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แรงบันดาลใจใหพัฒนาสายพันธุ�ปลาหมอ 
 

ในช�วงบ�ายของวันท่ี 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2548 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได)เสด็จพระราชดําเนินตรวจเย่ียมกิจกรรม
ทางด)านการเกษตรของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน
บ)านควนสามัคคี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู)เขียนซ่ึงขณะน้ันดํารงตําแหน�ง
ผู)อํานวยการศูนย6วิจัยและทดสอบพันธุ6สัตว6 นํ้าชุมพร (ต�อมาเปลี่ยนชื่อเป:น 
ศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6น้ําชุมพร) ได)ทูลเกล)า ฯ ถวายรายงานกิจกรรม
ด)านการประมง ซ่ึงเป:นการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศ หรือบ๊ิกอุย (ลูกผสม
ระหว�างปลาดุกเทศเพศผู) กับปลาดุกอุยเพศเมีย) ในบ�อคอนกรีต ซ่ึงในครั้งน้ัน 
พระองค6ได)ทรงมีพระราชกระแสแนะนําให)ลองหาสัตว6นํ้าพ้ืนบ)านท่ีสามารถนํามา
เลี้ยงในสภาพหนาแน�น และเป:นอาหารกลางวันแก�เด็กนักเรียนได)  คณะ
นักวิชาการของศูนย6 ฯ จึงได)ร�วมกันพิจารณาคัดเลือกพันธุ6สัตว6นํ้าท่ีสามารถจะ
นํามาใช)เป:นทางเลือกสําหรับทดแทนในกิจกรรมดังกล�าวได) โดยในขณะน้ัน    
ศูนย6 ฯ ได)เริ่มมีงานวิจัยเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาหมอซ่ึงเป:นปลาพ้ืนเมืองท่ีมี
ความทนทาน สามารถเลี้ยงแบบหนาแน�นได) ตลอดจนเป:นท่ีนิยมบริโภคของ
ประชาชนในภาคใต) อย�างไรก็ตาม การเลี้ยงปลาหมอในขณะน้ันยังไม�ประสพ
ผลสําเร็จเท�าท่ีควร เน่ืองจากปลาหมอมีอัตราการเจริญเติบโตค�อนข)างตํ่า คณะ
นักวิชาการจึงได)มีแนวคิดร�วมกันท่ีจะปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอให)ได)สายพันธุ6ท่ีมี
อัตราการเจริญเติบโตสูงข้ึนกว�าเดิม 

กระบวนการปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอได)เริ่มดําเนินการโดยการรวบรวมพันธุ6
ปลาหมอจากแหล�งต�าง ๆ ท่ัวทุกภาคของประเทศ ท้ังจากแหล�งธรรมชาติ และ              
โรงเพาะฟCกมาทดลองเพาะเลี้ยงท่ีศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพร 
เพ่ือหาแหล�งพันธุ6ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดสําหรับใช)เป:นพันธุ6พ้ืนฐานในการ
เข)าสู�กระบวนการปรับปรุงพันธุ6 การปรับปรุงพันธุ6ครั้งน้ีใช)วิธีการคัดเลือกแบบหมู� 
(mass selection) ซ่ึงถึงแม)ว�าจะไม�ใช�วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด แต�ก็เป:น
วิธีการท่ีสามารถดําเนินการได)ทันทีในขณะน้ัน และมีประสิทธิภาพท่ีสามารถ
ยอมรับได) หลังจากผ�านการคัดเลือกรวม 4 รุ�น (generation) จึงนําพันธุ6ปลาหมอ
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ท่ีผ�านการคัดเลือกไปทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกับพันธุ6ด้ังเดิม โดยทดลองท้ังในบ�อ
ของศูนย6 ฯ (on station) และในกระชังของเกษตรกร (on farm) ซ่ึงผลการ
เจริญเติบโตเห็นได)ชัดว�า ปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6มีอัตราการเจริญเติบโต 
และให)ผลผลิตสูงกว�าพันธุ6เดิม ซ่ึงข)อมูลผลการปรับปรุงพันธุ6ผู)เขียนได)มีโอกาสจัด
นิทรรศการ และถวายรายงานความก)าวหน)าต�อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีเม่ือครั้งเสด็จพระราชดําเนินทรงเปRดอนุสาวรีย6สมเด็จพระเจ)า
ลูกยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ณ บริเวณวิทยาลัยประมงชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ6 2551 

จากน้ันส�วนโครงการพระราชดําริ กรมประมง นําโดยท�านผู)อํานวยการ
ศุภวัฒน6  โกมลมาลย6 ได)ร�วมมือกับศูนย6 ฯ ทําโครงการนําร�องเลี้ยงปลาหมอ
ปรับปรุงพันธุ6ในกระชัง ร�วมกับการเลี้ยงปลาชนิดอ่ืน ซ่ึงมีท้ังปลาท่ีใช)ระยะเวลา
การเลี้ยงสั้น คือ ปลาหมอ (3–4 เดือน) ปลาท่ีใช)ระยะเวลาการเลี้ยงปานกลาง 
คือ ปลานิล (5–6 เดือน) และปลาท่ีใช)ระยะเวลาการเลี้ยงนาน คือ ปลาสวาย (1-
2 ปX) โดยได)ดําเนินการท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร6ประดิษฐ6 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ส�งผลให)นักเรียนมีอาหารประเภทโปรตีนจากสัตว6นํ้า
เป:นอาหารกลางวันเกือบตลอดท้ังปX ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีได)เสด็จพระราชดําเนินตรวจเย่ียมกิจกรรมดังกล�าว เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 
2553 พร)อมท้ังมีรับสั่งว�าน�าจะนําโครงการดังกล�าวไปขยายผลตามโรงเรียนในเขต 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต)ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ซ่ึงเจ)าหน)าท่ีจะได)ไม�ต)องเข)าไปใน
พ้ืนท่ีบ�อย ๆ 

หลังจากทดสอบจนเป:นท่ีม่ันใจแล)วว�า ปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6มี
อัตราการเจริญเติบโต และให)ผลผลิตสูงกว�าพันธุ6เดิม ศูนย6วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพรจึงได)เสนอกรมประมงเพ่ือขอต้ังชื่อสายพันธุ6ปลาหมอ
ดังกล�าว ซ่ึงกรมประมงได)อนุมัติให)ใช)ชื่อสายพันธุ6ว�า ‘ชุมพร 1’ ต้ังแต�วันท่ี 16 
สิงหาคม 2554 
 

สง�า  ลีสง�า 
ผู)อํานวยการศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6น้ําชุมพร 
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ภาพที่ 1  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได)เสด็จพระราชดําเนิน
ตรวจเย่ียมกิจกรรมทางด)านการ เกษตรของคณะครู และนักเรียน โรงเรียนตํารวจ
ตระเวณชายแดนบ)านควนสามัคคี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พุทธศักราช 2548 และ ทรงมีรับส่ังให)ลอง มองหาปลาพ้ืนบ)านมาเล้ียง 

ภาพที่ 2  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอของศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6น้ําชุมพร เมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชดําเนินทรงเปRดอนสุาวรีย6สมเด็จพระเจ)าลูกยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ ณ บริเวณวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ อําเภอทุ�งตะโก จังหวัดชุมพร 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ6 2551 
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ภาพที่ 3  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน
ตรวจเย่ียมกิจกรรมการเล้ียงปลาหมอปรับปรุงพันธุ6 ร�วมกับปลาชนิดอื่น ที่โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร6ประดิษฐ6 อําเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2553 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
ปลาหมอ, Anabas testudineus (Bloch) เป:นปลานํ้าจืดพ้ืนบ)าน

