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การคัดพันธุ์ปลาช่อนเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต  
ได้ด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2558 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการ
คัดเลือกแบบดูลักษณะภายในครอบครัว  (Within-family 
selection) โดยใช้พันธุ์ปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี ยงจังหวัด
บุรีรัมย์มาเป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ ท าการเพาะพันธุ์แยกเป็น  
2 สาย  ได้แก่ สายที่คัดเลือกปลาช่อนขนาดโตที่สุดของแต่ละ
ครอบครัวมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ เรียกว่า “สายคัดพันธุ์” และสายที่
สุ่ ม ปล า จ า กทุ ก ค รอบครั ว มา เป็ นพ่ อ แม่ พั น ธุ์  เ รี ย ก ว่ า 
“สายควบคุม” จ านวนครอบครัวที่ใช้ในการทดลองมีทั งหมด 16 
ครอบครัว และท าการเพาะพันธุ์แบบสลับครอบครัวในรุ่นต่อไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด เมื่อผ่านการคัดเลือกได้ 2 รุ่น 
พบว่าในประชากรพื นฐานก่อนการคัดเลือกมีอัตราพันธุกรรม 
ด้านความยาวและน  าหนักมีค่า 0.277 ± 0.067 และ 0.216 ± 0.004 
ตามล าดับ ส่วนอัตราพันธุกรรมที่ค านวณได้จากค่าตอบสนองของ
การคัดเลือกด้านความยาวและน  าหนักในรุ่นที่ 2 มีค่า 0.388 และ 
0.228 ตามล าดับ โดยประชากรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมีความยาว
และน  าหนักมากกว่าประชากรสายควบคุม 11.10 และ 20.59 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สรุปได้ว่าการคัดพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือก
โดยดูลักษณะภายในครอบครัวสามารถใช้คัดเลือกเพื่อเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตของปลาช่อนได้ โดยมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ น 
ในปลาช่อนที่ผ่านการคัดเลือกทั งสองรุ่น 

ค าส าคัญ : ปลาช่อน การคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
อัตราพันธุกรรม  

Genetic improvement of Snakehead had been 
carried out at Buriram Aquaculture Genetics Research 
and Development Center, during October 2011 to 
September 2015. Within-family selection procedure 
was applied to improve growth rate of Snakehead.       
The experiment consisted of two breeding lines: 
“selected line” which were bred selectively for higher 
growth, and “control line” which were randomly bred. 
There were 16 families and the family rotation crossing 
technique was used to minimize inbreeding depression 
caused by sib mating. Before two generations, the 
results showed that heritability of base population  
was estimated at 0.277 ± 0.067 and 0.216 ± 0.004 for 
length and weight, respectively. After two generations,  
the realized heritability was estimated at 0.388 and 
0.228 for length and weight, respectively. The selected 
fish could grow better than those of the control fish 
11.10 and 20.59% by length and weight, respectively. 
Conclusion within-family selection is an appropriate 
practice to improve Snakehead growth rate 
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ค าน า 

ปลาช่อน Snakehead fish (Channa striatus Bloch 
(1797)) เป็นปลาพื นเมืองของไทย อยู่ในสกุลเดียวกับปลากระสง  
ปลาชะโด ปลาก้าง และปลาช่อนงูเห่า ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นปลา
มีเกล็ด ล าตัวอ้วนกลมและยาวเรียว ท่อนหางแบนข้าง หัวแบนลง  
เกล็ดมีขนาดใหญ่ สีเทาจนถึงน  าตาลอมเทา ปากกว้างมาก  
มุมปากยาวถึงตา ริมฝีปากล่างยื่นยาวกว่าริมฝีปากบน มีฟัน 
ซี่เล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกรทั งสองข้าง ตามีขนาดใหญ่ ครีบทุกครีบ
ไม่มีก้านครีบแข็ง และมีอวัยวะช่วยหายใจจึงเป็นปลาท่ีมี 
ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถอยู่ในท่ีชื น ๆ ได้เป็น
เวลานาน และเคลื่อนไหวไปมาบนบก หรือฝังตัวอยู่ในโคลน 
ได้เป็นเวลานาน ๆ (Smith, 1945) 

