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การทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
 

ยุทธภูมิ สุวรรอาชา*  โกศล ข้าแสง   สมนึก คงทรัตน์ และ กมลพรรณ ไชยทอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ ์ 

 
บทคัดย่อ 
 ทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร (CH) และปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ในรุ่นที่ 3 (UT) เลี้ยงทดสอบภายในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ 
มาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้พันธุ์ปลาให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิ ตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง ด าเนินการเลี้ยง
ทดสอบปลาหมอทั้ง 2 ประชากร ในกระชังที่แขวนลอยในบ่อดินบ่อเดียวกัน ประชากรละ 5 ซ้ า เป็นระยะเวลา 6 เดือน       
ท าการเก็บข้อมูล แยกเพศวิเคราะห์ผล พบว่า น้ าหนัก อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth rate) น้ าหนักเพิ่ม
เฉลี่ยต่อวัน (Daily weight gain) ทั้งในเพศเมียและเพศผู้ และอัตรารอดตายของปลาหมอทั้ง 2 ประชากร ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ด้านความยาวในเพศเมีย พบว่าประชากร UT มีความยาวเฉลี่ยยาวกว่าประชากร CH (P<0.05) 
ส่วนในเพศผู้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส าหรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและความยาว (Condition 
factor) จากข้อมูลเริ่มต้นการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งในเพศเมียและเพศผู้ พบว่า ประชากร UT มีค่าต่ ากว่า
ประชากร CH (P<0.05) ผลผลิตรวมในการทดลอง พบว่าประชากร UT มีผลผลิตที่ต่ ากว่าประชากร CH (P<0.05) เนื่องจาก
สัดส่วนเพศในประชากร CH มีสัดส่วนเพศเมียมากกว่าประชากร UT (P<0.05) 
 
ค้าส้าคัญ: ปลาหมอชุมพร 1 สภาพแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ ์  
   
*ผู้รับผดิชอบ: 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ์ 53140 โทร. 055-491002 
 E-mail: kaijae123@hotmail.com 
 
 
  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

410 

P06 

Performances of Chumphon-1 Climbing Perch (Anabas testudineus) at Uttaradit Aquatic 
Animal Genetics Research and Development Center 
 
Yutthapoom Suwanarcha*,  Kosol Khamsaeng ,  Somnuek Kongtaratana and Kamonpan Chaitong 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
 
Abstract  
 The study on growth and survival rate were compared in Chumphon-1 strain of Climbing perch. 
They were maintained at Chumphon Aquatic Animal Genetics Research and Development Center (CH) and 
Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center in 3rd generation (UT). The objective 
of this experiment for use information to benefit for selection suitable strain to rearing at Uttaradit 
province. They were reared on Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center 
environmental condition in cage submerged within earth pond, each group with 5 replicates for 6 months 
and data collected separately male and female. The result showed that average body weight, specific 
growth rate, daily weight gain in both sexes and survival rate were found non-significant differences. 
Average body length of UT female was larger than CH (P<0.05). However, average body length of male 
were non-significant differences. Initial and final condition factor of UT was lower than CH (P<0.05) in both 
sexes. The yield of UT was lower than CH (P<0.05), due to female ratio of CH was higher than UT (P<0.05). 
 
Keywords: Chumphon-1 Climbing Perch, Environment, Uttaradit Province 
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ค้าน้า 
 กรมประมงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอ เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น และใช้เวลาการเลี้ยงสั้นลงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2546 - 2554 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
ชุมพร  (สง่า และสุชาติ, 2550; กฤษณุพันธ์ และคณะ, 2553; กฤษณุพันธ์ และเมตตา, 2554; สง่า และคณะ, 2554; สุชาติ 
และคณะ, 2555) ต่อมากรมประมงได้อนุมัติให้ใช้ช่ือพันธุ์ว่า “ชุมพร 1” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ซึ่งผ่านการทดสอบพันธุ์
แล้วว่ามีความเหมาะสม ส าหรับน ามาใช้เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง (สุชาติ และคณะ, 2555) ปัจจุบันความ
ต้องการพันธุ์ปลาหมอ ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ จึงได้น าปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร เข้ามา
เลี้ยงเพื่อน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ กระจายพันธ์ุให้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อ พ.ศ.2557  

