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ผลของฮอรโ์มนเอสโตรเจน 2 ชนิด ต่อการผลติ
ลูกปลาหมอแปลงเพศ

วีรพล  เรืองศรี*  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าจดืแพร่

การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2 ชนิดต่อการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ โดยพิจารณาการเจริญเติบโต อัตรา
การรอดตาย และต้นทุนและผลตอบแทนของการอนุบาลลูกปลาหมอชุดควบคุม (กินอาหารไม่ผสมฮอร์โมน) ลูกปลาหมอท่ีกิน
อาหารผสมฮอร์โมน 17β-estradiol อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และลูกปลาหมอที่กินอาหารผสม
ฮอร์โมน Ethinylestradiol อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม   เป็นระยะเวลา 30 วัน ด าเนินการทดลอง    
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดแพร่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 

ผลการศึกษาพบว่า น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของลูกปลาหมอเท่ากับ 4.44±0.43, 5.00±0.19 และ 5.02±0.06 กรัม ความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 5.28±0.08, 6.11±0.20 และ 6.16±0.01 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งลูกปลาหมอในชุดการทดลองท่ี 2 
และ 3 มีน้ าหนักและความยาวสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
กับชุดควบคุม อัตราการรอดตายเท่ากับ 80.89±1.83, 84.61±0.63 และ 82.89±0.38 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งลูกปลาหมอใน
ชุดการทดลองท่ี 2 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับในชุดการทดลองท่ี 3 แต่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับลูกปลาหมอในชุดการทดลองท่ี 1 และพบว่าลูกปลาหมอในชุดการทดลองท่ี 3 กับลูกปลาหมอ
ในชุดการทดลองท่ี 1 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ -48.75, 
3.27 และ -78.48 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อน าลูกปลาหมอจากการทดลองท่ี 1 ไปเลี้ยงต่อเป็นเวลาอีก 28 วัน พบว่าปริมาณ
ฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลามีค่าเท่ากับ 3.9±2.3, 7.7±1.9 และ 6.4±3.3 ng/kg ตามล าดับ พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ในทุกชุดการทดลอง และสัดส่วนเพศเมียของลูกปลาหมอมีค่าเท่ากับ 43.00, 97.00 และ 68.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ  

จากการทดลองน้ีเมื่อพิจารณาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และสัดส่วนเพศเมีย 
สรุปได้ว่าการใช้ฮอร์โมน Natural Estrogen ชนิด 17β-estradiol เป็นชนิดท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 
นอกจากน้ีพบปริมาณของฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลามีค่าน้อยมาก ไม่เกินมาตรฐานตามท่ีสหภาพยุโรปก าหนด และไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภค

ค ำส ำคัญ : ฮอร์โมนเอสโตรเจน, 17β-estradiol, ethinylestradiol, ปลาหมอ, แปลงเพศ 
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Effect of 2 Types of Estrogen on Sex Reversal Climbing 
Perch,
Anabas testudineus (Bloch, 1792) Seed Production

Werapol Ruangsri*  

Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center

Study on Effect of two types of estrogen on sex reversal Climbing perch, Anabas testudineus
(Bloch, 1792) seed production was considered on growth, survival rate, cost and return. The experiment 
was designed into 3 treatments: 1) control treatment (without any estrogen) 2) mixing 60 mg/kg of 17β-
estradiol (EST) in feed and 3) mixing 60 mg/kg of Ethinylestradiol (EE) in feed for 30 days. The experiment 
was conducted at Phrae Inland Aquaculture Research and Development Center during May 2015 – January 
2016. 

The results showed that the average final body weights were 4.44±0.43, 5.00±0.19 and 5.02±0.06 g 
and average final body lengths were 5.28±0.08, 6.11±0.20 and 6.16±0.01 cm, respectively. The average final 
body weights and lengths of EST and EE were significantly higher (p<0.05) than control while there were no 
significant difference (p>0.05) between EST and EE. The survival rates were 80.89±1.83, 84.61±0.63 and 
82.89±0.38%, respectively. The survival rate of EST was significantly higher (p<0.05) than control while 
there were no significant difference (p>0.05) between EST and EE. Also, there were no significant difference 
(p>0.05) between EE and control. The benefit cost rates were -48.75, 3.27 and -78.48%, respectively. After 
nursing the fingerling from  the 1st experiment for another 28 days, the result came out that there were no 
significant difference (p>0.05) in hormone residues in the flesh among the treatment (3.9±2.3, 7.7±1.9 and 
6.4±3.3 ng/kg, respectively). The female ratios were 43.00, 97.00 and 68.00%, respectively.
I n conclusion, mixing EST in feed at 60 mg/kg was suitable for climbing perch sex reversal seed 
production when growth, survival rate, benefit cost rate and sex ratio were considered. In addition, the 
amount of hormone residue in the flesh of fingerling did not exceed the European Union standard and did 
not have any effect on human health.
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ปลาหมอมีช่ือสามัญว่า Climbing Perch และช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch, 1792) อาศัย
อยู่ในแหล่งน้ าจืดท้ังแหล่งน้ าน่ิงและน้ าไหล พบในแถบประเทศ
จีนตอนใต้ อินโดจีน ไทย มลายู  พม่า อินเดีย ศรีลังกา 
ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย สามารถปรับตัวเจริญเติบโตเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นน้ ากร่อยท่ีมีความเค็มไม่เกิน 10 ppt และ
น้ าท่ีมีสภาพเป็นกรด ตลอดจนมักฝังหรือหมกตัวในโคลนตมได้
เป็ นร ะยะ เ วล านาน  ๆ  ปลา หมอมี คว ามทนทา นต่อ
สภาพแวดล้อม เน่ืองจากมีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ (labyrinth 
organ) และมีเกล็ดที่หนาแข็งปกคลุมทั่วล าตัว (กรมประมง, 
2548)

