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บทคัดยอ 

 

การทดลองแปลงเพศปลาหมอใหเปนเพศเมีย โดยใชฮอรโมน  17 β-estradiol (EST)  ดวยวิธีการ
ตาง ๆ กับลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห  ดําเนินการศึกษา ณ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร จังหวัด
ชุมพร  ระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 ผลการศึกษา พบวา การแปลงเพศปลาหมอใหไดเพศ
เมียลวนมี 2 วิธีการ  คือ 1) การอนุบาลลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห ดวยอาหารผสมฮอรโมน EST 60  มิลลิกรัม
ตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน  และ 2) แชลูกปลาหมอที่ฟกเปนตัวได 3 วันดวยสารละลายฮอรโมน EST 3 
มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 ช่ัวโมง และเมื่อลูกปลาอายุ 2 สัปดาหแลว จึงอนุบาลดวยอาหารผสมฮอรโมน EST 60  
มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน  ซ่ึงทั้ง 2 วิธี และชุดควบคุม ลูกปลาหมอมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 
80.83+12.30, 69.00+7.77 และ 85.83+6.95 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)   
เมื่อปลามีอายุ 180 วัน พบวา ปลาหมอจากทั้ง 2 วิธี ซ่ึงเปนเพศเมียลวน มีการเจริญเติบโตโดยความยาวและ
น้ําหนัก เฉล่ีย 12.92+1.72  และ 13.11+1.64 เซนติเมตร และ 39.85+16.31 และ 41.85+16.75 กรัม ตามลําดับ 
ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตเปนการเจริญเติบโตที่ดีกวาปลาหมอซึ่งไมใชเพศเมียลวนที่ไดจากวิธี
ทดลองอื่น (11.85+1.75 - 12.03+1.52 เซนติเมตร และ 29.96+14.99 - 30.10+14.06 กรัม) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) แสดงวา การเลี้ยงปลาหมอเพศเมียลวนควรใหผลผลิตดีกวาการเลี้ยงปลาหมอแบบคละเพศ   
ตนทุนการผลิตลูกปลาหมอเพศเมียขนาด 2-3 เซนติเมตร ของวิธีที่ 1 และ 2 ประมาณ 0.50 และ 0.60 บาทตอตัว 
ตามลําดับ 
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Abstract      

 

Study of 17β-estradiol (EST) effects on feminization of Climbing perch, Anabas testudineus 
(Bloch, 1792), was carried out at Chumphon Fisheries Test and Research Center, Chumphon Province, 
during October 2005 to September 2006. Results from these studies indicated that there were two effective 
methods which could make all-female climbing perch. The first method was oral administration of EST to 
the 2 weeks post-hatch larval fish at 60 mg EST per kg of food for 21 days. The second method was the 
immersion of 3 days hatched fry in 3 μg/l EST solution for 3 hours, and then combined with the oral 
administration of EST in the first method. The two treatments and the control showed % survival rates, 
respectively as 80.83+12.30, 69.00+7.77 and 85.83+6.95, with no significant differences (p>0.05). The 
180 days old fish from the first and second methods, that were all-female, showed non-significant 
differences in growth (p>0.05) respectively as 12.92+1.72  and 13.11+1.64 cm total length and 39.85+16.31 
and 41.85+16.75 g body weight. This all-female growth was significantly better (p<0.05) than the growth of 
mix-sex fish from other experimental treatments (11.85+1.75 - 12.03+1.52 cm total length and 29.96+14.99 - 
30.10+14.06 g body weight). So, culture of all-female climbing perch should make more yield than the mix-
sex culture.  Production cost of the first and second methods respectively were 0.50 and 0.60 bahts per 
individual of 2-3 cm fish. 
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คํานํา 
 

