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การเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) 
 ที่เล้ียงดวยอาหารผสม Spirulina platensis  แหง 

Growth performance of red tilapia (Oreochromis niloticus X  O. mossambicus) 
 fed diets containing dried Spirulina platensis   
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บทคัดยอ 

การเลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหารผสม Spirulina platensis แหง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 5, 10 และ 15 

เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 60 วัน และศึกษาการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนและแคโรทีนอยดในเนื้อปลา  

พบวาน้ําหนัก ความยาว และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารผสม S. 

platensis แหง ทุกระดับ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตปลาที่ไดรับอาหารผสม S. platensis ที่10 และ 15 

เปอรเซ็นต มีคาอัตราแลกเนื้อ (FCR) และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCE) ดีกวาชุดควบคุม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    นอกจากนี้ปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม S. platensis ที่ระดับ 15 เปอรเซ็นต มี

ปริมาณโปรตีน (92.33±0.55 เปอรเซ็นต) และแคโรทีนอยดในเนื้อ (1.72±0.44 ไมโครกรัมตอกรัม) สูงที่สุด และ

มีความแตกตางทางสถิติกับชุดการทดลองอื่น ๆ จากผลการทดลองแสดงใหทราบวา S. platensis สามารถใช

เปนแหลงโปรตีนและสารสีสําหรับเล้ียงปลานิลแดงเพื่อใหปลามีคุณคาทางโภชนาการสูงและสีเนื้อที่แดง

สวยงามเปนที่ตองการของตลาดได 

คําสําคัญ : สไปรูลินา, ปลานิลแดง, โปรตีน, แคโรทีนอยด 
ABSTRACT 

The influence of Spirulina platensis meal on the growth, protein and carotenoid content of red 

tilapia (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) was investigated in a 60 day culture trial.  The 

growth of hybrid red tilapia which was cultured by using 0 (control), 5, 10 and 15 % of S. platensis, 

were not different statistically. Feed conversion ratio (FCR) and feed conversion efficiency (FCE) 

were found higher for the fishes that were cultured with 10 and 15 % of  S. platensis, while the 

highest protein (92.33±0.55 %) and carotenoid content (1.72±0.44 μg/g) were found in the cultured 

fishes under 15 % of S. platensis.  The results of the present study clearly demonstrate that S. 

platensis could be exploited as a protein and pigment source for incorporation in red tilapia diets to 

produce coloration to gain market acceptance.  

Keywords : Spirulina platensis, red tilapia, protein, carotenoid 
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คํานํา 
ปลานิลแดงเปนปลาที่ไดรับความนิยมในการบริโภคในประเทศไทย เนื่องจากมีสีที่สวยงาม รสชาติดี เนือ้

นุม การจาํหนายปลานิลแดงในประเทศไทยนิยมจําหนายทัง้ตัว กิโลกรัมละประมาณ 50-65 บาท แตหาก

จําหนายในรูปของเนื้อปลาแร (fillet) จะมีราคาสูงขึ้น คือ 130 กรัม ราคาประมาณ 95 บาท โดยเฉพาะการ

จําหนายในตางประเทศเชนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นิยมเนื้อปลาที่มีสีแดง เนื้อปลานิลแดงแรมีราคาปอนด

ละ 5-10 ดอลลารสหรัฐ โดยปลานลิแดงที่มีสีเนื้อแดงสวยงามจะมีราคาที่สูงกวา (ไทยพีอาร ดอทเน็ต, 2551)  

พบวาในปจจุบันปลานิลแดงกําลังเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ทําใหเกษตรกรนิยม

เล้ียงปลานิลแดงกันมากขึ้น  จึงไดมีการวิจัยหาวิธีการเลี้ยงปลาเพื่อใหมีผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี คุณภาพ

สีปลาใหเปนที่ตองการของตลาด มีตนทุนต่ํา และยังคงมีการวิจัยหาวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมอยางตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน (Bahurmiz and Ng, 2007)  ซึ่งปกติแลวปลาไมสามารถสังเคราะหแคโรทีนอยดไดดวยตนเอง ตอง

ไดรับจากอาหารเทานั้น จากนั้นจึงมีการสะสมแคโรทีนอยดในเนื้อปลา (Benemann, 1992)  ดังนั้นในการ

เพาะเลี้ยงปลาเมื่อตองการใหปลามีสีที่สวยงามนารับประทานจึงไดมีการผสมสารสีหรือแหลงของสารสีใน

