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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาการเติ บโต การกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันและการปรับปรุ งสี
ของปลาทองโดยใช้อาหารทีผสมด้วยสาหร่ าย 2 ชนิ ด และแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ชุดการทดลองๆ
ละ 3 ซํา คื อ ชุ ดการทดลองที 1 อาหารสําเร็ จรู ปหรื อชุ ดควบคุ ม ชุ ดการทดลองที 2 และ 3 อาหาร
สําเร็ จรู ปผสมสาหร่ ายสไปรู ลินาผงร้อยละ 6 และร้อยละ 12 ชุ ดการทดลองที 4 อาหารสําเร็ จรู ปผสม
สาหร่ ายไกผงร้อยละ 6 เลียงปลาทองนําหนักเฉลียเริ มต้น 13.9 ± 0.73 กรัม ระยะเวลาการทดลอง 60 วัน
พบว่าการเติ บโตของปลาในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่ วนค่าเฉลีย Haematocrit ของ
ปลาในชุดการทดลองที 2 มีค่าสูงสุ ดเท่ากับ ร้อยละ 44.0 ± 0.6 และค่าเฉลีย Phagocytosis ของปลาในชุด
การทดลองที 3 มีค่าสู งทีสุดเท่ากับ ร้อยละ 62.7 ± 1.4 ส่ วนการเกิ ดสี พบว่าในชุดการทดลองที 2 มี
ค่าเฉลียของความสว่างตําทีสุดเท่ากับ 47.4 ± 1.4 ค่าเฉลียของสี แดงมีค่าสู งทีสุดในชุดการทดลองที 3
เท่ากับ 33.7 ± 1.8 และค่าเฉลียของสี เหลืองในชุดการทดลองที 4 มีค่าสู งทีสุดเท่ากับ 49.9 ± 0.9 จากการ
ทดลองสรุ ปได้วา่ สาหร่ ายทัง 2 ชนิดให้ผลไม่แตกต่างกันต่อการเติบโต แต่สามารถช่วยกระตุน้ การสร้าง
ภูมิคุม้ กันและปรับปรุ งสี ทาํ ให้สีบนตัวปลาทองมีสีแดง และสี เหลืองเพิมสูงขึน
Abstract
The aim of this study were to determine the growth, immunity stimulating capacity,
and color improvement of goldfish, Carassius auratus, when feeding with two types of
algae. The experiments were divided into 4 treatments with 3 replications each: treatment 1
the goldfish was fed with commercial diet, while treatments 2 and 3 were with commercial
diets supplemented with 6 and 12% of Spirulina platensis powder, and treatment 4 with
commercial diets supplemented with 6% of Cladophora sp. powder. Goldfish with the initial
average weight of 13.9 ± 0.73 g were fed with these diets for 60 days. It was found that
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growth performance of fish in all treatment were not significantly different. The average
haematocrit of fish in treatment 2 was highest (44.0 ± 0.6 percent). The average
phagocytosis activity of fish in treatment 3 was highest (62.7 ± 1.4 percent). According to
their coloration, the average brightness of the treatment 2 was least (47.4 ± 1.4). The average
red color was highest in treatment 3 (33.7 ± 1.8), and the average yellow in treatment 4 (49.9
± 0.9). In conclusion, both Spirulina platensis and Cladophora sp. supplementary diets had no
effect on the fish growth rate but they can stimulate the immune system and improve the
red and yellow color in goldfish.

คําสํ าคัญ: สาหร่ ายสไปรู ลินา สาหร่ ายไก ภูมิคุม้ กัน ปลาทอง
Keywords: Spirulina platensis, Cladophora sp., immunity, goldfish
1. บทนํา

ปลาทองเป็ นปลาสวยงามที ได้รับความนิ ยม
เลียงไว้เพือดูเล่นและเป็ นงานอดิเรก เนื องจากปลา
ทองมีเสน่ห์สามารถดึ งดูดความสนใจให้หลงใหล
ทางด้านการมอง ( (11) และยังมีลีลาในการแหวก
ว่ายนําทีพลิวไหว ในส่ วนของช่ วงโคนหางหรื อที
เรี ยกว่าสะโพกของปลาทองในตอนที ว่ายนํานันดู
สวยงามปราดเปรี ยว และดูมีชีวิตชีวา (2) สี สันตาม
ธรรมชาติ ของปลานันเกิ ดมาจากการสะสมเม็ดสี
(pigment)
ในกลุ่ ม ของแคโรที น อยด์ ( carotenoids) ซึ ง ปลาไม่ สามารถสัง เคราะห์ ขึ นมาเอง
ได้จึงจําเป็ นต้องได้รับจากอาหารที กินเข้าไป (3)
สาหร่ ายสไปรู ลินาสามารถเร่ งสี ของปลาทองให้มี
สี เหลือง และสี แดงเพิมมากขึ น (4) ซึ งในการเลียง
ปลาสวยงามยังพบกับการเกิดโรคต่างๆมากมายไม่
ว่าจะเป็ นโรคที เกิดจากปรสิ ตภายนอก เชื อรา เชื อ
ไวรัส หรื อเชือแบคทีเรี ย (5) แคโรทีนอยด์เป็ นสาร
ที ช่ ว ยให้ มี ก ารสร้ า งแอนติ บ อดี ต่ อ ต้ า นเชื อ
Streptococcus agalactiae และยังช่ วยให้ปริ มาณ
เม็ดเลื อ ดแดง และเม็ด เลื อ ดขาวของปลานิ ลแดง
เพิมมากขึ นเมือได้รับอาหารที เสริ มแคโรที นอยด์
(6)
สาหร่ า ยสไปรู ลิ น า ( Spirulina platensis)
และสาหร่ ายไก (Cladophora sp.) จัดเป็ นแหล่ง
อาหารทีคุณค่าทางโภชนาการทีสาํ คัญ ซึ งสาหร่ าย

