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บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองต่อการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรม

ประจกัษ์ของปลาย่ีสกเทศท่ีปรับปรุงลกัษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคดัเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น ดําเนินการ
ทดลองตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2551 ถึง กนัยายน 2555 ณ ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์นํา้อตุรดิตถ์ ผลการ
ทดลองพบวา่ปลาย่ีสกเทศท่ีผา่นการคดัเลือก 2 รุ่น ประเมินคา่ตอบสนองตอ่การคดัเลือกทัง้หมด (R) โดยความ
ยาวและนํา้หนกัได้ 0.97 เซนติเมตร และ 15.32 กรัม ตามลําดบั และมีคา่อตัราพนัธุกรรมประจกัษ์   ท่ีเป็นผล
มาจากการคดัเลือกมีค่าโดยนํา้หนักและความยาวท่ีอายุ 180 วัน เป็น 0.30±0.055 และ 0.35±0.058 
ตามลําดบั เม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในกลุ่มท่ีผ่านการคดัเลือกรุ่นท่ี 2 มีค่าเฉล่ียความยาว นํา้หนัก 
นํา้หนักเพิ่มต่อวนั และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลาย่ีสกเทศท่ีไม่ได้ผ่านการคดัเลือกหรือกลุ่ม
ควบคมุ คิดเป็น 5.41%, 21.54%, 21.57% และ 13.67% ตามลําดบั อย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (P<0.01) 
ในขณะท่ีอตัรารอดของประชากรปลาย่ีสกเทศทัง้สองกลุม่ไม่แตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) ผลการศกึษาครัง้นี ้
แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ปลาย่ีสกเทศเพ่ือเพิ่มอัตราการ
เจริญเตบิโตให้ดีขึน้ ซึง่สามารถเพิ่มผลผลติในการเลีย้งปลาย่ีสกเทศได้ 

คาํสาํคัญ : ปลาย่ีสกเทศ การตอบสนองตอ่การคดัเลือก การคดัเลือกแบบหมู่ อตัราการเจริญเตบิโต พนัธุกรรม
สตัว์นํา้ 
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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 (h2

R) 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. 
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คาํนํา 
ปลาย่ีสกเทศเป็นปลาพืน้เมืองของประเทศอินเดีย ได้มีการนําเข้ามาในประเทศไทยในปี 2512 มีการ

เพาะเลีย้งและขยายพนัธุ์ ซึ่งสามารถเลีย้งได้ทัง้ในบ่อและแหล่งนํา้ธรรมชาติและได้รับความนิยมจากผู้ เลีย้ง
และผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง (Daungsawas et al., 1984) ในปี 2541 กรมประมงโดยสถาบนัวิจยัและพฒันา
พนัธุกรรมสตัว์นํา้ได้นําเข้าปลาย่ีสกเทศท่ีได้รับการปรับปรุงพนัธุ์ 2 รุ่น จากประเทศอินเดียอีกครัง้หนึ่งและได้
ทดลองเลีย้งเปรียบเทียบกับสายพนัธุ์เดิม ณ ศนูย์วิจยัและทดสอบพนัธุ์สตัว์นํา้อุตรดิตถ์ พบว่าปลาย่ีสกเทศ         
ท่ีได้รับการปรับปรุงพนัธุ์มีค่าเฉลี่ยของความยาว นํา้หนกั นํา้หนกัเพิ่มตอ่วนัและอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ
มากกว่าสายพนัธุ์เดิม (Phaukgeen et al., 2006) ซึง่ตอ่มาในปี 2548 ศนูย์ฯ ได้ใช้ประชากรปลาย่ีสกเทศนี ้
เป็นประชากรเร่ิมต้นในการปรับปรุงพนัธุ์ โดยการคดัเลือกแบบหมู่ (mass selection) จํานวน 3 รุ่น พบว่าปลา
ย่ีสกเทศอายุ 180 วัน ท่ีผ่านการคดัเลือกมีค่าเฉล่ียความยาว นํา้หนัก นํา้หนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลาย่ีสกเทศท่ีไม่ได้ผ่านการคดัเลือกหรือกลุ่มควบคมุ คิดเป็น 7.20%, 21.11%, 
20.91% และ 5.52% ตามลําดบั ซึ่งความแตกต่างดงักล่าวมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ประเมินค่า
ตอบสนองต่อการคดัเลือกทัง้หมด (R) โดยความยาวและนํา้หนักได้ 1.26 เซนติเมตร และ 13.21 กรัม 
ตามลําดบั และอตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (h2

