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บทคัดย่อ 
เตรียมอาหารทดลอง 5 สตูร ให้แต่ละสตูรมีระดบัสาคแูละอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืชต่างกนั คือ สตูรท่ี 1 สตูร
ควบคมุ (อาหารเม็ดสําเร็จรูป 100%) สตูรท่ี 2 อาหารเม็ดสําเร็จรูป 75% สาค ู25% สูตรท่ี 3 อาหารเม็ดสําเร็จรูป 
50% สาคู 50% สูตรท่ี 4 อาหารเม็ดสําเร็จรูป 25% สาคู 75% และสูตรท่ี 5 สาคู 100% จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางโภชนาการอาหารแต่ละสตูรมีโปรตีน 20.41, 15.26, 13.68, 10.51 และ 0.93%  ไขมนั 4.70, 4.29, 
3.53, 2.92 และ 0.19% ตามลําดบั นําไปเลีย้งปลานิลแดงแปลงเพศขนาดกลางนํา้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ย 54.93 กรัม/ตวั 
ในบ่อคอนกรีตสภาวะควบคมุ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ผลการทดลองพบว่า นํา้หนกัเฉลี่ยของปลาลดลงตามระดบัสาคู
ท่ีเพ่ิมสงูขึน้  
โดยปลากลุ่มท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูป 50% ต่อสาค ู50% ปลามีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากปลาท่ีได้รับอาหาร
สําเร็จรูป  100% และเมื่อเพ่ิมระดบัสาคูในสดัส่วนสูงขึน้  ทําให้นํา้หนักเฉลี่ยต่อตวั และค่าประสิทธิภาพการใช้
อาหาร (ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสทุธิ) ลดลง เมื่อพิจารณาจากค่านํา้หนกัปลาท่ี
เพ่ิมขึน้ อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้  ค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสทุธิ สรุปได้
ว่าอาหารท่ีมีระดบัสาคู 50% ต่ออาหารสําเร็จรูป 50%  เป็นระดบัท่ีทําให้ปลามีการเจริญเติบโตสงูท่ีสุด และไม่
แตกตา่งจากปลาท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูป 100% 
ค าส าคัญ : สาค,ู อาหารสําเร็จรูป, ปลานิลแดงแปลงเพศ 
 

Abstract 
Five  experimental diets containing  various  Levels of sago  palm  and  commercial diet were 
prepared as follow; formula 1, 100% commercial feed, formula 2, 75% commercial  feed and 25% 
sago  palm, formula 3, 50% commercial  feed  and 50% sago  palm, formula 4, 25% commercial  
feed  and 75% sago palm and formula 5, 100% sago palm. The proximate  Analysis of the chemical 
composition of the test diets in formula 1-5 were 20.41, 15.26, 13.68, 10.51 and 0.93% of crude 
protein and 4.70, 4.29, 3.53, 2.92 and 0.19% fat respectively. Feeding each test diet to each group  
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of sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus). With initial weight of 54.93 g/individual.  The 
experiment was performed in concrete tanks with controlled environmental condition for 12 weeks 
periods. The results showed average weigh of red tilapia was decreased  by the increasing levels 
of dietary sago palm. The average weigh of fish that received 50% commercial feed and 50% sago 
palm was not significantly different from the fish fed 100% commercial feed. Increasing of sago 
palm were effected to the growth performance, PER and ANPU were decrease when the fish fed the 
diet containing. In conclusion that the growth performance, FCR, PER and ANPU of the fish fed test 
diet containing 50% commercial feed and 50% sago palm were not significantly different  from  the 
fish fed with 100% commercial feed.   

Key Word : Sago palm,  Commercial  Feed,  Sex-Reversed  Red  tilapia  
 

ค าน า 

                   ปลานิล (Nile tilapia, Oreochromis niloticus) เป็นปลานํา้จืดที่มีความสําคญัทางเศรษฐกิจ  
กินอาหารได้ทัง้พืชและสตัว์และยงัสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลงังานได้ดีอีกด้วย (กรมประมง , 
2541) Shiau และ Peng (1993) รายงานว่าปลาท่ีได้รับคาร์โบไฮเดรตตํ่ากว่าความต้องการจะนําเอาโปรตีน
หรือไขมนัที่สะสมในร่างกายไปเผาผลาญให้เกิดเป็นพลงังาน มีผลทําให้ปลาผอมหรืออาจนําเอาโปรตีนใน
อาหารมาเผาผลาญให้เกิดพลงังาน แทนท่ีจะใช้เพ่ือการเจริญเติบโต ทําให้ปลามีการเจริญเติบโตช้าลง  ปัจจุบนั
เกษตรกรมีการเลีย้งปลานิลในเชิงธุรกิจมากขึน้ และให้กินอาหารสําเร็จรูป ทําให้มีต้นทนุการเลีย้งสงูขึน้  โดยทัว่ไป
ต้นทนุการเลีย้งปลาจะมาจากค่าอาหารมากถึงร้อยละ 60 จึงมีนกัวิจยัพยายามหาแนวทางลดต้นทนุค่าอาหารโดย

