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การคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา 
 
ประชุม ดวนใหญ่1*  สุภัทรา อุไรวรรณ์2  สมศักด์ิ รุ่งทองใบสุรีย์1  และ  วรพจน ์ทิพยกุลานนท์1 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้าบุรีรัมย ์
2สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ้า 
 
บทคัดย่อ 
 การคัดพันธ์ุปลานิลจิตรลดาเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต ได้ดําเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2550 ถึงเดือน 
กันยายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์  ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบดูลักษณะภายในครอบครัว (within-
family selection) โดยใช้พันธ์ุปลาจากโครงการแจกปลานิลจิตรลดาเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุให้กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใน
การผลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มาเป็นประชากรรุ่น
พ่อแม่ ทําการเพาะพันธ์ุแยกเป็น 2 สาย  ได้แก่ สายท่ีคัดเลือกปลานิลจิตรลดาขนาดโตท่ีสุดของประชากรมาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
เรียกว่า “สายคัดพันธ์ุ” และสายท่ีสุ่มปลาทุกขนาดของประชากรมาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ เรียกว่า “สายควบคุม” จํานวนครอบครัว 
ท่ีใช้ในการทดลองมีท้ังหมด 18 ครอบครัว และทําการเพาะพันธ์ุแบบสลับครอบครัวเพ่ือหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดเมื่อผ่านการ
คัดเลือกได้ 2 รุ่น พบว่าในประชากรพ้ืนฐานก่อนการคัดเลือกอัตราพันธุกรรมด้านความยาวและน้ําหนักมีค่า 0.128±0.034 
และ 0.059±0.028 ตามลําดับ ส่วนอัตราพันธุกรรมท่ีคํานวณได้จากค่าตอบสนองของการคัดเลือกด้านความยาวและน้ําหนัก 
ในรุ่นท่ี 2 มีค่า 0.426 และ 0.279 ตามลําดับ โดยประชากรท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วมีความยาวและน้ําหนักมากกว่าประชากร
สายควบคุม 11.82 และ 28.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สรุปได้ว่าการคัดพันธ์ุด้วยวิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว
สามารถใช้คัดเลือกเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดาได ้เนื่องจากมีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่น 

 
คําสําคัญ : ปลานลิจิตรลดา  การคัดเลือกแบบภายในครอบครัว  อัตราพันธุกรรม  เพ่ิมการเจรญิเติบโต 
   
*ผู้รับผดิชอบ : 102 หมู่ 8 บ้านผึ้งต้น ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000. E-mail: genetic.buriram@gmail.com 
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Growth Improvement of  Chitralada Strain Tilapia (Oreochromis niloticus, Linn.)  
by Within-Family Selection 

 
Prachum Duanyai1  Supattra Uraiwan2  Somsak Rungtongbaisuree1  and  Woraphot Tippayakulanon1 
1Buriram Aquaculture Genetics Research and Development Center 
2Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 
Abstract 
 Genetic improvement of Chitralada strain tilapia had been carried out at Buriram Fisheries Test 
and Research Center, during October 2007 to September 2011. Within-family selection procedure was 
applied to improve growth rate of Chitralada strain tilapia. The experiment consisted of two breeding lines, 
“selected line” which was bred selectively for higher growth, and “control line” which was randomly 
bred. There were 18 families and a family rotation crossing technique was used to minimize inbreeding 
depression caused by sib mating. After proceeding for two generations, the results showed that heritability 
of base population was estimated at 0.128 ± 0.034 and 0.059 ± 0.028 for length and weight, respectively. 
After two generations, the realized heritability was estimated at 0.426 and 0.279 for length and weight, 
respectively. The selected fish could grew better than those of the control fish 11.82 and 28.23 % by 
length and weight, respectively. These results indicated that within-family selection is an appropriate 
procedure for improving Chitralada strain tilapia growth rate. 

