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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าผงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดตายของปลาอีกง ทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า 
เลี้ยงปลาน้้าหนักเริ่มต้น 0.66±0.03 กรัม ที่ความหนาแน่น 30 ตัวต่อบ่อ ในบ่อขนาด 300 ลิตร ให้
อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 50 วัน ผลการ
ทดลองพบว่าลูกปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มี
น้้าหนักปลาเฉลี่ยเพ่ิม 1.10±0.03, 1.11±0.11, 1.16±0.07 และ 1.17±0.12 กรัมต่อตัว ตามล้าดับ 
และมีอัตราการรอดตายมีค่าเท่ากับ 100±0.00 เปอร์เซ็นต์ ในทุกชุดการทดลอง ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการเจริญเติบโตต่อของปลาอีกงมีค่าเท่ากับ 
0.019±0.01, 0.022±0.02, 0.023±0.01  และ 0.029±0.03 กรัมต่อตัวต่อวัน ลูกปลาอีกงที่ได้รับ
อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับ
สาหร่ายสไปรูลิน่า 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
 
ค้าส้าคัญ : สาหร่ายสไปรูลิน่า, ปลาอีกง และ อัตราการรอดตาย 
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Abstract 

 
Effect of Spirulina platensis on growth performance and survival was 

evaluated using a completely randomized design with 4 treatments and 3 replicates. 
Fingerlings of long-whishered catfish with initial weight of 0.66±0.03 g. were raise at 
the density of 30 fish/tank. The fish were fed with experimental diet of Spirulina 
platensis containing 0, 5, 10 and 15 %. After 50 days of rearing. Fingerlings fed with  
0, 5, 10 and 15 % of experimental diet Spirulina platensis had an average body 
weight of 1.10±0.03, 1.11±0.11, 1.16±0.07 and 1.17±0.12 g. respectively and survival 
rate were 100±0.00 % in all treatments. However it was not significantly statistically 
difference (P>0.05), Moreoer, Fingerlings fed with  treatment 0, 5, 10 and 15 % of 
experimental diet had the growth rate 0.019±0.01, 0.022±0.02, 0.023±0.01 and 
0.029±0.03 g/fish/day, which was significant statistically difference (P<0.05) between 
10% and 0% of experimental diet.  
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ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ต่อการเจริญเติบโต 
และอัตราการรอดตายของปลาอีกง (Mystus gulio) 

Effect of on growth performance and survival rates  
of long-whiskered catfish (Mystus gulio) 

 
บทน้า 

 
ปลาอีกง (Mystus gulio) เป็นปลาประเภทไม่มีเกล็ด มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น 

เช่น มังกง แขยง กด แขยงหมู พบบริเวณแม่น้้าสายใหญ่ๆ ที่ติดต่อกับทะเลโดยเฉพาะบริเวณน้้ากร่อย 
(ชัยวุฒิ, 2537) มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้้าระหว่าง 0-30 ส่วนในพัน เป็น
อย่างดี (บุญชัย, 2539) เนื่องจากเป็นปลาที่มีรสชาติดี ตลาดท้องถิ่นบางแห่งมีความต้องการสูง และ
คาดว่าจะเป็นปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง จึงมีการวิจัยศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาอีกงให้มี
การเจริญเติบโตที่ดี และอัตราการรอดตายสูง ในการเลี้ยงปลามีหลายปัจจัยที่ควรต้องทราบ เช่น 
ระบบการเลี้ยง อัตราปล่อย และการจัดการ เป็นต้น อาหารเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่ร่างกายน้าไปใช้ใน
การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยให้กระบวนการของระบบทางสรีระวิทยาสามารถด้าเนินต่อไปอย่าง
ปกติและเพ่ือการเจริญเติบโต โดยทั่วไปต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงปลาเป็นค่าอาหาร ซึ่งมีการ
พิจารณา 2 ด้าน คือด้านคุณค่าและด้านปริมาณของอาหาร ด้านคุณค่าทางอาหารที่มีความส้าคัญ 
และใช้พิจารณาเป็นอันดับแรกคือโปรตีนสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ได้รับความนิยม
ใช้เป็นแหล่งโปรตีนเพราะผนังเซลล์ประกอบด้วยมิวโคพอลิแซ็กคาร์ไรด์ที่ย่อยง่าย นอกจากนี้ยังพบว่า
ส่าหร่ายสไปรูลิน่าสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันสัตว์น้้าได้ (ปิยาลัย และคณะ, 2547) สาหร่ายสไปรูลิ
น่ามาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาอีกงโดยการท้าให้เป็นสาหร่ายสไปรูลิน่าผงแล้วน้าไปผสมกับ
อาหารเม็ดส้าเร็จรูปให้ปลาอีกงกินท้าให้เนื้อปลาน่ารับประทาน และมีราคาจ้าหน่ายสูงขึ้น และคุณค่า
ทางอาหารของอ่ืนๆ ของสาหร่ายยังช่วยให้ปลาได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เพ่ิมขึ้น ท้าให้ปลามีการ
เจริญเติบโตและมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น  

ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina 
platensis) ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาอีกง เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
เกษตรกรน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงปลาอีกงในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ต่อการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดตายของการเลี้ยงปลาอีกง (Mystus gulio) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ทราบถึงผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการ

รอดตายของการเลี้ยงปลาอีกง (Mystus gulio) เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรน้าไป
ประยุกต์ใช้เพือ่เพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงปลาอีกงได้ในอนาคต 
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ตรวจเอกสาร 

1. ปลาอีกง  
 

ปลาอีกง (Mystus gulio) หรือเรียกว่า ปลามังกร เป็นปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง จัดเป็นปลาหนัง
อยู่ในวงศ์ปลากด มีลักษณะล้าตัวค่อนข้างกลมหนา ปกติมีสีเทาอมทอง หรือเทาอมม่วง ท้องมีสีขาว 
กินกุ้ง กินปลา ตัวอ่อนของแมลง แพลงก์ตอนพืชและสัตว์เป็นอาหาร เมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาด
ประมาณ 12-15 เซนติเมตร เป็นปลาที่พบบริเวณแม่น้้าสายใหญ่ๆที่ติดต่อกับทะเล โดยเฉพาะบริเวณ
น้้ากร่อย สามารถอาศัยอยู่ได้ท้ังในน้้าจืดและน้้ากร่อย (ชัยวุฒิ, 2537) เนื่องจากมีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มของน้้า ระหว่าง 0-30 ppt  ชอบว่ายน้้ารวมกันเป็นฝูง แพร่กระจายทั่วไปใน
อินเดีย พม่า ศรีลังกา คาบสมุทรมาเลย์ สุมาตรา บอร์เนียว ส้าหรับประเทศไทยพบมากในบริเวณ
แม่น้้าปัตตานี แม่น้้าจันทรบูร แม่น้้าเจ้าพระยา และแม่น้้าท่าจีน (บุญชัย, 2539) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะของปลาอีกง 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 