เน่ืองจากปลาหมอเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มี
รสชาติดี สามารถน าไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด    
ท าให้ราคาปลาภายในประเทศและต่างประเทศขยับตัวสูงข้ึน
เร่ือย ๆ จากข้อมูลของกรมประมงปี 2558 ผลผลิตปลาหมอท้ัง
ประเทศมีประมาณ 8,100 ตัน คิดเป็นมูลค่า 463.4 ล้านบาท 
โดยบริโภคในรูปปลาสด 75.45% ปลาร้า 19.01% ท่ีเหลืออีก 
5.54% ท าเป็นปลาเค็ม ตากแห้ง รมควัน และอื่น ๆ (กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 2560) ท าให้
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาหมอมากข้ึน ซึ่งโดยท่ัวไป
เกษตรกรมีความต้องการเลี้ยงปลาหมอเพศเมียมากกว่าเพศผู้ 
เน่ืองจากปลาหมอเพศเมียมีความหนาของล าตัวมากกว่าเพศผู้ 
เมื่อมีอายุเท่ากันปลาหมอเพศเมียจะมีน้ าหนักมากกว่าเพศผู้
และยังมีไข่จ านวนมากเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลผสมพันธุ์ จึงเป็นท่ี
ต้องการของตลาด ท าให้มีราคาท่ีสูงกว่าปลาหมอเพศผู้ ส่งผล
ให้ปัจจุบันมีความพยายามน าฮอร์โมนสังเคราะห์มาใช้ในการ
แปลงเพศปลาหมอให้เป็นเพศเมียมากข้ึน นอกจากน้ีเกษตรกร
บางรายหันมาใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด ซึ่งมีส่วนผสมของฮอร์โมน 
estrogen มาใช้ผสมในอาหารเพื่อแปลงเพศและเร่งการ
เจริญเติบโตของปลาหมอ (สุริญญา, 2554); (เอกพงศ์, 2558); 
(ทิน, 2559) ซึ่งฮอร์โมนเหล่าน้ีอาจตกค้างในตัวปลาและอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ โดยปัจจุบันผู้บริโภคมีความต่ืนตัว
ในเรื่องอาหารปลอดภัยมากข้ึน จึงมีความกังวลในเรื่องปริมาณ
ฮอร์โมนตกค้างในเน้ือปลา ดังการก าหนดปริมาณสารตกค้าง
สูงสุด (Maximum  Residue Limits, MRLs) ในผลิตภัณฑ์ท่ี 
European Union (EU) ก าหนดข้ึนให้มีปริมาณฮอร์โมน 
17β-estradiol (EST) ได้สูงสุดไม่เกิน 0.0005 ไมโครกรัมต่อ

กรัม (Council of the European Union, 1996) 
การใช้ฮอร์โมนแปลงเพศสัตว์น้ า เพื่อประโยชน์ในการ

น าไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ หรือเพื่อการน าไปเลี้ยงแบบแยกเพศ 
(mono sex) มีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายและประสบ
ผลส าเร็จในสัตว์น้ าหลายชนิด มีรายงานการใช้ฮอร์โมนเปลี่ยน
เพศปลาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี ค.ศ. 1930 โดยการใช้ส
เตียรอยด์ฮอร์ โมนเปลี่ ยนแปลงลักษณะเพศภายนอก 
(secondary sexual characteristic) ซึ่งพบว่าสามารถ
เปลี่ยนได้ (สมศรี, 2551 อ้างตาม Hunter and Donaldson, 
1983) ต่อมา สมศรี (2551 อ้างตาม Yamamoto, 1969) ได้
สรุปวิธีการใช้ฮอร์โมนเพศผู้ (androgen) และฮอร์โมนเพศเมีย 
(estrogen) เป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของอวัยวะเพศให้เป็น
เพศผู้หรือเพศเมียตามต้องการได้ โดยแนะน าว่าควรใช้ส
เ ตี ย รอ ย ด์ ดั ง กล่ า ว ใ นร ะ ยะ ก่ อ น ท่ี เ พ ศมี ก า รพัฒน า 
(undifferentiated gonad) และมีระยะเวลาการให้ฮอร์โมน
ครอบคลุ ม ถึ งจุ ดสิ้ นสุ ดกระบวนการพัฒนา เพศ (sex 
differentiation) ของปลาน้ัน ๆ ระยะท่ีมีการพัฒนาเพศน้ีถือ
เป็นจุดวิกฤตของความส าเร็จในการเปลี่ยนเพศด้วยฮอร์โมน ใน
ปัจจุบันวิธีการใช้ฮอร์โมนแปลงเพศ

ปลาน้ันมีหลายวิธี ได้แก่ การผสมในอาหาร การฝัง
แคปซูลใต้ผิวหนัง การแช่ในสารละลายฮอร์โมน และการ     
แช่ร่วมกับการผสมในอาหารให้กิน ฮอร์โมนที่นิยมใช้แปลงเพศ
ปลาให้เป็นเพศเมีย คือ 17β-estradiol (EST) และ 
Ethinylestradiol (EE) โดยท่ี 17β-estradiol เป็นฮอร์โมน
เพศเมียที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Estrogen) ในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วน Ethinylestradiol เป็นฮอร์โมนเอสโตร
เจนสังเคราะห์ (Synthetic Estrogen) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ 
17β-estradiol ท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในยาคุมก าเนิดชนิด
เม็ดรับประทาน มีรายงานการน าฮอร์โมน 17β-estradiol ไป
ใช้ในการแปลงเพศปลาให้เป็นเพศเมียได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ 
ได้แก่ ปลาดุกอุย โดยให้อาหารผสมฮอร์โมน อัตราส่วน 50 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ หรือ
แช่ลูกปลาอายุ 7 วัน ในน้ า ท่ีผสมฮอร์โมนความเข้มข้น
200 ไมโครกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 28 วัน (นวลมณี และ
คณะ, 2537) ในปลาสลิดก็ใช้วิธีให้อาหารผสมฮอร์โมน 
อัตราส่วน 200 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา

ค าน า
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3 สัปดาห์ (นวลมณี และคณะ, 2538ข) และในปลาหมอ โดย
ใช้วิธีแช่ลูกปลาอายุ 2 สัปดาห์ ในน้ าท่ีผสมฮอร์โมน ความ
เข้มข้น 75 ไมโครกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (นวล
มณี และคณะ, 2541) ส่วนฮอร์โมน Ethinylestradiol มี
รายงานการใช้แปลงเพศในปลาหมอเทศ โดยให้อาหารผสม
ฮอร์โมน อัตราส่วน 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็น
ระยะเวลา 19 วัน ให้ผลเป็นปลาเพศเมีย 100 เปอร์เซ็นต์ 
(Nakamura and Takahashi, 1973) และปลานิล โดยให้
อาหารผสมฮอร์โมน อัตราส่วน 25 และ 100 มิลลิกรัมต่อ
อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 59 วัน ให้ผลเป็นปลาเพศ

