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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ในปลาสลิด
ดอนนาในชั่วรุ่นที่ 1 ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จำนวน 30 ครอบครัว โดยใช้ข้อมูล ลักษณะความยาว
และน้ำหนัก อายุ 7 เดือน พบว่าประชากรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมีความยาวและน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าประชากรสายควบคุม
เป็น 4.70/17.09 เปอร์เซ็นต์ในเพศผู้ และ 6.68/4.24 เปอร์เซ็นต์ในเพศเมีย โดยมีความยาวและน้ำหนักเฉลี่ยของสายควบคุม
เท่ากับ15.12±0.88/50.57±10.79 เซนติเมตร/กรัมและสายคัดเลือกเท่ากับ 15.83±0.88/69.21±10.27 เซนติเมตร/กรัม ใน
เพศผู้ และสายควบคุมเท่ากั บ15.31±1.14/62.01±14.64 เซนติเมตร/ กรัม สายคัดเลือกเท่ากับ 6.36±1.14/64.64±11.12
เซนติเมตร/กรัม ในเพศเมีย ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.01) สำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
และองค์ประกอบโดยวิธี Restriction Maximum Likelihood(REML) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป BLUPF90 Chicken PAK2.5
พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะความยาว และน้ำหนัก ตัวในสายควบคุมมีค่า 0.20 และ 0.20 ในขณะที่สายคัดเลือก มี
ค่าเท่ากับ 0.34 และ 0.43 ตามลำดับ
คำสำคัญ: ปลาสลิดดอนนา; พารามิเตอร์ทางพันธุกรรม; การเจริญเติบโต
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ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate genetic parameters for growth traits in
Snakeskin gourami, Trichogaster pectoralis (Regan) of 1st generation after mass selection. A total of 30
families from 7 month-classes were used to estimate growth performance traits (total length and body
weight). The increased length and weight of selected population were greater than control population
which were 4.70/17.09 % in males and 6.68/4.24 % in females. The average length and weight of control
group were 15.12±0.88/50.57±10.79 cm/g and the selected group were 15.83±0.88/69.21±10.27 cm/g in
males while 15.31±1.14/62.01±14.64 cm/g in control group and 16.36±1.14/64.64±11.12 cm/g in selected
group for females which were significant differences (p<0.0 1 ). The genetic parameter estimation and
growth traits using a restricted maximum likelihood (REML) procedured by BLUPF9 0 Chicken PAK2 .5
package, heritability of length and weight from single trait of control population were 0.20 and 0.20 while
the ones in selected group were 0.34 and 0.43, respectively.
Keyword: Snakeskin gourami; genetic parameters; growth performance
บทนำ
ปลาสลิดเป็นปลาพื้นเมืองของประเทศไทย มีรสชาติดี จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และมีราคาค่อนข้างสูง โดยปลาสด
มีราคาประมาณ 135 -185 บาท/กิโลกรัม (ตลาดนัดเกษตรไพรซ์, 2563; ตลาดไท, 2563) ซึ่งถือเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสลิดได้ปรับเปลี่ยนสู่การเลี้ยงระบบบ่อมากขึ้น โดยการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
ใน พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตมากเป็นลำดับที่ 4 ของปริมาณผลผลิตปลาน้ำจืดทั้งหมด คือ 7,773 ตัน คิดเป็นมูลค่า 543,128 ล้าน
บาท ผลผลิตปลาส่วนมากได้จากการเลี้ยงในบ่อซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.82 ของพืน้ ที่เลี้ยงปลาสลิดทั้งหมด รองลงมาคือการเลี้ยง
ในนา ร้อยละ 10.94 และการเลี้ยงในร่องสวนมีเพียงร้อยละ 0.23 เท่านั้น (กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2563)
ถึงแม้การเลี้ยงปลาสลิดในปัจจุบันจะได้รับการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิด
เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีในด้านการเจริญเติบโตยังคงมีความสำคัญเพื่อให้เกษตรได้มีทางเลือกในการผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ และ
ลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ จึงให้ความสำคัญต่ อการศึกษาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิด โดยใช้ “ปลาสลิดดอนนา” เป็นประชากร
พื้นฐาน (base population) ในการคัดเลือก ปลาสลิดดอนนาเป็นปลาในพื้นที่บ้านดอนนา จังหวัดปัตตานี และในเขตส่วนพื้น
ที่ดินพรุทางภาคใต้ใน เช่น เขตจังหวัด นราธิวาส เป็นดินเปรี้ยวก็สามารถใช้เป็นที่เลี้ยงปลาสลิดได้เพราะปลาสลิดเป็นปลาที่
เลี้ยงง่าย อดทน ต่อความเป็นกรด และน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนน้อยได้ดี มีห่วงโซ่อาหารสั้น คือ กินแพลงก์ตอนเป็น อาหาร
ต้นทุนการผลิตต่ำ (ยุพินท์ และอาภาภรณ์, 2008) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานชื่อพันธุ์ว่า “ปลาสลิดดอนนา” เมื่อครั้งเสด็จทรงงานโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 โดยมีพระประสงค์ให้มีการพัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในรูปแบบของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6 โดยใช้ประโยชน์ดินพรุในการเพาะเลี้ยง
