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ผลของกวาวเครือขาวตอการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียในฤดูหนาว 
Effect of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) on Growth in Female Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) During 

Winter Season 
 

เกรียงไกร  สีตะพันธุ1 สุธิดา  โสะบีน2 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาผลของกวาวเครือขาวตอการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียที่เลี้ยงในฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2547 - 

มกราคม 2548) โดยทดลองในกระชังขนาด 3 x 5 x 1.2 เมตร3 แขวนลอยในบอดินขนาดประมาณ 4,800 เมตร2 เลี้ยงปลานิล

เพศเมียและเพศผูในอัตราสวน 3 ตอ 1 (มีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตนประมาณ 77 ± 6.83 กรัม/ตัว)  เลี้ยงดวยอาหารผสมกวาวเครือ

ขาว 5 ระดับ คือ อาหารผสมกวาวเครือขาว 0% (ชุดควบคุม) อาหารผสมกวาวเครือขาว 2%, 3%, 4% และ 5% ทดลองเปน

เวลา 90 วัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตของปลากลุมควบคุมมีคานอยกวาปลากลุมที่ไดรับกวาวเครือขาวที่ระดับ 2%, 3%, 

4% และ 5% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาเปน 84.74 ± 47.73, 138.58 ± 21.16, 115.99 ± 1.71, 112.15 ± 

16.17 และ 106.36 ± 6.75 กรัม/ตัว ตามลําดับ สวนอัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดของปลานิลที่ทดลองในแตละหนวย

การทดลองไมมีความแตกตางกัน (p>0.05)  

 
ABSTRACT 

  The study on effect of White Kwao Keur (Pueraria mirifica) on growth in female Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus) during winter season (November 2004 – January 2005). This experiment was conducted 

in 3 x 5 x 1.2 m3 hapas suspended in a 4,800 m2 earthen pond. Sex ratio female : male were 3:1 (77 ± 6.83 g/fish 

in weight). Tilapia were fed with diets supplemented 0%, 2%, 3%, 4% and 5% of Pueraria mirifica for 90 days. The 

result showed that, growth rate of fish fed with 0%, 2%, 3%, 4% and 5% of Pueraria mirifica supplemented diet 

were 84.74 ± 47.73, 138.58 ± 21.16, 115.99 ± 1.71, 112.15 ± 16.17 and 106.36 ± 6.75 g/fish respectively and were 

significantly different (p<0.05). Food conversion ratio (FCR) and survival were not significantly different (p>0.05). 

 

คํานํา 
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เปนปลาเศรษฐกิจที่รูจักกนัแพรหลายเพราะเลี้ยงงาย แข็งแรง โตเร็ว และอดทน 

(สมพร, 2537) แตปลานิลจะมีขอดอยในการเลีย้งเชิงเศรษฐกิจทีส่ําคัญคือ ปลานิลจะสามารถผสมพันธุและขยายพันธุไดตั้งแต

อายุประมาณ 3-4 เดือน จึงสงผลทําใหปลานลิเพศเมยีมีการเจริญเติบโตชา เนื่องจากภายหลังการวางไขแมปลาจะอมไขไวใน

ปาก ซึ่งพฤตกิรรมดังกลาวจะสงผลใหแมปลามนี้ําหนักตัวลดลง เนื่องจากไมไดกินอาหาร (วีรพงศ, 2536) ปกติปลานิลเพศเมยี

จะมีการออกไข 2 – 7 ครั้งตอป โดยเฉลี่ยวงจรในการสืบพันธุใชเวลา 23 – 50วัน (Mires,1982) นอกจากพฤตกิรรมการดูแลไข
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ของปลานิลแลว ฤดกูาลโดยเฉพาะฤดูหนาวยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สงผลทําใหปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งปญหา

ดังกลาวไดสงผลตอเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลในภาคเหนือเปนอยางมาก ดังนั้นหากทําใหปลานลิเพศเมียมกีารสะสมกลามเนื้อ

ไดมากขึ้น การเจริญเติบโตนาจะสูง ซ่ึงการสะสมกลามเนื้อในปลาเพศเมียจะถูกควบคุมโดยฮอรโมนที่มีอยูในตัวปลา ยรรยง 

(2538) กลาววา เมื่อระดับของฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) เพิ่มสูงขึ้น โดยไดรับจากภายนอก ไมไดมาจากการสังเคราะหใน

