O30
O1

รายงานการประชุ
ารประชุมวิชาการประมง ประจําป 2561

O1

ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1”
สาธิต คําผง* กฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร วรรณเพ็ญ เกตุกล่ํา นิรุต แกนเชื้อชัย และ เกษม หอมโชติ
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี
บทคัดยอ
การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1”” ที่ระดับความเค็ม 5,
10, 15 และ 20 สวนในพั
วนในพัน ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 120 วัน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี โดยใชลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเริ่มตนเฉลี่ย
4.02±0.56 กรัม 6.43±0.33 เซนติเมตร 9.61±0.84
9
มิลลิเมตร และ 16.10±1.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ เลี้ยงในกระชัง
แขวนลอยในบอซีเมนต ขนาด 2x8x1 เมตร บอละ 3 กระชัง (จํานวนซ้ํา) จํานวน 4 บอ (ระดับความเค็ม) อัตราความหนาแนน
100 ตัวตอลูกบาศกเมตร ใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ําโปรตีนไมนอยกวา 37, 35 และ 30 เปอรเซ็นต วันละ 3 ครั้ง
ใหแบบกินจนอิ่ม
ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน การเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา
ความกวาง น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและผลผลิตปลาดีที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.02±19.45 กรัม, 13.62±1.57
62±1.57 เซนติเมตร, 21.37±5.84 มิลลิเมตร, 32.09±6.81 มิลลิเมตร
มตร, 0.26±0.16
กรัมตอวัน, 1.67±0.34 เปอรเซ็นตตอวัน, 1.75±0.12 และ 7.01±0.24 กิโลกรัมตอกระชัง (3.51±0.12
.12 กิโลกรัมตอลูกบาศก
เมตร) ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากที่ความเค็ม 10, 15 และ 20 สวนในพัน แสดงให
เห็นวาระดับความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1” สวนอัตตราการรอดตายของปลาหมอ
ราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” ของ
ทั้ง 4 ระดับความเค็ม มีคาเทากับ 97.33±1..61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 และ 92.00±2.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05
>0.05) แสดงใหเห็นวาปลาหมอ “ชุมพร 1” สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่
มีความเค็ม 5 – 20 สวนในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน
คําสําคัญ : ปลาหมอ “ชุมพร 1” ความเค็ม การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย
.
* ผูรับผิดชอบ : 122 ม.1 ต.แหลมผักเบีย้ อ.บ
อ านแหลม จ.เพชรบุรี 76100 E-mail:khamphong_13s@hotmail.com
mail:khamphong_13s@hotmail.com
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Effect of Salinity on Growth Performance and Survival
Survival Rate of Climbing Perch,
(Anabas testudineus Bloch, 1792), “Chumphon 1”
Sathit Khamphong*, Kridsanupan Komanpririn, Wanpen Kateklam, Niroot Kaenchueachai
and Kasem Homchote
Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center
Abstract
The study of effect of salinity on growth performance and survival rate of Climbing perch,
(Anabas testudineus Bloch, 1792),
1792 “Chumphon 1”.. Salinity levels were designedat 5, 10, 15 and 20 ppt
during January to May 2017 time length 120 days at Phetchaburi Aquaculture
quaculture Genetics Research and
Development Center. Climbing Perch“Chumphon
Perch
1” fingerlings with an average initial weight
weight, length,
body thickness and width of 4.02±0.56
4
g, 6.43±0.33 cm, 9.61±0.84 and 16.10±1.18
10±1.18 mm
mm, respectively. The
fish cultured in the net
et cages suspended in four of 2x8x1 m cement pond (salinity
salinity levels
levels), three net
cagesper cement pond (replications
replications) and, were stocked at density of 100 fish/cubic meter. Fish were fed
with 37, 35 and 30 % protein commercial floating pellet at apparent satiation
satiation three times a day
day.
The statistical analysis indicated that salinity levels 5 ppt produced growth performance of
weight, length, thickness, width,
width average daily gain, specific growth rate, feed conversion ratio and fish
production of 36.02±19.45
02±19.45 g, 13.62±1.57 cm, 21.37±5.84 mm, 32.09±6.81
±6.81 mm
mm, 0.26±0.16 g/day,
1.67±0.34 %/day, 1.75±0.12 and 7.01±0.24 kg per net cages (3.51±0.12
.12 kg per cubic meter
meter), respectively.
There were statistically significant differences (p<0.05)
(
with other replication.. The sugges
suggestions were that
salinity levels had an effect on growth performance of Climbing perch “Chumphon
Chumphon 11”. Survival rate of
Climbing Perch were 97.33±1.61
61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 and 92.00±2.65
.65 % at salinity levels of 5, 10, 15
and 20 ppt respectively. The survival
survival rate was not statistically significant different ((p>0.05). The results
showed that Climbing perch “Chumphon
“
1” could adapt to salinity 5 - 20 ppt and grow well at salinity
levels 5 ppt.
