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คํานํา 
 

 คูมือการปฏิบัติงานการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลเพศ เปนการสงเสริมอาชีพการ
เพาะพันธุปลาหมอไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่ประกอบดวย 2 เรื่อง คือ การเพาะขยายพันธุปลาหมอ
ไทย ไดแก การผลิตลูกพันธุ และแปลงเพศปลาหมอไทยโดยวิธีการแชไขและตัวออนใน 17β-
estradiol และวิธีการใชฮอรโมน 17β-estradiol ผสมอาหารใหกิน ใหไดขนาดที่ตลาดตองการ เพื่อ
การถายทอดเทคโนโลยีและความรูทางวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   
 ในปจจุบันเกษตรกรไดหันมาเลี้ยงปลาหมอไทยกันมากขึ้น เนื่องจากเปนที่ตองการของ
ผูบริโภคอยางมาก ทําใหมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับผูบริโภค สาเหตุนั้นเกิดจากปญหาในการเพาะ
และเลี้ยงปลาหมอไทย ไมวาจะเปนการขาดแคลนสายพันธุที่ด ีตลอดจนเรื่องลูกพันธุปลาหมอไทยซึ่ง
โดยทั่วไปเกษตรกรตองการเลี้ยงปลาหมอไทยเพศเมียมากกวาเพศผู เนื่องจากปลาหมอไทยเพศเมียมี
ความกวางของลําตัว และน้ําหนักมากกวาเพศผู เมื่อมีอายุเทากัน และยังมีไขเมื่อเขาสูฤดูกาลผสม
พันธุ ดวยสาเหตุนี้ สงผลทําใหมีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศใหเปนเพศเมียมากขึ้นอยางไรก็
ตามฟารมเพาะเลี้ยงเหลานี้ ก็ยังมีอยูจํานวนนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดการเพาะพันธุ การ
อนุบาล และการจัดการที่ด ีซึ่งสงผลตอเนื่องยังการผลผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ รวมถึงการขาด
การศึกษา และขอมูลดานการแปลงเพศปลาหมอไทยใหเปนเพศเมีย ดังนั้น การเขียนคูมือการเพาะ
ขยายพันธุปลาหมอไทยแปลงเพศ เปนแนวทางหนึ่งในการชวยเพิ่มผลผลิตการเพาะพันธุปลาหมอไทย 
สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย และเพื่อใชเปนขอมูลในการเพาะพันธุ
ปลาหมอไทยแปลงเพศใหเปนเพศเมียลวนดวยวิธีการแชไขและตัวออน และวิธีการผสม17β-
estradiol ในอาหารใหลูกปลากิน เพื่อเปนแหลงขอมูล สําหรับศึกษา คนควา เปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลเพศใหแก เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
 ป ล าห ม อ ไท ยมี ชื่ อ ส ามัญ ว า  Climbing perch แล ะชื่ อ วิ ท ย าศ าสต ร ว า  Anabas 
testudineus (Bloch) เปนปลาที่อาศัยอยูในแหลงน้ําจืดทั้งน้ํานิ่ง และน้ําไหล พบแพรกระจายใน
แถบประเทศจีนตอนใต อินโดจีน ไทย มลายู พมา อินเดีย ศรีลังกา ฟลิปปนส และออสเตรเลีย 
(Sarkar et al., 2005) สามารถปรับตัวเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอมที่เปนน้ํากรอยหรือลุมดิน
เค็มชายฝงทะเลที่มีความเค็มไมเกิน 10 พีพีที (สวนในพัน) และน้ําที่คอนขางเปนกรดจัด นอกจากนั้น
ยังสามารถฝงตัวหรือหมกตัวในโคลนตมไดเปนเวลานาน เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษที่ชวยในการหายใจ 
(accessory respiratory organ) ที่เรียกวา labyrinth organ และมีเกล็ดที่หนาแข็งปกคลุมทั่วลําตัว 
จึงเปนปลาที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอม 
 ในปจจุบันเกษตรกรไดหันมาเลี้ยงปลาหมอไทยกันมากขึ้น เนื่องจากเปนที่ตองการของ
ผูบริโภคอยางมาก ทําใหมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับผูบริโภค สาเหตุนั้นเกิดจากปญหาในการเพาะ
และเลี้ยงปลาหมอไทย ไมวาจะเปนการขาดแคลนสายพันธุที่ด ีตลอดจนเรื่องลูกพันธุปลาหมอไทยซึ่ง
โดยทั่วไปเกษตรกรตองการเลี้ยงปลาหมอไทยเพศเมียมากกวาเพศผู เนื่องจากปลาหมอไทยเพศเมียมี
ความกวางของลําตัว และน้ําหนักมากกวาเพศผู เมื่อมีอายุเทากัน และยังมีไขเมื่อเขาสูฤดูกาลผสม
พันธุ ดวยสาเหตุนี้ สงผลทําใหมีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศใหเปนเพศเมียมากข้ึน อยางไรก็
ตามฟารมเพาะเลี้ยงเหลานี้ ก็ยังมีอยูจํานวนนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดการเพาะพันธุ การ
อนุบาล และการจัดการที่ด ีซึ่งสงผลตอเนื่องยังการผลผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ รวมถึงการขาด
การศึกษา และขอมูลดานการแปลงเพศปลาหมอไทยใหเปนเพศเมีย โดยสวนใหญเปนการศึกษาการ
แปลงเพศปลาหมอไทยเปนเพศเมีย โดยการใชฮอรโมน 17β-estradiol ผสมอาหารใหกิน (นวลมณ ี
และคณะ, 2538) ซึ่งวิธีนี้ ลูกปลาหมอไทยอาจไดรับฮอรโมนไมเทากัน ทําใหลูกปลาหมอไทยไมไดรับ
การแปลงเพศอยางเต็มที่ สําหรับการใชฮอรโมน 17β-estradiol เพื่อแปลงเพศปลาหมอไทยใหเปน
เพศเมียนั้นจะไดผลดีก็ตอเมื่อใหฮอรโมน ในเวลาที่อวัยวะสืบพันธุของปลาหมอไทยจะเริ่มสรางเซลล
สืบพันธุเปนเพศผู และเพศเมีย ซึ่งการใหฮอรโมน 17β-estradiol ในระยะนี้ สามารถเหนี่ยวนําให
อวัยวะสืบพันธุพัฒนาการแปลงเปนเพศเมียไดทั้งหมด (เรณู, 2541) ดังนั้น การเขียนคูมือการเพาะ
ขยายพันธุปลาหมอไทยแปลงเพศ เปนแนวทางหนึ่งในการชวยเพิ่มผลผลิตการเพาะพันธุปลาหมอไทย 
สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย และเพื่อใชเปนขอมูลในการเพาะพันธุ
ปลาหมอไทยแปลงเพศใหเปนเพศเมียลวนดวยวิธีการแชไขและตัวออน และวิธีการผสม17β-
estradiol ในอาหารใหลูกปลากิน เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
แปลงเพศใหแกเกษตรกรตอไป 
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1.2 วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนแหลงขอมูล สําหรับศึกษา คนควา ความรูดานการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทย

แปลงเพศ ใหแก เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
2. เพื่อเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลเพศ 

 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแหลงขอมูล สําหรับศึกษา คนควา ความรูดานการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลง
เพศ ใหแก เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

2. เปนทางเลือกในการประกอบอาชีพการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลเพศ 
 
1.4 ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานดานการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลงเพศ เปนการเผยแพรความรู
การเพาะขยายพันธุปลาหมอไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่ประกอบดวย 2 เรื่อง คือ การเพาะขยายพันธุ
ปลาหมอไทย ไดแก การผลิตลูกพันธุ และแปลงเพศปลาหมอไทยโดยวิธีการแชไขและตัวออนใน 
17β-estradiol และวิธีการใชฮอรโมน 17β-estradiol ผสมอาหารใหกิน  เพื่อเปนแหลงขอมูล 
สําหรับศึกษา คนควา เปนแนวทางในการประกอบอาชีพการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลงเพศ
ใหแก เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 
1.5 คําจํากัดความ 
 การเพาะขยายพันธุปลาจําเปนตองมีความรูและเขาใจถึงลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่สําคัญ
ของสัตวน้ําชนิดนั้นๆ เพื่อใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีอัตราการเจริญเติบโตดี และการเพาะขยายพันธุ
สัตวน้ําไดประสบผลสําเร็จ จําเปนตองมีความรูและความเขาใจในหลักการ วิธีการปฏิบัติ และการ
ติดตามงานอยางตอเนื่อง 
 



บทที่ 2 
โครงสรางและความรับผิดชอบ 

 
2.1 หนาที่ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของหนวยงาน 
 
 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการรางหลักสูตรวิทยาศาสตร 
สาขาวิชาประมง ข้ึนในป พ.ศ. 2533  และเริ่มเปดรับนักศึกษาในป พ.ศ. 2534  เปนตนมา และมีการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งที่ 1 ข้ึน เมื่อป พ.ศ. 2543  และปรับปรุงหลักสูตรครั้งท่ี 2 ในป  พ.ศ. 2552 นอกจากน้ี สาขาวิชาฯ 
ยังไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2543)  และเริ่มเปดรับ
นักศึกษาครั้งแรกในภาคปลายปการศึกษา 2543  เปนตนมา  มีการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.  2552 และเปด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง  ในปการศึกษา 2553  ภาคตน และ ในป พ.ศ. 2554 ไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้ง 3 หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยไดรับอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุงจาก สกอ.  เริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในป พ.ศ.  2555 ใชหลักสูตร
ปรับปรุงในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในป พ.ศ.  2556  มีการปรับปรุง
หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ัง 3 หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2560 
 สาขาวิชาประมงประกอบดวยบุคลากรสายผูสอน 10 คน แบงเปนขาราชการ 2 คน  พนักงาน 8 คน  
สายสนับสนุน 2 คน แบงเปนขาราชการ - คน  พนักงาน 2 คน  และมีสายสนับสนุนที่เปนลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการ 3 คน  รวมท้ังหมด  15  คน  โดยแบงกลุมประเภทไดดังน้ี 
 สายผูสอน 10  คน (ปฏิบัติงานจริง 10 คน)  จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  10 คน  มีตําแหนงทาง
วิชาการ  รองศาสตราจารย  2  คน  ผูชวยศาสตราจารย 7  คน  ตําแหนงอาจารย 1 คน   
 สายสนับสนุน 2 คน  จบการศึกษาระดับป ริญญาโท  1 คน  และ ระดับปริญญาตรี  1 คน  
ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ 3 คน  ลูกจางประจํา  1 คน พนักงานราชการ 2 คน จบระดับปริญญาตรี  2 คน 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 คน    
 
