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บันทึกจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

รายงานประจําป ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตามแผนงานและโครงการท่ีไดรับมอบหมายในปงบประมาณ 2555 - 
57 โดยไดรวบรวมจากกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติงานภายใตแผนปรับโครงสราง
เศรษฐกิจภาคการเกษตรและแผนงานสรางสมดุลของการใชประโยชนและ
แผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 2 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงและการจัดการและกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตตามลําดับและกิจกรรม
ภายใตโครงการเงินนอกงบประมาณ 1 กิจกรรม คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลาพันธุกุงและ
พันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ รวมท้ังผลงานวิจัยของสถาบันฯ และผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก ศูนยพอแมพันธุสัตวน้ํา
ปรับปรุงพันธุ และธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาท่ีทุกทานท่ีใหความ
รวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมุงม่ันและขยันขันแข็งจนทําใหภารกิจดังกลาวเหลานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

สุดทายนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้คงจะเปน
ประโยชนแกสวนราชการเอกชนและผูสนใจงานทางดานพันธุศาสตรสัตวน้ําตอไป 
 

(นายศรีรัตน สอดศุข) 
              ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
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สารบัญ 

  หนา  
ประวัติ 
อํานาจหนาท่ี  
วิสัยทัศน (Vision)  
พันธกิจ (Mission)  
โครงสรางองคกร   
รายนามผูบริหาร  
อัตรากําลัง  
ผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2555-2557  
งานการเงินและบัญชี  
แผนงานโครงการปงบประมาณ 2555-2557  
ศูนยพอแมพันธุสัตวน้ําปรับปรุงพันธุ  
ธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา  
การศึกษาวิธีการเก็บรักษาหอมน้ําดวยวิธีแชแข็ง  
การพัฒนาไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรในปลาทรงเครื่อง  
ผลงานวิจัยประจําป 2555-2557  
 - การชักนําตนออนของเฟรนแอฟริกาจากการเลี้ยงแคลลัส  

-  ศึกษาผลของฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานตอพัฒนาการของเซลลสืบพันธุปลา  
   เทพาและการแชแข็งน้ําเชื้อปลาเทพา 
- ประสิทธิภาพน้ําเชื้อและอัตราสวนท่ีเหมาะสมของสเปรมและไข ในการเพาะ  
  ผสมเทียมปลาบึกโดยใชน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง    
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพอพันธุไจโนจีนีติก  
  นีโอเมล รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2   
- การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําโรทาลา, Rotala macrandra โดย  
  การฉายรังสีแกมมา 
- ผลของผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดงตอการเปลี่ยนเพศปลานิล  
  ใหเปนเพศผู 
- การวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท  
  ในประชากรปลากะพงขาวจากแหลงเพาะพันธุ 
- การตรวจหาสนิปของยีนระบบภูมิคุมกันท่ีมีความสัมพันธกับความตานทาน  
  โรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล 

 - วิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม  
   ในพันธุปลาชอนจาก 3 แหลงเพาะเลี้ยง 
 - ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลายี่สกเทศของไทยท่ีมาจาก  
   การเพาะเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ และแหลงน้ําธรรมชาติ 
ภาคกิจกรรม
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  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  

39 หมูท่ี 1 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  โทรศัทพ   02-9047604, 02-9047805, 02-9047446  

โทรสาร   02-5775061, 02-9047670 
  Website :  http://www.fisheries.go.th/genetic 
  E-mail  :  genetic.agrdi@gmail.com 
 
ประวัติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเปนสถาบันวิจัยท่ีสังกัดกรมประมงกระทรวงเกษตร
และสหกรณเริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี  1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2531 เดิมเรียกวา "ศูนยวิจัยพันธุกรรมสัตวน้ํา" ภายใตการ
บริหารงานของกองประมงน้ําจืดในขณะนั้น  ตอมาในป พ.ศ.  2545 มีการปฏิรูประบบราชการและสถาบันฯ ได
จัดตั้งตามกฏกระทรวงการแบงสวนราชการกรมประมง พ.ศ. 2545 เปน "สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว
น้ํา" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ตอนท่ี 103 ก. ลงวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หนา 225-
234 มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี 39 หมู 1 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีพ้ืนท่ีประมาณ 
100 ไร ประกอบดวยอาคารสํานักงานหองปฏิบัติการ โรงเพาะฟก บอดิน และบานพัก 
 
อํานาจหนาท่ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(ก) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือจําแนกลายพิมพดีเอ็นเอ ศึกษาโมเลกุล

เครื่องหมายทําแผนท่ียีนและปรับปรุงพันธุสัตวน้ําและพรรณไมน้ํา  ผลิตและขยายพันธุสัตวน้ํา
และพันธุไมน้ําพันธุหลักและพันธุขยายเพ่ือใหไดพันธุดี 

(ข) ดําเนินการตรวจสอบ รับรอง เก็บรักษาพันธุสัตวน้ําและพรรณไมน้ํา พันธุปรับปรุงและพันธุใหม 
(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา   
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute  
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การปรับปรุงอํานาจหนาท่ี 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  มีการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลมท่ี 131 ตอนท่ี 88 ก. ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 หนา 28-40) 

(๑) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของทุกแขนง  
ในสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา 

(๒) วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ําใหมีคุณภาพดี ท้ังในเชิงพันธุกรรมและ
ลักษณะท่ีแสดงออก 

(๓) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ําจากธรรมชาติใหเปนพันธุเพาะเลี้ยง 
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงพันธุ 

(๔) วิจัยและพัฒนาการทดสอบพันธุ การผลิต และการขยายพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ําท่ีผาน 
การพัฒนาปรบัปรุงพันธุ 

(๕) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ รวมท้ังเก็บรวบรวมเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา 
ท้ังพันธุดั้งเดิม พันธุปรับปรงุ และพันธุใหม 

(๖) ตรวจรับรองฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหดําเนินการตามหลักพันธุศาสตร 
(๗) ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีดานพันธุกรรมสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา 
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

วิจัยและพัฒนาสัตวน้ําพันธุดี ใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนางานวิจัยเพ่ือการผลิตสัตวน้ําพันธุดี 
๒. เก็บรวบรวมและดํารงพันธุสัตวน้ํา 
๓. ถายทอดเทคโนโลยีและกระจายพันธุสัตวน้ําสูภาครัฐและเอกชน 
๔. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ความรูและความเชี่ยวชาญดานพันธุศาสตรสัตวน้ํา 

 
โครงสรางองคกร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ประกอบดวยฝายบริหาร  กลุมงาน 4 กลุม และ
ศูนยฯ  ภูมิภาค 5 แหง ไดแก ฝายบริหารท่ัวไป  กลุมวิจัยพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตวน้ํา กลุมวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ําและพรรณไมน้ํา และศูนยฯ
ภูมิภาค 5 แหงคือ  ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวน้ําปทุมธานี ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวน้ําบุรีรัมย ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวน้ําชุมพร และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุ
สัตวน้ําเพชรบุรี 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้า                                                

ฝายบริหารท่ัวไป

กลุมวิจัยและพัฒนาการปรบัปรุงพันธุสัตวนํ้า

กลุมวิจัยและพัฒนาโมเลกลุสตัวนํ้า

กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุสตัวนํ้าและพรรณไมนํ้า

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้าปทุมธานี

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้าอตุรดติถ

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้าบุรรีัมย

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้าชุมพร

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัวนํ้าเพชรบุรี
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รายนามผูบริหาร 

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยพันธุกรรมสัตวน้ํา  และสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มีรายนามดังตอไปนี้ 

 ช่ือ – สกุล       ปท่ีดํารงตําแหนง 

ศูนยวิจัยพันธุกรรมสัตวน้ํา 
ดร.อุปถัมภ ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม  พ.ศ. 2531 - 2532 
นายมานพ  ต้ังตรงไพโรจน พ.ศ. 2532 - 2533 
ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต  พ.ศ. 2533 - 2537 
นายสมโภชน  อัคคะทวีวัตน พ.ศ. 2537 - 2538 
นายพินิจ  สีหพิทักษเกียรติ พ.ศ. 2538 - 2538 
นายภานุ  เทวรัตนมณีกุล พ.ศ. 2538 - 2540 
ดร.นวลมณี  พงศธนา พ.ศ. 2540 - 2545 
นายคํารณ  โพธิพิทักษ  พ.ศ. 2545 - 2545 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
นายสมชาติ  สุขวงศ พ.ศ. 2546 - 2547 
นายวัฒนะ  ลีลาภัทร  พ.ศ. 2548 - 2549 
นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์  พ.ศ. 2549 - 2550 
นายชํานาญ  สุขพันธุ พ.ศ. 2550 - 2551 
ดร.สุภัทรา  อุไรวรรณ พ.ศ. 2551 - 2554 
ดร.ศรีรัตน  สอดศุข พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน 
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อัตรากําลัง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา มีอัตรากําลังขาราชการรวม 44 ตําแหนง คือ 

ผูอํานวยการสถาบันฯ 1 ตําแหนง นักวิชาการประมงระดับชํานาญการพิเศษ  9 ตําแหนง  นักวิชาการประมง
ระดับชํานาญการ 4 ตําแหนง  นักวิชาการประมงระดับปฏิบัติการ 16  ตําแหนง   ตําแหนงนักการจัดการงาน
ท่ัวไปชํานาญการ 1 เจาพนักงานประมงระดับชํานาญงาน 6 ตําแหนง เจาพนักงานประมงระดับปฏิบัติงาน 3 
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 2 ตําแหนง และเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 ตําแหนง   ตําแหนง  
ลูกจางประจํา  16  ตําแหนง พนักงานราชการ  81 ตําแหนง  

อัตรากําลังขาราชการและลูกจางประจํา 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
ขาราชการ  
นายศรีรัตน  สอดศุข  ผูอํานวยการสถาบันฯ  

ฝายบริหารท่ัวไป 
นางรัญทม  คงทรัตน  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
นายถาวร  จีนหมิก  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 
ลูกจางประจํา  
นางสาวอาริยฐาพร  พิฐศญาธรณ  พนักงานพิมพ 

กลุมวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมโมเลกุลสัตวน้ํา 
นางพนม กระจางพจน สอดศุข  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นางอนงค  นิ่มละมัย  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นางสาวจริญญา  สุวรรณนาคะ   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นายถาวร  จีนหมิก  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

กลุมวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 
นางสาวสุจิตรา  เพชรคง  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นางศรีจรรยา  เข็มกลัด  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นางสาวสุวรักษ  วงษโท  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นางศิริพร  จีนหมิก  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน 

กลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเช้ือพันธุสัตวน้ําและพรรณไมน้ํา 
นายพลชาติ  ผิวเณร  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นางสาวสุรียพร  เย็นสุวรรณ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นายนิรุต  แกนเชื้อชัย  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นางมัลลิกา  ทองสงา  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน  

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี 
นายคงภพ  อําพลศักดิ ์  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นายอุดม  สาระชาต ิ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นายวิศรุต  ชัยเลิศฤทธิ ์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
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นายสมบูรณ  สุนทรโชติ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นายประจักษ  บัวเนียม  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน  

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ 
ขาราชการ  
นายสมนึก  คงทรัตน  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นายโกศล  ขําแสง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นายยุทธภูมิ  สุวรรอาชา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นางสาวกมลพรรณ  ไชยทอง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นางสุภาพร  ชัยชิต  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
นางจีรนันท  อ่ินแกว  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ลูกจางประจํา  

ส.ต.วันชัย  รุงเรือง  พนักงานขับรถยนต  

นายยงยุทธ  เกิดแกว  พนักงานขับรถยนต  

นายสายันต  พุกรอด  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
นายประมล  สาคร  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
นายขันธชัย  เรืองมี  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
นายสังเวียน  เชื้อนวม  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
นายสนธยา  จันทา  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
นางสาวมาลี  บุญสําลี  พนักงานพิมพ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย 
ขาราชการ  
นายสมศักดิ์  รุงทองใบสุรีย  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นายประชมุ  ดวนใหญ  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นายฤทธิกร  ศรแกว  นักวิชาการประมงชํานาญการ  
นางสาวพรรณทิพา  บุรีรัตน  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายวรพจน  ทิพยกุลานนท  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
นางพิชญสินี  พินิจกิจภากร  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ลูกจางประจํา  

นายอดิศักดิ์  พรรษา  พนักงานขับรถยนต 
นายวิจัย  บัวภิบาล  พนักงานขับรถยนต 
นางไพรี  จันทรอยูจริง  พนักงานพิมพ 
นายสมสักดิ์  อารีรัมย  ชางไม 
นายอภิชัย  หาญประโคน  พนักงานประมงพ้ืนฐาน 
นายวงศกร  เอการัมย  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
นายสุเทพ สังขอินทร  ชางเครื่องยนต 
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ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร 
นายสงา  ลีสงา  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นายสุชาติ  จุลอดุง  นักวิชาการประมงชํานาญการ  
นางสาวเมตตา  ทิพยบรรพต  นักวิชาการประมงชํานาญการ  
นางสาวมลฤดี  โพธิ์ประดิษฐ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นางสาวชมพูนุช  มรรคทรพัย  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน  
นางสาวพาวิณีย  กุยุคํา  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี 
นายกฤษณุพันธ  โกเมนไปรนิทร  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  
นางวรรณเพ็ญ  เกตุกล่ํา  นักวิชาการประมงชํานาญการ  
นางสาวศรีประภา บุตรดามา  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
นายสาธิต  คําผง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นางฐิดายุ  จันทรนาค  เจาพนักงานประมงชํานาญงาน  
นายเกษม  หอมโชต ิ  เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
นางนงนภัส  อภิกรรัตน  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
อัตรากําลังพนักงานราชการ 

ตําแหนง         จํานวน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  
นักวิชาการประมง  10  
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  1  
นักวิชาการเงินและบัญชี  1  
เจาพนักงานประมง  1  
เจาพนักงานการเงินและบัญชี  1 
เจาพนักงานธุรการ  2  
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  1 
พนักงานผูชวยประมง  7  

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี  

นักวิชาการประมง  5  
เจาพนักงานธุรการ  1  

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ   

นักวิชาการประมง  1  
พนักงานผูชวยประมง  13  

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย  

นักวิชาการประมง  2  
เจาพนักงานประมง  2  
พนักงานผูชวยประมง  6  
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ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร  

นักวิชาการประมง  2  
เจาพนักงานประมง  1  
เจาพนักงานธุรการ  1 
พนักงานผูชวยประมง  11  

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุร ี  

นักวิชาการประมง  2  
เจาพนักงานธุรการ  1  
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  1 
พนักงานผูชวยประมง  8  
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ผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2555-2557 
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งานการเงินและบัญชี 
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการประมง 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 11,468,513.00 11,468,512.07 0.93 

งบดําเนินงาน 4,465,290.11 4,465,038.62 251.49 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 216,000.00 215,605.00 359.00 

รวม 16,149,803.11 16,149,155.69 647.42 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม : ปรับโครงสรางสินคาประมงเพ่ือสรางมูลคา 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 918,000.00 917,887.15 112.85 

รวม 918,000.00 917,887.15 112.85 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 1,202,854.82 1,202,838.82 16.00 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 154,400.00 154,400.00 0.00 

รวม 1,357,254.82 1,357,238.82 16.00 

 
แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 12,985,735.28 12,985,477.55 257.73 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 10,040,700.00 4,440,547.00 5,600,153.00 

รวม 23,026,435.28 17,426,024.55 5,600,410.73 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า พ.ศ.2555-57 
  

เงินนอกงบประมาณ  : โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ  

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 3,182,380.00 2,781,518.91 400,861.09 

งบดําเนินงาน 3,201,360.00 2,687,205.48 514,154.52 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 1,235,000.00 1,202,958.00 32,042.00 

รวม 7,618,740.00 6,671,682.39 947,057.61 

รายไดคาจําหนายพันธุสัตวน้ํา  6,172,454.85  

สัดสวนคาใชจาย/รายได (%)  88.59 %  

 

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการประมง 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 12,948,500.00 12,598,289.70 350,210.30 

งบดําเนินงาน 5,372,200.00 5,369,921.07 2,278.93 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 5,820,000.00 1,140,000.00 4,680,000 

รวม 24,140,700.00 19,108,210.77 5,032,489.23 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม : ปรับโครงสรางสินคาประมงเพ่ือสรางมูลคา 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 900,000.00 896,580.09 3,419.91 

รวม 900,000.00 896,580.09 3,419.91 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 1,464,400.00 1,463,309.81 1,090.19 

รวม 1,464,400.00 1,463,309.81 1,090.19 

 
  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า พ.ศ.2555-57 
  

แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 11,856,400.00 11,855,478.44 921.56 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 4,810,600.00 4,810,600.00 0.00 

รวม 16,667,000.00 16,666,078.44 921.56 

 
เงินนอกงบประมาณ  : โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ  

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 3,132,000.00 2,698,594.71 433,405.29 

งบดําเนินงาน 3,455,700.00 3,880,549.06 -424,849.06 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 224,400.00 218,290.00 6,110.00 

รวม 6,812,100.00 6,797,433.77 14,666.23 

รายไดคาจําหนายพันธุสัตวน้ํา  8,208,148.50  

สัดสวนคาใชจาย/รายได (%)  80.15%  

 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการประมง 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 13,961,333.00 13,919,639.07 10,966.93 

งบดําเนินงาน 3,621,900.00 3,610,147.04 11,752.96 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 0 0 0 

