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บทคัดยอ
จุดประสงคของงานวิจยั นีเ้ พือ่ ศึกษาผลของการใชอาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลนิ า และมะขามปอม
ตอความสมบูรณเพศกบนาและพัฒนาการของลูกออดวางแผนการทดลองแบบ CRD แบงเปน 3 ชุดการทดลองๆละ
3 ซํา้ โดยฉีดพนสารสกัดบนอาหารเม็ดสําเร็จรูปลอยนํา้ ขนาดใหญ คือ ชุดทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสําเร็จรูปไมผสมสาร
สกัดสาหรายสไปรูลินาและมะขามปอมชุดทดลองที่ 2 อาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสารสกัดมะขามปอม 5 เปอรเซ็นต
และชุดทดลองที่ 3 อาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมสาหรายสไปรูลนิ า 5 เปอรเซ็นตเพาะเลีย้ งกบในบอซีเมนต ขนาด 1.5 x 2
x1 เมตร3 นํา้ หนักพอพันธุเ ริม่ ตนเฉลีย่ 191.67±4.14 กรัมตอตัว และนํา้ หนักแมพนั ธุเ ริม่ ตนเฉลีย่ 270.83±4.43 กรัมตอ
ตัว ฉีดฮอรโมนสังเคราะห LH-RHa เพือ่ กระตุน ใหพอ แมพนั ธุว างไขโดยฉีดพอพันธุ 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม และแม
พันธุ 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมอัตราการปลอย 1 คูต อ ตารางเมตร กอนผสมพันธุใ หอาหาร 3 เปอรเซ็นตของนํา้ หนัก
ตัวตอวัน เปนระยะเวลา 8 เดือน ผลการทดลองพบวา แมพนั ธุใ นชุดการทดลองที่ 2 มีดชั นีความสมบูรณเพศ เทากับ
2.4965±0.0565 เปอรเซ็นต มากกวาแมพันธุในชุดการทดลองที่ 3 และ 1 ตามลําดับ และพอพันธุในชุดการทดลอง
ที่ 1 มีดัชนีความสมบูรณเพศ เทากับ 0.3165±0.0478 เปอรเซ็นต มากกวาพอพันธุในชุดการทดลองที่ 3 และ 2 ตาม
ลําดับ หลังจากผสมพันธุแ ลวพบวา พอแมพนั ธุท งั้ สามชุดการทดลองมีอตั ราการวางไขเทา 100.00±0.00 เปอรเซ็นต
พอแมพันธุในชุดการทดลองที่ 3 มีจํานวนไขเฉลี่ย 2077.50±530.63 ฟองตอแมอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย 98.50±0.58
เปอรเซ็นตและอัตราการฟกไขเฉลี่ย 99.24±0.50 เปอรเซ็นต มากกวาพอแมพันธุในชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ตาม
ลําดับอยางไรก็ตามเมื่อนําขอมูลวิเคราะหทางสถิติพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ ไขจะฟกออกเปนตัวภายใน
18 – 24 ชั่วโมงในวันที่ 9 ตั้งแตฟกออกเปนตัวลูกออดมีความยาวเหยียดเฉลี่ย 2.06±0.40, 2.08±0.52 และ 2.06±0.40
เซนติเมตร ในขณะที่อัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกออด 75.32±1.21, 82.40±.44 และ 86.28±3.09 เปอรเซ็นต ตาม
ลําดับ เมื่อนําขอมูลวิเคราะหทางสถิติพบวา มีความแตกตางทางสถิติ (p≤0.05) จากการทดลองสรุปไดวาอาหารเม็ด
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สําเร็จรูปผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต มีแนวโนมทําใหกบนามีจํานวนไขเฉลี่ยอัตราการปฏิสนธิ
เฉลี่ย และอัตราการฟกไขเฉลี่ยดีและอัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกออดดีที่สุดซึ่งเปนทางเลือกสําหรับผูที่สนใจจะ
ผลิตลูกออดตอไป

Abstract
The purpose of this research was to determine the effects of diets added with either Spirulinaplatensis
orPhyllanthusemblica Linn. extract on reproductive maturation of frog broodstockand its tadpole development.
