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         การทดลองสกัดไคติน-ไคโตซานพบวา ไคติน-ไคโตซานที่เตรียมจากเปลือกกุงขาวเปลือกปู
ทะเลและจากเปลือกหอยเชอร่ีพันธุสีเหลืองปนนํ้าตาล มีคุณสมบัติเทียบเทากันตามมาตรฐาน หรือ 
Specification โดยทั่วไปที่ใชในกลุมผลิตภัณฑอาหารสัตว (คา%DD ประมาณ 50% ขึ้นไป) (สุธิดา
,2552)  โดยผล %DD ของการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและจากเปลือกหอยเชอ
รี่พันธุสีเหลืองปนนํ้าตาลมีคา ตามลําดับ โดยสามารถสกัดไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุงขาวได
ปริมาณ 12.37% เปลือกปูทะเล 15.96% และ เปลือกหอยเชอรี่พันธุสีเหลืองปนนํ้าตาล 17.53% 
 การศึกษาผลของการประยุกตใชไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและจาก

เปลือกหอยเชอร่ีพันธุสีเหลืองปนนํ้าตาล เปนสารเรงการเจริญเติบโตในปลานิล ความยาวเฉลี่ย

ประมาณ 3 เซนติเมตร จํานวน 300 ตัว โดยแบงกลุมการทดลองเปนออกเปน 5 กลุมการทดลอง 

(Treatment) กลุมละ 3 ซ้ํา (Replicate) โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely 

Randomize Design;  CRD) ระยะเวลาการทดลอง 42 วัน โดยกลุมที่ 1 ไดรับอาหารพ้ืนฐาน 

เปรียบเทียบกับการทดลองกลุมที่ 2, 3, 4 และ 5 ที่ไดรับอาหารที่เสริมไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุง

ขาว, จากเปลือกปูทะเล, จากเปลือกหอยเชอรี่พันธุสีเหลืองปนนํ้าตาล และจากอาหารที่เสริมจากไค

โตซานสําเร็จรูปในปริมาณที่เทากัน คือที่ระดับ 300 ppm โดยตลอดระยะเวลาการเลี้ยงพบวาอัตรา

การรอดตาย (%Survival Rate) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และ

สําหรับอัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG), นํ้าหนักตัวที่เพ่ิม (WG), อัตราแลกเน้ือ (FCR)  และ

ประสิทธิภาพการใชอาหาร (FE)  ในกลุมการทดลองที่ 1 แตกตางกับกลุมการทดลองที่ 2, 3, 4, 5 

และการทดลองที่ 5 ก็มีความแตกตางกับกลุมการทดลองที่ 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

(P<0.01) โดยกลุมการทดลองที่คาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของปลานิลที่ดีที่สุดคือ ปลานิลในกลุม

การทดลองที่ 5 และรองลงมาคือกลุมการทดลองที่ 4, 3, 2, และ1 ตามลําดับ  

คําสําคัญ : สารสกัดไคติน-ไคโตซาน เปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลเปลือกหอยหอยเชอรี่พันธุสีเหลือง

ปนนํ้าตาล ปลานิล 
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Abstract 

 
 The result of the research is that Chitin-Chitosan was produced from shrimp’s 
carapaces (Litopenaeus vannamei) and crab shells (Scylla serrata) and shells of 
Pomacea Insularrus  and have the same property in standard or same specification 
in product of animal feed (%DD more than 90%). In this research Chitin-Chitosan was 
produced from shrimp’s carapaces (Litopenaeus vannamei). It has 12.37 %DD, Chitin 
12.37%, Chitosan 6.70% and from crab shells (Scylla serrata). It has 15.69 %DD, 
Chitin 15.96, Chitosan 8.80% and from shells of Pomacea Insularrus. It has 
17.53%DD, Chitin 17.53%, Chitosan 5.45%. 
 The reseach is that Chitin-Chitosan was produced from shrimp’s carapaces 

(Litopenaeus vannamei) and crab shells (Scylla serrata) and shells of  

Pomacea Insularrus to supplement in tilapia. The average body size was 3 

centimeter, amount 300, plan in CRD (Completely Randomize Design) for 5 groups 3 

repeatedly (replicate 20) period 42 days. Group 1 got the control feed. Group 2 got  

Chitin-Chitosan from shrimp’s carapaces (Litopenaeus vannamei) at  300 ppm mixed 

with feed, Group 3 got Chitin-Chitosan from crab shells (Scylla serrata) at 300 ppm 

mixed with feed , Group 4 got Chitin-Chitosan from shells of  Pomacea Insularrus at 
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300 ppm mixed with feed and Group 5 got supplementary food from ready-made 

Chitin-Chitosan at 300 ppm mixed with feed, In this research have survival rate 

percent was non-significant (P>0.05), ADG , WG , FCR and FE in Group 1 as 

significantly different (P<0.01) from Groups 2,3,4 and 5 .Tilapia from the best group 

5,group 4,3,2,1 

Keywords : Chitin-Chitosan, White shrimp’s carapaces , Crab shells (Scylla serrata), 

shells of  Pomacea Insularru , tilapia. 
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 การศึกษาอัตราการเจรญิเตบิโตของปลานิลโดยใชสารสกัดไคโตซานจากเปลือก
กุงขาว, เปลือกปูทะเล และเปลือกหอยเชอรี ่

Study of Nile tilapia growth rate by using chitosan extract from 

shrimp’s carapaces (Litopenaeus vannamei), crab shells (Scylla 

serrata) and shells of Pomacea Insularrus. 

บทนํา 
 

ปลานิลเปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึง มีช่ือวิทยาศาสตรคือ Orcochromis niloticus ช่ือสามัญคือ 
Nile tilapia ปลานิลมีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา พบไดทั่วไปตามหนอง บึง และทะเลสาบ ปลานิล มี
นิสัยชอบอยูรวมกันเปนฝูง มีความอดทนและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ปลานิลกินอาหารได
และปลานิลมีการเจริญเติบโตเร็ว แพรพันธุไดงาย (ดนุวัต และคณะ, 2553) และ ปลานิลแหลงอาหาร
ที่มีประโยชนและถือวาเปนแหลงโปรตีนราคาถูกของมนุษยทําใหมีความตองการในการบริโภค และ
เปนสัตวนํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก และที่สําคัญการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าไมตองใชทุนมากในการเพาะเลี้ยง (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด, 2555)  ปจจุบัน
ประชาชนทั่วไปและผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าหลายทานหันมาใหความสนใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน จึงไดมีความรวมมือจากทั้งนักวิชาการและผูประกอบการ
ในการคนหาและนําสิ่งตางๆ จากธรรมชาติมาใชประโยชนในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือ
ทดแทนสารเคมีที่เปนอันตราย ดังน้ันไคโตซานจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงซึ่งเปนการนําสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาใชประโยชนหลากหลายรูปแบบ ตอมาจึงไดมีนักวิชาการหันมาศึกษาการพัฒนาการใช
ประโยชนของไคโตซานกันอยางตอเน่ือง ซึ่งไคโตซานน้ันเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ไดจากอนุพันธของ
สารไคตินที่สามารถละลายนํ้าและเปนตัวทําละลายไดดี เพราะเปนสายโพลิเมอรประจุบวก ไคโตซาน
ไดมาจากการสกัดจากสัตวที่มีเปลือกและกระดอง ไดแก โครงสรางของเปลือกกุง กระดองปู แกนหมึก 
เปลือกหอย และผนังเซลลของเห็ดราบางชนิด (สิทธิ, 2555; ฉัตรชัย และคณะ, 2554; สุปราณี, 
2544; Hoffmann et al., 2010) ไคโตซานสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายดานเชน ดาน
การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สารตกตะกอน เครื่องสําอาง และการแพทย เปนตน สวนในดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีผูสนใจใชประโยชนจากสารธรรมชาติชนิดน้ีจํานวนมากเชน ศึกษาการชวยบําบัด
นํ้าเสีย การเพ่ิมการเจริญเติบโต การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอาหาร การเพ่ิมประสิทธิภาพการลอก
คราบของกุง การสรางภูมิคุมกันการเกิดโรค การลดปริมาณสารตกคางในเน้ือสัตวนํ้า และการเพ่ิม
ผลผลิตของสัตว นํ้า อันจะเปนการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตใหสูงขึ้น ทําใหสงผลตอเน่ืองถึง
ประสิทธิภาพการสงออกผลผลิตสัตวนํ้าไปยังตางประเทศ (ปยะบุตร, 2547; ปยะบุตร และคณะ, 
2544) อีกทั้งยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอมไดอีกดวย ดังน้ันจุดประสงคในการทําจุลนิพนธในครั้งน้ี
เพ่ือที่จะศึกษาการใชสารสกัดไคโตซานจากเปลือกปูทะเลเปลือกกุงขาว และเปลือกหอยเชอรี่มาเสริม
อาหารในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิล 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลของสารไคโตซานตอการเติบโตของปลานิล 
2. เพ่ือศึกษาผลของการเปรียบเทียบอาหารที่ไมผสมสารไคโตซานกับอาหารที่ผสมสาร 
ไคโตซานที่สกัดขึ้นจากเปลือกกุงขาว, เปลือกปูทะเล, เปลือกหอยเชอรี่และอาหารที่ผสมสารไคโตซาน
สําเร็จรูปตอการเติบโตของปลานิล 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบถึงผลของสารไคโตซานตอการเจริญเติบโตของปลานิล 
2. ทราบถึงผลของการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลานิลที่ไดรับอาหารที่ไมผสมสารไคโตซาน
กับอาหารที่ผสมสารไคโตซานที่สกัดขึ้นจากเปลือกกุงขาว, เปลือกปูทะเล, เปลือกหอยเชอรี่และ
อาหารที่ผสมสารไคโตซานสําเร็จรูปตอการเติบโตของปลานิล 
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ตรวจเอกสาร 
 
1. การเพาะเลีย้งปลานลิ 

 
ปลานิล (อังกฤษ: Nile tilapia, Mango fish, Nilotica) เปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึงในวงศปลา

หมอสี (Cichlidae) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Oreochromis niloticus ปลานิลเปนปลาเศรษฐกิจที่มี
รูปรางคลายปลาหมอเทศ แตกกันที่ปลานิลมีลายสีดําและจุดสีขาวสลับกันไป บริเวณครีบหลัง ครีบ
กนและลําตัวมีสีเขียวปนนํ้าตาล มีลายดําพาดขวางตามลําตัว มีความยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร 
แพรขยายพันธุงาย และมีรสชาติดีปลานิลสามารถอาศัยอยูไดในนํ้าจืดและนํ้ากรอย มีถิ่นกําเนิดเดิม
อยูที่ทวีปแอฟริกา พบทั่วไปตามหนอง บึง และทะเลสาบในประเทศซูดาน ยูกันดา และทะเลสาบ
แทนกันยีกา ปลานิลเขาสูประเทศไทยคร้ังแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เมื่อคร้ังดํารงพระ
อิสริยยศมงกุฎราชกุมารแหงประเทศญี่ปุน ซึ่งทรงจัดสงเขามาทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 จํานวน 50 ตัว ครั้งน้ันไดโปรดเกลาฯ ใหทดลองเลี้ยงปลา
นิลในบอภายในสวนจิตรลดา เปนหน่ึงโครงการในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 
 
 

 
 

  ภาพที่ 1 ลักษณะปลานิล 
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1.1 ลักษณะนิสัยของปลานิล  
  ปลานิลตามปกติจะชอบอาศัยอยูรวมกันเปนฝูงตามแมนํ้าลําคลอง หนองบึง และทะเลสาบ ที่

เปนแหลงนํ้าจืด แตสามารถนําไปเลี้ยงในนํ้ากรอยไดดีสามารถมีชีวิตอยูในอุณหภูมิกวางมาก คือต้ังแต 
11-42 องศาเซลเซียส แตถาอุณหภูมิของนํ้าลดตํ่ากวา 4.5 องศาเซลเซียส ปลานิลจะตายทันที ถา
หากนํ้ามี pH 6.5-5.5 จะเริ่มตายทันที นอกจากน้ีแลวยังมีความทนทานตอความเค็มของนํ้าอีกคือ 
ปลานิลสามารถอยูไดอยางปลอดภัยในนํ้าที่มีความเค็มสูงสุดคือ 2 เปอรเซ็นต ดวยเหตุน้ีที่ทําใหปลา
นิลสามารถเลี้ยงในนํ้ากรอยได (นิรนาม, 2548) 

 
1.2 คุณสมบัติที่ดีของปลานิล  

 ปลานิลเปนปลาที่เลี้ยงงายและใชตนทุนตํ่าที่สุดดวยการทําใหนํ้าในบอมีอาหารธรรมชาติที่
สมบูรณ มีการใสปุยแกบอ ทําใหเกิดแพลงกตอนหรือไรนํ้า ถาเกษตรกรขยันทําปุยหมักใชเองหรือ
เลี้ยงสัตวควบคูกันไปก็จะประหยัดอาหารไดมากและหาพันธุไดงาย พันธุปลานิลนอกจากจะหาซื้อได
งายจากบอเลี้ยงปลากินพืชทั่วไปแลว เกษตรกรยังสามารถเพาะพันธุปลานิลไดเองโดยวิธีการ
เลียนแบบธรรมชาตินอกจากน้ีปลานิลมีความอดทนมากไมคอยเปนโรครายแรงสามารถอดทนอยูใน
บอปลาที่อาหารธรรมชาติจํานวนมากจนนํ้ามีสีเขียวจัดไดและในการผสมพันธุ ปลานิลผสมพันธุเกง
ผลิตลูกปลาไดเร็วจนแนนบอ โตเร็วปลานิลมีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองจะมี
ขนาดเฉลี่ยในเวลา 1 ป ผลผลิตไมนอยกวา 500 กิโลกรัมตอไรและปลานิลไมทําลายกันเอง ปลานิลไม
กินลูกของตัวเอง ดังน้ันลูกปลาจึงมีอัตราการรอดตายจากการสืบพันธุแบบธรรมชาติจํานวนมาก
เน่ืองจากปลานิลเปนปลาที่ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภค จึงทําใหเปนตองการของตลาดทั่วไปและ
คุณสมบัติที่ดีอีกดานคือปลานิลสามารถเลี้ยงรวมกับปลาประเภทอ่ืนได(ดนุวัต, 2553) 

 
1.3 การสืบพันธุปลานิล  
ตามปกติแลวรูปรางภายนอกของปลานิลตัวผูและตัวเมีย จะมีลักษณะคลายคลึงกันมากแตจะ