วิสัยทัศน 

สาขาวิชาประมงมุงมั่นท่ีจะเปนเลิศ ดานการผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญวิชาการดานการประมง สราง
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ดานการบริการวิชาการที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและขุมปญญาแหงภาคอีสาน 

พันธกิจ  : 4 ดาน  คือ  

 1) การผลิตบัณฑิต   
 2) การวิจัย   
 3) การบริการวิชาการแกสังคม   

 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
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เปาประสงค  
1) องคกรทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
2) ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคและมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูใชบริการชุมชน สังคม และ

ประเทศ 
3) การบริการวิชาการทางการประมงเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนและพัฒนาผลงานใหสอดคลองกับ

ความตองการและเปนประโยชนตอสังคม/ชมุชน 

4) การอนุรักษ พัฒนา  ถายทอด และฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาอีสาน 
 

วัฒนธรรมองคกร :  สามัคคีกลมเกลียว  เหนียวแนนวิชาการ  พัฒนางานสูสังคม 
 
2.2 โครงสรางหนวยงานยอยภายในคณะเกษตรศาสตร 
 

การแบ งหน วยงานและหน วยงานยอ ยภ ายในคณ ะเกษ ตรศาสตร  ได แบ งต ามป ระกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่  740/2561) ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 และไดจัดแบงโครงสรางอัตรากําลัง 
โครงสรางภาระงาน และ ภาระงานท่ีรับผิดชอบ (ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งที ่16/2560 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560) ดังตอไปนี้  
  
 

 
 
 

แผนภาพที่ 2-1  โครงสรางหนวยงานยอยภายในคณะเกษตรศาสตร 
 



 

 
 
 

แผนภาพที่ 2-2 แผนภูมิโครงสรางอัตรากําลัง 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-3 แผนภูมิโครงสรางภาระงาน 
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แผนภาพที่ 2-4 แผนภูมิแสดงภาระงานที่รับผิดชอบ 

 

ตารางที่ 2-1 อัตรากําลังเจาหนาที่ประจําหมวดประมง  

รายชื่อ ตําแหนง การศึกษา 
นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร วท.ม. (การประมง) 
นายสมหวัง กูกขุนทด พนักงานการเกษตร วท.บ. (การประมง) 
นายธนากร เฉื่อยฉ่ํา พนักงานการเกษตร วท.บ. (การประมง) 
นายอุดม ปรีชา พนักงานผลิตทดลอง ป. 4 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 2-5 แผนภูมกิระบวนการผลิตพันธุสัตวน้ําเพื่อบริการแกสังคม 

หมวดประมง สาขาวิชาประมง  
คณะเกษตรศาสตร 

บริการการเรียนการสอน 

บริการการงานวิจัย 

บริการการวิชาการแกสังคม 

ผลิตพันธุสัตวนํ้าบริการแกสังคม 

จัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการผลิตพันธุสตัวน้ํา 

จัดทําแผนการผลิตพันธุสตัวน้ํา เสนอโครงการ สาขาวิชา/คณะ 

ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และติดตามผล 

ประเมินผล และจดัทํารายงาน 

บริการแกสังคม 

สรุปผลการดําเนินงาน 

นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานผลิตพันธุสัตวน้ําบริการแกสังคม 
ปรับปรุงการบรูณาการกับการเรยีนการสอน/การบริการวิชาการและการ

บูรณาการกับการเรียนการสอน 
บูรณาการกับการบริการ

วิชาการและการวิจัย 



 

บทที่ 3 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
3.1 ปลาหมอไทย 

ปลาหมอไท ย  มี ชื่ อ ส ามัญ ว า  Climbing Perch และชื่ อ วิ ท ย าศ าสตร ว า  Anabas 
testudineus (Bloch) โดยที่ Smith (1945) ไดอธิบายความวา ในป 1791 มีนักวิทยาศาสตรชาว
เดนมารกซึ่งทํางานอยู ในอินเดีย ชื่อ Daldorff ไดเห็นปลาหมอไทยกําลังปนตนตาลแอฟริกา 
(palmyra) ขณะที่ฝนกําลังตกหนักมาก เขาจึงเรียกปลานี้วา Climbing Perch หรือปลาเพิรชที่ปน
ตนไมได ตอมาในป 1797 เขาไดรายงานชื่อวิทยาศาสตรของปลาหมอไทยวาในวารสาร The 
Transactionals of The Linnaean Society of London วา Perca scandens ตอมาไดมีการจัด
อนุกรมวิธานใหม พบวา ในป 1795 Bloch นักสัตววิทยา ชาวเยอรมัน ไดใหชื่อชนิด (species) ไว
กอนแลววา “testudineus” ซึ่งหมายถึง “มีเกล็ดแข็งเหมือนกระดองเตา” และ ในป 1817 Cuvier 
จึงใหชื่อสกุล (genus) ใหมวา “Anabas” ซึ่งในภาษา Dravidian ซึ่งเปนภาษาที่นิยมใชกันใน
ประเทศศรีลังกาและอินเดียนั้นหมายถึง ผูชอบปนปายตนไม (tree climber) สรุปวา ไดจัดลําดับ
อนุกรมวิธาน ดังนี้ 
   Phylum Chordata 
             Class Actinopterygii 
                    Subclass Teleostomi 
                               Order Perciformes 
                                      Family Anabantidae 
                                              Genus Anabas 
                                                       Species Anabas testudineus (Bloch) 
           โดยทั่วไปปลาหมอไทยเปนปลาน้ําจืดแตสามารถอาศัยอยูในน้ํากรอยได มีลักษณะลําตัวแบน
และยาวเปน 3 เทาของความกวาง มีสีน้ําตาลเขียวปนดํา แผนกระดูกปดเหงือกมีรอยหยัก มีจุดสีดํา
อยูหลังกระพุงแกมและบริเวณโคนหาง กานครีบหลังใหญและแข็งแรง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของปลา
หมอไทย ลูกปลาขนาดเล็กมีแถบสีดําพาดขวางลําตัวแตเมื่อโตขึ้นจะจางหายไป ขนาดโดยทั่วไปยาว 
13-15 เซนติเมตร ขนาดใหญที่สุดที่พบในศรีรังกา คือ 25 เซนติเมตร (Sarkar et.al., 1975) 

 3.1.1 การสืบพันธุวางไข 
โดยทั่วไปปลาหมอเพศเมียจะมีขนาดโตกวาเพศผู ที่ชวงอายุเดียวกัน ปลาหมอไทยจะวางไข

เมื่อไดรับการกระตุน จากน้ําใหม น้ําไหล หรือฝนตก ปลาจะมีการสรางไขและน้ําเชื้อพบไดตั้งแตเดือน
มกราคม และสืบพันธุวางไขระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยปลาตัวเมียจะวางไขกลางลํา
น้ําและปลาเพศผูจะไลตามเพื่อปลอยน้ําเชื้อเขาผสมโดยใชเวลา 2-3 ชั่วโมง ไขปลาหมอไทยเปนไข
ลอยใสไมมีสีหรือมีสีเหลืองออนโปรงแสง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8 มิลลิเมตร และฟกออกเปนตัว
ภายใน 18-20 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส  (สมพงษ, 2531)  
           ความดกของไขปลาขึ้นอยูกับขนาดของแมปลาและสภาพแวดลอมที่ปลาอาศัยอยู หาก
สภาพแวดลอมที่อาศัยอยูมีอาหารอุดมสมบูรณ จะทําใหความดกของไขสูง และยังขึ้นอยูกับฤดูการ
เจริญพันธุ  ความยาวเฉลี่ยของแมปลาที่สืบพันธุวางไขไดคือ 8-10 เซนติเมตร น้ําหนัก 30-40 กรัม มี
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อายุ 5-6 เดือน (กําธร, 2514; สมพงษ, 2542) โดยทั่วไปแมปลาหนัก 60 กรัม มีความดกไขประมาณ 
20,000 ฟอง (Belsar, 1986) ปลาหนัก 100 กรัม มีความดกไขประมาณ 52,000-63,000 ฟอง 
(สมพงษ, 2531) แมปลาที่อายุ 1-3 ปมีความยาว 11-20 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 29-202 กรัม (ธีร
พันธ, 2518) 

3.1.2 การเพาะพันธุปลาหมอไทย 
สมพงษ (2542) รายงานถึงวิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยวาในปจจุบันนิยมใชวิธีการฉีด

ฮอรโมนกระตุน วิธีการนี้ทําสําเร็จครั้งแรกในป พ.ศ.2514  (กําธร, 2514)  แตอยางไรก็ตามมี
การศึกษาเรื่องการเพาะพันธุปลาหมอไทยยังไมแพรหลาย อาจเนื่องมาจากปลาหมอไทยในธรรมชาติมี
ปริมาณมากและสามารถจับไดโดยทั่วไป จนกระทั่งปริมาณปลาหมอไทยในธรรมชาติลดลงเนื่องจาก
การจับปลาหมอไทยในแหลงน้ําธรรมชาติมีปริมาณการจับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การเพาะเลี้ยงปลาหมอ
ไทยจึงเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

สุชาติ และกฤษณุพันธ (2550) แนะนําใหเลี้ยงปลาหมอไทยโดยการปลอยพอแมพันธุให
วางไขในบอ โดยการคัดเลือกพอแมพันธุที่มีไขและน้ําเชื้อที่สมบูรณ ฉีดฮอรโมนสังเคราะหในความ
เขมขน 10 ไมโครกรัมรวมกับยาเสริมฤทธิ์ 5 มิลลิกรัม ตอปลา 1 กิโลกรัม แลวปลอยใหปลาผสม
กันเองในกระชังที่แขวนอยูในบอดิน โดยใชพอแมปลาหนัก 8-10 กิโลกรัมตอพ้ืนที่ 1 ไร หรือประมาณ 
40-70 คูตอไร ในอัตราสวนเพศเมียตอเพศผู 1:1 เมื่อปลาวางไขหมดจึงนํากระชังพอแมปลาออกแลว
อนุบาลและเลี้ยงลูกปลาตอไปหรือสามารถปลอยแมพันธุลงในบอดินที่เตรียมไวไดเลยโดยไมตองนํา
ออกกจากบอเลี้ยง  

3.1.3 วิธีการพาะพันธุ 
สมพงษ (2542) รายงานถึง วิธีการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยวาตองมีข้ันตอน ดังนี ้
เมื่อคัดเลือกพอแมพันธุไดแลว  ดําเนินการเพาะพันธุในบซีเมนตโดยไมตองฉีดฮอรโมน

