
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์“จิตรลดา 3” 

1. ด ำเนินกำรวิจัย กำรคัดพันธุ์ปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT รุ่นท่ี 5 (นวลมณี และ คณะ, 2550) 
2. เริ่มด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่ ตุลำคม  2537 ถึง กันยำยน  2540 โดยน ำปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT จำก

WorldFish Center ประเทศมำเลเซียภำยใต้โครงกำร Dissemination and Evaluation of Genetically 
Improved Tilapia Species (DEGITA) มำเป็นประชำกรรุ่นพ่อแม่  

3. ศึกษำกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมยำวและน้ ำหนัก ซึ่งพบว่ำปลำนิลปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT รุ่นท่ี 5  
มีกำรเจริญเติบโต อัตรำกำรรอด และผลผลิตสูงกว่ำปลำนิลท่ีเล้ียงในประเทศไทย ต่อมำได้มีกำรด ำรงพันธุ์ปลำนิล
สำยพันธุ์ GIFT รุ่นท่ี 5 ให้มีควำมเหมำะสมในกำรเล้ียงในประเทศไทย โดยเรียกช่ือว่ำ ปลำนิลสำยพันธุ์ 
“จิตรลดา 3” 

4. หลังจำกผลกำรศึกษำวิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำนิลท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์
ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดต่ำงๆ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2550–ปัจจุบัน 
เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิล 
1. สุ่มเลือกปลำจำกประชำกรปลำนิลพันธุ์ปรับปรุงท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดีเพื่อ

ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำนิลพันธุ์ปรับปรุงเป็นชุดกำรผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในบ่อคอนกรีต

หรือกระชังท่ีมีขนำดพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 25 ชุดกำรผสม ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณ
โปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์/น้ ำหนักตัว / วัน พร้อมท้ังผสมวิตำมินอี 

“จิตรลดา 3” เป็นพันธุ์ปลำนิลท่ีได้รับกำร
ปรับปรุงพันธุ์จำกปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT (Genetic 
Improvement of Farmed Tilapia) รุ่นท่ี 5 ของ
หน่วยงำน ICLARM ประเทศฟิลิปปินส์ (ปลำนิล GIFT  
มีสำยพันธุ์จิตรลดำด้ังเดิมของไทยผสมอยู่ด้วย)กำรปรับปรุง
พันธุ์ “จิตรลดำ 3” มีมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รำยงำน
ควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นทำงกำรล่ำสุดในปี 2550 จำกกำร
ปรับปรุงพันธุ์ ด้วยวิธีกำรคัดเลือกแบบหมู่  เพื่อให้มีกำร
เจริญเติบโตดีมีอัตรำรอดและให้ผลผลิตสูง ลักษณะเด่นของ 
“จิตรลดำ 3” คือ หัวเล็กตัวหนำเนื้อแน่นและมำก หน่วยงำน
หลักท่ีท ำกำรผลิต “จิตรลดำ 3” ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำอุตรดิตถ ์(โทร. 0 5549 1002) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำบุรีรัมย์ (โทร. 0 4463 

4861) ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำเพชรบุรี (โทร. 
0 3277 0748) และศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำ
ชุมพร (โทร. 0 7751 0310) 

“จิตรลดา 3” 

ราคาสตัว์น้ าปรับปรุงพันธุ ์

ล ำดับที ่ ชนิดปลา 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา(บาท) 

1 ปลานิลคดัพันธุ ์ 2-3 0.15 
  3-5 0.25 
2 ปลานิลแปลงเพศ 2-3 0.30 
3 ปลานิลจิตรลดา 3

แปลงเพศ 
2 นิ้ว 1.50 

  3 นิ้ว 2.50 

 



3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละชุดกำรผสม ๆ ละ 1 แม่ปลำ แยกอนุบำลลูกปลำท่ีได้ในบ่อ / กระชังขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. เป็นเวลำ 1 เดือน ให้อำหำรผงส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์  
ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลำอำยุ 1 เดือนในแต่ละชุดกำรผสมจ ำนวน ≥40 ตัว น ำลงเล้ียงรวมในบ่อดิน / บ่อคอนกรีต 
/กระชัง ท่ีควำมหนำแน่น 3 ตัว / ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 5 เดือน ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อย
กว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

5. ช่ังวัดลักษณะปรำกฏของปลำนิลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด ำรงพันธุ์ สุ่มเลือกปลำนิลท่ีอำยุ  
5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน ำเข้ำกระบวนกำรผลิต
ต่อไป 

6. สุ่มเลือกปลำนิลท่ีอำยุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำอำยุ
ได้ 1 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิล 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำ  
  แต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 
 

ประชำกรปลำนิลพันธุปรับปรุง 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียวในแต่ละชุดการผสม 
(Ne ≥ 50) 
 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

บอ่ประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี้ยงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ สุ่มปลำพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1 ปี

น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ(≥40 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 3 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์“จิตรลดา 4” 

1. ด ำเนินกำรวิจัย เรื่อง กำรคัดพันธุ์ปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT (นวลมณี และ คณะ, 2551) 
2. เริ่มด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่ ตุลำคม  2548 ถึง กันยำยน  2551 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรม

สัตว์น้ ำปทุมธำนี โดยน ำปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT จำก WorldFish Center ประเทศมำเลเซีย มำเป็นประชำกร 
รุ่นพ่อแม่ แล้วแบ่งประชำกรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “สายที่ผ่านการคัดเลือก”และ “สายที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”
ตีพิมพ์เป็นเอกสำรประชุมวิชำกำรประมงป ี2552 

3. ศึกษำกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมยำวและน้ ำหนัก ซึ่งพบว่ำ ปลำนิลท่ีอำยุ 180 วันสำยท่ีผ่ำนกำร
คัดเลือกจะโตดีกว่ำสำยท่ีไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกท้ัง 2 รุ่น และประเมินค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์โดยควำมยำว
และน้ ำหนัก เป็น 0.32 และ 0.35 ตำมล ำดับ 

4. หลังจำกผลกำรศึกษำวิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำนิลท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดต่ำงๆ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2552 – ปัจจุบัน 
เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิล 
1. สุ่มเลือกปลำจำกประชำกรปลำนิลพันธุ์ปรับปรุงท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดี 

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำนิลพันธุ์ปรับปรุงเป็นชุดกำรผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในบ่อคอนกรีต

หรือกระชังท่ีมีขนำดพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 25 ชุดกำรผสม ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณ
โปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน พร้อมท้ังผสมวิตำมินอี 

“จิตรลดำ 4” เป็นพันธุ์ปลำนิลท่ีได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์
ส ำเร็จในปี 2552 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบดูลักษณะตัวเองท่ีมีกำร
ประเมินจำกค่ำกำรผสมพันธุ์ของน้ ำหนัก เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 
“จิตรลดำ 4” ปรับปรุงพันธุ์จำกปลำนิลสำยพันธุ์ GIFT รุ่นท่ี 9 จำก 
World Fish Center ประเทศมำเลเซีย (ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ที่มีจิตรลดำ
ด้ังเดิมผสมอยู่ด้วยเช่นกัน) “จิตรลดำ 3” และ “จิตรลดำ 4”  
มี ลักษณะเด่นคล้ำยกัน คือ  ส่วนหัว เล็กล ำ ตัวกว้ำง  สันหนำ 
หน่วยงำนหลักท่ีผลิต “จิตรลดำ 4” ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำปทุมธำนี (โทร. 0 2904 1557) 

“จิตรลดา 4” 

ราคาสตัว์น้ าปรับปรุงพันธุ ์

ล ำดับที ่ ชนิดปลา 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา(บาท) 

1 ปลานิลคดัพันธุ ์ 2-3 0.15 
  3-5 0.25 
2 ปลานิลแปลงเพศ 2-3 0.30 
3 ปลานิลจิตรลดา 4

แปลงเพศ 
2 นิ้ว 1.50 

  3 นิ้ว 2.50 

 



3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละชุดกำรผสม ๆ ละ 1 แม่ปลำ แยกอนุบำลลูกปลำท่ีได้ในบ่อ / กระชัง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. เป็นเวลำ 1 เดือน ให้อำหำรผงส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 
3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลำอำยุ  1 เดือนในแต่ละชุดกำรผสมจ ำนวน ≥40 ตัว น ำลงเล้ียงรวมในบ่อดิน / 
บ่อคอนกรีต/กระชัง ท่ีควำมหนำแน่น 3 ตัว / ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 5 เดือน ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณ
โปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

5. ช่ังวัดลักษณะปรำกฏของปลำนิลเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด ำรงพันธุ์ สุ่มเลือกปลำนิลท่ีอำยุ  
5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน ำเข้ำกระบวนกำร
ผลิตต่อไป 

6. สุ่มเลือกปลำนิลท่ีอำยุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำ
อำยุได้ 1 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิล 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำ    
  แต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 
 

 
 

 

ประชำกรปลำนิลพันธุปรับปรุง 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดการผสม (Ne ≥ 50) 
 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

บอ่ประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี้ยงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ(≥40 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 3 

 
 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลานิล “เร้ด 1” 
 

1. ด ำเนินกำรวิจัย เรื่อง กำรปรับปรุงพันธุ์ปลำนิลสีแดงสำยพันธุ์ ไทยโดยกำรคัดเลือกหมู่  
(กฤษณุพันธ์ และ สง่ำ, 2550) 

