
O8                                                                                                 การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2548 
   

การคัดเลือกและความยั่งยนืทางพันธุกรรมของปลาตะเพียนขาว 
สุภัทรา อุไรวรรณ   พนิดา แกวฤทธิ์  และ ศิริพร จีนหมิก 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   
 

บทคัดยอ 
โดยปกติแลวหลักการพัฒนาและปรับปรุงพันธุจะมีความขัดแยงกับหลักการอนุรักษพันธุถึงแมวาหลักการทั้ง

สองตางก็มีความสําคัญในดานพันธุศาสตรไมนอยไปกวากันเลย การรวมหลักการทั้งสองเขาดวยกันจะนําไปสูการพัฒนา
พันธุที่ยั่งยืน ดังนั้นเปาหมายหลักของ งานวิจัยฉบับนี้คือการแสดงถึงความเปนไปไดในการผสมผสานหลักการทาง 
พันธุศาสตรทั้งสองหลักการดังกลาวเขาดวยกันโดยไดเลือกปลาตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยงในเขตจังหวัดขอนแกนเปน
ตัวอยางในการศึกษา ใชปลาตะเพียนขาว 3 สายพันธุคือ สายพันธุที่เพาะเลี้ยง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน 
เรียกวาสายพันธุศูนยวิจัยฯ และอีก 2 สายพันธุที่เพาะเลี้ยงอยูในฟารมเกษตรกร 2 แหงเรียกวา สายพันธุฟารมพอขัน และ
สายพันธุฟารมธนูศิลป จากการศึกษาดานพันธุศาสตรประชากรเบื้องตนพบความแตกตางทางพันธุกรรมของประชากร
ดังกลาวตลอดทั้งความแตกตางในลักษณะปรากฏ การวิจัยในดานการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุปลาตะเพียนขาวที่มี
พันธุกรรมแตกตางกันจะเปนการพฒันาพันธุอยางยั่งยืน 

ดําเนินการวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี มีระยะเวลาดําเนินการระหวาง 
ตุลาคม 2542 ถึง ธันวาคม 2544 แบงการทดลองออกเปนสองขั้นตอน กลาวคือขั้นตอนแรกเปนการเปรียบเทียบความ
แตกตางดานการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลาตะเพียนขาว 3 สายพันธุในสภาพการเลี้ยงบอซีเมนต ผลการทดลอง
พบวาปลาตะเพียนขาวเพศเมียที่อายุ 360 วันของสายพันธุศูนยวิจัยฯและสายพันธุพอขันมีขนาดโดยน้ําหนักเฉลี่ย 12%  
มากกวาปลาตะเพียนขาวเพศเมียสายพันธุธนูศิลป ที่ระดับ P= 0.012 และ P= 0.022 ตามลําดับ แตทุกสายพันธุไมมีความ
แตกตางในดานอัตราการรอดตายซึ่งมีคาระหวาง 39 ถึง 47% ขั้นตอนที่สองเปนการดําเนินการปรับปรุงลักษณะการ
เจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาวแตละสายพันธุโดยใชวิธีการคัดเลือกแบบหมู เมื่อดําเนินการคัดเลือกไปได 1 รุน พบวา
ทุกสายพันธุมีการตอบสนองในการคัดเลือกอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)  โดยการตอบสนองการคัดเลือกที่ความยาวเพศผู
และเพศเมียมีคาระหวาง 0.51 ถึง 0.67 เซนติเมตร และระหวาง 1.33 ถึง 2.09 เซนติเมตร ตามลําดับ และการตอบสนองของ
การคัดเลือกที่น้ําหนักเพศผูและเพศเมียมีคาระหวาง 12.67 ถึง 15.42 และระหวาง 33.28 ถึง 47.58 กรัม ตามลําดับ สวนคา
อัตราพันธุกรรมประจักษของความยาวและน้ําหนักมีคาระหวาง 0.31 ถึง 0.84  ตามลําดับ 

การวิจัยครั้งนี้ใหผลสัมฤทธิ์ที่มีนัยสําคัญสองประการคือ ประการแรกแสดงถึงความเปนไปไดของการปรับปรุง
พันธุและการอนุรักษพันธุปลาตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยงในเขตจังหวัดขอนแกนและสามารถนําวิธีการดังกลาวไปประยุกตใช
กับสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยงชนิดอื่นๆตอไปได และประการที่สองการปรับปรุงพันธุปลาตะเพียนขาวโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู
สามารถพัฒนาใหปลาตะเพียนขาวแตละสายพันธุมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นกวาเดิมเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตปลาตะเพียนขาวเพื่อเปนครัวโลกตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ :  ปลาตะเพียนขาว  การคัดเลือก  การพัฒนาพันธุอยางยั่งยืน 
 

 60 

กอ
งว
ิจัย
แล
ะพ

ัฒน
าพั

นธุ
กร
รม
สัต
ว์น
้้า



                การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2548                                                                                                                 O8 
   

Selection and genetic sustention of Barbus gonionotus (Bleeker, 1850) 
Supattra Uraiwan  Panida Keawrid and Siriporn Jeenmauk 
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Abstract 
The study aims to integrate genetic improvement and genetic conservation by using Barbus gonionotus as the 

case study. Three strains of Barbus gonionotus cultured in Khon Kaen province namely, Fisheries,  Khan and Tanusin 
strains were used. The study has been taken place at the Aquatic Animal Genetic Research Institute during October 1999 
to December 2001. The experiment divided into two parts. The first part was the strain comparison. The results 
illustrated that the female Barbus gonionotus of the Fisheries and the Kan strains at age of 360 days old weight 12% 
better than those of the Tanusin strain. (P=0.012 and P=0.022, respectively). There was no different between strains on 
the survival rate.  The second part was the selection procedure to increase growth rates of these three strains. The results 
illustrated the response to selection in all strains. The estimate realized heritabilities of length and weight ranged 
between 0.31 to 0.84. The outcome of the study implied that it is possible to integrate the selection program and genetic 
conservation on economic species such as Barbus gonionotus . In addition, mass selection can be used to increase 
growth of Barbus gonionotus. 
 
Keywords:  selection, genetic sustention , Barbus gonionotus 
 

คํานํา 
ปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus) เปนปลาน้ําจืดที่อาศัยตามแมน้ําลําคลองทั่วไปในประเทศไทย นอกจาก

