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บทคัดยอ 

 ศึกษาผลของแคโรทีนอยดจากสาหรายเซลลเดียวชนิดตางๆ ตออัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ

การใชอาหาร การเรงสี และองคประกอบแคโรทีนอยดในปลาทอง การทดลองที่ 1 ทดลองเลี้ยงปลาทองดวย

อาหาร 6 สูตร ไดแก 1) อาหารทดลองที่ไมเสริมแคโรทีนอยด, 2) อาหารเสริมสาหรายสไปรูไลนา, 3) อาหาร

เสริมฮีมาโตคอกคัส, 4) อาหารเสริมคลอเรลลา, 5) อาหารเสริมแอสตาแซนทีนสังเคราะห และ 6) อาหารเสริม

บีตา-แคโรทีนสังเคราะหในปริมาณที่มีแคโรทนีอยดรวม ที่ระดับ 50 ppm เมื่อส้ินสุดการทดลอง 6 สัปดาห 

พบวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่ 2, สูตรที่ 4, สูตรที่ 5 และสตูรที่ 6 มีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย, เปอรเซ็นตน้ําหนักตัว

ที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่ 3 และสูตรควบคุม (p<0.05) สวน

ปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่ 2, สูตรที่ 4, สูตรที่ 5 และสูตรที่ 6 มีอัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพ

การใชอาหารดีกวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮมีาโตคอกคัส จากการวดัสีตัวปลาดวยระบบการวัดคาสีแดง (a*) 

คาสีเหลือง (b*) และคาความสวาง (L*) พบวาการเสริมสไปรูไลนาในอาหารมีผลทําใหสีเหลืองและแดงของตัว

ปลาเพิ่มมากขึน้ มีคา a* และคา b* สูงสุด(p<0.05) ผลของแคโรทีนอยดชนิดตางๆ ตอปริมาณและอตัราการ

สะสมแคโรทีนอยดรวม พบวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนามีอัตราการสะสมของปรมิาณแคโรทีนอยดรวม

สูงสุด (p<0.05) และมีคาไมแตกตางกับปลาที่ไดรับอาหารเสริมแอสตาแซนทีนสังเคราะห (p>0.05) นอกจากนี้

พบวาปริมาณแอสตาแซนทีนของปลาทองทีไ่ดรับอาหารเสริมสไปรูไลนา, ฮีมาโตคอกคัส, คลอเรลลา, แอสตา-    

แซนทีน และบีตา-แคโรทีนมีคาไมแตกตางกัน (p>0.05) และปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนามีปริมาณบีตา-

แคโรทีนสูงสุด (p<0.05) (17.47±1.42 ppm) 

 การทดลองที่ 2 ศึกษาระดับความเขมขนที่เหมาะสมของแคโรทีนอยด ทดลองโดยเลี้ยงปลาทองดวย

อาหาร 5 สูตร ไดแก อาหารที่ไมเสริมสไปรูไลนา และอาหารเสริมสไปรูไลนาที่ระดับ 25, 50, 100, 150 ppm 

เปนเวลา 6 สัปดาห พบวาปลาทองที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปรมิาณที่มีแคโรทนีอยด 50 ppm มี

เปอรเซ็นตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกับปลาที่เล้ียงดวยอาหารสูตรอื่นๆ 

(p>0.05) มีคา a* และ b* ไมแตกตางกับปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 150 
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ppm (p>0.05) และมีปริมาณแอสตาแซนทีนสูงสุด (16.34±0.63 ppm) ดังนั้นการเสริมสไปรูไลนาในอาหาร

ปลาทองในปรมิาณที่มีแคโรทนีอยด 50 ppm จึงเปนระดับท่ีเหมาะสมในการเรงสี โดยไมมีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโตของปลา 

 

Abstract 
 The effects of carotenoids from different kinds of unicellular algae were studied on growth, 

feed utilization efficiency, pigmentation, and carotenoid composition in goldfish (Carassius auratus). 

In experent I, goldfish were fed 6 kinds of carotenoid feed including, 1) no carotenoid, 2) Spirulina 

sp. fortified feed, 3) Haematococcus sp., 4) Chlorella sp., 5) synthetic astaxanthin, and 6) beta-

synthetic carotene fortified feed. Each of which contained 50 ppm total carotenoid. At the end of 6-

week experimental period, percent weight gain, specific growth rate, and average individual weight 

were recorded in the fish fed with feed 2, 4, 5 and 6 higher than those fed with feed 3 and control 

(p<0.05). Higher FCRs and feed utilization efficiency were noted in the control fish, feed 2, 4, 5 and 

6 than those fed with Haematococcus feed. Determination of fish body coloration on red (a*) and 

yellow (b*) and intensity (L*) showed the Spirulina feed resulted in increased intensification of yellow 

and red body coloration. For effects of different kinds of carotenoid on concentration and 

accumulation of total carotenoid showed Spirulina feed yielded highest accumulation of total 

carotenoid (p<0.05) which was not different from those fed with synthetic astaxanthin feed (p>0.05). 