2. เริ่มด ำเนินกำรวิจัยต้ังแต่ ตุลำคม  2546 ถึง กันยำยน  2549 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรม
สัตว์น้ ำชุมพรโดยน ำปลำนิลสีแดงสำยพันธุ์ไทย  จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำ มำเป็นประชำกร
รุ่นพ่อแม่ แล้วแบ่งประชำกรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “สายที่ผ่านการคัดเลือก”และ “สายที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”
และได้ตีพิมพ์เป็นเอกสำรวิชำกำรฉบับท่ี 8 / 2550  

3. ศึกษำกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมยำวและน้ ำหนัก ซึ่งพบว่ำปลำนิลสีแดงท่ีอำยุ 210 วันสำยท่ีผ่ำน
กำรคัดเลือกจะโตดีกว่ำสำยท่ีไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกท้ัง 2 รุ่นโดยรุ่นท่ี 1 มีค่ำ 3.58 เซนติเมตร และ 184.62 กรัม 
คิดเป็น 12.72 % และ36.28 % และรุ่นท่ี 2 มีค่ำ 0.38 เซนติเมตร และ 15.66 กรัม คิดเป็น 1.64 % และ 
6.21 %ตำมล ำดับ  และประเมินค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์โดยควำมยำวและน้ ำหนัก เป็น 0.06 และ 0.07 
ตำมล ำดับ 

4. หลังจำกผลกำรศึกษำวิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำนิลสีแดงท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดต่ำงๆ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2554 – ปัจจุบัน 
เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิลแดง 
1. สุ่มเลือกปลำจำกประชำกรปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุงท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดี

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุงเป็นชุดกำรผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในบ่อ

คอนกรีตหรือกระชังท่ีมีขนำดพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 25 ชุดกำรผสมให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูป
ปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน พร้อมท้ังผสมวิตำมินอี 

“เร้ด 1”  

“เร้ด 1” เป็นพันธุ์ปลำนิลแดงท่ีได้รับกำรปรับปรุง
พันธุ์ส ำเร็จในป ี2550 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบหมู่ เพื่อให้มี
กำรเจริญเติบโตท่ีดีท้ังด้ำนควำมยำวล ำตัวและน้ ำหนัก 
“เร้ด 1” ปรับปรุงพันธุ์จำกปลำนิลแดงสำยพันธุ์ไทย (NIFI 
strain) หน่วยงำนหลักท่ีผลิต “เร้ด 1” ณ ปัจจุบัน ได้แก่ 
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ พั น ธุ ก ร ร ม สั ต ว์ น้ ำ ชุ ม พ ร  
(โทร. 0 7751 0310) 

 รำคำสัตว์น้ ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 นิลแดง 2-3 0.20 
  3-5 0.40 

2 นิลแดงแปลงเพศ 2-3 0.40 

 



3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละชุดกำรผสม ๆ ละ 1 แม่ปลำ แยกอนุบำลลูกปลำท่ีได้ในบ่อ / กระชัง  
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. เป็นเวลำ 1 เดือน ให้อำหำรผงส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์  
ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลำอำยุ 1 เดือนในแต่ละชุดกำรผสมจ ำนวน ≥40 ตัว น ำลงเล้ียงรวมในบ่อดิน / บ่อคอนกรีต 
/กระชัง ท่ีควำมหนำแน่น 3 ตัว / ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 5 เดือน ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อย
กว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

5. ช่ังวัดลักษณะปรำกฏของปลำนิลแดงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด ำรงพันธุ์ สุ่มเลือกปลำนิล
อำยุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน ำเข้ำกระบวนกำร
ผลิตต่อไป 

6.สุ่มเลือกปลำนิลแดงท่ีอำยุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำ
อำยุได้ 1 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 

แผนผังข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิลแดง 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 
 

 

ประชำกรปลำนิลแดงพันธุปรับปรุง 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดการผสม (Ne ≥ 50)   
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

บอ่ประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี้ยงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ(≥40 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย  3 

 
 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลเร้ด 2 

1. ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย เรื่อง กำรปรับปรุงลักษณะกำรเจริญเติบโตปลำนิลแดงสำยพันธุ์อุตรดิตถ์  
(ศรีจรรยำ และคณะ 2555) 

2. ผลกำรศึกษำวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ วำรสำรวิจัยและเทคโนโลยีกำรประมง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2  
เป็นกำรคัดเลือกปลำนิลแดงสำยพันธุ์อุตรดิตถ์ โดยดูลักษณะภำยในครอบครัว คัดพันธุ์ไปได้ 2 รุ่น พบว่ำ สำยท่ี
ผ่ำนกำรคัดเลือกจะโตดีกว่ำสำยท่ีไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกไปได้ 2 รุ่น 5.60 และ 14.68 เปอร์เซนต์ ตำมล ำดับ และ
ประเมินค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์โดยควำมยำวและน  ำหนักได้ 1.31 เซนติเมตร และ 38.52 กรัมตำมล ำดับ 

3. หลังจำกผลกำรศึกษำวิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำนิลสำยพันธุ์อุตรดิตถ์ท่ีผ่ำนกำร
ปรับปรุงพันธุ์ ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดต่ำงๆ ตั งแต่ปี พ .ศ. 
2555 – ปัจจุบัน จ ำนวน 24 ศูนย์ รวมทั งสิ น 36,500 ตัว เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำย
ให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิลแดง 
1. สุ่มเลือกปลำจำกประชำกรปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุงท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดี

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำนิลแดงพันธุ์ปรับปรุง เป็น ชุดกำรผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว)  

ในบ่อคอนกรีตหรือกระชังท่ีมีขนำดพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 25 ชุดกำรผสม ให้อำหำรเม็ด
ส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์ / น  ำหนักตัว / วัน พร้อมทั งผสม
วิตำมินอี 

3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละชุดกำรผสม ๆ ละ 1 แม่ปลำ แยกอนุบำลลูกปลำท่ีได้ในบ่อ / กระชัง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. เป็นเวลำ 1 เดือน ให้อำหำรผงส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 
3 เปอร์เซ็นต์ / น  ำหนักตัว / วัน 

“เร้ด 2” เป็นพันธุ์ปลำนิลแดงท่ีได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์
ส ำเร็จในปี 2555 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบดูลักษณะภำยใน
ครอบครัว เพื่อให้มีกำรเจริญเติบโตท่ีดีทั งด้ำนควำมยำว
ล ำตัวและน  ำหนัก “เร้ด 2”ปรับปรุงพันธุ์จำกปลำนิลแดง
สำยพันธุ์อุตรดิตถ์และรวบรวมจำกแหล่งพันธุ์อื่นในจังหวัด
ใกล้เคียงท่ีมีรูปร่ำงลักษณะดีสีสด มีกระจุดด่ำงด ำน้อย 
หน่วยงำนหลักท่ีผลิต“เร้ด 2”ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัย
แ ล ะ พั ฒ น ำ พั น ธุ ก ร ร ม สั ต ว์ น  ำ อุ ต ร ดิ ต ถ์  
(โทร. 0 5549 1002) 

“เร้ด 2” 

 รำคำสัตว์น  ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 นิลแดง 2-3 0.20 
  3-5 0.40 

2 นิลแดงแปลงเพศ 2-3 0.40 

 



4. สุ่มลูกปลำอำยุ 1 เดือนในแต่ละชุดกำรผสมจ ำนวน ≥40 ตัว น ำลงเลี ยงรวมในบ่อดิน /  
บ่อคอนกรีต /กระชัง ท่ีควำมหนำแน่น 3 ตัว /ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 5 เดือน ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณ
โปรตีนไม่น้อยกว่ำ30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ /น  ำหนักตัว / วัน 

5. ช่ังวัดลักษณะปรำกฏของปลำนิลแดงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด ำรงพันธุ์ สุ่มเลือกปลำนิลอำยุ 
5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน ำเข้ำกระบวนกำร
ผลิตต่อไป 

6. สุ่มเลือกปลำนิลแดงอำยุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลำ
อำยุได้ 1 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิลแดง 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประชำกรปลำนิลแดงพันธุปรับปรุง 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดการผสม (Ne ≥ 50) 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

บอ่ประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี ยงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 3  

 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ(≥40 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุขึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น  ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงปทุมธานี 1 
 

1. ด าเนินการวิจัย เรื่อง การคัดพันธุ์ปลานิลแดงให้ทนต่อความเค็ม (นวลมณี และคณะ 2552) 
2. เริ่มด าเนินการวิจัยต้ังแต่ ตุลาคม  2548 ถึง กันยายน  2551 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตว์น้ าปทุมธานี โดยน าปลานิลแดง 4 สายพันธุ์ (ปลานิลแดงสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์ไต้หวันสายพันธุ์สเตอลิง
และสายพันธุ์มาเลเซีย) มาเป็นประชากรรุ่นพ่อแม่ แล้วแบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ “สายที่ผ่านการ
คัดเลือก”และ “สายที่ไม่ผ่านการคัดเลือก”  

