาบาท/กก.                   150.00                   150.00                     150.00  

(www.taiadsimummuang.com)       

2.ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง)                 1,996.33                 1,976.75                   1,952.79  
  - ค่าพันธุ์ปลา 3-5 ซม.*1.00 
บาท                   200.00                   200.00                     200.00  

  - ค่าอาหาร (ปลาสดบด)                 1,796.33                 1,776.75                   1,752.79  

  - ค่ายาปูองกันโรค                        -                           -                            -    

  - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง/ขนส่ง                        -                           -                            -    

  - ค่าแรงงาน                        -                           -                            -    

  - ค่าเสียโอกาสการลงทุน                        
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ความยาวเฉลี่ยของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า ความยาว
เฉลี่ยของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีความยาวมากท่ีสุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 19.8 เซนติเมตร รองลงมาเป็น
การเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 19.6 เซนติเมตร และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีความยาวเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 17.5 
เซนติเมตร 

2. น้ําหนักเฉลี่ยของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า น้ําหนัก
เฉลี่ยของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีน้ําหนักมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 52.02 กรัม รองลงมาเป็นการ
เลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 44.41 กรัม และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีน้ําหนักเฉลี่ยต่ําสุด เท่ากับ 31.15 กรัม 

3. อัตราการเจริญเติบโตต่อวันของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน 
พบว่า ความยาวเพ่ิมของการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีความยาวเพ่ิมมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 119.78 
มิลลิเมตรต่อวัน รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ เท่ากับ 91.63 มิลลิเมตรต่อวัน และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มี
ความยาวเพ่ิมต่ําสุด เท่ากับ 56.11 มิลลิเมตรต่อวัน ส่วนน้ําหนักเพ่ิมขึ้นต่อวัน พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมี
น้ําหนักเพ่ิมข้ึนมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 0.21 มิลลิกรัมต่อวัน รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ 
เท่ากับ 0.18 มิลลิกรัมต่อวัน และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนต่ําสุด เท่ากับ 0.13 มิลลิกรัมต่อวัน 

4. อัตราการแลกเนื้อ ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า การ
เลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีอัตราการแลกเนื้อเนื้อต่ําที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 7.02 รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวม
เพศ เท่ากับ 10.56 และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีอัตราการแลกเนื้อเนื้อสูงสุด เท่ากับ 11.59 

3.ต้นทุนคงท่ี (บาท/กระชัง)                   537.50                   537.50                     537.50  

  - ค่าเสื่อมกระชังปลาปลา                   152.00                   152.00                     152.00  

  - ค่าเสื่อมอุปกรณ์ฟาร์ม                        -                           -                            -    
  - ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนสร้าง
กระชัง/อุปกรณ์                   385.50                   385.50                     385.50  

4.ต้นทุนทั้งหมด                2,533.83                2,514.25                  2,490.29  

5.รายได้สุทธิ                1,187.34                   825.33                     976.88  

6.ก าไร (บาท/กระชัง)               (1,346.49)              (1,688.92) 
               
(1,513.42) 
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5. อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า การ
เลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีอัตราการรอดตายสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 78.50% รองลงมาเป็นการเลี้ยงเฉพาะ
เพศเมีย เท่ากับ 76.17% และการเลี้ยงรวมเพศมีการรอดตายต่ําสุด เท่ากับ 73.33% 

6. ผลผลิตต่อกระชัง ของปลาชะโอนที่เลี้ยงในกระชัง 3 แบบ เป็นระยะเวลา 9 เดือน พบว่า การ
เลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีผลผลิตสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 7,915.60 กรัม รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ 
เท่ากับ 6,512.50 กรัม และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้มีผลผลิตต่ําสุด เท่ากับ 5,502.20 กรัม โดยคิดราคาเฉลี่ยของปลา
ชะโอนตามราคาตลาด ขณะที่ทําการชั่งวัดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง กิโลกรัมละ 150 บาท (ที่มา: 
www.taiadsimummuang.com) 

7. ต้นทุนการผลิต พบว่า การเลี้ยงรวมเพศมีต้นทุนต่ําที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 2,490.29 
บาท รองลงมาเป็นการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้เท่ากับ 2,514.25 บาท และการเลี้ยงเฉพาะเพศเมียมีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 
2,533.83 บาท ซึ่งเป็นแตกตามกันตามต้นทุนผันแปร 

8. ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง 3 แบบ พบว่า การเลี้ยงเฉพาะเพศเมียให้
ผลตอบแทนสูงที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ - 1,346.49 บาท รองลงมาเป็นการเลี้ยงรวมเพศ เท่ากับ            
-1,513.42 บาท และการเลี้ยงเฉพาะเพศผู้ให้ผลตอบแทนต่ําสุด เท่ากับ -1,688.92 บาท จากการทดลองจะพบว่า
ผลตอบแทนมีค่าติดลบเนื่องจากปัจจัยการผลิต คือปลาทู ที่นํามาบดใช้เป็นอาหารสําเร็จการทดลอง มีราคาสูงซึ่ง
เป็นปลาทูแช่แข็ง หากใช้ปลาทูที่เกษตรกรใช้สําหรับการเลี้ยงปลาซึ่งเป็นปลาเป็ด เป็นอาหารในการเลี้ยงปลานั้น 
ค่าผลตอบแทนก็จะมีค่าเป็นบวก 

จากการทดลอง การเลี้ยงปลาชะโอนแบบเลี้ยงแยกเฉพาะเพศเมีย ให้ผลผลิตและผลการตอบแทนสูง
ที่สุด ระยะเวลาการเลี้ยงช่วง 6 เดือน หากเกินจากนั้นพบว่าอัตราการรอดของปลาจะเริ่มลดลง ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลผลิตและผลตอบแทนท่ีจะได้รับต่อไป 
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ชุดการทดลอง 

เดือนที่ 0 เดือนที่ 2 เดือนที่ 4 
ความยาว

เฉลี่ย 
น้ําหนัก
เฉลี่ย รอด อัตรารอด  

ความยาว
เฉลี่ย 

น้ําหนัก
เฉลี่ย รอด 

อัตรา
รอด  

ความยาว
เฉลี่ย 

น้ําหนัก
เฉลี่ย รอด 

อัตรา
รอด  

เซนติเมตร กรัม ตัว (%)  เซนติเมตร กรัม ตัว (%)  เซนติเมตร กรัม ตัว  (%) 
กระชังเพศเมีย 1 14.4 20.95 200 100.00 17.3 36.06 184 92.00 17.3 40.13 178 89.00 

กระชังเพศเมีย 2 14.2 19.60 200 100.00 16.5 40.77 186 93.00 17.8 46.51 176 88.00 

กระชังเพศเมีย 3 14.0 18.50 200 100.00 15.3 34.00 183 91.50 17.2 44.85 181 90.50 

Aver 14.2 19.68 200 100.00 16.4 36.94 184 92.17 17.4 43.83 178 89.17 

sd 0.20 1.23 0.00 0.00 1.01 3.47 1.53 0.76 0.32 3.31 2.52 1.26 

กระชังเพศผู้ 1 13.9 15.50 200 100.00 16.0 28.35 197 98.50 16.2 24.33 194 97.00 

กระชังเพศผู้ 2 13.9 17.00 200 100.00 15.9 26.09 184 92.00 15.9 31.20 179 89.50 

กระชังเพศผู้ 3 14.0 15.50 200 100.00 16.5 28.97 175 87.50 16.8 31.95 163 81.50 

Aver 13.9 16.00 200 100.00 16.1 27.80 185 92.67 16.3 29.16 179 89.33 

sd 0.06 0.87 0.00 0.00 0.32 1.52 11.06 5.53 0.46 4.20 15.50 7.75 

กระชังรวมเพศ 1 14.9 21.00 200 100.00 16.9 33.35 197 98.50 17.2 38.24 191 95.50 

กระชังรวมเพศ 2 14.7 20.00 200 100.00 16.8 36.39 177 88.50 17.1 41.68 173 86.50 

กระชังรวมเพศ 3 14.8 18.00 200 100.00 16.7 31.96 173 86.50 17.4 39.32 169 84.50 

Aver 14.8 19.67 200 100.00 16.8 33.90 182 91.17 17.2 39.75 178 88.83 

sd 0.10 1.53 0.00 0.00 0.10 2.27 12.86 6.43 0.15 1.76 11.72 5.86 
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ชุดการทดลอง 

เดือนที่ 7 เดือนที่ 9  
ความยาว

เฉลี่ย 
น้ําหนัก
เฉลี่ย รอด อัตรารอด  

ความยาว
เฉลี่ย 

น้ําหนัก
เฉลี่ย รอด 

อัตรา
รอด      

เซนติเมตร กรัม ตัว  (%) เซนติเมตร กรัม ตัว (%)      

กระชังเพศเมีย 1 19.3 55.74 156 78.00 20.6 54.35 143 71.50     

กระชังเพศเมีย 2 20.2 55.14 170 85.00 18.5 51.60 160 80.00     

กระชังเพศเมีย 3 19.0 51.03 160 80.00 20.4 50.12 154 77.00     

Aver 19.5 53.97 162 81.00 19.8 52.02 152 76.17     

sd 0.62 2.56 7.21 3.61 1.16 2.15 8.62 4.31     

กระชังเพศผู้ 1 17.2 30.86 184 92.00 17.3 31.01 172 86.00     

กระชังเพศผู้ 2 17.5 33.65 165 82.50 17.4 30.57 157 78.50     

กระชังเพศผู้ 3 17.5 32.57 154 77.00 17.7 31.87 142 71.00     

Aver 17.4 32.36 168 83.83 17.5 31.15 157 78.50     

sd 0.17 1.41 15.18 7.59 0.21 0.66 15.00 7.50     

กระชังรวมเพศ 1 18.2 47.02 183 91.50 18.9 44.30 170 85.00     

กระชังรวมเพศ 2 18.3 47.56 164 82.00 19.8 44.06 152 76.00     

กระชังรวมเพศ 3 18.8 46.36 135 67.50 20.2 44.86 118 59.00     

Aver 18.4 46.98 161 80.33 19.6 44.41 147 73.33     

sd 0.32 0.60 24.17 12.09 0.67 0.41 26.41 13.20     
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ชุดการทดลอง 

การเจริญเติบโต        การเจริญเติบโต/วัน การเจริญเติบโตด้านน้ําหนัก การเจริญเติบโตด้านความยาว 
ความยาว

เพ่ิม 
น้ําหนัก

เพ่ิม 
ความ
ยาว น้ําหนัก SGR Ln-Final 

Ln-
start SGR SGR Ln-Final 

Ln-
start SGR 

เซนติเมตร กรัม 
มม/
วัน 

มิลลิกรัม/
วัน         

กระชังเพศเมีย 1 0.23 123.70 0.35 4.00 3.04 0.35 0.13 3.03 2.67 0.13 0.23 123.70 

กระชังเพศเมีย 2 0.16 118.52 0.36 3.94 2.98 0.36 0.10 2.92 2.65 0.10 0.16 118.52 

กระชังเพศเมีย 3 0.24 117.11 0.37 3.91 2.92 0.37 0.14 3.02 2.64 0.14 0.24 117.11 

Aver 0.21 119.78 0.36 3.95 2.98 0.36 0.12 2.99 2.65 0.12 0.21 119.78 

sd 0.04 3.47 0.01 0.04 0.06 0.01 0.02 0.06 0.01 0.02 0.04 3.47 

กระชังเพศผู้ 1 0.13 57.44 0.26 3.43 2.74 0.26 0.08 2.85 2.63 0.08 0.13 57.44 

กระชังเพศผู้ 2 0.13 50.26 0.22 3.42 2.83 0.22 0.08 2.86 2.63 0.08 0.13 50.26 

กระชังเพศผู้ 3 0.14 60.63 0.27 3.46 2.74 0.27 0.09 2.87 2.64 0.09 0.14 60.63 

Aver 0.13 56.11 0.25 3.44 2.77 0.25 0.08 2.86 2.63 0.08 0.13 56.11 

sd 0.01 5.31 0.03 0.02 0.05 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 5.31 

กระชังรวมเพศ 1 0.15 86.30 0.28 3.79 3.04 0.28 0.09 2.94 2.70 0.09 0.15 86.30 

กระชังรวมเพศ 2 0.19 89.11 0.29 3.79 3.00 0.29 0.11 2.99 2.69 0.11 0.19 89.11 

กระชังรวมเพศ 3 0.20 99.48 0.34 3.80 2.89 0.34 0.12 3.01 2.69 0.12 0.20 99.48 

Aver 0.18 91.63 0.30 3.79 2.98 0.30 0.10 2.98 2.69 0.10 0.18 91.63 

sd 0.03 6.94 0.03 0.01 0.08 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 6.94 
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   A      B 

รูปภาพที่ 1  A-B แสดงถึงความแตกต่าง ครีบหูของปลาชะโอน ในการแยกเพศ 
Chris Ralph (2005) ความแตกต่างทางเพศของปลาชะโอน เพศผู้จะมีลักษณะลําตัวเรียวเล็ก

กว่าเพศเมีย และบริเวณก้านครีบหู (Pectoral fin spines) จะมีลักษณะเป็นฟันปลา (Serration) ส่วนในเพศ
เมียบริเวณก้านครีบหู จะไม่มีลักษณะเป็นฟันปลา 

 

รูปภาพที่ 2  ความแตกต่างครีบหูใช้แยกเพศของปลาชะโอน 

ครีบหูปลาชะโอนเพศผู ้  ครีบหูปลาชะโอนเพศเมีย  
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รูปภาพที่ 3  กระชังที่ใช้เลี้ยงปลาทดลอง 

 

รูปภาพที่ 4  การเตรียมอาหารปลาทดลอง 
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รูปภาพที่ 5  การดูแลในระหว่างการเลี้ยง 

 

รูปภาพที่ 6  สุ่มเก็บข้อมูลน้ําหนัก และความยาวปลาทดลอง 
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  A    B    C 

 
D    E    F 

 
G    H    I 

รูปภาพที่ 7 A-I  แสดงขนาดปลาชะโอนจากกระชังต่างๆ หลังสิ้นสุดการทดลอง 
 
 
 
 

เล้ียง
แบบ
เฉพาะ
เพศ
เมีย 1 

เล้ียง
แบบ
เฉพาะ
เพศ
เมีย 2 

เล้ียง
แบบ
เฉพาะ
เพศ
เมีย 3 

เล้ียง
แบบ
เฉพาะ
เพศผู ้1 

เล้ียง
แบบ
เฉพาะ
เพศผู ้2 

เล้ียง
แบบ
เฉพาะ
เพศผู ้3 

เล้ียง
แบบ
รวม
เพศ1 

เล้ียง
แบบ
รวม
เพศ2 

เล้ียง
แบบ
รวม
เพศ3 
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 7 
 

การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอาย ุ
 

นวพร พัฒนยินดี* 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

 
บทคัดย่อ 

 ผลการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอายุ ในบ่อพักน้ําขนาด 5  ไร่ ระดับ
น้ําลึก 3  เมตร ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) เตรียมกระชังโดยใช้อวนไนล่อนสี
ฟูาขนาดเบอร์ 20 กระชังมีขนาด 1x1x1.20 เมตร จํานวน 9  กระชัง แขวนลอยอยู่ในแพ ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป
โปรตีนไน่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ทีเ่วลา 8.00 นาฬิกา และ 16.00 นาฬิกา  
 ผลการทดลองช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยปล่อย
ปลาน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.94 + 0.31, 0.95 + 0.31 และ 0.95 + 0.32 กรัม และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.05 + 
0.44, 5.04+ 0.45 และ 5.05 + 0.44 เซนติเมตร ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ (homogeneity of 
variance) ของน้ําหนักและความยาวปลาทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็น
ระยะเวลา 18 สัปดาห์ ปลาชโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 26.92 + 13.48, 23.05 + 11.77 และ 21.61 + 12.68 
กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 15.28 + 2.03, 14.79 + 2.18 และ 14.12 + 2.46 เซนติเมตร  ซึ่งน้ําหนักและ
ความยาวของปลาชโอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ส่วนน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย  
0.21 + 0.01, 0.18 + 0.01 และ 0.16 + 0.01 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 2.66 + 0.05, 
2.53 + 0.06 และ 2.48 + 0.05 เปอร์เซนต์ต่อวัน อัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.32 + 0.08, 1.00 + 0.03 และ 
0.94 + 0.01 อัตรารอดเฉลี่ย 93.00 + 2.30, 91.00 + 4.04 และ 89.00 + 2.51 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการกิน
อาหารเฉลี่ย 1.01 + 0.06, 0.76 + 0.03 และ 0.71 + 0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ ผลวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทุกตัวแปร มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
 ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 1,007.62, 1,493.36 และ1,964.46 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ 
ผลตอบแทนที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท รายได้ทั้งหมด 625.00, 1,575.00 และ 2,405.00 บาทต่อ
กระชัง ผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ – 31.46, 12.69 และ 28.70 บาทต่อกระชัง  และจุดคุ้มทุนในการเลี้ยง
ปลาชโอนในกระชังกิโลกรัมละ  364.74, 221.84, และ 194.25 บาทต่อกิโลกรัม  เมื่อพิจารณาต้นทุนและ
ผลตอบแทน ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง จากน้ําหนักประมาณ 1 กรัม เพ่ือให้ได้
น้ําหนักประมาณ 21 – 26 กรัม ควรปล่อยที่อัตราความหนาแน่น 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 ผลการทดลองช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร โดยปล่อย
ปลาน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 31.94 + 6.39, 33.30 + 7.60 และ 31.09 + 6.42 กรัม และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
16.71 + 0.80, 16.77+ 0.78 และ 16.53 + 0.87 เซนติ เมตร ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ 
(homogeneity of variance) ของน้ําหนักและความยาวของปลาทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  

เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ปลาชโอนมีน้ําหนักเฉลี่ย  57.89 + 11.94, 56.10 + 12.16  และ 
46.52 + 11.52  กรัม และความยาวเฉลี่ย 19.48 + 1.18, 19.40 + 1.13 และ 18.74 + 1.33 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ซึ่งน้ําหนักและความยาวของปลาชะโอนมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05)   
น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 0.25 + 0.03, 0.21 + 0.04 และ 0.15 + 0.03 กรัมต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เฉลี่ย 0.56 + 0.06, 0.49 + 0.07 และ 0.38 + 0.06 เปอร์เซนต์ต่อวัน อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย 1.87 + 0.20, 1.48 
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+ 0.30 และ 1.71 + 0.60 อัตรารอดเฉลี่ย 97.33 + 4.62, 88.33 + 11.02 และ 83.00 + 4.36 เปอร์เซ็นต์ และ
อัตราการกินอาหาร 3.54 + 0.38, 3.44 + 0.03 และ 3.23 + 1.13 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทุกตัวแปรไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
 ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 998.60, 1,329.10 และ 1,609.13 บาทต่อกระชัง ผลตอบแทนเป็นรายได้
ทั้งหมด 702.50, 865.00 และ 1,280.00 บาทต่อกระชัง มีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ  – 29.65, -34.92 
และ -20.45 บาท ตามลําดับ และจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังพบว่าที่ราคาขายกิโลกรัมละ  
355.37, 384.13, และ 314.28 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทน ความหนาแน่น
ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง จากน้ําหนักประมาณ 30 กรัม เพ่ือให้ได้น้ําหนักเฉลี่ย 46 – 47 กรัม 
ควรปล่อยที่อัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
 ส่วนคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอายุ มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 7.1-8.1 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 86 – 144  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 70 – 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 
มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
ค าส าคัญ ปลาชโอน เลี้ยงในกระชัง ความหนาแน่น ต้นทุนผลตอบแทน  
* ผู้รับผิดชอบ : 44/1 ม. 11 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 โทร 0 3834 1166, 0 3834 2230 
E-mail : ifchonburi@hotmail.co.th 
 

รหัสทะเบียนวิจัย 58-0557-58036-010 
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ค าน า 
 

 ปลาชะโอน หรือปลาสยุมพรที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อ “ปลาเนื้ออ่อน” เป็นปลาพ้ืนเมืองของไทย 
รสชาติดี  ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เลี้ยงง่าย และมีราคาสูง เป็นที่นิยมบริโภคในลักษณะของปลาทอดกรอบ 
ปลาฉู่ฉี่ และปลารมควันเพ่ือใช้ประกอบอาหารประเภทต้ม ยํา หรืออ่ืนๆได้หลากหลาย จากข้อมูลสถิติการ
ประมง ปี 2559 ราคาจําหน่าย กิโลกรัมละ 180 -  350 บาท ฐานนิยม 250 บาท (องค์การสะพานปลา ,2559) 
ปัจจุบันปลาชะโอนส่วนใหญ่ยังนําเข้าจากทะเลสาบเขมร ในรูปปลาสดแช่แข็งและปลากรอบรมควันในปี 2555 
ประเทศไทยนําเข้าปลาชะโอนในรูปของปลาแช่น้ําแข็งปริมาณ 282 ,289 กิโลกรัม (282.29 ตัน) คิดเป็นมูลค่า 
25,948,380 บาท และปลารมควัน 49,850 กิโลกรัม มูลค่า 18,060,250 บาท  และตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 
ถึง มกราคม 2556 ประเทศไทยนําเข้าปลาชะโอนแช่แข็งปริมาณ 71 ,209  กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,544,345 
บาท (ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว)  

 จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบว่าปลาชะโอนเป็นปลาที่นิยมบริโภคในปริมาณค่อนข้างสูง นอกจาก
บริโภคแล้วปลาชะโอนยังนิยมนํามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบยุโรป มีแหล่งรวบรวม
ส่งออกที่ประเทศสิงคโปร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีได้ดําเนินการเพาะพันธุ์สําเร็จครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2533 โดยการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากอ่างเก็บน้ําบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และต่อมาได้ทําการวิจัยและ
พัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ปลาชะโอนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์เรื่อยมาจนปัจจุบันสามารถ
เพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ได้เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ได้ศึกษาวิจัยด้านการการเพาะและอนุบาลปลาชะโอนจนสามารถ
ผลิตลูกปลาได้อย่างต่อเนื่องและจําหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนําไปเลี้ยง  อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าที่ผ่านมา
ข้อมูลด้านการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังยังไม่มีรายงานผลการเลี้ยงปลาให้ได้ขนาดที่ตลาดต้องการ จากรายงาน
ของภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดิน เป็นเวลา 182 วัน ด้วยอัตราปล่อย 50 , 100, 
200, 300, 400 และ 500 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ได้น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 28.00+2.28 และ 
27.09+0.80 กรัม การเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงในกระชังช่วงอายุ 75-147 วัน ปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
และทุกชุดการทดลองมีน้ําหนักไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อปลาอายุ  183 วัน พบว่าน้ําหนักเริ่มแตกต่างโดย
ปลาที่เลี้ยงที่อัตราความหนาแน่น 200-500 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับปลาที่เลี้ยงที่อัตราความหนาแน่น 50-100 ตัว/ลูกบาศก์  ซึ่งผลการทดลองที่ได้มีค่าการ
เจริญเติบโตค่อนข้างต่ํา และขนาดปลาที่ได้ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาด   

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) ได้ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง
ขนาด 5x4x1.2 เมตร ปริมาตรน้ํา 10 ลูกบาศก์เมตร ปล่อยปลาลูกปลาขนาดความยาว 2.07 เซนติเมตร น้ําหนัก 
1.21 กรัม จํานวน 500 ตัว/กระชัง (50 ตัว/ลบ.ม.) ให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดปลาดุกเล็ก วันละ 2-3 ครั้ง เลี้ยง
เป็นเวลา 7 เดือน ได้ปลาขนาดความยาว 16.95  เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ  42.65  กรัม   พบว่าปลามี
แนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งปลาที่ได้เป็นขนาดที่สามารถจําหน่ายให้ผู้บริโภคได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบ
การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังจากรายงานที่ผ่านมา เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมโดยเป็นการเลี้ยงระยะยาว ไม่มี
การลออัตราความหน้าแน่น หรือย้ายกระชัง ทําให้ปลามีขนาดเจริญเติบโตไม่สม่ําเสมอ และไม่ได้ขนาดที่ตลาด
ต้องการ จึงทําให้ผลผลิตต่อกระชังค่อนข้างต่ํา จากรายงานของ Hepher (1967) และ Wang et al (2000) 
กล่าวว่าระดับความหนาแน่นในการเลี้ยงปลามีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลา เมื่อเลี้ยงปลา
ด้วยระดับความหนาแน่นมากข้ึนปลาจะมีความเครียดมากข้ึนส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง  

 
 ดังนั้นเพื่อให้การเลี้ยงปลาชะโอนในแต่ละช่วงอายุ ที่ระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมในกระชัง เพ่ือ

