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บทคัดย่อ 
 

การทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และอัตรารอดตายของปลาหมอสายควบคุม กับปลาหมอท่ี
ผ่านการคัดเลือกแบบหมู ่(mass selection)  รุ่นท่ี 2 และ 4 ซึ่งคัดพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ดําเนินการ
วิจัยระหว่างเดือนตุลาคม  2552 ถึงเดือนกันยายน  2553  ภายใต้สภาพการเลี้ยงในบ่อพลาสติกขนาด 10 ตารางเมตร  ณ 
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร  เป็นระยะเวลา 120 วัน ลูกปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.86+0.37 - 7.96+0.48 
เซนติเมตร  และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 9.26+1.74 - 9.89+1.79  กรัม  ปล่อยในอัตรา 30 ตัวต่อตารางเมตร และให้กิน
อาหารเม็ดสําเร็จรูป  โปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในอัตราท่ีปลากินจนอ่ิม เป็นระยะเวลา  120  วัน  เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบว่า ปลาหมอ  มีน้ําหนักเฉลี่ย  46+69+24.83, 62.16+28.38 และ 77.36+34.90 กรัม ความยาวเฉลี่ย 
13.85+1.73, 14.99+1.82 และ 15.94+1.91 เซนติเมตร น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน 0.31+0.05, 0.44+0.02 และ 0.56+0.04 กรัม/
วัน  อัตราการรอดตาย 91.22+4.79, 93.78+4.50 และ 96.11+1.84 เปอร์เซ็นต์ และให้ผลผลิตรวม 12.82+1.04, 
17.49+0.77 และ 22.31+1.03 กิโลกรัม/บ่อ ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ทุกค่าพารามิเตอร์ของการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของปลาหมอแต่ละชุดทดลอง  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)  และมีค่า
เพ่ิมข้ึนตามจํานวนรุ่นท่ีคัดพันธ์ุ  กล่าวคือปลาหมอคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีการเจริญเติบโตดีกว่ารุ่นอ่ืนๆ  แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการคัดเลือกแบบหมู่ ท่ีสามารถใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอให้มีการเจริญเติบโตดีข้ึนได้   
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Growth performance of F2 and F4 Genetic Improved Climbing perch, 

Anabas   testudineus (Bloch,1792)  in plastic ponds 
 
 

Sanga Leesanga* Suchat Jul-a-dung and Kridsanuphan  Komanpririn 
Chumphon Fisheries Test and Research Center,  

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute, Department of Fisheries. 
 

ABSTRACT 
 

Comparison on growth performance of F2 and F4 Genetic Improved Climbing perch, Anabas   
testudineus (Bloch,1792)  was conducted for 120 days  at Chumphon Fisheries Test and Research Center, 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute during October 2009 to September 2010. 
The average initial length and weight were 7.86+0.37-7.96+0.48 cm and 9.26+1.74-9.89+1.79 g. The fish 
were cultured in 10 m3  plastic ponds with a stocking density of 300 fish/pond. The fish had been fed at 
satiation with 30 % protein pellets for 4 months.  At the end of the experiment, there were significantly 
differences (P<0.05) in average body weights 46.69+24.83, 62.16+28.38, 77.36+34.90 g, lengths 
13.85+1.73, 14.99+1.82, 15.94+1.91 cm, daily weight gains 0.31+0.05, 0.44+0.02 , 0.56+0.04 g/day.  The 
survival rates 91.22+4.79, 93.78+4.50, 96.11+1.84 % and yields 12.82+1.04, 17.49+0.77, 22.31+1.03 kg/m3. 
The results of this experiment illustrate that the mass selection is the efficient procedure to improve 
growth of the Climbing Perch.  
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คํานํา 

 
ปลาหมอ (climbing perch) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch, 1792) (Smith, 1945) 