รางกายจะทําใหรางกายสรางกลามเนื้อไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงสมุนไพรกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) เปนพืชชนิดหนึ่งที่มีสารออก

ฤทธ์ิคลายเอสโตรเจน โดยเปน phytoestrogen ชนิด miroestrol และ puerarin (Pope et al. 1958; ยุทธนา, 2541; ชาลี และ

วันชัย, 2544)  และจากการศกึษาของนิรันด (2527) พบวา ลูกนกกระทาที่เลี้ยงดวยกวาวเครือขาว 0.5%, 1.5% และ 4.5% 

เปนเวลา 10 และ 20 วัน มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามปริมาณกวาวเครือขาวที่ไดรับ นอกจากนี้ รุงกานต และคณะ     (2546 ก) ได

ศึกษาประสิทธิภาพของเถากวาวเครือขาวตอการเจริญเติบโตของปลานิลสายพันธุจิตรลดา 3 อายุ 4 เดือน เลี้ยงดวยอาหาร

ผสมเถากวาวเครือขาว 4 ระดับ คือ 0%, 1%, 2% และ 3% ทดลองเปนเวลา 90 วัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลที่

เลี้ยงดวยอาหารผสมกวาวเครือขาวที่ระดับ 1% และ 2% มีแนวโนมเพิม่มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกบัการศกึษาผลของกวาวเครือ

ขาวตอการเจริญเติบโตในปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) อายุ 1 เดือน โดยเสริมกวาวเครือขาว

ในอาหารที่ระดับ 0, 200, 400, 800, 1,200, 2,400 และ 3,600 มิลลกิรัมตออาหาร 1 กิโลกรมั ทําการทดลอง 60 วัน พบวา

อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกที่ไดรับอาหารที่มีสวนผสมของกวาวเครือขาวที่ระดับ 200, 400 และ 800 มิลลิกรมัตอ

อาหาร 1 กิโลกรัม มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นมากกวาลกูปลาดกุทีไ่มไดรับอาหารผสมกวาวเครือขาว (ปุญมณี และคณะ, 2549) 

ดังนั้นการเสรมิกวาวเครือขาวในอาหารปลานิลจึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลติปลานิลเพศเมยีในฤดูหนาว 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การศกึษาผลของหัวกวาวเครือขาวตอการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ (Food Conversion Ratio: FCR) และอัตรา

รอดในปลานิลเพศเมยีที่เลีย้งในฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2547 - มกราคม 2548) วางแผนการ ทดลองแบบ CRD (Completely 

Randomize Design) 5 ชุดการทดลอง แตละชุดการทดลองม ี 3 ซ้ํา โดยการเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับ 0%, 2%, 3%, 4% 

และ 5% ในอาหารปลานิลแบบจมน้ําที่มีโปรตีนรอยละ 40.65 พลังงานยอยได 1907.5 กิโลแคลอรี/่กิโลกรัมอาหาร โดยมสีูตร

อาหารตามตารางที่ 1 ทําการทดลองในกระชัง ขนาด 3 x 5 x 1.2 ลกูบาตรเมตร แขวนลอยในบอดินขนาดประมาณ 4,800 

ตารางเมตร ใชปลาเพศผูตอปลาเพศเมยีเปน 1 : 3 โดยปลอยปลานิลกระชังละ 40 ตัว ทําการทดลองระยะเวลา 90 วัน สุม

ตัวอยางเมื่อเริม่การทดลองและหลังจากนั้นทุกเดือนจนสิ้นสดุการทดลอง เพื่อเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและอตัราการแลกเนื้อ 

สําหรับอัตราการรอดเก็บขอมูลเมื่อเริ่มการทดลองและสิ้นสุดการทดลอง วิเคราะหคุณภาพอาหารทดลองโดยวิธี proximate 

analysis (AOAC,1990)  
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ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของอาหารในการทดลอง 

วัตถดุิบ 
ปริมาณวัตถดุิบในสูตรอาหารผสมหัวกวาวเครือขาว (กิโลกรมั) 

0% 2% 3% 4% 5% 

ปลาปน 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

รําละเอียด 2 2 2 2 2 

แปงขาวโพด 2.3 2 1.8 1.8 1.7 

กากถั่วเหลอื 2.4 2.45 2.5 2.4 2.4 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

