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การอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis  niloticus)  
โดยการใชสารสกัดฟาทะลายโจร(Andrographis paniculata)  

ดวยกรรมวิธีการสกัดที่ตางกัน 
 Rearing of Nile Tilapia Fry (Oreochromis  niloticus) Using the Solution 
 from Kariyat (Andrographis paniculat ) Extracted by Several Methods 
จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล1 สมพงษ ดุลยจินดาชบาพร2 ชงโค แซตั้ง3 และละอองทิพย มัทธุรศ4 

1นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                   2 อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        4อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus)  โดยการใชสารสกดั                ฟา

ทะลายโจร (Andrographis  paniculata )  ดวยกรรมวิธีการสกัดที่ตางกันเปรียบเทียบกับสารปฏิชีวนะ oxytetracycline     โดย

วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (CRD) แบงออกเปน  6 กลุม กลุมละ  3  ซ้ํา ผลการทดลอง พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของ

ลูกปลานิลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยที่ฟาทะลายโจรสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรีมีความแตกตาง    กับทุก

กลุมการทดลอง  ความยาวเฉลี่ยของลูกปลานิลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมสกัดดวยสุราขาว     40 ดีกรี  

มีความแตกตางกันทางสถิติกับกลุม oxytetracycline  สวนอัตราการรอดตายของลูกปลานิลไมมีความแตกตาง    ทางสถิติ   

การอนุบาลลูกปลานิลดวยสารสกัดฟาทะลายโจรจากสุราขาว 40 ดีกรี  ทําใหการเจริญเติบโตดีที่สุดและสามารถทดแทนสาร

ปฏิชีวนะ oxytetracycline  ได 

คําสําคัญ : ฟาทะลายโจร, oxytetracycline, ลูกปลานิล 

 

ABSTRACT 
              The aim of this research was to study the rearing of nile tilapia fry (Oreochromis  niloticus ) using kariyat 

(Andrographis paniculata) solution extracted with several methods compared to oxytetracycline. The experimental 

design was conducted in Completely Randomized Design (CRD) with 6 treatments and 3 replications. Results 

showed that the average weight of the nile tilapia fry was significantly different. Kariyat extracted using 40 degree rice 

whisky demonstrated significantly different result to other groups. The average length of the nile tilapia fry was 

significantly different. The 40 degree rice whisky group was significantly different to oxytetracycline group. The average 

survival rate of the nile tilapia fry was non-significantly different. Rearing of nile tilapia fry using the kariyat solution 

extracted by 40 degree rice whisky showed best growth and this can replace oxytetracycline.     

Key word :  Andrographis paniculata ,oxytetracycline, nile tilapia fry 
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บทนํา 
 การอนุบาลลูกปลานิลที่จะใหมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อัตราการรอดตายสูง จึงจําเปนตองใชสาร

ปฏิชีวนะ การนําฟาทะลายโจรมาใชในการอนุบาลลูกปลานิล จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหลูกปลานิลมี

การเจริญเติบโตรวดเร็ว อัตราการรอดตายสูง เนื่องจากฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรจากธรรมชาติและมี

ประสิทธิภาพในการอนุบาลลูกปลานิลไดไมดอยกวาสารปฏิชีวนะ  

 ฟาทะลายโจรเปนไมลมลุกมีชื่อวิทยาศาสตรวา Andrographis paniculata  (Burm.F.) Wall.ex 

Nees  อยูในวงศ Acanthaceae  สารออกฤทธิ์ของฟาทะลายโจรมีประสิทธิภาพในการตอตานการอักเสบ ฆา

เชื้อแบคทีเรีย กระตุนภูมิคุมกัน ปองกันการแข็งตัวของเลือด ยับยั้งเชื้อไวรัส ยับยั้งและทําลายเซลมะเร็ง   ทําให

การยอยอาหารดีขึ้น ลดไข นอกจากนี้ยังมีผลตอการบีบตัวของกลามเนื้อ สารประกอบฟาทะลายโจร คือ

สารประกอบกลุม lactone ไดแก andrographolide,  deoxy-andrographolide และ neo-andrographolide  

สวนตางๆของฟาทะลายโจรมีปริมาณสารออกฤทธิ์และชนิดของสารแตกตางกันขึ้นอยูกับวิธีการปลูก          

การเก็บเกี่ยวและขบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพของฟาทะลายโจร (เต็มดวง, 2547)     

