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	 	 	 การปรับปรุงพันธุ ์สัตว์น�้ามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย	 เนื่องจาก

ปริมาณสัตว์น�้าที่จับจากธรรมชาติเร่ิมไม่แน่นอน	และมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม	อีกทั้งการ 

เพาะเลี้ยงยังมีขีดจ�ากัดด้านผลผลิตเนื่องจากปัญหาด้านโรคที่รุนแรงขึ้น	ส่งผลให้ความหลากหลายของสายพันธุ์ 

ลดลง	 ในขณะที่ความต้องการบริโภคสัตว์น�้ามีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก	กรมประมงจึงมองเห็นความส�าคัญและให ้

การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้ามาอย่างต่อเนื่อง	 โดยน�าเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ด้วย 

วิธีการต่าง	ๆ	มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์สัตว์น�้าและไม้น�้า	อาทิ	 เทคโนโลยีระดับพันธุกรรมโมเลกุล	 เทคโนโลยีการ 

คัดเลือกแบบมาตรฐาน	การจัดการชุดโครโมโซม	การแปลงเพศ	ตลอดจนเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมม่าร่วมกับ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้น�้า	 ท้ังนี้ก็เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี	มีลักษณะปรากฏตามที่ผู้เพาะเลี้ยงต้องการ	ทั้ง

ในเร่ืองอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดท่ีเพ่ิมข้ึน	การทนต่อความเค็มได้ดี	และลักษณะพันธุ์ท่ีแปลกใหม่และ 

หลากหลาย	 เป็นต้น	 ช่วยให้เกษตรกรผู ้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของไทยมีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงและขีด 

ความสามารถด้านการแข่งขันเพิ่มขึ้น

	 	 	ด้วยตระหนักดีว่างานด้านการปรับปรุงพันธุ์เป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย	แม้กระนั้นทีมนักวิจัยของกรม

ประมงก็ยังมุ่งม่ันพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้าและไม้น�้ามาอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้กรมประมงมีสัตว์น�้าและไม้น�้าท่ี 

ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	จนมีคุณภาพและลักษณะพันธุ์ท่ีดี	 และได้รับการตั้ง	“ชื่อพันธุ์”	

เรียบร้อยแล้ว	ณ	ปัจจุบันจ�านวน	13	ชื่อพันธุ์	กรมประมงจึงเห็นสมควรจัดท�าเอกสารนี้ขึ้น	เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่ง 

ในการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทั่วไปได้ทราบ	 โดยได้รวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดที่ระบุถึงประวัติสายพันธุ์	ลักษณะ	และวิธีการปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละชนิดพันธุ์สรุปไว้ด้วยพร้อมกัน

	 	 	กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสัตว์น�้า 

และไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงได้ดียิ่งขึ้น	และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในเรื่องของ 

พันธุ์ที่จะท�าการเพาะเลี้ยงซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	ช่วยลดความเสี่ยง 

ในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ของเกษตรกร	ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคง

แล้ว	ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในเวทีการค้าโลก

สืบต่อไป

																																																																																									ดร.อดิศร		พร้อมเทพ

																																																																																												อธิบดีกรมประมง
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สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

