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สารบาญตาราง 
 

ตารางที่                                                                                                                                                หนา 
 1 ความแตกตางของการคัดเลือก (Si)  การตอบสนองของการคัดเลือก (Ri)                                 10 
  และอัตราพันธุกรรมประจักษ (h2) ของความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม)  
  ของปลาหมอที่อายุ 170 วัน หลังจากผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน      
 2      น้ําหนกั ความยาวเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±sd.) ของปลาหมอที่อายุ 50 วัน             12 
 3 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (±sd.) ของความยาว (เซนตเิมตร) น้ําหนกั (กรัม)            13 

 น้ําหนกัเพิ่มตอวัน (กรัม/วนั) อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (%/วัน) และอัตรารอดตาย (%)  
 ของปลาหมอที่อายุ 170 วัน ของประชากรรุนพอแม (X0) ประชากรรุนที่ 1 และ 2  
 สายคัดพันธุ (X1, X2) และสายควบคุม (C1, C2) ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร                                  

   4 คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดยความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม) ของ            16 
ปลาหมอ  ที่อายุ 170 วัน ประชากรรุนพอแม สายคัดพันธุรุนที่ 1 และรุนที่ 2 เมื่อลบดวย
คาเฉลี่ยของสายควบคุมในแตละรุน 

 5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําตลอดระยะเวลาเลี้ยงปลาหมอ 3 รุน ที่เล้ียงในกระชัง                    17                         
       

 
ตารางผนวกที ่ 
 1 ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของความยาวปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากสายคัดพันธุ            23 

  และสายควบคมุ รุนที่ 1 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร  

 2 ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักปลาหมอทีอ่ายุ 170 วัน จากสายคัดพนัธุ             23 

  และสายควบคมุ รุนที่ 1 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร  

 3 ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของความยาวปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากสายคัดพันธุ           24 

  และสายควบคมุ รุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร  

 4  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนกัปลาหมอทีอ่ายุ 170 วัน จากสายคัดพนัธุ             24 

  และสายควบคมุ รุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร 

5 ตารางวิเคราะหความแตกตางของน้ําหนักเพิ่มตอวัน ปลาหมอที่อายุ 170 วัน                          25 

 ระหวางสายคดัพันธุและสายควบคุม รุนที ่1 และรุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด  6.25  

  ลูกบาศกเมตร  
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สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตารางผนวกที ่                                                                                                                                     หนา 
 6 ตารางวิเคราะหความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ปลาหมอที่อายุ 170 วัน          25 

   ระหวางสายคดัพันธุและสายควบคุม รุนที ่1 และรุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด  6.25   

  ลูกบาศกเมตร  

 7 ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของความยาวปลาหมอที่อายุ 170 วัน ประชากรรุนพอแม      26 
 สายคัดพันธุรุนที่ 1  และรุนที่ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของสายควบคุมในแตละรุน 
 8 ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักปลาหมอทีอ่ายุ 170 วัน ประชากรรุนพอแม         26 
 สายคัดพันธุรุนที่ 1  และรุนที่ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของสายควบคุมในแตละรุน 
 9      ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของอัตรารอดตายปลาหมอที่อายุ 170 วัน                               26 

 จากสายคัดพันธุ และสายควบคุม รุนที่ 1 และ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร  
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สารบาญภาพ 
 

ภาพที่                                                                                                                                                  หนา 
    1      การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนกัของปลาหมอที่อายุ 170 วัน ตลอดระยะเวลา           14 
            การทดลองจํานวน 3 รุน                                                                                                                     
 
 
ภาพผนวกที ่
      1       แผนภูมิการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) ของปลาหมอจํานวน 3 รุน                              27 
               (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2550)                         
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บทคัดยอ 

 

 การปรับปรุงพันธุปลาหมอเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ไดดําเนินการระหวางเดือน 
ตุลาคม 2548 ถึงเดือน กันยายน 2550 ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา ดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) โดยใชปลาหมอพันธุที่ไดเพาะเลี้ยง ณ 
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรมาเปนประชากรรุนพอแม ทําการเพาะพันธุแยกเปน 2 สาย  
ไดแก สายท่ีคัดเลือกปลาหมอขนาดโตที่สุดของประชากรมาเปนพอแมพันธุ เรียกวา “สายคัดพันธุ” 

และสายที่สุมปลาทุกขนาดของประชากรมาเปนพอแมพันธุ เรียกวา “สายควบคุม” เมื่อผานการคัดเลือก
ได 2 รุน ประเมินคาอัตราพันธุกรรมประจักษของความยาวและน้ําหนัก มีคาเทากับ 0.50 และ 0.59 
ตามลําดับ และการเจริญเติบโตเมื่อดําเนินการไปได 2 รุนพบวา ปลาหมอที่อายุ 170 วันของ “สายคัด
พันธุ” มีความยาวและน้ําหนักมากกวาปลาหมอที่อายุเทากันของ “สายควบคุม” อยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) คิดเฉลี่ยเปน 9.96  และ 31.53% ในเพศผู 8.95  และ 23.24% ในเพศเมีย และ 9.47 และ 
26.46% ในรวมเพศ ตามลําดับ ผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือก
แบบหมู ที่สามารถใชในการปรับปรุงพันธุปลาหมอใหมีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้นได 

 

คําสําคัญ : ปลาหมอ   การคดัเลือกแบบหมู   การปรับปรุงพันธุ 
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 Genetic Improvment of  Climbing Perch (Anabas testudineus  Bloch, 
1792) by Mass Selection   

 

Kridsanupan  Komanpririn *  Sanga Leesanga  and  Suchat Jul-a-dung     

Chumphon Fisheries Test and Research Center, 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries  

 

Abstract 

 

  Genetic improvement of Climbing Perch had been carried out at Chumphon 
Fisheries Test and Research Center, Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
during October 2005 to September 2007. 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 “control line” which were randomly bred. After proceeding for 
two generations, the 170 days-old fish of the “selected line” performed length and weight significantly 
(P<0.01) larger than the “control line” 9.96 and 31.53% respectively in the males, 8.95 and 23.24% 
respectively in the females, and 9.47 and 26.46% in the mixed sexes. Moreover, realized heritabilities 
were estimated at the second generation. The heritabilities in length and weight at age of 170 days 
respectively were 0.50 and 0.59. 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, genetic improvement 
 
 
 
 
*Corresponding author: 12/35 Moo 8, Thungkha Sub-district, Muang District, Chumphon Province 
  86100. e-mail : kidsanupan@hotmail.com 
 