พบวาอาศัยในน้ําจืดแลวยังพบปลาตะเพียนขาวสามารถอาศัยในน้ํากรอยที่ระดับความเค็มถึง 7 สวนพันไดเชนกัน อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 25-31 องศาเซลเซียส (Hora and Pillay, 1962) ปลาตะเพียนขาวนับวาเปน
ปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและนิยมเลี้ยงกันอยางกวางขวางเพราะเลี้ยงงายเติบโตเร็วแพรขยายพันธุงายใหลูกดก
และเนื้อมีรสชาดดีเปนที่นิยมของทองตลาด ถือวาเปนปลาพื้นเมืองของไทยซึ่งมีผูนิยมรับประทานเปนประจํา เปนปลาที่มี
ความสําคัญชนิดหนึ่งที่กรมประมงใชเพาะปลอยแหลงน้ําตางๆใหแพรขยายพันธุและกําจัดวัชพืชน้ําไดดี (พินิจและโยธิน, 
2527) ผลผลิตของปลาตะเพียนขาวถือวาเปนสวนสําคัญในผลผลิตปลาน้ําจืดรวมทั้งหมด ดังเห็นไดจากสถิติปริมาณการจับ
สัตวน้ําจืดจากแหลงน้ําธรรมชาติจําแนกตามชนิดสัตวน้ําที่สําคัญในชวง 10 ป (จากป 2530-2539) มีการจับปลาตะเพียน
เพิ่มขึ้นจากป 2530 คิดเปน 351 เปอรเซ็นต และสถิติปริมาณสัตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณปลาตะเพียนขาวเพิ่มขึ้น
เปน 199 เปอรเซ็นต และคิดเปน 14.5 เปอรเซ็นต ของปริมาณสัตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยง จําแนกตามชนิดสัตวน้ําป 2539 
(กรมประมง, 2544) จากสถิติดังกลาวแสดงวาไดมีการพัฒนาคนควาและวิจัยดานการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวประสบ
ความสําเร็จอยางดีซึ่งประกอบดวย การศึกษาชีววิทยาเบื้องตน ลักษณะทางอนุกรมวิธาน (สมโภชน, 2521 ; พินิจและ
โยธิน, 2527 ; ทัศพล, 2537 ; สันทนาและทัศพล, 2537 และ เฉิดฉันและคณะ, 2538 ) แหลงกําเนิด การวางไขวิวัฒนาการ
ของลูกปลาวัยออน การเจริญเติบโต และการเพาะเลี้ยง (สวัสดิ์, 2503 ; กรมประมง, 2532 ; บุญลือ , 2506 ; วิทย 2521 ; 
ชัยศิริ และ คณะ, 2530 ; นฤพลและวัฒนะ, 2537 และ ภาณุและคณะ, 2539) ภาวะการตลาด (ชวนพิศ, 2538) และผลิตภัณฑ
ที่ไดจากปลาตะเพียนขาว (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532) นอกจากนั้นงานวิจัยดานพันธุกรรมของปลาตะเพียนขาวไดเริ่มมี
การศึกษาขอมูลทางพันธุกรรมเบื้องตน (นวรัตน, 2533) ซึ่งเปนการประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการ
เจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาวที่อายุตางๆในปลาตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยง ผลการวิจัยสรุปไดวาอัตราพันธุกรรมของ
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การเจริญเติบโตปลาตะเพียนขาวมีคาสูงขึ้นเมื่อปลาอายุมากขึ้น (อัตราพันธุกรรมของน้ําหนัก ที่อายุ 111, 170 และ 276 วัน  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.24, 0.60 และ 0.76   ตามลําดับ และคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาวตัวที่อายุ 111, 170 และ 276 
วัน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.06, 0.39 และ 0.45 ตามลําดับ) ทั้งนี้สภาพแวดลอมจะมีอิทธิพลตอลักษณะดังกลาวลดลงเมื่อปลามี
อายุมากขึ้นจึงทําใหยีนที่ควบคุมการแสดงออกในลักษณะดังกลาวไดเต็มที่และความสัมพันธระหวางยีนที่ควบคุมน้ําหนัก
และความยาวมีความสัมพันธไปในทางเดียวกันสามารถนําความสัมพันธนี้ไปประกอบการพิจารณาการคัดเลือกลักษณะได
คือสามารถปรับปรุงการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกปลาที่มีความยาวที่ดีที่สุดในกลุมก็จะไดลักษณะทางน้ําหนักที่ดีขึ้น
ไดดวย การศึกษาสายพันธุตางๆ Kamonrat (1996) ศึกษาดานการจําแนกสายพันธุปลาตะเพียนขาวทั้งในธรรมชาติและที่
เพาะเลี้ยง  ผลของงานวิจัยนี้สามารถนํามาใชเปนประโยชนกับงานดานพันธุศาสตรปริมาณในการพิจารณาความแตกตาง
ของสายพันธุตางๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลา
ตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยงไดดําเนินการในเขตจังหวัดขอนแกนโดย Uraiwan et al. (1999) ผลการศึกษาสรุปวาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมประจําถิ่นเปนกุญแจสําคัญในการรักษาสภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลา
ตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยง เนื่องจากแตละทองถิ่นก็จะเก็บรักษาสายพันธุของตนเองนอกจากนั้นยังพบความแตกตางทาง
พันธุกรรมจาก 5 แหลงประชากร ผลงานวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะถึงการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุของแตละแหลง เพื่อจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาและอนุรักษไปพรอมๆกันโดยใชสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนตัวกําหนดสายพันธุ ประจําทองถิ่น 

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงเปนงานวิจัยที่ตอยอดมาจากงานวิจัยของ นวรัตน (2533) โดยนําผลการประมาณคาอัตรา
พันธุกรรมของความยาวและน้ําหนักปลาตะเพียนขาวที่อายุตางๆมาพิจารณาเลือกวิธีการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต 
คือการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) ตามวิธีการของ Falconer and MacKay ( 1996) และ จากการวิจัยของ Kamonrat 
(1996)  และ Uraiwan et al. (1999) ไดขยายผลโดยใชสายพันธุปลาตะเพียนขาวที่มีความแตกตางทางพันธุกรรม 3 สาย
พันธุที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดขอนแกนเปนตนแบบในการคัดเลือกปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตนับวาเปนการพัฒนาพันธุ
และรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในปลาตะเพียนขาวไปในเวลาเดียวกัน การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการ ณ 
สภาพแวดลอมการเลี้ยงแบบพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา แบงการดําเนินการเปนสองขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนแรกเปนการเลี้ยงเปรียบเทียบสายพันธุเหลานี้ในสภาพแวดลอมเดียวกันเพื่อเก็บเปนขอมูลพ้ืนฐานของการพัฒนา
แตละสายพันธุในอนาคต และขั้นตอนที่สองเปนการใชขบวนการคัดเลือกเพื่อเพิ่มลักษณะการเจริญเติบโตในแตละสาย
พันธุ ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนําวิธีการคัดเลือกไปประยุกตใชกับการปรับปรุงลักษณะของปลาตะเพียน
สายพันธุตางๆในแตละทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวที่ยั่งยืน และสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาสัตวน้ําจืดพื้นเมืองที่เพาะเลี้ยงของไทยในอนาคตไดอีกดวย 

วัตถุประสงคของงานวิจัยฉบับนี้ตามขั้นตอนดําเนินการไดแก 
1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาวจากประชากร 3 สายพันธุในสภาพ

การเลี้ยงบอซีเมนต  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
2. เพื่อประมาณคาทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว 3 สายพันธุจากวิธีการ

คัดเลือกแบบหมู (mass selection)  เมื่อดําเนินการคัดเลือกไปได 1 รุน (Falconer and MacKay , 1996)ไดแก คาตอบสนอง
ของการคัดเลือก (Response to selection, R)  ความแตกตางของการคัดเลือก (Selection differential, S) ความเขมของการ
คัดเลือก (Selection intensity,  i) และอัตราพันธุกรรมประจักษ (heritability, h2)  

 
วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการทดลอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานีแบงการวิจัยออกเปน 2 ขั้นตอน 
คือ การทดลองขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2542 จนถึง พฤศจิกายน 2543 และการทดลองขั้นตอนที่ 2 
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ดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม 2543  จนถึง ธันวาคม 2544  ทั้งสองขั้นตอนการทดลองใชสายพันธุและวิธีการเพาะเลี้ยง 
และการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําเหมือนกันดังตอไปนี้คือ 
สายพันธุ วิธีการเพาะเลี้ยง และ การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา 

