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การบริหารจัดการประชากรสัตว์น ้าเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาต*ิ 

การปล่อยสัตว์น้้าสู่แหล่งน้้าธรรมชาติมักเกิดจากความตั้งใจปล่อยและไม่ได้ตั้งใจปล่อย ในกรณีแรก 
มักเกิดจากกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้้าเพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้า  (stock enhancement) 
(FAO, 2000) ส่วนในกรณีที่สองมักเกิดจากการหลุดรอดของสัตว์น้้าจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การ
ปล่อยสัตว์น้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยสัตว์น้้าเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงที่ลดลงเนื่องจากการประมงเกินขนาด (overfishing) (ISSESR, 
2018) แม้การปล่อยสัตว์น้้าอาจช่วยเพ่ิมผลผลิตของทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติ การพิจารณา
ผลกระทบเชิงพันธุกรรมตลอดจนผลกระทบเชิงระบบนิเวศของการปล่อยสัตว์น้้าสู่แหล่งน้้ามีความส้าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าการเพ่ิมจ้านวนสัตว์น้้า เนื่องจากทรัพยากรทางพันธุกรรมของสัตว์น้้ามีมูลค่าสูงไม่สามารถ
ประเมินได้ อีกทั้งพันธุกรรมสัตว์น้้าในธรรมชาติยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความสามารถในการปรับตัวและอยู่
รอดของสัตว์น้้า (fitness) จากการคัดเลือกในธรรมชาติ (natural selection) และยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดของ
การสร้างประชากรพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์อีกด้วย ผลกระทบเชิงพันธุกรรมของประชากรสัตว์น้้าในแหล่ง
น้้าธรรมชาติมักถูกละเลยหรือมองข้าม ซึ่งผลกระทบบางประการ เมื่อเกิดข้ึนแล้วอาจไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผล
ให้เกิดการสูญเสียแหล่งพันธุกรรมสัตว์น้้าของประเทศอย่างถาวร 

ปัจจุบัน ผลกระทบเชิงพันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสัตว์น้้าในประเทศไทยยังมีการศึกษา
ค่อนข้างจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้้าของประเทศที่อาจเกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็
ตามการศึกษาผลกระทบเชิงพันธุกรรมชนิดอ่ืนในต่างประเทศ เช่น ในปลากลุ่ม salmonids ได้มีการรวบรวม
ข้อมูลตลอดจนการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาผลกระทบเชิงพันธุกรรมมาแล้วเป็นเวลานาน สามารถ
น้ามาใช้เป็นกรณีศึกษาและเพ่ิมความเข้าใจต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์น้้าของประเทศไทยได้ 

ปริมาณการปล่อยสัตว์น ้าสู่แหล่งน ้าธรรมชาติโดยตั งใจและไม่ตั งใจ (Intentional and accidental 
releases) 

ในแต่ละปีมีสัตว์น้้าที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเป็นจ้านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน เช่น 
การปล่อยเลี้ยงในทะเล (sea ranching) การปล่อยเพ่ือการกีฬา หรือการปล่อยเพ่ือการประมงพาณิชย์ 
(commercial fisheries) การปล่อยปลาโดยตั้งใจในต่างประเทศเช่น ปลา Atlantic salmon ในมหาสมุทร 
North Atlantic และ Baltic drainage จ้านวน 8 ล้านตัว และปลาชนิดอ่ืนในกลุ่ม salmonids เป็นจ้านวน 4 
พันล้านตัว (Isaksson 1988)  ในประเทศไทยกรมประมงปล่อยสัตว์น้้าโดยตั้งใจปีละ 1 พันล้านตัว (ที่มา: 
แผนปฏิบัติงานกรมประมงประจ้าปีงบประมาณ 2561) และมีแนวโน้มลดจ้านวนการปล่อยลงเหลือ 600 ล้าน
ตัวในปี 2562 ทั้งนี้ จ้านวนดังกล่าวไม่รวมสัตว์น้้าจากการเลี้ยงและหลุดรอดลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติในแต่ละปี 
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กรณีสัตว์น้้าจากการปล่อยโดยไม่ตั้งใจ จากการรายงานของเอกสารวิชาการพบว่า ปลา Atlantic 
salmon ที่มีการหลุดจากการเลี้ยงไปสู่แหล่งน้้าตลอดแนวของ Norwegian sea มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นตาม
จ้านวนปลา Atlantic salmon ที่มีการเพาะเลี้ยง ในปี 1989 ปลา Atlantic salmon ที่หลุดไปยังแหล่งน้้า
ธรรมชาติในประเทศนอร์เวย์มีปริมาณสูงถึง 115,000 ตัน ส่วนมากมักเกิดจากสภาพอากาศ เช่น พายุ รวมถึง
ความเสียหายของกระชังเลี้ยงปลา Atlantic salmon ท้าให้เกิดการปล่อยปลาโดยไม่ตั้งใจ พายุในช่วงเดือน
ธันวาคมในปี 1988 ถึงมกราคมในปี 1989 ส่งผลให้มีปลา Atlantic salmon หลุดรอดจากฟาร์มเลี้ยงสู่แหล่ง
น้้าธรรมชาติมากถึง 1.2 ล้านตัว (1200 ตัน) ในปี 1987-1988 มีการส้ารวจอัตราส่วนปลา Atlantic salmon 
ที่หลุดมาจากการเลี้ยง และมีการวางไข่เทียบกับปลาในแหล่งน้้าธรรมชาติที่ว่ายน้้ากลับมาวางไข่ในแม่น้้าทาง
ตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ พบว่ามีปลา Atlantic salmon ที่หลุดมาจากการเพาะเลี้ยงโดยเฉลี่ย13-28% 
และสูงถึง 80% ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับการปลา Atlantic salmon นอกจากนี้มีรายงานการหลุดรอดของปลา
กลุ่ม salmonids ว่ายน้้าไปสู่แม่น้้าในประเทศอ่ืน เช่น Ireland (4-28%) Scotland (ประมาณ 20%)  

 สัตว์น้้าที่หลุดไปในแหล่งน้้าธรรมชาติสามารถสืบพันธุ์ได้ เช่นจากการรายงานโดย Jonsson et al. 
(1990) พบว่าปลา Atlantic salmon จากการเลี้ยงสามารถสืบพันธุ์ในแหล่งน้้าธรรมชาติได้ นอกจากนี้ยังมี
รายงานใน steelhead trout (Chilcote et al., 1986; Leider et al., 1990; Campton et al., 1991) ใน
ประเทศไทย ยังไม่มีการส้ารวจปริมาณสัตว์น้้าที่หลุดรอดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่แน่ชัด ดังนั้นการส้ารวจ
และติดตามการหลุดรอดของสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงจึงมีความจ้าเป็นมากขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้้าเชิงพันธุกรรมในธรรมชาติต่อไป 

ผลกระทบเชิงพันธุกรรมของการปล่อยสัตว์น ้าจากการเพาะเลี ยง 

ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าการศึกษาผลกระทบเชิงพันธุกรรมของการปล่อยสัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้า
ธรรมชาติยังมีน้อย ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน้าตัวอย่างผลกระทบเชิงพันธุกรรมที่มีการสังเกตจริง (empirical 
observations) ในกลุ่มปลา salmonids และมีการรวบรวมใน review paper โดย Hindar et al., 1991 มา
ใช้เป็นกรณีศึกษาผลกระทบจากการปล่อยสัตว์น้้าต่างถิ่น (exogenous individuals) ต่อประชากรสัตว์น้้าใน
แหล่งน้้าธรรมชาติ (wild populations) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การผสมเลือดชิด (inbreeding) 
การแข่งขัน (competition) และการปนเปื้อน (contamination) เช่นในประเด็นเรื่องโรคสัตว์น้้าผลกระทบเชิง
พันธุกรรมในส่วนของการผสมเลือดชิดค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่อีกสองส่วนที่เหลือจะมีความสัมพันธ์กับ
พันธุกรรมของสัตว์น้้าท้องถิ่นในแหล่งน้้าธรรมชาติ และจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในล้าดับถัดไป 
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1. โครงสร้างทางพันธุกรรม (Genetic structure) 

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปล่อยสัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติมีหลายรูปแบบ  

1.1. การหายไปของสัตว์น้้าท้องถิ่น (displacement of indigenous stocks) เนื่องการปล่อยปลาต่างถ่ิน 
(exogenous fish) ในปริมาณมาก ตัวอย่างของการหายไปของสัตว์น้้าท้องถิ่นมีรายงานในปลา 
chum salmon ในแม่น้้า Naiba River บนเกาะ Sakhalin, USSR หลังจากมีการย้ายไข่ปลาชนิด
ดังกล่าวจาก Kalininka River ไปยัง Naiba River ในชั่วอายุถัดมาไม่มีปลาท้องถิ่นอพยพกลับมาที่ 
Naiba River อีกเลย (Altukhov 1981)  

1.2. การปนเปื้อนทางพันธุกรรม (introgression) ระหว่างประชากรในดั่งเดิม (native population) กับ
ประชากรสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง (exogenous cultured population) เช่น ระหว่างปลา 
brown trout จาก Northern Ireland และ France (Taggart and Ferguson 1986; Guyomard 
1989) ระหว่างปลา rainbow trout ใน Washington State กับ ปลาพ้ืนถิ่นในกลุ่ม cutthroat 
trout (Oncorhynchus clarki) ใ น  western United States (Allendorf and Leary 1988) ใ น
บางกรณี มีประชากรสัตว์น้้าที่ปนเปื้อนทางพันธุกรรมอยู่ร่วมกับประชากรปลาท้องถิ่นในพ้ืนที่
เดียวกัน ท้าให้เกิดความกังวลอย่างมากว่าประชากรปลาท้องถิ่นจะสูญเสียไปกับการปนเปื้อนทาง
พันธุกรรมทั้งหมดหรือสูญหายไป (displacement) (Allendorf et al., 1980; Ryman 1981b; 
Allendorf and Leary 1988; Garcia-Marin et al., 1991) ในประเทศไทยการศึกษาด้านนี้ยังมีอยู่
น้อย ตัวอย่างชัดเจนที่สุดคือการปนเปื้อนทางพันธุกรรมระหว่างปลาดุกแอฟริกา Clarias 
gariepinus กับปลาดุกอุยพ้ืนถิ่น (Clarias macrocephalus) ทั้งในประชากรธรรมชาติและ
ประชากรโรงเพาะฟักถึง 12 ประชากร (Na-Nakorn et al., 2004)  

1.3. Simon (1972) ได้เสนอแนวคิดการลดลงของ genetic divergence ของประชากรปลา chinook 
salmon จากโรงเพาะฟักหลายแห่งใน Columbia River ตอนล่างของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากมีการขนย้ายปลาระหว่างโรงเพาะฟักในอัตราสูง ส่งผลให้ความถี่ อัลลิล (allele 
frequencies) ของ 25 ต้าแหน่ง (loci) มีความคล้ายคลึงกันระหว่างประชากรในแต่ละโรงเพาะฟัก 
(Utter et al., 1989) ซึ่งผลกระทบระดับโครงสร้างของพันธุกรรมของประชากรรูปแบบนี้ได้มีการ
สังเกตพบในประชากรปลา brown trout ธรรมชาติของประเทศ Sweden หลังจากมีการปล่อยปลา
จากประชากรโรงเพาะฟักลงแหล่งน้้าธรรมชาติ (Ryman 1981b) ด้วยเช่นกัน 

1.4. การปล่อยปลากลุ่ม salmonids ในพ้ืนที่นอกแหล่งอาศัยเดิมของปลาส่งผลให้เพ่ิมอัตราการเกิด 
interspecific hybridization หรือการผสมข้ามระหว่าง species เช่น ระว่างปลา brown trout  
ที่มีการปล่อยกับปลา Atlantic salmon พ้ืนถิ่นใน Newfoundland (Verspoor 1988) และระหว่าง 
ปลา rainbow trout ที่มีการปล่อยกับปลา cutthroat trout พ้ืนถิ่นในแถบทางตะวันตกของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา (Allendorf and Leary 1988) นอกจากนี้ในการศึกษาของ Garcia de 
Leániz and Verspoor (1989) พบว่าการปล่อยปลาชนิดหนึ่งในแหล่งน้้าที่มีปลาอีกสองชนิดอาศัย
อยู่ร่วมกันอาจเพ่ิมโอกาสการเกิด interspecific hybridization มากขึน้ 

1.5. ในทางตรงกันข้าม มีรายงานไม่พบการปนเปื้อนทางพันธุกรรมในประชากรพื้นถิ่นแม้มีการปล่อยสัตว์
น้้าเป็นจ้านวนมากลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ทั้งนี้สาเหตุที่เป็นไปได้อาจเกิดจากประชากรสัตว์น้้าที่
ปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสูญเสียความสามารถในการขยายพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจน
คือปลา rainbow trout ในพ้ืนที่แห้งแล้งทางตอนใต้ของรัฐ Idaho ประเทศสหรัฐอเมริกา (Wishard 
et al., 1984)  

 
2. อิทธิพลทางพันธุกรรมต่อลักษณะทางศักยภาพ (Genetic effects on performance traits) 

2.1  ขนาดประชากรสัตว์น้้ามีขนาดเล็กลง สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในประชากรสัตว์น้้าที่ปล่อย และ
ประชากรสัตว์น้้าพ้ืนถิ่น ในอดีต ได้เคยมีการปล่อยปลา coho salmon ระยะ presmolt จากโรง
เพาะฟัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างประชากรปลาใหม่ในแหล่งน้้าธรรมชาติ 15 แหล่ง แม้ว่า
ความหนาแน่นของปลาระยะ juvenile ในแหล่งน้้าที่ปล่อยมีมากกว่าแหล่งน้้าที่ไม่มีการปล่อยปลา 
15 แหล่ง ความหนาแน่นของปลาวัย adult ที่ว่ายน้้ากลับมายังแม่น้้าของทั้งสองกลุ่ม (กลุ่มแม่น้้าที่มี
การปล่อยและกลุ่มแม่น้้าที่ไม่มีการปล่อย) กลับไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ปลาในระยะ 
juvenile ในแม่น้้าที่มีการปล่อยมีจ้านวนลดลงกว่าแม่น้้าที่ไม่มีการปล่อยในชั่วอายุถัดมา สาหตุ
ส้าคัญที่ท้าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวคือปลา coho salmon จากโรงเพาะฟักมีการวางไข่ในระยะ
ก่อน (early spawning) ที่จะว่ายไปถึงแหล่งน้้าที่ปล่อยปลา  

ในกรณีประชากรสัตว์น้้าท้องถิ่นมีขนาดเล็กลงนั้น ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถใช้เป็น
กรณีศึกษาได้คือการลดจ้านวนปลา Atlantic salmon ในแม่น้้าหลายแห่งของประเทศนอร์เวย์ 
เนื่องจากการระบาดของปรสิต Gyrodactylus salaris ที่ติดมากับปลา Atlantic salmon ที่มาจาก 
Baltic drainage (Johnsen and Jensen 1986) เนื่องจากปลา Atlantic salmon ในประเทศ
นอร์เวย์ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคปรสิตเหมือนประชากรปลา Atlantic salmon ที่มาจาก Baltic drainage 
มีผลท้าให้ตั้งแต่ปี 1990 ประชากรปลา Atlantic salmon ในแม่น้้ามากกว่า 30 แห่งของประเทศ
นอรเ์วย์มีจ้านวนลดลงจากการตายด้วยโรคปรสิตที่ระบาดในแหล่งน้้า (Bakke et al., 1990) 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่คล้ายกัน คือ การลดจ้านวนลงของปลา coho salmon ใน Yaguina 
River ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้สถานที่ที่ปล่อยเลี้ยงในทะเล (sea ranching) ขนาดใหญ่ในรัฐ Oregon 
ประเทศสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (environmental changes) ที่เกิดจาก
กิจกรรมการปล่อยปลาลงเลี้ยงในทะเลเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้ปลา coho salmon ในประชากร
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ธรรมชาติมีจ้านวนลดลง เนื่องจากผู้ล่าในระบบนิเวศเพ่ิมจ้านวนมากขึ้น (artificially attracted) 
จากการทีป่ล่อยปลาเลี้ยงในทะเล ส่งผลให้จ้านวนปลา coho salmon พ้ืนถิ่นลดลงจากการถูกล่า  

2.2 สัตว์น้้าที่มาจากการเพาะเลี้ยงมักไม่ได้รับโอกาสให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ปลาถูกปล่อย จาก
การศึกษาของ Reisenbichler and McIntyre (1977) พบว่าพันธุกรรมของปลาชนิดเดียวกันแต่มา
จากต่างประชากรมีผลต่อความสามารถในการอยู่รอดของปลา steelhead trout ซึ่งปลาจากแหล่ง
ธรรมชาติ (wild stock) มีอัตรารอดในระยะ juvenile สูงกว่าปลาที่มาจากการเลี้ยง (exogenous 
culture fish) หรือลูกผสม (hybrid) ระหว่างปลาทั้งสองกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบผลการศึกษาที่
คล้ายคลึงกันในปลา masu salmon (Mayama et al., 1989) พบว่าประชากรปลาในโรงเพาะฟักที่
ผ่านกระบวนการ domestication อาจเกิดการสูญเสียความสามารถบางประการเมื่ออยู่ในแหล่งน้้า
ธรรมชาติ เช่นความทนทานในการว่ายน้้า (swimming stamina) (Green 1964) พฤติกรรมหวงถิ่น 
(territorial behaviour) (Norman 1987) และพฤติกรรมการซ่อนตัว (concealment behaviour) 
(Vincent 1960) จากการหลายการศึกษา มีการระบุว่าสัตว์น้้าลูกผสมระหว่างประชากรจากการ
เลี้ยง และจากธรรมชาติ มักมีศักยภาพของลักษณะนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างพ่อแม่ของทั้งสอง
ประชากร (Bams 1976; Brannon 1982; Hemmingsen et al., 1986) ซึ่งเป็นการระบุถึงการ
ปรับตัวให้เข้ากับถิ่นของประชากรสัตว์น้้าในแหล่งน้้านั้น 

ผลกระทบเชิงพันธุกรรมโดยสรุป 

จากรายงานผลกระทบเชิงพันธุกรรมที่ได้มีการรวบรวมมานั้นสนับสนุนความกังวลของผลกระทบเชิง
ลบที่คาดไว้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรปลา salmonids จากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงดังต่อไปนี้  

1. การขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์น้้าในทะเล (marine net-pen rearing) ได้ส่งผลให้ปลาจากการเพาะเลี้ยง
หลุดรอดโดยไม่ตั้งใจ (accidental escapes) มีจ้านวนเพิ่มสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จ้านวนปลา salmon ที่
หลุดไปในแหล่งน้้าธรรมชาติได้ว่ายน้้าไปวางไข่ในแม่น้้าหลายแห่งในจ้านวนที่สู งกว่าปลาจากธรรมชาติ 
และปลาจากการเลี้ยงหลายตัวประสบความส้าเร็จในการวางไข่ผสมพันธุ์ 

2. ผลกระทบเชิงพันธุกรรมที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันระหว่างปลาจากการเพาะเลี้ยง และปลาพ้ืนถิ่นมีตั้งแต่
การปนเปื้อนทางพันธุกรรมโดยสมบูรณ์ (complete introgression) จนถึงไม่มีผลเลยในเชิงโครงสร้าง
พันธุกรรมของประชากร 

3. ผลกระทบทางอ้อมที่ท้าให้ขนาดประชากรสัตว์น้้าธรรมชาติลดลง เมื่อมีการปนเปื้อนทางพันธุกรรมจาก
การปล่อยสัตว์น้้าจ้านวนมาก เป็นผลมาจากการจับสัตว์น้้า (harvest) ที่เพ่ิมขึ้น หรือมีผู้ล่าในธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน 
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4. แม้ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้โดยตรงอย่างจ้ากัด อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่ชัดว่าประชากรปลาในกลุ่ม salmonids 
มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่จ้าเพาะเจาะจง ดังนั้น ยีนจากภายนอกประชากรที่มีการถ่ายเทเข้าไป
ในจ้านวนมาก ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบ ตัวอย่างบางตัวอย่างได้บ่งชี้แล้วว่าจ้านวนปลาในแหล่งน้้า
ธรรมชาติลดลงอย่างรุนแรงหลังจากได้มีการปล่อยปลาจากการเลี้ยงลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 

แนวทางในการลดผลกระทบเชิงพันธุกรรมต่อประชากรธรรมชาติ (Strategies for minimizing genetic 
impact on natural populations) 

ความต้องการในการเพาะสัตว์น้้าเพ่ือปล่อย และการหลุดรอดของสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงคงยัง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลการศึกษาในหลายกรณี พบว่ากิจกรรมทั้งสองส่วนนี้มีผลกระทบเชิงพันธุกรรม
ต่อทรัพยากรสัตว์น้้าในธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น 

1. การเพาะเลี ยงแบบปิด (closed culture) 

วิธีการทีม่ีประสิทธิภาพในการลดการถ่ายเทยีน (gene flow) คือการป้องกันการหลุดรอดสัตว์น้้า
จากการเพาะเลี้ยงสู่แหล่งน้้า (escaped fish) วิธีการนี้อาจมีข้อโต้แย้งจากผู้เพาะเลี้ยงว่าจ้านวนปลาที่หลุดรอด
ในปัจจุบันเป็นจ้านวนน้อยที่สุด เพราะคงไม่มีใครจะเลี้ยงปลาเพ่ือปล่อยให้หลุดรอดไปจนมีผลต่อผล
ประกอบการของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อย่างไรก็ตามปลาที่หลุดรอดไปนั้นอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่
คาดคิด อาจส่งผลจนท้าให้ประชากรปลาธรรมชาติสูญเสียความเป็นปลาธรรมชาติไป (integrity of the wild 
populations) 

กิจกรรมการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้้าธรรมชาติอาจย้ายมาท้าบนบกแทน เช่น การเลี้ยงปลา coho 
salmon ในทะเลในแถบในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปลี่ยนมาด้าเนินการบนบก 
(land based facility) สาเหตที่เกษตรกรผู้เลี้ยงย้ายนั้นเนื่องจากปัญหาโรคสัตว์น้้า ผู้ล่า และปัญหาในการ
ด้าเนินกิจกรรมการเลี้ยงในทะเล ซึ่งสามารถใช้เป็นรูปแบบในการประยุกต์ใช้กับสัตว์น้้าชนิดอื่นได ้

ในประเทศไทย สัตว์น้้าที่ใช้ในกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบางชนิดมาจากการปรับปรุงพันธุ์ 
(selective breeding) ซึ่งมีความแตกต่างเชิงพันธุกรรมกับประชากรพ้ืนถิ่น (ถ้ามี) มาก การพิจารณาระบบ
การเลี้ยงตลอดจนสถานที่ด้าเนินการเพ่ือป้องกันโอกาสของสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงหลุดรอดลงสู่แหล่งน้้าทุก
ช่องทางจึงเป็นสิ่งส้าคัญมาก และต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบเชิงพันธุกรรมที่
เกิดข้ึนกับแหล่งพันธุกรรมทรัพยากรประมงต่อไป 

  



*ผู้เขียน (ปัญญา แซล่ิ้ม ศพก. ปทุมธานี) อ้างอิงบางส่วนจากการแปลเอกสารวิชาการ Genetic Effects of Cultured Fish 
on Natural Fish Population โดย Hindar et al., 1991 

7       

2. การท้าให้เป็นหมัน (Sterilization) 

การท้าให้สัตว์น้้าเป็นหมันเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการถ่ายเทยีน สามารถใช้ได้ทั้งในการเลี้ยง
สัตว์น้้าในระบบปิด และการปล่อยเลี้ยงในทะเล (sea ranching) การท้าหมันสามารถท้าได้โดยการใช้ฮอร์โมน 
หรือการเพิ่มจ้านวนโครโมโซม (triploidy)  

อย่างไรก็ตามปลาที่เป็นหมันที่หลุดรอดลงแหล่งน้้า ยังสามารถเป็นพาหะน้าเชื้อโรคไปสู่ประชากร
สัตว์น้้าในธรรมชาติ นอกจากนี้จากรายงานพบว่าปลา coho salmon ที่เป็นหมันและมีการปล่อยลงสู่แหล่งน้้า
ใกล้กับ Vancouver, British Columbia ในประเทศ Canada (Solar et al., 1986) มีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้น
กว่าปกติ 2 ปีขึ้นไป มีความเป็นไปได้ที่ปลาตัวผู้ที่เป็นหมันยังคงพฤติกรรมการผสมพันธุ์และเข้าแย่งผสมพันธุ์
กับปลาตัวผู้ที่ไม่เป็นหมัน เนื่องจากปลาที่เป็นหมันยังคงมีการพัฒนาลักษณะของเพศในช่วงที่สอง (secondary 
sexual characteristics) และยังมีบางส่วนของเนื้อเยื้อ gonad ที่ ได้รับการพัฒนา (E. M. Bonaldson, 
Department of Fisheries and Oceans, pers comm.) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาจใช้ประชากรหมันเพศ
เดียว เช่นเพศเมียล้วน อย่างไรก็ตามการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและหาข้อมูลเชิงประจักษ์ยังมี
ความต้องการอีกมาก การปล่อยปลาเป็นหมันสามารถพิจารณาให้เป็นทางเลือกส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
อย่างรับผิดชอบ (responsible option for aquaculture) 

3. การจ้ากัดบริเวณ (Localization) 

