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ในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบนําหมุนเวียน  
 

ธงชัย  เย็นเปิง๑*  ธราพันธ์  วัฒนะมหาตม์๑  วรวิทย์  พรหมปากดี๒ และสมศรี  งามวงศ์ชน๓  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืดมหาสารคาม 

๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืดมุกดาหาร 
๓สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืด 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาระดับของฮอร์โมน(17 alpha methyltestosterone) ทีตกค้างในการผลิตลูกปลานิล

แปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาส ระบบนํ าหมุนเวียน โดยทําการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 

สัดส่วนเพศผู ้  ปริมาณของฮอร์โมนทีสะสมในนํ าและในเนือของลูกปลานิลทีไม่ได้ทําการแปลงเพศในระบบนํ า

ไม่หมุนเวียน กับลูกปลานิลทีไม่ได้ทําการแปลงเพศแต่ใช้ระบบนํ าหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลานิลทีทําการ

แปลงเพศ โดยใหลู้กปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 

1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 21 ว ัน จ ํานวน 3 รอบการผลิต ดําเนินการทดลอง  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืด

มหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2554 โดยปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในนํ า วิเคราะห์ที

ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริมาณฮอร์โมนทีสะสมในเนือลูกปลา วิเคราะห์ทีห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบ

ตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ าและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กรมประมง 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันตลอดการทดลอง อัตราการรอดตาย

ไม่แตกต่างกันทางสถิติตลอดการทดลอง สัดส่วนเพศผู ้ในลูกปลานิลทีทําการแปลงเพศมีค่าสูงไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติในแต่ละรอบการผลิต(96-98 เปอร์เซ็นต)์ สัดส่วนเพศผู ้ในลูกปลานิลทีไม่ได้ทําการแปลงเพศแต่ใช้

ระบบนํ าหมุนเวียนร่วมกันกับลูกปลานิลทีทําการแปลงเพศ มีแนวโน้มสูงขึ นมากกว่าลูกปลานิลทีไม่ได้ทําการ

แปลงเพศ ระบบนํ าไม่หมุนเวียน ปริมาณฮอร์โมนในนํ ามีค่าใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลองตลอดการทดลอง 

ซึงมีแนวโน้มสูงขึ นในนํ าทีหมุนเวียนกลับมาใช้ และไม่พบปริมาณของฮอร์โมนในเนือลูกปลาหลังจากหยุด

ให้อาหารผสมฮอร์โมนเพือการแปลงเพศไปแล้ว 12-24 ชั วโมง 

ผลการทดลองนี พบว่า การเปลียนแปลงเพศของลูกปลาเกิดจากการได้รับฮอร์โมนทีผสมใน

อาหารทีให้ลูกปลากินโดยตรง และมีการสะสมของฮอร์โมนในนํ าทําให้สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลาทีไม่ได้ทํา

การแปลงเพศมีแนวโน้มสูงขึ น ซึงสรุปได้ว่ามีการตกค้างของฮอร์โมนในนํ าทีใช้ระบบการเลี ยงนี  แต่ไม่มีการ

ตกค้างของฮอร์โมนในเนือปลาภายหลังการหยุดให้ฮอร์โมนนาน 12-24 ชั วโมง 
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Abstract 
 

Study on 17 alpha methyltestosterone hormone residue level was conducted on sex reversal of 

Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) rearing in fiberglass tanks using water recirculation 

system. By study of growth rate, survival rate, male sex reversal rate and hormone residue level in water and 

meat of Nile tilapia in non using water recirculation system and using water recirculation system. Fish were 

fed with 40 mg/kg of 17 alpha methyltestosterone hormone feed for 21 days. The experiment had been done 

for 3 production crops and were conducted at Mahasarakham Inland Fisheries Research and Development 

Center during February – April 2011. The water samples were analysed by ECLIA (Electrochemiluminescence 

Immunoassay) at Department of Chemistry and Clinical Immunology Clinic Srinakharin Hospital, Faculty of 

Medicine Khonkean University and the flesh were analysed by HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) at Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries. 

The results showed that there were no significant differences in growth rate and survival rate. 

The precent of male in the water recirculation system were higher (96-98%) than the non recirculation 

system in all experiments. It was also found that the hormone residue in the water recirculation system were 

higher than the non recirculation system. There were no evidences of hormone residue detected in both the 

water and the flesh after finished the hormonal treated for 12-24 hrs. 

In conclusion it was suggested that there was a hormonal contamination in the system of Nile 

tilapia sex reversal production by  using 17 alpha methyltestosterone during the 21 days of treatment but no 

evidences of hormonal dectable after 21 days. 
 

