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การทดสอบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากร  

 

โกศล ขําแสง1* ยุทธภูมิ สุวรรอาชา1 สมนึก คงทรัตน1 และ ศรีจรรยา สุขมโนมนต2 
1ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 
2กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง 

 

บทคัดยอ 

 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ไดแก (1) กลุมประชากร

จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) (2) กลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) (3) กลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร (4) กลุมประชากรจาก

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ และ (5) กลุมประชากรจากศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย 

โดยนําแตละกลุมประชากรเลี้ยงในกระชังในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร อัตราปลอยกลุมประชากรละ 4 กระชัง ๆ ละ 200 

ตัว ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดติถ ปลาทดลองมีน้ําหนักและความยาวเริ่มตนเฉลีย่ 0.17±0.07, 0.14±0.09, 

0.17±0.13, 0.14±0.05 และ 0.16±0.09 กรัม และ 2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 และ 2.16±0.27 

เซนติเมตร ตามลําดับ เลี้ยงปลาดวยอาหารสาํเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 30 เปอรเซ็นต วันละ 3 คร้ัง เวลา 09.00 น., 11.30 น. 

และ 15.30 น. ดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือน ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 ผลการทดลอง พบวา ความยาวสุดทาย

เฉลี่ย 25.73±0.50, 27.50±0.42, 25.25±0.79, 27.60±0.76 และ 24.10±0.70 เซนติเมตร ตามลําดับ น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย 

257.75±23.90, 322.02±16.34, 250.68±25.72, 325.09±28.87 และ 200.69±21.89 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน 

1.43±0.13, 1.79±0.09, 1.39±0.14, 1.81±0.16 และ 1.11±0.12 กรัมตอวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย 

3.97±0.05, 4.30±0.03, 4.05±0.06, 4.28±0.05 และ 3.95±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ย 

38.56±0.54, 39.39±1.22, 36.67±0.78, 38.99±1.00 และ 37.40±1.37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และอัตราการรอดตายเฉลี่ย 

93.13±6.80, 85.50±7.96, 95.88±7.19, 96.50±2.74 และ 86.13±9.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากผลการทดลองครั้งนี ้

สรุปวา ปลาสวายกลุมประชากรจากศนูยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ และกลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) มีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสงูกวากลุมประชากรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน

อัตราการรอดตายของปลาสวายท้ัง 5 กลุมประชากร พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นปลาสวายกลุมประชากร

จากศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว

น้ําอุตรดิตถ จึงมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหรือเหมาะสมสําหรับเปนประชากรเริ่มตนในการปรับปรุงพันธุมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ: ปลาสวาย กลุมประชากร การเจริญเติบโต 

   

*ผูรับผิดชอบ: 34 หมู 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 53140 โทร. 055 491002   

E-mail: genetic.uttaradit@gmail.com 
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Evaluation on Growth Performances and Survival Rate of Five Populations of Striped 

Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) 

 

Kosol Khamsaeng1*, Yutthapoom Suwanarcha1 and Somnuek Kongtaratana1  

and Srijanya Sukmanomon2 
1Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center  
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Division  

 

Abstract 

Five populations of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) including, Inland Aquaculture 

Research and Development Regional Center 1 (Chiang Mai) (IARDRC1), Inland Aquaculture Research and 

Development Regional Center 2 (Chiang Rai) (IARDRC2), Phrae Inland Aquaculture Research and 

Development Center (Phrae IARDC), Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 

(Uttaradit AGRDC) and Nong Khai Inland Aquaculture Research and Development Center (Nong Khai IARDC) 

each population with 4 replications were cultured in cages (2x5x1.5 m) density in each cage was 200 fish/cage 

in 2,700 m2 earthen pond at Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center. Average 

initial body weight and length were 0.17±0.07, 0.14±0.09, 0.17±0.13, 0.14±0.05 and 0.16±0.09 g and 

2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 and 2.16±0.27 cm, respectively. Fish were fed three times per 

day using 30% protein commercial floating pellet at 09.00, 11.00 AM and 03.30 PM during October 2016 to 

December 2017. The results showed that the average final body length was 25.73±0.50, 27.50±0.42, 

25.25±0.79, 27.60±0.76 and 24.10±0.70 cm, the average final body weight was 257.75±23.90, 322.02±16.34, 

250.68±25.72, 325.09±28.87 and 200.69±21.89 g, average daily weight gain was 1.43±0.13, 1.79±0.09, 

1.39±0.14, 1.81±0.16 and 1.11±0.12 g/day, average specific growth rate was 3.97±0.05, 4.30±0.03, 4.05±0.06, 

4.28±0.05 and 3.95±0.06%/day, average fillet yield was 38.56±0.54, 39.39±1.22, 36.67±0.78, 38.99±1.00 and 

37.40±1.37 percent and survival rate was 93.13±6.80, 85.50±7.96, 95.88±7.19, 96.50±2.74 and 86.13±9.49 

percent, respectively. The statistical analysis indicated that the average final body length, average final body 

weight, average daily weight gain and average specific growth rate of IARDRC2 and Uttaradit AGRDC 

populations were higher significantly than IARDRC1, Phrae IARDC and Nong Khai IARDC population (p<0.05). 

Average fillet yield and survival rate of five populations were not significant different (p>0.05). The results 

could be concluded that IARDRC2 and Uttaradit AGRDC populations is more suitable for aquaculture or 

genetic stock improvement of striped catfish broodstock.  

