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บทคัดย่อ
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังที่เลี้ยงในแม่น้า
สงคราม บริเวณบ้านปากยาม ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 3 ชุดการ
ทดลองๆ ละ 3 ซ้้า อัตราความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 50 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ให้อาหารเม็ดลอยน้้าที่มี
องค์ประกอบโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยปลาขนาดความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 11.13+1.39 11.10+1.42 และ 11.41+1.41
เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 15.21±4.75 15.01±4.79 และ 15.08±4.76 กรัม ตามล้าดับ เลี้ยงเป็นเวลา 36 สัปดาห์ เมื่อ
สิ้น สุด การทดลอง พบว่ า ปลาสังกะวาดท้อ งคมมีน้ าหนั กเฉลี่ ย 121.71±14.52 124.12±14.62 และ117.41±15.22 กรั ม
ตามล้าดับ น้้าหนักเฉลี่ยสุดท้ายที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างกันทางสถิติกับที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร (p<0.05) ความยาวเฉลี่ย 24.20±1.41 24.58±1.39 และ 24.09±1.35 เซนติเมตร ตามล้าดับ ความยาวเฉลี่ย
สุดท้ายที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ 50 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (p<0.05)
น้้าหนักที่เพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตรารอดทั้ง 3 ระดับ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อัตรา
แลกเนื้อที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดเท่ากับ 1.94±0.04 แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ
ความหนาแน่น 200 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (p<0.05) มีผลผลิตเฉลี่ยต่อกระชังเท่ากับ 46.28 94.34 และ 177.87 กิโลกรัม
ต่อกระชัง จุดคุ้มทุนของราคาขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.26 60.20 และ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนการลงทุนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 38.25 70.54 และ 67.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ผลจากการทดลองพบว่าที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีการ
เจริญเติบโตทางด้านความยาว น้้าหนักและอัตราเปลี่ยนอาหารให้เป็นเนื้อดีที่สุด แต่เมื่อพิจารณาจากก้าไรสุทธิจากการเลี้ยงปลา
สังกะวาดท้องคมในกระชังที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากท้าให้ได้ก้าไรสุทธิสูงสุด
คาสาคัญ: ปลาสังกะวาดท้องคม การเลี้ยงปลาในกระชัง ความหนาแน่น ต้นทุนการผลิต

Abstract
Effect of stocking density on growth and production of Sharp-belly catfish (Pseudolais
pleurotaenia) in cage culture were carried out at the Songkhram River,
Pak-yam Village, Srisongkram District, Nakhon Panom Province. The fingerlings were stocked at three
stocking density of 50, 100 and 200 fishes/m3 and fed by 30 % protein commercial floating pellet for
36 weeks. The initial lengths of fingerling were 11.13±1.39, 11.10±1.42 and 11.41±1.41 cm, and the
initial weight were 15.21±4.75, 15.01±4.79 and 15.08±4.76 g, respectively. The results was showed that
the average weight were 121.71±14.52, 124.12±14.62 and 117.41±15.22 g respectively. The result
showed difference significant between 100 fish/m3 stocking rate and 200 fish/m3 (p<0.05). 100
1

TEMPLATE RMUTTO RESEARCH JOURNAL AND RMUTTO SOCIAL SCIENCE JOURNAL
fishes/m3 were significantly different (P<0.05). The average lengths were 24.20±1.41, 24.58±1.39 and
24.09±1.35 cm, respectively. The result showed difference significant between 100 fish/m3 stocking
rate and 50 and 200 fish/m3 (p<0.05). Daily weight gains, Specific growth rates and Survival rates were
no significant differences among stocking densities (p>0.05). Average Feed conversion ratios (FCR) at
100 fish/m3 stocking rate (1.94±0.04) showed difference significant between 200 and 50 fish/m3
(p<0.05). Average yield per cage were 46.28, 94.34 and 177.87 kg per cage, respectively. Production unit
cost 76.26, 60.20 and 60.46 baht/kg, respectively. Percentages of return profit were 38.25, 70.54 and
67.74 % respectively. The optimum stocking density for Sharp-belly catfish cage culture in Songkhram
River was 100 fish/m3 showed growth and FCR. The results can be concluded that the stocking density
of 100 fish/m3 is suitable for cage culture when growth and FCR while considering on net income and
net profit, the optimum stocking density of Sharp-belly catfish cage was 200 fish/m3.
Keywords: Sharp-belly catfish (Pseudolais pleurotaenia), fish culture in cage, stocking density,
production cost

