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บทคัดย่อ 
 

การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีความหนาแน่น

แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 5, 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืดมหาสารคาม 

ปลาทดลองมีนํ าหนักเริมต้นเฉลียเท่ากับ 0.012+0.0006, 0.011+0.0006, 0.011+0.0006 และ 0.011+0.0006 กรัม 

ตามลําดบั และความยาวเริมต้นเฉลียเท่ากับ 5.5+0.25, 5.5+0.10, 5.6+0.45 และ 5.5+0.32 มิลลิเมตร ตามลําดับ

ใหป้ลาทดลองกินอาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone อัตราความ

เข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ดําเนินการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2552 

เป็นระยะเวลา 21 ว ัน 

ผลการทดลองพบว่าลูกปลามีนํ าหนักสุดท้ายเฉลียเท่ากับ 0.079+0.0055, 0.066+0.0025, 

0.061+0.0050 และ 0.053+0.0050 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลียมีค่าเท่ากับ 11.0+0.50, 10.0+0.36, 9.2+0.49 

และ 8.4+0.42 มิลลิเมตร ซึงลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีนํ าหนักและความยาวสุดท้าย

เฉลียมากกว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร ขณะทีลูกปลาทีอนุบาลด้วย
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รอดตายไม่แตกต่างทางสถิติ (α=0.05) กับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 และ 20 ตัว/ลิตร แต่

มากกว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (α=0.05) สัดส่วนเพศผู ้

มีค่าเท่ากับ 99.0+1.00, 98.67+1.53, 99.33+0.58 และ 98.67+0.58 เปอร์เซ็นต ์พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (α=0.05) 

ทุกระดับความหนาแน่น จุดคุ้มทุนของราคาขายเท่ากับ 0.22, 0.16, 0.13 และ0.12 บาท/ตัว จากผลการ

ทดลองครั งนี  เมือพิจารณาผลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และจุดคุ้มทุนของราคาขาย สรุปได้ว่าทีความ

หนาแน่น 20 ตัว/ลิตร เป็นระดับทีเหมาะสมในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ า
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Seed Production of Sex Reversal of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758), 

 in Fiberglass Tanks Using Water Circulation System 

at Different Stocking Densities 
 

Thongchai  Yenpoeng1*  Tharaphand  Wattanamahard1  Juthamas  Chainon1  and 

Soontorn  Kanhasura2  
1Mahasarakham Inland Fisheries Research and Development Center 

         2Khonkaen  University 
 

Abstract 
 

Seed production of sex reversal of nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) in 

fiberglass tanks using water circulation system at four different stocking densities were conducted at 

Mahasarakham Inland Fisheries Research and Development Center during November – December 2010. 

Fish with the initial sizes of 0.012+0.0006, 0.011+0.0006, 0.011+0.0006 and 0.011+0.0006 g and 5.5+0.25, 

5.5+0.10, 5.6+0.45 and 5.5+0.32 mm were stock at 5, 10, 20 and 40 individual/liter in 12 tanks of 2,000 liter 

fiberglass tanks. Fish were fed with 40 mg/kg of 17 alpha methyltestosterone hormone food five time a day for 

21 day.   

The results showed that the average final body weights were 0.079+0.0055, 0.066+0.0025, 

0.061+0.0050 and 0.053+0.0050 g and average final body lengths were 11.0+0.50, 10.0+0.36, 9.2+0.49 and 

8.4+0.42 mm, respectively. Final body weights and final body lengths of fish at 5 individual/liter had 

significant higher (α=0.05) than fish at 10, 20 and 40 individual/liter while there were no significant 

differences (α=0.05) between fish at 10, 20 and 40 individual/liter. The survival rate of fish 5, 10, and 20 

individual/liter had significant higher (α=0.05) than fish at 40 individual/liter where as there were no 

significant differences (α=0.05) between fish at 5, 10 and 20 individual/liter. However, there were no significant 

differences (α=0.05) in male sex reversal among the treatment (99.0+1.00, 98.67+1.53, 99.33+0.58 and 

98.67+0.58 %, respectively). For the break-even prices were 0.22, 0.16, 0.13 and 0.12 bath/fish, respectively. 

The results can be concluded that the stocking density of 20 individual/liter is suitable for seed production 

of sex reversal of nile tilapia in fiberglass tanks using the water circulation system when growth, survival 

rate and break-even prices are considered. 
 

Key Words : nile tilapia(Oreochromis niloticus), sex reversal, fiberglass tanks, water circulation system,    

 stocking densities 
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คํานํา 

 

ปลานิลเป็นสัตว์นํ าเศรษฐกิจทีมีความสําคัญทั งด้านการบริโภคภายในประเทศ  และการส่งออก

นิยมเลี ยงกันอย่างแพร่หลาย เนืองจากสามารถเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ ์และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ได้ดี ทั งในแหล่งนํ าธรรมชาติ บ่อเลี ยง และแหล่งนํ าอืน  ๆจากการทีปลานิลสามารถขยายพันธุ์ได้เร็ว และ

ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั งปี ทําให้เกษตรกรผู ้ เลี ยงประสบปัญหาเรืองการเจริญเติบโต ปลามีขนาดแตกต่างกันจาก

จํานวนของลูกปลาทีเพิมขึ น ทําให้ปลาในบ่อหนาแน่นมากขึ น และโดยธรรมชาติปลานิลเพศเมียมีการ

เจริญเติบโตช้ากว่าปลานิลเพศผู ้ 20 เปอร์เซ็นต์ (สมบัติ, 2537) เนืองจากปลานิลเพศเมียต้องใช้พลังงาน

ส่วนมาก เพือการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์มากกว่าใช้ในการเจริญเติบโต (มานพ และคณะ, 2536)  

การแก้ปัญหาดังกล่าว  สามารถทําได้โดยการเลี ยงแต่เฉพาะปลาเพศผูเ้พียงอย่างเดียว ซึงวิธีที

นิยมในปัจจุบันคือ วิธีการแปลงเพศ แต่การแปลงเพศลูกปลานิลในบ่อดิน หรือในกระชังย ังมีปัญหาอยู่ เช่น 

เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเพศผู ้อาจลดตํ าลง เนืองจากลูกปลานิลกินอาหารธรรมชาติทีมีในบ่อ ได้แก่ แพลงก์ตอน ทําให้

