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ไพบูลย์ บุญลปิตานนท์ และวรรเพ็ญ คําม ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบ่ี 

 
    บทคัดย่อ 
 
 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่าง
ฉับพลัน และความทนทานต่อออกซิเจนตํ่าของปลากะรังเสือ 12 ครอบครัว โดยการผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 
2 ตัว กับพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว หลังจากการจับคู่ผสมเทียมแล้วนําลูกปลาที่ได้ทั้ง 12 กลุ่ม มาอนุบาลจนมอีายุ 15 วัน 
ก่อนนําไปใช้ในการทดลองเลี้ยงเพ่ือทดสอบคุณลักษณะต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง การทดลองช่วงที ่1 อนุบาล
ปลากะรังเสือต้ังแต่อายุ 15-40 วัน และการทดลองช่วงที่ 2  อนุบาลปลากะรังเสือต้ังแต่อายุ 41-80 วัน 
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากะรังเสือจากธรรมชาติที่นํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุในการผลิตลูก
ปลากะรังเสือจํานวน 12 ครอบครัว มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมโดยมี primer polymorphic bands อยู่
ระหว่าง 25-56% ขนาดของแถบ DNA อยู่ระหว่าง 100-255 คู่เบส และพ่อพันธุ์ปลาตัวที่ 1 กับพ่อพันธ์ุตัวที่ 
6 มีรูปแบบของแถบ DNA ที่คล้ายคลึงกันอาจมีความเก่ียวข้องกันทางเครือญาติเน่ืองจากอัลลิลที่พบอยู่ใน
ตําแหน่งเดียวกันในหลายคู่ primer 
  การทดลองช่วงที่ 1 การอนุบาลลูกปลาอายุ 15-40 วัน จาก 12 ครอบครัว พบว่าลูกปลาที่ได้จาก
คู่ผสมท่ีต่างกัน มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธุ์ตัวที่ 2 (อัตรารอดตาย
เฉลี่ย 34.27+4.70%) มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันได้ดีกว่าลูกปลาที่ได้จากการ
ผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 1 (อัตรารอดตายเฉลี่ย 22.22+4.69%) อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และลูกปลาที่ได้จาก
การผสมจากพ่อพันธ์ุตัวที่ 3  มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันโดยมีอัตรารอดตาย
เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที ่ 41.60+0.93% ซึ่งมากกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ลูกปลาที่ได้จากแม่พันธ์ุทั้ง 2 ตัว มีความทนทานต่อออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าไม่แตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) แต่ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีความทนทานต่อออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าได้ดีกว่า
โดยมีอัตรารอดตายเฉล่ีย 45.00+6.84% ซึ่งแตกต่างกับลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวอ่ืนๆอย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) 
  การทดลองช่วงที่ 2 การอนุบาลลูกปลาอายุ 41-80 วัน จาก 12 ครอบครัว พบว่า ลูกปลากะรังเสือที่
ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 14.38+2.58 กรัม ซึ่งมากกว่าที่ได้จากการผสม
จากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 (นํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 10.49+1.48 กรัม) อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) และลูกปลาที่ได้
จากการผสมพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 2, 3, 5 และ 6 มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 13.14+4.53, 13.67+2.63, 13.46+1.43 
และ 12.82+2.85 กรัม ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มากกว่าลูกปลาที่ได้จากพ่อพันธ์ุตัว
ที่ 4 และ 1 ซึ่งมีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 12.04+2.19 และ 9.49+0.72 กรัม ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) นอกจากน้ี ลูกปลาที่ได้รับการผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 2 มีอัตรารอดตาย 77.93+1.52% ซึ่งมากกว่า
ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธุ์ตัวที่ 1 ที่มีอัตรารอดตาย 74.18+1.09% อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
และลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 4, 5 และ 6 มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
เฉลี่ยอยู่ที่ 95.05+1.34, 93.85+2.78 และ 91.19+1.65% ตามลําดับ แต่มากกว่าลูกปลาที่ได้จากพ่อพันธ์ุตัวที่ 
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1, 2 และ 3 ซึ่งมีอัตรารอดตายเฉล่ีย 26.25+5.07, 60.00+2.79 และ 90.00+5.68% ตามลําดับ อย่างมี
นัยสําคัญ (p<0.05) ส่วนลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ
เฉลี่ย 2.76+0.11 ซึ่งตํ่ากว่าของลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 (3.19+0.57) อย่างมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) และลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ที่ 
1.81+0.14 ซึ่งแตกต่างกับลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวอ่ืนๆอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)   

 
คําสําคัญ : ปลากะรังเสือ การคัดพันธ์ุ การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม 
 
* ผู้รับผิดชอบ :  141 ม.6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบ่ี 81000   
โทร 0-7566-2060   e-mail: paiboonbun@hotmail.com  
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Effect of Selective Breeding on Growth, Survival Rate and Tolerances to 
Environmental Changes in Tiger Grouper Epinephelus fuscoguttatus  

(Forsskal, 1775) 
 

Paiboon Bunlipatanon and Wanpen Khammee 
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
     Abstract  
 
 Growth and survival rates including tolerances to rapid change of salinity and low 
oxygen among 12 families of tiger grouper were compared. Artificial insemination was used to 
breed offspring from 2 females and 6 males. Larvae from 12 families were reared until 15 days-
old before subjecting to two periods of experiments. The first period was rearing of larvae 
from 15-40 days-old while the second period from 41-80 days-old before investigating 
various characteristics concerned. 
 There were genetic variation  among 12 families by polymorphic bands in between 25-
56% with 100-255 base pair of DNA band sizes. The 1st and 6th male brooders had similar DNA 
pattern which may genetically related due to same allele found at same position in several 
pairs of primers.  
 The first period experiment, after rearing larvae of 15-40 days-old from 12 families 
found that offspring from different parental pairs were significantly different (p<0.05) in 
growth and survival rates. Tolerance in rapid change of salinity in offspring derived from the 
2nd female brooder (34.27+4.70% average survival rate) was significantly better than those 
from the 1st female brooder (22.22+4.69% average survival rate) (p<0.05), whereas larvae 
from the 3rd male brooder gained the highest average survival rate of 41.60+0.93% which was 
significantly higher as compared with those derived from others (p<0.05). Larvae from different 
female brooders had no significant difference (p>0.05) in low dissolved oxygen tolerance, but 
larvae from the 3rd male brooder were most tolerance to dissolved low oxygen with average 
survival rate of 45.00+6.84% which was significantly different (p<0.05) from those from other 
male brooders.  
 The second period experiment, rearing of 41-80 days-old fish found that juveniles 
derived from the 2nd female brooder gained average final weight of 14.38+2.58 gram which 
was significantly greater than those from the 1st female brooder (average final weight 
10.49+1.48  gram) (p<0.05). Juveniles derived from the 2nd, 3rd, 5th and 6th male brooders 
yielded average final weight of 13.14+4.53, 13.67+2.63, 13.46+1.43 and 12.82+2.85 gram which 
had no significant difference (p>0.05) but significantly different from those derived from the 
1st and 4th male brooders with average final weight of 12.04+2.19 and 9.49+0.72 gram, 
respectively (p<0.05). Average survival rate of juvenile fish derived from the 2nd female 
brooder (77.93+1.52%) was significantly higher than those from the 1st female brooder 
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(74.18+1.09%) (p<0.05) Juvenile fish derived from the 4th, 5th, and 6th male brooders gained 
average survival rates of 95.05+1.34, 93.85+2.78 and 91.19+1.65%, which were significantly 
higher than those from the 1st, 2nd and 3rd male brooders with average survival rates of 
26.25+5.07, 60.00+2.79 and 90.00+5.68%, respectively (p<0.05). On the other hand,  the fish 
derived from the 2nd female brooder had average food conversion rate of 2.76+0.11 which 
was significantly lower as compared with those from the 1st female brooder (3.19+0.57) 
(p<0.05). Average food conversion rate of juveniles derived from the 3rd male brooder was 
lowest (1.81+0.14) and significantly different from those from food conversion rate than the 
other male brooders (p<0.05). 
 
