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บทน ำ 
กำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น  ำ 

(Aquaculture Broodstock Management) 
 

การจัดการพ่อแม่พันธ์ุ (broodstock management) เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการวางแผนการผสมพันธ์ุและการด ารงรักษาสายพันธ์ุที่เหมาะสม โดยควบคุมกิจกรรม
ในโรงเพาะฟักทั้งหมด เพื่อจัดการพันธุกรรมของสายพันธ์ุให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายในระดับที่เหมาะสม    
อีกทั้งควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี  แต่โดยทั่วไปผู้เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าส่วนใหญ่
มักด าเนินการเพาะพันธ์ุ โดยไม่ได้น าความรู้ทางพันธุศาสตร์มาช่วยในการจัดการ  อีกทั้งโรงเพาะฟักยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องพื้นที่ฟาร์ม และแรงงานที่ต้องใช้ในการเก็บรักษาพ่อแม่พันธ์ุไว้ ผู้เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าจึงสนใจ   
แต่เพียงการผลิตลูกพันธ์ุให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยง เกิดการผสมเลือดชิด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ถดถอยทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธ์ุ และไม่สามารถรักษาคุณลักษณะของสายพันธ์ุโดยเฉพาะลักษณะทาง
เศรษฐกิจไว้ได้  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าจึงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่          
ผู้เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าควรมีความรู้ในหลักการจัดการพ่อแม่พันธ์ุอย่างถูกต้อง เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าให้มีคุณภาพดี
ทั้งในด้านพันธุกรรม และลักษณะที่แสดงออกของพันธ์ุที่ดี  โดยมีหลักการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. กำรเพำะเลี ยงพ่อแม่พนัธุ์สตัว์น  ำตำมหลกัพนัธศุำสตร์ 
1.1 กำรเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำมหลักพันธุศำสตร์  ( โดย นำยคงภพ  อ ำพลศักด์ิ) 

การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ า เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญมากส าหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
การด าเนินการใด ๆ ที่ฟาร์มเพาะเลีย้งกระท าต่อพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าที่มีอยู่ จะส่งผลต่อคุณภาพลูกพันธ์ุที่ผลิตได้ 
การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุที่ดี มีการจัดการพ่อแม่พันธ์ุที่ถูกต้องตามหลักทางพันธุศาสตร์ จะช่วยให้ได้ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า
ที่ดี มีคุณภาพ ฟาร์มได้รับความเช่ือถือจากเกษตรกรที่รับพันธ์ุสัตว์น้ าไปเลี้ยง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1) พันธุ์สัตว์น  ำ การเลือกพันธ์ุสัตว์น้ าที่จะน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ควรใช้พันธ์ุจากแหล่งเพาะพันธ์ุ  
ที่เช่ือถือได้มีลักษณะถูกต้องตามชนิดสัตว์น้ านั้น ๆ และควรได้มาจากฐานประชากรที่กว้างเพื่อป้องกันการผสม
เลือดชิด ซึ่งอาจจะท าให้ลูกพันธ์ุสัตว์น้ าที่ผลิตได้เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ตัวสั้น ตัวคด ปากผิดรูป 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสัตว์น้ าที่จะจ าหน่าย และความน่าเช่ือถือของฟาร์ม นอกจากนี้ฟาร์มเพาะเลี้ยงควร
มีการจัดการพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าที่ได้รับมาจากแหล่งเพาะเลี้ยงอื่น และมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างรุ่น 
หรือสายพันธ์ุ โดยการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพันธ์ุสัตว์น้ าที่ได้รับมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง
ประกอบการตัดสินใจในอนาคต 

2) บ่อเลี ยง บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าไม่ว่าจะเป็นบ่อดิน หรือบ่อคอนกรีตจะต้องเป็นบ่อที่มั่นคง
แข็งแรง สามารถกักเก็บน้ าได้ดี ไม่รั่วซึม มีการป้องกันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการ
ปนเปื้อนระหว่างสายพันธ์ุสัตว์น้ า และการสูญเสียพ่อแม่พันธ์ุในกรณีที่น้ ารั่วจากบ่อ มีระบบการระบายน้ าที่ดี 
มีระบบให้อากาศเพียงพอโดยเฉพาะการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าควรอยู่เป็นสัดส่วน 
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แยกออกจากบ่ออนุบาลเพื่อป้องการปนเปื้อนระหว่างรุ่นประชากร และมีป้ายช่ือระบุสายพันธ์ุ ที่มา และรุ่น
ของพ่อแม่พันธ์ุติดไว้ที่บ่อ  ความเหมาะสมของการที่จะเลือกใช้บ่อดิน หรือบ่อคอนกรีตข้ึนอยู่กับชนิดสัตว์น้ า 
เช่น ปลานิล สามารถเลี้ยงได้ทั้งบ่อดิน และบ่อคอนกรีต ส่วนปลาตะเพียนขาว เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุในบ่อดินจะ
เหมาะสมกว่า  ความหนาแน่นของพ่อแม่พันธ์ุในบ่อเลี้ยงข้ึนอยู่กับชนิดชนิดและขนาดของปลา ในกรณีของ
ปลานิลอัตราปล่อยที่เหมาะสมคือ 3 ตัว/ตารางเมตร 

 

3) คุณภำพน  ำในบ่อ คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ โดยทั่วไปมีคุณสมบัติที่ต้องพิจารณา ดังนี้ 
 

3.1) ค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยในน  ำ (DO) เป็นคุณภาพน้ าที่ส าคัญมากต่อการเลี้ยงพ่อ
แม่พันธ์ุสัตว์น้ า เพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในการหายใจของสัตว์น้ า และกระบวนการย่อยอินทรียวัตถุในน้ า ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ าที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องมไีม่ต่ ากว่า 3 ppm ปริมาณออกซิเจน ที่ละลาย
ในน้ าจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิน้ า ความเค็ม ปริมาณสัตว์น้ า และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่
อาศัยอยู่ในน้ า เป็นต้น  โดยทั่วไปค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าจะมีมากในเวลากลางวัน เมื่อถึงเวลา
กลางคืนจะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้า  ถ้าน้ าในบ่อพ่อแม่พันธ์ุมีแพลงก์ตอนอยู่เป็นจ านวนมาก      
ซึ่งต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเช่นกัน อาจท าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในน้ าเวลากลางคืนได้ ซึ่งจะมีผลต่อ
พ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าที่เลี้ยงในบ่อ อาจจะต้องมีการใช้เครื่องเติมอากาศในเวลาดังกล่าวเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน 

 

3.2) อุณหภูมิ อุณหภูมิของน้ าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นค่าคุณภาพน้ าที่มีความส าคัญกับ       
ตัวสัตว์น้ าทั้งทางตรงและทางออ้ม  ผลกระทบทางตรงได้แก่ เมื่ออุณหภูมิน้ าสูงข้ึน อัตราการหายใจ และระบบ
ย่อยอาหารท างานเร็วข้ึน ส่วนผลกระทบทางอ้อมได้แก่ สัตว์น้ าจะได้รับผลกระทบจากสารพิษที่ละลายอยู่    
ในน้ าสูงข้ึนเมื่ออุณหภูมิน้ าสูงข้ึน  ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าเร็ว
เกินไป ช่วงของอุณหภูมิที่เหมาะสมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอยู่ระหว่าง 25-32 º C 

3.3) ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) คุณภาพน้ าค่านี้เป็นการวัดปริมาณความเข้มข้นของ
ปริมาณ H+ ที่มีอยู่ในน้ า โดยทั่วไปแหล่งน้ าจะมีค่า pH อยู่ในช่วง 5-9 ซึ่งจะข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นที่  ในพื้นที่ที่ดิน
มีสภาพดินเป็นกรดสูง ก็จะท าให้น้ ามีค่าเป็นกรดตามไปด้วย ค่า pH ที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจะอยู่
ในช่วง 6.5-9.0  ค่า pH จะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน เนื่องจากแพลงก์ตอนพืชมีการใช้ CO2 ในเวลา
กลางวันเพื่อการสังเคราะห์แสง ท าให้มีค่า pH สูงข้ึน  ในน้ าที่มีค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ต่ า และมี      
แพลงก์ตอนพืชมาก ในช่วงบ่าย pH อาจจะสูงถึง 9-10 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีควรมีค่าการเปลี่ยนแปลงของค่า 
pH ไม่เกิน 2 หน่วย/วัน  ในการวัดค่า pH ควรวัดในช่วงเช้ามืดและตอนบ่ายเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง     
บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า pH มาก ๆ อาจจะต้องใช้วัสดุปูนเข้าช่วยในการเพิ่มค่าความเป็นด่าง 
ในน้ า เพื่อลดช่วงการเปลี่ยนแปลงให้น้อยลง ลดผลกระทบที่จะมีต่อพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าที่เลี้ยงไว้  นอกจาก
ผลกระทบทางตรงกับตัวสัตว์น้ าแล้ว ค่า pH ยังมีผลกระทบทางอ้อมกับสัตว์น้ า เช่น มีผลต่อความเป็นพิษมาก
ข้ึน หรือลดลงของสารพิษที่เกิดข้ึนในบ่อ ตัวอย่างเช่น แอมโมเนียจะเป็นพิษมากขึ้นเมื่อน้ ามีค่า pH สูงข้ึน 
 

3.4) ควำมกระด้ำง (Hardness) ค่าคุณภาพน้ านี้ โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณเกลือของ Ca 
และ Mg ที่ละลายอยู่ในน้ าซึ่งจะมีค่าแตกต่างตามแต่ละพื้นที่ ความกระด้างโดยตัวของมันเองไม่ถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดอันตรายกับสัตว์น้ า โดยทั่วไปความกระด้างกับความเป็นด่างจะมีความสัมพันธ์กัน 
น้ าที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ าควรมีค่าความกระด้าง และความเป็นด่างอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
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3.5) ควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) เป็นคุณสมบัติของน้ าที่ท าให้กรดเป็นกลาง ประกอบด้วย 
CO3

2- HCO3
- และ OH- เป็นส่วนใหญ่ คุณสมบัติของความเป็นด่างที่มีความส าคัญต่อบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าคือ     

เป็นตัวที่คอยควบคุมไม่ให้น้ ามีการเปลี่ยนแปลง pH เร็วเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อสัตว์น้ า โดยทั่วไปค่าของความ
เป็นด่างที่เหมาะสมกับบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าควรมีค่าอยู่ในช่วง 100-120 มิลลิกรัม/ลิตร โดยสามารถปรับ
ค่าความเป็นด่างให้สูงข้ึนโดยการใช้ปูนขาว (liming) 

 

3.6) ไนโตรเจน ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าจะมีสารประกอบไนโตรเจนอยู่ 3 รูปแบบ คือ แอมโมเนีย 
(NH3

-) ไนไตรท์ (NO2
-) และไนเตรต (NO3

-) ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของสิ่งมีชีวิต  เมื่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ าตายลง สารประกอบโปรตีนในร่างกาย และสิ่งขับถ่ายของ
สัตว์น้ าจะถูกแบคทีเรียย่อยให้เป็นแอมโมเนีย  แอมโมเนียที่เกิดข้ึนอาจถูกพืชหรือแพลงก์ตอนพืชน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างโปรตีนใหม่ และถ้ามีปริมาณมากก็จะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรียเป็นสารประกอบ      
ไนไตรท์ และไนเตรต ตามล าดับ  จากกระบวนการดังกล่าวอาจท าให้บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนได้ ประกอบกับแอมโมเนียเปน็พิษกับสตัว์น้ า  ดังนั้น ถ้าการจัดการบ่อเลี้ยงพอ่แม่พันธ์ุสัตว์น้ าไม่ดพีอ 
เช่นให้อาหารมากเกินไป จะท าอันตรายต่อพ่อแม่พันธ์ุที่เลี้ยงได้ 

 

4) อำหำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น  ำ อาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ าควรมีคุณค่าทางโภชนาการ        
ที่เหมาะสมกับชนิดพันธ์ุสัตว์น้ านั้น ๆ เช่น อาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุปลากินพืช อาหารที่ให้ควรมีโปรตีนไม่
น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว/วัน ส่วนพ่อแม่พันธ์ุปลากินเนื้อ อาหารที่
ให้ควรมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว/วัน และควรเสริม
วิตามิน E ในปริมาณ 0.05 เปอร์เซ็นต์ และวิตามิน C ในปริมาณ 0.1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยท าให้ไข่สมบูรณ์ 

 

5) กำรท ำเครื่องหมำยพ่อแม่พันธุ์  การท าเครื่องหมายบนตัวพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ า  มีวัตถุประสงค์
เพื่อระบุสายพันธ์ุ หรือรุ่นของสัตว์น้ า ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการบริหารจัดการพ่อแม่พันธ์ุ และป้องกัน         
การปนเปื้อนจากประชากรสัตว์น้ าอื่นที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถแยกแยะสายพันธ์ุหรือรุ่นได้ในกรณีที่เกิด
การปะปนกันของสัตว์น้ าแต่ละรุ่นประชากร วิธีการท าเครื่องหมายสัตว์น้ าที่นิยมท า มีดังนี้ 

5.1) กำรท ำเครื่องหมำยโดยกำรตัดครีบ เป็นการท าเครื่องหมายที่ง่ายและใช้งบประมาณน้อย
ที่สุด ในการท าเครื่องหมายสามารถตัดได้ทั้งครีบคู่ และครีบเดี่ยว แต่จะให้ผลดีในการตัดครีบคู่ สามารถท า
เครื่องหมายได้ในปลาขนาดเล็ก เช่นขนาดที่เหมาะสมในการตัดครีบในปลานิลคือ 3-5 เซนติเมตร เนื่องจาก
ครีบจะมีขนาดเล็กสามารถตัดได้ง่าย แต่การท าเครื่องหมายแบบนี้จะสามารถระบุได้เป็นกลุ่มสัตว์น้ าเท่านั้น  
ไม่สามารถระบุเป็นตัวสัตว์น้ าได้ เนื่องจากจ านวนครีบที่จะตัดเพื่อท าเครื่องหมายมีจ ากัด 

 

5.2) กำรท ำเครื่องหมำยโดยกำรฉีดสี VIE (Visible Implant Elastomer) เป็นการท า
เครื่องหมายโดยการฉีดสารสีเข้าไปในตัวสัตว์น้ า บริเวณเนื้อเยื่อที่มีลักษณะใสสามารถมองเห็นได้จากภายนอก  
เครื่องมือในการตรวจหาเครื่องหมายหาได้ง่ายราคาไม่แพง สาร Elastomer นี้ เป็นสารที่สามารถเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง มีลักษณะยืดหยุ่นเหมือนยาง เมื่อมีการผสมกันระหว่างสารสองชนิด การท า
เครื่องหมายแบบนี้สามารถระบุได้เป็นกลุ่มสัตว์น้ าเท่านั้น เช่นเดียวกับการท าเครื่องหมายโดยการตัดครีบ    
แต่จะสามารถระบุจ านวนกลุม่สตัว์น้ าได้มากว่าเนื่องจากมีสใีห้ใช้งานหลายส ีโดยเป็นสทีี่มกีารเรืองแสงเมื่อโดน
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แสง UV จ านวน 6 สี และสีที่ไม่เรืองแสงอีก 4 สี การท าเครื่องหมายแบบนี้สามารถท าในสัตว์น้ าทุกขนาด 
โดยทั่วไปจะเริ่มท าในสัตว์น้ าที่มีอายุประมาณ 2-3 เดือน ไปจนถึงตัวเต็มวัย ในปลานิลแดงขนาดที่เหมาะสมใน
การฉีดสีคือ 5–10 กรัม ในกุ้งก้ามกรามสามารถท าเครื่องหมายเมื่อมีขนาด 5 กรัมขึ้นไป แต่ข้อเสียของการท า
เครื่องหมายแบบนี้คือสาร VIE มีราคาแพง 

 

5.3) กำรท ำเครื่องหมำยโดยกำรใช้เครื่องหมำย PIT tag (Passive Integrated 
Transponder Tag) เครื่องหมายชนิดนี้เป็นอุปกรณ์อีเล็กทรอนิคประเภท RFID (Radio Frequency 
Identification) ตัว tag สามารถบรรจุรหสัได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร สามารถระบุสัตว์น้ าได้ถึงระดับตัวสัตว์น้ า 
โดยจะท าการฝังเข้าไปในตัวสัตว์น้ า และจ าแนกตัวสัตว์น้ าด้วยเครื่องอ่าน  ข้อดีของเครื่องหมายชนิดนี้ คือ
สามารถระบุตัวสัตว์น้ าแต่ละตัวได้ สามารถน าเครื่องหมายมาใช้ใหม่ได้  แต่ข้อเสียของเครื่องหมายชนิดนี้ คือ 
เครื่องหมาย และเครื่องอ่านมีราคาแพง และไม่สามารถอ่านรหัสได้จากตาเปล่าจ าเป็นต้องใช้เครื่องอ่านในการ
ระบุเครื่องหมาย 

 
1.2. กำรเพำะพันธุ์เพ่ือท ำเป็นพ่อแม่พันธุ์ (โดย ดร. ศรีจรรยำ เขม็กลัด) 

1) ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม: ควำมส ำคัญและกำรด ำรงรักษำ 
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) เป็นรากฐานที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต     ทุก

ชนิด หมายถึง ความผันแปรของยีนหรือหน่วยพันธุกรรม ความผันแปรนี้สามารถตรวจสอบได้จากความ
หลากหลายของอัลลิล (allele) และจีโนไทพ์ (genotype) ในกลุ่มของประชากร หรือในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ 
โดยความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร มักได้รับการพิจารณาใน 2 ระดับ คือ ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมภายในประชากร และความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากร (หรือความแตกต่างทาง
พันธุกรรมระหว่างประชากร, genetic differentiation) ความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งสองระดับ         
มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของประชากร และต่อการจัดการพันธุกรรมของประชากร 

ประชากร หมายถึง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน และมีการผสมพันธ์ุและแลกเปลี่ยนยีนกัน
ภายในกลุ่ม ดังนั้นประชากรจึงเป็นแหล่งรวมของยีน หรือจีโนไทพ์ชนิดต่างๆ ของประชากร การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมเป็นการศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีสมดุลของ   
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg equilibrium) ที่ว่า “ประชากรที่มีขนาดใหญ่ มีการผสมพันธ์ุแบบสุ่ม    
ไม่มีการกลาย ไม่มีการคัดเลือก และไม่มีการอพยพย้ายถ่ินในประชากรนั้น ความถ่ีของยีนและความถ่ีของ     
จีโนไทพ์จะคงที่ในทุกช่ัวอายุ” 

1.1) ดัชนีของกำรวัดควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมภำยในประชำกร  
 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรเป็นความแปรปรวนที่เกิดข้ึนระหว่าง
สมาชิกในประชากรเดียวกัน โดยอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนและสลบัทีใ่นการรวมตัวของยีนเพือ่สรา้งประชากร
รุ่นใหม่ ที่เรียกว่า รีคอมบิเนชัน (recombination) ซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis)         
ในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ รวมทั้งการกลาย (mutation) สามารถประเมินได้จากเครื่องหมาย
พันธุกรรมหลายประเภท เช่น เครื่องหมายพันธุกรรมระดับโปรตีน (อัลโลไซม์) หรือเครื่องหมายพันธุกรรม
ระดับดีเอ็นเอ (ไมโคร- แซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ) 
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ค่าที่ใช้วัดระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรอย่างแพร่หลาย คือ ค่า
เฮทเทอ-โรไซโกซิตี (heterozygosity, H) ซึ่งเป็นสัดส่วนของจีโนไทพ์ที่มีอัลิลไม่เหมือนกัน (heterozygotes) 
เมื่อเทียบกับจ านวนจีโนไทพ์ทั้งหมด และค่าจ านวนอัลลิลเฉลี่ยต่อต าแหน่ง (average number of alleles 
per locus, A) ค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี ประกอบด้วยค่า จากการสังเกต (observed heterozygosity, Ho) และ
ค่าจากการค านวณ (expected heterozygosity, He) ซึ่งค่าที่มีความหมายในแง่ที่จะสะท้อนถึงระดับของ 
effective population size (Ne) คือค่า He ส่วนค่า A นี้ เป็นค่าที่เปรียบเสมือนข้อมูลดิบ เพราะนับทุกอัลลิล
ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อย ดังนั้นจึงมีการปรบัค่าน้ีให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น โดยการน าความถ่ีอัลลิลมาถ่วง
ด้วย ได้ค่าที่เรียกว่า effective number of alleles per locus (Ae) อย่างไรก็ตามค่านี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
จ านวนปลาที่ศึกษาต่อประชากร (sample size) เพราะถ้าเก็บตัวอย่างมาน้อย จ านวนอัลลิลที่เป็นไปได้ก็จะ
น้อยตามไปด้วย ในระยะหลังจึงมีแนวโน้มจะใช้ค่า allelic richness (Ar) ซึ่งเป็นจ านวนอัลลิลต่อต าแหน่งที่
เป็นอิสระจากจ านวนตัวอย่าง แทน A และ Ae 

 

1.2) ดัชนีของกำรวัดควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมระหว่ำงประชำกร  
 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรเป็นความแปรปรวนที่เกิดข้ึนของสมาชิก
ต่างประชากร เกิดเมื่อสมาชิกของแต่ละประชากรมีการแยกตัวออกจากประชากรเดิม และลดการเกิดการ
ถ่ายเทยีน (gene flow) ระหว่างประชากร ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลยีน  และความถ่ีอัลลิล
เปลี่ยนแปลงไป และระยะต่อมาประชากรที่แยกจากกันจะมีลักษณะของวิวัฒนาการที่แตกต่างออกไปตาม
สภาพแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงได้ ซึ่งสามารถประเมนิความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรได้โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของความถ่ีของยีน หรือจีโนไทพ์ของ
สมาชิกต่างประชากร การวัดค่าสัมประสิทธ์ิเอฟ  (F-statistics) และระยะห่างทางพันธุกรรม (genetic 
distance) ซึ่งในปัจจุบัน มีการค านวณหลายวิธีข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูล เช่น  Cavalli-Sforza and 
Edwards (1967), Nei (1972, 1978) Reynolds et al. (1983) และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ช่วย
ค านวณได้ เช่น Microsatellite Analyzer และ PHYLIP 
 

1.3) ควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม  
 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมส าคัญต่อศักยภาพในการ
วิวัฒนาการและการอยู่รอด (fitness) ของประชากร โดยความผันแปรทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยส าคัญอันเป็น
พื้นฐานส าหรับกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ สัตว์แต่ละตัวในประชากรหนึ่ง อาจมีความแตกต่างกัน
ทางด้านความสามารถในการสืบพันธ์ุและการอยู่รอดได้ดีกว่าสัตว์ตัวอื่นๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม โดยค่าเฮทเทอโรไซโกซิตี (H) สัมพันธ์กับการตอบสนองต่อการคัดเลือกทั้งโดยมนุษย์และการ
คัดเลือกตามธรรมชาติ ส าคัญต่อการปรับตัวในระยะสั้น ในขณะที่ความหลากหลายของอัลลิลจะเกี่ยวข้องกับ
ความอยู่รอดในระยะยาว เช่น ความสามารถในการบินทนของนก สมมุติว่ามียีนควบคมอยู่ 1 คู่ โดยประชากร 
A มี 2 อัลลิลความถ่ีเท่ากับ 0.5 เท่ากัน โดยทั้งสอง   อัลลิล ควบคุมความสามารถในการบินทนในระดับ 1 
และ 1.1 หน่วย ประชากร B มีอัลลิล 3 อัลลิล โดย 2 อัล-ลิลแรกมีความถ่ีเท่ากันและควบคุมความสามารถใน
การบินในระดับ  1 และ 1.1 หน่วย เช่นเดียวกับประชากร A และมีอัลลิลที่ 3 ซึ่งมีความถ่ี 0.01 และควบคุม
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ความสามารถในการบินทน 1.2 หน่วย ประชากร C มีเพียง 2 อัล-ลิล คือ อัลลิลที่ควบคุมความสามารถในการ
บินทน 1 หน่วย (ความถ่ี 0.99) และ 1.2 หน่วย (ความถ่ี 0.01) หากน าประชากรนี้ปล่อยไปในป่า 
ความสามารถในการบินทนจะช่วยให้สามารถหลบหลีกศัตรูได้ ดังนั้นจะเกิดการคัดเลื อก ในระยะแรก
ประชากร A และ B จะตอบสนองต่อการคัดเลือกในระยะเริ่มต้นได้ดี เพราะทั้งสองประชากรนี้จะมี
ความสามารถในการบินทน ดีเท่าๆ กัน เพราะมีค่า H สูง {H(A)=1-(p1

2+ p2
2)= 1-(0.52+0.52); H(B)=1-

[(0.45)2 + (0.45)2 + (0.1)2] ; H(C)=1- [(0.99)2 + (0.01)2]} ส่วนประชากร C เนื่องจากมีค่า H ต่ า ใน
ระยะแรกจะตอบสนองต่อการคัดเลือกไม่ดีนัก และอัลลิลที่แสดงความสามารถในการบินทนระดับสูงก็ยังไม่
แสดงผลมากนัก เพราะมีในความถ่ีต่ า แต่ในระยะยาว B และ C ซึ่งมีอัลลิลที่ 3 ซึ่งมีความสามารถในการ    
บินทนในระดับสูง จะตอบสนองต่อการคัดเลือกได้ดีกว่า 