 
Key words : Chitralada Strain Tilapia (Oreochromis niloticus, Linn.), Within-Family Selection, Heritability, 

Growth Improvement. 
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คํานํา 
 ปลานิล เป็นปลาน้ําจืดท่ีมีรสชาติดี และได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจและมผีลผลติเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยผลผลิตของปลานลิในรอบ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2548-2552 ท้ังท่ีจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยง มีผลผลิตเฉลี่ย 247,660 ตัน/ป ีคิดเป็น 33.38% ของปริมาณสัตว์นํ้าจืด
ท้ังหมด มีมูลค่าเฉลี่ย 8,389.80 ล้านบาทต่อป ีซึ่งในปี พ.ศ. 2552 ผลผลิตปลานิลรวม 258,500 ตัน คิดเป็น 35.47% ของ
ปริมาณสตัว์นํ้าจืดท้ังหมด มีมลูค่ารวม 9,881.50 ล้านบาท โดยเป็นผลผลติจากการเพาะเลี้ยง จํานวน 221,000 ตัน ผลผลิต
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนจากปี 2548 คิดเปน็ 8.49% (กรมประมง, 2554) 
 ปลานิลได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิ์อากิฮโิต ซึ่งได้ทูลเกลา้ฯ ถวายปลานิล 
จํานวน 50 ตัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองคท์รงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้ปลาชนิดนี้แพร่ขยายพันธ์ุ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ต่อไป และเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2509 ทรงพระราชทานปลานิลให้แก่กรมประมงสําหรับนําไป
เพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุ และแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าของประเทศ ซึ่งต่อมารู้จักแพรห่ลาย
ท่ัวโลกในนามว่า “ปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดา” พระองคท์รงตระหนักถึงความสําคัญในด้านการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธ์ุปลา  
จึงทรงมีพระราชดําริให้พยายามอนุรักษ์สายพันธ์ุแท้เอาไว้ เพราะสังเกตเห็นว่าปลานิลตามท้องตลาด กลายพันธ์ุไป มีขนาดเล็กลง
และโตช้า พระราชดาํริเหล่านี้ทางกรมประมงได้น้อมรับมาดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจากสวนจิตรลดาเป็นหลัก
ในการควบคุมพันธุกรรม (สุภัทรา, 2549; ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร.ิ 2549) ดังนั้นในปี พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสตัว์นํ้า จึงได้จัดโครงการแจกปลานลิจิตรลดาเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุให้กลุม่เกษตรกรท่ีมีศักยภาพใน 
การผลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสงานฉลองศิรริาชสมบตัิครบ 60 ป ีโดยได้รวบรวมพ่อแม่
พันธ์ุปลาจากหน่วยงานกรมประมงท่ีเก็บรักษาสายพันธ์ุไว้ คือ สถานปีระมงน้ําจดืเชียงราย สถานีประมงน้ําจืดสระบรุี และ
สถาบันวิจัยและเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าจืด จากนั้นได้นําพ่อแม่พันธ์ุท่ีได้นําไปเพาะพันธ์ุท่ีศูนย์วิจยัและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าอุตรดิตถ์ 
จนไดลู้กปลาขนาด 2-3 ซม. แล้วแจกจ่ายลูกปลาดังกล่าวให้กับศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าตามภูมิภาคต่างๆ เพ่ือนําไป
เลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธ์ุและผลิตลกูปลาสําหรับแจกจา่ยให้แก่เกษตรกรท่ีร่วมโครงการฯ (สุภัทรา,2549; ศูนย์วิจัยและทดสอบ
พันธ์ุสัตว์นํ้าบุรรีัมย.์ 2549) ซึ่งศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสตัว์นํ้าบุรรีมัย์ไดจ้ัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ในด้านการอนุรักษ์ ดํารงรักษา
สายพันธ์ุและการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุตามหลักพันธุศาสตร์ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันท่ี 
31 สิงหาคม 2549 จากการฝึกอบรมพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในปลานลิจิตรลดาสายพันธ์ุเดิม เนื่องจากเห็นว่า
เป็นสายพันธ์ุแท้ น่าจะเลี้ยงและเพาะพันธ์ุได้ง่าย ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และเจรญิเติบโตไดด้ีในสภาพ
การเลี้ยงแบบพ้ืนบ้านหรือการเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนา และการเลี้ยงแบบผสมผสาน เพราะสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารธรรมชาติ
ได้เป็นอยา่งด ี 
 ดังนั้นหากนําปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดาสายพันธ์ุเดิมมาปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือให้ได้พันธ์ุปลาท่ีมีการเจริญเติบโตและรูปร่างด ี
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิต และลดระยะเวลาในการเลี้ยง เพ่ิมผลตอบแทนให้กับเกษตรกร และเป็นการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพันธ์ุปลานิลสายพันธ์ุจิตรลดาสายพันธ์ุเดิมให้คงอยู่  ศูนย์ ฯ จึงได้วางแผนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสายพันธ์ุปลานิลจิตรลดา 
โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดาในโครงการ แจกปลานิลจิตรลดาเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุให้กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใน 
การผลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของศูนย์ ฯ (ศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าบุรีรัมย,์ 2549) มาใช้เป็นประชากรพ้ืนฐาน (base population) โดยนําวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
(within-family selection) มาใช้เพ่ือปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตให้ดีข้ึนตามวิธีการของ Falconer (1989) 
และสุภัทรา (2535) เพ่ือประเมินผลการตอบสนองต่อการคัดเลือกและค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ในลักษณะการเจริญเติบโต 
ท่ีเป็นพ้ืนฐานของการพัฒาคุณภาพพันธ์ุ เพ่ือท่ีจะสร้างสายพันธ์ุใหม่สําหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา โดยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within-family selection) 
2. เพ่ือประเมินค่าตอบสนองของการคดัเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของการเจริญเติบโตปลานิลจิตรลดา โดยวิธี

คัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within-family selection) จํานวน 2 รุ่น 
 
วิธดํีาเนินการ 
1. พันธุ์ปลาท่ีใช้ในการทดลอง 
 พันธ์ุปลานิลท่ีใช้เป็นประชากรพ้ืนฐาน (base population) คือ ปลานิลจิตรลดาดั้งเดิมจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุ
สัตว์น้ําบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธ์ุจากโครงการแจกปลานิลจิตรลดาเพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุให้กลุ่มเกษตรกรท่ีมีศักยภาพใน 
การผลิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จํานวน 100 ตัว 
(ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าบุรีรัมย,์ 2549) 
2. วิธีการเพาะพันธุ์และวิธกีารคัดเลือก 
 ดําเนินการคัดพันธ์ุปลานิลจิตรลดาดั้งเดิม โดยการคัดเลือกแบบดูลักษณะภายในครอบครัว (within-family selection) 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําบุรีรัมย์ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ
ตามภาพผนวกท่ี 1 ดังนี ้

2.1 สุ่มพ่อแม่พันธ์ุปลานิลจิตรลดาจากข้อ1 จํานวน 18 คู ่เพ่ือสร้างประชากรรุ่นพ่อแม่พันธ์ุ (parental generation, P0) 
2.2 นําปลานิลจิตรลดา 18 คู่ มาเพาะในกระชังขนาด 1.5x1.5x1.2 เมตร คู่ละ 1 กระชัง รวมท้ังสิ้น 18 กระชัง ซึ่ง

กระชังเหล่านี้ได้แขวนอยู่ในบ่อดินขนาด 1 ไร ่ 
2.3 ทําการแยกพ่อแม่ออกจากกระชังเมื่อสังเกตเห็นลูกปลา และเลี้ยงลูกปลาต่อไปจนอายุได้ 2 เดือน ระหว่างเลี้ยง

ใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 5 เปอร์เซ็นตข์องน้ําหนักตัว 
2.4 ทําการปรับความหนาแน่น (stocking density) ให้เท่ากันทุกกระชัง โดยสุ่มลูกปลาให้เหลือ กระชังละ 100 ตัว 

นํามาเลี้ยงในกระชังขนาด 2x4x1.5 เมตร จํานวน 18 กระชัง เลี้ยงนาน 4 เดือน (อายุปลา 6 เดือน) ระหว่างเลี้ยงใช้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 5 เปอรเ์ซ็นต์ ของน้ําหนักตัว ทําการช่ังวัดทุกเดือนเพ่ือปรับปริมาณอาหาร 

2.5 ทําการช่ังวัดขนาดน้ําหนักและความยาว เมื่ออายุได้ 6 เดือน แล้วสร้างสายพันธ์ปลานิลจิตรลดาเป็น 2 สาย คือ 
สายคัดพันธ์ุ (selected line) และสายควบคุม(control line) 

2.6 ปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุ ทําการคัดเลอืกปลาท่ีโตดีท่ีสุดในแต่ละครอบครัว (กระชัง) จํานวน 18 ตัวต่อครอบครัว 
(เพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 9 ตัว) เป็นปลาท่ีคัดพันธ์ุท้ังสิ้น จํานวน 346 ตัว (เพศผู้ 162 ตัว และเพศเมยี 162 ตัว) 

