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Executive Summary 

ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวาย  

(Pangasianodon hypophthalmus) เชิงพาณิชย” 

Research program “Research and Development of  

Pangasius hypophthalmus for a Commercial Culture Scale 
 

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

ปจจุบันกระแสโลกใหความสําคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร ความตองการบริโภค  สัตวนํ้า

จึงเปนหน่ึงทางเลือกที่ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับผูบริโภคสวนใหญใหความนิยมบริโภคปลาเน้ือ

ขาวและปลาที่แลเปนช้ิน (fillet) สะดวกในการประกอบอาหารเมนูตาง ๆ กระแสความนิยมสินคาสัตวนํ้าในกลุม

ปลาเน้ือขาวมีศักยภาพในการสงออกทําใหรายไดเขาสูประเทศจํานวนมหาศาล ยกตัวอยางเชน ปลาดอลลี่ ซึ่งพบวา

เปนปลาที่อยูในกลุม Pangasiidae เชน ปลาสวาย ปลาโมง  การศึกษาวิจัยชุดโครงการน้ีเพ่ือใหไดความรูนํามา

พัฒนาการเพาะเลี้ยงกลุมปลาเน้ือขาวตอบสนองความตองการของตลาด และเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอความ

ตองการของผูบริโภค แนวทางการเพ่ิมผลผลิตกลุมปลาเน้ือขาวเพ่ือตอบสนองกระแสความนิยมของการบริโภคปลา

เน้ือขาว จึงเปนอีกชองทางหน่ึงในการพัฒนากลุมปลาที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง ดังเชน ปลาสวาย 

(Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) ซึ่งปจจุบันสามารถเพาะพันธุไดเปนจํานวนมาก 

เจริญเติบโตดี สามารถเลี้ยงไดหลายรูปแบบ ทั้งในบอดิน กระชัง เปนตน แตปญหาหน่ึงของปลาสวาย คือ เน้ือปลาที่

ไดจากการเลี้ยงน้ีจึงมีสีเหลือง เพราะมีการสะสมไขมัน และมีกลิ่นหืนที่ตลาดไมตองการ ชุดโครงการวิจัยน้ีจึงมุง

พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวายเชิงพาณิชยใหสามารถตอบสนองตลาดที่นิยมปลาเน้ือขาว โดยการผสมขามชนิดจาก

ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) และปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 

1880)   

ทั้งน้ี ปลาสวาย เปนปลานํ้าจืดไมมีเกล็ดขนาดใหญอยูในครอบครัว Pangasiidae สามารถพบเห็นตามแมนํ้า

ลําคลอง นับแตลุมแมนํ้าเจาพระยาไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค และในลํานํ้าโขง (กรมประมง, 2540) ลักษณะลําตัว

เรียวยาว แบนขางเล็กนอย สันหลังนับจากบริเวณปลายครีบหลังไปจนถึงโคนหางโคงเพียงเล็กนอยหรือเกือบเปน

เสนตรง หัวแบนลงเล็กนอย สีลําตัวในปลาโตเปนสีเทาเขมหรือเทาอมนํ้าตาล บริเวณทองสีขาว ในการเพาะพันธุ พอ

แมพันธุปลาสวายควรมีอายุ 2-5 ป โดยในฤดูวางไขอยูระหวางเดือนเมษายนถึงสิงหาคม (พินิจ, 2543) ในการ

เพาะพันธุปลาสวาย โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห buserelin acetate ครั้งเดียว ทําใหใชระยะเวลาในการตกไขสั้น 

ประหยัดเวลา และพอแมพันธุไมบอบชํ้า (นิภา และคณะ, 2547) จากนํ้าหนักแมปลา 8,500 กรัม ปลาสวายมีความ

ดกไข 2,975,000 ฟอง ปลาสวายเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เลี้ยงงาย เจริญเติบโตไดดีในสภาพการเลี้ยง

แบบตาง ๆ  



 

สําหรับปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) พบวาเปนปลาตระกูลเดียวกับปลาสวาย มีลักษณะ

เดน คือ สวนหัวที่กลมมน สวนทองไมมีสนั สวนบนของลําตัวมีสีเทาปนดํา สวนทองมีสีขาวอมเหลอืง ไขเปนไขติด

