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บทคัดยอ 

การศึกษาการใชประโยชนจากใบมะรุมตอการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของปลานิล 
โดยผสมใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ที่ระดับโปรตีน 25 เปอรเซ็นต และพลังงาน 2,500 กิโล
แคลอรี่ตอกิโลกรัม ในปลานิลขนาด 27.06 ± 0.97 กรัมตอตัว เล้ียงเปนเวลา 60 วัน ผลการศึกษาพบวา การ
เจริญเติบโตของปลานิลที่ไดรับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับตางๆ ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคา
น้ําหนักเพิ่มขึ้นตอวัน  1.21 ± 0.39, 1.27 ± 0.13, 1.29 ± 0.19 และ 1.07 ± 0.16 กรัมตอตัวตอวัน  อัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเนื้อ 1.29 ± 0.58, 1.08 ± 0.12, 1.08 ± 0.16 และ 1.27 ± 0.22 ตามลําดับ ประสิทธิภาพการใช
โปรตีน 0.33 ± 0.04, 0.37 ± 0.04, 0.37 ± 0.04 และ 0.36 ± 0.03 ตามลําดับ สวนการศึกษาประสิทธิภาพการ
ยอยอาหารที่ผสมใบมะรุมที่ระดับตาง ๆ ของปลานิลพบวาสัมประสิทธิ์การยอยได และประสิทธิภาพการยอย
โปรตีนของอาหารทุกสูตรการทดลองไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของอาหาร
อยูในชวง 51.66 - 58.42 เปอรเซ็นต และมีคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนอยูในชวง 68.53 - 74.86  เปอรเซ็นต 
ในดานสุขภาพของปลานิล จากการทดลองพบวาคาโลหิตวิทยาของปลานิลที่ไดรับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับ
ตางๆ  ไมมีความแตกตางกับปลาในกลุมควบคุม (p>0.05) และจากการศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของ
เนื้อเยื่อตับ พบวาปลานิลทุกกลุมการทดลองมีคาใกลเคียงกัน ดังนั้นปลานิลสามารถใชประโยชนจากอาหารที่มี
การผสมใบมะรุมที่ระดับ 10 เปอรเซ็นต ไมมีผลกระทบตอการเติบโต ประสิทธิภาพการยอยไดของโปรตีน และ
สุขภาพของปลานิล 
  

ABSTRACT 
 The study of utilization of moringa (Moringa oleifera Lam.) leaf on growth performance and 
protein digestibility in Tilapia (Oreochromis niloticus L.) was conducted. Diets were prepared by 
supplementing with moringa leaf at 0, 5, 10 and 15%, all diets contained 25 % crude protein and 
isocaloric diets of 2,500 kcal/kg.  In this experiment, tilapia with initial weight of 27.06 ± 0.97 g/fish 
was fed with experimental diets for 60 days. The result showed that growth performance was similar 
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in all groups (p>0.05), average daily weight gain was 1.21 ± 0.39, 1.27 ± 0.13, 1.29 ± 0.19 and 1.07 
± 0.16 /fish/day, respectively. Feed conversion ratio was 1.29 ± 0.58, 1.08 ± 0.12, 1.08 ± 0.16 and 
1.27 ± 0.22, respectively, and protein efficiency ratio was 0.33 ± 0.04, 0.37 ± 0.04, 0.37 ± 0.04 and 
0.36 ± 0.03. Digestibility coefficiency and protein digestibility in fish fed with diets supplemented with 
moringa leaf were not significantly different (p>0.05). The digestibility coefficiency and protein 
digestibility were found in range of 51.66 - 58.42% and 68.53 - 74.86% respectively. In the part of 
fish health found that, hematological parameters were not significantly different (p>0.05), and 
pathology of liver was similarly in all groups. Therefore, supplementing moringa leaf with 10% in diet 
showed no adversed effect on growth, protein digestibility and  fish health. 
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คํานํา 
ปลานิลจัดเปนปลาน้ําจืดเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภคและการเลี้ยงอยาง

แพรหลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากเปนปลาที่เล้ียงงาย โตเร็ว ทนตอสภาพแวดลอมไดดี และจาก
สถานการณในปจจุบันที่มีจํานวนประชากรของประเทศเพิ่มมากขึ้นจึงมีความตองการอาหารประเภทโปรตีนสูง
มากขึ้น ปลานิลจึงจัดเปนแหลงโปรตีนที่สําคัญแหลงหนึ่ง แตในสภาวะที่การขยายตัวและพัฒนาทางดานการ
เล้ียงสัตวน้ําภายในประเทศไทยมีมากขึ้น จึงมีผลทําใหเกิดปญหาดานอาหารสัตวน้ํา คือ อาหารสัตวมีราคาสูงขึ้น 
มีวัตถุดิบไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งปลาปนซึ่งเปนวัตถุดิบที่
สําคัญของอาหารสัตวน้ํา ดังนั้นเกษตรกรผูเล้ียงสัตวน้ําไมวาจะเปนฟารมขนาดเล็กหรือฟารมขนาดใหญจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองหาวิธีการลดคาใชจายหรือตนทุนในการเลี้ยงสัตวน้ํา เนื่องจากตนทุนสวนใหญในการเลี้ยงสัตว
น้ํามาจากคาอาหาร แนวทางในการลดตนทุนคาอาหารสัตวกระทําไดโดยเกษตรกรควรมีการเลือกใชวัตถุดิบ
อาหารสัตวที่มีราคาถูกทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีราคาแพงในสูตรอาหาร ซึ่งจะสามารถชวยใหราคาอาหาร
สัตวลดต่ําลง ในขณะที่คุณภาพหรือปริมาณสารอาหารที่มีในสูตรอาหารยังคงเดิม 

มะรุม มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Moringa oleifera Lam. วงศ Moringaceae เปนไมยืนตนขนาดกลาง 
ตนมะรุมสามารถพบไดทุกภาคในประเทศไทย ทางอีสานเรียก ผักอีฮุม หรือผักอีฮึม สามารถกินไดหลายสวน ทั้ง
ยอด ดอก และฝกเขียว นอกจากนั้นแลวใบของมะรุมยังสามารถนํามาใชเปนอาหารสัตวได (Makkar and 
Becker, 1997)  ในใบมะรุมมีปริมาณโปรตีน (crude protein) ประมาณ 260 gKg-1 (Makkar and Becker, 
1996) โดยมีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปนเทียบเทากับถั่วเหลือง (Foidl et al., 2001) กรดอะมิโนชนิดจําเปน 
(essential amino acid) ที่พบในใบมะรุมสวนใหญแลวจะเปนกรดอะมิโนชนิด sulfur amino acid ไดแก 
methionine cystine tryptophan และ lysine (Makkar and Becker, 1996)  ซึ่งพบวาปริมาณกรดอะมิโนที่
จําเปนเหลานี้มีปริมาณที่มากพอที่สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวได (Afuang et al., 2003) 

ดังนั้นการใชใบมะรุมในอาหารปลานิลจึงเปนแนวทางหนึ่งในการเลือกใชวัตถุดิบในอาหารปลานิล 
เพื่อใหมีการเจริญเติบโตของปลานิลดีขึ้น  

 



 
อุปกรณและวิธีการ 

แผนการทดลอง    
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized design, CRD) โดยมี 4 ชุด การทดลอง 

(Treatment) แตละชุดการทดลองม ี4 ซ้ํา (Replication) โดยศึกษาระดับการใชใบมะรุมทีร่ะดับตาง ๆ กัน ใน
อาหารปลานิลที่มีระดับโปรตนี 25 เปอรเซ็นต พลังงานที่ยอยได 2,500 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม 

อาหารสูตรที่    1    เสริมใบมะรุมที่ระดับ    0    เปอรเซ็นต (อาหารสูตรควบคุม) 
อาหารสูตรที่    2    เสริมใบมะรุมที่ระดับ    5    เปอรเซ็นต 
อาหารสูตรที่    3    เสริมใบมะรุมที่ระดับ    10  เปอรเซ็นต 
อาหารสูตรที่    4    เสริมใบมะรุมที่ระดับ    15  เปอรเซ็นต 

สภาวะการทดลอง 
 การศึกษาประสิทธิภาพของใบมะรุมในปลานิลที่ระดับตาง ๆ กัน ทดลองในปลานิล น้ําหนักเริ่มตน 

27.06 ± 0.97 กรัม/ตัว นําปลาขนาดใกลเคียงกันใสตูกระจกขนาด 250 ลิตร โดยแตละตูจะใสปลา 10 ตัวตอตู 
โดยมีการใหอากาศตลอดการทดลอง และมีการเปลี่ยนถายน้ําทําความสะอาดตูทดลองทุก 2 วัน ใหอาหาร
ทดลองวันละ 2 ครั้ง จนปลาอิ่ม โดยศึกษาในระยะเวลา 60 วัน 
สภาวะการเตรียมวัตถุดิบ 

