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Oreochromis nilotica 

Kingdom: Animalia        Phylum: Chordata 

Class: Actinopterygii     Order: Perciformes 

Family: Cichlidae          Genus: Oreochromis 

Species: O. niloticus 

การเพาะพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ  

ปลานิลจะสมบูรณ์เพศสามารถสืบพนัธุ์วางไข่ไดภ้ายใน 6 เดือน ภายหลงั

การผสมพนัธุ์แม่ปลานิลจะทาํหนา้ท่ีฟักไข่และดูแลรักษาลูกปลาวยัอ่อน ตวั

ผูจ้ะขดุหลุมสร้างรัง แม่ปลาจะวางไข่ในหลุม โดยวางไข่แต่ละคร้ังประมาณ  

500-2,000 ฟอง หลงัจากวางไข่ แม่ปลาจะฟักไข่โดยอมไข่ไวใ้นปาก  

(oralincubation)  ไข่ปลานิลจะฟักเป็นตวัจะใชเ้วลาประมาณ 4 วนั ท่ี

อุณหภูมินํ้าประมาณ 28 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมินํ้าต ํ่าระยะเวลาท่ีใชใ้น

การฟักไข่จะนานข้ึน เช่นท่ีอุณหภูมินํ้า  20 C° ระยะเวลาฟักไข่จะเป็น 6 วนั 

ในระหวา่งฟักไข่และดูแลลูก แม่ปลาจะไม่กินอาหารซ่ึงเป็นสาเหตุประการ

หน่ึงท่ีทาํให้แม่ปลาเพศเมียชะงกัการเจริญเติบโตเม่ือเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์ ใน

ระหวา่งการฟักไข่จะพบวา่นํ้าหนกัแม่ปลานิลจะลดลง 15-20 % และอาจจะ

ลดลงมากกวา่น้ีถา้ระยะเวลาในการอนุบาลลูกปลายดืออกไป ดงัจะเห็นได้

วา่ปลานิลตวัผูท่ี้มีอายเุท่าๆกนัจะมีขนาดใหญ่กวา่ตวัเมีย หลงัจากลูกปลาไม่

อาศยัในปากแม่ปลาแลว้ แม่ปลาจะยงัดูแลลูกปลาต่อไปอีกประมาณ 1-4 วนั 

จนกระทัง่ลูกปลาแขง็แรงดี ช่วงน้ีแม่ปลาจะกินอาหารมากเป็นพิเศษเพ่ือ

ชดเชยพลงังานท่ีสูญเสียไประหวา่งอมไข่ไวใ้นปากและดูแลลูก แม่ปลาจะ

ใชเ้วลาประมาณ 2-4 สปัดาห์ ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถสืบพนัธุ์

วางไข่ไดอี้กคร้ัง ปกติวงจรการสืบพนัธุ์วางไข่ของปลานิลจะใชเ้วลา

ประมาณ 1 เดือน ความหนาแน่นของปลาท่ีมากเกินไปก็เป็นปัจจยัท่ีทาํให้

การผสมพนัธุ์วางไข่ลดลง 

การเพาะพนัธ์ุปลานิลในบ่อซีเมนต์ 

                   การเพาะพนัธุ์ปลานิลในบ่อซีเมนต ์ค่อนขา้งง่ายต่อการจดัการ  

เก็บรวบรวมลูกปลาไดง่้าย แต่มีขอ้เสียคือการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง  ขนาดของ

บ่อโดยทัว่ไปเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาด 50 ตารางเมตร และมีความลึก

ประมาณ 1 เมตร บ่อขนาด 50 ตารางเมตรจะง่ายต่อการจดัการมากกวา่บ่อ

เพาะขนาดใหญ่ บ่อเพาะควรตั้งอยูใ่นท่ีกลางแจง้ มีหลงัคาคลุมบางส่วน  

โดยทัว่ไปมกัใชว้สัดุลดแสงประมาณ 30-50% ข้ึนอยูก่บัทาํเลท่ีตั้งวา่มี

แสงแดดส่องมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีพบวา่ปลานิลสามารถวางไข่ไดดี้ในนํ้าท่ี

