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บทคัดย่อ 
งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์

ของปลานิลจิตรลดาที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตดีโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) เป็น
ระยะเวลา 2 รุ่น พบว่า ปลานิลจิตรลดาอายุ 210 วนั ที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว น า้หนกั น า้หนักเพิ่ม
ต่อวนั และอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะมากกว่าปลานิลจิตรลดาที่ไม่ได้ผ่านการคดัเลือกหรือกลุ่มควบคมุ คิดเป็น 
12.33%, 35.62%, 35.67% และ 4.80% ตามล าดับ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
ประเมินค่าตอบสนองของการคดัเลือกทัง้หมด (R) โดยความยาวและน า้หนกัได้ 3.14 เซนติเมตร และ 123.85 กรัม 
ตามล าดบั และอตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (h2

R) ที่เป็นผลมาจากการคดัพนัธุ์มีค่าโดยความยาวและน า้หนกัเป็น 0.79 
และ 0.59 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงแสดงถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่             
เพื่อปรับปรุงลกัษณะการเจริญเติบโตในปลานิลจิตรลดาประชากรนี ้ 

 

ABSTRACT 
 This study objects to estimate genetic response of Chitralada strain tilapia growth rate after two 
generations of mass selection. Growth traits at the 210 days-old fish of the selected line was higher than 
those of the control line (P<0.05), including total length (12.33%), body weight (35.62%), daily weight 
gain (35.67%) and specific growth rate (4.80%). The total response to selection (R) was 3.14 cm and 
123.85 g by length and weight respectively. The realized heritability (h2

R) estimated was 0.79 and 0.59 
by length and weight respectively. Mass selection procedure proved to be effective for genetic 
improvement of growth rate in this population of Chitralada strain tilapia.  
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1B1B1B1B 1Bค าน า 
 

ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สตัว์น า้อุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นว่าปลานิลสายพันธุ์จิตรลดาเป็นพันธุ์ปลาอีกชนิด
หนึ่งที่เหมาะสมต่อการด าเนินการปรับปรุงสายพันธุ์ เนื่องจากมีลกัษณะเด่นประจ าสายพันธุ์  คือ ทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโรคได้ดี สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพการเลีย้ง
แบบพืน้บ้านหรือการเลีย้งแบบกึ่งพฒันา และการเลีย้งแบบผสมผสาน ถ้ามีการปรับปรุงพนัธุ์เพื่อให้ได้พนัธุ์ปลาที่มี
การเจริญเติบโตและรูปร่างดี ก็จะได้พนัธุ์ปลาที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและโรคได้ดี
อีกด้วย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาในการเลีย้ง เพิ่มผลตอบแทนให้กบัเกษตรกร และ
เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์จิตรลดาสายพันธุ์เดิมให้คงอยู่ และมีคุณภาพเป็นสตัว์น า้ที่มีการ
เพาะเลีย้งอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้วางแผนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาของศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพนัธุ์สตัว์น า้อตุรดิตถ์ โดยใช้พ่อแม่พนัธุ์ปลานิลจิตรลดาในโครงการแจกปลานิลจิตรลดาเพื่อเลีย้งเป็นพ่อแม่
พันธุ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสงานฉลอง   
สิริราชสมบตัิครบ 60 ปี ของศนูย์ ฯ (ศนูย์วิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์น า้อุตรดิตถ์, 2551) มาใช้เป็นประชากรพืน้ฐาน 
(base population) โดยน าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่  (mass selection) มาใช้เพื่อปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตให้ดีขึน้ตามวิธีการของ Falconer (1989) เพื่อประเมินผลการตอบสนองต่อการคัดเลือกและค่าอัตรา
พนัธุกรรมประจกัษ์ในลกัษณะการเจริญเติบโตที่เป็นพืน้ฐานของการพฒัาคณุภาพพนัธุ์ เพื่อที่จะสร้างสายพนัธุ์ใหม่
ที่มีการเจริญเติบโตดีกว่าสายพนัธุ์ที่เลีย้งไว้ในปัจจบุนั  