The CRD experiment was applied and divided into 3 treatments with 3 replication each; treatment 1 basal commercial diet (control), treatment 25% Phyllanthusemblica Linn. extract supplementary diet, and treatment 3 5%
Spirulinaplatensis supplementary diet. Broodstock were reared in 1.5 X 2 X 1 m3 cement tank. Average initial
weight of male broodstock was 191.76 ± 4.14 g/Frog and femalebroodstock was 270.83 ± 4.43 g/Frog. Frog
broodstock were induced breeding by synthetic LHRHa, Females were injected with 20 μg/kg while males were
injected with 15 μg/kg. A stocking density was1 pair per square meter. Frogs were fed at 3 percent of body
weight daily for 8 months. The reproductive index of femalesin treatment 2 was 2.4965±0.0565 percent which
was higherthan females in treatments 3 and 1, respectively.On the other hand, male reproductive index of frogs
intreatment 1 was0.3165±0.0478 percent which was greater than males intreatments 3 and 2, respectively.After
induced breeding, all females, 100.00 ± 0.00 percent, spawned. The average number of eggs in treatment 3 was
2077.50±530.63 egg/dam,the average fertilization rate was 98.50±0.58 percent, andthe average hatching rate
was 99.24±0.50 percentwhich were better than ones in treatments 2 and 1, respectively. However, there were
not statistical differences in number of eggs, fertilization rates, and hatching rates. The eggs were hatched within
18 – 24 hours. Newly hatched tadpoles in treatments 1, 2, and 3 had average lengths of 2.06±0.40, 2.08±0.52,
and 2.06±0.40 cm. Their survival rates were 75.32±1.21, 82.40±0.44 and 86.28±3.09 percent, respectively.There
were statistically significant differences in tadpole survival rates (p≤0.05). This study suggested that 5 percent
Spirulinaplatensis supplementary diet provided higher survival rates of tadpoles than commercial diet and Phyllanthusemblica Linn. extract supplementary diets. In sum, the Spirulinaplatensis extract supplementary diet could be
an alternative method for feed preparation to produce frog tadpoles.
คําสําคัญ: กบนา สไปรูลินา มะขามปอม
Keywords: Ranarugulosa, Spirulinaplatensis, Phyllanthusemblica Linn
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1. บทนํา
กบเปนสัตวเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคทั้งภายใน
ประเทศและต า งประเทศโดยเฉพาะประเทศฮ อ งกง
ไตหวันจีน ญี่ปุนสหภาพยุโรป และอเมริกา (1) โดย
ผลผลิตของกบจากการเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นในแตละป
ในป 2534 มีผลผลิตกบ จํานวน 18 ตัน ตอมาในป 2535
มีผลผลิต จํานวน 131 ตัน และในป 2548 มีผลผลิตกบ
จากการเลี้ยง จํานวน 1,781 ตัน(2) ขณะที่จํานวนกบใน
ธรรมชาติลดลงอยางมากเพราะแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะ
สมไดรบั การบุกรุกจากการขยายตัวของกิจกรรมทางการ
เกษตร หรือมีการสัมผัสกับสารพิษ เชน สารกําจัดศัตรู
พืช กลุม organophosphate ซึ่งใชอยางกวางขวางและ
ปนเปอนลงในสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีการสงเสริม
การเพาะเลีย้ งกบอยางไรก็ตามปญหาทีผ่ เู พาะพันธุก บมัก
ประสบ คือ การไดไขจาํ นวนนอยและมีอตั รารอดตายของ
