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ค้าน้า 

การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (broodstock management) เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการปรับปรุงพันธุ์เป็นการวางแผนการผสมพันธุ์และการด ารงรักษาสายพันธุ์ที่เหมาะสม 
โดยควบคุมกิจกรรมในโรงเพาะฟักทั้งหมด เพ่ือจัดการพันธุกรรมของประชากร/สายพันธุ์ ให้คงไว้ซึ่งความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ประสบผลส าเร็จและมีความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์
อย่างรวดเร็ว สามารถผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ดีที่มีคุณภาพท้ังในด้านพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ 

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยผลิตสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง สามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่ยังคงด ารงไว้
ซึ่งลักษณะที่ดี มีคุณภาพทั้งด้านลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออกเหมือนในรุ่นพ่อแม่ กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าจึงได้จัดท าคู่มือการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ฉบับนี้ เพ่ือใช้
เป็นแนวทาง ที่ส าคัญในการจัดการพ่อแม่พันธุ์  และสามารถรักษาคุณลักษณะของประชากร/สายพันธุ์ 
โดยเฉพาะลักษณะทางเศรษฐกิจไว้ได้ต่อไป 
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การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ 

 สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ หมายถึง สัตว์น้ าที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและผสมพันธุ์ เพ่ือให้ได้ลักษณะที่ดี
ตามที่ต้องการ การที่จะด ารงสายพันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ 
พ่อแม่พันธุ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการวางแผนการผสมพันธุ์ ทั้งในด้านจ านวนพ่อแม่พันธุ์ วิธีการผสม  
การทดแทนปลารุ่นพ่อแม่ในชุดเก่า รวมไปถึงการควบคุมกิจกรรมภายในโรงเพาะฟักทั้งหมด เพ่ือรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สัตว์น้ าปรังปรุงพันธุ์ และหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดที่อาจเกิดข้ึน 

 

1. ความส้าคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) เป็นรากฐานที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
หมายถึงความผันแปรของยีนหรือหน่วยพันธุกรรมความผันแปรนี้สามารถตรวจสอบได้จากความหลากหลาย
ของอัลลีล (allele) และจีโนไทพ์ (genotype) ในกลุ่มของประชากรหรือในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆโดยความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรมักได้รับการพิจารณาใน 2 ระดับคือความหลากหลายทางพันธุกรรม
ภายในประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากร  (หรือความแตกต่างทางพันธุกรรม
ระหว่างประชากร, genetic differentiation) ความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งสองระดับมีความส าคัญ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของประชากรและต่อการจัดการพันธุกรรมของประชากร 

ประชากรหมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและมีการผสมพันธุ์และแลกเปลี่ยนยีนกันภายในกลุ่ม
ดังนั้นประชากรจึงเป็นแหล่งรวมของยีนหรือจีโนไทพ์ชนิดต่างๆของประชากรการศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเป็นการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีสมดุลของฮาร์ดี -ไวน์เบิร์ก 
(Hardy-Weinberg equilibrium) ที่ว่า “ประชากรที่มีขนาดใหญ่มีการผสมพันธุ์แบบสุ่มไม่มีการกลายไม่มีการ
คัดเลือกและไม่มีการอพยพย้ายถิ่นในประชากรนั้นความถี่ของยีนและความถ่ีของจีโนไทพ์จะคงที่ในทุกชั่วอายุ” 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรเป็นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก  
ในประชากรเดียวกันโดยอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนและสลับที่ในการรวมตัวของยีนเพ่ือสร้างประชากรรุ่นใหม่
ที่เรียกว่ารีคอมบิเนชัน (recombination) ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis)  
ในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศรวมทั้งการกลาย (mutation) สามารถประเมินได้จากเครื่องหมาย
พันธุกรรมหลายประเภทเช่นเครื่องหมายพันธุกรรมระดับโปรตีน (อัลโลไซม์) หรือเครื่องหมายพันธุกรรมระดับ
ดีเอ็นเอ (ไมโคร-แซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ)  

ค่าที่ใช้วัดระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรอย่างแพร่หลายคือค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี 
(heterozygosity, H) ซึ่งเป็นสัดส่วนของจีโนไทพ์ที่มีอัลลีลไม่เหมือนกัน (heterozygotes) เมื่อเทียบกับ
จ านวนจีโนไทพ์ทั้งหมดและค่าจ านวนอัลลีลเฉลี่ยต่อต าแหน่ง (average number of alleles per locus, A) 
ค่าเฮทเทอโรไซโกซิตีประกอบด้วยค่าจากการสังเกต (observed heterozygosity, Ho) และค่าจากการ
ค านวณ (expected heterozygosity, He) ซึ่งค่าที่มีความหมายในแง่ที่จะสะท้อนถึงระดับของ effective 
population size (Ne) คือค่า Heส่วนค่า A นี้เป็นค่าที่เปรียบเสมือนข้อมูลดิบเพราะนับทุกอัลลีลไม่ว่าจะมีมาก
หรือน้อยดังนั้นจึงมีการปรับค่านี้ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นโดยการน าความถี่อัลลีลมาถ่วงด้วยได้ค่าที่
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เรียกว่า effective number of alleles per locus (Ae) อย่างไรก็ตามค่านี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของจานวนปลา
ที่ศึกษาต่อประชากร (sample size) เพราะถ้าเก็บตัวอย่างมาน้อยจ านวนอัลลีลที่เป็นไปได้ก็จะน้อยตามไป
ด้วยในระยะหลังจึงมีแนวโน้มจะใช้ค่า allelic richness (Ar) ซึ่งเป็นจ านวนอัลลีลต่อต าแหน่งที่เป็นอิสระจาก
จ านวนตัวอย่างแทน A และ Ae 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมส าคัญต่อศักยภาพในการวิวัฒนาการและการ
อยู่รอด (fitness) ของประชากรโดยความผันแปรทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยส าคัญอันเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติสัตว์แต่ละตัวในประชากรหนึ่งอาจมีความแตกต่างกันทางด้านความสามารถ
ในการสืบพันธุ์และการอยู่รอดได้ดีกว่าสัตว์ตัวอ่ืนๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยค่าเฮทเทอโร
ไซโกซิตี (H) สัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการคัดเลือกทั้งโดยมนุษย์และการคัดเลือกตามธรรมชาติส าคัญต่อ
การปรับตัวในระยะสั้นในขณะที่ความหลากหลายของอัลลีลจะเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดในระยะยาวเช่น
ความสามารถในการบินทนของนกสมมุติว่ามียีนควบคมอยู่ 1 คู่โดยประชากร A มี 2 อัลลีลความถี่เท่ากับ 0.5 
เท่ากันโดยทั้งสองอัลลีลควบคุมความสามารถในการบินทนในระดับ 1 และ 1.1 หน่วยประชากร B มีอัลลีล  
3 อัลลีลโดย 2 อัลลีลแรกมีความถี่เท่ากันและควบคุมความสามารถในการบินในระดับ 1 และ 1.1 หน่วย
เช่นเดียวกับประชากร A และมีอัลลีลที่ 3 ซึ่งมีความถ่ี 0.01 และควบคุมความสามารถในการบินทน 1.2 หน่วย
ประชากร C มีเพียง 2 อัลลีลคืออัลลีลที่ควบคุมความสามารถในการบินทน 1 หน่วย (ความถี่ 0.99) และ 1.2 
หน่วย (ความถี ่0.01) หากนาประชากรนี้ปล่อยไปในป่าความสามารถในการบินทนจะช่วยให้สามารถหลบหลีก
ศัตรูได้ดังนั้นจะเกิดการคัดเลือกในระยะแรกประชากร A และ B จะตอบสนองต่อการคัดเลือกในระยะเริ่มต้น
ได้ดีเพราะทั้งสองประชากรนี้จะมีความสามารถในการบินทนดีเท่าๆกันเพราะมีค่า  H สูง {H(A)=1-(p12+ 
p22)= 1-(0.52+0.52); H(B)=1-[(0.45)2 + (0.45)2 + (0.1)2] ; H(C)=1- [(0.99)2 + (0.01)2]}  
ส่วนประชากร C เนื่องจากมีค่า H ต่ าในระยะแรกจะตอบสนองต่อการคัดเลือกไม่ดีนักและอัลลีลที่แสดง
ความสามารถในการบินทนระดับสูงก็ยังไม่แสดงผลมากนักเพราะมีในความถี่ต่ าแต่ในระยะยาว B และ C  
ซึ่งมีอัลลีลที่ 3 ซึ่งมีความสามารถในการบินทนในระดับสูงจะตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ดีกว่า 

ในแง่ของนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรย่อยจะเป็นแหล่งของ
สายพันธุ์ที่นักเพาะเลี้ยงจะสามารถเลือกมาใช้ในการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเป็นแหล่งของ
พันธุกรรมที่นักปรับปรุงพันธุ์จะสามารถเลือกมาใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ต่อไปได้ 

 

2. Effective population size (Ne)  

ในประชากรอุดมคติ ถือว่าสมาชิกทุกตัวในประชากรจะร่วมในการผสมพันธุ์ และส่งต่อ อัลลีลไปให้รุ่น
ลูก แต่ในสภาพที่เป็นจริง สมาชิกจ านวนหนึ่งเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการส่งต่อ อัลลีลไปให้รุ่นลูก ซึ่งอาจเป็น
เพราะ สมาชิกบางตัวไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ หรือผสมพันธุ์แต่ลูกตายหมด หรืออาจให้ลูกจ านวนน้อยกว่าพ่อแม่
คู่อ่ืนๆ ดังนั้นในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงใช้ค าว่า Effective population size หรือ Ne แทนจ านวน
พ่อแม่พันธุ์ โดย Ne หมายถึงจ านวนสมาชิกบางส่วนในประชากรที่สามารถสืบพันธุ์ได้ และส่งต่ออัลลีลไปยัง
ประชากรรุ่นต่อไป 
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Ne เป็นค่าที่ส าคัญมาก เพราะในประชากรโรงเพาะฟักซึ่งมักเป็นประชากรขนาดเล็ก มีจ านวนพ่อแม่
พันธุ์ไม่มาก แม้จะพยายามหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด แต่ถ้าไม่มีการติดตามพันธุ์ประวัติ การผสมพันธุ์แบบสุ่ม
อย่างเดียวย่อมท าให้เกิดการผสมเลือดชิดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ด้วยความจริงที่ ว่า Ne มีความสัมพันธ์ในทาง
กลับกันกับระดับการผสมเลือดชิด ดังนั้นถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับ
ค่านี้ให้ดี  

ปัจจัยและการปฏิบัติบางประการที่ท าให้ขนาด Neในประชากรเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อ
อัตราการผสมเลือดชิดในประชากร ได้แก่  

1) การใช้พ่อแม่พันธุ์ในสัดส่วนต่างกันในการเพาะพันธุ์ปลา 

ในโรงเพาะฟักส่วนใหญ่ มักผสมพันธุ์ปลาโดยใช้พ่อพันธุ์จ านวนน้อยกว่าแม่พันธุ์ ซึ่งการใช้พ่อพันธุ์
และแม่พันธุ์จ านวนไม่เท่ากันนี้เป็นการเพ่ิมโอกาสการผสมเลือดชิด โดยท าให้ค่า Ne ลดลง ถ้าสมมุติให้ Nm

เป็นจ านวนพ่อพันธุ์ และ Nf เป็นจ านวนแม่พันธุ์ เมื่อใช้พ่อแม่พันธุ์สัดส่วนเท่ากันNe จะเท่ากับ NmบวกNf 
แต่ถ้าจ านวนพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่เท่ากัน Ne จะลดลง โดยค านวณได้จากสูตร  
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จะเห็นว่าอัตราการผสมเลือดชิดที่เพ่ิมข้ึนในหนึ่งชั่วอายุมีค่าเท่ากับ 

 

  















fme NNN
F

8

1

8

1

2

1

 
 