Further, no significant different was detected in astaxanthin concentration in the fish fed with 

Spirulina, Haematococcus, Chlorella, synthetic astaxanthin, and synthetic beta-carotene feeds. 

Highest beta-carotene concentration of 17.47±1.42 ppm was recored in fish with Spirulina feed 

(p<0.05).  

 Experiment II, optimum carotenoid concentration was evaluated in Spirulina feed. Five feed 

formulae were tested in feed without Spirulina (control) and feeds which contained Spirulina at 25, 

50, 100 and 150 ppm were fed for 6-week period. The fish fed with 50 ppm Spirulina feed showed 

no difference on percent weight gain and specific growth rate as compared to other treatments 

(p>0.05). The a* and b* rediness were not different from those fed with 150 ppm carotenoid feed 

(p>0.05) and highest content of astaxanthin at 50 ppm. (16.34±0.63 ppm) In conclusion, the 

Spirilina feed containing 50 ppm carotenoid was the carotenoid level optimum for goldfish color 

enhancement without any effect on their growth. 
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บทนํา 

 ปลาทองเปนปลาสวยงามที่ไดรับความนิยมจากผูเล้ียงมาเปนเวลานาน แตปญหาสําคัญ

ประการหนึ่งในการเพาะเลี้ยงปลาทอง ไดแก การขาดแคโรทีนอยดในอาหารทําใหปลาทองจากการเพาะเลี้ยงมี

สีซีดจางไมสวยงาม เนื่องจากปลาไมสามารถสังเคราะหแคโรทีนอยดไดเองจําเปนที่จะตองไดรับจากอาหาร

โดยตรง (Goodwin, 1984) การเสริมแคโรทีนอยดในอาหารเปนแนวทางสําคัญที่จะชวยใหปลาทองมีสีสวยขึ้น 

โดยเฉพาะสีเหลือง, สม และแดง ทั้งนี้แคโรทีนอยดแตละชนิดมีชีวภาพพรอมใชในสัตวน้าํ (bioavailability) แต

ละชนิดแตกตางกนั (Chien and Jeng, 1992) นอกจากนี้แคโรทีนอยดชนิดเดียวกันก็ยังพบไดทั้งในรูปของ   

แคโรทีนอยดอิสระและในรูปเอสเทอร ซึ่งใหผลการใชเปนแหลงของสารสีในสัตวน้ําตางกัน อยางไรก็ตาม       

แคโรทีนอยดที่ใชเสริมในอาหารสัตวน้ําสวนใหญเปนสารสังเคราะห เชน บตีา-แคโรทีน และแอสตาแซนทีน ซึ่ง

มีราคาแพง สงผลใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถสรางและสะสมแคโรทีนอยดไดใน

ปริมาณมาก เมื่อเทียบกับพืชและสัตวอื่นๆ จึงเปนแนวทางที่มีความเปนไปไดสูง เชน การใชสาหรายสไปรูไลนา 

(Spirulina sp.) หรือบีตา-แคโรทีนสกัดจากสาหรายดูนาลิเอลลา (Dunaliella sp.) และแอสตาแซนทีนจาก

สาหรายฮีมาโตคอกคัส (Haematococcus pluvialis) เปนตน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ   

แคโรทีนอยดชนิดตางๆ เพื่อใชเปนแหลงของสารสีที่มีประสิทธิภาพในอาหารปลาทอง ทั้งในแงการเรงสี 

ตลอดจนศึกษาถึงระดับที่เหมาะสมสําหรับใชในการเพาะเลี้ยงเพื่อเรงสีปลาทองใหตรงตามความตองการของ

ตลาด เปนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และเปนการเพิ่มมูลคาปลาทองเพื่อการสงออกไดเปนอยางดี 

 
 