สไปรู ลิ น า (โดยนํ าหนั ก แห้ ง ) ประกอบด้ ว ย
โปรตีน ร้อยละ 54.4 ไขมัน ร้อยละ 1.9 ความชื น
ร้อยละ 10.9 เถ้า ร้อยละ 3.9 ใยอาหาร ร้อยละ 2.1
คาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 26.8 แคโรทีนอยด์ 4,000
ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม และไฟโคไซยานิ น 6 ,490
ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม นอกจากนี ยัง ประกอบด้ว ย
กรดอะมิ โ นที จ ํา เป็ นหลายชนิ ด (7-8) สํ า หรั บ
สาหร่ ายไกนันจะประกอบด้วย (โดยนําหนักแห้ง)
โปรตีน ร้อยละ 10.7-17.7 ไขมัน ร้อยละ 2.0-2.5
เถ้า ร้อยละ 14.7-16.8 ใยอาหารร้อยละ 20.6-26.1
คาร์ โ บไฮเดรต ร้ อ ยละ 52.5-60.9 แคโรที น อยด์
953.7-1,728.9 ไมโครกรัมต่อกรัม และเบต้าแคโรทีน 20.0-91.9 ไมโครกรัมต่อกรัม นอกจากนี ยัง
ประกอบไปด้วย วิตามินเอ ซี อี บี1 และบี2 อีกด้วย
(9-10)
ที ผ่า นมามี นัก วิ จ ัย หลายท่ า นนํา สาหร่ า ยมา
เ ป็ น ส่ ว น ผ ส ม ใ น อ า ห า ร เ ลี ย ง สั ต ว์ นํ า
Kiriratnikom และคณะ (4) ใช้สาหร่ ายสไปรู ลินา
แห้งร้อยละ 1, 3 และ 5 ผสมในอาหารเลียงปลา
ทอง Meenakarn และ Jirapunpipat (11) ใช้
อาหารผสมสาหร่ ายสไปรู ลินา ร้อยละ 0, 8, 10, 12
และ 14 เลี ยงปลาทองสายพันธุ์รันชู นอกจากนี
Promya and Chitmanat (12) ได้ใ ช้สาหร่ า ย
สไปรู ลินา ร้อยละ 3 และ 5 และสาหร่ ายไกร้อยละ
5 ผสมในอาหารเลี ยงปลาปลาดุ ก แอฟริ ก า จาก
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คุณค่าทางโภชนาการและรงควัตถุชนิ ดต่ างๆ ที มี
อยู่ในสาหร่ ายสไปรู ลินาและสาหร่ ายไก ทําให้
ผูว้ ิจยั สนใจในการใช้สาหร่ าย 2 ชนิ ดนี มาทําการ
เสริ มในอาหารเพือทดลองเลียงปลาทอง โดยศึกษา
การเติ บโต การกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันให้มีความ
ต้านทานโรคได้เพิ มขึ น การเกิ ดสี สันที เข้มสดใส
ขึน และสร้างศักยภาพให้สามารถแข่งขันทางด้าน
การตลาดของปลาสวยงามทังใน และต่างประเทศ
ต่อไป
โดยในการศึ กษานี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษา
การเติบโต การกระตุน้ การสร้างภูมิคุม้ กันโรคของ
ปลาทองที ไ ด้รั บ อาหารผสมสาหร่ า ยชนิ ด และ
ป ริ ม า ณ ที แ ต ก ต่ า ง กั น แ ล ะ เ พื อ ศึ ก ษ า ก า ร
เปลี ย นแปลงของสี ข องปลาทองที ไ ด้รั บ อาหาร
ผสมสาหร่ ายชนิดและปริ มาณทีแตกต่างกัน
2. วิธีการวิจย
ั
2.1 การเตรี ยมสั ตว์ ทดลอง
นํา ปลาทองมาจากร้ า นขายปลาสวยงามใน
อําเภอเมืองเชี ยงใหม่มาพัก เพือให้ปลาปรับสภาพ
ให้เหมาะสมต่ อ สภาพแวดล้อ มของการวิ จ ัยเป็ น
เวลา 2 สัปดาห์ โดยให้อาหารในชุดควบคุมวันละ
2 ครัง คื อ 08.30 น. และ 16.30 น. หลังจากนันคัด
ปลาทองที มีขนาดนําหนักเฉลีย 13.9±0.73 กรั ม
และสี ทีใกล้เคียงกันจํานวน 11 ตัวต่อตู ้ มาทําการ
