
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