นําใบมะรุมสด ผ่ึงใหแหงในที่รม เพื่อลดปริมาณการสูญเสียโภชนะ จากนั้นบดใหละเอียด และเก็บใน
ถุงพลาสติกที่ปดสนิท ที่อุณหภูมิ – 10 องศาเซลเซียส  เพื่อรอการผลิตเปนอาหารทดลองตอไป ทําการสุมตัวอยาง
เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีกอนที่จะนําไปผลิตเปนอาหารทดลอง 
การศึกษาองคประกอบทางเคมีในใบมะรุม และอาหารทดลอง 

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง โดยวิเคราะหหาความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย  และ
เถา  โดยวิเคราะหตามวิธี Proximate analysis (AOAC, 1990) 
การศึกษาการเจริญเติบโต     

บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตโดยชั่งน้ําหนักปลากอนเริ่มทําการทดลอง และทําการบันทึก การ
เปล่ียนแปลงน้ําหนักทุก 2 สัปดาหระหวางทําการทดลอง โดยทําการชั่งน้ําหนักรวมในแตละชุดการทดลอง บันทึก
ปริมาณอาหารที่กินเพื่อศึกษาน้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอตัวตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 
อัตรารอด ปริมาณการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสิทธิภาพของโปรตีน  
การศึกษาประสิทธิภาพการยอยไดของโภชนะในอาหาร 
ประเมินประสทิธิภาพการยอยไดของโภชนะในอาหารโดยใชโครมิกออกไซด (Cr2O3) เปนสารติดตาม
ประสิทธิภาพการยอยในอาหาร โดยมีสวนผสมของสารบงชีโ้ครมิคออกไซด ในปริมาณ 1 เปอรเซ็นต โดยให
อาหารปลาทุกวันๆ ละ 2 มื้อ โดยใหปลากินจนอิ่ม หลังจากนั้นทําการเก็บมูลในแตละชุดการทดลองดวยถุงกรองที่
มีขนาดตา 20 ไมครอน แลวนาํไปอบใหแหง เพื่อนําไปหาสมัประสิทธิการยอยไดของอาหาร จากนั้นทําการ
วิเคราะหโปรตีนในมูลปลานิลหลังจากไดรับอาหารผสมโครมิกออกไซด เพื่อใชคํานวณประสิทธิภาพการยอยของ
โปรตีน ตามวธิกีารของ  Austreng (1978) 

 
 



 
Table 1  Ingredients and proximate composition of experimental diets 

Ingredients 
Level of substitution (%) 

0  5 10 15 
Fish meal (58%) 20 20 20 20 
Soy bean meal (44%) 23 20 16 14 
Moringa leaf (26%) 0 5 10 15 
Rice bran 28 25 22 15 
Corn meal 18 19 21 25 
Fish oil 2 2 2 2 
Vet. oil 2 2 2 2 
α-starch 5 5 5 5 
Premix 1 1 1 1 
Dicalcium phosphate 1 1 1 1 
Proximate composition by analysis  (% dry weight on basis) 
Moisture 9.55 ± 0.75 8.55 ± 0.90 8.12 ± 0.60 8.77 ± 0.55 
Protein 25.74 ± 0.04 26.31 ± 0.30 26.06 ± 0.46 25.10 ± 0.01 
Fat 8.78 ± 0.07 7.79 ± 0.69 8.19 ± 1.69 7.78 ± 0.77 
Ash 11.17 ± 0.29 11.32 ± 0.31 11.11 ± 0.32 10.26 ± 0.54 
Fiber 2.11 ± 0.78 2.09 ± 0.35 2.10 ± 0.17 2.18 ± 0.25 
Digestible energy 
(kcal/100 g)a 

266.96 264.73 266.28 263.37 

Gross energy 

(kcal/100 g)a 
403.35 403.30 404.39 401.23 

Note: a = data by calculated 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

การวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉลี่ยในแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของแตละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
ผลและวจิารณ 

การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพของอาหาร 
 การเจริญเติบโต  และประสิทธิภาพของอาหารที่ใชใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ในปลา
นิลขนาด 27.06 ± 0.97 กรัม/ตัว เล้ียงเปนระยะเวลา 60 วัน แสดงในตารางที่ 2 
 