Key words: tiger grouper, selective breeding, growth rate, survival rate, tolerances to 
                environmental changes    
   
*Corresponding author: 141 Moo 6 Saithai, Muang, Krabi, Thailand. 81000 Tel. 0-7566-2060 
e-mail : paiboonbun@hotmail.com 
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คํานาํ 

 
 การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์นํ้ามีบทบาทสําคัญหลังจากปริมาณปลาที่จับจากธรรมชาติเริ่มไม่แน่นอน และมี
แนวโน้มลดลงเน่ืองจากปัญหาสภาพแวดล้อม การเพาะเลี้ยงมีความสําคัญมากขึ้นแต่มีขีดจํากัดด้านผลผลิต 
การระบาดของโรค ความหลากหลายของสายพันธ์ุ ขาดการวางระบบการคัดและปรับปรุงพันธ์ุ ตลอดจนความ
ต้องการบริโภคปลามีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตต่อต้นทุนการผลิตต่อเวลายังมีปัญหาด้าน
คุณภาพ ปริมาณ และพ้ืนที่ที่มีจํากัด จึงไม่สามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมที่ดีหรือย่ังยืนได้ง่าย การคัดพันธ์ุ
โดยดูลักษณะตัวเอง (mass  selection)  เป็นวิธีการคัดเลือกโดยพิจาณาลักษณะปรากฏ (phenotype) ได้แก่ 
ขนาดลําตัว รูปร่าง ลักษณะการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เป็นต้น การคัดเลือกโดยดู
ลักษณะตัวเองเป็นวิธีการคัดเลือกที่ง่าย เน่ืองจากเป็นการพิจารณาลักษณะของสัตว์น้ําที่ต้องการเลือกโดยตรง
ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนมาประกอบ เป็นวิธีการปรับปรุงพันธ์ุให้เป็นประชากรต้ังต้นที่เหมาะสม เพ่ือ
สร้างพันธ์ุปลาท่ีมีลักษณะที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้ปลาที่มี
ลักษณะดีพึงประสงค์ของผู้เลี้ยง กําจัดลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ช่วยให้ได้พันธ์ุปลาที่สามารถ
ปรับตัวและให้ผลผลิตตามที่ต้องการ และทําให้ได้พันธ์ุปลาที่มีลักษณะมาตรฐานคงที่ประจําพันธ์ุเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตต่อไป 
 ปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) เป็นปลาเศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงมาก
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น พังงา ระนอง ตรังและกระบ่ี เป็นต้น (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
, 2550) เน่ืองจากเน้ือมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่การเลี้ยงปลากะรังเสือในปัจจุบันประสบปัญหา
การเกิดโรค การเจริญเติบโตช้า และอัตรารอดตายตํ่าในช่วงลูกปลาวัยอ่อน ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีอาจจะเกิดจาก
พันธ์ุปลาที่ได้จากพ่อแม่พันธ์ุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านการจัดการพ่อแม่พันธ์ุปลากะรัง
เสือ และการปรับปรุงพันธ์ุสําหรับการผลิตลูกปลานับว่ายังมีน้อยมาก ปัจจุบันหน่วยผลิตพันธ์ุสัตว์นํ้าของกรม
ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังมีการผลิตพันธ์ุปลาชนิดน้ีเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกรในเชิง
พาณิชย์ ซึ่งการจัดการพ่อแม่พันธ์ุสัตว์นํ้าของกรมประมงโดยทั่วไปเป็นการรวบรวมพันธ์ุปลาจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาตินํามาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุจากน้ันนําพ่อแม่พันธ์ุที่ได้มาทําการเพาะพันธ์ุโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ
หรือผสมเทียมแล้วนําลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธ์ุมาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุทดแทนต่อเน่ืองภายในหน่วยงาน ซึ่ง
อาจทําให้พันธ์ุปลาเกิดการเสื่อมโทรมทางพันธุกรรมได้ หรือมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ (inbreeding) 
มากข้ึน และอาจแสดงคุณลักษณะที่ไม่ต้องการได้ (สมศักด์ิ และคณะ, 2550; Kamonrat, 1996) ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ามีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงพันธ์ุหรือจัดการพ่อแม่พันธ์ุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือ
ไม่ให้กลุ่มประชากรที่ผลิตขึ้นมาเกิดความถดถอยทางพันธุกรรม ทําให้ได้พันธ์ุสัตว์นํ้าที่มีคุณสมบัติดี และเป็น
การป้องกันลักษณะที่ไม่พึงประสงค์อันได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตท่ีช้าลง ปลามีขนาดเล็ก ไม่แข็งแรงและติด
โรคง่าย (สุภัทรา,  2538) แต่ยังไม่มีรายงานการคัดและปรับปรุงพันธ์ุที่เป็นระบบหรือเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลากะรังเสือเพ่ือผลิตเป็นพ่อแม่พันธ์ุ ดังน้ันการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ
อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพ่ือทําการ
ปรับปรุงพันธ์ุให้ได้พ่อแม่พันธ์ุปลากะรังเสือสายพันธ์ุดีที่มีลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับของตลาด
เป็นอีกทางหน่ึงในการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือศึกษาประชากรปลากะรังเสือที่ได้รวบรวมจากธรรมชาติโดยคัดเลือกจํานวน 12 ครอบครัว เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญในการปรับปรุงพันธ์ุปลากะรังเสือ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของลูกปลากะรังเสือ 12 ครอบครัว ที่ได้จากการจับ
คู่ผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว กับพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน และความทนทานต่อ 
ออกซิเจนตํ่าของลูกปลากะรังเสือ 12 ครอบครัว ที่ได้จากการจับคู่ผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว กับ
พ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนนิการ 

 
การวางแผนการทดลอง  
 การทดลองเป็น 2 ช่วงการทดลอง การทดลองช่วงที่ 1 อนุบาลปลากะรังเสือของแต่ละครอบครัว อายุ 
15-40 วัน และการทดลองช่วงที่ 2 อนุบาลปลากะรังเสือของแต่ละครอบครัวอายุ 41-80 วัน โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ 2x6 factorial in CRD ประกอบด้วย 2 แฟคเตอร์ แฟคเตอร์ที่ 1  คือ แม่พันธ์ุปลา 2 ตัว แฟค
เตอร์ที่ 2 พ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว จับคู่ผสมเทียม แล้วนําลูกปลามาทดลองอนุบาล การทดลองละ 3 ซ้ํา ดังน้ี 

        แม่พันธ์ุตัวที่ 1 (1234567890) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 1 (1153681140A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 1 (1234567890) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 2 (137952472A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 1 (1234567890) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 3 (143312135A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 1 (1234567890) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 4 (115312135A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 1 (1234567890) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 5 (122912312A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 1 (1234567890) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 6 (153003465A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 2 (1234567891) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 1 (1153681140A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 2 (1234567891) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 2 (137952472A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 2 (1234567891) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 3 (143312135A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 2 (1234567891) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 4 (115312135A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 2 (1234567891) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 5 (122912312A) 
 แม่พันธ์ุตัวที่ 2 (1234567891) x พ่อพันธ์ุตัวที่ 6 (153003465A) 

 
การคัดเลือกพันธุ์ปลากะรังเสือ  
 การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลากะรังเสือที่ซื้อจากชาวประมงที่จับมาจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยพิจารณา
จากลักษณะของปลาที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติ และไม่มีอาการติดเช้ือก่อเกิดโรคใดๆ 
จากน้ัน ทําเคร่ืองหมายโดยใช้ไมโครชิพ ช่ังนํ้าหนักและวัดความยาวของพ่อแม่พันธ์ุ โดยแม่พันธ์ุตัวที่ 1 รหัส    
ไมโครชิพ 1234567890 นํ้าหนัก 3.00 กิโลกรัม ความยาว 33.32 เซนติเมตร แม่พันธ์ุตัวที่ 2 รหัสไมโครชิพ 
1234567891 นํ้าหนัก 3.10 กิโลกรัม ความยาว 33.37 เซนติเมตร พ่อพันธ์ุตัวที่ 1 รหัสไมโครชิพ 1153681140A 
นํ้าหนัก 4.50 กิโลกรัม ความยาว 41.27 เซนติเมตร พ่อพันธ์ุตัวที่ 2 รหัสไมโครชิพ 137952472A นํ้าหนัก 4.40 
กิโลกรัม ความยาว 41.10 เซนติเมตร พ่อพันธ์ุตัวที่ 3 รหัสไมโครชิพ 143312135A นํ้าหนัก 4.50 กิโลกรัม 
ความยาว 41.40 เซนติเมตร พ่อพันธ์ุตัวที่ 4 รหัสไมโครชิพ 115312135A นํ้าหนัก 4.40 กิโลกรัม ความยาว 
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41.28 เซนติเมตร พ่อพันธ์ุตัวที่ 5 รหัสไมโครชิพ 122912312A นํ้าหนัก 4.50 กิโลกรัม ความยาว 41.50 
เซนติเมตร และพ่อพันธ์ุตัวที่ 6 รหัสไมโครชิพ153003465A นํ้าหนัก 4.30 กิโลกรัม ความยาว 41.70 เซนติเมตร  
 