ปลาหมอ (climbing perch) เปนปลาน้ําจืดพื้นบานของไทย  มีช่ือวิทยาศาสตรวา Anabas 
testudineus (Bloch, 1792) มีถ่ินอาศัยอยูในแหลงน้ําทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีรายงานการแพรกระจายใน
ประเทศจีนตอนใต มาเลเซีย ศรีลังกา ฟลิปปนส และหมูเกาะอินโด-ออสเตรเลีย (Smith, 1945)  กรมประมง 
(2549) รายงานวา ป 2547 มีผลผลิตปลาหมอทั้งหมด 10,200 ตัน คิดเปนมูลคา 369.3 ลานบาท เปนผลผลิตจาก
แหลงน้ําธรรมชาติ 7,840 ตัน  และจากการเพาะเลี้ยง 2,360 ตัน โดยบริโภคในรูปปลาสด 75.23 %  ปลารา 
15.21 %  สวนอีก  9.56 %  ทําปลาเค็มตากแหงและอื่นๆ  ปจจุบันพบวาปลาหมอเปนปลาที่ตลาดมีความ
ตองการมาก โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ เชน ตลาดตะวันออกกลาง จีน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย มี
อุปสงคไมต่ํากวา 100 เมตริกตัน/ป  โดยตองการปลาหมอขนาดใหญ  3-5 ตัว/กิโลกรัม    ขณะที่ผลผลิตไม
เพียงพอและไมแนนอนที่จะตอบสนองตลาด (สัตวน้ําจืด, 2547) ปจจุบันเกษตรกรสนใจเลี้ยงปลาหมอมากขึ้น 
โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากการเลี้ยงกุงกุลาดําประสบปญหา (สันติชัย 
และอําพร, 2547)  ประกอบกับประสบการณในการเพาะเลี้ยงปลาหมอ (สมพงษ และคณะ, 2541; อําไพพรรณ 
และสุชาติ, 2548) พบวาปลาหมอเพศผูโตชาและมีขนาดเล็ก รูปรางเพรียวยาว ตางกับปลาหมอเพศเมีย ที่มีการ
เจริญเติบโตดีกวาปลาหมอเพศผู 2 – 3 เทา  ปลาหมอเพศเมียจึงเปนที่ตองการของเกษตรกร     

การใชฮอรโมนแปลงเพศสัตวน้ําใหเปนเพศเมีย เพื่อประโยชนในการนําไปเปนแมพันธุหรือเล้ียง
แบบเพศเมียลวน ไดมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายและประสบผลสําเร็จในสัตวน้ําหลายชนิด โดยวิธีการให
ฮอรโมนแปลงเพศปลามีหลายวิธี ไดแก การผสมในอาหาร ฝงแคปซูล แชในสารละลายฮอรโมน หรือทั้งการ

แชและผสมในอาหารใหกิน ฮอรโมนที่นิยมใชแปลงเพศปลาใหเปนเพศเมีย คือ 17β-estradiol (EST), 

Ethynylestradiol (EE) และ Diethylstilbestrol (DES) มีรายงานการนําฮอรโมน 17β-estradiol ไปใชในการ
แปลงเพศปลาใหเปนเพศเมียไดผล 100  เปอรเซ็นต ไดแก ปลาดุกอุย (นวลมณี และคณะ, 2537), ปลาสลิด 
(นวลมณี และคณะ, 2538), ปลาหางนกยูง  (Kavumparath and Pandian, 1992, 1993) และปลาหมอ (นวลมณี 
และคณะ, 2541) 

จากการทดลองแปลงเพศปลาหมอโดย นวลมณี และคณะ(2541) ในถังไฟเบอรกลาส ขนาด 30 

ลิตร ลูกปลาเริ่มตน 30 ตัวตอถัง โดยการแชลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห ในน้ําที่ผสมฮอรโมน 17 β-estradiol 
ความเขมขน 75 ไมโครกรัม/ลิตร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห  ไดปลาหมอเพศเมีย 100 เปอรเซ็นต แตมีอัตรารอด

เฉลี่ย 36.67 ±3.33 เปอรเซ็นต   และมีตนทุนการผลิต 6.01 บาท/ตัว ซ่ึงจัดวาเปนตนทุนที่สูง ประกอบกับใน
การทดลองจัดการใหปลาหมอมีโครโมโซม 2 ชุด โดยไดรับจากแมพันธุเพียงฝายเดียว พบวาปลาหมอนาจะมี
ระบบการควบคุมเพศแบบ ZW (heterogametic) ในเพศเมีย และ ZZ (homogametic) ในเพศผู (สุชาติ และคณะ, 
2550) ทําใหไมสามารถผลิตพอพันธุปลาหมอนีโอเมล เพื่อใชในการเพาะเลี้ยงแบบเพศเมียทั้งหมดได งานวิจัย

นี้จึงคิดพัฒนาวิธีการแปลงเพศปลาหมอใหเปนเพศเมียโดยใชฮอรโมน 17 β-estradiol เพื่อใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตปลาหมอเพศเมีย และลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง  
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วัตถุประสงค 
 

1.  เพื่อศึกษาวธีิการแปลงเพศปลาหมอใหเปนเพศเมยี โดยใชฮอรโมน  17 β-estradiol (EST)  

2.  เพื่อศึกษาผลของฮอรโมน 17 β-estradiol  ตอการเจรญิเติบโต และอัตรารอดตาย  
3.  เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตปลาหมอแปลงเพศ 

 
วิธีดําเนินการ 

 
งานวิจัยนี้ไดดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 ณ ศูนยวิจัยและ

ทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพร  
ในการเปลี่ยนเพศปลาใหไดสมบูรณรวมถึงการเปลี่ยนโครงสรางนั้น Yamamoto (1969) ไดกลาว