 
2B2B2B2B 2Bอุปกรณ์และวิธีการ 

 
1. พันธ์ุปลาที่ใช้ในการทดลอง 

พนัธุ์ปลานิลที่ใช้เป็นประชากรพืน้ฐาน (base population) คือ ปลานิลจิตรลดาดัง้เดิมจากศนูย์วิจัยและ
ทดสอบพนัธุ์สตัว์น า้อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ่อแม่พนัธุ์จากโครงการแจกปลานิลจิตรลดาเพื่อเลีย้งเป็นพ่อแม่พนัธุ์ให้กลุ่ม
เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราช
สมบตัิครบ 60 ปี จ านวน 100 ตวั (ศนูย์วิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์น า้อตุรดิตถ์, 2551) 
 
2. การด าเนินการคัดเลือก 

การด าเนินการวิจยัการคดัพนัธุ์ปลานิลจิตรลดาโดยการคดัเลือกแบบหมู่ (Falconer, 1989) เร่ิมตัง้แต่เดือน
ตลุาคม 2550 ถึง เดือนกนัยายน 2553 ณ ศนูย์วิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์น า้อตุรดิตถ์ โดยมีขัน้ตอนการทดลองดงันี ้

2.1 เพาะพนัธุ์ปลานิลจิตรลดา จ านวน 50 คู่ ในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร  
2.2 เก็บไข่จากแม่ปลาให้ได้ระยะไข่เดียวกัน สุ่มไข่มาเท่าๆ กันในแต่ละแม่ น าไปฟักในระบบฟัก และ

อนบุาลในกระชงัขนาด 2.0x4.0x1.5 เมตร จนได้ขนาด 2-3 เซนติเมตร  
2.3 น าลูกปลามาเลีย้งต่อในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร บ่อละ 2,000 ตัว จ านวน 2 บ่อ ให้อาหาร        

5% ของน า้หนักตัว วันละ 2 ครัง้ วัดการเจริญเติบโตปลาทุก 30 วัน โดยสุ่มชั่งน า้หนักและวัดความยาว จ านวน    
50 ตวั/บ่อ เรียกปลาที่ผลิตได้รุ่นนีว่้าประชากรรุ่นพ่อแม่ (P0) 



 

2.4 เม่ือเลีย้งปลาในบ่อดินจนครบ 6 เดือน (ปลามีอายุประมาณ 7 เดือน) แยกเพศปลา ท าการชัง่วดัปลา
ทัง้สองบ่อ  

2.5 สร้างประชากรรุ่นที่ 1 (F1) จ านวน 2 ชุด คือ ชุดสายคัดเลือก (selected line) และชุดสายควบคุม 
(control line) โดยปลาในสายคดัเลือกจะคดัเลือกปลาจากประชากรรุ่นพ่อแม่ที่มีขนาดโตที่สดุในแต่ละเพศมาเป็น
พ่อแม่พันธุ์ จ านวน 50 คู่ ส่วนปลาในสายควบคุมจะสุ่มปลาจากประชากรรุ่นพ่อแม่ จ านวน 50 คู่ เพื่อเป็นพ่อแม่
พนัธุ์ของสาย เพาะพันธุ์ปลาทัง้สองชุดในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร เก็บไข่และอนุบาลลกูปลาเช่นเดียวกับ
ประชากรรุ่นพ่อแม่ 

2.6 เลีย้งเปรียบเทียบประชากรรุ่น F1 สายคัดเลือก และสายควบคุมในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร   
สายละ 2 บ่อ ซึง่ใช้วิธีการเลีย้งและวดัการเจริญเติบโตเช่นเดียวกบัประชากรรุ่นพ่อแม่ 

