
14  ผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง
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Effects of Different Stocking Density on Growth Performance and 
Economic Returns of Green Catfish (Hermibagrus Filamentus 
Fang & Chaux, 1949) Raised in Small-Scale Cage Culture
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บทคัดยอ

การศึกษาผลของความหนาแนนตอการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชัง 
ขนาด 1 x 2 x 0.9 เมตร ในอางเก็บน้ํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ระหวาง
เดือนมีนาคม 2553 ถึง เดือนสิงหาคม 2553 วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 3 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซํ้า 
อัตราความหนาแนน 3 ระดับ คือ 100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร โดยใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป
ชนิดเม็ดลอยนํ้า มีองคประกอบโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ปลอยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 14.54 ± 1.81 
13.50 ± 1.63 และ 13.84 ± 1.21 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉล่ีย 42.57 ± 2.69 43.15 ± 2.10 และ 42.69 
± 2.97 กรัม เปนระยะเวลา 6 เดือน เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวาปลากดเหลืองมีความยาวเฉล่ีย 30.69 
± 1.98  28.20 ± 1.87 และ 29.33 ± 1.86 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉล่ีย 242.69 ± 18.31  226.01 ± 20.45 
และ 223.76 ± 6.92 กรัมตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) มีอัตราการรอดตาย 
คาเฉลี่ยเทากับ 93.33 ± 2.08 92.06 ± 3.37 และ 92.86 ± 3.57 เปอรเซ็นต พบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อที่ระดับความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.56 ± 0.04 มีคาไมแตกตางกันทางสถิติกับท่ีระดับความหนาแนน 120 ตอตารางเมตร
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.62 ± 0.08 ซ่ึงแตกตางจากท่ีระดับความหนาแนน 140 ตัวตอตารางเมตร มีคาเฉล่ีย
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เทากับ 1.67 ± 0.05 และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังท่ีระดับ
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร เทากับ 68.86 ± 2.43 เปอรเซ็นต มีผลตอบแทนมากกวา 
ระดับความหนาแนน 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีคาเทากับ 67.41 ± 2.56 และ 64.56 ± 3.65 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ปลากดเหลือง, ความหนาแนน, กระชัง

Abstract

The effect of stocking density on growth performance and economic returns of green 
catfish (Hemibagrus filamentus Fang & Chaux, 1949) cultured in experimental floating 
cages was conducted using the Complete Randomized Design (CRD) with 3 replicates 
of 3 stocking densities (SD): 100, 120 and140 fish/m2. Fish of initial average size of 
14.54 ± 1.81 13.50 ± 1.63, and 13.84 ± 1.21 cm in length and 42.57 ± 2.69 43.15 ± 2.10 
and 42.69 ± 2.97 g in body weight were stocked in 1 x 2 x 0.9 m cages. Fish were fed 
with pellet diet containing 30 % protein twice a day (5% body wt/day) for six months. 
The results showed that SD had no significant influence on growth performance of fish. 
There was no significant difference (P>0.05) observed in final weights (242.69 ± 18.31 
226.01 ± 20.45 and 223.76 ± 6.92 g), final lengths (30.69 ± 1.98 28.20 ± 1.87 and 29.33 
± 1.86 cm), and survival rates (93.33 ± 2.08 92.06 ± 3.37 และ 92.86 ± 3.57) in respect 
to different densities. Whilst feed conversion ratios of fish in both 100 and 120 fish/m2 
(i.e. 1.56 ± 0.04 and 1.62 ± 0.08, respectively) were not significant different, these obviously 
were different in comparison to the ratio of fish in the 140 fish/m2 (1.67 ± 0.05). 
Research findings showed that returns of investments in the cage culture of green 
catfish in the 100 fish/m2 (68.86 ± 2.43 %) economically were higher in comparisons to 
those of fish in both 120 and 140 fish/m2 (67.41 ± 2.58 and 64.56 ± 3.65 %, respectively).
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บทนํา

ปลากดเหลืองพบแพรกระจายในแหลงน้ําจืดท่ัวไป
ของทวีปเอเชีย เชน แถบหมูเกาะอินเดียตะวันออก 
ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประเทศไทย (Smith,
1945; กรมประมง, 2538; เดชา และคณะ, 2543)

