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กรมประมงกระตุ้นภาคอตุสาหกรรมประมง 

เปิดโผ 13 พนัธุส์ตัวน้ํ์าและไม้น้ําท่ีปรบัปรงุพนัธุเ์พ่ือเกษตรกรไทย 

ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมประมงต้องการสตัว์น้ําที่มคีุณภาพและมปีรมิาณเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ หากผูป้ระกอบการรายใดสามารถตอบสนองความต้องการน้ีไดก้จ็ะสามารถยดึเป็นอาชพีหลกัทีส่รา้ง

รายไดไ้ด้เป็นอย่างด ีและด้วยเหตุน้ีกรมประมงจงึไดนํ้าเทคโนโลยกีารปรบัปรุงพนัธุด์้วยวธิกีารต่าง ๆ มาใช้

ในการพัฒนาพันธุ์สตัว์น้ําและไม้น้ําเพื่อให้ได้สายพนัธุ์ที่มคีุณภาพด ีมลีกัษณะปรากฏตามที่ผู้เพาะเลี้ยง

ต้องการ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงและขีดความสามารถด้านการแข่งขนัให้กับเกษตรกรผู้

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าของไทย 

ดร.อดศิร พรอ้มเทพ อธบิดกีรมประมง กล่าวว่า การปรบัปรุงพนัธุส์ตัว์น้ํามบีทบาทสําคญัเป็น

อยา่งยิง่ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย เน่ืองจากปรมิาณสตัวน้ํ์าทีจ่บัจากธรรมชาตเิริม่ไมแ่น่นอน และมี

แนวโน้มลดลงเน่ืองจากปัญหาสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้การเพาะเลีย้งยงัมขีดีจาํกดัดา้นผลผลติเน่ืองจากปัญหา

ด้านโรคที่รุนแรงขึน้ ส่งผลให้ความหลากหลายของสายพนัธุ์ลดลง ในขณะที่ความต้องการบรโิภคสตัว์น้ํามี

จํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก กรมประมงจงึมองเห็นความสําคญัและให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนา

ปรบัปรุงพนัธุส์ตัว์น้ํามาอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบนัเป็นทีป่รากฏว่าสตัว์น้ําปรบัปรุงพนัธุข์องกรมประมงเป็นที่

ตอ้งการของตลาด โดยทีบ่างชนิดไดก้ลายเป็นสตัวน้ํ์าเศรษฐกจิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ดงันัน้ เพื่อให้ง่ายต่อการประชาสมัพนัธ์ ส่งเสรมิพนัธุ์ การอ้างองิสายพนัธุ์หรอืชนิดพนัธุ์ หรอื

แมก้ระทัง่การพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์ให้ได้สายพนัธุ์ที่ดยี ิง่ขึน้ต่อไป กรมประมงจงึให้ความสําคญักบัการตัง้ชื่อ

พนัธุส์ตัวน้ํ์าและไมน้ํ้าที่ผ่านการพฒันาปรบัปรุงพนัธุแ์ลว้ โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการตัง้ชื่อพนัธุส์ตัวน้ํ์า

และไมน้ํ้าปรบัปรุงพนัธุ์ของกรมประมงเป็นหลกัเกณฑเ์ดยีวกนั และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารตัง้ชื่อพนัธุ์

พชืใหมท่ีไ่ดจ้ากการพฒันาปรบัปรุงพนัธุข์องกรมวชิาการเกษตรตามทีร่ะบุใน “ระเบยีบกรมวชิาการเกษตรว่า

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารตัง้ชื่อพนัธุพ์ชืใหม่ ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2546)” และ 

“ระเบยีบกรมวชิาการเกษตรว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารตัง้ชื่อพนัธุ์พชืใหม่ ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองพนัธุ์พชื 

พ.ศ. 2542 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548” โดยมรีายละเอยีดของหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ตัง้ชื่อพันธุ์ส ัตว์น้ําหรือไม้น้ําปรบัปรุงพันธุ์เป็นภาษาไทย หากมีชื่อเป็นภาษาอื่นให้ใช้

อกัษรไทย 

2. ชื่อพนัธุส์ตัวน้ํ์าหรอืไมน้ํ้าทีต่ ัง้ใหมจ่ะตอ้งไมม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

2.1 เป็นหรอืคล้ายกับ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อหรอืพระ