ปลาช่อนจัดเป็นปลาน  าจืดท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิด
หน่ึงของไทย พบได้ตามแหล่งน  าธรรมชาติต่าง ๆ ท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทย และพบในอีกหลายประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย  
ศรีลังกา พม่า จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
และฟิลิปปินส์ (มานพ, 2524 ; Smith, 1945) ตลาดมีความต้องการ
สูงเน่ืองจากน ามาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น แกงส้ม 
แป๊ะซะ ฉู่ฉ่ี ต้มย า น่ึง ห่อหมก ทอด และเผา นอกจากนี ยัง
สามารถน าไปแปรรูปเพื่อให้เก็บได้เป็นระยะเวลานานขึ นโดยการ
ท าเค็ม ท าแห้ง หรือท าปลาร้า (สุจินต์, 2549) ผลผลิตของ 
ปลาช่อนทั งท่ีจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี ยงในช่วง 5 ปี 
(พ.ศ. 2551 – 2555) มีผลผลิตเฉลี่ย 29,220 ตันต่อปี คิดเป็น 
4.26% ของปริมาณสัตว์น  าจืดทั งหมด มูลค่าเฉลี่ย 2,213.10 
ล้านบาทต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2555 มีผลผลิตรวม 28,800 ตัน 
มูลค่า 2,316 ล้านบาท (กรมประมง, 2557) โดยการเลี ยงปลาช่อน
นิยมเลี ยงในบ่อดิน และในกระชัง ส าหรับการเลี ยงในบ่อดิน  
จะใช้บ่อขนาดตั งแต่ 100 - 1,600 ตารางเมตร (วิทย์, 2511) 
ส าหรับการปล่อยปลาลงเลี ยงท าได้ 2  แบบ คือ แบบท่ี 1 เป็น
การรวบรวมลูกปลาขนาดเล็กหรือลูกครอกมาเลี ยง อัตราปล่อย 
200 - 400 ตัว/ตารางเมตร แบบท่ี 2 ใช้ลูกปลาขนาดใหญ่ซึ่งผ่าน
การอนุบาลมาแล้วระยะหน่ึง นิยมใช้ปลาท่ีมีขนาดตั งแต่ 5 นิ ว 
ขึ นไป อัตราการปล่อย 40 - 80 ตัว/ตารางเมตร (เฉลียง, 2518)  
ซึ่งการเลี ยงโดยท่ัว ๆ ไป นิยมใช้อาหารสดจ าพวกปลาเป็ดผสม 
ร า ข้าวเป็นอาหาร แต่มักประสบปัญหาเรื่องคุณภาพและ 
ขาดแคลนปลาเป็ดในบางช่วง ดังนั นในปัจจุบันจึงมีเกษตรกร
บางส่วนหันมาใช้อาหารส าเร็จรูปในการเลี ยงมากขึ น เน่ืองจาก
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ นอกจากนี ยังควบคุมคุณภาพน  า 
ได้ง่ายอีกด้วย 

 

 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น  าให้ได้คุณลักษณะท่ีดี มีคุณค่า 

ทางเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าเชิงพาณิชย์ หากไม่ด าเนินการคัดพันธุ์หรือ
จัดการพ่อแม่พันธุ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจท าให้สายพันธุ์
นั นมีความเสื่อมโทรมทางพันธุกรรม น าไปสู่ลักษณะท่ีไม่พึง
ประสงค์ส าหรับผู้เลี ยง ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตท่ีน้อยลง  
ปลามีขนาดเล็กและไม่แข็งแรง ติดโรคง่าย (สุภัทรา, 2538) ทั งนี 
ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์จ าเป็นต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ลักษณะเชิงเพาะเลี ยงของสัตว์น  าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหา
ประชากรท่ีเหมาะสม ส าหรับใช้เป็นประชากรพื นฐานในการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ต่อไป ซึ่งจากการศึกษาของศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าบุรีรัมย์ ได้น าปลาช่อนจาก 3 แหล่ง
เพาะเลี ยง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครราชสีมา และสายพันธุ์
เพาะเลี ยงของศูนย์ฯ บุรีรัมย์  มาเลี ยงในเขตภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี ยงในบ่อดิน
ขนาด 400 ตารางเมตร ท่ีกั นบ่อละ 3 คอก จ านวน 3 บ่อ อัตรา
ปล่อย 10 ตัวต่อตารางเมตร เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าปลาช่อน
จากแหล่งเพาะเลี ยงจังหวัดบุรีรัมย์มีความเหมาะสมท่ีสุดกับ
สภาพการเลี ยงในจังหวัดบุรีรัมย์ (ประชุม และคณะ, 2553)  
จึงน าปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี ยงดังกล่าวมาเป็นประชากร
พื นฐานในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ปลาท่ีมี
การเจริญเติบโตดี ส าหรับส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปเพาะเลี ยงต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงพันธุ์ลักษณะการเจริญเติบโตของปลาช่อน
โดยการ คัด เลือกแบบภายในครอบครั ว  (Within-family 
selection) 