  ปัจจุบันเป็นที่ปรากฏว่าสัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงเป็นที่ต้องการของ
ตลาด	ขณะที่บางชนิดจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าประมงที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจอันดับต้น	ๆ 	ของประเทศ	 
ดังนั้น	เพื่อให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์	ส่งเสริมพันธุ์	การอ้างอิงสายพันธุ์หรือชนิดพันธุ์	หรือแม้กระทั่ง
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป	กรมประมงจึงให้ความส�าคัญกับการตั้งชื่อพันธุ์
สัตว์น�้าและไม้น�้าที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แล้ว	 โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์
น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน	และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การต้ัง
ชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตามที่ระบุใน	 “ระเบียบกรม
วชิาการเกษตรว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัง้ชือ่พนัธุพ์ชืใหม่	ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื	พ.ศ.	2542	 
(พ.ศ.	2546)”	และ	“ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่	ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2548”	
	 ภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว	กรมประมงได้ให้ความเห็นชอบในการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น�้าและไม้น�้า 
ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง	ๆ	จนมีลักษณะปรากฏและคุณภาพพันธุ์ที่ดีตามต้องการ	
ซึ่งได้แก่พันธุ์สัตว์น�้าและไม้น�้าจ�านวน	13	พันธุ์ที่มี	“ชื่อพันธุ์”	พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดของ 
ลักษณะพันธุ์	ประวัติและวิธีการปรับปรุงพันธุ์	ดังต่อไปนี้

 1. “จิตรลดา 3”

 		 “จิตรลดำ	 3”	 เป็นพันธุ ์ปลานิลที่ได้ 
รับการปรับปรุงพันธุ ์จากปลานิลสายพันธุ ์	
GIFT (Genetic Improvement of Farmed  
Tilapia)	 รุ ่นท่ี	 5	 ของหน่วยงาน	 ICLARM	 
ประเทศฟิลิปป ินส ์	 (ปลานิล	 GIFT	 มีสาย
พันธุ ์จิตรลดาดั้งเดิมของไทยผสมอยู ่ด ้วย)	 
การปรับป รุ งพันธุ ์ 	 “จิ ตรลดา 	 3” 	 มีมา
อย่างต ่อเนื่อง	 โดยได้รายงานความส�าเร็จ
อย ่างเป ็นทางการล ่าสุดในป ี	 2550	 จาก
กา รปรั บปรุ งพั น ธุ ์ ด ้ ว ย วิ ธี ก า รคั ด เ ลื อ ก

แบบหมู ่เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตดี	 มีอัตรารอดและให้ผลผลิตสูง	 ลักษณะเด่นของ	 “จิตรลดา	
3”	 คือ	 หัวเล็ก	 ตัวหนา	 เนื้อแน ่นและมาก	 หน ่วยงานหลักที่ท�าการผลิต	 “จิตรลดา	 3”	 
ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าอุตรดิตถ์	(โทร.	0	5549	1002)	ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าบุรีรัมย์	 (โทร.	0	4463	4861)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าเพชรบุร	ี
(โทร.	0	3277	0748)	และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าชุมพร	(โทร.	0	7751	0310)
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สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

 2. “จิตรลดา 4”

 “จิตรลดำ	4”	 เป็นพันธุ์ปลานิลที่ได้รับ
การปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จในปี	 2552	 โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเองที่มีการประเมินจาก
ค่าการผสมพันธุ์ของน�้าหนัก	 เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง	
“จิตรลดา	4”	ปรับปรุงพันธุ์จากปลานิลสายพันธุ	์
GIFT	รุ่นที่	9	จาก	WorldFish	Center	ประเทศ
มาเลเซีย	 (ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ีมีจิตรลดาดั้งเดิมผสม
อยู่ด้วยเช่นกัน)	“จิตรลดา	3”	และ	“จิตรลดา	4”	
มลีกัษณะเด่นคล้ายกนั	คอื	ส่วนหัวเล็ก	ล�าตวักว้าง	
สันหนา	หน่วยงานหลักที่ผลิต	“จิตรลดา	4”	ณ	
ปัจจุบัน	ได้แก่	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าปทุมธานี	(โทร.	0	2904	1557)

 
 3. “เร้ด 1”

  

	 “เร้ด	1”	 เป็นพันธุ์ปลานิลแดง
ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จใน
ปี	 2550	 โดยวิธีการคัดเลือกแบบ
หมู่	 เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตที่ดีทั้ง
ด้านความยาวล�าตัวและน�้าหนัก	
“เร้ด	 1”	ปรับปรุงพันธุ ์จากปลา
นิลแดงสายพันธุ์ไทย	 (NIFI	 strain)	
หน่วยงานหลักที่ผลิต	 “เร ้ด	 1”	 
ณ	ปัจจุบัน	 ได้แก่	 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว ์น�้ าชุมพร	 
(โทร.	0	7751	0310)
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 4. “เร้ด 2”