กระตุน  แตใชน้ําใหมเปนตัวกระตุนใหปลาสืบพันธุ  หรือกระตุนดวยการใชน้ําไหลผานเบาๆโดยไม
จําเปนตองเติมอากาศ ลงในบเพาะพันธุ  ขนาดบที่เหมาะสมควรมีพื้นที่ 0.5-2 ตารางเมตร เติมน้ําใน
บอสูง 30-50 เซนติเมตร  ใชอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 2:1 หรือ 3:1 ขึ้นอยูกับขนาด
ของพอแมพันธุ  โดยถาพอพันธุมีขนาดเล็กก็เพิ่มจํานวนพอพันธุขึ้น  เมื่อปลาวางไขแลวก็รวบรวมไข
ปลาไปฟกหรือนําพอแมพันธุออกจากบอ  

หากพอแมพันธุปลาไมสืบพันธุวางไข  ก็สามารถกระตุนดวยวิธีการฉีดฮอรโมนโดยสามารถใช
ฮอรโมนจากตอมใตสมองปลาในอัตรา 2 โดส  หรือใชฮอรโมนสังเคราะห (LHRHa) ในอัตรา 20-30 
ไมโครกรัม ตอแมปลา 1 กิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์อัตรา 5-9 มิลลิกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม 
โดยไมจําเปนตองฉีดพอพันธุปลา  หลังจากฉีดฮอรโมนนาน 6-12 ชั่วโมง ปลาจะวางไข  อัตราการ
ผสมติดอยูที่ 97 เปอรเซ็นต และอัตราการฟก 91-94 เปอรเซ็นต (สมพงษ, 2534)  ไขฟกตัวใชเวลา 
18-20 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส  และปลาจะใชอาหารจากถุงไขแดง (yolk sac) 
หลังจากฟกเปนตัวโดยไมกินอาหารได 3-4 วัน 
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3.1.4 พัฒนาการของไขและตัวออนปลา 
ปลาในกลุม Anabantidae เปนปลาที่มีไขเปนไขลอย (Pelagic egg หรือ Bouyant egg)  

ขนาดเล็ก มีลักษณะกลมใสมีสีเหลืองออนหรือใสไมมีสี สวนปลาหมอไทยมีรายงานของ สมพงษ 
(2542) วาไขปลาหมอไทยก็จัดเปนไขชนิดเดียวกันมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร มีเยื่อหุมไข
บางชั้นเดียว ไขแดงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 มิลลิเมตร ไขที่ไดรับการผสมจะใสโปรงแสง มีสี
เหลืองออน หรือไมมีสีขึ้นอยูกับแมปลาแตละตัว สวนไขที่ไมไดรับการผสมจะมีสีขาวขุนทึบไมโปรง
แสง มีขนาดเล็กกวาไขที่ไดรับการผสมเล็กนอย ไขปลาหมอไทยจัดเปนไขแบบ Telolecithal ดานที่มี
ไขแดงเรียก Vegetal pole ภายในมีหยดไขมันขนาดใหญ (Oil droplets) กระจายอยูทั่วไป ดานที่มี
ไขขาวจะเจริญไปเปนตัวออน การแบงเซลลเกิดเฉพาะดานที่มี Animal pole ที่มีนิวเคลียสเทานั้น 

สมพงษ (2531) ไดสรุปการพัฒนาการของไขปลาหมอไทยหลังจากการผสมกับน้ําเชื้อตัวผู
แลวในน้ําอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไวดังนี้ 
 1. ระยะ Cleavage ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที 
 2. ระยะ Morula ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที 
 3. ระยะ Blastula ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
 4. ระยะ Gastrula ภายในเวลา 6 ชั่วโมง 45 นาที 
 5. ระยะ Head bud และ Tail bud ภายในเวลา 9 ชั่วโมง 30 นาที 
 6. ระยะ Somite ภายในเวลา 11 ชั่วโมง 30 นาท ี
 7. ระยะฟกตัว ภายในเวลา 18 ชั่วโมง 15 นาท ี
 8. ระยะ Post larva ภายในเวลา 3 วัน 
 9. ระยะ Fry ภายในเวลา 14 วัน 
 หลังจากตัวออนฟกออกจากไข ตัวออนจะมี yolk sac ขนาดใหญ ทําใหตัวออนลอยอยูในผิว
น้ํา 1-3 วัน หลังจากนั้นตัวออนจะเริ่มเคลื่อนที่เปนอิสระไดเนื่องจากครีบตางๆมีการพัฒนาการมาก
ขึ้นและเริ่มกินอาหาร อัตราการผสมติดของไขปลาหมอไทยเทากับ 97.17-97.83 เปอรเซ็นต สวน
อัตราการฟกตัวของไขปลาหมอไทยอยูที่ 91.65-94.34 เปอรเซ็นต ซึ่งถือไดวาอยูในระดับสูง (สมพงษ, 
2531) 
 

3.1.5 การอนุบาลลูกปลาหมอไทย 
ปลาหมอไทยเปนปลากินเนื้อ ในธรรมชาติจึงเปนผูลาสัตวน้ําที่มีขนาดเล็กกวาเปนอาหาร 

ไดแกตัวออนของแมลง ลูกปลา เปนตน ปกติปลาหมอไทยขนาดเล็กมีความตองการอาหารสูงกวาปลา
ที่มีขนาดใหญ เนื่องจากขนาดความยาวของปลามีความสัมพันธในทางตรงขามกับขนาดของกระเพาะ
อาหาร โดยหลังจากลูกปลาวัยออนที่ฟกออกจากไข ลูกปลาจะมีถุงอาหารที่จะเปนอาหารของลูกปลา
ในระยะเวลา 3 วัน หลังจากนั้นลูกปลาจะเริ่มกินอาหารมีชีวิตที่ขนาดเล็กกวาขนาดปาก ไดแก โปรโต
ซัว และโรติเฟอร ในชวงแรก หลังจากนั้นจึงเริ่มกินอาหารที่มีขนาดใหญขึ้น ไดแก ไรแดง และโคพี
พอด โดยลูกปลาในระยะนี้มีขนาดของกระเพาะอาหารคอนขางใหญ เมื่อเทียบกับขนาดของลําตัว 
ปลาที่มีขนาดเล็กมีความตองการอาหารและสามารถกินอาหารไดมากกวาปลาขนาดใหญที่อยูใน
สภาพแวดลอมเดียวกัน ปลาหมอไทยในธรรมชาติเปนปลาที่กินอาหารผิวน้ําและกลางน้ํา การเลี้ยง
ปลาในฟารมจึงใชอาหารประเภทจมน้ําและลอยน้ํา ซึ่งปลาก็มีการปรับในการกินอาหารได ถาเปน
อาหารลอยน้ําจะทําใหการสังเกตการกินอาหารไดดีกวาอาหารที่จมน้ํา หลังจากที่ลูกปลาเริ่มกิน
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อาหารอัตราการเจริญเติบโตของปลาในชวงแรกจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วมาก เมื่อเทียบกับน้ําหนัก
เริ่มตน หลังจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะคอยๆลดลง อาหารที่ใชเลี้ยงปลาหมอไทยก็เหมือนกับ
ปลาน้ําจืดอื่นๆ โดยทั่วไป คือตองประกอบดวยสารอาหาร 6 ประเภท ไดแก โปรตีน ไขมัน 
คารโบไฮเดรต เกลือแร วิตามิน และน้ํา ที่มีปริมาณเพียงพอและไดสัดสวนตามความตองการ ปลาจึง
จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี แตถาขาดสารอาหารหรือไดรับสารอาหารที่มีสัดสวนไมเหมาะสมกับ
ชนิดและอายุของปลาทําใหปลาขาดสารอาหาร และปวยเปนโรคในที่สุดมีผลตออัตราการเจริญเติบโต
และอัตราการตาย (ไมตรี, 2551; สมพงษ, 2542) 