นามาภไิธยยอ่ หรอืนามพระราชวงศ ์

2.2 ไมสุ่ภาพ หรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

2.3 สื่อความหมายไปในทางเกนิความจรงิหรอืโออ้วด 
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2.4 เป็นชื่อเดยีวกนัหรอืเหมอืนกนักบัชื่อสามญั ชื่อชนิด หรอืชื่อสกุลของสตัวน้ํ์าหรอืไมน้ํ้า 

2.5 เป็นหรือคล้าย ชื่อพันธุ์ส ัตว์น้ําอื่น หรือชื่อพันธุ์ไม้น้ําอื่นในวงศ์เดียวกันที่มีอยู่

แพรห่ลายทัว่ไป 

2.6 เป็นคําสมาส หรอืคําสนธ ิของชื่อพนัธุ์สตัว์น้ํา หรอืชื่อพนัธุ์ไมน้ํ้าในวงศ์เดยีวกนั ที่

มใิช่พ่อ-แมพ่นัธุข์องพนัธุส์ตัวน้ํ์าหรอืพนัธุไ์มน้ํ้านัน้ 

2.7 เป็นอกัษรยอ่ 

2.8 มคีาํนําหน้านาม เช่น ศาสตราจารย ์หมอ่ม พลเอก นาย 

2.9 มคีวามยาวเกนิ 10 พยางค ์

2.10 อาจทาํใหส้าธารณชนสบัสนหลงผดิ 

3. ความในข้อ 2 ไม่ใช้บงัคบัแก่กรณีที่มกีารตัง้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล หรอืเน่ืองในวาระ

พเิศษต่างๆ ในกรณีดงักล่าวให้ผู้ขอพจิารณาตัง้ชื่อได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในความเห็นชอบของ

อธบิดกีรมประมง 

ดร.พนม กระจ่างพจน์  สอดศุข  ผูอ้ํานวยการกองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์า ไดใ้ห้ขอ้มูล

เพิม่เตมิว่า นกัวจิยัของกองฯ ไดนํ้าเทคโนโลยต่ีาง ๆ อาท ิเทคโนโลยรีะดบัพนัธุกรรมโมเลกุล เทคโนโลยกีาร

คดัเลอืกแบบมาตรฐาน การจดัการชุดโครโมโซม การแปลงเพศ ตลอดจนเทคโนโลยกีารฉายรงัสแีกมม่า

รว่มกบัการเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ไมน้ํ้า เขา้มาช่วยปรบัปรงุพนัธุส์ตัวน้ํ์าและไมน้ํ้าใหม้คีุณภาพด ีและตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดมากยิง่ขึน้ ทัง้ในเรือ่งอตัราการเจรญิเตบิโตและอตัรารอดทีเ่พิม่ขึน้ การทนต่อความเคม็ไดด้ ี

และลกัษณะพนัธุท์ีแ่ปลกใหมแ่ละหลากหลาย เป็นตน้ 

ปัจจุบนัสตัว์น้ําและไม้น้ําปรบัปรุงพนัธุ์ที่มคีุณภาพและลกัษณะพนัธุ์ที่ดี ซึ่งกรมประมงได้ให้

ความเหน็ชอบในการตัง้ชื่อพนัธุเ์รยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก่พนัธุส์ตัวน้ํ์าและไมน้ํ้าทีม่ ี“ช่ือพนัธุ”์ ดงัต่อไปน้ี 

1. “จิตรลดา 3” เป็นพนัธุป์ลานิลที่ไดร้บัการปรบัปรุงพนัธุส์ําเรจ็ในปี 2550 โดยวธิกีารคดัเลอืก

แบบหมู ่เพื่อใหม้กีารเจรญิเตบิโตด ีมอีตัรารอดและใหผ้ลผลติสงู ประชากรเริม่ต้นจากปลานิลสายพนัธุ ์GIFT 

(Genetic Improvement of Farmed Tilapia) รุ่นที ่5 ของหน่วยงาน ICLARM ในประเทศฟิลปิปินส์ ซึ่งมสีาย

พนัธุจ์ติรลดาดัง้เดมิผสมอยูด่ว้ย ลกัษณะเด่นคอื หวัเลก็ ตวัหนา เน้ือแน่นและมาก หน่วยงานหลกัทีท่ําการผลติ 

ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าอุตรดติถ ์บุรรีมัย ์เพชรบุร ีและชุมพร 

2. “จิตรลดา 4” เป็นพนัธุป์ลานิลทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุพนัธุส์ําเรจ็ในปี 2552 โดยวธิกีารคดัเลอืก

