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รูปแบบฟารมผลิตปลานิลแปลงเพศในแตละพื้นที่ 
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เนื่องจากปลานิลเพศเมียเขาสูวัยเจริญพันธุเร็วและวางไขไดตลอดป จึงโตชา

กวาปลานิลเพศผู เพราะในชวงที่ฟกไขและอนุบาลลูกปลาในปากซึ่งกินเวลาประมาณ 1 

เดือน แมปลาจะไมกินอาหาร จึงเปนปญหาในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย ซึ่งตองการ

ปลาขนาดใหญและสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคหลายประการเพื่อผลิตพันธุ

ปลานิลเพศผู และเทคนิคการแปลงเพศ ก็เปนเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชอยางไดผล เนื่อง

จากลูกปลาที่ฟกเปนตัวใหมๆ ยังไมมีการพัฒนาเปนเพศใดเพศหนึ่งอยางชัดเจน การ

เพิ่มฮอรโมนเพศจากภายนอกในชวงเวลาดังกลาว จึงสามารถควบคุมใหแสดงออกเปน

เพศใดเพศหนึ่งได ขึ้นกับชนิดของฮอรโมน โดยฮอรโมนแอนโดรเจน (Androgen) ทํา

ใหเปนปลาเพศผู และเอสโตรเจน (Estrogen) ทําใหเปนปลาเพศเมีย ฮอรโมน 17α-

methyltestosterone (MT) เปนฮอรโมนแอนโดรเจนที่นิยมใชมากในการแปลงเพศปลา

ใหเปนเพศผู โดยใชผสมในอาหารใหกินทันทีที่ถุงไขแดงของลูกปลายุบ ซึ่งหาก

กระบวนการตางๆในการแปลงเพศเปนไปอยางสมบูรณ ประสิทธิภาพในการแปลงเพศ

ยอมสมบูรณ โดยอาจไดลูกปลาเพศผูถึง 100 เปอรเซ็นต  

 

  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี มีประสบการณในการ

ผลิตพันธุปลานิลแปลงเพศมานานกวา 10 ป โดยในชวงเริ่มตน ไดรับเทคโนโลยีจาก

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย หรือ  AIT เริ่มจากกําลังผลิตลูกปลาขนาด  2 - 3 

เซนติเมตร เพียงไมกี่ลานตัว จนผลิตไดปละ 14 ลานตัว ซึ่งกําลังผลิตในแตละป ขึ้นกับ

ความตองการของเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก ระบบที่ใช เปนระบบการเพาะ แปลงเพศ 

และอนุบาลลูกปลาในกระชังที่กางในบอดิน ซึ่งเปนระบบที่จัดการดูแลไดงาย และใชกัน

ในการผลิตเชิงพาณิชยทั่วไป สวนไขปลานิลจะนําออกจากปากแมปลาไปฟกในระบบ

ฟกไข ซึ่งมีการพัฒนาระบบการผลิต และเทคนิคตางๆ อยางตอเนื่อง ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 

รังไขของปลานิลเพศเมีย ถุงน้ําเชื้อของปลานิลเพศผู 
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ปลานิลแปลงเพศ

รังไขปลาเพศเมียที่แปลงเพศไมสมบูรณ ทําใหมี
ลักษณะ 2 เพศในตัวเดียวกัน (ovotestis) 
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การจําแนกเพศในลูกปลานิลโดยใชสียอมอะซีโตคามิน 

(นวลมณีและคณะ, 2538) 

---------------------------- 

ลูกปลาที่ตรวจสอบ : อายุ 1 – 2 เดือน ขนาด 4 – 6 เซนติเมตร 

การเตรียมสียอมอะซีโตคามิน (Aceto-carmine stain) : ละลายสียอมคา

มิน (Carmine) น้ําหนัก 0.5 กรัม ในสารละลาย 45% กรดอาซีติก (Glacial acetic 

acid) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตมใหเดือดนาน 2 - 4 นาที  เมื่อสารละลายเย็นกรองผาน

กระดาษกรอง แลวเก็บในขวดแกว 

ขั้นตอนการตรวจสอบ :  

1. ใชยาสลบ เชน Benzocaine ทําใหลูก

ปลาสลบ 

2. ผาบริเวณชองทอง ตัดถุงไขหรือถุงน้ํา

เชื้อออกมาวางบนแผนสไลด 

3. หยดสียอมอะซีโตคามิน 2 หยด ปด

ทับดวยกระจกปดสไลด แลวกดเบาๆ  

4. นําไปตรวจจําแนกเพศภายใตกลอง

จุลทรรศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาสําคัญที่พบ

ในระบบการผลิตลูกปลานิลใน

เชิงพาณิชย คือปญหาเรื่อง

เปอรเซ็นตแมปลาที่วางไขใน

แตละรอบการผลิต คอนขาง

ต่ํา เฉลี่ยเพียง 20 เปอรเซ็นต 

ของแมปลาทั้งหมด ทั้งนี้เนื่อง

จากปจจัยในตัวพอแมพันธุเอง 

เชน ความตางของสายพันธุ 

ลักษณะทางพันธุกรรม ปจจัย

ทางดานสิ่งแวดลอม เชนอุณหภูมิ 

ความยาวชวงแสงในรอบวัน และปจจัยที่เกิดจากการจัดการในระบบการผลิต เชน ชนิด

และความถี่ในการใหอาหาร รูปแบบกระชัง รูปแบบการพักและเปลี่ยนพอแมพันธุ ฯลฯ 

ซึ่งปจจัยเหลานี้ ไดมีการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ โดยศูนยฯ 

อุดรธานีไดทําการรวบรวมขอมูลดังกลาว รวมทั้งประสบการณในระบบการผลิตของ

ศูนยฯ อุดรธานีเอง เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ

ผลิต โดยมีหลักการดังนี้ 

 

1. การคัดเลือกพอแมปลา  

1.1 สายพันธุ  

ปลานิลแตละสายพันธุมีความเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนพอแมพันธุตางกัน 

สายพันธุจิตรลดาเดิมเขาสูวัยเจริญพันธุชา จํานวนไขที่ไดจากแมปลาแตละตัวนอย แต

เปอรเซ็นตแมปลาที่วางไขมาก ขณะที่สายพันธุจิตรลดา 3 หรือ GIFT เขาสูวัยเจริญ

แนวทางการจัดการพอแมพันธุ
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พันธุเร็วกวา รวมทั้งระยะเวลาระหวางรอบการวางไขสั้นกวา และใหสัดสวนลูกปลาเพศผู

มากกวา แตโดยภาพรวมแลว ผลผลิตไขและลูกปลาที่ไดจากปลานิลทั้งสองสายพันธุ

ใกลเคียงกัน (Mair et al., 2004; Nho, 1996) การเลือกที่จะผลิตลูกปลาสายพันธุใด 

จึงขึ้นกับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก 

1.2 อายุและขนาดพอแมพันธุ   

ปลานิลสายพันธุจิตรลดาเขาสูวัยเจริญพันธุเมื่ออายุ 22 สัปดาห (เพ็ญพรรณ

แ ล ะคี รี , 2539) แ ต พ อ แ ม

พันธุที่ใชในระบบการผลิตมัก

พิจารณาจากขนาดมากกวา

อายุ โดยสวนใหญใชพอแม

พั นธุขนาด  100 - 350 กรัม 

ซึ่งปลาขนาด 100 กรัม อาจ

จําแนกเพศภายนอกไดยาก 

การใชขนไกจุมยาเหลืองแตม

บริเวณติ่งเพศ จะเปนเทคนิค

ที่ช วยให ผู ปฏิ บัติ สามารถ

จําแนกเพศไดงายขึ้น 

 

จํานวนไขที่แมปลาผลิต ขึ้นกับอายุและ

ขนาดแมปลา  (ภาพที่ 2) รวมถึงปจจัยแวดลอม

ตางๆ แมปลาขนาดเล็กใหไขขนาดเล็ก และให

ไขนอยกวาแมปลาขนาดใหญ แตความถี่ในการ

วางไขมากกวา ระยะเวลาระหวางรอบของการ

วางไขสั้นกวา จึงมักใหผลผลิตลูกปลาโดยรวม

มากกวา  (Little, 1989)  

ประมาณการ การใหอาหารผสมฮอรโมนในชวง 2 สัปดาหแรก  

สําหรับลูกปลาจํานวน 1,000 ตัว  
 

สัปดาห วันที่ ความยาวปลา 

(มม.) 

