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บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั้ง นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ ใ นการประเมิ น ค่า ตอบสนองต่อ การคัดเลื อ กและอัต ราพัน ธุ ก รรม
ประจักษ์ ของปลายี่สกเทศที่ปรับปรุ งลักษณะการเจริ ญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่ น ดําเนินการ
ทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2555 ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ ้าอุตรดิตถ์ ผลการ
ทดลองพบว่าปลายี่สกเทศที่ผา่ นการคัดเลือก 2 รุ่น ประเมินค่าตอบสนองต่อการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความ
ยาวและนํ ้าหนักได้ 0.97 เซนติเมตร และ 15.32 กรัม ตามลําดับ และมีคา่ อัตราพันธุกรรมประจักษ์ ที่เป็ นผล
มาจากการคัดเลือกมีค่าโดยนํา้ หนักและความยาวที่อายุ 180 วัน เป็ น 0.30±0.055 และ 0.35±0.058
ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรุ่ นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยาว นํ ้าหนัก
นํ ้าหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลายี่สกเทศที่ไม่ได้ ผ่านการคัดเลือกหรื อกลุ่ม
ควบคุม คิดเป็ น 5.41%, 21.54%, 21.57% และ 13.67% ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ในขณะที่อตั รารอดของประชากรปลายี่สกเทศทั้งสองกลุม่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ผลการศึกษาครั้งนี ้
แสดงให้ เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิ ภาพในการปรั บปรุ งพันธุ์ปลายี่สกเทศเพื่อเพิ่มอัตราการ
เจริ ญเติบโตให้ ดีขึ ้น ซึง่ สามารถเพิ่มผลผลิตในการเลี ้ยงปลายี่สกเทศได้
คําสําคัญ : ปลายี่สกเทศ การตอบสนองต่อการคัดเลือก การคัดเลือกแบบหมู่ อัตราการเจริ ญเติบโต พันธุกรรม
สัตว์นํ ้า
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Abstract
The present study aimed to estimate genetic response and growth of Rohu, Labeo rohita
(Hamilton) after two generations of mass selection. The mass selection experiment had been
carried out in the Uttaradit Aquatic Animal Genetics Research and Development Center during
October 2008 to September 2012.
Two generations of mass selection were carried out, estimation of response to selection (R)
of length and weight were 0.97 cm and 15.32 g, respectively. The realized heritability (h2R) of length
and weight at 180 days of age estimated were 0.30±0.055 and 0.35±0.058, respectively. Growth
traits of the 180 days of age of the selected population was higher significantly than those of the
control population (P<0.01), including total body length (5.41%), body weight (21.54%), daily
weight gain (21.54%) and specific growth rate (13.67%). However, there were no significant
differences on survival rate of selected and control populations (P>0.05). The results indicated that
mass selection technique provided the effective genetic improvement of growth rate in Rohu, which
should increase growth and rehabilitation of Rohu culture.
Key words: Rohu, Labeo rohita, selection response, mass selection, growth rate, genetic

