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รูปแบบฟารมผลิตปลานิลแปลงเพศในแตละพื้นที่
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ภาพจากฟารมเอกชน จ.อุดรธานี
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นพนันท อยูรอง

ภาพจากศพจ.อุดรธานี

ภาพจากศพจ.อุดรธานี

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี
100 ถ.ศุภกิจจรรยา อ.เมือง
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ปลานิลแปลงเพศ
เนื่องจากปลานิลเพศเมียเขาสูวัยเจริญพันธุเร็วและวางไขไดตลอดป จึงโตชา
กวาปลานิลเพศผู เพราะในชวงที่ฟกไขและอนุบาลลูกปลาในปากซึ่งกินเวลาประมาณ 1
เดือ น แมปลาจะไมกินอาหาร จึงเป นปญ หาในระบบการเลี้ยงเชิ งพาณิ ช ย ซึ่ งตองการ
ปลาขนาดใหญและสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงมีการพัฒ นาเทคนิคหลายประการเพื่อผลิตพันธุ
ปลานิลเพศผู และเทคนิคการแปลงเพศ ก็เปนเทคนิคหนึ่งที่นํามาใชอยางไดผล เนื่อง
จากลูกปลาที่ ฟกเปนตัวใหมๆ ยังไมมีการพัฒ นาเปนเพศใดเพศหนึ่งอยางชัด เจน การ
เพิ่มฮอรโมนเพศจากภายนอกในชวงเวลาดังกลาว จึงสามารถควบคุมใหแสดงออกเปน
เพศใดเพศหนึ่งได ขึ้นกับชนิดของฮอรโมน โดยฮอรโมนแอนโดรเจน (Androgen) ทํา
ให เปน ปลาเพศผู และเอสโตรเจน (Estrogen) ทํ าให เปน ปลาเพศเมีย ฮอรโมน 17αmethyltestosterone (MT) เปนฮอรโมนแอนโดรเจนที่นิยมใชมากในการแปลงเพศปลา

รังไขของปลานิลเพศเมีย

ถุงน้ําเชื้อของปลานิลเพศผู

ให เ ป น เพศผู โดยใช ผ สมในอาหารให กิ น ทั น ที ที่ ถุ ง ไข แ ดงของลู ก ปลายุ บ ซึ่ ง หาก
กระบวนการตางๆในการแปลงเพศเปนไปอยางสมบูรณ ประสิทธิภาพในการแปลงเพศ
ยอมสมบูรณ โดยอาจไดลูกปลาเพศผูถึง 100 เปอรเซ็นต

ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด อุ ด รธานี มี ป ระสบการณ ในการ
ผลิต พันธุปลานิลแปลงเพศมานานกวา 10 ป โดยในชวงเริ่มตน ไดรับเทคโนโลยีจาก
สถาบั นเท คโนโลยี แ ห งเอเชี ย ห รื อ AIT เริ่ ม จากกํ า ลั ง ผลิ ต ลู ก ปลาขนาด 2 - 3
เซนติเมตร เพียงไมกี่ลานตัว จนผลิตไดปละ 14 ลานตัว ซึ่งกําลังผลิตในแตละป ขึ้นกับ
ความตองการของเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก ระบบที่ใช เปนระบบการเพาะ แปลงเพศ
และอนุบาลลูกปลาในกระชังที่กางในบอดิน ซึ่งเปนระบบที่จัดการดูแลไดงาย และใชกัน
ในการผลิตเชิงพาณิช ยทั่วไป สวนไขปลานิลจะนําออกจากปากแมปลาไปฟกในระบบ

รังไขปลาเพศเมียที่แปลงเพศไมสมบูรณ ทําใหมี
ลักษณะ 2 เพศในตัวเดียวกัน (ovotestis)

ฟกไข ซึ่งมีการพัฒนาระบบการผลิต และเทคนิคตางๆ อยางตอเนื่อง ดังรายละเอียด

ตอไปนี้
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การจําแนกเพศในลูกปลานิลโดยใชสียอมอะซีโตคามิน

แนวทางการจัดการพอแมพันธุ

(นวลมณีและคณะ, 2538)

ปญหาสําคัญที่พบ

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

ในระบบการผลิตลูกปลานิลใน

การเตรียมสียอมอะซีโตคามิน (Aceto-carmine stain) : ละลายสียอมคา

เชิงพาณิชย

คือปญหาเรื่อง

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

เปอรเซ็นตแมปลาที่วางไขใน

acid) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ตมใหเดือดนาน 2 - 4 นาที เมื่อสารละลายเย็นกรองผาน

แตละรอบการผลิต

กระดาษกรอง แลวเก็บในขวดแกว

ต่ํา เฉลี่ยเพียง 20 เปอรเซ็นต

คอนขาง

ขั้นตอนการตรวจสอบ :

ของแมปลาทั้งหมด ทั้งนี้เนื่อง

1. ใชยาสลบ เชน Benzocaine ทําใหลูก

จากปจจัยในตัวพอแมพันธุเอง

ปลาสลบ
2. ผาบริเวณชองทอง ตัดถุงไขหรือถุงน้ํา
เชื้อออกมาวางบนแผนสไลด
3. หยดสียอมอะซีโตคามิน 2 หยด ปด
ทับดวยกระจกปดสไลด แลวกดเบาๆ
4. นําไปตรวจจําแนกเพศภายใตกลอง
จุลทรรศน

เชน

35.0
เปอรเซ็นตแมปลาที่วางไขตอครั้ง

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

ชุดที1
่

30.0

ชุดที2
่
ชุดที3
่

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
ก.พ.

มี.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

เดือน

ความตางของสายพันธุ

ลักษณะทางพันธุกรรม ปจจัย

เม.ย.

ภาพที่ 1 เปอรเซ็นตการวางไขของแมปลาในรอบป จาก

ทางดานสิ่งแวดลอม เชนอุณหภูมิ

แมปลาจํานวน 3 ชุด ชุดละ 900 ตัว

ความยาวชวงแสงในรอบวัน และปจจัยที่เกิดจากการจัดการในระบบการผลิต เชน ชนิด
และความถี่ในการใหอาหาร รูปแบบกระชัง รูปแบบการพักและเปลี่ยนพอแมพันธุ ฯลฯ
ซึ่งปจจัยเหลานี้

ไดมีการศึกษาวิจัยทั้งภายในประเทศ

อุดรธานีไดทําการรวบรวมขอมูลดังกลาว

และตางประเทศ

โดยศูนยฯ

รวมทั้งประสบการณในระบบการผลิตของ

ศูนยฯ อุดรธานีเอง เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
ผลิต โดยมีหลักการดังนี้
1. การคัดเลือกพอแมปลา
1.1 สายพันธุ
ปลานิลแตละสายพันธุมีความเหมาะสมสําหรับนํามาใชเปนพอแมพันธุตางกัน
สายพันธุจิตรลดาเดิมเขาสูวัยเจริญพันธุชา จํานวนไขที่ไดจากแมปลาแตละตัวนอย แต
เปอรเซ็ น ต แ ม ป ลาที่ วางไข ม าก ขณะที่ ส ายพั น ธุ จิ ต รลดา 3 หรือ GIFT เข าสู วัย เจริญ
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พันธุเร็วกวา รวมทั้งระยะเวลาระหวางรอบการวางไขสั้นกวา และใหสัดสวนลูกปลาเพศผู

ประมาณการ การใหอาหารผสมฮอรโมนในชวง 2 สัปดาหแรก

มากกวา แตโดยภาพรวมแลว ผลผลิตไขและลูกปลาที่ไดจากปลานิลทั้งสองสายพันธุ

สําหรับลูกปลาจํานวน 1,000 ตัว

ใกล เคียงกัน (Mair et al., 2004; Nho, 1996) การเลือกที่ จะผลิต ลูกปลาสายพั นธุใด
สัปดาห

จึงขึ้นกับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก
1.2 อายุและขนาดพอแมพันธุ

จํ า แนกเพศภายนอกได ย าก
การใชขนไกจุมยาเหลืองแตม
บริเวณติ่งเพศ จะเปนเทคนิค
ที่ ช ว ย ให ผู ป ฏิ บั ติ ส าม ารถ

(มม.)

ตัว (กรัม)

อาหาร (%)

ให/วัน (กรัม)

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

1,400

1

6

12.5

39.1

20

7.8

1,200

1

7

12.8

41.9

20

8.4

1,000

2

8*

12.9

42.9

15

6.4

2

9

13.6

50.3

15

7.5

400

2

10

14.3

58.5

15

8.8

200

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

1,600

800
600

80
10
0
12
0
14
0
16
0
18
0
20
0
22
0
24
0
26
0
28
0
30
0
32
0
34
0

ซึ่ ง ปลาขนาด 100 กรั ม อาจ

ปริมาณอาหารที่

26.6

60

พั น ธุ ข น าด 100 - 350 ก รั ม

อัตราการให

11.0

1,800

จํานวนไขเฉลี่ย (ฟอง)

อายุ โดยส ว นใหญ ใ ช พ อ แม

น้ําหนักปลา 1,000

1*

แ ล ะ คี รี , 2539) แ ต พ อ แ ม
พิ จ ารณาจากขนาดมากกว า

ความยาวปลา

1

ปลานิ ลสายพั นธุจิต รลดาเขาสู วัยเจริญ พั น ธุเมื่อ อายุ 22 สัป ดาห (เพ็ ญ พรรณ
พันธุที่ใชในระบบการผลิตมัก

วันที่

น้ําหนักแมปลา (กรัม)

ภาพที่ 2 จํานวนไขที่แมปลาวาง เพิ่มตามขนาดแมปลา

จําแนกเพศไดงายขึ้น

หมายเหตุ 1. * วันที่ทําการสุมชั่งวัดปลาและปรับปริมาณการใหอาหารตามน้ําหนักจริง
2. การเจริญเติบโตของลูกปลา