ได้รับปริมาณฮอร์โมนไม่เพียงพอในการกระตุ้นให้ลูกปลานิลเปลียนเป็นเพศผู ้ลดลง การจัดการและการ

ควบคุมคุณภาพนํ าค่อนข้างยุ่งยาก เนืองจากการเปลียนแปลงของฤดูกาล การเกิดอุดตันของช่องตากระชัง ทําให้

นํ าและอากาศ ถ่ายเทได้น้อย หรือไม่ถ่ายเท มีผลทําให้อัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปลาลดลง 

การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศลูกปลานิลในบ่อดินหรือในกระชัง มีผลทําให้เกิดการสะสม

ของปริมาณฮอร์โมนในนํ า และในดินบริเวณก้นบ่อ ทําให้เป็นพิษต่อสิงแวดล้อม เนืองจากฮอร์โมน 17 alpha 

methyltestosterone เป็นสเตอรอยด์สังเคราะห์ ทําให้มีโอกาสเสียงต่อการเกิดมะเร็งตับ การเป็นหมัน 

Fitzpatrick et al. (1998) กล่าวว่า โดยปกติฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone จะสลายตัวเมือเจอแสงแดด 

และความร้อน โดยมีจุลินทรีย์ทําหน้าทีย่อยสลาย การสะสมของฮอร์โมน MT สามารถเกิดขึ นได้ในบริเวณที

ไม่ได้รับแสง และความร้อน เช่น ในดินก้นบ่อ และพบว่าหลังหยุดทําการแปลงเพศไปแล้ว 1 สัปดาห์ ปริมาณ

ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ในนํ าลดระดับลงสู่ภาวะปกติ แต่ปริมาณฮอร์โมน 17 alpha 

methyltestosterone ในดิน ย ังพบในปริมาณทีสูง แมห้ลังจากหยุดการแปลงเพศไปแล้ว 8 สัปดาห์ หรืออาจถึง 

3 เดือน (Contreras-Sánches et al., 2002) ซึงอาจมีผลกระทบต่อปลาและสัตวน์ํ าชนิดอืนๆ โดยทําให้เกิด

ลักษณะสองเพศในตัวเดียวขึ นได ้ 

ในการทดลองครั งนี เป็นการประยุกต์ใช้โรงเพาะฟักระบบนํ าหมุนเวียน และวิธีการแปลงเพศ 

ลูกปลานิลเพือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนําลูกปลานิลมาแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสในโรงเพาะฟักระบบ

นํ าหมุนเวียน ซึงสามารถทําการแปลงเพศลูกปลานิลได้หนาแน่น มีประสิทธิภาพมากยิงขึ น และการจัดการ

สะดวกขึ น เนืองจากสามารถควบคุมคุณภาพนํ าได้ง่าย การให้อาหารทําได้สะดวก นํ าทีใช้แล้วสามารถ

หมุนเวียนนํากลับมาใชไ้ดอี้ก โดยผ่านระบบกรองนํ า ทําให้ประหย ัดนํ า และลดความเป็นพิษต่อสิงแวดล้อม

จากการตกค้างของฮอร์โมน โดยมีว ัตถุประสงค์เพือหาระดับความหนาแน่นทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

อัตราการรอดตาย สัดส่วนเพศผู ้และต้นทุนในการผลิต เพือเป็นแนวทางในการเพิมผลผลิต และลดต้นทุนใน

การผลิตลูกปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชย์ทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมสําหรับเกษตรกรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 

1. เพือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตลูกปลานิล

แปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 

2. เพือศึกษาสัดส่วนเพศผู ้และปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในเนือปลาและในนํ าทีใช้ในการผลิต

ลูกปลานิลแปลงเพศ  

 

วิธีดําเนินการ 

 

1. การวางแผนการทดลอง 

 

1.1 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) โดยประกอบด้วย 4 ชุด 

การทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซํ า (replication) ปัจจัยทีต้องการศึกษา คือ อัตราความหนาแน่น

ของลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน โดยแบ่งการทดลองดังนี 

ชุดการทดลองที 1  แปลงเพศลูกปลานิลทีระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร 

ชุดการทดลองที 2  แปลงเพศลูกปลานิลทีระดับความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร 

ชุดการทดลองที 3  แปลงเพศลูกปลานิลทีระดับความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร 

ชุดการทดลองที 4  แปลงเพศลูกปลานิลทีระดับความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร 

1.2 สถานทีและระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการทดลองทีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืดมหาสารคาม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง

เดือนธันวาคม 2552  

 

2. วิธีการทดลอง 

 

2.1 การเตรียมระบบนําหมุนเวียน 

ใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ ํานวน 12 ถัง ระดับนํ าสูงประมาณ 20 เซนติเมตร 

ปริมาตรนํ า 250 ลิตร/ถัง เพิมอากาศในนํ าโดยใช้หัวทรายถังละ 2 หัว ใชร้ะบบนํ าหมุนเวียน อัตราการไหล

ของนํ าประมาณ 2.5 ลิตร/นาที ผ่านระบบกรองนํ ามีขนาดความจุประมาณ 40,000 ลิตร หมุนเวียนตลอด

ระยะเวลาการทดลอง  

2.2 การเตรียมปลาทดลอง 

เตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 อายุประมาณ 1 ปี (ขนาด 400-600 กรัม) ในกระชังขนาด 

5 x 8 x 1.5 เมตร จมนํ าลึก 1 เมตร ให้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ า ระดับโปรตีนไม่ตํ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ 
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ให้กิน 1.5 เปอร์เซ็นต์ของนํ าหนักตัวต่อวัน ว ันละ 2 ครั ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. โดยแยกเลี ยงเพศผู ้

1 กระชัง เพศเมีย 2 กระชัง กระชังละ 300 ตัว เพือเตรียมการเพาะพันธุเ์ป็นเวลา 30 ว ัน จากนั นทําการ

เพาะพันธุโ์ดยนําพ่อแม่ปลานิลทีเตรียมไว้มาเลี ยงในกระชัง อัตราส่วนเพศผู:้เพศเมีย 1:2 กระชังละ 90 ตัว 

