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บทคัดย�อ

ศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการแลกเน้ือ และผลผลิตของปลากะพงขาว

ที่เล้ียงรวมกับปลาตะกรับในกระชังดานในขนาด 2×2×1.5 เมตร โดยปลอยปลากะพงขาวขนาด 95 กรัม 

เล้ียงที่อัตราสวนตางกัน 4 ระดับ ไดแก ชุดการทดลองท่ี 1 1:0 (80:0 ตัว/กระชัง) ชุดการทดลองท่ี 2 

1:1 (80:80 ตัว/กระชัง) ชุดการทดลองที่ 3 1:3 (80:240 ตัว/กระชัง) และชุดการทดลองท่ี 4 0:1 (0:80 

ตัว/กระชัง) ใหอาหารเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีน 36-40% จนปลาอ่ิม เล้ียงเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา

ปลากะพงขาวใน T1 T2 และ T3 มีความยาวเฉลี่ย 31.1±1.9, 31.0±1.6 และ 30.8±1.7 เซนติเมตร 

ตามลําดับ และมีน้ําหนักเฉลี่ย800±141, 805±97 และ 789±155 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน

เฉล่ีย 3.94±0.22, 3.97±0.23 และ 3.87±0.26 กรัม/วัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉล่ีย 

1.19±0.03, 1.19±0.03 และ 1.18±0.03 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ ซึ่งการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว
ทุกชุดการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)

ปลากะพงขาวที่เลี้ยงรวมกับปลาปลาตะกรับมีอัตรารอดตายแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 

โดยปลาในชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีอัตราการรอดตายสูงกวาชุดการทดลองที่ 3 และมีอัตราการ

แลกเนื้อเฉล่ีย 1.4±0.1, 1.4±0.1 และ 1.5±0.1 ผลผลิตเฉล่ีย 251.1±11.2, 252.8±11.4 และ 239.8±10.7 

กิโลกรัม ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา การเลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับสามารถ

เลี้ยงไดโดยไมสงผลกระทบโตการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว

คําสําคัญ: การเลี้ยงแบบผสมผสาน ปลากะพงขาว ปลาตะกรับ
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Growth Rate and Production of Seabass 
(Lates calcarifer Bloch, 1790) and Spotted Scat 

(Scatophagus argus Linneaus, 1766) 
in Polyculture

Kesorn Teanpisut1Apassanan Sobmoe2 Korakot Sunpetch3 
and Khwunchanok Khwunpet1

Abstract

The growth, survival, feed conversion ratio and production of Seabass Lates calcarifer (Bloch, 

1790) and Spotted Scat Scatophagus argus (Linneaus, 1766) in cage polyculture were studied. 

Seabass 95 g weight initial size were cultivated in2×2×1.5 m cage at 4 diff erent ratio T1=1:0, 

T2=1:1, T3=1:3 and T4=0:1 (80:0, 80:80, 80:240 and 0:80 fi sh per cage, respectively), fed with 

36-40% protein fl oating pellet until for 6 months. Seabass from T1 T2 and T3 showed no signifi cant 

diff erence (p>0.05) in the fi nal mean length which were 31.1±1.9, 31.0±1.6 and 30.8±1.7 cm, the 

fi nal mean weights were 800±14, 1805±97 and 789±155 g. The corresponding average weight 

gains were 3.94±0.22, 3.97±0.23 and 3.87±0.26 g day-1, and the specifi c growth rate values were 

1.19±0.03, 1.19±0.03 and 1.18±0.03%, respectively.

There was signifi cant diff erence (p<0.05) on Seabass survival between diff erent ratio, with 

the average survival rates of T1=1:0 and T2=1:1 were more than average survival rates of T3=1:3. 

The feed conversion ratios were calculated as 1.4±0.1, 1.4±0.1 and 1.5±0.1, and the fi nal production 
were 251.1±11.2, 252.8±11.4 and 239.8±10.7 kg, respectively. The results reveled that Seabass 

and Spotted Scat in cage polyculture can be culture without the growth aff ecting of Seabass.