 “เร้ด	2”	 เป็นพันธุ์ปลานิล
แดงที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จ
ในปี	2555	โดยวิธีการคัดเลือกแบบ
ดูลักษณะภายในครอบครัว	 เพ่ือให้
มีการเจริญเติบโตที่ดีทั้งด้านความ
ยาวล�าตัวและน�้าหนัก	 “เร ้ด	 2”	
ปรับปรุงพันธุ ์จากปลานิลแดงสาย
พนัธุอุ์ตรดิตถ์และรวบรวมจากแหล่ง
พนัธุอ่ื์นในจังหวดัใกล้เคียงท่ีมรูีปร่าง
ลักษณะดี	สีสด	มีกระจุดด่างด�าน้อย	
หน่วยงานหลักที่ผลิต	“เร้ด	2”	ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าอุตรดิตถ์	
(โทร.	0	5549	1002)

 5. “ปทุมธานี 1”

   “ปทมุธำน	ี1”	เป็นพนัธ์ุปลานลิแดงทีไ่ด้
รบัการปรบัปรงุพันธุส์�าเรจ็ในปี	2552	โดยวธิกีาร
คัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเองที่มีการประเมิน
จากค่าการผสมพันธุ์ของน�้าหนัก	 ในน�้าความ
เค็ม	25-30	ส่วนในพัน	เพื่อให้มีการเจริญเติบโต
เร็ว	ให้ผลผลิตสูง	และสามารถเลี้ยงได้ในน�้าเค็ม
ระดบั	25-30	ส่วนในพนั	“ปทมุธาน	ี1”	ปรบัปรุง
พนัธุจ์ากปลานลิแดง	4	สายพนัธุ	์คอื	ไทย	ไต้หวัน	
มาเลเซยี	และสเตอร์ลงิ	มลีกัษณะเด่น	คอื	ล�าตวั

กว้าง	สันหนา	สีชมพูอมส้ม	หน่วยงานหลักที่ผลิต	“ปทุมธานี	1”	ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น�้าปทุมธานี	(โทร.	0	2904	1557)	
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 6. “ชุมพร 1”

 “ชมุพร	1”	เป็นพนัธุป์ลาหมอไทย
ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จใน 
ปี	2553	โดยวิธกีารคดัเลือกแบบหมู่	
เพื่อให้มีการเจริญเติบโตดี	 และให้
ผลผลติสงู	“ชมุพร	1”	ปรบัปรุงพันธ์ุ
จากปลาหมอพนัธุเ์พาะเลีย้งของภาค
ใต้	มีลักษณะเด่น	คือ	มีขนาดใหญ ่
และโตเร็ว	 หน่วยงานหลักที่ผลิต	
“ชุมพร	 1”	 ณ	 ปัจจุบัน	 ได ้แก	่
ศนูย์วจัิยและพฒันาพนัธกุรรมสตัว์น�า้ 

	 	 	 	 	 	 	 	 					ชมุพร	(โทร.	0	7751	0310)

 
 
 7. “ซิลเวอร์ 1 ซี”

 “ซิลเวอร ์ 	 1	 ซี”	 เป ็นพันธุ ์ปลา
ตะเพียนขาวที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จ
ในปี	2547	โดยวธิกีารคัดเลอืกแบบดลูกัษณะ
ตัวเอง	เพือ่ให้มกีารเจรญิเตบิโตด	ี“ซลิเวอร์	1	
ซี”	ปรับปรุงพันธุ์จากปลาตะเพียนขาวสาย
พันธุ์แม่น�้าเจ้าพระยา	หน่วยงานหลักที่ผลิต	
“ซิลเวอร์	1	ซี”	ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าอุตรดิตถ์	 (โทร.	
0	5549	1002)
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สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