สําหรับในประเทศไทย การแพรกระจายของปลา
กดเหลือง จะพบอยูทั ่วทุกภาคของประเทศไทย 
โดยพบไดในแหลงน้ําตางๆ เชน แมน้ํา อางเก็บน้ํา 
หวย หนอง คลอง บึง นอกจากนี้ ยังพบปลากด-
เหลืองในแหลงนํ้ากรอยอีกดวย โดยพบบริเวณ
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ปากแมน้ําใหญ ท่ีมีความเค็มไมเกิน 10 สวนในพัน 
(ppt.) (ประไพศิริ, 2511; ยรรยง และคณะ, 2547) 
ปลากดเหลือง มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตามทองถิ่น 
เชน ปลากดเหลือง ปลากดนา ปลากดยาว ปลากลาง 
(ปลากดกลาง) ปลาฉลอง เปนตน (วสันต และ
สุขาวดี, 2539) เปนปลามีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง 
มีรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภค ทั้งในรูปของ
ปลาสดและผลิตภัณฑแปรรูป มีความตองการ
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน มาเลเซีย 
สิงคโปร เปนตน (ประดิษฐ และสมบูรณ, 2554; 
สสุรี และคณะ, 2554; Kechik, 1995) ใน
ธรรมชาติสวนมากจะจับไดตามพ้ืนทองน้ําท่ีเปน
แกงหิน หรือเปนพื้นแข็ง สามารถเลี้ยงไดทั้งใน
บอดิน (นิพนธ, 2518; อํานวย และสนธิพันธ, 
2528) บอคอนกรีต (ยรรยง และคณะ, 2547) 
และในกระชัง (สืบพงษ และคณะ, 2538; สุขาวดี 
และวสันต, 2538; มารุต, 2539; เดชา และคณะ, 
2543; ประดิษฐ และสมบูรณ, 2554; หทัยรัตน 
และสําเนาว, 2551) 
 การเล้ียงปลาในกระชังเปนการเล้ียงปลา
รูปแบบหน่ึงท่ีใหผลผลิตสูง สามารถปลอยสัตวน้ําได
เปนจํานวนมากกวาในบอถึง 10 เทา (วรวุฒิ, 
2546; Tacon and Halwart, 2007) เปนกิจกรรม
ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีความสําคัญ
ตอการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
สภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมครอบครัว (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2553) ประเทศไทย มีแหลงนํ้าจืด
ที่เหมาะสมเปนพื้นที่จํานวนมาก เชน แมนํ้า 
ลําคลอง และอางเก็บนํ้า เปนตน สามารถ
ใชเลี้ยงปลาในกระชังไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนการใชพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีมีอยูใหเปนท่ีเล้ียงปลา
โดยไมตองขุดบอ เหมาะสําหรับเกษตรกรที่ไมมี
ที่ดินเปนของตนเอง นอกจากนั้น การเลี้ยงปลา
ในกระชังยังเปนการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําและการ
บริโภคโปรตีนใหกับประชากรของประเทศอีกทาง