Key Words : hormone, residue, nile tilapia(Oreochromis niloticus), sex reversal, water circulation system 
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คํานํา 

 

ปลานิลเป็นปลานํ าจืดทีนิยมบริโภค และมีการเพาะเลี ยงทั วไป ในปี 2551 ผลผลิตปลานิลทั วโลก

มีประมาณ 2.6 ล้านตัน ประเทศไทยผลิตได้ปริมาณประมาณร้อยละ 5 จัดอยู่ล ําดับที 5 ของโลก คิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 5,770 ล้านบาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 ใช้บริโภคภายในประเทศ ทีเหลือส่งออกไปจําหน่ายในตลาด

ต่างประเทศ เพือเพิมศักยภาพในการผลิตปลานิลเพือการส่งออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้ก ําหนดยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู ้นําการผลิตปลานิล และผลิตภัณฑ์จากปลานิลทีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ซึงมีว ัตถุประสงค์เพือเพิมปริมาณผลผลิตและเพิมศักยภาพการผลิตทีได้มาตรฐาน มุ่งเน้น

การขยายตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ แต่ในธรรมชาติปลานิลเพศเมียมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปลานิล

เพศผู ้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ (สมบัติ, 2537) เนืองจากปลานิลเพศเมียต้องใช้พลังงานส่วนมากเพือการพัฒนา

เซลล์สืบพันธุม์ากกว่าใช้ในการเจริญเติบโต (มานพและคณะ, 2536)  

การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทําได้โดยการเลี ยงแต่เฉพาะปลานิลเพศผู ้  ซึงวิธีทีนิยมในปัจจุบัน 

คือ วธีิการแปลงเพศ โดยทั วไปจะใช้ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone (MT) ทีอัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม

ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ให้ลูกปลากิน 21 ว ัน ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone เป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์

ทีใกล้เคียงธรรมชาติ มีการนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการแพทย ์เช่นใช้เป็นอาหารเสริมรักษาเพศชายที

มีฮอร์โมนเพศชายบกพร่อง การรักษามะเร็งเต้านมหรือรักษาอาการของวัยหมดประจําเดือนในเพศหญิง 

(Bhasin et al., 1998) ในด้านการเกษตร ใชใ้นการเลี ยงปศุสัตว ์เช่นการผสมในอาหารสัตว์ 0.25 – 0.50 มิลลิกรัม

ต่อนํ าหนักตัวต่อวัน เพือเร่งการเจริญเติบโต ทําใหส้ามารถตรวจพบฮอร์โนมในเนือและผลิตภัณฑจ์ากนม 

(Velle, 1982) รวมทั งการนํามาใช้เพือการแปลงเพศลูกพันธุ์สัตว์นํ า โดยทั วโลกพบว่ามีอย่างน้อย 85 ประเทศ 

ทีใช้ฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ (FAO, 2006a)  

การทดลองครั งนี เป็นการศึกษาถึงปริมาณของฮอร์โมนทีสะสมในนํ า และในเนือลูกปลา 

รวมทั งศึกษาระยะเวลาของการสลายตัวของฮอร์โมนในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบนํ าหมุนเวียน

ในประเทศไทย เพือความมั นใจในความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค การป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพือ

การผลิตทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อมสําหรับเกษตรกรต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 

 

เพือศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมน(17 alpha methyltestosterone) ทีตกค้างในนํ า และ

ทีสะสมในเนือลูกปลา ในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบนํ าหมุนเวียน 
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วิธีดําเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 

1.1 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design) จ ํานวน 3 รอบการผลิต 

โดยแต่ละรอบการผลิตประกอบด้วย 3 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซํ า (replication) โดย

แบ่งการทดลองดังนี 

ชุดการทดลองที 1  ผลิตลูกปลานิลโดยไม่มีการใชฮ้อร์โมน และไม่ใช้ระบบนํ าหมุนเวียน(นํ า

ไหลผ่านออกนอกระบบ) 

ชุดการทดลองที 2  ผลิตลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน ในระบบนํ าหมุนเวียนเดียวกันกับ

การผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ โดยการใช้ฮอร์โมน 17 alpha-methyltestosterone ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/

อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ลูกปลากินเป็นเวลา 21 ว ัน(ชุดการทดลองที 3) 

ชุดการทดลองที 3  ผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ โดยการใชฮ้อร์โมน 17 alpha-methyltestosterone 

ความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ลูกปลากินเป็นเวลา 21 ว ัน ในระบบนํ าหมุนเวียนเดียวกัน

กับการผลิตลูกปลานิลโดยไม่มีการใช้ฮอร์โมน(ชุดการทดลองที 2) 

1.2 สถานทีและระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการทดลองทีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ าจืดมหาสารคาม ระหว่างเดือน กุมภาพันธ ์

ถึงเดือน เมษายน 2554 โดยปริมาณฮอร์โมนทีตกค้างในนํ า วิเคราะห์ทีห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ ้มก ันวิทยา

คลินิคและเคมีคลินิค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริมาณ

ฮอร์โมนทีสะสมในเนือลูกปลา วิเคราะห์ทีห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ าและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กรมประมง 
 

2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมระบบนําหมุนเวียน 

ใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ ํานวน 9 ถัง ระดับนํ าสูงประมาณ 60 เซนติเมตร 

ปริมาตรนํ า 1,000 ลิตร/ถัง ใหน้ํ าไหลผ่านออกนอกระบบในชุดการทดลองที 1 และใชร้ะบบนํ าหมุนเวียนใน

ชุดการทดลองที 2 และ 3 อัตราการไหลของนํ าประมาณ 2.5 ลิตร/นาที หมุนเวียนตลอดระยะเวลาการทดลอง  

