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ศึกษาเปรียบเทยีบลกัษณะสําคญัเชิงเพาะเลีย้งระหว่างปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ 
ในกระชัง 

อสิระ สุวทิยาภรณ์ 
สุทศัน์      เผอืกจีน 
ทองอยู่ อุดเลศิ 

ศูนยว์จิยัและทดสอบพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าอุตรดิตถ ์   อาํเภอตรอน  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ๕๓๑๔๐ 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะสําคญัเชิงเพาะเล้ียงระหว่างปลานิลแดง 4 สายพนัธุ์ท่ีเล้ียงใน

กระชัง มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย  อัตราแลกเน้ือและ
ผลตอบแทนการลงทุนของปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุพื้นเมืองของอุตรดิตถ ์พนัธ์ุของพิษณุโลก
ซ่ึงนาํมาจากมหามหาวิทยาลยัสเตอร์ลิง ประเทศสหราชอาณาจกัร พนัธ์ุของบุรีรัมยซ่ึ์งนาํมาจากประเทศ
มาเลเซีย และพนัธุ์ของชุมพรท่ีนาํมาจากสถาบนัประมงนํ้ าจืดแห่งชาติ ภายใตส้ภาพการเล้ียงในกระชงั ซ่ึง
ดาํเนินการ ณ ศูนยว์ิจยัและทดสอบพนัธุ์สัตวน์ํ้ าอุตรดิตถ ์ระหว่างเดือนกนัยายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 
2548 ใชร้ะยะเวลาการเล้ียง 180 วนั ปลาทดลองมีนํ้ าหนกัเร่ิมตน้     1.5-2.0 กรัม เล้ียงในกระชงัขนาด 1.0 
x 1.0 x 1.0 เมตร อตัราการปล่อย 50 ตวั/กระชงั ใหอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปโปรตีนไม่นอ้ยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
กินจนอ่ิมวนัละ 3 คร้ัง เม่ือส้ินสุดการทดลองได้วิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติของอตัราการ
เจริญเติบโต และอตัราแลกเน้ือของปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธุ์ ผลปรากฏว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยปลานิลแดงของอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, บุรีรัมย ์
และชุมพร มีความยาวค่าเฉล่ีย           24.20.29, 23.71.86, 25.20.69 และ 27.50.46 เซนติเมตร 
นํ้าหนกัเฉล่ีย 302.714.99, 313.676.76, 355.425.29 และ 460.227.92 กรัม นํ้ าหนกัเพิ่มต่อวนัมี
ค่าเฉล่ีย 1.670.08, 1.730.43, 1.960.14 และ 2.550.16 กรัมต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะมี
ค่าเฉล่ีย 2.840.03, 2.890.16, 2.900.05 และ 3.060.02 เปอร์เซ็นตต่์อวนั อตัราการเปล่ียนอาหารเป็น
เน้ือมีค่าเฉล่ีย 1.090.76, 1.091.97, 0.921.02 และ 1.300.73 ผลผลิตมีเฉล่ีย 14.40.71, 15.13.27, 
16.21.24 และ 22.40.26 กิโลกรัมต่อกระชงัตามลาํดบั ส่วนอตัราการรอดตามของทั้ง 4 สายพนัธ์ุไม่มี
ความแตกต่างกนักล่าวคือ  อตัราการรอดตายมีค่าเฉล่ีย 96.31.18, 96.71.05, 96.41.12 และ 
96.61.08 เปอร์เซ็นต ์รายไดสุ้ทธิเม่ือหกัตน้ทุนทั้งหมดมีค่าเฉล่ีย 59.3, 94.84, 193.74 และ 251.14 บาท
ต่อกระชงั และจุดคุม้ทุนของราคาขายมีค่าเฉล่ีย 36.75, 36.11, 31.31 และ 34.26 บาทต่อกิโลกรัมตามลาํดบั 
ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าปลานิลแดงจากชุมพรมีศกัยภาพของลกัษณะสาํคญัเชิงเพาะเล้ียงภายใตส้ภาพ
การเล้ียงในกระชัง ณ ศูนยว์ิจยัและทดสอบพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าจงัหวดัอุตรดิตถ์ สูงกว่าพนัธ์ุจากอุตรดิตถ ์ 
พิษณุโลก และบุรีรัมย ์จึงมีความเหมาะสมในการนาํมาใชเ้พื่อคดัเลือก และปรับปรุงพนัธุ์ ต่อไป   

คาํสําคญั: ปลานิลแดง   การเล้ียงในกระชงั 
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ABSTRACTS 

 
Comparison study on aquacultural traits performing in 4 strains of all red tilapia, Uttaradit, 

Phitsanulok, Bureram and Chumporn in cages was conducted by 4 treatments with 3 replications at 
Uttaradit Fisheries test and Research Center. experiment was the comparison of both sex. The fish, 

average initial length and weight 13.40.13 cm and 43.10.76 g, were stocked in cage, size 1.0 x 
1.0 x 1.0 m, at stocking density of 50 fish/cage, feed satiation with 30% protein pellet three time daily 
for 6 months from April to September, 2004. The growth rate, and food conversion ratio were 
calculated at the end of the experiment. The results showed that there were significantly differences 
among treatments at 95% confidential level. Final length of Uttaradit, Phitsanulok, Bureram and 

Chumporn strains were 24.20.29, 23.71.86, 25.20.69 and 27.50.46 cm, final   weight were 

302.714.99, 313.676.76, 355.425.29 and 460.227.92 g, daily weight   gain were 1.670.08, 

1.730.43, 1.960.14 and 2.550.16 g/day, specific growth rate  were 2.840.03, 2.890.16, 

2.900.05 and 3.060.02 %/day, respectively. There were no significant defferent in survival rate of 
the four strain. Survival rate of of Uttaradit, Phitsanulok, Bureram and Chumporn strains were 

96.31.18, 96.71.05, 96.41.12 and 96.61.08 %, respectively. Food conversion ratio, 

production,  the net profit, Break-even price were of the four strsin 1.090.76, 1.091.97, 0.921.02 

and 1.300.73, 14.40.71, 15.13.27, 16.21.24 and 22.40.26 kg/cage,  59.3, 94.84, 193.74 and 
251.14 baht/cage, 36.75, 36.11, 31.31 and 34.26 baht/kg, respectively.   

