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บทคัดย่อ 
 

 การปรับปรุงพนัธุ์ปลานิลทนเค็มโดยวิธีการผสมขา้มแบบเหน่ียวน ากับปลาหมอเทศ ได้ 
ด าเนินการ ณ ศูนยว์ิจัยและพฒันาพันธุกรรมสัตว์น ้ าเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี   โดยแบ่งออกเป็น 2 การ
ทดลอง คือ  

 1) การหารูปแบบการผสมข้าม โดยผสมสลับระหว่างปลาต่างพันธุ์  และจับคู่ในพันธุ์
เดียวกันระหว่าง ปลานิลจิตรลดา 3 กับปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรี  รวมได้ 4 แบบการผสม  แล้วน าปลา
ลูกผสมไปทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต  ท าเคร่ืองหมายปลาทั้ง 4 แบบการผสมดว้ยการตดัครีบ  น า
ลูกปลาทั้ง 4 แบบการผสมเล้ียงรวมกนัในกระชงัในบ่อคอนกรีต 3 บ่อ ท่ีมีระดบัความเค็ม 3 ระดบัคือ 0, 10 
และ 20 ppt  เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า ปลาแบบการผสมท่ีไดจ้ากปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศผู ้กับ 
ปลานิลจิตรลดา 3 เพศเมีย (MT) มีอตัราการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดโดยมีน ้ าหนักเพิ่มต่อวนั (ADG) และอตัรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะทางดา้นน ้ าหนัก (SGR) สูงกว่าปลาในแบบการผสมอ่ืนอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ 
โดยมีน ้ าหนักและความยาวเฉล่ีย 514.40±186.98 กรัม  28.12±3.77 เซนติเมตร   564.17±275.25 กรัม  
28.20±5.60 เซนติเมตร และ  584.92±244.71 กรัม  28.62±4.01 เซนติเมตร ท่ีระดบัความเค็ม  0, 10  และ 20 
ppt ตามล าดบั  อตัรารอดไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นแบบการผสม แต่มีความแตกต่างท่ีระดบัความเค็ม  ค่า 
% heterosis ทางน ้ าหนกัปลาลูกผสมมีค่าอยู่ระหว่าง 77.05 – 118.27 เปอร์เซ็นต ์และพบว่าความเค็มมีผลต่อ
ค่า % heterosis ทางดา้น SGR โดยค่าท่ี 0 ppt  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญักบัท่ีความเคม็ 10 และ 20 ppt  

 2) การผสมแบบเหน่ียวน า โดยน าปลาลูกผสมจากผลการทดลองท่ี 1 ไปผสมกลบักบัปลา
นิลจิตรลดา 3 จ านวน 2 รุ่น แลว้น ารุ่นลูกไปทดลองเล้ียงเปรียบเทียบกบัปลาหมอเทศ และปลานิลจิตรลดา 3 
ในกระชงัในบ่อดิน ท่ีมีระดบัความเค็มระหว่าง 20 – 25 ppt.  เป็นระยะเวลา 200 วนั พบว่า ปลาลูกผสมกลบั
รุ่นท่ี 2 ทั้ง 2 สาย และปลานิลจิตรลดา 3 มีการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนัก ความยาว น ้ าหนักเพิ่มต่อวนั (ADG) 
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และอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะทางดา้นน ้ าหนกั (SGR) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัยิ่งกบัปลาหมอเทศ  ส่วนอตัราการรอดตายพบว่าปลาลูกผสมกลบัรุ่นท่ี 2 ทั้ง 2 สาย และปลานิล
จิตรลดา 3 มีค่านอ้ยกวา่ปลาหมอเทศอยา่งมีนยัส าคญัยิง่  

 

ค าส าคัญ : ปลานิล  ปลาหมอเทศ  ทนเคม็  การผสมเหน่ียวน า 

 

* ผูรั้บผิดชอบ: ๑๒๒ หมู่ ๑ ต.แหลมผกัเบ้ีย อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี ๗๖๑๐๐  

e-mail : kidsanupan@hotmail.com  
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Genetic Improvement on Salinity Tolerance of Oreochromis niloticus by 

Introductory Cross with Oreochromis mossambicus 

Kridsanupan  Komanpririn1 *  Supattra  Uraiwan2   Kongpop  Umbhonsak3   Sriprapa  Budama1   
and Tanes  Poomtong4  

 

Genetic Improvement on Salinity Tolerance of Oreochromis niloticus by Introductory Cross 
with Oreochromis mossambicus had been carried out at Phetchaburi Aquaculture Genetics Research and 
Development Center. 

 1) Reciprocal crossing between O. niloticus and O. mossambicus was composed of 4 cross combinations, 
2 pure-bred and 2 crossbred.  Fingerlings from each of the 4 cross combination were marked by fin clipping techniques.  
The marked fingerlings of 4 cross combination were then pooled in 3 of concrete tanks, 3 level of salinities 0, 10 and 20 
ppt.  After 6 month of experiment, it showed that the mean body weight and the average length of cross of TM (female O. 
niloticus  x male O. mossambicus) were 514.40±186.98 g  28.12±3.77 cm, 564.17±275.25 g 28.20±5.60 cm and 
584.92±244.71 g  28.62±4.01cm, in 0, 10 and 20 ppt salinity level respectively. That cross gave highest performance trials 
including body weight, body length, average daily growth rate (ADG) and specific growth rate (SGR) which were 
significant higher than those in different combinations (p<0.01).  There were no significance difference between crosses 
in term of survival rate but that was significance at variation of salinity. The heterosis on growth of tilapia cross were 
varied from 77.05 – 118.27 %. There was significance difference between level of salinities in term of SGR.  

