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บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟต Na(H2PO4)2.2(H2O) ในปลานิลแดงแปลงเพศ โดยแบงการ

ทดลองเปน 7 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา โดยใชปลาขนาดน้ําหนักเฉล่ียเริ่มตนประมาณ 12 กรัม/ตัว จํานวน 20 ตัว/ซ้ํา 

ใหอาหารทดลองวันละ 2 ม้ือ ระยะเวลาในการทดลอง 1 0 สัปดาห กําหนดใหอาหารทุกสูตรมีระดับโปรตีน และ

พลังงานใกลเคียงกันดังตอไปนี้ สูตรที่ 1 ปลาปน 20 เปอรเซ็นตและมีฟอสฟอรัสรวม (total Phosphorus: TP) 0.99 

เปอรเซ็นต  และฟอสฟอรัสที่นําไปใชประโยชนได (available phosphorus: AvP)  0.62 เปอรเซ็นต สวนในสูตรที่ 2-7  

มีปลาปน 3 เปอรเซ็นต และเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตจํานวน 6 ระดับคือ  0,  0.1,  0.2,  0.3,  0.4 และ 0.5 เปอรเซ็นต

ตามลําดับ (TP มีคาระหวาง 0.69-1.19 และ AvP มีคาระหวาง 0.32-0.62) จากการทดลองพบวา เมื่อปลาไดรับอาหาร

ที่เสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตเพิ่มขึ้น มีผลทําใหระดับของฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลัง กระดูกปดเหงือก และกลามเนื้อ 

เถาในกระดูกสันหลัง เถาในกระดูกปดเหงือก และฟอสฟอรัสในซีรัมมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ในขณะที่กิจกรรมเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนองคประกอบของไขมัน

ในซากปลาทั้งตัว และไขมันในเครื่องในรวมมีคาลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่โปรตีนในซากปลาทั้งตัวมีปริมาณเพิ่ม

มากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0 .05 )  จากการทดลองทําใหทราบวาปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 

0.4 เปอรเซ็นต (AvP=0.57% และ TP =1.13%) เปนระดับที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตในปลานิลแดงแปลงเพศ 

ทั้งนี้พิจารณาไดจากการเจริญเติบโต, น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (percent weight gain),  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

(specific growth rate), ประสิทธิภาพการใชโปรตีน (protein efficiency ratio), โปรตีนที่นําไปใชประโยชน (protein  

productive value), ไขมันในซากปลาทั้งตัว, ฟอสฟอรัส, ในซากปลาทั้งตัว, ฟอสฟอรัสในซีรัม และในกระดูกสันหลัง  

 

 

 

คําสําคัญ: โมโนโซเดียมฟอสเฟต   ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากฟอสฟอรัส, อนินทรียฟอสเฟต, ปลานิล 
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Abstract 
 The study of an effect of monosodium phosphate (Na(H2PO4)2.2(H2O) in sex-reversed red tilapia 

was conducted in 7 treatments with 3 replications each. Fingerlings with initial weight about 12 g are 

stocked in glass tanks with 20 fish/replication. Feeds were given in 2 rations daily for 10 weeks period. 

Each feed formula was formulated to contain nearly the same levels of protein and energy as follow: 

formulae 1 contained 20% fishmeal in diet and 0.99 % total phosphorus (TP) and 0.62% available 

phosphorus (AvP). Formulae 2 to 7 were with 3% fish meal and fortified inorganic phosphate from 

monosodium phosphate (MSP) at 6 levels, i.e.,0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 %, respectively.(0.69 -1.19 TP 

and 0.32-0.62 AvP). Results shown that with increased dietary MSP levels, contents of phosphorus in 

vertebrae, operculum and fin let, ash in vertebrae, operculum and serum phosphorus increased 

significantly; while alkaline phosphatase activity were not different significantly among treatments. Fat 

composition in carcass and in viscera were steadily decreased. While protein levels in carcass increased 

significantly.  The treatment with 0.4% MSP (1.13% TP and 0.57% AvP) Shown highest percent weight 

gain, specific growth rate, protein efficiency ratio, protein productive value, fat and phosphorus in fish 

carcass, phosphorus in serum and vertebrae phosphorus. Hence the feed with 0.4% fortified MSP 

(0.57%AvP) is optimum and sufficient for the growth of sex-reversed red tilapia. 

 
Key words: monosodium phosphate, phosphorus utilization  

 
บทนํา 

ฟอสฟอรัสจัดไดวาเปนแรธาตุที่มีความสําคัญสําหรับปลา เนื่องจากมีความจําเปนตอการเจริญเติบโต

ในกระบวนการสรางกระดูก (bone mineralization) นอกจากนี้ยังมีความสําคัญตอการสรางพลังงานภายใน

เซลล การคัดลอกรหัสทางพันธุกรรม (genetic coding) และมีความสําคัญตอกระบวนการเมตาบอลิซึมของ

สารอาหารที่ใหพลังงาน (Lovell, 1989)  ปลาสามารถรับฟอสฟอรัสไดจากอาหารในปริมาณมากกวาการดูดซึม

จากน้ํา ดังนั้นสวนประกอบในอาหารปลาจึงถือไดวามีอิทธิพลอยางยิ่งตอการนําสารอาหารตางๆไปใช

ประโยชนโดยเฉพาะ ปลาปนที่ถือไดวาเปนแหลงโปรตีนที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน อยางไรก็ตามพบวา

ฟอสฟอรัสที่เปนองคประกอบหลักในปลาปนสวนใหญจะอยูในรูปที่ปลาไมสามารถนํามาใชไดทั้งหมด และมี

ราคาแพง  ปจจุบันจึงนิยมนําวัตถุดิบพืชมาใชทดแทน อยางไรก็ตามกลับพบวาการใชวัตถุดิบพืชในปริมาณ

มากก็มีผลตอการนําแรธาตุตางๆ ที่มีอยูในวัตถุดิบพืชซึ่งรวมถึงการนําฟอสฟอรัสไปใชประโยชนดวย

เชนเดียวกัน เนื่องจากวัตถุดิบพืชมีกรดไฟติก (phytic) ประมาณ 50-60 เปอรเซ็นตของปริมาณฟอสฟอรัสที่มี

ทั้งหมด (Francis et al., 2001) ทําใหปลาไมสามารถนําแรธาตุตางๆ รวมถึงฟอสฟอรัสมาใชประโยชนได

ทั้งหมด  เนื่องจากปลาไมมีเอนไซมไฟเตส (phytase) ที่ชวยในการยอยกรดไฟติก (Chung, 2002) โดยทั่วไป

ฟอสฟอรัสที่นํามาใชในอาหารสัตวน้ําพบได 3 รูปแบบคือ โมโนเบซิก (monobasic), ไดเบซิก (dibasic) และ

ไตรเบสิก (tribasic) โดยอนินทรียฟอสเฟตในรูปโมโนเบซิกปลาสามารถนําเอาไปใชไดดีที่สุด (Mgbenka, 
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2005)  Nordrum และคณะ (1997) พบวาอนินทรียฟอสเฟตในรูปโมโนโซเดียมฟอสเฟตเปนรูปแบบที่มีการ

สะสมฟอสฟอรัสในตัวปลา (phosphorus retention) ไดมากกวารูปแบบอื่นๆ ถึง 131 เปอรเซ็นต  ความ

ตองการฟอสฟอรัสในปลาจะแตกตางกันออกไปตามชนิด ขนาด อายุ  เชน ปลานิล (O. niloticus) ตองการ

ฟอสฟอรัส 0.4, 0.9, 0.45-0.6, 0.3-0.5, 0.4 เปอรเซ็นต (Haylor et al., 1988; Watanabe et al., 1980; Viola 

and Arieli, 1983; Robinson et al., 1987; Lovell, 1988) ลูกปลาแฮดดอกขนาดปลานิ้วมีความตองการ

ฟอสฟอรัส 0.72 เปอรเซ็นต (Roy and Lall, 2003) ลูกปลากดหลวง วัยออน 0.2 เปอรเซ็นต (Lovell, 1978) 

ปลาไน 1.2 เปอรเซ็นต (Kim et al., 1998) ปลาดุกอเมริกันพันธุผสม 0.6 เปอรเซ็นต (Mgbenka and Ugwu, 

2005) ปลาเรดดรัม 0.86 เปอรเซ็นต (Davis and Robinson, 1987) ปลากะพงขาว 0.55 เปอรเซ็นต (มะลิ และ

จูอะดี, 2533) ปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารที่มีวัตถุดิบพืชทั้งหมด มีความตองการฟอสฟอรัส 0.76

เปอรเซ็นต (Phromkonthong and Udom, 2007)  ปลานวลจันทรทะเล และปลาเรนโบว เทราท 0.8 เปอรเซ็นต 

(Borlongan และ satoh, 2001; Coloso et al., 2003) ทั้งนี้ฟอสฟอรัสที่เหลือในรูปของอาหารจากการกินหรือที่

เหลือจากกระบวนการยอย จะถูกขับออกในรูปของมูลลงสูแหลงน้ํา (Weerasinghe et al,, 2001) จากรายงาน

ของ NRC (1993) พบวาใน ป 1993 ที่ผานมามีการใชอาหารในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากถึง 345,000 

เมตริกตัน ซึ่งประกอบดวยฟอสฟอรัสทั้งหมด 4,100 เมตริกตัน โดย 1,400 เมตริกตันสะสมในเนื้อสัตวน้ํา สวน

ที่เหลือถูกขับลงสูแหลงน้ํา เมื่อมูลปลาที่ถูกขับถายออกแลวอยูละลายลงสูแหลงน้ําแลวก็จะมีผลตอปริมาณ

สารอาหารที่เพิ่มมากขึ้นในแหลงน้ํา ส่ิงเหลานี้ถือเปนปจจัยจํากัดสําหรับการเจริญเติบโตของแพลงกพืช จึง

กอใหเกิดปรากฏการณสะพรั่งของแพลงกตอนพืช หรือ ปรากฏการณยูโทรฟเคชัน (Lee, 1973)  

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาถึงระดับท่ีเหมาะสมของอนินทรียฟอสเฟตในรูปโมโนโซเดียม

ในอาหารที่มีปลาปนระดับต่ํา โดยสามารถบอกถึงระดับความตองการฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ และ

ชวยลดสภาวะการขับถายฟอสฟอรัสสวนเกินลงสูแหลงน้ําได 

 
วิธีการทดลอง 

อาหารทดสอบมีจํานวนทั้งหมด 7 สูตร คือ อาหารสูตรควบคุม (สูตรที่1) เปนสูตรอาหารที่ไมมีการ

เสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟต โดยใหมีแหลงของฟอสฟอรัสจากปลาปน 20 เปอรเซ็นต (AvP=0.21; TP=0.98) 

อาหารสูตรที่ 2 เปนอาหารที่มีปลาปนระดับต่ํา และไมเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟต (AvP=0.14; TP=0.70)  

สําหรับสูตรที่ 3-7 กําหนดใหเสริมอนินทรียฟอสเฟตในรูปของโมโนโซเดียมฟอสเฟต (Na(H2PO4)2.2(H2O) จาก

บริษัท Ajax Finechem จํานวน 5 ระดับคือ  0.48, 0.97, 1.45, 1.93 และ 2.41 กรัมตออาหาร 100 กรัม ซึ่งมี

ฟอสฟอรัสที่สามารถนําไปใชประโยชนได (AvP) เทากับ  0.21, 0.14, 0.30, 0.42, 0.48, 0.57 และ 0.62 

เปอรเซ็นตตามลําดับ และกําหนดใหอาหารทุกสูตรอาหารมีสารอาหารในระดับที่ใกลเคียงกันคือ มีระดับโปรตีน 

30 เปอรเซ็นต ไขมัน 7 เปอรเซ็นต  และพลังงาน 3,400 กิโลคาลอรีตออาหาร 1 กิโลกรัม  ตามลําดับ 

(Phromkonthong and Udom, 2007)  นําวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการทดลองไปวิเคราะหคุณคาทาง

โภชนาการ (ดังตารางที่ 1) ตามวิธีการของ AOAC (1990)   เพื่อสรางสูตรอาหารทดลอง นําอาหารที่เตรียมแลว

ไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ  (ตารางที่ 2)   
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ตารางที่ 1 องคประกอบทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารในการทดลอง (% บนฐานของวัตถุแหง) 1 

 

ชนิดวตัถุดิบ 
องคประกอบทางโภชนาการของวตัถุดิบอาหารทดลอง 

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา  เยื่อใย ฟอสฟอรัส  NFE2 

ปลาปน 8.69±0.08 67.56±1.72 7.54±0.48 20.60±0.05  0.16±0.13 2.18±0.07 0.45±0.08 

ถั่วเหลืองปน 6.21±0.04 45.69±1.57 0.73±0.09 6.23±0.04 5.51±0.08 0.56±0.12 35.63±0.12 

รํา 6.17±0.03 12.52±0.96 15.71±0.68 8.59±0.16 2.67±0.37 1.78±0.01 54.34±0.45 

ปลายขาวหัก 8.67±0.06 10.39±1.45 1.63±0.02 1.82±0.02 0.42±0.06 0.20 77.07±0.44 

Na(H2PO4)2.2(H2O) - - - - - 20.67±2.54 - 
                      

    1ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะหตัวอยาง 3 ซ้ํา) 
    2NEF คือ Nitrogen free extract 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ตรวจสอบพฤติกรรมและลักษณะภายนอก 

ในระหวางการทดลองสังเกตพฤติกรรม และ การสังเกตลักษณะภายนอกในทุกชุดการทดลองซึ่งไดแก 

การวายน้ํา  การคดงอของครีบ และ กระดูก การตกเลือด บาดแผลที่ครีบ ผิวหนัง และอวัยวะภายนอกอื่นๆ   

3.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลา 

ชั่งน้ําหนักปลาและนับจํานวนปลาทุก 2 สัปดาห เพื่อคํานวณการเจริญเติบโต เชน น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

(weight gain) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อัตรารอดตาย (survival rate) (Jantrarotia et al, 1994)   

3.3 องคประกอบทางเคมีของปลาและประสิทธิภาพการใชอาหาร 

สุมตัวอยางปลากอนและหลังการทดลอง นําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวปลา (AOAC, 

1990) เพื่อนําไปคํานวณประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) (Zeitoun et al.,1973) โปรตีนที่นําไปใชประโยชน 

(PPV) (Robinson and Wilson,1985) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FRC) (Dupree and Sneed, 1966) 

3.4 ศึกษาการใชประโยชนจากฟอสฟอรัส 

3.4.1 สัมประสิทธิ์การยอยฟอสฟอรัส 

สัมประสิทธิ์การยอยฟอสฟอรัสทําไดโดยการใชโครมิกออกไซด (Cr2O3) ซึ่งเปนสารบงชี้เติมลงใน

อาหาร 0.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักอาหาร จากนั้นเริ่มเก็บมูลที่มีโครมิกออกไซดหลังจากใหอาหารผสมโครมิก

ออกไซดแลวเปนเวลา 4 วัน โดยเก็บหลังจากการเปลี่ยนถายน้ํา หรือหลังจากใหอาหารในเวลา 16.00 นาฬิกา 

เปนเวลา 5-6 ชั่วโมง ดวยวธิกีารรีด (strip) บริเวณทองจนถึงทวารหนัก ใชปากคบี (forecep) รวบรวมมูลที่ได

เพื่อปองกันการปนเปอนเมือก และของเหลวที่ออกในระหวางการรีด แลวรวบรวม (pool) มลูและเก็บไวที่ 
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ตารางที่ 2  สวนประกอบของวัตถุดิบคุณคาทางโภชนาการของอาหารทดลอง (% บนฐานของวัตถุแหง1) 
 

วัตถุดิบ/อาหาร

ทดลอง 

สวนประกอบในอาหารทดลอง/ฟอสฟอรัสที่นําไปใชประโยชนได (%) 

T1/0.21 T2/0.14 T3/0.30 T4/0.42 T5/0.48 T6/0.57  T7/0.62 

ปลาปน 20 3 3 3 3 3 3 

ถั่วเหลืองปน 24 53 53 53 53 53 53 

ปลายขาวหัก 29.8 19.1 18.62 18.13 17.65 17.17 16.69 

รํา 20 16 16 16 16 16 16 

เมทไทโอนิน 0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

น้ํามันปลา 1.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 

วิตามินผสม1 1 1 1 1 1 1 1 

แรธาตุผสม2 3 3 3 3 3 3 3 

Na(H2PO4)2.2(H2O) 0 0 0.48 0.97 1.45 1.93 2.41 

โครมิกออกไซด 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

องคประกอบทางเคมี        

โปรตีน 30.84 30.81 30.34 30.57 30.47 30.32 30.13 

ไขมัน  7.85 7.39 7.57 7.61 7.55 7.63 7.27 

เถา 10.6 8.44 8.72 8.92 9.25 9.33 9.68 

เยื่อใย 4.19 5.34 5.31 6.06 6.19 6.35 6.5 

NFE3 38.95 40.67 41.06 39.42 37.80 39.27 38.74 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด 

(TP) 0.98 0.70 0.83 0.91 1.01 1.13 1.20 

AvP4 0.21 0.14 0.30 0.42 0.48 0.57 0.62 
1วิตามินผสม (ปริมาณ/อาหาร1 กก)ประกอบดวย Thaiamine (B1) 10 มิลลิกรัม; Riboflavin (B2) 20 มิลลิกรัม; Pyridoxine   

(B6) 10 มิลลิกรัม; Cobalamine (B12) 2 มิลลิกรัม; Retinol (A) 4,000 IU; Cholecaciferol (D3) 2,000 IU; Menadione 

sodium bisulfite (K3) 80 มิลลิกรัม; Folic 5 มิลลิกรัม; Calcium pantothenate 40 มิลลิกรัม; Inositol 400 มิลลิกรัม; 

Niacin 150 มิลลิกรัม; Tocopherol (E) 50 มิลลิกรัม; Biotin 1 มิลลิกรัม; Ascorbic acid (C) 500 มิลลิกรัม 
2แรธาตุรวม (ปริมาณ/แรธาตุผสม1กิโลกรัม) ประกอบดวย Na 3.278 มิลลิกรัม; Mg 25.25 มิลลิกรัม; K 76.612 มิลลิกรัม; Ca 

49.096 มิลลิกรัม; Fe 4.821 มิลลิกรัม; Zn 0.667 มิลลิกรัม; Mn 0.433 มิลลิกรัม; Cu 0.069 มิลลิกรัม และ I 0.015 

มิลลิกรัม 
3NEF คือ Nitrogen free extract 
4ฟอสฟอรัสนํามาใชประโยชนได = ไดจากการคํานวณซึ่งอยูบนฐานของประสิทธิภาพการยอยและฟอสฟอรัสในอาหารทดลอง 
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อุณหภูม ิ 0 องศาเซลเซียส โดยไมนําภาชนะเก็บมูลออกจากตูเย็น เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ เมื่อ

เสร็จส้ินการทดลองนํามูลที่ไดไปอบท่ีอุณหภูม ิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง และนําตัวอยางไป

วิเคราะหเพื่อหา ปริมาณฟอสฟอรัส ตามวิธีการของ AOAC (1990) สําหรับการวิเคราะหปริมาณโครมิก

ออกไซดในอาหารและในมูลอางตามวธิีการของ Furakawa และ Tsukahara (1966) คํานวณสัมประสิทธิ์การ

ยอยวัตถุแหง (dry matter) และสัมประสิทธิใ์นการยอยฟอสฟอรัส (ADC P) ตามวธิีการของ Lee และคณะ 

(2002)  

3.4.2 ปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัม และกิจกรรมเอนไซมฟอสฟาเตส 

สุมปลาในแตละซ้ํา ซ้ําละ 5 ตัวจากนั้นเจาะเลือดจากบริเวณโคนหางประมาณ 1 มิลลิลิตร ใสหลอดไม

โครทิวป  ตั้งทิ้งไว 30 นาที นําไปหมุนเหวี่ยงที่ 3,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที เก็บเฉพาะสวนใส (serum) 

แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกนําไปวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสดวยวิธี molybdate UV  และวิเคราะห

คาอัลคาไลนฟอสฟาเตสดวยเครื่อง automated analyzer (Boerhinger Mannheim Automated Analysis, 

Hitachi 717) ดวยวิธีการของ Chen และคณะ (1956) 

3.4.3 ฟอสฟอรัสในกระดูก และองคประกอบของเถา 

เมื่อส้ินสุดการทดลองสุมปลาตูละ 5 ตัว แยกเครื่องในรวมทั้งหมด เพื่อวิเคราะหหาปริมาณไขมัน

ทั้งหมด สวนอวัยวะสําหรับการศึกษาองคประกอบของฟอสฟอรัสและเถา นําปลาไปตมดวยน้ําปราศจาก

ไอออน แลวลางดวยน้ํากลั่นเพื่อแยกเอาสวนตางๆ คือ กระดูกสันหลัง กลามเนื้อ และซากรวม จากนั้นจึงนําไป

ทําใหแหงโดย อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง นําตัวอยางที่ไดไปวิเคราะหหาองคประกอบเถา