จัดเป็นปลาน้ําจืดพ้ืนบ้านของไทยอีกชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจาก
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เป็นปลาท่ีมีรสชาติดี  สามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น แกง  ต้ม  ทอด  ย่าง  หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
ปลาหมอมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ เรียกว่า  labyrinth organ  ทําให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง สามารถ
อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีน้ําน้อยๆ หรือท่ีชุ่มช้ืนได้เป็นเวลานานๆ  จึงสะดวกต่อการนํามาจําหน่ายในรูปปลาสดมีชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนยุคใหม่ ท่ีนิยมบริโภคปลาท่ีมีความสด  นอกจากนี้ยังง่ายต่อการลําเลียง
ขนส่ง  สามารถส่งไปจําหน่ายได้เป็นระยะทางไกล ๆ ท้ังตลาดภายในและต่างประเทศ   โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง จีน 
ไต้หวัน เกาหลี และมาเลเซีย มีความตอ้งการไม่ต่ํากว่า   100 เมตริกตัน/ปี  ในขณะท่ีผลผลิตปลาหมอท่ีได้มีไม่เพียงพอ หรือ
มีปริมาณไม่แน่นอนท่ีจะตอบสนองตลาด (สัตว์น้ําจืด, 2547)   อย่างไรก็ตาม  ผลผลิตของปลาหมอในประเทศส่วนใหญ่ได้
จากเหล่งน้ําธรรมชาติ  โดยในปี 2550  ประเทศไทยมีผลผลิตปลาหมอท้ังสิ้น  7,600  ตัน  คิดเป็นมูลค่า 215.2  ล้านบาท  
เป็นผลผลิตท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง  812 ตัน (กรมประมง, 2552)   

กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ได้ดําเนินการศึกษาถึงผลการเจริญเติบโตของปลา
หมอท่ีรวบรวมมาจากท่ัวทุกภาคของประเทศเพ่ือเปรียบเทียบสายพันธ์ุ และพบว่าปลาหมอจากภาคใต้มีอัตราการเจริญเตบิโต
สูงกว่าปลาหมอจากภาคอ่ืน ๆ (สง่า และสุชาต,ิ 2550)  จากนั้นจึงได้นําปลาหมอดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงพันธ์ุโดย
วิธีคัดเลือกแบบหมู่โดยเน้นอัตราการเจริญเติบโต  จํานวน 4  รุ่น (F4) และพบว่าปลาหมอมีการตอบสนองต่อการคัดเลือกใน
เชิงบวก (กฤษณพัุนธ์ และคณะ, 2553) อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะมีการกระจายพันธ์ุปลาไปให้เกษตรกร ควรมีการทดสอบพันธ์ุ
ก่อน โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดสอบพันธ์ุปลาหมอในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร (on station test) ซึ่ง
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ โดยออกแบบการเลี้ยงในบ่อพลาสติก เพ่ือทดสอบผลการเจริญเติบโต  อัตรารอด อัตรา
แลกเนื้อ และผลผลิต ของปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพันธ์ุปลาหมอท่ีมี
คุณภาพสูงสุดสําหรับนําไปส่งเสริมเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ได ้

                   
วัตถุประสงค์ 

 
 เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต  อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ และผลผลิต ของปลาหมอสายควบคุม กับ

ปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นท่ี  2 และ4 ในสภาพการเลี้ยงในบ่อพลาสติก 
 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1   แบบแผนการวิจัย 
 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด
การทดลอง (treatment)  แต่ละชุดการทดลองประกอบด้วย  3  ซ้ํา  (replication)  ดังนี ้ 

ชุดการทดลองท่ี   1   พันธ์ุปลาหมอท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีไม่ได้ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ “สายควบคุม” 
ชุดการทดลองท่ี   2   พันธ์ุปลาหมอท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีผา่นการคดัเลือกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นท่ี 

2  “สายคดัเลือก รุ่นท่ี 2” 
ชุดการทดลองท่ี   3  พันธ์ุปลาหมอท่ีได้จากพ่อแม่พันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นท่ี 4

  “สายคัดเลือก รุ่นท่ี 4” 
พ่อแม่พันธ์ุปลาหมอของชุดการทดลองท่ี 2 และ3 ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass 

selection) ซึ่งดําเนินการท่ีศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร (กฤษณุพันธ์และคณะ. 2553)  
 
