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สารบัญ
หนา
คํานํา
สายพันธุและประวัติที่มาของปลาที่นาํ มาใชเพาะพันธุ
การคัดเลือกพอแมพันธุ
วิธีการเพาะพันธุปลานิล
การอนุบาลลูกปลานิล
ปลานิลแปลงเพศ
เทคนิคการอนุบาลใหลูกปลานิลมีขนาดสม่ําเสมอ
แนวคิดการลดตนทุนดานอาหารที่ใชในการเลี้ยงปลานิล
แนวคิดการแกไขปญหาการเกิดกลิ่นโคลนในเนื้อปลานิล
การวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการเพาะเลีย้ งปลานิลของไทย
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คํานํา
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เปนปลาในวงศชิคลิดี้ซึ่งมีมากกวา 600 ชนิดดวยกัน สวนใหญ
อาศัยอยูในแถบอัฟริกาและแถบอเมริกาตอนกลางและตอนใต ปลานิลในถิน่ กําเนิดดังกลาวสามารถพบไดทั่วไป
ตามหนอง คลองบึง และทะเลสาบของประเทศ ซูดาน ยูกนั ดา และทันกันยิกา แตแหลงทีพ่ บชุกชุมมาก คือ ในแถบ
ลุมน้ําไนลของประเทศอียิปตและปาเลสไตน
ปจจุบันในประเทศไทยสามารถพบปลานิลไดในแหลงน้ําของทุกภาคของประเทศไทย และยังพบ
ปลานิลไดในตลาดสดของทุกจังหวัด หรือแมแตในพื้นที่หางไกลทุรกันดารก็ยังพบวา มีปลานิลเพาะเลี้ยงกันอยาง
แพรหลาย เหตุที่เราพบปลานิลแพรกระจายอยูทั่วประเทศ ก็เนื่องมาจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอัน
ยาวไกลที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีตอปลาชนิดนี้วาจะเอื้อประโยชนตอพสกนิกรของพระองคทาน
อยางมากมาย ทรงพระราชทานนามปลาชนิดนี้วา ปลานิล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพันธุปลาที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Tilapia
nilotica Linn. จากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแหงประเทศญี่ปุน ในขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร
จํานวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 ในชั้นตนพระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหนําปลานิลไปพักเลี้ยงไวในบอ
ปลา พระราชวังสวนจิตรลดา และทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้เปนภาษาไทยวา "ปลานิล" ซึ่งมีความหมายวามีสี
ดํา คือ สีนิล และออกเสียงตามพยางคตนของชื่อชนิด คือคําวา nil จาก nilotica ซึ่งชื่อพระราชทานนี้เปนชื่อที่สั้น มี
ความหมายชัดเจนและงายแกการจดจําสําหรับประชาชนทั่วไป ทรงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษพันธุปลา
นิล จากการทดลองเลี้ยงดวยพระองคเอง
หลังจากทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายปลานิล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดใหนําปลา
นิลไปพักเลี้ยงไวในบอปลาสวนจิตรลดา และไดมีพระราชกระแสรับสั่งใหกรมประมงเพาะขยายพันธุ เมื่อเลี้ยงได
ประมาณ 5 เดือนเศษ ปลานิลไดขยายพันธุมีลูกปลาเปนจํานวนมาก ทรงเห็นวา ปลาอาศัยอยูกันอยางแออัดมาก
จึงโปรดใหขุดบอเพิ่มอีกจํานวน 6 บอ และทรงยายปลาจากบอเดิมมายังบอใหมดวยพระองคเอง หลังจากนั้น
ประมาณปเศษ ปลานิลไดขยายพันธุเปนจํานวนมากพอสมควรแลว ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 จึงได
พระราชทาน ลูกปลานิลขนาด 3-5 เซนติเมตร จํานวน 10,000 ตัว ใหแกอธิบดีกรมประมง เพื่อนําไปเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุที่แผนกทดลอง และเพาะเลี้ยงในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน และสถานีประมงตาง ๆ อีกจํานวน 15
แหง ทั่วราชอาณาจักร
หลังจากนั้น กรมประมงไดทําการเพาะเลี้ยงปลานิลพระราชทานและปลอยในแหลงน้ําทั่วประเทศ
จนทําใหปลาชนิดนี้แพรหลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหกรมประมงรักษาพันธุแทไวในสวน
จิตรลดา ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาปลาที่พระราชทานนําไปแพรพันธุนั้น ไมกลายพันธุไป ตอมาพระองคทรงมีรับสั่งถาม
นักวิชาการเสมอ ดวยทรงรูสึกวาปลานิลเดี๋ยวนี้มีขนาดเล็กลงเขาใจวาจะกลายพันธุ ทรงขอใหเรงรัดเรื่องการ