R) ท่ีเป็นผลมาจากการคดัพนัธุ์ของลกัษณะความยาวและนํา้หนกั 
มีคา่เป็น 0.31 และ 0.30 ตามลําดบั (Ratanatrivong et al., 2009) และศนูย์ฯ ได้กระจายพนัธุ์ปลาย่ีสกเทศท่ี
ผ่านการปรับปรุงแล้วให้กับศูนย์ฯ/สถานีประมงนํา้จืด รวมทัง้เกษตรกรผู้ เพาะเลีย้งสัตว์นํา้ทั่วประเทศ ซึ่ง
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ผลผลิตปลาย่ีสกเทศจากการเลีย้งในปี 2552 ประมาณ 1,459 ตนั คิดเป็นมลูคา่ 48.6 ล้านบาท (Department 
of Fisheries, 2011) 

ปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคัดเลือกของศูนย์ฯ มีการตอบสนองต่อการคัดเลือกอยู่ในเกณฑ์ดีและ
ประชากรกลุ่มคดัเลือกมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างต่อเน่ือง ศูนย์ฯ จึงเห็นควรให้มีการ
ศึกษาวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ปลาย่ีสกเทศ โดยนําประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นท่ี 2 จากการศึกษาของ 
Ratanatrivong et al. (2009) มาเป็นประชากรพืน้ฐาน เพ่ือทําการคดัเลือกและปรับปรุงพนัธุ์ปลาย่ีสกเทศให้ได้
ปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกแบบหมู่อย่างน้อย 2 รุ่น ท่ีมีการเจริญเติบโตดีและเหมาะสมต่อการเพาะเลีย้ง 
เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตในบ่อและแหล่งนํา้ธรรมชาติ เพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกรและยงั
เป็นการฟืน้ฟปูลาย่ีสกเทศให้คงอยูแ่ละมีคณุภาพเป็นสตัว์นํา้ท่ีมีการเพาะเลีย้งท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การดาํเนินการคัดเลือก 

การวิจยัการปรับปรุงพนัธุ์ปลาย่ีสกเทศโดยวิธีการคดัเลือกแบบหมู่ (Falconer, 1989) เร่ิมตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม 2551 ถึง เดือนกันยายน 2555 ณ ศนูย์วิจัยและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์นํา้อุตรดิตถ์ โดยมีขัน้ตอนการ
ทดลอง ดงันี ้

1.1 เพาะพนัธุ์ปลาย่ีสกเทศจํานวน 50 คู ่โดยวิธีการผสมเทียมจากประชากรท่ีคดัเลือกและปรับปรุง
พนัธุ์แล้ว 2 รุ่น (F2) ณ ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์นํา้อตุรดติถ์ 

1.2 อนบุาลลกูปลาท่ีได้โดยเลีย้งรวมกนัในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร จํานวน 3 บ่อ อตัราปลอ่ย 
100,000 ตวั/บอ่ 

1.3 เม่ืออายคุรบ 1 เดือน จงึสุม่ลกูปลาเพ่ือปรับอตัราปลอ่ยเป็น 2,000 ตวั/บอ่ 
1.4 เลีย้งและเก็บข้อมลูการเจริญเตบิโตทกุเดือนจนปลามีอาย ุ6 เดือน จึงดําเนินการคดัเลือกปลาท่ีมี

การเจริญเตบิโตดีท่ีสดุ 10% ของประชากร เพ่ือใช้เป็นพอ่แม่พนัธุ์สําหรับประชากรคดัเลือกรุ่นตอ่ไป 
1.5 ขณะท่ีทําการคดัเลือกปลาเพ่ือใช้ผลิตเป็นประชากรกลุ่มคดัเลือกสุ่มปลาจํานวนเท่าๆ กัน กับ

กลุ่มคดัเลือกเพ่ือนํามาผลิตประชากรกลุ่มควบคมุ เรียกปลาระดบัรุ่นประชากรของทัง้สองกลุ่มนีว้่า ประชากร
รุ่นพอ่แม่ (P0) 

1.6 เลีย้งประชากรรุ่นพ่อแม่กลุ่มคดัเลือกและกลุ่มควบคมุในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร กลุ่ม
ประชากรละ 3 บ่อ รวมเป็น 6 บ่อ อตัราปลอ่ย 200 ตวั/บ่อ  จนถึงวยัเจริญพนัธุ์ เม่ือปลามีอายปุระมาณ 12 
เดือน 