รวม 17,583,233.00 17,529,786.11 22,719.89 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
กิจกรรม : ปรับโครงสรางสินคาประมงเพ่ือสรางมูลคา 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 1,100,00.00 1,098,564.85 1,435.15 

รวม 1,100,00.00 1,098,564.85 1,435.15 

 
  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า พ.ศ.2555-57 
  

แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 1,794,400.00 1,780,406.33 13,993.67 

รวม 1,794,400.00 1,780,406.33 13,993.67 

 
แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 12,741,700.00 12,725,236.33 16,463.67 

รวม 12,741,700.00 12,725,236.33 16,463.67 

 
แผนงาน : ดําเนินการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน 
โครงการ : พัฒนาภาคประมงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กิจกรรม : เตรียมการดานประมงเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ  งบประมาณท่ีเบิกจาย  คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 1,861,667.00 1,849,358.63 12,308.37 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 18,838,332.00 222,144.32 18,616,187.68 

รวม 20,699,999.00 2,071,502.95 18,628,496.05 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาภาคเกษตร และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร

อยางเปนระบบ 
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ  งบประมาณท่ีเบิกจาย  คงเหลือ 

งบดําเนินงาน 263,000.00 258,560.70 4,439.30 

รวม 263,000.00 258,560.70 4,439.30 

 
เงินนอกงบประมาณ  : โครงการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ  

หมวดรายจาย/รายการ งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 3,319,200.00 3,254,596.77 64,603.23 

งบดําเนินงาน 4,248,146.00 4,063,987.24 184,158.76 

คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง 688,000.00 688,000.00 0.00 

รวม 8,255,346.00 8,006,584.01 261,325.08 

รายไดคาจําหนายพันธุสัตวน้ํา  8,418,331.00  

สัดสวนคาใชจาย/รายได (%)  86.93  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า พ.ศ.2555-57 
  

แผนงานโครงการปงบประมาณ  2555-57 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีดานการประมงทุกสาขา 
แผนงาน  :  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตร    
ผลผลิต   :  การผลิตสินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนา    
กิจกรรม  :  พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ  
    
โครงการวิจัยป 2555 มีท้ังหมด 20 เรื่องดังนี้ 
1. การตอบสนองการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตในกุงกามกรามท่ีเลี้ยง  

ณ จังหวัดบุรีรัมย 
2. การเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาดุกทะเลโดยวิธีแชแข็ง 
3. ความสามารถทนเค็มของปลานิลลูกผสมและปลานิลลูกผสมกลับ 
4. เทคนิคการสกัดดีเอ็นเอจากน้ําเชื้อปลาแชแข็งและพรรณไมน้ําแชแข็ง  
5. การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาหอมน้ําโดยวิธีแชแข็ง 
6. การปรับปรุงพันธุไมน้ําอนูเบียส เพ่ือเพ่ิมอัตราการแตกหนอ 
7. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสันฐานของไมน้ํามวกเหล็ก 3 แหลง 
8. การเหนี่ยวนําทริพลอยดในปลาหมอไทย 
9. การพัฒนา YY-male ในปลานิลจิตรลดา 3 
10. ผลของสมุนไพรกวาวเครือขาวตอการแสดงลักษณะเพศและการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว  
11. การคัดเลือกแบบหมูเพ่ือการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศ 
12. เปรียบเทียบลักษณะสําคัญเชิงพัฒนาการของระบบสืบพันธุของปลากดแกวท่ีผานการของระบบสืบพันธุ

ของปลากดแกวท่ีผานการปรับปรุง  1 รุน 
13. การตอบสนองการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ รุนท่ี 2 
14. การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลากดแกวท่ีผานการคัดเลือกรุนท่ี 3และ 4 
15. การคัดพันธุปลาชอนเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต 
16. การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวเพศเมียจากพอพันธุนีโอฟเมลท่ีผานและไมผาน

กระบวนการไจโนจีนีซีสและปลาตะเพียนขาวปรับปรุงพันธุในฟารมเกษตรกร 
17. การปรับปรุงพันธุปลานิลทนเค็มโดยวิธีการผสมขามแบบเหนี่ยวนํากับปลาหมอเทศ 
18. ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุนท่ี 2 ในการเลี้ยงของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวน้ํา 

และฟารมของเกษตรกร 
19. เปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของกบนาจาก 5 แหลงเพาะเลี้ยง 
20. การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และผลผลิตของปลานิลแดงในพ้ืนท่ีน้ํากรอยจังหวัดชุมพร 
 
โครงการวิจัยป 2556 มีท้ังหมด 18 เรื่องดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพของเครื่องหมาย Visible Implant Elastomer ในปลานิลและปลานิลแดงคัดพันธุ 
2. ผลของการผสมเหนี่ยวนําสายพันธุตอรูปรางของปลานิลลูกผสมกลับรุนท่ี 2 
3. ความสามารถทนเค็มของปลานิลลูกผสมและปลานิลลูกผสมกลับ 
4. ความแตกตางทางพันธุกรรมในปลาหมอพันธุใหญเล็กจากแหลงภาคใตของไทย  
5. ตรวจประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพอแมพันธุปลานิลของศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา 5 แหง 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า พ.ศ.2555-57 
  

6. การปรับปรุงพันธุไมน้ําอนูเบียส เพ่ือเพ่ิมอัตราการแตกหนอ 
7. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสันฐานของไมน้ํามวกเหล็ก 3 แหลง 
8. การปรับปรุงพันธุปลานิลจิตรลดา3ดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว โดยใชลักษณะสัดสวน 

เปนเกณฑ 
9. ระดับฮอรโมนเอสโตเจนสกัด ท่ีเหมาะสมตอการเปลี่ยนเพศปลาหมอ 
10. การพัฒนา YY-male ในปลานิลจิตรลดา 3  
11. การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลานิลจิตรลดา1และจิตรลดา 3 ในฟารมเกษตรกร  
12. ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุของแมพันธุกุงกามกรามนีโอฟเมล และการเจริญเติบโตสัดสวนเพศผู  

ของรุนลูก 
13. การทดสอบสายพันธุปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังเกษตรกร 
14. การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลากดแกวท่ีผานการคัดเลือกรุนท่ี 3และ 4 
15. การคัดพันธุปลาชอนเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต 
16. การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลาตะเพียนขาวเพศเมียจากพอพันธุนีโอฟเมลท่ีผานและไมผาน

กระบวนการไจโนจีนีซีสและปลาตะเพียนขาวปรับปรุงพันธุในฟารมเกษตรกร 
17. ความสัมพันธทางพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) 
18. การปรับปรุงพันธุกุงแชบวยดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
 
โครงการวิจัยป 2557 มีท้ังหมด 15 เรื่องดังนี้ 
1. การประเมินคาอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวปลานิลแดงสายพันธุอุตรดิตถ  
2. การปรับปรุงพันธุปลานิลแดงสายพันธุบุรีรัมยดวยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
3. การปรับปรุงพันธุปลาสลิดโดยการคัดเลือกแบบหมู 
4. ความแตกตางทางพันธุกรรมในปลาหมอพันธุใหญเล็กจากแหลงภาคใตของไทย  
5. ตรวจประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพอแมพันธุปลานิลของศูนยวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา 5 แหง 
6. การปรับปรุงพันธุไมน้ําอนูเบียส เพ่ือเพ่ิมอัตราการแตกหนอ 
7. การปรับปรุงพันธุปลานิลจิตรลดา3ดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว โดยใชลักษณะสัดสวน 

เปนเกณฑ 
8. การตอบสนองการคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของปลานวลจันทรเทศรุนท่ี 2  
9. การปรับปรุงพันธุปลาหมอเทศดานการเจริญเติบโตโดยดูลักษณะตัวเอง 
10. ศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุของแมพันธุกุงกามกรามนีโอฟเมล และการเจริญเติบโตสัดสวนเพศผู  

ของรุนลูก 
11. การทดสอบสายพันธุปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังเกษตรกร 
12. การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลากดแกวท่ีผานการคัดเลือกรุนท่ี 3และ 4 
13. การคัดพันธุปลาชอนเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต 
14. ความสัมพันธทางพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) 
15. การปรับปรุงพันธุกุงแชบวยดวยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
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แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาภาคการเกษตร 
ผลผลิต : สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ 
 ผลการดําเนินการ 
 2555 2556 2557 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ฟารม 
แผน 500 470 503 
ผล 552 492 496 

ตรวจติดตามฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด (สพก.) ฟารม 
แผน 58 80 205 
ผล 80 97 225 

ตรวจประเมินฟารมสัตวนํ้าจืดตออายุ (สพก.) ฟารม 
แผน 320 386 396 
ผล 325 397 391 

ตรวจประเมินฟารมสัตวนํ้าจืดใหม (สพก.) ฟารม 
แผน 122 84 107 
ผล 147 95 105 

ตรวจวิเคราะหปจจัยการผลิตจากฟารเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ตัวอยาง 
แผน 751 853 482 
ผล 926 937 576 

 
ผลผลิต : สินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กิจกรรม : ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุปลานิลตามหลักพันธุศาสตร 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ 
ผลการดําเนินการ 

 2555 2556 2557 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุปลานิลตามหลักพันธุศาสตร ฟารม 
แผน - 46 43 
ผล - 48 43 

ตรวจติดตามฟารมพอแมพันธุปลานิล ฟารม 
แผน 12 23 15 
ผล 12 23 15 

ตรวจประเมินฟารมพอแมพันธุปลานิลตออาย ุ ฟารม 
แผน - 12 20 
ผล - 12 20 

ตรวจประเมินฟารมพอแมพันธุปลานิลใหม ฟารม 
แผน 36 11 8 
ผล 37 13 8 

รับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุปลานิลตามหลักพันธุศาสตร ตัวอยาง 
แผน 26 0 0 
ผล 23 4 10 

 
แผนงาน : อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต : การจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ 
 ผลการดําเนินการ  
 2555 2556 2557 

เพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า พันตัว 
แผน 50,000 50,000 45,000 
ผล 50,874 51,917 49,111 

ผลิตพอแมพันธุสัตวนํ้า พันตัว 
แผน 100 100 100 
ผล 113 114 115 
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แผนงาน : ดําเนินการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน 
โครงการ : พัฒนาภาคประมงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กิจกรรม : เตรียมการดานประมงเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ 
 ผลการดําเนินการ 
 2557 

เตรียมความพรอมใหแกเกษตรกร ราย 
แผน 200 
ผล 200 

ผลิตพันธุสัตวนํ้าพันธุหลัก ตัว 
แผน 865 
ผล 1,245 

ผลิตพันธุสัตวนํ้าพันธุขยาย ตัว 
แผน 27,000 
ผล 38,000 

 
แผนงาน : สงเสริมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาภาคเกษตร และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร

อยางเปนระบบ 
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรม : พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ หนวยนับ 
 ผลการดําเนินการ 
 2557 

คัดเลือกเกษตรกรเพ่ิอพัฒนาเขาสู Smart Farmer ราย 
แผน 140 
ผล 140 

พัฒนาองคความรูเกษตรกรเพ่ือเขาสู Smart Farmer รอยละ 
แผน 100 
ผล 100 
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ศูนยพอแมพันธุสัตวน้ําปรับปรุงพันธุ 

การเลี้ยงสัตวน้ําของไทยในปจจุบันไดผลผลิตต่ําและมีตนทุนการผลิตสูง สวนหนึ่งของปญหาดังกลาว
มาจากลูกพันธุสัตวน้ํามีคุณภาพไมดี มีการเจริญเติบโตชา มีอัตราการรอดต่ํา และใหผลผลิตต่ํา จึงมีความ
จําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองมีพันธุสัตวน้ําพันธุดีกระจายใหแกเกษตรกร ในปจจุบันกรมประมง ไดปรับปรุง
พันธุจนไดสายพันธุดีแลวจํานวนหลายชนิด ไดแก ปลานิล ปลานิลแดง ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลา
หมอ ปลาชอน กุงกามกราม และกุงแชบวยฯลฯ ซ่ึงหากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดมีโอกาสเขาถึงสายพันธุ
ท่ีดี จะเปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับเกษตรกรในประเทศใกลเคียงและรวมท้ังในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลผลิตสัตวน้ําสงออกสูตลาดโลก 

สัตวน้ําพันธุดี 
สัตวน้ําพันธุดีนั้นประกอบไปดวยประเภทของพันธุ 4 ประเภท ไดแก 
1. สัตวน้ําพันธุคัด (Breeder seed) หมายถึง พันธุสัตวน้ําท่ีผลิตข้ึนจากกระบวนการปรับปรุงโดยนัก

ปรับปรุงพันธุสัตวน้ําจนไดสายพันธุท่ีมีลักษณะตามความตองการแลว 
2. สัตวน้ําพันธุหลัก (Foundation Seed) คือ พันธุสัตวน้ําท่ีไดจากการผลิตดวยพันธุคัด ภายใต

วิธีการของนักปรับปรุงพันธุ เพ่ือรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจําพันธุของสัตวน้ํานั้นๆ นําไปผลิตเปน
พันธุขยายตอไป 

3. สัตวน้ําพันธุขยาย (Registered Seed) คือ พันธุสัตวน้ําท่ีไดจากการผลิตดวยสายพันธุหลัก โดย
หนวยงานหรือเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเพาะขยายพันธุ ภายใตการควบคุมดูแล และใหคําแนะนํา
จากนักวิชาการประมงผูมีความชํานาญ 

4. สัตวน้ําพันธุจําหนาย (Certified Seed) คือ พันธุสัตวน้ําท่ีไดจากการผลิตดวยสัตวน้ําพันธุขยาย 
โดยหนวยงานของกรมประมงหรือเกษตรกร ผูเพาะขยายพันธุดวยการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตสัตวน้ํา
ปลอดภัย 

สัตวน้ําปรับปรุงพันธุ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา

จนประสบผลสําเร็จ โดยมีชนิดพันธุดังนี้คือ 
1. ปลานิลจิตรลดา 3 เปนปลาท่ีไดรับการพัฒนาพันธุมาจากปลานิล GIFT (Genetic Improvement 

of Farmed Tilapia) มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาปลานิลพันธุดั่งเดิม 40 เปอรเซ็นต มีลักษณะหัวเล็กเนื้อมาก
โตเร็วเปนท่ีตองการของเกษตรกรและผูประกอบการแปรรูปสัตวน้ํา  

2. ปลานิลจิตรลดา 4 โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี ปรับปรุงพันธุปลานิลพันธุ
ดังกลาว จากปลานิลสายพันธุ “GIFT” รุนท่ี 9 โดยวิธีประเมินจากคาการผสมพันธุ (EBV) ของน้ําหนัก จํานวน 
๒ ชั่วอายุและทดสอบการเลี้ยงในกระชัง ลักษณะเดน คือ สวนหัวเล็ก ลําตัวกวาง สันหนา ใหผลผลิตสูงกวา
ปลานิลปกติประมาณ 36 %  

3. ปลานิลแดง เปนปลานิลแดงสายพันธุไทยท่ีผานการปรับปรุงพันธุโดยวิธี คัดเลือกแบบหมู 2 รุน 
จากการทดสอบพบวาปลานิลแดงสายพันธุไทยมีอัตราการเจริญเติบโต (น้ําหนัก) ดีข้ึนถึง 42.5 % และมี
คุณภาพใกลเคียงปลาทับทิม  

4. ปลานิลแดงปทุมธานี 1  เปนปลาท่ีปรับปรุงพันธุมาจากปลานิลแดง 4 สายพันธุ (ปลานิลแดงสาย
พันธุไทย, ปลานิลแดงสายพันธุไตหวัน, ปลานิลแดงสายพันธุสเตอริง และปลานิลแดงสายพันธุมาเลเซีย) มี
ลักษณะลําตัวกวาง สันหนา มีสีชมพู-สม เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูงและสามารถเลี้ยงไดในน้ําท่ีระดับความ
เค็ม 25-30 สวนในพันสวน 
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5. ปลาตะเพียนขาว เปนปลาตะเพียนขาวสายพันธุแมน้ําเจาพระยา จากการคัดเลือกพันธุแบบหมู 
จํานวน 4 รุน พบวาปลาตะเพียนขาวมีการเจริญเติบโตเร็ว โดยมีน้ําหนักมากกวาและขนาดใหญกวาปลาในรุน
เดียวกัน 23-30 % 

6. ปลาตะเพียนขาวนีโอเมล เปนปลาตะเพียนขาวสายพันธุแมน้ําโขง ซ่ึงเปนปลาเพศผูท่ีมี
โครโมโซมเปนของเพศเมีย (XX) ไดรับการพัฒนาโดยทําการเหนียวนําแบบไจโนเจนีซีส (Gynogenesis) เม่ือ
นําไปผสมกับปลาตะเพียนขาวเพศเมียปกติ (XX) ลูกปลาท่ีไดก็จะเปนเพศเมียลวนท่ีมีโครโมโซมเปนแบบ
ปลาเพศเมียปกติ (XX) สําหรับสงเสริมใหเกษตรเลี้ยง เนื่องจากปลาตะเพียนเพศเมียจะมีขนาดโต กวาตัวผู 
และความนิยมบริโภคปลามีไขของคนไทย โดยการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพศเมียจะใหผลผลิตสูงกวาปลา
ตะเพียนปกติประมาณ 20% 