ศึกษาวิจัยทางพันธุกรรม ทรงรับสั่งวาถาหาปลานิลพันธุแทไมไดก็ใหมาที่สวนจิตรลดา ดวยมีพระประสงคใหกรม
ประมงปรับปรุ งพันธุปลานิลใหดี ขึ้น ใหมีตั วโตมีเ นื้อมาก
ซึ่งจากการศึ กษาตอมาพบว าสายพันธุปลานิล
พระราชทาน ซึ่งเรียกทั่วไปวา "สายพันธุจิตรลดา" เปนสายพันธุที่มีความบริสุทธิ์ ไมมีการปะปนของสายพันธุปลา
หมอเทศ ซึ่งทําใหปลามีขนาดเล็กลง ทรงพระราชทานลูกพันธุปลานิลแกเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย
เมื่อกรมประมงไดรับพระราชทานพันธุปลานิล ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 แลว ไดทําการ
เพาะเลี้ยงขยายพันธุปลานิลเพื่อแจกจายไปยังเกษตรกร นอกจากนี้กรมประมงยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพันธุปลานิลที่ทรงเพาะไดจากบอทั้ง 6 บอ ในพระราชวังสวนจิตรลดา
และทรงโปรดเกลาฯ ใหขุดบอขึ้นใหมอีก 2 บอ รวมเปน 8 บอ ในสวนจิตรลดา เพื่อทําการขยายพันธุและนํา ไป
แจกจายแกราษฎรอีกเปนประจําทุกเดือน และเมื่อความทราบใตฝาละอองธุลีพระบาทวา มีราษฎรตองการพันธุ
ปลานิลมาก ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดบอขนาดใหญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบอ เปนบอที่ 9 เพื่อชวยเรงผลิตพันธุ
ปลานิลใหเพียงพอแกความตองการของพสกนิกรของพระองค

สายพันธุและประวัติที่มาของปลาที่นํามาใชเพาะพันธุ
สายพันธุและประวัติที่มาของปลาที่นาํ มาใชเพาะขยายพันธุ ดังนี้
1. ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 1 เปนสายพันธุท ี่กรมประมงปรับปรุงดวยวิธีการคัดพันธุจากปลานิล
ในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ประมาณ 7 ชั่วอายุ ทําใหไดสายพันธุใหมที่มกี ารเจริญเติบโตเร็วกวาสายพันธุเดิม
ประมาณ 22 เปอรเซ็นต เลี้ยงในพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระราชทานแกกรมประมงเพื่อเพาะขยายพันธุ ไดรับพันธุปลาเมื่อป 2547

ภาพที่ 1 พันธุป ลานิลสายพันธุจิตรลดา 1
เพศผู (บน) เพศเมีย (ลาง)
2. ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 เปนสายพันธุที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา สายพันธุปลานิลเปนสายพันธุจิตรลดา 3 ไดจากการนําปลานิลสายพันธุ “GIFT” เปนปลานิลที่
ปรับปรุงพันธุมาจากการนําปลานิลพันธุผสมกลุมตางๆ ที่เกิดจากการผสมพันธุระหวางปลานิลสายพันธุจิตรลดา
และปลานิลสายพันธุอื่นๆ อีก 7 สายพันธุ ไดแก อียิปต กานา เคนยา สิงคโปร เซเนกัล อิสราเอล และไตหวัน ซึ่ง
มีการเจริญเติบโตเร็วและมีอัตรารอดสูง ในสภาพแวดลอมการเลี้ยงตางๆ ไปสรางเปนประชากรพื้นฐาน จากนั้นจึง
ดําเนินการคัดพันธุในประชากรพื้นฐานตอ โดยวิธีดูลักษณะครอบครัวรวมกับวิธีดูลักษณะภายในครอบครัว ปลานิล
ชั่วอายุที่ 1 – 5 ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยหนวยงาน ICLARM ในประเทศฟลิปปนส จากนัน้ จึงนําลูกปลาชัว่ อายุ
ที่ 5 เขามาในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2538 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําจึงดําเนินการปรับปรุงปลา
พันธุดังกลาวตอ โดยวิธีการเดิมจนในปจจุบันได 2 ชั่วอายุ และเรียกวา "ปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 " ปลาสายพันธุ
นี้มีลักษณะเดน คือ สวนหัวเล็ก ลําตัวกวาง สีเหลืองนวล เนื้อหนาและแนน รสชาติดี อายุ 6 – 8 เดือน สามารถ
เจริญเติบโตไดขนาด 3 – 4 ตัวตอกิโลกรัม ใหผลผลิตตอไรสูงกวาปลานิลพันธุที่เกษตรกรเลี้ยง 40 เปอรเซ็นต

ภาพที่ 2 พอแมพันธุป ลานิลสายพันธุจิตรลดา 3
เพศผู (บน) เพศเมีย (ลาง)
3. ปลานิลแดง สายพันธุท ี่ปรับปรุงพัฒนาโดยศูนยฯ /สถานีประมงน้ําจืด

ภาพที่ 3 พอแมพันธุป ลานิลแดงสายพันธุจากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร
เพศเมีย (ซาย) เพศผู (ขวา)
การคัดเลือกพอแมพันธุ
พอแมพนั ธุปลานิลที่ใชสําหรับการเพาะพันธุควรเปนสายพันธุแทในแตละสายพันธุ การคัดเลือก
โดยการสังเกตลักษณะภายนอกของปลาที่สมบูรณตรงตามสายพันธุ ไมมีบาดแผล เชื้อโรค ปรสิตตามลําตัว อวัยวะ
เพศสมบูรณ เห็นไดชัดเจน ถาเปนตัวเมียมีสีชมพูแดงเรือ่ ตัวไมคดงอ ครีบไมแหวง ตาใส ไมบอด สีของตัวปลาเขม
สดใส ขนาดของตัวผูและตัวเมียมีขนาดไลเลี่ยกัน คือ มีความยาวตัง้ แต 15-25 เซนติเมตร หรือมีน้ําหนัก 150-200
กรัมตอตัว มีอายุไมต่ํากวา 5 เดือน และถาผานการเลีย้ งเพื่อเปนพอแมพันธุโดยเฉพาะประสิทธิภาพการใหผลผลิต
ลูกปลาสูง

