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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองของการ

คัดเลือก (response to selection, R) และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ 
(realized heritability, h2

R) ของปลากดแก้วที่ปรับปรุงลักษณะ  
การเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นที่ 2 
โดยวิธีการเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มที่ไม่ได้คัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม 
(unselected control) ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
และอัตรารอดของปลากดแก้วกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่  2 กับ
ประชากรกลุ่มควบคุมที่อายุ 15 เดือน ใน บ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ ระหว่างมิถุนายน 2551 
จนถึง พฤศจิกายน 2555 

ผลการการทดลองสรุปว่า ปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 
ประเมินค่าการตอบสนองของการคัดเลือก (R) โดยความยาวและน้ าหนักได้ 
0.42 เซนติเมตร และ 11.46 กรัม ตามล าดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ (h2

R) ที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกมีค่าโดยความยาวและน้ าหนัก
ที่อายุ 12 เดือน เป็น 0.34 และ 0.50 ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีค่าค่อนข้างสูง 
เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากดแก้วที่อายุ 
15 เดือน ในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรุ่ นที่ 2 และกลุ่มควบคุม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความยาว และน้ าหนักในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีค่า 
41.5 ± 3.0 เซนติเมตร และ 626.0 ± 128.8 กรัม ส่วนประชากรกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี่ย 40.4 ± 2.5 เซนติเมตร และ 547.1 ± 140.7 กรัม  
ซึ่งประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยาวและน้ าหนักมากกว่า
กลุ่มควบคุมคิดเป็น 2.7 % และ 14.4 % ตามล าดับ ซึ่งความแตกต่าง
ดังกล่าวมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะโดยน้ าหนักของประชากรปลากดแก้วทั้งสองกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน
โดยมีค่า 0.781 %/วัน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นที่ 2 และ 0.775 %/วัน 
ในประชากรกลุ่มควบคุม และปลากดแก้วทั้งสองกลุ่มประชากรมีอัตรา
รอดเท่ากันคิดเป็น 100 % จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า
วิธีการคัดเลือกแบบหมู่สามารถน ามาใช้ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโต
ของปลากดแก้วให้ดีขึ้นได้ 
ค ำส ำคัญ : ปลากดแก้ว การคัดเลือก อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด 

ABSTRAC 
The study aimed to estimate genetic response and 

growth of the 2nd generation of Bagrid catfish (Hemibagrus 
wyckioides, Fang and Chaux, 1949) by mass selection method. 
The response to selection was estimated as the difference of 
growth and survival rate at 15 months of age between selected 
and unselected control population in 600 m2 earthen ponds. 
The selection experiment had been carried out in the Uttaradit 
Aquaculture Genetics Research and Development Center during 
June 2008 to November 2012. 

After one generation of mass selection was carried out, 
estimation of response to selection (R) of length and weight 
were 0.42 cm and 11.46 g, respectively. The realized heritability 
(h2

R) of length and weight at 12 months of age estimated were 
0.34 and 0.50, respectively. Aquacultural traits by length and 
weight of the 15 months of age in the selected population was 
higher than those of unselected control population (p<0.05), 
including total length (2.7 %) and body weight (14.4 %). There 
were very similar on specific growth rate and survival rate of the 
selected and unselected control populations. The average total 
length, body weight, specific growth rate and survival rate of fish 
at 15 month of age in the selected population were 41.5 ± 3.0 
cm, 626.0 ± 128.8 g, 0.781 %/day and 100 % while in the 
unselected control population were 40.4 ± 2.5 cm, 547.1 ± 
140.7 g, 0.775 %/day and 100 %, respectively. The results 
indicated that mass selection technique provided the effective 
for genetic improvement of growth rate in Bagrid catfish. 
Key words : Bagrid catfish, Hemibagrus wyckioides, mass 
selection, growth rate, survival rate 
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ค ำน ำ  

ปลากดแก้วหรือปลากดคังจัดว่าเป็นปลาน้ าจืดพันธุ์
พื้นเมืองท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึง พบแพร่กระจาย
กว้างขวาง และมีถ่ินอาศัยในแหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณแม่น้ า 
ล าคลองตลอดจนอ่างเก็บน้ าและเข่ือนต่าง ๆ ท่ัวไปซึ่งประชาชน
สามารถน ามาบริโภคท้ังโดยตรง และการแปรรูปต่าง ๆ  