กอ
งว
ิจัย
แล
ะพ

ัฒน
าพั

นธุ
กร
รม
สัต
ว์น
้้า



คํานํา 
 

                    ปลาหมอเปนปลาน้ําจืดพื้นบานที่สําคัญชนิดหนึ่ง มีช่ือสามัญวา climbing perch และมีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Anabas testudineus (Bloch, 1792) ในประเทศไทยพบวามีถ่ินที่อยูอาศัยในแหลงน้ํา
ทั่วไปทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังพบในประเทศจีนตอนใต  มาเลเซีย  อินเดีย  ศรีลังกา  ฟลิปปนส  
และหมูเกาะอินโด-ออสเตรเลีย (Smith, 1945) ปลาหมอเปนปลาที่อดทน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะทาง
ชีววิทยาที่สําคัญของปลาหมอคือ มีอวัยวะชวยหายใจ (Labyrinth organ) จึงทําใหสามารถอาศัยอยูในน้ํานอย  ๆ
ไดเปนเวลานานๆ ขนาดที่สามารถผสมพันธุวางไขไดมีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ไขเปนประเภท
ไขลอย สีเหลืองใส เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 มิลลิเมตร เพศเมียมีขนาดและน้ําหนักมากกวาเพศผู 
(กําธร, 2514) ผลผลิตปลาหมอในอดีต ไดจากการทําประมงจากแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา และปาพรุตาง  ๆ 
 ปจจุบันพบวา ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการมาก โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 
เชนตลาดตะวันออกกลาง  จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ซ่ึงมีอุปสงคเปนปลาขนาดใหญ (3-5 ตัว/
กิโลกรัม)ไมต่ํากวา 100 ตัน/ป ขณะที่ปริมาณผลผลิตปลาหมอไมเพียงพอและปลามีขนาดไมแนนอนที่
จะตอบสนองตลาด  (สัตวน้ําจืด, 2547) เนื่องจากผลผลิตสวนใหญจับไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยใน
ป 2548 มีผลผลิตปลาหมอทั้งหมด 16,200 ตัน คิดเปนมูลคา 602.3 ลานบาท เปนผลผลิตจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ 13,235 ตัน  และจากการเพาะเลี้ยงเพียง 2,965 ตัน โดยบริโภคในรูปปลาสดรอยละ 67.65 ปลา
รารอยละ 22.87  สวนอีกรอยละ  9.48  ทําปลาเค็มตากแหง นึ่ง ยาง และอ่ืนๆ (กรมประมง, 2550) 
 การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบันนี้สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบพัฒนา เนนการปลอยลูกปลาที่มี
ความหนาแนนสูงประมาณ 30-40 ตัว/ตารางเมตร ใชปจจัยการผลิตทั้งอาหารสําเร็จรูป ยาปองกันรักษา
โรค และการเปลี่ยนถายน้ําเดือนละ 2 ครั้ง ซ่ึงใหผลผลิตประมาณ 3-4 ตัน/ไร (กรมประมง, 2548) แต
ปญหาการเลี้ยงปลาหมอของเกษตรกรที่กําลังประสบอยูในขณะนี้คือ การขาดแคลนพันธุปลาที่มี
คุณภาพ ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาหมอเชิงพาณิชย จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการศึกษาการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุปลาหมอ เพื่อใหไดสายพันธุที่มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น
และใชเวลาในการเลี้ยงสั้นลง ซ่ึงการปรับปรุงพันธุปลาโดยการคัดเลือกพอแมพันธุแบบหมู (mass 
selection) เปนการพิจารณาจากลักษณะของสัตวทุกตัวในประชากร นักเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดนําวิธีการ
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุงพันธุปลา เพื่อยกระดับคาเฉลี่ยของประชากรในรุนตอไปใหดีขึ้น 
(Falconer, 1989) ซ่ึงวิธีการนี้มีขอดี คือการคัดเลือกทําไดสะดวกไมตองใชวัสดุอุปกรณ แรงงาน บอหรือ
กระชังจํานวนมาก ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้ไดถูกนํามาใชในการปรับปรุงพันธุปลาน้ําจืดในประเทศไทย
หลายชนิด ไดแก ปลานิลสีแดง (พรรณศรี, 2528 ; กฤษณุพันธ และสงา, 2550) ปลานิล (บุญชวย และ
คณะ, 2546) และปลาดุกอุย (กฤษณุพันธ และคณะ, 2547) เปนตน สําหรับการวิจัยครั้งนี้มีเปาหมายคือ 
การนําวิธีการคัดเลือกแบบหมูมาใชในการปรับปรุงลักษณะดานการเจริญเติบโตของพันธุปลาหมอ
ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร เพื่อใหเปนพันธุปลาหมอที่มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น สําหรับ
นําไปใชเปนพอแมพันธุของกรมประมง และสงเสริมใหเกษตรกรเพาะเลี้ยงตอไป 
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วัตถุประสงค 
   
 1. ประเมินคาทางพันธุกรรมในลักษณะการเจริญเติบโตของปลาหมอตั้งแตประชากรรุนพอ
แมถึงประชากรคัดพันธุรุนที่ 2 
 2. ศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาหมอสายที่ผานการคัดพันธุแบบหมู 
และสายควบคุมในแตละรุน 
   
                     

วิธีดําเนินการ 
 
1. พันธุปลาท่ีใชในการทดลอง 
 

 พันธุปลาหมอที่ใชในการทดลองครั้งนี้  เปนพันธุของศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ํา
ชุมพร ซ่ึงผานการทดสอบสายพันธุแลว พบวามีความเหมาะสมสําหรับนํามาใชในการเพาะเลี้ยงในพืน้ที่
จังหวัดชุมพรและใกลเคียง (สงา และสุชาติ, 2550)  
 
2. วิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล 
   

 การวางแผนวิจัยการคัดเลือกพันธุปลาหมอ โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบหมู ตามวิธีของ 
Falconer (1989) ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานตามภาพผนวกที่ 1 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.1 ประชากรรุนพอแม (P0) 

 2.1.1 ดําเนินการสุมพอแมพันธุที่มีความสมบูรณเพศ จํานวน 30 คู ขนาดความยาว
เฉล่ีย 12.34±1.42 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 32.95±13.00 กรัม มาเปนประชากรเริ่มตน  

 2.1.2 เพาะพันธุดวยวิธีการฉีดฮอรโมน buserelin acetate รวมกับ domperidone เพียง
ครั้งเดียว แลวปลอยใหผสมพันธุกันเอง โดยปลาเพศเมียฉีด buserelin acetate ในอัตรา 20 ไมโครกรัม/
น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม รวมกับ domperidone  5 มิลลิกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม  สวนปลาเพศผูฉีด 
buserelin acetate ในอัตรา 5 ไมโครกรัม/น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม รวมกับ domperidone  5  มิลลิกรัม/
น้ําหนักปลา  1  กิโลกรัม หลังจากแมปลาวางไข ซ่ึงใชเวลาประมาณ 6 – 9 ช่ัวโมง  จึงยายพอแมปลา
ออกและปลอยใหไขปลาฟกออกเปนตัว 
 2.1.3 อนุบาลลูกปลาจนถึงอายุ 50 วัน สุมลูกปลาจํานวน 1,500 ตัว เพื่อนําไปเลี้ยงตอ
ในกระชังอวนไนลอนขนาดชองตา 1.5 เซนติเมตร ขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร อัตราปลอยกระชังละ 500 
ตัว จํานวน 3 กระชัง สุมชั่งน้ําหนัก (body weight) และวัดความยาว (total length) จํานวน 100 ตัว/
กระชัง เพื่อเปนขอมูลเร่ิมตนการทดลอง เล้ียงปลาดวยอาหารสําเร็จรูปขนาดตางๆ ดังตอไปนี้ 
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   - ปลาอายุ 51 ถึง 80 วันใหอาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็กพิเศษเบอร S โปรตีนไมนอยกวา 
35%  ปริมาณการใหอาหารปลากินจนอิ่ม จํานวน 3 คร้ังตอวัน เวลา 08.30, 13.00 และ 16.00 น.   
                                 - ปลาอายุ 81 ถึง 110 วันใหอาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็กพิเศษ โปรตีนไมนอยกวา 30%  
                                 - ปลาอายุ 111 ถึง 170 วันใหอาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็ก โปรตีนไมนอยกวา 25%  

