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การประเมินคุณค่าทางทางโภชนะในอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทน
จากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษต่อการเจริญเติบโตของปลานิล
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม1* กิตติมา วานิชกูล1 ลลิตา ศิริวัฒนานนท์2
บทคัดย่อ
ปลานิล (Oreochromis niloticus) จัดเป็นปลาน้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
การศึกษาครังนีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงเกษตรปลอด
สารพิษต่อการเจริญเติบโตของปลานิล โดยได้ด้าเนินการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ชุดการ
ทดลอง ในแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้า การศึกษาครังนีก้าหนดให้ชุดการทดลองที่ 1 2 และ 3 ใช้ร้าละเอียดจาก
แปลงเกษตรปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ อาหารผสม (ปลาป่น ผสมกับร้าละเอียดและเมล็ดข้าวโพดอบแห้ง
จากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ) และอาหารที่นิยมใช้เลียงปลาทั่วไป ตามล้าดับ ภายในระยะเวลา 120 วัน พบว่า
ปลานิลที่เลียงด้วยอาหารผสม มีการเจริญเติบโตด้านน้าหนัก (75.3625.99 กรัม) ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p0.05) กับชุดการทดลองที่ 1 (47.2817.10 กรัม) และชุดการทดลองที่ 3 (41.0812.04
กรัม) ตามล้าดับ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ (FCR) มีค่าดีที่สุดในชุด
การทดลองที่ 2 โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 1.270.12 กรั ม ต่ อ วั น (p0.05) และ 1.740.42 (p>0.05) ตามล้ า ดั บ
ในขณะที่ อั ต ราการรอดของปลานิ ล (SR) มี ค่ า สู ง สุ ด ในชุ ด อาหารที่ นิ ย มใช้ เ ลี ยงปลาทั่ ว ไป มี ค่ า ร้ อ ยละ
78.3316.07 (p0.05) องค์ประกอบทางเคมีในเนือสัตว์น้า พบว่า ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชืน และ
วัตถุแห้ง ในเนือสัตว์น้าก่อนท้าการเลียง ร้อยละ 58.86 6.29 26.04 2.95 และ 97.05 ตามล้าดับ เมื่อสินสุด
ระยะเวลาการเลียง 120 วัน องค์ประกอบทางเคมีในเนือสัตว์น้า มีแนวโน้มเพิ่มขึน (p0.05) โดยภาพรวม
สามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษส้าหรับการผลิตอาหารสัตว์น้าได้ โดย
วัตถุดิบโปรตีนทดแทนดังกล่าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิล ซึ่งสามารถน้าไปสู่การพัฒนารูปแบบการผลิต
อาหารสัตว์น้าเพื่อการเพาะเลียงแบบปลอดสารพิษต่อไป
คาสาคัญ : ปลานิล วัตถุดิบโปรตีน คุณค่าทางโภชนะ
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NUTRITIVE VALUE EVALUATION OF DIETARY PROTEIN INGREDIENTS FROM NON-TOXIC
AGRICULTURAL FIELD ON NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) GROWTH
Boontarika Thongdonphum 1* Kittima Vanichkul 1 Lalita Siriwattananon 2
Abstract
Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) is one of economic important freshwater fish in
Thailand. This study aimed to assess the effect of suitable dietary protein ingredients from nontoxic agricultural field on tilapia growth. The experiments were set by completely randomized
design (CRD) in three treatment groups of three replications. The treatment groups were fed
with 100 percentage of rice bran from non-toxic agricultural field, mixing feed (fish meal, rice
bean and dried corn grains from non-toxic agricultural field), and commercial feed for treatment
1, 2, and 3, respectively. Growth rate, survival rate, and other growth parameters were studied
within 120 days. Results indicated that weight growth rate were significantly different (p0.05)
and showed the best in mixing feed treatment group (75.3625.99 g), followed by treatment 1
and 3 (47.2817.10 g and 41.0812.04, respectively). Average daily growth rate (ADG) and Feed
conversion ratio of tilapia showed the best in treatment 2 with average 1.270.12 g/day (p0.05)
and 1.740.42 ( p>0.05), respectively. Survival rate showed highest in treatment 3
( 78.3316.07%). The initial value of chemical nutritional compositions in fish showed protein,
lipid, ash, moisture, and dry matter were 58.86%, 6.29%, 26.04%, 2.95%, and 97.05%
respectively. The results of chemical nutritional compositions in fish in 120 days culture showed
tendency high value content ( p0.05). The overall results suggested that dietary protein
ingredients from non-toxic agricultural field had effects on tilapia growth and could be used for
development of non-toxic aquaculture feed production in the future.