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
 พ่อแม่พันธ์ุปลากะรังถูกนํามาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลมความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ด้วยปลาหลังเขียวหรือ
ปลาข้างเหลืองในอัตรา 1-2 % ของน้ําหนักตัวปลา วันเว้นวัน เมื่อพ่อแม่พันธ์ุมีความสมบูรณ์เพศ โดยพ่อพันธ์ุ
สังเกตได้จากบริเวณช่องเพศจะเห็นเป็นต่ิงเพศย่ืนออกมามีลักษณะเรียวยาวแหลม เมื่อรีดบริเวณส่วนท้องจะมี
นํ้าเช้ือไหลออกมาทางช่องเพศโดยมีลักษณะสีขาวขุ่นคล้ายนํ้านมข้น แม่พันธ์ุปลาที่พร้อมจะผสมพันธ์ุสังเกตได้
จากบริเวณส่วนท้องจะอูมเป่งออกมาทั้งสองข้าง เมื่อคลําดูจะรู้สึกน่ิมผิดไปจากปลาที่ไม่มีไข่ ช่องเพศเปล่งนูน
และมีสีชมพูเรื่อๆ หรืออาจทําการตรวจสอบการพัฒนาของไข่ปลาโดยใช้สายยางพลาสติกปลายแหลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร สอดเข้าไปในท่อรังไข่ และดูดไข่ออกมาตรวจดูลักษณะและขนาด หาก
สังเกตเห็นไข่ปลาแยกออกเป็นเม็ดโดยอิสระไม่ติดกันแสดงว่าแม่ปลาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมพร้อมที่จะผสมพันธ์ุ 
 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของปลากะรังเสือ 

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธ์ุกรรมของปลากะรังเสือจากธรรมชาติที่นํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุใน
การผลิตปลากะรังเสือจํานวน 12 ครอบครัว โดยใช้เทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์เพราะ  
ไมโครแซทเทลไลท์เป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่มีการกลายสูงและถ่ายทอดแบบข่มร่วม(co-dominant) ทําให้
สามารถตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม(ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ)ได้ที่จํานวนหลายตําแหน่งมีความหลากหลาย
ของจํานวนอัลลิวสูงโดยการตัดครีบบริเวณครีบหางด้านบนของพ่อแม่พันธ์ุให้มีนํ้าหนักประมาณ 0.5 กรัม นํา
ครีบหางที่ตัดใส่ในหลอดตัวอย่างทันทีแล้วเติม absolute ethyl alcohol ให้ท่วมเพ่ือนําไปสกัด DNA ตาม
วิธีการของ Maria et al. (2003) แล้วนํา DNA ที่ได้จากการสกัดมาเพ่ิมปริมาณ DNA ด้วย primer 7 คู่ ที่
คัดเลือกจาก primer ที่พัฒนาจากปลา Kelp grouper (Epinephelus brunes) ได้แก่ Ebr00008FRA, 
Ebr00010FRA, Ebr00184FRA จากปลา Epinephelus guttatus ได้แก่ EguSTR125DB, EguSTR148DB, 
EguSTR152DB และจากปลา  Epinephelus fuscoguttatus ไ ด้ แ ก่  EfuSTR329DB โดยPrimer 
EguSTR125DB มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ sine oculis binding protein homolog หรือ SOBP จาก
การศึกษาของ Chen et al. ( 2010) พบว่า SOBP มีความสําคัญต่ออวัยวะคอร์ติที่เก่ียวข้องกับการได้ยินใน
หนู ส่วนการศึกษาของ Birk et al. (2010) พบว่า SOBP ในมนุษย์เก่ียวข้องกับ syndromic and non-
syndromic autosomal recessive intellectual disability ส่วน primer EguSTR148DB มีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับ T-box brain 1 หรือ TBR1 ซึ่งจากการศึกษาของ Méndez-Gómez et al. (2011) พบว่า TBR1 
มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมอง และการแสดงออกของ TBR1 น้ีในสมองของหนูและปลา โดยมีลําดับ 
nucleotide ของ primer ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ตามวิธีของ Qi Liu et al. (2013) เปรียบเทียบกับแถบ 
DNA มาตรฐานขนาด 100 bp จากน้ันบันทึกข้อมูลรูปแบบแถบ DNA ด้วยเคร่ือง gel documentation และอ่าน
ผลแถบ DNA ที่ได้   
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 ตารางที่ 1 ลําดับ nucleotide ของ PCR primer ทั้ง 7 แบบ 
Primer Forward primer (5’    3’) Reverse primer (5’    3’) Accession No. 
Ebr00008FRA TGTGTAGGAAGGTGTTTCAGGA CAGTTTCAGTTCGTTTGCATCT AB755825 
Ebr00010FRA CCCAAGTCGGCTGAACTC CTGAGGAGAGCTAAAGAGAAACAAA AB755827 
Ebr00184FRA  CCGCCTCTCACCCAATGT TTTTCGGACCAAGGGTTTT AB755995 
EguSTR125DB  GGGAGCCACACACAGATAAAG ATTTCCCCAGTTTGCTAATGC DQ223834 
EguSTR148DB CCATTTACTGTGGAGGTGACAG  CACCGAGAGAGTGTGAGAAGAA DQ223837 
EguSTR152DB AATGCACTCCAGCAAACAAGTA  CAGAGAGCAGGTGGAAACATCTTA DQ223825 
EfuSTR329DB CCGCCTCTCACCCAATGT GGATGATGTGATGTTTTACAGACTAGC GU799210 
 

การผสมเทียม 
 การผสมเทียมโดยการฉีดฮอร์โมนเพศเมียด้วย human chorionic gonadotropin (HCG) ในอัตรา 
250-500 IU ร่วมกับ suprefact 15-20 ไมโครกรัม/แม่ปลา 1 กิโลกรัม หลังจากน้ันประมาณ 12 ช่ัวโมง ทํา
การตรวจสอบความพร้อมโดยการกดท้องปลาเบาๆ หากไข่ไหลออกมาแสดงว่าพร้อมที่จะผสม ทําการจับคู่โดย
ใช้แม่พันธ์ุ 2 ตัวจับคู่พ่อพันธ์ุ 6 ตัว จํานวน 12 คู่ ทําการเก็บนํ้าเช้ือจากพ่อพันธ์ุโดยใช้ผ้าเช็ดบริเวณท้อง และ
รอบๆ ต่ิงเพศผู้แล้วรีดนํ้าเช้ือจากเพศผู้ และรีดไข่จากเพศเมียแล้วนํามาผสมกันในกะละมังพลาสติกใช้ขนไก่คน
ไข่ และน้ําเช้ือผสมกันทั่วถึงเติมนํ้าทะเลฆ่าเช้ือให้ท่วมทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที จากน้ันล้างนํ้าเช้ือส่วนเกินออก 
นําไปใส่ในถังปล่อยไข่ในถังให้ไข่เสียตกตะกอนทําการดูดไข่เสียก้นถังทิ้ง นําไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิของแต่ละ
ครอบครัวไปฟักในถังฟัก แล้วนําลูกปลาแต่ละครอบครัวไปอนุบาลต่อไป 
 
การอนุบาล 
   การเตรียมน้ําทะเลฆ่าเชื้อสําหรับการอนุบาลลูกปลา 
 การเตรียมนํ้าทะเลโดยสูบนํ้าทะเลความเค็ม  30  ส่วนในพัน จากแหล่งนํ้าธรรมชาติมาใส่ไว้ในบ่อความจุ 
180 ลูกบาศก์เมตร ฆ่าเช้ือด้วยด้วยคลอรีนในรูปของแคลเซียมไฮโปรคลอไรด์ [Ca(OCl)2] ความเข้มข้น 70%  
ในอัตรา 25-30 มิลลิกรัม/ลิตร ให้อากาศตลอด 24 ช่ัวโมง ทําการทดสอบคลอรีนในน้ําด้วยโปแทสเซียมไอโอไดด์ 
(KI) จากน้ัน จึงหยุดให้อากาศเพ่ือให้สารแขวนลอยตกตะกอน แล้วสูบนํ้าส่วนใสผ่านถุงกรองน้ํา 5 ไมครอน เพ่ือ
นํามาอนุบาลลูกปลา 