The results of the study indicated that Chumporn strains is suitable for cage culture in 
Uttaradit Fisheries Test and Research Center. 

 

Key words: 4 strains of red tilapia, Cage culture 
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คาํนํา 
 
ในปัจจุบนัการเล้ียงปลาในกระชงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ์มี

แหล่งนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมต่อการเล้ียงปลาในกระชงั เช่น แม่นํ้ าน่าน และเข่ือนสิริกิต์ิ เป็นตน้ 
และเกษตรกรเป็นจาํนวนมากในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีอาชีพเล้ียงปลาในกระชงัไดห้ันมาให้
ความสนใจ และเร่ิมทาํการเล้ียงปลานิลแดงในกระชงักนัเป็นจาํนวนมาก 

ศูนยว์ิจยัและทดสอบพนัธ์สัตวน์ํ้ าอุตรดิตถ์จึงไดม้องเห็นว่าการเล้ียงปลานิลแดงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรท่ีเล้ียงปลาในกระชงั แต่ยงัขาดขอ้มูลการศึกษาเร่ืองสายพนัธ์ุปลานิล
แดงท่ีเจริญเติบโตดีท่ีสุดในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ ์อีกทั้งยงัขาดขอ้มูลการเล้ียงแบบรวมเพศ  ดงันั้น
จึงไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบการเล้ียงปลานิลแดงแบบรวมเพศในกระชงั 4 สายพนัธ์ุ   ไดแ้ก่  พนัธ์ุ
จากอุตรดิตถซ่ึ์งเป็นปลานิลแดงพ้ืนเมืองท่ีเล้ียงอยูใ่นจงัหวดัอุตรดิตถ ์ พนัธ์ุจากพิษณุโลกซ่ึงเป็น
ปลานิลแดงท่ีนาํเขา้มาจากมหามหาวิทยาลยัสเตอร์ลิง ประเทศสหราชอาณาจกัร โดยสถาบนัวิจยั
และพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ํ้ า พนัธ์ุจากบุรีรัมยซ่ึ์งเป็นปลานิลแดงท่ีนาํเขา้มาจากประเทศมาเลเซีย
โดยเอกชน และพนัธ์ุจากชุมพรซ่ึงเป็นปลานิลแดงท่ีพฒันาโดยสถาบนัวิจยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด 
ทั้งน้ีเพื่อให้ไดพ้นัธ์ุท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสภาพการเล้ียงแบบรวมเพศในกระชงัต่อสภาพพื้นท่ีของ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงจะนาํไปใชเ้พื่อการคดัเลือกและปรับปรุงพนัธ์ุให้มีการ
เจริญเติบโตท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 

 
                                                         วตัถุประสงค์ 

 
                 เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะสาํคญัเชิงเพาะเล้ียง ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโต อตัรารอดตาย 
อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ผลผลิต และตน้ทุนการผลิตของปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธ์ุท่ีเล้ียง
ในกระชงัแบบรวมเพศ 
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วธีิดําเนินการ 

 
ก. แบบแผนการวจัิย สถานที ่และระยะเวลาทําการทดลอง 
                 ดาํเนินการทดลอง ณ ศูนยว์ิจยัและทดสอบพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าอุตรดิตถ ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือน
ตุลาคม 2547 โดยวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) (สุทศัน์, 2528)  
มีสายพนัธ์ุเป็นอิทธิพลหลกั ประกอบดว้ยปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุจากอุตรดิตถซ่ึ์งเป็นปลานิล
แดงพื้นเมืองท่ีเล้ียงอยู่ในจงัหวดัอุตรดิตถ์  พนัธ์ุจากพิษณุโลกซ่ึงเป็นปลานิลแดงท่ีนําเขา้มาจากมหา
มหาวิทยาลยัสเตอร์ลิง ประเทศสหราชอาณาจกัร  โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ํ้ า พนัธ์ุจาก
บุรีรัมยซ่ึ์งเป็นปลานิลแดงท่ีนาํเขา้มาจากประเทศมาเลเซียโดยเอกชน และพนัธ์ุจากชุมพรซ่ึงเป็นปลานิล
แดงท่ีพฒันาโดยสถาบนัวิจยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืด และกระชงัซ่ึงแขวนในบ่อพกันํ้ าขนาด 10 ไร่เป็น 
block จาํนวน 12 กระชงั (สายพนัธ์ุละ 3 ซํ้า) 
                     
ข. วธีิการทดลอง 
 การเตรียมกระชังทดลอง 
                    ใชก้ระชงัขนาด  1.0x1.0x1.5 เมตร ทาํดว้ยอวนไนล่อนขนาด ช่องตา 1 น้ิว จาํนวน  12  
กระชงัแขวนอยูบ่นแพ ๆ ละ 3 กระชงั จาํนวน 4 ชุด โครงทาํดว้ยท่อเหลก็ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว ใช้
ถงัพลาสติกเป็นทุ่นลอย กระชงัแขวนลอยในนํ้ า  ระดบัความลึกของกระชงั 1.0 เมตร และมีอวนมุง้เขียว 
ขนาดความกวา้ง 50 เซนติเมตร ติดอยูร่อบกระชงับริเวณผวินํ้าเพื่อป้องกนัอาหารลอยออกนอกกระชงั 

      การเตรียมปลาทดลอง 
        เตรียมลูกปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุดงักล่าวขา้งตน้ โดยวิธีรวบรวมไข่ไปฟักจนไดลู้กปลาวยั