2. เพื่อประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือก ค่าความ
แตกต่างของการคัดเลือกและค่าอัตราพันธุกรรม ของปลาช่อน 
โดยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (Within-family selection) 
จ านวน 2 รุ่น 

วิธีด าเนินการ 

1. พันธุ์ปลาที่ใช้ในการทดลอง 
พันธุ์ปลาช่อนท่ีใช้เป็นประชากรพื นฐาน (base population) 

คือ ประชากรปลาช่อนจากแหล่งเพาะเลี ยงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมี
อัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด จากผลการเลี ยงเปรียบเทียบ
ลักษณะเชิงเพาะเลี ยงของปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี ยง 
(ประชุม และคณะ, 2553) 
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2. การเพาะพันธุ์และวิธีการคัดเลือก 
ด าเนินการคัดพันธุ์ปลา ช่อน โดยการคัดเลือกแบบดู

ลักษณะภายในครอบครัว (Within-family selection) เริ่มตั งแต่
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2558 ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าบุรีรัมย์ โดยมีขั นตอนการด าเนินการ 
ดังนี   

2.1 สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อน จากข้อ 1 จ านวน 16 คู่  
จากประชากรพื นฐาน 50 คู่ เพื่อสร้างประชากรรุ่นพ่อแม่พันธุ์  
(parental generation, P0)  

2.2 น าปลาช่อน 16 คู่ มาแยกเพาะพันธุ์แบบช่วยธรรมชาติ
ในถังพลาส ติกขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 45 เซนติ เมตร  
สูง 60 เซนติเมตร ใส่น  าสูง 45 เซนติเมตร จ านวน 1 คู่/ถัง 
(ครอบครัว) รวมทั งสิ น 16 ถัง โดยฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งให้ปลา 
ผสมพันธุ์ ในปลาช่อนเพศเมียใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ Buserelin 
Acetate ความเข้มข้น 30 ไมโครกรัม ต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม 
ร่วมกับสาร Dopamine  Antagonist 10 มิลลิกรัม ต่อน  าหนัก
ปลา 1 กิโลกรัม ส่วนปลาช่อนเพศผู้ ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
Buserelin Acetate ความเข้มข้น 15 ไมโครกรัม ต่อน  าหนักปลา 1 
กิโลกรัม ร่วมกับสาร Dopamine Antagonist 5 มิลลิกรัม  
ต่อน  าหนักปลา 1 กิโลกรัม แล้วจึงปล่อยลงในถังเพาะพันธุ์ ท่ี
เตรียมไว้โดยใส่เชือกฟางท่ีฉีกเป็นริ ว ๆ เพื่อใช้ส าหรับให้ปลาได้
เกี ยวพาราสีก่อนการผสมพันธุ์ คลุมถังเพาะพันธุ์ด้วยตาข่ายกรอง
แสงเพื่อป้องกันปลากระโดด 

2.3 หลังจากปลาวางไข่แล้วน าพ่อแม่พันธุ์ออกจากถัง
เพาะพันธุ์ สุ่มไข่ปลาช่อนจากแต่ละถัง (ครอบครัว) จ านวน 1,000 
ฟอง ไปฟักในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
50 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร ถังละ 1 กระชัง (กระชัง 
ผ้าโอล่อนแก้วลอยในถังไฟเบอรก์ลาส ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน  
8 กระชัง/ถัง)  

2.4  เมื่อลูกปลาฟักออกเป็นตัว และถุงไข่แดงยุบ ย้ายไป
อนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 16 ถัง 
(ครอบครัวละ 1 ถัง) ให้ไข่แดงต้มสุกบดละเอียดละลายน  าสาดให้
ลูกปลากินวันละ 3 ครั ง เป็นเวลา 2 วัน แล้วให้กินไรแดงอีก  
3 - 5 วัน โดยให้กินอย่างเพียงพอ หลังจากนั นให้อาหารตาม
ขนาดและอายุของปลาช่อน วันละ 2 ครั ง ด าเนินการปรับความ
หนาแน่นของปลาช่อนให้เท่ากันทุกถัง ทุก ๆ 2 เดือน ในแต่ละ
ช่วงอายุ ดังนี  อายุ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 เดือน ให้เหลือ  
250, 150, 100, 80, 60, 40 และ 20 ตัว/ถัง ตามล าดับ ท าการ
ช่ังวัดน  าหนักและความยาวทุกช่วง แล้วสร้างสายพันธุ์ปลาช่อน