2.7 สร้างประชากรรุ่นที่ 2 (F2) โดยด าเนินการเช่นเดียวกับประชากรรุ่นที่ 1 ทัง้กระบวนการเพาะเลีย้งและ
การคดัเลือก  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การประเมินค่าทางพนัธุกรรม 
น าข้อมลูความยาวและน า้หนกัของปลานิลจิตรลดาที่อายุ 210 วนั ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นที่ 1 และ 2 

มาค านวณค่าทางพนัธุกรรมต่อไปนี ้
3.1.1 ความแตกต่างของการคดัเลือก (selection differential, S) 

ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลกัษณะเป้าหมายในประชากร
ทัง้หมด กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์  (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถ
อธิบายในรูปของสมการคือ 

 Si  =  (Xsi) - (Xi) 
              เม่ือ     Si  =  ค่าความแตกต่างของการคดัเลือกในประชากรรุ่นที่ i 
             Xsi =  ค่าเฉลี่ยของลกัษณะกลุม่สตัว์ที่คดัเลือกเป็นพ่อแม่พนัธุ์ในรุ่นที่ i 
             Xi  =  ค่าเฉลี่ยของลกัษณะประชากรทัง้หมดในรุ่นที่ i 

3.1.2 การตอบสนองของการคดัเลือก (response to selection, R) 
การตอบสนองของการคดัเลือก  คือ ความแตกต่างระหว่างลกัษณะของสตัว์ในประชากรรุ่นคดัพนัธุ์

กับประชากรรุ่นพ่อแม่  (Falconer, 1989) ซึ่ งในการทดลองนี ไ้ด้น าประชากรสายควบคุมมาปรับความ   
คลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนัไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการน าค่าเฉลี่ยของ
ประชากรสายควบคมุที่อายเุท่ากันและเลีย้งรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรสายคดัเลือก สามารถ
เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้คือ  

Ri  =  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1)         
  เม่ือ           Ri   =  ค่าตอบสนองของการคดัเลือกในประชากรรุ่นที ่i 

                 Xi   =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที ่i ในสายคดัเลือก 
Ci   =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที ่i ในสายควบคมุ  
Xi-1  =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที ่ i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นที่  i  ในสายคดัเลือก 



 

            Ci-1  =  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที ่ i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นที่  i  ในสายควบคมุ 
โดย i = 0, 1, 2, s0 และ s1 เป็นค่าของประชากรพ่อแม่พนัธุ์, ประชากรรุ่นที่ 1, ประชากร

รุ่นที่ 2, กลุม่พ่อแม่พนัธุ์คดัเลือกรุ่น P0 และกลุม่พ่อแม่คดัเลือกรุ่นที่ 1 ตามล าดบั  
3.1.3 อตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (realized heritability, h2

R) 
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าที่ประเมินจากสดัส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับ

ความแตกต่างของการคัดเลือก (h2
R = R/S) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่นขึน้ไป ค่า h2

R ประเมินจากค่า
ตอบสนองการคดัเลือกทัง้หมดกบัความแตกต่างของการคดัเลือกทัง้หมด (Hill, 1972)      
 

3.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
3.2.1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างประชากรสายคัดเลือกและสายควบคุมในแต่ละรุ่นในกระบวนการ

คดัเลือก 
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดาระหว่างสายคัดเลือกและ

สายควบคมุที่อายเุท่ากนัแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นที่ 1 และ 2 ตามข้อมลู ดงันี ้
1)  การเจริญเติบโตโดยความยาวและน า้หนกั 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน า้หนักของปลานิลจิตรลดา

ระหว่างสายคัดเลือกและสายควบคุมที่อายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็นประชากร รุ่นที่ 1 และ 2 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ  one-way nested analysis of variance 
(Sokal and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสายในแต่ละรุ่นเป็นคู่ๆ โดยวิธี Tukey’s test  
(Wilkinson et al., 1992)  
 2)  น า้หนกัเพิ่มเฉลี่ยต่อวนั (daily weight gain, DWG) ค านวณตาม Brett (1979)    จากสตูร   
 