ไววาตองใหปลาเริ่มไดรับฮอรโมนเพศในขณะที่ยังไมเกิดความแตกตางของเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมีย 
และตองกระทําตอเนื่องจนเลยขั้นที่สามารถแยกเซลลสืบพันธุระหวางเพศได ดังนั้นในการทดลองนี้จึงได
กําหนดใชฮอรโมนที่อายุ 2 สัปดาห ดังมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
1.  การวางแผนการทดลอง 

การทดลองนี้ไดวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (completely randomized design) โดยแบงการ
ทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลอง (treatment)   แตละชุดการทดลองประกอบดวย  3  ซํ้า  (replication)  ดังนี ้

1.1  ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม  อนุบาลลูกปลาดวยโรติเฟอรและไรแดง จนอายุ 2 สัปดาห จึง
ใหกินอาหารกุงเบอรศูนย  โปรตีน 40 %  นาน 21 วัน     

1.2  ชุดการทดลองที่ 2 แชลูกปลาอายุ 3 วัน ในฮอรโมน EST 3 ไมโครกรัมตอลิตร นาน 3 ช่ัวโมง 
อนุบาลลูกปลาดวยโรติเฟอรและไรแดง จนอายุ 2 สัปดาห จึงใหกินอาหารกุงเบอรศูนย โปรตีน40%  นาน 21 วัน     

1.3  ชุดการทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปลาดวยโรติเฟอรและไรแดง จนอายุ 2 สัปดาห จึงใหกิน
อาหารกุงเบอรศูนย โปรตีน 40 % ผสมฮอรโมน EST 60  มิลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม  นาน 21 วัน     

1.4  ชุดการทดลองที่ 4 แชลูกปลาอายุ 3 วัน ในฮอรโมน EST 3 ไมโครกรัมตอลิตร นาน 3 ช่ัวโมง 
แลวอนุบาลลูกปลาดวยโรติเฟอรและไรแดง จนอายุ 2 สัปดาห หลังจากนั้นจึงใหกินอาหารกุงเบอรศูนย 
โปรตีน 40 % ผสมฮอรโมน EST 60  มิลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม  นาน 21 วัน     

        
2.  วิธีการเพาะเลี้ยง 

2.1  ดําเนินการเพาะพันธุดวยวิธีการฉีดฮอรโมน buserelin  acetate รวมกับ domperidone เพียง
คร้ังเดียว แลวปลอยใหผสมพันธุกันเอง โดยปลาเพศเมียฉีดในอัตรา buserelin  acetate 20 ไมโครกรัมตอ
น้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม  รวมกับ domperidone  5  มิลลิกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม  สวนปลาเพศผูฉีดใน
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อัตรา buserelin  acetate  5  ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม รวมกับ domperidone  5  มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักปลา  1  กิโลกรัม หลังจากนั้นประมาณ 6 – 9 ช่ัวโมง  พอแมพันธุปลาหมอก็ผสมพันธุวางไข  จึงยายพอ
แมปลาออกและปลอยใหไขปลาฟกออกเปนตัว 

2.2  สุมลูกปลาหมอระยะถุงไขแดงยุบ อายุประมาณ 3-5 วัน  ไปอนุบาลในบอคอนกรีต ขนาด  2 
x 5 x 0.4  เมตร  จํานวน 2 บอๆ ละ 5,000 ตัว โดยลูกปลาบอที่ 1ใชกับการทดลองชุดที่ 1 และ 3 สวนลูกปลาบอ
ที่ 2 นําไปแชฮอรโมน EST ความเขมขน 3 ไมโครกรัม/ลิตร เปนเวลา 3 ช่ัวโมง กอนลงบออนุบาล  ซ่ึงใชกับ
การทดลองชุดที่ 2 และ 4   ในการอนุบาลลูกปลาหมอทั้ง 2 บอดังกลาวใหโรติเฟอรและไรแดงเปนอาหารจน
อายุ   2  สัปดาห จึงสุมลูกปลาลงตามชุดการทดลองขางตน 

2.2.1 ชุดการทดลองที่ 1 ซ่ึงเปนชุดควบคุม สุมลูกปลาจากบออนุบาลที่1 อนุบาลในถังไฟ
เบอรที่เตรียมไว  จํานวน 3 ถัง ถังละ 400  ตัว  ใหลูกปลากินอาหารกุงเบอร 0 ระดับโปรตีน 40% ใหกินจนอิ่ม
ระยะเวลา  21 วัน 

2.2.2  ชุดการทดลองที่ 2  สุมลูกปลาจากบออนุบาลที่ 2 อนุบาลในถังไฟเบอรที่เตรียมไว  
จํานวน 3 ถัง ถังละ 400  ตัว  ใหลูกปลากินอาหารกุงเบอร 0 ระดับโปรตีน 40% ใหกินจนอิ่ม เปนระยะเวลา  21 วัน 