 



 
Table 2  Growth performance and feed efficiency of Tilapia fed with experimental diets for 60 days  
              (Mean ± SD)    

Level of moringa 
leaf (%) 

Growth performance and feed efficiency 
Average daily gain 

(g/fish/day) 
Specific growth rate 

(%/day) 
Feed conversion    Protein 

efficiency ratio 
Survival  rate 

(%) 
0 1.21 ± 0.39 3.22 ± 0.33 1.29 ± 0.58 0.33 ± 0.04 100 
5 1.27 ± 0.13 3.03 ± 0.18 1.08 ± 0.12 0.37 ±  0.04 100 
10 1.29 ± 0.19 3.04 ± 0.35 1.08 ± 0.16 0.37 ± 0.04 100 
15 1.07 ± 0.16 2.67 ± 0.33 1.27 ± 0.22 0.36 ± 0.03 100 

p-value 0.567 0.152 0.667 0.661 0.000 
 

การเจริญเติบโตศึกษาจากคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และประสิทธิภาพการใชประโยชนจากโปรตีน จากการทดลองพบวาปลากลุมที่ไดรับอาหารที่ใชใบมะรุม
ที่ระดับ  5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต มีคาดังกลาวไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) กับกลุมควบคุม  Richter et al., 
(2003) รายงานวาการเลี้ยงปลานิลดวยอาหารที่ผสมใบมะรุมที่ระดับ 10, 20 และ 30 เปอรเซ็นต เปนเวลา 7 
สัปดาห พบวาปลานิลที่ไดรับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับ 10 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
สวนปลานิลที่ไดรับอาหารผสมใบมะรุมตั้งแต 15 เปอรเซ็นตขึ้นไปในสูตรอาหารมีการเจริญเติบโตลดลง และ
การศึกษาของ Afuang et al., (2003) รายงานวาการเลี้ยงปลานิลดวยอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับ 13, 27 และ 
40 เปอรเซ็นต พบวาปลานิลที่ไดรับอาหารที่ผสมใบมะรุมเกินกวา 13 เปอรเซ็นตในสูตรอาหารจะมีผลทําใหการ
เจริญเติบโตของปลาลดลง จากการทดลองแสดงใหเห็นวาปลานิลสามารถใชประโยชนของโภชนะจากอาหารที่
ผสมใบมะรุมไดสูงถึง 15 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร เพื่อใชในการเจริญเติบโตได  สงผลใหการเจริญเติบโตมีคาเปน
ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับปลากลุมควบคุม 
การศึกษาสัมประสิทธ์ิการยอยไดและประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของอาหารในปลานิล 

จากการศึกษาสัมประสิทธิ์การยอยไดของอาหาร ของปลานิลที่ไดรับอาหารที่ใชใบมะรุมที่ระดับตางๆ กัน 
พบวาสัมประสิทธิ์การยอยไดของอาหารไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคา 58.42 ± 7.15, 56.32± 5.21, 
56.30 ± 2.04 และ51.66 ± 7.30 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของปลา
นิลในทุกชุดการทดลอง พบวาไมแตกตางกัน (p>0.05) เชนเดียวกัน โดยพบวาประสิทธิภาพยอยของโปรตีนเมื่อ
ปลาไดรับอาหารที่ผสมใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต มีคา 74.86 ± 4.67, 73.00 ± 0.77, 73.34 ± 
2.90 และ68.53 ± 1.43 ตามลําดับ  

จากการทดลองพบวาสัมประสิทธิ์การยอยได และประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในปลานิลที่ไดรับอาหาร
ที่ใชใบมะรุมที่ระดับแตกตางกัน 0, 5, 10 และ 15 % มีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดอยูในชวง 51.66 - 58.42 
เปอรเซ็นต และประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของอาหารอยูในชวง 68.53 - 74.86 เปอรเซ็นต ซึ่งโดยปกติสัตวน้ํา
จะมีความสามารถในการยอยโปรตีนในวัตถุดิบอาหารได 31 - 99 เปอรเซ็นต ยอยไขมันได 76 - 100 เปอรเซ็นต    
ยอยคารโบไฮเดรตได 6 - 92เปอรเซ็นต ยอยเถาได 68 - 94 เปอรเซ็นต  ยอยพลังงานได 77 - 95 เปอรเซ็นต และ
ประสิทธิภาพการยอยอาหารมีคา 64 - 91 เปอรเซ็นต (เวียง, 2543) ซึ่งความแตกตางของคาประสิทธิภาพการ     
ยอยเกิดจากปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปน ตัวสัตวน้ําเอง อาหาร หรือส่ิงแวดลอม เปนตน  