ทดลองในตูท้ ดลองขนาด 24x15x12 นิ ว ระดับนํา
สู ง 23 เซนติ เมตร จํานวน 12 ตู ้ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มตลอด(Completely randomized
design: CRD) แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 ชุ ดการ
ทดลองๆ 3 ซํา ดัง ต่ อ ไปนี การทดลองที 1 ใช้
อาหารลู ก กบสํ า เร็ จ รู ป ชนิ ด เม็ด ลอยนําหรื อ ชุ ด
ควบคุ ม การทดลองที 2 และ 3 ใช้อ าหารลูก กบ
สํ า เ ร็ จ รู ป ช นิ ด เ ม็ ด ล อ ย นํ า ผ ส ม ส า ห ร่ า ย
สไปรู ลินาผงร้อยละ6 และ 12 การทดลองที 4 ใช้
อาหารลู ก กบสํ า เร็ จรู ปชนิ ด เม็ ด ลอยนํ าผสม
สาหร่ ายไกผง 6 เปอร์เซ็นต์
2.2 การเตรี ยมอาหารทดลอง
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นําอาหารลูกกบสําเร็ จรู ปชนิ ดเม็ดลอยนํามา
คลุกผสมกับสาหร่ ายผงทัง 2 ชนิ ด ทีได้มาจากการ
เพาะเลี ยงของฐานการเรี ยนรู ้ แ พลงก์ ต อนและ
สาหร่ าย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามปริ มาณทีกาํ หนดไว้
คือ ผสมสาหร่ ายสไปรู ลินาผง ร้อยละ 6 และ 12
และผสมสาหร่ ายไกผงร้อยละ 6 โดยใช้ไข่ขาวเป็ น
ตัว ประสานปริ ม าณ 60 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ อาหาร 1
กิโลกรัม อาหารที เตรี ยมเสร็ จแล้วเก็บไว้ในกล่อง
พลาสติ กไม่ให้โดนแสง และวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารเคลือบสาหร่ ายในแต่ละชุ ด
การทดลองคื อ โปรตี นโดยใช้ Micro Kjeldahl
ไขมัน โดยวิ ธี Dichloromethane extraction
ความชืนโดยการอบแห้ง 105°ซ เถ้าโดยการเผาใน
Muffle furnace 550°ซ ใยอาหารโดยวิธี Fritted
glass crucible (13) และปริ มาณแคโรทีนอยด์รวม
โดยใช้เอทานอล และโพแทสเซี ยมไฮดรอกไซด์
เพือตรึ งเซลล์แล้วทําให้เซลล์แตกด้วย Sonicator
ตามวิธีการของ AOAC (14) ดังแสดงในตารางที 1
2.3 การเก็บข้ อมูลเกีย
 วกับปลา
หลั ง จากการเลี ยงระยะเวลา 60 วั น ชั ง
นําหนักปลาเพื อ นําข้อมูลมาวิเคราะห์การเติ บโต
เก็บ ตัว อย่างเลื อ ด แยกเซลล์เม็ด เลื อดขาวจากไต
ส่ ว นหน้ า เพื อ วิ เ คราะห์ ก ารกระตุ ้น การสร้ า ง
ภู มิ คุ ้ม กัน และวัด การเปลี ย นแปลงของสี บ นตัว
ปลา ก่อนการเก็บข้อมูลทําการสลบปลาด้วยสาร 2
phenoxy ethanol ความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
2.4 การเติบโตของปลา
สุ่ มตัวอย่างในแต่ละหน่วยการทดลองมาร้อย
ละ 10 และนํามาชังนําหนักจากนันนําไปหาค่ า
เฉลียเพือไปประเมินค่า นําหนักทีเพิมขึน (weight
gain: WG) อัตรานําหนักที เพิมขึ น (weight gain
rate: WGR) อัต ราการเจริ ญ เติ บ โต ( average
daily growth: ADG) อัตราการเจริ ญเติ บโตจํา
เพาะ (specific growth rate: SGR) ประสิ ทธิ ภาพ
การใช้โปรตีน (protein efficiency ratio: PER)