3. จากการศึกษาการเจริญเติบโตด้านความยาวและน้ าหนัก ซึ่งพบว่า ปลานิลท่ีอายุ 180 วันสายท่ีผ่าน
การคัดเลือกจะโตดีกว่าสายท่ีไม่ผ่านการคัดเลือก ปลาท่ีผ่านการคัดพันธุ์มีลักษณะลาตัวกว้างสันหนามีสีชมพูอมส้ม 
สามารถเล้ียงได้ในน้ าท่ีระดับความเค็ม 25-30 ส่วนในพัน โดยมีการเจริญเติบโตดีกว่านิลแดงสายพันธุ์เดิมและ
ปลาสายควบคุม 40-60% ตีพิมพ์เป็นเอกสารประชุมวิชาการประมงปี 2552 

4. หลังจากผลการศึกษาวิจัยเสร็จแล้ว ได้ด าเนินการกระจายพันธุ์ปลานิลแดงท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 
ให้กับหน่วยงานของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดต่างๆ ต้ังแต่ปี พ .ศ. 2552 – ปัจจุบัน 
เพื่อน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ าหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไป 
 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิลแดง 
1. สุ่มเลือกปลาจากประชากรปลานิลแดงพันธุ์ปรับปรุงท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดี

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลานิลแดงพันธุ์ปรับปรุงเป็นชุดการผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในบ่อ

คอนกรีตหรือกระชังท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่า 25 ชุดการผสม ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป
ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน พร้อมท้ังผสมวิตามินอี 

“ปทุมธานี 1” เป็นพันธุ์ปลานิลแดงท่ีได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์ส าเร็จในปี 2552 โดยวิธีการคัดเลือกแบบ 
ดูลักษณะตัวเองท่ีมีการประเมินจากค่าการผสมพันธุ์ของ 
น้ านัก ในน้ าความเค็ม 25-30 ส่วนในพัน เพื่อให้มีการ
เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และสามารถเล้ียงได้ในน้ าเค็ม
ระดับ 25-30 ส่วนในพัน “ปทุมธานี 1” ปรับปรุงพันธุ์จาก
ปลานิลแดง 4 สายพันธุ์ คือ ไทยไต้หวัน มาเลเซีย และ
สเตอร์ลิง มีลักษณะเด่น คือ ล าตัวกว้าง สันหนา สีชมพู 
อมส้ม หน่วยงานหลักท่ีผลิต “ปทุมธานี 1” ณ ปัจจุบัน 
ได้แก่ ศูนย์วิ จัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี  
(โทร. 0 2904 1557) 

“ปทุมธานี 1” 

ราคาสตัว์น้ าปรับปรุงพันธุ ์

ล าดับท่ี ชนิดปลา ขนาด (ซม.) ราคา(บาท) 

1 นิลแดง 2-3 0.20 
  3-5 0.40 

2 นิลแดงแปลงเพศ 2-3 0.40 

 



3. รวบรวมลูกปลาในแต่ละชุดการผสม ๆ ละ 1 แม่ปลา แยกอนุบาลลูกปลาท่ีได้ในบ่อ/กระชังขนาดไม่
น้อยกว่า 1 ตร.ม. เป็นเวลา 1 เดือน ให้อาหารผงส าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 
3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

4. สุ่มลูกปลาอายุ 1 เดือนในแต่ละชุดการผสมจ านวน ≥ 40 ตัว น าลงเล้ียงรวมในบ่อดิน/ 
บ่อคอนกรีต/กระชัง ท่ีความหนาแน่น 3 ตัว/ตร.ม. เป็นระยะเวลา 5 เดือน ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปปริมาณ
โปรตีนไม่น้อยกว่า30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์/น้ าหนักตัว/วัน 

5. ช่ังวัดลักษณะปรากฏของปลานิลแดงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด ารงพันธุ์  สุ่มเลือกปลานิล
อายุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลามีอายุได้ 1 ปี จึงน าเข้า
กระบวนการผลิตต่อไป 

6. สุ่มเลือกปลานิลแดงท่ีอายุ 5 เดือน ท่ีมีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจน
ปลามีอายุได้ 1 ปี จึงน ากลับเข้ากระบวนการด ารงพันธุ์ 

 

แผนผังข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลานิลแดง 
 
 
 
 
   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประชากรปลานิลแดงพันธุปรับปรุง 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดการผสม (Ne ≥ 50) 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

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

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 1 ปี
น าเข้ากระบวนการด ารงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอายุ 1 ปี
น าเข้ากระบวนการผลิต 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 1 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 2 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 3 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบาลลูกปลาแยกชุดการผสมเป็นระยะเวลา 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลา(≥40 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน) 

ชุดการผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดการผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดการผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดการผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 3 

 
 

ลูกปลาที่เหลือจากการ
สุ่มของทุกชุดการผสม
สามารถจ าหน่ายหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส าหรับผลิตลูก
จ าหน่ายได้ 

* จ านวนลูกปลาต่อชุดการผสมที่สุ่มมาใช้เป็นประชากรด ารงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรารอดตายของสัตว์น้ าแต่ละชนิด 
* อัตราการผสมเลือดชิดที่แนะน าต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่า effective population size (Ne) ต้องมีค่า ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” 

1. ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ปลำหมอเพื่อเพิ่มอัตรำกำรเจริญเติบโต โดยเริ่มจำกกำรทดลอง
เล้ียงปลำหมอ 6 กลุ่มประชำกรในประเทศไทย ได้แก่ ประชำกรแหล่งน้ ำธรรมชำติ 4 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ 
รำชบุรี สกลนคร นครศรีธรรมรำช และจำกโรงเพำะฟัก 2 แหล่ง 

2. หำประชำกรพื้นฐำนในกำรปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งพบว่ำปลำหมอจำกโรงเพำะฟักของ ศูนย์วิจัยและ
ทดสอบพันธุ์สัตว์น้ ำชุมพรมีควำมเหมำะสมในกำรใช้เป็นประชำกรพื้นฐำนมำกท่ีสุด (สง่ำ และ สุชำติ, 2550) 

3. น ำมำปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จ ำนวน 4 รุ่น (กฤษณุพันธ์ และ
คณะ, 2553; กฤษณุพันธ์ และเมตตำ, 2555) ได้พันธุ์ปลำหมอท่ีมีลักษณะส่วนหัวเล็ก ล ำตัวกว้ำง สันหนำ มี
กำรเจริญเติบโตสูงกว่ำสำยพันธุ์ท่ีไม่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ ท้ังด้ำนควำมยำว และด้ำนน้ ำหนักคิดเป็นร้อยละ 
9.47 และ 26.46 ตำมล ำดับ 

4. หลังจำกส้ินสุดกำรทดลองพบว่ำปลำหมอท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบหมู่จนถึง
รุ่นท่ี 4 ในสภำพแวดล้อมท้ัง 2 แบบ มีกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมยำวและน้ ำหนักเพิ่มขึ้นทุกรุ่นในทิศทำง
เดียวกัน ดังนั้นสำมำรถกระจำยพันธุ์ปลำหมอท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์รุ่นท่ี 4 ให้เกษตรกรได้ 

 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลาหมอสายพันธุ์ “ชุมพร 1” 
1. สุ่มเลือกปลำจำกประชำกรปลำหมอท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดีเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำหมอเป็นชุดกำรผสม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 2 ตัว) ในบ่อคอนกรีตหรือกระชังท่ีมี

ขนำดพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 25 ชุดกำรผสม ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อย
กว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน พร้อมท้ังผสมวิตำมินอี 

3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละชุดกำรผสม ๆ ละ 1 แม่ปลำ แยกอนุบำลลูกปลำท่ีได้ในบ่อ/กระชังขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1 ตร.ม. เป็นเวลำ 4 เดือน ให้อำหำรผงส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ในปริมำณ 
3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลำอำยุ 4 เดือนในแต่ละชุดกำรผสมจ ำนวน ≥40 ตัว น ำลงเล้ียงรวมในบ่อดิน / บ่อคอนกรีต /
กระชัง ท่ีควำมหนำแน่น 3 ตัว / ตร.ม. เล้ียงต่อจนปลำมีอำยุ6 เดือน ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่
น้อยกว่ำ30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 

“ชุมพร 1” เป็นพันธุ์ปลำหมอไทยท่ีได้รับกำร
ปรับปรุงพันธุ์ส ำเร็จในปี 2553 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบหมู่ 
เพื่อให้มีกำรเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง “ชุมพร 1” 
ปรับปรุงพันธุ์จำกปลำหมอพันธุ์ เพำะเล้ียงของภำคใต้  
มีลักษณะเด่น คือ มีขนำดใหญ่และโตเร็ว หน่วยงำนหลักท่ี
ผลิต “ชุมพร 1” ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
พันธุกรรมสัตว์น้ ำชุมพร (โทร. 0 7751 0310) 

 รำคำสัตว์น้ ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 ปลำหมอ สำยพันธุ์
ชุมพร 1 

2-3 0.40 

  3-5 0.55 

 

“ชุมพร 1” 



5. ช่ังวัดลักษณะปรำกฏของปลำหมอเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด ำรงพันธุ์ สุ่มเลือกปลำนิลท่ีอำยุ  
5 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำมีอำยุได้ 6 เดือน จึงน ำเข้ำกระบวนกำร
ผลิตต่อไป 

6. สุ่มเลือกปลำหมอท่ีอำยุ 6 เดือน ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำมี
อำยุได้ 1 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลาหมอ “ชุมพร 1” 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 4 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ (≥40 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน) 

 
 

 

ประชำกรปลำหมอ ชุมพร 1 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดการผสม (Ne ≥ 50)  
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