จมนํ้า กลม สีขาวอมเหลืองใส แมพันธุนํ้าหนักเฉลี่ย 8,680 กรัม มีความดกไขเฉลี่ย 157,000 ฟอง อาศัยอยูในแหลง

นํ้าไหลที่มีปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าสูง โดยเฉพาะในแมนํ้าโขง พบในชวงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกป 

(วิวัฒน และชัยศิริ, 2538) การกระตุนการพัฒนาการของไขปลาโมงดวยฮอรโมนสกัด HCG ที่ระดับความเขมขน 

500 IU/kg สามารถกระตุนการพัฒนาการของไขปลาโมง (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2มิลลเิมตร) ใหมีความ

สมบูรณ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.8 มิลลิเมตร) พรอมที่จะนําไปทําการเพาะผสมเทียมได (สมศร ี และคณะ, 

2551) ในการเพาะพันธุปลาโมงควรใชฮอรโมนสังเคราะห buserelin acetate เพ่ือประหยัดตนทุนในการเพาะพันธ

ปลา (เจริญ และสมบัติ, 2547) ปลาโมงเปนปลาที่มีเน้ือสีขาว และมรีสชาติดี เปนที่ตองการของตลาด มีราคา

คอนขางสูง ตลาดทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ปลาขนาด 400-700 

กรัมราคาสูงถึงกิโลกรัมละ80-100บาท(ศิราณีและธีระชัย, 2548)  

โดยอาศัยลักษณะเดนของปลาทั้ง 2 ชนิด คือ ปลาสวายเปนปลาที่โตเร็ว แมปลามีไขจํานวนมาก ทําให

เพาะพันธุไดลูกครั้งละมาก ๆ ในขณะที่ปลาโมงเปนปลาเน้ือขาวเปนที่ตองการของตลาด เมื่อนํามาผสมกันทําใหได

ลูกผสมที่มีขอดีของปลาทั้ง 2 ชนิด รวมอยูในตัวเดียวกัน จากรายงานของเรณู และเดชา (2549) ทดลองผสมขาม

พันธุโดยวิธีผสมเทียมระหวาง แมพันธุปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) และพอ

พันธุปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ไดปลาลูกผสมช่ือ สวายโมง (Thai Panga) ที่พบวาเน้ือมีสี

ขาว สามารถเลี้ยงไดหลายรูปแบบ มีแนวโนมพัฒนาการเลี้ยงโดยใชอาหารโปรตีนที่เหมาะสมจากแหลงตาง ๆ และ

ลดตนทุนการผลิตได 

อยางไรก็ตาม พบวายังขาดขอมูลการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวายโมงในดานตาง ๆ ดังน้ัน ชุด

โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวายเชิงพาณิชยจึงมีความจําเปนในการศึกษาวิจัยองคความรูในการ

อนุบาล การเลี้ยง และทดลองเร่ืองอาหารที่เหมาะสมของลูกปลาลูกผสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลาเน้ือขาวออกสูตลาด

ตางประเทศไดตอไป 
 

ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวายเชิงพาณิชย” จึงประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 4 

โครงการ คือ 

1. การผสมขามพันธุปลาสวายและปลาโมง 

2. การอนุบาลลูกปลาสวายโมงในกระชังดวยความหนาแนนตางกัน 

3. การเลี้ยงปลาสวายโมงในกระชังดวยอาหารใชกากถั่วเหลืองทดแทนปลาปนในอัตราสวน 

ตาง ๆ กัน 

4. ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตและองคประกอบทางเคมีของปลา

สวายโมง 

 

 



 

วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ 

1. เพ่ือศึกษาการเพาะพันธุปลาลูกผสมสวายโมง  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของระดับความหนาแนนในการอนุบาลลูกปลาสวายโมงจากขนาด 1 น้ิว เปน 5 น้ิว ใน

กระชังในบอดินผนังซีเมนต  

3. เพ่ือศึกษาการใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปนในระดับตาง ๆ กันในอาหารปลา

สวายโมงทีเ่ลี้ยงในกระชัง  

4. เพ่ือทราบระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมง  

ระเบียบวิธีวิจัย 

แผนงานวิจัยฯ น้ีประกอบดวย 4 โครงการวิจัยยอย ดังน้ี 

 

โครงการวิจัยยอยที่ 1 : การผสมขามพันธุปลาสวายและปลาโมง 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design, CRD) กําหนดเปน 4 ชุดการ