สายพันธุ: สายพันธุปลาตะเพียน 3 สายพันธุ เปนสายที่เพาะเลี้ยง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน 
เรียกวา สายพันธุศูนยวิจัยฯ และอีก 2 สายพันธุที่เพาะเลี้ยงอยูในฟารมเกษตรกร 2 แหง ไดแก 1) สายพันธุฟารมพอขัน และ 
2) สายพันธุฟารมธนูศิลป ซึ่งทุกสายพันธุมีความแตกตางกันทางดานพันธุกรรมตามในรายงานของ Uraiwan et al. (1999)  

วิธีการเพาะพันธุ:  การเพาะพันธุครั้งที่ 1 เพื่อผลิตรุนประชากรพื้นฐาน (Po) ในเดือนตุลาคม 2542 และครั้งที่ 2 
เพื่อผลิตรุนประชากรรุนที่ 1 (F1) ในการเพาะพันธุครั้งที่ 2 นี้ทุกสายพันธุจะแยกเปน 2 กลุมประชากร คือกลุมประชากร
คัดเลือกปลาขนาดโต และกลุมประชากรควบคุม การเพาะพันธุของแตละสายพันธุในทุกรุนของการทดลองและแตละกลุม
ประชากร ผสมพอพันธุ 30 ตัวตอแมพันธุ 30 ตัวใชวิธีการฉีดฮอรโมนกระตุนใหแมปลาตะเพียนวางไข โดยใชฮอรโมน
สังเคราะห  Buserelin acetate 10 ไมโครกรัมตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ Domperidone 5 มิลลิกรัม
ตอนํ้าหนักแมปลา 1 กิโลกรัม ฉีดฮอรโมนใหกับแมปลา 1 ครั้ง การผสมพันธุเปนแบบใหพอแมปลาผสมกันเองหลังจากที่
แมปลาไดรับการฉีดฮอรโมนแลวจึงปลอยพอแมปลาอยูรวมกันในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร น้ําลึกประมาณ 1 เมตร 
มีอวนตาหางปูในบอ แมปลาวางไขในระยะเวลา 6 ช่ัวโมง หลังจากการฉีดฮอรโมนดังกลาว เมื่อสังเกตวาแมปลาปลอยไข
หมดแลวจึงยกอวนที่ปูไวใหพอแมปลาติดอวนออกมาสวนไขที่ผสมแลวสามารถรอดตาอวนออกไปรวมกันในบอ และ
อนุบาลตอในบอจนอายุประมาณ 90 วันจึงเริ่มตนการทดลอง 

 อาหารและการใหอาหาร :  การอนุบาลลูกปลาในระยะ 3-5 วันแรกหลักจาก yolk sac ยุบ ลูกปลาจะเริ่มกิน
อาหารใหอาหารไขตมปนกับไรแดง (Moina sp.) ไขที่ตมสุกใชเฉพาะแตไขแดงใหอาหารวันละ 3 ครั้ง ใชวิธีสาดใหทั่วบอ 
จนอายุ 5 วัน ลดปริมาณไขและไรแดง และฝกใหอาหารสําเร็จรูปเปนอาหารปนละเอียดโดยคอยๆโรยทีละนอยรอบๆบอ  3 
ครั้งตอวัน อาหารปลาที่ทดลอง แบง เปน 3 ชนิดคือ 

1. อาหารปลาอายุ 1-3 เดือน ใหอาหารสําเร็จรูปของบริษัท ไฮ-เกร็ด เบอร 9961 มีสวนประกอบคือ ปลาปน เกล็ด
ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองนึ่ง ขาวโพด ปลายขาว รําละเอียด วิตามิน และเกลือแร ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการประกอบดวย โปรตีน
ไมตํ่ากวา 41% ไขมันไมตํ่ากวา 6 % ความชื้นไมมากกวา 12 % และกากไมมากกวา 5 % ปริมาณการใหอาหาร คิดเปน 5% 
ของน้ําหนักตัวตอวัน ให 3 ครั้งตอวัน เวลา 08.00 น. 13.00 น. และ 17.00 น. 

2. อาหารปลาอาย ุ4-5 เดือนใหอาหารปลาดุกเล็กสําเร็จรูปของบริษัท เจริญโภคภัณฑ เบอร  9911 มีสวนประกอบ
คือ ปลาปน กากถั่วเหลือง รําละเอียด กากมะพราวอัด ถั่วเหลืองนึ่ง ขาวโพด ปลายขาว  วิตามิน และเกลือแร ซึ่งมีคุณคาทาง
โภชนาการประกอบดวย โปรตีนไมตํ่ากวา 30% ไขมันไมตํ่ากวา 4 % ความชื้นไมมากกวา 12 % และกากไมมากกวา 3 % 
ปริมาณการใหอาหาร คิดเปน 5% ของน้ําหนักตัวตอวัน ให 2ครั้งตอวัน เวลา 08.00 น. และ 17.00 น. 

3. อาหารปลาอายุ 6-12 เดือนใหอาหารปลาดุกเล็กสําเร็จรูปของบริษัท เจริญโภคภัณฑ เบอร  9911 มี
สวนประกอบคือ ปลาปน กากถั่วเหลือง รําละเอียด กากมะพราวอัด ถั่วเหลืองนึ่ง ขาวโพด ปลายขาว  วิตามิน และเกลือแร 
ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการประกอบดวย โปรตีนไมตํ่ากวา 30% ไขมันไมตํ่ากวา 4 % ความชื้นไมมากกวา 12 % และกากไม
มากกวา 3 % ปริมาณการใหอาหาร คิดเปน 3-5% ของน้ําหนักตัวตอวัน ให 2 ครั้งตอวัน เวลา 08.00 น.  และ 17.00 น.  

การวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํา :  ดําเนินการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในบอทดลองทุกเดือนดังนี้คือ 
1. วัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (dissolved oxygen, D.O., มิลลิกรัมตอลิตร) โดยใชเครื่อง Oxygen meter รุน 

Oxi-340-A WTW ผลิตภัณฑของบริษัท Wissenschaftiich-Technische Werkstatten ประเทศเยอรมัน 
2. วิเคราะหความกระดางของน้ํา (hardness, มิลลิกรัมตอลิตร) โดยวิธี EDTA Titrimetric method ตามวิธีการของ 

ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) 
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3. วิเคราะหความเปนดางของน้ํา (alkalinity, มิลลิกรัมตอลิตร) โดยวิธี EDTA Titrimetric method ตามวิธีการของ 
ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) 

4. วิเคราะหความเปนกรด-ดางของน้ํา (pH) โดยใชเครื่อง pH meter  pH340-A ผลิตภัณฑของบริษัท 
Wissenschaftiich-Technische Werkstatten ประเทศเยอรมัน 

5. วัดอุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) โดยใช เครื่อง Oxygen meter รุน Oxi-340-A WTW ผลิตภัณฑของบริษัท 
Wissenschaftiich-Technische Werkstatten ประเทศเยอรมัน 
ขั้นตอนการทดลองที่ 1 รุนประชากรพื้นฐาน (Po) 

เริ่มการทดลองเมื่อลูกปลาอายุครบ 90 วัน คัดขนาดเทาๆกันทุกสายพันธุเพื่อเริ่มตนการทดลอง ทําเครื่องหมาย
โดยวิธีการตัดครีบตามตําแหนงตางๆสําหรับแยกสายพันธุระหวางการเก็บขอมูลการเจริญเติบโต เนื่องจากในการทดลอง
จะเลี้ยงทุกสายพันธุในบอเดียวกัน 