ปลาสลิด และสัตว์น้ำชนิดอื่น ในลักษณะสาธิตการจัดระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขยายพื้นที่การเลี้ยงปลาสลิดและสัตว์น้ำชนิดอื่น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ,
2560)
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดเลือกและวางแผนการผสมพันธุ์เป็นการปรับปรุงพันธุ์ ทำให้ได้
ข้อมูลนำไปวางแผนคัดเลือกปรับปรุงสัตว์พันธุ์ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการส่งผลทำให้ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตามแผนการปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณ
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(quantitative traits) ที่ ส าม ารถวั ด ค่ าได้ ซึ่ งถู ก ค วบ คุ ม ด้ วย พั น ธุ ก รรม (genetic effect) แล ะส ภ าพ แ วด ล้ อม
(environmental effect) เนื่องจากลักษณะทางเศรษฐกิจเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ ไม่สามารถทราบได้ว่าสัตว์แต่ละ
ตัวมียีนที่แตกต่างกันอย่างไร แต่สามารถวัดค่าสังเกตของลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาได้ ดังนั้นจึงนิยมประเมินออกมาในรูป
ของความแปรปรวน ทำให้สามารถนําไปคํานวณหาค่าทางพันธุกรรมของประชากร (genetic parameter) เช่น ค่าอัตรา
พันธุกรรมที่เป็นอิทธิพลจากยีนโดยตรง (direct heritability, h2) (Falconer and Mackey, 1996) ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าอัตราพันธุกรรม ของลักษณะการเจริญเติบโต ในประชากรปลาสลิดดอนนารุ่นที่ 1 ด้วยวิธีการ
คัด เลื อกแบบหมู่ (mass selection) โดยร่วมมื อ กั บ ศูน ย์ วิจั ยและพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสัต ว์น้ ำจื ด ปั ต ตานี กองวิจั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัต ว์น้ำ กรม
ประมง และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
พิจารณากำหนดทิศทางการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดดอนนาในการสร้างสายพันธุ์ปลาสลิดที่มกี ารเจริญเติบโตที่ดี ให้
เกษตรกรได้นำไปใช้ในการเพาะเลี้ยงต่อไป
วิธีการศึกษา
การเตรียมสัตว์ทดลอง
ดำเนินการสร้างประชากรปลาสลิดดอนนารุ่นพ่อแม่ (P0) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื ดปัตตานี
2558-2560 โดยพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ป ลาสลิ ด ดอนนาที่ ใช้ เป็ น ประชากรพื้ น ฐาน (base population) รวบรวมมาจากแหล่ ง น้ ำ
ธรรมชาติ มีวิธีการเพาะพันธุ์และด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) มีขั้นตอนดังนี้
1. สร้ า งประชากรรุ่ น พ่ อ แม่ (parental generation, P0 ) โดยสุ่ ม ปลาสลิ ด จากประชากรพื้ น ฐาน (base
population) 30 คู่ มาชั่งน้ำหนัก วัดความยาวและนำมาเพาะพันธุ์ จากนั้นอนุบาลลูกปลาจนมีขนาดที่สามารถลงกระชังได้
ระยะเวลา 2 เดือน
2. สุ่มลูกปลาจากข้อ 1. เพื่ออนุบาลต่อในกระชังๆ ละ 500 ตัว จำนวน 3 กระชัง สุ่มชั่งน้ำหนักและวัดความยาว
กระชังละ 100 ตัว เพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้นการทดลอง
3. เลี้ยงต่อเป็นเวลา 7 เดือน ทำการแยกเพศ ชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลาทั้งหมดในกระชัง
สร้างประชากรรุ่นที่ 1 (F1) โดยเมื่อปลาดังกล่าวพร้อมผสมพันธุ์วางไข่ จึงทำการเพาะพันธุ์โดยแยกเป็น 2 สายคือ
1. สายควบคุ ม (control population, F1) สุ่ ม ปลาสลิ ด จากประชากรรุ่น พ่ อ แม่ (P0) จำนวน 30 คู่ มาทำการ
เพาะพันธุ์ โดยใช้วิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลเช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่(P0)
2. สายคัดเลือก (selection population, F1) คัดเลือกปลาจากประชากรรุ่นพ่อแม่ (P0) ที่มีน้ำหนักและความยาว
สูงสุดแต่ละเพศ จำนวน 30 คู่ มาทำการเพาะพันธุ์ โดยใช้วิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลเช่นเดียวกับประชากรรุ่นพ่อแม่ (P0)
3. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างสายควบคุมและสายคัดเลือก ในกระชังที่แขวนในบ่อดินขนาด 4 x 4 x
1.5 เมตร จนอายุ 7 เดือน จากนั้นทำการแยกเพศ ชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของปลาแต่ละตัว
วิธกี ารวิเคราะห์และโมเดลที่ใช้ในศึกษา
1. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างสายควบคุม (control population, F1) กับสายคัดเลือก (selection
population, F1) ที่อายุคัดพันธุ์ 7 เดือน ในรุ่น F1 วิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวน (variance components) โดยใช้
วิธี Generalized linear model; (GLM) โดยปรับอิทธิพลของการคัดเลือก (treatment) และเพศเป็นแบบกลุ่ม (classified)
โดยวิเคราะห์ครั้งละลักษณะ(single trait analysis) สำหรับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต โดยประมาณค่าภายใต้
โมเดลตั ว สั ต ว์ (animal model) ด้ ว ยโปรแกรมสำเร็ จ รู ป BLUPF90 Chicken PAK2.5 ส่ ว นของ[computer programs]
(Duangjinda et al., 2005a)และส่วนของ [User,s Manual] (Duangjinda et al., 2005b) มีโมเดลในการวิเคราะห์เป็น
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การวิเคราะห์ครั้งละลักษณะ (single trait analysis) y = μ+sex+trt+ε
เมื่อ y คือ
เวกเตอร์ของค่าสังเกตของลักษณะการเจริญเติบโตน้ำหนักความยาวของปลาที่อายุ 7
เดือน