หนึ่งดวย (สมปอง และภานุ, 2537; สําเนาว 
และคณะ, 2543) 
 การเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังจะนิยม
เล้ียงกันมากในภาคใต เน่ืองจากมีผูนิยมรับประทาน 
(สืบพงษ และคณะ, 2538; สุขาวดี และวสันต, 
2539; มารุต, 2539; สันติชัย และคณะ, 2541) 
ทดลองเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังพลาสติก 
ขนาด 1 × 2 × 1.3 เมตร ในบอดิน วางกระชังใหได
ระดับนํ้าลึก 1 เมตร ใหอาหารเม็ด มีองคประกอบ
โปรตีน 32 เปอรเซ็นต เปนเวลา 6 เดือน ในอัตรา
ความหนาแนน 3 ระดับ คือ 50 75 และ 100 ตัว
ตอตารางเมตร โดยปลาที่เริ ่มทดลอง มีขนาด
ความยาวเฉล่ีย 18.2 ± 0.62 เซนติเมตร และน้ําหนัก
เฉลี่ย 52.9 ± 5.75 กรัม ผลปรากฏการเจริญ
เติบโตของปลากดเหลืองที่ปลอยอัตรา 50 75 และ 
100 ตัวตอตารางเมตร มีนํ้าหนักเฉลี่ย 233.48 ± 
3.44 212.60 ± 3.19 และ 180.15 ± 3.35 กรัม 
ความยาวเฉลี่ย 31.48 ± 0.09  29.20 ± 0.12 และ 
27.0 ± 0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ อัตรารอดตาย
เฉลี่ย 99 97 และ 94 เปอรเซ็นต อัตราแลกเนื้อ 
6.59 8.09 และ 10.33 ตามลําดับ ตนทุนอาหารเฉล่ีย 
85.91 86.65 และ 87.71 บาท/กก. ตามลําดับ 
การวิเคราะหผลทางสถิติดานความยาวและน้ําหนัก 
พบวามีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิง 
เชนเดียวกับ (เดชา และคณะ, 2543) ศึกษาการเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชังขนาด 2 × 3 × 1 เมตร 
ที่อัตราปลอย 50 75 และ 100 ตัวตอตารางเมตร 
โดยใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้า มีองค
ประกอบโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ปลอยปลาขนาด
ความยาวเฉลี่ย 5.90 ± 1.00 เซนติเมตร และ
นํ้าหนักเฉลี่ย 0.29 ± 0.13 กรัม หลังจากเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชัง เปนเวลา 4 เดือน พบวา
ที่อัตราปลอย 50 และ 75 ตัวตอตารางเมตร 
เปนอัตราปลอยท่ีเหมาะสม โดยตนทุนของการเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชังดวยอัตราปลอย 50 75 
และ 100 ตัวตอตารางเมตรมีคาเทากับ 1,107 
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1,239.7 และ 1,229.0 บาทตอกระชัง ตามลําดับ 
และถาขายในอัตรากิโลกรัมละ 50 บาท จะไดผล
กําไรทั้งสิ้น 529.0 580.0 และ 348.3 บาทตอ
กระชัง (สุขาวดี และวสันต, 2539) ทดลองเลี้ยง
ปลากดเหลืองในกระชังในอางเก็บน้ําคลองหลา 
จังหวัดสงขลาในกระชังพลาสติก ขนาด 3 x 4 x 
1.8 เมตร บริเวณที่เลี้ยง มีระดับความลึกเฉลี่ย
5 เมตร ในความหนาแนน 4 ระดับ คือ อัตรา 
50 100 150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร โดยใช
ปลาเปดสดบดผสมรําละเอียด 3 เปอรเซ็นต เปน
อาหาร ขนาดของลูกปลาเร่ิมทดลอง มีน้ําหนักเฉล่ีย 
6.15 ± 0.10 กรัม ความยาวเฉล่ีย 7.07 ± 0.09 
เซนติเมตร ระยะเวลาการทดลอง 6 เดือน ผลการ
ทดลองพบวา การเจริญเติบโตดานนํ้าหนักของ
ปลากดเหลืองเทากับ 279.96 ± 0.34 240.89 ±
11.70 210.03 ± 9.51 และ 181.97 ± 6.32 กรัม 
ความยาวเฉลี่ยเทากับ 30.33 ± 1.19 30.26 ±
1.44 28.83 ± 1.25 และ 28.66 ± 1.37 เซนติเมตร 
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเทากับ 81.89 ± 1.76 
80.08 ± 2.02 83.29 ± 4.91 และ 77.93 ± 1.89 
เปอรเซ็นต มีผลผลิตเทากับ 152.60 ± 4.44 243.02 
± 12.11 321.48 ± 17.19 และ 346.81 ± 13.51 
กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ซึ่งปลากดเหลือง
ที่เลี้ยงดวยความหนาแนน 4 ระดับ มีอัตรา
การเจริญเติบโตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิง 
โดยการปลอยที่ 50 ตัวตอตารางเมตร ใหผลผลิต
ดีที่สุด และรองลงมา คือ 100 150 และ 200 ตัว
ตอตารางเมตร ตามลําดับ อัตราการรอดตาย
ไมแตกตางกันทางสถิติ เม่ือคิดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังดวยความ
หนาแนน 150 ตัวตอตารางเมตร ไดผลตอบแทน
มากกวาชุดอื่นๆ (หทัยรัตน และสําเนาว, 2551) 
ศึกษาการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังขนาดเล็ก 
(ขนาด 1 x 2 x 0.9 เมตร) อัตราปลอย 60 80 
และ 100 ตัวตอตารางเมตร โดยใหอาหารเม็ด
สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้า มีองคประกอบโปรตีน 

