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ชนิดและระดบัของคารโบไฮเดรตที่เสริมในอาหารเมด็สําเร็จรูปตอการเจริญเติบโต 
ของปลานิลแปลงเพศ 

Effect of carbohydrate types supplementation on commercial feed for sex reversal Tilapia 
(Oreochromis  niloticus) 

 
กรรณิกา   กาแกว1   เทพรัตน  อึ้งเศรษฐพันธ1    และประจวบ  ฉายบุ1 

1 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม  50290 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาชนิดและระดับของคารโบไฮเดรตที่มีผลตอ อัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ ท่ีเล้ียง

ในกระชังขนาด 1x3 ตารางเมตร แขวนในบอดินดวยความหนาแนน 10 ตัว/ตร.ม.ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 5 
% ของน้ําหนักตัวปลาตอวัน เปนเวลา 120 วัน การทดลองที่ 1 ใชอาหารปลาดุกสําเร็จรูป (CCP) และอาหารปลา
กินพืชสําเร็จรูป (CHP) ท่ีเคลือบดวยแหลงคารโบไฮเดรต 3 ชนิด ไดแก แปงขาวจาว (RS), แปงขาวโพด (CS) และ
นํ้าตาลทราย (SC) ในอัตรา 20 % ของน้ําหนักอาหาร และไมเคลือบคารโบไฮเดรต (ควบคุม) ออกแบบการทดลอง
แบบ factorial 2x4 สวนการทดลองที่ 2 ใชอาหารสําเร็จรูป 2 ชนิด คือ อาหารปลาดุกสําเร็จรูป (CCP) และอาหาร
ปลากินพืชสําเร็จรูป (CHP) เคลือบดวยแปงขาวจาว(RS) 3 ระดับ คือ 20 %, 25 % และ 30% เปนการทดลองแบบ 
factorial 2x3 เชนกัน  ผลการทดลองที่ 1 พบวา ปลานิลท่ีกินอาหารปลาดุกสําเร็จรูป (CCP) เคลือบดวย
คารโบไฮเดรตทั้ง 3 แหลง มีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น (MWG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) สูงกวา แตอัตราการ
แลกเนื้อ (FCR) ตํ่ากวา ปลาที่กินอาหารปลากินพืชสําเร็จรูป (CHP) เคลือบดวยคารโบไฮเดรตทั้ง 3 แหลง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) การทดลองที่ 2 พบวา ปลาท่ีกินอาหารสูตรที่เคลือบดวยแปงขาวจาว (RS) 20 % มี
นํ้าหนักเพิ่ม (MWG) และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) สูงกวา (P<0.05) สูตรที่เคลือบดวยแปงขาวจาว 
(RS) 30 % แตไมมีความแตกตางจากอาหารสูตรที่เคลือบดวยแปงขาวจาว (RS) 25 % อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) สวนอัตราการรอดของปลาไมแตกตางกัน (P>0.05) ในทุกสูตรอาหารตลอดทั้งสองการทดลอง 

Abstract 
The effects of dietary carbohydrate sources and levels on growth performance of sex reversal 

tilapia were measured in two trials. Triplicate groups of tilapia fingerling in cages (1x3 m2) fixed inside 
an earthen pond at density of 10 fish/m2. Fish were fed twice daily at 5 % BW/day for 120 day. In the 
first trial, fish were fed two types of diets (commercial catfish pallet (CCP) and commercial herbivorous 
pallet (CHP)) and three sources of carbohydrate coated (rice starch (RS), corn starch (CS), sugar cane 
(SC) and control). In the second trial, CCP and CHP diets coated with three levels of RS (20 %, 25 % 
and 30 %) were evaluated. The results showed that, fish fed coated CCP diets had significantly 
(P<0.05) higher growth performance (MWG and SGR) and lower FCR than those fed coated CHP diets. 
In the second trial, MWG and SGR of fish fed diets coated with 20% RS were significantly (P<0.05) 
higher than those fed diets coated with 30 % RS, but no significantly different (P>0.05) between diets 
coated with 20% RS and 25% RS. No differences (P>0.05) in survival were found among treatments in 
both trials. 
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บทนํา 

ปจจุบันประชาชนนิยมบริโภคปลากันมากขึ้น  เนื่องจากปลามีโปรตีนสูง  มีไขมันในปริมาณนอย  ปลาท่ี
ไดรับความนิยมในการเลี้ยงเพื่อประกอบเปนอาชีพ คือ ปลานิล (Oreochromis  niloticus) ปลานิลเปนปลาเขต
รอนที่เลี้ยงงายและเจริญเติบโตรวดเร็ว  ปลานิลจึงกลายเปนปลาน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย  แตเนื่องจากราคาปลานิลท่ีขายตามทองตลาดมีราคาถูก  ดังนั้นจึงตองคํานึง
อาหารที่ใชเล้ียงปลาและความตองการสารอาหารของปลานิล  อาหารปลาตองใหโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และ
แรธาตุ ตาง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อชวยใหปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี  แตถาคารโบไฮเดรตที่ปลาไดรับไมเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย  ปลาสามารถดึงสวนของโปรตีนมาใชเปนพลังงานได และดวยสาเหตุน้ีเองที่ทําใหปลามี
อัตราการเจริญเติบโตลดลง (วีระพงศ, 2536)  คารโบไฮเดรตที่เปนสวนผสมในอาหารปลา ถือ เปนแหลงพลังงานที่
สําคัญและมีราคาถูก และปลาสามารถนํามาใชประโยชนไดทันที   อีกทั้งสงผลใหปลามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีข้ึน 
นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหารปลายังไมเปนที่ทราบแนชัดวาตองเพิ่มในปริมาณเทาใดจึงจะ
เหมาะสมตอการเจริญเติบโต วีระพงศ (2536) กลาววา การเพิ่มปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหารปลากินพืชสามารถ
เพ่ิมไดประมาณ 40-50% ปลากินทั้งพืชและเนื้อ 30-40% และปลากินเนื้อ 10-20% จะเห็นไดวาในอาหารของปลา
กินพืชสามารถเพิ่มปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหารไดมากที่สุด  เนื่องจากปลากินพืชมีเอนไซมยอยคารโบไฮเดรต
อยูในปริมาณที่มาก ปลาในเขตรอนมีความสามารถในการใชคารโบไฮเดรตไดดี  ปลานิลจัดเปนปลาในเขตรอนและ
ปลานิลสามารถสรางเอนไซมอะไมเลสในทอทางเดินอาหารไดในปริมาณมาก(มานพและคณะ, 2536) จึงใช
ประโยชนจากคารโบไฮเดรตไดดี 