2.2.3  ชุดการทดลองที่ 3  สุมลูกปลาจากบออนุบาลที่ 1 อนุบาลในถังไฟเบอรที่เตรียมไว  
จํานวน 3 ถัง ถังละ 400  ใหลูกปลากินอาหารกุงเบอร 0 ผสมฮอรโมน EST 60  มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให
กินจนอิ่ม  เปนระยะเวลา 21 วัน 

2.2.4  ชุดการทดลองที่ 4  สุมลูกปลาจากบออนุบาลที่ 2 อนุบาลในถังไฟเบอรที่เตรียมไว  
จํานวน 3 ถัง ถังละ 400  ตัว ใหลูกปลากินอาหารกุงเบอร 0 ผสมฮอรโมน EST 60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ใหกินจนอิ่ม  เปนระยะเวลา 21 วัน 

2.3  เมื่อส้ินสุดการใหฮอรโมน  สุมวัดความยาว (total length) และชั่งน้ําหนัก (body  weight) 
ของปลาแตละถัง จํานวน 50 ตัวตอถัง และตรวจสอบอัตรารอดตาย 

2.4  สุมลูกปลาจํานวน 80 ตัวของแตละซ้ํา  ไปทดลองเลี้ยงในกระชัง ขนาด 1x1x1.5 เมตร  เปน
ระยะเวลา  180  วัน 

2.5  การเก็บขอมูล 
เมื่อปลามีอายุ 180 วัน ตรวจสอบเพศโดยดูลักษณะภายนอกของปลาที่รอดตายทั้งหมด  ซ่ึงเพศ

เมียตัวโตอวนปอมกวาปลาเพศผู ทองอูม ติ่งเพศกลมแดง  เพศผูลําตัวยาวเรียว  ติ่งเพศเรียวรีดเบาๆมีน้ําเชื้อสี
ขาวขุน   ตรวจสอบอัตรารอดตาย  เก็บตัวอยางปลาทุกตัวมาชั่งน้ําหนักและวัดความยาว  และเก็บตัวอยาง
อวัยวะสืบพันธุ (gonad) ของปลาทั้ง 2 เพศ  เพศละ 10 ตัวของแตละซํ้า มาชั่งน้ําหนักเพื่อคํานวณหาคา
เปอรเซ็นตน้ําหนักอวัยวะสืบพันธุตอน้ําหนักตัว (Gonadosomatic index, GSI) 

2.6  คํานวณตนทุนในการผลิตปลาหมอที่อายุ 35 วัน ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ในแตละชุดทดลอง 
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3.  การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหความแปรปรวนของ  ความยาว  น้ําหนัก  อัตรารอดตาย เปอรเซ็นตน้ําหนักอวัยวะ

สืบพันธุตอน้ําหนักตัว (GSI)  และอัตราสวนเพศเมีย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 
1992)  โดยขอมูลที่เปนคาเปอรเซ็นตจะถูกแปลงเปน Arcsine  ตามวิธีการของ Sokal  and  Rohlf (1981)  เพื่อ
ปรับใหขอมูลมีการกระจายแบบ normal  distribution  กอนที่จะนํามาวิเคราะห และ เมื่อพบวามีความแตกตาง
ระหวางชุดทดลอง ที่ระดับอยางนอยที่สุด  P<0.05  แลวจึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิธี  
Tukey  HSD  multiple  comparisons  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SYSTAT (Wilkinson et al., 1992) 

 
ผลการศึกษา 

  

1. วิธีการแปลงเพศปลาหมอใหเปนเพศเมีย โดยใชฮอรโมน  17 β-estradiol  
 เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนของอัตราสวนเพศเมียเฉล่ีย พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยปลาหมอชุดการทดลองที่ 3 ที่ใหกินอาหารผสมฮอรโมน EST 60  
มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน และชุดการทดลองที่ 4 แชลูกปลาหมอดวยฮอรโมน EST 3  
มิลลิกรัมตอลิตร นาน 3 ช่ัวโมง กอน แลวอนุบาลดวยอาหารผสมฮอรโมน EST 60  มิลลิกรัมตออาหาร 1 
กิโลกรัม นาน 21 วัน  มีผลทําใหปลาหมอถูกแปลงเปนเพศเมีย 100 เปอรเซ็นต  ซ่ึงแตกตางกับชุดการทดลองที่ 
1 และ 2  ที่ใหอัตราสวนเพศเมียเฉลี่ย 42.30+0.99 และ 42.65+9.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะห
ความแปรปรวนของความยาวและน้ําหนักของปลาหมอ เมื่อเล้ียงครบ 180 วัน ปรากฏวาเปนไปในทางเดียวกัน 
(ตารางที่ 2) คือชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ใหผลไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนชุดการทดลองที่ 1 และ 2 
ที่อนุบาลดวยอาหารไมไดผสมฮอรโมนก็ใหผลไมแตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกัน แตชุดการทดลองที่ 3 และ 
4 ใหผลแตกตางจากชุดการทดลองที่ 1 และ 2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเปอรเซ็นตน้ําหนักอวัยวะสืบพันธุตอน้ําหนักตัว (%GSI) (ตาราง
ที่ 1) ในปลาเพศเมีย  ปรากฏวา ชุดการทดลองที่ 4 มีคา %GSI เฉล่ียต่ําที่สุดคือ 7.52+7.55 เปอรเซ็นต ซ่ึง
แตกตางจากชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาเฉลี่ย  %GSI ที่ไมแตกตางกันทาง
สถิติคือ 15.42+6.81, 21.79+12.47 และ 12.70+5.94  เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในปลาเพศผูพบวาเปอรเซ็นต
น้ําหนักอวัยวะสืบพันธุตอน้ําหนักตัว (%GSI) ของชุดการทดลองที่ 1 และ 2  มีคาเฉลี่ย  1.13+0.39  และ 
1.14+0.44  ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนปรากฏวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  แต
แตกตางจากชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ซ่ึงไมมีปลาเพศผูเลย  (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1 และ ตารางผนวกที่ 2 และ 3) 
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ตารางที่  1  อัตราสวนเพศเมีย (%)  และคาดัชนีความสมัพันธของอวยัวะสืบพันธุ (gonadosomatic index, GSI)