2   การดําเนินการทดลอง 

 
2.1  การเตรียมปลาทดลอง   

พ่อแม่พันธ์ุปลาหมอท้ัง 3 รุ่น ได้ถูกแยกเลี้ยงไว้ในบ่อคอนกรีตกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ท่ี
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร  โดยให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 30  เปอร์เซ็นต์  วันละครั้ง ในอัตรา 2 
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวต่อวัน เมื่อปลาเข้าสู่ฤดูวางไข่ จึงคัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุปลาหมอท่ีมีไข่แก่ และน้ําเช้ือสมบูรณ์ จํานวน
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รุ่นละ 30 คู่ มาทําการเพาะพันธ์ุพร้อมกัน ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมน สังเคราะห ์buserelin acetate ร่วมกับสาร  domperidone  
เพียงครั้งเดียว  แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเอง โดยปลาเพศเมียฉีดในอัตรา buserelin acetate 15 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 
1 กิโลกรัม ร่วมกับ  domperidone  5  มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา  1  กิโลกรัม    ส่วนปลาเพศผู้ฉีดในอัตรา buserelin 
acetate 5 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม  หลังจาก
นั้นประมาณ  6 – 9  ช่ัวโมง  พ่อแม่พันธ์ุปลาหมอก็ผสมพันธ์ุวางไข่  จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่ปลาฟักเป็นตัว 

หลังจากลูกปลาหมอฟักเป็นตัวแล้วจึงสุ่มตัวแทนจากแต่ละรุ่น จํานวนรุ่นละ 3,000 ตัวไปอนุบาลในบ่อ
คอนกรีต ขนาด  2×5×0.4 เมตร  จํานวน 3 บ่อ  ซึ่งอยู่ในโรงเพาะฟัก  โดยเติมน้ําให้มีระดับความลึก 25 เซนติเมตร 
(ปริมาตรน้ํา 2.5 ลูกบาศก์เมตร)  ในแต่ละบ่อติดตั้งระบบให้อากาศโดยใช้หัวทรายวางอยู่บริเวณกลางบ่อ ๆ ละ 1 จุด อนุบาล
ลูกปลาหมอเป็นระยะเวลานาน 4  สัปดาห์ โดย 2 สัปดาห์แรกให ้
โรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหาร   หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ฝึกให้กินอาหารปลาวัยอ่อนสําเร็จรูปชนิดเม็ดจิ๋ว ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ
ต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไว้บนฉลากข้างถุง ได้แก่  ปลาป่น  กากถ่ัวเหลือง  รําละเอียด  กากมะพร้าวอัด ถ่ัวเหลืองนึ่ง ข้าวโพด 
ปลายข้าว วิตามิน และเกลือแร่  โดยมีคุณค่าทางอาหาร ดังนี้ โปรตีนไม่ต่ํากว่า 40 เปอร์เซ็นต์  ไขมันไม่ต่ํากว่า 10 
เปอร์เซ็นต์  กากไม่เกิน  8 เปอร์เซ็นต์  และความช้ืนไม่เกิน 12  เปอร์เซ็นต ์   ก่อนท่ีจะนําปลาไปเลี้ยงต่อในบ่อทดลอง 

2.2 การเตรียมบ่อทดลอง  
ใช้บ่อซึ่งสร้างด้วยการเรียงกระสอบทราย แล้วปูภายในด้วยพลาสติก  ขนาด 2×5×1 เมตร มีหลังคาคลุมด้วย

ตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์  เติมน้ําให้มีระดับความลึก 70 เซนติเมตร ซึ่งมีปริมาตรน้ํา 7 ลูกบาศก์เมตร  
2.3 การจัดการทดลอง 
หลังจากอนุบาลนาน 6 สัปดาห์ จึงสุ่มลูกปลาหมอ ปล่อยลงทดลองเลี้ยงในบ่อทดลองท่ีเตรียมไว้ ชุดการ