บทนา
ปลาสังกะวาดท้องคม หรือปลายอนปีก (Pseudolais pleurotaenia, Sauvage, 1878) เป็นปลาน้้าจืดในวงศ์ปลาสวาย
ที่มีลักษณะทั่วไปตาโต ล้าตัวแบนข้างกว่าปลาชนิดอื่นในกลุ่มเดียวกัน ท้องเป็นสันคมตลอด ครีบท้องเล็กอยู่สูงกว่าระดับสันครีบ
ท้อง ครีบไขมันมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาว ล้าตัวด้านบนสีคล้้าเหลือบเขียวเหลือง ครีบหางเว้าแฉกสีเหลืองอ่อนขอบคล้้า (Rainboth,
1996) พบมีขนาดใหญ่ถึง 30 เซนติเมตร พบทั่วไป 15 – 20 เซนติเมตร (Fishbase, 2015) กินอาหารจ้าพวกแมลง เมล็ดพืช ผลไม้
และพืชน้้า มีพฤติกรรมอยูร่ วมกันเป็นฝูงเล็กๆ (ชวลิต, 2547) เป็นชนิดปลาที่มีการอพยพอย่างแท้จริงภายในแหล่งน้้าจืด พบชุกชุม
ในบางแหล่งน้้า เช่น ลุ่มน้้าสงคราม และลุม่ น้้าโขง ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้าแม่กลอง และลุ่มน้้าตาปี เป็นต้น (คีรี และคณะ, 2546)
สถิติการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดในปี พ.ศ. 2555 มีผลผลิต 1,233,900 ตัน สามารถแยกเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 37,645
ตัน เป็นผลผลิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,951 ตัน (กรมประมง, 2557) การเลี้ยงปลาในกระชังตามแหล่งน้้าธรรมชาติเป็นที่
นิยมของเกษตรกร เนื่องจากสามารถเลี้ยงได้หนาแน่นและให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นทีส่ ูงกว่าการเลี้ยงในบ่อดิน อีกทั้งผลผลิตที่ได้มี
รสชาติดีกว่าปลาที่เลี้ยงในบ่อดินท้าให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด อ้าไพพรรณ และสุชาติ (2548)
การเลีย้ งปลาท้องถิ่นในกระชังเป็นทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งซึ่งนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น เช่น การเลี้ยงปลากดเหลือง (หทัยรัตน์ และ
ส้าเนาว์, 2551; วสันต์ และสุขาวดี, 2539; มารุต, 2539; สืบพงษ์ และคณะ, 2538) ปลาโมง (สมศักดิ์ และพัชรี, 2558; วิระวรรณ
และสุภาพร, 2551; อรรณพ และณรงค์ศักดิ์, 2550; ศิราณี และธีระชัย, 2548; คฑาวุธ และคณะ, 2548) และการเลี้ยงปลายอน
ในกระชัง (ภาสกร และอนุพงษ์, 2551; ภาสกร, 2552) เป็นต้น
ปลาสังกะวาดท้องคมเป็นปลาน้้าจืดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้นเป็นล้าดับ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้้าโขง และ
แม่น้าสาขา เช่น แม่น้าสงคราม ในบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยปลาที่จ้าหน่ายส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยง
ในกระชัง ชาวประมงจะรวบรวมลูกปลาในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของแต่ละปี น้ามาเลี้ยงในกระชังโดยให้อ าหาร
ส้าเร็จรูปเสริมร่วมกับการเปิดไฟล่อแมลงให้ปลากินจนมีขนาดที่ตลาดต้องการ 5-10 ตัวต่อกิโลกรัม ปลาสังกะวาดท้องคมจัดเป็น
ปลาท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นปลาเศรษฐกิจได้ เป็นทางเลือกของการเลี้ยงปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตปลาน้้าจืดเป็นอาหาร
ส้ า หรั บ ประชากรไทย ดั งนั้ น การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของความหนาแน่ น ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง เป็นข้อมูลส้าหรับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นชนิดนี้ต่อไป
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วิธีการทดลองหรือวิธกี ารศึกษา
การวางแผนการทดลอง
การทดลองนี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Complete Randomized Design ;CRD) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น
3 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้้า ปล่อยปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร อัตราความหนาแน่นที่อัตรา 50 100
และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (400 800 และ 1,600 ตัวต่อกระชัง)