ทดลอง (treatment) ฯลฯ 3 ซ้ํา (replication) โดยแตละซ้ําใชแมปลาจํานวน 1 แม ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 พอแมพันธุปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus )  

ชุดการทดลองที่ 2 แมพันธุปลาสวายผสมพอพันธุปลาโมง (Pangasianodon hypophthalmus x 

Pangasius bocourti )  

ชุดการทดลองที่ 3 แมพันธุปลาโมงผสมพอพันธุปลาสวาย (Pangasius bocourti x 

Pangasianodon hypophthalmus )  

ชุดการทดลองที่ 4 พอแมพันธุปลาโมง (Pangasius bocourti)  

โดยฉีดฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) ใหกับแมพันธุทุกชุดการทดลอง ครั้งเดียว อัตรา 20 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธ์ิ (domperidone antagonist) อัตรา 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนพอ

พันธุ ฉีดดวยฮอรโมนสังเคราะห (buserelin acetate) อัตรา 10 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธ์ิ 

(domperidone antagonist) อัตรา 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ครั้งเดียว พรอมแมปลา 

ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดยโสธร ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 

2550  

 

โครงการวิจัยยอยที่ 2 : การอนุบาลลูกปลาสวายโมงในกระชังดวยความหนาแนนตางกัน 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) โดยแบงเปน 3 ชุดการทดลอง 

(treatment) ในแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) ในกระชังขนาด 2x2x1.5 เมตร จํานวน 9 กระชัง อัตรา

ความหนาแนน ดังน้ี  

ชุดการทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน 150 ตัวตอลูกบาศกเมตร ( 600 ตัว/กระชัง)  

ชุดการทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน 300 ตัวตอลูกบาศกเมตร (1,200 ตัว/กระชัง)  



 

ชุดการทดลองที่ 3 อัตราความหนาแนน 600 ตัวตอลูกบาศกเมตร (2,400 ตัว/กระชัง)  

ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดยโสธร ระหวางเดือนกันยายน 2550 ถึงเดือน

มกราคม 2551  

 

โครงการวิจัยยอยที่ 3 : การเลี้ยงปลาสวายโมงในกระชังดวยอาหารใชกากถ่ัวเหลืองทดแทนปลาปนใน

อัตราสวนตาง ๆ กัน 

วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (randomized complete block design, RCBD) โดย

แบงเปน 5 ชุดการทดลอง (treatment) ๆละ 3 ซ้ํา (replication) อาหารแตละชุดการทดลองมีระดับโปรตีนใน

อาหาร 30 เปอรเซ็นต และระดับพลังงานรวม (gross energy, GE) ประมาณ 280 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม 

โดยแตละชุดการทดลองไดใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปนตางกัน ดังน้ี 

ชุดการทดลองที่ 1 โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน 0 เปอรเซ็นต 

ชุดการทดลองที่ 2 โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน 20 เปอรเซ็นต  

ชุดการทดลองที่ 3 โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน 30 เปอรเซ็นต  

ชุดการทดลองที่ 4 โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน 40 เปอรเซ็นต  

ชุดการทดลองที่ 5 โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน 50 เปอรเซ็นต  

ดําเนินการทดลองที่สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดอํานาจเจริญ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือน

สิงหาคม 2551 เปนระยะเวลา 9 เดือน 

 

โครงการวิจัยยอยที่ 4 : ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ

ทางเคมีของปลาสวายโมง 

วางแผนการทดลองแบบ 5×2 แฟคตอเรียล แบบการสุมบริบูรณ (5×2 factorial in completely 

randomized design) ประกอบดวย 2 ปจจัย โดยแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา ดังน้ี 

ปจจัยที่ 1 ระดับโปรตีนมี 5 ระดับ ไดแก  

โปรตีนระดับ 20 เปอรเซ็นต  

โปรตีนระดับ 25 เปอรเซ็นต  

โปรตีนระดับ 30 เปอรเซ็นต  

โปรตีนระดับ 35 เปอรเซ็นต  

โปรตีนระดับ 40 เปอรเซ็นต  

ปจจัยที่ 2 ระดับพลังงานมี 2 ระดับ ไดแก  

พลังงานระดับ 350 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม  

พลังงานระดับ 400 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม  

อาหารทดลองทุกสูตรกําหนดใหมีชนิดของวัตถุดิบหลักในอาหารทุกสูตรเหมือนกัน โดยวิเคราะห

