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บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้ มีวั ตถุประสงค์เพื่อประเมินการตอบสนองของการ
คัดเลือก (response to selection, R) และอัตราพันธุกรรมประจักษ์
(realized heritability, h2 R) ของปลากดแก้ว ที่ ป รั บ ปรุ ง ลัก ษณะ
การเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) รุ่นที่ 2
โดยวิธีการเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มที่ไม่ได้คัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม
(unselected control) ดาเนินการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
และอั ต รารอดของปลากดแก้ ว กลุ่ ม ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กรุ่ น ที่ 2 กั บ
ประชากรกลุ่มควบคุมที่อายุ 15 เดือน ใน บ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ ระหว่างมิถุนายน 2551
จนถึง พฤศจิกายน 2555
ผลการการทดลองสรุปว่า ปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2
ประเมินค่าการตอบสนองของการคัดเลือก (R) โดยความยาวและน้าหนักได้
0.42 เซนติเมตร และ 11.46 กรัม ตามลาดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ (h2R) ที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกมีค่าโดยความยาวและน้าหนัก
ที่อายุ 12 เดือน เป็น 0.34 และ 0.50 ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีค่าค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากดแก้วที่อายุ
15 เดื อน ในกลุ่ ม ที่ ผ่ า นการคั ดเลือ กรุ่ นที่ 2 และกลุ่มควบคุม พบว่ า
ค่า เฉลี่ ยความยาว และน้าหนักในกลุ่มที่ ผ่า นการคัดเลือกรุ่ นที่ 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 มีค่าเฉลี่ยความยาวและน้าหนักมากกว่า
กลุ่มควบคุม คิดเป็น 2.7 % และ 14.4 % ตามลาดับ ซึ่งความแตกต่า ง
ดังกล่าวมีนัยสาคั ญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่ อัตราการเจริญเติบโต
จาเพาะโดยน้าหนักของประชากรปลากดแก้วทั้งสองกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน
โดยมีค่า 0.781 %/วัน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกรุ่นที่ 2 และ 0.775 %/วัน
ในประชากรกลุ่มควบคุม และปลากดแก้ว ทั้งสองกลุ่มประชากรมีอัตรา
รอดเท่ า กันคิ ดเป็ น 100 % จากผลการศึกษาในครั้ งนี้แ สดงให้เห็นว่ า
วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ส ามารถนามาใช้ปรั บปรุ งอัตราการเจริญเติบโต
ของปลากดแก้วให้ดีขึ้นได้
คำสำคัญ : 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
(h2R) 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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คำนำ
ปลากดแก้ ว หรื อ ปลากดคั ง จั ด ว่ า เป็ น ปลาน้ าจื ด พั น ธุ์
พื้นเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จชนิดหนึ่ง พบแพร่กระจาย
กว้ า งขวาง และมีถิ่ น อาศั ยในแหล่ งน้ าธรรมชาติบ ริ เวณแม่ น้ า
ลาคลองตลอดจนอ่างเก็บน้าและเขื่อนต่าง ๆ ทั่วไปซึ่งประชาชน
สามารถนามาบริโภคทั้งโดยตรง และการแปรรูปต่าง ๆ
วิธีการคัดเลือก (selection) ที่นามาใช้ในการปรับปรุง
ลักษณะต่า ง ๆ ในสัตว์ น้าที่นิยมใช้ คือ วิธีการคัดเลือกแบบหมู่
(mass selection) ตามวิธีการของ Falconer (1989) กล่าวคือ
เป็นการเลือกสัตว์แต่ล ะตัว โดยพิจารณาสัตว์ตัวที่มีลักษณะที่ดี
ที่สุดตามที่ต้องการจากกลุ่มประชากรทั้งหมด เพื่อใช้เป็นพ่อแม่
พันธุ์ในการผลิตประชากรรุ่ นต่อ ๆ ไป โดยทั่วไปในทางทฤษฎี
วิธีการนี้ง่า ยในการดาเนินการ และจะได้ผลดี เมื่อการถ่ายทอด
ทางพั น ธุ ก รรมหรื อ เรี ย กว่ า ค่ า ประเมิ น อั ต ราพั น ธุ ก รรมของ
ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง นั้ น มี ค่ า ตั้ ง แต่ ป านกลางจนถึ ง สู ง
จากการประเมิน ค่ า อั ต ราพั น ธุ กรรมของการเจริ ญ เติ บ โตของ
ปลากดแก้ว โดย สุภัทรา และคณะ (2544) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ดัง นั้น ในการปรับ ปรุ งการเจริ ญเติ บโตในประชากร
ปลากดแก้วจึงได้เลือกใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ เพื่อผลิตลูกพันธุ์
ให้มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีตามที่ตลาดต้องการได้
ต่อมาระหว่างกรกฎาคม 2546 จนถึง มกราคม 2553
สุ ภั ท รา และคณะ (2556) ได้ ศึ ก ษาการตอบสนองในด้ า น
การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก
โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลากด
แก้วกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกได้ 1 รุ่น กับประชากรกลุ่มควบคุมที่
อายุ 16 เดือน ในกระชังขนาด 4.5 ลูกบาศก์เมตร ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ พบว่า ปลากดแก้วที่ผ่าน
การคัดเลือกได้ 1 รุ่น มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของลักษณะ
การเจริญเติบโตโดย ความยาวและน้าหนักที่อายุ 6 เดือน เป็น 0.649
และ 0.594 ซึ่งถือว่ามีค่าสูง แสดงให้เห็นว่าวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
สามารถนามาใช้ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโตของปลากดแก้ว
ให้ดีขึ้นได้ อย่า งไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดของปลากดแก้วอายุ 16 เดือน ระหว่างกลุ่มที่ผ่านการ
คัด เลือ กรุ่ นที่ 1 และกลุ่ มควบคุม พบว่ า ค่า เฉลี่ย ความยาว
น้าหนัก อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะโดยน้าหนัก และอัตรารอด
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความเห็นว่าการดาเนินการคัดเลือก
ด าเนิ น การเพี ย งแค่ 1 รุ่ น จึ ง ไม่ ส ามารถวั ด ความแตกต่ า งได้
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โดยปกติ แ ล้ ว การทดสอบการตอบสนองของการคั ด เลื อ ก
ควรจะดาเนินการเมื่อประชากรได้ผ่านการคัดเลื อกได้ 2-3 รุ่น
แต่อย่างไรก็ตามค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ที่ประเมินได้ มีค่า
ค่อนข้างสูง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการปรับปรุงลักษณะ
การเจริญเติบโตของปลากดแก้วให้ดีขึ้นในอนาคต
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงได้ดาเนินการปรับปรุงลักษณะ
การเจริญเติบโตของปลากดแก้วให้มีการเจริญเติบโตดี โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู่ต่อไปอีก 1 รุ่น เพื่อประเมินการตอบสนองของ
การคัดเลือกในปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น การตอบสนองของการคั ด เลื อ ก
การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้าหนัก และอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอด
ของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 กับที่ไม่ได้ผ่า นการ
คัดเลือกที่อายุ 15 เดือน
วิธีดำเนินกำร
1. กำรดำเนินกำรคัดเลือก
ดาเนินการพัฒนาพันธุ์ปลากดแก้วให้มีการเจริญเติบโตดี
โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ตามวิธีการของ
Falconer (1989) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึง พฤศจิกายน
2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ โดยมี
วิธีการดังต่อไปนี้
1.1 เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากดแก้วรุ่นที่ 1 (F1) กลุ่มที่ผ่าน
การคั ด เลื อ กและกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ จ ากศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