บอ่ประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี้ยงเป็นระยะเวลำ 4 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 6 เดือน 
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 6 เดือน 
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 2 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้2 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 2 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 2 : เมีย 1 

 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 1 ซี” 

1. ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปรับปรุงพันธุ์ปลำตะเพียนขำว (นวลมณี และทองอยู่, 2547) 
2. ได้รวบรวมปลำตะเพียนขำวแม่น  ำเจ้ำพระยำและปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีดูลักษณะตัวเอง  

โดยคัดเลือกจำกกำรเจริญเติบโต จ ำนวน 4 รุ่น พบว่ำกำรเจริญเติบโต น  ำหนักมำกกว่ำ ขนำดใหญ่กว่ำ 
ปลำตะเพียนขำวกลุ่มควบคุม น  ำหนักของปลำตะเพียนขำวอำยุ 6 เดือน ในรุ่นที่ 2, 3 และ 4 อยู่ในช่วง 23- 
30 % ต่อรุ่น และประเมิณค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์โดยน  ำหนักที่อำยุ 6 เดือน ในรุ่นที่ 2, 3 และ 4 มีค่ำเป็น 
0.4, 0.28, 0.57 ตำมล ำดับ 

3. หลักจำกผลกำรศึกษำ วิจัยส ำเร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำตะเพียนขำวที่ผ่ำนกำร
ปรับปรุงพันธุ์ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน  ำจืดต่ำงๆ จ ำนวน 24 ศูนย์
ตั งแต่ พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน เพ่ือน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป 

  

“ซิลเวอร์ 1 ซี”เป็นปลำตะเพียนขำวที่ได้รับกำร
ปรับปรุงพันธุ์ส ำเร็จในปี 2547 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบ 
ดูลักษณะตัวเอง เพ่ือให้มีกำรเจริญเติบโตดี “ซิลเวอร์ 1 ซี” 
ปรับปรุ ง พันธุ์ จำกปลำตะเ พียนขำวสำยพันธุ์ แม่น  ำ
เจ้ำพระยำ หน่วยงำนหลักที่ผลิต “ซิลเวอร์ 1 ซี” 
ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น  ำ
อุตรดิตถ ์(โทร 0 5549 1002) 

 รำคำสัตว์น  ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดับ

ท่ี 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.10 
  3-5 0.20 

 

“ซิลเวอร ์1 ซี” 



ขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 1 ซี”  
1. เลือกปลำจำกประชำกรปลำตะเพียนพันธุ์ปรับปรุงที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดี 

เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำตะเพียนพันธุ์ปรับปรุงเป็นชุดกำรผสม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว)  

ในถังไฟเบอร์หรือบ่อคอนกรีต ซึ่งมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 30 ชุดกำรผสม  
ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น  ำหนักตัว / วัน  

3. อนุบำลลูกปลำที่ได้ในแต่ละชุดกำรผสมเป็นเวลำ 2 เดือน ให้อำหำรผงส ำเร็จรูป ปริมำณโปรตีน 
ไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ / น  ำหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลำอำยุ 2 เดือน ในแต่ละชุดกำรผสม จ ำนวน 1,000 ตัว อนุบำลใน กระชัง / บ่อดิน / บ่อ
คอนกรีต ที่มีควำมหนำแน่น 3 ตัว / ตำรำงเมตร เป็นเวลำ 6 เดือน ให้อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีน 
ไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น  ำหนักตัว / วัน 

5. สุ่มชั่งลักษณะปรำกฏของปลำตะเพียนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด ำรงพันธุ์  
6. สุ่มเลือกปลำตะเพียนที่อำยุ 6 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำย

สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ำกระบวนกำรผลิตต่อไป 
7. สุ่มเลือกปลำตะเพียนที่อำยุ 6 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว เพศผู้ 200 ตัว) ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำย

สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว “ซิลเวอร์ 1 ซ”ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมทีสุ่่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธุ์ขึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสตัว์น  ำแตล่ะชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ตอ้งมีค่ำ ≥ 50 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพยีงแม่เดียวในแต่ละชุดการผสม 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม ≥ 50 
 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง 

ประชำกรปลำตะเพียนขำว“ซิลเวอร์ 1 ซี”(เพศละ 25 ตัว) 

บ่อประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (1000 ตวั × 25 ชุดกำรผสม) เลี ยงเป็นระยะเวลำ 8– 10 เดือน  
ภำยใต้เง่ือนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธุเ์พื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพนัธุ ์

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธุเ์พื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 1 ปี
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย1 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย1 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 1 

 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 25 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ(1000 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน) 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได ้



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 2 เค” 

1. ในปี 2553 มีการศึกษาเกี่ยวกับปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น ้า โดยหน่วยวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น ้าจืดขอนแก่น ได้ด้าเนินการปรับปรุงและคัดพันธุ์ปลา
ตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น ้าโขงจนถึงรุ่นท่ี 2 (ICLARM, 2000) 

2. สมศักดิ์ และคณะ (2550) ได้น้าปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น ้าโขงท่ีผ่านการคัดพันธุ์จนถึงรุ่นท่ี 
2 มาเลี ยงเปรียบเทียบกับปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์อุบลราชธานี และปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์บุรีรัมย์ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2546 – พฤษภาคม 2547 พบว่าการเจริญเติบโตความยาวสุดท้ายเมื่อสิ นสุดการทดลอง 
ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น ้าโขงกับสายพันธุ์อุบลราชธานีไม่มีความแตกต่างกันแต่ทั ง 2 สายพันธุ์แตกต่าง
จากสายพันธุ์บุรีรัมย์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ขณะท่ีน ้าหนักเฉล่ียสุดท้ายแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยสายพันธุ์ปรับปรุงแม่น ้าโขง มีการเจริญเติบโตดีกว่าสายพันธุ์อุบลราชธานี และ
สายพันธุ์บุรีรัมย์ คิดเป็น 4.91% และ 33.78% ตามล้าดับ (เอกสารวิชาการฉบับท่ี 4/2550 : การทดสอบพันธุ์
ปลาตะเพียนขาว 3 สายพันธุ์) 

3. หลักจากผลการศึกษา วิจัยส้าเร็จแล้ว ได้ด้าเนินการกระจายพันธุ์ปลาตะเพียนขาวท่ีผ่านการ
ปรับปรุงพันธุ์ให้กับหน่วยงานของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดต่างๆ ตั งแต่ พ .ศ. 
2551 – ปัจจุบัน เพื่อน้าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ้าหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 2 เค”  
1. เลือกปลาจากประชากรปลาตะเพียนพันธุ์ปรับปรุงท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดี 

เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลาตะเพียนพันธุ์ปรับปรุงเป็นชุดการผสม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในถังไฟเบอร์ 

หรือบ่อคอนกรีต ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร จับคู่ไม่น้อยกว่า 30 ชุดการผสม ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป
ปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น ้าหนักตัว / วัน  

“ซิลเวอร์ 2 เค” เป็นปลาปลาตะเพียนขาวท่ีได้รับ
การปรับปรุงพันธุ์ส้าเร็จในปี 2550 โดยวิธีคัดเลือกแบบ 
ดูลักษณะตัวเอง เพื่อให้มีการเจริญเติบโตท่ีดี “ซิลเวอร์ 2 
เค” ปรับปรุงพันธุ์จากปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น ้าโขง 
หน่วยงานหลักท่ีผลิต ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าบุรีรัมย์ (โทร0 4463 4861) 
 

 ราคาสัตว์น า้ปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 ปลาตะเพียนขาว 2-3 0.10 
  3-5 0.20 

 

“ซิลเวอร์ 2 เค” 



3. อนุบาลลูกปลาท่ีได้ในแต่ละชุดการผสมเป็นเวลา 2 เดือน ให้อาหารผงส้าเร็จรูป ปริมาณโปรตีน 
ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ / น ้าหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลาอายุ 2 เดือน ในแต่ละชุดการผสม จ้านวน 1,000 ตัว อนุบาลใน กระชัง / บ่อดิน /  
บ่อคอนกรีต ท่ีมีความหนาแน่น 3 ตัว / ตารางเมตร เป็นเวลา 6 เดือน ให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปปริมาณโปรตีน 
ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น ้าหนักตัว / วัน 

5. สุ่มช่ังลักษณะปรากฏของปลาตะเพียนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด้ารงพันธุ์  
6. สุ่มเลือกปลาตะเพียนท่ีอายุ 6 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ท่ีมีสุขภาพดี ร่างกาย

สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ากระบวนการผลิตต่อไป 
7. สุ่มเลือกปลาตะเพียนท่ีอายุ 6 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว เพศผู้ 200 ตัว) ท่ีมีสุขภาพดี ร่างกาย

สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เข้ากระบวนการด้ารงพันธุ์ 
 

แผนผังขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 2 เค” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* จ้านวนลูกปลาต่อชุดการผสมที่สุ่มมาใช้เป็นประชากรด้ารงพันธ์ุขึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรารอดตายของสัตว์น ้า    
  แต่ละชนิด 
* อัตราการผสมเลือดชิดที่แนะน้าต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่า effective population size (Ne) ต้องมีค่า ≥ 50 
 
 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียวในแต่ละชุดการผสม 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

 

ประชากรปลาตะเพียนขาว“ซิลเวอร์ 2 เค” (เพศละ 25 ตัว) 