            น า้หนกัเพิ่มเฉลี่ยต่อวนั  (กรัม/วนั)        = 
 

   3)  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate, SGR) ค านวณตาม Brett (1979) จาก
สตูร 
      อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วนั)    = 
                              

  น าข้อมูลน า้หนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะไปวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างสายคดัเลือกและสายควบคมุโดยใช้สถิติ t-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)    

3.2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างรุ่นของประชากรสายคดัเลือก 
วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน า้หนกัของปลานิลจิตรลดาระหว่าง

รุ่นของประชากรสายคดัเลือกจากประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งน าข้อมูลของประชากรสายควบคุมมาลบ
ออก เพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of variance (Sokal and Rohlf, 
1981) และเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละรุ่นเป็นคู่ๆ โดยวิธี Tukey’s test  (Wilkinson et al., 1992)  

น า้หนกัปลาเฉลี่ยสดุท้าย – น า้หนกัปลาเฉลีย่เร่ิมต้น 

จ านวนวนัที่ใช้ทดลอง 

(ln น า้หนกัปลาสดุท้าย – ln น า้หนกัปลาเร่ิมต้น) 
ระยะเวลาทดลอง 

 

× 100 

10001

00 



 

3.3 อตัรารอดตาย 
ข้อมลูอตัรารอดตายของปลานิลจิตรลดาที่อาย ุ210 วนั ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นที่ 1 และ 2 น ามาแปลง

ข้อมลูด้วยวิธี angular transformation เป็นค่า arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับให้ข้อมลู
มีการกระจายแบบ normal distribution ก่อนที่จะน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one-way analysis of 
variance (Sokal and Rohlf, 1981) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

 
ผลการศึกษา 

 
1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 

1.1 ค่าความแตกต่างของการคดัเลือก (S) 
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 210 วัน ของประชากรคัดเลือกรุ่นที่ 1 และ 2 มีค่า 2.07 

เซนติเมตร และ 1.89 เซนติเมตร โดยความยาว และมีค่า 98.03 กรัม และ 112.63 กรัม โดยน า้หนัก ซึ่งความ
แตกต่างของการคัดเลือกทัง้หมดใน 2 รุ่น ของการคัดเลือกโดยความยาวและน า้หนัก มีค่า 3.96 เซนติเมตร และ 
210.66 กรัม (ตารางที่ 1) 

 

1.2 ค่าตอบสนองของการคดัเลือก (R) 
ค่าตอบสนองของการคดัเลือกในประชากรรุ่นที่ 1 และ 2 ของการคดัเลือก มีค่า 2.36 เซนติเมตร และ 0.78 

เซนติเมตร โดยความยาว และมีค่า 84.68 กรัม และ 39.17 กรัม โดยน า้หนัก ซึ่งการตอบสนองของการคัดเลือก
ทัง้หมดใน 2 รุ่น ของการคดัเลือกโดยความยาวและน า้หนกั มีค่า 3.14 เซนติเมตร และ 123.85 กรัม (ตารางที่ 1) 

 

1.3 ค่าอตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (h2
R) 

 เม่ือผ่านการคดัเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น สามารถประเมินค่าอตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ของความยาวและน า้หนกั 
ซึง่มีค่าเท่ากบั 0.79 และ 0.59 ตามล าดบั (ตารางที่ 1)  
 
UUUUUTable 1UUUUU  Selection differential (Si), response to selection (Ri) and realized heritability (h2

R) by length 
(cm) and weight (g) at 210 days of age after two generation of mass selection  

Trait 
Selection differential (Si) Response to selection (Ri) 

h2
R =Ri / Si S1 S2 Si R1 R2 Ri 

Average total length (cm) 2.07 1.89 3.96 2.36 0.78 3.14 3.14/3.96 = 0.79 
Average total weight (g) 98.03 112.63 210.66 84.68 39.17 123.85 123.85/210.66 = 0.59 
Remark: S1 and S2 are selection differential of F1 and F2 respectively 
              R1 and R2 are response to selection of F1 and F2 respectively 
             Si is total selection differential after two generations of mass selection 