 2.1.4 เมื่อปลามีอายุ 170 วัน จึงจับปลาทั้งหมดในแตละกระชัง ทําการแยกเพศ ช่ัง
น้ําหนัก และวัดความยาวของปลาทุกตัว 
  2.1.5 ทําการเพาะพันธุปลาแยกเปน 2 สาย (line) เพื่อผลิตประชากรรุนตอไปคือ 
  สายที่ 1 เปนสายควบคุม (control line) ดําเนินการโดยสุมปลาจากประชากรรุนพอแม 
จํานวน 30 คู เพื่อเปนพอแมพันธุของสาย 
  สายที่ 2 เปนสายคัดพันธุ (selected line) ดําเนินการโดยคัดเลือกปลาจากประชากรรุน
พอแมที่มีขนาดโตที่สุดในแตละเพศ จํานวน 30 คู เพื่อนํามาเปนพอแมพันธุของสาย  
 2.2 ประชากรคัดพันธุรุนที่ 1 (G1) 
  2.2.1 นําพอแมพันธุทั้ง 2 สายจากขอ 2.1.5 มาผสมพันธุโดยใชวิธีการเพาะพันธุ และ
การอนุบาลลูกปลาเชนเดียวกับประชากรรุนพอแม (ขอ 2.1.2 – 2.1.3)  
  2.2.2 สุมลูกปลาอายุ 50 วันของแตละสายจํานวน 1,500 ตัว เพื่อนําไปเลี้ยงตอใน
กระชังอวนไนลอน อัตราปลอยกระชังละ 500 ตัว จํานวนสายละ 3 กระชัง (replication)  
  2.2.3 เล้ียงเปรียบเทียบระหวางสายคัดพันธุ และสายควบคุม ในกระชังอวนไนลอน
ขนาดชองตา 1.5 เซนติเมตร ขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร จํานวน 6 กระชัง (สายละ 3 กระชัง) ซ่ึงใชวิธีการ
เล้ียงและการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว เชนเดียวกับประชากรรุนพอแม 
  2.2.4 ดําเนินการคัดเลือกพอแมพันธุประชากรคัดพันธุรุนที่ 1 เพื่อผลิตประชากรคัด
พันธุรุนที่ 2 โดยคัดเลือกปลาที่โตที่สุดในแตละเพศเมื่ออายุ 170 วัน จํานวน 30 คู ในสายคัดพันธุ 
 2.3 ประชากรคัดพันธุรุนที่ 2 (G2) 
  ดําเนินการเชนเดียวกับประชากรรุนลูกที่ 1 ทั้งกระบวนการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือก 
 2.4 ประชากรสายควบคุม 
  ดําเนินการเพาะพันธุสายควบคุมในแตละรุนใหสอดคลองกับความกาวหนาของรุนที่
อยูในสายคัดพันธุ โดยทําการสุมคัดเลือกพอแมพันธุในแตละรุนเมื่ออายุ 170 วัน จํานวน 30 คู เพื่อผลิต
ประชากรรุนที่ 1 และ 2 ของสายตอไป 
 ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร ระหวาง เดือนตุลาคม 2548 - 
เดือนกันยายน 2550 
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3. การวิเคราะหคุณภาพของน้ํา   
  

 เก็บตัวอยางน้ําชวงเวลาประมาณ 07.00 – 07.30 น. เพื่อวิเคราะหคุณภาพของน้ําในกระชัง
ทดลองเดือนละ 1 คร้ัง กอนทําการชั่ง-วัดปลา ซ่ึงมีดัชนีที่วิเคราะหดังนี้ 
 - ความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) โดยใชเครื่อง  pH  meter  ยี่หอ WTW รุน 320 
 - ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (dissolved oxygen ; มิลลิกรัม/ลิตร)  
  โดยวิธี titration  ตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - ความเปนดางของน้ํา (alkalinity ; มิลลิกรัม/ลิตร)  
  โดยวิธี titration  ตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - ความกระดางของน้ํา (hardness ; มิลลิกรัม/ลิตร)  
  โดยวิธี titration ตามไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 - อุณหภูมิของน้ํา (temperature ; องศาเซลเซียส) โดยใชเทอรโมมิเตอร 
 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  

 4.1 การประเมินคาทางพันธุกรรม 

  นําขอมูลความยาวและน้ําหนักของปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากประชากรรุนพอแม 
ประชากรรุนที่ 1  และรุนที่ 2  มาคํานวณคาทางพันธุกรรมตอไปนี้ 

  4.1.1 ความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential, S) 

  ความแตกตางของการคัดเลือก คือ ความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายใน
ประชากรทั้งหมด กับคาเฉลี่ยของลักษณะเปาหมายในกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพันธุ (Falconer, 
1989) ซ่ึงสามารถอธิบายในรูปของสมการคือ 

               Si =  (Xsi) - (Xi) 

             เมื่อ        Si   =  คาความแตกตางของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

  Xsi   =  คาเฉลี่ยของลักษณะกลุมสัตวที่คัดเลือกเปนพอแมพนัธุในรุนที่ i 

  Xi   =  คาเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุนที่ i 

  4.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R)                      

 การตอบสนองของการคัดเลือก  คือ ความแตกตางระหวางลักษณะของสัตวใน
ประชากรรุนคัดพันธุกับประชากรรุนพอแม (Falconer, 1989) ซ่ึงในการทดลองนี้ไดนําประชากร
สายควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไปแตละรุนตามวิธีการของ 
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Hill (1972) โดยการนําคาเฉลี่ยของประชากรสายควบคุมที่อายุเทากัน และเลี้ยงรุนเดียวกันมาลบออก
จากคาเฉลี่ยของประชากรสายคัดพันธุ สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ คือ  
 

Ri  =  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1)         

 เมื่อ  Ri   =  คาตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุนที่ i 

       Xi   =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที่ i ในสายคัดพันธุ 

  Ci   =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที ่i ในสายควบคุม  

  Xi-1 =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที ่ i-1 หรือรุนพอแมของประชากรรุนที่  i  ในสายคัดพันธุ 

  Ci-1  =  คาเฉลี่ยประชากรรุนที ่ i-1 หรือรุนพอแมของประชากรรุนที่  i  ในสายควบคุม 

  4.1.3 อัตราพนัธุกรรมประจักษ (realized heritability, h2) 

       อัตราพันธุกรรมประจักษ คือ คาที่ประเมินจากสัดสวนระหวางคาตอบสนองของ
การคัดเลือกกบัความแตกตางของการคัดเลือก (h2 = R/S) ในกรณีที่มกีารคัดเลือกมากกวา 1 รุนขึ้นไป 
คา h2 ประเมนิจากคาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด กับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด (Hill, 
1972; Falconer and Mackay, 1996) 
    

     ในงานวิจยันี้คาํนวณ   h2     =  
 

 ในที่นี้ คาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด         =  R1+R2  

            ความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด  =  S1+S2 

 

 4.2 การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาหมอสายคัดพันธุ และ
สายควบคุมในแตละรุน 

  4.2.1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหวางประชากรสายคดัพนัธุ 
และสายควบคุมในแตละรุน 
 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาหมอ
ระหวางสายคัดพันธุ และสายควบคุมที่อายุเทากัน แยกวิเคราะหเปนประชากรรุนที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

 

 

      คาตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด  
      คาแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด  
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  1) การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้ําหนัก 

  การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนัก และ
อัตรารอดตายของปลาหมอระหวางสายคัดพันธุ และสายควบคุมที่อายุเทากัน แยกวิเคราะหเปน
ประชากรรุนที่ 1 และ 2 ทั้งแบบแยกเพศ และรวมเพศโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson 
et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) 

   2) น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม  Everhart et 
al., (1975) ; Ricker (1979) จากสูตร   
 

 
               น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน  (กรัม/วัน) 

              
     

  3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR)  คํานวณตาม 
Brown (1957) จากสูตร 
 
      อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 
                             
  นําขอมูลน้ําหนักเพิ่มเฉลีย่ตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  ไป
วิเคราะหความแตกตางระหวางสายคัดพันธุ และสายควบคุม โดยใชสถิติ t-test  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS 

  4) อัตรารอดตาย 

             ขอมูลอัตรารอดตายที่อายุ 170 วันทําการแปลงขอมูลดวยวิธี angular 
transformation เปนคา arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอมูลมีการกระจาย
แบบ normal distribution กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนแบบ one-way nested analysis of 
variance 

                      4.2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรสายคัดพนัธุ 2 รุน 

 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนักของปลา
หมอ ระหวางรุนของประชากรสายคัดพันธุ จากประชากรรุนพอแม ประชากรรุนที่ 1 และประชากรรุนที ่
2 ทั้งแบบแยกเพศ และรวมเพศ ซ่ึงนําขอมูลของประชากรสายควบคุมมาลบออก โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of variance 
และเปรียบเทียบความแตกตางของแตละสายในแตละรุนเปนคู ๆ  โดยวิธี Tukey’s test  (Wilkinson et al., 1992)  

 

=
น้ําหนกัปลาเฉลี่ยสุดทาย - น้าํหนักปลาเฉลีย่เร่ิมตน 

จํานวนวนัที่ใชทดลอง 

= 
(ln น้ําหนกัปลาสุดทาย – ln น้ําหนักปลาเริ่มตน) 