การคัดเลือกพอแมพันธุ
1.จะตองเปนปลาที่มกี ารเจริญเติบโตเร็วในรุนเดียวกัน
2. เปนปลาทีม่ ีความสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคพยาธิเบียดเบียน
3. ควรเปนปลาที่มีขนาดปากเล็ก สันหนา มีความกวางของลําตัวมาก
4. ควรหลีกเลีย่ งการผสมเลือดชิด
วิธีการเพาะพันธุปลานิล
การเพาะพันธุป ลานิลใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ ตองไดรับการเอาใจใสและมีการปฏิบัติดาน
ตางๆ เชน การเตรียมบอ การเลีย้ งพอพันธุแมพนั ธุ การตรวจสอบลูกปลา และการอนุบาลลูกปลาสําหรับการ
เพาะพันธุปลานิลทําไดทั้งในบอดิน บอซีเมนต และกระชัง
การเพาะพันธุปลานิลในบอดิน
เมื่อปลานิลมีอายุและความสมบูรณพรอมที่จะขยายพันธุควรทําการเตรียมบอดินใหมีสภาพที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปลา โดยการกําจัดศัตรูปลาและสรางอาหารธรรมชาติในบอโดยการเตรียมปุย
จากนั้น คัดพอแมพันธุปลานิลที่สมบูรณและพรอมที่จะวางไขในบอดิน ในอัตรา 800-1,000 ตัวตอไร อัตราสวนเพศ
เมียตั้งแต 2-5 ตัวตอปลานิลเพศผู 1 ตัว โดยปกติปลานิลเพศผูจะทําหลุมกลมเหมือนกระทะบริเวณชานหรือกนบอ
แมปลาจะมาทําความสะอาดอีกครั้งแลวจะวางไข ตัวผูจะปลอยน้ําเชื้อเขามาผสมกับไข แมปลาจะอมไขที่ผสมไว
ในปาก ในกรณีที่ไขปลายังไมไดรับการผสมน้ําเชื้อ น้ําเชื้อก็อาจจะผสมกับน้ําในปากอีกครั้งหนึ่ง ไขจะฟกออกเปน
ตัวจนลูกปลาสามารถชวยเหลือตัวเองไดและไมกลับเขาไปหลบศัตรูในปากแมปลาอีก ใชเวลาประมาณ 10 วัน
หลังจากปลอยพอแมพันธุลงในบอเพาะประมาณ 45-60 วัน จะไดลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร ผลผลิตจากการ
เพาะพันธุปลานิลในบอดิน พบวาผลผลิตที่ไดจะไมแนนอนมีความผันแปรสูง และขนาดลูกปลาจะแตกตางกัน
ปญหาของการเพาะพันธุปลานิลในบอดิน คือ ผลผลิตลูกปลาที่ไดไมมคี วามสม่าํ เสมอและมีขนาด
ที่ไมเทากัน บอขนาดใหญมกี ารจัดการคอนขางยากและเสียเวลาในการรวบรวมลูกปลา
การเพาะพันธุปลานิลในบอซีเมนต
การเพาะพันธุปลานิลในบอซีเมนต คอนขางงายตอการจัดการ คือ เก็บรวบรวมลูกปลาไดงาย แต
มีขอเสีย คือ การลงทุนคอนขางสูง ขนาดของบอโดยทั่วไปเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 50 ตารางเมตร และมีความ
ลึกประมาณ 1 เมตร บอขนาด 50 ตารางเมตร จะงายตอการจัดการมากกวาบอเพาะขนาดใหญ บอเพาะควรตั้งอยู
ในที่กลางแจง มีหลังคาคลุมบางสวน โดยทั่วไปมักใชวัสดุลดแสงประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งวา