ลดระยะเวลาการเลี้ยง ทําให้ปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น มีขนาดสม่ําเสมอ และอัตราการรอดสูง การศึกษา
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ทดลองนี้เพ่ือเป็นข้อมูลการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังให้แก่เกษตรกร ต้นทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง 
สําหรับส่งเสริมการเลี้ยงปลาชโอนเพ่ือสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร และเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  
  

วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือทราบอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ของแต่ละช่วงอายุ                 
  2. เพื่อทราบต้นทุนและผลตอบแทน ในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ของแต่ละช่วงอายุ 

 
วิธีด าเนินการ 

 

1. การวางแผนการศึกษา 
 1.1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design : CRD)   แบ่งการ
ทดลองออกเป็น 2 ช่วง โดยแต่ละช่วงประกอบด้วย ชุดการทดลองต่างๆ  ดังนี้ 
 

              ช่วงที่ 1 เลี้ยงปลาชะโอนในกระชังเริ่มต้นที่อายุ  60 วัน ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร น้ําหนัก
ประมาณ 0.7 กรัม  แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง อัตราความหนาแน่น  100, 300 และ 500   ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร ชุดการทดลองละ  3 ซ้ํา ดังนี้  
  

      ช่วงที่ 2 เลี้ยงปลาชะโอนในกระชังทีอ่ายุ 150 วัน ขนาดประมาณ 16-17 เซนติเมตร น้ําหนัก
ประมาณ 30 กรัม  แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง อัตราความหนาแน่น   50, 75 และ 100  ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร ชุดการทดลองละ  3 ซ้ํา  
 

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 2.1 กระชังทดลอง 
  จัดวางกระชังในบ่อพักน้ําภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) โดย
บ่อพักน้ํามีขนาด 5  ไร่ ระดับน้ําลึก 3  เมตร เตรียมกระชังโดยใช้อวนไนล่อนสีฟูาขนาดเบอร์ 20 กระชังมีขนาด 
1x1x1.20 เมตร จํานวน 9  กระชัง แขวนลอยอยู่ในแพ โดยมีโครงกระชังทําด้วยท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และใช้ถังพลาสติกขนาด 200  ลิตร เป็นทุ่นลอย โดยมีส่วนของกระชังจมอยู่ในน้ํา 100  
เซนติเมตร และอยู่เหนือน้ํา 20  เซนติเมตร   
     2.2 ลูกปลาชโอนทดลอง 
 ลูกปลาทดลองเป็นปลารุ่นเดียวกันที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้น 
จํานวน 2 ครั้ง  เริ่มทดลองลูกปลามีความยาวประมาณ  5 เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 0.7 กรัม คัดเลือกปลาที่
มีขนาดใกล้เคียงกันปล่อยลงกระชังทดลองตามอัตราที่กําหนด ช่วงที่ 1 จํานวนกระชังละ  100, 300, และ 500   
ตัวลูกบาศก์เมตร และช่วงที่ 2  จํานวนกระชังละ   50, 75 และ  100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และในระหว่างการ
ทดลองต้องคงความหนาแน่นไว้ตลอดการทดลอง กรณีที่มีปลาตายหรือการขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(Experimental mortality) ต้องนําตัวอย่างปลาชุดเดียวกันมาใส่เพ่ิมให้ครบจํานวนในช่วง 7 วันแรกของการ
ทดลอง ส่วนการปล่อยลูกปลาในแต่ละอัตราความหนาแน่นโดยการจับฉลากปล่อยในกระชังที่เตรียมไว้ตาม
แผนการทดลอง 
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3. การจัดการทดลอง 
 3.1 การให้อาหารทดลอง เป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไน่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวัน
ละ 2 ครั้ง ที่เวลา 8.00 นาฬิกา และ 16.00 นาฬิกา โดยให้กินจนอ่ิม (satiation) และปรับปริมาณที่ให้ทุกวัน
พร้อมบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ตลอดระยะเวลาทดลอง และงดให้อาหารในวันที่สุ่มชั่งวัดขนาดปลา 
 3.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาทุก 3 สัปดาห์ จํานวนกระชัง
ละ 60 ตัว พร้อมทําความสะอาดกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลองตรวจนับจํานวนปลาที่เหลือทั้งหมด ในแต่ละ
กระชัง โดยชั่งน้ําหนักตัว (body weight) และวัดความยาว (total length) เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต 
อัตรารอด และการกระจายของน้ําหนักปลา (size distribution) 
     3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ําเวลา 08.00 น. เพ่ือนําไป
วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา ดังนี้ 

- อุณหภูมิของน้ํา โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา (pH) โดยใช้ pH Meter 
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH sension 378 
- ค่าความเป็นด่างของน้ํา (alkalinity) โดยวิธี titration  ตามวิธีของไมตรี และ จารุวรรณ 

(2528) 
- ค่าความกระด้างของน้ํา (hardness)  โดยวิธี titration  ตามวิธีของไมตรี  และ จารุวรรณ 

(2528) 
- ค่าแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่ห้อ HACH รุ่น  DR/ 

4000v spectrophotometer 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        4.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวเหยียดเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแต่ละกระชัง ด้วยการวัด
ด้วยไม้บรรทัดวัดความยาวที่ความละเอียด 0.10 เซนติเมตร และโดยน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ด้วยเครื่องชั่งไฟฟูาที่
ความละเอียด 0.1 กรัม 
 4.2 อัตราการเจริญเติบโต โดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (average daily weight gain, ADG; กรัม/วัน) 
วิเคราะห์ดังนี้ 
 
 ADG =        น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-น้ําหนักปลาเริ่มต้นการทดลอง 

จํานวนวันที่ใช้ทดลอง 
 
          โดยอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) วิเคราะห์ดังนี้ 

 
                SGR =     ln (น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) – ln (น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง) ×100 
                                   ระยะเวลาการทดลอง 
 
 4.3 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์) เมื่อสิน้สุดการทดลองในแต่ละช่วงอายุตรวจนับ
จํานวนปลาชโอนทดลองท่ีคงเหลือในแต่ละกระชัง เพ่ือวิเคราะห์อัตรารอดตายดังนี้ 
 
 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
จํานวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง (ตัว) 
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อัตรารอดตาย =                                                                            X 100 
 

4.4 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio) บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันเพื่อรวม
น้ําหนักอาหารที่ปลากินไป โดยวิธีดังนี้ 

 

   FCR =                      
 

4.5 การทดสอบความแตกต่างแต่ละชุดทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ของการเจริญเติบโดย 
ความยาวเหยียด น้ําหนักตัว เปรียบเทียบแต่ละชุดทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี one way 
analysis of variance ส่วนข้อมูลที่มีค่าเป็นร้อยละ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการแลกเนื้อ และ
อัตราการรอดตาย ก่อนวิเคราะห์ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี arcsine transformation และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต ์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา, 2543)  
  
5. การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 
  วิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน ตามวิธีของสมศักดิ์ 
(2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 
 

 5.1 ต้นทุนการผลิต  
 ต้นทุนทั้งหมด                  =  ต้นทุนคงท่ี+ต้นทุนผันแปร 
 ต้นทุนผันแปร                  =  ค่าพันธุ์ปลา+ค่าอาหาร+ค่าสารเคมี+ค่าแรงงาน+ค่าไฟฟูา  
                  +ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ต้นทุนคงท่ี                      =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน   =  ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดย 
                                                       คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจําของ 
                                                       ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  
  ค่าเสื่อมราคา                  =    
  
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) โดยกําหนดให้
มูลค่าซากจากศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ์ 
 

 5.2 รายได้และผลตอบแทน คํานวณจากสูตรต่างๆ ดังนี้ 
     

- รายได้ทั้งหมด             =  ผลผลิต (กิโลกรัม) X ราคาผลผลิตที่จําหน่ายได้ 
 

- รายได้สุทธิ                 =  รายได้ท้ังหมด-ต้นทุนผันแปร 
 

- กําไรสุทธิ                   = รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนทั้งหมด 
 

 
- ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ)                 =                              x100  

น้ําหนักอาหารแห้งที่ปลากิน 
น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

 

รายได้สุทธิ 
ต้นทุนทั้งหมด 
 

มูลค่าซื้อหรือจ้าง             
อายุการใช้งาน 

 



145 
 

  

 
 

- จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)         =  
 
 

ผลการศึกษา 
 

ก. การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงท่ี 1  
 

 การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอายุ โดยช่วงที่ 1 ที่อัตราความ
หนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ โดยปล่อยปลาน้ําหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย 0.94 + 0.31, 0.95 + 0.31 และ 0.95 + 0.32 กรัม ตามลําดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.05 + 0.44, 
5.04+ 0.45 และ 5.05 + 0.44 เซนติเมตร ตามลําดับ ปรากฏผลการทดลองดังนี้  
 

1. การเจริญเติบโต  
 

 1.1 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 1  จากน้ําหนักปลาเริ่มต้น 
เฉลี่ย 0.94 + 0.31, 0.95 + 0.31 และ 0.95 + 0.32 กรัม ตามลําดับ  เมื่อทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนัก
ตัวอย่างปลาทดลองก่อนเริ่มต้นทดลองด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity 
of variance) พบว่าน้ําหนักปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  
 โดยในแต่ละครั้งของการสุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาชะโอนทุก 3 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์
ทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักของปลาชะโอนระหว่างแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยสําคัญ  (p<0.05) และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนัก
แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตลอดการทดลอง 
ส่วนชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3  การเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ยกเว้น
สัปดาห์ที่ 18 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาชโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 26.92 + 13.48, 23.05 + 
11.77 และ 21.61 + 12.68 กรัม ตามลําดับ พบว่าการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ทุกชุดการทดลอง  (ตารางที่ 1) 
 1.2 การเจริญเติบโตโดยความยาวของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 1 ที่ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
5.05 + 0.44, 5.04+ 0.45 และ 5.05 + 0.44 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแปรปรวนของความยาว
ตัวอย่างปลาทดลองก่อนเริ่มต้นทดลองด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity 
of variance) พบว่าตัวอย่างปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน (p>0.05)  
 โดยในแต่ละครั้งของการสุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาชะโอนทุก 3 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์
ทดสอบความแปรปรวนความยาวของปลาชะโอนระหว่างชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ  (p<0.05)  และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวมี
แนวโน้มแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น
สัปดาห์ที่ 18 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สิ้นสุดการทดลอง พบว่าการเจริญเติบโตของชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลอง
ที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  ส่วนชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3  มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ยกเว้นสัปดาห์ที่ 9 พบว่าการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  เมื่อสิ้นทุดการทดลอง พบว่าปลาชโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
15.28 + 2.03, 14.79 + 2.18 และ 14.12 + 2.46 เซนติเมตร ตามลําดับ  โดยชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการ

ต้นทุนทั้งหมด             
ผลผลิตเป็นกิโลกรัม 
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ทดลองที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 
 จากผลการทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัว
ต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 18 สัปดาห์ แสดงถึงอัตราความหนาแน่นมีผลต่อการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนักในทุกชุดการทดลอง ส่วนการเจริญเติบโตโดยความยาวพบที่อัตราความหนาแน่นไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตในชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองท่ี 2 แต่มีผลต่อการเจริญเติบโตในชุดการทดลองที่ 3  
 

ตารางท่ี 1 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
              เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์  
 

ระยะเวลา 
ทดลอง 

อัตราความหนาแน่น  
100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 300 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 500 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

เริ่มต้น  0.94 + 0.31a      0.95 + 0.31 a  0.95 + 0.32 a 
สัปดาห์ที่ 3  6.51 + 1.97 a      5.14 + 2.01 b  5.37 + 1.99 b 
สัปดาห์ที่ 6       12.98 + 4.46 a          10.42 + 3.34 b  10.38 + 4.20 b 
สัปดาห์ที่ 9       18.97 + 6.44 a          15.59 + 6.98 b 15.74 + 6.89 b 
สัปดาห์ที่ 12 24.24 +10.60 a          20.07 + 9.48 b 19.18 + 10.93 b 
สัปดาห์ที่ 15 26.50 +12.24 a          23.01 + 11.01 b 20.91 + 11.85 b 
สัปดาห์ที่ 18 26.92 +13.48 a          23.05 + 11.77 b 21.61 + 12.68 c 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ตารางท่ี 2 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
              3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 300 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 500 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

เริ่มต้น  5.05 + 0.44 a      5.04 + 0.45 a  5.05 + 0.44 a 
สัปดาห์ที่ 3  9.39 + 0.99 a      8.44 + 1.44 b  8.71 + 1.15 c 
สัปดาห์ที่ 6       11.91 + 1.29 a          11.08 + 1.28 b  10.28 + 1.61 c 
สัปดาห์ที่ 9       13.58 + 1.63 a          12.75 + 1.70 b 12.57 + 1.63 b 
สัปดาห์ที่ 12       14.71 + 1.99 a          14.03 + 2.17 b 13.45 + 2.47 c 
สัปดาห์ที่ 15       15.21 + 2.05 a          14.54 + 1.90 b 13.92 + 2.14 c 
สัปดาห์ที่ 18 15.28 + 2.03 a          14.79 + 2.18 a 14.12 + 2.46 b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 1.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 9 และเริ่มลดลงในสัปดาห์ที่ 12 ถึงสัปดาห์ที่ 18 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ชุด
ทดลอง และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ําหนักเพ่ิมต่อวันตามระยะเวลาการชั่งน้ําหนัก พบว่า
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น้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาชโอนทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ยกเว้น
สัปดาห์ในสัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 12 พบน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาชโอนชุดการทดลองไม่มีแตกต่างทางสถิติ  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 18 พบว่าปลาชโอนมีน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.21 + 0.01, 0.18 + 
0.01 และ 0.16 + 0.01 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ําหนักเพ่ิมต่อวันทั้ง 3 
ชุดการทดลอง พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และจากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของชุดการทดลองท่ี 1 ต่างจากชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ส่วนค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 ของปลาชโอนไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05)  และค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3 ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 พบว่าอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะมีค่าสูงในช่วง 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะค่อยๆ ลดลงตาม
ระยะเวลาที่เลี้ยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ชุดทดลอง และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทั้ง 3 ชุดการทดลอง ตามระยะเวลาการชั่งน้ําหนัก พบว่าอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะของปลาชโอนชุดการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญ (p<0.05) ยกเว้นในสัปดาห์ที่ 6 
และสัปดาห์ที่ 9 พบอัตราการเจริญเติบฌตจําเพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 18 พบว่าปลาชโอนมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 2.66  
+ 0.05, 2.53 + 0.06 และ 2.48 + 0.05 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทั้ง 3 ชุดการทดลอง พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะชุดการทดลองที่ 1 มีความ
แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่  3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05 ) ส่วนอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะชุดการทดลองที่ 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
              3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 300 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 500 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

สัปดาห์ที่ 3  0.27 + 0.01a       0.20 + 0.04a  0.21 + 0.03b 
สัปดาห์ที่ 6        0.29 + 0.02a           0.23 + 0.02b  0.22 + 0.02b 
สัปดาห์ที่ 9        0.29 + 0.02a           0.23 + 0.04a 0.23 + 0.02a 
สัปดาห์ที่ 12        0.28 + 0.04a           0.23 + 0.02a 0.22 + 0.02a 
สัปดาห์ที่ 15        0.24 + 0.02a           0.20 + 0.01b 0.17 + 0.01b 
สัปดาห์ที่ 18  0.21 + 0.01a           0.18 + 0.01ab 0.16 + 0.01b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซนต์ต่อวัน) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตรา 
              ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 300 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 500 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

สัปดาห์ที่ 3  9.21 + 0.13a       8.00 + 0.81b  8.23 + 0.59b 
สัปดาห์ที่ 6        6.25 + 0.13a           5.70 + 0.15a  5.05 + 0.22a 
สัปดาห์ที่ 9        4.62+ 0.11a           4.43 + 0.27a 4.46 + 0.12a 
สัปดาห์ที่ 12        3.86 + 0.15a           3.63 + 0.09b 3.58 + 0.09b 
สัปดาห์ที่ 15        3.18 + 0.09a           3.04 + 0.04b 2.95 + 0.04b 
สัปดาห์ที่ 18  2.66 + 0.05a           2.53 + 0.06b 2.48 + 0.05b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
2. อัตราแลกเนื้อ 

 อัตราการแลกเนื่อตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 
สัปดาห์ พบปลาชโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.32 + 0.08, 1.00 + 0.03 และ 0.94 + 0.01 ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราแลกเนื้อของ 3 ชุดทดลอง พบอัตราการแลกเนื้อมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของ 3 ชุดการทดลอง พบชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการ
ทดลองที่ 2 และกับชุดการทดลองที่ 3 พบมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ส่วนชุดการ
ทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองท่ี 3 พบค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 5) 
 

3. อัตรารอด 
 อัตรารอดตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ 
พบปลาชโอนมีอัตรารอดเฉลี่ย 93.00 + 2.30, 91.00 + 4.04 และ 89.00 + 2.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตรารอดของ 3 ชุดทดลอง พบอัตราการรอดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางท่ี 5) 
 

4. อัตราการกินอาหาร 

 อัตราการกินอาหารตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 
สัปดาห์ พบปลาชโอนมีอัตราการกินอาหาร 1.01 + 0.06, 0.76 + 0.03 และ 0.71 + 0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการกินอาหารของ 3 ชุดทดลอง พบอัตราการกินอาหารมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และเมื่อทดสอบค่าเฉลี่ยของ 3 ชุดการทดลอง พบชุดการ
ทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 และกับชุดการทดลองที่ 3 พบมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3 พบค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5  สรุปการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร ของปลาชโอนที่เลี้ยงใน 
               กระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ปัจจัยการศึกษา อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม)  0.94 + 0.31a      0.95 + 0.31 a  0.95 + 0.32 a 
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร)  5.05 + 0.44 a      5.04 + 0.45 a  5.05 + 0.44 a 
น้ําหนักสุดท้าย (กรัม) 26.92 +13.48 a     23.05 + 11.77b  21.61 + 12.68 c 
ความยาวสุดท้าย (เซนติมเตร)   15.28 + 2.03 a     14.79 + 2.18 a 14.12 + 2.46 b 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน)  0.21 + 0.01a       0.18 + 0.01ab 0.16 + 0.01b 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

 2.66 + 0.05a       2.53 + 0.06b 2.48 + 0.05b 

อัตราแลกเนื้อ 1.32 + 0.08 a   1.00 + 0.03 b 0.94 + 0.01 b 
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 93.00 + 2.30 a 91.00 + 4.04 a 89.00 + 2.51 a 
อัตราการกินอาหาร (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 1.01 + 0.06 a  0.76 + 0.03 b 0.71 + 0.01 b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

5. คุณสมบัติของน้ า 
 

 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 100, 300 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่
ในช่วง 7.1-8.1 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 86 – 144  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 
70 – 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนีย
รวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 8  คุณสมบัติของน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3  
               ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

คุณสมบัติของน้ํา อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500 

1. อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 25-31 25-31 25-31 
2. ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา 7.1-8.3 7.1-8.1 7.1-8.1 
3. ความเป็นด่างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 86-144 90-132 88-130 
4. ความกระด้างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร)  80-160 70-136 76-134 
5. ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.0-5.9 3.0-5.9 3.0-5.4 
6. ค่าแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02-0.33 0.02-0.29 0.02-0.30 
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6. ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน   
 6.1 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง ช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 100, 300 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบน้ําหนักของปลาชโอน มีค่าเฉลี่ย 
26.92, 23.05 และ 21.61 กรัมต่อตัว และมีต้นทุนทั้งหมด 1,007.62, 1,493.36 และ1,964.46 บาทต่อกระชัง 
ตามลําดับ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร รายละเอียดดังตารางที่ 9   
 6.1.1 ต้นทุนคงท่ี รวม 108.60 บาทต่อกระชัง ของทุกชุดการทดลองดังนี้ 
 - ค่าเสื่อมราคาของกระชังใช้วิธีคิดแบบเส้นตรงอายุการใช้งาน 5 ปี โดยต้นทุนค่าวัสดุในการ
ประกอบกระชัง ทําด้วยเหล็กกลมขนาด 8 หุน ทุนลอยเป็นถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200ลิตร มีอวนตาห่างขนาด 
2.5 เซนติเมตร กั้นรอบนอกของกระชังทดลองเพ่ือปูองกันปลาชนิดอื่นๆ กระชังทดลองเป็นกระชังมุ้งเขียว ขนาด 
1.0 X 1.0 X 1.2 เมตร จมน้ําที่ระดับความลึก 1.0 เมตร มีปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตรต่อกระชัง และต่อระบบ
ให้อากาศด้วยท่อพีวีซี รวมราคาทั้งหมด 9,645 บาท หรือ 1,071.66 บาทต่อกระชัง อายุการใช้งาน5 ปี และใช้
ประโยชน์ได้ปีละ 2 รุ่น ผลการคํานวณดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาต่อกระชัง เท่ากับ 107.16   
 - ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากต้นทุนคงที่ จากดอกเบี้ยฝากประจํา 6 เดือน ของธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.35 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 6 เดือน ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเท่ากับ 1.44 
บาท  
 6.1.2 ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 803.25, 1,288.99 และ 1,760.08 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ ดังนี้ 
 - ค่าไฟฟูาในการปั๊มลมเพิ่มออกซิเจนในกระชังทดลอง วันละ 0.126 บาทต่อกระชัง ทําการทดลอง 
126 วัน พบมีต้นทุนค่าไฟฟูาเท่ากับ 15.87 บาทต่อกระชัง ของทุกชุดการทดลอง 
 - ค่าแรงงานในการให้อาหารรวม 2 มื้อ วันละ 5 นาที รวม 126 วัน เท่ากับ 630 นาที โดยค่าแรง
ขั้นต่ําจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 330 บาทต่อวัน จําแนกเป็นนาทีละ 0.68 บาท พบมีต้นทุนค่าแรงต่อกระชังเท่ากับ 
428.40 บาท ของทุกชุดการทดลอง 
 - ค่าพันธุ์ปลาชโอนขนาด 5 เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 1 กรัม ราคาตัวละ 1.5 บาท ตาม
ประกาศกรมประมง ดังนั้นต้นทุนค่าพันธุ์ปลาเท่ากับ 150.00, 450.00 และ 750.00 บาท ตามลําดับ 
 - ค่าอาหารปลาระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 60 บาท คํานวณจากค่าเฉลี่ยของแต่
ละชุดทดลองดังนี้ อัตรารอด น้ําหนัก (กรัมต่อตัว) อัตราการแลกเนื้อ พบมีต้นทุนค่าอาหาร 198.28, 377.55 
และ 542.37 บาท ตามลําดับ 
 -  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากต้นทุนผันแปร จากดอกเบี้ยฝากประจํา 6 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.35 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 6 เดือน ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุน
เท่ากับ 10.70, 17.17 และ 23.44 บาท ตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน พบต้นทุนผัน
แปรมีสัดส่วนร้อยละ 88.09, 92.23 และ 94.19 ของต้นทุนทั้งหมด โดยสัดส่วนของค่าแรงมีอัตราส่วนสูงที่อัตรา
ปล่อย 100 และ 300 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนสัดส่วนค่าลูกพันธุ์ปลาจะมีสัดส่วนสูงที่อัตราปล่อย 500 ตัวต่ อ
ลูกบาศก์เมตร  จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนผันแปรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตาการปล่อยที่
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 9  ต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
               เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ต้นทุนการผลิต อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500 

บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ 

1. ต้นทุนคงท่ี        
ค่าเสื่อมต่อกระชัง 107.16 17.75 107.16 7.67 107.16 5.73 
ค่าเสียโอกาสลงทุน    1.44   0.16    1.44 0.10    1.44 0.08 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/กระชัง) 108.60 11.91 108.60 7.26 108.60 5.81 
2. ต้นทุนผันแปร       
     ค่าไฟฟูา   15.87 1.74 15.87 1.14 15.87 0.85 
     ค่าแรงงาน 428.40 46.98 428.40 30.65 428.40 22.93 
     ค่าพันธุ์ปลา 150.00 16.45 450.00 32.20 750.00 40.14 
     ค่าอาหารปลา  198.28 21.74 377.55 27.01 542.37 29.02 
     ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน    10.70   1.17     17.17  1.23    23.44   1.25 
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 803.25 88.09 1,288.99 92.24 1,760.08 94.19 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง) 911.85 100 1,397.59 100 1,868.68 100 
  