คือ
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด
sex
คือ
อิทธิพลของเพศ
trt
คือ
อิทธิพลของการคัดเลือก
ε
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อน
2. การประมาณค่าทางพันธุกรรม
2.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (Selection different, SD)
ความแตกต่างของการคัดเลือก คือ ความแตกต่า งของค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในประชากรทั้งหมด
กับค่าเฉลี่ยของลักษณะเป้าหมายในกลุ่มสัตว์ที่คัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ (Falconer, 1989) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปของสมการ
คือ
ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก (Selection differential, SD) = 1-0
เมื่อ
0 = ค่าเฉลี่ยรุ่นพ่อแม่ก่อนการคัดเลือก
1 = ค่าเฉลี่ยรุ่นพ่อแม่หลังการคัดเลือก
2.2 ค่าตอบสนองการคัดเลือก (Response to selection, G)
ค่าตอบสนองของการคัด เลื อก คือ ค่ าของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ในประชากรรุ่นคั ดเลือ กกั บ
ประชากรรุ่นพ่อแม่ (Falconer, 1989) ซึ่งในการทดลองนี้ได้นําประชากรสายควบคุมมาปรั บความคลาดเคลื่ อนที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปแต่ละรุ่นตามวิธีการของ Hill (1972) ในการทดลองนี้ ศึกษาในลักษณะอัตราการเจริญเติบโต
ของลักษณะ ความยาว และน้ำหนัก สามารถเขียนสมการดังนี้
ผลตอบสนองการคัดเลือก (Response to selection, G) = 2-0
เมื่อ
0 = ค่าเฉลี่ยรุ่นพ่อแม่ก่อนการคัดเลือก
2 = ค่าเฉลี่ยรุ่นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ผ่านการคัดเลือก
2.2 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (Heritability, h2R)
ค่าอัตราพันธุกรรม (h2) เป็นสัดส่วนความแปรปรวนของลักษณะปรากฏเนื่อ งมาจากความแปรปรวนของ
ยีนแบบบวกสะสม ซึ่งสามารถทำให้ทราบว่าลักษณะที่ศึกษานั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากน้อยเพียงใดเพื่อนําไปใช้
ในการประเมินคุ ณ ค่ าการผสมพั น ธุ์ และทํานายผลตอบสนองของการคั ดเลือก (respond to selection) (สมชั ย , 2530)
นอกจากจะใช้ทำนายการตอบสนองการคัดเลือกแล้วยังใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของประชากรที่กำลังอยู่
ระหว่างการคัดเลือกด้วย (อมรรัตน์, 2562) อัตราพันธุกรรมประจักษ์ คือ ค่าที่ประเมินจากสัดส่วนระหว่างค่าตอบสนองของ
การคัดเลือกกับความแตกต่างของการคัดเลือก (h2R = G /SD) ในกรณีที่มีการคัดเลือกมากกว่า 1 รุ่นขึ้นไป ค่า ค่าอัตรา
พันธุกรรมประจักษ์ h2R ประเมินจากค่าตอบสนองการคัดเลือกทั้งหมดกับความแตกต่างของการคัดเลือกทั้งหมด (Hill, 1972)
ประเมินค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (Heritability, h2R) = G/ SD
เมื่อ
h2 = ค่าอัตราพันธุกรรม
G = ผลตอบสนองการคัดเลือก
SD = ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก
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ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต
จากการคัดเลือกปลาสลิดรุ่นพ่อแม่ที่อายุ 7 เดือน เป็น 2 สาย พบว่า ปลาสลิดสายควบคุมเพศผู้มีความยาวเฉลี่ย
15.12±0.88 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 50.57±10.79 กรัม เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 15.31±1.14 เซนติเมตร และน้ำหนัก
เฉลี่ ย 62.01±14.64 กรั ม ในขณะที่ ส ายคั ด เลื อ กเพศผู้ มี ค วามยาวเฉลี่ ย 15.83±0.88 เซนติ เ มตร และน้ ำ หนั ก เฉลี่ ย
59.21±10.27 กรัม เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 16.36±1.14 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 64.64±11.12 กรัม เมื่อทดสอบทาง