7. ปลาหมอชุมพร 1 เปนปลาหมอท่ีผานการปรับปรุงพันธุ โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู (mass selection)  
รวมท้ังหมด 4 รุน พันธุปลาหมอท่ีปรับปรุงพันธุ มีการเจริญเติบโตดี เลี้ยงงาย และใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิมเปน
อยางมาก จากการทดลองเลี้ยงในบอพลาสติกและในกระชัง ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม 74.03 และ 65.01% 
ตามลําดับ ปจจุบันเปนท่ีตองการมากของตลาด 

8. ปลาย่ีสกเทศปรับปรุงพันธุ เปนพันธุปลาท่ีไดรับการปรับปรุงตอจากปลายี่สกเทศจากประเทศ
อินเดีย จนไดสายพันธุท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย จากการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกับปลายี่สกเทศสายพันธุ
เดิมพบวาปลายี่สกเทศสายพันธุปรับปรุงมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา 14% 

9. กุงกามกรามปรับปรุงพันธุ “สายพันธุ สพก.” มีคุณสมบัติท่ีเหนือกวาสายท่ีไมไดผานการปรับปรุง
ในดานการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และผลผลิตดีกวาพันธุเดิม 15, 43 และ 45% ตามลําดับ และอยู
ระหวางการเพาะเลี้ยงเผื่อผลิตกระจายพันธุตอไป 
การดําเนินงาน 

จากพันธุสัตวน้ําปรับปรุงพันธุ ซ่ึงสถาบันฯ ไดรวบรวมและจัดตั้งศูนยพอแมพันธุสัตวน้ําพันธุปรับปรุง
ไวท่ีศูนยท้ัง 5 แหง ไดผลิตสัตวน้ําพันธุคัด พันธุหลักและพันธุขยาย ใหสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดและ
เอกชนนําไปผลิตสัตวน้ําพันธุจําหนาย เพ่ือกระจายสัตวน้ําพันธุดีใหเกษตรกรนําไปเลี้ยงตอไป โดยดําเนินการ
ดังนี้คือ 

1. จําหนายสัตวน้ําปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรโดยตรง โดยงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา 
พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ  

2. สนับสนุนพอแมพันธุสัตวน้ําปรับปรุงพันธุปงบประมาณละ 100,000 ตัว ใหหนวยงานของกรม
ประมงในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เพ่ือนําไปใชในการผลิตลูกพันธสัตวน้ําตอไป 

3. ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาภาคการประมงสูประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนพอแมพันธุสัตวน้ําจืดพันธุดี ขนาด
ประมาณ  50-100 กรัม ไดแก ปลานิลจิตรลดา 3  ปลานิลแดง และปลาหมอชุมพร 1 ใหกับเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 27,000 ตัว พรอมท้ังมีการอบรมการถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการพอแมพันธุ
น้ํา จํานวน 200 คน  
 นอกจากนั้น สถาบันฯ ไดดําเนินการตรวจรับรองฟารมพอแมพันธุปลานิลท่ีมีการปฏิบัติตามหลักพันธุ
ศาสตร เพ่ือเปนการรับรองวาลูกปลานิลท่ีผลิตจากฟารมท่ีผานการรับรองมีคุณภาพดี โดยดําเนินการตรวจ
รับรองปละประมาณ 50 ฟารม 

 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานประจําปสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า พ.ศ.2555-57 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลานิลจิตรลดา 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลานิลแดง 
 

ปลานิลจิตรลดา 3 
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ปลานิลแดงปทุมธานี 1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                         ปลาตะเพียนขาว 

 

 
ปลาหมอชุมพร 1 

 

 

กุงกามกราม สพก. 
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ธนาคารเช้ือพันธุสัตวน้ํา  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง จึงไดจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ําเพ่ือ

รวบรวมเชื้อพันธุสัตวน้ําชนิดตางๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังสัตวน้ําทองถ่ินในธรรมชาติท่ีอยูใน

สถานะถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ  โดยเริ่มดําเนินการเก็บรักษาพันธุแบบดวยการรวบรวมสัตวน้ําชนิดตางๆ 

มาเลี้ยงรักษาพันธุในบอเลี้ยง  ตอมาไดพัฒนาวิธีการเก็บรักษาพันธุใหไดระยะเวลายาวนานข้ึนดวยการเก็บเชื้อ

พันธุในรูปการเก็บรักษาน้ําเชื้อโดยวิธีแชแข็ง (spermatozoa cryopreservation) เก็บรักษาไวใน

ไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ –196 องศาเซียลเซียส ซ่ึงหากมีการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับสัตวน้ําแตละชนิด ก็จะ

สามารถเก็บรักษาใหคงสภาพเดิมไวไดเปนเวลานานหลายป 

ธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํามีบทบาทดังตอไปนี้ 

1. เปนเครื่องมือท่ีชวยในการปรับปรุงพันธุและการเพาะพันธุนอกฤดูผสมพันธุ  โดยสามารถนําเชื้อ
พันธุท่ีเก็บรักษาไปเพาะขยายและคัดเลือกพันธุตามกระบวนการแบบดั้งเดิม  หรือนําไปปรับปรุง
พันธุดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 

2. มีประโยชนในการผสมเทียมสัตวน้ําท่ีมีขอจํากัด ซ่ึงทําใหไมสามารถผสมพันธุตามธรรมชาติได เชน
ปลากะรัง (Epinephelus spp.) และปลาไหลนา (Monopterus albus) ซ่ึงเปนปลาท่ีสามารถ
เปลี่ยนเพศได (protogynous hermaphrodite) ปลากะรังในชวงวัยรุนจะเปนเพศเมีย แตเม่ือ
ปลาโตข้ึนจะกลายเปนเพศผู และปลา Gilthead seabream (Sparus auratus) ท่ีเปนกระเทย
แบบเปนเพศผูในระยะแรกของชีวิต (protandrous hermaphrodite) ซ่ึงปลาเหลานี้อาจมีปญหา
ขาดแคลนปลาเพศผูท่ีจะใชในการเพาะพันธุได  

3. เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการอนุรักษ โดยเก็บรวบรวมเชื้อพันธุสัตวน้ําท่ีอยูในสถานะถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ เชนปลาบึก ปลาเทพา ปลายี่สกไทย ปลากระโห นํามาเก็บรักษาไว ซ่ึงเปนหนึ่ง
ในกระบวนการอนรุักษแบบนอกถ่ินอาศัย ( ex–situ preservation) ท่ีนิยมทําในสัตวและพืชท่ีอยู
ในสถานะใกลสูญพันธุ 

4. อํานวยความสะดวกในการขนสงระหวางภูมิภาค ไดแกการศึกษาวิจัยท่ีเปนโครงการระหวาง
ประเทศ โดยใชการขนสงน้ําเชื้อแชแข็งแทนการสงตัวสัตวน้ํา 

   ผลงานธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา ณ ปจจุบัน ไดดําเนินการเก็บรักษาน้ําเชื้อสัตวน้ํา นํามาเก็บรักษา
แบบระยะยาวโดยวิธีแชแข็ง ( cryopreservation) เก็บรักษาไว ณ ธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ.ปทุมธานี จํานวน 29 ชนิด 56 สายพันธุ ประกอบดวยปลาในกลุมปลานิล (tilapias) 
ไดแก ปลานิลจิตรลดาและปลานิลแดง ปลาในกลุมปลาเกล็ด ( cyprinids) ไดแก ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก 
ปลาไน ปลานวลจันทรน้ําจืด ปลากระโห ปลาในกลุมปลาหนัง (catfishes) ไดแกปลาดุก ปลาบึก ปลากด ปลา
เทพา และสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ ไดแก ปลาหมอ ปลาเสือตอ กุงกามกราม (เก็บรักษาถุงน้ําเชื้อหรือ 
spermatophore) เปนตน 
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การศึกษาวิธีการเก็บรักษาหอมน้ําดวยวิธีแชแข็ง  
 

พลชาติ  ผิวเณร 0

∗  สุจิตรา เพชรคง พนม กระจางพจน สอดศุข  และ สุรียพร เย็นสุวรรณ   
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบวิธีแชแข็งเนื้อเยื่อหอมน้ําแตกตางกัน 3 วิธี คือวิธี 

controlled rate freezing วิธี ultra rapid freezing และวิธี vitrification ทําการรวบรวมตนหอมน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นําเนื้อเยื่อสวนปลายยอดไปเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งแตกตางกัน 3 วิธี 
เก็บรักษาไวในไนโตรเจนเหลวนาน 7 วัน นําออกมาละลายแลวเลี้ยงใหเจริญเปนตนออน พบวาวิธีแชแข็งท้ัง 3 
วิธี ไมมีเนื้อเยื่อท่ีสามารถเจริญไปเปนตนออน (มีสัดสวนเนื้อเยื่อท่ีเจริญเปนตนออน 0%) ผลการศึกษาท่ีได
แสดงใหวา จะตองปรับสภาวะการแชแข็งเนื้อเยื่อหอมน้ําในข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ ในวิธีการแชแข็งท้ัง 3 วิธี 
ใหเหมาะสม เพ่ือใหการเก็บรักษาหอมน้ําโดยวิธีแชแข็งประสบผลสําเร็จ 

 

คําสําคัญ: หอมน้ํา การเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็ง 
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Study on Methodology for Onion Plant (Crinum thainum) Cryopreservation 
 

Ponlachart  Pewnane∗  Sujitra Pechkong Panom K. Sodsuk and Sureeporn Yensuwarn  
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 

 
Abstract 

 
The aim of this studied was to compared 3 cryopreservation techniques. Onion 

plants were collected from natural resources and subjected to tissue culture. Onion’s tissues 
were cryopreserved by using three methods, firstly controlled rate freezing secondly ultra–
rapid freezing and finally vitrification method. Frozen samples were stored in liquid nitrogen 
for 7 days and then samples were thawed and checked percent regenerate. Result showed 
0% regenerate indicated failure results in all three methods. Results from this studied 
suggested the critical steps including concentration of cryoprotective agents and 
cryoprotection period should be improved to achieve cryopreservation success.  
 
Keywords:  Onion plant, Crinum thaianum, cryopreservation 
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คํานํา 
 

หอมน้ํา (Crinum thaianum) เปนไมน้ําพ้ืนเมืองท่ีพบแพรกระจายในภาคใตของประเทศไทย    ลํา
ตนมีลักษณะเปนหัวขนาดใหญแบบหัวหอม เจริญอยูในดินใตน้ํา เปนไมน้ําท่ีมีใบอวบน้ําเรียวยาว นิยมนํามาปลูก
ดานหลังตูปลาท่ีมีขนาดใหญ มีความทนทานอยูในตูปลาไดเปนเวลานาน เปนไมน้ําสงออกขายตางประเทศโดย
สงออกเปนตนหรือหัว  (อรุณี และคณะ, 2552) หอมน้ําจึงเปนไมน้ําพ้ืนเมืองอีกชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพเปนพืช
เศรษฐกิจ สืบเนื่องมาจากความสําคัญของไมน้ําชนิดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําจึงไดเก็บตัวอยาง
หอมน้ําจากธรรมชาติมาศึกษาวิจัยดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) เพ่ือลดการเก็บรวบรวมตนหอมน้ํา
จากธรรมชาติซ่ึงเปนไมน้ําท่ีพบเฉพาะถ่ินและมีจํานวนนอย (อรุณี และคณะ, 2552) และจะนําไปสูการผลิตหอม
น้ําใหไดปริมาณมากในระดับเชิงพาณิชยตามความตองการของตลาด อยางไรก็ตาม การพัฒนาและสงเสริมการ
ผลิตหอมน้ําอาจมีปญหาขาดแคลนตนพันธุจนตองไปเก็บรวบรวมหอมน้ําจากธรรมชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอหอม
น้ําในธรรมชาติท่ีมีอยูเปนจํานวนนอย ดังนั้นจึงตองมีวิธีเก็บรักษาตนพันธุหอมน้ําไวใชเพ่ือการนี้แบบระยะยาว 
อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําไดดําเนินโครงการธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา ( germplasm bank) 
โดยรวบรวมน้ําเชื้อสัตวน้ําชนิดตางๆ มาเก็บรักษาแบบระยะยาวโดยวิธีแชแข็งไวในไนโตรเจนเหลว ซ่ึงเปนงานหนึ่ง
ในกระบวนการเก็บรักษาพันธุแบบนอกถ่ินอาศัย (ex–situ preservation) เพ่ือเปนการใชประโยชนจากเชื้อพันธุ
ในระยะยาว และเพ่ือการอนุรักษพันธุและพันธุกรรมท่ีอยูในเชื้อพันธุท่ีเก็บรักษา ซ่ึงการเก็บรักษาแบบนอก
ถ่ินอาศัยนี้เปนวิธีการท่ีทําสําเร็จมาแลวในพืชหลายชนิด กระบวนการเหลานี้ประกอบไปดวยการนําเมล็ด หรือ
ชิ้นสวนตางๆ เชน ปลายยอด แคลลัส ฯลฯ มาเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็ง (cryopreservation) เก็บรักษาไวใน

ไนโตรเจนเหลว ท่ีอุณหภูมิ –196 °C ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีสามารถคงสภาพเซลลสิ่งมีชีวิตไวได เนื่องจากท่ีอุณหภูมินี้
ทําใหกลไกการทํางานของเซลลมีอัตราเกือบเปนศูนย หากเซลลไมเกิดความเสียหายข้ึนเสียกอนในระหวางข้ันตอน
การลดอุณหภูมิ ผลจากการแชแข็งท่ีกอความเสียหายใหกับเซลลพืชไดแก การสูญเสียสภาพของเยื่อหุมเซลล การ
เปลี่ยนแปลงความเขมขนระหวางสารละลายภายในและภายนอกเซลลท่ีทําใหขนาดของเซลลเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางท่ีมีผลกระทบตอโปรตีนภายในเซลล การเกิดผลึกน้ําแข็งภายในและภายนอก
เซลลซ่ึงจะทําลายเซลลทางภายภาพ เปนตน ( Sakai, 2000; Benson, 2008) ดังนั้นการแชแข็งเซลลพืชใหสําเร็จ
จะตองมีวิธีการลดผลเสียเหลานี้ โดยการใหพืชปรับตัวใหเขากับอาหารเลี้ยงเชื้อและน้ํายาสําหรับแชแข็งท่ี
ระยะเวลาหนึ่งๆ การใชน้ํายาและสารปกปองเซลลจากการแชแข็ง ( cryoprotectant) ในความเขมขนท่ีเหมาะสม 
วิธีการแชแชแข็งและอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม การละลายและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือชักนําใหเกิดเปนตน
ใหม ซ่ึงหากปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับพืชชนิดนั้น ก็จะสามารถเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งไดนานตลอดไปและ
สามารถนํามาเพาะเลี้ยงใหเกิดเปนตนใหมได  อยางไรก็ตาม การแชแข็งพืชแตละชนิดใหประสบความสําเร็จนั้นมี
วิธีการท่ีแตกตางกันไป 

มีรายงานการเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งในพืช เชน สม navel orange (Citrus sinensis) โดยใช 
nucellar cells แชแข็งดวยวิธี vitrification โดยแชเซลลในน้ํายา PVS2 แลวจึงแชลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง 
พบวาเซลลท่ีแชแข็งมีอัตรารอดตาย 80% และสามารถเพาะเลี้ยงเปนตนใหมได ( Sakai et al., 2004) กลวย 
(Musa spp.) โดยใชเนื้อเยื่อสวน meristems ไปเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige and Skoog ท่ีผสมน้ําตาล
ซูโครสเขมขน 0.3–0.5 M นาน 2–4 สัปดาหแลวจึงนําไปแชลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง พบวาเนื้อเยื่อท่ีแชแข็งมี
อัตรารอด 42.5% (Panis et al., 1996) พืชกลุมเบญจมาศ ( Chrysanthemum morifolium) โดยใชเนื้อเยื่อ
สวนปลายยอด แชแข็งโดยวิธีแตกตางกัน 4 วิธี พบวาการแชแข็งดวยวิธี vitrification สงผลใหตัวอยางเจริญเปน
ตนไดในปริมาณสูงสุด (Halmagyi et al., 2004) มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) โดยใชเนื้อเยื่อสวนปลาย
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ยอดท่ีตัดตามระยะเวลาตางๆ และแชแข็งโดยวิธี encapsulation–vitrification พบวาเนื้อเยื่อแชแข็งท่ีตัดจาก
ปลายยอดอายุ 21 วัน มีอัตรารอดสูงสุด (Charoensub et al., 2004) 

ในสวนของตนหอมน้ํานั้น ยังไมมีรายงานการเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งเนื้อเยื่อมากอน แตมีรายงานการ
แชแข็งเนื้อเยื่อไมน้ํา คือ ใบพายเขาใหญ (Cryptocoryne balansae) โดย มณีรัตน และคณะ ( 2551) ไดทดสอบ
ความเขมขนของสาร cryoprotectant 3 ระดับ และใชอัตราลดอุณหภูมิในข้ันตอนการแชแข็ง 2 แบบ เก็บแชแข็ง
ในไนโตรเจนเหลวนาน 4 สัปดาห เม่ือนํามาละลายแลวนําไปเพาะเลี้ยงในอาหารวุน พบวาเนื้อเยื่อเริ่มมีสีซีดลง
หลังจากเลี้ยงนาน 1 สัปดาห และตายท้ังหมดเม่ือผานไป 14 วัน โดยเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําในทุกชุดการทดลองไมมี
การเจริญกลายเปนตนใหม ดังนั้นจึงควรท่ีจะมีการศึกษาถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการแชแข็งหอมน้ํา  ซ่ึงหากประสบ
ความสําเร็จ ก็จะสามารถนําไปดําเนินการเก็บรักษาเนื้อเยื่อหอมน้ําไวใชประโยชนแบบระยะยาว และเพ่ืออนุรักษ
แบบนอกถ่ินอาศัยตอไป และจะเปนตนแบบในการเก็บรักษาไมน้ําชนิดอ่ืนๆ ตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
เพ่ือศึกษาวิธีการแชแข็งท่ีเหมาะสมสําหรับเก็บรักษาเนื้อเยื่อตนหอมน้ํา 