ใชวิธีการทดลองแบบสุมตลอด CRD (Completely randomized design)  โดยสุมปลาทุกสายพันธุที่ทํา
เครื่องหมายแลวใหเลี้ยงรวมกันในบอซีเมนต ขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 6 บอใชอัตราการปลอย 90 ตัวตอบอ (สายพันธุ
ละ 30 ตัวตอบอ) ขนาดเริ่มตนการทดลองของทุกสายพันธุไมมีความแตกตางกันโดย ความยาวและน้ําหนักของสายพันธุ 
ศูนยวิจัยฯ สายพันธุฟารมพอขัน และ สายพันธุฟารมธนูศิลป มีคาเฉลี่ย 6.30+0.68, 6.34+0.71 และ 6.17+0.64 เซนติเมตร 
และ 3.92+1.4 3, 88+1.49 และ 3.94+1.26 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) วัดขนาดความยาวและน้ําหนักทุกเดือนตลอดการ
ทดลอง จนปลาอายุครบ 360 วัน จึงนําพอแมพันธุของทุกสายพันธุมาดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 ตอไป 

ขอมูลลักษณะอัตราการเจริญเติบโตจากความยาวและน้ําหนักที่อายุ 360 วันและอัตราการรอดตายเมื่อสิ้นสุด
การทดลองใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) วิเคราะหตามวัตถุประสงคและขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้คือ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลาตะเพียนขาวแตละสายพันธุในประชากรรุนพื้นฐานแยก
วิเคราะหแตละเพศโดยใชโมเดลทางสถิติแบบ nested analysis จาก Sokal and  Rohlf (1981) ดังนี้คือ 

Yijk = μ   +   αi +   β ij+  ε ijk
Yijkl  คือ คาสังเกต ของลักษณะความยาวหรือนํ้าหนักหรืออัตราการรอดตายของปลาตัวที่ k  จาก

บอหรือซ้ําที่ j ของสายพันธุที่ i 

μ คือ คาเฉลี่ยทั้งหมด 

αi  คืออิทธิพลจากสายพันธุที่ i 

  β ij คืออิทธิพลจากบอหรือซ้ําที่ j ภายในสายพันธุที่ i 

                         ε ijk   คือคาความคลาดเคลื่อน (error term) 
 เมื่อพบวามีความแตกตางระหวางสายพันธุที่ระดับอยางนอยที่สุด P<0.05 แลวจึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระหวางสายพันธุเปนคูๆ โดยวิธี pairwise comparison ตามโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

 ขอมูลที่เปนคาเปอรเซ็นตจะถูกแปลงเปน arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอมูลมี
การแพรกระจายแบบ normal distribution กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนตาม model ตางๆ 
ขั้นตอนการทดลองที่ 2 การคัดเลือกและการเลี้ยงรุนที่ 1 (F1) 

ดําเนินการคัดเลือกปลาที่ขนาดโตที่สุดในแตละเพศและแตละสายพันธุตามวิธีการคัดเลือกแบบหมู  ซึ่งพอแม
พันธุปลาดังกลาวนี้ของแตละสายพันธุจะถูกผสมเพื่อสรางเปนประชากรสายคัดเลือก (selected line) ลูกปลาที่ไดจากการ
ผสมครั้งนี้เรียกวาประชากรคัดเลือกรุนที่ 1 นอกจากนี้แลวกอนที่จะคัดเลือกประชากรสายคัดเลือกสุมพอแมพันธุจาก
ประชากรพื้นฐานของแตละสายพันธุๆละ 30 คูเพื่อสรางเปนพอแมพันธุของประชากรที่ไมไดคัดเลือกหรือประชากร
ควบคุม(control line) ของทุกสายพันธุ   
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เพาะพันธุประชากรคัดเลือกและประชากรควบคุมของทุกสายพันธุในเดือนธันวาคม 2543 เพื่อผลิตประชากรรุน
ที่ 1 (F1) ของทุกสายพันธุ โดยดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาเชนเดียวกับในประชากรพื้นฐาน 

ดําเนินการทดลองเลี้ยงประชากรรุนที่ 1 ทั้งสายคัดเลือกและสายควบคุมของแตละสายพันธุ ปลอยเลี้ยงรวมในบอ
เดียวกัน ในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน 9 บอ (สายพันธุละ 3 บอ)  ขนาดเริ่มตนการทดลองของทุกสายพันธุทั้ง
สายคัดเลือกและสายควบคุมไมมีความแตกตางกันโดย ความยาวและน้ําหนักมีคาเฉลี่ย ระหวาง 5.95+0.67 ถึง 6.30+0.79 
เซนติเมตร และ 3.13+1.16 ถึง 3.97+2.64 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ใชวิธีการเลี้ยง การจัดการตางๆอัตราการปลอย คือ 
90 ตัวตอบอ (สายคัดเลือก 45 ตัวและสายควบคุม 45 ตัว) ตลอดจนการเก็บขอมูล เชนเดียวกับที่ไดดําเนินการในประชากร
รุนพื้นฐาน เลี้ยงประชากรรุนที่ 1 จนอายุครบ 360 วันเก็บขอมูลการเจริญเติบโตเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ประชากรกลุมสายคัดเลือก และกลุมสายควบคุมแตละสายพันธุ การประมาณการตอบสนองของการคัดเลือก และคาทาง
พันธุกรรมตอไป 

1. การเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรสายคัดเลือกและสายควบคุม 
การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลาตะเพียนขาวระหวางสายคัดเลือกและ

สายควบคุมของแตละสายพันธุในประชากรรุนที่ 1 แยกวิเคราะหแตละสายพันธุและเพศใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT 
(Wilkinson et al., 1992)วิเคราะหตามวัตถุประสงคโดยใชโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis จาก Sokal และ  Rohlf 
(1981) ดังนี้คือ 

Yij = μ   +   αi +  ε ij
Yij  คือ คาสังเกต ของลักษณะความยาวหรือน้ําหนักหรืออัตราการรอดตายของปลาตัวที่ j ของ

สายประชากรที่ i 

μ คือ คาเฉลี่ยทั้งหมด 

αi  คืออิทธิพลจากประชากร(คัดเลือกหรือควบคุม)สายประชากรที่ i 

  ε ij   คือคาความคลาดเคลื่อน (error term) 
ขอมูลที่เปนคาเปอรเซ็นตจะถูกแปลงเปน arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับใหขอมูลมี

การแพรกระจายแบบ normal distribution กอนที่จะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนตาม model ตางๆ 
2. การประมาณคาทางพันธุกรรม 
การประมาณคาทางพันธุกรรม คือคาการตอบสนองการคัดเลือก คาความแตกตางของการคัดเลือก คาความเขม

ของการคัดเลือกและคาอัตราพันธุกรรมประจักษ ตามวิธีการของ Falconer  and Mackay (1996)  ประมาณจากสมการ 
 h2=R/S  

เมื่อ  คือคา h2 อัตราพันธุกรรมประจักษ, R คือคาตอบสนองของการคัดเลือก (selection response) คํานวณจากความ
แตกตางระหวางความยาวหรือน้ําหนักของปลาตะเพียนขาวในประชากรรุน F1 จาก รุนP0 ซึ่งในการทดลองนี้ไดนํา
ประชากรควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่ตางกันไปแตละรุนตามวิธีการของ Hill (1972)โดย
การทําคาเฉลี่ยของประชากรชุดควบคุมที่อายุเทากันและเลี้ยงรุนเดียวกันมาหักออกจากคาเฉลี่ยของประชากรสายคัดเลือก  
และ S คือคาความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential) คํานวณจากความแตกตางระหวางความยาวหรือนํ้าหนัก
เฉลี่ยของพอแมพันธุจากคาเฉลี่ยทั้งหมดในประชากร P0

