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บทนำ 

ปลานิลเปนปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดสำหรับประเทศไทย มีผลผลิตตอปสูงเปนอันดับที่ ๕ ของ

โลก (๒๑๓,๘๗๒ ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ ๙,๘๒๔ ลานบาท ขอมูล พ.ศ. ๒๕๖๒) รองจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน อินโดนีเซีย อียิปต และบราซิล ตามลำดับ ท้ัง ๆ ท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีนอยกวาประเทศท่ีกลาวมา

ขางตน ๒ ถึง ๑๐ เทา ตัวเลขนี้เนนใหเห็นความสำคัญของปลาชนิดนี้ไดอยางชัดเจน  

ปลานิลมีชื่อวิทยาศาสตรวา Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) เปนปลาพื้นเมืองของทวีป

แอฟริกา จัดอยูในครอบครัวเดียวกันกับปลาหมอเทศ แตเดิมนั้น ปลานิลมีชื่อสกุลวาทิลาเปย (Tilapia) แตใน

ภายหลัง ไดมีการจัดจำแนกใหม และเพราะปลานิลมีพฤติกรรมฟกไขโดยการอมไวในปาก ชื่อสามัญของปลา

นิล คือ ไนล ทิลาเปย (Nile tilapia) และเมื่อนำมาเลี้ยงในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานชื่อวา “ปลานิล” ซึ่งเปนชื่อที่มีความคลองจองกับ

ชื่อสามัญ และยังสะทอนลักษณะสีของตัวปลาซ่ึงมีสีคอนขางดำอีกดวย 

ปลานิลเขามาสูประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมกุฎราชกุมารอากิฮิโตะ (ในภายหลังไดรับการสถาปนา

เปนสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ) ไดถวายลูกปลานิลจำนวน ๕๐ ตัว แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานลูกปลาที่เกิดจากปลาที่ไดรับการถวาย แกกรมประมง

เพื่อขยายพันธุและเผยแพรใหเกษตรกรตอไป และโดยสวนพระองคไดทรงเลี้ยงลูกปลาอีกชุดหนึ่งไวในบอใน

พระราชวังสวนจิตรลดา เรียกวาปลานิลสายพันธุ “จิตรลดา” (ภาพท่ี ๑) 

แมคำวา “สายพันธุ” จะหมายถึงกลุมพันธุกรรมตาง ๆ ท่ีอยูระหวางการปรับปรุงพันธุ ในขณะท่ีปลานิล

สายพันธุจิตรลดามีการเลี้ยงตอเนื่องยาวนานโดยไมมีการปรับปรุงพันธุ แตเนื่องจากประชากรปลานี้มีลักษณะ

เฉพาะตัว และมีความสม่ำเสมอดานพันธุกรรมในระดับหนึ่ง ตลอดจนไดมีการนำไปใชเปนเชื้อพันธุกรรมเพ่ือ

ปรับปรุงพันธุในหลายโอกาส การใชคำวาสายพันธุกับปลานิลจิตรลดาจึงมีความเหมาะสม และอาจกลาวไดวา 

ปลานิลจิตรลดาเปนปลานิลสายพันธุแรกของไทย 
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๕ 

  

ภาพท่ี ๑ บอเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (ภาพซาย) และปลานิลจิตรลดา เพศเมีย  

(ตัวบน) และเพศผู (ตัวลาง) (ภาพขวา) (ภาพโดยความอนุเคราะหของ ดร.ศรีจรรยา  สุขมโนมนต) 

ความโดดเดนดานพันธุกรรมของปลานิลจิตรลดา 

ปลานิลจิตรลดามีความนาสนใจหลายประการ ในดานพันธุกรรมนั้น เนื่องจากประชากรเริ่มตนมีจำนวน

นอย (เพียง ๕๐ ตัว และตายไปจำนวนมากกอนจะไดขยายพันธุ) ทำใหนาสนใจวาจะมีการผสมเลือดชิดใน

ระดับสูง  จนทำใหเกิดความพิการและความเสื ่อมถอยทางพันธุกรรมอื ่น ๆ หรือไม จากการศึกษาดวย

เครื่องหมายพันธุกรรม (Sukmanomon et al., 2012) พบวา ระดับการผสมเลือดชิดยังมีคาไมสูงมาก และ

พบวา มีพันธุกรรมบริสุทธิ์เปนพันธุกรรมของปลานิลแท ๆ ไมมีการปนเปอนกับปลากลุมทิลาเปยชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึง

เปนคุณสมบัติท่ีดีและหาไดยากในประชากรอ่ืน ๆ จึงขอขยายความในเรื่องนี้สักเล็กนอย 

ปลาในสกุลเดียวกับปลานิลผสมขามกันไดงายมาก ในประเทศไทยนั้นมีปลาสกุลนี้ที่กระจายแพรหลาย