 

วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการทดลอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา จ.ปทุมธานี มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การเก็บรวบรวมตนหอมน้ํา 

เก็บรวบรวมตนหอมน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ นํามาเลี้ยงในโรงเรือนใหไดตนหอมน้ําท่ีสมบูรณ 
เพ่ือนําสวนหัวของตนไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหไดตนออนมีจํานวนเพียงพอสําหรับการเปรียบเทียบวิธีการเก็บ
รักษาโดยวิธีแชแข็งตอไป 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหอมน้ํา 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหอมน้ําโดยตัดเนื้อเยื่อเจริญจากสวนหัวมาฟอกฆาเชื้อ นําไปเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะหสูตร Murashige and Skoog (MS) (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตชนิด BA เขมขน 1 มิลลิกรัม/ลิตร น้ําตาลซูโครสเขมขน 30 กรัม/ลิตร และผงวุน ( agar) เขมขน 8 
กรัม/ลิตร และปรับความเปนกรดเปนดางใหมีคา 5.7 

3. การเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาหอมน้ําโดยวิธีแชแข็ง 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ( Completely Randomize Design, CRD) แบงเปน 3 ชุดการ
ทดลอง (วิธีการแชแข็งท่ีแตกตางกัน 3 วิธี) ชุดละ 10 ซํ้า  

ทําการตัดเนื้อเยื่อเจริญจากสวนหัวของตนหอมน้ําท่ีเลี้ยงนาน 4 สัปดาห ใหมีขนาดยาว 3–4  มม. 
หนา 1–2 มม. นําเนื้อเยื่อไปบมบนกระดาษกรองท่ีชุบดวยสารละลาย MS medium ท่ีวางอยูในจานเพาะเชื้อ ปด
ผนึกดวยแผน paraffin นาน 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิหอง บมเนื้อเยื่อหอมน้ําบนกระดาษกรองท่ีชุบดวยอาหาร
สังเคราะห MS สูตรน้ําท่ีผสมน้ําตาล sucrose เขมขน 0.5 โมลาร ท่ีวางอยูในจานเพาะเชื้อ ปดผนึกดวยแผน 
paraffin นาน 24 ชม. ท่ีอุณหภูมิหอง จากนั้นนําไปเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งแตกตางกัน 3 วิธี ตามแผนการทดลอง
ท่ีวางไว คือ 
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ชุดการทดลองท่ี 1 แชแข็งดวยวิธี controlled-rate-freezing (ดัดแปลงมาจากวิธีการของ Reed 
and Uchendu (2008)) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. นําเนื้อเยื่อหอมน้ําใสหลอด cryotube เติมอาหารสังเคราะห MS สูตรน้ํา (MS ท่ีไมเติมผงวุน) และ
ผสมสาร DMSO เขมขน 10% ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหองนาน 2 ชม. 

2. นําหลอดใสในเครื่องลดอุณหภูมิ  (programmable freezer) ลดอุณหภูมิในอัตรา 0.25 °C/นาที 

จากอุณหูมิ 25 °C จนถึงอุณหภูมิ –40 °C 

3. นําหลอดออกจากเครื่องลดอุณหภูมิ นําไปแชในไนโตรเจนเหลว (–196 °C) 

4. ละลายตัวอยางในน้ําอุนอุณหภูมิ 40 °C นาน 1 นาที 
 

 

ภาพท่ี 1 การแชแข็งหอมน้ําดวยวิธี controlled-rate-freezing 

 

ชุดการทดลองท่ี 2 แชแข็งดวยวิธี ultra rapid freezing ตามวิธีการท่ีรายงานไวใน Halmagyi et al. 
(2004) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. นําเนื้อเยื่อหอมน้ําไปบมบนกระดาษท่ีชุมดวยอาหารสังเคราะห MS สูตรน้ําท่ีผสมสาร DMSO 

เขมขน 7.5% บมท่ีอุณหภูมิหองนาน 2 ชม. แลวนําไปวางบนน้ําแข็ง (อุณหภูมิประมาณ 4 °C) นาน 15 นาที 

2. นําหลอด cryotube วางบนไอไนโตรเจนเหลวใหเย็นจัด แลวเติมไนโตรเจนเหลวลงในหลอดใหมี
ปริมาตรประมาณครึ่งหลอด 

3. คีบเนื้อเยื่อหอมน้ําใสลงไปในหลอดแชแข็ง แลวนําไปแชในไนโตรเจนเหลว 

4. ละลายตัวอยางโดยนําหลอดออกมาเปดฝาคีบเนื้อเยื่อหอมน้ําแชในอาหารสังเคราะห MS สูตรน้ําท่ี

มีอุณหภูมิ 35 °C นาน 30 นาที 
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ภาพท่ี 2 การแชแข็งหอมน้ําดวยวิธี ultra rapid freezing 

ชุดการทดลองท่ี 3 แชแข็งดวยวิธี vitrification method ดัดแปลงมาจากวิธีการของ Sakai et al. 
(2008) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. นําเนื้อเยื่อหอมน้ําใสลงในหลอด cryotube เติมน้ํายา loading solution (อาหารสังเคราะห MS 

สูตรน้ําท่ีผสม glycerol เขมขน 2 โมลาร และผสมน้ําตาล sucrose เขมขน 0.4 โมลาร) บมท่ีอุณหภูมิ 25 °C 

นาน 20 นาที 

2. ดูดน้ํายา loading solution ออก เติมน้ํายา PVS2 solution ปริมาตร 1 มล. (30% glycerol, 

15% DMSO, 15% ethylene glycol, 0.4 M sucrose ในน้ํายา hormone-free MS medium) บมท่ีอุณหภูมิ 

25 °C นาน 40 นาที โดยทําการเปลี่ยนถายน้ํายา PVS2 ใหมในปริมาตร 0.5 มล. เม่ือบมนาน 5 นาที 

3. นําหลอดแชลงในไนโตรเจนเหลว 

4. ละลายตัวอยางในน้ําอุนอุณหภูมิ 40 °C นาน 1 นาที 

 
ภาพท่ี 3 การแชแข็งหอมน้ําดวยวิธี vitrification 
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4. การชักนําเนื้อเยื่อหอมน้ําใหเกิดเปนตนออนและการบันทึกขอมูล 
นําเนื้อเยื่อหอมน้ําท่ีผานการเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็งท้ัง 3 วิธี ไปเลี้ยงในอาหารสังเคราะหสูตร MS 

เพ่ือชักนําใหเกิดตนออน บันทึกขอมูลจํานวนเนื้อเยื่อหอมน้ําท่ีผานการแชแข็งท้ัง 3 วิธี ท่ีเจริญเปนตนออน นํา
ขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 

 
ภาพท่ี 4 การละลายเนื้อเยื่อหอมน้ําท่ีเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็ง 

 

 
ภาพท่ี 5 การนําเนื้อเยื่อหอมน้ําท่ีละลายไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เพ่ือชักนําใหเกิดตน 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 

บันทึกสัดสวนเนื้อเยื่อท่ีนําไปเพาะเลี้ยงแลวเกิดเปนตนใหมของแตละชุดการทดลอง แปลงขอมูลใหมี
การแจกแจงแบบปกติดวยวิธี arcsine transform แลวนําไปวิเคราะหสถิติดวยวิธี one–way analysis of 
variance ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) (อนันตชัย, 2531) 
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ผลการศึกษา 

จากการเปรียบเทียบวิธีแชแข็งเนื้อเยื่อหอมน้ํา 3 วิธี คือวิธี controlled rate freezing วิธี ultra 
rapid freezing และวิธี vitrification เม่ือนําเนื้อเยื่อแชแข็งออกมาละลายแลวนําไปเลี้ยงใหเจริญเปนตนออน 
พบวาท้ัง 3 วิธี ไมมีเนื้อเยื่อท่ีสามารถเจริญไปเปนตนออน จากการสังเกตพบวาเนื้อเยื่อหอมน้ําท่ีละลายเม่ือนําไป
เลี้ยงในอาหารสังเคราะห MS ในวันแรกเนื้อเยื่อหอมน้ํามีสีขาวจนถึงสีเขียวออน จากนั้นเริ่มเนื้อเยื่อเริ่มมีสีซีดขาว
และสีเริ่มคล้ําเม่ือเลี้ยงนาน 3 วัน  

วิจารณผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการเก็บรักษาเนื้อเยื่อหอมน้ําท้ัง 3 วิธี ท่ีนํามาเปรียบเทียบ ไมสามารถเก็บ
รักษาหอมน้ําโดยวิธีแชแข็งได ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยตางๆ ท่ีจะตองปรับใหเหมาะสมกับตนหอมน้ํา เนื่องจากวิธีแช
แข็งแตละวิธีเปนการแชแข็งพืชบก วิธี controlled rate และ ultra–rapid freezing นั้นทําในตนเบญจมาศ 
(Chrysantimum morifolium, Dendranthema grandiflora) (Halmagyi et al., 2004) 

วิธี controlled rate freezing นั้น มีข้ันตอนสําคัญ 2 ข้ันตอน ท่ีมีผลตอการแชแข็งใหประสบ
ความสําเร็จ คือข้ันตอนเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห MS ท่ีผสมน้ําตาล sucrose เขมขน 0.3–0.75 โมลาร 

และในข้ันตอนการตั้งอัตราลดอุณหภูมิท่ี 0.1–0.5 °C/นาที ซ่ึงคณะผูวิจัยไดเลือกใชสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีทําให
เนื้อเยื่อตนเบญจมาศเจริญเปนตนออนสูงสุดท่ี 45% คือผสมน้ําตาล sucrose เขมขน 0.5 โมลาร และใชอัตราลด

อุณหภูมิ 0.25 °C/นาที  แตเม่ือทําในตนหอมน้ํากลับทําใหเนื้อเยื่อแชแข็งไมสามารถท่ีเจริญเปนตนออนได  
สัณนิษฐานวาความเขมขนของน้ําตาล sucrose และอัตราลดอุณหภูมิท่ีใชยังไมเหมาะสมกับตนหอมน้ํา ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับรายงานของ มณีรัตน และคณะ ( 2551) ท่ีทดลองแชแข็งไมน้ําไสปลาไหล ( Barclaya 
longifolia) ใบพายเขาใหญ ( Cryptocoryne balansae) และใบพายผมหอม ( C. tonkinensis) ดวยวิธี 

controlled rate freezing แบบ 1 step และ 2 steps ดวยอัตราลดอุณหภูมิ 1 °C/นาที ซ่ึงก็พบวาเนื้อเยื่อท่ี
เก็บแชแข็งไมสามารถเจริญข้ึนเปนตนออนไดเชนเดียวกัน  

วิธี ultra–rapid freezing มีข้ันตอนสําคัญคือความเขมขนของสาร DMSO และระยะเวลาบมเนื้อเยื่อ
ในสาร DMSO คณะผูวิจัยเลือกใชสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีทําใหเนื้อเยื่อตนเบญจมาศเจริญเปนตนออน 48% คือ
ใช DMSO เขมขน 7.5% บมนาน 2 ชม. แตเม่ือทําในตนหอมน้ํากลับทําใหเนื้อเยื่อแชแข็งไมสามารถท่ีเจริญเปน
ตนออนได สัณนิษฐานวาความเขมขนของสาร DMSO และระยะเวลาบมยังไมเหมาะสมกับตนหอมน้ํา 

สําหรับวิธีสุดทายท่ีนํามาทดสอบคือวิธี vitrification นั้น มีรายงานวาวิธีนี้ทําสําเร็จในพืชบกหลายๆ 
ชนิด (Panis and Lambardi, 2012) และ ณ ปจจุบันวิธีนี้เปนวิธีมาตรฐานท่ีทําในพืชโดยท่ัวไป ข้ันตอนสําคัญของ
วิธีนี้มี 2 ข้ันตอนคือ สัดสวนความเขมขนของสาร 3 ชนิดในสารละลาย PVS2 ซ่ึงประกอบดวยสาร DMSO สาร 
polyethylene glycol และ glycerol และระยะเวลาการบมเนื้อเยื่อในสารละลาย PVS2 ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้
คณะผูวิจัยเลือกใชสัดสวนของสาร 3 ชนิด คือ  DMSO polyethylene glycol และ glycerol เขมขน 15% 15% 
และ 30% ตามลําดับ และบมเนื้อเยื่อกับสารละลาย PVS2 นาน 40 นาที อยางไรก็ตาม เม่ือทําในตนหอมน้ํากลับ
ทําใหเนื้อเยื่อแชแข็งไมสามารถท่ีเจริญเปนตนออนได  สัณนิษฐานวาความเขมขนของสาร 3 ชนิดในสารละลาย 
PVS2 และระยะเวลาบมยังไมเหมาะสมกับตนหอมน้ํา 
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การพัฒนาไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรในปลาทรงเครื่อง 
Development of microsatellite primers in red-tail shark,  

Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษานี้ เปนการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทในปลาทรงเครื่องดวยการคนหาและ

ออกแบบไพรเมอรท่ีจําเพาะตอตําแหนงไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ โดยใชเทคนิค pyrosequencing ในการหา
ลําดับเบส ซ่ึงเปนวิธีการแบบใหมภายใตเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ท่ีสามารถหาลําดับ
เบสไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาวิธี microsatellite enrichment ในแบบเดิม ทําใหไดขอมูลลําดับเบสท่ี
มีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอจํานวนมาก โดยใชเวลาและตนทุนท่ีต่ํากวา  และดวยวิธีการภายใตเทคโนโลยี NGS 
ดังกลาว ทําใหสามารถหาลําดับเบสไดจํานวน 3,202 contig ในจํานวนนี้พบลําดับไมโครแซทเทลไลท 140 
contig สามารถออกแบบไพรเมอรไดจํานวน 30 คู และเม่ือนําไปทดสอบกับตัวอยางดีเอ็นเอปลาทรงเครื่องพบวา
มี 13 คูท่ีใหผลเปน polymorphic ไดแก gBi3, gBi4, gBi5, gBi6, gBi8, gBi9, gBi10, gBi17, gBi18, gBi20, 
gBi21, gBi23 และ gBi24 ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนตอยอดในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และ
การจัดการพอแมพันธุปลาทรงเครื่องในโรงเพาะฟกตอไป  

คําสําคัญ :  ไมโครแซทเทลไลท ดีเอ็นเอ ไพรเมอร ปลาทรงเครื่อง 
 

Abstract 
 

This study was to develop the microsatellite markers in red-tail shark, Epalzeorhynchos 
bicolor (Smith, 1931), by searching and designing the primers specific to microsatellite DNA of 
the fish. The technique was based on the pyrosequencing of a new technology known as Next 
Genearation Sequencing (NGS), by which many contigs of microsatellite DNA were sequenced and 
obtained more efficiently than could the previous enrichment technique do. Using the 
technique NGS in this study, 3,202 contigs were sequenced with 140 contigs of microsatellite 
obtained and 30 pairs of microsatellite primer designed. After testing with the fish DNA, 13 
primer pairs (gBi3, gBi4, gBi5, gBi6, gBi8, gBi9, gBi10, gBi17, gBi18, gBi20, gBi21, gBi23 and gBi24) 
were found to be polymorphic and capable to be utilized for the further study on genetic 
diversity and broodstock management in hatchery stocks of the fish. 