 8. “ซิลเวอร์ 2 เค”

  “ซิลเวอร์	 2	 เค”	 เป็น
พันธุ ์ปลาตะเพียนขาวที่ได ้รับ
การปรับปรุ งพันธุ ์ ส� า เร็ จ ใน 
ปี	 2550	 โดยวิธีคัดเลือกแบบ
ดูลักษณะตัวเอง	 เพ่ือให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดี	“ซิลเวอร์	2	เค”	
ปรับปรุงพันธุ์จากปลาตะเพียน
ขาวสายพันธุ ์แม่น�้าโขง	 หน่วย
งานหลักที่ผลิต	“ซิลเวอร์	2	เค”	
ณ	ปัจจุบัน	ได้แก่	ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าบุรีรัมย์	
(โทร.	0	4463	4861)

 9. “คอม 1”

 “คอม	1”	 เป็นพันธุ์ปลาไน
ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จในป	ี
2550	 โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู	่
เพื่อให้มีการเจริญเติบโตดี	 สัดส่วน
ปลาเนื้อแล่ดีกว ่าสายพันธุ ์อื่น	 มี
ลักษณะเด่น	คือ	 รูปร่างล�าตัวยาว	
หัวและท้องเล็ก	สามารถเลี้ยงแบบ
พื้นบ้านหรือเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี	
“คอม	1”	ปรับปรุงพันธุ์จากปลาไน
สายพันธุ์เวียดนาม	หน่วยงานหลัก
ที่ผลิต	ณ	ปัจจุบัน	 ได้แก่	ศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าบุรีรัมย์	
(โทร.	0	4463	4861)
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สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

 10. “โรห์ 1”

	 “โรห์	 1”	 เป็นพันธุ ์ปลา
ยี่สกเทศที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์
ส�าเร็จในปี	 2556	 โดยวิธีการคัด
เลือกแบบหมู่	 เพื่อให้มีขนาดและ
การเจริญเติบโตที่ดีขึ้น	“โรห์	 1”	
ปรับปรุงพันธุ ์จากปลายี่สกเทศที่
น�าเข้าจากประเทศอินเดีย	หน่วย
งานหลักที่ผลิต	ณ	ปัจจุบัน	 ได้แก	่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น�้าอุตรดิตถ์	(โทร.	0	5549	1002)

 11. “มา 1”
 

	 	 “มำ	1”	เป็นพนัธุป์ลานวลจนัทร์
เทศที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ ์ส�าเร็จใน 
ปี	2557	โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่	เพื่อ
ให้มขีนาดและอตัราการเจรญิเติบโตดขีึน้	
“มา	1”	ปรบัปรงุพนัธุจ์ากปลานวลจันทร์
เทศสายพันธุ ์เพาะเลี้ยงของหน่วยงาน 
ต่าง	ๆ 	ในสงักดักรมประมง	ซึง่มต้ีนก�าเนดิ
มาจากอินเดียเช่นเดียวกับปลายี่สกเทศ	
หน่วยงานหลักทีผ่ลิต	“มา	1”	ณ	ปัจจบุนั	
ได้แก่	ศูนย์วจิยัและพฒันาพนัธกุรรมสตัว์
น�้าอุตรดิตถ์	(โทร.	0	5549	1002)
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สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

 12. “มาโคร 1”

 “มำโคร	 1” 	 เป ็นพันธุ ์ กุ ้ ง
ก้ามกรามท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ ์
ส�าเร็จในปี	2550	 โดยวิธีการคัดเลือก
แบบดูลักษณะภายในครอบครัวและ
แบบหมู่ต่อเนื่องกัน	เพื่อให้มีขนาดและ
การเจริญเติบโตที่ดีกว่าเดิม	 “มาโคร	
1”	ปรับปรุงพันธุ์จากกุ้งก้ามกรามของ
ฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	หน่วย
งานหลักที่ผลิต	 ณ	 ปัจจุบัน	 ได ้แก	่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า
เพชรบุรี	(โทร.	0	3277	0748)