สังเกตลักษณะเพศไดก็โดยการดูอวัยวะเพศที่บริเวณใกลกับชองทวาร โดยตัวผูจะมีอวัยวะเพศใน
ลักษณะเรียวยาวย่ืนออกมา แตสําหรับตัวเมียจะมีลักษณะเปนรูปคอนขางใหญและกลมขนาดปลาที่
จะดูเพศไดชัดเจนน้ันตองเปนปลาที่มีขนาดความยาวต้ังแต10 เซนติเมตรขึ้นไปสําหรับปลาที่มีขนาด
โตเต็มที่น้ันเราจะสังเกตเพศไดอีกวิธีหน่ึงดวยการดูสีที่ลําตัวซึ่งปลาตัวผูที่ใตคางและลําตัวจะมีสีเขม
ตางกับตัวเมีย โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงฤดูผสมพันธุสีจะย่ิงเขมขึ้น 

 
1.4 การผสมพันธุและวางไข 
ปลานิลสามารถผสมพันธุไดตลอดปโดยใชเวลา 2 – 3 เดือนตอคร้ัง แตถาอาหารเพียงพอ

และเหมาะสมในระยะเวลา 1 ป จะผสมพันธุได 5 – 6 ครั้ง ขนาดอายุและชวงการสืบพันธุของปลาแต
ละตัวจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม และสภาพทางสรีรวิทยาของปลาเอง 
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1.5 ความตองการโภชนของปลานิล 
ปลานิลตองการโปรตีนจากอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตและสรางเน้ือ ความตองการโปรตีน

ของปลาโดยทั่วไปขึ้นกับปจจัยสําคัญ ไดแก อายุของปลา คุณภาพของโปรตีนในอาหารและระดับ
พลังงานในอาหาร ระดับโปรตีนที่ปลานิลแตละขนาดตองการ จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับขนาดและ
อายุของปลา ปลาวัยออน ขนาด 1 - 10 กรัม ความตองการโปรตีน 34 – 36 เปอรเซ็นตปลาวัยรุน 
ขนาด 10 – 100 กรัม ความตองการโปรตีน 27 – 35 เปอรเซ็นตปลาขนาดใหญ มากกวา 100 กรัม 
ความตองการโปรตีน 20 – 25 เปอรเซ็นต (กิตติพงษและประจักษ, 2554) และ ปลานิลตองการกรด
ไขมันที่จําเปน ในกลุมโอเมกา-6สําหรับการพัฒนาระบบสืบพันธุ มากกวากลุมโอเมกา-3 แมปลาที่
ไดรับไขมันจากนํ้ามันถั่วเหลือง แหลงของกรดไขมันในกลุมโอเมกา-6 ใหผลผลิตลูกปลาสูงกวา แต
เจริญเติบโตชากวาแมปลาที่ไดรับอาหารผสมนํ้ามันตับปลา แหลงของกรดไขมันกลุมโอเมกา-3 ความ
ตองการคารโบไฮเดรตของสัตวนํ้าผันแปรตามชนิดของสัตวนํ้า ซึ่งควรมีขีดจํากัดการพิจารณาปริมาณ
คารโบไฮเดรตในอาหารสัตวนํ้าคิดจากปริมาณที่สัตวยอยไดเทาน้ัน ในวัตถุดิบแหลงคารโบไฮเดรตแต
ละชนิดมีปริมาณคารโบไฮเดรตที่ยอยไดสําหรับสัตวแตละชนิดตางกันเน่ืองจากคารโบไฮเดรตเปน
สารอาหารที่ใหพลังงานและยอยงายทั้งน้ีหากปริมาณคารโบไฮเดรตมีมากเกินไปอาจจะมีผลให
ปริมาณไกลโคเจนสะสมในตับสัตวสูงเกินไป อันอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคตับไดระดับคารโบไฮเดรตที่
เหมาะสมในอาหารสัตวนํ้ามีความแตกตางกันไป(กลุมวิจัยอาหารสัตวนํ้า,2534) ในสวนของวิตามิน
และแรธาตุที่ปลานิลตองการ การเสริมวิตามินซี 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลตอคุณภาพของ
ไขและอสุจิ การเสริมสังกะสี 120 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผสมพันธุวางไขของปลานิล สวนการเสริมวิตามินอีพบวาไมมีผลตอการผสมพันธุวางไข 
 
2. ความรูทั่วไปเก่ียวกับไคติน-ไคโตซาน 

  
2.1 ไคติน (Chitin) 
ไคตินเปนสารอินทรียที่มีมากที่สุดเปนอันดับสองของโลก รองจากเซลลูโลส (cellulose) ซึ่ง

ถูกคนพบใน พ.ศ.2364 โดยนักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศสช่ือ Henri Bracannot เปนนักเคมีคนแรกที่
พบไคติน และใน38ปตอมานักวิทยาศาสตรไดพบวา เวลาสารชนิดน้ีถูกเผาในโซดาไฟเขมขนสูง ไคติน 
จะเปลี่ยนสภาพเปนไคโตซาน (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 2557 
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ไคติน เปนโพลิเมอรสายยาวที่ประกอบ ขึ้นจากนํ้าตาลหนวยยอย คือ N-acetyl-D-
glucosamine มาเรียงตอกันเปนสายลักษณะเปนของแข็ง ละลายไดในกรดอนินทรีย เชน กรดเกลือ 
กรดกํามะถัน กรดฟอสฟอริก และกรดฟอรมิกที่ปราศจากนํ้า แตไมละลายในดางเจือจาง แอลกอฮอล 
และตัวทําละลายอินทรียอ่ืนๆ 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสรางทางเคมีของไคติน 
ที่มา : ประภัสสร (2556) 
 

ไคตินในธรรมชาติอยูรวมกับโปรตีนและเกลือแร ตองนํามากําจัดเกลือแรออกโดยใชกรดจะได
แผนเหนียวหนืดคลายพลาสติก แลวนําไปกําจัดโปรตีนออก (deproteinization) โดยใชดางจะไดไค
ติน หากเปนไคตินที่ไดจากเปลือกกุงหรือปู จะมีสีสมปนอยูนําไปแชในเอทานอลเพ่ือละลายสีออก 

 
2.2 ไคโตซาน (Chitosan) 

ไคโตซาน คือ อนุพันธของไคตินที่ตัดเอาหมู acetyl ของนํ้าตาล N-acetyl-D- 
Glucosamine (เรียกวา deacetylation คือเปลี่ยนนํ้าตาล N-acetyl-D-glucosamine   
เปน (glucosamine) ออกต้ังแต 50 % ขึ้นไป และมีสมบัติละลายไดในกรดออน (กมลศิริ ,2544 ) 
 

 
ภาพที่ 3 โครงสรางทางเคมีของไคโตซาน 
ที่มา : ประภัสสร (2556) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

ตารางที่ 1 แหลงวัตถุดิบสําคัญของไคติน 
 

 
ที่มา : พูนทรัพย (2548) 

2.3 กระบวนการผลิตไคโตซาน 

กระบวนการผลิตไคโตซานมี 4 ขั้นตอนสําคญั ไดแก การกาํจัดเกลือแร การกําจัดโปรตีน 

การฟอกสี และการสกัดไคโตซาน (ภควรรณ, 2552) 

 
2.3.1 การกําจัดเกลือแร 
เปนขั้นตอนการสกัดเปลือกของสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง โดยการนําวัตถุดิบมาทําปฏิกิริยา

กับกรดซึ่งโดยทั่วไปใชกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 1-8 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1-3 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิหอง 
นอกจากน้ีสามารถใชสารละลายชนิดอ่ืนๆ อีกเชน กรดฟอรมิก 90 เปอรเซ็นต กรดไฮโดรคลอริก (ที่
ความเขมขน 22, 37 เปอรเซ็นต หรือ 6 นอรมอล) กรดอะซิติก กรดซัลฟูริก และกรดกํามะถัน ซึ่ง
ขึ้นกับสภาวะตางๆ ที่เหมาะสมทําใหเกลือแรถูกกําจัดออกไป การกําจัดเกลือแรจะทําไดสมบูรณเมื่อ
ปริมาณของกรดสูงกวาเกลือแร อยางไรก็ตามการทําปฏิกิริยาดังกลาวหากใชเวลานานถึง 24 ช่ัวโมง 
จะทําใหไคตินแตกสลายได (ภควรรณ, 2552; สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2555) 

 
 
 
 
 

สัตวไมมีกระดูสันหลัง แมลง จุลินทรีย 
หนอนทะเล(Annelida) แมงปอง สาหรายสีเขียว 

หอย(Mollusk) Brachiopods สาหรายสีเขียวแกมนํ้าตาล 
Coelentera มด ยีสต 
Crustaceans แมลงสาบ เช้ือรา 
กุงกามกราม แมลงปกแข็ง กานชูสปอรของ penicilium 
กุง(shrimp) แมงมุม สปอร 

กุงนาง  chytricliacae 
กุงกุลาดํา  blastocladiaoeae 

กุงขาวแวนนาไม  ascomydes 
Krill   

ปู(crab)   
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2.3.2 การกําจัดโปรตีน 
เปนขั้นตอนการแยกโปรตีนออกโดยนําสวนหัว-เปลือกกุง กระดองปู และแกนหมึก มาบด

กอนนํามาแยกเอาโปรตีนออก ขั้นตอนการแยกโปรตีนน้ีใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความ
เขมขน 1-10 เปอรเซ็นต อุณหภูมิประมาณ 65-100 องศาเซลเซียส นอกจากน้ีระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา (reaction time) ขึ้นอยูกับวิธีและสภาวะที่ใชในการสกัดโปรตีน หากปลอยใหกากเหลาน้ีทํา
ปฏิกิริยานานเกินไปในสภาวะรุนแรงจะทําใหสายโซของไคตินถูกตัด (depolymerization) และยัง
เกิดปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะซิทิลดวย และหากนําวัตถุดิบมาแชในสารละลายผสมระหวาง
คลอโรฟอรมและเมทานอล (2:1) กอนการแยกโปรตีนจะทําใหปริมาณโปรตีนในไคตินลดลงถึง 0.5 
เปอรเซ็นต นอกจากน้ียังพบวา ขนาดของวัตถุดิบไมมีอิทธิพลตอปริมาณโปรตีนในไคติน แตจะมีผลตอ
การเพ่ิมอัตราเร็วในการแยกโปรตีน ซึ่งหากลดขนาดของวัตถุดิบจะทําใหอัตราในการแยกโปรตีนเร็ว
ขึ้น สําหรับสภาวะที่เหมาะสมในการแยกโปรตีนจากแกนหมึกคือ แชแกนหมึกใน 1 โมลารของ
โซเดียมไฮดรอกไซดนาน 24 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิหอง ซึ่งการแยกโปรตีนจากเปลือกปูจําเปนจะตองอยู
ในสภาวะที่ 60 องศาเซลเซียส (Stevens, 2002; สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2555) 

 
2.3.3 การฟอกส ี
การผลิตไคตินจากขั้นตอนดังกลาวไวขางตนน้ันพบวา ไคตินที่ไดมักจะยังคงมีสี ดังน้ันหาก

ตองการไคตินฟอกขาวจะตองนําไคตินมาผานกระบวนการแยกสีโดยสารสี (pigment) ในไคติน
สามารถกําจัดไดโดยการสกัดดวยอะซิโตน คลอโรฟอรม เอธิลอะซิเตต สารผสมระหวางเอทานอลและ
อีเทอร โดยปรกติทําการฟอกสีดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
(สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) ซึ่งสารฟอกสีเหลาน้ีจะกําจัด
สารสีในไคตินทําใหสายโซโมเลกุลสั้นลง (นํ้าหนักโมเลกุลตํ่าลง) (สุปราณี, 2544) หลักการฟอกสีคือ 
นําเปลือกสัตวทะเลที่กําจัดเกลือแรและโปรตีนออกแลวมากําจัดสีดวยการแชในเมทานอลและอะซิ
โตนหลายๆ คร้ัง กอนนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ช่ังนํ้าหนัก
สารแหงที่ได โดยสารสุดทายที่ไดในขั้นตอนน้ีคือ ไคติน (ภควรรณ, 2552) 

 
2.3.4 การสกัดไคโตซาน 
การสกัดไคโตซานเกิดจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะซิธิลของไคตินหรือที่เรียกวา ปฏิกิริยา 

deacetylationทําให เอน-อะซิธิลกลูโคซามีนซึ่งเปนโมเลกุลเด่ียวของไคตินถูกเปลี่ยนเปนกลูโคซามีน 
ดังน้ันจากไคตินจึงเปลี่ยนเปนไคโตซาน ข้ันตอนการสกัดไคโตซานจากไคตินสามารถทําไดโดยการแช
ไคตินในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซดเขมขน 50 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา เปนเวลา 6 ช่ัวโมง ทําใหหมูอะซิธิลบางสวนหรือทั้งหมดจะถูกดึงออก
จากโพลิเมอร แลวแตกรรมวิธีที่ใช สําหรับในอุตสาหกรรมการผลิตไคโตซานน้ันตองนาเปลือกกุงสด
นํ้าหนักถึง 100 กิโลกรัม มาผานขั้นตอนการสกัดเพ่ือใหไดไคโตซานเพียง 3-5 กิโลกรัมเทาน้ัน 
(Hongpattarakere and Riyaphan, 2008; สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2555) 
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3.  ไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว 
      

รัตนา (2544) นําเปลือกกุงมาลางทําความสะอาด หลังจากน้ันนํามาตากใหแหงแลวบดใหมี

ขนาดเล็ก หลังจากน้ันจึงนําไปกําจัดแรธาตุออกจากเปลือกกุง โดยใชสารละลายกรดเชน กรดไฮโดร

คลอริคเมื่อกําจัดแรธาตุออกหมดแลวจึงนํามากําจัดโปรตีนดวยสารละลายเบส เชน โซเดียมไฮดรอก

ไซค ที่ความเขมขน 1 – 10% อุณหภูมิประมาณ 65 – 100 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ ½ - 6 

ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับความเมขนของสารละลายดางและอุณหภูมิที่ใชตอมาจึงกําจัดรงควัตถุออกโดยใช

เอธานอลหรืออะซิโตนผลผลิตที่ไดจากขั้นตอนน้ันคือไคติน หลังจากน้ันเมื่อนํา ไคตินมาทําปฏิกิริยา

กับสารละลายดางเขมขน เชน สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 50% โดยนํ้าหนัก ที่

อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเปนเวลา 1 ช่ัวโมงผลผลิตที่ไดคือไคโตซานโดยหลักเกณฑสําคัญที่ใชใน

การผลิตไคโตซานคือเมื่อนําไคตินมาทําปฏิกิริยากับสารละลายดางที่เขมขนมากควรลดอุณหภูมิและ

เวลาในการทําปฏิกิริยาลงเพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพของไคโตซาน 

 
 4. ไคติน-ไคโตซานจากเปลือกปูทะเล 
 

พันธุทิพย (2554) นําปูมาแกะเอาเน้ือและอวัยวะภายในออกจากกระดอง ลําตัว กามและขา

เดินใหสะอาดแลวนําไปอบ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-3 ช่ัวโมง จากน้ันนําไปบดให