 
1.1 การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ 

พ่อแม่พันธุ์ปลาอีกงที่น้ามาใช้ในการเพาะพันธุ์ เป็นปลาที่ได้จากการเลี้ยงในกระชังขนาด 
2 ตารางเมตร โดยใช้ปลาที่มีขนาด 3 เซนติเมตร เลี้ยงแบบรวมเพศ อัตราปล่อย 200 ตัวต่อตาราง
เมตร และให้อาหารเม็ดลอยน้้าส้าหรับปลาดุกเล็กโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง ในอัตรา 5 
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว จนได้ปลาขนาดใหญ่ซึ่งสามารถแยกเพศได้ 
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ภาพที่ 2 การเตรียมกระชังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 
 

1.2 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
น้าปลาอีกงที่มีอายุประมาณ 1 ปี มาคัดแยกเพศเพ่ือเลี้ยงเป็นปลาพ่อแม่พันธุ์ โดยการ

เลี้ยงแบบแยกเพศในกระชังขนาด 2 ตารางเมตร อัตราปล่อย 100 ตัวต่อตารางเมตร (น้้าหนัก 10 
กิโลกรัมต่อกระชัง) และให้อาหารเม็ดลอยน้้าส้าหรับปลาดุกเล็กโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 2 ครั้ง 
ในอัตรา 3 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนัก โดยไม่มีการเพ่ิมอากาศลงในกระชัง แต่มีการเปลี่ยนถ่ายน้้า 50 
เปอร์เซ็นต์ เดือนละ 1 ครั้ง 

 

 

 
ภาพที่ 3 การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 
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1.3 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาอีกงที่มีความสมบูรณ์เพศ โดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก คือ 

ปลาเพศผู้ จะมีติ่งเพศเรียวยาวและมีสีชมพูเรื่อๆ ส่วนปลาเพศเมียที่มีไข่แก่จัดบริเวณท้องจะอูมเป่งไม่
นิ่มหรือแข็งจนเกินไป ช่องเพศมีลักษณะกลมและขยายใหญ่ มีสีแดงหรือสีชมพูอมแดง เมื่อเอามือบีบ
เบาๆ ที่ท้องจะมีไข่ลักษณะเป็นเม็ดกลมสีเหลืองอ่อนใสไหลออกมา 

  

     
 
ภาพที่ 4 การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 

 
1.4 วิธีการเพาะพันธุ์ 

ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Motilium) ฉีดให้แม่ปลาครั้ง
เดียว อัตราฮอร์โมนสังเคราะห์ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ปลาเพศผู้ฉีดพร้อมแม่ปลาด้วยความเข้มข้นฮอร์โมนสังเคราะห์เท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ
ยาเสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณโคนครีบหลัง  
 

       
 
ภาพที่ 5 การฉีดฮอร์โมนพ่อแม่พันธุ์ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 

 

 

เพศผู้ เพศเมีย 
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1.5 การผสมพันธุ์ 
หลังจากฉีดฮอร์โมนกระตุ้น ปล่อยพ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันในบ่อซีเมนต์ ขนาด 1 ตาราง

เมตร ภายในบ่อใส่ตะแกรงผ้ามุ้งเขียวเบอร์ 20 เพ่ือให้แม่ปลาวางไข่ โดยบ่อมีระดับน้้าลึก 20 
เซนติเมตร เปิดน้้าไหลผ่านตลอดปริมาตร 4 ลิตรต่อนาทีและมีหัวทรายบ่อละ 1 จุด เพ่ือเพ่ิมอากาศ
ในบ่อ สัดส่วนของพ่อปลา 2 ตัวต่อแม่ปลา 1 ตัว โดยท้าการปล่อยพ่อพันธุ์ปลาจ้านวน 30 ตัว ร่วมกับ
แม่ปลาจ้านวน 15 ตัวต่อบ่อ 

 

       
 
ภาพที่ 6 การผสมพันธุ์ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 
 

1.6 การฟักไข่ 
แม่ปลาจะวางไข่หลังจากฉีดฮอร์โมนประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นท้าการแยก

พ่อแม่พันธุ์ออกจากบ่อเพาะพันธุ์ 
  

     
 
ภาพที่ 7 การฟักไข่ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 
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1.7 การอนุบาลเบื้องต้น 
ไข่ปลาจะฟักออกเป็นตัวภายในเวลา 18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิน้้าประมาณ 28 องศา

เซลเซียส หลังจากท่ีฟักออกเป็นตัวประมาณ 3 วัน ลูกปลาจะเริ่มกินอาหารเมื่อถุงไข่แดงยุบ จึงเริ่มให้
อาหารมื้อแรกโดยใช้ไข่แดงต้มสุกบดละเอียด ไรแดง หรือโรติเฟอร์ สาดให้ทั่วบ่อ เป็นเวลา 2 วัน 
ก่อนที่จะน้าลูกปลาไปปล่อยลงอนุบาลในบ่อดินต่อไป 

 

       
 
ภาพที่ 8 อาหารอนุบาล (หนอนจิ๋ว , ไรแดง) 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 

 
1.8 การอนุบาลในบ่อดิน 

เตรียมบ่อดินขนาด 0.5-1.0 ไร่ อัตราปล่อย 300,000-600,000 ตัวต่อบ่อ ให้อาหารผสม 
โดยใช้ปลาป่น และร้าละเอียด ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ละลายน้้าและสาดให้ทั่วบ่อวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 
2 กิโลกรัม ร่วมกับไรแดง วันละ 3 กิโลกรัม เป็นเวลา 10 วัน เมื่อลูกปลาเริ่มว่ายขึ้นผิวน้้า ให้อาหาร
ดังกล่าวโดยไม่ต้องผสมน้้าสาดให้ทั่วบ่อวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 กิโลกรัม ระหว่างการอนุบาลหากมี
แมลงในบ่อจะก้าจัดแมลง โดยการสาดน้้ามันดีเซลปริมาณ 2-4 ลิตรต่อบ่อ อนุบาลเป็นเวลา 30 วัน 
ได้ลูกปลาขนาด 3 เซนติเมตร จ้านวน 150,000-300,000 ตัวต่อบ่อขนาด 05-1.0 ไร่ คิดเป็นอัตรา
รอด 50 เปอร์เซ็นต์ 

 

           
 
ภาพที่ 9 บ่อดินส้าหรับอนุบาล 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี 
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2. สาหรายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) 
 