2.2 การเตรียมอาหารทดลอง 

ใช้อาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ตํ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ในชุดการทดลองที 1 

และ 2 และใช้อาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ตํ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน 17 alpha 

methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ในชุดการทดลองที 3  

2.3 การจัดการทดลอง 

อนุบาลลูกปลาทดลองในถังไฟเบอร์กลาสความหนาแน่น 12 ตัว/ลิตร ใหกิ้นอาหารวันละ 5 ครั ง 

เป็นเวลา 21 ว ัน  



  5

สุ่มเก็บตัวอย่างนํ าในแต่ละชุดการทดลองเมือเริมต้นการทดลอง ลูกปลาอายุ 12 ว ัน เมือสินสุด

การทดลองครบ 21 ว ัน และทุก 12 ชั วโมงหลังสินสุดการทดลอง เป็นเวลา 2 ว ัน นําไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

ฮอร์โมนทีตกค้างในนํ า  

สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาในแต่ละชุดการทดลองเมือเริมต้นการทดลอง ลูกปลาอายุ 7 ว ัน อายุ 14 ว ัน 

อาย ุ21 ว ัน(สินสุดการทดลอง) และทุก 12 ชั วโมงหลังสินสุดการทดลอง เป็นเวลา 2 ว ัน นําไปตรวจวิเคราะห์

ปริมาณฮอร์โมนทีสะสมในเนือลูกปลา 

สุ่มชั งนํ าหนักและวัดความยาวลูกปลาจํานวน 100 ตัว ในแต่ละชุดการทดลองทุก 7 ว ัน เพือหา

อัตราการเจริญเติบโต และจดบันทึกการตายของลูกปลาระหว่างการทดลองทุกวัน เมือสินสุดการทดลอง 

ทําการนับจํานวนปลาทีเหลือทั งหมดในแต่ละชุดการทดลองเพือหาอัตราการรอดตาย 

2.4 การตรวจสอบเพศ 

สุ่มลูกปลาทีทดลองครบ 21 ว ัน ในแต่ละชุดการทดลองนําไปเลี ยงในกระชัง จนอายุครบ 60 ว ัน 

หลังจากนั นทําการสุ่มลูกปลาจํานวน 300 ตัว ในแต่ละชุดการทดลองนํามาตรวจสอบเพศ โดยการย ้อมสีถุง

อัณฑะหรือถุงรังไข่ด้วยสีย ้อมอะซีโตนคามิน เพือหาสัดส่วนเพศผู ้
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 วิเคราะห์ทางสถิติ 

ทําการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ด ้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 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 การเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบนํ าหนักและความยาวเฉลียของแต่ละชุดการทดลอง 
 

3.1.2 อัตราการรอดตาย (survival rate) (เปอร์เซ็นต)์ 
 

survival rate = 
จ ํานวนปลาเมือสินสุดการทดลอง 

x 100 
จ ํานวนปลาเริมต้นการทดลอง 

 

3.1.3 สัดส่วนเพศผู ้(เปอร์เซ็นต)์ 
 

3.2 วิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนตกค้าง 

วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ทีตกค้างในนํ า ด้วยวิธี ECLIA 

(electrochemiluminescence immunoassay) ทีห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ ้มกันวิทยาคลินิคและเคมีคลินิค 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าตํ าสุดทีว ัดได้ 0.02 ng/ml 

วิเคราะห์ปริมาณของฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone ทีสะสมในเนือปลา ด้วยวิธี HPLC 

(high performance liquid chromatography) ทีห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสัตว์นํ าและ

ผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ า กรมประมง ค่าตํ าสุด

ทีว ัดได้ 0.25 µg/g 
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ผลการทดลอง 
 

การศึกษาระดับของฮอร์โมน(17 alpha methyltestosterone) ทีตกค้างในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ

ระบบนํ าหมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบนํ าไม่หมุนเวียน(ชุดการทดลองที 1) 

กับลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบนํ าหมุนเวียน(ชุดการทดลองที 2) ร่วมกันกับลูกปลานิลทีแปลงเพศโดยให้

ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

(ชุดการทดลองที 3) เป็นเวลา 21 ว ัน จ ํานวน 3 รอบการผลิต ปรากฏผลการทดลอง ดังนี 
 

1. การทดลองในรอบการผลิตที 1 

1.1 การเจริญเติบโต  

1.1.1 นํ าหนักเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 1 มีนํ าหนักเริมต้นเฉลียเท่ากับ 0.014+0.0001, 

0.014+0.0001  และ 0.014+0.0001 กรัม ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองในรอบการผลิตที 1 ลูกปลานิล

มีนํ าหนักเฉลียเท่ากับ 0.052+0.0115, 0.045+0.0039 และ 0.064+0.0080 กรัม ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ

พบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 มีนํ าหนักสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการ

ทดลองที 1 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 และพบว่าลูกปลานิล

ในชุดการทดลองที 1 ก ับลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 มีนํ าหนักสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

(ตารางที 1) 

1.1.2 ความยาวเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 1 มีความยาวเริมต้นเฉลียเท่าก ับ 6.0+0.01, 