ถ้าจ านวนพ่อพันธุ์เท่ากับจ านวนแม่พันธุ์หรือ N/2 แล้วNe = N  

ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด Ne คือจ านวนของเพศปลาที่น้อยกว่า เช่น ถ้า ใช้แม่พันธุ์ปลา 1 ตัวผสมกับ
น้ าเชื้อจากพ่อปลา 10 ตัว Ne มีค่าประมาณ 4 ซึ่งเท่ากับการใช้แม่พันธุ์และพ่อพันธุ์อย่างละ 2 ตัว 
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ตัวอย่างถ้าใช้พ่อปลา 2 ตัว ผสมกับแม่ปลา 50 ตัว 
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เมื่อพิจารณาอัตราการผสมเลือดชิด ในกรณีนี้ การใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวน 52 ตัว เสมือนใช้พ่อปลาและ
แม่ปลาอย่างละ 4 ตัว ค่าประมาณของ Ne สามารถค านวณได้จากใช้จ านวนปลาเพศที่น้อยกว่าโดยไม่ต้อง
น าจ านวนปลาเพศมากกว่ามาคิด ตามตัวอย่างข้างบน ค านวณเฉพาะจ านวนพ่อปลาได้ดังนี้ 
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2) ความผันแปรของขนาดครอบครัวปลา (Variance in family sizes)  

ขนาดครอบครัว ในที่นี้หมายถึงจ านวนของรุ่นลูกท่ีสามารถเจริญพันธุ์ ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ในชั่วอายุ
ต่อไป ตามข้อก าหนดของประชากรอุดมคติ พ่อแม่แต่ละตัวมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์
เพ่ือเกิดลูกในชั่วอายุถัดมา แต่ในสภาพความเป็นจริง ลูกจากพ่อแม่แต่ละคู่มีโอกาสรอดชีวิตถึงวัยเจริญ
พันธุ์แตกต่างกัน ท าให้เกิดความผันแปรของขนาดครอบครัว ตามข้อก าหนดของประชากรอุดมคติที่ว่า  
พ่อแม่จะถูกแทนที่ในทุกชั่วอายุและเพ่ือให้จ านวนพ่อแม่เท่ากันทุกชั่วอายุนั้น จ านวนเฉลี่ยของลูกต่อพ่อ
หรือแม่แต่ละตัวต้องเท่ากับ 1 ท าให้ค่าเฉลี่ยลูกต่อครอบครัวเท่ากับ 2 แม้ว่าในความเป็นจริงจ านวนลูก 
ในแต่ละครอบครัวมีจ านวนมากกว่า 2 ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนคือ สัตว์น้ า แต่ข้อก าหนดนี้ยังใช้ได้ในประชากร
สัตว์น้ าเมื่อค านึงถึงว่าลูกส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการรอดตายจนถึงวัยเจริญพันธุ์  

ตามข้อก าหนดขนาดครอบครัวที่เท่ากันในประชากรและการผสมพันธุ์แบบสุ่ม ค่า  Ne ที่เป็น
ฟังก์ชันของขนาดครอบครัวสามารถประมาณได้ดังนี้  
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โดยN = จ านวนพ่อแม่ และ Vk คือ variance ของขนาดครอบครัว เมื่อ Vk = 2 แล้ว Ne มีค่า
เท่ากับขนาดประชากรที่แท้จริง ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงส าหรับครอบครัวปลาที่มีการผสมพันธุ์โดยผสม
เป็นคู่ๆ (Single-pair mating) เมื่อความผันแปรขนาดครอบครัวมีค่าเท่ากันในปลาทั้งสองเพศ 

ความผันแปรของขนาดครอบครัวในประชากรปลาจากโรงเพาะฟักเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การ
คัดพันธุ์โดยการเลือกปลาบางครอบครัวมาเพาะ หรือการเลี้ยงปลาต่างครอบครัวในบ่อเดียวกัน เมื่อน ารุ่น

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



5 
 

 

ลูกไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ มีโอกาสจะได้ลูกจากแต่ละครอบครัวจ านวนไม่เท่ากัน ในธรรมชาติความผันแปรของ
ขนาดครอบครัวเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ไข่หรือตัวอ่อนเป็นเหยื่อปลาชนิดอ่ืน เช่น ปลาแซลมอน 
ในธรรมชาติจะมีแหล่งวางไข่เฉพาะที่ ถ้าถูกศัตรูเข้ามากินไข่ ก็อาจจะไม่เหลือลูกส าหรับชั่วอายุถัดไป 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขนาดครอบครัวในปลาเรนโบว์เทร้า จากโรงเพาะฟักพบว่าVk 
มีค่าเท่ากับ 6 ในปลาทั้งสองเพศ ที่มีการผสมพันธุ์โดยผสมเป็นคู่ๆ (Gall 1987) ถ้าในประชากรปลา 50 ตัว 
(สัดส่วนเพศ = 1:1)  
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3) การใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวนไม่เท่ากันในแต่ละชั่วอายุ 

เราสามารถหาค่าเฉลี่ยของNeในประชากรโรงเพาะฟักท่ีมีการใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวนแตกต่างกัน 

ในแต่ละชั่วอายุ ได้จากค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (Harmonic mean) ของทุกๆชั่วอายุ ดังนี้ 
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 โดย t คือจ านวนชั่วอายุ 

 

เนื่องจากค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค มีค่าผกผันกับขนาด Neในแต่ละชั่วอายุ ค่า Neที่น้อยที่สุดจะส่งผล
กระทบต่อค่าเฉลี่ย Neมากที่สุด แม้ว่าในการเพาะฟักปลาบางรุ่นจะใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวนมากก็ไม่สามารถ
ก าจัดผลที่เกิดจากการใช้ Neจ านวนน้อยในการเพาะฟักครั้งอ่ืนๆ ดังตัวอย่าง ในการเพาะพันธุ์ปลา4 ชั่ว
อายุมีการใช้พ่อแม่พันธุ์ในแต่ละชั่วอายุดังนี้ 10, 10, 50, และ10 ตัว ค่าเฉลี่ยNeต่อชั่วอายุในประชากรโรง
เพาะฟักนี้เท่ากับ 
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ดังนั้นอัตราการผสมเลือดชิดในประชากรโรงเพาะฟักในเวลา 4 ชั่วอายุ มีค่าเท่ากับอัตราการผสม
เลือดชิดที่เกิดจากการใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวน 13 ตัวในทุกชั่วอายุ 

   

ในที่นี้ขอสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับค่า Neของประชากรโรงเพาะฟัก เพ่ือช่วยให้การจัดการพ่อแม่พันธุ์ท า
ได้ถูกต้อง ดังนี้ 

  1. Ne ไม่เท่ากับจ านวนพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เพาะพันธุ์ทั้งหมด แต่จะรวมถึงพ่อแม่พันธุ์ที่น าลูกไปใช้
เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปเท่านั้น 
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  2. Ne จะเท่ากับจ านวนพ่อ+แม่ เมื่อมีการผสมพันธุ์แบบ 1:1 (พ่อ=แม่) เท่านั้น หากจ านวน
พ่อไม่เท่ากับแม่ Ne ค านวณได้จากสูตร Ne = 4NmNf/ (Nm+ Nf) 

  3. Ne จะมีค่าลดลงเมื่อน าลูกจากแต่ละครอบครัวไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไม่เท่ากัน (variance 
of family size) Ne ค านวณได้จาก Ne UR = 4Ne/(Vk+2) 

กรณีนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมาก เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่าถ้าการผสมพันธุ์ท าโดยปล่อยให้ไข่ปลาฟัก
รวมกัน อัตราฟักอาจไม่เท่ากัน นอกจากนั้นอัตรารอดก็อาจไม่เท่ากัน วิธีการเดียวที่จะลดความแปรปรวน
อันเนื่องจากจ านวนลูกต่อครอบครัว ก็โดยการเลี้ยงปลาแต่ละครอบครัวแยกกัน จนกว่าปลาจะแข็งแรง
และมีอัตราการรอดตายสูง แล้วจึงน าลูกจ านวนเท่าๆกันจากแต่ละครอบครัว มาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป  

  4. ชั่วอายุที่มี Neต่ าจะมีอิทธิพลท าให้ค่าเฉลี่ย Neสะสมจากหลายชั่วอายุลดลง เช่น ตลอด
ช่วงเวลา 5 ชั่วอายุของประชากรพ่อแม่พันธุ์ประชากรหนึ่งมีค่าNe เท่ากับ 50, 10, 65, 85 และ 100 
ตามล าดับ สามารถค านวณค่า Neเฉลี่ยได้จากharmonic mean 

 1/Ne mean = 1/5(1/50 + 1/10 + 1/65 + 1/85 + 1/100) 

   = 0.2(0.02 + 0.10 + 0.01538 + 0.01176 + 0.01) 

 = 0.031428 

Ne mean=31.82 

จะเห็นว่า เมื่อ Neลดลงเหลือ 10 ในชั่วอายุที่ 2 แม้จะเพ่ิมข้ึนกว่า 6 เท่าใน 3 ชั่วอายุต่อมาก็ช่วยเพ่ิม 
Neได้ไม่มากนัก 

 

การลดลงของ Neในสภาพการณ์จริง 

แม้นักเพาะพันธุ์จะพยายามปฏิบัติตามค าแนะน า เพื่อการท าค่า Neให้สูงที่สุด โดยการใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวน
มาก ใช้พ่อปลาจ านวนเท่ากับแม่ปลา ผสมพันธุ์ในสัดส่วน 1:1 และน าลูกจากทุกครอก จ านวนเท่าๆกันไปใช้
เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในบางกรณีข้อแนะน าเหล่านี้อาจถูกละเมิดโดยไม่ตั้งใจ มีผลให้ค่า Neต่ ากว่าที่คาด เช่น 

การผสมพันธุ์แบบกลุ่ม (mass spawning)ปลาหลายชนิดผสมพันธุ์แบบกลุ่ม เช่นปลากระพงขาว ปลา
เก๋า ปลาตะเพียนขาว (ในกรณีปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง) มักจะมี Neต่ ากว่าจ านวนพ่อแม่พันธุ์ที่ปล่อยไปเสมอ 
สาเหตุแรกคือ ปลาไม่ได้ผสมพันธุ์ทุกตัว สาเหตุต่อมาคือการที่สัดส่วนเพศผู้เพศเมียที่ผสมพันธุ์จริงๆอาจไม่
เท่ากัน และสาเหตุสุดท้ายคือ สัดส่วนของลูกที่ได้จากพ่อแม่แต่ละคู่มักไม่เท่ากัน เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท า
ให้ Neลดลง  

จากความก้าวหน้าของการศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรม ท าให้สามารถศึกษาเรื่องดังกล่าว ได้ Brown et 
al. (2005) ศึกษาในปลา gilthead seabream (Sparus auratus) โดยการผสมพันธุ์ปลาชนิดนี้ซึ่งเป็นปลา
ทะเลที่ผสมพันธุ์แบบกลุ่ม แล้วใช้เครื่องหมาย microsatellite แยกปลาแต่ละครอก ดังนั้นเขาจะทราบว่า 
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ลูกปลาที่ได้ เกิดจากปลาเพศผู้/เพศเมียตัวใด จากนั้นค านวณค่า Neผลที่ได้แสดงว่า แม้จะใช้พ่อแม่ จ านวน
ระหว่าง 48-58 ตัว (ในการเพาะ 4 ครั้ง) แต่ค่า Ne ที่ได้มีค่าเพียง 14.00 -18.34 ซึ่งจะท าให้เกิดการผสมเลือด
ชิดถึง 2.7-3.6% ต่อชั่วอายุ 

ปลานิลก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่แม้ในธรรมชาติจะไม่ได้ผสมพันธุ์แบบกลุ่ม แต่ในสภาพการเพาะพันธุ์ในโรง
เพาะฟัก จะปล่อยปลาตัวผู้ตัวเมียรวมกันในบ่อ หรือในกระชัง แล้วเก็บลูกปลาขึ้นจากบ่อเพาะเป็นระยะๆ ท า
ให้การผสมพันธุ์เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบคล้ายการผสมพันธุ์แบบกลุ่ม จากการศึกษาปลาที่เพาะในกระชัง 2 
ชุด โดยแต่ละชุดใช้ปลาเพศผู้ 12 ตัว ต่อปลาเพศเมีย 25 ตัว ศึกษาโดยใช้ microsatellite 11 ต าแหน่งเพ่ือ
แยกแยะปลาแต่ละครอบครัว เก็บลูกปลาจากการผสมพันธุ์แต่ละรอบรวม 76 รอบ พบว่า การผสมพันธุ์แบบที่
มีสัดส่วนเพศ 1:1 เกิดขึ้นเพียง 30% ของการผสมทั้งหมด การผสมแบบที่มีสัดส่วนพ่อแม่ไม่เท่ากัน มีถึง 70% 
โดยบางชุดพบการผสมที่พ่อปลา 4 ตัว ผสมพันธุ์กับแม่ปลาตัวเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามก็พบว่าปลาตัวผู้ 1 
ตัว อาจผสมกับเพศเมียหลายๆตัว ระดับความส าเร็จในการผสมพันธุ์ของปลาเพศผู้แต่ละตัวต่างกัน โดยขึ้นกับ
ดัชนีความสมบูรณ์ (fecundity) ปลาที่มีดัชนีความสมบูรณ์สูงมีแนวโน้มจะผสมพันธุ์ได้มากกว่า สิ่งเหล่านี้มีผล
ให้ Neต่ ากว่าที่ควรจะเป็น โดยแทนที่จะมี Ne = 32.43 [ตามสูตร 4NmNf/ (Nm+ Nf)] กลับมีค่าเพียง 15.6 และ 
16.0 ในกระชังที่ 1 และ 2 ตามล าดับ (Fessehaye et al., 2006) 