 

Keywords: Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus), populations, growth  
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คํานํา 

 ปลาสวายเปนปลาท่ีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจชนดิหนึ่ง พบวา มีถิ่นอาศัยอยูในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้าํ 

ปาสัก และแมน้ําโขง รวมท้ังสาขาและแหลงน้ําขนาดใหญท่ีมีทางติดตอกับแมน้ําดังกลาว Smith (1945) กลาวถึงปลาตระกูล 

Catfish ในประเทศไทยวา มีจํานวนถึง 22 ชนิด ปลาสวายซ่ึงเปนปลาในตระกูล Catfish อีกชนิดหนึ่งท่ีมีการเพาะเลี้ยงใน

ประเทศไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การเลี้ยงปลาสวายในอดีตใชลูกปลาท่ีรวบรวมจากแหลงน้ําธรรมชาติ แตหลังจากท่ีมี

การเพาะพันธุปลาสวายขึ้นในป พ.ศ. 2509 (อารีย และสุจิต, 2509) จึงมีการใชลกูปลาจากโรงเพาะฟกมาโดยตลอด ป พ.ศ. 2552 

มีผลผลิตปลาสวายจากการเพาะเลี้ยงปริมาณ 30,200 ตัน และผลผลิตมีแนวโนมลดลงถึงป พ.ศ. 2559 มีผลผลิต 15,500 ตัน 

(กรมประมง, 2561) 

 ปจจุบันกรมประมง โดยหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาวิจัยดานการเพาะพันธุ การเลี้ยงเปรียบเทียบในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมี

การพัฒนามากขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวายใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตวน้ําอุตรดิตถ โดย ศรีจรรยา และวิศณุพร (2559) ใชเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท ดีเอ็นเอ (microsatellite DNA) ศึกษา

ความสัมพันธทางพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุปลาสวาย 5 กลุมประชากร ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตวน้ําอุตรดิตถ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 4 แหง (เชียงใหม เชียงราย แพร และหนองคาย) ทําให

ทราบคาความสมัพันธทางพันธุกรรม (pairwise relatedness coefficient, rxy) ภายในประชากรและระหวางพอแมพันธุแตละ

คู สามารถนําผลท่ีไดไปใชในการเลือกคูผสมพันธุโดยเลือกใชพอแมพันธุปลาสวายท่ีมีคาความสัมพันธทางพันธุกรรม (rxy) ต่ํา ใน

โปรแกรมการเพาะพันธุเพ่ือคงความหลากหลายทางพันธุกรรมและหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการศึกษาดังกลาว

ไดทําเครื่องหมายระบุตัวสัตวน้ํา โดยฝงไมโครชิพไวในพอแมพันธุปลาสวายท่ีทําการศึกษา ซ่ึงเปนประโยชนในการนําพอแมพันธุ

ท่ีทราบประวัติมาศึกษาตอไป ในอนาคตศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ มีการวางแผนท่ีจะดําเนินการวจิัยปรับปรงุ

พันธุปลาสวายใหมีการเจริญเติบโตเร็ว อัตรารอดตายสูง อัตราแลกเนื้อต่ํา ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวายมีกําไรเพ่ิมขึ้น ซ่ึงใน

การดําเนินการวิจัยปรับปรุงพันธุปลาสวายนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทราบขอมูลตาง ๆ ของแตละสายพันธุ เชน อัตราการ

เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ ความดกไข เพ่ือใชเปนเกณฑในการพิจารณาคดัเลือกมาเปนสายพันธุเริ่มตน

ในการปรับปรุงพันธุ สาเหตุสําคัญท่ีตองมีการปรับปรุงพันธุปลาสวาย เนื่องจากปลาสวายมีไขจํานวนมาก ในการเพาะพันธุแตละ

ครั้งผูเพาะพันธุใชพอแมพันธุจํานวนนอย เม่ือมีการเก็บลูกไวเปนพอแมพันธุในรุนถัดไป จะทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรม

ลดลง มีโอกาสเกิดการเลือดชิดไดงาย และพบวาปลาสวายท่ีเพาะเลี้ยงกันในปจจุบัน สวนใหญมีลักษณะเชิงพาณิชยดอยลง เชน 

มีการเจริญเติบโตชา รูปรางแคระแกรน ดังนั้นเพ่ือปองกันปญหาดังกลาวท่ีจะเกิดขึ้นจึงสมควรท่ีจะดําเนินการทดสอบ วิจัย หาขอมูล

ตาง ๆ ของปลาสวายแตละกลุมประชากร เพ่ือนําไปใชประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงพันธุปลาสวายตอไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตอยอดจาก ศรีจรรยา และวิศณุพร (2559) โดยดําเนินการทดสอบลักษณะปรากฏ 

ไดแก อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของประชากรพอแมพันธุปลาสวายท้ัง 5 กลุม โดยประยุกตใชขอมูลคา

ความสัมพันธทางพันธุกรรม (pairwise relatedness, rxy) โดยตรงในการเลือกคูผสมปลาสวายท่ีไมมีความสัมพันธทาง

พันธุกรรมตอกัน (Unrelated) ท่ีมีคา rxy ต่ํากวา -0.35 (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) ในแตละประชากรมาใชเปนพอแมพันธุ 

