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บทคัดย่อ 
การคดัพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ด้วยวิธีการคดัเลือกโดยดูลกัษณะภายในครอบครัว(within-

family selection) จํานวน 20 ครอบครัว เม่ือคดัพนัธุ์ไปได้ 2 รุ่น พบว่า ประชากรท่ีผ่านการคดัเลือกแล้วมีความ
ยาวและนํา้หนกัมากกวา่ประชากรกลุม่ควบคมุ 5.60 และ 14.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั ประเมิน คา่ตอบสนองของ
การคดัเลือกทัง้หมดโดยความยาวและนํา้หนกัได้ 1.31 เซนติเมตร และ 38.52 กรัม ตามลําดบั และมีความ
แตกต่างของการคดัเลือกทัง้หมดโดยความยาวและนํา้หนกั มีค่า 5.89 เซนติเมตร และ 192.40 กรัม ตามลําดบั 
โดยในประชากรพืน้ฐานก่อนการคดัเลือกอตัราพนัธุกรรมของความยาวและนํา้หนกั   มีค่า 0.369  0.064 และ 
0.352  0.021 ตามลําดบั สว่นอตัราพนัธุกรรมท่ีคํานวณได้จากคา่ตอบสนองของการคดัเลือกของความยาวและ
นํา้หนกัในรุ่นท่ี 2 มีค่า 0.136 และ 0.121 ตามลําดบั สรุปได้ว่าการคดัพนัธุ์ด้วยวิธีการคดัเลือกโดยดลูกัษณะ
ภายในครอบครัวสามารถนํามาใช้คดัเลือกพนัธุ์เพ่ือเพิ่มอตัราการเจริญเตบิโตของปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดติถ์ได้ 
คาํสาํคัญ: ปลานิลแดง, การคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว, อตัราพนัธุกรรม 

 

 
Abstract 

 Two generations of within-family selection were conducted to improve growth rate of red tilapia 
Uttaradit strain. There were 20 families and it consisted of one population selected for large size and 
one control population. The results showed that fish in the selected population grew 5.60 and 14.68% 
better than those of the control population by length and weight, respectively.   The total of response to 
selection was 1.31 cm and 38.52 g by length and weight, respectively.   The total of selection 
differential was 5.89 cm and 192.40 g by length and weight, respectively. Heritability of base 
population was estimated at 0.369  0.064 and 0.352  0.021 for length and weight, respectively. After 
two generations, the realized heritability was estimated at 0.136 and 0.121 for length and weight, 
respectively. These results indicated that within-family selection is an appropriate procedure for 
improving red tilapia Uttaradit strain growth rate. 
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คาํนํา 
ปลานิลแดงเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสําคญัชนิดหนึ่งในอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ของประเทศไทย มี

การเพาะเลีย้งอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ และกําลังพัฒนาไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ ปลานิลแดงท่ี
เพาะเลีย้งในประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพนัธุ์ ซึ่งองค์กรต่างๆ ได้มีการพฒันาพนัธุ์ขึน้เพ่ือให้ได้พนัธุ์
ปลานิลแดงท่ีมีความเหมาะสมตอ่สภาพการเพาะเลีย้งและสิง่แวดล้อมในแตล่ะพืน้ท่ี มีทัง้การปรับปรุง ปลานิลแดง
สายพนัธุ์ไทย (Komanpririn and Leesanga, 2008) การนําเข้าพนัธุ์ปลานิลแดงจากตา่งประเทศเพ่ือมาทดสอบ
การเลีย้งและคดัเลือกโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์นํา้ กรมประมง (Phaukgeen  et al., 2005) ซึง่แต่
ละองค์กรล้วนมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้พนัธุ์ปลานิลแดงท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีดี มีสดัสว่นรูปร่างท่ีเหมาะสม มีสีสนัท่ี
สดใสและไม่มีจดุกระดา่งดําบริเวณลําตวั ซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจบุนั 

ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์นํา้อตุรดติถ์ ได้เร่ิมดําเนินการปรับปรุงพนัธุ์ปลานิลแดงในปี 2546 โดย
มีการทดสอบพันธุ์จากแหล่งต่างๆ ในสภาพการเลีย้งในกระชัง เช่น สายพันธุ์ พืน้เมืองอุตรดิตถ์ สายพันธุ์
กําแพงเพชร สายพนัธุ์บุรีรัมย์ สายพนัธุ์จากฟาร์มเอกชนจังหวดัพิษณุโลก (Phaukgeen et al., 2005; 
Rattanatriwong et al., 2007) และได้คดัเลือกพนัธุ์ปลานิลแดงสายพนัธุ์จากฟาร์มเอกชนในจงัหวดัพิษณโุลกซึง่มี
ลักษณะเด่น คือ มีการเจริญเติบโตดี รูปร่างลักษณะดี สีสันสดใสและมีจุดกระด่างดําน้อย ซึ่งตรงตามความ
ต้องการของตลาดมาเป็นประชากรพืน้ฐาน (base population) และตัง้ช่ือว่า “ปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดิตถ์” และ
ได้เร่ิมกระบวนการปรับปรุงการเจริญเติบโตให้ดีขึน้ด้วยวิธีการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว (within-
family selection) เพ่ือให้ได้พ่อแม่พนัธุ์ปลานิลแดงสายพนัธุ์ดีท่ีมีลกัษณะสําคญัทางเศรษฐกิจ มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง เป็นท่ียอมรับของตลาด เป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยความสําเร็จของการคดัเลือกสามารถประเมินได้จากการเพิ่มขึน้ทางพนัธุกรรม (genetic gain) ของ
ลกัษณะท่ีทําการคดัเลือกหรือค่าตอบสนองของการคัดเลือก ซึ่งคํานวณจากนํา้หนักและความยาว และอัตรา
พนัธุกรรม (heritability, h2) ของความยาวและนํา้หนกัในประชากรท่ีผา่นการคดัเลือก 
  

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว (within-family selection) ได้ดําเนินการ ณ ศนูย์วิจยัและ
พฒันาพนัธุกรรมสตัว์นํา้อตุรดิตถ์ ตําบลวงัแดง อําเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554 โดย
มีขัน้ตอนการดําเนินการ ดงันี ้
1. วิธีการเพาะพนัธุ์และการคดัเลือก 
 ปลานิลแดงท่ีใช้เป็นประชากรพืน้ฐาน (base population) คือปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดิตถ์ท่ีมีอตัราการ
เจริญเติบโตดี มีสีสนัและรูปร่างดี จํานวน 100 ตวั การทดลองเร่ิมต้นในเดือนตลุาคม 2551 มีวิธีการเพาะและ
คดัเลือกดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เร่ิมการทดลองโดยการสุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลแดงจํานวน 20 คู่ จากประชากรพืน้ฐานเพ่ือสร้าง
ประชากรรุ่นพอ่แม่พนัธุ์ (parental generation, P0) 
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1.2 นําปลานิลแดง 20 คู ่นีม้าเพาะในกระชงัขนาด 2x5x1.2 เมตร คูล่ะ 1 กระชงั รวมทัง้สิน้ 20 กระชงั 
ซึง่กระชงัเหลา่นีไ้ด้แขวนอยูใ่นบอ่ดนิขนาด 600 ตารางเมตร  

1.3 ทําการแยกพอ่แม่ออกจากกระชงัเม่ือสงัเกตเห็นลกูปลา และเลีย้งลกูปลาตอ่ไปจนอายไุด้   6 สปัดาห์ 
แล้วทําการปรับความหนาแน่น (stocking density) ให้เท่ากนัทกุกระชงั โดยสุ่มลกูปลาแต่ละกระชงัให้เหลือลกู
ปลาจํานวน 100 ตวั ตอ่กระชงั ก่อนท่ีจะเลีย้งเพ่ือการคดัพนัธุ์ตอ่ไป 

1.4 เลีย้งลกูปลาท่ีความหนาแน่นเทา่ๆ กนั ใน 20 กระชงันีต้อ่ไปจนถึงอายไุด้ 24 สปัดาห์ ซึง่ระหว่างเลีย้ง
ใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ในอตัรา 5 เปอร์เซ็นต์ ของนํา้หนกัปลาแตล่ะกระชงั ทําการชัง่วดั ทกุ 
4 สปัดาห์ เพ่ือปรับปริมาณอาหาร 