จ ํานวน 10 กระชัง เป็นเวลาประมาณ 10 ว ัน เพือเพาะพันธุ ์

ทําการรวบรวมไข่จากปากแม่ปลา นํามาทําความสะอาดโดยแยกสิงเจือปนออก จากนั นจึงนํา 

ไข่ปลานิลทีอยู่ระยะเดียวกันไปฟักในถาดขนาด 24 x 38 x 9 เซนติเมตร ทีเจาะรูระบายนํ าไวด้้านข้าง จ ํานวน

ประมาณ 5,000 ฟองต่อถาด โดยมีนํ าไหลผ่านตลอด จนกระทั งลูกปลาฟักเป็นตัวและถุงไข่แดงยบุ (ประมาณ 

4 ว ัน) แล้วทําการสุ่มชั งนํ าหนักและวัดความยาวลูกปลาเริมต้นการทดลอง  

2.3 การเตรียมอาหารทดลอง 

ใช้อาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ตํ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน 

17 alpha methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม โดยทุกชุดการทดลองให้กิน

อาหารผสมฮอร์โมนทีผสมในครั งเดียวกัน 

2.4 การจัดการทดลอง 

ให้ลูกปลาทดลองกินอาหารผสมฮอร์โมน ว ันละ 5 ครั ง เวลาประมาณ 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00 และ16.00 น. เป็นเวลา 21 ว ัน ในช่วง 7 ว ันแรก ใหลู้กปลากินอาหาร 30 เปอร์เซ็นตข์องนํ าหนักตัวต่อวัน

ช่วงอายุ 8-14 ว ัน ให้อาหาร 20 เปอร์เซ็นตข์องนํ าหนักตัวต่อวัน และช่วงอายุ 15-21 ว ัน ให้อาหาร 15 เปอร์เซ็นต์

ของนํ าหนักตัวต่อวัน (เรณู , 2537) 

สุ่มชั งนํ าหนักและวัดความยาวลูกปลาจํานวน 100 ตัว ในแต่ละชุดการทดลองทุก 7 ว ัน เพือหา

อัตราการเจริญเติบโต และจดบนัทึกการตายของปลาระหว่างการทดลองทุกวัน เมือสินสุดการทดลอง ทําการ

นับจํานวนปลาทีเหลือทั งหมดในแต่ละชุดการทดลองเพือหาอัตราการรอดตาย 

วิเคราะห์คุณสมบัติของนํ าในแต่ละชุดการทดลองและในบ่อกรองทุก 3 ว ัน เวลาประมาณ 09.00 น. 

ตลอดการทดลองโดยมีดัชนีทีตรวจวัดดังนี 

1. อุณหภูมิของนํ า (องศาเซลเซียส) โดยใช้ thermometer probe YSI 52-230  

2. ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้ pH meter ยีห้อ Hanna รุ่น HI 93733 

3. ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนํ า (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยวิธี azide modification ของ Winkler 

method ตามทีกล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528) 

4. ความกระด้าง และความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยวิธี titrimetric method ตามทีกล่าวใน

ไมตรี และจารุวรรณ (2528)  

5. ปริมาณแอมโมเนียในรูป unionized ammonia (มิลลิกรัม/ลิตร) โดยใช ้Ammonia colorimeter 

ยีห้อ Hanna รุ่น HI 93733 

สุ่มเก็บตัวอย่างนํ าในแต่ละชุดการทดลองและในบ่อกรองทุก 7 ว ัน ตลอดการทดลอง นําไป

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในนํ า ทีห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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เมือสินสุดการทดลองครบ 21 ว ัน สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองทุก 24 ชั วโมง 

เป็นเวลา 7 ว ัน นําไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในเนือปลาทีห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบ

ตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ าและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กรมประมง  

2.5 การตรวจสอบเพศ 

สุ่มลูกปลาทีทดลองครบ 21 ว ัน ในแต่ละชุดการทดลองนําไปเลี ยงในกระชังขนาด 2 x 4 x 1.5 เมตร 

จมนํ าลึก 1 เมตร ซึงกางอยูใ่นบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร จ ํานวน 3,000 ตัวต่อกระชัง ให้ลูกปลากินอาหาร

สําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ าระดับโปรตีนไม่ตํ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของนํ าหนักตัวต่อวัน 

ว ันละ 2 ครั ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. จนอายุครบ 60 ว ัน  

หลังจากนั นทําการสุ่มลูกปลาจํานวน 300 ตัว ในแต่ละชุดการทดลองนํามาตรวจสอบเพศ โดย

การย ้อมสีถุงอัณฑะหรือถุงรังไข่ด้วยสีย ้อมอะซีโตนคามิน แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก ําลังขยาย 40 เท่า 

เพือหาสัดส่วนเพศผู ้

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 วิเคราะห์ผลตอบสนองของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต 

ทําการประเมินผลของแต่ละความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราแลกเนือ 

และอัตราการกินอาหาร โดยวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 

one way analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี 

DMRT (Duncan’s new multiple rang test) ทีระดับความเชือมั น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป SPSS for windows version 11.5 ของข้อมูลดังต่อไปนี 

3.1.1 การเจริญเติบโตโดยเปรียบเทียบนํ าหนัก และความยาวเฉลียของแต่ละชุดการทดลอง 

 

3.1.2 นํ าหนักเพิมเฉลียต่อวัน (average daily weight gain, DWG) (กรัม/ว ัน) 

 

DWG = 
นน.เฉลียสินสุดการทดลอง – นน.เฉลียเริมต้นการทดลอง 

ระยะเวลาการทดลอง 

 

3.1.3 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) (เปอร์เซ็นต/์ว ัน) 

 

SGR = 
ln นน.เฉลียสินสุดการทดลอง – ln นน.เฉลียเริมต้นการทดลอง 

x 100 
ระยะเวลาการทดลอง 
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3.1.4 อัตราการรอดตาย (survival rate) (เปอร์เซ็นต)์ 

 

survival rate = 
จ ํานวนปลาเมือสินสุดการทดลอง 

x 100 
จ ํานวนปลาเริมต้นการทดลอง 

 

3.1.5 อัตราแลกเนือ (feed conversion ratio, FCR) 

 