น้ําหนักปลา 1,000 

ตัว (กรัม) 

อัตราการให

อาหาร (%) 

ปริมาณอาหารที่

ให/วัน (กรัม) 

1 1* 11.0 26.6 20 5.3 

1 2 11.3 28.9 20 5.8 

1 3 11.6 31.2 20 6.2 

1 4 11.9 33.7 20 6.7 

1 5 12.2 36.3 20 7.2 

1 6 12.5 39.1 20 7.8 

1 7 12.8 41.9 20 8.4 

2 8* 12.9 42.9 15 6.4 

2 9 13.6 50.3 15 7.5 

2 10 14.3 58.5 15 8.8 

2 11 15.0 67.5 15 10.1 

2 12 15.7 77.4 15 11.6 

2 13 16.4 88.2 15 13.2 

 

หมายเหตุ 1. * วันที่ทําการสุมชั่งวัดปลาและปรับปริมาณการใหอาหารตามน้ําหนักจริง 

     2. การเจริญเติบโตของลูกปลา 

- ชวงความยาว  8-12 มม. ความยาวเพิ่มขึ้นวันละ 0.25 – 0.5 มม. 

- ชวงความยาว  12-17 มม. ความยาวเพิ่มขึ้นวันละ 0.5 – 0.75 มม. 

- ชวงความยาว  17-25 มม. ความยาวเพิ่มขึ้นวันละ 0.75 – 1.25 มม. 

        3. การคํานวณน้ําหนักลูกปลา 1,000 ตัว ไดจากสูตร 

Wt (g) = 0.02 L(mm)3,โดย L = ความยาวลูกปลาเปนมิลลิเมตร 

               4. เปอรเซ็นตอาหารที่ใหสัปดาหแรก 20 เปอรเซ็นต สัปดาหที่สอง 15 

เปอรเซ็นต และสัปดาหที่สาม 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว (Phelps and Popma, 2000) 
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การผสมฮอรโมนในอาหาร 

------------------ 

วัตถุดิบอาหาร : รําออนรอนละเอียด ผสมกับปลาปนรอนละเอียด ในอัตรา 1 : 3  หรือ 

ใชอาหารผงสําเร็จรูปที่มีปริมาณโปรตีน 40 เปอรเซ็นตขึ้นไป 

การเตรียมสารละลายฮอรโมน : นําฮอรโมน 17 α Methyltestosterone จํานวน 0.5 

กรัม ละลายในเอธิลแอลกอฮอล  95 % จํานวน 1 ลิตร 

การผสมสารละลายฮอรโมนกับอาหาร :  นําสารละลายฮอรโมนที่ได มาผสมใน

อาหารที่เตรียมไว สําหรับอัตราการใชฮอรโมน  60 มก./ อาหาร 1 กก. สามารถคํานวณ

ปริมาณการใชสารละลายฮอรโมน ดังนี้ 

ฮอรโมน 500 มก. ในสารละลาย    1000 มล. 

 ฮอรโมน  60  มก. ใชสารละลาย    1000 x 60  

              500 

                      = 120  มล. 

 ดังนั้นจึงใชสารละลายฮอรโมน 120 มล.ตออาหาร 1 กก. และเพื่อใหสามารถ

ผสมสารละลายในอาหารไดอยางทั่วถึง จึงเพิ่มเอธิลแอลกอฮอล ในอัตรา 1 : 1 คือ 

เพิ่มเอธิลแอลกอฮอล อีก 120 มล. รวมเปนสารละลายทั้งสิ้น 240 มล.ตออาหาร 1 กก. 

การผสมสารละลายฮอรโมนในอาหาร หากทําอาหารในปริมาณมาก อาจผสม

ในเครื่องผสมอาหาร ซึ่งมีลักษณะตางกันไปในแตละฟารม  ขึ้นกับการประยุกตใชจาก

วัสดุที่หาไดงายในพื้นที่ หรือหากทําอาหารในปริมาณนอย สามารถใชกระบอกฉีดน้ําใส

สารละลายฮอรโมน พนใหเปนฝอยผสมในอาหาร โดยพยายามคนใหทั่ว  อยางไรก็ตาม

ในการผสมฮอรโมนแตละครั้งตองมีความระมัดระวังไมสัมผัสกับฮอรโมนโดยตรง ผู

ปฏิบัติงานจึงควรใสถุงมือ รวมทั้งใชผาปดจมูก 

หลังจากผสมฮอรโมนในอาหารแลว นําอาหารมาผึ่งใหแหงในที่รม และมี

อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อใหเอธิลแอลกอฮอลระเหยออกไป เหลือแตฮอรโมนผสม

อยูในอาหาร 

 

1.3 รอบระยะเวลาระหวางการวางไข   

วงจรการสืบพันธุของแมปลา แบงได

เปนสองชวงคือชวงแรกหลังจากไขไดรับการ

ปฏิสนธิ แมปลาจะฟกไขในปากจนไขฟกเปนตัว 

ที่อุณหภูมิน้ํา 27 - 28 องศาเซลเซียส ใชเวลา 

12 วัน ชวงที่สองแมปลาดูแลลูกปลาตอโดยลูก

ปลาสามารถเขามาหลบในปากแมปลาอีก 7 วัน 

หลังจากชวงเวลาดังกลาว เนื้อเยื่อรังไขจะ

พัฒนาจนสมบูรณเต็มที่ในอีก 8 วันถัดมา รวมระยะเวลาของวงจรการสืบพันธุเทากับ 27 

วัน แตหากนําไขออกจากปากแมปลาไปฟก แมปลาจะวางไขไดอีกครั้งหางจากการวาง

ไขครั้งแรกเพียง 15 วัน  (Baroiller et al., 1997)  

สําหรับแมปลานิล มีลักษณะการสืบพันธุแบบ single-breeding คือรังไขของแม

ปลายังคงพัฒนาจนมีความพรอมในการผสมพันธุ และยังคงมีพฤติกรรมการวางไข แมจะ

ไมมีปลานิลเพศผูอยูดวยก็ตาม (Mires, 1982) อยางไรก็ตามจากการตรวจสอบของ 

Bhujel et al. (2000) พบวาในระยะเวลา 35 วัน มีแมปลาถึง 25 เปอรเซ็นตที่ไมวางไข

ในชวงเวลาดังกลาว และแมปลาบางสวนไมวางไขเลยตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะของแมปลาแตละตัว ดังนั้นการคัดเฉพาะแมปลาที่มีรอบการวางไขถี่ มา

ใชเปนแมพันธุ  จึงนับวามีความจําเปนมากในระบบการผลิตพันธุปลานิลเชิงพาณิชย 

2. การเพาะพันธุในกระชัง 

2.1 ความหนาแนนและอัตราสวนเพศ   

ความหนาแนนที่เหมาะสมสําหรับการเพาะพันธุ

ในกระชังคือ 5 ตัว/ตารางเมตร อัตราสวนเพศ

เมียตอเพศผู เท ากับ  2:1 (Abrajano-Bongo, 

1991) แตในระบบการผลิตของศูนยฯ อุดรธานี 
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มีขอจํากัดในเรื่องของคุณภาพน้ําในบอที่เปลี่ยนถายไดยาก บอเกา มีเลนสะสมที่กนบอ