เพ่ือคงความหลากหลายทางพันธุกรรมและหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชดิท่ีอาจจะเกิดขึ้น แตเนื่องจากพอแมพันธุปลาสวายท่ีศึกษาท้ัง 

5 ประชากร มีความความสัมพันธทางพันธกุรรมภายในประชากรใกลชิดกัน โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ย rxy อยูในระดับความสัมพันธ

แบบลูกรวมพอตางแม (half-sib) จึงควรหลีกเลี่ยงการผสมพันธุพอแมพันธุปลาสวายภายในประชากรเดียวกัน ในการศึกษา 

ครั้งนี้จึงไดใชหลกัการ minimum kinship หาคาระดับความสัมพันธทางพันธุกรรมเฉลี่ย (mean kinship, mk) ในปลาสวาย 

ตัวหนึ่ง ๆ จากคา rxy เพ่ือคัดเลือกคูผสมปลาสวายจากคา mk โดยการคัดเลือกปลาเพศผูท่ีมีคา mk ต่ําท่ีสุดผสมกับเพศเมียท่ีมี

คา mk ต่ําท่ีสุดเชนกันมาใชเปนพอแมพันธุในการทดลองครั้งนี้รวมกับการพิจารณาคา rxy เนื่องจากปลาสวายตัวใดท่ีมีคา mk 

ตํ่าก็หมายความวาปลาสวายตัวนั้นมีอัลลิลท่ีแตกตางจากปลาสวายตัวอ่ืน ๆ ในประชากร ซ่ึงจะมีคุณคาทางพันธุกรรมมาก

สําหรับการเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว (Ballou and Lucy, 1995) ซ่ึงจากผลการทดสอบลักษณะปรากฏท่ีได
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สามารถนําไปใชในการพิจารณาเลอืกกลุมประชากรปลาสวายท่ีมีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดตายสูง ไปใชในการผลิตลูกพันธุ

หรือใชปรับปรุงพันธุตอไป  

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของการเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร (ศพจ.เขต 1 (เชียงใหม), 

ศพจ.เขต 2 (เชียงราย), ศพจ.แพร, ศพก.อุตรดิตถ และ ศพจ.หนองคาย) ท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนลอยในบอดิน  

 

วิธีดําเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design, CRD) โดยแบงการทดลองออกเปน 5 ชุด

การทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 4 ซํ้า (replications) ซํ้าละ 200 ตัว โดยแบงชุดการทดลองดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) (ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม)) 

 ชุดการทดลองท่ี 2 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) (ศพจ. เขต 2 (เชียงราย)) 

 ชุดการทดลองท่ี 3 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร (ศพจ. แพร) 

 ชุดการทดลองท่ี 4 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ (ศพก. อุตรดิตถ) 

 ชุดการทดลองท่ี 5 ประชากรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย (ศพจ. หนองคาย) 

 สถานท่ีดําเนินการ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ระหวางเดือน 

ตุลาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 

 

2.วิธีการทดลอง 

 ดําเนินการเลี้ยงปลาในกระชังขนาด 2x5x1.5 เมตร ท่ีแขวนลอยอยูในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร อัตราความ

หนาแนน 20 ตัวตอลูกบาศกเมตร (200 ตัวตอกระชัง) ปจจัยท่ีตองการศึกษาคือ อัตราการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และ

อัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุมประชากรท่ีเลี้ยงในสภาพแวดลอมเดียวกัน 

 2.1 การเตรียมกระชังและบอทดลอง 

  เตรียมกระชังขนาด 2x5x1.5 เมตร จํานวน 20 ใบ แขวนลอยในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร จํานวน 1 บอ 

เตรียมบอโดยเปดน้ําออกตากบอใหแหง หวานปูนขาว 150 กิโลกรัม และเติมน้ําใหไดระดับ 1 เมตร 

 2.2 การเตรียมปลาทดลอง  

  2.2.1 รวบรวมพอแมพันธุปลาสวายท้ัง 5 ประชากร เลี้ยง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ใน

กระชังไนลอนขนาด 4x8x1.5 เมตร ขนาดตา 3 เซนติเมตร แขวนลอยในบอดินขนาด 2,700 ตารางเมตร เลี้ยงโดยอาหารเม็ด

สําเร็จรูปลอยน้ํา โปรตีน 30% วันละ 1 ครั้ง ปริมาณ 2% ของน้ําหนักตัว ใหอาหารปลาสดบด 1 ครั้งตอสัปดาห ปริมาณ 5% 

ของน้ําหนักตัว เปลี่ยนถายน้ํา 2 สัปดาหตอครั้ง เลี้ยงนาน 4 เดือน 

  2.2.2 เลือกคูผสมพอแมพันธุปลาสวายในแตละประชากรโดยพิจารณาจากคาความสมัพันธทางพันธุกรรม (pairwise 

relatedness, rxy) (Queller and Goodnight, 1989) ท่ีมีคาตํ่ากวา -0.35 ซ่ึงหมายถึงคูผสมปลาสวายท่ีไมมีความสัมพันธทาง

พันธุกรรมตอกัน (Unrelated) (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) จากนั้นในพอแมพันธุปลาสวายท่ีเหลือในแตละประชากรท่ีมี

คาเฉลี่ย rxy อยูในระดับความสัมพันธแบบลูกรวมพอตางแม (half-sib) นํามาคํานวณหาคาระดับความสัมพันธทางพันธุกรรม