  
 6.2 ผลตอบแทน ของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง ช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 100, 300 และ 
500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ ที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท 
ข้อมูลจากองค์การสะพานปลา........ ดังรายละเอียดตารางที่ 10 พบมีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 625.00, 
1,575.00 และ 2,405.00 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ – 31.46, 12.69 
และ 28.70 บาท ตามลําดับ โดยที่อัตราปล่อย 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เป็นลบ 
และท่ีอัตราปล่อย 300 ตัวต่อตารางเมตรพบมีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เป็นบวกแต่ยังมีค่าต่ํากว่าค่าเสียโอกาศ
ในการลงทุน ส่วนที่อัตราปล่อย 500 ตัวต่อตารางเมตร พบผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เป็นบวกและมีค่าสูงกว่า
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังพบว่าที่ราคาขายควรมีราคา
กิโลกรัมละ  364.74, 221.84, และ 194.25 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 10  ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
                 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ต้นทุนและผลตอบแทน 
 

อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/กระชัง) 108.60   108.60   108.60 
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 803.25 1,288.99 1,760.08 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง)       911.85 1,397.59 1,760.08 
ผลผลิตปลาชโอน (กิโลกรัมต่อกระชัง)          2.50      6.30       9.62 
รายได้ทั้งหมด (250บาทต่อกิโลกรัม))  625.00  1,575.00 2,405.00 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกระชัง) -286.85     177.41    536.32 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ) -31.46       12.69     28.70 
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)      364.74    221.84    194.25 
 
ข. การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงท่ี 2 
 การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอายุ โดยช่วงที่ 2 ที่อัตราความ
หนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ โดยปล่อยปลาน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
31.94 + 6.39, 33.30 + 7.60 และ 31.09 + 6.42 กรัม ตามลําดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 16.71 + 0.80, 
16.77+ 0.78 และ 16.53 + 0.87 เซนติเมตร ตามลําดับ ปรากฏผลการทดลองดังนี้  
 

1. การเจริญเติบโต  
 

 1.1 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 2 น้ําหนักปลาเริ่มต้นเฉลี่ย 
31.94 + 6.39, 33.30 + 7.60 และ 31.09 + 6.42 กรัม ตามลําดับ  เมื่อทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนัก
ตัวอย่างปลาทดลองก่อนเริ่มต้นทดลองด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity 
of variance) พบว่าน้ําหนักปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  
 โดยในแต่ละครั้งของการสุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาชะโอนทุก 3 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์
ความแปรปรวนของน้ําหนักปลาชะโอนแต่ละชุดทดลองพบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ของชุดการ
ทดลองทั้ง 3 ชุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 3 ส่วนสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 15 พบความแปรปรวนของน้ําหนักของ
ปลาชะโอนระหว่างแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติมีนัยสําคัญ (p<0.05) และผลการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 มีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักไม่แตกต่างกัน แต่มีการ
เจริญเติบโตโดยน้ําหนักแตกต่างจากชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองปลาชโอนมีน้ําหนักเฉลี่ย  57.89 + 11.94, 56.10 + 12.16  และ 46.52 + 11.52  กรัม ตามลําดับ
(ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี 11 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
              เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์  
 

ระยะเวลา 
ทดลอง 

อัตราความหนาแน่น  
50 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 75 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

เริ่มต้น      31.94 +  3.39a  33.30 +  3.83 a 31.09 +  3.65 a 
สัปดาห์ที่ 3 40.14 +  6.39 a  41.77 +  7.60 a  40.76 +  7.89 a 
สัปดาห์ที่ 6      45.25 + 7.71 a      44.60 +  9.25 a 42.90 +  5.45 b 
สัปดาห์ที่ 9      50.40 + 9.37 a      48.58 +  8.81 a 44.13 +  7.99 b 
สัปดาห์ที่ 12 53.47 + 11.27 a 53.40 + 11.06 a 45.47 +  8.59 b 
สัปดาห์ที่ 15 57.89 + 11.94 a 56.10 + 12.16 a 46.52 + 11.52 b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 1.2 การเจริญเติบโตโดยความยาวของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 2 ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
16.71 + 0.80, 16.77+ 0.78 และ 16.53 + 0.87 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแปรปรวนของความ
ยาวตัวอย่างปลาทดลองก่อนเริ่มต้นทดลองด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน 
(homogeneity of variance) พบว่าตัวอย่างปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน 
(p>0.05)  
 โดยในแต่ละครั้งของการสุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาชะโอนทุก 3 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์
ความแปรปรวนความยาวของปลาชะโอนระหว่างชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  
(p<0.05)  และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 มีการเจริญเติบโตโดย
ความยาวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  แต่มีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อสิ้นทุดการทดลอง พบว่าปลาชโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 19.48 + 1.18, 19.40 + 
1.13 และ 18.74 + 1.33 เซนติเมตร ตามลําดับ  (ตารางที่ 12) 
 จากผลการทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2  เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 15 สัปดาห์ แสดงถึง
อัตราความหนาแน่นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวในชุดการทดลองที่ 1 และชุดการ
ทดลองที่ 2 แต่มีผลต่อการเจริญเติบโตในชุดการทดลองที่ 3  
 1.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 
15 พบว่า ปลาชโอนมีน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.25 + 0.03, 0.21 + 0.04 และ 0.15 + 0.03 กรัมต่อวัน ตามลําดับ 
พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง 6 สัปดาห์  และเริ่มลดลงในสัปดาห์ที่ 9 ถึง
สัปดาห์ที่ 15 ส่วนชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3  มีน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วง 3  
สัปดาห์  และเริ่มลดลงในสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 15  และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ําหนักเพ่ิม
ต่อวันตามระยะเวลาการชั่งน้ําหนัก พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลชโอนทั้ง 3 ชุดการทดลองในช่วงสัปดาห์ที่ 3 
ถึงสัปดาห์ที่ 12 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
ในสัปดาห์ที่ 15 ผลจากการทดสอบค่าเฉลี่ยพบชุดการทดลองท่ี 1 และชุดการทดลองที่ 2 มีความแตกต่างทางสกิ
ติอย่างมีนัยสําคัญกับชุดการทดลองท่ี 3  (ตารางที่ 13) 
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ตารางท่ี 12  ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
                3 ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
50 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 75 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

เริ่มต้น  16.71 + 0.80 a      16.77 + 0.78 a  16.53 + 0.87 a 
สัปดาห์ที่ 3 17.82 + 0.99 a      17.92 + 1.11 a  17.60 + 1.06 b 
สัปดาห์ที่ 6       18.31 + 0.97 a          18.28 + 0.95 a  17.71 + 1.02 b 
สัปดาห์ที่ 9       18.61 + 1.04 a          18.72 + 097 a 18.29 + 0.94 b 
สัปดาห์ที่ 12       19.12 + 1.06 a          19.18 + 1.12 a 18.35 + 1.01 b 
สัปดาห์ที่ 15       19.48 + 1.18 a          19.40 + 1.13 b 18.74 + 1.33 b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 
50, 75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 15 พบว่าปลาชโอนมีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 0.56 + 0.06, 0.49 + 0.07 และ 0.38 + 0.06 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ และจาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทั้ง 3 ชุดการทดลอง ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ถึง
สัปดาห์ที่ 12  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ใน
สัปดาห์ที่ 15 ผลจากการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05)  และชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
ส่วนชุดการทดลองที่ 1 กับ 3 มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 14) 
 

 ตารางท่ี 13 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 
                ต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
50 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 75 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

สัปดาห์ที่ 3  0.39 + 0.16a       0.40 + 0.10a  0.46 + 0.28a 
สัปดาห์ที่ 6        0.32 + 0.07a           0.27 + 0.06a  0.28 + 0.05a 
สัปดาห์ที่ 9        0.29 + 0.05a           0.24 + 0.03a 0.21 + 0.05a 
สัปดาห์ที่ 12        0.26 + 0.05a          0.24 + 0.04a 0.17 + 0.06a 
สัปดาห์ที่ 15        0.25 + 0.03a           0.21 + 0.04a 0.15 + 0.03b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 14 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซนต์ต่อวัน) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตรา 
              ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
100 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 300 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 500 (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 

สัปดาห์ที่ 3  1.08 + 0.38a      1.07 + 0.25a  1.25 + 0.70a 
สัปดาห์ที่ 6        0.83 + 0.16a           0.69 + 0.12a  0.76 + 0.11a 
สัปดาห์ที่ 9        0.71 + 0.09a           0.60 + 0.06a 0.55 + 0.11a 
สัปดาห์ที่ 12        0.61 + 0.10a           0.56 + 0.08 a 0.45 + 0.12a 
สัปดาห์ที่ 15        0.56 + 0.06a           0.49 + 0.07ab 0.38 + 0.06b 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
2. อัตราแลกเนื้อ 

 อัตราการแลกเนื้อตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 
สัปดาห์ พบปลาชโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.87 + 0.20, 1.48 + 0.30 และ 1.71 + 0.60 ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราแลกเนื้อของ 3 ชุดทดลอง พบอัตราการแลกเนื้อไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 15) 
 

3. อัตรารอด 
 อัตรารอดตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
พบปลาชโอนมีอัตรารอดเฉลี่ย 97.33 + 4.62, 88.33 + 11.02 และ 83.00 + 4.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตรารอดของ 3 ชุดทดลอง พบอัตราการรอดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 15) 
 

4. อัตราการกินอาหาร 
 อัตราการกินอาหารตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 
15 สัปดาห์ พบปลาชโอนมีอัตราการกินอาหาร 3.54 + 0.38, 3.44 + 0.03 และ 3.23 + 1.13 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการกินอาหารของ 3 ชุดทดลอง พบอัตราการกินอาหารมีไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 15) 
 

5. คุณสมบัติของน้ า 
 

 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ 
พบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 7.1-8.1 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 86 – 144  
มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 70 – 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่
ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตาราง
ที่ 16) 
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ตารางท่ี 15  สรุปการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร ของปลาชโอนที่เลี้ยงใน 
               กระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

ปัจจัยการศึกษา อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 31.94 +  3.39a  33.30 +  3.83 a 31.09 +  3.65 a 
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร)  16.71 + 0.80 a      16.77 + 0.78 a  16.53 + 0.87 a 
น้ําหนักสุดท้าย (กรัม) 57.89 + 11.94 a 56.10 + 12.16 a 46.52 + 11.52 b 
ความยาวสุดท้าย (เซนติมเตร)   19.48 + 1.18 a   19.40 + 1.13 b 18.74 + 1.33 b 
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน)        0.25 + 0.03a      0.21 + 0.04a 0.15 + 0.03b 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

       0.56 + 0.06a       0.49 + 0.07ab 0.38 + 0.06b 

อัตราแลกเนื้อ 1.87 + 0.20  1.48 + 0.30 1.71 + 0.60 
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 97.33 + 4.62  88.33 + 11.02 83.00 + 4.36 
อัตราการกินอาหาร (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 3.54 + 0.38,  3.44 + 0.03  3.23 + 1.13 
 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 

ตารางท่ี 16 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3  
               ระดับ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

คุณสมบัติของน้ํา อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
50  75  100 

1. อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 25.0-31.0 25.0-31.0 25.0-31.0 
2. ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา 7.1 – 8.0 7.1 – 8.1 7.1 – 8.1 
3. ความเป็นด่างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 88 - 144 86 - 142 88 - 142 
4. ความกระด้างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร)  70 - 160 70 - 158 82 - 160 
5. ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.6 – 5.3 3.0 – 5.1 3.4 – 5.4 
6. ค่าแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02 – 0.31 0.02 – 0.33 0.02 – 0.30 
 
6. ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน  
 6.1 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 50, 70 และ 
100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ พบน้ําหนักของปลาชโอน มีค่าเฉลี่ย 
57.89, 56.10 และ 46.56 กรัมต่อตัว และมีต้นทุนทั้งหมด 998.60, 1,329.10 และ 1,609.13 บาทต่อกระชัง 
ตามลําดับ ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร รายละเอียดดังตารางที่ 17   
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 6.1.1 ต้นทุนคงท่ี รวม 108.60 บาทต่อกระชัง ของทุกชุดการทดลองดังนี้ 
 - ค่าเสื่อมราคาของกระชังใช้วิธีคิดแบบเส้นตรงอายุการใช้งาน 5 ปี  โดยต้นทุนค่าวัสดุในการ
ประกอบกระชัง ทําด้วยเหล็กกลมขนาด 8 หุน ทุนลอยเป็นถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร มีอวนตาห่างขนาด 
2.5 เซนติเมตร กั้นรอบนอกของกระชังทดลองเพ่ือปูองกันปลาชนิดอื่นๆ กระชังทดลองเป็นกระชังมุ้งเขียว ขนาด 
1.0 X 1.0 X 1.2 เมตร จมน้ําที่ระดับความลึก 1.0 เมตร มีปริมาตรน้ํา 1 ลูกบาศก์เมตรต่อกระชัง และต่อระบบ
ให้อากาศด้วยท่อพีวีซี รวมราคาทั้งหมด 9,645 บาท หรือ 1,071.66 บาทต่อกระชัง อายุการใช้งาน5 ปี และใช้
ประโยชน์ได้ปีละ 3 รุ่น ผลการคํานวณดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาต่อกระชัง เท่ากับ 71.47 บาท   
 - ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากต้นทุนคงที่ จากดอกเบี้ยฝากประจํา 6 เดือน ของธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.35 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 4 เดือน ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเท่ากับ 0.96 
บาท  
 6.1.2 ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 926.17, 1,256.67 และ 1,536.70 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ ดังนี้ 
 - ค่าไฟฟูาในการปั๊มลมเพิ่มออกซิเจนในกระชังทดลอง วันละ 0.126 บาทต่อกระชัง ทําการทดลอง 
105 วัน พบมีต้นทุนค่าไฟฟูาเท่ากับ 13.23 บาทต่อกระชัง ของทุกชุดการทดลอง 
 - ค่าแรงงานในการให้อาหารรวม 2 มื้อ วันละ 5 นาที รวม 105 วัน เท่ากับ 525 นาที โดยค่าแรง
ขั้นต่ําจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 330 บาทต่อวัน จําแนกเป็นนาทีละ 0.68 บาท พบมีต้นทุนค่าแรงต่อกระชังเท่ากับ 
357.00 บาท ของทุกชุดการทดลอง 
 - ค่าพันธุ์ปลาชโอนน้ําหนักประมาณ 30 กรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท ตามราคา....................  
ดังนั้นต้นทุนค่าพันธุ์ปลาเท่ากับ 375.00, 562.50 และ 750.00 บาท ตามลําดับ 
 - ค่าอาหารปลาระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 60 บาท คํานวณจากค่าเฉลี่ยของแต่
ละชุดทดลอง ดังนี้ อัตรารอด น้ําหนัก (กรัมต่อตัว) อัตราการแลกเนื้อ พบมีต้นทุนค่าอาหาร 168.60, 307. 20  
และ 396.00 บาท ตามลําดับ 
 -  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากต้นทุนผันแปร จากดอกเบี้ยฝากประจํา 6 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.35 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 4 เดือน ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุน
เท่ากับ 12.34, 16.74 และ 20.47 บาท ตามลําดับ 
 จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน พบต้นทุนผัน
แปรมีสัดส่วนร้อยละ 92.75, 94.55 และ 95.50 ของต้นทุนทั้งหมด โดยสัดส่วนของค่าพันธุ์ปลามีอัตราส่วนสูงทุก
ชุดการทดลอง  จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนผันแปรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตาการปล่อยที่
เพ่ิมข้ึน 

 

 6.2 ผลตอบแทน ของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง ช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 50, 75 และ 
100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 15 สัปดาห์ ที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท 
ข้อมูลจากองค์การสะพานปลา........ ดังรายละเอียดตารางที่ 18 พบมีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 702.50, 
865.00 และ 1,280.00 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ – 29.65, -34.92 และ 
-20.45 บาท ตามลําดับ โดยที่ทุกอัตราปล่อยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เป็นลบ  เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุน
ในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังพบว่าที่ราคาขายควรมีราคากิโลกรัมละ  355.37, 384.13, และ 314.28 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 17  ต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
               เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

ต้นทุนการผลิต อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
50  75  100 

บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ บาทต่อ
กระชัง 

ร้อยละ 

5. ต้นทุนคงท่ี        
ค่าเสื่อมต่อกระชัง 71.47 7.16 71.47 5.38 71.47 4.44 
ค่าเสียโอกาสลงทุน    0.96   0.10    0.96 0.07   0.96 0.06 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/กระชัง) 72.43 7.25 72.43 5.45 72.43 4.50 
6. ต้นทุนผันแปร       
     ค่าไฟฟูา   13.23 1.32 13.23 1.00 13.23 0.82 
     ค่าแรงงาน 357.00 35.75 357.00 26.86 357.00 22.19 
     ค่าพันธุ์ปลา 375.00 37.55 562.5 42.32 750.00 46.61 
     ค่าอาหารปลา  168.60 16.88 307.20 23.11 396.00 24.61 
     ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน    12.34   1.24     16.74  1.26    20.47   1.27 
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 899.02 89.23 1,256.67 94.55 1,536.70 95.50 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง) 1,007.62 100 1,329.10 100 1,609.13 100 
 

ตารางท่ี 18  ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
                 3 ระดบั เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์   
 

ต้นทุนและผลตอบแทน 
 

อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
50 70 100 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/กระชัง) 72.43   72.43   72.43 
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง) 926.17 1,256.67 1,536.70 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง)    998.60 1,329.10 1,609.13 
ผลผลิตปลาชโอน (กิโลกรัมต่อกระชัง)          2.81      3.46       5.12 
รายได้ทั้งหมด (250บาทต่อกิโลกรัม)) 702.50  865.00 1,280.00 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกระชัง) -296.10     -464.10    -329.13 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ) -29.65       -34.92     -20.45 
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)      355.37    384.13    314.28 
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สรุปผลการศึกษา 
 

ค. การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงท่ี 1  
 

 การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงที่ 1 ที่อัตราความหนาแน่น 100, 
300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ มีผลสรุปดังนี้ 

 

2. การเจริญเติบโตที่น้ําหนักปลาเริ่มต้น เฉลี่ย 0.94 + 0.31, 0.95 + 0.31 และ 0.95 + 0.32 
กรัม ตามลําดับ  ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) พบว่า
น้ําหนักปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า
ปลาชโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 26.92 + 13.48, 23.05 + 11.77 และ 21.61 + 12.68 กรัม ตามลําดับ พบว่า
การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยชุดการทดลองที่ 1 มีการเจริญเติบโต
โดยน้ําหนักแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุด
การทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองท่ี 3  การเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)   

การเจริญเติบโตที่ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 5.05 + 0.44, 5.04+ 0.45 และ 5.05 + 0.44 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) พบว่าตัวอย่าง
ปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน (p>0.05) เมื่อสิ้นทุดการทดลอง พบว่าปลาชโอนมี
ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 15.28 + 2.03, 14.79 + 2.18 และ 14.12 + 2.46 เซนติเมตร ตามลําดับ  โดยชุดการ
ทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกับชุดการทดลอง
ที่ 3 อย่างมีนัยสําคญทางสถิติ (p<0.05)  

น้ําหนักเพ่ิมต่อวันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาชโอนมีน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.21 + 0.01, 0.18 + 
0.01 และ 0.16 + 0.01 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน
ของปลาชโอนทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะของการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 18 พบมีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย 2.66 + 0.05, 2.53 + 0.06 และ 2.48 + 0.05 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ ผลการวิเคร์ความ
แปรปรวนทั้ง 3 ชุดการทดลอง พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 300 และ 500 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et.al., (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อเลี้ยงปลาด้วยความ
หนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และวัชรินทร์ และไพบูลย์ 
(2541) กล่าวว่า เมื่อมีการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ
ความหนาแน่น (stocking density) เป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัว และ Pickering (1993) 
กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย 
พฤติกรรม ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 
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50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 
เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่อัตราการปล่อย 50 และ 100 ตัว ต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน โดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามลําดับ  และรายงานของสมพร และนงเยาว์ (2549) รายงาน
การเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร  พบว่าที่ 2 ตัวต่อ
ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของนภาพร และคณะ (2537) อนุบาลลูกปลา
นวลจันทร์เทศจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อตารางเมตร โดยที่อัตรา
ความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด   
  2. อัตราแลกเนื้อ  อัตรารอดและอัตราการกินอาหาร  พบปลาชโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 
1.32 + 0.08, 1.00 + 0.03 และ 0.94 + 0.01 ตามลําดับ ซึ่งอัตราการแลกเนื้อมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) อัตรารอด พบปลาชโอนมีอัตรารอดเฉลี่ย 93.00 + 2.30, 91.00 + 4.04 และ 89.00 + 
2.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งอัตราการรอดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราการกินอาหารเฉลี่ย 
1.01 + 0.06, 0.76 + 0.03 และ 0.71 + 0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งอัตราการกินอาหารมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ซึ่งอัตราแลกเนื้อมีค่าต่ํากว่ารายงานของภาณุวัตร (2549) ทดลอง
เลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ด้วยอาหารสําเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน 
พบมีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 1.82+0.03, 1.89+0.20, 1.95+0.08, 2.02+0.07, 2.14+0.02 และ 2.19+0.02 
ตามลําดับ  
 3. ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน มีต้นทุนทั้งหมด 1,007.62, 1,493.36 และ1,964.46 
บาทต่อกระชัง ตามลําดับ ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 108.60  บาทต่อกระชัง ของทุกชุดการทดลอง และต้นทุน
ผันแปร 803.25, 1,288.99 และ 1,760.08 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ หรือที่ต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนร้อยละ 
88.09, 92.23 และ 94.19 ของต้นทุนทั้งหมด  
 ผลตอบแทนที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท มีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 625.00, 
1,575.00 และ 2,405.00 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ – 31.46, 12.69 
และ 28.70 บาทต่อกระชัง  ตามลําดับ โดยมีจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังกิโลกรัมละ  364.74, 
221.84, และ 194.25 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
 จากผลจากผลการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปรตาม
อัตราปล่อย โดยค่าใช้จ่ายสําหรับค่าแรงงานจะมีสัดส่วนที่สูงเมื่อปล่อยในอัตรา 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร และค่า
พันธุ์ปลาจะมีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่ออัตราการปล่อยหนาแน่นสูงขึ้น ต่างจากการการทดลองเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง 
ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร และเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระวรรณ และ 
ศิราณี, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ําโขง มีต้นทันผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 
61.37 – 71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
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ง. การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงท่ี 2  
 

 การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน ช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 50, 
75 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ มีผลโดยสรุปดังนี้ 

2. การเจริญเติบโตที่น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 31.94 + 6.39, 33.30 + 7.60 และ 31.09 + 6.42 กรัม  
ตามลําดับ ผลการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) พบว่าน้ําหนัก
ปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 15 
พบปลาชโอนมีน้ําหนักเฉลี่ย  57.89 + 11.94, 56.10 + 12.16  และ 46.52 + 11.52  กรัม ตามลําดับ พบ
น้ําหนักของปลาชะโอนแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

การเจริญเติบโตโดยความยาวเรื่องต้นเฉลี่ย 16.71 + 0.80, 16.77+ 0.78 และ 16.53 + 0.87 
เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) พบว่า
ตัวอย่างปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน (p>0.05)  เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์
ที่ 15 พบปลาชโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 19.48 + 1.18, 19.40 + 1.13 และ 18.74 + 1.33 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ซึ่งความยาวของปลาชะโอนมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05)   
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาชโอนเฉลี่ย 0.25 + 0.03, 0.21 + 0.04 และ 0.15 + 0.03 กรัมต่อวัน 
ตามลําดับ พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  อัตราเจริญเติบโต
จําเพาะเฉลี่ย 0.56 + 0.06, 0.49 + 0.07 และ 0.38 + 0.06 เปอรเ์ซนต์ต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 75 และ 100 
ตัวต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et.al., (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อเลี้ยงปลาด้วยความ
หนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และวัชรินทร์ และไพบูลย์ 
(2541) กล่าวว่า เมื่อมีการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ
ความหนาแน่น (stocking density) เป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัว และ Pickering (1993) 
กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย 
พฤติกรรม ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 
50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 
เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่อัตราการปล่อย 50 และ 100 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลองอ่ืน โดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามลําดับ  และรายงานของสมพร และนงเยาว์ (2549) รายงาน
การเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร  พบว่าที่ 2 ตัวต่อ
ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของนภาพร และคณะ (2537) อนุบาลลูกปลา
นวลจันทร์เทศจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อตารางเมตร โดยที่อัตรา
ความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด   
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 2. อัตราแลกเนื้อ  อัตรารอดและอัตราการกินอาหาร  พบปลาชโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.87 
+ 0.20, 1.48 + 0.30 และ 1.71 + 0.60 ตามลําดับ อัตรารอดเฉลี่ย 97.33 + 4.62, 88.33 + 11.02 และ 
83.00 + 4.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และอัตราการกินอาหาร 3.54 + 0.38, 3.44 + 0.03 และ 3.23 + 1.13 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร
ของ 3 ชุดทดลอง พบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งอัตราแลกเนื้อใกล้เคียงกับรายงานของภาณุ
วัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัว
ต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูป ชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง 
เป็นเวลา 182 วัน พบมีอัตราแลกเนื้อเท่ากับ 1.82+0.03, 1.89+0.20, 1.95+0.08, 2.02+0.07, 2.14+0.02 
และ 2.19+0.02 ตามลําดับ  
 