ละเอียดจากน้ันจะไดเปลือกปูแหง ตอมานําไปใส beacker จํานวน 3 beacker เพ่ือเปนตัวแทนของ

การทดลอง 3 ซ้ํา เริ่มตนดวยการกําจัดหินปูนโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริค 1 N 1:10 (นํ้าหนัก/

ปริมาตร) แชเปลือกปูทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันเทกรดทิ้งและเติมกรดลงไปใหม

แลวแชตออีก 1 ช่ัวโมง ทําซ้ําจนหมดฟอง ลางเปลือกปูจน pH เปนกลาง จากน้ันกําจัดโปรตีนโดยการ

เติมโซเดียมไฮดรอกไซค 1 N 1:20 (นํ้าหนัก/ปริมาตร) และนําไปตมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 2 ช่ัวโมง ลางเปลือกปูและทําการกําจัดรงควัตถุโดยแชเปลือกปูในเมธานอล1:10 (นํ้าหนัก/

ปริมาตร) เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวเทเมธานอลทิ้ง แชตอดวยอะซีโตนในอัตราสวนและระยะเวลา

เดียวกับเมธานอลแลวลางเปลือกปู และนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ช่ัวโมง 

จะไดไคติน นําไคตินที่เตรียมที่ไดมาผานกระบวนการ Deacetylation โดยนําไปตมในโซเดียมไฮดร

อกไซคเขนขน 50% (นํ้าหนัก/ปริมาตร) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในอัตราสวนไคตินกับดาง 

1:20 ใชเวลาตม 2 ช่ัวโมง จากน้ันทิ้งไวใหเย็นแลวลางตัวอยางจนกระทั่ง pH เปนกลาง นําตัวอยางไป

อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 ช่ัวโมง จะไดไคโตซาน 
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5. ไคติน-ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรีพ่นัธุเปลือกสีเหลืองปนน้าํตาล 

 

 รุงทิวา และวิภาวดี (2540) รายงานการวิจัยการการสกัดไคตินจากเปลือกหอยเชอรี่เพ่ือสกัด

เปนไคซาน โดยงานวิจัยน้ีไดสกัสไคตินจากเปลือกหอยเชอร่ี 2 พันธุ คือ พันธุเปลือกสีเหลืองปน

นํ้าตาล (Pomacea Insularrus) และพันธุสีเขียวเขมปนดํา (Pomacea sp.) โดยการกําจัดแรธาตุ

ดวยสารละลาย 2M HCI (1:20) เปนเวลา 2 ช่ัวโมง และกําจัดโปรตีนดวย 2M NaOH (1:20) เปน

เวลา 2 ช่ัวโมง นําไคตินที่ไดมาเตรียมเปนไคโตซาน ดวยการรีฟลักซที่ 110±10 °C เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

พบวา ไคตินและไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุสีเหลืองปนนํ้าตาล และพันธุสีเขียวเขมปนดํา เมื่อ

ทดสอบ Bial test พบวา มีสีนํ้าตาล Monosaccharide อยูในโครงสราง รวมทั้งแสดง Infrared 

Spectrum ที่สอดคลองกับ Infrared Spectrum ของไคตินและไคโตซานมาตรฐานจากประเทศ

สวิสเซอรแลนด เมื่อวิเคราะหปริมาณไคตินและไคโตซานที่ไดพบวา หอยเชอรี่พันธุสีเหลืองปนนํ้าตาล 

และเปลือกหอยเชอรี่พันธุสรเขียวเขมปนดําใหปริมาณไคตินใกลเคียงกันคือ 0.645% และ 0.644% 

ตามลําดับ สําหรับไคโตซานที่เตรียมไดจากไคตินพบวา ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุสีเหลืองปน

นํ้าตาล และพันธุสีเขียวเขมปนดํา มีปริมาณรอยละการกําจัดหมูอะซิติล (%DD) คือ 90.354 และ 

91.238 ตามลําดับ 

 
6. การประยุกตใชไคโตซานในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 

ปจจุบันไคโตซานไดมีการนํามาประยุกตใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางแพรหลาย และมีการ
พัฒนาการใชงานใหกวางขวางแกสัตวนํ้าเชน เปนสวนผสมในอาหาร ชวยเพ่ิมภูมิคุมกันของรางกาย 
และชวยเรงการเจริญเติบโต เปนตน โดยสามารถแบงออกเปนการประยุกตใชในดานตางๆ ดังน้ี 

 
6.1 การประยุกตใชไคโตซานในดานการเคลือบอาหารสัตวนํ้าเพ่ือเพ่ิมความคงตัว 
ไคโตซานมีคุณสมบัติในการเพ่ิมความคงตัวใหกับอาหารสัตวนํ้า เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ลอยตัว และลดการสูญเสียสภาพของอาหารกอนที่สัตว นํ้าจะเขามาใชประโยชน ซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพความคงตัวน้ันจะมีผลใหลดการเนาเสียของนํ้าที่เกิดจากการยอยสลายอาหารที่สัตวนํ้า
ไมไดนําไปใชประโยชน ซึ่งไคโตซานที่นํามาเคลือบอาหารสัตวนํ้าน้ันจะมีลักษณะคลายฟลมบางๆ ซึ่ง
จะทําหนาที่ลดการแตกตัวของอาหารในนํ้า โดยสวนผสมของไคโตซานที่เหมาะสมคือ 0.16 
เปอรเซ็นตของปริมาณอาหาร (Hudson and Jenkins, 2002; Lui, 2008) และบริษัทโบนาฟเดสมาร
เก็ตต้ิงจํากัด (2556) ไดทําการทดลองแชอาหารสัตวนํ้าที่เคลือบไคโตซานเปนเวลา 2 วัน พบวา
อาหารมีการแตกตัวประมาณ 10–20 เปอรเซ็นต สวนอาหารสัตวนํ้าที่ไมไดเคลือบไคโตซานมีการแตก
ตัวประมาณ 30–40 เปอรเซ็นต 
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6.2 การประยุกตใชไคโตซานในดานการเรงการเจริญเติบโต 
การศึกษาในปจจุบันสามารถพิสูจนไดวา การผสมไคโตซานในอาหารสัตวนํ้าจะสามารถชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพในดานการเรงการเติบโตของสัตวนํ้าตัวอยางเชน การใชไคโตซานเปนสารเรงการ
เจริญเติบโต (ปยะบุตรและคณะ,2544)ไดทําการทดลองโดยเริ่มการทดลองที่ปริมาณการใช
สารละลายไคโตซาน อัตราการใช 10 และ 20 ซีซี (200 และ 400 พีพีเอ็ม)   ตออาหารกุงกุลาดํา 1 
กิโลกรัมเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมไดใชไคโตซานเคลือบอาหารที่ใชเลี้ยงกุง ทําการทดลองใน
พ้ืนที่นํ้าความเค็มตํ่า (5±2 พีพีที) พบวา ระยะเวลา 45 วันในการทดลอง ปริมาณไคโตซานที่ใชในการ
เคลือบอาหารกุง 200 พีพีเอ็ม มีผลตอนํ้าหนักรวม อัตรารอดเฉลี่ยนํ้าหนักตัวกุงเฉลี่ย อัตราการ
เจริญเติบโตโดยเฉลี่ยตอวันของกุงที่จับไดมีคาสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพการใชอาหารที่ดีข้ึน เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม การเพ่ิมปริมาณการใชไคโตซานเคลือบอาหารกุงมากข้ึน (400 พีพีเอ็ม) 
ทําใหไดนํ้าหนักรวมของกุงที่จับไดมากขึ้น มีประสิทธิภาพการใชอาหารที่ดีขึ้น และอัตรารอดสูงขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชไคโตซานทั้ง 2 ระดับ พบวาเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตในกุงกุลาดําได
มากขึ้น ปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมที่ใชในการเคลือบอาหารกุงคือ 400 พีพีเอ็ม กุงมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณดีมากและมีขนาดตัวที่โตสม่ําเสมอมากที่สุด  ดังน้ันการใชไคโตซานเคลือบอาหารกุงสามารถ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอาหารและเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตในกุงกุลาดาดําไดมากขึ้น 

 
 การเสริมไคโตซานในอาหารสามารถชวยเรงอัตราการเจริญเติบโตของปลาคารพ (C. carpio) 
ได ในขณะทีผ่ลการศึกษาของ Shiau and Yu (1999) และ Saensawath et al.(2009) กลับพบวา 
การเสริมไคโตซานในอาหารเลี้ยงปลานิล (O. niloticus) มากกวารอยละ 1 ของนํ้าหนักอาหาร ทําให
อัตราการเจริญเติบโตของปลานิลลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) อันเน่ืองมาจากไคโตซานที่เสริมใน
อาหารจะไปลดการยอยและดูดซึมไขมันในทางเดินอาหาร ทําใหไขมันสะสมในตัวปลานิลไดนอยและ
สงผลใหนํ้าหนักปลานิลลดลง 

 
6.3 การประยุกตใชไคโตซานในดานการกระตุนภูมิคุมกัน 
การศึกษาในปจจุบันสามารถพิสูจนไดวา การผสมไคโตซานในอาหารสัตวนํ้าจะสามารถชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกัน ตัวอยางเชน การรายงานของ Cha et al. (2008) พบวาไคโต
ซานสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบภูมิตานทาน และระบบภูมิคุมกันในการเพาะเลี้ยงปลา
ซีกเดียว (Paralichthysolivaceus) ในประเทศเกาหลีไดการรายงานของ Harikrishnana et al. 
(2012) พบวาปลาเกา (Epinephelusbruneus) ที่ไดรับอาหารผสมไคโตซานจะมีความสามารถใน
การตานทานเช้ือแบคทีเรีย Vibrio alginolyticus ไดดีกวาปลาเกาที่ไดรับอาหารปกติอยางมี
นัยสําคัญ 
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6.4 การประยุกตใชไคโตซานในดานการกําจัดของเสียในระบบเพาะเลี้ยง 
ไคโตซานมีความสามารถในการกําจัดของเสียในรูปของสารอินทรีย และอนินทรียในระบบ

เพาะเลี้ยง อีกทั้งยังมีความสามารถในการชวยเร่ืองการตกตะกอน ลดปริมาณสารแขวนลอย การดูด
ซับของเสีย และการลดปริมาณแบคทีเรีย จากการศึกษาของ Chung et al. (2005) และ Chung 
(2006) พบวา ไคโตซานชวยลดความขุนในระบบเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าลงได 90 เปอรเซ็นต ลดตะกอน
แขวนลอยลง 61 เปอรเซ็นต ลดปริมาณออกซิเจนที่ใชในปฏิกิริยาทางเคมีของการยอยสลาย
สารอินทรีย (COD) 69.7เปอรเซ็นต ลดออกซิเจนที่จุลชีพใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) 52.3 
เปอรเซ็นต ลดปริมาณแอมโมเนีย (NH3) 89.2 เปอรเซ็นต ลดปริมาณฟอสเฟตลง 95.6 เปอรเซ็นต 
และลดจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค (pathogen) อีกดวย ซึ่งไคโตซานจะมีประสิทธิภาพสูงหรือทํางานได
ดีในระบบที่มีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ตํ่า นํ้าหนักโมเลกุล (molecular weight) ของไคโตซาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกําจัดของเสียในนํ้าคือ 12 มิลลิกรัมตอลิตร 
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บทที่ 3 
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

 
1.  วัสดุ และอุปกรณ 

 
1.1 วัสดุ และอุปกรณสําหรบัการเลี้ยงปลา 

- ถังไฟเบอรสี่เหลี่ยมขนาด 500 ลิตร จํานวน 15 ถัง 
- ทอสายยางสําหรับตอทอออกซิเจน 
- ตราช่ังไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง (สําหรับช่ังปลาและอาหาร) 
- ตาขายกรองแสง 2 ผืน 
- ไมบรรทัดความยาว 30  เซนติเมตร 
- กะละมัง 
- สวิงตาขายชอนปลาขนาดกลาง 2 อัน 
- เครื่องชวยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน 
- หัวทราย 15 หัว 

 
1.2 วัสดุ และอุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการ 

1.2.1 สารเคม ีวัสดุ และอุปกรณที่ใชในการสกัดสารไคติน-ไคโตซาน 
  1.2.1.1 สารเคม ี

- 2 N HCL 
- Methanol 
- 1 N NaOH 
- 40% (w/v) NaoH 

  - นํ้ากลั่น 
1.2.1.2 วัสดุ และอุปกรณ 

- บีกเกอร  ขนาด 2000 มิลลลิิตร 
- บีกเกอร  ขนาด 500 มิลลิลติร  
- เครื่องบดวัตถุดิบไฟฟา 
- เครื่องปนวัตถุดิบไฟฟา 
- เตาใหความรอนแบบมีเครื่องคนแมเหล็ก (Stirrer hotplates) 
- โกรงบดสาร (A mortar and pestle) 
- อางใหความรอน (Water Bath) 
- ตูอบลมรอน (HOT AIR OVEN) 
- เตาอบแหง (hot air oven) 
- แทงแกวสําหรับคน (Glass stirring rod) 
- เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง 
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- เครื่องกวนแมเหล็ก (Hot plate & Magnetic stirrer) 
- ผาขาวบาง 
- กระดาษลิตมสั 
- กรวยบุชเนอร และมอเตอร 
- กระดาษกรอง whatmanเบอร 40 
- กระบอกตวง 500 มิลลลิิตร 
- ชอนตักสาร 

1.2.2 สารเคม ีวัสดุ และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหนํ้า 
1.2.2.1 วิเคราะห pH ในนํ้า 

   - เครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
1.2.2.2 การวิเคราะห DO ในนํ้า 

   - เครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
1.2.2.3 การวิเคราะห อุณหภูมิในนํ้า 

   - เครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
1.2.2.4 การวิเคราะห Conductivity ในนํ้า 
 - เครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
1.2.3.5 การวิเคราะหแอมโมเนียม 

   -ชุดทดสอบแอมโมเนียม (Ammonium Test Kit) 
1.2.3.6 การวิเคราะหไนไตรท 
 -ชุดทดสอบไนไตรท (Nitrite Test Kits) 
 

1.3 วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหระดับการกําจัดหมูอะซิทิล (%DD) 
1.3.1 สารเคม ีวัสดุ และอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหระดับการกําจัดหมูอะซิทิล 
       (%DD) 
 1.3.1 สารเคม ี
  - 0.10 N HCL 
  - 0.01 N NaOH 
  - 0.1 N NaOH 
  - นํ้ากลั่น 
 1.3.2 วัสดุ และอุปกรณ 
  - บีกเกอร  ขนาด 100 มิลลิลติร 
  - เครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง(Laboratory pH Meter) 
  - แทงแกวสําหรับคน (Glass stirring rod) 
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1.4 วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการเตรียมอาหาร และผสมอาหาร 
- ถุงซิปพลาสติกสําหรับบรรจอุาหาร 
- ถาดผสมอาหาร 
- บีกเกอรขนาด 500 มิลลลิติร 
- เครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง 