อาหารปลา ซึ่งตามฟารมล้ียงสัตวน้ําโดยทั่วไปนิยมใชแอสตาแซนทินสังเคราะหในการผสมอาหาร แตอยางไรก็

ตามวิธีการนี้ทําใหมีตนทุนในการเลี้ยงปลาที่สูงขึ้น 

วัตถุดิบจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่ไดรับความนิยมผสมในอาหารสัตวน้ําเพื่อเปนแหลงสารสี           

แคโรทีนอยดในการเลี้ยงปลา เชนกลีบดอกดาวเรือง หัวและเปลือกกุงสด ขมิ้น (มะลิ และนันทิยา, 2528)     

ครัสตาเชียน  ยีสต Phaffia rhodozyma  และสาหรายขนาดเล็กเชน Dunaliella salina, Spirulina  และ 

Haematococcus (Sommer et al., 1992)   

โดยพบวาไดมีการนําสาหรายขนาดเล็กซึ่งเปนอาหารตามธรรมชาติของสัตวน้ํามาใชในการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําอยางกวางขวาง เนื่องจากสาหรายขนาดเล็กมีคุณคาทางโภชนาการสูง ทั้งกรดไขมัน กรดอะมิโน 

วิตามิน และรงควัตถุที่มีประโยชนตอสัตวน้ํา (Benemann, 1992)  ซึ่งทําใหสามารถลดตนทุนในการเลี้ยงได  

นอกจากนี้สาหรายขนาดเล็กยังสามารถเพาะเลี้ยงไดงาย ใชระยะเวลาสั้น ตนทุนต่ํา โดยสาหรายที่นิยม

เพาะเลี้ยงเพื่อเปนอาหารสัตวน้ําเชน Spirulina, Chlorella, Scenedesmus, Dunaliella, Haematococcus 

(Sommer et al., 1992) และ Nostoc (สุนีรัตน และคณะ, 2548) 

Spirulina เปนไซยาโนแบคทีเรีย ซึ่งเปนสมาชิกกลุมหนึ่งของสาหรายขนาดเล็ก พบไดในแหลงน้ําทั่วไป 

มีโปรตีน 69.5-71.0 เปอรเซ็นต   คารโบไฮเดรต 12.5 เปอรเซ็นต  ไขมัน 8 เปอรเซ็นต  วิตามิน กรดไขมันและ

กรดอะมิโน (เจียมจิตต, 2531) และเปนแหลงของรงควัตถุทั้ง คลอโรฟลล ไฟโคไซยานิน          ไฟโคอิริทริน 

และแคโรทีนอยด สําหรับสัตวน้ํา Spirulina ไดรับความนิยมใชเปนแหลงโปรตีนเพราะผนังเซลลประกอบดวย

มิวโคพอลิแซ็กคารไรดที่ยอยงาย  ในการอนุบาลลูกกุงและลูกปลาวัยออน พบวา Spirulina ชวยเพิ่มน้ําหนัก

และความยาวได และทําใหสามารถสืบพันธุไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา Spirulina สามารถกระตุนภูมิคุมกัน

ในสัตวน้ําได (ปยาลัย และคณะ, 2547) 
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การใชสาหรายเปนแหลงแคโรทีนอยดในการเลี้ยงปลา ทําใหเนื้อปลานารับประทาน และมีราคาจําหนาย

สูงขึ้น และคุณคาทางอาหารอืน่ ๆ ของสาหรายยังชวยใหปลาไดรับสารอาหารที่มีประโยชนเพิ่มขึ้น ทําใหปลามี

การเจริญเติบโตและมีภูมิคุมกันสูงขึ้น แมการผสมสาหรายในอาหารสาํเร็จรูปอาจทําใหตนทุนสูงขึ้นเล็กนอย 

แตหากเลือกจําหนายในตลาดที่เหมาะสม จะทําใหไดผลตอบแทนที่สูงกวามาก   การศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาถึง

ผลของการใช S. platensis ผสมในอาหารปลาที่ระดับตาง ๆ ในการเลี้ยงปลานิลแดง เพื่อทราบถึงผลตอการ

เจริญเติบโต ปริมาณโปรตีน และแคโรทีนอยดในเนื้อปลานิลแดง รวมถึงผลตออัตรารอดและภูมิคุมกันของปลา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การเตรียมสาหราย Spirulina platensis 