ในกระดูกสันหลัง และ กระดูกปดเหงือก   สําหรับการวิเคราะหฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรัสในมูล 

และฟอสฟอรัสในกลามเนื้อ (AOAC,1990) เพื่อคํานวณหาคาการเก็บสะสมฟอสฟอรัสในรางกาย (Retention) 

(Green et al., 2002) ฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้ง( P loaded) (Vielma et al., 2000) ฟอสฟอรัสจากอาหารที่ถูกขับ

ทิ้งรวมทั้งหมด (Cho et al., 1994) ฟอสฟอรัสในของเสียที่เปนของแข็งทั้งหมด (total solid P waste) (Cho et 

al.,1994) ฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้งในรูปสารละลายรวม (total dissolved P waste)                                

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล โดยการใชการวิเคราะหคาความแปรปรวน ANOVA ดวย CRD และเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT ที่ระดับความเชือ่มั่น 95 % ดวยโปรแกรม SPSS (Version 11.5)  
 

ผลการทดลอง 

4.1 พฤติกรรมของปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารทดลองสูตรตางๆ 
จากการทดลองพบวา ปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารทดลองนี้ไมพบความผิดปกติของรูปราง

ลักษณะภายนอก  พฤติกรรม สี ความผิดปกติของกระดูก ครีบ การตกเลือด  เปนตน 
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4.2 การเจริญเติบโต  
 ปลานิลแดงแปลงเพศมีน้ําหนักเริ่มตนระหวาง 11.95±0.01 ถึง 11.98±0.02 กรัม จากการทดลอง

พบวาระดับของฟอสฟอรัสที่นํามาใชประโยชนไดมีความสัมพันธตอการเจริญเติบโต น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และ

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  ปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสที่ระดับ 0.4% (AvP=0.57) มีการเจริญเติบโตสูงกวาปลา

ที่รับปลาปนเปนหลัก และมีคาเจริญเติบโตที่ไมแตกตางกับปลาที่ไดรับอาหารสูตรที่ 5(AvP=0.62)ดังตารางที่ 3  

   4.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ประสิทธิภาพการใชโปรตีน และโปรตีนที่นําไปใชประโยชน    

เมื่อระดับของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารเพิ่มขึ้น พบวาทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

ลดลงอยางตอเนื่อง  โดยปลาที่ไดรับอาหารที่ไมไดเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ

สูงที่สุดซึ่งไมแตกตางกับที่ระดับ 0.1% (AvP=0.30) (p>0.05) มีคา 1.58±0.09  สวนปลาที่ไดรับอาหารที่มีโม

โนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0.4% (AvP=0.57) มีคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุดและไมแตกตางกับ

ที่ระดับ 0.5% (AvP= 0.62) (p>0.05) มีคา 1.25±0.06 ดังตารางที่ 3 

เมื่อระดับของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารเพิ่มขึ้น มีผลทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีน และ

โปรตีนที่นําไปใชประโยชนมีคาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง  ปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0.4 และ 

0.5  (AvP= 0.57 และ 0.62) มีประสิทธิภาพการใชโปรตีนไดดีกวา ปลาที่ไดรับอาหารที่มีปลาปนเปนหลักอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ซึ่งคามีแนวโนมเดียวกับการเจริญเติบโต สวนปลาที่ไดรับอาหารทดลองที่มีไม

เสริมโมโมโนโซเดียมฟอสเฟต (AvP=0.14) มีคาประสิทธิภาพการใชโปรตีนต่ําที่สุด  สําหรับอัตราการรอดตาย

พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติในชุดการทดลอง (p>0.05) ดังตารางที่ 3 

4.4 สัมประสิทธิ์การยอยสารอาหารในปลานิลแดงแปลงเพศ องคประกอบของเถาในกระดูกปด

เหงือก เถาในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรัสในมูล และฟอสฟอรัสในกลามเนื้อ

ของปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับตางๆ 
ประสิทธิภาพการยอยวัตถุแหงพบวา เมื่อระดับของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารเพิ่มขึ้น มีผลให

ประสิทธิภาพการยอยวัตถุแหงมีคาเพิ่มมากขึ้น  ปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่ทุกระดับยกเวน

ในระดับที่ไมมีเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตมีประสิทธิภาพการยอยวัตถุแหงที่ดีกวา ปลาที่ไดรับอาหารที่มีปลา

ปนเปนหลัก ปลาที่ไดรับฟอสฟอรัส 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.62) มีคาสูงที่สุด แตมีไมความแตกตางกันทางสถิติ

กับที่ระดับ  0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นต (AvP=0.14 และ 0.30) โดยคาประสิทธิภาพการยอยวัตถุแหงในปลาไดรับ

อาหารที่ไมเสริมฟอสฟอรัส และปลาปนระดับต่ํามีคาต่ําที่สุด (p<0.05) ดังตารางที่ 4   

จากการทดลองพบวาประสิทธิภาพการยอยฟอสฟอรัสพบวาอาหารทุกชุดการทดลองมีคา

ประสิทธิภาพการยอยฟอสฟอรัสที่ดีกวา อาหารที่มีปลาปนเปนหลัก ปลาที่ไดรับอาหารทดลองที่ระดับ 0.5 

เปอรเซ็นตมีประสิทธิภาพการยอยดีที่สุด รองลงมาคืออาหารที่ระดับ 0.4 0.3 และ 0.2 เปอรเซ็นต ซึ่งไมมีความ 

แตกตางทางสถิติ (p>0.05) กับที่ระดับ 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.62) สวนปลาที่ไดรับอาหารที่ระดับ0.1 

เปอรเซ็นต (AvP=0.30)มีประสิทธิภาพการยอยฟอสฟอรัส 35.96±24.76 เปอรเซ็นตตามลําดับ ดังตารางที่ 4   
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการใชอาหารของปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารที่มีโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับตางๆ กันตลอด

ระยะเวลา 10 สัปดาห1 (กรัมตอตัว) 

 

ชุด
ทดลอง MSP/AvP2 

การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการใชอาหาร 

ปลาเริ่มตน ปลาสิ้นสุดทาย Weight gain4 SGR5 FCR6 PER7 PPV8 Survival rate9 

1  HFM3/0.21 11.98±0.02 57.02±3.96ab 376.2±33.92ab 2.78±0.13ab 1.40±0.05b 2.31±0.08b 28.55±1.03b 100 

2 0/0.14 11.97ก0.02 37.85±2.39c 210.53±15.06c 2.02±0.09c 1.64±0.11a 1.99±0.13c 22.17±1.66c 98.33±2.89 

3 0.1/0.30 11.95±0.01 41.35±2.38c 245.92±20.29c 2.21±0.1c 1.58±0.09a 2.09±0.11c 23.87±1.49c 100 

4 0.2/0.42 11.95±0.04 52.67±4.83b 340.77±40.33b 2.64±0.16b 1.41±0.08b 2.33±0.13b 29.37±1.12b 100 

5 0.3/0.48 11.96±0.03 53.40±5.87b 346.52±47.76b 2.67±0.19b 1.36±0.11bc 2.41±0.19b 30±0.41b 100 

6 0.4/0.57 11.96±0.04 63.02±2.97a 427.11±25.34a 2.97±0.09a 1.24±0.02c 2.67±0.05a 35.43±0.72a 100 

7 0.5/0.62 11.97±0.04 63.48±3.89a 422.22±47.98a 2.95±0.17 a
  1.25±0.06c 2.68±0.11a 35.48±1.56a 98.33±2.89 

 

1ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะหตัวอยาง 3 ซ้ํา) 
2 คาที่ไดจากการคํานวณซึ่งอยูบนฐานของประสิทธิภาพการยอยและฟอสฟอรัสในอาหารทดลอง 
3HFM  = high fish meal - based diets 
4น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (%) = (น้ําหนักสุดทาย – น้ําหนักเริ่มตน)/ น้ําหนักเริ่มตน x 100 
5อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ =    (ln น้ําหนักสุดทาย – ln น้ําหนักเริ่มตน)/ วัน x จน.ปลาสุดทาย 

 6อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ=อาหารที่ปลากิน / น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

 

7ประสิทธิภาพการใชโปรตีน = น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น / น้ําหนักโปรตีนที่ปลากิน  
8โปรตีนที่นําไปใชประโยชน = (โปรตีนสุดทาย – โปรตีนเริ่มตน) / น้ําหนักโปรตีน

ตลอดการทดลอง x 100 

9อัตราการรอดตาย(%) =(จน.ปลาสุดทาย – จน.ปลาเริ่มตน) / จน.ปลาเริ่มตน x100 
คาเฉลี่ยในสดมภที่มีตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 95 

เปอรเซ็นต (p>0.05) 
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ปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารที่มีโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับตางๆกัน พบวามีเถาเปน

องคประกอบในกระดูกปดเหงือก เถาในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรัสในกลามเนื้อ

และ ฟอสฟอรัสในมูลเพิ่มขึ้นเปนลําดับเมื่อระดับของฟอสฟอรัสในอาหารเพิ่มขึ้น โดยพบวาปลาที่ไดรับโมโน

โซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0.5 เปอรเซ็นตมีเถาและฟอสฟอรัสเปนองคประกอบมากที่สุดและมีคามากกวาปลาที่ 

ไดรับอาหารที่มีปลาปนเปนหลัก ดังตารางที่ 4  

 

4.5 องคประกอบทางโภชนาการของปลาทั้งตัว 

 น้ําหนักแหงของปลานิลแดงแปลงเพศทั้งตัวเมื่อเร่ิมตนการทดลองมีความชื้น71.9±1.66 เปอรเซ็นต 

หลังจากที่ปลาไดรับอาหารเปนระยะเวลา 10 สัปดาหพบวาฟอสฟอรัสที่สามารถนําไปใชประโยชนไดไม

ความสัมพันธตอความชื้นปลาทั้งตัวและไมมีความแตกตางกันทางสถิติในระหวางชุดการทดลอง (p>0.05) ดัง

ตารางที่ 5 

 ปริมาณโปรตีนของปลานิลแดงแปลงเพศทั้งตัวเมื่อเร่ิมตนการทดลองมีโปรตีนเปนองคประกอบ 

52.24±1.39 เปอรเซ็นต และหลังจากการทดลองพบวาโปรตีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อระดับโมโนโซเดียมฟอสเฟต

ในอาหารเพิ่มขึ้น สําหรับโปรตีนในปลาที่ไดรับอาหารที่มีโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0.2 ถึง 0.5 เปอรเซ็นต 

ต่ํากวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสจากปลาปนเปนหลัก แตไมมีความแตกตางกับปลาที่ไดรับอาหารที่มี