การทดลองครั้งนี้เปนการศึกษาชนิดและระดับของคารโบไฮเดรตที่มีผลอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล
แปลงเพศและผลกระทบที่มีตอกล่ินและรสชาดในเนื้อปลานิล   จากการทดลองใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปเพ่ือสะดวก
ตอเกษตรกรในการนําไปใชประโยชน 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาชนิดและระดับของคารโบไฮเดรตที่เคลือบในอาหารเม็ดสําเร็จรูปตออัตราการเจริญเติบโต
ของปลานิลแปลงเพศ 

2. เพื่อศึกษาดานกลิ่นและรสชาดของเนื้อปลานิลแปลงเพศที่ไดรับชนิดและระดับของคารโบไฮเดรตที่
เคลือบในอาหารเม็ดสําเร็จรูป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เตรียมการทดลองใชกระชังทําดวยเนื้ออวน PE ชองตา 1 ซม. ขนาด 1.0×3.0×1.5 ม. (กวาง×ยาว×ลึก) 
ขึงในบอดินขนาด 1,000 ตร.ม.ดวยเสาไมไผใหกนกระชังอยูเหนือพ้ืนบออยางนอย 0.5 ซม.ใชตาขายมุงสีฟากรุ
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โดยรอบกระชังสวนที่อยูผิวหนาน้ํา เพื่อปองกันอาหารหลุดออกนอกกระชังและรักษาระดับใหขอบดานบนของ
กระชังอยูเหนือผิวน้ํา 30 ซม.เพื่อใหมีสวนของกระชังแชอยูในน้ํา 120 ซม.ตลอดการทดลอง 

การเตรียมสัตวทดลอง ใชลูกปลานิลแปลงเพศความยาวประมาณ 6 ซม. ซื้อจากโรงเพาะฟกเอกชน โดย
นําลูกปลามาพักในกระชังขนาด 3 ตร. ม.กอนสุมนับและชั่งน้ําหนักลูกปลาเริ่มตนเพื่อปลอยลงเลี้ยงในกระชัง
ทดลอง ดวยความหนาแนน 10 ตัว/ตร.ม. ใหอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปเปนเวลา 7 วัน กอนเริ่มใหอาหารทดลอง 
อัตราอาหารที่ใหตลอดการทดลอง คือ 5 % ของน้ําหนักตัว/วัน วันละ 2 ครั้ง (09.00 น.และ16.00 น.) ปรับปริมาณ
อาหารที่ให ทุก 14 วัน 
การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบชนิดของคารโบไฮเดรตที่มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ 

วางแผนการทดลอง แบบ Factorial 2×4 จํานวน 3 ซ้ํา ใชกระชังในการทดลอง ท้ังหมด 24 กระชัง ผลิต
อาหารทดลองทั้งหมด 8 สูตร โดยใชอาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืชสําเร็จรูปเสริมคารโบไฮเดรต 3 ชนิด 
ในระดับ 20% ของน้ําหนักอาหาร (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 สูตรอาหารและการวางแผนการทดลองที่ 1 

ปริมาณแปง 20 %  ชนิดของอาหาร 
ควบคุม แปงขาวจาว แปงขาวโพด นํ้าตาล 

อาหารปลาดุก 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 
อาหารปลากินพืช 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห (%นํ้าหนักแหง) ของสูตรอาหารที่ใชเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ การทดลองที่ 1 

อาหารทดลอง ความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เยื่อใย คารโบไฮเดรต 
อาหารปลาดุก 5.02 5.04 33.38 6.05 4.03 46.51 
อาหารปลาดุกคลุกแปงขาวจาว 5.91 5.97 28.41 5.80 5.88 48.03 
อาหารปลาดุกคลุกแปงขาวโพด 5.94 5.38 28.68 5.74 5.75 48.51 
อาหารปลาดุกคลุกน้ําตาลทราย 5.76 5.32 30.24 5.75 5.55 47.38 
อาหารปลากินพืช 6.15 5.44 24.31 4.48 5.05 53.57 
อาหารปลากินพืชคลุกแปงขาวจาว 6.75 5.86 17.32 4.53 5.63 58.91 
อาหารปลากินพืชคลุกแปงขาวโพด 6.85 5.92 17.53 4.73 5.68 58.29 
อาหารปลากินพืชคลุกน้ําตาลทราย 6.73 5.63 18.40 4.55 5.47 58.22 
 
การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบระดับของคารโบไฮเดรตที่ตางกันเมื่อเสริมในอาหารปลานิลแปลงเพศ 

วางแผนการทดลอง แบบ Factorial 2×3 จํานวน 3 ซ้ํา ใชกระชังในการทดลอง ท้ังหมด 18 กระชัง ผลิต
อาหารทดลองทั้งหมด 6 สูตร โดยใชอาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืชสําเร็จรูป เสริมแปงขาวจาว 3 ระดับ 
คือ 20%, 25%และ 30 % (ตารางที่ 3) 
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การเตรียมอาหาร  โดยคลุกเคลาแปงหรือนํ้าตาลใหเขากันดีกับอาหารสําเร็จรูปท้ัง 2 การทดลอง แลวคอย
เติมนํ้ากลั่นประมาณ 400 มล./กก. เพื่อใหแปงหรือนํ้าตาลเคลือบเม็ดอาหาร แลวนําไปอบแหงในตูอบท่ีอุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียส ประมาณ 6 ชม. เพื่อใหมีความชื้นเหลืออยูประมาณ 10% บรรจุอาหารทดลองในถุงพลาสติก
แลวเก็บรักษาไวในตูเย็น อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ตลอดชวงเวลาของการทดลอง 120 วัน 
 
