
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