Key words :  microsatellite DNA, primer, Epalzeorhynchos bicolor 
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คํานํา 
 

ปลาทรงเครื่อง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) (ชวลิต และคณะ, 
2540) เปนปลาน้ําจืดท่ีมีผูนิยมเพาะเลี้ยงเพ่ือจําหนายเปนปลาสวยงามจํานวนมาก เนื่องจากมีลักษณะเดนเปน
เอกลักษณ คือ ลําตัวสีดํา ครีบหางสีแดงตัดกับสีลําตัวชัดเจน และยังมีลักษณะท่ีคลายกับปลาฉลาม คือ มีกระโดง
หลังสูงและตั้ง รูปรางเพรียวยาว ครีบหางกางตั้ง สวนหัวลาดลงเล็กนอย จึงทําใหมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ฉลาม
หางแดง” หรือ “red-tail shark” โดยเปนท่ีรูจักและตองการท้ังในและตางประเทศ ปจจุบันการผลิตปลา
ทรงเครื่องของเกษตรกรไดผลผลิตต่ําลง ซ่ึงอาจเกิดจากการจัดการพอแมพันธุของเกษตรกรท่ีสงผลใหเกิดปญหา
ของการผสมเลือดชิด และการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรโรงเพาะฟก 

เครื่องหมายพันธุกรรมโมเลกุล (molecular genetic markers) ไดเขามามีบทบาทท่ีสําคัญใน
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และชวยในการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาสายพันธุใหม ๆ เครื่องหมาย
พันธุกรรมโมเลกุลนี้ อาจเปนเครื่องหมายอัลโลไซม/โปรตีน (allozyme/protein markers) หรือเครื่องหมายดี
เอ็นเอ (DNA markers) ท้ังนี้เครื่องหมายแตละชนิด ตางมีขอดีและขอดอยแตกตางกัน การท่ีจะเลือกเครื่องหมาย
ชนิดใดมาใชศึกษานั้น ตองข้ึนอยูกับเปาประสงคของงานวิจัยนั้น เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท (microsatellite 
marker) เปนหนึ่งในเครื่องหมายดีเอ็นเอ ท่ีนักวิจัยสนใจนํามาใชในการศึกษาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใน
หลากหลายดาน ท้ังนี้เนื่องจากเครื่องหมายชนิดนี้มีการขมแบบรวม (codominant) มีความผันแปรสูง อีกท้ังยัง
พบกระจายอยูท่ัวไปท้ังจีโนม สามารถใชไดงาย ตนทุนในการทําไมสูง อยางไรก็ตามการท่ีจะนําไมโครแซทเทลไลท
มาใชเปนเครื่องหมาย หรือเครื่องมือในการศึกษาทางพันธุกรรม (genetic tool) ไดนั้น จําเปนตองมีไพรเมอร 
(primer) ท่ีจําเพาะตอตําแหนงไมโครแซทเทลไลท (microsatellite loci) ในสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ดวยเหตุนี้จึงตองมี
การพัฒนาไมโครแซทเทลไลทเพ่ือใหสามารถนําไปใชเปนเครื่องหมายได ซ่ึงก็คือการพัฒนาไพรเมอรท่ีจําเพาะตอ
ตําแหนงไมโครแซทเทลไลท หรือการพัฒนา “ไมโครแซทเทลไลทไพรเมอร” ในสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ นั่นเอง 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา “ไมโครแซทเทลไลทไพรเมอร” ในปลาทรงเครื่อง เพ่ือ
นําไปใชในการศึกษาขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม และใชประโยชนในการวางแผนจัดการพอแมพันธุปลา
ทรงเครื่องในโรงเพาะฟกตอไป 

 
วิธีดําเนินการ 

 
การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท เปนการคนหาและออกแบบไพรเมอรท่ีมีความจําเพาะกับ

ตําแหนงของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ โดยมีข้ันตอนการพัฒนาตามท่ีแสดงใน แผนภูมิท่ี 1 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การเก็บตัวอยางและการสกัดดีเอ็นเอ 
เก็บตัวอยางปลาทรงเครื่องจากฟารมเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี โดยตัดครีบหลังและเก็บรักษาใน 

95% alcohol และนํามาสกัดดีเอ็นเอดวยวิธี salt extraction เนื่องจากเปนวิธีท่ีงาย สะดวก และรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพในการสกัดดีเอ็นเอไดดี ท้ังในแงปริมาณและคุณภาพ โดยไมตองใชวัสดุอุปกรณราคาแพง และ
สารเคมีอันตราย (Aljanabi and Martinez, 1997) นําดีเอ็นเอท่ีสกัดไดไปตรวจสอบคุณภาพและความเขมขน
ดวยวิธี agarose gel electrophoresis และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีชวงความยาวคลื่น 260 และ 280 nm ดวย
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer) เก็บตัวอยางดีเอ็นเอท่ีสกัดไดท่ีอุณหภูมิ –20oC 
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แผนภูมิท่ี 1  ข้ันตอนการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอในปลาทรงเครื่อง  
 

2.1  ตัดสายดีเอ็นเอดวยแรงดัน และตอกับ adaptor A และ adaptor B - biotin 

2.2  ทํา Imbobilization ดวย streptavidin coated beads เพ่ือคัดเลือกชิ้นดีเอ็นเอ
ท่ีตอกับ adaptor ไดสมบูรณ 

2.3  เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอท่ีตองการดวยวิธี Emulsion PCR บน Capture beads 

2.4  คัดเลือก Capture beads ท่ีมีผลผลิตพีซีอาร (amplified beads) ดวยวิธ ีEnrichment 

2.5  นํา amplified beads ใสลงใน Pico Titer Plate แลวนํา Plate เขาเครื่อง 
Genome Sequencer FLX เพ่ือทําการคนหาลําดับเบส 

3.  ออกแบบไพรเมอรในบริเวณลําดับเบสท่ีขนาบขางตําแหนงไมโครแซทเทลไลท 
(flanking region) 

4.  หาสภาวะท่ีเหมาะสมและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมายท่ีพัฒนาได โดยวิธี PCR 

1.  เก็บตัวอยางและสกัดดีเอ็นเอ 
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2. การสรางหองสมุดจีโนมิกดีเอ็นเอสําหรับการคนหาลําดับเบส 

การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทครั้งนี้ ดําเนินการโดยใชเทคนิคแบบใหมในการหา
ลําดับเบสท่ีเรียกวา pyrosequencing โดยใชเครื่อง Genome Sequencer FLX (Roche) ซ่ึงจะทําการ
ตรวจวัดไพโรฟอสเฟต (PPi) จากปฏิกิริยาเคมี และใชการอานสัญญาณตามจังหวะแสงของเบสคูสมหลาย ๆ 
พันเบสในครั้งเดียว ข้ันตอนท่ีสําคัญของวิธีการนี้ คือ การตรึงยึด (immobilization) ดีเอ็นเอกับเม็ดแมเหล็ก 

(beads) และการเพ่ิมปริมาณสายดีเอ็นเอในสภาวะท่ีเปนน้ํามัน (emulsion PCR) แลวจึงนําไปหาลําดับเบส 
ซ่ึงมีข้ันตอนท้ังหมด ดังนี้ 

2.1  นําจีโนมิกดีเอ็นเอท่ีสกัดไดมาผานกระบวนการ nebulization หรือการทําใหเปนชิ้นสวน
เล็กลงโดยใชแรงดันจากแกส ท่ีความดัน 45 psi เปนระยะเวลา 45 วินาที แลวทําความสะอาดดวย MinElute 
PCR Purification Kit (Qiagen) จากนั้นนําชิ้นสวนดีเอ็นเอนี้มาทํา blunt end ดวยเอนไซม T4 DNA 

polymerase (5 U/µl) ปริมาตร 3 µl ท่ีมี water 40 µl, 10x polymerase buffer 5 µl, dNTPs (10 mM 
each) 2 µl ท่ีอุณหภูมิ 37oC นาน 20 นาที แลวนํามาตอกับ adaptors A 
(CCATCTCATCCCTGCGTGTCCCATCTGTTCCCTCCCTGTCTCAG) และ B (5'-biotinylated 
CCTATCCCCTGTGTGCCTTGCCTATCCCCTGTTGCGTGTCTCAG) (1 µl, 200 pM/µl for each) ท่ีมี 2x 
ligase buffer 20 µl และ DNA ligase (2000 U/µl) 4 µl บมปฏิกิริยา ligation นี้ท่ีอุณหภูมิ 25oC เปนเวลา 

15 นาที แลวทําความสะอาดดวย MinElute PCR Purification Kit (Qiagen) 
2.2  ทํา Imbobilization ดวย M-280 streptavidin coated beads (Dynal) 100 µl ท่ีมี 

B&W buffer และจีโนมิกดีเอ็นเอท่ีตอ adaptor แลว 25 µl ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 20 นาที แลวดูดของเหลว
ออกบนแทนแมเหล็ก elute ชิ้นสวนดีเอ็นเอออกจาก beads ดวย 10 mM NaOH แลวเติม Qiagen PB 
buffer และ 20% acetic acid (3.8 µl) แลวทําความสะอาดดวย MinElute column  

2.3  ทําการเพ่ิมชิ้นสวนหองสมุดดีเอ็นเอดวย Emulsion PCR โดยเตรียม emulsion PCR 
master mix ดวยการนํา emulsion oil 400 µl ซ่ึงประกอบดวย amplification mixture 181.62 µl, 2 
mM MgSO4 10 µl, primer mixture (CCATCTCATCCCTGCGTGTC and CCTATCCCCTGTGTGCCTTG, 
200 µM each) 2.08 µl, thermal stable pyrophosphatase (2 U/µl) 0.3 µl และ Platinum Hi-Fi Taq 
Polymerase (5 U/µl) 6 µl ผสมเขากันกับ capture beads และชิ้นสวนดีเอ็นเอ นําปฏิกิริยาเขาเครื่อง PCR 

ท่ีมีรอบอุณหภูมิ ดังนี้ 94oC 4 นาที, 40 รอบของ 94oC 30 วินาที, 58oC 60 วินาที, 68oC 90 วินาที, 13 รอบ
ของ 94oC 30 วินาที และ 58oC 360 วินาที  ลาง PCR reaction ดวย Isopropanol 4-5 รอบ จนสะอาด  

2.4  ทํา enrichment กับ amplified beads บนแทนแมเหล็ก (streptavidin linked 
magnetic beads) เพ่ือคัดเลือก capture beads ท่ีมีผลผลิตพีซีอาร และกําจัด empty beads  

2.5  เติม sequencing primer เขาไปกับ enriched DNA beads แลวใสเขาไปใน Pico Titer 

Plate แลวเติม enzyme beads (coated ดวยเอนไซม luciferase และ sulfurylase) แลวเติม packing 
beads ตามลงไปใน Pico Titer Plate แลวนํา Plate เขาเครื่อง Genome Sequencer FLX เพ่ือทําการ
คนหาลําดับเบส  
3. การออกแบบไพรเมอร 

ออกแบบไพรเมอรในบริเวณลําดับเบสท่ีขนาบขางตําแหนงไมโครแซทเทลไลท (flanking region) 

โดยใหความยาวของไพรเมอรอยูท่ี 19-23 เบส และพิจารณาคา melting temperature (Tm) ของไพรเมอร
ท้ัง 2 สายใหใกลเคียงกันมากท่ีสุด และคา G+C content อยูท่ีประมาณ 40-60%  
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4. การทดสอบไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรในตัวอยางปลาทรงเครื่อง 
นําไพรเมอรท่ีพัฒนาไดมาตรวจสอบกับตัวอยางดีเอ็นเอปลาทรงเครื่อง เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสม 

annealing temperature (Ta) และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมายท่ีพัฒนาได โดยวิธี PCR และนํา
ผลผลิตพีซีอารไปแยกขนาดดวยวิธี polyacrylamide electrophoresis และยอมสีดวยวิธี silver stain 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการหาลําดับเบสดวยเครื่อง Genome Sequencer FLX (Roche) ไดลําดับเบสจํานวน 
3,202 contig พบลําดับไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอจํานวน 140 contig (4.37%) คัดเลือก contig มา
ออกแบบไพรเมอรไดจํานวน 30 คู และเม่ือทดสอบกับตัวอยางดีเอ็นเอปลาทรงเครื่องแลวปรากฏวา มี 13 คู
ไพรเมอรเปนอยางนอยท่ีเปน polymorphic ตามท่ีแสดงรายละเอียดโดย ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  รายละเอียดของไพรเมอรท่ีออกแบบไดในปลาทรงเครื่องจํานวน 30 คู  

Primer 
name 

Contig 
No. 

Primer sequences (5'-3') Repeats 
Expected 
size (bp) 

Ta 
(OC) 

Polymorphism 

gBi1 00070 
F: CCACTGACAACATCCACCTG 
R: CTTGCACACGCACACTTACA 

(GT)10 194 55 No 

gBi2 00238 
F: ATTTTAGGGCTGTCAAGCGA 
R: GGATCGAAACCTAGGACAACC 

(TG)11 250 55 No 

gBi3 00310 
F: CACTCGGCTCTTGTTCTTCC 
R: ACACGGCTCATTACCACCTC 

(TG)13 168 55 Yes 

gBi4 00688 
F: GGACGTAGGGAAAGGAAAGG 
R: GGCAGACGTTGAGAAGGATG 

(AC)13 229 55 Yes 

gBi5 00769 
F: TGAATCTTCCCCATCTAGCC 
R: CACACGCAAACAAACACACA 

(TG)10 262 55 Yes 

gBi6 00887 
F: GGCTTTTGTCATCTGAGCTCTT 
R: TTCCACATTCCAACAAACCT 

(TC)15 143 55 Yes 

gBi7 00894 
F: TTCATCCTCCGTAATCCCAC 
R: GACCAGTTTTGTGGTCCAGG 

(TA)15 240 55 No 

gBi8 01028 
F: CAGGTCAGTACTGTGCGGTT 
R: CTCTCCAAACTGCCCTCAAT 

(TG)12 271 55 Yes 

gBi9 01392 
F: TGAACGCAGCATAAGGAATG 
R: AAAACCTTCATTTGGGGACA 

(TG)12 254 55 Yes 

gBi10 01498 
F: TGTAGGGTAGGTGTAGGGCG 
R: CGACAACCACTACCATTAGCTG 

(TG)12 144 55 Yes 

gBi11 01551 
F: TATGTAAAGGGCGGGACAAG 
R: TTTCCCTTGCGGTAATTTTG 

(AC)10 254 55 No 

gBi12 00025 
F: GACGTGCTCATGTCAGCATA 
R: ATATAAGGCTGCGTGAGGGA 

(ATT)7 280 55 No 

gBi13 01166 
F: AAAGCATGCAGAGACGGACT 
R: TGGAGCGCAGTGTAGATTTG 

(TTA)9 268 55 No 

gBi14 01914 
F: CTTCTGCTCAAAGACCCTGC 
R: TGTCACATGATTGCTGGTCA 

(TAT)7 252 55 No 
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Primer 
name 

Contig 
No. 

Primer sequences (5'-3') Repeats 
Expected 
size (bp) 

Ta 
(OC) 

Polymorphism 

gBi15 00057 
F: GCACAGACATCTGCTCTTCG 
R: TGGCTGGTGATTCATGGTAA 

(ATAG)8 245 55 No 

gBi16 00058 
F: CAGATCTTCTGTCACGCTCG 
R: TTACCCTTTCCCTTCCAACC 

(GGCA)9 233 55 No 

gBi17 00122 
F: GTAACCCGCTGTTGGTGAGT 
R: ATTTCAAAGGGGACCTGACC 

(CCAAG)5 276 55 Yes 

gBi18 00606 
F: CTCGACAGGTGGCAACTACA 
R: AAAACCCAAGAGGGGCTATG 

(TCAT)7 247 55 Yes 

gBi19 00798 
F: AATGACCCTTAAACCAGCCC 
R: ATGCAGAGGAATTGACTGGG 

(AAAT)5 201 55 No 

gBi20 00854 
F: TGATCTTAGCAAAGCCTCAAA 
R: TCACTTCTTAAACAGCGTTCCA 

(AATAA)5 120 55 Yes 

gBi21 00892 
F: AACAACGCCCACTTATTTGC 
R: TGAAGAAGTCCTCGTTTCCC 

(ATTC)9 198 55 Yes 

gBi22 00935 
F: GTGGTGCAAAAGCTGCAGTA 
R: TCAACATGCAAGTTTATGTGGT 

(CCTT)5 218 55 No 

gBi23 01022 
F: TGAAAAACTCCAGGGCTACG 
R: AAAACCTTTTCATGGCCATATT 

(AATA)7 267 55 Yes 

gBi24 01067 
F: TGCCCAGCTAACTAACTGTCTG 
R: TGGTTGGTTGGATGAACTGA 

(CTGT)5 197 55 Yes 

gBi25 01147 
F: ACTACAGGCACAGCTGCACA 
R: TGGGCTAGGAGAGGGCTAGT 

(TTTCT)4 251 55 No 

gBi26 01150 
F: GTGGATTTTGCAGTAGGCGT 
R: CCCCAAAATTGTGATGGAAC 

(CCTT)6 147 55 No 

gBi27 01631 
F: AAACACTACAAACGCCGTCC 
R: ACGTGATTTGCAATGCTCAG 

(TTCA)6 172 55 No 

gBi28 02011 
F: GCGCACACACTCATTCAGAT 
R: AGCAGCACAGCAATCTCCTC 

(GAAGA)4 135 55 No 

gBi29 02041 
F: TGAGCTGAACAACAAGAGCC 
R: CGTCTCTCTGTCTCGTCTCG 

(AGAT)22 238 55 No 

gBi30 02753 
F: TTGATTTCTTGTGCTTCTCCA 
R: ATCAATGCACATTTCCACCA 

(ATAA)6 102 55 No 
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ภาพท่ี 1  แถบดีเอ็นเอของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทท่ีเปน polymorphic ในปลาทรงเครื่อง จากการ
ทดสอบดวยไพรเมอร 13 คู (gBi3, gBi4, gBi5, gBi6, gBi8, gBi9, gBi10, gBi17, gBi18, gBi20, 
gBi21, gBi23 และ gBi24) 
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สรุปและวิจารณผล 
 

การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทโดยใชเทคนิค pyrosequencing ดวยเครื่อง 
Genome Sequencer FLX (Roche) ในการหาลําดับเบสครั้งนี้ เปนการดําเนินงานภายใตเทคโนโลยี Next 
Generation Sequencing (NGS) ซ่ึงสามารถหาลําดับเบสไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวา ทําใหได
ขอมูลลําดับเบสจํานวนมหาศาลท่ีมีตนทุนคาใชจายท่ีถูกลงกวาการหาลําดับเบสแบบเดิม (Wilantho et al., 
2012)  

