
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้้าชุมพร 
 

ประวัติศูนย์ฯ 
 

                สืบเนื่องจากความกดอากาศต่่าที่ก่อตัวขึ้นในทะเลอ่าวไทยตอนล่าง และได้ทวีความรุนแรงขึ้น
กลายเป็นพายุดีเปรสชั่น โดยมีชื่อเรียกว่า “เกย์” มีจุดศูนย์กลางของพายุอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประมาณ 200 กิโลเมตร พายุดังกล่าวมีก่าลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร้อน โดยจุดศูนย์กลางยังอยู่ห่างจาก
จังหวัดชุมพรมาก ต่อมาพายุนี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุไต้ฝุุน ก่อให้เกิดลมพัดอย่างรุนแรงและฝน
ตกหนักมาก ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30-15.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ท่าให้เกิดน้่าท่วมฉับพลันใน
ท้องที่ อ.ปะทิว อ.ท่าแซะ อ.เมืองชุมพร และ อ.สวี บางส่วน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า 
เรือประมง และหมู่บ้านชาวประมงเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเกย์ โดย
ก่าหนดแผนการช่วยเหลือออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. แผนการช่วยเหลือระยะสั้น เช่น การช่วยเหลือพันธุ์สัตว์น้่า อาหาร และอุปกรณ์การ
เพาะเลี้ยง การช่วยค้นหาเรือประมง และลูกเรือที่สูญหาย และการจัดหาและฝึกอบรมลูกเรือประมง 

                   2. แผนการช่วยเหลือระยะปานกลาง เช่น การปล่อยปลาเพื่อฟ้ืนฟูสภาวะการประมง การจัดตั้ง
ฟาร์มทะเล การสร้างแนวปะการังเทียม ปรับปรุงสถานีวิทยุชายฝั่ง จัดหาเรือตรวจการประมงขนาดเล็ก 

3. แผนการช่วยเหลือระยะยาว เช่น เสนอให้มี พรบ. แรงงานประมง, จัดตั้งศูนย์ควบคุม
ปฏิบัติการประมงทะเล และจัดตั้งสถานีประมงน้่าจืด 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพร เดิมชื่อสถานีประมงน้่าจืดจังหวัดชุมพร เป็นส่วน
บริหารราชการสังกัดศูนย์พัฒนาประมงน้่าจืดสุราษฎร์ธานี กองประมงน้่าจืด กรมประมง ตั้งอยู่ที่ 12/35 บ้านทุ่งหงษ ์
หมู่ที่ 8 ต่าบลทุ่งคา อ่าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 21 กิโลเมตร ท่าการ
ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 และเปิดท่าการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537 ใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง  24,398,305 บาท มีเนื้อที่ประมาณ 189 ไร่ 2 งาน มีบ่อดิน 27 บ่อ และบ่อซีเมนต์ 40 บ่อ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 8  ธันวาคม 2545 มีการปรับโครงสร้างของกรมประมงใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดย
ได้ย้าย ‘หน่วยพันธุกรรมสัตว์น้่าสุราษฎร์ธานี’ มาตั้งที่สถานีประมงน้่าจืดจังหวัดชุมพร แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น 
‘ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร’ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่า กรมประมง เมื่อวันที่  
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพร’ เมื่อวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 
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อัตราก้าลัง 
 

ต้าแหน่ง 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 
ก. งบปกติ         
1. ข้าราชการ 6 6 6 6 6 

 - นักวิชาการประมง 5 5 5 5 3 

 - เจ้าพนักงานประมง - - - - 2 

 - เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  1  1 1 1 1 

2. พนักงานราชการ 14 15 15 15 15 

 - นักวิชาการประมง  2   2   2   2   2  

 - เจ้าพนักงานประมง 1  1  1  1  1  

 - เจ้าพนักงานธุรการ 1  1  1  1  1  

 - พนักงานผู้ช่วยประมง 1o  11  11  11  11  

 - คนงาน  - - - - - 

3. จ้างเหมาบริการ 8 5 5 4 4 

 - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1   -   -   -   -  

 - พนักงานขับรถยนต์  1   -  -  -  -  

 - ยามรักษาความปลอดภัย  3   3   3   3  3  

 - นักการภารโรง  1   1   1   1   1  

 - คนงาน 2  1  1  -  -  

ข. งบเงินทุนหมุนเวียน ฯ         

1. ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 4 4 4 

 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1   1   1   1   1  

 - พนักงานขับรถยนต์  1   1   1   1   1  

 - คนงานประมง 2 2 2 2 2 

          

รวม 32 30 30 29 29 
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รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งผู้บริหาร 
 

 

รายนามบุคลากร 
 

1. ข้าราชการ 
 

 
 

ต้าแหน่ง / ชื่อ - สกุล ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง 
ก.  หัวหน้าสถานีประมงน้่าจืดจังหวัดชุมพร 
     -   นายยรรยง  ตันตาปกุล 

 
28 ก.ค. 2537  -   3 ม.ค. 2546 

 

ข.  ผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร 
     -   นายศราวุธ  เจะโส๊ะ 
     -   ดร.สง่า  ลีสง่า 

 
7 ม.ค. 2546 -  26 พ.ค. 2547 

26 พ.ค. 2547 – 31 ธ.ค. 2553 

ค.  ผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพร 
     -  ดร.สง่า   ลีสง่า 

 
1 ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน 

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
1. ดร.สง่า  ลีสง่า Ph.D. (Fish Genetics 

and Breeding) 
ผู้อ่านวยการศูนย์ ฯ  

2 นายกฤษณุพันธ์  โกเมนไปร-
รินทร์ 

ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้่าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช่านาญการพิเศษ 

ย้ายไป ศพก. เพชรบุรี 
เมื่อ 17 ม.ีค. 54 

3. นายสุชาติ   จุลอดุง ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้่าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช่านาญการ 

 

4. นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้่าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช่านาญการ 

 

5. นายนพพร  สิทธิเกษมกิจ ทษ.บ. เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์)  

นักวิชาการประมง
ช่านาญการ 

ย้ายไป สนง.ประมง
อ่าเภอดอนสัก เมื่อ 28 
มี.ค. 54 

6. นางสาวชมพูนุช  มรรคทรัพย์ ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้่าจืด) 

เจ้าพนักงานประมง
ช่านาญงาน 

ย้ายมาจาก สพก. 
เมื่อ 28 ก.พ. 54 

7. นายชัยติศักดิ์  บริบูรณ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์
บัณฑิต (ประมง) 

เจ้าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

ย้ายมาจาก ศพก.บุรีรัมย์ 
เมื่อ 24 ม.ีค. 54 

8. นางอาภรณ์   มณีแดง ปวช. บัญช ี เจ้าพนักงานธุรการ
ช่านาญงาน 

ลาออกจากราชการ 
เมื่อ 1 พ.ย. 54 
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2. พนักงานราชการ 
 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

นางปรียา  โกเมนไปรรินทร์ 
นายเอกรัชต์  ไทยถาวร 
นายไพฑูรย์  ซังธาดา 
นางจงดี  บุญชะตา 
นายสุรีพันธ์  ศรีสุภากร 
นายสมพงษ์  โกเมศ 
นายธันว ์ ชัยฤทธิ์ 
นายบุญลือ  สงประหยัด 
นางจินตนา   ทวยนาค 
นายโสภณ  แพวงษ์จีน 
นายพงษ์ศักดิ์  บานสุคนธ์ 
นายนิรัญ  กาศพิรุณ 
นายทรงพล   ยังสวัสดิ์ 
นายเอกพงษ์  จุ้ยจู่เจี้ยม 
น.ส. ชุลีพร   บุญชู 
น.ส. อัมพวรรณ  โลพิศ 

ปริญญาตรี (ทษ.บ.ประมงน้่าจืด) 
ปริญญาตรี (วท.บ. ประมง) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี (บธ.บ.เทคโนโลยีฯ) 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลาออก มิ.ย. 53 

 
3. ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียนฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต้าแหน่ง หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 

น.ส. ชุลีพร   บุญชู 
น.ส. อัมพวรรณ  โลพิศ 
น.ส. หทัยกาญจน์ เอียดสุวรรณ ์
นายรัตสมี   ดอกชะบา 
นายพรพงศ์  คงกระพันธ์ 
นายศุภชัย   สงประหยัด 
น.ส. สมร   ชัยสงคราม 
นายพะนม  ทวยนาค 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรี (บธ.บ.เทคโนโลยีฯ) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เจ้าหน้าที่การเงิน ฯ 
เจ้าหน้าที่การเงิน ฯ 
เจ้าหน้าที่การเงิน ฯ 
พนักงานขบัรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานขับรถยนต์ 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
 

ลาออก 25 ธ.ค. 50 
ลาออก 30 ก.ย. 53 
 
ลาออก 1 ส.ค. 51 
ลาออก 22 มี.ค. 53 
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ผลการปฏิบัติงาน 
 

ก. เงินงบประมาณในภาพรวม 

 

 
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้้า 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ป ี ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 

 
4,241,280 
4,691,449 
6,819,290 
6,398,700 
5,236,860 

 
4,231,493.41 
4,675,129.29 
4,648,489.83 
6,375,557.40 
5,236,374.07 

 
9786.59 

16,319.71 
2,170,800 
23,142.60 

485.30 
 

 
 
 

เป็นเงินกันเหลื่อมปี 3 งวด 1,742,800 บาท 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ  

2550 2551 2552 2553 2554 
 
1. งบประมาณ 
(บาท) 

   -  ได้รับ 
   -  เบิกจ่าย 
2.  ผลิตพันธุ์สัตว์
น้่า (พันตัว) 

   -  แผน 
   -  ผล 
3. ผลิตพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น้่า (พันตัว) 

   -  แผน 
   -  ผล 
 

 
 
 

1,879,000.00 
1,878,989.52 

 
 

19,000.00 
19,694.50 

 
 

- 
- 

 
 
 

2,095,000.00 
2,091,779.14 

 
 

8,000.00 
8,887.50 

 
 

11.50 
13.80 

 
 
 

1,993,100.00 
1,991,779.14 

 
 

8,000.00 
8,450.00 

 
 

11.50 
12.60 

 
 
 

3,479,800.00 
3,479,737.42 

 
 

7,000.00 
7,306.00 

 
 

10.60 
11.90 

 
 
 

1,820,000.00 
1,819,866.00 

 
 

8,000.00 
8,483.00 

 
 

13.00                  
13.20 
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กิจกรรม  พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ 
 
รายช่ืองานวิจัยท่ีด้าเนินการในปีงบประมาณ 2550-2554 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 

 1. งบประมาณ (บาท) 
   -  ได้รับ 
   -  เบิกจ่าย 
2. จ่านวนงานวิจัย 
(เรื่อง) 

 
2,362,280.00   
2,352,503.89 

1 

 
2,556,249.00 
2,867,495.24 

2 

   
2,570,440.00 
2,556,990.32 

4 
 

 
2,572,600.00 
2,549,863.84 

3 

 
3,099,360.00 
3,099,356.66 

5 
 

เรื่องท่ี รายชื่อ ผู้ด่าเนินการ 
ระยะเวลาด่าเนินการ 

หมายเหตุ 
50 51 52 53 54 

ปี 2550 
1. 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 
1. 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2552 
1. 
 
 
 
 

 

 
เปรียบเทียบลักษณะ
ส่าคัญเชิงเพาะเลี้ยง
ระหว่างปลานิลสีแดงเพศ
ผู้4 แหล่งเพาะเลี้ยง 
(รหัสทะเบียนวิจัย 50-
0604-50022) 
 

 
การผสมข้ามปลานิลแดง
จาก 3 แหล่งพันธุ์ 
(รหัสทะเบียนวิจัย 51-
0604-51022) 
การตอบสนองการ
คัดเลือกแบบหมู่ 
เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต
ปลาดุกอุย 
ในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 
รหัสทะเบียนวิจัย 51-
0604-51021) 
 

 
ปริมาณฮอร์โมน 17 
Beta-Estradiol ที่
เหมาะสมต่อการแปลง
เพศกบนาให้เป็นเพศเมีย 
(รหัสทะเบียนวิจัย 52-
0604-52072) 

 
นพพร  สิทธิเกษมกิจ 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
 
 
 
 

 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สุชาติ  จุลอดุง 
 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
สุชาติ  จุลอดุง 
 
 
 
 
 

 
สุชาติ  จุลอดุง 
สง่า  ลีสง่า 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารวิชาการฉบับ
ที ่3/2551 (สพก.) 
 
 
 
 
 

 
เอกสารวิชาการฉบับ
ที ่3/2552 (สพก.) 
 
 
รายงานการประชุม 
วิชาการประมง
ประจ่าปี 
2554 หน้า 239 – 
248 
 
 
 
เอกสารวิชาการฉบับ
ที ่4/2552 (สพก.) 
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2. 
 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 

 
4. 
 

 
 
 
 
 
ปี 2553 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทดสอบการเจริญเติบโต 
และอัตรารอดของปลา
หมอที่ผ่านการคัดเลือก
รุ่นที่ 2 ในบ่อดินของ
เกษตรกร 
(รหัสทะเบียนวิจัย 52-
0604-52073) 
การตอบสนองการ
คัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิม
การเจริญเติบโตปลาหมอ
ในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 
(รหัสทะเบียนวิจัย 52-
0604-52122) 
การทดสอบสายพันธุ์ปลา
หมอที่ผ่านการคัดเลือก
แบบหมู่ในรุ่นที่ 2 และรุ่น
ที่ 4 ในบ่อพลาสติก 
(รหัสทะเบียนวิจัย 52-
0604-52123) 
 
 
การทดลองแปลงเพศปลา
หมอให้เป็นเพศเมีย โดย
ใช้สารสกัดกวาวเครือขาว 
(รหัสทะเบียนวิจัย 53-
0604-53011) 
การทดลองแปลงเพศปลา
นิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้สาร
สกดักวาวเครือแดง 
(รหัสทะเบียนวิจัย 
530604-53012) 
ประสิทธิภาพการวางไข่
ของปลานิลแดง 3 สาย
พันธุ์ 
(รหัสทะเบียนวิจัย 53-
0604-53013) 
 
 
 
 
 

เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สุชาติ  จุลอดุง 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
นพพร  สิทธิเกษมกิจ 
 
 
 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
 
 
 
 
สง่า  ลีสง่า 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
สุชาติ  จุลอดุง 
 
 
 
 
 
สุชาติ  จุลอดุง 
สง่า   ลีสง่า 
นพพร  สิทธิเกษมกิจ 
 
 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สง่า   ลีสง่า 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
 
 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านคณะกรรมการ
วิชาการ 
ของ สพก. ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
เผยแพร่ในรายงาน 
ประจ่าปี 2550-
2554 
 
 
 
รายงานการประชุม 
วิชาการประมง
ประจ่าปี 
2554 หน้า 266 -
276 
 
 
 
ก่าลังเขียนรายงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
30 มิถุนายน 2555 
 
 
ก่าลังเขียนรายงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
30 มิถุนายน 2555 
 
 
น่าเสนอการประชุม
วิชาการประมง
ประจ่าปี 2555 
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กิจกรรม  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 
1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได้รับ 
    - เบิกจ่าย 

 
        - 
        - 

          
- 

        - 

 
- 
- 

 
178,000.00 
177,837.99 

      
60,000.00 
59,956.00 

 
 

 

ปี 2554 
1. 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

 
4. 
 
 
 

 
5. 

 
ผลของระดับความเป็น
กรด – ด่างและอุณหภูมิ
ของน้่าต่อสัดส่วนเพศ 
ปลานิลจิตรลดา 3 
(รหัสทะเบียนวิจัย 54-
0604-54066) 
การทดสอบสายพันธุ์ปลา
นิลแดงพันธุ์ปรับปรุงของ
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์
สัตว์น้่าชุมพร ในกระชัง 
ของเกษตรกร 
(รหัสทะเบียนวิจัย 54-
0604-54067) 
การทดลองแปลงเพศปลา
นิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้สาร
สกัดใบมังคุด 
(รหัสทะเบียนวิจัย 54-
0604-54068) 
การทดลองแปลงเพศปลา
นิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้สาร
สกัดกวาวเครือแดง 
(รหัสทะเบียนวิจัย 53-
0604-53012) 
การทดลองแปลงเพศปลา
หมอให้เป็นเพศเมีย โดย
ใช้สารสกัดกวาวเครือขาว 
(รหัสทะเบียนวิจัย 53-
0604-53011) 

 
สง่า   ลีสง่า 
สุชาติ  จุลอดุง 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
ชมพูนุช   มรรคทรัพย์ 
ชัยติศักดิ์   บริบูรณ์ 
 
กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ 
สง่า  ลีสง่า 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
 
 
 
 
สุชาติ  จุลอดุง 
สง่า   ลีสง่า 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
 
 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สง่า   ลีสง่า 
กฤษณุพันธ์   โกเมนไปรรินทร์ 
 
 
สุชาติ  จุลอดุง 
สง่า   ลีสง่า 
นพพร  สิทธิเกษมกิจ 
 
 

 
ขอขยายเวลาถึง 30 
กันยายน 2555 
 
 
 
 
ลงในรายงาน
ประจ่าปีของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้่า
เพชรบุรี 
 
 
ก่าลังเขียนรายงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
30 มิถุนายน 2555 
 
 
ก่าลังเขียนรายงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
30 มิถุนายน 2555 
 
 
ก่าลังเขียนรายงาน
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
30 มิถุนายน 2555 
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กิจกรรม  ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 
1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได้รับ 
    - เบิกจ่าย 
2. ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลัก
พันธุศาสตร์ (ฟาร์ม)    
    - ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม      
    - ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม 

 
        - 

 
 
 

- 
- 

 
- 

 
       
 

- 
- 

 
- 
 

 
 

- 
- 

    
เบิกเงินในงบ
ถ่ายทอดฯ  

 
 

4 
- 

 
85,000.00 
85,000.00 

 
 

- 
4 

 
 
กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 
 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    -  งบประมาณที่ได้รับ 
    -  งบประมาณที่เบิกจ่าย 

     
9,950.00     
9,950.00 

      
40,200.00      
40,072.10 

  
 41,750.00 
 41,744.00                       

 
68,300.00 
68,260.00 

 
112,500.00 
112,368.60 

 
2.  ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  2.1  ตรวจประเมินฟาร์ม (ฟาร์ม) 
    -  ฟาร์มต่ออายุ Safety level 
    -  ฟาร์มต่ออายุ  GAP 
    -  ฟาร์มใหม่ Safety level 
    -  ฟาร์มใหม่  GAP 
 

2.2 อบรมเกษตรกร (ราย) 
- ฟาร์มต่ออายุ 
- ฟาร์มใหม่ 
 

2.3 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 
(ตัวอย่าง) 

2.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ 
(ตัวอย่าง) 

2.5 ออกใบรับรอง (ฟาร์ม) 
    -  ฟาร์มต่ออายุ Safety level 
    -  ฟาร์มต่ออายุ  GAP 
    -  ฟาร์มใหม่ Safety level 
    -  ฟาร์มใหม่  GAP 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
 
 
4 
0 
0 
4 
0 
 
4 
0 
4 
 

15 
 
0 
 
4 
0 
0 
4 
0 

 
 
5 
0 
0 
4 
1 
 
5 
0 
5 
 

15 
 
0 
 
5 
0 
0 
4 
1 

 
 

24 
22 
0 
0 
2 
 

24 
22 
2 
 

72 
 
0 
 

24 
22 
0 
0 
2 

 
 

28 
11 
0 
15 
2 
 

28 
11 
17 
 

120 
 
0 
 

28 
11 
0 
15 
2 

 
 

25 
4 
0 
21 
0 
 

25 
4 
21 
 

75 
 
0 
 

25 
4 
0 
21 
0 

 
 

25 
0 
0 
25 
0 
 

25 
0 
25 
 

77 
 
0 
 

25 
0 
0 
25 
0 

 
 

50 
26 
2 
22 
0 
 
0 
0 
0 
 

75 
 
0 
 

50 
26 
2 
22 
0 

 
 

64 
26 
2 
36 
0 
 
0 
0 
0 
 

80 
 
0 
 

54 
17 
2 
35 
0 

 
 

75 
25 
0 
50 
0 
 
0 
0 
0 
 

113 
 

20 
 

75 
25 
0 
50 
0 

 
 

79 
25 
0 
54 
0 
 
0 
0 
0 

 
120 

 
30 
 

76 
23 
0 
53 
0 
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กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ 
 

 

 

 

ข. เงินนอกงบประมาณ (งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่นๆ 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 
1. งบประมาณ (บาท) 
  - งบปฏิบัติการที่ได้รับ 
  - งบปฏิบัติการที่เบิกจ่าย 
  - งบลงทุนที่ได้รับ 
  - งบลงทุนที่เบิกจ่าย 
2.  ยอดจ่าหน่ายพันธุ์
สัตว์น้่า 
   - จ่านวน(ตัว) 
   - จ่านวนเงิน(บาท) 
3.  ก่าไร 
   - จ่านวนเงิน(บาท) 
   - เปอร์เซ็นต์ 

 
627,910.00 
622,799.08 
18,000.00 

    18,000.00 
 
 

3,326,540.00 
870,472.00 

 
247,674.92 

39.76 

         
652,800.00 
633,148.23 
100,000.00  
  99,900.00 

 
 

3,550,395.00 
   850,877.00 

 
217,728.77 

34.38    

 
 746,270.47 
746,270.47 

- 
- 
 
      

3,547,260.00 
 909,506.00 

 
163,235.53 

21.87 

 
 731,360.00 
 727,775.77 

32,000.00 
32,000.00    

 
 

   24,577.00 
 990,237.00 

 
262,461.23 

36.06 

 
731,360.00 
731,360.00 
686,000.00 

  686,000.00 
 
 

4,320,589.00 
1,131,265.00 

 
399,905 

54.67 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 2553 2554 
 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได้รับ 
    - เบิกจ่าย 
 2.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้่า       
     (พันตัว) 
     -  แผน 
     -  ผล 
 3.  รวบรวมพ่อแม่พันธุ์
สัตว์น้่า (พันตัว) 
    -  แผน 
    -  ผล 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
         - 
         - 
 
 
         - 
         - 
 
 

- 
- 

 
58,000.00 
58,000.00 

 
 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
100,000.00 
99,858.15 

 
 

400 
500 

 
 

1.00 
1.00 

 
60,000.00 
59,826.41 

 
 

420 
500 

 
 

1.10 
1.10 
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ปลาหมอสายพันธุ์ ‘ชุมพร ๑’ 
 
ปลาหมอ, Anabas testudineus (Bloch) เป็นปลาน้่าจืดพ้ืนบ้านของไทย ที่มีความส่าคัญทาง

เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทุกระดับสังคม และทั่วทุกภาคของประเทศ อีก
ทั้งเป็นปลาที่มีความทนทานสูง เพราะมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ (labyrinth organ) สามารถอาศัยอยู่ได้
ในบริเวณที่มีน้่าน้อย ๆ หรือที่ชุ่มชื้นเป็นเวลานาน ๆ จึงง่ายต่อการขนส่งระยะทางไกล ๆ และจ่าหน่ายในรูป
ปลาสดมีชีวิตได้ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่นิยมใช้ปลาสดมี
ชีวิตประกอบอาหาร ในอดีตผลผลิตปลาหมอจัดอยู่ ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับผลผลิตสัตว์น้่าจืดของ
ประเทศ โดยมีผลผลิตรองลงมาจากปลาช่อน ปลาดุกและปลาสวาย ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากการจับจาก
แหล่งน้่าธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันผลผลิตปลาหมอได้ลดลง จากข้อมูลของกรมประมงเมื่อปี 2551 มีผลผลิตปลา
หมอทั้งประเทศ 12,900 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 535.6 ล้านบาท โดยบริโภคในรูปปลาสด 69.92 % ปลาร้า 22.86 % 
นอกนั้นอีก 7.22 % ท่าเป็นปลาเค็มตากแห้ง รมควัน และอื่น ๆ (กรมประมง, 2553) และที่ส่าคัญปลาหมอ
ในปัจจุบันมีขนาดเล็กกว่าในสมัยก่อนมาก เดิม Smith (1945) เคยพบปลาหมอที่มีขนาดความยาวถึง 23 
เซนติเมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ (phenotype) เช่น การเจริญเติบโต คุณภาพ และปริมาณ
เนื้อ อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะโครงสร้าง
ทางพันธุกรรม 