             Ri is total response to selection after two generations of mass selection 
 

 



 

2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
2.1 การเจริญเติบโตของประชากรรุ่นพ่อแม่ 

การเจริญเติบโตโดยความยาว น า้หนกั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรรุ่นพ่อแม่ที่อายุ 210 วนั 
มีค่าเฉลี่ยความยาว 24.58±1.98 เซนติเมตร และน า้หนกั 302.87±83.79 กรัม ตามล าดบั   

น า้หนกัเพิ่มต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรรุ่นพ่อแม่ที่อายุ 
210 วนั มีค่าเฉลี่ย 1.44±0.11 กรัม/วนั และ 2.74±0.05 %/วนั ตามล าดบั 

 

2.2 การเจริญเติบโตของประชากรรุ่นที่ 1 และ 2  
2.2.1 ประชากรรุ่นที่ 1 

การเจริญเติบโตโดยความยาว น า้หนกั และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 210 วนั พบว่าประชากร
สายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 27.26±1.72 เซนติเมตร และน า้หนัก 408.80±80.51 กรัม ส่วนสายควบคุม         
มีค่าเฉลี่ยความยาว 24.90±1.82 เซนติเมตร และน า้หนัก 324.12±71.16 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่าง    
มีนัยส าคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 2) และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วประชากรสายคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดย
ความยาวและน า้หนกัมากกว่าสายควบคมุ เท่ากบั 2.36 เซนติเมตร และ 84.68 กรัม ตามล าดบั 

น า้หนักเพิ่มต่อวนัและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 210 วัน ในประชากรสายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
1.94±0.01 กรัม/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 1.54±0.02 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่าง     
มีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางที่ 2) 

อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 210 วนั ในประชากรสายคดัเลือก
มีค่าเฉลี่ย 2.85±0.01%/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 2.75±0.01%/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางที่ 2) 

2.2.2 ประชากรรุ่นที่ 2 
การเจริญเติบโตโดยความยาว น า้หนกั และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 210 วนั พบว่าประชากร

สายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 28.59±1.59 เซนติเมตร และน า้หนัก 471.42±84.18 กรัม ส่วนสายควบคุม         
มีค่าเฉลี่ยความยาว 25.45±1.68 เซนติเมตร และน า้หนัก 347.57±62.87 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่าง     
มีนัยส าคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 2) และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วประชากรสายคัดเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดย
ความยาวและน า้หนกัมากกว่าสายควบคมุ เท่ากบั 3.14 เซนติเมตร และ 123.85 กรัม ตามล าดบั 

น า้หนักเพิ่มต่อวนัและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 210 วัน ในประชากรสายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 
2.24±0.06 กรัม/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 1.65±0.03 กรัม/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่าง     
มีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางที่ 2) 

อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 210 วนั ในประชากรสายคดัเลือก
มีค่าเฉลี่ย 2.90±0.01%/วัน ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 2.76±0.01%/วัน ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยัส าคญั (P<0.05) (ตารางที่ 2) 
 



 

UUUUUTable 2UUUUU  Mean and standard deviation (SD) of total length (cm), body weight (g), daily weight gain 
(g/day), specific growth rate (%/day) and survival rate (%) at 210 days of age in selected line 
of F1 and F2 ( X1, X2) and control line  (C1, C2)  

Trait F1 F2 
 X1 C1 X2 C2 

Total length (cm) 27.26±1.72a 24.90±1.82b 28.59±1.59a 25.45±1.68b 
Body Weight (g) 408.80±80.51a 324.12±71.16b 471.42±84.14a 347.57±62.87b 