อ่อน จากนั้นนาํไปเล้ียงต่อในบ่อดินอตัราความหนาแน่น  10 ตวั/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
จากนั้นทาํการคดัขนาดปลาใหมี้ขนาดใกลเ้คียงกนัคือยาวตวัละประมาณ  1.5-2.0  เซนติเมตร ปล่อยลง
เล้ียงในกระชงัในอตัราความหนาแน่น 50 ตวั/ลูกบาศกเ์มตร (กระชงัละ 50 ตวั) โดยใหป้ลาปรับสภาพให้
คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มก่อนทาํการทดลอง 7 วนั 

 
การให้อาหาร 
   ใหใ้ชอ้าหารปลานิล ท่ีมีระดบัโปรตีน   30   เปอร์เซ็นต ์ วนัละ  3  คร้ัง ในเวลาเชา้ประมาณ 

08.00, 12.00 และ16.00 นาฬิกาโดยใหกิ้นจนอ่ิม (satiation) โดยการใหค้ร้ังละนอ้ยและสังเกตว่าปลาไม่
ข้ึนมากินอาหารจึงหยดุให ้บนัทึกปริมาณอาหารท่ีใหกิ้นในแต่ละกระชงัทุกคร้ังท่ี 
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 การตรวจสอบคุณสมบัตนํิา้ 
 ทาํการตรวจสอบคุณสมบติัของนํ้าทั้งในและนอกกระชงั ณ เวลา 08.00 นาฬิกา ไดแ้ก่ 
 - วดัค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า ตรวจสอบทุกสปัดาห์โดยใชเ้คร่ืองมือ  Oxygen meter 
 - วดัค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าความเป็นด่าง, ค่าความกระดา้ง ตรวจสอบทุกสปัดาห์โดยใช้

เคร่ืองมือบริษทั YSI รุ่น 9100  
 - วดัค่าอุณหภูมิของนํ้าสูงสุด-ตํ่าสุด ในรอบวนัทุกวนั โดยใช ้  thermometer 
 - วดัค่าความโปร่งแสงของนํ้าทุกวนัโดยใช ้  secchi disc 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                     วดัการเจริญเติบโตของปลานิลตั้งแต่เร่ิมตน้ทดลองและระหวา่งการทดลองจนส้ินสุดการ
ทดลอง โดยสุ่มตวัอยา่งปลาเดือนละคร้ังๆละ 30 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนปลาในกระชงั บนัทึกนํ้าหนกัและ
ความยาวของปลาแต่ละตวั  
ค. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์คือ อตัรารอด ไดแ้ปลงขอ้มูลดว้ยวิธี Arcsine transformation 
ก่อนแลว้จึงนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การวิเคราะห์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS for 
window version 10.01 วฒันา (2542) เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติแบบ one way analysis of variance และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลอง (treatment) (ใชค้วามแตกต่างของแหล่งลูกปลานิลแดง 
ท่ีนาํมาทดลองเล้ียงในกระชงั วางแผนการทดลองแบบ randomized completely block design (RCBD)) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ของค่าเฉล่ียระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s new  multiple 
range test ของขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1. การเจริญเติบโต 
  1.1 นํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้และสุดทา้ย (กรัม), ความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้และสุดทา้ย  
(เซนติเมตร) 
  1.2 นํ้าหนกัเพิ่มต่อวนั (daily weight gain; DWG, กรัม/วนั)  วิมล (2538) 

DWG (กรัม/วนั) = 
( นํ้าหนกัปลาเฉล่ียสุดทา้ย – นํ้าหนกัปลาเฉล่ียเร่ิมตน้ ) 
                             ระยะเวลาทดลอง 

  1.3 อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (specific growth rate; SGR, %/วนั)  วิมล (2538)  

SGR (% / วนั ) 
 

= 
     ( ln นํ้าหนกัปลาสุดทา้ย – Inนํ้าหนกัปลาเร่ิมตน้ ) X100 

 ระยะเวลาทดลอง 

  1.4 อตัราการรอดตาย (%) 

อตัราการรอดตาย = 
จาํนวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

X100 
 จาํนวนปลาเร่ิมตน้ 
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  1.5 อตัราแลกเน้ือ  (feed conversion ratio, FCR)  วิมล (2538) 

อตัราแลกเน้ือ = 
นํ้าหนกัอาหารแหง้ท่ีปลากิน 

 นํ้าหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน 
 2. ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน 
  วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนของการเล้ียงปลานิลในกระชงั 
  รายได ้ = จาํนวนผลผลิต x ราคาผลผลิตท่ีจาํหน่ายได ้
  ตน้ทุนการผลิต =  ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร 
  ตน้ทุนคงท่ี = ค่าเส่ือมราคากระชงั + ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 
  ตน้ทุนผนัแปร = ค่าพนัธ์ุปลานิล + ค่าอาหารปลา + ค่าแรงงาน + ค่าเสียโอกาส

ของเงินลงทุน 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การเจริญเติบโต 

 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของการเล้ียงปลานิลแดง 4  สายพนัธ์ุในกระชงั  คือ 
ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพร ซ่ึงมีนํ้ าหนกัเฉล่ียเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง  
1.83+0.08, 1.73+0.05, 1.91+0.16, 1.87+0.10 กรัม  และความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้การทดลอง 
4.83+0.11, 4.64+0.03, 4.82+0.09, 4.66+0.17  เซนติเมตร  ตามลาํดบั ท่ีนาํมาทดลองเล้ียงในกระชงั
ขนาด 1 ลูกบาศกเ์มตร ในอตัราความหนาแน่น 50 ตวัต่อลูกบาศกเ์มตร โดยให้อาหารท่ีมีระดบั
โปรตีน 30 เปอร์เซ็นตจ์นอ่ิม วนัละ 3 คร้ัง ในระยะเวลาในการเล้ียงทดลอง 6 เดือนไดผ้ลการ
ทดลอง ดงัน้ี 