   การเตรียมบ่ออนุบาล ถังอนุบาล และปลาทดลอง 
 ลูกปลากะรังเสืออายุ 1  วัน ของแต่ละครอบครัวถูกนํามาอนุบาลในบ่อคอนกรีตทรงสี่ เหลี่ยม 
182x250x110 เซนติเมตร ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร ใส่นํ้า 3.5 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 12 บ่อ ใช้นํ้าทะเล     
ความเค็ม 30 ส่วนในพัน ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว ปล่อยลูกปลาบ่อละ 87,500 ตัว/บ่อ (25 ตัว/ลิตร) ใส่หัวทราย
พร้อมเปิดให้อากาศเบาๆ ตลอดเวลา เมื่ออนุบาลลูกปลาอายุได้ 15 วัน จึงนําลูกปลาของแต่ละครอบครัวไปทํา
การทดลองในขั้นต่อไป 
 การทดลองช่วงที่ 1 อนุบาลลูกปลาในถังพลาสติกกลมชนิดหนา (PE) ความจุ 500 ลิตร ใส่นํ้า 400 ลิตร 
จํานวน 3 ซ้ําต่อครอบครัว ปล่อยลูกปลาถังละ 1,600 ตัว (4ตัว/ลิตร) ใส่หัวทรายพร้อมเปิดให้อากาศเบา ๆ 
ตลอดเวลา 
 การทดลองช่วงที่ 2 นําลูกปลาจากช่วงการทดลองที่ 1 มาทดลองต่อโดยอนุบาลลูกปลาในถังพลาสติก
กลมชนิดหนา เช่นเดียวกับการทดลองช่วงที่ 1 ความจุ 170 ลิตร ใส่นํ้า 150 ลิตร จํานวน 3 ซ้ําต่อครอบครัว 
ปล่อยลูกปลาถังละ 300 ตัว (2ตัว/ลิตร) ใส่หัวทรายพร้อมเปิดให้อากาศเบาๆ ตลอดเวลา 
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   การเตรียมอาหารทดลอง 
 การเตรียมคลอเรลลา โดยใช้บ่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร เติมนํ้าทะเลสะอาดผ่านการ
ฆ่าเช้ือ และเติมปุ๋ยสูตร 21-0-0 สูตร 16-20-0 และสูตร 46-0-0 ในอัตราส่วน 100 : 10 : 5 กรัม/นํ้า 1 
ลูกบาศก์เมตร และเติมหัวเช้ือคลอเรลลาต่อปริมาตรนํ้าเลี้ยงอัตราส่วน 1 : 5 พร้อมใส่หัวทรายให้อากาศเบาๆ 
เป็นระยะเวลา 4-5 วัน วัดความโปร่งแสงได้ 50 เซนติเมตร จึงนําไปเลี้ยงโรติเฟอร์และอนุบาลลูกปลา 
 การเตรียมโรติเฟอร์ รวบรวมโรติเฟอร์ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ที่เลี้ยง
ด้วยคลอเรลลาแล้วนําไปกรองผ่านผ้ากรองขนาด 80 ไมครอน ได้โรติเฟอร์ขนาด 60-70 ไมครอน เพ่ือนําไป
เป็นอาหารอนุบาลลูกปลาอายุ 3-5 วัน และใช้โรติเฟอร์ทุกขนาดเป็นอาหารอนุบาลลูกปลาอายุ 6-25 วัน 
  การเตรียมอาร์ทีเมียวัยอ่อน ฟักไข่อาร์ทีเมียตามวิธีของนภดล (2549) แล้วนําอาร์ทีเมียแรกฟักระยะ 
Instar II เสริมด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัว (highly unsaturated fatty acid หรือ HUFA) โดยใช้นํ้ามันสําเร็จรูป 
ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 6 ช่ัวโมง ก่อนนําไปอนุบาลลูกปลา ส่วนอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
เสริมกรดไขมันไม่อ่ิมตัวโดยใช้นํ้ามันสําเร็จรูป ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ก่อน
นําไปอนุบาลลูกปลา 
 การเตรียมเน้ือปลาบด โดยนําปลาหลังเขียวหรือปลาข้างเหลืองสดมาแล่เอาเฉพาะเนื้อ นําไปบดให้
ละเอียดแล้วนํามาผสมกับวิตามินรวม ในอัตราส่วนวิตามิน 5 กรัม/เน้ือปลาบด 1 กิโลกรัม จึงนําไปอนุบาลลูก
ปลาอายุ 41-80 วัน 

   การให้อาหาร 
 ปลากะรังเสืออายุ 3-5 วัน ให้โรติเฟอร์ขนาด 60-70 ไมครอน ความหนาแน่น 5 ตัว/มิลลิลิตร เป็น
อาหาร ลูกปลาอายุ 6-15 วัน ให้โรติเฟอร์ทุกขนาดความหนาแน่น 10-15 ตัว/มิลลิลิตร เป็นอาหารพร้อมทั้งใส่
คลอเรลลาความหนาแน่น 2-3 x 105 เซลล์/มิลลิลิตร ลงในบ่ออนุบาลเพ่ือเป็นอาหารของโรติเฟอร์ 
 การทดลองช่วงที่ 1 ลูกปลาอายุ 15-25 วัน ให้โรติเฟอร์ทุกขนาดเป็นอาหารความหนาแน่น 10-15 ตัว/
มิลลิลิตร พร้อมใส่คลอเรลลาความหนาแน่น 2-3 x 105 เซลล์/มิลลิลิตร เพ่ือเป็นอาหารของโรติเฟอร์ ลูกปลา
อายุ 15 วัน เริ่มให้อาร์ทีเมียแรกฟักความหนาแน่น 5 ตัว/มิลลิลิตร  เมื่อลูกปลาอายุ 25-35 วัน ให้กินอาร์ทีเมีย
เป็นอาหาร วันละ 5 ครั้ง เวลา 08.00, 11.00, 13.00, 16.00 และ 18.00 นาฬิกา ในช่วงแรกให้กินครั้งละน้อยๆ 
และเพ่ิมปริมาณของอาร์ทีเมียตามอัตราการกินอาหารของลูกปลา 
 การทดลองช่วงที่ 2 ลูกปลาอายุ 41-80 วัน ให้เน้ือปลาบดเป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 และ 
13.00 นาฬิกา ให้อาหารจนปลากินอ่ิม 

   การเปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่ออนุบาล 
 ช่วงก่อนการทดลองอนุบาลลูกปลาอายุ 1-5 วัน ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนํ้า เมื่อลูกปลาอายุ 6-15 วัน 
เปลี่ยนถ่ายนํ้า 20% พร้อมดูดตะกอนที่ก้นบ่อ 
 ช่วงการทดลองที่ 1 เปลี่ยนถ่ายนํ้า 50% พร้อมดูดตะกอนที่ก้นถังทุกวัน 
 ช่วงการทดลองที่ 2 เปลี่ยนถ่ายนํ้า 80% พร้อมดูดตะกอนที่ก้นถังทุกวัน 

   การบันทึกข้อมูล 
 ช่วงการทดลองที่ 1 หาอัตราการเจริญเติบโตโดยการสุ่มช่ังนํ้าหนักและวัดความยาวปลาเริ่มต้น และ
สิ้นสุดการทดลอง และตรวจสอบอัตรารอดตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และนําลูกปลามาทดสอบความทนทาน
ต่อความเครียดแบบต่างๆ ดังน้ี 
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 การศึกษาความทนทานต่อออกซิเจนต่ําของลูกปลา โดยเตรียมขวดโหลขนาด 10 ลิตร จํานวน 36 ใบ        
ใส่นํ้าเค็มปริมาตร 9.5 ลิตร นําลูกปลาใส่ในขวดโหลๆละ 10 ตัว ปิดขวดโหลให้สนิทไม่มีอากาศเข้าทําการตรวจ
นับ และบันทึกการตายสะสมทุก 10 นาที จนครบ 120 นาที ลูกปลาที่ไม่ตอบสนองหรือไม่มีการเคลื่อนไหวของ
กระพุ้งแก้มถือว่าตาย และคํานวณหาอัตรารอดตายในช่วงระยะเวลาต่างๆจากจํานวนลูกปลารอดตายเทียบ
เป็นร้อยละกับจํานวนลูกปลาเริ่มต้น  
 การศึกษาความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างเฉียบพลันจาก 30 เป็น 0 ส่วนในพัน ของลูก
ปลาแต่ละชุดการทดลอง โดยเตรียมขวดโหลขนาด 10 ลิตร จํานวน 36 ใบ ใส่นํ้าจืด ปริมาตร 8 ลิตร นําลูก
ปลาใส่ในขวดโหลๆละ 10 ตัว ทําการตรวจนับ และบันทึกการตายสะสมทุก 10 นาที จนครบ 120 นาที ลูกปลาที่
ไม่ตอบสนองหรือไม่มีการเคลื่อนไหวของกระพุ้งแก้มถือว่าตาย และคํานวณหาค่าอัตรารอดตายในช่วง
ระยะเวลาต่างๆจากจํานวนลูกปลาที่รอดตายเทียบเป็นร้อยละกับจํานวนลูกปลาเริ่มต้น  
 ช่วงการทดลองที่ 2 หาอัตราการเจริญเติบโตโดยการสุ่มช่ังนํ้าหนักและวัดความยาวปลาเร่ิมต้นการ
ทดลองและในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ครั้งละ 20 ตัว โดยทําการสลบปลาก่อนช่ังนํ้าหนักโดยใช้นํ้ามันกานพลู
ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม/ลิตร บันทึกข้อมูลทุกครั้ง จนสิ้นสุดการทดลองเพ่ือรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโต 
จดบันทึกข้อมูลนํ้าหนักอาหารที่ให้เป็นอาหารปลาทุกครั้งเพ่ือนําไปคํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 คํานวณอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ และอัตรารอดตายตามวิธี ดังน้ี 
 (1) นํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิม/วัน   (average daily weight gain, ADG) 
         นํ้าหนักเพ่ิม (กรัม/วัน) = นํ้าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุด-นํ้าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้น 