มาก ทําใหเกิดอาหารธรรมชาติพวกแพลงตอนและกระชังอุดตันไดงายหากปลอยปลา

จํานวนมาก จึงลดอัตราความหนาแนนลงเหลือ 3.75 ตัว/ตารางเมตร  

สําหรับขอควรระวังในการคัดเลือกพอแมพันธุลงเพาะในกระชัง คือ ขนาดของพอ

ปลาควรมีขนาดใกลเคียงกัน เพราะในชวงของการผสมพันธุปลาเพศผูจะมีนิสัยกาวราว 

และหวงพื้นที่ ปลาเพศผูที่มีขนาดใหญกวาจึงมักมีโอกาสผสมพันธุกับปลาเพศเมียมาก

กวาปลาเพศผูขนาดเล็ก ในระยะยาวจึงอาจเกิดปญหาการผสมเลือดชิดขึ้นได เนื่องจาก

ลูกที่ได เกิดจากพอพันธุขนาดใหญเพียงไมกี่ตัวในกระชัง (Fessehaye et al., 2005)  

2.2  รูปแบบกระชังและการเปลี่ยนกระชัง 

ในบอเกาที่มีการสะสมของสารอาหารตางๆ ในดินกนบอมาก อาหารธรรมชาติ

พวกแพลงตอนพืชจะเกิดขึ้นไดงาย ทําใหเกิด

ปญหากระชังอุดตัน น้ําในกระชังไมถายเท และ

เกิดปญหาเรื่องโรค โดยเฉพาะปรสิตภายนอก 

เชน ปลิงใส และเห็บระฆังตามมา การเปลี่ยน

กระชังพอแมพันธุทุก 10 – 15 วัน อาจชวยแก

ปญหาคุณภาพน้ําในกระชังได แตการลางทํา

ความสะอาดกระชังบอยๆ ทําใหตองใชแรงงาน

มาก รวมถึงกระชังที่มีการขัดลางบอยมักขาด

งาย ใชงานไดไมนาน การเปลี่ยนรูปแบบกระชังโดยใชเนื้ออวนขนาดตาประมาณ 0.5 - 

1 เซนติเมตร แทนตาขายสีฟาเบอร 16 ซึ่งใชกับกระชังแบบเดิม โดยใชเนื้ออวนเปน

สวนประกอบหลัก และใชตาขายสีฟาเฉพาะทําผนังดานขางของกระชังบริเวณที่ใชเปนที่

รวมพอแมพันธุในชวงที่ตรวจสอบไขในปากแมปลาเทานั้น สวนพื้นกระชังใชตาขายสีฟา

เชนเดิม จึงสามารถชวยแกปญหาการอุดตัน และทําใหผลผลิตลูกปลาเพิ่มขึ้นได  

แตอยางไรก็ตามกระชังลักษณะดังกลาวมักมีอายุการใชงานนอยกวากระชัง

แบบเดิมเนื่องจากบริเวณรอยตอระหวางอากาศกับผิวน้ํามักเปอยและขาดงาย 

เปรียบเทียบลักษณะเดนของปลานิลทั้ง 3 สายพันธุ  

(สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา, 2542) 

 

ลักษณะเดน จิตรลดา1 จิตรลดา2 จิตรลดา3 

เพศ เพศผูและเพศเมีย เพศผูโครโมโซมเปน XY เพศผูและเพศเมีย 

รูปราง คลายคลึงปลานิลพันธุ

ปกติ 

หัวเล็ก สันหนา สีขาวนวล หัวเล็ก สันหนา สี

เหลืองนวล 

ผลผลิต สูงกวาปลานิลปกติ 
22% 

สูงกวาปลานิลปกติ 65% 
 

สูงกวาปลานิลปกติ 
40% 

อัตรารอด สูงกวาปลานิลปกติ 
10% 
 

สูงกวาปลานิลปกติ 45% 
 

สูงกวาปลานิลปกติ 
24% 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

หลักการในการผลิตลูกปลานิล GMT จากพอปลานิล YY male 
(http://www.fishgen.com) 
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ภาคผนวก 

--------------------------------- 

ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 

 

"ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 1, 2 และ 3" คือปลานิล 3 สายพันธของไทยที่ไดรับการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กรมประมง แตละสาย

พันธุมีที่มาและไดรับการปรับปรุงดวยวิธีการที่แตกตางกันดังนี้ 

 

1. สายพันธุจิตรลดา 1 

ไดจากการคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดาเดิม (พันธุปกติ) โดยคัดเลือกภายใน

ครอบครัว (Within family selection) เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยสถาบัน

วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  

 
2. สายพันธุจิตรลดา 2 

เปนปลาที่พัฒนาพันธุมาจากสายพันธุอียิปต โดยการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมใน

พอพันธุใหมีโครโมโซมเพศเปน “YY” ที่เรียกวา “YY-Male” หรือ "supermale" ซึ่งเมื่อ

นําพอพันธุดังกลาวไปผสมกับแมพันธุปกติ จะไดลูกปลานิลเพศผูที่มีโครโมโซมเพศเปน 

“XY” ที่เรียกวา Genetic Male Tilapia (GMT) ซึ่งในประเทศไทยเรียกวา ปลานิลเพศผู

สายพันธุจิตรลดา 2 

 
3. สายพันธุจิตรลดา 3 

ไดจากการนําปลานิลสายพันธุ "GIFT" ซึ่งไดผานการพัฒนาปรับปรุงพันธุจนถึง

ชั่วอายุที่ 5 โดยหนวยงาน ICLARM ประเทศฟลิปปนส มาทดสอบพันธุและคัดพันธุใน

ประเทศไทยโดยวิธีดูลักษณะตัวเองอีก 3 ชั่วอายุ (นวลมณี, ไมปรากฏปที่พิมพ, โร

เนียว)  

 

2.3 การพักพอแมพันธุ   

คือการเลี้ยงพอแมปลาแบบแยกเพศ ที่อัตราความหนาแนนสูง และใหอาหารที่

มีคุณภาพสูง โดยดําเนินการเปนชวงๆ สลับกับการเพาะซึ่งจะลดอัตราความหนาแนนลง 

ผลที่ไดคือผลผลิตลูกปลาจะสูงกวาการไมมีระยะพัก (Little et al., 1996) ปกติระยะพัก

ที่เหมาะสม คือ 10 - 15 วัน และไมควรเกิน 20 วัน โดยควรพักทั้งแมปลาและพอปลา 

เพราะพอปลาที่ไมไดพัก มีผลใหประสิทธิภาพในการเขาปฏิสนธิกับไขของอสุจิลดลง

จาก 90 เหลือ 20 เปอรเซ็นต  (Rana, 1986) การพักแมปลาอาจพักเฉพาะตัวที่วางไข 

โดยเลือกแมปลาที่มีความสมบูรณ และพรอม

สําหรับการวางไข โดยพิจารณาจากลักษณะติ่ง

เพศที่มีขนาดใหญ บวม มีสีชมพูหรือแดงเรื่อ รู

ชองนําไขเปด สวนทองขยาย ซึ่งเปนลักษณะ

ของแมปลาที่พรอมวางไขใน 3 – 7 วัน เขา

แทน กรณีดังกลาวใหผลผลิตไขและลูกปลาสูง

ก ว าก ารไม เป ลี่ ย นพ อ แ ม พั น ธุ เ กื อ บ  50 

เปอรเซ็นต (Little et al., 1996) 

ตารางที่ 1  การจําแนกกลุมแมปลานิลตามลักษณะความพรอมในการวางไข (WorldFish 
Center, 2004) 
 
กลุมของแมปลา ลักษณะที่ปรากฏ ชวงเวลาที่จะวางไข (วัน) 

พรอมวางไข ติ่งเพศมีขนาดใหญ บวม มีสีชมพูหรือ

แดงเรื่อ รูชองนําไขเปด สวนทองขยาย 

ภายใน 3 - 7 วัน 

ชวงพัฒนาความ

พรอม 

ติ่งเพศมีสีชมพูหรือเหลือง รูชองนําไข
เปดไมเต็มที่ สวนทองยังขยายไมเต็มที่ 

ภายใน 5 – 10 วัน 

ยังไมพรอม

สําหรับการวางไข 

ติ่งเพศมีสีขาวหรือใส ไมขยายตัว สวน
ทองแบนไมขยายตัว 

ภายใน 21 – 30 วัน 

วางไขแลว ติ่งเพศมีสีแดง ทองแฟบแบน ภายใน 15 - 30 วัน 
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2.4 การตรวจสอบไขในปากแมปลา  