 13. “อนูเจ็น 1”
 “อนูเจ็น	1”	เป็นพันธุ์ไม้น�้าอนูเบียสที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ส�าเร็จในปี	2552	โดยวิธีการฉาย
รงัสแีกมม่าร่วมกบัเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่	เพือ่ให้ได้	“พนัธุก์ลาย”	ทีมี่ลักษณะของต้น	ใบ	และ
รากที่หลากหลาย	กล่าวคือ	ต้นแคระ	ใบเล็ก	ใบและรากสีเขียว	ด่าง	และขาว	เป็นต้น	หน่วยงานผลิต	ณ	
ปัจจุบัน	ได้แก่	กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้า	จ.ปทุมธานี

 

“อนูเจ็น	1”
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สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

    หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น�้าและไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมง	ซึ่งก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์

เดียวกัน	และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตั้งช่ือพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการ 

เกษตรตามที่ระบุใน	“ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่	 ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	(พ.ศ.	2546)”	และ	“ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์พืช

ใหม่	ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2548”	มีรายละเอียดของหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 		1.	ตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น�้าหรือไม้น�้าปรับปรุงพันธุ์เป็นภาษาไทย	หากมีชื่อเป็นภาษาอื่นให้ใช้อักษรไทย

	 		2.	ชื่อพันธุ์สัตว์น�้าหรือไม้น�้าที่ตั้งใหม่จะต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 เป็นหรือคล้ายกับ	พระปรมาภิไธย	พระนามาภิไธย	พระปรมาภิไธยย่อหรือพระนามาภิไธย 

ย่อ	หรือนามพระราชวงศ์

	 	 2.2	ไม่สุภาพ	หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย	หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

	 	 2.3	สื่อความหมายไปในทางเกินความจริงหรือโอ้อวด

	 	 2.4	เป็นชื่อเดียวกันหรือเหมือนกันกับชื่อสามัญ	ชื่อชนิด	หรือชื่อสกุลของสัตว์น�้าหรือไม้น�้า

	 	 2.5	เป็นหรือคล้าย	ชื่อพันธุ์สัตว์น�้าอื่น	หรือชื่อพันธุ์ไม้น�้าอื่นในวงศ์เดียวกันที่มีอยู่แพร่หลายทั่วไป

	 	 2.6	 เป็นค�าสมาส	หรือค�าสนธิ	ของชื่อพันธุ์สัตว์น�้า	หรือชื่อพันธุ์ไม้น�้าในวงศ์เดียวกัน	ที่มิใช่ 

พ่อ-แม่พันธุ์ของพันธุ์สัตว์น�้าหรือพันธุ์ไม้น�้านั้น

	 	 2.7	เป็นอักษรย่อ

	 	 2.8	มีค�าน�าหน้านาม	เช่น	ศาสตราจารย์	หม่อม	พลเอก	นาย

	 	 2.9	มีความยาวเกิน	10	พยางค์

	 									2.10	อาจท�าให้สาธารณชนสับสนหลงผิด

	 	 	 3.	ความในข้อ	2	 ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่มีการตั้งชื่อเพ่ือเป็นเกียรติแก่บุคคล	หรือเนื่องในวาระพิเศษ 

ต่างๆ	โดยให้อยู่ในดุลพินิจและความเห็นชอบของอธิบดีกรมประมง
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กองวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น�้ำ	ต.คลองห้ำ	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธำนี		

โทร.	0	2904	7604,	0	2904	7805	และ	0	2904	7446		โทรสำร	0	2577	5061

จัดท�ำโดย

“อนูเจ็น	1”