คุณภาพทางโภชนศาสตรของอาหารที่หองปฏิบัติการกองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กรุงเทพมหานคร 



 

ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดยโสธร ระหวางเดือนสิงหาคมถึง พฤศจิกายน 

2552 เปนระยะเวลา 10 สัปดาห 

 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลงานวิจัยของทั้ง 4 โครงการวิจัยยอย มีดังน้ี 

 

โครงการวิจัยยอยที่ 1 : การผสมขามพันธุปลาสวายและปลาโมง 

จากการทดลองพบวา มีอัตราปฏิสนธิเฉลี่ยรอยละ 88.5±2.6, 84.1±4.0, 76.7±5.0 และ 79.2±8.4 

ตามลําดับ อัตราการฟกเฉลี่ยรอยละ 75.6±8.9, 76.2±9.9, 75.3±9.6 และ 65.8±16.6 ตามลําดับ อัตราการรอด

ตายเฉลี่ยรอยละ 70.7±3.4, 77.1±8.4, 74.3±7.4 และ 74.0±7.1 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวาทุกชุด

การทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผลการทดลองแมปลาใหไขทั้งหมดเฉลี่ย 420,199±79,535  

391,603±39,842  26,511±1,422 และ 21,668±2,285 ฟอง ตามลําดับ จํานวนลูกปลาฟกเปนตัวเฉลี่ย 

310,188±43,761 297,919±37,264 20,141±4,379 และ 14,004±1,939 ตัว ตามลําดับ จํานวนลูกปลารอดตาย

เฉลี่ย 221,921±38,788 232,548±42,532 14,930±3,219 และ 10,459±2,674 ตัว ตามลําดับ ผลการวิเคราะห

ทางสถิติ ชุดการทดลองที ่1 และ 2 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับชุดการ

ทดลองที่ 3 และ 4 สรุปไดวา การเพาะพันธุโดยใชแมปลาสวายผสมกับพอพันธุปลาโมงมีความเหมาะสมที่สุด

เน่ืองจากใหลูกพันธุจํานวนมาก สวนพัฒนาการของคัพภะ ต้ังแตเริ่มปฏิสนธิจนฟกออกเปนตัวใชเวลา 21-25 ช่ัวโมง 

ที่อุณหภูมินํ้า 27.2-28.8 องศาเซลเซียส 

 

โครงการวิจัยยอยที่ 2 : การอนุบาลลูกปลาสวายโมงในกระชังดวยความหนาแนนตางกัน 

ผลการศึกษาพบวา เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปลาสวายโมงมีความยาวตัวเฉลี่ย 4.86±0.22, 5.25±0.05 

และ 5.01±0.08 น้ิว นํ้าหนักตัวเฉลี่ย 15.27±0.95, 19.42±1.05 และ 17.98±0.86 กรัม นํ้าหนักเพ่ิมตอวันเฉลี่ย 

0.24±0.02, 0.31±0.02 และ 0.29±0.02 กรัม/วัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะทางดานนํ้าหนัก 6.37±0.05, 

6.68±0.09 และ 6.62±0.16 เปอรเซ็นต/วัน ตามลําดับ โดยการเจริญเติบโตทางดานความยาว พบวาลูกปลาที่

อนุบาลระดับความหนาแนน 150 ตัว/ลูกบาศกเมตร ไมมีความแตกตางทางสถิติกับการอนุบาลลูกปลาที่ระดับความ

หนาแนน 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร (p>0.05) แตมีความแตกตางกับลูกปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 300 ตัว/

ลูกบาศกเมตร อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แตที่ระดับความหนาแนน 300 และ 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร ไมมีความ

แตกตางทางสถิติ (p>0.05) สวนการเจริญเติบโตดานนํ้าหนัก นํ้าหนักเพ่ิมตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ทางดานนํ้าหนักของลูกปลาสวายโมงที่อนุบาลระดับความหนาแนน 150 ตัว/ลูกบาศกเมตร แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 300 และ 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร สวนลูก

ปลาที่อนุบาลระดับความหนาแนน 300 และ 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) อัตรา

การรอดตายเฉลี่ยมีคาเทากับ 96.94±1.27, 87.19±0.13 และ 85.28±0.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งอัตราการรอด