การผสมเทียมแบบไม่แยกคู่ผสมการผสมเทียมจะช่วยให้ผสมพันธุ์ปลาเป็นคู่ๆได้สะดวก และสามารถจับคู่
ได้ตามต้องการ แต่ในฟาร์มส่วนมาก จะผสมเทียมโดยรีดไข่และน้ าเชื้อจากปลาหลายๆตัวรวมกัน โดยไม่แยก
ผสมเป็นคู่ๆ วิธีการแบบนี้มีผลในทางลด Neเพราะความสามารถในการเข้าผสมของเชื้อตัวผู้จากปลาแต่ละตัวไม่
เท่ากัน ท าให้ได้ลูกจากแต่ละครอบครัวในสัดส่วนไม่เท่ากันส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของขนาดครอบครัว 
(variance of family size) ซึ่งจะท าให้ Neลดลง โดยมีผลการทดลองยืนยัน ในปลาชินุค ซัลมอน 
(Oncorhynchus tshawytscha) ทั้งนี้ ความสามารถในการเข้าผสม ไม่ขึ้นกับระดับความสมบูรณ์ของน้ าเชื้อ 
แต่น่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่า (Withler, 1988) 

การผสมน้ าเชื้อรวม กับไข่ที่รีดมาจากแม่ปลาหลายๆตัวรวมกัน จะมีผลให้ระดับการผสมเลือดชิดเพ่ิมขึ้น  
ในชั่วอายุต่อๆมา เพราะการผสมรวมดังกล่าว ท าให้เกิดครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพ่ิมขึ้น เช่น
หากท าการผสมเทียมโดยใช้ไข่จากแม่ปลา 3 ตัว พ่อปลา 3 ตัว โดยผสมแบบแยกเป็นคู่ๆ ก็จะได้ลูกปลาฟุล-สิบ 
(full-sib) 3 ครอบครัวที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แต่ถ้ารวมน้ าเชื้อจากปลา 3 ตัว กับไข่จากปลา 3 ตัว 
จะได้ครอบครัวที่เป็นปลาฟุล-สิบ 9 ครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็น ฮาล์ฟ-สิบ (half-sib) โดยร่วม
พ่อต่างแม่ และร่วมแม่ต่างพ่อเพ่ิมข้ึนอีก 

สภาวะที่ Neลดลงในชั่วอายุหนึ่งๆ อาจเรียกว่า สภาวะคอขวด (genetic bottleneck) จะท าให้ 
heterozygosity ลดลง โดยสามารถค านวณสัดส่วน Hที่ลดลงได้จากสูตร      

 

   
     ,t = 

จ านวนชั่วอายุ,   = heterozygosityในชั่วอายุ tและ   = heterozygosity เริ่มต้น 

Allendorf (1986) ได้ค านวณสัดส่วน heterozygosity ที่จะคงเหลืออยู่ภายหลังการเกิดสภาวะคอขวด 
หลายๆระดับ เมื่อผ่านไป 1, 10 และ 100 ชั่วอายุ ดังแสดงในตาราง (ก าหนดให้   = 1) 
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จ านวนพ่อแม/่ชั่วอายุ  ชั่วอายุ  

(N) 1 10 100 

2 0.75 0.06 0 

4 0.88 0.26 0 

10 0.95 0.60 0.01 

25 0.98 0.82 0.13 

50 0.99 0.90 0.37 

100 1.00 0.95 0.61 

 
ในท านองเดียวกัน สภาวะคอขวดก็จะมีผลในทางลดความหลากหลายของอัลลีลเช่นเดียวกัน แต่ระดับ

ความรุนแรงจะขึ้นกับจ านวน และความถ่ีอัลลีล 

ทั้งนี้อาจกล่าวในภาพรวมว่า หากประชากรมีจ านวนอัลลีลน้อยอยู่แล้ว ความสูญเสียอัลลีลจะเกิดในอัตรา
ไม่สูงนัก แต่ถ้าเริ่มจากประชากรที่มีจ านวนอัลลีลต่อต าแหน่งสูง อัตราการสูญหายของอัลลีลจะสูง  

อย่างไรก็ตามการลดลงของ Neเนื่องจากการเบี่ยงเบนของสัดส่วนเพศจาก 1:1 จะมีผลไม่มากนัก กับ ความ
หลากหลายของอัลลีล ตัวอย่างเช่น ถ้ามีแม่พันธุ์ 100 ตัว พ่อ 1 ตัว การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม 
จะเท่ากับการที่มีพ่อแม่พันธุ์ประมาณ 4 ตัว ซึ่งอาจถูกต้องส าหรับค่า H แต่ความหลากหลายของ อัลลีลจะ
สูญเสียมากหรือน้อย ขึ้นกับจ านวนลูกท่ีจะน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ หากใช้ลูกจากแม่ทุกๆตัวเป็นพ่อแม่พันธุ์การ
สูญหายของอัลลีลจะเกิดขึ้นน้อยมาก 

 
3. การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมในโรงเพาะฟัก 

จากการศึกษาในสัตว์น้ า พบว่าประชากรโรงเพาะฟักส่วนใหญ่ จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ลดลงเมื่อเทียบกับประชากรธรรมชาติ สาเหตุหลักที่ท าให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม มี 3 สาเหตุ
คือ การขาดช่วงทางพันธุกรรม (genetic drift) การผสมเลือดชิด (inbreeding) และการคัดเลือก (selection) 

 

1. การเกิดการขาดช่วงทางพันธุกรรมในประชากรโรงเพาะฟัก: วิธีการอธิบายการขาดช่วงทาง
พันธุกรรมง่ายๆก็คือ การที่ความถี่อัลลีลเปลี่ยนแปลงไปมาไม่มีทิศทางแน่นอน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน
การสุ่ม (sampling error) หมายความว่า การน าสัตว์จ านวนน้อยมาเป็นพ่อแม่พันธุ์จะมีโอกาสท าให้พันธุกรรม
ที่ได้มาไม่เป็นตัวแทนของพันธุกรรมดั้งเดิมทั้งหมด และท าให้ความผันแปรทางพันธุกรรมของสายพันธุ์
เปลี่ยนแปลงไป ผลเสียที่เห็นได้ชัดเจน คือ เกิดการสูญหายของอัลลีลที่มีความถ่ีต่ าๆ 
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 ถ้าอัลลีลมีความถี่ใกล้เคียงกัน ผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการขาดช่วงทางพันธุกรรมจะไม่รุนแรง แต่เมื่อมี     
อัลลีลความถี่ต่ า ในประชากร การขาดช่วงทางพันธุกรรมอาจท าให้ อัลลีลนั้นสูญหายไปตลอดกาล โดยโอกาส
ทีอั่ลลีลใดๆ จะสูญหายไปจากประชากรแปรผันตาม effective population size (Ne) จากการค านวณพบว่า
เมื่อ Neลดจาก 50 เป็น 10 โอกาสทีอั่ลลีลจะสูญหาย จะเพ่ิมข้ึน 4,588 เท่า 

 ในสภาพโรงเพาะฟักจ านวนพ่อแม่พันธุ์อาจลดลงโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากไม่ได้ใส่ใจในเรื่องจ านวนพ่อแม่
พันธุ์ หรืออาจเกิดจากโรคระบาดที่ท าให้พ่อแม่พันธุ์ตายไปเป็นจ านวนมาก หรืออาจเกิดระหว่างการรับพ่อแม่
พันธุ์จากฟาร์มหนึ่งเพ่ือไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอีกฟาร์มหนึ่ง ซึ่งมักไม่สะดวกที่จะขนพ่อแม่พันธุ์จ านวนมาก 
หรือฟาร์มที่เป็นผู้ให้อาจตั้งใจมอบให้ในจ านวนน้อย 

 จะเห็นได้ว่าการเกิดการขาดช่วงทางพันธุกรรม มีสาเหตุจากการใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวนน้อย ซึ่งจะ
น าไปสู่การผสมเลือดชิดได้เช่นเดียวกัน 

 

2. การผสมเลือดชิดในโรงเพาะฟัก :การผสมเลือดชิดหมายถึงการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่มี
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากร หรืออาจกล่าวง่ายๆ ว่าเป็นการผสมพันธุ์ระหว่าง
เครือญาตินั่นเอง โดยทั่วไป นักเพาะพันธุ์ปลาเข้าใจดีถึงผลเสียของการผสมเลือดชิด ที่ท าให้เกิดการเสื่อมถอย
ของลักษณะ (inbreeding depression) ซึ่งมักแสดงออกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และระบบทาง
สรีรวิทยาของประชากร เช่น ความดกไข่ คุณภาพน้ าเชื้อ อัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโตหรือการ
สูญเสียความสมบูรณ์เพศและความแข็งแรงทั้งนี้เป็นเพราะการผสมเลือดชิดท าให้สมาชิกที่เป็น  homozygote 
ในประชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยีนด้อยมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน จึงได้พยายามหลีกเลี่ยง  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากประชากรพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟักเป็นประชากรขนาดเล็ก หากไม่มีการ
ติดเครื่องหมายติดตามพันธุ์ประวัติอย่างถูกต้อง การผสมเลือดชิดจะเกิดขึ้นแน่นอน ทั้งนี้โดยมีระดับการเกิด 
แสดงได้ด้วยค่า สัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิด (F-inbreeding coefficient) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจ านวนพ่อแม่
พันธุ์ ตามสูตร  

Ne
F

2

1
  

 

นอกจากนั้นการผสมเลือดชิดอาจเกิดข้ึนจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หลายรุ่นในบ่อเดียวกัน ท าให้มีโอกาส
ผสมระหว่างพ่อ-แม่ กับลูกได้ 

 

3. การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมเนื่องจากการคัดเลือก :ในโรงเพาะฟักการ
คัดเลือกซ่ึงอาจเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มีผลให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยในระยะแรกอัลลีล
ที่มีความถี่ต่ ามากๆจะสูญหายไปก่อน โดยระดับ heterozygosity จะเปลียนแปลงไม่มากนัก เพราะอัลลีลที่มี
ความถี่ต่ า มีอิทธิพลต่อค่า heterozygosity น้อย ตัวอย่างการศึกษาของ Appleyard and Ward 
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(2006)ศึกษาประชากรหอยนางรม (Crassostrea gigas) ในทัสเมเนีย ที่ผ่านการคัดเลือกแบบ mass 
selection 3 ชั่วอายุ ได้ผลยืนยันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพบว่าการคัดเลือกมีผลให้จ านวนอัลลีลของ 
microsatellite ต่อต าแหน่ง (allelic richness) ลดลงจาก 5.91-6.56 เป็น 4.15-5.76 ในขณะที่ค่า 
heterozygosity เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (0.315-0.444 ในประชากรธรรมชาติ และ 0.31-0.445 ในประชากร
ปรับปรุงพันธุ์)  

ผลของการคัดเลือกต่อ heterozygosity จะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่ออัลลีลที่มีความถ่ีสูงๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ความถี่ โดยถ้าอัลลีลที่มีอยู่ มีความถี่ใกล้เคียงกัน heterozygosity ก็จะสูง แต่เมื่อความถี่ อัลลีลเริ่ม
เปลี่ยนแปลง จะท าให้ความถี่อัลลีลแตกต่างกันมากขึ้น มีผลให้ระดับ heterozygosity ลดลง (Beaumont 
and Hoare, 2003) 