ขั้นตอนการวิจัย
ปลาสังกะวาดท้องคมที่ใช้เลี้ยงในกระชังได้จากการรวบรวมจากธรรมชาติ น้ามาปรับสภาพในกระชังอวนไนล่อน เพื่อให้
ปลาคุ้นเคยก่อนการทดลอง โดยปล่อยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 16.13+1.12 16.17+1.03 และ 16.15+1.06 เซนติเมตร และ
น้้าหนักเฉลี่ย 50.07+10.83 50.05+10.45 และ 50.08+10.14 กรัม ในอัตรา 50 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร กระชัง
ขนาด 2X2X2.5 เมตร ขนาดช่องตาข่าย 9 มิลลิเมตร ท้าการทดลองเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้ามี
โปรตีนไม่ต่้ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 2 ครั้งต่อวัน โดยให้อาหารจนอิ่ม งดอาหาร 1 วัน ก่อนท้าการสุ่มชั่งน้าหนักและวัดความ
ยาว

การประเมินการเจริญเติบโตของปลาทดลอง
สุ่มปลาสังกะวาดท้องคมในแต่ละกระชังๆ ละ 60 ตัว ทุกๆ 4 สัปดาห์ น้ามาชั่งน้้าหนักและวัดความยาวเพื่อหาค่าเฉลี่ย
ของน้้าหนักและความยาว และหาอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (Speccificgrowth Rate : SGR) ตามวิธีของวิมล (2536) อัตรา
การรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratios : FCR) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Dancan’s New Multiple Range Test (DMRT)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
การศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนต่อการลงทุน และจุดคุ้มทุนของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมที่อัตราความ
หนาแน่นต่างๆ กันโดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ตามวิธีของสมบูรณ์ (2537) สมศักดิ์ (2530) และ Kay (1986)

การตรวจสอบคุณสมบัติของน้า
ด้าเนินการตรวจวัดคุณสมบัติของน้้า 4 สัปดาห์ต่อครั้ง ตลอดการทดลองในเวลา 11.00 น. ดังนี้ ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้้า ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความเป็นด่าง ความกระด้าง และปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia nitrogen)
วิเคราะห์ตามวิธี Standard method for the examination of water and westwater (APHA-AWWA-WEF, 1992)

สถานที่และระยะเวลาทาการทดลอง
ท้าการทดลองที่แม่น้าสงคราม บริเวณบ้านปากยาม ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2548 – เดือนมีนาคม 2559 เป็นเวลา 36 สัปดาห์