เฉลี่ย (mean kinship, mk) ซ่ึงคา mk ของปลาตัวหนึ่ง ๆ ก็คือคาเฉลี่ย kinship coefficient (fij) ระหวางปลาตัวนั้นกับปลา

ตัวอ่ืน ๆ ในประชากรรวมถึงตัวมันเองดวย ของ Ballou and Lacy (1995) ดังสมการ 

 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

168 

O18 

 

 

 

 

เม่ือ N คือจํานวนสิ่งมีชีวิตทุกตัวในประชากร 

  ซ่ึงในกรณีนี้สามารถประยุกตใชคา rxy มาคํานวณแทนคา fij ได (Doyle et al., 2001) การผสมพันธุโดยอาศัย

วิธีการคัดเลือกพอแมปลาสวายจากคา mk ทําโดยการคัดเลือกปลาสวายเพศผูท่ีมีคา mk ต่ําท่ีสุดผสมกับปลาสวายเพศเมียท่ีมี

คา mk ต่ําสุดเชนกัน จากนั้นจะนําปลาสวายทุกตัวท่ีเหลือท้ังหมดมาคํานวณคา mk ใหม แลวจับคูผสมระหวางปลาเพศผูและ

เพศเมียท่ีมีคา mk ต่ําท่ีสุดอีกครั้ง ทําซํ้าเชนนี้ จนไดคูผสมพันธุครบตามจํานวนท่ีตองการ (Rodriguez-Clark, 1999) 

  2.2.3 เพาะพันธุปลาสวายหลังจากตรวจสอบความพรอมของพอแมพันธุปลาโดยวิธีฉีดฮอรโมนผสมเทียม อัตราสวน 

พอปลา:แมปลา คือ 1:1 ประชากรละ 15 คู ดําเนินการการเพาะพันธุในชวงเดียวกันท้ัง 5 ประชากร คือเดือนเมษายน 2560 

ไขปลาท่ีปฏิสนธิแลว เคลือบดวยน้ําโคลนเพ่ือทําใหไมเปนไขติด และนําไปฟกในกรวยฟกไข น้ําหนักไข 150 กรัมตอแม 

  2.2.4 หลังจากลกูปลาฟกเปนตัวและถุงไขแดงยุบแลว อายุ 3 วัน ยายลูกปลาลงอนุบาลในบอซีเมนตขนาด 20 

ตารางเมตร จํานวน 5 บอ แยกตามกลุมประชากร กลุมประชากรละ 2,000 ตัว อายุ 3 - 10 วัน ใหกินไรแดงและไขตุน วันละ 5 ครั้ง 

เวลา 09.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 14.30 น. และ 16.00 น. อายุ 11 - 20 วัน ใหกินไรแดง ไขตุนและอาหารสัตวน้ําวัยออน

ชนิดผง อนุบาลจนลูกปลามีอายุครบ 20 วัน มีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 

และ 2.16±0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ และน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 0.17±0.07, 0.14±0.09, 0.17±0.13, 0.14±0.05 และ 

0.16±0.09 กรัม ตามลําดับ จึงเริ่มนําไปทดลอง 

 2.3 วิธีดําเนินการทดลอง 

  2.3.1 นําลูกปลาท้ัง 5 กลุมประชากรลงอนุบาลในกระชังไนลอนตาถักขนาดชองตา 2x4 มิลลิเมตร (6 ชองตาตอ

นิ้ว) ขนาดกระชัง 2x5x1.5 เมตร ประชากรละ 4 กระชัง กระชังละ 200 ตัว ใหกินอาหารสัตวน้ําวัยออนชนิดผง โปรตีน 40 

เปอรเซ็นต อนุบาลเปนระยะเวลา 40 วัน จึงเปลี่ยนกระชังเปนอวนปมขนาดตา 1 เซนติเมตร ขนาด 2x5x1.5 เมตร ใหกินอาหาร

สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีน 30 เปอรเซ็นต วันละ 3 คร้ัง เวลา 09.00 น., 11.00 น. และ 15.30 น. เลี้ยงปลาเปนระยะเวลา 

6 เดือน (ปลามีอายุ 200 วัน) 

  2.3.2 ดําเนินการเก็บขอมูล ชั่งวัดน้ําหนักและความยาว ทุกเดือน จํานวนกระชังละ 50 ตัว และเดือนสุดทายจะ

ทําการชั่งวัดน้ําหนักและความยาวของปลาทุกตัว นับจํานวนปลาท่ีเหลือรอดแตละกระชัง และทําการแลเนื้อปลา ชั่งน้ําหนัก เพ่ือ

หาเปอรเซ็นตเนื้อแล (fillet) กลุมประชากรละ 20 ตัว 

 2.3.3 ทําการวิเคราะหคุณภาพน้าํในบอดินบริเวณดานขางและกลางบอ ทุก 2 สัปดาห ในชวงเวลา 06.30 น. ตลอด

ระยะเวลาทดลอง ไดแก อุณหภูมิน้ํา หนวยเปนองศาเซลเซียส โดยใชเทอรโมมิเตอร ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา หนวยเปน

มิลลิกรัมตอลิตร โดยใชเคร่ือง DO meter คาความเปนกรดเปนดางของน้าํ (pH) โดยใช pH meter คาความเปนดางของน้ํา หนวย