KKU Res J. 2011; 16(6)

615

อัตราการเปลียนอาหารเป็ นเนื อ (feed conversion = นําหนักอาหารทังหมดทีให้ / นําหนักทีเพิมขึน
rate: FCR) อัตราการรอดตาย (survival rate: SR) 7) อัต ราการรอดตาย ; ร้ อ ยละ (survival rate;
ตามสูตรดังต่อไปนี (15)
percent)
1) นําหนักทีเพิมขึน; กรัม (weight gain; gram)
= (จํานวนปลาเมื อสิ นสุ ดการทดลอง / จํานวน
= นําหนักเฉลียเมือสิ นสุ ดการทดลอง – นําหนัก ปลาเมือเริ มต้นการทดลอง) x 100
เฉลียเมือเริ มต้นการทดลอง
2.5 ฮีมาโตคริต (Haematocrit)
2) อัตรานําหนักที เพิมขึ น; ร้อยละ (weight gain
ใช้วิธี microhaematocrit method โดยเก็บ
rate; percent)
ตัวอย่างเลื อดปลาจากเส้นเลื อด caudal vein
= {(นําหนักเฉลียเมือสิ นสุ ดการทดลอง – นําหนัก บรรจุ เ ลื อดปลาเข้าไปในหลอด capillary ความ
เฉลียเมือเริ มต้นการทดลอง) / นําหนักเฉลียเมือ ยาว 7 เซนติเมตรในปริ มาณ 2 ใน 3 ของความยาว
เริ มต้นการทดลอง} x 100
หลอด แล้วปิ ดปลายด้านหนึ ง ของหลอดด้วยดิ น
3) อัตราการเจริ ญเติ บโต; กรั ม/ตัว/วัน ( average นํ ามั น จากนั นนํ า หลอดไปปั นตกตะกอนที
daily growth; gram /fish/day)
ความเร็ วประมาณ 10,000 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 5
= (นําหนักเฉลียเมือสิ นสุ ดการทดลอง – นําหนัก นาที จากนันนํามาคํานวณร้ อ ยละฮี มาโตคริ ตโดย
เฉลียเมือเริ มต้นการทดลอง) / จํานวนวันทีทาํ การ วัดสัดส่ วนของเม็ดเลื อดแดงอัดแน่ นต่ อปริ มาตร
ทดลอง
ของเลือดทังหมดตามสูตร (16)
4) อัต ราการเจริ ญเติ บ โตจํา เพาะ ;
กรั ม /วัน
Percent haematocrit = (ปริ มาตรของเม็ด
(specific growth rate; gram /day)
เลือดแดงอัดแน่น/ปริ มาตรเลือดทังหมด) x100
= {(ln นําหนักเฉลี ยเมื อ สิ นสุ ดการทดลอง – ln 2.6 การแยกเซลล์ เม็ดเลือดขาวจากไตส่ วนหน้ า
นําหนักเฉลี ยเมื อเริ มต้นการทดลอง) / จํานวน
ตัดไตส่ วนหน้าเกลียผ่านตะแกรงลวดลงใน
วันทีทาํ การทดลอง} x 100
จานแก้วทีมีอาหาร (RPMI1640) อยู่ 3 มิลลิลิตร
5) ประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรตี น ; หน่ วย (Protein ดูดส่ วนใสจากจานแก้ว ผ่านผ้ากรองขนาดตา 100
efficiency ratio; unit)
ไมครอน ลงในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร
= นําหนักทีเพิมขึน / ปริ มาณโปรตีนของอาหาร
ปริ มาณ 3 มิลลิลิตร จากนันเติมสารแยกเม็ดเลือด
6) อัตราการเปลียนอาหารเป็ นเนื อ; หน่วย (feed
ขาว histopaque 3 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง
conversion rate; unit)
ขนาด 15 มิลลิลิตร อีกหลอดแล้วดูดส่ วนทีได้จาก
ตารางที 1. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชุดการทดลอง
Treatments

Total
Carotenoids

(µg/g)

Moisture

Ash

Fat

Protein

Fiber

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

30.0±1.40ns

2.3±0.13a

T1 (Control)

7.3±0d

9.2±0.23b

12.1±0.40c

13.6±0.65a

T2 (6% Spirulina)

67.1±0b

11.2±0.07a

12.4±0.17bc

13.0±0.43ab

T3 (12% Spirulina)

149.0±0a

8.2±0.10c

13.4±0.60b

14.6±1.01a

T4 (6% Cladophora)

