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“จิตรลดา 3” และ “จิตรลดา 4”
จากปลานิลพันธุพ์ ระราชทานสู่พนั ธุ์ปลาเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ

สถ

วิจ

ัน
าบ

ปจั จุบนั การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าได้ทวีความสาคัญมากยิง่ ขึน้ เพราะไม่เพียงเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ท่ีราคาย่อมเยา หากยังสามารถเพาะเลี้ยงเป็ นสัตว์ เศรษฐกิจที่ส ร้างรายได้ ดังเช่น ปลานิล ที่กรม
ประมงได้ทาการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ และตัง้ ชื่อพันธุว์ ่า “จิตรลดา 3” และ “จิตรลดา 4”

ธุก

พัน

นา

พัฒ

ละ

ัยแ

ปลานิ ล มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linn.) โดยที่มาของชื่อ ชนิด niloticus นี้ มา
จากคาว่า Nile หรือ แม่น้ าไนล์ ซึ่งเป็ นถิน่ กาเนิดของปลาชนิดนี้ ปลานิลถูกนาเข้ามาในประเทศไทยครัง้ แรก
โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮโิ ตะ เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่ งพระอิสริยยศ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้
ทรงจัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2508 และต่อมาในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้เป็ นภาษาไทยว่า
"ปลานิล" ซึ่งมีความหมายว่ามีสดี า หรือ สีนิล โดยออกเสียง nil ตามพยางค์ต้นของชื่อชนิด niloticus นัน่ เอง
ในระยะแรกพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปล่อยปลานิลลงเลีย้ งในบ่อภายในบริเวณ
พระต าหนั ก จิต รลดา เพื่อ ทรงทดลองเลี้ย งและให้ก รมประมงจัด ส่ งเจ้าหน้ าที่ว ิช าการมาตรวจสอบการ
เจริญเติบโต และศึกษาด้านชีววิทยาของปลานิลเป็นประจา จนเมือ่ ทรงเห็นว่าสามารถเลีย้ งได้ผลดี ก็ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพันธุเ์ พื่อนาไปแจกจ่ายให้ราษฎรเลีย้ งต่อไป
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นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิ ดเผยว่า ด้วยพระวิสยั ทัศน์กว้างไกลของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีต่ ้องการให้ประชาชนชาวไทยมีการกินดีอยู่ดี มีแหล่งอาหารโปรตีนราคา
ถูกไว้รบั ประทาน โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานลูกพันธุ์ปลานิลความยาว 3 – 5 เซนติเมตร จานวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมง เพื่อนาไป
ขยายพันธุ์ท่แี ผนกทดลองและเพาะเลี้ยง ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ และสถานีประมงต่างๆ
ทัวประเทศ
่
เพื่อทาการขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กบั ราษฎรผูส้ นใจนาไปเลี้ยง ซึ่งในเวลาต่อมาได้เป็ นที่รจู้ กั
แพร่หลายทัวโลกในนาม
่
“Chitralada tilapia” หรือ “ปลานิลจิตรลดา” ทีค่ นไทยรูจ้ กั นัน่ เอง ต่อมากรมประมง
โดยกองวิจยั และพัฒนาและพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ดาเนินการปรับปรุงพัน ธุ์ปลานิล โดยเริม่ ต้นจากสายพันธุ์
จิตรลดาในระยะแรก และได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนปจั จุบนั ได้ปลานิลพันธุป์ รับปรุงทีม่ ลี กั ษณะดีเป็ น
ทีต่ อ้ งการของเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น้าเป็นอย่างมาก