วิธีการคัดเลือก (selection) ท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุง
ลักษณะต่าง ๆ ในสัตว์น้ าท่ีนิยมใช้ คือ วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 
(mass selection) ตามวิธีการของ Falconer (1989) กล่าวคือ 
เป็นการเลือกสัตว์แต่ละตัว โดยพิจารณาสัตว์ตัวท่ีมีลักษณะท่ีดี
ท่ีสุดตามท่ีต้องการจากกลุ่มประชากรท้ังหมด เพื่อใช้เป็นพ่อแม่
พันธุ์ในการผลิตประชากรรุ่นต่อ ๆ ไป โดยท่ัวไปในทางทฤษฎี
วิธีการน้ีง่ายในการด าเนินการ และจะได้ผลดี เมื่อการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมหรือเรียกว่าค่าประเมินอัตราพันธุกรรมของ
ลักษณะท่ีต้องการปรับปรุงน้ัน มีค่าต้ังแต่ปานกลางจนถึงสูง  
จากการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของการเจริญเติบโตของ
ปลากดแก้ว โดย สุภัทรา และคณะ (2544) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ดังน้ันในการปรับปรุงการเจริญเติบโตในประชากร
ปลากดแก้วจึงได้เลือกใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ เพื่อผลิตลูกพันธุ์
ให้มีลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีดีตามท่ีตลาดต้องการได้ 

ต่อมาระหว่างกรกฎาคม 2546 จนถึง มกราคม 2553 
สุภัทรา และคณะ (2556) ได้ศึกษาการตอบสนองในด้าน 
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากดแก้วท่ีผ่านการคัดเลือก 
โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากด
แก้วกลุ่มท่ีผ่านการคัดเลือกได้ 1 รุ่น กับประชากรกลุ่มควบคุมท่ี
อายุ 16 เดือน ในกระชังขนาด 4.5 ลูกบาศก์เมตร ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ พบว่า ปลากดแก้วท่ีผ่าน
การคัดเลือกได้ 1 รุ่น มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของลักษณะ
การเจริญเติบโตโดย ความยาวและน้ าหนักท่ีอายุ 6 เดือน เป็น 0.649 
และ 0.594 ซึ่งถือว่ามีค่าสูง แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
สามารถน ามาใช้ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลากดแก้ว 
ให้ดีข้ึนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดของปลากดแก้วอายุ 16 เดือน ระหว่างกลุ่มท่ีผ่านการ
คัดเลือกรุ่นท่ี 1 และกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยความยาว 
น้ าหนัก อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะโดยน้ าหนัก และอัตรารอด
ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่าการด าเนินการคัดเลือก
ด าเนินการเพียงแค่ 1 รุ่น จึงไม่สามารถวัดความแตกต่างได้ 

โดยปกติแล้วการทดสอบการตอบสนองของการคัดเลือก 
ควรจะด าเนินการเมื่อประชากรได้ผ่านการคัดเลือกได้ 2-3 รุ่น  
แต่อย่างไรก็ตามค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ท่ีประเมินได้ มีค่า
ค่อนข้างสูง จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะด าเนินการปรับปรุงลักษณะ
การเจริญเติบโตของปลากดแก้วให้ดีข้ึนในอนาคต 

ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ีจึงได้ด าเนินการปรับปรุงลักษณะ
การเจริญเติบโตของปลากดแก้วให้มีการเจริญเติบโตดี โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู่ต่อไปอีก 1 รุ่น เพื่อประเมินการตอบสนองของ
การคัดเลือกในปลากดแก้วท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2  

                    
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประเมินการตอบสนองของการคัดเลือก 
การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ าหนัก และอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ของปลากดแก้วท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอด
ของปลากดแก้วท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 กับท่ีไม่ได้ผ่านการ
คัดเลือกท่ีอายุ 15 เดือน 
 
วิธีด ำเนินกำร 

1. กำรด ำเนนิกำรคดัเลอืก 
ด าเนินการพัฒนาพันธุ์ปลากดแก้วให้มีการเจริญเติบโตดี

โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ตามวิธีการของ 
Falconer (1989) เร่ิมต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึง พฤศจิกายน 
2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ โดยมี
วิธีการดังต่อไปน้ี  
 1.1 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากดแก้วรุ่นท่ี 1 (F1) กลุ่มท่ีผ่าน
การคัดเลือกและกลุ่มควบคุม ท่ีได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร 
จ านวน 60 คู่ 