1.5  ทําการชัง่วดัขนาดนํา้หนกัและความยาวเม่ือปลาอายไุด้ 24 สปัดาห์ แล้วสร้างปลา 2 ประชากร คือ 
1) ประชากรกลุม่ควบคมุ (control population) และ 2) ประชากรกลุม่คดัเลือก (selected population) โดยเร่ิม
จากสุม่ปลาจากแตล่ะครอบครัว เพศละ 1 ตวั ตอ่ครอบครัว ซึง่จะเป็นจํานวนทัง้สิน้ เพศผู้  20 ตวั และเพศเมีย 20 
ตวั สําหรับประชากรกลุม่ควบคมุ (control population) จากนัน้ทําการคดัเลือกปลาท่ีโตดีท่ีสดุ   ในแตล่ะครอบครัว
จํานวนเพศละ 10 ตวั ตอ่ครอบครัว (เพศผู้ 10 ตวั และเพศเมีย 10 ตวั) เป็นจํานวนปลาท่ีคดัเลือกทัง้สิน้ เพศผู้  200 
ตวั และเพศเมีย 200 ตวั สําหรับประชากรกลุม่คดัเลือก (selected population) 

1.6 นําปลาท่ีคดัเลือกแล้ว (เพศผู้  10 ตวั และเพศเมีย 10 ตวั) ของแต่ละครอบครัว (20 ครอบครัว)        
ไปเลีย้งในกระชงัขนาด 2x5x1.2 เมตร ท่ีแขวนลอยในบ่อดินขนาด 2,400 ตารางเมตร เพ่ือเลีย้งเป็นพ่อแม่พนัธุ์
ครอบครัวละกระชงั (รวมทัง้สิน้ 20 กระชงั) 

1.7 นําปลาประชากรกลุม่ควบคมุ จํานวน 40 ตวั ไปเลีย้งในกระชงัขนาด 2x5x1.2 เมตร ซึง่แขวนลอยใน
บอ่เดียวกนักบัข้อ 1.6 จํานวน 2 กระชงั กระชงัละ 20 ตวั (เพศผู้ 10 ตวั และเพศเมีย 10 ตวั) โดยปลาทัง้ 20 ตวั ใน
แตล่ะกระชงัจะมาจากคนละครอบครัว เพ่ือป้องกนัการเกิดการผสมเลือดชิด (inbreeding) 

1.8 ปลาท่ีเลีย้งในกระชงัให้อาหารชนิดเดียวกนัและอตัราเดียวกนักบัข้อ 1.4 วนัละ 2 ครัง้ โดยทําการชัง่
วดัอตัราการเจริญเติบโตทกุๆ 4 สปัดาห์ เพ่ือปรับปริมาณอาหาร เลีย้งปลาทัง้สองกลุม่ประชากรในกระชงัจนอายุ
ได้ 30 สปัดาห์ จงึทําการเพาะพนัธุ์ 

1.9 นําปลาประชากรกลุ่มคดัเลือก (selected population) ครอบครัวละ 1 คู่ มาเพาะในกระชงั
เพาะพนัธุ์โดยเลือกปลาท่ีโตท่ีสดุในแต่ละครอบครัวจากปลาท่ีเลือกแล้ว เพศผู้  10 ตวั และเพศเมีย 10 ตวั เพ่ือ
หลีกเล่ียงการผสมกันระหว่างพ่ีน้องและลดอัตราการผสมเลือดชิดให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ในการเพาะปลา
ประชากรกลุ่มคดัเลือกนีไ้ด้ทําการผสมสลบักนัระหว่างครอบครัว คือ ในรุ่นท่ี 1 (F1) เพศเมียของครอบครัว A จะ
ผสมกบัเพศผู้ของครอบครัว B และในครอบครัว B ถึง T จะเรียงการผสมตามลําดบัอกัษรดงัแผนผงัใน    ภาพท่ี 1 
และในรุ่นท่ี 2 (F2) เพศเมียของครอบครัว A ผสมกบัเพศผู้ของครอบครัว C และเรียงลําดบัการผสมตอ่ไปจนครบทัง้ 
20 ครอบครัว การเพาะพนัธุ์นีเ้พาะคูล่ะ 1 กระชงั ทัง้หมด 20 คู ่ในกระชงัขนาด 2x5x1.2 เมตร   ดงัข้อ 1.2  
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1.10 ขณะท่ีทําการเพาะปลาประชากรกลุ่มคดัเลือก (selected population) ปลาในประชากรกลุ่ม
ควบคมุ (control population) จะถกูสุม่นํามาเพาะแบบหมู่ (mass spawn) ในกระชงัขนาดเดียวกนักบัข้อ 1.9 
จํานวน 2 กระชงั กระชงัละ 20 คู ่