มีอุณหภูมิระหวา่ง 25-29 องศาเซลเซียส และการผสมพนัธุ์วางไข่ลดลง

อยา่งมากหากอุณหภูมินํ้าต ํ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส 

                  อตัราการปล่อยตวัผู ้:ตวัเมีย 30:70 ตวั/บ่อปลาขนาด 50 ตาราง

เมตร เคาะปากทุกๆ 7 วนั ไข่ท่ีไดจ้ากปากแม่ปลาส่วนใหญ่ จะไดไ้ข่ระยะท่ี 

1-ระยะท่ี 3 ถา้ระยะเวลาเคาะปากนานกวา่น้ี เช่น 10-14 วนั ระยะของไข่

ปลาท่ีไดจ้ะเป็นระยะท่ี 4 หรือระยะท่ี 5 ซ่ึงจะทาํให้การแปลงเพศปลานิลทาํ

ไดน้อ้ยลง 

 

 

 

ลกัษณะไข่ปลานิล 
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   ไข่ปลานิลมี 5 ระยะ 

ระยะท่ี 1     ไข่จะมีลกัษณะสีเหลืองนวล 

ระยะท่ี 2     ไข่จะมีจุดตา 2 จุดไข่มีสีเหลืองเขม้หรือสีนํ้าตาล 

ระยะท่ี 3      จะมีตา มีหาง ชดัเจนแต่ไม่สามารถวา่ยนํ้าได้ 

ระยะท่ี 4      สามารถวา่ยนํ้าเหนือผิวนํ้าได ้แต่ถุงไข่แดงยงัไม่ยบุ 

ระยะท่ี 5      ถุงไข่แดงยบุ ระยะน้ีไม่สามารถนาํมาแปลงเพศได้  แต่สามารถ

นาํไปอนุบาลบ่อดินไดเ้ลย จาํหน่ายเป็นปลานิลธรรมดา 

                    ☼ ไข่ปลานิลระยะท่ี 4 เหมาะสมท่ีจะนาํไปแปลงเพศ ☼ 

ระบบฟักไข่ปลานิล 

                     ระบบฟักไข่ท่ีประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะไข่ของปลา

นิลซ่ึงค่อนขา้งเมด็ใหญ่ หนกั ไม่อมนํ้า และกองทบัถมกนั  ระบบฟักไข่ท่ีใช้

เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสนํ้าให้ไข่มีการเคล่ือนท่ี ไม่ตกลงไปกอง

ทบัถมกนัจนไข่เสีย ระบบฟักไข่เป็นระบบกรวยฟักท่ีปล่อยนํ้าผา่นลง  ให้นํ้า

หมุนเวียนผา่นตลอดเวลา เพ่ือป้องกนัไม่ให้ไข่ปลาท่ีนาํมาฟักจมลงท่ีพ้ืนกน้

กรวย 

 

      

 