 
Table 3  Digestibility coefficiency and protein digestibility in tilapia fed with experimental diets  
              (Mean ± SD)    

Level of Moringa leaf 
(%) 

Digestibility coefficiency 
(%) 

Protein digestibility 
(%) 

0 58.42 ± 7.15 74.86 ± 4.67 
5 56.32± 5.21 73.00 ± 0.77 

10 56.30 ± 2.04 73.34 ± 2.90 
15 51.66 ± 7.30 68.53 ± 1.43 

p-value 0.582 0.115 
 

แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนของปลานิลที่ไดรับอาหารที่ผสม
ใบมะรุมที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนมีแนวโนมดอยกวาปลานิลที่ไดรับอาหารสูตรอื่น อาจ
เนื่องจากการใชใบมะรุมในระดับที่สูงจะมีผลทําใหปลานิลใชประโยชนไดของโภชนะลดลง โดยทั่วไปในใบมะรุม
จะมีสารขัดขวางการใชประโยชนไดของโภชนะในระดับท่ีต่ํามากซึ่งเปนระดับท่ีไมมีอันตรายตอสัตว เชน มี
ปริมาณ tannin 1.4 เปอรเซ็นต และมีปริมาณ total phenolic 2.7 เปอรเซ็นต (Gupta et al., 1989)  นอกจากนั้น
แลวยังสามารถพบสาร saponin ที่อยูในรูปของ diosgenin equivalent ที่ระดับ 5.0 เปอรเซ็นต (Price et al., 
1978) และมีปริมาณ phytic acid 3.1 เปอรเซ็นต (Gupta et al., 1989)   จากรายงานของ Richter et al., 
(2003) รายงานวาไมควรใชใบมะรุมสูงเกิน 10 เปอรเซ็นต ในการเลี้ยงปลานิล เนื่องจากการใชใบมะรุมที่มากเกิน
กวา 10 เปอรเซ็นตในสูตรอาหารจะมีผลทําใหปริมาณ saponin และ phytic acid สูงเกินไป ซึ่งจะไปมีผลตอใช
ประโยชนไดของโภชนะในอาหารทําใหการเจริญเติบโตของสัตวลดต่ําลง นอกจากนั้นมีรายงานวาปลา rainbow 
trout และปลานิลที่ไดรับสาร saponin  สูงเกิน 1.5 เปอรเซ็นต จะมีผลทําใหการเจริญเติบโตต่ํา (De la Higuera 
et al., 1988; Olvera-Novoa et al., 1990 และ Yousif et al., 1994) การไดรับปริมาณ phytic acid ระดับสูงใน
อาหารจะมีผลทําใหการใชประโยชนไดของเกลือแรลดต่ําลง และยังทําใหการยอยไดของโปรตีนลดต่ําลงอีกดวย 
(Francis et al., 2001) และยังมีรายงานวาอาหารที่มีปริมาณ phytic acid 5-6 g Kg-1 diet  จะมีผลทําใหปลา 
rainbow trout และปลา common carp มีการเจริญเติบโตต่ํา  (Spinelli et al., 1983 และ Hossain and 
Jauncey, 1993) ดังนั้นการเลือกใชแหลงวัตถุดิบจากพืชควรตองมีการคํานึงถึงปริมาณสารขัดขวางการ
เจริญเติบโต หรือปริมาณสารพิษกอนที่จะนํามาใชเปนแหลงวัตถุดิบอาหารสัตว (Siddhuraju et al.,  2000)  
อยางไรก็ตามการใชใบมะรุมในสูตรอาหารที่ระดับต่ํากวา 10 เปอรเซ็นตพบวามีปริมาณสารยับยั้งการ
เจริญเติบโตเชน total phenolic, saponin และ phytic acid อยูในในระดับที่ต่ําทําใหไมมีผลตอการเจริญเติบโต 
(Richter et al.,  2003) และ Makkar and Becker (1996, 1997) รายงานวาในใบมะรุมมีปริมาณของ tannin 
เพียงเล็กนอยนั้นไมมีผลตอการใชประโยชนไดของโภชนะในอาหาร แตอยางก็ตามถามีปริมาณ tannin 
(condensed tannin) ในสูตรอาหารมากกวา 2 เปอรเซ็นต จะมีผลทําใหการเจริญเติบโตของสัตวลดลดง และ
สงผลใหการยอมรับอาหารของสัตวนอยลงตามไปดวย 
 