คํานํา
ปลายี่สกเทศเป็ นปลาพื ้นเมืองของประเทศอินเดีย ได้ มีการนําเข้ ามาในประเทศไทยในปี 2512 มีการ
เพาะเลี ้ยงและขยายพันธุ์ ซึ่งสามารถเลี ้ยงได้ ทั้งในบ่อและแหล่งนํ ้าธรรมชาติและได้ รับความนิยมจากผู้เลี ้ยง
และผู้บริ โภคอย่างกว้ างขวาง (Daungsawas et al., 1984) ในปี 2541 กรมประมงโดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์นํ ้าได้ นําเข้ าปลายี่สกเทศที่ได้ รับการปรับปรุ งพันธุ์ 2 รุ่ น จากประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งและได้
ทดลองเลี ้ยงเปรี ยบเทียบกับสายพันธุ์เดิม ณ ศูนย์วิจยั และทดสอบพันธุ์สตั ว์นํ ้าอุตรดิตถ์ พบว่าปลายี่สกเทศ
ที่ได้ รับการปรับปรุ งพันธุ์มีค่าเฉลี่ยของความยาว นํ ้าหนัก นํ ้าหนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ
มากกว่าสายพันธุ์เดิม (Phaukgeen et al., 2006) ซึง่ ต่อมาในปี 2548 ศูนย์ฯ ได้ ใช้ ประชากรปลายี่สกเทศนี ้
เป็ นประชากรเริ่ มต้ นในการปรับปรุงพันธุ์ โดยการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จํานวน 3 รุ่น พบว่าปลา
ยี่สกเทศอายุ 180 วัน ที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว นํา้ หนัก นํา้ หนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการ
เจริ ญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลายี่สกเทศที่ไม่ได้ ผ่านการคัดเลือกหรื อกลุ่มควบคุม คิดเป็ น 7.20%, 21.11%,
20.91% และ 5.52% ตามลําดับ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ประเมินค่า
ตอบสนองต่อการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและนํ ้าหนักได้ 1.26 เซนติเมตร และ 13.21 กรั ม
ตามลําดับ และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R) ที่เป็ นผลมาจากการคัดพันธุ์ของลักษณะความยาวและนํ ้าหนัก
มีคา่ เป็ น 0.31 และ 0.30 ตามลําดับ (Ratanatrivong et al., 2009) และศูนย์ฯ ได้ กระจายพันธุ์ปลายี่สกเทศที่
ผ่านการปรั บปรุ งแล้ วให้ กับศูนย์ ฯ/สถานี ประมงนํ า้ จื ด รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลีย้ งสัตว์ นํา้ ทั่วประเทศ ซึ่ง
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ผลผลิตปลายี่สกเทศจากการเลี ้ยงในปี 2552 ประมาณ 1,459 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 48.6 ล้ านบาท (Department
of Fisheries, 2011)
ปลายี่ ส กเทศที่ ผ่ า นการคัด เลื อ กของศูน ย์ ฯ มี ก ารตอบสนองต่ อ การคัด เลื อ กอยู่ใ นเกณฑ์ ดี แ ละ
ประชากรกลุ่มคัดเลือกมี อัตราการเจริ ญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฯ จึงเห็นควรให้ มีการ
ศึก ษาวิ จัย ด้ า นการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ป ลายี่ ส กเทศ โดยนํ า ประชากรกลุ่ม คัด เลื อ กรุ่ น ที่ 2 จากการศึก ษาของ
Ratanatrivong et al. (2009) มาเป็ นประชากรพื ้นฐาน เพื่อทําการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลายี่สกเทศให้ ได้
ปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่อย่างน้ อย 2 รุ่ น ที่มีการเจริ ญเติบโตดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยง
เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบ่อและแหล่งนํ ้าธรรมชาติ เพิ่มผลตอบแทนให้ กับเกษตรกรและยัง
เป็ นการฟื น้ ฟูปลายี่สกเทศให้ คงอยูแ่ ละมีคณ
ุ ภาพเป็ นสัตว์นํ ้าที่มีการเพาะเลี ้ยงที่ยงั่ ยืนต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การดําเนินการคัดเลือก
การวิจยั การปรับปรุงพันธุ์ปลายี่สกเทศโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (Falconer, 1989) เริ่ มตั ้งแต่เดือน
ตุลาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ ้าอุตรดิตถ์ โดยมีขั ้นตอนการ
ทดลอง ดังนี ้
1.1 เพาะพันธุ์ปลายี่สกเทศจํานวน 50 คู่ โดยวิธีการผสมเทียมจากประชากรที่คดั เลือกและปรับปรุ ง
พันธุ์แล้ ว 2 รุ่น (F2) ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นํ ้าอุตรดิตถ์
1.2 อนุบาลลูกปลาที่ได้ โดยเลี ้ยงรวมกันในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ อัตราปล่อย
100,000 ตัว/บ่อ
1.3 เมื่ออายุครบ 1 เดือน จึงสุม่ ลูกปลาเพื่อปรับอัตราปล่อยเป็ น 2,000 ตัว/บ่อ
1.4 เลี ้ยงและเก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโตทุกเดือนจนปลามีอายุ 6 เดือน จึงดําเนินการคัดเลือกปลาที่มี