ของปลาหมอในชุดทดลองทีใ่ชฮอรโมน  17 β-estradiol แปลงเพศใหเปนเพศเมยี ทีอ่ายุ  180 วัน 
 

อัตราสวนเพศเมีย  คาดัชนีความสัมพันธของอวัยวะสืบพนัธุ (%) 
ชุดทดลอง 

(%) เพศเมีย เพศผู 

1   42.30+0.99b 15.42+6.81a 1.13+0.39a

2   42.65+9.53b  21.79+12.47a 1.14+0.44a

3         100.00+0.00a 12.70+5.94a 0.00+0.00b

4 100.00+0.00a  7.52+7.55b 0.00+0.00b

 
หมายเหตุ  อักษรที่ตางกันในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับ  P<0.05 
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ภาพที่ 1  อัตราสวนปลาหมอเพศเมียในชดุทดลองที่ใชฮอรโมน  17 β-estradiol แปลงเพศใหเปนเพศเมยี  
 

2. ผลของฮอรโมน 17 β-estradiol  ตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย  

จากการทดลองเปลี่ยนเพศปลาหมอใหเปนเพศเมีย โดยใชฮอรโมน  17 β-estradiol (EST)  ดวย
วิธีการตางๆ กบัลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห พบวา เมื่ออนบุาลครบ 21 วัน (ตารางที่ 2)  ลูกปลาหมอ มีความยาว
เฉล่ีย 2.60+0.58, 2.81+0.45, 2.59+0.44 และ 2.83+0.59 เซนติเมตร ตามลําดับ จากการวเิคราะหความ
แปรปรวนของความยาว พบวาความยาวของลูกปลาหมอระหวางชดุการทดลองที่ 1 และ 3 และระหวาง 2 และ 
4 ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตความยาวของลูกปลาหมอชุดการทดลองที่ 1 และ 3 แตกตางจากชุดการ
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ทดลองที่ 2 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   สวนน้ําหนักเฉลี่ยของชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ 
0.40+0.31, 0.44+0.26, 0.33+0.16 และ0.47+0.42 กรัม ตามลําดับ จากการวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนัก
ของลูกปลาหมอระหวางชดุการทดลองที่ 1, 2 และ 4 และระหวาง 1 และ 3 ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
แตน้ําหนักของลูกปลาหมอชุดการทดลองที่ 3 แตกตางจากชุดการทดลองที่ 2 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) สําหรับอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปลาเมื่ออายคุรบ 21 วัน มคีา 85.83+6.95, 84.83+3.57, 80.83+12.30 
และ 69.00+7.77 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2 และ 
ตารางผนวกที ่1, 2 และ 3)  

เมื่อเล้ียงครบ 180 วัน  พบวาปลาหมอชุดการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซ่ึงมีคา 89.58+4.39, 80.83+7.11, 75.83+5.91 และ 71.25+15.96 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ   โดยมีความยาวเฉลี่ย 11.85+1.75, 12.03+1.52, 12.92+1.72 และ 13.11+1.64 เซนติเมตร ตามลําดับ 
และ มีน้ําหนักเฉลี่ย 29.96+14.99, 30.10+14.06, 39.85+16.31 และ 41.85+16.75 กรัม ตามลําดับ ซ่ึงพบวาความ
ยาวเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ยระหวางชุดการทดลอง มีความแตกตางที่สอดคลองกัน กลาวคือ ชุดการทดลองที่1 
และ 2 ไมแตกตางกันทางสถิติ เชนเดียวกับชุดการทดลองที่ 3 และ 4 แตชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แตกตางจาก 
3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2 และตารางผนวกที่ 2 และ 3) 