แบบดูลกัษณะตวัเองที่มกีารประเมนิจากค่าการผสมพนัธุ์ของน้ําหนัก เพื่อให้ได้ผลผลติสูง ประชากรเริม่ต้น

จากปลานิลสายพนัธุ์ GIFT รุ่นที่ 9 จาก WorldFish Center ประเทศมาเลเซยี ซึ่งมสีายพนัธุ์จติรลดาดัง้เดมิ

ผสมอยู่ด้วยเช่นกัน ลกัษณะเด่น คือ ส่วนหัวเล็ก ลําตัวกว้าง สนัหนา หน่วยงานผลิต ณ ปัจจุบนั ได้แก่ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าปทุมธานี 

3. “เร้ด 1” เป็นพนัธุป์ลานิลแดงทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงพนัธุส์ําเรจ็ในปี 2550 โดยวธิกีารคดัเลอืก

แบบหมู่ เพื่อใหม้กีารเจรญิเตบิโตทีด่ที ัง้ดา้นความยาวและน้ําหนกั ประชากรเริม่ต้นจากปลานิลแดงสายพนัธุ์

ไทย (NIFI strain) หน่วยงานผลติ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าชุมพร 

4. “เร้ด 2” เป็นพนัธุป์ลานิลแดงทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงพนัธุส์ําเรจ็ในปี 2555 โดยวธิกีารคดัเลอืก

แบบดูลกัษณะภายในครอบครวั เพื่อใหม้กีารเจรญิเตบิโตที่ดทีัง้ด้านความยาวและน้ําหนัก ประชากรเริม่ต้น

จากปลานิลแดงสายพนัธุอุ์ตรดติถ์และรวบรวมจากแหล่งพนัธุอ์ื่นในจงัหวดัใกลเ้คยีงทีม่รีปูร่างลกัษณะด ีสสีด 

มกีระจดุด่างดาํน้อย หน่วยงานผลติ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าอุตรดติถ ์



5. “ปทุมธานี 1” เป็นพนัธุ์ปลานิลแดงที่ได้รบัการปรบัปรุงพนัธุ์สําเรจ็ในปี 2552 โดยวธิกีาร

คดัเลอืกแบบดูลกัษณะตวัเองทีม่กีารประเมนิจากค่าการผสมพนัธุข์องน้ําหนัก ในน้ําความเคม็ 25-30 ส่วนใน

พัน เพื่อให้มีการเจรญิเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และสามารถเลี้ยงได้ในน้ําเค็มระดับ 25-30 ส่วนในพัน 

ประชากรเริม่ต้นจากปลานิลแดง 4 สายพนัธุ์ คอื ไทย ไต้หวนั มาเลเซีย และสเตอรล์งิ มลีกัษณะเด่น คอื 

ลําตวักว้าง สนัหนา สชีมพูอมส้ม หน่วยงานผลติ ณ ปัจจุบนั ได้แก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น้ํา

ปทุมธานี 

6. “ชุมพร 1” เป็นพนัธุป์ลาหมอที่ได้รบัการปรบัปรุงพนัธุส์ําเรจ็ในปี 2553 โดยวธิกีารคดัเลอืก

แบบหมู่ เพื่อให้มกีารเจรญิเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง ประชากรเริม่ต้นจากปลาหมอพันธุ์เพาะเลี้ยงของ

ภาคใต้ มลีกัษณะเด่น คอื มขีนาดใหญ่และโตเรว็ หน่วยงานผลติ ณ ปัจจุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิยัและพฒันา

พนัธุกรรมสตัวน้ํ์าชุมพร 

7. “ซิลเวอร ์1 ซี” เป็นพนัธุ์ปลาตะเพียนขาวที่ได้รบัการปรบัปรุงพนัธุ์สําเรจ็ในปี 2547 โดย

วธิกีารคดัเลอืกแบบดูลกัษณะตวัเอง เพื่อให้มกีารเจรญิเตบิโตด ีประชากรเริม่ต้นจากปลาตะเพยีนขาวสาย

พนัธุแ์มน้ํ่าเจา้พระยา หน่วยงานผลติ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าอุตรดติถ ์

8. “ซิลเวอร ์2 เค” เป็นพนัธุป์ลาตะเพยีนขาวทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงพนัธุส์ําเรจ็ในปี 2550 โดยวธิี

คดัเลอืกแบบดูลกัษณะตวัเอง เพื่อให้มกีารเจรญิเตบิโตที่ด ีประชากรเริม่ต้นจากปลาตะเพยีนขาวสายพนัธุ์