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดชุมพรมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน (Climatological center, 2015)  
โดยสัตว์น้ าแต่ละสายพันธ์ุ เมื่อน าไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกันจะส่งผลให้มีการแสดงออกที่แตกต่างกันเช่น สายพันธุ์ปลา
ที่น าไปเลี้ยงแล้วได้ผลดีในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งอาจแสดงผลตรงกันข้ามในสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่ง ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นเช่นนี้เรียกว่าปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม (Genotype-Environment interaction, GxE) ซึ่งมี
ความส าคัญ เนื่องจากสัตว์น้ าเป็นสัตว์เลือดเย็น สิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการด ารงชีวิตโดยเฉพาะการเจริญเติบโต และการ
สืบพันธุ์เป็นอย่างมาก (Brett, 1979) ซึ่งลักษณะที่ปรากฏในปลาชนิดเดียวกัน แต่อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน หรือถูก
น ามาเพาะเลี้ยงในฟาร์มเป็นระยะเวลานาน หรือปลาที่ไม่ได้รบัการถ่ายทอดทางพันธุกรรมระหว่างประชากรมาเป็นเวลานานจะ
มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางพันธุกรรมสูงภายในประชากรนั้นๆ ดังนั้น การกระจายพันธุ์ไปสู่เกษตรกร  จึง
จ าเป็นต้องมีการทดสอบลักษณะเป้าหมายของสัตว์น้ าปรับปรงุพันธุ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมที่สัตว์
น้ านั้นได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เกษตรกรได้รับพันธุ์สัตว์น้ าที่เหมาะสมตอ่ท้องถิ่นที่แท้จริง (สุภัทรา, 2548) ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จ าเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องศึกษาลักษณะที่ปรากฏต่างๆ ของปลาหมอ “ชุมพร 1” เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการสนับสนุนเกษตรกร
ในพื้นที่ ในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่มีความเหมาะสมต่อสภาพการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยการศึกษานี้ได้น าพันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ในรุ่นที่ 3 มาเลี้ยงทดสอบกับปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ในสภาพแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ งานวิจัยช้ินนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และพื้นที่ใกล้เคียง ในการเลือกใช้พันธุ์ปลาหมอที่เหมาะสมต่อพื้นที่ เพื่อเข้าถึงแหล่งพันธุ์ที่ดี เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนใน  
การผลิต  

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และลักษณะส าคัญเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอ “ชุมพร 1” ระหว่างประชากรที่ด ารง
พันธุ์ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์กับประชากรเดิมที่ปรับปรุงพันธุ์ท่ีจังหวัดชุมพร 
 
วิธีด้าเนินการ 
1. การเตรียมปลา และสถานท่ีที่ใช้ในการทดลอง 
 1.1 การเตรียมปลาที่ใช้ในการทดลอง 
 ปลาหมอ “ชุมพร 1” ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว 4 รุ่น ก่อนที่จะ
ประกาศใช้ช่ือสายพันธุ์ “ชุมพร 1” จากนั้นจึงกระจายพันธ์ุ ให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์) เพาะขยายพันธุ์ต่อ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ได้ด ารงรักษาสาย
พันธุ์ต่อมา 2 รุ่น จึงน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในการเพาะพันธุ์ทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงในรุ่นลูก (รุ่นที ่3) กับประชากรเดิมที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
 1. ชุดการทดลองที่ 1 ปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร (CH) 
 2. ชุดการทดลองที่ 2 ปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ รุ่นท่ี 3 (UT)  
 เตรียมพันธ์ุปลาทั้ง 2 ประชากร (treatment) ที่ใช้ในการทดสอบ (ข้อ 1 และข้อ 2) โดยใช้พันธุ์ปลาอายุ 1 เดือน   
น าปลาทั้ง 2 ประชากร มาเลี้ยงปรับสภาพในกระชังที่แขวนลอยในบ่อดิน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
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 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 
   ด าเนินการเลี้ยงเปรียบเทียบการเจรญิเติบโตและลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2. วิธีการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 วิธีการศึกษา 

  วางแผนการทดลองแบบสุ่มซ้อน (CRD with Nested Factor) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง 
(treatment) แต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 5 ซ้ า (replication) โดยก าหนดให้ประชากรปลาหมอ “ชุมพร 1” เป็นปัจจัยคงที่ 
(fixed effect) และ กระชังเป็นปัจจัยสุ่ม (random effect) 