1.7 สุ่มพ่อแม่พนัธุ์ปลาท่ีสมบูรณ์กลุ่มละ 50 คู่ เม่ือถึงวยัเจริญพนัธุ์เพ่ือดําเนินการเพาะพนัธุ์โดย
วิธีการผสมเทียม ลกูปลาท่ีผลติได้ของทัง้สองกลุม่นี ้เรียกวา่ ประชากรรุ่นท่ี 1 (F1) 
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1.8 ดําเนินการอนบุาลและเลีย้งปลาย่ีสกเทศรุ่นท่ี 1 ทัง้สองกลุม่เช่นเดียวกบัประชากรรุ่นพ่อแม่ตาม
ข้อ 1.2  ถึง 1.8 จนสามารถเจริญพนัธุ์ได้ จึงทําการเพาะพนัธุ์ผลิตประชากรรุ่นท่ี 2 (F2) เก็บข้อมลูการ
เจริญเตบิโตเช่นเดียวกบัประชากรรุ่นท่ี 1 
2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
นําข้อมลูความยาวและนํา้หนกัของปลาย่ีสกเทศท่ีอาย ุ180 วนั ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นท่ี 1 

และ 2 มาคํานวณคา่ทางพนัธุกรรมตอ่ไปนี ้
2.1.1 ความแตกตา่งของการคดัเลือก (selection differential, S) 

ความแตกต่างของการคดัเลือก คือ ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของลกัษณะเป้าหมายใน
ประชากรทัง้หมด กบัค่าเฉล่ียของลกัษณะเป้าหมายในกลุ่มสตัว์ท่ีคดัเลือกเป็นพ่อแม่พนัธุ์ (Falconer, 1989) 
ซึง่สามารถอธิบายในรูปของสมการคือ Si =  (Xsi) - (Xi) 

เม่ือ           Si  =  คา่ความแตกตา่งของการคดัเลือกในประชากรรุ่นท่ี i 
  Xsi =  คา่เฉล่ียของลกัษณะกลุม่สตัว์ท่ีคดัเลือกเป็นพอ่แม่พนัธุ์ในรุ่นท่ี i 

Xi  =  คา่เฉล่ียของลกัษณะประชากรทัง้หมดในรุ่นท่ี i 

2.1.2 การตอบสนองของการคดัเลือก (response to selection, R)                    
การตอบสนองของการคดัเลือก คือ ความแตกตา่งระหวา่งลกัษณะของสตัว์ในประชากรรุ่น

คดัเลือกกับประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนีไ้ด้นําประชากรกลุ่มควบคมุมาปรับ
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) โดยการนํา
คา่เฉลี่ยของประชากรกลุ่มควบคมุท่ีอายเุท่ากนัและเลีย้งรุ่นเดียวกนัมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่ม
คดัเลือก สามารถเขียนเป็นสมการได้ดงันี ้คือ  

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

Xi   =  คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี i ในกลุม่คดัเลือก 
Ci   =  คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี i ในกลุม่ควบคมุ  
Xi-1  =  คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี  i-1 หรือรุ่นพอ่แม่ของประชากรรุ่นท่ี  i  ในกลุม่ 

  คดัเลือก  
Ci-1  =  คา่เฉล่ียประชากรรุ่นท่ี  i-1 หรือรุ่นพอ่แม่ของประชากรรุ่นท่ี  i  ในกลุม่ 

ควบคมุ 
โดย i = 0, 1, 2, s0, และ s1 เป็นคา่ของประชากรพ่อแม่พนัธุ์, กลุม่ควบคมุรุ่นท่ี 1, 

กลุม่ควบคมุรุ่นท่ี 2, กลุม่พอ่แม่พนัธุ์คดัเลือก และกลุม่คดัเลือกรุ่นท่ี 1 ตามลําดบั 
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คา่ตอบสนองการคดัเลือกทัง้หมด 

คา่แตกตา่งของการคดัเลือกทัง้หมด 

2.1.3 อตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (realized heritability, h2
R) 

อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าท่ีประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการ
คดัเลือกกบัความแตกตา่งของการคดัเลือก (h2

R = R/S) ในกรณีท่ีมีการคดัเลือกมากกว่า 1 รุ่นขึน้ไป คา่ h2
R 

ประเมินจากคา่ตอบสนองการคดัเลือกทัง้หมดกบัความแตกตา่งของการคดัเลือกทัง้หมด (Hill, 1972; Falconer 
and Mackay, 1996) 

 

ในงานวิจยันีคํ้านวณ   h2
R

     =  
 

 
ในท่ีนี ้คา่ตอบสนองการคดัเลือกทัง้หมด  =  R1+R2 
ความแตกตา่งของการคดัเลือกทัง้หมด  =  S1+S2 

และประเมินคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของอตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (standard error of 
cumulative realized heritability, Sh2) จากสตูร 

R / (S1+S2) 

เม่ือ  R   =  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคา่การตอบสนองตอ่การคดัเลือก     
    โดยสามารถคํานวณคา่ได้จากสตูร 

 2   =    Vp[th
2/Ne) + (1/m)]R   (Falconer, 1989) 

เม่ือ  Vp    =   แวเรียนซ์ของลกัษณะท่ีคดัเลือก 
   t      =   จํานวนรุ่นท่ีคดัเลือก 
  Ne    =   จํานวนพอ่แม่พนัธุ์ 
  m     =   จํานวนปลาท่ีชัง่วดั   

2.2 เปรียบเทยีบการเจริญเตบิโต 
 2.2.1 เปรียบเทียบการเจริญเตบิโตระหวา่งประชากรกลุม่คดัเลือกและกลุม่ควบคมุในแตล่ะรุ่น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาย่ีสกเทศระหว่างกลุ่ม
คดัเลือกและกลุม่ควบคมุท่ีอายเุทา่กนัแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 โดย 3 วิธีการ คือ 

1)  การเจริญเตบิโตโดยความยาวและนํา้หนกั 
การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและนํา้หนกัของปลา

ย่ีสกเทศระหว่างกลุ่มคดัเลือกและกลุ่มควบคมุท่ีอายเุท่ากันแยกวิเคราะห์เป็นประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way nested analysis of 
variance (Sokal and Rohlf, 1981) โดยมีกลุ่มประชากรเป็นอิทธิพลหลกัและบ่อทดลองเป็นซํา้จํานวน           
3 บอ่/ประชากรมีโมเดลดงันี ้
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นํา้หนกัปลาเฉล่ียสดุท้าย – นํา้หนกัปลาเฉล่ียเร่ิมต้น 
จํานวนวนัท่ีใช้ทดลอง 

(ln นํา้หนกัปลาสดุท้าย – ln นํา้หนกัปลาเร่ิมต้น) 
                            ระยะเวลาทดลอง 

× 100 

 Yijk  = +i+ij+ijk 

เม่ือ       Yijk = ค่าสงัเกตของลกัษณะการเจริญเติบโตโดยความยาวหรือนํา้หนกัของปลา 
ตวัท่ี k จากบอ่หรือซํา้ท่ี j ของประชากรท่ี i 

            =  คา่เฉล่ียทัง้หมด 

 i  =  อิทธิพลจากประชากรท่ี i  

 ij  =  อิทธิพลจากบอ่หรือซํา้ท่ี j ของประชากรท่ี i 

 ijk  =  คา่ความคลาดเคล่ือน 
 2)  นํา้หนกัเพิ่มเฉล่ียตอ่วนั (daily weight gain, DWG) คํานวณตาม Brett (1979)  
จากสตูร   
                

นํา้หนกัเพิ่มเฉล่ียตอ่วนั  (กรัม/วนั)    = 
    
  3)  อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) คํานวณตาม Brett 

(1979) จากสตูร 
 

      อตัราการเจริญเตบิโตจําเพาะ (%/วนั)  = 
                              
 นําข้อมลูนํา้หนกัเพิ่มเฉลี่ยต่อวนัและอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะไปวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่าง
กลุม่คดัเลือกและกลุม่ควบคมุโดยใช้สถิต ิt-test ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992)    

2.2.2 เปรียบเทียบการเจริญเตบิโตระหวา่งรุ่นของประชากรกลุม่คดัเลือก 
วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตของความยาวและนํา้หนกัของปลาย่ีสกเทศระหว่างรุ่นของ

ประชากรกลุม่คดัเลือกจากประชากรรุ่นพอ่แม่, รุ่นท่ี 1 และ 2  ซึง่นําข้อมลูของประชากรกลุม่ควบคมุมาลบออก
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) ตามโมเดลทางสถิติแบบ one-way analysis of 
variance (Sokal and Rohlf, 1981) และเปรียบเทียบความแตกตา่งของประชากรในแตล่ะรุ่นเป็นคู ่ ๆ โดยวิธี 
Tukey’s test  (Wilkinson et al., 1992) มีโมเดลดงันี ้

 Yij  = +i+ij 

เม่ือ Yij = คา่สงัเกตของลกัษณะการเจริญเตบิโตโดยความยาวหรือนํา้หนกัของปลา  
   จากบอ่หรือซํา้ท่ี j ของประชากรท่ี i 