2.1 ลักษณะทางชีววิทยาของสาหร่ายสไปรูลิน่า 

สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน (Blue-green 
alga หรือ Cyanobacterium) สกุลหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นเซลล์ทรงกระบอกหลายเซลล์เรียงต่อกันเป็น
เส้นสายตรงหรือขดเป็นเกลียวหรือเป็นวง ไม่มีกิ่งก้าน เรียกว่า ไตรโคม (trichome) โดยเซลล์มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-12 ไมโครเมตร ขนาดความกว้าง ยาว ของไตรโคมขึ้นกับชนิดของ
สาหร่าย (ภาพที่ 1) และสภาวะแวดล้อมที่สาหร่ายเจริญเติบโต สาหร่ายสไปรูลินาไม่มีเยื่อหุ้ม
นิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ แต่มีผนังเซลประกอบด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอก (outer membrane) และเยื่อ
พลาสมา (plasma membrane) ที่มีชั้นของเปปติโดไกลแคน (peptidoglycan) แทรกอยู่ระหว่าง
เยื่อทั้งสองและมีเยื่อไทลาคอยด์ (thylakoid mebrane) ท้าหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและเป็น
แหล่งที่พบรงควัตถุสังเคราะห์แสงต่างๆ เช่น คลอโรฟิลล์-เอ (chlorophyll-a) คาโรทีนอยด์ 
(carotenoids) ไฟโคไซยานิน (phycocyamin) และ อัลโลไฟโคไซยานิน (allophycocyanin) 
นอกจากนี้สาหร่ายสไปรูลินาบางสายพันธุ์อาจมีถุงอากาศเล็กๆ (gas vacuoles) อยู่ภายในไซโตพลา
สซึมท้าให้สามารถลอยตัวได้ (กาญจนภาชน์, 2527; ลัดดา, 2542; จงกล และ ขจรเกียรติ์, 2548) 

 

 

 
ภาพที่ 10 ลักษณะเซลล์ของสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) 
ที่มา : Wikipedia (2557) 
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2.2 นิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่ของสาหร่ายสไปรูลิน่า 
สาหร่ายสไปรูลิน่าอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ในดิน ทราย หนอง บึง แหล่งน้้า

กร่อย ทะเล และแหล่งน้้าจืด และถูกแยกสายเชื้อ (isolated) ได้จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ จากแหล่งน้้า
ในเขตร้อนจนถึงทะเลเหนือ บ่อน้้าพุร้อน (thermal springs) แอ่งเกลือ (salt pans) โรงไฟฟ้าในเขต
อบอุ่น บ่อปลา เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก ในขณะที่สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เจริญอยู่ได้ยาก สาหร่ายสไปรูลิน่าชนิดต้นแบบ 
(typical) คือ ชนิดที่ชอบความเป็นด่าง ได้แก่ S. platensis พบมากในทะเลสาบที่มีความเป็นด่างใน
ทวีปอาฟริกา และชนิด S. maxima ซึ่งพบในทะเลสาบเท็กซ์โคโคในประเทศเม็กซิโก  ส้าหรับ
ประเทศไทย พบสาหร่ายสไปรูลิน่ามีการแพร่กระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอ่ืนๆ 
(สินีนาฏ, 2550) 

 
2.3 องค์ประกอบของสาหร่ายสไปรูลิน่า 

สาหร่ายสไปรูลิน่ามีคุณค่าทางอาหารสูงดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีปริมาณโปรตีนสูง
กว่า 60% ของน้้าหนักแห้งโดยเฉลี่ย กรดอะมิโนที่จัดเรียงกันอย่างได้สัดส่วนสมดุล 18 ตัว มีวิตามินที่
มีคุณค่า เช่น วิตามิน B1, B2, B3, B12 วิตามิน C วิตามิน E และบีตา-แครอทีน (สมชาย, 2539) 
นอกจากนี้ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่มีพันธะคู่หลายพันธะ (Polyunsaturated fatty acid, 
PUFA) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จ้าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะกรดแกมม่า-ลิโนเลนิค หรือ GLA (Gamma 
Linolenic Acid) (สมศักดิ์, 2547)  Belay (2002) รายงานว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและสารสกัดจาก
สาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Immunomodulating effects) มีสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระ (Antioxidant effects) มีสมบัติการต้านมะเร็ง (Anticancer effects) และมีสมบัติการต้าน
ไวรัส (Antiviral effects) 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ของสาหร่ายสไปรูลิน่า 
 

องค์ประกอบสารอินทรีย์ สาหร่ายสไปรูลิน่า 
โปรตีน 69.5-71% 

คาร์โบไฮเดรต 12.5% 
ไขมัน 8.0% 
วิตามิน โปรวิตามินเอ บี1 บี2 บี6 บี12 อี 
รงควัตถุ คลอโรฟิลล์ แครอทีนอยด์ ไฟโคไซยานิน 

 
ที่มา : เจียมจิตต์ (2531) 
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2.4 การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้้า 
ในปัจจุบันผลผลิตของสาหร่ายสไปรูลินาที่เป็นที่รู้จักกันดีนอกเหนือไปจากการใช้เป็น

อาหารเสริมสุขภาพ ก็คือการใช้สาหร่ายผงเพื่อผสมในอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารสัตว์น้้า
เพ่ือเร่งสี ทั้งนี้เนื่องจากสีที่เกิดข้ึนบนตัวปลาโดยทั่วไปแล้วจะเป็นสีของรงควัตถุหรือสารสี (pigment) 
ที่เป็นสารในกลุ่มคาโรทีนอยด์ ความเข้มของสีที่ปรากฏบนผิวของปลานั้นขึ้นอยู่กับปริมาณคาโรที
นอยด์ที่ได้จากอาหาร เนื่องจากสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์คาโรทีนอยด์เองได้ จ้าเป็นต้องได้รับจาก
อาหารเท่านั้น ซึ่งคาโรทีนอยด์ที่พบในปลาจะมีหลายรูปแบบ ได้แก่ คาโรทีนอยด์อิสระ (Free 
carotenoids) คาโรทีนอยด์เอสเทอร์ (Carotenoid esters) และคาโรทีโนโปรตีน 
(Carotenoprotein) โดยคาโรทีนอยด์ ในรูปของเอสเทอร์จะพบได้ตามเนื้อเยื่อผิวหนังและในเม็ดสี 
ส่วนในเนื้อปลามักจะเป็นคาโรทีนอยด์อิสระ ในขณะที่คาโรทีโนโปรตีนจะพบมากตามเปลือกกุ้งและ
แมลง ตัวอย่างเช่น สีน้้าเงินของกุ้งมังกรก็คือ คาโรทีโนโปรตีนคอมเพล็กซ์ที่ประกอบด้วยแอสตาแซน
ทินเป็นสารสีหลัก เรียกว่า ครัสตาไซยานิน (Crustacyanin) ส้าหรับสารสีที่เป็นองค์ประกอบของสี
แดงและสีส้มของปลาทองรวมทั้งสีแดงของเนื้อปลาแซลมอนก็มาจากแอสตาแซนทินและแอสตาแซ
นทีนเอสเทอร์ (Latcha, 1990) สารตั้งต้น ของวิตามินเอ และฮอร์โมน เป็นต้น 