ปัจจุบันปลาหมอเป็นที่สนใจของผู้เพาะเลี้ยงปลาน้่าจืดจ่านวนมาก เพราะสามารถเลี้ยงและ
เจริญเติบโตได้ในอัตราความหนาแน่นสูง (กรมประมง , 2541; อนันต์ และคณะ, 2541) ทนทานต่อสภาวะที่
คุณสมบัติของดินและน้่าที่แปรปรวน (วิทย์ และคณะ , 2533) นิยมเพาะเลี้ยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบ่อดิน 
บ่อคอนกรีต กระชัง หรือร่องสวน มีทั้งเลี้ยงชนิดเดียว และเลี้ยงผสมผสานกับปลาชนิดอ่ืน หรือการเกษตร
รูปแบบอ่ืน ๆ ในภาคใต้เลี้ยงปลาหมอกันมากในพ้ืนที่ลุ่มน้่าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
ปัตตานีและจังหวัดตรัง จากการส่ารวจเบื้องต้นพบว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ท่าให้ผลผลิตปลาหมอลดลงเกิด
จากการขาดแหล่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ การใช้ปลาที่มีขนาดเล็กเป็นพ่อแม่พันธุ์ (ขนาดประมาณ 8-12 เซนติเมตร 
หรือน้่าหนัก 30-50 กรัม) สามารถจัดหาได้ง่าย ราคาถูก และผลิตลูกพันธุ์ปลาได้เป็นจ่านวนมาก แต่ในระยะ
ยาวผู้เลี้ยงจะประสพปัญหาในด้านอัตราการเจริญเติบโตของปลา ปลาจะโตช้า และใช้ระยะเวลาการเลี้ ยงนาน 
อีกทั้งสัดส่วนของปลาที่มีขนาดเล็กในแต่ละรุ่นจะเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรจะจ่าหน่ายปลาหมอได้ในราคาต่่า  
(ราคาจ่าหน่ายปลาขนาด 5-10 ตัว/กิโลกรัม ราคา 80-120 บาท ปลาขนาด 11-15 ตัว/กิโลกรัม ราคา 50-70 บาท 
และขนาดมากกว่า 16 ตัว/กิโลกรัม ราคา 30-50 บาท) ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง เสี่ยงต่อการ
ขาดทุน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในด้านการปรับปรุงพันธุ์ และบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์  
นอกจากนี้ หากพิจารณาโดยธรรมชาติของปลาหมอแล้ว จะเห็นได้ว่าปลาหมอเพศเมียจะมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอเพศผู้เกือบเท่าตัว ดังนั้น การที่เกษตรกรจะประสพความส่าเร็จในอาชีพการเลี้ยง
ปลาหมอได้ นอกจากจะต้องพัฒนาในด้านสายพันธุ์แล้ว การควบคุมให้สามารถผลิตลูกปลาให้เป็นเพศเมียล้วน
ก็เป็นสิ่งจ่าเป็นที่เกษตรกร และนักวิจัยจะต้องร่วมกันคิดพัฒนาต่อไป ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลา
หมอมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 (ก่าธร, 2514) ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา เทคนิคการเพาะพันธุ์ 
การอนุบาล และการเลี้ยงปลาหมอ (สมพงษ์, 2542) ส่วนการศึกษาด้านการปรับปรุง และการควบคุมเพศพบ
เพียงเล็กน้อย (นวลมณี และคณะ, 2541) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
สังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่า กรมประมง จึงได้ด่าเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอมาตั้งแต่
ปี ๒๕๔๖ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมปลาหมอมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ มาทดลองเลี้ยง
ที ่ศูนย์ ฯ เพื ่อหาสายพันธุ ์ที ่ม ีอัตราการเจริญเติบโตดีที ่ส ุด ส่าหรับใช้เป็นพันธุ ์พื ้นฐานในการเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ซึ่งเป็นการคัดเอาปลาตัวที่มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในแต่ละรุ่น เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตลูกพันธุ์รุ่นต่อไป โดยมีชุดควบคุม (control) 
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หรือชุดที่ไม่มีการคัดเลือกเป็นตัวเลี้ยงเปรียบเทียบในแต่ละรุ่น เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างชุดที่มีการ
คัดพันธุ์กับชุดที่ไม่ได้คัดพันธุ์ ด่าเนินการเป็นระยะเวลานานรวม ๔ รุ่น (generation) จนได้พันธุ์ปลาที่มีการ
เจริญเติบโตดีกว่าเดิม จากนั้นก่อนที่จะน่าไปเผยแพร่สู่เกษตรกร ศูนย์ ฯ ได้ด่าเนินการทดสอบสายพันธุ์ ทั้งได้
ด่าเนินการที่ศูนย์ ฯ เอง (on station) และด่าเนินการในฟาร์มของเกษตรกร (on farm) ซึ่งผลออกมาในทิศทาง
เดียวกันคือ ปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ หรือที่รู้จักกันในนามของปลาหมอสายพันธุ์ ‘ชุมพร ๑’ มีอัตราการ
เจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงกว่าปลาหมอพันธุ์ปกติ ยิ่งไปกว่านั้น ขณะนี้ศูนย์ ฯ ก่าลังศึกษาถึงวิธีการที่
เหมาะสมที่จะควบคุมให้สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาหมอให้เป็นเพศเมียล้วน ซึ่งหากประสพความส่าเร็จก็จะยิ่ง
สนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสที่จะประสพความส่าเร็จในอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาหมอมากยิ่งขึ้น 

 
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพรได้เริ่มด่าเนินการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี 2546 จนสิ้นสุดใน
ปี 2554 รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. หาพันธุ์พื้นฐานที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
  เริ่มต้นด้วยงานวิจัย เรื่อง ทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตายของปลา

หมอ 6 กลุ่มประชากรในประเทศไทย สง่า และสุชาติ (2550) ได้รวบรวมพันธุ์ปลาหมอจากแหล่งน้่าธรรมชาติ
ต่างๆ จากทั่วทุกภาคของประเทศ มาทดลองเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบกันที่จังหวัดชุมพร เพ่ือหาสายพันธุ์ที่มีอัตรา
การเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงสุด โดยภาคเหนือน่ามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคกลางจากจังหวัดราชบุรี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดสกลนคร และภาคใต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมี
ประชากรจากโรงเพาะฟักของฟาร์มเกษตรกรในจังหวัดชุมพร และของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพร 
(ศพก.ชุมพร) โดยน่าพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงที่ศูนย์ ฯ ก่อนท่าการเพาะพันธุ์พร้อมกัน และอนุบาลเหมือนกันแล้วสุ่ม
น่าไปเลี้ยงในกระชังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา 50 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร นาน 6 เดือน ให้กินอาหารเม็ด
ส่าเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ในปริมาณที่ปลากินจนอ่ิม เลี้ยงเป็นระยะเวลานาน 6 เดือน (มิถุนายน ถึง 
ธันวาคม 2548) ซึ่งจากผลการทดลองครั้งนั้นพบว่า พันธุ์ปลาหมอจากโรงเพาะฟักของฟาร์มเกษตรกรในจังหวัด
ชุมพร และโรงเพาะฟักของ ศพก. ชุมพร ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของพันธุ์เพาะเลี้ยง (domesticated stock) มี
อัตราการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่าปลาหมอจากแหล่งอื่น  ๆ (ตามตารางที่ 1) 
ด้านอัตรารอดตายของปลาหมอจากทุกกลุ่มประชากรไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้นปลาหมอจากกลุ่ม
ประชากรที่เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยง จึงมีความเหมาะสมที่สุด ส่าหรับน่ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงในพ้ืนที่ภาคใต้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดชุมพรและพ้ืนที่ใกล้เคียง และเป็นพันธุ์ที่เหมาะจะน่ามาเป็นพันธุ์พ้ืนฐานในการเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ 

 
2. กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ 

ศูนย์ ฯ ได้น่าพันธุ์ปลาหมอจากแหล่งที่มีผลการเจริญเติบโตดีมาเป็นพันธุ์พ้ืนฐานส่าหรับเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) เพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต หรือการ
คัดเลือกเอาปลาที่มีผลการเจริญเติบโตดีในแต่ละรุ่นไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตลูกรุ่นต่อไป ในขณะเดียวกันก็
ผลิตลูกจากพ่อแม่ที่สุ่มมา (ไม่มีการคัดเลือก) เพ่ือเป็นชุดควบคุม (control) ไว้ส่าหรับเปรียบเทียบผลความ
แตกต่างของการคัดพันธุ์ ด่าเนินการคัดเลือกรวม 4 รุ่น โดยได้ท่าการวิจัยแยกออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องแรก กฤษณุพันธ์ 
และคณะ (2553) ได้ท่างานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ ซึ่งเป็นการคัดเลือกในรุ่น
ที่ 1 และรุ่นที่ 2 

ด่าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2548 ถึงเดือน กันยายน 2550 โดยใช้ปลาหมอพันธุ์ที่ได้
เพาะเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพรมาเป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ ท่าการเพาะพันธุ์แยกเป็น 2 
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สาย ได้แก่ สายที่คัดเลือกปลาหมอขนาดโตที่สุดของประชากรมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ เรียกว่า ‘สายคัดพันธุ์’ และ
สายที่สุ่มปลาทุกขนาดของประชากรมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ เรียกว่า ‘สายควบคุม’ ผลจากการศึกษาเมื่อด่าเนินการ
ไปได้ 2 รุ่น พบว่า ปลาหมอที่อายุ 170 วันของ ‘สายคัดพันธุ์’ มีความยาวและน้่าหนักมากกว่าปลาหมอที่อายุ
เท่ากันของ ‘สายควบคุม’ อย่างมีนัยส่าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) คิดเฉลี่ยเป็น 9.99 และ 31.54 % ในเพศผู้ 9.00 
และ 23.25 % ในเพศเมีย และ 9.49 และ 26.45 % ในรวมเพศ ตามล่าดับ การประเมินค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ของความยาวและน้่าหนักเม่ือผ่านการคัดเลือกได้ 2 รุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.50 และ 0.59 

จากนั้น กฤษณุพันธ์ และเมตตา (อยู่ระหว่างตีพิมพ์) ได้ท่าการวิจัยเรื่องที่ 2 คือเรื่อง การ
ตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลาหมอในรุ่นที่ 3 และ 4 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 
ถึงเดือน กันยายน 2552 โดยน่าปลาหมอประชากรรุ่นที่ 2 จากสาย ‘สายคัดพันธุ์’ และ’สายควบคุม’ มาเป็น
พ่อแม่พันธุ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและ
น้่าหนัก พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.18 และ 0.25 ตามล่าดับ ผลการเจริญเติบโตของปลาหมอที่อายุ 170 วันของรุ่นที่ 
3 และรุ่นที่ 4 ‘สายคัดพันธุ์” มีความยาวและน้่าหนักมากกว่าปลาหมอของ ‘สายควบคุม’ อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติ (p<0.01) คิดเป็น 5.01 และ 20.55 % ในปลาเพศผู้ ส่วนเพศเมีย 7.76 และ 28.04 % หากพิจารณาแบบ
รวมเพศคิดเป็น 6.50 และ 25.22 % ตามล่าดับ ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู่ ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอในแต่ละรุ่น ให้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นกว่าเดิม  
 

3. ทดสอบสายพันธุ์ 
น่าพันธุ์ปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้วไปทดลองเลี้ยงในบ่อพลาสติก และในกระชังเพ่ือ

ทดสอบสายพันธุ์ โดยเปรียบเทียบกันระหว่างพันธุ์ปลาที่ไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ กับพันธุ์ปลาที่ผ่านการ
ปรับปรุงพันธุ์รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 ได้ท่าการวิจัยรวม 2 เรื่อง คือ 

เรื่องแรก คือ การทดสอบสายพันธุ์ปลาหมอที่ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นที่ 2 และ 4 ในบ่อ
พลาสติก (สง่า และคณะ, 2554) ด่าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพร (on station) 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน กันยายน 2553 ภายใต้สภาพการเลี้ยงในบ่อพลาสติกขนาด 10 ตาราง
เมตร เป็นระยะเวลา 120 วัน ลูกปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.86+0.37-7.96+0.48 เซนติเมตร และน้่าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 9.26-9.89 กรัม ปล่อยในอัตรา 300 ตัวต่อตารางเมตร และให้กินอาหารเม็ดส่าเร็จรูป โปรตีนไม่ต่่ากว่า 
30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในอัตราที่ปลากินจนอ่ิม เป็นระยะเวลา 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลา
หมอ มีน้่าหนัก ความยาว และผลผลิตรวมของปลาหมอแต่ละชุดทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.01) โดยมีค่าเพ่ิมขึ้นตามจ่านวนรุ่นที่คัดพันธุ์ กล่าวคือปลาหมอคัดเลือกรุ่นที่ 4 มีการเจริญเติบโตดีกว่า
รุ่นอ่ืนๆ (ตามตารางที่ 3) ส่วนเรื่องที่ 2 ได้ด่าเนินการในฟาร์มของเกษตรกร (on farm) คือ เรื่อง ทดสอบการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 ในกระชังที่แขวนในบ่อดินของ
เกษตรกร  (เมตตา และคณะ, อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) ด่าเนินการทดลองที่ฟาร์มของนายสนิท พยุบล ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 22 หมู่ 
8 ต่าบลทุ่งคา อ่าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่าง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2552 ลูกปลาเริ่มทดลองมีความ
ยาวเฉลี่ย 7.11-7.40 เซนติเมตร น้่าหนักเฉลี่ย 8.40-8.68 กรัม ปล่อยในอัตรา 300 ตัวต่อกระชัง ขนาด 6 ตารางเมตร 
เลี้ยงโดยให้กินอาหารส่าเร็จรูปส่าหรับปลาดุก โปรตีน 30 % นาน 141 วัน ผลการทดลองพบว่า ปลาหมอประชากร
สายคัดพันธุ์รุ่นที่ 4 มีน้่าหนัก ความยาว และผลผลิต สูงกว่าปลาหมอที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์  ซึ่งจากผลการทดลอง 

ดังกล่าวท่าให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการคัดเลือกแบบหมู่ ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
ปลาหมอให้มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงขึ้น  

 
 
4.  การขอตั้งชื่อสายพันธุ์ 
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หลังจากทดสอบสายพันธุ์จนเป็นที่มั่นใจแล้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่าชุมพรจึงได้
ด่าเนินการขออนุมัติกรมประมงเพ่ือตั้งชื่อสายพันธุ์เพ่ือให้สะดวกต่อการจดจ่า และน่าไปใช้ในกระบวนการ
ส่งเสริมสู่เกษตรกร ซึ่งกรมประมงได้อนุมัติให้ใช้ชื่อสายพันธุ์ว่า ‘ชุมพร 1’ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 
โดยศูนย์ ฯ ได้จัดท่ารายละเอียดเปรียบเทียบลักษณะระหว่างปลาหมอพันธุ์เดิม กับปลาหมอสายพันธุ์ ‘ชุมพร 1’ 
ดังนี้ 
 

ลักษณะ ปลาหมอสายพันธุ์เดิม ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 หมายเหตุ 

1. ส่วนหัว ส่วนหัวใหญ่ เมื่อเทียบกับ
ล่าตัวจะเห็นว่า ความกว้าง
ของส่วนหัวใกล้เคียงกับความ
กว้างของล่าตัว 

ส่วนหัวแหลมเล็ก มีความยาว
และความกว้างน้อยกว่าความ
กว้างของล่าตัว 

 

2. รูปร่างล่าตัว ส่วนล่าตัวมีรูปร่างค่อนข้าง
กลมเป็นแบบ cylindrical 
form 

ส่วนล่าตัวค่อนข้างแบนแบบ 
compressed form 

 

3. สัดส่วนความกว้าง
ต่อความยาวล่าตัว 

ความกว้างล่าตัว ประมาณ 
25-28 % ของความยาว 

ความกว้างล่าตัว ประมาณ 
30-40 % ของความยาว 

ข้อมูลจากการชั่ง-วัด 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2554 

4. สัดส่วนความหนาต่อ
ความยาวล่าตัว 

ความหนาของล่าตัว ประมาณ 
18-21 %   
ของความยาวล่าตัว 

ความหนาของล่าตัว ประมาณ 
19-27 % ของความยาวล่าตัว 

ข้อมูลจากการชั่ง-วัด 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2554 

5. การเจริญเติบโตและ 
ผลผลิต 
- เลี้ยงในกระชัง  
(นาน 141 วัน) 

 
 
- เลี้ยงในบ่อพลาสติก
(นาน 120 วัน) 

 
 
- มีน้่าหนักเฉลี่ย ๔๒.60 กรัม 
ให้ผลผลิต 1.59 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 
- มีน้่าหนักเฉลี่ย 46.69 กรัม 
ให้ผลผลิต 1.83 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

 
 
- มีน้่าหนักเฉลี่ย 67.41 กรัม 
ให้ผลผลิต 2.81 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึนจาก
สายพันธุ์เดิม 76.52 % 
- มีน้่าหนักเฉลี่ย 77.36 กรัม 
ให้ผลผลิต 3.18 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เพิ่มข้ึนจาก
สายพันธุ์เดิม 74.03 % 

 
 
เมตตา และคณะ, 
2554 
 
 
สง่า และคณะ, 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอจาก 6 แหล่งโดยใช้ลักษณะภายนอก และ
ข้อมูลทางพันธุกรรมจากเทคนิคอาร์เอพีด ี

 
สง่า  ลีสง่า๑* กฤษณุพันธ์  โกเมนไปรรินทร์๑ วันศุกร์  เสนานาญ๒ และ เมตตา  ทิพย์บรรพต๑                  

๑ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่า  กรมประมง   

๒ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
รหัสทะเบียนวิจัย 49-0604-490168 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาความผันแปรของลักษณะภายนอก และลักษณะทางพันธุกรรมของปลาหมอ 6 กลุ่ม
ตัวอย่าง  ซึ่ งรวบรวมจากประชากรแหล่งน้่ าธรรมชาติ 4 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ ราชบุรี  สกลนคร 
นครศรีธรรมราช  และจากโรงเพาะฟัก 2 แหล่ง ได้แก่  ฟาร์มเอกชนในจังหวัดชุมพร และโรงเพาะฟักของ
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร (ศวท.ชุมพร) จากการศึกษาลักษณะภายนอกที่ได้จากการวัด โดยเทียบ
สัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์กับความยาวมาตรฐาน และ ความยาวส่วนหัว  และลักษณะจากการนับ รวม 30 
ลักษณะ พบความแตกต่างในปลาหมอจากแต่ละแหล่ง รวม 24 ลักษณะ โดยปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์มี
ความแตกต่างทางรูปทรงสัณฐานจากประชากรอ่ืน ๆ มากที่สุด  ส่วนการวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรม
ที่ประเมินด้วย เทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) ที่ใช้ 5 ไพร์เมอร์  พบว่า  แถบดี
เอ็นเอท่ีมีหลากสภาพรูปแบบในอย่างน้อย 1 กลุ่มตัวอย่างมี 43 แถบ เปอร์เซ็นต์ความเป็นสภาพหลากรูปแบบ
ของแถบดีเอ็นเอ (% polymorphic loci) ในกลุ่มตัวอย่าง มีค่าระหว่าง 83.72 (ฟาร์มเอกชน) ถึง 100 (จังหวัด
นครศรีธรรมราช) การวิเคราะห์ Analysis of Molecular Variance (AMOVA)  แสดงความแตกต่างทาง
พันธุกรรมระหว่างทุกกลุ่มตัวอย่าง (ΦPT = 0.185, P-value <0.01) การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง จากค่าระยะห่างพันธุกรรมระหว่างตัวสัตว์ และ ค่า ΦPT ของคู่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี 
Principal component analysis (PCA), Multidimensional Scaling (MDS) และ Unweighted Pair 
Group Method with Arithmetic mean (UPGMA)  สามารถจัดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ (1) โรงเพาะฟัก ศวท. 
ชุมพร  จังหวัดราชบุรี และ นครศรีธรรมราช  (2) จังหวัดสกลนคร กับ กลุ่ม 1 และ (3) ฟาร์มเอกชน และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลสัณฐาน และ ข้อมูลพันธุกรรมบ่งชี้ว่า  ตัวอย่างที่รวบรวมจากจังหวัดอุตรดิตถ์มีความ
เป็นเอกลักษณ์มากที่สุด ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถน่าไปเป็นพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ลักษณะ และแหล่งพ่อแม่พันธุ์ตั้งต้นส่าหรับปรับปรุงพันธุ์ และการอนุรักษ์ประชากรธรรมชาติต่อไป 

 

ค้าส้าคัญ:  ปลาหมอ  ลักษณะภายนอก  ดีเอ็นเอ  อาร์เอพีดี 
*หมู่ ๘ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๓๑๘ e-mail : leesanga@hotmail.com 
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Evaluation of Morphological and Genetic Differences among 6 
Populations of Climbing Perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792), Based 
on Morphological Characters and Random Amplified Polymorphic DNA 

(RAPD) Data 
 

Sanga Leesanga1*  Kridsanupuan Komanpririn1  Wansuk Senanan2 and Metta Tipbunpot1 
1Chumphon Fisheries Test and Research Center,  

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries. 
2Department of Aquatic Science, Faculty of Science, Burapha University 

 
Abstract 

 
We examined morphological and genetic variation within and among six samples of Climbing 
perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792), collected from four natural populations, namely 
Uttaradit (UD), Ratchaburi (RB), Sakonnakhon (SN), and Nakhonsithammarat (NS) and two 
hatchery populations, including a private farm in Chumphon (FM) and a hatchery of 
Chumphon Fisheries Test and Research Center (HR).  Of the 30 morphological characters 
examined, 24 characters showed significant differences among populations, with the UD 
population being most distinctive.  For the genetic analyses, we used the Random Amplified 
Polymorphic DNA (RAPD) technique.  Five arbitrary RAPD primers produced 54 scorable DNA 
fragments, of which 43 fragments were polymorphic in at least one sample.  The percentage 
of polymorphic loci within each sample ranged from 83.72 % in the FM sample to 100 % in 
the NS sample.  Analysis of molecular variance, AMOVA, showed significant genetic 
differences among all populations (ΦPT = 0.185, P-value<0.01).  Based on Euclidean genetic 
distance among individuals and population pair-wise ΦPT values, the principal component 
analysis, multidimensional scaling plot and UPGMA dendrogram depicted three genetic 
clusters: (1) HR, RB, and NS, (2) SN and the first cluster, and (3) FM and UD.  Both 
morphological and genetic data indicated that the UD population is most distinctive from 
other natural populations.  Our data can inform management decisions on breeding and 
conservation objectives. 
 