สถิตพิ บว่า ปลาสลิดทั้งเพศผู้และเพศเมียของสายควบคุมและสายคัดเลือกมีความยาวและน้ำหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.01) ดัง (Table 1) จะเห็นได้ว่าเมื่อดำเนินการคัดเลือกไปได้ 1 รุ่น ประชากรของสายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความ
ยาวและน้ำหนักมากกว่าประชากรสายควบคุม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) เนื่องจากสายคัดเลือกมีการ
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จากลักษณะน้ำหนักและความยาวที่ดีที่สุดส่วนสายควบคุมไม่ได้มีการคัดเลือกลักษณะดังกล่าว ซึ่งการ
ตอบสนองต่อการคัดเลือกของลักษณะการเจริญเติบโต ในด้านความยาวและน้ำหนักของงานวิจัยนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับ
การปรับปรุงพันธุ์ในปลาหมอโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ในงานวิจัยของ กฤษณุพันธ์ และคณะ (2553)
พบว่าหลังจากคัดเลือกปลาหมอได้สองรุ่น ปลาหมอในสายคัดเลือกมีค่าเฉลี่ ยของอัตราการเจริญเติบโตของลักษณะความยาว
และน้ำหนักมากกว่าสายควบคุม เป็น 9.96 และ 31.53 เปอร์เซ็นต์ในเพศผู้ และ 8.95 และ 23.24 เปอร์เซ็นต์ในเพศเมีย ใน
ทำนองเดียวกันกับปลาอีกหลายชนิดในงานวิจัยของ ยงยุทธ และคณะ (2553) ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและ
อัต ราพั น ธุก รรมประจัก ษ์ ของปลานิ ลจิ ต รลดาที่ ป รับ ปรุ งลั ก ษณะการเจริญ เติบ โตดี โดยวิ ธีการคั ดเลื อ กแบบหมู่ (mass
selection) เป็น ระยะเวลา 2 รุ่น พบว่า ปลานิลจิตรลดาที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว น้ำหนัก น้ำหนักเพิ่มต่อวัน
และอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ าเพาะ มากกว่ าปลานิ ล จิ ต รลดาที่ ไม่ ได้ ผ่ านการคั ด เลื อ กหรือ กลุ่ ม ควบคุ ม คิ ด เป็ น 12.33
เปอร์เซ็นต์, 35.62 เปอร์เซ็นต์, 35.67 เปอร์เซ็นต์ และ 4.80 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) และการทดลองในปลายี่สกเทศงานวิจัยของ วิศณุพร และคณะ (2555) ได้ประเมินค่าตอบสนองต่อการคัดเลือกและ
อัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลายี่สกเทศที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 2
รุ่น ผลการวิจัย พบว่าปลายี่สกเทศที่ผ่านการคัดเลือก ประเมินค่าตอบสนองต่อการคัดเลือก โดยมีค่าเฉลี่ยความยาว น้ำหนัก
น้ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมากกว่าปลายี่สกเทศที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิด เป็น
5.41, 21.54, 21.57 และ 13.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P<0.01) และเป็น ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ปลากดแก้ ว ในงานวิจั ย ของ โกศล และคณะ (2561) ได้ ท ำการทดลองการตอบสนองในลั ก ษณะเชิ ง
เพาะเลี้ยงปลากดแก้วที่ ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 ผลการทดลองอัตราการเจริญ เติบโตของปลากดแก้ว ในกลุ่มที่ ผ่านการ
คัดเลือก มีค่าเฉลี่ยความยาว และน้ำหนักมากกว่า กลุ่มควบคุมคิด เป็น 2.70 และ 14.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งความ
แตกต่าง ดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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Table 1 Average total length and weight of Snakeskin gourami at 7 months of age, in 1st generation of
control and selected population
male
Female
traits
length±SD(cm)
weight±SD(g)
length±SD(cm)
weight±SD(g)
control
15.12±0.88b
50.57±10.79a
15.31 ±1.14b
62.01±14.64a
selection
15.83±0.88a
59.21±10.27b
16.36±1.14a
64.64±11.12b
P-value
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
Remark: average values in the column with different superscripts are significantly different (P<0.01)