Keywords : Polyculture, Lates calcarlifer, Scatophagus argus
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คํานํา

ประเทศไทยมีการเลี้ยงปลากะพงขาวมานานกวา 25 ป ปญหาท่ีสําคัญประการหน่ึงของการเล้ียง

ปลากะพงขาวคือ เรือ่งการตลาด เน่ืองจากราคาปลาคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับตนทุน โดยมีราคาอยูระหวาง 

100-160 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ตนทุนประมาณ 80-100 บาท/กิโลกรัม ราคาปลากะพงขาวไมแนนอน 

ทําใหเกษตรกรมีกําไรจากการเล้ียงปลากะพงขาวนอยมาก หรือในการเล้ียงบางรุนที่ประสบปญหาอัตรา

รอดตายของปลาต่าํเนือ่งจากเกดิโรคหรอืคณุภาพของน้าํไมเหมาะสมสงผลใหมกีารขาดทนุ ทาํใหเกษตรกร

ผูเลี้ยงมีความเสี่ยงสูง จึงควรศึกษาหาวิธีที่จะทําอยางไรใหเกษตรกรมีกําไรเพิ่มข้ึน อาจเปนวิธีลดตนทุน

อาหาร การควบคุมโรค เปนตน

ปลาตะกรับเปนปลาเศรษฐกิจชนดิหนึง่ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคยีง ราคาคอนขางสูงคอื 

ปลาตะกรับขนาด 5-6 ตัว/กิโลกรัม ราคาประมาณกิโลกรัมละ 200-250 บาท โดยปลาชนิดนี้กินอาหารได

หลายชนิดทั้งพืชและสัตว มีนิสัยชอบแทะเล็ม เมื่อมีเศษอาหารติดบริเวณกระชังก็จะยังสามารถเก็บกิน

อาหารเหลานั้นได

การนําปลาตะกรับลงเลี้ยงเสริมในกระชังเล้ียงปลากะพงขาว จะมีประโยชนโดยที่ปลาตะกรับจะไป

ชวยเกบ็กนิอาหารสวนทีป่ลากะพงขาวกนิไมหมด รวมทัง้ยงัแทะเลม็ซาก ตะกอน และสิง่มชีวีติทีเ่กาะหรอื

ติดอยูตามเน้ืออวนของกระชังทําใหน้ําในกระชังมีการถายเทดีอยูตลอด ดังน้ันการนําปลาตะกรับมาเลี้ยง

รวมกับปลากะพงขาว นอกจากจะเปนการเพ่ิมรายไดแลว ยังมีประโยชนในการควบคุมสภาพของน้ํา

โดยลักษณะการกินอาหารของปลาตะกรับตามท่ีไดกลาวมา

จากการทดลองในครั้งนี้ ผลที่ไดสามารถนํามาขยายผลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได ซึ่งมีเกษตรกร

ผูเล้ียงปลากะพงขาวในกระชงัเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะในคลองตากใบมเีกษตรกรเลีย้งปลาในโครงการ

พระราชดําริ เกษตรกรจํานวนมากมีปญหาในเร่ืองตนทุนการผลิตและราคาปลาท่ีขาย ผลท่ีไดจากการ

ทดลองในคร้ังนี้คาดวาเมื่อเอาความรูมาเผยแพร เทคนิคการเล้ียงในลักษณะน้ีทําใหการเล้ียงปลา

ของเกษตรกรดีขึ้น เกษตรกรผูเลี้ยงปลามีรายไดเพิ่มขึ้น และยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรผูเล้ียง

ปลากะพงขาวในกระชัง

วัตถุประสงค�

1. เพื่อทราบอัตราการเจริญเติบโตอัตรารอดของการเลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับที่

อัตราสวนตาง ๆ

2. เพ่ือทราบผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับที่อัตราสวนตาง ๆ
3. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําตลอดชวงการเล้ียง
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วิธีดําเนินการ

1. สถานที่ทําการทดลองและเก็บข�อมูล

ทําการทดลองและเก็บขอมูลที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส ตําบล

ศาลาใหม อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560-เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