เป็น 2 สาย คือ สายคัดพันธุ์ (selected line) และสายควบคุม 
(control line)  

2.5 ปลาช่อนสายคัดพันธุ์ ท าการคัดเลือกปลาท่ีโตดีท่ีสุด
ในแต่ละครอบครัว ๆ ละ 2 ตัว (เพศละ 1 ตัว) 

2.6 ปลาช่อนสายควบคุม สุ่มปลาจากแต่ละครอบครัว ๆ ละ 
2 ตัว (เพศละ 1 ตัว)  

2.7 การ เพาะพันธุ์ ปล า ช่อนสายคัดพันธุ์  รุ่ น ท่ี  1  
(selected line, F1) น าปลาสายคัดพันธุ์ จากข้อ 2.5 มาเพาะพันธุ์
ตามภาพผนวกท่ี 1 เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกันระหว่างพี่น้องและ
ลดอัตราการผสมเลือดชิดให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งในรุ่นท่ี 1 
(F1) เพศเมียของครอบครัว A ผสมกับเพศผู้ของครอบครัว B และ
ในครอบครัว B ถึง P เรียงการผสมตามล าดับอักษรดังแผนผังใน
ภาคผนวกท่ี 1 และในรุ่นท่ี 2 (F2) เพศเมีย (แม่ครอบครัว A  
กับ พ่อครอบครัว B) ผสมกับเพศผู้ (แม่ครอบครัว C กับ  
พ่อครอบครัว D) และเรียงล าดับการผสมต่อไปจนครบทั ง 16 
ครอบครัว โดยเพาะพันธุ์ถังละ 1 คู่ การอนุบาลและการจัดการ
ระหว่างเลี ยงด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2 และ 2.3 

2.8 การเพาะพันธุ์ปลาช่อนสายควบคุมรุ่นท่ี 1 (control 
line, F1) ด าเนินการไปพร้อมกับการเพาะพันธุ์ปลาช่อนในสาย 
คัดพันธุ์ โดยน าปลาช่อนสายควบคุมจากข้อ 2.6 มาเพาะเป็นคู่ ๆ 
แล้วน าไข่ไปฟักรวมกัน น าไปอนุบาลและเลี ยงในถังไฟเบอร์
จ านวน 4 ใบ การอนุบาลและการจัดการระหว่างเลี ยงด าเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 2.2 และ 2.3 

2.9 การเพาะพันธุ์ปลาช่อนสายคัดพันธุ์รุ่นท่ี 2 (selected 
line, F2) น าปลาสายคัดพันธุ์ รุ่นท่ี 1 (F1) มาครอบครัวละ 1 คู่ 
โดยเลือกปลาช่อนท่ีโตท่ีสุดในแต่ละครอบครัว ท าการเพาะพันธุ์
ปลาแต่ละครอบครัว  โดยเพศ เมีย  (แม่ครอบครั ว A กับ  
พ่อครอบครัว  B) ผสมกับเพศผู ้ (แม ่ครอบครัว  C ก ับ  
พ่อครอบครัว D) และเรียงล าดับการผสมต่อไปจนครบทั ง 16 
ครอบครัว ตามแผนผังภาคผนวกท่ี 1 และด าเนินการควบคู่ไปกับ
การเพาะพันธุ์ปลาช่อนสายควบคุม รุ่นท่ี 2 (control line , F2)  
ซึ่งใช้ปลาช่อนสายควบคุมจาก รุ่นท่ี 1 ทั งนี การเพาะพันธุ์   
การอนุบาล และการจัดการอื่น ๆ ด าเนินการเช่นเดียวกับในรุ่นท่ี 1 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม  
น า ข้อมูลน  าหนักและความยาวของปลาช่อนท่ีอายุ  

14 เดือน ของประชากรรุ่นพ่อแม่, รุ่นท่ี 1 และ 2 มาค านวณ 
ค่าทางพันธุกรรมต่อไปนี   
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3.1.1 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (Response to 
selection, R) 