วิธีปฏิบัติหลายๆอย่างในโรงเพาะฟัก อาจส่งผลให้เกิดการคัดเลือกทางอ้อม เช่น นักเพาะปลาจ านวน
หนึ่งถนัดที่จะใช้แม่ปลาขนาดค่อนข้างเล็ก มาเป็นแม่พันธุ์ เนื่องจากรีดไข่ได้สะดวก เมื่อปฏิบัติติดต่อกันไป
หลายๆชั่วอายุ ก็จะมีผลเท่ากับการคัดเลือกให้ได้ปลาขนาดเล็ก การเจริญเติบโตของปลาจากฟาร์มนั้นก็ลดลง 
การคัดปลาที่เจริญพันธุ์เป็นรุ่นแรกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในที่สุดก็จะท าให้เกิดสายพันธุ์ที่เจริญพันธุ์เร็ว ซึ่งในปลา
ส่วนใหญ่จะมีผลให้ปลามีขนาดเล็กลง 

ในปลา brook trout ที่ได้รับอาหารเพียงครึ่งเดียว ขนาดของแม่ปลาจะสัมพันธ์กับความดกของไข่
มาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวต่ าในปลาที่ได้รับอาหารเต็มที่ดังนั้นหากเลี้ยงปลา brook trout โดยให้
อาหารเพียงครึ่งเดียว ปลาที่เจริญเติบโตเร็ว จะมีลูกมากกว่า และท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชั่ วอายุต่อไป 
เหมือนกับการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับการคัดปลาที่โตช้าทิ้ง 25% (Doyle, 1983)  

จากการศึกษาโดย Eknath andDoyle (1985) ในฟาร์มเพาะปลายี่สกเทศ (Laeo rohita) ฟาร์มหนึ่ง
ในประเทศอินเดีย พบว่าเกษตรกรคัดพ่อแม่พันธุ์ โดยจะเลือกปลาที่เจริญพันธุ์มา จากนั้นก็คัดตัวที่มีขนาดใหญ่ 
เป็นพ่อแม่พันธุ์ วิธีปฏิบัตินี้ดูเผินๆคล้ายกับจะถูกต้อง แต่เนื่องจากเกษตรกร เก็บปลาหลายๆรุ่นไว้ในบ่อ 
ประกอบกับพบว่า ปลาที่เจริญพันธุ์เร็วมักเป็นปลาที่โตเร็ว ส่วนปลาโตช้าก็จะเจริญพันธุ์ช้า ดังนั้นเมื่อน าปลาที่
เจริญพนัธุ์ออกมาคัดขนาด ก็จะประกอบด้วยปลา 2 ประเภทคือ 

1. ปลาอายุน้อยที่โตเร็ว (จึงเจริญพันธุ์เร็ว)แต่มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปลาประเภทที่ 2 

2. ปลาอายุมาก ขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่ถูกคัดไปในปีแรก เพราะยังไม่เจริญพันธุ์ (โตช้า) 

เมื่อเกษตรกรคัดพันธุ์ จึงได้ปลาประเภทที่ 2 ในสัดส่วนที่มากกว่าประเภทแรกไปเพาะ จึงท าให้เกิด
การคัดเลือกทางอ้อม ที่ให้ผลเสมือนกับการคัดปลาโตช้าไปเพาะพันธุ์ 

สัตว์น้ าหลายชนิดตัวที่เจริญเติบโตเร็วกว่าจะเจริญพันธุ์เร็วกว่า โดยมีรายงานในปลา Atlantic 
salmon (Moller et al., 1979) ปลาไน (Hulata et al., 1974) ปลาเทราท์ (Gall and Gross, 1978) ในกุ้ง
ก้ามกรามก็เช่นเดียวกัน การศึกษาโดยการค านวณ พบว่าการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย ใช้
กุ้งเพศเมียที่เจริญพันธุ์เป็นชุดแรกไปเป็นแม่พันธุ์ จะมีผลเสมือนมีการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต (เท่ากับ
การคัดกุ้งโตช้าทิ้ง 55%) แต่ถ้าใช้แม่พันธุ์รุ่นหลังมาเป็นแม่พันธุ์ จะได้ผลเหมือนการคัดเลือกทางลบต่อลักษณะ
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การเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะกุ้งก้ามกรามที่เจริญพันธุ์เร็วจะเจริญเติบโตเร็วด้วย (Doyle et al., 1983) อย่างไร
ก็ตามข้อมูลนี้ควรจะมีการทดลองจริงๆเพ่ือพิสูจน์ต่อไป 

 

4. หลักการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงในโรงเพาะฟัก 

การจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ประชากรเพ่ือการเพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟักมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
ต้องการให้ได้สายพันธุ์ปลาที่ปรับตัวได้ดีในสภาพการเลี้ยงในที่กักขัง ในขณะที่สามารถรักษาระดับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมไว้ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และจ ากัดการผสม
เลือดชิดให้เกิดน้อยที่สุด ทั้งนี้โดยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากการคัดเลือก (โดย
ธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์) เพ่ือให้ได้ลักษณะที่ต้องการโดยมีหลักการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การป้องกันการผสมเลือดชิด 

ในความเป็นจริง การผสมเลือดชิดมีทั้งประโยชน์และโทษ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
พันธุ์อีกวิธีหนึ่ง เป็นประโยชน์ในการสร้างประชากรเพ่ือการผสมข้าม หรือเพ่ือก าจัดลักษณะไม่ดีที่เกิดจากยีน
แฝงออกไป แต่ถ้าปล่อยให้การผสมเลือดชิดเกิดข้ึนโดยไม่มีการควบคุม ก็จะเกิดผลเสียจากการผสมเลือดชิดได้ 

แม้จะมีหลักการอยู่ว่าการผสมเลือดชิดสามารถหลีกเลี่ยงได้ในประชากรขนาดใหญ่ แต่ค่อนข้าง  
จะเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี้ยงประชากรพ่อแม่พันธุ์จ านวนมากขนาดนั้น จึงมาถึงค าถามที่ว่า จะยอมให้มี การผสม
เลือดชิดได้ในปริมาณเท่าไร จึงจะไม่กระทบกระเทือนการผลิต การศึกษาในเรื่องนี้มีน้อย โดยเฉพาะในปลา 
บางการศึกษาก็ใช้ประชากรโรงเพาะฟักซึ่งอาจสะสมของปริมาณการผสมเลือดชิดมาแล้วระยะหนึ่ง ผลที่ได้จึง
อาจไม่ถูกต้องนัก นอกจากนั้นผลกระทบของการผสมเลือดชิดยังแตกต่างไปตามชนิด ประชากร และลักษณะ 

จากการศึกษาในปลา rainbow trout พบว่าถ้าระดับการผสมเลือดชิดเท่ากับ หรือมากกว่า 18% จะ
เกิดผลเสียต่อลักษณะต่างๆอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลที่แสดงว่า ระดับ inbreeding เท่าไรจึงจะเริ่ม
เกิดผลเสีย Tave (1999) แนะน าว่าเกษตรกรควรก าหนดระดับการผสมเลือดชิด ที่ประมาณ 5-10% เป็น
ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องยอมรับว่า ถ้าตั้งค่าที่สามารถยอมรับได้ต่ า ก็จะต้องใช้วิธีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่
ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในขณะที่ถ้ายอมรับ inbreeding ในระดับสูงการจัดการจะง่าย ไม่สิ้นเปลือง
มาก แต่ผลเสียทางพันธุกรรมก็จะเกิดขึ้นแน่นอน 

การจัดการเพ่ือป้องกันการผสมเลือดชิด สามารถปฏิบัติได้ต่างๆกัน ขึ้นกับว่ามีการเก็บข้อมูลพันธุ์
ประวัติของพ่อแม่พันธุ์หรือไม่ 

 

กรณีติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธุ์ และมีข้อมูลพันธุ์ประวัติสามารถวางแผนการผสมพันธุ์ได้โดยการ
ค านวณค่า สัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิด โดยค านวณได้ 2 วิธี คือ ค านวณจากค่า covariance และ การ
ค านวณจากแผนภูมิแสดงการถ่ายทอดพันธุกรรม (path diagram) จากนั้นเลือกคู่ผสมที่จะท าให้เกิดการผสม
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เลือดชิดน้อยที่สุด การจัดการในลักษณะนี้ เหมาะที่จะใช้กับปลาที่มีอายุยืนยาว และอาจเป็นปลาขนาดใหญ่ที่
ไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่จ านวนมากๆได้ 

 

วิธีการค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิด 

สามารถค านวณได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

1.ค านวณจากค่า covarianceสมมุติว่าในฟาร์มฟาร์มหนึ่ง มีพ่อแม่ปลาอยู่ 6 ตัว (A, B, C, D, E 
และ G) โดยปลาแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมตามพันธุ์ประวัติดังแสดงในภาพ ปลาทุกตัวมีการติด
เครื่องหมายจึงสามารถแยกได้ว่าเป็นปลาตัวใด 

 

 
 
 
  

 
 

เมื่อน าปลาแต่ละตัวมาใส่ในตารางเพ่ือจับคู่ จะได้รูปแบบตามตารางโดยช่องพ่อ/แม่แสดงพ่อแม่ของ
ปลาในแถวนั้น โดยดูจากพันธุ์ประวัติ เช่นช่องปลา D พ่อแม่คือปลา A และ B ส่วนปลา A ไม่รู้พ่อแม่ จึงใส่
เครื่องหมาย –แทน 

 

พ่อ/แม่  A B C D E G 

-/- A ช่องที่ 1      

-/- B ช่องที่ 2 ช่องที่ 7     

-/- C ช่องที่ 3 ช่องที่ 8 ช่องที่ 12    

A/B D ช่องที่ 4 ช่องที่ 9 ช่องที่ 13 ช่องที่ 16   

C/B E ช่องที่ 5 ช่องที่ 10 ช่องที่ 14 ช่องที่ 17 ช่องที่ 19  

D/E G ช่องที่ 6 ช่องที่ 11 ช่องที่ 15 ช่องที่ 18 ช่องที่ 20 ช่องที่ 21 

 

ค่า Covariance ระหว่างคู่ผสมแต่ละคู่ สามารถค านวณได้ตามสูตรข้างล่างนี้ และน าไปกรอกลงในช่อง
ตารางที่ตรงกับคู่ผสมนั้นๆ โดยเลือกกรอกเฉพาะตารางชุดด้านบน หรือด้านล่างของเส้นทะแยงเท่านั้น 

A B C B 

D                              E                              

G                              
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สูตรที่ใช้ค านวณ คือ 
 

  COVBI = COV IND 1 with SIRE IND 2 + COV IND 1 with DAM IND 2 
   
  
เมื่อ  COVBI = Covariance ของปลา 2 ตัว 

  COV IND 1 with SIRE IND 2 = Covariance ของปลาตัวที่ 1 กับพ่อของปลาตัวที่ 2 

  COV IND 1 with DAM IND 2 = Covariance ของปลาตัวที่ 1 กับแม่ของปลาตัวที่ 2 

 

เช่น  COVAB = COV ของ A กับพ่อของ B + COV ของ A กับแม่ของ B 

   

แต่เราไม่มีข้อมูลของพ่อและแม่ของ B 

ดังนั้น  COVAB = COV A/- + COV A/-  =  0+0 = 0 

 

COVBD = COV ของ Bกับพ่อของ D (ซึ่งได้แก่ A) + COV ของ Bกับแม่ของ D (ซึ่งได้แก่ B) 

 

           = COV B/A + COV B/B 

 

  COVBA = COVAB = 0 

 

  ส่วน COVBBค านวณจากสูตร COVInd 

   

ช่องที่เป็นสีเทา แสดงถึงค่า COV ของปลาแต่ละตัว ค านวณได้จากสูตร 
 

    COVInd= 1+ COV of the parents 
 

   เมื่อ COVInd = Covariance ของปลาตัวหนึ่ง 

        COV of the parents = COVBIของพ่อแม ่

2 

2 

   2 

   2    2 

   2 

   2 
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จากตัวอย่างค านวณได้ดังนี้ 

COVInd ของปลา A = 1+ COV -/- 

= 1+ 0 = 1.00 น าไปเติมในช่องที่ 1 

COVAB= COV A/- + COV A/- 

= 0 + 0 = 0  น าไปเติมในช่องที่ 2 

COVDD= 1 + COV A/B = 1 + 0 = 1 

 