เมีย 90 เปอร์เซ็นต์ (Tayamen and Shelton, 1978)
การศึกษาครั้งน้ี เป็นการเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมน

ต่างกัน 2 ชนิด คือ 17β-estradiol และ Ethinylestradiol
ในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ โดยพิจารณาจากการ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ต้นทุนและผลตอบแทน และ
สัดส่วนเพศ รวมทั้งปริมาณของฮอร์โมนที่ตกค้างในเน้ือลูกปลา 
เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งน าผลการศึกษาที่ได้ไปส่งเสริมแนะน าให้เกษตรกรที่
สนใจในการเพาะเลี้ยงปลาหมอ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีรายได้
ที่สูงข้ึน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาชนิดฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกปลาหมอ
แปลงเพศ โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการรอด
ตาย ต้นทุนและผลตอบแทน และสัดส่วนเพศ

2. เพื่อทราบผลของฮอร์โมน 17β-estradiol และ
Ethinylestradiol ต่อการตกค้างในเน้ือลูกปลา

วิธีด าเนนิการ

1. กำรวำงแผนกำรศึกษำ
1.1 การวางแผนการทดลอง

แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลองย่อย ดังน้ี
กำรทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดฮอร์โมนท่ีเหมาะสมใน

การผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely 

randomized design) แบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า ดังน้ี

ชุดการทดลองท่ี 1อาหารส า เร็จรูปชนิดผงระดับ
โปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม)

ชุดการทดลองท่ี 2อาหารส า เร็จรูปชนิดผงระดับ
โปรตีนไม่ ต่ ากว่า 40 เปอร์ เซ็นต์ ผสมฮอร์ โมน Natural 
Estrogen ชนิด 17β-estradiol (EST) 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 

1 กิโลกรัม
ชุดการทดลองท่ี 3อาหารส า เร็จรูปชนิดผงระดับ

โปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมฮอร์โมน Synthetic 
Estrogen ชนิด Ethinylestradiol (EE) 60 มิลลิกรัมต่อ
อาหาร 1 กิโลกรัม

กำรทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างใน
เน้ือลูกปลา และสัดส่วนเพศ

1.2 สถานท่ีและระยะเวลาด าเนินการทดลอง
ด าเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดแพร่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 
2559 
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2. วิธีกำรทดลอง
2.1 การเตรียมการทดลอง

2.1.1 การเตรียมถังทดลอง
ใช้ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 9 ถัง 

ล้างท าความสะอาดและเติมน้ าให้ได้ปริมาตร  ถังละ 600 ลิตร 
และใช้ระบบน้ าไหลผ่านจากแหล่งน้ าเดียวกันตลอดเวลา ซึ่งมี
อัตราการไหลของน้ าประมาณ 2.5 ลิตรต่อนาที เพิ่มอากาศใน
น้ าโดยใช้หัวทรายถังละ 2 หัว

2.1.2 การเตรียมปลาทดลอง
ใช้ลูกปลาหมอท่ีได้จากการเพาะพันธุ์ครั้งเดียวกัน

ด้วยพ่อแม่พันธุ์ชุดเดียวกัน และมีการจัดการอนุบาลเหมือนกัน 
โดยเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอ อายุประมาณ 1 ปี (ขนาด 
100-200 กรัม) โดยเลี้ยงในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร ให้
อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า ระดับโปรตีนไม่ต่ ากว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา            3 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวต่อ
วัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. ด าเนินการ
เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการฉีดฮอร์โมน buserelin acetate ร่วมกับ
domperidone เพียงครั้ ง เ ดียว โดยปลาเพศเมียฉีด
buserelin acetate ในอัตรา 20 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 
กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 
กิโลกรัม ส่วนปลาเพศผู้ฉีด buserelin acetate ในอัตรา 5 
ไมโครกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับ domperidone    
5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม แล้วปล่อยให้ผสมพันธุ์
ตามธรรมชาติ หลังจากน้ันประมาณ 6 ช่ัวโมง พ่อแม่พันธุ์ปลา
หมอผสมพันธุ์วางไข่ จึงย้ายพ่อแม่ปลาออกและปล่อยให้ไข่
ปลาฟักออกเป็นตัว น าลูกปลาหมอระยะถุงไข่แดงยุบ อายุ
ประมาณ 3-5 วัน ไปอนุบาลในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร 
โดย 3 วันแรกให้กินไข่แดงต้มสุกบดละเอียดละลายน้ าสาดให้
ท่ัวบ่อ หลังจากน้ันให้ร าผสมปลาป่นในอัตราส่วน 2:1 จนลูก
ปลาหมออายุ 2 สัปดาห์

2.2 วิธีด าเนินการทดลอง
2.2.1 การทดลองที่  1 ศึกษาชนิดฮอร์ โมนท่ี

เหมาะสมในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 
คัดลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ท่ีมีขนาดใกล้เคียง

กัน สุ่มช่ังน้ าหนักและวัดความยาวลูกปลาเริ่มต้นการทดลอง 
ก่อนน าไปปล่อยลงถังทดลอง โดยปล่อยถังละ 300 ตัว หรือ 1 
ตัวต่อน้ า 2 ลิตร

เตรียมอาหารทดลองผสมฮอร์โมน 17β-estradiol 
โดยละลายฮอร์โมน Natural Estrogen ชนิด 17β-estradiol 
(EST) 60 มิลลิกรัม ในเอทิลแอลกอฮอล์ 240 มิลลิลิตร น าไป
สเปรย์ผสมกับอาหารส าเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ต่ ากว่า 
40 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 1 กิโลกรัม แล้วผึ่งลมให้แห้ง ตามวิธี
ของสุชาติ และกฤษณุพันธ์ (2550)

เ ต รี ย ม อ า ห า ร ท ด ล อ ง ผ ส ม ฮ อ ร์ โ ม น 
Ethinylestradiol ปริมาณ 60 มิลลิกรัม โดยเตรียมจากยา
คุมก า เ นิ ดช นิ ด เ ม็ ด รั บป ระ ทานที่ มี ป ริ ม าณ ฮ อร์ โ มน 
Ethinylestradiol 0.03 มิลลิกรัมต่อเม็ด มาบดให้ละเอียด 
ละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ 240 มิลลิลิตร น าไปสเปรย์ผสมกับ
อาหารส าเร็จรูปชนิดผงระดับโปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวน 1 กิโลกรัม แล้วผึ่งลมให้แห้ง 