 3. ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 15 สัปดาห์ ต้นนทุนทั้งหมด 
998.60, 1,329.10 และ 1,609.13 บาทต่อกระชัง จําแนกต้นทุนคงที่ รวม 108.60 บาทต่อกระชัง ของทุกชุด
การทดลอง ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 926.17, 1,256.67 และ 1,536.70 บาทต่อกระชัง  ผลตอบแทนเป็นรายได้
ทั้งหมด 702.50, 865.00 และ 1,280.00 บาทต่อกระชัง ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ   – 
29.65, -34.92 และ -20.45 บาท ตามลําดับ และจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังพบว่าที่ราคาขาย
กิโลกรัมละ  355.37, 384.13, และ 314.28 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
 จากผลจากผลการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปรตาม
อัตราปล่อย โดยค่าใช้จ่ายสําหรับพันธุ์ปลาจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่ออัตราการปล่อยหนาแน่นสูงขึ้ น เนื่องจากใน
การทดลองช่วงที่ 2 ค่าพันธุ์ปลาคํานวณตามน้ําหนักปลาเนื้อที่จําหน่ายราคา กิโลกรัมละ 250 บาท ต่างจากการ
ทดลองอ่ืนๆ ที่เริ่มทดลองเลี้ยงในปลาขนาดเล็กซึ่งลูกปลามีราคาไม่สูงมากนัด เช่น การทดลองเลี้ยงปลาสายยูใน
กระชัง ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร และเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระวรรณ 
และ ศิราณี, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ําโขง มีต้นทันผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมาก
ถึง 61.37 – 71.43 เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
 ส่วนผลตอบแทนการลงทุน พบว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นผันแปรตามอัตราปล่อย จึงมีผลต่อจุดคุ้มทุน
ที่ผกผันตามอัตราปล่อย เมื่ออัตราปล่อยสูงขึ้นจุดคุ้มทุนต่ํา เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังพบว่าที่
อัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีจุดคุ้มทุนต่ําสุด 52.11 บาทต่อกิโลกรัม  โดยที่อัตราปล่อย 50 
และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จุดคุ้มทุนที่ 81.68 และ 67.55 บาท บาทต่อกิโลกรัม (วิระวรรณ และ ศิราณี, 
2550) 
 4. คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน 2 ช่วงอายุ  เมื่อสิ้นสุด
การทดลองเป็นเวลา 18 สัปดาห์ และ 15 สัปดาห์  พบว่าคุณภาพน้ํามีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์
น้ํา โดยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 7.1-8.1 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 86 – 144  
มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 70 – 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่
ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลี้ยงปลาน้ําจืด ที่ค่าอุณหภูมิน้ํา 25 – 32 องศาเซลเซียส ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา 1 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความแป็น กรดเป็นด่าง 6.5 – 9.0 ความเป็นด่าง 50 -300 
มิลลิกรัมต่อลิตรความกระด้าง 150 – 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
http://oservice.skru.ac.th/ebook/lessoncheck.asp?lesson_code=3639 14/3/61 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 1. การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 1 ที่อัตราปล่อย 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์ ปลาชโอนมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 26.92, 23.05 และ 21.61 กรัมต่อตัว โดยที่
จุดคุ้มทุนของราคาขายในแต่ละอัตราปล่อยมีค่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอัตราปล่อย 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร 
ส่วนอัตราปล่อย 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์ มีจุดคุ้มทุนของราคาขายต่ํากว่าราคาขายทั่วไป จากระยะเวลาใน
การทดลอง 18 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก และอัตราการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะหลังจากสัปดาห์ที่ 12 พบค่าการเจริญเติบโตดังกล่าวมีค่า
การเพ่ิมข้ึนต่อ 3 สัปดาห์มีแนวโน้มลดลง  
 ดังนั้นการคํานวณต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน ในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง ที่อัตรา
ความหนาแน่น 100, 300 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร  ที่ระยะเวลาเลี้ยง 12 สัปดาห์ เป็นทางเลือกให้เกษตร
พิจารณาระยะเวลาในการเลี้ยง และปลาชโอนเป็นปลาที่นิยมรัปทานในทุกขนาดความยาว ซึ่งในการคํานวนเมื่อ
ทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบปลาชโอนมีน้ําหนักเฉลี่ย 24.24, 20.07 และ 19.18 กรัมต่อตัวตามลําดับ 
มีต้นทุนทั้งหมด 765.98, 1,220.24 และ 1,676.94  บาทต่อกระชัง จุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง
กิโลกรัมละ  340.44, 222.67, และ 196.56 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นอัตราปล่อย 500 ตัวต่อตารางเมตร 
เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง เพ่ือให้ได้ปลาชโอนขนาดน้ําหนักประมาณ 20 กรัม  

3. การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในกระชังช่วงที่ 2 ที่อัตราความหนาแน่น 50, 75 และ 100 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร ที่น้ําหนักเริ่มต้นประมาณ 30 กรัม เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ปลาชโอนมีน้ําหนักประมาณ 30 
กรัม พบว่าน้ําหนักเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน และผลิตที่ได้ไม่คุ้มค่าการลงทุน ไม่ควรเลี้ยงเพ่ือการพานิชย์เพราจุดคุ่มทุนมีค่า
ค่อนข้างสูงกว่าราคาปลาชโอนที่จําหน่ายได้ แต่เหมาะสมในการเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในกรณีที่ไม่มีบ่อดิน โดย
อัตราปล่อยที่เหมาะสม 75 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากน้ําหนักต่อตัวมีค่าไม่แตกต่างจากอัตราปล่อย 50 ตัว
ต่อลูกบาศก์เมตร แต่ได้ผลผลิตสูงกว่า และน้ําหนักตัวมีค่าสูงกว่า 100 ตัวต่อตารางเมตร  ซึ่งขนาดพ่อพันธุ์ที่
สามารถเพาะพันธุ์ได้ประมาณ 50 กรัม ส่วนแม่พันธุ์ประมาณ 70 กรัม (บันทึกการเพาะของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

4. แนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาชโอนในกระชังสู่เกษตรกร โดยนําผลการศึกษาครั้งนี้
ทดลองเลี้ยงในฟาร์มของเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพ่ือทราบอัตราการปล่อยที่เหมาะสม และการใช้อาหารทดแทน 
เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารปลาสําเร็จรูป  อัตราการปล่อยที่เหมาะสมควรปล่อย 300 - 500 ตัวต่อลูกบาศก์ และ
เลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพ่ือทราบอัตราการปล่อยที่เหมาะสมและเกษตรกรสามารถเลี้ยงโดยลดต้นทุน
ค่าอาหารปลา และเลี้ยงเป็นระยะเวลาไม่นาน เพื่อผลตอบแทนที่จะสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงปลาชโอนในกระชัง 
เพ่ือสร้างทางเลือกในการเลี้ยงเชิงพานิชย์ต่อไป  
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โครงการวิจัยย่อยล าดับที่ 8 
 

ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน 
 

แสงเดือน  นาคสุวรรณ๑* นวพร พัฒนยินดี๑  มัลลิกา วรรณประภา๒ 

๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) 
๒ สํานักงานประมงจังหวัดนครนายก 

 

บทคัดย่อ 
 

 ผลการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดินที่ความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัวต่อตารางเมตร ในบ่อดินขนาด 
800 ตารางเมตร โดยกันเป็นบ่อพลาสติกขนาด 5x5 เมตร รักษาระดับน้ํา 70 เซนติเมตรจํานวน 9 บ่อ ใน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไน่น้อยกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ ให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ทีเ่วลา 8.00 นาฬิกา และ 16.00 นาฬิกา เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์ 
 ผลการทดลองโดยน้ําหนักปลาเริ่มต้นเฉลี่ย 2.23 + 0.12, 2.33 + 0.02 และ 2.22 + 0.02 กรัม 
และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.94 + 0.24, 7.14 + 0.16 และ 7.00 + 0.03 เซนติเมตร ผลทดสอบความเป็นเอก
พันธ์ (homogeneity of variance) ของน้ําหนักและความยาวตัวอย่างปลามีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  
เมื่อสิ้นสุดการทดลองท่ี 30 สัปดาห์ ปลาชโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 64.71 + 1.66, 56.76 + 3.11 และ 54.19 
+ 0.26 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 19.70 + 0.34, 19.23 + 0.25 และ 19.15 + 0.03 เซนติเมตร ส่วนน้ําหนัก
เพ่ิมต่อวัน 0.30 + 0.01, 0.26 + 0.01 และ 0.25 + 0.00 กรัมต่อวัน  และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 
1.60 + 0.03, 1.52 + 0.03 และ 1.52 + 0.00 เปอร์เซนต์ต่อวัน ผลการทดสอบความแปรปรวนของการ
เจริญเติบโตระหว่างชุดการทดลองทั้ง 4 ปัจจัย พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  
 อัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.91 + 0.54, 2.14 + 0.62 และ 2.05 + 0.55 อัตรารอดเฉลี่ย 71.07 + 
23.08, 56.87 + 10.46 และ 55.96 + 16.58 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการกินอาหาร 1.64 + 0.43, 1.74 + 0.43 
และ 1.66 + 0.38 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างชุดการทดลองท้ัง 3 ปัจจัย ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05)   

 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน มีความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 7.1-
8.3 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 80 – 134  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 70 – 136 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.03 – 0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดินเท่ากับ 2,743.15, 3,776.24 และ 4,750.45 บาท  
ผลตอบแทน ที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท มีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 2,875.00, 4,060.00 และ 
5,680.00 บาทต่อบ่อ ผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 4.81, 7.51 และ 19.57 บาท ตามลําดับ จุดคุ้มทุนใน
การเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน 238.53, 232.53, และ 209.09 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อพิจารณาต้นทุนและ
ผลตอบแทน ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน คือ 30 ตัวต่อตารางเมตร   
 
ค าส าคัญ ปลาชโอน เลี้ยงในบ่อดิน ความหนาแน่น ต้นทุนและผลตอบแทน  
* ผู้รับผิดชอบ : 44/1 ม. 11 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 โทร 0 3834 1166, 0 3834 2230 
  E-mail : ifchonburi@hotmail.co.th                 

รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 58-0557-58036-011 
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ค าน า 
 
ปลาชะโอน หรือปลาสยุมพรที่ชาวบ้านรู้จักในชื่อ “ปลาเนื้ออ่อน ” เป็นปลาพ้ืนเมืองของไทย 

รสชาติดี  ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เลี้ยงง่าย โตดี และมีราคาสูง เป็นที่นิยมบริโภคในลักษณะของปลาทอด
กรอบ ปลาฉู่ฉี่ และปลารมควันเพ่ือใช้ประกอบอาหารประเภทต้ม ยํา หรืออ่ืนๆได้หลากหลาย  จากข้อมูลสถิติ
การประมง ปี 2559 ราคาจําหน่าย กิโลกรัมละ 180 -  350 บาท ฐานนิยม 250 บาท (องค์การสะพานปลา
,2559) ปัจจุบันปลาชะโอนส่วนใหญ่ยังนําเข้าจากทะเลสาบเขมรในรูปปลาสดแช่แข็งแล้วมาแปรรูปเป็นปลา
กรอบรมควันขายในประเทศ นอกจากบริโภคแล้วปลาชะโอนยังนิยมนํามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป มีแหล่งรวบรวมส่งออกที่ประเทศสิงคโปร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีได้
ดําเนินการเพาะพันธุ์สําเร็จครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากอ่างเก็บน้ําบางพระ        
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และต่อมาได้ทําการวิจัย และพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ปลาชะโอนปล่อยคืนสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ 

ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ได้เป็นจํานวนมาก และสามารถส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจ
ตัวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในอนาคต ปลาชะโอนสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและในบ่อดิน  การ
เลี้ยงในบ่อซีเมนต์การเจริญเติบโตจะช้ากว่า มักใช้สําหรับอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดก่อนปล่อยเลี้ยงในบ่อดิน 
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลด้านการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน เนื่องจากการอนุบาลได้ลูกปลา
จํานวนน้อยและมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะนํามาทดลองเลี้ยง แต่ปัจจุบัน หลังจากได้ทําการศึกษาวิจัยด้านการการ
เพาะและอนุบาลปลาชะโอน จนสามารถผลิตลูกปลาได้อย่างต่อเนื่องและมีเกษตรกรสนใจที่จะนําไปเลี้ยง ศูนย์ฯ
จึงได้ทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยการเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ร่วมกับปลาอีกงในบ่อดินขนาด 1,000 ตาราง
เมตร ปล่อยลูกปลาขนาดความยาว 5.07 เซนติเมตร น้ําหนัก 1.21 กรัม จํานวน 4,000 ตัว (4 ตัวต่อตาราง
เมตร) เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ ให้อาหารปลาดุกเล็กวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 เดือน ได้ปลาขนาดความยาว 16.42  
เซนติเมตร น้ําหนัก 37.47 กรัม อัตราแลกเนื้อประมาณ 1.7-2 ปลามีแนวโน้มการเจริญเติบโตได้ดี  มีแนวทางที่
เป็นไปได้ที่สามารถเลี้ยงปลาชะโอนให้ได้ขนาดตลาด โดยเลี้ยงปลาชะโอนในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสมใน
บ่อดิน ดังนั้นการศึกษาเพ่ือทราบข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน เพ่ือสร้างอาชีพและลดการนําเข้าจากต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

               1. เพ่ือทราบความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน 
               2. เพ่ือทราบต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนต่อการลงทุน ในการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดิน 
 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
 1.1. วางแผนการทดลองแบบ Nested Design โดยปัจจัยหลัก คืออัตราปล่อยที่แตกต่างกัน 3 ชุด
การทดลอง และปัจจัยสุ่ม จํานวน 3 ซ้ํา ในแต่ละชุดการทดลอง โดยกั้นบ่อด้วยพลาสติกดําหนาขนาด 5 x 5 
เมตร จํานวน 9 บ่อ  ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 ความหนาแน่น 10 ตัว/ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ  
 ชุดการทดลองที่ 2 ความหนาแน่น 20 ตัว/ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ 
 ชุดการทดลองที่ 3 ความหนาแน่น 30 ตัว/ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ 
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 1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
          ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)  ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน  2559  เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์ 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

 2.1 การเตรียมลูกปลาทดลอง  
 เตรียมลูกปลาชโอนสําหรับการทดลอง จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้น 
จํานวน 2 ครั้ง  ครั้งแรกฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ในอัตรา 10 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์
ในอัตรา 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักพ่อแม่พันธุ์ปลา 1 กิโลกรัม  เว้นระยะห่าง 6 ชั่วโมง ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ ครั้ ง
ที่ 2 เฉพาะเพศเมีย ในอัตรา  20 ไมโครกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ในอัตรา 10 มิลลิกรัม ต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม  
จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองในบ่อซีเมนต์ในอัตราส่วนเพศผู้ 2 ตัว ต่อเพศเมีย 1 ตัว ประมาณ 6-8 ชั่วโมง แม่
ปลาจะวางไข่บนตะแกรงฟักไข่  ย้ายพ่อแม่พันธุ์ปลาออกจากบ่อ ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ไข่จะฟักเป็นตัว ปล่อยลูกปลา
ในอัตรา 50 ตัวต่อน้ํา  1  ลิตร เริ่มอนุบาลลูกปลาที่ได้ โดยดูดตะกอนของเสียและถ่ายน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ ทุกวัน 
ใน 2 วันแรก ไม่ต้องให้อาหารเนื่องจากลูกปลายังมีอาหารจากถุงไข่แดงอยู่ เริ่มให้อาหารในวันที่ 3 อาหารที่ให้ 
คือ โรติเฟอร์ หรือไรแดงที่เพ่ิงเกิดใหม่ ในสัปดาห์แรก สัปดาห์ที่ 2 ให้ไรแดง อนุบาลลูกปลาจนเข้าสู่สัปดาห์ที่  3 
จึงเริ่มให้อาหารเสริม คือ ไข่ตุ๋นบดละเอียดสลับกับไรแดง ประมาณ 45 วัน ลูกปลาจะมี ความยาว 2.5-3.5  
เซนติเมตร อนุบาลโดยให้อาหารปลาดุกเล็ก จนลูกปลามีความยาว 5 – 7 เซนติเมตร จึงสุ่มปลาที่มีขนาด
ใกล้เคียงกันปล่อยลงบ่อทดลองตามอัตราที่กําหนดจํานวนบ่อละ 250 , 500  และ 750 ตัว ในแต่ละชุดการ
ทดลอง ตามลําดับ และในระหว่างการทดลองต้องคงความหนาแน่นไว้ตลอดการทดลอง กรณีที่มีปลาตายหรือ
การขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental mortality) ต้องนําตัวอย่างปลาชุดเดียวกันมาใส่เพ่ิมให้ครบ
จํานวนในช่วงระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วันแรกของการทดลอง) 

2.2  การเตรียมบ่อทดลอง  
ใช้บ่อดินผนังซีเมนต์ขนาด 800 ตารางเมตร เตรียมบ่อโดยสูบน้ําให้แห้ง โรยกากชา 1 กิโลกรัม 

เพ่ือกําาจัดศัตรูปลา โรยปูนขาว 1 กิโลกรัมปรับสภาพดิน ตากบ่อทิ้งไว้ 3 วัน จากนั้นเติมน้ําเข้าบ่อให้ระดับน้ําสูง 
70 เซนติเมตร และคลุมตาข่ายกันนก ภายในกั้นเป็นบ่อขนาด 5 x 5 เมตร ด้วยโครงเหล็กท่ีกรุด้วยพลาสติกดํา
อย่างหนา จํานวน 9 บ่อ และรักษาระดับน้ําภายในบ่อพลาสติกที่ความสูง 70 เซนติเมตร  

 

3. การจัดการทดลอง 
 

 3.1 การให้อาหารทดลอง เป็นอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีนไน่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวัน
ละ 2 ครั้ง ที่เวลา 8.00 นาฬิกา และ 16.00 นาฬิกา โดยให้กินจนอ่ิม (satiation) และปรับปริมาณที่ให้ทุกวัน
พร้อมบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ตลอดระยะเวลาทดลอง และงดให้อาหารในวันที่สุ่มชั่งวัดขนาดปลา 
 3.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาทุก 3 สัปดาห์ จํานวนบ่อละ 
60 ตัว พร้อมทําความสะอาดบ่อ เมื่อสิ้นสุดการทดลองตรวจนับจํานวนปลาที่เหลือทั้งหมด ในแต่ละบ่อ โดยชั่ง
น้ําหนักตัว (body weight) และวัดความยาว (total length) เพ่ือตรวจสอบการเจริญเติบโต และอัตรารอด 
 3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน้ําเวลา 08.00 น. เพ่ือนําไป
วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา ดังนี้ 

- อุณหภูมิของน้ํา โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา (pH) โดยใช้ pH Meter 
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH sension 378 
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- ค่าความเป็นด่างของน้ํา (alkalinity) โดยวิธี titration  ตามวิธีของไมตรี และ จารุวรรณ 
(2528) 

- ค่าความกระด้างของน้ํา (hardness) โดยวิธี titration  ตามวิธีของไมตรี  และ จารุวรรณ 
(2528) 

- ค่าแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่ห้อ HACH รุ่น  DR/ 
4000v spectrophotometer 

 

รูปแบบบ่อทดลองขนาด 5X10 เมตร จํานวน 9 บ่อ 

 
             หมายถึง  ระบบท่อทางน้ําเข้า                          ระบบท่อทางน้ําออก 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

        4.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวเหยียดเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแต่ละบ่อ ด้วยการวัดด้วย
ไม้บรรทัดวัดความยาวที่ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และโดยน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ด้วยเครื่องชั่งไฟฟูาที่ความ
ละเอียด 0.1 กรัม 
 4.2 อัตราการเจริญเติบโต โดยน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (average daily weight gain, ADG; กรัม/วัน) 
วิเคราะห์ดังนี้ 
 
 ADG =        น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-น้ําหนักปลาเริ่มต้นการทดลอง 

จํานวนวันที่ใช้ทดลอง 
 
 
          4.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) วิเคราะห์ดังนี้ 

 
                SGR =   ln (น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) – ln (น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง) ×100 
                                   ระยะเวลาการทดลอง 
 

ระบบท่อทางน้ําเข้า 

T3R2 
 

T1R1 T3R1 T3R3 T2R3 

T2R2 
 

T2R1 T1R1 T1R2  

 

 

ระบบท่อทางน้ําเข้า 
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 4.4 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์) เมื่อสิน้สุดการทดลองในแต่ละช่วงอายุตรวจนับ
จํานวนปลาชโอนทดลองท่ีคงเหลือในแต่ละบ่อ เพ่ือวิเคราะห์อัตรารอดตายดังนี้ 
 

อัตรารอดตาย =                                                                            X 100 
 

4.5 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio) บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันเพื่อรวม
น้ําหนักอาหารที่ปลากินไป โดยวิธีดังนี้ 

 

   FCR =                      
 

4.6 การทดสอบความแตกต่างแต่ละชุดทดลองด้วยวิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ของการเจริญเติบ โดย 
ความยาวเหยียด น้ําหนักตัว เปรียบเทียบแต่ละชุดทดลองด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี III way 
analysis of variance ด้วย Genera liner Model Univariate  ซึ่งปัจจัยหลักคงที่ คือ อัตราความหนาที่
ต่างกัน 3 ชุดการทดลอง และปัจจัยสุ่มคือ จํานวนซ้ําในแต่ละชุดทดลอง ส่วนข้อมูลที่มีค่าเป็นร้อยละ ได้แก่ 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย ก่อนวิเคราะห์ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี 
arcsine transformation และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองด้วยวิธี Tukey test 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา, 2543)  
  

5. การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 
  วิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อดินด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน ตามวิธีของสมศักดิ์ 
(2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 
 

 5.1 ต้นทุนการผลิต  
 ต้นทุนทั้งหมด                  =  ต้นทุนคงท่ี+ต้นทุนผันแปร 
 ต้นทุนผันแปร                  =  ค่าพันธุ์ปลา+ค่าอาหาร+ค่าสารเคมี+ค่าแรงงาน+ค่าไฟฟูา  
                  +ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ต้นทุนคงท่ี                      =  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน   =  ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดย 
                                                       คํานวณจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา 6 เดือน ปี 2557  
                                                       ร้อยละ 1.35 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  
  ค่าเสื่อมราคา                  =   
 
 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) 
โดยกําหนดให้มูลค่าซากจากศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ์ 
 
 

 5.2 รายได้และผลตอบแทน คํานวณจากสูตรต่างๆ ดังนี้ 
     

- รายได้ทั้งหมด             =  ผลผลิต (กิโลกรัม) X ราคาผลผลิตที่จําหน่ายได้ 
 

- รายได้สุทธิ                 =  รายได้ท้ังหมด-ต้นทุนผันแปร 
 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
จํานวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง (ตัว) 

น้ําหนักอาหารแห้งที่ปลากิน 
น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 

 

มูลค่าซื้อหรือจ้าง             
อายุการใช้งาน 
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- กําไรสุทธิ                   = รายได้ท้ังหมด - ต้นทุนทั้งหมด 
 

- ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ)                 =                              x100  
 
 

- จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)         =  
 
 

ผลการศึกษา 
 

 การทดลองเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัวต่อตารางเมตร เป็น
ระยะเวลา 30 สัปดาห์ โดยปล่อยปลาน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.23 + 0.12, 2.33 + 0.02 และ 2.22 + 0.02 กรัม 
ตามลําดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.94 + 0.24, 7.14 + 0.16 และ 7.00 + 0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ 
ปรากฏผลการทดลองดังนี้  
 

1. การเจริญเติบโต  
 

 1.1 การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดิน จากน้ําหนักปลาเริ่มต้น เฉลี่ย 2.23 
+ 0.12, 2.33 + 0.02 และ 2.22 + 0.02 กรัม ตามลําดับ  เมื่อทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักตัวอย่างปลา
ทดลองก่อนเริ่มต้นทดลองด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) 
พบว่าน้ําหนักปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05)  
 โดยในแต่ละครั้งของการสุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาชะโอนทุก 3 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์
ทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักของปลาชะโอนระหว่างแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยสําคัญ  (p<0.05) และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนัก
แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ตลอดการทดลอง 
ส่วนชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3  การเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ใน
สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 24 สัปดาห์ที่ 27 และสับดาห์ที่ 30  ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่สิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาชโอนมี
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 64.71 + 1.66, 56.76 + 3.11 และ 54.19 + 0.26 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้สุทธิ 
ต้นทุนทั้งหมด 
 