1.2 เพาะพันธุ์ปลากดแก้วประชากรกลุ่มคัดเลือกและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มประชากรละ 20 คู่  

1.3 อนุบาลลูกปลาท่ีได้แยกชุดกันในบ่อซีเมนต์ขนาด 
70 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น 200 
ตัว/ตารางเมตร จ านวน 14,000 ตัว/บ่อ เป็นระยะเวลา 30 วัน 

1.4 สุ่มลูกปลาลงเลี้ยงแยกชุดต่อในบ่อดินขนาด 600 
ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น  
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4 ตัว/ตารางเมตร จ านวน 2,400 ตัว/บ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 60 วัน 
สุ่มช่ังวัดขนาดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ลูกปลาอายุ 3 เดือน) 

1.5 สุ่มลูกปลาลงเลี้ยงแยกชุดต่อในบ่อดินขนาด 600 
ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น 2  
ตัว/ตารางเมตร จ านวน 1,200 ตัว/บ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน  
สุ่มช่ังวัดขนาดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ลูกปลาอายุ 6 เดือน) 

1.6 สุ่มลูกปลาลงเลี้ยงแยกชุดต่อในบ่อดินขนาด 600 
ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น 1  
ตัว/ตารางเมตร จ านวน 600 ตัว/บ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 180 วัน 
สุ่มช่ังวัดขนาดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ลูกปลาอายุ 12 เดือน) 

1.7 เมื่อปลาอายุครบ 12 เดือน ด าเนินการคัดเลือกปลา
ท่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดจ านวน 150 ตัว เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส าหรับประชากรกลุ่มคัดเลือก (selected) รุ่นต่อไป และสุ่มปลา
จ านวนเท่า ๆ กันกับกลุ่มคัดเลือกเพื่อน ามาผลิตประชากรกลุ่ม
ควบคุม (unselected control) เรียกปลาระดับรุ่นประชากร 
ของท้ังสองกลุ่มน้ีว่า ประชากรรุ่นท่ี 2 (F2) เลี้ยงปลาในบ่อดิน
ขนาด 600 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อจนถึงวัยเจริญพันธุ์ 
(อายุ 3 - 4 ปี) 

1.8 สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีสมบูรณ์เพศกลุ่มละ 20 คู่  
เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เพื่อด าเนินการเพาะพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม 
ลูกปลาท่ีผลิตได้ของท้ังสองกลุ่มน้ี เรียกว่า ประชากรรุ่นท่ี 2 (F2)  

1.9 ด าเนินการอนุบาลและเลี้ยงปลากดแก้วรุ่นท่ี 2  
ท้ังสองกลุ่ม เช่นเดียวกับประชากรรุ่นท่ี 1 ตามวิธีการข้อ 1.2 - 1.6 

1.10 ด าเนินการเปรียบเทียบประชากรกลุ่มคัดเลือกและ
กลุ่มควบคุมในประชากรรุ่นท่ี 2 (F2) โดยสุ่มปลากดแก้วรุ่นท่ี 2 
อายุ 12 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกและประชากรกลุ่ม
ควบคุม จ านวนประชากรละ 150 ตัว ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินขนาด 
600 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ ระยะเวลาเลี้ยง 3 
เดือน ระหว่าง กันยายน 2555 ถึง พฤศจิกายน 2555 

 
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

2.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
น าข้อมูลความยาวและน้ าหนักของปลากดแก้วท่ีอายุ 12 

เดือน ของประชากรรุ่นท่ี 1 (F1) และรุ่นท่ี 2 (F2) มาค านวณค่า
ทางพันธุกรรมต่อไปน้ี 

2.1.1 ค ว า มแตก ต่ า ง ขอ งก า ร คั ด เ ลื อ ก 
(selection differential, S) 

ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในประชากรท้ังหมด 
กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ท่ีคัดเลือกเป็นพ่อแม่
พันธุ์ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของสมการคือ   

 
 
 

 

2.1.2 ก า รตอบสนอ งขอ งก า ร คั ด เลื อ ก 
(response to selection, R) 