การวิจัยของงามผอง (2538) ไดทําการแยกสารสกัดของฟาทะลายโจรและวิเคราะหชนิดของสารที่สกัดไดดวย

วิธี preparative high pressure liquid Chromatography (HPLC) พบวา สารออกฤทธิ์คือ 14 - deoxy - 11, 12- 

didehydro andrographolide, neo andrographolide และ 14 -deoxy-andrographolide  

 กมลทิพยและคณะ (2548) ทําการศึกษาผลของการเสริมฟาทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะเรงการ

เติบโตในอาหารตอสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก น้ําหนักอวัยวะภายในของไกเนื้อ โดยแบงเปน  2 การ

ทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของฟาทะลายโจรแบบเดี่ยว ระดับ 0.05 และ 0.10% ของอาหารเปรียบ 

เทียบกับกลุมควบคุม และกลุมสารปฏิชีวนะ colistin ระดับ 105 ppm พบวา การเสริมฟาทะลายโจรที่ระดับ 

0.10% ใหผลดีกวาสารปฏิชีวนะในการเพิ่มน้ําหนักตัวและประสิทธิภาพการใชอาหาร  สวนการทดลองที่  2 

ศึกษาผลของฟาทะลายโจรในรูปแบบผสมกับสมุนไพรอื่น ประกอบดวย  6 กลุมทดลอง คือ  กลุมควบคุม กลุม

ฟาทะลายโจรระดับ 0.05% กลุมฟาทะลายโจรระดับ 0.10% รวมกับกระเทียม 0.25% กลุมฟาทะลายโจรระดับ 

0.10% รวมกับขมิ้นชัน 0.10% กลุมฟาทะลายโจร 0.10% กระเทียม 0.25% ขมิ้นชัน 0.10% และกลุมสาร

ปฏิชีวนะ colistin 105 ppm  พบวา ไกเนื้อที่ไดรับอาหารเสริมฟาทะลายโจรทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบผสมมีการ

เพิ่มน้ําหนัก  การกินอาหาร และอัตราการแลกเนื้อ เทียบไดกับกลุมควบคุมและกลุมสารปฏิชีวนะ โดยกลุมฟา

ทะลายโจรรวมกับกระเทียม การเพิ่มน้ําหนักและประสิทธิภาพการใชอาหารที่ดีกวาสมุนไพรกลุมอื่น ในงาน

ทดลองของ กุศลและวรรณพร (2537) ใชผงฟาทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลิน ในอาหาร

สําเร็จรูปที่ระดับ 0.5 และ 1.0% ของอาหาร พบวา อัตราการเพิ่มน้ําหนัก อาหารที่กิน ประสิทธิภาพการใช

อาหาร และอัตราการตายของไกเนื้อไมแตกตางจากกลุมที่เติมสารปฏิชีวนะ หากเติมผงฟาทะลายโจรในอาหาร

ที่ระดับสูงกวา 1.0% การกินอาหาร และน้ําหนักตัวของไกเนื้อมีแนวโนมลดลงต่ํากวากลุมควบคุม ในการวิจัย

ของธรรมศาสตรและคณะ (2548) ไดทําการศึกษาการเสริมฟาทะลายโจรและสารสกัดเคอรคิวมินอยดจาก

ขมิ้นชันในอาหารไกกระทง กลุมที่ 1 ควบคุม กลุมที่ 2 เสริมดวยฟลาโวมัยซินระดับ 5 ppm  กลุมที่ 3 ถึง 8 ใช
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ฟาทะลายโจรผงที่ระดับ 0.5  0.75 และ 1.0 %ของอาหาร และสารเคอรคิวมินอยดจากขมิ้นชันที่ระดับ 50  100 

และ 150 ppm  พบวา ชวงอายุ  0-3 สัปดาห การเสริมฟาทะลายโจรในระดับสูงขึ้นมีผลตอน้ําหนักตัวและ

ปริมาณอาหารที่กินไดของไกลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในชวง 4-6 สัปดาหไมพบความแตกตางทาง

สถิติ สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก ตลอดการเลี้ยง 0-6 สัปดาห ไกทุกกลุมไมมีความแตกตาง

กันทางสถิติ  งานทดลองของนวรัตน และคณะ (2548) ทําการศึกษาการใชฟาทะลายโจรในอาหารทดแทนสาร

ปฏิชีวนะเรงการเติบโตตอสมรรถนะการเติบโตของลูกสุกรอนุบาล กลุมที่ไดรับฟาทะลายโจรในอาหารที่ระดับ 0   