2) Introductory cross were used reciprocal crossed from 1st experiment back corss with Oreochromis 
niloticus. After that compere offspring with Oreochromis mossambicus and Oreochromis niloticus  in 12 of 
cages, level of salinities 20 – 25  ppt.  After 200 days of experiment, it showed that the mean body weight, body length, 
average daily growth rate (ADG), specific growth rate (SGR) and survival rate which were nonsignificant between 2 

introductory cross with Oreochromis niloticus. But those were significant higher (p<0.01) with Oreochromis 
mossambicus.   
 

Keywords: Oreochromis niloticus, Oreochromis mossambicus, salinity tolerance, introductory cross   
 
 *Corresponding author: 122 Moo 1 T.Lampakbia, A.Banlam, Phetchaburi  76100 
  e-mail : kidsanupan@hotmail.com  
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ค าน า 
  
 ในปัจจุบนัน้ีผลผลิตของปลาในตระกูล tilapia ทัว่โลกท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงในน ้ ากร่อยมี
จ านวนมากเพิ่มขึ้น ดงัในรายงานของ FAO (2002) โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิต 65,989 เมตริกตนั ในปี 
พ.ศ. 2539 เป็น 190,176 เมตริกตัน ในปี พ.ศ. 2544 ในประเทศไทยมีการเล้ียงปลาในตระกูล tilapia 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลานิลก าลงัเป็นทางเลือกหน่ึงของเกษตรกร เน่ืองจากคุณสมบติัของปลาชนิดน้ีสามารถ
อาศยัไดใ้นน ้ ากร่อยและนอกจากน้ียงัพบว่าปลานิลท่ีเล้ียงในน ้ ากร่อยยงัมีรสชาติของเน้ือท่ีไม่มีกล่ินโคลน
และมีปริมาณของ bacteria ท่ีตกคา้งนอ้ยกวา่ปลานิลท่ีเล้ียงในน ้าจืด (Yu and Lay, 1990) 

 ปลาในตระกูล tilapia แต่ละชนิดมีรายงานว่า สามารถปรับตวัและอาศัยในน ้ าเค็มได้ใน
ระดบัท่ีต่างกนั  ปลานิล (Nile tilapia) มีความทนทานต่อความเค็มไดน้อ้ยท่ีสุดโดยสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ี
ระดบัความเค็ม 15 ppt   สามารถผสมพนัธุ์วางไข่ไดใ้นช่วงความเค็ม 10-15 ppt   แต่จะให้ผลท่ีดีกวา่ถา้อยูใ่น
น ้ าท่ีมีความเค็มต ่ากว่า 5 ppt   ส่วนปลาหมอเทศ (Mozambique tilapia) สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน ้ าท่ีมี
ระดับความเค็มใกล้เคียงกับน ้ าทะเล  (Popma and Masser, 1999)   Villegas(1990) ได้ท าการทดสอบ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ O. niloticus, O. mossambicus และลูกผสม F1 ของทั้งสองพนัธุ์พบว่า O.  
mossambicus   และลูกผสมเจริญเติบโตในน ้ าเค็มได้ดีกว่า  O. niloticus  โดยความเค็มท่ีเหมาะสมของการ
เจริญเติบโตของ O.  mossambicus และลูกผสม F1 อยูท่ี่ 15-32 ppt  
 ดงันั้นการศึกษาดา้นการพฒันาพนัธุ์ปลานิลท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในน ้ ากร่อยและให้
ผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกับการเล้ียงในน ้ าจืด โดยน าวิธีการด้านพันธุศาสตร์ คือ การผสมแบบเหน่ียวน า 
(introductory cross) (Kirpichnikov, 1981) ซ่ึงจะเหน่ียวน าเอาสารพนัธุกรรมของปลาหมอเทศ เขา้สู่ปลานิล
สายพันธุ์จิตรลดา 3 ท่ีนิยมเล้ียงอยู่ในปัจจุบัน พฒันาเป็นปลานิลท่ีสามารถเล้ียงในพื้นท่ีน ้ ากร่อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงแก่เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพื่อคน้หารูปแบบของวิธีการผสมขา้มแบบท่ีเหมาะสมในการผลิตสายพนัธุ์ปลานิลลูกผสม ท่ี
สามารถเล้ียงในพื้นท่ีน ้ากร่อย 
 2. เพื่อศึกษาผลของการเหน่ียวน า ดา้นการเจริญเติบโตและอตัรารอดตายของปลานิลลูกผสม
กลบัรุ่นท่ี 2  กบัปลานิลจิตรลดา 3 และปลาหมอเทศ 
   

วิธีด าเนินการ 
 

1. การเตรียมพันธ์ุปลาท่ีใช้ในการทดลอง 
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               พนัธุ์ปลาท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีมีจ านวน 2 สายพนัธุ์ รวบรวมมาจาก 2 แหล่ง คือ 
 1) ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา 3 ท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 3 รุ่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พนัธุกรรมสัตวน์ ้า 
 2) ปลาหมอเทศสายพนัธุ์เพชรบุรี รวบรวมพนัธุ์จากปลาท่ีอาศยัอยู่ในน ้ าท่ีมีความเค็มไม่ต ่ากว่า 
30 ppt บริเวณคูน ้ารอบศูนยว์ิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ ้าเพชรบุรี  
  
2. การศึกษารูปแบบการผสม (การศึกษาท่ี 1) 
   2.1 ผลิตสายพนัธุ์ผสมปลานิลและปลาหมอเทศ 
        เพาะพนัธุ์ปลาลูกผสมโดยวิธีผสมสลบักนัระหว่างปลานิลจิตรลดา 3 (T) กบัปลาหมอเทศ
พนัธุ์เพชรบุรี (M) พร้อมกบัจบัคู่ผสมภายในแต่ละชนิดพนัธุ์ รวมทั้งส้ิน 4 แบบการผสมดงัน้ี 

2.1.1 ปลานิลจิตรลดา 3 เพศเมีย กบั ปลานิลจิตรลดา 3 เพศผู ้(TT) 
2.1.2 ปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศเมีย กบั ปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศผู ้(MM) 
2.1.3 ปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศเมีย กบั ปลานิลจิตรลดา 3 เพศผู ้(MT) 
2.1.4 ปลานิลจิตรลดา 3 เพศเมีย กบั ปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศผู ้(TM) 