2. การวางแผนการทดลอง

วางแผนแบบการทดลองสุมสมบูรณ (Complete Randomized Design, CRD) แบงชุดการทดลอง

ออกเปน 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซ้ํา ดังน้ี

ชุดการทดลองที่ 1 (T1) เลี้ยงปลากะพงขาวชนิดเดียว 1:0 (80:0 ตัว/กระชัง) ชุดควบคุม

ชุดการทดลองที่ 2 (T2) เล้ียงปลากะพงขาวรวมกบัปลาตะกรับในอัตราสวน 1:1 (80:80 ตวั/กระชัง)

ชุดการทดลองที่ 3 (T3) เลีย้งปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับในอัตราสวน 1:3 (80:240 ตวั/กระชัง)

ชุดการทดลองที่ 4 (T4) เลี้ยงปลาตะกรับชนิดเดียว (0:80 ตัว/กระชัง)

3. การเตรียมลูกปลากะพงขาวและปลาตะกรับ

ปลากะพงขาวไดจากการอนุบาลจากบอดินของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง

นราธิวาส ผานการฝกใหกินอาหารสําเร็จรูป มีน้ําหนักเฉล่ียเร่ิมตนประมาณ 95±12.8 กรัม สําหรับ

ปลาตะกรับไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา) 

ผานการฝกใหกินอาหารสําเร็จรูป นํามาเล้ียงจนมีนํ้าหนักเฉล่ียเร่ิมตนประมาณ 1.7±0.6 กรัม จึงนําไปทดลอง

4. การเตรียมกระชัง

เตรียมกระชัง 2 ชั้น ชั้นในสําหรับเลี้ยงปลากะพงขาวโดยมีขนาด 2×2×1.5เมตร และชั้นนอกขนาด 
2.4×2.4×2 เมตร สาํหรบัเลีย้งปลาตะกรับระหวางกลางประกอบเปนชดุ จาํนวน 16 กระชงั ในแมน้าํตากใบ 

หนาศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส

5. การทดลองเลี้ยง

คัดเลือกลูกปลาท่ีมีขนาดใกลเคียงกันนําไปทดลอง ซึ่งน้ําหนักเร่ิมตนเฉล่ียของปลากะพงขาวและ

ปลาตะกรับ เทากับ 95±12.8 และ 1.7±0.6 กรัมตอตัว ตามลําดับ สุมลูกปลากะพงขาวจํานวน 80 ตัว/กระชัง 

ลงในชุดการทดลองที่ 1 2 และ 3 และสุมลูกปลาตะกรับ 80, 240 และ 80 ตัว ลงในชุดการทดลองท่ี 2 3 

และ 4 ตามลําดับ เล้ียงปลากะพงขาวโดยใหอาหารสําเร็จรูปลอยนํ้าวันละ 2 คร้ังในชวง 3 เดือนแรก และ
วนัละครัง้ ในชวง 3 เดือนหลงั ใหอาหารจนปลากะพงขาวอิม่ และปรบัคณุภาพอาหาร (เปอรเซน็ตโปรตนี) 

ใหเหมาะสมกับขนาดของปลากะพงขาว โดยบันทึกน้ําหนักอาหารที่ปลากินทุกกระชังทุกวัน ชั่งน้ําหนัก

ของปลาทดลองและเปลี่ยนกระชังทุก 3 เดือน ดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 6 เดือน
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6. การตรวจวิเคราะห�คุณภาพนํ้าทางเคมีและฟิสิกส�

ตรวจวัดคุณภาพน้ําในพารามิเตอรตาง ๆ ไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง ปริมาณ

ออกซิเจนละลายนํ้า ความเปนดาง แอมโมเนียรวม และไนไตรทระหวางการทดลอง สัปดาหละคร้ัง 

ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหและวิธีวิเคราะห

ลําดับท่ี พารามิเตอร� หน�วย
สถานที่

ตรวจวิเคราะห�
วิธีการวิเคราะห�

1 อุณหภูมิ °C ภาคสนาม เครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ํา YSI รุน 600 XL

2 ความเค็ม ppt ภาคสนาม เครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ํา YSI รุน 600 XL

3 ความเปนกรดดาง (pH) - ภาคสนาม เครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ํา YSI รุน 600 XL