ของไทย ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงเป:นท่ีนิยมบริโภคกันอย�าง
แพร�หลายทุกระดับสังคม และท่ัวทุกภาคของประเทศ อีกท้ังเป:นปลาท่ีมีความ
ทนทานสูง เพราะมีอวัยวะพิเศษช�วยในการหายใจ (labyrinth organ) สามารถ
อาศัยอยู�ได)ในบริเวณท่ีมีนํ้าน)อย ๆ หรือท่ีชุ�มชื้นเป:นเวลานาน ๆ จึงง�ายต�อการ
ขนส�งระยะทางไกล ๆ และจําหน�ายในรูปปลาสดมีชีวิตได) ท้ังตลาดภายในและ
ต�างประเทศ สอดคล)องกับพฤติกรรมผู)บริโภคยุคใหม� ท่ีนิยมใช)ปลาสดมีชีวิต
ประกอบอาหาร ในอดีตผลผลิตปลาหมอจัดอยู�ในเกณฑ6ค�อนข)างสูง เม่ือเทียบกับ
ผลผลิตสัตว6นํ้าจืดของประเทศ โดยมีผลผลิตรองลงมาจากปลาช�อน ปลาดุกและ
ปลาสวาย ซ่ึงผลผลิตส�วนใหญ�ได)จากการจับจากแหล�งนํ้าธรรมชาติ แต�ในปCจจุบัน
ผลผลิตปลาหมอได)ลดลง จากข)อมูลของกรมประมงเม่ือปX 2551 มีผลผลิตปลา
หมอท้ังประเทศ 12,900 ตันต�อปX คิดเป:นมูลค�า 535.6 ล)านบาท โดยบริโภคในรูป
ปลาสด 69.92 % ปลาร)า 22.86 % นอกนั้นอีก 7.22 % ทําเป:นปลาเค็มตาก
แห)ง รมควัน และอื่น ๆ (กรมประมง, 2553) และที่สําคัญปลาหมอในปCจจุบัน
มีขนาดเล็กกว�าในสมัยก�อนมาก เดิม Smith (1945) เคยพบปลาหมอที่มี
ขนาดความยาวถึง 23 เซนติเมตร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ีปรากฏ 
(phenotype) เช�น การเจริญเติบโต คุณภาพ และปริมาณเน้ือ อาจเป:นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล)อม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
โครงสร)างทางพันธุกรรม 

ปCจจุบันปลาหมอเป:นที่สนใจของผู )เพาะเลี ้ยงปลานํ้าจืดจํานวนมาก 
เพราะสามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตได)ในอัตราความหนาแน�นสูง (กรมประมง, 
2541; อนันต6 และคณะ, 2541) ทนทานต�อสภาวะที่คุณสมบัติของดินและนํ้า
ท่ีแปรปรวน (วิทย6 และคณะ, 2533) นิยมเพาะเลี้ยงกันในรูปแบบต�าง ๆ ทั้งบ�อ
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ดิน บ�อคอนกรีต กระชัง หรือร�องสวน มีท้ังเลี้ยงชนิดเดียว และเลี้ยงผสมผสานกับ
ปลาชนิดอ่ืน หรือการเกษตรรูปแบบอ่ืน ๆ ในภาคใต)เลี้ยงปลาหมอกันมากในพ้ืนท่ี
ลุ�มนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปCตตานีและจังหวัดตรัง 
จากการสํารวจเบ้ืองต)นพบว�า สาเหตุประการหน่ึงท่ีทําให)ผลผลิตปลาหมอลดลง
เกิดจากการขาดแหล�งพันธุ6ท่ีมีคุณภาพ การใช)ปลาท่ีมีขนาดเล็กเป:นพ�อแม�พันธุ6 
(ขนาดประมาณ 8-12 เซนติเมตร หรือนํ้าหนัก 30-50 กรัม) สามารถจัดหาได)
ง�าย ราคาถูก และผลิตลูกพันธุ6ปลาได)เป:นจํานวนมาก แต�ในระยะยาวผู)เลี้ยงจะ
ประสพปCญหาในด)านอัตราการเจริญเติบโตของปลา ปลาจะโตช)า และใช)
ระยะเวลาการเลี้ยงนาน อีกทั้งสัดส�วนของปลาที่มีขนาดเล็กในแต�ละรุ�นจะเพิ่ม
สูงข้ึน เกษตรกรจะจําหน�ายปลาหมอได)ในราคาตํ่า (ราคาจําหน�ายปลาขนาด 5-
10 ตัว/กิโลกรัม ราคา 80-120 บาท ปลาขนาด 11-15 ตัว/กิโลกรัม ราคา 50-70 
บาท และขนาดมากกว�า 16 ตัว/กิโลกรัม ราคา 30-50 บาท) ส�งผลให)เกษตรกร
มีต)นทุนการผลิตสูง เสี่ยงต�อการขาดทุน ซ่ึงปCญหาเหล�าน้ีเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในด)านการปรับปรุงพันธุ6 และบริหารจัดการพ�อแม�พันธุ6 นอกจากน้ี 
หากพิจารณาโดยธรรมชาติของปลาหมอแล)ว จะเห็นได)ว�าปลาหมอเพศเมียจะมี
อัตราการเจริญเติบโตสูงกว�าปลาหมอเพศผู)เกือบเท�าตัว ดังน้ันการท่ีเกษตรกรจะ
ประสพความสําเร็จในอาชีพการเลี้ยงปลาหมอได) นอกจากจะต)องพัฒนาในด)าน
สายพันธุ6แล)ว การควบคุมให)สามารถผลิตลูกปลาให)เป:นเพศเมียล)วนก็เป:น
สิ่งจําเป:นท่ีเกษตรกร และนักวิจัยจะต)องร�วมกันคิดพัฒนาต�อไป 

ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปลาหมอมาต้ังแต�ปX พ.ศ. 2512 
(กําธร, 2514) ซ่ึงงานวิจัยส�วนใหญ�จะศึกษาเก่ียวกับชีววิทยา เทคนิคการ
เพาะพันธุ6 การอนุบาล และการเลี้ยงปลาหมอ (สมพงษ6, 2542) ส�วนการศึกษา
ด)านการปรับปรุง และการควบคุมเพศพบเพียงเล็กน)อย (นวลมณี และคณะ, 
2541) ศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพร ซ่ึงเป:นหน�วยงานในสังกัด
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6 นํ้า กรมประมง จึงได)ดําเนินการ
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ปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอมาต้ังแต�ปX 2546 โดยเริ่มต)นจากการรวบรวมปลาหมอมา
จากแหล�งต�าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ มาทดลองเลี้ยงที่ศูนย6 ฯ เพื่อหา
สายพันธุ6ที่มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด สําหรับใช)เป:นพันธุ6พื้นฐานในการ
เข)าสู �กระบวนการปรับปรุงพันธุ 6 โดยใช )ว ิธ ีการคัดเล ือกแบบหมู� (mass 
selection) ซ่ึงเป:นการคัดเอาปลาตัวท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในแต�ละรุ�น 
เป:นพ�อแม�พันธุ6ในการผลิตลูกพันธุ6รุ�นต�อไป โดยมีชุดควบคุม (control) หรือชุดท่ี
ไม�มีการคัดเลือกเป:นตัวเลี้ยงเปรียบเทียบในแต�ละรุ�น เพื่อให)เห็นความแตกต�าง
ระหว �างช ุด ที ่ม ีการคัดพันธุ 6ก ับช ุด ที ่ไม �ได )ค ัดพันธุ 6 ดํา เน ินการเป :นระยะ
เวลานานรวม 4 รุ�น (generation) จนได)พันธุ6ปลาท่ีมีการเจริญเติบโตดีกว�าเดิม 
จากน้ันก�อนท่ีจะนําไปเผยแพร�สู�เกษตรกร ศูนย6 ฯ ได)ดําเนินการทดสอบสายพันธุ6 
ท้ังได)ดําเนินการท่ีศูนย6 ฯ เอง (on station) และดําเนินการในฟาร6มของเกษตรกร 
(on farm) ซ่ึงผลออกมาในทิศทางเดียวกันคือ ปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6 
หรือท่ีรู)จักกันในนามของปลาหมอสายพันธุ6 ‘ชุมพร 1’ มีอัตราการเจริญเติบโต 
และให)ผลผลิตสูงกว�าปลาหมอพันธุ6ปกติ ย่ิงไปกว�าน้ัน ขณะน้ีศูนย6 ฯ กําลังศึกษา
ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะควบคุมให)สามารถผลิตลูกพันธุ6ปลาหมอให)เป:นเพศเมีย
ล)วน ซ่ึงหากประสพความสําเร็จก็จะย่ิงสนับสนุนให)เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะประสพ
ความสําเร็จในอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาหมอมากย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 2 
ชีววิทยาของปลาหมอ 