มีแสงแดดสองมากนอยเพียงใด ทั้งนี้พบวาปลานิลสามารถวางไขไดดีในน้ําที่มีอุณหภูมิระหวาง 25-29 องศา
เซลเซียส และการผสมพันธุวางไขลดลงอยางมากหากอุณหภูมิน้ําต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส
อัตราการปลอย พอปลา 30 ตัว ตอ แมปลา 70 ตัว ตอ บอปลาขนาด 50 ตารางเมตร เคาะปาก
ปลานิล ทุก 7 วัน ไขที่ไดจากปากแมปลาสวนใหญ จะไดไขระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 3 ถาระยะเวลาเคาะปากนานกวา
นี้ เชน 10 ถึง 14 วัน ระยะของไขปลาที่ไดจะเปนระยะที่ 4 หรือ ระยะที่ 5 ซึ่งจะทําใหการแปลงเพศปลานิลทําได
นอยลง
การเพาะพันธุปลานิลในกระชัง
การเพาะพันธุปลานิล สามารถทําในกระชังไดเชนเดียวกับการเพาะพันธุในบอดินหรือบอซีเมนต
โดยนิยมใชกระชังอวนตาถี่ ขนาดตาอวนไมควรมากกวา 18 ตาตอนิ้ว กระชังควรมีขนาด 5 x 8 x 0.9 เมตร
อาจแขวนในแหลงน้ําเปดหรือในบอดินที่ผานการเตรียมบอโดยการใสปุย ใหกระชังจมอยูในน้ําลึกประมาณ 60
เซนติเมตร ภายหลังเตรียมกระชังเรียบรอย ปลอยพอแมปลาในอัตราสวนพอปลา 30 ตัว ตอ แมปลา 60 ตัวตอ
กระชัง เลี้ยงดวยอาหารโปรตีนประมาณ 30 เปอรเซ็นต เปนเวลา 7-20 วัน จึงจะสามารถรวบรวมลูกปลาได การ
รวบรวมลูกปลาขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูเลี้ยงถาไมตองการจะนําลูกปลาไปแปลงเพศใชเวลาในการเพาะ
ประมาณ 15-20 วัน ขึ้นกับอุณหภูมิน้ํา จะไดลูกปลาขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร นําลูกปลาไปอนุบาลตอในบอ
ดิน บอซีเมนต หรือกระชัง จนไดขนาดที่ตองการ
การเพาะพันธุป ลานิลในกระชัง ควรมีการแยกพอแมพันธุ โดยคัดปลาขนาด 150-200 กรัม ซึ่ง
เปนขนาดทีพ่ อเหมาะ เนื่องจากแมปลาที่เล็กเกินไป จะใหไขขนาดเล็กและปริมาณไขนอย สําหรับแมปลาที่มีขนาด
ใหญ แมวา จะใหไขจํานวนมากและคุณภาพไขดีแตเนื่องจากมีนิสัยเกเร จึงอาจรบกวนพอแมพันธุตัวอื่นๆ อัตราการ
ปลอยพอแมพนั ธุปลานิล ปลอยกระชังละ 300 ตัว เปนเวลา 15-20 วัน หลังจากนัน้ จึงยายพอแมพนั ธุปลา
ปลอยลงกระชังเพาะตอไป
อยางไรก็ตาม พบวากระชังเพาะพันธุปลานิลทีท่ ําจากเนือ้ อวนตาถี่ทงั้ หมด มักจะมีปญหาการอุด
ตันของสาหรายหรือตะไครนา้ํ ทําใหการหมุนเวียนของน้าํ ในกระชังไมดีเทาที่ควร และทําใหผลผลิตของไขตอลูก
ปลาลดลง จึงไดมีการศึกษารูปแบบของกระชังเพาะพันธุป ลานิลแบบใหม โดยใชกระชังที่มีพนื้ และผนังดานลาง
เพียงดานเดียวทีท่ ําดวยเนื้ออวนตาถี่ เพือ่ ใชเปนที่ใหแมปลาวางไขและรวบรวมไขจากแมปลา สวนผนังดานยาว
และดานกวางใชเนื้ออวนไนลอนขนาดชองตา 1 นิว้ เพื่อชวยในการถายเทน้าํ ซึ่งพบวาการใชกระชังดังกลาวนี้
สามารถลดการใชแรงงานในการทําความสะอาดกระชังได

ภาพที่ 4 บอสําหรับเลี้ยงพอแมพันธุปลานิล
การเคาะปากปลานิล
ปญหาที่พบมากในการเพาะพันธุปลานิลแบบธรรมชาติ คือ ปลานิลจะวางไขไมพรอมกันทําใหลูก
ปลามีขนาดตางกัน ตลอดจนไมสามารถกําหนดจํานวนลูกปลาที่แนนอนได ดังนั้นการผลิตที่มุงเนนใหไดลูกปลาทีม่ ี
ขนาดสม่ําเสมอ จํานวนมากตามที่ตองการ และสามารถกําหนดปริมาณการผลิตไดภายใตแผนการผลิตจึงตอง
อาศัยระบบการเพาะพันธุปลานิลโดยวิธีการเคาะปาก โดยการใชอวนลากพอแมพันธุภายในบอแลวคัดเฉพาะแม
พันธุเพื่อที่จะทําการเคาะปาก หลังจากนั้นนําไขที่ไดจากแมพันธุไปใสในถาดที่มีระบบน้ําวนตลอกเวลาจนกวาไขจะ
ฟกออกเปนตัวแลวนําไปอนุบาลในบอซีเมนตตอไป

ภาพที่ 5 การเคาะปากปลานิล
การอนุบาลลูกปลานิล
1. การอนุบาลในบอดิน บอดินควรมีขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร ถาเปนบอรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาจะสะดวกในการจับยายลูกปลา น้ําในบอควรมีระดับความลึกประมาณ 1 เมตร บออนุบาลปลานิล
ควรเตรียมไวใหมีจํานวนมากพอเพื่อใหเลี้ยงลูกปลาขนาดเดียวกันที่ยายมาจากบอเพาะ การเตรียมบออนุบาลควร