ค่าตอบสนองของการคัดเลือก คือ ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยในประชากรสายคัดพันธุ์กับประชากรรุ่นพ่อแม่ 
(Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี ได้น าประชากรสายควบคุม
มาปรับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน
ไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ (Hill, 1972) โดยการน าค่าเฉลี่ยของ
ประชากรสายควบคุมท่ีอายุเท่ากันและเลี ยงรุ่นเดียวกันมาลบออก
จากค่าเฉลี่ยของประชากรสายคัดพันธุ์ สามารถเขียนเป็นสมการ
ได้ดังนี  คือ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (Selection 

differential, S) 
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกของแต่ละครอบครัว

ค านวณได้จากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของปลาท่ีคัดเลือกจาก
ค่าเฉลี่ยของประชากรในครอบครัว จากนั นน าค่าความแตกต่าง
ของการคัดเลือกของทั ง 16 ครอบครัว มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อน าไป
ค านวณอัตราพันธุกรรมดังข้อ 3.1.3 ต่อไป 

3.1.3 ค่าอัตราพันธุกรรม (Heritability, h2) 
ในการทดลองนี ได้ประเมินอัตราพันธุกรรมจากสอง

วิธีการ คือ 
(1) ประเมินจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ครอบครัว (full-sib analysis) โดยการประเมินค่า intraclass 
correlation (t) ค านวณได้จากประชากรรุ่นพ่อแม่ (P0)  
โดยประเมินจากสัดส่วนของวาเรียนซ์ระหว่างครอบครัวกับ
ผลรวมของวาเรียนซ์ระหว่างครอบครัวและภายในครอบครัว 
(Falconer, 1989) โดยการวิเคราะห์ one-way analysis of 
variance และจากสมการ h2 = 2t 

 (2) ประเมินจากการตอบสนองของการคัดเลือก 
(Realized heritability) ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายใน
ครอบครัวค านวณได้จากสมการ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.2 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต 
อัตราการเจริญเติบโตของปลาประชากรสายคัดพันธุ์ 

(selected line) และสายควบคุม (control line) วัดได้จาก
น  าหนักและความยาวของปลาท่ีอายุ 14 เดือน ซึ่งจะน าเอาข้อมูลนี 
มาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติตามโมเดลแบบ 
one-way nested analysis of variance (Sokal and Rohlf, 
1981) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 
1992) เมื่อก าหนดให้ประชากรในแต่ละสายและถังเป็นอิทธิพล
หลักในสมการต่อไปนี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
การคัดพันธุ์ปลาช่อนเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตด้วยวิธีการ

คัดเลือกโดยดูลักษณะ ภายในครอบครัว  (Within-family 
selection) ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือก จ านวน 2 รุ่น สามารถ
ประเมินค่าทางพันธุกรรม ได้แก่ ค่าตอบสนองของการคัดเลือก 
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก ค่าอัตราพันธุกรรม และ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาช่อน ทั ง 2 รุ่น ดังนี  
  

Ri       =  (Xi- Ci) -  (Xi-1- Ci-1) 
เมื่อ  Ri  คือ ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นท่ี i     
 Xi  คือ ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายคัดพันธุ์ 
  Ci  คือ ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i ในสายควบคุม  
 Xi-1 คือ ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i-1 ในสายคัดพันธุ ์
 Ci-1 คือ ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นท่ี i-1 ในสายควบคุม 

 h2 = h2
w /(1-r)/(1-t)  (Falconer, 1989) 

เมื่อ h2     คือ อัตราพันธุกรรมของประชากรทั งหมด 
      h2

w  คือ อัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะ
    ภายในครอบครัว  ประ เมินจากสัดส่ วน
    ระหว่างค่าตอบสนองการคัดเลือกทั งหมดกับ
    ความแตกต่างของการคัดเลือกทั งหมดในการ
    คัดเลือก 2 รุ่น (Hill, 1972) 
 r   คือ  ค่าความสัมพันธ์ของการผสมพันธุ์ ซึ่งในกรณี
    นี ครอบครัวเป็นฟุล-สิบ (full-sib) มีค่าเท่ากับ 0.5 
 t   คือ ค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะท่ีปรากฏภายใน
    ครอบครัว (intraclass correlation) 

Yijkl = +j+jk+ijkl 
เมื่อ Yijkl    คือ ค่าสังเกตของลักษณะการเจริญเติบโตโดย
    น  าหนักหรือความยาวของ ปลาท่ีอายุ 14 
    เดือน ของปลาตัวท่ี l ในถังท่ี k ประชากรท่ี j 
    รุ่นท่ี i 
       คือ  ค่าเฉลี่ยทั งหมด 
 j     คือ  อิทธิพลของประชากรท่ี j 
 jk    คือ  อิทธิพลของถังท่ี k ภายในประชากรท่ี j 
 ijkl    คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 
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1. การประเมินค่าทางพันธุกรรม 
1.1 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) 
ในประชากรคัดพันธุ์รุ่น ท่ี 1 การตอบสนองของการ