 
ตารางที่  2  ความยาวเฉลี่ย (ซม.)  น้ําหนกัเฉลี่ย (กรัม) และอัตรารอดตาย (%) ของปลาหมอในชุดทดลองที่ใช

ฮอรโมน  17 β-estradiol แปลงเพศใหเปนเพศเมยี ที่อายุ 21 วนั และ อายุ 180 วัน   
 

อายุ  21  วัน   อายุ 180 วัน 

ความยาวเฉลี่ย  น้ําหนักเฉลี่ย  อัตรารอดตาย   ความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย  อัตรารอดตาย  
ชุด

ทดลอง 
(ซม.) (กรัม) (%)   (ซม.) (กรัม) (%) 

1 2.60+0.58b 0.40+0.31ab 85.83+6.95ns  11.85+1.75b 29.96+14.99b 89.58+4.39ns

2 2.81+0.45a 0.44+0.26a 84.83+3.57ns  12.03+1.52b 30.10+14.06b 80.83+7.11ns

3 2.59+0.44b 0.33+0.16b 80.83+12.30ns  12.92+1.72a 39.85+16.31a 75.83+5.91ns

4 2.83+0.59a 0.47+0.42a 69.00+7.77ns   13.11+1.64a 41.85+16.75a 71.25+15.96ns

 
หมายเหตุ  อักษรที่ตางกันในคอลัมนเดียวกันแสดงความแตกตางกนัทางสถิติที่ระดับ  P<0.05   
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ภาพที่ 2   อัตรารอดตายของปลาหมอในชดุทดลองที่ใชฮอรโมน  17 β-estradiol แปลงเพศใหเปนเพศเมยีที่

อายุ 21 วัน และ อายุ 180 วัน 
 

3. ตนทุนการผลิตปลาหมอแปลงเพศ 
                      ตนทุนการผลิตลูกปลาหมออายุ 35 วนั ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ในชดุทดลองตางๆ แสดงไวใน
ตารางที่  3  โดยชุดทดลองที่ 1-4  มีตนทนุการผลิตลูกปลาหมอรวมเพศเฉลี่ย 0.24, 0.25, 0.50 และ 0.60 บาท/
ตัว ตามลําดับ  และมีตนทุนการผลิตลูกปลาหมอเพศเมยีเฉลี่ย 0.56, 0.59, 0.50 และ 0.60 บาท/ตัว ตามลําดับ 
 

ตารางที่  3  ตนทุนการผลิตลูกปลาหมอที่อายุ 35 วันในทุกชุดทดลอง ทั้งที่ใชและไมใชฮอรโมนแปลงเพศ                           

                   17 β-estradiol      
          

ชุดทดลองที่ 
รายการ 

1 2 3 4 

1. คาพันธุปลา (บาท) 60 60 60 60 

2. คาฮอรโมน (บาท) 0 12.04 241.2 253.24 

3. คาโรติเฟอรและไรแดง  (บาท) 25 25 25 25 

4. คาอาหาร  3  กก. (บาท) 105 105 105 105 

5. คาใชจายอ่ืนๆ (บาท) 52.5 52.5 52.5 52.5 

6. รวมคาใชจาย (บาท) 242.50 254.54 483.70 495.74 
7. จํานวนลูกปลาที่ผลิตไดทั้งหมด (ตวั)       1,030        1,018          970           828  

8. จํานวนลูกปลาเพศเมียที่ผลิตได (ตัว) 436 434 970 828 

9. ตนทุนการผลิตปลาหมอรวมเพศเฉลี่ย (บาท/ตัว)         0.24          0.25          0.50          0.60  

10. ตนทุนการผลิตปลาหมอเพศเมียเฉลี่ย (บาท/ตัว) 0.56 0.59 0.50 0.60 
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หมายเหตุ   
1.  คาลูกปลาหมอระยะถุงไขแดงยุบ 0.05 บาท/ตัว  รวม 1,200 ตัว/ชุดทดลอง  หรือ 60 บาท/ชุดทดลอง 

2.  คาฮอรโมน 17 β-estradiol  ราคากรัมละ  1,337.50 บาท 
3.  คาอาหารปลา 35 บาทตอกิโลกรัม รวม 3 กิโลกรัมตอชุดทดลอง หรือ 105 บาทตอชุดทดลอง 
4.  คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาไฟฟา  คาน้ํา  เปนตน  วันละ 1.5 บาท 35 วัน 
5.  ไมรวมคาแรงงานและตนทุนคงที่ 
 