FCR = 
นํ าหนักอาหารแห้งทีปลากิน 

นํ าหนักปลาทีเพิมขึ น 

 

3.1.6 อัตราการกินอาหาร (daily feed intake) (เปอร์เซ็นต/์ว ัน) 

 

daily feed intake = 
นํ าหนักอาหารทีปลากินเฉลีย/ว ัน 

x 100 
(นํ าหนักปลาเริมต้น + นํ าหนักปลาสินสุด)/2 

 

3.2 วิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 

วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ทีตกค้างในนํ า ด้วยวิธี RIA (radio 

immuno assay) ทีห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าตํ าสุดทีว ัดได้ 0.144 ng/ml 

วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ทีตกค้างในเนือปลา ด้วยวิธี HPLC 

(high performance liquid chromatography) ทีห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ าและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กรมประมง ค่าตํ าสุด

ทีว ัดได้ 0.0001 ppb 

 

3.3 วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ 

โดยทําการศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนต่อการลงทุน และจุดคุ้มทุนในการผลิตลูกปลานิล

แปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาส ระบบนํ าหมุนเวียนทีความหนาแน่นแตกต่างกัน ตามวิธีของสมศักดิ (2530) 

และ Kay (1986) ข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ ได้แก่ 

3.3.1 ต้นทุนการผลิต 

 

ต้นทุนทั งหมด = 

 

ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที 

ต้นทุนผันแปร = 

 

ค่าพันธุ์ปลา + ค่าอาหาร + ค่าจ้างแรงงาน + ค่าไฟฟ้า + ค่าเสีย

โอกาสเงินลงทุน 
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ต้นทุนคงที = 

 

ค่าเสือมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 

 

ค่าเสียโอกาส

เงินลงทุน 

= ค่าเสียโอกาสในการนําเงินไปประกอบกิจการอืนๆ โดย

คํานวณจากอัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ร้อยละ 1.00 

บาท ของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปี 2552 

(http://www.baac.or.th/) 

 

ค่าเสือมราคา = 
มูลค่าซือหรือสร้าง    

อายุการใช้งาน    

 

ค่าเสือมราคาอุปกรณ์ คิดค่าเสือมราคาแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) 

โดยกําหนดให้มูลค่าซากเป็นศูนย ์เมือหมดอายุการใช้งานตามประเภทของเครืองมือ อุปกรณ์ 

3.3.2 รายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน โดยเปรียบเทียบกําไรสุทธิ เมือหักต้นทุนทั งหมด 

โดย 

 

รายได ้ = ปริมาณผลผลิต x ราคาผลผลิต 

 

ก ําไรดําเนินการ = รายได้ทั งหมด – ต้นทุนผันแปร 

 

ก ําไรสุทธิ = รายได้ทั งหมด – ต้นทุนทั งหมด 

 

ผลตอบแทนการลงทุน = 
ก ําไรสุทธิ 

x 100 
ต้นทุนทั งหมด 

 

3.3.3 จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาท/ตัว) 

 

 
= 

ต้นทุนทั งหมด  

 จ ํานวนผลผลิต  
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ผลการทดลอง 

 

การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียนทีระดับความ

หนาแน่น 5, 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร โดยให้ลูกปลากินอาหารทีผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone 

อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 21 ว ัน ปรากฏผลการทดลอง ดังนี 

 

1. การเจริญเติบโต 

 

1.1 นํ าหนักเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีนํ าหนักเริมต้นเฉลียเท่าก ับ 0.012+0.0006, 0.011+0.0006, 

0.011+0.0006 และ 0.011+0.0006 กรัม ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองลูกปลานิลมีนํ าหนักเฉลียเท่ากับ 

0.079+0.0055, 0.066+0.0025, 0.061+0.0050 และ 0.053+0.0050 กรัม ตามลําดับ (ตารางที 1 และภาพที 1) 

เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลแปลงเพศทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีนํ าหนักสุดท้าย

เฉลียแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร และ

พบว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีนํ าหนักสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างก ันทางสถิติก ับ

ลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาล

ด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร ในขณะทีลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ลิตร มีนํ าหนัก

สุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 

ตารางที 1 นํ าหนักเฉลีย (กรัม) ของลูกปลานิลทีแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับ

ความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

ระยะเวลา (ว ัน) 
ระดับความหนาแน่น (ตัว/ลิตร) 

5 10 20 40 

0 0.012+0.0006 a 0.011+0.0006 a
 0.011+0.0006 a

 0.011+0.0006 a
 

7 0.035+0.0006 a
 0.033+0.0010 b

 0.028+0.0015c 0.025+0.0010d 

14 0.056+0.0031a 0.054+0.0023a 0.039+0.0031b 0.036+0.0047b 

21 0.079+0.0055a 0.066+0.0025b 0.061+0.0050bc 0.053+0.0050c 

หมายเหตุ ค่าเฉลียของข้อมูลทีก ํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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ภาพที 1 นํ าหนักเฉลีย (กรัม) ของลูกปลานิลทีแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับ

 ความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

1.2 ความยาวเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีความยาวเริมต้นเฉลียเท่ากับ 5.5+0.25, 5.5+0.10, 5.6+0.45 

และ 5.5+0.32 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองพบว่าลูกปลานิลมีความยาวเฉลียเท่ากับ 11.0+0.50, 

10.0+0.36, 9.2+0.49 และ 8.4+0.42 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที 2 และภาพที 2) เมือวิเคราะห์ทางสถิติ 

พบว่าลูกปลานิลแปลงเพศทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีความยาวสุดท้ายเฉลียแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร และพบว่า

ลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีความยาวสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลาที

อนุบาลด้วยความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความ

หนาแน่น 40 ตัว/ลิตร ขณะทีลูกปลาทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ลิตร มีความยาว

สุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางที 2 ความยาวเฉลีย (มิลลิเมตร) ของลูกปลานิลทีแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน

 ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

ระยะเวลา(ว ัน) 
ระดับความหนาแน่น(ตัวต่อลิตร) 