 
อนุกรมวิธานของปลาหมอ 
 

ปลาหมอ มีชื่ อสามัญว�า Climbing Perch และชื่ อวิทยาศาสตร6ว� า 
Anabas testudineus (Bloch) Smith (1945) ได)บันทึกไว)ว�า ในปX 1791 มี
นักวิทยาศาสตร6ชาวเดนมาร6กซ่ึงทํางานอยู�ในอินเดีย ชื่อ Daldorff เห็นปลาหมอ
กําลังปXนต)นตาลแอฟริกา (palmyra) ขณะท่ีฝนกําลังตกหนักมาก เขาจึงเรียกปลา
น้ีว�า Climbing Perch หรือปลาเพิร6ชท่ีปXนต)นไม)ได) ต�อมาในปX 1797 เขาได)
รายงานชื่อวิทยาศาสตร6ของปลาหมอไว)ในวารสาร The Transactionals of The 
Linnaean Society of London ว�า Perca scandens ต�อมาได)มีการชําระการ
จัดอนุกรมวิธานใหม� พบว�า ในปX 1795 Bloch นักสัตววิทยาชาวเยอรมัน ได)ให)ชื่อ
ชนิด (species) ไว)ก�อนแล)วว�า ‘testudineus’ ซ่ึงหมายถึง ‘มีเกล็ดแข็งเย่ียง
กระดองเต�า’ และ ในปX 1817 Cuvier จึงให)ชื่อสกุล (genus) เสียใหม�ว�า 
‘Anabas’ ซ่ึงในภาษา Dravidian ซ่ึงเป:นภาษาท่ีนิยมใช)กันในประเทศลังกาและ
อินเดียน้ัน หมายถึง ผู)ชอบปXนปvายต)นไม) (tree climber) สรุปว�า Smith (1945) ได)
จัดลําดับอนุกรมวิธานปลาหมอไว)ใน Phylum Chordata, Class Pisces, Subclass 
Teleostomi, Order Larbyrinthici, Family Anabantidae, Genus Anabas และ 
Species testudineus ปลาหมอมีชื่อเรียกแตกต�างกันไปตามท)องถ่ิน เช�น ภาคอีสาน
เรียกว�า ‘ปลาสะเด็ด’ ภาคเหนือเรียก ‘ปลาเข็ง’ ส�วนภาคใต)ตอนล�าง เรียกชื่อเป:น
ภาษายาวีว�า ‘อีแกปูยู’ 
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ลักษณะดานกายวิภาค 
 

ปลาหมอมีลําตัวปzอมค�อนข)างแบน ลําตัวยาวประมาณ 7-23 เซนติเมตร 
โดยความยาวจะมีขนาดประมาณ 3 เท�าของความลึก ลําตัวมีสีนํ้าตาลเหลืองปน
ดํา ส�วนท)องสีจางกว�าส�วนหลัง เกล็ดแข็งแบบ ctenoid ครีบหลังมีก)านครีบแข็ง 
17-18 ก)าน และก)านครีบอ�อน 9-10 ก)าน ครีบก)นมีก)านครีบแข็ง 9-10 ก)าน 
และก)านครีบอ�อน 10-11 ก)าน ครีบท)องมีก)านครีบแข็ง 2 ก)าน และก)านครีบ
อ�อน 5 ก)าน ครีบอกมีก)านครีบอ�อนท้ังหมด 15 ก)าน กระดูกสันหลังมี 26-28 
ข)อ ตําแหน�งต้ังต)นของครีบหลัง ครีบอก ครีบท)องอยู�ในแนวเดียวกัน เส)นข)างตัว
แบ�งขาดเป:น 2 ตอน จํานวนเกล็ดบนเส)นข)างตัวตอนบน 14-18 เกล็ด ตอนล�าง 10-
14 เกล็ด ปลายกระดูกกระพุ)งแก)มมีลักษณะเป:นหนามหยัก แหลมคมมาก 
ส�วนล�างของกระพุ)งแก)มแบ�งแยกอิสระเป:นกระดูกแข็งสําหรับปXนปvาย เรียกว�า 
ichy feet กระดูกกระพุ)งแก)มงอพับได) หางเป:นแบบมนกลมเล็กน)อย ตามลําตัวมี
แถบสีดํา 7-8 แถบ และท่ีโคนหางมีจุดสีดํากลม ซ่ึงซีดจางหายไปได)เม่ือเวลา
ตกใจ ปากอยู�ตอนปลายสุดของหัวและเฉียงข้ึนเล็กน)อย ริมฝXปากยืดหดไม�ได) มี
ฟCนแหลมคม เหนือริมฝXปากบนก�อนถึงตาท้ังสองข)างเป:นหนามแหลมคม บริเวณ
หนามแหลมของปลายกระดูกกระพุ)งแก)มจะมีลักษณะคล)ายเน้ือเย่ือสีดําติดอยู�ท้ัง
สองข)าง ปลาหมอมีอวัยวะช�วยหายใจ (labyrinth organ) อยู�ในช�องเหงือกใต)ลูก
ตา จึงทําให)สามารถอยู�บนบกได)นาน ๆ (สมโภชน6, 2545) ซ่ึงนักวิทยาศาสตร6
บางท�านให)ข)อสังเกตว�า ปลาหมอ ปลาตีน และปลามีปอด (lung fish) อาจเป:น
รอยต�อหรือสะพานทางพันธุกรรมของการวิวัฒนาการจากปลาซ่ึงเป:นสัตว6นํ้าสู�
สัตว6ครึ่งบก ครึ่งนํ้า 
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แหล1งท่ีอยู1อาศัยและการแพร1กระจาย 