ตารางที่ 3  สูตรอาหารและการวางแผนการทดลองที่ 2 

% คารโบไฮเดรต ชนิดของอาหาร 
สําเร็จรูป 20% 25% 30% 

อาหารปลาดุก 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 
อาหารปลากินพืช 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 3 ซ้ํา 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห (%นํ้าหนักแหง) ของสูตรอาหารที่ใชเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ การทดลองที่ 2 

อาหารทดลอง ความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เยื่อใย คารโบไฮเดรต 
อาหารปลาดุกคลุกแปงขาวจาว  20% 6.21 8.47 28.74 5.66 5.44 45.48 
อาหารปลาดุกคลุกแปงขาวจาว  25% 6.54 9.01 26.64 5.60 5.43 46.78 
อาหารปลาดุกคลุกแปงขาวจาว  30% 6.48 8.55 25.62 5.26 5.49 48.60 
อาหารปลากินพืชคลุกแปงขาวจาว  20% 6.77 6.93 17.64 4.44 6.03 58.19 
อาหารปลากินพืชคลุกแปงขาวจาว  25% 6.67 6.51 16.24 4.38 6.91 59.29 
อาหารปลากินพืชคลุกแปงขาวจาว  30% 6.49 6.69 15.67 4.25 6.74 60.16 
 
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของลูกปลานิล โดยการชั่งน้ําหนักทุก 14 วัน ตลอดระยะเวลา 120 วัน ดังนี้ 

ก.นํ้าหนักที่เพิ่มข้ึน   
= นํ้าหนักสิ้นสุดการทดลอง - นํ้าหนักเริ่มตนการทดลอง 
ข. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (%/วัน) 
= ( ln นํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ln นํ้าหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง ) x 100 

จํานวนวันที่ทดลอง 
ค. อัตรารอด ( Survival ) % 
= (จํานวนปลาเมื่อส้ินสุดการทดลอง / จํานวนปลาบเมื่อเริ่มตนการทดลอง) x 100 
ง. อัตราการแลกเนื้อ ( FCR ) 
 = นํ้าหนักของอาหารที่ปลากิน ( ก. ) / นํ้าหนักปลาที่เพิ่มข้ึน ( ก. ) 
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในกระชังทดลองเมื่อเริ่มตนและทุก 14 วันจนเสร็จสิ้นการทดลอง ท้ังในและนอก

กระชัง ไดแก อุณหภูมิ และ dissolved oxygen ดวยเครื่อง oxygen meter (YSI Model 59), Total ammonia 
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วิเคราะหหาคาโดยใช spectrophotometer (Hach DR/2000) สวนคา pH ทําการวัดโดยใชเครื่อง pH meter 
(Schott-Gerate CG 840) 

การทดสอบดานกลิ่นและรสชาดของเนื้อปลา เก็บตัวอยางปลาเพื่อทําการประเมินคุณภาพทางดาน
ประสาทสัมผัส คือ สี กล่ิน ความออนนุมของเนื้อ ระดับไขมันในเนื้อและรสชาดโดยรวม โดยใชเครื่องไมโครเวฟ 
กําลังไฟ 850 w เปนเวลา 2.5 นาท ีจากนั้นใหกลุมอาสาสมัครเริ่มทําการประเมินในแบบประเมินที่เตรียมไว มีระดับ
คะแนนตั้งแต 0- 10 คะแนน 

นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแต
ละทรีตเมนต  จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉล่ียของทรีตเมนตโดยวิ ธีของ  Tukey’s Test และวิเคราะหขอมูล 
Nonparametric Tests ดวยวิธีของ Kruskal-Wallis Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P<0.05 โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 10.0 ในการทดลองแบบ factorial design หากพบวาปฏิสัมพันธระหวางทรีตเมนตมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนตโดยวิธีของ Student T-Test 

 
ผลการทดลอง 

ผลการทดลองที่ 1 เปรียบเทียบชนิดของคารโบไฮเดรตที่มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ 
ผลของชนิดอาหารที่แตกตางกัน พบวาปลานิลท่ีไดรับอาหารปลาดุกสําเร็จรูปมีนํ้าหนักสิ้นสุด, MWG และ 

SGR สูงกวา แต FCR ตํ่ากวาปลาที่ไดรับอาหารปลากินพืชสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) SVV มี
คา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  

ผลของแหลงของคารโบไฮเดรตที่ตางกันในอาหารปลากินพืชสําเร็จรูป พบวา แหลงของคารโบไฮเดรตที่
ตางกันไมมีผลตอนํ้าหนักส้ินสุด, MWG, SVV, SGR และ FCR (P>0.05) สวนปลาที่ไดรับอาหารปลาดุกสําเร็จรูป 
พบวาการเสริมแปงขาวโพดมีผลทําใหน้ําหนักสิ้นสุดและMWG ตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวน 
SVV, SGR และ FCR ไมแตกตางกัน  

ผลของปฏิสัมพันธระหวางความแตกตางของชนิดอาหารและแหลงของคารโบไฮเดรต พบวามีผล 
ปฏิสัมพันธระหวางชนิดอาหารและแหลงของคารโบไฮเดรตตอน้ําหนักสิ้นสุด, MWG และ SGR โดยปลาที่ไดรับ
อาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวและน้ําตาลทรายจะมีนํ้าหนักส้ินสุด, MWG และ SGR สูงกวา    (P< 
0.05) ปลาที่ไดรับอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวและน้ําตาลทรายตามลําดับ แต SVV และ FCR ไม
มีผลของปฏิสัมพันธระหวางความแตกตางของชนิดอาหารและแหลงของคารโบไฮเดรตของอาหารปลาดุกสําเร็จรูป
และปลากินพืชสําเร็จรูป 