1.1 นํา้หนักและความยาวเฉลีย่ 

เม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่าปลานิลแดงทั้ง   4  สายพนัธ์ุ   คือ ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ 
พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพร มีนํ้ าหนักเฉล่ีย 302.65+14.99, 313.56+76.77, 355.36+25.29, 
460.24+27.92 กรัม  และมีความยาวเฉล่ีย 24.15+0.29, 23.70+1.86, 25.20+0.69, 27.49+0.46 
เซนติเมตร ตามลาํดบั โดยสายพนัธ์ุชุมพรมีนํ้ าหนกั ความยาว และนํ้ าหนกัเพิ่มต่อวนั มากกว่าสาย
พนัธ์ุอุตรดิตถ ์พิษณุโลก และบุรีรัมย ์คิดเป็น 23, 32 และ 34 เปอร์เซ็นต ์; 8, 14 และ 12 เปอร์เซ็นต ์
และ 23, 32 และ 34 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างในลกัษณะดงักล่าวของ
สายพนัธ์ุอุตรดิตถ ์พิษณุโลก และบุรีรัมย ์ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  อตัราการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ  
ขอ้มูล พนัธ์ุอุตรดิตถ ์ พนัธ์ุพิษณุโลก พนัธ์ุบุรีรัมย ์ พนัธ์ุชุมพร 

นํ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ (ก.) 1.83 + 0.08a 1.73 + 0.05 a 1.91 + 0.16 a 1.87 + 0.10 a 

ความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้ (ซ.ม.) 4.83 + 0.11a 4.63 + 0.03 a 4.82 + 0.09 a 4.66 + 0.17 a 

นํ้าหนกัเฉล่ียส้ินสุดการทดลอง (ก.) 302.65 + 14.99 a 313.56 + 76.76 a 355.36 + 25.29 a 460.25 + 27.92 b 

ความยาวส้ินสุดการทดลอง (ซ.ม.) 24.15 + 0.29 a 23.70 + 1.86 a 25.20 + 0.69 a 27.49 + 0.46 b 

นํ้าหนกัเพิ่มต่อวนั(ก.) 1.67 + 0.08 a 1.73 + 0.43 a 1.96 + 0.14 a 2.55 + 0.16 b 

อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (%/วนั) 2.84 + 0.03 a 2.89 + 0.16 a 2.90 + 0.05 ab 3.06 + 0.02 b 

อตัรารอดตาย (%) 96.33 + 1.18 a 96.67 + 1.05 a 96.42 + 1.12 a 96.55 + 1.08 a 

หมายเหตุ   ค่าเฉล่ียตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนัในแถวนอนเดียวกนัไม่มีความแตกต่าง   
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

                    
1.2 นํา้หนักเพิม่ต่อวนั  

จากผลการทดลองพบว่านํ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนต่อวนัของนิลแดง 4  สายพนัธ์ุในกระชงั  คือ  ปลา
นิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพรมีค่าเท่ากบั 1.67+0.08, 1.73+0.43, 1.96+0.14 
และ 2.55+0.16 กรัม/วนั ตามลาํดบั ซ่ึงนํ้ าหนักเพ่ิมต่อวนัของปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรมากกว่าปลา
นิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก และบุรีรัมย ์ (p<0.05) ส่วนนํ้าหนกัเพิ่มต่อวนัของปลานิลแดงพนัธ์ุ
อุตรดิตถ,์ พิษณุโลก และบุรีรัมย ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

1.3 อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ  

จากผลการทดลองพบว่าอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะของนิลแดง 4  สายพนัธ์ุในกระชงั  คือ  
ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพรมีค่าเท่ากบั 2.84+0.03, 2.89+0.16, 
2.90+0.05 และ 3.06+0.02 เปอร์เซ็นต/์วนั ตามลาํดบั ซ่ึงอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะของปลานิล
แดงพนัธ์ุชุมพรมากกวา่ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ ์และพิษณุโลก (p<0.05) แต่ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ (p>0.05)  กบั ปลานิลแดงบุรีรัมย ์ส่วนอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะของปลานิลแดงพนัธ์ุ
อุตรดิตถ,์ พิษณุโลก และบุรีรัมย ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

1.4 อตัราการรอดตาย 

อตัราการรอดตายของปลานิลแดงทั้ง   4   สายพนัธ์ุ   คือ   ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ 
พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพรมีค่า 96.33+1.18, 96.67+1.05, 96.42+1.12 และ 96.55+1.08 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั และทั้ง 4 สายพนัธ์ุไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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1.5 อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้  

ปริมาณอาหารท่ีใชแ้ละอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลานิลแดงทั้ง 4  สายพนัธ์ุ   เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองพบว่าปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพร ใชอ้าหารเฉล่ีย 27.83+0.73 กิโลกรัมต่อกระชงั 
ในขณะท่ีปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก และบุรีรัมย ์ใชอ้าหารเฉล่ีย 15.42+0.76, 16.24+3.97 
และ 14.34+1.02 กิโลกรัมต่อกระชงั ตามลาํดบั และเม่ือคาํนวณอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของ
ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพร  มีค่าเฉล่ีย 1.09+0.76, 1.09+3.97, 
0.92+1.02 และ 1.30+0.73 ตามลาํดบั  ผลการทดสอบทางสถิติพบวา่ ปลานิลแดงบุรีรัมย ์มีอตัราการ
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือตํ่าท่ีสุดและตํ่ากว่าปลานิลแดงอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก และปลานิลแดงชุมพร 
(p<0.05) ส่วนปลานิลแดงชุมพรมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือสูงท่ีสุด และปลานิลแดงอุตรดิตถ์
กบัปลานิลแดงพิษณุโลกมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)    
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  ปริมาณอาหารท่ีใชแ้ละอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธ์ุ 

ปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ 
ปริมาณอาหารท่ีใช ้
(กิโลกรัม/กระชงั) 

อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 
FCR 

  พนัธ์ุอุตรดิตถ ์ 15.42  +  0.76 a 1.09 +  0.76b 

  พนัธ์ุพิษณุโลก 16.24  +  3.97 a 1.09  +  1.97b 

  พนัธ์ุบุรีรัมย ์ 14.34  +  1.02 a 0.92 +  1.02a 

  พนัธ์ุชุมพร 27.83  +  0.73 b 1.30 +  0.73c 

หมายเหตุ   ค่าเฉล่ียตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนัในแถวตั้งเดียวกนัไม่มีความแตกต่างทาง 
                   สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

2. ผลผลติ 

เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่าผลผลิตรวมเฉล่ียของปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก, 
บุรีรัมย ์และชุมพร เท่ากบั 14.39+0.71, 15.08+3.27, 16.23+1.24 และ 22.35+0.26 กิโลกรัม/กระชงั 
ตามลาํดบั  ซ่ึงปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรให้ผลผลิตรวมเฉล่ียต่อกระชงัสูงสุดและแตกต่างกบัปลานิล
แดงอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก และบุรีรัมย ์(p<0.05)  ส่วนผลผลิตรวมปลานิลแดงอุตรดิตถ,์ พิษณุโลก 
และบุรีรัมย ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  ผลผลิตรวมเฉล่ีย  ของปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธ์ุ 
ปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ ผลผลิตรวมเฉล่ีย              

(กิโลกรัม/กระชงั) 
        พนัธ์ุอุตรดิตถ ์ 14.39  +  0.71 a 

        พนัธ์ุพิษณุโลก 15.08  +  3.27 a 

        พนัธ์ุบุรีรัมย ์ 16.23  +  1.24 a 

        พนัธ์ุชุมพร 22.35  +  0.26 b 

หมายเหตุ   ค่าเฉล่ียตามดว้ยอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนัในแถวตั้งเดียวกนัไม่มีความแตกต่างทาง 
                   สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

3. คุณสมบัตขิองนํา้ 

คุณสมบติัของนํ้ าในบ่อทดลองตลอดระยะเวลาการเล้ียง พบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน
นํ้ าตลอดระยะเวลาการเล้ียงอยู่ระหว่าง 2.6-3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดด่างอยูร่ะหว่าง 
7.20-7.75 ค่าความเป็นด่างอยูร่ะหว่าง 70-110 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระดา้ง อยูร่ะหว่าง 20-40 
มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิของนํ้ าอยูร่ะหว่าง 28-30.5 องศาเซลเซียส แอมโมเนีย-ไนโตรเจนของนํ้ า
มีค่า 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท-์ไนโตรเจนของนํ้ าอยูร่ะหว่าง 0.02-0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเต
รท-ไนโตรเจนของนํ้ าอยูร่ะหว่าง 0-0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความขุ่นอยูร่ะหว่าง 30-44 FTU 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที ่4  คุณสมบติัของนํ้าตลอดระยะเวลาการทาํการทดลองเล้ียงปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ 
คุณสมบติัของนํ้า พิสยั ค่าเฉล่ีย 

ปริมาณออกซิเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 2.60-3.00 2.70 
ความเป็นกรดด่างของนํ้า 7.20-7.75 7.5 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 70-110 93 
ความกระดา้ง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 20-40 30 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28-30.5 29.3 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0 0 
ไนไตรท-์ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02-0.09 0.05 
ไนเตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0-0.11 0.05 
ความขุ่น (FTU) 30-44 34 
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4. ต้นทุนการผลติ รายได้ และผลตอบแทน 

 4.1 ต้นทุนการผลติ 

จากการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตปลานิลแดงทั้ง   4   สายพนัธ์ุในกระชงั     โดยทาํการ
วิเคราะห์ทั้งตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี ทั้งในส่วนท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5 และจากผลท่ีไดใ้นตารางท่ี 3 พบวา่ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถใ์หผ้ลผลิตรวมเฉล่ีย 14.39  
กิโลกรัมต่อกระชงั ใชต้น้ทุน 528.83 บาทต่อกระชงั ปลานิลแดงพนัธ์ุพิษณุโลก ใหผ้ลผลิตรวม
เฉล่ีย  15.08  กิโลกรัมต่อกระชงั ใชต้น้ทุน 544.49 บาทต่อกระชงั ปลานิลแดงพนัธ์ุบุรีรัมย ์ ให้
ผลผลิตรวมเฉล่ีย  16.23  กิโลกรัมต่อกระชงั ใชต้น้ทุน 508.21 บาทต่อกระชงั และปลานิลแดงพนัธ์ุ
ชุมพร ใหผ้ลผลิตรวมเฉล่ีย  22.35 กิโลกรัมต่อกระชงั ใชต้น้ทุน 765.73 บาทต่อกระชงั  

 
ตารางที ่5  ตน้ทุนของการเล้ียงปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ (บาท/กระชงั) 

รายการ พนัธ์ุอุตรดิตถ ์ พนัธ์ุพิษณุโลก พนัธ์ุ บุรีรัมย ์ พนัธ์ุชุมพร 
1. ตน้ทุนผนัแปร (บาท) 
    1.1. ค่าพนัธ์ุปลานิลแดงเป็นเงิน 
    1.2. ค่าอาหารปลา เป็นเงิน  
    1.3. ค่าแรงงาน เป็นเงิน 
    1.4. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนของตน้ทุนผนัแปร 
            คิดจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 
            ร้อยละ 1 บาทต่อปี เป็นเงิน 

    
17.50 17.50 17.50 17.50 

292.98 308.56 272.46 528.71 
146.30 146.30 146.30 146.30 
2.25 2.25 2.25 2.25 

    
    

รวมเป็นเงิน (บาท) 459.03 474.69 438.41 695.93 
2. ตน้ทุนคงท่ี (บาท) 
    2.1. ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ 
    2.2 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคงท่ีคิดจากอตัรา 
           ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํร้อยละ 1 บาทต่อปี  
           เป็นเงิน 

    
69.45 69.45 69.45 69.45 
0.35 0.35 0.35 0.35 

    
    