เล้ียงสาหราย S. platensis ในบอกลางแจง ขนาดความจ ุ 1 ตัน โดยใสสารเคมี commercial grade 

ประกอบดวย NaNO3 150 กรัม  Na2HPO4 30 กรัม  NaHCO3 1000 กรัม และผสมนมสด 0.5 เปอรเซ็นต และ

มูลสุกร 500 กรัม (ใชน้ําที่แชมูลสุกร) ซึ่งเปนสูตรที่ใหผลผลิตและโปรตีนสูงที่สุด (สุนีรัตน และคณะ, 2548)   

เล้ียงสาหรายจนเขาสูระยะปลายการเจริญเติบโตเต็มที่ (late exponential phase) จึงเก็บผลผลิตโดยใชถุง

กรองขนาดตา 60 ไมโครเมตร ลางสาหรายดวยน้ําประปาที่สะอาด 2-3 คร้ัง อบสาหรายที่อุณหภูมิประมาณ 

55-60 องศาเซลเซียส จนสาหรายแหงสนิท บดสาหรายใหละเอียด ทําการวิเคราะหปริมาณโปรตีน และสารสี 

(Becker, 1994) และนําไปผสมอาหารปลาตอไป 

การเตรียมอาหารปลาผสมสาหราย S. platensis 

นําอาหารปลาขนาดเล็กที่มีจําหนายทั่วไปตามตลาด (สวนประกอบที่ระบไุวขางภาชนะบรรจุคือ ปลาปน 

กากถั่วเหลือง รําละเอียด กากมะพราวอัด ถัว่เหลืองนึ่ง ขาวโพด ปลายขาว วิตามินและเกลือแร และระบคุุณคา

ทางโภชนาการไวคือมีโปรตีนไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต  ไขมันไมต่ํากวา 3 เปอรเซ็นต  ความชื้นไมมากกวา 12 

เปอรเซ็นต  กากไมมากกวา 8 เปอรเซ็นต)   จากนั้นผสมผง S. platensis แหง ในอาหารปลาที่ระดับ 0 (ชุด

ควบคุม), 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต โดยใชวธิีเคลือบไวที่เม็ดอาหารสําเร็จรูป และใชน้ํามนัปลาเปนตัวชวยยึด

เกาะระหวางสาหรายกับเม็ดอาหาร โดยจากการวิเคราะห S. platensis ที่ใชในการทดลองครั้งนี้พบวามีระดับ

โปรตีนเทากับ 56.73 เปอรเซน็ต คลอโรฟลล 250.35+4.62 มิลลิกรัมตอกรัม  คาโรทีนอยด 0.902+0.001 

มิลลิกรัมตอกรัม  และไฟโคไซยานิน 1.74+0.49 มิลลิกรัมตอกรัม   

 
การเลี้ยงปลา 

นําปลานิลแดงที่มีอายุ 2 สัปดาห มาอนบุาลในในกระชังขนาด 120X120X150 เซนติเมตร ใหอากาศ

ตลอดเวลา เปนเวลา 2 สัปดาห โดยฝกใหปลานิลแดงกินอาหารสําเร็จรูปใหคุนเคยจึงเริ่มทําการทดลอง โดยใส

ปลากระชังละ 30 ตัว ชุดการทดลองละ 3 กระชัง ซึ่งมีน้ําหนักเริ่มตนทดลองเฉลี่ย 1.16+0.03  กรัม ความยาว

เฉลี่ย 3.79+0.04 เซนติเมตร  เปล่ียนถายน้ําออกครึ่งหนึ่งและทําความสะอาดบอทุก 3-4 วัน ชั่งน้ําหนัก วัด

ความยาวของปลา พรอมทําความสะอาดกระชังทุก 2 สัปดาห  ใหอาหาร 2 คร้ังตอวัน คือเวลาที่ 09.00 นาฬิกา 
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และ 16.00 นาฬิกา โดยจะใหอาหารทีละนอยจนปลาอิม่ และบันทึกน้ําหนักอาหารที่ปลากินในทุกครั้ง  ตลอด

การทดลองทําการวัดคาพีเอชดวยเครื่องวัดพีเอช (HANNA 8424) อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา

ดวยเครื่องวัดออกซิเจน (YSI 550) ทุก 2 วัน ซึ่งผลพบวาตลอดการทดลองมีคา พีเอช อณุหภูมิ และออกซิเจน