การใช้วตัถดุิบพืชชนิดต่างๆ มาใช้ทดแทนและเสริมในอาหารปลานิล โดยการลดโปรตีนในสตูรอาหารลงบางส่วน
แล้วเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเข้าไป ทําให้ปลามีการเจริญเติบโตดีขึน้ ถึงแม้ว่าวตัถุดิบพืชจะเป็นแหล่งโปรตีนที่มี
ราคาถูก แต่การนํามาใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นบางสว่นหรือทัง้หมดในสตูรอาหาร พบว่าสตัว์นํา้แต่ละ
ชนิดมีความสามารถในการใช้วตัถุดิบพืชได้แตกต่างกนั ขึน้กบัคณุค่าทางอาหารและสารต้านโภชนาการ (anti-
nutritional factor) ท่ีมีในวตัถุดิบพืชด้วย  
 สาคูเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีมีมากในท้องถ่ินภาคใต้ของประเทศไทย  จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปาล์มนํา้มัน  
เป็นพืชเศรษฐกิจของป่าพรุ จากการสํารวจของธวัชชัยและคณะ (2528) พบว่าบริเวณพืน้ท่ี ท่ีมีป่าพรุ 
และมีต้นสาคูเป็นจํานวนมาก ได้แก่  จังหวัดนราธิ วาส นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา พัทลุง ปัตตานี   
สรุาษฎร์ธานี ตรัง กระบ่ี และสตลู เกษตรกรมีการนําแป้งจากสาคูไปใช้ประโยชน์ในการเลีย้งสตัว์ เช่น ใช้เลีย้งเป็ด 
เลีย้งไก่ และสกุรพืน้เมือง โดยการนําต้นสาคท่ีูแก่เต็มท่ีอายุ 8-15 ปี มาสกดัแป้งโดยใช้วิธีการง่ายๆ เช่นการขูดด้วย
ท่อนไม้ไผ่ ขูดด้วยมือ และใช้เคร่ืองขูด เพ่ือนําแป้งสาคมูาใช้ในครัวเรือนและมีการซือ้ขายสาคเูพียงต้นละ 100-150 
บาท จากการศกึษาองค์ประกอบทางเคมี พบวา่เนือ้ในลําต้นสาคมูีแป้งเป็นองค์ประกอบสงูถงึ 82.71% โปรตีน  
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1.23% ไขมนั 0.13% เส้นใย 3.72% และเถ้า 2.57% (กล้าณรงค์ และคณะ, 2542) ซึง่แป้งจากสาคจูดัเป็น
สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตท่ีสามารถให้พลงังานได้เป็นอย่างดี และยงัมีราคาถูกท่ีสดุในบรรดาสารอาหารท่ีให้
พลงังานทัง้หลายเมื่อเปรียบเทียบกบั โปรตีน และไขมนั    ดงันัน้จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาในครัง้นีโ้ดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือนําเย่ือในลําต้นสาคซูึง่มีแป้งเป็นองค์ประกอบสงูมาใช้ผสมร่วมกบัอาหารเมด็สําเร็จรูปปลากินพืชเลีย้งปลา
นิลแดงแปลงเพศ เพ่ือศึกษาสัดส่วนระหว่างเย่ือในลําต้นสาคูสดกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมต่อ การ
เจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลา และเพ่ือนําเย่ือในลําต้นสาคมูาใช้ทดแทนอาหารสําเร็จรูป
บางสว่นเลีย้งปลานิลแดงเพ่ือลดต้นทนุคา่อาหารสําหรับเกษตรกร     
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

        1. การเตรียมอุปกรณ์การทดลอง 
                     ใช้บ่อปูนซีเมนต์ขนาด 2 X 2 X 0.6 เมตร ทําความสะอาดและติดตัง้อปุกรณ์ระบบนํา้และระบบ
อากาศ แล้วเติมนํา้ประปาท่ีปราศจากคลอรีนให้มีความสูง 40 เซนติเมตร ปิดปากบ่อด้วยตะแกรงพลาสติก
ด้านบนเพ่ือป้องกนัการถกูรบกวนและปลากระโดดออกจากบ่อขณะทําการทดลอง นํา้ท่ีใช้จะผ่านระบบบ่อพกันํา้
โดยระบบประปาสบูนํา้ขึน้ไปเก็บในถงัพกันํา้แล้วปล่อยนํา้ลงมาสู่บ่อทดลอง โดยมีอตัราการไหลของนํา้ประมาณ 
1.0-1.20 ลิตรตอ่นาที 
                  2. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
                     นําปลานิลแดงแปลงเพศจากฟาร์มเลีย้งปลาของเกษตรกร อําเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ท่ีมีนํา้หนกัเฉลี่ย 45-50 กรัมต่อตวั มาเลีย้งโดยให้กินอาหารสําเร็จรูปปลากินพืช ซึง่มีโปรตีน 20.41% ไขมนั 4.70% 
และเถ้า 9.92%   วนัละ 2 ครัง้ เวลา 08.30 น. และเวลา 16.30 น. ก่อนทดลองนําปลาไปตรวจสอบเชือ้แบคทีเรียและ
ปรสิตภายนอก ปลาท่ีใช้ทดลองต้องมีสุขภาพดีไม่มีโรคใดๆ คดัเลือกปลาท่ีมีนํา้หนักขนาดทดลอง (นํา้หนัก 50-55 
กรัมต่อตวั) มาเลีย้งในบ่อทดลองขนาด 2 X 2 X 0.6 เมตร เพ่ือปรับสภาพปลาให้คุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมของบ่อ
ทดลอง  และให้กินอาหารสําเร็จรูปปลากินพืชเป็นเวลา 7 วนั ก่อนดําเนินการทดลอง 
             