ทดลองละ 3 ซ้ํา โดยปล่อยในอัตรา 30 ตัวตอ่ตารางเมตร หรือ 300 ตัวต่อบ่อ และให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก
เล็ก ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารตามท่ีระบุไว้บนฉลากข้างกระสอบอาหาร คือ โปรตีนไม่ต่ํากว่า 30 เปอร์เซ็นต์  ไขมันไม่ต่ํากว่า 4 
เปอร์เซ็นต์  กากไม่เกิน  8 เปอร์เซ็นต์  และความช้ืนไม่เกิน  12 เปอร์เซ็นต์ (ผลิตจากวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่  ปลาป่น กากถ่ัว
เหลือง รําละเอียด กากมะพร้าวอัด ถ่ัวเหลืองนึ่ง ข้าวโพด ปลายข้าว วิตามิน และเกลือแร่) จนสิ้นสุดระยะเวลาการเลี้ยงนาน  
4  เดือน ท้ังนี้การให้อาหารปลาแบ่งเป็นวันละ 2  ครั้ง  เวลาประมาณ  08.00  น. และ 16.00  น.  ในปริมาณท่ีปลากินจน
อ่ิม (ให้ปลากินหมดภายในเวลา  20  นาที)   

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงนาน 4 เดือน ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ําเดือนละครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดการทดลอง (เวลาประมาณ 06.00 น.) โดยมีดัชนีวิเคราะห์  ดังนี้  

2.3.1   อุณหภูมิ  (temperature) โดยใช้เทอร์โมมเิตอร์ มีหน่วยเปน็องศาเซลเซยีส ( oC) 
2.3.2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) วัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH- meter)  ยี่ห้อ  

TOA  รุ่น  WQC  20  A 
2.3.3  ออกซิเจนท่ีละลายน้ํา  (dissolved  oxygen) วัดโดยใช้วิธี  titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น  

ppm  
2.3.4  ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระ (free carbondioxide) วัดโดยวิธี titration (Boyd, 1979)  มี

หน่วยเป็น  ppm 
2.3.5   ค่าความเป็นดา่ง (alkalinity)  วัดโดยใช้วิธี titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น ppm  
2.3.6   ค่าความกระด้าง (hardness) วัดโดยใช้วิธี titration (Boyd, 1979) มีหน่วยเป็น ppm  

 
3   การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ระหว่างการทดลองได้สุ่มช่ังวัดขนาดของปลาหมอทุก 2 เดือน จํานวน 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปลาท่ีปล่อย  

หลังสิ้นสุดการทดลองจึงช่ังน้ําหนักและวัดความยาว (total length) ของปลาทุกตัวเพ่ือคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโต  
อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิต  พร้อมท้ังนับปริมาณปลาท่ีเหลือท้ังหมดเพ่ือตรวจสอบอัตราการรอดตาย โดยใช้สูตรคํานวณ
ตาม Everhart et al., (1975) และ Ricker (1979)  ดังนี ้
 

3.1    การเจรญิเติบโตสัมพัทธ์  (relative growth, RG)  
           RG         =          น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสดุการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มต้น 

 น้ําหนักปลาเริ่มต้น 



 

 

5 

       
 
3.2    น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน  (daily weight gain, DWG) 

DWG  (กรัม/วัน)   =   น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสดุการทดลอง - น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 
 

 
3.3    เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม  (percentage weight gain, PWG) 

PWG  (%)   =   น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – น้ําหนักปลาเริ่มต้น   ×  100 
         

 
3.4   อัตราการเจรญิเติบโตจาํเพาะต่อวัน  (specific growth rate, SGR)  

SGR  (%/วัน)   =   [ ln (น้ําหนักปลาสดุท้าย) – ln (น้ําหนักปลาเริม่ต้น) ]   ×  100 
          

 
3.5   อัตรารอดตาย  (survival rate, SR)  

SR   (%)          =     จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง     ×  100 
 

 
3.6   อัตราแลกเนื้อ  (feed conversion ratio, FCR) 

FCR      =           น้ําหนักอาหารท่ีให ้
                                  

 
นําผลการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย และอัตราแลกเนื้อ มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี one 

way analysis of variance พร้อมท้ังเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s 
multiple range test (สุทัศน์, 2528) ท้ังนี้ได้แปลงข้อมูลท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยวิธี angular transformation เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลให้มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution)  ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
ผลการศึกษา 