จํานวนไขที่แมปลาผลิต ขึ้นกับอายุและ

-

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

ขนาดแมปลา (ภาพที่ 2) รวมถึงปจจัยแวดลอม

-

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

ตางๆ แมปลาขนาดเล็กใหไขขนาดเล็ก และให

-

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

ไขนอยกวาแมปลาขนาดใหญ แตความถี่ในการ
วางไข ม ากกว า ระยะเวลาระหว า งรอบของการ
วางไขสั้น กวา จึงมัก ให ผ ลผลิต ลู กปลาโดยรวม
มากกวา (Little, 1989)

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

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

1.3 รอบระยะเวลาระหวางการวางไข
วงจรการสื บ พั น ธุ ข องแม ป ลา แบ ง ได

วัตถุดิบอาหาร : รําออนรอนละเอียด ผสมกับปลาปนรอนละเอียด ในอัตรา 1 : 3 หรือ

เป น สองช ว งคื อ ช ว งแรกหลั ง จากไข ไ ด รับ การ

ใชอาหารผงสําเร็จรูปที่มีปริมาณโปรตีน 40 เปอรเซ็นตขึ้นไป

ปฏิสนธิ แมปลาจะฟกไขในปากจนไขฟกเปนตัว

การเตรียมสารละลายฮอรโมน : นําฮอรโมน 17 α Methyltestosterone จํานวน 0.5

ที่อุณ หภูมิน้ํา 27 - 28 องศาเซลเซียส ใชเวลา

กรัม ละลายในเอธิลแอลกอฮอล 95 % จํานวน 1 ลิตร

12 วัน ชวงที่สองแมปลาดูแลลูกปลาตอโดยลูก

การผสมสารละลายฮอร โ มนกั บ อาหาร : นํ า สารละลายฮอรโ มนที่ ไ ด มาผสมใน

ปลาสามารถเขามาหลบในปากแมปลาอีก 7 วัน

อาหารที่เตรียมไว สําหรับอัตราการใชฮอรโมน 60 มก./ อาหาร 1 กก. สามารถคํานวณ

หลั ง จากช ว งเวลาดั ง กล า ว เนื้ อ เยื่ อ รั ง ไข จ ะ

ปริมาณการใชสารละลายฮอรโมน ดังนี้

พัฒนาจนสมบูรณเต็มที่ในอีก 8 วันถัดมา รวมระยะเวลาของวงจรการสืบพันธุเทากับ 27

ฮอรโมน 500 มก. ในสารละลาย

1000 มล.

วัน แตหากนําไขออกจากปากแมปลาไปฟก แมปลาจะวางไขไดอีกครั้งหางจากการวาง

ฮอรโมน 60 มก. ใชสารละลาย

1000 x 60

ไขครั้งแรกเพียง 15 วัน (Baroiller et al., 1997)

500
= 120 มล.
ดังนั้นจึงใชสารละลายฮอรโมน 120 มล.ตออาหาร 1 กก. และเพื่อใหสามารถ

สําหรับแมปลานิล มีลักษณะการสืบพันธุแบบ single-breeding คือรังไขของแม
ปลายังคงพัฒนาจนมีความพรอมในการผสมพันธุ และยังคงมีพฤติกรรมการวางไข แมจะ
ไม มี ป ลานิ ล เพศผู อ ยู ด วยก็ ต าม (Mires, 1982) อย า งไรก็ ต ามจากการตรวจสอบของ

ผสมสารละลายในอาหารได อ ย า งทั่ ว ถึ ง จึ ง เพิ่ ม เอธิ ล แอลกอฮอล ในอั ต รา 1 : 1 คื อ

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

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

ในชวงเวลาดังกลาว และแมปลาบางสวนไมวางไขเลยตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเปน

การผสมสารละลายฮอรโมนในอาหาร หากทําอาหารในปริมาณมาก อาจผสม
ในเครื่องผสมอาหาร ซึ่งมีลักษณะตางกันไปในแตละฟารม ขึ้นกับการประยุกตใชจาก
วัสดุที่หาไดงายในพื้นที่ หรือหากทําอาหารในปริมาณนอย สามารถใชกระบอกฉีดน้ําใส
สารละลายฮอรโมน พนใหเปนฝอยผสมในอาหาร โดยพยายามคนใหทั่ว อยางไรก็ตาม
ในการผสมฮอร โ มนแต ล ะครั้ง ต อ งมี ค วามระมั ด ระวั ง ไม สั ม ผั ส กั บ ฮอรโ มนโดยตรง ผู
ปฏิบัติงานจึงควรใสถุงมือ รวมทั้งใชผาปดจมูก

ลักษณะเฉพาะของแมปลาแตละตัว ดังนั้นการคัดเฉพาะแมปลาที่มีรอบการวางไขถี่ มา
ใชเปนแมพันธุ จึงนับวามีความจําเปนมากในระบบการผลิตพันธุปลานิลเชิงพาณิชย
2. การเพาะพันธุในกระชัง
2.1 ความหนาแน น และอั ต ราส ว นเพศ
ความหนาแนนที่เหมาะสมสําหรับการเพาะพันธุ

หลั ง จากผสมฮอร โ มนในอาหารแล ว นํ า อาหารมาผึ่ ง ให แ ห ง ในที่ ร ม และมี

ในกระชั ง คื อ 5 ตั ว /ตารางเมตร อั ต ราส ว นเพศ

อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อใหเอธิลแอลกอฮอลระเหยออกไป เหลือแตฮอรโมนผสม

เมี ย ต อ เพ ศผู เท ากั บ 2:1 (Abrajano-Bongo,

อยูในอาหาร

1991) แตในระบบการผลิตของศูนยฯ อุดรธานี

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ
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มีขอจํากัดในเรื่องของคุณภาพน้ําในบอที่เปลี่ยนถายไดยาก บอเกา มีเลนสะสมที่กนบอ

เปรียบเทียบลักษณะเดนของปลานิลทั้ง 3 สายพันธุ

มาก ทําใหเกิดอาหารธรรมชาติพวกแพลงตอนและกระชังอุดตันไดงายหากปลอยปลา

(สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา, 2542)

จํานวนมาก จึงลดอัตราความหนาแนนลงเหลือ 3.75 ตัว/ตารางเมตร
สําหรับขอควรระวังในการคัดเลือกพอแมพันธุลงเพาะในกระชัง คือ ขนาดของพอ
ปลาควรมีขนาดใกลเคียงกัน เพราะในชวงของการผสมพันธุปลาเพศผูจะมีนิสัยกาวราว

ลักษณะเดน

จิตรลดา3

เพศผูและเพศเมีย

เพศผูโครโมโซมเปน XY

เพศผูและเพศเมีย

รูปราง

คลายคลึงปลานิลพันธุ

หัวเล็ก สันหนา สีขาวนวล

หัวเล็ก สันหนา สี

ปกติ

เหลืองนวล

ผลผลิต

สูงกวาปลานิลปกติ
22%

สูงกวาปลานิลปกติ 65%

สูงกวาปลานิลปกติ
40%

อัตรารอด

สูงกวาปลานิลปกติ
10%

สูงกวาปลานิลปกติ 45%

สูงกวาปลานิลปกติ
24%

ลูกที่ได เกิดจากพอพันธุขนาดใหญเพียงไมกี่ตัวในกระชัง (Fessehaye et al., 2005)
2.2 รูปแบบกระชังและการเปลี่ยนกระชัง

จิตรลดา2

เพศ

และหวงพื้นที่ ปลาเพศผูที่มีขนาดใหญกวาจึงมักมีโอกาสผสมพันธุกับปลาเพศเมียมาก
กวาปลาเพศผูขนาดเล็ก ในระยะยาวจึงอาจเกิดปญหาการผสมเลือดชิดขึ้นได เนื่องจาก

จิตรลดา1

ในบอเกาที่มีการสะสมของสารอาหารตางๆ ในดินกนบอมาก อาหารธรรมชาติ
พวกแพลงตอนพืชจะเกิดขึ้นไดงาย ทําใหเกิด
ปญหากระชังอุดตัน น้ําในกระชังไมถายเท และ
เกิดปญหาเรื่องโรค โดยเฉพาะปรสิตภายนอก
เช น ปลิ งใส และเห็ บ ระฆั งตามมา การเปลี่ ย น
กระชังพอแมพันธุทุก 10 – 15 วัน อาจชวยแก
ป ญ หาคุ ณ ภาพน้ํ า ในกระชั งได แต ก ารล างทํ า
ความสะอาดกระชังบอยๆ ทําใหตองใชแรงงาน
มาก รวมถึ ง กระชั ง ที่ มี ก ารขั ด ล า งบ อ ยมั ก ขาด
งาย ใชงานไดไมนาน การเปลี่ยนรูปแบบกระชังโดยใชเนื้ออวนขนาดตาประมาณ 0.5 1 เซนติ เมตร แทนตาข ายสี ฟ าเบอร 16 ซึ่ งใช กั บ กระชั งแบบเดิ ม โดยใช เนื้ อ อวนเป น
สวนประกอบหลัก และใชตาขายสีฟาเฉพาะทําผนังดานขางของกระชังบริเวณที่ใชเปนที่
รวมพอแมพันธุในชวงที่ตรวจสอบไขในปากแมปลาเทานั้น สวนพื้นกระชังใชตาขายสีฟา
เชนเดิม จึงสามารถชวยแกปญหาการอุดตัน และทําใหผลผลิตลูกปลาเพิ่มขึ้นได
แต อ ย า งไรก็ ต ามกระชั ง ลั ก ษณะดั ง กล าวมั ก มี อ ายุ ก ารใช ง านน อ ยกวา กระชั ง