การเจริ ญเติบโตดีที่สดุ 10% ของประชากร เพื่อใช้ เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์สําหรับประชากรคัดเลือกรุ่นต่อไป
1.5 ขณะที่ทําการคัดเลือกปลาเพื่อใช้ ผลิตเป็ นประชากรกลุ่มคัดเลือกสุ่มปลาจํานวนเท่าๆ กัน กับ
กลุ่มคัดเลือกเพื่อนํามาผลิตประชากรกลุ่มควบคุม เรี ยกปลาระดับรุ่ นประชากรของทั้งสองกลุ่มนี ้ว่า ประชากร
รุ่นพ่อแม่ (P0)
1.6 เลี ้ยงประชากรรุ่ นพ่อแม่กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร กลุ่ม
ประชากรละ 3 บ่อ รวมเป็ น 6 บ่อ อัตราปล่อย 200 ตัว/บ่อ จนถึงวัยเจริ ญพันธุ์ เมื่อปลามีอายุประมาณ 12
เดือน
1.7 สุ่มพ่อแม่พนั ธุ์ปลาที่สมบูรณ์กลุ่มละ 50 คู่ เมื่อถึงวัยเจริ ญพันธุ์เพื่อดําเนินการเพาะพันธุ์โดย
วิธีการผสมเทียม ลูกปลาที่ผลิตได้ ของทั้งสองกลุม่ นี ้ เรี ยกว่า ประชากรรุ่นที่ 1 (F1)
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1.8 ดําเนินการอนุบาลและเลี ้ยงปลายี่สกเทศรุ่นที่ 1 ทั้งสองกลุม่ เช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ตาม
ข้ อ 1.2 ถึง 1.8 จนสามารถเจริ ญพันธุ์ได้ จึงทําการเพาะพันธุ์ผลิตประชากรรุ่ นที่ 2 (F2) เก็บข้ อมูลการ
เจริ ญเติบโตเช่นเดียวกับประชากรรุ่นที่ 1
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 การประเมินค่ าทางพันธุกรรม
นําข้ อมูลความยาวและนํา้ หนักของปลายี่สกเทศที่อายุ 180 วัน ของประชากรรุ่ นพ่อแม่, รุ่ นที่ 1
และ 2 มาคํานวณค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี ้
2.1.1 ความแตกต่างของการคัดเลือก (selection differential, S)
ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายใน
ประชากรทั้งหมด กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ที่คดั เลือกเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ (Falconer, 1989)
ซึง่ สามารถอธิบายในรูปของสมการคือ
Si = (Xsi) - (Xi)
เมื่อ
Si = ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i
Xsi = ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุม่ สัตว์ที่คดั เลือกเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ในรุ่นที่ i
Xi = ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรทังหมดในรุ
้
่นที่ i
2.1.2 การตอบสนองของการคัดเลือก (response to selection, R)
การตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่น
คัดเลือกกับประชากรรุ่ นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี ้ได้ นําประชากรกลุ่มควบคุมมาปรับ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันไปแต่ละรุ่ นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการนํา
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มควบคุมที่อายุเท่ากันและเลี ้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่ม
คัดเลือก สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้ คือ
Ri = (Xi- Ci) - (Xi-1- Ci-1)
เมื่อ
Ri = ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i
Xi = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในกลุม่ คัดเลือก
Ci = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในกลุม่ ควบคุม
Xi-1 = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i-1 หรื อรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นที่ i ในกลุม่
คัดเลือก
Ci-1 = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i-1 หรื อรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นที่ i ในกลุม่
ควบคุม
โดย i = 0, 1, 2, s0, และ s1 เป็ นค่าของประชากรพ่อแม่พนั ธุ์, กลุม่ ควบคุมรุ่นที่ 1,
กลุม่ ควบคุมรุ่นที่ 2, กลุม่ พ่อแม่พนั ธุ์คดั เลือก และกลุม่ คัดเลือกรุ่นที่ 1 ตามลําดับ
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2.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ์ (realized heritability, h2R)
อัต ราพัน ธุ ก รรมประจัก ษ์ คื อ ค่า ที่ ป ระเมิ น จากสัด ส่ว นระหว่า งค่า ตอบสนองของการ
คัดเลือกกับความแตกต่างของการคัดเลือก (h2R = R/S) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่นขึ ้นไป ค่า h2R
ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด (Hill, 1972; Falconer
and Mackay, 1996)
ในงานวิจยั นี ้คํานวณ h2R =