 
1.  น้ําหนัก และความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง   
 

ผลการช่ังน้ําหนักและความยาวพบว่า ปลาหมอสายควบคุม  สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 ท่ี
นํามาทดลอง มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 9.26+1.74, 9.75+1.68 และ9.89+1.79 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 7.86+0.37, 
7.96+0.48 และ7.96+0.41 เซนติเมตร  ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05)  หลังจากทดลองเลี้ยงนาน 
120 วัน พบว่า มีน้ําหนักเฉลี่ย 46.74+24.84, 62.16+28.38 และ77.36+34.90 กรัม ความยาวเฉลี่ย 13.85+1.73, 
14.99+1.82 และ 15.94+1.91 เซนติเมตร  ตามลําดับ (ตารางท่ี 1 ภาพท่ี1,2 และตารางผนวกท่ี1, 2) และจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดท้าย พบว่าประชากรปลาหมอแต่ละรุ่น ท้ังแบบรวมเพศ และแยกเพศ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีน้ําหนักและความยาวเฉลี่ยสุดท้ายสูงกว่าปลาหมอรุ่น
อ่ืนๆ  

 
2.  การเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (relative growth) 

 
ผลการคํานวณหาการเจริญเติบโตสัมพัทธ์พบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือก

รุ่นท่ี 4 มีค่าการเจริญเติบโตสัมพัทธ์เท่ากับ 3.62+0.37,  4.98+0.26 และ 6.52+0.35 ตามลําดับ   จากการวิเคราะห์ความ

จํานวนปลาเมื่อเริม่ต้นการทดลอง 

  ระยะเวลาทดลอง     
าทดลอง 

 น้ําหนักปลาเริ่มต้น 

 ระยะเวลาทดลอง 

   น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิม 
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แปรปรวนการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ พบว่าทุกชุดการทดลองมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
(ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 3) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีค่าการเจริญเติบโตสัมพัทธ์สูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 

 
3.  น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (daily weight gain) 

 
ผลการคํานวณหาอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน พบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือก

รุ่นท่ี 4 มีค่าอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวันเท่ากับ 0.31+0.05,  0.44+0.02 และ 0.56+0.04 กรัม/วันตามลําดับ   จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน  พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
(ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 4) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีอัตราน้ําหนักเพ่ิมต่อวันสูงกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน(standard deviation, + SD) ของการเจริญเติบโต  อัตรารอดตาย
(เปอร์เซ็นต)์ อัตราแลกเนื้อ และผลผลติ (กิโลกรมั/ลูกบาศก์เมตร) ของปลาหมอสายควบคมุกับสายท่ีผ่านการ
คัดเลือกแบบหมู่รุ่นท่ี 2 และ4 ท่ีเลี้ยงในบ่อพลาสติก  นาน120 วัน 

 

ค่าเฉลี่ย ประชากร 

  สายควบคมุ สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 สายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม) 9.26 + 1.74a 9.75 + 1.68a 9.89 + 1.79a 

ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 7.86 + 0.37a 7.96 + 0.48a 7.96 + 0.41a 

น้ําหนักสุดท้ายรวมเพศ (กรัม) 46.69 + 24.83c 62.16 + 28.38b 77.36 + 34.90a 

ความยาวสดุท้ายรวมเพศ (เซนติเมตร) 13.85 + 1.73c 14.99 + 1.82b 15.94 + 1.91a 

น้ําหนักสุดท้ายเพศผู ้(กรัม) 29.67 + 16.80c 41.10 + 9.44b 54.04 + 13.77a 

ความยาวสดุท้ายเพศผู ้(เซนตเิมตร) 12.05 + 0.79c 13.22 + 0.89b 14.43 + 1.11a 

น้ําหนักสุดท้ายเพศเมยี (กรัม) 66.80 + 16.31c 89.28 + 20.51b 113.73 + 25.49a 

ความยาวสดุท้ายเพศเมีย (เซนติเมตร) 14.92 + 1.17c 16.25 + 1.13b 17.50 + 1.15a 

การเจรญิเติบโตสัมพัทธ์ 3.62 + 0.37c 4.98 + 0.26b 6.52 + 0.35a 

น้ําหนักเพ่ิมต่อวัน (กรัม/วัน) 0.31 + 0.05c 0.44 + 0.02b 0.56 + 0.04a 

เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักเพ่ิม  361.60 + 37.49c 497.83 + 26.24b 651.94 + 34.73a 

อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 0.55 + 0.03c 0.65 + 0.02b 0.73 + 0.02a 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต)์ 91.22 + 4.79a 93.78 + 4.50a 96.11 + 1.84a 
อัตราแลกเนื้อ (เปอร์เซ็นต)์ 

2.79 + 0.29c 2.00 + 0.10b 1.54 + 0.05a 

ผลผลติ (กก./บ่อ) 12.82 + 1.04c 17.49 + 0.77b 22.31 + 1.03a 
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สัดส่วนปลาหมอเพศเมยี (เปอรเ์ซน็ต)์ 45.99 + 6.59a 43.67 + 1.69a 39.06 + 2.03a 
 
   หมายเหต ุ อักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ P<0.05  
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ภาพท่ี 1  การเจริญเติบโต โดยน้ําหนักของปลาหมอสายควบคุม กับสายท่ีผ่านการคัดเลือก  
               แบบหมูรุ่่นท่ี 2 และ4 ท่ีเลี้ยงในบ่อพลาสติก นาน 120 วัน 
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ภาพท่ี 2  การเจริญเติบโต โดยความยาวของปลาหมอสายควบคมุ กับสายท่ีผ่านการคดัเลือก  
               แบบหมู่รุ่นท่ี 2 และ4 ท่ีเลี้ยงในบ่อพลาสติก นาน 120 วัน 
 
 
 
 
 

 
4.  เปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม  (percentage weight gain) 
    

ผลการคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม พบว่า ปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสาย
คัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีค่าเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมเท่ากับ 361.60+37.49, 497.83+26.24 และ 651.94+34.73  เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ   จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิม  พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 5)  โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีค่าเปอร์เซ็นต์น้ําหนักเพ่ิมสูงกว่า
ปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 

    
5.  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  (specific growth rate) 
   

เมือ่ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาหมอสายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือก
รุ่นท่ี 4 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเท่ากับ  0.55+0.03, 0.65+0.02 และ 0.73+0.02  เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ   จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 6)  โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกว่าปลาหมอรุ่น
อ่ืนๆ 

  
6.  อัตรารอดตาย  (survival rate) 
 

ผลการตรวจสอบอัตราการรอดตายของปลาหมอจากท้ัง 3รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง  พบว่าปลาหมอ
สายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 91.22+4.79,  93.78+4.50 และ 
96.11+1.84  เปอร์เซ็นต์  ตามลําดับ  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตรารอดตายของปลาหมอ พบว่าทุกชุดการทดลอง
ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิต ิ(P>0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 7)   
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7.  อัตราแลกเนื้อ  (feed conversion ratio) 
  

ผลการตรวจสอบอัตราแลกเนื้อของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปลาหมอสายควบคุม 
สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีอัตราแลกเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 2.79+0.29,  2.00+0.10 และ1.54+0.05  
ตามลําดับ  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตราแลกเนื้อ พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 8)  โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีอัตราการแลกเนื้อต่ํากว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ 
 
8.  ผลผลิตรวม  (yield) 
 

ผลการตรวจสอบผลผลิตรวมของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง  พบว่าปลาหมอสายควบคุม 
สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีผลผลิตรวมเฉลี่ยเท่ากับ  12.82+1.04,  17.49+0.77 และ  22.31+1.03 
กิโลกรัม/บ่อ  ตามลําดับ  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลผลิตรวม พบว่าทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 9) โดยปลาหมอรุ่นท่ี 4 มีผลผลิตรวมมากกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ   
 
