
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