30.1±0c

6.8±0.14d

15.1±0.36a

11.5±0.02b

31.7±4.03
ns

33.2±1.15
ns

30.2±1.89
ns

1.0±0.06c
0.9±0.03c
1.6±0.14b

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตังแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติที (p<0.05) และ ns แสดงว่าไม่
ความแตกต่างทางสถิติที (p>0.05)
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การกรอง 3 มิลลิลิตรเติมลงในหลอดทดลองที มี
สารแยกเม็ดเลือดขาว จากนันนําไปปั นเหวียงที
2,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที แล้วแยกเม็ด
เลื อ ดขาวที มี ล ัก ษณะสี ข าวขุ่ น ๆ อยู่ ต รงกลาง
ออกมาใส่ ใ นหลอดทดลองอี ก หลอด เติ ม
RPMI1640 3 มิ ลลิ ลิตร นําไปปั นเหวียงที 1,000
รอบต่ อ นาที เป็ นเวลา 5 นาที แล้วดู ดส่ วนที ใ ส
ด้านบนทิ งทําซํา 2 ครังเพือล้างเซลล์ นับจํานวน
เซลล์เม็ดเลือดขาวด้วย hemacytometer แล้วปรับ
ความเข้มข้นเซลล์ให้ได้ 4 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร
วิธีการดัดแปลงมาจาก (17-19)
2.7 การเตรียมยีสต์
ละลายผงยีสต์ (Saccaromyces cerevisae) ที
ได้มาจากห้างหุ ้นส่ วนจํากัด เวชวิทย์ อํา เภอเมื อ ง
เชี ย งใหม่ ลงในนํ ากลั น แล้ว นํ า ไปนึ งฆ่ า เชื อ
(autoclave) เพื อใช้แทนสิ งแปลกปลอมให้เซลล์
เม็ดเลือดขาวจับกิน และปรับความเข้มข้นเซลล์ให้
ได้ 2x107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยวิธีการดัดแปลง
จาก Kledmanee (18)
2.8 การจับกินสิ งแปลกปลอมของเซลล์ เม็ดเลือด
ขาว (Phagocytic activity)
นําเม็ดเลือดขาวความเข้มข้น 4 x 106 เซลล์
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมกับ ยี ส ต์ค วามเข้ม ข้น เข้ม ข้น 2
x107เซลล์ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ในอัต ราส่ ว น 2 ต่ อ 3 ใน
หลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร จากนันนําไป
เขย่าที 50 รอบต่อนาทีเป็ นเวลา 30 นาที เพือให้เกิด
กระบวนการการจับ กิ น สิ ง แปลกปลอมของเม็ด
เลือดขาว ดูดส่ วนผสมดังกล่าว 200 ไมโครลิตร
หยดลงบนสไลด์บ่มที อุณหภูมิห้องนาน 45 นาที
เทของเหลวที อยู่ดา้ นบนสไลด์ออก แล้วล้างด้วย
RPMI1640 2 ครังเพือล้างเซลล์ทีไม่ติดสไลด์ออก
ย้อมเซลล์ดว้ ยวิธี diff quick ด้วยชุดนํายา Wright
instant stain set โดยนําสไลด์จุ่มลงใน fixative
solution และจุ่มลงใน Wright stain A แล้วจุ่ม
ลงใน Wright stain B ล้างสไลด์ดว้ ยนํากลัน รอ
ให้แห้งจากนันนับจํานวนเม็ดเลือดขาวทังทีจบั กิ น
จับกินยีสต์และไม่กินยีสต์จาํ นวนเซลล์ 200 เซลล์
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ต่ อ สไลด์ เพื อ คํา นวณหาร้ อ ยละการจับ กิ น สิ ง
แปลกปลอมของเม็ดเลือดขาว โดยวิธีการดัดแปลง
มาจาก (17-19)
Phagocytic activity = (จํานวนเซลล์เม็ด
เลื อดขาวที กิน เซลล์ยีส ต์/จํา นวนเซลล์เม็ด เลื อ ด
ขาวทังหมดทีนบั ) x100
2.9 การวัดการเปลีย นแปลงสี
วัดการเปลียนแปลงของสี บนตัวปลาทีบริ เวณ
ด้านล่างของครี บหลังถัดมาทางด้านหน้าทัง 2 ด้าน
ด้วยเครื อง KONIKI MINOLTA Color Reader
รุ่ น CR – 10 มีระบบการอ่านแบบ L*a*b* โดยค่า
ความสว่าง (L* value) มีค่าสู งหมายถึงสี มีความ
สว่าง และมี ค่า ตํา หมายถึ งสี มี ความทึ บ ค่ า สี แ ดง
(a* value) มีค่าสู งหมายถึงสี แดงเข้ม และมีค่าตํา
หมายถึงสี แดงอ่อน ค่าสี เหลือง (b* value) มีค่าสู ง
หมายถึงสี เหลืองเข้มและมีค่าตําหมายถึงสี เหลือง
อ่อน (20)
2.10 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ข้อมูลที ได้จากการทดลอง เช่น ค่านําหนักที
เพิ มขึ น อั ต รา นํ าหนั ก ที เพิ ม ขึ น อั ต รากา ร
เจริ ญเติ บโตอั ต ราการเจริ ญเติ บโตจํ า เพาะ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้โ ปรตี น อัต ราการเปลี ย น
อาหารเป็ นเนื อ อัตราการรอดตาย ฮีมาโตคริ ต การ
จับกิ นสิ งแปลกปลอมของเม็ดเลื อดขาว และการ
เปลี ย นแปลงของสี บ นตัว ปลามาวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางสถิติโดยใช้ ONE WAY ANOVA
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหน่ วยการทดลอง
จากนันใช้ Tukey’s-test เปรี ยบเทียบค่าเฉลียของ
แต่ ล ะหน่ ว ยการทดลองที ร ะดับ ความเชื อ มัน ที
p<0.05 โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS version
16.0
3. ผลการวิจย
ั
3.1 การเติบโต

จากการทดลองเลี ยงปลาทองเป็ นระยะเวลา
60 วัน ด้วยอาหารผสมสาหร่ ายที แตกต่างกัน คื อ
อาหารผสมสาหร่ ายสไปรู ลินาผงร้อยละ 6 และ12
และอาหารผสมสาหร่ ายไกผง 6 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า
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นําหนักทีเพิมขึน อัตรานําหนักทีเพิมขึน อัตราการ
เจริ ญเติ บ โต อั ต ราการเจริ ญเติ บ โตจํ า เพาะ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้โ ปรตี น อัต ราการเปลี ย น
อาหารเป็ นเนื อ และอัตราการรอดตาย ไม่มีความ
แตกต่างจากปลาทองทีได้รับอาหารในชุ ดควบคุม
(ตารางที 2)
3.2 ฮีมาโตคริต (Haematocrit)
จากการทดลอง พบว่า ค่ า เฉลี ย ฮี ม าโตคริ ต
ของปลาทองที ได้รั บอาหารที ผสมสาหร่ า ยไปรู ลินาผง ร้อยละ 6 และ 1 มีค่าเฉลียสู งที สุดไม่มี
ความแตกต่างกับกันปลาทองทีได้รับอาหารทีผสม
สาหร่ ายไกผง ร้อยละ 6 (p>0.05) แต่จะแตกต่าง
จากปลาทีได้รับอาหารในชุดควบคุมทีมีค่าเฉลียสู ง
ทีสุด (p<0.05) (ตารางที 3)
3.3 การจับกินสิ งแปลกปลอมของเซลล์ เม็ดเลือด
ขาว (Phagocytic activity)
ความสามารถในการจับกิ น สิ งแปลกปลอม
ของเซลล์เ ม็ด เลื อ ดขาวของปลาทองที เ ลี ยงด้ว ย