บ่อประชากรด้ารงพันธุ์รุ่นที่ 1 (1,000 ตัว × 25 ชุดการผสม) เลี ยงเป็นระยะเวลา 8– 10 เดือน  
ภายใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 3 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 1 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 2 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี ยงต่อจนอายุ 1 ปี
น้าเข้ากระบวนการด้ารงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี ยงต่อจนอายุ 1 ปี
น้าเข้ากระบวนการผลิต 

ชุดการผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดการผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดการผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดการผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 1 

 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 25 

อนุบาลลูกปลาแยกชุดการผสมเป็นระยะเวลา 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลา(1,000 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน) 

ลูกปลาที่เหลือจากการ
สุ่มของทุกชุดการผสม
สามารถจ้าหน่ายหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส้าหรับผลิตลูก
จ้าหน่ายได้ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลาไน “คอม 1” 

1. ในปี 2540 และ 2541 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าได้น้าปลาไนสายพันธุ์ต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ การน้าเข้าปลาไนจากประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย มาท้าการเลี ยง
ทดสอบกับปลาไนท่ีใช้เพาะเลี ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดพิษณุโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น ้าจืดพิษณุโลก ผลการทดสอบพบว่าปลาไนสายพันธุ์อินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาไนสายพันธุ์
เวียดนาม และสายพันธุ์พื นเมืองพิษณุโลก ส่วนปลาไนสายพันธุ์เวียดนาม และสายพันธุ์พื นเมืองพิษณุโลก มีการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน (สมนึก และคณะ, 2544) หลังจากนั น หน่วยวิจัยและทดสอบ
พันธุ์สัตว์น ้าจืดขอนแก่น และศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น ้าบุรีรัมย์ ได้น้าปลาไนสายพันธุ์ต่างประเทศทั ง 2 
สายพันธุ์ดังกล่าว มาคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ต่อ จนได้ 3 รุ่น โดยการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 

2. สมศักด์ิ และคณะ (2550) ได้น้าปลาไนสายพันธุ์เวียดนาม และสายพันธุ์อินโดนีเซียท่ีผ่านการ
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ต่อ จนได้ 3 รุ่น มาเลี ยงเปรียบเทียบกับสายพันธุ์พื นเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างเดือน
มกราคม 2548 – สิงหาคม 2548 พบว่าการเจริญเติบโตในด้านความยาวปลาไนสายพันธุ์เวียดนาม ดีกว่าสาย
พันธุ์อินโดนีเซียและสายพันธุ์บุรีรัมย์ แต่การเจริญเติบโตในด้านน ้าหนักปลาไนสายพันธุ์เวียดนามและสายพันธุ์
อินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตดีกว่าและแตกต่างจากสายพันธุ์บุรีรัมย์ซึ่งเป็นสายพันธุ์พื นเมืองอย่างมีนัยส้าคัญ 
นอกจากนี อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื อ และสัดส่วนเนื อปลาแล่ ลอกหนัง ปลาไนสายพันธุ์เวียดนามมีความ
แตกต่างจากสายพันธุ์อินโดนีเซียและสายพันธุ์บุรีรัมย์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยสัดส่วนเนื อปลาแล่ ลอก
หนังสายพันธุ์เวียดนามมีค่าสูงกว่าสายพันธุ์อินโดนีเซียและสายพันธุ์บุรีรัมย์ คิดเป็น 3.44% และ 4.19% 
ตามล้าดับ (เอกสารวิชาการฉบับท่ี 5/2550 : การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและสัดส่วนเนื อของปลาไน 
3 สายพันธุ์) 

“คอม 1” เป็นพันธุ์ปลาไนท่ีได้รับการปรับปรุงพันธุ์
ส้าเร็จในปี 2550 โดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ เพื่อให้มีการ
เจริญเ ติบโตดี สัดส่วนปลาเนื อแล่ดีกว่ าสายพันธุ์ อื่ น  
มีลักษณะเด่น คือ รูปร่างล้าตัวยาวหัวและท้องเล็ก สามารถ
เลี ยงแบบพื นบ้านหรือเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี “คอม 1” 
ปรับปรุงพันธุ์จากปลาไนสายพันธุ์เวียดนาม หน่วยงานหลัก
ท่ีผลิต ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น ้าบุรีรัมย์ (โทร. 0 4463 4861) 

 ราคาสัตว์น า้ปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 ปลาไน 2-3 0.10 
  3-5 0.20 

 

“คอม 1” 



3. หลักจากผลการศึกษา วิจัยส้าเร็จแล้ว ได้ด้าเนินการกระจายพันธุ์ปลาไนท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์
ให้กับหน่วยงานของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดต่างๆ ตั งแต่ พ .ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
เพื่อน้าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ้าหน่ายให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลาไน “คอม 1” 
1. สุ่มเลือกปลาจากประชากรปลาไนท่ีมีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภาพดีเพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลาไนเป็นชุดการผสม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) ในบ่อคอนกรีตหรือกระชังท่ีมี

ขนาดพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. จับคู่ไม่น้อยกว่า 25 ชุดการผสมให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 
30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ / น ้าหนักตัว / วัน พร้อมทั งผสมวิตามินอี 

3. รวบรวมลูกปลาในแต่ละชุดการผสม ๆ ละ 1 แม่ปลา แยกอนุบาลลูกปลาท่ีได้ในบ่อ / กระชังขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. เป็นเวลา 1 เดือนให้อาหารผงส้าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ในปริมาณ 
3 เปอร์เซ็นต์ / น ้าหนักตัว / วัน 

4. สุ่มลูกปลาอายุ 2 เดือนในแต่ละชุดการผสมจ้านวน 200 ตัว น้าลงเลี ยงรวมในบ่อดิน/บ่อคอนกรีต/
กระชัง ท่ีความหนาแน่น 3 ตัว / ตร.ม. เป็นระยะเวลา 10 เดือนให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า
30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น ้าหนักตัว / วัน 

5. ช่ังวัดลักษณะปรากฏของปลาไนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นท่ีด้ารงพันธุ์  สุ่มเลือกปลาท่ีอายุ  
2 เดือน ท่ีมีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลามีอายุได้ 10 เดือน จึงน้าเข้ากระบวนการ
ผลิตต่อไป 

6. สุ่มเลือกปลาไนท่ีอายุ 2 เดือนท่ีมีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลามีอายุ
ได้ 10 เดือน จึงน้ากลับเข้ากระบวนการด้ารงพันธุ์ 
  



แผนผังขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลาไน “คอม 1” 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประชากรปลาไน “คอม 1” 

รวบรวมลูกปลาจากแม่ปลาเพียงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดการผสม ≥ 50 
และแยกอนุบาลในแต่ละชุดการผสม 

บ่อประชากรด้ารงพันธุ์รุ่นที่ 1 (200 ตัว × 25 ชุดการผสม) เลี ยงเป็นระยะเวลา 10 เดือน  
ภายใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี ยงต่อจนอายุ 10 เดือน 
น้าเข้ากระบวนการด้ารงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลาพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี ยงต่อจนอายุ 10 เดือน 
น้าเข้ากระบวนการผลิต 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 1 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 2 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 3 

ลูกปลา 
ชุดการผสมที่ 25 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 

อนุบาลลูกปลาแยกชุดการผสมเป็นระยะเวลา 2 เดือน  
และสุ่มลูกปลา(200 ตัว / ชุดการผสมเลี้ยงในบ่อเดียวกัน) 

ชุดการผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดการผสมที่ 2 
ผู้1 : เมีย 1 

ชุดการผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดการผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 1 

 

ลูกปลาที่เหลือจากการ
สุ่มของทุกชุดการผสม
สามารถจ้าหน่ายหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส้าหรับผลิตลูก
จ้าหน่ายได้ 

* จ้านวนลูกปลาต่อชุดการผสมที่สุ่มมาใช้เป็นประชากรด้ารงพันธ์ุขึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรารอดตายของสัตว์น ้าแต่ละชนิด 
* อัตราการผสมเลือดชิดที่แนะน้าต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่า effective population size (Ne) ต้องมีค่า ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์ปลายี่สกเทศ “โรห์ 1 

1. ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย 2 ครั้ง คือ เรื่อง กำรคัดเลือกแบบหมู่เพื่อกำรเจริญเติบโตของปลำยี่สกเทศ  
โดย วิศณุพร และคณะ และเรื่อง กำรตอบสนองต่อกำรคัดเลือกเพื่อเพิ่มกำรเจริญเติบโตของปลำยี่สกเทศรุ่นท่ี 2 