0.05   0.10 และ 0.15% และกลุมที่ไดรับอาหารเสริมสารปฏิชีวนะเรงการเติบโต พบวา การใชฟาทะลายโจรที่

ระดับ 0.05% ในอาหารมีแนวโนมที่จะมีสมรรถนะการผลิตดีกวาทุกกลุม แตไมแตกตางทางสถิติ สวนงาน

ทดลองของ รัชดาวรรณ (2543) ไดศึกษาผลของการเสริมฟาทะลายโจรในอาหารไกกระทง ไกไขและไกลูกผสม

พื้นเมือง พบวา การทดลองในไกกระทง ใชสารปฏิชีวนะที่ระดับ 0.05 %  สารandrographolide ที่ระดับ 1.8 

และ 3.6  ppm  ฟาทะลายโจรที่ระดับ 0.2  0.3  0.4 และ 0.5 % เปรียบเทียบกับอาหารที่ไมไดเสริมฟาทะลาย

โจรและสารปฏิชีวนะ ผลปรากฏวา การเสริมฟาทะลายโจร สารandrographolide และสารปฏิชีวนะ ไมมีผลตอ

ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เปอรเซ็นตการเลี้ยงรอดและเปอรเซ็นตซากเมื่อเปรียบ 

เทียบกับกลุมอาหารที่ไมไดเสริมฟาทะลายโจรและสารปฏิชีวนะ แตกลุมที่เสริมฟาทะลายโจรมีผลทําใหการ

ยอมรับของผูบริโภคดีกวากลุมการทดลองอื่น ๆ  ในไกลูกผสมพื้นเมืองใชสารปฏิชีวนะที่ระดับ 0.05 %  ฟา

ทะลายโจรที่ระดับ 0.1  0.2  0.3  0.4 และ 0.5 % เปรียบเทียบกับอาหารที่ไมเสริมฟาทะลายโจรและ สาร

ปฏิชีวนะ ผลปรากฏวา การเสริมฟาทะลายโจรทุกระดับไมมีผลตอสมรรถภาพการผลิตและเปอรเซ็นต   การ

เล้ียงรอด แตมีผลทําใหเปอรเซ็นตซากสูงกวากลุมเปรียบเทียบ  การเสริมฟาทะลายโจรที่ระดับ 0.2 %  มีผลทํา

ใหผูบริโภคยอมรับความนุมของเนื้อไกมากที่สุด  ในไกไขใชฟาทะลายโจรที่ระดับ 0.1  0.2  0.3  0.4 และ0.5% 

เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดเสริมฟาทะลายโจร ผลปรากฏวา การเสริมฟาทะลายโจรมีผลทําใหเปอรเซ็นตการ

เล้ียงรอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและความเขมของสีไขแดงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

กลุมที่ไมเสริมฟาทะลายโจรมีเปอรเซ็นตการรอดตายต่ําที่สุด การเสริมฟาทะลายโจร  ที่ระดับ 0.5 % ทําใหไข

แดงมีสีเขมมากที่สุด 

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเอาฟาทะลายโจรมาใชทดแทนสารปฏิชีวนะดวยกรรมวิธีการสกัดสาร

จากฟาทะลายโจรที่ตางกันและงายๆเกษตรกรสามารถนําไปใชไดกับการอนุบาลลูกปลานิล โดยไมเกิด     

ความยุงยากจนเกินไป ใชไดจริงกับการประกอบอาชีพ 

 
วัตถุประสงคของการทดลอง 

 เพื่อศึกษาการอนุบาลลูกปลานิล ( Oreochromis  niloticus ) โดยการใชสารสกัดฟาทะลายโจร 

 ( Andrographis paniculata ) ดวยกรรมวิธีการสกัดที่ตางกันเปรียบเทียบกับสารปฏิชีวนะ oxytetracycline  
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ขอบเขตของการทดลอง 
 การทดลองนี้เปนการทดลองในหองทดลองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

ลูกปลานิลที่ใชในการทดลองไมกําหนดสายพันธุ  เพศ แหลงผลิต ฤดูกาล ฟาทะลายโจรเปนสายพันธุจังหวัด