วิธีการศึกษา 

การทดลองที่ 1  ศึกษาผลของแคโรทีนอยดจากแหลงตางๆ ในอาหารตออัตราการเจริญเติบโต 

ประสิทธิภาพการใชอาหาร ผลตอสีตัวปลา และองคประกอบแคโรทีนอยดในตัวปลาทอง 
 

 เล้ียงปลาทองในถังทดลองปริมาตร 150 ลิตร จํานวน 24 ถังๆ ละ 15 ตัว จัดแผนการทดลอง

แบบ CRD (Completely Randomized Design) แบงการทดลองออกเปน 6 ชุดการทดลอง แตละชุดการ

ทดลองประกอบดวยถังทดลอง 3 ช้ํา วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย Duncan’ s Multiple Range 

Test (DMRT) (Zar, 1984) เตรียมอาหารทดลองผสมสาหรายสไปรูไลนา, ฮีมาโตคอกคัส, คลอเรลลา, แอสตา-    

แซนทีนสังเคราะห และบีตา-แคโรทีนสังเคราะหในปริมาณทีม่ีแคโรทีนอยด 50 ppm สวนอาหารชุดควบคุมจะ

ไมเสริมแคโรทีนอยดในอาหาร อัดเม็ดใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 มม. อบแหงที่อณุหภูมิ 65°C เปนเวลา 

24 ชั่วโมง อาหารที่เตรียมเสร็จแลว บรรจใุนถุงพลาสติกแลวเก็บรักษาไวทีอุ่ณหภูมิ 4°C 

 1.1  การศึกษาผลของแคโรทีนอยดตอการเจริญเติบโต 

 โดยชั่งน้ําหนักปลาทั้งถังทดลอง ทุก 2 สัปดาหของการทดลอง เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

บันทึกจํานวนตัว เพื่อคํานวณน้ําหนักเฉลี่ยตอตัว, เปอรเซ็นตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโต       
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อัตราการแลกเนื้อ, ประสิทธิภาพการใชอาหาร และอัตราการรอดตาย บันทึกปริมาณอาหารที่ใชเพื่อนํามา

คํานวณอัตราแลกเนื้อ 

 1.2  การวัดการเปลี่ยนแปลงของสีตัวภายนอก 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง 6 สัปดาห นําปลา 12 ตัวจากแตละชุดการทดลอง มาวัดสีภายนอก

โดยตรวจวัดความแตกตางของคาความสวาง (L*), คาสีแดง-เขียว (a*) และคาสีเหลือง-น้ําเงิน (b*) ที่บริเวณผิว

ตัวปลาเหนือครีบอก (Pactoral fin) โดยเครื่อง Colors meter (HunterLab®) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสี

ภายนอกของปลาในแตละชุดการทดลอง 

 1.3  การวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยด 

   เก็บตัวอยางสัตวทดลองจํานวน 5 ตัวตอชุดการทดลอง ทุก 2 สัปดาห จนครบ 6 สัปดาห

นํามาทําแหงดวยวิธี Freeze dried แลวจึงนําไปสกัดแคโรทีนอยด และตรวจวัดปริมาณแคโรทีนอยดรวมและ

ปริมาณแคโรทนีอยดแตละชนิดตามวิธีการของ Britton และคณะ (1995) 
 

การทดลองที่ 2  ศึกษาผลของการเสริมแคโรทีนอยดจากแหลงที่มีประสิทธิภาพในระดับตางๆ ตอ 

 อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร ผลตอสีตัวปลา และองคประกอบ 

 แคโรทีนอยดในปลาทอง 

 เตรียมปลาเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 โดยเลี้ยงในถังทดลองขนาดความจุน้ํา 150 ลิตร แบง

การทดลองออกเปน 5 ชุดการทดลอง แตละชดุการทดลองประกอบดวยถังทดลอง 3 ซ้ํา จาํนวน 20 ถังๆ ละ 15 

ตัว ชั่งน้ําหนักปลาทุกถังกอนเริ่มใหอาหารทดลองชุดตางๆ เตรียมอาหารทดลองโดยเสริมสาหรายสไปรูไลนา

แหงใหมีปริมาณแคโรทีนอยดที่ระดับ 25, 50, 100, และ 150 ppm นําไปเลี้ยงปลาเปนเวลา 6 สัปดาห วาง

แผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ใหอาหารแกปลาทดลอง วันละ 2 มื้อ โดยให

จนอิ่มตลอดระยะเวลาการเลี้ยง และเมื่อเล้ียงปลาชุดดังกลาวครบ 6 สัปดาห ทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหผล

การทดลอง ไดแก ผลของระดับแคโรทีนอยดในอาหารที่มีตอการเจริญเติบโต ผลของระดับแคโรทีนอยดที่มีตอสี