การเสริมคารโบไฮเดรตทั้ง 3 ชนิด ลงไปในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปมีตนทุนไมตางกัน  แตการเสริมแปง
ขาวโพดในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปทําใหตนทุนสูงกวาอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีไมเสริมคารโบไฮเดรต  สวนการ
เสริมคารโบไฮเดรตทั้ง 3 ชนิด ลงไปในอาหารปลากินพืชสําเร็จรูป มีตนทุนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 

จากการทดลองเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีเสริมคารโบไฮเดรตทั้ง 3 ชนิด 
โดยทําการทดสอบคุณภาพเนื้อ ดาน สี กล่ิน ความออนนุมของเนื้อปลา ปริมาณไขมันในเนื้อปลาและรสชาด
โดยรวม พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ดังตารางที่ 6) 
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คุณภาพน้ําบริเวณกระชังเลี้ยงลูกปลานิลแปลงเพศที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมคารโบไฮเดรต จากแหลงที่
ตางกัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคุณภาพน้ําดังตอไปนี้คือ ความเปนกรด-
ดาง (pH) อยูในชวง 7.36-7.46, อุณหภูมิของน้ํา อยูในชวง 27-28 องศาเซลเซียส, ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) อยู
ในชวง 3.73-.99 มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนียอยูในชวง 0.41-0.55มิลลิกรัม/ลิตร, ไนไตรท อยูในชวง 0.08-0.20 
มิลลิกรัม/ลิตร  

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบชนิดของคารโบไฮเดรตที่มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ 
 
ชนิดของ 
อาหาร 
สําเร็จรูป 

แหลงของ 
คารโบไฮเดรต 

 

นํ้าหนัก
เริ่มตน 

(กรัม/ตัว) 

นํ้าหนักสิ้นสุด 
(กรัม/ตัว) 

นํ้าหนักท่ี
เพ่ิมขึ้น 

(กรัม/ตัว) 

อัตราการ
เจริญ 
เติบโต
จําเพาะ 
(%/วัน) 

อัตรารอด 
(%) 

อัตราการ 
แลกเนื้อ 

ตนทุน 
(บาท/กระชัง) 

อาหาร 
ปลาดุก 

ไมเสริม (33.38) 
แปงขาวจาว 
(28.41) 
แปงขาวโพด 
(28.68) 
นํ้าตาลทราย 
(30.24) 

0.74±0.07 
0.86±0.02 
0.85±0.05 
0.76±0.06 

91.81±1.91a 
84.29±2.85ab 
79.00±2.88b 
84.52±2.52ab 

91.07±1.88 a 
83.43±2.86 ab 
78.14±2.86 b 
83.76±2.48 ab 

3.92±0.07 a 
3.72±0.04 

abc 
3.68±0.05 

abc 
3.82±0.05 ab 

96.67±2.40  
98.00±1.15  
100.00±0.00  
98.67±1.33  

1.88±0.02a 
1.91±0.05a 
1.99±0.02ab 
1.84±0.03a 

140.24±1.04a 

157.44±3.24ab 
160.16±50.0b 

153.73±5.12ab 

อาหาร 
ปลากิน
พืช 

ไมเสริม (24.31) 
แปงขาวจาว 
(17.32) 
แปงขาวโพด 
(17.53) 
นํ้าตาลทราย 
(18.40) 

0.76±0.07 
0.89±0.05 
0.78±0.04 
0.92±0.05 

58.75±2.62c 
55.86±1.26c 
61.27±1.63c 
54.17±1.16c 

57.98±2.60 c 
54.97±1.21 c 
60.49±1.64 c 
53.25±1.20 c 

3.53±0.07 cd 
3.37±0.03 d 
3.54±0.04 

bcd 
3.31±0.06 d 

98.67±1.33  
96.67±0.67  
88.00±5.29  
90.00±4.16  

2.41±0.04c 
2.14±0.02abc 
2.31±0.21bc 
2.16±0.02abc 

86.16±4.58c 
89.42±2.09c 
97.80±1.93c 
81.06±2.88c 

ผลการวิเคราะหทางสถิติ  (P level) 
ชนิดของอาหาร 0.418 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 
แหลงของคารโบไฮเดรต 0.204 0.058 0.051 0.029 0.393 0.171 0.020 
ชนิดของอาหาร× 
 แหลงของคารโบไฮเดรต 

0.300 0.016 0.015 0.044 0.064 0.335 0.095 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย ± SE ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกัน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95 %  คํานวณราคาอาหารปลาดุก 17 บาท/กก.  อาหารปลากินพืช  12.5 บาท/กก.  , คํานวณราคา
แปงขาวจาว  16 บาท/กก.  แปงขาวโพด  18 บาท/กก. นํ้าตาลทราย 16  บาท/กก. 
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ตารางที่ 6 การประเมินคุณภาพเนื้อ 
ชนิดของ 

อาหารสําเร็จรูป 
แหลงของ 

คารโบไฮเดรต 
สี กล่ิน ความออน

นุม 
ไขมันในเนื้อ รสชาด

โดยรวม 
อาหารปลาดุก ไมเสริม  

แปงขาวจาว  
แปงขาวโพด  
นํ้าตาลทราย  

6.46 ±0.44 
6.75 ± 

0.35 
6.06 ±0.38 
6.62±0.40 

6.06±0.41 
6.81 ± 

0.38 
6.31 ±0.40 
7.18 ±0.27 

6.40 ±0.38 
6.56 ± 0.32 
6.43 ±0.47 
7.31±0.36 

5.33 ±0.61 
5.37 ± 

0.58 
5.06 ±0.52 
5.93 ±0.46 

6.40 ±0.36  

7.06 ± 0.23 
6.43 ±0.40 
7.31 ±0.31 

อาหารปลากิน
พืช 

ไมเสริม  
แปงขาวจาว  
แปงขาวโพด  
นํ้าตาลทราย  

6.20±0.52 
7.00±0.50 
6.87 ±0.52 
6.56 ±0.34 

6.66±0.4 
7.31±0.48 
7.06 ±0.45 
6.81 ±0.38 

6.53±0.70 
7.50±0.43 
7.18 ±0.44 
7.18 ±0.27 

6.33 ±0.58 
6.06±0.54 
6.25 ±0.54 
6.56± 0.43 

7.06 ±0.40 

7.62±0.38 
7.37 ±0.75 
7.25 ±0.28 

ผลการวิเคราะหทางสถิติ  (P level) 
Kruskal-wallis-test  p>0.05 0.733 0.316 0.202 0.762 0.208 
 