              =  คา่เฉล่ียทัง้หมด 

 i  =  อิทธิพลจากประชากรท่ี i  

 ij  =  คา่ความคลาดเคล่ือน 
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2.3 อัตรารอดตาย 
ข้อมลูอตัรารอดตายของปลาย่ีสกเทศท่ีอาย ุ180 วนั ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นท่ี 1 และ 2 นํามา

แปลงข้อมลูด้วยวิธี angular transformation เป็นคา่ arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพ่ือ
ปรับให้ข้อมลูมีการกระจายแบบ normal distribution ก่อนท่ีจะนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one-way 
analysis of variance (Sokal and Rohlf, 1981) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

 

ผลการศึกษา 
1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 

1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) 
คา่ความแตกตา่งของการคดัเลือก แสดงในตารางท่ี 1 เม่ือปลาอาย ุ180 วนั คา่ความแตกตา่งของ

การคดัเลือกของประชากรคดัเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 มีคา่ 1.59 เซนติเมตร และ 1.67 เซนติเมตร โดยความยาว 
ตามลําดบั และมีคา่ 20.33 กรัม และ 23.97 กรัม โดยนํา้หนกั ตามลําดบั  

ความแตกต่างของการคดัเลือกทัง้หมดใน 2 รุ่น ของการคดัพนัธุ์โดยความยาวและนํา้หนกัมีค่า 
3.26 เซนตเิมตร และ 44.30 กรัม ตามลําดบั (Table 1) 

1.2 ค่าตอบสนองต่อการคัดเลือก (R) 
ค่าตอบสนองต่อการคดัเลือกในประชากรรุ่นท่ี 1 และ 2 ของการคดัพนัธุ์ มีค่า 0.73 เซนติเมตร 

และ 0.24 เซนติเมตร โดยความยาว ตามลําดบั และมีคา่ 8.42 กรัม และ 6.90 กรัม โดยนํา้หนกั ตามลําดบั 
(Table 1) การตอบสนองตอ่การคดัเลือกทัง้หมดใน 2 รุ่น ของการคดัพนัธุ์โดยความยาวและนํา้หนกัมีคา่ 0.97 
เซนตเิมตร และ 15.32 กรัม ตามลําดบั (Table 1) 

1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2
R) 

เม่ือผ่านการคดัเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น สามารถประเมินค่าอัตราพนัธุกรรมประจักษ์ได้จากการ
ประเมินสดัสว่นของคา่ตอบสนองของการคดัเลือกทัง้หมด (R1+R2) กบัความแตกตา่งของการคดัเลือกทัง้หมด 
(S1+S2) ของความยาวและนํา้หนกั ซึง่มีคา่เทา่กบั 0.30±0.055 และ 0.35±0.058 ตามลําดบั (Table 1)  

 

Table 1  Selection differential (Si), response to selection (Ri) and realized heritability (h2
R) by length  

(cm.) and weight (g.) at 180 days of age after two generations of mass selection.  
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2. เปรียบเทยีบการเจริญเตบิโต 
2.1 การเจริญเตบิโตของประชากรรุ่นพ่อแม่ 

การเจริญเติบโตโดยความยาว นํา้หนกั และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ30 วนั ในประชากรรุ่น
พ่อแม่มีคา่เฉล่ียความยาว 2.42±0.52 เซนติเมตร และนํา้หนกั 0.18±0.16 กรัม (Table 2) เม่ือเลีย้งปลาจนมี
อาย ุ180 วนั พบว่า การเจริญเติบโตมีคา่เฉล่ียความยาว 17.79±1.03 เซนติเมตร และนํา้หนกั 65.84±10.55 
กรัม (Table 3)    

นํา้หนกัเพิ่มต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรรุ่น 
พอ่แม่ท่ีอาย ุ180 วนั มีคา่เฉล่ีย 0.365±0.010 กรัม/วนั และ 2.502±0.021 %/วนั ตามลําดบั (Table 3) 

2.2 การเจริญเตบิโตของประชากรรุ่นที่ 1 และ 2 
2.2.1 ประชากรรุ่นท่ี 1 
การเจริญเติบโตโดยความยาว นํา้หนกั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ30 วนั ในประชากร