เปนมิลลิกรัมตอลิตร คาความกระดางของน้าํ หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณแอมโมเนียรวม (total ammonia) หนวย

เปนมิลลิกรัมตอลิตร โดยใชชุดวิเคราะหภาคสนาม 

2.4 การวิเคราะหขอมูล  

  นําขอมูลอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเปอรเซ็นตเนื้อแลและอัตราการรอดตาย มาตรวจสอบแลวขอมูลมีการแจกแจง

แบบปกติ (normal distribution) จึงวิเคราะหผลเปรียบเทียบการเจริญเติบโต เปอรเซ็นตเนื้อแล และอัตราการรอดตายของ

ปลาสวาย 5 กลุมประชากร โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way analysis of variance และนํามาวิเคราะหความ

แตกตางทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range 

test, DMRT ท่ีความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 

mki = j=1 
Σ  fij 
N 

N 
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1) การเจริญเติบโตโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยน้ําหนัก และความยาวสุดทาย 

2) น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (average daily weight gain, DWG; กรัม/วัน) 

น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน = น้ําหนักสุดทาย - น้ําหนักเริ่มตน 

                                       ระยะเวลาทดลอง 

3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR; %/วัน) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ = (ln น้ําหนักสุดทาย - ln น้ําหนักเริ่มตน) x 100 

                                                   ระยะเวลาทดลอง 

4) เปอรเซ็นตเนื้อแล (fillet) 

เปอรเซ็นตเนื้อแล  = น้ําหนักเนื้อแล  x 100 

                          น้ําหนักตัวปลา 

5) อัตราการรอดตาย (survival rate;%) 

อัตราการรอดตาย = จํานวนปลาเม่ือสิ้นสุดการทดลอง x 100 

                           จํานวนปลาเริ่มตนการทดลอง 

 

ผลการศึกษา 

1. การเจริญเติบโต  

 1.1 ความยาวเฉลี่ย  

 ปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีความยาวเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

2.26±0.29, 2.17±0.31, 2.20±0.44, 2.14±0.23 และ 2.16±0.27 เซนติเมตร ตามลําดับ ซ่ึงปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 1 (เชียงใหม) มีความยาวเริ่มตนเฉลี่ยแตกตางกับกลุมประชากรอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือนํามาทดลองเลี้ยง

ในกระชังในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) 

กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และ กลุม

ประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีคาเทากับ 25.73±0.50, 27.50±0.42, 25.25±0.79, 27.60±0.76 และ 24.10±0.70 

เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางท่ี 1และ 6) (ภาพท่ี 1) ท้ังนี้ พบวา ความยาวสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีคามากกวากลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 1.2 น้ําหนักเฉลี่ย  

  ปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย เทากับ 

0.17±0.07, 0.14±0.09, 0.17±0.13, 0.14±0.05 และ 0.16±0.09 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 

(เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยมากกวากลุมประชากร

จาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือนํามา

ทดลองเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายท้ัง 5 กลุมประชากร มีคา

เทากับ 257.75±23.90, 322.02±16.34, 250.68±25.72, 325.09±28.87 และ 200.69±21.89 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 2 

และ 6) (ภาพท่ี 2) ท้ังนี้ พบวา น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และ กลุม

ประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีคามากกวากลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร และ

กลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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 1.3  น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน  

   น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวันของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 

(เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย ท่ีเลี้ยง

ในกระชังในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเทากับ 1.43±0.13, 1.79±0.09, 1.39±0.14, 1.81±0.16 และ 1.11±0.12 กรัม

ตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3 และ 6) (ภาพท่ี 3) ท้ังนี้ พบวา น้ําหนกัเพ่ิมเฉลี่ยตอวันของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 

(เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีคามากกวากลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก 

ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

   อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย  

ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเทากับ 3.97±0.05, 4.30±0.03, 4.05±0.06, 4.28±0.05 และ 

3.95±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4 และ 6) (ภาพท่ี 4) ท้ังนี้ พบวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา

สวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ  มีคามากกวากลุมประชากรจาก 

ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05)  

 1.5 เปอรเซ็นตเนื้อแล  

  เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย ท่ี

เลี้ยงในกระชังกางในบอดินเปนระยะเวลา 6 เดือน มีคาเทากับ 38.56±0.54, 39.39±1.22, 36.67±0.78, 38.99±1.00 และ 

37.40±1.37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 5 และ 6) ท้ังนี้ พบวา เปอรเซ็นตเนื้อแลเฉลี่ยของปลาสวายท้ัง 5 กลุมประชากร 

ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  

2.อัตราการรอดตาย  

 เม่ือสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร ในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน พบวา อัตราการรอด

ตายเฉลี่ยของปลาสวายกลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 1 (เชียงใหม) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) กลุมประชากร

จาก ศพจ. แพร กลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ และกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีคาเทากับ 93.13±6.80, 85.50±7.96, 

95.88±7.19, 96.50±2.74 และ 86.13±9.49 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) ท้ังนี้ พบวา อัตราการรอดตายเฉลี่ยของปลาสวาย