การถ่ายเทยีนจากปลาที่มาจากการเลี้ยงสามารถท้าให้ลดลงได้ โดยการจ้ากัดบริเวณของพ้ืนที่ที่
ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การจ้ากัดบริเวณปล่อยปลา จากรายงานการศึกษาก่อนหน้าพบว่า อัตราส่วนของ
ปลา Atlantic salmon จากการเลี้ยงมีค่าน้อยลงตามระยะห่างระหว่างแม่น้้ากับจุดที่มีฟาร์มเลี้ยงปลา โดยใน
พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงปลาอย่างหนาแน่น มีค่าอัตราส่วนระหว่างปลาจากการเลี้ยงกับปลาจากธรรมชาติสูงถึง 80% 
และอัตราส่วนนี้ลดลงเมื่อระยะห่างจากบริเวณที่เลี้ยงปลามากขึ้น (Gausen and Moen 1991) แม้ว่าแม่น้้าที่
ห่างไกลจากบริเวณที่มีการเลี้ยงปลาจะไม่ได้รับการปกป้องจากผลกระทบอย่างสมบูรณ์ แต่ปลาจากการเลี้ยงมี
โอกาสหลุดรอดสู่แหล่งน้้าเหล่านี้ในจ้านวนที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับอีกแหล่งน้้าที่อยู่ใกล้บรเิวณฟาร์มสัตว์น้้า ซ่ึง
จะส่งผลให้การเกิดผลกระทบเชิงพันธุกรรมอยู่อัตราที่ช้า 

ปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยงสามารถอพยพจากทะเลมายังแม่น้้าเพ่ือวางไข่ผสมพันธุ์ ดังนั้นการจับ
ปลาเหล่านี้ในขณะที่ยังอยู่ในทะเลจึงเป็นสิ่งส้าคัญท่ีจะช่วยลดการถ่ายเทยีน การพัฒนาเครื่องมือประมงที่ท้าให้
สามารถเลือกจับเฉพาะปลาที่มาจากการปล่อยเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็น โดยอาจใช้ความแตกต่างของรูปแบบการ
อพยพของปลาที่มาจากการเลี้ยงและจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ (Hansen et al., 1987, 1989; Gunnerød 
et al., 1988; Jonsson et al., 1990)  
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การปล่อยเลี้ยงในทะเลควรปล่อยปลาระยะ smolt ในแม่น้้าขนาดใหญ่ที่จุดทางน้้าเข้าทางเดียว 
เนื่องจากวิธีการนี้จะช่วยให้โอกาสที่ปลาเหล่านี้ไปอยู่ที่แม่น้้าอ่ืนในภายหลังลดน้อยลง (Quinn and Fresh 
1984) แหล่งน้้าที่เคยสูญเสียประชากรปลากลุ่ม salmonids เนื่องจากมลภาวะ หรือจากการท้าโรงผลิต
พลังงานน้้า จะเป็นแหล่งน้้าที่มีความเหมาะสมในการท้าการปล่อยเลี้ยง ส้าหรับทางเลือกอ่ืนที่มีความเป็นไปได้
คือการจ้ากัดพ้ืนที่ส้าหรับการปล่อยเลี้ยงในทะเล นโยบายนี้ได้มีการใช้ใน Washington State Department 
of Fisheries โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ 25% ของ Puget Sound ส้าหรับการปล่อยเลี้ยงปลา coho salmon (ผลิต
ในโรงเพาะฟัก) ในขณะที่พ้ืนที่ส่วนที่เหลือจะใช้เพ่ือการขยายพันธุ์ของประชากรธรรมชาติ (Wright, 1981) 
นโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญของประชากรสัตว์น้้าธรรมชาติ (wild populations) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในพ้ืนทีท่้าการประมงทีข่ึ้นอยู่กับประชากรที่มาจากทั้งโรงเพาะฟักและจากธรรมชาติ 

4. ความแตกต่างทางพันธุกรรมน้อยที่สุดจากประชากรพื นถิ่น (Minimal genetic differences from 
indigenous populations) 

ผลกระทบจากการถ่ายเทยีนสามารถลดลงได้โดยการลดความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่าง
ประชากรปลาที่ท้าการเพาะปล่อย  (released fish) หรือประชากรปลาที่หลุดรอด (escaping fish) กับ
ประชากรธรรมชาติ โดยการท้าแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทั้งประชากรเพ่ือการเลี้ยงและปล่อย) ให้ใช้
ประชากรพ้ืนถิ่นเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการนี้ไม่สามารถป้องกันความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างประชากร
เพาะเลี้ยงกับประชากรธรรมชาติ เนื่องจากประชากรเพาะเลี้ยงผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเลี้ยง 
(domestication) ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์ (selective breeding) แต่อย่างน้อยที่สุดอาจช่วยป้องกันการ
น้าพายีนที่มาจากต่างถ่ิน รวมไปถึงเชื้อโรคมาสู่ประชากรพ้ืนถิ่นได้ (local wild populations) 

การติดตามผลกระทบทางพันธุกรรมของการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า (Monitoring the genetic effects of 
aquaculture) 

ก่อนปล่อยสัตว์น้้าลงสู่แหล่งธรรมชาติแหล่งหนึ่ง จ้าเป็นต้องท้าการบ่งชี้และประมาณค่าความ
แตกต่างทางพันธุกรรม (genetic differences) ระหว่างประชากรจากการเพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประชากรทั้งสองประชากรมีโอกาสเกิดการถ่ายเทยีนขึ้น ข้อมูลเชิงพันธุกรรมที่เพียงพอ
ของประชากรเพาะเลี้ยงและประชากรในแหล่งน้้าธรรมชาติจึงมีความส้าคัญ และควรมีไว้ใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรประมง 

โดยปกติแล้วประชากรสัตว์น้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงไม่ได้ถูกสร้างเพ่ือให้สามารถตรวจสอบหรือ
จ้าแนกออกจากประชากรธรรมชาติได้ การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ควรมีการน้ามาใช้
ประโยชน์ ส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าระยะสั้นโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้้าที่จะท้าการปล่อยมาใช้ในการ
ขยายพันธุ์ (Allendorf and Ryman 1987) การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในการบ่งชี้หรือจ้าแนกประชากร
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ปลาจากการเพาะเลี้ยงออกจากประชากรธรรมชาติเป็นกระบวนการที่ส้าคัญขั้นแรกในการศึกษาผลกระทบเชิง
พันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ และช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงผลกระทบที่แท้จริง 

ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในประชากร
คือความแปรปรวนของลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งสามารถวัดได้จากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของลักษณะที่ไม่
สมมาตร (asymmetry of bilateral characters) (Leary et al., 1985) การเพ่ิมข้ึนของลักษณะที่ไม่สมมาตร
เป็นตัวบ่งชี้ถึงการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม (Allendorf and Ryman 1987) 

การติดตามลักษณะไม่สมมาตรในประชากรธรรมชาติจากการเกิดการถ่ายเทยีนระหว่างประชากร
ที่ปล่อยโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจกับประชากรเพาะเลี้ยงนั้น จะสามารถด้าเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอ
เพ่ือใช้ในการจ้าแนกประชากรทั้งสองประชากรออกจากกัน การปนเปื้อนทางพันธุกรรมเป็นเรื่องส้าคัญที่ต้อง
แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในกิจกกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า นอกจากนี้ การติดตาม
ผลกระทบเชิงพันธุกรรมต้องไม่ถูกน้ามาใช้เป็นข้ออ้างในการ “ไม่ท้าอะไร” กับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
(ทั้งส้าหรับการปล่อยและการเลี้ยง) ที่ส่งผลกระทบเชิงพันธุกรรม 

 

ข้อแนะน้าจาก Fish Gene Pools Symposium 

1. กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ควรมีการด้าเนินการโดยลดโอกาสการเกิดการถ่ายเทยีน (gene flow) ไปสู่
ประชากรธรรมชาติ (wild populations) ให้มากที่สุด 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ และฟาร์มที่ใช้ในการด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ควรถูกออกแบบเพ่ือลดโอกาสการ
หลุดรอดหรือหลบหนีของประชากรปลาจากการเพาะเลี้ยงไปสู่แหล่งน้้าธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุด 

3. สถานที่ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและจุดที่ท้าการปล่อยสัตว์น้้า ควรถูกเลือกหรือควรถูกก้าหนดโดย
พิจารณาจากการลดผลกระทบต่อประชากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ควรมีการจัดท้าพ้ืนที่ที่มีการ
ป้องกันโดยสมบูรณ์ (complete protection) เพ่ือรักษาประชากรธรรมชาติและควรจัดตั้งในจุดที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หรือการปล่อยสัตว์น้้าให้มากที่สุด 

4. การย้ายสัตว์น้้าจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง ควรด้าเนินการอย่างเข้มงวดและป้องกันการขนย้ายสัตว์น้้า
ที่เป็นพาหะเชื้อก่อโรค (pathogen) ไปสู่อีกแหล่งหนึ่งที่ไม่มีภูมิคุ้มกันส้าหรับโรคที่มากับสัตว์น้้าต่างถิ่น 

5 ข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรธรรมชาติ เช่น ความถี่อัลลิล จ้านวนครั้งในการผสมพันธุ์ ตัวแปร
ที่เก่ียวข้องกับชีวประวัติ และอ่ืนๆที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพันธุกรรมโดยประชากรปลาที่มาจากการเลี้ยง
ทีถู่กปล่อยลงในแหล่งน้้าธรรมชาติ ควรถูกน้ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามผลกระทบในภายหลังด้วย 



*ผู้เขียน (ปัญญา แซล่ิ้ม ศพก. ปทุมธานี) อ้างอิงบางส่วนจากการแปลเอกสารวิชาการ Genetic Effects of Cultured Fish 
on Natural Fish Population โดย Hindar et al., 1991 
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6. ประชากรสัตว์น้้าที่ใช้ในการปล่อย ควรมีลักษณะบางประการที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสามารถใช้ในการ
จ้าแนกปลาที่ปล่อยออกจากปลาที่มาจากธรรมชาติได้ เพ่ือใช้ในการติดตามผลกระทบของการปนเปื้อนทาง
พันธุกรรม  

7. ควรมีการด้าเนินการศึกษาโดยออกแบบแผนการทดลองเพ่ือเพ่ิมความเข้าเกี่ยวกับผลกระทบเชิงพันธุกรรมที่
เกิดขึ้นจากการปล่อยสัตว์น้้าลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการปล่อยหรือเลี้ยงสัตว์น้้า
จ้านวนมาก 

8. ควรสนับสนุนการเลี้ยงปลาที่เป็นหมัน ซึ่งอาจผลิตจากลูกผสมที่ให้ผลที่เป็นหมัน การท้า triploidy หรือการ
เหนี่ยวน้าด้วยฮอร์โมน อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจผลกระทบทั้งในเชิงระบบนิเวศและ
เชิงพันธุกรรมของการปล่อยสัตว์น้้าที่เป็นหมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยหรือเลี้ยงสัตว์น้้าจ้านวนมาก
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การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ 

สัตว์น ้ำปรับปรุงพันธุ์ หมำยถึง สัตว์น ้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกและจับคู่ผสมพันธุ์ เพ่ือให้ได้
ลักษณะที่ดีตำมที่ต้องกำร กำรที่จะด้ำรงพันธุ์สัตว์น ้ำปรับปรุงพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปนั น จ้ำเป็นต้องมีกำรบริหำร
จัดกำรพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ (broodstock management) ซึ่งเริ่มตั งแต่กระบวนกำรในกำรวำงแผนกำร
ผสมพันธุ์ ทั งในด้ำนจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ วิธีกำรผสม กำรทดแทนปลำรุ่นพ่อแม่ในชุดเก่ำ รวมไปถึงกำรควบคุม
กิจกรรมภำยในโรงเพำะฟักทั งหมด เพ่ือรักษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของพันธุ์สัตว์น ้ำปรังปรุงพันธุ์ 
และหลีกเลี่ยงกำรผสมเลือดชิดที่อำจเกิดขึ น 

1. ความส้าคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม (genetic diversity) เป็นรำกฐำนที่ส้ำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
หมำยถึงควำมผันแปรของยีนหรือหน่วยพันธุกรรม ควำมผันแปรนี สำมำรถตรวจสอบได้จำกควำมหลำกหลำย
ของอัลลีล (allele) และจีโนไทพ์ (genotype) ในกลุ่มของประชำกรหรือในสิ่งมีชีวิตชนิดนั น ๆ โดยควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมของประชำกรมักได้รับกำรพิจำรณำใน 2 ระดับคือควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม
ภำยในประชำกร และควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมระหว่ำงประชำกร (หรือควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรม
ระหว่ำงประชำกร, genetic differentiation) ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมทั งสองระดับมีควำมส้ำคัญต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมของประชำกรและต่อกำรจัดกำรพันธุกรรมของประชำกร 

ประชำกรหมำยถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและมีกำรผสมพันธุ์และแลกเปลี่ยนยีนกันภำยในกลุ่ม
ดังนั นประชำกรจึงเป็นแหล่งรวมของยีนหรือจีโนไทพ์ชนิดต่ำง ๆ ของประชำกรกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมเป็นกำรศึกษำพันธุศำสตร์ประชำกรโดยตั งอยู่บนพื นฐำนของทฤษฎีสมดุลของฮำร์ดี-ไวน์เบิร์ก 
(Hardy-Weinberg equilibrium) ที่ว่ำ “ประชำกรที่มีขนำดใหญ่มีกำรผสมพันธุ์แบบสุ่มไม่มีกำรกลำยไม่มีกำร
คัดเลือกและไม่มีกำรอพยพย้ำยถิ่นในประชำกรนั นควำมถี่ของยีนและควำมถ่ีของจีโนไทพ์จะคงที่ในทุกชั่วอำยุ” 

ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมภำยในประชำกรเป็นควำมแปรปรวนที่เกิดขึ นระหว่ำงสมำชิกในประชำกร
เดียวกันโดยอำศัยกลไกกำรแลกเปลี่ยนและสลับที่ในกำรรวมตัวของยีนเพ่ือสร้ำงประชำกรรุ่นใหม่ที่เรียกว่ำรีคอมบิ
เนชัน (recombination) ซึ่งเกิดขึ นในระหว่ำงกำรแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis) ในสิ่งมีชีวิตที่มีกำรสืบพันธุ์ 
แบบอำศัยเพศรวมทั งกำรกลำย (mutation) สำมำรถประเมินได้จำกเครื่องหมำยพันธุกรรมหลำยประเภทเช่น
เครื่องหมำยพันธุกรรมระดับโปรตีน (อัลโลไซม์) หรือเครื่องหมำยพันธุกรรมระดับดีเอ็นเอ (ไมโคร  แซทเทล
ไลท์ดีเอ็นเอ) ค่ำที่ใช้วัดระดับควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมภำยในประชำกรอย่ำงแพร่หลำย คือ ค่ำเฮทเทอโร
ไซโกซิตี (heterozygosity, H) ซึ่งเป็นสัดส่วนของจีโนไทพ์ที่มีอัลลีลไม่เหมือนกัน (heterozygotes) เมื่อเทียบ
กับจ้ำนวนจีโนไทพ์ทั งหมด และค่ำจ้ำนวนอัลลีลเฉลี่ยต่อต้ำแหน่ง (average number of alleles per locus, A) 
ค่ำเฮทเทอโรไซโกซิตีประกอบด้วยค่ำจำกกำรสังเกต  (observed heterozygosity, Ho) และค่ำจำกกำร
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ค้ำนวณ (expected heterozygosity, He) ซึ่งค่ำที่มีควำมหมำยในแง่ที่จะสะท้อนถึงระดับของ effective 
population size (Ne) คือค่ำ He ส่วนค่ำ A นี เป็นค่ำที่เปรียบเสมือนข้อมูลดิบเพรำะนับทุกอัลลีลไม่ว่ำจะมีมำก
หรือน้อย ดังนั นจึงมีกำรปรับค่ำนี ให้สะท้อนควำมเป็นจริงมำกขึ นโดยกำรน้ำควำมถี่อัลลีลมำถ่วงด้วยได้ค่ำที่
เรียกว่ำ effective number of alleles per locus (Ae) อย่ำงไรก็ตำมค่ำนี อยู่ภำยใต้อิทธิพลของจำนวนปลำ
ที่ศึกษำต่อประชำกร (sample size) เพรำะถ้ำเก็บตัวอย่ำงมำน้อยจ้ำนวนอัลลีลที่เป็นไปได้ก็จะน้อยตำมไป
ด้วยในระยะหลังจึงมีแนวโน้มจะใช้ค่ำ allelic richness (Ar) ซึ่งเป็นจ้ำนวนอัลลีลต่อต้ำแหน่งที่เป็นอิสระจำก
จ้ำนวนตัวอย่ำงแทน A และ Ae 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมส้ำคัญต่อศักยภำพในกำรวิวัฒนำกำรและกำรอยู่
รอด (fitness) ของประชำกรโดยควำมผันแปรทำงพันธุกรรมเป็นปัจจัยส้ำคัญอันเป็นพื นฐำนส้ำหรับ
กระบวนกำรคัดเลือกตำมธรรมชำติ  สัตว์แต่ละตัวในประชำกรหนึ่งอำจมีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำน
ควำมสำมำรถ ในกำรสืบพันธุ์และกำรอยู่รอดได้ดีกว่ำสัตว์ตัวอ่ืน ๆ เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 
โดยค่ำเฮทเทอโรไซโกซิตี (H) สัมพันธ์กับกำรตอบสนองต่อกำรคัดเลือกทั งโดยมนุษย์และกำรคัดเลือกตำม
ธรรมชำติส้ำคัญต่อกำรปรับตัวในระยะสั นในขณะที่ควำมหลำกหลำยของอัลลีลจะเกี่ยวข้องกับควำมอยู่รอดใน
ระยะยำวเช่นควำมสำมำรถในกำรบินทนของนกสมมุติว่ำมียีนควบคมอยู่  1 คู่ โดยประชำกร A มี 2 อัลลีล 
ควำมถี่เท่ำกับ 0.5 เท่ำกัน โดย ทั งสองอัลลีลควบคุมควำมสำมำรถในกำรบินทนในระดับ 1 และ 1.1 หน่วย 
ประชำกร B มีอัลลีล 3 อัลลีล โดย 2 อัลลีลแรกมีควำมถี่เท่ำกันและควบคุมควำมสำมำรถในกำรบินในระดับ 1 
และ 1.1 หน่วยเช่นเดียวกับประชำกร A และมีอัลลีลที่ 3 ซึ่งมีควำมถ่ี 0.1 และควบคุมควำมสำมำรถในกำรบิน
ทน 1.2 หน่วย ส่วนประชำกร C มีเพียง 2 อัลลีล คืออัลลีลที่ควบคุมควำมสำมำรถในกำรบินทน 1 หน่วย 
(ควำมถี ่0.99) และ 1.2 หน่วย (ควำมถี ่0.01) หำกน้ำประชำกรนี ปล่อยไปในป่ำควำมสำมำรถในกำรบินทนจะ
ช่วยให้สำมำรถหลบหลีกศัตรูได้ ดังนั นจะเกิดกำรคัดเลือกในระยะแรกประชำกร A และ B จะตอบสนองต่อ
กำรคัดเลือกในระยะเริ่มต้นได้ดีเพรำะทั งสองประชำกรนี จะมีควำมสำมำรถในกำรบินทนดีเท่ำ  ๆ กัน เพรำะมี
ค่ ำ  H สู ง  {H(A)=1-(p1

2+p2
2)= [1-(0.5)2+(0.5)2]; H(B)=      1-[(0.45)2+(0.45)2+(0.1)2] ; H(C)=1-

[(0.99)2+(0.01)2]} ส่วนประชำกร C เนื่องจำกมีค่ำ H ต่้ำในระยะแรกจะตอบสนองต่อกำรคัดเลือกไม่ดีนัก
และอัลลีลที่แสดงควำมสำมำรถในกำรบินทนระดับสูงก็ยังไม่แสดงผลมำกนักเพรำะมีในควำมถี่ต่้ำ แต่ในระยะ
ยำวประชำกร B และ C ซึ่งมีอัลลีลที่ 3 ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรบินทน ในระดับสูงจะตอบสนองต่อกำร
คัดเลือกได้ดีกว่ำ 

ในแง่ของนักเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมระหว่ำงประชำกรย่อยจะเป็นแหล่งของ 
สำยพันธุ์ที่นักเพำะเลี ยงจะสำมำรถเลือกมำใช้ในกำรเลี ยงให้เหมำะสมกับสภำพพื นที่และเป็นแหล่งของ
พันธุกรรมที่นักปรับปรุงพันธุ์จะสำมำรถเลือกมำใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์ต่อไปได้  
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2. Effective population size (Ne) 

 ในประชำกรอุดมคติ ถือว่ำสมำชิกทุกตัวในประชำกรจะร่วมในกำรผสมพันธุ์ และส่งต่ออัลลิลไปให้รุ่น
ลูก แต่ในสภำพที่เป็นจริง สมำชิกจ้ำนวนหนึ่งเท่ำนั นที่มีส่วนร่วมในกำรส่งต่ออัลลิลไปให้รุ่นลูก ซึ่งอำจเป็น
เพรำะ สมำชิกบำงตัวไม่สำมำรถสืบพันธุ์ได้ หรือผสมพันธุ์แต่ลูกตำยหมด หรืออำจให้ลูกจ้ำนวนน้อยกว่ำพ่อแม่
คู่อ่ืน ๆ ดังนั นในกำรศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ น จึงใช้ค้ำว่ำ Effective population size หรือ Ne แทนจ้ำนวน
พ่อแม่พันธุ์ โดย Ne หมำยถึง จ้ำนวนสมำชิกบำงส่วนในประชำกรที่สำมำรถสืบพันธุ์ได้ และส่งต่ออัลลิลไปยัง
ประชำกรรุ่นต่อไป 

Ne เป็นค่ำที่ส้ำคัญมำก เพรำะในประชำกรโรงเพำะฟักซึ่งมักเป็นประชำกรขนำดเล็ก มีจ้ำนวนพ่อแม่
พันธุ์ไม่มำก แม้จะพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรผสมเลือดชิด แต่ถ้ำไม่มีกำรติดตำมพันธุ์ประวัติ กำรผสมพันธุ์แบบสุ่ม
อย่ำงเดียวย่อมท้ำให้เกิดกำรผสมเลือดชิดอย่ำงแน่นอน ทั งนี ด้วยควำมจริงที่ ว่ำ Ne มีควำมสัมพันธ์ในทำง
กลับกันกับระดับกำรผสมเลือดชิด ดังนั นถ้ำต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรผสมเลือดชิดจึงจ้ำเป็นต้องท้ำควำมเข้ำใจกับ
ค่ำนี ให้ดี  

ปัจจัยและกำรปฏิบัติบำงประกำรที่ท้ำให้ขนำด Ne ในประชำกรเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อ
อัตรำกำรผสมเลือดชิดในประชำกร ได้แก่ 1) กำรใช้พ่อแม่พันธุ์ในสัดส่วนต่ำงกันในกำรเพำะพันธุ์ปลำ 2) ควำม
แตกต่ำงของขนำดครอบครัวปลำ และ 3) กำรใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวนไม่เท่ำกันในแต่ละชั่วอำยุ 

1) การใช้พ่อแม่พันธุ์ในสัดส่วนต่างกันในการเพาะพันธุ์ปลา 

ในโรงเพำะฟักส่วนใหญ่ มักผสมพันธุ์ปลำโดยใช้พ่อพันธุ์จ้ำนวนน้อยกว่ำแม่พันธุ์ ซึ่งกำรใช้  
พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จ้ำนวนไม่เท่ำกันนี เป็นกำรเพ่ิมโอกำสกำรผสมเลือดชิด โดยท้ำให้ค่ำ Ne ลดลง ถ้ำสมมุติให้ 
Nm เป็นจ้ำนวนพ่อพันธุ์ และ Nf เป็นจ้ำนวนแม่พันธุ์ เมื่อใช้พ่อแม่พันธุ์สัดส่วนเท่ำกัน Ne จะเท่ำกับ Nm บวก 
Nf แต่ถ้ำจ้ำนวนพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ที่ใช้เพำะพันธุ์ไม่เท่ำกัน Ne จะลดลง โดยค้ำนวณได้จำกสูตร  
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จะเห็นว่ำอัตรำกำรผสมเลือดชิดที่เพ่ิมขึ นในหนึ่งชั่วอำยุมีค่ำเท่ำกับ 
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ถ้ำจ้ำนวนพ่อพันธุ์เท่ำกับจ้ำนวนแม่พันธุ์หรือ N/2 แล้ว Ne = N   

ปัจจัยที่เป็นตัวก้ำหนด Ne คือ จ้ำนวนของเพศปลำที่น้อยกว่ำ เช่น ถ้ำใช้แม่พันธุ์ปลำ 1 ตัว 
ผสมกับน ้ำเชื อจำกพ่อปลำ 10 ตัว Ne มีค่ำประมำณ 4 ซึ่งเท่ำกับกำรใช้แม่พันธุ์และพ่อพันธุ์อย่ำงละ 2 ตัว 
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ตัวอย่ำงถ้ำใช้พ่อปลำ 2 ตัว ผสมกับแม่ปลำ 50 ตัว 
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เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรผสมเลือดชิด ในกรณีนี  กำรใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวน 52 ตัว เสมือนใช้พ่อ
ปลำและแม่ปลำอย่ำงละ 4 ตัว ค่ำประมำณของ Ne สำมำรถค้ำนวณได้จำกใช้จ้ำนวนปลำเพศที่น้อยกว่ำโดยไม่
ต้องน้ำจ้ำนวนปลำเพศมำกกว่ำมำคิด ตำมตัวอย่ำงข้ำงบน ค้ำนวณเฉพำะจ้ำนวนพ่อปลำได้ดังนี  
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2) ความผันแปรของขนาดครอบครัวปลา (Variance in family sizes)  