2.7 ปลานิลจติรลดาสายควบคุม สุม่ปลาจากแตล่ะครอบครัว เพศละ 1 ตัว ต่อครอบครัว เป็นปลาสายควบคุมท้ังสิ้น 
36 ตัว (เพศผู้ 18 ตัว และเพศเมีย 18 ตัว) 

2.8 นําปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุ จากข้อ 2.6 ของแต่ละครอบครัว (18 ครอบครัว) ไปเลี้ยงในกระชังขนาด 2x4x1.5 
เมตร ท่ีแขวนลอยในบ่อดินขนาด 5 ไร่ เพ่ือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุครอบครัวละ 1 กระชัง (รวมท้ังสิ้น 18 กระชัง) 

2.9 นําปลานิลจิตรลดาสายควบคุม จากข้อ 2.7 ไปเลี้ยงในกระชังขนาด 2x4x1.5 เมตร ซึ่งแขวนลอยในบ่อเดียวกันกับ
ข้อ 2.8 จํานวน 2 กระชัง กระชังละ 18 ตัว (เพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 9 ตัว) 

2.10 ปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุ จากข้อ 2.8 และปลานิลจิตรลดาสายควบคุม จากข้อ 2.9  เลี้ยงตอ่ไปอีก 1 เดือน 
(อายุปลา 7 เดือน) จึงทําการเพาะพันธ์ุ ระหว่างเลี้ยงใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักตัวต่อวัน 

2.11 การเพาะพันธ์ุปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุ รุ่นท่ี 1 (selected line, F1) นําปลาสายคัดพันธ์ุจากข้อ 2.8  
มาครอบครวัละ 1 คู่ โดยเลือกปลานิลจิตรลดาท่ีโตท่ีสุดในแต่ละครอบครัว (จากปลาท่ีเลือกแล้ว เพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 9 ตัว) 
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เพ่ือหลีกเลี่ยงการผสมกันระหว่างพ่ีน้องและลดอัตราการผสมเลือดชิดให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ ซึ่งในรุ่นท่ี 1 (F1) เพศเมียของ
ครอบครัว A จะผสมกับเพศผูข้องครอบครัว B และในครอบครัว B ถึง R จะเรียงการผสมตามลําดับอักษรดังแผนผังในภาพท่ี 2 
และในรุ่นท่ี 2 (F2) เพศเมีย (แม่ครอบครัว A กับ พ่อครอบครัว B) ผสมกับเพศผู้ (แม่ครอบครัว C กับ พ่อครอบครัว D) และ
เรียงลําดับการผสมต่อไปจนครบท้ัง 18 ครอบครัว โดยเพาะพันธ์ุละ 1 กระชัง ท้ังหมด 18 คู่ ในกระชังขนาด 1.5x1.5x1.2 เมตร 
ดังข้อ 2.2  

2.12 การเพาะพันธ์ุปลานิลจิตรลดาสายควบคุมรุ่นท่ี 1 (control line, F1) จะดําเนินการไปพร้อมกับการเพาะเพาะพันธ์ุ
ปลานิลจิตรลดาในสายคัดพันธ์ุ โดยนําปลานิลจิตรลดาสายควบคุม จากข้อ 2.9  มาเพาะแบบหมู่ (mass spawn) ในกระชังขนาด 
2x4x1.5 เมตร จํานวน 2 กระชัง กระชังละ 9 คู ่

2.13 ทําการแยกพ่อแม่ออกจากกระชังเมื่อสังเกตเห็นลูกปลาแล้วดําเนินการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 2.3 ถึง 2.12 
2.14 การเพาะพันธ์ุปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุรุ่นท่ี 2 (selected line, F2) นําปลาสายคัดพันธ์ุรุ่นท่ี 1 (F1) มา