ชวงเวลาในการตรวจสอบ คือ 5 - 10 วัน 

ขึ้นกับอุณหภูมิ ในฤดูรอนอุณหภูมิ สูง ไขมี

พัฒนาการเร็ว ควรตรวจสอบไขในปากแมปลา

ทุก 5 – 7 วัน เพราะหากปลอยไวนานเกิน ไข

จะฟกเปนตัว ทําใหไมทราบอายุลูกปลาที่แน

นอน เปนปญหาในการแปลงเพศ รวมทั้งเกิด

การสูญเสียเนื่องจากลูกปลาจะตายจากการ

บอบช้ํา ในชวงที่ไลพอแมพันธุรวมทั้งลูกปลา 

ไปรวมไวดานหนึ่งของกระชังเพื่อตรวจสอบไข

ในปากแมปลา และลูกปลายังอาจถูกปรสิตพวก

เห็บระฆังเกาะทําลายงาย หากเปนชวงฤดู

หนาว ควรตรวจสอบทุก 7 – 10 วัน เพราะหาก

ตรวจสอบเร็วเกินไป จะไดไขปลาระยะที่ 1 – 2 

มาก ซึ่งไขระยะดังกลาวเมื่อนําไปฟกในระบบฟกไข ปญหาเรื่องอุณหภูมิต่ําจะทําใหไขมี

พัฒนาการชา บางครั้งอาจใชเวลาเกิน 1 สัปดาห ทําใหเกิดปญหาเรื่องโรค และ

เปอรเซ็นตการฟกเปนตัวนอยกวา 50 เปอรเซ็นต แตสําหรับอัตราการฟกของไขระยะที่ 

1 - 2 ในชวงฤดูรอน พบวาไมมีปญหาดังกลาว และมีเปอรเซ็นตการฟกเปนตัวสูง 

 

3. อาหารสําหรับพอแมพันธุ 

3.1 ความตองการสารอาหารของพอแมพันธุปลานิล 

3.1.1 โปรตีน ปริมาณโปรตีนในอาหารพอแมพันธุปลานิล นับวามีความสําคัญ

มาก เนื่องจากแมปลาที่ไดรับโปรตีนในปริมาณที่ไมมากพอ มีผลใหชวงระยะเวลา

ระหวางการวางไขนานขึ้น ความถี่ในการวางไขนอยลง ความดกของไขนอยลง เนื่อง

จากรังไขพัฒนาเพื่อการวางไขในรอบใหมไดชา (Gunasekera and Lam, 1997) แม 

Rana, K.J., 1986. Parental influences on egg quality, fry production and fry performance in 

Oreochromis niloticus (Linnaeus) and O. mossambicus (Peters). PhD thesis, Institute of 

Aquaculture, University of Stirling. 

Santiago, C.B. and M.A. Laron. 2002. Growth and fry production of Nile tilapia, Oreochromis niloticus 

L.), on different feeding schedules. Aquaculture Research 33 (2), 129-136. 
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ปลาที่ไดรับอาหารโปรตีน 10 เปอรเซ็นต มีชวง

ระยะเวลาระหวางการวางไข 16 - 95 วัน ใน

ขณ ะที่ แ ม ป ล าที่ ได รับ อาห ารโป รตี น  35 

เปอรเซ็นต มีชวงระยะเวลาระหวางการวางไข

เพียง 16 - 30 วัน (Gunasekera et al., 1996) 

สําหรับผลผลิตไขและลูกปลาที่ไดจากแมปลาที่

ไดรับอาหารโปรตีนสูง จะมากกวาผลผลิตจาก

แมปลาที่ไดรับอาหารโปรตีนต่ํา นอกจากนี้ ใน

ชวงของการขุนเลี้ยงพอแมพันธุ หากใหอาหาร

โปรตีนสูง พอแมพันธุจะเขาสูวัยเจริญพันธุได

เร็วขึ้น (Gunasekera and Lam, 1995) ดังนั้น

อาหารสําหรับพอแมพันธุที่เหมาะสม จึงควรมี

ปริมาณโปรตีนอยูในชวง 30 - 40 เปอรเซ็นต  

3.1.2 ไขมัน ปลานิลตองการกรดไขมัน

ที่ จําเปนในกลุมโอเมกา-6 ในการพัฒนาระบบสืบพันธุมากกวากลุมโอเมกา-3  

(Stickney and Hardy, 1989) แมปลาที่ไดรับไขมันจากน้ํามันถั่วเหลือง แหลงของกรด

ไขมันในกลุมโอเมกา-6 ใหผลผลิตลูกปลาสูงกวา แตเจริญเติบโตชากวาแมปลาที่ไดรับ

อาหารผสมน้ํามันตับปลาแหลงของกรดไขมันกลุมโอเมกา-3 (Santiago and Reyes, 

1993) 

3.1.3 วิตามินและแรธาตุ  การเสริม

วิตามินซี 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มี

ผลตอคุณภาพของไขและอสุจิ และการเสริม

สังกะสี 120 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มี

ผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมพันธุวางไขของปลานิล สวนการเสริมวิตามินอีพบ

วาไมมีผลตอการผสมพันธุวางไข (Gammanpila, 2003) 
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3.2 เปอรเซ็นตและความถี่ในการใหอาหาร 

Bhujel (2000) กลาววาการใหอาหาร

ในปริมาณ 1.4 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ใหผล

ผลิตลูกปลาสูงกวาใหอาหาร 0.7 เปอรเซ็นต 

ประมาณ 16 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตาม ชวง

เวลาที่แมปลาฟกไขในปาก แมปลาจะไมกิน

อาหาร การใหอาหารที่มีพลังงานสูงในปริมาณ

นอย จึงใหผลดีตอแมปลานิลมากกวา สําหรับ

ความถี่ในการใหอาหาร เมื่อใหอาหารในอัตรา 0.5 - 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน 

การใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ใหผลดีกวาวันละ 1 ครั้ง เพราะโดยธรรมชาติของปลานิล จะ

กินอาหารอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา การใหอาหารพลังงานสูงในปริมาณนอยแตบอย

ครั้งจึงใหผลดีกวา (Ungsethaphan, 1995)   

 

4. การจัดการสภาพแวดลอม 

สําหรับระบบเพาะพันธุปลานิลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาสภาพแวดลอมที่

สําคัญไดแกอุณหภูมิที่สูงเกินไปในชวงฤดูรอน 

ต่ําเกินไปในชวงฤดูหนาว  และชวงเวลาที่ได

รับแสงนอยลงในชวงฤดูฝน สําหรับปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลาย ยังไมมีการทดลองที่ชี้ชัด

ถึงผลเกี่ ยวเนื่ อ งกับการผสมพั นธุ วางไข 

(Bhujel, 2001) แตปริมาณออกซิเจนที่ลดต่ํา

ลงกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ในเวลาเชาตรู มี

ผลตอผลผลิตไขและลูกปลานิล ทั้งคุณภาพ

และปริมาณ จึงควรติดตั้งระบบใหอากาศในบอ (Ambali, 1990; Bevis, 1994)  

Burke, M. Niles and H. Egna (Editors), Sixteenth Annual Technical Report. Pond 

Dynamics/Aquaculture CRSP, Oregon State University, Corvallis,Oregon, pp. 75–77. 

Gammanpila, M. 2003.  Evaluation of the effect of dietary vitamin C, E and Zinc supplementation on 

reproductive performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). M. Sc. Thesis. Asian Institute of 

Technology, 140 pp. 