30 เปอรเซ็นต ปลอยปลาขนาดความยาวเฉลี่ย 
16.35 ± 0.47 เซนติเมตร และนํ้าหนักเฉลี่ย 48.75 
± 4.38 กรัม เปนระยะเวลา 6 เดือน เม่ือส้ินสุด
การทดลองพบวา ปลากดเหลืองมีความยาวเฉลี่ย
31.54 ± 1.14 30.01 ± 1.07 และ 29.80 ± 1.30 
เซนติเมตร และนํ้าหนักเฉลี่ย 240.60 ± 21.63 
237.90 ± 22.04 และ 237.93 ± 7.85 กรัมตามลําดับ 
อัตราการรอดตาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 97.22 ± 2.09 
96.67 ± 3.21 และ 96.50 ± 1.80 เปอรเซ็นต 
และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ มีคาเฉล่ีย 1.62 
± 0.09 1.54 ± 0.05 และ 1.61 ± 0.04 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ หลังจากเลี้ยงปลาเปนเวลา 6 เดือน 
พบวา การเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและอัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเน้ือไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ระดับ
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร ไดผล
ตอบแทนมากกวาชุดการทดลอง 60 และ 80 ตัว
ตอตารางเมตร การศึกษาครั้งนี้ เปนการดําเนิน 
การศึกษาตอจาก (หทัยรัตน และสําเนาว, 2551)
โดยการเพ่ิมอัตราความหนาแนนของปลากดเหลือง
ในกระชัง เพื่อทราบอัตราที่เหมาะสมตอการเจริญ
เติบโตและตอผลผลิตการเล้ียงปลากดเหลืองใน
กระชัง โดยเฉพาะแหลงนํ้าในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดวยการเลี้ยงในกระชังขนาดเล็กที่ใช
ปจจัยการผลิตราคาถูก และหาวัสดุไดในทองถิ่น 
ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือพัฒนาเปนแนวทางในการเพาะเล้ียงปลากด
เหลืองใหเปนแหลงอาหารโปรตีน และเปนอาชีพ
หรือเปนอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร
ในชนบทได

วัตถุประสงคการวิจัย

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลตอบแทน
ของการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังท่ีอัตราความ
หนาแนน 100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวางแผนการทดลอง
 การทดลองน้ีใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด 
(Complete Randomized Design; CRD) โดย
แบงการทดลองออกเปน 3 ชุดทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา 
โดยปลอยปลากดเหลืองในอัตราความหนาแนน 
100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร

ขั้นตอนการวิจัย
 ปลากดเหลืองท่ีใชเล้ียงในกระชัง ไดจากการ
เพาะเล้ียงและอนุบาลในโรงเพาะฟก นํามาปรับสภาพ
ในกระชังอวนไนลอน เพื่อใหปลากดเหลืองคุนเคย
กอนดําเนินการทดลอง โดยปลอยปลาขนาดความยาว
เฉลี่ย 14.54 ± 1.81 13.50 ± 1.63 และ 13.84 
± 1.21 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉล่ีย 42.57 ± 2.69 
43.15 ± 2.10 และ 42.69 ± 2.97 กรัม ในอัตราปลอย 
100 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร กระชังขนาด 
1 x 2 x 0.9 เมตร ขนาดชองตา 9 มิลลิเมตร 
ทําการทดลองเปนเวลา 6 เดือน ใหอาหารสําเร็จรูป
ชนิดเม็ดลอยนํ้า มีโปรตีนไมตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต 
ใหอาหารในอัตรา 5 เปอรเซ็นตตอนํ้าหนักปลา
ตอวัน ปรับปริมาณอาหารทุกๆ 14 วัน โดยงด 
ใหอาหาร 1 วัน กอนทําการชั่งวัดปลา 

การประเมินการเจริญเติบโตของปลาทดลอง
  สุมปลากดเหลืองในแตละกระชังๆ ละ 30 ตัว 
ทุกๆ 1 เดือน นํามาช่ังน้ําหนักและวัดความยาว 
เพ่ือหาคาเฉล่ียของน้ําหนักและความยาว และหาอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ (Specificgrowth Rate : 
SGR) ตามวิธีของ (วิมล, 2536) อัตราการรอดตาย 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ (Feed Conversion 
Ratios : FCR) วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT)

การประเมินดานเศรษฐศาสตร 
 ศึกษาโดยการเก็บขอมูลตนทุนการผลิต
ซึ่งประกอบไปดวย คาพันธุปลา คาอาหาร และ
คาเสื่อมกระชัง และรายได คือสวนที่ไดจาก
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะหผลตอบแทนการเล้ียง
ปลากดเหลืองในกระชัง (ฉัตร, 2546)