ครอบครัวละ 1 คู่ โดยเลือกปลานิลจิตรลดาท่ีโตท่ีสุดในแต่ละครอบครัว (จากปลาท่ีเลือกแล้ว เพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 9 ตัว) 
ทําการเพาะพันธ์ุปลาแต่ละครอบครัว โดยเพศเมีย (แม่ครอบครัว A กับ พ่อครอบครัว B) ผสมกับเพศผู้ (แม่ครอบครัว C กับ 
พ่อครอบครัว D) และเรียงลําดับการผสมต่อไปจนครบท้ัง 18 ครอบครัว ตามภาพผนวกท่ี 2 และดําเนินการควบคู่ไปกับการ
เพาะพันธ์ุปลานิลจิตรลดาสายควบคุม รุ่นท่ี 2 (control line, F2) ซึ่งในสายควบคุมจะใช้ปลานิลจิตรลดาจากรุ่นท่ี 1 ท้ัง 2 กระชัง 
โดยสุ่มมากระชังละ 18 ตัว (เพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 9 ตัว) ดําเนินการการเพาะพันธ์ุเช่นเดียวกับในรุ่นท่ี 1(F1) และดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 2.3 ถึง 2.10 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม  

นําข้อมูลน้ําหนักและความยาวของปลานิลจิตรลดาท่ีอายุ 6 เดือน ของประชากรรุ่นพ่อแม ่รุ่นท่ี 1 และ 2 มาคํานวณ
ค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี ้

3.1.1 ค่าตอบสนองของการคัดเลอืก (Response to selection, R) 
   ค่าตอบสนองของการคัดเลือก  คือ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในประชากรสายคัดพันธ์ุกับประชากร

รุ่นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี้ไดน้ําประชากรสายควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการนําค่าเฉลี่ยของประชากรสายควบคุมท่ีอายุเท่ากันและเลี้ยงรุ่นเดียวกัน
มาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรสายคัดพันธ์ุ สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ  
 Ri =  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1) 

 เมื่อ Ri คือ  ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี i 
 Xi คือ  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายคัดพันธ์ุ 

 Ci คือ  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายควบคุม 
 Xi-1 คือ  ค่าเฉลีย่ประชากรรุ่นท่ี i-1 ในสายคัดพันธ์ุ 
 Ci-1 คือ  ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i-1 ในสายควบคมุ 
 

3.1.2 ค่าความแตกต่างของการคดัเลือก (Selection differential, S) 
    ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกของแต่ละครอบครัวคํานวณไดจ้ากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปลาท่ี

คัดเลือกจากค่าเฉลี่ยของประชากรในครอบครัว จากนั้นนําค่าความแตกต่างของการคัดเลือกของท้ัง 18 ครอบครัว มาหา
ค่าเฉลีย่เพ่ือนําไปคํานวณอัตราพันธุกรรมดังข้อ 3.1.3 ต่อไป 

 3.1.3 ค่าอัตราพันธุกรรม (Heritability, h2) 
ในการทดลองนี้ได้ประเมินอัตราพันธุกรรมจากสองวิธีการ คือ 
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 (1) ประเมินจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว (full-sib analysis) โดยการประเมินค่า 
intraclass correlation (t) คํานวณได้จากประชากรรุ่นพ่อแม่ (P0) โดยประเมินจากสัดส่วนของวาเรียนซ์ระหว่างครอบครัวกับ
ผลรวมของวาเรียนซ์ระหว่างครอบครัวและภายในครอบครัว (Falconer, 1989) โดยการวิเคราะห์ one-way analysis of 
variance และจากสมการ h2= 2t 

 (2) ประเมินจากการตอบสนองของการคัดเลือก (Realized heritability) ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยดู
ลักษณะภายในครอบครัวคํานวณได้จากสมการ 

 h2 = h2w /(1-r)/(1-t) (Falconer, 1989) 
 เมื่อ h2 คือ  อัตราพันธุกรรมของประชากรท้ังหมด 
 h2w คือ  อัตราพันธุกรรมจากการคัดเลอืกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวประเมินจากสัดส่วน

ระหว่างค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด
ในการคัดเลือก 2 รุ่น (Hill, 1972) 

 r คือ  ค่าความสัมพันธ์ของการผสมพันธ์ุ ซึ่งในกรณีน้ีครอบครัวเป็นฟุล-สิบ (full-sib) มีค่า
เท่ากับ 0.5 

 t คือ  ค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะท่ีปรากฏภายในครอบครัว (intraclass correlation)  
 3.2 เปรียบเทียบอัตราการเจรญิเตบิโต 