5 10 20 40 

0 5.5+0.25a 5.5+0.10a 5.6+0.45a 5.5+0.32a 

7 8.0+0.27a 7.5+0.06b 7.3+0.06b 7.2+0.21b 

14 9.8+0.40a 9.3+0.10ab 8.8+0.57bc 8.5+0.40c 

21 11.0+0.50a 10.0+0.36b 9.2+0.49bc 8.4+0.42c 

หมายเหตุ ค่าเฉลียของข้อมูลทีก ํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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ภาพที 2 ความยาวเฉลีย (มิลลิเมตร) ของลูกปลานิลทีแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับ

ความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

1.3 นํ าหนักเพิมเฉลียต่อวัน 

นํ าหนักเพิมเฉลียต่อวันของลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.0032+0.0003, 

0.0027+0.0001, 0.0024+0.0003 และ 0.0021+0.0003 กรัมต่อวัน ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิตพิบว่า

ลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีนํ าหนักเพิมเฉลียต่อวันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร และพบว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยความ
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หนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีนํ าหนักเพิมเฉลียต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติก ับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความ

หนาแน่น 20 ตัว/ลิตร แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 

40 ตัว/ลิตร ในขณะทีลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ลิตร มีนํ าหนักเพิมเฉลียต่อว ัน

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 3) 

 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่าก ับ 9.05+0.33, 

8.74+0.35, 8.10+0.31 และ 7.61+0.59 เปอร์เซ็นต/์ว ัน ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าลูกปลาทีอนุบาล

ด้วยความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วย

ความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

20 และ 40 ตัว/ลิตร และพบว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร ในขณะทีลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

20 และ 40 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 3) 

 

2. อัตราการรอดตาย 

  

อัตราการรอดตายของลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่าก ับ 88.91+6.00, 88.57+1.50, 

84.20+5.94 และ 60.86+4.96 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่าลูกปลานิลแปลงเพศทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

5, 10 และ 20 ตัว/ลิตร มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร (ตารางที 3) 

 

3. อัตราแลกเนือ 

 

อัตราแลกเนือของลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 2.22+0.29, 2.54+0.18, 2.46+0.33 

และ 3.73+0.89 ตามลําดับ พบว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 5, 10 และ 20 ตัว/ลิตร มีอัตราแลกเนือ

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําค ัญทางสถิตกิ ับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

40 ตัว/ลิตร (ตารางที 3) 

 

4. อัตราการกินอาหาร 

 

อัตราการกินอาหารของลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 15.00+1.23, 16.78+0.79, 

14.94+1.07 และ 17.32+1.37 เปอร์เซ็นต/์ว ัน ตามลําดับ พบว่าลูกปลานิลแปลงเพศทีอนุบาลด้วยระดับความ
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หนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการกินอาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 

10 และ 20 ตัว/ลิตร แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร 

และพบว่าลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีอัตราการกินอาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ

ลูกปลาทีอนุบาลด้วยความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร (ตารางที 3) 

 

ตารางที 3 การเจริญเติบโตของลูกปลานิลทีแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับความ

หนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

 
ระดับความหนาแน่น(ตัวต่อลิตร) 

5 10 20 40 

นํ าหนักเริมต้น (กรัม) 0.012+0.0006a 0.011+0.0006 a
 0.011+0.0006 a

 0.011+0.0006 a
 

ความยาวเริมต้น (มิลลิเมตร) 5.5+0.25a 5.5+0.10a 5.6+0.45a 5.5+0.32a 

นํ าหนักสุดท้าย (กรัม) 0.079+0.0055a 0.066+0.0025b 0.061+0.0050bc 0.053+0.0050c 

ความยาวสุดท้าย (มิลลิเมตร) 11.0+0.50a 10.0+0.36b 9.2+0.49bc 8.4+0.42c 

นํ าหนักเพิมต่อวัน (กรัม/ว ัน) 0.0032+0.0003 a 0.0027+0.0001b
 0.0024+0.0003bc

 0.0021+0.0003 c
 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

(เปอร์เซ็นต/์ว ัน) 

9.05+0.33 a 8.74+0.35ab 8.10+0.31bc 7.61+0.59 c 

อัตราการรอดตาย

(เปอร์เซ็นต)์ 

88.91+6.00 a 88.57+1.50 a 84.20+5.94 a 60.86+4.96 b 

อัตราแลกเนือ (FCR) 2.22+0.29 a 2.54+0.18 a 2.46+0.33 a 3.73+0.89 b 

อัตราการกินอาหาร

(เปอร์เซ็นต/์ว ัน) 

15.00+1.23 a 16.78+0.79ab 14.94+1.07 a 17.32+1.37 b 

สัดส่วนเพศผู ้(เปอร์เซ็นต)์ 99.0+1.00 a 98.67+1.53 a 99.33+0.58 a 98.67+0.58 a 

หมายเหตุ ค่าเฉลียของข้อมูลทีก ํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 

 

5. สัดส่วนเพศผู ้

 

สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 99.0+1.00, 98.67+1.53, 99.33+0.58 

และ 98.67+0.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิต ิพบว่าไม่แตกต่างก ันทางสถิติทุกระด ับ

ความหนาแน่น (ตารางที 3) 
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6. ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 

 

ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง พบว่าเมือสินสุดการทดลองมีค่าเท่ากับ 

0.0012, 0.0022, 0.0025 และ 0.0026 ppb ตามลําดับ และไม่พบปริมาณฮอร์โมน (< 0.0001 ppb) หลังจาก 

ผ่านไป 24 ชั วโมง และตรวจไม่พบปริมาณของฮอร์โมนในนํ า (< 0.144 ng/ml) ตลอดการทดลอง (ตารางที 

4 และ 5) 

 

ตารางที 4 ปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในเนือลูกปลานิล (ppb) ทีแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ า

หมุนเวียน ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน  

 

ระยะเวลา(ว ัน) 
ระดับความหนาแน่น(ตัว/ลิตร) 

5 10 20 40 

21 0.0012 0.0022 0.0025 0.0026 

22 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

23 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

24 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

25 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

26 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

27 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

28 < 0.0001 
 < 0.0001 

 < 0.0001 
 < 0.0001 

 

 

ตารางที 5 ปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในนํ า (ng/ml) ทีใช้แปลงเพศลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ า

หมุนเวียน ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน  

 

ระยะเวลา(ว ัน) 
ระดับความหนาแน่น(ตัว/ลิตร) 