การด ารงรกัษาสายพันธุต์ามหลกัพนัธศุาสตร์ 
 

สัตว์น ้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธ์ุแล้วมีศักยภำพสูงกว่ำสัตว์น ้ำที่มม่ม้้ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธ์ุ
อย่ำงมรก็ตำม หำกผู้ผลิตมม่มีกำรจั้กำรพ่อแม่พันธ์ุที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธ์ุตำมหลักพันธุศำสตร์ ศักยภำพของ
สัตว์น ้ำอำจเปลี่ยนแปลงมปจำกเ้ิม ปัจจัยหลักสองปัจจัยที่ผู้ผลิตต้องค้ำนึงถึง คือ อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ และ 
กำรป้องกันกำรคั้เลือก 

ตำมหลักพันธุศำสตร์ หำกประชำกรมีขนำ้เล็ก อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ย่อมเกิ้ขึ น ้ังนั น
เป็นมปม้้ยำกที่จะป้องกันมม่ให้มีอัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้เพิ่มขึ นเลย สิ่งที่ผู้ผลิตสำมำรถท้ำม้้คือกำรชะลออัตรำ
กำรเพิ่มขึ นของกำรผสมเลือ้ชิ้เท่ำนั น วิธีกำรที่สะ้วกที่สุ้ คือกำรน้ำ effective population size มำใช้ใน
กำรควบคุมอัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ ผู้ผลิตสำมำรถ้้ำเนินกำรตำมขั นตอน้ังนี  

1 ก้ำหน้อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ที่คำ้หวัง เช่น อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ 1% ต่อรุ่น หรือ 5% เมื่อผ่ำน
มป 5 รุ่น 

2 หำค่ำ effective population size ที่สอ้คล้องกับอัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ที่คำ้หวังมว้ โ้ยใช้
ตำรำงของ Tave (1999) ในกรณีตัวอย่ำงในข้อ 1 นั น effective population size ต้องมีค่ำเท่ำกับ 50 

3 วิธีกำรจั้กำรกำรผสมพ่อแม่พันธ์ุเพื่อให้ม้้ effective population size เท่ำกับ 50 นั น สำมำรถ
ท้ำม้้โ้ยควบคุมกำรผสมพันธ์ุให้ม้้อัตรำส่วน 25:25 หรือ 1:1 เนื่องจำกกำรผสมอัตรำส่วน 1:1 นั น effective 
population size สำมำรถค้ำนวณม้้จำก จ้ำนวนพ่อรวมกับจ้ำนวนแม่โ้ยตรง หำกมม่สำมำรถจับคู่ผสมใน
อัตรำส่วนนี ม้้ จ้ำนวนพ่อแม่รวมกันต้องมำกกว่ำ 50 จึงม้้ effective population size เท่ำกับ 50 ทั งนี ต้อง
ใช้จ้ำนวนพ่อแม่และอัตรำส่วนกำรผสมพันธ์ุแบบนี ในทุกรุ่นจึงจะม้้อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ตำมเป้ำหมำยที่
ยกตัวอย่ำงใน ข้อที่ 1 

 

ตัวอย่ำงกำรค้ำนวณค่ำ Ne 
 - ในกรณีกำรผสมที่ใช้สั้ส่วนพ่อพนัธ์ุต่อแม่พนัธ์ุเท่ากันในกำรเพำะพันธ์ุปลำ ค้ำนวณม้้จำก จำ้นวนพอ่รวมกบั
จ้ำนวนแม่โ้ยตรง ้ังนั น ควรควบคุมกำรผสมพันธ์ุให้ม้้อัตรำส่วน ≥ 25:25 หรอื 1:1  (Ne มีค่ำเท่ำกบั 50) 
- ในกรณีกำรผสมที่ใช้สั้ส่วนพ่อพันธ์ุต่อแมพ่ันธ์ุต่างกันในกำรเพำะพันธ์ุปลำ เช่น พ่อปลำ 1 ตัว ต่อ แม่ปลำ 3 ตัว  
ค้ำนวณม้้จำกสูตร  
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กรณีนี  กำรใช้พ่อแมพ่ันธ์ุในกำรผสมพันธ์ุ จ้ำนวน 4 ตัว เปรยีบเสมือนใช้พ่อปลำและแม่ปลำอย่ำงละ 1 ตัว 
้ังนั น หำกมม่สำมำรถจับคู่ผสมในอัตรำ 1:1 ม้้ จ้ำนวนพ่อแมร่วมกันต้องมำกกว่ำ 50 จงึจะม้้ Ne เท่ำกบั 50  