4 ออกซิเจนละลาย (DO) mg/L ภาคสนาม เครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ํา YSI รุน 600 XL

5 ความเปนดาง mg/L as CaCO
3

หองปฏิบัติการ Potentiometric titration

6 แอมโมเนีย (TAN) mg/L หองปฏิบัติการ Modifi ed ldophenol Blue

7 ไนไตรท (NO
2
-N) mg/L หองปฏิบัติการ Diazotization

7. การเก็บและวิเคราะห�ข�อมูล

เก็บขอมูลความยาวและนํ้าหนักปลากะพงขาวและปลาตะกรับกอนปลอยลงกระชังทดลอง หลังจากน้ัน

เก็บขอมูล 3 เดือน และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 6 เดือน โดยสุมชั่งนํ้าหนัก-วัดความยาว 15 เปอรเซ็นตของ
ปลาแตละชนดิในชดุการทดลอง และนบัจาํนวนปลาทีเ่หลอืแตละชดุการทดลองเพือ่หาอตัราการรอดตาย

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของการเจริญเติบโต นํ้าหนักเพ่ิมตอวัน อัตราการเจริญเติบโต

จาํเพาะ อตัราการเปล่ียนอาหารเปนเนือ้ และอัตรารอดของปลาท้ังสองชนิดทีเ่ลีย้งตามอัตราสวน 4 ระดับ 
ดังนี้

7.1 ความยาวลําตัว (total length) วัดความยาวเหยียดของลําตัวและหาคาความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตร) 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง

7.2 น้าํหนกัตวั (body weight) ชัง่น้าํหนกัปลาและหาคาเฉลีย่น้าํหนกัตวั (กรมั) เมือ่ส้ินสุดการทดลอง

7.3 น้ําหนักเพิ่มตอวัน (average daily weight gain, ADG) (กรัม/วัน)

  ADG = 
W1-W2______

t

 เมื่อ W
0
 = น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)

  W
1
 = น้ําหนักสุดทายที่เวลา t (กรัม)

  t = ระยะเวลาในการเล้ียงระหวาง W
0
 กับ W

1
 (วัน)
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7.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specifi c growth rate, SGR) (เปอรเซ็นต/วัน)

  SGR = 
(InW1) — (InW0)_____________

t
 × 100

 

 เมื่อ W
0
 = น้ําหนักเริ่มตน (กรัม)

  W
1
 = น้ําหนักสุดทายที่เวลา t (กรัม)

  t = ระยะเวลาในการเล้ียงระหวาง W
0
 กับ W

1
 (วัน)

7.5 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion ratio, FCR)

 FCR = 
น้ําหนักอาหารที่ปลากิน (กรัม)_________________________

น้ําหนักปลาท่ีเพิ่มขึ้น
 

7.6 อัตรารอดตาย (survival rate, SR) (เปอรเซ็นต)

 

 SR = 
จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุด (ตัว)______________________

จํานวนปลาเร่ิม (ตัว)
 × 100

เมื่อเลี้ยงปลาเปนเวลา 6 เดือน นําขอมูลมาตรวจสอบการกระจายและปรับใหมีการกระจายแบบ

ปกติกอนนาํขอมลูมาเปรยีบเทยีบคาเฉล่ียตาง ๆ  ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis 

of variance: One-way ANOVA) จากน้ันเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ระหวางชดุทดลองดวยวธิ ีDuncanทีร่ะดบัเชือ่มัน่ 

95 เปอรเซ็นต ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการศึกษา

1. การเจริญเติบโต

ดานความยาวและน้ําหนัก
หลงัจากทาํการเลีย้งเปนเวลา 6 เดอืน เมือ่ส้ินสดุการทดลองปลากะพงขาวทีเ่ล้ียงรวมกบัปลาตะกรบั

ในอัตราสวนท้ัง 3 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดการทดลองที่ 1 (T1) เลี้ยงปลากะพงขาวเดี่ยว ๆ 80 ตัว 

ชุดการทดลองที่ 2 (T2) เลี้ยงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับอัตราสวน 80:80 ตัวชุดการทดลองท่ี 3 (T3) 