9.  สัดส่วนปลาหมอเพศเมีย 
 

 ผลการตรวจสอบสัดส่วนเพศเมียของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น หลังสิ้นสุดการทดลอง  พบว่าปลาหมอ
สายควบคุม สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 และสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มีสัดส่วนเพศเมียเฉลี่ยเท่ากับ 45.99+6.59, 43.67+1.69 และ
39.06+2.03 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนสัดส่วนเพศเมียของปลาหมอ พบว่าทุกชุดการทดลองมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างไม่มีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และตารางผนวกท่ี 10)   

 
10.  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิน้ําอยู่ในช่วงระหว่าง 26.68 – 26.77 องศา
เซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.47–8.05 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 1.53–3.07  มิลลิกรัม/
ลิตรท  ค่าความกระด้างอยู่ระหว่าง  78.33–86.67 มิลลิกรัม/ลิตร  และ ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง  63.17–76.17 
มิลลิกรัม/ลิตร  (ตารางท่ี  2) 
 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ําตลอดระยะเวลาเลีย้งปลาหมอ 3 รุน่ ในบ่อพลาสติก 

พารามิเตอร ์ ประชากร 

 สายควบคมุ สายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 สายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 

1.  ความเป็นกรด-ด่าง 7.47+0.83 8.02+1.35 8.05+1.06 

2.  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร) 3.07+2.41 2.00+0.54 1.53+0.39 

3.  ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลติร) 66.50+24.81 63.17+24.41 76.17+23.09 

4.  ความกระด้าง (มิลลิกรมั/ลิตร) 85.00+31.03 78.33+27.66 86.67+22.51 

5.  อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.77+0.34 26.68+0.35 26.75+0.16 
 

วิจารณ์ผล 
 

การทดลองครั้งนี้ ปลาหมอได้ถูกเลี้ยงในบ่อพลาสติก ท่ีระดับความหนาแน่น 30 ตัว/ตารางเมตร  ซึ่งเป็น
ระดับความหนาแน่นท่ีเหมาะสม และส่งผลให้ปลาหมอเจริญเติบโตได้ดี (สุวรรณีและคณะ, 2531;  อนันต์และเจริญไชย, 
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2541) หลังจากเลี้ยงนาน 120  วัน  โดยพิจารณาผลท้ังแบบ แยกเพศและรวมเพศ สรุปได้ว่าปลาหมอคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มี
การเจริญเติบโตด้านความยาว น้ําหนักตัว น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ดีกว่าปลาหมอท่ีไม่ผ่านการ
คัดเลือก และผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษณุพันธ์และคณะ (2553) ซึ่งรายงานว่า ปลาหมอท่ี
ผ่านการคัดเลือก มีการเจริญเติบโต ท้ังด้านความยาวและน้ําหนักเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดพันธ์ุ  สอดคล้องกับการคัดเลือก
ปลาดุกอุยจํานวน 4 รุ่นท่ีมีผลการตอบสนองการคัดพันธ์ุสะสมเพ่ิมข้ึนทุกรุ่น (พรรณศรี และคณะ, 2533)  และสอดคล้องกับ
นวลมณี และทองอยู่ (2547) ได้ปรับปรุงพันธ์ุปลาตะเพียนขาว โดยใช้ประชากรธรรมชาติจากแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นประชากร
เริ่มต้น  คัดเลือกโดยวิธี mass selection 4 ช่ัวอายุ  พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธ์ุปรับปรุงในช่ัวอายุท่ี 4 เพ่ิมข้ึน
ถึง 33 %  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการเจริญเติบโตของปลาหมอในแต่ละรุ่น แบบแยกเพศ  พบว่าปลาหมอเพศผู้มีความ
ยาวและน้ําหนักน้อยกว่าเพศเมีย  โดยเฉพาะด้านน้ําหนักพบว่าปลาหมอเพศเมียมีนํ้าหนักมากกว่า 1 เท่า ของปลาหมอเพศผู ้
สอดคล้องกับอําไพพรรณและสุชาติ (2548) รายงานอัตราส่วนน้ําหนักปลาหมอเพศผู้ และปลาหมอเพศเมีย  มีค่า 1 : 2.65 
ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า การเจริญเติบโตของปลาหมอมีค่าเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่นของการคัดเลือก   