อัตราการเจริญเติบโตของปลาประชากรสายคัดพันธ์ุ (selected line) และสายควบคุม (control line) วัดได้จาก
น้ําหนักและความยาวของปลาท่ีอายุ 6 เดือน ซึ่งจะนําเอาข้อมูลนี้มาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติตามโมเดลแบบ 
one-way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 
1992) เมื่อกําหนดให้ประชากรในแต่ละสายและกระชังเป็นอิทธิพลหลักในสมการต่อไปนี ้

 Yijkl = µ+αj+βjk+εijkl 
 เมื่อ Yijkl คือ  ค่าสังเกตของลักษณะการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักหรือความยาวของปลาท่ีอายุ  
6 เดือน ของปลาตัวท่ี l ในกระชังท่ี k ประชากรท่ี j รุ่นท่ี i 

µ คือ  ค่าเฉลี่ยท้ังหมด 

 αj คือ  อิทธิพลของประชากรท่ี j 

 βjk คือ  อิทธิพลของกระชังท่ี k ภายในประชากรท่ี j 

 εijkl คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
ผลการศึกษา 
1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 1.1 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) 

 ในประชากรคัดพันธ์ุรุ่นท่ี 1 การตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 1.67 เซนติเมตร และ 
52.23 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  
 ในประชากรคัดพันธ์ุรุ่นท่ี 2 การตอบสนองของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 2.71 เซนติเมตร และ 
92.63 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  
 การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่นของการคัดพันธ์ุโดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 4.38 เซนติเมตร 
และ 144.86 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
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 1.2 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) 
 ในประชากรคัดพันธ์ุรุ่นท่ี 1 ความแตกต่างของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนัก มีค่า 1.84 เซนติเมตร และ 
77.38 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  
 ในประชากรคัดพันธ์ุรุ่นท่ี 2 ความแตกต่างของการคัดเลือกโดยความยาวและน้ําหนัก มีค่า 1.56 เซนติเมตร และ 
93.94 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 ความแตกต่างการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่นของการคัดพันธ์ุโดยความยาวและน้ําหนักมีค่า 3.40 เซนติเมตร และ 
171.32 กรัม ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 1.3 ค่าอัตราพันธุกรรม (h2) 
 อัตราพันธุกรรมคํานวณจากประชากรรุ่นพ่อแม่โดยการประเมินค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏภายในครอบครัว 
(h2 = 2t) มีค่า 0.128±0.034 และ 0.059±0.028 โดยความยาวและน้ําหนัก ตามลําดับ และอัตราพันธุกรรมท่ีคํานวณจากการ
คัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (realized heritability) ในการคัดเลือก 2 รุ่น โดยคํานวณเป็น ค่าอัตราพันธุกรรมของ
ประชากรท้ังหมดตามสมการของ Falconer (1989) มีค่าเท่ากับ 0.426 และ 0.279 โดยความยาวและน้ําหนักตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยด้านความยาวและน้ําหนักปลานิลจิตรลดาสายควบคุม สายคดัพันธุ์ อายุ 6 เดือน ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) และค่าความแตกต่างของการคดัเลือก (S) ในรุ่นต่างๆ 

 สายควบคมุ สายคัดพันธุ์ ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) 

รุ่น 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

รุ่นพ่อแม(่P0) 23.28±2.12 281.30±67.54 23.28±2.12 281.30±67.54 - - - - 

รุ่นที่ 2 (F1) 23.81a±2.85 300.00x±110.11 25.45b±0.75 352.69y±28.80 1.64 51.94 1.84±0.44 77.38±15.61 

รุ่นที่ 2 (F2) 24.28a±2.21 327.22x±80.33 27.15b±0.87 419.60y±35.33 2.87 92.38 1.56±0.63 93.94±14.93 

รวม     4.51 144.32 3.40 171.32 

 

หมายเหต ุ: ค่าเฉลี่ยที่กํากับด้วยอักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันของรุ่นเดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (a,b เปรียบเทียบความยาว และ x,y เปรียบเทียบน้ําหนัก) 
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ตารางท่ี 2  การประมาณคา่อัตราพันธุกรรมจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว (1) และจากการตอบสนองของ
การคัดเลือก (2) ของค่าเฉลี่ยลักษณะความยาวและน้ําหนักของปลานิลจิตรลดา อายุ 6 เดือน หลังจากผ่านการ
คัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว จํานวน 2 รุ่น 
ลักษณะ ค่าอัตราพันธุกรรม (1) ค่าอัตราพันธุกรรม (2) 

 h2 = 2t h2 = h2w /(1-r)/(1-t) 
ความยาวเฉลี่ย (ซม.) 0.128±0.034 0.426 
น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) 0.059±0.028 0.279 
 