ระยะเวลาทดลอง 
× 100  
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ผลการศึกษา 
  

1. การประเมินคาทางพันธกุรรม 
 

 1.1 คาความแตกตางของการคัดเลือก 

 ในประชากรคัดพันธุรุนที่ 1 ความแตกตางของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักของ
เพศผูมีคา 0.89 เซนติเมตร และ 2.53 กรัม สวนเพศเมียมีคา 0.96 เซนติเมตร และ 4.03 กรัม เมื่อนํามา
คํานวณแบบรวมเพศ มีคา 0.93 เซนติเมตร และ 3.47 กรัม  ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 ในประชากรคัดพันธุรุนที่ 2 ความแตกตางของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักของ
เพศผูมีคา 1.40 เซนติเมตร และ 12.84 กรัม สวนเพศเมียมีคา 2.33 เซนติเมตร และ 35.14 กรัม เมื่อนํามา
คํานวณแบบรวมเพศมีคา 1.87 เซนติเมตร และ 23.99 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 ความแตกตางการคัดเลือกทั้งหมดใน 2 รุนของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนักของ
เพศผูมีคา 2.29 เซนติเมตร และ 15.37 กรัม สวนเพศเมียมีคา 3.29 เซนติเมตร และ 39.17 กรัม เมื่อนํามา
คํานวณแบบรวมเพศมีคา 2.80 เซนติเมตร และ 27.46 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 

 1.2 คาตอบสนองของการคัดเลือก 

  ในประชากรคัดพันธุรุนที่ 1 การตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักใน
เพศผูมีคา 0.49 เซนติเมตร และ 5.23 กรัม สวนในเพศเมียมีคา 0.46 เซนติเมตร และ 6.57 กรัม เมื่อนํามา
คํานวณแบบรวมเพศมีคา 0.47 เซนติเมตร และ 5.91 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

  ในประชากรคัดพันธุรุนที่ 2 การตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักใน
เพศผูมีคา    0.88 เซนติเมตรและ 9.62 กรัม สวนในเพศเมียมีคา 0.94 เซนติเมตร และ 10.73 กรัม เมื่อ
นํามาคํานวณแบบรวมเพศมีคา 0.92 เซนติเมตร และ 10.16 กรัมตามลําดับ (ตารางที่ 1)   

  การตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมดใน 2 รุนของการคัดพันธุโดยความยาวและน้ําหนัก
ในเพศผูมีคา 1.37 เซนติเมตรและ 14.85 กรัม สวนในเพศเมียมีคา 1.40 เซนติเมตร และ 17.30 กรัม เมื่อ
นํามาคํานวณแบบรวมเพศมีคา 1.39 เซนติเมตร และ 16.07 กรัมตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 1.3 คาอัตราพนัธุกรรมประจักษ 

 เมื่อผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน ประเมินคาอัตราพันธุกรรมประจักษได คือ จากคา
ความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมด (S1+S2) และการตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R1+R2) 
สามารถคํานวณอัตราพันธุกรรมประจักษ (h2) โดยประเมินสัดสวนของคาตอบสนองการคัดเลือก
ทั้งหมด กับความแตกตางของการคัดเลือกทั้งหมดของความยาวและน้ําหนักของเพศผูมีคา 0.60 และ 
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0.97 สวนเพศเมียมีคา 0.43 และ 0.44 เมื่อนํามาคํานวณแบบรวมเพศมีคาเทากับ 0.50 และ 0.59 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1  ความแตกตางของการคัดเลือก (Si) การตอบสนองของการคัดเลือก (Ri) และอัตราพันธุกรรม 

 ประจักษ (h2) ของความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนกั (กรัม) ของปลาหมอ ที่อาย ุ170 วัน  

 หลังจากผานการคัดเลือกแบบหมู 2 รุน  

คาความแตกตางของการคัดเลือก 
(Si) 

คาตอบสนองของการคัดเลือก 
(Ri) ลักษณะ เพศ 

รุนที่ 1 รุนที่ 2 ∑Si รุนที่ 1 รุนที่ 2 ∑Ri 

h2 =∑Ri / ∑Si 

ผู 0.89 1.40 2.29 0.49 0.88 1.37 1.37/2.29 = 0.60 

เมีย 0.96 2.33 3.29 0.46 0.94 1.40 1.40/3.29 = 0.43 
ความยาวเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
รวม 0.93 1.87 2.80 0.47 0.92 1.39 1.39/2.80 = 0.50 

ผู 2.53 12.84 15.37 5.23 9.62 14.85 14.85/15.37 = 0.97 

เมีย 4.03 35.14 39.17 6.57 10.73 17.30 17.30/39.17 = 0.44 
น้ําหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
รวม 3.47 23.99 27.46 5.91 10.16 16.07 16.07/27.46 = 0.59 

 

2. ศึกษาการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย 
 

  2.1 การเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของประชากรรุนพอแม 
 

  ประชากรรุนพอแมอายุ 50 วัน มีคาเฉลีย่ความยาว 3.49±0.29 เซนติเมตร และน้าํหนัก 
0.71±0.19 กรัม (ตารางที่ 2) เมื่อปลาหมอประชากรรุนพอแมมีอายุ 170 วัน พบวาการเจริญเติบโตในเพศ
ผูมีคาเฉลี่ยความยาว 10.39±1.02 เซนติเมตร และน้ําหนกั 19.96±6.10 กรัม สวนเพศเมียมีคาเฉลี่ยความ
ยาว 12.43±0.98 เซนติเมตร และน้ําหนกั 39.01±10.29 กรัม และแบบรวมเพศมีคาเฉลี่ยความยาว 
11.41±1.43 เซนติเมตร และน้ําหนกั 29.48±12.74 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 1)    

 น้ําหนกัเพิ่มตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร
รุนพอแมที่อาย ุ 170 วัน มีคาเฉลี่ย 0.24±0.01 กรัม/วัน และ 1.35±0.02 %/วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 
อัตรารอดตายของประชากรรุนพอแม  มีคาเฉลี่ย 57.60±2.55% (ตารางที ่3) 
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  2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของประชากรรุนท่ี 1 และรุนท่ี 2  
 

 ประชากรรุนท่ี 1  

 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนกั และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัด
พันธุ  และสายควบคุมที่อาย ุ 50 วัน มีคาเฉลี่ยความยาว 4.50±0.48 เซนติเมตร และน้ําหนัก 2.04±0.48 
กรัม สวนประชากรสายควบคุมอายุ 50 วัน มีคาเฉลี่ยความยาว 4.11±0.56 เซนตเิมตร และน้ําหนัก 
1.60±0.69 กรัม (ตารางที่ 2) เมื่อเล้ียงปลาจนถึงอายุ 170 วัน พบวาปลาหมอเพศผูของสายคัดพันธุ มี
คาเฉลี่ยความยาว 11.73±1.24 เซนติเมตร และน้ําหนกั 30.16±9.47 กรัม สวนสายควบคุม มีคาเฉลี่ยความ
ยาว 11.24±1.09 เซนติเมตร และน้ําหนัก 24.93±7.50 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 1, ตารางผนวกที่ 1 และ 2) สําหรับประชากรเพศเมียสายคัด
พันธุ มีคาเฉลี่ยความยาว 12.86±1.48 เซนติเมตร และน้าํหนัก 44.41±16.24 กรัม สวนสายควบคมุ มี
คาเฉลี่ยความยาว 12.40±1.38 เซนติเมตร และน้ําหนัก 37.84±13.54 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตาง
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 1, ตารางผนวกที่ 1 และ 2) และเมื่อนํามาหา
คาเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบวาสายคัดพันธุมีคาเฉลี่ยความยาว 12.29±1.48 เซนติเมตร และน้าํหนัก 
37.29±15.07 กรัม สวนสายควบคุมมีคาเฉลี่ยความยาว 11.82±1.37 เซนติเมตร และน้ําหนกั 31.38±12.70 
กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนยัสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางที่ 3, ตารางผนวกที่ 1 
และ 2) เมื่อเปรียบเทียบกันแลวสายคัดพันธุมีคามากกวาสายควบคุม เทากับ 0.47 เซนติเมตร และ 5.91 
กรัม 