การตอบสนองของการคัดเลือก คือ  ความ
แตกต่างระหว่างลักษณะของสัตว์ในประชากรรุ่นคัดพันธุ์กับ
ประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองน้ีได้น า
ประชากรกลุ่มควบคุมมาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill 
(1972) โดยการน าค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มควบคุมท่ีอายุ
เท่ากันและเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากร
กลุ่มคัดเลือก สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี คือ  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

2.1.3 อัตราพันธุกรรมประจักษ์  (realized 
heritability, h2

R) 
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าท่ีประเมินจาก

สัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับความแตกต่าง
ของการคัดเลือก (h2

R = R/S) ในกรณีท่ีมีการคัดเลือกมากกว่า 1 
รุ่นข้ึนไป ค่า h2

R ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกท้ังหมด
กับความแตกต่างของการคัดเลือกท้ังหมด (Hill, 1972)  
 

Si = (Xsi) - (Xi) 
เมื่อ Si  = ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i 
     Xsi  = ค่าเฉลี่ยของลักษณะกลุ่มสัตว์ที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นที่ i 
 Xi   = ค่าเฉลี่ยของลักษณะประชากรทั้งหมดในรุ่นที่ i 

Ri = (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1) 
เมื่อ Ri = ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i 
     Xi = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในกลุ่มคัดเลือก 
     Ci = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในกลุ่มควบคุม  
   Xi-1= ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่  i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ของประชากรรุ่นที่ i   
  ในกลุ่มคัดเลือก 
   Ci-1= ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่  i-1 หรือรุ่นพ่อแม่ขอประชากรรุ่นที่  i   
  ในกลุ่มควบคุม 
 โดย i = 1, 2 และ S เป็นค่าของประชากรรุ่นที่ 1 และกลุ่มพ่อแม่พันธุ์
  คัดเลือกรุ่นที่ 1 ตามล าดับ 
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2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอด 
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ปลากดแก้วระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมท่ีอายุ
เท่ากัน ตามข้อมูล ดังน้ี 

2.2.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ าหนัก 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ป รี ยบ เ ที ย บก า ร

เจริญเติบโตโดยความยาวและน้ าหนักของปลากดแก้วรุ่นท่ี 2 (F2) 
ระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมท่ีอายุ 15 เดือน วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ independent t-test ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  

2.2.2 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific 
growth rate, SGR) ค านวณตาม Brett (1979) จากสูตร 

 
        
                              

2.2.3 อัตรารอด 
อัตรารอดท่ีอายุ 15 เดือน ค านวณจากสูตร 

 
 

                                       
ผลกำรศึกษำ 
1.  กำรประเมินค่ำทำงพนัธกุรรม 

ในประชากรปลากดแก้วรุ่นท่ี 1 (F1) มีการคัดเลือก
ปลาท่ีอายุ 12 เดือน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มประชากร คือ  
กลุ่มประชากรคัดเลือก มีขนาดความยาวเฉลี่ยและน้ าหนัก 
เฉลี่ย 34.07 ± 2.80 เซนติเมตร และ 330.63 ± 69.42 กรัม 
ตามล าดับ และกลุ่มท่ีไม่ได้คัดเลือกหรือกลุ่มควบคุมมีขนาด 
ความยาวเฉลี่ยและน้ าหนักเฉลี่ย 32.84 ± 2.61 เซนติเมตร และ  
307.93 ± 69.25 กรัม ตามล าดับ  

ในประชากรปลากดแก้วรุ่นท่ี 2 (F2) ปลาท่ีอายุ 12 
เดือน ในกลุ่มประชากรกลุ่มคัดเลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ยและ
น้ าหนักเฉลี่ย 35.07 ± 2.22 เซนติเมตร และ 369.40 ± 74.39 
กรัม ตามล าดับ และ กลุ่มท่ีไม่ได้คัดเลือกหรือกลุ่มควบคุมมีขนาด
ความยาวเฉลี่ยและน้ าหนักเฉลี่ย 34.65 ± 2.29 เซนติเมตร และ 
357.94 ± 69.15 กรัม ตามล าดับ 

จากข้อมูลความยาวและน้ าหนักของปลากดแก้วท่ี
อายุ 12 เดือน ขณะด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวน ามาประเมินค่า
ทางพันธุกรรมของลักษณะดังกล่าวดังน้ี คือ 

1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) 
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 12 

