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การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตปลาดุกอุยในรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 
 

เมตตา ทิพย์บรรพต*  สุชาติ จุลอดุง และ กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์  
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร 

 
บทคัดย่อ 

 
 การตอบสนองการคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตปลาดุกอุยในรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ได้ดําเนินการระหว่างเดือน
สิงหาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass 
selection) โดยนําปลาดุกอุยประชากรรุ่นท่ี 2 จากสาย “สายคัดเลือก” และ “สายควบคุม” มาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ เมื่อผ่านการ
คัดเลือกจนถึงรุ่นท่ี 4 ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้ําหนัก พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.23 และ 0.26 ตามลําดับ 
และการเจริญเติบโตเมื่อดําเนินการคัดเลือกจนถึงรุ่นท่ี 4 พบว่า ปลาดุกอุยท่ีอายุ 9 เดือนของ “สายคัดเลือก” มีความยาวและ
น้ําหนกัมากกว่าปลาดุกอุยท่ีอายุเท่ากันของ “สายควบคุม” อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 1.54 เซนติเมตร และ 
30.68 กรัม ในเพศผู ้2.12 เซนติเมตร และ 43.16 กรัม ในเพศเมีย 1.85 เซนติเมตร และ 38.25 กรัม ในรวมเพศ ตามลําดับ ผลการ
ทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ท่ีสามารถใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุปลาดุกอุยประชากรนี้ให้มี
อัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 
 
คําสําคัญ : ปลาดุกอุย การคดัเลือกแบบหมู ่
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Growth Response to selection on the Third and Fourth Generations of 
Gunther’s Walking Catfish (Clarias macrocephalus, Gunther) 

 
Metta Tipbunpot*  Suchat Jul-a-dung and Kridsanupan Komanpririn 

Chumphon Fisheries Test and Research Center 
 

Abstract 
 

 Growth improvement in the Third and Fourth generations of Gunther’s Walking Catfish had been 
carried out at Chumphon Fisheries Test and Research Center during August 2008 to February 2010. Mass 
selection procedure was applied to improve growth rate of Gunther’s Walking Catfish. The experiment 
consisted of two breeding lines “selected line” which were bred selectively for higher growth, and the 
“control line” which were randomly bred. After proceeding for fourth generations, the 9 months-old fish 
of the “selected line” performed length and weight significantly (p<0.05) larger than the “control line” 
1.54 cm. and 30.68 g. respectively in the males, 2.12 cm. and 43.16 g., respectively in the females, and 
1.85 cm. and 38.25 g. in the mixed sexes. Moreover, realized heritabilities were estimated at the Fourth 
generations. The heritabilities in length and weight at age of 9 months respectively were 0.23 and 0.26. 
The results of this experiment illustrate that the mass selection is the efficient procedure to improve 
growth of the Gunther’s Walking Catfish.  
 
Key words : Gunther’s Walking Catfish, mass selection 
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คํานํา  
 
ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus, Gunther) เป็นปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย 

โดยเป็นปลาท่ีคนไทยยอมรับในรสชาติจึงทําให้มีราคาดีตลอดมา ปัญหาท่ีสําคัญยิ่งในการเลี้ยงปลาดุกอุย คือ การเจริญเติบโตช้า
และไม่ต้านทานโรค ทําให้เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยง ในปัจจุบันเกษตรกรได้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยการนําไข่จากปลาดุกอุยมาผสมกับ
น้ําเช้ือปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) ได้ลูกผสมซึ่งเจริญเติบโตและต้านทานโรคดีข้ึน จึงเป็นท่ีนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย  
จากสถิติการประมง พ.ศ. 2550 พบว่า ปริมาณการจับปลาดุกจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ลดจํานวนลงเหลือเพียง 2,100 ตัน ใน
ขณะเดียวกันปริมาณปลาดุกท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึน มีปริมาณ 136,600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,758.16 ล้านบาท  
(ศูนย์สารสนเทศ, 2552) แต่ปลาลูกผสมดังกล่าวมีคุณภาพเนื้อน้อยกว่าปลาดุกอุย ทําให้มีราคาต่ํา ดังนั้นการปรับปรุงพันธ์ุ 
ปลาดุกอุยเพ่ือให้ได้ปลาท่ีโตเร็วและต้านทานโรค จึงน่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งท่ีจะกระตุ้นให้เกษตรกรจํานวนหนึ่งหัน
กลับมาเลี้ยงปลาดุกอุยซึ่งมีราคาดีกว่า เป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรและยังเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแม่พันธ์ุ 
ปลาดุกอุยท่ีใช้ในการผลิตปลาลูกผสม นอกจากนี้แล้วการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุจะช่วยในการอนุรักษ์พันธ์ุปลาดุกอุยไม่ให้ถูก
ทําลายไป เนื่องจากไม่สามารถหาอาหารแข่งกับปลาดุกเทศและปลาลูกผสม ซึ่งเล็ดลอดออกไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได ้