รวมเป็นเงิน (บาท) 69.80 69.80 69.80 69.80 
รวมตน้ทุนทั้งหมด (บาท) 528.83 544.49 508.21 765.73 
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หมายเหตุ 
ต้นทุนทีเ่ป็นเงนิสด 

1.1 ค่าพนัธ์ุปลานิลแดงขนาด 2-3 เซ็นติเมตร จาํนวน 50 ตวั/กระชงั ราคาตวัละ 0.35 บาท 
1.2 ค่าอาหารปลา คือ ค่าอาหารปลาท่ีมีระดบัโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์ราคากิโลกรัมละ 18 

บาท ปริมาณอาหารท่ีใช ้เล้ียงปลานิลแดง 4 สายพนัธ์ุ คือ ปลานิลแดงสายพนัธ์ุจากอุตรดิตถ์, 
พิษณุโลก, บุรีรัมย ์และชุมพร  เท่ากบั 15.42, 16.24, 14.34 และ 27.83 กิโลกรัมต่อกระชงั ตามลาํดบั 

1.3 ค่าแรงงาน 1 คน ชัว่โมงละ 25.45 บาท (0.42 บาท/นาที) 
- ค่าแรงใหอ้าหารปลา ใชเ้วลาใหอ้าหาร 5 นาทีต่อม้ือ ใหอ้าหารวนัละ 3 ม้ือ 12 กระชงั 

หรือคิดเป็นกระชงัละ 1.25 นาที/วนั คิดเป็นเงินวนัละ 0.53 บาทต่อวนั ระยะเวลาใน
การเล้ียง 180 วนั คิดเป็นเงิน 95.4 บาท 

- ค่าแรงงานในการชัง่วดัและจบัปลา 2 คน ทาํงานเสร็จภายใน 10 นาทีต่อกระชงั/1เดือน 
ทั้งหมด 6 เดือน  คิดเป็นเงิน 50.9 บาท 

 
ต้นทุนทีไ่ม่เป็นเงินสด  

- ค่าเส่ือมอุปกรณ์ คือ ตน้ทุนกระชงัเล้ียงปลาขนาด 1 x 1 x 1 ลูกบากศเ์มตร 1 กระชงั 
ราคา 416.67 บาท อายกุารใชง้าน 3 ปี คิดเป็นค่าเส่ือมราคาปีละ 138.89 บาทต่อปี ใน
หน่ึงปี ใชง้าน 2 คร้ัง เล้ียงคร้ังละ 6 เดือน คิดเป็นเงินคร้ังละ 69.45 บาท 

- ราคาขายส่งปลานิลขนาด 3 ตวัต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 40 บาท ณ บา้นท่าเรือ 
                     ตาํบลท่าปลา   อาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์(สาํรวจ : ตุลาคม 2542) 

ผลตอบแทนต่อตน้ทุนทั้งหมด  =  (รายไดสุ้ทธิ/ตน้ทุนทั้งหมด)  x  100 
                      ราคาท่ีจุดคุม้ทุน     =  ตน้ทุนทั้งหมด/ผลผลิตปลาในกระชงั 

4.2 รายได้และผลตอบแทน 

เม่ือเสร็จส้ินการทดลองแลว้  นาํผลผลิตปลานิลแดงทั้งหมด ทั้ง 4 สายพนัธ์ุมาคาํนวณหา
รายไดโ้ดยคิดจากราคาและขนาดของปลานิลสีแดงท่ีขายหนา้กระชงัในจงัหวดัอุตรดิตถเ์ดือน
ตุลาคม 2547 คือ ขนาดปลานํ้าหนกันอ้ยกวา่ 400 กรัม/ตวั ราคากิโลกรัมละ 40 บาท  ขนาดปลา
นํ้าหนกัระหวา่ง 400-500 กรัม/ตวั ราคากิโลกรัมละ 45 บาท ขนาดปลานํ้าหนกัมากกวา่ 500 กรัม/
ตวั ราคากิโลกรัมละ 50 บาท พบวา่ปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อกระชงัสูงสุดเท่ากบั  
1,016.87 บาท รองลงมาคือปลานิลแดงพนัธ์ุบุรีรัมยเ์ท่ากบั 701.95 บาทต่อกระชงั รองต่อลงมา คือ 
ปลานิลแดงพนัธ์ุพิษณุโลกเท่ากบั 639.33 บาทต่อกระชงั และสุดทา้ย คือ ปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ ์
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อกระชงัตํ่าสุด เท่ากบั 588.13 บาทเม่ือทาํการหารายไดสุ้ทธิโดยการนาํรายไดจ้ากการ
ขายปลานิลทั้งหมด      หกัออกดว้ยตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีพบวา่   การเล้ียงปลานิลแดง
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ชุมพร มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงสุด คือ 251.14 บาทต่อกระชงั รองลงมา คือ ปลานิลแดงบุรีรัมยมี์รายได้
สุทธิเฉล่ีย 193.74 บาทต่อกระชงั รองต่อลงมา ปลานิลแดงพิษณุโลกมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 94.84 บาท
ต่อกระชงั และปลานิลแดงอุตรดิตถมี์รายไดสุ้ทธิเฉล่ียตํ่าสุด คือ 59.30 บาทต่อกระชงั เม่ือ
ทาํการศึกษาถึงจุดคุม้ทุนพบวา่ปลานิลแดงบุรีรัมย ์ มีจุดคุม้ทุน 31.31 บาท รองลงมาคือปลานิลแดง
ชุมพร พิษณุโลก และอุตรดิตถ ์คือ 34.26, 36.11 และ 36.75 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั ดงัแสดงใน        
ตารางท่ี 6 

ตารางที ่6 รายไดสุ้ทธิ ผลตอบแทนการลงทุน และจุดคุม้ทุนของการเล้ียงปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธ์ุ 
รายการ พนัธ์ุอุตรดิตถ ์ พนัธ์ุพิษณุโลก พนัธ์ุบุรีรัมย ์ พนัธ์ุชุมพร 

ระยะเวลาการเล้ียง (เดือน) 6 6 6 6 
ผลผลิตปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง (กิโลกรัมต่อกระชงั) 14.39 15.08 16.23 22.35 
ราคาปลานิลขนาดนํ้าหนกั < 400 กรัม/ตวั (บาท/ก.ก.) 40 40 40 40 
ราคาปลานิลขนาดนํ้าหนกัระหวา่ง 400-500 กรัม/ตวั  
(บาท/ก.ก.) 