 

ตายเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกระดับความหนาแนน ตนทุนในการผลิตตัวละ 2.60, 2.14 และ 

1.79 บาท ตามลําดับ กําไรสุทธิ 1,395.40, 2,990.01 และ 6,569.03 บาท/กระชัง ตามลําดับ ผลตอบแทนตอการ

ลงทุน 115.03, 148.71 และ 188.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังน้ันผลการทดลองในครั้งน้ี สรุปไดวา การอนุบาลลูก

ปลาสวายโมงจากขนาด 1 น้ิว จนไดขนาด 5 น้ิว ในกระชังขนาด 2 x 2 x 1.5 เมตร ในบอดินขนาด 800 ตาราง

เมตร ควรอนุบาลที่ระดับความหนาแนน 600 ตัว/ลูกบาศกเมตร เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต กําไรสุทธิ 

และผลตอบแทนตอการลงทุน 

 

โครงการวิจัยยอยที่ 3 : การเลี้ยงปลาสวายโมงในกระชังดวยอาหารใชกากถ่ัวเหลืองทดแทนปลาปนใน

อัตราสวนตาง ๆ กัน 

ผลการทดลองพบวา ปลาสวายโมงที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใชโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองทดแทนโปรตีนจาก

ปลาปน ที่ระดับ 0 และ 30 เปอรเซ็นต มีคาการเจริญเติบโต นํ้าหนักสุดทายเฉลี่ย และความยาวสุดทายเฉลี่ย 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับของการแทนที่โปรตีนจากปลาปน 

20, 40 และ 50 เปอรเซ็นต สวนคานํ้าหนักเพ่ิมตอวัน เปอรเซ็นตนํ้าหนักเพ่ิม ประสิทธิภาพของโปรตีน และโปรตีน

ที่เพ่ิมขึ้นในตัว พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับของการแทนที่โปรตีนจากปลาปน 40 เปอรเซ็นต มีคานอยที่สุด 

(p<0.05) ขณะที่ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับของการแทนที่โปรตีนจากปลาปน 0, 20, 30 และ 50 เปอรเซ็นต มี

คาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คาอัตราแลกเน้ือพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับของการ

แทนที่โปรตีนจากปลาปน 40 เปอรเซ็นต มีคามากที่สุด (p<0.05) สวนคา condition factor และอัตรารอดของ

ปลาที่ไดรับอาหารทุกชุดการทดลองมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตาม พบวา

แนวโนมของคา hepatosomatic index และ intraperitoneal fat มีคานอยที่สุดที่ระดับการแทนที่โปรตีนจาก

ปลาปน 50 เปอรเซ็นต ในขณะที่ตนทุนการผลิตพบวาไมมีกําไรจากการเลี้ยง การศึกษาครั้งน้ีสรุปไดวาการใชโปรตีน

จากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปนในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาสวายโมงที่ระดับ 30 เปอรเซ็นต มีความ

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลา 

 

โครงการวิจัยยอยที่ 4 : ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ

ทางเคมีของปลาสวายโมง 

ผลการทดลอง พบวาปลาสวายโมงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 30 เปอรเซ็นต มีความยาวสุดทาย

เฉลี่ย 13.65±1.22 เซนติเมตร มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มี

โปรตีน 25, 35 และ 40 เปอรเซ็นต แตมีคาแตกตางกับปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 20 เปอรเซ็นต อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบวาปลาสวายโมงที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 30 เปอรเซ็นต มีนํ้าหนักสุดทาย

เฉลี่ย 24.47±7.84 กรัม มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 

35 และ 40 เปอรเซ็นต แตมีคาแตกตางกับปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 20 และ 25 เปอรเซ็นต อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นํ้าหนักเพ่ิมตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราแลกเน้ือ และอัตรารอดตาย มี

คาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สําหรับทุกชุดการทดลอง และเมื่อหาคาความสัมพันธระหวาง



 

คาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะกับคาของระดับโปรตีนและพลังงาน พบวาที่พลังงาน 350 กิโลแคลอรีตออาหาร 

100 กรัม ระดับโปรตีนที่ทําใหปลามีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 32.80 เปอรเซ็นต สวนคา

ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระดับโปรตีนในอาหารเพ่ิมสูงขึ้น 