การใหอาหารลูกปลาหมอไทยวัยออน เพื่อใหไดลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและมีอัตรา
การรอดตายสูง จําเปนตองมีการเตรียมการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตใหกับปลาวัยออนที่มีอายุ 4-27 วัน
ตามที่กลาวขางตน หลังจากนั้นเริ่มฝกใหกินอาหารสมทบ ไดแก อาหารแหงที่มีระดับโปรตีน 30-35 
เปอรเซ็นต กอนนําลูกปลาที่มขีนาดความยาวประมาณ 1 นิ้ว ไปเลี้ยงตอ ในการเลี้ยงควรเปลี่ยนขนาด
อาหาร จนถึงขนาดตลาดดวยอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีนที่เหมาะสม ในการอนุบาลควรเปลี่ยนน้ํารอย
ละ 30-50 ตอวัน (Doolgindachbaporn, 1994) 
 ลูกปลาหมอไทยวัยออน เมื่อฟกออกจากไขแลว มีความยาวประมาณ 1.9 มิลลิเมตร มีถุง
อาหารขนาดใหญที่สะสมอาหารสําหรับใหตัวออนนําไปใชในการพัฒนาสวนตางๆของรางกายลูกปลา
ยังไมกินอาหารจนกวาถุงอาหารยุบเกือบหมดในเวลา 3 วัน ลูกปลาจะเริ่มกินอาหารเมื่อมีความกวาง
ของปากประมาณ 200-250 ไมครอน อาหารที่ใหจึงตองมีขนาดเล็กกวาปากปลา และยังพบวาการ
อนุบาลลูกปลาวัยออนที่ความหนาแนน 60 ตัวตอลิตร ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจุน้ํา 5 ลิตร นาน 
14 วันดวย โรติเฟอร ไรแดง ไขแดงตมสุก และคลอเรลลา พบวาอัตราการรอดตายของลูกปลาเทากับ 
47.22,3.89,3.33 และ 0.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (สมพงษ, 2531) 
 Doolgindachbaporn (1994) อนุบาลลูกปลาหมอไทยในอัตราความหนาแนน 5–240 ตัว
ตอลิตร ในน้ํา 5 ลิตร นาน 14 วัน ใชโรติเฟอรที่ระดับความหนาแนน 20 ตัวตอมิลลิลิตรในการ
อนุบาลระหวางวันที่ 1-7 และใชไรแดงที่ระดับความหนาแนน 10 ตัวตอมิลลิเมตร ในการอนุบาล
ระหวางวันที่ 5-14 วันที่ 5-7 จะมีโรติเฟอรและไรแดง เพื่อเปนการปรับขนาดของอาหาร ใหอาหาร
ทุก 4 ชั่วโมง การใหอาหารทุกครั้งจะมีการเพิ่มอาหารใหกับความหนาแนนที่มาก พบวา น้ําหนักเฉลี่ย
มีคามากที่ความหนาแนนต่ํากวาและมีคาลดลงที่ระดับความหนาแนนสูงขึ้น สวนอัตราการ
เจริญเติบโตมีคาสูงที่สุดที่ความหนาแนน 5 ตัวตอลิตร การกินอาหารของลูกปลาที่ระดับความ
หนาแนนสูงมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ตองแขงขันกันมากและลดอัตราการแยงอาหารที่ความ
หนาแนนลดลง ทําใหอัตราการตายเพิ่มขึ้นไมสูงเมื่อความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น สงผลใหจํานวนรอด
ตายมีมากขึ้นที่ความหนาแนนสูงขึ้น หลังจากการทดลองสามารถ สรุปไดวา ความหนาแนนที่
เหมาะสมในการอนุบาลขนาดปลาที่ตลาดลูกปลาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด คือ 
ไดจํานวนรอดตายมากที่สุดและเปนขนาดปลาที่ตลาดตองการมีความหนาแนน 20 ตัวตอลิตร มีคา
ความยาวเทากับ 1.47 เซนติเมตร ซึ่งเปนคาความยาวโดยประมาณของพันธุปลาน้ําจืด ที่เริ่มจําหนาย
กันในตลาดลูกปลา เพื่อนําไปเลี้ยงตอในบอดิน ความหนาแนนที่สูงเปนสาเหตุใหมีอาการเครียด มีผล
ทําใหอัตราการเจริญเติบโตต่ําหรืออาจจะไมมีอัตราการเจริญเติบโต ซึ่งอาการเครียดของปลาทําให
ปลาตองการใชพลังงานมากขึ้น มีผลใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง (Smith, 1989 อางถึงใน สมพงษ, 
2542) 
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 การอนุบาลลูกปลาหมอไทยที่นิยมทําในบอดิน เพื่อใหลูกปลาไดกินอาหารธรรมชาติที่มีชีวิต 
พวกแพลงกตอนสัตว ไดแก โปรโตซัว ไรแดง และโคพิพอด ดังนั้นถาในบออนุบาลมีปริมาณอาหาร
ธรรมชาติที่เหมาะสมอยูนอย ลูกปลาจะมีอัตราการรอดตายต่ํา และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชา ซึ่ง
การอนุบาลวิธีนี้ไมสามารถควบคุมผลผลิตของลูกปลาไดตามความตองการ แตอยางไรก็ตามหากมี
วิธีการจัดการและการเตรียมบอที่ดีการอนุบาลในบอดินจะเกิดผลดีมากกวาเนื่องจากขั้นตอนวิธีการ
อนุบาล ไมยุงยากและหากมีการจัดการอาหารธรรมชาติที่ดีสามารถทําใหควบคุมผลผลิตปลาไดใน
ระดับหนึ่ง ในการจัดการเตรียมบออนุบาลปลาหมอไทยในบอดินมีขั้นตอนทั่วไปดังที่ สุจินต (2550) 
ไดแนะนําการเลี้ยงปลาหมอไทยไว ดังนี้ 
 - สูบน้ําออกจากบอใหแหง จะชวยกําจัดศัตรูปลาที่มีอยูในบอแลวหวานปูนขาวในขณะที่ดิน
ยังเปยก ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมตอไร เพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน 
 - กําจัดวัชพืชและพันธุไมน้ําที่จะเปนแหลงหลบซอนตัวของศัตรู ทําใหปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ําลดลง และเปนอุปสรรคตอการใหอาหาร และการวิดบอจับปลา 
 - การตากบอทําใหแกสพิษในดินบางชนิดสลายตัวไปเม่ือถูกความรอนและแสงแดด ทั้งยังเปน
การฆาเชื้อโรคและศัตรูปลาที่ฝงตัวอยูในดิน ใชเวลาในการตากบอ 2-3 สัปดาห 
 - สูบน้ําเขาบอใหไดระดับ 60-100 เซนติเมตร ทิ้งไว 2-3 วัน กอนปลอยปลาลงเลี้ยงแต
กอนที่จะปลอยปลาลงเลี้ยง ตองใชอวนไนลอนสีฟากั้นรอบบอใหสูงจากพื้นประมาณ 90 เซนติเมตร 
เพื่อปองกันปลาหลบหนีออกจากบอ 
 - การปลอยปลาลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนน 50 ตัวตอตารางเมตร การเลี้ยงใหอาหารเม็ด
ปลากินเนื้อในอัตรา 3-5 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น โดยในชวงแรกของการ
เลี้ยงจะใชอาหารเม็ดปลาดุกขนาดเล็กหรือปลาสดสับละเอียด เปนเวลา 2 เดือน และถัดมา
เปลี่ยนเปนอาหารเม็ดปลาดุกใหญ การเปลี่ยนถายน้ําใหมจะทําใหปลามีการกินอาหารดีขึ้น ในชวง
เดือนแรกไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนถายน้ํา แตจะใชวิธีการเพิ่มระดับน้ําทุกสัปดาห หลังจากเดือนแรก
แลวจึงเปลี่ยนถายน้ําเดือนละ 2-3 ครั้ง โดยเปลี่ยนถายน้ําครั้งละ1 ใน 3 ของน้ําในบอ หรือขึ้นอยูกับ
สภาพคุณภาพน้ําในบอดวย โดยทั่วไปจะใชเวลาเลี้ยงประมาณ 4-5 เดือน การจับปลาจะใชวิดบอแหง 
หลังจากนั้นจึงตากบอใหแหงและเตรียมบอเพื่อเริ่มตนเลี้ยงปลาในรุนตอไป 

3.2 การแปลงเพศปลาหมอไทย 
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเพศเมียในปลา โดยมีปจจัยตางๆ ดังนี้ 
1. ชนิดของฮอรโมน (hormone) 
2. วิธีการใหฮอรโมน (method) 
3. ความเขมขนของฮอรโมน (dosage) 
4. อายขุองปลาที่เริ่มใหฮอรโมน (timing) 
5. ระยะเวลาที่ไดรับฮอรโมน (duration) 

 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการใชฮอรโมนเปลี่ยนเพศปลาเปนเพศเมีย เชน 
อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ไดรับแสง เปนตน ทั้งนี้ปจจัยตางๆ ลวนมีความสัมพันธกันทุกปจจัย โดย
เพศปลาจะถูกควบคุมโดยปจจัยทางพันธุกรรม (chromosome) แตก็สามารถเหนี่ยวนําใหการเปลี่ยน
เพศไดโดยการใชฮอรโมน ปลาที่ถูกเปลี่ยนเพศจะยังมีพันธุกรรมเหมือนเดิมและจะไมกลับมาเปนเพศ
เดิมอีก (อุทัยรัตน, 2543) 
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 3.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนเพศโดยการใชฮอรโมน 

ฮอรโมนที่ใชในการแปลงเพศ 
ฮอรโมนที่ใชในการแปลงเพศในปลาเปนฮอรโมนเพศเมีย (estrogen steroid) ฮอรโมนที่

นิ ยมนํ ามาใช ในการแปลงเพศ 17β-Estradiol (E2), Ethylestradiol (EE), Diethylstilbestrlo 
(DES) ,Estrol (E1),Estron (E3) 11β-hydroxyandrostenedione สวนใหญนิยมใช 17β-Estradiol 
เปนฮอรโมน Human Estrogen ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์มากละลายในแอลกอฮอรและสารละลายอินทรีย มี
สูตรโครงสราง  C18H24O2 (นวลมณี, 2537) 

   

ภาพที ่3-1: 1) โครงสรางของ estron, 2) โครงสรางของ estrol, 3) โครงสรางของ 17β-estradiol 
ที่มา: Hutchinson et al. (1999)  

 
 อุทัยรัตน (2531) กลาววา ฮอรโมน 17 β-Estradiol เปนสเตียรอยดฮอรโมน (steroid 
hormone) และมีแหลงกําเนิดมาจากเนื้อเยื่อ Mesoderm เชน รังไข อัณฑะ 17 β-Estradiol เปน
ฮอรโมน estrogen ซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิง (female sex hormone) จะพบในสัตวมีกระดูกสันหลัง
ทุกชนิด ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการเจริญของระบบเซลลสืบพันธุและการแสดงออกของเพศหญิง 17 β-
Estradiol ละลายในแอลกอฮอร หรือสารอินทรียแตไมละลายในน้ํา มีหนาที่ควบคุมการสรางและ
สะสม yolk ใน oocyte แหลงที่สังเคราะหเสตียรอยดที่สําคัญตอระบบสืบพันธุในปลาเพศเมียคือ 
Ovary follicles โดยเซลลที่ทําหนาที่สังเคราะหสเตียรอยดมีสองชนิดที่เรียงตัวลอมรอบอยูดานนอก
ไดแก Theca cell และ Granulosa cell และ เอนไซม Aromatase โดย กลไกการทํางานตางๆจะ
ถูกควบคุมภายใตตอมใตสมอง ใหมีการหลั่งและกระตุนใหมีการผลิตฮอรโมนเพศ (Okuzawa et al., 
2003) 
 ดังนั้นในสัตวน้ําก็มีการผลิตฮอรโมนเพศอยูแลว เมื่อเราผสมฮอรโมนในอาหารเพื่อใหลูกปลา
กินจึงไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนเพศเพียงแตจะไปเพิ่มเอนไซดม ในการเปลี่ยนเพศในสัตวน้ําใหเร็ว
ขึ้นตามที่เราตองการ โดยเพศปลาจะถูกควบคุมโดยปจจัยทางพันธุกรรม (chromosome) แตก็
สามารถเหนี่ยวนําใหการเปลี่ยนเพศไดโดยการใชฮอรโมน ปลาที่ถูกเปลี่ยนเพศจะยังมีพันธุกรรม
เหมือนเดิมและจะไมกลับมาเปนเพศเดิมอีก (อุทัยรัตน, 2543) 
 

3.2.2 วิธีการใหฮอรโมน 
วิธีการแชปลาในสารละลายฮอรโมน  
การแชปลาในสารละลายฮอรโมน ขอดี คือ ปลาที่ไดรับฮอรโมนตลอดเวลา และฮอรโมนที่

ไดรับก็มีปริมาณแนนอน เปนวิธีที่งายและสะดวก ใชเปลี่ยนเพศในลูกปลาขนาดเล็ก การแชใน
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สารละลายฮอรโมน สามารถเปลี่ยนเพศปลาเปนเพศเมียไดในปลาสลิด ปลาดุกอุย ปลาหมอไทย (นวล
มณ ีและคณะ, 2538; นวลมณ ีและคณะ, 2537;  นวลมณ ีและคณะ, 2541) 