6.0+0.01 และ 6.0+0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองในรอบการผลิตที 1 ลูกปลานิลมีความยาวเฉลีย

เท่ากับ 10.9+0.50, 10.5+0.18 และ 11.7+0.43 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลใน

ชุดการทดลองที 3 มีความยาวสุดท้ายเฉลียแตกต่างก ันอย่างมีนัยสําค ัญทางสถิตกิ ับลูกปลานิลในชุดการ

ทดลองที 2 และกับลูกปลานิลในชุดการทดลองที 1 และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 กับลูกปลานิล

ในชุดการทดลองที 1 มีความยาวสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 1) 

1.1.3 อัตราการรอดตาย 

อัตราการรอดตายของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 1 มีค่าเท่ากับ 97.71+0.44, 

91.85+3.58 และ 94.23+1.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลอง

ที 3 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติกับในชุดการทดลองที 1 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 และพบว่าลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 กับลูกปลานิลในชุดการทดลอง

ที 2 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 1) 

1.1.4 สัดส่วนเพศผู ้

สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 1 มีค่าเท่ากับ 46.0+1.00, 

55.00+1.00 และ 96.00+1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง 

มีสัดส่วนเพศผูแ้ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางที 1) 



  7

ตารางที 1  การเจริญเติบโตของลูกปลานิลทีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ในรอบการผลิตที 1 
 

 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

นํ าหนักเริมต้น (กรัม) 0.014+0.0001a 0.014+0.0001a 0.014+0.0001a 

ความยาวเริมต้น (มิลลิเมตร) 6.0+0.01a 6.0+0.01a 6.0+0.01a 

นํ าหนักสุดท้าย (กรัม) 0.052+0.0115ab 0.045+0.0039b 0.064+0.0080a 

ความยาวสุดท้าย (มิลลิเมตร) 10.9+0.50b 10.5+0.18b 11.7+0.43a 

อัตราการรอดตาย(เปอร์เซ็นต)์ 97.71+0.44a 91.85+3.58b 94.23+1.78ab 

สัดส่วนเพศผู ้(เปอร์เซ็นต)์ 46.0+1.00c 55.00+1.00b 96.00+1.00a 

หมายเหตุ ค่าเฉลียของข้อมูลทีก ํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 

1.2 ปริมาณฮอร์โมน 

1.2.1 ปริมาณฮอร์โมนในนํ าทีใชอ้นุบาลลูกปลานิล 

ปริมาณฮอร์โมนในนํ าเมือเริมต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.072+0.001, 0.072+0.001 และ 

0.072+0.001 ng/ml ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ลูกปลาอาย ุ12 ว ัน ปริมาณ

ฮอร์โมนในนํ ามีค่าเท่ากับ 0.088+0.001, 0.144+0.001 และ 0.252+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 

มีค่าเท่ากับ 0.129+0.001, 0.178+0.001 และ 0.374+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 12 ชั วโมง มีค่า

เท่ากับ 0.069+0.001, 0.097+0.001 และ 0.245+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 24 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.064+0.001, 0.088+0.001 และ 0.272+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 36 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.068+0.001, 0.070+0.001 และ 0.097+0.001 ng/ml ตามลําดับ และลูกปลาอายุ 21 ว ัน 48 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.061+0.001, 0.075+0.001 และ 0.076+0.001 ng/ml ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าทีอายุลูกปลา 12 ว ัน, 

21 ว ัน, 21 ว ัน 12 ชั วโมง, 21 ว ัน 24 ชั วโมง, 21 ว ัน 36 ชั วโมง และ 21 ว ัน 48 ชั วโมง มีปริมาณฮอร์โมนในนํ า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางที 2) 
 

ตารางที 2  ปริมาณฮอร์โมนในนํ า (ng/ml) ทีใชอ้นุบาลลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน 

ในรอบการผลิตที 1 
 

ระยะเวลา 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

0  ว ัน 0  ชั วโมง 0.072+0.001a 0.072+0.001a 0.072+0.001a 
12 ว ัน 0  ชั วโมง 0.088+0.001c 0.144+0.001b 0.252+0.001a  
21 ว ัน 0  ชั วโมง 0.129+0.001c 0.178+0.001b  0.374+0.001a  
21 ว ัน 12 ชั วโมง 0.069+0.001c 0.097+0.001b 0.245+0.001a 
21 ว ัน 24 ชั วโมง 0.064+0.001c 0.088+0.001b 0.272+0.001a 
21 ว ัน 36 ชั วโมง 0.068+0.001c 0.070+0.001b 0.097+0.001a 
21 ว ัน 48 ชั วโมง 0.061+0.001c 0.075+0.001b 0.076+0.001a 
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1.2.2 ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล 

ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 1 เมือเริมต้นการทดลอง

ไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล(< 0.25 µg/g) ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนือ

ลูกปลานิลในชุดการทดลองที 1 และ 2 ตลอดการทดลองในรอบการผลิตที 1 แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนใน

เนือลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 เมือลูกปลามีอายุ 7, 14, 21 ว ัน และ 21 ว ัน 12 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

2.6700+0.3051, 4.5530+1.1701, 3.2400+0.4038 และ 2.5500+0.0100 µg/g ตามลําดับ และไม่พบว่ามีปริมาณ

ฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 เมือลูกปลาอายุ 21 ว ัน 24 ชั วโมง, 21 ว ัน 36 ชั วโมง และ 21 ว ัน 

48 ชั วโมง (ตารางที 3) 

 

ตารางที 3  ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล (µg/g) ทีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ในรอบ

การผลิตที 1 
 

ระยะเวลา 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

0  ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

7  ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 2.6700+0.3051 

14 ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 4.5530+1.1701 

21 ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 3.2400+0.4038 

21 ว ัน 12 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 2.5500+0.0100 

21 ว ัน 24 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 36 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 48 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

 

2. การทดลองในรอบการผลิตที 2 

2.1 การเจริญเติบโต  

2.1.1 นํ าหนักเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 2 มีนํ าหนักเริมต้นเฉลียเท่ากับ 0.016+0.0001, 

0.016+0.0001  และ 0.016+0.0001 กรัม ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองในรอบการผลิตที 2 ลูกปลานิล

มีนํ าหนักเฉลียเท่ากับ 0.125+0.0100, 0.112+0.0221 และ 0.105+0.0129 กรัม ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ

พบว่าลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง มีนํ าหนักสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 4) 

2.1.2 ความยาวเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 2 มีความยาวเริมต้นเฉลียเท่าก ับ 6.7+0.01, 

6.7+0.01 และ 6.7+0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองในรอบการผลิตที 2 ลูกปลานิลมีความยาว

เฉลียเท่ากับ 14.0+0.37, 13.7+0.62 และ 13.6+0.43 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิล

ทั ง 3 ชุดการทดลอง มีความยาวสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 4) 
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2.1.3 อัตราการรอดตาย  

อ ัตราการรอดตายของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 2 มีค่าเท่าก ับ 

96.91+0.73, 93.64+3.04 และ 93.90+4.09 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิล

ทั ง 3 ชุดการทดลอง มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 4) 

2.1.4 สัดส่วนเพศผู ้

สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 2 มีค่าเท่ากับ 44.0+1.00, 

59.00+1.00  และ 96.00+1.00   เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง 

มีสัดส่วนเพศผูแ้ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางที 4) 
 

ตารางที 4  การเจริญเติบโตของลูกปลานิลทีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ในรอบการผลิตที 2 
 

 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

นํ าหนักเริมต้น (กรัม) 0.016+0.0001a 0.016+0.0001a
 0.016+0.0001a

 

ความยาวเริมต้น (มิลลิเมตร) 6.7+0.01a 6.7+0.01a 6.7+0.01a 

นํ าหนักสุดท้าย (กรัม) 0.125+0.0100a 0.112+0.0221a 0.105+0.0129a 

ความยาวสุดท้าย (มิลลิเมตร) 14.0+0.37a 13.7+0.62a 13.6+0.43a 

อัตราการรอดตาย(เปอร์เซ็นต)์ 96.91+0.73a 93.64+3.04a 93.90+4.09a 

สัดส่วนเพศผู ้(เปอร์เซ็นต)์ 44.0+1.00c 59.00+1.00b 96.00+1.00a 

หมายเหตุ ค่าเฉลียของข้อมูลทีก ํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
 

2.2 ปริมาณฮอร์โมน 

2.2.1 ปริมาณฮอร์โมนในนํ าทีใชอ้นุบาลลูกปลานิล 

ปริมาณฮอร์โมนเมือเริมต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.093+0.001, 0.093+0.001 และ 0.093+0.001 

ng/ml ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกชุดการทดลอง ลูกปลาอายุ 12 ว ัน 

ปริมาณฮอร์โมนในนํ ามีค่าเท่ากับ 0.078+0.001, 0.270+0.001 และ 0.488+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 

21 ว ัน มีค่าเท่ากับ 0.106+0.001, 0.431+0.001 และ 0.622+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 12 ชั วโมง 

มีค่าเท่ากับ 0.078+0.001, 0.109+0.001 และ 0.112+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 24 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.085+0.001, 0.095+0.001 และ 0.101+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 36 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.081+0.001, 0.088+0.001 และ 0.091+0.001 ng/ml ตามลําดับ และลูกปลาอายุ 21 ว ัน 48 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.085+0.001, 0.087+0.001 และ 0.094+0.001 ng/ml ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าทีอายุลูกปลา 12 ว ัน, 

21 ว ัน, 21 ว ัน 12 ชั วโมง, 21 ว ัน 24 ชั วโมง, 21 ว ัน 36 ชั วโมง และ 21 ว ัน 48 ชั วโมง มีปริมาณฮอร์โมนในนํ า

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางที 5) 
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ตารางที 5 ปริมาณฮอร์โมนในนํ า (ng/ml) ทีใชอ้นุบาลลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ใน