1.11 ทําการแยกพ่อแม่ออกจากกระชงัเม่ือสงัเกตเห็นลกูปลาแล้วดําเนินการทดลองเช่นเดียวกบัข้อ 1.3 
ถึง 1.10 

1.12 การเพาะพนัธุ์ปลาในประชากรกลุม่คดัเลือก (selected population) ในรุ่นท่ี 2 (F2) ทําการเพาะ
ผสมปลาแตล่ะครอบครัวตามภาพท่ี 1 

1.13 ขณะท่ีทําการคัดปลาท่ีโตดีท่ีสุดในแต่ละครอบครัวในประชากรกลุ่มคัดเลือก  (selected 
population) ในประชากรกลุม่ควบคมุ (control population) รุ่นท่ี 1 (F1) และรุ่นท่ี 2 (F2) นัน้ ปลาจากทัง้สอง
กระชงัจะถกูสุ่ม กระชงัละ 20 ตวั (เพศผู้  10 ตวั และเพศเมีย 10 ตวั) เพ่ือนําไปเลีย้งเป็นพ่อแม่พนัธุ์ในกระชงั
เช่นเดียวกบัปลาประชากรกลุม่คดัเลือก 
2. ข้อมลูการวิเคราะห์ 

2.1 การประเมินคา่ทางพนัธุกรรม  
นําข้อมลูนํา้หนกัและความยาวของปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดิตถ์ท่ีอาย ุ24 สปัดาห์ ของประชากรรุ่น

พอ่แม่, รุ่นท่ี 1 และ 2 มาคํานวณคา่ทางพนัธุกรรมตอ่ไปนี ้
2.1.1 คา่ตอบสนองของการคดัเลือก (Response to selection, R) 

   ค่าตอบสนองของการคดัเลือก  คือ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในประชากรรุ่นคดัเลือกกับ
ประชากรรุ่นพอ่แม่ (Falconer, 1989) ซึง่ในการทดลองนีไ้ด้นําประชากรสายควบคมุมาปรับความ   คลาดเคล่ือนท่ี
เกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการนําค่าเฉล่ียของประชากร
สายควบคมุท่ีอายเุทา่กนัและเลีย้งรุ่นเดียวกนัมาลบออกจากคา่เฉล่ียของประชากรสายคดัเลือก สามารถเขียนเป็น
สมการได้ดงันี ้คือ  

                                            Ri =  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1) 
 เม่ือ            Ri   คือ   คา่ตอบสนองของการคดัเลือกในประชากรรุ่นท่ี i 
                     Xi   คือ   คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี i ในกลุม่คดัเลือก 

       Ci   คือ   คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี i ในกลุม่ควบคมุ  
       Xi-1  คือ   คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี  i-1 ในกลุม่คดัเลือก 

 Ci-1  คือ   คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี  i-1 ในกลุม่ควบคมุ 
 

2.1.2 คา่ความแตกตา่งของการคดัเลือก (Selection differential, S) 
    ค่าความแตกต่างของการคดัเลือกของแต่ละครอบครัวคํานวณได้จากความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของปลาท่ีคัดเลือกจากค่าเฉล่ียของประชากรในครอบครัว จากนัน้นําค่าความแตกต่างของการ
คดัเลือกของทัง้ 20 ครอบครัว มาหาคา่เฉล่ียเพ่ือนําไปคํานวณอตัราพนัธุกรรมดงัข้อ 2.1.3 ตอ่ไป 
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 2.1.3 คา่อตัราพนัธุกรรม (Heritability, h2) 
ในการทดลองนีไ้ด้ประเมินอตัราพนัธุกรรมจากสองวิธีการ คือ 

   (1) ประเมินจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัว (full-sib analysis) โดย
การประเมินคา่ intraclass correlation (t) คํานวณได้จากประชากรรุ่นพ่อแม่ (P0) โดยประเมินจากสดัสว่นของวา
เรียนซ์ระหว่างครอบครัวกบัผลรวมของวาเรียนซ์ระหว่างครอบครัวและภายในครอบครัว (Falconer, 1989) โดย
การวิเคราะห์ one-way analysis of variance และจากสมการ h2= 2t 