อาหารทีผสมสาหร่ ายแตกต่างกัน พบว่าปลาทองที
ได้รั บอาหารผสมสาหร่ า ยทัง 2 ชนิ ดมี ค่าเฉลี ย
มากกว่ า ชุ ด ควบคุ ม โดยอาหารที ผ สมสาหร่ า ย
สไปรู ลินาผง ร้ อยละ 12 มีค่าเฉลียการจับกิ นสิ ง
แปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาวสู งที สุด และ
ไม่มีความแตกต่ างกันกับปลาทองที ได้รับอาหาร
ผสมสาหร่ า ยไกผง ร้ อ ยละ 6 ( p>0.05) ซึ งจะ
แตกต่ างกั น กั บ ปลาทองที ได้ อ าหารที ผสม
สาหร่ ายสไปรู ลินาผง ร้อยละ 6 (p<0.05) (ตารางที
3)
3.4 การเปลีย นแปลงของสี
การเปลียนแปลงสี บนผิวหนังของปลาทองที
ได้รับอาหารผสมสาหร่ ายที แตกต่ างกัน พบว่าค่ า
ความสว่ า ง ( L* value) ของปลาทองที ไ ด้รั บ
อาหารในชุดควบคุมมีค่าเฉลียสู งทีสุดแตกต่างจาก
ปลาทองทีได้อาหารทีผสมสาหร่ ายสไปรู ลินาผง 6
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที มี ค่ า เฉลี ย ตํา ที สุ ด ( p<0.05) แต่ ไ ม่
แตกต่างจากปลาทองทีได้รับอาหารผสมสาหร่ าย

ตารางที 2. นําหนักทีเพิมขึน อัตรานําหนักทีเพิมขึน อัตราการเจริ ญเติบโต อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะประสิ ทธิ ภาพ
การใช้โปรตีน อัตราการเปลียนอาหารเป็ นเนื อ และอัตราการรอดตายของปลาทองที ได้รับอาหารผสมสาหร่ ายที
แตกต่างกันระยะเวลา 60 วัน
Treatments
Parameter
T1 (Control)

T2 (6%
Spirulina)

T3 (12%
Spirulina)

T4 (6%
Cladophora)

55.9±5.5ns

55.6±7.9ns

55.4±2.6ns

46.8±2.2ns

0.9±0.1ns

0.9±0.1ns

0.9±0.0ns

0.9±0.0ns

ADG (g F D

0.1±.0.0ns

0.1±0.0ns

0.1±0.0ns

0.1±0.0ns

)

0.7±0.1ns

0.7±0.1ns

0.7±0.0ns

0.7±0.0ns

)

0.2±0.0ns

0.2±0.0ns

0.2±0.0ns

0.2±0.0ns

FCR U

( )

1.4±0.1ns

1.4±0.2ns

1.4±0.1ns

1.3±0.0ns

(%)

81.8±0.0ns

81.8±0.0ns

81.8±0.0ns

81.8±0.0ns

WG

(%)

WGR

(%/D)
// )

SGR (%/D
PER (U

SR

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ns ในแนวนอนแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติที (p>0.05) D = วัน F = ตัว
U = หน่ วย

618

KKU Res J. 2011; 16(6)

ตารางที 3. ค่าเฉลียของ Haematocrit และ Phagocytosis ของ 12 และอาหารที ผ สมสาหร่ ายไกร้ อ ยละ
ปลาทองทีได้รับอาหารผสมสาหร่ ายทีแตกต่างกันระยะเวลา 60 (p<0.05) (ตารางที 4)
4. สรุ ปและอภิปราย
วัน
Haematocrit
(%)

Phagocytosis
(%)

T1 (Control)

37.8±2.9b

51.9±1.1c

T2 (6%
Spirulina)

44.0±0.6a

58.8±0.0b

T3 (12%
Spirulina)

43.6±2.2a

62.7±1.4a

T4 (6%
Cladophora)

41.8±2.2ab

61.0±1.9ab

Treatments

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตั$งแสดงว่ามี
ความแตกต่างทางสถิติที (p<0.05)

ตารางที 4. ค่าเฉลียการเปลียนแปลงสี ความสว่าง (L value) สี
แดง (a value) และสี เหลือง (b value) ของปลาทองทีได้รับ
อาหารผสมสาหร่ ายทีแตกต่างกันระยะเวลา 60 วัน
Treatments

L* value

a* value

b* value

T1
(Control)

51.2±1.4a

28.5±0.1b

46.3±0.3b

T2 (6%
Spirulina)

47.4±1.4b

31.8±0.6a

48.6±0.9a

T3 (12%
Spirulina)

48.3±1.0ab

33.7±1.8a

49.3±1.0a

T4 (6%
Cladophora)

50.1±0.9ab

31.3±1.0ab

49.9±0.9a

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันในแนวตั$งแสดงว่ามี
ความแตกต่างทางสถิติที (p<0.05)

สไปรู ลินาผง ร้อยละ 12 และสาหร่ ายไกผงร้อยละ
6 ( p>0.05) ส่ ว นของการเกิ ด สี แ ดง ( a* value)
ปลาทองทีได้รับอาหารในชุดควบคุมทีมีค่าเฉลียตํา
ที สุ ดแตกต่ า งปลาทองที ได้ รั บ อาหารผสม
สาหร่ ายสไปรู ลินาผงร้อยละ 6 และ 12 (p<0.05)
โดยทีไม่แตกต่างจากปลาทองที ได้รับอาหารผสม
สาหร่ ายไกผง ร้อยละ 6 (p>0.05) ในส่ วนของการ
เกิดสี เหลือง (b* value) ปลาทองทีได้รับอาหารใน
ชุ ดควบคุ มที มีค่าเฉลียตําที สุดแตกต่ างปลาทองที
ได้รับอาหารผสมสาหร่ ายสไปรู ลินา ร้อยละ 6 และ