เล้ียงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับอัตราสวน 80:240 ตัว มีความยาวและน้ําหนักเฉล่ียไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความยาวเฉล่ีย 31.1±1.9, 31.0±1.6 และ 30.8±1.7 เซนติเมตร ตามลําดับ 
และน้ําหนักเฉลี่ย 800±141, 805±97 และ 789±155 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)

ซ่ึงแตกตางจากการเจริญเติบโตของปลาตะกรับพบวา ท้ัง 3 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดการทดลองท่ี 2 

(T2) เล้ียงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับอัตราสวน 80:80 ตัวชุดการทดลองท่ี 3 (T3) เล้ียงปลากะพงขาว
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รวมกับปลาตะกรับอัตราสวน 80:240 ตัว และชุดการทดลองท่ี 4 (T4) มีความยาวและนํ้าหนักเฉล่ีย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมีความยาวเฉล่ีย 11.2±1.3, 9.6±1.2 และ 7.4±1.3 

เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักเฉลี่ย 49.1±16.3, 28.5±9.8 และ 15.9±6.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)

น้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นตอวัน
ปลากะพงขาวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตอวันเฉลี่ยของชุดการทดลองท่ี 1 2 และ 3 มีคาไมแตกตางกันทาง

สถติ ิ(p>0.05) โดยมีคา 3.94±0.22, 3.97±0.23 และ 3.87±0.26 กรัมตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) สาํหรับ

น้าํหนักเพ่ิมข้ึนตอวันของปลาตะกรับในชุดการทดลองท่ี 1, 3 และ 4 มคีาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคา 0.26±0.02, 0.16±0.02 และ 0.08±0.02 กรัมตอวัน ตามลําดับ

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ปลากะพงขาวมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉล่ียของชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีคาไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคา 1.19±0.03, 1.19±0.03 และ 1.18±0.03 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

สําหรับอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาตะกรับมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) โดยมีคา 1.87±0.04, 1.57±0.09 และ 1.23±0.11 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิตของปลากะพงขาวที่เล้ียง

 รวมกับปลาตะกรับในอัตราตาง ๆ เปนระยะเวลา 6 เดือน

ชนิดปลา/
ชุดการทดลอง

L
1
 (cm) W

1
 (g) ADG (g.d-1) SGR (%.d-1) SR (%) FCR TP (kg)

SB/T1 31.1±1.9a 800±141a 3.94±0.22a 1.19±0.03a 98.1±0.7a 1.4±0.1a 251.1±11.2a

SB/T2 31.0±1.6a 805±97a 3.97±0.23a 1.19±0.03a 98.1±1.3a 1.4±0.1a 252.8±11.4a

SB/T3 30.8±1.7a 789±155a 3.87±0.26a 1.18±0.03a 95.0±1.4b 1.5±0.1a 239.8±10.7a

SS/T2 11.2±1.3A 49.1±16.3A 0.26±0.02A 1.87±0.04A 62.7±4.0A - 8.0±0.9A

SS/T3 9.6±1.2B 28.5±9.8B 0.16±0.02B 1.57±0.09B 39.0±22.2A - 7.2±4.0A

SS/T4 7.4±1.3C 15.9±6.2C 0.08±0.02C 1.23±0.11C 60.8±18.2A - 2.5±0.8B

หมายเหตุ: L
1
=ความยาวเฉลี่ยสุดทาย W

1
=น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย ADG=น้ําหนักเพิ่มขึ้นตอวัน 

 SGR=อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ SR=อัตรารอดตาย FCR=อัตราแลกเน้ือ TP=ผลผลิตรวม 

 SB=ปลากะพงขาว SS=ปลาตะกรับ
 อักษรภาษาอังกฤษตัวยกท่ีกํากับแตกตางกันในแนวต้ัง แสดงวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

2. อัตรารอดตาย

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลากะพงขาวมีอัตรารอดตายเฉล่ีย 98.1±0.7, 98.1±1.3 และ 95.0±1.4 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) โดยปลาในชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 มีอัตราการรอดตายสูงกวา
ชุดการทดลองที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนปลาตะกรับมีอัตรารอดตายเฉล่ีย 62.7±4.0, 