นวลมณี และคณะ (2541) เลี้ยงลูกปลาหมอไทยในน้ําที่ผสมฮอรโมน 17 β-Estradiol โดย 
ผลจากการทดลองเลี้ยงลูกปลาหมอไทยอายุ 2 และ 3 สัปดาห ความเขมขน 0, 25, 50, 75 และ 100 
ไมโครกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 3 และ 4 สัปดาห พบวา ชุดทดลองที่เลี้ยงลูกปลาอายุ 2 สัปดาห 
ในน้ําที่ผสมฮอรโมน EST ความเขมขน 50 และ 100 ไมโครกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 3 สัปดาห 
และชุดทดลองที่เลี้ยงลูกปลาอายุ 2 สัปดาห ในน้ําที่ผสมฮอรโมน EST ความเขมขน 75 และ 100 
ไมโครกรัมตอลิตร เปนระยะเวลา 4 สัปดาห มีผลทําใหลูกปลาเปลี่ยนเพศเปนเพศเมียได 100 
เปอรเซ็นต 

 
ความเขมขนของฮอรโมน 
ระดับความเขมขนของฮอรโมนที่ใชจะมีปริมาณที่แตกตางกันตามชนิดของปลา เชน ในกลุม

ปลาแซลมอล ใชความเขมขน 20 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 30 วัน สามารถเปลี่ยนเพศ
ปลาใหเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต ในปลาสลิดทดลองโดยใชความเขมขนฮอรโมน 200 มิลลิกรัม
ตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหลูกปลาอายุ 2 สัปดาห นาน 3 สัปดาห สามารถเปลี่ยนเปนเพศเมียได 100 
เปอรเซ็นต (เรณู, 2541) 
 นวลมณี และคณะ (2541) ทดลองในปลาหมอไทย ใชลูกปลาอายุ 2 และ 3 สัปดาห แชลูก
ปลาในน้ําที่ผสมฮอรโมน 17β-Estradiol ระดับความเขมขน 0, 25, 50, 75 และ 100 ไมโครกรัมตอ
ลิตร เปนระยะเวลา 3 และ 4 สัปดาห พบวา ชุดการทดลองที่ลูกปลาอายุ 2 สัปดาหในน้ําที่ผสม
ฮอรโมน 17β-Estradiol ที่ความเขมขน 50 และ 100 ไมโครกรัมตอลิตร มีผลทําใหปลาหมอไทย
เปลี่ยนเปนเพศเมีย 100 เปอรเซ็นต และทดลองใหลูกปลากินอาหารผสม ฮอรโมนที่ระดับความ
เขมขน 25, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม พบวา ชุดทดลองที่ใหลูกปลาอายุ 2 
สัปดาห กินอาหารผสมฮอรโมนความเขมขน 150 มิลลิกรัมตออาหาร 1  กิโลกรัม เปนระยะเวลา 4 
สัปดาห มีผลทําใหปลาเปนเพศเมีย 92.59 เปอรเซ็นต 
 

ระยะเวลาการใชฮอรโมน 
ระยะเวลาที่ปลาไดรับฮอรโมนที่เหมาะสม จะแตกตางกันแลวแตชนิดของปลา โดยทั่วไปถา

ใชฮอรโมนระยะสั้นเกินไปจะไมเกิดการเปลี่ยนเพศ แตถาใหนานเกินไปจะทําใหการพัฒนาการเจริญ
ของอวัยวะเพศถูกจํากัด ปลา Rainbow trout และ ปลา Salvlinus fontinalis ใชความเขมขน
ฮอรโมน 20 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหลูกปลากินตั้งแตระยะที่ลูกปลาเริ่มกินอาหารเปนเวลา 
30 หรือ 60 วันผลที่ไดเปนเพศเมีย 100 เปอรเซ็นต (Johnstone et.al., 1979) ในปลา แซลมอล ได
ทดลองใช 17β-Estradiol เพื่อเปลี่ยนอวัยวะเพศผูใหเปนเพศเมียโดยใชฮอรโมน 4.0 มิลลิกรัมตอ
อาหาร 1 กิโลกรัมใชเวลาเลี้ยง 4 เดือน สามารถเปลี่ยนเพศปลาใหเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต 
(Chang et.al., 1995b; Chang et.al., 1998) 

อายุท่ีปลาไดรับฮอรโมน  
อายุที่ปลาที่ไดรับฮอรโมนนับวามีความสําคัญเปนในการเปลี่ยนเพศ นวลมณี และคณะ 

(2537) ไดทดลองไนปลาดุกอุยตั้งแตปลาอายุ 1-6 สัปดาห โดยใชความเขมขน 50 มิลลิกรัมตออาหาร 
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1 กิโลกรัม พบวา ลูกปลาอายุที่ 1 สัปดาห สามารถเปลี่ยนเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต สยาม 
(2541) ทําการทดลองในปลาแสงจันทรใชลูกปลาอายุ 2 และ 3 วันใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 
17 β-Estradiol ที่ระดับความเขมขน 100 มิลลิกรัมตออาหาร  1 กิโลกรัม นาน 45 วัน ไดปลาเพศ
เมียแลวนําไปผสมกับปลาเพศผูปกติ เพื่อใชปลาในการทําไจโนนจีนีซีส (gynogenesis) 

ปลาดุกอุยใชความเขมขน 50 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหลูกปลากินตั้งแตอายุ 1 
สัปดาห จนถึงอายุ 6 สัปดาห พบวา สามารถเปลี่ยนเปนเพศเมียได 100 เปอรเซ็นต (นวลมณี และ
คณะ, 2537) 
 Van Den Hurk et al., (1989) กลาววา ปลาดุกเทศเพศผูจะมีการเจริญของเซลลสืบพันธุ
เมื่ออายุ 42 วัน สวนในปลาเพศเมียจะมีการเจริญของเซลลสืบพันธุเมื่ออายุ 28 วัน หลังจากฟกเปน
ตัว และ Van Den Hurk et al., (1989) กลาวถึง ปลาดุกเทศเพศผูจะมีการเจริญของเซลลสืบพันธุ
เมื่ออายุ 14 วัน สวนในปลาเพศเมียจะมีการเจริญเติบโตของเซลลสืบพันธุเมื่ออายุ 10 วันหลังจากฟก
เปนตัว 
 การควบคุมเพศถูกใชสรางประชากรใหเปนเพศใดเพศหนึ่ง (Shelton, 1986) เพื่อที่จะเพิ่ม
ผลผลิตและไดมีการใชฮอรโมนแปลงเพศมาใชรวมกับขบวนการไจโนจีนีซีส (Gynogenesis) เพื่อที่จะ
ผลิตใหเปนเพศใดเพศหนึ่งในรุนลูกตอๆ ไป เชนในปลาตะเพียน (นวลมณี, 2537) และปลา Grass 
carp (Shelton, 1986)  
 

ปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
ปจจัยสภาพแวดลอมมีผลตอการเปลี่ยนเพศปลา เชน อุณหภูมิ pH ความเค็ม  และความ

หนาแนนของประชาการ เปนตน ทั้งนี้ปจจัยทุกปจจัยลวนมีความสัมพันธกันทุกปจจัย โดยเฉพาะ
อุณหภูมิจะเปนตัวกําหนดเพศของสัตวน้ําเกือบทุกชนิด (เรณู, 2541; Sower et al., 1983) 
 

3.3 ผลของฮอรโมน 17 β-Estradiol ตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อเยื่ออวัยวะ
สืบพันธุ 

Johnstone et al., (1979) รายงานวา การใหฮอรโมนแปลงเพศ ตองใหกอนที่อวัยวะ
สืบพันธุจะพัฒนาไปเปนเพศใดเพศหนึ่งและใหตลอดกระบวนการพัฒนา การใหฮอรโมนต่ําเกินไป 
หรือระยะเวลานอยเกิน จะทําใหปลามีอวัยวะสืบพันธุทั้งสองเพศในตัวเดียวกัน หรือเปนเพศใดเพศ
หนึ่งที่ไมแข็งแรงไมสามารถสืบพันธุไดการใหฮอรโมนสูงเกินไป มีผลยับยั้งการเจริญของอวัยวะ
สืบพันธุ 
 นวลมณี และคณะ (2538) กลาววา ผลของฮอรโมน 17 β-Estradiol ตอลักษณะอวัยวะ
สืบพันธุของปลาสลิด วาจากการตรวจสอบลักษณะทางเนื้อเยื่อของอวัยวะสืบพันธุของปลาสลิดใน
กลุมควบคุมที่มีอายุ 5 เดือน พบวาสามารถแยกออกได 2 กลุม คือ อัณฑะในปลาสลิดเพศผูและรังไข
ในปลาสลิดเพศเมีย อัณฑะปลาเพศผูมีลักษณะกลมรีดานขางของอัณฑะบางสวนมีลักษณะเปนสวน
นูนออกมา ภายในอัณฑะจะพบเซลลสืบพันธุเพศผูระยะตางๆ สวน spermatid และ spermatozoa 
จะเห็นอยูรวมกันเปนกลุม สวนรังไขในปลาเพสเมียจะมีลักษณะปอมยาวรี ภายในเนื้อเยื่อของรังไข
ประกอบดวยไขระยะตางๆ 
 ในกลุมทดลองลูกปลาที่เปลี่ยนเพศโดยการแชฮอรโมนหรือใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 
พบวาอวัยวะสืบพันธุแยกออกเปน 3 กลุม รังไขในปลาเพศเมีย อัณฑะในปลาเพศผู และอวัยวะ
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สืบพันธุที่เปนกะเทยหรือมี 2 เพศ (Hermaphrodite) รังไขในปลาเพศเมียที่ถูกแปลงเพศมีลักษณะ
ภายนอกคลายคลึงกับรังไขในปลาเพศเมียปกติ ภายในเนื้อเยื่อของรังไขพบเซลลสืบพันธุระยะตางๆ 
เชน เดียวกัน สวนอัณฑะในปลาเพศผูมีลักษณะเชนเดียวกับอัณฑะของปลาเพศผูปกติภายในเนื้อเยื่อ
อัณฑะพบเซลลสืบพันธุระยะตางๆ และในปลาที่เปนกะเทยจะมีลักษณะเซลลสืบพันธุทั้ง 2 เพศ พบ
อวัยวะสืบพันธุมีลักษณะคลายอัณฑะ แตมีเนื้อเยื่อที่ประกอบดวยเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลล
สืบพันธุเพศเมียอยู โดยมีเซลลสืบพันธุเพศผูมากกวาเพศเมีย (นวลมณ ีและคณะ 2538) 
 

3.4 ผลของฮอรโมน 17 β-Estradiol ตอการเจริญเติบโต 
การเจริญเติบโตของปลาที่ไดรับฮอรโมน จะมีความสัมพันธโดยตรง ระหวางปจจัยทาง

สภาพแวดลอม ความเขมขนของฮอรโมน และชนิดของปลาที่ไดรับฮอรโมนมีผลตอการกระตุนการ
เจริญเติบโตที่ดีที่สุดในปลา Salmonidae และฮอรโมนในระดับต่ําจะมีประสิทธิภาพในการกระตุน
การเจริญเติบโตดีกวาการใหฮอรโมนในระดับที่สูง (Cardenas et al., 2003) 