2. การประเมินค่าทางพันธุกรรม
ค่ าเฉลี่ ย ของการคั ด เลื อ กของปลาสลิ ด ดอนนาก่ อ นการคั ด เลื อ ก หลั งการคั ด เลื อ กและรุ่ น ลู ก (Table 2) โดย
ประชากรสายควบคุมลักษณะความยาวเท่ากับ 15.32, 15.55 และ 15.36 เซนติเมตร และลักษณะน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 56.23,
65.08 และ 57.97 กรั ม ตามลำดั บ ส่ ว นประชากรสายคั ด เลื อ กลั ก ษณะความยาวเท่ า กั บ 15.32, 16.18 และ 15.62
เซนติเมตรและลักษณะน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 56.23, 67.73 และ 61.14 กรัมตามลำดับ ทั้งสองลักษณะมีค่า มากขึ้นหลังจาก
คัดเลือกเพราะสายคัดเลือกได้มีการคัดเลือกลักษระปรากฏของลักษณะความยาวและน้ำหนักในประชากรตัวที่ดีที่สุดจึงทำให้
สายคัดเลือกมีค่ามากกว่าสายควบคุม
Table 2 Average total length and weight of 1st generation Snakeskin gourami in control and selection line
traits
control
selection

(μ0)
(μ1)
(μ2)
Length(cm) Weight(g) Length(cm) Weight(g) Length(cm) Weight(g)
15.32
15.32