2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ของประชากรรุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2  

 ประชากรรุน่ท่ี 1  
 การเจริญเติบโตด้านความยาว น้ําหนัก ของปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุ  และสายควบคุม ท่ีอายุ 6 เดือน 

พบว่าสายคัดพันธ์ุ มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 25.45±0.75 เซนติเมตร และ 352.69±28.80 กรัม ตามลําดับ ส่วนสายควบคุม  
มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 23.81±2.85 เซนติเมตร และ 300.00±110.11 กรัม ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางท่ี 1) โดย ประชากรสายคัดเลือก มีความยาวและน้ําหนักมากกว่าประชากรสายควบคุม เท่ากับ 
6.89 และ 17.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  

 ประชากรรุ่นท่ี 2  
 การเจริญเติบโตด้านความยาว น้ําหนัก ของปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุ  และสายควบคุม ท่ีอายุ 6 เดือน 

พบว่าสายคัดพันธ์ุ มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 27.15±0.87 เซนติเมตร และ 419.60±35.33 กรัม ตามลําดับ ส่วนสายควบคุม  
มีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ย 24.28±2.21 เซนติเมตร และ 327.22±80.33 กรัม ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางท่ี 1) โดย ประชากรสายคัดเลือก มีความยาวและน้ําหนักมากกว่าประชากรสายควบคุม เท่ากับ 
11.82 และ 28.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านความยาว และน้าํหนัก ของปลานิลจิตรลดาอายุ 6 เดือน  

รุ่น 

ค่าเฉลี่ยของสายคัดพันธ์ุ - ค่าเฉลีย่ของสายควบคุม 

ความยาว น้ําหนัก 
เซนติเมตร เปอร์เซ็นต ์ เซนติเมตร เปอร์เซ็นต ์

รุ่นพ่อแม ่(P0) 0.00 0.00 0.00 0.00 

รุ่นท่ี 1 (F1) 1.64 6.89 51.94 17.27 

รุ่นท่ี 2 (F2) 2.87 11.82 92.38 28.23 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้แสดงถึงประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดาด้วยวิธีการคัดเลือกโดยดู
ลักษณะภายในครอบครัว (within-family selection) ซึ่งพบว่าเมื่อผ่านการคัดเลือกจํานวน 2 รุ่น ประชากรสายคัดพันธ์ุมี
ความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่าสายควบคุมในรุ่นเดียวกัน โดยประชากรในรุ่นท่ี 1 ปลานิลจิตรลดาสายคัดพันธ์ุมีความยาว
และน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่าสายควบคุม คิดเป็น 6.89 และ 17.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และในประชากรรุ่นท่ี 2 ปลานิลจิตรลดา
สายคัดพันธ์ุมีความยาวและน้ําหนักเฉลี่ยมากกว่าสายควบคุม คิดเป็น 11.82 และ 28.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการเจริญเติบโต
ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังในด้านความยาวและน้ําหนักของปลานิลจิตรลดาท่ีผ่านการคัดพันธ์ุในครั้งนี้ สอดคล้องกับการคัดเลือกปลานิลด้วย
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วิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว ของสุภัทรา และมลิวัลย์ (2538) โดยคัดเลือกปลานิลจํานวน 16 ครอบครัว จํานวน 
3 รุ่น พบว่าปลานิลสายคัดพันธ์ุมีน้ําหนักมากกว่าปลานิลสายควบคุม 21 เปอร์เซ็นต์  สมนึกและคณะ (2553) ปรับปรุงพันธ์ุ
ปลานิลจิตรลดา 3 เป็นเวลา 3 รุ่น พบว่าปลานิลสายคัดพันธ์ุมีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักมากกว่าปลานิลสายควบคุม 10.48 
เปอร์เซ็นต์ และ Abella et al. (1989) รายงานว่าหลังจากคัดเลือกพันธ์ุปลานิลได้ 2 รุ่น ปลานิลในประชากรกลุ่มคัดเลือกมี
น้ําหนักมากกว่าประชากรกลุ่มควบคุม 3 - 13 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ ศรีจรรยา และคณะ (2554) ได้คัดพันธ์ุปลานิลแดงสาย
พันธ์ุอุตรดิตถ์ จํานวน 2 รุน่ ด้วยวิธีการเดียวกัน พบว่า ประชากรสายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาวและน้ําหนักมากกว่าประชากร
สายควบคุม เท่ากับ 5.60 และ 14.68 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ ส่วนอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว
ของปลานิลจิตรลดา ด้านของน้ําหนักของการศึกษาครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 0.279 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาของ สุภัทรา และ 
มลิวัลย์ (2535)  ท่ีอัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ําหนักท่ีปรับแล้ว มีค่า 0.27 ซึ่งอัตราพันธุกรรมท่ีค่าอยู่ระหว่าง 0.15-0.30  
จัดอยู่ในระดับปานกลาง (Tave,1989) 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ค่าตอบสนองของการคดัเลือกค่อนข้างดี แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายใน
ครอบครัวเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงพันธ์ุปลานิลจิตรลดา นอกจากนี้การดังกล่าวยังสามารถปรับให้เข้ากับการออกลูก
ไม่พร้อมกันของปลานิลได้ดีกว่าการคัดเลือกแบบอ่ืน และยังสามารถควบคุมการผสมกันระหว่างพ่ีน้องหรือการผสมเลือดชิด 
(inbreeding) ดังนั้นการคัดพันธ์ุด้วยวิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวจึงเป็นวิธีท่ีสามารถใช้คัดเลือกเพ่ือเพ่ิมอัตรา
การเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดาได ้เนื่องจากมีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกรุ่น 
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พ่อแม่พันธ์ุปลานิลจติรลดาท่ีใช้ในโครงการแจกปลานลิจิตรลดาฯ จาํนวน 50 คู ่
 