 คาความเขม ของการคัดเลือก (selection intensity , i) คือคา standardized ของคา selection differential นั่นเอง ซึ่ง 
Falconer and Mackay (1996) มีการประมาณคาดังกลาวจากสมการ 

  i =   S/ σP   

เมื่อ σP คือคา standard deviation ของประชากรทั้งหมด 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
ขั้นตอนการทดลองที่ 1  

1. การเจริญเติบโตในประชากรพื้นฐาน 
 การเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาวในประชากรรุนพื้นฐานของแตละสายพันธุที่อายุ 360 วัน เพศผูจาก สาย
พันธุศูนยวิจัยฯ มีขนาดโตสุด ตามดวย สายพันธุฟารมพอขันและฟารมธนูศิลป มีคาความยาวและน้ําหนัก คือ 19.38+1.27, 
19.28+1.58 และ  19.20+1.33 เซนติเมตร และ 121.81+31.35, 116.07+26.84 และ 118.70+33.41 กรัม ตามลําดับ และใน
เพศเมียมีคาความยาวและน้ําหนัก 22.75+1.96, 23.45+2.44 และ  21.09+2.67 เซนติเมตร และ 213.79+49.79, 212.30+59.47 
และ 187.79+59.84 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 1) พบความแตกตางของน้ําหนักปลาตะเพียนขาวเพศเมียระหวางสายพันธุ
ศูนยวิจัยฯกับ สายพันธุฟารมธนูศิลปและระหวางสายพันธุฟารมพอขันกับสายพันธุฟารมธนูศิลป (P=0.012 และ 0.022, 
ตามลําดับ, ตารางภาคผนวกที่ 1) ซึ่งเปนการศึกษาเปรียบเทียบกันในภาคกลางซึ่งมีสภาพแวดลอมแตกตางไปจากถิ่นที่เลี้ยง
ของสายพันธุเดิมจึงไมอาจสรุปไดวาความแตกตางดังกลาวจะคงที่ทั้งดานลําดับที่และความมากนอย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
แสดงออกลักษณะของการเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมตางๆนั้นจะมีอิทธิพลของฎิกิริยาระหวางพันธุกรรมและ
สภาพแวดลอม (genotype environment interaction, GxE ) เขามาเกี่ยวของดวย ดังพบไดในการเปรียบเทียบสายพันธุของ
ปลาไนตามรายงานของสุภัทราและคณะ (2542) กลาวคือปลาไนสายพันธุผสมมีการเจริญเติบโตดีในสภาพการเลี้ยงแบบ
พัฒนา แตในสภาพการเลี้ยงแบบพื้นบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นปลาไนสายพันธุพ้ืนบานมีการเจริญเติบโตดีกวา
ปลาไนสายพันธุผสม  อยางไรก็ตามสุภัทรา และคณะ (อยูระหวางการจัดพิมพ ) ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของปลาตะเพียนสายพันธุตางๆในสภาพแวดลอมทั้งแบบพัฒนาและในฟารมเกษตรกร และไดพบความแตกตางในดาน
การเจริญเติบโตของทั้งสามสายพันธุและมีความมากนอยแตกตางไปจากงานวิจัยนี้ ซึ่งก็เปนผลมาจากอิทธิพลของฎิกิริยา
ระหวางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมนั่นเอง 

2.อัตราการรอดตายในประชากรพื้นฐาน 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองคาเฉลี่ยของอัตราการรอดตายของสายพันธุศูนยฯ สายพันธุศูนยวิจัยฯ สายพันธุฟารม
ธนูศิลป และ  สายพันธุฟารมพอขัน มีคาเฉลี่ย 44+5.9, 46.8+6.0 และ 38.8+8.2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไมพบความ
แตกตางของอัตราการรอดตายระหวางสายพันธุดังกลาว  (ตารางที่1 ) 
ขั้นตอนการทดลองที่ 2  

1. การเจริญเติบโตในประชากรรุนที่ 1  
 การเจริญเติบโตโดยคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักของปลาตะเพียนขาวที่อายุ 360 วันในชุดประชากรสายคัดเลือก
มีขนาดโตกวาปลาตะเพียนขาวที่อายุเทากันในชุดประชากรสายควบคุมในทุกๆสายพันธุ ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05, ตารางภาคผนวกที่ 2) ดังมีรายละเอียดแยกตามสายพันธุและเพศดังนี้คือ 
 สายพันธุศูนยวิจัยฯ ปลาตะเพียนขาวเพศผูของสายคัดเลือกและสายควบคุมมีคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนัก เปน 
20.25+1.34 และ 19.74+1.38 เซนติเมตร  และ 132.81+36.08 และ 120.33+33.63 กรัม ซึ่งคาดังกลาวในสายคัดเลือกจะมีคา
มากกวาสายควบคุมคิดเปน 2.51 และ 9.53 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ สวนปลาตะเพียนขาวเพศเมียของสายคัดเลือกและ
สายควบคุมมีคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักเปน 22.91+1.9 และ 21.18+1.36 เซนติเมตร และ 240.14+59.52 และ 
193.88+34.95 กรัม ซึ่งในสายคัดเลือกมีคามากกวาสายควบคุมคิดเปน 5.81 และ 19.26 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2 
และ 3) 
 สายพันธุฟารมพอขัน ปลาตะเพียนขาวเพศผูของสายคัดเลือกและสายควบคุมผูมีคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนัก 
เปน 20.00+1.17 และ 19.33+1.32 เซนติเมตร  และ 124.09+24.49 และ 110.85+26.17 กรัม ซึ่งคาดังกลาวในสายคัดเลือกจะ
มีคามากกวาสายควบคุมคิดเปน 3.32 และ 10.67 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ สวนปลาตะเพียนขาวเพศเมียของสายคัดเลือกและ
สายควบคุมมีคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักเปน 23.51+1.41 และ 21.73+3.99 เซนติเมตรและ 240.42+52.04 และ 

 66 

กอ
งว
ิจัย
แล
ะพ

ัฒน
าพั

นธุ
กร
รม
สัต
ว์น
้้า



                การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2548                                                                                                                 O8 
   

207.14+43.63 กรัม ซึ่งในสายคัดเลือกมีคามากกวาสายควบคุมคิดเปน 7.57 และ 13.84 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2 
และ 3) 
 สายพันธุฟารมธนูศิลป ปลาตะเพียนขาวเพศผูของสายคัดเลือกและสายควบคุมผูมีคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนัก 
เปน 19.71+1.10 และ 19.19+0.95 เซนติเมตร  และ 125.59+19.98 และ 110.17+16.68 กรัม ซึ่งคาดังกลาวในสายคัดเลือกจะ
มีคามากกวาสายควบคุมคิดเปน 2.64 และ 12.28 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ สวนปลาตะเพียนขาวเพศเมียของสายคัดเลือกและ
สายควบคุมมีคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักเปน 22.57+1.92 และ 20.48+1.96 เซนติเมตร และ 200.50+46.06และ 
152.92+55.60 กรัม ซึ่งในสายคัดเลือกมีคามากกวาสายควบคุมคิดเปน 9.26 และ 23.73เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2 
และ 3) 

