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กรมประมงกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมประมง
เปิดโผ 13 พันธุส์ ตั ว์น้าและไม้น้าที่ปรับปรุงพันธุเ์ พื่อเกษตรกรไทย
ปจั จุบนั ภาคอุ ต สาหกรรมประมงต้อ งการสัต ว์น้ าที่มคี ุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อ ความ
ต้องการ หากผูป้ ระกอบการรายใดสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้กจ็ ะสามารถยึดเป็ นอาชีพหลักทีส่ ร้าง
รายได้ได้เป็ นอย่างดี และด้วยเหตุน้ีกรมประมงจึงได้นาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ มาใช้
ในการพัฒนาพันธุ์สตั ว์น้ า และไม้น้ า เพื่อให้ได้ส ายพันธุ์ท่มี คี ุ ณภาพดี มีล กั ษณะปรากฏตามที่ผู้เพาะเลี้ยง
ต้อ งการ ช่ ว ยเพิ่ม ศัก ยภาพด้า นการเพาะเลี้ย งและขีด ความสามารถด้า นการแข่ ง ขัน ให้กับ เกษตรกรผู้
เพาะเลีย้ งสัตว์น้าของไทย
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ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์น้ ามีบทบาทสาคัญ เป็ น
อย่างยิง่ ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ าทีจ่ บั จากธรรมชาติเริม่ ไม่แน่ นอน และมี
แนวโน้มลดลงเนื่องจากปญั หาสภาพแวดล้อม อีกทัง้ การเพาะเลี้ยงยังมีขดี จากัดด้านผลผลิตเนื่องจากปญั หา
ด้านโรคที่รุนแรงขึน้ ส่งผลให้ความหลากหลายของสายพันธุ์ลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคสัตว์น้ ามี
จานวนเพิม่ ขึ้น อย่างมาก กรมประมงจึงมองเห็น ความสาคัญ และให้การสนับสนุ น ในเรื่อ งของการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์น้ ามาอย่างต่อเนื่อง จนปจั จุบนั เป็ นทีป่ รากฏว่าสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงเป็ นที่
ต้องการของตลาด โดยทีบ่ างชนิดได้กลายเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ดังนัน้ เพื่อให้ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมพันธุ์ การอ้างอิงสายพันธุ์หรือชนิดพันธุ์ หรือ
แม้กระทังการพั
่
ฒนาปรับปรุงพันธุใ์ ห้ได้สายพันธุท์ ด่ี ยี งิ่ ขึน้ ต่อไป กรมประมงจึงให้ความสาคัญกับ การตัง้ ชื่อ
พันธุส์ ตั ว์น้ าและไม้น้ าทีผ่ ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แล้ว โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการตัง้ ชื่อพันธุส์ ตั ว์น้ า
และไม้น้ าปรับปรุงพันธุ์ของกรมประมงเป็ นหลักเกณฑ์เดียวกัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัง้ ชื่อพันธุ์
พืชใหม่ทไ่ี ด้จากการพัฒนาปรับปรุงพันธุข์ องกรมวิชาการเกษตรตามทีร่ ะบุใน “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การตัง้ ชื่อพันธุพ์ ชื ใหม่ ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2546)” และ
“ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัง้ ชื่อพันธุพ์ ชื ใหม่ ตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุพ์ ชื
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548” โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ตัง้ ชื่อ พัน ธุ์ส ัต ว์น้ า หรือ ไม้น้ า ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์เ ป็ น ภาษาไทย หากมีช่ือ เป็ น ภาษาอื่น ให้ใ ช้
อักษรไทย
2. ชื่อพันธุส์ ตั ว์น้าหรือไม้น้าทีต่ งั ้ ใหม่จะต้องไม่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 เป็ นหรือ คล้ายกับ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ หรือ พระ
นามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
2.2 ไม่สุภาพ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.3 สื่อความหมายไปในทางเกินความจริงหรือโอ้อวด
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2.4 เป็นชื่อเดียวกันหรือเหมือนกันกับชื่อสามัญ ชื่อชนิด หรือชื่อสกุลของสัตว์น้าหรือไม้น้ า
2.5 เป็ น หรือ คล้า ย ชื่อ พัน ธุ์ส ัต ว์น้ า อื่น หรือ ชื่อ พัน ธุ์ไ ม้น้ า อื่น ในวงศ์ เ ดีย วกัน ที่ม ีอ ยู่
แพร่หลายทัวไป
่
2.6 เป็ นคาสมาส หรือคาสนธิ ของชื่อพันธุ์สตั ว์น้ า หรือชื่อพันธุ์ไม้ น้ าในวงศ์เดียวกัน ที่
มิใช่พ่อ-แม่พนั ธุข์ องพันธุส์ ตั ว์น้าหรือพันธุไ์ ม้น้านัน้
2.7 เป็นอักษรย่อ
2.8 มีคานาหน้านาม เช่น ศาสตราจารย์ หม่อม พลเอก นาย
2.9 มีความยาวเกิน 10 พยางค์
2.10 อาจทาให้สาธารณชนสับสนหลงผิด
3. ความในข้อ 2 ไม่ใช้บงั คับแก่กรณีท่มี กี ารตัง้ ชื่อเพื่อเป็ นเกียรติแก่บุคคล หรือเนื่องในวาระ