รอบการผลิตที 2 
 

ระยะเวลา 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

0  ว ัน 0  ชั วโมง 0.093+0.001a 0.093+0.001a 0.093+0.001a 

12 ว ัน 0  ชั วโมง 0.078+0.001c 0.270+0.001b 0.488+0.001a 

21 ว ัน 0  ชั วโมง 0.106+0.001c 0.431+0.001b 0.622+0.001a 

21 ว ัน 12 ชั วโมง 0.078+0.001c 0.109+0.001b 0.112+0.001a  

21 ว ัน 24 ชั วโมง 0.085+0.001c 0.095+0.001b 0.101+0.001a  

21 ว ัน 36 ชั วโมง 0.081+0.001c 0.088+0.001b 0.091+0.001a 

21 ว ัน 48 ชั วโมง 0.085+0.001c 0.087+0.001b 0.094+0.001a 
 

2.2.2 ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล 

ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 2 เมือเริมต้นการทดลอง

ไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล(< 0.25 µg/g) ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนือ

ในลูกปลานิลในชุดการทดลองที 1 และลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 ตลอดการทดลองในรอบการผลิตที 2 

แต่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 เมืออายุลูกปลา 7, 14, 21 ว ัน และ 21 ว ัน 

12 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 3.6200+1.7868, 1.2033+0.2610, 1.1833+0.3089 และ 0.3500+0.0100 µg/g ตามลําดับ 

และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล เมือลูกปลาอายุ 21 ว ัน 24 ชั วโมง, 21 ว ัน 36 ชั วโมง และ 

21 ว ัน 48 ชั วโมง (ตารางที 6) 
 

ตารางที 6  ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล (µg/g) ทีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ในรอบ

การผลิตที 2 
 

ระยะเวลา 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

0  ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

7  ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 3.6200+1.7868 

14 ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 1.2033+0.2610 

21 ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 1.1833+0.3089 

21 ว ัน 12 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 0.3500+0.0100 

21 ว ัน 24 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 36 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 48 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 
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3. การทดลองในรอบการผลิตที 3 

3.1 การเจริญเติบโต  

3.1.1 นํ าหนักเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 3 มีนํ าหนักเริมต้นเฉลียเท่ากับ 0.014+0.0001, 

0.014+0.0001  และ 0.014+0.0001 กรัม ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองในรอบการผลิตที 3 ลูกปลานิล

มีนํ าหนักเฉลียเท่ากับ 0.153+0.0386, 0.118+0.0175 และ 0.118+0.0017 กรัม ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ

พบว่าลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง มีนํ าหนักสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 7) 

3.1.2 ความยาวเฉลีย 

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 3 มีความยาวเริมต้นเฉลียเท่าก ับ 6.2+0.01, 

6.2+0.01 และ 6.2+0.01 มิลลิเมตร ตามลําดับ หลังสินสุดการทดลองในรอบการผลิตที 3 ลูกปลานิลมีความยาว

เฉลียเท่าก ับ 14.9+1.06, 14.54+0.66 และ 14.22+0.34 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า

ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง มีความยาวสุดท้ายเฉลียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 7) 

3.1.3 อัตราการรอดตาย 

อ ัตราการรอดตายของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 3 มีค่าเท่าก ับ 

96.93+1.89, 94.74+3.13 และ 94.50+2.87 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิล

ทั ง 3 ชุดการทดลอง มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที 7) 

3.1.4 สัดส่วนเพศผู ้

สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 3 มีค่าเท่ากับ 48.0+1.00, 

65.00+1.00   และ 98.00+1.00   เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง 

มีสัดส่วนเพศผูแ้ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางที 7) 
 

ตารางที 7  การเจริญเติบโตของลูกปลานิลทีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ในรอบการผลิตที 3 
 

 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

นํ าหนักเริมต้น (กรัม) 0.014+0.0001a 0.014+0.0001a
 0.014+0.0001 a

 

ความยาวเริมต้น (มิลลิเมตร) 6.2+0.01a 6.2+0.01a 6.2+0.01a 

นํ าหนักสุดท้าย (กรัม) 0.153+0.0386a 0.118+0.0175a 0.118+0.0017a 

ความยาวสุดท้าย (มิลลิเมตร) 14.9+1.06a 14.54+0.66a 14.22+0.34a 

อัตราการรอดตาย(เปอร์เซ็นต)์ 96.93+1.89a 94.74+3.13a 94.50+2.87a 

สัดส่วนเพศผู ้(เปอร์เซ็นต)์ 48.0+1.00c 65.00+1.00b 98.00+1.00a 

หมายเหตุ ค่าเฉลียของข้อมูลทีก ํากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) 
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3.2 ปริมาณฮอร์โมน 

3.2.1 ปริมาณฮอร์โมนในนํ าทีใชอ้นุบาลลูกปลานิล 

ปริมาณฮอร์โมนเมือเริมต้นการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.213+0.001, 0.249+0.001 และ 0.240+0.001 

ng/ml ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกชุดการทดลอง ลูกปลาอายุ 12 ว ัน 

ปริมาณฮอร์โมนในนํ ามีค่าเท่ากับ 0.238+0.001, 0.307+0.001 และ 0.482+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 

มีค่าเท่ากับ 0.227+0.001, 0.453+0.001 และ 0.480+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 12 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.209+0.001, 0.349+0.001 และ 0.407+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 24 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.208+0.001, 0.249+0.001 และ 0.349+0.001 ng/ml ตามลําดับ ลูกปลาอายุ 21 ว ัน 36 ชั วโมง มีค่าเท่าก ับ 