2. อัตราการรอดตายในประชากรรุนที่ 1 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองคาเฉลี่ยของอัตราการรอดตายของเพศผูสายคัดเลือกและสายควบคุมจากทั้ง 3 สายพันธุ มี
คาเฉลี่ยระหวาง 58.0+1.0 ถึง 60.7+1.2 %  และ 57.3+0.6 ถึง 58.3+1.5 %  ตามลําดับ สวนอัตราการรอดตายของเพศเมียสาย
คัดเลือกและสายควบคุมจากทั้ง 3 สายพันธุมีคาเฉลี่ยระหวาง 46.3+1.5 ถึง 48.0+1.0 %  และ 46.0+0.1 ถึง 49.0+1.5 %  
ตามลําดับ   และไมพบความแตกตางของอัตราการรอดตายระหวางสายคัดเลือก และสายควบคุม และระหวางสายพันธุ
ดังกลาว ในแตละเพศ (ตารางที่ 2 ) 

3. การตอบสนองของการคัดเลือก 
 ในประชากรรุนที่ 1 ประชากรสายคัดเลือกของทุกสายพันธุ มีการเจริญเติบโตดีกวาประชากรสายควบคุม ซึ่ง
แสดงโดยขนาดปลาตะเพียนขาวที่อายุ 360 วัน เปนการตอบสนองของการคัดเลือกปลาที่มีขนาดโตในรุน PO เปนพอแม
พันธุ คาตอบสนองของการคัดเลือกของทุกสายพันธุมีคาความยาว และน้ําหนัก ในเพศผู อยูระหวาง 0.51 ถึง 0.67 
เซนติเมตร และ 12.67 ถึง 15.42 กรัม และในเพศเมีย มีคาอยูระหวาง 1.33 ถึง 2.09 เซนติเมตร และ 33.28 ถึง 47.58 กรัม 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) และคาความแตกตางของการคัดเลือกของทุกสายพันธุ ในเพศผูมีคาของความยาว  อยูระหวาง 1.14 
ถึง 1.66 เซนติเมตรและของน้ําหนัก 0.05 ถึง 11.0 กรัม และในเพศเมียมีคาของความยาว อยูระหวาง 1.58 ถึง 2.37 
เซนติเมตร และ ของน้ําหนัก 49.21. ถึง 62.72 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 4) คาความเขมของการคัดเลือกจากทุกสายพันธุ
ของความยาวและน้ําหนัก ในเพศผูมีคาอยูระหวาง 0.90 ถึง 1.25 เซนติเมตร และ 1.15 ถึง 1.31กรัมในเพศเมียมีคาอยู
ระหวาง 0.81 ถึง 0.97 เซนติเมตร และ 0.82 ถึง 1.26 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 4) อัตราพันธุกรรมประจักษ จากทุกสายพันธุ
ของความยาวและน้ําหนัก ในเพศผูมีคาอยูระหวาง 0.31ถึง 0.61  และ 0.35 ถึง 0.38 ในเพศเมียมีคาอยูระหวาง 0.75 ถึง 0.94 
และ 0.54 ถึง 0.97 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 4) อัตราพันธุกรรมประจักษที่ประมาณจากการคัดเลือกนี้ในเพศผูมีคาใกลเคียง
กับอัตราพันธุกรรมของความยาวและน้ําหนักที่ประเมินจากความสัมพันธุของพี่นองจากการศึกษาของ นวรัตนซึ่งมีคา
ระหวาง 0.39 ถึง 0.76 และในเพศเมียอัตราพันธุกรรมประจักษจากผลการศึกษาครั้งนี้มีคาระหวาง 0.54 ถึง 0.97 แสดงถึง
การปรับปรุงลักษณะการเติบโตนี้มีความเปนไปไดที่จะใชการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกแบบหมูนี้เนื่องจากอัตราพันธุกรรมที่
คอนขางสูง (Falconer and MacKay, 1996)  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการตอบสนองของการคัดเลือกพบวาสายพันธุฟารมธนูศิลปมีการตอบสนองของการ
คัดเลือกดีที่สุดกลาวคือ เพศเมียโดยความยาวและน้ําหนักดีกวาคาเฉลี่ยของประชากรชุดควบคุมสายพันธุเดียวกันคิดเปน 
9.26 และ 23.73 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคลองกับคาความแตกตางทางพันธุกรรมในรายงานของ Uraiwan et al., 
(1999) รายงานวา คาความแตกตางทางพันธุกรรมในประชากรแสดงโดยคา heterozygosity จาก polymorphic 
microsatellites 4 loci ของสายพันธุฟารมธนูศิลปมีคาสูงสุดที่ 0.78+0.043 ตามดวยสายพันธุศูนยวิจัยฯ และ สายพันธุฟารม
พอขัน ซึ่งมีคา 0.765+0.04 และ 0.758+0.032 ตามลําดับ และจํานวน effective number of loci ของสายพันธุฟารมธนูศิลป 
มีคาสูงสุด ตามดวยสายพันธุศูนยวิจัยฯ และ สายพันธุฟารมพอขัน มีจํานวน 5.11, 4.42 และ 4.09 loci ตามลําดับ  
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(Uraiwan et al., 1999) ซึ่งเมื่อมีคาความแตกตางทางพันธุกรรมมากแลวดําเนินการคัดเลือกก็จะไดคาตอบสนองของการ
คัดเลือกมากไปดวย (Falconer, 1989) 

4. ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ําในบอทดลอง 
 คาเฉลี่ยคุณสมบัติของน้ําในบอทดลอง บอซีเมนต ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จังหวัดปทุมธานี
มีดังนี้คือ 
 ความเปนกรด-ดางของน้ํามีคาเฉลี่ย 6.74+0.41 มิลลิกรัมตอลิตร 
 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาเฉลี่ย 3.69+0.90 มิลลิกรัมตอลิตร 

ความเปนดางของน้ํามีคาเฉลี่ย 35.95+9.50 มิลลิกรัมตอลิตร 
ความกระดางของน้ํามีคาเฉลี่ย 390.98+77.79 มิลลิกรัมตอลิตร 
อุณหภูมิของน้ํามีคาเฉลี่ย 28.54 +1.39 องศาเซลเซียส 
จากคาเฉลี่ยของคุณสมบัติของน้ําตลอดการทดลองพบวาโดยรวมมีความเหมาะสมกับการดํารงชีพของสัตวน้ําจืด

และปลาตะเพียนขาว เชน อุณหภูมิ และ ความเปนกรด-ดางอยูในชวงพอเหมาะ ยกเวนความกระดางของน้ํามีคาเฉลี่ย
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับระดับที่เหมาะสมซึ่งมีคาอยูระหวาง 20-150 มิลลิกรัมตอลิตร (Stickney, 1979) หากปลาอยูใน
สภาพแวดลอมที่มีคุณสมบัติของน้ําที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิดความเครียดตอการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางและ
อุณหภูมิและสารพิษในน้ําไดซึ่งจะมีผลใหการเจริญเติบโตลดลง (Piper et al., 1982) เมื่อสภาพแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพล
ตอการแสดงออกของลักษณะสูงก็จะทําใหอิทธิพลทางพันธุกรรมลดลงหรือแสดงออกไมเต็มที่ซึ่งไมสามารถวัดไดใน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังเห็นไดจากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสายพันธุตางๆในรุนประชากรพื้นฐานพบ
ความแตกตางเฉพาะปลาตะเพียนขาวเพศเมียถึงแมเพศผูจะมีความแตกตางกันก็ไมมีนัยสําคัญ จึงทําใหความแตกตางทาง
พันธุกรรมนี้แสดงคาตํ่ากวาความเปนจริง 