ลูกออดตํ่าการพัฒนาอาหารเพื่อเลี้ยงกบเปนพอแมพันธุ
ที่ดีเปนปจจัยสําคัญ เพื่อใหไดลูกออดและกบวัยออนที่มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอมีงานวิจัยที่ใชอาหารเสริม
กรดไขมัน วิตามินซี วิตามินอีและแคโรทีนอยด (carotenoid) เพื่อขุนพอแมพันธุสัตวนํ้า (3) ปริมาณวิตามินซีใน
อาหารพอแมพนั ธุม ผี ลตออัตรารอดตอลูกปลา เนือ่ งจาก
วิ ต ามิ น ซี มี ผ ลต อ การสร า งคอลลาเจนระหว า งการ
พัฒนาการของตัวออน (4) ความตองการวิตามินซีของ
พอแมพันธุปลาเรนโบวเทราส (Oncorhynchusmykiss)
มากกวาปลาวัยรุน ถึง 8 เทา(5) อยางไรก็ตามงานวิจยั ดาน
อาหารสําหรับพอแมพันธุกบมีนอยมากซึ่งอาหารพอแม
พันธุแตกตางจากอาหารสําหรับการเลี้ยงสัตวทั่วไปและ
ปญหาพัฒนาการของสัตวนํ้าวัยออนจะมีผลมาจากการ
ใหอาหารพอแมพันธุที่ไมเหมาะสม (4) ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาปรับปรุงอาหารทีเ่ หมาะสมตอการเพาะ
เลี้ยงพอแมพันธุกบนา โดยการนําพืชสมุนไพรที่มีสวน
ประกอบวิตามินซี ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการเสริมการ
เจริญเติบโต พัฒนาระบบสืบพันธุ กระตุน ความตานทาน
โรค เพิ่มความทนทานตอความเครียด ซึ่งความเครียด
มีผลทําใหระดับการสรางแอนติบอดีของรางกายลดลง
และมีผลตอการสังเคราะหคอลลาเจน (collagen) โดย
ทั่วไปในอาหารสัตวน้ํามีวิตามินซีอยูแลวแตจะคอยๆ
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ลดลงระหวา งกระบวนการผลิ ต อาหาร และการเก็ บ
รักษา อันเนื่องมาจากกระบวนการออกซิเดชั่น(6)(7)(8)
การใชมะขามปอม (Indian gooseberry) ซึ่งเปนผลไมที่
มีวิตามินซีสูง วิตามินซีจากมะขามปอมมีประสิทธิภาพ
สูงกวาวิตามินซีสังเคราะหประมาณ 12 เทา และนาจะ
มีประโยชนในการปองกันโรคและเสริมสรางภูมิคุมกัน
แก พ อ แม แ ละลู ก พั น ธุ ก บในสารสกั ด มะขามป อ ม
ปริมาณที่ 75 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมใหผลทีด่ ที สี่ ดุ คลายกับ
(silymarin, a reference hepatoprotectiveagent: SL) ใน
การทดลองสารสกั ด มะขามป อ ม (75 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ
กิโลกรัมตอวัน) หรือ SL (5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวัน)
กับหนูเปนเวลา 7 วันหลังจาก21 วันทีม่ กี ารให เอทานอล
(4 กรัมตอกิโลกรัมตอวัน, PO) การคืนสภาพเซลลตับ
เพิ่มขึ้น โดยระดับของ AST, ALT IL-1beta กลับมาเปน
ปกติ การศึกษาทางจุลพยาธิวทิ ยาพบวา สารสกัดมะขาม
ปอมและ(SL)มีประโยชนตอ ตับหนูทเี่ กิดจากการบาดเจ็บ
จากเอทานอล(9)นอกจากนี้สาหราย(Spirulinaplatesis)
เปนสาหรายที่มีโปรตีนสูงถึง 60 – 70% ของนํ้าหนัก
แห ง นอกจากนี้ ยั ง มี ร งควั ต ถุ ที่ มี คุ ณ ค า สู ง อี ก หลาย
ชนิด เชน phycocyanin, allophycocyanin, betacarotene, chlorophyll-a และกรดไขมันจําเปนไมอิ่มตัว เชน
gamma-linolenic acid; GLA เปนกรดไขมันจําเปนตัว
หนึ่ง ซึ่งเปนสารที่ชวยสรางภูมิคุมกันใหกับสิ่งมีชีวิต
และไดรับความสนใจทางการแพทย และอุตสาหกรรม
เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยัง้ การแข็งตัวของเลือด ลด
ระดับความดันโลหิต ลดปริมาณคลอเลสเตอรอล ควบคุม
ฮอรโมน Prostaglandin ชวยรักษาเกีย่ วกับโรคหัวใจ และ
โรคภูมิแพ และรงควัตถุ C-phycocyaninและ allophyco
cyaninสามารถนํามาใชเปนสารติดตามในงานดาน immunnoassays microcopy เนื่องจากมีคุณสมบัติในการ
เรืองแสง (10)(11)จึงมีความเปนไปไดวาหากใชสารสกัด
สาหรายสไปรูลนิ า และมะขามปอม ผสมในอาหารพอแม
พันธุกบนาเพื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการวางไข อัตรา