6

จากการศึกษานําหนักทีเพิมขึน อัตรานําหนัก
ที เ พิ ม ขึ น อั ต ราการเจริ ญเติ บ โต อั ต ราการ
เจริ ญเติ บโตจําเพาะ ประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรตี น
อัตราการเปลียนอาหารเป็ นเนื อ และอัตราการรอด
ตายของปลาทองที ได้รับอาหารทีผสมสาหร่ ายทัง
2 ชนิ ด ไม่แตกต่างจากปลาทองที รับอาหารในชุ ด
ควบคุ ม เนื อ งจากอาหารที ใ ช้ ใ นแต่ ล ะชุ ด การ
ทดลองมี ปริ มาณโปรตี นไม่แตกต่ างกัน ถึ งแม้ว่า
ปริ มาณของใยอาหารในอาหารที ผสมสาหร่ ายไก
นั น มี ค่ า สู ง ก ว่ า อ า ห า ร ที ผ ส ม ส า ห ร่ า ย
สไปรู ลินา แต่อาหารทีผสมสาหร่ ายทัง 2 ชนิ ด นัน
มีปริ มาณใยอาหารตํากว่าอาหารในชุดควบคุม โดย
ปริ มาณใยอาหารยังสอดคล้องกันกับอาหารทีผสม
สาหร่ ายสไปรู ลินาร้อยละ 3 และ 5 และสาหร่ ายไก
ร้อยละ 5 ทีใช้เลียงปลาปลาดุกแอฟริ กา (12) และ
รวมไปถึงปริ มาณของความชื น เถ้า ไขมัน และแค
โรที นอยด์รวมมีอยู่ในปริ มาณที แตกต่างกันก็ตาม
ซึ งสอดคล้องกับการปรับปรุ งคุณภาพปลารันชูโดย
ใช้รงควัตถุ แคโรที น อยด์จากสาหร่ า ยสไปรู ลิ น า
ซึ งมี ปริ มาณของสาหร่ ายสไป-รู ลิ นาในอาหารที
แตกต่างกันพบว่าการเสริ มสาหร่ ายลงในอาหารไม่
มี ผ ลต่ อ การเติ บ โต อัต ราการรอดและอัต ราการ
เปลียนอาหารเป็ นเนือ (11) โดยต่างจากผลของการ
ใช้สาหร่ ายสไปรู ลินาสดเป็ นส่ วนผสมในการเลียง
ปลานิ ล แดง ต่ อ การเจริ ญเติ บ โตคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ และแคโรทีนอยด์ซ ึ งพบว่าปลานิ ลแดง
ทีได้รับอาหารทีมีส่วนผสมของสาหร่ ายสไปรู ลินา
ส ด ร้ อ ย ล ะ 55 มี อั ต ร า ก า ร ร อ ด ต า ย แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรตีนดีทีสุด (15)
การกระตุ น้ การสร้ างภูมิคุม้ กันโรคของปลา
ทองทีได้รับอาหารผสมสาหร่ ายทีแตกต่างกัน ค่าฮี
มาโตคริ ตของปลาทองที ไ ด้ รั บ อาหารที ผ สม
สาหร่ า ยทัง 2 ชนิ ด มี ค่ า สู ง กว่า ปลาทองในชุ ด
ควบคุ ม ต่ า งจากผลการศึ กษาของ Phrom-
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kunthong และคณะ (21) ได้การศึ กษาในเรื องผล