 
สรุป 

 1. มีความแตกตางของการเจริญเติบโตระหวางปลาตะเพียนขาว 3 สายพันธุ โดยในประชากรรุน P0  
ปลาตะเพียนขาวเพศเมียที่อายุ 360วัน ของสายพันธุศูนยวิจัยฯและ สายพันธุฟารมพอขัน มีขนาดโดยน้ําหนักมากกวาปลา
เพศเมียของสายพันธุฟารมธนูศิลป ที่ระดับ P=0.012 และ P=0.022 ตามลําดับ 
 2. จากการคัดเลือกดวยวิธี mass selection ได 1 รุนพบการตอบสนองของการคัดเลือกในทุกสายพันธุ โดยคา
ตอบสนองของความยาวในเพศผูมีคาระหวาง 0.52 ถึง 0.66เซนติเมตร. ซึ่งมีคานอยกวาเพศเมียซึ่งมีคาอยูระหวาง 1.33 ถึง 
2.09 เซนติเมตร และคาตอบสนองของการคัดเลือกทุกสายพันธุในน้ําหนักเพศผูมีคาระหวาง 12.48 ถึง 15.42  กรัมซึ่งมีคา
นอยกวาในเพศเมียที่มีคาระหวาง 33.27 ถึง 47.58 กรัม แตอยางไรก็ตามคาตอบสนองของการคัดเลือกของทุกสายพันธุทั้ง
เพศผูและเพศเมียดังกลาวนี้ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 แสดงถึงความเปนไปไดในการคัดเลือกการเจริญเติบโต
ของทุกสายพันธุ อยางไรก็ตามการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหวางประชากรรุน P0 และรุนที่ F1 นั้น ถึงแมวารุน F1 มี
การเจริญเติบโตดีกวารุนพอแมหรือรุน  P0แตไมสามารถทดสอบความแตกตางทางสถิติไดเนื่องจากขอมูลของงานทดลอง
นี้ไมเอื้ออํานวย 

3. คาทางพันธุกรรมในเพศผูมีคาระหวาง 0.35 ถึง 0.61 ทั้งความยาวและน้ําหนัก และในเพศเมียมีคาระหวาง 0.54 
ถึง 0.97 ทั้งความยาวและน้ําหนักซึ่ง มีคาปานกลางจนถึงสูงแสดงถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงเพิ่มลักษณะการ
เจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation,+sd) ของความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก ( กรัม) และ 
อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต) ของปลาตะเพียนที่อายุ 360 วัน และขนาดเริ่มตนในประชากรรุนพื้นฐาน( Po)  
จาก 3 สายพันธุ คือ 1) สายพันธุของศูนยวิจัยฯ 2) สายพันธุฟารมพอขัน และ3) สายพันธุฟารมธนูศิลป ซึ่งเลี้ยง
รวมกันในบอขนาด 20 ตารางเมตร ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ.ปทุมธานี  

Table 1.  Mean and standard deviation (sd.) of lengths (cm.) weights (gm.) and survival rate (%) of  the base population 
(Po) of 3 B.gonionotus  strains (Fisheries Center, Kan farm and Tanusin farm) at  age of 360 days reared 
together in 202m. concrete ponds at the Aquatic Animal Genetic Research and Development Institute 

Strains Sex Mean length+ Sd. (cm.) 
Initial                final 

Mean weight+Sd. (gm.) 
initial             final 

Survival 
rates(%) 

Fisheries 
Center 

Male 
Female 

19.38+1.27 
22.75+1.96 

121.81+31.35 
213.79+49.79a

46.7+5.80 
40.0+4.20 

 Mixed 6.30+0.68           20.61+2.25 3.92+1.4                155.258+59.02a 44.0+5.90 
Kan farm Male 

Female 
19.28+1.58 
23.45+2.44 

116.07+26.84 
212.30+59.47a

48.0+1.70 
45.0+1.13 

 Mixed 6.34+0.71           20.89+2.82 3.88+1.49          153.186+63.22a 46.8+6.00 
Tanusin farm Male 

Female 
19.20+1.33 
21.09+2.67 

118.70+33.41 
187.79+59.84b

43.3+5.80 
32.0+7.10 

 Mixed 6.17+0.64          20.01+2.19 3.94+1.26          141.33+54.27b 38.8+8.20 
Different letters in the same column illustrated significant different at P<0.05  
อักษรที่ตางกันตามแนวคอลัมนแสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ P<0.05  
 

 71 

กอ
งว
ิจัย
แล
ะพ

ัฒน
าพั

นธุ
กร
รม
สัต
ว์น
้้า



O8                                                                                                 การประชุมวิชาการประมง ประจําป 2548 
   

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, + sd) ของความยาว (เซนติเมตร) น้ําหนัก ( กรัม) และ 
อัตรารอดตาย ของปลาตะเพียน 3 สายพันธุ รุน F1 ที่อายุ 360 วัน แตละสายพันธุประกอบดวย สายคัดเลือก 
(selected line) และสายที่ไมผานการคัดเลือกหรือชุดควบคุม (control line) ซึ่งปลาทั้ง 2 lines เลี้ยงรวมกันในบอ
ขนาด 20 ตารางเมตร ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ. ปทุมธานี  

Table 2. Mean and Standard deviation of lengths (cm.), weights (gm.) and survival rates (%) of the first generation of 
three B. gonionotus strains at age of  360 days. The selected and control lines of each strain were reared 
together in 9 202 m. concrete ponds at the Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 

 
Strains 

Lines 
 

Sex 
 

Mean lengths+ Sd. (cm.) 
initial                final 

Mean weights+Sd.(gm.) 
initial                final 

Survival rates 
(%) 

Fisheries 
Center 

Selected Male 
Female 

6.10+0.75                  
20.25+1.34a

6.10+0.75                 
22.91+1.90a

3.67+1.64       132.81+36.08 a

3.67+1.64        240.14+59.52 

a

59.7+1.5 

47.0+1.0 

 Control Male 
Female 

5.83+0.63                
19.74+1.38 b

5.83+0.63                
21.58+1.36 b

3.13+1.16       120.33+33.63 b

3.13+1.16       193.88+34.95 b

58.3+0.6 

46.3+0.6 

Kan farm Selected Male 
Female 

6.30+0.79                
20.00+1.17 c

6.30+0.79                 
23.51+1.41 c

3.97+2.64        124.09+24.49 c

3.97+2.64        240.42+52.04 c

60.7+1.2 
46.3+1.5 

 Control Male 
Female 

6.21+0.72                 
19.33+1.32 d

6.21+0.72                 
21.73+3.99 d

3.66+1.64        110.85+26.17 

d

3.66+1.64        207.14+43.62 

d

58.3+1.0 
49.0+1.5 

Tanusin 
farm 

Selected Male 
Female 

5.95+0.67                
19.71+1.10 e

5.95+0.67                
22.57+1.92 e

3.25+1.28       125.59+19.98 e

3.25+1.28       200.50+46.06 e

58.0+1.0 

48.0+1.0 

 Control Male 
Female 

6.31+2.19                  
19.19+0.95 f

6.31+2.19                  
20.48+1.96 f

3.68+1.52       110.17+16.68 f

3.68+1.52       152.92+55.60 f

57.3+1.5 
46.0+0.1 

Different letter in column illustrated significant at P<0.05 
อักษรที่ตางกันตามคอลลัมแสดงความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ P<0.05 
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ตารางที่ 3  คาตอบสนองของการคัดเลือกหรือคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักของปลาตะเพียนรุนที่ 
1 (F1) ของประชากรคัดเลือกกับคาเฉลี่ยประชากรควบคุม (Selected line - Control  line) และ คาแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักของปลาตะเพียนรุนที่ 1 (F1) ประชากรคัดเลือกกับประชากรรุนพอแม 
(P0) (Selected line - P0) ที่อายุ 360 วัน ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ.ปทุมธานี  

Tables 3  Response to selection of lengths and weight at age of 360 days olds of three strains of  B. gonionotus,  
(F1 generation) illustrated as the difference between selected and control lines, and the difference between 
the selected line  and the parent generation (P0). 