กฤษณุพันธ์ และคณะ (2547) ทําการคัดเลือกปลาดุกอุยโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต โดยการคัด
ปลาท่ีโตท่ีสุดท้ังเพศผู้และเพศเมีย นําไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุของสายคัดเลือกและสุ่มปลาท้ังสองเพศ นําไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุของ
สายควบคุม ซึ่งวิธีน้ีจะใช้บ่อหรือกระชังรวมท้ังแรงงานน้อย การคัดเลือกทําได้สะดวก ดําเนินการคัดเลือกจํานวน 2 รุ่น พบว่า
ปลาดุกอุยยังมีการตอบสนองต่อการคัดเลือก ดังนั้นศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์นํ้าชุมพร จึงดําเนินการคัดเลือกปลาดุกอุยใน
รุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ประเมินค่าการตอบสนองการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของลักษณะการเจริญเติบโตปลาดุกอุยใน
สภาพการเลี้ยงในบ่อดิน  

2. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยระหว่างประชากรสายคัดเลือกและสายควบคุม 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1. พันธุ์ปลาท่ีใช้ในการทดลอง 

พันธ์ุปลาดุกอุยท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นประชากรสายคัดเลือก (selected line) รุ่นท่ี 2 และสายควบคุม 
(control line) รุ่นท่ี 2 ของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ท่ีดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ของ กฤษณุพันธ์  
และคณะ (2547) 
 
2. วิธดํีาเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการทดลองวิจัยปรับปรุงพันธ์ุปลาดุกอุย ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ําชุมพร ระหว่างเดือนสิงหาคม 
2551–เดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ตามวิธีของ Falconer (1989) ซึ่งแสดงแผนผังการคัดเลือกและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
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 2.1 ประชากรคัดเลือกรุ่นท่ี 3  
 2.1.1 นําปลาจากประชากรสายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 เพศผู้น้ําหนัก 130-260 กรัม ความยาว 25-35 ซม. เพศเมีย
น้ําหนัก 170-420 กรัม ความยาว 25-35 ซม. และสายควบคุมรุ่นท่ี 2 เพศผู้น้ําหนัก 110-180 กรัม ความยาว 25-32 ซม.  
เพศเมียน้ําหนัก 120-310 กรัม ความยาว 24-34 ซม. มาเป็นพ่อแม่พันธ์ุท้ัง 2 สาย คือ สายคัดเลือก คัดเลือกปลาจาก
ประชากรสายคัดเลือกรุ่นท่ี 2 ท่ีมีขนาดโตท่ีสุดในแต่ละเพศจํานวน 45 คู่ เพ่ือนํามาเป็นพ่อแม่พันธ์ุของสาย และสายควบคุม 
โดยสุ่มคัดเลือกปลาจากประชากรสายควบคุมรุ่นท่ี 2 จํานวน 45 คู่ เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธ์ุของสาย 
 2.1.2 เพาะพันธ์ุปลาดุกอุย โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin acetate กระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่ในอัตรา 
10 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับสาร domperidone 10 มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ส่วนพ่อปลา 
ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห ์buserelin acetate ในอัตรา 5 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับสาร domperidone 10 
มิลลิกรัมต่อน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม ท้ังสองสายพร้อมกัน ด้วยวิธีผสมเทียมแบบแห้งดัดแปลงและนําไข่ไปฟักในบ่อซีเมนต ์
ขนาด 10 ตารางเมตร สายละ 2 บ่อ เป็นเวลา 7 วัน 
 2.1.3 แยกลูกปลาแต่ละสายไปอนุบาลในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร สายละ 1 บ่อ ๆ ละ 30,000 ตัว โดยให้
ลกูปลากินไรแดง และอาหารผงสําเร็จรูปสําหรับปลาวัยอ่อน ระดับโปรตีนไมน่้อยกว่า 40% ให้ปลากินจนอ่ิมวันละ 4 ครั้ง เป็น
เวลา 14 วัน แล้วจึงให้อาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็กพิเศษโปรตีนไม่น้อยกว่า 32% อนุบาลลูกปลาจนถึงอายุ 2 เดือน จะได้ลูกปลา
ขนาด 3-4 นิ้ว  
 2.1.4 ใช้บ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร แบ่งก้ันคอกขนาด 130 ตารางเมตร สายละ 3 คอก สุ่มลูกปลาใส่คอกละ 
200 ตัว (1.5 ตัวต่อตารางเมตร) สุ่มช่ังน้ําหนัก (body weight) และวัดความยาว (total length) จํานวน 30 ตัวต่อคอก เพ่ือ
เป็นข้อมูลเริ่มต้นของการทดลอง และให้อาหารสําเร็จรูปเม็ดเล็ก โปรตีนไม่น้อยกว่า 30% เลี้ยงเป็นเวลา 7 เดือน จึงจับปลา
ท้ังหมดในแต่ละคอกนับจํานวนปลาท่ีเหลือรอด ทําการแยกเพศ ช่ังน้ําหนัก (กรัม) และวัดความยาว (total length : 
เซนติเมตร) ของปลาทุกตัว 
 2.1.5 จากนั้นคัดขนาดปลาโตท่ีสุดของแต่ละเพศ เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่รุ่นต่อไปในสายคัดเลือกและสุ่มปลาใน
สายควบคุมท้ังเพศผู้และเพศเมีย นําไปเลี้ยงต่อโดยการเลี้ยงแบบแยกเพศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อปลามีอายุ 1 ปี นํามาใช้
เป็นพ่อแม่พันธ์ุรุ่นต่อไป 
 2.2 ประชากรคัดเลือกรุ่นท่ี 4  
 คัดพ่อแม่พันธ์ุจากพ่อแม่พันธ์ุรุ่นท่ี 3 ท่ีเตรียมไว้และดําเนินการเช่นเดียวกับประชากรรุ่นท่ี 3 ท้ังกระบวนการ
เพาะเลี้ยงและการคัดเลือก 
 2.3 ประชากรสายควบคุมรุ่นท่ี 3-4  
 ดําเนินการเพาะพันธ์ุสายควบคุมในแต่ละรุ่น ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของรุ่นท่ีอยู่ในสายคัดเลือก โดยทําการสุม่
คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุในแต่ละรุ่นเมื่ออายุ 9 เดือน จํานวน 45 คู่ เพ่ือผลิตประชากรรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ของสายต่อไป 
 