ให้อาหารวันละ 5 ครั้ง เวลา 08.00 น., 10.00 น., 
12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. เป็นเวลา 30 วัน ในช่วง 7 
วันแรก ให้ลูกปลากินอาหาร 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวต่อ
วัน ช่วงอายุ 8-14 วัน ให้อาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
ต่อวัน และช่วงอายุ 15-30 วัน ให้อาหาร 15 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนักตัวต่อวัน (สุชาติ และกฤษณุพันธ์, 2550) ระหว่างการ
อนุบาลท าความสะอาดถัง ทุก ๆ สัปดาห์

สุ่มตัวอย่างลูกปลาหมอทุก ๆ 2 สัปดาห์ ถังละ 50 
ตัว ช่ังน้ าหนักและวัดความยาว เพื่อหาการเจริญเติบโต ท าการ
บันทึกการตายของลูกปลาหมอระหว่างการทดลอง โดยการนับ
จ านวนลูกปลาหมอที่เหลือเพื่อหาอัตราการรอดตาย รวมใช้
ระยะเวลาอนุบาล 30 วัน 

ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าในถัง เวลา 
06.00 น. ทุก ๆ สัปดาห์ ตลอดการทดลอง ดังน้ี
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- ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
โดยวิธี azide modification ของ Winkler method ตามท่ี
กล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528)

- ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้เครื่อง pH - meter 
ยี่ห้อ Eutech Instruments รุ่น pH 11

- ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) โดย
วิธี Titration ตามท่ีกล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528)

- ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) โดย
วิธี Titration ตามท่ีกล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528)

- อุณ หภู มิ ข อง น้ า  ( อ ง ศา เซ ล เ ซี ย ส )  โ ดย ใ ช้
เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 

- แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) ในรูปของ Total 
ammonia โดยใช้เครื่อง Photometer ยี่ห้อ YSI รุ่น 9100

- ความโปร่งใสของน้ า (เซนติเมตร) โดยใช้ Secchi 
Disc 

2.2.2 การทดลองท่ี 2 ศึกษาปริมาณฮอร์ โมนท่ี
ตกค้างในเน้ือลูกปลา และสัดส่วนเพศ 

น าลูกปลาหมอจากการทดลองที่ 1 ในแต่ละซ้ า มา
ด าเนินการศึกษาต่อในถังไฟเบอร์กลาสเดิม โดยให้ลูกปลากิน
อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการผสมฮอร์โมน ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักตัวต่อวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 10.00 น., 13.00 น. 
และ 16.00 น. เป็นเวลาอีก 28 วัน

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาแต่ละ
ซ้ า ตัดส่วนหัวออก น าอวัยวะภายในท้ังหมดออก และขอด
เกล็ด ช่ังน้ าหนักให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 กรัมต่อตัวอย่าง แช่แข็ง
ทันทีท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส แล้วน าไปตรวจวิเคราะห์
ปริมาณฮอร์ โมนท่ีตกค้างในเ น้ือปลา ด้วยการใ ช้  High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้วิธี
ของ Ratcliffe et al. (1988) ท่ีห้องปฏิบัติการของ บริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 

น าลูกปลาหมอที่เหลือแต่ละซ้ าของชุดการทดลอง มา
คัดขนาดท่ีใกล้เคียงกัน สุ่มนับจ านวน 500 ตัว น าไปเลี้ยง
รวมกันเป็น 3 ชุดการทดลอง ในกระชังขนาด 1 x 2 x 1.5 

เมตร มีระดับน้ าลึก 1 เมตร ในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร 
ให้ลูกปลากินอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีนไม่
ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการผสมฮอร์โมน ในปริมาณ 5
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวต่อวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 10.00 น., 
13.00 น. และ 16.00 น. เป็นเวลาอีก 20 วัน

หลังจากเลี้ยงครบ 20 วัน ท าการสุ่มลูกปลาจ านวน 
100 ตัว น ามาตรวจสอบเพศ โดยการย้อมสีถุงอัณฑะหรือถุงรัง
ไข่ด้วยสีย้อมอะซีโตนคามิน แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยาย 40 เท่า ตามวิธีของนวลมณี และคณะ (2538ก) 
เพื่อหาสัดส่วนเพศเมีย 

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ทางสถิติ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น าข้อมูลน้ าหนัก ความยาว 

และจ านวนปลาทั้งหมดท่ีเหลือรอด มาค านวณ ดังต่อไปน้ี
3.1.1 การเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบน้ าหนักและ

ความยาวเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลอง
3.1.2 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain) 

(กรัมต่อวัน)
=   

โดยท่ี W2 = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง (กรัม)

W1 = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการ
ทดลอง (กรัม)

t2 = เวลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วัน)
t1 = เวลาเมื่อเริ่ม ต้นการทดลอง 

(วัน)

(W2 - W1)
(t2 - t1)
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- ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
โดยวิธี azide modification ของ Winkler method ตามท่ี
กล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528)

- ความเป็นกรดเป็นด่าง โดยใช้เครื่อง pH - meter 
ยี่ห้อ Eutech Instruments รุ่น pH 11

- ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) โดย
วิธี Titration ตามท่ีกล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528)

- ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3) โดย
วิธี Titration ตามท่ีกล่าวในไมตรี และจารุวรรณ (2528)

- อุณ หภู มิ ข อง น้ า  ( อ ง ศา เซ ล เ ซี ย ส )  โ ดย ใ ช้
เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 

- แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร) ในรูปของ Total 
ammonia โดยใช้เครื่อง Photometer ยี่ห้อ YSI รุ่น 9100

- ความโปร่งใสของน้ า (เซนติเมตร) โดยใช้ Secchi 
Disc 

2.2.2 การทดลองท่ี 2 ศึกษาปริมาณฮอร์ โมนท่ี
ตกค้างในเน้ือลูกปลา และสัดส่วนเพศ 

น าลูกปลาหมอจากการทดลองที่ 1 ในแต่ละซ้ า มา
ด าเนินการศึกษาต่อในถังไฟเบอร์กลาสเดิม โดยให้ลูกปลากิน
อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการผสมฮอร์โมน ในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
ของน้ าหนักตัวต่อวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 10.00 น., 13.00 น. 
และ 16.00 น. เป็นเวลาอีก 28 วัน