ดําเนินการลวงหนาประมาณ 1 สัปดาห บอขนาด 200 ตารางเมตร จะใชอนุบาลลูกปลานิล ขนาด 1 – 2 เซนติเมตร
ไดครั้งละประมาณ 50,000 ตัว
การอนุบาลลูกปลานิล นอกจากใชปุยเพาะอาหารธรรมชาติ แลวจําเปนตองใหอาหารสมทบ เชน
รําละเอียด กากถั่วเหลือง วันละ 2 ครั้ง พรอมทั้งสังเกตความอุดมสมบูรณของอาหารธรรมชาติจากสีของน้ํา ซึ่งมีสี
เขียวออน หรือจะใชถุงลากแพลงกตอนตรวจดูปริมาณของไรน้ําก็ได ถามีปริมาณนอยก็ควรเติมปุยคอก ในชวงเวลา
5 – 6 สัปดาห ลูกปลาจะโตมีขนาด 3 – 5 เซนติเมตร ซึ่งเปนขนาดที่เหมาะสมจะนําไปเลี้ยงเปนปลาใหญ
2. การอนุบาลในบอซีเมนต บออนุบาลปลานิลและบอเพาะปลานิลจะใชบอเดียวกันก็ได ซึ่ง
สามารถใชอนุบาลลูกปลาวัยออนไดตารางเมตรละประมาณ 300 ตัว เปนเวลา 4 – 6 สัปดาห โดยใชเครื่องเปาลม
ชวยและเปลีย่ นถายน้าํ ประมาณครึ่งบอสัปดาหละครั้ง ใหอาหารสมทบวันละ 3 เวลา ลูกปลาทีเ่ ลีย้ งจะเติบโตจนมี
ขนาด 3 – 5 เซนติเมตรเหมาะสมจะนําไปเลี้ยงตอไป
3. การอนุบาลปลานิลในกระชัง กระชังที่ใชเปนกระชังอวนมุงสีฟา 20 ชวงตารางตอนิ้ว ขนาด
2.4 x 5 x0.9 เมตร อัตราการปลอยลูกปลาตอกระชัง จํานวน 10,000 ตัว โดยใหอาหารปลาวัยออนชนิดผง
นาน 1 สัปดาห หลังจากนั้นใหอาหารปลาวัยออนชนิดเม็ดโปรตีนไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 3 - 4
สัปดาห ลูกปลาจะโตมีขนาด 2 -3 เซนติเมตร และมีอัตรารอดประมาณ 70 เปอรเซ็นต สามารถนําไปจําหนายได

ภาพที่ 6 การอนุบาลปลานิลในบอดิน และกระชัง
ปลานิลแปลงเพศ
การแปลงเพศปลานิล คือ การเปลี่ยนหนาที่ของเพศจาก “ผู” หรือ “เมีย” ใหเปนเพศหนึง่ เพศใด
เหตุที่เราตองแปลงเพศปลานิลใหเปนเพศผู เนื่องมาจาก
- อัตราสวนปลาเพศเมียตอเพศผูในธรรมชาติ ประมาณ 1 ตอ 1
- ปลานิลเพศผูโตเร็วกวาปลานิลเพศเมีย

- ปลานิลปกติมักแพรขยายพันธุในบอเลี้ยง ทําใหปลาแนนบอไมเจริญเติบโตเทาทีค่ วร
- ปลานิลขนาดใหญขายไดราคาดีกวาปลานิลขนาดเล็ก
ขั้นตอนในการแปลงเพศปลานิล
เมื่อลูกปลานิลเริ่มฟก อวัยวะสืบพันธุยังไมพัฒนาเปนเพศผูหรือเพศเมีย อวัยวะสืบพันธุจะเริ่ม
พัฒนาเมื่อถุงไขแดงยุบจนถึงอายุประมาณ 3-4 อาทิตย ชวง 4 อาทิตยแรกนี้เปนชวงที่เริ่มใหกินอาหารผสมฮอรโมน
การแปลงเพศปลานิลจากตัวเมียเปนตัวผู โดยใชฮอรโมนสเตรียรอยดสังเคราะห 17 alpha methyltestreone
ปริมาณ 60 มิลลิกรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม ในน้ําที่มีอาหารธรรมชาติ 40 มิลลิกรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม โดย
วิธีการ ดังนี้

ภาพที่ 7 โรงเพาะพันธุปลานิลแปลงเพศ
การเตรียม Stock Solution
1. ฮอรโมน 17 MT (17 α - Methyltestosterone)
2. เอทิลแอลกอฮอล
การเตรียม Stock Solotion โดยการผสมฮอรโมน 17 MT 0.5 กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล 1 ลิตร
จะไดความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร
การเตรียมอาหารปลานิลแปลงเพศ
1. ปลาปน 2 สวน (500 กรัม)
2. รํา 1 สวน (250 กรัม)
3. Powder feed 1 สวน (250 กรัม)
สวนผสมของอาหารปลานิลแปลงเพศ จะแตกตางออกไป บางหนวยงานใช รํา กับปลาปน หรือ
บางหนวยงานใชอาหารกุงชนิดผง แตนิยมใชปลาปน เพราะลูกปลานิลตองการโปรตีนสูงประมาณ 40 เปอรเซ็นต
แตทุกหนวยงานจะใชฮอรโมนในอัตราสวนที่เหมือนกัน คือ 60 มิลลิกรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม

วิธีคิด
ฮอรโมน 500 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1,000 ซีซี
ฮอรโมน 60 มิลลิกรัม ในสารละลาย (1,000 × 60) / 500 = 120 ซีซี
นําเอทิลแอลกอฮอลอีก 120 ซีซี มาผสมกับ Stock Solotion 120 ซีซี เปน 240 ซีซี มาผสม
คลุกเคลากับอาหาร 1 กิโลกรัม เพราะสารละลาย 240 ซีซี เปนอัตราสวนที่เหมาะสมในการคลุกเคลาใหเขากับ
อาหาร 1 กิโลกรัม ผึ่งลมใหแหง 6-10 ชั่วโมง นําอาหารที่ผสมแลวแชในตูเย็น
การทําอาหารปลานิลแปลงเพศ วัสดุการทําอาหารปลา ประกอบดวย
1. รํา 1 สวน
2. ปลาปน 2 สวน
3. ฮอรโมน 17 alpha methyltesterone
4. เอทธิลแอลกอฮอล
การผสมฮอรโมนในอาหารปลา
1. รอนรําและปลาปนตามสัดสวน รํา 1 สวน ตอ ปลาปน 2 สวน
2. นํา Stock solution 500 มิลลิกรัมตอลิตร เจือจางใหไดความเขมขนตามที่ตองการในอัตรา
สารละลาย 240 ซีซี ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม (ตามวิธีการของ AIT) โดยสเปรยฮอรโมนที่ละลายแอลกอฮอลใหทวั่ ใน
อาหารผสมคลุกเคลาใหเขากัน ผึ่งลมใหแหง 6-10 เซนติเมตร นําอาหารที่ผสมฮอรโมนแลวแชในตูเย็น
3. นําลูกปลานิลทีฟ่ กเปนตัวแลวอายุประมาณ 4 วัน ลงกระชังขนาด 2x5x0.9 เมตร โดยผูกกระชัง
ใหจมอยูในน้าํ ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใสลูกปลาประมาณ 10,000-15,000 ตัวตอกระชัง ใหอาหารผสม
ฮอรโมนวันละ 5 ครั้ง โดยสัปดาหแรกใหอาหาร 30 เปอรเซ็นต สัปดาหที่ 2 ใหอาหาร 20 เปอรเซ็นต และสัปดาหที่ 3
ใหอาหาร 15 เปอรเซ็นต ใชเวลาในการแปลงเพศ 21 วัน
4. ลูกปลานิลแปลงเพศที่แปลงเพศเสร็จเรียบรอยแลว นําไปอนุบาลตอในกระชังขนาด 5x8x0.9
เมตร จํานวน 30,000 ตัวตอกระชัง โดยใหอาหารเม็ดปลาดุกเล็ก โปรตีน 30 เปอรเซ็นต เปนเวลาประมาณ 7-10
วัน จะไดลูกปลาขนาด 2-3 เซนติเมตร
อัตราการใหอาหารลูกปลานิลแปลงเพศ
วันที่ 1-7 ใหอาหาร 30 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา
วันที่ 8-14 ใหอาหาร 20 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา

วันที่ 15-21 ใหอาหาร 15 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา
สําหรับลูกปลานิลที่ไมไดทําการแปลงเพศ จะทําการอนุบาลลูกปลาในกระชังมุงเขียว ใหรําผสม
ปลาปน อัตรา 1:2 ใหกินวันละ 2 ครั้ง จนมีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้น จึงเริ่มผสมอาหารไฮเกรดเม็ดจิ๋ว
รวมดวยเพื่อปรับใหลูกปลาสามารถรับอาหารเม็ดสําเร็จรูปได โดยการใหอาหารปลานิลจะตองหวานใหทั่วกระชัง
เพื่อใหลูกปลาไดรับอาหารอยางทั่วถึง จะทําใหไดลูกปลาที่มีขนาดสม่ําเสมอ

ภาพที่ 8 กรวยฟกไขและถาดอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ
การตรวจสอบเพศปลานิล
สุมคัดเลือกลูกปลานิลแปลงเพศ รุนละ 200 ตัว นํามาเลี้ยงตอในกระชังขนาด 2x4 เมตร จนมี
ขนาดประมาณ 5 เซนติเมตร หรือมีอายุประมาณ 2 เดือน จากนั้นสุมลูกปลานิลแปลงเพศที่สุมเลี้ยงไวมาตรวจสอบ
เพศ รุนละ 100 ตัว โดยยอมสีดวยสารละลายอะซิโตนคามีน
วิธีการคือเตรียมสีที่ใชยอมคือ
1. สี Camine 0.5 กรัม
2. อะซีโตน 50 เปอรเซ็นต
3. ผสมสวนผสมทั้ง 2 อยาง เขาดวยกัน จากนัน้ นําไปตมจนเดือด แลวทิง้ ไวใหเย็น
ความสําเร็จในการแปลงเพศปลานิล
ความสําเร็จในการแปลงเพศปลานิล ขึน้ อยูกับปจจัย
1. คุณภาพปลา ลูกปลาที่ใชในการแปลงเพศควรใชลูกปลาทีถ่ ุงไขแดงเพิง่ ยุบ มีอายุเทากันและ
ควรจะเปนลูกปลาที่ไดจากการนําไขจากปากแมปลามาฟกในกรวยเทานัน้ เนื่องจากทราบอายุลกู ปลาแนนอน ไม
ควรชอนลูกปลาที่ผวิ น้าํ มาใชในการแปลงเพศ เนื่องจากไมทราบอายุทแี่ นนอนและเปอรเซ็นตการแปลงเพศต่ํา