Keywords : Nile Tilapia, Dietary protein ingredients, Nutritive value
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บทนา
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้าจืดที่ได้รับความนิยมเลียงกันมากชนิดหนึ่ง ทังในแบบ
การค้าและเลียงไว้บริโภคภายในครัวเรือน เนื่องจากเป็นปลาที่เลียงได้ในทุกสภาพ กินอาหารได้แทบทุกชนิด เนือ
มีรสชาติดี ตลาดมีความต้องการสูง (สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า, 2553) ปลานิลกินอาหารจ้าพวก
แพลงก์ตอนพืชและเศษวัสดุเน่าเปื่อยตามพืนบ่อ ในการเลียงจึงควรให้อาหารธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึนอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม เพื่อเร่งให้ปลาที่เลียงเจริญเติบโตขึนหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงควรให้อาหารสมทบ เช่น ร้า
ปลายข้าว มีจ้านวนโปรตีนประมาณ 20% และปริมาณที่ให้ไม่ควรเกิน 4% ของน้าหนัก (ยุพินธ์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์
และพันธ์ศักดิ์ ใครบุตร, ม.ป.ป.) การเลียงสัตว์น้า ปัจจุบันอาหารส้าเร็จรูปมีบทบาทส้าคัญในการเลียงสัตว์น้าเชิง
เศรษฐกิจ การใช้วัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการใช้ธัญพืช (สังคม เยาวชัย, มปป.) มาทดแทนปลาป่นซึ่ง
เป็นวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาแพง จึงมีการใช้โปรตีนจากพืช เช่น กากถั่วเหลือง ใบกระถินมาทดแทน
ปลาป่นในการผลิตอาหารเลียงปลาโมง (รัตนสุดา ไชยเชษฐ์, 2552) การเลียงปลานิลแดงด้วยอาหารผสม
Spirulina platensis (สุรีรัตน์ เรืองสมบูรณ์, ศักดิ์ชัย ชูโชติ, และปวีณา ทวีกิจการ, 2553) การให้อาหารสมทบ
นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต รสชาติ สีสันของอาหารแล้ว การจัดการรูปแบบการเลียง
ทังแบบปกติและแบบปลอดสารเคมีนับว่ามีความส้าคัญ ปัจจุบัน สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช (ยาฆ่าแมลง) จัดเป็น
วัตถุมีพิษที่อนุญาตให้น้ามาใช้ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตร สารเคมีเหล่านีสามารถตกค้างได้ใน
แหล่งน้าและวัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้า ดังนัน เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตสัตว์น้า ที่ปลอด
สารเคมีตกค้าง การศึกษาผลของชุดอาหารทดลองด้วยร้าละเอียดจากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในวัตถุดิบโปรตีนที่ใช้ในส่วนผสมของอาหารสัตว์น้า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการเลียงปลานิลในรูปแบบ
ลดสารเคมี และใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการวางรูปแบบการเลียงแบบเกษตรอินทรีย์ได้ในอนาคต ซึ่งการเลียงสัตว์
น้าในรูปแบบดังกล่ าวเกี่ย วข้ อ งกั บอาหารที่ ใ ช้ใ นการเลียงที่ มีส่ว นผสมของโปรตี นและพื ชผัก ปลอดสารพิ ษ