 
4 กำรผสมพันธ์ุแบบรวมมข่ปลำมำจำกหลำยๆแม่และใช้น ้ำเชื อจำกตัวผูน้้อยๆตัวจะสง่ผลให้ effective 

population size ล้ลง เช่นใช้ มข่ปลำจำกแม่ปลำ 10 ตัว ผสมกับ น ้ำเชื อปลำ 3 ตัว ส่งผลให้ effective 
population size น้อยกว่ำ 13 มำกและท้ำให้อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้เพิ่มสูงขึ นอย่ำงรว้เร็ว ้ังนั นผู้ผลิตควร
หลีกเลี่ยงกำรผสมพันธ์ุรูปแบบ้ังกล่ำว 

5 หำกผู้ผลิตต้องกำรควบคุมอตัรำกำรผสมเลือ้ชิ้ให้เพิ่มขึ นช้ำลงกว่ำที่ยกตัวอย่ำงในข้อ 1 เช่น อัตรำ
กำรผสมเลือ้ชิ้ 1% เมื่อผ่ำนมป 5 รุ่น หรือ 0.2% ต่อรุ่น จะส่งผลให้ effective population size เพิ่มสูงขึ น
250 ตัว หรือ 125 คู่ อำจเป็นจ้ำนวนที่สูงมำกเกินก้ำลังกำรผลิต ในกำรก้ำหน้อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ที่
คำ้หวังมว้ ควรพิจำรณำควำมพร้อมทำง้้ำนงบประมำณและสถำนที่ประกอบ้้วย อนึ่ง อัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้
ที่แนะน้ำต่อรุ่นมม่ควรเกิน 1% 



6 นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำค่ำ effective population size ในกำรควบคุมอัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้
แล้ว ยังสำมำรถพิจำรณำรูปแบบกำรผสมพันธ์ุประกอบ้้วย เช่น กำรผสมพันธ์ุรูปแบบสลับ (rotational 
mating) และ กำรหลีกเลี่ยงกำรผสมพันธ์ุระหว่ำงสัตว์น ้ำที่มำจำกครอบครัวเ้ียวกัน ทั งนี  หำกผู้ผลิตต้องกำร
้้ำเนินกำรในส่วนของรูปแบบกำรผสมพันธ์ุที่ยกตัวอย่ำงในข้ำงต้น จ้ำเป็นต้องมีข้อมูลครอบครัวสัตว์น ้ำเพื่อใช้
ในกำรจั้กำรผสมพันธ์ุ 

7 ในกรณีที่สัตว์น ้ำมีข้อจ้ำกั้เรื่องกำรจับคู่ผสม เช่นสัตว์น ้ำบำงชนิ้จ้ำเป็นต้องผสมแบบหมู่ (mass 
spawning) เท่ำนั น วิธีกำรนี อำจมีผลต่อค่ำ effective population size ล้ลงกว่ำจ้ำนวนพ่อแม่ที่ใช้จริง 
วิธีกำรแก้มขคือกำรกระจำยกลุ่มสัตว์น ้ำออกเป็นหลำยๆบ่อ เช่น ใช้กระชังหรือบ่อหลำยๆบ่อเพื่อจับกลุ่มกำร
ผสมพันธ์ุแทนกำรใส่พ่อและแม่ทุกตัวลงในบ่อเพียงบ่อเ้ียว ท้ำให้ effective population size เข้ำใกล้ค่ำที่
คำ้หวังมำกขึ น 