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการทดลองพบว่า ความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังทั้ง 3 ระดับ 50, 100 และ 200 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 36 สัปดาห์ ปลาที่เลี้ยงในความหนาแน่นทั้ง 3 ระดับ มีการเจริญเติบโต
ทางด้านความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 24.20+1.41, 24.58+1.39 และ 24.09+1.35 เซนติเมตร ตามล้าดับ (ภาพที่ 1) โดยที่ระดับ 100
ตัวต่อลูกบาศก์ แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ 50 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์ (p<0.05) และการเจริญเติบโตทางด้านน้้าหนักเฉลี่ย
เท่ากับ 121.71+14.52, 124.12+14.62 และ 117.41+15.22 กรัม ตามล้าดับ (ภาพที่ 1) โดยที่ระดับ 100 และ 50 ตัวต่อ
ลูกบาศก์ แตกต่างกันทางสถิติกับที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์ (p<0.05) การเจริญเติบโตของปลาสังกะวาดท้องคมที่เลีย้ งในกระชัง
ในช่วงแรกของการเลี้ยงถึงสัปดาห์ที่ 16 พบว่าระดับความหนาแน่นสูง (200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) ปลาจะกินอาหารได้ดีมผี ลท้าให้
การเจริญเติบโตทั้งทางด้านความยาว และน้้าหนักมากกว่าระดับความหนาแน่น 50 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อ
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ระยะเวลาเลี้ยงเพิม่ ขึ้นในสัปดาห์ที่ 28-36 พบว่าที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปลามีการเจริญเติบโตดีที่สดุ ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าระดับความหนาแน่นที่เพิม่ ขึ้นมีผลท้าให้การเจริญเติบโตลดลง สอดคล้องกับผลการเลี้ยงปลาหมอใน
กระชังของอ้าไพพรรณ และสุชาติ (2548) การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังของหทัยรัตน์ และส้าเนาว์ (2551) การเลี้ยงปลาโมงใน
กระชังของสมศักดิ์ และพัชรี (2558) ซึ่งระดับความหนาแน่นในการเลี้ยงปลามีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา Wang et al.
(2000) ทั้งนี้เนื่องจากระดับความหนาแน่นเป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของปลา สภาพการเลี้ยงในกระชังมีศักยภาพจ้ากัด
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลาลดลง (Hepher, 1967) และสภาวะที่ปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นท้าให้เกิดการแย่งอาหาร
อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดความเครียดที่มผี ลท้าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง (Pickering, 1993) การ
เจริญเติบโตของปลาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลาจะกินอาหาร และมีการสะสมอาหารในตัวปลามากจึงท้าให้ปลามีน้าหนัก
เพิ่มขึ้น (สมโภชน์, 2535) ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้หลังสิ้นสุดการทดลองปลาสังกะวาดท้องคมที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร มีการเจริญเติบโตทัง้ ด้านความยาว และน้้าหนักดีทสี่ ดุ
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ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตเฉลี่ยด้านความยาว (เซนติเมตร) และน้าหนัก (กรัม) ของปลาสังกะวาดท้องคม
ที่เลี้ยงในกระชังความหนาแน่น 50 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 36 สัปดาห์
น้้าหนักที่เพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยตลอดการทดลองของปลาสังกะวาดท้องคม ทั้ง 3 ระดับ มี
ค่าเฉลี่ยน้้าหนักที่เพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.42+0.03, 0.43+0.01 และ 0.42+0.04 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเท่ากับ
0.83+0.03, 0.84+0.01 และ 0.81+0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ทั้ง 3 ระดับ
ความหนาแน่นมีค่าเฉลี่ยของน้้าหนักที่เพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยที่ระดับ
ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้าหนักที่เพิ่มต่อวันเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.43+0.01 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะเฉลี่ยสูงสุด 0.84+0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
อัตรารอดของปลาสังกะวาดท้องคมเมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 3 ระดับความหนาแน่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.08+0.88,
95.00+0.88 และ 94.67+0.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ทั้ง 3 ระดับความหนาแน่นมี
อัตรารอดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตรารอดเฉลี่ยสูงสุด
95.08+0.88 เปอร์เซ็นต์ ผลจากการศึกษาครั้งนี้อัตรารอดมีค่าระหว่าง 94.67-95.08 เปอร์เซ็นต์ อาจเนื่องจากการทดลองครั้งนี้มี
การใช้ปลาทดลองขนาดใหญ่ และมีการปรับสภาพปลาให้คุ้นเคยกับกระชังก่อนทดลอง เช่นเดียวกับที่ ศิราณี และธีระชัย (2548)
เลี้ย งปลาโมงในกระชั งที่ค วามหนาแน่น 4 ระดั บ ในแม่น้า โขงมีอั ตรารอดสูงเช่ นกัน โดยมีอั ตรารอดระหว่า ง 97.44 -99.34
เปอร์เซ็นต์ สมศักดิ์ และพัชรี (2558) รายงานผลการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้าสงครามเป็นเวลา 36 สัปดาห์ มีอัตรารอด
ระหว่าง 99.11-99.63 เปอร์เซ็นต์ และหทัยรัตน์ และส้าเนาว์ (2551) รายงานผลการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชังเป็นเวลา 180
วัน โดยการปล่อยปลาเริ่มเลี้ยงขนาดใหญ่ท้าให้มีอัตรารอดตายสูงระหว่าง 96.50-97.22 เปอร์เซ็นต์
อัตราการแลกเนื้อของปลาสังกะวาดท้องคมที่เลี้ยงในกระชังเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ทั้ง 3 ระดับความหนาแน่น มีค่าเฉลีย่
อัตราแลกเนื้อเท่ากับ 2.28+0.07, 1.94+0.04 และ 2.10+0.13 ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ที่ระดับความ
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หนาแน่น 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยดีที่สุด 1.94+0.04 แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) กับที่ระดับความ
หนาแน่น 200 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่ที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับที่ระดับ
ความหนาแน่น 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร แต่ทั้งนี้อัตราแลกเนื้อในการทดลองครั้งนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 1.94-2.28 โดยผลการศึกษาครั้ง
นี้มีอัตราแลกเนื้อค่อนข้างสูง แต่ใกล้เคียงกับรายงานผลการศึกษาการเลีย้ งปลาโมงในกระชังซึ่งเป็นปลากลุม่ ปลาหนังเช่นกัน ที่
รายงานผลการเลี้ยงที่ความหนาแน่น 125-175 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 36 สัปดาห์ มีอัตราแลกเนื้อระหว่าง 2.03-2.23
(สมศักดิ์ และพัชรี, 2558) รายงานผลการเลีย้ งปลาโมงในกระชังที่ความหนาแน่น 120 และ 160 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราแลก
เนื้อเท่ากับ 2.11 และ 2.36 (อรรณพ และณรงค์ศักดิ์, 2550) การเลี้ยงปลาโมงในกระชังที่ความหนาแน่น 25-45 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร มีอัตราแลกเนื้อระหว่าง 2.27-2.59 (คฑาวุธ และคณะ, 2548) ในขณะที่รายงานผลการเลีย้ งปลายอนในกระชังที่ความ
หนาแน่น 120 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา 5 เดือน มีอัตราแลกเนือ้ 4.04 (ภาสกร และอนุพงษ์, 2551) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหารส้าหรับปลาดุกที่มเี ปอร์เซ็นต์โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความต้องการทางโภชนาการของปลา
สังกะวาดท้องคมอาจแตกต่างจากปลาดุก ดังนั้นควรมีการศึกษาความต้องการทางโภชนาการของปลาสังกะวาดท้องคมเพื่อพัฒนา
อาหารที่เหมาะสมท้าให้อัตราแลกเนื้อลดลงจะท้าให้ต้นทุนการเลีย้ งลดลงได้