 
2. วิธีการทดลอง 
 
     2.1 การสกัดไคติน-ไคซานข้ันพ้ืนฐานจากเปลือกกุงเปลือกปูและเปลือกหอยเชอร่ีพันธุ                           
เปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล   (วรายุทธ, 2544) 

 
 2.1.1 แหลงที่มาและการเตรียมวัตถุดิบ 

 
2.1.1.1 เปลือกกุงขาว 

  นําตัวอยางกุงขาวที่ผานการคัดเลือกแลวมาลางทําความสะอาด โดยนําสวน
ที่เปนเปลือกกุงมาลางนํ้าใหสะอาดแลวตากแดดใหแหง จากน้ันนํามาอบที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 
12 ช่ัวโมง และ นํามาแชใน 2N HCI กรอง และลางใหสะอาดจนเปนกลาง อบใหแหงที่อุณหภูมิที่
อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาบดใหเปนผงกอนที่จะนําไปเตรียมไคตินตอไป 

 2.1.1.2 เปลือกปูทะเล 
  นําตัวอยางปูทะเลที่ผานการคัดเลือกแลวมาลางทําความสะอาด โดยนําสวนที่เปน
กระดองมาลางนํ้าใหสะอาดแลวตากแดดใหแหง จากน้ันนํามาอบที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 12 
ช่ัวโมง และ นํามาแชใน 2N HCI กรอง และลางใหสะอาดจนเปนกลาง อบใหแหงที่อุณหภูมิที่
อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาบดใหเปนผงกอนที่จะนําไปเตรียมไคตินตอไป 

 2.1.1.3 เปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล   
  นําตัวอยางเปลือกหอยเชอร่ีพันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล  ที่ผานการ

คัดเลือกแลวมาลางทําความสะอาด โดยนําสวนที่เปนเปลือกหอยมาลางนํ้าใหสะอาดแลวตากแดดให
แหง จากน้ันนํามาอบที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง และ นํามาแชใน 2 N HCI กรอง และ
ลางใหสะอาดจนเปนกลาง อบใหแหงที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 60 °C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง จากน้ันนํามา
บดใหเปนผงกอนที่จะนําไปเตรียมไคตินตอไป  

2.1.2  การเตรียมไคตินจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี ่
 2.1.2.1 ทําการเตรียมไคตินจากเปลือกเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอย

เชอรี่โดยช่ังเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่ที่อบแหงแลว 200 g. ใสลงในบีกเกอร
ขนาด 2000 ml. 
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 2.1.2.2 เติม 2 N HCI ปริมาตร 1250 ml. คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก (Hot plate 
& Magnetic stirrer) ตลอดเวลาที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 ช่ังโมง จากน้ันกรองดวยผาขาวบางและ
ลางดวยนํ้ากลั่นจนเปนกลาง(ทดสอบดวยกระดาษลิตมัส)ลางเปลือกกุงและเปลือกปูดวยเมธานอลอีก
ครั้ง อบที่อุณหภูมิ 60°C 12 ช่ัวโมง ใหแหงแลวปนใหปนผงดวยเครื่องปนวัตถุดิบไฟฟา 

  2.1.2.3 นําเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่บดที่แหงแลว 50 g. มา
ใสลงในบีกเกอรขนาด 2000 ml. เติม 1 N NaOH ปริมาตร 800 ml. คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก
ตลอดเวลาที่อุณหภูมิ 100°Cเปนเวลา 6 ช่ัวโมง เพ่ือกําจัดโปรตีน จากน้ันกรองดวยกรวยบุชเนอร โดย
ใชกระดาษกรอง whatmanเบอร 40 และลางดวยนํ้ากลั่นจนเปนกลาง (ทดสอบดวยกระดาษลิตมัส) 
ลางเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่ดวยเมทานอลอีกครั้ง อบที่อุณหภูมิ 60°C เปน
เวลา 12 ช่ัวโมง ใหแหง 
   2.1.2.4  นําเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่บดที่แหงจากขอ
2.1.2.3 ใสในบีกเกอรขนาด 500 ml.เติม 2 N NaOHปริมาตร 300 ml. คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก
ตลอดเวลาที่ อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 ช่ัวโมง กรองดวยกรวยบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง 
whatmanเบอร 40 และลางดวยนํ้ากลั่นจนเปนกลาง (ทดสอบดวยกระดาษลิตมัส) ลางเปลือกกุงขาว
เปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอร่ีดวยเมธานอลอีกครั้ง อบที่อุณหภูมิ 60°C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ให
แหง  
  2.1.2.5 นําเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอร่ีที่บดแหงจากขอ 
2.1.2.4 ใสในบีกเกอรขนาด 500 ml.เติม 1 N NaOH ปริมาตร 300 ml. คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก
ตลอดเวลาที่อุณหภูมิหองเปนเวลา  2ช่ัวโมง กรองดวยกรวยบุชเนอร โดยใชกระดาษกรอง 
whatmanเบอร 40 และลางดวยนํ้ากลั่นจนเปนกลาง (ทดสอบดวยกระดาษลิตมัส) ลางเปลือกปูและ
เปลือกกุงดวยเมทานอลอีกครั้ง อบที่อุณหภูมิ 60°C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง ใหแหง ไดไคตินจากเปลือก
กุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี ่   

 
2.1.3 การเตรียมไคโตซาน 

                    2.1.3.1 การเตรียมไคโตซานจากไคตินเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอย
เชอรี่โดยนําผงไคตินเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่ใสลงในบีกเกอรขนาด 500 ml 
จากน้ันเติม 40% (w/v) NaOH ปริมาตร 400 ml คนดวยเครื่องกวนแมเหล็กตลอดเวลาที่อุณหภูมิ 
100 °C เปนเวลา 5 ช่ัวโมง กรองดวยกรวยบุชเนอรโดยใชกระดาษกรอง whatmanเบอร 40 และ
ลางดวยนํ้ากลั่นจนเปนกลาง (ทดสอบดวยกระดาษลิตมัส) และลางดวยเมธานอลอีกครั้ง อบที่
อุณหภูมิ  60 °C 12 ช่ัวโมงใหแหง นําผงไคโตซานทําซ้ําเชนเดียวกันอีก 2 ครั้ง ไดไคโตซานจากกุงขาว
เปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรีจ่ากน้ันนํามาผสมกับอาหารปลาสําเร็จรูปย่ีหอไฮเกรท 
    2.1.3.2 การเตรียมไคโตซานสําเร็จรูปเทผงไคโตซานลงในขวดพลาสติกจากน้ันใสนํ้า
สะอาดลงไป 320 ซีซี แลวปดฝาแลวเขยาไปมา 1-2 นาทีแลวจึงเทนํ้ายาขวดเล็กลงไปในไคโตซานที่
เขยาแลวปดฝาแลวเขยาไปมา 1-2 นาที ปดฝาต้ังทิ้งไว 1-2 ช่ัวโมง จึงนําไปผสมกับอาหารปลา
สําเร็จรูปย่ีหอไฮเกรทได 
ที่มา : บริษัทปูแดง (2557) 
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2.2 การจัดการทดลอง 
     นําปลานิลแปลงเพศมาจากฟารมดาวเรือง จ.เพชรบุรี จํานวน 300 ตัว ขนาดความยาวเฉลี่ยจาก
สวนหัวถึงปลายหางประมาณ 3 เซนติเมตร นํามาพัก ณ อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าฟารมสา
ทิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในบอไฟเบอรยี่หอ COSMO ขนาดความจุ 500 L 1 อาทิตย โดยมี
เครื่องชวยเพ่ิมปริมาณออซิเจน และตาขายกรองแสงคลุมตลอดเวลา และ ใหอาหารจนกวาปลาจะอ่ิม 
กอนแบงการเลี้ยงตามกลุมการทดลองเพ่ือใหปลาปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเปนระยะเวลา 1 
สัปดาห  ในการทดองคร้ังน้ีแบงกลุมการทดลองออกเปน 5 กลุมการทดลอง (Treatment) กลุมละ 3 
ซ้ํา (Replicate) ซ้ําละ 20 ตัว โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize 
Design;  CRD) ปลานิลแตละกลุมการทดลองจะถูกเลี้ยงในบอไฟเบอรขนาด 250 L โดยมีเครื่องชวย
เพ่ิมปริมาณออกซิเจน และตาขายกรองแสงคลุมตลอดเวลา และ ใหอาหารจนกวาปลาจะอ่ิม (ดังภาพ
ที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize Design;  CRD) 
หมายเหตุ :                คือตาขายกรองแสง 
                               คือเครื่องชวยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน 

 

                                                                            
T5R1                                         T1R1                                T2R3 

                                                 

T1R2                                       T3R1                                   T4R2 

                                               

T4R1                                       T2R1                                     T3R2 

                                              

  T2R2                                     T3R3                                    T1R3 

                                             

T4R3                                       T5R3                                   T5R2 
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2.3 อาหารสัตวทดลอง 
      ใหปลานิลทดลองกินอาหารจนกวาจะอ่ิม ตลอดระยะการทดลอง  42 วัน ใหอาหารปลานิล 
2 ชวงเวลาคือ ชวงเชาและชวงเย็น  โดยใหจนกวาปลาจะอ่ิม ทุกกลุมการทดลอง อาหารที่ใหเปน
อาหารเม็ดสําเร็จรูปยี่หอไฮเกรท 
                    โปรตีนไมตํ่ากวา             41     เปอรเซ็นต 
                    ไขมันไมตํ่ากวา                6     เปอรเซน็ต 
                    ความช้ืนไมมากกวา         12     เปอรเซ็นต 
                    กากอาหารไมมากกวา        4     เปอรเซ็นต 
 การศึกษาใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize Design;  CRD)
โดยกลุมอาหารทดลองประกอบดวย 
 กลุมที ่1  : อาหารไฮเกรท (Control)  

กลุมที ่2  : อาหารไฮเกรทที่เสริมไคติน-ไคโตซานผงจากเปลือกกุงขาวที่ระดับ 300 ppm 
กลุมที ่3  : อาหารไฮเกรทที่เสริมไคติน-ไคโตซานผงจากเปลือกปูทะเลทีร่ะดับ 300 ppm 

    กลุมที ่4  : อาหารไฮเกรทที่เสริมไคติน-ไคโตซานผงจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุสีเหลืองปน
นํ้าตาลระดับ 300 ppm 
 กลุมที ่5  : อาหารไฮเกรทที่เสริมไคติน-ไคโตซานสําเร็จรปูที่ระดับ 300 ppm 
 
2.4 การควบคุมคุณภาพนํ้า 
      
       2.4.1 การเปลี่ยนถายนํ้าและการทําความสะอาดบอ 
   เปนการทดลองที่ใชนํ้าน่ิงตลอดการทดลอง โดยจะเติมนํ้าลงในบอใหมีระดับความสูงจาก
พ้ืนบอประมาน 30 cm. ทําความสะอาดบอโดยระบายนํ้าเกาออกแลวเหลือนํ้าเกาไวประมาน 1 สวน
4 ของบอ จากน้ันดูดตะกอนออก และใชสวิงตาขายชอนแพลงกตอนและตะกอนออก แลวเติมนํ้าใหม
ใหอยูระดับเดิมทุกสัปดาห 
    

2.4.2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
  ดัชนีคุณภาพนํ้า                      วิธีการตรวจคุณภาพนํ้า                                                                                       
 pH                                         ตรวจดวยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
 DO (mg/L)      ตรวจดวยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
 อุณหภูมิ (°C)      ตรวจดวยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15  
 Conductivity                           ตรวจดวยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุน AL 15 
 Ammonia (mg-N/L)                  Ammonia Test Kit 
 Nitrite (mg-N/L)                       Nitrite Test Kit 
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2.5 การเก็บขอมูลเพ่ือวิเคราะห 
      
        2.5.1 นํ้าหนักไคติน-ไคโตซานที่เตรียมไดจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือก
หอยเชอร่ี เก็บขอมูลลักษณะที่สังเกตดวยตาเปลาและนํ้าหนักแหง (Dry Matter) ของไคตินและไคโต
ซานที่เตรียมไดจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรีโ่ดยมีสูตรที่ใชคํานวณดังน้ี 
 

     นํ้าหนักไคตินเฉลี่ย(g) = 
น้ําหนักไคตินรวม (g)
จํานวนซ้ําในการสกัด

    

 
      

    %ไคติน    = 
น้ําหนักแหงของไคตินที่สกัดได (g)×100

น้ําหนักวัตถุดิบที่อบแหง (g)
  

 
 

     %ไคตินเฉลี่ย    =
%ไคตินรวม

 จํานวนซ้าํในการสกัด
   

 
 

     นํ้าหนักไคโตซานเฉลี่ย(g)    =
น้ําหนักไคโตซานรวม (g)

จํานวนซ้ําในการสกัด
   

 
 

      %ไคโตซาน    =
น้ําหนักแหงของไคโตซานที่สกัดได (g)×100

น้ําหนักวัตถุดิบที่อบแหง (g)
 

 

  %ไคโตซานเฉลี่ย =
%ไคโตซานรวม

จํานวนซ้าํในการสกัด
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2.5.2 สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

         เก็บขอมูลบันทึกขอมูลปลาแตละกลุมเมื่อเร่ิมตนการทดลอง และช่ังนํ้าหนักวัดขนาดปลา 2 

สัปดาหจนกระทั่งครบ 6 สัปดาห หรือ 42 วัน บันทึกปริมาณอาหารที่ใหในแตละวันตลอดระยะเวลา

เลี้ยง 42วัน และช่ังนํ้าหนักปลาในวันที่ 0, 14,  28 และ 42 ของการเลี้ยงเพ่ือหาอัตราการ

เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารเพ่ือนําไปคํานวณหานํ้าหนักเพ่ิมตอวัน (Weight Gain ; 

WG)ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว (Freed Conversion Ratio; FCR),อัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ย (Average Daily Gain; ADG),อัตราการตาย (%Survival Rate)และประสิทธิภาพ

ของอาหาร (Feed Efficiency; FE) 

 วิธีวิเคราะหขอมูล 

1.) การคํานวณหานํ้าหนักเพ่ิม (Weight Gain; WG) โดยช่ังนํ้าหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง
และนํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และนํามาคํานวณหานํ้าหนักเพ่ิมดังสูตร 

 

WG    =    นํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง - นํ้าหนักปลาเริ่มตน 
(นิรนาม, 2548) 

 
2.) การคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวัน (Average Daily Gain; ADG) โดยช่ัง