กลุ่มคดัเลือกมีค่าเฉล่ียความยาว 2.66±0.54 เซนติเมตร และนํา้หนกั 0.25±0.19 กรัม ส่วนประชากรกลุ่ม
ควบคมุมีคา่เฉล่ียความยาว 2.44±0.54 เซนตเิมตร และนํา้หนกั 0.21±0.18 กรัม (Table 2) เม่ือเลีย้งปลาจนถึง
อายุ 180 วัน พบว่าประชากรกลุ่มคดัเลือกมีค่าเฉล่ียความยาว 18.61±1.25 เซนติเมตร และนํา้หนัก 
76.53±13.01 กรัม ส่วนกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียความยาว 17.88±1.02 เซนติเมตร และนํา้หนกั 68.11±10.67 
กรัม ซึง่มีความแตกตา่งทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัย่ิง (P<0.01) (Table 3) และเม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว   กลุ่ม
คดัเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและนํา้หนกัมากกว่ากลุ่มควบคมุ เท่ากับ 0.82 เซนติเมตร และ 
10.68 กรัม ตามลําดบั 

นํา้หนกัเพิ่มตอ่วนัและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ180 วนั ในประชากรกลุม่คดัเลือกมีคา่เฉล่ีย 
0.424±0.005 กรัม/วนั สว่นประชากรกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ีย 0.377±0.006 กรัม/วนั ซึง่มีความแตกตา่งทางสถิติ
อยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (P<0.01) (Table 3) 

อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ 180 วนั ในประชากรกลุ่ม
คดัเลือกมีค่าเฉล่ีย 2.900±0.016 %/วนั ส่วนประชากรกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ีย 2.594±0.015 %/วนั ซึ่งมีความ
แตกตา่งทางสถิตอิยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (P<0.01) (Table 3) 

2.2.2 ประชากรรุ่นท่ี 2 
การเจริญเติบโตโดยความยาว นํา้หนกั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ30 วนั ในประชากร

กลุ่มคดัเลือกมีค่าเฉล่ียความยาว 3.18±0.28 เซนติเมตร และนํา้หนกั 0.33±0.11 กรัม ส่วนประชากรกลุ่ม
ควบคมุมีค่าเฉลี่ยความยาว 2.90±0.33 เซนติเมตร และนํา้หนกั 0.29±0.12 กรัม (Table 2)  เม่ือเลีย้งปลา
จนถึงอาย ุ180 วนั พบว่าประชากรกลุ่มคดัเลือกมีค่าเฉล่ียความยาว 18.98±1.01 เซนติเมตร และนํา้หนกั 
86.53±11.57 กรัม ส่วนกลุม่ควบคมุมีคา่เฉล่ียความยาว 18.01±1.09 เซนติเมตร และนํา้หนกั 71.21±11.76 
กรัม ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัย่ิง (P<0.01) (Table 3) และเม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว กลุ่ม
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คดัเลือกมีค่าการเจริญเติบโตโดยความยาวและนํา้หนกัมากกว่ากลุ่มควบคมุ เท่ากับ 0.97 เซนติเมตร และ 
15.32 กรัม ตามลําดบั 

นํา้หนกัเพิ่มต่อวนัและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ 180 วนั ในประชากรกลุ่มคดัเลือกมี
ค่าเฉล่ีย 0.479±0.008 กรัม/วนั ส่วนประชากรกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ีย 0.394±0.010 กรัม/วนั ซึ่งมีความ
แตกตา่งทางสถิตอิยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (P<0.01) (Table 3) 

อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอาย ุ 180 วนั ในประชากรกลุม่
คดัเลือกมีค่าเฉล่ีย 2.961±0.021 %/วนั ส่วนประชากรกลุ่มควบคมุมีค่าเฉล่ีย 2.605±0.011 %/วนั ซึ่งมีความ
แตกตา่งทางสถิตอิยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (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 เปรียบเทยีบการเจริญเตบิโตระหว่างรุ่นของประชากรกลุ่มคัดเลือก 
 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและนํา้หนกัของปลาย่ีสกเทศท่ีอาย ุ180 วนั โดยนํา
คา่เฉล่ียของประชากรกลุม่ควบคมุในแตล่ะรุ่นมาหกัออกเพ่ือปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ี
แตกตา่งกนัในแตล่ะช่วงเวลาจากประชากรรุ่นพอ่แม่, กลุม่คดัเลือกรุ่นท่ี 1 และ 2 พบว่า ประชากรกลุม่คดัเลือก
รุ่นท่ี 1 มีคา่มากกว่าประชากรรุ่นพ่อแม่ เท่ากบั 0.82±0.28 เซนติเมตร และ 10.68±1.53 กรัม คิดเป็น 4.60% 
และ 16.27% ตามลําดบั ซึง่มีความแตกตา่งทางสถิตอิยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (P<0.01) (Table 4)  