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

แบบเดิมเนื่องจากบริเวณรอยตอระหวางอากาศกับผิวน้ํามักเปอยและขาดงาย
คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ
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ภาคผนวก

2.3 การพักพอแมพันธุ

--------------------------------ปลานิลสายพันธุจิตรลดา

คือการเลี้ยงพอแมปลาแบบแยกเพศ ที่อัตราความหนาแนนสูง และใหอาหารที่
มีคุณภาพสูง โดยดําเนินการเปนชวงๆ สลับกับการเพาะซึ่งจะลดอัตราความหนาแนนลง
ผลที่ไดคือผลผลิตลูกปลาจะสูงกวาการไมมีระยะพัก (Little et al., 1996) ปกติระยะพัก

"ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 1, 2 และ 3" คือปลานิล 3 สายพันธของไทยที่ไดรับการ

ที่เหมาะสม คือ 10 - 15 วัน และไมควรเกิน 20 วัน โดยควรพักทั้งแมปลาและพอปลา

พัฒนาปรับปรุงพันธุโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กรมประมง แตละสาย

เพราะพอปลาที่ไมไดพัก มีผ ลใหประสิทธิภาพในการเขาปฏิสนธิกับไขของอสุจิลดลง

พันธุมีที่มาและไดรับการปรับปรุงดวยวิธีการที่แตกตางกันดังนี้

จาก 90 เหลือ 20 เปอรเซ็นต (Rana, 1986) การพักแมปลาอาจพักเฉพาะตัวที่วางไข
โดยเลือ กแม ป ลาที่ มี ค วามสมบู รณ และพรอ ม

1. สายพันธุจิตรลดา 1

สําหรับการวางไข โดยพิจารณาจากลักษณะติ่ง

ไดจากการคัดพันธุปลานิลสายพันธุจิตรลดาเดิม (พันธุปกติ) โดยคัดเลือกภายใน

เพศที่มีขนาดใหญ บวม มีสีชมพูหรือแดงเรื่อ รู

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

ชองนําไขเปด สวนทองขยาย ซึ่งเปนลักษณะ

วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา

ของแม ป ลาที่ พ ร อ มวางไข ใ น 3 – 7 วั น เข า

2. สายพันธุจิตรลดา 2
เปนปลาที่พัฒ นาพันธุมาจากสายพันธุอียิปต โดยการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมใน
พอพันธุใหมีโครโมโซมเพศเปน “YY” ที่เรียกวา “YY-Male” หรือ "supermale" ซึ่งเมื่อ
นําพอพันธุดังกลาวไปผสมกับแมพันธุปกติ จะไดลูกปลานิลเพศผูที่มีโครโมโซมเพศเปน

แทน กรณีดังกลาวใหผลผลิตไขและลูกปลาสูง
ก ว า ก า ร ไ ม เป ลี่ ย น พ อ แ ม พั น ธุ เกื อ บ 50
เปอรเซ็นต (Little et al., 1996)
ตารางที่ 1 การจําแนกกลุมแมปลานิลตามลักษณะความพรอมในการวางไข (WorldFish
Center, 2004)

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

กลุมของแมปลา

สายพันธุจิตรลดา 2

พรอมวางไข

3. สายพันธุจิตรลดา 3
ไดจากการนําปลานิลสายพันธุ "GIFT" ซึ่งไดผานการพัฒ นาปรับปรุงพันธุจนถึง

ติ่ ง เพศมี ข นาดใหญ บวม มี สี ช มพู ห รื อ

ชวงเวลาที่จะวางไข (วัน)
ภายใน 3 - 7 วัน

แดงเรื่อ รูชองนําไขเปด สวนทองขยาย
ชวงพัฒนาความ
พรอม

ชั่วอายุที่ 5 โดยหนวยงาน ICLARM ประเทศฟลิปปนส มาทดสอบพันธุและคัดพันธุใน

ยังไมพรอม

ประเทศไทยโดยวิ ธี ดู ลั ก ษณะตั ว เองอี ก 3 ชั่ ว อายุ (นวลมณี , ไม ป รากฏป ที่ พิ ม พ , โร

สําหรับการวางไข

เนียว)

วางไขแลว

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

ลักษณะที่ปรากฏ

ติ่งเพศมีสีชมพูหรือเหลือง รูชองนําไข
เปดไมเต็มที่ สวนทองยังขยายไมเต็มที่

ภายใน 5 – 10 วัน

ติ่งเพศมีสีขาวหรือใส ไมขยายตัว สวน
ทองแบนไมขยายตัว

ภายใน 21 – 30 วัน

ติ่งเพศมีสีแดง ทองแฟบแบน

ภายใน 15 - 30 วัน

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ
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2.4 การตรวจสอบไขในปากแมปลา

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

ช ว งเวลาในการตรวจสอบ คื อ 5 - 10 วั น

Aquaculture, University of Stirling.

ขึ้ น กั บ อุ ณ หภู มิ ในฤดู ร อ นอุ ณ หภู มิ สู ง ไข มี

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.

พัฒ นาการเร็ว ควรตรวจสอบไขในปากแมปลา

Sanches, L.E.F. and C. Hayashi.2001. Effect of feeding frequency on Nile tilapia Oreochromis niloticus

ทุ ก 5 – 7 วัน เพราะหากปลอยไวน านเกิน ไข

(L.) fries performance during sex reversal in hapas. Acta Scientiarum, v.23, n.4, p.871-876.

จะฟ ก เป น ตั ว ทํ า ให ไ ม ท ราบอายุ ลู ก ปลาที่ แ น

Shalaby, A.M.E., A.A. Ramadan and Y.A. E. Khattab. 2006. Sex-reversal of Nile tilapia fry using
different

นอน เป น ป ญ หาในการแปลงเพศ รวมทั้ ง เกิ ด

doses

of

17

α-Methyl

Testosterone

at

different

dietary

protein

levels.

http://ag.arizona.edu/azaqua/ista/ISTA7/ISTA7.htm

การสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากลู ก ปลาจะตายจากการ

Shelton, W.L., R.D. Guerrero and J. Lopez-Marcias. 1981. Factors effecting androgen sex-reversal of

บอบช้ํา ในชวงที่ ไลพ อแมพั นธุรวมทั้ งลูกปลา

Tilapia aurea. Aquaculture 25:59-65.
Soto, P. 1992. Effect of mestanolone (17"methylandrostan-17$-OL-3-one) on sex ratio and growth of

ไปรวมไวดานหนึ่งของกระชังเพื่อตรวจสอบไข

Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Masters Thesis, Auburn University, Auburn, AL,USA.

ในปากแมปลา และลูกปลายังอาจถูกปรสิตพวก

Stickney, R.R. and R.W. Hardy. 1989. Lipid requirements of some warmwater species. Aquaculture

เห็ บ ระฆั ง เกาะทํ าลายง า ย หากเป น ช ว งฤดู

79: 145-156.
Toyama, G.N., J.E. Corrente and J.E.P. Cyrino. Vitamin C diet supplementation for sex reversal of the

หนาว ควรตรวจสอบทุก 7 – 10 วัน เพราะหาก

Nile tilapia. Sci. agric., Apr./Jun. 2000, vol.57, no.2, p.221-228.

ตรวจสอบเร็วเกินไป จะไดไขปลาระยะที่ 1 – 2

Ungsethaphan, T., 1995. An on-farm trial to investigate feeding strategies for Nile tilapia Oreochromis

มาก ซึ่งไขระยะดังกลาวเมื่อนําไปฟกในระบบฟกไข ปญหาเรื่องอุณหภูมิต่ําจะทําใหไขมี

nilotucus broodfish. M.Sc. Thesis. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 70 pp.

พั ฒ นาการช า บางครั้ ง อาจใช เ วลาเกิ น 1 สั ป ดาห ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาเรื่ อ งโรค และ

Varadaraj, K., S. Sindhu Kumari and T.J. Pandian.1994. Comparison of conditions for hormonal sex

เปอรเซ็นตการฟกเปนตัวนอยกวา 50 เปอรเซ็นต แตสําหรับอัตราการฟกของไขระยะที่
1 - 2 ในชวงฤดูรอน พบวาไมมีปญหาดังกลาว และมีเปอรเซ็นตการฟกเปนตัวสูง

reversal of Mozambique tilapias. The Progressive Fish-Culturist 56:81–90.
Wassermann, Gustavo Javier & Afonso, Luís Orlando Bertolla. 2003. Sex reversal in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus Linnaeus) by androgen immersion. Aquaculture Research 34 (1), 65-71.
WorldFish Center. 2004. GIFT Technology Manual: An aid to tilapia selective breeding. WorldFish

3.

อาหารสําหรับพอแมพันธุ

Center, Penang, Malasia, 56 p.
Yi, Y. and P. Claden, 2005. Mitigating the effects of high temperature and turbidity on seed production

3.1 ความตองการสารอาหารของพอแมพันธุปลานิล

of Nile tilapia from hapa-in-pond systems. In: J. Burright, C. Flemming, and H. Egna

3.1.1 โปรตีน ปริมาณโปรตีนในอาหารพอแมพันธุปลานิล นับวามีความสําคัญ
มาก

เนื่องจากแมปลาที่ไดรับโปรตีนในปริมาณที่ไมมากพอ

(Editors), Twenty-Second Annual Technical Report. Aquaculture CRSP, Oregon State
University, Corvallis, Oregon, pp.245-254.