DWG (g/day) 194.01±0.01a 1.54±0.02b 2.24±0.06 a 1.65±0.03b 
SGR (%/day) 2.85±0.01a 2.75±0.01b 2.90±0.01 a 2.76±0.01b 
Survival rate (%) 45.40±1.13a 44.38±1.10a 46.88±0.95a 45.93±0.46a 
Remark: average values in the same row in each generation with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
 

2.3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างรุ่นของประชากรสายคดัเลือก 
 จากความแตกต่างของความยาวและน า้หนกัระหว่างประชากรสายคัดเลือกและสายควบคมุของปลานิล
จิตรลดาที่อายุ 210 วัน พบว่า ประชากรสายคัดเลือกรุ่นที่ 1 มีค่ามากกว่าสายควบคุมและประชากรรุ่นพ่อแม่ 
เท่ากับ  2.36±0.18 เซนติเมตร และ 84.68±1.44 กรัม คิดเป็น 9.45% และ 26.13% ตามล าดับ  ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05) ในขณะที่ประชากรสายคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีค่ามากกว่าสายควบคุม 
เท่ากบั 3.14±0.14 เซนติเมตร และ 123.85±6.07 กรัม คิดเป็น 12.33% และ 35.62% ตามล าดบั และมีค่ามากกว่า
ประชากรรุ่นที่ 1 คิดเป็น 2.88% โดยความยาว และ 9.49% โดยน า้หนัก ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (P<0.05) (ตารางที่ 3)  
 

2.4 อตัรารอดตาย 

อัตรารอดตายของประชากรรุ่นพ่อแม่มีค่าเฉลี่ย 43.95±1.18% ส่วนอัตรารอดตายของประชากรรุ่นที่ 1 

สายคัดเลือกและสายควบคุม มีค่าเฉลี่ย 45.40±1.13% และ 44.38±1.10% ตามล าดับ และประชากรรุ่นที่ 2     

สายคัดเลือกและสายควบคุม มีค่าอัตรารอดเฉลี่ย 46.88±0.95% และ 45.93±0.46% ตามล าดับ ซึ่งพบว่าไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างประชากรสายคดัเลือกและสายควบคมุ (ตารางที่ 2) 
 

UUUUUTable 3UUUUU  The difference between selected and control line of average total length (cm)  and body 
weight  (g) gain in each generation of selection at 210 days of age 

Generation 
Difference between selected and control line* 

Total length Body weight 
cm % g % 

P0 0.00±0.00a 0.00 0.00±0.00a 0.00 
F1 2.36±0.18a 9.45 84.68±1.44a 26.13 
F2 3.14±0.14b 12.33 123.85±6.07b 35.62 

Remark: average values in the same column with different superscripts are significantly different (P<0.05) 
              * Average of selected line – Average of control line 



 

วิจารณ์ผล 
 
1. ประสิทธิภาพของการคัดเลือกแบบหมู่ 

จากผลการศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา
ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่  โดยพบว่าภายหลังจากการคัดเลือก 2 รุ่น ค่าเฉลี่ยของความยาวและน า้หนักของ
ประชากรสายคัดเลือกมีค่ามากกว่าสายควบคุมในรุ่นเดียวกัน  และการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา            
สายคดัเลือกในรุ่นถัดไปมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ในทุกรุ่น โดยประชากรปลานิลจิตรลดาที่ผ่านการคดัเลือกรุ่นที่ 1 
มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและน า้หนักเฉลี่ยมากกว่าประชากรสายควบคุม คิดเป็น 9.45% และ 26.13% 
ตามล าดบั ในท านองเดียวกันประชากรที่ผ่านการคดัเลือกรุ่นที่ 2 มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและน า้หนกัเฉลี่ย
มากกว่าสายควบคุม เท่ากับ 12.33% และ 35.62% ตามล าดับ ซึ่งการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึน้ทัง้ในด้านความยาว
และน า้หนกัของปลานิลจิตรลดาที่ได้รับการปรับปรุงพนัธุ์ครัง้นี ้มีค่าใกล้เคียงกับการทดลองของบุญช่วย และคณะ 
(2539) ที่ปลานิลจิตรลดาอายุ 210 วัน เมื่อผ่านการคัดเลือก 1 รุ่น มีความยาวและน า้หนักเพิ่มขึน้ 8.06% และ 
21.18% ตามล าดบั 