Green, B.W. and D.R. Teichert-Coddington, 1993. Production of Oreochromis niloticus fry for hormonal 

sex reversal in relation to water temperature. Journal of Applied Ichthyology, 9:230-236. 
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169–183. 
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Aquaculture 146, 121–134. 
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อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการผสมพันธุวางไข คือ 25 – 32 องศาเซลเซียส 

(Little and Hulata, 2000) หากอุณหภูมิน้ําต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส ปลานิลจะไม

ผสมพันธุวางไข  (Green and Teichert-Coddington, 1993) และหากอุณหภูมิสูงกวา 

33 องศาเซลเซียส ผลผลิตลูกปลานิลจะลดลงกวา 50 เปอรเซ็นต (Little et al., 1997) 

 ในระบบการผลิต

ของศูนยฯ อุดรธานี ชวง

เดือนที่มีอุณหภูมิต่ํา คือ

เดือนธันวาคม  และชวง

เดือนที่มี อุณหภูมิ สูงคือ

เดือนเมษายน ซึ่งจะให

ผลผลิตลูกปลาต่ํากวาใน

ชวงเดือนอื่นๆ (ภาพที่ 3) 

ดังนั้นในฤดูรอนจึงควรมี

การพลางแสงเพื่อลดอุณหภูมิ

ของน้ํา โดยอาจใชตาขายพรางแสง ทําหลังคาคลุมกระชังสําหรับเพาะพันธุ หรืออาจใช

กระชังที่มีความลึกมากขึ้น จากเดิมเคยใชที่ระดับความลึกของน้ําในกระชังเทากับ 60 

เซนติเมตร หากเพิ่มเปน 140 เซนติเมตร จะสามารถลดอุณหภูมิน้ําที่กนกระชังลงได 

และชวยเพิ่มผลผลิตลูกปลาไดถึง 96 เปอรเซ็นต (Yi and Claden, 2005)  สวนในชวง

ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ํา ความตองการพันธุปลาของเกษตรกรมีนอย จึงเปนชวงที่เหมาะสม

สําหรับการพักเพื่อทําความสะอาด และซอมแซมระบบ ตากบอ ซอมแซมกระชัง และ

เตรียมการสําหรับการผลิตในฤดูกาลหนาเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น 

ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการเพาะพันธุปลานิลคือความยาวชวงแสง การ

ไดรับแสงวันละ 16 ชั่วโมง มีผลเชิงบวกตอคุณภาพและปริมาณไขปลานิล (เพ็ญพรรณ

และวิรัช, 2547) ทั้งความดกของไข และระยะเวลาระหวางการวางไข จึงอาจกลาวไดวา

การใหแสงวันละ 16 - 18 ชั่วโมง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะพันธุปลานิลได  
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ตารางที่ 2  สรุปปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการผสมพันธุวางไขของแมปลานิล (ดัดแปลง

จาก Mair, 1997)  
 

ตัวแปร  คาที่แสดงผล ผลที่เกิดขึ้น 

ออกซิเจน < 5 mg. L-1 สงผลกระทบตอผลผลิตไขและลูกปลานิล ทั้งคุณภาพ

และปริมาณ เนื่องจากความเครียดของพอแมปลา 

<20 oC แมปลาไมสามารถวางไข 

20 oC ปลาสมบูรณเพศชาลง 

25-32  oC เหมาะสมในการผสมพันธุวางไข 

อุณหภูมิ 

>33 oC  ผลผลิตลูกปลาลดลงกวา 50 เปอรเซ็นต 

ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 

< 1,500 เมตร ปลาไมสามารถวางไข อาจเปนผลเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา 

> 10 ppt ผลผลิตลูกปลาลดลง   ความเค็ม 

> 30 ppt สงผลตอความสามารถในการผสมพันธุวางไข 

คุณสมบัติน้ํา การเปลี่ยนถาย

น้ําประจํา 

ชวยกระตุนการผสมพันธุวางไข และกระตุนใหปลา

สมบูรณเพศเร็วขึ้น 

ความเปนกรด

เปนดาง 

6.5 – 7.5 น้ําที่มีคาเปนดางเล็กนอยเหมาะสมตอการเจริญเติบโต

ของปลานิล ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมตอการพัฒนาของ

ระบบสืบพันธุดวยเชนกัน 

ความยาวชวง

แสง 

วันละ 16 - 18 

ชั่วโมง 

สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการเพาะพันธุปลานิลได 

 

กระแสน้ํา ควรจะนอยกวา 

5 ซม./วินาที 

กระแสน้ําที่แรงเกินไปสงผลใหการผสมพันธุวางไข

นอยลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

อื่น ๆ เมื่อเขาสูฤดูฝน ชวยกระตุนการผสมพันธุวางไขได 
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2. ปลิงใส เปนพวกหนอนตัวแบน เชน 

Gyrodactylus spp. หรือ  Dactylogyrus spp. 

สวนมากจะเกาะบริเวณเหงือก ทําใหเหงือกมี

ผิวหนาขึ้นเนื่องจากเซลเกิดการแบงตัวผิดปกติ 

เปนจํานวนมาก เกิดอาการบวม และการแลก

เปลี่ยนออกซิเจนลดลง ทําใหปลาหายใจไม

สะดวก  และยังทําให เกิดแผลเล็ก  ซึ่ งเปน

สาเหตุใหเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา สามารถ

เขาแทรกทําลายผิวหนังปลาหรือเหงือก จน

เกิดบาดแผลลุกลามมากขึ้นได 

การรักษา : เชนเดียวกับเห็บระฆัง  

3. เชื้อรา มักพบไดบอยในลูกปลาที่ปลอยในอัตราความหนาแนนสูง มักเกิดขึ้น

หลังจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย หรือจากการไดรับบาดเจ็บในการลําเลียง บริเวณแผล

มีลักษณะคลายขนขึ้นฟูเปนกระจุก กินอาหารนอยลง  

การรักษา : ใช Trifluralin แชในอัตราความเขมขน 0.05 - 0.1 กรัมตอลูกบาศก

เมตร  

4. โรคตัวดาง เกิดจากแบคทีเรียพวก Flexibacter columnaris  พบในชวงที่

อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน และหลังจากการขนยาย โดยปลาจะเกิดแผลดางขาวตาม

ลําตัว ถาเกิดโรคระยะเวลานานแผลดางจะกลายเปนแผลลึกได   

การรักษา  

1. แชปลาในยาเหลือง ในอัตรา 2 มิลลิกรัมตอน้ํา 5 ลิตร นานประมาณ 30 นาที 
2. ในขณะขนสงลําเลียงควรใสเกลือเม็ดในปริมาณ 1 ชอนชาตอน้ํา 1 ลิตร 
3. ควรปรับอุณหภูมิของน้ําในถุงใหเทากับน้ําในบอกอน 

4. ใชดางทับทิม จํานวน 1 - 3 กรัมตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชม. 

5. ใชฟอรมาลิน จํานวน 40 - 50 ซีซีตอน้ํา 1,000 ลิตร แชนาน 24 ชม.  

 

 

1. ไขและลูกปลานิล 

ไขและลูกปลานิลที่นําออกจากปากแมปลามาฟกใน

ระบบ คือไขที่มีระยะพัฒนาตางๆ  สามารถจําแนกจาก

ลักษณะภายนอกไดดังนี้  (Little et al., 1993) 
 

ระยะที่ 1  ระยะ no development visible ไขที่ได

รับการผสมระยะแรกมีสีเหลืองออน ไม

ปรากฏจุดตาสีดํา  
 

ระยะที่ 2 ระยะ eyed egg ไขมีสีเหลืองเขม เริ่ม

สังเกตเห็นจุดตาสีดํา 
 

ระยะที่ 3 ระยะ pre-hatched ไขมีสีเหลืองเขมออก

น้ําตาล สังเกตจุดตาสีดําไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ระยะที่ 4 ระยะ yolk-sac larvae ไขฟกเปนตัวแตถุง

ไขแดงยังไมยุบ 
 

ระยะที่ 5 ระยะ free-swimming ไขฟกออกเปนตัว 

ถุงไขแดงยุบ ลูกปลาวายน้ําได  

พัฒนาการของไขจากระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 5 เร็วหรือ