         3. การเตรียมอาหารทดลอง 

           เตรียมอาหารทดลอง  5 สตูร  สตูรท่ี 1 สตูรควบคมุ (อาหารเมด็สําเร็จรูปปลากินพืช  100% ไมผ่สม
สาค)ู สตูรท่ี 2 อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช  75%  ผสมกบัสาคสูด 25% สตูรท่ี 3  อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากิน
พืช  50%  ผสมกบัสาคสูด 50% สตูรท่ี 4 อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช  25%  ผสมกบัสาคสูด 75% สตูรท่ี 5 
สาคูสด  100% (ไม่ผสมอาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช)  เตรียมอาหารทดลองโดยนําต้นสาคูท่ีแก่จัดซึ่งมีการ
สะสมแป้งเต็มท่ีมาตดัเป็นท่อนๆ ปอกเปลือกออก ผ่าเป็นซีกนําส่วนของเนือ้ในลําต้นมาขูดด้วยเคร่ืองขูดละเอียด
ทดสอบด้วยการนําสาคท่ีูขดูแล้วมาปัน้ด้วยมือถ้าเป็นเกาะกนัเป็นก้อนแสดงว่าใช้ได้มีแป้งสะสมมาก หลงัจากนัน้
นํามาผสมรวมกันกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปตามสัดส่วนท่ีคํานวณ  บดผสมรวมกันแล้วผ่านเคร่ืองอัดเม็ดอาหาร
ขนาดให้อาหารมีขนาดพอดีกบัปากของปลา  อบให้แห้งบรรจุไว้ในถุงพลาสติกสีดําแล้วเก็บรักษา  ไว้ในตู้ เย็นท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส หลังจากเลีย้ งปลาเสร็จทุกครัง้ให้นําอาหารมาเก็บในตู้ เย็นเพ่ือป้องกัน  
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อาหารเสีย นําอาหารแตล่ะสตูรไปตรวจสอบคณุค่าทางโภชนาการ (ความชืน้ โปรตีน ไขมนั เย่ือใย และเถ้า) ตาม
วิธีมาตรฐานของ AOAC (1990) (Table1) ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรต  (Nitrogen free extract;NFE) หาได้โดย
การคํานวณจากสตูร 100–(%โปรตีน%ไขมนั%เถ้า%เย่ือใย%ความชืน้)  

       4. การวางแผนการทดลอง 
          วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  (Completely randomized design; CRD) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (Duncan,1955) แบ่งการทดลองออกเป็น  5 
ชดุการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํา้ เมื่อเร่ิมต้นทดลองนําปลาทดลองท่ีมีนํา้หนกัเฉลี่ย 54.93 กรัม/ตวัปล่อยลง
เลีย้งในบ่อทดลอง 50 ตวั/บ่อ จํานวนทัง้หมด 15 บ่อ ให้ปลากินอาหารทดลองจนอิ่มวนัละ 2 ครัง้ คือ เวลาเช้า
ประมาณ 08.30 น. และเวลาเย็นประมาณ 16.30 น. (โยนให้ปลากินในถาดท่ีเตรียมไว้ใต้ผิวนํา้ท่ีระดบัความลึก
จากผิวนํา้ประมาณ 15 เซนติเมตร เพ่ือป้องกนัอาหารตกหล่นท่ีพืน้ก้นบ่อ) ระยะเวลาในการเลีย้งปลาทดลอง 12 
สปัดาห์ ชัง่นําหนกัรวมของปลาแต่ละบ่อทุก 2 สปัดาห์ เก็บข้อมูล นํา้หนกัเฉลี่ยต่อตวัของปลา นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ 
อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ  อตัราการกินอาหาร  อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้  (feed  conversion  rate, 
FCR)  ตามวิธีการของ Durpree  and  Sneed (1966)  ค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (protein  efficiency ratio ,    
PER)  ตามวิธีการของ Zeitoun และคณะ (1973) การใช้ประโยชน์จากโปรตีนสทุธิ (apparent net protein utilization, 
ANPU) ตามวิธีการของ  Robinson และ Wilson (1985) และตรวจวดัคณุภาพนํา้ตลอดการทดลองตามวิธีการของ 
Boyd และ Tucker (1992) ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจน (dissolved oxygen, DO) อณุหภูมินํา้ 
ความเป็นด่าง (total alkalinity) ความกระด้าง (total hardness) แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท เพ่ือปรับปรุง
คณุภาพนํา้ให้เหมาะสมตอ่การดํารงชีพของปลาตลอดการทดลอง 
Table 1.  proximate analysis of experimental diets (on dry matter basis) 1 

Formula Moisture protein Fat Ash Crude fiber NFE2 
1. sago  palm 0%     8.10±0.04     