ในแหลงน้ำตาง ๆ คือปลานิล และปลาหมอเทศ ปลา ๒ ชนิดนี้ผสมขามกันไปมา จนทำใหพันธุกรรมของ 

แตละชนิดไมบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์นี้สำคัญมาก เมื่อนำปลาเหลานี้ไปใชในการวิจัยตาง ๆ เชน การทำปลานิล

เพศผูลวน (ปลานิลตัวผูเจริญเติบโตเร็วกวาตัวเมียมาก) โดยการสรางปลาตัวผูท่ีมีโครโมโซมเพศผู ๒ แทง หรือ

ที่เรียกวา วายวาย-เมล (YY-male) หากปลาที่ใชเปนชนิดพันธุไมบริสุทธิ์ ระบบพันธุกรรมควบคุมเพศจะ

แปรเปลี่ยนไป ทำใหเทคโนโลยีนี้ไมไดผล ในทำนองเดียวกัน ในการผสมขามชนิดระหวางปลานิลกับปลาหมอ

เทศขางลาย (Oreochromis aureus) เพ่ือใหไดลูกตัวผูลวน แตถาพอแมพันธุมีพันธุกรรมไมบริสุทธิ์ ลูกก็จะไม

เปนตัวผูลวน 

ตัวอยางเหลานี้คงทำใหผูอานเขาใจถึงความสำคัญของความบริสุทธิ์ของชนิดพันธุมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

หลายทานอาจจะสงสัยวา ทำไมจึงไมไปนำปลานิลจากแหลงน้ำธรรมชาติในทวีปแอฟริกามาใช เหตุผลก็คือ 

ปลาที่นำจากธรรมชาติโดยตรง ยังไมปรับตัวเขากับสภาพการเลี้ยง ทำใหอัตราการรอดตายต่ำ ไมคอยกิน

อาหาร จึงไมคอยโต การสรางไขและน้ำเชื้อไมดี และอาจมีขอเสียอื่น ๆ อีก จะตองนำมาเลี้ยงอยางนอย  

๒-๓ ชั่วอายุใหพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวเสียกอน ดังนั้นจึงมีความจำเปนตองใชสายพันธุท่ี

เลี้ยงอยูในฟารมมานานแลวและมีความบริสุทธิ์  



๖ 

ความเปนชนิดพันธุบริสุทธิ์ของปลานิลจิตรลดา มีหลักฐานยืนยันดวยเครื่องหมายพันธุกรรม ซ่ึงในท่ีนี้ขอ

เวนไมกลาวถึงรายละเอียดของวิธีการ โดยผูสนใจอาจไปติดตามรายละเอียดไดจากเอกสารอางอิง แตจะขอนำ

ภาพผลการวิเคราะหมาแสดง ภาพท่ี ๒ ขางลางนี้เปนการจำแนกพันธุกรรมของปลานิลรายตัวดวยเครื่องหมาย

พันธุกรรม (Sukmanomon et al., 2012)  และแสดงผลเปนแทงสีเล็ก ๆ ตัวละแทง สีน้ำเงินในกรอบแดง 

เปนผลการวิเคราะหตัวอยางปลานิลสายพันธุจิตรลดาจำนวน ๕๐ ตัวอยาง ซึ่งจากขอจำกัดทำใหไมสามารถ

เห็นแทงสีแยกเปนแทง ๆ ได แตจะเห็นไดวา ปลาทุกตัวมีสีน้ำเงินท้ังหมด (สีอ่ืน ๆ สั้น ๆ ท่ีปรากฏดานลาง ไม

จัดเปนการปนเปอนเนื่องจากมีสัดสวนต่ำมาก โดยเฉพาะไมพบการปนเปอนจากสีเขียวซึ่งแทนพันธุกรรมปลา

หมอเทศเลย ในขณะที่ถาสังเกตดี ๆ จะเห็นปลาสายพันธุกิฟต (ON-GIFT; กลุมแถบสีชมพูที่ ๓ จากขวา)  

บางตัวมีการปนเปอน  

 

ภาพที่ ๒ กราฟกแสดงผลการจำแนกพันธุกรรมปลานิล และปลาสกุลเดียวกันอีก ๓ ชนิด (ON-PT, ON-UT, 

ON-PB = ปลานิลพันธุกิฟตจากศูนยทดสอบพันธุของกรมประมงจังหวัดปทุมธานี อุตรดิตถ และเพชรบุรี 

ตามลำดับ; ON-CP, ON-AY และ ON-AIT = ปลาที ่เล ี ้ยงเปนการคาในฟารมตาง ๆ; ON-CD = ปลานิล

