
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