เมื่อค านวณทุกคู่แล้ว จะได้ตารางดังนี้ 

พ่อ/แม่  A B C D E G 

-/- A 1.00      

-/- B 0.0 1.00     

-/- C 0.0 0.0 1.00    

A/B D 0.5 0.5 0.0 1.00   

C/B E 0.0 0.5 0.5 0.25 1.00  

D/E G 0.25 0.5 0.25 0.625 0.625 1.125 

COVInd ใช้ค านวณค่า สัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิดได้จากสูตร  

  FInd = COVInd -1.0     

 

ในกรณี F ที่จะเกิดจากแต่ละคู่ผสม ค านวณได้จากสูตร 

  FBI = COVBI 

 

เช่น การผสมระหว่าง C กับ G จะเกิดการผสมเลือดชิดในระดับ (0.25)/2 = 0.125 หรือ 12.5% 

  

ค้าอธิบาย:  COV of the parents ของ A  

=COV(-/-)=0 เพราะไม่มีข้อมลู 

พ่อแม่ของ A 

 

   2 

2 

2       2 

2 
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ดังนั้นก็จะสามารถวางแผนการผสมได้จากตาราง หากไม่ต้องการให้เกิดการผสมเลือดชิดเลย ก็ต้อง
ผสมระหว่าง A-B, A-C, B-C, C-D, A-E คู่ผสมที่ท าให้เกิดการผสมเลือดชิด แต่มีค่าสัมประสิทธิ์ต่ าที่สุด คือคู่
ระหว่าง A-G, C-G และ D-E 

2.ค านวณจาก path diagram (แผนภูมิแสดงการถ่ายทอดพันธุกรรม) 

จากพันธุ์ประวัติสามารถแปลงเป็น path diagram ได้ โดยยึดหลักว่า ลูกศรจะเริ่มจากพ่อหรือแม่ ไปยังลูก 
ดังนั้นลูก 1 ตัวจะมีลูกศรที่พุ่งมาหา 2 อันคือจากพ่อและจากแม่ ดังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีการค านวณ สัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิด ใช้สูตร 

สัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิด (F) = (0.5)(m+n+1)(1+FA)  

โดย m = จ านวนชั่วอายุจากแม่ไปยังบรรพบุรุษร่วม 

 n = จ านวนชั่วอายุจากพ่อไปยังบรรพบุรุษร่วม 

 FA = สัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิดของบรรพบุรุษร่วม 
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การค านวณสัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิดของ Z สามารถท าได้ง่ายๆตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. หาบรรพบุรุษร่วม ซึ่งก็คือสัตว์ตัวที่มีลูกศรพุ่งจากตัว 2 อัน ในที่นี้คือ B, C และ H และทุกตัวไม่มี
ประวัติการผสมเลือดชิดดังนั้น FB, FCและ FH = 0 

2. ดึง path diagram ของบรรพบุรุษร่วมแต่ละตัว (ที่สามารถลากเส้นต่อเนื่องจากลูกผ่านแม่ขึ้นไปถึง
บรรพบุรุษร่วมแต่ละตัว และโยงกลับมาถึงพ่อได้) ได้แก่ 

 
                                                                                                                             

 
 
 

 

 

 

ดังนั้นจากสูตร  

 FZที่เกิดจาก path diagram สายที่ = (0.5)(2+3+1)(1+0) = 0.0156 

 FZที่เกิดจาก path diagram สายที่= (0.5)(2+3+1)(1+0) = 0.0156 

FZที่เกิดจาก path diagram สายที่= (0.5)(1+2+1)(1+0) = 0.0625 

     FZ    = 0.0156 + 0.0156 + 0.0625 

            = 0.0937 

จากวิธีการค านวณดังกล่าวนี้ก็จะทราบว่า เมื่อจะผสมปลาคู่ใดๆ จะท าให้เกิดการผสมเลือดชิดเท่าใด 

 

กรณีไม่ติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธุ์ถ้าไม่ติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธุ์ ก็ไม่สามารถจัดการโดยการ
ติดตามพันธุ์ประวัติได้ การจัดการเพ่ือป้องกันปัญหาจากการผสมเลือดชิด ท าได้โดยการบริหารเพ่ือให้มีค่า Ne

สูงสุดเพียงอย่างเดียว  

Neเท่าไรจึงจะไม่ท าให้เกิดการผสมเลือดชิด แม้หลักการในการรักษา Neให้สูงเพ่ือลดระดับการผสม
เลือดชิด จะเป็นที่ทราบกันทั่วไป แต่เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนและการที่มีทรัพยากรจ ากัด ท าให้โรงเพาะฟัก
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะใช้พ่อแม่พันธุ์จ านวนไม่มาก 

มีผู้เสนอแนะระดับ Neที่ยอมรับได้ไว้ต่างๆกัน Tave (1993) แนะน าว่า ประชากรส าหรับการเพาะเลี้ยง
ควรมีค่า Neระหว่าง 45-50 ในขณะที่ Gjerd (1993) และ Jørstad and Naevdal (1996) แนะน าว่าในการ
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จัดการประชากรปลากลุ่มซัลโมนิดส์ ควรรักษาระดับ Neไว้ไม่ต่ ากว่า 100 ต่อชั่วอายุ ส่วน Pante et al. 
(2001) แนะน าว่าในการจัดการพันธุกรรมปลาเรนโบว์เทราท์ (Oncorhynchusmykiss) ควรรักษาค่า Ne ใน
ระดับปานกลาง(25-94) พร้อมไปกับการจับคู่ผสมพันธุ์อย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิดการผสมเลือดชิด 

Tave (1999) ได้ค านวณ Neที่ต้องการ เพ่ือจะรักษาระดับการผสมเลือดชิดให้ต่ าเท่าที่ยอมรับได้ (1-
15%) ในชั่วอายุต่างๆ (1-60) (Neปัดให้เป็นเลขลงตัว) ดังแสดงในตาราง 

 

จ านวน     ระดับการผสมเลือดชิดท่ียอมรับได้     

ชั่วอายุ 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 50 25 17 13 10 9 8 7 6 5 5 5 4 4 4 

2 100 50 34 25 20 17 15 13 12 10 10 9 8 8 7 

3 150 75 50 38 30 25 22 19 17 15 14 14 12 11 10 

4 200 100 67 50 40 34 29 25 23 20 19 17 16 15 14 

5 250 125 84 63 50 42 36 32 28 25 23 21 20 18 17 

6 300 150 100 75 60 50 43 38 34 30 28 25 24 22 20 

7 350 175 117 88 70 59 50 43 39 35 32 30 27 25 24 

8 400 200 134 100 80 67 58 50 45 40 37 34 31 29 27 

9 450 225 150 113 90 75 65 57 50 45 41 38 35 33 30 

10 500 250 167 125 100 84 72 63 56 50 46 42 39 36 34 

15 750 375 250 188 150 125 108 94 84 75 69 63 58 54 50 

20 1000 500 334 250 200 167 143 125 112 100 91 84 77 72 67 

25 1250 625 417 313 250 209 179 157 139 125 114 105 97 90 84 

30 1500 750 500 375 300 250 215 188 167 150 137 125 116 108 100 

35 1750 875 584 438 350 292 250 219 195 175 160 146 135 125 117 

40 2000 1000 667 500 400 334 286 250 223 200 182 167 154 143 134 

45 2250 1125 750 563 450 375 322 282 250 225 205 186 174 161 150 

50 2500 1250 834 625 500 417 358 313 278 250 228 209 193 179 167 

55 2750 1375 917 688 550 459 393 344 306 275 250 230 212 197 184 

60 3000 1500 1000 750 600 500 429 375 334 300 273 250 231 215 200 
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2. การป้องกันการขาดช่วงทางพันธุกรรม 

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการขาดช่วงทางพันธุกรรม เป็นสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทาง
พันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้อัลลีลสูญหายไปจากประชากร ดังนั้นจึงต้องป้องกันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
การป้องกันการขาดช่วงทางพันธุกรรม ท าได้โดยการรักษาระดับ Neให้สูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพ
ทรัพยากรที่ค่อนข้างจ ากัด เกษตรกรจึงต้องวางแผนในเรื่องนี้อย่างรัดกุม และจะต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ
รักษาทุกอัลลีลไว้ตลอดไปโดยเฉพาะการใช้ประชากรขนาดจ ากัดในการเพาะพันธุ์  จึงต้องก าหนดว่าจะยอมรับ
การสูญเสียอัลลีลได้ในระดับใด และจะยอมสูญเสียอัลลีลที่มีความถี่น้อยที่สุดเท่าใด จากนั้นก็จะสามารถ
ค านวณ Neที่ต้องการได้ซึ่ง Tave (1999) ได้ค านวณค่าNeที่ต้องการในแต่ละชั่วอายุเพ่ือรักษาอัลลีลที่มีความถี่ 
(f) ต่างๆกันระหว่าง 0.1-0.001 โดยมีประสิทธิภาพในการรักษาอัลลีลนั้นๆได้ 95 และ 99% (ถ้ามี 100 อัลลีล 
จะสามารถรักษาไว้ได้ 95 และ 99 อัลลีล ตามล าดับ) (Neปัดให้เป็นเลขลงตัว) ดังแสดงในตาราง 

จ านวน f = 0.1  f = 0.05  f = 0.01  f = 0.005  f = 0.001 

ช่ัวอายุ 95% 99%  95% 99%  95% 99%  95% 99%  95% 99% 

1 15 22  30 45  150 230  299 460  1498 2302 

2 18 26  36 52  183 264  367 529  1838 2647 

3 20 28  40 56  203 284  407 569  2038 2847 

4 21 29  43 59  218 298  436 598  2181 2993 

5 22 30  45 61  229 309  458 620  2292 3104 

6 23 31  47 63  238 319  476 638  2382 3195 

7 24 32  48 64  245 326  491 654  2459 3272 

8 24 32  50 66  252 333  505 667  2526 3339 

9 25 33  51 67  258 339  516 679  2584 3398 

10 26 33  52 68  263 344  527 689  2637 3450 

15 27 35  56 72  283 364  567 730  2839 3653 

20 29 37  59 75  297 378  596 758  2983 3797 

25 30 38  61 77  308 390  618 780  3094 3908 

30 31 38  63 78  318 399  636 799  3185 3999 

35 31 39  64 80  325 406  651 814  3262 4076 

40 32 40  65 81  332 413  665 827  3329 4143 

45 33 40  67 82  338 419  677 839  3388 4202 

50 33 41  68 83  343 424  687 850  3440 4255 

55 34 41  69 84  348 429  697 859  3488 4302 

60 34 42  69 85  352 433  705 868  3531 4346 
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การป้องกันการคัดเลือกทางลบ 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า วิธีการปฏิบัติในโรงเพาะฟัก อาจมีผลให้เกิดการคัดเลือกโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งมักท าให้
เกิดผลเสียต่อลักษณะส าคัญๆ เช่น ลดการเจริญเติบโตเจริญพันธุ์เร็วขึ้น ดังนั้นจึงต้องสังเกต และติดตามผล
ของการจัดการในโรงเพาะฟัก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการคัดเลือกทางลบ นอกจากนั้นเมื่อท าการคัดเลือกเพ่ือ
ปรับปรุงพันธุ์ นอกจากลักษณะที่เป็นเป้าหมายแล้ว จะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอ่ืนๆที่ส าคัญ
ด้วย เพราะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ต้องการได้ 

 
5. วิธีการด้าเนินการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ 

5.1. การบริหารจัดการภายในหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ภาคผนวก 1) 

 ด าเนินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสัตว์น้ า (Good Agriculture Practices: GAP) 

 ด าเนินการปฏิบัติมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกุง (Code of Conduct) 

 ด าเนินการปฏิบัติการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าตางหลักพันธุศาสตร์ 

5.2. การด ารงรักษาสายพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ 

สัตว์น้ าที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้วมีศักยภาพสูงกว่าสัตว์น้ าที่ไม่ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ อย่างไรก็
ตาม หากผู้ผลิตไม่มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ ศักยภาพของสัตว์น้ า
อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปัจจัยหลักสองปัจจัยที่ผู้ผลิตต้องค านึงถึง คืออัตราการผสมเลือดชิด และ การ
ป้องกันการคัดเลือก 

