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บทคัดยอ 

การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลายอน (Pangasius macronema Bleeker) ที่เล้ียงในกระชัง 

โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวัน, ความถี่ในการให

อาหาร 2 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน และ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง ได

ดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 5 เดือน โดยนําปลายอนที่มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 0.82 ± 0.318 กรัม ความ

ยาวเฉลี่ย 4.93 ± 0.545 เซนติเมตร มาเลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1.5 เมตร จํานวน 12 กระชัง ใชอัตราการ

ปลอย 100 ตัว/ลูกบาศกเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไมนอยกวา 30 % เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวา

ปลายอนมีน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 19.78 ± 2.538, 19.09 ± 0.966, 17.65 ± 0.393 และ 12.68 ± 0.947 กรัม มี

น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวัน 0.13 ± 0.017, 0.13 ± 0.006, 0.12 ± 0.003 และ 0.08 ± 0.006 กรัม/วัน มีอัตรา

การเจริญเติบโตจําเพาะ 2.15 ± 0.081, 2.13 ± 0.033, 2.08 ± 0.014 และ 1.87 ± 0.048 %/วัน มีอัตราการ

เปล่ียนอาหารเปนเนื้อ 2.16 ± 0.298, 2.10 ± 0.049, 2.14 ± 0.143 และ 1.96 ± 0.212 ตามลําดับ เมื่อทําการ

วิเคราะหทางสถิติพบวา น้ําหนักเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลองครั้งนี้สรุปไดวาความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้ง

ตอวัน เปนความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลายอนในกระชัง 

 
Abstract 

The study on growth of Pangasius macronema cultured in floating cages for 5 months with 

different feeding frequency was undertaken. The feeding frequency were four levels differentiated: 

three times a day, two times a day, one time a day and one time per two days. These fishes with 

average weight and length of 0.82 ± 0.318 g. and 4.93 ± 0.545 cm. were stocked 100 individuals/m3 

in 1x1x1.5 m. cage (12 cages) in pond at Nongkhai Campus, Khonkaen University. They were fed 

with no less than 30 % of protein. The results indicated that mean for weight gain were 19.78 ± 

2.538, 19.09 ± 0.966, 17.65 ± 0.393 and 12.68 ± 0.947 g., respectively. The average daily weight 

gain were 0.13 ± 0.017, 0.13 ± 0.006, 0.12 ± 0.003 and 0.08 ± 0.006 g/day, respectively. The 

specific growth rates were 2.15 ± 0.081, 2.13 ± 0.033, 2.08 ± 0.014 and 1.87 ± 0.048 %/day, 
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respectively. The food conversion ratios were 2.16 ± 0.298, 2.10 ± 0.049, 2.14 ± 0.143 and 1.96 ± 

0.212, respectively. The result of statistical analysis indicated that mean for weight gain, average 

daily weight gain and specific growth rate were significantly different (P<0.05). On the other hand, 

the food conversion ratio was not significantly different (P>0.05). In conclusion, the most suitable 

feeding frequency was once a day. 
 

คํานํา 
  ปลายอน (Pangasius macronema Bleeker) จัดอยูในวงศ Pangasiidae ชาวประมงในแถบลุม

น้ําเจาพระยาเรียกปลาชนิดนี้วา ปลาสังกะวาดเหลือง สวนในแถบลุมน้ําโขง เรียกวา ปลายอน ปลายอน

หลังเขียว หรือ ปลายอนเขียว อยูในกลุมปลาหนัง มีหนวด 2 คู คือ หนวดบริเวณขากรรไกรบนและหนวด

บริเวณขากรรไกรลางอยางละ 1 คู ตาอยูระดับมุมปาก มีแถบฟนบริเวณเพดานปาก ลําตัวแบนขาง มีกานครีบ

แข็งที่ครีบอกและครีบหลัง มีครีบไขมันขนาดเล็ก ครีบกนยาว ครีบหางเวาเปนรูปสอม สันทองกลมมน แนว

ดานลางของลําตัวมีสีเงิน แนวดานบนมีสีเทา ตัวใหญสุดมีความยาวประมาณ 32 เซนติเมตร (อนุพงษ, 2547) 