สถ

ดร. พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองวิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
กล่าวว่า กรมประมงตระหนักถึงความสาคัญของปลานิลต่อธุรกิจการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าของประเทศไทย จึงได้
ให้ก ารสนับ สนุ น งานวิจยั ด้านการพัฒ นาการปรับ ปรุงพัน ธุ์ป ลานิ ล มาอย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่อ ให้ได้ป ลานิ ล ที่ม ี
ลัก ษณะดี มีก ารเจริญ เติบ โตดีข้นึ ให้ผ ลผลิต และอัต ราการรอดตายสูง ปจั จุบ ัน มีพ ันธุ์ป ลานิ ล ที่ผ่ านการ
ปรับปรุงและทดสอบพัน ธุ์ โดยมีก ระแสตอบรับที่ดี มีค วามต้อ งการอย่างต่ อ เนื่อ งหลังจากมีการผลิต และ
กระจายพันธุ์ส่เู กษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล พันธุป์ รับปรุงทีไ่ ด้รบั การตัง้ ชื่อพันธุ์ว่า “จิตรลดา 3” และ
“จิตรลดา 4” ซึง่ มีรายละเอียดการปรับปรุงพันธุแ์ ละข้อมูลประจาพันธุ์ ดังนี้

นา
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ละ

ัยแ
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าบ

“จิ ตรลดา 3” เป็ นพันธุ์ปลานิลที่ได้รบั การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2550 โดยปรับปรุงจาก
ปลานิ ล สายพัน ธุ์ GIFT (Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุ่น ที่ 5 ของหน่ ว ยงาน International
Center for Living Aquatic Resource Management (ICLARM) ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ (ซึ่งมีส ายพันธุ์จติ รลดา
ดัง้ เดิมผสมอยู่ด้วย) “จิ ตรลดา 3” ผ่ านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธกี ารคัดเลือกแบบหมู่ (Mass Selection)
เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตดี มีอตั รารอดและให้ผลผลิตสูง มีลกั ษณะเด่น คือ หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อแน่ นและมาก
ปจั จุบนั หน่ วยงานหลักที่ทาการผลิตพันธุ์ ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ในสังกัดกองวิจยั และ
พัฒนาพันธุ ก รรมสัตว์น้ า 4 แห่ง คือ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า อุต รดิตถ์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒ นา
พันธุกรรมสัตว์น้ าบุรรี มั ย์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า เพชรบุร ี และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้าชุมพร
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“จิ ตรลดา 4” เป็ นพันธุ์ปลานิลที่ได้รบั การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2552 โดยปรับปรุงจาก
ปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 9 จาก WorldFish Center ประเทศมาเลเซีย (ซึง่ มีสายพันธุจ์ ติ รลดาดัง้ เดิมผสม
อยู่ด้วยเช่นกัน ) “จิ ตรลดา 4” ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธกี ารประเมินจากค่ าการผสมพันธุ์ (Estimated
Breeding Value, EBV) ของน้ าหนัก เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง มีลกั ษณะเด่น คือ ส่วนหัวเล็ก ลาตัวกว้าง สันหนา
หน่ วยงานที่ผลิตพันธุ์ในปจั จุบนั คือ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าปทุมธานี ในสังกัดกองวิจยั และ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า

์น้ำ

จากวันนัน้ สู่วนั นี้ ครบรอบ 50 ปีทพ่ี ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้พระราชทาน
ปลานิลให้กบั ปวงชนชาวไทย ปจั จุบนั มีฟาร์มปลานิลมากกว่า 300,000 แห่งทัว่ ประเทศ คิดเป็ นผลผลิตจาก
การเพาะเลีย้ งแต่ละปีมากกว่า 200,000 ตัน สร้างอาชีพให้คนเป็ นล้านคน สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรไม่น้อยกว่า
10,000 ล้านบาท และกลายเป็ นปลาเศรษฐกิจส่งออกทีส่ าคัญลาดับต้นๆ ของประเทศไทย สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ทก่ี องวิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 0 2904 7604,
0 2904 7805 และ 0 2904 7446 โทรสาร 0 2577 5061 
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ / พฤศจิกายน 2559
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“จิตรลดา 3”

“จิตรลดา 4”

