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“จิตรลดา 3” และ “จิตรลดา 4” 
จากปลานิลพนัธุพ์ระราชทานสู่พนัธุ์ปลาเพ่ือการเพาะเล้ียงทางเศรษฐกิจ 

 ปจัจุบนัการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าไดท้วคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ เพราะไมเ่พยีงเป็นแหล่งอาหารโปรตนีจาก
เนื้อสตัว์ที่ราคาย่อมเยา หากยงัสามารถเพาะเลี้ยงเป็นสตัว์เศรษฐกิจที่สรา้งรายได้ ดงัเช่น ปลานิลที่กรม
ประมงไดท้ าการคดัเลอืกและปรบัปรุงพนัธุ ์และตัง้ชื่อพนัธุว์่า “จติรลดา 3” และ “จติรลดา 4”  

 ปลานิล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linn.) โดยที่มาของชื่อชนิด niloticus นี้  มา
จากค าว่า Nile หรอื แม่น ้าไนล์ ซึ่งเป็นถิน่ก าเนิดของปลาชนิดนี้  ปลานิลถูกน าเขา้มาในประเทศไทยครัง้แรก
โดยสมเดจ็พระจกัรพรรดอิากฮิโิตะ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งพระอสิรยิยศ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้
ทรงจดัส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เมื่อวนัที่ 25 
มนีาคม พ.ศ. 2508 และต่อมาในวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2509 ไดพ้ระราชทานชื่อปลาชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า 
"ปลานิล" ซึ่งมคีวามหมายว่ามสีดี า หรอื สนีิล โดยออกเสยีง nil ตามพยางคต์้นของชื่อชนิด niloticus นัน่เอง  
ในระยะแรกพระองค์ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหป้ล่อยปลานิลลงเลีย้งในบ่อภายในบรเิวณ
พระต าหนักจิตรลดา เพื่อทรงทดลองเลี้ยงและให้กรมประมงจดัส่งเจ้าหน้าที่วิชาการมาตรวจสอบการ
เจรญิเตบิโต และศกึษาดา้นชวีวทิยาของปลานิลเป็นประจ า จนเมือ่ทรงเหน็ว่าสามารถเลีย้งไดผ้ลด ีกท็รงพระ
กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายพนัธุเ์พื่อน าไปแจกจา่ยใหร้าษฎรเลีย้งต่อไป 

 นายอดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรมประมง เปิดเผยว่า ดว้ยพระวสิยัทศัน์กวา้งไกลของพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทีต่้องการใหป้ระชาชนชาวไทยมีการกนิดอียู่ด ีมแีหล่งอาหารโปรตนีราคา
ถูกไวร้บัประทาน โดยเมื่อวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2509 พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานลูกพนัธุ์ปลานิลความยาว 3 – 5 เซนติเมตร จ านวน 10,000 ตวั ให้แก่กรมประมง เพื่อน าไป
ขยายพนัธุ์ที่แผนกทดลองและเพาะเลี้ยง ในบรเิวณเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ และสถานีประมงต่างๆ 
ทัว่ประเทศ เพื่อท าการขยายพนัธุ์และแจกจ่ายใหก้บัราษฎรผูส้นใจน าไปเลี้ยง ซึ่งในเวลาต่อมาไดเ้ป็นที่รูจ้กั
แพร่หลายทัว่โลกในนาม “Chitralada tilapia” หรอื “ปลานิลจติรลดา” ทีค่นไทยรูจ้กันัน่เอง  ต่อมากรมประมง
โดยกองวจิยัและพฒันาและพนัธุกรรมสตัว์น ้าได้ด าเนินการปรบัปรุงพนัธุ์ปลานิล โดยเริม่ต้นจากสายพนัธุ์
จติรลดาในระยะแรก และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จนปจัจุบนัไดป้ลานิลพนัธุป์รบัปรุงทีม่ลีกัษณะดเีป็น
ทีต่อ้งการของเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัวน์ ้าเป็นอยา่งมาก 
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ดร. พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า 
กล่าวว่า กรมประมงตระหนักถงึความส าคญัของปลานิลต่อธุรกจิการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าของประเทศไทย จงึได้
ให้การสนับสนุนงานวิจยัด้านการพัฒนาการปรบัปรุงพันธุ์ปลานิลมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ปลานิลที่มี
ลกัษณะดี มีการเจรญิเติบโตดีขึ้น ให้ผลผลิตและอัตราการรอดตายสูง ปจัจุบันมพีันธุ์ปลานิลที่ผ่านการ
ปรบัปรุงและทดสอบพนัธุ์ โดยมกีระแสตอบรบัที่ดี มคีวามต้องการอย่างต่อเนื่องหลงัจากมกีารผลิตและ
กระจายพนัธุ์สู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลานิลพนัธุป์รบัปรุงทีไ่ดร้บัการตัง้ชื่อพนัธุ์ว่า “จติรลดา 3” และ 
“จติรลดา 4” ซึง่มรีายละเอยีดการปรบัปรงุพนัธุแ์ละขอ้มลูประจ าพนัธุ์ ดงันี้ 