ในแง่ของนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรย่อยจะเป็น
แหล่งของสายพันธ์ุที่นักเพาะเลี้ยงจะสามารถเลือกมาใช้ในการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นแหล่ง
ของพันธุกรรมที่นักปรับปรุงพันธ์ุจะสามารถเลือกมาใช้เพื่อปรับปรุงพันธ์ุต่อไปได้  

ควำมสัมพันธ์ของควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมกับลักษณะปรำกฎ: ในทางทฤษฎีแล้ว
ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรม จะสัมพันธ์กับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับตัวของ
สิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป แต่พบว่ารายงานการศึกษาในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ได้ผลทั้งในทาง
สนับสนุนและคัดค้านทฤษฎีดังกล่าว เนื่องจากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยใช้เครื่องหมาย
พันธุกรรมซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า บริเวณล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ศึกษา (ในกรณีเครื่องหมายพันธุกรรม        
ดีเอ็นเอ) หรือยีนที่ศึกษา (กรณี อัลโลไซม์) ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการคัดเลือก ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์ จึงไม่ควรสัมพันธ์กับลักษณะปรากฎโดยทั่วๆไป อย่างไรก็ตาม หากการศึกษาใช้
เครื่องหมายพันธุกรรมเพียงพอที่จะครอบคลุมทั้งจีโนมของสิ่งมีชีวิตที่ศึกษา ก็อาจจะแสดงถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าวได้  ดังตัวอย่างการศึกษาต่อไปนี้ 

การศึกษาของ Shikano and Taniguchi (2002) ในปลากัปปี้ (Poecilia reticulata) 17 
ประชากร ที่มีพื้นฐานพันธุกรรมต่างๆ กัน แบ่งเป็นประชากรธรรมชาติ 3 ประชากร, ประชากรโรงเพาะฟัก 3 
ประชากร และสายพันธ์ุที่มีการคัดเลือก 11 สายพันธ์ุ โดยน าปลาไปแช่ในน้ าความเค็มน้ าทะเล 35 ส่วนในพัน 
(ppt) และบันทึกเวลาที่ปลาตาย การศึกษาให้ผลที่แสดงว่าความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยเฉพาะค่า 
heterozygosity สัมพันธ์ทางบวกกับค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ปลาแต่ละประชากรสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ าเค็ม 
ซึ่งเป็นการสนับสนุน ทฤษฎีที่ว่า ประชากรของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง จะสามารถ
ปรับตัวได้ดีกว่า เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป อย่างไร ก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าจากปลาแต่ละตัว พบว่าค่า 
heterozygosity ของปลาแต่ละตัวไม่สัมพันธ์กับความสามารถในการทนทานความเค็ม  

Overturf et al. (2003) ศึกษาในปลาเรนโบว์เทราท์ (rainbow trout) สายพันธ์ุการค้าที่
ได้รับการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต พบว่าค่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเช้ือ IHNV (IHNV titers) 
และค่าอัตราการตาย ไม่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางพันธุกรรม แต่พบว่า สายพันธ์ุที่มี heterozygosity 
สูง มีแนวโน้มจะมีค่า FCR สูง (ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อลดลง ) ส่วนอัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ (SGR) สัมพันธ์ทางลบกับ heterozygosity ผลสรุปจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะที่
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงเสมอไป ค าอธิบายในกรณีนี้ 
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น่าจะเป็นเพราะสายพันธ์ุที่ศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจรญิเติบโตมาแล้ว ซึ่งท าให้มีการเจริญเติบโต
ที่ดี ในขณะที่การคัดเลือกมักจะท าให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรนั้นๆ ลดลงเป็นธรรมดา 
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนดังกล่าวจึงน่าจะเป็นเรื่องของเหตุบังเอิญมากกว่าเหตุผลทางพันธุศาสตร์  
 

1.4) กระบวนกำรท่ีท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม 
ประชากรของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ มักมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากทฤษฎีสมดุลของ ฮาร์ดี -   

ไวน์เบิร์ก เนื่องจากเกิดกระบวนการทางพันธุกรรมต่างๆ ซึ่งกระบวนการส าคัญที่เกี่ยวข้องมี ดังนี้ 
 

1. กำรขำดช่วงทำงพันธุกรรม (genetic drift) และ Effective population size (Ne) 
เมื่อสมาชิกในประชากรมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่รุ่น (generation) ถัดไป ความ

หลากหลายทางพันธุกรรมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากการสูญหายของบางจีโนไทพ์ในระหว่างการ
สร้างเซลล์สืบพันธ์ุ และการผสมพันธ์ุ กระบวนการสูญหายของอัลลิลและจีโนไทพ์ระหว่างรุ่นในลักษณะ
ดังกล่าว เรียกว่า การขาดช่วงทางพันธุกรรม (genetic drift) ลักษณะที่ส าคัญของกระบวนการนี้ ซึ่งแตกต่าง
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอื่นๆ คือ เป็นกระบวนการสุ่ม (ไม่เลือกจีโนไทพ์) 

การขาดช่วงทางพันธุกรรมเกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากร
ได้ 2 รูปแบบ คือ 1. การเปลี่ยนความถ่ีอัลลิล และ 2. การหายไปของอัลลิลบางอัลลิล ซึ่งรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงของความถ่ีอัลลิล เนื่องจากการขาดช่วงทางพันธุกรรมคล้ายกับการโยนเหรียญ คือ เราทราบ
ความน่าจะเป็นของการโยนได้หัว และ ก้อย (50 :50; อัลลิล A และ a) แต่ในการโยนเหรียญแต่ละครั้ง เรา
อาจจะได้หัวหรือก้อยก็ได้ การโยนเหรียญเพียงน้อยครั้ง อาจท าให้ความถ่ีของหัว หรือ ก้อย มากกว่าร้อยละ 
50 ก็ได้ หรืออาจโยนเหรียญแล้วไม่ได้หัว หรือ ก้อยเลยก็ได้ (อัลลิล A หรือ  a หายไปจากประชากร)     

การขาดช่วงทางพันธุกรรมท าให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรลดลง 
โดยขนาดของประชากรเป็นตัวก าหนดระดับของผลกระทบของการขาดช่วงทางพันธุกรรม ประชากรขนาดเล็ก
จะได้รับอิทธิพลของการขาดช่วงทางพันธุกรรมมากกว่าประชากรขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงความถ่ีอัลลิล     
อันเนื่องจากการขาดช่วงทางพันธุกรรมในประชากรขนาดเล็กจะเร็วกว่าประชากรใหญ่ โดยอัลลิลที่หลาย
ต าแหน่งในประชากรเล็ก จะมีความถ่ีเป็น 0 หรือ 1 (อัลลิลที่ต าแหน่งนั้นๆ เหลือเพียงอัลลิลเดียว)  เมื่อเวลา
ผ่านไปเพียง 10 - 30 รุ่นเท่านั้น  ในขณะที่ประชากรที่มีขนาดใหญ่ข้ึน  สูญเสียอัลลลิส่วนใหญ ่เมื่อเวลาผา่นไป 
50 -70 รุ่น ในแต่ละรุ่นความหลากหลายทางพันธุกรรมจะหายไปในอัตราส่วน 1/2Ne ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมที่ลดลงมากๆ อาจน าไปสู่ ปรากฏการณ์การผสมเลือดชิด (inbreeding) และผลเสียอันเนื่องมาจาก
เลือดชิด (inbreeding depression) ได ้ดังนั้นประชากรขนาดเล็กจึงเสี่ยงต่อการเกิดการผสมเลือดชิด 

ขนาดของประชากรที่อ้างถึงในพันธุศาสตร์ประชากร เป็นขนาดประชากรที่เรียกว่า 
effective population size (Ne) ซึ่งหมายถึง ขนาดของประชากรที่มีพฤติกรรมอยู่ในทฤษฏีสมดุลของ 
ฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเท่ากับประชากรจริงที่สนใจ ประชากรจริงมักมี
คุณลักษณะบางอย่างต่างกับประชากรในทางทฤษฏี นั่นคือ อาจไม่มีขนาดใหญ่พอ ไม่ได้มีการผสมแบบสุ่ม      
มีการคัดเลือก หรือ มีการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากร จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมไม่เป็นไป
ตามทิศทางที่คาดหวังตามสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถท านายการเปลี่ยนแปลงทาง
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พันธุกรรมตามทฤษฏีทางพันธุศาสตร์ประชากร เช่นการท านายการอัตราการลดลงของความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เราจึงประเมินค่า Ne ของประชากรจริงที่คุณสมบัติเหมือนกับประชากรทางทฤษฏี  

Ne มักมีขนาดเล็กกว่า ขนาดประชากรที่นับได้ (census population size; N) เนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการได้แก่ ความแปรปรวนของอัตราส่วนระหว่างเพศ (variation in sex ratios) ความ
แปรปรวนของปริมาณลูกที่ได้ของแต่ละครอบครัว (Variation in family sizes) และขนาดของประชากรที่    
ไม่คงที่หลายๆ รุ่น (Fluctuations in population sizes) โดยรายละเอียดจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 

 

2. กำรคัดเลือก (selection) 
สภาพแวดล้อม หรือ กิจกรรมของมนุษย์ หรือ แนวทางปฏิบัติในโรงเพาะฟัก อาจเอื้อให้     

จีโนไทพ์บางจีโนไทพ์มีโอกาสรอดและถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากกว่าจีโนไทพ์อื่น กระบวนการที่ท าให้
โอกาสในการรอดของจีโนไทพ์ไม่เท่ากันเรียกว่า การคัดเลือก  (selection) และโอกาสที่แต่ละจีโนไทพ์ใน
ประชากรจะได้รับการถ่ายทอดไปสู่รุ่นถัดไป เรียกว่า fitness (W) การคัดเลือกอาจเกิดในประชากรธรรมชาติ             
โดยสภาพแวดล้อม หรือ กิจกรรมของมนุษย์ (natural selection) หรือ เกิดในประชากรโรงเพาะฟักโดยการ
ปฏิบัติในโรงเพาะฟัก (domestication selection หรือ unintentional selection) หรือ โดยความตั้งใจใน
การปรับปรุงพันธ์ุ (artificial selection, selective breeding) การคัดเลือกก่อให้เกิดการปรับตัว 
(adaptation) ของประชากรให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อม 

ค่า fitness เป็นค่าที่วัดในทางปฏิบัติค่อนข้างยาก แต่นักพันธุศาสตร์ก็ได้พยายามจะ
อธิบายค่า fitness ในรูปอัตรารอด (survival rates) ความดกของเซลล์สืบพันธ์ุ (fecundity, fertility) และ 
ความส าเร็จในการผสมพันธ์ุ (reproductive success) และมักจะน าเสนอค่า relative fitness ซึ่งเป็นค่า
สัมพัทธ์ ระหว่างจีโนไทพ์ที่ยีนแต่ละต าแหน่ง ค่า relative fitness มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1  โดย 1 แสดงถึง fitness 
ที่มากที่สุด 

การคัดเลือกสามารถเกิดได้ในทุกช่วงชีวิต และสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรมของประชากรได้ ทั้งในทิศทางที่รักษาและลดความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากร 
นอกจากนี้การปรับตัวของประชากรสัตว์น้ า อาจตอบสนองต่อแรงผลักของการคัดเลือก (selective forces) 
ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สภาวะถูกล่าจากผู้ล่าธรรมชาติ การคัดเลือกโดยเครื่องมือประมง 
การปฏิบัติในโรงเพาะฟัก และการคัดเลือกโดยคู่ผสม ซึ่งในประชากรหนึ่งๆ แรงผลักของการคัดเลือก อาจ
เกิดข้ึนพร้อมกัน ก็ได้ ในประชากรโรงเพาะฟัก การเลี้ยงและแนวปฏิบัติในโรงเพาะฟักก็อาจเพิ่ม หรือลดแรง
ผลักของการคัดเลือกทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ ผลลัพธ์ของความความหลากหลายทางพันธุกรรมยัง
ข้ึนอยู่กับกระบวนการอื่นด้วย เช่น การขาดช่วงทางพันธุกรรม และการอพยพย้ายถ่ิน 
 
  3. กำรแบ่งประชำกร กำรอพยพย้ำยถิ่น และ กำรแลกเปลี่ยนยีนระหว่ำงประชำกร 
(Population division, migration, gene flow)   
 

สมมติฐานหนึ่งของประชากรที่มีพฤติกรรมตามทฤษฏี คือรูปแบบการถ่ายทอดพันธุกรรม 
และความสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีจีโนไทพ์ และความถ่ีอัลลิล โดยพิจารณาในลักษณะเป็นประชากรเดี่ยว (ซึ่ง
หมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ผสมพันธ์ุภายในกลุ่ม) ที่สมาชิกของกลุ่มมีการผสมพันธ์ุแบบสุ่ม แต่ในสถานการณ์
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ธรรมชาติประชากรอาจไม่ผสมแบบสุ่ม เนื่องจากประชากรอาจจะประกอบด้วยกลุ่มย่อย หรือ มีประชากรที่มี
ความแตกต่างทางพันธุกรรมอยู่ปนกัน (population differentiation) ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
กลุ่มสัตว์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม อัตราส่วนของจีโนไทพ์อาจมีสัดส่วนจีโนไทพ์ที่เป็นโฮโมไซโกต 
มากกว่าปกติ หรือ เฮทเทอโรไซโกตน้อยกว่าปกติ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Wahlund effect  

ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรเป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรมโดยอิสระภายในแต่ละประชากร และมีการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากรจ ากัด การจ ากัดการ
ถ่ายเทยีนอาจเป็นผลของการขวางกั้นทางภูมิศาสตร์ เช่นมีแผ่นดินกั้น หรือ ระยะทางที่ห่างกัน  เช่น        
ความแตกต่างระหว่างประชากรในอ่าวไทย และ ทะเลอันดามัน ของปลาเก๋าดอกแดง กุ้งกุลาด า หอยเป๋าฮื้อ 
และ หอยเชลล์ และผลของชีววิทยาการสืบพันธ์ุ เช่น การมีแหล่งวางไข่ที่จ าเพาะ ช่วงเวลาสืบพันธ์ุที่แตกต่าง
กัน หรือ การเลือกคู่ผสมพันธ์ุที่จ าเพาะเจาะจง เช่น ปลา Pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) 2      
สายพันธ์ุสลับกันมาวางไข่ ณ ล าธารที่เดียวกัน  

การถ่ายเทยีน (gene flow) คือ การที่สมาชิกของกลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่มไปผสมพันธ์ุและ
ถ่ายทอดยีนไปสู่ประชากรรุ่นถัดไปของอีกกลุ่มหนึ่ง ในพันธุศาสตร์ประชากร การอพยพย้ายถ่ิน (migration)   
มีความหมายเหมือนกับ การกระจายพันธ์ุ (dispersal) ในเชิงนิเวศวิทยา นั่นคือ มีการถ่ายทอดยีนจากกลุ่ม
ประชากรหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง การถ่ายเทยีนระหว่างกลุ่ม จะท าให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ประชากรผู้รับเพิ่มข้ึน (อัลลิลเพิ่มข้ึน หรือ เปลี่ยนความถ่ีอัลลิล) แต่ท าให้ความแตกต่างระหว่างประชากร
ลดลง  

บางครั้งการผสมพันธ์ุข้ามกลุ่มที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมาก (ระยะห่างทาง
พันธุกรรมมาก) ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา outbreeding depression ซึ่งเป็นผลเสีย เช่น อัตรารอดต่ า หรือ 
อัตราการเจริญเติบโตต่ า ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า เมื่อประชากร ‘ปรับตัว’ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (local 
adaptation) ลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรก็จะ ‘ปรับตัว’ ตามไปด้วย (co-adapted gene 
complex) เมื่อผสมข้ามสายพันธ์ุ co-adapted gene complex ของแต่ละประชากรจะสลายไปในรุ่นที่ 2 
(F2) ส่งผลให้ลูกในรุ่นน้ีมีความสามารถในการด ารงชีวิตต่ ากว่ารุ่นพ่อแม่ในสภาพแวดล้อมเดิม  

แม้ว่าในทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแลกเปลี่ยนยีนรูปแบบต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง  
ไกลตัว  แต่การย้ายสัตว์น้ าจากแหล่งหนึ่งไปเลี้ยงในอีกแหล่งหนึ่ง ก็อาจเอื้อให้เกิดการผสมข้ามระหว่าง
ประชากรได้ โดยที่สัตว์น้ าหลุดลอดออกจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือ การปล่อย  
สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  

 

4. กำรกลำย (mutation) 
กลไกในข้อ 1-3 เป็นกลไกที่ประชากรรักษา หรือ สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม   

แต่การกลายในรูปแบบต่างๆ เป็นกลไกการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม  การกลาย คือความคลาด
เคลื่อนของข้อมูลบนสารพันธุกรรมที่ได้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูก และเป็นกระบวนการที่เกิดโดยสุ่ม (probalistic, 
random) ซึ่งอาจจะมีผลดี (advantageous mutations) หรือผลเสีย (harmful หรือ deleterious 
mutations) หรือ ไม่มีผลต่อความอยู่รอดของประชากร (selectively neutral mutations) ก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับประเภทของกลาย และทิศทางของการคัดเลือกตามธรรมชาติ กระบวนการกลายใช้เวลานานกว่า
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กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ข้อ 1 -3 การกลายสามารถเกิดได้ทั้งในระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอ 
และระดับโครโมโซม และไม่จ าเป็นที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ (phenotypes)  

อัตราการกลาย แตกต่างตามระดับของการกลาย ต าแหน่งของการกลาย และชนิดของ
สิ่งมีชีวิต ความถ่ีของกลายพันธ์ุต่อต าแหน่งต่อรุ่นของสัตว์ชนิดต่างๆ อาจอยู่ในช่วง 10-10 - 10-4 (สัตว์ต่างชนิด
อาจมีอัตราการกลายต่างกันเป็นล้านเท่า) 

ในกรณีที่การกลายก่อให้เกิดผลเสีย เนื่องจากอัลลิลที่เกิดใหม่ส่งผลลบต่อ fitness ของจี
โนไทพ์ ตัวอย่างของการกลายลักษณะนี้ได้แก่ โรคบางชนิด เช่น ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง Sickle cell 
anemia ซึ่งเกิดจากการกลายระดับโมเลกุลที่ยีน hemoglobin beta แม้ว่าอัลลิลที่ส่งผลเสียต่อ fitness 
มักจะมีความถ่ีค่อนข้างต่ า แต่หากประชากรมีขนาดเล็กมากๆ การสะสมของอัลลิลเหล่านี้ อาจส่งผลให้
ประชากรสูญพันธ์ุได้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของประชากร สามารถช่วย
ให้การจัดการประชากรสัตว์น้ าในโรงเพาะฟักส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นไปในทิศทางที่รักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมทั้งภายในและระหว่างประชากรไว้ได้ ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งสอง
ระดับมีความส าคัญต่อศักยภาพของประชากรในการอยู่รอดได้ในอนาคต การรักษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมภายในประชากร เป็นการถ่วงดุลระหว่างกระบวนการที่ท าให้สูญเสียความหลากหลาย ซึ่งได้แก่   
การขาดช่วงทางพันธุกรรม และการคัดเลือกในทิศทางที่ลดความหลากหลายทางพันธุกรรม ทั้งที่ตั้งใจและไม่
ตั้งใจ และกระบวนการที่รักษาและเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งได้แก่ การถ่ายเทยีนระหว่าง
ประชากรที่แตกต่างทางพันธุกรรม และการกลาย ส่วนการรักษาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่าง
ประชากร คือการจ ากัดการถ่ายเทยีนระหว่างกลุ่ม แม้ว่าการจัดการพันธุกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ
พันธุศาตร์ประชากร อาจไม่ได้ป้องกันความสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ทั้งหมด แต่การจัดการที่
เหมาะสมจะสามารถชะลอการสูญเสียทางพันธุกรรม และป้องกันการเกิดผลเสียสืบเนื่องได้ 
 

2. ประชำกรเริ่มต้นเพ่ือกำรเพำะพันธุ์สัตว์น  ำ 
 

ประชากรพ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นในโรงเพาะฟัก ควรเป็นประชากรที่มีแนวโน้มจะมีลักษณะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าประชากรอื่น โดยไม่จ าเป็นต้องน าปลาพ่อแม่พันธ์ุมาจากทุกประชากรในธรรมชาติ             
แม้ประชากรเหล่านั้นจะมีพันธุกรรมต่างกัน หรืออาจเป็นประชากรที่ได้รับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุ
มาแล้วซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็ว 

ข้อก าหนดข้อหนึ่งในทฤษฎีสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์กมีว่า ประชากรที่มีความถ่ียีนและความถ่ี
จีโนไทพ์คงที่ทุกช่ัวอายุจะต้องเป็นประชากรขนาดใหญ่  และความหลากหลายทางพันธุกรรมจะคงอยู่ใน
ประชากรตลอดไป แต่ในประชากรโรงเพาะฟักซึ่งเป็นประชากรขนาดเล็กจะมีปัญหาการสูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรมเกิดข้ึนอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ โดยเกิดความเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะคือ เกิดการขาด
ช่วงทางพันธุกรรม (genetic drift) ซึ่งหมายถึงการที่ความถ่ีของยีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีทิศทาง และการ
ลดขนาดประชากร ซึ่งจะน าไปสู่การผสมเลือดชิด (inbreeding) ในที่สุด  
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Effective population size (Ne) 
 ในประชากรอุดมคติ ถือว่าสมาชิกทุกตัวในประชากรจะร่วมในการผสมพันธ์ุ และส่งต่ออัลลิล

ไปให้ รุ่นลูก แต่ในสภาพที่เป็นจริง สมาชิกจ านวนหนึ่งเท่านั้นที่มีส่วนรว่มในการสง่ต่ออลัลลิไปให้รุน่ลูก ซึ่งอาจ
เป็นเพราะ สมาชิกบางตัวไม่สามารถสืบพันธ์ุได้ หรือผสมพันธ์ุแต่ลูกตายหมด หรืออาจให้ลูกจ านวนน้อยกว่า
พ่อแม่คู่อื่นๆ ดังนั้นในการศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงใช้ค าว่า Effective population size หรือ Ne แทน
จ านวนพ่อแม่พันธ์ุ โดย Ne หมายถึงจ านวนสมาชิกบางส่วนในประชากรที่สามารถสืบพันธ์ุได้ และส่งต่ออัลลิล
ไปยังประชากรรุ่นต่อไป 

Ne เป็นค่าที่ส าคัญมาก เพราะในประชากรโรงเพาะฟักซึง่มักเป็นประชากรขนาดเลก็ มีจ านวน
พ่อแม่พันธ์ุไม่มาก แม้จะพยายามหลกีเลี่ยงการผสมเลอืดชิด แต่ถ้าไม่มีการติดตามพันธ์ุประวัติ การผสมพันธ์ุ
แบบสุม่อย่างเดียวย่อมท าให้เกิดการผสมเลือดชิดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ด้วยความจริงที่ว่า Ne มีความสัมพันธ์
ในทางกลบักันกบัระดับการผสมเลอืดชิด ดังนั้นถ้าต้องการหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดจึงจ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจกับค่าน้ีให้ดี  

ปัจจัยและการปฏิบัติบางประการที่ท าให้ขนาด Ne ในประชากรเปลี่ยนแปลง และส่งผล
กระทบต่ออัตราการผสมเลือดชิดในประชากร ได้แก่  

 

1) กำรใช้พ่อแม่พันธุ์ในสัดส่วนต่ำงกันในกำรเพำะพันธุ์ปลำ 
 

ในโรงเพาะฟักส่วนใหญ่ มักผสมพันธ์ุปลาโดยใช้พ่อพันธ์ุจ านวนน้อยกว่าแม่พันธ์ุ ซึ่งการใช้  
พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุจ านวนไม่เท่ากันนี้เป็นการเพิ่มโอกาสการผสมเลือดชิด โดยท าให้ค่า Ne ลดลง ถ้าสมมุติให้ 
Nm เป็นจ านวนพ่อพันธ์ุ และ Nf เป็นจ านวนแม่พันธ์ุ เมื่อใช้พ่อแม่พันธ์ุสัดส่วนเท่ากัน Ne จะเท่ากับ Nm บวก 
Nf แต่ถ้าจ านวนพ่อพันธ์ุ และแม่พันธ์ุที่ใช้เพาะพันธ์ุไม่เท่ากัน Ne จะลดลง โดยค านวณได้จากสูตร  
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หรือ 
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จะเห็นว่าอัตราการผสมเลอืดชิดที่เพิ่มข้ึนในหนึ่งช่ัวอายุมีค่าเท่ากับ 
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ถ้าจ านวนพ่อพันธ์ุเท่ากบัจ านวนแม่พันธ์ุหรือ N/2 แล้ว Ne = N   
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ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด Ne คือจ านวนของเพศปลาที่น้อยกว่า เช่น ถ้า ใช้แม่พันธ์ุปลา 1 ตัว
ผสมกับน้ าเช้ือจากพ่อปลา 10 ตัว Ne มีค่าประมาณ 4 ซึ่งเทา่กับการใช้แม่พันธ์ุและพ่อพันธ์ุอย่างละ 2 ตัว 