Chumphon 1”,
1 Anabas testudineus, Salinity, Growth performance
performance,
Key words : Climbing perch “Chumphon
Survival Rate
* Corresponding anthor : 122 Moo 1, Laem Phak BiaSub-district,
district, Ban Laem District, Phetchaburi Province
76100 E-mail
mail : khamphong_13s@hotmail.com
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คํานํา
ปลาหมอ (Anabas
Anabas testudineus)
testudineus เปนปลาน้ําจืดที่รูจักกันแพรรหลาย นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาคของประเทศ จัดเปน
ปลาที่มีศักยภาพสูงทั้งการผลิตและการตลาด เพื่อการสงออกเพราะสามารถเลี้ยงไดในอัตราความหนาแนนสูงสามารถ
เจริญเติบโตในสภาวะดินและน้ําที่มีความแปรปรวนสูงได อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําที่คอนขางเปนกรดหรือพื้นที่ดิน
พรุดินเปรี้ยว ตลอดจนนาขาวนากุงทิ้งรางได ปลาหมอสามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนน้ํากรอยปาจาก
หรือที่ลุมดินเค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็ม 7 - 10 สวนในพันได เปนปลาที่ทนทานตอสภาพแวดลอม (กรมประมง, ม.ป.ป.;
กรมประมง, 2548) นอกจากนี
กนี้ปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความตองการสูงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน ตลาด
ตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งมีความตองการไมต่ํากวา 100 เมตริกตันตอป โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ
(3 – 5 ตัวตอกิโลกรัม) ราคากิโลกรัมละ 100 – 200 บาท ขณะที่ผลผลิตมีไมเพียงพอตอความตองการอีกทั้งปริมาณที่ผลิตได
ไมแนนอน ปลาหมอจึงเปนปลาที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ (สัตวน้ําจืด, 2547; สุจินต, 2550; อภิวัฒน, 2554)
ปจจุบันกรมประมงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุปลาหมอมาอยางตอเนื่อง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว
ตวน้ําชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ดําเนินการวิจัยการทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตราการรอดตาย
ของปลาหมอ 6 กลุมประชากรในประเทศไทย (สงา และสุชาติ, 2550) การปรับปรุงพันธุปลาหมอใหมีอัตราการเจริญเติบโต
โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู (กฤษณุพันธ และคณะ,
และคณะ 2553) และทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุ
ในสภาพแวดลอมของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรและฟารมเกษตรกร (สุชาติ และคณะ
และคณะ, 2555) จนประสบ
ความสําเร็จทําใหปลาหมอที่ผานการปรับปรุงพันธุมีอัตราการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาพันนธุธุเดิม ศูนยวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรจึงไดเสนอกรมประมงเพื่อขอตั้งชื่อสายพันธุปลาหมอดังกลาว ซึ่งกรมประมงไดอนุมัติใหใชชื่อสายพันธุ
วา“ชุมพร 1” ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2554 สงผลใหเปนที่รูจักของเกษตรกรและมีการเลี้ยงปลาหมอในเชิงพาณิชยกันอยาง
แพรหลาย สามารถสรางรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาหมอ
ปลาหมอ“ชุมพร 1”
กําลังกลายเปนปลาเศรษฐกิจในพื้นที่หลายจังหวัด ประกอบกับสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ มีการนําเสนอขาว ทําใหเกษตรกรสนใจ
สอบถามขอมูลที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทยเป
ประเ
นจํานวนมาก (สมาคมสื
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย
ประเทศไทย, 2558)
การเลี้ยงปลาหมอในปจจุบัน เกษตรกรสามารถเลี้ยงไดบริเวณพื้นที่น้ําจืดเทานั้น ทั้งนี้ตามรายงานระบุวา ปลาหมอสามารถ
อาศัยอยูไดทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย (Davenpo
Davenport and Matin, 1990; Liem,1987) และมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทน
เค็มของปลาหมอมาบางแลวนั้น นอกจากนี้ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดทางฝง
อันดามัน 6 จังหวัด และฝงอาวไทย 17 จังหวัด ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะมีความเค็มที่แแตกต
ตกตางกัน หากเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลา
หมอในบริเวณดังกลาวได ก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่การเลี้ยงปลาหมอไดมากขึ้น เพิ่มศักยภาพกําลังการผลิตและผลผลิตเพื่อให
เพียงพอตอความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงมุงหวังที่จะนําปลา
ปลาหมอ
“ชุมพร 1” ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุมาอยางตอเนื่อง มาทําการศึกษาทดลองเลี้ยงในพื้นที่น้ํากรอย ผลการศึกษา
ระดับความเค็มที่เหมาะสมตออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1”” จะเปนขอมูลสําหรับ
สงเสริมใหเกษตรกรที่ประสบปญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุงในพื้นที่ชายฝงและพื้นที่น้ําเค็ม ใหมีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายไดที่
มั่นคง สามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอใหเพียงพอกับความตองการของตลาด ตลอดจนสามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปน
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงสายพันธุและพัฒนาสายพันธุปลาหมอ
ลาหม “ชุมพร 1” ใหสามารถเลี้ยงในพื้นที่
ชายฝงและพื้นที่น้ําเค็มไดตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็ม 5, 10,
15 และ 20 สวนในพัน
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วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely
Completely Randomized Design ; CRD) โดยแบงการทดลองออกเปน
4 ชุดการทดลอง (treatment) ใชน้ําความเค็ม 4 ระดับ คือ 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน แตละชุดการทดลองมีจํานวน 3 ซ้ํา
(replication) ซึ่งมีจํานวน 12 หนวยทดลอง
1.2 สถานที่และระยะเวลาการทดลอง
ทําการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี ระยะเวลาในการทดลอง 120 วัน เริ่มตนเดือน
มกราคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560
1.3 การเตรียมพันธุปลาทดลอง
นําลูกพันธุปลาหมอ “ชุชุมพร 1” จากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพรมาเลี้ยง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีจนเปนพอแมพันธุ นําพอแมพันธุมาเพาะและอนุบาลลูกปลาหมอใหไดขนาด 2 นิ้ว เพื่อใชสําหรับการ
ทดลอง
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมหนวยทดลอง
2.1.1 ใชบอซีเมนตขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 1 เมตร ทั้งหมด จํานวน 8 บอ โดยใชบอซีเมนต
ดังกลาวจํานวน 4 บอ สําหรับเปนบอแขวนกระชังทดลองและจํานวน 4 บอ สําหรับเตรียมน้ําระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ
20 สวนในพัน
2.1.2 ใชกระชังมุงฟาชองตา 0.5 เซนติเมตร ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 1 เมตร จํานวน 12 ใบ
โดยกางกระชังในบอซีเมนตบอละ 3 ใบ กระชังแตละใบมีอุปกรณสําหรับใหอากาศจํานวน 1 ชุด
2.2 การเตรียมน้ําสําหรับทดลอง
2.2.1 นําน้ําทะเลความเค็มประมาณ 45 – 50 สวนในพัน และน้ําบาดาลที่มีความเค็ม 3 – 5 สวนในพัน
ฆาเชื้อดวยคลอรีนผง 65% ระดับความเขมขน 30 สวนในลาน ผสมเพื่อปรับความเค็มใหไดใในระดั
นระดับตางๆ ตามชุดการทดลอง
ในบอซีเมนตขนาด กวาง 2 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 1 เมตร เติมอากาศเพื่อใหคลอรีนสลายตัว และทดสอบพิษของคลอรีนดวย
โพแทสเซียมไอโอไดด กอนนําน้ํามาใช
2.2.2 การปรับระดับความเค็มของน้ํา ตามวิธีของเพียรสัน (Pearson
Pearson square method)
2.2.3 นําน้ําที่ปรับความเค็มแตละระดับมาเติมในชุดทดลองแตละชุดทดลอง โดยเติมน้ําที่ระดับ 0.5 เมตร
2.3 การเตรียมพันธุปลาทดลอง
2.3.1 นําลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ไดจากการเพาะฟกในรุนเดียวกัน มาอนุบาลในบอซีเมนตขนาด
กวาง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร โดยทําการอนุบาลดวยอารทีเมียแรกฟก 21 วัน อารทีเมียตัวเต็มวัย 10 วัน อาหาร
สําเร็จรูป โปรตีน 40% 30 วัน และอาหารสําเร็จรูปโปรตีน 37% จนลูกปลาหมอมีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
2.3.2 คัดขนาดลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหมีขนาดใกลเคียงกันเพื่อใชสําหรับทําการทดลอง โดยการ
คัดขนาดดวยกะละมังอะลู
งอะลูมิเนียมเจาะรู ขนาดของรูที่เจาะเสนผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร และ 16 มิลลิเมตร
2.3.3 นําลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ผานการคัดขนาดมาอนุ
มาอนุบาลดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปตอในถัง
พลาสติก ขนาดบรรจุ 500 ลิตร ในอัตรา 3 ตัวตอลิตร (1,500 ตัวตอถัง) จํานวน 4 ถัง
2.3.4 ปรับน้ําความเค็มในแตละถังวันละ 5 สวนในพัน เพื่อใหไดความเค็มตามชุดการทดลอง (treatment)
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2.3.5 ทําการสุมชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ความหนา และความกวางลําตัว เพื่อใชเปนคาเริ่มตนสําหรับการ
ทดลองโดยในแตละชุดทดลองใชลูกพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” จํานวน 200 ตัวตอกระชัง (อัอัตราความหนาแนน 100 ตัวตอ
ลูกบาศกเมตร)
2.4 อาหารและการใหอาหาร
ใหวันละ 3 มื้อ เวลา 09..00 น. 13.00 น. และ 16.00 น. ใหอาหารปลาแบบกินจนอิ่ม บันทึกขอมูลปริมาณ
การกินอาหารของปลาแตละกระชังและบันทึกขอมูลทุกวันโดยการใหอาหารดังนี้
เดือนที่
1
2-3
4

อาหารเม็ดสําเร็จรูป
ระดับโปรตีนไมนอยกวา 37%
ระดับโปรตีนไมนอยกวา 35%
ระดับโปรตีนไมนอยกวา 30%

2.5 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและการเปลี่ยนถายน้ํา
2.5.1 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําสัปดาหละ 3 วัน (วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 08.30 น. และ เวลา
15.30 น.) โดยการตรวจวัดคาคุณสมบัติของน้ํา ดังนี้
พารามิเตอร
อุณหภูมิของน้ํา
(Temperature)
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา
(Dissolved Oxygen)
ความเปนกรดเปนดาง(pH)
แอมโมเนียรวม (Total Ammonia)
ไนไตรท (Nitrite)
ความเปนดางของน้ํา (Alkalinity)
ความเค็ม (Salinity)

วิธีการ