                 ระยะเวลาการทดลอง (วัน) 
 (2) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ (feed conversion ratio, FCR) 
      อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ = นํ้าหนักอาหารที่ปลากิน 
                                นํ้าหนักปลาที่เพ่ิม 

 (3) อัตรารอดตาย (survival rate) 
      อัตรารอดตาย (%)              = (N1 - N2) x 100 

                 N1 
       โดยที่ N1 = จํานวนปลาที่เริ่มต้น 

              N2 = จํานวนปลาที่ตายสะสม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

 การเปรียบเทียบผลของอิทธิพลหลักคือแม่พันธ์ุและพ่อพันธ์ุของปลากะรังเสือ และอิทธิพลร่วมจาก
อิทธิพลหลักทั้ง 2 โดยใช้ Two-way ANOVA (analysis of variance) yijk = μ+&i+βj+(αβ)ij+eijk   

          i=1,2,…,a  ;   j=1,2,…,b  ; k=1,2,…,n  

เมื่อyijk = ค่าสังเกตที่ได้รับทรีทเมนต์ij ตัวที่ k 

           μ = ค่าเฉล่ียทั้งหมด          α = อิทธิพลของปัจจัย A 

        β = อิทธิพลของปัจจัย B     (αβ) = อิทธิพลร่วมของปัจจัย A และ B 

           eijk = ความคลาดเคลื่อนสุ่มของการทดลอง 
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จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของข้อมูล โดยใช้วิธี Duncan,s new multiple range test 
(DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 
 

ผลการศึกษา 
 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากะรังเสือจากธรรมชาติที่นํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
 จากการเพ่ิมปริมาณ DNA ด้วยเทคนิคเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ โดยใช้  primerที่
พัฒนาจากปลา Kelp grouper ปลา Epinephelus guttatus และปลา Epinephelus fuscoguttatus พบว่า 
primer ทั้งหมดสามารถเพ่ิมปริมาณ DNA ของปลากะรังเสือได้ และในทุก primer มีจํานวนอัลลิลค่อนข้างสูง
ดังแสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 1 
 
 ตารางท่ี 2 จํานวนอัลลิลของพ่อแม่พันธ์ุปลากะรังเสือด้วยการเพ่ิมปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้

primer ทั้ง 7 แบบ 
Primer Linkage group จํานวนอัลลิลของพ่อพันธ์ุ จํานวนอัลลิลของแม่พันธ์ุ 
Ebr00008FRA 15 7 3 
Ebr00010FRA 12 7 3 
Ebr00184FRA 16 4 2 
EguSTR125DB 23 5 4 
EguSTR148DB 9 7 3 
EguSTR152DB 19 8 3 
EfuSTR329DB - 5 4 
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    ภาพท่ี 1 รูปแบบของแถบ DNA โดย M = 100 bp ladders DNA markers  

     Male 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 = พ่อพันธ์ุตัวที่ 1-6, Female1, 2 = แม่พันธ์ุตัวที่ 1 และ 2 
 
ผลการทดลองอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 15-40 วัน ของแต่ละครอบครัว 
   น้ําหนักสุดท้าย 
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่อนํ้าหนักสุดท้าย
ของปลากะรังเสือ (p<0.05) ลูกปลามีนํ้าหนักเริ่มต้น 0.018+0.00, 0.018+0.00, 0.018+0.00, 0.018+0.00, 
0.018+0.00, 0.019+0.00, 0.019+0.00, 0.018+0.00,0. 018+0.00, 0.018+0.00, 0.018+0.00 และ 
0.018+0.00 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลากะรังเสือที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 มีนํ้าหนัก
สุดท้ายเฉลี่ย 1.67+0.62 กรัม ซึ่งมากกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 (1.54+0.31 กรัม) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกัน ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อ
พันธ์ุตัวที่ 4 มีนํ้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด 2.15+0.40 กรัม ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับลูกปลาที่ได้จากการ
ผสมจากพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 1 ที่มีนํ้าหนัก 2.15+0.09 กรัม แต่แตกต่างกับลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุ
ปลาตัวที่ 2, 3, 5 และ 6 ที่มีนํ้าหนัก 1.17+0.09, 1.15+0.41, 1.31+0.36 และ1.76+0.36 กรัม ตามลําดับ อย่าง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
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 ตารางที่ 3 นํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 15-40 วัน จากการจับคู่ผสมเทียม    
ระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

                                                น้ําหนักเฉล่ียของลูกปลา (กรัม)                  น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก 
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2 

การผสมพ่อพันธ์ุปลาต่างกัน (กรัม) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 2.19+0.04c 2.03+0.02e 2.15+0.09d 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 1.08+0.03a 1.25+0.03b 1.17+0.09a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 1.18+0.04a 1.12+0.00a 1.15+0.41a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 2.52+0.02c 1.78+0.02d 2.15+0.40d 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 0.98+0.05a 1.64+0.02c 1.31+0.36b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 2.09+0.06c 1.44+0.04c 1.76+0.36c 

น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลา
ท่ีได้จากการผสมแม่
พันธ์ุปลาต่างกัน (กรัม) 

1.67+0.62b 1.54+0.31a  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=122.94, P=0.00)  
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=1010.35, P=0.00)    
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=325.69, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น 
น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จากการผสมแม่พันธ์ุปลาต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน 

 
 อัตรารอดตาย 
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม  (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่ออัตรารอดตาย
ของปลากะรังเสือ (p<0.05) โดยลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 มีอัตรารอดตายแตกต่างทาง
สถิติ (p<0.05) กับลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 มีอัตรารอดตายเฉล่ีย 64.84+1.05 และ 
54.47+0.28% และเมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกันพบว่า ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวที่ 5  มี
อัตรารอดตายมากที่สุด 85.13+5.58% แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุ
ปลาตัวที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ที่มีอัตรารอดตาย 26.22+4.50, 45.47+22.13, 78.71+5.37, 41.04+2.93 และ 
81.39+5.30% ตามลําดับ (ตารางที่ 4 ) 
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ตารางที่ 4 อัตรารอดตายเฉล่ียของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 15-40 วัน จากการจับคู่ผสมเทียมระหว่าง
แม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

                                             อัตรารอดตายฉลี่ยของลูกปลา (%)                  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก 
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2 การผสมพ่อพันธ์ุปลาต่างกัน (%) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 22.12+0.27a 30.33+0.47a 26.22+4.50a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 25.26+0.29b 65.68+0.34c 45.47+22.13c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 73.81+0.25d 63.62+0.19f 78.71+5.37d 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 29.22+0.41c 52.83+0.52b 41.04+2.93b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 90.22+0.31f 80.04+0.40e 85.13+5.58f 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 86.22+0.46e 76.55+0.12d 81.39+5.30e 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของ
ลูกปลาท่ีได้จากการผสม
แม่พันธ์ุปลาต่างกัน (%) 

54.47+0.28a 64.84+1.05b  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=7516.38, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=29387.42, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=4447.64, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น 
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จากการผสมแม่พันธ์ุปลาต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน   

                           
ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน 
 ผลการทดสอบความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันของปลากะรังเสือพบว่ามี
อิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่อความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
อย่างฉับพลัน (p<0.05)   โดยลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 2   (อัตรารอดตายเฉล่ีย 34.27+4.70%) 
มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันได้ดีกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัว
ที่ 1 (อัตรารอดตายเฉล่ีย 22.22+4.69%) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่
ต่างกันพบว่า ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3  มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
อย่างฉับพลันโดยมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 41.60+0.93% ซึ่งมากกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธุ์ปลา
ตัวที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ที่มีอัตรารอดตายเฉล่ีย 15.00+0.73, 25.00+2.82, 35.00+0.13, 16.66+0.95 และ 
36.23+0.84% ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 5)  
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ตารางที่ 5 ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ    
15-40 วัน จากการจับคู่ผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