ส าหรับการเจริญเติบโตด้านน า้หนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของปลานิลจิตรลดา       
ที่ศึกษาในครัง้นีใ้ห้ผลสอดคล้องกับการเจริญเติบโตโดยความยาวและน า้หนกัดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพบว่า
ประชากรปลานิลจิตรลดาที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 1 มีการเจริญเติบโตด้านน า้หนักเพิ่มต่อวันและอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะมากกว่าประชากรสายควบคมุ คิดเป็น 26.16% และ 3.57% ตามล าดบั ส่วนประชากรที่ผ่าน    
การคดัเลือกรุ่นที่ 2 มีการเจริญเติบโตด้านน า้หนักเพิ่มต่อวนัและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะมากกว่าประชากร
สายควบคมุ เท่ากบั 35.67% และ 4.80% ตามล าดบั  
 
2. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 

จากการศึกษาพบว่าค่าตอบสนองของการคดัเลือกมีค่าสะสมเพิ่มขึน้ในทุกรุ่นของการคดัเลือกทัง้ในด้าน
ลกัษณะความยาวและน า้หนกั เมื่อปลานิลจิตรลดาผ่านการคดัเลือกไปแล้ว 2 รุ่น มีค่าตอบสนองของการคดัเลือก
สะสมโดยความยาวและน า้หนัก เท่ากับ 3.14 เซนติเมตร และ 123.85 กรัม ตามล าดับ ซึ่งผลการศึกษาในครัง้นี ้
สอดคล้องกับการศึกษาการปรับปรุงพันธุ์โดยการคัดเลือกแบบหมู่ปลาดุกอุยจ านวน 4 รุ่น (พรรณศรี และคณะ, 
2533) และปลาหมอจ านวน 2 รุ่น (กฤษณพุนัธุ์, 2553) ที่มีค่าตอบสนองของการคดัเลือกสะสมเพิ่มขึน้ทกุรุ่นเช่นกนั 

อตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ของปลานิลจิตรลดาจากการคดัเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น มีค่า 0.79 โดยความยาว และ 
0.59 โดยน า้หนัก ซึ่งถือว่ามีสูง (Tave, 1986) และค่าอัตรพันธุกรรมประจักษ์ที่ได้ใกล้เคียงกับการศึกษาของ       
บญุช่วย และคณะ (2539) ที่คดัเลือกและปรับปรุงพนัธุ์ปลานิลจิตรลดาจ านวน 1 รุ่น มีค่าอตัราพนัธุกรรมประจกัษ์
เท่ากับ  0.78  โดยความยาว  และ  0.52  โดยน า้หนัก ซึ่งจากการศึกษาทัง้สองครัง้แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือก  
แบบหมู่ มีความเหมาะสมที่จะใช้ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลจิตรลดาเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต เนื่องจากค่าอัตรา
พนัธุกรรมประจกัษ์ที่มีค่าค่อนข้างสงูนี ้แสดงว่า การเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดาโดยความยาวและน า้หนกัเป็น
อิทธิพลมาจากการก าหนดของยีนผลบวก (additive gene effect) ที่สามารถส่งผ่านไปสู่ประชากรรุ่นต่อๆ ไปได้ 
(Falconer, 1989) ดังนัน้หากคัดเลือกปลานิลจิตรลดาที่มีลักษณะดีมาเป็นพ่อแม่พันธุ์  จะท าให้ลูกที่ผลิตได้มี
ลกัษณะที่ดีตามไปด้วย  
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