Key words: Climbing perch, Anabas testudineus, Morphology, DNA, RAPD 
 

*Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 Tel. 0 7750 5318  e-mail :  
leesanga@hotmail.com 
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ค้าน้า 
ปลาหมอ (Climbing perch) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch, 1792)(Smith, 

1945) เป็นปลาน้่าจืดชนิดหนึ่งที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจ และอยู่ในความนิยมของผู้บริโภคทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะเนื้อมีรสชาติดี สามารถน่ามาประกอบอาหารได้หลายประเภท 
เกษตรกรจึงสนใจเลี้ยงปลาหมอกันเป็นจ่านวนมาก โดยในปี 2547 ประเทศไทยสามารถผลิตปลาหมอได้ทั้งสิ้น
ประมาณ 10,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 369.3 ล้านบาท ซึ่งในจ่านวนนี้เป็นปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเพียงแค่ 
2,360 ตัน หรือประมาณ 23.14 เปอร์เซ็นต์ (กรมประมง, 2549) อย่างไรก็ตาม ปลาที่จับได้จากธรรมชาติมี
แนวโน้มลดลง ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจเพาะเลี้ยงกันมากขึ้น โดยพัฒนาจากการรวบรวมลูกปลาจาก
ธรรมชาติมาเลี้ยง มาเป็นการเพาะพันธุ์ปลาโดยวิธีฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์วางไข่  ดังนั้น การศึกษา
ด้านความหลากหลาย และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปลาหมอจากแหล่งต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่าคัญส่าหรับการวางแผนด้านอนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอให้มีคุณลักษณะที่ดี และตรงตามความ
ต้องการของผู้เลี้ยง  

การศึกษาความหลากหลาย หรือความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถด่าเนินการได้
หลายวิธี ทั้งทางด้านความแตกต่างของลักษณะภายนอก และความแปรปรวนในระดับโมเลกุล ได้แก่ การวัด
ความแปรปรวนของโปรตีน (Allozyme) หรือดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid, DNA) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การศึกษาความแตกต่างในระดับดีเอ็นเอนับวันจะมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยั งมีเทคนิค
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ (polymerase chain reaction, PCR) ซึ่งสามารถใช้ในการเพ่ิมปริมาณของดีเอ็นเอที่ต้องการ
ศึกษาได้ ทั้งนี้การศึกษาความแปรปรวนในระดับ ดีเอ็นเอ มีอยู่หลายวิธี เช่น amplified fragment length 
polymorphism (AFLP), restriction fragment length polymorphism (RFLP), microsattlite และ 
random amplified polymorphic DNA หรือ เทคนิคอาร์เอพีดี (RAPD) เป็นต้น 

เทคนิคอาร์เอพีดีเป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเออีกวิธีหนึ่งที่นิยมน่ามาใช้ศึกษา
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้เพราะเป็นเทคนิคที่สามารถท่าได้ง่าย ไม่ยุ่งยากมากนัก ใช้
เวลาและงบประมาณน้อย เทคนิคอาร์เอพีดี ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.  1990 (Welsh and 
McClelland, 1990; Wiliams et al., 1990) เคยมีการใช้เทคนิคดังกล่าวเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางสาย
วิวัฒนาการ (evolution) ของสัตว์น้่า หรือสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ หลายชนิด ตลอดจนเคยใช้ในการศึกษาความ
แปรปรวนทั้งภายใน และระหว่างประชากรของสัตว์น้่าบางชนิด ได้แก่ ปลากดเหลือง (Chong, 1998; Foo, 
1998; Leesanga, 2002; Leesanga et al., 2004) ปลายี่สกเทศ (Barman et al., 2003)  ปลาตะเพียนเทศ 
(Barman et al., 2003) ปลานวลจันทร์เทศ (Barman et al., 2003) ปลากัด (ชวิน, 2548) ปลาดุก (พลชาติ, 
2545) ปลาไน (Bartfai et al., 2003) ปลานิล (Bardakci and Skibinski, 1994) ปลา European sea bass 
(Caccone et al., 1997) และปลาไหลญี่ปุุน (Takagi and Taniguchi, 1995) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยมี
การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะภายนอกซึ่งเป็นผลของความผันแปรทางพันธุกรรมในปลาบางชนิดที่มา
จากคนละประชากรกัน ได้แก่ ปลาตะเพียน (จรุงจิต, 2544) ปลาดุกล่าพัน (สัมพันธ์, 2545) และปลา black 
rock (Yokogawa et al., 1989) เป็นต้น ในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาถึงความแตกต่างของลักษณะภายนอก และ
ลักษณะทางพันธุกรรมของปลาหมอที่พบในภาคต่าง ๆ ของประเทศด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี ซึ่งสามารถน่าผล
การศึกษา มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส่าหรับการปรับปรุงพันธุ์  การคัดเลือกสายพันธุ์ ตลอดจนเป็นแนวทางการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดนี้ในอนาคตต่อไป   
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วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอจาก 6 แหล่งในประเทศไทยโดยใช้ลักษณะ
ภายนอก และข้อมูลทางพันธุกรรมจากเทคนิคอาร์เอพีดี (random amplified polymorphic DNA, RAPD) 

 

วิธีด้าเนินการ 

 

1.  การเก็บตัวอย่าง 

รวบรวมตัวอย่างปลาหมอจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย รวม 6 แหล่ง  โดยแบ่งเป็นจากแหล่ง
น้่าธรรมชาติ 4 แหล่ง และจากฟาร์มเพาะเลี้ยงอีก 2 แหล่ง รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  แหล่งที่เก็บ และจ่านวนตัวอย่างปลาหมอที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

แหล่งประชากร สัญลักษณ์ แหล่งที่เก็บ พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

จากแหล่งน้่าธรรมชาติ 

1. จังหวัดอุตรดิตถ์  

 

2. จังหวัดราชบุร ี 

 

3. จังหวัดสกลนคร  

 

 

4. จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

UD 

 

RB 

 

SN 

 

 

NS 

 

ต.วังแดง อ.ตรอน  

จ.อุตรดิตถ์ (ภาคเหนือ) 

ต.จอมบึง อ.จอมบึง  

จ.ราชบุรี (ภาคกลาง) 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  

จ.สกลนคร (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)    

ต.หูร่อง อ.ปากพนัง  

จ.นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) 

 

ละติจูด      17 39 52 N 

ลองติจูด  100 07 34 E 

ละติจูด      13 33 32 N 

ลองติจูด    99 34 43 E 

ละติจูด      17 15 48 N 

ลองติจูด  103 40 52 E 

ละติจูด        8 17 09 N 

ลองติจูด  100 11 26 E 

จากโรงเพาะฟัก 

5. ฟาร์มเอกชน (ฟาร์มศรี
เพชรพันธุ์ปลา)  

6. โรงเพาะฟักของ ศวท.
ชุมพร  

 

FM 

 

HR 

 

ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร 

ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 

 

ละติจูด     10 53 37 N 

ลองติจูด   99 16 24 E 

ละติจูด     10 22 04 N 

ลองติจูด   99 07 07 E 
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2.  ศึกษาความผันแปรของลักษณะภายนอก 

สุ่มตัวอย่างปลาหมอจากแหล่งต่าง ๆ  ตามตารางที่  1 แหล่งละ 50 ตัว (เพศเมีย 25 ตัว และเพศ
ผู้ 25 ตัว) มาศึกษาลักษณะภายนอกตามวิธีของ Trewavas (1983), Khan (1987), Yokogawa (1989), 
Leesanga (2002)  และจรุงจิต (2544) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  ชั่งน้่าหนัก (Weight, WT) โดยใช้เครื่องชั่งขนาด 500 กรัม มีหน่วยเป็น กรัม (g) 
2.2  วัดความยาวของส่วนต่าง (ภาพที่ 1) โดยใช้ vernier caliper มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร (mm) 

จุดทศนิยม  2 ต่าแหน่ง ดังนี้ 
2.2.1  ความยาวทั้งหมด (Total length, TL)  วัดจากปลายสุดของริมฝีปากจรดปลายสุด

ของครีบหาง 
2.2.2  ความยาวมาตรฐาน (Standard  length, SL)  วัดจากปลายสุดของจะงอยปาก

ด้านบนไปจนถึงปลายสุดของกระดูก hypural plate 
2.2.3  ความยาวหัว (Head length, HL) วัดจากปลายสุดของจะงอยปากด้านบนไปจนถึง

ปลายสุดของกระดูกปิดเหงือก (operculum) 
2.2.4  วัดเทียบเป็นสัดส่วนกับความยาวมาตรฐาน (%SL) ได้แก่ 

-  ความกว้างล่าตัว (Body width, BW) วัดส่วนที่กว้างที่สุดของล่าตัวโดยมองจาก
ด้านบน 

-  ความลึกของล่าตัวบริเวณครีบหลัง  (Body depth, BD) วัดจากจุดที่อยู่หน้าครีบ
หลังตัง้ฉากลงมาจนถึงด้านล่างของส่วนท้อง 

-  ความยาวฐานครีบหลัง (Dorsal fin base, DFB) วัดจากจุดเริ่มต้นของฐานครีบหลัง
ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของฐานครีบหลัง 

-  ความยาวฐานครีบก้น (Anal fin base, AFB) วัดจากจุดเริ่มต้นของฐานครีบก้นไป
จนถึงจุดสิ้นสุดของฐานครีบก้น 

-  ความลึกคอดหาง (Caudal peduncle depth, CPD) วัดด้านบนลงมาด้านล่างของ
คอดหางส่วนที่แคบที่สุด 

-  ความยาวหน้าครีบหลัง (Premaxilla to anterior end of dorsal fin, PAD) วัด
จากปลายสุดของจะงอยปากไปจนถึงจุดเริ่มต้นของครีบหลัง 

-  ความยาวหน้าครีบท้อง (Premaxilla to anterior end of pelvic fin, PAP) วัด
จากปลายสุดของจะงอยปากไปถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง 

2.2.5  วัดเทียบเป็นสัดส่วนกับความยาวหัว (%HL)  ได้แก่ 
-  เส้นผ่านศูนย์กลางตา (Eye diameter, ED) วัดระยะจากขอบตาด้านจะงอยปากถึง

ขอบตาด้านล่าตัว 
-  ความกว้างหัว (Head width, HW) วัดด้านบนของส่วนหัวในแนวจากซ้ายไปขวา

บริเวณด้านหลังขอบตา 
-  ความลึกของหัว (Head depth, HD) วัดระยะจากด้านบนของส่วนหัวบริเวณ

ด้านหลังขอบตาตั้งฉากลงมาทางด้านล่าง 
-  ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (Dorsal fin spine, DFS) วัดจากโคนถึงปลาย

ของก้านครีบแข็งของครีบหลัง ก้านท่ียาวที่สุด 
-  ความยาวก้านครีบอ่อนของครีบหลัง (Dorsal soft fin ray, DSF) วัดจากโคนถึง

ปลายของก้านครีบอ่อนของครีบหลัง ก้านท่ียาวที่สุด 
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-  ความยาวครีบอก (Pectoral fin length, PFL-1) วัดจากโคนถึงปลายของก้านครีบ
อกก้านที่ยาวที่สุด 

-  ความยาวครีบท้อง (Pelvic fin length, PFL-2) วัดจากโคนของก้านครีบท้องก้านที่
ยาวที่สุดไปจรดปลายสุด 

-  ความยาวก้านครีบแข็งของครีบก้น (Anal fin spine, AFS) วัดจากโคนถึงปลายของ
ก้านครีบแข็งของครีบก้นก้านที่ยาวที่สุด 

-  ความยาวก้านครีบอ่อนของครีบก้น (Anal soft fin ray, ASF) วัดจากโคนถึงปลาย
ของก้านครีบอ่อนของครีบก้นก้านที่ยาวที่สุด 

-  ความยาวครีบหาง (Caudal fin length, CFL) วัดจากปลายสุดของกระดูก 
hypural plateไปถึงปลายสุดของแพนครีบหาง 

-  ความยาวจะงอยปาก (Preorbital length, PL) วัดจากปลายสุดของจะงอยปาก
ด้านบนไปถึงขอบด้านหน้าของตา 

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงการวัดลักษณะต่าง ๆ ของปลาหมอ 
 

2.3  นับจ่านวนของส่วนต่าง ๆ (Meristic count) ใช้วิธีนับโดยบุคคลที่ 1 และตรวจสอบซ้่าโดย
บุคคลที่ 2 หากข้อมูลไม่ตรงกันก็จะถูกตรวจสอบโดยบุคคลที่ 3 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าผลของบุคคลที่ 3 ตรงกับ
ข้อมูลของบุคคลใดก็จะใช้ข้อมูลของบุคคลนั้น แต่ถ้าหากข้อมูลของบุคคลที่ 3ไม่ตรงกับของบุคคลใดเลย 
ตัวอย่างนั้นก็จะถูกคัดออกจากการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การนับจ่านวนอาจนับด้วยตาเปล่า หรือใช้กล้องจุลทรรศน์
ก่าลังขยายต่่าส่าหรับตัวอย่างที่มีขนาดเล็กเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนับลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
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 -  ก้านครีบหลัง (Dorsal fin ray, DFR) ทั้งที่เป็นก้านครีบแข็ง (DFR-S) และก้านครีบอ่อน 
(DFR-R) 

-  ก้านครีบอก (Pectoral fin ray, PFR-1) 
-  ก้านครีบท้อง (Pelvic fin ray, PFR-2) ทั้งที่เป็นก้านครีบแข็ง (PFR-2S) และก้านครีบ

อ่อน (PFR-2R) 
-  ก้านครีบก้น (Anal fin ray, AFR) ทั้งที่เป็นก้านครีบแข็ง (AFR-S) และก้านครีบอ่อน 

(AFR-R) 
-  ก้านครีบหาง (Caudal fin ray, CFR) 
-  ข้อกระดูกสันหลัง (Vertebrae, VTB) โดยใช้มีดผ่าตัดแล่เอาส่วนที่เป็นเนื้อออกให้มาก

ที่สุด แล้วเริ่มนับจากข้อกระดูกสันหลังที่อยู่หลังกระดูกปิดเหงือกไปจนถึงสุดกระดูก hypural plate 
-  เกล็ดบริเวณเส้นข้างตัว (Lateral line scale, LLS) นับจ่านวนเกล็ดที่เป็นแนวเส้นข้างตัว   
-  ซี่กรองเหงือก (Gill rakers, GR) นับซี่กรองที่ตั้งอยู่บนแกนกระดูกเหงือก (gill arch) อัน

แรกด้านนอกสุดทางด้านขวา โดยนับรวมทั้งซี่กรองที่ตั้งอยู่ที่แกนกระดูกด้านบน และด้านล่าง 
น่าค่าที่ได้มาตรวจสอบการกระจายของข้อมูลให้เป็นแบบ normal distribution หรือแปลง

ข้อมูลสัดส่วนแบบ angular transformation ก่อนท่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, 
ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของแต่ละประชากร โดยวิธี Tukey HSD test  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
3.  ศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี (RAPD) 

3.1 ตัวอย่างเนื้อเยื่อ 
รวบรวมชิ้นส่วนครีบหูด้านขวาของปลาหมอจากทั้ง  6  แหล่ง ๆ ละ 28 - 30 ตัว เก็บรักษา

เนื้อเยื่อครีบหูในเอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือน่าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้่า ของ
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.2 การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นเนื้อเยื่อ (2) การเพ่ิมปริมาณดี

เอ็นเอเปูาหมายด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ หรือพีซีอาร์ (polymerase chain reaction, PCR) และ (3) การแยก
ผลผลิตพีซีอาร์ด้วยกระแสไฟฟูา โดยผ่านแผ่นวุ้นอะกาโรส (agarose gel electrophoresis) ซึ่งมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้ 

3.2.1 การสกัดดีเอ็นเอจากชิ้นเนื้อเยื่อ  สกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อที่ เก็บรักษาใน
เอทิลแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเทคนิค salt extraction (ปรับจาก Aljanabi and Martinez, 1997)  
ซึ่งเริ่มจากการบ่มเนื้อเยื่อในสารละลาย  lysis buffer (10mM Tris HCl, 2mM EDTA, 0.4M NaCl, 10 % 
SDS  และ 20 ng  Proteinase K) ในหลอด microcentrifuge ขนาด 1.5 ml ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จากนั้นตกตะกอนโปรตีนด้วย 6.5 M Ammonium Acetate ปริมาตร  300 l  และ 
เหวี่ยงด้วยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ 8000 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 20 นาที  ย้ายสารละลายใส 
(สารละลายดีเอ็นเอ) ใส่ในหลอด microcentrifuge หลอดใหม่ ตกตะกอนดีเอ็นเอ ด้วย 100 เปอร์เซ็นต์ 

3.2.2  การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอเปูาหมายด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ หรือพีซีอาร์ (polymerase 
chain reaction, PCR) ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ (1) การผสมสารละลายที่เหมาะสมต่อปฏิกิริยา และ 
(2) การเพ่ิม/ลดอุณหภูมิ เพ่ือให้เหมาะสมกับการท่างานของเอนไซม์โพลีเมอเรสในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอตั้ง
ต้น (ปรับจาก chain reaction, PCR) ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ (1) การผสมสารละลายที่เหมาะสมต่อ
ปฏิกิริยา และ (2) การเพ่ิม/ลดอุณหภูมิ เพ่ือให้เหมาะสมกับการท่างานของเอนไซม์โพลีเมอเรสในการเพ่ิม
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ปริมาณดีเอ็นเอตั้งต้น (ปรับจาก Yan et al., 2005) ใน 1 ปฏิกิริยา (10 l) ใช้ส่วนผสมในสารละลายดังนี้ คือ 
ดีเอ็นเอต้นแบบประมาณ 10 - 50 ng   สารละลายบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 10 X   ปริมาตร 1 l  นิวคลีโอไทด์
ไตรฟอสเฟต (dNTPs) ความเข้มข้นทั้ง 4 เบส เท่ากับ 1 mM  แมกนิเซียมคลอไรด์(MgCl2) ความเข้มข้น 2.5 
mM ไพรเมอร์ (ตารางที่ 2) ความเข้มข้น 0.5 mol และเอนไซม์ Taq polymerase(Invitrogen, USA) 2 U 
การเพ่ิม/ลดอุณหภูมิประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ เพ่ิมอุณหภูมิจนถึง 92 องศาเซลเซียส (ºC) นาน 2 
นาที จ่านวน 1 รอบ เพ่ิมอุณหภูมิ ถึง 94 ºC นาน 30 วินาที ลดอุณหภูมิ ถึงอุณหภูมิที่ไพร์เมอร์ สามารถเกาะ
กับสายดีเอ็นเอต้นแบบได้ (Annealing temperature, ºC) ซึ่งอุณหภูมินี้จ่าเพาะต่อไพร์เมอร์แต่ละเส้น (ตาราง
ที่ 2) และ เพ่ิมอุณหภูมิถึง 72 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เอนไซม์สามารถเติมนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตให้ได้ดีเอ็นเอ
เส้นคู่ท่ีสมบูรณ์ นาน 1 นาที จ่านวน 40 รอบ และค้างปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 72 ºC  นาน 5 นาที จ่านวน 1 รอบ 
 
ตารางท่ี 2  ล่าดับนิวคลีโอไทด์ของไพร์เมอร์ และสภาวะที่เหมาะสมส่าหรับพีซีอาร์ 

ไพร์เมอร์ ล่าดับนิวคลีโอไทด์ 
Annealing temperature 

(ºC) 
อ้างอิง 

A01 CAGGCCCTTC 46 Operon Biotechnologies 
(2005) 

A08 GTGACGTAGG 46 Operon Biotechnologies 
(2005) 

A09 GGGTAACGCC 46 Operon Biotechnologies 
(2005) 

S39 CAAACGTCGG 44 Yan et al.(2005) 
S55 CATCCGTGCT 42 Yan et al.(2005) 

 
3.2.3  แยกผลผลิตพีซีอาร์ด้วยเทคนิคอิเล็คโทรโฟเรซิส (electrophoresis) ตรวจสอบผล

อาร์เอพีดีโดยเทคนิคอิเล็คโทรโฟเรซิส โดยผ่านกระแสไฟฟูาจากขั้วบวกไปลบบนอะกาโรสเจล 1.8 เปอร์เซ็นต์ 
ในสารละลายบัฟเฟอร์ TBE 1X (Tris-Borate-EDTA) ใช้กระแสไฟฟูา 70 โวลต์ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
หลังจากนั้นจึงย้อมแผ่นเจลด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ (Ethidium bromide) แล้วจึงเทียบขนาดดีเอ็นเอของ
ตัวอย่างกับดีเอ็นเอมาตรฐานที่ทราบขนาดแน่นอน (ขนาด 100 - 1500 bp, M23 Sib Enzyme, Russia) 
ภายใต้แสง UV โดยใช้เครื่อง UV transilluminator เพ่ือความแม่นย่าของการเรียกขนาดแถบดีเอ็นเอ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวมตัวอย่างท่ีทราบจีโนไทป์ (positive control) ในการวิเคราะห์อิเล็คโทรโฟเรซิสทุกครั้ง 
 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบ่งเป็นการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุ่มตัวอย่าง และความแตกต่างทาง

พันธุกรรมระหว่างกลุ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้  
3.3.1  วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุ่มตัวอย่าง  

-  บันทึกแถบ ดีเอ็นเอ แต่ละต่าแหน่ง (ขนาด) เป็น 1 (present) / 0 (absent) ของปลาแต่ละ
ตัว 

-  ค่านวณเปอร์เซ็นต์ของแถบดีเอ็นเอที่มีสภาพหลากหลายรูปแบบ (ความถี่ของแถบดีเอ็นเอใน
ประชากรมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และ น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์, polymorphic loci) 

 
 

3.3.2  วิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง   



 24 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล การมี หรือไม่มีแถบดีเอ็นเอที่ต่าแหน่งหนึ่ง  ๆ และระยะห่างทาง
พันธุกรรมแบบ Euclidean เป็นฐานส่าหรับการวิเคราะห์ Analysis of Molecular Variance (AMOVA, Excoffier, 
2001) และทดสอบความแตกต่างทางพันธุกรรมใน 2 ระดับ คือ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง และระหว่างตัวสัตว์ภายในกลุ่ม
ตัวอย่าง ความแตกต่างทางสถิติของความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรในการทดสอบ AMOVA จะแสดง
โดย ค่า ΦPT (ตารางที่ 3) (ซึ่งเปรียบเสมือนค่าสถิติ F ของ Analysis of Variance, ANOVA และเปรียบเทียบได้กับ
ค่า FST  ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรในการทดสอบข้อมูลจากเครื่องหมายพันธุกรรม
ประเภทที่มีการแสดงออกอัลลิลแบบข่มไม่สมบูรณ์ เช่น เครื่องหมายโปรตีน หรือ ไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ)  โดย
อาศัยความสัมพันธ์ดังนี้  

-  ระยะห่างทางพันธุกรรมประเภท Euclidean distance (Peakall and Smouse, 2005) 
สามารถค่านวณได้ โดยเปรียบเทียบข้อมูลทางพันธุกรรมทุกต่าแหน่งของสัตว์ทุกคู่ (N x N)  โดยค่าระยะห่างทาง
พันธุกรรมจะมีค่าเท่ากับ 1 ที่ต่าแหน่งหนึ่ง ๆ เมื่อคู่ของสัตว์ที่ทดสอบมีแถบดีเอ็นเอไม่เหมือนกัน (0 กับ 1 หรือ 1 กับ 
0) และ มีค่าเท่ากับ 0 เมื่อสัตว์ต่างตัวมีแถบดีเอ็นเอเหมือนกัน ดังนั้นค่าระยะห่างทางพันธุกรรมมีค่าเท่า กับจ่านวน
แถบดีเอ็นเอที่ต่างกันของสัตว์แต่ละคู่   

-  วิเคราะห์ความแปรปรวนของระยะห่างทางพันธุกรรม โดย AMOVA  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างหน่วยของตัวอย่าง โดยใช้สัดส่วนของระยะห่างทางพันธุกรรม (แบบ Euclidean 
distance) อันเป็นผลจากความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมอย่างเป็นล่าดับชั้น เช่น ระหว่างตัวสัตว์ภายในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานจึงเปรียบเทียบสัดส่วนของความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมระหว่างหน่วยที่สนใจ กับความแปรปรวนทางพันธุกรรมของตัวอย่างทั้งหมด (ตารา งที่ 3) ซึ่งคล้ายกับ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลในลักษณะเป็นล่าดับชั้น (Nested Analysis of Variance, nested ANOVA)   
ระดับความมีนัยส่าคัญ (ค่า p) ของค่า ΦPT  ค่านวณจากการเรียงสับเปลี่ยนข้อมูล (permutations) 999 คร้ัง     

-  จัดกลุ่มความคล้ายคลึงของระยะห่างทางพันธุกรรม (Euclidean distance) ระหว่างตัวปลา 
โดยใช้ Principal component analysis (PCA) ซึ่งเป็นการรวบข้อมูลจากหลายมิติ (หลายต่าแหน่งของเครื่องหมาย
พันธุกรรม และหลายประชากร) มาเป็นมิติ (แกน) หลัก ๆ เพียง 2-3 มิติ แกนหลักจะเป็นแกนที่อธิบายความ
แปรปรวนทางพันธุกรรม มากที่สุด    

-  จัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันของค่า ΦPT ระหว่าง กลุ่มตัวอย่าง (cluster analysis) โดยวิธี 
Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean (UPGMA) และ multidimensional scaling (MDS) 
วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่าเร็จรูปดังตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 3  แสดงสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มตัวอย่างปลา

หมอ โดยวิธี Analysis of molecular variance (AMOVA) 

Source of variation df SS MS (SS/df) Est. var Φ-ratios 

ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
(ประชากร) 

P-1 SSP MSP 2

Ps = (MSP-
MSW)/N0 

ΦPT =  
2

2

T

P

s

s  

ระหว่างตัวสัตว์ภายใน
กลุ่มตัวอย่าง 

N-P SSW MSW 2

Ws  =MSW  

ความแปรปรวนรวม N-1 SSTOT MSTOT 2

Ts =MSTOT  
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หมายเหตุ: N0 =  
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1  เมื่อ pN = จ่านวนประชากร ซึ่งเท่ากับ k ประชากร, 

knp = จ่านวนตัวอย่างในแต่ละประชากร  
 
ตารางท่ี 4  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม 

ข้อมูลที่วิเคราะห์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ อ้างอิง 

ความหลากสภาพรูปแบบของ
เครื่องหมายพันธุกรรม 

GenAlex 
Peakall and Smouse, 2005 

Excoffier, 2001 

Euclidean genetic distance 
between individuals 

Analysis of Molecular 
Variance (AMOVA) และ ค่า 
ΦPT 
Principal component analysis 
(PCA) 

UPGMA (ใช้ข้อมูล ΦPT) PHYLIP Felsenstein, 1993 

Multidimensional scaling 
(MDS) 

SPSS version 11 SPSS, Inc. 