                                      อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลา (%)               อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก  
 

แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2 
 การผสมพ่อพันธ์ุปลาต่างกันต่อการ  
 เปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉบัพลนั (%)   

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 0.00+0.00a 30.00+5.00b 15.00+0.73a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 13.33+1.16b 36.66+1.33c 25.00+2.82b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 46.66+3.33e 36.53+0.11c 41.60+0.93d 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 26.66+0.33d 43.33+0.34d 35.00+0.13c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 26.66+0.49d 6.66+0.12a 16.66+0.95a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 20.00+1.00c 52.47+2.08e 36.23+0.84c 

อัตรารอดตายเฉล่ียของ
ลูกปลาท่ีได้จากการผสม
แม่พันธ์ุปลาต่างกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงความ
เค็มอย่างฉับพลัน (%) 

22.22+4.69a 34.27+4.70b  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=348.43, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=194.26, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=722.18, P=0.00)   

 หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น  
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จากการผสมแม่พันธ์ุปลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน
เปรียบเทียบในแนวนอน 

               

   ความทนทานต่อออกซิเจนละลายน้าํตํ่า 
 ผลการทดสอบความทนทานต่อออกซิเจนละลายนํ้า (dissolved oxygen) ตํ่าของปลากะรังเสือพบว่า
มีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาในความทนทานต่อออกซิเจนละลายน้ําตํ่า 
(p<0.05) โดยลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 และตัวที่ 2 มีความทนทานต่อออกซิเจนละลายนํ้าตํ่า
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกันพบว่า ลูกปลาที่ได้จาก
การผสมจากพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3  มีความทนทานต่อออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าได้ดีกว่า โดยมีอัตรารอดตายเฉล่ีย 
45.00+6.84% ซึ่งมากกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ที่มีอัตรารอดตาย
เฉลี่ย 5.00+0.79, 39.66+1.50, 20.16+1.21, 15.00+0.66 และ 15.00+0.78% ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ความทนทานต่อออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 15-40 วัน จากการจับ
คู่ผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

                                            อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลา (%)                    อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก 
 

แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2 
    การผสมพ่อพันธ์ุปลาต่างกันต่อ 
    ออกซิเจนตํ่า (%) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 0.00+0.00a 10.00+3.00b 5.00+0.79a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 39.33+1.15d 40.00+2.00d 39.66+1.50d 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 60.00+5.00e 30.00+3.00c 45.00+6.84e 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 10.33+4.50b 30.00+2.00c 20.16+1.21c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 30.00+6.00c 0.00+0.00a 15.00+0.66b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 10.00+2.00b 20.00+6.00c 15.00+0.78b 

อัตรารอดตายเฉล่ียของ
ลูกปลาท่ีได้จากการผสม
แม่พันธ์ุปลาต่างกันต่อ
ออกซิเจนตํ่า (%) 

24.94+1.33a 21.66+4.08a  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลาไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (F=7.80, P=0.01)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=118.29, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=56.24, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)      
ยกเว้น อัตรารอดตายเฉล่ียของลูกปลาท่ีได้จากการผสมแม่พันธ์ุปลาต่างกันต่อออกซิเจนตํ่าเปรียบเทียบใน
แนวนอน  

                   
ผลการทดลองอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน ของแต่ละครอบครัว 
   น้ําหนักสุดท้าย  
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธุ์ปลากับพ่อพันธุ์ปลาต่อนํ้าหนัก
สุดท้ายเฉลี่ยของปลากะรังเสือ (p<0.05) ลูกปลาในแต่ละคู่ผสมที่นํามาทดลองมีนํ้าหนักเริ่มต้น 1.43+0.14, 
1.42+0.02, 1.43+0.02, 1.43+0.03, 1.47+0.01, 1.42+0.02, 1.40+0.05, 1.50+0.05, 1.50+0.01, 1.41+0.01, 
1.43+0.02, 1.46+0.05 และ 1.41+0.01 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลากะรังเสือที่ได้จากการผสมจาก
แม่พันธ์ุตัวที่ 2 มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 14.38+2.58 กรัม ซึ่งมากกว่าที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 1 (นํ้าหนัก
สุดท้ายเฉลี่ย 10.49+1.48 กรัม) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกัน
พบว่า ลูกปลาที่ได้จากการผสมพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 2, 3, 5 และ 6 มีนํ้าหนักสุดท้ายเฉล่ีย 13.14+4.53, 
13.67+2.63, 13.46+1.43 และ 12.82+2.85 กรัม ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มากกว่า
ลูกปลาที่ได้จากพ่อพันธ์ุตัวที่ 4 และ 1 ซึ่งมีนํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 12.04+2.19 และ 9.49+0.72 กรัม ตามลําดับ 
อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 7) (ภาพที่ 2) 
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ตารางที่ 7 นํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 41-80 วัน จากการจับคู่ผสมเทียม 
               ระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

                         น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาอายุ 41-80 วัน (กรัม)          น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก 
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2 การผสมพ่อพันธ์ุปลาต่างกัน (กรัม) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 8.86+0.17a 10.12+0.31a 9.49+0.72a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 9.18+0.55ab 17.10+2.01c 13.14+4.53bc 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 10.49+0.33a 15.86+1.71c 13.67+2.63c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 10.20+0.76c 13.88+1.14b 12.04+2.19b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 12.84+1.03e 14.09+1.70b 13.46+1.43bc 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 10.40+0.44d 15.25+1.56bc 12.82+2.85bc 

น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของ
ลูกปลาท่ีได้จากการผสม
แม่พันธ์ุต่างกัน (กรัม) 

10.49+1.48a 14.38+2.58b  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=102.12, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=10.86, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=7.04, P=0.00)   

 หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น   
น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จากการผสมแม่พันธ์ุต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 2 นํ้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 41-80 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์  
จากการจับคู่ผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว กับพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว  
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   น้ําหนักเพิ่ม 
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่อนํ้าหนักเพิ่ม
ของปลากะรังเสือ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลากะรังเสือที่ได้จากการผสมแม่พันธ์ุตัวที่ 2 มีนํ้าหนัก
เพ่ิมเฉลี่ย 12.94+2.55 กรัม มากกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 ที่มีนํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 
9.06+1.47 กรัม อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกัน ลูกปลาที่ได้จากการผสมพ่อ
พันธ์ุตัวที่ 2, 4, 5 และ 6 มีนํ้าหนักเพ่ิมฉลี่ย 11.68+4.49, 10.61+2.20, 12.01+1.43 และ 11.38+2.82 กรัม 
ตามลําดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่มีนํ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยมากกว่าลูกปลาที่ได้จากพ่อพันธ์ุตัวที่ 1 
(8.07+0.75 กรัม) และตัวที่ 4 (10.61+2.20 กรัม) อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 8)  

 
ตารางท่ี 8 นํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 41-80 วัน จากการจับคู่ผสมเทียม  
              ระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 
                                          น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยของลูกปลา (กรัม)                         น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก 
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2       การผสมพ่อพันธ์ุต่างกัน (กรัม) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 7.43+0.25a 8.72+0.35a  8.07+0.75a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 7.75+0.56ab 15.60+2.01c                11.68+4.49bc 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 10.05+0.33a 14.36+1.72c 12.21+2.60c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 8.77+0.79bc 12.46+1.14b 10.61+2.20b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 11.37+1.02d 12.66+1.67bc                12.01+1.43bc 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 8.97+0.45c 13.79+1.53bc                11.38+2.82bc 
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยของลูก
ปลาท่ีได้รับการผสมแม่
พันธ์ุต่างกัน (กรัม) 

9.06+1.47a 12.94+2.55b  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=101.35, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=10.63, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=6.80, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น
น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้รับการผสมแม่พันธ์ุต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน 