จิตรลดา; ON-U, ON-I, ON-GIFT = ปลานิลจากประเทศยูกันดา สาธารณรัฐโกตดิวัวร และ สายพันธุกิฟต 

จากประเทศฟลิปปนส; OM-S = ปลาหมอเทศจากประเทศเซเนกัล และ OA-E = ปลาหมอเทศขางลายจาก

ประเทศอียิปต (Sukmanomon et al., 2012) 

จาก “จิตรลดา” สูปลานิลสายพันธุกิฟต  

นอกจากมีพันธุกรรมที่บริสุทธิ์แลว ปลานิลจิตรลดาเปนที่ยอมรับวามีผลผลิตอยูในเกณฑดี และปรับตัว

ตอสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดี จึงมีการนำไปใชเปนเชื้อพันธุกรรม ๑ ใน ๘ กลุมประชากร ในการสรางประชากร

เริ่มตน สำหรับการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุปลานิลสายพันธุกิฟต (GIFT, Genetically Improved Farmed 

Tilapia) ซ่ึงเปนปลานิลท่ีผานการปรับปรุงพันธุเปนพันธุแรก (เริ่มโครงการเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และ

สำเร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๐) (Eknath et al., 1993) ปลาพันธุดีนี้มีการเจริญเติบโตสูงกวาปลานิลดั้งเดิมถึงรอยละ 

๘๕ มีการนำปลานิลกิฟตไปเลี้ยงอยางแพรหลาย และทำใหปลานิลกลายเปนปลาสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับ 

ตน ๆ ของโลกมาจนถึงปจจุบันนี้ 
  



๗ 

“ปลานิล” ของขวัญท่ีทรงคุณคานิรันดร 

นับแตวันแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานปลานิลแกกรมประมงเพื่อขยายพันธุและเผยแพรใหเกษตรกร ไดกอใหเกิดการเลี้ยงปลานิลเปน

อาชีพทางเลือกอีกทางหนึ่ง การเลี้ยงปลานิลก็มีการพัฒนาขึ้นเปนลำดับ โดยในดานพันธุนั้น กรมประมงไดทำ

การปรับปรุงพันธุจากสายพันธุจิตรลดา (ที่มา : ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ำอุตรดิตถ, ม.ป.ป.) ใหมี

การเจริญเติบโตดีข้ึน และใหชื่อวา “จิตรลดา ๑” ซ่ึงมีการเจริญเติบโตสูงข้ึนถึงรอยละ ๒๒ และยิ่งเม่ือไดมีการ

นำสายพันธุกิฟต เขามาเลี้ยงในชวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ การเลี้ยงปลานิลก็ยิ่งขยายตัวกวางขวางขึ้น การ

เลี้ยงปลานิลมีการพัฒนาแบบกาวกระโดดเมื่อมีการนำเทคโนโลยีการแปลงเพศโดยใชฮอรโมนมาผลิตปลานิล

เพศผูลวน ทำใหผลผลิตดีขึ้นหลายเทา เพราะปลาตัวผูโตดีกวาตัวเมีย นอกจากนั้นการเลี้ยงปลาเพศเดียวยัง

แกปญหาปลาออกลูกลนบอ การพัฒนาเหลานี้ทำใหการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยยิ่งขยายตัวเร็วขึ้น ในดาน

การปรับปรุงพันธุก็มีการพัฒนาทั้งโดยสวนราชการ เชน พันธุจิตรลดา ๓ ซึ่งเกิดจากการนำปลาพันธุกิฟต มา

ปรับปรุงพันธุตอเนื่องโดยกรมประมง รวมทั้งเอกชนรายใหญหลายรายไดทุมทุนปรับปรุงพันธุปลานิลของ

ตนเองขึ้น ทำใหเกษตรกรมีตัวเลือกที่หลากหลาย อยางไรก็ตามปลานิลจิตรลดาก็ยังเปนที่นิยมของเกษตรกร 

โดยเฉพาะผูเลี้ยงรายยอย  

ดวยสายพระเนตรอันกวางไกล และน้ำพระราชหฤทัยอันเปยมดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอพสกนิกร ไดทำใหคนไทยไดรูจัก

คุนเคยกับการเลี้ยงปลานิลเปนประเทศแรก ๆ ของโลก และในท่ีสุดไดพัฒนามาเปนอาชีพหลักท่ีนอกจากจะทำ

ใหคนไทยไดเขาถึงโปรตีนคุณภาพดีจากปลานิลอยางท่ัวถึงแลว ยังเปนอาชีพท่ีกอใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ัง

ในระดับฐานราก ไปจนถึงการสงออกที่นำรายไดเขาประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้จะสถิตสถาพรอยูในดวงใจ

ของพสกนิกรไทยทุกคนตราบนานเทานาน 
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