เดือน มีค่า 1.23 เซนติเมตร โดยความยาว และ 22.70 กรัม โดย
น้ าหนัก (ตารางที่ 1) 

1.2 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) 
ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี 2 

(F2) มีค่า 0.42 เซนติเมตร โดยความยาว และ 11.46 กรัม โดย
น้ าหนัก (ตารางที่ 1) 

1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2
R) 

เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 1 รุ่น ปลากดแก้วรุ่น
ท่ี 2 (F2) สามารถประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความ
ยาวและน้ าหนัก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.34 และ 0.50 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 1)  
2.  เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตและอัตรำรอด 

2.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้ าหนัก 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลากดแก้วท่ีอายุ 15 เดือน 
ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าความยาวเฉล่ีย 41.5 ± 3.0 
เซนติเมตร และน้ าหนักเฉล่ีย 626.0 ± 128.8 กรัม ส่วนประชากร 
กลุ่มควบคุมมีค่าความยาวเฉล่ีย 40.4 ± 2.5 เซนติเมตร และ
น้ าหนักเฉล่ีย 547.1 ± 140.7 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2)  

2.2 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะโดยน้ าหนัก 
ของปลากดแก้วท่ีอายุ 15 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมี
ค่าเฉล่ีย 0.781 %/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย 
0.775 %/วัน (ตารางท่ี 2) 

2.3 อัตรารอดของปลากดแก้วในช่วงอายุ 12 
เดือน ถึง 15 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม
ท้ังสองกลุ่มประชากรมีอัตรารอดท้ังหมดเท่ากับ 100 % 
(ตารางท่ี 2) 

 
 
 

 

                           จ านวนปลาในแต่ชุดการทดลองที่อายุ 15 เดือน 
   อัตรารอด (%)  =                   × 100 
                                           จ านวนปลาที่เริ่มต้น 

       (ln น้ าหนักปลาสุดท้าย – ln น้ าหนักปลาเริ่มต้น) 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ =        × 100 
            (%/วัน)                         ระยะเวลาทดลอง 
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยความยาว (เซนติเมตร) น้ าหนัก (กรัม) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±SD) ของปลากดแก้ว ท่ีอายุ 12 เดือน และ 
ค่าทางพันธุกรรมของความยาวและน้ าหนักท่ีประเมินจากการคัดเลือก คือค่า selection differential (S), response to 
selection (R) และ realized heritability (h2

R) 
ลักษณะ  F1    F2  Heritability 
        (h2

R) 
 Population Selected Selection  Selected Unselected Response  
 mean mean differential  population Control (R)  
   (S)  mean mean   
ควำมยำว 32.84 34.07 1.23  35.07 34.65 0.42 0.34 
(เซนติเมตร) (±2.61) (±2.80)   (±2.22) (±2.29)   
น  ำหนกั 307.93 330.63 22.70  369.40 357.94 11.46 0.50 
(กรัม) (±69.25) (±69.42)   (±74.39) (±69.15)   

 
ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (±SD) ในความยาว (เซนติเมตร) น้ าหนัก (กรัม) อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) 

และอัตรารอด (%) ท่ีอาย ุ12 เดือน ถึง 15 เดือน ของปลากดแก้ว กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมรุ่นท่ี 2 (F2) เลี้ยงในบ่อดิน
ขนาด 600 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์  

ลักษณะ 
รุ่นที่ 2 (F2) 

กลุ่มคดัเลอืก กลุ่มควบคุม 
ความยาว (เซนติเมตร)  41.50 ± 3.0a 40.4 ± 2.5b 
น้ าหนัก (กรัม)  626.0 ± 128.8a 547.1 ± 140.7b 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) 0.781  0.775 
อัตรารอด (%) 100 100 

หมายเหตุ อักษรท่ีต่างกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 
สรุปและวิจำรณผ์ล 