 

ผลการศึกษา 
 
1. การศึกษาความผันแปรของลักษณะภายนอก 

ปลาหมอจากทั้ง 6 แหล่ง มีขนาดน้่าหนักอยู่ในช่วง 10-130 กรัม ความยาวมาตรฐาน (Standard  
length, SL)  68-160 มิลลิเมตร ความยาวทั้งหมด (Total length, TL) 88-200 มิลลิเมตร  เมื่อวัดขนาดของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้วน่ามาเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของความยาวมาตรฐาน (ตารางที่ 5 และ 8) หรือ
ความยาวส่วนหัว (ตารางที่  6 และ 9)  และการนับจ่านวนของส่วนต่าง ๆ (ตารางที่ 7 และ 10)  รวม 30  
ลักษณะ พบว่า มีลักษณะที่มีความแตกต่างกัน 24 ลักษณะ ดังนี้  

1.1 ลักษณะที่เทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของความยาวมาตรฐาน (SL) 
ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่เทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์กับความยาวมาตรฐาน ได้แก่ ความกว้าง

ล่าตัว (%BW/SL) ความลึกของล่าตัวบริเวณครีบหลัง (%BD/SL)  ความยาวฐานครีบหลัง (%DFB/SL)  ความ
ยาวฐานครีบก้น (%AFB/SL)  ความลึกคอดหาง (%CPD/SL)  ความยาวหน้าครีบหลัง (%PAD/SL)  ความยาว
หน้าครีบท้อง (%PAP/SL)  และความยาวส่วนหัว (%HL/SL) ของปลาจากท้ัง 6 แหล่งได้แสดงไว้ในตารางที่  5 
โดยผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละคู่ของประชากร พบว่า ค่า %BD/SL,  %DFB/SL, 
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%CPD/SL, %PAD/SL, %PAP/SL  และ %HL/SL  มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  ส่วนค่า %BW/SL 
และ %AFB/SL จากทุกแหล่งไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 8 )   

ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์มีสัดส่วนความลึกของล่าตัว (%BD/SL) ไม่แตกต่างกับปลาหมอจาก
โรงเพาะฟักของ ศวท.ชุมพร แต่มีสัดส่วนดังกล่าวมากกว่าปลาหมอจากจังหวัดสกลนคร  ราชบุรี  
นครศรีธรรมราช และจากฟาร์มเอกชน โดยปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี นครศรีธรรมราช และจากฟาร์มเอกชน
มีสัดส่วนความลึกของล่าตัวไม่แตกต่างกัน 

ความยาวฐานครีบหลังเมื่อเทียบกับความยาวมาตรฐาน (%DFB/SL) พบว่า ปลาหมอจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ฟาร์มเอกชน และโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร มีค่าไม่แตกต่างกัน โดยปลาหมอจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช และฟาร์มเอกชน มีสัดส่วนความยาวของฐานครีบหลังมากกว่าปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ราชบุรี และสกลนคร 

ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความลึกคอดหางเมื่อเทียบกับความยาวมาตรฐาน (%CPD/SL)  
ไม่แตกต่างกับปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี นครศรีธรรมราช และโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร แต่มีความลึก
มากกว่าปลาหมอจากจังหวัดสกลนคร และโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร ซึ่งมีสัดส่วนความลึกของคอดหางน้อย
ที่สุด 

ความยาวหน้าครีบหลัง (%PAD/SL) ซึ่งวัดจากปลายสุดของจะงอยปากไปจนถึงจุดเริ่มต้นของ
ครีบหลัง พบว่า ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และสกลนครมีค่าไม่แตกต่างกัน โดยมีสัดส่วนความยาวมากกว่า 
(p<0.05) ปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี นครศรีธรรมราช ฟาร์มเอกชน และโรงเพาะฟักของ ศวท.ชุมพร  

เมื่อวัดจากปลายสุดของจะงอยปากไปถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง (%PAP/SL)  พบว่า ปลาหมอ
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าไม่แตกต่างกับปลาหมอจากโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร ซึ่งปลาหมอจากทั้ง 2 แหล่ง
มีขนาดความยาวดังกล่าวมากกว่าปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี และฟาร์มเอกชน   
 

ด้านสัดส่วนของความยาวส่วนหัวต่อความยาวมาตรฐาน (%HL/SL) พบว่าปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์
มีความยาวส่วนหัวมากกว่าประชากรจากแหล่งอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปลาหมอจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชซึ่งมีสัดส่วนของส่วนหัวต่่าสุด และแตกต่างจากประชากรอื่น ๆ เช่นกัน 

1.2 ลักษณะที่เทียบสัดส่วนเปน็เปอร์เซ็นต์ของความยาวส่วนหัว (HL) 
ผลการวัดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางตา (%ED/HL) ความกว้างหัว (%HW/HL)  ความลึกของหัว 

(%HD/HL) ความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลัง (%DFS/HL) ความยาวก้านครีบอ่อนของครีบหลัง (%DSF/HL) ความ
ยาวครีบอก (%PFL-1/HL)  ความยาวครีบท้อง (%PFL-2/HL) ความยาวก้านครีบแข็งของครีบก้น (%AFS/HL) ความ
ยาวก้านครีบอ่อนของครีบก้น (%ASF/HL) ความยาวครีบหาง (%CFL/HL)  และความยาวจะงอยปาก (%PL/HL) 
แล้วน่ามาเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์กับความยาวส่วนหัว (HL) ของปลาหมอจากทั้ง 6 แหล่ง แสดงไว้ใน
ตารางที่ 6 โดยผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละคู่ของประชากร พบว่า %ED/HL, %HW/HL,  
%HD/HL,  %DFS/HL,  %DSF/HL,  %PFL-1/HL,  %PFL-2/HL,  %AFS/HL, %ASF/HL และ %PL/HL  มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  ส่วนค่า %CFL/HL ไม่มีความแตกต่างกันในทุกประชากร ดังแสดงในตารางที่  9   

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตาเมื่อเทียบกับความยาวส่วนหัว (%ED/HL) พบว่า ปลาหมอจากจังหวัด
ราชบุรี  สกลนคร นครศรีธรรมราช และโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร มีขนาดไม่แตกต่างกัน และใหญ่กว่าขนาดตาของ
ปลาหมอจากฟาร์มเอกชน และปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีขนาดเล็กสุด 

 ด้านความกว้างของส่วนหัว (%HW/HL) ปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี และโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร 
มีสัดส่วนของความกว้างไม่แตกต่างกัน โดยมีความกว้างมากกว่าปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์  สกลนคร 
นครศรีธรรมราช  และฟาร์มเอกชน  ซึ่งปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์  สกลนคร นครศรีธรรมราช   และฟาร์มเอกชน  
มีสัดส่วนของความกว้างไม่แตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบความลึกของหัวกับความยาวส่วนหัว (%HD/HL) พบว่าปลาหมอจากจังหวัด สกลนคร 
และ โรงเพาะฟักของ ศวท.ชุมพร มีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน โดยมีสัดส่วนความลึกมากกว่าปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ราชบุรี นครศรีธรรมราช และฟาร์มเอกชน ซึ่งปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ราชบุรี  นครศรีธรรมราช และฟาร์ม
เอกชนมีสัดส่วนความลึกของหัวไม่แตกต่างกัน 

ในส่วนของความยาวครีบหลัง ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสัดส่วนความยาวก้านครีบหลังทั้งก้าน
ครีบแข็ง (%DFS/HL) และก้านครีบอ่อน (%DSF/HL) น้อยกว่าปลาหมอจากแหล่งอื่น ๆ ยกเว้นความยาวก้านครีบ
อ่อนของปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน ในขณะที่ปลาหมอจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรง
เพาะฟักของ ศวท. ชุมพร มีสัดส่วนความยาวก้านครีบแข็งของครีบหลังไม่แตกต่างกัน และยาวกว่าปลาหมอจากแหล่ง
อื่น ส่วนก้านครีบอ่อน ปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี สกลนคร นครศรีธรรมราช และโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร มี
สัดส่วนความยาวไม่แตกต่างกัน และยาวกว่าประชากรจากฟาร์มเอกชน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สัดส่วนความยาวครีบอกต่อความยาวหัว (%PFL-1/HL) ของปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี  สกลนคร 
และนครศรีธรรมราช มีสัดส่วนความยาวไม่แตกต่างกัน โดยยาวกว่าปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์  และโรงเพาะฟัก
ของ ศวท.ชุมพร ส่วนปลาหมอจากฟาร์มเอกชนมีสัดส่วนความยาวครีบอกต่อความยาวหัวต่่าสุด 
สัดส่วนความยาวครีบท้องต่อความยาวหัว (%PFL-2/HL) ของปลาหมอจากฟาร์มเอกชนมีค่าต่า่สุด และแตกต่างจาก
ปลาหมอจากแหล่งอื่นยกเว้นปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี และนครศรีธรรมราช ส่วน 

ความยาวครีบท้องของปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ราชบุรี สกลนคร นครศรีธรรมราช  และโรงเพาะ
ฟักของ ศวท. ชุมพร มีค่าไม่แตกต่างกัน 

ครีบก้นประกอบด้วยก้านครีบแข็ง และก้านครีบอ่อน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับความยาวหัวแล้ว 
พบว่าความยาวก้านครีบแข็ง (%AFS/HL)  และก้านครีบอ่อน (%ASF/HL)  ของปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สั้นกว่าปลาหมอจากประชากรอ่ืน โดยปลาหมอจากโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร มีก้านครีบแข็งยาวที่สุด และ
แตกต่างจากประชากรอ่ืน ๆ  ส่วนก้านครีบอ่อนพบว่าปลาหมอจากจังหวัดสกลนคร นครศรีธรรมราช   และโรง
เพาะฟักของ ศวท.ชุมพร มีสัดส่วนความยาวไม่แตกต่างกัน และยาวกว่าปลาหมอจากจังหวัดราชบุรี  ฟาร์ม
เอกชน และอุตรดิตถ์  

ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ สกลนคร นครศรีธรรมราช  และโรงเพาะฟักของ ศวท.ชุมพร  มี
สัดส่วนความยาวจะงอยปากต่อความยาวหัว (%PL/HL) ไม่แตกต่างกัน โดยยาวกว่าปลาหมอจากจังหวัด
ราชบุรี และฟาร์มเอกชน   

1.3. ลักษณะที่นับส่วนต่าง ๆ (Meristic count) 
จากการตรวจนับ พร้อมทั้งเปรียบเทียบจ่านวนก้านครีบ และลักษณะที่นับได้อ่ืน ๆ ของปลาหมอ

จากทั้ง 6 แหล่ง (ตารางท่ี  7) พบว่า มีค่าเฉลี่ยของจ่านวนก้านครีบหลังที่เป็นก้านครีบอ่อน (DFR-R)  ก้านครีบ
ท้องที่เป็นก้านครีบแข็ง (PFR-2S) และจ่านวนเกล็ดบริเวณเส้นข้างตัว (LLS)ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
ส่วนจ่านวนก้านครีบหลังที่เป็นก้านครีบแข็ง (DFR-S) ก้านครีบอก (PFR-1) ก้านครีบท้องที่เป็นก้านครีบอ่อน 
(PFR-2R) ก้านครีบแข็งของครีบก้น (AFR-S) ก้านครีบอ่อนของครีบก้น (AFR-R) ก้านครีบหาง (CFR) จ่านวน
ข้อกระดูกสันหลัง (VTB) และจ่านวนซี่กรอง (GR) มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี  10) 

ครีบหลัง ประกอบด้วยก้านครีบทั้งท่ีเป็นก้านครีบแข็ง (DFR-S) และก้านครีบอ่อน (DFR-R)   โดย
ปลาหมอจากฟาร์มเอกชน และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ยของครีบหลังที่เป็นก้านครีบแข็ง เท่ากับ 
17.78+0.55  และ 17.74+0.44  ก้าน ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ  แต่แตกต่างจากปลาหมอจาก
แหล่งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของก้านครีบแข็งต่่าสุด เท่ากับ 
16.96+0.49 ก้าน  ส่วนจ่านวนก้านครีบอ่อนไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 

ครีบอกของปลาหมอไม่มีก้านครีบแข็ง มีเฉพาะก้านครีบอ่อน (PFR-1) โดยปลาหมอจากโรงเพาะ
ฟักของ ศวท. ชุมพร จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ราชบุรี  และอุตรดิตถ์ มีจ่านวนก้านครีบอ่อนเท่ากับ
14.88+0.75, 14.86+0.50, 14.76+0.59 และ 14.58+0.78  ก้าน ตามล่าดับซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
แตกต่างจากปลาหมอของฟาร์มเอกชน และจากจังหวัดสกลนครซึ่งมีก้านครีบอ่อน จ่านวน  14.18+0.48  และ  
14.36+0.56  ก้าน ตามล่าดับ 
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ครีบท้องมีทั้งก้านครีบแข็ง (PFR-2S)  และก้านครีบอ่อน (PFR-2R) โดยทุกประชากรมีก้านครีบ
แข็งเพียง 1 ก้าน  ส่วนก้านครีบอ่อน พบว่า ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ่านวนก้านครีบอ่อนเฉลี่ยเพียง 
4.78+0.51 ก้าน ซึ่งต่่ากว่าปลาหมอจากแหล่งอื่น ๆ 

ครีบก้นมีทั้ งก้ านครีบแข็ ง  (AFR-S) และก้ านครีบ อ่อน  (AFR-R) ปลาหมอจากจั งหวัด
นครศรีธรรมราช และฟาร์มเอกชน มีจ่านวนก้านครีบแข็งเฉลี่ยเท่ากับ  9.86+0.45  และ  9.68+0.51  ก้าน 
ตามล่าดับ ซึ่งมากกว่าปลาหมอจากแหล่งอ่ืน ๆ ส่วนก้านครีบอ่อน พบว่าปลาหมอจากโรงเพาะฟักของ ศวท. 
ชุมพร มีจ่านวนก้านครีบอ่อนเฉลี่ยเท่ากับ 10.48+0.58 ก้าน ซึ่งมากกว่าปลาหมอจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ครีบหางของปลาหมอมีเฉพาะก้านครีบอ่อน (CFR) เท่านั้น  ซึ่งจากการนับ พบว่า ปลาหมอจาก
โรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และราชบุรี มีจ่านวนก้านครีบเฉลี่ยเท่ากับ 15.18+0.60,  
15.04+0.40 และ  14.92+0.27  ก้าน ตามล่าดับซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างจากปลาหมอของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ และของฟาร์มเอกชน ซึ่งมีก้านครีบเพียง  14.64+0.63 และ  14.54+0.58 ก้าน ตามล่าดับ 

จ่านวนเกล็ดบนเส้นข้างตัวของปลาหมอ (LLS) จากทุกแหล่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยปลาหมอมีจ่านวนเกล็ดบนเส้นข้างตัวอยู่ระหว่าง 25 ถึง 31 เกล็ด 

จ่านวนข้อกระดูกสันหลัง (VTB) ปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ สกลนคร นครศรีธรรมราช   และ
ฟาร์มเอกชน มีจ่านวนข้อกระดูกสันหลัง เฉลี่ยเท่ากับ 27.06+0.62,  26.88+0.52, 26.86+0.61 และ  
27.02+0.65  ข้อ ตามล่าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ  แต่แตกต่างจากปลาหมอของจังหวัดราชบุรี  และโรง
เพาะฟักของ ศวท. ชุมพร ซ่ึงมีจ่านวนข้อกระดูกสันหลังเพียง 26.68+0.71 และ 26.66+0.69  ข้อ ตามล่าดับ 

ปลาหมอจากจังหวัดสกลนคร และอุตรดิตถ์  มีจ่ านวนซี่กรองเฉลี่ย  12.42+0.93 และ  
12.34+1.12  ซี่  ซึ่งแตกต่างจากปลาหมอจาก จังหวัดราชบุรี  และโรงเพาะฟักของ ศวท.  ชุมพร ที่มีค่าเฉลี่ย
ของจ่านวนซี่กรองเพียง 11.26+0.92  และ 11.72+0.97 ซี่ ตามล่าดับ     
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ตารางท่ี 5  น้่าหนัก  ความยาว  และเปอร์เซ็นต์สัดส่วนความยาวของส่วนต่าง ๆ ต่อความยาวมาตรฐาน (standard length, SL) ของปลาหมอที่รวบรวมมาจาก 6 แหล่ง 

 
อุตรดิตถ์ ราชบุรี สกลนคร นครศรีธรรมราช ฟาร์มเอกชน ศวท.ชุมพร 

Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd 

WT (g) 
12.00-
71.00 33.02+14.74 

14.00-
65.00 33.93+13.03 

10.00-
56.50 28.67+13.17 

14.50-
102.00 36.66+18.02 

14.00-
64.00 33.64+14.15 

14.00-
130.00 45.48+27.06 

TL (mm) 
95.07-
155.58 121.09+16.27 

99.52-
150.68 125.98+12.69 

88.27-
149.40 117.29+16.85 

104.21-
179.20 130.70+16.29 

97.55-
152.70 126.61+14.03 

102.97-
200.18 135.90+23.33 

SL (mm) 
74.97-
124.56 95.13+13.30 

77.12-
121.25 100.14+10.82 

68.35-
117.32 92.38+12.90 

81.85-
143.46 103.54+13.31 

75.71-
122.77 100.49+11.69 

80.34-
160.05 108.06+18.84 

In % of standard length            

- %BW/SL 
19.29-
24.08 21.55+1.21 

19.11-
24.37 21.03+1.35 

18.36-
24.24 20.78+1.43 

18.25-
31.16 21.41+2.56 

17.78-
24.57 21.23+1.93 

17.82-
23.84 21.29+1.31 

- %BD/SL 
27.23-
35.09 30.80+1.74 

23.32-
30.66 27.43+1.43 

25.82-
34.28 29.41+1.30 

25.04-
46.64 28.52+3.23 

23.89-
33.05 28.48+2.02 

24.32-
39.89 30.22+2.87 

- %DFB/SL 
49.56-
64.12 60.70+2.27 

57.75-
65.80 61.66+1.77 

55.57-
66.99 60.95+1.96 

46.86-
111.66 64.62+7.36 

60.17-
66.96 63.19+1.57 

55.17-
69.59 62.30+2.20 

- %AFB/SL 
25.51-
43.67 37.44+2.54 

32.45-
43.57 37.77+2.07 

34.47-
42.15 38.09+1.86 

33.94-
69.58 38.55+4.74 

31.49-
44.24 37.81+2.65 

33.48-
43.13 37.56+2.02 

- %CPD/SL 
13.45-
16.54 15.22+0.72 

12.00-
17.44 15.05+0.90 

13.53-
15.75 14.69+0.56 

12.75-
24.15 14.79+1.49 

12.45-
16.03 14.20+0.76 

12.87-
17.22 15.07+0.93 

- %PAD/SL 31.83- 34.22+1.10 28.98- 31.91+1.12 30.14- 33.03+1.49 27.23- 31.23+3.62 29.55- 32.73+6.87 24.75- 32.20+1.95 
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36.95 33.98 36.66 55.37 79.42 35.54 

- %PAP/SL 
36.97-
42.62 39.85+1.43 

32.09-
43.02 38.47+1.87 

36.05-
47.34 39.33+1.74 

35.74-
69.78 39.07+4.55 

35.04-
41.13 38.52+1.46 

34.48-
42.68 39.83+1.89 

- %HL/SL 
28.47-
45.71 33.60+3.15 

28.35-
37.83 32.04+1.85 

28.33-
37.80 32.33+2.13 

27.57-
58.69 31.89+4.23 

27.94-
41.27 32.45+2.26 

28.13-
36.26 32.19+2.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6  เปอร์เซ็นต์สัดส่วนความยาวของส่วนต่าง ๆ ต่อความยาวหัว (head length, HL) ของปลาหมอที่รวบรวมมาจาก 6 แหล่ง 
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อุตรดิตถ ์ ราชบุร ี สกลนคร นครศรีธรรมราช ฟาร์มเอกชน ศวท.ชุมพร 

Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd 
Min.-
Max. 