ปลาปนระดับต่ําและไมมีเสริมฟอสฟอรัส และที่ระดับ 0.1 เปอรเซ็นต (AvP=0.30) ดังตารางที่ 5   

 องคประกอบไขมันของปลานิลแดงแปลงเพศทั้งตัว เมื่อเร่ิมตนการทดลองมีไขมันเปนองคประกอบ 

25.56±.011 เปอรเซ็นต หลังจากการทดลองพบวาปลาที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 7 สูตรพบวามีปริมาณไขมันใน

ปลาทั้งตัวแนวโนมลดลง  ปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสจากปลาปนเปนหลักพบวามีไขมันในตัวปลาทั้งหมด

นอยกวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0 และ 0.1 เปอรเซ็นต (AvP=0.14 และ 0.30) ซึ่งมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  แตมากกวาปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 

0.4 และ 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.57 และ 0.62) เมื่อระดับของอนินทรียฟอสฟอรัสมีระดับเพิ่มมากขึ้น สวนปลา

ที่ไดรับอนินทรียฟอสเฟตที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต มีไขมันเปนองคประกอบมากที่สุด ตามดวยที่ระดับ 0.1 

เปอรเซ็นตมีคา 28.65±0.36 เปอรเซ็นต และมีแนวโนมเชนเดียวกับไขมันในเครื่องในรวมดังตารางที่ 5   

 ปลานิลแดงแปลงเพศเมื่อปริมาณของโมโนโซเดียมในอาหารเพิ่มขึ้นมีผลทําใหเถาในตัวปลาทั้งหมดมี

คาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อปลาที่ไดรับอาหารที่ระดับ 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.62) มีเถาเปนองคประกอบ

สูงสุด และสวนที่ระดับต่ําสุดคือปลาที่ไดรับอาหารที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับระดับฟอสฟอรัสในซาก

ปลาทั้งตัว ดังตารางที่ 5   
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ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์การยอยสารอาหาร องคประกอบของเถาในกระดูกปดเหงือก เถาในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรสัในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรสัในมูล และฟอสฟอรัสใน

กลามเนื้อของปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับตางๆ จํานวน 7 สูตรเปนเวลา 10 สัปดาห1 

 

1ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะหตัวอยาง 3 ซ้ํา) 
2 คาที่ไดจากการคํานวณซึ่งอยูบนฐานของประสิทธิภาพการยอยและฟอสฟอรัสในอาหารทดลอง 
3HFM  = high fish meal - based diets 
4การเก็บสะสมฟอสฟอรัสในรางกาย = 100 x (ฟอสฟอรัสในซากสุดทาย – ฟอสฟอรัสใน

ซากเริ่มตน)/ฟอสฟอรัสที่ใชไดทั้งหมด  
5ฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้ง = (ฟอสฟอรัสที่ไดรับ – ฟอสฟอรัสคงเหลือ)/น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น  
6ฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้งรวม=ฟอสฟอรัสในอาหาร – ฟอสฟอรัสที่สะสมในรางกาย 

7ของเสียฟอสฟอรัสที่เปนของแข็ง=ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร x (1-ADC P)/100 
8ของเสียฟอสฟอรัสที่เปนของเหลว= ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารx(ADC P – ฟอสฟอรัส

สะสมในรางกาย)/100 

คาเฉลี่ยในสดมภที่มีตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 95 

เปอรเซ็นต (p>0.05) 
 

ชุดทดลอง MSP/AvP
2
 ADC dry matter ADC phosphorus Opacular ash

4
 Vertebrae ash

5
 Vertebrae phosphorus

6
 Finlet phosphorus

7
 Feces phosphorus

8
 

T1 HFM3 /0.21 59.44±0.82c 21.33±0.1c 58.19±0.33b 53.55±0.82b 8.12±1.61c 0.77±0.01a 2.12±0.26a 

T2 0/0.14 54.65±2.55d 20.48±1.74c 52.35±0.04d 49.15±0.17d 8.01±0.02c 0.36±0.07c 1.27±0.03c 

T3 0.1/0.30 60.05±1.49bc 35.96±24.76b 56.77±0.31c 49.54±0.04d 9.02±0.12bc 0.40±0.03c 1.31±0.06c 

T4 0.2/0.42 63.54±1.34ab 45.87±6.57a 57.07±0.4c 49.99±0.25d 9.03±0.17bc 0.48±0.09bc 1.38±0.09bc 

T5 0.3/0.48 62.45±1.31abc 47.32±5.04a 58.52±0.09b 52.45±0.19c 9.03±0.57bc 0.65±0.14ab 1.43±0.09bc 

T6 0.4/0.57 63.78±0.44b 50.43±0.42a 58.67±0.2b 53.91±0.57b 10.57±0.45ab 0.72±0.18ab 1.56±0.05bc 

T7 0.5/0.62 64.55±1.35a 52.87±3.98a 60.71±0.33a 55.54±0.40a 11.94±0.59a 0.89a 1.64±0.05b 
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ตารางที่ 5 สวนประกอบทางโภชนาการของปลานิลแดงแปลงเพศทั้งตัวที่ไดรับอาหารทดลอง 7 สูตรเปนระยะเวลา 10 สัปดาห (เปอรเซ็นต) 1 

 

ชุดทดลอง MSP/AvP3 ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา ฟอสฟอรัส ไขมันในอวัยวะภายในรวม  

ปลาเริ่มตน  - 71.9±1.66 52.24±1.39 25.56±.011 15.84±0.09 1.17±0.03 - 

1 HFM based-diet/0.21 77.46±0.14 52.52±0.49b 25.93±0.87b 13.44±0.3b 1.73±0.25bc 47.15±2.23 a 

2 0/0.14 77.28±0.31 50.97±0.50b 28.72±0.34a 9.71±0.01e 1.42±0.01c 39.74±0.01ab  

3 0.1/0.30 76.98±0.01 51.16±0.11b 28.65±0.36a 10.03±0.1e 1.54±0.01c 40.21±1.08ab 

4 0.2/0.42 76.96±0.06 55.49±1.47a 26.56±0.85b  11.87±0.12d 1.88±0.13bc 39.12±0.77ab 

5 0.3/0.48 77.64±0.1 54.06±2.44a 25.32±0.14b 11.61±0.43d 1.96±0.04bc 39.54±0.12ab 

6 0.4/0.57 76.86±1.03 55.19±0.65a 22.41±0.14c 12.56±0.43c 2.22±0.03ab 35.87±4.88b 

7 0.5/0.62 76.39±1.99 54.10±0.9a 21.80±0.31c 14.15±0.66a 2.66±0.54a 33.69±4.22b 
 

1ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะหตัวอยาง 3 ซ้ํา) 
2HFM based diet = high fish meal - based diets 
3 คาที่ไดจากการคํานวณซึ่งอยูบนฐานของประสิทธิภาพการยอยและฟอสฟอรัสในอาหารทดลอง 

คาเฉลี่ยในสดมภที่มีตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p>0.05) 
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4.6 ปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัม  กิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตส การสะสมฟอสฟอรัส 

ฟอสฟอรัสที่ขับทิ้ง ฟอสฟอรัสที่ขับทิ้งทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่ขับทิ้งในรูปของแข็ง และฟอสฟอรัสที่ขับทิ้งในรูปของ

สารละลาย 

 ปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัมในปลาที่ไดรับอาหารเสริมอนินทรียฟอสเฟตที่ระดับ 0.1 และ 0.2 เปอรเซ็นต 

(AvP=0.30 และ 0.42) มีปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัมนอยกวาปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสจากปลาปนเปนหลัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตอาหารที่มีฟอสฟอรัสจากปลาปนเปนหลักไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ

ปลาที่ไดรับอนินทรียฟอสเฟตที่ระดับ 0.3 0.4 และ 0.5 เปอรเซ็นต สวนปลาที่ไดรับอาหารที่มีอนินทรียฟอสเฟต

ที่ระดับ 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.62) มีปริมาณของฟอสฟอรัสในซีรัมในปริมาณมากที่สุด และปลาที่ไมไดรับอนิ

นทรียฟอสเฟตในอาหารมีปริมาณของฟอสฟอรัสในซีรัมปริมาณนอยที่สุด ดังตารางที่ 6  

 กิจกรรมเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสของปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารทดลองครั้งนี้พบวามีคา

อยูระหวาง 19.33±6.66 ถึง  23.67±5.51 ยูนิตตอลิตร โดยในระหวางชุดการทดลองทั้ง 7 ชุดไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที่ 6 

โมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับตางๆ กันในอาหาร พบวาเมื่อมีระดับเพิ่มขึ้นมีผลทําใหการนําฟอสฟอรัส

ไปใชเพื่อการสะสมเพิ่มขึ้นตามกัน ปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสที่ระดับ 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.62) มีปริมาณการ

สะสมฟอสฟอรัสในรางกายสูงที่สุด สําหรับปลานิลที่ไดรับอาหารที่ระดับ 0.4  0.3 และ 0.2 เปอรเซ็นตมีการ

สะสมฟอสฟอรัสในตัวปลาสูงกวาอาหารที่มีฟอสฟอรัสจากปลาปนเปนหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) สวนปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0 เปอรเซ็นตมีการสะสมฟอสฟอรัสในตัวต่ําที่สุด มีคา 

30.76±2.02 เปอรเซ็นตดังตารางที่ 6 

เมื่อปลาไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสท่ีระดับตางๆ กัน พบวาปลาที่ไดรับอาหารที่ฟอสฟอรัสจากปลาปน

เปนหลักมีการขับฟอสฟอรัสทิ้ง และฟอสฟอรัสถูกขับท้ิงทั้งหมด ฟอสฟอรัสท่ีถูกขับทิ้งในรูปของแข็ง และ

ของเหลวมีคาเพิ่มสูงขึ้น เมื่อระดับโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารเพิ่มขึ้น และมีคาสูงสุดในปลาที่ไดรับอาหารที่

ระดับ 0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.62) สวนที่ระดับ 0 เปอรเซ็นต (AvP=0.14) มีฟอสฟอรัสขับทิ้งนอยที่สุด 

(p<0.05) ดังตารางที่ 6 
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Table 6.  การสะสมฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสที่ขับทิ้ง ฟอสฟอรัสที่ขับทิ้งทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่ขับทิ้งในรูปของแข็ง และฟอสฟอรัสที่ขับทิ้งในรูปของสารละลาย ของปลานิลแดง