การตรวจสอบคุณสมบัติของนํ้า
 ดําเ นินการตรวจวัดคุณสมบัติของน้ํา 
2 สัปดาหตอครั้ง ตลอดการทดลอง ในเวลา 
10.00 น. ดังนี้ อุณหภูมิ ความโปรงแสง ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้า ความเปนกรด - ดาง 
ความเปนดาง ความกระดาง คารบอนไดออกไซด 
และปริมาณแอมโมเนียรวม (Total ammonia 
nitrogen) วิเคราะหตามวิธี Standard method 
for the examination of water and 
wastewater (APHA - AWWA - WEF, 1992) 
โดยปรับคาปริมาณแอมโมเนียรวมใหเปนคาปริมาณ
แอมโมเนียที่ไมมีประจุ (Unionized ammonia 
nitrogen, NH3) ตามหลักการของ (Boyd, 1990) 
ซึ่งระบุวา ปริมาณแอมโมเนียที่ไมมีประจุที่เปนพิษ 
(Toxic) ตอสัตวน้ํา มีคาเทากับ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร

สถานที่และระยะเวลาทําการทดลอง
 ทําการทดลองท่ีสาขาวิชาประมง คณะเกษตร-
ศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เริ่มดําเนินการ 
เดือนมีนาคม 2553 ส้ินสุดการทดลองเดือนสิงหาคม 
2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ผลและวิจารณผลการทดลอง

คุณภาพของนํ้าตลอดระยะเวลาการทดลอง
 คุณสมบัติน้ําในคลองท่ีทําการทดลอง
ทําการตรวจวิเคราะหคุณสมบัตินํ้าทุกๆ 2 สัปดาห 
พบวามีคาสูงสุด และคาตํ่าสุดตลอดระยะเวลา
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การทดลอง (Table 1) ดังน้ี อุณหภูมิ 26.2 - 31.5 
องศาเซลเซียส ความเปนกรด - ดาง 7.4 - 7.9 
ความโปรงแสง 32.5 - 36.9 เซนติเมตร ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้า 4.9 - 5.7 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความเปนดาง 122.6 - 130.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความกระดาง 58.4 - 79.5 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ

คารบอนไดออกไซด 2.6 - 4.3 มิลลิกรัม/ลิตร 
และปริมาณแอมโมเนียที่ไมมีประจุ (NH3) 0.07 -
0.09 มิลลิกรัม/ลิตร จัดวามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
อยูในเกณฑที่สัตวนํ้า เจริญเติบโตไดดีตามปกติ 
(โยธิน และรังสิต, 2524; ไมตรี และจารุวรรณ, 
2528; กรมควบคุมมลพิษ, 2553; Boyd, 1990)

Table 1 Some major water quality parameters inside the cages

  Parameter Mean ± SD Range

pH   7.65 ± 0.17 7.40 - 7.90
Temperature ( oC )  28.85 ± 2.15 26.20 - 31.50
Dissolved oxygen (mg/l)  5.30 ± 0.21 4.90 - 5.70
Alkalinity (mg/l CaCO

3
) 126.45 ± 7.98 122.60 - 130.20

Hardness (mg/l CaCO
3
) 68.95 ± 5.74 58.40 - 79.50

Transparency (cm) 34.70 ± 4.35 32.50 - 36.90
CO

2
(mg/l)   3.45 ± o.75 2.60 - 4.30

Unionized ammonia nitrogen, NH
3
 (mg/l) 0.08 ± 0.01 0.07 - 0.09

Table 2 Growth performance and feed utilizations of the tropical freshwater green 
  catfish cultured in cages with different stocking densities for 6 months 
  (180 days) culture period (Mean ± SD)

 
Growth parameters

  Stocking density (fish/m2)

  100 120 140

Initial weight (g) 42.57 ± 2.69 a 43.15 ± 2.10 a 42.69 ± 2.97 a

Final weight (g) 242.69 ± 18.31 a 226.01 ± 20.45 a 223.76 ± 6.92 a

Initial length (cm) 14.54 ± 1.81 a 13.50 ± 1.63 a 13.84 ± 1.21 a

Final length (cm) 30.69 ± 1.98 a 28.20 ± 1.87 a 29.33 ± 1.86 a

Average daily growth:   
       -Weight (g/day) 1.11 ± 0.05 a 1.02 ±  0.08 a 1.01 ± 0.11 a

       -Length (cm/day) 0.10 ± 0.02 a 0.08 ± 0.01 a 0.09 ± 0.01 a

Specific growth rate; SGR (%/day) 0.967 ± 0.025 a 0.920 ± 0.043 ab 0.920 ± 0.012 b