5 10 20 40 

0 < 0.144  < 0.144 
 < 0.144 

 < 0.144 
 

7 < 0.144 
 < 0.144 

 < 0.144 
 < 0.144 

 

14 < 0.144 
 < 0.144 

 < 0.144 
 < 0.144 

 

21 < 0.144 
 < 0.144 

 < 0.144 
 < 0.144 
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7. คุณสมบัติของนํา 

 

คุณสมบัติของนํ าระหว่างการทดลองในถังไฟเบอร์กลาส พบว่าอุณหภูมิของนํ ามีค่าอยู่ระหว่าง 

19.0-28.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนํ า อยู่ระหว่าง 7.0-11.0 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด

เป็นด่าง อยู่ระหว่าง 7.43-8.74 ความกระด้าง อยู่ระหว่าง 50-86 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3 ความเป็นด่าง 

อยู่ระหว่าง 55-83 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3 ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) อยู่ระหว่าง 0-1.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

(ตารางที 6) 

 

ตารางที 6 ค่าพิสัยคุณสมบัติของนํ าระหว่างการทดลองแปลงเพศลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ า

หมุนเวียน ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

คุณสมบัติของนํ า 
ระดับความหนาแน่น(ตัวต่อลิตร) 

5 10 20 40 

อุณหภูมิของนํ า (องศาเซลเซียส) 19.0-28.0 19.0-28.0 19.0-28.0 19.0-28.0 

ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนํ า (มิลลิกรัม/ลิตร) 7.0-11.0 7.0-10.6 7.0-10.4 7.0-10.6 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.52-8.46 7.45-8.74 7.43-8.43 7.46-8.28 

ความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3)  50-86 50-86 50-86 50-86 

ความเป็นด่าง (มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3)  56-83 55-82 56-80 55-80 

ปริมาณแอมโมเนีย (NH3) (มิลลิกรัม/ลิตร) 0-1.3 0-0.7 0-1.0 0-1.5 

 

8. ต้นทุนการผลิต รายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน 

 

8.1 ต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนในการผลิตลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่าก ับ 246.98, 356.20, 553.81 และ 

739.58 บาท/ถ ัง ตามลําดับ แบ่งเป็นต้นทุนผ ันแปร เท่าก ับ 66.86, 77.02, 85.22 และ 88.93 เปอร์เซ็นต์ 

ของต้นทุนการผลิตทั งหมด ตามลําดับ และต้นทุนคงที เท่ากับ 33.14, 22.98, 14.78 และ 11.07 เปอร์เซ็นต์ 

ของต้นทุนการผลิตทั งหมด ตามลําดับ (ตารางที 7) 
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ตารางที 7 รายละเอียดต้นทุนการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับ

 ความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

รายการ 

ระดับความหนาแน่น(ตัว/ลิตร) 

5 10 20 40 

บาท/ถัง % บาท/ถัง % บาท/ถัง % บาท/ถัง % 

ต้นทุนผันแปร         

ค่าพันธุ์ปลา (1) 103.37 41.85 205.96 57.81 391.57 70.71 566.06 76.53 

ค่าอาหารปลา (2) 6.68 2.71 13.31 3.74 25.31 4.57 36.59 4.95 

ค่าแรงงาน (3) 33.69 13.64 33.69 9.46 33.69 6.08 33.69 4.55 

ค่าไฟฟ้า(4) 16.40 6.64 16.40 4.60 16.40 2.96 16.40 2.22 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน(5) 5.01 2.03 5.01 1.41 5.01 0.90 5.01 0.68 

รวมเป็นเงิน 165.15 66.87 274.37 77.02 471.98 85.22 657.75 88.93 

ต้นทุนคงท ี         

ค่าเสือมราคาอุปกรณ์(6) 81.03 32.80 81.03 22.75 81.03 14.63 81.03 10.96 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน(5) 0.81 0.33 0.81 0.23 0.81 0.15 0.81 0.11 

รวมเป็นเงิน 81.84 33.13 81.84 22.98 81.84 14.78 81.84 11.07 

รวมต้นทุนทังหมด 246.99 100.00 356.21 100.00 553.82 100.00 739.59 100.00 

หมายเหต ุ (1)  ค่าพันธุ์ปลา ราคาตัวละ 0.09 บาท (คิดจากค่าเสือมของกระชัง และค่าอาหารทีใชไ้ปในการ

เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิล) 

(2)  ค่าอาหารปลา (อาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงโปรตีนไม่ตํ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์) ราคา

กิโลกรัมละ 47 บาท และค่าฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone กรัมละ 600 บาท 

(3)  อัตราค่าจ้างแรงงานขั นตํ าของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2552 เท่ากับ 154 บาท/ว ัน/คน 

(http://www.mol.go.th) อัตราว ันละ 8 ชั วโมง เป็นเงินชั วโมงละ 19.25 บาท โดยคิดเฉพาะ

เวลาทีทํางาน ว ันละ 1 ชั วโมง จ ํานวน 1 คน 

(4)  ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.15 บาท (มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ว ันละ 1.24 ชวัโมง) 

(5)  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคํานวณจากอัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ร้อยละ 1.00 บาท 

ของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปี 2552 (http://www.baac.or.th/) 

(6)  ค่าเสือมราคาของถังไฟเบอร์กลาส และมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง อายุการใช้งาน

เฉลีย 10 ปี 
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8.2 รายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน 

รายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุนในการผลิตลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง พบว่ามีรายไดสุ้ทธิ 

เท่ากับ -63.67, -24.10, 27.17 และ 27.26 บาท ตามลําดับ และผลตอบแทนต่อการลงทุน เท่ากับ -25.78, -6.77, 

4.91 และ 3.69 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที 8) 

 

8.3 จุดคุ้มทุนของราคาขาย 

จุดคุ้มทุนของราคาขายผลผลิตลูกปลานิลทั ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ  0.22, 0.16, 0.13 และ 

0.12 บาท/ตัว ตามลําดับ (ตารางที 8) 

 

ตารางที 8 ผลตอบแทนต่อการลงทุน และจุดคุม้ทุนในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาส

 ระบบนํ าหมุนเวียน ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

รายการ 
ระดับความหนาแน่น (ตัว/ลิตร) 