การปฏิสนธิ อัตราการฟก และดัชนีความสมบูรณเพศ
ขอมูลทีไ่ ดจะใชเปนพืน้ ฐานตอการสงเสริมเกษตรกรไทย
ผูเ ลีย้ งกบ และพัฒนาผลผลิตกบใหมปี ริมาณ และคุณภาพ
เพียงพอตอความตองการของตลาดทัง้ ในและตางประเทศ
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2.วิธีวิจัย
2.1 การเตรียมบอทดลอง
ใชบอ ซีเมนตขนาด 1.5x2.0.5x1.0เมตร3 จํานวน
9 บอ กอนการทําการทดลองทําความสะอาดบอและแช
ดวยคลอลีนผงเขมขน 100 มิลลิกรัมตอลิตรเพื่อฆาเชื้อ
โรคเปนเวลา 3 วัน จากนั้นลางออกดวยนํ้าสะอาดและ
ตากบอทิ้งไว เติมนํ้าใหไดระดับความลึก 10ซม. นําพืช
นํา้ ใสเพือ่ เปนทีย่ ดึ เกาะของไข และเปดสปริงเกอรจาํ ลอง
สภาพฝนตก แลวจึงใชตาขายพรางแสง 80เปอรเซ็นตปด
ปากบอเพาะเลี้ยง เพื่อปองกันศัตรูตามธรรมชาติของกบ
2.2 การเตรียมสัตวทดลอง
ลูกกบนาทีใ่ ชในการทดลองนํามาจากศูนยวจิ ยั
และพั ฒ นาประมงนํ้ า จื ด อํ า เภอสั น ทราย จั ง หวั ด
เชียงใหมลูกกบนามีอายุ 1 เดือนนํ้าหนักกบเริ่มตนเฉลี่ย
20.63±8.16 กรัมตอตัวอัตราการปลอย100 ตัวตอตาราง
เมตรในบอซีเมนตขนาด 1.5x2.0.5x1.0 เมตร3ปลอย
ทั้งหมด 9 บอ โดยยังไมใหอาหารทดลองแตใหอาหาร
เม็ดสําเร็จรูปลอยนํ้าขนาดใหญ เปอรเซ็นตโปรตีนไมตํ่า
กวา 25 เปอรเซ็นต ของบริษัทเอกชนวันละ 2 ครั้งเชา
และเย็น 3 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว เปลี่ยนถายนํ้าทุก
3วันเลี้ยงเปนเวลา 1สัปดาหเพื่อปรับสภาพใหกบคุนเคย
กับอาหารและสภาพของบอ

KKU Res. J. 2014; 19(6)

2.3 การเตรียมสารสกัด
คัดเลือกผลมะขามปอมสดมีลักษณะสมบูรณ
ลางดวยนํา้ สะอาด 2 - 3 ครัง้ นําไปผึง่ ลมใหสะเด็ดนํา้ แยก
ใชแตสว นเนือ้ และหัน่ ใหมขี นาดเล็กพอประมาณแลวชัง่
นํ้าหนัก สวนสาหรายสไปรูลินาจะบดใหเปนผงละเอียด
แลวชั่งนํ้าหนักจากนั้นบรรจุวัตถุดิบแตละชนิดใสขวด
ลูกชมพู เติมตัวทําละลาย(นํา้ กลัน่ ) ในอัตราสวน1:3(w/v)
ปดปากขวดดวยกระดาษฟอยลเขยานาน 24 ชัว่ โมงกรอง
หยาบดวยผาขาวบาง และกรองละเอียดดวยกระดาษ
กรองNo.1จะไดสารสกัดหยาบและเก็บไวในอุณหภูมิ4°Cจนกวาจะนํามาใชทดลอง ดัดแปลงจากวิธีของ(12)
2.4 การจัดการดานอาหาร
ใช ส ารสกั ด สาหร า ยสไปรู ลิ น า และมะขาม
ปอม5 เปอรเซ็นต ฉีดพนใหทั่วกับอาหารเม็ดสําเร็จ
รู ป ลอยนํ้ า ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางเม็ ด อาหาร 1.00
ซม.เปอรเซ็นตโปรตีนไมตาํ่ กวา 25 เปอรเซ็นตของบริษทั
เอกชนเคลือบดวยไขขาว แลวผึ่งลมจนแหงใหอาหาร 3
เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัวตอวัน โดยใหอาหารวันละ 2
ครั้ง คือเวลาเชาและเย็นเริ่มใหอาหารทดลองหลังจาก
ปรับสภาพใหกบคุน เคยกับอาหารโดยทําการปรับปริมาณ
อาหารที่ใหทุก 30 วัน ตามนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นของกบใน
แตละบอของแตละชุดการทดลอง ตลอดการทดลอง
8เดือน สุม ตัวอยางอาหารวิเคราะหคณ
ุ คาทางโภชนาการ
ของอาหารทดลอง ไดแก โปรตีน ไขมัน ความชืน้ เถา เยือ่
ใย และคารโบไฮเดรต ตามวิธีของ (13) (ตารางที่1)

ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการอาหารทดลอง
ชุดการทดลอง
ควบคุม
อาหาร+มะขามปอม
อาหาร+สไปรูลินา
5 เปอรเซ็นต
5 เปอรเซ็นต
โปรตีน
24.53±1.89
25.38±1.55
27.19±1.92
ไขมัน
6.85±0.07b
7.38±0.69ab
7.96±0.53a
ความชื้น
9.95±0.04a
9.47±0.08b
9.54±0.10b
เถา
8.10±0.07b
10.36±0.19a
10.56±0.22a
คารโบไฮเดรต
7.32±1.17b
8.29±0.58b
10.34±0.50a
เยื่อใย
43.25±1.08a
39.13±1.97b
34.41±2.04c
หมายเหตุอักษรภาษาอังกฤษกํากับคาเฉลี่ยที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกัน (p<0.05)