(ICROFS, 2013) ตลอดจนสามารถพัฒนาการผลิตอาหารเลียงสัตว์น้า รวมทังลดปัญหาการใช้สารเคมีในการ
เลียง ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญต่อคุณภาพผลผลิตของสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึ ก ษาผลของอาหารที่ ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ โปรตี น ทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิ ษ ต่ อ การ
เจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของปลานิล
วิธีดาเนินการวิจัย
การทดลองจะถูกวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)
โดยท้าการทดลองเลียงปลานิลในบ่อซีเมนต์ ภายในบรรจุกระชังขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 9 กระชัง (ขนาด
ตาอวนไนล่อน 2.5 เซนติเมตร และมีฝาปิดขนาดตา 7 เซนติเมตร) จากนัน ปล่อยลูกปลานิล (Oreochromis
niloticus) ขนาด 3-5 เซนติเมตร ที่ผ่านการสุ่มชั่งน้าหนักและวัดความยาว จ้านวน 20 ตัวต่อกระชัง โดยแต่ละ
กระชังแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง
เตรียมชุดการทดลอง 3 ชุด คือ ชุดอาหารทดลองที่ 1 (T1) ใช้ร้าละเอียดจากแปลงเกษตรปลอด
สารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม) ชุดอาหารทดลองที่ 2 (T2) อาหารผสม (ปลาป่น ผสมกับร้าละเอียดและ
เมล็ดข้าวโพดอบแห้งจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ) โดยก้าหนดให้มีคุณค่าครบองค์ประกอบทางโภชนาการ คือ
มีโปรตีนอย่างน้อย 20% (ระดับที่เหมาะสมกับปลากินพืช) ไขมันไม่ต่้ากว่า 3 เปอร์เซ็นต์ ความชืนไม่มากกว่า 12
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เปอร์เซ็นต์ กากไม่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้อัตราส่วนร้าละเอียดทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ
64.86 กิโลกรัม เมล็ดข้าวโพด 19.00 กิโลกรัม และปลาป่น 16.14 กิโลกรัม (คิดจากอาหารปลา 100 กิโลกรัม)
และชุดอาหารทดลองที่ 3 (T3) อาหารที่นิยมใช้เลียงปลาทั่วไป เพื่อทดสอบความแตกต่างของอาหารที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของปลานิล
ทังนี ก่อนน้าไปท้าการทดลองเลียงสัตว์น้าในแต่ละชุดอาหารทดลอง วัตถุดิบที่น้ามาเป็นส่วนผสมใน
อาหารสัตว์น้า และชุดอาหารทดลองที่ 2 และ 3 จะได้รับการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ได้แก่
โปรตีน ตามวิธี Kjeldahl method (AOAC, 2000) ไขมัน ตามวิธี Ether extract (AOAC, 2000) เยื่อใย ตามวิธี
Fitted glass crucible method (AOAC, 2000) เถ้ า ตามวิ ธี Muffle furnace combustion (AOAC, 2000)
ความชืน ตามวิธี Drying in vacuo at 103-105 oC (AOAC, 2000) วัตถุแห้ง และคาร์โบไฮเดรต
ให้อาหารลูกปลานิล 3 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักตัวปลา วันละ 2 ครัง (เวลา 08.00 และ 16.00 น.)