Dissolved Oxygen Meter รุน DO-5512SD
(เลื
เลือกโหมดสําหรับวัดอุณหภูมิ)
Dissolved Oxygen Meter
Mete รุน DO-5512SD
(เลื
เลือกโหมดสําหรับวัดคาออกซิเจนละลายในน้ํา)
ใช pH meter
วิธี titration (Boyd, 1979)
วิธี titration (Boyd, 1979)
วิธี titration (Boyd, 1979)
ใช Hand refractometerรุ
refractometer น S-10

หนวยวัด
องศาเซลเซียส (oC)
มิลลิกรัมตอลิตร (ppm)
มิลลิกรัมตอลิตร (ppm)
มิลลิกรัมตอลิตร (ppm)
มิลลิกรัมตอลิตร (ppm)
สวนในพัน (ppt)

2.5.2 เปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ํา 100% ทําความสะอาดกระชังและพื้นบอ และเติม
น้ําใหไดระดับ 0.5 เมตร
2.6 การเก็บขอมูล
2.6.1 สุมวัดความยาว (total
total length) หนวยเปนเซนติเมตร, ชั่งน้ําหนักตัว (body
body weight) หนวยเปนกรัม
ความกวางลําตัว (body width) และความหนาของลําตัว (body thickness) หนวยเปนมิลลิเมตร โดยทําการเก็บขอมูลของ
ปลาหมอ “ชุมพร 1” ทุก ๆ 3 0 วัน จํานวน 50 ตัวตอกระชัง
2.6.2 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศดวยวิธีการสังเกตลักษณะภายนอกตามแบบ ศราวุธ และ
คณะ (2547) บันทึกสัดสวนเพศในแตละหนวยทดลอง ทําการวิเคราะหความแตกตาางของสั
งของสัดสวนเพศแตละชุดการทดลอง
วัดความยาว (total length) หนวยวัดเปนเซนติเมตร ชั่งน้ําหนักตัว (body weight) หนวยวัดเปนกรัม ความกวางลําตัว
(body width) และความหนาของลําตัว (body
body thickness)
thickness หนวยวัดเปนมิลลิเมตร โดยทําการชั่งวัดทุกตัว ชั่งน้ําหนักปลารวม
แตละหนวยทดลอง และนับจํานวนปลาที่รอดตายทั้งหมดของแตละหน
ะ วยทดลอง
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3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติ จากการสุมแตละเดือนและผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
3.1 การเจริญเติบโตของ น้ําหนักตัว (body weight) ความยาว (total length) ความกวางลําตัว (body width)
และความหนาของลําตัว (body
body thickness)
thickness น้ําหนักเพิ่มตอวัน (Average Daily Growth ; ADG)) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(Specific Growth Rate ; SGR) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed
Feed Conversion Ratio ; FCR) โดยใชสูตรคํานวณ
ตาม Everhart et al., (1975) และ Ricker (1979)
3.2 อัตรารอดตาย (Survival
Survival Rate ; SR %)
%
3.3 จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย
เมื่อสุดสิ้นการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอโดยวิธีการดูลักษณะภายนอกนับจํานวนปลาเพศผูและ เพศเมีย
และบันทึกขอมูล เพื่อนําไปวิเคราะหความแตกตางของจํานวนปลาเพศผูและเพศเมียแตละชุดการทดลอง
3.4 ผลผลิตปลา (fish
fish production ; kg)
kg
เมื่อสุดสิ้นการทดลองทําการชั่งน้ําหนักปลาทั้งหมดของแตละกระชัง ผลผลิตปลาที่ไดมีหนวย กิโลกรัม/กระชัง
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลดังกลาวขางตน ตามวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต
บ
างคาเฉลี่ยของขอมูลดวยวิธี Tukey HSD Multiple comparisons ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS statistics (ธันยพัฒน, 2555)
ผลการศึกษา
ผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15
และ 20 สวนในพัน ที่มีน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ยเริ่มตน 4.02±0.56 กรัม, 6.43±0.33 เซนติเมตร,
9.61±0.84 มิลลิเมตร และ 16.10±1.18
10±1.18 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน) มีผล
การศึกษาดังนี้
1. การเจริญเติบโต
1.1 น้ําหนัก
ผลการศึกษาดานน้น้ําหนัก พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน น้ําหนักเฉลี่ยรวมเพศเทากับ
36.02±19.45, 30.33±15.50,
33±15.50, 25
25.87±11.61 และ 23.70±10.86 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยของปลาเพศผูเทากับ
28.84±7.23, 25.38±6.12, 21.76±5.77 และ 20.38±5.70 กรัม ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยของปลาเพศเมียเทากับ
74.92±18.76, 66.65±15.13, 45.94
94±12.07 และ 43.25±13.27 กรัม ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา
น้ําหนักเฉลี่ยปลารวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมมีความ
วามแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 1)
1.2 ความยาว
ความยาว พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความยาวเฉลี่ยรวมเพศ
ผลการศึกษาดานความยาว
เทากับ 13.62±1.57, 12.71±1.42,
71±1.42, 12.02±1.35 และ 11.65±1.36 เซนติเมตร ตามลําดับ ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศผู
เทากับ 13.11±0.97, 12.32±0.92, 11.62±0.97
1
และ 11.32±1.03 เซนติเมตร ตามลําดับ ความยาวเฉลี่ยของปลาเพศเมีย
เทากับ 16.40±1.30, 15.56±1.12,, 14.01±1.22 และ 13.63±1.39 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทาง
สถิติ พบวาความยาวเฉลี่ยปลารวมเพศ
รวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน มากที่สุด โดยมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 1)