P0 ประชากรรุ่นพ่อแม่ ทําการเพาะพันธ์ุ เป็นคู่ ในกระชังๆ ละ 1 คู่ ท้ังหมด 18 คู ่
   

 
 
 
 

Family no             1                 2                                                            17               18 
 

 
                                        Selected line อายุ 6 เดือน                                      Control line 
                                 F1 คัดตัวท่ีใหญ่ภายในครอบครัว                                              สุ่มมาแตล่ะครอบครัว 
 
 
 
Family no.       1                2       17              18       Cage no.  1          2  
             อาย ุ7 เดือน         อาย ุ7 เดือน 
        ผสมสลับครอบครัว        mass spawn 
 

 
 

Family no.     1                 2         17            18     Cage  no.       1          2 
 

            อายุ 6 เดือน                     อายุ 6เดือน 
             F2 คัดตัวท่ีใหญ่ภายในครอบครัว               สุ่ม 

  

 
 

Family no.     1               2         17              18     Cage no.       1          2 
 
 

                                   อาย ุ7 เดือน          อาย ุ7 เดือน 
          ผสมสลับครอบครัว         mass spawn 
 

 
 

Family no.     1                2         17             18     Cage  no.   1          2  
 
ภาพผนวกท่ี1  แสดงข้ันตอนการคัดพันธ์ุปลานลิจิตรลดา โดยวิธี within-family selection จํานวน 2 รุ่น 

9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 

1♀X1♂ 1♀X1♂ 1♀X1♂ 1♀X1♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 

9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 

1♀X1♂ 1♀X1♂ 1♀X1♂ 1♀X1♂ 9♀X9♂ 9♀X9♂ 

18♀X18♂ 

1♀X1♂ 1♀X1♂ 1♀X1♂ 1♀X1♂ 
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Generation 
P0         A  B  C   D    E     F     G      H …. R 
 
 

F1  A♀B♂   B♀C♂    C♀D♂   D♀E♂   E♀F♂    F♀G♂   G♀H♂  ….     R♀A♂ 
  
  

 F2        AB♀CD♂      BC♀DE♂    CD♀EF♂     DE♀FG♂   EF♀GH♂     ….    RA♀BC♂ 
 
ภาพผนวกท่ี 2  แผนผังการผสมกันสลับครอบครัวของสายคัดพันธ์ุ ในรุ่นท่ี 1 (F1) และรุ่นท่ี 2 (F2) 
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