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างลูกปลาแต่ละ
ซ้ า ตัดส่วนหัวออก น าอวัยวะภายในท้ังหมดออก และขอด
เกล็ด ช่ังน้ าหนักให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 กรัมต่อตัวอย่าง แช่แข็ง
ทันทีท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส แล้วน าไปตรวจวิเคราะห์
ปริมาณฮอร์ โมนท่ีตกค้างในเ น้ือปลา ด้วยการใ ช้  High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้วิธี
ของ Ratcliffe et al. (1988) ท่ีห้องปฏิบัติการของ บริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 

น าลูกปลาหมอที่เหลือแต่ละซ้ าของชุดการทดลอง มา
คัดขนาดท่ีใกล้เคียงกัน สุ่มนับจ านวน 500 ตัว น าไปเลี้ยง
รวมกันเป็น 3 ชุดการทดลอง ในกระชังขนาด 1 x 2 x 1.5 
เมตร มีระดับน้ าลึก 1 เมตร ในบ่อดินขนาด 600 ตารางเมตร 
ให้ลูกปลากินอาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ าระดับโปรตีนไม่
ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีการผสมฮอร์โมน ในปริมาณ 5
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวต่อวัน วันละ 3 ครั้ง เวลา 10.00 น., 
13.00 น. และ 16.00 น. เป็นเวลาอีก 20 วัน

หลังจากเลี้ยงครบ 20 วัน ท าการสุ่มลูกปลาจ านวน 
100 ตัว น ามาตรวจสอบเพศ โดยการย้อมสีถุงอัณฑะหรือถุงรัง

ไข่ด้วยสีย้อมอะซีโตนคามิน แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
ก าลังขยาย 40 เท่า ตามวิธีของนวลมณี และคณะ (2538ก) 
เพื่อหาสัดส่วนเพศเมีย 

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ทางสถิติ
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น าข้อมูลน้ าหนัก ความยาว 

และจ านวนปลาทั้งหมดท่ีเหลือรอด มาค านวณ ดังต่อไปน้ี
3.1.1 การเจริญเติบโต โดยเปรียบเทียบน้ าหนักและ

ความยาวเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลอง
3.1.2 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain) 

(กรัมต่อวัน)
=   

โดยท่ี W2 = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง (กรัม)

W1 = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการ
ทดลอง (กรัม)

t2 = เวลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (วัน)
t1 = เวลาเมื่อเริ่ม ต้นการทดลอง 

(วัน)
3.1.3 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific 

growth rate) (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)

โดยท่ี W2 = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม)

W2 = น้ าหนักเฉลี่ยเมื่อ
เร่ิมต้นการทดลอง (กรัม)

t2 = เวลาเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง (วัน)

t1 = เวลาเมื่อเริ่มต้นการ
ทดลอง (วัน)

ln = ลอการธิึมฐาน
ธรรมชาติ (natural logarithm)

3.1.4 อัตราการรอดตาย (survival rate) 
(เปอร์เซ็นต์)

(W2 - W1)
(t2 - t1)
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น า ข้อมูลที่ ไ ด้มาวิ เคราะห์ทางสถิ ติด้วยวิธี การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ one way analysis  of 
variance โดยข้อมูลท่ีมีการกระจายแบบไม่ปกติ ท าการแปลง
ข้อมูลก่อนวิเคราะห์ด้วย Arcsine เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี DMRT (Duncan’s 

new multiple range test) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป

3.1.5 ต้นทุนและผลตอบแทน ตามวิธีของสมศักด์ิ 
(2530) และ Kay (1986)

3.1.6 ปริมาณฮอร์โมนท่ีสะสมในเน้ือลูกปลา หน่วย
เป็น nanogram per kilogram (ng/kg)

3.1.7 สัดส่วนเพศเมีย (เปอร์เซ็นต์) = 

ผลการศกึษา

กำรทดลองที่ 1 ศึกษำชนิดฮอร์โมนที่เหมำะสมในกำรผลิต
ลูกปลำหมอแปลงเพศ 

ศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2 ชนิดต่อการผลิต
ลูกปลาหมอแปลงเพศ โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลาหมอที่
กินอาหารส าเร็จรูปชนิดผง (ชุดการทดลองท่ี 1) ลูกปลาหมอท่ี

กินอาหารผสมฮอร์โมน Natural Estrogen ชนิด 17β-
estradiol (ชุดการทดลองท่ี 2) และลูกปลาหมอท่ีกินอาหาร
ผสมฮอร์โมน  Synthetic Estrogen ชนิด Ethinylestradiol
(ชุดการทดลองท่ี 3) เป็นเวลา 30 วัน ปรากฏผลการทดลอง 
ดังน้ี
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1.1 การเจริญเติบโต
1.1.1 น้ าหนักเฉลี่ย 
ลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีน้ าหนักเริ่มต้น

เฉลี่ยเท่ากับ 0.48±0.02, 0.48±0.01 และ 0.48±0.02 กรัม 
ตามล าดับ หลังสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลาหมอมีน้ าหนักเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44±0.43, 5.00±0.19 และ 5.02±0.06 กรัม 
ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลาหมอในชุดการ
ทดลองท่ี 2 และ 3 มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าชุดการทดลองท่ี 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 1)

1.1.2 ความยาวเฉลี่ย
ลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีความยาวเริ่มต้น

เฉลี่ยเท่ากับ 2.58±0.02, 2.63±0.07 และ 2.65±0.02 
เซนติเมตร ตามล าดับ หลังสิ้นสุดการทดลอง ลูกปลาหมอมี
ความยาวเฉลี่ยเ ท่ากับ 5 .28±0.08, 6 .11±0.20 และ 
6.16±0.01 เซนติเมตร ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ลูกปลาหมอในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3        มีความยาว
สุดท้ายเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่า
ชุดการทดลองท่ี 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง
ท่ี 1 และภาพท่ี 2)

1.1.3 น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน
น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันของลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการทดลอง มี
ค่าเท่ากับ 0.13+0.02, 0.15+0.01 และ 0.15+0.01 กรัมต่อ
วัน ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลาหมอในทุก
ชุดการทดลอง มีน้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 1)