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1.3 ความหนา
ผลการศึกษาดานความหนา
ความหนา พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความหน
ความหนาเฉลี่ยรวมเพศ
เทากับ 21.37±5.84, 19.18±3.98, 18.24
24±3.48 และ 17.75±3.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาเฉลี่ยของปลาเพศผู
เทากับ 19.61±3.82, 17.90±1.83, 16.96±1.88 และ 16.78±1.91 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความหนาของปลาเพศเมียเทากับ
30.90±5.67, 28.55±2.71, 24.46±2.67 และ
ละ 23.49±2.82 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา
ความหนาเฉลี่ยปลารวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมี
และเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 1)
1.4 ความกวาง
ผลการศึกษาความแตกตางของความกวาง พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ความกวาง
เฉลี่ยรวมเพศเทากับ 32.09±6.81, 30.53±5.81,
53±5.81, 28.85±5.02 และ 27.73±4.80 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของ
ปลาเพศผูเทากับ 29.60±2.80, 28.75±3.09, 26.99±2.68 และ 26.22±2.81 มิลลิเมตร ตามลําดับ ความกวางเฉลี่ยของปลา
เพศเมียเทากับ 45.53±6.38, 43.54±4.39, 37.90±3.78
3
และ 36.67±4.36 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล
ทางสถิติ พบวาความกวางเฉลี่ยปลารวมเพศ
รวมเพศ ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 1)
1.5 น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน
ผลการศึกษาดานน้น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน น้ําหนักเฉลี่ย
เพิ่มตอวันรวมเพศเทากับ 0.26±0.16, 0.21±0.1
±0.12, 0.18±0.09 และ 0.16±0.09 กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวัน
ของปลาเพศผูเทากับ 0.20±0.06, 0.17±0.05
05, 0.14±0.05 และ 0.13±0.05 กรัมตอวัน ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของ
ปลาเพศเมียเทากับ 0.57±0.15, 0.50±0.12, 0.34±0.10 และ 0.31±0.11 กรัมตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผล
ทางสถิติ พบวาน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอวันของปลารวมเพศ
ของปลา
ปลาเพศผูและเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน สูงที่สุด โดยมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05
<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 1)
1.6 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
ผลการศึกษาดานอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน อัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศเทากับ 1.67
67±0.34, 1.54±0.32, 1.42±0.31 และ 1.35±0.32 เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศผู
าะของปลาเพศผูเทากับ 1.55±0.20, 1.45±0.19, 1.32±0.22 และ 1.27±00.23 เปอรเซ็นตตอวัน
ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมียเทากับ 2.31±0.22, 2.22±0.19, 1.92±00.23 และ 1.86±0.27
เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา อัตตราการเจริ
ราการเจริญเติบโตจําเพาะรวมเพศและปลาเพศผู
ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม
ในสวนของอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาเพศเมีย ที่ระดับความเค็ม 5 และ 10 สวนในพัน ไมมีความแตก
วามแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับระดับความเค็ม 15 และ 20
สวนในพัน (ตารางที่ 1)
1.7 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ผลการศึกษาดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.75±0.12, 2.10±0.04, 2.32±0.07 และ 2.51±0.02 ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
ผลทางสถิติ พบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุด โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม (ตารางที่ 1)
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2. อัตราการรอดตาย
ผลการศึกษาความแตกตางของอัตราการรอดตาย พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน อัตราการ
รอดตายเทากับ 97.33±1.61, 95.83±3.51, 96.00±1.80 และ 92.00±2.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
ผลทางสถิติ พบวา อัตราการรอดตาย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที
ตารางที่ 2)
3. จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองทํทํ า การแยกเพศในแต
การแยก ในแต ล ะชุ ด การทดลอง พบว า ค า เฉลี่ ย ของจํ า นวนปลาเพศผู เ ท า กั บ
164.33±7.51,
64.33±7.51, 168.67±6.11, 159.33±5.51 และ 157.33±2.52 ตัวตามลําดับ คาเฉลี่ยจํานวนปลาเพศเมียเทากับ
30.33±4.73, 23.00±7.21, 32.67±7.02 และ 26.67±4.04 ตัวตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา จํานวน
เพศผูและเพศเมียในแตละระดับความเค็มไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
>0.05) ((ตารางที่ 2)
4. ผลผลิตปลา
ผลการศึกษาความแตกตางของผลผลิตปลา พบวา ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ผลผลิตปลารวม
