ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ในการเตรี ยมความพร้อมให้สามารถสื บพันธุ์
วางไข่ได้อีกครั้ง
ปกติวงจรการสื บพันธุ์วางไข่ของปลานิ ลจะใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน ความหนาแน่นของปลาที่มากเกินไปก็เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้
การผสมพันธุ์วางไข่ลดลง

ศู นย์ พฒ
ั นาประมงพืน้ ทีล่ ่มุ นํา้ ปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การเพาะพันธุ์ปลานิลในบ่ อซีเมนต์

Oreochromis nilotica

Kingdom: Animalia

Phylum: Chordata

Class: Actinopterygii

Order: Perciformes

Family: Cichlidae

Genus: Oreochromis

Species: O. niloticus
การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
ปลานิ ลจะสมบูรณ์เพศสามารถสื บพันธุ์วางไข่ได้ภายใน 6 เดือน ภายหลัง
การผสมพันธุ์แม่ปลานิ ลจะทําหน้าที่ฟักไข่และดูแลรักษาลูกปลาวัยอ่อน ตัว
ผูจ้ ะขุดหลุมสร้างรัง แม่ปลาจะวางไข่ในหลุม โดยวางไข่แต่ละครั้งประมาณ
500-2,000 ฟอง หลังจากวางไข่ แม่ปลาจะฟักไข่โดยอมไข่ไว้ในปาก
(oralincubation) ไข่ปลานิ ลจะฟักเป็ นตัวจะใช้เวลาประมาณ 4 วัน ที่
อุณหภูมิน้ าํ ประมาณ 28 องศาเซลเซี ยส ถ้าอุณหภูมิน้ าํ ตํ่าระยะเวลาที่ใช้ใน
การฟักไข่จะนานขึ้น เช่นที่อุณหภูมิน้ าํ 20 C° ระยะเวลาฟักไข่จะเป็ น 6 วัน
ในระหว่างฟักไข่และดูแลลูก แม่ปลาจะไม่กินอาหารซึ่งเป็ นสาเหตุประการ
หนึ่งที่ทาํ ให้แม่ปลาเพศเมียชะงักการเจริ ญเติบโตเมื่อเข้าสู่วยั เจริ ญพันธุ์ ใน
ระหว่างการฟักไข่จะพบว่านํ้าหนักแม่ปลานิ ลจะลดลง 15-20 % และอาจจะ
ลดลงมากกว่านี้ ถา้ ระยะเวลาในการอนุบาลลูกปลายืดออกไป ดังจะเห็นได้
ว่าปลานิ ลตัวผูท้ ี่มีอายุเท่าๆกันจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย หลังจากลูกปลาไม่
อาศัยในปากแม่ปลาแล้ว แม่ปลาจะยังดูแลลูกปลาต่อไปอีกประมาณ 1-4 วัน
จนกระทัง่ ลูกปลาแข็งแรงดี ช่วงนี้ แม่ปลาจะกินอาหารมากเป็ นพิเศษเพื่อ
ชดเชยพลังงานที่สูญเสี ยไประหว่างอมไข่ไว้ในปากและดูแลลูก แม่ปลาจะ