                   
   อัตราการเจริญเติบโต (น้ําหนักเพิ่มต่อวัน) 
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่ออัตราการ
เจริญเติบโตของลูกปลากะรังเสือ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลากะรังเสือที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุ
ปลาตัวที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.31+0.08 กรัม/วัน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 ที่มีอัตราการเจริญเติบเฉล่ีย 0.22+0.07 กรัม/วัน เมื่อเปรียบเทียบ
พ่อพันธุ์ปลาที่ต่างกัน ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวที่ 2, 3, 5 และ 6 มีอัตราการเจริญเติบโตไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 0.19+0.07, 0.30+0.06, 0.25+0.05 และ 
0.28+0.02 กรัม/วัน ตามลําดับ ซึ่งมากกว่าลูกปลาที่ได้จากพ่อพันธ์ุตัวที่ 4 (0.19+0.07 กรัม/วัน) และตัวที่ 1 
(0.25+0.05 กรัม/วัน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 9)  
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ตารางที่ 9 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 41-80 วัน จากการจับคู่ผสมเทียม 
               ระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

                               อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียของลูกปลา (กรัม/วัน)      อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของลูกปลา 
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2 ท่ีได้จากการผสมพ่อพันธ์ุต่างกัน (กรัม/วัน) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 0.18+0.00a 0.21+0.00a 0.19+0.07a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 0.18+0.11ab 0.39+0.51c 0.28+0.01bc 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 0.25+0.10a 0.35+0.04c 0.30+0.06c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 0.22+0.17bc 0.29+0.40b 0.25+0.05b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 0.28+0.25d 0.31+0.04bc 0.29+0.04c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 0.22+0.03c 0.34+0.04bc 0.28+0.02bc 
อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้
จากการผสมแม่พันธ์ุ
ต่างกัน (กรัม/วัน) 

0.22+0.07a 0.31+0.08b  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=123.83, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=1013.02, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=326.15, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จากการผสมแม่พันธ์ุต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน 

 
   อัตรารอดตาย 
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่ออัตรารอดตาย
ของปลากะรังเสือ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลากะรังเสือที่ได้รับการผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 2 มีอัตรา
รอดตายเฉล่ีย 77.93+1.52% ซึ่งมากกว่าลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 1 ซึ่งมีอัตรารอดตายเฉล่ีย 
74.18+1.09% อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกัน ลูกปลาที่ได้จากการผสมจาก
พ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 4, 5 และ 6 มีอัตรารอดตายเฉล่ีย 95.05+1.34, 93.85+2.78 และ 91.19+1.65% ตามลําดับ 
ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกับลูกปลาที่ได้จากพ่อพันธ์ุตัวที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งมีอัตรารอด
ตายเฉล่ีย 26.25+5.07, 60.00+2.79 และ 90.00+5.68% ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 10) 
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 ตารางที่ 10 อัตรารอดตายเฉลี่ยของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 41-80 วัน จากการจับคู่ผสมเทียม
ระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลา (%) อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้จาก   
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2  การผสมพ่อพันธ์ุต่างกัน (%) 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 12.50+0.62a 40.00+0.62a 26.25+5.07a 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 60.00+3.12b 60.00+3.12b 60.00+2.79b 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 95.00+0.94d 85.00+2.19c 90.00+5.68c 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 95.00+1.87d 95.10+1.00d 95.05+1.34d 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 
พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 

92.71+3.03cd 
88.89+0.47c 

95.00+2.50d 
92.50+1.25d 

93.85+2.78d 
91.19+1.65d 

อัตรารอดตายเฉลี่ยของ
ลูกปลาท่ีได้รับการผสม
แม่พันธ์ุต่างกัน 

74.18+ 1.09a 77.93+1.52b  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=31.80, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=1158.12, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=59.11, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น 
อัตรารอดตายเฉล่ียของลูกปลาท่ีได้รับการผสมแม่พันธ์ุปลาต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน 

 
   อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
 ผลการทดลองพบว่ามีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างแม่พันธ์ุปลากับพ่อพันธ์ุปลาต่ออัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือของปลากะรังเสือ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลากะรังเสือที่ได้จากการผสมจาก
แม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเฉลี่ย 2.76+0.11 แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กับ
ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 ที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเฉล่ีย 3.19+0.57 เมื่อ
เปรียบเทียบพ่อพันธ์ุปลาที่ต่างกัน ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุตัวที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ
เฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ที่ 1.81+0.14 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) กับลูกปลาที่ได้จากการผสมจากพ่อพันธ์ุ
ตัวที่ 1, 2, 4,  5 และ 6 ที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ย 5.49+0.40, 3.72+1.04, 2.29+0.10, 
2.17+0.13 และ 2.40+0.16 ตามลําดับ (ตารางที่ 11)  
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ตารางที่ 11 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือเฉล่ียของปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 41-80 วัน จากการจับ
คู่ผสมเทียมระหว่างแม่พันธ์ุปลา 2 ตัว และพ่อพันธ์ุปลา 6 ตัว 

 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยของลูกปลา        อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยของ 
 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 1 แม่พันธ์ุปลาตัวท่ี 2  ลูกปลาท่ีได้จากการผสมพ่อพันธ์ุต่างกัน 

พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 1 5.86+0.45e 5.12+0.50d 5.49+0.40f 
พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 2 4.67+0.18d 2.78+0.40c 3.72+1.04e 
พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 3 1.70+0.10a 1.93+0.30a 1.81+0.14a 
พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 4 2.36+0.10c 2.21+0.20b 2.29+0.10c 
พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 5 2.06+0.35b 2.28+0.10b 2.17+0.13b 
พ่อพันธ์ุปลาตัวท่ี 6 2.53+0.85c 2.26+0.70b 2.40+0.16d 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อเฉลี่ยของลูกปลา
ท่ีได้รับการผสมแม่พันธ์ุ
ต่างกัน 

3.19+ 0.57b 2.76+0.11a  

Two-way analysis of variance 
อิทธิพลของแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=249.47, P=0.00)    
อิทธิพลของพ่อพันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=1711.08, P=0.00)  
อิทธิพลร่วมของพ่อพันธ์ุปลากับแม่พันธ์ุปลามีนัยสําคัญทางสถิติ (F=140.84, P=0.00)   

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแนวต้ังเดียวกันท่ีกํากับด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้น 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยของลูกปลาท่ีได้รับการผสมแม่พันธ์ุต่างกันเปรียบเทียบในแนวนอน 