ปลาหมออาศัยอยู�ในแหล�งนํ้าจืดท่ัว ๆ ไป ท้ังแหล�งนํ้าน่ิงและนํ้าไหล พบใน
แถบจีนตอนใต) อินโดจีน ไทย มาเลเซีย พม�า อินเดีย ศรีลังกา ฟRลิปปRนส6 และ
ออสเตรเลีย สามารถเจริญเติบโตโดยปรับตัวเข)ากับสภาพแวดล)อมท่ีเป:นนํ้ากร�อย 
ปvาจาก หรือท่ีลุ�มดินเค็มชายฝC|งทะเลท่ีมีความเค็มไม�เกิน 10 ส�วนในพัน และนํ้าท่ี
ค�อนข)างเป:นกรดจัด เช�น ปvาพรุ ในช�วงฤดูแล)งสามารถมีชีวิตโดยการฝCง หรือหมก
ตัวในโคลนตมท่ีชื้นแฉะได)เป:นระยะเวลานาน ๆ จึงเป:นปลาท่ีมีความทนทานต�อ
สภาพแวดล)อมได)ดี ท้ังน้ีเน่ืองจากมีอวัยวะพิเศษช�วยหายใจและเกล็ดท่ีหนา แข็ง 
ปกคลุมท่ัวตัว (Smith, 1945) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  แหล�งท่ีอยู�อาศัยและการแพร�กระจายของปลาหมอ 
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อาหารและนิสัยการกินอาหาร 

ปลาหมอเป:นปลากินเนื้อ (carnivorous fish) ที่ชอบกินอาหารท่ี
บริเวณผิวนํ้า และกลางนํ้า มีนิสัยล�าเหย่ือ (predator) ท่ีเป:นปลา หรือสัตว6นํ้า
ท่ีมีขนาดเล็กกว�า หลังจากลูกปลาฟCกออกจากไข�ใหม� ๆ ในระยะ 3 วันแรก จะ
ยังไม�กินอาหาร แต�ใช)อาหารจากถุงไข�แดง (yolk sac) ท่ีติดอยู�บริเวณหน)าท)อง 
จากน้ันจะเริ่มกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็ก ๆ (zooplankton) พวก protozoa, 
rotifer, copepod, ostracod, ไรแดง และลูกนํ้า เป:นต)น หลังจากฟCนพัฒนา
สมบูรณ6แล)วสามารถกินตัวอ�อนแมลง สัตว6หน)าดิน (benthos) ลูกกุ)ง และลูกปลา
วัยอ�อน ตลอดจนอาหารสําเร็จรูป นอกจากน้ี สามารถกินเมล็ดข)าว ธัญพืช ปลวก 
ตัวอ�อนแมลงนํ้า ต๊ักแตน หรือกุ)งฝอย ท้ังท่ีมีชีวิตหรือตายแล)วเป:นอาหารได) 
 

ความแตกต1างระหว1างเพศและอัตราส1วนเพศ 

ปลาหมอเพศผู) และเพศเมียท่ีมีอายุเท�า ๆ กัน ปลาเพศเมียจะมีขนาด
ใหญ�และนํ้าหนักมากกว�าเพศผู)อย�างชัดเจน ปลาตัวผู)จะมีลําตัวยาวเรียว ตัวเมียมี
ความลึกของลําตัวมากกว�าตัวผู) ในฤดูวางไข�ปลาเพศเมียจะมีส�วนท)องอูมเปvง และ
โคนหาง (caudal peduncle) ของปลาเพศเมียจะหนากว�าเพศผู) รังไข�และถุง
นํ้าเชื้อ มีลักษณะยาวและเป:นคู�ทอดขนานไปกับแนวกระดูกสันหลัง โดยรังไข�ท่ี
เริ่มพัฒนาจะมีลักษณะเป:นสีชมพูแก� และมีเม็ดไข�เป:นจุดสีขาวนวลเกิดข้ึน
เล็กน)อย ต�อมาก็จะเพ่ิมจํานวนมากข้ึน รังไข�ท่ีแก�จะมีไข�สีเหลือง และแยก
ออกเป:นสองพูอยู�เต็มบริเวณช�องท)อง รังไข�ท่ีแก�จัดจะเห็นเส)นโลหิตฝอย (ovarian 
arteries) ในปลาเพศผู)บริเวณช�องเพศจะมีต่ิงแหลมเล็ก ๆ หากใช)มือบีบเบา ๆ จะ
เห็นนํ้าเชื้อสีขาวขุ�นไหลออกมา ถุงนํ้าเชื้อในระยะแรกจะมีสีชมพูใส เม่ือพัฒนา
สมบูรณ6มีลักษณะสีขาวขุ�น แยกเป:น 2 สาย ซ่ึงยึดติดกับบริเวณเน้ือเย่ือในช�อง
ท)อง ในธรรมชาติพบอัตราส�วนเพศ ระหว�างเพศเมียต�อเพศผู) เท�ากับ 1:1 อย�างไร
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ก็ตาม เน่ืองจากปลาเพศผู)มักมีความสมบูรณ6เพศตํ่าและนํ้าเชื้อมักมีน)อย ในการ
เพาะพันธุ6 นักวิชาการประมงมักใช)สัดส�วนปลาเพศเมียต�อเพศผู) ประมาณ 1:1-2 
 

ลักษณะไข1 ความดกไข1และนิสัยการวางไข1 

ไข�ของปลาหมอเป:นประเภทไข�ลอย (floating egg) มีลักษณะกลม สี
เหลืองใส เส)นผ�านศูนย6กลางประมาณ 0.7 มิลลิเมตร ภายในไข�มีหยดนํ้ามันขนาด
ใหญ� (oil globule) และหยดนํ้ามันเล็ก ๆ (oil droplets) ซ่ึงช�วยให)ไข�ลอยอยู�
ตามผิวนํ้า ไข�จะสุกแก�จัดในช�วงฤดูวางไข� ต้ังแต�กลางเดือนกุมภาพันธ6ถึงเดือน
ตุลาคมของทุกปX สมพงษ6 (2541) ได)ศึกษาความสัมพันธ6ระหว�างความดกของไข� 
(Y) กับนํ้าหนักแม�ปลา (X) จากตัวอย�างแม�ปลาในเดือนสิงหาคมพบว�า 
Y=8515.61+545.5939X(R2=0.9224, X=21.50–141.73 กรัม) ซ่ึงจากสมการ
ดังกล�าว สามารถใช)ประมาณการปริมาณความดกของไข�ปลาหมอแต�ละแม�ได) 
ยกตัวอย�างเช�น ถ)าแม�ปลามีขนาดความยาว 16.9 เซนติเมตร นํ้าหนักตัว 100 กรัม 
จะมีจํานวนไข�ประมาณ 63,000 ฟอง อย�างไรก็ตาม ปลาหมอจัดเป:นปลาท่ีมีความ
ดกของไข�สูงมาก โดยท่ัว ๆ ไปเฉลี่ยอยู�ท่ีประมาณ 2,000–50,000 ฟองต�อแม� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ลักษณะภายนอก และภายในของปลาหมอเพศเมีย 
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ในธรรมขาติปลาหมอจะวางไข�ในช�วงฤดูฝน คือ ต้ังแต�ปลายเดือนเมษายน
เป:นต)นไป ชอบวางไข�ในนํ้าใหม� หรือฝนแรกท่ีเรียกว�า ‘นํ้าแดง’ และอุณหภูมิตํ่า
กว�าปกติเล็กน)อย (ประมาณ 27 ๐C) เม่ือฝนเริ่มตกปลาหมอท้ังเพศผู)และเพศเมีย 
มักปXนปvายข้ึนตามคันบ�อ แถกไปตามสายนํ้าท่ีไหลริน หรือออกจากท่ีหลบซ�อนใน
หนองนํ้าเพ่ือก�อหวอด ผสมพันธุ6วางไข�ในพงหญ)า โดยปลาเพศผู)จะฮุบอากาศ
เหนือผิวนํ้าเข)าปาก แล)วพ�นฟองอากาศเล็ก ๆ เคลือบด)วยสารเมือกข้ึนสู�ผิวนํ้า 
เกาะติดกันเป:นกลุ�มฟองอากาศ หรือท่ีเรียกว�า ‘หวอด’ อาจมีหลาย ๆ ชั้น เพ่ือให)
ไข�ลอยตัวอยู�ตรงกลางหวอด ปลาตัวเมียมักวางไข�เหนือพ้ืนดินท่ีมีนํ้าขังเล็กน)อยใต)
หวอด หลังจากน้ันตัวผู)ก็จะฉีดนํ้าเชื้อเข)าผสม ไข�ท่ีได)รับการผสมแล)วจะลอยมาติด
อยู�ท่ีหวอด ไข�บางส�วนก็จะถูกนํ้าฝนชะไหลไปอยู�ตามแอ�งนํ้าหรือในบ�อ และจะ
พัฒนาจนกระท่ังฟCกออกเป:นตัว 
 