2.2 วิธีด าเนินการทดลอง 
          ท าการสุ่มลูกปลาหมอทั้ง 2 ประชากร (treatment) ลงเลี้ยงในกระชังอวนโพลีด้ายเขียว (2x5x1.5 เมตร) ที่
แขวนลอยในบ่อดินขนาด 600 ตร.ม. กระชังละ 100 ตัว ประชากรละ 5 กระชัง (replication) โดยมีระบบให้อากาศในแต่ละ
กระชัง ท าการสุ่มช่ังน้ าหนัก (body weight) และวัดความยาว (Total length) ก่อนลงลูกปลาในแต่ละกระชัง กระชังละ 50 
ตัว วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติก่อนเริ่มต้นการทดลอง การให้อาหาร ให้กินอาหารเม็ดส าเร็จรูป (โปรตีนไม่น้อยกว่า 30%) ใน
อัตรา 5% ของน้ าหนักตัว/วัน แบ่งการให้เป็น 2 ครั้ง/วัน  ตรวจวัดคุณภาพน้ าทุกสัปดาห์ ด าเนินการเปลี่ยนกระชังเดือนละครั้ง
เพื่อป้องกันการอุดตัน และตรวจสอบรอยรั่ว 
 เก็บข้อมูล ช่ังน้ าหนัก และวัดความยาวทุกเดือน โดยท าการสุ่มกระชังละ 20 ตัว เพื่อน าค่าที่ได้มาค านวณปรับ
ปริมาณอาหารที่ให้/วัน  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (6 เดือน) ช่ังน้ าหนัก วัดความยาว และจ าแนกเพศของปลาทุกตัวในทุกกระชัง 
นับจ านวนปลาที่เหลือรอดแต่ละกระชัง จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบแยกเพศ โดยมีการทดสอบชุดข้อมูลให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น
(Assumptions) โดยการทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล และทดสอบความแปรปรวน (Homogeneity of variance) พบว่า
ข้อมูลทุกชุดข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น จึงน าข้อมูลไปทดสอบความแตกต่าง โดยวิเคราะห์ข้อมูล น้ าหนัก ความยาว  
และค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว (Condition factor or Fatness) ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบ one-way 
nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) จากแบบ 

                              Yijk  i     j(i)   𝜀(𝑖𝑗)𝑘                                
   𝑌ijk 
 
i 
j(i) 
  𝜀(𝑖𝑗) 𝑘 

=   ค่าสังเกตของปัจจัย A ระดับที่ 𝑖 ปัจจัย B ระดับที่ j และหน่วยตัวอย่างที่ k 
=   ค่าเฉลีย่รวม 
=   อิทธิพลจากปัจจัย A ระดับที่ 𝑖 โดยที่  ∑  𝑖 

   = 0 
=   ความคลาดเคลื่อนสุ่ม โดยที่ (𝑖𝑗) ~ NID(0, σ2) 
=   อิทธิพลจากปัจจัย B ระดับที่ j ที่ซ้อนอยู่ใน A ระดับที่ i โดยที ่ ∑   𝑗 𝑖   

  = 0 
ค่าความสมัพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว  ค านวณตาม Migiro et al. (2014) จากสูตร  

 =   น้ าหนักปลา (กรัม)   x 100  
                  ความยาวเหยียด3 (ซม) 

ส่วนข้อมูล น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (Daily weight gain, DWG) อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth 
rate, SGR)  อัตรารอดตาย (Survival rate, SR %) และผลผลิตรวมของปลาหมอ “ชุมพร 1” ใช้วิธีวิเคราะห์แบบ t-test  for 
Independent Samples และใช้ Chi-square ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนเพศ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  

 
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน  ค านวณตาม Brett (1979) จากสูตร 

                                 = (น้ าหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น)  
     ระยะเวลาทดลอง 
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อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะ  ค านวณตาม Brett (1979) จากสูตร 

                                      = (ln น้ าหนักปลาเฉลี่ยสดุท้าย - ln น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น) x 100  
            ระยะเวลาทดลอง  
 

อัตรารอดตาย  ค านวณตาม สมศกัดิ์ และคณะ (2555) จากสูตร 

 = จ านวนปลาสิ้นสุดการทดลอง x 100 
         จ านวนปลาที่เริ่มทดลอง 
 

สัดส่วนเพศ  ค านวณตาม สมศักดิ ์และคณะ (2555) จากสูตร 

 = จ านวนปลาสิ้นสุดการทดลอง (แยกเพศ) x 100 
          จ านวนปลาสิ้นสดุการทดลอง (รวมเพศ) 
 