 2.2 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งรูปแบบการผสมกบัผลของความเคม็ 
 การทดลองเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการผสมกบัผลของความเค็ม ท่ีมีต่อ
อตัราการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนัก ความยาว อตัราการเพิ่มน ้ าหนักต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และ
อตัรารอดตาย  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.2.1 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Designs) 
(อนันต์ชัย, 2542) ทดลองเล้ียงเปรียบเทียบปลา 4 แบบการผสม ในบ่อคอนกรีตขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 3 บ่อท่ีมีระดับความเค็ม 3 ระดับคือ 0, 10 และ 20 ppt  โดยแต่ละบ่อมีกระชังขนาด 1.5 x 4 x 1.5 
เมตร จ านวน 3 กระชงั โดยใชอ้ตัราการปล่อย 20 ตวั/แบบการผสม/กระชงั ควบคุมความเค็มโดยมีบ่อเตรียม
น ้าและเปล่ียนน ้า 50 เปอร์เซ็นตท์ุก 2 สัปดาห์ 
 2.2.2 ท าเคร่ืองหมายโดยการตดัครีบหูและครีบทอ้ง เม่ือลูกปลามีอายไุด ้2 เดือนเพื่อจ าแนก
กลุ่มปลาแต่ละรูปแบบการผสม  วดัขนาดและเร่ิมตน้การทดลอง 
 2.2.3 ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปชนิดลอยน ้ าโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จนอ่ิมวนัละ 2 
คร้ัง 
 2.2.4 ด าเนินการชัง่น ้าหนกั วดัความยาวปลาทุกตวั ทุกๆ 1 เดือน เป็นเวลา  6 เดือน 
 2.2.5 บันทึกน ้ าหนัก ความยาว เม่ือส้ินสุดการทดลอง และค านวณค่าลักษณะต่างๆท่ี
ทดสอบดงัน้ี 
 - อตัราการเพิ่มน ้าหนกัต่อวนั (average daily growth rate, ADG) 



 6 

 - อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะของน ้าหนกั (specific growth rate, SGR) 
 - อตัรารอดตาย 

 - ประเมินค่า % heterosis ของลูกผสมในทุกลกัษณะ 
 

3. การผลติสายพนัธ์ุลูกผสมปลานิลและปลาหมอเทศโดยวิธี introductory cross (การศึกษาท่ี 2) 
 หลงัจากเสร็จส้ินการศึกษาท่ี 1 แลว้ คดัเลือกรูปแบบการผสมท่ีดี 2 รูปแบบ คือ ลูกผสมท่ี
เกิดจากปลานิลจิตรลดา 3 เพศเมีย กบั ปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศผู ้(TM) และ ลูกผสมท่ีเกิดจากปลาหมอ
เทศพนัธุ์เพชรบุรีเพศเมีย กบั ปลานิลจิตรลดา 3 เพศผู ้(MT) มาท าการผสมกลบักบัปลานิลจิตรลดา 3 จ านวน 
2 รุ่น ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
 
 
      เพศเมีย             เพศผู ้       เพศเมีย            เพศผู ้
 นิลจิตรลดา 3      x      หมอเทศ       หมอเทศ        x       นิลจิตรลดา 3     
 
 
       ลูกผสมนิลหมอเทศ (NM)          ลูกผสมหมอเทศ  นิล  (MN) 
 
 
  นิลจิตรลดา 3     x    NM                MN          x       นิลจิตรลดา 3     
 
 
   ลูกผสม  backcross 1 (BNM1)      ลูกผสม  backcross 1 (BMN1) 
 
 
 
  นิลจิตรลดา 3     x    BNM1                BMN1       x       นิลจิตรลดา 3     
 
 
  ลูกผสม  backcross 2 (BNM2)      ลูกผสม  backcross 2 (BMN2) 
 
ภาพท่ี 1  ผงัการผลิตลูกผสมปลานิลและปลาหมอเทศโดยวิธี introductory cross  
 

ผสมกลบัครัง้ที่1 
(Back  cross 1) 

ผสมกลบัครัง้ที่2 
(Back  cross 2) 