จากผลการทดลองในคร้ังน้ี พบวาอาหารที่มีโปรตีน 30 เปอรเซ็นต และพลังงาน 350 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 

กรัม เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลาสวายโมง 

 

ผลกระทบจากผลงานวิจัย 

1.ผลกระทบเชิงวิชาการหรือเทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยของทั้ง 4 โครงการวิจัยยอยน้ี เปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงปลาสวายเชิงพาณิชย โดย

วิธีการผสมขามพันธุเพ่ือใหไดปลาลูกผสมสวายโมงที่มีแนวโนมเน้ือปลาเปนสีขาว ทําใหเพ่ิมศักยภาพในการสงออก

เน้ือปลาแล (fillet) และตอบสนองตอความตองการของตลาดตางประเทศไดอยางมาก   

ดานการผสมขามพันธุ จากชุดโครงการน้ีทําใหทราบถึง การผลิตปลาสวายโมง เกิดจากการผสมขาม

พันธุโดยวิธีผสมเทียมระหวางแมพันธุปลาสวายและพอพันธุปลาโมงเหมาะสมที่สุด เน่ืองจากใหปลาลูกผสมจํานวน

มาก ดวยอาศัยลักษณะเดนของปลาแตละชนิด คือ ปลาสวายเปนปลาที่โตเร็ว แมปลามีไขจํานวนมาก ทําให

เพาะพันธุไดลูกคร้ังละมาก ๆ ในขณะที่ปลาโมงเปนปลาเน้ือขาว เปนที่ตองการของตลาด เมื่อนํามาผสมกันทําใหได

ปลาลูกผสมมีขอดีของทั้ง 2 พันธุรวมอยูในตัวเดียวกัน ซึ่งเปนอีกทางเลือกใหแกเกษตรกรในการเลี้ยงครั้งตอไป 

ดานการอนุบาล จากชุดโครงการน้ีทําใหทราบถึง การอนุบาลลูกปลาสวายโมงจากขนาด 1 น้ิว จนได

ขนาด 5 น้ิว ซึ่งเปนขนาดลูกปลาที่ผูเลี้ยงนิยมนําไปเลี้ยงในกระชังตอจนไดขนาดตลาด การทดลองอนุบาลในกระชัง

ขนาด 2x2x1.5 เมตร ในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร พบวาควรอนุบาลที่ระดับความหนาแนน 600 ตัว/ลูกบาศก

เมตร เมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโต กําไรสุทธิ และผลตอบแทนตอการลงทุน  

ดานการเลี้ยงดวยอาหาร จากชุดโครงการน้ีทําใหทราบถึง การใชโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองทดแทนปลา

ปนในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาสวายโมงที่ระดับ 30 เปอรเซ็นต มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลา ซึ่ง

อาหารที่มีโปรตีน 30 เปอรเซ็นต และพลังงาน 350 กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม เหมาะสมตอการเจริญเติบโต

ของปลาสวายโมง แตอยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาในการเลี้ยงปลาสวายโมงดวยอาหารที่ใชโปรตีนทดแทนปลาปน

เพ่ิมเติมอีกเพ่ือที่จะไดประสบความสําเร็จในการเลี้ยงปลาชนิดน้ีตอไป 

 

2.ผลกระทบเชิงสาธารณประโยชน 

ผลงานวิจัยของชุดโครงการน้ี สามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทางเลือกในการเพาะพันธุผลิตปลา

สวายโมง รวมทั้งวิธีการเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจํานวนผลผลิตใหมีปริมาณมากขึ้น การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาคุณภาพเน้ือปลาให

มีสีขาว และเปนทางเลือกอีกทางเพ่ือเสริมสรางอาชีพเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 

 

 



 

3.ผลกระทบเชิงพาณิชย 

ผลงานวิจัยของชุดโครงการน้ี สามารถนําไปใชเปนความรูเบ้ืองตนในการผลิตปลาสวายโมงอยางครบ

วงจรต้ังแตการเพาะพันธุปลาลูกผสมสวายโมง การอนุบาล การเลี้ยง และอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยง เพ่ือเพ่ิม

องคความรูในการพัฒนาคุณภาพเน้ือปลาใหมีสีขาวตรงตามความตองการของตลาด อีกทั้งเปนแนวทางในการ

สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวายโมงเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสามารถแขงขันในตลาดตางประเทศได  
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