“กุงขาวสิชล 1”
1. ชื่อพันธุ “กุงขาวสิชล 1” / สายพันธุ: กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
2. ชื่อผูเสนอผลงาน: นายวิทยา พันธะกิจ
3. ชื่อหนวยงาน: ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํานครศรีธรรมราช
4. คณะผูดําเนินงาน
นายวิทยา พันธะกิจ
นายกฤษณุพันธ โกเมนไปรรินทร
นางสาววราลี ศรีสวาง
นางปยาลัย เหมทานนท
นายอิทธิกร เหมทานนท
นางขวัญทนา องอาจ
นางสาวธิดา สุวรรณาราม

หัวหนาโครงการ
ผูรวมโครงการ
ผูรวมโครงการ
ผูรวมโครงการ
ผูรวมโครงการ
ผูรวมโครงการ
ผูรวมโครงการ

5. ที่มาและความสําคัญ
กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญของ
ประเทศ เนื่องจากมีมูลคาทางเศรษฐกิจตอหนึ่งหนวยการผลิตสูง จากขอมูลในป พ.ศ. 2558 และ 2559 ผลผลิต
กุงขาวแวนนาไม เทากับ 222,509 และ 251,818 ตัน มูลคาการสงออก 50,927.31 และ 62,098.73 ลานบาท
ตามลําดับ ป พ.ศ.2560 และ 2561 เทากับ 316,309 และ 357,933 ตัน มูลคาการสงออก 58,627 และ 56,978
ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีมูลคามากกวา 93.44% ของมูลคาผลผลิตสัตวน้ําทั้งหมด เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงกุงขาว
แวนนาไม เนื่องจากเปนสัตวน้ําที่สามารถปรับตัวเขากับระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาที่มีความหนาแนนสูง เลี้ยงไดใน
ความเค็มในชวงกวางตั้งแต 3–35 ppt เจริญเติบโตเร็ว และใหผลผลิตสูง อยางไรก็ตาม การเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม
เพื่อใหไดผลผลิตสูงจําเปนตองมีสายพันธุกุงที่ผา นการปรับปรุงพันธุ เชน ลักษณะการเจริญเติบโต แตลูกพันธุกุงที่
ผานการปรับปรุง ยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรในปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของเกษตรกร ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํานครศรีธรรมราช ไดดําเนินการปรับปรุงพันธุลักษณะการ
เจริญเติบโตในกุงขาวแวนนาไม โดยรวบรวมประชากรกุงขาวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่
นํามาผสมขามแหลงพันธุ และดํารงพันธุไว เรื่อยมาจนถึงรุนที่ 4 หรือ F4 หลังจากนั้นจึงไดมีการปรับปรุงพันธุ
และคัดพันธุตามหลักพันธุศาสตร โดยใชกุงขาว รุนที่ 4 เปนประชากรพื้นฐาน หรือ Base Population จํานวน
250 คู เพื่อ สรางประชากรตั้ง ตนหรือ รุน P0 จํานวน 50 ครอบครัว (50 แม) ทําการทดสอบความตานทาน
โรคตายดวนในกุง (Early Mortality Syndrome, EMS) ในลูกกุงระยะ PL25-35 แลวคัดเลือกจํานวน 34
ครอบครัว โดยดูลักษณะครอบครัว (Family selection)

ในขั้นตอนของการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ โดยนํากุงขาวรุน P0 ที่คัดเลือก 34 ครอบครัว เลี้ยง
แบบแยกครอบครัวจนเปนพอแมพันธุ แลวคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัว (Within family selection)
นํามาผสมพันธุ โดยใชพอแมพันธุจํานวน 250 คู ผลิตลูกกุงรุน G1 ไดลูกจํานวน 23 ครอบครัว (23 แม) แลวเลี้ยง
เปนกุงขาวแวนนาไมสายพันธุหลัก-พันธุขยาย ของศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํานครศรีธรรมราช การ
ดํารงรักษาสายพันธุ จะใชวิธีการคัดเลือกพันธุโดยวิธีการคัดเลือกมาตรฐาน (Conventional selection) โดยใช
พอแมพันธุรุน G1 ไมนอยกวา 250 คู สรางประชากรรุน G2 จํานวน 50 ครอบครัว แลวสุมกุงจากทุกครอบครัวใน
จํานวนที่เทากัน เลี้ยงรวมกันจนมีอายุ 120 วัน จึงทําการคัดและแยกเพศ คัดเลือกโดยวิธีก ารคัดเลือกแบบ
ดูลักษณะตัวเอง (Individual selection) เพศละ 250 ตัว แลวใชการผสมแบบรวมกลุม (Mass spawning)
สรางประชากรรุนถัดไปไมนอยกวา 50 ครอบครัว ปจจุบันไดคัดเลือกพอแมพันธุรุน G3 ผลิตลูกรุน G4 โดยในแต
ละรุนทําการดํารงพันธุหลักไวประมาณ 1,000 ตัว/รุน
6. รายละเอียดของพันธุ
6.1 “กุงขาวสิชล 1” ปลอดจากเชื้อที่กําหนด 8 โรค คือ โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV), โรคทอรา
(TSV), โรคกลามเนื้อขาวหรือกลามเนื้อตาย (IMNV), โรคแคระแกร็น (IHHNV), โรคหัวเหลือง (YHV), โรค
covert mortality nodavirus (CMNV) โรคตายดวนเนื่องจากแบคทีเรียที่ทําใหเกิดตับวายเฉียบพลัน (EMSAHPND) และเชื้อ Enterocytozoon hepato penaei (EHP)
6.2 ตานทานโรคตายดวน (EMS-AHPND) โดยระดับเชื้อแบคทีเรียโรคตายดวนที่ทําใหกุงตาย 50
เปอรเซ็นต (LC50) ภายในระยะเวลา 7 วัน เทากับ 1.11 x 105 cfu/ml
6.3 พัฒนาพันธุจนมีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากพันธุเดิม 32.54–34.58 เปอรเซ็นต
สามารถนําไปเลี้ยงและกระจายพันธุสูภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได โดยที่ กุงอายุ 90 วัน การเจริญเติบโตดาน
น้ําหนัก 13.91-27.78 กรัม อัตราการเจริญเติบโต 0.13-0.44 กรัม/วัน ผลผลิต 933-4,701 กก./ไร ประสิทธิภาพ
ผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 15.65 ตัน/ลานตัว
6.4 ในการปรับปรุงพันธุ มีคาความกาวหนาของการคัดเลือก เทากับ 0.04-0.15 เปอรเซ็นต/รุน คา
อัตราพันธุกรรมของการเจริญเติบโต เทากับ 0.21-0.80 โดยน้ําหนัก ซึ่งคาอัตราพันธุกรรมอยูในระดับปานกลาง
ถึงสูง
6.5 อั ต ราการปล อ ยที่ เ หมาะสมระหว า ง 100,000–150,000 ตั ว ต อ ไร ความเค็ ม ระหว า ง
10–20 ppt ทั้งนี้ผลผลิตที่ไดขึ้นอยูกับการบริหารจัดการและสภาพแวดลอมในระหวางการเลีย้ ง รวมถึงการตรวจ
สุขภาพกุงอยางสม่ําเสมอ
6.6 พอแมพันธุ สามารถผสมพันธุไดที่อายุ 5 เดือน ขึ้นไป และยอมรับอาหารสําเร็จรูปสําหรับการขุน
โดยไมจําเปนตองใชอาหารสด เพื่อลดการติดเชื้อ
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