วิจารณสรุป 
 

ผลจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ฮอรโมน 17β-estradiol  (EST) มีผลในการแปลงเพศปลาหมอ
ใหเปนเพศเมีย   วิธีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตปลาหมอเพศเมียในการศึกษาครั้งนี้ คือสามารถผลิตปลาหมอ
เพศเมียได 100 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดตายประมาณ 70 เปอรเซ็นตขึ้นไป และมีตนทุนการผลิตอยูที่ 0.50-0.60 
บาท/ตัว ไดแก ชุดทดลองที่ 3 การอนุบาลลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห ดวยอาหารผสมฮอรโมน EST 60 
มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน  และชุดทดลองที่ 4 แชลูกปลาหมอดวยฮอรโมน EST 3 มิลลิกรัม
ตอลิตร นาน 3 ช่ัวโมงกอน แลวจึงอนุบาลดวยอาหารผสมฮอรโมน EST 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 
นาน 21 วัน  ซ่ึงทั้ง 2 วิธีมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีของ นวลมณี และคณะ (2541) ที่แชลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห 

ในน้ําที่ผสมฮอรโมน 17 β-estradiol ความเขมขน 75 ไมโครกรัม/ลิตร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห  ซ่ึงถึงแมจะ

ไดปลาหมอเพศเมีย 100 เปอรเซ็นต  แตก็มีอัตรารอดเฉลี่ยเพียง 36.67 ±3.33 เปอรเซ็นต   และมีตนทุนการ
ผลิตสูงถึง 6.01 บาท/ตัว      

คาดัชนีความสัมพันธของอวัยวะสืบพันธุ (GSI)  พบวาทั้งปลาเพศผูและเพศเมียทุกชุดการทดลอง
อยูในเกณฑปกติคือเฉลี่ยรอยละ  1.13+0.39 ถึง 21.79+12.47 สอดคลองกับ สันติชัย และอําพร (2547) ซ่ึงพบวา
ปลาหมอมีคา GSI เฉล่ียรอยละ 0.20 – 16.13  แสดงวาปลาหมอทุกชุดการทดลองสามารถผสมพันธุได 

ผลของฮอรโมน EST ตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย พบวาที่ชุดการทดลอง ที่ 3 และ4  
ซ่ึงปลาหมอเปลี่ยนเปนเพศเมีย 100 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตดานความยาวและน้ําหนักมากกวาชุดการ
ทดลองที่ 1 และ 2  ที่มีปลาทั้ง 2 เพศ อยางมีนัยสําคัญ แสดงวาปลาหมอเพศเมียมีการเจริญเติบโตเร็วกวาปลา
หมอเพศผูอยางชัดเจน  สวนอัตรารอดตาย ไมแตกตางกันทางสถิติ 

ตนทุนการผลิตลูกปลาหมออายุ 35 วัน ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ในชุดทดลองที่ 1 มีตนทุนการ
ผลิตลูกปลาหมอรวมเพศเฉลี่ย 0.24 บาท/ตัว ซ่ึงใกลเคียงกับประกาศราคาจําหนายพันธุปลาหมอของกรม
ประมงที่จําหนายปลาหมอรวมเพศตัวละ 0.25 บาท/ตัว แตราคาดังกลาวเปนราคาที่ยังไมไดรวมคาแรงงาน และ
ตนทุนคงที่อ่ืนๆ ดังนั้น ราคาที่กรมประมงตั้งไวสําหรับจําหนายปลาหมอรวมเพศในปจจุบัน จึงนาจะเปนราคา
ที่ต่ํากวาตนทุนการผลิตจริง 
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ชุดทดลองที่ 3 และ 4 ถึงแมจะใหผลที่ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในเรื่องตนทุนการผลิตคือ 
ชุดทดลองที่ 3 มีตนทุนการผลิตที่ 0.50 บาท/ตัว แตชุดทดลองที่ 4 อยูที่ 0.60 บาท/ตัว รวมทั้งในเรื่องขั้นตอน
การดําเนินงานและการสูญเสียฮอรโมนสูสิ่งแวดลอม ซ่ึงในชุดทดลองที่ 4 มีขั้นตอนการแชลูกปลาใน
สารละลายฮอรโมนนาน 3 ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจากวิธีการในชุดทดลองที่ 3 แตใหผลไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงควร
เลือกใชวิธีการในชุดทดลองที่ 3 มากกวาชุดทดลองที่ 4 
 

ขอเสนอแนะ 
 

1.  เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตปลาหมอรวมเพศ โดยรวมคาแรงงาน และตนทุนคงที่อ่ืนๆ จะพบวา
ปลาหมอ ขนาด 2 – 3 ซม. นาจะมีตนทุนการผลิตสูงกวา 0.25 บาท/ตัว อยางแนนอน  ดังนั้นกรมประมงจึงควร
ตั้งราคาที่สูงกวา 0.25 บาท/ตัว  