ละลายน้ําอยูในชวง 7.2-7.8, 25.3 -29.6 องศาเซลเซียส และ 5.5-6.8 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

เมื่อส้ินสุดการทดลองทําการแรเนื้อปลาและนํามาวิเคราะหปริมาณโปรตีน แคโรทีนอยด (Sommer et 

al., 1992) วัดระดับ immunoglobulin ในเลือดปลา  และคํานวณคาที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของปลา

ดังนี้ อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR)  

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCE)  คาประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (PER)  โปรตีนที่เพิ่มขึ้น

ในตัวปลา (NPR) และวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ ดวยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอร  
 

ผลการวิจัย 
การเจริญเติบโต  

ปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารสําเร็จรูปผสม Spirulina platensis ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 5, 10 และ 15 

เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 วัน เมื่อส้ินสุดการทดลองพบวาปลานิลแดงในทุกชุดการทดลองมีความยาวและ

น้ําหนักไมแตกตางกันทางสถิติ โดยปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารชุดควบคุมมีความยาวและน้ําหนักสูงที่สุดคือ 

9.32±0.39 เซนติเมตร และ 12.94±1.5 กรัม (ตารางที่ 1)    การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักปลานิลแดงจะเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องตลอดการทดลอง โดยในชวงการทดลอง 30 วันแรกจะมีการเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้น

ของน้ําหนักจะมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวาชวงแรกมาก (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1  น้ําหนักเฉลี่ยของปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม S. platensis ที่ระดับแตกตางกัน  
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ตารางที่ 1  น้ําหนัก ความยาว คาอัตราการเจริญเติบโต และคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) ของปลา

นิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารผสม S. platensis ที่ระดับแตกตางกัน 

 Spirulina platensis (เปอรเซน็ต) 

 0 5 10 15 

ความยาวเฉลี่ยเมื่อส้ินสุดการ

ทดลอง (เซนติเมตร) 

9.32±0.39a 9.15±0.37a 8.48±0.28a 8.61±0.31a 

น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อส้ินสุดการ

ทดลอง (กรัม) 

12.94±1.5a 12.86±1.42a 11.06±1.1a 11.92±1.22a 

อัตราการเจริญเติบโต  

(กรัมตอวัน) 

0.19±0.02a 0.19±0.02a 0.17±0.01a 0.18±0.02a 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

(SGR, เปอรเซ็นตตอวัน) 

3.73±0.22a 3.57±0.23a 3.75±0.21a 3.6±0.19a 

a ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแนวนอนเดียวกัน คือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

คาอัตราการเจริญเติบโต (growth rate) ของปลานิลแดงพบวามีคาอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเมื่อปลา

ไดรับอาหารผสม S. platensis 0 และ 5 เปอรเซ็นต โดยมีคาอัตราการเจริญเติบโตเทากับ 0.19±0.02 กรัมตอ

วัน แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหาร 10 และ 15 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1) 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth ratio, SGR) ของปลานลิแดงที่ไดรับอาหารผสม       S. 

platensis ทุกระดับ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) โดยปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม   S. 

platensis  

10 เปอรเซ็นต มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูงที่สุดคือ 3.75±0.21 เปอรเซ็นตตอวัน 
อัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR) 

คา FCR หรือคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลานิลแดง ที่ไดรับ S. platensis ที่ระดับ 10 

เปอรเซ็นต มีคาต่ําที่สุด คือ 1.06±0.02 ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหารผสม S. platensis 

15 เปอรเซ็นต แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหารผสม S. platensis 0 และ 5 

เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2)  
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion efficiency, FCE) 

คา FCE หรือประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลานิลแดงที่ไดรับ S. platensis ที่ระดับ 10 

เปอรเซ็นต มีคาสูงที่สุด คือ 93.56±2.42 เปอรเซ็นต โดยไมมีความแตกตางทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหารผสม 

S. platensis 15 เปอรเซ็นต ซึง่มี FCE เทากับ 91.71±2.58  แตมีความแตกตางทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหาร

ผสม  S. platensis  0 และ 5 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  คาอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCE) ของ

ปลานิลแดงที่ไดรับ S. platensis ที่ระดับตางกัน 

 Spirulina platensis (เปอรเซน็ต) 