กำรคั้เลือกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ศักยภำพสัตว์น ้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธ์ุเปลี่ยนแปลงมป 
ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเลือกสัตว์น ้ำที่โตมวมปจ้ำหน่ำยให้กับเกษตรกรก่อนและน้ำสัตว์น ้ำที่เหลือซึ่งโตช้ำกว่ำมำใช้
เป็นพ่อแม่ ส่งผลให้อัตรำกำรเจริญเติบโตโ้ยเฉลี่ยล้ลงในรุ่นถั้มป อีกตัวอย่ำงหนึ่งคือกำรคั้เลือกสัตว์น ้ำที่
เจริญเติบโตเร็วมำเป็นพ่อแม่พันธ์ุ โ้ยกำรคั้เลือก้ังกล่ำวอำจส่งผล้ีต่อกำรเจริญเติบโตในรุ่นถั้มปแต่อำจ
ส่งผลทำงอ้อมต่อกำรเพิ่มขึ นของอัตรำกำรผสมเลือ้ชิ้ในรุ่นถั้มป้้วย นอกเหนือจำกนี  ในทำงปฏิบัติอำจ
หลีกเลี่ยงกำรคั้เลือกม้้ยำก ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเลือกสัตว์น ้ำที่เจริญพันธ์ุเร็วมำเป็นพ่อแม่ ถือม้้ว่ำเป็นกำร
คั้เลือกรูปแบบหนึ่ง รวมมปถึงสัตว์น ้ำที่มม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพกำรเลี ยงของผู้ผลิตและตำยมปก็ถือว่ำ
เป็นกำรคั้เลือกรูปแบบหนึ่งโ้ยมม่ตั งใจ แม้ว่ำในทำงปฏิบัติอำจหลีกเลี่ยงกำรคั้เลือกมม่ม้้ 100% ผู้ผลิตควร
พยำยำมใช้กำรจั้กำรเข้ำมำประกอบเพื่อล้กำรคั้เลือกทั งทำงตรงและทำงอ้อมให้มำกที่สุ้ แนวทำงในกำร
หลีกเลี่ยงกำรคั้เลือกอำจกระท้ำม้้้ังนี  

1 หลังจำกผสมพันธ์ุเพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น ้ำแล้ว ให้สุ่มลูกพันธ์ุตั งแต่ยังมีขนำ้เล็กและพ้นวัยที่มีอัตรำ
รอ้ต้่ำมปแล้ว โ้ยสุ่มจ้ำนวนตัวเท่ำกันในแต่ละครอบครัว และ้้ำเนินกำรเลี ยงรวมกัน 

2 หำกจ้ำนวนครอบครัวมีน้อย ควรสุ่มตัวอย่ำงจำกแต่ละครอบครัวเพิ่มขึ น เช่น หำกมี 25 ครอบครัว 
อำจสุ่มครอบครัวละ 40 ตัว จะม้้จ้ำนวนปลำรวม 1000 ตัว ในขณะที่หำกมี 50 ครอบครัว อำจสุ่มครอบครัว
ละ 20 ตัว ส่วนลูกพันธ์ุที่เหลือจำกกำรสุ่มในแต่ละครอบครัวอำจน้ำมปใช้เป็นพ่อแม่เพื่อผลิตลู กพันธ์ุเพื่อ
จ้ำหน่ำย  

3 หลีกเลี่ยงกำรคั้เลือกปลำที่เจริญพันธ์ุก่อนมำใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ เนื่องจำกกำรเจริญพันธ์ุที่เร็วอำจ
สัมพันธ์กับลักษณะอื่นเช่นกำรเจริญเติบโตที่ช้ำ ควรเลี ยงแยกเพศเมื่อถึงวัยเจริญพันธ์ุเพื่อป้องกันกำรผสมพันธ์ุ
กันเอง และเมื่อมีสัตว์น ้ำถึงวัยเจริญพันธ์ุในปริมำณมำกระ้ับหนึ่งแล้วจึงท้ำกำรสุ่มขึ นมำใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุ 
 