   (2)  ประเมินจากการตอบสนองของการคดัเลือก (Realized heritability) ซึง่เป็นการ
คดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัวคํานวณได้จากสมการ 

     h2 = h2
w /(1-r)/(1-t)    (Falconer, 1989) 

          เม่ือ  h2
w  คือ   อตัราพนัธุกรรมจากการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัวประเมิน

จากสดัสว่นระหวา่งคา่ตอบสนองการคดัเลือกทัง้หมดกบัความแตกตา่งของ
การคดัเลือกทัง้หมดในการคดัเลือก 2 รุ่น (Hill, 1972) 

   h2   คือ    อตัราพนัธุกรรมของประชากรทัง้หมด 
   r    คือ    คา่ความสมัพนัธ์ของการผสมพนัธุ์ ซึง่ในกรณีนีค้รอบครัวเป็นฟลุ-สิบ (full-

sib) มีคา่เทา่กบั 0.5 
   t    คือ    ค่าสหสมัพนัธ์ของลกัษณะท่ีปรากฏภายในครอบครัว (intraclass 

correlation)  
2.2 เปรียบเทียบอตัราการเจริญเตบิโต 

อตัราการเจริญเติบโตของปลาประชากรกลุ่มคดัเลือก (selected population) และกลุ่มควบคมุ 
(control population) วดัได้จากนํา้หนักและความยาวของปลาท่ีอายุ 24 สปัดาห์ ซึ่งจะนําเอาข้อมูลนีม้า
เปรียบเทียบกนัโดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติตามโมเดลแบบ one-way nested analysis of variance (Sokal and 
Rohlf, 1981) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) เม่ือกําหนดให้กลุ่มประชากรและ
กระชงัเป็นอิทธิพลหลกัในสมการตอ่ไปนี ้

Yijkl = +j+jk+ijkl 
 เม่ือ          Yijkl  คือ  ค่าสงัเกตของลกัษณะการเจริญเติบโตโดยนํา้หนกัหรือความยาวของปลาท่ี

อาย ุ24 สปัดาห์ ของปลาตวัท่ี l ในกระชงัท่ี k ประชากรท่ี j รุ่นท่ี i 

      คือ  คา่เฉล่ียทัง้หมด 

  j   คือ  อิทธิพลของประชากรท่ี j 
  jk   คือ  อิทธิพลของกระชงัท่ี k ภายในประชากรท่ี j 

      ijkl   คือ  คา่ความคลาดเคล่ือน 
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Generation 
P0         A  B  C   D    E     F     G      H …. T 
 
F1  A♀B♂   B♀C♂    C♀D♂   D♀E♂   E♀F♂    F♀G♂   G♀H♂  ….     T♀A♂ 

   
 F2        AB♀CD♂      BC♀DE♂    CD♀EF♂     DE♀FG♂   EF♀GH♂                               ….    
TA♀BC♂ 

 
Figure 1 Rotational mating for 2 generations of within-family selection in red tilapia Uttaradit strain 
  
  ผลการศึกษา 
 ค่าตอบสนองของการคดัเลือก (R) และค่าความแตกต่างของการคดัเลือก (S) จากรุ่นพ่อแม่ (P0) และ
ประชากรท่ีผ่านการคดัเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 แสดงในตารางท่ี 1 โดยมีคา่ตอบสนองของการคดัเลือกทัง้หมด   เม่ือ
คดัเลือกไปจนถึงรุ่นท่ี 2 เท่ากบั 1.31 เซนติเมตร โดยความยาว และ 38.52 กรัม โดยนํา้หนกั และมีความแตกตา่ง
ของการคดัเลือกทัง้หมดใน 2 รุ่น ของการคดัเลือกโดยความยาวและนํา้หนกั มีคา่ 5.89 เซนติเมตร และ 192.40 
กรัม ตามลําดบั 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าเม่ือดําเนินการคดัเลือกไปได้ 1 รุ่น ประชากรกลุ่มคดัเลือก (selected 
population) มีคา่เฉล่ียความยาวและนํา้หนกัมากกว่าประชากรกลุม่ควบคมุ (control population) เท่ากบั 3.88 
และ 13.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั ซึง่มีความแตกตา่งทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั (p<0.05) และในรุ่นท่ี 2 ประชากร
กลุ่มคดัเลือก (selected population) มีค่าเฉล่ียความยาวและนํา้หนกัมากกว่าประชากรกลุ่มควบคมุ (control 
population) เท่ากับ 5.60 และ 14.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั 
(p<0.05) เช่นกนั และภาพท่ี 2 และ 3 แสดงผลตอบสนองของการคดัเลือกโดยความยาวและนํา้หนกัของปลานิล
แดงใน 2 รุ่น เม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรกลุม่ควบคมุ (control population) 