ขนำดครอบครัว ในที่นี หมำยถึงจ้ำนวนของรุ่นลูกท่ีสำมำรถเจริญพันธุ์ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ใน 
ชั่วอำยุต่อไป ตำมข้อก้ำหนดของประชำกรอุดมคติ พ่อแม่แต่ละตัวมีโอกำสเท่ำเทียมกันในกำรสร้ำงเซลล์
สืบพันธุ์เพ่ือเกิดลูกในชั่วอำยุถัดมำ แต่ในสภำพควำมเป็นจริง ลูกจำกพ่อแม่แต่ละคู่มีโอกำสรอดชีวิตถึงวัยเจริญ
พันธุ์แตกต่ำงกัน ท้ำให้เกิดควำมผันแปรของขนำดครอบครัว ตำมข้อก้ำหนดของประชำกรอุดมคติที่ว่ำพ่อแม่
จะถูกแทนที่ในทุกชั่วอำยุและเพ่ือให้จ้ำนวนพ่อแม่เท่ำกันทุกชั่วอำยุนั น จ้ำนวนเฉลี่ยของลูกต่อพ่อหรือแม่แต่ละ
ตัวต้องเท่ำกับ 1 ท้ำให้ค่ำเฉลี่ยลูกต่อครอบครัวเท่ำกับ 2 แม้ว่ำในควำมเป็นจริงจ้ำนวนลูกในแต่ละครอบครัวมี
จ้ำนวนมำกกว่ำ 2 ซึ่งตัวอย่ำงที่ชัดเจนคือ สัตว์น ้ำ แต่ข้อก้ำหนดนี ยังใช้ได้ในประชำกรสัตว์น ้ำเมื่อค้ำนึงถึงว่ำลูก
ส่วนใหญ่ มีโอกำสน้อยในกำรรอดตำยจนถึงวัยเจริญพันธุ์  
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ตำมข้อก้ำหนดขนำดครอบครัวที่เท่ำกันในประชำกรและกำรผสมพันธุ์แบบสุ่ม ค่ำ  Ne ที่
เป็นฟังก์ชันของขนำดครอบครัวสำมำรถประมำณได้ดังนี   
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โดย N = จ้ำนวนพ่อแม่ และ Vk คือ variance ของขนำดครอบครัว เมื่อ Vk = 2 แล้ว Ne 
มีค่ำเท่ำกับขนำดประชำกรที่แท้จริง ควำมสัมพันธ์นี เป็นจริงส้ำหรับครอบครัวปลำที่มีกำรผสมพันธุ์โดยผสม
เป็นคู ่ๆ (single-pair mating) เมื่อควำมผันแปรขนำดครอบครัวมีค่ำเท่ำกันในปลำทั งสองเพศ 

ควำมผันแปรของขนำดครอบครัวในประชำกรปลำจำกโรงเพำะฟักเกิดจำกหลำยสำเหตุ 
เช่น กำรคัดพันธุ์โดยกำรเลือกปลำบำงครอบครัวมำเพำะ หรือกำรเลี ยงปลำต่ำงครอบครัวในบ่อเดียวกัน เมื่อ
น้ำรุ่นลูก ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ มีโอกำสจะได้ลูกจำกแต่ละครอบครัวจ้ำนวนไม่เท่ำกัน ในธรรมชำติควำมผันแปร
ของขนำดครอบครัวเกิดขึ นเนื่องจำกกำรที่ไข่หรือตัวอ่อนเป็นเหยื่อปลำชนิดอ่ืน เช่น ในปลำแซลมอนใน
ธรรมชำติจะมีแหล่งวำงไข่เฉพำะที่ ถ้ำถูกศัตรูเข้ำมำกินไข่ ก็อำจจะไม่เหลือลูกส้ำหรับชั่วอำยุถัดไป  

จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขนำดครอบครัวในปลำเรนโบว์เทร้ำ จำกโรงเพำะฟัก
พบว่ำ Vk มีค่ำเท่ำกับ 6 ในปลำทั งสองเพศ ที่มีกำรผสมพันธุ์โดยผสมเป็นคู่ ๆ (Gall 1987) ถ้ำในประชำกรปลำ
50 ตัว (สัดส่วนเพศ = 1:1)  
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3) การใช้พ่อแม่พันธุ์จ้านวนไม่เท่ากันในแต่ละชั่วอายุ 

เรำสำมำรถหำค่ำเฉลี่ยของ Ne ในประชำกรโรงเพำะฟักที่มีกำรใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวน
แตกต่ำงกันในแต่ละชั่วอำยุ ได้จำกค่ำเฉลี่ยฮำร์โมนิค (Harmonic mean) ของทุก ๆ ชั่วอำยุ ดังนี  
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 โดย t คือจ้ำนวนชั่วอำยุ 

เนื่องจำกค่ำเฉลี่ยฮำร์โมนิค มีค่ำผกผันกับขนำด Ne ในแต่ละชั่วอำยุ ค่ำ Ne ที่น้อยที่สุดจะ
ส่งผลกระทบต่อค่ำเฉลี่ย Ne มำกที่สุด แม้ว่ำในกำรเพำะฟักปลำบำงรุ่นจะใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวนมำกก็ไม่
สำมำรถก้ำจัดผลที่เกิดจำกกำรใช้ Ne จ้ำนวนน้อยในกำรเพำะฟักครั งอ่ืน ๆ ดังตัวอย่ำง ในกำรเพำะพันธุ์ปลำ  
4 ชั่วอำยุมีกำรใช้พ่อแม่พันธุ์ในแต่ละชั่วอำยุดังนี  10, 10, 50, และ10 ตัว ค่ำเฉลี่ย Ne ต่อชั่วอำยุในประชำกร
โรงเพำะฟักนี เท่ำกับ 
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ดังนั นอัตรำกำรผสมเลือดชิดในประชำกรโรงเพำะฟักในเวลำ 4 ชั่วอำยุ มีค่ำเท่ำกับอัตรำ
กำรผสมเลือดชิดที่เกิดจำกกำรใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวน 13 ตัว ในทุกชั่วอำยุ 

 ในที่นี ขอสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ำ Ne ของประชำกรโรงเพำะฟัก เพ่ือช่วยให้กำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์       
ท้ำได้ถูกต้อง ดังนี  

  1. Ne ไม่เท่ำกับจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เพำะพันธุ์ทั งหมด แต่จะรวมถึงพ่อแม่พันธุ์ที่น้ำลูกไปใช้
เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปเท่ำนั น 

  2. Ne จะเท่ำกับจ้ำนวนพ่อ+แม่ เมื่อมีกำรผสมพันธุ์แบบ 1:1 (พ่อ=แม่) เท่ำนั น หำกจ้ำนวน
พ่อ ไม่เท่ำกับแม ่Ne ค้ำนวณได้จำกสูตร Ne = 4NmNf/ (Nm+ Nf) 

  3. Ne จะมีค่ำลดลงเมื่อน้ำลูกจำกแต่ละครอบครัวไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไม่เท่ำกัน (variance 
of family size) Ne ค้ำนวณได้จำก Ne UR = 4Ne/(Vk+2) 

กรณีนี เกิดขึ นได้บ่อยมำก เมื่อพิจำรณำจำกควำมจริงที่ว่ำถ้ำกำรผสมพันธุ์ท้ำโดยปล่อยให้     
ไข่ปลำฟักรวมกัน อัตรำฟักอำจไม่เท่ำกัน นอกจำกนั นอัตรำรอดก็อำจไม่เท่ำกัน วิธีกำรเดียวที่จะลดควำม
แปรปรวนอันเนื่องจำกจ้ำนวนลูกต่อครอบครัว ก็โดยกำรเลี ยงปลำแต่ละครอบครัวแยกกัน จนกว่ำปลำจะ
แข็งแรงและมีอัตรำกำรรอดตำยสูง แล้วจึงน้ำลูกจ้ำนวนเท่ำ ๆ กันจำกแต่ละครอบครัว มำเลี ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์
ต่อไป  

  4. ชั่วอำยุที่มี Ne ต่้ำจะมีอิทธิพลท้ำให้ค่ำเฉลี่ย Ne สะสมจำกหลำยชั่วอำยุลดลง เช่น ตลอด
ช่วงเวลำ 5 ชั่วอำยุของประชำกรพ่อแม่พันธุ์ประชำกรหนึ่งมีค่ำ  Ne เท่ำกับ 50, 10, 65, 85 และ 100 
ตำมล้ำดับ สำมำรถค้ำนวณค่ำ Ne เฉลี่ยได้จำก harmonic mean 

 1/Ne mean  = 1/5(1/50 + 1/10 + 1/65 + 1/85 + 1/100) 

= 0.2(0.02 + 0.10 + 0.01538 + 0.01176 + 0.01) 

= 0.031428 

Ne mean    = 31.82 



 

 

17       

จะเห็นว่ำ เมื่อ Ne ลดลงเหลือ 10 ในชั่วอำยุที่ 2 แม้จะเพ่ิมขึ นกว่ำ 6 เท่ำใน 3 ชั่วอำยุ

ต่อมำก็ช่วยเพิ่ม Ne ได้ไม่มำกนัก  

การลดลงของ Ne ในสถานการณ์จริง 

แม้นักเพำะพันธุ์จะพยำยำมปฏิบัติตำมค้ำแนะน้ำ เพ่ือกำรท้ำค่ำ Ne ให้สูงที่สุด โดยกำรใช้พ่อแม่
พันธุ์จ้ำนวนมำก ใช้พ่อปลำจ้ำนวนเท่ำกับแม่ปลำ ผสมพันธุ์ในสัดส่วน 1:1 และน้ำลูกจำกทุกครอก จ้ำนวนเท่ำ ๆ 
กันไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในบำงกรณีข้อแนะน้ำเหล่ำนี อำจถูกละเมิดโดยไม่ตั งใจ มีผลให้ค่ำ Ne ต่้ำกว่ำที่คำด เช่น 

การผสมพันธุ์แบบกลุ่ม (mass spawning) ปลำหลำยชนิดผสมพันธุ์แบบกลุ่ม เช่น 
ปลำกระพงขำว ปลำเก๋ำ ปลำตะเพียนขำว (ในกรณีปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง) มักจะมี Ne ต่้ำกว่ำจ้ำนวนพ่อแม่
พันธุ์     ที่ปล่อยไปเสมอ สำเหตุแรกคือ ปลำไม่ได้ผสมพันธุ์ทุกตัว สำเหตุต่อมำคือกำรที่สัดส่วนเพศผู้เพศเมียที่
ผสมพันธุ์  จริง ๆ อำจไม่เท่ำกัน และสำเหตุสุดท้ำยคือ สัดส่วนของลูกที่ได้จำกพ่อแม่แต่ละคู่มักไม่เท่ำกัน 
เหล่ำนี เป็นสำเหตุส้ำคัญท่ีท้ำให้ Ne ลดลง  

จำกควำมก้ำวหน้ำของกำรศึกษำเครื่องหมำยพันธุกรรม ท้ำให้สำมำรถศึกษำเรื่อง
ดังกล่ำวได้ Brown et al. (2005) ศึกษำในปลำ gilthead seabream (Sparus auratus) โดยกำรผสมพันธุ์
ปลำชนิดนี ซึ่งเป็นปลำทะเลที่ผสมพันธุ์แบบกลุ่ม แล้วใช้เครื่องหมำย microsatellite แยกปลำแต่ละครอก 
ดังนั นเขำจะทรำบว่ำลูกปลำที่ได้ เกิดจำกปลำเพศผู้/เพศเมียตัวใด จำกนั นค้ำนวณค่ำ Ne ผลที่ได้แสดงว่ำ  
แม้จะใช้พ่อแมจ่้ำนวนระหว่ำง 48-58 ตัว (ในกำรเพำะ 4 ครั ง) แต่ค่ำ Ne ที่ได้มีค่ำเพียง 14.00-18.34 ซึ่งจะท้ำ
ให้เกิดกำรผสมเลือดชิดถึง 2.7-3.6% ต่อชั่วอำยุ 

ปลำนิลก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่แม้ในธรรมชำติจะไม่ได้ผสมพันธุ์แบบกลุ่ม แต่ในสภำพกำร
เพำะพันธุ์ในโรงเพำะฟัก จะปล่อยปลำตัวผู้ตัวเมียรวมกันในบ่อ หรือในกระชัง แล้วเก็บลูกปลำขึ นจำกบ่อเพำะ
เป็นระยะ ๆ ท้ำให้กำรผสมพันธุ์เกิดขึ นหลำกหลำยรูปแบบคล้ำยกำรผสมพันธุ์แบบกลุ่ม จำกกำรศึกษำปลำที่
เพำะในกระชัง 2 ชุด โดยแต่ละชุดใช้ปลำเพศผู้ 12 ตัว ต่อปลำเพศเมีย 25 ตัว ศึกษำโดยใช้ microsatellite 
11 ต้ำแหน่งเพื่อแยกแยะปลำแต่ละครอบครัว เก็บลูกปลำจำกกำรผสมพันธุ์แต่ละรอบรวม 76 รอบ พบว่ำ กำร
ผสมพันธุ์แบบที่มีสัดส่วนเพศ 1:1 เกิดขึ นเพียง 30% ของกำรผสมทั งหมด กำรผสมแบบที่มีสัดส่วนพ่อแม่ไม่
เท่ำกัน มีถึง 70% โดยบำงชุดพบกำรผสมที่พ่อปลำ 4 ตัว ผสมพันธุ์กับแม่ปลำตัวเดียวกัน ในทำงตรงกันข้ำมก็
พบว่ำปลำตัวผู้ 1 ตัว อำจผสมกับเพศเมียหลำย ๆ ตัว ระดับควำมส้ำเร็จในกำรผสมพันธุ์ของปลำเพศผู้แต่ละ
ตัวต่ำงกัน โดยขึ นกับดัชนีควำมสมบูรณ์ (fecundity) ปลำที่มีดัชนีควำมสมบูรณ์สูงมีแนวโน้มจะผสมพันธุ์ได้
มำกกว่ำ สิ่งเหล่ำนี มีผลให้ Ne ต่้ำกว่ำ  ที่ควรจะเป็น โดยแทนที่จะมี Ne = 32.43 [ตำมสูตร 4NmNf/ (Nm+ Nf)] 
กลบัมีค่ำเพียง 15.6 และ 16.0 ในกระชังที่ 1 และ 2 ตำมล้ำดับ (Fessehaye et al., 2006) 
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การผสมเทียมแบบไม่แยกคู่ผสม กำรผสมเทียมจะช่วยให้ผสมพันธุ์ปลำเป็นคู่  ๆ ได้
สะดวก และสำมำรถจับคู่ได้ตำมต้องกำร แต่ในฟำร์มส่วนมำกจะผสมเทียมโดยรีดไข่และน ้ำเชื อจำกปลำหลำย 
ๆ ตัว รวมกัน โดยไม่แยกผสมเป็นคู่ ๆ วิธีกำรแบบนี มีผลในทำงลด Ne เพรำะควำมสำมำรถในกำรเข้ำผสมของ
เชื อตัวผู้จำกปลำแต่ละตัวไม่เท่ำกัน ท้ำให้ได้ลูกจำกแต่ละครอบครัวในสัดส่วนไม่เท่ำกัน  ส่งผลให้เกิดควำม
แปรปรวนของขนำดครอบครัว (variance of family size) ซึ่งจะท้ำให้ Ne ลดลง โดยมีผลกำรทดลองยืนยัน 
ในปลำชินุค ซัลมอน (Oncorhynchus tshawytscha) ทั งนี ควำมสำมำรถในกำรเข้ำผสม ไม่ขึ นกับระดับควำม
สมบูรณ์ของน ้ำเชื อ แต่น่ำจะเป็นเรื่องของโอกำสมำกกว่ำ (Withler, 1988) 

กำรผสมน ้ำเชื อรวมกับไข่ท่ีรีดมำจำกแม่ปลำหลำย ๆ ตัวรวมกัน จะมีผลให้ระดับกำรผสม
เลือดชิดเพ่ิมขึ นในชั่วอำยุต่อ ๆ มำ เพรำะกำรผสมรวมดังกล่ำว ท้ำให้เกิดครอบครัวที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเครือ
ญำติ เพ่ิมขึ น เช่นหำกท้ำกำรผสมเทียมโดยใช้ไข่จำกแม่ปลำ 3 ตัว พ่อปลำ 3 ตัว โดยผสมแบบแยกเป็นคู่ ๆ ก็
จะได้ลูกปลำฟุล-สิบ (full-sib) 3 ครอบครัว ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรม แต่ถ้ำรวมน ้ำเชื อจำกปลำ 3 ตัว 
กับไข่จำกปลำ 3 ตัว จะได้ครอบครัวที่เป็นปลำฟุล-สิบ 9 ครอบครัว ที่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะเป็น ฮำล์ฟ-สิบ 
(half-sib) โดยร่วมพ่อต่ำงแม่ และร่วมแม่ต่ำงพ่อเพ่ิมขึ นอกี 

สภำวะที่ Ne ลดลงในชั่วอำยุหนึ่ง ๆ อำจเรียกว่ำ สภำวะคอขวด (genetic bottleneck) จะ
ท้ำให้ heterozygosity ลดลง โดยสำมำรถค้ำนวณสัดส่วน H ที่ลดลงได้จำกสูตร 𝐻𝑡 = (1 −

1

2𝑁𝑒
)𝑡 × 𝐻𝑜 , t 

= จ้ำนวนชั่วอำยุ, 𝐻𝑡= heterozygosity ในชั่วอำยุ t และ 𝐻𝑜= heterozygosity เริ่มต้น 
Allendorf (1986) ได้ค้ำนวณสัดส่วน heterozygosity ที่จะคงเหลืออยู่ภำยหลังกำรเกิด

สภำวะคอขวดหลำย ๆ ระดับ เมื่อผ่ำนไป 1, 10 และ 100 ชั่วอำยุ ดังแสดงในตำรำง (ก้ำหนดให้ 𝐻𝑜= 1) 

จ้ำนวนพ่อแม่/ชั่วอำย ุ  ชั่วอำย ุ  
(N) 1 10 100 
2 0.75 0.06 0 
4 0.88 0.26 0 
10 0.95 0.60 0.01 
25 0.98 0.82 0.13 
50 0.99 0.90 0.37 
100 1.00 0.95 0.61 

 
ในท้ำนองเดียวกัน สภำวะคอขวดก็จะมีผลในทำงลดควำมหลำกหลำยของอัลลีลเช่นเดียวกัน 

แต่ระดับควำมรุนแรงจะขึ นกับจ้ำนวนและควำมถ่ีอัลลีล 

ทั งนี อำจกล่ำวในภำพรวมว่ำ หำกประชำกรมีจ้ำนวนอัลลีลน้อยอยู่แล้ว ควำมสูญเสียอัลลีลจะ
เกิดในอัตรำไม่สูงนัก แต่ถ้ำเริ่มจำกประชำกรที่มีจ้ำนวนอัลลีลต่อต้ำแหน่งสูง อัตรำกำรสูญหำยของอัลลีลจะสูง  
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อย่ำงไรก็ตำมกำรลดลงของ Ne เนื่องจำกกำรเบี่ยงเบนของสัดส่วนเพศจำก 1:1 จะมีผลไม่
มำกนัก กับควำมหลำกหลำยของอัลลีล ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำมีแม่พันธุ์ 100 ตัว พ่อ 1 ตัว กำรสูญเสียควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรม จะเท่ำกับกำรที่มีพ่อแม่พันธุ์ประมำณ 4 ตัว ซึ่งอำจถูกต้องส้ำหรับค่ำ H แต่ควำม
หลำกหลำยของอัลลีลจะสูญเสียมำกหรือน้อย ขึ นกับจ้ำนวนลูกที่จะน้ำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ หำกใช้ลูกจำกแม่
ทุก ๆ ตัวเป็นพ่อแม่พันธุ์กำรสูญหำยของอัลลีลจะเกิดขึ นน้อยมำก 

3. การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมในโรงเพาะฟัก 

จำกกำรศึกษำในสัตว์น ้ำ พบว่ำประชำกรโรงเพำะฟักส่วนใหญ่ จะมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม
ลดลงเมื่อเทียบกับประชำกรธรรมชำติ สำเหตุหลักที่ท้ำให้สูญเสียควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม มี 3 สำเหตุ
คือกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรม (genetic drift) กำรผสมเลือดชิด (inbreeding) และกำรคัดเลือก (selection) 

1) การเกิดการขาดช่วงทางพันธุกรรมในประชากรโรงเพาะฟัก 

 วิธีกำรอธิบำยกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรมง่ำย ๆ ก็คือ กำรที่ควำมถี่อัลลีลเปลี่ยนแปลงไป
มำไม่มีทิศทำงแน่นอน เนื่องจำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรสุ่ม (sampling error) หมำยควำมว่ำ กำรน้ำสัตว์
จ้ำนวนน้อยมำเป็นพ่อแม่พันธุ์จะมีโอกำสท้ำให้พันธุกรรมที่ได้มำไม่เป็นตัวแทนของพันธุกรรมดั งเดิมทั งหมด 
และท้ำให้ควำมผันแปรทำงพันธุกรรมของสำยพันธุ์เปลี่ยนแปลงไป ผลเสียที่เห็นได้ชัดเจน คือ เกิดกำรสูญหำย
ของอัลลีลที่มีควำมถี่ต่้ำ ๆ 

ถ้ำอัลลีลมีควำมถี่ใกล้เคียงกัน ผลที่เกิดขึ นเมื่อมีกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรมจะไม่รุนแรง 
แต่เมื่อมีอัลลีลควำมถี่ต่้ำในประชำกร กำรขำดช่วงทำงพันธุกรรมอำจท้ำให้อัลลีลนั นสูญหำยไปตลอดกำล โดย
โอกำสที่อัลลีลใด ๆ จะสูญหำยไปจำกประชำกรแปรผันตำม effective population size (Ne) จำกกำร
ค้ำนวณพบว่ำ  เมื่อ Ne ลดจำก 50 เป็น 10 โอกำสที่อัลลีลจะสูญหำยจะเพ่ิมขึ น 4,588 เท่ำ 

ในสภำพโรงเพำะฟักจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์อำจลดลงโดยไม่ตั งใจ เนื่องจำกไม่ได้ใส่ใจในเรื่อง

จ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ หรืออำจเกิดจำกโรคระบำดที่ท้ำให้พ่อแม่พันธุ์ตำยไปเป็นจ้ำนวนมำก หรืออำจเกิดระหว่ำง

กำรรับพ่อแม่พันธุ์จำกฟำร์มหนึ่งเพ่ือไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอีกฟำร์มหนึ่ง ซึ่งมักไม่สะดวกที่จะขนพ่อแม่พันธุ์

จ้ำนวนมำก หรือฟำร์มที่เป็นผู้ให้อำจตั งใจมอบให้ในจ้ำนวนน้อย 

จะเห็นได้ว่ำกำรเกิดกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรม มีสำเหตุจำกกำรใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวน

น้อย ซึ่งจะน้ำไปสู่กำรผสมเลือดชิดได้เช่นเดียวกัน 
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2) การผสมเลือดชิดในโรงเพาะฟัก  

กำรผสมเลือดชิด หมำยถึง กำรผสมพันธุ์ระหว่ำงสัตว์ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรม
มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของประชำกร หรืออำจกล่ำวง่ำย ๆ ว่ำเป็นกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงเครือญำตินั่นเอง โดยทั่วไป 
นักเพำะพันธุ์ปลำเข้ำใจดีถึงผลเสียของกำรผสมเลือดชิด ที่ท้ำให้เกิดกำรเสื่อมถอยของลักษณะ (inbreeding 
depression) ซึ่งมักแสดงออกในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์และระบบทำงสรีรวิทยำของประชำกร เช่น 
ควำมดกไข่ คุณภำพน ้ำเชื อ อัตรำกำรรอดตำย อัตรำกำรเจริญเติบโตหรือกำรสูญเสียควำมสมบูรณ์เพศและ
ควำมแข็งแรง ทั งนี เป็นเพรำะกำรผสมเลือดชิดท้ำให้สมำชิกที่เป็น homozygote ในประชำกรมีจ้ำนวนเพ่ิมขึ น 
ส่งผลให้ยีนด้อยมีโอกำสแสดงออกมำกขึ น จึงได้พยำยำมหลีกเลี่ยง  

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกประชำกรพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในโรงเพำะฟักเป็นประชำกรขนำดเล็ก 
หำกไม่มีกำรติดเครื่องหมำยติดตำมพันธุ์ประวัติอย่ำงถูกต้อง กำรผสมเลือดชิดจะเกิดขึ นแน่นอน ทั งนี โดยมี
ระดับกำรเกิดแสดงได้ด้วยค่ำ สัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิด (F-inbreeding coefficient) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับ
จ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ ตำมสูตร  

Ne
F

2

1
=  

นอกจำกนั นกำรผสมเลือดชิดอำจเกิดขึ นจำกกำรเลี ยงพ่อแม่พันธุ์หลำยรุ่นในบ่อเดียวกัน    
ท้ำให้มีโอกำสผสมระหว่ำงพ่อ-แม่ กับลูกได้ 

3) การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมเนื่องจากการคัดเลือก  

สภำพแวดล้อม หรือ กิจกรรมของมนุษย์ หรือ แนวทำงปฏิบัติในโรงเพำะฟัก อำจเอื อให้     
จีโนไทพ์ (genotype) บำงจีโนไทพ์มีโอกำสรอดและถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมได้มำกกว่ำจีโนไท พ์ อ่ืน 
กระบวนกำรที่ท้ำให้โอกำสในกำรรอดของจีโนไทพ์ไม่เท่ำกันเรียกว่ำ กำรคัดเลือก (selection) และโอกำสที่แต่
ละจีโนไทพ์ในประชำกรจะได้รับกำรถ่ำยทอดไปสู่รุ่นถัดไป เรียกว่ำ fitness (W) กำรคัดเลือกอำจเกิดใน
ประชำกรธรรมชำติ โดยสภำพแวดล้อม หรือ กิจกรรมของมนุษย์ (natural selection) หรือ เกิดในประชำกร
โรงเพำะฟักโดยกำรปฏิบัติ  ในโรงเพำะฟัก (domestication selection หรือ unintentional selection) 
หรือ โดยควำมตั งใจในกำรปรับปรุงพันธุ์ (artificial selection, selective breeding) กำรคัดเลือกก่อให้เกิด
กำรปรับตัว (adaptation)    ของประชำกรให้อยู่รอดในสภำพแวดล้อม 