ตัว และปริมาณแคโรทีนอยดในตัวปลาตามวิธีการขางตน วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย Duncan’s 

multiple range test (DMRT) (Zar, 1984) 
 

ผลการทดลอง 

การทดลองที่ 1  ศึกษาผลของแคโรทีนอยดจากแหลงตางๆ ในอาหารตออัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ

การใชอาหาร ผลตอสีตัวปลา และองคประกอบแคโรทีนอยดในตัวปลาทอง 
 

 1.1  การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง 6 สัปดาห พบวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนา, คลอเรลลา, 

แอสตาแซนทีน และบีตา-แคโรทีนมีน้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย, เปอรเซ็นตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอตัราการ
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เจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัส และสูตรควบคุม (p<0.05) ดังตารางที่ 1 

และ 2 ปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่เสริมสไปรูไลนา, คลอเรลลา, แอสตาแซนทีน และบีตา-แคโรทีนมี

อัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัส (p<0.05) ขณะที่

อัตราการรอดตายของปลาที่เล้ียงดวยอาหารทั้ง 6 สูตร ตั้งแตเร่ิมตนทดลองจนถึง 6 สัปดาห ไมแตกตางกันทาง

สถิติ (p>0.05) มีคาเทากับ 100 เปอรเซ็นต ในทุกสูตรอาหาร 
 

    ตารางที่ 1  น้ําหนักเฉลี่ยตอตัว (g) ของปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองแตละสูตร เปนระยะเวลา  

      6 สัปดาห1 

สูตรอาหาร 
ระยะเวลา (สปัดาหที่) 

0 2 4 6 
1. ควบคุม  3.98±0.00 ns 5.44±0.08 b 7.06±0.04 b 8.93±0.09 b 
2. สไปรูไลนา  3.95±0.01 ns 5.65±0.01 a 7.38±0.07 a 9.42±0.35 a 

3. ฮีมาโตคอกตัส  3.97±0.02 ns 5.50±0.16 b 7.04±0.19 b 9.01±0.06 b 

4. คลอเรลลา  4.02±0.07 ns 5.72±0.06 a 7.46±0.16 a 9.61±0.19 a 
5. แอสตาแซนทีน  3.97±0.04 ns 5.66±0.06 a 7.40±0.06 a 9.47±0.04 a 

6. บีตา-แคโรทีน 4.00±0.06 ns 5.77±0.04 a 7.52±0.16 a 9.50±0.32 a 
      1คาเฉลี่ยของ 3 ซํ้า ± SD  

    คาเฉลี่ยในแถวตั้งที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

   ตารางที่ 2  น้ําหนักอาหารที่กิน (g/ตัว), เปอรเซ็นตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (%), อัตราการเจริญเติบโต 

       จําเพาะ(%/วัน), อัตราการแลกเนื้อ และประสิทธิภาพการใชอาหารของปลาทอง ที่เล้ียงดวย  

       อาหารทดลองแตละสูตร เปนระยะเวลา 6 สัปดาห1 

สูตรอาหาร 
น้ําหนัก
อาหาร 

ที่กิน (g/ตัว) 

เปอรเซ็นต
น้ําหนักตัวที่
เพ่ิมขึ้น (%) 

อัตราการ
เจริญเติบโต
จําเพาะ 
(%/ วัน) 

อัตราการ 
แลกเนื้อ 

ประสิทธิภาพ
การใชอาหาร 

1. ควบคุม  

2. สไปรูไลนา  

3. ฮีมาโตคอกตัส  

4. คลอเรลลา  

5. แอสตาแซนทีน  

6. บีตา-แคโรทีน 

10.37±0.08 c 

11.63±0.03 a 

11.35±0.14 b 

11.38±0.05 b 

11.32±0.03 b 

11.24±0.42 b 

124.43±2.24 c 

138.85±8.12 a 

127.34±2.17 bc 

139.34±2.80 a 

138.47±3.61 a 

137.40±9.94 ab 

1.92±0.02 c 

2.07±0.08 a 

1.96±0.02 bc 

2.08±0.03 a 

2.07±0.04 a 

2.06±0.10 ab 

2.10±0.03 b 

2.13±0.93 

ab 

2.25±0.02 a 

2.03±0.06 b 

2.06±0.03 b 

2.08±0.11 b 

0.48±0.01 a 

0.47±0.03 ab 

0.44±0.00 b 

0.49±0.01 a 

0.49±0.01 a 

0.48±0.03 a 

    1คาเฉลี่ยของ 3 ซํ้า ± SD  

  คาเฉลี่ยในแถวตั้งที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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 1.2  การเปลี่ยนแปลงของสีตัวภายนอก 