มีผลใหชวงระยะเวลา

ระหวางการวางไขนานขึ้น ความถี่ในการวางไขนอยลง ความดกของไขนอยลง เนื่อง
จากรังไขพัฒนาเพื่อการวางไขในรอบใหมไดชา (Gunasekera and Lam, 1997) แม

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ
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Mires, D. 1982. A study of the problems of the mass production of hybrid tilapia fry, In: The Biology
and Culture of Tilapia. Pullin, R. S. V. and R. H. Lowe-McConnell, Editors. ICLARM, Manila,
Philippines. Pages 317-329.

ปลาที่ไดรับอาหารโปรตีน 10 เปอรเซ็นต มีชวง
ระยะเวลาระหว า งการวางไข 16 - 95 วั น ใน

Mair, G.C., Abucay, J.S., Skibinski, D.O.F., Abella, T.A., Beardmore, J.A. (1997) Genetic manipulation

ข ณ ะ ที่ แ ม ป ล า ที่ ไ ด รั บ อ า ห า ร โ ป ร ตี น 35

of sex ratio for the large scale production of all-male tilapia Oreochromis niloticus L. Canadian

เปอรเซ็ น ต มี ช ว งระยะเวลาระหว า งการวางไข

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 54(2): 396-404.

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

Mair, G.C, S. Lakapunrat, W.W.L. Jere and A. Bart. 2004. Comparisons of reproductive parameters
among improved strains of Nile Tilapia Oreochromis niloticus L. In: New Dimensions on Farmed

สําหรับผลผลิตไขและลูกปลาที่ไดจากแมปลาที่

eds. by Remedios B. Bolivar, Graham C. Mair, Kevin Fitzsimmons. Tilapia 6th International

ไดรับ อาหารโปรตีนสูง จะมากกวาผลผลิต จาก

Symposium on Tilapia in Aquaculture Philippine International Convention Center Roxas

แมปลาที่ไดรับอาหารโปรตีนต่ํา นอกจากนี้ ใน

Boulevard, Manila, Philippines September 12-16, 2004. Pages 142-158.
Nakamura, M. 1975. Dosage-dependent changes in the effect of oral administration of

ชวงของการขุนเลี้ยงพอแมพันธุ หากใหอาหาร

methyltestosterone on gonadal sex differentiation in Tilapia mossambica. Bulletin of the Faculty

โปรตี น สู ง พ อ แม พั น ธุ จ ะเข า สู วัย เจริญ พั น ธุ ไ ด

of Fisheries, Hokkaido University 26:99–108.

เร็ ว ขึ้ น (Gunasekera and Lam, 1995) ดั ง นั้ น

Nho, P.V. 1996. Comparison of the reproductive performance of three strains of Nile tilapia
(Oreochromis niloticus). M.Sc.Thesis. Asian Institute of Technology, 75 pp.
Okoko, M. 1996. Effect of 17α - methyltestosterone concentrations on the sex ratio, and gonadal

อาหารสํ าหรับ พ อ แม พั น ธุ ที่ เหมาะสม จึ ง ควรมี
ปริมาณโปรตีนอยูในชวง 30 - 40 เปอรเซ็นต

development of Nile tilapia Oreochromis niloticus. Masters Thesis, Auburn University, AL,USA.

3.1.2 ไขมั น ปลานิ ล ต องการกรดไขมั น

Phelps, R. P., W. Cole and T. Katz. 1992. Effect of fluoxymesterone on sex ratio and growth of Nile
tilapia Oreochromis niloticus (L.) Aquaculture and Fisheries Management 23:405–410.
Phelps, R. P. and Cerezo, G. (1992): The effect of confinement in hapas on sex reversal and growth of

Oreochromis niloticus. Journal of Applied Aquaculture, 1 (4):73-81.
Phelps, R.P., G. Conterras Salazar, V. Abe and B.J. Argue. 1995. Sex reversal and nursery growth of

ที่ จํ า เป น ในกลุ มโอเมกา-6 ในการพั ฒ นาระบบ สื บ พั นธุ ม ากกว า กลุ ม โอเมกา-3
(Stickney and Hardy, 1989) แมปลาที่ไดรับไขมันจากน้ํามันถั่วเหลือง แหลงของกรด
ไขมันในกลุมโอเมกา-6 ใหผลผลิตลูกปลาสูงกวา แตเจริญเติบโตชากวาแมปลาที่ไดรับ

Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) free-swimming in earthen ponds. Aquaculture Research

อาหารผสมน้ํ ามัน ตับ ปลาแหลงของกรดไขมัน กลุ มโอเมกา-3 (Santiago and Reyes,

26:293–295

1993)

Phelps, R.P. and T.J. Popma. 2000. Sex reversal of tilapia. In B.A. Costa-Pierce and J.E. Rakocy, eds.
Tilapia Aquaculture in the Americas, Vol. 2. The World Aquaculture Society, Baton Rouge,
Louisiana, United States. pp. 34-59.
Popma, T.J. and B.W. Green. 1990. Aquaculture production manual: sex reversal of tilapia in earthen

3.1.3 วิ ต ามิ น แ ล ะแ ร ธ าตุ การเสริ ม
วิต ามิ น ซี 50 มิ ล ลิ ก รัม /อาหาร 1 กิ โลกรัม มี

ponds. Research and Development Series No. 35. International Center for Aquaculture, Alabama

ผลตอคุณภาพของไขและอสุจิ และการเสริม

Agricultural Experiment Station, Auburn University, AL, USA.

สั ง กะสี 120 มิ ล ลิ ก รั ม /อาหาร 1 กิ โ ลกรั ม มี
ผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมพันธุวางไขของปลานิล สวนการเสริมวิตามินอีพบ
วาไมมีผลตอการผสมพันธุวางไข (Gammanpila, 2003)
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3.2 เปอรเซ็นตและความถี่ในการใหอาหาร

Burke,

M.

Niles

and

H.

Egna

(Editors),

Sixteenth

Annual

Technical

Report.

Pond

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

Bhujel (2000) กล า วว า การให อ าหาร

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

ในปริมาณ 1.4 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ใหผล

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

ผลิ ต ลู ก ปลาสู ง กว า ให อ าหาร 0.7 เปอร เซ็ น ต
ประมาณ 16 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตาม ชวง
เวลาที่ แ ม ป ลาฟ ก ไข ใ นปาก แม ป ลาจะไม กิ น
อาหาร การใหอาหารที่ มีพ ลังงานสูงในปริมาณ
น อ ย จึ งให ผ ลดี ต อ แม ป ลานิ ล มากกวา สํ าหรับ
ความถี่ในการใหอาหาร เมื่อใหอาหารในอัตรา 0.5 - 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวตอวัน
การใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ใหผลดีกวาวันละ 1 ครั้ง เพราะโดยธรรมชาติของปลานิล จะ
กินอาหารอยางตอเนื่อง และตลอดเวลา การใหอาหารพลังงานสูงในปริมาณนอยแตบอย
ครั้งจึงใหผลดีกวา (Ungsethaphan, 1995)

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.
Gunasekera, R.M., Shim, K.F., Lam, T.J., 1995. Effect of dietary protein level on puberty, oocyte
growth and. egg chemical composition in tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture 134,
169–183.
Gunasekera, R.M., K.F. Shim, T.J. Lam. 1996. Effects of dietary protein level on spawning
performance and amino acid composition of eggs of Nile tilapia, Oreochromis niloticus.
Aquaculture 146, 121–134.
Gunasekera, R.M. and T.J. Lam. 1997. Influence of dietary protein level on ovarian recrudescence in
Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture 149, 57–69.
Hiott, A.E. and R.P. Phelps. 1993. Effects of initial age and size on sex reversal of Oreochromis

niloticus fry using metyltestosterone. Aquaculture 112:301–308.

4.

การจัดการสภาพแวดลอม
สํ า หรั บ ระบบเพาะพั น ธุ ป ลานิ ล ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ป ญ หาสภาพแวดลอมที่
สําคัญไดแกอุณหภูมิที่สูงเกินไปในชวงฤดูรอน
ต่ํ าเกิ น ไปในช ว งฤดู ห นาว และช ว งเวลาที่ ไ ด
รั บ แสงน อ ยลงในช ว งฤดู ฝ น สํ า หรั บ ปริ ม าณ

Little, D. C., 1989. An evaluation of strategies for production of Nile tilapia Oreochromis niloticus (L)
fry suitable for hormonal treatment. PhD thesis, Institute of Aquaculture, University of Stirling.
Little, D. C., D.J. MacIntosh and P. Edwards. 1993. Improving spawning synchrony in the Nile tilapia,

Oreochromis niloticus (L). Aquaculture and Fisheries Management, 24 : 399 – 405.
Little, D.C., D.J. MacIntosh and P. Edwards. 1996. Selective broodfish exchange of Oreochromis

niloticus in large breeding hapas suspended in earthen ponds. ICLARM Conf. Proc. 41:92-99.
Little, D.C., W.A. Turner, and R.C. Bhujel, 1997. Commercialization of a hatchery process to produce
MT-treated Nile tilapia in Thailand. In: D.E. Alston, B.W. Green, and H.C. Clifford (Editors). IV
Symposium on Aquaculture in Central America: focussing on shrimp and tilapia. Tegucigalpa,

ออกซิ เจนที่ ล ะลาย ยั งไม มี ก ารทดลองที่ ชี้ ชั ด

Honduras. Asociacion Nacional de Acuicultores de Honduras and the Latin American Chapter of

ถึ ง ผ ล เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ ก า รผ ส ม พั น ธุ ว า ง ไ ข

the World Aquaculture Society, pp.108–118.