0.218+0.001, 0.238+0.001 และ 0.268+0.001 ng/ml ตามลําดับ และลูกปลาอายุ 21 วนั 48 ชั วโมง มีค่าเท่ากับ 

0.210+0.001, 0.242+0.001 และ 0.269+0.001 ng/ml ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าทีอายุลูกปลา 12 ว ัน, 

21 ว ัน, 21 ว ัน 12 ชั วโมง, 21 ว ัน 24 ชั วโมง, 21 ว ัน 36 ชั วโมง และ 21 ว ัน 48 ชั วโมง มีปริมาณฮอร์โมนในนํ า

แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทุกชุดการทดลอง (ตารางที 8) 
 

ตารางที 8  ปริมาณฮอร์โมนในนํ า (ng/ml) ทีใชอ้นุบาลลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน 

ในรอบการผลิตที 3 
 

ระยะเวลา 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

0  ว ัน 0  ชั วโมง 0.213+0.001a 0.249+0.001a 0.240+0.001a 

12 ว ัน 0  ชั วโมง 0.238+0.001c 0.307+0.001b 0.482+0.001a 

21 ว ัน 0  ชั วโมง 0.227+0.001c 0.453+0.001b 0.480+0.001a 

21 ว ัน 12 ชั วโมง 0.209+0.001c 0.349+0.001b 0.407+0.001a 

21 ว ัน 24 ชั วโมง 0.208+0.001c 0.249+0.001a 0.349+0.001a 

21 ว ัน 36 ชั วโมง 0.218+0.001c 0.238+0.001b 0.268+0.001a 

21 ว ัน 48 ชั วโมง 0.210+0.001c 0.242+0.001b 0.269+0.001a 
 

3.2.2 ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล 

ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง ในรอบการผลิตที 3 เมือเริมต้นการทดลอง

ไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล(< 0.25 µg/g) ทุกชุดการทดลอง และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนือ

ลูกปลานิลในชุดการทดลองที 1 และลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 ทีอายุลูกปลา 7, 14 และ 21 ว ัน แต่พบว่า

มีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 มีค่าเท่าก ับ 3.5000+0.5231, 2.9267+0.1701 และ 

7.5900+0.5607 µg/g ตามลําดับ และไม่พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิลทุกชุดการทดลอง เมือลูกปลา

อาย ุ21 ว ัน 12 ชั วโมง, 21 ว ัน 24 ชั วโมง, 21 ว ัน 36 ชั วโมง และ 21 ว ัน 48 ชั วโมง (ตารางที 9) 
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ตารางที 9  ปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลานิล (µg/g) ทีอนุบาลในถังไฟเบอร์กลาส เป็นเวลา 21 ว ัน ในรอบ

การผลิตที 3 
 

ระยะเวลา 
ชุดการทดลองที 

1 2 3 

0  ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

7  ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 3.5000+0.5231 

14 ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 2.9267+0.1701 

21 ว ัน 0  ชั วโมง < 0.25 < 0.25 7.5900+0.5607 

21 ว ัน 12 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 24 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 36 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

21 ว ัน 48 ชั วโมง < 0.25 < 0.25 < 0.25 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 

การศึกษาระดับของฮอร์โมน(17 alpha methyltestosterone) ทีตกค้างในการผลิตลูกปลานิล

แปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาส ระบบนํ าหมุนเวียน โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบนํ า

ไม่หมุนเวียน (ชุดการทดลองที 1) กับลูกปลานิลไม่แปลงเพศระบบนํ าหมุนเวียนร่วมกัน(ชุดการทดลองที 2)

กับลูกปลานิลทีแปลงเพศโดยให้กินอาหารกุ ้งกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone 

อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม(ชุดการทดลองที 3) เป็นระยะเวลา 21 ว ัน จ ํานวน 3 รอบ

การผลิต เมือสินสุดการทดลองผลปรากฏว่า ลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลองในแต่ละรอบการผลิต มีอัตรา

การเจริญเติบโตใกล้เคียงกันทั ง 3 รอบการผลิตโดยเฉพาะในรอบการผลิตที 2 และ 3 ทีมีอัตราการเจริญเติบโต

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  เมือเปรียบเทียบระหว่างรอบการผลิตพบว่าในรอบการผลิตที 2 และ 3 มีอ ัตรา

การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่สูงกว่าในรอบการผลิตที 1 เนืองจากอุณหภูมิในรอบการผลิตที 1 

ตํ ากว่าในรอบการผลิตที 2 และ 3 ทําให้มีอัตราการเจริญเติบโตทีตํ ากว่า 

อัตราการรอดตายของลูกปลานิลทั ง 3 ชุดการทดลอง และทั ง 3 การผลิต มีค่าสูงไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ ซีงสอดคล้องกับบรรจง และคณะ (2536) ทีรายงานว่าการอนุบาลลูกปลาในระบบนํ าหมุนเวียน 

สามารถควบคุมคุณภาพนํ าให้เหมาะสมต่อการเลี ยงได้ง่าย และเลี ยงได้หนาแน่นสูงในพืนทีจํากัด โดยจะให้