ค่ำ fitness เป็นค่ำที่วัดในทำงปฏิบัติค่อนข้ำงยำก แต่นักพันธุศำสตร์ก็ได้พยำยำมจะ
อธิบำย     ค่ำ fitness ในรูปอัตรำรอด (survival rates) ควำมดกของเซลล์สืบพันธุ์ (fecundity, fertility) 
และควำมส้ำเร็จในกำรผสมพันธุ์ (reproductive success) และมักจะน้ำเสนอค่ำ relative fitness ซ่ึงเป็นค่ำ
สัมพัทธ์ระหว่ำง     จีโนไทพ์ที่ยีนแต่ละต้ำแหน่ง ค่ำ relative fitness มีค่ำตั งแต่ 0 ถึง 1  โดย 1 แสดงถึง 
fitness ที่มำกท่ีสุด 
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ในโรงเพำะฟักกำรคัดเลือกซึ่งอำจเกิดโดยตั งใจหรือไม่ตั งใจ มีผลให้ สูญเสียควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมโดยในระยะแรกอัลลีลที่มีควำมถี่ต่้ำมำก ๆ จะสูญหำยไปก่อน โดยระดับ 
heterozygosity จะเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก เพรำะอัลลีลที่มีควำมถี่ต่้ำมีอิทธิพลต่อค่ำ heterozygosity น้อย 
ตัวอย่ำงกำรศึกษำของ Appleyard and Ward (2006) ศึกษำประชำกรหอยนำงรม (Crassostrea gigas) 
ในทัสเมเนีย ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 3 ชั่วอำยุ ได้ผลยืนยันควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
โดยพบว่ำกำรคัดเลือกมี   ผลให้จ้ำนวนอัลลีลของ microsatellite ต่อต้ำแหน่ง (allelic richness) ลดลงจำก 
5.91-6.56 เป็น 4.15-5.76 ในขณะที่ค่ำ heterozygosity เปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก (0.315-0.444 ในประชำกร
ธรรมชำติ และ 0.310-0.445 ในประชำกรปรับปรุงพันธุ์)  

ผลของกำรคัดเลือกต่อ heterozygosity จะเกิดขึ นชัดเจนเมื่ออัลลีลที่มีควำมถี่สูง ๆ มี
กำรเปลี่ยนแปลงควำมถี่ โดยถ้ำอัลลีลที่มีอยู่มีควำมถี่ใกล้เคียงกัน heterozygosity ก็จะสูง แต่เมื่อควำมถี่อัล
ลีลเริ่มเปลี่ยนแปลง จะท้ำให้ควำมถี่ อัลลีลแตกต่ำงกันมำกขึ น มีผลให้ ระดับ heterozygosity ลดลง 
(Beaumont and Hoare, 2003) 

วิธีปฏิบัติหลำย ๆ อย่ำงในโรงเพำะฟัก อำจส่งผลให้เกิดกำรคัดเลือกทำงอ้อม เช่น นัก
เพำะปลำจ้ำนวนหนึ่งถนัดที่จะใช้แม่ปลำขนำดค่อนข้ำงเล็กมำเป็นแม่พันธุ์ เนื่องจำกรีดไข่ได้สะดวก เมื่อปฏิบัติ
ติดต่อกันไปหลำย ๆ ชั่วอำยุ ก็จะมีผลเท่ำกับกำรคัดเลือกให้ได้ปลำขนำดเล็ก กำรเจริญเติบโตของปลำจำก
ฟำร์มนั นก็ลดลง กำรคัดปลำที่เจริญพันธุ์เป็นรุ่นแรกมำเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในที่สุดก็จะท้ำให้เกิดสำยพันธุ์ที่เจริญ
พันธุ์เร็ว ซึ่งในปลำ  ส่วนใหญ่จะมีผลให้ปลำมีขนำดเล็กลง 

ในปลำ brook trout ที่ได้รับอำหำรเพียงครึ่งเดียว ขนำดของแม่ปลำจะสัมพันธ์กับควำม
ดกของไข่มำก ในขณะที่ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวต่้ำในปลำที่ได้รับอำหำรเต็มที่ ดังนั นหำกเลี ยงปลำ brook trout 
โดยให้อำหำรเพียงครึ่งเดียว ปลำที่เจริญเติบโตเร็วจะมีลูกมำกกว่ำ และท้ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในชั่วอำยุ
ต่อไป เหมือนกับกำรคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมอัตรำกำรเจริญเติบโต เท่ำกับกำรคัดปลำที่โตช้ำทิ ง 25% (Doyle, 1983)  

จำกกำรศึกษำโดย Eknath andDoyle (1985) ในฟำร์มเพำะปลำยี่สกเทศ (Laeo 
rohita) ฟำร์มหนึ่งในประเทศอินเดีย พบว่ำเกษตรกรคัดพ่อแม่พันธุ์โดยจะเลือกปลำที่เจริญพันธุ์มำ จำกนั นก็
คัดตัวที่มีขนำดใหญ่เป็นพ่อแม่พันธุ์ วิธีปฏิบัตินี ดูเผิน ๆ คล้ำยกับจะถูกต้อง แต่เนื่องจำกเกษตรกรเก็บปลำ
หลำย ๆ รุ่นไว้ ในบ่อ ประกอบกับพบว่ำปลำที่เจริญพันธุ์เร็วมักเป็นปลำที่โตเร็ว ส่วนปลำโตช้ำก็จะเจริญพันธุ์
ช้ำ ดังนั นเมื่อน้ำปลำที่เจริญพันธุ์ออกมำคัดขนำด ก็จะประกอบด้วยปลำ 2 ประเภทคือ 

1. ปลำอำยุน้อยที่โตเร็ว (จึงเจริญพันธุ์เร็ว) แต่มีขนำดไม่ใหญ่มำกเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลำประเภทที่ 2 

2. ปลำอำยุมำก ขนำดใหญ่ เนื่องจำกไม่ถูกคัดไปในปีแรก เพรำะยังไม่เจริญพันธุ์ (โตช้ำ) 
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เมื่อเกษตรกรคัดพันธุ์ จึงได้ปลำประเภทที่ 2 ในสัดส่วนที่มำกกว่ำประเภทแรกไปเพำะ 
จึงท้ำให้เกิดกำรคัดเลือกทำงอ้อม ที่ให้ผลเสมือนกับกำรคัดปลำโตช้ำไปเพำะพันธุ์ 

สัตว์น ้ำหลำยชนิดตัวที่เจริญเติบโตเร็วกว่ำจะเจริญพันธุ์เร็วกว่ำ โดยมีรำยงำนในปลำ 
Atlantic salmon (Moller et al., 1979) ปลำไน (Hulata et al., 1974) ปลำเทรำท์  (Gall and Gross, 
1978) และในกุ้งก้ำมกรำมก็เช่นเดียวกัน กำรศึกษำโดยกำรค้ำนวณ พบว่ำกำรที่เกษตรกรผู้เลี ยงกุ้งก้ำมกรำม
ในประเทศไทย ใช้กุ้งเพศเมียที่เจริญพันธุ์เป็นชุดแรกไปเป็นแม่พันธุ์ จะมีผลเสมือนมีกำรคัดเลือกเพ่ือเพ่ิมกำร
เจริญเติบโต (เท่ำกับกำรคัดกุ้งโตช้ำทิ ง 55%) แต่ถ้ำใช้แม่พันธุ์รุ่นหลังมำเป็นแม่พันธุ์ จะได้ผลเหมือนกำร
คัดเลือกทำงลบต่อลักษณะกำรเจริญเติบโต ทั งนี เพรำะกุ้งก้ำมกรำมที่เจริญพันธุ์เร็วจะเจริญเติบโตเร็วด้วย 
(Doyle et al., 1983) อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลนี ควรจะมีกำรทดลองจริง ๆ เพ่ือพิสูจน์ต่อไป 

4. หลักการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ในโรงเพาะฟัก 

กำรจัดกำรพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ประชำกรเพ่ือกำรเพำะเลี ยงในโรงเพำะฟักมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
ต้องกำรให้ได้สำยพันธุ์ปลำที่ปรับตัวได้ดีในสภำพกำรเลี ยงในที่กักขัง ในขณะที่สำมำรถรักษำระดับควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรมไว้ ควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมให้เป็นไปในทิศทำงที่ดี และจ้ำกัดกำรผสม
เลือดชิดให้เกิดน้อยที่สุด ทั งนี โดยยอมให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม ซึ่งเกิดจำกกำรคัดเลือก (โดย
ธรรมชำติ หรือโดยมนุษย์) เพ่ือให้ได้ลักษณะที่ต้องกำรได้ในประชำกรที่อยู่ในกระบวนกำรปรับปรุงพันธุ์ โดยมี
หลักกำรใน เรื่องต่ำง ๆ ดังต่อไปนี  

1) การป้องกันการผสมเลือดชิด 

ในควำมเป็นจริง กำรผสมเลือดชิดมีทั งประโยชน์และโทษ โดยสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือใน  
กำรปรับปรุงพันธุ์อีกวิธีหนึ่ง เป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงประชำกรเพ่ือกำรผสมข้ำม หรือเพ่ือก้ำจัดลักษณะไม่ดีที่  
เกิดจำกยีนแฝงออกไป แต่ถ้ำปล่อยให้กำรผสมเลือดชิดเกิดขึ นโดยไม่มีกำรควบคุม ก็จะเกิดผลเสียจำกกำรผสม
เลือดชิดได ้

แม้จะมีหลักกำรอยู่ว่ำกำรผสมเลือดชิดสำมำรถหลีกเลี่ยงได้ในประชำกรขนำดใหญ่ แต่
ค่อนข้ำงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเลี ยงประชำกรพ่อแม่พันธุ์จ้ำนวนมำกขนำดนั น จึงมำถึงค้ำถำมที่ว่ำ จะยอมให้มี
กำรผสมเลือดชิดได้ในปริมำณเท่ำไร จึงจะไม่กระทบกระเทือนกำรผลิต กำรศึกษำในเรื่องนี มีน้อย โดยเฉพำะใน
ปลำบำงกำรศึกษำก็ใช้ประชำกรโรงเพำะฟักซึ่งอำจสะสมของปริมำณกำรผสมเลือดชิดมำแล้วระยะหนึ่ง ผลที่
ได้จึงอำจไม่ถูกต้องนัก นอกจำกนั นผลกระทบของกำรผสมเลือดชิดยังแตกต่ำงไปตำมชนิด ประชำกร และ
ลักษณะ 

จำกกำรศึกษำในปลำ rainbow trout พบว่ำถ้ำระดับกำรผสมเลือดชิดเท่ำกับ หรือ
มำกกว่ำ 18% จะเกิดผลเสียต่อลักษณะต่ำงๆอย่ำงรุนแรง อย่ำงไรก็ตำมไม่มีข้อมูลที่แสดงว่ำ ระดับ 
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inbreeding เท่ำไรจึงจะเริ่มเกิดผลเสีย Tave (1999) แนะน้ำว่ำเกษตรกรควรก้ำหนดระดับกำรผสมเลือดชิดที่
ประมำณ 5-10% เป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องยอมรับว่ำ ถ้ำตั งค่ำที่สำมำรถยอมรับได้ต่้ำ ก็จะต้องใช้วิธีกำร
จัดกำรพ่อแม่พันธุ์ที่ยุ่งยำก และสิ นเปลืองค่ำใช้จ่ำย ในขณะที่ถ้ำยอมรับ inbreeding ในระดับสูงกำรจัดกำรจะ
ง่ำย ไม่สิ นเปลืองมำก แต่ผลเสียทำงพันธุกรรมก็จะเกิดขึ นแน่นอน 

กำรจัดกำรเพ่ือป้องกันกำรผสมเลือดชิด สำมำรถปฏิบัติได้ต่ำง ๆ กัน ขึ นกับว่ำมีกำรเก็บ
ข้อมูลพันธุ์ประวัติของพ่อแม่พันธุ์หรือไม่ 

กรณีติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธุ์ และมีข้อมูลพันธุ์ประวัติ สำมำรถวำงแผนกำร     
ผสมพันธุ์ได้โดยกำรค้ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิด โดยค้ำนวณได้ 2 วิธี คือ ค้ำนวณจำกค่ำ 
covariance และกำรค้ำนวณจำกแผนภูมิแสดงกำรถ่ำยทอดพันธุกรรม (path diagram) จำกนั นเลือกคู่ผสมที่
จะท้ำให้เกิดกำรผสมเลือดชิดน้อยที่สุด กำรจัดกำรในลักษณะนี เหมำะที่จะใช้กับปลำที่มีอำยุยืนยำว และอำจ
เป็นปลำขนำดใหญ่ที่ไม่สำมำรถเลี ยงพ่อแม่จ้ำนวนมำก ๆ ได้ 

 

วิธีการค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การผสมเลือดชิด 

สำมำรถค้ำนวณได้ 2 วิธีดังต่อไปนี  

1. ค้านวณจากค่า covariance สมมุติว่ำในฟำร์มฟำร์มหนึ่ง มีพ่อแม่ปลำ

อยู่ 6 ตัว (A, B, C, D, E และ G) โดยปลำแต่ละตัวมีควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรมตำมพันธุ์ประวัติดังแสดงใน

ภำพ    ปลำทุกตัวมีกำรติดเครื่องหมำยจึงสำมำรถแยกได้ว่ำเป็นปลำตัวใด 

 
 

 

 

 

 

  

เมื่อน้ำปลำแต่ละตัวมำใส่ในตำรำงเพ่ือจับคู่ จะได้รูปแบบตำมตำรำงโดยช่องพ่อ/แม่แสดงพ่อแม่ของปลำในแถว

นั น โดยดูจำกพันธุ์ประวัติ เช่น ช่องปลำ D พ่อแม่คือปลำ A และ B ส่วนปลำ A ไม่รู้พ่อแม่ จึงใส่เครื่องหมำย – 

แทน 

A B C B 

D                              E                              

G                              
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พ่อ/แม่  A B C D E G 

-/- A ช่องที่ 1      

-/- B ช่องที่ 2 ช่องที่ 7     

-/- C ช่องที่ 3 ช่องที่ 8 ช่องที่ 12    

A/B D ช่องที่ 4 ช่องที ่9 ช่องที่ 13 ช่องที่ 16   

C/B E ช่องที่ 5 ช่องที่ 10 ช่องที่ 14 ช่องที่ 17 ช่องที่ 19  

D/E G ช่องที่ 6 ช่องที่ 11 ช่องที่ 15 ช่องที่ 18 ช่องที่ 20 ช่องที่ 21 

ค่ำ Covariance ระหว่ำงคู่ผสมแต่ละคู่ สำมำรถค้ำนวณได้ตำมสูตรข้ำงล่ำงนี  และน้ำไปกรอกลงในช่องตำรำงที่ 

ตรงกับคู่ผสมนั นๆ โดยเลือกกรอกเฉพำะตำรำงชุดด้ำนบน หรือด้ำนล่ำงของเส้นทะแยงเท่ำนั น 

สูตรที่ใช้ค้ำนวณ คือ 

 

  COVBI = COV IND 1 with SIRE IND 2 + COV IND 1 with DAM IND 2 

   

เมื่อ  COVBI = Covariance ของปลำ 2 ตัว 

  COV IND 1 with SIRE IND 2 = Covariance ของปลำตัวที่ 1 กับพ่อของปลำตัวที่ 2 

  COV IND 1 with DAM IND 2 = Covariance ของปลำตัวที่ 1 กับแม่ของปลำตัวที่ 2 

เช่น  COVAB  = COV ของ A กับพ่อของ B + COV ของ A กับแม่ของ B 

แต่เรำไม่มีข้อมูลของพ่อและแม่ของ B 

ดังนั น  COVAB  = COV A/- + COV A/-  =  0+0 = 0 

COVBD  = COV ของ B กับพ่อของ D (ซึ่งได้แก่ A) + COV ของ B กับแม่ของ D (ซึ่งได้แก่ B) 

= COV B/A + COV B/B 

  COVBA = COVAB = 0 

  ส่วน COVBB ค้ำนวณจำกสูตร COVInd 

2 

   2 

2 2 

2 

2 
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   ช่องที่เป็นสีเทำ แสดงถึงค่ำ COV ของปลำแต่ละตัว ค้ำนวณได้จำกสูตร 
 

     COVInd= 1+ COV of the parents 

 

   เมื่อ COVInd = Covariance ของปลำตัวหนึ่ง 

        COV of the parents = COVBI ของพ่อแม ่

 

จำกตัวอย่ำงค้ำนวณได้ดังนี  

COVInd ของปลำ A = 1+ COV -/- 

= 1+ 0 = 1.00 น้ำไปเติมในช่องที่ 1 

COVAB= COV A/- + COV A/- 

= 0 + 0 = 0 น้ำไปเติมในช่องที่ 2 

COVDD= 1 + COV A/B = 1 + 0 = 1 

 

เมื่อค้ำนวณทุกคู่แล้ว จะได้ตำรำงดังนี  

พ่อ/แม่  A B C D E G 

-/- A 1.00      

-/- B 0.0 1.00     

-/- C 0.0 0.0 1.00    

A/B D 0.5 0.5 0.0 1.00   

C/B E 0.0 0.5 0.5 0.25 1.00  

D/E G 0.25 0.5 0.25 0.625 0.625 1.125 

 

2 

ค้าอธิบาย:  COV of the parents ของ A  

   = COV(-/-) = 0 เพรำะไมม่ี

ข้อมูลพ่อแม่ของ A 

 

   2 

2 

2 2 

2 
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COVInd ใช้ค้ำนวณค่ำ สัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิดได้จำกสูตร  

  FInd = COVInd -1.0     

 

ในกรณี F ที่จะเกิดจำกแต่ละคู่ผสม ค้ำนวณได้จำกสูตร 

  FBI = COVBI 

เช่น กำรผสมระหว่ำง C กับ G จะเกิดกำรผสมเลือดชิดในระดับ (0.25)/2 = 0.125 หรือ 12.5% 

ดังนั นก็จะสำมำรถวำงแผนกำรผสมได้จำกตำรำง หำกไม่ต้องกำรให้เกิดกำรผสมเลือดชิดเลย ก็ต้อง

ผสมระหว่ำง A-B, A-C, B-C, C-D, A-E คู่ผสมที่ท้ำให้เกิดกำรผสมเลือดชิด แต่มีค่ำสัมประสิทธิ์ต่้ำที่สุด คือคู่

ระหว่ำง   A-G, C-G และ D-E 

2. ค้านวณจาก path diagram (แผนภูมิแสดงการถ่ายทอดพันธุกรรม) 

จำกพันธุ์ประวัติสำมำรถแปลงเป็น path diagram ได้ โดยยึดหลักว่ำ 

ลูกศรจะเริ่มจำกพ่อหรือแม่ ไปยังลูก ดังนั นลูก 1 ตัวจะมีลูกศรที่พุ่งมำหำ 2 อันคือจำกพ่อและจำกแม่ ดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำรค้ำนวณ สัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิด ใช้สูตร 

สัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิด (F) = (0.5)(m+n+1)(1+FA)  

2 

S                              

   H                              

A B B C 

  G                              

C     D 

   I                             

T                              

H 

Z                             

U                              

W 

A B C D 

G H I 

S T 

  Z 

W 
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โดย m = จ้ำนวนชัว่อำยุจำกแม่ไปยังบรรพบุรุษร่วม 

  n = จ้ำนวนชัว่อำยุจำกพ่อไปยังบรรพบุรุษร่วม 

 FA = สัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิดของบรรพบุรุษร่วม 

กำรค้ำนวณสัมประสิทธิ์กำรผสมเลือดชิดของ Z สำมำรถท้ำได้ง่ำยๆตำมขั นตอนต่อไปนี  

1. หำบรรพบุรุษร่วม ซึ่งก็คือสัตว์ตัวที่มีลูกศรพุ่งจำกตัว 2 อัน ในที่นี คือ B, C และ H และทุกตัวไม่มีประวัติ

กำรผสมเลือดชิดดังนั น FB, FC และ FH = 0 

2. ดึง path diagram ของบรรพบุรุษร่วมแต่ละตัว (ที่สำมำรถลำกเส้นต่อเนื่องจำกลูกผ่ำนแม่ขึ นไปถึง     

บรรพบุรุษร่วมแต่ละตัว และโยงกลับมำถึงพ่อได้) ได้แก่ 

 
                                                                                                      

 

 

 

 

     ดังนั นจำกสูตร  

 FZ ที่เกิดจำก path diagram สำยที่ = (0.5)(2+3+1)(1+0) = 0.0156 

 FZ ที่เกิดจำก path diagram สำยที ่= (0.5)(2+3+1)(1+0) = 0.0156 

FZ ที่เกิดจำก path diagram สำยที ่= (0.5)(1+2+1)(1+0) = 0.0625 

      FZ = 0.0156 + 0.0156 + 0.0625 

          = 0.0937 

จำกวิธีกำรค้ำนวณดังกล่ำวนี ก็จะทรำบว่ำ เมื่อจะผสมปลำคู่ใด ๆ จะท้ำให้เกิดกำรผสมเลือดชิดเท่ำใด 

กรณีไม่ติดเครื่องหมายพ่อแม่พันธุ์ ถ้ำไม่ติดเครื่องหมำยพ่อแม่พันธุ์ ก็ไม่สำมำรถ
จัดกำรโดยกำรติดตำมพันธุ์ประวัติได้ กำรจัดกำรเพ่ือป้องกันปัญหำจำกกำรผสมเลือดชิด ท้ำได้โดยกำร
บริหำรเพื่อให้มีค่ำ Ne สูงสุดเพียงอย่ำงเดียว  

B 

G H 

S 
    T 

  Z 

 W 

C 

H 

S 

I 

   T 

 Z 

    W 

H 

S    T 

   Z 

W                                                      
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Ne เท่ำไรจึงจะไม่ท้ำให้เกิดกำรผสมเลือดชิด แม้หลักกำรในกำรรักษำ Ne ให้สูงเพ่ือ
ลดระดับกำรผสมเลือดชิด จะเป็นที่ทรำบกันทั่วไป แต่เนื่องจำกปัญหำด้ำนต้นทุนและกำรที่มีทรัพยำกร
จ้ำกัด ท้ำให้โรงเพำะฟักส่วนใหญ่ มีแนวโน้มจะใช้พ่อแม่พันธุ์จ้ำนวนไม่มำก 

มีผู้เสนอแนะระดับ Ne ที่ยอมรับได้ไว้ต่ำงๆกัน Tave (1993) แนะน้ำว่ำ ประชำกร
ส้ำหรับกำรเพำะเลี ยงควรมีค่ำ Ne ระหว่ำง 45-50 ในขณะที่ Gjerd (1993) และ Jørstad and Naevdal (1996) 
แนะน้ำว่ำในกำรจัดกำรประชำกรปลำกลุ่มซัลโมนิดส์ ควรรักษำระดับ Ne ไว้ไม่ต่้ำกว่ำ 100 ต่อชั่วอำยุ   ส่วน 
Pante et al. (2001) แนะน้ำว่ำในกำรจัดกำรพันธุกรรมปลำเรนโบว์เทรำท์ (Oncorhynchus mykiss) ควรรักษำ
ค่ำ Ne ในระดับปำนกลำง (25-94) พร้อมไปกับกำรจับคู่ผสมพันธุ์อย่ำงเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิดกำรผสมเลือดชิด 

Tave (1999) ได้ค้ำนวณ Ne ที่ต้องกำร เพ่ือจะรักษำระดับกำรผสมเลือดชิด   ให้ต่้ำเท่ำท่ียอมรับ
ได้ (1-15%) ในชั่วอำยุต่ำงๆ (1-60) (Neปัดให้เป็นเลขลงตัว) ดังแสดงในตำรำง 

 
 

จ้ำนวน     ระดับกำรผสมเลือดชิดที่ยอมรับได ้     

ชั่วอำย ุ 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 

1 50 25 17 13 10 9 8 7 6 5 5 5 4 4 4 

2 100 50 34 25 20 17 15 13 12 10 10 9 8 8 7 

3 150 75 50 38 30 25 22 19 17 15 14 14 12 11 10 

4 200 100 67 50 40 34 29 25 23 20 19 17 16 15 14 

5 250 125 84 63 50 42 36 32 28 25 23 21 20 18 17 

6 300 150 100 75 60 50 43 38 34 30 28 25 24 22 20 

7 350 175 117 88 70 59 50 43 39 35 32 30 27 25 24 

8 400 200 134 100 80 67 58 50 45 40 37 34 31 29 27 

9 450 225 150 113 90 75 65 57 50 45 41 38 35 33 30 

10 500 250 167 125 100 84 72 63 56 50 46 42 39 36 34 

15 750 375 250 188 150 125 108 94 84 75 69 63 58 54 50 

20 1000 500 334 250 200 167 143 125 112 100 91 84 77 72 67 

25 1250 625 417 313 250 209 179 157 139 125 114 105 97 90 84 

30 1500 750 500 375 300 250 215 188 167 150 137 125 116 108 100 

35 1750 875 584 438 350 292 250 219 195 175 160 146 135 125 117 

40 2000 1000 667 500 400 334 286 250 223 200 182 167 154 143 134 

45 2250 1125 750 563 450 375 322 282 250 225 205 186 174 161 150 

50 2500 1250 834 625 500 417 358 313 278 250 228 209 193 179 167 

55 2750 1375 917 688 550 459 393 344 306 275 250 230 212 197 184 

60 3000 1500 1000 750 600 500 429 375 334 300 273 250 231 215 200 
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2) การป้องกันการขาดช่วงทางพันธุกรรม 

ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรม เป็นสำเหตุของกำรสูญเสียควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรท้ำให้อัลลีลสูญหำยไปจำกประชำกร ดังนั นจึงต้องป้องกันให้
เกิดขึ นน้อยที่สุด กำรป้องกันกำรขำดช่วงทำงพันธุกรรม ท้ำได้โดยกำรรักษำระดับ Ne ให้สูง อย่ำงไรก็ตำม 
เนื่องจำกสภำพทรัพยำกรที่ค่อนข้ำงจ้ำกัด เกษตรกรจึงต้องวำงแผนในเรื่องนี อย่ำงรัดกุม และจะต้องยอมรับว่ำ
เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษำทุกอัลลีลไว้ตลอดไป โดยเฉพำะกำรใช้ประชำกรขนำดจ้ำกัดในกำรเพำะพันธุ์  จึงต้อง
ก้ำหนดว่ำจะยอมรับกำรสูญเสียอัลลีลได้ในระดับใด และจะยอมสูญเสียอัลลีลที่มีควำมถี่น้อยที่สุดเท่ำใด 
จำกนั นก็จะสำมำรถค้ำนวณ Ne   ที่ต้องกำรได้ ซึ่ง Tave (1999) ได้ค้ำนวณค่ำ Ne ที่ต้องกำรในแต่ละชั่วอำยุ
เพ่ือรักษำอัลลีลที่มีควำมถี่ (f) ต่ำง ๆ กันระหว่ำง 0.1 - 0.001 โดยมีประสิทธิภำพในกำรรักษำอัลลีลนั น ๆ ได้ 
95 และ 99% (ถ้ำมี 100 อัลลีลจะสำมำรถรักษำไว้ได้ 95 และ 99 อัลลีล ตำมล้ำดับ) (Ne ปัดให้เป็นเลขลงตัว) 
ดังแสดงในตำรำง 

 

จ้ำนวน f = 0.1  f = 0.05  f = 0.01  f = 0.005  f = 0.001 
ชั่วอำยุ 95% 99%  95% 99%  95% 99%  95% 99%  95% 99% 

1 15 22  30 45  150 230  299 460  1498 2302 
2 18 26  36 52  183 264  367 529  1838 2647 
3 20 28  40 56  203 284  407 569  2038 2847 
4 21 29  43 59  218 298  436 598  2181 2993 
5 22 30  45 61  229 309  458 620  2292 3104 
6 23 31  47 63  238 319  476 638  2382 3195 
7 24 32  48 64  245 326  491 654  2459 3272 
8 24 32  50 66  252 333  505 667  2526 3339 
9 25 33  51 67  258 339  516 679  2584 3398 
10 26 33  52 68  263 344  527 689  2637 3450 
15 27 35  56 72  283 364  567 730  2839 3653 
20 29 37  59 75  297 378  596 758  2983 3797 
25 30 38  61 77  308 390  618 780  3094 3908 
30 31 38  63 78  318 399  636 799  3185 3999 
35 31 39  64 80  325 406  651 814  3262 4076 
40 32 40  65 81  332 413  665 827  3329 4143 
45 33 40  67 82  338 419  677 839  3388 4202 
50 33 41  68 83  343 424  687 850  3440 4255 
55 34 41  69 84  348 429  697 859  3488 4302 
60 34 42  69 85  352 433  705 868  3531 4346 
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3) การป้องกันการคัดเลือกทางลบ 

ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำ วิธีกำรปฏิบัติในโรงเพำะฟัก อำจมีผลให้เกิดกำรคัดเลือกโดยไม่

ตั งใจ   ซึ่งมักท้ำให้เกิดผลเสียต่อลักษณะส้ำคัญ ๆ เช่น ลดกำรเจริญเติบโต เจริญพันธุ์เร็วขึ น ดังนั นจึงต้อง

สังเกต และติดตำมผลของกำรจัดกำรในโรงเพำะฟัก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรคัดเลือกทำงลบ นอกจำกนั นเมื่อ

ท้ำกำรคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ นอกจำกลักษณะที่เป็นเป้ำหมำยแล้ว จะต้องติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงของ

ลักษณะอ่ืน ๆ ที่ส้ำคัญด้วย เพรำะอำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ไม่ต้องกำรได้ 

5. วิธีการด้าเนินการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ 

1) การบริหารจัดการภายในหน่วยเพาะเลี ยงสัตว์น ้า (ภาคผนวก 1) 

▪  ด้ำเนินกำรปฏิบัติทำงกำรประมงที่ด ี(Good Aquaculture Practices, GAP) 

▪  ด้ำเนินกำรปฏิบัติมำตรฐำนฟำรมเพำะเลี ยงกุง (Code of Conduct) 

▪  ด้ำเนินกำรปฏิบัติกำรจัดกำรฟำร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำตำมหลักพันธุศำสตร์ 

▪  ด้ำเนินกำรปฏิบัติมำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) การด้ารงพันธุ์สัตว์น ้าตามหลักพันธุศาสตร ์

ประชำกรพ่อแม่พันธุ์เริ่มต้นในโรงเพำะฟัก ควรเป็นประชำกรที่มีแนวโน้มจะมีลักษณะทำง

เศรษฐกิจดีกว่ำประชำกรอ่ืน โดยไม่จ้ำเป็นต้องน้ำปลำพ่อแม่พันธุ์มำจำกทุกประชำกรในธรรมชำติ แม้

ประชำกรเหล่ำนั นจะมีพันธุกรรมต่ำงกัน หรืออำจเป็นประชำกรที่ได้รับกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มำแล้ว  

ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็ว เนื่องจำกสัตว์น ้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์แล้วมีศักยภำพสูงกว่ำสัตว์น ้ำที่ไม่ได้

ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์  อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ผลิตไม่มีกำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ตำมหลัก

พันธุศำสตร์ ศักยภำพของสัตว์น ้ำอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ปัจจัยหลักที่ผู้ผลิตต้องค้ำนึงถึงมี 2 ปัจจัย 

ประกอบด้วย อัตรำกำรผสมเลือดชิด และกำรป้องกันกำรคัดเลือก 
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แนวทางการด้ารงพันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ 

ตำมหลักพันธุศำสตร์ หำกประชำกรมีขนำดเล็ก อัตรำกำรผสมเลือดชิดย่อมเกิดขึ น 

ดังนั นเป็นไปได้ยำกที่จะป้องกันไม่ให้มีอัตรำกำรผสมเลือดชิดเพ่ิมขึ นเลย สิ่งที่ผู้ผลิตสำมำรถท้ำได้  คือ กำร

ชะลออัตรำกำรเพ่ิมขึ นของกำรผสมเลือดชิดเท่ำนั น วิธีกำรที่สะดวกที่สุด คือ กำรน้ำ effective population 

size (Ne) มำใช้ในกำรควบคุมอัตรำกำรผสมเลือดชิด ผู้ผลิตสำมำรถด้ำเนินกำรตำมขั นตอนดังนี  

1. ก้ำหนดอัตรำกำรผสมเลือดชิดที่คำดหวัง เช่น อัตรำกำรผสมเลือดชิด 1 เปอร์เซ็นต์ต่อรุ่น 

หรือ 5% เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่ำนกำรด้ำรงพันธุ์ไปแล้ว 5 รุ่น 

2. หำค่ำ effective population size (Ne) ที่สอดคล้องกับอัตรำกำรผสมเลือดชิดที่คำดหวัง

ไว้ โดยใช้ตำรำงของ Tave (1999) ในกรณีตัวอย่ำงในข้อ 1 นั น Ne มีค่ำเท่ำกับ 50 

3. วิธีกำรจัดกำรกำรผสมพ่อแม่พันธุ์เพ่ือให้ได้ Ne เท่ำกับ 50 นั น สำมำรถด้ำเนินกำรได้โดย

ควบคุมกำรผสมพันธุ์ให้ได้อัตรำส่วนพ่อพันธุ์ : แม่พันธุ์ เท่ำกับ 25:25 หรือ 1:1 เนื่องจำกกำรผสมพันธุ์ใน

อัตรำส่วน 1:1 นั น ผู้ผลิตสำมำรถค้ำนวณ Ne ได้โดยตรงจำกจ้ำนวนรวมของพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ หำกไม่

สำมำรถ จับคู่ผสมในอัตรำส่วนนี ได้ จ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผสมรวมกันแล้วต้องมำกกว่ำ 50 ตัว ขึ นไป จึงจะ

ได้ Ne มีค่ำเท่ำกับหรือใกล้เคียง 50 ทั งนี ต้องใช้จ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์และอัตรำส่วนกำรผสมพันธุ์แบบเดียวกันนี ใน

ทุกรุ่นจึงจะได้อัตรำกำรผสมเลือดชิดตำมเป้ำหมำยที่ยกตัวอย่ำงในข้อ 1 

4. กำรผสมพันธุ์แบบรวมไข่ปลำมำจำกแม่พันธุ์หลำย ๆ ตัว และใช้น ้ำเชื อจำกพ่อพันธุ์จ้ำนวน

น้อย จะส่งผลให้ Ne ลดลง เช่น ใช้ไข่ปลำจำกแม่ปลำ 10 ตัว ผสมกับน ้ำเชื อพ่อปลำ 3 ตัว จะส่งผลให้ Ne น้อย

กว่ำ 13 เป็นอย่ำงมำก และอำจท้ำให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดเพ่ิมสูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว ดังนั นผู้ผลิตควรหลีกเลี่ยง

กำรผสมพันธุ์รูปแบบดังกล่ำวนี  

5. หำกผู้ผลิตต้องกำรควบคุมอัตรำกำรผสมเลือดชิดให้เพ่ิมขึ น ในอัตรำที่ช้ำลงกว่ำที่

ยกตัวอย่ำง  ในข้อ 1 เช่น มีอัตรำกำรผสมเลือดชิดเกิดขึ นเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่ำนกำรด้ำรงพันธุ์ไปแล้ว 5 

รุ่น หรือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อรุ่น จะส่งผลให้ Ne ในกำรผลิตเพ่ิมสูงขึ นเป็น 250 ตัว หรือ 125 คู่ ซึ่งอำจเป็น

จ้ำนวนที่สูงมำกเกินกว่ำก้ำลังกำรผลิต ดังนั น ในกำรก้ำหนดอัตรำกำรผสมเลือดชิดที่คำดหวังไว้ ควรพิจำรณำ

ถึงควำมพร้อมทำงด้ำนงบประมำณและสถำนที่ประกอบด้วย อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน้ำต่อ

รุ่นไม่ควรเกิน 1 เปอร์เซ็นต ์
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6. นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำค่ำ Ne ในกำรควบคุมอัตรำกำรผสมเลือดชิดแล้ว ยังสำมำรถ

พิจำรณำรูปแบบกำรผสมพันธุ์ประกอบด้วย เช่น กำรผสมพันธุ์รูปแบบสลับ (rotational mating) และกำร

หลีกเลี่ยงกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงสัตว์น ้ำที่มำจำกครอบครัวเดียวกัน  หรือมีควำมสัมพันธ์ทำงเครือญำติกัน  

ทั งนี  หำกผู้ผลิตต้องกำรด้ำเนินกำรในส่วนของรูปแบบกำรผสมพันธุ์ที่ยกตัวอย่ำงดังกล่ำวนี  จ้ำเป็นต้องมีข้อมูล

ครอบครัวสัตว์น ้ำ หรือพันธุ์ประวัติเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรผสมพันธุ์ 

7. ในกรณีที่สัตว์น ้ำมีข้อจ้ำกัดเรื่องกำรจับคู่ผสมพันธุ์ เช่น สัตว์น ้ำบำงชนิดจ้ำเป็นต้องผสม

แบบหมู่ (mass spawning) เท่ำนั น วิธีกำรนี อำจมีผลให้ค่ำ Ne ลดลงกว่ำจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้จริง วิธีกำร

แก้ไข คือ กำรกระจำยกลุ่มสัตว์น ้ำออกเป็นหลำย ๆ บ่อ เช่น ใช้กระชังหรือบ่อหลำย ๆ บ่อ เพ่ือจับกลุ่มกำร

ผสมพันธุ์แทนกำรใส่พ่อและแม่พันธุ์ทุกตัวลงในบ่อเดียวกัน ซึ่งจะท้ำให้ Ne เข้ำใกล้ค่ำท่ีคำดหวังมำกขึ น 

กำรคัดเลือกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ศักยภำพของสัตว์น ้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์

เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเลือกสัตว์น ้ำที่โตเร็วไปจ้ำหน่ำยให้กับเกษตรกรก่อน และน้ำสัตว์น ้ำที่เหลือ

ซึ่งโตช้ำกว่ำมำใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จะส่งผลให้อัตรำกำรเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยลดลงในรุ่นถัดไป อีกตัวอย่ำงหนึ่ง  

คือ   กำรคัดเลือกสัตว์น ้ำที่เจริญเติบโตเร็วมำเป็นพ่อแม่พันธุ์ โดยกำรคัดเลือกดั งกล่ำวอำจส่งผลดีต่อกำร

เจริญเติบโต  ในรุ่นถัดไปก็ตำม แต่อำจส่งผลทำงอ้อมต่อกำรเพ่ิมขึ นของอัตรำกำรผสมเลือดชิดในรุ่นถัดไปด้วย 

นอกเหนือจำกนี  ในทำงปฏิบัติอำจหลีกเลี่ยงกำรคัดเลือกได้ยำก ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเลือกสัตว์น ้ำที่เจริญพันธุ์

เร็วมำเป็นพ่อแม่พันธุ์ ถือได้ว่ำเป็นกำรคัดเลือกรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงสัตว์น ้ำที่ไม่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ

สภำพกำรเลี ยงของผู้ผลิตและตำยไปก็ถือว่ำเป็นกำรคัดเลือกรูปแบบหนึ่งโดยไม่ตั งใจ แม้ว่ำในทำงปฏิบัติอำจ

หลีกเลี่ยงกำรคัดเลือกไม่ได้ทั งหมด (100 เปอร์เซ็นต์) ผู้ผลิตควรพยำยำมใช้กำรจัดกำรเข้ำมำประกอบเพ่ือลด

กำรคัดเลือกทั งทำงตรงและทำงอ้อมให้มำกที่สุด แนวทำงในกำรหลีกเลี่ยงกำรคัดเลือกอำจกระท้ำได้ดังนี  

1. หลังจำกผสมพันธุ์เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำแล้ว ให้สุ่มลูกพันธุ์ตั งแต่ยังมีขนำดเล็กและพ้นวัยที่

มีอัตรำรอดต่้ำไปแล้ว โดยสุ่มจ้ำนวนตัวเท่ำกันในแต่ละครอบครัว และด้ำเนินกำรเลี ยงรวมกัน 

2. หำกจ้ำนวนครอบครัวมีน้อย ควรสุ่มตัวอย่ำงจำกแต่ละครอบครัวเพ่ิมมำกขึ น เช่น หำกมี

ปลำจ้ำนวน 25 ครอบครัว อำจสุ่มครอบครัวละ 40 ตัว จะได้จ้ำนวนปลำรวม 1,000 ตัว ในขณะที่หำกมีปลำ 

จ้ำนวน 50 ครอบครัว อำจสุ่มครอบครัวละ 20 ตัว ส่วนลูกพันธุ์ที่เหลือจำกกำรสุ่มในแต่ละครอบครัวอำจ

น้ำไปใช้เป็น     พ่อแมพั่นธุ์เพ่ือผลิตลูกพันธุ์เพ่ือจ้ำหน่ำยต่อไป 

3. หลีกเลี่ยงกำรคัดเลือกปลำที่เจริญพันธุ์ก่อนมำใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจำกลักษณะกำร

เจริญพันธุ์เร็วอำจจะสัมพันธ์กับลักษณะอ่ืน ๆ  เช่น กำรเจริญเติบโตช้ำ จึงควรเลี ยงพ่อแม่พันธุ์แยกเพศจนถึง
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วัยเจริญพันธุ์เพ่ือป้องกันกำรผสมพันธุ์กันเอง และเม่ือมีสัตว์น ้ำถึงวัยเจริญพันธุ์ในปริมำณมำกระดับหนึ่งแล้วจึง

ท้ำกำรสุ่มขึ นมำใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 

ตัวอย่างแนวทางการด ารงพันธุ์สัตว์น  าปรับปรุงพันธุ์ ประกอบด้วย 

(1) พันธุ์สัตว์น ้ำที่มีรูปแบบกำรผสมพันธุ์แบบกลุ่ม (mass spawning)  

ตัวอย่ำง: ปลำนิลแดง และ กุ้งก้ำมกรำม 

(2) พันธุ์สัตว์น ้ำที่มีรูปแบบกำรจับคูผ่สมพ่อพันธุ์ : แม่พันธุ์ เท่ำกับ 1:1 (single-pair 

mating) 

ตัวอย่ำง: ปลำยี่สกเทศ และ ปลำไน 

(1) พันธุ์สัตว์น ้าที่มีรูปแบบการผสมพันธุ์แบบกลุ่ม (mass spawning) 

ขั นตอนการด้ารงพันธุ์ปลานิลแดง “ปทุมธานี 1” 

1. สุ่มปลำจำกประชำกรปลำนิลแดง “ปทุมธำนี 1” ที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน 

และมีสุขภำพดี เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ 

2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำนิลแดง “ปทุมธำนี 1” เป็นชุดกำรผสม (เพศเมีย 3 ตัว : เพศผู้     

1 ตัว) ในบ่อคอนกรีตหรือกระชังที่มีขนำดพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร ไม่น้อยกว่ำ 25 ชุดกำรผสม ให้

อำหำรเม็ดส้ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์/น ้ำหนักตัว/วัน พร้อม

ทั งผสมวิตำมินอี 

3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละชุดกำรผสม ๆ ละ 1 แม่ปลำ แยกอนุบำลลูกปลำที่ได้ในบ่อ/

กระชังขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร เป็นเวลำ 1 เดือน ให้อำหำรผงส้ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ  

 35 เปอร์เซ็นต ์ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต/์น ้ำหนักตัว/วัน 

4. สุ่มลูกปลำอำยุ 1 เดือน ในแต่ละชุดกำรผสมจ้ำนวน ≥ 40 ตัว น้ำลงเลี ยงรวมใน    

บ่อดิน/บ่อคอนกรีต/กระชัง ที่ควำมหนำแน่น 3 ตัว/ตำรำงเมตร เป็นระยะเวลำ 5 เดือน ให้อำหำรเม็ด

ส้ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต ์ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต/์น ้ำหนักตัว/วัน 

5. ชั่งวัดลักษณะปรำกฏของปลำนิลแดงเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด้ำรงพันธุ์      

สุ่มปลำนิลแดงอำยุ 5 เดือน ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึง

น้ำเข้ำกระบวนกำรผลิตต่อไป 
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6. สุ่มปลำนิลแดงที่อำยุ 5 เดือน ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน 

เลี ยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน้ำกลับเข้ำกระบวนกำรด้ำรงพันธุ์ 

 

แผนผังขั นตอนการด้ารงพันธุ์ปลานิลแดง “ปทุมธานี 1” 

 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

* จำ้นวนลูกสัตว์น ้ำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด้ำรงพันธุข์ึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น ้ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน้ำตอ่รุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซ่ึงมีค่ำ effective population size (Ne) ≥ 50 

ประชำกรปลำนิลแดง “ปทุมธำนี 1” 

รวบรวมลูกปลำจำกแม่ปลำเพยีงแม่เดียว 
ในแต่ละชุดกำรผสม (Ne ≥ 50) 
และแยกอนุบำลในแต่ละชุดกำรผสม 

บ่อประชำกรด้ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (≥40 ตวั × 25 ชุดกำรผสม) เลี ยงเป็นระยะเวลำ 5 เดือน  
ภำยใต้เง่ือนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก้ำหนด สุ่มช่ังวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแมพ่ันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 
1 ปี น้ำเข้ำกระบวนกำรดำ้รงพันธุ์ 

สุ่มปลำพ่อแมพ่ันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 
1 ปี น้ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 25 

สุม่ปลาที่มีลกัษณะสมบรูณ์แข็งแรง 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 1 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ ≥40 ตัว/ชดุการผสมเลีย้งในบอ่เดียวกนั 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 3  

ชุดกำรผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 3 

ลูกปลำส้ำหรับจ้ำหนำ่ย 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
ชุดกำรผสมที่ 3 

เลีย้งลกูปลาที่ 
เหลือจากการสุม่
เพ่ือจ าหน่าย หรือ
ใช้เป็นพอ่แมพ่นัธุ์
ส าหรับผลิตลกู
จ าหน่าย 
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ขั นตอนการด้ารงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 

1. สุ่มพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ำมกรำม “มำโคร 1” ที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน มำจับคู่ผสมพันธุ์
ป็นชุดกำรผสมในบ่อซีเมนต์/กระชัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร โดยใช้อัตรำส่วนของเพศผู้ต่อเพศเมีย  
เท่ำกับ 1 : 2 จับคูไ่ม่น้อยกว่ำ 25 คู่ผสม (ครอบครัว) เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วยอำหำรกุ้งชนิดเม็ดจมน ้ำผสมกับอำหำร
ส้ำหรับขุนพ่อแม่พันธุ์ ให้อำหำรวันละ 2 มื อ 

2. ปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันตำมธรรมชำติ จนสังเกตเห็นไข่บริเวณหน้ำท้อง
พัฒนำเป็นสีเทำด้ำ จึงแยกแม่พันธุ์ออกมำฟักในถังพลำสติก 250 ลิตร ถังละ 1 แม่ (ครอบครัว) ไม่น้อยกว่ำ 25 
ครอบครัว   ใช้น ้ำสะอำดที่มีควำมเค็ม 15 ส่วนในพัน โดยแม่กุ้งจะใช้เวลำ 5 - 7 วัน ในกำรสลัดไข่ออกจำกหน้ำ
ท้อง จำกนั นน้ำ   แม่พันธุ์กลับไปเลี ยงในบ่อซีเมนต์เพ่ือรอผสมพันธุ์ครั งต่อไป 

3. อนุบำลลูกกุ้งในถังพลำสติก โดยให้อำกำศตลอดเวลำ ให้อำหำรมีชีวิตเป็นอำร์ทีเมีย 
แรกฟัก วันละ 3 มื อ จนลูกกุ้งมีอำยุ 10 วัน ให้อำหำรเป็นอำร์ทีเมียแรกฟักผสมอำร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็ง วันละ      
3 มื อ ใช้เวลำในกำรอนุบำล 25 - 30 วัน ลูกกุ้งจะพัฒนำจนถึงระยะคว่้ำ แล้วจึงค่อย ๆ ปรับลดควำมเค็มของน ้ำ      
ให้เหลือ 0 ส่วนในพัน แล้วจึงน้ำลูกกุ้งไปเลี ยงต่อในถังพลำสติกขนำด 1,500 ลิตร แยกเลี ยงถังละ 1 ครอบครัว 

4. กำรเลี ยงกุ้งในถังพลำสติกขนำด 1,500 ลิตร แยกครอบครัว สุ่มลูกกุ้งระยะคว่้ำจำก   
แต่ละครอบครัว ลงเลี ยงถังละประมำณ 2,000 ตัว ให้กินอำหำรเม็ดจมน ้ำวันละ 2 มื อ เลี ยงกุ้งจนมีอำยุครบ 5 
เดือน     โดยสุ่มชั่งวัดกำรเจริญเติบโตทุกเดือน 

5. สุ่มกุ้งก้ำมกรำมที่อำยุ 5 เดือน ที่มีสุขภำพดี เลี ยงต่อจนกุ้งก้ำมกรำมมีอำยุได้ 7-8 
เดือน จึงน้ำเข้ำกระบวนกำรผลิตต่อไป 

6. สุ่มกุ้งก้ำมกรำมที่อำยุ 5 เดือน (เพศเมีย 300-500 ตัว และเพศผู้ 300-500 ตัว) ที่มี
สุขภำพดี เลี ยงต่อจนกุ้งก้ำมกรำมมีอำยุได้ 7-8 เดือน จึงน้ำกลับเข้ำกระบวนกำรด้ำรงพันธุ์ 
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แผนผังขั นตอนการด้ารงพันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1” 

 
 
 
 

                                   
       
 

                            
                      
       
                               
      

         
       
 
 
 
 
 

 

 

 

  

สุ่มกุ้งพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนอำย ุ   

7-8 เดือน น้ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

สุ่มกุ้งพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนอำย ุ7-8 

เดือน น้ำเข้ำกระบวนกำรด้ำรงพันธุ์ 

ประชำกรกุ้งกำ้มกรำม “มำโคร 1” 

อนุบำลลูกกุ้งแยกชุดกำรผสม  (2,000 ตัว/ชุด) 
เป็นระยะเวลำ 1 เดือน  

บ่อประชำกรด้ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (200 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี ยงจนลกูกุ้งมีอำย ุ5 เดือน  

ภำยใต้เง่ือนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก้ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

น้ำลูกกุ้งอำยุ 1 เดือน ชุดกำรผสมละ 200 ตัว 
เลี ยงรวมกันในบ่อ 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 25 

ชุดกำรผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 2 

ชุดกำรผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 2 

ชุดกำรผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 2 

ชุดกำรผสมที ่ 25* 

ผู้ 1 : เมีย 2 

เก็บแม่กุ้งที่มีไข่เพียงตัวเดียวในแต่ละ 
ชุดกำรผสม (Ne ≥ 50) 

ลูกกุ้งทั งหมดที่

เหลือจำกกำรสุ่ม 

ใช้ส้ำหรับจ้ำหนำ่ย

ได้ 

* จำ้นวนลูกสัตว์น ้ำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด้ำรงพันธุข์ึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น ้ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน้ำตอ่รุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซ่ึงมีค่ำ effective population size (Ne) ≥ 50 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 1 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 2 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 3 