อุบลราชธานี สารสกัดฟาทะลายโจรศึกษาจากสารออกฤทธิ์รวมจากการสกัดหยาบ                                                                  

 
วิธีดําเนินการทดลอง 

 1. วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลองมี  

  1.1 ตูปลา ขนาด 30x16x18 นิ้ว จํานวน 18 ตู 

  1.2 ชุดใหอากาศในน้ํา จํานวน 18 ชุด 

  1.3 ลูกปลานิลที่เร่ิมวายน้ําและถุงไขแดงยุบ จํานวน 900 ตัว 

  1.4 น้ําประปา 

  1.5 ชุดสกัดสาร จํานวน 1 ชุด 

  1.6 ใบฟาทะลายโจรแหง 

  1.7 อาหารปลาชนิดผง 

  1.8 สารปฏิชีวนะ oxytetracycline 

  1.9 สุราขาว 40 ดีกรี   

  1.10 ethanol 80% 

  1.11 เครื่องชั่ง ทศนิยม 2 ตําแหนง   

  1.12 อุปกรณอื่นๆ เชน ไมบรรทัดวัดความยาว กระชอน กะละมัง เปนตน 

 2. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (CRD) แบงออกเปน  6 กลุม

การทดลอง กลุมละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย  

 กลุมที่ 1 กลุมควบคุม 

 กลุมที่ 2 กลุมสกัดดวยน้ํา 

  กลุมที่ 3 กลุมสกัดโดยการตม 

 กลุมที่ 4 กลุมสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี  

 กลุมที่ 5 กลุมสกัดดวย ethanol 80% 

            กลุมที่ 6 กลุมสารปฏิชีวนะ oxytetracycline 0.05%   

  การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Analysis of Variances สําหรับการวางแผนการทดลองแบบสุมอยาง  

สมบูรณ เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลอง โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range 

test ของโปรแกรม SPSS 
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3. การเตรียมลูกปลานิลทดลอง 

 เตรียมพอแมพันธุปลานิลที่สมบูรณเพศ เล้ียงจนวางไขและอมไขในปาก แคะไขจากปากแมพันธุ 

นํามาฟกจนเริ่มวายน้ําและถุงไขแดงยุบ สุมชั่งวัดลูกปลานิล  ไดความยาวเฉลี่ย 0.88 ซม.น้ําหนักเฉลี่ย  0.008   ก.      

สุมลูกปลานิลจํานวน 50 ตัวตอตู ใสลงตูปลาทดลอง จํานวน 18 ตู ใหอากาศตลอดการเลี้ยง 

 4. การเตรียมน้ําทดลอง 

 น้ําที่ใชในการทดลอง ใชน้ําประปาใสลงในตูปลาทดลอง ปริมาตรน้ํา 0.1 ลบ.ม. พักคางคืนใหอากาศ 

กอนนําลูกปลานิลลงมาปลอย 

 5. การสกัดสารฟาทะลายโจร  

 ทําการชั่งใบฟาทะลายโจรแหงมา 10 ก.  ถาสกัดดวยน้ํา เติมน้ํากลั่น 100 มล. แชทิ้งไว 3 วัน  ถาสกัด

โดยการตม เติมน้ํากลั่น 100 มล. นํามาตม 30 นาที  ถาสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี เติมสุราขาว 40 ดีกรี         

100 มล. แชทิ้งไว  7 วัน  และถาสกัดดวย ethanol 80%  เติม ethanol 80% 100 มล. แชทิ้งไว 7วัน ทุกกรรมวิธี

นํามากรองดวยผาขาวบาง สารสกัดที่ไดนํามาเตรียมอาหารทดลอง 

 6. การเตรียมอาหารทดลอง 

  สารสกัดที่ไดแตละกรรมวิธีนํามาผสมกับอาหารปลาชนิดผง 1 กก. กลุมควบคุมใสน้ํากลั่น กลุมสาร

ปฏิชีวนะ oxytetracycline ใช oxytetracycline 0.05%   นํามาปนเปนกอนเล็กๆ ผ่ึงแดดใหแหงเก็บไวใชในการ

อนุบาลตอไป 

 7. การอนุบาลลูกปลานิล  

 ใหอาหารเชาเย็นทุกวัน ใหกินในปริมาณมากเกินพอ ดูดตะกอนเปลี่ยนถายน้ํา 10 % ทุกวัน เมื่อครบ

28 วัน สุมเก็บตัวอยางมาชั่งวัด 20 % จํานวน 10 ตัว          

 
ผลการทดลอง 

 ผลการทดลองการอนุบาลลูกปลานิลโดยใชสารสกัดฟาทะลายโจรดวยกรรมวิธีการสกัดที่ตางกัน 

พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลานิลในกลุมควบคุม  กลุมสกัดดวยน้ํา กลุมสกัดโดยการตม กลุมสกัดดวย       