 น้ําหนกัเพิ่มตอวัน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุที่อาย ุ 170 วัน มี
คาเฉลี่ย 0.29±0.03 กรัม/วนั สวนประชากรสายควบคมุมีคาเฉลี่ย 0.25±0.01 กรัม/วัน ซ่ึงไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3, ตารางผนวกที่ 5) 

 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุที่อายุ 
170 วัน มีคาเฉลี่ย 1.05±0.03 %/วัน สวนประชากรสายควบคุมมีคาเฉลี่ย 1.08±0.01 %/วัน ซ่ึงไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3, ตารางผนวกที่ 6) อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 1 ระหวาง
สายคัดพันธุ และสายควบคุมพบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05)  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 69.40±7.83%  และ 
73.80±3.52% ตามลําดับ (ตารางที่ 3 และตารางผนวกที่ 9) 

 ประชากรรุนท่ี 2  

 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัด
พันธุ  และสายควบคุมที่อายุ 50 วัน มีคาเฉลี่ยความยาว 4.96±0.32 เซนติเมตร และน้ําหนัก 2.62±0.55 
กรัม สวนประชากรสายควบคุมอายุ 50 วัน มีคาเฉลี่ยความยาว 4.18±0.50 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
1.65±0.64 กรัม (ตารางที่ 2) เมื่อเล้ียงปลาจนถึงอายุ 170 วัน พบวาปลาหมอเพศผูของสายคัดพันธุ มี
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คาเฉลี่ยความยาว 13.72±1.18 เซนติเมตร และน้ําหนัก 47.09±13.59 กรัม สวนสายควบคุม มีคาเฉลี่ย
ความยาว 12.35±0.49 เซนติเมตร และน้ําหนัก 32.24±4.02 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติ
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 1, ตารางผนวกที่ 3 และ 4) สําหรับประชากรเพศเมียสาย
คัดพันธุ มีคาเฉลี่ยความยาว 15.56±1.39 เซนติเมตร และน้ําหนัก 74.42±29.67 กรัม สวนสายควบคุม มี
คาเฉลี่ยความยาว 14.16±1.19 เซนติเมตร และน้ําหนัก 57.12±15.03 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตาง
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางที่ 3, ภาพที่ 1, ตารางผนวกที่ 3 และ 4) และเมื่อนํามาหา
คาเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบวาสายคัดพันธุมีคาเฉลี่ยความยาว 14.63±1.58 เซนติเมตร และน้ําหนัก 
60.75±26.80 กรัม สวนสายควบคุมมีคาเฉลี่ยความยาว 13.25±1.28 เซนติเมตร และน้ําหนัก 44.68±16.61 
กรัม ตามลําดับ ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางที่ 3, ตารางผนวกที่ 3 
และ 4) เมื่อเปรียบเทียบกันแลวสายคัดพันธุมีคามากกวาสายควบคุม เทากับ 1.39 เซนติเมตร และ 16.07 
กรัม 

 น้ําหนกัเพิ่มตอวัน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุที่อาย ุ 170 วัน มี
คาเฉลี่ย 0.48±0.08 กรัม/วนั สวนประชากรสายควบคมุมีคาเฉลี่ย 0.36±0.03 กรัม/วัน ซ่ึงไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3, ตารางผนวกที่ 5) 

 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดพันธุที่อายุ 
170 วัน มีคาเฉลี่ย 1.13±0.06 %/วัน สวนประชากรสายควบคุมมีคาเฉลี่ย 1.19±0.03 %/วัน ซ่ึงไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3, ตารางผนวกที่ 6) อัตรารอดตายของประชากรรุนที่ 2 ระหวาง
สายคัดพันธุ และสายควบคุมพบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05)  ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 79.80±7.03%  และ 
77.73±25.21% ตามลําดับ (ตารางที่ 3 และตารางผนวกที่ 9) 

 
ตารางที่ 2 น้ําหนัก  ความยาวเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±sd.) ของปลาหมอที่อายุ 50 วัน 

ประชากร ลักษณะ คาเฉลี่ย 

รุนพอแม ความยาว (เซนติเมตร) 

น้ําหนัก (กรัม) 

3.49±0.29 

0.71±0.19   

  สายคัดพันธุ สายควบคุม 

รุนที่ 1 ความยาว (เซนติเมตร) 

น้ําหนัก (กรัม) 

4.50±0.48 

2.04±0.60  

 4.11±0.56 

1.60±0.69 

รุนที่ 2 ความยาว (เซนติเมตร) 

น้ําหนัก (กรัม) 

4.96±0.32 

2.62±0.55 

4.18±0.50 

1.65±0.64 
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ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±sd.) ของความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก (กรัม) น้ําหนัก 
  เพิ่มตอวัน (กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) และอัตรารอดตาย (%) ของปลาหมอ 
  ที่อายุ 170 วัน ของประชากรรุนพอแม (X0) ประชากรสายคัดพันธุรุนที่ 1 และ 2 ( X1, X2) และ 
  สายควบคุม (C1, C2) ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร 

หมายเหตุ  อักษรที่ตางกันในบรรทัดเดียวกันของประชากรรุนเดียวกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) 

 

 

 

 

ประชากรรุนพอแม ประชากรรุนที่ 1 ประชากรรุนที่ 2 
ลักษณะ เพศ 

X0 X1 C1 X2 C2 

ผู 10.39±1.02 11.73±1.24a 11.24±1.09b 13.72±1.18 a 12.35±0.49 b 

เมีย 12.43±0.98 12.86±1.48 a  12.40±1.38 b 15.56±1.39 a 14.16±1.19 b 
ความยาวเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
รวม 11.41±1.43  12.29±1.48 a 11.82±1.37  b 14.63±1.58 a   13.25±1.28 b 

ผู 19.96±6.10   30.16±9.47 a 24.93±7.50 b 47.09±13.59 a 32.24±4.02 b 

เมีย 39.01±19.29  44.41±16.24 a 37.84±13.54 b   74.42±29.67 a 57.12±15.03 b 
น้ําหนักเฉลี่ย 

(กรัม) 
รวม 29.48±12.74  37.29±15.07 a 31.38±12.70 b 60.75±26.80 a 44.68±16.61 b 

น้ําหนักเพิ่มตอวัน 
(กรัม/วัน) 

0.24±0.01 0.29±0.03a 0.25±0.01a 0.48±0.08a 0.36±0.03a 

อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (%/วัน) 

1.35±0.02 1.05±0.03a 1.08±0.01a 1.13±0.06a 1.19±0.03a 

อัตรารอดตาย (%) 57.60±2.55 69.40±7.83a 73.80±3.52a 79.80±7.03a 77.73±25.21a 
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ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลาหมอที่อายุ 170 วันตลอดระยะเวลา 
               การทดลองจํานวน 3 รุน  
   P0  =  ประชากรรุนพอแม  
                F1  =  ประชากรสายคัดพันธุรุนที่ 1  
                C1  =  ประชากรสายควบคุมรุนที่ 1 

                F2  =   ประชากรสายคัดพันธุรุนที่ 2     
                C2  =   ประชากรสายควบคุมรุนที่ 2    
 
 

P0 F1 C1 F2 C2 

P0 F1 C1 F2 C2 
(รุน) 

(รุน) 
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 2.3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนของประชากรสายคัดพันธุ 2 รุน 
   