ตามหลักพันธุศาสตร์ หากประชากรมีขนาดเล็ก อัตราการผสมเลือดชิดย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นเป็นไปได้
ยากที่จะป้องกันไม่ให้มีอัตราการผสมเลือดชิดเพ่ิมขึ้นเลย สิ่งที่ผู้ผลิตสามารถท าได้คือการชะลออัตราการ
เพ่ิมข้ึนของการผสมเลือดชิดเท่านั้น วิธีการที่สะดวกที่สุด คือการน า effective population size มาใช้ในการ
ควบคุมอัตราการผสมเลือดชิด ผู้ผลิตสามารถด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1 ก าหนดอัตราการผสมเลือดชิดที่คาดหวัง เช่น อัตราการผสมเลือดชิด 1% ต่อรุ่น หรือ 5% เมื่อผ่าน
ไป 5 รุ่น 

2 หาค่า effective population size ที่สอดคล้องกับอัตราการผสมเลือดชิดที่คาดหวังไว้ โดยใช้
ตารางของ Tave (1999) ในกรณีตัวอย่างในข้อ 1 นั้น effective population size ต้องมีค่าเท่ากับ 50 

3 วิธีการจัดการการผสมพ่อแม่พันธุ์เพ่ือให้ได้ effective population size เท่ากับ 50 นั้น สามารถ
ท าได้โดยควบคุมการผสมพันธุ์ให้ได้อัตราส่วน 25:25 หรือ 1:1 เนื่องจากการผสมอัตราส่วน 1:1 นั้น effective 
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population size สามารถค านวณได้จาก จ านวนพ่อรวมกับจ านวนแม่โดยตรง หากไม่สามารถจับคู่ผสมใน
อัตราส่วนนี้ได้ จ านวนพ่อแม่รวมกันต้องมากกว่า 50 จึงได้ effective population size เท่ากับ 50 ทั้งนี้ต้อง
ใช้จ านวนพ่อแม่และอัตราส่วนการผสมพันธุ์แบบนี้ในทุกรุ่นจึงจะได้อัตราการผสมเลือดชิดตามเป้าหมายที่
ยกตัวอย่างใน ข้อที่ 1 

4 การผสมพันธุ์แบบรวมไข่ปลามาจากหลายๆแม่และใช้น้ าเชื้อจากตัวผู้น้อยๆตัวจะส่งผลให้ effective 
population size ลดลง เช่นใช้ ไข่ปลาจากแม่ปลา 10 ตัว ผสมกับ น้ าเชื้อปลา 3 ตัว ส่งผลให้ effective 
population size น้อยกว่า 13 มากและท าให้อัตราการผสมเลือดชิดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ผลิตควร
หลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์รูปแบบดังกล่าว 

5 หากผู้ผลิตต้องการควบคุมอัตราการผสมเลือดชิดให้เพ่ิมขึ้นช้าลงกว่าที่ยกตัวอย่างในข้อ 1 เช่น 
อัตราการผสมเลือดชิด 1% เมื่อผ่านไป 5 รุ่น หรือ 0.2% ต่อรุ่น จะส่งผลให้ effective population size เพ่ิม
สูงขึ้น 250 ตัว หรือ 125 คู่ อาจเป็นจ านวนที่สูงมากเกินก าลังการผลิต ในการก าหนดอัตราการผสมเลือดชิดที่
คาดหวังไว้ ควรพิจารณาความพร้อมทางด้านงบประมาณและสถานที่ประกอบด้วย อนึ่ง อัตราการผสมเลือด
ชิดที่แนะน าต่อรุ่นไม่ควรเกิน 1% 

6 นอกเหนือจากการพิจารณาค่า effective population size ในการควบคุมอัตราการผสมเลือดชิด
แล้ว ยังสามารถพิจารณารูปแบบการผสมพันธุ์ประกอบด้วย เช่น การผสมพันธุ์รูปแบบสลับ (rotational 
mating) และ การหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์น้ าที่มาจากครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้ หากผู้ผลิตต้องการ
ด าเนินการในส่วนของรูปแบบการผสมพันธุ์ที่ยกตัวอย่างในข้างต้น จ าเป็นต้องมีข้อมูลครอบครั วสัตว์น้ าเพ่ือใช้
ในการจัดการผสมพันธุ์ 

7 ในกรณีที่สัตว์น้ ามีข้อจ ากัดเรื่องการจับคู่ผสม เช่นสัตว์น้ าบางชนิดจ าเป็นต้องผสมแบบหมู่ (mass 
spawning) เท่านั้น วิธีการนี้อาจมีผลต่อค่า effective population size ลดลงกว่าจ านวนพ่อแม่ที่ใช้จริง 
วิธีการแก้ไขคือการกระจายกลุ่มสัตว์น้ าออกเป็นหลายๆบ่อ เช่น ใช้กระชังหรือบ่อหลายๆบ่อเพ่ือจับกลุ่มการ
ผสมพันธุ์แทนการใส่พ่อและแม่ทุกตัวลงในบ่อเพียงบ่อเดียว ท าให้ effective population size เข้าใกล้ค่าที่
คาดหวังมากข้ึน 

การคัดเลือกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ศักยภาพสัตว์น้ าที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์เปลี่ยนแปลงไป 
ยกตัวอย่างเช่น การเลือกสัตว์น้ าที่โตไวไปจ าหน่ายให้กับเกษตรกรก่อนและน าสัตว์น้ าที่เหลือซึ่งโตช้ากว่ามาใช้
เป็นพ่อแม่ ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยลดลงในรุ่นถัดไป อีกตัวอย่างหนึ่งคือการคัดเลือกสัตว์น้ าที่
เจริญเติบโตเร็วมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยการคัดเลือกดังกล่าวอาจส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตในรุ่นถัดไปแต่อาจ
ส่งผลทางอ้อมต่อการเพ่ิมขึ้นของอัตราการผสมเลือดชิดในรุ่นถัดไปด้วย นอกเหนือจากนี้ ในทางปฏิบัติอาจ
หลีกเลี่ยงการคัดเลือกได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น การเลือกสัตว์น้ าที่เจริญพันธุ์เร็วมาเป็นพ่อแม่ ถือได้ว่าเป็นการ
คัดเลือกรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงสัตว์น้ าที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเลี้ยงของผู้ผลิตและตายไปก็ถือ
ว่าเป็นการคัดเลือกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจหลีกเลี่ยงการคัดเลือกไม่ได้ 100% ผู้ผลิต
ควรพยายามใช้การจัดการเข้ามาประกอบเพ่ือลดการคัดเลือกทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มากที่สุดแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงการคัดเลือกอาจกระท าได้ดังนี้ 
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1 หลังจากผสมพันธุ์เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ าแล้ว ให้สุ่มลูกพันธุ์ตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กและพ้นวัยที่มีอัตรา
รอดต่ าไปแล้ว โดยสุ่มจ านวนตัวเท่ากันในแต่ละครอบครัว และด าเนินการเลี้ยงรวมกัน 

2 หากจ านวนครอบครัวมีน้อย ควรสุ่มตัวอย่างจากแต่ละครอบครัวเพ่ิมขึ้น เช่น หากมี 25 ครอบครัว
อาจสุ่มครอบครัวละ 40 ตัว จะได้จ านวนปลารวม 1000 ตัว ในขณะที่หากมี 50 ครอบครัว อาจสุ่มครอบครัว
ละ 20 ตัว ส่วนลูกพันธุ์ที่เหลือจากการสุ่มในแต่ละครอบครัวอาจน าไปใช้เป็นพ่อแม่เพ่ือผลิตลูกพันธุ์เพ่ือ
จ าหน่าย 

3 หลีกเลี่ยงการคัดเลือกปลาที่เจริญพันธุ์ก่อนมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากการเจริญพันธุ์ที่เร็วอาจ
สัมพันธ์กับลักษณะอ่ืนเช่นการเจริญเติบโตที่ช้า ควรเลี้ยงแยกเพศเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เพ่ือป้องกันการผสมพันธุ์
กันเอง และเม่ือมีสัตว์น้ าถึงวัยเจริญพันธุ์ในปริมาณมากระดับหนึ่งแล้วจึงท าการสุ่มขึ้นมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด้ารงพันธุ์ปลานิล – ปลานิลแดงพันธุ์ปรบัปรุง 
 

ลกูปลา 

ส าหรับจ าหน่าย 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธุเ์พื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 1 ปี
น าเข้ากระบวนการด ารงพนัธุ ์

 

ประชากรปลานิล– ปลานิลแดงพันธุ์ปรบัปรุง 

คดัเลือกปลาที่มีลกัษณะสมบรูณ์แข็งแรง 

อนุบาลลูกปลาแยกชุดการผสมเป็นระยะเวลา 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลา(≥40 ตัว / ชดุการผสมเลีย้งในบอ่เดียวกนั 

รวบรวมลกูปลาจากแมป่ลาเพียงแมเ่ดยีวในแตล่ะชดุการผสม 

และแยกอนบุาลในแตล่ะชดุการผสม 

บอ่ประชากรด ารงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตัว × 25 ชุดการผสม) เล้ียงเป็นระยะเวลา 5 เดือน  
ภายใต้เง่ือนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 1 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 2 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 3 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 25 

ชุดการผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย3  

ชุดการผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย3  

ชุดการผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย3  

ชุดการผสมที่ 25 
ผู้ 1 : เมีย3  

 

••• 

••• 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธุเ์พื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 1 ปี
น าเข้ากระบวนการผลิต 

เล้ียงลูกปลาที่
เหลือจากการสุ่ม
เพื่อจ าหนา่ยหรอื
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส าหรับผลิตลูก
จ าหน่าย 
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a.  การจดบันทึกข้อมูล(ภาคผนวก 2 และ 3) 

1) บันทึกแหล่งที่มาของปลาพ่อแม่พันธุ์แต่ละตัว 

 แบบฟอร์มที่ 1: แบบบันทึกข้อมูลพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 

 แบบฟอร์มที่ 2: แบบบันทึกการสร้างประชากรสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงรุ่นทดแทน 

2) บันทึกการใช้งานพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 

 แบบฟอร์มที่ 3: แบบบันทึกการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 

 แบบฟอร์มที่ 4: แบบบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงเพื่อใช้ทดแทน 

3) บันทึกข้อมูลสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 

 แบบฟอร์มที่ 5: แบบบันทึกสุขภาพสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ที่น าเข้าสู่ฟาร์มจากภายนอก 

 แบบฟอร์มที่ 6: แบบบันทึกคุณภาพน้ า 

 แบบฟอร์มที่ 7: แบบบันทึกการน าเข้า และการใช้อาหาร 

 แบบฟอร์มที่ 8: แบบบันทึกการผสมอาหาร 

 แบบฟอร์มที่ 9: แบบบันทึกการให้อาหาร 

 แบบฟอร์มที่ 10: แบบบันทึกสุขภาพสัตว์น้ า 

 แบบฟอร์มที่ 11: แบบบันทึกการเกิดโรคในฟาร์ม 
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ภาคผนวก  
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ผนวก 1การบริหารจัดการภายในหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1. โครงสร้างฟาร์มรองรับระบบการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 

1) การเตรียมสถานที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าสัตว์น้ า 

 ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ าแต่ละชนิด มีสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบน้ าเข้า-ออก ระบบให้
อากาศ เป็นต้น และมีการบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 มีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อสัตว์
น้ ากรณีระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง 

 บ่อ กระชัง ถัง ตู้ และภาชนะท่ีใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ าต้องเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ า 

 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงเมื่อใช้เสร็จต้องท าความสะอาด และเก็บด้วยวิธีการที่
ถูกต้องเหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น ๆ 

 ต้องมีสถานที่ที่เอ้ือต่อการป้องกันการติดเชื้อ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
สารพิษและมลพิษ จากการเลี้ยง และการจัดการด้านสุขอนามัยของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด 

 มีแผนผังขั้นตอนการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

 มีแผนผังฟาร์ม แสดงถึงการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น บ่อพ่อแม่พันธุ์ พ่อเพาะพันธุ์ 
บ่ออนุบาล บ่อเลี้ยง บ่อพักน้ า โรงเตรียมอาหารสัตว์น้ าแผนที่ทางเดินน้ าเข้าออกฟาร์ม 
เป็นต้น 

 

2) แหล่งน้ าและคุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 มีแหล่งน้ าที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ใช้น้ าจากแหล่งน้ าที่ไม่มีการปนเปื้อน 
และมีปริมาณเพียงพอ 

