
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