 

     
4

110

1104
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ตัวอย่างถ้าใช้พ่อปลา 2 ตัว ผสมกับแม่ปลา 50 ตัว 
  

87.7
250

5024
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1
F  

เมื่อพิจารณาอัตราการผสมเลือดชิด ในกรณีนี้ การใช้พ่อแม่พันธ์ุจ านวน 52 ตัว เสมือนใช้   
พ่อปลาและแม่ปลาอย่างละ 4 ตัว ค่าประมาณของ Ne สามารถค านวณได้จากใช้จ านวนปลาเพศที่น้อยกว่า
โดยไม่ต้องน าจ านวนปลาเพศมากกว่ามาคิด ตามตัวอย่างข้างบน ค านวณเฉพาะจ านวนพ่อปลาได้ดังนี้ 
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2) ควำมผันแปรของขนำดครอบครัวปลำ (Variance in family sizes) 
ขนาดครอบครัว ในที่นี้หมายถึงจ านวนของรุ่นลูกที่สามารถเจริญพันธ์ุ ไปเป็นพ่อแม่พันธ์ุ

ในช่ัวอายุต่อไป ตามข้อก าหนดของประชากรอุดมคติ พ่อแม่แต่ละตัวมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสร้างเซลล์
สืบพันธ์ุเพื่อเกิดลูกในช่ัวอายุถัดมา แต่ในสภาพความเป็นจริง ลูกจากพ่อแม่แต่ละคู่มีโอกาสรอดชีวิตถึงวัยเจริญ
พันธ์ุแตกต่างกัน ท าให้เกิดความผันแปรของขนาดครอบครัว ตามข้อก าหนดของประชากรอุดมคติที่ว่าพ่อแม่
จะถูกแทนที่ในทุกช่ัวอายุและเพื่อให้จ านวนพ่อแม่เท่ากันทุกช่ัวอายุนั้น จ านวนเฉลี่ยของลูกต่อพ่อหรอืแม่แตล่ะ
ตัวต้องเท่ากับ 1 ท าให้ค่าเฉลี่ยลูกต่อครอบครัวเท่ากับ 2 แม้ว่าในความเป็นจริงจ านวนลูกในแต่ละครอบครัวมี
จ านวนมากกว่า 2 ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนคือ สัตว์น้ า แต่ข้อก าหนดนี้ยังใช้ได้ในประชากรสัตว์น้ าเมื่อค านึงถึงว่าลูก
ส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการรอดตายจนถึงวัยเจริญพันธ์ุ  

ตามข้อก าหนดขนาดครอบครัวที่เท่ากันในประชากรและการผสมพันธ์ุแบบสุ่ม ค่า Ne ที่
เป็นฟังก์ชันของขนาดครอบครัวสามารถประมาณได้ดังนี้  

    
k

e
V

N
N




2

4  

โดย N = จ านวนพ่อแม่ และ Vk คือ variance ของขนาดครอบครัว เมื่อ Vk = 2 แล้ว Ne 
มีค่าเท่ากับขนาดประชากรที่แท้จริง ความสัมพันธ์นี้เป็นจริงส าหรับครอบครัวปลาที่มีการผสมพันธ์ุโดยผสม
เป็นคู่ๆ (Single-pair mating) เมื่อความผันแปรขนาดครอบครัวมีค่าเท่ากันในปลาทั้งสองเพศ 
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ความผันแปรของขนาดครอบครัวในประชากรปลาจากโรงเพาะฟักเกิดจากหลายสาเหตุ 
เช่น การคัดพันธ์ุโดยการเลือกปลาบางครอบครัวมาเพาะ หรือการเลี้ยงปลาต่างครอบครัวในบ่อเดียวกัน เมื่อ
น ารุ่นลูกไปเป็นพ่อแม่พันธ์ุ มีโอกาสจะได้ลูกจากแต่ละครอบครัวจ านวนไม่เท่ากัน ในธรรมชาติความผันแปร
ของขนาดครอบครัวเกิดข้ึนเนื่องจากการที่ไข่หรือตัวอ่อนเป็นเหยื่อปลาชนิดอื่น เช่น ในปลาแซลมอนใน
ธรรมชาติจะมีแหล่งวางไข่เฉพาะที่ ถ้าถูกศัตรูเข้ามากินไข่ ก็อาจจะไม่เหลือลูกส าหรับช่ัวอายุถัดไป  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขนาดครอบครัวในปลาเรนโบว์เทร้า จากโรงเพาะฟัก
พบว่า Vk มีค่าเท่ากับ 6 ในปลาทั้งสองเพศ ที่มีการผสมพันธ์ุโดยผสมเป็นคู่ๆ (Gall 1987) ถ้าในประชากรปลา 
50 ตัว (สัดส่วนเพศ = 1:1)  

      
25

62

504



eN  

3) กำรใช้พ่อแม่พันธุ์จ ำนวนไม่เท่ำกันในแต่ละชั่วอำยุ 
 

เราสามารถหาค่าเฉลี่ยของ Ne ในประชากรโรงเพาะฟักที่มีการใช้พ่อแม่พันธ์ุจ านวน
แตกต่างกันในแต่ละช่ัวอายุ ได้จากค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (Harmonic mean) ของทุกๆช่ัวอายุ ดังนี้ 
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 โดย t คือจ านวนช่ัวอายุ 

เนื่องจากค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค มีค่าผกผันกับขนาด Ne ในแต่ละช่ัวอายุ ค่า Ne ที่น้อยที่สุดจะ
ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ย Ne มากที่สุด แม้ว่าในการเพาะฟักปลาบางรุ่นจะใช้พ่อแม่พันธ์ุจ านวนมากก็           
ไม่สามารถก าจัดผลที่เกิดจากการใช้ Ne จ านวนน้อยในการเพาะฟักครั้งอื่นๆ ดังตัวอย่าง ในการเพาะพันธ์ุปลา 
4 ช่ัวอายุมีการใช้พ่อแม่พันธ์ุในแต่ละช่ัวอายุดังนี้ 10, 10, 50, และ10 ตัว ค่าเฉลี่ย Ne ต่อช่ัวอายุในประชากร
โรงเพาะฟักนี้เท่ากับ 
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ดังนั้นอัตราการผสมเลือดชิดในประชากรโรงเพาะฟักในเวลา 4 ช่ัวอายุ มีค่าเท่ากับอัตรา
การผสมเลือดชิดที่เกิดจากการใช้พ่อแม่พันธ์ุจ านวน 13 ตัวในทุกช่ัวอายุ 

ในที่นี้ขอสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับค่า Ne ของประชากรโรงเพาะฟัก เพื่อช่วยให้การจัดการพ่อ
แม่พันธ์ุ   ท าได้ถูกต้อง ดังนี้ 

  1. Ne ไม่เท่ากับจ านวนพ่อแม่พันธ์ุที่ใช้เพาะพันธ์ุทั้งหมด แต่จะรวมถึงพ่อแม่พันธ์ุที่น าลูกไป
ใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุต่อไปเท่านั้น 
  2. Ne จะเท่ากับจ านวนพ่อ+แม่ เมื่อมีการผสมพันธ์ุแบบ 1:1 (พ่อ=แม่) เท่านั้น หากจ านวน
พ่อไม่เท่ากับแม่ Ne ค านวณได้จากสูตร Ne = 4NmNf/ (Nm+ Nf) 
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  3. Ne จะมีค่าลดลงเมื่อน าลูกจากแต่ละครอบครัวไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุไม่เท่ากัน (variance 
of family size) Ne ค านวณได้จาก Ne UR = 4Ne/(Vk+2) 

กรณีนี้เกิดข้ึนได้บ่อยมาก เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่าถ้าการผสมพันธ์ุท าโดยปล่อยให้
ไข่ปลาฟักรวมกัน อัตราฟักอาจไม่เท่ากัน นอกจากนั้นอัตรารอดก็อาจไม่เท่ากัน วิธีการเดียวที่จะลดความ
แปรปรวนอันเนื่องจากจ านวนลูกต่อครอบครัว ก็โดยการเลี้ยงปลาแต่ละครอบครัวแยกกัน จนกว่าปลาจะ
แข็งแรงและมีอัตราการรอดตายสูง แล้วจึงน าลูกจ านวนเท่าๆ กันจากแต่ละครอบครัว มาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธ์ุ
ต่อไป  
  4. ช่ัวอายุที่มี Ne  ต่ าจะมีอิทธิพลท าให้ค่าเฉลี่ย Ne  สะสมจากหลายช่ัวอายุ ลดลง เช่น ตลอด
ช่วงเวลา 5 ช่ัวอายุของประชากรพ่อแม่พันธ์ุประชากรหนึ่งมีค่า Ne เท่ากับ 50, 10, 65, 85 และ 100 
ตามล าดับ สามารถค านวณค่า Ne  เฉลี่ยได้จาก harmonic mean 
 
 1/Ne mean = 1/5(1/50 + 1/10 + 1/65 + 1/85 + 1/100) 
   = 0.2(0.02 + 0.10 + 0.01538 + 0.01176 + 0.01) 

 = 0.031428 

Ne mean   = 31.82 
 

จะเห็นว่า เมื่อ Ne ลดลงเหลือ 10 ในช่ัวอายุที่ 2 แม้จะเพิ่มข้ึนกว่า 6 เท่าใน 3 ช่ัวอายุ
ต่อมาก็ช่วยเพิ่ม Ne ได้ไม่มากนัก  
 

กำรลดลงของ Ne ในสภำพกำรณ์จริง 
แม้นักเพาะพันธ์ุจะพยายามปฏิบัติตามค าแนะน า เพื่อการท าค่า Ne ให้สูงที่สุด โดยการใช้พ่อ

แม่พันธ์ุจ านวนมาก ใช้พ่อปลาจ านวนเท่ากับแม่ปลา ผสมพันธ์ุในสัดส่วน 1:1 และน าลูกจากทุกครอก จ านวน
เท่าๆ กันไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ในบางกรณีข้อแนะน าเหล่าน้ีอาจถูกละเมิดโดยไม่ตั้งใจ มีผลให้ค่า Ne ต่ ากว่าที่
คาด เช่น 

กำรผสมพันธุ์แบบกลุ่ม (mass spawning) ปลาหลายชนิดผสมพันธ์ุแบบกลุ่ม เช่นปลา
กระพงขาว ปลาเก๋า ปลาตะเพียนขาว (ในกรณีปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเอง) มักจะมี Ne ต่ ากว่าจ านวนพ่อแม่พันธ์ุ
ที่ปล่อยไปเสมอ สาเหตุแรกคือ ปลาไม่ได้ผสมพันธ์ุทุกตัว สาเหตุต่อมาคือการที่สัดสว่นเพศผู้เพศเมยีที่ผสมพันธ์ุ
จริงๆ อาจไม่เท่ากัน และสาเหตุสุดท้ายคือ สัดส่วนของลูกที่ได้จากพ่อแม่แต่ละคู่มักไม่เท่ากัน เหล่านี้เป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ Ne ลดลง  

จากความก้าวหน้าของการศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรม ท าให้สามารถศึกษาเรื่องดังกล่าวได้ 
Brown et al. (2005) ศึกษาในปลา gilthead seabream (Sparus auratus) โดยการผสมพันธ์ุปลาชนิดนี้ซึ่ง
เป็นปลาทะเลที่ผสมพันธ์ุแบบกลุ่ม แล้วใช้เครื่องหมาย microsatellite แยกปลาแต่ละครอก ดังนั้นเขาจะ
ทราบว่า ลูกปลาที่ได้ เกิดจากปลาเพศผู้/เพศเมียตัวใด จากนั้นค านวณค่า Ne ผลที่ได้แสดงว่า แม้จะใช้พ่อแม่ 
จ านวนระหว่าง 48-58 ตัว (ในการเพาะ 4 ครั้ง) แต่ค่า Ne ที่ได้มีค่าเพียง 14.00 -18.34 ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ผสมเลือดชิดถึง 2.7-3.6% ต่อช่ัวอายุ 
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ปลานิลก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่แม้ในธรรมชาติจะไม่ได้ผสมพันธ์ุแบบกลุ่ม แต่ในสภาพการ
เพาะพันธ์ุในโรงเพาะฟัก จะปล่อยปลาตัวผู้ตัวเมียรวมกันในบ่อ หรือในกระชัง แล้วเก็บลูกปลาข้ึนจากบ่อเพาะ
เป็นระยะๆ ท าให้การผสมพันธ์ุเกิดข้ึนหลากหลายรูปแบบคล้ายการผสมพันธ์ุแบบกลุ่ม จากการศึกษาปลาที่
เพาะในกระชัง 2 ชุด โดยแต่ละชุดใช้ปลาเพศผู้ 12 ตัว ต่อปลาเพศเมีย 25 ตัว ศึกษาโดยใช้ microsatellite 
11 ต าแหน่งเพื่อแยกแยะปลาแต่ละครอบครัว เก็บลูกปลาจากการผสมพันธ์ุแต่ละรอบรวม 76 รอบ พบว่า 
การผสมพันธ์ุแบบที่มีสัดส่วนเพศ 1:1 เกิดข้ึนเพียง 30% ของการผสมทั้งหมด การผสมแบบที่มีสัดส่วนพ่อแม่
ไม่เท่ากัน มีถึง 70% โดยบางชุดพบการผสมที่พ่อปลา 4 ตัว ผสมพันธ์ุกับแม่ปลาตัวเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม
ก็พบว่าปลาตัวผู้ 1 ตัว อาจผสมกับเพศเมียหลายๆ ตัว ระดับความส าเร็จในการผสมพันธ์ุของปลาเพศผู้แต่ละ
ตัวต่างกัน โดยข้ึนกับดัชนีความสมบูรณ์ (condition factor) ปลาที่มีดัชนีความสมบูรณ์สูงมีแนวโน้มจะผสม
พันธ์ุได้มากกว่า สิ่งเหล่านี้มีผลให้ Ne ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น โดยแทนที่จะมี Ne = 32.43 [ตามสูตร 4NmNf/ 
(Nm+ Nf)] กลับมีค่าเพียง 15.6 และ 16.0 ในกระชังที่ 1 และ 2 ตามล าดับ (Fessehaye et al., 2006) 

กำรผสมเทียมแบบไม่แยกคู่ผสม การผสมเทียมจะช่วยให้ผสมพันธ์ุปลาเป็นคู่ๆ ได้สะดวก 
และสามารถจับคู่ได้ตามต้องการ แต่ในฟาร์มส่วนมาก จะผสมเทียมโดยรีดไข่และน้ าเช้ือจากปลาหลายๆ ตัว
รวมกัน โดยไม่แยกผสมเป็นคู่ๆ วิธีการแบบนี้มีผลในทางลด Ne เพราะความสามารถในการเข้าผสมของเช้ือตัว
ผู้จากปลาแต่ละตัวไม่เท่ากัน ท าให้ได้ลูกจากแต่ละครอบครัวในสัดส่วนไม่เท่ากัน (variance of family size) 
ซึ่งจะท าให้ Ne ลดลง โดยมีผลการทดลองยืนยัน ในปลาชินุค ซัลมอน (Oncorhynchus tshawytscha) ทั้งนี้ 
ความสามารถในการเข้าผสม ไม่ข้ึนกับระดับความสมบูรณ์ของน้ าเช้ือ แต่น่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่า  
(Withler, 1988) 

การผสมน้ าเช้ือรวมกับไข่ที่รีดมาจากแม่ปลาหลายๆตัวรวมกัน จะมีผลให้ระดับการผสม 
เลือดชิดเพิ่มข้ึนในช่ัวอายุต่อๆ มา เพราะการผสมรวมดังกล่าว ท าให้เกิดครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ทาง   
เครือญาติเพิ่มข้ึน เช่นหากท าการผสมเทียมโดยใช้ไข่จากแม่ปลา 3 ตัว พ่อปลา 3 ตัว โดยผสมแบบแยกเป็นคู่ๆ 
ก็จะได้ลูกปลาฟุลสิบ (full-sib) 3 ครอบครัวที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แต่ถ้ารวมน้ าเช้ือจากปลา 3 ตัว 
กับไข่จากปลา 3 ตัว จะได้ครอบครัวที่เป็นปลาฟุล-สิบ 9 ครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็น ฮาล์ฟ-สบิ 
(half-sib) โดยร่วมพ่อต่างแม่ และร่วมแม่ต่างพ่อเพิ่มข้ึนอีก 

สภาวะที่ Ne ลดลงในช่ัวอายุหนึ่งๆ อาจเรียกว่า สภาวะคอขวด (genetic bottleneck) จะ
ท าให้ heterozygosity ลดลง โดยสามารถค านวณสัดส่วน H ที่ลดลงได้จากสูตร 1-1/(2N) 
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Allendorf (1986) ได้ค านวณสัดส่วน heterozygosity ที่จะคงเหลืออยู่ภายหลังการเกิดสภาวะ    
คอขวด หลายๆ ระดับ ดังแสดงในตาราง 
 

จ านวนพ่อแม่/ช่ัวอายุ  ช่ัวอายุ  
(N) 1 10 100 
2 0.75 0.06 0 
4 0.88 0.26 0 
10 0.95 0.60 0.01 
25 0.98 0.82 0.13 
50 0.99 0.90 0.37 
100 1.00 0.95 0.61 

 
ในท านองเดียวกัน สภาวะคอขวด ก็จะมีผลในทางลดความหลากหลายของอัลลิลเช่นเดียวกัน 

แต่ระดับความรุนแรงจะข้ึนกับจ านวน และความถ่ีอัลลิล  

 ทั้งนี้อาจกล่าวในภาพรวมว่า หากประชากรมีจ านวนอลัลลินอ้ยอยู่แล้ว ความสูญเสียอัลลลิจะ
เกิดในอัตราไมสู่งนกั แต่ถ้าเริ่มจากประชากรที่มจี านวนอัลลลิต่อต าแหน่งสูง อัตราการสญูหายของอัลลลิจะสูง  

อย่างไรก็ตามการลดลงของ Ne เนื่องจากการเบี่ยงเบนของสัดส่วนเพศจาก 1:1 จะมีผลไม่
มากนักกับความหลากหลายของอัลลิล ตัวอย่างเช่น ถ้ามีแม่พันธ์ุ 100 ตัว พ่อ 1 ตัว การสูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรม จะเท่ากับการที่มีพ่อแม่พันธ์ุประมาณ 4 ตัว ซึ่งอาจถูกต้องส าหรับค่า H แต่ความ
หลากหลายของอัลลิลจะสูญเสียมากหรือน้อย ข้ึนกับจ านวนลูกที่จะน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ หากใช้ลูกจากแม่
ทุกๆ ตัวเป็นพ่อแม่พันธ์ุการสูญหายของอัลลิลจะเกิดข้ึนน้อยมาก 

 
สำเหตุของกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมในโรงเพำะฟัก 

จากการศึกษาในสัตว์น้ า พบว่าประชากรโรงเพาะฟักส่วนใหญ่ จะมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมลดลงเมื่อเทียบกับประชากรธรรมชาติ สาเหตุหลักที่ท าให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม   
มี 3 สาเหตุคือ การขาดช่วงทางพันธุกรรม (genetic drift) การผสมเลือดชิด (inbreeding) และการคัดเลือก 
(selection) 

กำรเกิดกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรมในประชำกรโรงเพำะฟัก: วิธีการอธิบายการขาดช่วงทาง
พันธุกรรมง่ายๆ ก็คือ การที่ความถ่ีอัลลิลเปลี่ยนแปลงไปมาไม่มีทิศทางแน่นอน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน
การสุ่ม (sampling error) หมายความว่า การน าสัตว์จ านวนน้อยมาเป็นพ่อแม่พันธ์ุจะมโีอกาสท าใหพ้ันธุกรรม
ที่ได้มาไม่เป็นตัวแทนของพันธุกรรมดั้งเดิมทั้งหมด และท าให้ความผันแปรทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุ
เปลี่ยนแปลงไป ผลเสียที่เห็นได้ชัดเจน คือ เกิดการสูญหายของอัลลิลที่มีความถ่ีต่ าๆ   
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 ถ้าอัลลิลมีความถ่ีใกล้เคียงกัน ผลที่เกิดข้ึนเมื่อมีการขาดช่วงทางพันธุกรรมจะไม่รุนแรง แต่
เมื่อมีอัลลิลความถ่ีต่ าในประชากร การขาดช่วงทางพันธุกรรมอาจท าให้อัลลิลนั้นสูญหายไปตลอดกาล โดย
โอกาสที่อัลลิลใดๆ จะสูญหายไปจากประชากรแปรผันตาม  effective population size (Ne) จากการ
ค านวณพบว่าเมื่อ Ne ลดจาก 50 เป็น 10 โอกาสที่อัลลิลจะสูญหาย จะเพิ่มข้ึน 4,588 เท่า 

 ในสภาพโรงเพาะฟักจ านวนพ่อแม่พันธ์ุอาจลดลงโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากไม่ได้ใส่ใจในเรื่อง
จ านวนพ่อแม่พันธ์ุ หรืออาจเกิดจากโรคระบาดที่ท าให้พ่อแม่พันธ์ุตายไปเป็นจ านวนมาก หรืออาจเกิดระหว่าง
การรับพ่อแม่พันธ์ุจากฟาร์มหนึ่งเพื่อไปใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุในอีกฟาร์มหนึ่ง ซึ่งมักไม่สะดวกที่จะขนพ่อแม่พันธ์ุ
จ านวนมาก หรือฟาร์มที่เป็นผู้ให้อาจตั้งใจมอบให้ในจ านวนน้อย 

 จะเห็นได้ว่าการเกิดการขาดช่วงทางพนัธุกรรม มีสาเหตุจากการใช้พ่อแม่พันธ์ุจ านวนน้อย ซึ่ง
จะน าไปสู่การผสมเลือดชิดได้เช่นเดียวกัน 

 กำรผสมเลือดชิดในโรงเพำะฟัก: การผสมเลือดชิดหมายถึงการผสมพันธ์ุระหว่างสัตว์ที่มี
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมมากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากร หรืออาจกล่าวง่ายๆ ว่าเป็นการผสมพันธ์ุระหว่าง
เครือญาตินั่นเอง โดยทั่วไป นักเพาะพันธ์ุปลาเข้าใจดีถึงผลเสียของการผสมเลือดชิด ที่ท าให้เกิดการเสื่อมถอย
ของลักษณะ (inbreeding depression) ซึ่งมักแสดงออกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุและระบบทาง
สรีรวิทยาของประชากร เช่น ความดกไข่ คุณภาพน้ าเช้ือ อัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโตหรือการ
สูญเสียความสมบูรณ์เพศและความแข็งแรง ทั้งนี้เป็นเพราะการผสมเลือดชิดท าใหส้มาชิกที่เปน็ homozygote 
ในประชากรมีจ านวนเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ยีนด้อยมีโอกาสแสดงออกมากข้ึน จึงได้พยายามหลีกเลี่ยง  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากประชากรพ่อแม่พันธ์ุที่ใช้ในโรงเพาะฟักเป็นประชากรขนาดเล็ก หาก
ไม่มีการติดเครื่องหมายติดตามพันธ์ุประวัติอย่างถูกต้อง การผสมเลือดชิดจะเกิดข้ึนแน่นอน ทั้งนี้โดยมีระดับ
การเกิด แสดงได้ด้วยค่า สัมประสิทธ์ิการผสมเลือดชิด (F-inbreeding coefficient) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
จ านวนพ่อแม่พันธ์ุ ตามสูตร  

Ne
F

2

1
  

นอกจากนั้นการผสมเลือดชิดอาจเกิดข้ึนจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุหลายรุ่นในบ่อเดียวกัน ท า
ให้มีโอกาสผสมระหว่างพ่อ-แม่ กับลูกได้ 

 

กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมเน่ืองจำกกำรคัดเลือก: ในโรงเพาะฟัก การคัดเลือกซึ่ง
อาจเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มีผลให้สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยในระยะแรก อัลลิลที่มี
ความถ่ีต่ ามากๆ จะสูญหายไปก่อน โดยระดับ heterozygosity จะเปลียนแปลงไม่มากนัก เพราะอัลลิลที่มี
ความถ่ีต่ า มีอิทธิพลต่อค่า heterozygosity น้อย ตัวอย่างการศึกษาของ Appleyard and Ward (2006) 
ศึกษาประชากรหอยนางรม (Crassostrea gigas) ในทัสเมเนีย ที่ผ่านการคัดเลือกแบบ mass selection 3 
ช่ัวอายุ ได้ผลยืนยันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพบว่าการคัด เลือกมีผลให้จ านวนอัลลิลของ 
microsatellite ต่อต าแหน่ง (allelic richness) ลดลงจาก 5.91-6.56 เป็น 4.15-5.76 ในขณะที่ค่า 
heterozygosity เปลีย่นแปลงไม่มากนัก (0.315-0.444 ในประชากรธรรมชาติ และ 0.31-0.445 ในประชากร
ปรับปรุงพันธ์ุ)  
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ผลของการคัดเลือกต่อ heterozygosity จะเกิดข้ึนชัดเจนเมื่ออัลลิลที่มีความถ่ีสูงๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ี โดยถ้าอัลลิลที่มีอยู่ มีความถ่ีใกล้เคียงกัน heterozygosity ก็จะสูง แต่เมื่อความถ่ีอัลลิล
เริ่มเปลี่ยนแปลง จะท าให้ความถ่ีอัลลิลแตกต่างกันมากข้ึน มีผลให้ระดับ heterozygosity ลดลง (Beaumont 
and Hoare, 2003) 

