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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวางแผนการทดลอง 

การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลากระแหในกระชังที่อัตราความ

หนาแนนตางกันและใหอาหารผสมไขน้ําที่ระดับตางกัน วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยใช

รูปแบบการทดลอง 3x4 Factorial Arrangement ประกอบดวย 12 การทดลองแบบ 3 ซ้ํา ดังนี ้
 

การทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน   20   ตวั/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน   20   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบาน 

การทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนน   20   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 % 

การทดลองที่ 4 อัตราความหนาแนน   20   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 % 

การทดลองที่ 5 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การทดลองที่ 6 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบาน 

การทดลองที่ 7 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 10 % 

การทดลองที่ 8 อัตราความหนาแนน   30   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพ้ืนบานผสมไขน้ํา 20 % 

การทดลองที่ 9 อัตราความหนาแนน   40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

การทดลองที่ 10 อัตราความหนาแนน 40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบาน 

การทดลองที่ 11 อัตราความหนาแนน 40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 10 % 

การทดลองที ่12 อัตราความหนาแนน 40   ตัว/ตร.ม. ใชอาหารพื้นบานผสมไขน้ํา 20 % 

 

ขั้นตอนการทดลอง 

1.  การเตรียมสถานที่ทดลอง  

เลือกสถานที่ทดลอง คือ วิชิตฟารม ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ ใชบอดินขนาด 1 ไร  

มีคุณภาพน้ําที่ดีและเหมาะสมตอการเลี้ยงปลา โดยตรวจสอบคุณภาพน้ําดวยชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ภาคสนาม พบวาน้ําในบอดินมีคุณสมบัติ ดังนี้ คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา 6.5 ปริมาณออกซิเจน

ที่ละลายในน้ําไมต่ํากวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร ไนไตรท 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนีย 0.02 มิลลิกรัม

ตอลิตร และอุณหภูมิของน้ํา 27 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนคุณสมบัติของน้ําท่ีเหมาะตอการเลี้ยงปลา   

(นฤมล, 2556) และบออยูใกลกับคลองสงน้ําในระบบชลประทาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนถายน้ําไดสะดวก

ตลอดการเลี้ยง โดยเลี้ยงปลากระแหในกระชัง โดยใหโครงกระชังลอยอยูในบอดินมีปริมาตรน้ํา 4,800 

ลูกบาศกเมตร ใชกระชังขนาด 1x1x1 เมตร (กวางxยาวxลึก) จํานวน 36 กระชัง โดยผูกกระชังยึดติด
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กับโครงกระชังมีทุนลอย โดยใหพื้นกระชังอยูเหนือพ้ืนบอดินอยางนอย 10 เซนติเมตร และให      

ขอบดานบนของกระชังอยูเหนือผิวน้ํา 30 เซนติเมตร เพ่ือใหสวนของกระชังแชในน้ําตลอดการทดลอง 

และเปลี่ยนถายน้ําออกจากบอดิน 50 เปอรเซ็นตทุกเดอืน 

2.  การเตรียมสัตวทดลอง  

2.1 รวบรวมปลากระแหจากการเพาะพันธุที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร     

มีน้ําหนักเฉลี่ย 6.00-6.25 กรัม จํานวน 5,000 ตัว พักปลาในกระชังขนาด 5 ตารางเมตร เปนเวลา    

1สัปดาห ใหอาหารเม็ดสําเร็จรปูปลากินพืช จากนั้นสุมปลาลงเลี้ยงในกระชังทดลองจํานวน36 กระชัง 

และชั่งน้ําหนักของปลากอนการทดลองพรอมทั้งจดบันทึกเปนขอมูลน้ําหนัก 

 

ตารางที่ 1  ปริมาณวัตถุดิบ (%) ปริมาณโปรตีน (%) และตนทุนอาหาร (บาท/กก.) ของอาหาร              

แตละสูตร 

 

 

วัตถุดิบ

อาหาร 

 

สูตรอาหาร 

1 

อาหารเม็ด

สําเร็จรูป 

 

2 

อาหารพ้ืนบาน  

(%) 

3 

อาหารพ้ืนบาน 

ผสมไขน้ํา 10% 

(%) 

4 

อาหารพ้ืนบาน 

ผสมไขน้ํา 20% 

(%) 

  ปริมาณ 

(%) 

ราคา 

(บาท) 