ค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด
ค่าแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด

ในที่นี ้ ค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด = R1+R2
ความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด = S1+S2
และประเมินค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (standard error of
cumulative realized heritability, Sh ) จากสูตร
R / (S1+S2)
เมื่อ
R = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าการตอบสนองต่อการคัดเลือก
โดยสามารถคํานวณค่าได้ จากสูตร
2 = Vp[th2/Ne) + (1/m)]R
(Falconer, 1989)
เมื่อ Vp = แวเรี ยนซ์ของลักษณะที่คดั เลือก
t = จํานวนรุ่นที่คดั เลือก
Ne = จํานวนพ่อแม่พนั ธุ์
m = จํานวนปลาที่ชงั่ วัด
2.2 เปรี ยบเทียบการเจริญเติบโต
2.2.1 เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตระหว่างประชากรกลุม่ คัดเลือกและกลุม่ ควบคุมในแต่ละรุ่น
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เปรี ย บเที ย บการเจริ ญ เติ บ โตของปลายี่ ส กเทศระหว่ า งกลุ่ม
คัดเลือกและกลุม่ ควบคุมที่อายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็ นประชากรรุ่นที่ 1 และ 2 โดย 3 วิธีการ คือ
1) การเจริ ญเติบโตโดยความยาวและนํ ้าหนัก
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของความยาวและนํ ้าหนักของปลา
ยี่สกเทศระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมที่อายุเท่ากันแยกวิเคราะห์เป็ นประชากรรุ่ นที่ 1 และ 2 โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of
variance (Sokal and Rohlf, 1981) โดยมีกลุ่มประชากรเป็ นอิทธิพลหลักและบ่อทดลองเป็ นซํ ้าจํานวน
3 บ่อ/ประชากรมีโมเดลดังนี ้
2
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Yijk = +i+ij+ijk
เมื่อ

Yijk = ค่าสังเกตของลักษณะการเจริ ญเติบโตโดยความยาวหรื อนํ ้าหนักของปลา
ตัวที่ k จากบ่อหรื อซํ ้าที่ j ของประชากรที่ i
 = ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
i = อิทธิพลจากประชากรที่ i
ij = อิทธิพลจากบ่อหรื อซํ ้าที่ j ของประชากรที่ i
ijk = ค่าความคลาดเคลื่อน
2) นํ ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Brett (1979)

จากสูตร
นํ ้าหนักปลาเฉลี่ยสุดท้ าย – นํ ้าหนักปลาเฉลี่ยเริ่ มต้ น
จํานวนวันที่ใช้ ทดลอง

นํ ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) =

3) อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brett
(1979) จากสูตร
อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) =

(ln นํ ้าหนักปลาสุดท้ าย – ln นํ ้าหนักปลาเริ่ มต้ น)
× 100
ระยะเวลาทดลอง

นําข้ อมูลนํ ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ คัดเลือกและกลุม่ ควบคุมโดยใช้ สถิติ t-test ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)
2.2.2 เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตระหว่างรุ่นของประชากรกลุม่ คัดเลือก
วิเคราะห์ข้อมูลเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของความยาวและนํ ้าหนักของปลายี่สกเทศระหว่างรุ่นของ
ประชากรกลุม่ คัดเลือกจากประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นที่ 1 และ 2 ซึง่ นําข้ อมูลของประชากรกลุม่ ควบคุมมาลบออก
โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of
variance (Sokal and Rohlf, 1981) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประชากรในแต่ละรุ่นเป็ นคู่ ๆ โดยวิธี
Tukey’s test (Wilkinson et al., 1992) มีโมเดลดังนี ้
Yij = +i+ij
เมื่อ