พิเศษต่างๆ ในกรณีดงั กล่าวให้ผู้ขอพิจารณาตัง้ ชื่อได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในความเห็นชอบของ
อธิบดีกรมประมง
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ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข ผูอ้ านวยการกองวิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ได้ให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมว่า นักวิจยั ของกองฯ ได้นาเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีระดับพันธุกรรมโมเลกุล เทคโนโลยีการ
คัดเลือกแบบมาตรฐาน การจัดการชุดโครโมโซม การแปลงเพศ ตลอดจนเทคโนโลยีการฉายรังสีแกมม่า
ร่วมกับการเพาะเลีย้ งเนื้อเยือ่ ไม้น้า เข้ามาช่วยปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์น้าและไม้น้าให้มคี ุณภาพดี และตรงกับความ
ต้องการของตลาดมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดทีเ่ พิม่ ขึน้ การทนต่อความเค็มได้ดี
และลักษณะพันธุท์ แ่ี ปลกใหม่และหลากหลาย เป็นต้น
ปจั จุบนั สัต ว์น้ าและไม้น้ าปรับปรุงพันธุ์ ท่มี คี ุ ณภาพและลักษณะพันธุ์ท่ดี ี ซึ่งกรมประมงได้ใ ห้
ความเห็นชอบในการตัง้ ชื่อพันธุเ์ รียบร้อยแล้ว ได้แก่พนั ธุส์ ตั ว์น้าและไม้น้าทีม่ ี “ชื่อพันธุ”์ ดังต่อไปนี้
1. “จิ ตรลดา 3” เป็ นพันธุป์ ลานิลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2550 โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบหมู่ เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตดี มีอตั รารอดและให้ผลผลิตสูง ประชากรเริม่ ต้นจากปลานิลสายพันธุ์ GIFT
(Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุ่นที่ 5 ของหน่ วยงาน ICLARM ในประเทศฟิลปิ ปินส์ ซึง่ มีสาย
พันธุจ์ ติ รลดาดัง้ เดิมผสมอยู่ดว้ ย ลักษณะเด่นคือ หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อแน่ นและมาก หน่ วยงานหลักทีท่ าการผลิต
ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์ บุรรี มั ย์ เพชรบุร ี และชุมพร
2. “จิ ตรลดา 4” เป็นพันธุป์ ลานิลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2552 โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบดูลกั ษณะตัวเองที่มกี ารประเมินจากค่าการผสมพันธุข์ องน้ าหนัก เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ประชากรเริม่ ต้น
จากปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 9 จาก WorldFish Center ประเทศมาเลเซีย ซึง่ มีสายพันธุจ์ ติ รลดาดัง้ เดิม
ผสมอยู่ด้วยเช่นกัน ลักษณะเด่น คือ ส่ วนหัวเล็ก ล าตัว กว้าง สันหนา หน่ ว ยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าปทุมธานี
3. “เร้ด 1” เป็ นพันธุป์ ลานิลแดงทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2550 โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบหมู่ เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตทีด่ ที งั ้ ด้านความยาวและน้ าหนัก ประชากรเริม่ ต้นจากปลานิลแดงสายพันธุ์
ไทย (NIFI strain) หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าชุมพร
4. “เร้ด 2” เป็ นพันธุป์ ลานิลแดงทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2555 โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบดูลกั ษณะภายในครอบครัว เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตที่ดที งั ้ ด้านความยาวและน้ าหนัก ประชากรเริม่ ต้น
จากปลานิลแดงสายพันธุอ์ ุตรดิตถ์และรวบรวมจากแหล่งพันธุอ์ ่นื ในจังหวัดใกล้เคียงทีม่ รี ปู ร่างลักษณะดี สีสด
มีกระจุดด่างดาน้อย หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าอุตรดิตถ์
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5. “ปทุมธานี 1” เป็ นพันธุ์ปลานิลแดงที่ได้รบั การปรับปรุงพันธุ์ สาเร็จในปี 2552 โดยวิธกี าร
คัดเลือกแบบดูลกั ษณะตัวเองทีม่ กี ารประเมินจากค่าการผสมพันธุ์ของน้ าหนัก ในน้ าความเค็ม 25-30 ส่วนใน
พัน เพื่อ ให้มกี ารเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และสามารถเลี้ยงได้ใ นน้ าเค็มระดับ 25-30 ส่ วนในพัน
ประชากรเริม่ ต้นจากปลานิลแดง 4 สายพันธุ์ คือ ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย และสเตอร์ลงิ มีลกั ษณะเด่น คือ
ลาตัวกว้าง สันหนา สีชมพูอมส้ม หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
ปทุมธานี