45 45 45 45 

ราคาปลานิลขนาดนํ้าหนกั > 500 กรัม/ตวั (บาท/ก.ก.) 50 50 50 50 
รายไดจ้ากการขายปลานิล (บาท) 588.13 639.33 701.95 1016.87 
ตน้ทุนทั้งหมด (บาท) 528.83 544.49 508.21 765.73 
รายไดสุ้ทธิเม่ือหกัตน้ทุนทั้งหมด (บาท) 59.3 94.84 193.74 251.14 
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนทั้งหมด (เปอร์เซ็นต)์ 11.21 17.42 38.12 32.80 
ราคาท่ีจุดคุม้ทุน (บาท/กิโลกรัม) 36.75 36.11 31.31 34.26 
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                                                         วจิารณ์ผล 
 

 การทดลองเล้ียงปลานิลแดงในกระชงัคร้ังน้ี เป็นการทดลองเล้ียงปลานิลแดงท่ีไม่ไดแ้ปลง
เพศเป็นเพศผูจึ้งส่งผลใหเ้ม่ือส้ินสุดการทดลองปลามีการเจริญเติบโตท่ีไม่สูงเท่าปลานิลท่ีแปลงเพศ 
โดยเร่ิมทดลองเล้ียงขนาด 1.80 – 1.90 กรัม ในอตัรา 50 ตวัต่อลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลา 6 เดือน ได้
ขนาด 300 – 460 กรัม สอดคลอ้งกบัการทดลองเล้ียงปลานิลแดงไม่แปลงเพศในกระชงัในอ่างเก็บ
นํ้ าดอกกราย จงัหวดัระยอง ท่ีเร่ิมตน้เล้ียงปลา 8.3 กรัม ในอตัรา 50 ตวัต่อลูกบาศก์เมตร เป็น
ระยะเวลา 4.5 เดือนไดน้ํ้ าหนกัปลานิลแดง 375 กรัม (สมปองและภาณุ, 2537) เม่ือส้ินสุดการ
ทดลองเล้ียงพบว่าปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพร มีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ ์
พิษณุโลก และบุรีรัมย ์อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) โดยมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 460.24 กรัม ความยาวเฉล่ีย 
27.49 เซนติเมตร นํ้ าหนักเพิ่มต่อวนั 2.55 กรัม/วนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 3.06 
เปอร์เซ็นตต่์อวนั ในขณะท่ีปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ ์พิษณุโลก และบุรีรัมย ์มีการเจริญเติบโตไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรเป็นปลานิลแดงท่ีไดมี้การคดั และปรับปรุงสาย
พนัธ์ุภายในประเทศจึงทาํใหป้ลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรมีการเจริญเติบโตท่ีสูงกว่า  ปลานิลแดงพนัธ์ุ
อุตรดิตถ ์ซ่ึงเป็นพนัธ์ุพื้นเมืองท่ียงัไม่ไดมี้การคดัและปรับปรุงสายพนัธ์ุ 1.52 เท่า ใกลเ้คียงกบั
รายงานการทดลองในประเทศไตห้วนัซ่ึงไดค้ดัปรับปรุงพนัธ์ุปลานิลแดงเป็นเวลา 9 ปี พบว่าปลา
นิลแดงมีอตัราการเจริญเติบโตเร็วข้ึน จากการเล้ียงในบ่อดินเป็นเวลา 4 เดือน ปลานิลแดงท่ีคดัพนัธ์ุ
มีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 150.50 กรัม ขณะท่ีปลานิลแดงท่ีไม่ไดค้ดัพนัธ์ุมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 141.5 กรัม หรือปลา
นิลแดงท่ีคดัปรับปรุงพนัธ์ุแลว้มีการเจริญเติบโตสูงกว่าท่ีไม่ไดค้ดัพนัธ์ุ 1.06 เท่า (Fitzgerald, 1979) 
ปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรไดท้าํการคดัพนัธ์ุภายในประเทศโดยสถาบนัวิจยัประมงนํ้ าจืดตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2525   โดยใชว้ิธีคดัพนัธ์ุโดยดูลกัษณะตวัเอง (mass selection) (พรรณศรี และปรัชชยั, 2533) ซ่ึงได้
ผา่นการปรับปรุงพนัธ์ุมาแลว้ 2 ชัว่อาย ุ(พรรณศรี และปรัชชยั, 2529) ต่อจากนั้นทางสถาบนัวิจยั
และพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ํ้ าไดน้าํมาคดัพนัธ์ุต่อ ดว้ยเหตุน้ีปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรจึงมีการ
เจริญเติบโตท่ีสูงกวา่ปลานิลแดงพนัธ์ุพิษณุโลก และบุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ
คือสหราชอาณาจักร และมาเลเซีย ตามลําดับ เน่ืองจากพันธ์ุพิษณุโลกเป็นปลาท่ีนํามาจาก
มหาวิทยาลยัสเตอร์ลิง ประเทศสหราชอาณาจกัรซ่ึงถูกเล้ียงอยู่ในโรงเพาะฟักแบบปิดท่ีมีการ
ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาจึงอาจจะยงัไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพการเล้ียงและส่ิงแวดลอ้ม
ของประเทศไทยไดดี้ ทาํให้อตัราการเจริญเติบโตนอ้ยกว่าอีกทั้ง 3 สายพนัธ์ุ ขณะท่ีเม่ือดูผลการ
เจริญเติบโตของปลานิลแดงพนัธ์ุบุรีรัมยท่ี์นาํเขา้มาจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงสายพนัธ์ุน้ีประเทศ
มาเลเซียไดน้าํปลานิลแดงจากสถาบนัประมงนํ้าจืดแห่งชาติไปปรับปรุงพนัธ์ุต่อแลว้เอกชนจึงนาํเขา้
มาเล้ียงในประเทศไทย  และประกอบกบัมีสภาพส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียงกบัประเทศไทยก็จะเห็นว่ามี
การเจริญเติบโตท่ีสูงรองจากพนัธ์ุชุมพร การทดลองคร้ังน้ีพบว่าปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธ์ุ มีอตัรา