Yij = ค่าสังเกตของลักษณะการเจริ ญเติบโตโดยความยาวหรื อนํ ้าหนักของปลา
จากบ่อหรื อซํ ้าที่ j ของประชากรที่ i
 = ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
i = อิทธิพลจากประชากรที่ i
ij = ค่าความคลาดเคลื่อน
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2.3 อัตรารอดตาย
ข้ อมูลอัตรารอดตายของปลายี่สกเทศที่อายุ 180 วัน ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นที่ 1 และ 2 นํามา
แปลงข้ อมูลด้ วยวิธี angular transformation เป็ นค่า arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อ
ปรับให้ ข้อมูลมีการกระจายแบบ normal distribution ก่อนที่จะนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one-way
analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)

ผลการศึกษา
1. การประเมินค่ าทางพันธุกรรม
1.1 ค่ าความแตกต่ างของการคัดเลือก (S)
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก แสดงในตารางที่ 1 เมื่อปลาอายุ 180 วัน ค่าความแตกต่างของ
การคัดเลือกของประชากรคัดเลือกรุ่นที่ 1 และ 2 มีคา่ 1.59 เซนติเมตร และ 1.67 เซนติเมตร โดยความยาว
ตามลําดับ และมีคา่ 20.33 กรัม และ 23.97 กรัม โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ
ความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมดใน 2 รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและนํ ้าหนักมีค่า
3.26 เซนติเมตร และ 44.30 กรัม ตามลําดับ (Table 1)
1.2 ค่ าตอบสนองต่ อการคัดเลือก (R)
ค่าตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรรุ่ นที่ 1 และ 2 ของการคัดพันธุ์ มีค่า 0.73 เซนติเมตร
และ 0.24 เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดับ และมีคา่ 8.42 กรัม และ 6.90 กรัม โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ
(Table 1) การตอบสนองต่อการคัดเลือกทั้งหมดใน 2 รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและนํ ้าหนักมีคา่ 0.97
เซนติเมตร และ 15.32 กรัม ตามลําดับ (Table 1)
1.3 ค่ าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R)
เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่ น สามารถประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ ได้ จากการ
ประเมินสัดส่วนของค่าตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R1+R2) กับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด
(S1+S2) ของความยาวและนํ ้าหนัก ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.30±0.055 และ 0.35±0.058 ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Selection differential (Si), response to selection (Ri) and realized heritability (h2R) by length
(cm.) and weight (g.) at 180 days of age after two generations of mass selection.
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2. เปรี ยบเทียบการเจริญเติบโต
2.1 การเจริญเติบโตของประชากรรุ่ นพ่ อแม่
การเจริ ญเติบโตโดยความยาว นํ ้าหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 30 วัน ในประชากรรุ่น
พ่อแม่มีคา่ เฉลี่ยความยาว 2.42±0.52 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 0.18±0.16 กรัม (Table 2) เมื่อเลี ้ยงปลาจนมี
อายุ 180 วัน พบว่า การเจริ ญเติบโตมีคา่ เฉลี่ยความยาว 17.79±1.03 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 65.84±10.55
กรัม (Table 3)
นํ ้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรรุ่ น
พ่อแม่ที่อายุ 180 วัน มีคา่ เฉลี่ย 0.365±0.010 กรัม/วัน และ 2.502±0.021 %/วัน ตามลําดับ (Table 3)
2.2 การเจริญเติบโตของประชากรรุ่ นที่ 1 และ 2
2.2.1 ประชากรรุ่นที่ 1
การเจริ ญเติบโตโดยความยาว นํ ้าหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 30 วัน ในประชากร
กลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 2.66±0.54 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 0.25±0.19 กรัม ส่วนประชากรกลุ่ม
ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยาว 2.44±0.54 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 0.21±0.18 กรัม (Table 2) เมื่อเลี ้ยงปลาจนถึง
อายุ 180 วัน พบว่าประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 18.61±1.25 เซนติเมตร และนํา้ หนัก
76.53±13.01 กรัม ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยาว 17.88±1.02 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 68.11±10.67
กรัม ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 3) และเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว กลุ่ม
คัดเลือกมีค่าการเจริ ญเติบโตโดยความยาวและนํ ้าหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 0.82 เซนติเมตร และ
10.68 กรัม ตามลําดับ
นํ ้าหนักเพิ่มต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 180 วัน ในประชากรกลุม่ คัดเลือกมีคา่ เฉลี่ย
0.424±0.005 กรัม/วัน ส่วนประชากรกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ย 0.377±0.006 กรัม/วัน ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 3)
อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 180 วัน ในประชากรกลุ่ม
คัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 2.900±0.016 %/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 2.594±0.015 %/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 3)
2.2.2 ประชากรรุ่นที่ 2
การเจริ ญเติบโตโดยความยาว นํ ้าหนัก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 30 วัน ในประชากร
กลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 3.18±0.28 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 0.33±0.11 กรัม ส่วนประชากรกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ยความยาว 2.90±0.33 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 0.29±0.12 กรัม (Table 2) เมื่อเลี ้ยงปลา
จนถึงอายุ 180 วัน พบว่าประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว 18.98±1.01 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก
86.53±11.57 กรัม ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความยาว 18.01±1.09 เซนติเมตร และนํ ้าหนัก 71.21±11.76
กรัม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 3) และเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ ว กลุ่ม
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คัดเลือกมีค่าการเจริ ญเติบโตโดยความยาวและนํ ้าหนักมากกว่ากลุ่มควบคุม เท่ากับ 0.97 เซนติเมตร และ
15.32 กรัม ตามลําดับ
นํ ้าหนักเพิ่มต่อวันและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 180 วัน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมี
ค่าเฉลี่ย 0.479±0.008 กรัม/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 0.394±0.010 กรัม/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 3)
อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อายุ 180 วัน ในประชากรกลุม่
คัดเลือกมีค่าเฉลี่ย 2.961±0.021 %/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 2.605±0.011 %/วัน ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 3)
Table 2 Mean and standard deviation (SD) of total length (cm) and body weight (g) at 30 days of
age