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
 วิเคราะห์คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง โดยเก็บตัวอย่างน้ําระหว่างเวลา 07.00 – 07.30 น. ซึ่งมีดัชนีท่ีวิเคราะห์ดังนี ้
 - ความเป็นกรด-ด่างของน้ํา (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter ยี่ห้อ WTW รุ่น 320 
 - ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (dissolved oxygen; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีท่ีรายงานไว้โดย
ไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
 - ความเป็นด่างของน้ํา (alkalinity; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีท่ีรายงานไว้ โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
 - ความกระด้างของน้ํา (hardness; มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีท่ีรายงานไว้โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
 - อุณหภูมิของน้ํา (temperature; °C) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร ์
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 นําข้อมูลความยาวและน้ําหนักของปลาดุกอุยท่ีอายุ 9 เดือน จากประชากรรุ่นท่ี 3 และประชากรรุ่นท่ี 4 มาคํานวณ
ค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี ้
 4.1.1 ความแตกต่างของการคัดเลือก (selection differential, S) 
 ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมาย (น้ําหนักและ 
ความยาว) ในประชากรท้ังหมดกับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธ์ุ (Falconer, 1989) ซึ่ง
สามารถอธิบายในรูปของสมการคือ 
 Si = (Xsi) - (Xi) 
 เมื่อ Si = ค่าความแตกตา่งของการคัดเลอืกในประชากรรุ่นท่ี i 
 Xsi = ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุ่มสตัว์ท่ีคัดเลือกเปน็พ่อแม่พันธ์ุในรุ่นท่ี i 
 Xi = ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรท้ังหมดในรุ่นท่ี i 
 4.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R) 
 การตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่นท่ีผ่าน 
การคัดเลือกกับประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer and Mackay, 1996) ซึ่งในการทดลองนี้ได้นําประชากรสายท่ีไม่ผ่าน 
การคัดเลือกมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการ
นําค่าเฉลี่ยของประชากรสายท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกท่ีอายุเท่ากัน และเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรสายท่ี
ผ่านการคัดเลือก สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ  
 Ri = (Xi - Ci) - (Xi-1 - Ci-1) 
 เมื่อ Ri = ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี i 

 Xi = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายคัดเลือก 
 Ci = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายควบคุม  
 Xi-1 = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี  i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นท่ี i ในสายคัดเลือก 
 Ci-1 = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี  i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นท่ี i ในสายควบคมุ 
 4.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ ์(realized heritability, h2) 
 อัตราพันธุกรรมประจักษ์คือค่าท่ีประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับความ
แตกต่างของการคัดเลือก (h2 = R/S) ในกรณีท่ีมีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่นข้ึนไป ค่า h2 ประเมินจากค่าตอบสนองการ
คัดเลือกท้ังหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (Hill, 1972; Falconer and Mackay, 1996) 
 

 ในงานวิจัยนี้คํานวณ h2 = 
  
 ในท่ีน้ี ค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด = R3+R4  
 ความแตกต่างของการคดัเลือกท้ังหมด = S3+S4 
 

 4.2 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของปลาดุกอุยสายคัดเลือกและสายควบคุมในแต่ละรุ่น 
 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ระหว่างประชากรสายคัดเลือกและสายควบคุมในแต่ละรุ่น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของปลาดุกอุยระหว่างสายคัดเลือกและ
สายควบคุมท่ีอายุเท่ากัน แยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ดังนี ้
 

 ค่าตอบสนองการคดัเลือกท้ังหมด 
ค่าแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด 
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 1) การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ําหนัก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้ําหนัก และอัตรารอดตายของปลาดุกอุย ระหว่าง
สายคัดเลือกและสายควบคุมท่ีอายุเท่ากัน แยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 3 และ 4 ท้ังแบบแยกเพศและรวมเพศ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of variance 
(Sokal and Rohlf, 1981) 
 2) น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Everhart et al., (1975) ; Ricker (1979) จากสูตร 
 
 น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) 
 
 3) อัตราการเจรญิเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brown (1957) จากสูตร 
 
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) 
 
 นําข้อมูลน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสายคดัเลอืกและ
สายควบคุม โดยใช้สถิต ิt-test ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 4) อัตรารอดตาย 
 ข้อมูลอัตรารอดตายท่ีอายุ 9 เดือน ทําการแปลงข้อมูลด้วยวิธี angular transformation เป็นค่า arcsine ตาม
วิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพ่ือปรับให้ข้อมูลมีการกระจายแบบ normal distribution ก่อนท่ีจะนํามาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ one-way analysis of variance 
 