5 10 20 40 

ความยาวปลาเมือสินสุดการทดลองเฉลีย (มม./ตัว)  11.00 10.00 9.20 8.40 

จ ํานวนปลาเฉลีย (ตัว/ถัง) 1,111 2,214 4,210 6,086 

ราคาขาย (บาท/ตัว) 0.165 0.150 0.138 0.126 

รายได้ (บาท/ถัง) 183.32 332.10 580.98 766.84 

ต้นทุนผันแปร (บาท/ถัง) 165.14 274.36 471.98 657.74 

ต้นทุนคงที (บาท/ถัง) 81.84 81.84 81.84 81.84 

รวมต้นทุนทั งหมด (บาท/ถัง) 246.98 356.20 553.81 739.58 

รายได้สุทธิ (บาท/ถัง) -63.67 -24.10 27.17 27.26 

รายได้สุทธิ (บาท/ตัว) -0.057 -0.011 0.006 0.004 

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต)์ -25.78 -6.77 4.91 3.69 

จุดค้มทุนของราคาขาย (บาท/ตัว) 0.22 0.16 0.13 0.12 

หมายเหตุ เปรียบเทียบกับราคากรมประมง (ปี 2553) ของราคาขายลูกปลานิลแปลงเพศ ขนาดความยาว 

20-30 มิลลิเมตร ราคาตัวละ 0.30 บาท 
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สรุปและวิจารณ์ผล 

 

การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีระด ับ

ความหนาแน่น 5, 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร โดยให้ลูกปลากินอาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงโปรตีนไม่ตํ า

กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 

21 ว ัน เมือสินสุดการทดลองผลปรากฏว่า ลูกปลาทีระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโต

ดีทีสุด ซึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับทีระดับความหนาแน่น 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร และพบว่า

ทีระดับความหนาแน่น 10 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติกับทีระดับความหนาแน่น 

20 ตัว/ลิตร แต่มีค่ามากกว่าทีระดับความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร อย่างมีนัยสําค ัญทางสถิติ ขณะทีระดับ

ความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลองครั งนี 

พบว่าเมืออัตราความหนาแน่นเพิมขึ น อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลามีแนวโน้มลดลง ซึงสอดคล้องกับ 

Hepher (1988) และ Wang et al. (2000) ทีกล่าวว่าอัตราการเจริญเติบโตของปลาและอัตราการรอดตายของปลา

มีความสัมพันธ์ในลักษณะทีเป็นปฏิภาคผกผันกับระดับความหนาแน่นของปลาทีเลี ยง กล่าวคือ เมือเลี ยงปลา

ด้วยอัตราความหนาแน่นทีสูงขึ นปลาจะมีความเครียดมากขึ น ส่งผลให้การเจริญเติบโตลดลง และภายใต้

สภาพแวดล้อมเดียวกัน ความหนาแน่นของประชากร เป็นปัจจัยสําคัญทีควบคุมการเจริญเติบโตของลูกปลา 

เนืองจากบ่อมีระดับกําลังผลิต (carrying capacity) ทีจ ํากัด จึงส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาแต่ละตัว

ลดลง (Hepher, 1967) 

อัตราการรอดตายของลูกปลานิลมีค่าเท่าก ับ 88.91+6.00, 88.57+1.50, 84.20+5.94 และ 

60.86+4.96 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่าลูกปลานิลแปลงเพศทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 5, 10 

และ 20 ตัว/ลิตร มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับลูกปลา

ทีอนุบาลด้วยระดับความหนาแน่น 40 ตัว/ลิตร เนืองจากในสภาวะทีปลาอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ทําให้เกิด

การแก่งแย่งอาหาร อากาศหายใจ และทีอยู่อาศัย พฤติกรรมการเป็นเจ้าถินครอบครองอาณาเขต ก่อให้เกิด

ความเครียดขึ นในปลา ซึงอาจเป็นลักษณะเฉียบพลันทีมีผลต่ออัตราการรอดตาย หรือความเครียดแบบเรือรัง

ทีมีผลทําให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง (Pickering, 1993) และเห็นได้ว่าทีระดับความหนาแน่น 5, 10 และ 

20 ตัว/ลิตร เป็นระดับความหนาแน่นทีทําให้ได้อัตราการรอดตายสูง สอดคล้องกับคีรี (2542) ทีรายงานว่า 

ควรอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศทีระดับความหนาแน่น 12 ตัว/ลิตร  นอกจากนีบรรจง และคณะ (2536) ได้

กล่าถึงการอนุบาลลูกปลาในระบบนํ าหมุนเวียนว่า  สามารถควบคุมคุณภาพนํ าให้เหมาะสมต่อการเลี ยงได้ง่าย 

และเลี ยงได้หนาแน่นสูงในพืนทีจํากัด โดยจะให้ผลผลิตต่อพืนทีเพิมมากขึ นกว่าวิธีการเลี ยงทั วไป การ

จัดการของเสีย ทําได้ง่ายและสะดวก สามารถอนุบาลได้ตลอดทั งปี 

สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิล มีค่าเท่ากับ 99.0+1.00, 98.67+1.53, 99.33+0.58และ 98.67+0.58 

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกระดับความหนาแน่น ซึงมีค่าสูงใกล้เคียงกับการ

ทดลองของนวลมณี และคณะ (2547) ทีทําการแปลงเพศลูกปลานิลโดยให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha 

methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 21 ว ัน ได้สัดส่วนเพศผู ้ 
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97.9 เปอร์ เซ็นต์ สอดคล้องกับคีรี (2542) ทีกล่าวว่าการแปลงเพศปลานิลทีเลี ยงในกระชังในบ่อทีไม่มี

อาหารธรรมชาติ หรือมีปริมาณอาหารธรรมชาติค่อนข้างตํ า ควรใช้อ ัตราความเข้มข้นของฮอร์โมน 

40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

ปริมาณฮอร์โมนทีพบในเนือปลาเมือทําการแปลงเพศครบ 21 ว ัน มีค่าเท่ากับ 0.0012, 0.0022, 

0.0025 และ 0.0026 ppb ตามลําดับ และตรวจไม่พบหลังจากสิ นสุดการทดลองไปแล้ว 24 ชั วโมง 