ท้ัง 5 กลุมประชากร ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

ตารางที่ 1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

ความยาวเริ่มตน 2.26±0.29a 2.17±0.31b 2.20±0.44b 2.14±0.23b 2.16±0.27b 

1 9.65±0.24a 7.83±0.26b 8.15±0.19b 9.38±0.15a 7.25±0.10b 

2 13.28±0.32b 13.20±0.41b 12.83±0.33b 14.18±0.49a 12.40±0.14b 

3 17.35±0.21a 17.63±0.35a 16.73±0.17b 17.68±0.43a 15.75±0.31c 

4 21.80±0.24a 21.35±0.52a 19.95±0.54b 20.20±0.42b 20.08±0.55b 

5 24.20±0.08b 26.13±0.38a 24.60±0.55b 24.33±0.76b 23.05±0.39c 

6 25.73±0.50b 27.50±0.42a 25.25±0.79b 27.60±0.76a 24.10±0.70b 
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หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 
ภาพที่ 1 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

น้ําหนักเริ่มตน 0.17±0.07a 0.14±0.09b 0.17±0.13a 0.14±0.05b 0.16±0.09a 

1 12.30±0.84a 7.33±1.16b 7.60±0.65b 12.29±0.54a 6.15±0.31b 

2 36.19±2.29b 37.38±4.37b 35.47±2.39b 48.59±5.13a 29.54±0.89c 

3 76.17±1.87b 82.31±4.56a 72.15±3.13b 88.84±7.30a 60.87±12.25c 

4 164.52±7.71a 167.39±14.67a 127.60±12.75b 133.63±7.04b 121.53±11.33b 

5 217.23±6.99b 291.06±16.09a 237.84±19.31b 244.12±24.67b 182.37±6.80c 

6 257.75±23.90b 322.02±16.34a 250.68±25.72b 325.09±28.87a 200.69±21.89b 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน  

 

ตารางที่ 3 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (กรัมตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

1 0.40±0.03a 0.24±0.04b 0.25±0.02b 0.38±0.02a 0.18±0.01c 

2 0.60±0.04b 0.60±0.07b 0.59±0.04b 0.76±0.08a 0.47±0.01c 

3 0.84±0.02a 0.89±0.05a 0.80±0.03ab 0.97±0.08a 0.65±0.13b 

4 1.37±0.06a 1.37±0.12a 1.06±0.11b 1.10±0.06b 0.99±0.09b 

5 1.45±0.05b 1.91±0.11a 1.58±0.13b 1.62±0.16b 1.19±0.04c 

6 1.43±0.13b 1.79±0.09a 1.39±0.14b 1.81±0.16a 1.11±0.12b 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 3 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน (กรัมตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปน

 ระยะเวลา 6 เดือน 

เดือนที่ 
  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

1 13.67±0.23a 12.53±0.48b 12.66±0.30b 13.86±0.14a 10.97±0.15c 

2 8.64±0.10b 9.01±0.18a 8.90±0.11a 9.07±0.17a 8.24±0.05c 

3 6.58±0.03b 6.94±0.06a 6.72±0.05b 7.05±0.09a 6.34±0.20c 

4 5.58±0.04b 5.81±0.07a 5.51±0.08b 5.64±0.04b 5.37±0.08c 

5 4.65±0.02c 5.03±0.04a 4.83±0.05b 4.91±0.06b 4.58±0.02c 

6 3.97±0.05b 4.30±0.03a 4.05±0.06b 4.28±0.05a 3.95±0.06b 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปน

 ระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางที่ 5 วิเคราะหเปอรเซ็นตสัดสวนตาง ๆ ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

สัดสวนตาง ๆ ของปลา

สวาย 

  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

เนื้อแล 38.56±0.54a 39.39±1.22a 36.67±0.78a 38.99±1.00a 37.40±1.37a 

หนัง 4.27±0.19a 4.10±0.14a 4.64±0.21a 4.23±0.21a 4.66±0.18a 

เครื่องใน 6.32±0.13c 7.33±0.14b 8.57±0.61a 6.53±0.26c 7.41±0.32b 

โครงและหัว 44.14±0.52a 45.25±0.75a 44.23±0.87a 45.08±0.97a 44.66±0.64a 

หมายเหตุ:  คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอน แสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

 นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ตารางท่ี 6 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ของปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

การเจริญเติบโตและอัตรา

การรอดตาย ของปลาสวาย 

  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

2.26±0.29a 2.17±0.31b 2.20±0.44b 2.14±0.23b 2.16±0.27b 

น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กรัม) 0.17±0.07a 0.14±0.09b 0.17±0.13a 0.14±0.05b 0.16±0.09a 

ความยาวสุดทายเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

25.73±0.50b 27.50±0.42a 25.25±0.79b 27.60±0.76a 24.10±0.70b 

น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย (กรัม) 257.75±23.90
b 

322.02±16.34
a 

250.68±25.72
b 

325.09±28.87
a 

200.69±21.89
b 

น้ําหนักเพ่ิม (กรัมตอวัน) 1.43±0.13b 1.79±0.09a 1.39±0.14b 1.81±0.16a 1.11±0.12b 

การเจริญเติบโตและอัตรา

การรอดตาย ของปลาสวาย 

  ประชากร   

เชียงใหม เชียงราย แพร อุตรดิตถ หนองคาย 

อัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะ (เปอรเซ็นตตอวัน) 

3.97±0.05b 4.30±0.03a 4.05±0.06b 4.28±0.05a 3.95±0.06b 

เปอรเซ็นตเนื้อแล 

(เปอรเซ็นต) 