ตัวอย่างของการแก้ปัญหาสีของสัตว์น้้าโดยสารสีคาโรทีนอยด์ที่พบในประเทศไทยก็คือ การ
เกิดปัญหากุ้งสีฟ้าซึ่งพบในกุ้งกุลาด้าที่เลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยกุ้งที่ผลิตจากบ่อ
เลี้ยงจะมีเปลือกออกสีฟ้า เมื่อน้าไปต้มจะเป็นสีออกส้มไม่เป็นสีแดง ท้าให้ราคาตก เนื่องจากไม่เป็นที่
ยอมรับของตลาดโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ซึ่งจากการวิจัยพบว่าเกิดจากการขาดสารสีคาโรทีนอยด์ใน
อาหารเพราะสูตรผลิตอาหารกุ้งในขณะนั้นไม่ได้มีการเติมสารสี ดังนั้นจะพบว่าอาหารกุ้งกุลาด้าที่มี
ขายกันอยู่ในปัจจุบันจะมีการเสริมสารสีลงในสูตรอาหารเสมอ แต่สิ่งที่แตกต่างจากปลาก็คือ กุ้งมี
กระบวนการทางชีวเคมีที่สามารถเปลี่ยนสารสีเบตาคาโรทีน ในอาหารให้กลายเป็นซีอาแซนทินและ
สารสีอื่น ๆ โดยผลสุดท้ายของกระบวนการจะไปจบลงที่แอสตาแซนทีน ในขณะที่ปลากินพืชกลุ่มปลา
คาร์ฟจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงสร้างสารคาโรทีนอยด์บางรูปแบบที่ได้
รับเข้าสู่ร่างกาย กล่าวคือสามารถเปลี่ยน สารสีลูทีนและซีอาแซนทินจากอาหารให้เป็นแอสตาแซนทิน
ซึ่งมีผลท้าให้ปลามีสีแดงสวยได้ ดังนั้นสารเร่งสีที่ใช้ได้ผลกับปลาในกลุ่มปลาทองและปลาคาร์ฟก็คือ ลู
ทีน ซีอาแซนทิน และแอสตาแซนทิน (Latcha, 1990) ซึ่งมีมากในสาหร่ายสไปรูลินา   
 การผสมสาหร่ายสไปรูลินา ปริมาณ 1%-5% ในอาหารผสมปลา เพื่อเลี้ยงปลานิลสีแดงจะท้า
ให้มีปริมาณคาโรทีนอยด์สะสมในเนื้อมากกว่าการใช้อาหารผสมธรรมดา ซึ่งคาโรทีนอยด์จะช่วยท้าให้
เนื้อปลามีสีแดงอมชมพูน่ารับประทานและยังเป็นแหล่งโปรวิตามินเออีกด้วย (จงกล, 2546) 
 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุนีรัตน์และคณะ (2553) ศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงด้วยอาหารผสม Spirulina platensis 
แห้ง ที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยศึกษาการ
เจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนและแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาพบว่า น้้าหนัก ความยาวและอัตราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะของปลานิลแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม S.platensis แห้ง ทุกระดับไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แตป่ลาทีไ่ด้รับอาหารผสม  S. platensis ที ่10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ มี
ค่าอัตราแลกเนื้อ (FCR) และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FE) ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ปลานิลแดงที่ได้รับอาหารผสม S. platensis ที่ระดับ 15 
เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีน (92.33±0.55 เปอร์เซ็นต์) และแคโรทีนอยด์ในเนื้อ (1.72±0.44 
ไมโครกรัมต่อกรัม) สูงที่สุดและมีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองอ่ืนๆ จากผลการทดลอง
แสดงใหทราบว่า S. platensis สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนและสารสีส้าหรับเลี้ยงปลานิลแดงเพ่ือให้
ปลามีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสีเนื้อที่แดงสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดได้ 

ศิริพรและคณะ (2553) ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารน้้าหมักต้นทุน
ต่้า แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 7 ทรีตเมนต์ แต่ละทรีตเมนต์แบ่งออกเป็นทรีตเมนต์ ที่ 1 สูตรอาหาร
ซาร์รุคปรับปรุง (ชุดควบคุม) ทรีตเมนต์ ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คือ น้้าหมักมูลสุกร 20%, น้้าหมักมูล
ไก่ 20%, น้้าหมักมูลวัว 20%, น้้าหมักฟางข้าว 20%, น้้าหมักมูลม้า 20% และน้้าหมักมูลแกะ 20% 
ตามล้าดับ โดยเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 10 วัน  ให้แสงตลอด 24  ชั่วโมง และตรวจวัดประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตและนับจ้านวนเซลล์สาหร่ายสไปรูลินาทุกวัน ผลการศึกษาพบว่า ในสูตรซาร์รุค
ปรับปรุงมีค่าจ้านวนเซลล์เฉลี่ยมากที่สุด (3.688±0.135 × 104 cell/ml) รองลงมาคือน้้าหมักมูลไก่ 
(3.208 ± 0.490 × 104 cell/ml) และน้้าหมักมูลสุกรมีค่าจ้านวนเซลล์เฉลี่ยน้อยที่สุด (1.533±0.630 
× 104 cell/ml) จ้านวนเซลล์เฉลี่ยและความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลิน่าใน
สูตรซาร์รุคปรับปรุงมีค่ามากที่สุด (0.448±0.158) รองลงมาคือ น้้าหมักมูลแกะ (0.316±0.122) 
และน้้าหมกัมูลสุกรมีค่าน้อยท่ีสุด (-0.069±0.534) และส้าหรับค่าอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย
ของสาหร่ายสไปรูลิน่าในสูตรซาร์รุคปรับปรุงมีค่ามากที่สุด (0.090±0.198) รองลงมาคือ น้้าหมักมูล
วัว (0.041±0.126) และน้้าหมักมูลสุกรมีค่าน้อยที่สุด (-0.105±0.239) เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ค่าจ้านวนเซลล์เฉลี่ยและค่าความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลิน่าในสูตรอาหาร
น้้าหมักต้นทุนต่้าแต่ละทรีตเมนต์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนอัตราการ
เติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยของสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารน้้าหมักแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน้าไป
ประยุกต์ใช้การลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต 
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จงกลและคณะ (2550) ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าสดต่อการเจริญเติบโตคุณค่าทาง
โภชนาการ และคาโรทีนอยด์ของปลานิลแดง โดยใช้ปลานิลแดงที่มีน้้าหนักเฉลี่ยต่อตัวประมาณ 27 
กรัม ใช้บ่อดินขนาด 5 x 5 x 1เมตร สูตรอาหารทดลองมี 4 สูตร แต่ละสูตรมี 3 ซ้้า โดยอาหารสูตรที่ 
1 – 4 มีส่วนผสมของ สาหร่ายสไปรูลิน่าสดที่ระดับ 0 , 45 , 50 และ 55 % ตามล้าดับ ปรับอาหาร
ทุกสูตรให้มีระดับของโปรตีนใกล้เคียงกันเท่ากับ 30 % ใช้เวลาการเลี้ยงเป็นเวลา 5 เดือน จากผลการ
ทดลองพบว่า อัตราการรอดตายปลาที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินาสด 55 % อัตราการรอด 
80.00 + 2.00 % ซึ่งมีค่ามากกว่าปลาที่กินอาหารผสมสาหร่ายสด 50 % , 45 % และปลาที่กิน
อาหารไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลินาสด ตามล้าดับประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของปลาที่ได้รับอาหารผสม
สาหร่ายสไปรูลินาสด 55 % มีค่าเท่ากับ 0.13 + 0.02 ซึ่งสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรู
ลินาสด 50%, 45 % และชุดควบคุม  