ด้านอัตราการรอดตายของปลาหมอจากท้ัง 3 รุ่น เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 91.22+4.79 ถึง 96.11+1.84 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสูง ท้ังนี้เนื่องจากในการทดลองครั้ง
นี้มีการปล่อยลูกปลามีขนาดค่อนข้างโต โดยมีขนาดความยาวเฉลี่ยระหว่าง 7.86 – 7.96 เซนติเมตร  และมีความใกล้เคียงกับ
อัตราการรอดตายของปลาหมอท่ีเคยเลี้ยงในประเทศไทย  (กําธร, 2514; จรัญศักดิ์, 2532; อนันต์และเจริญไชย, 2541 และ
อําไพพรรณและสุชาต,ิ 2548)   
 สัดส่วนปลาหมอเพศเมียแต่ละรุ่น มีค่าอยู่ระหว่าง 39.06+2.03 ถึง 45.99+6.95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่าง
กันทางสถิต ิ โดยมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของสุชาติและกฤษณุพันธ์ (2550)  ท่ีรายงานว่าปลาหมอมีสัดส่วนปลาหมอเพศ
เมีย 42.30+0.99  เปอร์เซ็นต์  จะเห็นได้ว่าเป็นปลาหมอเพศผู้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต
รวม  
 อัตราแลกเนื้อ  พบว่าอัตราแลกเนื้อมีค่าลดลงตามจํานวนรุ่นท่ีคัดเลือก  กล่าวคือปลาสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มี
อัตราแลกเนื้อต่ําท่ีสุด (1.54+0.05)  ส่วนปลาสายควบคุม มีค่า 2.79+0.29  ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของสุชาติและกฤษณุ
พันธ์ (2550)  ท่ีมีค่าระหว่าง 2.75+0.13 ถึง 2.90+0.18  
 ด้านปริมาณผลผลิตรวมของปลาหมอท้ัง 3 รุ่น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลาหมอสายคัดเลือกรุ่นท่ี 4 มี
ผลผลิตรวม 22.31+1.03 กิโลกรัมต่อบ่อ มากกว่าปลาหมอรุ่นอ่ืนๆ กล่าวคือปริมาณผลผลิตรวมมีค่าเพ่ิมข้ึนตามจํานวนรุ่นท่ี
คัดเลือก  
 ส่วนการศึกษาด้านคุณภาพน้ํา พบว่าค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ยนต์ 
(25530) รายงานว่าปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาควรมีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ถ้าออกซิเจนอยู่
ในช่วง 1-5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทําให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธ์ุของปลาลดลง ในการทดลองครั้งนี้พบว่าทุกชุดการ
ทดลองมีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง  1.53- 3.07 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยเฉพาะบ่อของปลาหมอสายคัดเลือก รุ่น
ท่ี 4 มีค่า 1.53 มิลลิกรัมต่อลิตร  แต่ปลาหมอสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากปลาหมอมีอวัยวะช่วยหายใจเรียกว่า labyrinth 
organ (สันติชัย และอําพร, 2547และ Smith, 1945)    
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 4  เจริญเติบโตดีกว่า ปลาหมอท่ีผ่านการคดัเลือกรุ่นท่ี 2 ส่วนปลาหมอท่ีไม่
ผ่านการคดัเลือก มีอัตราการเจริญเติบโตต่ํากว่าท่ีผา่นการคดัเลือก  

2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ คือการปรับปรุงพันธ์ุ และเพศของปลา 
3.  ปลาหมอท่ีผ่านการคัดเลือกมาแล้วรุ่นท่ี 4 มีการตอบสนองต่อการคัดเลือก  จึงควรมีการปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอ

โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ต่อไป 
4.  ควรมีการแปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมีย ควบคู่กับการปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต  
5.  ปลาหมอมีอวัยวะช่วยหายใจเรียกว่า labyrinth organ สามารถทนต่อสภาพน้ําท่ีมีคุณภาพต่ําได้  ทําให้

สามารถเลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติกได้  และมีการเจริญเติบโตดี  เมื่อเทียบการเลี้ยงปลาหมอในกระชัง 
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