เพศเทากับ 7.01±0.24, 5.81±0.19, 4.97±0.32 และ 4.36±0.13 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลผลิตปลาเพศผูเทากับ
4.74±0.23, 4.28±0.26, 3.47±0.08 และ 3.21±0.05 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ ผลผลิตปลาเพศเมียเทากับ 2.27±0.34,
1.53±0.42, 1.50±0.36 และ 1.15±0.13 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติพบวา ผลผลิต
รวมเพศที่ระดับความเค็ม 5 สวนพัน สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) ผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 5 และ 10 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
เชนเดียวกับผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 15 และ 20 สวนในพัน ไมมีความแตกต
ามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
แตผลผลิตปลาเพศผูทั้งสองกลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผลผลิ
ผลผลิตปลาเพศผูที่ระดับความเค็ม 5
และ 10 สวนในพัน ดีที่สุด ผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 5, 10 และ 15 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) และผลผลิ
ผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 10 , 15 และ 20 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มมตตอวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอที่ 120 วัน
ลักษณะ

ระดับความเค็ม
รวมเพศ
ปลาเพศผู
ปลาเพศเมีย
a
a
36.02±19.45
28.84±7.23
74.92±18.76a
5
10
30.33 ± 15.50b
25.38±6.12b
66.65±15.13b
น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)
15
25.87 ±11.61c
45.94±12.07c
21.76±5.77c
20
23.70 ± 10.86c
43.25±13.27c
20.38±5.70d
5
13.11±0.97a
13.62±1.57a
16.40±1.30a
ความยาวเฉลี่ย
10
12.71±1.42b
12.32±0.92b
15.56±1.12b
(เซนติเมตร)
11.62±0.97c
15
12.02±1.35c
14.01±1.22c
11.32±1.03d
11.65±1.36d
13.63±1.39c
20
21.37±5.84a
30.90±5.67a
19.61±3.82a
5
10
19.18±3.98b
17.90±1.83b
28.55±2.71b
ความหนาเฉลี่ย
15
18.24±3.48c
24.46±2.67c
16.96±1.88c
(มิลลิเมตร)
20
17.75±3.14c
23.49±2.82c
16.78±1.91c
5
29.60±2.80a
32.09±6.81a
45.53±6.38a
10
30.53±5.81b
28.75±3.09b
43.54±4.39b
ความกวางเฉลี่ย
15
28.85±5.02c
37.90±3.78c
(มิลลิเมตร)
26.99±2.68c
20
26.22±2.81d
27.73±4.80d
36.67±4.36c
5
0.26±0.16a
0.57±0.15a
0.20±0.06a
น้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มตอ
10
0.21±0.12b
0.17±0.05b
0.50±0.12b
วัน (กรัม/วัน)
15
0.18±0.09c
0.34±0.10c
0.14±0.05c
0.13±0.05d
20
0.16±0.09c
0.31±0.11c
1.67±0.34a
2.31±0.22a
5
1.55±0.20a
อัตรา
10
1.54±0.32b
1.45±0.19b
2.22±0.19a
การเจริญเติบโต
15
1.42±0.31c
1.92±0.23b
1.32±0.22c
จําเพาะ (%/วัน)
20
1.27±0.23d
1.35±0.32d
1.86±0.27b
5
1.75±0.12a
b
อัตราการเปลี่ยน
10
2.10±0.04
c
อาหารเปนเนื้อ
15
2.32±0.07
c
20
2.51±0.02
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<0.05)
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของจํานวนปลาทั้งหมด
ห ปลาเพศผู ปลาเพศเมีย อัตราการรอดตายและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลา
หมอที่ 120 วัน
คาเฉลี่ยจํานวนปลา (ตัว)
ระดับความเค็ม
อัตราการรอดตาย (%)
(สวนในพัน)
จํานวนปลาทั้งหมด
เพศผู
เพศเมีย
5
194.67±3.21
67±3.21a
164.33±7.51a
30.33±4.73a
97.33±1.61a
10
191.67±7.02
67±7.02a
168.67±6.11a
23.00±7.21a
95.83±3.51a
96.00±1.80a
15
192.00±3.61
00±3.61a
159.33±5.51a
32.67±7.02a
20
184.00±±5.29a
157.33±2.52a
26.67±4.04a
92.00±2.65a
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังงกฤษที
กฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<0.05)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยผลผลิตปลาหมอรวมเพศ เพศผู เพศเมีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลาหมอที่ 120 วัน
ผลผลิตปลา (กิโลกรัม/กระชัง)
ผลผลิตปลา (กิกิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร)
ระดับความเค็ม
(สวนในพัน)
รวมเพศ
เพศผู
เพศเมีย
รวมเพศ
เพศผู
เพศเมีย
a
a
a
a
a
5
7.01±0.24
4.74±0.23 2.27±0.34
3.51±0.12
2.37±
2.37±0.11
1.14±0.17a
10
5.81±0.19b 4.28±0.26a 1.53±0.42ab
2.91±0.09b 2.14±
2.14±0.13b 0.77±0.22ab
2.48±0.16c 1.73±
1.73±0.04c 0.75±0.18ab
15
4.97±0.32c 3.47±0.08b 1.50±0.36ab
20
4.36±0.13d 3.21±0.05b 1.15±0.13b
2.18±0.07c 1.60±0.03c
0.57±0.06b
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวตั้ง แสดงวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<0.05)
5. ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว (ตารางที
ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยความเปนกรดเปนดาง ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา อุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนไตรทความเปนกรดเปนดาง และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ําที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ 20 สวนในพัน ตลอดระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน
คุณภาพน้ํา
ความเปนกรดเปนดาง (pH)
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO)
(มก./ล)
อุณหภูมิ (Temperature) (๐C)
แอมโมเนีย (Ammonia) (มก./ล)
ไนไตรท (Nitrite) (มก./ล)
ความเปนดาง (Alkalinity) (มก./ล)

คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาต่ําสุด
คาสูงสุด

5
7.1±0.20
8.3±0.20
3.5±0.81
7.3±0.81
24.2±1.52
30.7±1.52
0
0.16±0.05
0
3.0±1.25
187.0±49.69
442.0±49.69

ระดับความเค็ม (สสวนในพัน)
10
15
7.6±0.15
7.4±
.4±0.23
8.2±0.15
8.2±
8.2±0.23
3.9±0.68
3.4±0.97
±0.97
7.1±
7.1±0.97
7.2±0.68
23.8±1.57
23.8±
23.8±1.55
30.3±1.57
29.8±
29.8±1.55
0
0
0.17±0.05
0.25±
.25±0.05
0
0
3.0 ±1.31
3.0±±1.35
187.0±49.38
170.0±
170.0±48.60
408.0±49.38
374.0±
374.0±48.60

20
7.4±0.22
8.2±0.22
3.6±0.88
7.1±0.88
23.7±1.54
29.6±1.54
0
0.27±0.05
0
3.0±1.29
153.0±54.01
408.0±54.01
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
1. การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุชุมพร 1” ดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา และความกวางลําตัว ที่ระดับความเค็ม
5 สวนในพัน มีคาสูงที
งที่สุดเมื่อเทียบกับระดับความเค็มอื่น ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ((p<0.05)
p
โดยน้ําหนัก
และความยาวของปลาหมอเพศเมี ย มี ค า สู ง กว า รายงานผลการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ป ลาหมอโดยวิ ธี คั ด เลื อ กแบบหมู ข อง
กฤษณุพันธ และคณะ (2553) ซึ่งระบุวาน้ําหนักเฉลี่ยของปลาหมอเพศเมียในประชากรรุนที่ 2 สายคัดพันธุที่อายุ 170 วัน
เทากับ 74.42±29.67 กรัม ความยาวเฉลี่ยเพศเมียในประชากรรุนที่ 2 ที่อายุ 170 วันเทากับ 15..56±1.39 เซนติเมตร
นอกจากนี้ สงา และสุชาติ (2550) ทดสอบการเจริญเติบโตของปลาหมอ 6 กลุมประชากรในประเทศ ระยะเวลาการเลี้ยง 180
วัน พบวา น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ 38.92±21.22
กรัม และ 12.30±1.60 เซนติเมตร ตามลําดับ
การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุชุมพร 1” ดานน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน พบวา น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน ที่ระดับความ
เค็ม 5 สวนในพัน ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p
(p<0.05) สอดคลองกับ
สงา และสุชาติ (2550) ระบุวาน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวันของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร
เทากับ 0.20±0.03 กรัมตอวั
อวันเชนเดียวกับสุชาติและคณะ (2555) ที่ระบุวาน้ําหนักเพิ่มตอวันของปลาหมอสายพันธุคัดเลือก
รุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชังของฟารมเกษตรกร ที่อายุ 183 วัน เทากับ 0.24±0.03 และ 0.38±0.02 กรัมตอวัน
ตามลําดับ
การเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุชุมพร 1” ดานอัตตราการเจริ
ราการเจริญเติบโตจําเพาะ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพันสูงที่สุด
เมื่อเทียบกับทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สูงกวารายงานของสงาและสุชาติ
(2550) ที่ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร มีคาเทากับ
0.72±0.07 เปอรเซ็นตตอวัน เชนเดียวกับสุชาติ และคณะ (2555) ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบ
หมูรุนที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน (อายุปลา 162 วัน) ระบุวา อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลา
หมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และ รุนที่ 4 เทากับ 1.27±0.07, 1.49±0.04 และ 1.68±0.
68±0.05 เปอรเซ็นตตอวัน
ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง
ระยะเวลาการเลี้ยง 141 วัน (อายุปลา 183 วัน) เทากับ 0.94±0.10, 1.05±0.10 และ 1.56±0.06 เปอรเซ็นตตอวัน
ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่ไดจากการศึกษาที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรีมีคาที่สูง
เนื่องจากในการทดลองมีการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกวา จํานวนมื้ออาหารที่ใหตอวันมากกวาและมีการเปลี่ยนถายน้ํา
สัปดาหละครั้ง
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ดีกวาทุกระดับความเค็ม ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับสุชาติ และคณะ (2555) ไดทดสอบสายพันธุปลาหมอที
มอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุน
ที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน (อายุปลา 162 วัน) ระบุวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอ
สายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และ รุนที่ 4 เทากับ 2.79±0.29, 2.00±0.10 และ 1.54±0.05 ตามลําดับ และอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี้ยง
141 วัน (อายุปลา 183 วัน) เทากับ 3.04±0.52, 2.46±0.49 และ 1.71±0.12 ตามลําดับ
จากการศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตของปลาหมอ “ชุมพร 1” พบวา ความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโต
ของปลาหมอ “ชุมพร 1” โดยระดับความเค็มที่ 5 สวนในพัน ปลาหมอ “ชุมพร 1” มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับความเค็ม 10, 15 และ 20 สวนในพัน เนื่องจากระดับความเค็มดังกลาวปลาหมอสามารถอาศัยอยูไดโดยไมสงผลตอ
การรักษาสมดุลเกลือแรภายในรางกายมากเมื่อเทียบกับระดับของความเค็มที่สูงขึ้น ทําใหปลาหมอไมตองสูญเสียพลังงานจาก
อาหารที่ไดรับ อีกทั้งยังนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ สําหรับการเลี้ยงปลาหมอในระดับความเค็มที่สูงขึ้น ปลาหมอ
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จะมี การใชพ ลังงานมากขึ้ นในกระบวนการปรั
นในกระบวนการปรับ สมดุ ลเกลือแรภายในรางกาย สง ผลทํ าให ปลาหมอมีการเจริญเติบโตช า
สอดคลองกับศราวุธ และคณะ (2539
2539) ระบุวาปลาหมอและปลาชอนสามารถเจริ
สามารถเจริญเติบโตในน้ําที่มีความเค็มไมเกิน 10 สวนในพัน
2. อัตราการรอดตาย
จากการศึกษาอัอัตราการรอดตาย พบวา อัตราการรอดตายปลาหมอ “ชุมพร 1” ที่ระดับความเค็ม 5, 10, 15 และ
20 สวนในพัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ใกลเคียงกับสงาและสุชาติ ((2550) ที่ระบุวาอัตราการรอด
ตายของปลาหมอกลุมประชากรศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรเทากับ 90.67±4.62 เปอรเซ็นต ที่เลี้ยงเปนระยะเวลา
6 เดือน
3. จํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทําการคัดแยกเพศปลาหมอในแตละชุดการทดลอง เพื่อตรวจสอบความแตกตางของเพศปลา
ในแตละชุด พบวา จํานวนปลาเพศผูและเพศเมียในแตละชุดทดลองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
4. ผลผลิตปลา
ผลการศึกษาผลผลิตปลา พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผลผลิตปลารวมเพศผลผลิต
ปลาเพศผูและผลผลิตปลาเพศเมียที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน ใหผลผลิตดีกวาาทุทุกระดับความเค็ม ใกลเคียงกับศราวุธ และ
คณะ (2547) ที่ระบุวาการเลี้ยงปลาหมอไทยของฟารมปลาตั
ปล วอยางในตําบลบางกุง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และ
ตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชบอดินขนาด 1,000 และ 1,770 ตารางเมตร ปลอยลูกปลาขนาดใบ
มะขามจํานวน 40,000 และ 55,000 ตัว (คิดเปนอัตราปลอย 40 และ 31 ตัว/ตารางเมตร) ระยะเวลาเลี้ยง 102 และ 107 วัน
ตามลําดับ มีผลผลิตเฉลี่ย 4.16 และ 2.99 กิโลกรัม/ตารางเมตร และผลผลิ
ะผลผลิตปลาจากการศึกษาสูงกวาของ
ของสุชาติ และคณะ
(2555) ที่ทําการทดสอบสายพันธุปลาหมอที่ผานการคัดเลือกแบบหมูรุนที่ 2 และ 4 ในบอพลาสติก ระยะเวลาเลี้ยง 120 วัน
(อายุปลา 162 วัน) ระบุวาผลผลิตเฉลี
ตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุคัดเลือกรุนที่ 2 และ รุนที่ 4 เทากับ 1.83±0.15,
2.50±0.11 และ 3.19±0.14 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ และผลผลิตเฉลี่ยของปลาหมอสายพันธุเดิม สายพันธุ
คัดเลือกรุนที่ 2 และรุนที่ 4 ที่เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาการเลี
ระยะเวลาการ ้ยง 141 วัน (อายุปลา 183 วัน) เทากับ 1.59±0.22, 1.92±0.27
และ 2.81±0.27 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ
การศึกษาผลของความเค็มตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ “ชุชุมพร 1” ที่ระดับความเค็ม 5, 10,
15 และ 20 สวนในพัน ระยะเวลาการศึกษา 120 วัน สรุปไดวา ปลาหมอ“ชุมพร 1” สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ที่มีความเค็ม 5 – 20 สวนในพันได และเจริญเติบโตดีที่สุดที่ระดับความเค็ม 5 สวนในพัน
ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้พบวาปลาหมอ “ชุมพร 1” สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดล
วดลอมที่มีระดับความเค็ม 5 – 20 สวน
ในพันได และเจริญเติบโตไดดีที่ความ 5 สวนในพัน อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาการเลี้ยงที่ระดับความเค็มดังกลาว ในสภาพ
พื้นที่ที่เปนบอดิน และทดลองเลี้ยงในฟารมเกษตรกรที่อยูในพื้นที่บริเวณชายฝงเพื่อนําขอมูลการเลี้ยงปลาหมอ “ชุมพร 1” มา
วิเคราะห สรุปผลการเลียงและใช
ย้ งและใชเปนแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงปลาหมอ “ชุมพร 1” เชิงพาณิชยตอไป นอกจากนี้ยังพบวา
ปลาหมอเพศเมียมีการเจริญเติบโตดานน้ําหนัก ความยาว ความหนา ความกวางลําตัว น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลาหมอเพศผู ดังนั้นควรมีการพัฒนาสายพั
น
นธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหสามารถเจริญเติบโตในน้ําที่
มีระดับความเค็ม 5 – 20 สวนในพัน ปรับปรุงพันธุปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหเปนเพศเมีย เพื่อใชเปนแนวทางการสงเสริมการ
เลี้ยงปลาหมอ “ชุมพร 1” ใหแกเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณชายฝง และสามารถเพิ่มผลผลิตปลาหมอ “ชุมพร 1” เพื่อ
สนองกับความตองการของผูบริโภค เพียงพอกับความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศตอไป
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