 
  20.41±0.45         4.70±0.08         9.92±0.28          9.30±1.31         55.67±1.27 

2. sago  palm 25%   21.00±0.20       15.26±0.33         4.29±0.05         9.41±0.03         7.83±0.68          63.21±0.99 

3. sago  palm 50%   35.40±0.20     13.68±0.50         3.53±0.32         8.16±0.12         7.84±0.69          66.79±0.89 

4. sago  palm 75%   48.77±0.05   10.51±0.33         2.92±0.03         6.36±0.26         6.55±0.82        73.66±0.74 

5. sago  palm 100%   62.67±0.05           0.93±0.23          0.19±0.02        4.65±0.21         7.13±1.86          87.10±1.70 
 1 Mean ± standard deviation of three replications, 
 2NFE : Nitrogen-free extract 

     5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 10.0 วิเคราะห์ความแปรปรวนตาม
แผนการทดลองแบบ CRD (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple 
Range Test (Duncan, 1955) 
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ผลการทดลอง 

    1.  การเจริญเตบิโต  
               1.1 น า้หนักตัวเฉลี่ยของปลา 

                นํา้หนักเฉลี่ยต่อตวัของปลานิลแดงแปลงเพศท่ีมีนํา้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ย 54.93 กรัมต่อตวั ท่ี
ได้รับอาหารทดลองทัง้ 5 สตูร ตลอดระยะเวลาการเลีย้ง 12 สปัดาห์  แสดงใน Table 2 และ Fig.1 นํา้หนกัของ
ปลาเพ่ิมขึน้โดยเร่ิมมีความแตกต่างกันตัง้แต่สปัดาห์ท่ี 2 ของการเลีย้ง ปลาทุกชุดการทดลองมีแนวโน้มของ
นํา้หนกัเฉลี่ยตอ่ตวัไปในแนวทางเดียวกนัตลอดการทดลอง โดยพบว่า ปลาท่ีได้รับอาหารทดลองท่ีไม่เสริมสาค ู
(อาหารเม็ดสําเร็จรูป 100%) (สตูรท่ี 1) มีนํา้หนกัเฉลี่ยต่อตวัสูงท่ีสดุแต่ไม่แตกต่างกบัปลากลุ่มท่ีได้รับอาหาร
ทดลองท่ีเสริมสาคู 25 และ 50% (สตูรท่ี 2 และ 3) (p>0.05) ส่วนปลาทดลองกลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีให้กินสาค ู
75% (สูตรท่ี 4) ก็ยังมีแนวโน้มค่านํา้หนักเฉลี่ยต่อตัวเพ่ิมขึน้จนถึงสปัดาห์ท่ี 12 ของการเลีย้ง และมีความ
แตกต่างกบัปลาทดลองกลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีเสริมสาค ู0, 25 และ 75% (สตูรท่ี 1, 2 และ 3) (p<0.05) สําหรับ
ปลาทดลองกลุม่ท่ีกินสาค ู100% (สตูรท่ี 5) คา่นํา้หนกัเฉลี่ยตอ่ตวัมีคา่สงูท่ีสดุในสปัดาห์ท่ี 10 ของการเลีย้ง แต่
หลังจากนัน้กลับมีนํา้หนักลดลงในสัปดาห์ท่ี 12 ของการเลีย้งและแตกต่างกับปลาทดลองกลุ่มอื่นๆ อย่าง
ชดัเจน (p<0.05) 
 

Table 2 Average body weight of sex-reversed red tilapia fed the experimental diets for 12 weeks 1 

Rearing period (weeks) 

Formula 0 2  4 6  8 10 12 

1 

2 
3 
4 
5 

54.67±1.15a 

54.67±1.15 a 
55.33±1.15 a 
54.67±1.15 a 
55.33±1.15 a 

58.67±5.77 b 
55.00±1.00 ab 
56.38±2.11 b 
55.33±1.53 ab 
55.63±2.00 a 

66.89±2.00 c 
66.50±3.28 c 
62.00±0.00 b 
59.48±3.01 ab 
55.95±2.48 a 

71.03±1.98 b 
69.51±0.73 b 
69.26±1.14 b 
68.71±0.69 b 
58.30±4.50 a 

79.41±2.57 c 
79.31±1.44 c 
80.48±0.39 c 
71.24±1.62 b 
63.10±2.49 a 

85.52±2.25 c 
86.97±1.77 c 
87.66±1.46 c 
77.25±1.15 b 
70.52±2.79 a 

95.94±3.78 c 
92.10±0.53 c 
93.48±2.11 c 
81.13±1.30 b 
62.79±4.10 a 

 

1 Mean ± standard deviation of three replications 
  Means within each column not sharing a common superscript are significantly different (p<0.05) 
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Fig. 1 Average body weight of sex-reversed tilapia fed 

 

            1.2 นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอตัราการกินอาหาร  
                  นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอตัราการกินอาหารของปลานิลแดง