Table 3 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 180 days of age in parental
generation (X0), selected line of F1 and F2 ( X1, X2) and control line (C1, C2)
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2.3 เปรี ยบเทียบการเจริญเติบโตระหว่ างรุ่ นของประชากรกลุ่มคัดเลือก
การเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตโดยความยาวและนํ ้าหนักของปลายี่สกเทศที่อายุ 180 วัน โดยนํา
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุม่ ควบคุมในแต่ละรุ่นมาหักออกเพื่อปรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมที่
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาจากประชากรรุ่นพ่อแม่, กลุม่ คัดเลือกรุ่นที่ 1 และ 2 พบว่า ประชากรกลุม่ คัดเลือก
รุ่นที่ 1 มีคา่ มากกว่าประชากรรุ่นพ่อแม่ เท่ากับ 0.82±0.28 เซนติเมตร และ 10.68±1.53 กรัม คิดเป็ น 4.60%
และ 16.27% ตามลําดับ ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 4)
การเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตโดยความยาวและนํ ้าหนักของประชากรกลุม่ คัดเลือกรุ่นที่ 2 พบว่ามี
ค่ามากกว่าประชากรรุ่ นที่ 1 เท่ากับ 0.97±0.20 เซนติเมตร และ 15.32±1.18 กรัม คิดเป็ น 5.41% และ
21.54% ตามลําดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะความยาว (P>0.05) และมี
ความแตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญยิ่ง (P<0.01) ในลักษณะนํ ้าหนัก (Table 4)
Table 4 The difference between selected and control line of average total length (cm) and
bodyweight gain (g) in each generation of selection at 180 days of age
Generation
P0
F1
F2