ลูกกุ้ง 
ชุดกำรผสมที่ 25 

สุ่มกุ้งก้ำมกรำมที่มอีำยุมำกกวำ่ 6 เดือน        
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(2) พันธุ์สัตว์น ้าที่มีรูปแบบการจับคู่ผสมพ่อพันธุ์ : แม่พันธุ์ เท่ากับ 1 : 1                

(single-pair mating) 

ขั นตอนการด้ารงพันธุ์ปลายี่สกเทศ “โรห์ 1” 

1. เตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลำยี่สกเทศ “โรห์ 1” โดยเลี ยงในสภำพแวดล้อมที่ดีไม่

หนำแน่น     (1 ตัว/4 ตำรำงเมตร) เปลี่ยนถ่ำยน ้ำทุก 15 วัน เสริมอำหำรสดสัปดำห์ละ 2 ครั ง ให้อำหำร

โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ วันละ 1 มื อ โดยผสมวิตำมินและอำหำรเสริม 

2. สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลำยี่สกเทศ “โรห์ 1” ที่มีอำยุมำกกว่ำ 1.5 ปี สมบูรณ์เพศ มี

ลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน และมีสุขภำพดี เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จ้ำนวน 50 คู่ น้ำมำเพำะพันธุ์ด้วยวิธีกำร

ผสมเทียม โดยใช้อัตรำส่วนของเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ำกับ 1 : 1 

3. น้ำไข่ที่ได้รับกำรปฏิสนธิกับน ้ำเชื อแล้วจำกแม่ปลำแต่ละตัวในปริมำณเท่ำ ๆ กัน 

ไปฟักรวมกันในบ่อซีเมนต์ ให้อำกำศ เปิดน ้ำไหลผ่ำนเบำ ๆ โดยใช้ผ้ำโอล่อนแก้วกันไข่หลุดลอดออก ไข่ใช้

ระยะเวลำฟักเป็นตัวประมำณ 13 - 18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 27 - 29 องศำเซลเซียส รอให้ลูกปลำว่ำยน ้ำแข็งแรง

ในบ่อซีเมนต์ 1 - 2 วัน 

4. สุ่มลูกปลำอนุบำลในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร จ้ำนวน 500,000 ตัว ให้

อำหำรด้วยไรแดงและไข่แดงปั่นเป็นเวลำ 3 - 5 วัน หลังจำกนั นค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นปลำป่นผสมร้ำ โดยอำหำร

สำดให้ทั่วบ่อ วันละ 3 มื อ อนุบำลลูกปลำเป็นระยะเวลำ 25 - 30 วัน ลูกปลำมีขนำดควำมยำว 3 - 4 

เซนติเมตร และน ้ำหนัก 0.3 - 0.5 กรัม 

5. สุ่มลูกปลำอนุบำลในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร จ้ำนวน 50,000 ตัว ให้อำหำร

ด้วย        ปลำป่นผสมร้ำและอำหำรปลำดุกเล็กในปริมำณ 5 เปอร์เซ็นต์/น ้ำหนักตัว/วัน อนุบำลจนลูกปลำจนมี

อำยุ 75 - 80 วัน 

6. สุ่มลูกปลำอนุบำลในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร จ้ำนวน 10,000 ตัว ให้

อำหำรเม็ดส้ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์/น ้ำหนักตัว/วัน อนุบำล

จนลูกปลำมีอำยุ 12 เดือน 

7. สุ่มปลำยี่สกเทศ “โรห์ 1” ที่อำยุ 12 เดือน (เพศเมีย 500 ตัว และเพศผู้ 500 

ตัว) ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1.5 ปี จึงน้ำกลับเข้ำกระบวนกำร

ด้ำรงพันธุ์ 
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แผนผังขั นตอนการด้ารงพันธุ์ปลายี่สกเทศ “โรห์ 1 

  
 

 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สุ่มลูกปลำที่อำยุประมำณ 3 เดือน จำ้นวน 10,000 ตัว 
 

สุ่มปลำที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง 
ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 

ประชำกรปลำยี่สกเทศ “โรห ์1” 

บ่อประชำกรด้ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 เลี ยงปลำรวมกันในบ่อดิน จ้ำนวน 10,000 ตัว จนมีอำย ุ12 เดือน 
ภำยใต้เง่ือนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก้ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแมพ่ันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 
1.5 ปี น้ำเข้ำกระบวนกำรด้ำรงพันธุ์ 

สุ่มปลำพ่อแมพ่ันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนอำยุ 
1.5 ปี น้ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ไข่ 50 g น้ำไข่ 50 g / คู่ผสม (50 g x 25 คู่ผสม)  
ฟักรวมกันในบอ่ซีเมนต์ อนุบำลลูกปลำมีอำย ุ1-2 วัน 

อนุบำลลูกปลำอำยุ 25-30 วัน เลี ยงรวมกันในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร 
จ้ำนวน 50,000 ตัว  

คู่ผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 1 

คู่ผสมที่ 2 
ผู้ 1 : เมีย 1 

คู่ผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

คู่ผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ลูกปลำที่เหลือจำกกำรสุ่ม 
สำมำรถจ้ำหน่ำย หรือ    

ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ ์ส้ำหรับ
ผลิตลูกจ้ำหน่ำยได้ 

อนุบำลลูกปลำอำยุ 1-2 วัน เลี ยงรวมกนัในบ่อดินขนำด 2,700 ตำรำงเมตร  
จ้ำนวน 500,000 ตัว เป็นเวลำประมำณ 1 เดือน 

สุ่มลูกปลำที่อำยุประมำณ 1 เดือน จำ้นวน 50,000 ตัว 
 

* จำ้นวนลูกสัตว์น ้ำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด้ำรงพันธุข์ึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น ้ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน้ำตอ่รุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซ่ึงมีค่ำ effective population size (Ne) ≥ 50 
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ขั นตอนการด้ารงพันธุ์ปลาไน “คอม 1” 

1. สุ่มพ่อแม่พันธุ์ปลำจำกประชำกรปลำไน “คอม 1” ที่มีลักษณะดี อวัยวะครบถ้วน 

และ   มีสุขภำพดีเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์  

2. จับคู่ผสมพันธุ์ปลำไนเป็นคูผ่สม (เพศเมีย 1 ตัว : เพศผู้ 1 ตัว) โดยกำรฉีดฮอร์โมน

กระตุ้นและปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันตำมธรรมชำติ ในถังพลำสติกขนำด 500 ลิตร/บ่อคอนกรีตหรือ

กระชัง  ทีม่ีขนำดพื นที่ไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร จับคู่ไม่น้อยกว่ำ 25 คูผ่สม (ครอบครัว) ให้อำหำรเม็ดส้ำเร็จรูป

ปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 1 เปอร์เซ็นต์/น ้ำหนักตัว/วัน พร้อมทั งผสมวิตำมินอี 

3. รวบรวมลูกปลำในแต่ละครอบครัว แยกอนุบำลลูกปลำที่ได้ในบ่อ/กระชังขนำด        

ไม่น้อยกว่ำ 1 ตำรำงเมตร เป็นเวลำ 1 เดือน ให้อำหำรผงส้ำเร็จรูปปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์        

ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์/น ้ำหนักตัว/วัน  

4. สุ่มลูกปลำอำยุ 2 เดือน ในแต่ละครอบครัว จ้ำนวน 200 ตัว น้ำลงเลี ยงรวมในบ่อ

ดิน/บ่อคอนกรีต/กระชัง ที่ควำมหนำแน่น 3-5 ตัว/ตร.ม. เป็นระยะเวลำ 6-8 เดือน ให้อำหำรเม็ดส้ำเร็จรูป

ปริมำณโปรตีนไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ ในปริมำณ 3 เปอร์เซ็นต์/น ้ำหนักตัว/วัน 

5. ชั่งวัดลักษณะปรำกฏของปลำไนเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในแต่ละรุ่นที่ด้ำรงพันธุ์ สุ่มปลำ

ที่อำยุ 8-10 เดือน ที่มีสุขภำพดี ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน้ำเข้ำ

กระบวนกำรผลิตต่อไป 

6. สุ่มปลำไนที่อำยุ 8-10 เดือน (เพศผู้ 500 ตัว และเพศเมีย 500 ตัว) ที่มีสุขภำพดี 

ร่ำงกำยสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน เลี ยงต่อจนปลำมีอำยุได้ 1 ปี จึงน้ำกลับเข้ำกระบวนกำรด้ำรงพันธุ์ 
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แผนผังขั นตอนการด้ารงพันธุ์ปลาไน “คอม 1” 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ประชำกรปลำไน “คอม 1” 

รวบรวมลูกปลำจำกแต่ละคู่ผสมแยกอนบุำลในถังพลำสติก 
 

บ่อประชำกรด้ำรงพันธุ์รุ่นที่ 1 (200 ตัว × 25 ชุดกำรผสม) เลี ยงจนปลำมีอำยุ 8-10 เดือน 
ภำยใต้เง่ือนไข หรือสิ่งแวดล้อมที่ก้ำหนด สุ่มชั่งวัดเพื่อเป็นข้อมูลแต่ละรุ่น 

สุ่มปลำพ่อแมพ่ันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนมีอำย ุ1 ปี 

น้ำเข้ำกระบวนกำรด้ำรงพันธุ ์

สุ่มปลำพ่อแมพ่ันธุ์เพื่อเลี ยงต่อจนมีอำย ุ1 ปี 
น้ำเข้ำกระบวนกำรผลิต 

ลูกปลำ 
คู่ผสมที่ 1 

ลูกปลำ 
คู่ผสมที่ 2 

ลูกปลำ 
คู่ผสมที่ 3 

ลูกปลำ 
คู่ผสมที ่25 

สุ่มปลำที่มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง 
ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น 

อนุบำลลูกปลำแยกชุดกำรผสมเป็นระยะเวลำ 2 เดือน  
และสุ่มลูกปลำ 200 ตัว/คู่ผสม เลี ยงรวมในบ่อเดียวกัน 

คู่ผสมที่ 1 
ผู้ 1 : เมีย 1 

คู่ผสมที่ 2 
ผู1้ : เมีย 1 

คู่ผสมที่ 3 
ผู้ 1 : เมีย 1 

คู่ผสมที่ 25* 
ผู้ 1 : เมีย 1 

ลูกปลำที่เหลือจำก
กำรสุ่มของทุกชุดกำร
ผสมสำมำรถจ้ำหนำ่ย
หรือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส้ำหรับผลิตลูก
จ้ำหน่ำยได้ 

* จำ้นวนลูกสัตว์น ้ำต่อชุดกำรผสมที่สุ่มมำใช้เป็นประชำกรด้ำรงพันธุข์ึ นกับ facility ของหน่วยผลิต และอัตรำรอดตำยของสัตว์น ้ำแต่ละชนิด 
* อัตรำกำรผสมเลือดชิดที่แนะน้ำตอ่รุ่น ไม่ควรเกิน 1% ซ่ึงมีค่ำ effective population size (Ne) ≥ 50 
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3) การจดบันทึก 

(1) บันทึกแหล่งที่มำของปลำพ่อแม่พันธุ์แต่ละตัว 

• แบบฟอร์มที่ 1: แบบบันทึกข้อมูลพ่อแม่สัตว์น ้ำพันธุ์ปรับปรุง 

• แบบฟอร์มที่ 2: แบบบันทึกกำรสร้ำงประชำกรสัตว์น ้ำพันธุ์ปรับปรุงรุ่นทดแทน 

(2) บันทึกกำรใช้งำนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำปรับปรุงพันธุ์ 

• แบบฟอร์มที่ 3: แบบบันทึกกำรเพำะและอนุบำลสัตว์น ้ำพันธุ์ปรับปรุง 

• แบบฟอร์มที่ 4: แบบบันทึกกำรเลี ยงสัตว์น ้ำพันธุ์ปรับปรุงเพื่อใช้ทดแทน 

(3) บันทึกข้อมูลสนับสนุนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำปรับปรุงพันธุ์ 

• แบบฟอร์มที่ 5: แบบบันทึกสุขภำพสัตว์น ้ำปรับปรุงพันธุ์ที่น้ำเข้ำสู่ฟำร์ม

จำกภำยนอก 

• แบบฟอร์มที่ 6: แบบบันทึกคุณภำพน ้ำ 

• แบบฟอร์มที่ 7: แบบบันทึกกำรน้ำเข้ำ และกำรใช้อำหำร 

• แบบฟอร์มที่ 8: แบบบันทึกกำรผสมอำหำร 

• แบบฟอร์มที่ 9: แบบบันทึกกำรให้อำหำร 

• แบบฟอร์มที่ 10: แบบบันทึกสุขภำพสัตว์น ้ำ 

• แบบฟอร์มที่ 11: แบบบันทึกกำรเกิดโรคในฟำร์ม 
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แบบให้คะแนนของผู้ตรวจประเมิน (Checklist)    

หน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำจืด 

    

วันที่................................................................................. ล้ำดับที่ ........................................................................... 
ชื่อหน่วยผลิต ............................................................................................................................................................ ..  
ที่ตั ง............................................................................ ................................. โทรศัพท์ ................................................  
ชื่อผู้แทนหน่วยผลิต/ผู้ให้ข้อมูล ........................................................ ต้ำแหน่ง............................................................
โทรศพัท์ ............................................... 

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต (10 คะแนน) 
ความส าคัญ เป็นหน่วยผลิตทีม่ีกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่ดี ผ่ำนมำตรฐำนที่รับรองโดยกรมประมง  

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต   
1.1 เป็นหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น ำ้ที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนโดยกรมประมง (10 คะแนน) 

 

 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเพำะฟักและอนุบำลสัตว์
น ้ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงที่ดีของ
หน่วยงำนผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ/ GAP  (10 คะแนน) 

 ไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเพำะฟักและอนุบำล
สัตว์น ้ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงที่ดีของ
หน่วยงำนผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ/ GAP   (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
....................................................................................... 
.......................................................................................  
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
 

 

2. การจัดการด้านพันธุศาสตร์ (70 คะแนน) ต้องผ่าน 80 % 
ความส าคัญ  กำรจัดกำรด้ำนพันธุศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนผังบ่อ กำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำพันธุ์
เพำะเลี ยง มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงพันธุ์ และกำรวำงแผนปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือคงไว้ซึ่งควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม
และรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรม ส่วนกำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ มีควำมส้ำคัญต่อกำรลดกำร
สูญเสียแหล่งพันธุกรรม ลดกำรปนเปื้อนทำงพันธุกรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งแหล่งทรัพยำกรพนัธุกรรม 
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2.1 การวางแผนผังบ่อ (20 คะแนน)   
เหตุผลควำมจ้ำเป็น   เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งพื นที่เลี ยง

พ่อแม่พันธุ์ที่เหมำะสม โดยต้องเลี ยงแยกชนิด แยกสำยพันธุ์ และแยกรุ่น เพ่ือด้ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อ

แม่พันธุ์ ลดควำมเสี่ยงของกำรผสมเลือดชิด  

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.1.1 กำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือ
กำรอนุรักษ์) มีป้ำยชื่อแสดงข้อมูลชนิด/สำยพันธุ์ 
และแผนผังกำรใช้บ่อ รวมถึงบันทึกรำยละเอียด
ของแผนผังกำรใช้บ่อ (5 คะแนน) 
 
 

 
 
 

 มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือกำรอนุรักษ์)  มีป้ำยชื่อ
แสดงข้อมูลชนิด/สำยพันธุ์ และแผนผังกำรใช้บ่อ และมี
กำรจดบันทึกรำยละเอียดเป็นปัจจุบัน 
(5 คะแนน) 

 มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือกำรอนุรักษ์) มีป้ำยชื่อ
แสดงข้อมูลชนิด/สำยพันธุ์ และแผนผังกำรใช้บ่อแต่
รำยละเอียดกำรจดบันทึกไมเ่ป็นปัจจุบัน (4 คะแนน) 

 มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ แต่ด้ำเนินกำรไม่
ครบถ้วนตำมข้อก้ำหนด (3 คะแนน) 

 ไม่มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์  (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
...................................................................................... . 
.......................................................................................  
................................................................................... .... 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
........................................................................... ............ 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.1.2 กำรเลี ยงแยกชนิด (เพ่ือป้องกันกรณีท่ีสัตว์

น ้ำสำมำรถผสมข้ำมชนิดในธรรมชำติได)้         

(5 คะแนน) 

 

  มีกำรเลี ยงแยกชนิด แยกเพศ และมีกำรจดบันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 

 มีกำรเลี ยงแยกชนิด แยกเพศ แต่กำรจดบันทึกข้อมูล
ไมเ่ป็นปัจจุบัน (4 คะแนน) 

 ไม่มีกำรเลี ยงแยกชนิด แต่ปลำต่ำงชนิดเหล่ำนั นไม่
สำมำรถผสมกันเองได้ในธรรมชำติ (3 คะแนน) 

 ไม่มีกำรเลี ยงแยกชนิด และไม่แยกเพศ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ............................................................. .... 
.......................................................................................  
...................................................................................... . 
........................................................................... ............ 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
................................................................... .................... 

2.1.3 มีกำรเลี ยงแยกรุ่น เพื่อป้องกันกำรผสม

ข้ำมระหว่ำงรุ่น (5 คะแนน) 

  มีกำรเลี ยงแยกแต่ละรุ่นไม่ให้ปะปนกัน และมีกำรจด
บันทึกเป็นปัจจุบัน  (5 คะแนน) 

 มีกำรเลี ยงแยกแต่ละรุ่น แต่กำรจดบันทึกไมเ่ป็น
ปัจจุบัน (3 คะแนน)  

 ไม่เลี ยงแยกรุ่น  (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ . 
..................................................................................... ... 
........................................................................................  
....................................................................................... . 
.......................................................................... .............. 
........................................................................................ 
...................................................................................... .. 
............................................................... ..........................
.........................................................................................
........................................................................................  
……………………………………………………………………………... 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.1.4 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ เพ่ือป้องกันกำร
ผสมต่ำงสำยพันธุ์ (5 คะแนน) 
 
 
 
 

 
 
 

 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ และมีกำรจดบันทึกกำรเลี ยง
แยกสำยพันธุ์เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 

 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ แต่กำรจดบันทึกกำรเลี ยง
แยกสำยพันธุ์ไม่เป็นปัจจุบัน (3 คะแนน) 

 ไม่มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................. 
....................................................................................... 
.......................................................................................  
.........................................................................................
.........................................................................................
............................................................................... ......... 

2.2 การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (40 คะแนน) 
เหตุผลควำมจ้ำเป็น   เพ่ือด้ำรงรักษำและ/หรือปรับปรุงคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์  โดยมีระบบกำรผสม

พันธุ์ที่ถูกต้องเพ่ือผลิตลูกพันธุ์คุณภำพดี เป็นกำรด้ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมผนวกกับกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด

กำรผสมเลือดชิด เพ่ือผลิตลูกพันธุ์ทีม่ีคุณภำพ และมีพันธุกรรมดีเหมือนพ่อแม่พันธุ์หรือดีกว่ำพันธุ์เริ่มต้น และคงไว้ซึ่ง

ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม 

*2.2.1 พันธุ์สัตว์น ้ำเพื่อกำรเพำะเลี ยง (20 คะแนน) 
*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ 20 คะแนน แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 40 คะแนน 

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธุ์ แหล่งที่มำ จ้ำนวน

ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำได้ชัดเจน (5 คะแนน) 

 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำครบถ้วน  
(5 คะแนน) 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำไม่ครบถ้วน  
(3 คะแนน) 

 ไม่มีบันทึกชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................... 
.......................................................................................... 
........................................................ .................................. 
............................................................. ............................. 
......................................................................................... 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2. กำรใช้พ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่นเพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์
น ้ำ (5 คะแนน) 

 

 ไม่มีกำรผสมข้ำมรุ่นหรือสำยพันธุ์ (5 คะแนน) 
 มีกำรผสมข้ำมรุ่นหรือสำยพันธุ์ (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ................................................................. 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
...................................................................................... . 
..........................................................................................
..........................................................................................
........................................................... .............................. 

3. กำรใช้สัดส่วนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์
น ้ำ (5 คะแนน) 
 

 

 สัดส่วนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำเหมำะสมมี
ค่ำจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ (effective population size, Ne) 
ที่ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดไม่เกิน 1% ต่อรุ่น  
(5 คะแนน) 

 สัดส่วนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำไม่เหมำะสม
ไม่ค้ำนึงถึงค่ำจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ (effective population 
size, Ne)  ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดมำกกว่ำ 1% 
ต่อรุ่น  (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ  
................................................................. .........................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
......................................................................................... 
........................................................... ...............................
.............................................................................. ............
...................................................................................... .... 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

4. ใช้พ่อแม่พันธุ์ในอำยุที่เหมำะสม (ผ่ำนวัย
เจริญพันธุ์แล้ว) (5 คะแนน) 

 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในอำยุที่เหมำะสมตำมแต่ละชนิด       
(5 คะแนน) 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในอำยุที่ไม่เหมำะสม (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
.....................................................................................  
....................................................................................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
 

*2.2.2 พันธุ์สัตว์น ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (20 คะแนน) 

*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ 20 คะแนน แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 40 คะแนน 

1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธุ์ แหล่งที่มำ จ้ำนวน

ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำได้ชัดเจน (5 คะแนน) 

 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำครบถ้วน  
(5 คะแนน) 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำไม่ครบถ้วน  
(3 คะแนน)  

 ไม่มีบันทึกชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
......................................................................................  
......................................................................................  
.........................................................................................  
................................................................................ ......... 
......................................................................................... .
..........................................................................................
.................................................................. ........................
..........................................................................................  
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................  
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2. แหล่งของพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ    

(5 คะแนน) 

 

 

 ใช้พันธุ์ธรรมชำติในแหล่งน ้ำเดิม (5 คะแนน) 
 ใช้พันธุ์ธรรมชำติในแหล่งน ้ำเดิมที่ผ่ำนกำรเพำะเลี ยง 

(3 คะแนน) 
 ใช้พันธุ์เพำะเลี ยง (2 คะแนน) 
 ใช้พันธุ์ปรับปรุง หรือพันธุ์ต่ำงถิ่น (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................................... 
...................................................................................... .. 

3. กำรใช้พ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ        
(5 คะแนน) 
 

 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ครั งเดียว โดยใช้สัดส่วนและจ้ำนวนพ่อ
แม่พันธุ์ที่เหมำะสม (5 คะแนน)  

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในกำรเพำะหลำยรุ่น แต่มีค่ำจ้ำนวนพ่อ
แม่พันธุ์ (effective population size, Ne) ที่เหมำะสม 
ที่ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดไม่เกิน 1%  (4 คะแนน) 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในกำรเพำะหลำยรุ่น โดยไม่ค้ำนึงถึงค่ำ 
จ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ (effective population size, Ne)  ที่
เหมำะสม ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดมำกกว่ำ 1%  
(0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .......................................................... ...... 
......................................................................................  
......................................................................................  
........................................................................... ........... 
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................... ................ 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

4. กำรลดกำร domesticate ( 5 คะแนน) 

 

 

 เพำะพันธุ์เสร็จแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชำติทั งลูกพันธุ์
และพ่อแม่พันธุ์ โดยไม่มีกำรอนุบำลต่อ (5 คะแนน) 

 ปล่อยเฉพำะลูกพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ไม่ปล่อย (4 คะแนน) 
 เพำะพันธุ์เสร็จแล้วมีกำรอนุบำลต่อ (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
.................................................................. .................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
............................................................. ......................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
........................................................ .............................. 
 

2.3 ระบบการจัดการสุขภาพสัตว์น  า (10 คะแนน)  
เหตุผลควำมจ้ำเป็น   เพ่ือให้สัตว์น ้ำปลอดโรค โดยมีเป้ำหมำยในกำรก้ำจัดเชื อโรคออกไปจำกพื นที่กำรเลี ยงและจำก
สัตว์น ้ำ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดหรือลดโอกำสในกำรน้ำเชื อก่อโรคเข้ำมำในฟำร์ม หรือน้ำเชื อก่อโรคออกไปนอก
ฟำร์ม   
2.3.1 กำรเฝ้ำระวังสุขภำพสัตว์น ้ำในระบบกำร
เลี ยง (5 คะแนน) 

 

 มีกำรตรวจปรสิตสัตว์น ้ำและคุณภำพน ้ำ  (5 คะแนน) 
 มีกำรตรวจปรสิตสัตว์น ้ำหรือคุณภำพน ้ำอย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง (3 คะแนน) 
 ไมม่ีกำรตรวจปรสิตสัตว์น ้ำและคุณภำพน ้ำ  

(0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ 
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
 
 



 

 
50  

3. การวางแผนการผลิตสัตว์น  า (20 คะแนน)  
ความส าคัญ กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ กำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำทั งหมดของ
หน่วยงำน และกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำแต่ละรอบกำรผลิต  เป็นสิ่งจ้ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมหลัก    
พันธุศำสตร์ที่ดี ท้ำให้กำรผลิตลูกพันธุ์สำยพันธุ์ต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

 

ข้อก าหนด คะแนน ข้อสังเกตของกรรมการ 

3.1 มีกำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวน
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำทั งหมดของหน่วยงำน 
(10 คะแนน) 
 

 

 มีข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำทั งหมด
เป็นปัจจุบัน (10 คะแนน)  

 มีจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ทั งหมดแต่ไม่เป็นปัจจุบัน          
(8 คะแนน) 

 มีจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ไม่ครบทุกชนิดแต่เป็นปัจจุบัน     
(6 คะแนน) 

 มีจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ไม่ครบทุกชนิดและไม่เป็นปัจจุบัน 
(4 คะแนน) 

 ไม่มีข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำ      
(0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ..................................................................... 
........................................................................................ ... 
........................................................................................ ...
.......................................................................... ................. 