วิธีปฏิบัติหลายๆ อย่างในโรงเพาะฟัก อาจส่งผลให้เกิดการคัดเลือกทางอ้อม เช่น นักเพาะ
ปลาจ านวนหนึ่งถนัดที่จะใช้แม่ปลาขนาดค่อนข้างเล็ก มาเป็นแม่พันธ์ุ เนื่องจากรีดไข่ได้สะดวก เมื่อปฏิบัติ
ติดต่อกันไปหลายๆ ช่ัวอายุ ก็จะมีผลเท่ากับการคัดเลือกให้ได้ปลาขนาดเล็ก การเจริญเติบโตของปลาจาก
ฟาร์มนั้นก็ลดลง การคัดปลาที่เจริญพันธ์ุเป็นรุ่นแรกมาเป็นพ่อแม่พันธ์ุ ในที่สุดก็จะท าให้เกิดสายพันธ์ุที่เจริญ
พันธ์ุเร็ว ซึ่งในปลาส่วนใหญ่จะมีผลให้ปลามีขนาดเล็กลง 

ในปลา brook trout ที่ได้รับอาหารเพียงครึ่งเดียว ขนาดของแม่ปลาจะสัมพันธ์กับความดก
ของไข่มาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวต่ าในปลาที่ได้รับอาหารเต็มที่ ดังนั้นหากเลี้ยงปลา brook trout 
โดยให้อาหารเพียงครึ่งเดียว ปลาที่เจริญเติบโตเร็ว จะมีลูกมากกว่า และท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่ัวอายุ
ต่อไป เหมือนกับการคัดเลอืกเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับการคัดปลาที่โตช้าทิ้ง 25% (Doyle, 1983)  

จากการศึกษาโดย Eknath and Doyle (1985) ในฟาร์มเพาะปลายี่สกเทศ (Laeo rohita) 
ฟาร์มหนึ่งในประเทศอินเดีย พบว่าเกษตรกรคัดพ่อแม่พันธ์ุ โดยจะเลือกปลาที่เจริญพันธ์ุมา จากนั้นก็คัดตัวที่มี
ขนาดใหญ่ เป็นพ่อแม่พันธ์ุ วิธีปฏิบัติน้ีดูเผินๆคล้ายกับจะถูกต้อง แต่เนื่องจากเกษตรกร เก็บปลาหลายๆรุ่นไว้
ในบ่อ ประกอบกับพบว่า ปลาที่เจริญพันธ์ุเร็วมักเป็นปลาทีโ่ตเรว็ ส่วนปลาโตช้าก็จะเจริญพันธ์ุช้า ดังนั้นเมื่อน า
ปลาที่เจริญพันธ์ุออกมาคัดขนาด ก็จะประกอบด้วยปลา 2 ประเภทคือ 

 

1. ปลาอายุน้อยที่โตเร็ว (จึงเจริญพันธ์ุเร็ว) แต่มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปลา
ประเภทที่ 2 
 

2. ปลาอายุมาก ขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่ถูกคัดไปในปีแรกเนื่องจากยังไมเ่จริญพันธ์ุ (เพราะ
โตช้า) 
 

เมื่อเกษตรกรคัดพันธ์ุ จึงได้ปลาประเภทที่ 2 ในสัดส่วนที่มากกว่าประเภทแรกไปเพาะ จึงท า
ให้เกิดการคัดเลือกทางอ้อม ที่ใหผ้ลเสมือนกับการคัดปลาโตช้า ไปเพาะพันธ์ุ 

 

สัตว์น้ าหลายชนิดตัวที่เจริญเติบโตเร็วกว่า จะเจริญพันธ์ุเร็วกว่า โดยมีรายงานในปลา 
Atlantic salmon (Moller et al., 1979) ปลาไน (Hulata et al., 1974) ปลาเทราท์ (Gall and Gross, 
1978) ในกุ้งก้ามกรามก็เช่นเดียวกัน การศึกษาโดยการค านวณ พบว่าการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน
ประเทศไทย ใช้กุ้งเพศเมียที่เจริญพันธ์ุเป็นชุดแรกไปเป็นแม่พันธ์ุ จะมีผลเสมือนมีการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการ
เจริญเติบโต (เท่ากับการคัดกุ้งโตช้าทิ้ง 55%) แต่ถ้าใช้แม่พันธ์ุรุ่นหลังมาเป็นแม่พันธ์ุ จะได้ผลเหมือนการ
คัดเลือกทางลบต่อลักษณะการเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะกุ้งก้ามกรามที่เจริญพันธ์ุเร็วจะเจริญเติบโตเร็วด้วย 
(Doyle et al., 1983) อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ควรจะมีการทดลองจริงๆ เพื่อพิสูจน์ต่อไป 
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3. กำรวำงแผนกำรผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ 
 

กระบวนการในการวางแผนการผสมพนัธ์ุ ทั้งในด้านจ านวนพ่อแม่พันธ์ุ วิธีการผสม การน าปลารุ่นใหม่
มาทดแทนพ่อแม่พันธ์ุชุดเก่าตลอดจนควบคุมกิจกรรมในโรงเพาะฟักทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อคงความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุ/ประชากร และควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ดี จ ากัดการผสมเลือดชิดให้เกิดน้อยที่สุด ทั้งนี้โดยยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ซึ่งเกิด
จากการคัดเลือก (โดยธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์) เพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้องการ โดยมีหลักการในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้

1. กำรป้องกนักำรผสมเลือดชิด 
ในความเป็นจริง การผสมเลือดชิดมีทั้งประโยชน์และโทษ โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปรับปรุงพันธ์ุอีกวิธีหนึ่ง เป็นประโยชน์ในการสรา้งประชากรเพื่อการผสมข้าม หรือเพื่อก าจัดลักษณะไม่ดีที่เกิด
จากยีนแฝงออกไป แต่ถ้าปล่อยให้การผสมเลือดชิดเกิดข้ึนโดยไม่มีการควบคุม ก็จะเกิดผลเสียจากการผสม
เลือดชิดได ้

แม้จะมีหลักการอยู่ ว่าการผสมเลือดชิดสามารถหลีกเลี่ยงได้ในประชากรขนาดใหญ่          
แต่ค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี้ยงประชากรพ่อแม่พันธ์ุจ านวนมากขนาดน้ัน จึงมาถึงค าถามที่ว่า จะยอมให้มี 
การผสมเลือดชิดได้ในปริมาณเท่าไร จึงจะไม่กระทบกระเทือนการผลิต การศึกษาในเรื่องนี้มีน้อย โดยเฉพาะ
ในปลา บางการศึกษาก็ใช้ประชากรโรงเพาะฟักซึ่งอาจสะสมของปริมาณการผสมเลือดชิดมาแล้วระยะหนึ่ง       
ผลที่ได้จึงอาจไม่ถูกต้องนัก นอกจากนั้นผลกระทบของการผสมเลือดชิดยังแตกต่างไปตามชนิด ประชากร และ
ลักษณะ 

จากการศึกษาในปลา rainbow trout พบว่าถ้าระดับ การผสมเลือดชิดเท่ากับ หรือมากกว่า 
18% จะเกิดผลเสียต่อลักษณะต่างๆอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลที่แสดงว่า ระดับการผสมเลือดชิด
เท่าไรจึงจะเริม่เกิดผลเสีย Tave (1999) แนะน าว่าเกษตรกรควรก าหนดระดับการผสมเลือดชิด ที่ประมาณ 5-
10% เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องยอมรับว่า ถ้าต้ังค่าที่สามารถยอมรับได้ต่ า ก็จะต้องใช้วิธีการจัดการพ่อแม่
พันธ์ุที่ยุ่งยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในขณะที่ถ้ายอมรับการผสมเลือดชิดในระดับสูงการจัดการจะง่าย      
ไม่สิ้นเปลืองมาก แต่ผลเสียทางพันธุกรรมก็จะเกิดข้ึนแน่นอน 

 การจัดการเพื่อป้องกันการผสมเลือดชิด สามารถปฏิบัติได้ต่างๆกัน ข้ึนกับว่ามีการเก็บข้อมูล
พันธ์ุประวัติของพ่อแม่พันธ์ุหรือไม่ 
  กรณีติดเครื่องหมำยพ่อแม่พันธุ์ และมีข้อมูลพันธุ์ประวัติ สามารถวางแผนการผสมพันธ์ุได้
โดยการค านวณค่า สัมประสิทธ์ิการผสมเลือดชิด โดยค านวณได้ 2 วิธี คือ ค านวณจากค่า covariance และ การ
ค านวณจาก path diagram จากนั้นเลือกคู่ผสมที่จะท าให้เกิดการผสมเลือดชิดน้อยที่สุด การจัดการในลักษณะนี้ 
เหมาะที่จะใช้กับปลาที่มีอายุยืนยาว และอาจเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเลี้ยงพ่อแม่จ านวนมากๆ ได้ 
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วิธีกำรค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิด 

 สามารถค านวณได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 

1. ค ำนวณจำกค่ำ covariance สมมุติว่าในฟาร์มฟาร์มหนึ่ง มีพ่อแม่ปลาอยู่ 6 ตัว (A, B, 
C, D, E และ G) โดยปลาแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมตามพันธ์ุประวัติดังแสดงในภาพ ปลาทุกตัวมี
การติดเครื่องหมายจึงสามารถแยกได้ว่าเป็นปลาตัวใด 

 

 
 

 

 

 

 

 

เมื่อน าปลาแต่ละตัวมาใส่ในตารางเพื่อจับคู่ จะได้รูปแบบตามตาราง โดยช่องพ่อ/แม่ แสดง
พ่อแม่ของปลาในแถวนั้น โดยดูจากพันธ์ุประวัติ เช่นช่องปลา D พ่อแม่คือปลา A และ B ส่วนปลา A ไม่รู้    
พ่อแม่ จึงใส่เครื่องหมาย – แทน 

 

พ่อ/แม ่  A B C D E G 

-/- A ช่องที่ 1      

-/- B ช่องที่ 2 ช่องที่ 7     

-/- C ช่องที่ 3 ช่องที่ 8 ช่องที่ 12    

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

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

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

ค่า Covariance ระหว่างคู่ผสมแต่ละคู่ สามารถค านวณได้ตามสูตรข้างล่างนี้ และน าไป
กรอกลงในช่องตารางทีต่รงกบัคู่ผสมนั้นๆ โดยเลือกกรอกเฉพาะตารางชุดด้านบน หรือด้านล่างของเส้นทะแยง
เท่านั้น  

 

A   B   C     B 

D                              E                              

G                              
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สูตรที่ใช้ค านวณ คือ 
 

  COVBI = COV IND 1 with SIRE IND 2 + COV IND 1 with DAM IND 2 

   

  เมื่อ  COVBI = Covariance ของปลา 2 ตัว 

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

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

เช่น  COVAB = COV ของ A กับพอ่ของ B + COV ของ A กับแมข่อง B 
   

แต่เราไม่มีข้อมูลของพ่อและแม่ของ B 

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

COVBD = COV ของ B กับพ่อของ D (ซึ่งได้แก่ A) + COV ของ B กับแม่ของ D (ซึ่งได้แก่ B) 
 

           = COV B/A + COV B/B 
 

  COVBA = COVAB = 0 

  ส่วน COVBB ค านวณจากสูตร COVInd 
   

ช่องที่เป็นสเีทา แสดงถึงค่า COV ของปลาแต่ละตัว ค านวณได้จากสูตร 
 

                                               COVInd= 1+ COV of the parents 
 

   เมื่อ COVInd = Covariance ของปลาตัวหนึ่ง 

             COV of the parents = COVBI ของพ่อแม ่

 

 

 

 

 

2 

   2 

   2 

   2    2 

   2 

   2 
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จากตัวอย่างค านวณได้ดังนี้ 

COVInd ของปลา A = 1+ COV -/-  

= 1+ 0 = 1.00 น าไปเติมในช่องที่ 1 

COVAB = COV A/- + COV A/-  

= 0 + 0 = 0  น าไปเติมในช่องที่ 2 

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

เมื่อค านวณทุกคู่แล้ว จะได้ตารางดังนี ้

พ่อ/แม ่  A B C D E G 

-/- A 1.00      

-/- B 0.0 1.00     

-/- C 0.0 0.0 1.00    

A/B D 0.5 0.5 0.0 1.00   

C/B E 0.0 0.5 0.5 0.25 1.00  

D/E G 0.25 0.5 0.25 0.625 0.625 1.125 
 

COVInd ใช้ค านวณค่า สัมประสิทธ์ิการผสมเลอืดชิดได้จากสตูร  

  FInd = COVInd -1.0     
 

 

ในกรณี F ที่จะเกิดจากแต่ละคู่ผสม ค านวณได้จากสูตร 

  FBI = COVBI  
 
 
 

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

ดังนั้นก็จะสามารถวางแผนการผสมได้จากตาราง หากไม่ต้องการให้เกิดการผสมเลือดชิดเลย 
ก็ต้องผสมระหว่าง A-B, A-C, B-C, C-D, A-E คู่ผสมที่ท าให้เกิดการผสมเลือดชิด แต่มีค่าสัมประสิทธ์ิต่ าที่สุด 
คือคู่ระหว่าง A-G, C-G และ D-E 

ค ำอธิบำย:  COV of the parents ของ A  

               = COV(-/-)=0 เพราะไม่มี
ข้อมูล 

               พ่อแม่ของ A  

 

   2 

2 

   2       2 

 2 



23 

2. ค ำนวณจำก path diagram (แผนภูมิแสดงการถ่ายทอดพันธุกรรม) 

จากพันธ์ุประวัติสามารถแปลงเป็น path diagram ได้ โดยยึดหลักว่า ลูกศรจะเริ่มจากพ่อ
หรือแม่ ไปยงัลกู ดังนั้นลูก 1 ตัวจะมลีูกศรที่พุ่งมาหา 2 อันคือจากพ่อและจากแม่ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการค านวณ สัมประสิทธ์ิการผสมเลือดชิด ใช้สูตร 

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

โดย m  = จ านวนช่ัวอายุจากแม่ไปยังบรรพบุรุษร่วม 

   n  = จ านวนช่ัวอายุจากพ่อไปยังบรรพบุรุษร่วม 

   FA = สัมประสทิธ์ิการผสมเลือดชิดของบรรพบรุุษร่วม 

การค านวณสัมประสิทธ์ิการผสมเลือดชิดของ Z สามารถท าได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี ้

1. หาบรรพบรุุษร่วม ซึง่ก็คือสัตว์ตัวที่มีลูกศรพุ่งจากตัว 2 อัน ในที่นี้คือ B, C และ H และทุกตัว
ไม่มีประวัติการผสมเลือดชิด ดังนั้น FB, FC และ FH = 0 

2. ดึง path diagram ของบรรพบุรุษร่วมแต่ละตัว (ที่สามารถลากเส้นต่อเนื่องจากลูกผ่านแม่ขึ้น
ไปถึงบรรพบุรุษร่วมแต่ละตัว และโยงกลับมาถึงพ่อได)้ ได้แก่ 
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ดังนั้นจากสูตร  

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

 FZ ที่เกิดจาก path diagram สายที ่= (0.5)(2+3+1)(1+0) = 0.0156 

FZ ที่เกิดจาก path diagram สายที ่= (0.5)(1+2+1)(1+0) = 0.0625 

     FZ    = 0.0156 + 0.0156 + 0.0625 

            = 0.0937 

จากวิธีการค านวณดังกล่าวนี้กจ็ะทราบว่า เมื่อจะผสมปลาคู่ใดๆ จะท าใหเ้กิดการผสมเลือดชิดเท่าใด 

 กรณีไม่ติดเครื่องหมำยพ่อแม่พันธุ์ ถ้าไม่ติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธ์ุ ก็ไม่สามารถจัดการโดย
การติดตามพันธ์ุประวัติได้ การจัดการเพื่อป้องกันปัญหาจากการผสมเลือดชิด ท าได้โดยการบริหารเพื่อให้มีค่า 
Ne สูงสุดเพียงอย่างเดียว  

Ne เท่าไรจึงจะไม่ท าให้เกิดการผสมเลือดชิด แม้หลักการณ์ในการรักษา Ne ให้สูงเพื่อลด
ระดับการผสมเลือดชิด จะเป็นที่ทราบกันทั่วไป แต่เนื่องจากปัญหาด้านต้นทุนและการที่มีทรัพยากรจ ากัด ท า
ให้โรงเพาะฟักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะใช้พ่อแม่พันธ์ุจ านวนไม่มาก  

มีผู้เสนอแนะระดับ Ne ที่ยอมรับได้ไว้ต่างๆ กัน Tave (1993) แนะน าว่า ประชากร
ส าหรับการเพาะเลี้ยงควรมีค่า Ne ระหว่าง 45-50 ส่วน Gjerd (1993) และ Jorstad and Naevdal (1996) 
แนะน าว่าในการจัดการประชากรปลากลุ่มซัลโมนิดส์ ควรรักษาระดับ Ne ไว้ไม่ต่ ากว่า 100 ต่อช่ัวอายุ ส่วน 
Pante et al. (2001) แนะน าว่าในการจัดการพันธุกรรมปลาเรนโบว์เทราท์ (Oncorhynchus mykiss) ควร
รักษาค่า Ne ในระดับปานกลาง (25-94) พร้อมไปกับการจับคู่ผสมพันธ์ุอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการผสม
เลือดชิด  
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Tave (1999) ได้ค านวณ Ne ที่ต้องการ เพื่อจะรักษาระดับการผสมเลือดชิดให้ต่ าเท่าที่
ยอมรับได้ (1-15%) ในช่ัวอายุต่างๆ (1-60) (Ne ปัดให้เป็นเลขลงตัว) ดังแสดงในตาราง 
 

จ านวน     ระดับการผสมเลือดชิดท่ียอมรับได้     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การขาดช่วงทางพันธุกรรม เป็นสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้อัลลิลสูญหายไปจากประชากร ดังนั้นจึงต้องป้องกันให้เกิดข้ึนน้อย
ที่สุด การป้องกันการขาดช่วงทางพันธุกรรม ท าได้โดยการรักษาระดับ Ne ให้สูง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพ
ทรัพยากรที่ค่อนข้างจ ากัด เกษตรกรจึงต้องวางแผนในเรื่องนี้อย่างรัดกุม และจะต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ที่
จะรักษาทุก   อัลลิลไว้ตลอดไป จึงต้องก าหนดว่าจะยอมรับการสูญเสียอัลลิลได้ในระดับใด และจะยอม
สูญเสียอัลลิลที่มีความถ่ีน้อยที่สุดเท่าใด จากนั้นก็จะสามารถค านวณ Ne ที่ต้องการได้ ซึ่ง Tave (1999) ได้
ค านวณค่า Ne ที่ต้องการในแต่ละช่ัวอายุ เพื่อรักษาอัลลิลที่มีความถ่ี (f) ต่างๆกันระหว่าง 0.1-0.001 โดยมี
ประสิทธิภาพในการรักษาอัลลิลนั้นๆได้ 95 และ 99% (ถ้ามี 100 อัลลิล จะสามารถรักษาไว้ได้ 95 และ 99 
อัลลิล ตามล าดับ) (Ne ปัดให้เป็นเลขลงตัว) ดังแสดงในตาราง 

 
จ านวน f = 0.1  f = 0.05  f = 0.01  f = 0.005  f = 0.001 
ช่ัวอายุ 95% 99%  95% 99%  95% 99%  95% 99%  95% 99% 
1 15 22  30 45  150 230  299 460  1498 2302 
2 18 26  36 52  183 264  367 529  1838 2647 
3 20 28  40 56  203 284  407 569  2038 2847 
4 21 29  43 59  218 298  436 598  2181 2993 
5 22 30  45 61  229 309  458 620  2292 3104 
6 23 31  47 63  238 319  476 638  2382 3195 
7 24 32  48 64  245 326  491 654  2459 3272 
8 24 32  50 66  252 333  505 667  2526 3339 
9 25 33  51 67  258 339  516 679  2584 3398 
10 26 33  52 68  263 344  527 689  2637 3450 
15 27 35  56 72  283 364  567 730  2839 3653 
20 29 37  59 75  297 378  596 758  2983 3797 
25 30 38  61 77  308 390  618 780  3094 3908 
30 31 38  63 78  318 399  636 799  3185 3999 
35 31 39  64 80  325 406  651 814  3262 4076 
40 32 40  65 81  332 413  665 827  3329 4143 
45 33 40  67 82  338 419  677 839  3388 4202 
50 33 41  68 83  343 424  687 850  3440 4255 
55 34 41  69 84  348 429  697 859  3488 4302 
60 34 42  69 85  352 433  705 868  3531 4346 
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3. กำรป้องกันกำรคัดเลือกทำงลบ ดังได้กล่าวมาแล้วว่า วิธีการปฏิบัติในโรงเพาะฟัก อาจมีผลให้
เกิดการคัดเลือกโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งมักท าให้เกิดผลเสียต่อลักษณะส าคัญๆ เช่น ลดการเจริญเติบโต เจริญพันธ์ุเร็วข้ึน 
ดังนั้นจึงต้องสังเกต และติดตามผลของการจัดการในโรงเพาะฟัก เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการคัดเลือกทางลบ 
นอกจากนั้นเมื่อท าการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธ์ุ นอกจากลักษณะที่เป็นเป้าหมายแล้ว จะต้องติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะอื่นๆที่ส าคัญด้วย เพราะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ต้องการได้  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ด าเนินการปรับปรุงพันธ์สัตว์น้ าประสบผลส าเร็จและได้
ตั้งช่ือพันธ์ุสัตว์น้ าแล้ว จ านวน 12 ชนิด และมีการกระจายพันธ์ุสัตว์น้ าพันธ์ุปรับปรุงดังกล่าวให้แก่ศูนย์เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดฯ ภายใต้กรมประมง เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุส าหรับผลิตลูกพันธ์ุให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่อไป   
และเพื่อให้กระบวนการผลิตสัตว์น้ าพันธ์ุปรับปรุงถูกต้องตามหลักพันธุศาสตร์ และยังคงลักษณะที่ดีเหมือนรุ่นพ่อ
แม่  กองฯ จึงจัดคู่มือการผลิตสัตว์น้ าพันธ์ุปรับปรุงเพื่อให้หน่วยผลิตฯ ใช้เป็นแนวทางในกการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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ปลำในกลุ่ม Tilapia  

ปลำนิลและปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุง (โดย ศพก. ปทุมธำนี) 

 

 
“จิตรดำ 3”                            “จิตลดำ 4” 

 
  
 

 
“เร้ด 1”                         “เร้ด 2”   

 
 “ปทุมธำนี 1” 
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กลุ่ม Tilapia 

ปลำนิลและปลำนิลแดง 

กำรผลิตปลำนิลและปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุง 

 
ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ ์

ปลานิล ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linn.)  เป็นปลาที่ถ่ินก าเนิดในทวีป
แอฟริกา มีการน าเข้าประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิ์อากิฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อครั้งด ารงพระ
อิสริยยศมกุฎราชกุมาร ได้ทรงจัดส่งมาทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 50 ตัว เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508  ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานลูกปลานิลแก่กรมประมง เพื่อ
ด าเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุต่อไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปลานิลสายพันธ์ุแท้ รู้จักในช่ือ  “ปลานิล
สายพันธ์ุจิตรลดา”  (มานพ และคณะ, 2536)  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุปลานิลให้มีลักษณะที่ดีอันได้แก่  
หัวเล็ก  เนื้อมาก  โตเร็ว  เป็นที่นิยมของเกษตรกรและรู้จักกันในช่ือ ปลานิล  GIFT ซึ่งย่อมาจาก  Genetic 
Improvement of Farmed Tilapia  และในช่ือไทยว่า  “ปลานิลจิตรลดา 3”  ปลานิลสายพันธ์ุนี้เป็นสายพันธ์ุที่
พัฒนาโดย ICLARM และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาสายพันธ์ุข้ึนมา  โดยพัฒนามาจากประชากรปลานิล  
( O. niloticus  ) จาก 8 ประเทศได้แก่  ไทย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  อิสราเอล ไต้หวัน  อียิปต์  กานา  เซเนกัล  
และ เคนยา  โดยท าการผสมข้ามประชากรแล้วคัดเลือกปลาที่มีลักษณะที่ต้องการเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุของรุ่น
ต่อไป  จากการทดสอบพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิลพันธ์ุพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ 75 %  ได้มีการน า
ปลานิลสายพันธ์ุนี้เข้ามาทดสอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2537-2539 (Gupta  et al , 2001) 
ปัจจุบันกรมประมง และภาคเอกชนมีการพัฒนาปรุงปรุงพันธ์ุปลานิลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้พันธ์ุปลานิลที่โตเร็ว 
ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อม เป็นที่ต้องการของเกษตรกร เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพของประเทศ 