ผลผลติรวม   
            ผลผลิตรวม = น้ าหนักปลาทั้งหมด (กรัม) 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาข้อมูลในการเลี้ยงทดสอบปลาหมอ “ชุมพร 1” ประชากร CH และประชากร UT เมื่ออายุ 180 วัน 
พบว่า  
1. การเจริญเติบโต  

1.1 น้ าหนัก 
  น้ าหนักเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.34±23.41 และ 

82.14±18.83 กรัม ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.95±13.03 และ 42.66±10.53 กรัม ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งในเพศเมีย และเพศผู้ (ตารางที่ 1) 

1.2 ความยาว 
  ความยาวเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.40±1.38 และ 

15.84±1.15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.33±1.20 และ 13.64±1.03 เซนติเมตร ตามล าดับ เมื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิติ พบว่า ในเพศเมีย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนในเพศ
ผู้ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1) 

1.3 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  
  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.11±0.10 และ 2.07±0.08 เปอร์เซ็นต์/วัน ตามล าดับ ส่วนเพศผู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75±0.09 และ 1.71±0.07 เปอร์เซ็นต์/
วัน ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งใน
เพศเมียและเพศผู้ (ตารางที่ 1) 

1.4 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน 
    น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน ของปลาหมอประชากร CH และประชากร UT ในเพศเมีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45±0.03 
และ 0.45±0.01 กรัม/วัน ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.23±0.02 และ 0.23±0.01 กรัม/วัน ตามล าดับ เมื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งในเพศเมีย และเพศผู้ 
(ตารางที่ 1) 

2. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนกั และความยาว 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาวเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร  CH และประชากร UT ในเพศเมีย 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21±0.05 และ 2.04±0.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเพศผู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76±0.06 และ 1.65±0.02 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ทั้งในเพศเมีย และเพศผู้ (ตารางที่ 1) 
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3. สัดส่วนเพศ     
 สัดส่วนเพศเมียเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH และ ประชากร UT มีค่าเท่ากับ 71.27±3.85 และ 50.69±3.07 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สัดส่วนเพศผู้มีค่าเท่ากับ 28.73±3.85 และ 49.31±3.07 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ของสัดส่วนเพศเมียและสดัสว่นเพศผู้ (ตารางที่ 1) 

4. อัตรารอดตาย  
 อัตรารอดตายเฉลี่ย ของปลาหมอประชากร CH มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78±7.65 เปอร์เซ็นต์ ประชากร UT มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 80.6±4.83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P>0.05)  
(ตารางที่ 1) 

5. ผลผลิตรวม  
 ผลผลิตรวมของปลาหมอ ประชากร CH และ ประชากร UT มีค่าเท่ากับ 5,532.2±418.4 และ 5,024±159.32 
กรัม ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
(ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย อัตราการเจริญเตบิโต  ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว สัดส่วนเพศ อัตรารอด และผลผลิต

รวม ของปลาหมอ “ชุมพร 1” ประชากร CH และ ประชากร UT ที่อายุ 180 วัน 
เพศ ค่าเฉลี่ย CH UT 
 น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม) 1.86±0.38a 1.98±0.25a  
 ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาวเริ่มต้น (เปอร์เซ็นต)์                                                                                                                      
    4.34±0.24a 

       2.11±0.05a 
4.55±0.16a 
2.02±0.03 b 

 น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 82.34±23.41a 82.14±18.83a 
 ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 15.40±1.38a 15.84±1.15b 
เพศเมีย อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต/์วัน) 2.11±0.10a 2.07±0.08a 
 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) 0.45±0.03a 0.45±0.01a 
 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว (เปอร์เซ็นต์) 

สัดส่วนเพศ (เปอร์เซ็นต์) 
2.21±0.05 a 
71.27±3.85a 

2.04±0.04b 
50.69±3.07b 

 น้ าหนักสุดท้าย (กรัม) 42.95±13.03a 42.66±10.53a 
 ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) 13.33±1.20a 13.64±1.03a 
 เพศผู ้ อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต/์วัน) 1.75±0.09a 1.71±0.07a 
 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) 0.23±0.02a 0.23±0.01a 
 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว (เปอร์เซ็นต์) 

สัดส่วนเพศ (เปอร์เซ็นต์) 
1.76±0.06a 
28.73±3.85a 

1.65±0.02b 
49.31±3.07b 

 อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 
ผลผลิตรวม (กรัม) 

78±7.65a 
5,532.2±418.4a 

80.6±4.83a 

5,024±159.32b 
หมายเหต:ุ  ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตวัอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกัน แสดงว่าแตกต่างกันทางสถติิอย่างมีนัยส าคญั (P<0.05) 
 