56.23
56.23

15.55
16.18

65.08
67.73

15.36
15.62

57.97
61.14

Remark: μ0= Mean of parental with pre selection , μ1= Mean of selected parental and μ2 Mean of off-spring

2.1 ค่าความแตกต่างของการคัดเลือก Selection different (SD)
ค่าความแตกต่างคัดเลือกของลักษณะความยาวในสายควบคุมและสายคัดเลือก มีค่าเท่ากับ 0.23 และ 0.86 ส่วน
ของลักษณะน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 8.85 และ 11.50 ตามลำดับ (Table 3) จะเห็นได้ว่าหลังจากคัดเลือกจะมีค่าเพิ่มขึ้น เป็นไป
ในทางเดียวกันกับงานวิจัยของ วิศณุพร และคณะ (2555) การประเมินค่าความแตกต่างของการคัดเลือกของปลายี่สกเทศที่
ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติ บโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 2 รุ่น มีค่าความแตกต่างของการคั ดเลือก
ทั้งหมดใน 2 รุ่น ของการคัดพันธุ์โดยความยาวและน้ำหนักมีค่า 3.26 เซนติเมตรและ 44.30 กรัม ตามลำดับ
2.2 ค่าตอบสนองการคัดเลือก (Response to selection, G)
ค่าตอบสนองต่อการคัดเลือกของลักษณะความยาวในสายควบคุมและสายคัดเลือก ลักษณะความยาวมีค่าเท่ากับ
0.04 และ 0.30 เซนติเมตร ส่วนลักษณะน้ำหนัก มีค่าเท่ากับ 1.74 และ 4.91 กรัม ตามลำดับ (Table 3) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่
เพิ่มขึ้นในสายควบคุมของลักษณะความยาวและน้ำหนักเท่ากับ 0.26 และ 3.09 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสายคัดเลื อกมีค่าเท่ากับ
3.09 และ 8.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับการคัดพันธุ์ในปลาหลาย เช่น ปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 9 โดยดู
ลักษณะตัวเองจากน้ำหนักปลาอายุ 180 วัน จำนวน 2 รุ่น มีค่าตอบสนองการคัดเลือก ในช่วง 9.17-10.10 เปอร์เซ็นต์ นวล
มณี และคณะ (2552) ปลา coho salmon (Onchorhynchus kisutch) ซึ่ งได้ ค่ า ตอบสนองการคั ด เลื อ ก ของน้ ำ หนั ก

KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL 49 (1): 213-222 (2021)./doi:10.14456/kaj.2021.18.