พัฒนาการคัพภะ 

ไข�ปลาหมอท่ีได)รับการผสมจะเริ่มพัฒนา เม็ดไข�มีสีนํ้าตาลเข)มข้ึน ถ)าไข�
ไม�ได)รับการผสมจะมีสีเหลืองนวล ทึบแสง ไข�ปลาหมอมีไข�แดงกระจายไม�ท่ัวกัน 
จะรวมกันเป:นก)อนอยู�ทางด)านหน่ึงของไข� จัดเป:นไข�แบบ telolecithal ด)านท่ีมี
ไข�แดง เรียกว�า vegetal pole ภายในมีหยดนํ้ามันขนาดใหญ� (oil globule) และ
หยดนํ้ามันขนาดเล็ก ๆ (oil droplets) กระจายท่ัวไป ด)านท่ีมีไข�ขาวจะเจริญไป
เป:นตัวอ�อน (embryo) การแบ�งเซลล6เกิดเฉพาะทางด)าน animal pole ท่ีมี
นิวเคลียสอยู�เท�าน้ัน หลังจากไข�ปลาได)รับการผสม จะเริ่มแบ�งเซลล6ท่ีระยะ 
clevage ซ่ึงเกิดเฉพาะบริเวณ blastodisc เป:นการแบ�งเซลล6แบบ merroblastic 
ประมาณ 1 ชั่วโมง blastodisc ทาง animal pole มีลักษณะหนาทึบนูนออกมา
เห็นเป:นเซลล6เดียว ต�อจากน้ันมีการแบ�งเซลล6จาก blastodisc ออก เป:น 
blastomere 2, 4, 8, 16, 32, 64, และ 128 เซลล6ตามลําดับ เซลล6จํานวน 
128 เซลล6 อยู�เบียดกันแน�นเป:นระยะ morula และพัฒนาต�อเป:นระยะ 
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blastula, ระยะ gastrula, ระยะ head bud, tail bud และ ระยะ somite 
หลังจากน้ันตัวอ�อนของลูกปลาจะด้ินและฟCกออกเป:นตัวในท่ีสุด โดยใช)เวลา
ประมาณ 34–36 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมินํ้า 28–30 ๐C หลังจากท่ีตัวอ�อนฟCกออก
จากไข� มีถุงอาหารขนาดใหญ� (yolk sac) ติดอยู�ท่ีบริเวณท)อง ทําให)ตัวอ�อนลอย
รวมกันเป:นกลุ�ม น่ิง ๆ อยู�ท่ีผิวนํ้า 1–3 วัน หลังจากน้ัน จะเริ่มเคลื่อนท่ีเป:นอิสระ
ได) เน่ืองจากครีบ และอวัยวะต�าง ๆ มีพัฒนาการมากข้ึน โดยเริ่มกินอาหารได)เอง
ต้ังแต�วันท่ี 4 เป:นต)นไป 
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บทท่ี 3 
กระบวนการปรับปรุงพันธุ� 

 
ศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพรได)เริ่มดําเนินการศึกษาวิจัยมา

ต้ังแต�ปX 2546 จนสิ้นสุดในปX 2554 รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปX โดยแบ�ง
การศึกษาออกเป:น 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 

1.  หาพันธุ�พ้ืนฐานท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
 

เริ่มต)นด)วยงานวิจัย เรื่อง ทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตรา
การรอดตายของปลาหมอ 6 กลุ�มประชากรในประเทศไทย สง�า และสุชาติ 
(2550) ได)รวบรวมพันธุ6ปลาหมอจากแหล�งนํ้าธรรมชาติต�าง ๆ จากท่ัวทุกภาค
ของประเทศ มาทดลองเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบกันท่ีจังหวัดชุมพร เพ่ือหาสายพันธุ6
ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต และให)ผลผลิตสูงสุด โดยภาคเหนือนํามาจากจังหวัด
อุตรดิตถ6 ภาคกลางจากจังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัด
สกลนคร และภาคใต)จากจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากน้ียังมีประชากรจาก
โรงเพาะฟCกของฟาร6มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร และของศูนย6วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว6น้ําชุมพร (ศพก.ชุมพร) โดยนําพ�อแม�พันธุ6มาเลี้ยงท่ีศูนย6 ฯ ก�อนทํา
การเพาะพันธุ6พร)อมกัน และอนุบาลเหมือนกันแล)วสุ�มนําไปเลี้ยงในกระชังขนาด 
1 ลูกบาศก6เมตร ในอัตรา 50 ตัวต�อลูกบาศก6เมตร นาน 6 เดือน ให)กิน
อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร6เซ็นต6ในปริมาณท่ีปลากินจนอ่ิม เลี้ยงเป:น
ระยะเวลานาน 6 เดือน (มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2548) ซ่ึงจากผลการทดลอง
ครั้งน้ันพบว�า พันธุ6ปลาหมอจากโรงเพาะฟCกของฟาร6มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร 
และโรงเพาะฟCกของ ศพก. ชุมพร ซ่ึงเป:นกลุ�มประชากรของพันธุ6เพาะเลี้ยง 
(domesticated stock) มีอัตราการเจริญเติบโต และให)ผลผลิตไม�แตกต�างกัน 
แต�สูงกว�าปลาหมอจากแหล�งอ่ืน ๆ (ตามตารางท่ี 1) ด)านอัตรารอดตายของปลา
หมอจากทุกกลุ�มประชากรไม�มีความแตกต�างกันทางสถิติ ดังน้ันปลาหมอจากกลุ�ม
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ประชากรท่ีเป:นพันธุ6เพาะเลี้ยง จึงมีความเหมาะสมท่ีสุด สําหรับนํามาใช)ในการ
เพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีภาคใต) โดยเฉพาะอย�างย่ิงท่ีจังหวัดชุมพรและพ้ืนท่ีใกล)เคียง 
และเป:นพันธุ6ท่ีเหมาะจะนํามาเป:นพันธุ6พ้ืนฐานในการเข)าสู�กระบวนการปรับปรุง
พันธุ6 
 