 จากลักษณะภายนอก พบวาปลามีสีสมแดงและเหลืองทองอยางชัดเจนบรเิวณขางลําตัวเมื่อ

ไดรับอาหารเสริมแคโรทีนอยด พบวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนามีคาความสวางของสีตัว (L*) ต่ําสุด 

(p<0.05) สวนคาระดับสีแดง (a*) ในปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนามีคาเพิ่มขึ้นไมแตกตางกับปลาที่ไดรับ

อาหารเสริมแอสตาแซนทีน (p>0.05) สวนการวัดคาระดับสีเหลือง (b*) พบวาปลาทองที่ไดรับอาหารเสริม   

สไปรูไลนา มีคา b* เพิ่มขึ้นสูงสุด (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

   ตารางที่ 3  คาสี (L*, a*, b*) ของปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองแตละสูตรที่เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห1  

สูตรอาหาร 
คาสี 

ความสวาง สีแดง สีเหลือง 

1. ควบคุม  

2. สไปรูไลนา 50 ppm  

3. ฮีมาโตคอกตัส 50 ppm  

4. คลอเรลลา 50 ppm  

5. แอสตาแซนทีน 50 ppm  

6. บีตา-แคโรทีน 50 ppm 

49.31±3.14 a 

43.53±3.30 c 

47.13±2.31 ab 

47.22±2.95 ab 

46.19±1.61 b 

49.00±2.63 a 

10.79±2.78 c 

16.70±2.70 a 

13.26±2.28 b 

12.14±1.85 bc 

15.58±2.65 a 

11.88±2.27 bc 

24.53±5.85 b 

29.05±2.91 a 

26.32±4.76 ab 

25.65±4.63 ab 

24.92±3.20 b 

23.92±3.51 b 
     1คาเฉลี่ยของ 12 ซํ้า ± SD  

    คาเฉลี่ยในแถวตั้งที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 

 1.3  ปริมาณแคโรทีนอยดในปลาทอง 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง 6 สัปดาห พบวาในสัปดาหที่ 2 ปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนา, 

คลอเรลลา, และแอสตาแซนทีน มีปริมาณแคโรทีนอยดรวมในปลาทองไมแตกตางกัน (p>0.05) และมีคา

มากกวาปลาทีไ่ดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัสและปลาในชุดควบคุม ในสัปดาหที่ 4 พบวาปลาที่ไดรับอาหาร

เสริมสไปรูไลนามีปริมาณแคโรทีนอยดรวมสูงสุด (p<0.05) รองลงมาคือในปลาที่ไดรับอาหารเสริมคลอเรลลา, 

แอสตาแซนทีน และบีตา-แคโรทีน มีคาเทากับ 45.82±3.56, 40.35±3.78, 38.82±2.99 ppm ตามลําดบั และ

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ขณะที่ปลาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัสมีปริมาณแคโรทีนอยดรวม

นอยที่สุดเทากับ 31.55±4.70 ppm ( p<0.05) และไมแตกตางจากปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม ในสัปดาหที่ 

6 พบวาปริมาณแคโรทีนอยดรวมของปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่เสริมสไปรูไลนา, ฮีมาโตคอกคัส, 

คลอเรลลา, แอสตาแซนทีน และบีตา-แคโรทีน มีคาเทากับ 28.27±4.04, 41.84±3.43, 32.10±4.53, 

39.34±4.27, 44.83±1.66 และ 36.05±3.32 ppm ตามลําดับ จากการทดลองพบวาปลาที่ไดรับอาหารเสริม

สไปรูไลนา, คลอเรลลา และแอสตาแซนทนี มปีริมาณแคโรทีนอยดรวมไมแตกตางกนั (p>0.05) และมีคา

มากกวาปลาทีไ่ดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัสและปลาในชุดควบคุม ( p<0.05) (ภาพที ่1)  
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ภาพที่ 1  ปริมาณแคโรทีนอยดรวมของปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองแตละสูตร เปนระยะเวลา 6  

     สัปดาห 
 

 1.4  ปริมาณแอสตาแซนทีนและบีตา-แคโรทีนของปลาทอง 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง 6 สัปดาห พบวาปลาที่เล้ียงดวยอาหารทดลองเสริมสไปรูไลนามี

ปริมาณแอสตาแซนทีนไมแตกตางกับปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคสั, คลอเรลลา, แอสตาแซนทนี และ