219

ประมาณ 10.1 เปอร์เซ็นต์ ต่อชั่วอายุปลา (Hershberger et al., 1990) และปลานิลจิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) ซึ่งได้ค่า
ตอบสนองการคัดเลือก ของน้ำหนักประมาณ 10.1 เปอร์เซ็นต์ ต่อชัว่ อายุปลา
2.3 ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (Realized heritability, h2R)
ค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของลักษณะความยาวในสายควบคุมและสายคัดเลือก ลักษณะความยาวมีค่าเท่ากับ
0.20 และ 0.34 ส่วนของลักษณะน้ำหนัก มี ค่าเท่ากับ 0.20 และ 0.43 ตามลำดับ (Table 3) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานทดลองของปลาหลายๆ ชนิดที่คัด เลือกแล้วมีอัตราพันธุกรรมในลักษณะของน้ำหนักเพิ่มขึ้น เช่นปลานิลในงานวิจัยของ
Tave (1986) อัตราพันธุกรรมประจักษ์ของลักษณะน้ำหนักปลานิลอายุ 180 วัน มีค่าระหว่าง 0.34-0.36 และลักษณะความ
ยาวมีค่าระหว่าง 0.31-0.33 ซึ่งมีค่าสูงขึ้นหลังจากมีการคัดเลือก และในปลานิลแดง ค่าอัตราพันธุกรรม ประจักษ์ของลักษณะ
ความยาวและน้ำหนักหลักการคัดเลือกมีค่าเพิ่มขึ้น ตามทฤษฎีแล้วเมื่อประชากรผ่านการคัดเลือกค่า additive variance จะ
ลดลง โดยก่อนการคัดเลือกทั้งความยาวและน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 0.20 มีค่าใกล้เคียงกับปลานิลแดงในการคัดเลือก 2 รุ่น ของ
ลักษณะความยาวและน้ำหนักเท่ากับ 0.222 และ 0.200 (ศรีจรรยา และคณะ, 2555) หลังการคัดเลือกอัตราพันธุกรรมของ
ลักษณะความยาวมีค่ าเท่ากับ 0.34 และลักษณะน้ำหนั ก มีค่าเท่ากับ 0.43 จะเห็นได้ว่าการคัดเลือกลักษณะเชิงปริมาณ
(quantitative traits) ที่ ส าม ารถวั ด ค่ าได้ ซึ่ งถู ก ค วบ คุ ม ด้ วย พั น ธุ ก รรม (genetic effect) แล ะส ภ าพ แ วด ล้ อม
(environmental effect) เนื่องจากลักษณะทางเศรษฐกิจเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ ไม่สามารถทราบได้ว่าสัตว์แต่ละ
ตัวมียีนที่แตกต่างกันอย่างไร แต่สามารถวัดค่าสังเกตของลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาได้ ซึ่งสัตว์แต่ละตัวจะมีการแสดงออก
ของลักษณะที่ต้องการศึกษามากน้อยต่างกัน และเชื่อว่าเป็นอิทธิพลจากพันธุกรรมส่วนหนึ่งและจากสภาพแวดล้อมอีกส่วน
หนึ่ง ดังนั้นจึงนิยมประเมินออกมาในรูปของความแปรปรวน การทราบถึงความแปรปรวนของลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้ ทำให้สามารถนําไปคํานวณหาค่ าทางพันธุกรรมของประชากร (genetic parameter) เช่น ค่าอัตราพันธุกรรมที่เป็น
อิทธิพลจากยีนโดยตรง (direct heritability, h2) (Falconer and Mackey, 1996) อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หาค่า h2 ของ
ลักษณะการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแต่ละครั้ง บางลักษณะมีค่ าสูง หรือบางลั กษณะมีค่าต่ำกว่าการศึกษาครั้งนี้ ตามที่มี
ผู้รายงานการศึกษาในลักษณะเหล่านั้นไว้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากวิธีการศึกษา กลุ่มประชากรที่ศึกษา วิธีการประมาณค่า
ความแปรปรวนที่แตกต่างกัน ระยะเวลาที่ศึกษา พันธุกรรมของสัตว์ วัตถุประสงค์การเลี้ยงดู การจัดการและสภาพแวดล้อม
การจั ด การที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ งผลทำให้ มี ค่ า h2 แตกต่ า งกั น (Sivarajasingam, 1998; Thevamanoharan et al., 2001;
Angulo et al., 2006; Malhado et al., 2007; Bolivar et al., 2013)
Table 3 Selection differential (SD), response to selection (G) and realized heritability (h2R) by length (cm)
and weight (g) at 7 months
Selection differential Response to selection
Realized heritability
(SD)
(∆G)
h2R
traits
Length
weight
Length
weight
Length
Weight
control
0.23
8.85
0.04
1.74
0.20
0.20
selection
0.86
11.50
0.30
4.91
0.34
0.43
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สรุป
ผลการศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาในชั่วรุ่นที่ 1
ด้วยวิธกี ารคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) พบว่า
1. ประชากรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมีความยาวและน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าประชากรสายควบคุมเป็น 4.70/17.09
เปอร์เซ็นต์ในเพศผู้ 6.68/4.24 เปอร์เซ็นต์ในเพศเมีย โดยมี ความยาวและน้ำหนักเฉลี่ยของสายควบคุมเท่ากั บ15.12±0.88
เซ็นติเมตร 50.57±10.79 กรัม และสายคัดเลือกเท่ากับ 15.83±0.88 เซ็นติเมตร 69.21±10.27 กรัมในเพศผู้ ส่วนในเพศเมีย
สายควบคุมเท่ากับ15.31±1.14 เซนติเมตร 62.01±14.64 กรัม สายคัดเลือกเท่ากับ 16.36±1.14 เซนติเมตร 64.64±11.12
กรัม
2. ค่าอัตราพันธุกรรมจากการวิเคราะห์ครั้งละลักษณะของความยาวและน้ำหนักตัว ในสายควบคุมมีค่าเท่ากับ 0.20
และ 0.20 ส่วนในสายคัดเลือก มีค่าเท่ากับ 0.34 และ 0.43 ตามลำดับ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของทิศทางในการคัดเลือก โดยการคัดเลือกแบบหมู่(mass selection)
สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดดอนนาได้ ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโต คือลักษณะความยาวและ
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากประชากรพื้นฐาน(base population) ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนี้เป็นจะประโยชน์ในการสร้างสายพันธุ์ที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตไปในทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคตหลังจากมีการทดสอบพันธุ์แล้วเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำ
พันธุด์ ังกล่าวกระจายสู่เกษตรกรได้นำไปใช้เพราะเลี้ยงต่อไปได้
คำขอบคุณ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัต ตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
ชุมพร กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ที่ให้การสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณวิจัย รหัสทะเบียนวิจัย
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