นอกจากปลานิลสายพันธ์ุทั่วไปแล้ว ยังมีลักษณะคล้ายปลานิลแต่มีสีแดง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยม
เลี้ยงของเกษตรกรทั่วประเทศ ปลานิลแดงพบในประเทศไทยครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยนักวิชาการประมงของสถานีประมงจังหวัดอุบลราชธานีและเกษตรกรได้พบปลานิลแดงปะปนอยู่ในบ่อเลี้ยง
ปลานิล จึงได้ท าการคัดเลือกปลานิลที่มีสีแดงทั้งตัวแยกเพาะเลี้ยงไว้ต่างหากจากปลานิลพันธ์ุปกติ ต่อมาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานช่ือปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิลสีแดง” แต่มักจะเรียก
กันว่า “ปลานิลแดง”  ปลานิลแดงได้รับการพัฒนาพันธ์ุจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องจนได้ปลานิลแดงที่
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงหลากหลายสายพันธ์ุ เป็นที่นิยมของเกษตรกร 

 

 

ปลำนิลพันธุ์ปรับปรุง 
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1. ปลำนิลจิตรลดำ 3  กรมประมงด าเนินการปรับปรุงปลานิลโดยใช้พ่อแม่พันธ์ุจากปลานิลสายพันธ์ุ GIFT 
(Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุ่น (generation) ที่ 5 ของหน่วยงาน ICLARM ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีสายพันธ์ุจิตรลดาดั้งเดิมผสมอยู่ด้วย ท าการปรับปรุงพันธ์ุด้านการเจริญเติบโตโดยวิธี
คัดเลือกแบบหมู่จ านวน 3 รุ่น ได้ปลานิลที่มีลักษณะหัวเล็ก ตัวหนา เนื้อแน่นและมาก อัตรารอดดี ให้
ผลผลิตสูง จนเป็นที่ยอมรับในช่ือพันธ์ุว่า “จิตรลดา 3” 

2. ปลำนิลจิตรลดำ 4  กรมประมงด าเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุปลานิลจิตรลดา 4 โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบดู
ลักษณะตัวเอง (individual selection) ด้านการเจริญเติบโตจ านวน 2 รุ่น โดยใช้ปลานิลสายพันธ์ุ GIFT 
รุ่นที่ 9 จาก World Fish Center ประเทศมาเลเซียมาเป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ ได้พันธ์ุปลานิลที่มีลักษณะ
ส่วนหัวเล็ก ล าตัวกว้าง สันหนา ให้ผลผลิตสูง กรมประมงเห็นชอบการตั้งช่ือเมื่อ 27 ม.ค. 54 

 

ปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุง 
1. ปลำนิลแดงปทุมธำนี 1 กรมประมงด าเนินการปรับปรงุพันธ์ุปลานิลแดง เริ่มต้นการปรับปรงุพันธ์ุจากการ

น าปลานิลแดง 4 สายพันธ์ุ (ปลานิลแดงสายพันธ์ุไทย, ไต้หวัน, สเตอริง และมาเลเซีย) มาผสมข้ามเพื่อใช้
เป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ ปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธีดูลักษณะตัวเองจ านวน 2 รุ่น โดยประเมินจากค่าการผสม
พันธ์ุ (Estimated Breeding Value, EBV) ได้ปลานิลแดงที่มีลักษณะล าตัวกว้าง สันหนา มีสีชมพูอมส้ม 
สามารถเลี้ยงได้ในน้ าที่ระดับความเค็ม 25-30 ppt กรมประมงได้เห็นชอบให้ตั้งช่ือว่า “ปลานิลแดง
ปทุมธานี 1” เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2554 

2. ปลำนิลแดงเร้ด 1 กรมประมงด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุปลานิลแดง โดยใช้ปลานิลแดงสายพันธ์ุไทย (NIFI 
strain) เป็นประชากรรุ่นพอ่แม่ ปรับปรุงพันธ์ุด้านการเจรญิเติบโตด้วยวิธีคัดเลือกแบบหมูจ่ านวน 2 รุ่น ได้
ปลานิลแดงที่มีลักษณะล าตัวมีสีชมพู มีอัตราการเจริญเติบโตดี 

3. ปลำนิลแดงเร้ด 2 กรมประมงด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุปลานิลแดง โดยใช้ปลานิลแดงสายพันธ์ุอุตรดิตถ์ 
และพันธ์ุอื่นในจังหวัดใกล้เคียงเป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ ปรับปรุงพันธ์ุด้านการเจริญเติบโตด้วยวิธีคัดเลือก
แบบภายในครอบครัว (Within-family selection) จ านวน 2 รุ่น ลักษณะเด่น ล าตัวมีจุดด าน้อย สีสด มี
อัตราการเจริญเติบโตดี 

 

วัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงพันธุ์ปลำนิลและปลำนิลแดง 
1. การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต มีรูปร่างดี ปริมาณเนื้อมาก ซากน้อย และประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนอาหารสูง ให้ผลผลิตมาก ลดต้นทุนในการเลี้ยงของเกษตรกร 
2. การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อให้ได้พันธ์ุปลาที่ทนต่อโรค มีอัตรารอดสูงแม้เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ลดค่าใช้จ่ายด้านลูกพันธ์ุปลา เกษตรกรมีผลผลิตสม่ าเสมอ 

กำรทดสอบพันธุ์ 
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สมนึก และคณะ (2553) ด าเนินการทดสอบปลานิลจิตรลดา 3 ที่ผ่านการคัดเลือกแบบภายใน
ครอบครัวรุ่นที่ 2 และ 3 พบว่าปลาที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาชุดควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการแล่เนื้อพบว่าปลานิลจิตรลดา 3 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่นมีค่าเฉลี่ย
ของเปอร์เซ็นต์เนื้อแล่สูงกว่ารุ่นพ่อแม่อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) จากผลการทดสอบลักษณะการเจริญเติบโตและ
ลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงของปลานิลจิตรลดา 3 ที่ผ่านการคัดเลือกแสดงถึงสักยภาพของพันธ์ุปลาที่สามารถกระจาย
พันธ์ุให้แก่ภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มผลผลิตได้  นวลมณี และคณะ (2552) ได้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ลักษณะต่าง ๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธ์ุ GIFT พันธ์ุคัด (ปลานิลจิตรลดา 4) กับปลานิลแปลงเพศสายพันธ์ุ
จิตรลดา 3 เดิม โดยทดลองเลี้ยงปลาทั้ง 2 กลุ่ม ที่อายุ 60 วัน รวมกันในกระชังขนาด 25 ลูกบาศก์เมตรเป็น
ระยะเวลา 120 วัน พบว่าปลานิลแปลงเพศสายพันธ์ุ GIFT พันธ์ุคัดมีน้ าหนัก ความยาว ความกว้าง ความหนา 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เปอร์เซ็นต์เนื้อลแล่ และผลผลิตสูงกว่าปลานิลแปลงเพศสายพันธ์ุจิตรลดา 3 เดิม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

กฤษณุพันธ์ และคณะ (2554) ได้ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและสัดส่วนรูปร่างของปลา
นิลแดงที่ได้จาการผสมแบบกันหมดจากปลานิลแดง 3 แหล่งพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ า
ชุมพรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตรุ่นที่ 2 (เร้ด 1) พันธ์ุที่น ามาจากสถานีประมงน้ าจืดจังหวัด
ก าแพงเพชร และพันธ์ุจากฟาร์มเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ 9 แบบการผสม เลี้ยงในกระชังขนาด 1 
ลูกบาศก์เมตร ภายในศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ าชุมพร เป็นเวลา 120 วัน พบว่า แบบการผสมที่มีปลานิล
แดงพันธ์ุของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ าชุมพร เป็นทั้งพ่อและแม่ ให้ลูกที่การเจริญเติบโตเร็ว และอัตรารอด
ตายสูง เหมาะสมต่อการเลี้ยงในจังหวัดชุมพร 

 

ผลผลิตและกำรตลำด 
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผลผลิตปลานิล และปลานิลแดงเท่ากับ 167,278 ตัน โดยพื้นที่

ภาคกลางมีผลผลิตมากที่สุด 73,359 ตัน รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิต 48,330 ตัน ทั้งประเทศ
มีพื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ 406,373 ไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะเลี้ยงมากที่สุดประมาณ 171,217 
ไร่ ด้านผลผลิตภาคกลางมีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด 540 กิโลกรัม/ไร่ ตามมาด้วยภาคใต้ 525 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตต่อไรน้อยที่สุด 282 กิโลกรัม/ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)  

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตปลานิลจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 50,730 ตัน 
เพิ่มข้ึน 1.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมา และคาดว่าส าหรับปี 2560 มีผลผลิตปลานิล 
185,902 ตัน เพิ่มข้ึน 5.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2559  ด้านสถานการณ์ราคา ราคาหน้าฟาร์ม ปลานิลขนาด
เล็ก 27.86 บาท/กก. ขนาดกลาง 41.21 บาท/กก. และขนาดใหญ่ 48.33 บาท/กก. ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท ปลา
นิลขนาดเล็ก 33.79 บาท/กก. ขนาดกลาง 46.41 บาท/กก. และขนาดใหญ่ 52.80 บาท/กก. ราคาขายปลีก ณ 
ตลาดกรุงเทพมหานคร ปลานิลขนาดกลาง 62.50 บาท/กก. และขนาดใหญ่ 73.03 บาท/กก. (เกวลิน, 2560) 
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กำรด ำรงพันธุ์ปลำนิลและปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุง 
1. เลือกปลาจากประชากรปลานิล/ปลานิลแดงพันธ์ุปรับปรุงที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดี

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
2. จับคู่ผสมพันธ์ุปลานิล/ปลานิลแดงพันธ์ุปรับปรุงเป็นชุดการผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในบ่อ

คอนกรีตหรือกระชังที่มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่า 50 ชุดการผสม ให้อาหารเม็ด
ส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน พร้อมทั้งผสม
วิตามินอี 

3. รวบรวมลูกปลาในแต่ละชุดการผสม ๆ ละ 1 แม่ปลา แยกอนุบาลลูกปลาที่ได้ในบ่อ/กระชังขนาดไม่น้อย
กว่า 1 ตร.ม. เป็นเวลา 1 เดือน ให้อาหารผงส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  ใน
ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

4. สุ่มลูกปลาอายุ 1 เดือนในแต่ละชุดการผสมจ านวน 100 ตัว น าลงเลี้ยงรวมในบ่อดิน/บ่อคอนกรีต/กระชัง 
ที่ความหนาแน่น 3 ตัว/ตร.ม. เป็นระยะเวลา 5 เดือน ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 
30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

5. สุ่มช่ังวัดลักษณะปรากฏของปลานิล/ปลานิลแดงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด ารงพันธ์ุ 
6. สุ่มเลือกปลานิล/นิลแดงที่อายุ 5 เดือน (เพศเมีย 400 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ที่มีสุขภาพดี ร่างกาย 
7. สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 1 ปี จึงน าเข้ากระบวนการผลิตต่อไป 
8. สุ่มเลือกปลานิล/นิลแดงที่อายุ 5 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว)  ที่มีสุขภาพดี ร่างกาย

สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 1 ปี จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 
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ประชากรปลานิล/ปลานิลแดงพนัธุป์รบัปรงุ  

ชุดการผสมท่ี 1 
ผู้ 1 : 3 เมีย 

ชุดการผสมท่ี 2 
ผู้ 1 : 3 เมีย 

ชุดการผสมท่ี 3 
ผู้ 1 : 3 เมีย 

… ชุดการผสมท่ี N (>50) 
ผู้ 1 : 3 เมีย 

คดัเลอืกปลาที่มลีกัษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

… ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี 1 

ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี 2 

ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี 3 

ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี N 

อนุบาลลูกปลาแยกชุดการผสมเป็นระยะเวลา 1 เดอืน และสุ่มลูกปลา 100 ตวั/ชุดการผสม 

เกบ็ลูกปลาจากแม่ปลาเพยีงแม่เดยีวในแต่ละชุดการผสม 

… ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี 1 (100 ตวั) 

ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี 2 (100 ตวั) 

ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี 3 (100 ตวั) 

ลกูปลาชุดการ
ผสมท่ี N (100 ตวั) 

บ่อประชากรด ารงพนัธุร์ ุ่นท่ี 1 (100 ตวั × N ชดุการผสม) เลีย้งเป็นระยะเวลา 5 เดือน  
ภายใต้เงื่อนไข หรือส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด สุ่มชัง่วดัเพ่ือเป็นข้อมลูแต่ละรุ่น 

น าลูกปลาอาย ุ1 เดอืนชุดการผสมละ 100 ตวัเลีย้งรวมกนัในบ่อ 

สุ่มปลาพ่อแม่พนัธุเ์พ่ือเลีย้งต่อจนอาย ุ1 ปี
น าเข้ากระบวนการผลิต 

ปลานิล/ปลานิลแดงพนัธุป์รบัปรงุ 

สุ่มปลาพ่อแม่พนัธุเ์พ่ือเลีย้งต่อจนอาย ุ1 ปี
แล้วน าเข้ากระบวนการด ารงพนัธุ ์
ปลานิล/ปลานิลแดงพนัธุป์รบัปรงุ 
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กำรผลิตปลำนิลและปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุง 
1. เลือกปลาจากประชากรปลานิล/ปลานิลแดงพันธ์ุปรับปรุงที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดี

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
2. เพาะพันธ์ุปลานิล/ปลานิลแดงพันธ์ุปรับปรุงแบบหมู่ในบ่อดิน/คอนกรีต/กระชัง ที่ความหนาแน่ 3 ตัว/ตร.

ม. โดยใช้ปลาเพศเมียอย่างน้อย 300 ตัว และปลาเพศผู้อย่างน้อย 150 ตัว  ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน พร้อมทั้งผสมวิตามินอี 

3. เก็บลูกปลานิล/ปลานิลแดงให้ได้อย่างน้อย 50 แม่ และอนุบาลลูกปลาแต่ละแมเ่ป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้
อาหารผงส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

4. สุ่มลูกปลาอายุ 1 เดือนจากแต่ละแม่ปลาจ านวน 100 ตัว น าลงเลี้ยงรวมในบ่อดิน/บ่อคอนกรีต/กระชัง ที่
ความหนาแน่น 3 ตัว/ตร.ม. เป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือได้ปลาขนาด 50 กรัม ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

5. กระจายพันธ์ุปลานิล/ปลานิลแดงพันธ์ุปรับปรุงให้ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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(ปลาเพศเมีย > 300 ตวั : เพศผู้ > 150 ตวั) 

คดัเลอืกปลาที่มลีกัษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

 

ท่ี 1ลูกปลาแม่
ปลา 
ท่ี 1 

ท่ี 2ลูกปลาแม่
ปลา 
ท่ี 2 

ท่ี 3ลูกปลาแม่
ปลา 
ท่ี 3 

ท่ี N (>30)ลูก
ปลาแม่ปลา 
ท่ี N (>50) 

1000 ตวัแยกอนุบาลลูกปลาแต่ละแม่ปลาเป็นระยะเวลา 1 เดอืน และสุ่มลูก
ปลา 100 ตวั 

เกบ็ลูกปลาจากแม่ปลาไม่น้อยกว่า 50 แม ่

ท่ี 1 (1000 ตวั)
ลูกปลาแม่ปลา 
ท่ี 1 (100 ตวั) 

ท่ี 2 (1000 ตวั)
ลูกปลาแม่ปลา 
ท่ี 2 (100 ตวั) 

ท่ี 3 (1000 ตวั)
ลูกปลาแม่ปลา 
ท่ี 3 (100 ตวั) 

ท่ี N (1000 ตวั)
ลูกปลาแม่ปลา 
ท่ี N (100 ตวั) 

50 กรมั 

ประชากรปลานิล/ปลานิลแดงพนัธุป์รบัปรงุ  

 

กระจายปลาพนัธุป์รบัปรงุให้ศนูยวิ์จยัฯ การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจืด 
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กลุ่ม cyprinid 

ปลำไน “คอม 1” (โดย ศพก. บุรีรัมย์) 
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ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ์ 
 

ปลาไนมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus  carpio (Linnaeus 1758) มีช่ือสามัญว่า “Common 
Carp” มีริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน บริเวณแก้มมีเกล็ด 4 แถว ล าตัวมีสีเขียวปนน้ าตาล ปลาไนกินอาหารได้ทั้ง
พวกพืชและสัตว์ ได้แก่ พืชน้ าและสัตว์ขนาดเล็ก ตัวอ่อนแมลง หนอน ปลาไนกินอาหารตั้งแต่ระดับผิวน้ า กลางน้ า 
และหน้าดิน (ปรีดา 2522; วิทย์ 2515) โดยทั่วไปชอบอาศัยตามล าคลอง หนองบึง แม่น้ า และเลี้ยงในบ่อดินได้ดี 
อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสามารถเลี้ยงร่วมกับการท านาข้าว และปลาที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ปลาเฉา ปลา
เล่ง และปลาตะเพียนได้เป็นอย่างดี (วีรพงศ์, 2536)  อายุเมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ุของปลาไนข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้า
อากาศและแหล่งเลี้ยง เช่น วัยเจริญพันธ์ุของปลาไนอยู่ที่  6 -8 เดือน ในประเทศไทย 1-1.5 ปี ในประเทศ
อินโดนีเซีย 2-5 ปี ในสาธารณรัฐรัสเซียและมากกกว่า 4 ปี ในยุโรปตอนกลาง (ก าธร 2513)  

ปลาไนมีถ่ินก าเนิดอยู่ในภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย โดยประเทศจีนเป็นผู้เริ่มน าปลาไนมาเลี้ยง
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 475 หรือปี พ.ศ. 68 ต่อมาในปี ค.ศ. 1367 ชาวออสเตรียได้น าไปยังทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก 
ในปี ค.ศ. 1496 ได้มีผู้น าไปเลี้ยงในประเทศสหราชอาณาจักร และในปี ค.ศ. 1830 กัปตันโรบินสันได้น าปลาไน
จากประเทศฝรั่งเศสไปเลี้ยงในทวีปอเมริกาในปี ค.ศ. 1939 ได้มีการน าปลาไนจากทวีปยุโรปไปเลี้ยงในประเทศ
อิสราเอล (วิทย์, 2515) ในศตวรรษที่ 14 ปลาไนจึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายทั่วไป  นอกจากนี้ วีรพงศ์ (2536) 
ได้รายงานว่าว่าปลาไนเป็นปลาที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายเกือบทั่วโลกมีหลายสายพันธ์ุ ปลาไนของยุโรป        
เช่น ไอช์กรุนเดอร์ (Aischgrunder) โบฮีเมี่ยน (Bohemian) กาลิเซียน (Galician) เหลาซิเซอร ์(Lausitzer) พบใน 
ประเทศเยอรมนี สายพันธ์ุดินเนียส (Dinnyes) พบในประเทศฮังการี และสายพันธ์ุไวด์ (Wild) พบทั่วไปในยุโรป  
ส่วนสายพันธ์ุปลาไนของเอเชีย เช่น อะซากิ (Sagi) พบในประเทศญี่ปุ่น สายพันธ์ุบิ๊กเบลลี (Big belly) พบใน
ประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน สายพันธ์ุมาจาลายัน (Majalayan) พันเท็น (Punten) ซินยอนยา (Sinyonya)     
พบในประเทศอินโดนีเซีย และสายพันธ์ุไวด์ (Wild) พบใน เอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก  

ส าหรับประเทศไทยเข้าใจว่าชาวจีนเป็นผู้น าปลาไน จากประเทศจีนเข้ามาเลี้ยงในกรุงเทพฯ    
เมื่อประมาณ 80-100 ปีมาแล้ว (ปรีดา, 2522)  ทั้งนี้ อ าพล (2506) รายงานว่าปลาไนพันธ์ุดั้งเดิมที่ชาวจีนน ามา
เลี้ยงในประเทศไทยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปลาไนท้องมัน (fat bellied หรือ big bellied carp) ซึ่งมีลักษณะท้องย้อย
ลงข้างล่างและจะเห็นได้ชัดในเพศเมียซึ่งท้องจะโตมาก ปลาไนพันธ์ุท้องมันจัดเป็นปลาที่มีขนาดล าตัวสั้น       
อัตราส่วนสูงหรือส่วนกว้างที่สุดของล าตัวต่อความยาวมาตรฐาน (standard length) มีค่าประมาณ 1; 2.5-2.7 
พ.ศ. 2498 กองบ ารุงพันธ์ุสัตว์น้ า กรมประมง ได้ซื้อปลาไนมาจากชาวจีนที่สวนลุมพินีเพื่อน ามาเพื่อเลี้ยงและ
ขยายพันธ์ุจ านวน 350 ตัว และได้กระจายลูกปลาไปให้สถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์น้ า 3 (หนองหาร สกลนคร) จ านวน 
112 ตัว และในปี พ.ศ. 2491 ได้ส่งปลาไนไปยังสถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์น้ า 1 (บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์) จ านวน 
1,070 ตัว ซึ่งคาดว่าพันธ์ุปลาไนจากสถานีบ ารุงพันธ์ุสัตว์น้ าเหล่านี้คงจะกระจายไปยังสถานีประมงจังหวัดต่างๆ  
ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากนั้น (พิทยา, 2515) ระหว่างปี พ.ศ. 2506-2512 กองบ ารุงพันธ์ุสัตว์น้ า กรมประมง 
ได้ด าเนินการคัดพันธ์ุปลาไนโดยใช้ลักษณะสี สัดส่วนของล าตัวและขนาดของพ่อแม่ปลาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
และตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้พ่อแม่พันธ์ุที่มีขนาดใหญ่ มีสีเขียวปนด าอ่อน เหลือบทอง และมีอัตราส่วนของลักษณะ
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เป็นปลาไนพันธ์ุท้องมัน(พิทยาและคณะ, 2512) เป็นที่น่าเสียดายว่าการคัดพันธ์ุครั้งนั้นเริ่มต้นจากพ่อแม่พันธ์ุเพียง 
1 คู่ เนื่องจากผู้ด าเนินการมีเป้าหมายที่จะก าจัดสายพันธ์ุที่เป็นสีทองออกไปจากพันธ์ุดั้งเดิม ปลาไนสายพันธ์ุสีทอง
นี้เข้าใจว่าเกิดจากการผสมข้าม(hybridization) กับปลาไนซินชอนย่า(Sinjonya) ที่กรมประมงน าเข้ามาจาก
ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (ส าราญและประสิทธ์ิ 2509) 

ปลาไนสายพันธ์ุอื่นๆ ที่กรมประมงน าเข้ามาทดลองเพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลาไนญี่ปุ่น และปลา      
ไนหนัง พิทยา (2515) รายงานว่ากรมประมงได้รับปลาไนญี่ปุ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกจากนายฉัตร กลิ่นรอด จ านวน 1 คู่ 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2507 ซึ่งกรมประมงได้ท าการเพาะพันธ์ุในปีต่อมาและส่งไปยังสถานีประมงน้ าจืดขอนแก่น 
สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงรายและชัยนาท เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเพาะเลี้ยง ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2514 กรมประมงได้น าเข้าปลาไนญี่ปุ่นจ านวน 206 ตัว เพื่อน ามาเพาะเลี้ยงที่กองบ ารุงพั นธ์ุ
สัตว์น้ า แต่ไม่ปรากฏรายงานการกระจายพันธ์ุของพันธ์ุปลาเหล่าน้ี ปลาไนญี่ปุ่นไม่เป็นที่นิยมของคนไทย เนื่องจาก
รูปร่างยาวคล้ายปลาเฉา จึงค่อยๆ สูญหายไปจากการเพาะเลี้ยง อย่างไรก็ตาม เข้าใจกันว่าได้มีการผสมข้ามสาย
พันธ์ุญี่ปุ่นกับพันธ์ุดั้งเดิมไปบ้างแล้ว ส าหรับปลาไนหนัง กรมประมงได้น าเข้ามาจากประเทศเยอรมันเมื่อประมาณ
ปีพ.ศ. 2513-2514 ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 นายเสน่ห์  ผลประสิทธ์ิ ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการประมงน้ าจืด       
กรมประมง ได้น าเข้าปลาไนสายพันธ์ุ P-31 จากสถาบัน Fisheries Research Institute เมือง Szarvasประเทศ
ฮังการี เพื่อน ามาทดลองเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาพันธ์ุไว้ที่ศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดพระนครศรีอยุธยา ลูกผสม
ระหว่างปลาไนสายพันธ์ุ P-31 และปลาไนกระจก (mirror carp) มีลักษณะเด่น คือ มีการเจริญเติบโตดีอัตรารอด
ตายสูง และสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ (Bakos, 1987) นอกจากนี้ยังมีการน าปลาไนจากต่างประ
ทศ เข้ามาอีกโดยปี พ.ศ. 2540-2541 ได้น าปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามจากหน่วยงาน Research Institute for 
Aquaculture No1 (RIA No.1)  ประเทศเวียดนาม และปลาไนสายอินโดนีเซียจากหน่วยงาน Research 
Institute for freshwater Fisheries (RIFF) ประเทศอินโดนีเซียและได้น ามาเลี้ยงทดสอบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ าบุรีรัมย์ (สมนึก และคณะ, 2544; สมศักดิ์ และคณะ, 
2550) 
 
วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพนัธุ ์

เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและให้ผลผลิตสูง 
 

กำรทดสอบพันธุ ์
ในปี 2540 และ 2541 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้น าปลาไนสายพันธ์ุ

ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้แก่ การน าเข้าปลาไนจากประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซียมาท าการ
เลี้ยงทดสอบกับปลาไนที่ใช้เพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพิษณุโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืดพิษณุโลกผลการทดสอบพบว่าปลาไนสายพันธ์ุอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาไนสายพันธ์ุ
เวียดนามและสายพันธ์ุพื้นเมืองพิษณุโลกส่วนปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุพื้นเมืองพิษณุโลกมีการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน (สมนึกและคณะ, 2544) หลังจากนั้น หน่วยวิจัยและทดสอบพันธ์ุ
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สัตว์น้ าจืดขอนแก่นและศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ าบุรีรัมย์ได้น าปลาไนสายพันธ์ุต่างประเทศทั้ง  2 สายพันธ์ุ
ดังกล่าวมาคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุต่อจนได้ 3 รุ่นโดยการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 

สมศักดิ์ และคณะ(2550) ได้น าปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซียที่ผ่านการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุต่อจนได้ 3 รุ่น มาเลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุพื้นเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนมกราคม 
2548 - สิงหาคม 2548 พบว่าการเจริญเติบโตในด้านความยาวปลาไนสายพันธ์ุเวียดนาม ดีกว่าสายพันธ์ุอินโดนีเซีย
และสายพันธ์ุบุรีรัมย์   แต่การเจริญเติบโตในด้านน้ าหนักปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามและสายพันธ์ุอินโดนีเซียมีการ
เจริญเติบโตดีกว่าและแตกต่างจากสายพันธ์ุบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสายพันธ์ุพื้นเมืองอย่างมีนัยส าคัญ  นอกจากนี้อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนัง ปลาไนสายพันธ์ุเวียดนามมีความแตกต่างจากสายพันธ์ุ
อินโดนีเซียและสายพันธ์ุบุรีรมัย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยสัดส่วนเนื้อปลาแล่ ลอกหนังสายพันธ์ุเวียดนามมีค่าสูง
กว่าสายพันธ์ุอินโดนีเซียและสายพันธ์ุบุรีรัมย์คิดเป็น 3.45% และ 4.19%ตามล าดับ(เอกสารวิชาการฉบับที่ 5/ 
2550 : การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและสัดส่วนเนื้อของปลาไน 3 สายพันธ์ุ) 

 

กำรด ำรงพันธุป์ลำไน “คอม 1” 
1. เลือกปลาจากประชากรปลาตะเพียนพันธ์ุปรับปรุงที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมี

สุขภาพดี เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
2. จับคู่ผสมพันธ์ุปลาไนพันธ์ุปรบัปรุงเป็นชุดการผสม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในถังไฟเบอร์

ขนาด 600 หรือ 1,000 ลิตร จับคู่ไม่น้อยกว่า 30 ชุดการผสม  
3. อนุบาลลูกปลาที่ได้ในแต่ละชุดการผสมเป็นเวลา 2 เดือน ให้อาหารผงส าเร็ จรูป ปริมาณ

โปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 
4. สุ่มลูกปลาอายุ 2 เดือน ในแต่ละชุดการผสม จ านวน 300 ตัว ลงเลี้ยงในกระชังที่ลอยในบ่อดิน

ความหนาแน่น 3 ตัว/ตารางเมตร เป็นเวลา 10 เดือน ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปโปรตีน 25-30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 
3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

5. สุ่มช่ังลักษณะปรากฏของปลาไนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด ารงพันธ์ุ  
6. สุ่มเลือกปลาไนที่อายุ 10 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ที่มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะ

ครบถ้วน เข้ากระบวนการผลิตต่อไป 
7. สุ่มเลือกปลาไนที่อายุ 10 เดือน (เพศเมีย 100 ตัว เพศผู้ 100 ตัว) ที่มีสุขภาพดี ร่างกาย

สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 
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กำรผลิตปลำไน “คอม 1” 
1. เลือกปลาจากประชากรปลาไนพันธ์ุปรับปรุงที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วนและมีสุขภาพดี เพื่อ

ใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
2. เพาะพันธ์ุปลาไนพันธ์ุปรับปรุงแบบหมู่ ในบ่อคอนกรีต โดยใช้ปลาไม่อย่างน้อย 30 คู่  
3. รวบรวมไข่ปลาข้ึนฟักในถังไฟเบอร์ขนาด 2,000 ลิตร เมื่อลูกปลาฟักเปน็ตัวน าลงอนุบาลในบ่อ

ดิน เป็นเวลา 8-10 เดือน ในช่วง 2 เดือนแรกให้อาหารผงส าเร็จรูป ปริมาณโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 10-
15 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน และเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดส าเร็จรูป โปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/
น้ าหนักตัว/วัน 

4. กระจายพันธ์ุปลาไนพันธ์ุปรับปรุงให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
 

 

จับคูค่รอบครัวที่ 1 
ผู้ 1:1เมีย 

จับคูค่รอบครัวที่ 15
ผู้ 1:1เมีย 

จับคูค่รอบครัวที่ 16
ผู้ 1:1เมีย 

 

จับคูค่รอบครัวที่ 30 

ผู้ 1:1เมีย 

…
… 

…
… 

…
… 

ประชากรปลาไนพนัธุป์รบัปรงุ  

(ใช้พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ เพศละ 30 ตัว) 

น ำลูกปลำครอบครัวที่ 1-15 ลงอนุบำลในบ่อดิน ขนำด 

ควำมหนำแน่น 3 ตัว / ตำรำงเมตร 

ลูกปลำครอบครัวที่ 1 
(1,000ตัว) 

ลูกปลำครอบครัวที่15     
        (1,000ตัว) 

ลูกปลำครอบครัวที่ 16 

       (1,000ตัว) 

ลูกปลำครอบครัวที่ 30 

(1,000ตัว) 

…
… 

…
… 

…
… 

อนุบำลและเลี ยงลูกปลำ เป็นเวลำ 6- เดือน 

สุ่มเลือกปลำตะเพียนที่อำยุ 6 เดือน ที่มีสุขภำพดี 
ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ำกระบวนกำรผลติ 

สุ่มเลือกปลำตะเพียนที่อำยุ 6 เดือน ที่มีสุขภำพดี 
ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ำกระบวนกำร
ด ำรงพันธุ ์

สุ่มเลือกปลำไนทีอ่ำยุ 10 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) 
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จับคูค่รอบครัวที่ 1ผู้ 
1:1เมีย 

จับคูค่รอบครัวที่ 15
ผู้ 1:1เมีย 

จับคูค่รอบครัวที่ 16
ผู้ 1:1เมีย 

 

จับคูค่รอบครัวที่ 30 

ผู้ 1:1เมีย 
…
… 

…
… 

…
… 

ประชำกรปลำไนพันธุ์ปรับปรุง 

 (ใช้พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ เพศละ 30 ตัว) 

น ำลูกปลำครอบครัวที่ 1-15 ลงอนุบำลในบ่อดิน ขนำด 800 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 บ่อ 

ลูกปลำครอบครัวที่ 1 

(1,000ตัว) 
ลูกปลำครอบครัวที่15     

        (1,000 ตัว) 
ลูกปลำครอบครัวที่ 16 

       (1,000ตัว) 
ลูกปลำครอบครัวที่ 30 

(1,000ตัว) 
…
… 

…
… 

…
… 

อนุบำลและเลี ยงลูกปลำ เป็นเวลำ 8-10 เดือน 

กระจำยพันธุป์ลำไนพันธุป์รับปรุงให้ศูนย์วจิัยและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำจืด 
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ปลำตะเพียนขำว 

“ซิลเวอร์ 1 ซ”ี / ซิลเวอร์ 2 เค” (โดย ศพก. บุรีรัมย์) 
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ปลำตะเพียนขำวพันธุ์ปรับปรุง 
“ซิลเวอร์ 1 ซี” / ซิลเวอร์ 2 เค” 

ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ์  
ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus  gonionotus Bleeker, 1850) เป็นปลาที่มีถ่ินก าเนิดอยู่แถบ

อินโดจีน ในประเทศไทยพบแพร่กระจายทั่วไปในแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ านิ่ง และแหล่งน้ าไหลทั่วทุกภาค
ของประเทศ เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด  หนองหาร  แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าโขง และแม่น้ ามูล 
เป็นต้น (สมโภชน์ และคณะ, 2519) 

ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 1 ซี”เป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุส าเร็จในปี 2547 โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเอง เพื่อให้มีการเจริญเติบโตดี ประชากรเริ่มต้นจากปลาตะเพียนขาวสายพันธ์ุแม่น้ า
เจ้าพระยา หน่วยงานผลิต ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ และมีการกระจาย
พันธ์ุในแถบภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลาง นิยมเลี้ยงกันมากในแถบลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 2 เค”เป็นปลาที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุส าเร็จในปีปี 2550 โดยวิธี
คัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเอง เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดี ประชากรเริ่มต้นจากปลาตะเพียนขาวสายพันธ์ุแม่น้ า
โขง หน่วยงานผลิต ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ และมีการกระจายพันธ์ุในแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแพร่หลาย ปลาตะเพียนที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุทั้งสองสายพันธ์ุมีการปรับตัวอย่าง
สมดุลต่อสภาพแวดล้อมตามภูมิภาคในท้องถ่ินแล้ว จึงเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงตามแต่ละภูมิภาค 

การตลาดปลาตะเพียนขาวในประเทศไทยปรมิาณการจับปลาตะเพียนขาวจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
และรวมถึงการเพาะเลี้ยง 50,200 ตัน โดยแบ่งเป็น จากธรรมชาติ 21,500 ตัน และจากการเพาะเลี้ยง 28,700 ตัน 
ในปี พ.ศ. 2557  

 
 
วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพนัธุ์ 
       เพื่อใหเ้หมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง มีอัตราการเจริญเติบโตเรว็ข้ึน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
 

การด ารงพันธุ์ปลาตะเพียนพันธุ์ปรับปรุง 
1. เลือกปลาจากประชากรปลาตะเพียนพันธ์ุปรบัปรุงที่มลีักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมี

สุขภาพดี เพื่อใช้เป็นพอ่แม่พันธ์ุ 

2. จับคู่ผสมพันธ์ุปลาตะเพียนพันธ์ุปรับปรงุเป็นชุดการผสม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในถัง
ไฟเบอร์หรือบอ่คอนกรีต ซึง่มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร จับคู่ไม่น้อยกว่า 30 ชุดการผสม ให้อาหารเม็ด
ส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่นอ้ยกว่า 30 เปอรเ์ซ็นต์ ในปรมิาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน  
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3. อนุบาลลูกปลาที่ได้ในแต่ละชุดการผสมเป็นเวลา 2 เดือน ให้อาหารผงส าเร็จรูป ปริมาณ
โปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในปรมิาณ 15-20 เปอรเ์ซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

4. สุ่มลูกปลาอายุ 2 เดือน ในแต่ละชุดการผสม จ านวน 1,000 ตัว อนุบาลใน กระชัง/บ่อดิน/บอ่
คอนกรีต ที่มีความหนาแน่น 3 ตัว/ตารางเมตร เป็นเวลา 6 เดือน ให้อาหารเม็ดส าเรจ็รปูปริมาณโปรตีนไม่น้อย
กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

5. สุ่มช่ังลกัษณะปรากฏของปลาตะเพียนเพื่อเกบ็เป็นข้อมลูในแต่ละรุ่นที่ด ารงพันธ์ุ  

6. สุ่มเลือกปลาตะเพียนทีอ่ายุ 6 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ที่มีสุขภาพดี 
ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ากระบวนการผลิตต่อไป 

7. สุ่มเลือกปลาตะเพียนทีอ่ายุ 6 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว เพศผู้ 200 ตัว) ที่มีสุขภาพดี ร่างกาย
สมบรูณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 

 

ขั นตอนกำรผลติปลำตะเพียนขำวพันธุ์ปรับปรุง “ซลิเวอร์ 1 ซ”ี / ซิลเวอร์ 2 เค” 
 การผลิตปลาตะเพียนขาวพันธ์ุปรบัปรุง “ซิลเวอร์ 1 ซี” / ซิลเวอร์ 2 เค”มีดังนี ้
  1. เลือกปลาจากประชากรปลาตะเพียนพันธ์ุปรับปรุงที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วนและมีสุขภาพ
ดี เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 

2. เพาะพันธ์ุปลาตะเพียนพันธ์ุปรับปรุงแบบหมู่ ในถังไฟเบอร์หรือบ่อคอนกรีต โดยใช้ปลาอย่าง
น้อย 30 คู่ ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/
วัน  

3. สุ่มลูกปลาตะเพียนครอบครัวละ 100 ตัว อนุบาลในบ่อดินเป็นเวลา 8 -10 เดือน ในช่วง 2 
เดือนแรกให้อาหารผงส าเร็จรูป ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนัก
ตัว/วัน และเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดส าเร็จรูป โปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/
วัน 

4. กระจายพันธ์ุปลาตะเพียนพันธ์ุปรับปรุงให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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จับคูค่รอบครัวที่ 1 
ผู้ 1:1เมีย 

จับคูค่รอบครัวที่ 15
ผู้ 1:1เมีย 

จับคูค่รอบครัวที่ 16
ผู้ 1:1เมีย 

 

จับคูค่รอบครัวที่ 30 

ผู้ 1:1เมีย 

…
… 

…
… 

…
… 

ประชากรปลาตะเพียนขาวพันธ์ุปรับปรงุ 

(ใช้พ่อพันธ์ุและแม่พันธ์ุ เพศละ 30 ตัว) 

น ำลูกปลำครอบครัวที่ 1-15 ลงอนุบำลในบ่อดิน ขนำด 
800 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 บอ่ 

ลูกปลำครอบครัวที่ 1 
(1,000ตัว) 

ลูกปลำครอบครัวที่15     
        (1,000ตัว) 

ลูกปลำครอบครัวที่ 16 

       (1,000ตัว) 
ลูกปลำครอบครัวที่ 30 

(1,000ตัว) 

…
… 

…
… 

…
… 

น ำลูกปลำครอบครัวที่ 15-30 ลงอนุบำลในบ่อดนิ 
ขนำด 800 ตำรำงเมตร จ ำนวน 1 บ่อ 

 

อนุบำลและเลี ยงลูกปลำ เป็นเวลำ 8-10 เดือน อนุบำลและเลี ยงลูกปลำ เป็นเวลำ 8-10 เดือน 

คดัปลำเพศผูแ้ละเพศเมียที่มีน  ำหนักมำกที่สดุไว้เป็น
สำยคดัเลือก และสุ่มปลำที่มนี  ำหนกัอยู่ในเกณฑ์

ค่ำเฉลี่ยไว้เป็นสำยควบคุมในรุ่นต่อไป  

คดัปลำเพศผูแ้ละเพศเมียที่มีน  ำหนักมำกที่สดุไว้เป็น
สำยคดัเลือก และสุ่มปลำที่มนี  ำหนกัอยู่ในเกณฑ์

ค่ำเฉลี่ยไว้เป็นสำยควบคุมในรุ่นต่อไป  
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ปลำนวลจันทร์เทศ “มำ 1” (โดย ศพก. อุตรดิตถ์) 
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ปลำนวลจันทร์เทศ “มำ 1” 
ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ์ 
  “มา 1” เป็นช่ือเรียกทั่วๆไปของปลานวลจันทร์เทศที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุโดยกรมประมง ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบให้ประกาศเป็นช่ือ “ มา 1” เมื่อปี พ.ศ. 2560 เดิมมีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า Mrigal มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) กรมประมงน าเข้ามาทดลองเพาะเลี้ยงในประเทศไทย 2 
ครั้ง โดยน าเข้ามาจากประเทศบังคลาเทศและลาว ในปี 2523 และ 2525 ตามล าดับ (สนัทนา และทัศนีย์, 2525)  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า กรมประมง ได้ด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุปลานวลจันทร์เทศ
ด้านการเจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ โดย 
(วิศณุพร และคณะ, 2557) พบว่าปลานวลจันทร์เทศที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยาว น้ าหนัก 
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะมากกว่าปลานวลจันทร์เทศกลุ่มควบคุมคิดเป็น 6.99%, 
24.93%, 24.97% และ 12.88% ตามล าดับ เมื่อประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือก (R) โดยความยาวและ
น้ าหนักได้ 1.23 เซนติเมตร และ 11.37 กรัม ตามล าดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรมประจักษ์ที่เป็นผลจากการ
คัดเลือกโดยความยาวและน้ าหนักที่อายุ 6 เดือน เป็น 0.38 ± 0.043 และ 0.36 ± 0.035 ตามล าดับ และปัจจุบัน
ยังคงอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุปลานวลจันทร์เทศต่ออีกจ านวน 2 รุ่น 

ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้น
มา ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์เทศปีละกว่า 690 ตัน มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท 
(FAO, 2013) ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงในบ่อ ปลานวลจันทร์เทศเป็นปลาที่เพาะขยายพันธ์ุง่าย 
เจริญเติบโตดีในบ่อ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ เนื้อมีรสชาติดีประกอบอาหารได้หลายชนิด โดยใช้ในรูป
ของเนื้อปลาบด เนื้อปลาแล่ เช่น ไส้กรอกปลา ลูกช้ินปลา ปลาเส้น ข้าวเกรียบปลา รวมถึงการผลิตซูริมิ เนื่องจาก
เนื้อปลามีปริมาณไขมันต่ าและเนื้อสีขาว ท าให้สามารถผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศได้  

 

วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพันธุ์ 
  เพื่อให้ได้พันธ์ุปลานวลจันทร์เทศ “มา 1”ที่มีการเจริญเติบโตที่ดีข้ึน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้ลดระยะเวลาในการเลี้ยงลง ลดต้นทุน มีก าไรเพิ่มมากขึ้น 

  
กำรด ำรงพันธุ์ปลำ “มำ 1” 
 1. เตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลา มา 1 โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุปลา มา 1 ที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุแล้วโดย  
(วิศณุพร และคณะ, 2557) เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่หนาแน่น (1 ตัว/ 4 ตารางเมตร) เปลี่ยนถ่ายน้ าทุก 15 วัน 
เสริมอาหารสดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้อาหารโปรตีน 30 % วันละมื้อ ผสมวิตามินและอาหารเสริม 
 2. คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลา มา 1 ที่สมบูรณ์เพศ มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดีเพื่อ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ มีอายุมากกว่า 1.5 ปี จ านวน 50 คู่ มาเพาะพันธ์ุด้วยวิธีผสมเทียม โดยใช้อัตราส่วนของเพศเมีย
ต่อเพศผู้ เท่ากับ 1 : 1  
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 3. น าไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับน้ าเช้ือแล้วจากแม่ปลาแต่ละตัวในปริมาณเท่าๆกัน ไปฟักรวมกันใน
บ่อซีเมนต์ ให้อากาศ เปิดน้ าไหลผ่านเบาๆ โดยใช้ผ้าโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้ระยะเวลาฟักเป็นตัว 13 
– 18 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 27 – 29 องศาเซลเซียส รอให้ลูกปลาว่ายน้ าแข็งแรงในบ่อซีเมนต์ 1 – 2 วัน 
  4. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดินขนาด 2,700 ตารางเมตร จ านวน 500,000 ตัว ให้อาหารด้วยไร
แดงและไข่แดงปั่น 3 – 5 วัน หลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นปลาป่นผสมร า ให้อาหารสาดให้ทั่วบ่อวันละ 3 มื้อ 
อนุบาลเป็นระยะเวลา 25 - 30 วัน ลูกปลามีขนาด 3-4 เซนติเมตร หนัก 0.3 – 0.5 กรัม 
  5. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดิน จ านวน 50,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหาร
ด้วยปลาป่นผสมร าและอาหารปลาดุกเล็ก ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน  อนุบาลจนลูกปลาอายุ75 - 
80 วัน   

6. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดินจ านวน 10,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหารเม็ด
ส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน อนุบาลจนลูกปลาอายุ 
12เดือน 

7. สุ่มเลือกปลา มา 1 ที่อายุ 12 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 300 ตัว) ที่มีสุขภาพดี 
ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 1.5 ปี จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 
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พ่อแม่พันธุ์ปลำปลำนวลจันทร์เทศ “มำ 1” ที่สมบูรณ์เพศ 50 คู่ (เมีย 50 : ผู้ 50) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

บ่อพักแม่พันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 1 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 2 

 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 3 

 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 50 

 

บ่อพักพ่อพันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

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

บ่อฟักไข่รวม 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 500,000 ตัว 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
50,000 ตัว 

บ่อฟักไข่
รวม 

ไข ่50 g ไข ่50 g ไข ่50 g ไข ่50 g 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
10,000 ตัว 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 1.5 ปี
น าเข้ากระบวนการผลิต 

เล้ียงเป็นระยะเวลา 1.5 ปี 

อายุ 25-30 วัน 

อายุ 75-80 วัน 

ผสมเทียม 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 
1.5 ปีแล้วน าเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 
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กำรผลิตปลำปลำนวลจันทร์เทศ “มำ 1 
  1. เตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลา มา 1 โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุปลา มา 1 ที่ผ่านการปรบัปรุงพันธ์ุแล้วโดย  
(วิศณุพร และคณะ, 2557 ) เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีไมห่นาแน่น ( 1 ตัว/ 4 ตารางเมตร ) เปลี่ยนถ่ายน้ าทุก 15 
วัน เสริมอาหารสดสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง ให้อาหารโปรตีน 30 % วันละมื้อ ผสมวิตามินและอาหารเสริม 

 2. คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลา มา 1 ที่สมบูรณ์เพศ มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดีเพื่อ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ ไม่เป็นแผลบอบช้ ามีอายุมากกว่า 1.5 ปีจ านวน 50 คู่ มาเพาะพันธ์ุด้วยวิธีผสมเทียมโดยใช้
อัตราส่วนของเพศเมียต่อเพศผู้ เท่ากับ 1 : 1 
 3. น าไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับน้ าเช้ือแล้วจากแม่ปลาแต่ละตัวในปริมาณเท่าๆกัน ไปฟักรวมกันใน
บ่อซีเมนต์ ให้อากาศ เปิดน้ าไหลผ่านเบาๆ โดยใช้ผ้าโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้ระยะเวลาฟักเป็นตัว 13 
– 18 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 27 – 29 องศาเซลเซียส รอให้ลูกปลาว่ายน้ าแข็งแรงในบ่อซีเมนต์ 1 – 2 วัน 
  4  สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดินขนาด 2,700 ตารางเมตร จ านวน 500,000 ตัว ให้อาหารด้วยไร
แดงและไข่แดงปั่น 3 – 5 วัน หลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นปลาป่นผสมร า ให้อาหารสาดให้ทั่วบ่อวันละ 3 มื้อ 
อนุบาลเป็นระยะเวลา 25 - 30วัน ลูกปลามีขนาด 3-4 เซนติเมตร หนัก 0.3 – 0.5 กรัม 
  5  สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดิน จ านวน 100,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหาร
ด้วยปลาป่นผสมร าและอาหารปลาดุกเล็ก ในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน วันละ 3 มื้อ อนุบาลจนลูก
ปลาอายุ 75 - 80วัน ลูกปลามีขนาด 12 - 15 เซนติเมตร หนัก 25 - 35 กรัม 
  6. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดินจ านวน 50,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหารเม็ด
ส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน อนุบาลจนลูกปลาอายุ 
120วัน ลูกปลามีขนาด 15 - 18เซนติเมตร หนัก 35 - 50กรัม 
  7. กระจายพันธ์ุปลา มา 1 พันธ์ุปรับปรุงให้ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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พ่อแม่พันธ์ุปลานวลจันทรเ์ทศทีส่มบูรณ์เพศ 50 คู่ (เมีย 50 : ผู้ 50) 
 
 

 
 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

                               1-2 วัน 
 

 

 

 

                                                                             
 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

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

บ่อพักแม่พันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

แม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 1 

แม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 2 

 

แม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 3 

 

แม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 50 

 

บ่อพักพ่อพันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

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

บ่อฟักไข่รวม 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
500,000 ตัว 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
100,000 ตัว 

บ่อฟักไข่รวม 

50 g 50 g 50 g 50 g 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
50,000 ตัว 

ลูกปลาขนาด 50 กรัม 
คัดปลาที่มีน้ าหนักสูงกว่าค่าเฉลี่ยแจกจ่าย 

อายุ 120 วัน 

อายุ 25-30 วัน 

อายุ 75-80 วัน 

ผสมเทียม 
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ปลำยี่สกเทศ “โรห์ 1”(โดย ศพก. อุตรดิตถ์) 
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ปลำยี่สกเทศ “โรห์ 1” 
ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ์ 