 0 5 10 15 

FCR 1.19±0.02a 1.18±0.01a 1.06±0.02b 1.09±0.01b 

FCE (%) 83.97±2.89a 84.10±1.73a 93.56±2.42b 91.71±2.58b 
a ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแนวนอนเดียวกัน คือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 
คาประสิทธิภาพของโปรตนีในอาหาร (Protein efficiency ratio, PER) 

การวิเคราะหปริมาณโปรตีนในอาหารปลานลิแดงที่ผสม S. platensis ที่ปริมาณแตกตางกัน พบวา

อาหารปลาที่ผสม S. platensis 15 เปอรเซน็ต มีปริมาณโปรตีนในอาหารสูงที่สุดคือ 45.63±0.01 เปอรเซ็นต 

รองลงมาคืออาหารที่ผสม S. platensis 10, 5 และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยพบวาในอาหารที่ผสม  S. 

platensis ทุกระดับ มีปริมาณโปรตีนในอาหารที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (ตารางที่ 3) และระดับ

ของ S. platensis ที่เพิ่มขึ้น มแีนวโนมทําใหปริมาณโปรตีนในอาหารเพิ่มขึน้ดวยเชนกัน     

คา PER หรือประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารของปลานิลแดงที่ไดรับ S. platensis ที่ระดับ 0 

เปอรเซ็นต มคีา PER สูงที่สุดคือ 2.23±0.04 โดยไมมีความแตกตางทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหารผสม         

S. platensis   5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3) 

 
คาประโยชนสทุธิของโปรตีนในอาหาร (Net protein retention, NPR) 

คา NPR หรือคาประโยชนสุทธิของโปรตีนในอาหาร พบวาปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม  S. platensis 

ทุกระดับมีคา NPR ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม  S. platensis 15 เปอรเซ็นต มี

คา NPR สูงที่สุดเทากับ 2.39±0.03 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)  
ปริมาณโปรตนีและแคโรทนีอยดในเนื้อปลา 

การวิเคราะหปริมาณโปรตีนในเนื้อปลานิลแดงที่เร่ิมตนและสิ้นสุดการทดลอง พบวาที่เร่ิมตนการทดลอง

เนื้อปลานิลแดงสดมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ยที่ 17.23-17.86 เปอรเซ็นต และที่ส้ินสุดการทดลองปลานิลแดงที่ไดรับ

อาหารผสม S. platensis 15 เปอรเซ็นต มปีริมาณโปรตีนในเนื้อปลาแหงสูงที่สุดคือ 92.33±0.55 เปอรเซ็นต 

แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม S. platensis ที่ระดับ 0, 5 และ 10 เปอรเซ็นต 

(ตารางที่ 3)   

และจากการวิเคราะหปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลานิลแดงสด พบวาปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม

สาหราย S. platensis 15 เปอรเซ็นต มีปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลาสดสูงที่สุดคือ 1.72±0.44 ไมโครกรัมตอ

กรัม  ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม S. platensis ที่ระดับอื่น ๆ  

 



1 

                                                      วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง  ปที่ 4 บับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2553 

57 

ตารางที่ 3  โปรตีนในอาหารและในเนื้อปลา คา PER, NPR  และปรมิาณคาโรทีนอยดในเนื้อปลานิลแดงที่ไดรับ 

S. platensis ที่ระดับตางกัน เมื่อส้ินสุดการทดลอง 

 Spirulina platensis (เปอรเซน็ต) 

 0 5 10 15 

โปรตีนในอาหาร (เปอรเซ็นต) 37.70 ± 0.05a 41.33±0.24b 43.11±0.21c 45.63±0.01d 

PER 2.23±0.04 a 2.03±0.02 a 2.17±0.02 a 2.01±0.01 a 

NPR (เปอรเซ็นต) 2.48±0.02 a 2.39±0.03 a 2.12±0.01 a 2.82±0.06 a 

โปรตีนในเนื้อปลาสภาพสด  (%) 22.66±0.25a 22.79±0.35a 21.78±0.16a 23.16±0.66a 

โปรตีนในเนื้อปลาสภาพแหง  (%) 92.84±0.62a 92.21±0.78a 92.77±0.48a 92.33±0.55a 

ปริมาณคาโรทนีอยด (μg)/g 0.54±0.3a 0.59+0.3a 0.69±0.33a 1.72±0.44b 
a ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแนวนอนเดียวกัน คือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

การวัดคาภูมิตานทานโรคในเลือดปลาโดยการตรวจวัด antibody ชนิด immunoglobulin (IgM และ 