ผลการศึกษา 
 
1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก 
 ในประชากรรุ่นท่ี 3 ความแตกต่างของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 3.80 เซนติเมตร และ 
38.08 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า 5.38 เซนติเมตร และ 87.37 กรัม เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ มีค่า 4.45 เซนติเมตร และ 
58.09 กรัม ตามลําดับ 
 ในประชากรรุ่นท่ี 4 ความแตกต่างของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 2.54 เซนติเมตร และ 
41.83 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า 4.61 เซนติเมตร และ 143.61 กรัม เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศมีค่า 3.58 เซนติเมตร และ 
91.16 กรัม ตามลําดับ  
 ความแตกต่างการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่นของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 6.34 เซนติเมตร 
และ 79.91 กรัม ส่วนเพศเมียมีค่า 9.99 เซนติเมตร และ 230.98 กรัม เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศมีค่า 8.03 เซนติเมตร  
และ 149.25 กรัม ตามลําดับ  
 1.2 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก 
 ในประชากรรุ่นท่ี 3 การตอบสนองของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักในเพศผู้มีค่า 0.53 เซนติเมตร และ 
25.79 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 1.37 เซนติเมตร และ 35.32 กรัม คิดเฉลี่ยท้ัง 2 เพศมีค่า 1.04 เซนติเมตร และ 30.78 กรัม 
ตามลําดับ  

น้ําหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย - น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น 

จํานวนวันท่ีใช้ทดลอง 

= (ln น้ําหนักปลาสดุท้าย – ln น้ําหนักปลาเริม่ต้น) 

ระยะเวลาทดลอง 
× 100 

= 
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 ในประชากรรุ่นท่ี 4 การตอบสนองของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักในเพศผู้มีค่า 1.01 เซนติเมตรและ 
4.89 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 0.75 เซนติเมตร และ 7.84 กรัม คิดเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ มีค่า 0.81 เซนติเมตร และ 7.47 กรัม 
ตามลําดับ   
 การตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมดใน 2 รุ่นของการคัดเลือก โดยความยาวและน้ําหนักในเพศผู้มีค่า 1.54 เซนติเมตร 
และ 30.68 กรัม ส่วนในเพศเมียมีค่า 2.12 เซนติเมตร และ 43.16 กรัม คิดเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ มีค่า 1.85 เซนติเมตร และ 38.25 กรัม 
ตามลําดับ  
 1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ ์
 ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์รวม 2 รุ่น คือจากค่าความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (S3+S4) และการ
ตอบสนองของการคัดเลือกท้ังหมด (R3+R4) สามารถคํานวณอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2) โดยประเมินสัดส่วนของ 
ค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมดของความยาว และน้ําหนักของเพศผู้มีค่า 0.24 และ 
0.38 ส่วนเพศเมียมีค่า 0.21 และ 0.19 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยท้ัง 2 เพศ เท่ากับ 0.23 และ 0.26 ตามลําดับ  
 
2. การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของปลาดุกอุยสายคัดเลือกและสายควบคุมในรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตาย ของประชากรรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 
 น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นของประชากรปลาดุกอุยรุ่นท่ี 3 สายคัดเลือกมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.55±0.87 
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 7.05±1.97 กรัม ประชากรสายควบคุมมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.74±1.17 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 7.27±2.63 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
 น้ําหนักและความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นของประชากรปลาดุกอุยรุ่นท่ี 4 สายคัดเลือก มีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 10.89±1.06 
เซนติเมตร และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.76±2.50 กรัม ประชากรสายควบคุมมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 10.70±0.78 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 8.22±2.01 กรัม ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  