แปลงเพศท่ีได้รับอาหารทดลองทัง้ 5 สตูร ตลอดระยะเวลาเลีย้ง 12 สปัดาห์ แสดงใน Table 3 และ Fig. 2 
พบว่า นํา้หนักท่ีเพ่ิมขึน้ และอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลามีแนวโน้มลดลง เมื่อเพ่ิมปริมาณสาคูใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ โดยปลาท่ีได้รับอาหารทดลองไม่เสริมสาคู (อาหารเม็ดสําเร็จรูป 100%) (สตูรท่ี 1) มีค่าสงูท่ีสุด 
และไม่แตกต่างกันกับปลากลุ่มท่ีได้รับอาหารทดลองท่ีเสริมสาคู 25 และ 50% (สูตรท่ี 2 และ 3)  (p>0.05) 
และปลาทดลองท่ีกินอาหารท่ีเสริมสาค ู75 และสาค ู100% (สตูรท่ี 4 และ 5) มีค่าเปอร์เซ็นต์นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ 
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีค่าลดลง และมีค่าตํ่าท่ีสุดในปลากลุ่มท่ีได้รับสาคู 100% (สูตรท่ี 5) 
(p<0.05) สว่นอตัราการกินอาหารของปลากลบัมีแนวโน้มการกินอาหารตอ่ตวัตอ่วนัเพ่ิมสงูขึน้ เมื่อเสริมสาคใูน
ระดบัท่ีเพ่ิมสูงขึน้ โดยปลาท่ีได้รับอาหารไม่เสริมสาค ู(อาหารเม็ดสําเร็จรูป 100%) (สูตรท่ี 1) มีอตัราการกิน
อาหารตํ่าท่ีสดุ และเพ่ิมสงูขึน้เมื่อระดบัการเสริมสาคูสดในอาหารในระดบัท่ีสูงขึน้ และปลาทดลองท่ีกินสาค ู
100% (สตูรท่ี 5) มีคา่อตัราการกินอาหารสงูท่ีสดุ (p<0.05)  
Table 3 Weight gain, specific growth rate and rate of feed intake of sex-reversed red tilapia 1   

Formula initial Weight 
(g/body) 

Final Weight 
(g/body) 

Weight   
gain (%) 

Specific  
growth  rate 

(%/day) 

Rate of feed 
intake (%/body 

weigh/day) 
1. sago  palm 0% 

2. sago  palm 25% 
3. sago  palm 50% 
4. sago  palm 75% 
5. sago  palm 100% 

54.67±1.15a 

54.67±1.15 a 
55.33±1.15 a 
54.67±1.15 a 
55.33±1.15 a 

95.94±3.78 c 
92.10±0.53 c 
93.48±2.11 c 
81.13±1.30 b 
62.79±4.10 a 

53.14±7.06 c 
47.01±3.51 c 
47.67±5.83 c 
29.50±3.43 b 
0.76±8.37 a 

0.71±0.08 c 
0.64±0.04 c 
0.64±0.07 c 
0.34±0.04 b 
0.01±0.14 a 

2.26±0.09 a 
3.41±0.19 cd 
3.05±0.15 b 
3.35±0.17 c 
3.66±0.09 d 

  1 Mean ± standard deviation of three replications 

   Means within each column not sharing a common superscript are significantly different (p<0.05) 
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Fig. 2  Initial Weight and Final Weight   of sex-reversed red tilapia 
 
 

   2. ประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลา
                        จากข้อมลูใน Table 4 พบวา่การเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ของปลา (FCR) ท่ีได้รับอาหารทดลองไม่
เสริมสาค ู(อาหารเม็ดสําเร็จรูป 100%; สตูรท่ี 1) มีค่าดีท่ีสดุและแตกต่างกนักบัปลากลุ่มการทดลองอื่นทุกกลุ่ม 
(p<0.05)  สว่นปลากลุม่ท่ีได้รับอาหารทดลองท่ีกินสาค ู100% (สตูรท่ี 5) มีค่าอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้สงู
ท่ีสดุ (p<0.05)  ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสทุธิ (ANPU) มีค่าลดลงเมื่อ
ระดบัสาคเูพ่ิมสงูขึน้ โดยปลาท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 1 (อาหารเม็ดสําเร็จรูป 100%) มีค่าสงูสดุ  และจะมีค่าลดลง
ตามระดบัสาคท่ีูเพ่ิมสงูขึน้จนมีคา่ตํ่าสดุเมื่อปลาทดลองได้รับอาหารสตูรท่ี 5  (สาค ู100% ) (p<0.05)     
 
Table 4   Feed conversion  ratio (FCR) Protein efficiency  ratio (PER) and  Apparent net protein     
                utilization (ANPU) of  sex- reversed red tilapia fed the   experimental diets 

Formula FCR PER ANPU (%) 
1 1.29±0.18 a 1.72±0.21 a  27.35±1.49 d 
2 2.02±0.28 cd 1.42±0.12 a 23.30±0.94 c 
3 1.65±0.03 b 1.91±0.29 a 16.06±1.36 b 
4 2.00±0.16 c 1.56±0.17 a  14.45±1.25 b 
5 2.33±0.11 d 1.29±1.46 a 0.65±1.13 a 