“โรห์ 1” เป็นช่ือเรียกทั่วๆไปของปลายี่สกเทศที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุโดยกรมประมง ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบให้ประกาศเป็นช่ือ “โรห์ 1” เมื่อปี พ.ศ. 2560 เดิมมีช่ือเรียกทั่วๆไปว่า Rohu มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Labeo rohita (Hamilton) ปลายี่สกเทศ ได้มีการน าเข้ามาในประเทศไทยในปี 2512 มีการเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธ์ุ ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อและแหล่งน้ าธรรมชาติและได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงและผู้บริโภคอย่าง
กว้างขวาง (Daungsawas et al., 1984)  

ในปี 2541 กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ได้น าเข้าปลายี่สกเทศที่ได้รับ
การปรับปรุงพันธ์ุ 2 รุ่น จากประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งและได้ทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุเดิม ณ 
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ า อุตรดิตถ์ พบว่าปลายี่สกเทศที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุมีค่าเฉลี่ยของความยาว 
น้ าหนัก น้ าหนักเพิ่มต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ มากกว่าสายพันธ์ุเดิม (Phaukgeen et al., 2006) 
ซึ่งต่อมาในปี 2548 ศูนย์ฯ ได้ใช้ประชากรปลายี่สกเทศนี้  เป็นประชากรเริ่มต้นในการปรับปรุงพันธ์ุ โดยการ
คัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จ านวน 3 รุ่น พบว่าปลาย่ีสกเทศอายุ 180 วัน ที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ย
ความยาว น้ าหนัก น้ าหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะมากกว่าปลายี่สกเทศที่ไม่ได้ผ่านการ
คัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิดเป็น 7.20%, 21.11%, 20.91% และ 5.52% ตามล าดับ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ประเมินค่าตอบสนองต่อการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ าหนักได้ 1.26 
เซนติเมตร และ 13.21 กรัม ตามล าดับ และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2 ) ที่เป็นผลมาจากการคัดพันธ์ุของ
ลักษณะความยาวและน้ าหนัก มีค่าเป็น 0.31 และ 0.30 ตามล าดับ (Ratanatrivong et al., 2009) และศูนย์ฯ 
ได้กระจายพันธ์ุปลาย่ีสกเทศที่ผ่านการปรับปรุงแล้วให้กับศูนย์ฯ/สถานีประมงน้ าจืด รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าทั่วประเทศ   

ในปี 2556 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า กรมประมง ได้ด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุปลา
ยีส่กเทศด้านการเจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 2 รุ่น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ 
โดย (วิศณุพร และคณะ, 2556) พบว่าปลาย่ีสกเทศที่ผ่านการคัดเลือก 2 รุ่น ประเมินค่าตอบสนองต่อการคัดเลือก
ทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ าหนักได้ 0.97 เซนติเมตร และ 15.32 กรัม ตามล าดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรม
ประจักษ์ ที่เป็นผลมาจากการคัดเลือกมีค่าโดยน้ าหนักและความยาวที่อายุ 180 วัน เป็น0.30±0.055 และ 
0.35±0.058 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยาว 
น้ าหนัก น้ าหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะมากกว่าปลายี่สกเทศที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือ
กลุ่มควบคุม คิดเป็น 5.41%, 21.54%, 21.57% และ 13.67% ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
ในขณะที่อัตรารอดของประชากรปลาย่ีสกเทศทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  

ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงปลาย่ีสกเทศอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ประเทศไทยมีผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงปลาย่ีสกเทศปีละกว่า 834 ตัน มูลค่าประมาณ 29 ล้านบาท (กรมประมง, 2559) ผลผลิตส่วนใหญ่
มาจากการเลี้ยงในบ่อ ปลาย่ีสกเทศเป็นปลาที่เพาะขยายพันธ์ุง่าย เจริญเติบโตดีในบ่อ สามารถเลี้ยงร่วมกับปลา
ชนิดอื่นได้ เนื้อมีรสชาติดีประกอบอาหารได้หลายชนิด  
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วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพนัธุ์ 
  เพื่อให้ได้พันธ์ุปลา โรห์ 1 ที่มีการเจริญเติบโตที่ดีข้ึน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้ลดระยะเวลาในการเลี้ยงลง ลดต้นทุน มีก าไรเพิ่มมากขึ้น 

กำรด ำรงพันธุ์ปลำ โรห์ 1 พันธุ์ปรับปรุง 
 1. เตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลา โรห1์ โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุปลา โรห1์ ที่ผ่านการปรบัปรุงพันธ์ุแล้วโดย ( 
วิศณุพร และคณะ, 2556) เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีไมห่นาแน่น ( 1 ตัว/ 4 ตารางเมตร ) เปลี่ยนถ่ายน้ าทุก 15 
วัน เสริมอาหารสดสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง ให้อาหารโปรตีน 30 % วันละมื้อ ผสมวิตามินและอาหารเสริม 

 2. คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลา โรห1์ ที่สมบูรณ์เพศ มีลักษณะด ีอวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดีเพื่อ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ มีอายุมากกว่า 1.5 ปี จ านวน 50 คู่ มาเพาะพันธ์ุด้วยวิธีผสมเทียม โดยใช้อัตราส่วนของเพศเมีย
ต่อเพศผู้ เท่ากับ 1 : 1  

 3. น าไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับน้ าเช้ือแล้วจากแม่ปลาแต่ละตัวในปริมาณเท่าๆกัน ไปฟักรวมกันใน
บ่อซีเมนต์ ให้อากาศ เปิดน้ าไหลผ่านเบาๆ โดยใช้ผ้าโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้ระยะเวลาฟักเป็นตัว 13 
– 18 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 27 – 29 องศาเซลเซียส รอให้ลูกปลาว่ายน้ าแข็งแรงในบ่อซีเมนต์ 1 – 2 วัน 

  4. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดินขนาด 2,700 ตารางเมตร จ านวน 500,000 ตัว ให้อาหารด้วยไร
แดงและไข่แดงปั่น 3 – 5 วัน หลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นปลาป่นผสมร า ให้อาหารสาดให้ทั่วบ่อวันละ 3 มื้อ 
อนุบาลเป็นระยะเวลา 25 - 30 วัน ลูกปลามีขนาด 3-4 เซนติเมตร หนัก 0.3 – 0.5 กรัม 

  5. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดิน จ านวน 50,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหาร
ด้วยปลาป่นผสมร าและอาหารปลาดุกเล็ก ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน  อนุบาลจนลูกปลาอายุ 75 - 
80 วัน   

  6. สุ่มลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดิน จ านวน 10,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหารเมด็
ส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน อนุบาลจนลูกปลาอายุ 
12 เดือน  

  7. สุ่มเลือกปลา โรห์ 1 ที่อายุ 12 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 300 ตัว)  ที่มีสุขภาพดี 
ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 1.5 ปี จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 
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พ่อแม่พันธ์ุปลายี่สกเทศ “โรห์ 1” ที่สมบรูณ์เพศ 50 คู่ (เมีย 50 : ผู้ 50) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

บ่อพักแม่พันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 1 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 2 

 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 3 

 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 50 

 

บ่อพักพ่อพันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

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

บ่อฟักไข่รวม 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 500,000 ตัว 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
50,000 ตัว 

บ่อฟักไข่
รวม 

ไข ่50 g ไข ่50 g ไข ่50 g ไข ่50 g 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
10,000 ตัว 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 1.5 ปี
น าเข้ากระบวนการผลิต 

เล้ียงเป็นระยะเวลา 1.5 ปี 

อายุ 25-30 วัน 

อายุ 75-80 วัน 

ผสมเทียม 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 
1.5 ปีแล้วน าเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 
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กำรผลิตปลำยี่สกเทศ “โรห์ 1” 
  1. เตรียมพ่อแม่พันธ์ุปลา โรห์ 1 โดยใช้พ่อแม่พันธ์ุปลา โรห์ 1 ที่ผ่านการปรบัปรุงพันธ์ุแล้วโดย  ( 
วิศณุพร และคณะ, 2556 ) เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่หนาแน่น ( 1 ตัว/ 4 ตารางเมตร ) เปลี่ยนถ่ายน้ าทุก 15 
วัน เสริมอาหารสดสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง ให้อาหารโปรตีน 30 % วันละมื้อ ผสมวิตามินและอาหารเสริม 

 2. คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุปลา โรห์ 1 ที่สมบูรณ์เพศ แข็งแรง ไม่เป็นแผลบอบช้ า มีอายุมากกว่า 1.5 
ปี จ านวน 50 คู่ มาเพาะพันธ์ุด้วยวิธีผสมเทียม โดยใช้อัตราส่วนของเพศเมียต่อเพศผู้ เท่ากับ 1 : 1  

 3. น าไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับน้ าเช้ือแล้วจากแม่ปลาแต่ละตัวในปริมาณเท่าๆกัน ไปฟักรวมกันใน
บ่อซีเมนต์ ให้อากาศ เปิดน้ าไหลผ่านเบาๆ โดยใช้ผ้าโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้ระยะเวลาฟักเป็นตัว 13 
– 18 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 27 – 29 องศาเซลเซียส รอให้ลูกปลาว่ายน้ าแข็งแรงในบ่อซีเมนต์ 1 – 2 วัน 

  4. ย้ายลูกปลาลงอนุบาลในบ่อดินขนาด 2,700 ตารางเมตร จ านวน 500,000 ตัว ให้อาหารด้วย
ไรแดงและไข่แดงปั่น 3 – 5 วัน หลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นปลาป่นผสมร า ให้อาหารสาดให้ทั่วบ่อวันละ 3 มื้อ 
อนุบาลเป็นระยะเวลา 25 - 30 วัน ลูกปลามีขนาด 3-4 เซนติเมตร หนัก 0.3 – 0.5 กรัม 

  5. ลากอวนน าลูกปลาข้ึนมาคัดขนาดและลดความหนาแน่นในการอนุบาลลง เหลือปล่อยจ านวน 
100,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหารด้วยปลาป่นผสมร าและอาหารปลาดุกเล็ก วันละ 3 มื้อ 
อนุบาลจนลูกปลาอายุ 75 - 80 วัน ลูกปลามีขนาด 12 - 15 เซนติเมตร หนัก 25 - 35 กรัม 

  6. ลากอวนน าลูกปลาข้ึนมาคัดขนาดและลดความหนาแน่นในการอนุบาลลง เหลือปล่อยจ านวน 
50,000 ตัว/บ่อขนาด 2,700 ตารางเมตร ให้อาหารด้วยอาหารปลาดุกเล็ก วันละ 3 มื้อ อนุบาลจนลูกปลาอายุ 
120 วัน ลูกปลามีขนาด 15 - 18 เซนติเมตร หนัก 35 - 50 กรัม 

  7. ลากอวนน าลูกปลาข้ึนมาทั้งบ่อสุ่มช่ังน้ าหนัก (body weight) และวัดความยาว (total 
length) แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เลือกปลาที่มีค่าน้ าหนักตั้งแต่เท่ากับค่าเฉลี่ยข้ึนไป (ประมาณ 50%) ไว้ส าหรับแจก
เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
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พ่อแม่พันธ์ุปลายี่สกเทศ “โรห์ 1” ที่สมบรูณ์เพศ 50 คู่ (เมีย 50 : ผู้ 50) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1-2 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลำหมอ “ชุมพร 1” 

 

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

บ่อพักแม่พันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 1 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 2 

 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 3 

 

พ่อแม่พันธ์ุ 
คู่ที่ 50 

 

บ่อพักพ่อพันธ์ุปลา เพื่อฉีด
ฮอร์โมนกระตุ้น 

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

บ่อฟักไข่รวม 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 500,000 ตัว 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
100,000 ตัว 

บ่อฟักไข่
รวม 

ไข ่50 g ไข ่50 g ไข ่50 g ไข ่50 g 

อนุบาลในบ่อดิน 2,700 ตรม. 
50,000 ตัว 

ลูกปลาขนาด 50 กรัม 
กระจายปลายี่สกเทศ “โรห์ 1” ให้ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

อายุ 120 วัน 

อายุ 25-30 วัน 

อายุ 75-80 วัน 

ผสมเทียม 
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ปลำหมอ “ชุมพร 1” (โดย ศพก. ชุมพร) 
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ปลำหมอ “ชุมพร 1” 
ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ์ 

ปลาหมอเป็นปลากระดูกแข็งอยู่ในวงศ์ Anabantidae มีช่ือสามัญว่า Climbing Perch และมีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch, 1792) (Fish base, 2560) มีรูปร่างป้อม ล าตัวด้านข้างแบน  
หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาค่อนข้างเล็กอยู่ใกล้ปลายจมูก ปากค่อนข้างแคบอยู่ปลายสุด กระดูกขอบกระพุ้ง
เหงือกหยักเป็นฟันเลื่อยแหลมและแข็ง ครีบหางตัดตรงขอบมนเล็กน้อย สีล าตัวเป็นสีน้ าตาลปนเหลืองด้านท้องสี
จางกว่าด้านหลัง มีจุดสีด าขนาดเท่าเกล็ดประอยู่บนหัวและล าตัว ครีบทุกครีบสีเหลืองปนด า มีอวัยวะช่วยหายใจ 
(Labyrinthorgan) จึงสามารถอยู่บนบกได้นาน (กรมประมง, 2540) 

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุปลาหมอเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 
(mass selection) คือ ปลาหมอสายพันธ์ุชุมพร 1 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาหมอสายพันธ์ุที่ไม่ผ่านการ
ปรับปรุงพันธ์ุทั้งด้านความยาวและด้านน้ าหนัก โดยสายพันธ์ุปลาหมอที่มีอัตราการเจรญิเติบโตสงูข้ึนจะสามารถลด
ระยะเวลาในการเลี้ยงและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร จึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงมากข้ึน  
 
ปลำหมอพันธุ์ปรับปรุง 

ปลำหมอสำยพันธุ์ชุมพร 1  กรมประมงด าเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอเพื่อเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโต โดยเริ่มจากการทดลองเลี้ยงปลาหมอ 6 กลุ่มประชากรในประเทศไทย ได้แก่ ประชากรแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 4 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ ราชบุรี สกลนคร นครศรีธรรมราช  และจากโรงเพาะฟัก 2 แหล่ง ได้แก่ ฟาร์ม
เอกชนในจังหวัดชุมพร และโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ าชุมพร (ศวท.ชุมพร) เพื่อหาประชากร
พื้นฐานในการปรับปรุงพันธ์ุ ซึ่งพบว่าปลาหมอจากโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธ์ุสัตว์น้ าชุมพรมีความ
เหมาะสมในการใช้เป็นประชากรพื้นฐานมากที่สุด (สง่า และ สุชาติ, 2550) จึงน ามาปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีคัดเลือก
แบบหมู่ (mass selection) จ านวน 4 รุ่น (กฤษณุพันธ์ และคณะ, 2553; กฤษณุพันธ์ และเมตตา, 2555) ได้พันธ์ุ
ปลาหมอที่มีลักษณะส่วนหัวเล็ก ล าตัวกว้าง สันหนา มีการเจริญเติบโตสูงกว่าสายพันธ์ุที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ
ทั้งด้านความยาว และด้านน้ าหนัก คิดเป็นร้อยละ 9.47 และ 26.46 ตามล าดับ หลังจากนั้นจึงท าการทดสอบสาย
พันธ์ุ ได้ผลการทดสอบพันธ์ุบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมประมงอนุมัตติั้งช่ือสายพันธ์ุเมื่อ 16 สิงหาคม 2554 

 

วัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงพันธุ์ปลำหมอ 
การปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตเป็นวัตถุประสงค์หลัก ทั้งนี้เพื่อลด

ระยะเวลาในการเลี้ยง เป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงให้เกษตรกร  

 

 

 

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=426
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กำรทดสอบพันธุ์ 
หลังจากได้ปรับปรุงพันธ์ุปลาหมอแล้วจ านวน 4 รุ่น สุชาติ และคณะ (2555) จึงทดสอบลักษณะเชิง

เพาะเลี้ยงของปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุในสภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร
และฟาร์มเกษตรกร โดยทดลองเลี้ยงปลาหมอที่ผ่านการคัดเลือกแบบหมู่รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 กับปลาหมอสายพันธ์ุ
เดิมที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุ ในสภาพแวดล้อม 2 แบบ คือ เลี้ยงในบ่อพลาสติกปริมาตรน้ า 7 ลูกบาศก์เมตร ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร และแบบที่ 2 เลี้ยงในกระชัง ปริมาตรน้ า 6 ลูกบาศก์เมตร ณ ฟาร์ม
เกษตรกร หลังจากสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่จนถึงรุ่นที่ 
4 ในสภาพแวดล้อมทั้ง 2 แบบ มีการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ าหนักเพิ่มข้ึนทุกรุ่นในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
สามารถกระจายพันธ์ุปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุรุ่นที่ 4 ให้เกษตรกรได ้

กำรตลำด 
ข้อมูลจากสถิติการประมงพบว่าในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผลผลิตปลาหมอทั้งหมด 8,300 ตัน โดย

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.78) ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน นอกจากนั้นเป็นการเลี้ยงในร่องสวนและกระชัง ซึ่งมีเพียง 
ร้อยละ 3.79 และร้อยละ 0.43 เท่านั้น โดยใช้ประโยชน์โดยการบริโภคปลาสดมากทีสุ่ด (ร้อยละ 72.05) รองลงมา
คือท าปลาร้า (ร้อยละ 19.21) นอกจากนี้ยังมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยการท านึ่งและย่าง (ร้อยละ 4.12) ตากแห้ง
และท าเค็ม (ร้อยละ 2.56) และอื่น ๆ (ร้อยละ 2.06) (กรมประมง, 2559) 
 
กำรด ำรงพันธุ์ปลำหมอพันธุ์ปรับปรุง 

1. เลือกปลาจากประชากรปลาหมอพันธ์ุปรับปรุงที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะรูปร่างดี เพื่อใช้เป็น
พ่อแม่พันธ์ุ 

2. เพาะพันธ์ุปลาหมอแบบหมู่โดยใช้แม่พันธ์ุปลาหมออย่างน้อย 50 ตัว ต่อเพศผู้ 100 ตัว (อัตราส่วนเพศ
เมียต่อเพศผู้ คือ 1 : 2) ในบ่อคอนกรีต  

3. รวบรวมลูกปลาย้ายไปอนุบาลในบ่อดิน ให้อาหารดังนี้ 
3.1 อายุ 1 - 3 วัน ใช้อาหารจากถุงไข่แดง (yolk sac) 
3.2 อายุ 3 – 7 วัน ให้โรติเฟอร์/ไรแดง/อาหารผงส าเร็จรูป วันละ 3 มื้อ 
3.3 อายุ 7 – 20  วัน ให้ปลาป่นผสมร าละเอียด วันละ 3 มื้อ 
3.4 อายุ 15 – 30 วัน ให้อาหารส าเรจ็รปูเม็ดจิ๋ว วันละ 3 มื้อ 
3.5 อายุ 30 – 60 วัน ให้อาหารปลาดุกเล็ก ปรมิาณโปรตีนไมน่้อยกว่า 30 เปอรเ์ซ็นต ์วันละ 2 – 3 มื้อ 
3.6 อายุ 60 – 90 วัน ให้อาหารปลาดุกกลาง ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอรเ์ซ็นต ์วันละ 2 – 3 มื้อ 
4. สุ่มช่ังวัดลักษณะปรากฏของปลาหมอเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด ารงพันธ์ุ 
5. สุ่มเลือกปลาหมอที่อายุ 4 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 300 ตัว) ความสมบูรณ์ แข็งแรง 

ลักษณะรูปร่างดี เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 6 เดือน จึงน าเข้ากระบวนการผลิตต่อไป 
6. สุ่มเลือกปลาหมอที่อายุ 4 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 300 ตัว) ความสมบูรณ์ แข็งแรง 

ลักษณะรูปร่างดี เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 6 เดือน จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ  
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9. 

สุ่มปลาพ่อแม่พนัธุเ์พ่ือเลีย้งต่อจนอาย ุ6 
เดือนน าเข้ากระบวนการผลิต 

ปลาหมอพนัธุป์รบัปรงุ 

สุ่มปลาพ่อแม่พนัธุเ์พ่ือเลีย้งต่อจนอาย ุ6 
เดือนน าเข้ากระบวนการด ารงพนัธุ ์

ปลาหมอพนัธุป์รบัปรงุ 

ประชากรปลาหมอพนัธุป์รบัปรงุ  

คดัเลอืกปลาที่มลีกัษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบาลลูกปลาจนอายคุรบ 4 เดอืน  

รวบรวมลูกปลาเลี้ยงในบ่อดนิ  

บ่อประชากรด ารงพนัธุร์ ุ่นท่ี 1 เลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน  
ภายใต้เงื่อนไข หรือส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด สุ่มชัง่วดัเพ่ือเป็นข้อมลูแต่ละรุ่น 

เพาะพนัธุแ์บบหมู่ 
ผู้ 100 : 50 เมีย 

ลกูปลาหมอ 
จากแม่ปลา 50 

ตวั 
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กำรผลิตปลำหมอพันธุ์ปรับปรุง 
1. เลือกปลาจากประชากรปลาหมอพันธ์ุปรับปรุงที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะรูปร่างดี เพื่อใช้เป็น

พ่อแม่พันธ์ุ 
2. เพาะพันธ์ุปลาหมอแบบหมู่โดยใช้แม่พันธ์ุปลาหมออย่างน้อย 50 ตัว ต่อเพศผู้ 100 ตัว (อัตราส่วนเพศ

ผู้ต่อเพศเมีย คือ 2 : 1) ในบ่อคอนกรีต 
3. รวบรวมลูกปลาย้ายไปอนุบาลในบ่อดินเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้อาหารดังนี้ 
3.1 อายุ 1 - 3 วัน ใช้อาหารจากถุงไข่แดง (yolk sac) 
3.2 อายุ 3 – 7 วัน ให้โรติเฟอร์/ไรแดง/อาหารผงส าเร็จรูป วันละ 3 มื้อ 
3.3 อายุ 7 – 20  วัน ให้ปลาป่นผสมร าละเอียด วันละ 3 มื้อ 
3.4 อายุ 15 – 30 วัน ให้อาหารส าเรจ็รปูเม็ดจิ๋ว วันละ 3 มื้อ 
3.5 อายุ 30 – 60 วัน ให้อาหารปลาดุกเล็ก ปรมิาณโปรตีนไมน่้อยกว่า 30 เปอรเ์ซ็นต ์วันละ 2 – 3 มื้อ 
3.6 อายุ 60 – 90 วัน ให้อาหารปลาดุกกลาง ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอรเ์ซ็นต ์วันละ 2 – 3 มื้อ 
4. เมื่ออนุบาลลูกปลาจนมีอายุครบ 3 เดือน จะได้ปลาหมอขนาด 30 กรัม จึงกระจายพันธ์ุปลาหมอพันธ์ุ

ปรับปรุงให้ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระจายปลาหมอพนัธุป์รบัปรงุให้ศนูยวิ์จยัฯ การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าจืด 

ประชากรปลาหมอพนัธุป์รบัปรงุ  

คดัเลอืกปลาที่มลีกัษณะสมบูรณ์
แขง็แรง 

อนุบาลลูกปลาจนอายคุรบ 3 เดอืน  

รวบรวมลูกปลาเลี้ยงในบ่อดนิขนาด  

บ่อประชากรด ารงพนัธุร์ ุ่นท่ี 1 เลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน  
ได้พนัธุป์ลาหมอขนาด 30 กรมั 

เพาะพนัธุแ์บบหมู่ 
ผู้ 100 : 50 เมีย 

ลกูปลาหมอ 
จากแม่ปลา 50 

ตวั 
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กุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1” (โดย กปพ. และ ศพก. เพชรบุรี) 
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กุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1” 
ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ์ 
 

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, deMan) จัดเป็นกุ้งน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็น  
สัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย โดยกุ้งก้ามกรามพันธ์ุพื้นเมืองที่เพาะเลี้ยงอยู่ทั่วไปใน
ประเทศไทยนั้นมีประวัติการเพาะเลี้ยงที่ยาวนานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ที่สามารถ
อนบุาลลูกกุ้งก้ามกรามในสภาพกักขัง และต่อมากรมประมงได้ด าเนินการวิจัยค้นคว้าด้านเพาะและอนุบาลจนได้
ลูกกุ้งเป็นจ านวนมากแล้วจึงจ าหน่ายให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงในบ่อดิน นอกจากนี้กรมประมงยังได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งตลอดจนการเลี้ยงให้เกษตรกรจึงส่งผลให้มีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
แพร่หลายทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในด้านพันธุศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า วงจรชีวิตกุ้งก้ามกรามที่เพาะเลี้ยงของ
ประเทศไทยนั้นเป็น “สัตว์เลี้ยง” (domesticated) อย่างสมบูรณ์ โดยที่ประชากรของกุ้งก้ามกรามได้เติบโตอยู่ใน
บ่อเลี้ยงมีการถ่ายทอดพันธุกรรมของจากรุ่น (generation) หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งสืบเนื่องติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานานหลายๆ รุ่น  