(Bhujel, 2001) แต ป ริม าณออกซิ เจนที่ ล ดต่ํ า
ลงกวา 0.5 มิ ล ลิ ก รัม ต อ ลิ ต ร ในเวลาเช าตรู มี
ผลต อ ผลผลิ ต ไข แ ละลู ก ปลานิ ล ทั้ ง คุ ณ ภาพ
และปริมาณ จึงควรติดตั้งระบบใหอากาศในบอ (Ambali, 1990; Bevis, 1994)

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

Little, D. C. and G. Hulata. 2000. Strategies for tilapia seed production. In: Tilapias: Biology and
Exploitation. Beveridge, M. C. M. and B. J. McAndrew, Editors. Kluwer Academic Publishers,
London, UK. Pages 267-326.
MacIntosh, D. J., and D. C. Little. 1995. Nile tilapia (Oreochromis niloticus). In: Broodstock
management and egg and larval quality. Bromage, N. R., and R. J. Roberts, Editors. Blackwell
Science Ltd., Oxford. Pages 277-320.
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Proceedings from the Fourth International Symposium on Tilapia in Aquaculture, Orlando
Florida, November 9-12, Fitzsimmons, K. Editor. Northeast Aquacultural Engineering Service,
Ithaca, New York. Pages 238-252.
Bhujel, R. C. 2000. A review of strategies for the management of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
broodfish in seed production systems, especially hapa-based systems. Aquaculture 181:37-59.
Bhujel, R.C., W.A. Turner, A. Yakupitiyage and D.C. Little. 2000. Broodfish selection and its effect on seed
output of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in large-scale commercial seed production system, p.

อุณ หภูมิที่ เหมาะสมสําหรับการผสมพันธุวางไข คือ 25 – 32 องศาเซลเซี ยส
(Little and Hulata, 2000) หากอุ ณ หภู มิ น้ํ าต่ํ ากว า 20 องศาเซลเซี ย ส ปลานิ ล จะไม
ผสมพันธุวางไข (Green and Teichert-Coddington, 1993) และหากอุณหภูมิสูงกวา
33 องศาเซลเซียส ผลผลิตลูกปลานิลจะลดลงกวา 50 เปอรเซ็นต (Little et al., 1997)
ในระบบการผลิ ต

334-340 (Vol. 2). In Fitzsimmons, K. and Filho, J.C. (editors), Tilapia Aquaculture in the 21

เดื อ นที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ํ า คื อ

Century - Proceedings of the Fifth International Symposium on Tilapia in Aquaculture (ISTA 5),

เดื อ นธั น วาคม และช ว ง

st

Rio de Janeiro - RJ, Brazil, Sept. 3-7, 2000. 682 p.
Bhujel, R.C., Turner,W.A., Yakupitiyage, A., Little, D.C. 2001. Impacts of environmental manipulation

เดื อ นที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง คื อ

on the reproductive performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Aquaculture

เดื อ นเมษ ายน ซึ่ งจะให

in the Tropics 16(3): 197-209.

ผลผลิ ต ลู ก ปลาต่ํ ากวาใน

Bocek, A., R. P. Phelps and T. J. Popma. Effect of Feeding Frequency on Sex-Reversal and on Growth
on Nile Tilipia, Oreochromis niloticus. Journal of Applied Aquaculture 1 (3) : 97 – 103.
Contreras-Sánchez, W.M., G. Márquez-Couturier, T.R.G. Márquez, L.A.D. Lopez and C.B. Schreck.
2002. Masculinization of Nile tilapia fry by immersion in Trenbolone acetate: Reuse of hormone
solution and effects of temerature ture. In: K. McElwee, K. Lewis, M. Nidiffer, and P. Buitrago
(Editors), Nineteenth Annual Technical Report. Pond Dynamics/Aquaculture CRSP, Oregon State
University, Corvallis, Oregon, pp. 35-38.
Curtis, L.R., F.T. Diren, M.D. Hurley, W.K. Seimand and R.A. Tubb. 1991. Disposition and elimination
of 17"-methyltestosterone in Nile tilapia, (Oreochromis niloticus). Aquaculture 99:193–201.
Fessehaye, Y., Z. El-Bialy, M.A., Rezk, R. Crooijmans, H. Bovenhuis and H. Komen. 2005.

1.1

ของศู น ย ฯ อุ ด รธานี ช ว ง

ชวงเดือนอื่นๆ (ภาพที่ 3)
ดั ง นั้ น ในฤดู ร อ นจึ ง ควรมี
การพลางแสงเพื่ อ ลดอุ ณ หภู มิ

1.0
จํา นวนลูก ปลาที่ผลิต (ลา นตัว )

tilapia species, Oreochromis niloticus, O. aureus, and the red tilapia (Red Florida strain). In:

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดือน

ภาพที่ 3 ขอมูลการผลิตปลานิลในรอบปของศูนยฯ อุดรธานี

ของน้ํา โดยอาจใชตาขายพรางแสง ทําหลังคาคลุมกระชังสําหรับเพาะพันธุ หรืออาจใช
กระชังที่ มีความลึกมากขึ้น จากเดิม เคยใชที่ระดับความลึกของน้ําในกระชังเท ากับ 60
เซนติ เมตร หากเพิ่ ม เป น 140 เซนติ เมตร จะสามารถลดอุณ หภู มิน้ํ าที่ ก น กระชั งลงได
และชวยเพิ่มผลผลิตลูกปลาไดถึง 96 เปอรเซ็นต (Yi and Claden, 2005) สวนในชวง

Microsatellite-based Parentage analysis and male reproductive success in Nile Tilapia

ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ํา ความตองการพันธุปลาของเกษตรกรมีนอย จึงเปนชวงที่เหมาะสม

(Oreochromis niloticus). In: Book of Abstracts World Aquaculture 2005, Bali, Indonesia, 9-13

สําหรับการพั กเพื่ อทํ าความสะอาด และซ อมแซมระบบ ตากบอ ซ อมแซมกระชัง และ

May, 2005. p. 189.

เตรียมการสําหรับการผลิตในฤดูกาลหนาเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น

Fitzpatrick, M.S., W.M. Contreras-Sánchez, R.H. Milston, M. Lucero, G.W. Feist, and C.B. Schreck,
1998. Steroid immersion for masculinization of tilapia. In: D. Burke, J. Baker, B. Goetze, D. Clair,

ปจจัยสําคัญ อีกประการหนึ่งในการเพาะพันธุปลานิลคือความยาวชวงแสง การ

and H. Egna (Editors), Fifteenth Annual Technical Report. Pond Dynamics/Aquaculture CRSP,

ไดรับแสงวันละ 16 ชั่วโมง มีผลเชิงบวกตอคุณภาพและปริมาณไขปลานิล (เพ็ญพรรณ

Oregon State University, Corvallis, Oregon, pp. 29–34.

และวิรัช, 2547) ทั้งความดกของไข และระยะเวลาระหวางการวางไข จึงอาจกลาวไดวา

Fitzpatrick, M.S., W.M. Contreras-Sánchez, R.H. Milston, R.Hornick, G.W. Feist and C.B. Schreck. 1999.
Effect of fish density on efficacy of masculinization by immersion in MDHT. In: K. McElwee, D.
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ตารางที่ 2 สรุปปจ จัยแวดลอมที่ สงผลตอการผสมพั นธุวางไขของแมปลานิล (ดัด แปลง
จาก Mair, 1997)
ตัวแปร
ออกซิเจน

คาที่แสดงผล
-1

< 5 mg. L

ผลที่เกิดขึ้น
สงผลกระทบตอผลผลิตไขและลูกปลานิล ทั้งคุณภาพ
และปริมาณ เนื่องจากความเครียดของพอแมปลา

อุณหภูมิ

o

<20 C
20 oC
25-32 oC
>33 oC

ความสูงจาก

< 1,500 เมตร

แมปลาไมสามารถวางไข
ปลาสมบูรณเพศชาลง
เหมาะสมในการผสมพันธุวางไข

คุณสมบัติน้ํา
ความเปนกรด

ฉบับที่ 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา, กรมประมง. 20 หนา.
บุญรัตน ประทุมชาติ และ กําธร เลิศสํารวยพันธุ. 2541. การใชฮอรโมนฟลูออกซีเมสดอรโรนในการแปลงเพศปลา
นิล. วารสารการประมง 51, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2541), 499-509.
พรรณศรี จริโมภาส, ภาณุ เทวรัตนมณีกุล, สุปราณี ชินบุตร และ อนุสิน อินทรควร. 2538. การเปรียบเทียบประ
สิทธิภาพของฮอรโมนเพศชายสองชนิดที่มีผลตอการแปลงเพศของปลานิลสีแดง. เอกสารวิชาการฉบับที่
168. สถาบันวิจัยประมงน้ําจืดแหงชาติ กรมประมง, กรุงเทพฯ. 31 หนา.
เพ็ ญ พรรณ ศรีส กุ ล เตี ย ว และ คี รี กออนั น ตกุ ล . 2539. พั ฒ นาการทางเพศของปลานิ ล เพศเมี ย ระหว า งวั ย เจริ ญ
พั น ธุ. เอกสารวิช าการกองประมงน้ํ าจื ดฉบั บ ที่ 4/2539. ศู นย พั ฒ นาประมงน้ํ าจื ด อุ ด รธานี กองประมงน้ํ าจื ด

ปลาไมสามารถวางไข อาจเปนผลเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา

กรมประมง, อุดรธานี. 12 หนา.
เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, วงศปฐม กมลรัตน, นฤพน สุขุมาสวิน, สมศรี งามวงศชน, วัฒนะ ลีลาภัทร, สุชิน ทองมี
และเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ. 2544. อายุปลานิลที่เหมาะสมกับการแปลงเปนเพศผูโดยวิธีแช:ไขจากแมเดี่ยว

> 10 ppt

ผลผลิตลูกปลาลดลง

และแมรวม. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ, กรุงเทพฯ,

> 30 ppt

สงผลตอความสามารถในการผสมพันธุวางไข

หนา 121-128.