พรีมิกซ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

น้ํามันพืช 0.2 0.25 0.3 0.3 0.3 

สารเหนียว 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

กวาวเครือขาว 0 0.2 0.3 0.4 0.5 

รวม (กิโลกรมั) 10 10 10 10 10 

องคประกอบทางเคมี (น้ําหนักแหง)      

% โปรตีน 40.88 40.76 40.04 40.72 40.84 

% ไขมัน 3.49 3.29 3.5 3.2 3.4 

% เยื่อใย 3.87 4.01 4.3 3.9 3.7 

% เถา 11.99 11.92 11.29 11.68 12.1 

% ความชื้น 39.43 39.95 40.01 39.74 39.7 

พลังงาน (Kcal/Kg)* 1922.9 1895.35 1903.1 1903.8 1912.1 
หมายเหตุ 

* Digestible energy = (% protein x4) + (% Fat x 8) + (% NFE x 2.5)  

  % NFE = 100 – (% protein + % fat + % fiber + %ash + % moist)    (NRC, 1993) 

ขอมูลท่ีไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุมทดลองโดยใช Analysis of valiance และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ระหวางกลุมทางสถิตโิดยใช 

วิธี Duncan’s News Multiple Range Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 

 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

การศกึษาผลของหัวกวาวเครือขาวตอการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดของปลานิลเพศเมียที่เลีย้งใน

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2547 - มกราคม 2548) โดยการเสรมิหัวกวาวเครือขาวในอาหารปลานิลที่ระดับ 0%, 2%, 3%, 4% 

และ 5% (ตารางที่ 2) 

 

 

 

 



 

 

115

วารสารวจิัยเทคโนโลยีการประมง ปท่ี 2 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน 2551 

 

ตารางที่ 2    การเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดของปลานิลที่ไดรับอาหารสูตรตางกัน 

ระดับกวาวเครือขาว

ในอาหาร (%) 

น้ําหนักเพิ่มเฉลีย่ 

(กรัม/ตัว) 

น้ําหนักเพิ่มเฉลีย่ตอ

วัน (กรัม/ตัว/วัน) 

อัตราการแลกเนื้อ 

(FCR) เฉลีย่ 

อัตรารอดเฉลีย่ (%) 

0% 84.74 ± 47.73b 0.94 ± 0.53 b 1.29 ± 0.34 88.88 ± 7.69 

2% 138.58 ± 21.16a 1.54 ± 0.23 a 0.89 ± 0.22 97.77 ± 3.85 

3% 115.99 ± 1.71a 1.29 ± 0.01 a 1.05 ± 0.06 86.66 ± 6.66 

4% 112.15 ± 16.17a 1.24 ± 0.17 a 0.87 ± 0.08 90.22 ± 10.18 

5% 106.36 ± 6.75a 1.28 ± 0.07 a 1.16 ± 0.48 91.10 ± 3.85 
หมายเหตุ    a  b  อักษรแตกตางกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 

 

 ปลานิลที่เลีย้งดวยอาหารที่ไมมกีารเสริมหัวกวาวเครือขาว (ชุดควบคมุ) มอีัตราการเจริญเติบโตที่ต่ํากวาชุดการ

ทดลองที่เลีย้งดวยอาหารเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับ 2%, 3%, 4% และ 5% อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ (p<0.05) แตจากการ

ทดลองจะพบวาปลานิลกลุมที่ไดรับอาหารเสริมกวาวเครือขาวในปริมาณที่มากกวา 2% เมื่อเลี้ยงไปนานๆ จะสงผลทําใหอตัรา

การเจริญเติบโตมีแนวโนมลดลง ซ่ึงเปนไปในแนวทางเดียวกับ       รุงกานต (2546) ไดศึกษาผลของหัวกวาวเครือขาวตอการ

เจริญเติบโตของปลานิลเพศเมยี โดยเลีย้งดวยอาหารผสมหัวกวาวเครือขาว 4 ระดับ คือ 0%, 1%, 2% และ 3% ทดลองเปน

เวลา 90 วัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมยีที่เลี้ยงดวยอาหารผสมกวาวเครอืขาวที่ระดับ 1% และ 2% มี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนที่ระดับ 3% จะมีคาลดลง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศกึษาผลของกวาวเครือขาวตอการ

เจริญเติบโตในปลาดกุลกูผสม (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) อายุ 1 เดือน โดยเสริมกวาวเครือขาวในอาหารที่