เกรียงศักดิ์และคณะ (2554) ศึกษาผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมอาหารเม็ดต่อการ
เจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ในพ่อแม่ปลาหนัง 3 ชนิด ในการทดลองที่ 1 ใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาบึกจาก
การเลี้ยง อายุ 6 ปี โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุดทดลองคือ ให้อาหารเม็ดผสมสาหร่าย 0% และ 
10% ในการทดลองท่ี 2 ใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะและปลาสวายอายุ 3 ปี โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุด
ทดลองคือ ให้อาหารเม็ดผสมสาหร่าย 0%, 3% และ 6% ในพ่อแม่พันธุ์ปลาเผาะ และให้ 3% ในพ่อ
แม่พันธุ์ปลาสวาย ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีการ
เจริญพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลาทั้ง 3 ชนิด มากกว่าชุดการทดลองที่ไม่ผสมสาหร่าย และสามารถเพาะ
ผสมเทียมได้ลูกปลาที่ได้จากการผสมเทียม 4 สายพันธุ์น้ามาอนุบาลในกระชัง โดยพบว่าสายพันธุ์ปลา
ลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ (พ่อปลาบึก x แม่ปลาสวาย และ พ่อปลาเผาะ x แม่ปลาบึก) มีน้้าหนักที่
เพ่ิมขึ้นต่อตัว (11.4, 5.7 กรัม) อัตราการแลกเนื้อ (1.1, 2) น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้นต่อวัน (0.5, 0.26 กรัม) 
และอัตราการรอด (100, 95.5%) เรียงตามล้าดับ ซึ่งดีกว่าสายพันธุ์ของปลาบึกและปลาสวายอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสูตร
อาหารผสมสาหร่ายที่เหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เจริญพันธุ์ยาก และการปรับปรุงสาย
พันธุ์ปลาลูกผสมที่มีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือการส่งเสริมการเลี้ยงปลาหนังเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 ภัทราวุธและคณะ (2556) ศึกษาความสามารถในการย่อยวัตถุดิบอาหารโดยวิธี invitro 
digestibility เป็นการใช้เอนไซม์ย่อยอาหารจากปลาลูกผสมเนื้อขาววัยอ่อนย่อยวัตถุดิบอาหารใน
หลอดทดลอง เพ่ือคัดเลือกวัตถุดิบอาหารที่เอนไซม์สามารถย่อยได้สูงสุดน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบผลิต
อาหารเพ่ือเลี้ยงปลาหนังลูกผสมเนื้อขาว โดยใช้เอนไซม์ย่อยอาหารจากปลาหนังลูกผสมเนื้อขาววัย
อ่อน ย่อยวัตถุดิบอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 9 ชนิด คือ ปลาป่น กากถั่วเหลืองป่น ร้า
ละเอียด ปลายข้าว ใบกระถินป่น เมล็ดทานตะวันป่น สาหร่ายไกป่น สาหร่ายสไปรูลิน่าป่นและ
สาหร่ายเตาป่น ผลการศึกษาพบว่า ค่าความสามารถในการย่อยได้ของคาร์โบไฮเดรท พบสูงสุดใน
สาหร่ายสไปรูลิน่าป่น 0.577 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ พบในสาหร่ายเตาป่น และ สาหร่ายไกป่น มี
ค่า 0.065 และ 0.019 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ ส่วนค่าความสามารถในการย่อยได้ของ
โปรตีนพบสูงสุดในสาหร่ายไกป่นและสาหร่ายสไปรูลิน่าป่น มีค่า 0.318 และ 0.255 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล้าดับ จากผลการศึกษาจึงคัดเลือกสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นวัตถุดิบอาหารเสริมในสูตร
อาหาร ในอัตราส่วน 0, 5, 10 และ 15% ผลการศึกษาพบว่าปลาหนังลูกผสมที่ให้อาหารผสม
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สาหร่ายสไปรูลิน่า 10% มีค่าน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันดีที่สุดเท่ากับ 
151.85±2.09 mg/ml และ 1.01±0.02 mg/ml แต่ปลาหนังลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่าย 
สไปรูลิน่า 5% พบว่ามีค่าน้้าหนักที่ เ พ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันต่้าที่สุดเท่ากับ 
117.64±4.65 mg/ml และ 0.78±0.03 mg/ml แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันกับชุดการทดลองท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูป และอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
15% แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเทียบอาหารเม็ดส้าเร็จรูปปลาดุกเล็ก 
 Thepparath (2010) การศึกษาผลของการให้อาหารสาหร่ายเกลียวทองต่อการเจริญเติบโต
ของปลานิลแดง เพ่ือประเมินการใช้สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis) เป็นแหล่งโปรตีน
ส้าหรับปลานิลแดงไฮบริด โดยใช้สาหร่ายผสมในอาหารที่ 0, 5, 10 และ 20% ของปลาป่น ให้อาหาร 
2% ของน้้าหนักตัว 2 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 120 วัน น้้าหนักสุดท้าย อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ 
อัตราการแลกเปลี่ยนเนื้อ อัตราการอดตาย ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (P>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่
ถูกควบคุมการให้อาหาร การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าที่ระดับ 20% ของสาหร่ายเกลียวทอง
สามารถทดแทนปลาป่นในอาหารปลาป่นที่ใช้ส้าหรับการเลี้ยงปลานิลแดงไฮบริดโดยไม่มีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตของปลา 
 Ivaylo (2012) ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตและตัวชี้วัดเนื้อปลาเรน
โบว์เทร้าต์  สาหร่ายที่ใช้เป็นอาหารเสริมในการทดลอง ประกอบด้วย 10% สาหร่ายสไปรูลิน่าของ
อาหารผสมอาหารพ้ืนฐาน (10% SD)  ถูกน้ามาใช้เทียบกับการควบคุมอาหาร - อาหารพ้ืนฐาน (BD) 
สาหร่าย  0%  ขนาดเริ่มต้นของปลาเรนโบว์เทราต์จากกลุ่มควบคุมน้้าหนัก 14.95 กรัม ส่วนกลุ่มที่
เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่น้้าหนัก 14.66 กรัม เลี้ยงที่ระบบหมุนเวียนน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
แบบปิด (RAS: Recirculating Aquaculture System) ที่ความหนาแน่นของ 26 pcs/m3 ปลาได้รับ
การปรับสภาพใน RAS เป็นเวลาสองสัปดาห์ ระยะเวลาการเลี้ยง 35 วัน น้้าหนักเพ่ิมขึ้นและการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันของปลาเรนโบว์เทร้าต์ทีเ่ลี้ยงด้วยอาหาร 10% มีสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วยการไม่
ใช้สาหร่าย แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P> 0.05) 
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 