Average of selected line - Average of control line
Total length
Body weight
cm
%
g
%
0.00±0.00a
0.00
0.00±0.00a
0.00
b
b
0.82±0.28
4.60
10.68±1.53
16.27
b
c
0.97±0.20
5.41
15.32±1.18
21.54

Remark: average values in the same column with different superscripts are significantly different (P<0.01)

2.4 อัตรารอดตาย
อัตรารอดตายของประชากรรุ่นพ่อแม่มีคา่ เฉลี่ย 74.60±1.47% (Table 3)
อัตรารอดตายของประชากรรุ่นที่ 1 กลุม่ คัดเลือก และกลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลี่ย 79.18±2.76% และ
75.07±1.29% ตามลําดับ ซึง่ พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) (Table 3)
อัตรารอดตายของประชากรรุ่นที่ 2 กลุม่ คัดเลือก และกลุม่ ควบคุม มีคา่ เฉลี่ย 79.72±2.84% และ
75.20±1.57% ตามลําดับ ซึง่ พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) (Table 3)

สรุ ปและวิจารณ์ ผล
จากผลการศึกษาครั้งนี พ้ บว่า ค่าเฉลี่ยของความยาวและนํ า้ หนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกมี ค่า
มากกว่ากลุ่ม ควบคุมในรุ่ นเดีย วกัน และการเจริ ญเติบโตของปลายี่ สกเทศกลุ่มคัดเลือกในรุ่ นถัดไปมี ก าร
เจริ ญเติบโตเพิ่มขึ ้นในทุกรุ่ น โดยประชากรปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีการเจริ ญเติบโตโดยความ
ยาวและนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้น คิดเป็ น 5.41% และ 21.54% ตามลําดับ ซึ่งการเจริ ญเติบโตที่เพิ่มขึ ้นในด้ านนํ ้าหนัก
วารสารวิจยั เทคโนโลยีการประมง ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

