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ยกเครื่องการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้าไทย ผลผลิตก้าวไกลอย่างย่ังยืน 
  
ปัญญา แซ่ลิ ม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าปทุมธานี 
 
 การวางแนวทางการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าเพื่อวางเป้าหมายส้าหรับอนาคตนั้น จ้าเป็นต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน กล่าวคือ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าลดลงประมาณ 30% ตลอดระยะเวลา 10 ปี (2550 - 2559) ที่ผ่านมา 
(FAO, 2018) เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น โรคระบาด (disease outbreaks) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) ทรัพยากรธรรมชาติลดลง (เช่น น้้า) หรือมีอยู่อย่างจ้ากัด การพึ่งพาลูกพันธุ์จาก
แหล่งธรรมชาติ (wild-based aquaculture) ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละปี และอาจท้าให้ทรัพยากรแหล่งพันธุกรรมเสื่อม
โทรมลง กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเห็นความส้าคัญของการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพันธุ์  
สัตว์น้้า ควบคู่กับการบูรณาการวิทยาการด้านการเพาะเลี้ยง โภชนาการสัตว์น้้า และสุขภาพสัตว์น้้ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
โดยการพัฒนาสายพันธ์ุสัตว์น้้าต้องอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development) กล่าวคือ สายพันธุ์สัตว์น้้า
ต้องมีศักยภาพในการเจริญเติบโตภายใต้สภาพการเลี้ยงที่แตกต่างกัน (growth in diverse farming environments) มีความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (tolerance: Sae-Lim et al., 2017) และ
ยังมีความสามารถในการต้านทานโรค (disease resistance) และต้องส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีความยั่งยืน 
(sustainable aquaculture) โดยเน้นที่การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อการผลิตสัตว์น้้า 1 กิโลกรัม (low ecological 
footprints in aquaculture) สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการพัฒนา (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่
องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่ และประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของประเทศ 

กว่า 30 ปีที่กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าได้ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า  (selective 
breeding) และได้สร้างสายพันธุ์สัตว์น้้ารวม 12 สายพันธุ์ในสัตว์น้้า 8 ชนิด ได้แก่ ปลานิลด้า (Nile tilapia) ปลานิลแดง  
(Red tilapia) ปลาตะเพียน (Silver barb) กุ้งก้ามกราม (Giant freshwater prawn) ปลายี่สกเทศ (Rohu carp)  
ปลานวลจันทร์เทศ (Mrigal carp) ปลาหมอ (Climbing perch) และปลาไน (Common carp) โดยลักษณะที่ด้าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ คือการเจริญเติบโต ซึ่งอัตราความก้าวหน้าในการคัดพันธุ์การเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย มีค่าอยู่ในช่วง 9.93 - 
21.15% ต่อรุ่น อีกทั้งลักษณะการเจริญเติบโตอาจมีความสัมพันธ์ในทางบวก (positive correlation) กับลักษณะอื่น เช่น 
อัตรารอด ดังนั้นการคัดเลือกการเจริญเติบโตจึงส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพของสัตว์น้้าในทางอ้อมอีกด้วย (นวลมณี และคณะ, 
2552) 

อย่างไรก็ตาม แม้กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าได้ประสบความส้าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ กองฯ ได้ตระหนัก
ถึงข้อจ้ากัดในการปรับปรุงพันธุ์ในอดีตที่ผ่านมา ข้อจ้ากัดส้าคัญที่สุด 4 ประการคือ 1) การคัดเลือกลักษณะเดียว (single trait 
selection) ต่อประชากร ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสายพันธุ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการคัดเลือกหลายลักษณะควบคู่
กัน (multi-trait selection) 2) การควบคุมอัตราการผสมเลือดชิด (control of inbreeding) ซึ่งอาจส่งผลเสียในวงกว้างใน
เชิงความหลากหลายทางพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ และ 3) การผลิตลูกพันธุ์ปลอดโรค (specific 
pathogen free: SPF) และต้านทานโรค (specific pathogen resistance) ไม่สามารถด้าเนินการได้ หากยังใช้รูปแบบการ
ปรับปรุงพันธุ์แบบเดิมที่ผ่านมา 4) กระบวนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าไม่มีการด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้าให้การเปลี่ยนแปลง
ด้านพันธุกรรมหยุดลง 

การด้าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้วางกรอบไว้ จ้าเป็นต้องมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าที่มีความ
เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้้าและความต้องการของเกษตรกร ควบคู่กับการพัฒนาระบบการเลี้ยงปลอดโรค (biosecurity) เพื่อใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์ องค์ประกอบของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding 
objective) ระบบการบันทึกข้อมูล (data recording) การประเมินศักยภาพทางพันธุกรรม (genetic evaluation) การ
คัดเลือก (selection) และการจับคู่ผสมพันธ์ุ (mating system)  

วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding objective) การวางวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ที่ชัดเจนและตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นปัจจัยที่ส้าคัญ นอกจากน้ีจ้าเป็นต้องศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) ซึ่งมีได้ตั้งแต่ผูเ้ลีย้งสัตว์น้้าเพื่อการด้ารงชีพภายในครัวเรอืนในพื้นที่ห่างไกล จนถึงระดับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงราย
ใหญ่ ลักษณะการเจริญเติบโตในสิ่งแวดล้อมของการปรับปรุงพันธุ์ในหน่วยงานกรมประมงอาจไม่ได้สะท้อนถึงการเจริญเติบโต

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
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ของสัตว์น้้าในสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงต้องพิจารณาลักษณะ
การเจริญเติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนลักษณะความทนทานด้วย 