ผลการทดลองที่ 2  เปรียบเทียบระดับของคารโบไฮเดรตที่ตางกันเมื่อเสริมในอาหารปลานิลแปลงเพศ 
 ผลของชนิดอาหารที่แตกตางกัน พบวาอาหารปลาดุกสําเร็จรูป มีนํ้าหนักส้ินสุด, MWG, SGR สูงกวา แต
ไมแตกตางกับอาหารปลากินพืชสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 อาหารปลาดุกสําเร็จรูปมีแนวโนมของ นํ้าหนักสิ้นสุด, MWG และ SGR สูงกวาอาหารปลากินพืช
สําเร็จรูป เมื่อเสริมแปงขาวจาวในระดับเดียวกัน อาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับ 25 % มี 
นํ้าหนักส้ินสุดและMWG สูงกวา อาหารปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับ 30 % อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) อาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับท่ีสูงถึง 30 % จะมี นํ้าหนักส้ินสุดและ 
MWG ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับท่ีสูง
ถึง 30 % มีคาน้ําหนักส้ินสุด, MWG และ SGR แตกตางกับอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับ 
20 % อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 FCR ของปลาที่ไดรับอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีระดับแปงขาวจาว 30 % ทําให FCR มีคาสูงสุด แตกตาง
กับอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีระดับแปงขาวจาว 20 % และ 25 % อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนอาหาร
ปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับ 30 % ทําให FCR มีคาสูงสุด แตกตางกับอาหารปลากินพืช
สําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับ 20 % แตไมตางกับอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวในระดับ 25 
% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวน SVV ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 ผลของปฏิสัมพันธระหวางความแตกตางของชนิดอาหารและระดับของคารโบไฮเดรต พบวาไมมีผล
ปฏิสัมพันธระหวางชนิดอาหารและแหลงของคารโบไฮเดรตตอนํ้าหนักที่ส้ินสุด, MWG, SGR, SVV, FCR (ดังตาราง
ท่ี 7) 
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การเพิ่มแปงในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืชสําเร็จรูปในระดับท่ีตางกันไมทําใหตนทุนคาอาหาร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อยางไรก็ตาม ตนทุนคาอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาว
ทุกระดับมีคาสูงกวาอาหารปลากินพืชสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

การทดสอบดานกลิ่นและรสชาดของปลานิลแปลงเพศที่เล้ียงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาว
ในระดับท่ีตางกัน ท้ังหมด 6 สูตร ทําการทดสอบคุณภาพเนื้อ ดานสี, กล่ิน, ความออนนุมของเนื้อปลา, ปริมาณ
ไขมันในเนื้อปลาและรสชาดโดยรวม พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) (ดังตารางที่ 
8) 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบระดับของคารโบไฮเดรตที่ตางกันเมื่อเสริมในอาหารปลานิลแปลงเพศ 

ชนิดของ 
อาหาร 
สําเร็จรูป 

ระดับของ 
คารโบไฮเดรต 

นํ้าหนัก
เริ่มตน 

(กรัม/ตัว) 

นํ้าหนักสิ้นสุด 
(กรัม/ตัว) 

นํ้าหนักท่ี
เพ่ิมขึ้น 

(กรัม/ตัว) 

อัตราการ
เจริญ 
เติบโต
จําเพาะ 
(%/วัน) 

อัตรารอด 
(%) 

อัตราการ 
แลกเนื้อ 

ตนทุน 
(บาท/
กระชัง) 

อาหารปลา
ดุก 

แปงขาวจาว 
20 

แปงขาวจาว 
25 

แปงขาวจาว 
30 

12.55±0.11 
12.38±0.24 
12.55±0.11 

46.81±1.56a 
44.69±0.59a 
40.16±0.10bc 

34.26±1.53a 
32.30±0.76a 
27.60±0.07bc 

1.03±0.02a 
1.00±0.02ab 
0.91±0.00bc 

83.33±1.92 
85.55±1.11 
86.67±0.00 

2.22±0.10a 
2.58±0.23ab 
3.35±0.11c 

94.80±3.64a 
90.16±0.97a 
92.47±2.27a 

อาหารปลา
กินพืช 

แปงขาวจาว 
20 

แปงขาวจาว 
25 

แปงขาวจาว 
30 

12.33±0.19 
12.39±0.14 
12.11±0.11 

43.98±0.68ab 
40.16±0.53bc 
36.43±0.72c 

31.65±0.70ab 
27.77±0.67bc 
24.32±0.83c 

1.00±0.01ab 
0.92±0.01bc 
0.86±0.02c 

86.66±1.92 
83.33±1.92 
84.44±2.93 

2.07±0.19a 
2.81±0.19abc 
3.25±0.35bc 

68.31±0.34b 
64.32±2.06b 
66.72±1.68b 

ผลการวิเคราะหทางสถิติ  (P level) 
ชนิดของอาหาร 0.116 0.000 0.000 0.06 0.812 0.971 0.000 
ระดับของคารโบไฮเดรต 0.789 0.000 0.000 0.000 0.840 0.001 0.160 
ชนิดของอาหาร x  
ระดับของคารโบไฮเดรต 0.404 0.601 0.550 0.515 0.268 0.638 0.983 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย ± SE ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกัน แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% คํานวณราคาอาหารปลาดุก กิโลกรัมละ 17 บาท อาหารปลากินพืช กโิลกรัมละ12.5 บาท, 
คํานวณราคาแปงขาวจาว 16บาท/กก.   
 