การเปลี่ยนถาย

ช ว ยกระตุ น การผสมพั น ธุ ว างไข และกระตุ น ให ป ลา

น้ําประจํา

สมบูรณเพศเร็วขึ้น

6.5 – 7.5

เปนดาง
ความยาวชวง

วันละ 16 - 18

แสง

ชั่วโมง

กระแสน้ํา

ควรจะนอยกวา

อื่น ๆ

นวลมณี พงศธนา. ไมปรากฏปที่พิมพ (โรเนียว). ปลานิลพันธุแนะนําของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง. 7 หนา.
นวลมณี พงศธนา, พุทธรัตน เบาประเสริฐกุล และบัญชา ทองมี. 2538. การจําแนกเพศปลานิล. เอกสารเผยแพร

ผลผลิตลูกปลาลดลงกวา 50 เปอรเซ็นต

ระดับน้ําทะเล
ความเค็ม

เอกสารอางอิง

เพ็ ญ พรรณ ศรีส กุ ล เตี ยว และ วิรัช จิ๋ วแหยม. 2547. ผลของความยาวช วงแสงต อพั ฒ นาการของรังไข . ภาควิช า
ประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 31 หนา.

น้ําที่มีคาเปนดางเล็กนอยเหมาะสมตอการเจริญเติบโต

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา. 2542. ปลาพระราชทาน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรม
ประมง. 41 หนา.
สุนทร เสียงหวาน. 2540. เห็บระฆัง. วารสารขาวโรคสัตวน้ํา. 7(1).

ของปลานิล ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมตอการพัฒนาของ

AHFS 97 Drug Information. 1997. American Hospital Formulary Service, Washington, DC.

ระบบสืบพันธุดวยเชนกัน

Abrajano-Bongco, A. 1991. Effect of stocking density on the reproductive performance of Nile tilapia

สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการเพาะพันธุปลานิลได

(Oreochromis niloticus, Linnaeus) spawned. M.Sc. Thesis. Asian Institute of Technology, 89 pp.
Afonso, L.O., G.L. Wassermann and R. Terezinha de Oliveria. 2001. Sex reversal in Nile tilapia
(Oreochromis niloticus) using a nonsteroidal aromatase inhibitor. The Journal of experimental

กระแสน้ํ า ที่ แ รงเกิ น ไปส ง ผลให ก ารผสมพั น ธุ ว างไข

5 ซม./วินาที

นอยลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต

เมื่อเขาสูฤดูฝน

ชวยกระตุนการผสมพันธุวางไขได

zoology 290(2):177-181.
Ambali. A.J.D. 1990. Effect of hapa size during conditioning on broodstock Oreochromis niloticus in
fertilized earthen pond. M.Sc.Thesis. Asian Institute of Technology, 101 pp.
Athauda, A. R. S. B. 2000. Ultrasound-immersion techniques to improve the efficiency of sex reversal
of male tilapia population. M.Sc.Thesis. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 58 pp.
Baroiller, J. F., D. Desprez, Y. Carteret, P. Tacon, F. Borel, M. C. Hoareau, C. Melard, B. Jalabert.
1997. Influence of environmental and social factors on the reproductive efficiency in three
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2. ปลิ ง ใส เป น พวกหนอนตั ว แบน เช น

Gyrodactylus spp. ห รื อ Dactylogyrus spp.
ส ว นมากจะเกาะบริเวณเหงื อ ก ทํ า ให เหงื อ กมี
ผิวหนาขึ้นเนื่องจากเซลเกิดการแบงตัวผิดปกติ

การจัดการระบบฟกไขปลานิล
1. ไขและลูกปลานิล

เป น จํ า นวนมาก เกิ ด อาการบวม และการแลก

ไขและลูกปลานิลที่นําออกจากปากแมปลามาฟกใน

เปลี่ ย นออกซิ เจนลดลง ทํ า ให ป ลาหายใจไม

ระบบ คื อ ไข ที่ มี ร ะยะพั ฒ นาต า งๆ สามารถจํ า แนกจาก

สะด วก แ ล ะยั ง ทํ าให เกิ ด แผ ล เล็ ก ซึ่ งเป น

ลักษณะภายนอกไดดังนี้ (Little et al., 1993)

สาเหตุ ใ ห เชื้ อ แบคที เรี ย และเชื้ อ รา สามารถ
เข า แทรกทํ า ลายผิ ว หนั ง ปลาหรื อ เหงื อ ก จน
เกิดบาดแผลลุกลามมากขึ้นได
การรักษา : เชนเดียวกับเห็บระฆัง
3. เชื้อรา มักพบไดบอยในลูกปลาที่ปลอยในอัตราความหนาแนนสูง มักเกิดขึ้น
หลังจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย หรือจากการไดรับบาดเจ็บในการลําเลียง บริเวณแผล
มีลักษณะคลายขนขึ้นฟูเปนกระจุก กินอาหารนอยลง
การรักษา : ใช Trifluralin แชในอัตราความเขมขน 0.05 - 0.1 กรัมตอลูกบาศก
เมตร
4. โรคตั ว ด า ง เกิ ด จากแบคที เ รี ย พวก Flexibacter columnaris พบในช ว งที่
อากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน และหลังจากการขนยาย โดยปลาจะเกิดแผลดางขาวตาม
ลําตัว ถาเกิดโรคระยะเวลานานแผลดางจะกลายเปนแผลลึกได
การรักษา

1.

แชปลาในยาเหลือง ในอัตรา 2 มิลลิกรัมตอน้ํา 5 ลิตร นานประมาณ 30 นาที

2.

ในขณะขนสงลําเลียงควรใสเกลือเม็ดในปริมาณ 1 ชอนชาตอน้ํา 1 ลิตร

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

3. ควรปรับอุณหภูมิของน้ําในถุงใหเทากับน้ําในบอกอน

นิลจากระยะที่ 1 จะฟกเปนตัวภายในระยะเวลา 3 วัน แตถา

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

อุณหภูมิลดลงเปน 20 องศาเซลเซียส จะใชเวลา 6 วัน

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

(MacIntosh and Little, 1995)
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2. ระบบฟกไขและลูกปลานิล

โรคในระบบเพาะฟกปลานิล
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
2.1 ระบบกรวย
เนื่ อ งจากไข ป ลานิ ล เป น ไข ที่ มี ข นาดค อ นข า ง
ใหญ หนัก และไมพองน้ํา ดังนั้น ระบบฟกไขจึงออกแบบ
ใหมีการหมุนเวียนของกระแสน้ํา เพื่อใหไขมีการหมุนเวียน
ไมทับกัน และไดรับออกซิเจนอยางทั่วถึง สําหรับกรวยฟก
ป จจุบั นมีการดั ดแปลงจากวัสดุ ต างๆ เช น ขวดน้ําอั ดลม,
กรวยจราจร, กระบอก หรือถังพลาสติก ระบบน้ําในกรวยฟก
ใชระบบน้ําแบบปลอยลงจากทอดานบน (down welling funnel)
สําหรับกรวยฟกไขที่ดัดแปลงจากขวดน้ําอัดลมขนาด 2 ลิตร จุน้ําปริมาตร 1.5
ลิตร สามารถฟกไขไดประมาณ 10,000-20,000 ฟอง
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อาหารนอย บาดแผลบริเวณเหงือกจะทําใหปลาหายใจไมสะดวก ระบบการปรับสมดุล
ของรางกายมีประสิทธิภาพลดลง ปลาสูญเสียเกลือแร เครียด ออนแอ และอยูในสภาวะ
ที่งายตอการติดเชื้ออื่นๆ เห็บระฆังสามารถตรวจพบไดในบอที่มีอินทรียวัตถุสูง เนื่องจาก
ไมคอยมีการเปลี่ยนถายน้ํา และในบอที่ปลอยปลาแนน เนื่องจากเห็บระฆังจะวายน้ําจาก
ปลาตัวหนึ่งไปติดปลาตัวอื่นๆ ไดงาย สําหรับในลูกปลาขนาดเล็กซึ่งเลี้ยงอยางหนาแนน
จะไดรับผลกระทบจากเห็บระฆังสูง โดยลูกปลาจะมีอัตราการตายกวา 50 เปอรเซ็นตใน
ระยะเวลาอันสั้น
การรัก ษา ให แ ช ด วยน้ํ ายาฟอรมาลิ น ในอั ต รา 25 - 45 ซี ซี ต อ ลู ก บาศกเมตร
โดยปรับคุณ ภาพน้ําควบคูไปดวย เพื่อลดความเครียด ควบคุมสมดุลของรางกาย และ
เพื่อปองกันการติดเชื้อแทรกซอนจากแบคทีเรีย ควรสาดเกลือในอัตรา100 กิโลกรัมตอ
เนื้อที่บอ 1 ไร (สุนทร, 2540)
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จะตรวจไมพบ MT ในตัวปลา (Goudie et al., 1986; Curtis et al., 1991) จึงอาจกลาวได
วาการใชฮอรโมน MT ในการแปลงเพศปลานิล ไมมีผลกระทบตอผูบริโภค

2.2 ระบบถาด สําหรับระบบการอนุบาลลูก
ปลาวัยออนที่ฟกเปนตัวและยังมีถุงไขแดงติดอยู
หลักการคือ ลูกปลาตองสามารถวายน้ําไดอิสระ