การเพาะพันธุ์ปลานิ ลในบ่อซี เมนต์ ค่อนข้างง่ายต่อการจัดการ
เก็บรวบรวมลูกปลาได้ง่าย แต่มีขอ้ เสี ยคือการลงทุนที่ค่อนข้างสู ง ขนาดของ
บ่อโดยทัว่ ไปเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 50 ตารางเมตร และมีความลึก
ประมาณ 1 เมตร บ่อขนาด 50 ตารางเมตรจะง่ายต่อการจัดการมากกว่าบ่อ
เพาะขนาดใหญ่ บ่อเพาะควรตั้งอยูใ่ นที่กลางแจ้ง มีหลังคาคลุมบางส่ วน
โดยทัว่ ไปมักใช้วสั ดุลดแสงประมาณ 30-50% ขึ้นอยูก่ บั ทําเลที่ต้งั ว่ามี
แสงแดดส่ องมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้พบว่าปลานิ ลสามารถวางไข่ได้ดีในนํ้าที่
มีอุณหภูมิระหว่าง 25-29 องศาเซลเซี ยส และการผสมพันธุ์วางไข่ลดลง
อย่างมากหากอุณหภูมิน้ าํ ตํ่ากว่า 20 องศาเซลเซี ยส
อัตราการปล่อยตัวผู ้ :ตัวเมีย 30:70 ตัว/บ่อปลาขนาด 50 ตาราง
เมตร เคาะปากทุกๆ 7 วัน ไข่ที่ได้จากปากแม่ปลาส่ วนใหญ่ จะได้ไข่ระยะที่
1-ระยะที่ 3 ถ้าระยะเวลาเคาะปากนานกว่านี้ เช่น 10-14 วัน ระยะของไข่
ปลาที่ได้จะเป็ นระยะที่ 4 หรื อระยะที่ 5 ซึ่ งจะทําให้การแปลงเพศปลานิ ลทํา
ได้นอ้ ยลง

ลักษณะไข่ ปลานิล

ไข่ ปลานิลมี 5 ระยะ
ระยะที่ 1 ไข่จะมีลกั ษณะสี เหลืองนวล
ระยะที่ 2 ไข่จะมีจุดตา 2 จุดไข่มีสีเหลืองเข้มหรื อสี น้ าํ ตาล
ระยะที่ 3

จะมีตา มีหาง ชัดเจนแต่ไม่สามารถว่ายนํ้าได้

ระยะที่ 4

สามารถว่ายนํ้าเหนือผิวนํ้าได้ แต่ถุงไข่แดงยังไม่ยบุ

ระยะที่ 5 ถุงไข่แดงยุบ ระยะนี้ไม่สามารถนํามาแปลงเพศได้ แต่สามารถ
นําไปอนุบาลบ่อดินได้เลย จําหน่ายเป็ นปลานิ ลธรรมดา
☼ ไข่ปลานิลระยะที่ 4 เหมาะสมที่จะนําไปแปลงเพศ ☼
ระบบฟักไข่ ปลานิล
ระบบฟักไข่ที่ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะไข่ของปลา
นิลซึ่ งค่อนข้างเม็ดใหญ่ หนัก ไม่อมนํ้า และกองทับถมกัน ระบบฟักไข่ที่ใช้
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสนํ้าให้ไข่มีการเคลื่อนที่ ไม่ตกลงไปกอง
ทับถมกันจนไข่เสี ย ระบบฟักไข่เป็ นระบบกรวยฟักที่ปล่อยนํ้าผ่านลง ให้น้ าํ
หมุนเวียนผ่านตลอดเวลา เพื่อป้ องกันไม่ให้ไข่ปลาที่นาํ มาฟักจมลงที่พ้นื ก้น
กรวย