Mean+sd Min.-Max. Mean+sd 

HL (mm) 24.64-48.66 31.77+4.09 25.27-39.39 32.05+3.58 21.77-38.14 29.74+3.71 25.79-40.76 32.38+3.64 
23.52-
39.99 32.62+4.48 24.67-51.10 34.73+6.14 

In % of head length           

- %ED/HL 15.31-24.53 21.14+1.67 19.93-27.42 22.86+1.88 19.33-28.94 23.07+1.96 19.25-27.73 21.95+1.76 
18.12-
25.94 21.47+2.05 16.73-27.97 22.11+2.54 

- %HW/HL 36.07-64.74 52.36+4.95 46.94-62.32 54.80+3.34 45.25-60.40 52.07+3.34 44.24-61.58 51.76+3.29 
42.02-
61.44 51.19+3.67 47.38-79.89 55.03+5.15 

- %HD/HL 48.36-73.23 62.77+5.78 42.24-74.12 61.94+6.05 52.32-77.62 65.71+5.47 54.70-77.87 61.79+4.43 
39.79-
76.97 60.74+6.23 52.1878.71 66.40+6.07 

- %DFS/HL 19.11-34.34 28.06+2.88 21.91-43.35 28.85+3.67 25.78-41.11 33.51+3.51 28.49-40.59 34.25+3.39 
24.73-
42.25 33.22+3.93 24.8948.36 36.16+3.94 

- %DSF/HL 27.23-46.93 39.41+4.79 38.73-55.69 46.92+3.68 40.12-59.61 48.93+4.55 39.83-57.30 46.84+3.49 
30.29-
51.83 42.88+4.57 35.91-55.42 46.35+4.87 

- %PFL-1/HL 45.42-84.46 70.46+7.04 63.66-84.11 72.54+4.70 64.61-86.13 74.44+5.45 62.63-85.30 71.17+4.88 
53.45-
78.02 66.97+5.65 61.29-83.81 70.87+5.59 

- %PFL-2/HL 37.20-66.28 54.83+5.24 44.05-63.27 52.87+3.98 45.04-63.39 54.45+4.61 43.93-63.31 52.94+3.69 
39.39-
66.33 51.59+4.41 46.59-67.63 54.98+4.49 

- %AFS/HL 12.84-28.01 21.10+3.00 19.27-31.33 24.54+3.06 18.91-31.75 26.09+2.95 21.01-32.24 25.99+2.07 
17.2831.9

3 25.31+3.93 23.26-37.45 28.83+3.11 

- %ASF/HL 20.86-42.21 32.75+4.39 31.28-48.11 38.78+3.81 33.95-50.06 41.18+3.62 32.88-45.76 39.60+2.99 
27.24-
45.53 35.06+4.18 34.37-51.85 40.71+4.01 

- %CFL/HL 57.95-95.05 82.03+6.49 58.66-95.51 81.06+6.86 70.29-96.29 83.52+7.12 74.14-101.36 84.09+6.18 67.15- 80.74+7.34 51.42-97.94 80.54+8.05 
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96.43 

- %PL/HL 12.97-31.75 21.52+4.51 9.93-24.63 17.07+3.12 11.47-33.18 20.73+4.13 14.75-26.17 19.95+2.89 
10.92-
39.59 18.98+4.58 12.60-25.41 19.92+3.02 

 
ตารางท่ี 7  จ่านวนก้านครีบ  เกล็ดบนเส้นข้างตัว  กระดูกสันหลัง และซี่กรอง ของปลาหมอที่รวบรวมมาจาก 6 แหล่ง 
 

 
อุตรดิตถ ์ ราชบุร ี สกลนคร นครศรีธรรมราช ฟาร์มเอกชน ศวท.ชุมพร 

Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd Min.-Max. Mean+sd 

DFR-S 16-18 16.96+0.49 16-18 17.30+0.51 16-18 17.14+0.50 17-18 17.74+0.44 17-19 17.78+0.55 16-19 17.20+0.57 
DFR-R 8-11 9.66+0.66 7-11 9.60+0.76 9-11 9.60+0.53 9-11 9.70+0.54 9-11 9.58+0.54 9-11 9.80+0.45 
PFR-1 13-17 14.58+0.78 12-16 14.76+0.59 13-16 14.36+0.56 14-16 14.86+0.50 13-15 14.18+0.48 13-17 14.88+0.75 
PFR-2S 1-1 1.00+0.00 1-1 1.00+0.00 1-3 1.10+0.36 1-1 1.00+0.00 1-1 1.00+0.00 1-1 1.00+0.00 
PFR-2R 3-5 4.78+0.51 5-5 5.00+0.00 4-7 5.06+0.47 4-5 4.98+0.14 5-5 5.00+0.00 5-5 5.00+0.00 
AFR-S 7-10 9.22+0.58 8-11 9.44+0.58 8-10 9.30+0.51 9-11 9.86+0.45 9-11 9.68+0.51 8-10 9.32+0.51 
AFR-R 7-11 10.24+0.96 9-13 10.34+0.80 9-11 10.36+0.53 9-11 10.08+0.53 9-11 10.14+0.61 9-11 10.48+0.58 
CFR 13-17 14.64+0.63 14-15 14.92+0.27 14-16 14.88+0.39 14-17 15.04+0.40 13-15 14.54+0.58 14-17 15.18+0.60 
LLS 26-30 28.24+0.94 26-31 28.72+0.88 26-31 28.72+1.16 27-30 28.78+0.91 25-31 28.84+1.35 27-31 28.82+0.85 
VTB 25-28 27.06+0.62 25-28 26.68+0.71 25-28 26.88+0.52 26-29 26.86+0.61 25-28 27.02+0.65 25-28 26.66+0.69 
GR 9-15 12.34+1.12 9-13 11.26+0.92 10-14 12.42+0.93 9-14 11.86+1.41 10-14 11.86+0.95 9-14 11.72+0.97 
 
 
ตารางที่ 8  ค่า probability (P-value) เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์สัดส่วนความยาวของส่วนต่าง ๆ ต่อความยาวมาตรฐาน (standard length, SL) ของปลาหมอจากแต่ละแหล่ง 
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 UD : RB UD : SN UD : NS UD : FM UD : HR RB : SN RB : NS RB : FM RB : HR SN : NS SN : FM SN : HR NS : FM NS : HR FM : HR 

In % of standard length             
- %BW/SL 0.555 0.158 0.970 0.889 0.964 0.978 0.952 0.992 0.959 0.594 0.777 0.614 1.000 1.000 1.000 

- %BD/SL 0.000 0.014 0.000 0.000 0.567 0.000 0.153 0.114 0.000 0.189 0.244 0.588 1.000 0.001 0.002 

- %DFB/SL 0.638 1.000 0.000 0.002 0.132 0.806 0.000 0.199 0.938 0.000 0.005 0.240 0.393 0.014 0.754 

- %AFB/SL 0.984 0.828 0.384 0.965 1.000 0.994 0.810 1.000 0.997 0.981 0.999 0.913 0.874 0.514 0.990 

- %CPD/SL 0.940 0.043 0.100 0.000 0.958 0.359 0.557 0.000 1.000 1.000 0.027 0.315 0.010 0.506 0.000 

- %PAD/SL 0.000 0.174 0.000 0.003 0.001 0.252 0.519 0.959 0.996 0.001 0.770 0.560 0.107 0.223 0.999 
- %PAP/SL 0.008 0.836 0.263 0.019 1.000 0.222 0.791 1.000 0.019 0.935 0.356 0.935 0.908 0.408 0.041 
- %HL/SL 0.064 0.175 0.008 0.314 0.101 0.998 0.984 0.980 1.00 0.882 1.000 1.000 0.729 0.956 0.995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 9  ค่า probability (P-value) เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์สัดส่วนความยาวของส่วนต่าง ๆ ต่อความยาวหัว (head length, HL) ของปลาหมอจากแต่ละแหล่ง 
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 UD : RB UD : SN UD : NS UD : FM UD : HR RB : SN RB : NS RB : FM RB : HR SN : NS SN : FM SN : HR NS : FM NS : HR FM : HR 

In % of head length             

- %ED/HL 0.000 0.000 0.303 0.942 0.184 0.997 0.174 0.006 0.290 0.056 0.001 0.109 0.860 1.000 0.724 

- %HW/HL 0.020 1.000 0.978 0.758 0.009 0.011 0.001 0.000 1.000 0.994 0.854 0.005 0.990 0.001 0.000 

- %HD/HL 0.942 0.171 0.959 0.365 0.040 0.013 1.000 0.904 0.002 0.017 0.000 0.993 0.875 0.002 0.000 

- %DFS/HL 0.873 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.890 0.998 0.007 0.655 0.162 0.001 

- %DSF/HL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.340 1.000 0.000 0.977 0.266 0.000 0.067 0.000 0.991 0.001 

- %PFL-1/HL 0.333 0.005 0.961 0.021 0.997 0.647 0.846 0.000 0.628 0.074 0.000 0.025 0.001 0.999 0.004 

- %PFL-2/HL 0.312 0.999 0.312 0.004 1.000 0.537 1.000 0.611 0.229 0.537 0.014 0.995 0.611 0.229 0.002 

- %AFS/HL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.107 0.112 0.864 0.000 1.000 0.716 0.001 0.727 0.001 0.000 

- %ASF/HL 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.038 0.882 0.000 0.182 0.435 0.000 0.990 0.000 0.822 0.000 
- %CFL/HL 0.979 0.923 0.696 0.915 0.887 0.526 0.249 1.000 0.999 0.997 0.346 0.302 0.136 0.113 1.000 

- %PL/HL 0.000 0.933 0.533 0.008 0.485 0.000 0.000 0.122 0.000 0.976 0.133 0.964 0.517 1.000 0.565 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 10  ค่า probability (P-value) เปรียบเทียบจ่านวนก้านครีบ  เกล็ดบนเส้นข้างตัว  กระดูกสันหลัง และซี่กรอง ของปลาหมอจากแต่ละแหล่ง 
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 UD : RB UD : SN UD : NS UD : FM UD : HR RB : SN RB : NS RB : FM RB : HR SN : NS SN : FM SN : HR NS : FM NS : HR FM : HR 

DFR-S 0.011 0.490 0.000 0.000 0.174 0.621 0.000 0.000 0.925 0.000 0.000 0.992 0.999 0.000 0.000 

DFR-R 0.996 0.996 0.999 0.984 0.842 1.000 0.958 1.000 0.533 0.958 1.000 0.533 0.912 0.958 0.422 

PFR-1 0.697 0.485 0.214 0.016 0.151 0.016 0.967 0.000 0.929 0.001 0.697 0.000 0.000 1.000 0.000 

PFR-2S 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

PFR-2R 0.002 0.000 0.007 0.002 0.002 0.904 0.999 1.000 1.000 0.734 0.904 0.904 0.999 0.999 1.000 

AFR-S 0.291 0.974 0.000 0.000 0.933 0.767 0.001 0.201 0.864 0.000 0.004 1.000 0.523 0.000 0.008 

AFR-R 0.978 0.952 0.852 0.978 0.498 1.000 0.404 0.690 0.911 0.318 0.595 0.952 0.998 0.041 0.130 

CFR 0.054 0.149 0.001 0.915 0.000 0.999 0.832 0.002 0.092 0.589 0.008 0.030 0.000 0.719 0.000 

LLS 0.182 0.182 0.092 0.042 0.055 1.000 1.000 0.992 0.997 1.000 0.992 0.997 1.000 1.000 1.000 

VTB 0.034 0.719 0.618 1.000 0.021 0.618 0.719 0.081 1.000 1.000 0.882 0.513 0.809 0.618 0.053 

GR 0.000 0.999 0.213 0.213 0.042 0.000 0.055 0.055 0.256 0.090 0.090 0.013 1.000 0.986 0.986 
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2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี 
การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วย 5 ไพร์เมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอที่สามารถวิเคราะห์ได้ 54 แถบ

ดีเอ็นเอ (ต่าแหน่ง) ดังภาพที่ 2 โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 – 1800 คู่เบส (base pair, bp) ค่าความ
หลากหลายทางพันธุกรรมภายใน (ตารางที่  11) และ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่  12  และ 13) 
มีดังนี้  

2.1  ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ได้จ่านวนแถบดีเอ็นเอที่มีความหลากสภาพรูปแบบในอย่างน้อย 1 กลุ่ม

ตัวอย่าง เท่ากับ 43 แถบ (ตารางที่  11) เมื่อพิจารณาเฉพาะ 43 แถบ เปอร์ เซ็นต์แถบดีเอ็นเอที่มี
สภาพหลากรูปแบบ (%P) ต่อกลุ่มตัวอย่างมีค่าตั้งแต่  83.72 (ฟาร์มเอกชน , FM) ถึง 100 (จังหวัด
นครศรีธรรมราช, NS) โดย ค่า %P ของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร และฟาร์ม
เอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.50  ส่วน %P ของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากประชากรธรรมชาติมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  93.67 

2.2  ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าระยะห่างทางพันธุกรรมแบบ Euclidean พบว่า 

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัตว์ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ 81 และ 19 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ (ตารางที่  12) ค่า ΦPT (สัดส่วนความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเทียบกับ ความแปรปรวนทั้งหมด) แสดงว่า มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (P<0.05, ตารางที่  12)  ค่า ΦPT ระหว่างคู่กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
แตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างทุกคู่กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ (ΦPT = 0.086 – 0.296, P < 0.05, 
ตารางที่  13) 

การวิเคราะห์แกนหลัก (Principal component analysis, PCA) ที่อธิบายความ
แปรปรวนของข้อมูลระยะห่างทางพันธุกรรมแบบ Euclidean (ภาพที่  2) พบว่า 3 แกนหลักอธิบาย
ความแปรปรวนของระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างตัวสัตว์ได้ 62.91 เปอร์เซ็นต์ (26.4 , 19.19 และ 
17.32 เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนอธิบายได้โดยแกนที่ 1, 2 และ 3 ตามล่าดับ) การจัดกลุ่มความ
คล้ายคลึงทางพันธุกรรมระหว่างตัวสัตว์โดยวิธี PCA  แสดงว่า แกนที่ 1 สามารถบ่งชี้ความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมของตัวปลาจากประชากร อุตรดิตถ์ (UD)  และ ฟาร์มเอกชนบางส่วน (FM)  จาก
ประชากรอ่ืนๆ   แกนที่ 2 สามารถบ่งชี้ความแตกต่างทางพันธุกรรมของฟาร์มเอกชนจากประชากรอ่ืน 
ๆ  และ แกนที่ 3 สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างประชากร สกลนคร (SN) จาก ประชากร โรง
เพาะฟักของศวท. ชุมพร (HR) นครศรีธรรมราช (NS) และ ราชบุรี (RB) 
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(A) 

 
 
(B) 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบของการเกิดแถบดีเอ็นเอ (A) บนแผ่นเจลอากาโรส 2% และ (B) แสดงด้วยแผนภาพ
อย่างง่าย  เมื่อเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี  ด้วย 5 ไพร์เมอร์  ซึ่งได้แก่ ไพร์เมอร์ 
A01 (ตัวอย่างหมายเลข 1 – 7)  ไพร์เมอร์ A08 (ตัวอย่างหมายเลข 8-14) ไพร์มอร์ A09 
(ตัวอย่างหมายเลข 15 – 21)  ไพร์เมอร์ S39 (ตัวอย่างหมายเลข 22 – 28) และไพร์เมอร์ S55 
(ตัวอย่างหมายเลข 29 – 35)    ขนาดของดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ใช้เทียบกับดีเอ็นเอ
ขนาดมาตรฐาน (M) 

 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M 

26 M 19 20 21 22 23 25 27 29 30 31 32 33 34 35 M 24 28 

M 1 2 3 4 5 6 7 

1500 bp 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M 

M 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 M 

1000 bp 

500 bp 

1500 bp 
1000 bp 

500 bp 

1500 bp 
1000 bp 

500 bp 

1500 bp 
1000 bp 

500 bp 



 38 

ตารางท่ี 11  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแถบดีเอ็นเอ ภายในกลุ่มตัวอย่าง   * หมายถึงการ
ค่านวนเปอร์เซ็นต์จ่านวนต่าแหน่งที่มีสภาพหลากรูปแบบ เมื่อเทียบกับจ่านวนแถบที่มี
สภาพหลากรูปแบบที่พบในทุกประชากร  ค่าในวงเล็บเป็นค่าท่ีค่านวณจากจ่านวนแถบ
ทั้งหมด 

กลุ่มตัวอย่าง 
Primer 

No. 
Sample 

size 

No. of 
amplified 

bands 
Size-range 

No. of 
polymorphic 

bands 

No. of 
monomorphic 

bands 

Percent 
polymorphic 

loci (%P)* 

ทุกกลุ่มตัวอย่าง 

A01 179 13 350-1800 13 0  
A08 179 10 300-1530 7 3  
A09 179 10 350-1400 9 1  
S39 179 12 300-1500 11 1  
S55 180 9 450-1050 3 6  
All   54  43 11 100 (79.63) 

อุตรดิตถ ์
(UD) 

A01 29 13 350-1800 12 1  
A08 30 9 300-1500 7 2  
A09 30 10 350-1400 9 1  
S39 30 12 300-1500 11 1  
S55 30 9 450-1050 3 6  
All   53  42 11 97.67 (77.78) 

ราชบุร ี
(RB) 

A01 30 13 350-1800 11 2  
A08 29 8 300-1500 6 2  
A09 29 10 350-1400 9 1  
S39 29 11 300-1050 10 1  
S55 30 9 450-1050 3 6  
All   51  39 12 90.96 (72.22) 

สกลนคร 
(SN) 

A01 30 12 400-1800 11 1  
A08 30 10 300-1530 7 3  
A09 30 10 350-1400 9 1  
S39 30 12 300-1500 9 3  
S55 30 7 480-1050 1 6  
All   51  37 14 86.04 (68.51) 

 
ตารางท่ี 11  (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง 
Primer 

No. 
Sample 

size 

No. of 
amplified 

bands 
Size-range 

No. of 
polymorphic 

bands 

No. of 
monomorphic 

bands 

 

นครศรีธรรมราช 
(NS) 

A01 30 13 350-1800 13 0  
A08 30 9 300-1500 7 2  
A09 30 10 350-1400 9 1  
S39 30 12 300-1500 11 1  
S55 30 7 480-1050 3 4  
All   51  43 8 100 (79.62) 
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ฟาร์มเอกชน 
(FM) 

A01 30 13 350-1800 13 0  
A08 30 8 300-1500 4 4  
A09 30 8 350-1400 7 1  
S39 30 11 300-1500 9 2  
S55 30 8 480-1050 3 5  
All  48  36 13 83.72 (66.67) 

โรงเพาะฟักของ 
ศวท.ชุมพร 

(HR) 

A01 30 13 350-1800 12 1  
A08 30 7 300-1500 5 2  
A09 30 10 350-1400 9 1  
S39 30 12 300-1500 10 2  
S55 30 7 480-1050 2 5  
All   49  38 11 88.37 (70.37) 

 
 
ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

ปลาหมอโดยวิธี Analysis of molecular variance (AMOVA) 
Source df SS MS Est. Var. % Stat Value Prob. 

Among Pops 5 245.723 49.145 1.450 19 % ΦPT 0.185 0.001 
Within Pops 171 1091.949 6.386 6.386 81 %    
Total 176 1337.672 55.530 7.835     

 
 
ตารางท่ี 13  ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม (ΦPT) ระหว่างคู่กลุ่มตัวอย่างปลาหมอ (ด้านล่าง)   

และ ค่า P-value (ด้านบน  แสดงโดยตัวหนา)  
แหล่ง UD RB SN NS FM HR 

อุตรดิตถ ์(UD) **** 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
ราชบุร(ีRB) 0.226 **** 0.001 0.001 0.001 0.001 

สกลนคร(SN) 0.279 0.155 **** 0.001 0.001 0.001 
นครศรีธรรมราช(NS) 0.233 0.086 0.170 **** 0.001 0.001 
ฟาร์มเอกชน(FM) 0.154 0.164 0.185 0.193 **** 0.001 

โรงเพาะฟักของ ศวท.ชุมพร(HR) 0.296 0.107 0.206 0.118 0.178 **** 
 

 (ก) 
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Principal Coordinates (1 vs 3)
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 ภาพที่ 3 การจัดกลุ่มระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างตัวปลา โดยวิธี Principal component 
analysis (ก) การกระจายข้อมูลภายในแกน 1 และ 2  (ข) การกระจายข้อมูลภายในแกน 1 และ 3    
 

การจัดกลุ่มค่า ΦPT ระหว่างคู่กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี multidimensional scaling 
(MDS, ภาพที่ 3) และ Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA, 
ภาพที่ 4)  แสดงว่า (1) ประชากร โรงเพาะฟัก ศวท. ชุมพร นครศรีธรรมราช  และ ราชบุรี  มีความ
ใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากที่สุด (2) ประชากรที่สกลนคร ใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับกลุ่มที่ 1 (HR, NS 
และ RB) มากกว่า ประชากรกลุ่มที่ 3 (FM และ UD)  และ (3) ประชากร ฟาร์มเอกชน มีความ
ใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับประชากร อุตรดิตถ์ มากกว่า ประชากรอ่ืน ๆ 
 
 
 
 



 41 

 
 

ภาพที่ 4  การจัดกลุ่มค่า ΦPT ระหว่างคู่กลุ่มตัวอย่าง โดยภาพ 3 มิติที่จัดกลุ่มด้วยวิธี MDS ค่า 
stress ของการจัดกลุ่ม (การกระจายของกลุ่มข้อมูล) มีค่าเท่ากับ 0.02  
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ภาพที่ 5  แผนภูมิการจัดกลุ่มความแตกต่างทางพันธุกรรม UPGMA (dendrogram) โดยใช้ค่า ΦPT 

ของคู่กลุ่มตัวอย่างปลาหมอ   
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วิจารณ์ผล 
  
        จากการตรวจสอบลักษณะภายนอกของปลาหมอจากทั้ง 6 แหล่ง เทียบกับรายงานของ Smith 
(1945) พบว่า ปลาหมอจากทุกแหล่งเป็นชนิด Anabas testudineus (Bloch, 1792) จัดอยู่ใน
ครอบครัว Anabatidae ซึ่งปลาในครอบครัวนี้มีลักษณะเด่น คือ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่เยื้องมา
ทางด้านหน้าของฐานครีบอก ฐานครีบหลังยาวกว่าฐานครีบก้น ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน ครีบ
หลังมีก้านครีบอ่อน 7-11 ก้าน  ส่วนก้านครีบอ่อนของครีบท้องซึ่ง Smith (1945) รายงานว่ามี 8-12 
ก้านนั้น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์บางตัวมีเพียง 7 ก้าน ในขณะที่ปลา
หมอจากจังหวัดราชบุรีบางตัวมีสูงถึง 13 ก้าน  ปลาหมอจากทั้ง 6 แหล่งมีความผันแปรของลักษณะ
ภายนอกค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะภายนอกที่แตกต่าง
ออกไปจากปลาหมอแหล่งอ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก เช่น มีสัดส่วนของหัว  ครีบหลัง และครีบก้น ยาวกว่า
ปลาจากแหล่งอ่ืน เป็นต้น ซึ่งความผันแปรของลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นท่าให้ลักษณะภายนอก และลักษณะทางพันธุกรรมผัน
แปรแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับรายงานของ สัมพันธ์ (2545) ซึ่งได้ศึกษาพบความแตกต่างผัน
แปรของลักษณะภายนอกของปลาดุกล่าพันที่รวบรวมมาจากพ้ืนที่พรุต่าง ๆ ในเขตภาคใต้ เช่น ปลา
ดุกล่าพันที่รวบรวมมาจากพรุบาเจาะ (จังหวัดนราธิวาส)  มีสัดส่วนของหัวยาวกว่าปลาดุกล่าพันที่
รวบรวมมาจากพรุควนเคร็ง (จังหวัดพัทลุง) พรุโต๊ะแดง (จังหวัดนราธิวาส) พรุลาว (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี) และพรุฉวาง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในสัตว์น้่าประเภทปลา สัดส่วน
ของหัวที่ยาวหรือโตกว่า อาจจะไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ ทั้งนี้
เพราะลักษณะสัดส่วนของหัวที่โตอาจท่าให้ปริมาณเนื้อที่สามารถน่ามาบริโภคได้มีสัดส่วนน้อยลงตาม
ไปด้วย 

ความผันแปรของลักษณะภายนอกที่พบในปลาหมอที่ศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับความ
ผันแปรของลักษณะทางพันธุกรรมที่ศึกษาด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมกับ
การชี้ความแตกต่างระหว่างประชากร ทั้งในแง่ของความชัดเจนของแถบดีเอ็นเอ ความสม่่าเสมอของ
การเกิดหรือไม่เกิดแถบดีเอ็นเอ และระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เพียงพอในการระบุความ
แตกต่างระดับประชากรได้    ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมภายใน และระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้สามารถวิจารณ์ได้ดังนี้ 
1.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างจากฟาร์ม และโรงเพาะฟักของ ศวท.ชุมพร มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมต่่ากว่า ประชากรจากธรรมชาติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการในโรงเพาะฟักที่เอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเร็วกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ กระบวนการในโรง
เพาะฟักที่อาจท่าให้ความหลากหลายต่่าได้แก่ การใช้สัตว์จ่านวนน้อยส่าหรับพัฒนาประชากรพ่อแม่
พันธุ์ตั้งต้น (founder effects)  และการท่าให้ค่า effective population size (Ne) ซึ่งเป็นขนาด
ของประชากรในทางทฤษฏี ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเท่ากับประชากรที่สนใจ ต่่ากว่า
จ่านวนตัวสัตว์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์จริง  โดยทั่วไป ค่า Ne ของประชากรโรงเพาะฟักมักมีค่าน้อยกว่า
จ่านวนสัตว์ที่ใช้จริง เนื่องจาก การผสมพันธุ์ในอัตราส่วนเพศที่ไม่เท่ากับ 1:1 การใช้จ่านวนลูกต่อ
ครอบครัวไม่เท่ากันในการสร้างพ่อแม่พันธุ์รุ่นถัดไป การใช้พ่อแม่พันธุ์จ่านวนน้อยและไม่คงที่  ค่า Ne 
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มีผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยอัตราการสูญเสียความหลากหลาย 

เป็นสัดส่วนผกผันกับ Ne (
Ne2

1 )  

ในกรณีปลาหมอ แนวทางปฏิบัติในโรงเพาะฟักที่อาจเอ้ือให้ความหลากหลายลดต่่าลง
เร็วกว่าที่ควรจะเป็น  ได้แก่ การผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (ในการผสมพันธุ์ปลาหมอ
ในโรงเพาะฟักมักใช้สัดส่วน ตัวผู้ : ตัวเมีย เท่ากับ 2 : 1)  หรือ การใช้จ่านวนลูกที่ไม่เท่ากันในการ
สร้างพ่อแม่พันธุ์รุ่นถัดไป   ดังนั้นการเพ่ิมความหลากหลายของประชากรโรงเพาะฟักในปัจจุบันน่าจะ
เป็นสิ่งจ่าเป็น ส่าหรับการสร้างประชากรฐานเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์     

 การลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมยังพบได้ในประชากรโรงเพาะฟักของปลา
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ หลายชนิด เช่น ในประชากรโรงเพาะฟักของปลา Gilthead seabream (Sparus 
aurata)  ที่ Brown et al. (2005) พบว่า ค่า Ne ของประชากรโรงเพาะฟักค่อนข้างต่่า (14-18 ตัว) 
ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ 0.3 ของจ่านวนสัตว์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์ ค่า Ne ที่ต่่าส่งผลให้อัตราการผสม
เลือดชิดเกิดขึ้นในอัตรา 2.7 – 3.5 เปอร์เซ็นต์ต่อรุ่น คณะผู้วิจัยพบว่า สัดส่วนของพ่อแม่พันธุ์ที่
เบี่ยงเบนจากสัดส่วน 1:1 และความแปรปรวนของจ่านวนลูกของแต่ละครอบครัว อาจเป็นปัจจัย
ส่าคัญในการท่าให้ค่า Ne ต่่า ในอดีตการประเมินจ่านวนลูกจากแต่ละครอบครัวท่าได้ยาก เนื่องจากมี
ข้อจ่ากัดในการท่าเครื่องหมายลูกปลา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการศึกษาหลายชิ้นที่ใช้เครื่องหมาย
พันธุกรรมประเภทที่มีความหลากหลายมาก และมีความจ่าเพาะสูงต่อครอบครัว (เช่นเครื่องหมาย
พันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์) ในการติดตามลูกปลาจากครอบครัวพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก 
(Miller and Kapuscinski, 2004;  Brown et al., 2005;  Yan et al., 2005)  

แม้ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรโรงเพาะฟักของปลาหมอทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่าง จะมีค่าต่่ากว่าค่าที่ประเมินได้ในกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในธรรมชาติ ระดับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมมีค่าไม่ต่่ามากนักเมื่อเทียบกับปลาที่เลี้ยงในโรงเพาะฟักเป็นเวลานาน เช่น 
ปลาไน (Cyprinus carpio) ในประเทศอินเดีย (Basavaraju, 2003)และ ปลา Amazonian 
matrinchã (Brycon cephalus) ในประเทศบราซิล (Wasko et al., 2004) อย่างไรก็ตาม การ
จัดการพ่อแม่พันธุ์ในคงความหลายหลายทางพันธุกรรมในระยะยาวยังคงเป็นสิ่งจ่าเป็นยังไม่มีข้อมูลที่
สามารถยืนยันความไวของเครื่องหมายพันธุกรรมประเภทอาร์เอพีดี  ต่อการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมภายในประชากร ซึ่งอาจจ่าเป็นต้องทดสอบต่อไป การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรอาจจ่า เป็นต้องอาศัย เครื่องหมาย
พันธุกรรมประเภทอ่ืนที่มีความหลากหลายค่อนข้างสูง และมีการถ่ายทอดแบบข่มไม่สมบูรณ์ (co-
dominant markers) ร่วมด้วย เช่นเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ เป็นต้น 
2.  ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องหมายพันธุกรรมประเภท อาร์เอพีดี สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างได้อย่างชัดเจน (p<0.05 ในทุกการทดสอบ) โดยกลุ่มโรงเพาะฟักของ ศวท. ชุมพร จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากที่สุด และกลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ฟาร์มเอกชน แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ มากที่สุด ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของประชากรโรงเพาะฟัก
กับประชากรธรรมชาติบางแหล่งอาจเกิดจากการใช้พ่อแม่พันธุ์ตั้งต้นบางส่วนจากแหล่งน้่าธรรมชาติ 
จากการตรวจสอบประวัติของพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอที่น่ามาใช้ที่โรงเพาะฟักของ ศวท.  ชุมพร พบว่า 
ส่วนหนึ่งน่ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนฟาร์มเอกชนก็เคยมีประวัติการน่าพ่อแม่พันธุ์มาจาก
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จังหวัดอ่างทอง (ซึ่งอาจมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับประชากรอุตรดิตถ์ มากกว่าประชากรทาง
ภาคใต้) เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างจากประชากรธรรมชาติ  คณะผู้วิจัยพบว่าประชากรราชบุรี และ 
ประชากรนครศรีธรรมราชมีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมมากที่สุด และประชากรอุตรดิตถ์มีความ
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ มากที่สุด ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่ปรากฏอาจเป็นผลจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่กีดขวางการเคลื่อนที่ของปลาจากต่างแหล่งน้่า (สาเหตุตามธรรมชาติ) ปลาหมอเป็นปลาที่
อาศัยอยู่ตามหนองน้่าในพืน้ที่น้่าท่วมถึง  ซึ่งกลุ่มปลาในที่หนึ่ง ๆ สามารถอพยพไปต่างที่ได้ตามสภาพ
การท่วมถึงของน้่าในฤดูน้่ามาก   ระดับความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวม
จากแหล่งน้่าธรรมชาติ อาจสะท้อนถึงระดับการติดต่อกันของแหล่งน้่า แหล่งน้่าที่รวบรวมตัวอย่าง 
ตั้งอยู่ในต่างลุ่มน้่า ซึ่งโอกาสที่จะมีการอพยพข้ามแหล่งน้่ามีค่อนข้างน้อย การศึกษาระดับความ
แตกต่างทางพันธุกรรมของปลาน้่าจืดชนิดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ก็สะท้อนความส่าคัญของการติดต่อ
ถึงกันของแหล่งน้่า เช่น ปลาดุกด้าน (Clarrias bratachus) ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งน้่าต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศไทย มีความแตกต่างระหว่างประชากรค่อนข้างมาก (อัธยา, 2545) หรือ ประชากรปลาดุกอุย 
(Clarias macrocephalus) ที่มีแนวโน้มว่าปลาที่รวบรวมจากแหล่งอาศัยภาคใต้ แตกต่างจาก ภาค
กลาง และภาคเหนือของประเทศ  (Na-Nakorn et al., 1998;  Senanan et al., 2004)    Na-
Nakorn et al. (1998) พบว่าประชากรปลาดุกอุยที่รวบรวมจากจังหวัดยะลา และปัตตานี แตกต่าง
ทางพันธุกรรมจากประชากรเชียงราย และเพชรบุรี ส่วน Senanan et al. (2004) รายงานว่า 
ประชากรปลาดุกอุยจากนราธิวาส  แตกต่างทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนจากกลุ่มประชากรภาคกลาง 
(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มแม่น้่าเจ้าพระยาที่มีพ้ืนที่น้่าท่วมถึงกัน)   

ความเป็นไปได้ที่ท่ า ให้ สัตว์น้่ ามีความคล้ ายคลึ งกันทางพันธุกรรม ( genetic 
homogeneity) แม้ว่าจะอาศัยอยู่ต่างแหล่งน้่า ก็คือ การเคลื่อนย้ายพันธุ์สัตว์น้่าเพ่ือการเพาะเลี้ยง 
และเกิดการหลุดลอดของสัตว์ลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติหรือ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตาม
ธรรมชาติ เช่น ในปลาตะเพียนขาวที่มีการปล่อยลูกปลาจากโรงเพาะฟักสู่ แหล่งน้่าธรรมชาติอย่าง
แพร่หลาย Kamonrat (1996) ตรวจสอบแหล่งพันธุกรรมของตัวอย่างจากประชากรปลาตะเพียนขาว
ธรรมชาติทั่วประเทศไทย ด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมประเภทไมโครแซทเทลไลท์ และพบว่ากว่า 70 
เปอร์เซ็นต์ของปลาตะเพียนขาวที่พบในธรรมชาติมีต้นก่าเนิดจากโรงเพาะฟัก แม้ว่าในกรณีปลาหมอ 
จะไม่มีข้อมูลสนับสนุนการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติ (อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประชากรใน
ธรรมชาติจากต่างลุ่มน้่ายังคงเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม) แต่เมื่อมีการเพาะเลี้ยงอย่างแพร่หลาย หรือมี
เหตุผลส่าหรับการปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้่าธรรมชาติ การปนเปื้อนทางพันธุกรรมจากปลาโรงเพาะ
ฟักอาจกลายเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณา ส่าหรับประชากรโรงเพาะฟักส่าหรับการเพาะเลี้ยง 
การจัดการพ่อแม่พันธุ์ของปลาหมอทั้งในแง่ของการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโรงเพาะฟัก 
และการปูองกันการหลุดลอดของปลาโรงเพาะฟักลงสู่แหล่งน้่าธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจ่าเป็นในการรักษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติในระยะยาว      

แม้ว่าการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอาร์เอพีดีจะใช้ตรวจสอบความแตกต่ างทาง
พันธุกรรมระหว่างประชากรได้ในปลาหมอ (การศึกษานี้) และสัตว์น้่าอีกหลายชนิด (เช่น Chong, 
1998; Foo, 1998; Leesanga, 2002; Leesanga et al., 2004; Barman et al., 2003; Barman 
et al., 2003; Barman et al., 2003; Takagi and Taniguchi, 1995) แต่เครื่องหมายดังกล่าวยังมี
ข้อจ่ากัดหลายประการ ซึ่งได้แก่ ข้อจ่ากัดในการทดสอบสมดุลฮาร์ดีไวน์เบริ์ก การแสดงออกแบบข่ม
สมบูรณ์ท่าให้ไม่สามารถประเมินค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี้ที่ถูกต้องได้ และความสม่่าเสมอของเทคนิคใน
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การให้แถบดีเอ็นเอ ดังนั้นควรมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรโดย
เครื่องหมายชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่นไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ และไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

1. ผลการศึกษาลักษณะภายนอก 30 ลักษณะ พบว่า 24 ลักษณะมีความผันแปร
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนความยาวหัว ซึ่งปลาหมอจากจังหวัดอุตรดิตถ์มีส่วนหัว ยาว
กว่าปลาหมอจากแหล่งอ่ืน ส่วนปลาหมอจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสัดส่วนหัวเล็กสุด จึงควร
น่าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ตั้งต้นส่าหรับการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ปลาหมอที่มีหัวเล็ก และให้
เนื้อมาก   

2.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของตัวอย่างจากประชากรโรงเพาะฟักมีระดับต่่า
กว่าประชากรธรรมชาติ   

3. ทุกประชากรมีความแตกต่างพันธุกรรม โดยที่ในประชากรธรรมชาติจาก
นครศรีธรรมราช  และราชบุรี มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากที่สุด และประชากรอุตรดิตถ์ มีความ
แตกต่างจากประชากรธรรมชาติอ่ืนๆ มากที่สุด 

4. ประชากรโรงเพาะฟัก 2 แหล่งมีความแตกต่างทางพันธุกรรม  โดยที่ศวท. ชุมพร มี
ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับ  ประชากรจากนครศรีธรรมราช  และราชบุรี  และฟาร์มเอกชน มี
ความใกล้ชิดกับประชากรอุตรดิตถ์  

5.  การรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรโรงเพาะฟักอาจท่าได้โดย
การรักษาระดับ Ne (ใช้จ่านวนพ่อแม่พันธุ์มากคู่ ผสมพันธุ์ในอัตราส่วนเพศที่ใกล้เคียงกับ 1:1  และ
ลดความแปรปรวนของจ่านวนลูกจากแต่ละครอบครัวที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์รุ่นถัดไป) 

6. อาจใช้เครื่องหมายพันธุกรรมที่มีความหลากหลายสูง และมีการแสดงออกแบบข่มไม่
สมบูรณ์ (co-dominant markers) เช่น เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในระยะยาว 

7. การเพ่ิมจ่านวนแถบดีเอ็นเอที่มีสภาพหลากรูปแบบอาจท่าให้การแบ่งกลุ่มประชากร
ชัดเจนมากข้ึน 

 
ค้าขอบคุณ 

 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ  คุณสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์  คุณวัฒนะ  ลีลาภัทร  ดร.สุภัทรา  

อุไรวรรณ์   ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข    ดร.นวลมณี  พงศ์ธนา  ดร.ศรีรัตน์ สอดศุข  และคุณสุ
รางค์  สุมโนจิตราภรณ์ ที่ได้ให้ค่าปรึกษา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ จนท่าให้รายงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น    พร้อมนี้ต้องขอขอบคุณ คุณภาณุวัฒน์ ภูมิตินทรีย์  คุณวีรธรรม  ทองพันธ์  คุณวิษณุพร  
รัตนตรัยวงศ์ คุณวิทยา  ตินนังวัฒนะ  ร.ท. นพดล  จันทรมณี   คุณสุชาติ  จุลอดุง  คุณนพพร  สิทธิ
เกษมกิจ และคุณทองอยู่  อุดเลิศ ที่ได้ช่วยเหลือในการรวบรวม และเก็บข้อมูลปลาหมอจากแหล่งต่าง ๆ 
ตลอดจนขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร และมหาวิทยาลัยบูรพา
ทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ส่าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
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การทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลติ และอตัรารอดตาย ของพันธุ์ปลาช่อน 
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จาก 4 กลุ่มประชากรในประเทศไทย 
Evaluation  Growth rate Production and Survival rate of the Snakehead 

Fish (Channa striatus, Bloch) From 4 Populations in Thailand 
 

นพพร  สิทธิเกษมกิจ* สุชาติ  จุลอดุง และกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์  
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่า  กรมประมง   

รหัสทะเบียนวิจัย 49-0604-490172 
 

บทคัดย่อ 
 

การทดลองเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตรารอดของปลาช่อนจาก 
แหล่งเพาะเลี้ยง 4 กลุ่มประชากรในประเทศไทย คือ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ถูกด่าเนินการโดยน่ามาเลี้ยงในกระชังขนาด ขนาด 1X1X1.5 เมตร ในบ่อดิน
ขนาด 1ไร่ เก็บน้่าของ ศวท. ชุมพร  ปล่อยลูกปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีน้่าหนักเฉลี่ย (0.51±0.06, 0.50±0.05, 0.50±0.06 และ 
0.51±0.03 กรัม ตามล่าดับ) และความยาวเฉลี่ย (2.83±0.23, 2.84±0.16, 2.82±0.20 และ 
2.82±0.18 เซนติเมตร ตามล่าดับ) ที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ลงเลี้ยงในอัตรา 20 ตัว/
กระชัง  ให้กินอาหารเม็ดส่าเร็จรูปโปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์ในปริมาณที่ปลากินจนอ่ิม เป็นระยะเวลา
นาน 180 วัน (สิงหาคม ถึง มีนาคม 2550) หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า มีน้่าหนักเฉลี่ย 
(76.64±.1,01 74.88±0.90, 74.00±0.68 และ 74.68±1.08 กรัม ตามล่าดับ) มีความยาวเฉลี่ย 
(27.28±4.52, 26.94±4.86, 26.12±6.93 และ 25.89±5.93 เซนติเมตร ตามล่าดับ) น้่าหนักเพ่ิมต่อ
วัน (0.98+0.14, 0.87+0.20, 0.88+0.27 และ 0.87+0.15 กรัม/วัน ตามล่าดับ) อัตรารอด 
(10.67±1.15, 10.00±2.00, 10.00±3.46  และ 9.33±2.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ) และผลผลิตรวม 
(1.23±0.88, 1.04±0.84, 0.99±0.83 และ 0.86±0.85 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล่าดับ)  ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  ดังนั้น จากข้อมูลเชิงเพาะเลี้ยง ปลาช่อนจากจังหวัดสิงห์บุรี และ 
จังหวัดชุมพร มีความเหมาะสมที่สุดต่อการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพรและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
ค้าส้าคัญ:  ปลาช่อน ลักษณะส่าคัญเชิงเพาะเลี้ยง 
*หมู่ ๘ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๓๓๕๘ e-mail : Nopponsitti@hotmail.com. 
 

mailto:Nopponsitti@hotmail.com
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ค้าน้า 
ปลาช่อนเป็นปลาน้่าจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ของประเทศไทยอาศัยอยู่ใน

แหล่งน้่าจืดทั่วไป เช่น แม่น้่า ล่าคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ ปลาช่อนเป็นปลาที่นิยมของผู้บริโภค
ตลอดมาเพราะเนื้อมีรสชาติดี  ก้างน้อย สามารถน่ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด จึงท่าให้การ
บริโภคปลาช่อนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ปลาช่อนยังสามารถน่ามาแปรรูปได้หลาย
ประเภท เช่น ปลาเค็มหรือปลาตากแห้ง จ่าหน่ายได้ราคาสูง ผลผลิตปลาช่อนส่วนใหญ่จับขึ้นมาจาก
ธรรมชาติ ส่งผลให้ในปัจจุบันจ่านวนปลาที่ จับได้จากแหล่งน้่าธรรมชาติลดลงมาก จึงมีเกษตรกรหัน
มาเลี้ยงปลาช่อนกันมากขึ้น ในอดีตการเลี้ยงปลาช่อนจะต้องรวบรวมลูกพันธุ์จากธรรมชาติเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งนับวันจ่านวนพันธุ์ปลาช่อนจากธรรมชาติได้ร่อยหรอลง โดยเกษตรกรที่ซื้อลูกพันธุ์จาก
ธรรมชาติไปเลี้ยงไม่สามารถรับรู้ถึงประวัติของพ่อแม่พันธุ์ได้ อาจส่งผลให้การเลี้ยงไม่ประสบผลส่าเร็จ
เนื่องจากได้พันธุ์ที่โตช้า เลือดชิด ความต้านทานต่อโรคต่่า ต่อมาในปี พ.ศ.2544 สถานีประมงน้่าจืด
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสบผลส่าเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาช่อนเป็นครั้งแรกจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์ พร้อมทั้งวิธีการอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน สามารถผลิตลูกปลาช่อนได้ครั้งละจ่านวนมาก ซึ่งผล
ความส่าเร็จที่ได้นี้เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ปลาช่อนให้ได้พันธุ์ปลาช่อนที่โตเร็ว 
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง  ซึ่งการทดสอบพันธุ์ปลาช่อนก่อนด่าเนินการคัดเลือกพันธุ์ จึงเป็นขั้นตอน
ทีส่่าคัญในการคัดเลือกประชากรปลาช่อนที่มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด มาใช้เป็นประชากรพ้ืนฐาน
ในการปรับปรุงพันธุ์ปลาช่อน เพ่ือก่อให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตปลาช่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค      ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นสัตว์น้่าที่มีการ
เพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาทดสอบความแตกต่าง ด้านอัตราการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตรารอด ของปลา

ช่อน จาก 4 กลุ่มประชากรในประเทศไทย 

 

วิธีด าเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง 

ก าหนดแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด(Completely Randomized Design, CRD) โดยมี 4 
ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 3 ซ้ า ทั้งหมด 12 หน่วยทดลอง โดยก าหนดตัวแทนประชากรปลาช่อนไทย 
ที่รวบรวมได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติในประเทศ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยประชากรปลาช่อน ภาค
กลางจ.สิงห์บุรี ภาคเหนือ     จ.อุตรดิตถ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์  ภาคใต้ จ. ชุมพร   

2. การด้าเนินการทดลอง  
 ด่าเนินการทดสอบปลาช่อนทั้ง 4 ประชากร โดยการเลี้ยงในการะชังเพ่ือเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโด อัตราการรอดตายและอัตราแลกเนื้อ ซึ่งมีข้ันตอนการด่าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ด่าเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน  จากแหล่งน้่าธรรมชาติในประเทศ 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วยประชากรจาก จ.สิงห์บุรี อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์  ชุมพร แหล่งละ 30 ค ู ่ หรือ 60 ตัว (รวม
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ทั้งหมด   180 ตัว) ท่าแยกเลี้ยงอย่างอิสระต่อกันในแต่ละสายพันธุ์ในบ่อคอนกรีต เพ่ือให้สมบูรณ์เพศ
พร้อมใช้เพาะขยายพันธุ์ต่อไป 

2. คัดเลือกพ่อแม่ปลาที่สมบูรณ์เพศในแต่ละประชากร จ่านวน 30 คู่  ท่าการเพาะพันธุ์แบบ 
ช่วยธรรมชาติ โดยฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการวางไข่ น่าไปผสมพันธุ์ ในถังพลาสติก ถังละ 1 คู่ ประชากร
ละ 30 ถัง รวบรวมไข่ปลาช่อนที่ลอยในกลุ่มประชากรเดียวกันไปฟักในถังไฟเบอร์กลาส ขนาน 1.5 
ตันและน่าไปอนุบาลในบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร  จ่านวน 4 บ่อ ระยะเวลา 40 วัน  ให้ได้ลูก
ปลา ขนาด 2-3 เซนติเมตร  เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป 

3. สุ่มลูกปลาที่ได้อนุบาล ตามข้อ 2 จ่านวน 60  ตัว/ ประชากร ปล่อยเลี้ยงในกระชังตาถี่ 
อวนสีฟูา ขนาด 1X1X1.5 เมตร ในอัตรา 20 ตัว / กระชัง ประชากรละ 3 กระชัง รวม 12 กระชัง ซึ่ง
ผูกแพแขวนกระไว้ในบ่อขนาด 1 ไร่ พร้อมหลังคาดคลุมตาข่ายพรางแสง 70% 

4. ใช้อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ ระดับโปรตีนไม่ต่่ากว่า 32 % ให้กินในปริมาณมากเกินพอ วัน 
ละ 3 – 5 ครั้ง และเปลี่ยนอาหารปลาเป็นอาหารปลาดุกเล็กตามขนาดปลา จดบันทึกปริมาณอาหาร
ในแต่ละหน่วยงานทดลอง 

5. สุ่มชั่งน้่าหนัก ( กรัม ) และวัดขนาดความยาวล่าตัว (  เซนติเมตร ) ของปลาในแต่ละ
กระชัง  

จ่านวน 10 ตัว ต่อกระชัง ทุก 1 เดือน 
6. การตรวจสอบคุณสมบัติของน้่าในกระชังทดลองทุกกระชัง เดือนละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น. 