ต้นทุนทั้งหมด             
ผลผลิตเป็นกิโลกรัม 
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ตารางท่ี 1 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
              เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์  
 

ระยะเวลา 
ทดลอง 

อัตราความหนาแน่น  
10 (ตัว/ตารางเมตร) 20 (ตัว/ตารางเมตร) 30 (ตัว/ตารางเมตร) 

เริ่มต้น  2.23 + 0.12a      2.33 + 0.02 a  2.22 + 0.02 a 
สัปดาห์ที่ 3  7.03 + 0.55 a      6.85 + 0.30 b  5.48 + 0.14 b 
สัปดาห์ที่ 6       14.16 + 1.21 a         12.10 + 1.64 b 11.06 + 0.13 c 
สัปดาห์ที่ 9       23.62 + 1.41 a         20.88 + 0.26 b 19.27 + 0.42 c 
สัปดาห์ที่ 12 32.11 + 0.32 a         27.57 + 0.31 b 24.65 + 1.58 c 
สัปดาห์ที่ 15 42.01 + 2.44 a         36.71 + 1.56 b 32.76 + 1.79 c 
สัปดาห์ที่ 18       48.91 +1.75 a         44.21 + 0.70 b 39.10 + 1.59 c 
สัปดาห์ที่ 21 51.08 + 2.64 a      45.82 + 1.50 b 41.08 + 2.94 c 

สัปดาห์ที่ 24 56.21 + 1.28 a      46.47 + 2.34 b 42.80 + 2.82 b 

สัปดาห์ที่ 27 64.00 + 1.70 a      55.86 + 4.23 b 53.84 + 0.26 b 

สัปดาห์ที่ 30 64.71 + 1.66 a      56.76 + 3.11 b 54.19 + 0.26 b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 1.2 การเจริญเติบโตโดยความยาวของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดิน ที่ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.94 + 
0.24, 7.14 + 0.16 และ 7.00 + 0.03 เซนติเมตร เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแปรปรวนของความ
ยาวตัวอย่างปลาทดลองก่อนเริ่มต้นทดลองด้วยการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน 
(homogeneity of variance) พบว่าตัวอย่างปลาทดลองที่ใช้ในแต่ละชุดทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน 
(p>0.05)  
 โดยในแต่ละครั้งของการสุ่มตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลาชะโอนทุก 3 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์
ทดสอบความแปรปรวนความยาวของปลาชะโอนระหว่างชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่า งมี
นัยสําคัญ  (p<0.05)  และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวมี
แนวโน้มแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนชุดการ
ทดลองที่ 2 กับชุดการทดลองที่ 3  มีแนวโน้มการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในสัปดาห์ที่ 9 
สัปดาห์ที่ 21 สัปดาห์ที่ 27 และเมื่อสิ้นทุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 30 พบว่าปลาชโอนมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
19.70 + 0.34, 19.23 + 0.25 และ 19.15 + 0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ  (ตารางที่ 2) 
  

 1.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จนถึงสัปดาห์ที่ 15 และเริ่มคงที่ในสัปดาห์ที่ 16 จากนั้นเริ่มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 17 ถึงสัปดาห์ที่ 30 เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ชุดทดลอง และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ําหนักเพ่ิมต่อวันตามระยะเวล า
การชั่งน้ําหนัก พบว่าน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของปลาชโอนทั้ง 3 ชุดการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) ยกเว้นในสัปดาห์ที่ 6  พบน้ําหนักเพ่ิมต่อวันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้ง 3 ชุดการ
ทดลอง (p>0.05)  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 30 พบว่าปลาชโอนค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.30 + 
0.01, 0.26 + 0.01 และ 0.25 + 0.00 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ําหนัก
เพ่ิมต่อวันทั้ง 3 ชุดการทดลอง พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และจากการทดสอบ
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ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันของชุดการทดลองที่ 1 ต่างจากชุดการทดลองที่ 2 และชุดการ
ทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวันชุดการทดลองที่ 2 กับชุดการ
ทดลองที่ 3 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 2 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
              3 ระดับ เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
10 (ตัว/ตารางเมตร) 20 (ตัว/ตารางเมตร) 30 (ตัว/ตารางเมตร) 

เริ่มต้น 6.94 + 0.24a      7.14 + 0.16 a  7.00 + 0.03 a 
สัปดาห์ที่ 3  9.99 + 0.20a      9.80 + 0.07a   9.17 + 0.06 b 
สัปดาห์ที่ 6       12.75 + 0.45a         12.07 + 0.45 b 11.69 + 0.09 c 
สัปดาห์ที่ 9       14.79 + 0.32 a         14.06 + 0.07 b 13.80 + 0.20 b 
สัปดาห์ที่ 12       16.19 + 0.09a         15.47 + 0.03 b 14.88 + 0.16 c 
สัปดาห์ที่ 15       17.45 + 0.24a         16.66 + 0.15 b 16.31 + 0.08 c 
สัปดาห์ที่ 18 17.89 + 0.28a         17.27 + 0.32b 16.83 + 0.43 c 
สัปดาห์ที่ 21 18.35 + 0.59a      17.48 + 0.31b 17.27 + 0.20b 

สัปดาห์ที่ 24 19.12 + 0.28a      18.11 + 0.41b 17.81 + 0.59b 

สัปดาห์ที่ 27 19.63 + 0.28a      19.20 + 0.27b 18.42 + 0.26c 

สัปดาห์ที่ 30 19.70 + 0.34a      19.23 + 0.25b 19.15 + 0.03b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

  1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน พบว่าอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะมีค่าสูงในช่วง 3 สัปดาห์ แรก  หลังจากนั้นพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะค่อยๆ ลดลงตาม
ระยะเวลาที่เลี้ยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 ชุดทดลอง และผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทั้ง 3 ชุดการทดลอง ตามระยะเวลาการชั่งน้ําหนัก พบว่าอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะของปลาชโอนแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญ (p<0.05) ยกเว้นในสัปดาห์ที่ 
6 และสัปดาห์ที่ 9 พบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 18 พบว่าปลาชโอนมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 1.60  
+ 0.03, 1.52 + 0.03 และ 1.52 + 0.00 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทั้ง 3 ชุดการทดลอง พบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะชุดการทดลองที่ 1 มีความ
แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05 ) ส่วนอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดิน 1 ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน  
              3 ระดับ เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
10 (ตัว/ตารางเมตร) 20 (ตัว/ตารางเมตร) 30 (ตัว/ตารางเมตร) 

สัปดาห์ที่ 3  0.23 + 0.03a      0.22 + 0.01a  0.15 + 0.01b 
สัปดาห์ที่ 6        0.28 + 0.03a           0.23 + 0.04a  0.21 + 0.00a 
สัปดาห์ที่ 9        0.34 + 0.02a           0.29 + 0.00ab 0.27 + 0.01b 
สัปดาห์ที่ 12        0.36 + 0.00a           0.30 + 0.00b 0.27 + 0.02c 
สัปดาห์ที่ 15        0.38 + 0.02a           0.33 + 0.02ab 0.29 + 0.02b 
สัปดาห์ที่ 18  0.37 + 0.01a           0.33+ 0.01b 0.29 + 0.01c 
สัปดาห์ที่ 21 0.33 + 0.02a        0.30 + 0.01ab 0.26 + 0.02b 

สัปดาห์ที่ 24 0.32 + 0.01a       0.26 + 0.01b 0.24 + 0.02c 

สัปดาห์ที่ 27 0.33 + 0.01a       0.28 + 0.02b 0.27 + 0.00b 

สัปดาห์ที่ 30 0.30 + 0.01a       0.26 + 0.01b 0.25 + 0.00b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
ตารางท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซนต์ต่อวัน) ของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดิน ที่อัตรา 
              ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์   
 

ระยะเวลา 
 

อัตราความหนาแน่น  
10 (ตัว/ตารางเมตร) 20 (ตัว/ตารางเมตร) 30 (ตัว/ตารางเมตร) 

สัปดาห์ที่ 3  5.47 + 0.61a       5.13 + 0.22ab  4.29 + 0.15b 
สัปดาห์ที่ 6        4.40 + 0.28a           3.91 + 0.30a  3.82 + 0.03a 
สัปดาห์ที่ 9        3.75 + 0.17a           3.48 + 0.03a 3.43 + 0.05a 
สัปดาห์ที่ 12        3.18 + 0.06a           2.94 + 0.01b 2.86 + 0.08b 
สัปดาห์ที่ 15        2.80 + 0.08a           2.63 + 0.05ab 2.56 + 0.05b 
สัปดาห์ที่ 18  2.45 + 0.06a           2.34 + 0.01b 2.28 + 0.03b 
สัปดาห์ที่ 21 2.13 + 0.07a       2.03 + 0.02a 1.98 + 0.05b 

สัปดาห์ที่ 24        1.92 + 0.02a       1.78 + 0.03b 1.76 + 0.04b 

สัปดาห์ที่ 27 1.78 + 0.03a       1.68 + 0.04b 1.69 + 0.00b 

สัปดาห์ที่ 30 1.60 + 0.03a      1.52 + 0.03b 1.52 + 0.00b 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 
 



174 
 

  

2. อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร 

 

 อัตราการแลกเนื้อตลอดการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ 
พบปลาชโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.91 + 0.54, 2.14 + 0.62 และ 2.05 + 0.55 ตามลําดับ อัตรารอด
เฉลี่ย 71.07 + 23.08, 56.87 + 10.46 และ 55.96 + 16.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  และอัตราการกินอาหาร 
1.64 + 0.43, 1.74 + 0.43 และ 1.66 + 0.38 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราแลกเนื้อ
ของ 3 ชุดทดลอง พบว่าระหว่างชุดการทดลองทั้ง 3 ปัจจัย ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  (ตารางท่ี 5) 
  

ตารางท่ี 5  สรุปการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร ของปลาชโอนที่เลี้ยงใน 
               บ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์   
 

ปัจจัยการศึกษา อัตราความหนาแน่น  
10 (ตัว/ตารางเมตร) 20 (ตัว/ตารางเมตร) 30 (ตัว/ตารางเมตร) 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม)  2.23 + 0.12a      2.33 + 0.02 a  2.22 + 0.02 a 
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 6.94 + 0.24a      7.14 + 0.16 a  7.00 + 0.03 a 
น้ําหนักสุดท้าย (กรัม) 64.71 + 1.66 a      56.76 + 3.11 b 54.19 + 0.26 b 

ความยาวสุดท้าย (เซนติมเตร) 19.70 + 0.34a      19.23 + 0.25b 19.15 + 0.03b 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัมต่อวัน) 0.30 + 0.01a       0.26 + 0.01b 0.25 + 0.00b 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

1.60 + 0.03a      1.52 + 0.03b 1.52 + 0.00b 

อัตราแลกเนื้อ 1.91 + 0.54a  2.14 + 0.62a   2.05 + 0.55a 

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 71.07 + 23.08a 56.87 + 10.46 a 55.96 + 16.58a 
อัตราการกินอาหาร  
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

1.64 + 0.43a  1.74 + 0.43a 1.66 + 0.38a 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย (mean + SD) ที่กํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ 
              แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

3. คุณสมบัติของน้ า 
 

 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่น 10 , 20 และ 30 ตัวต่อ
ตารางเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ พบว่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 7.1-
8.3 ความเป็นด่างของน้ํามีค่าอยู่ในช่วง 80 – 134  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่ในช่วง 70 – 136 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียรวม มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.03 – 0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  เป็น 
              ระยะเวลา 30 สัปดาห์   
 

คุณสมบัติของน้ํา อัตราความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร) 
100  300  500 

1. อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 25-31 25-31 25-31 
2. ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา 7.1-8.3 7.1-8.3 7.1-8.4 
3. ความเป็นด่างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 80-122 80-134 82-128 
4. ความกระด้างของน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร)  72-134 70-130 76-136 
5. ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัมต่อลิตร) 3.0-5.1 3.0-5.4 3.0-5.0 
6. ค่าแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.03-0.34 0.03-0.39 0.03-0.39 
 
4. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน   

 

 4.1 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัวต่อ
ตารางเมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ พบน้ําหนักของปลาชโอน มีค่าเฉลี่ย 64.71, 56.76 และ 
54.19 กรัมต่อตัว และมีต้นทุนทั้งหมด 2,743.15, 3,776.24 และ 4,750.45 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ 
ประกอบด้วย ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผันแปร (ตารางที่ 7)   
 4.1.1 ต้นทุนคงท่ี รวม 425.88  บาทต่อบ่อ ของทุกชุดการทดลองดังนี้ 
 - ค่าเสื่อมราคาของบ่อ รวมราคาทั้งหมด 7,549 บาท หรือ 838.77 บาทต่อบ่อ อายุการใช้งาน 2 ปี 
และใช้ประโยชน์ได้ปีละ 1 รุ่น ผลการคํานวณดังกล่าว ค่าเสื่อมราคาต่อบ่อดิน เท่ากับ 419.38 บาท    
 - ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากต้นทุนคงที่ จากดอกเบี้ยฝากประจํา 1 ปี ของธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.55 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 8 เดือน ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเท่ากับ 6.50 
บาท  
 4.1.2 ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 2,317.27, 3,350.36 และ 4,750.45 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ ดังนี้ 
 - ค่าแรงงานในการให้อาหารรวม 2 มื้อ วันละ 5 นาที รวม 210 วัน เท่ากับ 1,050 นาที โดย
ค่าแรงขั้นต่ําจังหวัดชลบุรีเท่ากับ 330 บาทต่อวัน จําแนกเป็นนาทีละ 0.68 บาท พบมีต้นทุนค่าแรงต่อบ่อเท่ากับ 
714.00 บาท ของทุกชุดการทดลอง 
 - ค่าพันธุ์ปลาชโอนขนาด 2-3 เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 1 กรัม ราคาตัวละ 1.0 บาท ตาม
ประกาศกรมประมง ดังนั้นต้นทุนค่าพันธุ์ปลาเท่ากับ 250.00, 500.00 และ 750.00 บาท ตามลําดับ 
 - ค่าอาหารปลาระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 60 บาท คํานวณจากค่าเฉลี่ยของแต่
ละชุดทดลองดังนี้ อัตรารอด น้ําหนัก (กรัมต่อตัว) อัตราการแลกเนื้อ พบมีต้นทุนค่าอาหาร 1,317.90, 2,085.22 
และ 2,794.56 บาท ตามลําดับ 
 -  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน คํานวณจากต้นทุนผันแปร จากดอกเบี้ยฝากประจํา 1 เดือน ของ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 1.55 การทดลองครั้งนี้ใช้เวลา 8 เดือน คํานวณค่าเสียโอกาสลงทุน 1 ปี 
ดังนั้นค่าเสียโอกาสในการลงทุนเท่ากับ 23.37, 51.44 และ 66.01 บาท ตามลําดับ 
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 จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน พบต้นทุนผัน
แปรมีสัดส่วนร้อยละ 84.47, 88.72 และ 91.03 ของต้นทุนทั้งหมด ตามลําดับ โดยค่าอาหารมีสัดส่วนร้อยละ 
48.04, 55.22 และ 58.83 ของต้นทุนทั้งหมด ตามลําดับ จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนผัน
แปรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตาการปล่อยที่เพ่ิมข้ึน 

 

ตารางท่ี 7  ต้นทุนการผลิตของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ  
               เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์   
 

ต้นทุนการผลิต อัตราความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร) 
10 ตัว/ตารางเมตร 20 ตัว/ตารางเมตร  30 ตัว/ตารางเมตร 

บาทต่อบ่อ ร้อยละ บาทต่อบ่อ ร้อยละ บาทต่อบ่อ ร้อยละ 
1. ต้นทุนคงท่ี        

ค่าเสื่อมต่อบ่อ 419.38 15.29 419.38 11.11 419.38 8.83 
ค่าเสียโอกาสลงทุน 6.50   0.24    6.50   0.17   6.50 0.14 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/บ่อ) 425.88 15.53 425.88  11.28 425.88  8.97 
2. ต้นทุนผันแปร       

     ค่าแรงงาน   714.00 26.03   714.00 18.91  714.00 15.03 
     ค่าพันธุ์ปลา   250.00   9.11   500.00 13.24  750.00 15.79 
     ค่าอาหารปลา  1,317.90 48.04 2,085.22 55.22 2,794.56 58.83 
     ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน     35.37  1.29     51.14   1.35     66.01   1.39 
ต้นทุนผันแปร (บาท/บ่อดิน) 2,317.27 84.47 3,350.36 88.72 4,324.57  91.03 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/บ่อดิน) 2,743.15 100 3,776.24 100 4,750.45 100 
  

 4.2 ผลตอบแทน ของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัวต่อ
ตารางเมตร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ ที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท ข้อมูลจาก
องค์การสะพานปลา 2559 ดังรายละเอียดตารางที่ 8 พบมีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 2,875.00, 4,060.00 
และ 5,680.00 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 4.81, 7.51 และ 19.57 บาท 
ตามลําดับ ซึ่งผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าสูงกว่าค่าเสียโอกาสในการลงทุน เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุนในการเลี้ยง
ปลาชโอนในบ่อดินพบว่าที่ราคาขายควรมีราคากิโลกรัมละ  238.53, 232.53, และ 209.09 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 8  ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ 
               เป็นระยะเวลา 18 สัปดาห์   
 

ต้นทุนและผลตอบแทน 
 

อัตราความหนาแน่น (ตัว/ต่อตารางเมตร) 
10  20  30 

ต้นทุนคงท่ี (บาท/บ่อ)   425.88    425.88  425.88 
ต้นทุนผันแปร (บาท/บ่อ) 2,317.27 3,350.36 4,324.57 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/บ่อ)     2,743.15 3,776.24 4,324.57 
ผลผลิตปลาชโอน (กิโลกรัมต่อบ่อ)      11.50      16.24    22.72 
รายได้ทั้งหมด (250บาทต่อกิโลกรัม))  1,317.90  2,085.22 2,794.56 
รายได้สุทธิ (บาทต่อบ่อ)     131.85    283.76   929.55 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (ร้อยละ)         4.81       7.51      19.57 
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)         238.53    232.53    209.09 
 

สรุปและวิจาร์ณผล 
 

1. การเจริญเติบโต 
 

 ผลการทดลองเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 30 ตัวต่อตารางเมตร 
เป็นระยะเวลา 30 สัปดาห์ โดยน้ําหนักปลาเริ่มต้นเฉลี่ย 2.23 + 0.12, 2.33 + 0.02 และ 2.22 + 0.02 กรัม 
ตามลําดับ และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 6.94 + 0.24, 7.14 + 0.16 และ 7.00 + 0.03 เซนติเมตร เมื่อทดสอบ
ความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (homogeneity of variance) ของน้ําหนักและความยาวตัวอย่างปลา
ก่อนเริ่มทดลอง พบว่าน้ําหนักและความยาวปลาทดลองมีความแปรปรวนเท่ากัน  (p>0.05) เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองที่ 30 สัปดาห์ ปลาชโอนมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย 64.71 + 1.66, 56.76 + 3.11 และ 54.19 + 0.26 กรัม 
ตามลําดับ ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 19.70 + 0.34, 19.23 + 0.25 และ 19.15 + 0.03 เซนติเมตร ตามลําดับ 
ผลทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักและความยาวของปลาชะโอนระหว่างแต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  ส่วนค่าเฉลี่ยน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.30 + 0.01, 0.26 + 0.01 และ 0.25 
+ 0.00 กรัมต่อวัน ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 1.60 + 0.03, 1.52 + 0.03 และ 1.52 + 
0.00 เปอร์เซนต์ต่อวัน ตามลําดับ ผลการทดสอบความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโตทั้ง 2 ปัจจัย ระหว่าง
แต่ละชุดทดลองพบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ  (p<0.05) จากการทดสอบค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ปัจจัย 
ระหว่างชุดการทดลอง พบว่าชุดการทดลองที่ 1 ต่างจากชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสิติ (p<0.05)  ซึ่งชุดการทดลองที่ 2 และ ชุดการทดลองที่ 3 ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p > 0.05) 

 จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าที่อัตราปล่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตโดย
น้ําหนัก ความยาว น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีค่าสูงกว่าที่อัตราปล่อย 20 และ 30 
ตัวต่อตารางเมตร สอดคล้องกับ Hepher (1988) และ Wang et.al., (2000) กล่าวว่าการเจริญเติบโตมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นปฏิภาคผกผันกับอัตราความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง โดยเมื่อเลี้ยงปลาด้วยความ
หนาแน่นที่สูงขึ้น ปลาจะมีความเครียดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง และวัชรินทร์ และไพบูลย์ 
(2541) กล่าวว่า เมื่อมีการเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นมากขึ้นทําให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เพราะ
ความหนาแน่น (stocking density) เป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลาแต่ละตัว และ Pickering (1993) 
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กล่าวว่า สภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย 
พฤติกรรม ความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต (territorial behavior ) ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความเครียด (stress) ขึ้นในตัวปลา ซึ่งความเครียดนี้อาจเป็นลักษณะความเครียดแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้อัตรา
การเจริญเติบโตช้าลง  สอดคล้องกับภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 
50, 100, 200, 300, 400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 
เปอร์เซ็นต์ ให้อาหารวันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่าปลาชะโอนที่อัตราการปล่อย 50 และ 100 ตัว ต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักและความยาวสูงกว่าชุดการทดลอง อ่ืนโดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เท่ากับ 28.00+2.28 และ 27.09+0.80 กรัม ตามลําดับ  และรายงานของสมพร และนงเยาว์ (2549) รายงาน
การเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 2, 4 และ 6 ตัวต่อตารางเมตร  พบว่าที่ 2 ตัวต่อ
ตารางเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และการทดลองของนภาพร และคณะ (2537) อนุบาลลูกปลา
นวลจันทร์เทศจากขนาด 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้วที่อัตราความหนาแน่น 15, 30 และ 60 ตัวต่อตารางเมตร โดยที่อัตรา
ความหนาแน่น 15 ตัวต่อตารางเมตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด   
 

2. อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และอัตราการกินอาหาร 
 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ พบปลาชโอนมีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.91 + 
0.54, 2.14 + 0.62 และ 2.05 + 0.55 ตามลําดับ อัตรารอดเฉลี่ย 71.07 + 23.08, 56.87 + 10.46 และ 55.96 
+ 16.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  และอัตราการกินอาหาร 1.64 + 0.43, 1.74 + 0.43 และ 1.66 + 0.38 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้ง 3 ปัจจัย ของ 3 ชุดทดลอง พบว่าระหว่างชุดการทดลองทั้ง 3 
ปัจจัย ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงว่าความหนาแน่นที่ต่างกันไม่มีผล
ต่ออัตราแลกเนื้อ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการให้อาหารในการทดลองครั้งนี้ให้จนอ่ิม และมีการปรับปริมาณการใก้
อาหารในแต่ละช่วงของการสุ่มชั่งวัด จึงไม่มีผลกระทบต่ออัตรารอดและอัตราการกินอาหาร  สอดคล้องกับ
รายงานของภาณุวัตร (2549) ทดลองเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังในบ่อดินด้วยอัตราปล่อย 50, 100, 200, 300, 
400 และ 500 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระดับโปรตีน 37 เปอร์เซ็นต์ ให้อาหาร
วันละ  2 ครั้ง เป็นเวลา 182 วัน พบว่า ส่วนอัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่าง
กัน  
 

5. คุณสมบัติของน้ า 
 

 คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ พบว่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา 7.1-8.3 ความเป็นด่าง  80 – 134  มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้ํา อยู่
ในช่วง 70 – 136 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อยู่ในช่วง 3.0 – 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
แอมโมเนียรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.03 – 0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเลี้ยงปลาน้ําจืด ที่
ค่าอุณหภูมิน้ํา 25 – 32 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 1 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความแป็น กรดเป็น
ด่าง 6.5 – 9.0 ความเป็นด่าง 50 -300 มิลลิกรัมต่อลิตรความกระด้าง 150 – 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า
แอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
http://oservice.skru.ac.th/ebook/lessoncheck.asp?lesson_code=3639 14/3/61 
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6. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน   
 

 ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นเวลา 30 สัปดาห์ มีต้นทุน
ทั้งหมด 2,743.15, 3,776.24 และ 4,750.45 บาท  ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ รวม 425.88  บาทต่อบ่อ ของทุก
ชุดการ ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 2,317.27, 3,350.36 และ 4,750.45 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ โดยต้นทุนผันแปรมี
สัดส่วนร้อยละ 84.47, 88.72 และ 91.03 ของต้นทุนทั้งหมด โดยสัดส่ วนของค่าอาหารมีอัตราส่วนสูง  ส่วน
ผลตอบแทนที่ราคาปลาชโอนกิโลกรัมละ 250 บาท มีผลตอบแทนเป็นรายได้ทั้งหมด 2,875.00, 4,060.00 และ 
5,680.00 บาทต่อบ่อ ตามลําดับ โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุนร้อยละ 4.81, 7.51 และ 19.57 บาท ตามลําดับ 
จุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน 238.53, 232.53, และ 209.09 บาทต่อกิโลกรัม ตามลําดับ  
 จากผลจากผลการคํานวณต้นทุนและผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรมีสัดส่วนที่สูงซึ่งผันแปรตาม
อัตราปล่อย โดยค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารปลาจะมีสัดส่วนสูงกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่สัดส่วนร้อยละ 48.04, 55.22 
และ 58.83 ของต้นทุนทั้งหมด ตามลําดับ เช่นเดียวกับการการทดลองเลี้ยงปลาสายยูในกระชัง ต้นทุนส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนผันแปร และเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 59.95 เปอร์เซ็นต์ (วิระวรรณ และ ศิราณี, 2550) 
การเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้ําโขง มีต้นทันผันแปรซึ่งเป็นค่าอาหารในสัดส่วนที่สูงมากถึง 61.37 – 71.43 
เปอร์เซ็นต์ (ศิราณี และ ธีระชัย, 2548)  
 ส่วนผลตอบแทนการลงทุน พบว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นผันแปรตามอัตราปล่อย จึงมีผลต่อจุดคุ้มทุน
ที่ผกผันตามอัตราปล่อย เมื่ออัตราปล่อยสูงขึ้นจุดคุ้มทุนต่ํา เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาสายยูในกระชังพบว่าที่
อัตราความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีจุดคุ้มทุนต่ําสุด 52.11 บาทต่อกิโลกรัม  โดยที่อัตราปล่อย 50 
และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร จุดคุ้มทุนที่ 81.68 และ 67.55 บาท บาทต่อกิโลกรัม (วิระวรรณ และ ศิราณี, 
2550) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. อัตราปล่อยที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน ด้วยอัตราความหนาแน่น 10, 20 และ 
30 ตัวต่อตารางเมตร เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคปลาชนิดนี้ ผู้บริโภคนิยมบริโภคปลาชโอนในทุกขนาด 
ดังนั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจําหน่ายเกษตรกรสามารถจําหน่ายปลาได้ทุกขนาด ผลผลิตโดยน้ําหนักจึงมีผล
ต่อการตัดสิ้นใจในการเลี้ยง มากกว่าเลี้ยงปลาให้ได้ปลาขนาดใหญ่  จากการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักพบว่าที่อัตรา
ปล่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร พบน้ําหนักเฉลี่ยต่อตัวมีขนาดใหญ่กว่า แต่ผลผลิตค่อนข้างต่ํา มีผลทําให้จุดคุ้มทุน
ค่อนข้างสูงกว่าอัตราปล่อย 30 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนจุดคุ้มทุนที่อัตราปล่อย 10 และ 20 ตัวต่อตารางเมตร ไม่
แตกต่างกันมากนัก  ดังนั้นอัตราปล่อย 30 ตัวต่อตารางเมตร เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน 
 2. การศึกษาและทดลองเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารปลาสําเร็จรูปมีสัดส่วนที่สูง ซึ่งการให้อาหารวันละ 2 มื้อ และอัตราการกินอาหารของปลาช
โอนที่เลี้ยงในบ่อดิน  1.64  - 1.74 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ซึ่งไม่ต่างกันในแต่ละอัตราปล่อย การศึกษาความถี่ในการ
อาหาร อัตราการกินอาหารของปลาชโอนที่เลี้ยงในบ่อดินที่เหมาะสม เป็นแนวทางหนุ่งในการลดทุนการผลิต 
 3. แนวทางในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดินสู่เกษตรกร โดยนําผลการศึกษาครั้งนี้ทดลอง
เลี้ยงในฟาร์มของเกษตรแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือทราบอัตราการปล่อยที่เหมาะสม และการใช้อาหารทดแทนหรือ
การผลิตอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารปลาสําเร็จรูป   ควรทดลองในอัตราปล่อย 20 และ 
30 ตัวต่อตารางเมตร เนื่องจากอัตราปล่อยดังกล่าวมีจุดคุ้มทุนที่ต่างกัน แต่ผลิตที่ได้ไม่ต่างกันมากนัก  เพ่ือทราบ
อัตราการปล่อยที่เหมาะสมและเกษตรกรสามารถเลี้ยงโดยลดต้นทุนค่าอาหารปลา  เพ่ือผลตอบแทนที่จะสร้าง
แรงจูงใจในการเลี้ยงปลาชโอนในบ่อดิน เพ่ือสร้างทางเลือกในการเลี้ยงเชิงพานิชย์ต่อไป  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การประเมินทรัพยากรประมงน้ าจืด เศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหาร 

จัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา   ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ําจืดตาก 
 ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย 

จินตนา  ดํารงไตรภพ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)  
ผู้ประสานงานโครงการวิจับ 

รหัสทะเบียนวิจัย 53-05051038-007 
 

ค าน า 
 

 อ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ตั้งอยู่ในเขตอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรี  มีพ้ืนที่ผิวน้ํา
ประมาณ  353  ตารางกิโลเมตร  หรือ 220,625  ไร่  มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 5,500  ล้านลูกบาศก์

เมตร  มีพ้ืนที่รับน้ํา 3,720  ตารางกิโลเมตร  วัตถุประสงค์หลักของอ่างเก็บน้ําเพ่ือประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟูา  โดยตัวเขื่อนได้สร้างปิดกั้นลําน้ําแควน้อยที่บริเวณเขาแหลม  ตําบลท่าขนุน  อําเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรีจากการกักเก็บน้ําของเขื่อนดังกล่าวทําให้เกิดพ้ืนที่และขนาดความจุที่เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
จึงทําให้อ่างเก็บน้ํานี้มีศักยภาพทางการประมงเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งมีท้ังการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและการให้ผลผลิตสัตว์
น้ํา  จากการประมวลมวลสถิติผลจับสัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ตั้งแต่ปี 2530 – 2548 พบมีผลจับ

สัตว์น้ํารวม 9,741.71  เมตริกตัน  มีมูลค่ารวม  223.89  ล้านบาท เฉลี่ยปีละ  11.784  ล้านบาท  และมีผลจับ

สัตว์น้ําเฉลี่ย  2.71  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  โดยผลจับสัตว์น้ํามีปริมาณสูงสุดในปีที่ 6,  14  และ  17  ของการกัก
เก็บน้ํา  และพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้แก่  ปริมาณน้ํา  ปริมาณน้ําเข้าอ่างเก็บน้ํา  ระดับน้ํา  และ
ปริมาณน้ําฝน  มีผลต่อผลจับสัตว์น้ําในปีเดียวกันร้อยละ 21.2  (จินตนา และคณะ 2549) จากผลการศึกษา
ดังกล่าวจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผลจับสัตว์น้ํา ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างเดียว 
แต่มาจากปัจจัยอ่ืน เช่น การทําการประมง  การบริหารจัดการ ซึ่งมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่
ผ่านมา มักกําหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและใช้กับทุกแหล่งน้ํา โดยไม่มีการไม่มีการประเมินสถานภาพ
ทางการประมงเฉพาะแหล่งน้ํา ว่ามีความเหมาะสมกับแหล่งน้ํานั้น ๆ หรือไม่  
 ดังนั้นแนวทางบริหารและจัดการทรัพยากรประมง ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  จังหวัด
กาญจนบุรี  เป็นการบูรณาการข้อมูลที่มีการกําหนดปัจจัยร่วมที่เก่ียวข้องกับการจัดการ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การศึกษาแต่ละโครงการย่อย นําค่าตัวชี้วัดที่สําคัญมากําหนดปัจจัยต้นเหตุ ระดับการใช้ประโยชน์ และนําผลการ
ประเมินมาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือกําหนดมาตรการโดยใช้แบบจําลองสถานการณ์เสมือน ผลที่ได้คือ
ทางเลือกในการใช้มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นวิธีการที่จะนําไปสู่การ
จัดการร่วม (Co-management)   อันจะทําให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ตามสถานภาพของ
แหล่งน้ําและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือประเมินทรัพยากรประมง การใช้ประโยชน์ทรัพยากร สภาวะเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วน   
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ 
 

โครงการวิจัยย่อย 
 

 1. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม และบทบาทของชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ําเขื่อน วชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. ผลจับสัตว์น้ํา การทําการประมงและสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ําเขื่อน       
วชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. ประสิทธิภาพของเครื่องมือแพสะดุ้งในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 4. สภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังและศักยภาพการรองรับในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ          
จังหวัดกาญจนบุรี 
 5. ประสิทธิภาพของเครื่องมือข่ายในอ่างเก็บน้ําวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 6. พลวัตรประชากรปลาชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ      
จังหวัดกาญจนบุรี 
 7.  แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงด้วยการจําลองลําดับชั้นอาหาร ในอ่างเก็บน้ําเขื่อน             
วชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี 

วิธีด าเนินการ 
1. แผนการบริหารงานวิจัย 

1.  กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการวิจัย 
2.  แบ่งลักษณะงานวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม และมีผู้ประสานงานในแต่ละกลุ่มงานวิจัยดังนี้ 

2.1 กลุ่มสภาวะเศรษฐกิจและสังคมชาวประมง  
2.2 กลุ่มทรัพยากรปลา  

3. กําหนดจุดสํารวจในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  ตามวัตถุประสงค์ 
4.    ระยะเวลาในการออกสํารวจ  เดือนธันวาคม  2552  ถึงกันยายน 2553 
5.   จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีตามแผนการดําเนินงาน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน  
       2552 
4. ประชุมวางแผนการทํางานก่อนออกพ้ืนที่ทุกครั้ง (เพ่ือลดความผิดพลาดในงาน 
        ภาคสนาม) 
5. สรุปผลการทํางานและรายงานผลโดยย่อหลังออกพ้ืนที่ทุกครั้ง (เพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการ

สํารวจภาคสนาม ถ้ามีข้อผิดพลาดจะทําการสํารวจซ้ําได้ทันท่วงที) 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. รวบรวมผลการวิเคราะห์โครงการวิจัยเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้าน
ทรพัยากรประมง การใช้ประโยชน์ทรัพยากร สภาวะเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        2. นําผลการศึกษาที่ได้ของแต่ละโครงการย่อยมาสังเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการข้อมูลเพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละประเด็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการนําไปกําหนดมาตรการในการจัดการ  
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       3. นําเสนอแนวทาง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ของแผนงานวจัิย 

 
ระยะเวลาในการศึกษา  ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2554 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

1. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม และบทบาทของชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  จังหวัดกาญจนบุรี  สุ่มตัวอย่างจากชุมชนที่อาศัย
โดยรอบอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ จํานวน 12 หมู่บ้าน โดยใช้แบบสอบถามและการร่วมสนทนากลุ่มย่อยกับ

ชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีทัศนียภาพสวยงามเป็นแหล่งท่ องเที่ยวสําคัญของ
จังหวัดกาญจนบุรี มีกลุ่มชาวประมงจากต่างจังหวัด และชุมชนชาวพม่าอพยพมาตั้งถิ่นฐานเข้ามาทําการประมง 
มีการดําเนินธุรกิจแพท่องเที่ยว การเลี้ยงปลาในกระชัง และรวบรวมสัตว์น้ําเพ่ือสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยา และปัญหาปริมาณสัตว์น้ําลดลง และจากการที่ชุมชนดั้งเดิมส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มของคนจากประเทศพม่าที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านการศึกษา การ
รักษาพยาบาล และการประกอบอาชีพที่มั่นคง  

  ข ้อมูลเกี่ยวก ัข ้อมูลเกี่ยวกบับประ มประ มงง   Fisheries relatedFisheries related

  ข ้อมูลดา้นเศรษฐกิจส ังคมข ้อมูลดา้นเศรษฐกิจส ังคม  SociSociooeconomicseconomics

ข ้อมูลดา้นสิ่งแวดลอ้มข ้อมูลดา้นสิ่งแวดลอ้ม  EnvironmentEnvironment

กลไกการขับเคล่ือนทางกลไกการขับเคล่ือนทาง

ด้านประมงด้านประมง

การประเมินประชาคมปลาการประเมินประชาคมปลา
และพลวตัประชากรปลาและพลวตัประชากรปลา

การประเมินผลจับสัตว์น า้การประเมินผลจับสัตว์น า้

การประเมินเศรษฐกจิสังคมการประเมินเศรษฐกจิสังคม
และการเป็นอยู่ของชุมชนและการเป็นอยู่ของชุมชน

การประเมินมูลค่าด้านการการประเมินมูลค่าด้านการ
ประมงและส่ิงแวดล้อมประมงและส่ิงแวดล้อม

การประเมินผลกระทบและการประเมินผลกระทบและ
ความขัดแย้งความขัดแย้ง

บทบาทและการมีส่วนร่วมในบทบาทและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการของชุมชนการจัดการของชุมชน

ทางเลือกทางเลือก  มาตรการมาตรการ  หรือหรือ
แนวทางในการบริหารแนวทางในการบริหาร
จดัการทรัพยากรประมงจดัการทรัพยากรประมง
ในแหล่งน า้ที่ศึกษาในแหล่งน า้ที่ศึกษา

สิ่งแวดลอ้มสิ่งแวดลอ้ม   

EnvironmentEnvironment

  ชุมชนชุมชน

PeoplePeople

ทรพัยากรทรพัยากร

ประ มงประ มง

FisheriesFisheries

ResourcesResources

ระบบนิเวศน์แหล่งน า้
ที่ศึกษา 

โครงการโครงการ  คุณภาพน า้คุณภาพน า้  **

โครงการโครงการ  แพแพลงก์ตอนลงก์ตอน  **

โครงการโครงการ  สัตว์สัตว์หน้าดินหน้าดิน  **

โครงการโครงการ  ประชาคมปลาประชาคมปลา

โครงการโครงการ  พลวตัประชากรพลวตัประชากร

โครงการโครงการ  ชีววทิยาชีววทิยาการสืบพนัธ์ุการสืบพนัธ์ุ    ****

กลยุทธ์ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล
-แต่ละโครงการวจิยัมผู้ีช านาญการรับผิดชอบ
-จดัทมีงานวจิยัเป็นกลุ่ม ท างานร่วมกนั
-มกีารสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ร่วมกนั
-มกีารประชุมติดตามความก้าวหน้า
-วเิคราะห์และสรุปผลในแต่ละโครงการ

โครงการโครงการ  การกนิอาหารการกนิอาหาร  

โครงการโครงการ  การท าประมงการท าประมง   การตลาดการตลาด
เศรษฐกจิสังคมเศรษฐกจิสังคม  

โครงการโครงการ  บทบาทชุมชนบทบาทชุมชน  &&  อปทอปท

โครงการโครงการ  ประเมนิสภาวะชนบทประเมนิสภาวะชนบท

Outcome

Impact

-- การน าแผนและมาตรการการน าแผนและมาตรการ
ไปใช้ในพื้นที่ศึกษาไปใช้ในพื้นที่ศึกษา

-- การประยกุต์ใช้แผนการการประยกุต์ใช้แผนการ
จัดการในแหล่งน า้อ่ืนๆจัดการในแหล่งน า้อ่ืนๆ

กลยุทธ์ในขั้นตอนบูรณาการข้อมูล
-ก าหนดปัจจยัร่วมที่เกีย่วข้องกบัการจดัการ
 ซ่ึงเป็นผลมาจากการศึกษาแต่ละโครงการย่อย
-น าค่าดัชนีช้ีวดั ระดับการใช้ประโยชน์ และ   
 ผลการประเมนิมาสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั

กลยุทธ์ในขั้นตอนก าหนดมาตรการ
-ใช้ค่าช้ีวดัที่ส าคญัมาก าหนดปัจจยัต้นเหตุ
-ใช้แบบจ าลองมาก าหนดมาตรการที่

เหมาะสมและจ าลองสถานการณ์เสมือน

Output
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 การเสนอแนวคิดด้านปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกันของผู้นําชุมชน และชุมชน พบว่าปัญหาการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชัง และการลดจํานวนของทรัพยากรสัตว์น้ํา เป็น
ปัญหาหลักที่ต้องการให้กรมประมงเข้ามาร่วมหาแนวทางแก้ไข ส่วนปัญหาด้านการศึกษา และการประกอบ
อาชีพของคนต่างด้าวต้องได้รับการหาแนวทางแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ผลจับสัตว์น้ํา การทําการประมงและสภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง พบครัวเรือนที่ทํา
การประมง 207 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามเรือนแพบริเวณร่องน้ําและลําห้วยของพ้ืนที่ตอนกลางอ่างเก็บ
น้ํา ครัวเรือนประมงร้อยละ 83.82 ทําการประมงเป็นอาชีพหลัก เครื่องมือที่นิยมใช้ได้แก่ ข่าย เบ็ดราว ลอบ ยอ
ขันช่อ ฉมวก และสวิง และพบมีการเลี้ยงปลาในกระชังรวม 200 ราย 553 กระชัง เครื่องมือข่ายใช้ทําการประมง
ตลอดทั้งปี มีผลจับสัตว์น้ําจากข่ายเฉลี่ย 11.34 กิโลกรัมต่อรายต่อคืน และมีรายได้เฉลี่ย 255 บาทต่อวัน โดย
ปริมาณผลจับสัตว์น้ําจากข่ายคิดเป็นร้อยละ 55.5 ของผลจับสัตว์น้ําจากทุกเครื่องมือ โดยครัวเรือนประมงมี
รายได้เฉลี่ย 77,192 บาทต่อปี ท่าข้ึนปลาหลักท่ีชาวประมงนําสัตว์น้ําไปจําหน่ายรวม 9 ท่า ปริมาฯผลจับสัตว์น้ํา
ที่ประเมินได้มีค่า 793 ตันต่อปี โดยผลจับร้อยละ 6.09 ชาวประมงบริโภคในครัวเรือน ผลจับร้อยละ 10.12 
ชาวประมงนําไปจําหน่ายที่ตลาดเทศบาลและแผงค้าริมทางหลวง ร้อยละ 47.93 ชาวประมงนําไปจําหน่ายสด
ให้กับผู้รวบรวมและท่าขึ้นปลา ผลจับร้อยละ 5.90 นําไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และที่เหลือร้อยละ 29.95 
ชาวประมงนําไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาในกระชัง ส่วนการใช้ประโยชน์ผลจับสัตว์น้ําพบร้อยละ 67.16 ถูก
นําไปใช้เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารของประชากรในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ํา และสัตว์น้ําอีก 32.84 ถูก
นําไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างโภชนาการแก่ประชาชนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม  

3. ประสิทธิภาพของเครื่องมือแพสะดุ้ง มีผลจับเฉลี่ย 4.36 กิโลกรัมต่อรายต่อคืน โดยกลุ่มแพ
สะดุ้งบริเวณอ่างเก็บน้ําตอนล่างมีผลจับเฉลี่ยสูงสุด 5.12 กิโลกรัมต่อรายต่อคืน และเดือนกรกฎาคม 2553 มีผล
จับเฉลี่ยสูงสุด 5.21 กิโลกรัมต่อรายต่อคืน โดยพื้นที่อ่างเก็บน้ําตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง มีผลจับเฉลี่ยสูง
ในเดือนพฤษภาคม 2553 เดือนธันวาคม 2552 และเดือนกรกฎาคม 2553  ความหลากชนิดของพันธุ์ปลาที่จับ
ได้ด้วยแพสะดุ้ง พบ 17 ชนิด โดยพบปลาแปูนแก้วเป็นองค์ประกอบหลักท่ีร้อยละ 50.72 ของน้ําหนักท้ังหมด 
รองลงมาเป็นปลาซิวแก้วร้อยละ 40.86 โดยน้ําหนักทั้งหมด โดยปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพบในสัดส่วนที่
น้อยมาก เช่น ปลากระมัง ปลาสร้อยนกเขา และปลาซ่า โดยพบบริเวณตอนบนของอ่างเก็บน้ํา  

4. สภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังพบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 232 ราย โดยชนิดปลาที่นิยม
เลี้ยง ได้แก่ ปลากดคัง ปลานิล ปลาบู่ ปลาแรด และปลาชนิดอื่นๆ ที่สัดส่วนร้อยละ 64.22, 25.00, 3.45, 3.02 
และ 4.31 ตามลําดับ ต้นทุนการเลี้ยงปลากดคัง เท่ากับ 35,276 บาทต่อกระชัง และมีกําไรสุทธิจากการเลี้ยง
เท่ากับ 41,724 บาทต่อกระชัง โดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 18 เดือน 

5. การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือข่าย ของชุดเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา (2.0, 3.0, 4.0, 
5.5, 7.0 และ 9.0 เซนติเมตร) จาก 4 จุดสํารวจ รวม 30 เที่ยวสํารวจ  พบเครื่องมือข่ายสามารถจับพันธุ์ปลาได้ 
โดยมีปริมาณความหลากชนิดรวม 43 ชนิด 14 วงศ์ จําแนกเป็นพันธุ์ปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากท่ีสุด 24 ชนิด 
ส่วนระดับความหลากชนิดที่พบตามจุดสํารวจ พบมากท่ีสุดบริเวณบ้านสังขละบุรี รวม 34 ชนิด และระดับความ
หลากชนิดที่พบตามช่วงเวลามากที่สุดในช่วงน้ําน้อย รวม 41 ชนิด ในส่วนของผลการศึกษาภาพรวมระหว่างช่วง
ปี 2543 – 2553 พบเครื่องมือข่ายสามารถจับพันธุ์ปลา ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณได้โดยมีความหลากชนิด
รวม 62 ชนิด 20 วงศ์ พันธุ์ปลากระมังเป็นชนิดปลาที่มีค่าดัชนีความสัมพันธ์สูงสุดร้อยละ 25.15 เมื่อจําแนกกลุ่ม
ปลาจากชนิดปลาที่พบมากตามนิสัยการกินอาหารพบว่า กลุ่มปลาที่กินพืชเป็นอาหารหลักประกอบด้วย ปลา
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กระมัง และปลาตะเพียน กลุ่มปลาที่กินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารหลักประกอบด้วย ปลาซ่า และปลาสร้อย-
นกเขา  กลุ่มปลาที่กินตัวอ่อนแมลงน้ําเป็นอาหารหลักประกอบด้วย ปลาไส้ตันตาแดง และปลาสลาด และกลุ่ม
ปลาที่กินหอยเป็นอาหารหลักประกอบด้วย ปลาหมอช้างเหยียบ และปลาไส้ตันตาขาว    
 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่าย 30 เที่ยวสํารวจ พบมีค่าเฉลี่ย 504 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 
ตารางเมตรต่อคืน  โดยจุดสํารวจบริเวณบ้านเรดาร์ มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย 591 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตร
ต่อคืน และในช่วงเวลาน้ําน้อยมีค่าเฉลี่ยผลจับสูงสุด 625 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืนส่วนผลจับ
ตามขนาดช่องตาข่าย พบข่ายขนาด 3.0 เซนติเมตร มีค่าผลจับเฉลี่ยสูงสุด 744 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตาราง
เมตรต่อคืน สําหรับการศึกษาค่าพารามิเตอร์การเลือกจับของข่ายในชนิดพันธุ์ปลาที่พบมากแต่ละชนิด ได้แก่ 
ปลากระมัง ปลาซ่า ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาไส้ตันตาแดง ปลาสร้อยนกเขา ปลาตะเพียน  และปลาสลาด พบมี
ค่าเท่ากับ 3.397,  4.689, 2.770, 3.681, 4.253, 2.723 และ 3.485 ตามลําดับ โดยค่าพารามิเตอร์การเลือกจับ
ร่วมของข่ายทั้ง 7 ชนิดพันธุ์ปลาพบมีค่าเท่ากับ 3.278  จากผลการศึกษาดังกล่าวเมื่อนํามาวิเคราะห์ร่วมกับ
ขนาดปลาที่อยู่ในวัยเริ่มเจริญพันธุ์ร้อยละ 50 จึงมีข้อเสนอแนะว่าเพ่ือความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ปลา ในอ่างเก็บน้ําเข่ือนวชิรากรณ จึงควรกําหนดให้มีการใช้เครื่องมือข่ายที่มีขนาดช่องตาตั้งแต่ 7.0 เซนติเมตร 
ขึ้นไป  
 จากผลการศึกษาการเลือกจับของข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในชนิดปลาที่พบมากและมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ พบค่าปัจจัยการเลือกจับร่วม (Sf) ของปลาแต่ละชนิดมีค่าอยู่ระหว่าง 2.723 - 4.689  ซึ่งค่าปัจจัยการ
เลือกจับร่วมมีความแตกต่างกันตามสัดส่วนลําตัว ขนาดความยาวของปลาที่เจริญพันธุ์ ช่วงเวลาและความลึกของ
การใช้เครื่องมือข่าย (Ozekinic et al., 2007 cited after Dayaratne, 1988) และความเร็วในการว่ายน้ําของ