นวลมณี และคณะ (2541) ศึกษาผลของฮอรโมน 17β-Estradiol ตอการเปลี่ยนเพศลูกปลา
หมอไทย โดยใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 17 β-Estradiol ใชลูกปลาอายุ 2 และ 3 สัปดาห ใช
ความเขมขน 0 25 50 100 และ 150 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนระยะเวลา4 สัปดาห พบวา
ความยาวและน้ําหนักไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ
 Eckstein and Spira (1965) รายงานวา ผลของฮอรโมนเมทธิลเทสโทสเตอโรน ที่ปลาไดรับ
ในระดับ 120 มิลลิกรัม นาน 60 วัน ทําใหการเจริญเติบโตชะงักในระยะ 1-1.5 เดือนแรกของการให
ฮอรโมนและใหฮอรโมนตอไปไมมีผลตอการเจริญเติบโตในระยะตอมา การเจริญเติบโตของปลาที่
ไดรับฮอรโมนไมแตกตางกับกลุมปลาควบคุมท่ีไมไดรับฮอรโมนเมื่อสิ้นการทดลอง 



 
 

 

บทที่ 4 
ขั้นตอนและวิธีการ:การเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลงเพศ 

 
4.1 การจัดการพอแมพันธุปลา 
 การจัดการและการคัดเลือกพอแมพันธุปลาหมอไทย 

การจัดการพอแมพันธุปลาใหสมบูรณเพศพรอมผสมพันธุวางไข เริ่มตนจากการเรียนรู
ชีวประวัติปลา ฤดูกาลผสมพันธุวางไข ความแตกตางเพศ ขนาดหรืออายุที่ สมบูรณเพศตลอดจน
เทคนิคการเหนี่ยวนําใหปลาผสมพันธุวางไข ในสวนของปลาหมอไทยสายพันธุที่ไดรับการปรับปรุง
พันธุ และเปนที่นิยมเลี้ยงกันแพรหลาย คือ สายพันธุชุมพร ซึ่งปลาเพศเมียมีขนาดใหญ ความกวาง
ของลําตัว และน้ําหนักมากกวาปลาเพศผู ซึ่งยาวเรียวกวามาก  

ปลาหมอไทย สายพันธุ “ชุมพร1" เปนปลาหมอไทยสายพันธุใหม โตเร็วกวาปกติ ตัวใหญ 
ยักษ หนักกวาเดิม ลําตัวขนาดใหญกวาเดิม สวนหัวเล็ก ลําตัวแบนและหนา มีปริมาณเนื้อมาก
กวาเดิม ปลาหมอไทยชุมพร1 ไดรับปรับปรุงพันธุ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร 
เปนปลาหมอไทยที่เจริญโตเร็ว อัตรารอดตายสูง สามารถนําไปเลี้ยงไดทั้งใน บอพลาสติก บอผาใบ 
บอปูน บอดิน และในกระชัง ใชระยะเวลาเลี้ยงเพียงแค 4-5 เดือน ไดปลาขนาด 250-400 กรัมตอตัว 
ซึ่งมีน้ําหนักตัวมากกวาปลาหมอไทยสายพันธุเดิม มากกวา 70 เปอรเซ็นต  

การคัดเลือกพอแมพันธุ ควรมีน้ําหนัก 200-300 กรัม หรือ อายุ 6 เดือนขึ้นไป เปนปลาที่
รวบรวมและคัดเลือกแลววาเจริญเติบโตดีที่สุดของปลาแตละรุน ในแตละแหลงเลี้ยง หากเปนพอแม
พันธุปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติ ควรเลี้ยงใหเชื่อง และฝกใหกินอาหารเมด็สําเร็จรูปกอนแลว จึงนํามา
เลี้ยงรวมกันในบอดิน ขนาด 200-400 ตารางเมตร อัตราปลอย 20-25 ตัวตอตารางเมตร และควร
ปลอยเลี้ยงแบบแยกเพศ ใหอาหารที่มีระดับโปรตีน มากกวา 30 เปอรเซ็นต และมีไขมันต่ํา วันละ 1 
ครั้ง ไมเกิน 1 เปอรเซ็นตของน้ําหนักปลา กระตุนใหปลาสมบูรณเพศยิ่งขึ้น ดวยการเปลี่ยนถายน้ํา 
30 เปอรเซ็นต 2-3 ครั้งตอสัปดาห   

 

 

 
 ภาพที่ 4-1 ปลาหมอไทยเพศเมีย (ดานบน) และปลาหมอไทยเพศผู (ดานลาง) 
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4.2 วิธกีารเพาะพันธุ 
 หลังจากคัดเลือกพอแมพันธุปลาที่มีไขและน้ําเชื้อสมบูรณ พรอมที่จะผสมพันธุวางไขแลว คือ 
ตัวเมียมี สวนทองที่อวบอูม ใชมือบีบเบาๆ จะมีไขสีเหลืองไหลออกมา สวนปลาตัวผู มีน้ําเชื้อสีขาว
คลายน้ํานมไหลออกมา ซึ่งฤดูกาลผสมพันธุวางไข ตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนตุลาคมของทุก
ป เมื่อคัดพอแมพันธุปลาไดแลว จัดเตรียมอุปกรณและเลือกวิธีการเพาะพันธุที่เหมาะสม ซึ่งมี 2 วิธี 
ดังนี้ 

4.2.1 วิธีเลียนแบบธรรมชาติ 
 สามารถดําเนินการเพาะพันธุในบอซีเมนตโดยไมตองฉีดฮอรโมนกระตุน  แตใชน้ําใหมเปน
ตัวกระตุนใหปลาสืบพันธุ  หรือกระตุนดวยการใชน้ําไหลผานเบา ๆ ไมจําเปนตองเติมอากาศ ลงในบอ
เพาะพันธุ  ขนาดบอที่เหมาะสมควรมีพื้นที่ 2-4 ตารางเมตร เติมน้ําในบอที่ระดับ 30-50 เซนติเมตร  
ใชอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมีย เทากับ 2:1 หรือ 3:1 ขึ้นอยูกับขนาดของพอแมพันธุ  โดยถาพอ
พันธุมีขนาดเล็กก็เพ่ิมจํานวนพอพันธุขึ้น  เมื่อปลาวางไขแลวก็รวบรวมไขปลาไปฟกแลวนําพอแมพันธุ
ออกจากบอ 
  
 4.2.2 การกระตุนการวางไขดวยการฉีดฮอรโมนสังเคราะห 

หากพอแมพันธุปลาไมผสมพันธุวางไข ตามวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ก็สามารถกระตุนดวย
วิธีการฉีดฮอรโมนโดยสามารถใชฮอรโมนสังเคราะหบูเซอริลิน (LHRHa) ในอัตรา 20-25 ไมโครกรัม 
ตอแมปลา 1 กิโลกรัม รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone) อัตรา 5-10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักปลา 1 
กิโลกรัม สวนพอพันธุปลาฉีดบูเซอริลิน ในอัตรา 10-15 ไมโครกรัม ตอพอพันธุปลา 1 กิโลกรัม 
รวมกับยาเสริมฤทธิ์ (Domperidone) อัตรา 5-10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กิโลกรัม หลังจากฉีด
ฮอรโมนนาน 8-12 ชั่วโมง ปลาจะวางไข ความดกไขประมาณ 50,000-60,000 ฟองตอตัว อัตราการ
ผสมติดอยูที่ 95-97 เปอรเซ็นต และอัตราการฟก 90-95 เปอรเซ็นต ไขฟกตัวใชเวลา 18-20 ชั่วโมง 
ที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส  และปลาจะใชอาหารจากถุงไขแดง (yolk sac) หลังจากฟกเปนตัว
โดยไมกินอาหารได 3-4 วัน  
 

   
 
ภาพที่ 4-2 การฉีดฮอรโมนสังเคราะห (LHRHa) และ Domperidone  
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4.3 พัฒนาการของไขและตัวออนปลา 
 ไขปลาหมอไทยจัดเปนไขลอย (Pelagic egg หรือ Bouyant egg) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 
มิลลิเมตร มีเยื่อหุมไขบางชั้นเดียว ไขแดงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 มิลลิเมตร ไขที่ไดรับการ
ผสมจะใสโปรงแสงมีสีเหลืองออนหรือไมมีสีขึ้นอยูกับแมปลาแตละตัว สวนไขที่ไมไดรับการผสมจะมีสี
ขาวขุนทึบไมโปรงแสงมีขนาดเล็กกวาไขที่ไดรับการผสมเล็กนอย ไขปลาหมอไทยจัดเปนไขแบบ 
Telolecithal ดานที่มีไขแดงเรียก Vegetal pole ภายในมีหยดไขมันขนาดใหญ (Oil droplets) 
กระจายอยูทั่วไป ดานที่มีไขขาวจะเจริญไปเปนตัวออน การแบงเซลลเกิดเฉพาะดานที่มี Animal 
pole ที่มีนิวเคลียสเทานั้น พัฒนาการของไขปลาหมอไทยหลังจากการผสมกับน้ําเชื้อตัวผูแลวในน้ํา
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส แสดงในตารางที ่4-1  และภาพที่ 4-3 

 
ตารางที่ 4-1 พัฒนาการของไขและตัวออนปลาหมอไทย 

Timing after 
Fertilized  
(hours) 

Development 

0.05 Start cell divided. 
0.10 Cell of animal pole (blastodisc) divided into 2 equal cell. 
0.12 Cell divided into 4 cell. 
0.15 Cell divided both Vertical and horizontal into 8 cell. 
0.20 Cell divided both Vertical and horizontal into 16 cell. 
0.30 Cell divided both Vertical and horizontal into 32cell. 
0.45 Cell divided both Vertical and horizontal into 64 cell. 
1.00 Cell divided both Vertical and horizontal into 128 cell. 
1.25 Cell divided both Vertical and horizontal into 256 cell. 
2.28 Cell divided into morula stage.   
3.15 Blastrula Period:  there is amount cell expansion more and more. 
4.24 Germ ring stage: the cell begins to move come to cover the half. 
6.05 Gastrula Period: the cell begins to move come to cover yolk sac. 
8.30 80% Epiboly stage: the cell expands to come to cover yolk sag resembles 

ring picture. 
10.20 90% Epiboly stage: the cell expands to come to cover yolk sag almost is 

finished. 
11.25 Head bud stage: see head bud and tail bud 
12.00 Begin be born somite through the body. 
14.00 See optic bud happen at the head portion. 
17.00 The caterpillar is thriving more and more and curl oneself up within egg 

wall, tail long part passes yolk sac and have the movement by 
beckonning tail. 