39±22.2 และ 60.8±18.2 เปอรเซ็นต ในชุดการทดลองท่ี 2 3 และ 4 ซึ่งมีคาเฉล่ียไมแตกตางกันทางสถิติ 

(p>0.05)
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3. อัตราการแลกเนื้อ

อัตราการแลกเนื้อของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 มีคาเฉล่ีย 1.4±0.1, 1.4±0.1 

และ 1.5±0.1 ซ่ึงมีคาเฉล่ียไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สําหรับปลาตะกรับไมไดใหอาหารจึงไมมีคา FCR

4. ผลผลิต

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1 2 และ  3 มีผลผลิตเฉล่ีย 251.1±11.2, 

252.8±11.4 และ 239.8±10.7 กิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) ซึ่งคาเฉล่ียของผลผลิตของท้ัง 3 ชุดการ

ทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สําหรับผลผลิตของปลาตะกรับในชุดการทดลองท่ี 2 3 และ 4 มี

คาเฉล่ีย 8.0±0.9, 7.2±4. และ 2.5±0.8 กิโลกรัม ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียของผลผลิตปลาตะกรับในชุด

การทดลองที่ 4 มีคาต่ํากวาชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

5. คุณภาพนํ้า

คุณภาพน้ําระหวางการเลี้ยงปลาโดยเร่ิมเล้ียงในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 พบวา 

อยูในเกณฑปกติ โดยในกระชังมีคาอุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ความเปนดาง ความ

เปนกรด-ดาง แอมโมเนยีรวม และไนไตรท เทากบั 28.7±1.5 องศาเซลเซยีส, 18.5±8.9 ppt, 5.5±1.4mg/l, 

68.3±24.3 mgCaCO
3
/l, 7.7±0.5, 0.082±0.071 mg-N/l และ 0.003±0.002 mg-N/l ตามลําดับ

สรุปและวิจารณ�ผลการศึกษา

จากผลการทดลองพบวา การเจริญเติบโต เมื่อพิจารณาท้ังดานความยาว น้ําหนัก น้ําหนักเพิ่มข้ึน
ตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และผลผลิตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงรวมกับปลาตะกรับ มีคาเฉลี่ย

ทุกคาไมแตกตางกับการเลี้ยงปลากะพงขาวอยางเดียว เชนเดียวกับการทดลองเลี้ยงกุงกุลาดํารวมกับ
ปลาตะกรับในบอดินและการเล้ียงกุงอยางเดียว พบวา กุงกุลาดํามีน้ําหนักและผลผลิตเฉล่ียไมแตกตาง

ทางสถิติ (Biona et al., 1988b) ซึ่งใหผลเชนเดียวกับการทดลองเล้ียงปลานวลจันทรทะเลรวมกับ

ปลาตะกรับในอัตราสวน 133 และ 326 ตัว/บอ และ 133 และ 652 ตัว/บอ ในบอดินขนาด 250 m2 
เมื่อเล้ียงครบ 3 เดือนใหน้ําหนักและผลผลิตเฉล่ียไมแตกตางทางสถิติ (Biona et al., 1988a)

สําหรับการเจริญเติบโตของปลาตะกรับในการทดลองครั้งนี้ใหผลการเจริญเติบโตแตกตางกันอยาง

มนียัสําคญัทางสถติทิัง้ 3 ชดุ ทัง้ดานความยาว น้าํหนกั น้าํหนกัเพิม่ข้ึนตอวนั อตัราการเจรญิเตบิโตจาํเพาะ 
เนื่องจากการทดลองไมไดใหอาหารกับปลาตะกรับโดยตรง โดยที่ปลาตะกรับจะไดรับอาหารจากที่

ปลากะพงกินเหลือ และจากการแทะเล็มกระชัง จึงพบวาชุดการทดลองท่ี 4 ที่มีปลาตะกรับอยางเดียว 
โตชาและมีอัตรารอดต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากอาหารไมเพียงพอ ซึ่งตางจากชุดการทดลองท่ี 2 ซึ่งเลี้ยง