38.56±0.54a 39.39±1.22a 36.67±0.78a 38.99±1.00a 37.40±1.37a 

อัตราการรอดตาย 

(เปอรเซ็นต) 

93.13±6.80a 85.50±7.96a 95.88±7.19a 96.50±2.74a 86.13±9.49a 

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีกํากับดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

3. คุณสมบัติของน้ํา 

 คุณสมบัติของน้ําในบอดินท่ีทดลองเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเปนเวลา 6 เดือน 

พบวา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา มีคา 4.25 - 5.41 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิน้ํา มีคา 27.77 - 30.39 องศาเซลเซียส ความ

เปนกรดเปนดาง มีคา 7.32 - 7.68 ความเปนดาง มีคา 76.77 - 107.39 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดาง มีคา 97.05 - 144.61 

มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม มีคา 0.23 - 0.51 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนไตรท มีคา 0-0.13 มิลลิกรัมตอลิตร 

(ตารางท่ี 7) 

 

ตารางที่ 7 คุณสมบัติของน้ําในบอดินท่ีเลี้ยงปลาสวาย 5 กลุมประชากร ท่ีเลี้ยงในกระชังในบอดิน เปนระยะเวลา 6 เดือน 

คุณสมบัติของน้ํา ปริมาณ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) 4.25-5.41 

อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 27.77-30.39 

ความเปนกรดเปนดาง 7.32-7.68 

ความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 76.77-107.39 

ความกระดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) 97.05-144.61 

ปริมาณแอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.23-0.51 

ปริมาณไนไตรท (มิลลิกรัมตอลิตร) 0-0.13 
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สรุปและวิจารณผล 

 การทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 5 กลุมประชากร คือ (1) กลุมประชากรจาก ศพจ. 

เขต 1 (เชียงใหม) (2) กลุมประชากรจาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) (3) กลุมประชากรจาก ศพจ. แพร (4) กลุมประชากรจาก ศพก. 

อุตรดิตถ และ (5) กลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย ท่ีนํามาเลี้ยงในสภาพแวดลอมเดียวกันในกระชังในบอดินขนาด 2,700 

ตารางเมตร แยกตามกลุมประชากร เปนระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากลูกปลาทดลองมีความยาวและน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยในแต

ละประชากรไมเทากัน การศึกษาจงึเนนผลของน้ําหนักเพ่ิมและอัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ ซ่ึงสรุปไดวา ปลาสวายกลุมประชากร

จาก ศพจ. เขต 2 (เชียงราย) และกลุมประชากรจาก ศพก. อุตรดิตถ มีความเหมาะสมสาํหรับใชในการเพาะเลี้ยง หรือใช

เปนประชากรพ้ืนฐานในการปรับปรุงพันธุหรือเพาะพันธุ เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของนงเยาว และคณะ (2554) ท่ีเลี้ยงปลา

สวาย 4 กลุมประชากร ในบอดินขนาด 400 ตารางเมตร โดยเลี้ยงรวมในบอเดียวกัน กลุมประชากรละ 100 ตัวตอบอ พบวา

เม่ือเลี้ยงปลาจนมีอายุ 6 เดือน ปลามีน้ําหนักเพ่ิมระหวาง 1.11±0.13 ถึง 1.14±0.15 กรัมตอวัน และมีอัตราการเจริญเติบโต

จําเพาะระหวาง 2.82±0.09 ถึง 2.96±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน ซ่ึงอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ 

โดยนงเยาว และคณะ (2554) ไดใหขอคิดเห็นวาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายท่ีแตกตางกันในปลาสวายแตละ

ประชากรอาจเกิดจากผลของพันธุกรรมของพอแมพันธุ ซ่ึงควรใหความสําคัญกบัการจัดการพอแมพันธุใหถูกตองตามหลักพันธุ

ศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงสัตวน้ําท่ีใชเพาะพันธุในโรงเพาะฟกมีโอกาสท่ีจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในทางเครือญาติสูง 

(inbreeding) หากไมมีการจัดการพอแมพันธุท่ีดี ในชั่วอายุตอไปโอกาสท่ีจะเกิดการผสมพันธุกันระหวางเครือญาติยอมมีมากขึ้น 

ซ่ึงอาจะมีผลใหลักษณะท่ีสําคัญของประชากร เชน อัตราการเจรญิเติบโต ความดกไขมีระดับดอยลงเนื่องจากการผสมเลือดชิด 

(inbreeding depression) (Tave, 1999) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ท่ีมีวางแผนการเพาะพันธุปลาสวายแตละ

ประชากรเพ่ือใชเลี้ยงทดสอบการเจริญเติบโตโดยประยุกตใชขอมูลคาความสัมพันธทางพันธุกรรม (pairwise relatedness, rxy) 

โดยตรงในการเลือกคูผสมปลาสวายท่ีไมมีความสัมพันธทางพันธุกรรมตอกัน (Unrelated) (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) ใน

แตละประชากรมาใชเปนพอแมพันธุ รวมกับการใชหลักการ minimum kinship หาคาระดับความสัมพันธทางพันธุกรรมเฉลี่ย 

(mean kinship, mk) ในปลาสวายตัวหนึ่ง ๆ จากคา rxy เพ่ือคัดเลือกคูผสมปลาสวายท่ีมีคา mk ตํ่า ซ่ึงหมายความวาปลา