ระดับ 0, 200, 400, 800, 1,200, 2,400 และ 3,600 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรมั ทําการทดลอง 60 วัน พบวาอัตราการ

เจริญเติบโตของลูกปลาดกุที่ไดรับอาหารที่มีสวนผสมของกวาวเครือขาวที่ระดับ 200, 400 และ 800 มิลลิกรัมตออาหาร 1 

กิโลกรมั มีแนวโนมเพิม่มากขึ้นมากกวาลูกปลาดุกทีไ่มไดรับอาหารผสมกวาวเครือขาว แตอัตราการเจริญเติบโตของปลาดกุที่

ไดรับอาหารผสมกวาวเครือขาวที่ระดับ 1,200, 2,400 และ 3,600 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม จะมีแนวโนมลดลง (ปุญมณี 

และคณะ, 2549) สาเหตุเพราะการเสริมกวาวเครือขาวปริมาณมากจะมีผลตอการลดปริมาณการกินอาหารทําใหสัตวทดลอง

กินอาหารนอยลง โดยเฉพาะการเลี้ยงในระยะเวลานานๆ จะทําใหการเจริญเติบโตนอยกวาที่ระดับอื่นๆ (สมโภชน และคณะ, 

2546)  

 สําหรับการศกึษาผลของกวาวเครือขาวที่ระดับตางๆ ตออัตราการแลกเนื้อ และอัตรารอดของปลานิล พบวาอัตราการ

แลกเนื้อ และอัตรารอดของปลานิลที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับแตกตางกันไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) 

(ตารางที่ 2) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของรุงกานต (2546) รายงานวาอตัราการแลกเนื้อของปลานิลเพศเมยีที่ไดรับอาหาร

เสริมหัวกวาวเครือขาวที่ระดับ 0%, 1%, 2% และ 3% ไมมคีวามแตกตางกัน (p>0.05) แตการเลี้ยงปลานิลเพศเมียดวยอาหาร

เสริมใบกวาวเครือขาวทุกระดับการทดลองมีอัตราการแลกเนื้อแตกตางกัน (p<0.05) ในระหวางกลุมที่ไดรับใบกวาวเครือขาวที่

ระดับ 0%, 1%, 2% และ 3% โดยมคีาเทากับ 2.36 ± 0.49, 1.90 ± 0.28, 2.85 ± 0.05 และ 3.19 ± 0.06 ตามลาํดับ (รุงกานต 

และคณะ, 2546 ข)  นอกจากนี้ ปุญมณี และคณะ (2549) ไดรายงานวาอตัราการแลกเนื้อของลูกปลาดกุที่ไดรับอาหารที่มี
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สวนผสมของกวาวเครือขาวที่ระดับ 0, 200, 400, 800, 1,200, 2,400 และ 3,600 มิลลกิรัมตออาหาร 1 กิโลกรมั มคีวาม

แตกตางกันทางสถติิ (p<0.05)  

สรุปผลการศึกษา 

การศกึษาผลของหัวกวาวเครือขาวตอการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ (FCR) และอัตรารอดของปลานิลเพศเมียที่

เลี้ยงในฤดูหนาว โดยการเสริมหัวกวาวเครือขาวในอาหารสําหรับเลี้ยงปลานลิทีร่ะดับ 0%, 2%, 3%, 4% และ 5% พบวา

กวาวเครือขาวมผีลตอการเจริญเติบโตของปลานิล โดยปลานลิที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริมดวยหัวกวาวเครือขาวทุกระดับมกีาร

เจริญเติบโตดกีวาชุดที่ไมไดเสริมหัวกวาวเครือขาวอยางมีนัยสําคญัทางสถติิ (p<0.05) โดยเฉพาะที่ระดับ 2% เปนระดับที่มี

ความเหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของปลานิลเพศเมยี และอาหารทุกระดับไมมีผลตออัตราการแลกเนื้อและอัตรารอดของปลา

นิล 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีเนือ่งจากไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 

2548 ซึ่งผูวิจัยใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนีผู้วิจัยยังขอขอบคุณนางสาวทับทิม  ชุมมโน และ

นางสาวเหมลดา  ชาวไร และนิสิตสาขาวิชาการประมง สํานักเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยั

นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ  รวมถึงเจาหนาที่ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

พะเยาทุกทานที่ใหความชวยเหลือการปฏิบัติงานทุกดาน จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยด ี
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