18.00 The embryo uses the part in the tail beckons to move back and forth 
increase continuously, when, will begin hatching the heart begins the 
work. 

19.22 The embryo has been hatching from the egg. 
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Fertilizing egg            Cleavage stage       Germ ring stage 

 

     
Somite stage     Hatching stage    Larvae development at 1 day 

ภาพที่ 4-3 พัฒนาการของคัพภะปลาหมอไทย 
 

 
ภาพที่ 4-4 อุปกรณ และถังฟกไขปลาหมอไทย 
 

4.4 การอนุบาลลูกปลาหมอไทย 
4.4.1 การเตรียมบออนุบาลปลาหมอไทย เตรียมบออนุบาลบอดินมีข้ันตอน ดังนี้ 

 - สูบน้ําออกจากบอใหแหง จะชวยกําจัดศัตรูปลาที่มีอยูในบอแลวหวานปูนขาวในขณะที่ดิน
ยังเปยก ในอัตรา 80-100 กิโลกรัมตอไร เพื่อปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน 
 - กําจัดวัชพืชและพันธุไมน้ําที่จะเปนแหลงหลบซอนตัวของศัตรู ทําใหปริมาณออกซิเจนที่
ละลายน้ําลดลง และเปนอุปสรรคตอการใหอาหาร และการวิดบอจับปลา 
 - การตากบอทําใหแกสพิษในดินบางชนิดสลายตัวไปเม่ือถูกความรอนและแสงแดด ทั้งยังเปน
การฆาเชื้อโรคและศัตรูปลาที่ฝงตัวอยูในดิน ใชเวลาในการตากบอ ประมาณ 1 สัปดาห 
 - สูบน้ําเขาบใหไดระดับ 30-50 เซนติเมตร ทิ้งไว 2-3 วัน กอนปลอยลูกปลาปลาลงอนุบาล 
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4.4.2 การจัดการอนุบาลปลาหมอไทย 
 บอที่ใชในการอนุบาลลูกปลาเปนบอดิน กอนปลอยลูกปลาตองเตรียมบอใหดีเพื่อกาจัดศัตรู
ปลา แลวปรับสภาพบอดวยปูนขาวในอัตรา 100 กก./ไร สรางอาหารธรรมชาติโดยการใสปุยมูลไกใน
อัตรา 80 กก./ไร การอนุบาลลูกปลาหมอไทยระดับน้ําในบออนุบาลขณะเริ่มปลอยลูกปลาควรอยูใน
ระดับ 30-50 เซนติเมตร แลวคอยๆ เพิ่มระดับน้ํา สัปดาหละ 10 เซนติเมตร เพื่อรักษาคุณสมบัติน้ํา 
สวนการใสปุยนั้นหากวางแผนจะอนุบาลดวยอาหารสมทบเพียงอยางเดียวก็ไมตองเติมปุยในบอ 
ปลอยลูกปลาประมาณ 200-300 ตัว/ตารางเมตร ใหอาหารลูกปลาวัยออนวันละ 3-4 ครั้ง โดยให
อาหารผสม ปลาปนรอนละเอียดผสมกับรําละเอียด ในอัตราสวน รํา 70 เปอรเซ็นต ตอ ปลาปน 30 
เปอรเซ็นต โดยคอย ๆ โรยทีละนอยรอบ ๆ บอกะใหแผกระจายรอบๆขอบบอ เพราะลูกปลาสวนใหญ
จะอาศัยอยูในบริเวณนี้ การสังเกตการกินอาหารทําไดยาก เพราะลูกปลายังไมขึ้นมากินที่ผิวน้ํา แตจะ
คอยกินอาหารที่คอย ๆ จมลง หลังใหอาหารแลวใชแกวตักลูกปลามาดู ถาลูกปลากินอาหารดีทองจะ
ขาวเห็นชัดเจน เมื่ออนุบาลไปไดประมาณ 1 สัปดาห ลูกปลาจะเริ่มขึ้นมากินอาหารที่ผิวน้ําจะสังเกต
การกินอาหารไดงายขึ้น โดยโรยอาหารดานเหนือลมอาหารจะคอย ๆ ลอยกระจายไปดานตรงขาม
ตองคอยสังเกตวาเศษอาหาร ที่ลอยมาติดขอบบอ มีมากนอยเพียงใด ถามีมากก็แสดงวาใหอาหารมาก
เกินไปตองลดปริมาณอาหารลง การใหอาหารควระใหวันละ 4-5 ครั้ง ในระยะแรก ๆ และลดลงเหลือ 
3 ครั้ง ในเวลาตอมา โดยทั่วไปเมื่ออนุบาล ได 4-6 สัปดาห จะไดลูกปลาขนาดประมาณ 1 นิ้ว อัตรา
รอดประมาณรอยละ 30-60  

4.5 การแปลงเพศปลาหมอไทย 
4.5.1 วิธีการแชปลาในสารละลายฮอรโมน 
วัสดุอุปกรณ 
- ฮอรโมน 17β-Estradiol  
- เอทิลแอลกอฮอล 
- เครื่องชั่งไฟฟา 
- อุปกรณตวงสาร 
- ถังขนาด 50 ลิตร 
ชั่งฮอรโมน 17β-Estradiol  0.5 กรัม แลวเติม เอทลิแอลกอฮอล 0.1 ลิตร คนใหละลายจะ 

ได stock solution ที่มีความเขมขนของฮอรโมน  17β-Estradiol  5,000 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 
5,000,000 ไมโครกรัมตอลิตร  แลวเจือจางใหได 17β-Estradiol ในปริมาณสารละลาย 120 
ไมโครกรัมตอลิตร ซึ่งถือวาเปนปริมาณสารละลายที่เหมาะสมตอการในการแชไขและตัวออนปลาหมอ 

นําไขปลาหมอไทยที่ไดรับการผสมแลว 6-8 ชั่วโมง ถัง ซึ่งลักษณะสีของไขปลาหมอไทยที่
ไดรับการผสมจะมีสีเหลืองออนใสโปรงแสง สวนลักษณะสีของไขปลาหมอไทยที่ไมไดรับการผสมจะมี
สีเหลืองออนทึบแสง จากนั้นนําไขปลาหมอไทยที่ไดรับการผสมมาแชในสารละลายฮอรโมน 17β-
estradiol ที่ความเขมขน  120 ไมโครกรัมตอลิตร ในถังขนาด 50 ลิตร อัตราการแชไข 150,000 
ฟองตอถัง ใชระยะเวลาแช 4 วัน โดยตองเปลี่ยนถายน้ํา และเติมฮอรโมนใหมทุกวัน จนลูกปลาฟก
เปนตัวถึงระยะถุงไขแดงยุบหมด 
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ภาพที่ 4-5 การแชไขปลาหมอไทยดวย 17β-Estradiol ในถังฟกไข 
  
4.5.2 วิธีการใชฮอรโมนผสมอาหาร 
วัสดุอุปกรณ 
- ฮอรโมน 17β-Estradiol 
- เอทิลแอลกอฮอล 
- เครื่องชั่งไฟฟา 
- อุปกรณตวงสาร 
- ปลาปน รําละเอียด 
- เครื่องผสมอาหาร 
ในการแปลงเพศปลาหมอจะใชฮอรโมนเพศเมียสังเคราะหที่มีชื่อวา 17β-Estradiol ผสมใน

อาหารในอัตรา 60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม  มีวิธีการเตรียม ดังนี้ 
1.  ชั่งฮอรโมน 17β-Estradiol  0.5 กรัม แลวเติม เอทิลแอลกอฮอล 1 ลิตร คนใหละลาย

จะได stock solution ที่มีความเขมขนของฮอรโมน  17β-Estradiol  500 มิลลิกรัมตอลิตร แลวเจือ
จางดวยเอทิลแอลกอฮอลใหได 60 มิลลิกรัม ในปริมาณสารละลาย 240 มิลลิลิตรตออาหาร 1 
กิโลกรัม ซึ่งถือวาเปนปริมาณสารละลายที่เหมาะสมตอการผสมอาหาร 1 กิโลกรัม 

2.  เตรียมปลาปนรอนละเอียดผสมกับรําละเอียด ในอัตราสวน รํา 70 เปอรเซ็นต ตอ ปลา
ปน 30 เปอรเซ็นต ตามปริมาณที่ตองการ และนําสารละลายฮอรโมนที่ไดมาผสมกับอาหารในอัตรา
ดังกลาวดวยเครื่องผสมอาหาร แลวนําอาหารผสมฮอรโมนผึ่งลมใหแอลกอฮอลระเหยออกจนอาหารที่
ไดแหงดี  ก็สามารถนําอาหารไปใชได 

 
4.5.3 การใชอาหารผสมฮอรโมนในการแปลงเพศ 
การผสมฮอรโมนในอาหารการแปลงเพศลูกปลา โดยการใหกินอาหารผสมฮอรโมน17β-

Estradiol ที่ความเขมขน 40-60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนเวลา 21–28 วัน เปนวิธีที่นิยมใช
กันทั่วไป สวนมากใหผลผลิตลูกปลาหมอไทยเพศเมียมากกวา 95 เปอรเซ็นต สําหรับปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการแปลงเพศ คือ ระยะเวลาในการใหอาหารผสมฮอรโมนแปลงเพศ ซึ่ง
สามารถปรับไดตามอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูม ิ23-25 องศาเซลเซียส ระยะการใหฮอรโมน 28 วัน ใหผล
ดีกวาการใหฮอรโมนเพียง 20 วัน ที่อุณหภูม ิ27 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพในการแปลงเพศเพิ่มขึ้น
ตามจํานวนวันที่ใหฮอรโมน ฟารมสวนใหญใชระยะเวลาในการแปลงเพศ 21-28 วัน (ตารางที่ 4-2 )
ชวงฤดูรอนลูกปลามีพัฒนาการเร็ว ใชระยะเวลาแปลงเพศ 21 วัน แตถาเปนชวงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ํา 
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ลูกปลามีพัฒนาการชา ใชระยะเวลาแปลงเพศ 28 วัน และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตลูกปลา
นิลแปลงเพศสูงสุด ควรใหอาหารวันละ 4–5 ครั้ง 
 
ตารางที่ 4-2 อาหารและการใหอาหารลูกปลาหมอไทยแปลงเพศ 
อายุลูกปลา 

(วัน) 
ประเภทอาหารอนุบาลลูกปลา อัตราการใหอาหาร จํานวนครั้งใน

การใหอาหาร 
1-3 อาหารจากถุงไขแดง (yolk sac)   
3-7 โรติเฟอร ไรแดง   
7-15 อาหารผสมแปลงเพศ 30 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว 4 ครั้งตอวัน 
15-25 อาหารผสมแปลงเพศ 20 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว 4 ครั้งตอวัน 
25-30 อาหารผสมแปลงเพศ 15 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว 4 ครั้งตอวัน 
30-40 อาหารปลากินเนื้อเม็ดเล็ก 10 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว 3 ครั้งตอวัน 

