
การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น ้าปรับปรุงพันธุ์ 
 



การจัดการพันธุกรรมพอ่แม่พันธุ์ 

กระบวนการวางแผนการผสมพันธุ์ ทั้งในด้านของจ านวนพ่อแม่พันธุ์ วิธีการ
ผสมพันธุ์ การน าปลารุ่นใหม่มาทดแทนพ่อแม่พันธุ์ชุดเก่า ตลอดจนควบคุม
กิจกรรมในโรงเพาะฟัก เพ่ือให้คงความหลายหลายทางพันธุกรรม จ าเป็นจึง

ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า 





การคัดเลือก 

การประเมิน
พันธุกรรม 

การจับคู่ผสม
พันธ์ุ 

วิธีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า 

วางแผนการปรับปรุงพันธุ์ 
(Breeding Plan) 



1. การคัดเลือกพันธุ์ 

**การดูหรือสังเกตลักษณะที่ปรากฏ โดยไม่ล าเอียง 

       การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สัตว์น ้าที่มีคุณสมบัติดี เช่น มีความต้านทาน
โรคดี โตเร็ว ลักษณะดี เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น ข้อดีของการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้ 
 

1. แก้ปัญหาการผสมเลือดชิด เช่น ใช้พ่อหรือแม่พันธุ์จากแหล่งน ้าธรรมชาติมาผสมกับ
พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในบ่อ ก็จะได้ลูกที่มีคุณสมบัติดี เช่น แข็งแรง โตเร็ว และมี
เปอร์เซ็นต์รอดมาก เป็นต้น 

 

2.     แก้ปัญหาโดยวิธีการคัดเลือกเพศที่โตเร็วมาท าการเลี้ยง เช่น การผสมข้ามพันธุ์ 
(Hybrid), การใช้ฮอร์โมนที่ชื่อว่า 17a-methyl testosterone (17a.-MT) แปลงเพศ 
เป็นต้น 



-คัดเลือกโดยบันทึกลักษณะตัวมันเอง (individual selection or mass 
selection) พิจารณาจากลกัษณะปรากฏของปลาท่ีจะคดัเพียงอยา่งเดียว 
 
-การคัดเลือกโดยบันทึกลักษณะของครอบครัว (family selection) 
 คดัโดยท าการผสมปลาเป็นคู่ๆ  จากนัน้น าลกูจากแตล่ะคูผ่สมมาแยกเลีย้ง
กนั เมื่อจะคดัก็พิจารณาจากคา่เฉลี่ยของลกูแตล่ะครอบครัว 
 
-การคัดเลือกโดยบันทึกดูลักษณะของตัวเองและครอบครัว (within family 
selection) ท าการผสมปลาเป็นคู่ๆ  เช่นเดียวกนั แตจ่ะท าการคดัเลือกโดย
คดัปลาท่ีโตดีท่ีสดุจากแตล่ะครอบครัวไว้ 

การคัดเลือกพันธุ์ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 



2. การจับคู่ผสมพันธุ์ 

1. พิจารณาจากสมรรถภาพของสัตว์น้ า 
2. พิจารณาจากความสัมพันธ์ทางเครือญาต ิ
3. พิจารณาและจัดการพันธุกรรมระดับประชากร 

       การจับคู่การผสมพันธุ์ 
ระหว่างสัตว์พ่อแม่พันธุ์ที่คัดเลือก
ไว้แล้ว (Mating หรือ Matching) 
จ าเป็นต้องมีความเหมาะสม และ
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 



แบบของการผสมพันธุ์ แบ่งออกกว้าง ๆได้ 2 แบบ คือ 
1. การผสมพันธุ์แบบที่คู่ผสมพันธุ์มีความสัมพันธ์ในด้านพันธุกรรม มากกว่า ส่วนเฉลี่ย ของ
ประชากรเรียกว่า " การผสมระหว่างญาติ (close breeding)”  
 
 

2. การจับคู่ผสมพันธุ์ (ต่อ) 

การเกิดเลือดชิดถ้ามีการคัดพันธุ์ลักษณะที่ดี เช่นการสร้างสายพันธุ์แท้ก็
เป็นข้อดี แต่ความหมายโดยทั่วไปเป็นทางลบ เนื่องจากลักษณะด้อยที่ไม่ดี

ปรากฏจากการไม่ได้คัดพันธุ์ 



2. การผสมพันธุ์แบบที่คู่ผสมพันธุ์มีความสัมพันธ์ในด้านพันธุกรรม น้อยกว่า ส่วนเฉลี่ย 
ของประชากรเรียกว่า " การผสมข้าม (out breeding)  นิยมกระท ากัน 2 วิธี ได้แก ่
 

 - การผสมข้ามสายพันธ์ุ (Intraspecific Hybridization) การค านวณหาค่าของ
ลูกผสมที่มีลักษณะดีเหมือนพ่อแม่ เรียกว่า Heterosis สามารถหาได้จาก  