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตโดยความยาวและนํา้หนกัของประชากรกลุม่คดัเลือกรุ่นท่ี 2 พบว่ามี
คา่มากกว่าประชากรรุ่นท่ี 1 เท่ากบั 0.97±0.20 เซนติเมตร และ 15.32±1.18 กรัม คิดเป็น 5.41% และ 
21.54% ตามลําดบั ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัในลกัษณะความยาว (P>0.05) และมี
ความแตกตา่งทางสถิตอิยา่งมีนยัสําคญัย่ิง (P<0.01) ในลกัษณะนํา้หนกั (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 
Average of selected line - Average of control line 

Total length Body weight 
cm % g % 

P0 0.00±0.00a 0.00 0.00±0.00a 0.00 
F1 0.82±0.28b 4.60 10.68±1.53b 16.27 
F2 0.97±0.20b 5.41 15.32±1.18c 21.54 

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

 
2.4 อัตรารอดตาย 

อตัรารอดตายของประชากรรุ่นพอ่แม่มีคา่เฉล่ีย 74.60±1.47% (Table 3) 
อตัรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 1 กลุม่คดัเลือก และกลุม่ควบคมุ มีคา่เฉล่ีย 79.18±2.76% และ 

75.07±1.29% ตามลําดบั ซึง่พบวา่ไม่มีความแตกตา่งทางสถิต ิ(P>0.05) (Table 3)  
อตัรารอดตายของประชากรรุ่นท่ี 2 กลุม่คดัเลือก และกลุม่ควบคมุ มีคา่เฉล่ีย 79.72±2.84% และ 

75.20±1.57% ตามลําดบั ซึง่พบวา่ไม่มีความแตกตา่งทางสถิต ิ(P>0.05) (Table 3) 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
จากผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ค่าเฉล่ียของความยาวและนํา้หนักของประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่า

มากกว่ากลุ่มควบคุมในรุ่นเดียวกัน และการเจริญเติบโตของปลาย่ีสกเทศกลุ่มคัดเลือกในรุ่นถัดไปมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึน้ในทกุรุ่น โดยประชากรปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกรุ่นท่ี 2 มีการเจริญเติบโตโดยความ
ยาวและนํา้หนกัเพิ่มขึน้ คิดเป็น 5.41% และ 21.54% ตามลําดบั ซึ่งการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ในด้านนํา้หนกั
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ของปลาย่ีสกเทศท่ีได้รับการปรับปรุงพนัธุ์ครัง้นี ้มีคา่ใกล้เคียงกบัการทดลองของ Mahapatra et al. (2000) ท่ี
ปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกโดยดลูกัษณะครอบครัว (family selection) 2 รุ่น มีนํา้หนกัเพิ่มขึน้ประมาณ 
17% ต่อรุ่น และมีค่าใกล้เคียงกับประชากรปลาย่ีสกเทศท่ีนํามาใช้เป็นประชากรพืน้ฐานในครัง้นีจ้ากการ
ทดลองของ Ratanatrivong et al. (2009) ท่ีปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกแบบหมู่ 3 รุ่น มีการเจริญเติบโต
โดยความยาวและนํา้หนกัเพิ่มขึน้ เทา่กบั 7.20% และ 21.11% ตามลําดบั โดยนํา้หนกัท่ีเพิ่มขึน้ในการปรับปรุง
พนัธุ์ปลาย่ีสกเทศทัง้ 3 การทดลองนีส้งูกวา่ปลาทัว่ๆ ไป ซึง่ได้รับการคดัเลือกโดยมีนํา้หนกัเพิ่มขึน้ประมาณ 6 – 
7% ตอ่รุ่น เทา่นัน้ (Dunham et al., 2001)  