                    ระบบฟักไข่ จะประกอบดว้ยกรวยฟักไข่ ซ่ึงใชด้ดัแปลงจาก

ขวดนํ้าอดัลม 2 ลิตร และถาดรวบรวมลูกปลานิล ซ่ึงรองรับลูกปลาวยัอ่อน

ระยะท่ี 3 ปลายๆใกลจ้ะเป็นระยะท่ี 4 ท่ีลน้จากกรวยฟักไข่ลงสู่ถาดอนุบาล 

ลูกปลาจะอยูใ่นถาดอนุบาลจนถึงระยะท่ี 4 ยา้ยลงอนุบาลต่อในกระชงัให้

อาหารผสมฮอร์โมน 

                    กรวยฟักไข่ท่ีใชคื้อขวดนํ้าอดัลม 2 ลิตร เม่ือเจาะรูใส่ท่อนํ้า

ลน้แลว้ปริมาตรนํ้าในกรวยฟักไข่ จะเหลือประมาณ  1.5 ลิตร ใชฟั้กไข่

ประมาณ 5,000 – 8,000 ฟอง อตัราการอนุบาลลูกปลานิลในถาดอนุบาล

ประมาณ 2,000 – 5,000 ตวั อตัรารอดจะสูงประมาณ 95% ถา้ใส่ลูกปลา

ในถาดอนุบาลในอตัราความหนาแน่นสูงกวา่น้ีอตัรารอดจะตํ่า 

ระบบนํา้หมุนเวยีนในการฟักไข่ 

                     การฟักไข่ปลานิลตอ้งใชร้ะบบนํ้าหมุนเวียน เพราะนํ้าท่ีมี

คุณภาพดีไม่ขุ่น จะช่วยให้อตัราการฟักไข่ดีข้ึน  ช่วยลดปัญหาการติดเช้ือรา

ในไข่ปลานิลไดเ้ป็นอยา่งดี 

            ☺ระบบกรองนํ้าท่ีใชป้ระกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ☺ 
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(หินใหญ่) 

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->หินเกร็ด 

(หินเล็ก) 

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->ถ่าน (ใชไ้บ

โอบอลแทนได)้ 

โดยนํ้าท่ีใชแ้ลว้จะผา่นถ่าน หินเกร็ด หินกรวด  และข้ึนถงัเก็บนํ้านาํกลบัมา

ใชใ้หม่ และระบบนํ้าก็จะหมุนเวียนอยา่งน้ีไปเร่ือยๆ โดยทุก  7 วนั ตอ้งใส่

ฟอร์มาลีน 25 ppm ในช่องกรองนํ้าท่ียงัไม่ผา่นการกรองเพ่ือเป็นการฆ่าเช้ือ

โรคในนํ้า ลดการเกิดเช้ือราในไข่ปลานิล 

 การแปลงเพศปลานิลโดยใช้ฮอร์โมน  

การเตรียม Stock Solution 

1.ฮอร์โมน 17 MT(17  α  - Methyltestosterone) 

2.เอทิลแอลกอฮอล ์

                   การเตรียม  Stock  Solotion โดยการผสมฮอร์โมน 17 MT 0.5 

กรัม ในเอทิลแอลกอฮอร์ 1 ลิตร จะไดค้วามเขม้ขน้ 500 มิลลิกรัม / ลิตร 

 

 

การเตรียมอาหารปลานิลแปลงเพศ 

                        1. ปลาป่น  6 ส่วน (600 กรัม) 

                        2. รํา 4 ส่วน (400 กรัม) 

                        ส่วนผสมของอาหารปลานิลแปลงเพศ จะแตกต่างออกไป  

บางหน่วยงานใช ้รํา กบัปลาป่น หรือ บางหน่วยงานใชอ้าหารกุง้ชนิดผง แต่

นิยมใชป้ลาป่นเพราะลูกปลานิลตอ้งการโปรตีนสูงประมาณ 40 % แต่ทุก

หน่วยงานจะใชฮ้อร์โมนในอตัราส่วนท่ีเหมือนกนั คือ  60 มิลลิกรัม/อาหาร 

1 กิโลกรัม 

วิธีคิด 

           ฮอร์โมน 500 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1,000 CC. 

        ฮอร์โมน 60 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1,000 ×60  =120 CC. 

                                                               500 

นาํเอทิลแอลกอฮอลอี์ก 120 CC. มาผสม มาผสมคลุกเคลา้กบัอาหาร 1 กิโล

กรัม.เป็นอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการคลุกเคลา้ให้เขา้กบัอาหาร 1 กิโลกรัม 

ผ่ึงลมให้แห้ง 6-10 ชัว่โมง นาํอาหารท่ีผสมแลว้แช่ในตูเ้ยน็ 

การให้อาหารฮอร์โมนแปลงเพศ 

นาํลูกปลาระยะท่ี 4 จากถาดอนุบาลมาใส่ในกระชงัมุง้เขียวช่องตา 20 ช่อง

ตา / ตารางน้ิว ขนาดกระชงั  

2 ´ 4 เมตร ปล่อยลูกปลานิลลงอนุบาล 10,000 ตวั / กระชงั ให้อาหารวนัละ 

5 คร้ัง โดยให้ทุกๆ  2 ชัว่โมง คือ 08.00 น. ,10.00 น.,12.00 น.,14.00 

น.,16.00 น. ให้จนครบ 21 วนั นาํข้ึนมาจาํหน่าย     ขนาดปลา 2-3 ซม. 

  

 

 