2.  กระบวนการปรับปรุงพันธุ� 
 

ศูนย6 ฯ ได)นําพันธุ6ปลาหมอจากแหล�งท่ีมีผลการเจริญเติบโตดีมาเป:นพันธุ6
พ้ืนฐานสําหรับเข)าสู�กระบวนการปรับปรุงพันธุ6ด)วยวิธีคัดเลือกแบบหมู� (mass 
selection) เพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต หรือการคัดเลือกเอาปลาท่ีมีผลการ
เจริญเติบโตดีในแต�ละรุ�นไปเป:นพ�อแม� พันธุ6 ในการผลิตลูกรุ�นต�อไป ใน
ขณะเดียวกันก็ผลิตลูกจากพ�อแม�ท่ีสุ�มมา (ไม�มีการคัดเลือก) เพ่ือเป:นชุดควบคุม 
(control) ไว)สําหรับเปรียบเทียบผลความแตกต�างของการคัดพันธุ6 ดําเนินการ
คัดเลือกรวม 4 รุ�น โดยได)ทําการวิจัยแยกออกเป:น 2 เรื่อง เรื่องแรก กฤษณุพันธ6 
และคณะ (2553) ได)ทํางานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือก
แบบหมู� ซ่ึงเป:นการคัดเลือกในรุ�นท่ี 1 และรุ�นท่ี 2 ดําเนินการระหว�างเดือน 
ตุลาคม 2548 ถึงเดือน กันยายน 2550 โดยใช)ปลาหมอพันธุ6ท่ีได)เพาะเลี้ยง ณ 
ศูนย6วิจัยและทดสอบพันธุ6สัตว6 นํ้าชุมพรมาเป:นประชากรรุ�นพ�อแม� ทําการ
เพาะพันธุ6แยกเป:น 2 สาย ได)แก� สายท่ีคัดเลือกปลาหมอขนาดโตท่ีสุดของ
ประชากรมาเป:นพ�อแม�พันธุ6 เรียกว�า ‘สายคัดพันธุ6’ และสายท่ีสุ�มปลาทุกขนาด
ของประชากรมาเป:นพ�อแม�พันธุ6 เรียกว�า ‘สายควบคุม’ ผลจากการศึกษาเม่ือ
ดําเนินการไปได) 2 รุ�น พบว�า ปลาหมอท่ีอายุ 170 วันของ ‘สายคัดพันธุ6’ มี
ความยาวและนํ้าหนักมากกว�าปลาหมอท่ีอายุเท�ากันของ ‘สายควบคุม’ อย�างมี
นัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) คิดเฉลี่ยเป:น 9.99 และ 31.54 % ในเพศผู) 
9.00 และ 23.25 % ในเพศเมีย และ 9.49 และ 26.45 % ในรวมเพศ 
ตามลําดับ การประเมินค�าอัตราพันธุกรรมประจักษ6ของความยาวและนํ้าหนักเม่ือ
ผ�านการคัดเลือกได) 2 รุ�น มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 0.50 และ 0.59 
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ตารางท่ี 1 ค�าเฉลี่ยผลการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการแลกเน้ือ และ
ผลผลิตของปลาหมอท่ีรวบรวมจากแหล�งต�าง ๆ 6 กลุ�มประชากร 
นํามาเพาะพันธุ6 แล)วเลี้ยงในกระชังท่ีจังหวัดชุมพร นาน 6 เดือน 

 

 

แหล1งปลาหมอ 
จากธรรมชาติ จากโรงเพาะฟ?ก 

อุตรดิตถ� ราชบุร ี สกลนคร 
นครศรี 

ธรรมราช 
ฟาร�ม

เกษตรกร 
ศพก.ชุมพร 

นํ้าหนักเร่ิมต)น (กรัม) 1.36 1.65 1.96 1.60 1.63 1.68 

ความยาวเร่ิมต)น (เซนติเมตร) 4.06 4.28 4.48 4.26 4.30 4.39 

ระยะเวลาเล้ียง (เดือน) 6 6 6 6 6 6 

นํ้าหนักสุดท)าย (กรัม) 25.04 32.32 16.87 35.60 41.12 38.92 

ความยาวสุดท)าย (เซนติเมตร) 10.86 11.66 9.54 12.08 12.57 12.30 

นํ้าหนักเพิ่มต�อวัน (กรัม/วัน) 0.13 0.17 0.08 0.18 0.22 0.20 

เปอร6เซ็นต6นํ้าหนักเพิ่ม (%) 1,595.56 1,440.70 656.16 1,965.83 2,113.14 2,064.87 

อัตราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 
(%/วัน) 

0.66 0.64 0.47 0.71 0.73 0.72 

อัตรารอด (%) 90.00 79.33 87.33 90.67 88.00 90.67 

อัตราแลกเน้ือ 2.92 2.83 2.90 2.82 2.75 2.77 

ผลผลิต  (กิโลกรัม/ลูกบาศก6
เมตร) 

1.13 1.27 0.74 1.61 1.80 1.75 
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จากน้ัน กฤษณุพันธ6 และเมตตา (อยู�ระหว�างตีพิมพ6) ได)ทําการวิจัยเรื่องท่ี 2 
คือเรื่อง การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู�เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลาหมอใน
รุ�นท่ี 3 และ 4 ระหว�างเดือน ตุลาคม 2551 ถึงเดือน กันยายน 2552 โดยนํา
ปลาหมอประชากรรุ�นท่ี 2 จากสาย ‘สายคัดพันธุ6’ และ ‘สายควบคุม’ มาเป:นพ�อ
แม�พันธุ6 เม่ือผ�านการคัดเลือกรุ�นท่ี 3 และรุ�นท่ี 4 ประเมินค�าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ6ของความยาวและนํ้าหนัก พบว�ามีค�าเท�ากับ 0.18 และ 0.25 
ตามลําดับ ผลการเจริญเติบโตของปลาหมอท่ีอายุ 170 วันของรุ�นท่ี 3 และรุ�นท่ี 4 
‘สายคัดพันธุ6’ มีความยาวและนํ้าหนักมากกว�าปลาหมอของ ‘สายควบคุม’ อย�าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) คิดเป:น 5.01 และ 20.55 % ในปลาเพศผู) ส�วน
เพศเมีย 7.76 และ 28.04 % หากพิจารณาแบบรวมเพศคิดเป:น 6.50 และ 
25.22 % ตามลําดับ ผลการทดลองยังแสดงให)เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู� ท่ีสามารถใช)ในการปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอในแต�ละรุ�น ให)มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงข้ึนกว�าเดิม รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาหมอท่ีผ�านการ
ปรับปรุงพันธุ6ด)วยวิธีคัดเลือกแบบหมู� (mass selection) รวม 4 รุ�น 
ท่ีอายุ 170 วัน 

 

ค�าเฉลี่ย 
ประชากร 

ชุดควบคุม รุ�นท่ี 1 รุ�นท่ี 2 รุ�นท่ี 3 รุ�นท่ี 4 

นํ้าหนัก (กรัม) 29.48 37.29 60.75 61.46 71.50 

ความยาว (ซม.) 11.41 12.29 14.63 13.54 14.92 

อัตรารอดตาย (%) 57.60 69.40 79.80 48.87 73.47 

     F4  

   F2 
     F3 

  
      

        F1     
เปอร6เซ็นต6โดย

นํ้าหนัก control     
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3.  ทดสอบสายพันธุ� 
 

นําพันธุ6ปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6แล)วไปทดลองเลี้ยงในบ�อ
พลาสติก และในกระชังเพ่ือทดสอบสายพันธุ6 โดยเปรียบเทียบกันระหว�างพันธุ6
ปลาท่ีไม�ได)รับการปรับปรุงพันธุ6 กับพันธุ6ปลาท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6รุ�นท่ี 2 และ
รุ�นท่ี 4 ได)ทําการวิจัยรวม 2 เรื่อง คือ 