IgG) ซึ่งเปนสารโปรตีนที่อยูในเลือด ทําหนาที่ตอสูหรือปองกันการติดเชื้อโรคจากแบคทีเรีย ไวรัส หรือส่ิง

แปลกปลอมอื่น ๆ ที่เขามาในรางกาย พบวาปลาที่ไดรับ S. platensis ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นต  มี

คา immunoglobulin เทากับ 0.097±0.002, 0.081±0.001, 0.084± 0.002 และ 0.082±0.000 ตามลําดับ ซึ่ง

ไมมีความแตกตางทางสถิติในทุกชุดการทดลอง สวนคาอัตรารอดพบวามีคาอยูในชวง 86.8-91.1 เปอรเซ็นต 

ซึ่งในทุกชุดการทดลองมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 

 
วิจารณผล 

จากการทดลองพบวาความยาว น้ําหนัก อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ

ปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารผสม S. platensis ทุกระดับ ไมมีความแตกตางทางสถิติกับอาหารที่ไมผสม     

S. platensis   ซึ่งจากการทดลองนี้พบวาแมอาหารปลาที่ผสม S. platensis เพิ่มขึ้น จะทําใหมีปริมาณโปรตีน

เพิ่มขึ้น โดยทําใหมีโปรตีนอยูในชวง 37.7 – 45.6 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนระดับที่มากเพียงพอสําหรับการเลี้ยงปลา

นิลแดง เพราะโดยปกติแลวลูกปลานิลขนาด 1-10 กรัม ตองการโปรตีนในอาหารประมาณ 34-36 เปอรเซ็นต 

เพื่อทําใหมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด (มานพ และคณะ, 2536)   ในการทดลองนี้แมอาหารในชุดควบคุมมีโปรตีน

ต่ําที่สุด แตยังคงมีโปรตีนสูงถึง 37.7 ± 0.05 เปอรเซ็นต จึงเปนไปไดวาอาหารในทุกชุดการทดลองมีปริมาณ

โปรตีนสูงเกินพอตอความตองการของปลา จึงทําใหการเจริญเติบโตในทุกชุดการทดลองไมแตกตางกัน 

ซึ่งการผสม Spirulina ในอาหารปลาและไมทําใหการเจริญเติบโตมีความแตกตางทางสถิติกับอาหารชุด

ควบคุมนี้ใหผลเชนเดียวกับอีกหลายการทดลอง เชนการเลี้ยงลูกปลากะรังดอกแดง (โชติ และคณะ, 2548) การ

เล้ียงปลา Catla และ Rohu  (Nandeesha et al., 2001) การเลี้ยงปลานิลแดง (มะลิ และนันทิยา, 2528) แต

พบวา Spirulina สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศได (เสาวลักษณ, 2540)  
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คา FCR และ FCE ของปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารผสม S. platensis 10 และ 15 เปอรเซ็นต มีคา

ดีกวาและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปลาที่ไดรับอาหารผสม S. platensis 0 และ 5 

เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงวา S. platensis ที่เพิ่มขึ้นมีผลชวยทําใหประสิทธิภาพของรางกายปลาในการเปลี่ยนอาหาร

เปนน้ําหนักเนื้อไดดีขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากใน S. platensis  มีกรดอะมิโน กรดไขมัน วิตามิน และแรธาตุอยู 

หลายชนิด เมื่อ S. platensis เพิ่มสูงขึ้น ส่ิงเหลานี้จึงเพิ่มขึ้น และอาจชวยทําใหการดูดซึมอาหารเขารางกาย

และเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดดีขึ้น 

การเลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหารที่มีโปรตีน 16-40 เปอรเซ็นต 9 สัปดาห พบวาปริมาณโปรตีนที่สูงขึ้น ทํา

ใหคา FCR ดีขึ้น (มะลิ และนันทิยา, 2528) ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้อาหารที่ผสม S. platensis เพิ่มขึ้น ทําใหมี

คาโปรตีนสูงขึ้น ซึ่งแมไมมีผลทําใหการเจริญเติบโตของปลามีความแตกตางกัน แตพบวามีผลทําใหคาการ

เปล่ียนอาหารเปนเนื้อและคาประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีขึ้น   

แตการใช Spirulina ในการเลี้ยงปลาหลายชนิดพบวาไมมีผลทําใหคา FCR มีความแตกตางทางสถิติกับ