Feed conversion ratio (FCR) 1.56 ± 0.04 b 1.62 ± 0.08 ab 1.67 ± 0.05 a

Survival rate (%) 93.33 ± 2.08 a 92.06 ± 3.37 a 92.86 ± 3.57 a

Note : Means with different superscripts in the same row are significantly different (P<0.05)
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การเจริญเติบโตของปลา
 ผลการทดลองพบวา ความหนาแนนของ
การเลี้ยงทั้ง 3 ระดับ 100 120 และ 140 ตัว
ตอตารางเมตร เม่ือส้ินสุดการทดลองเปนระยะเวลา 
6 เดือน (Table 2) พบวา การเจริญเติบโตของ
ปลากดเหลือง ดานความยาวและนํ้าหนัก อัตรา
การเจริญเติบโตตอวัน และอัตราการรอดตายไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) สวนอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเปล่ียนอาหาร
เปนเนื้อพบวาที่ระดับความหนาแนน 100 ตัวตอ
ตารางเมตร มีคาไมแตกตางกันทางสถิติกับที่ระดับ
ความหนาแนน 120 ตอตารางเมตร แตแตกตาง
จากที่ระดับความหนาแนน 140 ตัวตอตารางเมตร
 ถึงแมวา โดยภาพรวมการเจริญเติบโต
ของปลา ทั้ง 3 ระดับความหนาแนนน้ัน จะไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตจากคาเฉลี่ย
ของนํ้าหนัก และอัตราการเจริญเติบโต พบวา 
ปลากดเหลืองท่ีเล้ียงดวยระดับความหนาแนน 
100 ตัวตอตารางเมตร จะมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
สอดคลองกับ (มารุต, 2539) ทดลองเลี้ยงปลากด
เหลืองในกระชัง ในอัตราความหนาแนน 3 ระดับ 
คือ 50 75 และ 100 ตัวตอตารางเมตร พบวา
ที่อัตราความหนาแนน 50 ตัวตอตารางเมตร มี
อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด (สุขาวดี และวสันต, 
2539) ทดลองเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง ใน
อัตราความหนาแนน 4 ระดับ คืออัตรา 50 100
150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร พบวาการปลอย
ที่อัตราความหนาแนน 50 ตัวตอตารางเมตร ให
ผลผลิตดีที่สุด และรองลงมา คือ 100 150 และ 
200 ตัวตอตารางเมตรตามลําดับ ซึ่งชี้ใหเห็นวา 
ณ ระดับความหนาแนนท่ีสูงข้ึนการเจริญเติบโตของ
ลูกปลา (individual growth rate) มีแนวโนม
ลดลงเชนเดียวกับคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ของปลากดเหลืองที่ระดับความหนาแนน 100 ตัว 
ตอตารางเมตร จะมีคาสูงกวาระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร ซึ่ง (อนันต และ

คณะ, 2541) ไดอธิบายวา ภายใตสภาพแวดลอม
เดียวกันความหนาแนนของประชากรปลา เปนปจจัย
สําคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต เนื่องจากบอ
หรือกระชังเล้ียงปลามีกําลังการผลิตสูงสุด (carrying 
capacity) จํากัด สงผลใหการเจริญเติบโตของปลา
แตละตัวลดลง ในการเจริญเติบโตของปลานั้น 
หากสภาพแวดลอมเหมาะสมปลาจะกินอาหารและ
มีการสะสมอาหารในตัวปลามาก จึงทําใหปลาอวน
และมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น (สมโภชน, 2535) อัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเน้ือพบวาท่ีระดับความหนาแนน 
100 ตัวตอตารางเมตร มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ
กับที่ระดับความหนาแนน 120 ตอตารางเมตร แต
แตกตางจากที่ระดับความหนาแนน 140 ตัวตอ
ตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากที่ระดับความหนาแนน 
100 ตัวตอตารางเมตรน้ัน ปลามีอัตราความหนาแนน
ที่เหมาะสม และปลาสามารถกินอาหารที่ใหได
ทั้งหมดอยางเพียงพอ และสามารถใชประโยชน
จากอาหารไดอยางเต็มท่ีมากกวาระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร ที่อาจกินอาหาร
ไมหมดและอาหารสูญเสียไประหวางการใหอาหาร 
สวนอัตราการรอดตายของปลากดเหลืองท่ีเล้ียง
ในกระชังพบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
(P > 0.05) โดยท่ีระดับความหนาแนน 100 120 
และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีอัตราการรอดตาย
เทากับ 92.33 ± 2.08 93.06 ± 3.37 และ 92.86 
± 3.57 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อาจเนื่องจาก
การปลอยปลาลงเล้ียงมีขนาดใหญ จึงทําใหมีอัตรา
การรอดตายที่สูง และไมแตกตางกันในทุกกลุม
ทดลอง (มารุต, 2539; หทัยรัตน และสําเนาว, 
2551)