กินอาหารจําพวก สัตวน้ําขนาดเล็ก พืช และซากพืชซากสัตว พบปลาชนิดนี้เฉพาะในลุมน้ําโขงและลุมน้ํา

เจาพระยา (Rainboth, 1996; ชวลิตและสมศักดิ์, 2536;  ชวลิตและคณะ, 2540; ธงชัยและวิรัช, 2545) 

  ปลายอนเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เพราะมีเนื้อรสชาติดี สามารถ

นํามาประกอบอาหารไดหลายประเภท จึงเปนที่นิยมบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณลุมน้ําโขง ราคา

ในทองตลาดประมาณกิโลกรัมละ 150 - 180 บาท  เนื่องจากปลายอนมีศักยภาพทางดานการเพาะเลี้ยงสูงจึง

ควรทําการศึกษาเพื่อหาวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งขอมูลที่สําคัญอยางหนึ่งคือความถี่ที่เหมาะสมในการให

อาหารปลา โดย เวียง (2542) กลาววาความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารจะแตกตางกันตามขนาดและชนิด

ของสัตวน้ํา ความถี่ในการใหอาหารที่มากเกินไปทําใหเกิดการสิ้นเปลืองอาหารและแรงงาน ความถี่ในการให

อาหารที่นอยเกินไปทําใหปลาเจริญเติบโตชา เกิดสภาวะขาดสารอาหารได ความถี่ของการใหอาหารที่

เหมาะสมในการเลี้ยงปลาจึงเปนเรื่องจําเปนอยางมากตอการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอัตราความถี่ในการใหอาหารที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลายอนในกระชัง โดย

พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตราการรอดตาย และผลผลิตหลังการ

เล้ียง  
วิธีดําเนินการทดลอง 

 นําลูกปลายอนมาเลี้ยงในกระชังที่แขวนลอยอยูภายในบอดินและฝกใหกินอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิด

ลอยน้ํา วันละ 3 ครั้ง เวลา 08.00 น., 12.00 น. และ 17.30 น. เปนเวลา 2 สัปดาห จากนั้นคัดปลาที่มีขนาด

น้ําหนักระหวาง 0.5 – 1.2 กรัม ความยาวระหวาง 4.3 - 5.5 เซนติเมตร จํานวน 1,200 ตัว สําหรับใชทดลอง 

โดยทําการสุมน้ําหนักและความยาวเริ่มตนจํานวน 240 ตัว จากนั้นนําปลาไปแยกลงเลี้ยงในกระชังที่ทํามาจาก

ตาขายพลาสติกโพลีเอทธิลีนขนาดเสนผาศูนยกลางของชองตา 0.5 เซนติเมตร ขนาดความจุ 1 x 1 x 1.5 เมตร 

ในอัตราการปลอย 100 ตัว/ลูกบาศกเมตร จํานวน 12 กระชัง  
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 วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) โดยแบงเปน 3 บล็อค 

ปจจัยที่ตองการศึกษาคือ ความถี่ในการใหอาหารที่แตกตางกัน 4 ระดับ คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอ

วัน (เวลา 08.00 น., 12.00 น. และ 17.30 น.), ความถี่ในการใหอาหาร 2 คร้ังตอวัน (เวลา 08.00 น.และ 17.30 

น.), ความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน (เวลา 17.30 น.) และ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง (เวลา 

17.30 น.) และบล็อคของการทดลองคือ ระยะหางจากตลิ่งที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 8, 10 และ 12 เมตร 

ตามลําดับ สุมปจจัยที่ตองการศึกษาโดยใชตารางเลขสุมไดผลดังภาพที่ 1  จากนั้นทําการเลี้ยงปลายอนดวย

อาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดลอยน้ําที่มีโปรตีนไมนอยกวา 30 % โดยใหปลากินอาหารจนอิ่มและตองคอยระวัง

ไมใหมีเศษอาหารเหลือคางภายในกระชัง ทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 5 เดือน (เดือนกันยายน 2550 ถึง เดือน

มกราคม 2551) 

 เก็บขอมูลน้ําหนักและความยาวของปลาแตละกระชังโดยสุมปลาทดลองมา 20 % ทุกๆ 30 วันและนับ