คุณภาพน้ําบริเวณกระชังเล้ียงลูกปลานิลแปลงเพศที่เล้ียงดวยอาหารผสมคารโบไฮเดรตในระดับท่ีตางกัน  
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคุณภาพน้ําดังตอไปน้ีคือ ความเปนกรด-ดาง (pH) 
อยูในชวง 7.33-7.45, อุณหภูมิของน้ํา อยูในชวง 26.72-26.84 องศาเซลเซียส, ออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) อยู
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ในชวง 6.01-7.33 มิลลิกรัม/ลิตร, แอมโมเนีย อยูในชวง 0.60-1.13 มิลลิกรัม/ลิตร, ไนไตรท อยูในชวง 0.21-0.35 
มิลลิกรัม/ลิตร  
 
ตารางที่ 8 การประเมินคุณภาพเนื้อปลา 

ชนิดของ 
อาหารสําเร็จรูป 

ระดับของ 
(%) แปงขาวจาว  

สี กล่ิน ความออนนุม ไขมันในเนื้อ รสชาดโดยรวม 

อาหารปลาดุก 20 
25 
30 

7.20±0.38 
7.50±0.60 
7.90±040 

7.60±0.47 
7.20±0.48 
7.30±0.49 

7.10±0.50 
7.40±0.61 
7.30±0.39 

7.20±0.59 
7.40±0.80 
7.30±0.55 

7.50±0.52 
7.40±0.70 
7.50±0.52 

อาหารปลากินพืช 20 
25 
30 

7.80±0.48 
7.50±0.45 
7.80±0.38 

7.60±0.47 
7.50±0.52 
7.20±0.44 

7.40±0.52 
7.50±0.34 
7.70±0.42 

7.60±0.56 
7.20±0.69 
6.90±0.83 

7.30±0.77 
7.10±0.62 
7.40±0.54 

ผลการวิเคราะหทางสถิติ  (P level)      
Kruskal-wallis-test  P value 0.827 0.972 0.980 0.993 0.999 

 
 วิจารณผลการทดลอง 

จากการทดลองที่ 1 อาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมคารโบไฮเดรตมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาดีกวา
อาหารปลากินพืชสําเร็จรูป เพราะมีระดับโปรตีนสูงกวา ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิล คือ 25 % ข้ึน
ไปจึงทําใหการเจริญเติบโตของปลานิลไมแตกตางกัน (เวียง, 2540) และ Abdelghany (2000) รายงานวาระดับ
โปรตีนที่เหมาะสมสําหรับลูกปลานิลอยูในชวง 30-40 % ปลาที่ไดรับอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวโพดมี
แนวโนมของอัตราการเจริญเติบโตนอยกวา ปลาที่ไดรับอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวและน้ําตาล
ทราย อาจเกิดจากแปงขาวโพดมีโมเลกุลของอะไมโลสอยูประมาณ 26 % แตโมเลกุลอะไมโลสของแปงขาวจาวมี
อยูประมาณ 17-30 % ซึ่งสัตวนํ้าสามารถใชประโยชนจากแปงขาวจาวไดดีกวาแปงขาวโพดเพราะโมเลกุลของแปง
ขาวจาวมีความซับซอนนอยกวา (เวียง, 2540) สอดคลองกับการทดลองของ Tung and Shiau (1991) กลาววา
ปลานิลท่ีไดรับอาหารผสม แปง, dextrin และ glucose ในระดับ 44 % โดยใหอาหารแบงให 2 และ 6 มื้อ /วัน ใช
ระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมด 8 สัปดาห พบวา ปลานิลท่ีไดรับอาหารผสม dextrin มีอัตราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
แตไมแตกตางกับอาหารผสมแปง สวน glucose ทําใหปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตนอยที่สุด ท้ังนี้เพราะ dextrin 
มีขนาดโมเลกุลเล็กกวาแปง 

ปลามีประสิทธิภาพการยอยแปงและน้ําตาลแตกตางกัน วีรพงศ (2536) กลาววา การยอยแปงมีขบวนการ
ซับซอนมากกวา เพราะแปงมีโมเลกุลขนาดใหญ เมื่อถูกยอยจะไดสารท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กลงจนกลายเปน 
glucose และ glucose จะถูกดูดซึมผานทอทางเดินอาหารเขาไปอยางชา ๆ สวนน้ําตาลมีโมเลกุลขนาดเล็กสัตวนํ้า
จึงสามารถดูดซึมไปใชประโยชนไดทันที ทําใหเกิดการดูดซึมอยางรวดเร็วสอดคลองกับ  (Pieper and 
Pfeffer,1980) อีกทั้งยังทําใหมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งมีผลทําใหนํ้าตาลบางสวนที่ยังไมไดดูดซึมถูกขับออก
ทางปสสาวะ จึงทําใหปลาใชประโยชนจากแปงไดดีกวาน้ําตาล สอดคลองกับการทดลองของ Shiau และ Chuang 
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(1995) เมื่อปลานิลไดรับอาหารผสมคารโบไฮเดรตจากแหลงตาง ๆ กัน คือ คือ แปง, glucose, maltose, sucrose 
และ lactose พบวา ปลาที่ไดรับอาหารผสมแปง มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวา รองลงมาคือ maltose, sucrose, 
lactose และ glucose ตามลําดับ และสอดคลองกับการทดลองของ Shiau และ Lin (1993), Shiau และ Chen 
(1993) รายงานวา ปลานิลท่ีไดรับอาหารผสมแปงมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาปลาที่ไดรับอาหารผสม glucose 