1. วัสดุ และอุปกรณ์ 
 
 1.1 อุปกรณ์ส้าหรับเลี้ยงปลา 
  1.1.1 รองปูนซีเมนต์ขนาด 300 ลิตร  
  1.1.2 กะละมัง 
  1.1.3 สวิงช้อนปลา 
  1.1.4 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต้าแหน่ง  
 1.2 วัตถุดิบอาหาร 
  1.2.1 อาหารปลาเม็ดส้าเร็จรูปลอยน้้า 
  1.2.2 สาหร่ายสไปรูลิน่าผง 
 1.3 สัตว์ทดลอง 
  1.3.1 ปลาอีกง จ้านวน 360 ตัว 
 
2. วิธีการทดลอง 
 
 2.1 แผนการทดลอง  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD : Completely Randomized Design)  
แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ดังนี้                                                                                                                                  
ชุดการทดลองที่ 1  อาหารส้าเร็จรูป ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง       0 % (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  อาหารส้าเร็จรูป ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง   5  % 
ชุดการทดลองที่ 3  อาหารส้าเร็จรูป ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง   10 %  
ชุดการทดลองที่ 4  อาหารส้าเร็จรูป ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง   15 %   

 
2.2 การเตรียมอุปกรณ ์ 

เตรียมรองปูนซีเมนต์ขนาด 300 ลิตร ท้าความสะอาดบ่อ ใส่น้้าปริมาตร 250 ลิตร โดย
น้้าที่ใช้เลี้ยงใช้น้้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มีเครื่องให้อากาศตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 

 
2.3 การเตรียมสัตว์ทดลอง  

น้าปลาอีกงจ้านวน 500 ตัว ขนาด 0.66 กรัม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด
เพชรบุรี มาเลี้ยงรวมในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ลิตร จ้านวน 2 ถัง และให้อากาศตลอดระยะเวลา
การเลี้ยง เพ่ือปรับสภาพลูกปลา โดยให้อาหารสูตรทั่วไปส้าหรับการเลี้ยงลูกปลาอีกง ให้อาหารวันละ 
2 ครั้ง คือ 08.00 น. และ 16.00 น. สังเกตพฤติกรรมการยอมรับอาหารของลูกปลาอีกง ตรวจสอบ
สุขภาพของลูกปลา โดยใช้ระยะเวลาการปรับสภาพลูกปลาอีกง 14 วัน จากนั้นคัดลูกปลาขนาด
ใกล้เคียงกัน ก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงชั่งน้้าหนักเฉลี่ยของปลาแต่ละซ้้า จ้านวน 30 ตัวต่อบ่อ 
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2.4 การเตรียมอาหารทดลอง  

เตรียมวัตถุดิบอาหาร โดยน้าอาหารเม็ดส้าเร็จรูปแบบลอยน้้าที่ซื้อจากร้ายขายอาหาร
สัตว์น้้า สาหร่ายสไปรูลิน่าผง น้ามาเตรียมสูตรอาหารผสมโดยผสมอาหารกับสาหร่ายสไปรูลิน่าผงแล้ว
ใช้น้้าเป็นตัวช่วยให้อาหารส้าเร็จรูปกับสาหร่ายสไปรูลิน่าผงยึดเกาะกันได้ดี โดยผสมอาหารทุกวัน วัน
ละ 1 ครั้ง ส้าหรับใช้เลี้ยงปลาอีกง 

 
 2.5 การให้อาหารปลาอีกง  

ให้อาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง คือ เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. ให้ปลากินอาหาร 5 
เปอร์เซ็นต์ ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน บันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินทุกสัปดาห์ เลี้ยงนาน 50 วัน  
  
 2.6 การศึกษาคุณสมบัติของน้้า  

ตรวจคุณภาพน้้าทุกสัปดาห์ ได้แก่ อุณหภูมิของน้้า ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ค่า
ออกซิเจนละลายน้้า (dissolved oxygen ; DO) ตรวจด้วยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุ่น AL 15  ส่วน
ความเป็นด่าง (total alkalinity) แอมโมเนีย, NO2

- (ammonia) ไนไตรท์ (Nitrite) และความเป็น
ด่าง (Alkalinity) น้าน้้าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ตามวิธีของ Boyd and Tucker (1992) โดยในแต่ละพารามิเตอร์จะวิเคราะห์
ตัวอย่างละ 3 ซ้้า  

 
2.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.7.1 การตรวจสอบพฤติกรรมและลักษณะที่แสดงออกภายนอก ในขณะท้าการ

ทดลองสังเกตลักษณะภายนอกทั่วไปของปลาทุกชุดการทดลอง เพ่ือติดตามสุขภาพของปลา การกิน
อาหารของปลา และความสะอาดของน้้า โดยเปลี่ยนถ่ายน้้า 10 วันต่อครั้ง ครั้งละ 30 % ของปริมาณ
น้้าทั้งหมด 

 2.7.2 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลา ชั่งน้้าหนักปลาทุก 10 วัน เพ่ือทราบ
น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น โดยการสุ่มชั่งน้้าหนักปลาเพ่ือหาค่าเฉลี่ย เก็บข้อมูลน้าไปประเมินค่า น้้าหนักปลา
เฉลี่ย (Weight average), น้้าหนักปลาเพ่ิมต่อวัน (Average diary growth), อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) และอัตราการรอด (% Survival Rate) 

 
2.8 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

เปรียบเทียบผลของการใช้สาหร่ายต่อน้้าหนักเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตรา
การรอดตาย และคุณภาพน้้า โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือศึกษาความแตกต่าง
ระหว่าง Treatment โดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต ์โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ (มณฑกานต์, 2552) 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
 

ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการ
รอดตาย, น้้าหนักปลาเฉลี่ย, น้้าหนักปลาเพ่ิมต่อวัน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของการเลี้ยง
ปลาอีกง และศึกษาคุณภาพน้้าที่ส้าคัญตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  

 
4. สถานที่ด้าเนินการวิจัย ทดลอง และเก็บข้อมูล 
 
 อาคารปฏิบัติการสัตว์น้้า ฟาร์มสาธิต และห้องปฏิบัติการคุณภาพน้้า ตึกปฏิบัติการคณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ผลการทดลอง 
 
1. การศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาอีกง 
  

1.1 อัตราการเจริญเติบโตปลาอีกง 
 

  1.1.1 น้้าหนักปลาสุดท้าย 
          การทดลองเลี้ยงปลาอีกงโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่
ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า
น้้าหนักปลาอีกงสุดท้ายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.71±0.08, 1.79±0.10, 1.82±0.11 และ 1.87±0.13 กรัม
ต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งพบว่าน้้าหนักปลาสุดท้ายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 
 