พัน ธุก รรมสั ตว์ น้ าอุ ตรดิ ตถ์ ใ นบ่ อ ดิน ขนาด 600 ตารางเมตร
จานวน 60 คู่
1.2 เพาะพันธุ์ ปลากดแก้วประชากรกลุ่มคัดเลือกและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มประชากรละ 20 คู่
1.3 อนุบาลลูกปลาที่ได้ แยกชุดกันในบ่อซีเมนต์ ขนาด
70 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น 200
ตัว/ตารางเมตร จานวน 14,000 ตัว/บ่อ เป็นระยะเวลา 30 วัน
1.4 สุ่มลูกปลาลงเลี้ยงแยกชุดต่อในบ่อดินขนาด 600
ตารางเมตร กลุ่ ม ประชากรละ 1 บ่ อ อั ต ราความหนาแน่ น
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4 ตัว/ตารางเมตร จานวน 2,400 ตัว/บ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 60 วัน
สุ่มชั่งวัดขนาดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ลูกปลาอายุ 3 เดือน)
1.5 สุ่มลูก ปลาลงเลี้ยงแยกชุด ต่อในบ่อดินขนาด 600
ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น 2
ตัว/ตารางเมตร จ านวน 1,200 ตัว/บ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน
สุ่มชั่งวัดขนาดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ลูกปลาอายุ 6 เดือน)
1.6 สุ่มลูก ปลาลงเลี้ยงแยกชุด ต่อในบ่อดินขนาด 600
ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ อัตราความหนาแน่น 1
ตัว/ตารางเมตร จานวน 600 ตัว/บ่อ เลี้ยงเป็นระยะเวลา 180 วัน
สุ่มชั่งวัดขนาดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต (ลูกปลาอายุ 12 เดือน)
1.7 เมื่อปลาอายุครบ 12 เดือน ดาเนินการคัดเลือกปลา
ที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดจานวน 150 ตัว เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
สาหรับประชากรกลุ่มคัดเลือก (selected) รุ่นต่อไป และสุ่มปลา
จานวนเท่า ๆ กันกับกลุ่มคัดเลือกเพื่อนามาผลิตประชากรกลุ่ม
ควบคุม (unselected control) เรียกปลาระดับรุ่ นประชากร
ของทั้งสองกลุ่มนี้ว่า ประชากรรุ่นที่ 2 (F2) เลี้ยงปลาในบ่อดิน
ขนาด 600 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อจนถึงวัยเจริญพันธุ์
(อายุ 3 - 4 ปี)
1.8 สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลาที่ส มบูรณ์เพศกลุ่มละ 20 คู่
เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เพื่อดาเนินการเพาะพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม
ลูกปลาที่ผลิตได้ของทั้งสองกลุ่มนี้ เรียกว่า ประชากรรุ่นที่ 2 (F2)
1.9 ดาเนิ นการอนุ บาลและเลี้ ยงปลากดแก้ วรุ่ นที่ 2
ทั้งสองกลุ่ม เช่นเดียวกับประชากรรุ่นที่ 1 ตามวิธีการข้อ 1.2 - 1.6
1.10 ดาเนินการเปรียบเทียบประชากรกลุ่มคัดเลือกและ
กลุ่มควบคุมในประชากรรุ่นที่ 2 (F2) โดยสุ่มปลากดแก้วรุ่นที่ 2
อายุ 12 เดือ น ในประชากรกลุ่ มคัด เลือกและประชากรกลุ่ ม
ควบคุม จานวนประชากรละ 150 ตัว ปล่อยเลี้ยงในบ่อดินขนาด
600 ตารางเมตร กลุ่มประชากรละ 1 บ่อ ระยะเวลาเลี้ยง 3
เดือน ระหว่าง กันยายน 2555 ถึง พฤศจิกายน 2555
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 การประเมินค่าทางพันธุกรรม
นาข้อมูลความยาวและน้าหนักของปลากดแก้วที่อายุ 12
เดือน ของประชากรรุ่นที่ 1 (F1) และรุ่นที่ 2 (F2) มาคานวณค่า
ทางพันธุกรรมต่อไปนี้
2. 1. 1 คว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ก า ร คั ด เ ลื อ ก
(selection differential, S)
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ความแตกต่ า งของการคั ด เลื อ ก คื อ ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในประชากรทั้งหมด
กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่
พันธุ์ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของสมการคือ

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

2.1. 2 กา ร ตอ บ สนอ งข อ งก า รคั ด เลื อ ก
(response to selection, R)
การตอบสนองของการคั ด เลื อ ก คื อ ความ
แตกต่ า งระหว่ า งลั ก ษณะของสั ต ว์ ใ นประชากรรุ่ น คั ด พั น ธุ์ กั บ
ประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี้ได้นา
ประชากรกลุ่ ม ควบคุ ม มาปรั บ ความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า งกั น ไปแต่ ล ะรุ่ น ตามวิ ธี ก ารของ Hill
(1972) โดยการน าค่ า เฉลี่ ย ของประชากรกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ อ ายุ
เท่ากันและเลี้ยงรุ่นเดียวกันมาลบออกจากค่าเฉลี่ยของประชากร
กลุ่มคัดเลือก สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ คือ

Ri = (Xi- Ci) - (Xi-1- Ci-1)
เมื่อ Ri = ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ i
Xi = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในกลุ่มคัดเลือก
Ci = ค่าเฉลี่ยประชากรรุ่นที่ i ในกลุ่มควบคุม
Xi-1= ค่ า เฉลี่ ย ประชากรรุ่ น ที่ i-1 หรื อรุ่ น พ่ อแม่ ข องประชากรรุ่ นที่ i
ในกลุ่มคัดเลือก
Ci-1= ค่ า เฉลี่ ยประชากรรุ่ น ที่ i-1 หรื อ รุ่ น พ่ อ แม่ ข อประชากรรุ่ นที่ i
ในกลุ่มควบคุม
โดย i = 1, 2 และ S เป็นค่าของประชากรรุ่นที่ 1 และกลุ่มพ่อแม่พันธุ์
คัดเลือกรุ่นที่ 1 ตามลาดับ

2.1.3 อั ต ราพั น ธุ ก รรมประจั ก ษ์ (realized
heritability,

h2R)

อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าที่ประเมินจาก
สัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของการคัดเลือกกับความแตกต่า ง
ของการคัดเลือก (h2R = R/S) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกว่า 1
รุ่นขึ้นไป ค่า h2R ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมด
กับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด (Hill, 1972)
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2.2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
การวิเคราะห์ข้อ มูล เปรีย บเทียบการเจริ ญเติ บโตของ
ปลากดแก้วระหว่างประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมที่อายุ
เท่ากัน ตามข้อมูล ดังนี้
2.2.1 การเจริญเติบโตโดยความยาวและน้าหนัก
ก า ร วิ เ คร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร
เจริญเติบโตโดยความยาวและน้าหนักของปลากดแก้วรุ่นที่ 2 (F2)
ระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมที่อายุ 15 เดือน วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ independent t-test ด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
2.2.2 อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (specific
growth rate, SGR) คานวณตาม Brett (1979) จากสูตร
(ln น้าหนักปลาสุดท้าย – ln น้าหนักปลาเริ่มต้น)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ =
(%/วัน)

× 100
ระยะเวลาทดลอง

2.2.3 อัตรารอด
อัตรารอดที่อายุ 15 เดือน คานวณจากสูตร
จานวนปลาในแต่ชุดการทดลองที่อายุ 15 เดือน
อัตรารอด (%) =

× 100
จานวนปลาที่เริ่มต้น

ผลกำรศึกษำ
1. กำรประเมินค่ำทำงพันธุกรรม
ในประชากรปลากดแก้วรุ่นที่ 1 (F1) มีการคัดเลือก
ปลาที่ อ ายุ 12 เดื อ น ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น สองกลุ่ ม ประชากร คื อ
กลุ่ ม ประชากรคั ด เลื อ ก มี ข นาดความยาวเฉลี่ ย และน้ าหนั ก
เฉลี่ ย 34.07 ± 2.80 เซนติเมตร และ 330.63 ± 69.42 กรัม
ตามล าดั บ และกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ คั ด เลื อ กหรื อ กลุ่ ม ควบคุ ม มี ข นาด
ความยาวเฉลี่ยและน้าหนักเฉลี่ย 32.84 ± 2.61 เซนติเมตร และ
307.93 ± 69.25 กรัม ตามลาดับ
ในประชากรปลากดแก้วรุ่นที่ 2 (F2) ปลาที่อายุ 12
เดือน ในกลุ่มประชากรกลุ่มคัดเลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ยและ
น้าหนักเฉลี่ย 35.07 ± 2.22 เซนติเมตร และ 369.40 ± 74.39
กรัม ตามลาดับ และ กลุ่มทีไ่ ม่ได้คัดเลือกหรือกลุ่มควบคุมมีขนาด
ความยาวเฉลี่ยและน้าหนักเฉลี่ย 34.65 ± 2.29 เซนติเมตร และ
357.94 ± 69.15 กรัม ตามลาดับ
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จากข้อมูลความยาวและน้าหนักของปลากดแก้วที่
อายุ 12 เดือน ขณะดาเนินการคัดเลือกดังกล่าวนามาประเมินค่า
ทางพันธุกรรมของลักษณะดังกล่าวดังนี้ คือ
1.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (S)
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือกเมื่อปลาอายุ 12
เดือน มีค่า 1.23 เซนติเมตร โดยความยาว และ 22.70 กรัม โดย
น้าหนัก (ตารางที่ 1)
1.2 ค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R)
ค่าตอบสนองของการคัดเลือกในประชากรรุ่นที่ 2
(F2) มีค่า 0.42 เซนติเมตร โดยความยาว และ 11.46 กรัม โดย
น้าหนัก (ตารางที่ 1)
1.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R)
เมื่อผ่านการคัดเลือกแบบหมู่ 1 รุ่น ปลากดแก้วรุ่น
ที่ 2 (F2) สามารถประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของความ
ยาวและน้าหนั ก ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กับ 0.34 และ 0.50 ตามล าดั บ
(ตารางที่ 1)

2. เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตและอัตรำรอด
2.1 การเจริญ เติบโตโดยความยาวและน้าหนัก
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปลากดแก้ว ที่อายุ 15 เดือน
ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมีค่าความยาวเฉลี่ย 41.5 ± 3.0
เซนติเมตร และน้าหนักเฉลี่ย 626.0 ± 128.8 กรัม ส่วนประชากร
กลุ่มควบคุมมีค่าความยาวเฉลี่ย 40.4 ± 2.5 เซนติเมตร และ
น้าหนักเฉลี่ย 547.1 ± 140.7 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
2.2 อัตราการเจริญ เติบโตจาเพาะโดยน้าหนัก
ของปลากดแก้วที่อายุ 15 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกมี
ค่าเฉลี่ย 0.781 %/วัน ส่วนประชากรกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
0.775 %/วัน (ตารางที่ 2)
2.3 อัตรารอดของปลากดแก้วในช่วงอายุ 12
เดือน ถึง 15 เดือน ในประชากรกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม
ทั้ ง สองกลุ่ มประชากรมี อั ตรารอดทั้ ง หมดเท่ ากั บ 100 %
(ตารางที่ 2)
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ความยาว (เซนติเมตร) น้าหนัก (กรัม) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±SD) ของปลากดแก้ว ที่อายุ 12 เดือน และ
ค่าทางพันธุกรรมของความยาวและน้าหนักที่ประเมินจากการคัดเลือก คือค่า selection differential (S), response to
selection (R) และ realized heritability (h2R)
ลักษณะ
F1
F2
Heritability
(h2R)
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)
นำหนัก
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) น้าหนัก (กรัม) อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (%/วัน)
และอัตรารอด (%) ที่อายุ 12 เดือน ถึง 15 เดือน ของปลากดแก้ว กลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุมรุ่นที่ 2 (F2) เลี้ยงในบ่อดิน
ขนาด 600 ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
ลักษณะ
ความยาว (เซนติเมตร)
น้าหนัก (กรัม)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (%/วัน)
อัตรารอด (%)