รวมกับปลากะพงในอัตราสวน 1:1 ปลาตะกรับมีการเจริญเติบโตดีที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากไดรับอาหาร
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เหลือจากปลากะพง แตเมื่อพิจารณาน้ําหนักเพ่ิมขึ้นตอวันในชุดการทดลองที่ 2 ซึ่งมีคา 0.26±0.02 

เปอรเซ็นตตอวัน ซึ่งนอยกวาการทดลองของ วลีรัตน (2558) ทดลองเล้ียงปลาตะกรับในกระชังที่แขวนใน

บอดนิดวยอาหารสาํเรจ็รปูชนดิปลาทะเล เปนเวลา 3 เดือน พบวามนี้าํหนกัเพ่ิมตอวนั 1.08-1.2 เปอรเซน็ต

ตอวัน ดังนั้นการเลี้ยงปลากะพงรวมกับปลาตะกรับจึงควรใหอาหารปลาตะกรับใหเพียงพอ เพื่อใหผลิตที่

เพิ่มขึ้น

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) มีคา 1.4-1.5 ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองของ พิเชต (2551) ที่เล้ียงปลา

กะพงขาวดวยอาหารสําเร็จรูปสูตรของสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝงชนิดจมน้ํา (CAFRI) ซึ่งมี FCR 

1.46±0.09

คุณภาพน้ําในระหวางการทดลองมีคาเฉลี่ยที่เหมาะสมในการเล้ียงสัตวน้ํา คุณภาพน้ําในชวงการ

ทดลองอยูในเกณฑมาตรฐานสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง แตควรมีการเฝาระวังชวงฤดูฝนที่มีฝน

ตกติดตอกันนานหลายวันทําใหเกิดการแบงชั้นของนํ้า ความเค็มที่พื้นทองนํ้าสูงกวาที่ผิวน้ํา ซึ่งเปนชวงที่

ควรงดอาหาร

ข�อเสนอแนะ

1. การวางแผนการทดลองการเลี้ยงปลาในกระชังที่ยื่นยาวขวางลําน้ํา ควรออกแบบการวิจัยใหลด 

error จากสิ่งแวดลอม เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของกระชังไดรับผลกระทบจากกระแสน้ําตางกัน เชน 

กระแสน้ําบริเวณกลางแมน้ําจะไหลแรงกวาขอบแมน้ํา ซึ่งมีผลตอการถายเทนํ้าในกระชัง

2. การทําการวิจยัควรสุมตวัอยางใหมากพอ เพือ่ใหเปนตวัแทนท่ีดขีองประชากรท้ังหมด เพือ่ใหได

ขอมูลที่ถูกตองท่ีสุด

3. การเลี้ยงปลาในกระชังควรทําความสะอาดกระชังอยางนอย 2 เดือนครั้ง เนื่องจากตะไครน้ํา 

สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มาเกาะทําใหการถายเทของนํ้าไมสะดวก อีกทั้งชวงที่มีกระแสนํ้าแรง ทําใหกระชังถูกพัด

มาบีบหอตัวทําใหปลาไมสามารถขึ้นมากินอาหารได

4. การเล้ียงปลากะพงขาวรวมกับปลาตะกรับเพ่ือใหไดผลผลิตควบคูกันควรใหอาหารปลาตะกรับ

อยางเพียงพอ

5. การเล้ียงปลากะพงขาวดวยอาหารสําเร็จรูปเปนอีกชองทางหน่ึงในการเล้ียงปลาใหผานในชวง
ฤดูมรสุมที่หาปลาเหยื่อยาก

6. แมน้าํตากใบมกีารแบงของชัน้น้าํอยางชดัเจนในชวงฤดฝูน โดยน้าํเคม็จะอยูดานลาง และน้าํจดื

อยูดานบน ในวันที่ฝนตกติดตอกันใหงดใหอาหารปลา เน่ืองจากถาใหแลวปลาข้ึนมากิน ปลาจะผาน

ชั้นน้ําที่มีความเค็มแตกตางกันเปนสาเหตุใหปลาน็อกนํ้าได
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