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของปลาหมอที่อายุ 170 วัน โดย
นําคาเฉลี่ยของประชากรสายควบคุมในแตละรุนมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละชวงเวลาจากประชากรรุนพอแม ประชากรสายคัดพันธุรุนที่ 1 และ
รุนที่ 2 พบวาประชากรสายคัดพันธุรุนที่ 1 เพศผูมีคามากกวาประชากรรุนพอแม เทากับ 0.49 เซนติเมตร 
และ 5.23 กรัม คิดเปน 4.18% และ 17.35% ตามลําดับ  สวนเพศเมียมีคามากกวาประชากรรุนพอแม
เทากับ 0.46 เซนติเมตร และ 6.57 กรัม คิดเปน 3.58% และ 14.79% ตามลําดับ  และเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ย
แบบรวมเพศ พบวามีคามากกวาประชากรรุนพอแมเทากับ 0.47 เซนติเมตร และ 5.90 กรัม คิดเปน 
3.85% และ 15.83% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติแลว พบวาไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) 
(ตารางที่ 4, ตารางผนวกที่ 7 และตารางผนวกที่ 8)  

  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนักของประชากรสายคัดพันธุรุนที่ 2 
เพศผูมีคามากกวาประชากรรุนที่ 1 เทากับ 1.37 เซนติเมตร และ 14.85 กรัม คิดเปน 9.96% และ 31.53% 
ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สวนเพศเมียมีคา
มากกวาประชากรรุนที่ 2 เทากับ 1.39 เซนติเมตร และ 17.30 กรัม คิดเปน 8.95% และ 23.24% 
ตามลําดับ  ซ่ึงไมมีความแตกตางกัน (P>0.05) และเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบวามีคามากกวา
ประชากรรุนที่ 1 เทากับ 1.39 เซนติเมตร และ 16.07 กรัม คิดเปน 9.47% และ 26.46% ตามลําดับ ซ่ึงมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 4, ตารางผนวกที่ 7 และตารางผนวกที่ 8)  
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดยความยาว (เซนติเมตร) และน้ําหนัก (กรัม) ของปลาหมอที่ 
  อายุ 170 วัน ประชากรรุนพอแม สายคัดพันธุรุนที่ 1 และรุนที่ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของสายควบ 
  คุมในแตละรุน 
 

คาเฉลี่ยของสายคัดพันธุ - คาเฉลี่ยของสายควบคุม 

ความยาว น้ําหนกั รุน เพศ 

เซนติเมตร เปอรเซ็นต กรัม เปอรเซ็นต 

ผู 0.00±0.00a 0.00 0.00±0.00 a 0.00 

เมีย 0.00±0.00A 0.00 0.00±0.00A 0.00 รุนพอแม 

รวมเพศ 0.00±0.00x 0.00 0.00±0.00 x 0.00 

ผู 0.49±0.47 a 4.18 5.23±3.90 a 17.35 

เมีย 0.46±0.44A 3.58 6.57±3.44 A 14.79 รุนที่ 1 

รวมเพศ 0.47±0.44 x 3.85 5.90±3.59x 15.83 

ผู 1.37±0.30 b 9.96 14.85±3.07 b 31.53 

เมีย 1.39±0.88A 8.95 17.30±16.90A 23.24 รุนที่ 2 

รวมเพศ 1.39±0.59 y 9.47 16.07±9.91 y 26.46 

หมายเหต ุ อักษรที่ตางกันในแถวเดียวกนัของเพศเดียวกนัแสดงความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) โดย 
(ตัวอักษร a,b เปรียบเทียบเพศผู) (ตัวอักษร A,B เปรียบเทียบเพศเมยี) (ตวัอักษร x,y เปรียบเทียบรวม
เพศ) 

 

3. ผลการวิเคราะหคุณภาพของน้ําในกระชงัทดลอง 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ําตลอดการทดลอง พบวาความเปนกรด-ดางอยูในชวง
ระหวาง 7.20-7.40  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําอยูระหวาง 4.72-5.55 มิลลิกรัม/ลิตร  คาความเปนดาง
อยูระหวาง 82.50-100.00 มิลลิกรัม/ลิตร คาความกระดางอยูระหวาง 102.67-115.20 มิลลิกรัม/ลิตร และ
อุณหภูมิน้ําอยูระหวาง 19.93-24.15 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหคณุภาพน้ําตลอดระยะเวลาเลี้ยงปลาหมอ 3 รุน ที่เล้ียงในกระชัง 
 

ประชากร 
พารามิเตอร 

รุนพอแม รุนที่ 1 รุนที่ 2 

ความเปนกรด-ดาง 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

ความกระดาง (มิลลิกรัม/ลิตร) 

อุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 

7.38 ± 0.59 

5.37 ± 1.13 

82.50 ± 10.54 

102.67 ± 18.14 

28.02 ± 1.35 

7.20 ± 0.94 

4.72 ± 1.00 

96.80 ± 11.26 

115.20 ± 6.87 

24.15 ± 4.74 

7.40 ± 0.80 

5.55 ± 1.33 

100.00 ± 2.94 

110.50 ± 8.85 

29.93 ± 2.16 

 
สรุปและวิจารณผล 

 
ประสิทธิภาพของการคดัพนัธุแบบหมู 

 การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของวิธีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลาหมอ 
ดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู ซ่ึงพบความแตกตางของการเจริญเติบโตหลังการคัดเลือกไปได 2 รุนโดย
พบวา คาเฉลี่ยของความยาว และน้ําหนักสายคัดพันธุมีคามากกวาสายควบคุมในรุนเดียว เมื่อพิจารณา
แยกเปนแตละเพศพบวา ปลาหมอทั้งเพศผู และเพศเมียในทุกรุนของสายคัดพันธุมีการเจริญเติบโต
ทางดานความยาวและน้ําหนักมากกวาปลาหมอสายควบคุม เมื่อคํานวณเปนคาเปอรเซ็นตพบวา การ
เจริญเติบโตของปลาหมอเพศผูมีคาคอนขางสูงกวาเพศเมีย อยางไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตของ
ปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบหมูนี้ ไดแสดงผลใหประชากรรุนลูกมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกรุน สําหรับการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางรุนจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา
การเจริญเติบโตของปลาหมอสายคัดพันธุในรุนถัดไป มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกรุน แสดงวา
วิธีการคัดเลือกแบบหมูสามารถใชในการปรับปรุงพันธุปลาหมอประชากรนี้ได โดยประชากรปลาหมอ
ที่ผานการคัดพันธุในรุนที่ 1 มีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาประชากรรุนพอ
แม 3.85% และ 15.83% และในรุนที่ 2 ประชากรที่ผานการคัดพันธุ มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากสายคัด
พันธุรุนที่ 1 เทากับ 9.47%  และ 26.46% ตามลําดับ  
 สําหรับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาหมอ จากการศึกษาในครั้งนี้เมื่อ
พิจารณาแลว พบวามีความสอดคลองกับการเจริญเติบโตดานน้ําหนักและความยาว กลาวคือ มีคา
เพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดพันธุ โดยเฉพาะสายคัดพันธุรุนที่ 2 วิธีการคัดเลือกแบบหมูสามารถเพิ่มการ
เจริญเติบโตของปลาหมอรุนดังกลาวเปน 0.48 กรัม/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรรุนพอแมซ่ึงมีคา 
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0.24 กรัม/วัน เมื่อคํานวณเปนสัดสวนแลวพบวา การคัดพันธุสามารถทําใหปลาหมอมีคาน้ําหนักเพิ่มตอ
วันเพิ่มเปน 2 เทา อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแลว ใหคาที่ไมแตกตาง
กัน ทั้งนี้เนื่องจากปลาหมอสายคัดพันธุมีการเจริญเติบโตในแตละรุนดีกวาสายควบคุมอยูแลว เมื่อนํา
ขอมูลน้ําหนักของปลาหมอที่อายุ 50 วัน มาใชในการกําหนดสมการใหเปนน้ําหนักเริ่มตน และเมื่อมี
การแปลงขอมูลใหสมการเปนเสนตรง จึงทําใหคาดังกลาวระหวางสายคัดพันธุ และสายควบคุมไม
แตกตางกัน หรืออธิบายไดวาสมการเสนตรงของน้ําหนักปลาหมอที่เพิ่มขึ้นตั้งแตอายุ 50 วัน ระหวาง
สายคัดพันธุและสายควบคุมมีคาใกลเคียงกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 จากการศึกษาอัตรารอดตายของปลาหมอที่เล้ียงในกระชัง พบวามีอัตรารอดตายเพิ่มขึ้นใน
รุนถัดไป โดยประชากรรุนพอแมมีคาเฉลี่ย 57.60% ประชากรที่ผานการคัดเลือกรุนลูกที่ 1 มีคาเฉลี่ย 
69.40% และประชากรรุนลูกที่ 2 มีคาเฉลี่ย 79.80% ซ่ึงสอดคลองกับประชากรที่ไมผานการคัดเลือกทั้งนี้
เนื่องจากการปรับตัวใหเขากับรูปแบบการเลี้ยงในกระชังหรือการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ซ่ึง
โดยปกติแลวปลาหมอมีนิสัยชอบอาศัยอยูในสภาพการเลี้ยงในบอดิน แตสําหรับการศึกษาครั้งนี้ได
ทดลองเลี้ยงปลาหมอในกระชังจึงทําใหอัตรารอดในรุนพอแมมีคาปานกลาง แลวคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นใน
ประชากรรุนถัดไป  
 จากการวิเคราะหคุณสมบัติน้ําตลอดการทดลอง พบวาคุณภาพของน้ําอยูในเกณฑที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของปลาทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับ ภาณุ และคณะ (2539) รายงานวา คา
อุณหภูมิระหวาง 25 – 32 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดางระหวาง 6.5 – 8.5 ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ํามากกวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางระหวาง 80 – 200 มิลลิกรัมตอลิตร และความเปน
ดางระหวาง 100 – 200 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา 
 