 



 
การศึกษคาโลหิตวิทยา   

องคประกอบของเลือดปลานิล ที่ไดรับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับตาง ๆ กัน นั้นมีปริมาณของ จํานวน
เซลลเม็ดเลือดแดง ฮีมาโตคริต และฮีโมโกลบิน ไมแตกตางกันในทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณจํานวนเซลลเม็ด
เลือดแดงอยูในชวง 4.50 ± 0.44 - 4.89 ± 0.26 x 106 เซลล/มิลลิลิตร ปริมาณฮีมาโตคริต อยูในชวง 27.00 ± 
2.64 - 29.33 ± 1.52เปอรเซ็นต และ ปริมาณฮีโมโกลบิน อยูในชวง 8.97 ± 0.90 - 9.73 ± 0.51กรัม/เดซิลิตร 
ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 4 
Table 4  Hematological parameters of tilapia fed with experimental diets (Mean ± SD)    

   Level of moringa 
leaf (%) 

Hematological parameters 
Red blood cell 

(x106/µl) 
Hematocrit 

(%) 
Hemoglobin 

(g/dl) 
0 4.50 ± 0.44 27.00 ± 2.64 8.97 ± 0.90 
5 4.89 ± 0.26 29.33 ± 1.52 9.73 ± 0.51 
10 4.56 ± 1.06 27.33 ± 6.35 9.07 ± 2.14 
15 4.56 ± 0.10 27.33 ± 0.58 9.10 ± 0.17 

p-value 0.892 0.911 0.921 
 

การศึกษาคาทางโลหิตวิทยาเปนประโยชนตอการตรวจสอบลักษณะทางสรีรวิทยา  และสุขภาพของปลา
วามีการเปล่ียนแปลง  หรืออยูในสถานะใด ซึ่งคาโลหิตวิทยาของปลานิลจากการทดลองนี้ซึ่งไดแก คาจํานวนเม็ด
เลือดแดง (RBC)  คาฮีมาโตคริท (HCT) และคาฮีโมโกลบิน (HGB) ของปลานิลจากการทดลองนี้มีคาอยูในชวง
ปกติ  ซึ่งอยูในชวงเดียวกับการศึกษาอื่น ๆ  เชน สําหรับคาโลหิตวิทยาของปลานิล (O.  niloticus) ขนาดประมาณ 
60 - 80 กรัม มีปริมาณฮีมาโตคริต 22.51 - 30.9 เปอรเซ็นต และปริมาณฮีโมโกลบินมีคาเทากับ 5.46 - 9.4 กรัม/
เดซิลิตร (Peres et al.,  2004)  สําหรับการศึกษาคาโลหิตวิทยาในปลานิล hybrid tilapia (O.  niloticus X O.  
aureus) ระยะ juvenile ขนาด 6.27 กรัม  มีปริมาณฮีมาโตคริท 24.22 – 30.92 เปอรเซ็นต (Yue and Zhou,  
2008)  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการทดลองครั้งนี้พบวาคาที่ไดมีคาอยูในชวงเดียวกันกับการศึกษาคา
ทางโลหิตวิทยาของปลานิล และปลาชนิดอื่น ๆ ซึ่งเปนคาที่อยูในระดับปกติ 
ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับ 
 การศึกษาดัชนีน้ําหนักตับของปลานิลเมื่อไดรับอาหารที่มีการใชใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 10และ 15 
เปอรเซ็นต เปรียบเทียบดัชนีน้ําหนักตับของปลาเมื่อส้ินสุดการทดลองที่ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน พบวาดัชนี
น้ําหนักตับไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยดัชนีน้ําหนักตับของปลาที่ไดรับอาหารที่ใชใบมะรุมระดับ
แตกตางกันนั้นจะมีคา 2.47 ± 0.21, 1.87 ± 0.05, 2.73 ±1.02 และ 2.13 ± 0.43 ตามลําดับ ซึ่งจากการทดลอง
แสดงใหเห็นวามีการใชใบมะรุมที่ระดับแตกตางกันที่ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ไมมีผลใหการทํางานของตับ
แตกตางกัน  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Histological sections of hepatocytes of the liver in tilapia fed the experimental diets  
                (H&E- stained). a Fish fed diet Cont. b, c and d  Fish fed diet supplemented with moringa  
                leaf at 5, 10 and 15%. BC: blood cell, HN: hepatocytic nucleus, V vacuoles (H & E; X 400) 