 อัตราพันธุกรรมท่ีคํานวณจากประชากรรุ่นพ่อแม่โดยการประเมินค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏ
ภายในครอบครัว (h2 = 2t) มีค่า 0.3690.064 และ 0.3520.021 โดยความยาวและนํา้หนัก ตามลําดบั และ
อตัราพนัธุกรรมท่ีคํานวณจากการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว (realized heritability) ในการคดัเลือก 2 
รุ่น ของลกัษณะความยาวมีคา่ 0.222 และของลกัษณะนํา้หนกัมีคา่ 0.200 และคํานวณเป็นคา่อตัราพนัธุกรรมของ
ประชากรทัง้หมดตามสมการของ Falconer (1989) มีคา่เท่ากบั 0.136 และ 0.121    โดยความยาวและนํา้หนกั 
ตามลําคบั (ตารางท่ี 2) 
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Table 1 Average total length and weight of red tilapia at 24 weeks of age, selection differential (S), and 
response to selection (R) in each generation of selected and control population. Values in 
parentheses denote SD. 

 
Control population Selected population 

R 
S 

 selected - control 
Generation Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 

 length Weight length Weight length Weight length Weight 
 (cm) (g) (cm) (g) (cm) (g) (cm) (g) 

P0 22.14 234.28 22.14 234.28 - - 2.83 87.74 
 (1.44) (42.09) (1.44) (42.09)   (0.50) (14.55) 

F1 22.61a 245.45a 23.49b 279.08b 0.88 33.63 3.06 104.66 
 (1.24) (31.14) (1.47) (49.87)   (0.60) (18.73) 

F2 23.20a 262.30a 24.51b 300.82b 1.31 38.52 - - 
 (0.76) (29.50) (0.63) (24.36)     

Remark: average values of length and weight in the same row in each generation with different superscripts are significantly 
different between control and selected population (P<0.05) 

 
 
Table 2 Estimate heritability from full-sib analysis (1) and realized heritability (2) of average total length 

and weight of red tilapia at 24 weeks of age after two generations of within family selection 
Trait Heritability (1)   Heritability (2)  

 h2 = 2t h2 = h2
w /(1-r)/(1-t) 