เป็นระยะเวลา 120 วัน สุ่มชั่งน้าหนักและวัดขนาดความยาวของปลานิล จ้านวน 20 ตัว ในแต่ละชุดการทดลอง
ทุก ๆ 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินการให้อาหารปลานิล ท้าการบันทึกปริมาณอาหารที่ปลานิลกินจนสินสุดการทดลอง
เมื่อสินสุดระยะเวลาการเลียง (120 วัน) ท้าการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในเนือสัตว์น้า (AOAC, 2000) และ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเนือปลานิล (ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชืน และวัตถุแห้ง) รวมถึงค้านวณ
ค่าที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของปลา คือ ความยาวและน้าหนักเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average
daily growth: ADG) อั ต ราการรอดตาย (Survival rate: SR) และอั ต ราการเปลี่ ยนอาหารเป็น เนื อ (Feed
conversion ratio: FCR) ได้ดังสูตร
ADG = (We-Ws)/t โดย We คือ น้าหนักของปลาเมื่อสินสุดการทดลอง Ws คือ น้าหนักของปลาเริม่ ต้น
การทดลอง และ t คือ จ้านวนวันที่ท้าการทดลอง
SR = ((Ne-Ns)/Ns)x100 โดย Ne จ้านวนของปลาเมื่อสินสุดการทดลอง และ Ns จ้านวนของปลา
เริ่มต้นการทดลอง
FCR = Wf/Wt โดย Wf คือ น้าหนักของอาหารที่ปลากิน และ Wt คือ น้าหนักของปลาที่เพิ่มขึนเมื่อ
สินสุดการทดลอง
ท้าการตรวจสอบคุณสมบัติของน้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า ความเป็นกรดเป็น
ด่าง อุณหภูมิน้า (ทุกวัน) จนสินสุดการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิน น้าข้อมูลที่ได้ในแต่ละชุดการทดลอง มา
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองตามวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT) ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p0.05)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาปัจจัยคุณภาพน้าเบืองต้นตลอดระยะเวลา 120 วัน พบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพน้าเบืองต้น ตลอดระยะเวลาการเลียง ไม่มีความแตกต่างกันตลอดระยะเวลาการเลียง (p>0.05) โดยมี
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า อุณหภูมิของน้า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 4.35-7.49 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 24.00-31.80 องศาเซลเซียส และ 6.9-9.0 ตามล้า ดับ โดยปัจจัยด้านคุณภาพน้าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลียงสัตว์น้า คือ มีปริมาณออกซิเจนละลายไม่ต่้ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าอุณหภูมิและ
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้าอยู่ในช่วง 23-32 องศาเซลเซียส และ 6.5-9 ตามล้าดับ (กรมประมง, 2557)
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การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในอาหารที่ใช้เลียงปลานิล ที่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทนที่ได้
จากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษ โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทดลอง คือ ร้าละเอียด ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบใน
ชุดอาหารทดลองที่ 1 และ 2 โดยมีความแตกต่างของปริมาณร้าละเอียดที่ใช้ในการทดลอง ส่วนชุดการทดลองที่
3 ใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปที่นิยมใช้ในการเลียงปลากินพืช พบว่า อาหารผสม (T2) มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด คือ
ร้ อ ยละ 20 รองลงมา คื อ อาหารเม็ ด ส้ า เร็ จ รู ป (T3) และร้ า ละเอี ย ด (T1) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.2 และ 12.8
ตามล้าดับ โดยร้าละเอียดมีปริมาณไขมันสูงที่สุด (ร้อยละ 10.0) รองลงมา คือ อาหารผสมและอาหารส้าเร็จรูป
(ร้อยละ 7.5 และ 4.0 ตามล้าดับ) ปริมาณเยื่อใยและเถ้า พบในอาหารส้าเร็จรูปมากที่สุด (ร้อยละ 8.0 และ 11.8