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.3.2 กำรฆ่ำเชื อในระบบกำรเพำะ กำรเลี ยง 
และกำรอนุบำล (กรณีมีโรคระบำด) (5 คะแนน)  

 

 มีกำรฆ่ำเชื อในน ้ำ บ่อ โรงเรือน อุปกรณ์ และมีกำรจด
บันทึกเป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 

 มีกำรฆ่ำเชื อในน ้ำ บ่อ โรงเรือน อุปกรณ์ แต่ไม่มีกำร
จดบันทึกเป็นปัจจุบัน (2 คะแนน) 

 ไม่มีกำรฆ่ำเชื อ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
........................................................................................ 
........................................................................................  
........................................................................................ . 
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ข้อก าหนด คะแนน ข้อสังเกตของกรรมการ 

3.2 กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ (5 คะแนน)  
 

 

 มีกำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ (5 คะแนน)  
 ไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
...................................................................................... .... 
........................................................ .................................. 
...................................................................................... .... 
...................................................................................... .... 
.......................................................................................... 
..........................................................................................  
 

3.3 มีกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ
แต่ละรอบกำรผลิต (5 คะแนน)  

 

 บันทึกทุกครั งและเป็นปัจจุบัน (5 คะแนน)  
 บันทึกทุกครั งแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (4 คะแนน)  
 บันทึกน้อยกว่ำรอบกำรผลิต 1รอบ (3 คะแนน) 
 บันทึกบำงครั ง (2 คะแนน) 
 ไม่มีบันทึก (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
.................................................................. ...................... 
........................................................................................  
........................................................................................  
 
 

 

     ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน................................................................ 

                                                                                                         (...............................................................) 

                                                                             ต้ำแหน่ง....................................................................................... 

                                                                             สังกัด............................................................................................ 

                                                                             วันที่..............เดือน...............................พ.ศ....................... 
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แบบให้คะแนนของผู้ตรวจประเมิน (Checklist)    

หน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำชำยฝั่ง 

    

วันที่................................................................................. ล้ำดับที่ .......................................................................... . 
ชื่อหน่วยผลิต ............................................................................................................................................................ ..  
ที่ตั ง........................................................................ ..................................... โทรศัพท์ ................................................  
ชื่อผู้แทนหน่วยผลิต/ผู้ให้ข้อมูล ........................................................ ต้ำแหน่ง........................................... 
โทรศัพท์ ............................................... 

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต (10 คะแนน) 
ความส าคัญ เป็นหน่วยผลิตทีม่ีกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่ดี ผ่ำนมำตรฐำนที่รับรองโดยกรมประมง  

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต   
1.1 เป็นหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น ำ้ที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนโดยกรมประมง (10 คะแนน) 

 

 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเพำะฟักและอนุบำลสัตว์
น ้ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงที่ดีของ
หน่วยงำนผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ/ GAP (10 คะแนน) 

 ไมผ่่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเพำะฟักและอนุบำล
สัตว์น ้ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงที่ดีของ
หน่วยงำนผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ/ GAP (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
....................................................................................... 
.......................................................................................  
...................................................................................... . 
....................................................................................... 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
....................................................................................... 

 

2. การจัดการด้านพันธุศาสตร์ (70 คะแนน) ต้องผ่าน 80 % 
ความส าคัญ  กำรจัดกำรด้ำนพันธุศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนผังบ่อ กำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำพันธุ์
เพำะเลี ยง มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงพันธุ์ และกำรวำงแผนปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือคงไว้ซึ่งควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม
และรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรม ส่วนกำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ มีควำมส้ำคัญต่อกำรลดกำร
สูญเสียแหล่งพันธุกรรม ลดกำรปนเปื้อนทำงพันธุกรรม เพ่ือคงไว้ซึ่งแหล่งทรัพยำกรพันธุกรรม 
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2.1 การวางแผนผังบ่อ (20 คะแนน)   
เหตุผลควำมจ้ำเป็น   เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งพื นที่เลี ยง

พ่อแม่พันธุ์ที่เหมำะสม โดยต้องเลี ยงแยกชนิด แยกสำยพันธุ์ และแยกรุ่น เพ่ือด้ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อ

แม่พันธุ์ ลดควำมเสี่ยงของกำรผสมเลือดชิด  

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.1.1 กำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำม
วัตถุประสงค์กำรใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือ
กำรอนุรักษ์) มีป้ำยชื่อแสดงข้อมูลชนิด/สำยพันธุ์ 
และแผนผังกำรใช้บ่อ รวมถึงบันทึกรำยละเอียด
ของแผนผังกำรใช้บ่อ (5 คะแนน) 
 
 

 
 
 

 มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือกำรอนุรักษ์)มีป้ำยชื่อ
แสดงข้อมูลชนิด/สำยพันธุ์ และแผนผังกำรใช้บ่อ และมี
กำรจดบันทึกรำยละเอียดเป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 

 มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือกำรอนุรักษ์) มีป้ำยชื่อ
แสดงข้อมูลชนิด/สำยพันธุ์ และแผนผังกำรใช้บ่อ แต่กำร
จดบันทึกรำยละเอียดไมเ่ป็นปัจจุบัน (4 คะแนน) 

 มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ แต่ด้ำเนินกำรไม่
ครบถ้วนตำมข้อก้ำหนด (3 คะแนน) 

 ไม่มีกำรแบ่งพื นที่เลี ยงพ่อแม่พันธุ์  (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
...................................................................................... . 
.......................................................................................  
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................ .................
.........................................................................................
.........................................................................................
..................................................................... .................... 
........................................................................................  
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.1.2 กำรเลี ยงแยกชนิด (เพ่ือป้องกันกรณีท่ีสัตว์

น ้ำสำมำรถผสมข้ำมชนิดในธรรมชำติได้)         

(5 คะแนน) 

 

  มีกำรเลี ยงแยกชนิด แยกเพศ และมีกำรจดบันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 

 มีกำรเลี ยงแยกชนิด แยกเพศ แต่กำรจดบันทึกข้อมูล
ไม่เป็นปัจจุบัน (4 คะแนน) 

 ไม่มีกำรเลี ยงแยกชนิด แต่ปลำต่ำงชนิดเหล่ำนั นไม่
สำมำรถผสมกันเองได้ในธรรมชำติ (3 คะแนน) 

 ไม่มีกำรเลี ยงแยกชนิด และไม่แยกเพศ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................. 
....................................................................................... 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 
....................................................................................... 
...................................................................................... . 
...................................................................................... . 

2.1.3 มีกำรเลี ยงแยกรุ่น เพื่อป้องกันกำรผสม
ข้ำมระหว่ำงรุ่น (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีกำรเลี ยงแยกแต่ละรุ่นไม่ให้ปะปนกัน และมีกำรจด
บันทึกเป็นปัจจุบัน  (5 คะแนน) 

 มีกำรเลี ยงแยกแต่ละรุ่น แต่กำรจดบันทึกไม่เป็น
ปัจจุบัน (3 คะแนน)  

 ไม่เลี ยงแยกรุ่น  (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ . 
................................................................................. ....... 
........................................................................................  
....................................................................................... . 
...................................................................... .................. 
........................................................................................ 
...................................................................................... . 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2.1.4 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ เพื่อป้องกันกำร
ผสมต่ำงสำยพันธุ์ (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ และมีกำรจดบันทึกกำรเลี ยง
แยกสำยพันธุ์เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) 

 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ แต่กำรจดบันทึกกำรเลี ยง
แยกสำยพันธุ์ไม่เป็นปัจจุบัน (3 คะแนน) 

 ไม่มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธุ์ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................. 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
............................................................. ............................
........................................................................ ................ 
 

2.2 การจัดการพ่อแม่พันธุ์ (30คะแนน) 
เหตุผลควำมจ้ำเป็น   เพ่ือด้ำรงรักษำและ/หรือปรับปรุงคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์  โดยมีระบบกำรผสม
พันธุ์ที่ถูกต้องเพ่ือผลิตลูกพันธุ์คุณภำพดี เป็นกำรด้ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมผนวกกับกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
กำรผสมเลือดชิด เพ่ือผลิตลูกพันธุ์ทีม่ีคุณภำพ และมีพันธุกรรมดีเหมือนพ่อแม่พันธุ์หรือดีกว่ำพันธุ์เริ่มต้น และคงไว้ซึ่ง
ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม 
*2.2.1 พันธุ์สัตว์น ้ำเพื่อกำรเพำะเลี ยง (15 คะแนน) 
*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ 15 คะแนน แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 30 คะแนน 

ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธุ์ แหล่งที่มำ จ้ำนวน

ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำได้ชัดเจน (4 คะแนน) 

 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำครบถ้วน  
(4 คะแนน) 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำไม่ครบถ้วน  
(3 คะแนน) 

 ไม่มีบันทึกชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
............................................................... ....................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2. กำรใช้พ่อแม่พันธุ์แต่ละรุ่นเพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์
น ้ำ (4 คะแนน) 

 

 ไม่มีกำรผสมข้ำมรุ่นหรือสำยพันธุ์ (4 คะแนน) 
 มีกำรผสมข้ำมรุ่นหรือสำยพันธุ์ (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ................................................................. 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
...................................................................................... . 
...................................................................................... ....
..........................................................................................
.........................................................................................  
.................................................................................... .... 
........................................................................................  
………………………………………………………………………………. 
 

3. กำรใช้สัดส่วนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์
น ้ำ (5 คะแนน) 
 

 

 สัดส่วนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำเหมำะสมมี
ค่ำจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ (effective population size, Ne) 
ที่ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดไม่เกิน 1% ต่อรุ่น  
(5 คะแนน) 

 สัดส่วนพ่อแม่พันธุ์ในกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำไม่เหมำะสม
ไม่ค้ำนึงถึงค่ำจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ (effective population 
size, Ne)  ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดมำกกว่ำ 1% 
ต่อรุ่น  (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ  
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................  
.........................................................................................  
....................................................................................... ...
..........................................................................................  
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

4. ใช้พ่อแม่พันธุ์ในอำยุที่เหมำะสม (ผ่ำนวัย
เจริญพันธุ์แล้ว) (2 คะแนน) 

 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในอำยุที่เหมำะสมตำมแต่ละชนิด       
(2 คะแนน) 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในอำยุที่ไม่เหมำะสม (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
...................................................................................... .. 
.....................................................................................  
.......................................................................................  
............................................................................... ...........
..........................................................................................
..........................................................................................
................................................................. .........................
..........................................................................................
..........................................................................................  

*2.2.2 พันธุ์สัตว์น ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (15 คะแนน) 

*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ 15 คะแนน แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 30 คะแนน 

1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธุ์ แหล่งที่มำ จ้ำนวน

ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำได้ชัดเจน (4 คะแนน) 

 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำครบถ้วน  
(4 คะแนน) 

 มีบันทึกกำรน้ำเข้ำชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำไม่ครบถ้วน  
(3 คะแนน)  

 ไม่มีบันทึกชนิดพันธุ์สัตว์น ้ำ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
...................................................................................... 
......................................................................................  
.........................................................................................  
...................................................................................... ... 
..........................................................................................
.................................................................................... ......
..........................................................................................
..........................................................................................
...................................................................... ....................
..........................................................................................  
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ข้อก าหนด คะแนน รายการตรวจประเมิน 

2. แหล่งของพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ    

(5 คะแนน) 

 

 

 ใช้พันธุ์ธรรมชำติในแหล่งน ้ำเดิม (5 คะแนน) 
 ใช้พันธุ์ธรรมชำติในแหล่งน ้ำเดิมที่ผ่ำนกำรเพำะเลี ยง 

(3 คะแนน) 
 ใช้พันธุ์เพำะเลี ยง (2 คะแนน) 
 ใช้พันธุ์ปรับปรุง หรือพันธุ์ต่ำงถิ่น (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................................... 
...................................................................................... ....
..........................................................................................  
 

3. กำรใช้พ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ        
(4 คะแนน) 
 

 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ครั งเดียว โดยใช้สัดส่วนและจ้ำนวนพ่อ
แม่พันธุ์ที่เหมำะสม (4 คะแนน)  

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในกำรเพำะหลำยรุ่น แต่มีค่ำจ้ำนวนพ่อ
แม่พันธุ์ (effective population size, Ne) ที่เหมำะสม 
ที่ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดไม่เกิน 1%  (3 คะแนน) 

 ใช้พ่อแม่พันธุ์ในกำรเพำะหลำยรุ่น โดยไม่ค้ำนึงถึงค่ำ 
จ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ (effective population size, Ne)  ที่
เหมำะสม ส่งผลให้อัตรำกำรผสมเลือดชิดมำกกว่ำ 1%  
(0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
......................................................................................  
......................................................................... ............. 
......................................................................................  
......................................................................................  
.................................................................... .................. 
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4. กำรลดกำร domesticate ( 2 คะแนน) 

 

 

 เพำะพันธุ์เสร็จแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชำติทั งลูกพันธุ์
และพ่อแม่พันธุ์ โดยไม่มีกำรอนุบำลต่อ (2 คะแนน) 

 ปล่อยเฉพำะลูกพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ไม่ปล่อย (1 คะแนน) 
 เพำะพันธุ์เสร็จแล้วมีกำรอนุบำลต่อ (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ................................................................ 
.................................................................................... .. 
......................................................................................  
......................................................................................  
............................................................................... ....... 
......................................................................................  
......................................................................................  
 

2.3 ระบบความม่ันคงทางชีวภาพ (Biosecurity system) (20 คะแนน) 
เหตุผลควำมจ้ำเป็น   เพ่ือให้สัตว์น ้ำปลอดโรค โดยมีเป้ำหมำยในกำรก้ำจัดเชื อโรคออกไปจำกพื นที่กำรเลี ยงและจำก
สัตว์น ้ำ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดหรือลดโอกำสในกำรน้ำเชื อก่อโรคเข้ำมำในฟำร์ม หรือน้ำเชื อก่อโรคออกไปนอก
ฟำร์ม   
2.3.1 กำรเฝ้ำระวังสุขภำพสัตว์น ้ำในระบบกำร
เลี ยง (4 คะแนน) 

 

 มีกำรตรวจปรสิตสัตว์น ้ำและคุณภำพน ้ำ  (4 คะแนน) 
 มีกำรตรวจปรสิตสัตว์น ้ำหรือคุณภำพน ้ำอย่ำงใดอย่ำง

หนึ่ง (3 คะแนน) 
 ไมม่ีกำรตรวจปรสิตสัตว์น ้ำและคุณภำพน ้ำ  

(0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ 
..........................................................................................
..........................................................................................
...................................................................... .................... 
..........................................................................................
................................................................................ ..........
...................................................................... ....................
..................................................................... .....................
..........................................................................................
.......................................................................................... 
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2.3.2 กำรฆ่ำเชื อในระบบกำรเพำะ กำรเลี ยง 
และกำรอนุบำล (กรณีมีโรคระบำด) (4 คะแนน) 

 

มีกำรฆ่ำเชื อในน ้ำ บ่อ โรงเรือน อุปกรณ์ และมีกำรจด
บันทึกเป็นปัจจุบัน (4 คะแนน) 

 มีกำรฆ่ำเชื อในน ้ำ บ่อ โรงเรือน อุปกรณ์ แต่ไม่มีกำร
จดบันทึกเป็นปัจจุบัน (2 คะแนน) 

 ไม่มีกำรฆ่ำเชื อ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
........................................................................................  
........................................................................................ 
........................................................................................ . 
......................................................................................... .
..........................................................................................
.........................................................................................  

2.3.3 กำรจัดกำรน ้ำใช้และน ้ำทิ งของระบบกำร
เพำะ กำรอนุบำล และกำรเลี ยงสัตว์น ้ำ         
(4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  มีบ่อพักน ้ำใช้ มีกำรตรวจเช็คคุณภำพน ้ำใช้และน ้ำทิ ง 
คุณภำพน ้ำไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนด (4 คะแนน)  
  มีบ่อพักน ้ำใช้ มีกำรตรวจเช็คคุณภำพน ้ำใช้และน ้ำทิ ง 
คุณภำพน ้ำเกินค่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนด (3 คะแนน) 

 มีบ่อพักน ้ำใช้ มีกำรตรวจเช็คคุณภำพน ้ำใช้หรือน ้ำทิ ง 
คุณภำพน ้ำไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนด (2 คะแนน) 

 มีบ่อพักน ้ำใช้ มีกำรตรวจเช็คคุณภำพน ้ำใช้หรือน ้ำทิ ง 
คุณภำพน ้ำเกินค่ำมำตรฐำนที่ก้ำหนด (1 คะแนน) 
  ไม่มีกำรจัดกำรน ้ำใช้และน ้ำทิ ง (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
........................................................................................ 
........................................................................................  
........................................................................................  
........................................................................................ 
....................................................................................... ...
.................................................................................. ........
........................................................................................  
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2.3.4 แนวทำงกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ก่อน
และหลังกำรปฏิบัติงำนในระบบ (SOP) 
 (4 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มีกำรช้ำระร่ำงกำย และเปลี่ยนชุดปฏิบัติงำนก่อนเข้ำ
ระบบมีกำรเปลี่ยนรองเท้ำและย่้ำเท้ำในอ่ำงฆ่ำเชื อ มีกำร
ลงชื่อและเวลำเข้ำออก (4 คะแนน) 

 มีกำรเปลี่ยนรองเท้ำและย่้ำเท้ำในอ่ำงฆ่ำเชื อ  
(2 คะแนน) 

 ไม่มีแนวทำงกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................. .... 
 

2.3.5 แนวทำงกำรปฏิบัติกรณีเกิดโรคระบำด 
(ตำมที่ OIE ระบุ) ในระบบกำรเพำะ กำร
อนุบำล และกำรเลี ยงสัตว์น ้ำ (4 คะแนน) 
 
   
 
 

 

 หยุดกิจกรรมทุกอย่ำงในระบบที่เกิดโรคระบำด มีกำร
ท้ำลำยสัตว์ หรือซำกสัตว์ที่เป็นโรค ท้ำควำมสะอำดบ่อ 
และท้ำควำมสะอำดโรงเรือน (4 คะแนน) 

 หยุดกิจกรรมทุกอย่ำงในระบบที่เกิดโรคระบำด  มีกำร
ท้ำลำยสัตว์ หรือซำกสัตว์ที่เป็นโรค ท้ำควำมสะอำดบ่อ  
(3 คะแนน) 

 หยุดกิจกรรมทุกอย่ำงในระบบที่เกิดโรคระบำด  มีกำร
ท้ำลำยสัตว์ หรือซำกสัตว์ที่เป็นโรค (2 คะแนน) 

 หยุดกิจกรรมทุกอย่ำงในระบบที่เกิดโรคระบำด     
(1 คะแนน) 

 ไม่มีแนวทำงกำรจัดกำร (0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
.......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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3. การวางแผนการผลิตสัตว์น  า (20 คะแนน)  
ความส าคัญ กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ กำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำทั งหมดของ
หน่วยงำน และกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำแต่ละรอบกำรผลิต  เป็นสิ่งจ้ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมหลัก    
พันธุศำสตร์ที่ดี ท้ำให้กำรผลิตลูกพันธุ์สำยพันธุ์ต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

 

ข้อก าหนด คะแนน ข้อสังเกตของกรรมการ 

3.1 มีกำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวน
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำทั งหมดของหน่วยงำน 
(10 คะแนน) 
 

 

 มีข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำทั งหมด
เป็นปัจจุบัน (10 คะแนน)  

 มีจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ทั งหมดแต่ไม่เป็นปัจจุบัน          
(8 คะแนน) 

 มีจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ไม่ครบทุกชนิดแต่เป็นปัจจุบัน     
(6 คะแนน) 

 มีจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์ไม่ครบทุกชนิดและไม่เป็นปัจจุบัน 
(4 คะแนน) 

 ไม่มีข้อมูลรำยละเอียดจ้ำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้ำ      
(0 คะแนน) 
ผลตรวจพินิจ ................................................................. 
........................................................................................  
........................................................................................ ...
...........................................................................................
................................................................................ ........... 

3.2 กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ (5 คะแนน)  
 

 

 มีกำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ (5 คะแนน)  
 ไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น ้ำ (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ .................................................................. 
........................................................................................  
...................................................................................... .... 
.............................................................. ............................ 
...................................................................................... .... 
...................................................................................... .... 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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3.3 มีกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธุ์สัตว์น ้ำ
แต่ละรอบกำรผลิต (5 คะแนน)  

 

 บันทึกทุกครั งและเป็นปัจจุบัน (5 คะแนน)  
 บันทึกทุกครั งแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (4 คะแนน)  
 บันทึกน้อยกว่ำรอบกำรผลิต 1 รอบ (3 คะแนน) 
 บันทึกบำงครั ง (2 คะแนน) 
 ไม่มีบันทึก (0 คะแนน) 

ผลตรวจพินิจ ........................................................... ....... 
........................................................................................  
........................................................................................  
...................................................................... .................. 
 

                                                                         

     ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน................................................................ 

                                                                                                         (...............................................................) 

                                                                             ต้ำแหน่ง....................................................................................... 

                                                                             สังกัด............................................................................................ 

                                                                             วันที่..............เดือน...............................พ.ศ....................... 
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กพก.ตร.1 

ใบสมัครเพื่อขอรับการตรวจรับรอง“หน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าตามหลักพันธุศาสตร์” 

วันที่สมัคร : วันที่............................เดือน......................................................พ.ศ...................................................... 

ชื่อหน่วยงาน: 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล 

ชื่อหน่วยงาน................................................................................................................. ..................

นาย/นาง/น.ส. .….............................นามสกุล.................................ต าแหน่ง……………………............ 

ที่ตั้ง เลขที…่...........หมู่ที่.........ต าบล...............................อ าเภอ............................จังหวัด.............................. 

โทร......................................โทรสาร..............................E-mail............................................................. 

เงื่อนไข 

คุณสมบัติหน่วยงาน 

หน่วยผลิต........................................................................................................................................ 

ผ่านมาตรฐาน GAP วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ......................... 

รายละเอียด 
ของหน่วยผลิต 
 

พ้ืนที่.............................................ไร่..............................................งาน...................................ตารางวา 
ขนาดของบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ขนาดของบ่ออนุบาล 

ขนาด....................... จ านวน.............บ่อ ขนาด....................... จ านวน................บ่อ 

ขนาด....................... จ านวน.............บ่อ ขนาด....................... จ านวน................บ่อ 

ขนาด....................... จ านวน.............บ่อ ขนาด....................... จ านวน................บ่อ 

ขนาดโรงเพาะฟัก ขนาดของบ่อเก็บน้ า 

ขนาด....................... จ านวน.............บ่อ ขนาด....................... จ านวน................บ่อ 

ขนาด....................... จ านวน.............บ่อ ขนาด....................... จ านวน................บ่อ 

ขนาด....................... จ านวน.............บ่อ ขนาด....................... จ านวน................บ่อ 

แผนที่ตั้งโดยสังเขป :  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

(ผู้ให้ข้อมูล) 
    ลงนาม………………………………………………..……. 
             (…………………………………………………….) 
ต าแหน่ง ………………………………………………………… 
วันที่......................................................................... 

(หัวหน้าหน่วยงาน) 
           ลงนาม………………………………………………..… 
                 (…………………………………………………….) 
ต าแหน่ง ……………..………………………………………………… 
วันที่................................................................................ 
 



กพก.ตร2

วันท่ี........................................................................... ล ำดับท่ี......................................................................................

                                                                                                                           1. คุณสมบัติฟาร์ม (10 คะแนน)

 ข้อพึงปฏิบัติ

1.1 เป็นหน่วยผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโดยกรมประมง (10 คะแนน)

                                                                                                                           2. การจัดการฟาร์ม (60 คะแนน)

 ข้อพึงปฏิบัติ
  2.1 การวางแผนผังบ่อ (20 คะแนน)  -   -   
เหตุผลควำมจ ำเป็น  เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรพ่อแม่พันธ์ุ 2.1.1 กำรแบ่งพื นท่ีเลี ยงพ่อแม่พันธ์ุตำมวัตถุประสงค์
สัตว์น  ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งพื นท่ีเลี ยงพ่อแม่ กำรใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือกำรอนุรักษ์) มีป้ำยช่ือแสดง
พันธ์ุท่ีเหมำะสม โดยต้องเลี ยงแยกชนิด แยกสำยพันธ์ุและ ข้อมูลชนิด/สำยพันธ์ุ และแผนผังกำรใช้บ่อ รวมถึงบันทึกรำย
แยกรุ่น เพ่ือด ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธ์ุ ละเอียดของแผนผังกำรใช้บ่อ (5 คะแนน)
ลดควำมเส่ียงของกำรผสมเลือดชิด 2.1.2 กำรเลี ยงแยกชนิด (เพ่ือป้องกันกรณีท่ีสัตว์น  ำสำมำรถ

ผสมข้ำมชนิดในธรรมชำติได้)  (5 คะแนน)

2.1.3 มีกำรเลี ยงแยกรุ่น เพ่ือป้องกันกำรผสมข้ำม
ระหว่ำงรุ่น (5 คะแนน)

2.1.4 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธ์ุ เพ่ือป้องกันกำรผสมต่ำง
สำยพันธ์ุ (5 คะแนน)

โทร..................................................
ท่ีตั งเลขท่ี......................หมู่...............ต ำบล.....................................อ ำเภอ........................................จังหวัด..................................

 แบบให้คะแนน “การตรวจรับรองหน่วยผลิตพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้าจืดตามหลักพันธุศาสตร์”

ข้อสังเกตของกรรมการ

ข้อสังเกตของกรรมการ
- 

ความส้าคัญ  กำรจัดกำรด้ำนพันธุศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนผังบ่อ กำรจัดกำรพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำพันธ์ุเพำะเลี ยง มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงพันธ์ุ และกำรวำงแผนปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือคงไว้ซ่ึงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม

และรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรม ส่วนกำรจัดกำรพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ มีควำมส ำคัญต่อกำรลดกำรสูญเสียแหล่งพันธุกรรม ลดกำรปนเป้ือนทำงพันธุกรรม เพ่ือคงไว้ซ่ึงแหล่งทรัพยำกรพันธุกรรม

ช่ือหน่วยงำน....................................................................................