2. คุณภาพอาหาร ลูกปลาเริม่ กินอาหารมีขนาดเล็กประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปากมีขนาดเล็ก
ดังนัน้ อาหารทีใ่ ชตองมีขนาดเล็กตามขนาดของปากปลา คือ ตองรอนอาหารกอนนํามาผสมฮอรโมนซึ่งถือวามี
ความสําคัญมาก
3. อัตราและความถี่ในการใหอาหาร ควรใหอาหารลูกปลาแปลงเพศบอย ๆ อยางนอยวันละ 5
ครั้ง และใหทกุ วัน ดังนี้ สัปดาหแรก ใหอาหาร 30 เปอรเซ็นต สัปดาหที่ 2 ใหอาหาร 20 เปอรเซ็นต และสัปดาหที่ 3
ใหอาหาร 15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
4. ความหนาแนนของลูกปลา ความหนาแนนที่เหมาะสมสําหรับเปอรเซ็นตการแปลงเพศในกระชัง
คือ 12 ตัว ตอ น้าํ 1 ลิตร ถาปลอยลูกปลาจํานวนนอยไปลูกปลาจะไมคอยแยงกินอาหาร เนื่องจากลูกปลามีนสิ ัยใน
การรวมฝูง ถาปลอยจํานวนมากไปก็จะไดรับอาหารไมทวั่ ถึง
เทคนิคการอนุบาลใหไดลกู ปลาที่มีขนาดสม่ําเสมอ
1. ไมควรปลอยปลาหนาแนนเกินไป ปลาจะไดรับอาหารไมทั่วถึง อาจทําใหลูกปลากินกันเอง ทํา
ใหมีขนาดไมสม่ําเสมอ
2. การอนุบาลลูกปลาทุกครั้ง จะตองเปนปลารุนเดียวกัน และมีขนาดสม่ําเสมอกัน จึงควรคัด
ขนาดกอนการอนุบาล
3. การยืดอายุการอนุบาลออกไป เพื่อใหปลามีขนาดโตขึ้นนั้น จะพบวาลูกปลาจะมีขนาดไม
สม่ําเสมอ
4. ปริมาณ ความถี่ในการใหอาหารลูกปลาตองเพียงพอตามความตองการและเหมาะสมตามอายุ
และขนาดของลูกปลา การใหอาหารปริมาณนอยแตบอยครั้งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการกินอาหารไดมากขึน้ ควร
ใหลูกปลากินอาหารทุกวัน ไมนอยกวาวันละ 5 ครั้ง
5. คุณภาพของอาหารปลา การใหลกู ปลากินอาหารทีม่ ีขนาดใหญเกินขนาดของปากปลา หรือ
การใหอาหารที่มีคุณภาพต่าํ อาจทําใหลกู ปลาไมอยากกินอาหาร ลูกปลาโตชา และมีขนาดไมสม่ําเสมอ
แนวคิดการลดตนทุนดานอาหารที่ใชในการเลี้ยงปลานิล
1. การให อ าหารที่ มี โ ปรตี น ต่ํ า กว า ระดั บ ที่ เ หมาะสม แม จ ะไม ทํ า ให ป ลาโตเร็ ว ที่ สุ ด และใช
ระยะเวลาการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเล็กนอย เพื่อใหไดขนาดที่ตองการ แตเนื่องจากคาใชจายในการดําเนินการและแรงงาน
ไมสูงมากนัก การประหยัดเงินคาอาหารจึงอาจจะมีมากกวาคาใชจายในการดําเนินการ ทําใหตนทุนการผลิต
โดยรวมต่ําลงกวาการเลี้ยงปลานิลโดยใชอาหารที่มีระดับโปรตีน 80 เปอรเซ็นต ที่ทําใหปลานิลโตเร็วที่สุด จะให
ผลตอบแทนสูงกวาการเลี้ยงโดยใชอาหารที่มีโปรตีนที่ทําใหปลาโตเร็วที่สุด