ชาขึ้นกับอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไขปลา

นิลจากระยะที่ 1 จะฟกเปนตัวภายในระยะเวลา 3 วัน แตถา

อุณหภูมิลดลงเปน 20 องศาเซลเซียส จะใชเวลา 6 วัน  

(MacIntosh and Little, 1995) 

การจัดการระบบฟกไขปลานิล
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2. ระบบฟกไขและลูกปลานิล 

 

2.1 ระบบกรวย 

 เนื่องจากไขปลานิลเปนไขที่มีขนาดคอนขาง

ใหญ หนัก และไมพองน้ํา ดังนั้น ระบบฟกไขจึงออกแบบ

ใหมีการหมุนเวียนของกระแสน้ํา เพื่อใหไขมีการหมุนเวียน 

ไมทับกัน และไดรับออกซิเจนอยางทั่วถึง สําหรับกรวยฟก 

ปจจุบันมีการดัดแปลงจากวัสดุตางๆ เชน ขวดน้ําอัดลม, 

กรวยจราจร, กระบอก หรือถังพลาสติก ระบบน้ําในกรวยฟก

ใชระบบน้ําแบบปลอยลงจากทอดานบน (down welling funnel)   

 สําหรับกรวยฟกไขที่ดัดแปลงจากขวดน้ําอัดลมขนาด 2 ลิตร จุน้ําปริมาตร 1.5 

ลิตร สามารถฟกไขไดประมาณ 10,000-20,000 ฟอง 

 

 

โรคปลานิลที่เกิดในระบบเพาะฟก มีสาเหตุมาจากปจจัยรวมไดแก สุขภาพของ

ปลา สภาพแวดลอม และเชื้อโรค โดยโรคที่พบ

มากมีดังตอไปนี้ 

1. โปรโตซัว ที่พบบอยไดแก เห็บระฆัง 

Trichodina sp. อาศัยอยูตามผิวหนัง ครีบ และ

เหงือก โดยใชจักรเจาะฝงไปใตผิวหนังเพื่อ

เกาะติดกับตัวปลา โดยสามารถเคลื่อนที่ไปมา

เปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดการระคายเคือง ผิว

หนังถูกทําลาย  

ในลูกปลาขนาดเล็ก หรือปลาที่ออนแอ เห็บระฆังจะเพิ่มปริมาณไดอยางรวดเร็ว 

ทําใหปลามีสีซีดผิดปกติเนื่องจากขับเมือกออกมามาก และมีเซลผิวหนังที่หลุดลุย ครีบ

กรอน แหวง เหงือกกรอนเนา เซื่องซึม และลอยตัวอยูตามขอบบอ หรือบริเวณผิวน้ํา กิน

อาหารนอย บาดแผลบริเวณเหงือกจะทําใหปลาหายใจไมสะดวก ระบบการปรับสมดุล

ของรางกายมีประสิทธิภาพลดลง ปลาสูญเสียเกลือแร เครียด ออนแอ และอยูในสภาวะ

ที่งายตอการติดเชื้ออื่นๆ เห็บระฆังสามารถตรวจพบไดในบอที่มีอินทรียวัตถุสูง เนื่องจาก

ไมคอยมีการเปลี่ยนถายน้ํา และในบอที่ปลอยปลาแนน เนื่องจากเห็บระฆังจะวายน้ําจาก

ปลาตัวหนึ่งไปติดปลาตัวอื่นๆ ไดงาย สําหรับในลูกปลาขนาดเล็กซึ่งเลี้ยงอยางหนาแนน

จะไดรับผลกระทบจากเห็บระฆังสูง โดยลูกปลาจะมีอัตราการตายกวา 50 เปอรเซ็นตใน

ระยะเวลาอันสั้น  

การรักษา ใหแชดวยน้ํายาฟอรมาลินในอัตรา 25 - 45 ซีซี ตอลูกบาศกเมตร 

โดยปรับคุณภาพน้ําควบคูไปดวย เพื่อลดความเครียด ควบคุมสมดุลของรางกาย และ

เพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอนจากแบคทีเรีย ควรสาดเกลือในอัตรา100 กิโลกรัมตอ

เนื้อที่บอ 1 ไร (สุนทร, 2540) 

14

โรคในระบบเพาะฟกปลานิล
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จะตรวจไมพบ MT ในตัวปลา (Goudie et al., 1986; Curtis et al., 1991) จึงอาจกลาวได

วาการใชฮอรโมน MT ในการแปลงเพศปลานิล ไมมีผลกระทบตอผูบริโภค 

 

3.2 ตอสิ่งแวดลอม 

โดยปกติ ฮอรโมน MT จะสลายตัวเมื่อเจอแสงแดดและความรอน (AHFS 97 

Drug Information, 1997) โดยมีจุลินทรียทําหนาที่ยอยสลาย การสะสมของ MT 

สามารถเกิดขึ้นไดในบริเวณที่ไมไดรับแสงและความรอน เชนในดินกนบอ Fitzpatrick 

et al. (2000) พบวาหลังหยุดการแปลงเพศ 1 สัปดาห ปริมาณ MT ในน้ําลดระดับลงสู

ภาวะปกติ แตปริมาณ MT ในดิน ยังตรวจพบในปริมาณสูงแมหลังหยุดการแปลงเพศไป

แลว 8 สัปดาห หรืออาจถึง 3 เดือน (Contreras-Sánchez et al., 2001) ซึ่งอาจมีผล

กระทบตอปลา และสัตวชนิดอื่นๆ โดยทําใหเกิดลักษณะสองเพศในตัวเดียวมากขึ้น 

 

3.3 ตอผูปฏิบัติงาน 

MT เปนสเตอรอยดฮอรโมนสังเคราะห สูตรโครง

สรางคือ C20H30O2 เมื่อเขาสูรางกายจะมีความคงทนใน

กระแสเลือดไดนานขึ้น โดยไมถูกทําลายโดยตับเสียกอน 

โดยมากใชในรูปของยาเม็ด ยาฉีด ยาแปะผิวหนัง โดยใช

รวมกับฮอรโมนเพศหญิง Estrogen เพื่อรักษาอาการรอน

วูบวาบ เหงื่อออกกลางคืน และอาการอื่นๆ ของสตรีวัยทอง สําหรับบุรุษวัยทองใชรักษา

ความผิดปกติในกรณีที่รางกายสรางฮอรโมนเพศไดลดลง และภาวะกระดูกพรุน  นอก

จากนี้ยังมีการนําคุณสมบัติดานการเสริมสรางกลามเนื้อมาใชในลักษณะของสารกระตุน  

ในนักกีฬาประเภทยกน้ําหนัก มวยปล้ํา และเพาะกาย  

MT ไมกอใหเกิดพิษอยางเฉียบพลัน แตการใชในระยะยาวในเพศชายเสี่ยงกับ

การเกิดมะเร็งที่ตับ โดยเฉพาะผูที่เปนโรคไวรัสบี เสี่ยงกับการเปนหมัน ผลขางเคียงทํา

ใหจิตใจซึมเซา หงุดหงิดงาย ฉุนเฉียวงาย ผมรวงเปนหมัน ในเพศหญิงกอใหเกิดภาวะ

ประจําเดือนมาไมปกติ เกิดลักษณะของเพศชาย เชนสิว ขนตามใบหนา เสียงหาว ฯลฯ 

2.2 ระบบถาด สําหรับระบบการอนุบาลลูก

ปลาวัยออนที่ฟกเปนตัวและยังมีถุงไขแดงติดอยู 

หลักการคือ ลูกปลาตองสามารถวายน้ําไดอิสระ 

และสามารถใหอาหารผสมฮอรโมน กอนยายลง

อนุบาลในกระชังได ระบบถาดอนุบาลจึงมีความ

เหมาะสม โดยใชถาดขนาด 27 x 42 เซนติเมตร 

ลึก 8 เซนติเมตร ดานยาวของถาดทั้งสองดาน 

เหนือกนถาด 3 เซนติเมตร เจาะรูขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 2 เซนติเมตร 2 แถว เพื่อใหน้ําไหล