ของแคโรที น อยด์ จ ากสไปรู ลิ น าต่ อ การสะสม
แคโรที นอยด์และภูมิคุม้ กันในปลานิ ลแดงแปลง
เพศ พบว่ า ค่ า ฮี ม าโตคริ ตของปลานั นมี ค่ า ไม่
แตกต่ า งจากชุ ด ควบคุ ม ที ไ ม่ มี ก ารเสริ ม สาหร่ า ย
สไปรู ลินาโดยมีค่าเท่ากับ ร้อยละ35.5 ลูกปลาบึ ก
เท่ากับ ร้อยละ 20.6-35.7 (22) ปลาดุกลูกผสมเท่า
กับร้อยละ 34.1 (23) ทางด้านความสามารถในการ
จับกิ นสิ งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลื อดขาวของ
ปลาทองทีได้รับอาหารทีผสมสาหร่ ายทัง 2 ชนิ ด มี
ความสามารถในการจับกิ นสิ งแปลกปลอมสู งกว่า
ทองที ไ ด้รั บ อาหารในชุ ด ควบคุ ม สอดคล้อ งกับ
รายงานของ Hironobu et al. (24) ซึ งได้ศึกษาผล
ของการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันของปลาคาร์ ฟ Cyprinus
carpio ด้วยอาหารทีเสริ มสาหร่ ายสไปรู ลินา พบว่า
ปลาที ได้รับอาหารผสมสาหร่ า ยสไปรู ลินาที 1
และ 10 มิลลิกรัม เป็ นเวลา 3 วันมีความสามารถ
ในการการจับ กิ น สิ ง แปลกปลอมของเซลล์เ ม็ ด
เลือดขาวสูงกว่าปลาคาร์ฟในชุดควบคุม
การเปลียนแปลงสี บนผิวหนังของปลาทองที
ได้รั บ อาหารผสมสาหร่ า ยที แ ตกต่ า งกัน ปลาที
ได้รับอาหารทีผสมสาหร่ ายทัง 2 ชนิ ด มีค่าของสี
แดง (a* value) และค่าของสี เหลือง (b* value)
สู ง ก ว่ า ป ล า ที ไ ด้ รั บ อ า ห า ร ใ น ชุ ด ค ว บ คุ ม
นอกจากนันปลาที ได้รับอาหารผสมสาหร่ ายยังมี
ค่าความสว่าง (L* value) ตํากว่าชุดควบคุมอีกด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาระดับของสาหร่ ายสไปรู ลิ
นาในอาหารต่อการเจริ ญเติ บโตและการเร่ งสี ปลา
ทอง พบว่ า การเสริ ม สาหร่ า ยสไปรู ลิ น าแห้ง ใน
อาหารทีระดับ ร้อยละ 1, 3 และ 5 มีผลทําให้สีของ
ปลาทองมี สี เ หลื อ ง และสี แ ดงเพิ ม มากขึ นตาม
ระดับของสาหร่ ายสไปรู ลินาทีเสริ มในอาหาร (4)
เช่นเดียวกันกับการทดลองของ Meenakarn และ
Jirapunpipat ( 11) ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ปลารั น ชู โ ดยใช้ ร งควั ต ถุ แ คโรที น อยด์ จ าก
สาหร่ า ยสไปรู ลิ น า พบว่ า ปลารั น ชู ที เ ลี ยงด้ว ย
อาหารที มีสาหร่ ายสไปรู ลินาเป็ นส่ วนผสมจะมี สี
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เข้ม กว่ า ปลาที ไ ด้รั บ อาหารที ไ ม่ มี ส าหร่ า ยเป็ น
ส่ วนผสม โดยปลาทีได้รับอาหารทีมีส่วนผสมของ
สาหร่ ายสไปรู ลินาในปริ มาณ ร้อยละ 12 และ 14
จะมี ความเข้มของสี มากที สุด Promya และคณะ
(25) พบว่า ปริ มาณของแคโรที น อยด์ใ นเนื อปลา
นิ ล แดงที ไ ด้รั บ อาหารที ผ สมสาหร่ ายสไปรู ลิ น า
ร้ อ ยละ 15 สู ง กว่า ปลาที ไ ด้รั บ อาหารที ผ สม
สาหร่ ายสไปรู ลินา 10 เปอร์เซ็นต์ และปลาทีได้รับ
อาหารที ไ ม่ ผ สมสาหร่ ายสไปรู ลิ น า Phromkunthong และคณะ (21) พบว่าค่าความสว่าง (L*
value) ของปลานิ ลแดงแปลงเพศที รับอาหารเสริ ม
แคโรที นอยด์จากทุกแหล่งมีค่าตํากว่าปลาทีได้รับ
อาหารในชุ ด ควบคุ ม ยกเว้น จากเบต้า แคโรที น
สําหรับค่าสี แดง (a* value) และค่าสี เหลือง (b*
value) ของปลาทีได้รับอาหารเสริ ม แคโรทีนอยด์
จากทุกแหล่งสู งกว่าชุดควบคุม Sae-tan และคณะ
(26) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสาหร่ ายยูกลีนาใน
การเพิ มสี ปลานิ ลแดง พบว่าค่ าความสว่าง (L*
value) มี ค่ า สู ง ที สุ ด ในปลานิ ล แดงที เ ลี ยงด้ ว ย
อาหารในชุดควบคุม ส่ วนของค่าสี แดง (a* value)
และค่าสี เหลือง (b* value) มีค่าสู งทีสุดในปลานิ ล
แดงทีเลียงอาหารทีเสริ มสาหร่ ายยูกลีนาสดร้อยละ
15 ทั ง นี เ นื อ ง ม า จ า ก สั ต ว์ น ํ า ส า ม า ร ถ ที จ ะ
เปลี ย นแปลงแคโรที น อยด์ ที มี อ ยู่ ใ นสาหร่ า ยที
ได้รั บ จากอาหารให้อ ยู่ใ นรู ป ของเบต้า แคโรที น
และแอสตาแซนทีน มาใช้ประโยชน์จึงทําให้เกิดสี
แดง และสี เหลืองบนตัวของสัตว์นาได้
ํ (27)
สรุ ป ได้ว่าสาหร่ า ยทัง 2 ชนิ ด ให้ผ ลไม่ แ ตก
ต่างกันต่อการเติ บโต แต่สามารถช่ วยกระตุ น้ การ
สร้างภูมิคุม้ กัน และโดยเฉพาะสาหร่ ายสไปรู -ลินา
ช่ วยปรับปรุ งสี ทาํ ให้สีบนตัวปลาทองมีสีแดง แต่
ส่ วนของสาหร่ ายไกนันช่วยปรับปรุ งให้ตวั ปลามีสี
เหลืองเพิ มสู งขึ น ดังนันในการนําสาหร่ ายทัง 2
ชนิดไปใช้นนขึ
ั นอยูก่ บั ความต้องการของผูเ้ ลียงใน
การปรั บ ปรุ ง สี ข องปลา ถ้า ต้อ งการปรั บ ปรุ ง ให้
ปลามี สี แ ดงก็ เ ลื อ กใช้ส าหร่ า ยสไปรู ลิ น า แต่ ถ ้า
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ต้องการปรั บปรุ งให้ปลามี สีเหลื องก็ควรเลื อกใช้
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