Line 1 
Line 2 
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 ตามผงัการผลิตประกอบดว้ยปลานิลลูกผสม 2 สาย (line)  
 สายท่ี 1 ใช้ปลานิล (N) เป็นแม่พนัธุ์ และปลาหมอเทศ (M) เป็นพ่อพนัธุ์ ไดลู้กผสม “นิลหมอ
เทศ” (NM) 
 สายท่ี 2 ใช้ปลาหมอเทศ (M) เป็นแม่พนัธุ์ และปลานิล (N) เป็นแม่พนัธุ์ ไดลู้กผสม “หมอเทศ
นิล” (MN) 
 น าลูกผสมทั้งสองสาย ท าการผสมสลบัในแต่ลพสายเป็นจ านวน 2 รุ่น โดยแต่ละรุ่นของการ
ผสมสลบัในสายท่ี 1 น าเอาปลานิลจิตรลดา 3 มาเป็นแม่พนัธุ์ในการผสมสลบั ส่วนสายท่ี 2 น าเอาปลานิล
จิตรลดา 3 มาเป็นพ่อพนัธุ์ในการผสมสลบัจึงไดลู้กผสมสลบัในแต่ละรุ่นและสายคือ สายท่ี 1 ลุกผสมสลบั
รุ่นท่ี 1 และ2 เรียกว่า BNM1 และ BNM2 ส่วนสายท่ี 2 ลุกผสมสลบัรุ่นท่ี 1 และ 2 เรียกว่า BMN1 และ BMN2 
น าลูกผสมกลบัรุ่นท่ี 2 ทั้ง 2 สาย ไปทดสอบลกัษณะการเจริญเติบโต และอตัรารอดตาย เปรียบเทียบกบัปลา
นิลจิตรลดา 3 และปลาหมอเทศ ซ่ึงด าเนินการทดลองใน ศูนยว์ิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ ้ าเพชรบุรี 
ระหวา่ง เดือน มีนาคม 2555 ถึง สิงหาคม 2555 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี   
 3.1 การวางแผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (complete randomized design, CRD) แบ่งออกเป็น 4 
ทรีตเม็นต ์ๆ ละ 3 ซ ้า  
  ทรีตเม็นตท่ี์ 1 ปลานิลลูกผสมกลบัรุ่นท่ี 2 สายท่ี 1 (BC2 line1) 
  ทรีตเม็นตท่ี์ 2 ปลานิลลูกผสมกลบัรุ่นท่ี 2 สายท่ี 2 (BC2 line2) 
  ทรีตเม็นตท่ี์ 3 ปลาหมอเทศ (M) 
  ทรีตเม็นตท่ี์ 4  ปลานิลจิตรลดา 3 (N) 
 3.2 การดูแลและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ทดสอบลกัษณะการเจริญเติบโต และอตัรารอดตาย มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 3.2.1 ปล่อยปลาขนาดน ้ าหนักระหว่าง  23.2 – 25.9 กรัม ทรีตเม็นต์ละ 20 ตวั/กระชัง ( 
60 ตวั/ทรีตเม็นต)์  ลงในกระชงัอวนไนล่อนขนาด 1 x 2 x 1.5 ม.  ซ่ึงแขวนในบ่อดินขนาด 800 ตร.ม. ท่ีมีน ้ า
ระดบัความเคม็ 20 – 25 ppt 
 3.2.2 เล้ียงปลาทดลองดว้ยอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน ้ า ซ่ึงมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 
เปอร์เซ็นต ์วนัละ 2 คร้ังในปริมาณ  3 – 5  เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั    
 3.2.3 สุ่มวดัขนาดความยาว และชั่งน ้ าหนัก ปลาทดลองกระชังละ 10 ตวั เดือนละคร้ัง
เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต และปรับปริมาณอาหาร 
 3.2.4 เม่ือส้ินสุดการทดลองท่ีอายุ 5 เดือน บนัทึกจ านวนของปลาท่ีเหลือรอดในแต่ละ
กระชงั และท าการวดัขนาดความยาว และชัง่น ้าหนกัปลาทุกตวั  

  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอตัรารอดตาย 
 น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งทรีตเม็นต ์ เม่ือพบว่าอิทธิพลของทรีตเมน็ตมี์นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยใชว้ิธี tukey ดว้ย
โปรแกรม SPSS 11.5 ซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นตท์ าการแปลงขอ้มูล เพื่อปรับปรุงขอ้มูลใหมี้การกระจายแบบ
ปกติ (normal distribution) ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

 4.1 ความยาวมาตรฐาน และน ้าหนกัเฉล่ีย 

                 4.2 น ้ าหนักเพิ่มเฉล่ียต่อวนั  (daily weight gain, DWG) ค านวณตาม  Everhart et al. (1975) ; 
Ricker (1979) จากสูตร   
 
               น ้าหนกัเพิ่มเฉล่ียต่อวนั  (กรัม/วนั) 

              
       
 4.3 อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate, SGR)  ค  านวณตาม Brown (1957) จาก
สูตร 
 
      อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วนั) 
                             
 
 4.4 อตัรารอดตาย (survival rate)  ค  านวณจากสูตร 
  
     อตัรารอดตาย (%) 
  

   
ผลการศึกษา 

 

1. ผลของรูปแบบการผสมข้าม 

 

1.1. ดา้นน ้าหนกัและความยาว 
ค่าน ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ของปลา 4 แบบการผสมระหวา่งปลานิลจิตรลดา 3 กบัปลาหมอเทศพนัธุ์

เพชรบุรี มีค่าอยู่ในช่วง 8.20 – 9.17 กรัม และค่าความยาวเร่ิมตน้เฉล่ียอยู่ในช่วง 7.33 – 7.47 เซนติเมตร  และ

= 
น ้าหนกัปลาเฉล่ียสุดทา้ย - น ้ าหนกัปลาเฉล่ียเร่ิมตน้ 

จ ำนวนวนัท่ีใชท้ดลอง 

= 
(ln น ้าหนกัปลาสุดทา้ย – ln น ้าหนกัปลาเร่ิมตน้) 

ระยะเวลาทดลอง 
× 100  
100010
0 

=
   
= 

จ านวนปลาส้ินสุดการทดลอง 

จ านวนเร่ิมตน้ทดลอง 
× 100 
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เม่ือน าขอ้มูลน ้ าหนักและความยาวเร่ิมตน้ดงักล่าวมาวิเคราะห์ความแปรปรวนไม่พบว่ามีความแตกต่างกนั
ในทางสถิติ  (p >0.05) (ตารางท่ี 1) 

ผลการเล้ียงเปรียบเทียบปลาทั้ง 4 แบบการผสม เป็นเวลา 6 เดือน ท่ีระดบัความเค็ม 0,  10 และ 
20 ppt พบว่าแบบการผสม TM มีค่าน ้ าหนักและความยาวเฉล่ียแบบรวมเพศ สูงท่ีสุดโดย มีน ้ าหนักเฉล่ีย
เท่ากบั 514.40±186.98,  564.17±275.25 และ 589.92±244.71 กรัม และมีความยาวเฉล่ียเท่ากบั 28.12±3.77, 
28.20±5.60 และ 28.62±4.01 เซนติเมตร ตามล าดบั  และปลาท่ีไดจ้ากการผสมแต่ละแบบมีน ้าหนกัและความ
ยาวเฉล่ียสุดทา้ยแตกต่างซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ  (p < 0.01) (ตารางท่ี 2 )   

เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแยกเพศพบวา่ ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบเดียวกนั
กบัการวิเคราะห์แบบรวมเพศ  แต่จะพบความแตกต่างท่ีผลวิเคราะห์ของขอ้มูลความยาวของปลาเพศเมีย 
พบวา่ความยาวปลาจากแบบผสม TT ไม่แตกต่างจากความยาวของแบบผสม TM (ตารางท่ี 3) 

 
1.2. ดา้นอตัราการเจริญเติบโต 
ทางดา้นอตัราการเจริญเติบโตพบว่าแบบการผสม TM มีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุดโดยมีค่าอตัรา

การเพิ่มน ้ าหนักต่อวนั (ADG) ท่ีเล้ียงท่ีระดบัความเค็ม 0, 10 และ 20 ppt มีค่าเท่ากบั 2.76±0.07,  3.04±0.19 
และ 3.07±0.75 กรัม/วนั ตามล าดบั และค่าอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะทางน ้ าหนกั (SGR) มีค่า  2.20±0.01,  
2.25±0.03 และ 2.25±0.07  เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่ามากกว่าแบบการผสมอ่ืนอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (p <0.01) (ตารางท่ี 2 )  

 
1.3. อตัรารอดตาย 
อตัรารอดตายเฉล่ียของปลาทั้ง 4 แบบการผสมเม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 6 เดือน มีค่าอยู่ระหว่าง 

100.00 ถึง 80.00 และเม่ือน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าอตัรารอดตายเฉล่ียของแต่ละแบบการผสมไม่
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางท่ี 2 ) 

 
1.4 ค่า% heterosis 
ค่า % heterosis ของลูกผสมระหว่างปลานิลจิตรลดา 3 กบัปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรีท่ีระดบั

ความเค็ม 0, 10 และ 20 ppt ในด้านน ้ าหนัก มีค่า % heterosis เท่ากับ 118.27±22.53,  77.05±26.44 และ 
72.18±19.31 เปอร์เซ็นต์  ในลักษณะของความยาวมีค่า 35.55±7.83,  18.29±12.95 และ 18.89±2.73 
เปอร์เซ็นต ์ส่วนในดา้นอตัรารอดมีค่า 4.54±14.85, -1.61±4.33  และ 2.38±23.92 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั พบว่า
ค่าความเด่นของลูกผสมทั้งในดา้นน ้ าหนกั ความยาว และอตัรารอด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเค็มท่ีแตกต่างกนั  แต่พบความแตกต่างของค่า % heterosis ของ ค่า SGR โดยพบวา่ท่ีระดบั
ความเค็ม 0 ppt  จะมีค่ามากท่ีสุดคือ 53.6116.91 เปอร์เซ็นต ์ แตกต่างกบัท่ีระดบัความเค็ม 10 และ 20 ppt 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p < 0.05) (ตารางท่ี 4 ) 
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ตารางท่ี 1   ค่าน ้าหนกัและความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปลา 4 แบบการผสมระหวา่ง

ปลานิลจิตรลดา 3 กบัปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรี 

แบบการผสม 
น ้าหนกัเฉล่ีย  

(กรัม) 
ความยาวเฉล่ีย
(เซนติเมตร) 

TT (ปลานิลจิตรลดา 3เพศเมีย X ปลานิลจิตรลดา 3 เพศผู ้) 8.57±3.06 a 7.43±0.91 a 
MM (ปลาหมอเทศเพศเมีย X ปลาหมอเทศเพศผู)้ 8.20±1.21 a 7.33±0.45 a 
TM (ปลานิลจิตรลดา 3เพศเมีย X ปลาหมอเทศเพศผู ้) 9.17±1.79 a 7.47±0.50 a 
MT (ปลาหมอเทศเพศเมีย X ปลานิลจิตรลดา 3 เพศผู)้ 8.69±1.18 a 7.38±0.45 a 
 
 
ตารางท่ี 2 ค่าน ้ าหนักและความยาวเฉล่ียสุดทา้ย อตัราการเพิ่มน ้ าหนักต่อวนั(ADG)  อตัราการเจริญเติบโต

จ าเพาะ(SGR) อตัรารอดตาย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปลา 4 แบบการผสม ท่ีระดบัความ
เคม็ 3 ระดบัเม่ือเล้ียงเป็นเวลา 6 เดือน 

ความเคม็
(ppt) 

แบบ 
การผสม 

น ้าหนกั 
(กรัม) 

ความยาว
(เซนติเมตร) 

ADG 
(กรัม/วนั) 

SGR  
(%/วนั) 

อตัรารอดตาย 
(%) 

0 TT 295.50±122.75b 23.91±3.11 b 1.57±0.06 b 1.93±0.02 bB 100±.0.00 aA 
 MM 25.92±15.61d 11.35±2.68 d 0.10±0.05 d 0.60±0.22 dB 81.67±16.07 aA 
 TM 514.40±186.98a 28.12±3.77a 2.76±0.07a 2.20±0.01aB 98.33±2.89 aA 
 MT  183.96±128.70c 19.24±5.52 c 0.96±0.10 c 1.67±0.05 cB 90.00±13.23aA 
10 TT 306.07±184.13 b 23.76±4.68 b 1.64±0.21 b 1.95±0.07 bA 93.33±7.64aAB 

 MM 79.58±58.00 d 15.08±4.48 d 0.40±0.20 d 1.22±0.24 dA 80.00±13.23 aAB 
 TM 564.17±275.25a 28.20±5.60a 3.04±0.19a 2.25±0.03aA 80.00±15.00aAB 
 MT  118.76±88.48 c 17.88±4.27 c 0.60±0.10 c 1.42±0.09 cA 90.00±5.00aAB 
20 TT 321.47±162.12 b 23.97±3.80 b 1.72±0.15 b 1.98±0.05 bA 81.67±10.41aB 

 MM 85.24±58.09 d 15.00±4.33 d 0.42±0.16 d 1.25±0.21 dA 85.00±5.00 aB 
 TM 584.92±244.71a 28.62±4.01a 3.07±0.75a 2.25±0.07aA 83.33±15.28aB 
 MT  131.43±109.61 c 17.58±4.87 c 0.67±0.06 c 1.49±0.04 cA 85.00±10.00aB 