การประเมินคาทางพันธุกรรม 
 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบความแตกตางของการคัดเลือกมีคาเพิ่มสูงขึ้นในทุกรุนทั้งในดาน
ลักษณะความยาวและน้ําหนัก ซ่ึงความแตกตางของการคัดเลือกดังกลาว คือ คาความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของประชากรสายคัดเลือกกับคาเฉล่ียของประชากรทั้งหมด โดยพบวาเมื่อผานการคัดเลือกปลา
หมอไปไดสองรุนมีความแตกตางของการคัดเลือกสะสม โดยเพศผูมีคาความยาว 2.29 เซนติเมตร และ
น้ําหนัก 15.37 กรัม สวนเพศเมียมีคาความยาว 3.29 เซนติเมตร และน้ําหนัก 39.17 กรัม และเมื่อนํามาหา
คาเฉลี่ยแบบรวมเพศมีคาความยาว 2.80 เซนติเมตร และน้ําหนัก 27.46 กรัม ซ่ึงความแตกตางของการ
คัดเลือกดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกรุน สอดคลองกับการศึกษาการคัดเลือกปลาดุกอุยจํานวน 4 รุน
ที่มีความแตกตางของการคัดเลือกสะสมเพิ่มขึ้นทุกรุน (พรรณศรี และคณะ, 2533) และมีคาตอบสนอง
ของการคัดเลือกมีคาสะสมเพิ่มขึ้นในทุกรุนของการคัดเลือกทั้งในดานลักษณะความยาวและน้ําหนัก 
โดยพบวาเมื่อผานการคัดเลือกไปได 2 รุน มีคาตอบสนองของการคัดเลือกสะสมโดยความยาวและ
น้ําหนักในเพศผู 1.37 เซนติเมตร และ 14.85 กรัม สวนในเพศเมียมีคา 1.40 เซนติเมตร และ 17.30 กรัม 
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คิดเฉลี่ยแบบรวมเพศมีคา 1.39 เซนติเมตร และ 16.07 กรัม ตามลําดับ จากการศึกษาในครั้งนี้สอดคลอง
กับการคัดเลือกปลาดุกอุยจํานวน 4 รุนที่มีผลการตอบสนองการคัดพันธุสะสมเพิ่มขึ้นทุกรุน (พรรณศรี 
และคณะ, 2533) 
 การศึกษาในครั้งนี้ไดแสดงผลอัตราพันธุกรรมประจักษของความยาวและน้ําหนัก ที่มีคา
คอนขางสูง กลาวคือโดยเฉลี่ยทั้งสองเพศมีคา 0.50 และ 0.59 ตามลําดับ  ซ่ึงมีความใกลเคียงกับการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุปลานิลของ บุญชวยและคณะ (2546) ที่ไดใชวิธีการคัดเลือกแบบเดียวกันนี้
จํานวน 1 รุน โดยคาอัตราพันธุกรรมประจักษของน้ําหนักและความยาวมีคา 0.52 และ 0.78 ตามลําดับ 
ซ่ึง Falconer (1989) ไดกลาววา คาอัตราพันธุกรรมที่ประเมินไดสูงเปนผลมาจากการกําหนดโดย
พันธุกรรมยีนผลบวก เมื่อเลือกพอแมปลาที่มีลักษณะดีมาเปนพอแมพันธุลูกที่ไดจึงมีลักษณะดีตามไป
ดวย อยางไรก็ตามเมื่อนําคาอัตราพันธุกรรมประจักษที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับปลา
ชนิดอื่นๆ ที่ไดดําเนินการคัดเลือกแบบหมูจํานวน 2 รุน เชนเดียวกัน พบวาคาอัตราพันธุกรรมประจักษ
ที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีคาสูงกวาการคัดเลือกพันธุปลาดุกอุย ซ่ึงมีคา 0.04 และ 0.07 (กฤษณุพันธ และ
คณะ, 2547) และปลานิลสีแดงสายพันธุไทยมีคา 0.06 และ 0.07 (กฤษณุพันธ และสงา, 2550)  
 ดังนั้นสรุปไดวาวิธีการคัดเลือกแบบหมูสามารถปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตทั้งใน
ดานความยาว และน้ําหนักของปลาหมอใหเพิ่มขึ้นได  ซึ่งวิธีการคัดเลือกดังกลาวไดมีการดําเนินการใน
สัตวน้ําหลายชนิด เชน ปลานิลสีแดง (พรรณศรี และปรัชชัย, 2529) มีคาอัตราพันธุกรรมประจักษของ
ความยาวและน้ําหนักมีคา 0.19 และ 0.18 สวนในสัตวน้ําชนิดอื่น เชน พวกหอยตางๆ ไดแก หอยตลับ 
หอยพัด หอยนางรมปากจีบ และหอยนางรม มีคาอัตราพันธุกรรมประจักษของน้ําหนักและการ
เจริญเติบโตอยูระหวาง 0.69 ถึง 0.1 (Hadley et al., 1991 ; Jarayabhand and Thavornyutikarn, 1995 ; 
Toro et al., 1995 ; Ibarra et al., 1999 ) และพวกกุงตางๆ เชน กุงกามกราม และกุงกุลาดํา มีคาอัตรา
พันธุกรรมประจักษของความยาวและน้ําหนักอยูระหวาง 0.3 ถึง 0.5 (สุภัทรา และคณะ, 2546 ; 2547)  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการทดลองคัดพันธุปลาหมอที่มีการเจริญเติบโตดีเปนพอแมพันธุโดยใชวิธีการ
คัดเลือกหมู 2 รุน ไดขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. มีการตอบสนองจากการคัดเลือก ปลาหมอสายที่ผานการคัดพันธุจะโตดีกวาสายที่ไมได
ผานการคัดพันธุ แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกแบบหมู ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งนี้
สามารถนําความรูที่ได สงเสริมและถายทอดองคความรูแกหนวยงานของกรมประมง และฟารม
เกษตรกร ที่ทําการเพาะเลี้ยงปลาหมอ ทราบถึงวิธีการปรับปรุงพันธุใหปลาหมอมีอัตราการเจริญเติบโต
ดีขึ้น     
 2. ควรมีการทดสอบพันธุในลักษณะฟารมเกษตรกร (on farm) เพื่อเปนการยืนยันผลกอนที่
จะนําพันธุปลาที่ผานการคัดพันธุไปสงเสริมใหเกษตรกรเพาะเลี้ยง  
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คําขอบคุณ 