ปริมาณ 

(%) 

ราคา 

(บาท) 

ปริมาณ 

(%) 

ราคา 

(บาท) 

ปลาปน อาหารเม็ด

สําเร็จรูป

สําหรับปลา

กินพืช        

มีโปรตีน    

ไมต่ํากวา 

30% 

20 712.6 20 712.6 20 712.6 

ไขน้ํา -  - 10 150 20 300 

กากถั่วเหลือง 20 360 14 252 8.4 151.2 

ปลายขาวสุก 10 80 6 48 1.6 12.8 

รําละเอียด 35 210 35 210 35 210 

กลวยน้ําวาสุก 10 250 10 250 10 250 

น้ํามันพืช 2 80 2 80 2 80 

กากมะพราว  

(คั้นกะทิออก) 

3 4 3 4 3 4 

   

รวม - 100 1696.60 100 1706.60 100 1720.60 

โปรตีน (%) 30.41 29  29.57  28.19  

ตนทุนอาหาร  

(บาท/กก.) 

21  16.97  17.07  17.21 
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2.2 อาหารและการใหอาหาร ใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืชที่มีโปรตีนไมเกิน       

30 เปอรเซ็นต และอาหารเม็ดสําเร็จรูปแบบพ้ืนบานผสมไขน้ําที่ผูวิจัยคิดสูตรขึ้นเอง มีสวนผสม     

ของวัตถุดิบดังแสดง ในตารางที่ 1 นําวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน นําไปอัดเม็ด            

ดวยเครื่องบดเนื้อ รอนอาหารที่ อัดเม็ดแลวดวยรําละเอียดเพ่ือใหอาหารแยกเม็ด จากนั้น              

นํ าอาหารผึ่ งจนแหงและบรรจุ เก็บใสภาชนะใหมิดชิดปราศจากความชื้ น  นําอาหารใน                  

แตละการทดลองไปวิเคราะห หาคาโปรตีนตามวิธีการของ AOAC (2010) ที่ภาควิชาสัตวบาล       

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตารางท่ี 1) และกําหนดใหอาหาร 5 เปอรเซ็นตของ     

น้ําหนักตัว และใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน เวลา 08.00-09.00 น. และ 15.00-16.00 น. พรอมกับปรับ

ปริมาณการใหอาหารตามน้ําหนักปลาที่เพิ่มข้ึน ทุก 2 สัปดาห  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ชั่ งน้ํ าหนักปลากระแหในแตละการทดลองและบันทึกขอมูลทุก 2สัปดาห ใชระยะ          

เวลาการเลี้ยง 12 สัปดาห จากนั้นนําขอมูลน้ําหนักของปลามาหาคาน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) น้ําหนักเพ่ิม

ตอวัน (กรัมตอวัน) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอร เซ็นตตอวัน) อัตราการแลกเนื้อ             

อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) และตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม          

มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้
 

                     น้ําหนักเฉลี่ย; กรัม 

     น้ําหนักเฉลี่ย =     น้ําหนักรวมของปลา 

     จํานวนปลา 
 

น้ําหนักเพ่ิมตอวัน (Daily Weight Gain; DWG, กรัมตอวัน) ดังนี ้

                       DWG (กรัม/วัน) = ( น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดทาย – น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มตน ) 

                                                             ระยะเวลาทดลอง 
 

    อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR); เปอรเซ็นตตอวัน 

       SGR   =  (In น้ําหนักปลาสุดทาย – In น้ําหนักปลาเริ่มตน) x 100 

          ระยะเวลาทดลอง 
 

                     อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) 

FCR   =   น้ําหนักอาหารท่ีให (กรัม) 

                                     น้ําหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น (กรัม) 
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อัตราการรอดตาย (Survival rate); เปอรเซ็นต 

Survival rate  =     จํานวนปลาที่เหลือ   x 100 

                       จํานวนปลาที่เริ่มตนทดลอง 
 

    ตนทุนคาอาหารที่ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มข้ึน  1 กิโลกรัม (บาท) 

ตนทุนคาอาหารท่ีทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่มข้ึน  1 กิโลกรัม = คาอัตราการแลกเนื้อ x ราคาอาหาร 

(บาทตอกิโลกรัม)  

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

จากการดําเนินการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน     

ดวยวิธี Two-way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ     

การทดลองดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