แปลงเพศที่ไดรับอาหารที่มฟีอสฟอรัสแตกตางกัน 7 ระดับ เปนระยะเวลา 10 สัปดาห 1 
 

ชุดทดลอง MSP/AvP
2
 P in serum Alkaline phosphatase P retention

4
 P loaded

5
 Total P waste

6
 Total solid P waste

7
 Total dissolved P waste

8
 

T1 HFM3 /0.21 21.13±3.99ab 19.33±6.66 37.19±1.74 cd 6.40±0.57 a 6.20±0.16 bc 5.20±0.03b  1.00.±0.17 a 

T2 0/0.14 9.77±1.72e 21.33±3.21 30.76±2.02 e 3.14±0.58 c 4.81±0.14 e 4.80 d 0.01±0.14 c 

T3 0.1/0.30 12.83±1.33de 25±3.00 35.43±1.72D 3.23±0.53 c 5.35±0.14 d 5.3±0.00 b 0.09±0.10 bc 

T4 0.2/0.42 16.53±2.47cd 21.67±1.53 39.8-±1.85 BC 5.26±0.39 b 5.49±0.17 d 4.94c 0.55±0.17 abc 

T5 0.3/0.48 17.53±1.40bc 23.67±5.51 40.08±2.90 BC 5.78±0.91 ab 6.05±0.29 c 5.32 b 0.73±0.29 ab 

T6 0.4/0.57 24.67±1.42a 21±2.00 42.57±4.07 B 5.92±0.31 ab 6.50±0.06 ab 5.61 a 0.89±0.06a 

T7 0.5/0.62 23.62±1.91a 23±6.24 48.93±3.23 A 5.56±0.35 ab 6.54±0.19 a 5.67 a 0.87±0.19a  
 

1ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะหตัวอยาง 3 ซ้ํา) 
2 คาที่ไดจากการคํานวณซึ่งอยูบนฐานของประสิทธิภาพการยอยและฟอสฟอรัสในอาหารทดลอง 
3HFM  = high fish meal - based diets 
4การเก็บสะสมฟอสฟอรัสในรางกาย = 100 x (ฟอสฟอรัสในซากสุดทาย – ฟอสฟอรัสใน

ซากเริ่มตน)/ฟอสฟอรัสที่ใชไดทั้งหมด  
5ฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้ง = (ฟอสฟอรัสที่ไดรับ – ฟอสฟอรัสคงเหลือ)/น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น  
6ฟอสฟอรัสที่ถูกขับทิ้งรวม=ฟอสฟอรัสในอาหาร – ฟอสฟอรัสที่สะสมในรางกาย 

7ของเสียฟอสฟอรัสที่เปนของแข็ง=ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร x (1-ADC P)/100 
8ของเสียฟอสฟอรัสที่เปนของเหลว= ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารx(ADC P – ฟอสฟอรัส

สะสมในรางกาย)/100 

คาเฉลี่ยในสดมภที่มีตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ 95 

เปอรเซ็นต (p>0.05) 
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วิจารณผลการทดลอง 
จากการศึกษาการเสริมอนินทรียฟอสเฟตที่ระดับตางๆ ในอาหารปลานลิแดงแปลงเพศพบวาปลาที่

ไดรับอาหารเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0.4 เปอรเซ็นต (AvP=0.57%) เปนระดับที่เหมาะสมสําหรับ

เสริมในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศที่มีปลาปนระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปลาที่ไดรับอาหารสูตรดังกลาวมี

น้ําหนักเพิ่มขึ้น และ อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะที่สูงกวาอาหารสูตรอื่นๆ แตไมแตกตางกับสูตรที่มีฟอสฟอรัส 

0.5 เปอรเซ็นต (AvP=0.64%) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Viola และ Arieli, (1983); Robinson และคณะ 

(1987) ที่พบวาปลานิลมีความตองการฟอสฟอรัสอยูระหวาง 0.45-0.6 เปอรเซ็นต และ 0.3-0.6 เปอรเซ็นตของ

ฟอสฟอรัสที่ปลาสามารถนํามาใชประโยชนได สวนปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0 และ 0.1 

เปอรเซ็นตมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาที่ระดับ

อื่นๆ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ปลาที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟต (AvP=0.14) ใหน้ําหนัก

เพิ่มขึ้นต่ําที่สุด  เชนเดียวกับที่ระดับ 0.1 เปอรเซ็นต (AvP=0.30) ทั้งนี้กลาวไดวาอาหารสูตรดังกลาวมีระดับ

ฟอสฟอรัสไมเพียงพอตอความตองการในปลานิลแดงแปลงเพศ ในขณะที่ Hardyและคณะ (1985) กลาววา

เมื่อปลาไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสทั้งหมดในอาหารมีต่ํากวา 20 – 30% ของความตองปริมาณความตองการ

ฟอสฟอรัสในปลาแตละชนิด จะมีผลทําใหกระดูกสันหลังคดงอ และกระดูกปดเหงือกหลุดเปนตน จากการ

ทดลองจึงทําใหทราบวาการเจริญเติบโตมีผลโดยตรงตอระดับฟอสฟอรัสที่สามารถนํามาใชประโยชนได ซึ่ง

สอดคลองกบัการศึกษาในปลาคารพ (Ogino and Takeda, 1978) ปลาเรดซีบรีม (Sakamoto and Yone, 

1978) ปลาดุก (Wilson et al., 1982) ปลากะพงซันชาย (Brown et al., 1993) ปลาเรนโบว เทราท (Ketola 

and Richmond, 1994) และ ปลาแฮดดอก (Roy and Lall, 2003)   

สําหรับประสิทธิภาพการใชอาหาร พบวามีความสัมพันธกับปริมาณของฟอสฟอรัสในอาหารใน

แนวทางเดียวกับการเจริญเติบโต  สําหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสในระดับที่

ไมเพียงพอตอความตองการ (AvP 0.14, 0.30 และ 0.42) มีคาสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก

ปริมาณฟอสฟอรัสที่ไมเพียงพอมีผลใหปลาเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดสูง ปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสในระดับที่

เหมาะสมตอความตองการ ดังนั้นปลาจึงกินอาหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําฟอสฟอรัสมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

(Eya and Lovell, 1997;  Skonberge et al, 1997; Vielma et al., 2002) คาประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) 

และโปรตีนที่นําไปใชประโยชน (PPV) จากการทดลองพบวาปลานิลแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารที่มีโมโน

โซเดียมฟอสเฟตในระดับเพิ่มขึ้น มีผลทําใหประสิทธิภาพการใชโปรตีนมีคาเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษา

ของ Roy และ Lall (2003) พบวาในอาหารที่มีฟอสฟอรัสในระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการ มีผลทําใหการ

นําโปรตีนไปใชต่ํากวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสอยางเพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้เนื่องจากวาปลา

นําเอาโปรตีนที่ไดจากอาหารเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานทดแทนการสะสมในรางกาย 

ระดับของฟอสฟอรัสที่นําไปใชประโยชนไดมคีวามสัมพันธกบัคาสัมประสิทธิ์การยอยวัตถแุหง และฟอสฟอรัส

ในปลานิลแดงแปลงเพศเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคาสัมประสิทธิ์การยอยของอาหารทดลองสูตรที่มีปลาปน
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เปนหลัก (AvP=0.21) พบวามีคาต่ํากวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีการเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟตซึ่งมีสวนสัมพันธ

กับระดับการสะสมฟอสฟอรัสและเถาใน กระดูก และ กลามเนื้อ  ทั้งนี้เนื่องจากวาปริมาณฟอสฟอรัสในปลาที่

ไดรับอาหารที่มีปลาปนเปนหลักปลาสามารถยอยไดนอย การนําฟอสฟอรัสจากปลาปนไปใชประโยชนจึงต่ํา

โดยปลาปน และเนื่องจากฟอสฟอรัสในปลาปนอยูในรูปแบบไตรแคลเซียมฟอสเฟต (tricalcium phosphate) 

เปนหลักจึงมีความสามารถในการแตกตัว และการละลายไดต่ํา ดังนั้นประสิทธิภาพการนําฟอสฟอรัสไปใช

ประโยชนจึงต่ํากวาอาหารที่เสริมดวยโมโนโซเดียมฟอสเฟต ( W a t a n a b e  e t  a l . , 1 9 8 8 ;  N R C , 1 9 9 3 )  

การศึกษาองคประกอบของเถาในกระดูกปดเหงือก เถาในกระดูกสันหลัง ฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลัง

ฟอสฟอรัสในมลู และฟอสฟอรัสในกลามเนื้อ พบวามีระดับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อระดับฟอสฟอรัสที่นําไปใช

ประโยชนไดมีคาเพิ่มขึ้น จึงทําใหทราบวาระดับของฟอสฟอรสัในอาหารมอีทิธิพลตอประสทิธิภาพการใช

ฟอสฟอรัสในอาหารของปลา สอดคลองกับการศึกษาของ Eya และ Lovell (1997) ซึ่งรายงานวา การเสริม

ฟอสฟอรัสในรปูโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารปลากดอเมริกันชวยใหปลามีฟอสฟอรัสสะสมในกระดูกเพิ่มขึ้น 

เชนเดียวกับ Robinson และคณะ (1987) พบวาการเสริมฟอสฟอรัสในรปูโมโนโซเดียมฟอสเฟตในปลานิลสีฟา 

ทําใหระดับฟอสฟอรัสในกระดูกเพิ่มขึ้นจากระดับฟอสฟอรัส 0.2 จนถึง 0.5 เปอรเซน็ต ในสัตวทั่วๆ ไป 

องคประกอบของเถาในกระดูกสามารถใชเปนตัวบงชี้ใหทราบถึงประสิทธภิาพการนําฟอสฟอรัสไปใชประโยชน 

ทั้งนี้เนื่องจากวาองคประกอบหลักของกระดูกปลา ในสวน e x t r a c e l l u l a r  m a t r i x  ของกระดูก พบวามี 

สารประกอบไฮดรอกซีอะพาไทต (Ca10(PO4)6(OH)2) เพียงชนิดเดียวเปนองคประกอบ หรือผสมกันระหวางไฮ

ดรอกซีอะพาไทต และแคลเซียมฟอสเฟตเปนหลัก ซึ่งเปนแหลงที่สําคัญของฟอสฟอรัส และแคลเซียม ดังนั้นใน

กระดูกของปลาจึงเปนแหลงสะสมของแรธาตทุี่สําคัญไดเปนอยางดี และเปนอวัยวะสําหรับการชี้วัดถึงความ

ตองการแรธาตุในระดับที่เหมาะสม (Davis and Robinson, 1987; Robinson et al., 1987; Skongberg et al., 

1997; Mai et al., 2006) จากการทดลองในครั้งนี้จึงทําใหทราบวาปลานลิแดงแปลงเพศที่ไดรับอาหารที่มีโมโน

โซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0.4 เปอรเซ็นต (AvP=0.57) เปนระดบัท่ีมีความเหมาะสมที่สุดสําหรับการเจริญเติบโต 

ทั้งนี้เนื่องจากวาเปนระดับที่มคีวามสามารถในการสะสมฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลังไดสูงสุด และการ

เจริญเติบโตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ( p > 0 . 0 5 )  กับปลาที่ไดรับโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับ 0 . 5 

เปอรเซ็นต (AvP=0.62) ซึ่งแตกตางกับการศึกษาในปลาดุกขนาดใหญพบวาการสะสมฟอสฟอรัสในกระดูกไม

เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณฟอสฟอรสัในอาหารเพิ่มขึ้นมากกวา 0.35 เปอรเซ็นตในอาหาร  สําหรับปริมาณฟอสฟอรัส

ในมูลพบวาเมือ่ระดับของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารเพิม่ มีผลทําใหปริมาณของฟอสฟอรัสในมูลเพิ่มมาก

ขึ้น และสอดคลองกับ Eya และ Lovell, 1997; Weerasinghe และคณะ 2001  ในขณะที่เมื่อปลาที่ไดรับ

อาหารทดลองที่มีปลาปนเปนหลักนั้น (AvP=0.21) พบวามีปริมาณของฟอสฟอรัสในมลูสูงที่สุด เนื่องจากวา 

แหลงของฟอสฟอรัสในอาหารสูตรนี้เปนปลาปนที่อยูในรูปไตรแคลเซียมฟอสเฟต (NRC, 1993)  

 จากการศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัมพบวา เมื่อระดับโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารเพิ่มขึ้นมีผล

ทําใหระดับของฟอสฟอรัสในซีรัมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ จาก 9.77  ถึง 24.67 mg/l  ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง



 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 

 

24 

กับการศึกษาของ El-Zibdeh และคณะ (1995a); Rodehutscord, (1996); Vielma และ Lall, (1998); Roy 

และ Lall, (2003) สวนการศึกษาของ Sugiura และคณะ (2000) พบวาในปลาเรนโบว เทราท มีองคประกอบ

ของฟอสฟอรัสในเลือดมีสวนสัมพันธกับระดับพลังงาน (ATP) ในเลือดและกลามเนื้อ นอกจากนี้ยังพบวาการ

เก็บตัวอยางของฟอสฟอรัสในพลาสมาในแตละชวงของวันนั้นมีความแตกตางกัน ฟอสฟอรัสในพลาสมาจะมี

คาคงที่ที่สุดหลังจากที่ปลาไดรับอาหาร และเปนคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการศึกษาระดับของฟอสฟอรัสใน

อาหาร (Rodehutscord, 1996) Browser และคณะ 1989 กลาววา ปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัมของปลาคารพมี

คาสูงที่สุดเพียง 1 ชั่วโมงหลังจากใหอาหาร หลังจากนั้นคาจะลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณ

ฟอสฟอรัสในอาหารมีสวนสัมพันธตอระดับของฟอสฟอรัสในซีรัม ในขณะที่ Hille, (1982); Skonberg และ

คณะ (1997) พบวาฟอสฟอรัสในซีรัมในปลาเรนโบว เทราทไมไดขึ้นอยูกับระดับของฟอสฟอรัสในอาหาร  

อยางไรก็ตามไมเพียงแตระดับของฟอสฟอรัสในอาหารที่มีอิทธิพลตอปริมาณฟอสฟอรัสในซีรัมแตยังขึ้นอยูกับ

ปจจัยตางๆ ทางกายภาพ และสภาพแวดลอมอีกดวย เชน ความถี่ในการใหอาหารปลา ส่ิงรบกวนภายนอก 

และความเครียดกอนการเก็บตัวอยางเลือด ( Bjornsson and Haux, 1985) ดังนั้นการวัดระดับของฟอสฟอรัส

ในเลือดจึงไมเหมาะสมสําหรับการศึกษาประสิทธิภาพการใชฟอสฟอรัส และความตองการฟอสฟอรัส (Eya 

and Lovell, 1997; Skonberg et al., 1997; Roy and Lall, 2003) แตอยางไรก็ตามก็ยังมีความจําเปนอยางยิ่ง

ที่ตองทําการศึกษาฟอสฟอรัสในซีรัมควบคูไปกับการศึกษาตัวชี้วัดชนิดอื่นดวย (Sugiura et al., 2004) 

 โดยทั่วไปการวัดกิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสนั้นมีความสัมพันธกับกิจกรรมการเผา

ผลาญแรธาตุจําพวก แคลเซียม และฟอสฟอรัส เพื่อนําไปใชในกระบวนการสรางโครงรางแข็งในรางกาย เชน

การสรางกระดูกแข็ง และกระดูกออนซึ่งพบไดทั้งในสัตวบก และสัตวน้ํา แตโดยมากแลวจะพบวาเมื่อมีกิจกรรม

การสรางกระดูกแข็งจะมีผลทําใหมีการเพิ่มปริมาณกิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสในซีรัมมากขึ้น 

และพบมากในสัตวชั้นสูง  จากการทดลองในปลานิลแดงแปลงเพศในครั้งนี้ พบวาระดับของกิจกรรมของ

เอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสในอาหารทดลองนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) จึงแสดงใหเห็นวา

ระดับของฟอสฟอรัสในอาหารไมมีความสัมพันธตอกิจกรรมเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตส  สอดคลองกับ

การศึกษาของ Shearer และ Hardy (1987) โดยไมพบความแตกตางของกิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลนฟอส

ฟาเตสของปลาเรนโบว เทราทที่ไดรับฟอสฟอรัสที่ระดับตางๆ กัน ในขณะที่การศึกษาของ Skonberg และคณะ 

(1997) พบวาระดับของกิจกรรมเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสเพิ่มขึ้น เมื่อระดับของฟอสฟอรัสในอาหาร

เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกิดกระบวนการสะสมของแรธาตุในกระดูกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การศึกษาของ 

Sakamoto และ Yone (1980) พบวาปลาเรดซีบรีม (red seabream) ที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่ไมเพียงพอ

มีผลทําใหกิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสสูงกวาปลาที่รับฟอสฟอรัสในระดับที่เพียงพอตอความ

ตองการ ส่ิงเหลานี้ทําใหทราบวาคากิจกรรมของเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสยังมีความแปรปรวน ทั้งเนื่องมาก

จากปจจัยตางๆ คือ การจัดการคุณภาพน้ํา ปริมาณอาหารที่ปลากิน  อุณหภูมิ (Sauer and Haider, 1977) 

และชวงชีวิต (Johnson et al., 2000) เปนตน ซึ่งมีผลตอความไมคงที่ของระดับเอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตส   
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การศึกษาองคประกอบทางเคมีพบวา ไขมนัในตัวปลา และไขมันในเครื่องในรวมพบวามีปริมาณ

ลดลง เมื่อปลาไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสในอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองในหลายๆ การศึกษาเชน Sakamoto 

และ Yone, (1978); El-Zibdeh และคณะ (1995); Eya และ Lovell, (1997);  Vielma และคณะ (2002) กลาว

วาปริมาณไขมนัที่สะสมมากในปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสที่ไมเพียงพอตอความตองการนั้น เกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงของกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร (intermediate mechanism) ภายในรางกายมากกวาการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเพิ่มปริมาณการกินอาหาร ซึง่แตเดิมเชื่อวาปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสไม

เพียงพอตอความตองการ ปลาน้ันพยายามจะกินอาหารในปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพือ่ใหไดฟอสฟอรัสที่เพียงพอ

ตอความตองการของรางกาย และมีผลใหอตัราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อท่ีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการทดลองในครั้ง

นี้ก็พบความสมัพันธของไขมนั ฟอสฟอรัส และอัตราการเปลี่ยนเปนเนื้อเชนเดียวกับการศึกษาขางตน  R o y 

และ Lall (2003)  พบวาปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสที่ไมเพียงพอมีผลทําใหไขมันเพิ่มขึ้น ทัง้นี้เกิดอันเนื่องมาจาก 

ปฏิกิริยาการสลายกรดไขมัน (ß - oxidation) ซึ่งเปนกฏิกริยาการสลายไขมัน และกอใหเกิดพลังงานภายใน

รางกายนั้นถูกยับยั้ง จึงมีผลทําใหปริมาณการสะสมกรดไขมันในตัวเพิ่มมากขึ้น โดยกระบวนการสรางพลังงาน

เกิดขึ้นจากกรดไขมันที่สะสมรอบๆ ไมโตคอนเดรีย (extra-mitochondrial fatty acids) ซึ่งจํานวน 1 โมเลกุล

ของกรดไขมันจะถูกยอยดวยเอนไซมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 2 กระบวนการคือ  เอทีพี - ไดรเวนเอสเทอรริฟ

เคชัน (ATP-driven esterification) กับ เอกซตรา-ไมโตครอนเดรีย  (extra-mitochondria) ผลที่ไดทําใหเกิดผล

ผลิตคือ แฟตตีเอซิล-โคเอ (fatty acyl CO-A) ซึ่งเปนผลผลิตที่กอใหเกิดพลังงานสูงนั่นเอง จากการทดลองใน

ปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่ไมเพียงพอจะถูกยับยั้งในกระบวนการที่ไดกลาวขางตน และมีผลใหการนํา

ไขมันไปใชเพื่อในการผลิตพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังพบวาฟอสฟอรัสมผีลตอไขมันใน ตับ (Yang, 2006)  

กลามเนื้อ และกระดูก (Eya and Lovell, 1997)  จากการศกึษาของ Yang (2006)  พบวาระดับของไตรกรีเซอ

ไรดในไขมันตับเพิ่มขึ้นในปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสไมเพียงพอตอความตองการ แตกลับพบวาระดับของ

ฟอสฟาทิดิลเอททิโนลามิน (Phosphatidyl ethinolamine) และ ฟอสฟาทดิิลโคลีน (phosphatidyl choline) 

เพิ่มขึ้นในปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสในระดับที่เพียงพอตอความตองการในปลาซิลเวอรเพริ์ช ( B i d y a n u s 

bidyanus)  ในขณะที่ Takeuchi และ Nakazoe (1981) พบระดับไขมันไมมีขั้ว (Non-polar lipid) ในตับออนมี

คาสูงในปลาคารพ เมื่อปลาไดรับอาหารที่มฟีอสฟอรัสในระดับต่ํา นอกจากนี้ Roy และ Lall (2003) ยังพบวา

ไมเพียงแตระดับของไขมันที่ลดลงเมื่อระดับของฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นเทานั้น แตยังพบโปรตนีที่เปนองคประกอบใน