กอ
งว
ิจัย
แล
ะพ

ัฒน
าพั

นธุ
กร
รม
สัต
ว์น
้้า



 

การรอดตายไม่แตกต่างกนั (p>0.05) โดยมีอตัรารอดตายระหว่าง 95 – 96 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการเล้ียงปลานิลเพศผู ้3 สายพนัธ์ุในกระชงั (คีรี และคณะ, 2546) การเล้ียงปลานิลเพศผู ้3 สาย
พนัธ์ุในบ่อดิน (สุทศัน์ และยงยทุธ, 2544)  และผลผลิตปลานิลท่ีเล้ียงในกระชงัโดยใชค้วามถ่ีใน
การใหอ้าหารแตกต่างกนัในอ่างเกบ็นํ้าเข่ือนสิริกิต์ิจงัหวดัอุตรดิตถ ์(ยงยทุธ และสมชาติ, 2541) การ
ทดลองเล้ียงเปรียบเทียบพนัธ์ุปลานิลแดงในกระชงัคร้ังน้ีปลามีอตัราการรอดตายสูง เน่ืองจาก
คุณภาพนํ้ าระหว่างการเล้ียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการเล้ียงปลานิล โดยพบว่ามีค่าปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ าอยูร่ะหว่าง 2.60 – 3.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างของนํ้ ามีค่า
ระหวา่ง 7.20 – 7.75 ความเป็นด่างของนํ้ามีค่าอยูร่ะหวา่ง 70 – 110 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิของนํ้า
มีค่าอยูร่ะหว่าง 28.00 – 30.50 องศาเซลเซียส ไนไตรท-์ไนโตรเจนมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.02 – 0.09 
มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ความขุ่นมีค่าอยูร่ะหว่าง 30 – 44 FTU ซ่ึงคุณภาพ
นํ้ าโดยทัว่ไปเหมาะสมสาํหรับการเล้ียงปลานิล ตามรายงานค่าความขุ่นท่ีเหมาะสมไม่เกิน 50 FTU 
(สถาบนัประมงนํ้ าจืดแห่งชาติ, 2519) ค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสม ระหว่าง 7-8 (คีรี, 2542) 
ปริมาณออกซิเจนท่ีสัตวน์ํ้ าเจริญเติบโตอยูไ่ดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (Zur, 1980) ค่าไน
ไตรท-์ไนโตรเจน ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร (วิรัช, 2544) สาํหรับอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ
พบว่าปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรมีค่าสูงสุด 1.30 แต่ไม่สูงกว่าการเล้ียงปลานิลเพศผูใ้นกระชงัในอ่าง
เก็บนํ้ าเข่ือนอุบลรัตน์ และ แม่นํ้ ามูล เฉล่ีย 1.59 และ 1.42 ตามลาํดบั (พินิจ และคณะ, 2543) ทั้งน้ี
เน่ืองจากเป็นปลานิลท่ีไม่ไดแ้ปลงเพศมีเพศเมียซ่ึงกินอาหารน้อยเม่ือมีไข่รวมอยู่ดว้ย และจากผล
การทดสอบทางสถิติปลานิลแดงทั้ง 4 สายพนัธ์ุมีจาํนวนเพศผู ้และจาํนวนเพศเมียไม่แตกต่างกนันั้น
แสดงให้เห็นว่าปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพร เป็นสายพนัธ์ุท่ีน่าจะมีการกินอาหารสาํเร็จรูปในเพศเมียได้
ดีกว่าพนัธ์ุอุตรดิตถ ์พิษณุโลก และบุรีรัมย ์ท่ีมีค่าอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือนอ้ยกว่า ในดา้น
ผลผลิตพบว่าปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรให้ผลผลิตเฉล่ียต่อกระชงัมากกว่าปลานิลแดงพนัธ์ุอุตรดิตถ ์
พิษณุโลก และบุรีรัมย ์(p<0.05) ขณะท่ีพนัธ์ุอุตรดิตถ ์พิษณุโลก และบุรีรัมยใ์หผ้ลผลิตไม่แตกต่าง
กนั (p>0.05) เม่ือพิจารณาในดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทนพบว่าการเล้ียงปลานิลแดงพนัธ์ุชุมพรใน
กระชงั มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 251.14 บาทต่อกระชงั และมีจุดคุม้ทุนของราคาขายนอ้ยกว่า
พนัธ์ุ อุตรดิตถ ์และพิษณุโลก คือ 34.26 บาทต่อกิโลกรัม แต่จะสูงกว่าการเล้ียงปลานิลเพศผู ้3 สาย
พนัธ์ุในกระชงัท่ีมีค่า 28.31 บาทต่อกิโลกรัม    (คีรี และคณะ, 2546) ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาตน้ทุน
อาหารปลาท่ีสูงข้ึน และเป็นปลาไม่แปลงเพศ 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปลานิลแดงพนัธ์ุจากชุมพร เหมาะสมต่อการนาํมาปรับปรุง
พนัธ์ุในสภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุตรดิตถ์และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุด เพราะจากการทดลองเล้ียง
เปรียบเทียบในกระชังแลว้พบว่าเป็นพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพของการแสดงออกซ่ึงลกัษณะสําคญัเชิง
เพาะเล้ียง คือ อตัราการเจริญเติบโต อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ และตน้ทุนการผลิตดีท่ีสุด  
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