บีตา-แคโรทีน (p>0.05) และมีปริมาณบีตา-แคโรทีนสูงสุด (p<0.05) ขณะที่ปลาที่เล้ียงดวยอาหารสูตรควบคุม

มีปริมาณแอสตาแซนทีนและบีตา-แคโรทีนนอยที่สุด (p<0.05) (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2  ปริมาณแอสตาแซนทีนและบีตา-แคโรทีน ในตัวปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองแตละ 

     สูตรเปนระยะเวลานาน  6 สัปดาห 
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การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของระดับของแคโรทีนอยดที่เหมาะสม ที่มีตออัตราการเจริญเติบโต  

                     ประสิทธิภาพการใชอาหาร การเรงสี และองคประกอบแคโรทีนอยดในปลาทอง 
 

2.1 การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร 
 ปลาทองมีน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาของการทดลอง พบวาปลาที่ไดรับ

อาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 50 ppm มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกบัปลา

ที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่เสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 25, 50 และ 150 ppm (p>0.05)    

ขณะที่ปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 100 ppm มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

ต่ําสุด (p<0.05) (ตารางที่ 4) 

   ตารางที ่4  น้ําหนักอาหารที่กิน (g/ตัว), เปอรเซ็นตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (%), อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ

(%/วัน), อัตราการแลกเนื้อ และประสิทธิภาพการใชอาหารของปลาทอง ทีเ่ล้ียงดวย อาหารทดลองเสริมสไป

รูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยดตางกัน เปนระยะเวลา 6 สัปดาห1 

สูตรอาหาร 
น้ําหนักอาหาร 

ที่กิน 
(g/ตัว) 

เปอรเซ็นต
น้ําหนักตัวที่
เพ่ิมขึ้น (%) 

อัตราการ
เจริญเติบโต
จําเพาะ 
 (%/ วัน) 

อัตราการ
แลกเนื้อ 

ประสิทธิภาพ
การใชอาหาร 

1. ควบคุม  

2. 25 ppm  

3. 50 ppm  

4. 100 ppm  

5. 150 ppm   

13.15±0.21 a 

13.14±0.01 a 

13.27±0.03 a 

12.59±0.07 c 

12.81±0.09 b 

114.43±2.64 ab 

125.13±2.73 a 

117.69±13.35 ab 

106.83±3.35 b 

114.62±12.89 ab 

1.82±0.03 ab 

1.93±0.03 a 

1.85±0.14 ab 

1.73±0.04 b 

1.82±0.14 ab 

2.81±0.02 ns 

2.62±0.07 ns 

2.79±0.30 ns 

2.91±0.09 ns 

2.78±0.32 ns 

0.36±0.00 ns 

0.38±0.01 ns 

0.36±0.04 ns 

0.34±0.01 ns 

0.36±0.04 ns 
      1คาเฉลี่ยของ 3 ซํ้า ± SD  

    คาเฉลี่ยในแถวตั้งที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

 

2.2 การเปลี่ยนแปลงของสีตัวภายนอก 

 พบวาปลามีสีสมแดงและเหลืองทองอยางชดัเจนบริเวณขางลําตัว เมื่อไดรับอาหารเสริม

สาหรายสไปรูไลนา โดยปลาทีไ่ดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 50 ppm มีคาความสวาง 

(L*) นอยที่สุด (p<0.05) แตมีคาสีแดง (a*) สูงกวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่เสริมสไปรูไลนาใน

ปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 25 ppm และ 100 ppm (p<0.05) แตไมตางจากปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนา

ในปริมาณทีม่ีแคโรทีนอยด 150 ppm (p>0.05) สวนคาสีเหลือง (b*) ของปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาใน

ปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 150 ppm มีคาสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่เสริมสไปรูไลนาใน

ปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 25 ppm และ 100 ppm (p<0.05) แตไมตางจากปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนา

ในปริมาณทีม่ีแคโรทีนอยด 50 ppm (p>0.05) (ตารางที่ 5) 
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  ตารางที่ 5  คาสี (L*, a*, b*) ของปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 

    ตางกัน เปนระยะเวลา 6 สัปดาห1  

สูตรอาหาร 
คาสี 

ความสวาง สีแดง สีเหลือง 

1. ควบคุม  

2. สไปรูไลนา 25 ppm  

3. สไปรูไลนา 50 ppm  

4. สไปรูไลนา 100 ppm  

5. สไปรูไลนา 150 ppm   

49.81±3.68 a 

49.46±3.31 a 

43.00±3.58 c 

46.25±3.43 b 

46.45±2.35 b 

1.95±1.47 d 

4.63±2.09 c 

15.02±3.41 a 

11.44±2.89 b 

13.11±3.48 ab 

10.44±3.08 d 

14.29±4.48 c 

21.35±4.72 ab 

19.68±3.05 b 

23.47±4.21 a 
     1คาเฉลี่ยของ 12 ซํ้า ± SD  

    คาเฉลี่ยในแถวตั้งที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตางกันกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 