แมน้ํ่าโขง หน่วยงานผลติ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าบุรรีมัย ์

9. “คอม 1” เป็นพนัธุป์ลาไนทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุพนัธุส์าํเรจ็ในปี 2550 โดยวธิกีารคดัเลอืกแบบ

หมู่ เพื่อใหม้กีารเจรญิเตบิโตด ีสดัส่วนปลาเน้ือแล่ดกีว่าสายพนัธุอ์ื่น มลีกัษณะเด่น คอื รปูร่างลําตวัยาว หวั

และท้องเล็ก สามารถเลี้ยงแบบพื้นบ้านหรอืเศรษฐกิจพอเพยีงได้ด ีประชากรเริม่ต้นจากปลาไนสายพนัธุ์

เวยีดนาม หน่วยงานผลติ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าบุรรีมัย ์

10. “โรห์ 1” เป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศที่ได้รบัการปรบัปรุงพันธุ์สําเร็จในปี 2556 โดยวิธีการ

คดัเลอืกแบบหมู่ เพื่อให้มขีนาดและการเจรญิเติบโตที่ดขี ึน้ ประชากรเริม่ต้นจากปลายี่สกเทศที่นําเขา้จาก

ประเทศอนิเดยี หน่วยงานผลติ ณ ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าอุตรดติถ ์

11. “มา 1” เป็นพนัธุ์ปลานวลจนัทรเ์ทศที่ได้รบัการปรบัปรุงพนัธุ์สําเรจ็ในปี 2557 โดยวธิกีาร

คดัเลอืกแบบหมู่ เพื่อให้มขีนาดและอตัราการเจรญิเตบิโตดขีึน้ ประชากรเริม่ต้นจากปลานวลจนัทรเ์ทศสาย

พนัธุ์เพาะเลี้ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ในสงักดักรมประมง หน่วยงานผลติ ณ ปัจจุบนั ได้แก่ ศูนย์วจิยัและ

พฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าอุตรดติถ ์

12. “มาโคร 1” เป็นพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ได้รบัการปรบัปรุงพันธุ์สําเรจ็ในปี 2550 โดยวิธกีาร

คดัเลอืกแบบดูลกัษณะภายในครอบครวัและแบบหมู่ต่อเน่ืองกัน เพื่อให้มขีนาดและการเจรญิเติบโตที่ดี

กว่าเดมิ ประชากรเริม่ต้นจากกุ้งก้ามกรามของฟาร์มเกษตรกรจงัหวดัราชบุร ีหน่วยงานผลติ ณ ปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ ศูนยว์จิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์าเพชรบุร ี

13. “อนูเจน็ 1” เป็นพนัธุไ์มน้ํ้าอนูเบยีสที่ได้รบัการปรบัปรุงพนัธุ์สําเรจ็ในปี 2552 โดยวธิกีาร

ฉายรงัสแีกมม่าร่วมกบัเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ เพื่อใหไ้ด ้“พนัธุก์ลาย” ทีม่ลีกัษณะของต้น ใบ และ

รากที่หลากหลาย กล่าวคือ ต้นแคระ ใบเล็ก ใบและรากสเีขยีว ด่าง และขาว เป็นต้น หน่วยงานผลิต ณ 

ปัจจบุนั ไดแ้ก่ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัวน้ํ์า จ.ปทุมธานี 

เป็นทีท่ราบดวี่างานดา้นการปรบัปรงุพนัธุส์ตัวน้ํ์าแต่ละชนิดเป็นเรือ่งทีย่ากและทา้ทาย เพราะแต่

ละชนิดจะต้องใช้เวลาในการศึกษาวจิยัไม่ตํ่ากว่า 5 ปี เพื่อให้มัน่ใจว่าสตัว์น้ําไดแ้สดงออกซึ่งลกัษณะพนัธุ์

ตามทีต่้องการไดอ้ย่างคงทีย่าวนาน แต่ถงึกระนัน้กต็าม ทมีนักวจิยัของกรมประมงกพ็รอ้มที่จะมุ่งมัน่พฒันา



และปรบัปรุงพนัธุส์ตัว์น้ําและพนัธุไ์มน้ํ้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วยผลกัดนัให้ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย

สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างทดัเทยีมในเวทกีารคา้โลกสบืต่อไป  สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่กองวจิยัและ

พฒันาพนัธุกรรมสตัว์น้ํา ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โทร. 0 2904 7604, 0 29047 805 และ 0 

2904 7446  โทรสาร 0 2577 5061   

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

มกราคม 2560 