 
เรื่องแรก คือ การทดสอบสายพันธุ6ปลาหมอท่ีผ�านการคัดเลือกแบบหมู�

รุ�นท่ี 2 และ 4 ในบ�อพลาสติก (สง�า และคณะ, 2554) ดําเนินการท่ีศูนย6วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพร (on station) ระหว�างเดือน ตุลาคม 2552 
ถึงเดือน กันยายน 2553 ภายใต)สภาพการเลี้ยงในบ�อพลาสติกขนาด 10 ตาราง
เมตร เป:นระยะเวลา 120 วัน ลูกปลามีความยาวเริ่มต)นเฉลี่ย 7.86+0.37-
7.96+0.48 เซนติเมตร และนํ้าหนักเริ่มต)นเฉลี่ย 9.26-9.89 กรัม ปล�อยใน
อัตรา 300 ตัวต�อตารางเมตร และให)กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป โปรตีนไม�ตํ่ากว�า 
30 เปอร6เซ็นต6 วันละ 2 ครั้ง ในอัตราท่ีปลากินจนอ่ิม เป:นระยะเวลา 120 วัน 
เม่ือสิ้นสุดการทดลองพบว�า ปลาหมอ มีนํ้าหนัก ความยาว และผลผลิตรวมของ
ปลาหมอแต�ละชุดทดลอง มีความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (p<0.01) 
โดยมีค�าเพ่ิมข้ึนตามจํานวนรุ�นท่ีคัดพันธุ6 กล�าวคือปลาหมอคัดเลือกรุ�นท่ี 4 มีการ
เจริญเติบโตดีกว�ารุ�นอ่ืน ๆ (ตามตารางท่ี 3) 
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ภาพท่ี 6  การทดลองเลี้ยงปลาหมอท่ีผ�านการคัดเลือกแบบหมู�รุ�นท่ี 2 และ 4 ในบ�อพลาสติก 
 

ส�วนเรื่องท่ี 2 ได)ดําเนินการในฟาร6มของเกษตรกร (on farm) คือ เรื่อง 
ทดสอบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอท่ีผ�านการคัดเลือกรุ�นท่ี 2 
และรุ�นท่ี 4 ในกระชังท่ีแขวนในบ�อดินของเกษตรกร (เมตตา และคณะ, อยู�
ระหว�างการตีพิมพ6) ดําเนินการทดลองท่ีฟาร6มของนายสนิท พยุบล ต้ังอยู�ท่ี เลขท่ี 
22 หมู� 8 ตําบลทุ�งคา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว�าง เดือนกรกฎาคม ถึง 
เดือน ธันวาคม 2552 ลูกปลาเริ่มทดลองมีความยาวเฉลี่ย 7.11-7.40 
เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ย 8.40-8.68 กรัม ปล�อยในอัตรา 300 ตัวต�อกระชัง 
ขนาด 6 ตารางเมตร เลี้ยงโดยให)กินอาหารสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก โปรตีน 30 % 
นาน 141 วัน ผลการทดลองพบว�า ปลาหมอประชากรสายคัดพันธุ6รุ�นท่ี 4 มี
นํ้าหนัก ความยาว และผลผลิต สูงกว�าปลาหมอท่ีไม�ผ�านการปรับปรุงพันธุ6 
(ตารางท่ี 3) 
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ภาพท่ี 7  การทดลองเลี้ยงปลาหมอท่ีผ�านการคัดเลือกแบบหมู�รุ�นท่ี 2 และ 4 ในกระชังใน   
            บ�อดินของเกษตรกร 

 
จากผลการทดลองดังกล�าวทําให)ม่ันใจในประสิทธิภาพของการคัดเลือก

แบบหมู� ท่ีสามารถใช)ในการปรับปรุงพันธุ6ปลาหมอให)มีการเจริญเติบโต และให)ผล
ผลิตสูงข้ึน 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสายพันธุ6ของปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6ด)วยวิธี
คัดเลือกแบบหมู� (mass selection) ในบ�อพลาสติก และในกระชัง 
หลังจากเลี้ยงนาน 120 วัน 

 

รูปแบบการเลี้ยง control รุ�นท่ี 2 รุ�นท่ี 4 
ผลต�างระหว�างรุ�นท่ี 4 

และcontrol (%) 
 

1. เลี้ยงในบ�อพลาสติก 
- นํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) 
- ความยาวเฉลี่ย (ซม.) 
- อัตรารอด (%) 
- อัตราแลกเน้ือ (FCR) 
- ผลผลิต (กก./ลบ.ม.) 

 

 
46.69 
13.85 
91.22 
2.79 
1.83 

 

 
62.16 
14.99 
93.78 
2.00 
2.50 

 

 

 
77.36 
15.94 
96.11 
1.54 
3.18 

 

 
65.69 
15.09 
5.36 

- 
74.02 

 

2. เลี้ยงในกระชัง 
- นํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) 
- ความยาวเฉลี่ย (ซม.) 
- อัตรารอด (%) 
- อัตราแลกเน้ือ (FCR) 
- ผลผลิต (กก./ลบ.ม.) 

 

 
42.60 
12.77 
86.78 
3.04 
1.59 

 

 
50.49 
13.25 
90.89 
2.46 
1.92 

 

 
67.41 
14.75 
90.56 
1.71 
2.81 

 

 

 
58.24 
15.51 
4.36 

- 
76.52 
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บทท่ี 4 
การขอต้ังช่ือสายพันธุ� 

 
หลังจากทดสอบสายพันธุ6จนเป:นท่ีม่ันใจแล)ว ศูนย6วิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพรจึงได)ดําเนินการขออนุมัติกรมประมงเพ่ือต้ังชื่อสายพันธุ6
เพ่ือให)สะดวกต�อการจดจํา และนําไปใช)ในกระบวนการส�งเสริมสู�เกษตรกร ซึ่ง
กรมประมงได)อนุมัติให)ใช)ชื่อสายพันธุ6ว�า ‘ชุมพร 1’ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2554 (ภาพท่ี 10) โดยศูนย6 ฯ ได)จัดทํารายละเอียดเปรียบเทียบลักษณะ
ระหว�างปลาหมอพันธุ6เดิม กับปลาหมอสายพันธุ6 ‘ชุมพร 1’ รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 9 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

     
ภาพท่ี 8  ปลาหมอสายพันธุ6 ‘ชุมพร 1’ 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบลักษณะระหว�างปลาหมอพันธุ6เดิม กับปลาหมอสายพันธุ6  
              ‘ชุมพร 1’ 
 

ลักษณะ ปลาหมอสายพันธุ6เดมิ ปลาหมอสายพันธุ6ชุมพร 1 หมายเหต ุ
1. ส�วนหัว ส�วนหัวใหญ� เม่ือเทียบกับ

ลําตัวจะเห็นว�า ความกว)าง
ของส�วนหัวใกล)เคียงกับ
ความกว)างของลําตัว 

ส�วนหัวแหลมเล็ก มีความ
ยาวและความกว)างน)อยกว�า
ความกว)างของลําตัว 

 

2. รูปร�างลําตัว ส�วนลําตัวมีรูปร�างค�อนข)าง
กลมเป:นแบบ cylindrical 
form 

ส�วนลําตัวค�อนข)างแบนแบบ 
compressed form 

 

3. สัดส�วนความ
กว)างต�อความยาว
ลําตัว 

ความกว)างลําตัว ประมาณ 
25-28 % ของความยาว 

ความกว)างลําตัว ประมาณ 
30-40 % ของความยาว 

ข)อมูลจากการ
ช่ัง-วัด เม่ือวันท่ี 
2 สิงหาคม 
2554 

4. สัดส�วนความ
หนาต�อความยาว
ลําตัว 

ความหนาของลําตัว 
ประมาณ 18-21 %  ของ
ความยาวลําตัว 

ความหนาของลําตัว 
ประมาณ 19-27 % ของ
ความยาวลําตัว 

ข)อมูลจากการ
ช่ัง-วัด เม่ือวันท่ี 
2 สิงหาคม 
2554 

5. การเจริญ 
เติบโตและผลผลิต 
- เล้ียงในกระชัง  
(นาน 141 วัน) 