 2.3 ปริมาณและอัตราการสะสมแคโรทีนอยดรวมในปลาทอง 

 ในสัปดาหที่ 2 พบวาปลาทองที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มแีคโรทีนอยด 50 

และ 150 ppm มีปริมาณแคโรทีนอยดรวมไมแตกตางกัน (p>0.05) และสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, 

สูตรที่เสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 25 และ 100 ppm (p<0.05) สวนในสัปดาหที่ 4 พบวา

ปริมาณแคโรทนีอยดรวมในปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาทั้ง 4 สูตร ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) 

และสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม (p<0.05) (ภาพที ่3)  
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ภาพที่ 3  ปริมาณแคโรทีนอยดรวมของปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองเสริมสไปรูไลนาในปริมาณ 

             ที่มีแคโรทีนอยดตางกัน เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
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2.4 ปริมาณแอสตาแซนทีนและบีตา-แคโรทีนของปลาทอง 

 พบวาปลาทองที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณทีม่ีแคโรทีนอยด 50 ppm มีปริมาณ

แอสตาแซนทีนสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชดุการทดลองอื่นๆ (p<0.05) สวนปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุมมี

ปริมาณแอสตาแซนทีนต่ําสุด (p<0.05) ปลาที่เล้ียงดวยอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณทีม่ีแคโรทีนอยด 150 

ppm มีปริมาณบีตา-แคโรทีนสูงสุด (p<0.05) สวนปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณทีม่ีแคโรที-

นอยด 50 ppm มีปริมาณบีตา-แคโรทีนต่ําและไมแตกตางจากปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  ปริมาณแอสตาแซนทีนและบีตา-แคโรทีน ในตัวปลาทองที่ไดรับอาหารทดลองเสริม  

     สไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยดรวมระดับตางๆ เปนระยะเวลานาน 6 สัปดาห 
 
 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
  จากผลการทดลองพบวาปลาทองที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนา, คลอเรลลา, แอสตาแซนทีน 

และบีตา-แคโรทีน ในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 50 ppm มนี้ําหนักเฉลี่ยสุดทาย, เปอรเซน็ตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 

และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงกวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัส และสูตรควบคุม สวนอตัราการ

แลกเนื้อและประสิทธิภาพการใชอาหาร พบวาปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม, สูตรที่เสริมสไปรูไลนา, คลอ-

เรลลา, แอสตาแซนทีน และบีตา-แคโรทีน มีอัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพการใชอาหารดีกวาปลาที่ไดรับ

อาหารเสริมฮีมาโตคอกคัส เห็นไดวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัสในปริมาณที่มีแคโรทีนอยดรวมที่

ระดับ 50 ppm มีการเจริญเติบโตของปลาทองลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

สาหรายฮีมาโตคอกคัสเมื่อเจริญไปเปนซิสต (cyst cell) และเริ่มมีการสะสมแคโรทีนอยด จะมีผนังเซลลที่หนา

มาก อาจจะขดัขวางการดูดซึมแอสตาแซนทนีของปลาได (Choubert and Henrich, 1993) และการเสริม   
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สไปรูไลนาในอาหารปลาทอง มีผลทําใหสีเหลืองและแดงของตัวปลาเพิม่มากขึ้น โดยที่คาความสวางจะลดลง 

ซึ่งไมแตกตางกับปลาทองที่ไดรับอาหารเสริมแอสตาแซนทีนสังเคราะห แสดงวาการเสริมสไปรูไลนาในอาหาร

ปลาทองมีผลทําใหสีแดงและสีเหลืองของตัวปลาทองเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาของ Ohkubo และคณะ 

(1999) พบวาปลาทองสามารถเปลี่ยนลูทีนเอใหเปนลูทีนบี, 4-ไฮดรอกซิล-ลูทีน (4-hydroxy-lutein) และ

แอลฟาโดราดีแซนทีน (α-doradexanthin) ตามลําดับ และเซียแซนทีนสามารถเปลี่ยนเปนแอสตาแซนทีนโดย

มีตัวกลางคือ 4-ไฮดรอกซิล-เซียแซนทีน (4-hydroxy-zeaxanthin), บีตา-โดราดีแซนทีน (β-doradexanthin) 