                  Heterosis % = ค่าเฉลี่ยของลูกผสม - ค่าเฉลี่ยพ่อแม่ x 100   
** มีค่าบวกยิ่งดี = แสดงความเด่นเหนือกว่าพ่อแม่ เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย (ดุกอุย+ดุกยักษ)์ 
 
 - การผสมข้ามชนิด (Interspecific Hybridization) ได้ทั้งในระดับต่างชนิด ต่าง

สกุล หรือต่างครอบครัว แต่จะเป็นไปได้มากกว่าในคู่ที่มีสายวิวัฒนาการใกล้ชิดกัน (ถ้า
ต่างกันมากลูกที่ออกมามักจะเป็นหมันหรือผสมไม่ติด)  

2. การจับคู่ผสมพันธุ์ (ต่อ) 



       ในการผสมข้ามสัตว์น้ าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผสมสัตว์น้ า คนละชนิด (inter-
hybridization) หรือชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ (intra-hybridization)  ควรที่จะ
ค านึงเสมอว่า ท้าเพื่ออะไร ท้าอย่างไร และจะได้อะไร เพราะหากด าเนินการโดยไม่ได้
เป็นขั้นตอน อาจจะเป็นการท าลายพันธุ์และความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยท่ีไม่ได้
ตั้งใจได้ 



การประเมินพันธุกรรมและผลสัมฤทธ์ิของการปรับปรุงพันธุ์ 

การวัดว่า  สัตว์น้ ารุ่นลูก มีลักษณะที่ตรงตามความต้องการ ดีกว่า  
รุ่นพ่อแม่นั้น ต้องใช้ ค่าเฉลี่ย ที่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้อย่าง  
ไม่ล าเอียง จ าเป็นต้องจดบรรทึกข้อมูลไว้ ได้แก ่
 - ข้อมูลพันธุ์ประวัติ 
 - ข้อมูลลักษณะที่ปรากฏ 
 - ข้อมูลอื่นๆ ที่มี (กลุ่มการจัดการ เพศ อายุ กลุ่มพันธุ์ ฯลฯ) 
 
** ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีน้ามาวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ได้ 



-ปลานิล (จิตลดา 3,4) ปลานิลแดง (เร้ด 1,2 ปทุมธานี 1) ปลานวลจันทร์เทศ   
ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว  ปลาไน ปลาช่อน ปลาหมอเทศ กุ้งก้ามกราม 

พันธุ์สัตว์น ้าที่กรมประมงได้มีการปรับปรุงพนัธุ์ 



ปลาหมอที่ผ่านการปรับปรุงพันธ์ุเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ดั่งเดิม 



1. การป้องกันการผสมเลือดชิด  
     - ควรคัดปลาที่โตได้ขนาดรุ่นแรกสุดในบ่อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ และการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

ขนาดต่างกัน จ าเป็นต้องแยกหลายกลุ่มอายุหลีกเลี่ยงการผสมปลาต่างรุ่น (กรณีที่มี
บ่อเพียงพอ) 

 

 - ในการเพาะพันธุ์แต่ละครั้งควรใช้พ่อแม่พันธุ์หลายคู่ หากการเพาะแต่ละครั้งใช้ปลา
เพศเมียน้อยตัว อาจใช้น้ าเชื้อจากปลาตัวผู้หลายตัว ผสมกับไข่จากปลาตัวเมีย 1 ตัว 
เพื่อให้ไข่และน้ าเชื้อผสมกันได้หลายๆ คู่ 
 

     - เมื่อสังเกตว่าลูกปลาที่ผลิตเริ่มโตช้า ควรหาพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งอื่น 
 

     - บันทึกข้อมูลพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละรุ่นหรือแต่ละประชากร เมื่อจะเพาะพันธุ์ต้องน าลูก  
จากการผสมทุกคู่มาจ านวนเท่าๆ กัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเลี้ยงลูกที่ได้จากพ่อแม่ต่างคู่     
แยกกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ระหว่างปลาที่เป็นเครือญาติ 

 

วธีิการจัดการพ่อแม่พันธ์ุในโรงเพาะฟัก 



 2. ป้องกันการขาดช่วงพันธุกรรม 
 3. ป้องกันการคัดเลือกทางลบ   
     - ต้องสังเกตและติดตามผลของการจัดการในโรงเพาะฟักอย่างสม่ าเสมอ 
     - เมื่อท าการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ นอกจากลักษณะที่เป็นเป้าหมายแล้ว (ลักษณะ
เด่น) ยังต้องสังเกตและติดตามความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอื่นๆด้วย  (ลักษณะด้อย) 

 

วธีิการจัดการพ่อแม่พันธ์ุในโรงเพาะฟัก 



จบการน้าเสนอ 