คัดเลือกโดยความยาวและน  าหนักมีค่า 0.14 เซนติเมตร และ 
22.25 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ในประชากรคัดพันธุ์รุ่น ท่ี 2 การตอบสนองของการ
คัดเลือกโดยความยาวและน  าหนักมีค่า 3.15 เซนติเมตร และ 
45.31 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

การตอบสนองของการคัดเลือกทั งหมดใน 2 รุ่นของการ
คัดพันธุ์โดยความยาวและน  าหนักมีค่า 3.29 เซนติเมตร และ 
67.56 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

1.2 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) 
ในประชากรคัดพันธุ์ รุ่น ท่ี 1 ความแตกต่างของการ

คัดเลือกโดยความยาวและน  าหนัก มีค่า 2.49 ± 0.84 เซนติเมตร 
และ 52.10 ± 12.00 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ในประชากรคัดพันธุ์ รุ่น ท่ี 2 ความแตกต่างของการ
คัดเลือกโดยความยาวและน  าหนักมีค่า 2.26 ± 0.95 เซนติเมตร 
และ 52.76 ± 11.11 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ความแตกต่างการคัดเลือกทั งหมดใน 2 รุ่นของการคัด
พันธุ์ โดยความยาวและน  าหนักมีค่า 4.75 เซนติเมตร และ 
104.86 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

1.3 ค่าอัตราพันธุกรรม (h2) 
อัตราพันธุกรรมท่ีค านวณจากประชากรรุ่นพ่อแม่ โดย 

การประเมินค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะ ปรากฏภายในครอบครัว  
(h2 = 2t)  มีค่า 0.277 ± 0.067 และ 0.216 ± 0.004 โดยความยาว
และน  าหนัก ตามล าดับ และอัตราพันธุกรรมท่ีค านวณจาก 
การคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบ (realized heritability)
ในการคัดเลือก 2 รุ่น โดยค านวณเป็น ค่าอัตราพันธุกรรมของ
ประชากรทั งหมดตามสมการของ Falconer (1989) มีค่าเท่ากับ 
0.388 และ 0.228 โดยความยาวและน  าหนัก ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยด้านความยาวและน  าหนักปลาช่อนสายควบคุมและสายคัดพันธุ์อายุ 14 เดือน ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) 
 และค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S) ในรุ่นต่าง ๆ 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี่ยท่ีก ากับด้วยอักษรท่ีต่างกันในบรรทัดเดียวกันของรุ่นเดียวกันแสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (a, b เปรียบเทียบ
 ความยาว และ x, y เปรียบเทียบน  าหนัก) ตามตารางภาคผนวกท่ี 1 และ 2 

ตารางที่ 2 การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว (full-sib) (1) และจากการตอบสนองของ
 การคัดเลือก (2) ของค่าเฉลี่ยลักษณะความยาวและน  าหนักของปลาช่อน อายุ 14 เดือน หลังจากผ่านการคัดเลือกโดยดู
 ลักษณะภายในครอบครัว จ านวน 2 รุ่น 

รุ่น 

สายควบคุม สายคัดพันธุ์ 
ค่าตอบสนองของการคัดเลือก  

(R) 
ค่าความแตกตา่งของการคัดเลือก 

(S) 
ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

น  าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความยาวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

น  าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

น  าหนัก 
(กรัม) 

ความยาว 
(เซนติเมตร) 

น  าหนัก 
(กรัม) 

รุ่นพ่อแม่ (P0) 27.67 ± 2.41 190.86 ± 41.86 27.67 ± 2.41 190.86 ± 41.86 - - - - 
รุ่นที่ 1 (F1) 27.85a ±1.75 198.22x ± 34.21 27.99b ± 1.68 220.47y ± 47.90 0.14 22.25 2.49 ± 0.84 52.10 ± 12.00 
รุ่นที่ 2 (F2) 28.35a ±2.28 220.06x ± 40.44 31.50b ± 2.47 265.37y ± 51.66 3.15 45.31 2.26 ± 0.95 52.76 ± 11.11 