จากการหาลําดับเบสภายใตเทคโนโลยี NGS ในการศึกษาครั้งนี้ ไดลําดับเบสจํานวน 3,202 
contig และพบลําดับไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอจํานวน 140 contig คิดเปน 4.37%  เม่ือเปรียบเทียบเทคนิค
นี้กับวิธี microsatellite enrichment ซ่ึงเปนเทคนิคหาลําดับเบสจาก microsatellite enriched library ใน
แบบเดิม ปรากฏวา เทคนิคแบบเดิมถึงแมจะแสดงอัตรารอยละของโคลน (clone) ท่ีพบลําดับไมโครแซทเทล
ไลทดีเอ็นเอในอัตราท่ีสูงกวา เชนในปลา Asia arowana (Scleropages formosus) พบในอัตรา 77.8% 
(Yue et al., 2000) และในปลานิล (Oreochromis niloticus) พบ 96% (Carleton et al., 2002)  แตเม่ือ
เทียบจํานวนลําดับเบสท่ีมีไมโครแซทเทลไลทท่ีสามารถจะพบไดนั้น ปรากฏวาเทคโนโลยี NGS สามารถให
ลําดับเบสท่ีมีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอในจํานวนท่ีสูงกวาเทคนิคเดิมมาก โดยใชเวลาและตนทุนท่ีต่ํากวา 
(Abdelkrim et al., 2009) 

จาก 140 contig ท่ีมีลําดับเบสแบบไมโครแซทเทลไลท ไดคัดเลือก contig มาออกแบบไพรเมอร
ไดจํานวน 30 คู เม่ือนําไปทดสอบกับตัวอยางดีเอ็นเอปลาทรงเครื่องพบวามี 13 คูท่ีใหผลเปน polymorphic 
ไดแก gBi3, gBi4, gBi5, gBi6, gBi8, gBi9, gBi10, gBi17, gBi18, gBi20, gBi21, gBi23 และ gBi24 ซ่ึง
สามารถนํามาใชประโยชนตอยอดในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และการจัดการพอแมพันธุปลา
ทรงเครื่องในโรงเพาะฟกตอไปได 
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ศึกษาการชักนําตนออนของเฟรนแอฟริกาจากการเลี้ยงแคลลัสในอาหารดัดแปลงสูตร  MS 

(Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต  2 ชนิด คือ BA (N6-Benzyladenine) 
และ NAA (Naphthaleneacetic acid) พบวา สารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด  BA และ NAA มีอิทธิพล
รวมกันในการชักนําการเกิดแคลลัสของเฟรนแอฟริกาอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ  (P<0.05) โดยสารควบคุมการ
เจริญเติบโตมีผลใหยอดออนเฟรนแอฟริกามีการเปลี่ยนแปลงแคลลัสลักษณะตางๆ  กัน แบงเปน 5 ลักษณะ 
ไดแก (A) แคลลัสมีสีเขียว  มีขน และเปนกอนแคลลัสท่ีไมมีการพัฒนาเปนอวัยวะ  (B) แคลลัสมีสีเขียว  มีขน 
และเปนกอนแคลลัสท่ีมีการพัฒนาเปนยอดออน  (C) แคลลัสมีสีเขียว  มีขน และเปนกอนแคลลัสท่ีมีการพัฒนา
เปนใบออน (D) แคลลัสมีสีเขียว มีขน และเปนกอนแคลลัสท่ีมีการพัฒนาเปนตนออน  และ (E) แคลลัสมีสีเขียว  
มีขน และเปนกอนแคลลัสท่ีมีการพัฒนาเปนตนออนท่ีสมบูรณและมีราก  โดยอาหารท่ีเหมาะสมตอการเพ่ิม
ปริมาณแคลลัสเพ่ือการชักนําใหเกิดตนออน  คือ อาหารท่ีเติม  BA 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร  รวมกับ NAA 2.0 
มิลลิกรัมตอลิตร และอาหารท่ีเหมาะสมตอการเกิดตนออนสมบูรณและมีรากจากแคลลัส  คือ อาหารสังเคราะห
ท่ีเติม BA 0.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร เม่ือเลี้ยงเฟรนตนสมบูรณในโรงเรือนแบบไร
ดิน เปนระยะเวลา  4 เดือน พบวาเฟรนมีชีวิตรอด  78.3±2.89 % และสามารถเจริญเติบโตไดไมน้ําเฟรนตน
สมบูรณ มีความสูงตนเฉลี่ย 64±1.43 เซนติเมตร 
 
คําสําคัญ ; แคลลัส  เฟรนแอฟริกา 
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ABSTRACT 

 
A study on Regeneration of African Fern Plant Through Callus Culture in MS 

(Murashige and Skoog, 1962) was inducted; growth regulators; two types of BA (N6-
Benzyladenine) and NAA (Naphthaleneacetic acid) were added. The results showed that the 
growth regulators BA and NAA are associated with Interaction between the BA and NAA had 
shared in the induction of the fern Africa callus was statistically significant (P <0.05) when the 
nature of the morphology of the callus was considered. The shoot tip ferns had changed to 
callus with five characteristics: (A) Callus with green hair and undeveloped callus into the 
organ, (B) green compact callus, hair that have developed into shoots, (C) green compact 
callus, hair that had developed into young leaves, (D) green compact callus, hair that had 
developed into a plantlet and (E) green compact callus, hair that had developed into a 
plantlet and root. The highest frequency of green callus was observed on MS media 
supplemented with BA 2.0 mg/l and NAA 2.0 mg/l. The callus was sticking together tightly 
(Compact callus) and suitable for the plant regeneration. The best rooting response was 
observed on MS media supplemented with BA 0.0 mg/l with the NAA. 1.0 mg/l. 
Consequently the plantlet grew at the highest survival rate (78.3±2.89 %, 6.4±1.43 cm) when 
transplanted to greenhouse.  
 
Key words: callus, African Fern  
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ศึกษาผลของฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานตอพัฒนาการของเซลลสืบพันธุปลาเทพาและการแชแข็ง
น้ําเช้ือปลาเทพา 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของฮอรโมน  LHRHa แบบออกฤทธิ์เนิ่นนานตอ
พัฒนาการของเซลลสืบพันธุปลาเทพา  (Pangasius sanitwongsei) และเพ่ือศึกษาเทคนิคการแชแข็งน้ําเชื้อ
ปลาเทพาโดยเปรียบเทียบน้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาน้ําเชื้อโดยวิธีแชแข็ง  ดําเนิน
การศึกษา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ  และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  ตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2554 ดวย
ประเด็นศึกษาพรอมผลท่ีไดดังตอไปนี้  (1) ผลของฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานตอพัฒนาการเซลลสืบพันธุ
หลังจากฝงฮอรโมนนาน 30 วัน ในปลาเพศเมีย ปลาชุดท่ีใชฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานและปลาชุดควบคุม
มีปริมาณไขขนาดเล็ก (0.4–0.6 มม.) และไขขนาดกลาง  (0.7–1.1 มม.) ลดลง ในขณะท่ีมีปริมาณไขขนาดใหญ
(1.2–1.6 มม.) เพ่ิมข้ึน และพบวาเริ่มมีไขขนาดใหญมาก (≥1.7 มม.) โดยปลาชุดท่ีใชฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่น
นานมีปริมาณไขขนาดใหญ  (1.2–1.6 มม.) 65.51% สูงกวาปลาชุดควบคุม  (34.28%) ในขณะท่ีปริมาณไข
ขนาดอ่ืนๆ  ไมมีความแตกตางกัน  ผลท่ีไดสัณนิษฐานวาเกิดจากฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานไปกระตุน
พัฒนาการของไข อยางไรก็ตาม ฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานไมมีผลตอพัฒนาการเซลลสืบพันธุของปลาเพศ
ผู โดยปลาชุดท่ีใชฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานและชุดควบคุม  มีความหนาแนนสเปรม  ปริมาณ  และ
ระยะเวลาท่ีสเปรมเคลื่อนไหวไมแตกตางกัน (2) น้ํายาและอัตราลดอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในเก็บรักษาน้ําเชื้อปลา
เทพาโดยวิธีแชแข็งเปรียบเทียบสูตรน้ํายา  3 สูตร คือ 0.9% NaCl, CF–HBSS และ 5% glucose และ
เปรียบเทียบอัตราลดอุณหภูมิ  3 อัตรา คือ 1, 5 และ 10 ºC/นาที เก็บรักษาน้ําเชื้อแชแข็งนาน  150 วัน นํา
น้ําเชื้อมาละลายแลววัดคุณภาพน้ําเชื้อ  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา  น้ํายา 5% glucose และอัตราลด
อุณหภูมิท่ี 5 และ 10 ºC/นาที มีปริมาณสเปรมท่ีเคลื่อนไหวเฉลี่ย  57.73% และ 61.20% ตามลาดับ มี
ระยะเวลาท่ีสเปรมเคลื่อนไหวเฉลี่ย  23.67 วินาทีและ 24.33วินาที ตามลาดับ โดยมีคาสูงกวาน้ําเชื้อท่ีผสม
น้ํายา 0.9% NaCl และ CF–HBSS ท่ีมีปริมาณสเปรมเคลื่อนไหว  26.32–32.41% และ 28.67–35.73% ตาม
ลาดับ และมีระยะเวลาท่ีสเปรมเคลื่อนไหว  21.67–24.33 และ 19.33–22.00 วินาที ตามลาดับ ผลจากการ
ทดลองแสดงใหเห็นวา น้ํายา 5% glucose ภายใตอัตราลดอุณหภูมิ 5 และ 10ºC/นาที เปนสภาวะท่ีเหมาะสม
สาหรับการเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาเทพาโดยวิธีแชแข็งดวยไอไนโตรเจนเหลว  (3)ประสิทธิภาพของน้ําเชื้อท่ีเก็บ
รักษาโดยวิธีแชแข็งในการผสมเทียม  นําน้ําเชื้อแชแข็งของปลาชุดท่ีใชฮอรโมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนาน  และชุด
ควบคุมไปละลาย  แลวนําไปผสมกับไขเทียบกับน้ําเชื้อสด  พบวาน้ําเชื้อท้ัง  2 ชุดการทดลองและน้ําเชื้อสด  มี
อัตราปฏิสนธิ 71.21–82.13% และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 
คําสําคัญ: ปลาเทพา พัฒนาการเซลลสืบพันธุ การเก็บรักษาโดยวิธีแชแข็ง 
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Effects of Sustainable Releasing Hormone to Chao–Phraya Giant 
Catfish(Pangasius sanitwongsei) Egg and Sperm Development, and the 

Spermatozoa Cryopreservation Study 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to determine effects of sustainable releasing 
hormone (LHRHa) toegg and sperm development and to study the cryopreservation of 
spermatozoa in Chao–Phraya giant catfish (Pangasius sanitwongsei) broodstocks. The study 
was carried out at Aquatic Animal Genetics Research andDevelopment Institute, Uttaradit 
Aquaculture Genetics Research and Development Center and Pitsanulok Inland Fisheries 
Research and Development Center from October 2009 to September 2011 with a number of 
cases. (1) The effects of sustainable releasing hormone to egg and sperm development: 
treatment and control brood–fish were implanted with 100 μg/kg sustainable releasing 
LHRHa hormone and normal saline solution respectively. Egg and sperm development was 
measured by the percentage of egg–diameter and sperm quality after 30 days of post 
implantation. Percentage of small (0.4–0.6 mm), medium (0.7–1.1 mm) and the biggest eggs 
(≥1.7 mm) in treatment and control groups were not different. However, sustainable 
releasing hormone might affect egg development since the treatment group had percentage 
of the relatively big eggs (1.2–1.6 mm) greater than the control group had. In male fish, 
sustainable releasing hormone did not affect sperm development since the sperm density, 
motility and duration between the treatment and control were not different. (2) The optimal 
extender and freezing rate used for spermatozoa cryopreservation: three extenders (0.9% 
NaCl, CF–HBSS and 5% glucose) and three freezing rates (1, 5 and 10 ºC/min) were compared 
simultaneously. After storage for 150 days, cryopreserved semen were thawed and sperm 
quality was measured. The cryopreserved sperm based on 5% glucose and the freezing rates 
at 5 and 10 ºC/min showed sperm motility and duration higher than those of the 0.9% 
normal saline and CF–HBSS at 1 ºC/min. (3) The efficiency of cryopreserved sperm for 
artificial insemination: cryopreserved sperm from the treatment and control and the fresh 
semen were compared. The fertilization rate among the three groups (71.21–82.13%) were 
not different. 

 
Keywords: Chao–Phraya Giant Catfish, Pangasius sanitwongsei, egg and sperm development, 

cryopreservation 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 

ประสิทธิภาพน้ําเช้ือและอัตราสวนที่เหมาะสมของสเปรมและไข ในการเพาะผสมเทียมปลาบึก
โดยใชน้ําเช้ือสดและน้ําเช้ือแชแข็ง 

 

พลชาติ ผิวเณร* พนม กระจางพจน สอดศุข และ ถาวร จีนหมิก 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาประสิทธิภาพน้ําเชื้อและอัตราสวนท่ีเหมาะสมของสเปรมและไขในการผสมเทียมปลา

บึก (Pangasianodon gigas) โดยใชน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสด  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิสนธิระหวางน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสด และหาอัตราสวนของสเปรมและไขท่ีเหมาะสม
ในการผสมเทียมดาเนินการทดลอง  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  จ.ปทุมธานี ศูนยวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย  และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  จ.พระนครศรีอยุธยา  ตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2553–กันยายน2554 ดวยประเด็นศึกษาพรอมผลท่ีไดดังตอไปนี้  (1) คุณภาพน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อ
สด น้ําเชื้อแชแข็งท่ีเก็บรักษานาน 5 ป มีความหนาแนนสเปรมและระยะเวลาท่ีสเปรมเคลื่อนไหวไมแตกตางไป
จากน้ําเชื้อสด  แตมีปริมาณสเปรมท่ีเคลื่อนไหว  (35.94±2.41%) ตากวาน้ําเชื้อสด  (83.58±11.49%) (2) ผล
ของอัตราเจือจางและอัตราสวนของสเปรมและไขตออัตราปฏิสนธิ เจือจางน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสด  8 อัตรา 
คือ ไมเจือจาง เจือจาง 5, 10, 20, 25, 50, 100 และ 200 เทา คานวณไดอัตราสวนของสเปรมและไข  8 อัตรา 
อยูในชวง 5.06×104–9.76×106 เซลล/ฟอง เม่ือนาน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสดท่ีเจือจางท้ัง  8 อัตราไปผสมกับ
ไข พบวาน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสดใหอัตราปฏิสนธิเปนไปในทางตรงกันขาม โดยน้ําเชื้อแชแข็งและน้ําเชื้อสด
ท่ีเจือจางในอัตราเจือจางจากนอยไปหามาก  (ไมเจือจาง–เจือจาง 200 เทา) มีอัตราปฏิสนธิจากสูงสุดไปตาสุด  
(84.72–1.33%) และจากตาสุดไปสูงสุด  (7.04–79.95%) ตามลาดับ ผลท่ีเกิดข้ึนสัณนิษฐานวาเกิดจากน้ําเชื้อ
แชแข็งมีสเปรมสวนหนึ่งเสียหายจากกระบวนการแชแข็งและการเก็บรักษาจนเซลลตายไปหรือไมมีคุณสมบัติใน
การปฏิสนธิ และผลจากการเกิดpolyspermy ในน้ําเชื้อสด  (3) ประสิทธิภาพในการปฏิสนธิของน้ําเชื้อแชแข็ง
เปรียบเทียบกับน้ําเชื้อสดโดยแบงตามอัตราเจือจาง  8 อัตรา พบวาในน้ําเชื้อท่ีไมไดเจือจางและเจือจาง  5 เทา 
น้ําเชื้อแชแข็งมีอัตราปฏิสนธิสูงกวาน้ําเชื้อสด  ในน้ําเชื้อเจือจาง  10 และ 20 เทา มีอัตราปฏิสนธิไมแตกตางกัน  
และในน้ําเชื้อเจือจาง  25, 50, 100 และ 200 เทา มีอัตราปฏิสนธิตากวาน้ําเชื้อสด  (4) อัตราสวนของสเปรม
และไขท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม  ผลจากการศึกษาในประเด็นท่ี  2 และ 3 แสดงใหเห็นวาน้ําเชื้อแชแข็งและ
น้ําเชื้อสดควรใชอัตราสวนของสเปรมและไขท่ี  9.76×106 และ 5.06×104 เซลล/ฟอง ตามลาดับ ในการผสม
เทียม จึงจะใหอัตราปฏิสนธิสูงสุด 
 
คําสําคัญ: ปลาบึก, น้ําเชื้อแชแข็ง, อัตราสวนของสเปรมและไข 
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Sperm Viability and the Optimal Ratio of Sperm and Egg in the Mekong Giant 
CatfishArtificial Insemination Using Fresh and Cryopreserved Sperm 

 

Ponlachart Pewnane* Panom K. Sodsuk and Taworn Jienmuek 
Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to compare cryopreserved and fresh semen of 

Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) by artificial insemination and to determine 
optimal ratios of sperm and egg. The study was carried out at Aquatic Animal Genetic 
Research and Development Institute, Nongkhai Inland Fisheries Research and Development 
Center and Inland Aquaculture Research Institute from October 2010 to September 2011 
with number of cases. (1) Sperm quality between five years cryopreserved sperm and fresh 
semen: the sperm density and motility duration were not different, while the motility of 
cryopreserved sperm (35.94%) was lower than that of the fresh semen (83.58%). (2) Effect of 
sperm and egg ratio on fertilization rate: thawed and fresh semen which were diluted at 0 
(undiluted), 5, 10, 20, 25, 50, 100 and 200 folds resulting in eight ratios of sperm and egg that 
ranged from 5.06×104 to 9.76×106 cells/egg. The eight dilutions of cryopreserved and fresh 
semen were inseminated with batches of egg and the fertilization rates were measured. 
Fertilization trends of the cryopreserved and fresh semen were opposite. The low to high 
sperm dilution caused high to low (84.72% to 1.33%) fertilization rate in cryopreserved 
semen while causing low to high (7.04% to 79.95%) in fresh semen. These results may be 
caused by sperm damage during the cryopreservation and storage process and the 
polyspermy incident in fresh semen. (3) The viability of cryopreserved sperm compared to 
the fresh semen by eight dilutions of cryopreserved and fresh semen being inseminated with 
batches of egg: fertilization rate of the cryopreserved was higher than the fresh at 0 
(undiluted) and 5 folds, non–significant difference at the 10 and 20 folds, and the 
cryopreserved lower than the fresh at 25, 50, 100 and 200 folds. (4) Optimal ratios of sperm 
and egg for artificial insemination by cryopreserved and fresh semen were determined by 
minimum sperm per egg to make maximum fertilization rate. The optimal ratios of 
cryopreserved and fresh semen respectively were 9.76×106 and 5.06×104 cells/egg. 
 