 ควรมีทางน้ าเข้าและออกท่ีแยกออกจากกัน 

 น้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ าต้องมีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยผ่านการ
กรอง เช่น ถุงกรอง หรืออวนมุ้งฟ้า หรือปรับปรุงคุณภาพน้ าและฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมี 
โดยมีคุณภาพน้ าตาม ดังต่อไปนี้ (Sharon and Ovadia, 2014) 

 อุณหภูมิ มีค่าระหว่าง 23 – 32 °C ส าหรับสัตว์น้ าบนพ้ืนที่สูงมีค่าระหว่าง 16 -
22 °C 
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 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ าจืดควรมีปริมาณไม่น้อยกว่า 5  mg/l และ 
5.5 mg/l ในน้ าทะเล 

 pH มีค่าอยู่ระหว่าง 7.5-8.5 

 Ammonia ไม่เกิน 0.02mg/l ในน้ าจืด และไม่เกิน 0.0125 ในน้ าทะเล 

 Nitrite ไม่เกิน 0.2 mg/l 

 Chlorine ไม่เกิน 0.01 mg/l ในน้ าจืด และ 0 mg/l ในน้ าทะเล 

 Hardness อยู่ในช่วง 50-450mg/l ของ CaCO3 

 Alkalinity มากกว่า 50 mg/l ในน้ าจืด และมากกว่า 150 mg/l ในน้ าทะเล 

 ความเค็ม มีค่าที่เหมาะสมกับสัตว์น้ าแต่ละชนิดดังนี้ สัตว์น้ าจืดมีค่าระหว่าง 
0.1-3 ppt สัตว์น้ ากร่อยมีค่าระหว่าง 5-25 ppt และสัตว์ทะเลมีค่าระหว่าง 28-
35 ppt 

 มีวิธีการจัดการน้ าทิ้งอย่างเหมาะสม เช่น มีบ่อพักน้ าทิ้ง บ่อตกตะกอน และให้เป็นไป
ตามระเบียบของการจัดการน้ าทิ้งก่อนปล่อยไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(2547, 2550 และ 2551)  

 

2. การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ 

1) คู่มือปฏิบัติงานประจ าฟาร์ม 

 ฟาร์มมีคู่มือปฏิบัติงาน ในด้านการบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 

 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานประจ าฟาร์มได้ 

2) แผนการจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ 

 ฟาร์มมีแผนการบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และทรัพยากรของฟาร์ม และต้องเป็นไปตามหลักพันธุศาสตร์เพ่ือรักษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สัตว์น้ าปรังปรุงพันธุ์ และหลีกเลี่ยงการ
ผสมเลือดชิดที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การดูแลพ่อแม่พันธุ์การเพาะและอนุบาลการเลี้ยงเพ่ือ
สร้างประชากรรุ่นใหม่เพ่ือใช้ทดแทนการจัดการอาหารการจัดการสุขภาพและมาตรการ
ป้องกันการหลุดรอดและปนเปื้อนของสัตว์น้ าสายพันธุ์ปรับปรุงกับสัตว์น้ าภายนอก 

3) การดูแลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 
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 มีการแบ่งโซนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธ์ที่ชัดเจน ไม่ปะปนกับโซนเพาะและโซน
อนุบาล 

 มีป้ายแสดงข้อมูลสายพันธุ์ อายุประจ าบ่อท่ีชัดเจน  

 มีระบบป้องกันการปะปน และการหลุดรอดของปลาที่มีประสิทธิภาพ เช่น ป้องกันปลา
กระโดดข้ามระหว่างบ่อ หรือป้องกันปลาหลุดรอดจากบ่อท่ีเลี้ยงไว้เป็นต้น 

 มีการแยกบ่อในปลาแต่ละรุ่น และ/หรือท าเครื่องหมายติดปลาพ่อแม่พันธุ์แต่ละตัวเพ่ือ
ใช้จ าแนก 

 ปล่อยปลาพ่อแม่พันธุ์ให้มีความหนาแน่นที่เหมาะสมกับปลาชนิดนั้นๆ โดยต้องไม่ให้
หนาแน่นเกินไปจนปลาเกิดความเครียด 

 มีการควบคุมคุณภาพน้ าในบ่อพ่อแม่พันธุ์ให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

 ให้อาหาร และเสริมวิตามินตามความเหมาะสมแก่ปลาชนิดนั้นๆ 

 กรณีเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ า และให้อากาศอย่างเพียงพอ 

 มีการสังเกตอาการ และบันทึกสุขภาพพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ทุกวัน เพ่ือเป็น
การเฝ้าติดตามการเกิดโรคในปลา 

 มีการบันทึกข้อมูลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ เช่น บันทึกข้อมูลประจ าตัวสัตว์น้ า
พ่อแม่พันธุ์ (การน าเข้า ข้อมูลพ่อแม่ของสัตว์น้ าตัวนั้นๆ อายุ การน ามาใช้เป็นพ่อแม่
พันธุ์ในการเพาะ เป็นต้น) บันทึกการให้อาหาร บันทึกสุขภาพสัตว์น้ า บันทึกคุณภาพน้ า 
เป็นต้น 

4) การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 

 การเพาะ 

 มีแผนการใช้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ที่ชัดเจน ทั้งในด้านจ านวนพ่อพันธุ์ 
จ านวนแม่พันธุ์ วิธีการเพาะพันธุ์ และการจัดการกับพ่อแม่พันธุ์หลังการเพาะ 

 จ านวนพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ ต้องเพียงพอต่อการเพาะใน 1 รุ่น ที่ไม่ท าให้สัตว์น้ า
ในรุ่นต่อไปสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม และระบุตัวพ่อพันธุ์ และแม่
พันธุ์เพ่ือป้องกันการผสมเลือดชิด 

 ก่อนท าการเพาะต้องมีการเตรียมพ่อและแม่พันธุ์ให้พร้อมต่อการเพาะ โดยการ
กระตุ้นด้วยอาหารเสริม หรือฮอร์โมน หรือวิธีอ่ืนใด ซึ่งต้องเป็นวิธีที่ได้รับการ
ยอมรับในสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ 
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 การเพาะต้องเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในสัตว์น้ าชนิดนั้นๆหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่
ส่งผลในทางลบที่มากกว่าวิธีดั้งเดิม 

 หลังการเพาะต้องมีมาตรการจัดการกับพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียของพ่อแม่พันธุ์ และการน าพ่อแม่พันธุ์กลับมาใช้ต้องให้พ่อแม่พันธุ์
กลับมาแข็งแรงก่อนจึงน ามาใช้ต่อได้ 

 ระบบฟักต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันการหลุดลอดของไข่และตัวอ่อนใน
ระบบ คุณภาพน้ าต้องเหมาะสมต่อการฟัก  

 มีการบันทึกข้อมูลการเพาะ เช่น ข้อมูลพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เพาะ คุณภาพไข่ 
คุณภาพน้ าเชื้อ อัตราการฟัก คุณภาพน้ าที่ใช้เพาะ 

 การอนุบาล 

 บ่ออนุบาลต้องมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับบ่อเลี้ยง และบ่อพ่อแม่
พันธุ์ 

 บ่อที่ใช้อนุบาลต้องใช้ส าหรับอนุบาลสัตว์น้ าในสายพันธุ์เดียวกัน และเป็นรุ่น
เดียวกัน หากเป็นสัตว์น้ าคนละรุ่นต้องมีมาตรการป้องกันการปะปนของสัตว์น้ า
ที่ชัดเจน และรัดกุม 

 มีมาตรการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์น้ าในบ่ออนุบาล 

 มีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ า เช่น การ
เจริญเติบโต ความแข็งแรง และสุขภาพของลูกพันธุ์สัตว์น้ า 

 อาหารที่ใช้ส าหรับอนุบาล ต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับชนิดพันธุ์สัตว์น้ า และ
ระยะของลูกพันธุ์นั้นๆ ซึ่งต้องมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนตามความ
ต้องการของสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ 

 คุณภาพน้ าต้องเหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ และมีมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที 

 มีการบันทึกข้อมูลการอนุบาล เช่น อัตรารอด การให้อาหาร สุขภาพสัตว์น้ า 
คุณภาพน้ าที่ใช้อนุบาลเป็นต้น 

5) การเลี้ยงเพื่อสร้างประชากรรุ่นใหม่เพ่ือใช้ทดแทน 

 มีแผนการสร้างประชากรสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ ส าหรับใช้ทดแทนประชากรสัตว์
น้ าปรับปรุงพันธุ์รุ่นเก่า เพ่ือคงสายพันธุ์ตามหลักการทางพันธุศาสตร์ที่ชัดเจน 
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 มีการแบ่งโซนการเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือสร้างประชากรทดแทนที่ชัดเจน ไม่ปะปนกับโซนพ่อ
แม่พันธุ์ โซนเพาะ และโซนอนุบาล 

 มีมาตรการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์น้ าในบ่อเลี้ยง 

 มีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของพันธุ์สัตว์น้ า เช่น การเจริญเติบโต 
ความแข็งแรง และสุขภาพของพันธุ์สัตว์น้ า 

 อาหารที่ใช้ส าหรับเลี้ยง ต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับชนิดพันธุ์สัตว์น้ า และต้องมี
คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ 

 คุณภาพน้ าต้องเหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ และมีมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที 

 มีการบันทึกข้อมูลการเลี้ยง เช่น อัตรารอด การให้อาหาร สุขภาพสัตว์น้ า คุณภาพน้ าที่
ใช้เลี้ยงเป็นต้น 

 มีแผนการใช้สัตว์น้ าที่เหลือจากการคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์ และประชากรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า
รุ่นเก่าที่ชัดเจน ซึ่งต้องไม่ปล่อยลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

6) การจัดการอาหารสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ ส าหรับการอนุบาลและการเลี้ยง 

 มีโซนการจัดเก็บและเตรียมอาหารที่ชัดเจน โดยเป็นสถานที่ๆเหมาะสมแก่การเก็บ
อาหารสัตว์น้ า โดยไม่ท าให้คุณภาพของอาหารเสียหายจากการจัดเก็บ มีอากาศถ่ายเทดี 
ต้องไม่น าสารเคมี และสิ่งของอ่ืนใดมาเก็บในโซนนี้ และต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์
รบกวน เช่น หนู แมลงสาบ หรือสัตว์อ่ืนใดที่อาจก่อความเสียหายแก่อาหารสัตว์น้ า 

 มีคู่มือปฏิบัติงานในการดูแล และเตรียมอาหารที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง 

 มีผู้รับผิดชอบ ดูแล ในโซนการจัดเก็บและเตรียมอาหารที่ชัดเจน 

 มีการบันทึกการน าเข้า และการใช้อาหาร ซึ่งต้องระบุวันหมดอายุของอาหารนั้นๆอย่าง
ชัดเจน 

7) การจัดการสุขภาพสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ 

 มีแผนการป้องกัน และรักษาสัตว์น้ าที่เป็นโรคที่ชัดเจนในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบพ่อ
แม่พันธุ์ ระบบเพาะ ระบบฟัก และระบบเลี้ยง 

 มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ในกรณีที่สัตว์น้ าในฟาร์มเป็นโรคที่ชัดเจน 

 มีมาตรการในการก าจัดสัตว์น้ าที่เป็นโรคที่ชัดเจน โดยไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ
โรคในฟาร์ม และสิ่งแวดล้อม 
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 บุคลากรที่รับผิดชอบต้องได้รับการฝึกอบรม และสามารถปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการเกิด
โรค และการแพร่กระจายของโรคได้ 

 มีบันทึกสุขภาพสัตว์น้ า และบันทึกการเกิดโรคในฟาร์ม โดยให้จัดเก็บเป็นประวัติการ
เกิดโรคย้อนหลังเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

8) มาตรการป้องกันการหลุดรอดและปะปนของสัตว์น้ าสายพันธุ์ปรับปรุงกับสัตว์น้ าภายนอก 

 มีมาตรการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์น้ าที่ชัดเจนในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบพ่อแม่
พันธุ์ ระบบเพาะ ระบบฟัก และระบบเลี้ยง 

 หากฟาร์มมีการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ าตั้งแต่ 2 พันธุ์ขึ้นไปต้องมีมาตรการป้องการการ
ปะปนของสัตว์น้ าแต่ละสายพันธุ์ที่ชัดเจน 

 มีมาตรการป้องกันการปะปนของปลาในแต่ละรุ่น ในสัตว์น้ าสายพันธุ์เดียวกันที่ชัดเจน 
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ผนวก 2ตารางบันทึกข้อมูล 
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แบบฟอร์มที่ 1: แบบบันทึกข้อมูลพ่อแม่สัตว์น ้าพนัธุ์ปรับปรุง     ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า............................... 