ซากปลารวมทัง้ตัวเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาครั้งน ี้ซึ่งพบวาองคประกอบของโปรตีนในซากปลาทั้งตัวมี

ความสัมพันธกบัฟอสฟอรัสที่นําไปใชประโยชนได สําหรับโปรตีนโดยปกติแลวปลาจะนําไปใชในการ

เจริญเติบโต และซอมแซมสวนตางๆ ของรางกาย ในขณะที่ปลาที่ไดรับอาหารที่มฟีอสฟอรัสในระดับที่ไม

เพียงพอตอความตองการ ปลาจะนําโปรตีนที่ไดรับนําไปใชสําหรับการสลายเพื่อกอใหเกิดพลังงานแทนไขมัน 

(protein sparing effects)   อยางไรก็ตาม Aires และ Ana (2005) พบวาปลากะพงยุโรป (European 
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seabass) นั้นไมพบความสัมพันธระหวางฟอสฟอรัสตอองคประกอบตางในรางกายคือ เถา  ฟอสฟอรัส และ

ปริมาณไขมันในซากปลาทั้งตัว ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบการทดลองที่มีปริมาณของฟอสฟอรัสในอาหาร 

ในชวงแคบจึงมีผลทําใหระดับของฟอสฟอรสัในอาหารไมเพียงพอตอความตองการสําหรับปลา  

 สําหรับปริมาณเถา และ ฟอสฟอรัสในซากปลาทั้งตัวสามารถใชเปนตัวบงชี้ถึงความตองการ

ฟอสฟอรัสในปลาได (Skonberg et al., 1997)  โดยปริมาณของฟอสฟอรัสในอาหารจะมีผลโดยตรงตอการ

สะสมของฟอสฟอรัสในกระดูก  Ye และคณะ (2006) พบวาในลูกปลากะพงขาว (juvenile grouper; 

Epinephelus coioides) ที่ไดรับอาหารที่ไมมีการเสริมฟอสฟอรัส มีเถา ฟอสฟอรัสในกระดูก และกระดูกปด

เหงือกมีฟอสฟอรัสที่ต่ํากวาในระดับอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Sakamoto และ Yone., 1978 

 จากการทดลองพบวาปริมาณฟอสฟอรัสที่สะสมในรางกายในอาหารที่มีการเสริมดวยโมโนโซเดียม

ฟอสเฟตพบวาปลาที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมโมโนโซเดียมฟอสเฟต(AvP=0.14%) พบวาระดับฟอสฟอรัสใน

สะสมในรางกายมีคาต่ําที่สุด ในขณะที่ปลาที่ไดรับฟอสฟอรัสที่ระดับ 0.5 เปอรเซ็นตมีปริมาณการสะสมมาก

ที่สุด  จากการทดลองชี้ใหเห็นวาระดับของฟอสฟอรัสในอาหารมีความสัมพันธตอการนําฟอสฟอรัสไปใช

ประโยชนในรางกายซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Johnson และคณะ (2000) ซึ่งพบความสัมพันธระหวาง

การปริมาณการสะสมฟอสฟอรัสในรางกายมีสวนสัมพันธกับระดับของฟอสฟอรัสที่สามารถนําไปใชประโยชน

ได Rodehutscord และคณะ (1996) พบวาเมื่อปลาเรนโบว เทราทไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสที่สามารถ

นําไปใชประโยชนไดต่ํา มีผลใหปลาสามารถนําฟอสฟอรัสไปเพื่อการสะสมในรางกายไดทั้งหมด ใน

ขณะเดียวกันฟอสฟอรัสที่ปลาไมสามารถนํามาใชในการสะสมในรางกาย ฟอสฟอรัสเหลานี้จะถูกขับออกจาก

รางกายทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน รูปแบบของฟอสฟอรัสที่เสริมลงในอาหาร และปริมาณวัตถุดิบพืชที่มี

กรดไฟติกเปนองคประกอบในอาหาร  Rodehutscord, (1996); Halver และ Hardy (2002); Jahan และคณะ 

(2003) กลาววา เมื่อสารอาหารในอาหารที่มีในระดับสูงเกินกวาความตองการของปลา ก็จะสงผลให

ประสิทธิภาพการนําสารอาหารไปใชเพื่อการสะสมลดลง   
 สําหรับการศึกษาปริมาณของฟอสฟอรัสที่ถูกขับท้ิงในรูปสารละลายทั้งหมด Bureau และ cho (1999) 

กลาววาเมื่อปลาไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัสในอาหารนอยหรือไมมีเปนองคประกอบเลยในอาหารนั้น พบวามี

ผลทําใหการขับฟอสฟอรัสในรูปที่สามารถละลายน้ําไดมีปริมาณนอยมาก แสดงใหเห็นวาปลาสามารถนํา

ฟอสฟอรัสที่สามารถยอยไดนําเอาไปใชเพื่อการสะสมไดทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อระดับของฟอสฟอรัสที่ยอย

ไดอาหารมีเพิ่มมากขึ้นก็จะมีผลทําใหการขับฟอสฟอรัสในรูปที่สามารถละลายน้ําไดเพิ่มมากขึ้น เชนเดียว

การศึกษาของ Rodehutscord (1996) ที่กลาววาปริมาณการสะสมฟอสฟอรัสในรางกาย หรือการนํา

ฟอสฟอรัสไปใชประโยชนอยางสูงสุดนั้น ไมสามารถสะสมฟอสฟอรัสในรางกายไดทั้งหมด ถาปริมาณของ

ฟอสฟอรัสที่อยูในรูปของฟอสฟอรัสที่สามารถละลายน้ําได จึงมีผลทําใหเกิดการขับออกมาในปริมาณมากขึ้น 

ปกติแลวพบวาการขับฟอสฟอรัสในรูปที่สามารถละลายน้ําไดจะขึ้นอยูกับปริมาณของฟอสฟอรัสในอาหาร ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาการขับฟอสฟอรัสในรูปที่สามารถละลายน้ําไดนั้น จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อปริมาณของฟอสฟอรัสที่
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สามารถยอยไดมีระดับที่มากอยางเพียงพอสําหรับการนําฟอสฟอรัสไปใชเพื่อการสะสม และหรือ เมื่อปริมาณ

การดูดซึมในลําไส และ กลไกลการดูดซึมของไตอยูในระดับที่มากเกินพอ จึงทําใหปลาตองมีการขับฟอสฟอรัส

สวนเกินซึ่งอยูในรูปของฟอสฟอรัสที่สามารถละลายน้ําไดออกมาไดนั่นเอง จากการทดลองนี้จึงทําใหเห็นไดวา

ปลาที่ไดรับอาหารที่ไมเสริมฟอสฟอรัสนั้นเปนระดับที่ไมมีการขับฟอสฟอรัสในรูปที่สามารถละลายน้ํา ทําให

ทราบวาปริมาณของฟอสฟอรัสในอาหารนั้นมีระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการ และขณะเดียวกันเมื่อระดับ

ของฟอสฟอรัสในอาหารเพิ่มขึ้นก็มีผลทําใหปริมาณการขับฟอสฟอรัสในรูปที่สามารถละลายน้ําไดนั้นมีคา

เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อระดับของฟอสฟอรัสในอาหารมีในระดับที่มากเกินกวาความ

ตองการของปลา (Avila et al., 2000)  ซึ่งก็เปนปกติที่ไตจะทําหนาที่ในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารใน

รางกาย เชนเดียวกับที่มีรายงานในปลาเรนโบว เทราท และในปลาไหล (Green et al., 2002; Fenwick and 

Vermette, 1989)  ตามลําดับ 

 
สรุป 

จากการศึกษาอาหารที่เสริมดวยโมโนโซเดียมฟอสเฟตที่ระดับตางๆ จํานวน 6 ระดับลงในอาหารปลา

นิลแดงแปลงเพศเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาหพบวา ปลาที่ไดรับอาหารที่มีโมโนโซเมดียมฟอสเฟตที่ระดับ 

0.4 เปอรเซ็นตในอาหาร หรือที่ระดับที่มีฟอสฟอรัสที่สามารถนําไปใชประโยชนได 0.57 เปอรเซ็นต เปนระดับที่

เหมาะสมที่สุดสําหรับปลานิลแดงแปลงเพศทั้งนี้พิจารณาจาก น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (percent weight gain)  อัตรา

การเจรญิเติบโตจําเพาะ (specific growth rate) ประสิทธิภาพการใชโปรตนี (protein efficiency ratio) โปรตีน

ที่นําไปใชประโยชน (protein productive value) ไขมันในซากปลาทั้งตัว ฟอสฟอรัสในซากปลาทั้งตัว 

ฟอสฟอรัสในซรัีม ฟอสฟอรัสในกระดูกสันหลัง และฟอสฟอรัสที่ขับท้ิงทั้งหมด พบวามีคาสูงแตไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับปลาที่ไดรับอาหารที่มีฟอสฟอรัส 0.62 เปอรเซ็นตของฟอสฟอรัสที่สามารถ

นํามาใชประโยชนได โดยปลานิลแดงแปลงเพศสามารถนําฟอสฟอรัสนําไปใชเพือ่การสะสมในรางกายไดดกีวา

ที่ระดับอื่นๆ  

เอกสารอางอิง 
มะลิ บุณยรัตผลิน และ จูอะดี พงศมณีรัตน. 2533. ความตองการฟอสฟอรัสในอาหารปลากะพงขาว. เอกสาร

วิชาการ. สงขลา: สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 1990. Official Method of Analysis. Washington, 

DC: AOAC. 

Availa, E.M., Basantes, S.P. and Ferraris, R.P. 1999. Cholecalciferol modulates plasma phosphate 

but not plasma vitamin D levels and intestinal phosphate absorption in rainbow trout 

(Onchorhynchus mykiss). Gen, Comp. Endocrinol. 144: 460-469. 



 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 

 

28 

Bjornsson, B.T. and Haux, C. 1985. Distribution of calcium, magnesium and inorganic phosphate in 

plasma of estradiol-17 beta treated rainbow trout. J.Comp. Physiol. 155: 347-352. 

Bowser, P.R., Wooster, G.A., Aluisio, A.L. and Blue, J.T. 1989. Plasma chemistries of nitrite stressed 

Atlantic salmon Salmo salar. J. World Aquac. Soc. 20: 173-180. 

Bureau, D.P. and Cho, C.Y. 1999. Phosphorus utilization by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): 

Estimation of dissolved phosphorus waste output. Aquaculture 179: 127-140. 

Cho C.Y., Hynes, J.D., Wood, K.R. and Yoshida, H.K. 1994. Development of high-nutrient- dense, 

low-pollution diets and prediction of aquaculture wastes using biological approaches. 