ปลาแต่ละชนิด (Ozekinic et al., 2007 cited after Borgstrom, 1989) และพฤติกรรมของชนิดปลานั้นๆ 

(Ozekinic et al., 2007)  
  การศึกษาการเลือกจับของเครื่องมือประมง มีความสําคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง ซึ่งจะควบคุมขนาดตาอวนที่มีขนาดเล็กที่สุดของเครื่องมือประมง เพ่ือใช้กําหนดขนาด
สัตว์น้ําเปูาหมายที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่ถูกจับโดยการประมงเฉพาะอย่าง (Sparre and Venema, 1992) จากผล
การศึกษาครั้งนี้การควบคุมการใช้เครื่องมือข่ายโดยการกําหนดช่องตา  ร่วมกับการศึกษาขนาดความยาวเหยียด
ที่เริ่มเจริญพันธุ์ได้ที่ร้อยละ 50 ของปลากระมัง ปลาซ่า ปลาสร้อยนกเขา ปลาไส้ตันตาแดง และปลาหมอ
ช้างเหยียบ ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ  มีขนาดความยาว  30.1 , 19.7, 22.3, 20.2 และ 20.3 เซนติเมตร 

(วิวิธนนท์ และจินตนา, 2551) ควรกําหนดขนาดช่องตาข่ายในการทําการประมงของอ่างเก็บน้ํา เขื่อนวชิราลง
กรณ ควรมีขนาดใหญ่กว่า 7.0 เซนติเมตร เพ่ือสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต และขยายพันธุ์สําหรับพ่อแม่พันธุ์
ปลา  

6. พลวัตรประชากรปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศน์ ได้แก่ ปลากดเหลือง ปลาแขยง
ข้างลาย ปลาสลาด ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากระมัง ปลากระสูบขีด ปลาซ่า ปลาไส้ตันตาขาว ปลาไส้ตันตาแดง 
และปลาสร้อยนกเขา มีค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโต ดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต (ต่อปี) เท่ากับ 0.62, 
0.50, 0.52, 0.79, 0.69, 0.74, 0.55, 0.70, 0.58 และ 0.71 ตามลําดับ ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราตายจากการทํา
การประมง เท่ากับ 0.65, 0.68, 0.62, 0.62, 0.60, 0.42, 0.55, 0.52, 0.59 และ 0.44 ตามลําดับ ผลการ
ประเมินจํานวนประชากรปลาที่เข้ามาแทนที่ ที่ความแรกเริ่มเข้าสู่การทําการประมง พบประชากรปลาซ่า และ
ปลากระมัง มีปริมาณสูงสุด 2,136,477 และ 1,260,859 ตัวที่ความยาว 11.0 และ 7.0 เซนติเมตร ตามลําดับ 
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ส่วนปลาไส้ตันตาแดง และปลากดเหลือง มีประชากรปลาเข้ามาทดแทนในปริมาณที่ต่ําสุด 167,026 และ 
215,045 ตัว ที่ความยาวแรกเริ่มเข้าสู่การทําประมง 6.0 และ 12.0 เซนติเมตรตามลําดับ การประเมินค่าระดับ
ผลผลิตสูงสุด (MSY) พบปลากระมัง และปลาซ่า มีค่ามากกว่า 30,000 กิโลกรัม ปลากดเหลือง ปลาหมอ

ช้างเหยียบ และปลาสลาด มีค่าระหว่าง 10,000 – 20,000 กิโลกรัม ปลาแขยงข้างลาย ปลาไส้ตันตาขาว และ
ปลาสร้อยนกเขา มีค่าระหว่าง 3,000 – 5,000 กิโลกรัม ส่วนปลาไส้ตันตาแดงมีค่าต่ําสุด 1,473 กิโลกรัม การ
ปรับลดกําลังลงแรงประมงของปลากดเหลืองลงร้อยละ 60 และร้อยละ 70 ทําให้เกิดผลผลิตสูงสุด และมีมูลค่า
สูงสุด ตามลําดับ และปลาหมอช้างเหยียบปรับลดกําลังลงแรงประมงลงร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ทําให้เกิดผล
ผลิตสูงสุด และมีมูลค่าสูงสุด ตามลําดับ 

7. แนวทางการจัดการทรัพยากรประมงด้วยการจําลองลําดับชั้นอาหาร จากจํานวนชาวประมง 
207 ราย เครื่องมือประมงที่ใช้ทําการประมงตลอดปี 5 ชนิด ได้แก่ เครื่องมือข่าย ยอขันช่อ เบ็ดราว ลอบ และ
ฉมวก  โดยมีผลจับสัตว์น้ําเฉลี่ยตามรายเครื่องมือเท่ากับ 11.12, 12.89, 6.68, 12.84 และ 13.16 กิโลกรัมต่อ
ชาวประมงต่อวัน มีจํานวนชาวประมงที่ใช้เครื่องมือแต่ละชนิด เท่ากับ 131, 87, 48, 32 และ 26 ราย ตามลําดับ 
จากผลวิเคราะห์โครงสร้างประชาคมปลามีลําดับชั้นของการบริโภคระหว่าง 1.00 – 3.20 ผลการวิเคราะห์จาก
ภาพปิรามิดการไหลเวียนของพลังงานและมวลชีวภาพ พบฐานปิรามิดมีความกว้างมากเม่ือเทียบกับจุดยออด 
แสดงว่าการใช้ประโยชน์ของระดับชั้นอาหารยังไม่สมดุล และประสิทธิภาพการไหลเวียนของมวลชีวภาพระหว่าง
ชั้นอาหารมีค่าค่อนข้างต่ํา เนื่องจากทรัพยากรของลําดับชั้นบนๆ ถูกใช้ประโยชน์เต็มที่จากการถูกกินโดยปลาผู้
ล่า หรือถูกจับในการทําการประมง  

---------------------------------------------------------- 
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เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาสลิด ขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร                
ในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด 

 

แสงเดือน นาคสุวรรณ1  นวพร พัฒนยินดี1   ศศิวิมล เปาลิวัฒน์2   หิรัณย์ บํารุงพันธ์3                                   
ชัยสิทธิ์ เสนา4 และ วิไชย ไชยแก้ว4 

 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)                                            

2สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 
3ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                              

4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี                                              
 

บทคัดย่อ 
 

                   การอนุบาลลูกปลาสลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ถึงขนาด 5-7  เซนติเมตร ในบ่อดินด้วยอาหาร
ต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน  ที่อัตราการปล่อยลูกปลาสลิด บ่อละ 
15,000 ตัว ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี ลูกปลาสลิดมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.117±0.04 กรัม และ มี
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.29±0.20 เซนติเมตร เมื่ออนุบาลเป็นระยะเวลา 100 วัน พบว่าลูกปลาสลิดมีการ
เจริญเติบโตด้านน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 14.11±1.63 และ 15.65±5.27 กรัม ตามลําดับ มีความยาว
สุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 9.67±0.19 และ 10.01±1.01 เซนติเมตร ตามลําดับ มีน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวันเฉลี่ย
เท่ากับ 0.14±0.02 และ 0.16±0.05 กรัมต่อวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่อวันเท่ากับ 
3.70±1.98 และ 4.86±0.34 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ  ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.073±0.002 
และ               0.077±0.010 เซนติเมตรต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าอัตรา
การเจริญเติบโต ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย น้ําหนักที่เพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะต่อวัน  ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย ของชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 มีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05)  ส่วนอัตราการแลกเนื้อ มีค่าเท่ากับ 1.17±0.59 และ 0.82±0.15 ตามลําดับ มีค่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ  (p>0.05) อัตราการรอดตายมีค่าเท่ากับ  63.46± 19.66  และ 61.08±17.23 ตามลําดับ มีค่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)   

เมื่อพิจารณาจากรายได้สุทธิ และ ผลตอบแทนต่อการลงทุน  พบว่าการอนุบาลลูกปลาสลิดด้วย 
รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง ดีกว่าปลาสลิดที่อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน โดยมีรายได้สุทธิเท่ากับ 8,009.12 
บาท และ 799.34 บาท ตามลําดับ และผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าเท่ากับ  68.92 และ 4.31 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ  

 
ค าส าคัญ : การอนุบาล  ปลาสลิด (Snakeskin  Gouramy) บ่อดิน อาหาร   
ผู้รับผิดชอบ : *๔๔/๑ หมู่ ๑๑ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๖๖, ๐ ๓๘๓๔ ๒๒๓๐ 
e-mail : ifchonburi@hotmail.co.th   
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ค าน า 
            

ปลาสลิด เป็นสัตว์น้ําทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะปลาสลิดที่แปรรูปเป็นปลาสลิดแห้งแหล่งเลี้ยงปลาสลิด
ที่สําคัญอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา มูลค่าผลผลิตจากการเลี้ยงปลาสลิด ปี 2554 
เท่ากับ 1,862.9 ล้านบาท (ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, 2556) การเพาะพันธุ์ปลาสลิดส่วนใหญ่นิยมใช้แบบ
ธรรมชาติคือปล่อยพ่อแม่พันธุ์ผสมกันในบ่อดิน การปล่อยมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นอน ทําให้ไม่ทราบอัตรารอด
ตายและจํานวนลูกปลาที่มีอยู่ในบ่อ ดังนั้นการให้อาหาร เช่นอาหารธรรมชาติอย่างเดียว หรือให้อาหารธรรมชาติ
ผสมกับรํา ผัก หญ้าและอ่ืนๆ จึงไม่สามารถคํานวณได้อย่างถูกต้อง ปัญหาที่ตามมาคือ ปลาไม่โต ขนาดไม่
สม่ําเสมอ โดยเฉพาะปลาสลิดวัยอ่อนมีขนาดเล็กการอนุบาลให้มีอัตรารอดสูงจึงเป็นข้อจํากัดของปลาชนิดนี้  
สําหรับวิธีการอนุบาลมีหลายรูปแบบ เช่นใช้การหมักหญ้าในบ่อเพ่ือสร้างอาหารธรรมชาติในการอนุบาลลูกปลา 
ใช้รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง หรือใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดต่างๆ ซึ่งปลาสลิดก็สามารถที่จะกินได้ทั้งหมดซึ่ง
ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละฟาร์ม จึงมีความหลากหลายในวิธีการให้อาหาร  และไม่มีรายงานด้านการเจริญเติบโต
ในการอนุบาลที่ชัดเจน ทําให้ประสิทธิภาพในการอนุบาลปลาสลิดจึงยังไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับศักยภาพของ
ขนาดบ่อ ดังนั้นถ้าผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอนทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเสียเวลาและใช้พ้ืนที่เลี้ยงอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
จึงควรมีการศึกษาทดลองอนุบาลปลาสลิด จากขนาด 2-3 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด 5-7 เซนติเมตร  ด้วยอาหาร 2 
ชนิด ในบ่อขนาด 800 ตารางเมตร  เพ่ือเป็นข้อมูลการเลี้ยงปลาสลิดให้แก่เกษตรกรโดยการเพ่ิมขนาดก่อนปล่อย 
และส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อขนาดเล็กให้กับเกษตรกรต่อไป  
 

 
วัตถุประสงค์ 

 
  เพ่ือศึกษาอตัราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย  และต้นทุนผลตอบแทนจากการอนุบาลลูกปลา
สลิดขนาด 2-3 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด 5- 7 เซนติเมตร ในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด 

 
วิธีด าเนินการ 

 
1. การวางแผนการศึกษา 
  1.1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก  (randomized completely block design : RCBD) 
โดยเปรียบเทียบการอนุบาลในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร จํานวน 6 บ่อ ที่อัตราการปล่อยบ่อละ 15,000 ตัว 
ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด ตามชุดการทดลองดังนี้   

  ชุดการทดลองที่ 1  รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง   
    ชุดการทดลองที่ 2  อาหารปลาวัยอ่อน   
 

   
 1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ  
           ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 ถึง 
กุมภาพันธ์  2560  เป็นระยะเวลา 17  เดือน 
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2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
      2.1 บ่อทดลอง 
   เตรียมบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี จํานวน 2 บ่อ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง จํานวน  2 บ่อ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี จํานวน 2 
บ่อ รวมทั้งสิ้น  6  บ่อ โดยก่อนปล่อยลูกปลาทดลอง เตรียมบ่อโดยใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่ วบ่อ และ เติมน้ําเข้าบ่อ
จากนั้นเติมน้ํากากผงชูรส (อามิอามิ) ทุกบ่อเพ่ือทําสีน้ํา   
      2.2 ปลาทดลอง 
 ลูกปลาทดลองเป็นปลารุ่นเดียวกันที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ชุดเดียวกัน โดยใช้วิธี
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ และอนุบาลให้ได้ปลาที่มีขนาดเฉลี่ย 2-3 เซนติเมตร จํานวน 120,000 ตัว  สุ่มปลาที่มี
ขนาดใกล้เคียงกันเพ่ือนํามาใช้ในการทดลอง ปล่อยลูกปลาลงบ่อทดลอง บ่อละ 15,000 ตัว ทั้งหมดจํานวน 
90,000 ตัว และในระหว่างการทดลองต้องคงความหนาแน่นไว้ตลอดการทดลอง กรณีที่มีปลาตายหรือการขาด
หายไปของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental mortality) ต้องนําตัวอย่างปลาชุดเดียวกันมาใส่เพ่ิมให้ครบจํานวน
ในช่วงระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วันแรกของการทดลอง) 
       2.3 อาหารทดลอง 
            ใช้รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง และอาหารสําเร็จรูปสําหรับลูกปลาวัยอ่อนเพ่ือเปรียบเทียบกัน 
โดยการผสมรําละเอียดกับอาหารกุ้งจะต้องคํานวณปริมาณโปรตีนให้เท่ากับอาหารสําเร็จรูปที่ใช้ตลอดระยะเวลา
เลี้ยง  การให้อาหารปลาให้วันละ 2 ครั้ง เวลา 8.00 น และ 16.00 น. ให้กินจนอ่ิมโดยปรับปริมาณที่ให้ ตาม
เปอร์เซ็นต์น้ําหนักตัว  ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยสุ่มชั่งน้ําหนักและวัดความยาวปลาทุก 3  สัปดาห์  เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง ตรวจนับจํานวนปลาที่เหลือรอดในแต่ละบ่อพร้อมทั้งบันทึกความยาวและน้ําหนักของลูกปลา 
          2.4 การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 

วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกสัปดาห์ เวลา 08.00 น. ดังนี้ 
- อุณหภูมิของน้ํา โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา(pH) โดยใช้ pH Meter 
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(DO) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH sension 378 
- ค่าความเป็นด่างของน้ํา(alkalinity)โดยวิธี titration ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 

(2528) 
- ค่าความกระด้างของน้ํา(hardness)โดยวิธี titration ตามวิธีของไมตรี และจารุวรรณ 

(2528) 
- ค่าแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่ห้อ HACH รุ่น DR/ 

4000v spectrophotometer 
- วัดค่าความโปร่งแสง ของน้ําโดยใช้ sechi disc  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและบันทึกไว้นํามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ความยาวตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาในแต่ละบ่อตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด 
3.2 น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัม) ของปลาในแต่ละบ่อตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด 
3.3 น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (average daily weight gain, ADG; กรัม/วัน) 
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ADG =        น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง-น้ําหนักปลาเริ่มต้นการทดลอง 
จํานวนวันที่ใช้ทดลอง 

3.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; เปอร์เซ็นต์/วัน) 
       SGR =  ln (น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) – ln (น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง) ×100 
                       ระยะเวลาการทดลอง 

3.5 อัตรารอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์) 
 
อัตรารอดตาย =                                                        X 100 
 

3.6 อัตราการแลกเนื้อ (feed conversion ratio) โดยวิธีดังนี้ 
 

   FCR =                      
 

 นําข้อมูล การเจริญเติบโต ด้านความยาว  น้ําหนัก  อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการรอดตาย  
มาเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบการอนุบาลปลาสลิดในบ่อดิน ที่อัตราการปล่อยบ่อละ 15,000 ตัว 
เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด คือชุดการทดลองที่ 1 รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง ชุดการทดลองที่ 2 อาหารปลา
วัยอ่อน  โดยปลาสลิดมีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.117±0.04 กรัม และ มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.29±0.20 
เซนติเมตร ดําเนินการเลี้ยงเป็นเวลา 100 วัน พบว่า 
 
1. การเจริญเติบโต 
   เมื่อวิเคราะห์สถิติเพ่ือทดสอบ ค่าเฉลี่ย การสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้วย  Least Significant Difference (LSD) พบว่า                      
   1.1 น้ าหนักตัวสุดท้ายเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการ
ทดลองที่ 2  มีน้ําหนักเฉลี่ย 14.11±1.63 กรัม และ 15.65±5.27 กรัม ตามลําดับ โดยมีน้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และการสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ไม่ทําให้น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้ายมีความแตกต่างกัน
ทางสถิต ิ(p>0.05)  (ตารางที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ตัว) 
จํานวนปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง (ตัว) 

น้ําหนักอาหารแห้งที่ปลากิน 
น้ําหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของน้ําหนักปลาสลิด (กรัม) ที่อนุบาลในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด                
            เป็นระยะเวลา 100 วัน  

 
   1.2 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการ
ทดลองที่ 2  มีความยาวเฉลี่ย 9.67±0.19 เซนติเมตร และ 10.01±1.01 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีความ
ยาวเฉลี่ยสุดท้ายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และการสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ไม่ทําให้ความยาวเฉลี่ยสุดท้ายมี
ความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของความยาวปลาสลิด (เซนติเมตร) ที่อนุบาลในบ่อดินด้วยอาหารต่างกัน 
            2 ชนิดเป็นระยะเวลา 100 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1.3 น้ าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการ
ทดลองที่ 2 มีน้ําหนักที่เพ่ิมข้ึนต่อวันเฉลี่ย 0.14±0.02 กรัมต่อวัน และ 0.16±0.05 กรัมต่อวัน ตามลําดับ โดย
มีน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวันเฉลี่ยสุดท้ายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และการสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ไม่ทําให้
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวันเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05)  (ตารางที่ 3) 
 
  1.4 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุด
การทดลองที่ 2  มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 3.70±1.98 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และ 4.86±0.34 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยสุดท้ายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) ชนิดอาหาร 
 รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   

เริ่มต้น 0.117± 0.04 0.117±0.04  
30 2.60± 0.87 2.53± 0.57 
45 4.29± 0.89 3.62±0.79 
60 6.79± 1.23 5.75± 1.01 
75 8.94± 2.24 9.87± 4.95 
90 10.57± 3.32 12.76±15.65 
100 14.11±1.63 15.65±5.27 

ระยะเวลาเลี้ยง (วัน) ชนิดอาหาร 
 รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   

เริ่มต้น 2.29± 0.20 2.29±0.20 
30 5.70± 0.54 5.56± 0.33 
45 6.66± 0.42 6.26±0.61 
60 7.68± 0.47 7.15± 0.32 
75 8.34± 0.96 8.54± 1.32 
90 8.90± 1.06 9.34±1.07 
100 9.67±0.19 10.01±1.01 
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และการสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ไม่ทําให้อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
(ตารางที่ 3) 
 
                1.5 ความยาวเพิ่มต่อวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการ
ทดลองที่ 2  มีความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย 0.073±0.002 เซนติเมตรต่อวัน และ 0.077±0.010 เซนติเมตรต่อ
วัน ตามลําดับ โดยมีความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และการสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
ไม่ทําใหค้วามยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ย มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05)  (ตารางที่ 3) 
 

2. อัตราการแลกเนื้อ 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2  มีอัตราการแลกเนื้อ  
1.17±0.59 และ 0.82±0.15  ตามลําดับ โดยมีอัตราการแลกเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และการ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ไม่ทําให้อัตราการแลกเนื้อมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05)  (ตารางที่ 3) 
 

3. อัตราการรอดตาย 
         เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาสลิดชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2  มีอัตราการรอดตาย   
63.46±19.66 และ 61.08±17.23   ตามลําดับ โดยมีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)     
และการสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ไม่ทําให้ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 
3) 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย (mean±SD) ของการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ อัตรารอด ของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วย  
             อาหารต่างกัน 2 ชนิด เป็นระยะเวลา 100 วัน  

 
4. ผลผลิต ต้นทุน และผลตอบแทน 
         ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินเป็นระยะเวลา 100 วัน ด้วยอาหารที่ต่างกัน 2 ชนิด 
พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 11,621.72 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปร 10,548.88 บาท 
ต้นทุนคงท่ี 1,072.84 บาท  และชุดการทดลองที่ 2 มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 18,525.50  บาท แยกเป็นต้นทุนผัน
แปร  17,452.66  บาท ต้นทุนคงที่ 1,072.84 บาท (ตารางที่ 4) 
 

ค่าเฉลี่ย ชนิดอาหาร 
 รําละเอียดผสมอาหารกุ้ง  อาหารปลาวัยอ่อน   
น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม) 0.117± 0.04 0.117±0.04  
ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย (ซม.) 2.29± 0.20 2.29± 0.20 
น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม) 14.11± 1.63 15.65±5.27 
ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย (ซม.) 9.67± 0.19 10.01±1.01  
น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน (กรัม/วัน) 0.14± 0.02 0.16±0.05  
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร์เซ็นต์/วัน) 3.70± 1.98 4.86±0.34 
ความยาวเพ่ิมต่อวัน (ซม./วัน) 0.073±0.002 0.077±0.010 
อัตราการแลกเนื้อ 1.17±0.59  0.82±0.15 
อัตรารอด 63.46± 19.66 61.08± 17.23 
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  ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดจากการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินเป็นระยะเวลา 100 วัน 
ด้วยอาหารที่ต่างกัน 2 ชนิด ของชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 ได้ผลผลิตต่อบ่อเท่ากับ  9,279  ตัว 
และ  9,126  ตัว  ตามลําดับ มีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อบ่อเท่ากับ 18,558.00  บาท และ 18,252.00  บาท กําไร
สุทธิเฉลี่ยต่อบ่อเท่ากับ 6,936.28 และ  -273.50  บาท ผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ 68.92 และ 4.31 
เปอร์เซ็นต์  และมีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 และ 2.03  บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

  
ตารางท่ี 4 ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนต่อการลงทุน ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินที่เลี้ยง  
            ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด เป็นระยะเวลา 100 วัน  

 

 ชนิดอาหาร 
ต้นทุนการผลิต ร าละเอียดผสมอาหารกุ้ง อาหารปลาวัยอ่อน 

 (บาทต่อบ่อ) (บาทต่อบ่อ) 
1. ต้นทุนผันแปร    
 - ค่าพันธุ์ปลา 2250 2,250 
 - ค่าอาหารปลา 4,379.14 11,270.00 
 - ค่าแรงงาน 3900 3,900 
 - ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 19.74 32.66 
รวมต้นทุนผันแปร 10,548.88 17,452.66 
2. ต้นทุนคงท่ี  

 
 - ค่าเสื่อมราคาบ่อดิน 833.33 833.33 
 - ค่าเสื่อมราคาเครื่องสูบน้ํา 237.5 237.5 
 - ค่าเสียโอกาสลงทุน 2.01 2.01 
รวมต้นทุนคงที่ 1,072.84 1,072.84 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท) 11,621.72 18,525.50 
จํานวนปลาที่ผลิตได้ (ตัว) 9,279 9,126 
ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัว) 1.44 2.03 
ราคาปลาที่จําหน่าย (บาท/ตัว) 2 2 
รายได้ทั้งหมด (บาท/บ่อ) 18,558.00 18,252.00 
รายได้สุทธิ (บาท/บ่อ) 8,009.12 799.34 
กําไรสุทธิ (บาท/บ่อ) 6,936.28 -273.50 
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) 68.92 4.31  
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

การทดลองอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดิน ด้วยอาหารต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่ รําละเอียดผสม
อาหารกุ้ง และอาหารปลาวัยอ่อน  ที่อัตราการปล่อยลูกปลาสลิดบ่อละ 15,000 ตัว ดําเนินการอนุบาลที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 100 วัน พบว่าปลาสลิดมีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 
14.11±1.63 และ 15.65±5.27 กร ัม  ตามลําด ับ  ม ีความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 9.67±0.19 และ 
10.01±1.01 เซนติเมตร ตามลําดับ  มีน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.14±0.02 และ 0.16±0.05 
กรัมต่อวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่อวันเทา่กับ 3.70±1.98 และ 4.86±0.34  เปอร์เซ็นต์ต่อ
วัน   ความยาวเพ่ิมต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 0.073±0.002 และ 0.077±0.010 เซนติเมตรต่อวัน ตามลําดับ ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าอัตราการเจริญเติบโต ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย 
น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะต่อวัน  ความยาวเพ่ิมต่อวัน เฉลี่ย ของชุดการทดลองที่ 1 
และชุดการทดลองที่ 2  มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราการแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 1.17±0.59 
และ 0.82±0.15 ตามลําดับ ทั้ง 2ชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  อัตราการรอดตายมี
ค่าเท่ากับ  63.46± 19.66  และ 61.08±17.23 ตามลําดับ ทั้ง 2 ชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05)   

ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการอนุบาลลูกปลาสลิดในบ่อดินส่วนใหญ่เป็น
ต้นทุนผันแปร ได้แก่ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลาและค่าแรงงาน เมื่อพิจารณาด้านรายได้พบว่าการอนุบาลลูกปลา
สลิดด้วยรําละเอียดผสมอาหารกุ้ง มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าปลาสลิดที่อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน เท่ากับ 
18,558.00  บาท และ 18,252.00  บาท กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อบ่อมีค่าสูงกว่าเท่ากับ 6,936.28 และ  -273.50 บาท  
ตามลําดับ  มีต้นทุนการผลิตต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 และ 2.03  บาท ตามลําดับ 
   เมื่อพิจารณาจากรายได้สุทธิ และ ผลตอบแทนต่อการลงทุน  สรุปได้ว่าการอนุบาลลูกปลา
สลิดด้วยรําละเอียดผสมอาหารกุ้ง ดีกว่าปลาสลิดที่อนุบาลด้วยอาหารปลาวัยอ่อน โดยมีรายได้สุทธิเท่ากับ 
8,009.12 บาท และ 799.34 บาท ส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ  68.92 และ 4.31 เปอร์เซ็นต์   
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ภาคผนวก 
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ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ  
 

 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ นําเกษตรเข้าศึกษาดูงานการ

เพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) โดยเข้าศึกษาดูงาน
การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ การเพาะพันธุ์อนุบาลลูกกบ และพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ 
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เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี นําคณะนักศึกษาจํานวน 13 คนเข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขต7 (ชลบุรี) 
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เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก จํานวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ํา  โดยเข้าดูงานการเพาะพันธุ์และ
อนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ และ การเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) 
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กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) ดําเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 
2560 สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําให้กับเกษตรกร จาก อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 55,000 
ตัว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 75,000 ตัว และในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา 
จํานวน 150,000 ตัว ให้กับเกษตรกรอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 
ดําเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําให้กับ

เกษตรกร ในอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พันธุ์ปลานิล จํานวน 3-5 ซม. จํานวน 25,000 ตัว พันธุ์ปลา
ตะเพียน ขนาด 3-5 ซม. จํานวน 50,00 ตัว สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี  พันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5  ซม. จํานวน 37,000 ตัว พันธุ์ปลาตะเพียน  จํานวน 73,000 ตัว  และสนับสนุน
พันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  พันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5  ซม. จํานวน 25,000 ตัว พันธุ์
ปลาตะเพียน จํานวน 35,000 ตัว ในวันที่ 5 มกราคม 2560 
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ดําเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําให้กับ

เกษตรกร  ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ดังนี้ 

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด  
3-5 ซม. จํานวน 12,500 ตัว 

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาตะเพียนขาวขนาด 3-5 
ซม. จํานวน 40,000 ตัว 

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 
ซม. จํานวน 125,000 ตัว 

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาพันธุ์ปลา
ตะเพียน  ขนาด 3-5 ซม. จํานวน 75,000 ตัว       

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาพันธุ์ปลาตะเพียน 
ขนาด 3-5 ซม.  จํานวน 75,000 ตัว 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเกษตรทฤษฏี
ใหม่ จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 
31 มกราคม 2560 
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กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ า 
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ให้กับเกษตรกรอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 
ราย จํานวนพันธุ์ปลา 120,000 ตัว ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204 
 

  

 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเพาะลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี) ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลามอบให้กับเกษตรกร

ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสัตว์น้ําให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เหมาะสม โดยสนับสนุนพันธุ์ปลา
ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับเกษตรกรตําบลคลองหลวงแพ่ง อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 20 ราย จํานวน 120,000 ตัว และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับ
เกษตรกร ตําบลโค้กขี้หนอน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 20 ราย จํานวน 120,000 ตัว 
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กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
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กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า พิธีแสดงความอาลัยและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
 

 
 

ร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี และสํานักงานชลประทานที่9 จัดพิธีแสดงความอาลัยและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2560  โดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ณ อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบล
ท่าบุญมี อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
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กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา
จํานวน 40,000 ตัว ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร  ตําบลเกาะจันทร์ 
อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงาน ประชาชน นักเรียน ในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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กิจกรรม หน่วยบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ตําบลบึง
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําในกิจกรรมดังกล่าว 

 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ร่วมใจ...ห่วงใยประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และรามจัด
นิทรรศการ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ํา ให้กับเกษตรกรและประชาชนในกิจกรรมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 19 
มกราคม 2560 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน 
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
โรงเรียนวัดหนองยาง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และให้การ
สนับสนุนพันธุ์ปลาไน จํานวน 150,000 ตัว ให้กับเกษตรกรในกิจกรรมดังกล่าว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 ณ สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 4ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยมี
ประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอเมืองชลบุรีรวม 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลห้วยใหญ่ 
เทศบาลเมืองหนองปรือ และเมืองพัทยา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพ้ืนที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการ
ช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 2,238 ราย แว่นตา 119 ราย ไม้เท้าค้ํายัน 226 ราย รวมไปถึงการ
แจกพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และยังมีหน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ
โรค ตรวจสายตา ทําฟัน บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP อีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก และครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่  3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์
ราชการเทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ร่วมใจ..ห่วงใยประชาชน ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตําบล
เกาะสีชัง ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 5 
ประจําปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยมีการมอบสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
การมอบถงุยังชีพ 250 ราย แว่นตา 45 ราย ไม้เท้าค้ํายัน 20 ราย รวมไปถึงการแจกพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และยังมี
หน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทําฟัน 
บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOPอีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด
ชลบุรีเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นจํานวนมาก และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 
ตําบลสระสี่เหลี่ยม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข" 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักบก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
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กิจกรรม หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้แก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี 
 

 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข 

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนสุวรรณารัญญิกาวาส หมูที่1 ตําบลสุวรรณ อําเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยให้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จํานวน 56,000 ตัว แจกให้กับประชาชน
ในโครงการดังกล่าว 
 
 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชน จังหวัดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ วัดเขาคันธมาทน์  อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2560  โดยเข้าร่วม จัดนิทรรศการ และให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําแจกให้กับ
เกษตรกร ในกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี" ประจําปีงบประมาณ 2560 ณ สนามบินอ่างเก็บน้ําหนองค้อ 
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําให้กับ
เกษตรกร และจัดนิทรรศการแจกเอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ํา ในกิจกรรมดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโครงการหน่วย
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ วัดใหม่นาวังหิน  อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี โดยเข้าร่วมแจกเอกสารวิชาการ คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และแจกพันธุ์สัตว์น้ําให้กับประชาชน ใน
กิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  
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โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้
ลูก ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) 

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้ ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพ้ืนที่น้ําจืด โดยมี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางพระ กล่าวต้อนรับท่านวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิด 
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพ้ืนที่น้ําจืด ณ บริเวณพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ําบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน 770,000 ตัว โดยมีหน่วยงานในพ้ืนที่ ทหาร 
นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
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โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
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ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 

 

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเขต7 (ชลบุรี) ร่วมกับ
สํานักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเพ่ิมผลผลิตในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกราม จํานวน 1,000,000 ตัว ณ สระน้ําสาธารณะเทศบาลตําบลหนองใหญ่ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุร ี โดยมีหน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําดังกล่าว 
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  ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัที่ ชือ่แหล่งน้ า ยอดรวม

ที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายีส่กเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 3 ต.ค. 59 คลองพระยาสมทุร บางบ่อ สมทุรปราการ 1,000,000 1,000,000 

2 5 ต.ค. 59 คลองนิยมยาตรา นิยมยาตรา บางบ่อ สมทุรปราการ 9,000   9,000       

3 5 ต.ค. 59 คลองท่าลาด หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 1,000   1,000       

4 7 ต.ค. 59 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 120,000   47,000 40,000 207,000    

5 13 ต.ค. 59 สระน้ าสาธารณะ 1 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 50,000   50,000     

6 19 ต.ค. 59 คลองศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง (ค่ายนวมนิทราชินี) เมอืง ชลบุรี 130,000   130,000    

7 26 ต.ค. 59 ฝายน้ าล้นบ้านสุรศักด์ิ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 60,000    60,000     

รวม 310,000 0 50,000 47,000 40,000 10,000 1,000,000 1,457,000 

ชนิดสัตวน์้ าทีป่ล่อย

 
 

ล าดับ วนัที่ ชือ่แหล่งน้ า ยอดรวม

ที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายีส่กเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 7 พ.ย. 59 แหล่งน้ าสาธารณะ หนองมน เมือง ชลบรีุ 1,500      1,500       

2 9 พ.ย. 59 แหล่งน้ าสาธารณะ 6 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 50,000 50,000     

3 16 พ.ย. 59 แหล่งน้ าสาธารณะวดัท่าบุญมี 1 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 100,000 100,000    

4 18 พ.ย. 59 อา่งเกบ็น้ าเขามนัยายมุง้ 6 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 300,000 300,000    

5 22 พ.ย. 59 แมน่้ าบางปะกง บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 1,000,000 1,000,000 

6 22 พ.ย. 59 แมน่้ าบางปะกง 6 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 140,000   140,000    

รวม 300,000 0 100,000 0 51,500 0 1,140,000 1,591,500 

ชนิดสัตวน์้ าทีป่ล่อย

 
 
 

82 
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ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 29 พ.ย. 59 แหล่งน้ าสาธารณะ วดับางหัก บางหกั พานทอง ชลบรีุ 2,000,000 2,000,000 

2 1 ธ.ค. 59 แมน่้ าปราจีนบุรี 3 กบนิทร์ กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 500,000 500,000    

3 2 ธ.ค. 59 แหล่งน้ าสาธารณะ 10 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 500 500         

4 2 ธ.ค. 59 คลองล าพระเพลิงน้อย 22 หนองหวา้ เขาฉกรรจ์ สระแกว้ 500,000 500,000    

5 7 ธ.ค. 59 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ พนัสนิคม ชลบุรี 70,000   50,000 120,000    

6 7 ธ.ค. 59 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ หนองใหญ่ ชลบุรี 45,000   30,000    75,000     

7 8 ธ.ค. 59 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บางละมงุ ชลบุรี 20,000   35,000 55,000     

8 8 ธ.ค. 59 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ สัตหีบ ชลบุรี 35,000   40,000 75,000     

9 14 ธ.ค. 59 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ ศรีราชา ชลบุรี 20,000 20,000     

10 21 ธ.ค. 59 แหล่งน้ าสาธรณะ ร.ร.วดัสุวรรณา- 3 วดัสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 56,000 56,000     

รัญญิกาวาส

รวม 0 0 170,000 0 115,500 0 3,000,000 3,325,500

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 4 ม.ค. 60 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบรีุ 7,500       7,500      15,000     

2 4 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ เกาะจันทร์ ชลบรีุ 101,500   48,500    150,000    

3 4 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บ่อทอง ชลบุรี 155,000 80,000 235,000    

4 5 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ พานทอง ชลบุรี 35,000    25,000 60,000     

5 5 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ เมอืง ชลบุรี 50,000 25,000 75,000     

6 5 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านบึง ชลบุรี 73,000    37,000    110,000    

7  11 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12,500 12,500     

8  11 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 195,000   195,000    

9  11 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 75,000    75,000     

10  11 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ เมอืง ฉะเชิงเทรา 125,000   125,000    

11  11 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 75,000    75,000     

12  11 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 40,000       40,000     

13  12 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 30,000 30,000     

14  12 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 60,000    60,000     

15  12 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 57,500 57,500     

16  12 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ ท่าตะเกยีบ ฉะเชิงเทรา 105,000   105,000    

17  12 ม.ค. 60 แจกเกษตรทฤษฎีใหม่ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 60,000    60,000     

18  18 ม.ค. 60 แหล่งน้ าสาธารณะวดัเขาคันธมาทย์ สัตหีบ ชลบุรี 100,000   100,000    

19 25 ม.ค. 60 แหล่งน้ าภายในสถานีเพาะเล้ียงนกน้ า บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20,000    20,000     

20 25 ม.ค. 60 ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 55,000    55,000     

21 25 ม.ค. 60 แหล่งน้ าภายในชุมชนเขาน้อย 6 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 12,000    12,000     

22 25 ม.ค. 60 แหล่งน้ าภายในกรมสรรพาวธุทหารเรือ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 25,000    25,000     

23 25 ม.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 72,000    72,000     

รวม 1,277,000 0 264,000 0 223,000 0 0 1,764,000

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 1 ก.พ. 60 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ 100,000     100,000    

2 12 ก.พ. 60 อา่งเกบ็น้ าคลองหลวงรัชชโลทร ท่าบญุมี เกาะจันทร์ ชลบรีุ 450,000     450,000    

3 15 ก.พ. 60 อา่งเกบ็น้ าหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 100,000 100,000    

4 17 ก.พ. 60 แหล่งน้ าภายในมณฑลทหารบกที ่14 บางทราย เมอืง ชลบุรี 7,500 7,500       

5 25 ก.พ. 60 อา่งเกบ็น้ าอูร่าชนาวมีหิดลอดุลยเดช สัตหีบ ชลบุรี 100,000 20,000 120,000    

6 26 ก.พ. 60 อา่งเกบ็น้ ามาบประชัน โป่ง บางละมงุ ชลบุรี 100,089  100,089    

รวม 650,000 200,089 0 0 27,500 0 0 877,589

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 15 ม.ีค. 60 แหล่งน้ าภายใน อบต.ส านักบก 4 ส านักบก เมือง ชลบรีุ 100,000     100,000    

2 17 ม.ีค. 60 อา่งเกบ็น้ าหน่วยบัญชาการสงครามพเิศษทางเรือ สัตหบี ชลบรีุ 40,000       40,000     

3 17 ม.ีค. 60 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง 1 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 38,000 38,000     

4 17 ม.ีค. 60 แหล่งน้ าภายในกองพนัซ่อมบ ารุง สัตหีบ ชลบุรี 30,000    30,000     

5 22 ม.ีค. 60 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 700,000 700,000    

6 24 ม.ีค. 60 บ่อเกบ็น้ าชมรมคนพกิารต าบลนาวงัหิน 6 นาวงัหิน พนัสนิคม ชลบุรี 80,000    80,000     

7 31 ม.ีค. 60 อา่งเกบ็น้ าบึงขยาย บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 1,500,000 1,500,000 

รวม 780,000 208,000 0 0 0 0 1,500,000 2,488,000

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 3 เม.ย. 60 น้ าตกชันตาเถร ศรีราชา ชลบรีุ 15,000 15,000     

2 3 เม.ย. 60 สระน้ าในโครงการศึกษาวจิัยพนัธุ์พชืสมนุไพร พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ 5,000      40,000     45,000     

3 4 เม.ย. 60 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 3,000,000 3,000,000 

4 7 เม.ย. 60 สระน้ าวดัเนินตอง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 50,000    50,000     

5 7 เม.ย. 60 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้ าบางพระ 5 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 50,000 50,000     

6 11 เม.ย. 60 กรมรักษาฝ่ังท่ี 1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง สัตหีบ ชลบุรี 50,000 50,000     

7 11 เม.ย. 60 อา่งเกบ็น้ าหนองค้อ 7 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 50,000 50,000     

8 11 เม.ย. 60 สระเกบ็น้ าภายในกรมทหารราบที ่112 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เมอืง ฉะเชิงเทรา 120,000 120,000    

9 12 เม.ย. 60 สระน้ าสาธารณะ ม.8 8 บางพระ เมอืง ฉะเชิงเทรา 500 500         

10 13 เม.ย. 60 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมอืง ฉะเชิงเทรา 50,000 50,000     

11 13 เม.ย. 60 อา่งเกบ็น้ าหนองค้อ 9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 100,000 100,000    

12 19 เม.ย. 60 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 50,000 50,000     

13 26 เม.ย. 60 สระน้ าโรงเรียนบ้านบึงตะกู 4 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี 9,000      1,000 10,000     

รวม 9,000 520,000 0 0 6,000 15,500 3,040,000 3,590,500

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 1 พ.ค. 60 หน่วยพทัิกษป์่าวดัตโปทาราม บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ 13,000 13,000     

2 2 พ.ค. 60 โรงเรียนบ้านคลองมอืไทร 5 ธาตุทอง บอ่ทอง ชลบรีุ 30,000    30,000     

3 3 พ.ค. 60 อา่งเกบ็น้ าหนองกระจง 4 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 30,000    30,000     

4 4 พ.ค. 60 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20,000 20,000     

5 17 พ.ค. 60 วดัใหมน่าวงัหิน นาวงัหิน พนัสนิคม ชลบุรี 100,000 100,000    

6 20 พ.ค. 60 คลองภักดีร าไพ เมอืง จันทบุรี 600,000   600,000    

7 22 พ.ค. 60 อา่งเกบ็น้ าท่ากะบาก ท่าแยก เมอืง สระแกว้ 1,000,000 1,000,000 

8 23 พ.ค. 60 อา่งเกบ็น้ ามาบประชัน 4 หนองปรือ บางละมงุ ชลบุรี 1,500,000 1,500,000 

9 24 พ.ค. 60 อา่งเกบ็น้ ามาบฟกัทอง 2 11 ห้วยใหญ่ บางละมงุ ชลบุรี 1,000,000 1,000,000 

10 25 พ.ค. 60 อา่งเกบ็น้ าหนองใหญ่ 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 1,000,000 1,000,000 

11 26 พ.ค. 60 ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 4,000 4,000       

12 30 พ.ค. 60 อา่งเกบ็น้ าเขาซก เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 180,000   20,000 200,000    

13 30 พ.ค. 60 โรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ 5 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 1,000 1,000       

รวม 180,000 100,000 0 21,000 84,000 13,000 5,100,000 5,498,000

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 1 ม.ิย. 60 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง ศรีราชา ชลบรีุ 30,000    30,000     

2 7 ม.ิย. 60 อา่งเกบ็น้ าชากนอก บางละมุง ชลบรีุ 250,000 50,000   300,000    

3 8 ม.ิย. 60 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ 120,000 120,000    

4 13 ม.ิย. 60 แหล่งน้ าภายใน ต.หนองปลาไหล 4 หนองปลาไหล บางละมงุ ชลบุรี 100,000 100,000    

5 13 ม.ิย. 60 โครงการกอ่สร้างชลประทานท่ี 9 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 115,000 115,000    

6 13 ม.ิย. 60 สระน้ า รพช.เฉลิมพระเกยีรติ 4 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 60,000 60,000     

7 13 ม.ิย. 60 สระน้ าสาธารณะ มะขามหย่ง เมอืง ชลบุรี 1,000 2,000 3,000       

8 14 ม.ิย. 60 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางปะกง 11 บางแกว้ เมอืง ฉะเชิงเทรา 30,000 30,000     

9 14 ม.ิย. 60 ศูนย์ฝึกทหารใหม่ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 30,000 30,000     

10 15 ม.ิย. 60 วดัสุขาราม(สามแยก) 6 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 100,000 100,000    

11 16 ม.ิย. 60 อา่งเกบ็น้ ามาบประชัน 4 หนองปรือ บางละมงุ ชลบุรี 130,000 120,000 250,000    

12 21 ม.ิย. 60 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 100,000   100,000    

13 23 ม.ิย. 60 อา่งเกบ็น้ ามาบฟกัทอง 2 11 ห้วยใหญ่ บางละมงุ ชลบุรี 300,000   300,000    

14 26 ม.ิย. 60 ศูนย์เรียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัว บางละมงุ บางละมงุ ชลบุรี 7,500 7,500       

15 30 ม.ิย. 60 อา่งเกบ็น้ าโป่งดินด า 7 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 2,500 2,500       

รวม 530,000 825,000 0 151,000 39,500 2,500 0 1,548,000

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1  7 ก.ค.60 ศูนย์ฝึกทหารใหม่ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 500     500         

2  14 ก.ค. 60 ฝายน้ าล้นคลองตาสุข 6 หว้ยใหญ่ บางละมุง ชลบรีุ 500,000     500,000    

 14 ก.ค. 60 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้ าบางพระ 5 บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ 50,000       50,000     

3  21 ก.ค. 60 บึงอหีมนั 2 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 1,000,000 1,000,000 

4  26 ก.ค. 60 สระน้ าสาธารณะ ม.1-ม.4  1-4 คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี 500,000   500,000    

5  26 ก.ค. 60 แมน่้ าบางปะกง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 1,000,000 1,000,000 

6  27 ก.ค. 60 อา่งเกบ็น้ าบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 20,000 20,000     

7  27 ก.ค. 60 อา่งเกบ็น้ าบางพระ 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 2,000,000 2,000,000 

8  27 ก.ค. 60 แหล่งน้ าสาธารณะต าบลเกษตรสุวรรณ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 100,000   100,000    

9  28 ก.ค. 60 วดับางตลาด 6 บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 50,000    50,000     

10  28 ก.ค. 60 วดัราษฎร์บ ารุงวนาราม(วดัเกาะ) 4 บางเตย เมอืง ฉะเชิงเทรา 50,000    50,000     

11  28 ก.ค. 60 อา่งเกบ็น้ านฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง) แกง่ดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 500,000 500,000    

12  28 ก.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สัตหีบ ชลบุรี 70,000     70,000     

รวม 770,000 0 0 0 0 500 5,070,000 5,840,500

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัท่ี ชื่อแหล่งน้ า ยอดรวม

ท่ี หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1  7 ส.ค.60 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 50,000    50,000     

2  7 ส.ค.60 อา่งเกบ็น้ าเขามนัยายมุง้ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 10,000 10,000     

3  10 ส.ค.60 สระน้ าสาธารณะ 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบรีุ 100,000 100,000    

4  10 ส.ค.60 ฝายเขาผานาง 13 ท่ากระดาน สนามชยัเขต ฉะเชงิเทรา 50,000    50,000     

5  11 ส.ค.60 แหล่งน้ าสาธารณะต าบลบางละมงุ บางละมงุ บางละมงุ ชลบุรี 100,000 100,000    

6  11 ส.ค.60 อา่งเกบ็น้ าห้วยปลากัง้ พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 50,000   50,000     

7  11 ส.ค.60 อา่งเกบ็น้ าสาธารณะ 2 เขาไมแ้กว้ บางละมงุ ชลบุรี 30,000   30,000     

8  11 ส.ค.60 อา่งเกบ็น้ าภายในกองพนัรถสะเท้ินน้ าสะเท้ินบก พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 30,000   30,000     

9  11 ส.ค.60 แมน่้ าบางปะกง เมอืง ฉะเชิงเทรา 300,000 300,000    

10  12 ส.ค.60 บึงยายริน 9 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 50,000   50,000     

11  12 ส.ค.60 อา่งเกบ็น้ าบ้านห้วยหิน 1 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 30,000   30,000     

12  12 ส.ค.60 อา่งเกบ็น้ าธรรมชาติสวนสัตวเ์ขาเขียว บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 50,000   50,000     

13  16 ส.ค.60 แหล่งน้ าสาธารณะต าบลหนองชาก หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี 100,000 100,000    

รวม 350,000 0 540,000 0 50,000 10,000 0 950,000

ชนิดสัตวน์้ าท่ีปล่อย
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2560 
 

ล าดับ วนัที่ ชือ่แหล่งน้ า ยอดรวม

ที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ปลาตะเพยีน ปลาไน ปลายีส่กเทศ ปลาดุกอยุ ปลานิล กบนา กุง้กา้มกราม

1 14 ก.ย.60 คลองท่าลาด เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 100,000   100,000      

2 14 ก.ย.60 อา่งเกบ็น้ ามาบประชัน โป่ง บางละมงุ ชลบุรี 100,000   100,000      

3 20 ก.ย.60 วดัหนองแช่แวน่ 2 มาบโปง่ พานทอง ชลบรีุ 100,000   100,000      

4 20 ก.ย.60 แมน่้ าบางปะกง บางคล้า ฉะเชงิเทรา 200,000   200,000      

รวม 0 0 500,000 0 0 0 0 500,000

ชนิดสัตวน์้ าทีป่ล่อย

 
 
 
 
 