1.1.4 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการ
ทดลอง มีค่าเท่ากับ 7.45+0.41, 7.81+0.17 และ 7.80+0.20 
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูก
ปลาหมอในทุกชุดการทดลอง มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
1.2 อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีค่า
เท่ากับ 80.89±1.83, 84.61±0.63 และ 82.89±0.38 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกปลาหมอ
ในชุดการทดลองที่ 2 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) กับในชุดการทดลองท่ี 3 แต่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  กับลูกปลาหมอในชุดการทดลอง
ที่ 1 และพบว่าลูกปลาหมอในชุดการทดลองท่ี 3 กับลูกปลา
หมอในชุดการทดลองที่ 1 มีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 3)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลาหมอท่ีอนุบาลด้วยอาหารส าเร็จรูป ผสมฮอร์โมน
แปลงเพศแตกต่างกัน 2 ชนิด เป็นเวลา 30 วัน 

หมำยเหตุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ภำพที่ 3  อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลาหมอท่ีอนุบาลด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมฮอร์โมนแปลงเพศแตกต่างกัน 
2 ชนิด เป็นเวลา 30 วัน

1.3. ต้นทุนและผลตอบแทน
1.3.1 ต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนในการผลิตลูกปลาหมอท้ัง 3 ชุดการทดลอง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 355.59, 491.90 และ 867.88 บาทต่อถัง 
ตามล าดับ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปร เท่ากับ 307.20, 443.51 
และ 819.49 บาทต่อถัง คิดเป็น 86.39, 90.16 และ 94.42 
เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด ตามล าดับ และต้นทุน
คงท่ี ทุกชุดการทดลอง เท่ากับ 48.39 บาทต่อถัง คิดเป็น 
13.61, 9.84 และ 5.58 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด 
ตามล าดับ (ตารางที่ 2)

1.3.2 ต้นทุนการผลิตต่อตัว
ต้นทุนการผลิตต่อตัวของลูกปลาหมอท้ัง 3 ชุดการ

ทดลอง มีค่าเท่ากับ 1.46, 1.94 และ 3.49 บาทต่อตัว 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3)

1.3.3 รายได้และก าไร
รายได้และก าไรในการผลิตลูกปลาหมอท้ัง 3 ชุด

การทดลอง พบว่ามีรายได้สุทธิ เท่ากับ -124.95, 64.49 และ -
632.74 บาทต่อถัง ตามล าดับ และก าไรสุทธิ เท่ากับ -173.34, 
16.10 และ -681.13 บาทต่อถัง ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)

1.3.4 อัตราผลตอบแทนการลงทุน
ผลตอบแทนต่อการลงทุนในการผลิตลูกปลาหมอท้ัง 

3 ชุดการทดลอง เท่ากับ -48.75, 3.27 และ -78.48 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 3)
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ตำรำงที่ 2 ต้นทุนการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศท่ีอนุบาลด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมฮอร์โมนแปลงเพศแตกต่างกัน 2 ชนิด 
เป็นเวลา 30 วัน

หมำยเหตุ (1)  ค่าลูกปลาหมอ ขนาดความยาว 2-3 
เซนติเมตร ราคาตัวละ 0.25 บาท

(2)  ค่าอาหารปลา (อาหารกุ้งกุลาด า
ส าเร็จรูปชนิดผงโปรตีนไม่ต่ ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์) ราคา
กิโลกรัมละ 55 บาท 

(3)  ค่าฮอร์โมน 17β-estradiol กรัมละ 
800 บาท และยาเม็ดคุมก าเนิดท่ีมีส่วนผสมของ
Ethinylestradiol แผงละ 20 บาท

(4)  อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต่ าของจังหวัด
แพร่ ปี 2558 เท่ากับ 300 บาท/วัน/คน (กระทรวง

แรงงาน, 2558) อัตราวันละ 8 ช่ัวโมง เป็นเงินช่ัวโมง
ละ 37.50 บาท โดยคิดเฉพาะเวลาท่ีท างาน วันละ 0.5 ช่ัวโมง 
จ านวน 1 คน

(5)  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนค านวณจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ร้อยละ 1.40
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, 2558)

(6)  ค่าเสื่อมราคาของถังไฟเบอร์กลาสและ
อุปกรณ์ ใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง อายุการใช้งานเฉลี่ย
10 ปี (ราคาถังไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ เท่ากับ 5,800 บาท 
ระยะเวลาการทดลอง 30 วัน)
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ตำรำงที่ 3 อัตราผลตอบแทนการลงทุนในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศท่ีอนุบาลด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมฮอร์โมนแปลง
เพศแตกต่างกัน 2 ชนิด เป็นเวลา 30 วัน

หมำยเหตุ (1)  อ้างอิงจากราคาฟาร์มเอกชน (จังหวัด
ก าแพงเพชร, ปทุมธานี และกาฬสินธุ์) ของราคาขายลูกปลา
หมอ ขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร ราคาตัวละ 0.60-0.90
บาท

(2 )   อ้ า งอิ งจ ากราคาฟาร์ ม เอกชน (จั งหวั ด
ก าแพงเพชร, ปทุมธานี และกาฬสินธุ์) ของราคาขายลูกปลา
หมอแปลงเพศ ขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร ราคาตัวละ 2
บาท 

(3)  รายได้ของชุดการทดลองท่ี 1 และชุดการทดลอง
ที่ 3 คิดจากราคาขายลูกปลารวมเพศเน่ืองจากมีสัดส่วนเพศ
เมีย เท่ากับ 43 และ 68 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนรายได้ของ
ชุดการทดลองที่  2 คิดจากราคาขายลูกปลาแปลงเพศ 
เน่ืองจากมีสัดส่วนเพศเมีย เท่ากับ 97 เปอร์เซ็นต์

1.4 คุณสมบัติของน้ า 
คุณสมบัติของน้ าระหว่างการทดลองในถังไฟเบอร์

กลาสท้ัง 3 ชุดการทดลอง พบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน
น้ าอยู่ระหว่าง 6.0 - 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็น
ด่างอยู่ระหว่าง 7.0 - 9.0 ความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 85 - 153 

มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 ความกระด้างอยู่ระหว่าง 90-
160 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 อุณหภูมิของน้ าอยู่ระหว่าง 
27.0 - 32.0 องศาเซลเซียส แอมโมเนียอยู่ระหว่าง 0.00 -
0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร และความโปร่งใสของน้ าอยู่ระหว่าง 20
- 35 เซนติเมตร (ตารางที่ 4)
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ตำรำงที่ 4  ค่าพิสัยคุณสมบัติของน้ าระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปลาหมอด้วยอาหารส าเร็จรูปผสมฮอร์โมนแปลงเพศ
แตกต่างกัน 2 ชนิด เป็นเวลา 30 วัน 

กำรทดลองที่ 2 ศึกษำปริมำณฮอร์โมนที่ตกค้ำงในเนื้อลูก
ปลำ และสัดส่วนเพศ 

น าลูกปลาหมอจากการทดลองที่ 1 ไปเลี้ยงต่อ โดยให้
กินอาหารท่ีไม่ผสมฮอร์โมนเป็นเวลาอีก 28 วัน ปรากฏผลการ
ทดลอง ดังน้ี

2.1 ปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลา
ปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างมีค่าเท่ากับ 3.9±2.3, 

7.7±1.9 และ 6.4±3.3 ng/kg ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าทั้ง 3 ชุดการทดลองมีปริมาณฮอร์โมนตกค้างเฉลี่ย
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางผนวกท่ี 1 และ     
ภาพที่ 4)
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ภำพที่ 4  ปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลาหมอ (ng/kg) หลังจากหยุดให้ฮอร์โมนแล้วเลี้ยงต่ออีกเป็นเวลา 28 วัน
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2.2 สัดส่วนเพศเมีย
เมื่อน าลูกปลาหมอจากการทดลองที่ 2.1 ไปเลี้ยงต่อ

อีกเป็นเวลา 20 วัน ท าการตรวจสอบเพศปลา ตามวิธีของนวล

มณี และคณะ (2538ก) พบว่า สัดส่วนเพศเมียของลูกปลาหมอ
ทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 43.00, 97.00 และ 68.00 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 5) 

ภำพที่ 5  สัดส่วนเพศเมีย (เปอร์เซ็นต์) ของลูกปลาหมอหลังจากหยุดให้ฮอร์โมนแล้วเลี้ยงต่ออีกเป็นเวลา 48 วัน
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การทดลองท่ี 1 ศึกษาชนิดฮอร์โมนท่ีเหมาะสมในการผลิตลูก
ปลาหมอแปลงเพศ

การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2 ชนิดต่อการ
ผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ โดยเปรียบเทียบระหว่างลูกปลา
หมอท่ีกินอาหารส าเร็จรูปชนิดผง (ชุดการทดลองท่ี 1) ลูกปลา
หมอท่ีกินอาหารผสมฮอร์โมน Natural Estrogen ชนิด 17β-
estradiol (ชุดการทดลองท่ี 2) และลูกปลาหมอท่ีกินอาหาร
ผสมฮอร์โมน Synthetic Estrogen ชนิด Ethinylestradiol
(ชุดการทดลองท่ี 3) เป็นเวลา 30 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ผลปรากฏว่า  ลูกปลาหมอท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีการ
เจริญเติบโตใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในชุดการทดลองท่ี 2 และ 
3 ท่ีมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่สูง
กว่าในชุดการทดลองท่ี 1 สอดคล้องกับการทดลองของสุชาติ 
และกฤษณุพันธ์ (2550) ท่ีทดลองแปลงเพศปลาหมอ โดยการ
อนุบาลลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ด้วยอาหารผสมฮอร์โมน 

EST 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน และแช่
ลูกปลาหมอท่ีฟักเป็นตัวได้ 3 วันด้วยสารละลายฮอร์โมน EST 
3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 3 ช่ัวโมง และเมื่อลูกปลาอายุ 2 
สัปดาห์แล้วจึงอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน ซึ่งท้ัง 2 วิธี มีการ
เจริญเติบโตท้ังความยาวและน้ าหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) แต่เจริญเติบโตดีกว่าปลาหมอชุดควบคุม และ
สอดคล้องกับการทดลองของจอมสุดา (2555) ท่ีทดลองแปลง
เพศปลาหมอ โดยวิธีการผสมเอสโตรเจนชนิดธรรมชาติใน
อาหารให้ลูกปลาหมอกินท่ีระดับความเข้มข้นต่างกัน คือ 0, 
50, 100, 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใช้ลูกปลา
หมออายุ 2 สัปดาห์ เลี้ยงเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ พบว่า ปลา
หมอชุดการทดลองท่ี 3 และ4 มีการเจริญเติบโตท้ังความยาว
และน้ าหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่
เจริญเติบโตดีกว่าปลาหมอชุดการทดลองท่ี 2 และชุดควบคุม 
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อัตราการรอดตายของลูกปลาหมอทั้ง 3 ชุดการ
ทดลอง มีค่าค่อนข้างสูง คือ 80.89 - 84.61 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของสุชาติ และกฤษณุพันธ์ (2550) 
ซึ่งมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 69.00-85.83 เปอร์เซ็นต์ และ
สอดคล้องกับการทดลองของจอมสุดา (2555) ซึ่งมีอัตรารอด
ตายเฉลี่ย 70.30-82.70 เปอร์เซ็นต์ การทดลองในครั้งน้ีมีอัตรา
รอดตายสูงกว่าวิธีของนวลมณี และคณะ (2541) ท่ีแช่ลูกปลา
หมออายุ 2 สัปดาห์ ในน้ าท่ีผสมฮอร์โมน 17β-estradiol 
ความเข้มข้น 75 ไมโครกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
ซึ่งถึงแม้จะได้ปลาหมอเพศเมีย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีอัตรา
การรอดตายเฉลี่ยเพียง 36.67±3.33 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากการ
ให้ฮอร์โมนระดับสูงเกินไปมีผลให้อัตรารอดต่ าและการ
เจริญเติบโตลดลง (สมศรี , 2551) ในส่วนของต้นทุนและ
ผลตอบแทนพบว่า ต้นทุนในการผลิตลูกปลาหมอท้ัง 3 ชุดการ
ทดลอง มีค่าเท่ากับ 355.59, 491.90 และ 867.88 บาทต่อถัง 
ตามล าดับ ก าไรสุทธิเท่ากับ -173.34, 16.10 และ -681.13 
บาทต่อถัง ตามล าดับ และ -071, 0.06 และ -2.74   บาทต่อ
ตัว ตามล าดับ และอัตราผลตอบแทนการลงทุน เท่ากับ -
48.75, 3.27 และ-78.48 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยชุดการ
ทดลองท่ี 2 มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนดีท่ีสุด