ตวัอกัษร( a b c d )ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ ( p <0.01) จากอิทธิพลของ
แบบการผสม 
ตวัอกัษร( A B )ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ( p <0.05) จากอิทธิพลของ
ความเคม็ 
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ตารางท่ี 3  ค่าน ้าหนกัและความยาวเฉล่ียสุดทา้ยปลาเพศผูแ้ละเมีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปลา 4 
แบบการผสม ท่ีระดบัความเคม็ 3 ระดบัเม่ือเล้ียงเป็นเวลา 6 เดือน 

ความเคม็ 
(ppt) 

แบบการผสม 
น ้าหนกั(กรัม) ความยาว(เซนติเมตร) 

เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 
0 TT 319.39±126.21bB 243.95±99.42b 24.69±3.07bB 22.24±2.53a 
 MM 37.46±15.63dB 16.52±6.94d 12.65±1.29dB 9.76±1.06c 
 TM 593.75±139.15aB 347.37±165.12a 29.82±2.23aB 24.53±3.87a 
 MT  219.60±146.57cB 153.24±104.05c 20.66±5.07cB 18.01±5.68b 
10 TT 332.61±201.09aAB 226.43±82.47b 24.31±4.98bA 22.11±3.27a 

 MM 112.03±42.77dAB 14.69±4.63d 17.90±2.34dA 9.43±0.71c 
 TM 672.06±238.22aAB 302.14±159.59a 30.44±4.06aA 22.77±5.17a 
 MT  135.92±74.65cAB 78.00±106.75c 19.56±2.80cA 13.88±4.59b 
20 TT 376.48±187.71bA 253.96±88.22b 25.29±4.16bA 22.36±2.57a 

 MM 106.23±41.98dA 55.24±65.39d 17.12±2.89dA 11.97±4.28c 
 TM 696.81±185.38aA 297.21±96.90a 30.65±2.51aA 23.39±1.65a 
 MT  142.38±84.33cA 114.45±141.02c 19.05±2.93cA 15.28±6.30b 

ตวัอกัษร( a b c d )ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ ( p <0.01) จากอิทธิพลของ
แบบการผสม 
ตวัอกัษร( A B )ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างจากอิทธิพลของความเคม็ 
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต ์hetrosis ในดา้นน ้าหนกั  ความยาว  ADG  SGR และอตัรารอดตาย ของปลา

ลูกผสมระหวา่งปลานิลจิตรลดา 3 กบัปลาหมอเทศพนัธุ์เพชรบุรี ท่ีความเคม็ 3 ระดบั เม่ือเล้ียง
เป็นเวลา 6 เดือน 

ระดบัความเคม็
(ppt) 

% heterosis 
น ้าหนกั ความยาว ADG SGR อตัรารอดตาย 

0 118.27±22.53 A 35.55±7.83 A 124.5±24.17 A 53.61±16.91 A 4.54±14.85 A 
10 77.05±20.44A 18.29±12.95 A  80.34±28.07 A 16.17±11.57 B -1.61±4.33 A 
20 72.18±19.31 A  18.89±2.73 A 74.99±20.13 A 15.76±2.92 B 2.38±23.92 A 

ตวัอกัษร( A B )ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้งแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ( p <0.05) จากอิทธิพลของ
ความเคม็ 
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2. ผลของการผสมแบบเหนี่ยวน า  (introductory cross)  
2.1 ดา้นน ้าหนกัและความยาว 
ค่าน ้ าหนักเฉล่ียเร่ิมตน้ของปลา 4  สายพันธุ์ คือ ปลานิลลูกผสมกลบัรุ่นท่ี 2  สายท่ี 1 (BC2 

line1)  ปลานิลลูกผสมกลบัรุ่นท่ี 2  สายท่ี 2 (BC2  line2) ปลาหมอเทศเพชรบุรี (M) และปลานิลจิตรลดา 3 
(N) มีค่าอยู่ในช่วง 22.80 – 24.20  กรัม และค่าความยาวเร่ิมตน้เฉล่ียอยู่ในช่วง 8.47 – 8.68 เซนติเมตร  และ
เม่ือน าขอ้มูลน ้ าหนักและความยาวเร่ิมตน้ดงักล่าวมาวิเคราะห์ความแปรปรวนไม่พบว่ามีความแตกต่างกนั
ในทางสถิติ  (p >0.05) (ตารางท่ี 5) 

ผลการเล้ียงเปรียบเทียบปลาทั้ง 4 สายพนัธุ์ เป็นเวลา 200 วนั พบว่าปลานิลลูกผสมสายพนัธุ์  
(BC2 line1), (BC2  line2) และ ปลานิลจิตรลดา 3 (N) มีค่าน ้ าหนักเฉล่ีย 312.21±75.66,  288.31±89.45 และ 
286.07±94.35 กรัม และมีความยาวเฉล่ีย 20.54±1.62, 19.67±1.91 และ 19.57±2.46 เซนติเมตร ตามล าดบั  ซ่ึง
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ  (p < 0.01) กบัสายพนัธุ์ (M) (ตารางท่ี 5)   

2.2  ดา้นอตัราการเจริญเติบโต 
ทางดา้นอตัราการเจริญเติบโตพบว่า ปลานิลลูกผสมสายพนัธุ์  (BC2 line1), (BC2  line2) และ 

ปลานิลจิตรลดา 3 (N) มีค่าอตัราการเพิ่มน ้ าหนักต่อวนั (ADG) เฉล่ีย 1.44±0.16,  1.34±0.22 และ 1.31±0.05 
กรัม/วนั ตามล าดับ และค่าอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะทางน ้ าหนัก (SGR) เฉล่ีย  0.56±0.02,  0.54±0.03 
และ 0.38±0.01  เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดบั  ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ  (p < 0.01) กบัปลาหมอเทศ 
(M) (ตารางท่ี 5)   