11

ของปลายี่สกเทศที่ได้ รับการปรับปรุงพันธุ์ครั้งนี ้ มีคา่ ใกล้ เคียงกับการทดลองของ Mahapatra et al. (2000) ที่
ปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกโดยดูลกั ษณะครอบครัว (family selection) 2 รุ่ น มีนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้นประมาณ
17% ต่อรุ่ น และมีค่าใกล้ เคียงกับประชากรปลายี่สกเทศที่นํามาใช้ เป็ นประชากรพื ้นฐานในครั้งนี ้จากการ
ทดลองของ Ratanatrivong et al. (2009) ที่ปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 3 รุ่น มีการเจริ ญเติบโต
โดยความยาวและนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้น เท่ากับ 7.20% และ 21.11% ตามลําดับ โดยนํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้นในการปรับปรุง
พันธุ์ปลายี่สกเทศทั้ง 3 การทดลองนี ้สูงกว่าปลาทัว่ ๆ ไป ซึง่ ได้ รับการคัดเลือกโดยมีนํ ้าหนักเพิ่มขึ ้นประมาณ 6 –
7% ต่อรุ่น เท่านั้น (Dunham et al., 2001)
สําหรับการเจริ ญเติบโตด้ านนํ ้าหนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะของปลายี่สกเทศที่
ศึกษาในครั้งนี ้ พบว่า ประชากรกลุม่ คัดเลือกมีคา่ นํ ้าหนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะมากกว่า
กลุ่มควบคุมในรุ่ นเดียวกัน และมีค่าเพิ่มขึ ้นในทุกรุ่ นของการคัดเลือกสอดคล้ องกับการเจริ ญเติบโตโดยความ
ยาวและนํ ้าหนักดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น โดยพบว่าประชากรปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกรุ่ นที่ 2 มีการ
เจริ ญเติบโตด้ านนํ ้าหนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเพิ่มขึ ้น เท่ากับ 21.57% และ 13.67%
ตามลําดับ ซึ่งพบว่าค่าการเจริ ญเติบโตด้ านนํ ้าหนักเพิ่มต่อวันในการศึกษาครั้งนี ้มีค่าใกล้ เคียงกับการทดลอง
ของ Ratanatrivong et al. (2009) ที่ปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 3 รุ่ น มีคา่ นํ ้าหนักเพิ่มต่อวัน
เท่ากับ 20.91% อย่างไรก็ตามอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะในการศึกษาดังกล่าวมีคา่ ตํ่ากว่าการศึกษาใน ครั้ง
นี ้ โดยมีค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเพิ่มขึ ้นเพียง 5.52% เท่านั้น จากลักษณะการเจริ ญเติบโตของปลา
ยี่สกเทศที่เพิ่มมากขึ ้นในทุกรุ่นของการคัดเลือกเหล่านี ้ แสดงให้ เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพใน
การปรับปรุงพันธุ์ปลายี่สกเทศเพื่อเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโตให้ ดีขึ ้น
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ (realized heritability) ที่ประเมินจากการคัดเลือกปลายี่สกเทศในครั้งนี ้ มีคา่
0.30 โดยความยาวและ 0.35 โดยนํ ้าหนัก ซึง่ ถือว่ามีคา่ ค่อนข้ างสูง (Tave, 1986) แสดงให้ เห็นว่าการคัดเลือก
แบบหมู่มีความเหมาะสมที่จะใช้ ปรับปรุ งพันธุ์ปลายี่สกเทศเพื่อเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโต เนื่องจากค่าอัตรา
พันธุกรรมประจักษ์ ที่มีค่าค่อนข้ างสูงนี ้ แสดงว่า การเจริ ญเติบโตของปลายี่สกเทศโดยความยาวและนํ ้าหนัก
เป็ นอิทธิพลมาจากการกําหนดของยีนผลบวก (additive gene effect) ที่สามารถส่งผ่านไปสูป่ ระชากรรุ่นต่อ ๆ
ไปได้ (Falconer, 1989) ดังนั้นหากคัดเลือกปลายี่สกเทศที่มีลกั ษณะดีมาเป็ นพ่อแม่พนั ธุ์จะทําให้ ลกู ที่ผลิตได้ มี
ลักษณะดีตามไปด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับประชากรปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี ้มีผลการตอบสนองต่อ
การคัดเลือกโดยความยาวและนํ ้าหนักในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ ประชากรกลุม่ คัดเลือกมีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีกว่า
กลุ่มควบคุมในรุ่ นเดียวกัน และมีการเจริ ญเติบโตเพิ่มมากขึ ้นในทุกรุ่ นของการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยค่า
อัตราพันธุกรรมดังกล่าวยังมีคา่ ใกล้ เคียงกับปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 3 รุ่น (Ratanatrivong et
al., 2009) ที่นําประชากรคัดเลือกรุ่นที่ 2 มาเป็ นประชากรเริ่ มต้ นในการศึกษาครั้งนี ้ ซึง่ มีคา่ อัตราพันธุกรรมโดย
ความยาวและนํ ้าหนัก เท่ากับ 0.31 และ 0.30 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม
จากวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ของสัตว์นํ ้าเศรษฐกิจชนิดอื่นพบว่ามีค่าใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ ในการคัดเลือกเพื่อ
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เพิ่มการเจริ ญเติบโตของกุ้งกุลาดําได้ 1 รุ่น มีคา่ อัตราพันธุกรรมประจักษ์ ของการเติบโตกุ้งกุลาดําที่อายุ 120
วัน โดยนํ ้าหนักและความยาว เป็ น 0.34 และ 0.30 ตามลําดับ (Uraiwan et al., 2004) และอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ ของนํ ้าหนักและความยาวปลาตะเพียนขาวที่มีการคัดเลือกด้ วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่ น มีค่า
0.35 โดยความยาว และ 0.61 โดยนํ ้าหนัก (Uraiwan et al., 2005)
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