ผลตอบแทนการลงทุนการเล้ียงปลากดเหลือง    
ในกระชัง
 จากการทดลองจะพบวาอัตราความหนาแนน 
140 ตัวตอตารางเมตร ใหผลผลิตสูงสุด คือ 
58.18 ± 0.79 กิโลกรัมตอกระชัง รองลงมา คือ 
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ความหนาแนน 120 และ 100 ตัวตอตารางเมตร 
ใหผลผลิต 49.94 ± 0.7 และ 44.31 ± 0.50 
กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาจาก
คาตนทุนการผลิตทั้ง 3 ระดับความหนาแนนน้ัน 
(Table 3) พบวาท่ีระดับความหนาแนน 100 ตัว
ตอตารางเมตร    มีตนทุนการผลิตเฉล่ียต่ําสุดเทากับ 
47.38 ± 0.53 บาทตอกิโลกรัม (2,099.25 ± 
37.00 บาทตอกระชัง) ในขณะท่ีระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีตนทุนการผลิต
เฉลี่ยสูงขึ้นมาเล็กนอย เทากับ 47.79 ± 0.73 และ 
48.62 ± 0.66 บาทตอกิโลกรัม (2,386.53 ± 79.52 
และ 2,828.44 ± 57.85 บาทตอกระชัง) ตามลําดับ 
และจากประเมินการลงทุนเลี้ยงปลากดเหลือง ใน
กระชัง โดยราคาปลากดเหลืองกิโลกรัมละ 80 บาท 
(จํานวน 4 - 5 ตัวตอกิโลกรัม : ราคาปลา ณ ตลาด
จังหวัดสุรินทร และภาคอีสาน) ซึ่งการลงทุน
เลี้ยงปลากดเหลืองที่ความหนาแนน 100 ตัวตอ
ตารางเมตร ไดผลกําไรตอการลงทุน 32.62 ± 
0.70 บาทตอกิโลกรัม (1,445.55 ± 51.83 บาท
ตอกระชัง) สูงกวาการเลี้ยง ปลากดเหลืองที่ระดับ
ความหนาแนน 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร 
ไดผลกําไร เทากับ 32.21 ± 0.73 และ 31.38 ± 
1.06 บาท ตอกิโลกรัม (1,608.67 ± 61.14 และ 
1,825.96 ± 102.55 บาทตอกระชัง) และเมื่อ
คํานวณผลตอบแทนการลงทุนแลวพบวา ที่ระดับ
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร มีผล
ตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 68.86 ± 
2.43 เปอรเซ็นต ในขณะที่ระดับความหนาแนน 
120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร มีคาเทากับ 
67.41 ± 2.58 และ 64.56 ± 3.65 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ
 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรน้ี สอดคลอง
กับ (สุขาวดี และวสันต, 2539) ซึ่งทดลองเลี้ยงปลา
กดเหลืองในกระชังในอางเก็บน้ําคลองหลา จังหวัด
สงขลา ในกระชังพลาสติกขนาด 3 x 4 x 1.8 เมตร 
บริเวณที่เลี้ยงมีระดับความลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