  Response to selection  
Strains  (Selected line - Control line) (Selected line - P0) 

 Sex Lengths 
(cm.)               % 

Weights 
(gm.)         % 

Lengths 
(cm.)               % 

Weights 
(gm.)         % 

Fisheries 
Center 

Male 
Female 

0.51* 
1.33** 

2.51* 
5.81 

12.67* 
46.26** 

9.53* 
19.26 

0.87 
0.16 

4.2 
0.69 

11.00 
26.35 

8.28 
10.97 

Kan farm Male 
Female 

0.67* 
1.78* 

3.35* 
7.57* 

13.24* 
33.28* 

10.67* 
13.84* 

0.72 
0.06 

3.60 
0.26 

8.02 
28.12 

6.46 
11.70 

Tanusin 
farm 

Male 
Female 

0.52* 
2.09* 

2.64* 
9.26* 

15.42* 
47.58* 

12.28* 
23.73* 

0.51 
1.48 

2.58 
7.23 

6.89 
12.71 

5.49 
6.34 

Comparison between Selected vs. Control / Selected vs. P0 in each row ,*= significant at P<0.05 and ** significant at = 
P<0.01 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง  Selected line - Control line และ Selected line -. P0 แตละ แถว*P<0.05, ** P<0.01 
 
ตารางที่ 4  คาความแตกตางของการคัดเลือก (selection differential, S) ความเขนของการคัดเลือก (selection intensity, i ) 

และคาอัตราพันธุกรรมประจักษ (realized heritabilities, h2) ของความยาว และน้ําหนัก ของปลาตะเพียน 3 สาย
พันธุ ที่ผานการคัดเลือกได 1 รุน F1) โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
จ. ปทุมธานี  

Table 4 Selection differential, S , selection intensity, i and estimate realized heritabilities , h2of  length and weight of 
three B. gonionotus strains after  one generation of mass selection. 

Strains  Selection differential ( S) Selection intensity ( i ) Realized heritability (h2) 
 Sex Length        Weight  Length        Weight  Length        Weight  
Fisheries 
Center 

Male 
Female 

1.14                 35.97 
1.58                 62.71 

0.90                   1 .15 
0.81                    1.26 

0.45                    0.35 
0.84                     0.74 

Kan farm Male 
Female 

1.63                 35.15 
2.37                 61.95 

1.03                   1 .31 
0.97                   1.04 

0.41                     0.38 
0.75                     0.54 

Tanusin farm Male 
Female 

1.66                 40.31 
2.22                 49.21 

1.25                   1 .21 
0.83                   0.82 

0.31                     0.38 
0.94 0.97 
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ตารางภาคผนวกที่ 1   ตารางการวิเคราะหความแตกตาง แวเรียนซ  ของความยาวและน้ําหนักปลาตะเพียนที่อายุ 360 วัน 
ในประชากรรุนพอแม (P0) ของทั้ง 3 สายพันธุเมื่อเลี้ยงรวมกันในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ.ปทุมธานี   

Appendix Table 1. Analysis of variance of length and weight of three B. gonionotus strains (base population, P0) reared 
togenther in 620 cm2 concrete ponds at the Aquatic Animal Genetic Research Institute. 

SORCE S.S D.F M.S F P 
Males  LENGTH    
Strains 8.093 2 4.047 2.234 0.111 
Rep {Strains} 17.524 6 2.921 1.612 0.149 
Error 220.991 122 1.811   
  WEIGHT    
Strains 33,337.352 2 16,668.676 2.250 0.110 
Rep {Strains} 10,113.983 6 1,685.664 2.273 0.041 
Error 90,472.121 122 741.575   
Females  LENGTH    
Strains 14.430 2 7.215 1.764 0.180 
Rep {Strains} 48.221 3 16.074 3.929 0.012 
Error 265.907 65 4.091   
  WEIGHT    
Strains 16,204.602 2 8,102.301 3.887 0.025 
Rep {Strains} 24,951.192 3 8,317.064 3.990 0.011 
Error 135,504.106 65 2,084.679   
Tukey HSD Multiple Pairwise Comparison  probabilities  
Females      
Fisher  vs.    6.656 0.012 
Kan  vs. Tanusin    5.537 0.022 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  ตารางการวิเคราะหความแตกตาง แวเรียนซ  ของความยาวและน้ําหนักปลาตะเพียนที่อายุ 360 วัน ใน
สายคัดเลือก และสายควบคุมรุนที่ 1 (F1) ของทั้ง3 สายพันธุเมื่อแตละสายพันธุ สายคัดเลือก และ
สายควบคุมถูกเลี้ยงรวมกันในบอซีเมนตขนาด 20 ตารางเมตร จํานวน สายพันธุละ 3 บอ ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรม สัตวน้ํา จ.ปทุมธานี   

Appendix Table 1. Analysis of variance of length and weight of selected and control lines of three  B. gonionotus 
strains (one generation of selection , F 1). In each strain, selected and control lines reared  together 
in 9 20 cm2 concrete ponds  ( 3 ponds / strain) at the Aquatic Animal Genetic Research Institute. 

SORCE S.S D.F M.S F P 
1.Fisheries  Center      
Males  LENGTH    
Lines 11.169 1 11.169 6.081 0.015 
Error 310.393 169 1.837   
  WEIGHT    
Lines 6,557.036 1 6,557.036 5.344 0.022 
Error 207,349.292 169 1,226.919     
Females  LENGTH    
Lines 28.217 1 28.217 9.985 0.003 
Error 101.729 36 2.826    
    WEIGHT       
Lines 41,247.164 1 41,247.164 16.427 0.000 
Error 90,392.336 36 2,510.898   
2.Kan farm      
Males  LENGTH    
Lines 6.308 1 6.308 3.928 0.052 
Error 97.958 61 1.606   
  WEIGHT    
Lines 2,508.774 1 2,508.774 4.932 0.045 
Error 30,998.940 61 508.72   
Females  LENGTH    
Lines 8.417 1 8.417 3.791 0.054 
Error 37.743 17 37.743    
    WEIGHT       
Lines 4,894.753 1 4,894.753 3.925 0.051 
Error 21,201.774 17 1,247.163   
3.Tanusin farm      
Males  LENGTH    
Lines 5.770 1 5.770 5.304 0.024 
Error 92.468 85 1.088   
  WEIGHT    
Lines 620.302 1 620.302 2.676 0.05 
Errot 19,701.353 85 231.781   
Females  LENGTH    
Lines 17.50 1 17.50 4.607 0.048 
Errors 60.776 16 3.798   
  WEIGHT    
Lines 12,407.271 1 12,407.271 4.450 0.050 
Error 44,610.417 16 2,788.151     
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