 ประชากรรุ่นท่ี 3  
 เมื่อเลี้ยงปลาจนมีอายุ 9 เดือน พบว่าปลาดุกอุยเพศผู้ของสายคัดเลือก มีความยาวเฉลี่ย 26.62±1.95 เซนติเมตร 
สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 26.09±1.97 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่น้ําหนักเฉลี่ยของสายคัดเลือก 
มีค่า 156.24±31.07 กรัม และน้ําหนักเฉลี่ยของสายควบคุมมีค่า 130.45±23.64 กรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.01) สําหรับปลาดุกอุยเพศเมียของสายคัดเลือก มีความยาวเฉลี่ย 27.78±1.54 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 
194.13±32.90 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 26.41±1.60 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 158.81±32.20 กรัม ตามลําดับ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และเมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ พบว่าสายคัดเลือกมีความยาว
เฉลี่ย 27.34±1.79 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 179.82±36.99 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 26.30±1.77 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเฉลี่ย 149.09±32.37 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้วสายคัดเลือก มีค่ามากกว่าสายควบคุมเท่ากับ 1.04 เซนติเมตร และ 30.73 กรัม 
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรสายคัดเลือกอายุ 9 เดือน มีค่าเฉลี่ย 0.94±0.02 กรัม/
วัน ประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.77±0.02 กรมั/วัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  
 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรสายคัดเลือกอายุ 9 เดือนมีค่าเฉลี่ย 
0.76±0.01 %/วัน ประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.71±0.02 %/วัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
 อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 3 ระหว่างสายคัดเลือกและสายควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) มีค่าเฉลี่ย 76.67±9.29% และ 75.67±2.25% ตามลําดับ  
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 ประชากรรุ่นท่ี 4  
 การเจริญเติบโตโดยความยาว น้ําหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดเลือกเมื่อเลี้ยงปลาจนมีอายุ 
9 เดือน พบว่าปลาดุกอุยเพศผู้ของสายคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 29.36±2.45 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 208.85±43.41 
กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 27.82±1.95 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 178.17±36.54 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) สําหรับปลาดุกอุยเพศเมียของสายคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 29.22±1.64 เซนติเมตร 
และน้ําหนักเฉลี่ย 226.37±50.02 กรัม สายควบคุมมีความยาวเฉลี่ย 27.10±2.45 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 
183.21±25.32 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และเมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยแบบรวมเพศ 
พบว่าสายคัดเลือกมีความยาวเฉลี่ย 29.28±2.00 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 219.17±42.11 กรัม ส่วนสายควบคุมมีความ
ยาวเฉลี่ย 27.43±2.25 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 180.92±30.86 กรัม ตามลําดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสายคัดเลือก มีค่ามากกว่าสายควบคุมเท่ากับ 1.85 เซนติเมตร และ 38.25 กรัม  
 น้ําหนักเพ่ิมต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสายคัดเลือกอายุ 9 เดือน มีค่าเฉลี่ย 1.04±0.05 กรัม/วัน 
ส่วนประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.85±0.04 กรัม/วัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตรา 
การเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประชากรสายคัดเลือกอาย ุ9 เดือนมีค่าเฉลี่ย 0.69±0.01 %/วัน ส่วน
ประชากรสายควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.67±0.03 %/วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อัตรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 
4 ระหว่างสายคัดเลือกและสายควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉลี่ย 80.50±7.37% และ 
81.00±1.50% ตามลําดับ  
 
3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําในคอกทดลอง 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง พบว่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วงระหว่าง 5.8-8.3 ปริมาณออกซิเจน
ท่ีละลายน้ําอยู่ระหว่าง 2.0-7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 84-135 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างอยู่
ระหว่าง 106-160 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมินํ้าอยู่ระหว่าง 24.0-30.1 °C 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