2.  เมื่อพิจารณาตนทุนการผลิตปลาหมอเพศเมียลวน โดยรวมคาแรงงาน และตนทุนคงที่อ่ืนๆ จะ
พบวาปลาหมอ ขนาด 2 – 3 ซม. มีตนทุนการผลิตสูงกวา 0.50 บาท/ตัว   ดังนั้นหากกรมประมงจะตั้งราคาปลา
หมอเพศเมียลวนควรตั้งราคาที่สูงกวา 0.50 บาท/ตัว  
 3.  ควรสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงปลาหมอเพศเมียลวน เพราะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกวา และไดผลผลิต
สูงกวาเลี้ยงปลาหมอแบบรวมเพศ   
 

คําขอบคุณ 
 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา   คณะกรรมการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ที่ไดใหคําปรึกษา และขอคิดเห็นตางๆ จนทําใหรายงานฉบับนี้
สมบูรณยิ่งขึ้น และสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําชุมพรทุก
ทาน ที่ไดใหการชวยเหลือจนงานวิจัยนี้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ  
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที่ 1  การวิเคราะหความแปรปรวนของความยาว น้ําหนัก และอัตรารอดของลูกปลาหมอ ในชุด          

                               ทดลองที่ใชฮอรโมน 17 β-estradiol  แปลงเพศใหเปนเพศเมีย ที่อายุ  21 วัน 
 
Analysis of variance ของความยาวลูกปลาหมอ ที่อายุ  21 วัน 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 7.834 3 2.614 9.688 0.000 

eeror 160.841 596 0.27     
 
Analysis of variance ของน้ําหนักลูกปลาหมอ ที่อายุ  21 วัน 

Sources SS DF M.S. F P 

treatment 1.622 3 0.541 5.86 0.001 

error 54.986 596 0.092     

 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายลูกปลาหมอ ที่อายุ  21 วนั 

Sources SS DF M.S. F P 

treatment 0.139 3 0.046 2.443 0.139 

error 0.152 8 0.019     
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ตารางผนวกที่ 2  การวิเคราะหความแปรปรวนของความยาว น้ําหนัก อัตรารอดตาย อัตราสวนเพศเมีย และ   

                               %GSI ปลาหมอ ในชุดทดลองที่ใชฮอรโมน 17 β-estradiol  แปลงเพศใหเปนเพศเมีย ที่อายุ     
                               180 วัน 
 
Analysis of variance ของความยาวปลาหมอ ที่อายุ  180  วัน 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 228.68 3 76.227 27.549 0.000 

eeror 2097.335 758 2.767     
 
Analysis of variance ของน้ําหนักปลาหมอ ที่อายุ  180  วนั 

Sources SS DF M.S. F P 

treatment 22422.589 3 7474.196 31.12 0.000 

error 182049.083 758 240.17     

 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายปลาหมอ ที่อายุ  180  วัน 

Sources SS DF M.S. F P 

treatment 0.155 3 0.052 2.098 0.179 

error 0.197 8 0.025     

 
Analysis of variance ของอัตราสวนปลาหมอ เพศเมีย ทีอ่ายุ  180  วัน 

Sources SS DF M.S. F P 

treatment 3.85 3 1.283 455.586 0.000 

error 0.023 8 0.003     

 
Analysis of variance ของ%GSI ปลาหมอเพศเมีย ที่อายุ  180  วัน 

Sources SS DF M.S. F P 

treatment 0.126 3 0.042 9.859 0.000 

error 0.493 116 0.004     
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ตารางผนวกที่ 3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางประชากรเปนคูๆ โดยTukey HSD Multiple Comparisons ของปลาหมอ ในชุดทดลองที่ใชฮอรโมน 17 β-estradiol      
                               แปลงเพศใหเปนเพศเมีย ที่อายุ  21 วัน และ อายุ 180  วัน 
   

 

P-value 

อายุ  21  วัน อายุ 180  วัน 

ความยาว  น้ําหนัก อัตรารอดตาย ความยาว  น้ําหนัก อัตรารอดตาย อัตราสวน % GSI 
Comparisons 

(ซม.) (กรัม) (%) (ซม.) (กรัม) (%) เพศเมีย เพศเมีย 

ชุดทดลองที่ 1 & ชุดทดลองที่ 2 0.002 0.625 ns 0.700 1.000 ns 1.000 1.000 

ชุดทดลองที่ 1 & ชุดทดลองที่ 3 0.999 0.254 ns 0.000 0.000 ns 0.000 0.345 

ชุดทดลองที่ 1 & ชุดทดลองที่ 4 0.001 0.146 ns 0.000 0.000 ns 0.000 0.000 

ชุดทดลองที่ 2 & ชุดทดลองที่ 3 0.001 0.012 ns 0.000 0.000 ns 0.000 0.349 

ชุดทดลองที่ 2 & ชุดทดลองที่ 4 0.984 0.795 ns 0.000 0.000 ns 0.000 0.000 

ชุดทดลองที่ 3 & ชุดทดลองที่ 4 0.000 0.000 ns 0.706 0.618 ns 1.000 0.015 
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