Aquaculture 124: 293-305. 

Chung, T.K. 2002. How to get the best out of phytase. Feed Mix 10: 27-29. 

Davis, D.A. and Robinson, E.H. 1987. Dietary phosphorus requirement of juvenile red drum 

(Sciaenops ocellatus). J. World Aqua. Soc. 18: 129-136. 

Dupree, H.K. and Sheed, K.P. 1966.  Response of Channel Catfish Fingerling to Different Levels of 

Major Nutrients in Purified Diets. U.S. Bureau of Sports Fish and Wildlife Tech. Pap. No. 9. 

El-Zibdeh, M., Yoshimatsu, T., Masui, S., Furuichi, M., Kitajima, C. and Azuma, R. 1995. 

Requirement of redlip mullet for dietary phosphorus. J.Fac.Agric., Kyushu Univ. 40: 135-

145. 

Eya, J.C. and Lovell, R.T. 1997. Available phosphorus requirements of food-size channel catfish 

(Ictalurus punctatus) fed practical diets in ponds. Aquaculture 154: 283-292.  

Fenwick, J.C. and Vermette, M.G. 1989. Vitamin D3 and renal hamdling of phosphate in American 

eels. Fish Physiol. Biochem. 7: 351-358. 

Francis, G., Makkar, H.P.S. and Becker, K. 2001. Antinutritional factors present in plant-derived 

alternate fish feed ingredients and their effects in fish. Aquaculture 199: 197-227. 

Furakawa, A. and Tsukahara, H. 1966.  On the acid digestion method for the determination of 

chromic oxide as an index substance in the study of digestibility of fish feed. Bull. Jap. Soc. 

Sci. Fish. 32: 502-506. 

Green, J.A, Brannon, E.L. and Hardy, R.W. 2002. Effects of dietary phosphorus and lipid levels on 

utilization and excretion of phosphorus and nitrogen by rainbow trout (Oncorhynchus 

mykiss). 2. Production-scale study. Aquacult. Nutr. 8: 291-298. 

Halver, J.E. and Hardy, R.W. 2002. Fish Nutrition. School of Aquatic and Fisheries Science. 

University of Washington. Washington D.C.: Academic Press.  



 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 

 

29 

Hardy, R.W. and Shearer, K.D. 1985. Effect of dietary calcium phosphate and zinc supplementation 

on whole body zinc concentration of rainbow trout (Salmo gairdneri) Can. J. Fish. Aquat. 

Sci. 42: 181-184 

Haylor, G.S., Beveridge, M.C.M. and Jauncey, K. 1988. Phosphorus nutrition of juvenile 

Oreochromis niloticus. In: Pullin, R.S.V., Bhukaswan, T., Tonguthai, K. and Macclean, J.L. 

(Eds.), The Second International Symposium on Tilapia in Aquaculture. ICLARM  

Conference Proceedings 15, Department of Fisheries, Bangkok and ICLARM, Manila.  

Hille, S. (1982) A literature review of the blood chemistry of rainbow trout, Salmo gairdneri Rich. 

Journal of Fish Biology 20: 535-569. 

Jahan, P., Watanabe, T., Kiron, V. and Satoh, S. 2003. Improved Carp diets based on plant protein 

sources reduce environmental phosphorus loading. Fish. Sci. 69: 219-225. 

Jantrarotai, W., Sitasit, P. and Rajchapakdee, S. 1994.  The optimum carbohydrate to lipid ratio in 

hybrid Clarias catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) diets containing raw broken 

rice. Aquaculture 127: 61-68. 

Johnson, J.A., Robert, C. and Summerfelt, C. 2000. Spray-dried blood cells as a partial replacement 

for fishmeal in diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J. World Aquaculture Soc. 31: 

96-104. 

Kim, J.D., Kim, K.S., Song, J.S., Lee, J.Y. and Jeong, K.S. 1998. Optimum level of dietary 

monocalcium phosphate based on growth and phosphorus excretion of mirror carp, 

Cyprinus carpio. Aquaculture 161: 335-342.  

Lee, G.F. 1973. Role of phosphorus in eutrophication and diffuse source control. Prog. Water 

Technol. 7: 111-128. 

Lee, K-J., Dabrowski, K., Blom, J.H., Bai, S.C. and Stromberg, P.C. 2002. A mixture of cottonseed 

meal, soybean meal and animal byproduct mixture as a fish meal substitute: Growth and 

tissue gossypol enantiomer in juvenile rainbow trout. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr./Z. 

Tierphysiol. Tierernaehr. Futtermittelkd. 86: 201-213. 

Lovell, R.T. 1978. Dietary phosphorus requirement of channel catfish (Ictalurus punctatus). Trans. 

Am. Fish. Soc. 107: 617-621. 

Lovell, R.T. 1988. Nutritional and Feeding of Fish. Auburn, Alabama. Auburn University. 267 pages. 

Lovell, R.T. 1989. Nutrition and Feeding of Fish. New York. Van. Nostrand Reinhold, 260 pages. 



 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 

 

30 

Mai, K., Zhang, C., Ai, Q., Duan, Q., Xu, W., Zhang, L., Liufu, Z. and Tan, B. 2006. Dietary 

phosphorus requirement of large yellow coraker, Pseudosciaena crocea R.  Aquaculture 

251: 346-353. 

Mgbenka, B.O. and Ugwu, L.L.C. 2005. Aspects of mineral composition and growth rate of the 

hybrid African catfish fry fed inorganic phosphorus-supplemented diets. Aquacult. Res. 36: 

479-485. 

NRC. (National Research Council). 1993. Nutrient Requirement of Fish. Washington DC: National 

Academy Press.  

Nordrum, S., Asgard, T., Shearer, K.D. and Arnessen, P. 1997. Availability of phosphorus in fish 

bone meal and inorganic salts to Atlantic salmon (Salmo salar) as determined by retention. 

Aquaculture 157: 51-61. 

Ogino, C. and Takeda, H. 1978. Requirements of dietary calcium and phosphorus in carp and 

rainbow trout. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 45: 1527-1523. 

Phromkunthong, W. And Udom, U. 2007. Available phosphorus requirement of sex-reversed red 

tilapia fed all-plant diets. Songklanakalin J. Sci. Tech. In press. 

Robinson, E.H. and Wilson, R.P. 1985. Nutrition and feeding (channel catfish). Developments in 

Aquaculture and Fisheries Science.  Washington D.C.: Academic Press. 165 pages. 

Robinson, E.H., Labomascus, D., Brown, P.B. and Linton, L. 1987. Dietary calcium and phosphorus 

requirements of Oreochromis aureus reared in calcium-free water. Aquaculture 64: 267-

276. 

Rodehutscord, M. 1996. Response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growing from 50 to 

200g to supplements of dibasic sodium phosphate in a semipurified diets. J. Nutr. 126:324-

331. 

Robinson, E.H., Labomascus, D., Brown, P.B. and Linton, L. 1987. Dietary calcium and phosphorus 

requirements of Oreochromis aureus reared in calcium-free water. Aquaculture 64: 267-

276. 

Roy, P.K. and Lall, S.P. 2003. Dietary phosphorus requirement of juvenile haddock 

(Melanogrammus aeglefinus L.). Aquaculture 221: 451-468. 

Sakamoto, S., and Yone, Y. 1978.  Effect of dietary level on chemical composition of red sea bream. 

Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish. 44: 227 – 229. 



 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 

 

31 

Sakamoto, S. and Yone, Y. 1980. A principal source of deposited lipid in phosphorus deficient red 

sea bream. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish. 46: 1227-1230. 

Sauer, D.M. and Haider, G. 1977. Enzyme activities in the serum of rainbow trout, Salmo gairdneri 

Richardson.: the effects of water temperature. J. Fish Biol. 11: 605-612.  

Shearer, K.D. and Hardy,  R.W. 1987. Phosphorus deficiency in rainbow trout fed a diet containing 

deboned fillet scrap. Prog. Fish-Cult. 49: 192-197. 

Skonberg, D.I., Yogev, L., Hardy, R.W. and Dong, F.M. 1997. Metabolic response to dietary 

phosphorus intake in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 157: 11-24. 

Sugiura, S.H., Hardy, R.W. and Roberts, R.J. 2004. The pathology of phosphorus deficiency in fish-

a review. J. Fish Dis. 27: 255-265. 

Sugiura, S.H., Babbitt, J.K. Dong, F.M. and Hardy, R.W. 2000. Utilization of fish and animal by by-

product meals in low-pollution feeds for rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum) 

Aquaculture Research 31: 585-593. 

Takeuchi, M. and Nakakzoe. 1981.  Effect of dietary phosphorus on lipid content and its 

composition in carp. Bull. Jpn. J. Sci. Fish. 3: 347-352. 

Vielma, J., Koshela, J. and Ruohonen, K. 2002. Growth, bone mineralization, and heat and low 

oxygen torelance in European whitefish (Coregonus lavaretus L.) fed with graded levels of 

phosphorus. Aquaculture 212: 321-333. 

Vielma, J., Makinen, T., Ekholm, P. and Koskela, J. 2000. Influence of dietary soy and phytase levels 

on performance and body composition of large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and 

algal availability of phosphorus load. Aquaculture 183: 349-362. 

Viola, S. and Arieli, Y. 1983. Evaluation of different grains as basic ingredients in complete feeds for 

carp and tilapia in intensive culture. Bamidgeh. 35: 38-43. 

Watanabe, T., Takeuchi, T., Murakami, A. and Ogino, C. 1980. The availability to Tilapia niloticus of 

phosphorus in white fish meal. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish. 46: 897-899. 

Watanabe, T., Satoh, S. and Takeuchi, T. 1988. Availability of minerals in fish meal to fish. Asian 

Fisheries Science 1: 175-195. 

Weerasinghe, V., Hardy, R.W. and Haard, N.F. 2001. An in vitro method to determine phosphorus 

digestibility of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum) feed ingredients. Aquacult. 

Nutr. 7 : 1-9. 



 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2551 

 

32 

Wilson, R.P., Robinson, E.H., Gatlin III, D.M. and Poe, W.E. 1982. Dietary phosphorus requirement 

of channel catfish. J. Nutr. 112: 1197-1202.  

Yang, S.D., Lin, T.S., Liu, F.G. and Liou, C.H. 2006. Influence of dietary phosphorus levels on 

growth, metabolic response and body composition of juvenile silver perch (Bidyanus 

bidyanus) Aquaculture 253: 592-601. 

Zeitoun, I.H., Halver, J.E., Ullrey, D.E. and Tack, P.I. 1973. Influence of salinity on protein 

requirements of rainbow trout (Salmo gairdneri) fingerling. J. Fish. Res. Board Can. 30: 

1867-1873. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