 
ประสิทธิภาพของการคัดเลือกแบบหมู ่ 
 การศึกษาวิธีการปรับปรุงการเจริญเติบโตของปลาดุกอุย ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ในครั้งนี้ พบว่าความแตกต่าง
ของการเจริญเติบโตหลังการคัดเลือกจนถึงรุ่นท่ี 4 ของประชากรสายคัดเลือกมีความยาวและน้ําหนักมากกว่าแต่ละเพศ พบว่า 
ปลาดุกอุยท้ังเพศผู ้และเพศเมียในทุกรุ่นของสายคัดเลือก มีการเจริญเติบโตทางด้านความยาวและน้ําหนักมากกว่าปลาดุกอุย
สายควบคุมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยท่ีผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบหมู่น้ีได้แสดงผลให้ประชากรรุ่นถัดไปมกีารเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกรุ่น ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวัน
ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักและความยาว กล่าวคือปลาดุกอุยสายคัดเลือกรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 
การเจริญเติบโตด้านน้ําหนักเพ่ิมต่อวันมีค่าเพ่ิมข้ึนทุกรุ่น และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับสายควบคุม (p<0.05) 
นอกจากนี้ในการศึกษาอัตรารอดตายของปลาดุกอุยรุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 ท่ีเลี้ยงในคอกพบว่ามีอัตรารอดตายสูงท้ังสองรุ่น 
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การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลาดุกอุยในรุ่นท่ี 4 ของความยาวและน้ําหนักของเพศผู้ท่ี
อายุ 9 เดือนเท่ากับ 0.24 และ 0.38 ส่วนในเพศเมียมีค่า 0.21 และ 0.19 ตามลําดับ จัดเป็นค่าอัตราพันธุกรรมปานกลาง 
(อุทัยรัตน,์ 2543) กล่าวคือค่าอัตราพันธุกรรมสูงกว่า 0.15 แตต่่ํากว่า 0.3 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ กฤษณุพันธ์ และคณะ 
(2547) และพรรณศร ีและคณะ (2533) เนื่องจากมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น ความแตกต่างของช่วงฤดูกาล สภาพพ้ืนท่ีของ
บ่อเลี้ยง คุณภาพน้ําท่ีใช้ในระหว่างการเลี้ยงปลา มีผลทําให้การแสดงออกของลักษณะท่ีปรากฏ มิใช่ผลท่ีมาจากพันธุกรรมเพียง
อย่างเดียว อุทัยรัตน์ (2543) กล่าวว่าลักษณะใดท่ีมีอัตราพันธุกรรมปานกลางหรือสูง แสดงว่าลักษณะปรากฏนั้นเป็นผลมาจาก
การกําหนดโดยพันธุกรรมของยีนผลบวก ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุงลักษณะดังกล่าวต่อไปได้โดยใช้วิธีการคัดพันธ์ุ และกล่าวว่า
ปลาประชากรเดียวกันท่ีผ่านการคัดพันธ์ุในช่ัวอายุหลัง จะมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ลดลง เนื่องจากความแปรปรวนจาก
พันธุกรรมลดลง 
 แต่ก็สรุปได้ว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ยังสามารถปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตท้ังในด้านความยาวและน้ําหนักของ
ปลาดุกอุยประชากรนี้ให้เพ่ิมข้ึนในรุ่นถัดไปได ้ซึ่งวิธีการคัดเลือกดังกล่าวได้มีการดําเนินการแล้วในสัตว์น้ําหลายชนิด เช่น ปลานิล 
สีแดง (พรรณศรี และปรัชชัย, 2529) พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความยาวและน้ําหนัก มีค่า 0.19 และ 0.18 ส่วนใน
สัตว์น้ําชนิดอ่ืน เช่น พวกหอยต่าง ๆ ได้แก่ หอยตลับ หอยพัด หอยนางรมปากจีบและหอยนางรม มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์
ของน้ําหนักและการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.1 (Hadley et al., 1991 ; Ibarra et al., 1999 ; Jarayabhand and 
Thavornyutikarn, 1995 ; Toro et al., 1995) และพวกกุ้งต่าง ๆ เช่น กุ้งก้ามกราม และกุ้งกุลาดํา มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์
ของความยาวและน้ําหนักอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.5 (สุภัทรา และคณะ, 2546 ; สุภัทรา และคณะ, 2547)  
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