2. เริ่มด ำเนินกำรศึกษำ วิจัยต้ังแต่ตุลำคม 2548 ถึง กันยำยน 2555 ซึ่งเรื่องแรก เป็นกำรปรับปรุงพันธุ์
ปลำยี่สกเทศ ในลักษณะของกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมยำวและน้ ำหนัก จ ำนวน 3 รุ่น พบว่ำ ปลำยี่สกเทศอำยุ 
180 วัน ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกมีค่ำเฉล่ียควำมยำว น้ ำหนัก น้ ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะ 
มำกกว่ำปลำยี่สกเทศท่ีไม่ได้ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ คิดเป็น 7.20%, 21.00%, 20.91% และ 5.52% ตำมล ำดับ 
และประเมินค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์ โดยควำมยำวและน้ ำหนัก ท่ีอำยุ 180 วัน เป็น 0.31 และ 0.30 
ตำมล ำดับ และเรื่องท่ีสอง เป็นกำรปรับปรุงพันธุ์ปลำยี่สกเทศ ในลักษณะของกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมยำวและ
น้ ำหนัก จ ำนวน 2 รุ่น พบว่ำปลำยี่สกเทศอำยุ 180 วัน ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกมีค่ำเฉล่ียควำมยำว น้ ำหนัก น้ ำหนัก
เพิ่มต่อวัน และอัตรำกำรเจริญเติบโตจ ำเพำะมำกกว่ำปลำยี่สกเทศท่ีไม่ได้ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ คิดเป็น 5.41%, 
21.54%, 21.57% และ 13.67% ตำมล ำดับ และประเมินค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์โดยน้ ำหนักและควำมยำว ท่ี
อำยุ 1.80 วัน เป็น 3.30 ± 0.055 และ 0.35 ± 0.058 ตำมล ำดับ 

3. หลังจำกผลกำรศึกษำ วิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำยี่สกเทศท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ 
ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดต่ำงๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557– ปัจจุบัน 
จ ำนวน 24 ศูนย์ เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลายี่สกเทศ “โรห์ 1 
1. เตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลำ โรห์ 1 โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลำ โรห์ 1 ท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์แล้ว  

เล้ียงในสภำพแวดล้อมท่ีดีไม่หนำแน่น (1 ตัว / 4 ตำรำงเมตร) เปล่ียนถ่ำยน้ ำทุก 15 วัน เสริมอำหำรสดสัปดำห์
ละ 2 ครั้ง ให้อำหำรโปรตีน 30 % วันละมื้อ ผสมวิตำมินและอำหำรเสริม 
 2. คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลำ โรห์ 1 ท่ีสมบูรณ์เพศ มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดีเพื่อใช้
เป็นพ่อแม่พันธุ์ มีอำยุมำกกว่ำ 1.5 ปี จ ำนวน 50 คู่ มำเพำะพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียม โดยใช้อัตรำส่วนของเพศเมีย
ต่อเพศผู้ เท่ำกับ 1 : 1  

“โรห์ 1” เป็นปลำยี่สกเทศท่ีได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์
ส ำเร็จในปี 2556 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบหมู่  เพื่อให้มี
ขนำดและกำรเจิญเติบโตดี “โรห์ 1” ปรับปรุงพันธุ์จำก 
ปลำยี่สกเทศท่ีน ำเข้ำจำกประเทศอินเดีย หน่วยงำนหลักท่ี
ผลิต ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิ จัยและพัฒนำพันธุกรรม 
สัตว์น  ำอุตรดิตถ ์(โทร 0 5549 1002) 
 

 รำคำสัตว์น้ ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 ปลาย่ีสกเทศ 2-3 0.10 
  3-5 0.20 

 

“โรห์ 1 



3. น ำไข่ท่ีได้รับกำรปฏิสนธิกับน้ ำเช้ือแล้วจำกแม่ปลำแต่ละตัวในปริมำณเท่ำๆกัน ไปฟักรวมกันในบ่อ
ซีเมนต์ ให้อำกำศ เปิดน้ ำไหลผ่ำนเบำๆ โดยใช้ผ้ำโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้ระยะเวลำฟักเป็นตัว 13 
– 18 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 27 – 29 องศำเซลเซียส รอให้ลูกปลำว่ำยน้ ำแข็งแรงในบ่อซีเมนต์ 1 – 2 วัน 

4. สุ่มลูกปลำลงอนุบำลในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร จ ำนวน 500,000 ตัว ให้อำหำรด้วยไรแดง
และไข่แดงปั่น 3 – 5 วัน หลังจำกนั้นค่อยๆเปล่ียนเป็นปลำป่นผสมร ำ ให้อำหำรสำดให้ท่ัวบ่อวันละ 3 มื้อ 
อนุบำลเป็นระยะเวลำ 25 - 30 วัน ลูกปลำมีขนำด 3-4 เซนติเมตร หนัก 0.3 – 0.5 กรัม 

5. สุ่มลูกปลำลงอนุบำลในบ่อดิน จ ำนวน 50,000 ตัว/บ่อขนำด 2,700 ตำรำงเมตร ให้อำหำรด้วยปลำป่น
ผสมร ำและอำหำรปลำดุกเล็กในปริมำณ 5 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน อนุบำลจนลูกปลำอำยุ 75 - 80 วัน 

 6. สุ่มลูกปลำลงอนุบำลในบ่อดินจ ำนวน 10,000 ตัว/บ่อ ขนำด 2,700 ตำรำงเมตร ให้
อำหำรเม็ดส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / น้ ำหนักตัว / วัน 
อนุบำลจนลูกปลำอำยุ 12 เดือน 
 7. สุ่มเลือกปลำ โรห์ 1 ท่ีอำยุ 12 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 300 ตัว) ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำย
สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เล้ียงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1.5 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลายี่สกเทศ “โรห์ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกปลำที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 
ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 

 

ประชำกรปลำย่ีสกเทศ “โรห์1” 

บ่อประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (2,700 ตร.ม. 10,000 ตัว) เลี้ยงเป็นระยะเวลำ 75– 80 วัน 
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1.5 ปี 
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลี้ยงต่อจนอำยุ 1.5 ปี 
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ไข่ 50g น ำไข่ 50 g / ชุดกำรผสม (50g. x 25 ชุดกำรผสม)  
ฟักรวมกันในบ่อฟักรวม 2,700 ตร.ม. / 500,000 ตัว 

สุ่มลูกปลำที่อำยุครบ 1 เดือน อนุบำลในบ่อดิน  
2,700 ตร.ม. 10,000 ตัว 
 

อนุบำลลูกปลำเป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
เลี้ยงในบ่อเดียวกัน 2,700 ตร.ม. 50,000 ตัว 

 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 1 

 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรปุผลจากการปรับปรุงพันธุ์นวลจันทร์เทศ “มา 1” 

1. ด ำเนินกำรวิจัย เรื่อง กำรคัดเลือกแบบหมู่เพื่อกำรเจริญเติบโตปลำนวลจันทร์เทศ โดย วิศณุพร 
และคณะ 

2. เริ่มด ำเนินกำรวิจัยตังงแต่ ตุลำคม 2552 ถึง กันยำยน 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์นง ำ
อุตรดิตถ์ โดยท ำกำรปรับปรุงพันธุ์ปลำนวลจันทร์เทศ จ ำนวน 2 รุ่น ซึ่งใช้ประชำกรพ่อแม่พันธุ์เริ่มต้นจำก ศพก.
อุตรดิตถ,์ ศพก.บุรีรัมย์, ศพจ.หนองคำย, ศพจ.กำฬสินธ์, ศพจ.ชัยนำท, ศพจ.รำชบุรี และศพจ.เชียงรำย ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนในรำยงำนประชุมวิชำกำรประมง ประจ ำปี 2557 

3. ลักษณะท่ีศึกษำคือ กำรเจริญเติบโตด้ำนนง ำหนัก และควำมยำว ซึ่งพบว่ำในปลำนวลจันทร์เทศท่ีผ่ำน
กำรคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์รุ่นท่ี 2 มีค่ำเฉล่ียควำมยำว นง ำหนัก นง ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตรำกำรเจริญเติบโต
จ ำเพำะมำกกว่ำปลำนวลจันทร์เทศท่ีไม่ได้ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ คิดเป็น 6.99%, 24.93%, 24.97% และ 
12.88% ตำมล ำดับ และประเมินค่ำอัตรำพันธุกรรมประจักษ์โดยควำมยำวและนง ำหนัก ท่ีอำยุ 6 เดือน เป็น 0.38 
± 0.043 และ 0.36 ± 0.034 ตำมล ำดับ 

4. หลังจำกผลกำรศึกษำวิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์ปลำนวลจันทร์เทศท่ีผ่ำนกำรปรับปรุง
พันธุ์ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงนง ำจืดต่ำงๆ ตังงแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 
จ ำนวน 24 ศูนย์ รวมทังงหมด 11,600 ตัว เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกรต่อไป 
จำกกำรท่ีได้ท ำกำรปรับปรุงพันธุ์ปลำนวลจันทร์เทศคัดพันธุ์แล้ว พบว่ำเกษตรกรมีกำรตอบรับท่ีดี ในปี พ.ศ. 2558 
จ ำหน่ำยปลำนวลจันทร์เทศคัดพันธุ์ได้ จ ำนวน 315,600 ตัว เป็นเงิน 46,440 บำท และปี พ.ศ. 2559 (ณ 30 มิ.ย. 
59) จ ำหน่ำยปลำนวลจันทร์เทศคัดพันธุ์ได้ จ ำนวน 345,100 ตัว เป็นเงิน 70,090 บำท 
 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์ปลา“มา 1” 
1. เตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลำ มำ 1 โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ปลำ มำ 1 ท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์แล้วโดย  

(วิศณุพร และคณะ, 2557) เลีงยงในสภำพแวดล้อมท่ีดีไม่หนำแน่น (1 ตัว / 4 ตำรำงเมตร) เปล่ียนถ่ำยนง ำทุก 
15 วัน เสริมอำหำรสดสัปดำห์ละ 2 ครังง ให้อำหำรโปรตีน 30 % วันละมืงอ ผสมวิตำมินและอำหำรเสริม 