ผลผลิตต่อพืนทีเพิมมากขึ นกว่าวิธีการเลี ยงทั วไป การจัดการของเสีย ทําได้ง่ายและสะดวก สามารถอนุบาล

ได้ตลอดทั งปี  

 สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 ในแต่ละรอบการผลิต มีสัดส่วนเพศผูสู้งทีสุด

ไม่แตกต่างก ันทางสถิติ โดยมีสัดส่วนเพศผู ้  96-98 เปอร์เซ็นต์ ซึงมีค่าสูงใกล้เคียงก ับการทดลองของ

ธงชัย และคณะ (2554) ทีทําการแปลงเพศลูกปลานิลในถังไฟเบอร์กลาสระบบนํ าหมุนเวียนโดยให้กินอาหาร
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ผสมฮอร์โมน 17 alpha methyltestosterone อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 

21 ว ัน ได้สัดส่วนเพศผู ้  98-99 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนเพศผู ้ทีมีค่ารองลงมาคือชุดการทดลองที 2 ในแต่ละรอบ

การผลิตมีค่าเท่ากับ 55, 59 และ 65 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั ง 3 รอบ

การผลิต และชุดการทดลองที 1 ในแต่ละรอบการผลิตมีค่าเท่ากับ 46, 44 และ 48 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ มีค่า

ไม่แตกต่างกันทางสถิติทั ง 3 รอบการผลิต ซึงจะสังเกตไดว้่าในชุดการทดลองที 2 มีแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์

สัดส่วนเพศผูสู้งขึ นตามจํานวนรอบการผลิต และมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที 1 (ชุดควบคุม) ทั ง 3 รอบการผลิต 

แสดงว่าในนํ ามีการตกค้างของฮอร์โมน เนืองจากใหลู้กปลากินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน แต่ใช้ระบบนํ าหมุนเวียน

ร่วมกันกับลูกปลาทีให้กินอาหารผสมฮอร์โมน  

ปริมาณฮอร์โมนในนํ าพบว่าสามารถตรวจพบได้ในทุกชุดการทดลองเมือเริมต้นการทดลอง

ทั ง 3 รอบการผลิต ซึงจะมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ามีการปนเปือนของปริมาณฮอร์โมนในแหล่งนํ า 

และพบว่าการเปลียนแปลงเพศของลูกปลานิลในชุดการทดลองที 3 เกิดจากลูกปลาได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน

ในอาหารทีใหลู้กปลากินโดยตรง และจะสังเกตได้ว่าในชุดการทดลองที 2 ในแต่ละรอบการผลิต ปริมาณของ

ฮอร์โมนทีพบในนํ ามีแนวโน้มทีสูงขึ น ทําให้สัดส่วนเพศผู ้ของลูกปลานิลในชุดการทดลองที 2 มีแนวโน้ม

สูงขึ นด้วย แสดงให้เห็นว่าในนํ ามีการสะสมของฮอร์โมนมากขึ น ส่งผลต่อการเปลียนแปลงเพศของลูกปลา 

สอดคล้องกับนวลมณี และคณะ (2547) ทีกล่าวว่าวิธีการเปลียนแปลงเพศของลูกปลานิลนั นสามารถทําได้ทั ง

วิธีการผสมฮอร์โมนในอาหารให้ลูกปลากิน หรือวิธีการนําลูกปลามาแช่ในสารละลายทีมีฮอร์โมนผสมอยู ่ 

ไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลา(< 0.25 µg/g) ในชุดการทดลองที 1 และ 2 ตลอดการทดลอง

ทั ง 3 รอบการผลิต แต่พบปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลาในชุดการทดลองที 3 ทั ง 3 รอบการผลิต เมือลูกปลา

อายุ 7-21 ว ัน และหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนเป็นเวลา 12 ชั วโมง ในรอบการผลิตที 1 

และ 2 และไม่พบปริมาณฮอร์โมนในเนือลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว 

12-24 ชั วโมง ซึงสอดคล้องกับการทดลองของธงชัย และคณะ (2554) ทีรายงานว่าไม่พบปริมาณของฮอร์โมน

ในเนือลูกปลาหลังจากหยุดให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมนไปแล้ว 24 ชั วโมง เนืองจากปริมาณของฮอร์โมน

ทีผสมอยู่ในอาหารเมือลูกปลากินเข้าไปแล้วจะถูกย่อยสลายจากกระบวนใช้พลังงานของร่างกาย และปริมาณ

ของฮอร์โมนส่วนใหญ่จะถูกกําจัดออกมาอย่างรวดเร็วโดยการขับถ่ายทางอุจจาระ ปัสสาวะ และทางเหงือก 

(Cravedi et al., 1993) 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ ระบบนํ าหมุนเวียนครั งนี 

มีการปนเปือนของฮอร์โมนในแหล่งนํ าทีนํามาใช้ในการทดลอง มีการตกค้างของฮอร์โมนในนํ าระหว่าง

การทดลอง และปริมาณของฮอร์โมนทีสะสมในเนือปลาจะถูกกําจัดออกมา หลังหยุดใหลู้กปลากินอาหาร

ผสมฮอร์โมน นาน 12-24 ชั วโมง  
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