ระบบการบันทึกข้อมูล (data recording) ถูกก้าหนดโดยวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ โดยระบบการบันทึกข้อมูล
เป็นจุดที่ควรน้านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน เนื่องจากจ้านวนลักษณะที่บันทึกจะมีผลต่อต้นทุนของแผนการปรับปรุง
พันธุ์ท่ีสูงขึน้ สิ้นเปลืองแรงงาน นอกจากน้ีการน้านวัตกรรมมาใช้ในการวัดอาจส่งผลให้ความแม่นย้า (precision) ในการวัดค่า
สังเกต (phenotype) เพิ่มขึ้น ลดการบอบช้้าหรือการตายของสัตว์น้้า  

การติดเครื่องหมายสัตว์น้้า (physical tags) มีความส้าคัญในการบันทึกข้อมูลพันธุประวัติเพื่อใช้ในการจัดการพ่อแม่
พันธุ์ การป้องกันการผสมเลือดชิด ตลอดจนการประเมินศักยภาพทางพันธุกรรม เครื่องหมายสัตว์น้้ามีหลายชนิดและควรเลือก
ชนิดเครื่องหมายที่มีความเหมาะสมกับสัตว์น้้าแต่ละชนิด 

การประเมินศักยภาพทางพันธุกรรม (genetic evaluation) คือการประเมินค่าความสามารถทางพันธุกรรม 
(estimated breeding values: EBVs) ซึ่งเป็นอิทธิพลทางพันธุกรรมเดียวที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก วิธีการประเมิน
ค่า EBVs ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ mixed model equation (Henderson, 1975) ซึ่งให้ค่า BLUP-EBVs (BLUP: best linear 
unbiased prediction) เพื่อใช้ในกระบวนการคัดเลือก สิ่งส้าคัญที่ผู้ประเมินควรท้าความเข้าใจคือ การใช้ mixed model 
equation ในการประเมินค่า BLUP-EBVs ไม่ได้หมายความว่าค่า BLUP-EBVs จะไม่ล้าเอียงและแม่นย้าสูงเสมอไป โครงสร้าง
ของประชากรที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้ามีผลกับความถูกต้องและแม่นย้าของค่า BLUP-EBVs 

 การคัดเลือกและการจับคู่ผสมพันธุ์ (selection and mating system) โดยทั้งสองกระบวนการนี้มีผลต่อความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเลือดชิด  

การคัดเลือกสามารถดา้เนินการได้หลายวิธี เช่น การคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) การคัดเลือกแบบครอบครัว 
(family selection) การคัดเลือกภายในครอบครัว (within-family selection) และการคัดเลือกโดยใช้ค่า EBVs โดยการ
คัดเลือกแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันทั้งในเชิงต้นทุนของแผนปรับปรุงพันธุ์ ความก้าวหน้าในการคัดเลือก และอัตรา
การผสมเลือดชิด การพิจารณาวิธีการคัดเลือกนั้น ควรพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่กับทรัพยากรของกรมประมงในการ
ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประชาชนท่ีเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อเลี้ยงชีพในพื้นที่ห่างไกล การคัดเลือกแบบหมู่
ควบคู่กับการใช้เครื่องหมาย (เช่น visible implant elastomer) เพื่อควบคุมการผสมเลือดชิดก็อาจเพียงพอแล้ว ต่างจากกรณี
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้้ามูลค่าทางเศรษฐกิจสูง การคัดเลือกโดยใช้ EBVs อาจมีความเหมาะสมมากกว่า ทั้งนี้วัตถุประสงค์การ
ปรับปรุงพันธุ์จะเป็นตัวก้าหนดวิธีการคัดเลือก เช่น หากวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์มีเพียงลักษณะเดียวในสิ่งแวดล้อมการ
เลี้ยงเดียว สามารถด้าเนินการได้ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ ในขณะที่วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์มีหลายลักษณะ การ
คัดเลือกอาจด้าเนินการได้ตั้งแต่การคัดเลือกระดับครอบครัวร่วมกับการคัดเลือกภายในครอบครัวตลอดจนการคัดเลือกโดยการ
ใช้ค่า EBVs  

การจับคู่ผสมพันธ์ุเป็นกระบวนการน้าสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้ประโยชน์ โดยในสัตว์น้้าจะเน้นการพิจารณา
การจับคู่ผสมพันธ์ุเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการป้องกันการจับคู่ผสมระหว่างเครือญาติ เช่น ระหว่าง
พี่น้องที่มาจากครอบครัวเดียวกัน (full-sibs) หรือครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่ร่วมกัน (half-sibs) ดังนั้นการพัฒนาเทคนิคการผสม
เทียมในสัตว์น้้ายังมีความจ้าที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของกรมประมงเพื่อน้ามาใช้ประยุกต์ในการจับ
คู่ผสมพันธ์ุได้ 

การพิจารณาเลือกชนิดสัตว์น้้ามาปรับปรุงพันธุ์ควรมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง 
เกษตรกร และภาคเอกชน เนื่องจากปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องโอกาสทางการตลาดของสัตว์น้้าแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน การใช้ทรัพยากรของภาครัฐควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมก้าหนดทิศทางการปรับปรุง
พันธุ์ (Sae-Lim et al., 2012) อีกทั้งควรมีการให้ความรู้ด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปรับปรุงแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเพื่อด้ารง
พันธุ์โดยลดการเกิดการผสมเลือดชิดให้ช้าลงที่สุด (low inbreeding rate) การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญในการ
ป้องกันการหลุดรอดของประชากรปลาเพาะเลี้ยงไปสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเป็นสิ่งส้าคัญในการป้องกันการเกิ ดการปนเปื้อนทาง
พันธุกรรม (genetic introgression) จนอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งพันธุกรรมในธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ 
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