เนืองจาก ถูกย่อยสลายจากกระบวนใช้พลังงานของร่างกายและถูกขับถ่ายออกมา ส่วนปริมาณฮอร์โมนในนํ า

พบวา่ ไม่มีการตกค้างของฮอร์โมน แสดงให้เห็นว่าการเปลียนแปลงเพศของลูกปลานิล เกิดจากลูกปลาได้รับ

ฮอร์โมนจากอาหารทีให้โดยตรง ซึงการใช้ฮอร์โมนโดยทั วไปทีความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

อาจส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงเพศแบบย ้อนกลับขึ นได ้

คุณภาพนํ าตลอดการทดลองโดยทั วไปอยู่ในเกณฑ์ทีเหมาะสม แต่ปริมาณแอมโมเนียมีค่า

อยู่ระหว่าง 0-1.5 มิลลิกรัม/ลิตร โดยช่วงอายุลูกปลา 1-7 ว ัน มีปริมาณค่อนข้างสูง พบว่าเกิดจากเศษอาหาร

ทีเหลือ เพราะเมือพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของอาหารทีให้ลูกปลาช่วงอายุ 7 ว ันแรก ให้อาหาร 30 เปอร์เซ็นต์

ของนํ าหนักตัว/ว ัน แต่จากผลการทดลองพบว่า อัตราการกินอาหารของลูกปลานิล มีค่าเท่ากับ 15.00+1.23, 

16.78+0.79, 14.94+1.07 และ 17.32+1.37 เปอร์เซ็นต์ต่อว ัน ตามลําดับ ชี ให้เห็นว่าปริมาณอาหารทีให้มากเกินพอ 

แต่ปริมาณแอมโมเนียทีสูงนี  ไม่เป็นอันตรายต่อลูกปลา ตามทีมั นสิน และไพพรรณ (2544) ได้กล่าวไวว้่า 

ในนํ าทีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-7.5 และอุณหภูมินํ า 30.0 องศาเซลเซียส ปริมาณความเข้มข้น

ของแอมโมเนียอาจสูงถึง 3.1 มิลลิกรัม/ลิตรได ้โดยไม่เป็นอันตรายต่อปลา  

ผลตอบแทนต่อการลงทุนมีค่าเท่ากับ -25.78, -6.77, 4.91 และ 3.69 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึง

ทีระดับความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงทีสุด ส่วนจุดคุ้มทุนมีค่าเท่ากับ 0.22, 0.16, 

0.13 และ 0.12 บาท/ตัว ตามลําดับ โดยทุกระดับความหนาแน่นพบว่ามีจุดคุ ้มทุนตํ ากว่าการทดลองของ

นวลมณี และคณะ (2547) ทีมีจุดคุ้มทุนเท่ากับ 0.29 บาท/ตัว แสดงให้เห็นว่าการแปลงเพศลูกปลานิลในถัง

ไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ซึงเป็นระบบปิดนั น สามารถช่วยลดต ้นทุนในการผลิตลูกปลานิล

แปลงเพศได ้ 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าทีระดับความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร มีอ ัตราการเจริญเติบโต 

อัตราการรอดตาย และสัดส่วนเพศผู ้  ไม่แตกต่างทางสถิติกับทีระดับความหนาแน่น 5 และ 10 ตัว/ลิตร แต่

มีจุดคุ้มทุนทีตํ ากว่า และมีผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงกว่าทีระดับความหนาแน่น 5, 10 และ 40 ตัว/ลิตร 

สรุปได้ว่า ทีระดับความหนาแน่น 20 ตัว/ลิตร เป็นระดับความหนาแน่นทีเหมาะสม ในการผลิตลกูปลานิล

แปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ผลการศึกษาครั งนี  สามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

และพัฒนาการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศให้ดียิงขึ นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 

1. ปัญหาคุณภาพนํ าช่วงลูกปลานิลอายุ 7 ว ันแรก ควรลดปริมาณการให้อาหาร และทําการ

ดูดตะกอนทุกวัน เนืองจากมีเศษอาหารเหลืออยู่มาก  ส่งผลให้ปริมาณแอมโมเนียสูง 

2. การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียนครั งนี ต้นทุน

ส่วนใหญ่คือ ค่าพันธุ์ปลา ดังนั น เกษตรกรควรเลี ยงพ่อแม่พันธุ์เพือผลิตลูกพันธุ์เอง ตามวิธีการเลี ยงปลานิล

ในเอกสารเผยแพร่ของกรมประมง จะทําให้ต้นทุนในการผลิตตํ าลง 

3. ในการทดลองนี  สามารถผลิตลูกปลานิลแปลงเพศได้ครั งละจํานวนมาก หากย ้ายไปอนุบาล

ต่อในบ่อดิน ลูกปลาจะเติบโตเร็ว สามารถจําหน่ายได้เร็วขึ น ช่วยเพิมรอบการผลิตได้มากขึ น 

4. นําผลการทดลองทีได้ไปศึกษาเพิมเติม เช่น การลดปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนทีผสม

ในอาหารทีให้ลูกปลากิน การลดระยะเวลาทีให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน เพือลดการตกค้างของ

ฮอร์โมน และลดต้นทุนการผลิต  

5. ควรมีการศึกษาค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติทีสามารถเปลียนแปลงเพศลูกปลาได ้ทดแทน

การใชฮ้อร์โมนสังเคราะห์ เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม เช่น สารสกัดจากพืชจําพวก กวาวเครือขาว 

กวาวเครือแดง มังคุด มะพร้าว เป็นต้น 

6. การผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ โดยใช้ระบบนํ าหมุนเวียนหรือระบบปิด ควรได้รับการส่งเสริม

ให้แก่หน่วยงานผู ้ผลิต เกษตรกร และผู ้สนใจ นําไปปรับใช้ เพือช่วยลดต้นทุนการผลิต และผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 
 

ภาพผนวกที 1   ระบบฟักไข่ปลานิล ทีใชใ้นการทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาส ระบบ

นํ าหมุนเวียน ทีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 

 

 
 

ภาพผนวกที 2 ถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียน ทีใชใ้นการทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ทีระดับ

ความหนาแน่นแตกต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 21 ว ัน 
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