ในวันเดียวกันกับวันที่มีการตรวจสอบการเจริญเติบโต ตามวิธีที่รายงานใน ไมตรีและจารุวรรณ 
(2528) จนครบ 6 เดือน ดังนี้ 

- อุณหภูมิของน้่าโดยใช้  Thermometer 
- ค่าความโปร่งใสของน้่าใช้เครื่องมือ secchi-disc 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้ pH meter 
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้่า (Dessolved oygen;ppm) โดยวิธี Titration 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity; ppm) โดยวิธี  Titration 
- ค่าความกระด้าง (Hardness; ppm) โดยวิธี titration 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท่าการวิเคราะห์ข้อมูล การเจริญเติบโต ทั้งด้านน้่าหนัก และความยาวสุดท้าย อัตราการ

เจริญเติบโตจ่าเพาะ ความสมบูรณ์ของปลา และแปลงข้อมูลอัตราการรอดตายแล้ว angular 
transformation  ก่อนแล้ว วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way ANOVA  และท่าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ด้วยโปรแกรม 
SPSS for Windows Version 10.0 ดังนี้ 
 -   ความยาวล่าตัว (เซนติเมตร) วัดความยาวตลอดล่าตัวปลา และหาค่าเฉลี่ย 
      ความยาวเพ่ิมสุทธิ = ความยาวสุดท้าย – ความยาวเริ่มต้นทดลอง 
 
 -   น้่าหนักตัว (กรัม) ชั่งน้่าหนักตัวปลาหน่วยเป็นกรัม และหาค่าเฉลี่ยเป็นน้่าหนักเฉลี่ย 
                     น้่าหนักเพ่ิมสุทธิ = น้่าหนักสุดท้าย – น้่าหนักเริ่มต้นทดลอง 
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 -   ค่านวนค่าน้่าหนักเพ่ิมต่อวัน (Daily weight gain,DWG; กรัม/ตัว/วัน) 
      น้่าหนักเพ่ิมต่อวัน                         =   (น้่าหนักสุดท้าย – น้่าหนักเริ่มต้น) 
                                                                 ระยะเวลาเลี้ยง 
  -  อัตราการรอดตาย  (Survival  rate,  เปอร์เซ็น) 
       อัตรารอดตาย                           =    จ่านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง    X  10                                                              

 
-  อัตราแลกเนื้อ  (Food  conversion raio) 
      อัตราแลกเนื้อ                           =   น้ าหนักอาหารที่ปลากิน 

                                             น้ าหนักปลาที่เพ่ิมข้ึน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาเฉพาะประชากรปลาช่อน 4 ประชากร ประกอบด้วยประชาการจาก จ.ชุมพร 

สิงห์บุรี อุตรดิตถ์ และ บุรีรัมย์  โดยการเลี้ยงทดสอบอัตราการเจริญเติบโตผลผลิตและอัตรารอดตาย
ในกระชัง 

 
 

                 ผลการศึกษา 
 

1.  น้้าหนัก และความยาว  
 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าน้่าหนักเฉลี่ย 76.64±0.10,  74.88±0.90, 74.00±0.68 และ 74.68±1.08 
กรัม ตามล่าดับและ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1 และ ตารางผนวกที่ 
1) และมีค่าความยาวเฉลี่ย 23.28±4.52, 22.94±4.86, 21.12±6.93 และ 21.89±5.93 เซนติเมตร 
ตามล่าดับ จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความยาวเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  (P>0.05) 
(ตารางท่ี 1, ภาพที่ 2 และตารางผนวกท่ี 2 และ10) 

   
2. น้้าหนักเพิ่มต่อวัน  

 
น้่าหนักเพ่ิมต่อวันของปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ และ

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ย 0.98+0.14, 0.87+0.20, 0.88+0.27 และ 0.87+0.15 กรัม/วัน ตามล่าดับ 
และไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 4)   

    
3. อัตรารอด  
 

อัตรารอดของปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ย 10.67±1.15, 10.00±2.00, 10.00±3.46 และ 9.33±2.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ 
และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และ ตารางผนวกท่ี 7)  

จ่านวนปลาเมื่อเริ่มต้นการทดลอง 
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4.  อัตราแลกเนื้อ  
  

อัตราแลกเนื้อของปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ย  5.31+0.16, 5.24+0.14, 5.35+0.24 และ 5.21+0.09 ตามล่าดับ และไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 8) 

 
 

5.  ผลผลิตรวม  
 

ผลผลิตรวมของปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ย 1.23±0.88, 1.04±0.84 , 0.99±0.83 และ 0.86±0.85  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ตามล่าดับ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 9) 
 
6.  คุณภาพของน้้า 
 

คุณภาพของน้่าตลอดการทดลอง โดยอุณหภูมิน้่าอยู่ในช่วงระหว่าง 27.0-30.5 oC ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.65–7.35 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้่าอยู่ระหว่าง 4.10–6.20 
ppm ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วงระหว่าง 0.65–2.50 ppm ค่าความกระด้างอยู่
ระหว่าง 76–94 ppm  และ ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง  65–94 ppm  (ตารางที่  2) 
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ตารางท่ี 1  การเจริญเติบโต  อัตรารอด  อัตราแลกเนื้อ และผลผลิต ของปลาช่อนจาก 4 กลุ่มประชากร ที่เลี้ยงในกระชัง ณ. ศวท.ชุมพร ระยะเวลา 180 วัน   
 

แหล่งเพาะเลี้ยง 

ลักษณะ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
น้่าหนักเริ่มต้น (กรัม) 0.51+0.06a 0.50+±0.05a 0.50±0.06 a 0.51±0.03a 

ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 2.83±0.23a 2.84±0.16a 2.82±0.20  a 2.82±0.18 a 

น้่าหนักสุดท้าย (กรัม) 76.64±0.10a 74.88±0.90a 74.00±0.68 a 74.68±1.08 a 

ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 23.28±4.52a 22.94±4.86 a 21.12±6.93 a 21.89±5.93 a 

น้่าหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 0.48+0.14 a 0.47+0.20 a 0.48+0.27 a 0.47+0.15 a 

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) 10.67±1.15a  10.00±2.00a 10.00±3.46 a 9.33±2.31 a 

อัตราแลกเนื้อ 5.31+0.16a 5.24+0.14a 5.35+0.24 a 5.21+0.09a 

ผลผลิตรวม (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 1.23±0.88a 1.04±0.84 a 0.99±0.83 a 0.86±0.85 a 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ก่ากับในแนวนอนที่ต่างกัน แสดงความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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 ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตด้านน้่าหนักของปลาช่อนจาก 4 กลุ่มประชากร ที่เลี้ยงในกระชัง ณ. ศวท.
ชุมพร ระยะเวลา 180 วัน   
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ภาพที่ 2  การเจริญเติบโตด้านความยาวของปลาช่อนจาก 4 กลุ่มประชากร ที่เลี้ยงในกระชัง ณ. 
ศวท.ชุมพร ระยะเวลา 180 วนั   
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         ตารางท่ี  2  คุณภาพน้่าตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปลาช่อนจาก 4 กลุ่มประชากร ที่เลี้ยงในกระชัง ณ. ศวท.ชุมพร ระยะเวลา 180 วัน   
 

แหล่งเพาะเลี้ยง 

ดัชนีวิเคราะห์  
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        

1. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 26.5 - 30.5 26.5 - 30.5 26.0 - 30.0 26.5 - 30.0 

2. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.75 - 7.28 6.64 - 7.35  6.75 - 7.24  6.59 - 7.10 
3. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้่า    
    (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.2 - 6.2  4.3 - 6.1  4.2 - 5.9  4.1 - 6.0 
4. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  
    อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.66 - 2.420 0.67 - 2.45 0.67 - 2.35 0.695 - 2.28 
5. ค่าความเป็นด่าง   
    (มิลลิกรัมต่อลิตร ) 76 - 94 78 - 95  76 - 93  77 - 94 
6. ค่าความกระด้าง  
   (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 
66 - 91  66 - 92 65 - 91  65 - 92 
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   ตารางท่ี  2  คุณภาพน้่าตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปลาช่อนจาก 4 กลุ่มประชากร ที่เลี้ยงในกระชัง ณ. ศวท.ชุมพร ระยะเวลา 180 วัน   
 

แหล่งเพาะเลี้ยง 

ดัชนีวิเคราะห์  
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

        

1. อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 26.5 - 30.5 26.5 - 30.5 26.0 - 30.0 26.5 - 30.0 

2. ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.75 - 7.28 6.64 - 7.35  6.75 - 7.24  6.59 - 7.10 
3. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้่า    
    (มิลลิกรัมต่อลิตร) 4.2 - 6.2  4.3 - 6.1  4.2 - 5.9  4.1 - 6.0 
4. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  
    อิสระ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.66 - 2.420 0.67 - 2.45 0.67 - 2.35 0.695 - 2.28 
5. ค่าความเป็นด่าง   
    (มิลลิกรัมต่อลิตร ) 76 - 94 78 - 95  76 - 93  77 - 94 
6. ค่าความกระด้าง  
   (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 
66 - 91  66 - 92 65 - 91  65 - 92 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

                      จากการทดสอบดังกล่าวพบว่าปลาช่อนสิงห์บุรี เหมาะที่จะน่ามาปรับปรุงพันธุ์  
เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่ดีมาเพาะเลี้ยงเชิงพานิช  โดยปลาช่อนจาก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชุมพร จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าน้่าหนักเฉลี่ย 76.64±0.10,  74.88±0.90, 74.00±0.68 และ 
74.68±1.08 กรัม ตามล่าดับมีความยาวเฉลี่ย 27.28±4.52, 26.94±4.86, 26.12±6.93 และ 
25.89±5.93 เซนติเมตร ตามล่าดับ  มีค่าการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ ปลาช่อนทั้ง 4 
แหล่ง เริ่มมีการเจริญเติบโตตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไปจนถึง 6 เดือน และภายใต้สภาวะแวดล้อม
เดียวกันโดยทั่วไปจะพบว่า อัตรารอดของปลามีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับความหนาแน่นเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากพบปลาตายเพราะกัดกันเอง ลูกปลาที่ถูกกัดจะมีแผลตามล่าตัว  แสดงว่า ปลาช่อนที่ได้จาก
การเพาะพ่อแม่ธรรมชาติมียังคงมีนิสัยปลาปุาดุร้ายอยู่ เมื่อสภาพแวดล้อมที่ปลาอาศัยอยู่ไม่เหมาะสม 
เช่น พ้ืนที่อยู่อาศัยคับแคบลงส่งผลให้ เกิดการแย่งชิงอาหาร การกินกันเอง (อุทัยรัตน์ , 2538)การ
แก่งแย่งกันในด้านต่างท่าให้ให้ปลาเกิดความเครียด กินอาหารลดลง การเจริญเติบโตช้าลงอ่อนแอ มี
ความต้านทานโรคลดลง โดยมีอัตรารอด (10.67±1.15, 10.00±2.00, 10.00±3.46  และ 9.33±2.31 
เปอร์เซ็นต์  
                     จากผลการทดลองครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.ไม่ควรน่าพันธุ์ปลากินเนื้อจากธรรมชาติมาทดสอบพันธุ์ในการเพาะครั้งเดียว เพราะปลากินเนื้อ
ยังคงมีความดุร้ายอยู่และมักจะกัดและกินเอง 
2. ควรคัดขนาดปลาประมาณ 3 - 5 ครั้งก่อนน่าไปเลี้ยงเพ่ือลดการกินกันเอง 
3. ควรเพิ่มความถี่ในการให้อาหารปลากินเนื้อ เพ่ือลดความเครียดจากการแย่งอาหารและกัดกิน
กันเอง 
 
 
 

ค้าขอบคุณ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่ า 
คณะกรรมการวิชาการระดับกองด้านพันธุกรรมสัตว์น้่า และคุณสง่า  ลีสง่า ผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร ที่ได้ให้ค่าปรึกษา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข จนท่า
ให้รายงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์
สัตว์น้่าอุตรดิตถ์และจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อ่านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าบุรีรัมย์ ที่ได้
สนับสนุนพันธุ์ปลานิลสีแดงส่าหรับใช้ในการทดลอง  ตลอดจนขอขอบคุณ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัย
และทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพรทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ส่าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ  
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การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลาหมอ 
ในรุ่นท่ี 3 และ 4 

 
กฤษณุพันธ์  โกเมนไปรรินทร์* และ เมตตา  ทิพย์บรรพต 

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่า  กรม
ประมง  

รหัสทะเบียนวิจัย 52-0604-52122 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลาหมอในรุ่นที่ 3 และ
4 ได้ด่าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 ถึงเดือน กันยายน 2552 ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์
สัตว์น้่าชุมพร สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้่า ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่  (mass 
selection) โดยน่าปลาหมอประชากรรุ่นที่ 2 จากสาย “สายคัดพันธุ์” และ“สายควบคุม” มาเป็นพ่อ
แม่พันธุ์ เมื่อผ่านการคัดเลือกจนถึงรุ่นที่ 4 ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและ
น้่าหนัก พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.18 และ 0.25 ตามล่าดับ และการเจริญเติบโตเมื่อด่าเนินการคัดพันธุ์ไป
ได้ 4 รุ่นพบว่า ปลาหมอที่อายุ 170 วันของ“สายคัดพันธุ์” มีความยาวและน้่าหนักมากกว่าปลาหมอที่
อายุเท่ากันของ “สายควบคุม” อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.01) คิดเป็น 5.01  และ 20.55% ใน
เพศผู้ 7.76  และ 28.04% ในเพศเมีย และ 6.50 และ 25.22% ในรวมเพศ ตามล่าดับ ผลการ
ทดลองครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ที่มีความสามารถในการ
ปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอประชากรนี้ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 
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of   
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Fisheries  

 
Abstract 

 
  Growth improvement in the Third and Fourth of Climbing Perch had 

been carried out at  Chumphon Fisheries Test and Research Center, Aquatic Animal 
Genetics Research and Development Institute during October 2008 to September 
2009. Mass selection procedure was applied to improve growth rate of Climbing 
Perch. The experiment consisted of two breeding lines “selected line” which were 
bred selectively for higher growth, and the “control line” which were randomly bred. 
After proceeding for fourth generations, the 170 days-old fish of the “selected line” 
performed length and weight significantly (P<0.01) larger than the “control line” 5.01 
and 20.55% respectively in the males, 7.76 and 28.04% respectively in the females, 
and 6.50 and 25.22% in the mixed sexes. Moreover, realized heritabilities were 
estimated at the Fourth generation. The  heritabilities in length and weight at age of 
170 days respectively were 0.18 and 0.25. The results of this experiment illustrate 
that the mass selection is the efficient procedure to improve growth of the Climbing 
Perch.  

 
      Key words: climbing perch, mass selection 
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ค้าน้า 

 
                     ปลาหมอเป็นปลาน้่าจืดพื้นบ้านของไทย ที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่
ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย ปลาหมอมี
ถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้่าทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งประเทศจีนตอนใต้  มาเลเซีย  อินเดีย  
ศรีลังกา  ฟิลิปปินส์  และออสเตรเลีย ปลาหมอเป็นปลาที่อดทนเพราะมีอวัยวะช่วยหายใจ 
(labyrinth organ) จึงอาศัยอยู่ได้ในบริเวณที่มีน้่าน้อยๆ ได้เป็นเวลานาน (กรมประมง, 2548) 
ผลผลิตส่วนใหญ่จับได้จากแหล่งน้่าธรรมชาติ โดยในปี 2548 มีผลผลิตปลาหมอทั้งหมด 16,200 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 602.3 ล้านบาท เป็นผลผลิตจากแหล่งน้่าธรรมชาติ 13,235 ตัน  และจากการ
เพาะเลี้ยงเพียง 2,965 ตัน โดยบริโภคในรูปปลาสดร้อยละ 67.65 ปลาร้าร้อยละ 22.87  ส่วนอีกร้อย
ละ  9.48  ท่าปลาเค็มตากแห้ง นึ่ง ย่าง และอ่ืนๆ (กรมประมง, 2550) 
 การเลี้ยงปลาหมอในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา เน้นการปล่อยลูก
ปลาที่มีความหนาแน่นสูงประมาณ 30-40 ตัว/ตารางเมตร ใช้ปัจจัยการผลิตทั้งอาหารส่าเร็จรูป ยา
ปูองกันรักษาโรค และการเปลี่ยนถ่ายน้่าเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 3-4 ตัน/ไร่ (กรม
ประมง, 2548) แต่ปัญหาการเลี้ยงปลาหมอของเกษตรกรที่ก่าลังประสบอยู่ในขณะนี้คือ การขาด
แคลนพันธุ์ปลาที่ดีมีคุณภาพ 
 ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมงที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้่าที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจ จึงให้
ความส่าคัญต่อการศึกษาการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอ โดย กฤษณุพันธ์ และคณะ (2553) 
ได้ด่าเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่จ่านวน 2 รุ่น ซึ่งพบว่าปลาหมอที่อายุ 
170 วัน ของสายคัดพันธุ์มีการเจริญเติบโตดีกว่าสายควบคุมในทุกรุ่น และมีแนวโน้มการเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีเปูาหมายต่อเนื่องถึงผลของการคัดเลือกพันธุ์ในรุ่นต่อไป   ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้พ่อแม่พันธุ์ปลาหมอที่มีการเจริญเติบโตถึงขนาดตลาดในระยะเวลาที่สั้นลง ได้ผลผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่สูงและมีผลก่าไรสูงสุด  เหมาะส่าหรับน่าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ของกรมประมง และส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์ 
   
1. ประเมินค่าทางพันธุกรรมในลักษณะการเจริญเติบโตของปลาหมอในประชากรรุ่นลูกที่ 3 และ 4                            
2. ศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดของปลาหมอในประชากรที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการ
คัดเลือกในรุ่นลูกที่ 3 และ 4 
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วิธีด้าเนินการ 
 
1. พันธุ์ปลาที่ใช้ในการทดลอง 
 
 พันธุ์ปลาหมอที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  เป็นประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที 2 (G2) และ
สายควบคุมรุ่นที่ 2   
    
2. วิธีด้าเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวางแผนวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ปลาหมอ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ตามวิธีของ 
Falconer (1989) ซึ่งมีข้ันตอนการด่าเนินงานตามภาพผนวกท่ี 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 2.1 ประชากรคัดพันธุ์รุ่นที่ 3 (G3) 
  2.1.1 น่าปลาจากประชากรคัดพันธุ์รุ่นที่ 2 และสายควบคุมรุ่นที่ 2 มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้ง 2 
สาย โดย 
  สายที่ 1 คือ สายควบคุม (control line) ด่าเนินการโดยสุ่มปลาจากประชากร
สายควบคุมรุ่นที่ 2 จ่านวน 30 คู่ เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ของสาย 
  สายที่ 2 คือ สายคัดพันธุ์ (selected line) ด่าเนินการโดยคัดเลือกปลาจาก
ประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 2 ที่มีขนาดโตที่สุดในแต่ละเพศจ่านวน 30 คู่ เพ่ือน่ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ของ
สาย 

 2.1.2 เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมน buserelin acetate ร่วมกับ 
domperidone เพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง โดยปลาเพศเมียฉีดในอัตรา buserelin 
acetate 20 ไมโครกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone  5 มิลลิกรัมต่อน้่าหนัก
ปลา 1 กิโลกรัม  ส่วนปลาเพศผู้ฉีดในอัตรา buserelin acetate 5 ไมโครกรัมต่อน้่าหนักปลา 1 
กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone  5  มิลลิกรัมต่อน้่าหนักปลา  1  กิโลกรัม หลังจากแม่ปลาวางไข่ ซึ่ง
ใช้เวลาประมาณ 6 – 9 ชั่วโมง  จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่ปลาฟักออกเป็นตัว 
 2.1.3 แยกอนุบาลลูกปลาแต่ละสายในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร ระยะเวลา 20 
วัน จับลูกปลาทั้งหมดขึ้นจากบ่อ สุ่มชั่งน้่าหนัก (body weight) และวัดความยาว (total length) 
จ่านวน 100 ตัว/สาย เพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้นของการทดลอง 
 2.1.4 อนุบาลลูกปลาจนถึงอายุ 50 วัน สุ่มลูกปลาจ่านวน 1,500 ตัว เพ่ือน่าไปเลี้ยง
ต่อในกระชังอวนไนล่อนขนาดช่องตา 1.5 เซนติเมตร ขนาด 6.25 ลูกบาศก์เมตร อัตราปล่อยกระชัง
ละ 500 ตัว จ่านวน 3 กระชัง สุ่มชั่งน้่าหนัก (body weight) และวัดความยาว (total length) 
จ่านวน 100 ตัว/กระชัง เลี้ยงปลาด้วยอาหารส่าเร็จรูปดังต่อไปนี้ 
   - ปลาอายุ 51 ถึง 80 วันให้อาหารส่าเร็จรูปเม็ดเล็กพิเศษเบอร์ S โปรตีนไม่น้อย
กว่า 35 %  ปริมาณการให้อาหารปลากินจนอิ่ม จ่านวน 3 ครั้งต่อวัน เวลา 08.30, 13.00 และ 16.00 
น.   
                          - ปลาอายุ 81 ถึง 110 วันให้อาหารส่าเร็จรูปเม็ดเล็กพิเศษ โปรตีนไม่น้อยกว่า 
30 %  
                          - ปลาอายุ 111 ถึง 170 วันให้อาหารส่าเร็จรูปเม็ดเล็ก โปรตีนไม่น้อยกว่า 25%   
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 2.1.5 เมื่อปลามีอายุ 170 วัน จึงจับปลาทั้งหมดในแต่ละกระชัง ท่าการแยกเพศ ชั่ง
น้่าหนัก และวัดความยาวของปลาทุกตัว  
 2.2 ประชากรคัดพันธุ์รุ่นลูกที่ 4 (G4) 
 
ด่าเนินการเหมือนกับประชากรรุ่นที่ 3 ทัง้กระบวนการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือก 
 2.3 ประชากรสายควบคุม  
  ด่าเนินการเพาะพันธุ์สายควบคุมในแต่ละรุ่นให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของรุ่นที่
อยู่ในสายคัดพันธุ์ โดยท่าการสุ่มคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นเมื่ออายุ 170 วัน จ่านวน 30 คู่ เพ่ือ
ผลิตประชากรรุ่นที่ 3 และ 4 ของสายต่อไป 
  ด่าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร ระหว่าง เดือน 
ตุลาคม 2551 – เดือนกันยายน 2552 
 
3. การวิเคราะห์คุณภาพของน้้า   
  
 เก็บตัวอย่างน้่าช่วงเวลาประมาณ 07.00 – 07.30 น. เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของน้่าใน
กระชังทดลองทุกเดือน ก่อนท่าการชั่ง-วัดปลา ซึ่งมีดัชนีที่วิเคราะห์ดังนี้ 
 - ความเป็นกรด-ด่างของน้่า (pH) โดยใช้เครื่อง  pH  meter  ยี่ห้อ WTW รุ่น 320 
 - ปริมาณออกซิเจนละลายในน้่า (dissolved oxygen ; มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  โดยวิธี titration  ตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - ความเป็นด่างของน้่า (alkalinity ; มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  โดยวิธี titration  ตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - ความกระด้างของน้่า (hardness ; มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  โดยวิธี titration ตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - อุณหภูมิของน้่า (temperature ; °C) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 4.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
  น่าข้อมูลความยาวและน้่าหนักของปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากประชากรรุ่นลูกที่ 3  

และประชากรรุ่นลูกท่ี 4  มาค่านวณค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี้ 
  4.1.1 ความแตกต่างของการคัดเลือก (selection differential, S) 
  ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเปูาหมาย

ในประชากรทั้งหมด กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเปูาหมายในกลุ่มสัตว์ที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์  
(Falconer , 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของสมการคือ 

               Si =  (Xsi) - (Xi) 
          เมื่อ        Si   =  ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i 
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                      Xsi =  ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุ่มสัตว์ที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่
พันธุ์ในรุ่นที่ i 

                      Xi   =  ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุ่นที่ i 
  4.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R)                      

 การตอบสนองของการคัดเลือก  คือ ความแตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่นที่
ผ่านการคัดเลือกกับประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer and Mackay, 1996) ซึ่งในการทดลองนี้ได้น่า
ประชากร 

สายที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมาปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป
แต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการน่าค่าเฉลี่ยของประชากรสายที่ไม่ผ่านการคัดเลือกที่อายุ
เท่ากัน และเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรสายที่ผ่านการคัดเลือก สามารถ
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ  

Ri  =  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1)         
 เมื่อ  Ri   =  ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i 

                Xi   =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในสายคัดพันธุ์ 
  Ci   =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในสายควบคุม  
  Xi-1 =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่  i-1 หรือรุน่พอ่แม่ของประชากรรุน่ที่  i  ในสายคัด

พันธุ ์
  Ci-1  =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุน่ที่  i-1 หรือรุน่พอ่แม่ของประชากรรุน่ที่  i  ใน

สายควบคุม 
  4.3.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ์ (realized heritability, h2) 
            อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าที่ประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนอง

ของการคัดเลือกกับความแตกต่างของการคัดเลือก (h2 = R/S) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่น
ขึ้นไป ค่า h2 ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด กับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด 
(Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996) 

    
     ในงานวิจัยนี้ค่านวณ   h2     =  
 
 ในที่นี้ ค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด         =  R1+R2  
            ความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด  =  S1+S2 

 4.2 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอสายคัดพันธุ์ และสายควบคุมใน
แต่ละรุ่น 

  4.2.1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างประชากรสายคัด
พันธุ์ และสายควบคุมในแต่ละรุ่น 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาหมอ
ระหว่างสายคัดพันธุ์ และสายควบคุมที่อายุเท่ากัน แยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

  1) การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้่าหนัก 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้่าหนัก 

และอัตรารอดตายของปลาหมอระหว่างสายคัดพันธุ์ และสายควบคุมที่อายุเท่ากัน  แยกวิเคราะห์เป็น

      ค่าตอบสนองการคดัเลือกทั้งหมด  
      ค่าแตกต่างของการคดัเลือกทั้งหมด  
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ประชากรรุ่นที่  1 และ 2 ทั้งแบบแยกเพศ และรวมเพศโดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SYSTAT 
(Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance 
(Sokal and Rohlf, 1981) 
   2) น้่าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG) ค่านวณตาม  Everhart 
et al., (1975) ; Ricker (1979) จากสูตร  
 
            น้่าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน  (กรัม/วัน) 

              
     
  3) อัตราการเจริญเติบโตจ่าเพาะ (specific growth rate, SGR)  ค่านวณ
ตาม Brown (1957) จากสูตร 
 