จํานวนปลาที่เหลือแตละกระชัง จนสิ้นสุดการทดลอง ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาคํานวณหาคาตางๆ ดังนี้ 

1.น้ําหนักตัวเฉลี่ยเปนน้ําหนักเฉลี่ยตอตัว (กรัม) ของปลาในแตละกระชังทดลองตามอายุการเลี้ยงที่กําหนด

และสุดทายเมื่อเล้ียงได 5 เดือน 

2.น้ําหนักเพิ่มเฉล่ียเปนน้ําหนักเพิ่มเฉล่ียตอตัว (กรัม) ของปลาในแตละกระชังทดลองตามชวงเวลาที่กําหนด

และที่ระยะเวลาการเลี้ยงได 5 เดือน 

3.ความยาวตัวเฉลี่ยเปนความยาวเฉลี่ยตอตัว (เซนติเมตร) ของปลาในแตละกระชังทดลองตามอายุการเลี้ยงที่

กําหนดและสุดทายเมื่อเล้ียงได 5 เดือน 

4.น้ําหนักเพิ่มตอวัน (average daily weight gain = ADG: กรัม/ตัว/วัน) 

= น้ําหนักปลาเมื่อส้ินสุดการทดลอง-น้ําหนักปลาเมื่อเร่ิมตนการทดลอง 

    จํานวนวันที่ใชทดลอง 

5. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate = SGR: %/วัน) 

= ln น้ําหนักเฉลี่ยปลาเมื่อส้ินสุดการทดลอง – ln น้ําหนักเฉลี่ยปลาเมื่อเร่ิมตนการทดลอง x 100 

                  จํานวนวันที่ใชทดลอง 

6.อัตราการรอดตาย (survival rate: %) 

=    จํานวนปลาที่เหลือรอดในกระชังเมื่อส้ินสุดการทดลอง  x 100 

   จํานวนปลาที่ปลอยในแตละกระชังเมื่อเร่ิมตนการทดลอง 

 

7.อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Food conversion ratio = FCR) 

=  น้ําหนักรวมของอาหารทั้งหมดที่ปลากินในแตละกระชัง (กรัม) 

      น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาทดลองในแตละกระชัง (กรัม) 

8.ผลผลิตเปนน้ําหนักรวมทั้งหมด (กรัม) ของปลาที่เหลือรอดในแตละกระชังเมื่อส้ินสุดการทดลอง 

9.ผลผลิตสุทธิ (กรัม) เปนน้ําหนักรวมของปลาที่เหลือหลังจากหักน้ําหนักรวมเมื่อเร่ิมตนการทดลองออกจาก

ผลผลิต 
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ภาพที่ 1 แผนผังการวางกระชงัทดลอง 

T1R1 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 8 เมตร 

T2R1 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 8 เมตร 

T3R1 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 1 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 8 เมตร 

T4R1 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง ระยะหางจากตลิ่ง 8 เมตร 

T1R2 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวนั ระยะหางจากตลิ่ง 10 เมตร 

T2R2 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 10 เมตร 

T3R2 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 1 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 10 เมตร 

T4R2 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง ระยะหางจากตลิ่ง 10 เมตร 

T1R3 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 12 เมตร 

T2R3 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 คร้ังตอวนั ระยะหางจากตลิ่ง 12 เมตร 

T3R3 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 1 คร้ังตอวัน ระยะหางจากตลิ่ง 12 เมตร 

T4R3 คือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง ระยะหางจากตลิ่ง 12 เมตร 

 

 

ตล่ิง 

  บล็อคที่ 2 

บล็อคที่ 3 

     บล็อคที่ 1 

8 เมตร 

12 เมตร 

  10 เมตร 
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เก็บขอมูลคุณภาพน้ําระหวางการทดลองเดือนละ 1 คร้ัง โดยตรวจวัดคุณภาพน้ําภายในบริเวณกระชัง 

3 จุด ในเวลา 10.00 น. ตรวจวัดคุณภาพน้ําไดแก อุณหภูมิ (temperature) และ ความเปนกรดเปนดาง (pH) 

โดยใชเครื่อง Multi-Channel Analysers C831, คาความนําไฟฟา (conductivity) โดยใชเครื่อง Conductivity 

Meter SensionTM5 และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (dissolved oxygen) โดยใชเครื่อง YSI model 52  