2.3 อตัรารอดตาย 
อตัรารอดตายเฉล่ียของปลาหมอเทศ เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 200 วนั มีค่า 100.00 เปอร์เซ็นต ์ 

ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  (p < 0.01) กบัปลานิลลูกผสมสายพนัธุ์  (BC2 line1), (BC2  
line2) และ ปลานิล จิตรลดา 3 (N) ซ่ึ งมีอัตรารอดเฉ ล่ีย 56.76±15.28,  45.00±5.00 และ 63.33±10.41 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 
ตารางท่ี 5 ค่าน ้ าหนักและความยาวเฉล่ียสุดทา้ย อตัราการเพิ่มน ้ าหนักต่อวนั(ADG)  อตัราการเจริญเติบโต

จ าเพาะ(SGR) อตัรารอดตาย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปลา 4 สายพนัธุ์ เม่ือเล้ียงเป็นเวลา 
200 วนั 

สายพนัธุ ์ น ้าหนกั 
(กรัม) 

ความยาว
(เซนติเมตร) 

ADG 
(กรัม/วนั) 

SGR  
(%/วนั) 

อตัรารอดตาย 
(%) 

BC2 line1 312.21±75.66a 20.54±1.62 a 1.45±0.16 a 0.56±0.02 a 56.57±.15.28 b 
BC2  line2 288.31±89.45a 19.67±1.91 a 1.35±0.22 a 0.54±0.03 a 45.00±5.00 b 

M 132.40±38.46b 15.54±1.68b 0.55±0.03b 0.38±0.01b 100±0.00 a 
N 286.07±94.35a 19.56±2.46 a 1.31±0.05 a 0.54±0.01 a 63.33±10.41b 

 



 13 

สรุปและวิจารณ์ผล 
  
1. ผลของรูปแบบการผสม 

 
การผสมปลาทิลาเปีย 4 รูปแบบมีผลต่อการเจริญเติบโตในดา้นน ้ าหนกั ความยาว ADG  และ SGR  ซ่ึงความ