 
อัตราการเจริญเติบโตจ่าเพาะ (%/วัน) 
                             

   
    น่าข้อมูลน้่าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ่าเพาะ  ไปวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างสายคัดพันธุ์ และสายควบคุม โดยใช้สถิต ิt-test  ด้วยโปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS 
  4) อัตรารอดตาย 
             ข้อมูลอัตรารอดตายที่อายุ 170 วันท่าการแปลงข้อมูลด้วยวิธี angular 

transformation เป็นค่า arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพ่ือปรับให้ข้อมูลมีการ
กระจายแบบ normal distribution ก่อนที่จะน่ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one-way 
nested analysis of variance 

                      4.2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างรุ่นของประชากร
สายคัดพันธุ์ 2 รุ่น 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้่าหนักของปลา
หมอ ระหว่างรุ่นของประชากรสายคัดพันธุ์ จากประชากรรุ่นพ่อแม่ ประชากรรุ่นที่ 1 และประชากร
รุ่นที่ 2 ทั้งแบบแยกเพศ และรวมเพศ ซึ่งน่าข้อมูลของประชากรสายควบคุมมาลบออก โดยใช้
โปรแกรมส่าเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way 
analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสายในแต่ละรุ่นเป็นคู่ ๆ โดยวิธี 
Tukey’s test  (Wilkinson et al., 1992)  

 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
 

= 
น้่าหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย - น้่าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น 

จ่านวนวันที่ใช้ทดลอง 
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1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 

1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก 
 ในประชากรรุ่นลูกที่ 3 ความแตกต่างของการคัดเลือกโดยความยาวและน้่าหนักของเพศผู้มี
ค่า -0.32 เซนติเมตร และ -2.47 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า -0.81 เซนติเมตร และ -5.95 กรัม เมื่อน่ามา
หาค่าเฉลี่ยทั้ง 2 เพศ มีค่า -0.55 เซนติเมตร และ -4.21 กรัม  ตามล่าดับ (ตารางท่ี 1) 

1.2 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก 
ในประชากรรุ่นลูกท่ี 3 การตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้่าหนักในเพศผู้มีค่า 

0.28 เซนติเมตร และ -4.40 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 1.14 เซนติเมตร และ 8.63 กรัม คิดเฉลี่ยทั้ง 2 
เพศมีค่า 0.70 เซนติเมตร และ 2.12 กรัม ตามล่าดับ (ตารางท่ี 1) 
 ในประชากรรุ่นลูกท่ี 4 การตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้่าหนักในเพศผู้มีค่า    
-0.95 เซนติเมตรและ 0.61 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า -1.31 เซนติเมตร และ -0.93 กรัม คิดเฉลี่ยทั้ง 
2 เพศมีค่า -1.12 เซนติเมตร และ -0.16 กรัมตามล่าดับ (ตารางท่ี 1)   

การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 4 รุ่นของการคัดเลือกโดยความยาวและน้่าหนักใน
เพศผู้มีค่า 0.70 เซนติเมตรและ 11.06 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 1.23 เซนติเมตร และ 25 กรัม คิด
เฉลี่ยทั้ง 2 เพศมีค่า 0.97 เซนติเมตร และ 18.03 กรัมตามล่าดับ (ตารางท่ี 1) 

 1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ 
เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 4 รุ่น ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ได้ คือ จากค่าความ

แตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด (S1+S2+S3+S4) และการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด 
(R1+R2+ R3+R4) สามารถค่านวณอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2) โดยประเมินสัดส่วนของค่าตอบสนอง
การคัดเลือกทั้งหมด กับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมดของความยาวและน้่าหนักของเพศผู้มี
ค่า 0.14 และ 0.20 ส่วนเพศเมียมีค่า 0.22 และ 0.28 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยทั้ง 2 เพศเท่ากับ 0.18 และ 
0.25 ตามล่าดับ (ตารางท่ี 1)  

 

    ตารางท่ี 1  ความแตกต่างของการคัดเลือก (Si) การตอบสนองของการคัดเลือก (Ri) และอัตรา
พันธุกรรม ประจักษ์ (h2) ของของความยาว (เซนติเมตร) และน้่าหนัก (กรัม) ปลาหมอ ที่อายุ 170 
วันหลังจากผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  

 

ลักษณะ เพศ 
ความแตกต่างของการคัดเลือก (Si) 

ค่าตอบสนองของการคัดเลือก 
(Ri) h2 =∑Ri / ∑Si 

สะสมจากรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ∑Si 
สะสมจากรุ่นที่ 

2 
รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ∑Ri 

ความยาว
เฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

ผู้ 2.29 -
0.32 

3
.14 

5
.11 

1
.37 

0
.28 

-
0.95 

0
.70 

0.70/5.11 = 0.14 

เมีย 3.29 -
0.81 

2
.99 

5
.47 

1
.40 

1
.14 

-
1.31 

1
.23 

1.23/5.47 = 
0.22 

รวม 2.80 -
0.55 

3
.06 

5
.32 

1
.39 

0
.70 

-
1.12 

0
.97 

0.97/5.32 = 
0.18 
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น้่าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ผู้ 1
5.3 

-
2.47 

4
2.33 

5
5.23 

1
4.85 

-
4.40 

0
.61 

1
1.06 

11.06/55.23 = 
0.20 

เมีย 3
9.1 

-
5.95 

5
6.04 

8
9.26 

1
7.30 

8
.63 

-
0.93 

2
5.00 

25/89.26 = 0.28 

รวม 27.46 -4.21 49.18 72.44 16.07 2.12 -0.16 18.03 18.03/72.44 = 
0.25 

   
2. การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอสายคัดพันธุ์ และ

สายควบคุมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 
 

  2.1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของประชากรรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 
4 

ประชากรรุ่นที่ 3  
 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้่าหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัด

พันธุ์  และสายควบคุมที่อายุ 20 วัน มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.56±0.33 เซนติเมตร และน้่าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 0.36±0.13 กรัม ประชากรสายควบคุมมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.56±0.28 เซนติเมตร 
และน้่าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.36±0.10 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2)  เมื่อเลี้ยง
ปลาจนถึงอายุ 170 วัน พบว่าปลาหมอเพศผู้ของสายคัดพันธุ์ มีความยาวเฉลี่ย 12.41±0.83 
เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 31.04±7.05 กรัม ส่วนสายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 10.76±1.04 
เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 20.59±6.20 กรัม ตามล่าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) ส่าหรับปลาหมอเพศเมียของสายคัดพันธุ์มีความยาวเฉลี่ย 
14.67±0.88 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 61.46±12.29 กรัม ส่วนสายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 
12.13±1.15 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 35.53±10.67 กรัม ตามล่าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส่าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) และเมื่อน่ามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ 
พบว่าสายคัดพันธุ์มีความยาวเฉลี่ย 13.54±0.86 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 46.25±9.67 กรัม 
ส่วนสายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 11.45±1.10 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 28.06±8.44 กรัม 
ตามล่าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) เมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้วสายคัดพันธุ์มีค่ามากกว่าสายควบคุมเท่ากับ 2.09 เซนติเมตร และ 18.19 กรัม 

 น้่าหนักเพ่ิมต่อวัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุ์ที่อายุ 170 วนั 
มีค่าเฉลี่ย 0.31±0.01 กรัม/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.18±0.05 กรัม/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 3) 

  อัตราการเจริญเติบโตจ่าเพาะ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุ์ที่
อายุ 170 วัน มีค่าเฉลี่ย 1.41±0.01%/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 1.25±0.08%/วัน ซึ่ง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) อัตรารอดของประชากรรุ่นที่ 3 
ระหว่างสายที่ผ่านการคัดเลือก และสายที่ไม่ผ่านการคัดเลือกพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 48.87±6.25%  และ36.20±7.48% ตามล่าดับ (ตารางที ่3) 

ประชากรรุ่นที่ 4  
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การเจริญเติบโตโดยความยาว น้่าหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัด
พันธุ์  และสายควบคุมที่อายุ 20 วัน มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.65±0.26 เซนติเมตร และน้่าหนัก
เริ่มต้นเฉลี่ย 0.37±0.11 กรัม ประชากรสายควบคุมมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 2.62±0.28 เซนติเมตร 
และน้่าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.38±0.12 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) เมื่อเลี้ยง
ปลาจนถึงอายุ 170 วัน พบว่าปลาหมอเพศผู้ของสายคัดพันธุ์ มีความยาวเฉลี่ย 13.98±1.05 
เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 53.83±11.55 กรัม  ส่วนสายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 13.28±1.08 
เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 42.77±11.01 กรัม ตามล่าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) ส่าหรับปลาหมอเพศเมียของสายคัดพันธุ์มีความยาว
เฉลี่ย 15.85±1.09 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 89.17±19.36 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 
14.62±1.18 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 64.17±17.31 กรัม ตามล่าดับ ซึ่งมีความแตกต่าง 

อย่างมีนัยส่าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1) และเมื่อน่ามาหา
ค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบว่าสายคัดพันธุ์มีความยาวเฉลี่ย 14.92±1.07 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 
71.50±15.46 กรัม ส่วนสายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 13.95±1.13 เซนติเมตร และน้่าหนักเฉลี่ย 
53.47±14.16 กรัม ตามล่าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 3 
และภาพที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสายคัดพันธุ์มีค่ามากกว่าสายควบคุมเท่ากับ 0.97 เซนติเมตร 
และ 18.03 กรัม  

น้่าหนักเพ่ิมต่อวัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุ์ที่อายุ 170 วัน 
มีค่าเฉลี่ย 0.47±0.03 กรัม/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.35±0.02 กรัม/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 3) 

อัตราการเจริญเติบโตจ่าเพาะ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุ์ที่
อายุ 170 วัน มีค่าเฉลี่ย 1.52±0.02%/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 1.43±0.02%/วัน ซึ่ง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) อัตรารอดของประชากรรุ่นลูกที่ 4 
ระหว่างสายที่ผ่านการคัดเลือกและสายที่ไม่ผ่านการคัดเลือกพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05)  ซึ่งมคี่าเฉลี่ย 73.47±7.16%  และ69.27±1.89% ตามล่าดับ (ตารางที ่3)  

 
ตารางท่ี 2 น้่าหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±sd.) ของปลา

หมอที่อายุ 20 วัน 
 

ประชากรุ่น ลักษณะ สายคัด สายที่ไม่ผ่านการคัดเลือก 
ลูกที่ 3 ความยาว (เซนติเมตร) 

น้่าหนัก (กรัม) 
2.56±0.33  
0.36±0.13  

2.56±0.28 
0.36±0.10  

ลูกที่ 4 ความยาว (เซนติเมตร) 
น้่าหนัก (กรัม) 

2.65±0.26  
0.37±0.11  

2.62±0.11  
0.38±0.12  
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 ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±sd.) ของความยาว (เซนติเมตร) น้่าหนัก 
(กรัม) และอัตรารอด (%) ของปลาหมอที่อายุ 170 วัน ของประชากรรุ่นพ่อแม่ (X0) ประชากรรุ่นลูกที่ 
3 และ 4 สายคัดพันธุ์ ( X3, X4) และสายควบคุม  (C3, C4) ที่เลี้ยงในกระชังขนาด 6.25 ลบ.ม. 
 

หมายเหตุ   อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุ่นเดียวกันแตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ เพศ 
ประชากรรุ่นลูกท่ี 3 ประชากรรุ่นลูกท่ี 4 

X3 C3 X4 C4 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

ผู ้ 12.41±0.83 10.76±1.04 13.98±1.05 13.28±1.08 

เมีย 14.67±0.88 12.13±1.15 15.85±1.09 14.62±1.18 
รวม 13.54±0.86 11.45±1.10  14.92±1.07 13.95±1.13 

น้่าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ผู ้ 31.04±7.05 20.59±6.20 53.83±11.55 42.77±11.01 

เมีย 61.46±12.29 35.53±10.67  89.17±19.36 64.17±17.31 
รวม 46.25±9.67 28.06±8.44 71.50±15.46 53.47±14.16 

น้่าหนักเพิ่มต่อวัน 
(กรัม/วัน) 

0.31±0.01a 0.18±0.05b 0.47±0.03a 0.35±0.02b 

อัตราการเจรญิเติบโตจ่าเพาะ (%/
วัน) 

1.41±0.01a 1.25±0.08b 1.52±0.02a 1.43±0.02b 

อัตรารอด (%) 48.87±6.25a 36.20±7.48b 73.47±7.16a 69.27±1.89a 
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ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้่าหนักของปลาหมอที่อายุ 170 วันตลอดระยะเวลา 
               การทดลองจ่านวน 5 รุ่น  
        P0  =  ประชากรรุ่นพ่อแม่                    F1  =  ประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 1  
                 C1  =  ประชากรสายควบคุมรุ่นที่ 1 F2  =   ประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 2     

      C2  =   ประชากรสายควบคุมรุ่นที่ 2         F3  =  ประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 3  
                 C3  =  ประชากรสายควบคุมรุ่นที่ 3  F4  =  ประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 4  
                 C4  =  ประชากรสายควบคุมรุ่นที่ 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P0 F1 C1 F2 C2 C3 C4 F3 F4 
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2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างรุ่นของประชากรสายคัดพันธุ์ 
   

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้่าหนักของปลาหมอที่อายุ 170 วัน 
โดยน่าค่าเฉลี่ยของประชากรสายควบคุมในแต่ละรุ่นมาหักออกเพ่ือปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาจากประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 3 และรุ่นลูกที่ 4 โดย
พบว่าประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 3 เพศผู้มีค่ามากกว่าประชากรสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 2 เท่ากับ 1.65 
เซนติเมตร และ 10.45 กรัม คิดเป็น 13.30 % และ 33.67 % ตามล่าดับ  ส่วนเพศเมียมีค่ามากกว่า
ประชากรรุ่นที่ 2 เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร และ 25.93 กรัม คิดเป็น 17.31 % และ 42.19 % 
ตามล่าดับ  และเมื่อน่ามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบว่ามีค่ามากกว่าประชากรรุ่นที่ 2 เท่ากับ 2.10 
เซนติเมตร และ 18.19 กรัม คิดเป็น 15.44 % และ 39.33 % ตามล่าดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ
แล้ว พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) (ตารางที่ 4)  

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้่าหนักของประชากรสายคัดพันธุ์รุ่น
ที่ 4 เพศผู้มีค่ามากกว่าประชากรรุ่นที่ 3 เท่ากับ 0.70 เซนติเมตร คิดเป็น 5.01 % เมื่อเปรียบเทียบ
ทางสถิติแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีน้่าหนักมากกว่า 
11.06 กรัม คิดเป็น 20.55 % ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนเพศเมียมีค่ามากกว่า
ประชากรรุ่นที่ 3 เท่ากับ 1.23 เซนติเมตร และ 25.00 กรัม คิดเป็น 7.76 % และ 28.04 % 
ตามล่าดับ  ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อน่ามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบว่า
มีค่ามากกว่าประชากรรุ่นที่ 3 เท่ากับ 0.97 เซนติเมตร คิดเป็น 6.50 % ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีน้่าหนักมากกว่า 18.03 กรัม และ 25.22 % ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 4) 

 
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้้าในกระชังทดลอง 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้่าตลอดการทดลอง พบว่าความเป็นกรด -ด่างอยู่ในช่วง
ระหว่าง 6.0-8.5  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้่าอยู่ระหว่าง 3.6-6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าความเป็น
ด่างอยู่ระหว่าง 82-104 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างอยู่ระหว่าง 94-116 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
อุณหภูมิน้่าอยู่ระหว่าง 25.1-33.1 °C (ตารางท่ี 5) 
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 ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่เพ่ิมข้ึน โดยความยาว (เซนติเมตร) และน้่าหนัก (กรัม) 
ของปลาหมอที่อายุ 170 วัน สายคัดพันธุ์รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เมื่อลบด้วยค่าเฉลี่ยของสายควบคุมในแต่
ละรุ่น 

 

รุ่น เพศ 
ค่าเฉลี่ยของสายคัดพันธุ์ - ค่าเฉลี่ยของสายควบคุม 

ความยาว น้่าหนัก 
เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์ กรัม เปอร์เซ็นต์ 

รุ่นลูกท่ี 3 
ผู้ 1.65±0.23a 13.30 10.45±1.28 a 33.67 

เมีย 2.54±0.34A 17.31 25.93±2.74 A 42.19 
รวมเพศ 2.09±0.29x 15.44 18.19±1.90 x 39.33 

รุ่นลูกท่ี 4 
ผู้ 0.70±0.07b 5.01 11.06±0.71 a 20.55 

เมีย 1.23±0.47A 7.76 25.00±9.34 A 28.04 
รวมเพศ 0.97±0.26y 6.50 18.03±5.01 x 25.22 

หมายเหตุ  อักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกันของเพศเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) โดย (ตัวอักษร a,b เปรียบเทียบเพศผู้) (ตัวอักษร A,B เปรียบเทียบเพศเมีย) (ตัวอักษร x,y 
เปรียบเทียบรวมเพศ)  

 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้่าตลอดระยะเวลาเลี้ยงปลาหมอรุ่นลูกที่ 3 และ 4  ที่เลี้ยงใน

กระชังใน 
 อ่างเก็บน้่าศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้่าชุมพร 

พารามิเตอร์ 
ประชากร 

รุ่นลูกท่ี 3 รุ่นลูกท่ี 4 
ความเป็นกรด-ด่าง 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้่า (มก./ล.) 
ความเป็นด่าง (มก./ล.) 
ความกระด้าง (มก./ล.) 
อุณหภูมิน้่า ( °C) 

6.0 – 8.5 
4.8 – 6.4 
82 – 85 
94 – 106 

25.1 – 27.0 

6.54 – 7.82 
3.6 – 6.4 
97 – 104 
102 – 116 
28.6 – 33.1 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
ประสิทธิภาพของการคัดพันธุ์แบบหมู่ 
 การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของวิธีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลาหมอ 
ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ซึ่งพบความแตกต่างของการเจริญเติบโตหลังการคัดเลือกไปได้ 4 รุ่นโดย
มีความยาวและน้่าหนักมากกว่าประชากรสายควบคุมในรุ่นเดียวถึง 6.50% และ 25.22% หรือคิด
เป็นความยาว 0.97 เซนติเมตร และน้่าหนัก 18.03 กรัม เมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละเพศพบว่า ปลา
หมอทั้งเพศผู้ และเพศเมียในทุกรุ่นของสายคัดพันธุ์มีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวและน้่าหนัก
มากกว่าปลาหมอสายควบคุม โดยเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่า ปลาหมอเพศผู้มีค่าค่อนข้างสูงกว่าเพศ
เมีย อย่างไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตของปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการคัดเลือก
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แบบหมู่นี้ ได้แสดงผลให้ประชากรรุ่นลูกมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกรุ่น ส่าหรับการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตระหว่างรุ่น พบว่าปลาหมอสายคัดพันธุ์รุ่นถัดไปมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น แสดงว่าวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู่สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอประชากรนี้ได้ต่อไป  
การศึกษาการเจริญเติบโตด้านน้่าหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเติบโตจ่าเพาะก็เป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับการเจริญเติบโตโดยน้่าหนักและความยาว กล่าวคือ ปลาหมอสายคัดพันธุ์ รุ่นที่ 3 และ 4 
มีการเจริญเติบโตด้านน้่าหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเติบโตจ่าเพาะ มีค่าเพ่ิมขึ้นทุกรุ่น และมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญกับสายควบคุม 
 การศึกษาอัตรารอดายของปลาหมอรุ่นที่ 3 ที่เลี้ยงในกระชัง พบว่ามีอัตรารอดตายต่่า
เนื่องจากในระหว่างการเลี้ยงเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ประกอบกับฤดูกาลในช่วงการ
ทดลองมีฝนตกชุกจึงท่าให้ปลาเกิดความเครียดและอ่อนแอ ส่าหรับปลาหมอรุ่นที่ 4 มีอัตรารอดตาย
ปกติ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 
 
การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบความแตกต่างของการคัดเลือกมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นในทุกรุ่นทั้งในด้าน
ลักษณะความยาวและน้่าหนัก ซึ่งความแตกต่างของการคัดเลือกดังกล่าว คือ ค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสายคัดเลือกกับค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมด โดยพบว่าเมื่อผ่านการ
คัดเลือกปลาหมอไปได้ 4 รุ่นมีความแตกต่างของการคัดเลือกสะสม โดยเพศผู้มีค่าความยาว 5.11 
เซนติเมตร และน้่าหนัก 55.23 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่าความยาว 5.47 เซนติเมตร และน้่าหนัก 89.26 
กรัม และเมื่อน่ามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศมีค่าความยาว 5.32 เซนติเมตร และน้่าหนัก 72.44 กรัม 
ซึ่งความแตกต่างของการคัดเลือกดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาการ
คัดเลือกปลาดุกอุยจ่านวน 4 รุ่นที่มีความแตกต่างของการคัดเลือกสะสมเพ่ิมขึ้นทุกรุ่น (พรรณศรี และ
คณะ, 2533) และมีค่าตอบสนองของการคัดเลือกมีค่าสะสมเพ่ิมขึ้นในทุกรุ่นของการคัดเลือกทั้งใน
ด้านลักษณะความยาวและน้่าหนัก โดยพบว่าเมื่อผ่านการคัดเลือกไปได้ 4 รุ่น มีค่าตอบสนองของการ
คัดเลือกสะสมโดยความยาวและน้่าหนักในเพศผู้ 0.70 เซนติเมตร และ 11.06 กรัม ส่วนในเพศเมียมี
ค่า 1.23 เซนติเมตร และ 25.00 กรัม คิดเฉลี่ยแบบรวมเพศมีค่า 0.97 เซนติเมตร และ 18.03 กรัม 
ตามล่าดับ สอดคล้องกับการคัดเลือกปลาดุกอุยจ่านวน 4 รุ่นที่มีผลการตอบสนองการคัดพันธุ์สะสม
เพ่ิมข้ึนทุกรุ่น (พรรณศรี และคณะ, 2533) 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้แสดงผลอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้่าหนัก ที่มีค่า
ปานกลาง กล่าวคือโดยเฉลี่ยทั้งสองเพศมีค่า 0.18 และ 0.25 ตามล่าดับ ซึ่ง Falconer (1989) ได้
กล่าวว่า ค่าอัตราพันธุกรรมที่ประเมินได้เป็นผลมาจากการก่าหนดโดยพันธุกรรมยีนผลบวก เมื่อเลือก
พ่อแม่ปลาที่มีลักษณะดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ลูกที่ได้จึงมีลักษณะดีตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อน่าค่า
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับปลาดุกอุย ที่ได้ด่าเนินการ
คัดเลือกแบบหมู่จ่านวน 4 รุ่น เช่นเดียวกัน พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
มีค่าต่่ากว่าการคัดเลือกพันธุ์ปลาดุกอุย ซึ่งมีค่า 0.84 และ 0.39 โดยน้่าหนักและความยาว (พรรณศรี 
และคณะ, 2533) 

ดังนั้นสรุปได้ว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่สามารถปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตทั้งใน
ด้านความยาว และน้่าหนักของปลาหมอประชากรนี้ให้เพ่ิมขึ้นได้  ซึ่งวิธีการคัดเลือกดังกล่าวได้มีการ
ด่าเนินการในสัตว์น้่าหลายชนิด เช่น ปลานิลสีแดง (พรรณศรี และปรัชชัย, 2529) มีค่าอัตรา
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พันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้่าหนักมีค่า 0.19 และ 0.18 ส่วนในสัตว์น้่าชนิดอ่ืน เช่น พวก
หอยต่างๆ ได้แก่ หอยตลับ หอยพัด หอยนางรมปากจีบ และหอยนางรม มีค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ของน้่าหนักและการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.1 (Hadley et al., 1991 ; Ibarra 
et al., 1999 ; Jarayabhand and Thavornyutikarn, 1995 ; Toro etal., 1995) และพวกกุ้ง
ต่างๆ เช่น กุ้งก้ามกราม และกุ้งกุลาด่า มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้่าหนักอยู่
ระหว่าง 0.3 ถึง 0.5 (สุภัทรา และคณะ, 2546 ; 2547)  
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