6. คุณภาพน้ า  

คุณภาพน้ าตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 180 วัน พบว่ามีค่าพิสัย ดังนี้ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ค่าพิสัยคณุภาพน้ าในบ่อทดลอง การทดสอบการเจริญเติบโตของ ปลาหมอ“ชุมพร 1” ประชากร CH และ 
ประชากร UT  เป็นระยะเวลา 180 วัน 

คุณภาพน้้า ค่าพิสัย 
ความเป็นกรด-ด่าง  7 - 8.5 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มิลลกิรัม/ลิตร) 4 - 6.3 
อุณหภูมิของน้ า (องศาเซลเซียส) 21.5 - 29.5 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.02 - 0.03 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) 61 - 86 

 
สรุปและวิจารณ์ 
          จากผลการเลี้ยงทดสอบลักษณะส าคัญเชิงเพาะเลี้ยง ระหว่างปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผ่านการด ารงพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ รุ่นท่ี 3 (UT) และปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
(CH) นั้น ไม่พบความแตกต่างด้านการเจริญเติบโต ซึ่งพิจารณาจากน้ าหนัก อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และน้ าหนักเพิ่ม
เฉลี่ยต่อวัน แสดงให้เห็นว่าการด ารงพันธุ์ในสภาพแวดล้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 3 รุ่นนั้น ลักษณะ
การเจริญเติบโตไม่เปลี่ยนแปลงไปจากประชากรเดิม ซึ่งผลการทดลองในครั้งนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของ       
กฤษณุพันธ์ และเมตตา (2554)  ที่ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1” โดยเริ่มการทดลองในลูกปลาขนาดความ
ยาว 2.65±0.26 เซนติเมตร น้ าหนัก 0.37±0.11 กรัม เลี้ยงทดสอบในกระชัง จ านวน 170 วัน พบว่าน้ าหนักเพศเมียเท่ากับ 
89.17±19.36 กรัม ยาว 15.85±1.09 เซนติเมตร น้ าหนักเพศผู้เท่ากับ 53.83±11.55 กรัม ยาว 13.98±1.05 เซนติเมตร เมื่อ
พิจารณาด้านลักษณะที่ปรากฏ จากค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว ก่อนเริ่มการทดลองวิเคราะห์แบบรวมเพศ 
และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะห์แบบแยกเพศ ประชากร UT มีค่าต่ ากว่า ประชากร CH ทั้งในเพศเมียและเพศผู้ แสดงให้
เห็นว่า ประชากร UT เริ่มมีลักษณะการเจรญิเติบโตที่แตกต่างไปจากประชากรเดิม (ประชากร CH) ซึ่งค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
น้ าหนัก และความยาว ใช้บ่งบอกความแตกต่างของน้ าหนัก ความอ้วน ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร ลักษณะรูปร่าง
ของล าตัวของปลาแต่ละชนิดจะมีช่วงค่าเฉพาะ สามารถใช้บ่งบอกถึงรูปร่างของปลาได้  ซึ่งอัตราการเพิ่มน้ าหนัก และความยาว
ของปลาในชนิดเดียวกันนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัย ฤดูกาล การเจริญพันธุ์ และการวางไข่  (Froese, 2006; Nash et al., 
2006) ส าหรับประชากร UT ที่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนัก และความยาว ที่ต่ ากว่า CH อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) จึง
ควรมีการเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