1Mean±standard deviation of three replications. 
 Means within each column not sharing a common superscript are significantly different (p<0.05)
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 3. คุณภาพน า้ 
          คณุภาพนํา้ตลอดการทดลอง จากการตรวจสอบพบวา่คณุภาพนํา้มีความเหมาะสมตอ่การดํารง
ชีพของปลาตลอดการทดลอง โดยอณุหภมูินํา้มีคา่อยู่ในช่วง 26.50 – 29.70 องศาเซลเซียส  ความเป็นกรดเป็น
ดา่ง 6.52-7.37  คา่ความเป็นดา่ง 22.40-64.50 มิลลิกรัมตอ่ลิตร คา่ความกระด้าง 26.00-36.46 มิลลิกรัมตอ่ลิตร   
คา่ออกซิเจนท่ีละลายในนํา้ 4.08-5.04 มิลลิกรัมตอ่ลิตร  แอมโมเนีย  0.21- 0.71 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไนไตรท์  0.02- 
0.04 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และไนเตรท 0.00-0.02  มิลลิกรัมตอ่ลติร  
 4. ราคาอาหารและต้นทุนการผลิตปลา 
                               จากการคํานวณราคาอาหารทดลองตอ่กิโลกรัม (อาหารสําเร็จรูปกิโลกรัมละ 17.50 
บาท ราคาสาคกิูโลกรัมละ 1.00 บาท) เมื่อนํามาเป็นผสมกนัในอาหารแต่ละสตูร พบว่า ราคาอาหารต่อกิโลกรัม
จะมีราคาลดตํ่าลงเม่ือเพ่ิมสาคใูนระดบัท่ีสงูขึน้ โดยอาหารสตูรท่ี 1 ราคา 17.50 บาท สตูรท่ี 2 ราคา 13.37 บาท 
สตูรท่ี 3 ราคา 9.25 บาท สตูรท่ี 4 ราคา 5.12 บาท สตูรท่ี 5 ราคา 1.00 บาท เมื่อนํามาคํานวณต้นทุนค่าอาหาร

ตอ่การผลิตปลาให้ได้นํา้หนกั 1 กิโลกรัม พบวา่ อาหารสตูรท่ี 1 มีต้นทุนสงูท่ีสดุเท่ากบั 41.12 บาท อาหารสตูรท่ี 

2 มีต้นทนุ 35.10 บาท อาหารสตูรท่ี 3 มีต้นทนุ 28.88 บาท อาหารสตูรท่ี 4 มีต้นทนุ 25.47 บาท อาหารสตูรท่ี 5 

มีต้นทุนตํ่าท่ีสดุ 21.98 บาท จากการวิเคราะห์ พบว่า อาหารสตูรท่ี 3 ท่ีมีอาหารสําเร็จรูปผสมสาคใูนอตัราส่วน 
50:50 เป็นสตูรอาหารที่ทําให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตสงูสดุและราคาอาหารตอ่การผลิตปลาต่อหน่วยเหมาะสม
ท่ีสดุและไมแ่ตกตา่งกนักบัปลาท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูป 100% (สตูรท่ี 1) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

ผลการศกึษาในครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นวา่ปลานิลแดงแปลงเพศขนาดกลางท่ีมีนํา้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ย 54.93 กรัม
ต่อตัว เมื่อได้รับอาหารทดลองท่ีมีอาหารเม็ดสําเร็จ รูปผสมสาคูในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันทัง้ 5 สูตร การ
เจริญเติบโตของปลามีความแตกตา่งกนัตัง้แตส่ปัดาห์ท่ี 4 ของการเลีย้ง และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
สถิติ พบวา่ อตัราการเจริญเติบโตของปลาลดลงตามระดบัของสาคท่ีูเพ่ิมสงูขึน้ โดยปลาท่ีได้รับอาหารผสมท่ีมี
อาหารสําเร็จรูป 50% ต่อสาค ู 50%  ให้ผลการเจริญเติบโตดีท่ีสดุ และไม่แตกต่างกบัปลากลุ่มควบคุมท่ีกิน
อาหารเมด็สําเร็จรูป 100% และเม่ือเพ่ิมระดบัแป้งสาคใูนสตูรอาหารถึงระดบั 75% และ 100% มีผลทําให้การ
เจริญเติบโตของปลาทดลองมีแนวโน้มลดลง โดยเห็นได้ชดัเจนในปลาทดลองท่ีได้รับอาหารในสตูรท่ี 5 โดยค่า
การเจริญเติบโตแตกต่างจากปลากลุ่มอื่นๆ (p<0.05) ผลการทดลองนีส้อดคล้องกับรายงานการศึกษา
ของวรรณชัย (2551, 2553) ที่ทําการศึกษาการใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมกับสาคูสดในสัดส่วน
ต่างกัน 5 ระดับ คือ 1. อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช  100% (ไม่ผสมสาค)ู  2. อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากิน
พืช  75% ผสมกับสาคูสด 25% 3. อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช  50% ผสมกับสาคูสด 50%  
4.อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืช  25% ผสมกับสาคูสด 75% และ 5. สาคูสด 100% (ไม่ผสมอาหารเม็ด
สําเร็จรูปปลากินพืช) นําไปทดลองเลีย้งปลานิลแดงแปลงเพศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พบว่าปลานิล
แดงแปลงเพศขนาดเล็ก  ( นํา้หนักเฉลี ่ย 4.90 กรัม/ตัว)  และปลานิลแดงแปลงเพศขนาดใหญ่ 
(นํา้หนักเฉลี ่ย  99.34 กรัม/ต ัว)   เมื ่อไ ด้รับอาหารที่เส ริมสาคูในส ัดส่วนสูงขึน้ ทําให้ปลามีการ
เจริญเติบโตลดลง   แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของปลาขึน้กบัอาหารท่ีปลาได้รับซึง่มีผลโดยตรงมาจาก
ปริมาณสารอาหารโปรตีนและไขมันในอาหารแต่ละสูตรท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากเมื่อนําสาคูสดมาผสมกับ
อาหารสําเร็จรูปในสัดส่วนท่ีสูงขึน้ทําให้ปริมาณโปรตีนและไขมันลดลง ดังนัน้จากการทดลองนีส้รุปได้ว่า
วตัถดุิบพืชที่มีโปรตีนตํ่า ปลานําไปใช้ประโยชน์ได้น้อย หากมีการเพ่ิมระดบัวตัถุดิบพืชในสตูรอาหารเพ่ิมสงูขึน้
ทําให้มีแนวโน้มทําให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง (มะลิ, 2535)  
 เม่ือพิจารณาคา่เปอร์เซน็ต์นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ จากผลการทดลองปรากฏ
ว่า มีค่าสงูในปลากลุ่มท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูป 100% และมีแนวโน้มลดลงและลดลงตํ่าสดุในปลากลุ่มท่ีเลีย้ง
ด้วยสาค ู100% ในขณะท่ีอตัราการกินอาหารของปลากลบัเพ่ิมสงูขึน้และเพ่ิมสงูท่ีสดุในปลากลุม่ท่ีได้รับอาหาร
ทดลองท่ีมีสาคลู้วนๆ  (100%)  ซึง่สอดคล้องกบัการทดลองของ วฒิุพร และคณะ (2547) ท่ีทําการศกึษาการ
แทนท่ีปลาป่นในอาหารปลานิลด้วยกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนั ซึ่งพบว่า อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
ปลาท่ีได้รับอาหารสตูรควบคมุ (ระดบักากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนั 0%) มีคา่ดีท่ีสดุ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าค่าอตัรา
การเจริญเติบโตจําเพาะของปลานิลแดงแปลงเพศในการทดลองครัง้นีค้อ่นข้างตํ่าซึง่น่าจะเน่ืองมาจากสาคท่ีูใช้
เป็นอาหารทดลองมีระดบัของโปรตีนตํ่ามาก (0.93%) ทําให้เม่ือเพ่ิมระดบัสาคมูากขึน้ปลานิลแดงแปลงเพศนํา
สาคไูปใช้ประโยชน์ได้น้อยลง  
 แม้ว่าปลาจะสามารถใช้อาหารท่ีมีระดบัสาคู 50% ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด โดยพิจารณาจาก 
ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแล้ว  นอกจากนีค้่าประสิทธิภาพ
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การใช้โปรตีน ยังเป็นตวับ่งชีถ้ึงคุณภาพของโปรตีนในอาหารและระดบัของโปรตีนในอาหารท่ีเหมาะสมด้วย  
เน่ืองจากคา่ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารของปลาเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนโปรตีน
ท่ีปลากินเข้าไปเป็นนํา้หนักตวั หากเปรียบเทียบระหว่างอาหารท่ีมีระดบัโปรตีนเท่ากนัแต่มีส่วนประกอบอื่นๆ  