Keywords: Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas, cryopreserved sperm, sperm and egg 

ratio 
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียที่ผลิตจากพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล รุนที่ 
1 และรุนที่ 2 

 

สมศักดิ์ รุงทองใบสุรีย* ประชุม ดวนใหญ ฤทธิกร ศรแกว และวรพจน ทิพยกุลานนท 
ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนาบุรีรัมย 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพปลาตะเพียนขาวเพศเมียท่ีผลิตจากพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอ

เมล รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 (progeny test) โดยทดลองเลี้ยงในบอดิน  ขนาด 800 ตารางเมตร  และในกระชัง
พลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนาบุรีรัมย  เปนเวลา 5 และ 7 เดือน ตาม
ลาดับ ซ่ึงการเลี้ยงในบอดินพบวาสัดสวนเพศของลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุน
ท่ี 1 มีสัดสวนเพศผูและเพศเมีย  27.56 ± 4.05 และ 72.44 ± 4.05 % ขณะท่ีลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจาก
พอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุนท่ี 2 มีสัดสวนเพศผูและเพศเมีย  19.85 ± 1.64 และ 80.15 ±1.64 % เม่ือ
ทดสอบทางสถิติพบวาสัดสวนเพศของปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพอพันธุท้ัง  2 กลุมในเพศเดียวกันมีความ
แตกตางกันทางสถิติ  (P<0.05) ขณะท่ีการเจริญเติบโต  ดัชนีความสมบูรณเพศ  อัตรารอด และอัตราเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ  ของลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ  (P>0.05) สวนการเลี้ยงทดสอบเพศของลูกปลาตะเพียนขาวจากพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอ
เมล รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 ท้ัง 2 กลุม ๆละ 10 ครอบครัว ในกระชังพลาสติก  เปนรายครอบครัว  พบวาลูกปลา
ตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุนท่ี 1 มีสัดสวนเพศผูและเพศเมีย  23.81 ± 17.82 และ 
76.19 ± 7.82 % ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ  (P>0.05) กับลูกปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจากพอพันธุไจโนจี
นีติกนีโอเมล  รุนท่ี 2 โดยมีอัตราสวนเพศผูและเพศเมีย  12.55 ± 11.41 และ 87.45 ± 11.41 % ขณะท่ีการ
เจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณเพศ อัตรารอด และอัตราเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ของปลาตะเพียนขาวท่ีเกิดจาก
พอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุนท่ี 1 และรุนท่ี 2 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  (P>0.05) เชนเดียวกันดังนั้น
สรุปไดวาพอพันธุปลาตะเพียนขาวไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุนท่ี 2 สามารถใชผลิตลูกปลาตะเพียนขาวเพศเมีย
ทดแทนการใชพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมล  รุนท่ี 1 ได โดยมีขอดีคือ สามารถลดระยะเวลา  ตนทุนในการผลิต  
และสามารถผลิตพอพันธุไจโนจีนีติกนีโอเมลไดในจานวนท่ีมากกวา 
 
คําสําคัญ : ปลาตะเพียนขาว, ไจโนจีนีติกนีโอเมล 
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Efficiency Comparison of Female Silver Barb Produced from F1 and F2 
Gynogenetic Neomale 

 

Somsak Rungtongbaisuree* , Prachum Duanyai, Ritthikorn Sornkaew  
and Woraphot Tippayakulanon 

Buriram Aquaculture Genetics Research and Development Center 
 

ABSTRACT 
 

F1 and F2 Gynogenetic neomale silver barb neomales were compared on some 
economical traits of their offspring performance. The former was produced using gynogenesis 

process and 17α-methyl testosterone treatment on the normal male offspring while the 

latter was produced using only 17α-methyl testosterone treatment on the gynogenetic 
neomale offspring. The study was conducted in two separated grow-out environments, i.e., 
mixed families in 800 m2 earthen ponds and separated family in each 2 m3 plastic cage. 
Both studies were carried out at Buriram Aquaculture Genetics Research and Development 
Center during October 2006 and August 2009. After five months growing period in earthen 
pond experiment it was found that the male to female ratios of the offspring produced from 
F1 gynogenetic (1:2.63) and F2 gynogenetic (1:4.04) silver barb neomales were significantly 
different (p<0.05). While the separated family grow-out environment showed that the male 
to female ratios were 1:3.20 and 1:70, respectively, which were not significantly different 
(p>0.05). Besides differences in sex ratios, no significant were detected on other economical 
traits including growth, GSI, survival rate and food conversion rates in offspring produced by 
both types of neomales and in both grow-out environments. It can be conclude that F2 
gynogenetic neomale can be used in all-female silver barb offspring instead of F1 
gynogenetic neomale. F2 gynogenetic neomale has its advantages in the ease of production, 
lower production cost and can be produced in larger number comparing to the F1 
gynogenetic neomale. 
 
Key words : silver barb, Barbodes gonionotus, , gynogenetic neomale 
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การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําโรทาลา, Rotala macrandra 
โดยการฉายรังสีแกมมา 
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และมัลลิกา ทองสงา 
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บทคัดยอ 

 

การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในไมน้ําโรทาลา  (Rotala macrandra) โดยนําตนออนไป  ฉาย
รังสีแกมมาแบบเฉียบพลันท่ีระดับรังสี  0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เกรย พบวาระดับรังสีท่ีเหมาะสมตอการ
กลายพันธุของตนออน  แสดงดวยคา  LD30 และ LD50 มีคาเทากับ 28.75-38.13 เกรย ตามลาดับ และระดับ
รังสีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสงผลใหตนออนมีอัตราการตายเพ่ิมข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P<0.05) เม่ือ
ศึกษาผลกระทบของรังสีตอการกลายพันธุของตนออนไมน้ําโรทาลา  โดยการนําตนออนไปฉายรังสี  5 ระดับ 
ในชวงของระดับรังสีท่ีเหมาะสม  (25, 30, 35 และ 40 เกรย) และนํามาเลี้ยงตอในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปน
เวลา 4 เดือน พบวา รังสีท่ีระดับ 30 เกรย ใหเปอรเซ็นตตนกลายสูงสุด มีคาเทากับ 18.3±1.91 เปอรเซ็นตรังสี
มีผลใหลักษณะทางสัณฐานของไมน้ําโรทาลา  (N) ตนปกติ ลักษณะใบรูปรี  (elliptical) การเรียงใบแบบตรง
ขามสลับตั้งฉาก  (decussate) เปลี่ยนเปนตนกลายและยังคงลักษณะกลายเม่ือเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
แบงได 3 ลักษณะ ไดแก (C) ตนกลาย ลักษณะใบรูปไข  (ovate) (D) ตนกลาย ลักษณะใบรูปแถบ  (linear) (E) 
ตนกลาย เกิดรากท่ีขอมากกวา  1 ขอและแตกก่ิงใหมมากข้ึน  เม่ือนาไมน้ําโรทาลาตนปกติ  และตนกลายท้ัง  3 
ลักษณะ (C, D และ E) ดังกลาวไปเลี้ยงตอในสภาพโรงเรือน  พบวา ตนกลายลักษณะ  (C) ยังคงลักษณะกลาย
ดังกลาวไว 62.0±3.46 เปอรเซ็นต และ (D) ยังคงลักษณะกลาย  56.7±7.02 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีตนกลาย
ลักษณะ (E) ไมสามารถมีชีวิตรอด 

 
คําสําคัญ : ไมนาโรทาลา การฉายรังสีแกมมา การกลายพันธุ  
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Induced Mutation in Aquatic plant (Rotala macrandra) by Gamma Irradiation 
 

Sujitra Pechkong* Sureeporn Yensuwan Surang Sumanojitraporn  
Chompunuch Makkasap and Mullika Thongsagha 

Aquatic Animal Genetics Research and Development Institute 
 

ABSTRACT 
 

Mutation in Rotala macrandra were induced by acuting gamma irradiation at 
concentration levels of 0, 10, 20, 30, 40 and 50 grays. The LD30 and LD50 of induced mutation 
were 28.75 and 38.13 grays. The higher irradiation level caused a decline in growth rate. 
Effect of gamma ray at acute levels on plant morphology was tested at 4 concentrations of 
25, 30, 35 and 40 grays. The Plant then, have been cultured under tissue culture condition 
for 4 months. It was found that highest abnormal at levels 30 grays is equal to 18.3 ± 1.91 %. 
The normal plant (N) has elliptical , decussate shape leaves. Three types of abnormal 
morphology were found: type C, a dwalf plant with ovate shape leaves ; type D, a normal 
plant with linear shape leaves; type D, root to number more than one joint and two more 
new branches. Abnormal plants then, were observed by growing under greenhouse 
condition. Three types of abnormal plant (C, D and E), have been retained their abnormal 
characters except, the C and D type (62.0±3.46 %, 56.67±7.024 %, E can’t survive.  
 

Key words: Rotala macrandra, Gamma Irradiation, Mutation 
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ผลของผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดงตอการเปลี่ยนเพศปลานิลใหเปนเพศผู 
 

เมตตา  ทิพยบรรพต1* สงา  ลีสงา1 และ กฤษณุพันธ  โกเมนไปรรินทร2 
1 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร 

2 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเพชรบุรี 
 

บทคัดยอ 
 

การทดลอง เปลี่ยนเพศปลานิลใหเปนเพศผู โดยใชผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดงเพ่ือ
ทดสอบสัดสวนเพศผูและอัตรารอดตาย ของปลานิลท่ีใหกินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง ปลานิลท่ีใหกินอาหาร
ผสมสารสกัดกวาวเครือแดง และปลานิลท่ีแชในสารสกัดกวาวเครือแดง ดําเนินการทดลองระหวางเดือนตุลาคม  
2552 – เดือนกันยายน 2554 ประกอบดวย 3 ชุดการทดลอง คือ การทดลองชุดท่ี 1 การแปลงเพศปลานิลโดย
การใหกินอาหารผสมผงกวาวเครือแดงความเขมขน  0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม มี
สัดสวนเพศผูเทากับ 58.42±9.01, 64.72±3.26 , 63.51±7.91  และ 61.27±6.87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงไม
แตกตางทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 93.33±2.31, 88.67±5.03, 87.33±4.16 และ 91.33±3 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) การทดลองชุดท่ี 2  การแปลงเพศปลานิลโดย
การใหกินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดงความเขมขน 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตออาหาร 1 
กิโลกรัม มีสัดสวนเพศผู เทากับ  49.43±10.44, 38.87±5.55, 37.73±3.78 และ 38.51±1.63 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 83.33±2.96, 87.11±3.72, 87.44±0.51 

และ 82.11±5.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) การทดลองชุดท่ี 3 การแปลง
เพศปลานิลโดยการแชในสารสกัดกวาวเครือแดงความเขมขน 0, 10, 50, 250 มิลลิกรัมตอลิตร ระยะเวลา 24 
ชั่วโมง มีสัดสวนเพศผู เทากับ  47.10±3.44, 44.78±11.24, 43.85±2.53 และ 41.65±1.44 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 78.89±7.03, 87.11±4.86, 
82.89±14.55 และ 86.22±5.80 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) จากการ
ทดลองในครั้งนี้ พบวาการใชผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดง ปริมาณความเขมขนท่ีกําหนดไวไม
สามารถเปลี่ยนเพศปลานิลใหเปนเพศผูได  

 
คําสําคัญ: ปลานิล การแปลงเพศ ผงกวาวเครือแดง สารสกัดกวาวเครือแดง 
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Effect of Butea superba powder and Butea superba extract solution on sex 
reversal male nile tilapia  

 

Metta  Tipbunpot1* Sanga  Leesanga1 and Kridsanupan  Komanpririn2 
1 Chumphon Aquaculture Genetics Research and Development Center. 
2 Phetchaburi Aquaculture Genetics Research and Development Center. 

 

ABSTRACT 
 

Effect on sex reversal male and survival rate of nile tilapia using Butea Superba 
powde And Butea superba extract solution were conducted during October 2009 to 
Sebtember 2011. The results from these studies indicated that there three effective methods 
make all – male nile tilapia. The first methods was oral administration of Butea superba 
powder of the lost yolk sex larval fish at 0, 50, 250 and 1,250 mg per kg of food. In final the 
all – male at 58.42±9.01,  64.72±3.26 , 63.51±7.91 and 61.27±6.87 %, survival rate of fish at 
93.33±2.31, 88.67±5.03, 87.33±4.16 and 91.33±3% were no significant differences (p>0.05) 
respectively. The second methods was the oral administration of Butea superba extract 
solution of the lost yolk sex larval fish at 0, 50, 250 and 1,250 mg per kg of food. In final the 
all – male at 49.43±10.44, 38.87±5.55, 37.73±3.78  and 38.51±1.63%, survival rate of fish at 
83.33±2.96, 87.11±3.72, 87.44±0.51 and 82.11±5.58 % were no significant differences (p>0.05) 
respectively. The third methods was the oral immersion of the lost yolk sex larval fish in 0, 
10, 50 and 250 mg per liter of Butea superba extract solution. In final the all – male at 
47.10±3.44, 44.78±11.24, 43.85±2.53  and 41.65±1.44 %, survival rate of fish at 78.89±7.03, 
87.11±4.86, 82.89±14.55 and 86.22±5.80% were no significant differences (p>0.05), 
respectively. This study indicated that the Butea Superba powde and Butea superba extract 
solution induced not sex reversal males nile tilapia.  
 
Key words: nile tilapia, sex reversal, Butea superba powder, Butea superba extract solution 
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การวิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท ใน
ประชากรปลากะพงขาวจากแหลงเพาะพันธุ 

 

พนม กระจางพจน สอดศุข1∗ สุภาพ ไพรพนาพงศ2 นิพนธ เสนอินทร3 ศรีรัตน สอดศุข1 และ พลชาติ ผิวเณร1 
1สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  

2ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา  3ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงเพชรบุรี  
 

บทคัดยอ 
 

วิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพงขาวจากแหลงเพาะพันธุ  5 ประชากร 
คือ ประชากรพอแมพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระยอง และ
ประชากรลูกพันธุ โดยใชเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทจํานวน 12 ตําแหนง พบความ
หลากหลายของแอลลีลสูงสุด 13 แอลลีลท่ีตําแหนง  LcaM27F (AF404089) และพบmonomorphism ท่ี
ตําแหนง LcaM06(AF404075) ขอมูลความผันแปรทางพันธุกรรม ซ่ึงประกอบดวยคาเฉลี่ยตอ ตําแหนงของ 
averaged number of alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R) และเฮเทอโร
ไซโกซิตใีนรูปคาสังเกต (Ho) และคาคาดคะเน (He) มีคา Na = 4.0000 – 4.5000, Ae = 2.5567 – 3.0091, R 
= 3.4510 – 3.8841, Ho = 0.5627 – 0.6278 และ He = 0.5391 – 0.6092 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหรวม
ทุกตําแหนงระบุวาประชากรระยองและประชากรลูกพันธุมีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารดีไวนเบิรก (PHWE>0.05) 
ปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมท่ีวิเคราะหไดอยูในระดับเดียวกันท้ัง 5 ประชากร และอยูในระดับต่ํากวา
ท่ีเคยมีการศึกษาในปลากะพงขาวของไทย ท้ังในประชากรธรรมชาติ และประชากรเพาะเลี้ยง การวิเคราะห
โครงสรางความสัมพันธทางพันธุกรรม และผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากร ระบุวา ท้ัง 5 
ประชากรมีพันธุกรรมอยูในกลุมเดียวกัน แตมีความแตกตางทางพันธุกรรมของประชากรภายในกลุมเดียวกัน
นั้น จากการวิเคราะหความแตกตางในทุกคูประชากรผนวกกับขอมูลพันธุประวัติของแตละประชากร ทําให
ทราบความแตกตางระหวางประชากรโดยละเอียด และเขาใจถึงสาเหตุท่ีประชากรมีการเปลี่ยนแปลงใน
องคประกอบทางพันธุกรรม จากผลการศึกษาท่ีระบุวา ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากะพง
ขาวจากแหลงเพาะพันธุ 5 ประชากรมีปริมาณต่ํากวาในประชากรธรรมชาติ จึงสมควรสรางประชากรพอแม
พันธุเพ่ือยกระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมใหสูงข้ึน และมีคุณภาพทางพันธุกรรมท่ีสมบูรณสําหรับการ
เพาะเลี้ยงในประเทศไทย 

 
คําสําคัญ: ปลากะพงขาว, Lates calcarifer, ความแปรปรวนทางพันธุกรรม. ไมโครแซทเทลไลท 
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Microsatellite-based analysis of genetic variation in hatchery 
populations of Asian seabass, Lates calcarifer (BLOCH, 1790) 
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ABSTRACT 
 
Genetic variation based on microsatellite markers was comparatively analysed among 

5 hatchery populations of Asian seabass, Lates calcarifer (BLOCH, 1790). Four samples were 
from the broodstocks of Krabi, Trang, Nakhon Si Thammarat and Rayong Coastal Fisheries 
Research and Development Center, and one sample from the progeny population. On the 12 
microsatellite loci screened, LcaM27F (AF404089) was found to be the most polymorphic 
locus with 13 variant alleles, while only the locus LcaM06 (AF404075) was found to be 
monomorphic. Genetic variabilities including per locus averages of number of averaged 
alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), observed heterozygosity (Ho) 
and expected heterozygosity (He) were respectively as Na = 4.0000 – 4.5000, Ae = 2.5567 – 
3.0091, R = 3.4510 – 3.8841, Ho = 0.5627 – 0.6278 and He = 0.5391 – 0.6092. Deviations from 
Hardy-Weinberg equilibrium (PHWE>0.05) were found in Rayong and progeny populations 
when the analyses were done over all loci. However, the amounts of genetic variation 
observed in the 5 populations were in the same level, and were lower than the level of wild 
and hatchery populations in Thailand reported by previous studies. The relative analyses of 
genetic structure and differences between populations showed that the 5 populations 
generally were in a same single group, with genetic differences between the populations 
within this single group. Results from the analyses in each pair of populations together with 
the populations descriptive information made understanding in details of the populations 
and their genetic composition changes. Due to genetic diversity level in the 5 hatchery 
populations of Asian seabass resulting from this study lower than the level of wild 
populations, a recommendation is that broodstock populations of Asian seabass should be 
founded with higher level of genetic diversity to obtain the good quality and high potential 
broodstock for Thai aquaculture. 