กลุ่มที่ จ้านวน 
วัน/เดือน/ปี 

ที่น้าเข้า 

อายุเมื่อ
น้าเข้า 
(เดือน) 

น้าเข้าจาก 
(ภายนอก/
ทดแทน) 

รหัสพ่อแม่ของ
สัตว์น ้าที่น้าเข้า 

วัน/เดือน/ปี 
ทีน่้าออก 

รหัสบ่อที่เลี ยง
สัตว์น ้าอยู่ 

ผู้บันทึก หมายเหตุ 
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แบบฟอร์มที่ 2: แบบบันทึกการสร้างประชากรสัตว์น ้าพันธุ์ปรับปรุงรุ่นทดแทน   ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า......................................................... 

วัน/เดือน/ปี ท่ีสุ่ม 
อายุสัตว์น ้าที่
สุ่ม (เดือน) 

รหัสสัตว์น ้าที่คัดเลือก
เป็นพ่อแม่พันธุ์ 

รหัสพ่อแม่ของสัตว์น ้าที่ได้รับสุ่ม 
รหัสบ่อที่เลี ยงสัตว์
น ้าที่ได้รับสุ่มอยู่ 

ผู้บันทึก หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

3
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แบบฟอร์มที่ 3: แบบบันทึกการเพาะและอนุบาลสัตว์น ้าพันธุ์ปรับปรุง    ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า........................................................ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ท้าการเพาะ 

รหัสพ่อแม่
พันธุ์ 

จ้านวนไข่ อัตราฟัก 
วัน/เดือน/ปี ท่ี

ลงอนุบาล 
บ่ออนุบาล 

จ้านวนลูกสัตว์
น ้าที่ลงอนุบาล 

อัตรารอด 
ผู้เพาะ/
อนุบาล 

หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

3
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แบบฟอร์มที่ 4: แบบบันทึกการเลี ยงสัตว์น ้าพันธุ์ปรับปรุงเพื่อใช้ทดแทน    

ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า........................................................ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีลง
เลี ยง 

บ่อเลี ยง 
อายุเมื่อลง

เลี ยง 
อัตรารอด ผู้เลี ยง หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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แบบฟอร์มที่ 5: แบบบันทึกสุขภาพสัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ที่น้าเข้าสู่ฟาร์มจากภายนอก    

วัน/เดือน/ปี 
ที่น้าเข้าพันธุ์

สัตว์น ้า 

ชนิดพันธุ์สัตว์
น ้า 

จ้านวน
(ตัว) 

น้าเข้าจาก 
รหัสพ่อแม่

ของสัตว์น ้าที่
น้าเข้า 

สภาพ
ภายนอก 

(ล าตัว ครีบ 
เหงือก) 

พฤติกรรม  
(หากผิดปกติ
โปรดระบุ) 

ปรสิต (หาก
พบโปรด

ระบุ) 

ไวรัส (หาก
พบโปรด

ระบุ) 
ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

3
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แบบฟอร์มที่ 6: แบบบันทึกคุณภาพน ้า         ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า............................................ 

ประเภทบ่อ ..... บ่อพักน ้า   ..... บ่อพ่อแม่พันธุ์   ..... บ่อเพาะ    ..... บ่ออนุบาล    ..... บ่อเลี ยง            รหัสบ่อ............................................. 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
Temp 
(0C) 

DO 
(mg/l) 

pH 
Ammonia 

(mg/l) 
Nitrite 
(mg/l) 

Hardness 
(mg/l of 
CaCO3) 

Alkalinity 
(mg/l) 

Salinity 
(ppt) 

ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

3
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37 
 

 

แบบฟอร์มที่ 7: แบบบันทึกการน้าเข้า และการใช้อาหาร 

รหัสอาหาร วันที่น้าเข้า 
ลักษณะ

อาหารเมื่อ
น้าเข้า 

ผู้น้าเข้า วันที่น้าไปใช้ 
ลักษณะ

อาหารเมื่อ
น้าไปใช้ 

น้าไปใช้ท่ี ผู้น้าไปใช้ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

3
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แบบฟอร์มที่ 8: แบบบันทึกการผสมอาหาร 

รหัสอาหาร
ผสม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ผสม 

ส่วนผสมของอาหาร ผู้ผสม น้าไปใช้ท่ี 
เก็บรักษา

อาหารผสมที่ 
ใช้อาหารผสม

หมดวันที่ 
หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

3
8 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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แบบฟอร์มที่ 9: แบบบันทึกการให้อาหาร   

ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า........................................................................................  รหัสบ่อ................... 

ประเภทบ่อ ..... บ่อพ่อแม่พันธุ์   ..... บ่อเพาะ    ..... บ่ออนุบาล    ..... บ่อเลี ยง            

วัน/เดือน/ปี 
ที่ให้อาหาร 

เวลา 
รหัสอาหาร

ที่ให้ 
ปริมาณที่

ให ้

พฤติกรรมการกิน
อาหารของสัตว์น ้า 

(หากผิดปกติโปรดระบุ) 
ผู้ให ้ หมายเหตุ 
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แบบฟอร์มที่ 10: แบบบันทึกสุขภาพสัตว์น ้า       ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า.................................................................. 

ประเภทบ่อ ..... บ่อพ่อแม่พันธุ์   ..... บ่อเพาะ    ..... บ่ออนุบาล    ..... บ่อเลี ยง      รหัสบ่อ......................................... 

วัน/เดือน/ปี ท่ี
ตรวจสุขภาพ 

สภาพภายนอก (ล าตัว 
ครีบ เหงือก) 

พฤติกรรม  (หาก
ผิดปกติโปรดระบุ) 

ปรสิต (หากพบโปรด
ระบุ) 

ไวรัส (หากพบโปรด
ระบุ) 

ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

4
0 
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แบบฟอร์มที่ 11: แบบบนัทึกการเกิดโรคในฟาร์ม 

วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................. ............................ 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า ……………………………………………………………………..…………อายุ ……………………………………… 

รหัสบ่อท่ีเกิดโรค ………...................ประเภทบ่อ ..... บ่อพ่อแม่พันธุ์ ..... บ่อเพาะ  ..... บ่ออนุบาล  ..... บ่อเลี้ยง 

โรคที่เกิด ………………………………………………………….   อัตราปลาที่ตายในบ่อ …………………………………………….. 

อาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การรักษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การก าจัดปลาที่ตาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการเตรียมบ่อหลังก าจัดปลาที่ตาย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

.................................... 

ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บันทึก 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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ผนวก 3 รหัสมาตรฐานสัตว์น้ าพันธ์ุปรับปรุง 

รหัสมาตรฐานนี้จะออกโดยหน่วยจ่ายสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงให้กับหน่วยรับพันธุ์สัตว์น้ า โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

 

                    ---- 

 

ตัวอย่างCIT3-GUTT-61-ACMI ประกอบด้วย 

CIT3 หมายถึง รหัสชนิดพันธุ์สัตว์น้ า (ปลานิลจิตรลดา 3) 

GUTT หมายถึง รหัสหน่วยจ่ายพันธุ์สัตว์น้ า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์) 

61 หมายถึง ปีงบประมาณท่ีจ่ายพันธุ์สัตว์น้ า (2561) 

ACMI หมายถึง รหัสหน่วยรับพันธุ์สัตว์น้ า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 1 (เชียงใหม่)) 

ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง ด าเนินการด ารงพันธุ์เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์รุ่น
ใหม่จากพันธุ์สัตว์น้ าที่เคยได้รับ ให้ใส่หมายเลขก ากับรุ่นที่ด ารงพันธุ์ไว้ท้ายรหัสมาตรฐานเดิมที่ได้รับ ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างCIT3-GUTT-61-ACMI-1มีความหมายว่า ปลานิลจิตรลดา 3 ที่ ศพก.อุตรดิตถ์ จ่ายให้ ศพจ. เขต 5 
(เชียงใหม่) ในปีงบประมาณ 2561 และผ่านการด ารงพันธุ์แล้ว 1 รุ่น โดย ศพจ. เขต 5 (เชียงใหม่) 

 

รหัสชนิดพันธุ์สัตว์น ้า 

CHU1 หมายถึง ปลาหมอ ชุมพร 1  CIT3 หมายถึง ปลานิล จิตรลดา 3 

CIT4  หมายถึง ปลานิล จิตรลดา 4  COM1 หมายถึง ปลาไน คอม 1 

MAC1 หมายถึง กุ้งก้ามกราม มาโคร 1  MAR1 หมายถึง ปลานวลจันทร์เทศ มา 1 

PAT1 หมายถึง ปลานิลแดง ปทุมธานี 1  RED1 หมายถึง ปลานิลแดง เร้ด 1 

RED2 หมายถึง ปลานิลแดง เร้ด 2  ROH1 หมายถึง ปลายี่สกเทศ โรห์ 1 

SV1C หมายถึง ปลาตะเพียนขาว ซิลเวอร์ 1 ซี SV2K หมายถึง ปลาตะเพียนขาว ซิลเวอร์ 2 เค 

ANU1 หมายถึง พันธุ์ไม้น้ า อนูเจ็น 1 

  

หน่วยรับพนัธุ์สตัว์น า้ หน่วยจา่ยพนัธุ์สตัว์น า้  

ชื่อพนัธุ์สตัว์น า้ปรับปรุงพนัธุ์ ปีงบประมาณ หมายเลขก ากบัรุ่นที่ด ารงพนัธุ์ (เพ่ิมเติม) 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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รหัสหน่วยจ่ายพันธุ์สัตว์น ้า 

AGRD หมายถึง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

GBRM หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ 

GCHU หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 

GNST หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช 

GPBI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรี 

GPTE หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี 

GUTT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 

 

รหัสหน่วยรับพันธุ์สัตว์น ้า 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ACMI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 1 (เชียงใหม่) 

ALPN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดล าพูน 

AMSN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแม่ฮ่องสอน 

ACRI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 2 (เชียงราย) 

APRE หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแพร่ 

ANAN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดน่าน 

APCT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 3 (พิจิตร) 

APNB หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเพชรบูรณ์ 

ASTI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสุโขทัย 

AKPT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร 

AUDN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 4 (อุดรธานี) 

ANKI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย 

ALEI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเลย 

ANPM หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม 
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AYST หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 5 (ยโสธร) 

ASSK หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดศรีสะเกษ 

AACR หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ 

AMDH หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมุกดาหาร 

AKKN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) 

AKSN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกาฬสินธุ์ 

ARET หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด 

AMKN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม 

ACBI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 7 (ชลบุรี) 

APRI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 

ASKW หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระแก้ว 

ATRT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด 

AAYA หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) 

AATG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง 

APTE หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี 

ACNT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

AUTI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดอุทัยธานี 

ASRI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบุรี 

ASBR หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงห์บุรี 

AKRI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) 

ASPK หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสมุทรปราการ 

ARBR หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดราชบุรี 

ATRG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 11 (ตรัง) 

ANST หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 

ASTN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสตูล 
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ASKA หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 12 (สงขลา) 

APTN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปัตตานี 

ANWT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

FPYO หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) 

FTAK หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดตาก 

FLPG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดล าปาง 

FPLK หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพิษณุโลก 

FNSN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 2 (นครสวรรค์) 

FSPB หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี 

FLRI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดลพบุรี 

FRYG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 

FPBI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุรี 

FSNK หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 3 (สกลนคร) 

FCPM หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ 

FKKN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 

FUBN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) 

FSRN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุรินทร์ 

FNMA หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนครราชสีมา 

FSNI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

FPLG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 

FYLA หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา 
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กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

CCCO หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

CCTI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจันทบุรี 

CRYG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

CSKN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) 

CPBI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเพชรบุรี 

CPKN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 

CSNI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

CNST หมายถึง ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

CRNG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระนอง 

CKBI หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 

CTRG หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 

CPKT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) 

CPNA หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งพังงา 

CSKA หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 

CPTN หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปัตตานี 

CNWT หมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งนราธิวาส 
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