สุราขาว 40 ดีกรี กลุมสกัดดวย ethanol 80% และกลุม oxytetracycline 0.05% มีคาเทากับ 0.126, 0.123,  

0.121, 0.156, 0.117 และ 0.111 ก. ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Analysis of Variances 

สําหรับการวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อนํามา

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลอง โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range test  

พบวาฟาทะลายโจรสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี มีความแตกตางกับทุกกลุมการทดลอง  สําหรับความยาวเฉลี่ย

ของลูกปลานิลในกลุมควบคุม  กลุมสกัดดวยน้ํา กลุมสกัดโดยการตม กลุมสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี กลุมสกัด

ดวย ethanol 80% และกลุม oxytetracycline 0.05% มีคาเทากับ  1.89, 1.87, 1.87, 2.01, 1.86 และ        

1.82 ซม. ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลโดยวิธี Analysis of Variances สําหรับการวางแผนการทดลอง

แบบสุมอยางสมบูรณ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
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ระหวางกลุมทดลอง โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range test  พบวา กลุมควบคุม กลุมสกัดดวยน้ํา    

กลุมสกัดโดยการตม กลุมสกัดดวย ethanol 80%และกลุม oxytetracycline 0.05% ไมมีความแตกตางกัน  

ทางสถิติ และกลุมควบคุม กลุมสกัดดวยน้ํา กลุมสกัดโดยการตม กลุมสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี และกลุมสกัด

ดวย ethanol 80% ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตกลุมสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรีมีความแตกตางกัน      

ทางสถิติกับกลุม oxytetracycline 0.05% สวนอัตราการรอดตายของลูกปลานิลในกลุมควบคุม  กลุมสกัด   

ดวยน้ํา กลุมสกัดโดยการตม กลุมสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี กลุมสกัดดวย ethanol 80% และกลุม 

oxytetracycline 0.05% มีคาเทากับ 69.33,  68.67,  70.00,  72.67,  62.00 และ 62.67 % ตามลําดับ        

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธี Analysis of Variances พบวาการวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ 

ทุกกลุมการทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ  ดังตารางที่  1  
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการอนุบาลลูกปลานิลโดยใชสารสกัดฟาทะลายโจรดวยกรรมวิธกีารสกัดที่ตางกัน 

 
วิจารณผลการทดลอง 

 ผลการทดลองการอนุบาลลูกปลานิลโดยใชสารสกัดฟาทะลายโจรดวยกรรมวิธีการสกัดที่ตางกัน

พบวา น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปลานิลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่กลุมสกัดดวยสุราขาว      

40 ดีกรีมีความแตกตางกับทุกกลุมการทดลอง ซึ่งมีความสอดคลองกับการทดลองของกมลทิพยและคณะ 

(2548) ทําการศึกษาผลของการเสริมฟาทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะเรงการเติบโตในอาหารตอสมรรถนะ

การผลิต คุณภาพซาก น้ําหนักอวัยวะภายในของไกเนื้อ โดยการทดลองที่ 1 ศึกษาผลของฟาทะลายโจร     

แบบเดี่ยว ระดับ 0.05 และ 0.10% ของอาหาร เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม และกลุมสารปฏิชีวนะ colistin 

ระดับ 105 ppm พบวา การเสริมผงฟาทะลายโจรที่ระดับ 0.10% ใหผลดีกวาสารปฏิชีวนะในการเพิ่มน้ําหนัก

ตัว ยังมีความสอดคลองกับการวิจัยของนวรัตนและคณะ (2548) ทําการศึกษาการใชฟาทะลายโจร ในอาหาร

ทดแทนสารปฏิชีวนะเรงการเติบโตตอสมรรถนะการเติบโตของลูกสุกรอนุบาล กลุมที่ไดรับฟาทะลายโจรใน

อาหาร ที่ระดับ 0,  0.05,  0.10 และ 0.15% และกลุมที่ไดรับอาหารเสริมสารปฏิชีวนะเรงการเติบโต พบวา การ

ใชฟาทะลายโจร ที่ระดับ 0.05% ในอาหาร มีแนวโนมที่จะมีสมรรถนะการผลิตดีกวาทุกกลุม  

กลุมการทดลอง น้ําหนักเฉลี่ย       (ก.) 
ความยาวเฉลี่ย 

(ซม.) 