จากการที่กุ้งก้ามกรามเป็น “สัตว์เลี้ยง” นั้น ท าให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาพันธ์ุกุ้งก้ามกรามให้มี
ลักษณะที่ดีตามที่ต้องการ (รูปร่างดี แข็งแรง โตเร็ว ฯลฯ) ได้ด้วยเทคนิคการคัดเลือก (selection) กรมประมง   
โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าจึงได้ด าเนินการพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งก้ามกรามคุณภาพดี โดยการปรับปรุง
พันธ์ุ (ปรับปรุงขนาด) ด้วยเทคนิคการคัดเลือก (selection) ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2539-2546 โดยน าพ่อแม่
พันธ์ุจากฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จ านวน 50 คู่ มาเป็นประชากรพื้นฐานของการคัดเลือก สุ่มพ่อแม่พันธ์ุเพื่อ
สร้างครอบครัว จ านวน 13 ครอบครัว ด าเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว (within 
family selection) จนสามารถผลิตสายพันธ์ุกุ้งก้ามกรามที่โตเร็วเป็นรุ่นที่ 3 และได้ต้ังช่ือสายพันธ์ุที่ปรับปรุงนี้ว่า 
“สายพันธ์ุ สพก.” ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 กุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” ที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุนี้ได้รับการตั้ง   
“ช่ือพันธ์ุ” เป็น “มำโคร 1” อย่างเป็นทางการในการตั้งช่ือพันธ์ุสัตว์น้ าและไม้น้ าปรับปรุงพันธ์ุของ กรมประมง 
เพื่อให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมพันธ์ุ และการอ้างอิงสายพันธ์ุหรือชนิดพันธ์ุ หรือการพัฒนาการปรับปรุง
พันธ์ุให้ได้กุ้งก้ามกรามที่ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพนัธุ์ 
ปรับปรุงและพัฒนาพันธ์ุกุ้งก้ามกรามให้โตดี (ปรับปรุงขนาด) ให้ผลผลิตมาก ลดต้นทุนในการเลี้ยงของ

เกษตรกร 
  
กำรทดสอบพันธุ ์

ก่อนการกระจายพันธ์ุกุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” ที่พัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุแล้วสู่ภาครัฐและเอกชน 
ได้มีการทดสอบลักษณะทางเศรษฐกจิของกุ้งกา้มกรามสายพันธ์ุ สพก. ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการรอด
ตาย และเปอร์เซ็นต์การติดโรค ในสภาพการเลี้ยงต่างๆ เปรียบเทียบกับกุ้งก้ามกรามสายพันธ์ุ  ไม่ปรับปรุง 2 สาย
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พันธ์ุ คือ กุ้งก้ามกรามกลุ่มควบคุม และสายพันธ์ุเกษตรกร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของสายพันธ์ุ      
โดยสุภัทรา (2548) ได้ด าเนินการทดลองเลี้ยงเปรียบเทียบ โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดลองย่อย คือ 
 การทดลองที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” 
และ “กลุ่มควบคุม” เมื่อทั้งสองสายพันธ์ุได้ถูกเลี้ยงรวมกันในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร จ านวน 3 บ่อ ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
 การทดลองที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” 
และ “สายพันธ์ุเกษตรกร” เมื่อทั้งสองสายพันธ์ุได้ถูกเลี้ยงรวมกันในบ่อซีเมนต์ขนาด 20 ตารางเมตร จ านวน 3 บ่อ 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า จังหวัดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 7 เดือน 
 การทดลองที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของกุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” และ 
“กลุ่มควบคุม” เมื่อทั้งสองสายพันธ์ุได้ถูกเลี้ยงในบ่อดินขนาด 2 ไร่ สายพันธ์ุละ 1 บ่อ รวมจ านวน 2 บ่อ ณ ฟาร์ม
เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 ผลการทดลองสรุปได้ว่าในการทดลองที่ 1 พบว่า กุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” มีอัตราการเจริญเติบโต
ดีกว่า “กลุ่มควบคุม” โดยความยาวและน้ าหนัก คิดเป็น 5 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผลผลิตในบ่อดินของกุ้ง
ก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” มีค่าสูงกว่า “กลุ่มควบคุม” 45 เปอร์เซ็นต์  
 ในการทดลองที่ 2 พบว่า กุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า “สายพันธ์ุ
เกษตรกร” โดยความยาวและน้ าหนัก คิดเป็น 8.9 และ 17 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
 ในการทดลองที่ 3 พบว่า กุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า “กลุ่มควบคุม” 
โดยความยาวและน้ าหนัก คิดเป็น 10 และ 26 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 และไม่พบความแตกต่างในอัตราการรอดตายเปอรเ์ซน็ต์การติดโรคของกุ้งก้ามกราม 3 สายพันธ์ุ จากทั้ง 3 
การทดลอง จากผลการศึกษาแสดงถึงศักยภาพของกุ้งก้ามกราม “สายพันธ์ุ สพก.” ที่มีลักษณะที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจดีกว่าสายพันธ์ุที่ไม่ได้รับการปรับปรุง  
 
กำรด ำรงพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1”  

1. น าพ่อแม่พันธ์ุที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน มาจับคู่ผสมพันธ์ุในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตัน โดยใช้อัตราส่วน
ของเพศผู้ต่อเพศเมียเทา่กับ 1 : 2 ปล่อยพ่อพันธ์ุ 100 ตัว และแม่พันธ์ุ 200 ตัว เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุด้วยอาหารกุ้งชนิด
เม็ดจมน้ า ผสมกับอาหารส าหรับขุนพ่อแม่พันธ์ุ วันละ 2 มื้อ 

2. ปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุผสมพันธ์ุกันตามธรรมชาติ จนสังเกตเห็นไข่บริเวณหน้าท้องพัฒนาเป็นสีเทาด า     
จึงคัดแยกแม่พันธ์ุออกมาฟักในถังพลาสติก 250 ลิตร ถังละ 1 แม่ (อย่างน้อย 16 แม่) ใช้น้ าสะอาดที่มีความเค็ม 
15 ppt. โดยแม่กุ้งจะใช้เวลา 5 - 7 วัน ในการสลัดไข่ออกจากหน้าท้อง จากนั้นน าแม่พันธ์ุกลับไปเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์เพื่อรอผสมพันธ์ุครั้งต่อไป 

3. อนุบาลลูกกุ้งในถัง โดยให้อากาศตลอดเวลา ให้อาหารมีชีวิตเป็นอาร์ทีเมียแรกฟัก วันละ 3 มื้อ จนลูก
กุ้งมีอายุ 10 วัน ให้อาหารเป็นอาร์ทีเมียแรกฟักผสมอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง วันละ 3 มื้อ ใช้เวลาในการอนุบาล 
25 - 30 วัน ลูกกุ้งจะพัฒนาจนถึงระยะคว่ า แล้วจึงค่อยๆ ปรับลดความเค็มของน้ าให้เหลือ 0 ppt. แล้วจึงน าลูกกุ้ง
ไปเลี้ยงต่อในถังพลาสติกขนาด 1,500 ลิตร แยกเลี้ยงถังละ 1 ครอบครัว (แม่) 
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4. การเลี้ยงกุ้งในถังพลาสติกขนาด 1,500 ลิตร แยกครอบครัว จะสุ่มลูกกุ้งระยะคว่ าจากแต่ละครอบครัว
ลงเลี้ยงถังละประมาณ 2,000 ตัว ให้กินอาหารเม็ดจมวันละ 2 มื้อ เลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 5 เดือน โดยสุ่มช่ังวัดการ
เจริญเติบโตทุกเดือน 

5. สุ่มกุ้งก้ามกรามที่อายุ 5 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว)  ที่มีสุขภาพดี เลี้ยงต่อจนกุ้ง
ก้ามกรามมีอายุได้ 7-8 เดือน จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 

ประชากรกุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” พนัธุป์รบัปรงุ  

ชุดการผสมท่ี 1 
ผู ้1 : 2 เมีย 

ชุดการผสมท่ี 2 
ผู ้1 : 2 เมีย 

ชุดการผสมท่ี 3 
ผู ้1 : 2 เมีย 

… ชุดการผสมท่ี N 
(>30) 

ผู ้1 : 2 เมีย 

คดัเลอืกกุง้กา้มกรามทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์แขง็แรง 

… ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี 1 

ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี 2 

ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี 3 

ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี N 

อนุบาลลูกกุง้แยกชุดการผสมเป็นระยะเวลา 1 เดอืน และสุม่ลูกกุง้ 2,000 ตวั/
ชดุการผสม 

เกบ็ลูกกุง้จากแม่กุง้เพยีงแมเ่ดยีวในแต่ละชดุการผสม 

… ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี 1 (2,000 

ตวั) 

ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี 2 (2,000 

ตวั) 

ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี 3 (2,000 

ตวั) 

ลูกกุ้งชุดการ
ผสมท่ี N (2,000 

ตวั) 

บ่อประชากรด ารงพนัธุร์ุ่นท่ี 1 (200 ตวั × N ชุดการผสม) เลีย้งเป็นระยะเวลา 5 เดือน  
ภายใต้เงื่อนไข หรือส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนด สุ่มชัง่วดัเพ่ือเป็นข้อมลูแต่ละรุ่น 

น าลูกกุง้อายุ 1 เดอืนชุดการผสมละ 200 ตวัเลี้ยงรวมกนัในบอ่ 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พนัธุเ์พื่อเลีย้งต่อจนอายุ 7-8 เดือน 
น าเข้ากระบวนการผลิต 

 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พนัธุเ์พื่อเลีย้งต่อจนอายุ 7-8 เดือน 
แล้วน าเข้ากระบวนการด ารงพนัธุ์ 
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กำรผลิตกุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1” 
 การผลิตกุง้ก้ามกรามพันธ์ุปรบัปรุง “มาโคร 1” โดยน าพ่อแม่พันธ์ุขยายจาก กลุม่วิจัยและ
พัฒนาการปรบัปรุงพันธ์ุ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า มาท าการเพาะพันธ์ุและอนบุาล ตามวิธีการดังนี ้

  1. น าพ่อแม่พันธ์ุที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน มาจับคู่ผสมพันธ์ุในบ่อซเีมนต์ขนาด 50 ตัน โดยใช้
อัตราส่วนของเพศเมียต่อเพศผู้ เท่ากบั 2:1 ปล่อยแม่พันธ์ุ 200 ตัว และพ่อพันธ์ุ 100 ตัว (ความหนาแน่น 60 ตัว
ต่อลูกบาศก์เมตร) เลี้ยงพอ่แม่พันธ์ุด้วยอาหารกุ้งชนิดเม็ดจมน้ าโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 % ผสมกับอาหารส าหรบัขุน
พ่อแม่พันธ์ุกุ้ง วันละ 2 มื้อ  

 2. ปล่อยให้พ่อแม่พันธ์ุผสมพันธ์ุกันตามธรรมชาติ จนสังเกตเห็นไข่บริเวณหน้าท้องพัฒนาเป็นสี
เทาด า จึงคัดแยกแม่พันธ์ุออกมาฟักในถังพลาสติก 500 ลิตร ถังละ 1 แม่ (อย่างน้อย 30 แม่) ใช้น้ าสะอาดที่มี
ความเค็ม 15 ppt. โดยแม่กุ้งจะใช้เวลา 5 - 7 วัน ในการสลัดไข่ออกจากหน้าท้อง จากนั้นน าแม่พันธ์ุกลับไปเลี้ยง
ในบ่อปูนเพื่อรอผสมพันธ์ุครั้งต่อไป 

  3. อนุบาลลูกกุ้งในถัง โดยให้อากาศตลอดเวลา ให้อาหารมีชีวิต เป็นอาร์ทีเมียแรกฟักวันละ 4 
มื้อ จนลูกกุ้งมีอายุ 10 วัน ลดการให้อาร์ทีเมียเหลือวันละ 2 มื้อ คือมื้อเช้าและมื้อเย็น ส่วนมื้อกลางวัน 2 มื้อ
เปลี่ยนเป็นให้ไข่ตุ๋นแทน ในระหว่างการอนุบาลมีการดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้ าตามก าหนดเวลา เพื่อรักษา
ความสะอาด และก าจัดของเสียออกจากบ่อ ใช้เวลาในการอนุบาล 25 - 30 วัน ลูกกุ้งจะพัฒนาจนถึงระยะคว่ า 
แล้วจึงปรับลดความเค็มของน้ าให้เหลือ 3 ppt. แล้วจึงน าลูกกุ้งไปเลี้ยงต่อในบ่อดิน  

  4. การเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน สุ่มลูกกุ้งระยะคว่ าจากแต่ละถังๆ ละ 1,000 น าไปปล่อยในบ่อดินขนาด 
800 ตรม. รวม 30,000 ตัว (ความหนาแน่น 40 ตัวต่อตารางเมตร) ให้กินอาหารเม็ดจมโปรตีน 32 %วันละ 2 มื้อ 
เลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 3 เดือน จะได้กุ้งก้ามกรามน้ าหนักเฉลี่ย 5 - 10 กรัม 
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ประชากรกุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” พนัธุป์รบัปรงุ ประชากรปลานิล/ปลานิลแดงพนัธุป์รบัปรงุ  

เพาะพนัธุ์ก ุ้งก้ามกราม (เพศเมีย > 200 ตวั : เพศผู ้> 100 ตวั)เพาะพนัธุป์ลานิล/ปลานิลแดงแบบหมู่ 

คดัเลอืกกุง้ทีม่ลีกัษณะสมบรูณ์แขง็แรง 

 

ลูกกุ้งแม่ ลูกกุ้งแม่ ลูกกุ้งแม่ ลูกกุ้งแม่ …… 

แยกอนุบาลลูกกุง้แต่ละแมเ่ป็นระยะเวลา 1 เดอืน และสุม่ลูกกุง้ 

เกบ็ลูกกุง้จากแม่กุง้ไมน่้อยกว่า -0 แม ่

ลูกกุ้งแม่ ลูกกุ้งแม่ ลูกกุ้งแม่ ลูกกุ้งแม่ …… 

บ่อประชากรกุ้งก้ามกราม 1 (1000 ตวั × N ครอบครวั) เลีย้งเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือได้ขนาด 5-10 กรมั

บ่อประชากรปลานิล/ปลานิลแดง 1 (100 ตวั × N ครอบครวั) เลีย้งเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือได้ขนาด 

น าลูกปลาอายุ 1 เดอืน แมป่ลาละ 100 ตวัเลี้ยงรวมกนัในบอ่ 

กระจายกุ้งก้ามกรามพนัธุป์รบัปรงุให้ศนูยวิ์จยัฯ การเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าจืดกระจายปลานิล/ปลานิลแดงพนัธุ์
ปรบัปรงุให้ศนูยวิ์จยัฯ การเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าจืด 



69 
 

กำรผลิตปลำอีกง (โดย  ศพก. เพชรบุรี) 
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กำรผลิตปลำอีกง 
ประวัติควำมเป็นมำของสำยพันธุ ์
 

  ปลาอีกง long-whiskered catfish ( Mystus gulio ) เป็นปลาที่พบบริเวณแม่น้ าสายใหญ่ ๆ ที่ติดต่อกับ
ทะเล โดยเฉพาะบริ เวณน้ ากร่อย สามารถอาศัยอยู่ ได้ทั้ ง ในน้ าจืดและน้ ากร่อย เนื่ องจากมีความ  
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ าระหว่าง 0 – 30 ส่วนในพันส่วน ชอบว่ายน้ ารวมกันเป็นฝูง  
แพร่กระจายทั่วไปในอินเดีย พม่า ศรีลังกา คาบสมุทรมาเลย์  สุมาตรา บอร์เนียว และไทย พบในแม่น้ าปัตตานี  
แม่น้ าจันทบูรณ์ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน และคลองสาขา มีช่ือท้องถ่ินหลายช่ือได้แก่ ปลามังกง ปลาแขยง 
ปลากด ปลาแขยงหมู เป็นปลาไม่มีเกล็ดหรือเรียกว่าปลาหนัง อยู่ในวงศ์ปลากด ( Bagaridae ) มีลักษณะล าตัว
ค่อนข้างกลม ปกติมีสีเทาอมทอง หรือเทาอมม่วง ท้องมีสีขาว กินกุ้ง ตัวอ่อนของแมลง แพลงค์ตอนพืชและสัตว์
เป็นอาหาร อาศัยอยูเ่ป็นฝูงบริเวณน้ ากร่อยหรือปากแม่น้า จะชุกชุมบริเวณปากแม่น้าบางปะกง พบหลักฐานใน
หนังสือชีวิตและงานของสุนทรภู่ ว่าบางปะกงอาจจะเพี้ยนมาจากบ้านมังกงซึ่งหมายถึงบ้านที่มีปลามังกงเยอะ พบ
ปลาอีกงที่มีความยาวสูงสุด (Maximum Length) ถึง 50 เซนติเมตร  ในบริเวณหมู่เกาะ East  Indies ส าหรับ
ประเทศไทยพบขนาดความยาวระหว่าง  12 – 17  เซนติเมตรและความยาวสูงสุดประมาณ  25  เซนติเมตร 
(Smith  1945)  ปลาอีกงมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ า ระหว่าง 0-30 ส่วนในพันได้เป็น
อย่างดี  ทั้งยังมีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตดี (บุญชัย 2539)   

วัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงพันธุ์ปลำอีกง 
1. การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้ผลผลิตมาก ลดต้นทุนในการเลี้ยงของเกษตรกร 
2. การปรับปรุงพนัธ์ุเพื่อให้ได้พันธ์ุปลาที่ทนต่อโรค มีอัตรารอดสูงแม้เลีย้งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

ลดค่าใช้จ่ายด้านลูกพันธ์ุปลา เกษตรกรมีผลผลิตสม่ าเสมอ 

กำรตลำด 
ปลาอีกงเป็นปลาที่มรีสชาติดี   สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายประเภท จึงเป็นที่ต้องการของตลาด 

มีรายงานว่าที่จังหวัดสมุทรสาครปลาอีกงมีราคาขายกิโลกรัมละ 80 - 140 บาท และคาดว่าจะเป็นปลาที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาจนสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ ยงได้ เนื่องจาก
สามารถเลี้ยงได้อย่างหนาแน่น และเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นได้ กินอาหารได้ทุกชนิด และฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ง่าย 
นอกจากนั้นปลาอีกงเป็นปลาที่สามารถเลีย้ง และเพาะพันธ์ุได้ จึงเป็นสัตว์น้ าที่สามารถด าเนินการปรบัปรุงลักษณะ
การเจริญเติบโตได้ 

  
กำรด ำรงพันธุ์ปลำอีกงพันธุ์ปรับปรุง 

1. ด าเนินการสุ่มพ่อแม่พันธ์ุจากสายคัดพันธ์ุ (selected line) รุ่นที่ 2 (กฤษณุพันธ์ และคณะ 2559) 
น ามาคัดปลาที่มีความสมบูรณ์เพศจ านวน 300 ตัว (เพศเมีย 100 : เพศผู้ 200 ตัว) ไปท าการเพาะพันธ์ุด้วยวิธีการ
ฉีดฮอร์โมน buserelin acetate ร่วมกับ domperidone เพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเอง โดยปลา
เพศเมียฉีด buserelin acetate ในอัตรา 20 ไมโครกรัม/น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone  10 



71 
 

มิลลิกรัม/น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม  ส่วนปลาเพศผู้ฉีด buserelin acetate ในอัตรา 10 ไมโครกรัม/น้ าหนักปลา 1 
กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone  10  มิลลิกรัม/น้ าหนักปลา  1  กิโลกรัม หลังจากแม่ปลาวางไข่ ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 6 – 14 ช่ัวโมง  จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่ปลาฟักออกเป็นตัว 

2. หลังจากไข่ฟักออกเป็นตัวแล้ว 3 วัน ด าเนินการรวบรวมลูกปลาทั้งหมดไปอนุบาลในบ่อดินขนาด 800 
ตารางเมตร อนุบาลลูกปลาด้วยไข่แดงต้มสุกเป็นเวลา 3 วัน แล้วให้ไรแดงอีก 7 วัน หลังจากนั้นให้ร าผสมกับปลา
ป่นอัตราส่วน 1:3 จนลูกปลาอายุ 25 วัน (ขนาด 2-3 เซนติเมตร) 

3. น าลูกปลาอายุ 25 วัน (ขนาด 2-3 เซนติเมตร) จ านวน 6,400 ตัว เพื่อน าไปเลี้ยงต่อในกระชังอวนไน
ล่อนขนาดช่องตา 1 เซนติเมตร ปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร อัตราปล่อยกระชังละ 800 ตัว จ านวน 8 กระชัง  

4. ให้อาหารส าเร็จรูปเม็ดเล็ก โปรตีน 30-40% จนลูกปลาอายุ 270 วัน ในปริมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์/
น้ าหนักตัว/วัน 

5. สุ่มช่ังวัดลักษณะปรากฏของปลาอีกงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด ารงพันธ์ุ 

6. สุ่มเลือกปลาอีกงที่อายุ 8 เดือน (เพศเมีย 100 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว)  ที่มีสุขภาพดี ร่างการสมบูรณ์ 
อวัยวะครบถ้วน เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 1 ปี จึงน าเข้ากระบวนการผลิตต่อไป 

7. สุ่มเลือกปลาอีกงที่อายุ 8 เดือน (เพศเมีย 100 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว)  ที่มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ 
อวัยวะครบถ้วน เลี้ยงต่อจนปลามีอายุได้ 1 ปี จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 

 

 

 

   
 

 
                                                                                                                          
                                                                                            

        
                                                              
                                                                                                 

              

กระชังที่ 1  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 2  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 3  
(800 ตัว) 

อนุบาลลูกปลา
อายุ 25 วัน 

เลี้ยงปลาจนถึงอายุ 
270 วัน 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจน
อายุ 1 ปีน าเข้ากระบวนการผลิต 

ปลาอีกงพันธ์ุปรับปรงุ 

 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจน
อายุ 1 ปีแล้วน าเข้ากระบวนการ

ด ารงพันธ์ุ 
ปลานิล/ปลานิลแดงพันธ์ุปรบัปรุง 

 

ผสมพันธ์ุประชากรปลาอกีงพันธ์ุปรับปรงุ 100 ชุด 
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กำรผลิตปลำอีกงพันธุ์ปรับปรุง 
1. น าพ่อแม่พันธ์ุจากกลุ่มกระบวนการผลิตมาคัดปลาที่มีความสมบูรณ์เพศจ านวน 300 ตัว (เพศเมีย 100 

: เพศผู้ 200 ตัว) ไปท าการเพาะพันธ์ุด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมน buserelin acetate ร่วมกับ domperidone เพียง
ครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเอง โดยปลาเพศเมียฉีด buserelin acetate ในอัตรา 20 ไมโครกรัม/น้ าหนัก
ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone  10 มิลลิกรัม/น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม  ส่วนปลาเพศผู้ฉีด buserelin 
acetate ในอัตรา 10 ไมโครกรัม/น้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone  10  มิลลิกรัม/น้ าหนักปลา  1  
กิโลกรัม หลังจากแม่ปลาวางไข่ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 – 14 ช่ัวโมง  จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่ปลาฟัก
ออกเป็นตัว 

2. หลังจากไข่ฟักออกเป็นตัวแล้ว 3 วัน ด าเนินการรวบรวมลูกปลาทั้งหมดไปอนุบาลในบ่อดินขนาด 800 
ตารางเมตร อนุบาลลูกปลาด้วยไข่แดงต้มสุกเป็นเวลา 3 วัน แล้วให้ไรแดงอีก 7 วัน หลังจากนั้นให้ร าผสมกับปลา
ป่นอัตราส่วน 1:3 จนลูกปลาอายุ 25 วัน (ขนาด 2-3 เซนติเมตร) 

3. น าลูกปลาอายุ 25 วัน (ขนาด 2-3 เซนติเมตร) จ านวน 6,400 ตัว เพื่อน าไปเลี้ยงต่อในกระชังอวนไน
ล่อนขนาดช่องตา 1 เซนติเมตร ปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร อัตราปล่อยกระชังละ 800 ตัว จ านวน 8 กระชัง  

4. ให้อาหารส าเร็จรูปเม็ดเล็ก โปรตีน 30-40% จนลูกปลาอายุ 270 วัน ในปริมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์/
น้ าหนักตัว/วัน 

5. สุ่มช่ังวัดลักษณะปรากฏของปลาอีกงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด ารงพันธ์ุ 

 6. น าปลาอีกงที่อายุ 8 เดือน ที่มีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน กระจายพันธ์ุปลาอีกงพันธ์ุ
ปรับปรุงให้ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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กระชังที่ 1  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 2  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 3  
(800 ตัว) 

อนุบาลลูกปลาอายุ 25 
วัน 

ปลาอายุ 270 วัน 

กระชังที่ 4  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 5  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 6  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 7  
(800 ตัว) 

กระชังที่ 8  
(800 ตัว) 

เพาะพันธ์ุปลาอีกงอายุ 1 ปี จากกลุ่มกระบวนการผลิต
ปลาอีกงพันธ์ุปรับปรงุ  

 

ปลาอีกงที่อายุ 8 เดือน ที่มสีุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ 
อวัยวะครบถ้วน 

กระจายพันธ์ุปลาอีกงพันธ์ุปรบัปรุงให้                    
ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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