“มา 1” เป็นปลำนวลจันทร์เทศท่ีได้รับกำร
ปรับปรุงพันธุ์โดยส ำเร็จในปี 2557 โดยวิธีกำรคัดเลือกแบบ
หมู่ เพื่อให้มีขนำดและอัตรำกำรเจริญเติบโตดีขึงน “มำ 1” 
ปรับปรุงพันธุ์จำกปลำนวลจันทร์เทศสำยพันธุ์เพำะเลีงยงของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดกรมประมงซึ่งมีต้นก ำหนิดจำก
อินเดียเช่นเดียวกับปลยี่สกเทศ หน่วยงำนหลักท่ีผลิต 
“มำ 1” ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรม
สัตว์นง ำอุตรดิตถ์ (โทร 0 5549 1002) 
 

 รำคำสัตว์นง ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดปลา ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 ปลานวลจันทร์เทศ 2-3 0.10 
  3-5 0.20 

 

“มา 1” 



 2. คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลำ มำ 1 ท่ีสมบูรณ์เพศ มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดีเพื่อใช้
เป็นพ่อแม่พันธุ์ มีอำยุมำกกว่ำ 1.5 ปี จ ำนวน 50 คู่ มำเพำะพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียม โดยใช้อัตรำส่วนของเพศเมีย
ต่อเพศผู้ เท่ำกับ 1 : 1  

3. น ำไข่ท่ีได้รับกำรปฏิสนธิกับนง ำเชืงอแล้วจำกแม่ปลำแต่ละตัวในปริมำณเท่ำๆกัน ไปฟักรวมกันใน  
บ่อซีเมนต์ ให้อำกำศ เปิดนง ำไหลผ่ำนเบำๆ โดยใช้ผ้ำโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้ระยะเวลำฟักเป็นตัว 
13 – 18 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 27 – 29 องศำเซลเซียส รอให้ลูกปลำว่ำยนง ำแข็งแรงในบ่อซีเมนต์ 1 – 2 วัน 

4. สุ่มลูกปลำลงอนุบำลในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร จ ำนวน 500,000 ตัว ให้อำหำรด้วยไรแดง
และไข่แดงปั่น 3 – 5 วัน หลังจำกนังนค่อยๆเปล่ียนเป็นปลำป่นผสมร ำ ให้อำหำรสำดให้ท่ัวบ่อวันละ 3 มืงอ 
อนุบำลเป็นระยะเวลำ 25 - 30 วัน ลูกปลำมีขนำด 3-4 เซนติเมตร หนัก 0.3 – 0.5 กรัม 

5. สุ่มลูกปลำลงอนุบำลในบ่อดิน จ ำนวน 50,000 ตัว / บ่อขนำด 2,700 ตำรำงเมตร ให้อำหำรด้วย
ปลำป่นผสมร ำและอำหำรปลำดุกเล็ก ในปริมำณ 5 เปอร์เซ็นต์ / นง ำหนักตัว / วัน อนุบำลจนลูกปลำอำยุ75 - 
80 วัน 6. สุ่มลูกปลำลงอนุบำลในบ่อดินจ ำนวน 10,000 ตัว/บ่อขนำด 2,700 ตำรำงเมตร ให้อำหำรเม็ด
ส ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์ / นง ำหนักตัว / วัน อนุบำลจนลูก
ปลำอำยุ 12 เดือน 
 7. สุ่มเลือกปลำ มำ 1 ท่ีอำยุ 12 เดือน (เพศเมีย 300 ตัว และเพศผู้ 300 ตัว) ท่ีมีสุขภำพดี ร่ำงกำย
สมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลีงยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1.5 ปี จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 
 

แผนผังขั้นตอนการด ารงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ “มา 1” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์แขง็แรง 
ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 

 

ประชำกรปลำนวลจันทร์เทศ “มำ 1” 

บอ่ประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (2,700 ตร.ม. 10,000 ตัว) เลีงยงเป็นระยะเวลำ 75– 80 วัน 
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลีงยงต่อจนอำยุ 1.5ปี 
น ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธ์ุ 

 

สุ่มปลำพ่อแม่พันธ์ุเพื่อเลีงยงต่อจนอำยุ 1.5 
ปี น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ไข่ 50g น ำไข่ 50 g / ชุดกำรผสม (50 g. x 25 ชุดกำรผสม)  
ฟักรวมกันในบ่อฟักรวม 2,700 ตร.ม./ 500,000 ตัว 

สุ่มลูกปลำที่อำยุครบ 1 เดือน อนุบำลในบ่อดิน  
2,700ตรม. 10,000 ตัว 
 

อนุบำลลูกปลำเป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
เลีงยงในบ่อเดียวกัน 2,700 ตร.ม. 50,000 ตัว 

 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย1 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย1 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 3 

 
 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำร
สุ่มของทุกชุดกำรผสม
สำมำรถจ ำหน่ำยหรือ
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูก
จ ำหน่ำยได้ 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุขึงนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์นง ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 

1. ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย 2 ครั้ง คือ เรื่อง กำรตอบสนองในด้ำนกำรเจริญเติบโตของกุ้งก้ำมกรำม
จำกกำรคัดเลือกแบบภำยในครอบครัว 1 รุ่น โดย สุภัทรำ และคณะ และเรื่อง กำรปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ำมกรำม
ภำยใต้ระบบ Bio security ปลอดโรคไวรัส Macrobrachium rosenbergii noda virus และ Extra small 
virus โดย สุภัทรำ และคณะ 

2. เริ่มด ำเนินกำรศึกษำ วิจัยต้ังแต่ตุลำคม 2541 ถึง กันยำยน 2553 ซึ่งเรื่องแรก เป็นกำรพัฒนำ
พันธุ์กุ้งก้ำมกรำมให้มีอัตรำเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น โดยน ำกุ้งก้ำมกรำมท่ีเพำะเล้ียงในฟำร์มเกษตรกรจังหวัดรำชบุรี 
มำสร้ำงประชำกรพื้นฐำน ด ำเนินกำรคัดพันธุ์โดยวิธีคัดเลือกแบบภำยในครอบครัว (within family selection) 
จ ำนวน 1 รุ่น พบว่ำ กุ้งสำยคัดเลือกท่ีอำยุ 20 สัปดำห์ มีควำมยำวและน้ ำหนักมำกกว่ำกุ้งรุ่นพ่อแม่ 7 และ 15 
เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และเรื่องท่ีสอง วิจัยต้ังแต่กรกฎำคม 2549 ถึง มีนำคม 2554 เป็นกำรปรับปรุงพันธุ์ 
กุ้งก้ำมกรำมให้มีกำรเจริญเติบโตและรอดตำยดี โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) จ ำนวน 2 รุ่น 
พบว่ำ กุ้งสำยคัดเลือกท่ีอำยุ 7 เดือน มีควำมยำวและน้ ำหนักมำกกว่ำกลุ่มควบคุม 8.9 และ 17 เปอร์เซ็นต์ 
ตำมล ำดับ 

3. หลังจำกผลกำรศึกษำ วิจัยเสร็จแล้ว ได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์
ให้กับหน่วยงำนของกรมประมง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 พบว่ำเกษตรกรมีกำรตอบรับท่ีดี ในปี พ.ศ. 2558-2559 
จึงได้ด ำเนินกำรกระจำยพันธุ์กุ้งก้ำมกรำมดังกล่ำวให้กับเกษตรกรผู้เพำะเล้ียง และหน่วยงำนของกรมประมง
เพิ่มเติมอีกจ ำนวนรวมท้ังหมด 150,000 ตัว เพื่อน ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์จ ำหน่ำยให้กับเกษตรกร
ต่อไป 
การด ารงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1”  

1. น ำพ่อแม่พันธุ์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน มำจับคู่ผสมพันธุ์ในบ่อซีเมนต์ขนำด 50 ตัน โดยใช้อัตรำส่วน
ของเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ำกับ 1 : 2 ปล่อยพ่อพันธุ์ 100 ตัว และแม่พันธุ์ 200 ตัว เล้ียงพ่อแม่พันธุ์ด้วยอำหำรกุ้ง
ชนิดเม็ดจมน้ ำ ผสมกับอำหำรส ำหรับขุนพ่อแม่พันธุ์วันละ 2 มื้อ 

“มาโคร 1” เป็นพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ได้รับการ
ปรับปรุงพันธุ์ส าเร็จในปี 2550 โดยวิธีการคัดเลือก
แบบดู ลั กษณะภายในครอบครั วและแบบหมู่
ต่อเนื่องกัน เพื่อให้มีขนำดและกำรเจริญเติบโตที่ดี
กว่ำเดิม “มำโคร1” ปรับปรุงพันธุ์จากกุ้งก้ามกรามของ
ฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี หน่วยงานหลักที่ผลิต  
ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น  าเพชรบุรี (โทร. 0 3277 0748) 

 รำคำสัตว์น้ ำปรับปรุงพันธุ์ 
ล าดบั

ที่ 
ชนิดสตัวน์  า ขนาด (ซม.) 