2. การจัดการด้านพันธุศาสตร์ (70 คะแนน) 

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต  (10 คะแนน)

ความส้าคัญ เป็นหน่วยผลิตท่ีมีกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำท่ีดี ผ่ำนมำตรฐำนท่ีรับรองโดยกรมประมง

ช่ือผู้แทนหน่วยผลิต/ผู้ให้ข้อมูล................................................................................ต ำแหน่ง.................................................................................
โทร...................................................

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต (10 คะแนน)

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย

ก3

ก3ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย



 ข้อพึงปฏิบัติ
  2.2 การจัดการพ่อแม่พันธ์ุ (40 คะแนน)

พันธุกรรม

*2.2.1 พันธ์ุสัตว์น  ำเพ่ือกำรเพำะเลี ยง (20 คะแนน) 1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธ์ุ แหล่งท่ีมำ จ ำนวนของพ่อแม่
*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ 20 คะแนน พันธ์ุสัตว์น  ำได้ชัดเจน (5 คะแนน)
แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 40 คะแนน

2. กำรใช้พ่อแม่พันธ์ุแต่ละรุ่นเพ่ือผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ
(5 คะแนน)
3. กำรใช้สัดส่วนพ่อแม่พันธ์ุในกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ
(5 คะแนน)
4. ใช้พ่อแม่พันธ์ุในอำยุท่ีเหมำะสม (ผ่ำนวัยเจริญพันธ์ุแล้ว)
(5 คะแนน)

*2.2.2 พันธ์ุสัตว์น  ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ (20 คะแนน) 1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธ์ุ แหล่งท่ีมำ จ ำนวนของพ่อแม่พันธ์ุ #REF! #REF!
*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ สัตว์น  ำได้ชัดเจน (5 คะแนน)
20 คะแนน แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 40 คะแนน

2. แหล่งของพ่อแม่พันธ์ุท่ีใช้ผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ (5 คะแนน)

3. กำรใช้พ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ (5 คะแนน)

4. กำรลดกำร domesticate ( 5 คะแนน)

 ข้อพึงปฏิบัติ
  2.3 ระบบการจัดการสุขภาพสัตว์น ้า (10 คะแนน) 

2.3.2 กำรฆ่ำเชื อในระบบกำรเพำะ กำรเลี ยง และกำรอนุบำล (กรณีมีโรคระบำด) (5 คะแนน)

เพ่ือผลิตลูกพันธ์ุท่ีมีคุณภำพ และมีพันธุกรรมดีเหมือนพ่อแม่พันธ์ุหรือดีกว่ำพันธ์ุเร่ิมต้น และคงไว้ซ่ึงควำมหลำกหลำยทำง

ข้อสังเกตของกรรมการ

เหตุผลควำมจ ำเป็น เพ่ือด ำรงรักษำและ/หรือปรับปรุงคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธ์ุ โดยมีระบบกำรผสมพันธ์ุท่ีถูกต้อง
เพ่ือผลิตลูกพันธ์ุคุณภำพดี เป็นกำรด ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมผนวกกับกำรลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรผสมเลือดชิด 

2.3.1 กำรเฝ้ำระวังสุขภำพสัตว์น  ำในระบบกำรเลี ยง (5 คะแนน)

ข้อสังเกตของกรรมการ

เหตุผลควำมจ ำเป็น   เพ่ือให้สัตว์น  ำปลอดโรค โดยมีเป้ำหมำยในกำรก ำจัดเชื อโรคออกไปจำกพื นท่ีกำรเลี ยงและจำกสัตว์น  ำ
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดหรือลดโอกำสในกำรน ำเชื อก่อโรคเข้ำมำในฟำร์ม หรือน ำเชื อก่อโรคออกไปนอกฟำร์ม 

#REF!

ก3

ก3

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย



 ข้อพึงปฏิบัติ

3.3 มีกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำแต่ละรอบกำรผลิต (5 คะแนน) 

หมำยเหตุ   1. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเพำะฟักและอนุบำลสัตว์น  ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงท่ีดีของหน่วยงำนผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ/ GAP
2. กำรตัดสินให้ ‘ผ่ำน’ กำรตรวจประเมิน ใช้เกณฑ์ดังนี 

2.1 ได้คะแนนรวมในทุกหัวข้อทั งหมดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  100 คะแนน
2.2 ได้คะแนนในหัวข้อ 2 (กำรจัดกำรด้ำนพันธุกรรม) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  70  คะแนน
2.3 ใช้คะแนนจำกกรรมกำรทุกคนมำเฉล่ียรวมกัน  โดยกรรมกำรท่ีรับผิดชอบในกำรตรวจประเมินแต่ละครั งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน

3.2 กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น  ำ (5 คะแนน)

(คะแนนเฉล่ียกรรมกำร 3 คน)

ความส้าคัญ กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น  ำ กำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ ำนวนพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำทั งหมดของหน่วยงำน และกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำแต่ละรอบกำรผลิต เป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมหลัก

-
-

พันธุศำสตร์ท่ีดี ท ำให้กำรผลิตลูกพันธ์ุสำยพันธ์ุต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเช่ือถือ และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้

-3.1 มีกำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ ำนวนพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำทั งหมดของหน่วยงำน (10 คะแนน)

3. การวางแผนการผลิตสัตว์น ้า (20 คะแนน)

ข้อสังเกตของกรรมการ

ลงชื่อผู้ให้คะแนน..................................................... 
(...................................................)

ต ำแหน่ง..................................................................
วันท่ี........เดือน...............................พ.ศ..................

ก2 ก3ลงชื่อผู้ให้คะแนน..................................................... 
(...................................................)

ต ำแหน่ง..................................................................
วันที.่.......เดือน...............................พ.ศ..................

ลงชื่อผู้ให้คะแนน..................................................... 
(...................................................)

ต ำแหน่ง..................................................................
วันท่ี........เดือน...............................พ.ศ..................

ก3

ก1

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย



กพก .ตร.2

วันท่ี........................................................................... ล ำดับท่ี......................................................................................

                                                                                                                           1. คุณสมบัติฟาร์ม (10 คะแนน)

 ข้อพึงปฏิบัติ

1.1 เป็นหน่วยผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโดยกรมประมง (10 คะแนน)

                                                                                                                           2. การจัดการฟาร์ม (60 คะแนน)

 ข้อพึงปฏิบัติ

  2.1 การวางแผนผังบ่อ (20 คะแนน)  -    -    

เหตุผลควำมจ ำเป็น  เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรพ่อแม่พันธ์ุ 2.1.1 กำรแบ่งพื นท่ีเลี ยงพ่อแม่พันธ์ุตำมวัตถุประสงค์

สัตว์น  ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งพื นท่ีเลี ยงพ่อแม่ กำรใช้งำน (เพ่ือเพำะเลี ยงหรือเพ่ือกำรอนุรักษ์) มีป้ำยช่ือแสดง

พันธ์ุท่ีเหมำะสม โดยต้องเลี ยงแยกชนิด แยกสำยพันธ์ุและ ข้อมูลชนิด/สำยพันธ์ุ และแผนผังกำรใช้บ่อ รวมถึงบันทึกรำย

แยกรุ่น เพ่ือด ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธ์ุ ละเอียดของแผนผังกำรใช้บ่อ (5 คะแนน)

ลดควำมเส่ียงของกำรผสมเลือดชิด 2.1.2 กำรเลี ยงแยกชนิด (เพ่ือป้องกันกรณีท่ีสัตว์น  ำสำมำรถ

ผสมข้ำมชนิดในธรรมชำติได้)  (5 คะแนน)

2.1.3 มีกำรเลี ยงแยกรุ่น เพ่ือป้องกันกำรผสมข้ำม

ระหว่ำงรุ่น (5 คะแนน)

2.1.4 มีกำรเลี ยงแยกสำยพันธ์ุ เพ่ือป้องกันกำรผสมต่ำง

สำยพันธ์ุ (5 คะแนน)

แบบให้คะแนน “การตรวจรับรองหน่วยผลิตพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น ้าชายฝ่ังตามหลักพันธุศาสตร์”

ข้อสังเกตของกรรมการ

ช่ือหน่วยงำน....................................................................................

ท่ีตั งเลขท่ี......................หมู่...............ต ำบล.....................................อ ำเภอ........................................จังหวัด..................................

โทร..................................................

ข้อสังเกตของกรรมการ

- 

ความส้าคัญ  กำรจัดกำรด้ำนพันธุศำสตร์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรวำงแผนผังบ่อ กำรจัดกำรพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำพันธ์ุเพำะเลี ยง มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงพันธ์ุ และกำรวำงแผนปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือคงไว้ซ่ึงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม

และรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรม ส่วนกำรจัดกำรพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ มีควำมส ำคัญต่อกำรลดกำรสูญเสียแหล่งพันธุกรรม ลดกำรปนเป้ือนทำงพันธุกรรม เพ่ือคงไว้ซ่ึงแหล่งทรัพยำกรพันธุกรรม

2. การจัดการด้านพันธุศาสตร์ (70 คะแนน) 

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต (10 คะแนน)

ความส้าคัญ เป็นหน่วยผลิตท่ีมีกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำท่ีดี ผ่ำนมำตรฐำนท่ีรับรองโดยกรมประมง

1. คุณสมบัติหน่วยผลิต  (10 คะแนน)

ช่ือผู้แทนหน่วยผลิต/ผู้ให้ข้อมูล...........................................................................ต ำแหน่ง............................................................................

โทร...................................................

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย

ก3

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย

ก3
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 ข้อพึงปฏิบัติ

  2.2 การจัดการพ่อแม่พันธ์ุ (30 คะแนน)

พันธุกรรม

*2.2.1 พันธ์ุสัตว์น  ำเพ่ือกำรเพำะเลี ยง (15 คะแนน) 1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธ์ุ แหล่งท่ีมำ จ ำนวนของพ่อแม่

*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ 15 คะแนน พันธ์ุสัตว์น  ำได้ชัดเจน (4 คะแนน)

แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 30 คะแนน 2. กำรใช้พ่อแม่พันธ์ุแต่ละรุ่นเพ่ือผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ

(4 คะแนน)

3. กำรใช้สัดส่วนพ่อแม่พันธ์ุในกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ

(5 คะแนน)

4. ใช้พ่อแม่พันธ์ุในอำยุท่ีเหมำะสม (ผ่ำนวัยเจริญพันธ์ุแล้ว)

(2 คะแนน)

*2.2.2 พันธ์ุสัตว์น  ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ (15 คะแนน) 1. มีข้อมูลระบุชนิดสำยพันธ์ุ แหล่งท่ีมำ จ ำนวนของพ่อแม่พันธ์ุ -    -    

*ถ้ำมีทั งหัวข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ให้หัวข้อละ สัตว์น  ำได้ชัดเจน (4 คะแนน)

15 คะแนน แต่ถ้ำมีหัวข้อเดียวให้เป็น 30 คะแนน

2. แหล่งของพ่อแม่พันธ์ุท่ีใช้ผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ (5 คะแนน)

3. กำรใช้พ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ (4 คะแนน)

4. กำรลดกำร domesticate ( 2 คะแนน)

เพ่ือผลิตลูกพันธ์ุท่ีมีคุณภำพ และมีพันธุกรรมดีเหมือนพ่อแม่พันธ์ุหรือดีกว่ำพันธ์ุเร่ิมต้น และคงไว้ซ่ึงควำมหลำกหลำยทำง

- 

ข้อสังเกตของกรรมการ

เหตุผลควำมจ ำเป็น เพ่ือด ำรงรักษำและ/หรือปรับปรุงคุณภำพทำงพันธุกรรมของพ่อแม่พันธ์ุ โดยมีระบบกำรผสมพันธ์ุท่ีถูกต้อง

เพ่ือผลิตลูกพันธ์ุคุณภำพดี เป็นกำรด ำรงรักษำคุณภำพทำงพันธุกรรมผนวกกับกำรลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรผสมเลือดชิด 

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย

ก3
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 ข้อพึงปฏิบัติ

  2.3 ระบบความม่ันคงทางชีวภาพ (Biosecurity system) (20 คะแนน)

2.3.5 แนวทำงกำรปฏิบัติกรณีเกิดโรคระบำด (ตำมท่ี OIE ระบุ) ในระบบกำรเพำะ กำรอนุบำล และกำรเลี ยงสัตว์น  ำ 

2.3.2 กำรฆ่ำเชื อในระบบกำรเพำะ กำรเลี ยง และกำรอนุบำล (กรณีมีโรคระบำด) (4 คะแนน)

2.3.3 กำรจัดกำรน  ำใช้และน  ำทิ งของระบบกำรเพำะ กำรอนุบำล และกำรเลี ยงสัตว์น  ำ (4 คะแนน)

2.3.4 แนวทำงกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำท่ีก่อนและหลังกำรปฏิบัติงำนในระบบ (SOP) (4 คะแนน) 

เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดหรือลดโอกำสในกำรน ำเชื อก่อโรคเข้ำมำในฟำร์ม หรือน ำเชื อก่อโรคออกไปนอกฟำร์ม  

เหตุผลควำมจ ำเป็น   เพ่ือให้สัตว์น  ำปลอดโรค โดยมีเป้ำหมำยในกำรก ำจัดเชื อโรคออกไปจำกพื นท่ีกำรเลี ยงและจำกสัตว์น  ำ

ข้อสังเกตของกรรมการ

2.3.1 กำรเฝ้ำระวังสุขภำพสัตว์น  ำในระบบกำรเลี ยง (4 คะแนน)

(4 คะแนน)

ก3ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย
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 ข้อพึงปฏิบัติ

หมำยเหตุ     1. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนโรงเพำะฟักและอนุบำลสัตว์น  ำจืดตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรประมงท่ีดีของหน่วยงำนผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำ/ GAP 
2. กำรตัดสินให้ ‘ผ่ำน’ กำรตรวจประเมิน ใช้เกณฑ์ดังนี 

2.1 ได้คะแนนรวมในทุกหัวข้อทั งหมดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  100 คะแนน
2.2 ได้คะแนนในหัวข้อ 2 (กำรจัดกำรด้ำนพันธุกรรม) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  70  คะแนน
2.3 ใช้คะแนนจำกกรรมกำรทุกคนมำเฉล่ียรวมกัน  โดยกรรมกำรท่ีรับผิดชอบในกำรตรวจประเมินแต่ละครั งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน

(คะแนนเฉล่ียกรรมกำร 3 คน)

  3.1 มีกำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ ำนวนพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำทั งหมดของหน่วยงำน (10 คะแนน)

  3.2 กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น  ำ (5 คะแนน)

ข้อสังเกตของกรรมการ

ความส้าคัญ กำรวำงแผนกำรผลิตสัตว์น  ำ กำรจดบันทึกข้อมูลรำยละเอียดจ ำนวนพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น  ำทั งหมดของหน่วยงำน และกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำแต่ละรอบกำรผลิต เป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมหลัก

พันธุศำสตร์ท่ีดี ท ำให้กำรผลิตลูกพันธ์ุสำยพันธ์ุต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเช่ือถือ และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้

3. การวางแผนการผลิตสัตว์น ้า (20 คะแนน)

  3.3 มีกำรจดบันทึกข้อมูลกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น  ำแต่ละรอบกำรผลิต (5 คะแนน) 

ลงชื่อผู้ให้คะแนน..................................................... 
(...................................................)

ต ำแหน่ง..................................................................
วันที.่.......เดือน...............................พ.ศ..................

ก2 ก3ลงชื่อผู้ให้คะแนน..................................................... 
(...................................................)

ต ำแหน่ง..................................................................
วันท่ี........เดือน...............................พ.ศ..................

ลงชื่อผู้ให้คะแนน..................................................... 
(...................................................)

ต ำแหน่ง..................................................................
วันที.่.......เดือน...............................พ.ศ..................

ก3

ก1

ก1
คะแนน

ก2
คะแนน คะแนน เฉล่ีย
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กพก.ตร.3 

รายงานข้อบกพร่อง 

เลขที่ค ำขอ......................................................ชื่อหน่วยงำน....................................................... 
 

ผู้ให้ข้อมูล

1........................................................................................... 

คณะผู้ตรวจประเมิน 

1........................................................................................... 

2........................................................................................... 

3........................................................................................... 

 

หน้ำ..................../............................................ 

ตรวจประเมินเพ่ือกำรรับรอง 

ตรวจต่ออำยุกำรรับรอง 

  ติดตำมผลครั้งที่............................................. 

  ติดตำมผลกำรแก้ไขครั้งที่.............................. 

วันที่.................................................................. 
ข้อ (ดูผลจาก Checklist) 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.......................................................................... ...................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

รายงานข้อบกพร่อง 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................... .
......................................................................................
......................................................................................
................................................................................... ...
......................................................................................
......................................................................................
................................................................................. .....
...................................................................................... 
 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................หวัหน้ำคณะผู้ตรวจประเมิน  

                             วันที่....................................................... 
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กพก.ตร.4 
 

แนวทางการแก้ไขจากหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าตามหลักพันธุศาสตร์ 

 
วันที่……………….……………………… 

 
ข้าพเจ้า………………………….……………………………………ต าแหน่ง…………………………………….…….……………………..……. 
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
ลงนำม……………………………………………..หัวหน้ำหน่วยงำน 

     วันที่………………………………………………… 
 
 
 
 

รับทราบข้อบกพร่องแล้ว และขอส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ 

ตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง วันที่……………………….……….….……. 
ตรวจต่ออายุการรับรอง วันที่………………….……………………...……. 
ติดตามผลครั้งที ่……..........วันที่…………………………………….…..…. 
รายการข้อบกพร่อง……………………………………………………………………………..………….…….……………………………..….…... 
…………………………………………………………………………………………..……….……..…………………………………………..……….…
………..…………..……….……………………………………………………………………………………..……….……………………………….…… 
………………………………………………..………………….............................………………………..…………………………………..………. 
แนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่อง…………………………………………………………………………………………..………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………..……….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……….……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
ก ำหนดแล้วเสร็จ............................................................................................................................................ ............... 
................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
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ผลการพิจารณาของคณะผู้ตรวจประเมิน 

เห็นชอบกับแนวทำงกำรแก้ไขเห็นควรปรับปรุงเพ่ิมเติม
............................................................................................................................. ....................................................... 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
 

ลงนำม………………………………………..หวัหน้ำคณะผู้ตรวจประเมิน 
     วันที…่……….…...............................… 

การตรวจสอบการด้าเนินการแก้ไข 

............................................................................................................................. ....................................................... 
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

สรุปผล :  แก้ไขเรียบร้อยแล้ว       ยังแก้ไขไม่เรียบร้อยดูรำยงำนข้อบกพร่องฉบับใหม่ 

 
 
 

ลงนำม………………………………………..หวัหน้ำคณะผู้ตรวจประเมิน 
     วันที…่……….…...............................… 
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ภาคผนวก 

 ตารางบันทึกข้อมูล 



แบบฟอร์มที่ 1: แบบบันทึกข้อมูลพ่อแม่พันธุ์สัตวน์ ้า            

 พันธุ์ปรับปรุง    ปล่อยแหล่งน ้าธรรมชาติ     ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า .......................................... 

กลุ่มที่ จ้านวน 
วัน/เดือน/ปี 

ที่น้าเข้า 

อายุเมื่อ
น้าเข้า 
(เดือน) 

น้าเข้าจาก 
(ภายนอก/
ทดแทน) 

รหัสพ่อแม่ของ
สัตว์น ้าที่น้าเข้า 

วัน/เดือน/ปี 
ทีน่้าออก 

รหัสบ่อที่เลี ยง
สัตว์น ้าอยู่ 

ผู้บันทึก หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



แบบฟอร์มที่ 2: แบบบันทึกการสร้างประชากรสัตว์น ้าพันธุ์ปรับปรุงรุ่นทดแทน       ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า ..........................................  

      

วัน/เดือน/ปี ท่ีสุ่ม 
อายุสัตว์น ้าที่
สุ่ม (เดือน) 

รหัสสัตว์น ้าที่คัดเลือก
เป็นพ่อแม่พันธุ์ 

รหัสพ่อแม่ของสัตว์น ้าที่ได้รับสุ่ม 
รหัสบ่อที่เลี ยงสัตว์
น ้าที่ได้รับสุ่มอยู่ 

ผู้บันทึก หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



แบบฟอร์มที่ 3: แบบบันทึกการเพาะและอนุบาลสัตว์น ้า 

 พันธุ์ปรับปรุง    ปล่อยแหล่งน ้าธรรมชาติ     ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า ..........................................     

วัน/เดือน/ปี 
ที่ท้าการเพาะ 

รหัสพ่อแม่
พันธุ์ 

จ้านวนไข ่ อัตราฟัก 
วัน/เดือน/ปี ท่ี

ลงอนุบาล 
บ่ออนุบาล 

จ้านวนลูกสัตว์
น ้าที่ลงอนุบาล 

อัตรารอด 
ผู้เพาะ/
อนุบาล 

หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



แบบฟอร์มที่ 4: แบบบันทึกการเลี ยงสัตว์น ้าพันธุ์ปรับปรุงเพ่ือใช้ทดแทน 

ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า ..........................................   

วัน/เดือน/ปี ท่ีลง
เลี ยง 

บ่อเลี ยง 
อายุเมื่อลง

เลี ยง 
อัตรารอด ผู้เลี ยง หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



แบบฟอร์มที่ 5: แบบบันทึกสุขภาพสัตว์น ้าที่น้าเข้าสู่ฟาร์มจากภายนอก 

 พันธุ์ปรับปรุง    ปล่อยแหล่งน ้าธรรมชาติ     ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า ..........................................    

วัน/เดือน/ปี 
ที่น้าเข้าพันธุ์

สัตว์น ้า 

ชนิดพันธุ์สัตว์
น ้า 

จ้านวน
(ตัว) 

น้าเข้าจาก 
รหัสพ่อแม่

ของสัตว์น ้าที่
น้าเข้า 

สภาพ
ภายนอก 

(ล าตัว ครีบ 
เหงือก) 

พฤติกรรม  
(หากผิดปกติ
โปรดระบุ) 

ปรสิต (หาก
พบโปรด

ระบุ) 

ไวรัส (หาก
พบโปรด

ระบุ) 
ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



แบบฟอร์มที่ 6: แบบบันทึกคุณภาพน ้า         ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า............................................ 

ประเภทบ่อ  บ่อพักน ้า   บ่อพ่อแม่พันธุ์    บ่อเพาะ     บ่ออนุบาล     บ่อเลี ยง            รหัสบ่อ............................................. 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
Temp 
(0C) 

DO 
(mg/l) 

pH 
Ammonia 

(mg/l) 
Nitrite 
(mg/l) 

Hardness 
(mg/l of 
CaCO3) 

Alkalinity 
(mg/l) 

Salinity 
(ppt) 

ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



แบบฟอร์มที่ 7: แบบบันทึกการน้าเข้า และการใช้อาหาร 

รหัสอาหาร วันที่น้าเข้า 
ลักษณะ

อาหารเมื่อ
น้าเข้า 

ผู้น้าเข้า วันที่น้าไปใช้ 
ลักษณะ

อาหารเมื่อ
น้าไปใช้ 

น้าไปใช้ท่ี ผู้น้าไปใช้ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบฟอร์มที่ 8: แบบบันทึกการผสมอาหาร 

รหัสอาหาร
ผสม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ผสม 

ส่วนผสมของอาหาร ผู้ผสม น้าไปใช้ท่ี 
เก็บรักษา

อาหารผสมที่ 
ใช้อาหารผสม

หมดวันที่ 
หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



แบบฟอร์มที่ 9: แบบบันทึกการให้อาหาร   

ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า........................................................................................  รหัสบ่อ................... 

ประเภทบ่อ  บ่อพ่อแม่พันธุ์    บ่อเพาะ     บ่ออนุบาล     บ่อเลี ยง            

วัน/เดือน/ปี 
ที่ให้อาหาร 

เวลา 
รหัสอาหาร

ที่ให้ 
ปริมาณที่

ให ้

พฤติกรรมการกิน
อาหารของสัตว์น ้า 

(หากผิดปกติโปรดระบุ) 
ผู้ให้ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



แบบฟอร์มที่ 10: แบบบันทึกสุขภาพสัตว์น ้า       ชนิดพันธุ์สัตว์น ้า.................................................................. 

ประเภทบ่อ  บ่อพ่อแม่พันธุ์    บ่อเพาะ     บ่ออนุบาล     บ่อเลี ยง      รหัสบ่อ......................................... 

วัน/เดือน/ปี ท่ี
ตรวจสุขภาพ 

สภาพภายนอก  
(ล าตัว ครีบ เหงือก) 

พฤติกรรม   
(หากผิดปกติโปรดระบุ) 

ปรสิต  
(หากพบโปรดระบุ) 

ไวรัส  
(หากพบโปรดระบุ) 

ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



แบบฟอร์มที่ 11: แบบบนัทึกการเกิดโรคในฟาร์ม 

วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................. .................................. 

ชนิดพันธุ์สัตว์น  า ……………………………………………………………………..…………อายุ ……………………………………….......... 

รหัสบ่อท่ีเกิดโรค ………........................ประเภทบ่อ  บ่อพ่อแม่พันธุ์  บ่อเพาะ   บ่ออนุบาล   บ่อเลี ยง 

โรคที่เกิด …………………………………………………………...... อัตราปลาที่ตายในบ่อ ………....…………………………………….. 

อาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….......................……………… 

การรักษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….......................………………………………………………………………………… 

การก าจัดปลาที่ตาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….......................……………………………………………………………………… 

วิธีการเตรียมบ่อหลังก าจัดปลาที่ตาย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….......................…………………………………………………………………………… 