 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.สุภัทรา อุไรวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตวน้ํา ดร.วงศปฐม  กมลรัตน ผูเชี่ยวชาญดานความหลากหลายทางชีวภาพดานการประมง และ
คณะกรรมการวิชาการระดับกองดานพันธุกรรมสัตวน้ํา ที่ไดใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นตางๆ ตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไข และใหคําแนะนําจนรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณขาราชการ และ
พนักงานของศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือในการดําเนินงานวิจัย 
และจัดเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
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ภาคผนวก 

 

ตารางผนวกที่ 1  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของความยาวปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากสายคัดพันธุ 

 และสายควบคมุ รุนที่ 1 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร                       

เพศ         Sources        SS DF    M.S.    F       P 

ผู Line 18.352 1 18.352 14.351 0.000 

 Rep (Line)         29.797 4 7.449 5.825 0.000 

 Error 375.960 294 1.279   

เมีย Line 15.413 1 15.413 7.735 0.006 

 Rep (Line)         23.199 4 5.800 2.911 0.022 

 Error 585.818 294 1.993   

รวมเพศ Line 33.701 1 33.701 17.074 0.000 

 Rep (Line)         39.864 4 9.966 5.049 0.001 

 Error 1172.430 594 1.974   

                            

ตารางผนวกที่ 2  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากสายคัดพันธุ 

 และสายควบคมุ รุนที่ 1 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร                            

เพศ Sources        SS DF    M.S.    F       P 

ผู Line 2056.701 1 2056.701 30.899 0.000 

 Rep (Line)         2181.667 4 545.417 8.194 0.000 

 Error 19569.275 294 66.562   

เมีย Line 3234.083 1 3234.083 14.768 0.000 

 Rep (Line)         2230.333 4 557.583 2.546 0.040 

 Error 64382.020 294 218.986   

รวมเพศ Line 5224.450 1 5224.450 27.360 0.000 

 Rep (Line)         2660.477 4 665.119 3.483 0.008 

 Error 113424.823 594 190.951   
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ตารางผนวกที่ 3  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของความยาวปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากสายคัดพันธุ 

 และสายควบคมุ รุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร 

เพศ         Sources        SS DF    M.S.    F       P 

ผู Line 140.768 1 140.768 176.723 0.000 

 Rep (Line)         8.932 4 2.233 2.803 0.026 

 Error 234.184 294 0.797   

เมีย Line 146.441 1 146.441 111.731 0.000 

 Rep (Line)         111.123 4 27.781 21.196 0.000 

 Error 385.333 294 1.311   

รวมเพศ Line 287.180 1 287.180 148.142 0.000 

 Rep (Line)         86.966 4 21.742 11.215 0.000 

 Error 1151.498 594 1.939   

                                                                                   

ตารางผนวกที่ 4  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักปลาหมอที่อายุ 170 วัน จากสายคัดพันธุ 

 และสายควบคมุ รุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร  

เพศ         Sources        SS DF    M.S. F P 

ผู Line 16531.763 1 16531.763 167.676 0.000 

 Rep (Line)         945.733 4 263.433 2.398 0.050 

 Error 28986.500 294 98.594   

เมีย Line 22446.750 1 22446.750 50.176 0.000 

 Rep (Line)         33294.948 4 8323.737 18.606 0.000 

 Error 131524.068 294 447.361   

รวมเพศ Line 38752.807 1 38752.807 83.669 0.000 

 Rep (Line)         22061.342 4 5515.336 11.908 0.000 

 Error 275123.216 594 463.170   
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ตารางผนวกที่ 5 ตารางวิเคราะหความแตกตางของน้ําหนกัเพิ่มตอวัน ปลาหมอที่อายุ 170 วัน ระหวาง
สายคัดพันธุและสายควบคมุ รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศก
เมตร  

 

รุนที่ คูเปรียบเทียบ df Mean 
Difference 

Std.Error 
Difference 

t-value t-prob 

1 สายคัดพันธุ & สายควบคุม 2.130 0.0455 0.1754 2.594 0.115 

       

2 สายคัดพันธุ & สายควบคุม 4 0.1259 0.05052 2.491 0.067 

       

 

 

ตารางผนวกที่ 6  ตารางวิเคราะหความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ปลาหมอที่อายุ 170 วัน  

 ระหวางสายคดัพันธุและสายควบคุม รุนที ่1 และรุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด  6.25  
ลูกบาศกเมตร  

 

รุนที่ คูเปรียบเทียบ df Mean 
Difference 

Std.Error 
Difference 

t-value t-prob 

1 สายคัดพันธุ & สายควบคุม 2.194 -0.0266 0.02008 -1.325 0.306 

       

2 สายคัดพันธุ & สายควบคุม 4 -0.0585 0.03655 -1.600 0.185 
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ตารางผนวกที่ 7  ตารางวเิคราะหความแปรปรวนของความยาวปลาหมอที่อายุ 170 วัน ประชากรรุนพอแม 

 สายคัดพันธุรุนที่ 1  และรุนที่ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของสายควบคุมในแตละรุน                              

เพศ Sources SS DF M.S. F P 

ผู Line 2.876 2 1.438 14.044 0.005 

 Error 0.614 6 0.102   

เมีย Line 3.024 2 1.512 4.662 0.060 

 Error 1.946 6 0.324   

รวมเพศ Line 2.981 2 1.491 8.252 0.019 

 Error 1.084 6 0.181   
 

ตารางผนวกที่ 8  ตารางวเิคราะหความแปรปรวนของน้าํหนักปลาหมอทีอ่ายุ 170 วัน ประชากรรุนพอแม  

 สายคัดพันธุ รุนที่ 1  และรุนที่ 2 เมื่อลบดวยคาเฉลี่ยของสายควบคุมในแตละรุน                              

เพศ Sources SS DF M.S. F P 

ผู Line 340.227 2 170.114 20.656 0.002 

 Error 49.413 6 8.236   

เมีย Line 457.429 2 228.714 2.306 0.181 

 Error 595.117 6 99.186   

รวมเพศ Line 396.630 2 198.315 5.351 0.046 

 Error 222.359 6 37.060   
 

ตารางผนวกที่ 9  ตารางวิเคราะหความแปรปรวนอัตรารอดตายของปลาหมอที่อายุ 170 วนั จากสายคัดพันธุ 
 และสายควบคมุ รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่เล้ียงในกระชังขนาด 6.25 ลูกบาศกเมตร  

รุนที่       Sources SS DF M.S. F P 

1 Line 0.003 1 0.003 0.449 0.572 

 Rep(Line)          0.003 2 0.001 0.176 0.850 

 Error 0.015 3 0.007   

2 Line 0.000 1 0.000 0.007 0.942 

 Rep (Line)         0.086 2 0.043 0.670 0.599 

 Error 0.129 3 0.064   
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ภาพผนวกที่ 1  แผนภูมกิารคดัเลือกแบบหมู (mass selection) ของปลาหมอจํานวน 3 รุน (ตุลาคม 2548 –  

  กันยายน 2550) 

 
 
รุนประชากรพอแม (P0)          ผสมพันธุปลาหมอพันธุเพาะเลี้ยง ศวท.ชุมพร 30 คู 
  ตุลาคม 2548 
 
 

 

                              
                            กระชัง 1                            กระชัง 2                            กระชัง 3       
                                                                                           170 วัน  
       สุมทุกขนาด                              คัดขนาดโตที่สุด 
 
                            สายควบคมุ                                                                สายคัดเลือก  

                           เพาะพนัธุ 30 คู                                                                    เพาะพนัธุ 30 คู 
ลูกรุนที่ 1 (F1) 
สิงหาคม 2549   

         

     
      

  170 วัน ดําเนนิการสุมทุกขนาด                                              170 วัน คดัเลือกขนาดโตที่สุด  

                            เพาะพนัธุ 30 คู                                                                     เพาะพนัธุ 30 คู 
ลูกรุนที่ 2 (F2) 
เมษายน 2550                                       

                                                          
 
 
    

 
      

 

500 ตัว 500 ตัว 

500 ตัว 500 ตัว 500 ตัว 

500 ตัว 

500 ตัว 500 ตัว 500 ตัว 

500 ตัว 500 ตัว 500 ตัว 500 ตัว 500 ตัว 500 ตัว 
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