 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากะรังเสือจากธรรมชาติที่นํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุในการผลิตปลา
กะรังเสือจํานวน 12 ครอบครัว มีความแตกต่างกันทางพันธุกรรม โดย primer polymorphic bands อยู่
ระหว่าง 25-56% ขนาดของแถบ DNA อยู่ระหว่าง 100-255 คู่เบส และพบว่าพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 1 กับพ่อพันธ์ุตัว
ที่ 6   มีรูปแบบของแถบ DNA ที่คล้ายคลึงกัน จึงอาจมีความเก่ียวข้องกันทางเครือญาติ เน่ืองจากอัลลิลที่พบอยู่
ในตําแหน่งเดียวกันในหลายคู่ primer แต่ primer ทั้งหมดยังไม่มีความสัมพันธ์ในการเช่ือมโยงกับการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลากะรังเสือ เน่ืองจากไม่ได้ทําการศึกษารูปแบบ DNA ของลูกปลากะรังเสือ
ที่ได้จากการผสมเทียมดังกล่าว 
 ผลการทดลองอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 15-40 วัน พบว่ามีอิทธิพลร่วมระหว่างแม่พันธ์ุกับพ่อพันธ์ุปลา
ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน และความ
ทนทานต่อออกซิเจนตํ่า เมื่อพิจารณาในด้านการเจริญเติบโตด้านนํ้าหนัก และอัตรารอดตาย ลูกปลาที่ได้จาก
การผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 1 กับพ่อพันธ์ุตัวที่ 1 และตัวที่ 4 มีนํ้าหนักมากที่สุด เน่ืองปัจจัยด้านพันธุกรรมที่เกิด
จากตัวปลามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย และยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านความหนาแน่นเข้า
มาเกี่ยวข้อง ลูกปลาที่มีอัตรารอดตายตํ่ามีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าลูกปลาที่มีอัตรารอดตายสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของไพบูลย์ และวรรเพ็ญ (2558) ในการทดลองอนุบาลปลากะรังเสืออายุ 41-80 วัน ที่ความ
หนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัว/100 ลิตร ซึ่งพบว่าที่ความหนาแน่น 50 ตัว/100 ลิตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลากะรังดอกแดงระยะวัยรุ่นที่ความหนาแน่นสูงมีผลต่อการกินอาหารของลูกปลา ทําให้
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ปลามีการเจริญเติบโตช้าลง (Samad et al., 2014)  และ Kristiansen et al. (2004) เลี้ยงปลาซีกเดียว 
(halibut) ระยะวัยรุ่นที่ความหนาแน่นสูงทําให้ปลากินอาหารลดลง เป็นผลให้เจริญเติบโตช้าลงด้วย เน่ืองจาก
การเลี้ยงปลาในความหนาแน่นสูงมีผลต่อคุณภาพนํ้า ทําให้ปลากินอาหารได้น้อยลงและส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตที่ลดลง (Ellis et al., 2002) ซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์ในลักษณะผกผันของการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายของสัตว์นํ้าที่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสัตว์นํ้าที่เลี้ยง น่ันคือ เมื่อเลี้ยงสัตว์นํ้าด้วยความ
หนาแน่นที่สูงขึ้น การเจริญเติบโตของปลาลดลง เน่ืองจากกําลังผลิต (carrying capacity) ของสถานที่เลี้ยงมี
จํากัด หรือมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับสัตว์นํ้า (Ambeker and Doyle, 1990; Robinson and 
Doyle, 1990; Wang et al., 2000)  Pickering (1993) รายงานว่าสภาวะที่มีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น 
ทําให้เกิดการแย่งอาหาร อากาศหายใจ และที่อยู่อาศัย พฤติกรรมความเป็นเจ้าถิ่นและการครอบครองอาณาเขต 
(territorial behavior) ภาวะเช่นน้ีก่อให้เกิดความเครียด (stress) ในตัวปลา ซึ่งอาจเป็นแบบเรื้อรังที่มีผลทําให้
อัตราการเจริญเติบโตช้าลง 
 ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับ
พ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลันมากกว่าครอบครัวอ่ืนๆ ส่วน  
ลูกปลาที่ได้จากการผสมแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 และ 2 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีความทนทานต่อออกซิเจนตํ่าได้
ดีกว่าครอบครัวอ่ืนๆ ปัจจัยด้านพันธุกรรมที่เกิดจากตัวปลามีอิทธิพลส่งผลต่อความทนทานการเปล่ียนแปลง
ความเค็มอย่างฉับพลันและความทนทานต่อออกซิเจนตํ่าอย่างชัดเจน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่มีผล 
เน่ืองจากในการอนุบาลลูกปลาได้จัดระบบสิ่งแวดลอ้มให้เหมือนกัน 
 ผลการทดลองอนุบาลปลากะรังเสือต้ังแต่อายุ 41-80 วัน พบว่ามีอิทธิพลร่วมระหว่างแม่พันธ์ุกับ     
พ่อพันธ์ุปลาต่อการเจริญเติบโตด้านนํ้าหนัก อัตรารอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือ ลูกปลาที่ได้
จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 2, 3, 5 และ 6 มีการเจริญเติบโตด้านนํ้าหนัก (นํ้าหนัก
สุดท้าย นํ้าหนักเพ่ิม และอัตราการเจริญการเติบโต) มากกว่าพ่อพันธ์ุตัวที่ 1 และ 4 ลูกปลาที่ได้จากการผสม
จากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับพ่อพันธ์ุตัวที่ 4, 5 และ 6 มีอัตรารอดตายมากกว่าพ่อพันธ์ุตัวที่ 1, 2 และ 3 ทั้งน้ี
เน่ืองจากปัจจัยด้านพันธุกรรมที่เกิดจากตัวปลามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย และยังมีปัจจัย
สิ่งแวดล้อมด้านความหนาแน่นเข้ามาเก่ียวข้อง ลูกปลาในช่วงน้ีคู่ผสมที่มีอัตรารอดตายสูงมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าลูกปลาที่ได้จากคู่ผสมที่มีอัตรารอดตายตํ่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Salama (2007) ที่อนุบาลลูก
ปลากะพงขาวขนาดเล็กด้วยความหนาแน่นสูง ทําให้ลูกปลากินอาหารได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายดีกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่นตํ่า แต่ต้องมีการให้อาหารอย่างเพียงพอ ไม่เช่นน้ันปลา
จะแย่งกันกินอาหารที่มีจํากัด อาจทําให้การเจริญเติบโตลดลงได้  การศึกษาในคร้ังน้ี ลูกปลาที่ได้รับการผสม
จากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือตํ่าที่สุดทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจัย
ด้านพันธุกรรมที่เกิดจากตัวปลามีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือและอัตรารอดตาย และยังมีปัจจัย
ความหนาแน่นมาเก่ียวข้อง ลูกปลาคู่ผสมที่มีอัตรารอดตายสูงจากการอนุบาลในความหนาแน่นสูงจะมีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือตํ่า ซึ่งสอดคล้องกับ Salari et al. (2012) ที่อนุบาลลูกปลากะรังเสืออายุ 35 วัน ที่
ความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือตํ่ากว่าความหนาแน่น 1 และ 3 ตัว/ลิตร 
เช่นเดียวกับที่อนุบาลปลาหมอทะเลขนาด 2.5 น้ิว ที่ความหนาแน่น 1 ตัว/ลิตร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เน้ือตํ่ากว่าที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น 0.3 และ 0.6 ตัว/ลิตร (อาคม และวรรเพ็ญ, 2556)  นอกจากน้ี 
การศึกษาของนิพนธ์ และคณะ (2551) พบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยง
ด้วยความหนาแน่น 50 และ 100 ตัว/ลูกบาศก์เมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยความหนาแน่น
สูงมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเน้ือตํ่ากว่าที่เลี้ยงความหนาแน่นตํ่า ซึ่งผลของการเลี้ยงมีแนวโน้มเหมือนกับ
การเลี้ยงปลากะรังดอกแดงระยะวัยรุ่น (Samad et al., 2014) เน่ืองจากปลาในกลุ่มกะรังมีพฤติกรรมกิน
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อาหารเป็นกลุ่ม ทําให้แย่งกันกินอาหารจึงกินได้มาก และใช้พลังงานส่วนใหญ่ในการเจริญเติบโต (Ismi et al., 
2012) 
  ผลการศึกษาในครั้งน้ีสรุปได้ว่า ปลากะรังเสือที่อนุบาลต้ังแต่อายุ 15-40 วัน มีการเจริญเติบโตด้าน
นํ้าหนักโดยลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุตัวที่ 1 กับพ่อพันธ์ุตัวที่ 1 และ 4 ให้ลูกพันธ์ุปลามีการเจริญเติบโต
ดี ส่วนลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างฉับพลัน และลูกปลาที่ได้จากการผสมจากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 และตัวที่ 2 กับพ่อ
พันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีความทนทานต่อออกซิเจนตํ่าได้ดีกว่าลูกปลาจากพ่อแม่พันธ์ุคู่ผสมอ่ืนๆส่วนผลการอนุบาล
ลูกปลากะรังเสือต้ังแต่อายุ 41-80 วัน ปรากฏว่า ลูกพันธ์ุปลาที่ได้จากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 
2, 3, 5 และ 6 มีการเจริญเติบโตดี ลูกพันธ์ุปลาที่ได้จากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 2 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 4, 5 และ 6 มี
อัตรารอดตายสูง และลูกพันธ์ุปลาที่ได้จากแม่พันธ์ุปลาตัวที่ 1 กับพ่อพันธ์ุปลาตัวที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเน้ือตํ่า ดังน้ัน ในการจัดการพ่อแม่พันธ์ุ และการสร้างพ่อแม่พันธ์ุทดแทนท่ีถูกต้องควรคํานึงถึงหลักพันธุ
ศาสตร์ กล่าวคือ ใช้พ่อแม่พันธ์ุหลายคู่ เก็บรวบรวมลูกพันธ์ุปลาจากหลายรุ่นที่ทําการเพาะพันธ์ุเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อ
แม่พันธ์ุ ระวังไม่ให้เกิดการผสมเลือดชิด หากพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมมีแนวโน้มลดลงมากควรนํา
พ่อแม่พันธ์ุจากประชากรอ่ืนมาผสม โดยประชากรดังกล่าวต้องมีค่าเฉลี่ยทางพันธุกรรมไม่ด้อยกว่าประชากร
เดิม ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้เป็นประชากร
เริ่มต้นเพ่ือการเพาะเลี้ยงได้ (อุทัยรัตน์,  2543)  และควรมีการทดลองเลี้ยงลูกปลาที่ได้จากการผสมข้ามประชากร
เพ่ือตรวจสอบลักษณะปรากฏ และอัตราการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรเดิมด้วย (ทิพย์สุดา และ
นงเยาว์, 2551) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการพ่อแม่พันธ์ุได้อย่างถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์ เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุปลากะรังเสือที่เป็นประชากร
เริ่มต้นในการใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุที่ดีเพ่ือผลิตลูกพันธ์ุที่มีคุณภาพ สําหรับส่งเสริมการเลี้ยงของเกษตรกรต่อไป 
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