ค่ า อั ต ร า พั น ธุ ก ร ร ม ป ร ะ จั ก ษ์  (realized 
heritability, h2

R) ท่ีประเมินจากการคัดเลือกปลากดแก้วรุ่นท่ี 2 
(F2) ในงานวิจัยน้ี มีค่า 0.34 โดยความยาว และ 0.50 โดยน้ าหนัก 
ซึ่งถือว่ามีค่าค่อนข้างสูง (Tave, 1986) แต่มีค่าต่ ากว่าการประเมิน
อัตราพันธุกรรมของปลากดแก้วรุ่นท่ี 1 (F1) ท่ีศึกษาโดย สุภัทรา 
และคณะ (2556) โดยมีค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาว
และน้ าหนักท่ีอายุ 6 เดือน ท่ีเป็นผลมาจากการคัดเลือกแบบหมู่  
มีค่าเป็น 0.649 และ 0.594 ตามล าดับ ค่าอัตราพันธุกรรมท่ี
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ จ า ก ท้ั ง ส อ ง ง า นวิ จั ย ท่ี มี ค่ า แ ตก ต่ า ง กั น น้ั น  
อาจเน่ืองมาจากอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงท่ีแตกต่างกันใน  
แต่ละการทดลอง จึงท าให้มี ค่าแตกต่างกันตามท่ี Falconer 

(1989) ได้กล่าวว่า ค่าอัตราพันธุกรรมท่ีประเมินได้น้ันจะแตกต่าง
กันออกไปตามสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไป 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม
จากวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ของกลุ่มปลาหนัง
ชนิดอื่นพบว่ามีค่าสูงคล้ายกัน กล่าวคือ ในการปรับปรุงพันธุ์ปลา
ดุกอุยเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
น้ าชุมพร มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ในปลารุ่นท่ี 1 โดยความ
ยาวและน้ าหนักของปลาดุกอุยเพศผู้  มี ค่า 0.83 และ 0.98  
เพศเมียมีค่า 0.54 และ 0.66 ตามล าดับ (กฤษณุพันธ์ และคณะ, 
2547) ในการคัดพันธุ์ปลาดุกอุยโดยดูลักษณะตัวเองจากการ
เจริญเติบโต หลังการคัดเลือกได้ 4 รุ่น พบว่า มีค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ 0.84 และ 0.39 โดยน้ าหนักและความยาว ตามล าดับ 
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(พรรณศรี และคณะ, 2533) ส่วนในปลาเศรษฐกิจชนิดอื่นท่ีมี
การศึกษาไว้ ได้แก่ การคัดเลือกปลานิลท่ีเลี้ยง ณ สถานีประมง 
น้ าจืดจังหวัดนครราชสีมาใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ได้ 1 รุ่น มีค่า
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ของน้ าหนักและความยาว 0.52 และ 
0.78 ตามล าดับ (บุญช่วย และคณะ, 2546) และต่อมายงยุทธ 
และคณะ (2554) ด าเนินการคัดเลือกปลานิลจิตรลดาจากการ
คัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น ได้ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของน้ าหนัก 
0.59 และของความยาว 0.79 ส่วนในการคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการ
เจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ จ านวน 3 รุ่น ท่ีอายุ 180 วัน มีค่า
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ของการเติบโตปลายี่สกเทศ โดยน้ าหนัก
และความยาว เป็น 0.30 และ0.31 ตามล าดับ (วิศณุพร และคณะ, 
2552) และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของน้ าหนักและความยาว
ของปลาตะเพียนขาวท่ีมีการคัดเลือกด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
ได้ 2 รุ่น มีค่าระหว่าง 0.35 - 0.61 ท้ังความยาวและน้ าหนัก 
(สุภัทรา และคณะ, 2548)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างปลากดแก้ว
ท่ีผ่านการคัดเลือกรุ่นท่ี 2 กับปลากดแก้วท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังโดยน้ าหนัก
และความยาว และค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ท่ีประเมินได้มีค่า
ค่อนข้างสูง จึงมีความเป็นไปได้มากท่ีจะด าเนินการปรับปรุง
ลักษณะการเจริญเติบโตของปลากดแก้วให้ดีข้ึนต่อไปในอนาคต  
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ภำคผนวก 
 

ตำรำงผนวกที่ 1  ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวและน้ าหนักของปลากดแก้วรุ่นท่ี 2 ระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม 
  ท่ีอายุ 12 เดือน 
 

ประชำกร N mean SD t sig 
     ควำมยำว 

กลุ่มคัดเลือก 50 41.5 3.0 2.021 0.046 
กลุ่มควบคุม 50 40.4 2.5   

     น  ำหนกั 
กลุ่มคัดเลือก 50 626.0 128.8 2.925 0.004 
กลุ่มควบคุม 50 547.1 140.7   

 