วัดคาตางๆ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร จากผิวน้ํา วัดความโปรงแสงของน้ําโดยใชแผนวัดความโปรงแสง 

(Secchi disk) ในเวลา 12.00 น. 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชแผนการทดลองแบบ RCBD วิเคราะหคาความแปรปรวนแบบ Analysis of 

Variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลตางๆ โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.12 

 
ผลการทดลอง 

1.การเจริญเติบโต 
 หลังจากนําปลายอนที่มีน้ําหนักเฉล่ียเริ่มตน 0.82 ± 0.318 กรัม ความยาวเฉลี่ย 4.93 ± 0.545 

เซนติเมตร มาเลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 12 กระชัง โดยใชอัตราการปลอย 100 ตัว/

ลูกบาศกเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีโปรตีนไมนอยกวา 30 % โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 

ระดับ คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 

1 ครั้งตอวัน และ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวาปลายอนมีน้ําหนักเฉลี่ย

เพิ่มขึ้น 19.78 ± 2.538, 19.09 ± 0.966, 17.65 ± 0.393 และ 12.68 ± 0.947 กรัม ตามลําดับ มีความยาว

เฉล่ียที่เพิ่มขึ้น 7.86 ± 0.438, 7.78 ± 0.271, 7.64 ± 0.021 และ 6.51 ± 0.286 เซนติเมตร ตามลําดับ มี

น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวัน 0.13 ± 0.017, 0.13 ± 0.006, 0.12 ± 0.003 และ 0.08 ± 0.006 กรัม/วัน 

ตามลําดับ มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 2.15 ± 0.081, 2.13 ± 0.033, 2.08 ± 0.014 และ 1.87 ± 0.048 %/

วัน มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 2.16 ± 0.298, 2.10 ± 0.049, 2.14 ± 0.143 และ 1.96 ± 0.212 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวา น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

ตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ของความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 2 

ครั้งตอวัน และความถี่ในการใหอาหาร 1 คร้ังตอวัน  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอคร้ัง สวนอัตรา

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของความถี่ในการใหอาหารทั้ง 4 ระดับ เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1) สําหรับน้ําหนักเฉลี่ยของปลายอนที่เล้ียงในกระชัง

โดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ ในแตละเดือนแสดงโดยกราฟจากภาพที่ 2 และความยาว

เฉลี่ยในแตละเดือนแสดงโดยกราฟจากภาพที่ 3 
2.อัตราการรอดตาย 
 เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวาปลายอนที่ความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ คือ ความถี่ในการ

ใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน  และ 
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ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 90.00 ± 5.29, 91.00 ± 2.65, 87.67 ± 7.09 

และ 86.67 ± 4.93 % ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติพบวาอัตราการรอดตายไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1) จากขอมูลที่ไดสามารถเรียงลําดับอัตราการรอดตายจากมากไปหา

นอยไดดังนี้ ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการให

อาหาร 1 ครั้งตอวัน และความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง ตามลําดับ ตําแหนงในการวางกระชังที่มี

ระยะหางจากตลิ่งแตกตางกันทั้ง 3 บล็อค ไมมีผลทําใหอัตราการรอดตายของปลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>0.05) 
3.ผลผลิตและผลผลิตสุทธิ 
 ในการเลี้ยงปลายอนโดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ คือ ความถี่ในการใหอาหาร 3 

ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 1 คร้ังตอวัน และ ความถี่ในการให

อาหาร 2 วันตอครั้ง โดยใหอาหารจนปลาอิ่มจึงหยุดใหอาหาร จากการเก็บขอมูล พบวาไดผลผลิตเฉลี่ยทั้งหมด 

1,815.38, 1,775.63, 1,690 และ 1,201.07 กรัมตอกระชัง และไดผลผลิตสุทธิเฉล่ีย  1,733.74, 1,697.59, 

1,606.91 และ 1,112.15 กรัมตอกระชัง ตามลําดับ เมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติพบวา ผลผลิตเฉลี่ยและ

ผลผลิตสุทธิเฉลี่ยของ ความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 2 คร้ังตอวัน  และ ความถี่

ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตมีความแตกตาง 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต และผลผลิตสุทธิ ของปลายอนที่เล้ียงในกระชังดวย 

  ความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ เมื่อส้ินสุดการทดลอง 
พารามิเตอร ความถี่ในการใหอาหาร 

 3 ครั้งตอวัน 2 ครั้งตอวัน 1 ครั้งตอวัน 2 วันตอครั้ง 

ความยาวเฉลี่ยเริ่มตน  

(เซนติเมตร) 
4.93 ± 0.545 a 4.93 ± 0.545 a 4.93 ± 0.545 a 4.93 ± 0.545 a 

ความยาวเฉลี่ยสุดทาย 

 (เซนติเมตร) 
12.79 ± 0.909 a 12.71 ± 0.655 a 12.56± 0.726 a 11.45 ± 0.758 b 

ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น  

(เซนติเมตร) 
7.86 ± 0.438a 7.78 ± 0.271a 7.64 ± 0.021a 6.51 ± 0.286 b 

น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน (กรัม) 0.82 ± 0.318 a 0.82 ± 0.318 a 0.82 ± 0.318 a 0.82 ± 0.318 a 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย (กรัม) 20.59 ± 5.086a 19.91 ± 3.484a 18.47 ± 3.497a 13.50 ± 2.622b 

น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 19.78 ± 2.538a 19.09 ± 0.966a 17.65 ± 0.393a 12.68 ± 0.947b 

น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตอวัน  

(กรัม/วัน) 
0.13 ± 0.017a 0.13 ± 0.006a 0.12 ± 0.003 a 0.08 ± 0.006 b 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

 (เปอรเซ็นต/วัน) 
2.15 ± 0.081a 2.13 ± 0.033a 2.08 ± 0.014 a 1.87 ± 0.048 b 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 2.16 ± 0.298a 2.10 ± 0.049a 2.14 ± 0.143 a 1.96 ± 0.212 a 

อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) 90.00 ± 5.29 a 91.00 ± 2.65 a 87.67 ± 7.09 a 86.67 ± 4.93 a 

ผลผลิต (กรัม) 1,815.38 ± 255.406 a 1,775.63 ± 231.720 a 1,690 ± 145.552 a 1,201.07 ± 133.151 b 

ผลผลิตสุทธิ (กรัม) 1,733.74 ± 254.93 a 1,697.59 ± 231.32 a 1,606.91 ± 147.48 a 1,112.15 ± 131.41 b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแถวเดียวกันที่เหมือนกัน แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 



 

                                                                                    วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  ปที่ 3  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2552 

30 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง (ตารางที่ 1)  โดยผลผลิตสุทธิ

เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน, ความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน, 

ความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน และ ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอคร้ัง ตามลําดับ 
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    ภาพที่ 2  น้ําหนักเฉลี่ยของปลายอนที่เล้ียงในกระชังดวยความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ  

                  ในแตละเดือน 
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    ภาพที่ 3  ความยาวเฉลี่ยของปลายอนที่เล้ียงในกระชังดวยความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ 

      ในแตละเดือน 
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4.คุณภาพน้ํา 
 คุณภาพน้ําระหวางการทดลองมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาเฉลี่ย 5.78 ± 1.609 มิลลิกรัม/

ลิตร ความเปนกรดหรือดางมีคาเฉลี่ย 7.81 ± 0.495 ความนําไฟฟามีคาเฉลี่ย 83.90 ± 32.957 ไมโครซีเมน/

เซนติเมตร อุณหภูมิมีคาเฉลี่ย 26.58 ± 1.538 °C ความโปรงแสงของน้ํามีคาเฉลี่ย 35.50 ± 11.149 เซนติเมตร 
 

สรุปและวิจารณผล 
 ผลจากการเลี้ยงปลายอนในกระชังโดยใชความถี่ในการใหอาหารแตกตางกัน 4 ระดับ เปน

ระยะเวลา 5 เดือน พบวา น้ําหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น น้ําหนัก

เฉล่ียที่เพิ่มขึ้นตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ของความถี่ในการใหอาหาร 3 คร้ังตอวัน, ความถี่ใน

การใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน และความถี่ในการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P>0.05) แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับความถี่ในการใหอาหาร 2 