แตกต่างของลกัษณะดงักล่าวในรูปแบบการผสมท่ีส าคญัคือ  ปลาแบบผสม TM มีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้ าหนักเฉล่ีย
สุดทา้ย ความยาวเฉล่ียสุดทา้ย ADG และ SGR  สูงท่ีสุดจากปลาทั้งท่ี 4 แบบการผสม ล าดบัรองลงมาเป็นปลา TT  MT  และ 
MM ตามล าดบั โดยมีการเรียงล าดบัค่าจากมากไปน้อยเหมือนกนัในทุกค่า  และเม่ือน าขอ้มูลการดา้นการเจริญเติบโตทุกค่า
มาวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่ามีความแตกต่างซ่ึงกนัและกนัของปลาทั้ง 4 แบบการผสม  ซ่ึงให้ผลสอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของ เจษฎา(2540) ท่ีท าการวิจยัการปรับปรุงความทนทานต่อความเค็มในปลานิลโดยวิธีผสมขา้มชนิดกบัปลาหมอเทศ  
พบว่าปลาลูกผสมท่ีมีปลานิลเป็นแม่มีการเจริญเติบโตดีกว่า ปลานิล ปลาหมอเทศ และลูกผสมท่ีมีปลาหมอเทศเป็นแม่  
ส าหรับปลาลูกผสมท่ีมีปลาหมอเทศเป็นแม่มีการเจริญเติบโตไม่ต่างจากปลาหมอเทศ  โดยให้ความเห็นว่าการท่ีปลาลูกผสม
ท่ีมีปลานิลเป็นแม่ มีการเจริญเติบโตดีกว่า ปลาลูกผสมท่ีมีปลาหมอเทศเป็นแม่ อาจมีสาเหตุมาจากผลบวกของพนัธุกรรมใน
ไซโตพลาสซึมจากไข่ปลานิล   ส่วนค่าของอตัรารอดตายไม่พบว่าอิทธิพลของแบบการผสมจะท าให้มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  จากผลการทดลองพบว่าปลาจากแบบผสม TT (ปลานิลจิตรลดา 3) มีอตัราการเจริญเติบโตดีแมท่ี้ระดบั
ความเคม็ 20 ppt   โดยมีการเจริญเติบโตทางดา้นน ้าหนกัดีกว่าปลาจากแบบการผสม MT  และ MM  223.54 เปอร์เซ็นต ์และ 
377.14 เปอร์เซนต์ ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกบัการวิจยัของ Tayamen et al. (2002) ท่ีทดลองผสมขา้มระหว่างปลา
ในกลุ่มปลานิล (Oreochromis species) 4 ชนิดไดก้ารผสม 27 แบบ ใน 10 สภาวะแวดลอ้ม พบว่าปลา O. niloticus GIFT มี
ความทนทานและเจริญเติบโตไดดี้แมใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นน ้ าเค็ม  โดยไดอ้ธิบายว่าอาจเป็นผลมาจากพนัธ์ุปลานิลท่ีน ามา
พฒันาพนัธ์ุมีบางพนัธ์ุท่ีมีความทนทานต่อความเค็ม  ซ่ึงปลานิลจิตรลดา 3 ก็พฒันาพนัธ์ุมาจากปลานิล GIFT จึงเป็นผลให้
ปลานิลจิตรลดา 3 เจริญเติบโตไดแ้มใ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นน ้ าเคม็  ในทางกลบักนัปลาจากแบบการผสม MM (ปลาหมอเทศ
พนัธ์ุเพชรบุรี) มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีต ่ามากเม่ือเทียบกบัปลาจากแบบการผสมอื่นๆ โดยเฉพาะท่ีระดบัความเค็ม 0 ppt  มี
น ้ าหนักเฉล่ียสุดท้ายเพียง 25.92±15.61 กรัม ความยาว 11.35±2.68 เซนติเมตร และอตัราการเพ่ิมน ้ าหนักต่อวนัเพียง 
0.10±0.05 กรัม/วนั  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าท่ีระดบัความเค็ม 10 และ 20 ppt  (ตารางท่ี 2)  จากการวิจยัของ Villegas(1990) พบว่า
ปลา O. mosambicus  มีการเจริญเติบโตต ่าท่ีสุดท่ี ระดบัความเค็ม 0 ppt  แต่มีอตัราการเจริญเติบโตสูงสุดท่ีระดบัความเค็ม 
15-32 ppt และจากการวิจยัของ  Tayamen et al.(2002) ก็พบว่าปลา O. mosambicus  มีอตัราการเจริญเติบโตต ่าท่ีสุดในแบบ
การผสมทั้ง 27 แบบ  เช่นเดียวกบัการวิจยัของ เจษฎา (2540) ซ่ึงพบว่าปลานิลมีอตัราการเจริญเติบดีกว่าปลาหมอเทศตลอด
การทดลอง ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกบัผลการศึกษาของงานวิจยัน้ี  ส่วนในดา้นอตัรารอดไม่พบความแตกต่างทั้งทางดา้น
แบบการผสม และระดบัความเคม็ อิทธิพลของความเคม็มีผลต่อค่า SGR และอตัรารอดตาย    ในดา้นของค่า SGR พบว่าปลา 
TM มีค่ามากปลา MM อยู ่73,  46 และ 44 % ท่ีระดบัความเคม็ 0, 10 และ20 ppt ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นว่าส่วนต่างของค่า SGR 
จะลดลงเม่ือความเค็มเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปลา MM เจริญเติบโตไดดี้ขึ้นเม่ือความเค็มสูงขึ้นจึงมีผลท าให้ค่า SGR ท่ีระดบัความ
เค็ม 0 ppt  ส าหรับระหว่างความเค็ม 10 ppt กบั 20 ppt ไม่พบว่าค่า SGR มีความแตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Villegas (1990) พบว่าปลา O. mosambicus  มีการเจริญเติบโตต ่าท่ีสุดท่ีระดบัความเค็ม 0 ppt  แต่มีอตัราการเจริญเติบโต
สูงสุดท่ีระดับความเค็ม 15-32 ppt และจากการวิจัยของ  Tayamen et al.(2002) ก็พบว่าปลา O. mosambicus  มีอตัราการ
เจริญเติบโตต ่าท่ีสุดในแบบการผสมทั้ง 27 แบบ โดยปลาลูกผสมจะมีอตัราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาพนัธ์ุแท ้ เช่นเดียวกบั
การวิจยัของ เจษฎา (2540) ซ่ึงพบว่าปลานิลมีอตัราการเจริญเติบดีกว่าปลาหมอเทศตลอดการทดลอง ในดา้นของอตัรารอด
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ตายจากขอ้มูลพบว่า อตัรารอดตายของปลา TT และ TM มีแนวโน้มลดลงเม่ือความเค็มเพ่ิมขึ้น โดยปลา TT มีอตัรารอดตาย
ท่ี 10 และ 20 ppt ลดลงจากท่ีระดบัความเค็ม 0 ppt คิดเป็น 6.67 % และ 18.33 % ตามล าดบั ส่วนปลา TM  มีอตัรารอดตาย
ลดลง 18.6 % และ15.3 %  ตามล าดบั ส าหรับอตัรารอดตายปลา  MM และ MT มีระหว่างระดบัความเค็มมีความแตกต่างไม่
มาก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3-5 %    จากการวิจยัของ Villegas (1990) พบว่าแบบการผสมมีอิทธิพลต่ออตัรารอดของปลาท่ี
ด าเนินการทดลอง โดยปลา O. niloticus จะมีอตัรารอดต ่ากว่าปลา O. mosambicus และปลาลูกผสมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเคม็ 25 -32 ppt  โดยความเคม็ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอตัรารอดของปลา O. niloticus อยู่ในช่วง 0 – 
10 ppt 
 

2. ผลของการผสมแบบเหนี่ยวน า   
ผลการเล้ียงเปรียบเทียบปลาทั้ง 4 สายพนัธุ์ เป็นเวลา 200 วนั พบว่าปลานิลลูกผสมสายพนัธุ์  

(BC2 line1), (BC2  line2) และ ปลานิลจิตรลดา 3 (N) มีค่าน ้าหนกัเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย อตัราการเพิ่มน ้ าหนกั
ต่อวนั (ADG) ค่าอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะทางน ้ าหนัก (SGR) ไม่แตกต่างกัน แต่ทั้ ง 3 กลุ่ม มีความ
แตกต่างกบัปลาหมดเทศ (M) จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้เช่นเดียวกนั ส่วนอตัรารอดตายเฉล่ียของปลาหมอ
เทศ เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลา 200 วนั มีค่า 100.00 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงมีอตัรารอดสูงสุดและมีความแตกต่างกบัปลา
ทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงมีอตัรารอดเพียง 56.76,  45.00, และ 63.33 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่การผสม
กลบัมีผลท าใหป้ลามีความอดทนต่อสภาพแวดลอ้มของน ้าท่ีมีความเคม็ลดลง 
      

ค าขอบคุณ 
 

 โครงการวิจยัน้ีด าเนินการภายใต้งบประมาณปกติของกรมประมง ในส่วนกิจกรรมพัฒนาการ
เพาะเล้ียงและปรับปรุงพนัธุ์ รหสัทะเบียนวิจยัเลขท่ี 51-0600-51017 และขอขอบคุณผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยั
และพฒันาพนัธุกรรมสัตวน์ ้า ท่ีใหก้ารสนบัสนุนโครงการวิจยัน้ี ขอขอบคุณ ขา้ราชการและพนกังานราชการ
ของศูนยวิ์จยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น ้ าเพชรบุรีทุกคน ท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการจดัเก็บขอ้มูลและเป็น
แรงงานส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี 
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