6. “ชุมพร 1” เป็ นพันธุป์ ลาหมอทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุส์ าเร็จในปี 2553 โดยวิธกี ารคัดเลือก
แบบหมู่ เพื่อ ให้มกี ารเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิต สูง ประชากรเริม่ ต้น จากปลาหมอพันธุ์เพาะเลี้ยงของ
ภาคใต้ มีลกั ษณะเด่น คือ มีขนาดใหญ่ และโตเร็ว หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้าชุมพร
7. “ซิ ลเวอร์ 1 ซี ” เป็ นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวที่ได้รบั การปรับปรุงพันธุ์ สาเร็จในปี 2547 โดย
วิธกี ารคัดเลือกแบบดูลกั ษณะตัวเอง เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตดี ประชากรเริม่ ต้นจากปลาตะเพียนขาวสาย
พันธุแ์ ม่น้าเจ้าพระยา หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
8. “ซิ ลเวอร์ 2 เค” เป็นพันธุป์ ลาตะเพียนขาวทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2550 โดยวิธ ี
คัดเลือกแบบดูลกั ษณะตัวเอง เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตที่ดี ประชากรเริม่ ต้น จากปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์
แม่น้าโขง หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรรี มั ย์
9. “คอม 1” เป็นพันธุป์ ลาไนทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุส์ าเร็จในปี 2550 โดยวิธกี ารคัดเลือกแบบ
หมู่ เพื่อให้มกี ารเจริญเติบโตดี สัดส่วนปลาเนื้อแล่ดกี ว่าสายพันธุอ์ ่นื มีลกั ษณะเด่น คือ รูปร่างลาตัวยาว หัว
และท้องเล็ก สามารถเลี้ยงแบบพื้นบ้านหรือเศรษฐกิจพอเพียงได้ดี ประชากรเริม่ ต้น จากปลาไนสายพันธุ์
เวียดนาม หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าบุรรี มั ย์
10. “โรห์ 1” เป็ น พันธุ์ป ลายี่ส กเทศที่ไ ด้ร บั การปรับ ปรุง พัน ธุ์ ส าเร็จ ในปี 2556 โดยวิธ ีก าร
คัดเลือกแบบหมู่ เพื่อ ให้มขี นาดและการเจริญเติบโตที่ดีขน้ึ ประชากรเริม่ ต้น จากปลายีส่ กเทศที่นาเข้าจาก
ประเทศอินเดีย หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
11. “มา 1” เป็ นพันธุป์ ลานวลจันทร์เทศทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2557 โดยวิธกี าร
คัดเลือกแบบหมู่ เพื่อให้มขี นาดและอัตราการเจริญเติบโตดีขน้ึ ประชากรเริม่ ต้นจากปลานวลจันทร์เทศสาย
พันธุ์เพาะเลี้ยงของหน่ วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมประมง หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าอุตรดิตถ์
12. “มาโคร 1” เป็ นพันธุก์ ุ้งก้ามกรามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2550 โดยวิธกี าร
คัดเลือ กแบบดูล กั ษณะภายในครอบครัว และแบบหมู่ต่ อเนื่อ งกัน เพื่อ ให้ม ีขนาดและการเจริญ เติบโตที่ดี
กว่าเดิม ประชากรเริม่ ต้น จากกุ้งก้ามกรามของฟาร์มเกษตรกรจังหวัดราชบุร ี หน่ วยงานผลิต ณ ปจั จุบนั
ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุร ี
13. “อนูเจ็น 1” เป็ นพันธุไ์ ม้น้ าอนูเบียสทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพันธุ์สาเร็จในปี 2552 โดยวิธกี าร
ฉายรังสีแกมม่าร่วมกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ “พันธุก์ ลาย” ทีม่ ลี กั ษณะของต้น ใบ และ
รากที่หลากหลาย กล่ าวคือ ต้นแคระ ใบเล็ก ใบและรากสีเ ขียว ด่าง และขาว เป็ นต้น หน่ วยงานผลิต ณ
ปจั จุบนั ได้แก่ กองวิจยั และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า จ.ปทุมธานี
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เป็นทีท่ ราบดีว่างานด้านการปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์น้าแต่ละชนิดเป็นเรือ่ งทีย่ ากและท้าทาย เพราะแต่
ละชนิดจะต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจยั ไม่ต่ ากว่ า 5 ปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสัตว์น้ าได้แสดงออกซึ่งลักษณะพันธุ์
ตามที่ต้องการได้อย่างคงที่ยาวนาน แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม ทีมนักวิจยั ของกรมประมงก็พร้อมที่จะมุ่งมันพั
่ ฒนา

และปรับปรุงพันธุ์สตั ว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย
สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในเวทีการค้าโลกสืบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี กองวิจยั และ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 0 2904 7604, 0 29047 805 และ 0
2904 7446 โทรสาร 0 2577 5061 
ฝา่ ยประชาสัมพันธ์
มกราคม 2560
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