วันตอครั้ง ความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน, 2 ครั้งตอวัน และ 1 ครั้งตอวัน มีการเจริญเติบโตที่สูงกวา

ความถี่ในการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง โดยความถี่ในการใหอาหารที่ทําใหปลายอนมีการเจริญเติบโตดีที่สุด คือ 

ความถี่ในการใหอาหาร 3 ครั้งตอวัน รองลงมาคือ ความถี่ในการใหอาหาร 2 คร้ังตอวัน และความถี่ในการให

อาหาร 1 ครั้งตอวัน ซึ่งสอดคลองกับ วินัยและจําเรียง (2545) ที่ไดทดลองอนุบาลลูกปลาชอนขนาด 4.14 

เซนติเมตร ดวยความถี่ในการใหอาหารตอวันตางกัน คือ 1, 2 และ 3 คร้ังตอวัน ซึ่งพบวามีการเจริญเติบโตไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  แตขัดแยงกับการศึกษาของ สามารถและคณะ (2546) ที่เล้ียง

ปลากะรังเหลืองจุดฟาขนาด 33 - 35 เซนติเมตร ในกระชังโดยพบวา การเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยน

อาหารเปนเนื้อของการใหอาหาร 1 ครั้งตอวัน ไมแตกตางกับการใหอาหาร 2 วันตอครั้ง สวนความถี่ในการให

อาหารปลายอน 2 วันตอครั้ง พบวาทําใหปลามีการเจริญเติบโตต่ําที่สุดเพราะเปนระดับความถี่ในการใหอาหาร

ที่นอยเกินไปสงผลใหปลามีการเจริญเติบโตชา (เวียง, 2542) เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวาขนาดของปลายอนที่

ไดมีน้ําหนักอยูระหวาง 13-27 กรัม ยังมีขนาดคอนขางเล็ก โดยราคาขายในทองตลาดประมาณกิโลกรัมละ 

100 บาท สวนปลายอนที่จับไดจากแหลงน้ําธรรมชาติที่นํามาขายในทองตลาดโดยทั่วไปมีน้ําหนักตั้งแต 50-

200 กรัม มีราคากิโลกรัมละ 150 -180 บาท (อนุพงษ, 2547)  จากการเก็บขอมูลคุณภาพน้ําระหวางการ

ทดลองพบวา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาเฉลี่ย 5.78 ± 1.609 มิลลิกรัม/ลิตร โดยปริมาณออกซิเจนที่

เหมาะสมตอสัตวน้ําตองมีคาไมนอยกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร (Boyd, 1979) แสดงวาปริมาณออกซิเจนจัดอยู

ในชวงที่เหมาะสม ความเปนกรดหรือดางมีคาเฉลี่ย 7.81 ± 0.495 จัดอยูในชวงที่มีความเหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (Swingle, 1974) ความนําไฟฟามีคาเฉลี่ย 83.90 ± 32.957 ไมโครซีเมน/เซนติเมตร 

สอดคลองกับ วิรัช (2544) ที่รายงานวาคาความนําไฟฟาของน้ําจืดมีคาอยูระหวาง 10-1,000 ไมโครซีเมน/

เซนติเมตร อุณหภูมิมีคาเฉลี่ย 26.58 ± 1.538 °C โดยจัดอยูในชวงอุณหภูมิ 25-35 °C ซึ่งเหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของปลา (Boyd, 1979) คาความโปรงแสงของน้ํามีคาเฉลี่ย 35.50 ± 11.149 เซนติเมตร ซึ่งจัดเปน

เกณฑที่แสดงวาน้ําภายในแหลงน้ํามีความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลา (ประเทือง, 2534)   
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จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา ความถี่ในการใหอาหาร 1 คร้ังตอวัน เปนความถี่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง

ปลายอนในกระชัง เพราะเปนระดับที่ทําใหประหยัดแรงงานในการใหอาหาร แตทําใหปลายอนมีอัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตราการรอดตาย และผลผลิตสุทธิ ไมแตกตางจากความถี่ในการ

ใหอาหาร 3 และ 2 ครั้งตอวัน ถึงแมวาจะมีการเจริญเติบโตต่ํากวาเล็กนอยก็ตาม  
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป 2550 และสายวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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