คุณสมบัติของ น้ า ระหว่ างการทดลอง มีความ
เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลา จากการศึกษาของมั่นสิน และ
ไพพรรณ (2544) คุณสมบัติของน้ าท่ีเหมาะสมส าหรับสัตว์น้ า 
ควรมีอุณหภูมิน้ าอยู่ระหว่าง 25 - 32 องศาเซลเซียส ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.5 - 9.0 ความเป็นด่างอยู่
ระหว่าง 50-300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3ความกระด้าง
อยู่ระหว่าง 150 - 300 มิลลิกรัมต่อลิตรของ CaCO3 และ
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ าไม่ต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)

การทดลองที่  2 ศึกษาสัดส่วนเพศ และปริมาณ
ฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลา

น าลูกปลาหมอจากการทดลองที่ 1 ไปเลี้ยงต่อ โดยให้
กินอาหารท่ีไม่ผสมฮอร์โมน เป็นเวลาอีก 28 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง ท าการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูก
ปลาหมอ พบว่าปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลามีค่าอยู่
ระหว่าง 3.9-7.7 ng/kg หรือ 0.0000039-0.0000077 µg/g 
(ภาพท่ี 4) ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณท่ีน้อยมาก สอดคล้องกับการ

ทดลองของธงชัย และคณะ (2554) ท่ีทดลองแปลงเพศลูกปลา
นิลในถังไฟเบอร์กลาส ระบบน้ าหมุนเวียนที่ความหนาแน่น
แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 5, 10, 20 และ 40 ตัวต่อลิตร พบว่า
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปริมาณฮอร์โมนในเน้ือลูกปลานิลทั้ง 4 
ชุดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.0012, 0.0022, 0.0025 และ 
0.0026 ppb ตามล าดับ และไม่พบปริมาณฮอร์โมน (<0.0001 
ppb) หลังจากผ่านไป 24 ช่ัวโมง และสอดคล้องกับการทดลอง
ของธงชัย และคณะ (2556) ท่ีศึกษาระดับของฮอร์โมน 17 
alpha  methyltestosterone (17α-MT) ท่ีตกค้างในการ
ผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอร์กลาสระบบน้ าหมุนเวียน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าตลอดการทดลองทั้ง    3 รอบการ
ผลิต ตรวจไม่พบปริมาณฮอร์โมนที่สะสมในเน้ือลูกปลา (<0.25 
µg/g) เมื่อเปรียบเทียบกันกับผลการทดลองในครั้งน้ี พบว่า
ฮอร์โมนที่ตกค้างในเน้ือลูกปลามีปริมาณน้อยกว่ามาก อาจ
เน่ืองมาจากปริมาณของฮอร์โมนที่ผสมอยู่ในอาหารเมื่อลูกปลา
กินเข้าไปแล้วถูกย่อยสลายจากกระบวนการใช้พลังงานของ
ร่างกาย (metabolism) และการขับถ่ายของเสียของลูกปลา 
ท าให้ปริมาณของฮอร์โมนส่วนใหญ่ถูกก าจัดออกมาอย่าง
รวดเร็วโดยการขับถ่ายทางอุจจาระ ปัสสาวะ และทางเหงือก 
(ธงชัย และคณะ, 2556 อ้างตาม Cravedi et al., 1993) 
นอกจากน้ีพบว่าปริมาณของฮอร์โมนที่ตกค้างในเน้ือลูกปลา 
(ภาพท่ี 4) ไม่เกินค่ามาตรฐานปริมาณสารตกค้างสูงสุดท่ี
ก าหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (Maximum Residue 
Limits, MRLs) ตามท่ีสหภาพยุโรปก าหนดให้มีปริมาณ
ฮอร์โมน EST ได้สูงสุดไม่เกิน 0.0005 µg/g (Council of the 
European Union, 1996) จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

เมื่อน าลูกปลาหมอไปเลี้ยงต่อ เป็นเวลาอีก 20 วัน 
ผลปรากฏว่าสัดส่วนเพศเมียของลูกปลาหมอในชุดการทดลอง
ที่ 2 มีจ านวนเพศเมียสูงท่ีสุดคือ 97 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูง
ใกล้เคียงกับการทดลองของสุชาติ และ   กฤษณุพันธ์ (2550) 
ที่อนุบาลลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ด้วยอาหารผสมฮอร์โมน
EST 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน และแช่
ลูกปลาหมอที่ฟักเป็นตัวได้ 3 วันด้วยสารละลายฮอร์โมน EST 
3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 3 ช่ัวโมง และเมื่อลูกปลาอายุ 2 
สัปดาห์แล้ว จึงอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน ซึ่งท้ัง 2 วิธีได้ลูก
ปลาเพศเมีย 100 เปอร์เซ็นต์
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เอกสารอ้างอิง

จากผลการทดลองครั้งน้ี สามารถสรุปได้ว่าในการ
ผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ การใช้ฮอร์โมน Estrogen ท้ัง 2 
ชนิด มีผลต่อการเจริญเติบโตท้ังด้านน้ าหนักและความยาว 
และอัตราการรอดตายของลูกปลาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
จากทางเศรษฐศาสตร์และสัดส่วนเพศ พบว่าลูกปลาหมอท่ี
ได้รับอาหารผสมฮอร์โมน Natural Estrogen ชนิด 17β-

estradiol 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ชุดการทดลองท่ี 
2) มีก าไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงท่ีสุด คือ 
0.06 บาทต่อตัว และ 3.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมี
สัดส่วนเพศเมียสูงที่สุด คือ 97 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความเหมาะสม
ในการผลิตลูกปลาหมอแปลงเพศ 
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ภาคผนวก

ตำรำงผนวกที่ 1 ค่าเฉลี่ยของปริมาณฮอร์โมนท่ีตกค้างในเน้ือลูกปลาหมอ (ng/kg) หลังจากหยุดให้ฮอร์โมน แล้วเลี้ยงต่ออีกเป็น
เวลา 28 วัน

หมำยเหตุ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)