ผลผลิตรวมพบว่า ประชากร CH มีปริมาณผลผลิตที่สูงกว่า ประชากร UT สาเหตุมาจากสัดส่วนเพศเมียในประชากร 
CH ที่มีมากกว่า ประชากร UT เนื่องจากปลาหมอเพศเมียโดยธรรมชาตินั้น มีสรีระที่ใหญ่กว่าปลาหมอเพศผู้ อ าไพพรรณ และ
สุชาติ (2548) ได้รายงานว่าน้ าหนักปลาหมอเพศเมียสูงกว่าเพศผู้ มีค่าเท่ากับ 1.65 เท่า ส่วน สุชาติ และคณะ (2555) พบว่า 
ปลาหมอสายคัดพันธุ์รุ่นที่ 4 เพศเมียมีน้ าหนักสูงกว่าเพศผู้อยู่ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสาเหตุนี้ท าให้สัดส่วนเพศมีผลต่อปริมาณ
ผลผลิตรวม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาของ อ าไพพรรณ และสุชาติ (2548) ได้รายงานว่า อัตราส่วนปลาหมอเพศผู้ ต่อ
อัตราส่วนปลาหมอเพศเมีย เท่ากับ 1:2  และรายงานของ สง่า และคณะ (2554) ที่ศึกษาปลาหมอชุมพร ที่ผ่านการปรับปรุง
พันธุ์รุ่น 2 และ 4 พบว่ามีสัดส่วนเพศเมียเท่ากับ 43.67±1.69 และ 39.06±2.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งจากการทดลองที่
ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเพศที่ทดลองในแต่ละครั้งมีความไม่แน่นอน และจากการประเมินจากสภาพแวดล้อมช่วงการ
เพาะพันธุ์ และอนุบาลลูกปลาทั้ง 2 ประชากร มีคุณภาพน้ าใกล้เคียงกัน ยกเว้นอุณหภูมิของน้ าที่จังหวัดชุมพร (30 องศา
เซลเซียส) มีอุณหภูมิที่สูงกว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (15 องศาเซลเซียส) ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ สุชาติ และคณะ (2559) ที่
ศึกษาผลของระดับอุณหภูมิน้ าต่ออัตราส่วนเพศปลานิล และพบว่า ลูกปลานิลมีอัตราส่วนเพศผู้สูงขึ้นเมื่ออนุบาลในน้ าที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้น และการศึกษาของ Abozaid et al., (2011) ศึกษาผลของอุณหภูมิในช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนในการก าหนด
เพศ ของปลาม้าลาย (Danio rerio) พบว่าหลังจากไข่ปฏิสนธิ 5 - 10, 5 - 24 และ 5 - 48 ช่ัวโมง ฟักในน้ าอุณหภูมิน้ า 35 
องศาเซลเซียส ได้ปลาม้าลายเพศผู้ 48.3, 47.5 และ 52.6% ตามล าดับ ส่วนในชุดควบคุมมีเพศผู้เพียงร้อยละ 22.0 เท่านั้น 
จากการทดลองในครั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าสัดส่วนเพศที่แตกต่างอาจเกิดจากกระบวนการสุ่มพันธุ์ปลา ที่ใช้ในการทดลองที่
แตกต่าง เนื่องจากลูกพันธุ์ปลาที่ใช้ในการทดลองน ามาจากต่างแหล่ง แต่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
แสดงออกทางเพศของปลาหมอว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ควบคุมลักษณะเพศเมีย เนื่องจากสัดส่วนเพศเมียในปลาหมอมีความส าคัญ
อย่างมากต่อปริมาณผลผลิตที่ได้รับ  
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          อัตรารอดตาย ประชากร CH และประชากร UT ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ และพบว่า มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษา
ก่อนหน้าน้ี กฤษณุพันธ์ และเมตตา (2554) ระบุว่าอัตรารอดตายของปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์รุ่นท่ี 4 สายคัดเลือกและ
สายควบคุมที่อายุ 170 วัน เท่ากับ 73.47±7.16 และ 69.27±1.89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วน เมตตา และคณะ (2556) ที่
ระบุว่าอัตรารอดตาย ของปลาหมอคัดพันธ์ุ รุ่นท่ี 4 ที่อายุ 141 วัน มีค่าเท่ากับ 86.78±3.85 เปอร์เซ็นต์ 
 คุณภาพน้ าตลอดระยะเวลาการเลี้ยง คุณภาพน้ ามีค่าที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 
เนื่องจากมีระบบให้อากาศ และมีการเปลี่ยนถ่ายน้ าเป็นระยะ ซึ่งจ านวนปลาที่ใช้ในการทดลองไม่เกินศักยภาพของบ่อทดลอง 
จึงไม่พบปัญหาด้านคุณภาพน้ า 
 จากผลการศึกษาสรุปว่าพันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร (CH) และพันธุ์
ปลาหมอ “ชุมพร 1” จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ (UT) เมื่อน ามาเลี้ยงทดสอบในเขตพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้านการเจริญเติบโต ในแต่ละเพศ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง แต่ผลผลิตรวมจากการทดลอง พบว่า มีความแตกต่าง 
ทั้งนี้เกิดจากประชากร CH มีสัดส่วนเพศเมียที่สูงกว่า ประชากร UT สัดส่วนเพศที่แตกต่างนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่
ท าให้เกิดลักษณะดังกล่าว และควรมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏในประชากร UT  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์ ผู้เช่ียวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ าจืด  
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