เมื่อมีการเสริมคารโบไฮเดรตในอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปทําให FCR ดีข้ึน คาดวาเปนเพราะไดรับ
พลังงานจากแหลงคารโบไฮเดรตที่เสริมในอาหาร Erfanullah and Jafri (1995) กลาววา การเพิ่มปริมาณ
คารโบไฮเดรตในอาหารปลายี่สกเทศทําใหคา FCR ของปลายี่สกเทศมีแนวโนมดีข้ึน แตไมแตกตางกันทางสถิติ 

Likimani and Wilson (1982) กลาววาปลากดหลวงที่เล้ียงดวยอาหารที่มีพลังงานจากโปรตีน ไขมัน และ
แปง มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาปลาที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมมีแปงแตมีพลังงานเทากันจากโปรตีนและไขมัน  

การเพิ่มปริมาณแปงขาวจาวในอาหารสําเร็จรูปมีขีดจํากัด (การทดลองที่ 2) เพราะอาหารปลาดุกสําเร็จรูป
มีปริมาณคารโบไฮเดรต 47 % สวนอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปมีคารโบไฮเดรต 54.5 % เมื่อเสริมแปงขาวจาวใน
อาหารปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืชสําเร็จรูป สูงถึงระดับ 30 % จะมีปริมาณคารโบไฮเดรต 77 % และ 84.5 % 
ตามลําดับ จะสงผลใหอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลลดลง สําหรับปลาที่ไดรับคารโบไฮเดรตในอาหารมากเกิน
ความตองการ จะทําใหปลายอยคารโบไฮเดรตไดนอยลงและปลาจะนําคารโบไฮเดรตสวนเกินความตองการ มา
สะสมในตับอยูในรูปไกลโคเจน ซึ่งปลาอาจนํามาสลายเปนพลังงานเมื่อขาดอาหารหรือเปล่ียนเปนไขมันสะสมไวใน
เนื้อเยื่อของรางกาย (วีรพงศ, 2536) ดังนั้นการเพิ่มแปงขาวจาวในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและอาหารปลากินพืช
สําเร็จรูปเพื่อใชเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ จึงไมควรใชเกิน 25 % 

สัตวนํ้าหลายชนิดที่ไดรับอาหารโปรตีนต่ําแตพลังงานสูงจะกินอาหารลดลง เพราะไดรับพลังงานใน
ปริมาณที่เพียงพอแลว ซึ่งอาจทําใหสัตวนํ้าไดรับโปรตีนไมเพียงพอกับความตองการ หรือไมสามารถกินอาหาร
ไดมากพอกับความตองการของรางกายเพราะขีดจํากัดดานกายภาพ เชน ความจุของกระเพาะอาหาร แมวาสัตวนํ้า
บางชนิดสามารถขยายขนาดของกระเพาะอาหารได แตก็ยังตองใชพลังงานที่มากข้ึนในการยอยอาหารที่มี
สารอาหารต่ําแตมีปริมาณมากทําใหเหลือพลังงานไปสรางการเจริญเติบโตลดลง ดังนั้นจึงควรเพิ่มระดับโปรตีน
ควบคูไปกับการเพิ่มระดับพลังงานเพื่อใหสัตวนํ้าไดรับสารอาหารอยางพอเพียงแมจะกินอาหารลดลงในการให
อาหารสัตวน้ํา (McGoogan  และ Gatlin lll, 2000) 

FCR ของลูกปลานิลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการเพิ่มระดับแปงขาวจาวในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและ
อาหารปลากินพืชสําเร็จรูป เมื่อระดับโปรตีนในอาหารลดต่ําลง คา FCR จะมีคาสูงขึ้น เพราะวาคา FCR เปนตัวชี้
ถึงคุณภาพอาหาร โดยอาหารที่มีโปรตีนต่ํา จะมีคา FCR สูงกวาอาหารที่มีโปรตีนสูง (เทพรัตนและคณะ, 2545) อีก
ประการหนึ่งอาจมีผลมาจากการใหอาหารปลามากเกินไป ท้ังนี้เพื่อปองกันผลการทดลองที่ผิดพลาด เนื่องจากปลา
ไดรับสารอาหารไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตตามปกติ สอดคลองกับ Webster และคณะ (2000) แนะนําวา ใน
การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสูตรอาหารในการเลี้ยงปลา การใหอาหารมากเกินพอดีกวาการใหอาหารที่
ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตตามปกติของปลา สวนการที่มีการเติบโตต่ํานั้น อาจเปนผลมาจากการใชลูกปลา
ขนาดเริ่มตนใหญกวาในการทดลองครั้งนี้ ทําใหการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาต่ําลง 

SVV ของลูกปลานิลแปลงเพศ ไมแตกตางกัน เมื่อไดรับอาหารที่เสริมแหลงของคารโบไฮฺเดรต 3 ชนิด และ
ระดับของแปงขาวจาว 3 ระดับ สอดคลองกับ Catacutan and Coloso (1997) รายงานวาการเพิ่มคารโบไฮเดรต 
15 % และ 20 % และไขมัน 6 %, 12 % และ 18 % ในปลากะพงขาว พบวา คารโบไฮเดรตที่ระดับ 20 % และไขมัน
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ในระดับ 12 และ 18 % สามารถทําใหนํ้าหนักปลากะพงขาวเพิ่มข้ึนมากกวาคารโบไฮเดรตที่ระดับ 15 % ท่ีระดับ
ไขมัน 6 % แตอัตราการรอดตายมีคาไมแตกตางกัน 