3.2 ตอสิ่งแวดลอม

และสามารถใหอาหารผสมฮอรโมน กอนยายลง

โดยปกติ ฮอรโมน MT จะสลายตัวเมื่อเจอแสงแดดและความรอน (AHFS 97

อนุบาลในกระชังได ระบบถาดอนุบาลจึงมีความ

Drug Information, 1997) โดยมีจุลินทรียทําหนาที่ยอยสลาย การสะสมของ MT

เหมาะสม โดยใชถาดขนาด 27 x 42 เซนติเมตร

สามารถเกิดขึ้นไดในบริเวณที่ไมไดรับแสงและความรอน เชนในดินกนบอ Fitzpatrick

ลึ ก 8 เซนติ เมตร ด า นยาวของถาดทั้ งสองด าน

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

เหนื อ ก น ถาด 3 เซนติ เมตร เจาะรูข นาดเส น ผ า

ภาวะปกติ แตปริมาณ MT ในดิน ยังตรวจพบในปริมาณสูงแมหลังหยุดการแปลงเพศไป

ศู น ย ก ลาง 2 เซนติ เมตร 2 แถว เพื่ อ ให น้ํ า ไหล

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

ผาน และติดแผนตาขายสีฟาเบอร 18 – 20 เพื่อ

กระทบตอปลา และสัตวชนิดอื่นๆ โดยทําใหเกิดลักษณะสองเพศในตัวเดียวมากขึ้น

กันลูกปลาไหลออก โดยสามารถอนุบาลลูกปลา
ได 5,000 - 7,000 ตัว หากเปนลูกปลาระยะที่ 4

3.3 ตอผูปฏิบัติงาน

และอนุ บ าลได 3,000 – 5,000 ตั ว หากเป น ลู ก
MT เป น สเตอรอยด ฮ อรโ มนสั ง เคราะห สู ต รโครง
สรางคือ C20H30O2 เมื่อเขาสูรางกายจะมีความคงทนใน
กระแสเลือดไดนานขึ้น โดยไมถูกทําลายโดยตับเสียกอน

ปลาระยะที่ 5 ที่ตองเริ่มใหอาหารผสมฮอรโมน
2.3 ระบบกรองน้ํา

โดยมากใชในรูปของยาเม็ด ยาฉีด ยาแปะผิวหนัง โดยใช

เนื่องจากน้ําที่ใชในโรงเพาะฟกตองเปน

รวมกับฮอรโมนเพศหญิง Estrogen เพื่อรักษาอาการรอน

น้ําที่ใส สะอาด คุณภาพดี และตองใชในปริมาณ

วูบวาบ เหงื่อออกกลางคืน และอาการอื่นๆ ของสตรีวัยทอง สําหรับบุรุษวัยทองใชรักษา

มาก ระบบกรองน้ําจึงมีประโยชน เพราะชวยปรับ

ความผิดปกติในกรณี ที่รางกายสรางฮอรโมนเพศไดลดลง และภาวะกระดูกพรุน นอก

ปรุงคุ ณ ภาพน้ํ าให มี ค วามเหมาะสม และยังช วย

จากนี้ยังมีการนําคุณสมบัติดานการเสริมสรางกลามเนื้อมาใชในลักษณะของสารกระตุน

ประหยั ด น้ํ า สามารถหมุ น เวี ย นนํ า น้ํ า เก า มาใช

ในนักกีฬาประเภทยกน้ําหนัก มวยปล้ํา และเพาะกาย

ใหม ไ ด ระบบกรองน้ํ า แบ ง ออกเป น 2 ส ว นคื อ

MT ไมกอใหเกิดพิษอยางเฉียบพลัน แตการใชในระยะยาวในเพศชายเสี่ยงกับ

บอบําบัดซึ่งประกอบดวยบอตกตะกอน บอกรอง

การเกิดมะเร็งที่ตับ โดยเฉพาะผูที่เปนโรคไวรัสบี เสี่ยงกับการเปนหมัน ผลขางเคียงทํา

และบอพั กน้ํา และ ถังพั กน้ําบนหอสูงซึ่งภายใน

ใหจิตใจซึมเซา หงุดหงิดงาย ฉุนเฉียวงาย ผมรวงเปนหมัน ในเพศหญิงกอใหเกิดภาวะ

ติดตั้งระบบเปด – ปดเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ

ประจําเดือนมาไมปกติ เกิดลักษณะของเพศชาย เชนสิว ขนตามใบหนา เสียงหาว ฯลฯ
คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ
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3. แนวทางการปฏิบัติงานในโรงเพาะฟก
- ควรแยกระยะไข/ลูกปลาใหถูกตอง เพื่อ
ความสะดวกในการแยกฟกในระบบ

2. การอนุบาลลูกปลา
การแปลงเพศลูกปลานิลสามารถดําเนินการไดทั้งในบอดิน บอซีเมนต และใน
กระชัง สําหรับในบอซีเมนต Phelps and Cerezo (1992) พบวาการแปลงเพศปลานิลที่

- ไข จ ากปากแม ป ลามั ก มี เศษกรวด เศษ

อัตราความหนาแนน 150 ตัวตอตารางเมตร ได

หญา หรือเกล็ดปลาปนอยู ควรแยกออกจากไข

ลูกปลาเพศผู 98.3 เปอรเซ็ นต สวนการแปลง

ให ห มด ไม เ ช น นั้ น จะเกิ ด การอุ ด ตั น ในระบบ

เพศในบ อ ดิ น Phelps et al. (1995) พบว า ที่

และทํ า ให ไ ข /ลู ก ปลาเกิ ด อั น ตรายได เมื่ อ ทํ า

อั ต ราความหนาแน น 200 - 260 ตั ว ต อ ตาราง

การหมุนเวียนน้ําในกรวยหรือถาด

เมตร ไดลูกปลานิลเพศผูกวา 96 เปอรเซ็นต

- น้ําเกลือ ความเค็ม 230 - 250 พีพีที เมื่อนํามาเจือจางกับน้ําจืดในภาชนะที่ใสไข

สวนการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชัง

/ลูกปลาเหลือความเค็มประมาณ 70 – 80 พีพีที แชไวนานไมเกิน 1 นาที สามารถทําให

เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติ เพราะจัดการไดงาย อัตรา

ไขที่เสียลอยน้ํา จึงใชคัดแยกไขเสียออกจากไขดีได โดยสามารถใชกับไข/ลูกปลาทั้ง

ความหนาแน น ที่ เหมาะสมคื อ 3,000 – 5,000

5 ระยะ แตการใชกับลูกปลาระยะที่ 4 - 5 ตองใชดวยความระมัดระวัง ใชในปริมาณความ

ตัวตอตารางเมตร หรือ 12 ตัวตอลิตร (Popma

เค็มที่นอยลง และในระยะเวลาที่นอยลงกวาไขระยะที่ 1 – 3 รวมทั้งตองรีบใชน้ําจืดลาง

and Green, 1990 ; MacIntosh and Little,

ออกหลายๆ ครั้ง

1995) สํ า หรับ ขนาดตากระชั ง ไม ค วรเกิ น 1.6

- ไขระยะที่ 1 - 3 จะฟกในระบบกรวยหรือในระบบถาดก็ได สวนลูกปลาระยะที่ 4 5 ควรฟกในระบบถาด
- เมื่ อ ลู ก ปลาที่ ฟ ก เป น ตั วมี ลั ก ษณะอ อ นแอ วา ยน้ํ าช า ชอบอยู นิ่ ง ๆ หรือ สี ซี ด ผิ ด
ปกติ ให รีบ กํ าจั ด ทิ้ ง เพราะหากปล อ ยไวในระบบ เมื่ อ ลู ก ปลาตายจะทํ าให เกิ ด ป ญ หา

มิลลิเมตร แตไมควรเล็กเกินไป เพราะกระชังจะ
อุ ด ตั น ได ง า ย บ อ ดิ น ขนาด 100–200 ตาราง
เมตร ควรใช พื้ น ที่ ในการกางกระชั งเพี ย ง 10–
15 ตารางเมตร (Phelps and Popma , 2000) เพื่อลดปญหาคุณภาพน้ํา

เรื่องโรค รวมทั้งเกิดการอุดตันในระบบ
- ระบบน้ําในโรงเพาะฟก ควรมีความสม่ําเสมอ เมื่อปรับความแรงของน้ําอยูที่ระดับ
ใด ควรอยูที่ระดับนั้นโดยตลอด เพื่อลดปญ หาไขกองทับกันจนขาดออกซิเจนเมื่อน้ํา
ไหลคอยเกินไป หรือน้ําแรงเกินไปจนลูกปลาไดรับอันตราย
- ควรมีการทําความสะอาดรางน้ําทิ้งจากระบบกรวยและระบบถาดเปนประจํา เพราะ
อาจมีเปลือกไข รวมทั้งเศษอาหารที่ให ตกคางอยูในราง ซึ่งอาจเปนแหลงสะสมโรคได
- ควรมีการทําความสะอาดระบบกรองน้ําเปนประจํา เพื่อปองกันและกําจัดโรค

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

3. ผลกระทบของฮอรโมนในดานตางๆ
3.1

ตอผูบริโภค

การใชฮอรโมน เชน 17α-methyltestosterone ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ของการแปลง
เพศ จะไมกอใหเกิดการสะสมของ MT ในเนื้อปลาที่นําไปเลี้ยงจนมีขนาดตลาด เนื่องจาก
มีการยอยสลายและถูกขับถายออกอยางรวดเร็ว หลังจากเสร็จสิ้นการแปลงเพศ 50 ชั่วโมง

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

20

17

1.2 การใชฮอรโมนชนิดอื่นๆ
นอกจากฮอรโมน MT อาจใชฮอรโมนหรือสารชนิดอื่นในการผสมในอาหารเพื่อ
การแปลงเพศลูกปลานิล นอกจากนี้ยังอาจใชวิธีการแชไข/ลูกปลานิล ในฮอรโมน ซึ่งมี
แนวทางการดําเนินงานพอสรุปไดดังนี้

Fluoxymesterone
(FM)

1 mg/kg
5 mg/kg
25 mg/kg
5 mg/kg
3 mg/kg
5 mg/kg
Metanolone (MTL)
5 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
Fadrozole
75-100 mg/kg
II การแชในสารละลายฮอรโมน
17 500 µg/l แช 2 ครั้ง เมื่อลูกปลา
methyldihydroอายุ 10 และ 13 วัน อุณหภูมิ
testosterone
28.0 และ 36.4 oC แช 2 ชั่วโมง
(MDHT)
1800 µg/l (แช 4 ชม.)