2. ปลานิลสามารถใชประโยชนจากคารโบไฮเดรตไดดี
การเลีย้ งปลานิลดวยการใหวัตถุดบิ
อาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูง เชน รําขาว สมทบในบอที่ใสปุย จะชวยเพิ่มผลผลิตปลาไดสูงขึ้นประมาณ 50
เปอรเซ็นต อาหารปลานิลมีแปงในปริมาณสูงไดถึง 50 เปอรเซ็นต ซึง่ ไมกระทบตอการเจริญเติบโต ปลายขาว และ
มันสําปะหลังเปนแหลงใหพลังงานที่ดีสําหรับปลานิล และสามารถมีไดในอาหารผสมสูงขึ้น 30 – 60 เปอรเซ็นต
ขึ้นอยูกับขนาดปลาที่เลี้ยง แปงในอาหารปลานิลขนาดเล็กไมควรมีมากเกิน 35 เปอรเซ็นต เพราะจะทําใหการ
เจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อสูงขึ้น นอกจากนี้คารโบไฮเดรตยังมีประโยชนในการชวยสํารองโปรตีนในอาหาร
กลาวคือ แปงในอาหารจะถูกใชเปนพลังงานเพื่อกิจกรรมตางๆ และสํารองโปรตีนไมใหถูกใชเพื่อเปนพลังงาน แตใช
เพื่อการเจริญเติบโตเทานั้น ดังนัน้ อาหารที่มีแปงอยูในปริมาณเพียงพอแตมีปริมาณโปรตีนต่ํา (แตคุณภาพดี) อาจ
ทําใหผลการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนือ้ ดีเทาๆ กับอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงแตมีแปงอยูนอย
3. ปลานิลกินอาหารไดเกือบทุกชนิด การนําเอาวัตถุดิบที่มีแพรหลายในทองถิ่นมาใชจะเปนการ
ชวยลดตนทุนอาหาร ในขณะเดียวกันการเลี้ยงปลานิลในบอดินไมวาจะเลี้ยงหนาแนนแคไหนควรใชประโยชนจาก
อาหารธรรมชาติในบอใหมากที่สุด เพราะจะชวยใหโปรตีนในอาหารทีใ่ ชเลี้ยงปลาลดลงไดมาก จากการตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของอาหารในกระเพาะปลานิลที่เลี้ยงอยางหนาแนนในบอดินโดยการใชอาหารสําเร็จรูป นอกจาก
จะพบอาหารที่ใชเลี้ยงในกระเพาะอาหารแลว ยังพบอาหารธรรมชาติอยูสูงถึง 20-50 เปอรเซ็นต อีกดวย เมือ่ เปน
เชนนี้อาหารทีใ่ ชเลี้ยงปลานิลในระยะเริ่มตนแทนที่จะมีโปรตีนสูงถึง 34-36 เปอรเซ็นต ระดับโปรตีนเพียง 28
เปอรเซ็นต ก็เพียงพอตอการเจริญเติบโต นอกจากนี้ในบอที่มีอาหารธรรมชาติอยูสงู วิตามินตางๆ อาจไมจาํ เปนตอง
เสริมในอาหารสําเร็จรูปก็ได เพื่อลดตนทุนอาหารลงอีก
แนวคิดการแกไขปญหาการเกิดกลิ่นโคลนในเนื้อปลานิล
1. การเลี้ยงปลานิลโดยใชเศษอาหาร วัสดุที่เหลือจากการบริโภค หรือเลี้ยงแบบผสมผสาน ทําให
ปลาแลเนื้อมีกลิ่นโคลน
2. การนําปลาไปเลี้ยงไวในน้าํ สะอาดและงดอาหารเปนเวลา 7 วัน จะทําใหกลิน่ โคลนหายไป
3. การเลี้ยงปลานิลในน้าํ ทีม่ ีความเค็มระดับต่ําๆ หรือยายปลามาเลีย้ งในน้ําที่มีความเค็มระดับต่ํา
กอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะชวยลดปญหากลิ่นโคลนในเนื้อปลา
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการเพาะเลี้ยงปลานิลของไทย
จุดแข็ง 1. มีอัตราการเจริญเติบโตสูง เลี้ยงงาย
2. ไมมีปญหาเรื่องพอแมพนั ธุ มีสายพันธุท ี่พัฒนาแลว
3. มีเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งที่ครบวงจร

4. มีระบบการเลี้ยงที่ดีอยูแลว
5. มีการบริโภคภายในประเทศสูง ทําใหราคาไมผันผวน
จุดออน 1. ตนทุนการผลิตสูงเกิน 25 บาทตอกิโลกรัม (ตนทุนคาอาหาร)
2. ขาดการจัดการที่ดีทาํ ใหเกิดโรค เชน โรคสเตร็ปโตค็อกคัส
3. ปลานิลที่เลี้ยงยังมีกลิน่ โคลน
4. มีปญหาการตกคางของยาและสารเคมี
5. ขนาดของปลาไมเหมาะสมสําหรับการแปรรูป
6. ไมสามารถรวบรวมผลผลิตไดครั้งละมาก ๆ ปริมาณจึงไมเพียงพอตอการแปรรูปเพื่อ
การสงออก
7. คุณภาพสินคาไมไดมาตรฐาน
8. ระบบสหกรณ (ผูเลี้ยงปลา) ภายในประเทศขาดประสิทธิภาพ
9. มีปญหาดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
10. ขาดการศึกษาการใชประโยชนจากสวนเหลือของวัตถุดิบและน้ําทิ้งจากกระบวนการ
แปรรูป
11. ผลผลิต มี Yield ต่ํา
โอกาส 1. มีตลาดผูบ ริโภคภายนอกประเทศกวางขวางทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง
ออสเตรเลีย และเอเชีย
2. สามารถสงออกในลักษณะของปลาแลเนื้อ มีตลาดที่สําคัญ คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี
3. มีระบบการเลี้ยงทีม่ ีมาตรฐาน
4. สามารถสราง Demand ของผูซื้อใหมีเพิ่มขึ้นได
5. กรมประมงมีนโยบายสงเสริมการเลี้ยง
อุปสรรค1. พอคาคนกลางเปนผูกาํ หนดราคาและปริมาณการซื้อ
2. เกิดการผูกขาดในระบบการซื้อขาย
3. จีน, อียิปต, มาเลเซีย และเวียดนาม เปนประเทศคูแขงที่สําคัญ
4. ขาดการสนับสนุนอยางเปนระบบจากภาครัฐในการประชาสัมพันธภาพลักษณและ
คุณภาพสินคาปลานิล
5. การจัดเก็บภาษีของภาครัฐ