สําหรับการเจริญเติบโตด้านนํา้หนกัเพิ่มต่อวนัและอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาย่ีสกเทศท่ี
ศกึษาในครัง้นี ้พบว่า ประชากรกลุม่คดัเลือกมีคา่นํา้หนกัเพิ่มตอ่วนัและอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่า
กลุ่มควบคมุในรุ่นเดียวกัน และมีค่าเพิ่มขึน้ในทกุรุ่นของการคดัเลือกสอดคล้องกบัการเจริญเติบโตโดยความ
ยาวและนํา้หนกัดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพบว่าประชากรปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกรุ่นท่ี 2 มีการ
เจริญเติบโตด้านนํา้หนกัเพิ่มต่อวนัและอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะเพ่ิมขึน้ เท่ากบั 21.57% และ 13.67% 
ตามลําดบั ซึ่งพบว่าค่าการเจริญเติบโตด้านนํา้หนกัเพิ่มต่อวนัในการศกึษาครัง้นีมี้ค่าใกล้เคียงกบัการทดลอง
ของ Ratanatrivong et al. (2009) ท่ีปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกแบบหมู่ 3 รุ่น มีคา่นํา้หนกัเพิ่มตอ่วนั 
เทา่กบั 20.91% อยา่งไรก็ตามอตัราการเจริญเตบิโตจําเพาะในการศกึษาดงักลา่วมีคา่ต่ํากว่าการศกึษาใน ครัง้
นี ้โดยมีค่าอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะเพ่ิมขึน้เพียง 5.52% เท่านัน้ จากลกัษณะการเจริญเติบโตของปลา
ย่ีสกเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ในทกุรุ่นของการคดัเลือกเหลา่นี ้แสดงให้เห็นว่าวิธีการคดัเลือกแบบหมู่มีประสิทธิภาพใน
การปรับปรุงพนัธุ์ปลาย่ีสกเทศเพ่ือเพิ่มอตัราการเจริญเตบิโตให้ดีขึน้ 

อตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ (realized heritability) ท่ีประเมินจากการคดัเลือกปลาย่ีสกเทศในครัง้นี ้มีคา่ 
0.30 โดยความยาวและ 0.35 โดยนํา้หนกั ซึง่ถือว่ามีคา่คอ่นข้างสงู (Tave, 1986) แสดงให้เห็นว่าการคดัเลือก
แบบหมู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ปรับปรุงพนัธุ์ปลาย่ีสกเทศเพ่ือเพิ่มอตัราการเจริญเติบโต เน่ืองจากค่าอัตรา
พนัธุกรรมประจกัษ์ท่ีมีค่าค่อนข้างสงูนี ้แสดงว่า การเจริญเติบโตของปลาย่ีสกเทศโดยความยาวและนํา้หนัก
เป็นอิทธิพลมาจากการกําหนดของยีนผลบวก (additive gene effect) ท่ีสามารถสง่ผ่านไปสูป่ระชากรรุ่นตอ่ ๆ 
ไปได้ (Falconer, 1989) ดงันัน้หากคดัเลือกปลาย่ีสกเทศท่ีมีลกัษณะดีมาเป็นพ่อแม่พนัธุ์จะทําให้ลกูท่ีผลิตได้มี
ลกัษณะดีตามไปด้วย ซึง่สอดคล้องกบัประชากรปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกในครัง้นีมี้ผลการตอบสนองตอ่
การคดัเลือกโดยความยาวและนํา้หนกัในเกณฑ์ดี สง่ผลให้ประชากรกลุม่คดัเลือกมีอตัราการเจริญเติบโตดีกว่า
กลุ่มควบคมุในรุ่นเดียวกัน และมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้ในทกุรุ่นของการคดัเลือกอย่างต่อเน่ือง โดยค่า
อตัราพนัธุกรรมดงักลา่วยงัมีคา่ใกล้เคียงกบัปลาย่ีสกเทศท่ีผ่านการคดัเลือกแบบหมู่ 3 รุ่น (Ratanatrivong et 
al., 2009) ท่ีนําประชากรคดัเลือกรุ่นท่ี 2 มาเป็นประชากรเร่ิมต้นในการศกึษาครัง้นี ้ซึง่มีคา่อตัราพนัธุกรรมโดย
ความยาวและนํา้หนกั เท่ากบั 0.31 และ 0.30 ตามลําดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัการประเมินค่าอตัราพนัธุกรรม
จากวิธีการคดัเลือกแบบหมู่ของสตัว์นํา้เศรษฐกิจชนิดอ่ืนพบว่ามีค่าใกล้เคียงกนั กล่าวคือ ในการคดัเลือกเพ่ือ
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เพิ่มการเจริญเติบโตของกุ้ งกลุาดําได้ 1 รุ่น มีคา่อตัราพนัธุกรรมประจกัษ์ของการเติบโตกุ้ งกลุาดําท่ีอาย ุ120 
วนั โดยนํา้หนกัและความยาว เป็น 0.34 และ 0.30 ตามลําดบั (Uraiwan et al., 2004) และอตัราพนัธุกรรม
ประจักษ์ของนํา้หนักและความยาวปลาตะเพียนขาวท่ีมีการคดัเลือกด้วยวิธีการคดัเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น มีค่า 
0.35 โดยความยาว และ 0.61 โดยนํา้หนกั (Uraiwan et al., 2005)  
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