17 -ethynyltestosterone (ET)

17α-methyltestosterone (MT)

การแปลงเพศลู ก ปลาโดยการให กิ น อาหารผสมฮอรโ มน 17α-methyltesto-

ประสิทธิภาพ
87.3
100
100
100
96
100
99.5
97.0
99.0
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Phelps et al. (1992)

sterone ที่ความเขมขน 30 - 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนเวลา 21 – 28 วัน
เปนวิธีที่นิยมใชกันทั่วไป สวนมากใหผ ลผลิต ลูกปลานิลเพศผูมากกวา 95 เปอรเซ็นต
(Shelton et al., 1978) สําหรับปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการแปลงเพศ มี

พรรณศรี และคณะ (2538)
บุญรัตนและกําธร (2541)
Soto (1992)

ดังตอไปนี้
1.1.1 ความเขมขนของฮอรโมน เพื่อ
ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการแปลงเพศสู ง สุ ด
ป ริ ม า ณ ฮ อ ร โ ม น 17α-methyltestosterone

82.9 %

Fitzpatrick et al. (1998)

(MT) ที่ ลู ก ป ล าค วรได รั บ ต อ วั น คื อ 0.52 –

90.0 %

Wassermann & Afonso
(2003)
Fitzpatrick et al. (1997)

2.85 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กรัม จึงจะทํา
73.0 %
100.0 %
91.0 %

100 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ
ultrasound
250 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ
ultrasound
100 µg/l (แช 3 ชม.)

94.0 %

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

ผูศึกษาวิจัย

Afonso et al. (2001)

100 µg/l (แช 3 ชม.)
500 µg/l (แช 3 ชม.)
100 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ
ultrasound
250 µg/l (แช 2 ชม.) รวมกับ
ultrasound
1800 µg/l (แช 4 ชม.)

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

1. การใชฮอรโมนในการแปลงเพศ
1.1 การผสมฮอรโมนในอาหาร

ตารางที่ 3 ฮอรโมนชนิดตางๆ ที่ใชในการแปลงเพศปลานิล
ชนิดฮอรโมน
ความเขมขน
I การผสมฮอรโมนในอาหารใหลูกปลากิน

การจัดการในการแปลงเพศปลานิล

Athauda (2000)

91.0 %
86.7 %

94.8 %
87.3 %

เปอรเซ็นต (Okoko, 1996) ปริมาณฮอรโมนที่มากเกิน ไมไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแปลงเพศ แตทําใหเกิดผลเสีย เพราะเปอรเซ็นตลูกปลาเพศผูที่ไดจะนอยลง หรือ
อาจเกิดลักษณะ 2 เพศในตัวเดียวกันมากขึ้น (Nakamura, 1975)

Wassermann & Afonso
(2003)
Athauda (2000)

สําหรับกระบวนการแปลงเพศปลานิลของศูนยฯอุดรธานี

ใชความเขมขนของ

ฮอรโมน MT เทากับ 40 - 80 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ขึ้นกับสภาพน้ําในบอ หาก
น้ําในบอเขียว เนื่องจากมีอาหารธรรมชาติอยูมาก ลูกปลาจะกินอาหารธรรมชาติ และ

98.0 %
ไมมีผลตอการ
แปลงเพศ

ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแปลงเพศเกิ น กว า 95

Fitzpatrick et al. (1997)

อาจกินอาหารผสมฮอรโมนนอยลง จึงเพิ่มความเขมขนของฮอรโมนเปน 80 มิลลิกรัม

เพ็ญพรรณ และคณะ (2544)

แตหากน้ําคอนขางใส มีอาหารธรรมชาติอยูนอย สามารถลดปริมาณฮอรโมนลงเหลือ 40
มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ
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1.1.2 ระยะเวลาในการแปลงเพศ สามารถปรับไดตามอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิ 21
- 28 องศาเซลเซียส ระยะการใหฮอรโมน 40 วัน ใหผลดีกวาการใหฮอรโมนเพียง 20

อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อใหแอลกอฮอลระเหยออกไป โดยความชื้นในอาหารไมควร
เกิน 10 เปอรเซ็นต (Phelps and Popma, 2000)

วั น (Phelps and Popma, 2000) ที่ อุ ณ ห ภู มิ

การเก็บรักษาอาหารที่ ผ สมฮอรโมนแลวก็ เปน ขั้นตอนสํ าคัญ ที่ ต องระมัด ระวัง

27 องศาเซลเซี ย ส ประสิ ท ธิ ภ าพในการแปลง

เพราะฮอรโมนจะสลายตัวเมื่อเจอแสงและความรอน การเก็บสารละลายฮอรโมนจึงตอง

เพศเพิ่ ม ขึ้ น ตามจํ า นวนวั น ที่ ใ ห ฮ อร โ มน โดย

เก็บในที่มืด ในขวดสีชา และเก็บที่อุณหภูมิหอง

เฉพ าะในเมื่ อ ความยาวลู ก ปลาน อ ยกว า 18

หรือในตูเย็น เชนเดียวกับการเก็บอาหารที่ผสม

มิลลิเมตร (Hiot and Phelps, 1993)

ฮ อ ร โ ม น แ ล ว ค ว รเก็ บ ที่ อุ ณ ห ภู มิ 4 อ ง ศ า

สําหรับศูนยฯ อุดรธานี ใชระยะเวลาใน

เซลเซียส และในที่มืด เพราะหากโดนแสงสวาง

การแปลงเพศ 21 - 28 วัน ชวงฤดูรอนลูกปลามี

และความรอนเพียง 11 วัน ประสิทธิภาพในการ

พั ฒ นาการเร็ ว ใช ร ะยะเวลาแปลงเพศ 21 วั น

แ ป ล งเพ ศ ป ล านิ ล จะล ด ล งเห ลื อ เพี ย ง 55

แต ถ า เป น ช ว งฤดู ห นาวอุ ณ หภู มิ ต่ํ า ลู ก ปลามี

เปอรเซ็นต เทานั้น (Varadaraj et al., 1994)

พัฒนาการชา ใชระยะเวลาแปลงเพศ 28 วัน

นอกจากนี้การเสริมวิตามิน แรธาตุ หรือไขมันที่จําเปน ก็นับวามีความสําคัญใน

1.1.3 อาหารในการแปลงเพศ อาหาร
ที่ใชผสมกับฮอรโมนเพื่อการแปลงเพศ

การแปลงเพศปลานิล โดยการเสริมวิตามินซีในอาหารในอัตรา 800 มิลลิกรัมตออาหาร
1 กิโลกรัม ทําใหลูกปลาแข็งแรงและโตเร็วขึ้น (Toyama et al., 2000)

ควรมี

ปริมาณโปรตีน 40 เปอรเซ็นตขึ้นไป จะชวยเพิ่ม

สํ า ห รั บ ป ริ ม าณ แล ะค วามถี่ ใน การให

ประสิทธิภาพในการแปลงเพศ (Shalaby et al.,

อาหาร โดยมากในสั ป ดาห แ รกของการเริ่ม ให

2001) โดยสวนประกอบของอาหารที่สําคัญคือ

อ า ห า รผ ส ม ฮ อ ร โ ม น จ ะใ ห ใน ป ริ ม า ณ 20

รําและปลาปนหรือสวนประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสม

เปอร เซ็ น ต ของน้ํ า หนั ก ตั ว จากนั้ น ลดเป น 15

กับสภาพพื้นที่ ขนาดของอาหารสําหรับลูกปลา

เป อ ร เ ซ็ น ต ข อ งน้ํ าห นั ก ตั วใน สั ป ด าห ที่ 2

ตองมีขนาดเล็ก

ในอาทิตยแรกอาหารควรมี

Bocek et al. (1992) พบวา การใหอาหารผสม

ขนาด 0.42 – 0.59 มิลลิเมตร โดยกอนใชตอง

ฮอรโมน MT วันละ 2 ครั้ง สัปดาหละ 5 วัน และ

รอนผานตะแกรงขนาดตา

0.6

มิลลิเมตร

ให วัน ละ 4 ครั้ง สั ป ดาห ล ะ 7 วั น ไม ทํ าให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการแปลงเพศแตกต า งกั น

อาทิตยตอไปสามารถเพิ่มขนาดอาหารเปน 0.59 – 0.84 มิลลิเมตร ฮอรโมนที่ผสมใน

(97%) แตการใหอาหารวันละ 4 ครั้ง ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา เชนเดียวกับ

อาหารมักไมละลายในน้ําแตละลายในแอลกอฮอล หรือไขมัน แอลกอฮอลที่นิยมใชคือ

การทดลองของ Sanches and Hayashi (2001) พบวาการใหอาหารผสมฮอรโมน MT

เอธิลแอลกอฮอล

วันละ 2 ครั้ง ลูกปลามีอัตราการเจริญ เติบโตชากวาการใหวันละ 3 - 6 ครั้ง และเพื่อให

ซึ่งเมื่อใชเปนตัวทําละลายฮอรโมนแลว

ตองตากอาหารไวในที่รม

เกิดประสิทธิภาพในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศสูงสุด ควรใหอาหารวันละ 4 – 5 ครั้ง

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

คูมือการผลิตปลานิลแปลงเพศ