สวายตัวนั้นมีอัลลิลท่ีแตกตางจากปลาสวายตัวอ่ืน ๆ ในประชากร ซ่ึงจะมีคุณคาทางพันธุกรรมมากสําหรับการเก็บรักษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมไว (Ballou and Lucy, 1995) ในแตละประชากรมาใชเปนพอแมพันธุ เพ่ือคงความหลากหลายทาง

พันธุกรรมและหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดท่ีอาจจะเกิดขึ้น และคํานึงถึงหลักการจัดการพอแมพันธุ โดยมีการเพาะพันธุปลาสวาย

ในอัตราสวน พอพันธุ:แมพันธุ เทากับ 1:1 และมีการใช พอแมพันธุในแตละประชากรจํานวนหลายคูในการเพาะพันธุ ซ่ึงอาจ

เปนผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาสวายท้ัง 5 ประชากร มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงและเลือกใช

เปนประชากรเริ่มตนในการปรับปรุงพันธุ โดยประชากรสวนใหญ มีคาอัตราการเจริญเติบโตในลักษณะน้ําหนักเพ่ิม (1.11±0.12 

ถึง 1.81±0.16 กรัมตอวัน) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (3.95±0.06 ถึง 4.30±0.03 เปอรเซ็นตตอวัน) มีแนวโนมสูงกวา

การศึกษาของนงเยาว และคณะ (2554) ถึงแมวาพอแมพันธุปลาสวายท้ัง 5 ประชากร จะมีความความสัมพันธทางพันธุกรรม

ภายในประชากรใกลชิดกัน โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ย rxy อยูในระดับความสัมพันธแบบลกูรวมพอตางแม (half-sib) จึงควรหลีกเลี่ยง

การผสมพันธุพอแมพันธุปลาสวายภายในประชากรเดียวกันก็ตาม (ศรีจรรยา และวิศณุพร, 2559) การเจริญเติบโตท่ีแตกตางกัน

ของลูกปลาสวายอาจเกิดจากขนาดของพอแมพันธุปลาท่ีใชเพาะแตกตางกัน ตามท่ี สุอินทร และคณะ (2528) พบวา การผสม

พันธุปลาสวายโดยใชพอแมพันธุท่ีมีขนาดเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม ไดลูกปลาท่ีมีการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายท่ีอายุ 3 เดือน 

สูงกวาลูกปลาสวายจากพอแมพันธุท่ีมีขนาดเฉลี่ย 4.5 กิโลกรัม โดยในการศึกษาครั้งนี้พอแมพันธุปลาสวายมีน้ําหนักเฉลี่ย 7.2, 

7.0, 6.1, 6.2 และ 10.1 กิโลกรัม ตามลําดับ ทําใหกลุมประชากรจาก ศพจ. หนองคาย มีการเจริญเติบโตต่ํากวากลุมประชากร

อ่ืน แตไมแตกตางทางสถิติ ดังนั้น ในการจัดการงานทดลองตอไปควรใชพอแมพันธุปลาสวายท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน 

 คุณสมบัติของน้ําตลอดการทดลอง พบวา อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม เวนแตปริมาณแอมโมเนียรวมท่ีมีคาสูง ตามท่ี อรนุช 

และคณะ (2536) ประมาณคาความเขมขนท่ีปลอดภัยของแอมโมเนียและไนไตรทสําหรับปลากดเหลือง คือ 0.02 และ 0.11 
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มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ ไมตรี (2530) รายงานวา คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับสัตวน้ํา ควรมีปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา ไมนอยกวา 3 มิลลิกรัมตอลิตร อุณหภูมิอยูในชวง 23.0 - 32.0 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดาง 

อยูในชวง 6.5 - 9.0 ปริมาณแอมโมเนียไมควรเกิน 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร และ ม่ันสิน และไพรพรรณ (2538) กลาววา ความเปน

ดางของน้ําควร มีคามากกวา 40 มิลลิกรัมตอลิตร  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในการเพาะพันธุหรือปรับปรุงพันธุเพ่ือการเพาะเลี้ยง ควรมีการทดลองเลี้ยงลูกปลาท่ีไดจากการผสมขามระหวาง

ประชากร เพ่ือตรวจสอบลักษณะปรากฏและอัตราการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับกลุมประชากรเดิม 

2. ควรนําขอมูลการเลี้ยงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวายไปใชในการวางแผนจัดการ

พอแมพันธุปลาสวายเพ่ือใชในกิจกรรมการเพาะพันธุท่ีเหมาะสม และเปนแนวทางในการจัดการพอแมพันธุสัตวน้ําชนิดอ่ืนให

ถูกตองตามหลักพันธุศาสตร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเพาะพันธุสัตวน้ําใหไดพันธุสัตวน้ําท่ีดี สําหรับนําไปสงเสริมการเลี้ยงแก

เกษตรกร ตอไป 

 

คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ กรมประมง ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยโครงการนี้ ขอขอบคุณ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย) ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย ท่ีใหความอนุเคราะหพอ

แมพันธุปลาสวายท่ีใชในการวิจัย ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญทวี วิพุทธานุมาศ และคณะกรรมการวิชาการของกองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจแกไขพรอมคําแนะนําเพ่ิมเติม และขอขอบคุณ ขาราชการ เจาหนาท่ีของศูนยวิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ ท่ีเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานวิจัยครั้งนีใ้หสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 
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