ผาน และติดแผนตาขายสีฟาเบอร 18 – 20 เพื่อ

กันลูกปลาไหลออก โดยสามารถอนุบาลลูกปลา

ได 5,000 - 7,000 ตัว หากเปนลูกปลาระยะที่ 4 

และอนุบาลได 3,000 – 5,000 ตัว หากเปนลูก

ปลาระยะที่ 5 ที่ตองเริ่มใหอาหารผสมฮอรโมน 

 

2.3 ระบบกรองน้ํา 

เนื่องจากน้ําที่ใชในโรงเพาะฟกตองเปน

น้ําที่ใส สะอาด คุณภาพดี และตองใชในปริมาณ

มาก ระบบกรองน้ําจึงมีประโยชน เพราะชวยปรับ

ปรุงคุณภาพน้ําใหมีความเหมาะสม และยังชวย

ประหยัดน้ํา สามารถหมุนเวียนนําน้ําเกามาใช

ใหมได  ระบบกรองน้ําแบงออกเปน 2 สวนคือ 

บอบําบัดซึ่งประกอบดวยบอตกตะกอน บอกรอง 

และบอพักน้ํา และ ถังพักน้ําบนหอสูงซึ่งภายใน

ติดตั้งระบบเปด – ปดเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ  
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3. แนวทางการปฏิบัติงานในโรงเพาะฟก 

- ควรแยกระยะไข/ลูกปลาใหถูกตอง เพื่อ

ความสะดวกในการแยกฟกในระบบ 

- ไขจากปากแมปลามักมีเศษกรวด เศษ

หญา หรือเกล็ดปลาปนอยู ควรแยกออกจากไข

ใหหมด ไมเชนนั้นจะเกิดการอุดตันในระบบ 

และทําใหไข/ลูกปลาเกิดอันตรายได เมื่อทํา

การหมุนเวียนน้ําในกรวยหรือถาด  

- น้ําเกลือ ความเค็ม 230 - 250 พีพีที เมื่อนํามาเจือจางกับน้ําจืดในภาชนะที่ใสไข

/ลูกปลาเหลือความเค็มประมาณ 70 – 80 พีพีที แชไวนานไมเกิน 1 นาที สามารถทําให

ไขที่เสียลอยน้ํา จึงใชคัดแยกไขเสียออกจากไขดีได โดยสามารถใชกับไข/ลูกปลาทั้ง 

5 ระยะ แตการใชกับลูกปลาระยะที่ 4 - 5 ตองใชดวยความระมัดระวัง ใชในปริมาณความ

เค็มที่นอยลง และในระยะเวลาที่นอยลงกวาไขระยะที่ 1 – 3 รวมทั้งตองรีบใชน้ําจืดลาง

ออกหลายๆ ครั้ง 

- ไขระยะที่ 1 - 3 จะฟกในระบบกรวยหรือในระบบถาดก็ได สวนลูกปลาระยะที่ 4 - 

5 ควรฟกในระบบถาด  

- เมื่อลูกปลาที่ฟกเปนตัวมีลักษณะออนแอ วายน้ําชา ชอบอยูนิ่งๆ หรือสีซีดผิด

ปกติ ใหรีบกําจัดทิ้ง เพราะหากปลอยไวในระบบ เมื่อลูกปลาตายจะทําใหเกิดปญหา

เรื่องโรค รวมทั้งเกิดการอุดตันในระบบ 

- ระบบน้ําในโรงเพาะฟก ควรมีความสม่ําเสมอ เมื่อปรับความแรงของน้ําอยูที่ระดับ

ใด  ควรอยูที่ระดับนั้นโดยตลอด เพื่อลดปญหาไขกองทับกันจนขาดออกซิเจนเมื่อน้ํา

ไหลคอยเกินไป หรือน้ําแรงเกินไปจนลูกปลาไดรับอันตราย 

- ควรมีการทําความสะอาดรางน้ําทิ้งจากระบบกรวยและระบบถาดเปนประจํา เพราะ

อาจมีเปลือกไข รวมทั้งเศษอาหารที่ให ตกคางอยูในราง ซึ่งอาจเปนแหลงสะสมโรคได  

- ควรมีการทําความสะอาดระบบกรองน้ําเปนประจํา เพื่อปองกันและกําจัดโรค 

 

2. การอนุบาลลูกปลา 

การแปลงเพศลูกปลานิลสามารถดําเนินการไดทั้งในบอดิน บอซีเมนต และใน

กระชัง สําหรับในบอซีเมนต Phelps and Cerezo (1992) พบวาการแปลงเพศปลานิลที่

อัตราความหนาแนน 150 ตัวตอตารางเมตร ได

ลูกปลาเพศผู 98.3 เปอรเซ็นต สวนการแปลง

เพศในบอดิน Phelps et al. (1995) พบวาที่

อัตราความหนาแนน 200 - 260 ตัวตอตาราง

เมตร ไดลูกปลานิลเพศผูกวา 96 เปอรเซ็นต  

สวนการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชัง

เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติ เพราะจัดการไดงาย อัตรา

ความหนาแนนที่เหมาะสมคือ 3,000 – 5,000 

ตัวตอตารางเมตร หรือ 12 ตัวตอลิตร (Popma 

and Green, 1990 ; MacIntosh and Little, 

1995) สําหรับขนาดตากระชังไมควรเกิน 1.6 

มิลลิเมตร แตไมควรเล็กเกินไป เพราะกระชังจะ

อุดตันไดงาย บอดินขนาด 100–200 ตาราง

เมตร ควรใชพื้นที่ในการกางกระชังเพียง 10–

15 ตารางเมตร  (Phelps and Popma , 2000) เพื่อลดปญหาคุณภาพน้ํา 

 

3. ผลกระทบของฮอรโมนในดานตางๆ 

3.1 ตอผูบริโภค 

การใชฮอรโมน เชน 17α-methyltestosterone ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ของการแปลง

เพศ จะไมกอใหเกิดการสะสมของ MT ในเนื้อปลาที่นําไปเลี้ยงจนมีขนาดตลาด   เนื่องจาก

มีการยอยสลายและถูกขับถายออกอยางรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการแปลงเพศ 50 ชั่วโมง  
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1.2 การใชฮอรโมนชนิดอื่นๆ 

นอกจากฮอรโมน MT อาจใชฮอรโมนหรือสารชนิดอื่นในการผสมในอาหารเพื่อ

การแปลงเพศลูกปลานิล นอกจากนี้ยังอาจใชวิธีการแชไข/ลูกปลานิล ในฮอรโมน ซึ่งมี

แนวทางการดําเนินงานพอสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 ฮอรโมนชนิดตางๆ ที่ใชในการแปลงเพศปลานิล 

ชนิดฮอรโมน ความเขมขน ประสิทธิภาพ ผูศึกษาวิจัย 
I การผสมฮอรโมนในอาหารใหลูกปลากิน 

1 mg/kg  87.3 % 
5 mg/kg 100 % 
25 mg/kg 100 % 

Phelps et al. (1992) 

5 mg/kg 100 % พรรณศรี และคณะ (2538) 
3 mg/kg 96 % 

Fluoxymesterone 
(FM) 

5 mg/kg 100 % 
บุญรัตนและกําธร (2541) 

5 mg/kg 99.5 % 
10 mg/kg 97.0 % 

Metanolone (MTL) 

20 mg/kg 99.0 % 

Soto (1992) 

Fadrozole 75-100 mg/kg 100 % Afonso et al. (2001) 
II การแชในสารละลายฮอรโมน 

500 µg/l แช 2 ครั้ง เมื่อลูกปลา
อายุ 10 และ 13 วัน อุณหภูมิ 
28.0 และ 36.4 oC แช 2 ชั่วโมง 

82.9 % Fitzpatrick et al. (1998) 

1800 µg/l (แช 4 ชม.) 90.0 % Wassermann & Afonso 
(2003) 

100 µg/l (แช 3 ชม.) 73.0 % 
500 µg/l (แช 3 ชม.) 100.0 % 

Fitzpatrick et al. (1997) 