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2.5 การวางแผนการทดลอง
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Complete Randomized Design : CRD) โดยใชบอซีเมนตใน
การทดลองทั้งหมด 9 บอ แบงเปน 3 ชุดการทดลอง ๆ
ละ 3 ซํ้าดังตอไปนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อาหาร + สไปรูลินาและ
มะขามปอม 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 อาหาร + มะขามปอม 5
เปอรเซ็นต
ชุ ด การทดลองที่ 3 อาหาร + สไปรู ลิ น า 5
เปอรเซ็นต
คัดเลือกพอแมพนั ธุ โดยสังเกตตัวผูจ ะมีถงุ เสียง
ที่ใตคาง และที่นิ้วของขาดานหนาจะนูนออกมีสีชมพู
สวนตัวเมียลําตัวดานขางจะสากมือ ถาสากมากแสดงวามี
ความพรอมที่จะผสมพันธุ นํ้าหนักพอพันธุเฉลี่ย 191.67
± 4.14 กรัมตอตัวนํ้าหนักแมพันธุเฉลี่ย 270.83 ± 4.43
กรัมตอตัวผสมพันธุกบดําเนินในชวงเย็น ใชวิธีเพาะ
พันธุโดยวิธีฉีดกระตุนดวยฮอรโมนสังเคราะห LH-RHa
พอพันธุที่ความเขมขน 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม แม
พันธุที่ความเขมขน 20 ไมโครกรัมตอกิโลกรัมโดยปลอย
อัตราสวนของพอพันธุตอแมพันธุ 1:1 และแยกพอแม
พันธุในชวงเชาของวันถัดไป
2.6 การเก็บขอมูล
กอนการฉีดฮอรโมนทําการสุมพอแมพันธุกบ
แตละชุดการทดลอง 1 คู เพือ่ ศึกษาดัชนีความสมบูรณเพศ
และหลังจากการฉีดฮอรโมนประมาณ 12 ชั่วโมง ทําการ
ตรวจสอบการวางไขของแมกบ จดบันทึกจํานวนแมกบ
ที่วางไข จนครบ 24 ชั่วโมง เพื่อศึกษาอัตราการปฏิสนธิ
อัตราการวางไข และอัตราการฟกเปนตัว โดยสุมไขใน
แตละบอใสกะละมังที่มีปริมาณนํ้า 1 ลิตร จํานวน 3 กะ
ละมังๆ ละ 100 ฟอง เมื่อลูกออดอายุ 9 วัน นับจํานวน
และจดบันทึกเพื่อศึกษาอัตราการรอดตาย ในแตละชุด
การทดลองนําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคาตาง ๆ ดังนี้
1. ดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonad somatic
index: เปอรเซ็นต)
GSI = (นํา้ หนักของรังไข หรืออัณฑะ / นํา้
หนักตัวกบ) x 100

2. อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต)
(จํ า นวนไข ที่ เ จริ ญ ถึ ง ระยะแกสตรู ล า/
จํานวนไขทั้งหมด) x 100
3. อัตราการวางไข (Fertilize rate)
(จํานวนแมพันธุวางไข / จํานวนแมพันธุ
ทั้งหมด) x 100
4. อัตราการฟกไข (Hatching rate)
(จํานวนลูกกบวัยออนทีฟ่ ก เปนตัว/จํานวน
ไขที่เจริญถึงระยะแกสตรูลา) x 100
5. อั ต ราการรอดตาย (Survival Rate:
เปอรเซ็นต)
(จํานวนกบที่เหลือรอด / จํานวนกบเริ่ม
ตน) x 100
2.7 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหหาคาความแปรปรวน
(ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแตละหนวย
ทดลอง (Treatment) จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
แตละหนวยการทดลองโดยวิธีการของ Duncan’s-test
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ p≤0.05 โดยใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร SPSS
2.8 ระยะเวลาและสถานที่ทําการทดลอง
เริ่มการทดลองระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.
2555 –เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางนํ้า มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด
เชียงใหม

3. ผลการวิจัยและอภิปราย
การทดลองใชสารสกัดสาหรายสไปรูลนิ า และ
มะขามปอมในอาหารตอการผสมพันธุกบนาโดยวิธีฉีด
กระตุนการวางไขดวยฮอรโมนสังเคราะห LH-RHa โดย
นํ้าหนักพอพันธุเฉลี่ย 191.67 ± 4.14 กรัมตอตัว นํ้าหนัก
แมพันธุเฉลี่ย 270.83 ± 4.43 กรัมตอตัวกอนการผสม
พันธุไ ดผา อวัยวะสืบพันธุช งั่ นํา้ หนักเพือ่ ศึกษาดัชนีความ