ภาพที่ 2 สถานที่เลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง แม่น้าสงครามบริเวณบ้านปากยาม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ตารางที่ 1 ผลการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังด้วยความหนาแน่น 3 ระดับ เป็นเวลา 36 สัปดาห์
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต

ความหนาแน่น(ตัวต่อลูกบาศก์เมตร)
50
100
200
a
a
ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร)
11.13±1.39
11.10±1.42
11.14±1.41 a
น้้าหนักเริ่มต้น (กรัม)
15.21±4.75 a
15.01±4.79 a
15.08±4.76 a
ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร)
24.20±1.41b
24.58±1.39a
24.09±1.35b
น้้าหนักสุดท้าย (กรัม)
121.71±14.52a
124.12±14.62a 117.41±15.22b
น้้าหนักที่เพิ่มต่อวัน (กรัมต่อวัน)
0.42±0.03 a
0.43±0.01 a
0.42±0.04 a
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
0.82±0.03 a
0.84±0.01 a
0.83±0.03 a
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
95.08±0.88 a
95.00±1.00 a
94.67±0.58 a
อัตราแลกเนื้อ
2.28±0.07 b
1.94±0.04 a
2.19±0.13 b
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่ก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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ผลผลิตของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังที่ระดับ 50 100 และ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
46.28 94.34 และ 177.87 กิโลกรัมต่อกระชัง หรือ 5.79 11.79 และ 22.23 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 2)
โดยที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 22.23 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เป็นผลผลิตที่ค่อนข้างต่้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลผลิตของการเลี้ยงปลาโมงในกระชังในแม่น้าสงครามที่ความหนาแน่น 125-175 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา
36 สัปดาห์ มีผลผลิตระหว่าง 80.83-104.92 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (สมศักดิ์ และพัชรี, 2558) อาจมีความเป็นไปได้หากมีการ
เพิ่มความหนาแน่นอีกจะท้าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามศักยภาพการผลิตของกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งจะท้าให้จุดคุ้มทุนของราคาขายลดลง
มีผลท้าให้ก้าไรสุทธิสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาควบคู่กับอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงของปลา

ตารางที่ 2 ผลตอบแทนต่อการลงทุนของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ด้วย
ความหนาแน่น 3 ระดับ
การค้านวณต้นทุน

ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)
50
100
200
ต้นทุนผันแปร (บาท/กระชัง)
3,277.96
5,427.88
10,502.44
ต้นทุนคงที่ (บาท/กระชัง)
251.56
251.56
251.56
รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท/กระชัง)
3,529.52
5,679.44
10,754.00
ผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคม (กิโลกรัม/กระชัง)
46.28
94.34
177.87
ผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคม (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
5.79
11.79
22.23
ราคาปลาสังกะวาดท้องคม (บาท/กิโลกรัม)
100
100
100
รายได้จากการขายปลา (บาท/กระชัง)
4,628
9,434
17,787
รายได้สุทธิ (บาท/กระชัง)
1,350.04
4,006.12
7,284.56
ก้าไรสุทธิ (บาท/กระชัง)
1,098.48
3,754.56
7,033.00
ผลตอบแทนการลงทุน (เปอร์เซ็นต์)
38.25
70.54
67.74
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
76.26
60.20
60.46
หมายเหตุ
- ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าพันธุ์ปลาราคาตัวละ 2 บาท ค่าอาหารปลาระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ราคา
กิโลกรัมละ 19 บาท ค่าแรงวันละ 187 บาท คิดเฉพาะชั่วโมงที่ท้างานวันละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 23.36 บาทต่อ 9 กระชัง และค่าเสีย
โอกาสในเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน ร้อยละ 1.25 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)
- ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของกระชังและอุปกรณ์ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรงอายุการใช้
งาน 3 ปี และค่าเสียโอกาสในเงินลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ้า 12 เดือน ร้อยละ 1.25 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์)
- รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด-ต้นทุนผันแปร
- ก้าไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด-ต้นทุนทั้งหมด
- ผลตอบแทนต่อการลงทุน = (รายได้สุทธิ/ต้นทุนทั้งหมด) x 100
- จุดคุ้มทุนของราคาขาย = ต้นทุนทั้งหมด/ผลผลิตเป็นกิโลกรัม
ต้นทุนทั้งหมดของการเลี้ ยงปลาสั งกะวาดท้องคมในกระชั งทั้ง 3 ระดับความหนาแน่น มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3,529.52
5,679.44 และ 10,754.00 บาท ตามล้าดับ โดยแบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปรร้อยละ 92.87, 95.57 และ 97.67 และต้นทุนคงที่
ร้อยละ 7.13, 4.43 และ 2.33 ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) โดยมีจุดคุ้มทุนของราคาขาย หรือต้นทุนการผลิต มีค่าเฉลี่ยราคาขายเท่ากับ
76.26, 60.20 และ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนสูงที่ สุด
แต่เมื่อพิจารณาถึงจุดคุ้มทุนของราคาขายที่ระดับ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 76.26 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาที่
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ระดับ 200 และ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ 60.46 และ 60.20 บาทต่อกิโลกรัม ตามล้าดับ ซึ่งจุดคุ้มทุนที่มีค่าต่้าแสดง
ถึงต้นทุนการผลิตต่้า
รายได้ของการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง ค้านวณจากผลผลิตปลาเฉลี่ยเป็นกิโลกรัมคูณด้วยราคาขายปลา
สังกะวาดท้องคมในตลาดราคากิโลกรัมละ 100 บาท (คิดจากราคาขายในพื้นที่บ้านปากยาม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม) มี
ก้าไรสุทธิเมื่อหักต้นทุนทั้งหมดมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1,098.48 3,754.56 และ 7,033.00 บาท ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) โดยมี
ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 38.25, 70.54 และ 67.74 ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาถึงก้าไรสุทธิจากการ
จ้าหน่ายผลผลิตทีร่ ะดับความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีก้าไรสุทธิสูงสุดเฉลีย่ เท่ากับ 7,033.00 บาทต่อกระชัง มากกว่า
ที่ระดับความหนาแน่น 100 และ 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ที่มีก้าไรสุทธิเท่ากับ 3,754.56 และ 1,098.48 บาทต่อกระชัง
ตามล้าดับ ซึ่งเนื่องจากที่ความหนาแน่น 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลผลิตสูงทีส่ ุด 177.87 กิโลกรัมต่อกระชัง เมื่อจ้าหน่าย
ผลผลิตจึงท้าให้มีผลก้าไรสูงสุด ดังนั้นหากมีการเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชังควรเลี้ยงที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ให้ผลตอบแทนก้าไรสุทธิสูงสุด