 
4.6 การตรวจสอบผลการแปลงเพศปลาไทย 

การแปลงเพศปลาไทยใหเปนเพศเมียจะตองแปลงเพศใหได 95-100 เปอรเซ็นต จึงจะถือวา
ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงการเพศแปลงประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น จะตองมีการ
ตรวจสอบการแปลงเพศโดยการ เลี้ยงปลาหมอไทยที่เราทําการแปลงเพศแลวใหไดอายุประมาณ 1- 2 
เดือน แลวนํามาผาตัดเอาอวัยวะสืบพันธุภายในของปลาหมอไทยดังกลาวไปยอมสีดวยสียอมอะซิโต
คามิน แลวนําไปสองดวยกลองจุลทรรศน ดูวาเปนเซลลสืบพันธุเพศผูหรือเซลลสืบพันธุเพศเมีย โดย
จะตองตรวจสอบปลาหมอไทย 100 ตัว แลวเปนเพศเมีย 98-100 ตัว จึงจะประสบผลสําเร็จ 

ลักษณะเซลลสืบพันธุ  
 ที่กําลังขยาย 10X เซลลสืบพันธุเพศผูจะมีลักษณะเปนจุดสีดําเล็ก ๆ แตเซลลสืบพันธุเพศเมีย 
มีลักษณะเปนเซลลกลมขนาดใหญ มองเห็นไดชัดเจน (ภาพที่ 4-6) 
 

        
ภาพที่ 4-6 ลักษณะเซลลสืบพันธุปลาหมอไทยเพศผู (ซาย) และเซลลสืบพันธุปลาหมอไทยเพศเมีย 
(ขวา) 
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พอแมพันธุสมบูรณเพศ อายุ 6 เดือน ขึ้นไป 
ควรมีน้ําหนัก 200-300 กรัม คัดเลือกแลววาเจริญเติบโตดีที่สุด
ของปลาแตละรุน ตัวเมียมีสวนทองที่อวบอูม ใชมือบีบเบาๆ จะ
มีไขสีเหลืองไหลออกมา สวนปลาตัวผู มีน้ําเชื้อสีขาวคลายน้ํานม
ไหลออกมา 

วิธีเพาะพันธุ 
ฉีดฮอรโมนสังเคราะหบูเซอริลิน  15-20 ไมโครกรัม /แมปลา 1 
กก. รวมกับยาเสรมิฤทธิด์อมเพอรโิดน 5 มก. /แมปลา 1กก. 
 
ฉีดฮอรโมนสังเคราะหบูเซอริลิน 5-10 ไมโครกรัม /พอปลา 1 
กก. รวมกับยาเสริมฤทธ์ิดอมเพอริโดน 5 มก. /พอปลา 1กก. 
8-12 ชั่วโมง แมปลาวางไข 

ใหแชไขในน้ําที่ผสมฮอรโมน 17β-Estradiol เขมขน 120 
ไมโครกรัม/ลิตร  
18-20 ชั่วโมง ลูกปลาฟกออกเปนตัว ใหแชตัวออนในนํ้าที่
ผสมฮอรโมน เปนระยะเวลา 4 วัน เมื่อถุงไขแดงยุบหมด จึง
ยายลงบออนุบาล 

การอนุบาล 
กําจัดศัตรูปลา ปรับสภาพบอดวยปูนขาวในอัตรา 100 กก./ไร  
ตากบอ สรางอาหารธรรมชาติ 
โดยการใสปุยมลูไกในอัตรา 80 กก./ไร  
ระดับน้ําในบออนุบาลขณะเริม่ปลอยลูกปลาควรอยูในระดับ 
40-50 ซม. แลว เพิ่มระดับน้ํา สัปดาหละ 10 ซม. เพื่อรักษา
คุณสมบัติน้ํา 
ปลอยลูกปลาประมาณ 200-300 ตัว/ตารางเมตร 
ใหอาหารลูกปลาวัยออน วันละ 4-5 ครั้ง/วัน 
รํา : ปลาปน อัตราสวน 3:1 (อาหารผสม ฮอรโมนเพศเมีย 
17β-Estradiol ความเขมขน 60 มก./อาหาร 1 กก.) ใหกิน
ติดตอกัน อยางนอย 21 วัน เมื่ออนุบาล ได 4-6 สัปดาห จะได
ลูกปลาขนาดประมาณ 1 นิ้ว อัตรารอดประมาณรอยละ 30-60  

ภาพที่ 4-7 แผนภาพแสดงกระบวนการและข้ันตอนการเพาะขยายพันธุปลาหมอไทยแปลงเพศ 



 

บทที่ 5 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
การผสมฮอรโมนในอาหารการแปลงเพศลูกปลา โดยการใหกินอาหารผสมฮอรโมน17β-

Estradiol ที่ความเขมขน 40-60 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนเวลา 21–28 วัน เปนวิธีที่นิยมใช
กันทั่วไป สวนมากใหผลผลิตลูกปลาหมอไทยเพศเมียมากกวา 95 เปอรเซ็นต สําหรับปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการแปลงเพศ มีดังตอไปนี ้
1. ความเขมขนของฮอรโมน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการแปลงเพศสูงสุดปริมาณฮอรโมน 17β-
Estradiol ที่ลูก ปลาควรไดรับตอวัน คือ 0.52–2.85 ไมโครกรัมตอน้ําหนักปลา 1 กรัม จึงจะทําให
ประสิทธิภาพในการแปลงเพศเกินกวา 95 เปอรเซ็นต ปริมาณฮอรโมนที่มากเกิน ไมไดชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแปลงเพศ แตทําใหเกิดผลเสีย เพราะเปอรเซ็นตลูกปลาเพศเมียที่ไดจะนอยลง 
หรืออาจเกิดลักษณะสองเพศในตัวเดียวกันมากขึ้น สําหรับกระบวนการแปลงเพศปลาหมอไทย สวน
ใหญใชความเขมขนของฮอรโมน 17β-Estradiol เทากับ 40-80 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 
ขึ้นกับสภาพน้ําในบอ หากน้ําในบอเขียว เนื่องจากมีอาหารธรรมชาติอยูมาก ลูกปลาจะกินอาหาร
ธรรมชาติ และอาจกินอาหารผสมฮอรโมนนอยลง จึงเพิ่มความเขมขนของฮอรโมนเปน 80 มิลลิกรัม 
แตหากน้ําคอนขางใส มีอาหารธรรมชาติอยูนอย สามารถลดปริมาณฮอรโมนลงเหลือ 40 มิลลิกรัมตอ
อาหาร 1 กิโลกรัม 
 2. ระยะเวลาในการแปลงเพศ สามารถปรับไดตามอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิ 23-25 องศาเซลเซียส 
ระยะการใหฮอรโมน 28 วัน ใหผลดีกวาการใหฮอรโมนเพียง 20 วัน ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
ประสิทธิภาพในการแปลงเพศเพิ่มขึ้นตามจํานวนวันที่ใหฮอรโมน โดยเฉพาะในเมื่อความยาวลูกปลา
นอยกวา 18 มิลลิเมตร ฟารมสวนใหญใชระยะเวลาในการแปลงเพศ 21-28 วัน ชวงฤดูรอนลูกปลามี
พัฒนาการเร็ว ใชระยะเวลาแปลงเพศ 21 วัน แตถาเปนชวงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ํา ลูกปลามีพัฒนาการ
ชา ใชระยะเวลาแปลงเพศ 28 วัน 
 
3. อาหารในการแปลงเพศ อาหารที่ใชผสมกับฮอรโมนเพื่อการแปลงเพศ ควรมีปริมาณโปรตีน 40 
เปอรเซ็นตขึ้นไป จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงเพศ โดยสวนประกอบของอาหารที่สําคัญคือ 
รําและปลาปน หรือสวนประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ขนาดของอาหารสําหรับลูกปลาตอง
มีขนาดเล็ก ในสัปดาหแรกอาหารควรมี ขนาด 0.40–0.60 มิลลิเมตร โดยกอนใชตองรอนผาน
ตะแกรงขนาดตา 0.6 มิลลิเมตร สัปดาหตอไปสามารถเพิ่มขนาดอาหารเปน 0.60–0.80 มิลลิเมตร 
ฮอรโมนที่ผสมในอาหารมักไมละลายในน้ําแตละลายในแอลกอฮอล หรือไขมัน แอลกอฮอลที่นิยมใช
คือ เอธิลแอลกอฮอล ซึ่งเมื่อใชเปนตัวทําละลายฮอรโมนแลว ตองตากอาหารไวในที่รม อากาศถายเท
ไดสะดวก เพื่อใหแอลกอฮอลระเหยออกไป โดยความชื้นในอาหารไมควรเกิน 10 เปอรเซ็นต 
 
4. การเก็บรักษาอาหาร อาหารที่ผสมฮอรโมนแลวก็เปนขั้นตอนสําคัญที่ตองระมัดระวัง เพราะ
ฮอรโมนจะสลายตัวเมื่อเจอแสงและความรอน การเก็บสารละลายฮอรโมนจึงตองเก็บในที่มืด ในขวดสี
ชา และเก็บที่อุณหภูมิหองหรือในตูเย็น เชนเดียวกับการเก็บอาหารที่ผสมฮอรโมน แลวควรเก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และในที่มืด เพราะหากโดนแสงสวางและความรอนเพียง 11 วัน 
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ประสิทธิภาพในการแปลงเพศปลาหมอไทยจะลดลงเหลือเพียง 50 เปอรเซ็นต เทานั้น นอกจากนี้การ
เสริมวิตามิน แรธาตุ หรือไขมันที่จําเปน ก็นับวามีความสําคัญในการแปลงเพศปลาหมอไทย โดยการ
เสริมวิตามินซี ในอาหารในอัตรา 800 มิลลิกรัมตออาหาร1 กิโลกรัม ทําใหลูกปลาแข็งแรงและโตเร็ว 
  
5. ปริมาณและความถี่ในการใหอาหาร โดยมากในสัปดาหแรกของการเริ่มใหอาหารผสมฮอรโมนจะ
ใหในปริมาณ 30 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว จากนั้นลดเปน 20 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว ในสัปดาหที่
สอง การใหอาหารผสมฮอรโมน 17β-Estradiol วันละ 2 ครั้ง ลูกปลามีอัตราการเจริญเติบโตชากวา
การใหวันละ 3-6 ครั้ง และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศสูงสุด ควรให
อาหารวันละ 4–5 ครั้ง 
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