Average total length (cm) 0.369  0.064 0.136 
Average total weight (g) 0.352  0.021 0.121 
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Figure 2  Response to selection of average total length of red tilapia at 24 weeks of age  
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Figure 3  Response to selection of average total weight of red tilapia at 24 weeks of age  
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 จากผลการศกึษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปรับปรุงพนัธุ์ปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดิตถ์
ด้วยวิธีการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว (within-family selection) โดยพบว่าภายหลงัจากการคดัเลือก 
2 รุ่น ค่าเฉล่ียของความยาวและนํา้หนกัของประชากรกลุ่มคดัเลือกมีค่ามากกว่ากลุม่ควบคมุในรุ่นเดียวกนั และ
การเจริญเตบิโตของปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดติถ์ในประชากรกลุม่คดัเลือกในรุ่นถดัไปมีการเจริญเตบิโตเพิ่มขึน้ใน
ทกุรุ่น โดยในรุ่นท่ี 2 ประชากรกลุม่คดัเลือกมีคา่เฉล่ียความยาวและนํา้หนกัมากกว่าประชากรกลุม่ควบคมุ เท่ากบั 
5.60 และ 14.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั ซึง่การตอบสนองตอ่การคดัเลือกในด้านนํา้หนกัของปลานิลแดงสายพนัธุ์
อตุรดิตถ์ท่ีได้รับการปรับปรุงในครัง้นี ้มีคา่ใกล้เคียงกบัการศกึษาของ    Abella et al. (1989)  ซึง่คดัพนัธุ์ปลานิล
โดยวิธีการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว พบว่าหลงัจากคดัเลือกไปได้ 2 รุ่น ปลานิลในประชากรกลุ่ม
คดัเลือกมีนํา้หนกัมากกว่าประชากรกลุ่มควบคมุ 3 - 13 เปอร์เซ็นต์ และการศกึษาของ Bolivar and Newkirk 
(2002) ท่ีคดัพนัธุ์ปลานิลด้วยวิธีการคดัเลือกโดย ดลูกัษณะภายในครอบครัว มีจํานวนฟลุ-สบิ 19 ครอบครัว ท่ีปลา
อาย ุ16 สปัดาห์ มีนํา้หนกัเพิ่มขึน้ต่อรุ่นประมาณ 12.4 เปอร์เซ็นต์ ในการดําเนินการคดัเลือกจํานวน 12 รุ่น 
อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ท่ีเพิ่มขึน้ในการศึกษาครัง้นี  ้มีค่าน้อยกว่า
การศกึษาของ Uraiwan and Meewan (1992) ท่ีดําเนินการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัวปลานิล
จํานวน 16 ครอบครัว ใน 3 รุ่น พบว่า   ปลานิลท่ีคดัพนัธุ์มีขนาดโตกว่าปลาในประชากรควบคมุถึง 21 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งค่าตอบสนองต่อการคดัเลือกท่ีแตกต่างกนัในการศึกษาข้างต้นนี ้อาจมีสาเหตมุาจากขนาดของประชากร การ
ขาดช่วงทางพนัธุกรรม (genetic drift) ความแปรปรวนของการสุ่มตวัอย่าง (sampling error) และผลจาก
สภาพแวดล้อม (Falconer and Mackay, 1996) นอกจากนัน้การประเมินค่าตอบสนองตอ่การคดัเลือกโดยวิธี
เปรียบเทียบกบัประชากรกลุม่ควบคมุ (control population) คา่ตอบสนองตอ่การคดัเลือกท่ีได้จะขึน้กบัจํานวนพ่อ
แม่พนัธุ์ท่ีใช้สร้างประชากรกลุม่ควบคมุด้วยเช่นกนั (Rye and Gjedrem, 2005) 

อัตราพนัธุกรรมจากการคดัเลือกโดยดูลกัษณะภายในครอบครัวของปลานิลแดงสายพนัธุ์อุตรดิตถ์ ใน
ลกัษณะของนํา้หนกัในการศึกษาครัง้นีมี้ค่าเท่ากับ 0.121 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ Uraiwan and 
Meewan (1992) ท่ีอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะนํา้หนกัท่ีปรับแล้ว มีคา่ 0.136 และการศกึษาของ Bolivar and 
Newkirk (2002) ท่ีมีอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะนํา้หนกัหลงัจากการคดัพนัธุ์จํานวน 12 รุ่น เทา่กบั 0.140 

จากผลการศกึษาในครัง้นีไ้ด้ค่าตอบสนองของการคดัเลือก (response to selection) ค่อนข้างดีและ
สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีมีมาก่อน แสดงให้เห็นว่าการคดัเลือกโดยดูลกัษณะภายในครอบครัวเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงพนัธุ์ปลานิลแดงสายพนัธุ์อตุรดิตถ์ ซึง่สอดคล้องกบัท่ี Uraiwan and Doyle (1986) ได้
ประเมินคา่ตอบสนองของการคดัเลือกในการคดัพนัธุ์ทัง้ 3 วิธี พบว่า การคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว 
(within-family selection) ได้คา่ตอบสนองตอ่การคดัเลือกสงูสดุในการเพาะเลีย้งปลานิลในประเทศไทย เม่ือเทียบ
กบัการคดัเลือกโดยดลูกัษณะตวัเอง (individual selection) และการคดัเลือกโดยดลูกัษณะครอบครัว (family 
selection) นอกจากนีก้ารคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัวยงัสามารถปรับให้เข้ากบัการออกลกูไม่พร้อมกนั
ของปลานิลได้ดีกว่าการคดัเลือกแบบอ่ืน และการผสมกันระหว่างพ่ีน้องหรือการผสมเลือดชิด (inbreeding) ก็
สามารถควบคมุได้โดยการคดัเลือกโดยดลูกัษณะภายในครอบครัว 
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