รวม         3.29 67.56 4.75 104.86 

ลักษณะ 
ค่าอัตราพันธุกรรม (1) 

h2 = 2t 
ค่าอัตราพันธุกรรม (2) 
h2 = h2

w /(1-r)/(1-t) 
ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) 0.277 ± 0.067 0.388 

น  าหนักเฉลี่ย (กรัม) 0.216 ± 0.004 0.228 
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2. เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ของประชากรรุน่ที่ 1 และรุ่นที่ 2  
ประชากรรุ่นท่ี 1  
การเจริญเติบโตด้านความยาวและน  าหนักของปลาช่อน

สายคัดพันธุ์และสายควบคุม ท่ีอายุ 14 เดือน พบว่าสายคัดพันธุ์ 
มีความยาวและน  าหนักเฉลี่ย 27.99 ± 1.68 เซนติเมตร และ 
220.47 ± 47. 90 กรัม ตามล าดับ ส่วนสายควบคุม มีความยาว
และน  าหนักเฉลี่ย 27.85 ±1.75 เซนติเมตร และ 198.22 ± 
34.21 กรัม ตามล าดับ ซึ่ งมีความแตกต่างทางสถิติ อย่าง 
มีนัยส าคัญ (P<0.05) (ตารางท่ี 1) โดย ประชากรสายคัดพันธุ์  
มีความยาวและน  าหนักมากกว่าประชากรสายควบคุม เท่ากับ 
0.50 และ 11.22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

ประชากรรุ่นท่ี 2  
การเจริญเติบโตด้านความยาวและน  าหนักของปลาช่อน

สายคัดพันธุ์และสายควบคุม ท่ีอายุ 14 เดือน พบว่าสายคัดพันธุ์ 
มีความยาวและน  าหนักเฉลี่ย 31.50 ± 2.47 เซนติเมตร และ 
265.37 ± 51.66 กรัม ตามล าดับ ส่วนสายควบคุม มีความยาว
และน  าหนักเฉลี่ย 28.35 ±2.28 เซนติเมตร และ 220.06 ± 
40.44 กรัม ตามล าดับ ซึ่ งมีความแตกต่างทางสถิติ อย่าง 
มีนัยส าคัญ (P<0.05) (ตารางท่ี 1) โดยประชากรสายคัดพันธุ์  
มีความยาวและน  าหนักมากกว่าประชากรสายควบคุม เท่ากับ 
11.10 และ 20.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ น ด้านความยาว และน  าหนัก ของปลาช่อน อายุ 14 เดือน 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การศึกษาครั งนี แสดงถึงประสิทธิภาพในการปรับปรุง 

การเจริญเติบโตของปลาช่อนด้วยวิธีการคัดเลือกโดยดูลักษณะ
ภายในครอบครัว (Within-family selection) ซึ่งพบว่า เมื่อผ่าน
การคัดเลือกจ านวน 2 รุ่น ประชากรสายคัดพันธุ์มีความยาวและ
น  าหนักเฉลี่ยมากกว่าสายควบคุมในรุ่นเดียวกัน โดยประชากรใน
รุ่นท่ี 1 ปลาช่อนสายคัดพันธุ์มีความยาวและน  าหนักเฉลี่ย
มากกว่าสายควบคุม คิดเป็น 0.50 และ 11.22 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และในประชากรรุ่นท่ี 2 ปลาช่อนสายคัดพันธุ์มีความ
ยาวและน  าหนักเฉลี่ยมากกว่าสายควบคุม คิดเป็น 11.10 และ 
20.59 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ผลการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ นทั งใน
ด้านความยาวและน  าหนักของปลาช่อนท่ีผ่านการคัดพันธุ์ในครั งนี    
สอดคล้องกับการคัดเลือกสัตว์น  าในกลุ่มปลานิล ด้วยวิธีเดียวกัน
กับการศึกษาครั งนี  โดยสุภัทรา และมะลิวัลย์ (2535) ได้คัดเลือก
ปลานิลจ านวน 16 ครอบครัว จ านวน 3 รุ่น พบว่า ปลานิลสาย
คัดพันธุ์มีน  าหนักมากกว่าปลานิลสายควบคุม 21 เปอร์เซ็นต์   
ส่วนประชุม และคณะ (2556) คัดพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จ านวน  
2 รุ่น พบว่าประชากรท่ีผ่านการคัดเลือก มีความยาวและน  าหนัก
มากกว่าประชากรสายควบคุม 11.82 และ 28.23 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ สมนึก และคณะ (2553) ปรับปรุงพันธุ์ปลานิล