สมบูรณเพศพอแมพนั ธุ พบวา แมพนั ธุก บนาทีใ่ หอาหาร
ผสมสารสกัดมะขามปอม 5 เปอรเซ็นตมีดัชนีความ
สมบูรณเพศสูงที่สุดเทากับ 2.4965±0.0565 เปอรเซ็นต
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รองลงมาเปนแมพันธุกบนาที่ใหอาหารผสมสารสกัด
สาหรายสไปรูลนิ า 5 เปอรเซ็นตมดี ชั นีความสมบูรณเพศ
เทากับ 2.3449±0.1548 เปอรเซ็นต และแมพนั ธุก บนาทีใ่ ห
อาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินาและมะขามปอม
0 เปอรเซ็นต มีดัชนีความสมบูรณเพศตํ่าที่สุดเทากับ
2.299±0.1115 เปอร เ ซ็ น ต ซึ่ ง ในพ อ พั น ธุ ก บนาที่ ใ ห
อาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินาและมะขามปอม
0 เปอรเซ็นต มีดัชนีความสมบูรณเพศสูงที่สุดเทากับ
0.3165±0.0478 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนพอพันธุกบ
นาที่ใหอาหารผสมสารสกัดมะขามปอม 5 เปอรเซ็นต มี
ดัชนีความสมบูรณเพศเทากับ 0.3129±0.0104 เปอรเซ็นต
และพอพันธุกบนาที่ใหอาหารผสมสารสกัดสาหราย
สไปรูลนิ า 5 เปอรเซ็นต มีดชั นีความสมบูรณเพศตํา่ ทีส่ ดุ
เทากับ 0.3116±0.0290 เปอรเซ็นตหลังการผสมพันธุได
สุมนับจํานวนและจดบันทึกขอมูล พบวาพอแมพันธุกบ
นาที่ใหอาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินา มะขาม
ปอม 5 เปอรเซ็นต และ 0 เปอรเซ็นต มีอัตราการวางไข
เทากับ 100 เปอรเซ็นต จํานวนไขกบตอแม พบวา พอ
แมพันธุกบนาที่ใหอาหารผสมสารสกัดมะขามปอม 5
เปอรเซ็นต มีจํานวนไขสูงที่สุดเทากับ 2077.50±530.63
ฟองตอแมรองลงมาเปนพอแมพันธุกบนาที่ใหอาหาร
ผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต มีจํานวน
ไขเทากับ 2036.83±287.10 ฟองตอแม และพอแมพันธุ
กบนาที่ใหอาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินาและ
มะขามปอม 0 เปอรเซ็นต มีจํานวนไขนอยที่สุดเทากับ

รูปที่ 1

2024.67±696.38 ฟองตอแมอัตราการปฏิสนธิพบวาพอ
แมพันธุกบนาที่ใหอาหารผสมสารสกัดมะขามปอม 5
เปอรเซ็นต มีอตั ราการปฏิสนธิสงู ทีส่ ดุ เทากับ 98.5±0.57
เปอรเซ็นต รองลงมาเปนพอแมพันธุกบนาที่ใหอาหาร
ผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลนิ า 5 เปอรเซ็นต มีอตั ราการ
ปฏิสนธิเทากับ 97.5±1.29 เปอรเซ็นต และพอแมพันธุ
กบนาที่ใหอาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินา และ
มะขามปอม 0 เปอรเซ็นต มีอัตราการปฏิสนธิตํ่าที่สุด
เทากับ 96.75±2.21 เปอรเซ็นตและพอแมพันธุกบนาที่
ใหอาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลินา และมะขาม
ปอม 5 เปอรเซ็นต และ 0 เปอรเซ็นต มีอัตราการฟกไข
เทากับ 99.23±0.51 เปอรเซ็นตไมมคี วามแตกตางกันทาง
สถิติ สวนอัตราการรอดตายของลูกออดตัง้ แตฟก เปนตัว
ถึงวันที่ 9 พบวา พอแมพันธุกบนาที่ใหอาหารผสมสาร
สกัดสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต มีอัตราการรอด
ตายของลูกออดสูงที่สุดเทากับ 86.27±3.09 เปอรเซ็นต
รองลงมาเปนพอแมพนั ธุก บนาทีใ่ หอาหารผสมสารสกัด
มะขามปอม 5 เปอรเซ็นต มีอตั ราการรอดตายของลูกออด
เทากับ 82.40±0.43 เปอรเซ็นต และพอแมพนั ธุก บนาทีใ่ ห
อาหารผสมสารสกัดสาหรายสไปรูลนิ า และมะขามปอม 0
เปอรเซ็นต มีอตั ราการรอดตายของลูกออดตํา่ ทีส่ ดุ เทากับ
75.32±1.20 เปอรเซ็นตมคี วามแตกตางกันทางสถิตอิ ยาง
มีนัยสําคัญที่ (p≤0.05) (ตารางที่ 2) ลูกออดกบนาตั้งแต
ฟกเปนตัวจนถึงวันที่ 9 (รูปที่1)

ลูกออดกบนา อายุ 9 วัน
ก. พอแมพันธุที่ใหอาหารผสมสไปรูลินา และมะขามปอม 0 เปอรเซ็นต (ชุดควบคุม)
ข. พอแมพันธุที่ใหอาหารผสมมะขามปอม 5 เปอรเซ็นต
ค. พอแมพันธุที่ใหอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต
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ตารางที่ 2 ผลการผสมพันธุโดยวิธีฉีดกระตุนดวยฮอรโมนสังเคราะห
คาเฉลี่ย
ชุดควบคุม
อาหาร+มะขามปอม อาหาร+สไปรูลินา
5 เปอรเซ็นต
5เปอรเซ็นต
นํ้าหนักตัวพอพันธุ (กรัม)
191.67±5.77
191.67±4.30
191.67±3.33
นํ้าหนักตัวแมพันธุ (กรัม)
272.5±50
270±4.70
270±4.40
ดั ช นี ค ว า ม ส ม บู ร ณ เ พ ศ ก บ เ พ ศ ผู 0.3165±0.0478
0.3116±0.0290
0.3129±0.0104
(เปอรเซ็นต)
ดั ช นี ค วามสมบู ร ณ เ พศกบเพศเมี ย 2.299±0.1115
2.4965±0.0565
2.3449±0.1548
(เปอรเซ็นต)
จํานวนไข (ฟองตอแม)
2024.67±696.38
2036.83±287.10
2077.50±530.63
อัตราการปฏิสนธิ (เปอรเซ็นต)
96.75±2.21
97.5±1.29
98.5±0.57
อัตราการวางไข (เปอรเซ็นต)
100.00±0.00
100.00±0.00
100.00±0.00
อัตราการฟกไข (เปอรเซ็นต)
99.23±0.51
99.23±0.51
99.23±0.51
อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็นต)
75.32±1.20c
82.40±0.43b
86.27±3.09a
หมายเหตุอักษรภาษาอังกฤษกํากับคาเฉลี่ยที่แตกตางกันในแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกัน (p<0.05)
3.1 การอภิปรายผล
การเลี้ยงกบนาเพื่อเปนพอแมพันธุดวยอาหาร
ผสมสารสกัดมะขามปอม และสาหรายสไปรูลินา 5
เปอรเซ็นต ทําใหแมกบนาอายุ 8 เดือนทีไ่ ดรบั อาหารผสม
สาหรายสไปรูลินา 5 เปอรเซ็นต มีอัตรารอดของลูกออด
สูง และมีแนวโนมของจํานวนไขสงู กวาอาหารทีผ่ สมสาร
สกัดมะขามปอม และอาหารทีไ่ มผสมในสาหรายสไปรูลิ
นาเปนแหลง carotenoid ทางเลือกในธรรมชาติทดแทน
astaxanthin สั ง เคราะห ไ ด และปลาเรนโบว เ ทร า ส
(Oncorhynchusmykiss) ที่ใหสาหรายสไปรูลินา 7.5
เปอรเซ็นต พบวา เปนระดับที่เหมาะสมที่มีการแสดง
ของสีทชี่ ดั เจน แตไมมผี ลตอการเจริญเติบโตของปลา(14)
มีสาหรายนํ้าจืดสามชนิดที่มีประสิทธิภาพการดูดซึม
คอนขางตํ่าในปลานิลวัยออนขนาด 0.8-3.4 ซม. แตใน
ปลานิลวัยออนขนาด 0.8-1.2 ซม. ประสิทธิภาพการดูด
ซึมจะดีขึ้นและสาหรายสไปรูลินามีประสิทธิภาพการ
ดูดซึมมากขึ้น (61.4-80%) มากกวายูกลีนาและคลอเรล
ลา ซึ่งสาหราย Spirulinaplatensisมีวิตามิน และเกลือแร
ตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมระบบสืบพันธุ(15) จึง
นาจะมีผลทําใหพอแมพันธุกบนามีความสมบูรณเพศ

ดีขึ้นซึ่งในกบที่ไดรับอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 5
เปอรเซ็นต มีคานํ้าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญ
เติบโตตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ที่ดีกวา
กบทีไ่ ดรบั อาหารผสมกระเทียม สาหรายไก 5 เปอรเซ็นต
และอาหารชุดควบคุม(16) สวนในพอแมพันธุปลาบึกที่
กินอาหารผสมสาหรายสไปรูลินา 9 เปอรเซ็นต มีนํ้าเชื้อ
และไขสมบูรณกวาปลาบึกทีก่ นิ อาหารไมผสมสาหรายS.
platensisพรอมทั้งการศึกษาการอนุบาลและเลี้ยงปลานิ
ลแดงจนถึงระยะวางไขดวยสาหรายสไปรูลินาสด พบวา
อัตราการฟกสูงกวาอาหารไมผสมสาหราย S.platensis
(17) อยางไรก็ตามรายงานการศึกษาประสิทธิภาพการ
สืบพันธุวางไขของปลานิล โดยใหกินสาหรายสไปรูลินา
สดเทียบกับใหอาหารสําเร็จรูป พบวา มีอตั ราการปฏิสนธิ
อัตราการวางไขของลูกปลาไมแตกตางกับปลาที่ไดรับ
อาหารสําเร็จรูป (15) (18) การใชสาหรายสไปรูลินาสด
ทดแทนปลาปนหรือแหลงอาหารโปรตีนสูงจากแหลง
อื่น ในสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงปลานิลแดงไดถึง 50 – 55
% โดยชวยเสริมการเจริญเติบโต และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชโปรตีนในอาหาร การผสมสาหรายสไปรูลนิ ามีผล
ตอการเพิม่ ระดับคุณคาทางโภชนาการ และคาโรทีนอยด