ดังนั้นปลาทองจึงสามารถเปลีย่นแปลงแคโรทีนอยดในอาหารและสะสมในรูปแอสตาแซนทีนและบีตา-แคโรทีน

เปนหลัก จึงทําใหเกิดสีสม-เหลืองในตัวปลาทอง สําหรับปริมาณแคโรทนีอยดรวม พบวาการเสริมสไปรูไลนา, 

คลอเรลลา และแอสตาแซนทนีในปริมาณทีม่ีแคโรทีนอยด 50 ppm มีปริมาณแคโรทีนอยดรวมของปลาทองไม

แตกตางกัน (p>0.05) และมีคามากกวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมฮีมาโตคอกคัสและสูตรควบคุม โดยปลาที่

ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนามีอัตราการสะสมของแคโรทีนอยดรวมสูงสุด (p<0.05) และมีคาไมตางจากปลาที่

ไดรับอาหารเสริมแอสตาแซนทีน (p>0.05) การเสริมแคโรทีนอยดในอาหารใหปลากินจะทําใหมีปริมาณและ

อัตราการสะสมของแคโรทีนอยดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเซียแซนทีนเปนแคโรทีนอยดชนิดหลักในเซลลสาหราย 

สไปรูไลนา (Liao และคณะ, 1993) และปลาทองสามารถเปลี่ยนเซียแซนทีนไปเปนแอสตาแซนทีนได แตปลา

ไมสามารถใชบตีา-แคโรทีนเปนสารตั้งตนของแอสตาแซนทีนไดโดยตรง (สุทธวัฒน, 2548) สอดคลองกับการ

ทดลองของวุฒพิร และอัญชลี (2548) ที่เสริมสไปรูไลนาในอาหารปลาดุกลูกผสมทําใหปริมาณแคโรทีนอยด

รวมในตัวปลาเพิ่มขึ้น จากการทดลองครั้งนี้พบวาปลาทองที่เล้ียงดวยอาหารเสริมสไปรูไลนา, ฮีมาโตคอกคัส, 

คลอเรลลา, แอสตาแซนทีน และบีตา-แคโรทีนมีปริมาณแอสตาแซนทีนไมแตกตางกัน (p>0.05) ขณะที่ปลาที่

ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนามีปริมาณบีตา-แคโรทีนสูงสุด (p<0.05) จากผลการทดลองสรุปไดวาแหลงของ  

แคโรทีนอยดที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณของแคโรทีนอยดในตัวปลาทอง คือ สาหรายสไปรูไลนา อยางไรก็

ตามเมื่อนําปลาทองมาเลี้ยงดวยอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยดระดับตางๆ คือ 25, 50, 

100, 150 ppm เปนเวลา 6 สัปดาห พบวาปลาที่ไดรับอาหารเสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มีแคโรทีนอยด 50 

ppm มีเปอรเซ็นตน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะไมแตกตางกับปลาที่เล้ียงดวยอาหาร

สูตรอื่นๆ (p>0.05) โดยมีคา a* และ b* ไมแตกตางกับปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่เสริมสไปรูไลนาในปริมาณที่มี

แคโรทีนอยด 150 ppm และมีปริมาณแอสตาแซนทีนสูงสุด แตมีปริมาณของบีตา-แคโรทีนต่ําและไมแตกตาง

กับปลาที่ไดรับอาหารสูตรควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปลาจะมีการสะสมแซนโทฟลมากกวาแคโรทีน ซึ่งมัก

พบในรูปของทาราแซนทีน, ลูทีน และแอสตาแซนทีน (Goodwin, 1951) สอดคลองกับการทดลองของ 

Kalinowski และคณะ (2005) ที่ทดลองเสริมแอสตาแซนทนีในปลา red porgy ทําใหปลามีสีแดงมากขึ้น และ

การทดลองในปลาเรดซีบรีม (Katayama et al. 1965: Tanaka et al., 1976: Nakazoe et al., 1984) ซึ่งพบวา

แอสตาแซนทีนในรูปเอสเทอรมีประสิทธิภาพในการนําไปใชประโยชนสําหรบัสะสมและเรงสีของผิวหนังไดดีกวา
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แอสตาแซนทีนอิสระ (Lorenz, 1998) ดังนั้นการเสริมสไปรูไลนาในอาหารปลาทองในปรมิาณที่มีแคโรทนีอยด 

50 ppm จึงเปนระดับที่เหมาะสมในการเรงสี โดยไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของปลา 
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