 
 
 
- เล้ียงในบ�อ
พลาสติก (นาน 
120 วัน) 

 
 
มีนํ้าหนักเฉล่ีย 42.60 
กรัม ให)ผลผลิต 1.59 
กิโลกรัมต�อลูกบาศก6เมตร 
 
 
มีนํ้าหนักเฉล่ีย 46.69 
กรัม ให)ผลผลิต 1.83 
กิโลกรัมต�อลูกบาศก6เมตร 

 
 
มีนํ้าหนักเฉล่ีย 67.41 กรัม 
ให)ผลผลิต 2.81 กิโลกรัมต�อ
ลูกบาศก6เมตร เพ่ิมขึ้นจาก
สายพันธุ6เดิม 76.52 % 
-มีนํ้าหนักเฉล่ีย 77.36 กรัม 
ให)ผลผลิต 3.18 กิโลกรัมต�อ
ลูกบาศก6เมตร เพ่ิมขึ้นจาก
สายพันธุ6เดิม 74.03 % 

 
 
- เมตตา และ
คณะ, 2554 
 
 
 
- สง�า และคณะ, 
2554 
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ภาพท่ี 9  เปรียบเทียบลักษณะระหว�างปลาหมอพันธุ6เดิม กับปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6  

(สายพันธุ6ชุมพร 1)  ท้ังเพศผู) และเพศเมีย 
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ภาพท่ี 10  ปลาหมอต)มขมิ้น 
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ภาพท่ี 11 กรมประมงอนุมัติตั้งช่ือสายพันธุ6ปลาหมอท่ีผ�านการปรับปรุงพันธุ6ว�า ปลาหมอ 

สายพันธุ6ชุมพร 1 เมื่อวันท่ี 16 สงิหาคม 2554 
 

คําขอบคุณ 
 

ศูนย6วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้าชุมพร ขอขอบคุณ อธิบดีกรม
ประมง รองอธิบดี ฯ ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้า     
คุณไพศาล บุนนาค คุณวิสูตร บุนนาค คุณสนิท พยุบล และเกษตรกรทุกท�านท่ี
เข)าร�วมโครงการ ตลอดจนขอขอบคุณ บุคลากรของศูนย6 ฯ ทุกท�านท่ีมีส�วน
ช�วยเหลือในการดําเนินการครั้งน้ี  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 29

เอกสารอางอิง 
 
กรมประมง. 2541. การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย. เอกสารเผยแพร�, กรมประมง. 14 หน)า 
กรมประมง.  2553. สถิติการประมงแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2551. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 

12/2553. กลุ�มวิจัยและวิเคราะห6สถิติการประมง, ศูนย6สารสนเทศ, กรมประมง. 
91 หน)า. 

กฤษณุพันธ6  โกเมนไปรรินทร6, สง�า  ลีสง�า และ สุชาติ  จุลอดุง. 2553. การปรับปรุงพันธุ6
ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู�. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 1/2553 สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้า, กรมประมง. 27 หน)า. 

กฤษณุพันธ6  โกเมนไปรรินทร6 และ เมตตา  ทิพย6บรรพต. (อยู�ระหว�างการจัดพิมพ6). การ
ตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู�เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลาหมอในรุ�นท่ี 3 และ 4. 
รายงานประจําปX 2550-2554. ศูนย6วิจัยและทดสอบพันธุ6สัตว6นํ้าชุมพร. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว6นํ้า, กรมประมง.  

กําธร โพธ์ิทองคํา. 2514. คัพภะวิทยาและการเปลีย่นแปลงรูปร�างของปลาหมอไทย. 
เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 10/2514. กองบํารุงพันธุ6สัตว6นํ้า, กรมประมง.  27 
หน)า. 

นวลมณ ีพงศ6ธนา, มัลลิกา นิโรธ และ ครรชิต วัฒนาดิลกกุล. 2541. การควบคุมเพศปลา
หมอไทย. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 20/2541. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว6นํ้า, กรมประมง. 22 หน)า  

เมตตา  ทิพย6บรรพต, สุชาติ  จุลอดุง, กฤษณุพันธ6 โกเมนไปรรินทร6 และ นพพร  สิทธิเกษม
กิจ. (อยู�ระหว�างการจัดพิมพ6). ทดสอบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลา
หมอท่ีผ�านการคัดเลือกรุ�นท่ี 2 และ รุ�นท่ี 4 ในกระชังท่ีแขวนในบ�อดินของ
เกษตรกร. 

วิทย6 ธารชลานุกิจ, ประจิตร วงศ6รัตน6, สุขุม เร)าใจ, ประทักษ6 ตาบทิพย6วรรณ และ ลัดดา 
วงศ6รัตน6. 2533. การศึกษาคุณภาพนํ้าและทรัพยากรสัตว6นํ้าในพ้ืนท่ีพรุโต�ะแดง 
จังหวัดนราธิวาส คณะประมง,      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6. 111 หน)า. 

ศราวุธ  เจะโส�ะ, อนัญญา  ดําจุติ, สุชาติ  จุลอดุง, กฤษณุพันธ6  โกเมนไปรรินทร6, เมตตา  
ทิพย6บรรพต และนพพร  สิทธิเกษมกิจ. 2554. ปลาหมอไทย : ชีววิทยาและ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย6.www.thailuxe.com/rd/files/knowledge-
2.pdf. 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 30
สมพงษ6 ดุลย6จินดาชบาพร. 2542. การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย. ภาควิชาประมง, คณะ

เกษตรศาสตร6, มหาวิทยาลัยขอนแก�น. 38 หน)า. 
สันติชัย  รังสิยาภิรมย6 และ อําพร  ศักดิ์เศรษฐ. 2547. ชีววิทยาบางประการของปลาหมอ. 

เอกสารวิชาการฉบับท่ี 50/2547. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด, กรม
ประมง. 59 หน)า. 

สัตว6นํ้าจืด. 2547. ปลาหมอ ไซด6ใหญ� ตลาดยังโต. วารสารสัตว6นํ้า 15(173) : 119-126. 
สง�า  ลีสง�า และ สุชาติ  จุลอดุง. 2550. ทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอด

ตายของปลาหมอ 6 กลุ�มประชากรในประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 
2/2550. สถาบันวิจัยและพัฒนา  พันธุกรรมสัตว6นํ้า, กรมประมง. 24 หน)า. 

สง�า  ลีสง�า, สุชาติ  จุลอดุง และ กฤษณุพันธ6 โกเมนไปรรินทร6. 2554. การทดสอบสายพันธุ6
ปลาหมอท่ีผ�านการคัดเลือกแบบหมู�รุ�นท่ี 2 และ 4 ในบ�อพลาสติก. รายงานการ
ประชุมวิชาการประมง ประจําปX 2554. กรมประมง. หน)า 266-276. 

อนันต6 สี่หิรัญวงศ6, ไชยวัฒน6 รัตนดาดาษ และ เจริญไชย ศรีสุวรรณ6. 2541. ผลความ
หนาแน�น ต�อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาหมอในกระชังพ้ืนท่ีดินพรุ จังหวัด
นราธิวาส. เอกสารวิชาการฉบับท่ี  5/2541. ศูนย6พัฒนาประมงนํ้าจืดตรัง. กอง
ประมงนํ้าจืด, กรมประมง. 27 หน)า.  

Smith, H.M. 1945. The Freshwater Fish of Slim, or Thailand. United States 
Government Printing Office. Washington D.C.  622 pp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