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ในเนื้อปลาโดยระดับสาหรายที่สามารถสงผลตอ คาโรที
นอยดในเนื้อปลาดีที่สุด คือ อาหารผสมสาหรายสไปรูลิ
นาสด 55 %(19) ในสาหรายมีสวนชวยกระตุนภูมิคุมกัน
ทําใหปลามีความสามารถตานทานกับโรคติดเชือ้ นัน่ อาจ
จะเปนสาเหตุทาํ ใหปลาทีไ่ ดรบั สาหรายเปนอาหารมีอตั รา
รอดที่สูงขึ้น (20) ซึ่งมีจํานวนไขปลาทะเลหลายชนิดลด
ลงอาจเนื่องมาจากผลของการขาดสารอาหาร และสาร
สําคัญบางชนิดทีเ่ หมาะสมตอขบวนการสรางไข (4) งาน
วิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา กบที่ไดรับอาหารผสมสาหรายสไปรูลิ
นาและสารสกัดจากมะขามปอมมีแนวโนมของไขที่เพิ่ม
ขึ้นแมวา จะไมแตกตางกันทางสถิติ
วิตามินซีเปนสารอาหารที่มีบทบาทสําคัญตอ
พัฒนาการของระบบสืบพันธุในปลาแซลมอน(5) และ
ชวยเสริมสรางความแข็งแรงของสเปรมเซลลวิตามินซี
ที่เสริมในอาหารพอแมพันธุมีผลตออัตรารอดของลูก
พันธุ (4) จะเห็นไดวา การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา อัตรา
รอดของลูกกบในอาหารทีเ่ สริมสาหรายและสกัดมะขาม
ปอมมีแนวโนมสูงขึ้น นั่นอาจจะเกิดจากปริมาณวิตามิน
ในอาหารทดลอง ซึ่งในกบบูลฟร็อกที่เลี้ยงดวยอาหาร
ทดลองที่ไดรับการเสริมวิตามินซี 2% จะมีอัตรารอด
สูงสุด แตกตางจากกบที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองที่ไมมี
การเสริมวิตามินซี ซึ่งมีอัตราการรอดตํ่าสุด(21) และตัว
ออนของกบ (Xenopuslaevis) ทีแ่ ชในวิตามินซี 200 มก./
ล.จะมีความตานทานความเปนพิษของพาราคว็อทเพิ่ม
ขึ้นจะเห็นไดวา การใหอาหารเสริมวิตามินซีมีสวนชวย
ใหกบมีความแข็งแรงสามารถทนตอสารพิษทีอ่ าจจะปน
เปอนในแหลงนํ้าได(22)(23) สวนการพัฒนารูปรางใน
แตละสัปดาหมีคาเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง ไดแก คา
เปอรเซ็นตขาหลังงอก (Hindleg) คาเปอรเซ็นตขาหนา
งอก (Foreleg) คาเปอรเซ็นตตัวสําเร็จ (Complete metamorphosis) และคาอัตรารอดของลูกกบวัยออน ที่เลี้ยง
ดวยอาหารเสริมไอโอดีน 0.03 เปอรเซ็นต มีคา สูงสุด และ
มากกวาชุดควบคุมในสัปดาหแรก(24) ในกบนาที่เลี้ยง
ดวยอาหารเสริมยีสต 4% มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด
ประสิทธิภาพของโปรตีน ประสิทธิภาพของอาหารและ
อัตราแลกเนื้อดีกวาอีกดวย และเมื่อพิจารณาดานความ
ตานทานโรคของกบนา โดยดูจากคาองคประกอบเลือด
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พบวาจํานวนเม็ดเลือดขาวรวมและเม็ดเลือดขาวชนิด
lymphocyte ในเลือดของกบนาที่เลี้ยงดวยอาหารที่เสริม
ยีสต 2-4% มีจํานวนเม็ดเลือดขาวรวมและเม็ดเลือดขาว
ชนิด lymphocyteมากกวาในเลือดของกบนาที่เลี้ยงดวย
อาหารไมเสริมยีสต ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte มี
ผลตอระบบภูมคิ มุ กัน เนือ่ งจากมีหนาทีใ่ นการทําลายสิง่
แปลกปลอมที่เขาสูรางกาย(25)

4. สรุป
การใชสารสกัดสาหรายสไปรูลินาในอาหาร
ตอการผสมพันธุกบนาสงผลดีตอเปอรเซ็นตการวางไข
อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟก การใชสารสกัด
มะขามปอมในอาหารสงผลดีตอดัชนีความสมบูรณเพศ
เมีย ทําใหจํานวนไขมีเพิ่มขึ้น
การใหอาหารเสริมสาหรายสไปรูลินาและสาร
สกัดจากมะขามปอม มีผลตออัตรารอดตายของลูกพันธุ
กบ อยางไรก็ตามสารอาหารชนิดอื่นที่นาจะมีผลตอการ
เจริญพันธุของกบและความแข็งแรงของลูกพันธุที่ควร
จะมีการศึกษาตอไป เชน วิตามินเอ วิตามินอี กรดโฟลิค
(folic acid) ที่มีในธรรมชาตินอกจากนี้ควรศึกษาเกี่ยว
กับกลไกการทํางานของสารเหลานีต้ อ การเจริญพันธุแ ละ
การกระตุนภูมิคุมกันเพิ่มเติมดวย
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