ภาพที่ 3 ปลาสังกะวาดท้องคมที่เลี้ยงในกระชังเป็นเวลา 36 สัปดาห์ ที่ระดับความหนาแน่น 50 100 และ
200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร
จากการวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้้าในแม่น้าสงครามระหว่างการเลี้ยงบริเวณในและนอกกระชังที่เลี้ยง ทุก 4 สัปดาห์
ตลอดระยะเวลา 36 สัปดาห์ ที่เลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคม พบว่า ค่าคุณสมบัติของน้้านอกกระชัง ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้า้ มี
ค่าเฉลี่ย 6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร มีพิสัยอยู่ระหว่าง 4.5-8.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าเฉลี่ย 6.8 มีพิสัยอยู่
ระหว่าง 6.5-7.9 ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ไม่พบทั้งในและนอกกระชัง (ตารางที่ 3) คุณสมบัติของน้้าในแม่น้าสงครามช่วง
ท้าการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สัตว์น้าสามารเจริญเติบโตได้ดี (กรมควบคุมมลพิษ, 2553; ไมตรี และจารุวรรณ, 2528;
Boyd, 1990)

ตารางที่ 3 ค่าพิสัยของคุณสมบัติของน้าในและนอกกระชังเลี้ยงปลาสังกะวาดท้องคม ของแม่น้าสงคราม
บริเวณบ้านปากยาม ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
คุณสมบัติของน้้า

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

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า(มิลลิกรัม/ลิตร)
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้้า
อุณหภูมิของน้้า(องศาเซลเซียส)
ค่าความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตรของCaCO3)
ค่าความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตรของCaCO3)
ปริมาณแอมโมเนียทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
ปริมาณไนไตรท์ (มิลลิกรัม/ลิตร)
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ในกระชัง
พิสัย
3.8-7.8
6.4-7.8
18-29
18-33
38-142
0.00
0.00
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สรุป
1. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยทางด้านน้้าหนัก ความยาว น้้าหนักที่เพิ่มเฉลี่ยต่อวัน การเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตรา
แลกเนื้อที่ระดับ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยดีทสี่ ุดเท่ากับ 124.12+14.62 กรัม 24.58+1.39 เซนติเมตร 0.43+0.01 กรัม
ต่อวัน 0.84+0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และ 1.94 ตามล้าดับ
2. ผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคมทีเ่ ลี้ยงในกระชังทั้ง 3 ระดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.28, 94.34 และ 177.87 กิโลกรัมต่อ
กระชัง มีค่าเฉลีย่ จุดคุม้ ทุนราคาขาย (ต้นทุนการผลิต) เท่ากับ 76.26, 60.20 และ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนการลงทุน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 38.25, 70.54 และ 67.74 และมีก้าไรสุทธิเฉลีย่ เท่ากับ 1,098.48, 3,754.56 และ 7,033.00 บาทต่อกระชัง
ตามล้าดับ
3. การเจริญเติบโตของปลาสังกะวาดท้องคมที่เลี้ยงในกระชังที่ระดับ 100 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีผลการเจริญเติบโตดี
ที่สุด แต่เมื่อพิจารณาก้าไรสุทธิจากการจ้าหน่ายผลผลิตปลาสังกะวาดท้องคมที่ระดับ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีก้าไรสุทธิสูงที่สุด
7,033.00 บาทต่อกระชัง

กิตติกรรมประกาศ
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