ตา่งกนั เช่น อาหารท่ีมีระดบัพลงังาน และเย่ือใยสงู จะมีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนสงูกว่าอาหารท่ีมีพลงังาน 
และเย่ือใยตํ่า (นฤมล, 2539)  แต่ถ้านํามาเปรียบเทียบกบัอาหารท่ีมีโปรตีนต่างกนั แต่มีส่วนประกอบอื่นเท่าๆ 
กนั ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของอาหารท่ีมีโปรตีนสงู จะมีค่าตํ่ากว่าอาหารท่ีมีโปรตีนตํ่า (Hepher, 1988) 
ทัง้นีเ้น่ืองจากการเพ่ิมนํา้หนกัของปลาเป็นผลท่ีมาจากโปรตีนและสารอาหารอื่นท่ีมิใช่โปรตีนด้วย เช่น ไขมนั
และคาร์โบไฮเดรต (Wilson,1989)  นอกจากนีป้ลายงัสามารถใช้พลงังานจากโปรตีนในกรณีท่ีอาหารมีปริมาณ
โปรตีนและพลงังานเพียงพอ โปรตีนในอาหารจะถกูใช้ไปเพ่ือการเจริญเติบโตทัง้หมด แตถ้่าอาหารมีพลงังานไม่
เพียงพอ โปรตีนบางสว่นในอาหารจะถกูนําไปใช้เป็นพลงังานทดแทน (Shiau  และ Peng, 1993) ดงันัน้จะเห็น
ได้ว่าเมื่อปลานิลแดงได้รับอาหารทดลองท่ีมีระดบัสาคสููงขึน้จะทําให้ค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนลดตํ่าลง 
เน่ืองจาก C/N ratio ไม่สมดลุ ซึง่สอดคล้องกบัการทดลองนีท่ี้พบว่าค่าอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้และค่า
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนมีค่าสงูท่ีสดุ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ  แสดงให้เห็นว่า ปลานิลแดง
จากการทดลองนีเ้ป็นปลาขนาดโตขึน้จึงสามารถใช้อาหารท่ีมีสาคูสดได้ในปริมาณสูงขึน้เน่ืองจากระบบการ
ย่อยอาหารมีประสิทธิภาพสูงกว่าปลาขนาดเล็กและระดบัความต้องการโปรตีนในอาหารจะมีค่าตํ่ากว่าปลา
ขนาดเล็ก  ดังนัน้ในการผลิตอาหารท่ีใช้สาคูเป็นส่วนผสมสําหรับเลีย้งปลานิลแดงต้องคํานึงถึงการท่ีปลา
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย จากการทดลองนําสาคูมาผสมกับอาหารสําเร็จรูปในสดัส่วนต่างกันทําให้
ทราบได้วา่ปลานิลแดงสามารถนําสาคไูปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด ถึงแม้ว่าสาคอูาจจะมีโปรตีนตํ่า แต่
ปลานิลแดงเป็นปลากินทัง้พืชและสตัว์  โดยธรรมชาติแล้วอาหารส่วนใหญ่ของปลานิลโดยเฉพาะช่วงท่ีปลาโต
จะกินพวกพืชเป็นอาหารหลกั เน่ืองจากร่างกายปลาอาจมีการปรับตวัให้สามารถย่อยโปรตีนจากพืชได้ดีขึน้  
 จากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารของปลาในการทดลองนี ้พบว่า ค่า ANPU ของ
ปลาท่ีได้รับอาหารทดลองสตูรท่ี 1 (อาหารสําเร็จรูป 100%) ซึง่เป็นสตูรท่ีไม่มีสาคผูสมพบว่ามีค่าสงูท่ีสดุ (มีค่า
เท่ากับ 27.35%) และมีค่าลดลงเมื่อเพ่ิมระดับสาคูสูงขึน้  ทําให้ค่า ANPU มีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย   
โดยปลากลุ่มท่ีได้รับสาคู 100% มีค่าตํ่าท่ีสดุ (มีค่าเท่ากับ 0.65%) ซึ่งค่าการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสทุธิจะ
เป็นคา่ท่ีระบถุงึการที่ปลานําโปรตีนจากสตูรอาหารไปสะสมในตวัปลาจริงๆ โดยท่ีโปรตีนในอาหารสตูรท่ี 1 ซึง่
เป็นอาหารสําเร็จรูปปลากินพืช (ไมม่ีการเสริมสาคใูนอาหาร) ซึง่สตูรนีม้ีโปรตีนในอาหารสงูท่ีสดุ (20.41%) จึง
ทําให้ปลานําไปใช้ประโยชน์ได้ดีท่ีสุด เน่ืองจากสาคูเป็นพืชท่ีมีโปรตีนตํ่า เมื่อเพ่ิมระดบัสาคูในอาหารทําให้
ปริมาณโปรตีนในสตูรอาหารทดลองลดตํ่าลง จนกระทัง่ในชดุการทดลองท่ี 5 ท่ีปลาทดลองได้รับอาหารที่มีสาค ู
100% ซึ่งไม่มีการเสริมอาหารเม็ดสําเร็จรูปเลย ทําให้ในสูตรนีอ้าหารมีปริมาณโปรตีนเพียง 0.93% ไขมนั 
0.19% จึงทําให้ปลาทดลองมีการใช้ประโยชน์จากโปรตีนตํ่าท่ีสุด สอดคล้องกับการทดลองของวรรณชัย 
(2553) ท่ีพบวา่คา่การใช้ประโยชน์จากโปรตีนสทุธิจะมีคา่ลดลงเมื่อเพ่ิมระดบัสาคเูป็นสว่นผสมในระดบัท่ีสงูขึน้ 
และจากการคํานวณต้นทุนค่าอาหาร พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านการเจริญเติบโต และ
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ประสิทธิภาพการใช้อาหาร โดยพบว่า เมื่อเสริมสาคูในอาหารสําเร็จรูปในปริมาณท่ีสูงขึน้ต้นทุนค่าอาหารก็มี
แนวโน้มลดลงด้วย 

สรุปผลการทดลอง 

1. สามารถใช้สาคสูดร่วมกบัอาหารสําเร็จรูปได้ในสดัส่วน 50:50 ปลาทดลองก็ยงัมีการเจริญเติบโต 
นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ และประสิทธิภาพการใช้อาหาร ไม่แตกต่างกนักบัปลาท่ีได้รับอาหารสําเร็จรูป 100%  และไม่
พบความผิดปกติของลกัษณะภายนอก และปลาทกุตวัมีพฤติกรรมปกติแข็งแรงตลอดการทดลอง 

2. การเพ่ิมปริมาณสาคใูนปริมาณสงูกว่า 50% มีผลทําให้การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้
อาหารของปลานิลแดงแปลงเพศลดลง  
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