กรวยฟักไข่ที่ใช้คือขวดนํ้าอัดลม 2 ลิตร เมื่อเจาะรู ใส่ ทอ่ นํ้า
ล้นแล้วปริ มาตรนํ้าในกรวยฟักไข่ จะเหลือประมาณ 1.5 ลิตร ใช้ฟักไข่
ประมาณ 5,000 – 8,000 ฟอง อัตราการอนุบาลลูกปลานิ ลในถาดอนุบาล
ประมาณ 2,000 – 5,000 ตัว อัตรารอดจะสู งประมาณ 95% ถ้าใส่ ลูกปลา
ในถาดอนุบาลในอัตราความหนาแน่นสู งกว่านี้ อตั รารอดจะตํ่า
ระบบนํา้ หมุนเวียนในการฟักไข่
การฟักไข่ปลานิ ลต้องใช้ระบบนํ้าหมุนเวียน เพราะนํ้าที่มี
คุณภาพดีไม่ข่นุ จะช่วยให้อตั ราการฟักไข่ดีข้ ึน ช่วยลดปั ญหาการติดเชื้ อรา
ในไข่ปลานิ ลได้เป็ นอย่างดี
☺ระบบกรองนํ้าที่ใช้ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ☺
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โดยนํ้าที่ใช้แล้วจะผ่านถ่าน หิ นเกร็ ด หิ นกรวด และขึ้นถังเก็บนํ้านํากลับมา
ใช้ใหม่ และระบบนํ้าก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ ไปเรื่ อยๆ โดยทุก 7 วัน ต้องใส่
ฟอร์ มาลีน 25 ppm ในช่องกรองนํ้าที่ยงั ไม่ผา่ นการกรองเพื่อเป็ นการฆ่าเชื้ อ
โรคในนํ้า ลดการเกิดเชื้อราในไข่ปลานิ ล
การแปลงเพศปลานิลโดยใช้ ฮอร์ โมน
ระบบฟักไข่ จะประกอบด้วยกรวยฟักไข่ ซึ่ งใช้ดดั แปลงจาก
ขวดนํ้าอัดลม 2 ลิตร และถาดรวบรวมลูกปลานิล ซึ่ งรองรับลูกปลาวัยอ่อน
ระยะที่ 3 ปลายๆใกล้จะเป็ นระยะที่ 4 ที่ลน้ จากกรวยฟักไข่ลงสู่ ถาดอนุบาล
ลูกปลาจะอยูใ่ นถาดอนุบาลจนถึงระยะที่ 4 ย้ายลงอนุบาลต่อในกระชังให้
อาหารผสมฮอร์โมน

การเตรี ยม Stock Solution
1.ฮอร์ โมน 17 MT(17 α - Methyltestosterone)
2.เอทิลแอลกอฮอล์
การเตรี ยม Stock Solotion โดยการผสมฮอร์ โมน 17 MT 0.5
กรัม ในเอทิลแอลกอฮอร์ 1 ลิตร จะได้ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม / ลิตร

การเตรี ยมอาหารปลานิ ลแปลงเพศ
1. ปลาป่ น 6 ส่ วน (600 กรัม)
2. รํา 4 ส่ วน (400 กรัม)
ส่ วนผสมของอาหารปลานิ ลแปลงเพศ จะแตกต่างออกไป
บางหน่วยงานใช้ รํา กับปลาป่ น หรื อ บางหน่วยงานใช้อาหารกุง้ ชนิ ดผง แต่
นิ ยมใช้ปลาป่ นเพราะลูกปลานิ ลต้องการโปรตีนสู งประมาณ 40 % แต่ทุก
หน่วยงานจะใช้ฮอร์ โมนในอัตราส่ วนที่เหมือนกัน คือ 60 มิลลิกรัม/อาหาร
1 กิโลกรัม
วิธีคิด
ฮอร์ โมน 500 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1,000 CC.
ฮอร์ โมน 60 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1,000 ×60 =120 CC.
500
นําเอทิลแอลกอฮอล์อีก 120 CC. มาผสม มาผสมคลุกเคล้ากับอาหาร 1 กิโล
กรัม.เป็ นอัตราส่ วนที่เหมาะสมในการคลุกเคล้าให้เข้ากับอาหาร 1 กิโลกรัม
ผึ่งลมให้แห้ง 6-10 ชัว่ โมง นําอาหารที่ผสมแล้วแช่ในตูเ้ ย็น
การให้ อาหารฮอร์ โมนแปลงเพศ
นําลูกปลาระยะที่ 4 จากถาดอนุบาลมาใส่ในกระชังมุง้ เขียวช่องตา 20 ช่อง
ตา / ตารางนิ้ว ขนาดกระชัง
2 ´ 4 เมตร ปล่อยลูกปลานิ ลลงอนุบาล 10,000 ตัว / กระชัง ให้อาหารวันละ
5 ครั้ง โดยให้ทุกๆ 2 ชัว่ โมง คือ 08.00 น. ,10.00 น.,12.00 น.,14.00
น.,16.00 น. ให้จนครบ 21 วัน นําขึ้นมาจําหน่าย ขนาดปลา 2-3 ซม.