นํ้าหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลองและนํ้าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และนํามาคํานวณหาอัตราการ
เจริญเติบโต ดังสูตร 
  

ADG =    
น้ําหนักตัวที่เพ่ิม

จํานวนวันที่เล้ียง

 

 
(นิรนาม, 2548) 

 
3.) คํานวณประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ (Freed Conversion Ratio; FCR) จาก

การบันทึกนํ้าหนักปลา และอาหารที่กินได ดังสูตร 
 

FCR              =    
อาหารที่ปลากินได

น้ําหนักปลาที่เพ่ิม

 

(นิรนาม, 2548) 
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4.) การเก็บขอมูลประสิทธิภาพการใชอาหาร (Feed Efficiency, FE) ดังสูตร 
 

  FE              =     

น้ําหนักปลาที่เพ่ิม

น้ําหนักอาหารที่ปลากิน

 

(นิรนาม, 2548) 
  

5.) การเก็บขอมูล% อัตราการรอดตาย (%Survival Rate) ดังสูตร 
 

  %Survival Rate   =    

 จํานวนปลาที่เหลือเมื่อส้ินสุดการทดลอง 

จํานวนปลาทั้งหมดที่เริ่มทดลอง

 × 100 

(นิรนาม, 2548) 
 
3. ขอบเขตงานวิจัย 
 
   ศึกษาการประยุกตใชไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่

เปนสารเรงการเจริญเติบโตของปลานิล ซึ่งมีผลตออัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช

อาหารเพ่ือนําไปคํานวณหานํ้าหนักเพ่ิม (Weight Gain ; WG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปน

นํ้าหนักตัว (Freed Conversion Ratio; FCR), อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (Average Daily Gain; 

ADG), อัตราการตาย (%Survival Rate) และประสิทธิภาพของอาหาร (Feed Efficiency; FE) 

 
4. สถานที่ดําเนินงานการวิจยั ทดลอง และเก็บขอมูล  
 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
   ที่ต้ัง เลขที ่1 หมู 3 ตําบล สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120 
   - หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ช้ัน 3 ตึกคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
   - ฟารมสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
5. ระยะเวลาทําการทดลอง 
 

 เริ่มทําการทดลองต้ังแตเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 ใชระยะเวลา
ดําเนินการทดลองรวมเปนเวลา 9 เดือน 
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ผลการทดลอง 

 

1. การสกัดสารไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวเปลือกปทูะเล และเปลอืกหอยเชอรี่พนัธุเปลือกสี

เหลืองปนน้ําตาล 

 

    1.1   ผลการสกัดไคติน 

  การสกัดไคติน ไดเตรียมเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลือง

ปนนํ้าตาลบดที่อบแหง ที่อุณหภูมิ 60◦C เปนเวลา 12 ช่ัวโมง อยางละ 100 g เปนวัตถุดิบเริ่มตนใน

การสกัด เมื่อผานกระบวนการสกัดไคติน นํ้าหนักของไคตินที่เตรียมได คือ 12.37 g, 15.96 g และ 

17.53 g ตามลําดับ 

   

   1.2   ผลการสกัดไคโตซาน 

 การสกัดไคโตซานที่เตรียมเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสี

เหลืองปนนํ้าตาล จากวัตถุดิบต้ังตนในการสกัด อยางละ 100 g ตอวัตถุดิบที่เลือกไว เมื่อผาน

กระบวนการสกัดไคโตซานพบวา นํ้าหนักของไคโตซานที่เตรียมไดจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเล

และเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล คือ 6.70 g, 8.80 g, และ 5.45 g ตามลําดับ 

   

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบนํ้าหนักไคติน-ไคโตซานที่เตรียมไดจากเปลือกกุงขาว

เปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล 

 

ชนิดของวัตถุดิบ น้ําหนักวัตถุดิบ น้ําหนักไคติน น้ําหนักไคโตซาน 

 เริ่มตน (g) (g) (g) 
เปลือกกุงขาว 100.00 12.37 6.70 
เปลือกปูทะเล 100.00 15.96 8.80 
เปลือกหอยเชอรี่พันธุ 100.00 17.53 5.45 
เปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล    
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1.3 ผลการวิเคราะหพารามิเตอรที่สําคัญในการพิจารณาสารไคโตซานแบบหยาบ 

 จากการพิจารณาสารไคโตซานแบบหยาบก็คือ คาระดับการกําจัดหมูอะซิทิล (%DD) ดังน้ัน

จากผลวิเคราะหรายงานไดวา ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูทะเลและหอยเชอรี่พันธุเปลือกสี

เหลืองปนนํ้าตาล มีระดับของการกําจัดหมูอะซิทิล (%DD) เทากับ 101.67 %, 112.52 %และ 

124.73 % ตามลําดับ(ตารางที่ 3) พบวาไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูทะเลและหอยเชอรี่พันธุ

เปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล มีคุณสมบัติตามเกณฑที่เหมาะสม โดยทั่วไปที่ใชในกลุมอาหารสัตว (คา 

%DD มากกวา 50%) สุธิดา,(2552) 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหพารามิเตอรที่สําคัญในการพิจารณาสารไคโตซานแบบหยาบ 

 

ตัวอยาง ความชืน้ เถา ระดับของการกําจัด 

(Sample) (Moisture content) (Total ash) หมูอะซิทิล 

 (%) (%) (%DD) 

เปลือกกุงขาว 4.86 0 101.67 

เปลือกปูทะเล 

 
7.66 0 

 
112.52 

เปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล 1.97 0 124.73 
เปลือกหอยเชอรี่พันธุ 

 
   

 

2.  สมรรถภาพการเจริญเติบโตของปลานิล 
 

2.1 ผลตอการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลา (WG) 

              ผลการทดลองใหอาหารพ้ืนฐาน (กลุมการทดลองที่1) เปรียบเทียบกับอาหารที่เสริมสาร

สกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว(กลุมการทดลองที2่), จากเปลือกปูทะเล(กลุมการทดลองที3่), 

จากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล (กลุมการทดลองที4่) และอาหารที่เสริมไคโตซาน

สําเร็จรูป(กลุมการทดลองที่5) ที่ระดับความเขมขนที่เทากัน คือ ที่ระดับ 300 ppm ในปลานิล ตอ

การเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลาตลอดชวงระยะเวลา 42 วัน จากนํ้าหนักเริ่มตนของปลานิลแตกลุมการ

ทดลอง คือ 14.00, 13.72, 14.25, 13.74 และ 14.32 กรัมตามลําดับ พบวาการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนัก

ปลานิลกลุมการทดลองที่ 1,2 ไมมีความแตกตางกัน แตในกลุมการทดลองที่ 1,2 แตกตางกับกลุมการ
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ทดลองที่ 3,4 โดยกลุมการทดลองที่ 3,4 ไมมีความแตกตางกัน แตในกลุมการทดลองที่ 5 มีความ

แตกตางกันกับกลุมการทดลองที่ 1, 2, 3และ4 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P<0.01) โดยปลานิลใน

กลุมการทดลองที่ 5 จะมีการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลาสูงที่สุดรองลงมาคือ กลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 

และ 1 ตามลําดับ คือ 138.87 กรัม, 107.04 กรัม, 103.803 กรัม, 90.39 กรัม และ 84.58 กรัม 

 

 
  

ภาพที่ 5 แสดงนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของปลานิล 

หมายเหตุ : a, b, c คือตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 

แกน Y คือ คาอัตราการเจริญเติบโต แกน X คือ  

กลุมการทดลอง โดยกลุมการทดลองที่  1 คือ  กลุมอาหารพ้ืนฐาน (Control) 

              กลุมการทดลองที ่ 2 คือ อาหารที่เสริมสารสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวที่ระดับ 

300 ppm 

              กลุมการทดลองที ่3 คือ  อาหารทีเ่สริมสารสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกปูทะเลที่ระดับ 

300 ppm 

              กลุมการทดลองที ่4 คือ  อาหารที่เสริมสารสกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุ

เปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลที่ระดับ 300 ppm 

               กลุมการทดลองที่ 5 คือ  อาหารที่เสริมสาร ไคโตซานสําเร็จรูปที่ระดับ 300 ppm 
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2.2 ผลตออัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG) 

          ผลการทดลองใหอาหารพ้ืนฐาน (กลุมการทดลองที่1) เปรียบเทียบกับอาหารที่เสริมสารสกดั

ไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว(กลุมการทดลองที่2), จากเปลือกปูทะเล(กลุมการทดลองที่3), จาก

เปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล (กลุมการทดลองที่4) และอาหารที่เสริมไคโตซาน

สําเร็จรูป(กลุมการทดลองที่5) ที่ระดับความเขมขนที่เทากัน คือ ที่ระดับ 300 ppm ในปลานิล ตอ

อัตราการเจริญเติบโตตอวันตลอดชวงระยะเวลา 42 วัน พบวาการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลานิลกลุมการ

ทดลองที่ 1,2 ไมมีความแตกตางกัน แตในกลุมการทดลองที่ 1,2 แตกตางกับกลุมการทดลองที่ 3,4 

โดยกลุมการทดลองที่ 3,4 ไมมีความแตกตางกัน แตในกลุมการทดลองที่ 5 มีความแตกตางกันกับ

กลุมการทดลองที่ 1, 2, 3และ4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยปลานิลในกลุมการทดลองที่ 

5 จะมีอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ 

คือ 3.30 กรัมตอวัน, 2.54 กรัมตอวัน, 2.47 กรัมตอวัน, 2.15 กรัมตอวัน และ 2.01 กรัมตอวัน 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล 

หมายเหตุ : a, b, c คือตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 

 

      

 

 

2.24±2.91b 1.98±0.27a 1.82±0.24b 

2.37±0.06bc 2.58±0.31a 

1.51±0.56b 

2.78±0.21b 2.82±0.62a 

1.81±041b 

2.44±0.27bc 2.84±0.53a 

2.37±0.62ab 

3.68±0.23a 
2.90±0.76a 

3.34±0.93a 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

  สัปดาหท่ี 2  สัปดาหท่ี 4    สัปดาหท่ี 6 

อัต
รา

กา
รเ

จร
ิญ

เติ
บโ

ตเ
ฉล

ีย่(
กร

ัม/
วัน

) 

สัปดาห 

กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ของปลา 

ชุดการทดลองที่ 5 

ชุดการทดลองที่ 4 

ชุดการทดลองที่ 3 

ชุดการทดลองที่ 2 

ชุดการทดลองที่ 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

2.3 ผลตออัตราแลกเน้ือ (FCR) 

                ผลการทดลองใหอาหารพ้ืนฐาน (กลุมการทดลองที่1) เปรียบเทียบกับอาหารที่เสริมสาร

สกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว(กลุมการทดลองที2่), จากเปลือกปูทะเล(กลุมการทดลองที3่), 

จากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล (กลุมการทดลองที4่) และอาหารที่เสริมไคโตซาน

สําเร็จรูป(กลุมการทดลองที่5) ที่ระดับความเขมขนที่เทากัน คือ ที่ระดับ 300 ppm ในปลานิลตอ

อัตราแลกเน้ือตลอดระยะเวลา 42 วัน พบวามอัีตราแลกเน้ือของปลากลุมการทดลองที่ 1, 2 ไมมี

ความแตกตางกัน โดยกลุมการทดลองที่ 3 ไมมีความแตกตางกับกลุมการทดลองที่ 2 แตมีความ

แตกตางกับกลุมการทดลองที ่ 1 และกลุมการทดลองที่ 4 ไมมีความแตกตางกับกลุมการทดลองที่ 2, 

3 แตแตกตางกับกลุมการทดลองที่ 1 และในกลุมการทดลองที่ 5 มีความแตกตางกันกับกลุมการ

ทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยปลานิลในกลุมการทดลองที่ 5 จะมี

อัตราแลกเน้ือสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ 1.20, 1.60, 

1.65, 1.90 และ 2.11 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงอัตราแลกเน้ือของปลานิล 

หมายเหตุ : a, b, c คือตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 
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2.4 ผลตอประสิทธิภาพการใชอาหาร (FE) 

                ผลการทดลองใหอาหารพ้ืนฐาน (กลุมการทดลองที่1) เปรียบเทียบกับอาหารที่เสริมสาร

สกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว(กลุมการทดลองที2่), จากเปลือกปูทะเล(กลุมการทดลองที3่), 

จากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล (กลุมการทดลองที4่) และอาหารที่เสริมไคโตซาน

สําเร็จรูป(กลุมการทดลองที่5) ที่ระดับความเขมขนที่เทากัน คือ ที่ระดับ 300 ppm ในปลานิลตอ

อัตราแลกเน้ือตลอดระยะเวลา 42 วัน พบวามอัีตราแลกเน้ือของปลากลุมการทดลองที่ 1, 2 ไมมี

ความแตกตางกัน แตกลุมการทดลองที่ 1, 2 มคีวามแตกตางกันกับกลุมการทดลองที่ 3, 4 โดยกลุม

การทดลองที่ 3, 4 ไมมีความแตกตางกัน และในกลุมการทดลองที่ 5 มีความแตกตางกันกับกลุมการ

ทดลองที่ 1, 2, 3 และ4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยปลานิลในกลุมการทดลองที่ 5 จะมี

ประสิทธิภาพการใชอาหารที่สูงสุด รองลงมาคือ กลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ คือ 

0.83, 0.63, 0.61, 0.52 และ 0.48 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงประสิทธิภาพการใชอาหารของปลานิล 

หมายเหตุ : a, b, c คือตัวอักษรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 
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2.5 ผลตออัตราการตาย (Mortality Rate) 

                ผลการทดลองใหอาหารพ้ืนฐาน (กลุมการทดลองที่1) เปรียบเทียบกับอาหารที่เสริมสาร

สกัดไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว (กลุมการทดลองที2่), จากเปลือกปูทะเลที ่ (กลุมการทดลองที่

3), จากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลอืงปนนํ้าตาล (กลุมการทดลองที่4) และอาหารที่เสริมไคโต

ซานสําเร็จรูป(กลุมการทดลองที่5) ที่ระดับความเขมขนทีเ่ทากันคือ 300 ppm ในปลานิล ตออัตรา

การตาย พบวาตลอดชวงระยะเวลา42 วัน ในทุกกลุมการทดลองมีอัตราการตายไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงอัตราการรอดตายของปลานิล 

หมายเหตุ : a คือตัวอักษรที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (P>0.05) 
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3.  ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้าํ 

     เลี้ยงปลานิลในบอไฟเบอรขนาด 250 L เปนระยะเวลา 42 วัน ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า

พบวา คาดัชนีคุณภาพน้ํามีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต และความเปนอยูของปลานิล โดยมี

ปริมาณคาดัชนีตางๆ คอนขางคงที่ตลอดระยะเวลาทดลอง และมีปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอปลานิล

อีกดวย ดังน้ันทุกกลุมการทดลองจึงไมนาจะมีปญหาใดๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตวนํ้าที่เปน

ผลกระทบจากคุณภาพนํ้า 

 

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลานิล 

ดัชนีคณุภาพน้ํา ปริมาณเฉลี่ยทุกกลุมการทดลองที่
ปรากฏในตลอดระยะเวลาการทดลอง 

 คาทีเ่หมาะสม 
ของคุณภาพน้าํ 

 42วัน   
pH 8.08  6.5-9.0 

อุณหภูมิ (˚C) 27.45  23-32  

DO (mg/L) 8.15  >5 
Ammonia (mg/L) 0.20  ไมควรเกิน 0.02 
Nitrite (mg / L) 0.06  <0.02 

 

ที่มา : กรมประมง (2557) 
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วิจารณผลการทดลอง 

 

 จากการสกัดสารไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูและเปลือกหอยเชอรี่พบวา

เปลือกหอยเชอรี่ใหนํ้าหนักที่มากที่สุดและรองลงมาคือเปลือกปูทะเลและเปลือกกุงขาว ไคตินที่เตรียม

จากเปลือกกุงขาว เมื่อสังเกตดวยตาสําหรับไคตินเปลาพบวา ไคตินที่ไดคอนขางมีสีที่ซีด ซึ่งยังคงมี

ลักษณะบางสวนจากเปลือกกุงอยู ไคตินที่เตรียมไดจากเปลือกปูทะเล เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวา  

ไคตินที่ไดมีลักษณะที่มีสีสมออน ซึ่งยังคงมีลักษณะบางสวนจากเปลือกปูทะเลอยู และไคตินที่เตรียม

จากเปลือกหอยเชอร่ีพันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลมีสีขาว เมื่อสังเกตดวยตาเปลา ไคตินที่ไดมี

ลักษณะคอนขางหยาบ ซึ่งยังคงมีลักษณะบางสวนจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล

อยู ดังน้ันไคตินจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลมีลักษณะหยาบกวาจากเปลือกกุง

ขาวและเปลือกปูทะเล และจากการสกัดสารไคตินใหเปนสารสกัดไคโตซาน 

จากการสกัดสารไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูและเปลือกหอยเชอร่ีพบวา

เปลือกหอยเชอรี่ใหนํ้าหนักที่มากที่สุดคือจากเปลือกปูทะเลและรองลงมาคือเปลือกกุงขาวและเปลือก

หอยเชอรี่ โดยไคตินที่เตรียมจากเปลือกกุงขาว เมื่อสังเกตดวยตาสําหรับไคตินเปลาพบวาไคโตซานที่

เตรียมจากเปลือกกุงขาว เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวามีสีขาวซีดอมเหลือง ลักษณะเปนผง สําหรับไค

โตซานที่เตรียมไดจากเปลือกปูทะเล  เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวามีสีขาวซีด ลักษณะเปนผง และไค

โตซานที่เตรียมจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวามีสี

ขาว ลักษณะเปนผง ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ (บัณฑิกาและรังสรรค, 2550) ที่ไดทําการ

ทดลองสกัดสารไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงกุลาดําและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปน

นํ้าตาล จากการทดลองพบวา ไคตินที่เตรียมจากเปลือกกุงกุลาดํา เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวาไคติน

ที่ไดคอนขางจะมีสีซีด ซึ่งยังคงลักษณะบางสวนจากเปลือกกุงอยู สําหรับไคตินที่เตรียมจากเปลือก

หอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวา ไคตินที่ไดคอนขางจะมีลักษณะ

หยาบซึ่งยังคงลักษณะบางสวนจากเปลือกหอยเชอรี่อยู ดังน้ันไคตินจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสี

เหลืองปนนํ้าตาลมีลักษณะหยาบกวาจากเปลือกกุงกุลาดํา และผลของการสกัดไคโตซานที่ไดคือไคโต

ซานที่เตรียมจากเปลือกกุงกุลาดํา เมื่อสังเกตดวยตาเปลาพบวามีลักษณะเปนผงสีซีดขาวอมเหลือง 

สําหรับไคโตซานที่เตรียมจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลเมื่อสังเกตดวยตาเปลา

พบวามีลักษณะเปนผง สีซีดขาว ดังน้ันไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลมี

ลักษณะที่ใกลเคียงกับเปลือกกุงกุลาดํา 

จากผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลโดยใชสารสกัดไคโตซานจากเปลืองกุงขาว 

เปลือกปูทะเลแลเปลือกหอยเชอร่ี พบวาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของปลานิลที่ทําการวัดไดแก 

การเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลา, อัตราการเจริญเติบโตตอวัน, อัตราการแลกเน้ือ, ประสิทธิภาพการใช
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อาหาร และอัตราการรอดตาย จากการทดลอง 5 กลุมการทดลอง ซึ่งพบวาอาหารที่ผสมสารสกัดไค

โตซานจากเปลือกหอยเชอร่ีน้ันใหผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตที่ดีกวาอาหารที่ผสมสารสกัดจาก

ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวและเปลือกปูทะเล แตจะใหผลที่ดอยกวาจากอาหารที่ผสมสารสกัดไคโต

ซานสําเร็จรูปเพราะ เน่ืองจากเปนการสกัดหยาบจึงมีความบริสุทธ์ิที่แตกตางจากไคโตซานสําเร็จรูปที่

มีความบริสุทธ์ิที่มากกวา ซึ่งการใชสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูทะเล และเปลือก

หอยเชอรี่ มีผลตอการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นมากวาอาหารที่ไมไดผสมสารสกัดไคโตซาน ซึ่งสอดคลองกับ  

Saensawath et al.(2009) ซึ่งศึกษาการเสริมไคโตซานในอาหารเลี้ยงปลานิล (O. niloticus) 

มากกวารอยละ 1 ของนํ้าหนักอาหาร ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) อันเน่ืองมาจากไคโตซานที่เสริมในอาหารจะไปลดการยอยและดูดซึมไขมันในทางเดิน

อาหาร ทําใหไขมันสะสมในตัวปลานิลไดนอยและสงผลใหนํ้าหนักปลานิลลดลง อาหารที่ผสมไคโต

ซานสําเร็จรูปที่ใชในการทดลองมีผลสอดคลองกับ (กัญช, 2553) ซึ่งศึกษาการตอบสนองทาง

ภูมิคุมกันของปลากะพงขาวตอการเสริมอหารดวยไคโตซาน ไคโตซานเปนสารสกัดที่ไดจากธรรมชาติ 

มีคุณสมบัติโดดเดนและมีความเขากันไดทางชีวภาพ(Biocompatibility) การใชไคโตซานเปนสารเรง

อัตราการเจริญเติบโตและสารกระตุนภูมิคุมกันจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการจัดการสุขภาพสัตวนํ้า

แบบปลอดสารเคมี สําหรับการเสริมไคโตซานในอาหารเลี้ยงปลากะพงขาวในปริมาณรอยละ 1 ของ

นํ้าหนักอาหาร เมื่อทดลองเลี้ยงนาน 47 วัน สามารถกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันแบบไม

จําเพาะ ดานกระบวนการเก็บกินสิ่งแปลกปลอมของเซลลเม็ดเลือดขาวไดเปนสําคัญ และอัตราการ

เจริญเติบโตของปลากะพงขาวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 จากผลการวิเคราะหคาระดับการกําจัดหมูอะซิทิล ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูทะเล

และหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล พบวาไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูทะเลและ

หอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล มีคุณสมบัติตามเกณฑที่เหมาะสม โดยทั่วไปที่ใชในกลุม

อาหารสัตว (คา %DD มากกวา 50%) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สุธิดา,2552) ที่ศึกษาเรื่องไคติน-

ไคโตซาน พบวาพารามิเตอรที่สําคัญในการพิจารณาสารไคโตซานกคือคาระดับการกําจัดหมูอะซีทิล

(Degree of Deacetylation , %DD) ไคโตซานไดจากปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะซีทิล 

(Deacetylation)ของไคตินซึ่งก็คือโพลิเมอรของ(1-4)-2 Amino-2 Deoxy- b – D Glucanหรือเรียก

งายๆวาโพลิเมอรของ(Gucosamine)การเกิดไคโตซานน้ันขึ้นอยูกับปริมาณของการเกิดปฏิกิริยาการ

กําจัดหมูอะซีทิลซึ่งวัดจากคาระดับการกําจัดหมูอะซีทิล (Degree of Deacetylation) การทํา

ปฏิกิริยาการกําจัดหมูอะซีติลคิดเปนหนวยรอยละ(Percentage of Degree of Deacetylation , 

%DD) กลาวคือถา %DD เกินกวา 50% ข้ึนไปแลวสามารถใชโพลิเมอรน้ันทําใหเกิดอนุพันธที่ละลาย

ในกรดอินทรียไดหรืออาจกลาวไดวาการลดลงของหมูซีทิลในไคติน (Chitin Regenerated)ผลที่ไดคือ
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การเพ่ิมหมูอะมิโนซึ่งเปนการเพ่ิมสมบัติการเปนสารที่มีประจุเปนบวก (Polycationic Activity) บน

พอลิเมอรทําใหเกิดสภาพของการเปนไคโตซานเพ่ิมขึ้น 

 จากการทดลองมีการใชไคติน-ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว เปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอ

รี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล และอาหารที่เสริมไคโตซานสําเร็จรูป ที่ระดับความเขมขนที่เทากัน 

คือ ที่ระดับ 300 ppm พบวามีผลทําใหอัตราการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลา, อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

ตอวัน, อัตราการแลกเน้ือ, ประสิทธิภาพการใชอาหารและอัตราการรอดตาย มีคาที่สูงข้ึน ซึ่งมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ (บัณฑิกาและรังสรรค, 2550) ที่ไดทําการทดลองสกัดสารไคติน-ไคโตซาน

จากเปลือกกุงกุลาดําและเปลือกหอยเชอร่ีพันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล ใชสารสกัดที่ความเขมขนที่

ระดับ 400 ppm จากผลการทดลองในปลาคารพ ตออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันพบวาตลอด

ชวงอายุ 0-49 วัน พบวามีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน,อัตราการแลกเน้ือ และอัตราการ

รอดตายของปลาคารพ มีคาที่สูงขึ้นกวากลุมการทดลองที่ใชอาหารที่ไมผสมสารสกัดไคโตซาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

สรุปผลการทดลอง 

 

เมื่อผานกระบวนการการสกัดแลว ไคตินจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอ

รี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลมีปริมาณเทากับ 12.37 g, 15.96 g และ 17.53 g ตามลําดับ สําหรับ

ไคโตซานจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลมี

ปริมาณเทากับ 6.70 g., 8.80 g. และ 5.45 g. ตามลําดับ 

  จากการทดลองการใหอาหารพ้ืนฐาน (กลุมการทดลองที่ 1) เปรียบเทียบกับอาหารที่เสริมไค

ติน-ไคโตซาน จากเปลือกกุงขาว (กลุมการทดลองที่ 2), จากเปลือกปูทะเลที่ (กลุมการทดลองที่ 3), 

จากเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลที่ และอาหารที่เสริมอาหารดวยไคโตซานสําเร็จรูป 

(กลุมการทดลองที่ 5)  ที่ระดับความเขมขนที่เทากัน คือ 300 ppm ในปลานิล โดยตลอดระยะเวลา

การทดลองอัตราการรอดตายในกลุมการทดลองที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 พบวาไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ผลตอการเพ่ิมขึ้นของนํ้าหนักปลา (WG) ของปลานิลพบวาในกลุมการ

ทดลองที่ 1, 2 แตกตางกับกลุมการทดลองที่ 3, 4 และ 5 ยังมีความแตกตางกับกลุมการทดลองที่ 3, 

4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุมการทดลองที่ 5 มีผลตอการเพ่ิมข้ึนของนํ้าหนักปลาดี

ที่สุด รองลงมาคือกลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ, อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน 

(ADG) ของปลานิลพบวาในกลุมการทดลองที่ 1, 2 แตกตางกับกลุมการทดลองที่ 3, 4 และ 5 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุมการทดลองที่ 5 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันดีที่สุด

รองลงมาคือกลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ ,  ผลตออัตราแลกเน้ือ (FCR) พบวาในกลุม

การทดลองที่ 1, 2 แตกตางกับกลุมการทดลองที่ 3, 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 

โดยกลุมการทดลองที่ 5 มีอัตราแลกเน้ือดีที่สุด รองลงมาคือกลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 

ตามลําดับ และผลตอประสิทธิภาพการใชอาหาร (FE) พบวาในกลุมการทดลองที่ 1, 2 แตกตางกับ

กลุมการทดลองที่ 3, 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยกลุมการทดลองที่ 5 มี

ประสิทธิภาพการใชอาหารดีที่สุด รองลงมาคือกลุมการทดลองที่ 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ แสดงให

เห็นวาการเสริมไคติน-ไคโตซาน ในอาหารชวยเพ่ิมสมรรถภาพการเจริญเติบโต 

 สําหรับผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า พบวา คาดัชนีคุณภาพนํ้ามีความเหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตและความเปนอยูของปลานิล โดยดัชนีตาง คอยขางคงทีตอลดระยะเวลาการทดลอง และ 

มีปริมาณที่ไมเปนอันตรายตอปลานิลอีกดวย ดังน้ันทุกกลุมการทดลองจึงไมนามีปญหาใดๆ ที่

เกี่ยวของกับสุภาพของปลานิลที่เปนที่เปนผลกระทบจากคุณภาพนํ้า 

จากการนําสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอร่ีพันธุ

เปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล เพ่ือมาเสริมอาหารในปลานิลเพ่ือเรงอัตราการเจริญเติบโต พบวาเปนการ

ใชวัสดุเหลือใชจาการบริโภคในชุมชนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยในกระบวนการสกัดไคโตซานมี
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ขั้นตอนที่งาย หากมีคําแนะนําวิธีการสกัดใหแกเกษตรกร เกษตรก็สามารถจะทําตามขั้นตอนและ

นําไปประยุกตใชไดเองในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สารสกัดไคโตซานจะชวยใหมีผลผลิตที่ดีขึ้นและลด

ตนทุนในการเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในเชิงพาณิชยตอไป ในการเลือกใชสารสกัดไคโตซานจากเปลือก

กุงขาวเปลือกปูทะเลและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาล ในการทดลองพบวา 

สมรรถภาพการเจริญเติบโตในกลุมการทดลองที่ใชสารสกัดไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูทะเลใน

อาหาร,กลุมการทดลองที่ใชสารสกัดไคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอร่ีในระดับความเขมขนที่

เทากัน คือ 300 ppm พบวาใหผลการเจริญเติบโตของปลาที่ไมแตกตางกัน และกลุมการทดลองที่ใช

สารสกัดไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุงขาวที่ผสมในอาหารในระดับความเขมขนที่เทากัน คือ 300 

ppm เชนกัน แตมีความแตกตางกันและใหผลการเจริญเติบโตที่นอยกวา ฉะน้ันควรเลือกใชสารสกัด

ไคโตซานจากหอยเชอรี่ 

 ในการเลือกใชวัสดุที่จะนํามาสกัดไคโตซานควรคํานึงถึงตนทุนและพ้ืนที่ที่เปนแหลงวัตถุดิบ 

ซึ่งในประเทศไทยมีสภาพพ้ืนที่ที่แตกตางกัน บางพ้ืนที่มีการทํานาจะสามารถพบหอยเชอรี่ในปริมาณที่

มากกวาบางพ้ืนที่จึงควรเลือกใชหอยเชอร่ีมาเปนวัตถุดิบในการสกัดไคโตซาน แตสําหรับในบางพ้ืนที่

จะมีพ้ืนที่ที่ติดชายฝงและมีการทําประมงทั้งในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม ชาวบานบริเวณน้ันจะมีการบริโภค

สัตวนํ้าเปนอาหารรวมทั้งกุงและปู วัตถุดิบที่เหลือจากการบริโภคยังสมารถเปนวัตถุดิบในการเลือกใช

เพ่ือนํามาสกัดสารไคโตซานและใชประโยชนไดในอนาคต แตเมื่อเทียบกับไคโตซานสําเร็จรูปซึ่งใหผล

ผลิตที่สูงกวาการเลือกใชวัตถุดิบเหลือใชในพ้ืนที่ แตเพ่ือเปนการลดตนทุนควรเลือกใชจากวัตถุดิบที่

เหลือในพ้ืนที่มากกวา 
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ขอเสนอแนะ 

 

1. ควรมีวิธีการวิเคราะหความบริสุทธ์ิของไคโตซานไดเองใหมีประสิทธิภาพมากกวาน้ี 

2. ควรมีการศึกษามาตรฐานของไคติน-ไคโตซานที่เหมาะสมตอสัตวนํ้าทุกชนิดและแนะนํา

ปริมาณในการใชไคติน-ไคโตซานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสัตวนํ้าชนิดตางๆ 

3. ควรมีการตอยอดในเรื่องระดับความเขมขนของการใชสารสกัดไคโตซานที่ระดับมากวาความ

เขนขนที่ 300 ppm ขึ้นไป เพ่ือที่จะไดทราบถึงอัตราการใชที่ใหผลผลิตไดดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

อางอิง 

 
กมลศิร ิพันธนียะ. 2544. ไคติน-ไคโตซาน. แหลงที่มา : 

http://www.nicaonline.com เมื่อ 5 กรกฎาคม 2557. 
กัญช เกล็ดมณ.ี “การตอบสนองทางภูมิคุมกันของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) 

ตอการเสริมอาหารดวยไคโตซาน.” วิทยานพินธปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 

กิตติพงษ ประจักษ, 2554.รายงานผลการสํารวจการผลติปลานลิในกระชังเพื่อการคา 
ในเขตอําเภอวารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี. 53 หนา 

จันทิมา ช่ังสิรพิร, พฤกระยา พงศย่ีหลา และจรรยา อินทมณ.ีการลดตนทุนการผลิตไคโตซานจาก 
เปลือกกุงโดยการนําดางกลับมาใชใหม.ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 8 (หนา 145-150).มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ฉัตรชัย ปรีชา, สิทธิ กุหลาบทอง และสาวิกา กัลปพฤกษ. “บทความปริทัศน” : ชีววิทยาและ 
นิเวศวิทยาของ ตัวสงกรานต (Namalycastis spp.: Nereididae) ในประเทศไทย.” 
วารสารวิชาการ Veridian  e-Journal, Silpakorn University 4, 2 (2554): 667 – 677.  

ดนุวัต เพ็งอน ,พัฒน โกจินอก, สุชัญญา อรณุรุงโรจน ,สุปราณี แกวเทียน และณิชมน ธรรมรักษ,  
2553.เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “การใชจุลนิทรียทีเ่ปนประโยชนในขัน้ตอนการ
เลี้ยงปลา”22 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลยัแมโจ. 86 หนา 

ดวงกมล แสนสวาท,นิลุบล กจิอันเจริญ,ชุติมา หาญจวณิช และพรทิพย วงศแกว.ม.ป.ป.การทดสอบ 
ผลของไคโตซานตอการทํางานของเซลลจับกินในปลานิล.National Graduate Research 
Conference:1752-1759 

นภาพร เช่ียวชาญ และ ธนารัตน ศรีธุระวานิช ไคโตซานกับการยับยั้งจุลินทรียในอาหาร   
อาหาร : 34 (2) เมษายน-มิถุนายน 2547 หนา 120-124 

นิรนาม. ม.ป.ป. การผลิตไคตินและไคโตซาน. 8 หนา   
บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด.ม.ป.ป.คูมือการเลี้ยงปลานํ้าจืด.บริษัท ไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส  

จํากัด.แหลงที่มา : http://www.thailuxe.com/userfiles/download/catfish.pdf, 
19 ธันวาคม 2557. 

 ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ. “ไคติน-ไคโตซาน.” [online]. Accessed 24 july 2014. Avalible  
 fromhttp://www.gpo.or.th/rdi/htmls/chitin.html 
ปราณี วัฒนาวรสกุล. 2541. การเปรียบเทยีบปริมาณไคตินและไคโตซานทีผ่ลิตจากเปลือกปูชนิด 
 ตางๆ.วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ปยะดา บุบผา. 2546. การผลติไคตินจากเปลือกปูนา, น. 100-103 ใน เอกสารประกอบการประชุม 

ไคติน-ไคโตซานแหงประเทศไทย.ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ กรุงเทพฯ. 
ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ. 2544. การใชไคตินไคโตซานเรงการเจรญิเติบโตในกุงกุลาดํา. สาระ 

ความรูชมรมไคติน-ไคโตซาน.ปที่3. ฉบับที ่8. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.thailuxe.com/userfiles/download/catfish.pdf


37 
 

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ,ดวงเดือน วารีวะณิช, อรรถวุฒิ กันทะวงศ และวีระพงษ ศรีโฉมงาม.ม.ป.ป. 
ผลผลิตและคณุลักษณะของไคโตซานจากเปลือกปูทีเ่หลือทิ้งจากอวนจมปู.สถานีวิจัย
ประมงศรีราชา คณะประมง.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พูนทรัพย วิชัยพงษ. 2548. ไคติน-ไคโตซาน.แหลงที่มา:  
http://www.dss.go.th/dssweb/starticles/files/bsp_12_2548_chitin-chitosan.pdf, 
วันที่สืบคน 2 ตุลาคม 2557. 

ภควรรณ ปานขอยงาม. 2552. ประสิทธิภาพของไคโตซานบีดจากเปลือกสัตวทะเลในการดูดซับกลิ่น 
 แอมโมเนียและฟอรมัลดีไฮด.วิทยานิพนธปริญญาโท,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ภาวดี เมธะคานนท, อศิรา เฟองฟู และกองเกียรติ คงสุวรรณ. 2543. ไคติน ไคโตซาน. กรุงเทพฯ:  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. 

มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์ิ. 2544. การหาระดับอะซีทิลเลชันของไคโตซาน. ใน คูมือปฏิบัติการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ ไคตินและไคโตซานจากวัตถุดิบธรรมชาติสูการประยุกตใช. สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 

รัตนา จิระรัตนานนท.2544.กระบวนการแยกดวยเยื่อแผนสังเคราะห.กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรม 
 เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
รุงทิวา รอดจันทร และวิภาวดี อังประทีป. 2540. การสกดัไคตินจากเปลือกหอยเชอรรี่เพ่ือผลิตเปน 

ไคโตซาน. วารสารศูนยวิทยาศาสตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี.  
แหลงที่มา : htt://202.28.120.14/journal/s5421240.html, 19 ธันวาคม 2557 

ศราวุทธ แสงอุไร.2549.การสกัดแยกพอลิเมอรชีวภาพจากครัสเตเซียน การเตรียมอนุพันธและการใช 
ดูดซับสารเคมบีางชนิด. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สันต  นาตะสุวรรณ.  2548. คูมือปลาน้าํจดื.  เพท-เพลิน พับลิชช่ิง, กรุงเทพฯ.  400 หนา 
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. “การใชประโยชนของไคโตแซนใน 

การยืดอายุของ อาหารและเครื่องด่ืม.” [online]. Accessed 30 july 2014. Avalible 
from http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/IR7.pdf 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด,2555.การเพาะเลี้ยงปลานิล. แหลงที่มา : 
http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=44886&filename=index เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2557 

สุธิดา คงทอง.2552.ไคติน-ไคโตซาน.วารสารวิชาการอุตสาหกรรม.ปที่ 3 ฉบับที ่1 มกราคม- 
 มิถุนายน 2552 (1-7) 
สุวลี จันทรกระจาง การวิจัยและประยุกตใชไคติน/ไคโตซานในประเทศไทย บทความพิเศษจากงาน 

ประชุมประจําป2544.ของศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ พ.ศ. 2544 หนา 29-31 
อนวัช บุญญภักดี, บัณฑิกา คชวรานนท และรังสรรค แสนทวี. 2550. การศึกษาการประยุกตใชไค 

ติน-ไคโตซาน จากเปลือกกุงกุลาดําและเปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนนํ้าตาลเปน
สารเรงอัตราการเจริญ เติบโตและสีในปลาคารพ. ใน การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งที ่
4 (หนา 171-175).มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/IR7.pdf


38 
 

Aathi, K.,Ramasubramanian, V.,Uthayakumar, V., and Munirasu, S.2013.Effect of  
chitosan supplemented diet on survival,growth,hematological,biochemical 
and immunological responses of indian major carp Labeo Rohita 
.International research journal of pharmacy.4(5):141-147 

Cha, S. H., Lee, J. S., Song, C. B., Lee, K. J. and You-Jin Jeona. “Effects of chitosan- 
coated diet on improving water quality and innate immunity in the olive 
flounder, Paralichthys olivaceus.” Aquaculture 278, 1-4 (2008): 110–118. 

Chung, Y. C., Li, Y. H. and Chiing Chang Chen. “Pollutant removal from aquaculture  
wastewater using the biopolymer chitosan at different molecular weights.” 
Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous 
Substances and Environmental Engineering 40, 9 (2005): 1775-1790. 

Chung, Y. C. “Improvement of Aquaculture Wastewater using Chitosan of Different  
Degrees Of Deacetylation.” Environmental Technology 27, 11 (2006): 1199-
1208. 

Harikrishnana, R., Kima, J. S., Balasundaramb, C. and Moon-Soo Heoa.  
“Immunomodulatory effects of chitin and chitosan enriched diets in 
Epinephelus bruneus against Vibrioalginolyticus infection.” Aquaculture 326 – 
329 (2012): 46–52. 

Hoffmann K., Gabriele D., Marina K., Werner-Michael K., Heike M., Bernward B, and  
Friedhelm Meinhardt. “Genetic improvement of Bacillus licheniformis strains 
for efficient deproteinization of shrimp shells and production of high-
molecular-mass chitin and chitosan.” Applied and Environmental 
Microbiology 76, 24 (December 2010):8211-8221. 

Hongpattarakere, T., and Oraphan Riyaphan. “Effect of deacetylation conditions on 
antimicrobial activity of chitosans prepared from carapace of black tiger 
shrimp(Penaeus monodon).” Songklanakarin Journal, Science and 
Technology, 30 (Suppl.1) (2008): 1-9. 

Jiang, X., Chen, L., and Zhong, W.2003.A new linear potentiometric titration method  
for the determination of deacetylation degree of chitosan.Carbohydrate 
Polymers. 54 (2003) 457–463 

Liu, J., Hu, B., Chen, A., Huang, F., Tang, Y. and Li Yu-zeng. “Effects of rare earth- 
chitosan chelate on performance of aquatic pellets.” Journal of 
Hydroecology 5 (2008) 

Lin, S.,Mao, S.,Guan, Y.,Luo, L.,Luo, L. and Pan, Y.2012. Effects of dietary chitosan  
oligosaccharides and Bacillus coagulans on the growth,innate immunity and 
resistance of koi (Cyprinus carpio koi). Aquaculture. 342-343(2012):36-41 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

Majeti N.V.,Kumar,R.2000. A review of chitin and chitosan applications. Reactive &  
 Functional Polymers. 46 : 1–27 
Shiau, S. Y. and Yi-Ping Yu. “Dietary supplementation of chitin and chitosan depresses  

growth in tilapia, Oreochromis niloticus×O. aureus.” Aquaculture 179, 1-4 
(1999): 439–446 

Stevens, W. F. “Production and storage of high quality chitosan from shrimp, crab  
and fungus.”In: Suchiva, K., Chandrkrachang, S., Methacanon, P., Peter, M.G. 
(Eds.), Advances in Chitin Science, 5 (2002): 6-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

ภาคผนวก ก 

 

 การวิเคราะหทดสอบความบริสุทธิ์ของไคโตซานจากเปลือกกุงขาว กระดองปูทะเล และ

เปลือกหอยเชอรี่พันธุเปลือกสีเหลืองปนน้ําตาล 

  

เครื่องมือที่ใชทดสอบ ตูอบ และเตาเผา 

 

1. การหาความชืน้ 

 

ทําการอบตัวอยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ัน

เอาออกจากตูอบ ทิ้งใหเย็น แลวมาคํานวณหาปริมาณความช้ืนที่หายไป 

 

2. การหาเถา 

 

ทําการเผาตัวอยางที่อุณหภูมิ 555-600 องศาเซลเซียส เผาเถาจนเปนสีขาว ใชเวลา 

3-4  ช่ัวโมง  ถาเถาไมเปนสีขาวใหหยดนํ้ายาแอมโมเนียคารโบเนท 2-3 หยดลงบนเถา 

ระเหยใหแหงแลวนําไปเผาจนเปนสีขาว จากนน้ันเอาออกจากเตาเผา ทิ้งใหเย็น แลวนํามา

คํานวณหาปริมาณเถาทั้งหมด 

 

3. การวิเคราะหระดับของการกําจัดหมูอะซิทลิ หรือ %DD  

ละลายไคโตซาน 0.2-0.25 กรัม ใน HCl ที่ความเขมขน 0.10 โมลา 20 มิลลลิิตร

และเจือจางดวยนํ้ากลั่น  10 มิลลลิิตร ปรับพีเอชโดยใช NaOH ที่ความเขมขน 0.01 โมลา 

และนําไปทําตอใหพีเอชสมดุลโดยใช NaOH ที่ความเขมขน 0.1 โมลา 0.250 มิลลลิิตร และ

บันทึกคาพีเอช หลังจากน้ันทาํซ้ําและนําไปคํานวณหาคา NaOH ทีใ่ชไปและนําไปไตรเตรท

หาคา %DD 
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การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า นํ้าจะถูกตรวจวิเคราะหคุณภาพกอนเปลี่ยนนํ้าในทุกกลุมการ

ทดลอง โดยจะทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทุกๆ 2 อาทิตย  มีวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า

ดังน้ี 

1. การวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

 

ใชเครื่อง  Multi-parameter รุนAL15 ผลิตภัณฑ Aqualytic ซึ่งสามารถวัด 

pH/Conductivity/Oxygen meter 

ใชเครื่องวัดpH รุนAL15 ผลิตภัณฑ Aqualytic 

วิธีการใช 

1.1 ตอ Probe pH Electrode เขากับ Probe Plug ที่ตัวเครื่องใหเรียบรอย 

1.2 เปดเครื่อง โดยกดปุม Power หน่ึงครั้ง 

1.3 ใหกดปุม Mode จนกระทั้งจอแสดงผลดานลางขวา แสดง pH and Manual 

Temp. 