100 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ 
ultrasound 

91.0 % 

17 -
methyldihydro- 
testosterone 
(MDHT) 

250 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ 
ultrasound 

91.0 % 

Athauda (2000) 

1800 µg/l (แช 4 ชม.) 86.7 % Wassermann & Afonso 
(2003) 

100 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ 
ultrasound 

94.0 % 

17 -ethynyl-
testosterone (ET) 

250 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ 
ultrasound 

98.0 % 

Athauda (2000) 

100 µg/l (แช 3 ชม.) ไมมีผลตอการ
แปลงเพศ 

Fitzpatrick et al. (1997) 

500 µg/l (แช  24 ชม.)  
- ไขอายุ 2 วันจากแมปลาเดี่ยว 94.8 % 

17α-methyl-
testosterone (MT) 

- ไขอายุ 2 วันจากแมปลารวม 87.3 % 

เพ็ญพรรณ และคณะ (2544) 

 

 

1.  การใชฮอรโมนในการแปลงเพศ 

1.1 การผสมฮอรโมนในอาหาร 

การแปลงเพศลูกปลาโดยการใหกินอาหารผสมฮอรโมน 17α-methyltesto-

sterone ที่ความเขมขน 30 - 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนเวลา 21 – 28 วัน 

เปนวิธีที่นิยมใชกันทั่วไป สวนมากใหผลผลิตลูกปลานิลเพศผูมากกวา 95 เปอรเซ็นต 

(Shelton et al., 1978) สําหรับปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการแปลงเพศ มี

ดังตอไปนี้ 

1.1.1 ความเขมขนของฮอรโมน   เพื่อ

ใหเกิดประสิทธิภาพในการแปลงเพศสูงสุด 

ป ริม าณ ฮอ ร โม น  17α-methyltestosterone 

(MT) ที่ ลูกปลาควรได รับตอวัน  คือ  0.52 – 

2.85 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กรัม จึงจะทํา

ใหประสิทธิภาพในการแปลงเพศเกินกวา 95 

เปอรเซ็นต  (Okoko, 1996) ปริมาณฮอรโมนที่มากเกิน ไมไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การแปลงเพศ แตทําใหเกิดผลเสีย เพราะเปอรเซ็นตลูกปลาเพศผูที่ไดจะนอยลง หรือ

อาจเกิดลักษณะ 2 เพศในตัวเดียวกันมากขึ้น (Nakamura, 1975)  

สําหรับกระบวนการแปลงเพศปลานิลของศูนยฯอุดรธานี ใชความเขมขนของ

ฮอรโมน MT เทากับ 40 - 80 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ขึ้นกับสภาพน้ําในบอ หาก

น้ําในบอเขียว เนื่องจากมีอาหารธรรมชาติอยูมาก ลูกปลาจะกินอาหารธรรมชาติ และ

อาจกนิอาหารผสมฮอรโมนนอยลง จึงเพิ่มความเขมขนของฮอรโมนเปน 80 มิลลิกรัม 

แตหากน้ําคอนขางใส มีอาหารธรรมชาติอยูนอย สามารถลดปริมาณฮอรโมนลงเหลือ 40 

มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 
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1.1.2 ระยะเวลาในการแปลงเพศ สามารถปรับไดตามอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิ 21 

- 28 องศาเซลเซียส ระยะการใหฮอรโมน 40 วัน ใหผลดีกวาการใหฮอรโมนเพียง 20 

วัน  (Phelps and Popma, 2000) ที่ อุณ หภู มิ 

27 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพในการแปลง

เพศเพิ่มขึ้นตามจํานวนวันที่ใหฮอรโมน โดย

เฉพาะในเมื่อความยาวลูกปลานอยกวา 18 

มิลลิเมตร (Hiot and Phelps, 1993) 

สําหรับศูนยฯ อุดรธานี ใชระยะเวลาใน

การแปลงเพศ 21 - 28 วัน ชวงฤดูรอนลูกปลามี

พัฒนาการเร็ว ใชระยะเวลาแปลงเพศ 21 วัน 

แตถาเปนชวงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ํา ลูกปลามี

พัฒนาการชา ใชระยะเวลาแปลงเพศ 28 วัน 

1.1.3 อาหารในการแปลงเพศ  อาหาร

ที่ใชผสมกับฮอรโมนเพื่อการแปลงเพศ ควรมี

ปริมาณโปรตีน 40 เปอรเซ็นตขึ้นไป จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแปลงเพศ (Shalaby et al., 

2001) โดยสวนประกอบของอาหารที่สําคัญคือ

รําและปลาปนหรือสวนประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ ขนาดของอาหารสําหรับลูกปลา

ตองมีขนาดเล็ก ในอาทิตยแรกอาหารควรมี

ขนาด 0.42 – 0.59 มิลลิเมตร โดยกอนใชตอง

รอนผานตะแกรงขนาดตา 0.6 มิลลิเมตร 

อาทิตยตอไปสามารถเพิ่มขนาดอาหารเปน 0.59 – 0.84 มิลลิเมตร ฮอรโมนที่ผสมใน

อาหารมักไมละลายในน้ําแตละลายในแอลกอฮอล หรือไขมัน แอลกอฮอลที่นิยมใชคือ

เอธิลแอลกอฮอล ซึ่งเมื่อใชเปนตัวทําละลายฮอรโมนแลว ตองตากอาหารไวในที่รม 

อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อใหแอลกอฮอลระเหยออกไป โดยความชื้นในอาหารไมควร

เกิน 10 เปอรเซ็นต   (Phelps and Popma, 2000) 

การเก็บรักษาอาหารที่ผสมฮอรโมนแลวก็เปนขั้นตอนสําคัญที่ตองระมัดระวัง 

เพราะฮอรโมนจะสลายตัวเมื่อเจอแสงและความรอน การเก็บสารละลายฮอรโมนจึงตอง

เก็บในที่มืด ในขวดสีชา และเก็บที่อุณหภูมิหอง

หรือในตูเย็น  เชนเดียวกับการเก็บอาหารที่ผสม

ฮอรโมนแล ว  ควรเก็บที่ อุณ หภูมิ  4 องศา

เซลเซียส และในที่มืด เพราะหากโดนแสงสวาง 

และความรอนเพียง 11 วัน ประสิทธิภาพในการ

แปลงเพศปลานิล  จะลดลงเหลือเพียง 55 

เปอรเซ็นต เทานั้น (Varadaraj et al., 1994) 

นอกจากนี้การเสริมวิตามิน แรธาตุ หรือไขมันที่จําเปน ก็นับวามีความสําคัญใน

การแปลงเพศปลานิล โดยการเสริมวิตามินซีในอาหารในอัตรา 800 มิลลิกรัมตออาหาร 

1 กิโลกรัม ทําใหลูกปลาแข็งแรงและโตเร็วขึ้น (Toyama et al., 2000)   

สําหรับปริมาณและความถี่ ในการให

อาหาร โดยมากในสัปดาหแรกของการเริ่มให

อาหารผสมฮอรโมน  จะให ในปริม าณ  20 

เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว จากนั้นลดเปน 15 

เปอรเซ็นต  ของน้ํ าหนักตั วในสัปดาห ที่  2 

Bocek et al. (1992) พบวา การใหอาหารผสม

ฮอรโมน MT วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 5 วัน และ

ใหวันละ 4 ครั้ง สัปดาหละ 7 วัน ไมทําใหประสิทธิภาพในการแปลงเพศแตกตางกัน 

(97%) แตการใหอาหารวันละ 4 ครั้ง ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา เชนเดียวกับ

การทดลองของ Sanches and Hayashi (2001) พบวาการใหอาหารผสมฮอรโมน MT 

วันละ 2 ครั้ง ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตชากวาการใหวันละ 3 - 6 ครั้ง และเพื่อให

เกิดประสิทธิภาพในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศสูงสุด ควรใหอาหารวันละ 4 – 5 ครั้ง 
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