ในความหนาแนน 4 ระดับ คือ อัตรา 50 100 
150 และ 200 ตัวตอตารางเมตร โดยใชปลา
เปดสดบดผสมรําละเอียด 3 เปอรเซ็นต เปน
อาหาร เมื่อคิดผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยง
ปลากดเหลืองในกระชังดวยความหนาแนน 
150 ตัวตอตารางเมตร ไดผลตอบแทนมากกวา
ชุดอ่ืนๆ และในการศึกษาคร้ังน้ี พบวาผลตอบแทน
จากการลงทุนเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังดวย
ความหนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร ไดผล
ตอบแทนมากกวา 120 และ 140 ตัวตอตาราง
เมตร ซึ่งตํ่ากวา (สุขาวดี และวสันต, 2539) 
อาจเน่ืองจากพ้ืนท่ีการเล้ียงในกระชังท่ีมีความจุ
ของกระชังนอยกวา 1 เทา คือ มีขนาดความลึก
ที่ 0.9 เมตร แตในการเลี้ยงปลากดเหลืองสําหรับ
ขนาดกระชังดังกล่าว ก็ยังมีผลกําไรในการ
ดําเนินการอยู ขนาดกระชังดังกลาวมีขนาดที่
เหมาะสมและงายในการจัดการ โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแหลงนํ้าสาธารณะ
ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก ซึ่งการเลี้ยงในกระชัง
ขนาดเล็กที่ใชปจจัยการผลิตราคาถูก ลงทุนนอย 
และหาวัสดุไดในทองถ่ิน สอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ทองยุน และคณะ, 2554) เปน
แนวทางในการเพาะเล้ียงปลากดเหลืองใหเปนแหลง
อาหารโปรตีน และเปนอาชีพหรือเปนอาชีพเสริม 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยในชนบทได 
จากการศึกษานี้ จะเห็นวาอัตราความหนาแนน
ที่เหมาะสมในการดานผลตอบแทนการลงทุน คือ
100 ตัวตอตารางเมตร โดยนํ้าหนักปลาเฉลี่ย
ประมาณ 242 กรัม ซึ่งนํ้าหนักดังกลาวสามารถ
นํามาจําหนายไดสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวนภาคอ่ืน หรือแหลงน้ําอ่ืนท่ีมีขนาดใหญ มีความ
ตองการปลาท่ีมีขนาดน้ําหนักมากกวาน้ี เชน ภาคใต
มีความตองการปลากดเหลืองขนาด 450 กรัม
ขึ้นไปในการประกอบอาหาร (สุขาวดี และวสันต, 
2539) สามารถกําหนดอัตราการปลอยท่ีเหมาะสมได 
โดยใชวิธีการคํานวณจํานวนปลาท่ีปลอยลงเล้ียง
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สรุปผลการดําเนินการ

 1. อัตราการเจริญเติบโตดานความยาว
และน้ําหนัก อัตราการเจริญเติบโตตอวัน และอัตรา
การรอดตายไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
 2. ผลตอบแทนการลงทุนท่ีระดับความ
หนาแนน 100 ตัวตอตารางเมตร มีผลตอบแทน
เฉลี่ยเทากับ 68.86 ± 2.43 เปอรเซ็นต ท่ีระดับ
ความหนาแนน 120 และ 140 ตัวตอตารางเมตร 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 67.41 ± 2.58 และ 64.56 ± 3.65 
เปอรเซ็นต  

ในกระชัง (ตัวตอลูกบาศกเมตร) เทากับน้ําหนักปลา
ท่ีคาดวาจะจับไดท้ังหมดตอลูกบาศกเมตร หารดวย
นํ้าหนักเฉลี่ยของปลาที่ตองการจับ (วิรัช, 2544) 
และในการศึกษาในแหลงนํ้าขนาดเล็กครั้งนี้ 
พบวาผลผลิตท่ีไดจากการเล้ียงจํานวน 100 ตัว
ตอตารางเมตร (หรือประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร) 
ประมาณ 44.31 กิโลกรัม ที่นํ้าหนักปลาตัวละ
ประมาณ 242 กรัม หากตองการเลี้ยงปลาใหได 
ขนาด 500 กรัมนั้น ภายในระยะเวลาการเลี้ยง
เทากันควรปลอยปลาท่ีระดับความหนาแนน 88 ตัว
ตอตารางเมตร เปนตน

Table  3 Economic returns of green catfish production, raised in all experimental 
   treatments 

 
Items/cage

  Stocking density (fish/m2)

  100 120 140

1.  Cost (Thai ; Baht)   
   Fish fingerlings1 600.00 720.00 840.00
   Fish feed2 1,443.00 ± 37.00 1,610.28 ± 79.52 1,932.19 ± 57.85
   Depreciation cost3 56.25 56.25 56.25
   Total cost 2,099.25 ± 37.00 2,386.53 ± 79.52 2,828.44 ± 57.85

2. Fish production (Kg/cage) 44.31 ± 0.50 49.94 ± 0.76 58.18 ± 0.79
   Production cost (Baht/Kg) 47.38 ± 0.53 47.79 ± 0.73 48.62 ± 0.66

3. Income (Thai ; Baht)   
 Total income from selling fish4 3,544.80 ± 51.83 3,995.20 ± 61.14 4,654.40 ±102.55
   Profit/cage 1,445.55 ± 51.83 1,608.67 ± 61.14 1,825.96 ±102.55
   Profit/Kg 32.62 ± 0.70  32.21 ± 0.73 31.38 ± 1.06

4. Return on investment (%) 68.86 ± 2.43  67.41 ± 2.58 64.56 ± 3.65

Note : 1. Fish’s cost 3 Baht for one fish 
  2. Feed’s cost for 25 Baht each kilogram 
  3. Cage’s depreciation from cage cost of one cage 450 Baht used four years
  4. Market’s selling price 80 Baht (Surin Province and Northeast, Thailand)
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