ชุดควบคุม เชน ในการเลี้ยงปลานิลแดง (ลักขณา, 2543) และการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ (เสาวลักษณ, 2540) 

ปลานิลแดงที่ไดรับอาหารผสม S. platensis ทุกระดับ มีคา PER และ NPR ไมแตกตางทางสถิติกับชุด

ควบคุม โดยมีคา PER ของทุกชุดการทดลองอยูในชวง 2.01-2.23 ซึ่งโดยปกติแลวอาหารที่มีประสิทธิภาพ

โปรตีนเทากับ 1 หมายความวาอาหารนั้นมีประสิทธิภาพดี คืออาหารที่ใหสัตวกินทําใหสัตวมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น

เทากับน้ําหนักของโปรตีนในอาหาร (เวียง, 2542) และจากการเลี้ยงปลานิลแดงดวยอาหารที่มีโปรตีน ระหวาง 

16.5, 25 และ 30 เปอรเซ็นต นาน 12 สัปดาห พบวามีคา PER 2.98, 2.44 และ 2.11 (วิมล และกิจจา, 2535)  

ปริมาณโปรตีนในเนื้อปลานิลแดงที่เล้ียงดวยอาหารผสม S. platensis ปริมาณแตกตางกัน พบวาไมมี

ความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุม จากการทดลองนี้แสดงวาแมปริมาณโปรตีนในอาหารจะมีมากขึ้น ไม

สงผลใหโปรตีนสะสมในตัวปลาเพิ่มขึ้น ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองเลี้ยงลูกปลานิลแดงดวยอาหารสําเร็จรูป 3 

ชนิด ที่มีระดับโปรตีนแตกตางกันคือ 16.5, 25 และ 30 เปอรเซ็นต 12 สัปดาห พบวาโปรตีนของปลานิลแดง 

(น้ําหนักแหง) มีคาเทากับ 89.86, 91.23 และ 91.11 เปอรเซ็นต (วิมล และกิจจา, 2535) และการเลี้ยงปลานิล

แดงดวยอาหารผสมไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc commune 5-15 เปอรเซ็นต พบวาทําใหเนื้อปลามีระดับโปรตีน

อยูในชวง 72.1±0.4-73.7±0.3 เปอรเซ็นต (Ruangsomboon and Choochote, 2007)  

ปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลานิลแดงเพิ่มขึ้นตามระดับ S. platensis ในอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงวา 

S. platensis มีผลตอการปรับปรุงสีเนื้อในปลานิลสีแดง ซึ่งสอดคลองกับ มะลิและนันทิยา (2528) ซึ่งพบวา 

Spirulina 10 เปอรเซ็นต เหมาะสําหรับการเรงสีปลานิลแดงใหเปนสีแดงเขม แตจากการทดลองครั้งนี้พบวา    

S. platensis เพิ่มปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลานิลแดงไดต่ํากวาการใชไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc 

commune ซึ่งการผสม N. commune ในอาหาร 5-15 เปอรเซ็นต ทําใหมีคาแคโรทีนอยดในเนื้อปลาอยูในชวง 

1.46±0.14 ถึง 1.98±0.28 ไมโครกรัมตอกรัม (Ruangsomboon and Choochote, 2007) 

อัตรารอดและระดับ immunoglobulin ในเลือดปลาที่ไดรับอาหารผสม S. platensis มีคาไมแตกตาง

ทางสถิติกับชุดควบคุม ซึ่งแสดงวาในการทดลองนี้ถึงแมสาหรายจะเพิ่มขึ้นก็ยังไมสงผลตอระดับภูมิคุมกันใน
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เลือดของปลา ซึ่งตางจากการใช Spirulina ผสมในอาหารกุงกุลาดํา (Peneaus monodon) และลูกกุงแชบวย 

(Penaeus merguiensis) ซึ่งพบวาสามารถเพิ่มความตานทานเชื้อโรคได (ปยาลัยและคณะ, 2547)   

 
 

สรุปผล 
การใชอาหารผสม S. platensis ในการเลี้ยงปลานิลแดง มีผลตอในทางบวกตอคาการเจริญเติบโต คา

อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร โดยมีผลที่

เดนชัดตอการเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยดในเนื้อปลา ซึ่งแสดงวา S. platensis สามารถนํามาใชผสมในอาหาร

เพื่อเปนแหลงของแคโรทีนอยดในเนื้อปลานิลแดงไดอยางเหมาะสม 
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