 
การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับของปลานิลเมื่อไดรับอาหารที่มีการใชใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 

10 และ 15 เปอรเซ็นต เมื่อเล้ียงปลาเปนเวลา 60 วัน เปรียบเทียบลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยา พบวาตับปลาในทุก
กลุมการทดลองเห็นชองวางในไซโตพลาสซึม และมีนิวเคลียสกลมอยูกลางเซลล บางเซลลพบวานิวเคลียสที่อยูใน
เซลลจะถูกดันไปอยูริมเซลลโดยจะสังเกตเห็นวาเกิดชองวางในไซโตพลาสซึมมากขึ้น (vacuolation) การที่
สังเกตเห็นชองวางในไซโตพลาสซึมมากขึ้นเนื่องจาก ไกลโคเจน และไขมันที่สะสมในเซลลตับจะถูกละลายออกไป
ในกระบวนการทําสไลดทําใหเห็นเปนชองวางในตับ  

นอกจากนั้นยังพบวาตับของปลาที่ไดรับอาหารที่ผสมใบมะรุมที่ระดับ 5, 10 และ 15เปอรเซ็นต จะสังเกต
วาเริ่มเกิดการเสื่อมของเซลล ชนิด cloundy swelling ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรกของการเสื่อมสังเกตไดจาก
มี particle เล็ก ๆ อยูในไซโตพลาสซึมโดยกระจายอยูโดยทั่วไป สาเหตุที่เกิดอาจเกิดจาก metabolism ผิดปกติได 
และปลานิลที่ไดรับอาหารที่ผสมใบมะรุมที่ระดับ 15 เปอรเซ็นตจะสังเกตุเห็นการซึมของเลือดระหวางเซลลตับ 
(hemorrhage) บางเล็กนอย แตการเกิดการเสื่อมของเซลลหรือการซึมของเลือดระหวางเซลลตับแบบนี้รางกาย
สามารถทําใหกลับคืนสูสภาวะปกติได (Kaneko et al., 1997) จึงกลาวไดวาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับ
ของปลานิลเมื่อไดรับอาหารที่มีการใชใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 10และ 15 เปอรเซ็นต ไมมีผลตอการทํางานของตับ 
ซึ่งตับยังทํางานเปนปกติ  

(a) (b) 

(c) (d) 
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สรุป 

จากการศึกษาการใชประโยชนจากใบมะรุมตอการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการยอยโปรตีนใน
อาหารที่ใชใบมะรุมที่ระดับ 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต ของปลานิลน้ําหนัก 27.06 ± 0.97 กรัม/ตัว เล้ียงเปน
ระยะเวลา 60 วัน พบวาการใชใบมะรุมในอาหารปลานิลทุกระดับ ไมมีผลตอการเจริญเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปลานิลที่ไดรับอาหารชุดควบคุม และไมมีผลตอประสิทธิภาพการยอยโปรตีน สวนคาโลหิตวิทยา และการ
เปล่ียนแปลงทางพยาธิภาพของเนื้อเยื่อตับในปลานิลท่ีไดรับอาหารผสม  ใบมะรุมที่ระดับตางกัน ไมมีความ
แตกตางจากปลานิลที่ไดรับอาหารกลุมควบคุม ดังนั้นการใชใบมะรุมในอาหารปลานิลไมควรเกินระดับ 10 
เปอรเซ็นต ในสูตรอาหาร ซึ่งจะไมมีผลตอการเจริญเติบโต การใชประโยชนไดของโปรตีนจากอาหาร และสุขภาพ
ของปลานิล นอกจากนั้นในใบมะรุมยังมีสารสําคัญ เชน สารไฟโตสเตอรอล (phytostrols) หรือคาโรทีนอยด 
(carotenoids) ซึ่งจะออกฤทธิ์ทําใหสัตวมีสุขภาพดีขึ้น ดังนั้นในอนาคตควรมีการศึกษาผลของสารสําคัญดังกลาว
ตอการเพิ่มภูมิคุมกันในสัตวน้ํา ซึ่งจะสงผลตอการทําประมงแบบอินทรียตอไป 
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