เมื่อศึกษาตนทุนคาอาหารตอกระชัง ในการทดลองที่ 1 เมื่อเสริมแหลงของคารโบไฮเดรตที่ตางกัน 3 ชนิด
ในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืช มีตนทุนการผลิตตอกระชังไมแตกตางกันทางสถิติ  แตการเสริมแปง
ขาวโพดในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปทําใหตนทุนสูงกวาอาหารปลาดุกสําเร็จรูปท่ีไมเสริมคารโบไฮเดรต และการเพิ่ม
ระดับแปงขาวจาวในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืชสําเร็จรูป ในการทดลองที่ 2 มีตนทุนการผลิตไม
แตกตางกัน แตอาหารปลากินพืชสําเร็จรูปท่ีเสริมแปงขาวจาวที่ระดับ 25% ใหผลผลิตที่สูง และมีตนทุนต่ําสุดจึง
เปนแนวทางที่จะใชอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยงปลาเพื่อลดตนทุนคาอาหารและเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงอีกดวย  
 การทดสอบกลิ่นและรสชาดของเนื้อปลานิลเมื่อไดรับอาหารที่เสริมชนิดและระดับของคารโบไฮเดรตที่
ตางกัน ไมมีความแตกตางกันในดานกลิ่นและรสชาด ดังนั้นการเสริมคารโบไฮเดรตในระดับที่สูงขึ้นในอาหารเลี้ยง
ปลานิลไมสงผลเสียตอกล่ินและรสชาดของเนื้อปลานิล 

สรุปผลการวิจัย 
1.ปลานิลแปลงเพศมีความสามารถในการใชประโยชนจากคารโบไฮเดรตตางชนิดกันไดตางกัน 
2.การเสริมแปงขาวจาวในระดับท่ีตางกัน ในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืช มีขีดจํากัด ไมควรสูง
กวา 25 % เพราะจะมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลลดลง  

3.การเสริมคารโบไฮเดรตในอาหารปลาดุกสําเร็จรูปและปลากินพืช ไมสงผลกระทบตอกลิ่นและรสชาดของ
เนื้อปลานิล 

คําขอบคุณ 
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสภาวิจัยแหงชาติและสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ  ท่ี

ใหการสนับสนุนการวิจัย สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้และขอขอบคุณคณาจารย ขาราชการและเจาหนาที่ คณะ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจและบุคคลอื่นที่มิไดกลาวถึงในที่น้ี ท่ีไดใหความ
เกื้อหนุน  ทําใหการวิจัยในครั้งนี้เสร็จส้ินอยางสมบูรณ 

 
เอกสารอางองิ 

เทพรัตน อึ้งเศรษฐพันธ,ทิพสุคนธ  จงเจริญ และ อภินันท สุวรรณรักษ. 2545. การอนุบาลปลานิลแปลงเพศ 
ดวยสูตรอาหารและความหนาแนนที่ตางกัน. รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ. 20  หนา. 

มานพ  ต้ังตรงไพโรจน, ภาณุ เทวรัตนมณีกุล, บรรศรี จริโมภาส, สุจินต หนูขวัญ, กําชัย ลาวัณวุฒิ,    
วีระ   วัชรกร  โยธิน และ วิมล จันทรโรทัย. 2536. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล. เอกสาร 
เผยแพร ฉบับท่ี 23 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด. กรมประมง. 96 หนา. 

วีรพงศ วุฒิพันธุชัย. 2536. อาหารปลา. ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา.  
กรุงเทพฯ. 215 หนา. 

เวียง  เชื้อโพธิ์หัก. 2540. โภชนศาสตรสัตวนํ้าและการใหอาหารสัตวนํ้า. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า   
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 225 หนา. 

 



  

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปท่ี 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550 

222

Abdelghany, A.E. 2000. Optimum dietary protein requirements for Oreochromis niloticus L. fry  
using formulated  semi-purified diets. In K. Fitzsimmons and J.C. Filho (eds.) Tilapia  
Aquaculture in the 21st century. Proceedings from the fifth  international symposium on tilapia 
aquaculture, 101-108, RJ, Brazil. 

Catacutan, M.R. and Coloso R.M. 1997. Growth of juvenile Asian seabass, Lates  calcarifer, fed  
varying  carbohydrate  and lipid levels. Aquaculture 149 :137-144. 

Erfanullah  and A.K. Jafri. 1995. Protein-sparing effect of dietary carbohydrate in diets for   
Fingerling Labeo  rohita. Aquaculture 136 : 331-339. 

Likimani. T.A. and R.P. Wilson. 1982. Effect of diet on lipogenic enzyme activities in channel catfish  
hepatic ad adipose tissue. J. Nutr.,112 :112-117. 

McGoogan, B.and Gatlin, D.M. lll. 2000. Dietary manipulation affecting growth and nitrogenous  
waste production of red drum, Sciaenop ocellatus: ll. Effects of energy  level and nutrient  
density at various feeding rates. Aquaculture 182 : 271-285. 

Pieper, A. and Pfeffer, E. 1980. Studies on the comparative efficiency of utilization of gross energy  
From some carbohydrate, protein and fats by rainbow trout (salmo gairdneri R.). Aquaculture, 
20 : 323-332. 

Shiau. S. Y. and Chen, M.J. 1993. Carbohydrate utilization by tilapia (Oreochromis niloticus) as  
influenced by different chromium sources. J. Nutr., 123:1747-1753. 

Shiau. S. Y. and Chuang. J. C., 1995. Utilization of disaccharides by juvenile tilapia,  
Oreochromis niloticus x O.aureus. Aquaculture, 133 : 249-256.  

Shiau. S. Y. and Lin, S.F. 1993. Effect of supplemental dietary chromium and vanadium on the  
utilization of different carbohydrate in tilapia, Oreochromis niloticus x O.aureus. Aquaculture, 
110:321-330.  

Tung. P. H. and Shiau. S. Y., 1991. Effect of meal frequency on growth performance of hybrid  
tilapia, Oreochromis niloticus x O.aureus, fed different carbohydrate diets. Aquaculture,      92 : 
343-350. 

Webster, C.D., Thompson, K.R., Morgan, A.M., Grisby, E.J and Gannam, A.L., 2000. Use of  
hemseed meal, poultry by-product meal, and canola meal in practical diets withouy fish meal 
for sunshine bass( Morone chrysops x M.saxatilis). Aquaculture, 188, 299 
 
 
 
 
 
 
 