รุ่นที่ 2 (F2)
กลุ่มคัดเลือก
41.50 ± 3.0a
626.0 ± 128.8a
0.781
100

กลุ่มควบคุม
40.4 ± 2.5b
547.1 ± 140.7b
0.775
100

หมายเหตุ อักษรที่ต่างกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
สรุปและวิจำรณ์ผล
ค่ า อั ต ร า พั น ธุ ก ร ร ม ป ร ะ จั ก ษ์ (realized
2
heritability, h R) ที่ประเมินจากการคัดเลือกปลากดแก้วรุ่นที่ 2
(F2) ในงานวิจัยนี้ มีค่า 0.34 โดยความยาว และ 0.50 โดยน้าหนัก
ซึ่งถือว่ามีค่าค่อนข้างสูง (Tave, 1986) แต่มีค่าต่ากว่าการประเมิน
อัตราพันธุกรรมของปลากดแก้ว รุ่นที่ 1 (F1) ที่ศึกษาโดย สุภัทรา
และคณะ (2556) โดยมีค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาว
และน้าหนักที่อายุ 6 เดือน ที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกแบบหมู่
มีค่า เป็ น 0.649 และ 0.594 ตามล าดับ ค่ าอัต ราพันธุ กรรมที่
ป ร ะ เ มิ นไ ด้ จ า ก ทั้ ง ส อ ง ง า นวิ จั ย ที่ มี ค่ า แ ต ก ต่ า ง กั น นั้ น
อาจเนื่องมาจากอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงที่แตกต่างกันใน
แต่ ล ะการทดลอง จึ ง ท าให้ มี ค่ า แตกต่ า งกั น ตามที่ Falconer
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(1989) ได้กล่าวว่า ค่าอัตราพันธุกรรมที่ประเมินได้นั้นจะแตกต่าง
กันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป
เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินค่าอัตราพันธุกรรม
จากวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ของกลุ่มปลาหนัง
ชนิดอื่นพบว่ามีค่าสูงคล้ายกัน กล่าวคือ ในการปรับปรุงพันธุ์ปลา
ดุกอุยเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์
น้าชุมพร มีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ในปลารุ่นที่ 1 โดยความ
ยาวและน้ าหนั ก ของปลาดุ ก อุ ย เพศผู้ มี ค่ า 0.83 และ 0.98
เพศเมียมีค่า 0.54 และ 0.66 ตามลาดับ (กฤษณุพันธ์ และคณะ,
2547) ในการคั ด พั นธุ์ ป ลาดุ ก อุย โดยดู ลั กษณะตั ว เองจากการ
เจริญเติบโต หลังการคัดเลือกได้ 4 รุ่น พบว่า มีค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ 0.84 และ 0.39 โดยน้าหนักและความยาว ตามล าดับ
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(พรรณศรี และคณะ, 2533) ส่ วนในปลาเศรษฐกิจ ชนิ ดอื่ นที่ มี
การศึกษาไว้ ได้แก่ การคัดเลือกปลานิลที่เลี้ยง ณ สถานีประมง
น้าจืดจังหวัดนครราชสีมาใช้วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ได้ 1 รุ่น มีค่า
อัตราพันธุ กรรมประจัก ษ์ของน้าหนัก และความยาว 0.52 และ
0.78 ตามล าดับ (บุญช่วย และคณะ, 2546) และต่อมายงยุทธ
และคณะ (2554) ด าเนิน การคั ดเลื อกปลานิล จิ ตรลดาจากการ
คัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น ได้ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของน้าหนัก
0.59 และของความยาว 0.79 ส่วนในการคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการ
เจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ จานวน 3 รุ่น ที่อายุ 180 วัน มีค่า
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ของการเติบโตปลายี่สกเทศ โดยน้าหนัก
และความยาว เป็น 0.30 และ0.31 ตามลาดับ (วิศณุพร และคณะ,
2552) และอัตราพันธุกรรมประจั กษ์ของน้าหนักและความยาว
ของปลาตะเพียนขาวที่มีการคัดเลือกด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่
ได้ 2 รุ่น มีค่าระหว่า ง 0.35 - 0.61 ทั้งความยาวและน้าหนัก
(สุภัทรา และคณะ, 2548)
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การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างปลากดแก้ว
ที่ผ่านการคัดเลือกรุ่ นที่ 2 กับปลากดแก้ว ที่ไม่ผ่านการคัดเลือ ก
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งโดยน้าหนัก
และความยาว และค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ที่ประเมินได้มีค่า
ค่ อ นข้ า งสู ง จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ม ากที่ จ ะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ลักษณะการเจริญเติบโตของปลากดแก้วให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
คำขอบคุณ
โครงการวิจัยนี้ดาเนินการภายใต้งบประมาณปกติ
ของกรมประมงในส่วนกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุง
พันธุ์ รหัสทะเบียนวิจัยที่ 53-0600-53005
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ ที่เป็นกาลังสาคัญ
ในการดาเนินงานวิจัยครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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ภำคผนวก
ตำรำงผนวกที่ 1 ตารางวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวและน้าหนักของปลากดแก้วรุ่นที่ 2 ระหว่างกลุ่มคัดเลือกและกลุ่มควบคุม
ที่อายุ 12 เดือน
ประชำกร

N

mean

SD

t

sig

3.0
2.5

2.021

0.046

128.8
140.7

2.925

0.004

ควำมยำว
กลุ่มคัดเลือก
กลุ่มควบคุม

50
50

41.5
40.4
นำหนัก

กลุ่มคัดเลือก
กลุ่มควบคุม
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50
50

626.0
547.1
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