 
Keywords: Asian seabass, Lates calcarifer, genetic variation, microsatellite 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจหาสนิปของยีนในระบบภูมิคุมกันท่ีมีความสัมพันธกับความ
ตานทานโรค  สเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล  โดยใชตัวอยางปลานิลท่ีผานการฉีดดวยเชื้อแบคทีเรีย  
Streptococcus agalactiae ท่ีระดับความเขมขน  2.43 x 104 CFU/ml ซ่ึงปลานิลจากฟารมเอกชน  1 ใน
จังหวัดอยุธยา  มีอัตรารอดมากท่ีสุด  ใชตัวอยางจานวน  40 ตัวอยาง และปลานิล จากศูนยวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร  มีอัตรารอดนอยท่ีสุด  ใชตัวอยางจานวน  37 ตัวอยาง นํามาตรวจสอบดวยเทคนิค  
SSCP พบวารูปแบบดีเอ็นเอระหวางปลานิลกลุมตายและกลุมรอดตายของยีน  BPI/LBP, TCRα, MHC class 
IIβ, NOD1, transferrin, IgM heavy chain, CD8, TCRβ, IL8 และ hepcidine ไมมีความแตกตางกัน  แต
พบความแตกตางของรูปแบบดีเอ็นเอในยีน  granzyme จากการวิเคราะหสนิปดวยวิธีการหาลาดับเบส  (DNA 
Sequencing) ของยีน granzyme พบวามีลาดับเบสตรงกับยีน  Oreochromis niloticus granzyme และ
พบสนิปเกิดข้ึนใน  6 ตําแหนง ไดแก ตําแหนงเบสท่ี  87, 225, 264, 276, 425 และ 433 ซ่ึงเกิดสนิปแบบ  
G>A, A>G, A>G, A>C, A>T และ A>G ตามลําดับ โดยพบวาปลานิลจากฟารมเอกชน  1 ในจังหวัดอยุธยา  มี
ตําแหนงสนิปในตําแหนงเบสท่ี 425 และ 433 ท่ีมีความสัมพันธกับความตานทานโรคอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ  
(p<0.05) สวนปลานิลจากศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนาชุมพร มีตาแหนงสนิปในตําแหนงเบสท่ี  433 ท่ี
มีความสัมพันธกับความตานทานโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) ซ่ึงสนิปในตาแหนงเบสท่ี  433 
สามารถพัฒนาเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอ สําหรับใชในการคัดเลือกปลานิลท่ีมีความตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส 
 
คําสําคัญ : สนิป ยีนในระบบภูมิคุมกัน ปลานิล ความตานทานโรคสเตรปโตคอคโคซิส  
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ABSTRACT 

 
This study purpose to identification of SNP of immune gene related to 

streptococcosis resistance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The fish was injected of 
bacteria at the concentration of 2.43 x 104 CFU/ml. Using 40 fish from private fish farm 1 in 
Ayutthaya (highest survival rate) and 37 fishes from Chumphon Aquaculture Genetic Research 
and Development Center (highest mortality rate). The immune genes were then analyzed in 
survived and death fish by SSCP. It was found that amplicons from 10 gene-specific primers 
including BPI/LBP, TCRα, MHC class IIβ, NOD1, transferrin, IgM heavy chain, CD8, TCRα, IL8 
and hepcidine showed no difference. Polymorphism was detected in granzyme. DNA 
sequence analysis of granzyme gene showed similar to Oreochromis niloticus granzyme. In 
granzyme, it was also found that SNPs occurring in 6 positions including at the position of 87, 
225, 264, 276, 425 and 433, which substituted the pattern as G>A, A>G, A>G, A>C, A>T and 
A>G, respectively. SNP at nucleotide position of 425 and 433 of fish in the highest survival 
rate group (Ayutthaya) found significantly related to disease resistant (p<0.05). While the 
significant relation was only found in nucleotide position of 433 in fish of lowest survival rate 
(Chumphon). However, SNP at nucleotide position of 433 could be potentially developed as 
DNA marker for streptococcosis resistance in Nile tilapia.  
 
Key words : SNP, Immune genes, Nile tilapia, Streptococcosis resistance 
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วิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเคร่ืองหมายพันธุกรรมอัลโลไซม ในพันธุปลาชอน
จาก 3 แหลงเพาะเลี้ยง 

 

พนม กระจางพจน  สอดศุข1∗ ประชุม ดวนใหญ2 ศรีรัตน สอดศุข1 สุภัทรา อุไรวรรณ1  
และ สมศักดิ์ รุงทองใบสุรีย2 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย 

 

บทคัดยอ 
 

วิเคราะหความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพันธุปลาชอนจาก 3 แหลงเพาะเลี้ยง คือ  ฟารม
เอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ฟารมเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําบุรีรัมย  
โดยใชเทคนิคเครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม วิเคราะหท่ี 22 ตําแหนง พบ 7 ตําแหนงมีความหลากรูปแบบ
ทางพันธุกรรม และไดขอมูลคาความแปรปรวนทางพันธุกรรม ประกอบดวยคา averaged number of 
alleles (Na), effective number of alleles (Ae), allelic richness (R) และเฮเทอโรไซโกซิตีท้ังในรูปคา
สังเกต (Ho) และคาคาดคะเน (He) ดังนี้คือ Na = 1.242 (1.136 – 1.318), Ae = 1.032 (1.019 – 1.049), R 
= 1.235 (1.136 – 1.308), Ho = 0.024 (0.012 – 0.037) และ He = 0.026 (0.017 – 0.038) ตามลําดับ 
ประชากรท้ัง 3 แหลงไมแสดงนัยสําคัญในการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารดีไวนเบิรก (PHWE>0.05) เม่ือวิเคราะห
รวมทุกตําแหนง (22 ตําแหนง) และขอมูลคา Na, Ho และ He ท่ีได อยูในระดับเดียวกับคาท่ีปรากฏใน
ประชากรธรรมชาติ  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากรปลาชอนท้ัง 3 แหลงเพาะเลี้ยงไมแสดง
นัยสําคัญในความแตกตางทางพันธุกรรมซ่ึงกันและกัน (P>0.02) ผลการศึกษาท้ังหมดระบุวา ประชากรปลา
ชอนท้ัง 3 แหลงเพาะเลี้ยงมีพันธุกรรมท่ีไมแตกตางกัน โดยแตละแหลงมีศักยภาพเพียงพอ และทัดเทียมกัน
สําหรับใชเปนประชากรพอแมพันธุเริ่มตนในการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ ผลการศึกษาโดยขอมูลพันธุกรรม
ในครั้งนี้ ผนวกกับผลการศึกษาโดยขอมูลการเจริญเติบโตท่ีไดมีการรายงานไวกอนหนานี้ ระบุวาประชากรพันธุ
ปลาชอนของศูนยฯ บุรีรัมย มีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะนํามาใชสําหรับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหไดพันธุ
ปลาชอนท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอไป 

 
คําสําคัญ : ความแปรปรวนทางพันธุกรรม อัลโลไซม ปลาชอน 
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ABSTRACT 
 

Genetic variation based on allozyme markers was comparatively analysed among 
three cultured stocks (Suphan Buri, Nakhon Ratchasima and Buri Ram) of snakehead fish, 
Channa striata (BLOCH, 1797). On the 22 allozyme loci screened, 7 polymorphic loci were 
found. Genetic variabilities including per locus averages of number of averaged alleles (Na), 
effective number of alleles (Ae), allelic richness (R), observed heterozygosity (Ho) and 
expected heterozygosity (He) were respectively as Na = 1.242 (1.136 – 1.318), Ae = 1.032 
(1.019 – 1.049), R = 1.235 (1.136 – 1.308), Ho = 0.024 (0.012 – 0.037) and He = 0.026 (0.017 – 
0.038). Non-significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium (PHWE>0.05) were shown in 
all stocks when the analyses were done over all the 22 loci. The amount of genetic variation 
of the 3 cultured stocks, informed by Na, Ho and He, were in the same level as those 
appeared in wild stocks. Genetic differentiation analyses showed non-significant differences 
(P>0.02) both among and in each pair of the 3 cultured stocks and between of stocks. All the 
results suggested that the 3 cultured stocks had equal genetic potential which was enough 
for being a broodstock population of aquaculture and selective breeding. Combining the 
genetic information resulting from this study and the growth performance from the previous 
study, the suggestion is that the Buri Ram stock is the most suitable for the Buri Ram 
Aquaculture Genetics Research and Development Center to use for a further selective 
breeding program of snakehead fish, in order to have the best and most suitable strain for 
the Norhteast region aquaculture. 

 
Key words: genetic variation, allozyme, snakehead fish (Channa striata) 
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ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลายี่สกเทศของไทยที่มาจากการเพาะเลี้ยง 
ปรับปรุงพันธุ และแหลงน้ําธรรมชาติ 
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บทคัดยอ 
 

วิเคราะหความแปรปรวนทางพนัธุกรรมในประชากรปลายี่สกเทศของไทย ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและ
ปรับปรุงพันธุ ไดแก ประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาฬสินธุ และศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว
น้ําอุตรดิตถ 4 ประชากร (P0, F1, F2 และ F3) และประชากรจากธรรมชาติ ไดแก แมน้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี บึงสี
ไฟ จังหวัดพิจิตร และแมน้ําเมย จังหวัดตาก โดยใชเทคนิคเคร่ืองหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท จํานวน 8 
ตําแหนง ไดขอมูลความแปรปรวนหรือความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งประกอบดวยคาเฉลี่ยตอตําแหนงของ 
จํานวนแอลลีลที่ปรากฏ  (Aa = 2.1250 – 3.2500), effective number of alleles (Ae = 1.6342 – 2.2075), 
allelic richness (Ar = 2.0696 – 2.7714), คาสังเกตเฮเทอโรไซโกซิตี  (Ho = 0.3183 – 0.5303) และคาคาดคะเน
เฮเทอโรไซโกซิตี  (He = 0.3209 – 0.5031) ปริมาณความแปรปรวนทางพันธุกรรมของทุกประชากรอยูในระดับ
เดียวกัน หรือไมแตกตางกันในทุกประชากร ( P>0.05) และทุกประชากรไมเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารด-ีไวนเบิรก 
(PHWE>0.05) คา effective population size (Ne) ที่ประเมินในแตละประชากรอยูระหวาง 1.5 – 109.5  โดยคา
ต่ําสุดอยูที่ประชากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาฬสินธุ ซึ่งสมควรไดรับการเอาใจใสดูแลอยางเครงครัด 
การวิเคราะหความแตกตางระหวางประชากรระบุวา ประชากรทั้งหมดอยูในกลุมเดียวกัน โดยมีความแตกตางระหวาง
ประชากรที่อยูภายในกลุมเดียวกันนี้ และเมื่อวิเคราะหความแตกตางในทุกคูประชากร พบวา ประชากรจากศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดกาฬสินธุ แมน้ํามูล บึงสีไฟ และแมน้ําเมย ไมมีความแตกตางกัน (PFst>0.0007, Bonferroni 
correction) และยังสนับสนุนวาประชากรเหลานี้อยูในกลุมที่สืบทอดหรือมีความใกลชิดกับประชากรที่นําเขาในชวงป 
2511-2512 นอกจากนี้ จากการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธระหวางประชากรที่พบวา ประชากร P0, F1, F2 และ 
F3 ในโปรแกรมการคัดเลือกปรับปรุงพันธุของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําอุตรดิตถ มีความสัมพันธที่ใกลชิด
กันมากกวากับประชากรอ่ืน เปนการยืนยันตนกําเนิดของประชากรดังกลาววามาจากประชากรเดียวกันที่นําเขาในชวง
ป 2541 ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบระหวางรุนประชากร ดวยขอมูลทางพันธุกรรมจากการศึกษาคร้ังนี้ และ
ขอมูลลักษณะการเจริญเติบโตที่มีการรายงานไวกอนหนานี้ ระบุวา การปรับปรุงพันธุปลายี่สกเทศโดยการคัดเลือก
แบบหมูของ ศพก.อุตรดิตถ ตั้งแตรุน P0 ถึง F3 มีผลใหปลายี่สกเทศรุน F2 มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนมากกวารุนที่ผาน
มา ในขณะที่พันธุกรรมของประชากรเร่ิมมีความแตกตางออกไปจากรุนพอแม (P0) ในรุน F3 จึงแนะนําวาควรใหความ
สนใจในเร่ืองการบริหารจัดการพันธุกรรมของประชากรพอแมพันธุใหมากข้ึนหลังจากการคัดเลือกผานรุน F3 ไปแลว 

 
คําสําคัญ : ปลายี่สกเทศ ความแปรปรวนทางพันธุกรรม ไมโครแซทเทลไลท  
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Abstract 
 

Genetic variation based on microsatellite markers was analysed among cultured, 
selectively bred and natural populations of rohu, Labeo rohita (Hamilton, 1822) in Thailand. 
Eight populations were used in the analysis which include a cultured population from Kalasin 
Inland Fisheries Research and Development Center, four populations (P0, F1, F2 and F3) from a 
selective breeding program of Uttaradit Aquaculture Genetics Research and Development 
Center and the other three natural populations from Mun River (Ubon Ratchathani Province), 
Bueng Si Fai (Phichit Province) and Moei River (Tak Province). With eight microsateliite loci 
screened, the genetic variabilities including per locus averages of number of alleles (Aa = 
2.1250 – 3.2500), effective number of alleles (Ae = 1.6342 – 2.2075), allelic richness (Ar = 
2.0696 – 2.7714), observed heterozygosity (Ho = 0.3183 – 0.5303) and expected 
heterozygosity (He = 0.3209 – 0.5031) were obtained, and were not significantly different 
among all the eight populations (P>0.05). Significant deviations from Hardy-Weinberg 
equilibrium were not found in any of the populations (PHWE>0.05). Estimated effective 
population sizes (Ne) were 1.5 – 109.5, of which the Kalasin Inland Fisheries Research and 
Development Center population was of the lowest Ne, so, particular attention should be 
paid to this population. Population differences analyses implied that the eight populations 
generally were in a same single group, with genetic differences between the populations 
within this single group. It was found from further analyses in each pair of populations that 
the populations of Kalasin Center, Mun River, Bueng Si Fai and Moei River were not different 
to each other (PFst>0.0007, Bonferroni correction). This finding also supported that these 
populations being related to those introduced to Thailand in 1968-1969. Another relative 
analysis of genetic structure, resulting in a close relationship among the P0, F1, F2 and F3 
populations of the Uttaradit Center, confirmed that the P0, F1, F2 and F3 populations 
originated from the population introduced to Thailand in 1998. Results from the between-
generations comparisons of P0, F1, F2 and F3 based on the population genetic data in this 
study and growth performance from the previous study showed that mass selective breeding 
by the Uttaradit Center could make better growth appear in the F2 generation, while as the 
population genetic differentiation would begin to be affected in the F3 generation. 
Consequently, a recommendation is that much attention on genetic management should be 
paid to the brood-stocks after the F3 selectively bred generation had been achieved. 
 
Key words: Rohu (Labeo rohita), genetic variation, microsatellite 
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