อัตราการ 

รอดตาย (%) 

ควบคุม 0.126* 1.89* 69.33 

สกัดดวยน้ํา 0.123 1.87 68.67 

สกัดโดยการตม 0.121 1.87 70.00 

สกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี 0.156 2.01 72.67 

สกัดดวย ethanol 80% 0.117 1.86 62.00 

Oxytetracycline 0.05% 0.111 1.82 62.67 
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 อัตราการรอดตายของลูกปลานิลทุกกลุมการทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ  ซึ่งมีความสอดคลอง

กับการวิจัยของ กุศลและวรรณพร (2537)ใชผงฟาทะลายโจรทดแทนสารปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลินในอาหาร

สําเร็จรูป ที่ระดับ 0.5 และ 1.0% ของอาหาร พบวา อัตราการตายของไกเนื้อไมแตกตางจากกลุมที่เติมสาร

ปฏิชีวนะและยังมีความสอดคลองกับการวิจัยของ รัชดาวรรณ (2543) ซึ่งไดศึกษาผลของการเสริมฟาทะลาย

โจรในอาหารไกกระทง ไกไขและไกลูกผสมพื้นเมือง พบวา การทดลองในไกกระทง ใชสารปฏิชีวนะที่ระดับ 

0.05 % สาร andrographolide ที่ระดับ 1.8 และ 3.6  ppm  ฟาทะลายโจร ที่ระดับ 0.2,  0.3,  0.4 และ 0.5 % 

เปรียบเทียบกับอาหารที่ไมไดเสริมฟาทะลายโจรและสารปฏิชีวนะ ผลปรากฏวา การเสริมฟาทะลายโจร สาร 

andrographolide และสารปฏิชีวนะ ไมมีผลตอเปอรเซ็นตการเลี้ยงรอด การทดลองในไกลูกผสมพื้นเมือง ใช

สารปฏิชีวนะ ที่ระดับ 0.05 % ฟาทะลายโจร ที่ระดับ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 % เปรียบเทียบกับอาหารที่ไม

เสริมฟาทะลายโจรและสารปฏิชีวนะ ผลปรากฏวา การเสริมฟาทะลายโจรทุกระดับไมมีผลตอเปอรเซ็นตการ

เล้ียงรอด แตขัดแยงกับการทดลองในไกไขที่ใชฟาทะลายโจร ที่ระดับ 0.1,  0.2,  0.3,  0.4 และ 0.5 % 

เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดเสริมฟาทะลายโจร ผลปรากฏวา การเสริมฟาทะลายโจรมีผลทําใหเปอรเซ็นตการ

เล้ียงรอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลุมที่ไมเสริมฟาทะลายโจรมีเปอรเซ็นตการรอดตายต่ําที่สุด  

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 การทดลองการอนุบาลลูกปลานิลโดยใชสารสกัดฟาทะลายโจรดวยกรรมวิธีการสกัดที่ตางกันพบวา 

น้ําหนักเฉล่ียของลูกปลานิลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่กลุมฟาทะลายโจรสกัดดวย     

สุราขาว 40 ดีกรีมีความแตกตางกับทุกกลุมการทดลอง  ความยาวเฉลี่ยของลูกปลานิลมีความแตกตางอยาง  

มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่กลุมสกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรีมีความแตกตางกันทางสถิติกับ กลุมoxytetracycline 

0.05% สวนอัตราการรอดตายของลูกปลานิลทุกกลุมการทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ  ดังนั้นการใช  

สารสกัดฟาทะลายโจรที่สกัดดวยสุราขาว 40 ดีกรี ในการอนุบาลลูกปลานิล สามารถนํามาใชทดแทน         

สารปฏิชีวนะ oxytetracycline ในการอนุบาลลูกปลานิลได  ซึ่งสุราขาว 40 ดีกรี เกษตรกรรูจักกันดี และหาซื้อ

ไดงายทั่วๆไป อีกทั้งการสกัดสารฟาทะลายโจรก็ไมยุงยากเกินไป เกษตรกรสามารถนํามาใชในการอนุบาล    

ลูกปลานิลได และนํามาตอยอดในการเลี้ยงปลานิลหรือปลาน้ําจืดชนิดอื่นๆ ตอไป ผลิตภัณฑจะปลอดสาร-

ตกคาง เปนผลดีตอผูบริโภค ลดการนําเขาสารปฏิชีวนะ 
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