จิตรลดา 3 จ านวน 3 รุ่น พบว่าปลานิลสายคัดพันธุ์มีการ
เจริญเติบโตด้านน  าหนักมากกว่าปลานิลสายควบคุม 10.48 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี  ศรีจรรยา และคณะ (2555) คัดพันธุ์ปลา
นิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์ จ านวน 2 รุ่น ด้วยวิธีการเดียวกัน 
พบว่า ประชากรสายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาวและน  าหนัก
มากกว่าประชากรสายควบคุม เท่ากับ 5.60 และ 14.68 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดู
ลักษณะภายในครอบครัวของปลาช่อน ในลักษณะของน  าหนักท่ี
ศึกษาในครั งนี มีค่าเท่ากับ 0.216 จัดอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยในปลานั นค่าอัตราพันธุกรรมท่ีจัดว่าต่ ามีค่าตั งแต่ 0.15 ลงไป 
ส่วนค่าท่ีต่ ากว่า 0.3 แต่สูงกว่า 0.15 จัดเป็นค่าปานกลาง และค่า
อัตราพันธุกรรมตั งแต่ 0.3 ขึ นไป จัดว่ามีค่าสูง แสดงให้เห็นว่า
การคัดพันธุ์ปลาช่อนเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในการศึกษาครั งนี 
เป็นผลมาจากการก าหนดโดยพันธุกรรมของยีนผลบวก 
(additive gene effect) ซึ่งลักษณะใดก็ตามท่ีมีอัตราพันธุกรรม
ปานกลางหรือสูง สามารถปรับปรุงลักษณะนั น ๆ ได้โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ (Tave, 1986) ซึ่งค่าอัตราพันธุกรรม 
ด้านน  าหนักที่ได้ในการศึกษาครั งนี มีค่าใกล้เคียงกับปลานิลท่ีผ่าน
การคัดเลือกมาแล้ว จ านวน 3 รุ่น โดยมีค่าเท่ากับ 0.27 (สุภัทรา 
และมะลิวัลย์, 2535)   

รุ่น 
ค่าเฉลี่ยของสายคัดพนัธุ ์- ค่าเฉลี่ยของสายควบคมุ 

ความยาว น  าหนัก 
เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์ กรัม เปอร์เซ็นต์ 

รุ่นพ่อแม่ (P0) 0.00 0.00 0.00 0.00 

รุ่นท่ี 1 (F1) 0.14 0.50 22.25 11.22 

รุ่นท่ี 2 (F2) 3.15 11.10 45.31 20.59 
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จากผลการศึกษาในครั งนี ได้ค่าตอบสนองของการคัดเลือก
ค่อนข้างดี แสดงให้เห็นว่าการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายใน
ครอบครัวเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์ปลาช่อน 
โดยสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลาช่อนได้ ซึ่งประเมิน
ได้จากค่าอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกท่ีจัดอยู่ ในระดับ 

ปานกลางทั งนี ปลาช่อนท่ีผ่านการคัดพันธุ์มีการ เจริญเติบโต 
ท่ีเพิ่ม ขึ นทั ง  2 รุ่น ดังนั นจึงสามารถน าปลาช่อนดังกล่าว  
ไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรในเขตพื นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณ
ใกล้เคียงส าหรับเลี ยงเป็นสัตว์น  าเศรษฐกิจได้ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1 แผนผังการผสมพันธุ์สลับครอบครัวของปลาช่อนสายคัดพันธุ์ ในรุ่นท่ี 1 (F1) และรุ่นท่ี 2 (F2) 

น าพ่อแม่ปลาช่อนลงเพาะพันธุ์ถังละ 1 คู่ 

น าไข่ปลาช่อนฟักในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว รวบรวมไข่ปลาช่อนจากถังเพาะพันธุ์ 

ไข่ปลาช่อน (ไข่ลอย) 

ภาคผนวกที่ 2 การเพาะพันธุ์และการรวบรวมไข่ปลาช่อน 
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ภาคผนวกที่ 3 โรงเรือนและถังไฟเบอร์ท่ีใช้ส าหรับเลี ยงปลาช่อนสายคัดพันธุ์และสายควบคุม 

ปลาช่อนสายคัดพันธุ์  ปลาช่อนสายควบคุม 

ภาคผนวกที่ 4 ขนาดปลาช่อนสายคัดพันธุ์และสายควบคุมเม่ือสิ นสุดการทดลองในรุ่นท่ี 2  
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