ตารางท่ี 2 น้้าหนักปลาสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม/ตัว) ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 
 
ปริมาณสาหร่าย สไปรูลิน่า (%) น้้าหนักปลารวมสุดท้าย (กรัม/ตัว) 

0 1.71±0.08a 
5 1.79±0.10a 
10 1.87±0.13a 
15 1.82±0.11a 

หมายเหตุ :  อักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 

 
1.1.2 น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (Weight gain; Wg) 

           การทดลองเลี้ยงปลาอีกงโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่
ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 50 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่าปลามีน้้าหนักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.10±0.03, 1.11±0.11, 0.16±0.07 และ 
1.17±0.12 กรัมต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) จากการศึกษาพบว่าน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ของปลาอีกงไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางท่ี 3 น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม/ตัว) ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 
 

ปริมาณสาหร่าย สไปรูลิน่า (%) น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม/ตัว) 
0 1.10±0.03a 

5 1.11±0.11a 

10 1.17±0.12a 

15 1.16±0.07a 

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
 

1.1.3 อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average Daily Gain; ADG) 
          การทดลองเลี้ยงปลาอีกงโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่
ระดับความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 50 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่าปลาอีกงมีน้้าหนักเพ่ิมต่อตัวต่อวัน 0.019±0.01, 0.022±0.02, 0.023±0.01  และ 
0.029±0.03 กรัม/ตัว/วัน ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงปลาอีกงที่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า 0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกับการเลี้ยงที่ใช้สาหร่ายสไปรู
ลิน่า 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ 5 และ 15 
เปอร์เซ็นต์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (กรัม/วัน) ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่าย 
สไปรูลิน่าผง 
 

ปริมาณสาหร่าย สไปรูลิน่า (%) อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (กรัม/ตัว/วัน) 
0 0.019±0.01b 

5  0.022±0.02ab 

10 0.029±0.03a 

15  0.023±0.01ab 

หมายเหตุ :  อักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
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1.2 อัตราการแลกเนื้อ  (Feed Conversion Ratio; FCR) 
การทดลองเลี้ยงปลาอีกงโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ระดับความ

เข้มข้นต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 50 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่ามีอัตราแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 3.52±0.12, 3.16±0.31, 2.85±0.26 และ 3.03±0.17 ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 5) จากการศึกษาพบว่าอัตราการแลกเนื้อของปลาอีกงที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0 
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากกลุ่มที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) และผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 

 
ตารางท่ี 5 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 
 

ปริมาณสาหร่าย สไปรูลิน่า (%) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
0 3.52±0.12a 

5 3.16±0.31ab 

10 2.85±0.26b 

15 3.03±0.17b 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
 
 1.3 อัตราการรอดตาย (% Survival Rate) 

การทดลองเลี้ยงปลาอีกงโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่ระดับ
ต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 50 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าใน
การทดลองมีอัตราการรอดตายมีค่าเท่ากับ 100±0.00, 100±0.00, 100±0.00 และ 100±0.00 
ตามล้าดับ (ตารางที่ 6) อัตราการรอดตายทุกชุดการทดลองไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) 

 
ตารางท่ี 6 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 
 

ปริมาณสาหร่าย สไปรูลิน่า (%) อัตราการรอดตาย (%) 
0 100±0.00a 

5 100±0.00a 

10 100±0.00a 

15 100±0.00a 

หมายเหตุ :  อักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน แสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
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2. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในบ่อเลี ยงปลาอีกงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเลี ยง  
 
 2.1 คุณภาพน้้า  

จากการตรวจสอบคุณภาพน้้าภายในบ่อทดลองในการเลี้ยงปลาอีกงของแต่ละชุดการ
ทดลอง (ตารางที่ 7) พบว่า DO มีค่าเท่ากับ 7.75±2.66, 7.68±2.66, 7.61±2.40 และ 7.24±2.84 

mg/l pH มีค่าเท่ากับ 8.76±0.25, 8.67±0.20, 8.58±0.03 และ 8.58±0.14 อุณหภูมิมีค่าเท่ากับ 
29.43±1.21, 29.80±1.20, 30.16±0.88 และ 29.81±1.17 °C ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) ไนไตรท์มีค่าเท่ากับ 0.057±0.022, 0.026±0.002, 0.028±0.003 และ 
0.031±0.001 mg/l พบว่ากลุ่มที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 15 % แตกต่างจากกลุ่มที่ผสมสาหร่ายส
ไปรูลิน่าผง 0, 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แอมโมเนียมีค่าเท่ากับ 
0.06±0.01, 0.02±0.01, 0.04±0.02 และ 0.03±0.02 mg/l พบว่ากลุ่มท่ีผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 0 
% แตกต่างจากกลุ่มที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และค่าความเป็นด่างมีค่าเท่ากับ 190±9.08, 184±2.49, 187±4.04 และ 182±1.48 mg/l 
พบว่ากลุ่มที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 10 % แตกต่างจากกลุ่มที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าผง 15 
เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งคุณภาพน้้าทุกค่ามีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปลาอีกง ดังนั้นทุกกลุ่มการทดลองจึงไม่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาอีกง 

 
 
ตารางที่ 7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยงปลาอีกงตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 50 วัน 
 
คุณสมบัติของ

น้้า 
ระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าผง (%) ค่าท่ี

เหมาะสม 0 5 10 15 
pH 8.76±0.25a 8.67±0.20a 8.58±0.03a 8.58±0.14a 6.5-9.0 

DO (mg/l) 7.75±2.66a 7.68±2.66a 7.61±2.40a 7.24±2.84a มากกว่า 5 
อุณหภูมิ (°C) 29.43±1.21a 29.80±1.20a 30.16±0.88a 29.81±1.17a 23-32 
Nitrite (mg/l) 0.026±0.002b 0.028±0.003b 0.031±0.001b 0.057±0.022a ไม่เกิน 0.1 

Ammonia 
(mg/l) 

0.06±0.01a 0.02±0.01b 0.04±0.02b 0.03±0.02b ไม่เกิน 0.5 

Alkalinity 
(mg/l) 

184±2.49ab 187±4.04ab 190±9.08a 182±1.48b 75 - 300 

หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแถวเดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

 การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผงไม่เหมาะสมกับการน้ามาผสมอาหารเม็ดส้าเร็จรูปให้ปลาอีกงกิน
เพราะจากการศึกษาพบว่า ปลาอีกงที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูน่าผงที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 
5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 50 วัน มีน้้าหนักปลาสุดท้าย น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่าอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ดีกว่าชุดควบคุม
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสุรีรัตน์และคณะ (2553) ที่ศึกษาการเลี้ยงปลา
นิลแดงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าแห้งที่ระดับ 0 (ชุดควบคุม), 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ระยะเวลา 60 วัน พบว่า น้้าหนัก ความยาวและอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) และมีค่าอัตราการแลกเนื้อ (FCR) และประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ (FE) ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และแม้ว่าจะจัดปลาอีกง
เป็นปลาประเภทกินเนื้อ แต่จากผลการศึกษาของ วิทยาและคณะ  (2547) พบว่าปลาอีกงต้องการ
โปรตีนต่้าสุดที่ 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสาหร่ายสไปรูลิน่ามีโปรตีนมากถึง 69.5-71 % (เจียมจิตต์, 2531) 
โดยอาหารที่มีโปรตีนสูงแต่ค่าอัตราส่วนโปรตีนต่อพลังงานไม่สมดุลย์ปลาต้องใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ย่อยสลายโปรตีนและขับโปรตีนส่วนเกินออกจากร่างกาย จากรายงานการศึกษาค่าอัตราส่วนที่
เหมาะสมในปลากดหลวงวัยรุ่น (channel catfish) ซึ่งเป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาอีกงคือ 90 
มิลลิกรัมต่อกิโลแคลอรี (Winfree and Stickney, 1981) ดังนั้นปลาอีกงที่ได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่าผง
ที่ระดับต่างกันมีอัตราการเจริบเติบโตไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

ปลาอีกงที่ได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ จะให้น้้าหนักตัว
สุดท้ายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.71±0.08, 1.79±0.10, 1.82±0.11 และ 1.87±0.13 กรัมต่อตัว และ
น้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.10±0.03, 1.11±0.11, 1.16±0.07 และ 1.17±0.12 กรัมต่อตัว ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) และอัตราการแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 3.52±0.12, 
3.16±0.31, 2.85±0.26 และ 3.03±0.17  จากการศึกษาพบว่าอัตราการแลกเนื้อของปลาอีกงที่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่า 0 เปอร์เซ็นต์ แม้สาหร่ายสไปรูลิน่าจะมี
โปรตีนที่สูงมากถึง 89.5-71 % แต่ปลาอีกงไม่สามารถใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ไม่เหมาะสมที่จะน้าสาหร่ายสไปรูลิน่ามาเสริมในอาหารเพ่ือให้ปลาอีกงกิน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ถ้ามีการทดลองครั้งต่อไปอาจน้าสัตว์ทดลองชนิดอ่ืนๆ มาท้าการทดลอง เช่น ปลาตะเพียน 

ปลานิล เป็นต้น มาเป็นสัตว์ทดลอง และ อาจมีการเพ่ิมเวลาในการทดลองในนานกว่าเดิมเพ่ือผลที่
ออกมาจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้  
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงน ้าหนักเพิ่มขึ นทุกๆ 10 วัน 

 
ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักปลาเริ่มต้น 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 0.50750000 0.16916667 2.34 0.1495** 

Error 8 0.57806667 0.07225833   
Corrected Total 11 1.08556667  % C.V. 4.071837 
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักปลาวันที่ 10 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 1.06015833 0.35338611 0.70 0.5762ns 

Error 8 4.01953333 0.50244167   
Corrected Total 11 5.07969167  % C.V. 8.493235 
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักปลาวันที่ 20 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 3.71329167 1.23776389 1.35 0.3256ns 

Error 8 7.33973333 0.91746667   
Corrected Total 11 11.05302500  % C.V. 9.882330 
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักปลาวันที่ 30 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 4.82373333 1.60791111 2.60 0.1245ns 

Error 8 4.94826667 0.61853333   
Corrected Total 11 9.77200000  % C.V. 6.409690 
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักปลาวันที่ 40 
Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 13.46989167 4.48996389 4.41 0.0414ns 

Error 8 8.14160000 1.01770000   
Corrected Total 11 21.61149167  % C.V. 6.315266       
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักปลาสุดท้าย 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3  5.60395833 1.86798611 1.87 0.2125ns 

Error 8 7.97826667 0.99728333   
Corrected Total 11 13.58222500  % C.V. 5.589146 
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติน้้าหนักเฉลี่ยเพิ่ม 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 0.00526667 0.00175556 1.60 0.2651ns 

Error 8 0.00880000 0.00110000   
Corrected Total 11 0.01406667  % C.V. 5.558589 
หมายเหตุ ns  ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 0.00389167 0.00129722 3.71 0.0615** 

Error 8 0.00280000 0.00035000   
Corrected Total 11 0.00669167  % C.V. 8.345704 
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 9 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติอัตราการแลกเนื้อ 

Source DF SS MS F Value Pr > F 
Model 3 0.73103333 0.24367778 4.64     0.0367** 

Error 8 0.41993333 0.05249167   
Corrected Total 11 1.15096667  % C.V. 7.300391 
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาคผนวก ข. 
ภาพการด้าเนินการทดลอง 

 

(A)     (B) 
 
ภาพภาคผนวกที่ 1 : การเตรียมสัตว์ทดลอง 

(A) น้าสัตว์ทดลองมาพักในบ่อพัก 2 สัปดาห์ 
(B) ให้หัวทรายพร้อมเครื่องให้อากาศตลอด

ระยะเวลา 
 

(A)      (B) 
 

   ภาพภาคผนวกที่ 2 : การเตรียมบ่อเลี้ยง   
(A) ท้าความสะอาดบ่อเลี้ยง 
(B) เติมน้้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อและปล่อยปลาอีกง 30 

ตัว/บ่อ 
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  (A)      (B) 

 
ภาพภาคผนวกที่ 3 : การเตรียมอาหารทดลอง 

(A) อาหารเม็ดส้าเร็จรูปแบบลอยน้้าที ่
(B) ผสมอาหารกับสาหร่ายสไปรูลิน่าผงแล้วใช้น้้า
เป็นตัวช่วยให้อาหารส้าเร็จรูปกับสาหร่ายสไปรูลิน่า
ผงยึดเกาะกันได้ดี 
 

(A) (B) 
 

ภาพภาคผนวกที่ 4 : เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
(A) เครื่องชั่งน้้าหนักปลาทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 
(B) เครื่องวัด pH/Con/Oxi รุ่น AL 15 
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   (A)     (B)     (C) 
 
   ภาพภาคผนวกที่ 5 : (A) (B) (C) การตรวจคุณภาพน้้า 

 

 
ภาพภาคผนวกที่ 6 : เครื่องวัด การดูดกลืนคลื่นแสง(spectrophotometer) 
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ชื่อ : นางสาวบุษกร ล้วนศิริ รหัสนักศึกษา 11540263 
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่อยู่ : 38/40 หมู่ 8 ต้าบลท่าทราย อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

74000 
E-mail : kiddodi_sa_ii@hotmail.com 
 
 
ชื่อ : นางสาวปรางทิพย์  หอศิวาลัย รหัสนักศึกษา 11540266        
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี 
ที่อยู่ : 147/1  หมู่ 4 ต้าบลบางครก อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

76110 
E-mail :  prangtip_jane@hotmail.com 
 
 
 
ชื่อ : นายวศิน  วุฒิวิชญานันต์ รหัสนักศึกษา 11540288 
ประวัติการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่อยู่ : 47/1 หมู่ 6 ต้าบลทองเอน อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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