“จิตรลดา 3”  เป็นพนัธุ์ปลานิลที่ได้รบัการพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์ส าเรจ็ในปี 2550 โดยปรบัปรุงจาก
ปลานิลสายพันธุ์ GIFT (Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุ่นที่ 5 ของหน่วยงาน International 
Center for Living Aquatic Resource Management (ICLARM) ประเทศฟิลปิปินส์ (ซึ่งมสีายพนัธุ์จติรลดา
ดัง้เดมิผสมอยู่ด้วย)  “จิตรลดา 3” ผ่านการปรบัปรุงพนัธุ์ด้วยวธิกีารคดัเลอืกแบบหมู่ (Mass Selection) 
เพื่อใหม้กีารเจรญิเตบิโตด ีมอีตัรารอดและใหผ้ลผลติสูง มลีกัษณะเด่น คอื หวัเลก็ ตวัหนา เนื้อแน่นและมาก 
ปจัจุบนัหน่วยงานหลกัที่ท าการผลติพนัธุ์ ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าในสงักดักองวจิยัและ
พฒันาพันธุกรรมสตัว์น ้า 4 แห่ง คอื ศูนย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น ้าอุตรดิตถ์ ศูนย์วจิยัและพฒันา
พนัธุกรรมสตัวน์ ้าบุรรีมัย ์ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้าเพชรบุร ีและศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรม
สตัวน์ ้าชุมพร 

“จิตรลดา 4”  เป็นพนัธุ์ปลานิลที่ได้รบัการพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์ส าเรจ็ในปี 2552 โดยปรบัปรุงจาก
ปลานิลสายพนัธุ ์GIFT รุ่นที ่9 จาก WorldFish Center ประเทศมาเลเซยี (ซึง่มสีายพนัธุจ์ติรลดาดัง้เดมิผสม
อยู่ด้วยเช่นกนั) “จิตรลดา 4” ผ่านการปรบัปรุงพนัธุ์ด้วยวธิกีารประเมนิจากค่าการผสมพนัธุ์ (Estimated 
Breeding Value, EBV) ของน ้าหนัก เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติสูง มลีกัษณะเด่น คอื ส่วนหวัเลก็ ล าตวักวา้ง สนัหนา 
หน่วยงานที่ผลติพนัธุ์ในปจัจุบนั คอื ศูนย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น ้าปทุมธานี ในสงักดักองวจิยัและ
พฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า 

จากวนันัน้สู่วนัน้ี ครบรอบ 50 ปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ไดพ้ระราชทาน
ปลานิลให้กบัปวงชนชาวไทย ปจัจุบนัมฟีารม์ปลานิลมากกว่า 300,000 แห่งทัว่ประเทศ คดิเป็นผลผลติจาก
การเพาะเลีย้งแต่ละปีมากกว่า 200,000 ตนั สรา้งอาชพีใหค้นเป็นลา้นคน สรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรไม่น้อยกว่า 
10,000 ลา้นบาท และกลายเป็นปลาเศรษฐกจิส่งออกทีส่ าคญัล าดบัต้นๆ ของประเทศไทย  สอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ีก่องวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน์ ้า ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร. 0 2904 7604, 
0 2904 7805 และ 0 2904 7446  โทรสาร 0 2577 5061   

       ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์/ พฤศจกิายน 2559  
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“จิตรลดา 3” 

“จิตรลดา 4” 
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