ราคา
(บาท) 

1 กุ้งก้ามกราม - - 
  - - 

 

“มาโคร 1” 



2. ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันตำมธรรมชำติ จนสังเกตเห็นไข่บริเวณหน้ำท้องพัฒนำเป็นสีเทำด ำ
จึงคัดแยกแม่พันธุ์ออกมำฟักในถังพลำสติก 250 ลิตร ถังละ 1 แม่ (อย่ำงน้อย 16 แม่) ใช้น้ ำสะอำดท่ีมีควำมเค็ม 
15 ส่วนในพัน โดยแม่กุ้งจะใช้เวลำ 5 - 7 วัน ในกำรสลัดไข่ออกจำกหน้ำท้อง จำกนั้นน ำแม่พันธุ์กลับไปเล้ียงใน 
บ่อซีเมนต์เพื่อรอผสมพันธุ์ครั้งต่อไป 

3. อนุบำลลูกกุ้งในถัง โดยให้อำกำศตลอดเวลำ ให้อำหำรมีชีวิตเป็นอำร์ทีเมียแรกฟัก วันละ 3 มื้อ 
จนลูกกุ้งมีอำยุ 10 วัน ให้อำหำรเป็นอำร์ทีเมียแรกฟักผสมอำร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง วันละ 3 มื้อ ใช้เวลำในกำร
อนุบำล 25 - 30 วัน ลูกกุ้งจะพัฒนำจนถึงระยะคว่ ำ แล้วจึงค่อยๆ ปรับลดควำมเค็มของน้ ำให้เหลือ 0 ส่วนในพัน. 
แล้วจึงน ำลูกกุ้งไปเล้ียงต่อในถังพลำสติกขนำด 1,500 ลิตร แยกเล้ียงถังละ 1 ครอบครัว (แม่) 

4. กำรเล้ียงกุ้งในถังพลำสติกขนำด 1,500 ลิตร แยกครอบครัว จะสุ่มลูกกุ้งระยะคว่ ำจำกแต่ละ
ครอบครัวลงเล้ียงถังละประมำณ 2,000 ตัว ให้กินอำหำรเม็ดจมวันละ 2 มื้อ เล้ียงกุ้งเป็นเวลำ 5 เดือน โดยสุ่มช่ัง
วัดกำรเจริญเติบโตทุกเดือน 

5. สุ่มกุ้งก้ำมกรำมท่ีอำยุ 5 เดือน (เพศเมีย 200 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) ท่ีมีสุขภำพดี เล้ียงต่อจน 
กุ้งก้ำมกรำมมีอำยุได้ 7-8 เดือน จึงน ำกลับเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ์ 

 

แผนผังขั นตอนการด ารงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเล้ียงต่อจนอำยุ 7-8 เดือน 
น ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พันธุ์เพ่ือเล้ียงต่อจนอำยุ 7-8 เดือน 
แล้วน ำเข้ำกระบวนกำรด ำรงพันธุ ์

 

ประชำกรกุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1” 

อนุบำลลูกกุ้งแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
 และสุ่มลูกกุ้ง 2,000 ตัว/ชุดกำรผสม 

บ่อประชำกรด ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (200 ตัว × N ชุดกำรผสม) เล้ียงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เงื่อนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนด สุ่มชั่งวัดเพ่ือเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

น ำลูกกุ้งอำยุ 1 เดือนชุดกำรผสมละ 200 ตัวเล้ียงรวมกันในบ่อ 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 1 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 3 

(2,000 ตัว) 

ลูกกุ้งชุดการผสมที่ N 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 1 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 2 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 3 ลูกกุ้งชุดกำรผสมที่ N 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : 2เมยี 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : 2 เมีย 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : 2 เมีย 

ชุดกำรผสมที่ N 
ผู้ 1 : 2 เมีย 

เก็บแม่กุ้งท่ีมีไข่เพียงตัวเดียวในแต่ละชุดกำรผสม 
(กำรผสมจะเป็น ผู้ 1 เมีย 1) Ne ≥50 * 

ประชำกรสัตว์น้ ำ
ทั้งหมดที่เหลือจำก
กำรสุ่มใช้ส ำหรับ

จ ำหน่ำยได้ 

ลูกกุ้งชุดกำร
ผสมที่ 2 

* จ ำนวนลูกปลำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด ำรงพันธ์ุข้ึนกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น้ ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน ำต่อรุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซึ่ง ค่ำ effective population size (Ne) ต้องมีค่ำ ≥ 50 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจากการปรับปรุงพันธุ์“อนูเจน็ 1” 

1. ด้ำเนินกำรวิจัย เรื่อง กำรชักน้ำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ในไม้น ้ำอนูเบียสใบกว้ำงโดยกำรฉำยรังสี
แกมม่ำ (สุจิตรำ และคณะ, 2552) 

2. เริ่มด้ำเนินกำรวิจัยตั งแต่ ตุลำคม พ.ศ. 2545 ถึง เดือนตุลำคม พ.ศ. 2548 ณ สถำบันวิจัย 
และพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น ้ำ โดยกำรฉำยรังสีแกมม่ำ (gamma-ray) เพื่อให้ได้ลักษณะกลำยเกิดขึ น และน้ำ
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ (tissue culture) มำช่วยในกำรคัดเลือกแยกเซลล์เพื่อพัฒนำเป็น  
“พันธุ์กลำย” ซึ่งพบว่ำ ไม้น ้ำอนูเบียสต้นแม่เดิม ปกติท่ีมีสีเขียวเพียงสีเดียวเปล่ียนเป็นสีเขียวด่ำงขำว และได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในรำยงำนกำรประชุมวิชำกำรประมง ประจ้ำปี 2552  

3. หลังจำกผลกำรศึกษำ วิจัยเสร็จแล้ว กองฯ ใช้ไม้น ้ำอนูเบียสท่ีผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์เพื่อกำรผลิต
และกระจำยพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้เพำะเลี ยงไม้น ้ำ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ซึ่งไม้น ้ำดังกล่ำว เกษตรกรมี
กำรตอบรับท่ีดี และมีควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ข้ันตอนการด ารงพันธุ์“อนูเจ็น 1” 
1. คัดเลือกต้นพันธุ์ ท่ีมี ลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรค น้ำม ำฟอกฆ่ำเชื อต้นอ่อนด้วย

แอลกอฮอล์ 70 % แล้วแช่ชิ นส่วนยอดในสำรละลำยยำปฏิชีวนะเตตร้ำไซคลิน ควำมเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร นำน 30 นำที และสำรละลำย 0.6 % NaOCl เจือจำง 20 % ท่ีเติมสำรเปียกใบ tween-20 จ้ำนวน 1 % 
เขย่ำเบำๆ นำน 20 นำที 

2. เลี ยงต้นอ่อน บนอำหำรสังเครำะห์เป็นระยะเวลำ 45-60 วัน โดยท้ำกำรเปล่ียนถ่ำยอำหำรทุก
เดือน 

3. คัดเลือกต้นอ่อนท่ีมีลักษณะกลำย เลี ยงต่อภำยใต้สภำพกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ โดยท้ำกำรเปล่ียน
ถ่ำยอำหำรทุกเดือน และเลี ยงในสภำพโรงเรือน 

“อนูเจ็น 1”เป็นพันธุ์ไม้น ้ำอนูเบียสที่ได้รับ
กำรปรับปรุงพันธุ์ส้ำเร็จในปี 2552 โดยวิธีกำรฉำย
รังสีแกมม่ำร่วมกับเทคโนโลยีกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ 
เพื่อให้ได้ “พันธุ์กลำย” ที่มีลักษณะของต้นใบและ
รำกที่หลำกหลำย กล่ำวคือ ต้นแคระ ใบเล็ก ใบและ
รำกสีเขียวด่ำงขำว เป็นต้น หน่วยงำนผลิต ณ 
ปัจจุบัน ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น ้ำ 
จ.ปทุมธำนี (โทร 0 2904 7604) 

ราคาพันธุน์้ าปรับปรุงพันธุ ์

ล้ำดับที ่ ชนิดพนัธุ์ไมน้้ า 
ขนาด 
(ซม.) 

ราคา(บาท) 

1 อนูเจ็น 1 - - 
  - - 
2 ดาวกระจาย - - 
  - - 

 

"อนูเจ็น 1" 



4. คัดเลือกต้นพันธุ์ท่ีด้ำรงพันธุไ์ว้ภำยใต้สภำพกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ น้ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต 
5. คัดเลือกต้นพันธุ์ท่ีด้ำรงพันธุไ์ว้ภำยใต้สภำพกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ น้ำเข้ำสู่กระบวนด้ำรงพันธุ ์

 

แผนผังข้ันตอนการด ารงพันธุ์“อนูเจน็ 1” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  

ต้นพันธุ์ไมน้ ้ำอนูเบียสพันธุ์ปรับปรุง 
 

คัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง 
 

ฟอกฆ่ำเชื อต้นอ่อน  
 

เพำะเลี ยงเนื อเยื่อต้นอ่อน  
 

คัดเลือกต้นอ่อนท่ีมีลักษณะกลำย 
 

เลี ยงเป็นระยะเวลำ 45-60 วัน  
โดยท้ำกำรเปลี่ยนถ่ำยอำหำรทุกเดือน 

 

ลักษณะกลำย 2 
 

ลักษณะกลำย 1 
 

ลักษณะกลำย 3 
 

 

คัดเลือกต้นพันธุ์ น้ำเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตและด้ำรงพันธุ ์

คัดเลือกต้นพันธุ์ น้ำเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตและด้ำรงพันธุ ์

ประชำกรด้ำรงพันธุ์ภำยใต้
สภำพกำรเพำะเลี ยงเนื อเยื่อ 

ประชำกรด้ำรงพันธุ์ภำยใต้
สภำพกำรเลี ยงในโรงเรือน 