1.4 สามารถปรับอุณหภูมิแบบ Manual ตามคาอุณหภูมิของ Solution 

1.5 ถอดฝาออกจาก probe แลวจับ pH Electrode และ Sensing Head ใน 

Solution โดยหมุนเบาๆ 

1.6 การแสดงผลบนหนาจอ จะแสดงคา pH และดานลางของจอจะแสดง Manual 

Temp. 

 

2. การวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity) 

 

ใชเครื่องวัดConductivity รุนAL15 ผลิตภัณฑ Aqualytic 

วิธีการใช 

2.1 ติดต้ัง Conductivity Probe โดยใช Probe Plug ตอเขากับ CD Socket 

2.2 เปดเครื่องโดยกดปุม Power หน่ึงครั้ง 

2.3 กดปุม Mode จนหนาจอดานลางขวาแสดงคา (e.g “200mS”) และ Auto 

Range 

2.4 ตรวจสอบหัว Probe แลวจุม Probe ใน Solution กวนหัว Probe ตรวจสอบ

ดูไมใหเกิดฟองตรง Sensing Head 

2.5 หนาจอโชวคา Conductivity “Ms /cm”หรือ “µS/cm” ในขณะเดียวกัน

เครื่องจะแสดงผลดานลางแสดงคาอุณหภูมิ และคาตาม Solution 

   ส
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3. การวิเคราะหหาปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน้าํ (DO : Dissolved Oxygen)  

ใชเครื่องวัด Oxygen Probe รุนAL15 ผลิตภัณฑ Aqualytic 

วิธีการใช 

3.1 ติดต้ัง Oxygen Probe โดยใช Probe Plug ตอกับ DO Socket 

3.2 เปดเครื่องโดยกดปุม Power หน่ึงครั้ง 

3.3 กดปุม Mode จนกวาหนาจอดานลางโชว “%O2” 

3.4 กดปุม Function เพียงครั้งเดียว หนาจอดานลางขวาจะแสดง mg/L 

3.5 ถอดฝาครอบออกจากหัว Probe และจุมหัววัดความลึกอยางนอย 10 cm. ใน

ของเหลวเพ่ือใหเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ 

3.6 จอจะแสดงผลของออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (mg/L) ขณะเดียวกันกับการสดงผล

ดานลางซายแสดงคาอุณหภูมิ 

3.7 ควรทําความสะอาดหัว Probe อยางระมัดระวังดวยนํ้าเปลา ไดตามปกติ 

หลังจากการใชงาน 

4. การวิเคราะหไนไตรทในน้าํ 

 

ใชชุดทดสอบไนไตรท ภาคสนาม (Nitrite Field Test Kit) (คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 

วิธีการใช 

4.1 ใชหลอดฉีดยาดูดนํ้าตัวอยางมา 1 ซซีี ลงในขวดแกวขนาด 5 มิลลกิรัมตอลิตร 

4.2 หยดนํ้ายา N1 สองหยด แลวแกวงเบาๆ 

4.3 ฉีกซองบรรจุเคลือบสาร N2 แลวจุมแถบกระดาษที่เคลือบสาร N2 ใน

สารละลายผสมแลวดึงขึ้นทันที 

4.4 เปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้นกับแถบสีมาตรฐานภายใน 5 นาที 
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5. การวิเคราะหแอมโมเนียในน้ํา 

 

ใชชุดทดสอบแอมโมเนียภาคสนาม (Ammonia Field Test Kit) (คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) 

วิธีการใช 

5.1 ใชหลอดฉีดยาดูดนํ้าตัวอยางมา 10 ซีซ ีหรอืตามที่ตองการโดยพิจารณาจาก

ความเขมขน(ดูที่ตารางแถบสี) ใสลงในขวดทาํปฏิกิริยา *ระวังอยานํ้าเลอะคอ

ขวด 

5.2 จุมแถบกระดาษ Am ลงในนํ้ายา Am ใหนํ้ายาซึมซับมาในกระดาษประมาณ 1 

เซนติเมตร 

5.3 สอดแถบกระดาษ Am ที่ชุบนํ้ายา Am แลวเขาระหวางชองของแผนยางทั้ง 2 

แผนโดยใหสวนที่เปยกนํ้ายาปดรูวงกลม 

5.4 เติมเม็ดโซดาไฟ 1 ซองลงในขวดทําปฏิกิริยาแลวปดฝาทันที แกวงขวดเบาๆให

เม็ดโซดาไฟละลาย ระวังอยาใหแถบกระดาษเปยก(ใชเวลาประมาณ 1 นาที) 

ต้ังทิ้งไว 15 นาท ี

5.5 คลายฝาขวดออก แลวดึงแถบกระดาษ Am มาเทียบสีกบัแถบสีมาตรฐาน แลว

อานคาความเขมขน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ความแปรปรวนของอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลตลอดการเลี้ยง 

 6 สัปดาห 

 

สัปดาหที่ 2       
Source DF Sum of Square Mean Square F Value Pr > F CV (%) 
Model 4 4.03539708 1.00884927 19.67 <.0001 8.383403 
Error 10 0.51282177 0.05128218    

Corrected 
Total 

14 4.54821884     

สัปดาหที่ 4       
Source DF Sum of Square Mean Square F Value Pr > F CV (%) 
Model 4 1.73679884 0.43419971 1.53 0.2654 20.28426 
Error 10 2.83186531 0.28318653    

Corrected 
Total 

14 4.56866415     

สัปดาห 6       
Source DF Sum of Square Mean Square F Value Pr > F CV (%) 
Model 4 6.29346782 1.57336696 4.41 0.0261 27.53091 
Error 10 3.57162143 0.35716214    

Corrected 
Total 

14 9.86508925     
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ตารางภาคผนวกที่ 2 ความแปรปรวนของนํ้าหนักที่เพ่ิมของปลาตลอดการเลี้ยง 6 สัปดาห 

 

สัปดาหที่ 2       
Source DF Sum of Square Mean Square F Value Pr > F CV (%) 
Model 4 790.9378267 197.7344567 19.67 <.0001 8.383403 
Error 10 100.5130667 10.0513067    

Corrected 
Total 

14 891.4508933     

สัปดาหที่ 4       
Source DF Sum of Square Mean Square F Value Pr > F CV (%) 
Model 4 340.4125733 85.1031433 1.53 0.2654 20.28426 
Error 10 555.0456000 55.5945600    

Corrected 
Total 

14 895.4581733     

สัปดาห 6       
Source DF Sum of Square Mean Square F Value Pr > F CV (%) 
Model 4 123.519693 308.379923 4.41 0.0261 27.53091 
Error 10 700.037800 70.003780    

Corrected 
Total 

14 1933.557493     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ความแปรปรวนของอัตราแลกเน้ือของปลานิลตลอดการเลี้ยง 6 สัปดาห 

 

สัปดาหที่ 2       
Source DF Sum of Square Mean Squar F Value Pr>F CV% 
Model 4 0.82801426 0.20700357 4.40 0.0261 21.23010 
Error 10 0.46996840 0.04699684    
Corrected Totall 14 1.29798266     
สัปดาหที่ 4       
Source DF Sum of Square Mean Squar F Value Pr>F CV% 
Model 4 1.09936667 0.27484167 0.83 0.5360 27.52922 
Error 10 3.31376734 033137679    
Corrected Totall 14 4.41313401     
สัปดาหที ่6       
Source DF Sum of Square Mean Squar F Value Pr>F CV% 
Model 4 5.17326346 1.29331586 1.31 0.3304 42.54861 
Error 10 9.86419791 0.98641979    
Corrected Totall 14 15.03746136     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 

ตารางภาคผนวกที่ 4 ประสิทธิภาพการกินอาหารตลอดการเลี้ยง 6 สัปดาห 

 

สัปดาหที่ 2       
Source DF Sum of Square Mean Squar F Value Pr>F CV% 
Model 4 1.01472769 0.25368192 9.50 0.0019 15.43591 
Error 10 0.26702903 0.02670290    
Corrected Totall 14 1.28175672     
สัปดาหที่ 4       
Source DF Sum of Square Mean Squar F Value Pr>F CV% 
Model 4 0.05229230 0.01307307 0.70 0.6067 26.79631 
Error 10 0.18558832 0.01855883    
Corrected Totall 14 0.23788062     
สัปดาหที่ 2       
Source DF Sum of Square Mean Squar F Value Pr>F CV% 
Model 4 0.27516130 0.06879033 2.44 0.1147 33.58588 
Error 10 0.28141289 0.02814129    
Corrected Totall 14 0.55657419     
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ภาคผนวก ค. 
ภาพการดาเนนิการทดลอง 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                               A                                                                          B                      

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                              C 

                                                                                                       

ภาพภาคผนวกที่ 1 เปลือกปู เปลือกหอย และเปลือกกุง 

A = เปลือกปูที่ลางและอบเรียบรอยแลว 

B = เปลือกหอยเชอรีท่ี่ลางและอบเรียบรอยแลว 

C = เปลือกกุงขาวที่ลางและอบเรียบรอยแลว 
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                                           A                                                    B                                               C 

 

ภาพภาคผนวกที่ 2 วัสดุ อุปกรณ และขั้นตอนการสกัดไคติน 

A = นําเปลือกปูมาแชใน 2N HCI 

B = นําเปลือกปูมาแชใน 2N HCI                                           

C = ช่ังเปลือกหอยเชอรี่มาแชใน 2N HCI 
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                                   A                                                                               C 

 

ภาพผนวกที่ 3 วัสดุ อุปการณ และขัน้ตอนการสกัสไคโตซาน 

 A = นําเปลือกปูมาแชใน 2 N HCI ปริมาตร 1250 ml.แลว คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก (Hot plate 

& Magnetic stirrer) 

 B = นําเปลือกกุงขาวมาแชใน 2 N HCI ปริมาตร 1250 ml.แลว คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก (Hot 

plate & Magnetic stirrer) 

C = นําเปลือกหอยเชอรี่มาแชใน 2 N HCI ปริมาตร 1250 ml.แลว คนดวยเครื่องกวนแมเหล็ก (Hot 

plate & Magnetic stirrer) 
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                                  A                                        B  

                                   

 

 

 

 

 

                                     C                                        D 

 

ภาพภาคผนวกที่ 4 วัสดุ อุปกรณ และขั้นตอนการสกัดไคโตซาน 

A = กรองเปลือกปู 

B = กรองเปลือกกุงขาว 

C = กรองเปลือกหอยเชอรี่ 

D = การกรอง 
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                                      A                                       B 

            

 

                                    

                                    C                              D                               F      

                                      

 

 

                                   G  

 

ภาพภาคผนวกที่ 5 สารสกัดไคโตซาน 

A = ไคโตซานจากเปลือกปู 

B = ไคโตซานจากเปลือกปู 

C = ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ 

D = ไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ 

F = ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว 

G= ไคโตซานจากเปลือกกุงขาว 
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                                  A 

                                  

 

 

 

                                    B                                   C 

 

 

 

 

 

                                             D  

ภาพภาคผนวกที่ 6 การวิเคราะหหมูอะซิทลิ 

     A = เครื่องมือวิเคราะหหมูอะซิทิล         B = เครื่องวัดคา pH 

     C = ขั้นตอนการวิเคราะหหมูอะซิทลิ      D= ไคโตซานจากเปลือกปู, เปลือกหอยเชอรี่ และ      

                  เปลือกกุงขาว 
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                                      A                                   B 

 

 

 

 

 

 

                                             C 

 

ภาพภาคผนวกที่ 7 การผสมไคโตซานสําเร็จรูป 

A = การผสมไคโตซาน 

B = การผสมไคโตซาน 

C = การผสมไคโตซาน 
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                                  A                                   B                                    C      

                               

 

 

 

 

                               D                                  E       

   

ภาพภาคผนวกที่ 8 การผสมไคโตซานลงในอาหารเม็ด 

A = การผสมไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุงขาวคลุกเคลากับอาหารเม็ด 

B = การผสมไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูทะเลคลุกเคลากบัอาหารเม็ด 

C = การผสมไคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่คลุกเคลากับอาหารเม็ด 

D = การแบงอาหารตามกลุมการทดลอง 

E = การแบงอาหารตามกลุมการทดลอง 
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                                                          A                                                 B 

                                            

 

 

 

 

 

                                            C 

 

ภาพภาคผนวกที่ 9 การแบงซ้ําเลี้ยงปลานิลแบบ (CRD) 

A = การแบงซ้ําเลี้ยงปลานิลแบบ (CRD) 

B = การแบงซ้าํเลี้ยงปลานิลแบบ (CRD) 

C = การแบงซ้ําเลี้ยงปลานิลแบบ (CRD) 
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                                      A                                         B 

                                             

 

 

 

 

                                            C 

 

ภาพภาคผนวกที่ 10 เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลานิล 

A = เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลานิล 

B = เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลานิล 

C = เครื่องมือวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงปลานิล 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา  ทวีสุข 

ชื่อเลน : ต้ัม 

รหัสประจําตัวนักศึกษา : 11540227                                            

ที่อยู  : 15/19 หมู 5 ตําบลออมใหญ   

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม    

 73160 

E-mail : tum_omyai@hotmail.com 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัณภัสร วงศฉัตรสริิ 

ชื่อเลน : นุก 

รหัสประจําตัวนักศึกษา : 11540294 

ที่อยู  : 8 หมู 8 ตําบลปากนํ้าประแสร   

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 21170 

E-mail : Nuk_oil_102@hotmail.com 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนนิกานต คงสุวรรณ 

ชื่อเลน : แกว 

รหัสประจําตัวนักศึกษา : 11540394 

ที่อยู  : 104/46 หมู 5 ตําบลเจดียหัก  

 อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 70000 

E-mail : kesw_4clash@hotmail.com 
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