ตามล้าดับ) รองลงมา คือ อาหารผสม (ร้อยละ 7.8 และ 8.7) และร้าละเอียด (ร้อยละ 5.3 และ 8.0) ค่าความชืน
และปริมาณคาร์โบไฮเดรตพบในร้าละเอียดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 53.3 ตามล้าดับ ในขณะที่อาหาร
ผสมมีค่าร้อยละ 6.4 และ 49.5 และอาหารส้าเร็จรูปมีค่าร้อยละ 9.3 และ 48.7 และปริมาณวัตถุแห้งในอาหาร
พบว่า มีค่าสูงในอาหารผสม อาหารส้าเร็จรูป และร้าละเอียด คิ ดเป็นร้อยละ 93.6 90.7 และ 89.5 ตามล้าดับ
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ) ในแต่ละชุดอาหารทดลองที่ใช้ในการเลียงปลานิล
ชุดการ
ทดลอง
T1
T2
T3

โปรตีน
12.8
20.0
18.2

ไขมัน
10.0
7.5
4.0

ปริมาณโภชนะ (ร้อยละ)
เยื่อใย
เถ้า
ความชื้น
5.3
8.0
10.5
7.8
8.7
6.4
8.0
11.8
9.3

วัตถุแห้ง
89.5
93.6
90.7

คาร์โบไฮเดรต
53.7
49.5
48.7

การเจริญเติบโตของปลานิลที่เลียงด้วยอาหารต่างชนิดกัน คือ ใช้ร้าละเอียดจากแปลงเกษตรปลอด
สารพิษ 100% (ชุดควบคุม) ชุดอาหารผสม และอาหารที่นิยมใช้เลียงปลาทั่วไป (ชุดการทดลองที่ 1 2 และ 3
ตามล้าดับ) เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่า การเจริญเติบโตของปลานิลด้านน้าหนักในระยะเวลา 60 วัน และ
120 วั น (ตารางที่ 2) ปลานิ ล มี น้ า หนั ก เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในชุ ด การทดลองที่ 2 คื อ 25.647.71 กรั ม และ
75.3625.99 กรัม ตามล้าดับ การเจริญเติบโตของปลานิลด้านความยาวในระยะเวลา 60 วัน และ 120 วัน
ปลานิลมีความยาวเฉลี่ยสูงสุดในชุดการทดลองที่ 2 คือ 10.890.97 เซนติเมตร และ 15.941.76 เซนติเมตร
ตามล้าดับ ทังนี น้าหนักและความยาวของปลานิลในระยะเวลา 60 วัน 120 วัน ของชุดการทดลองที่ 2 มีความ
แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p0.05) แสดงให้เห็นว่า เมื่อปลาเจริญเติบโต
สูงขึนประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในปลาจะสูงขึนเช่นกัน (เสถียรพงษ์ ขาวหิต, 2551)
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บุณฑริกา ทองดอนพุม่ และคณะ

ตารางที่ 2 น้าหนักและความยาวของปลานิล (meanSD) ที่เลียงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
ระยะเวลา
ชุดการ
ทดลอง
เริ่มต้น
60 วัน
120 วัน
a
a
น้าหนัก (กรัม)
1
1.470.30
15.473.61
47.2817.10a
2
1.520.44a
25.647.71b
75.3625.99b
3
1.620.51a
13.582.52a
41.0812.04a
ความยาว (เซนติเมตร)
1
4.540.26a
9.460.71a
13.691.80a
2
4.530.34a
10.890.97b
15.941.76b
3
4.510.42a
8.510.52c
12.771.31c
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตังเดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p0.05); n = 20
พารามิเตอร์

จากการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของปลานิลในระยะเวลา 60 วัน และ 120 วัน พบว่า
มีค่าสูงสุดในชุดการทดลองที่ 2 คือ 0.400.07 และ 1.270.12 กรัมต่อวัน ตามล้าดับ โดยมีความแตกต่างกัน
ระหว่างชุดการทดลอง (p0.05) ส้าหรับค่าอัตราการรอดตายของปลานิล พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 มีค่าสูงสุด
คือ 95.005.00 และ 78.3316.07 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 60 วัน และ 120 วัน ตามล้าดับ (p>0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งความหนาแน่นของปลาที่เลียงและการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถมีผล
ต่อสัตว์น้าได้ (Khattab, Ahmad, Shalaby, & Abdel-Tawwab, 2000) ส่วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ
ในระยะเวลา 60 วัน และ 120 วัน มีค่าดีที่สุดในชุดการทดลองที่ 2 คือ 0.640.06 และ 1.740.42 ตามล้าดับ
(p0.05) ชี ให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทส้ า คั ญ ของโปรตี น ในอาหาร (Bahnasawy, El-Ghobashy, & Abdel-Hakim,
2009) สามารถบ่งชีคุณภาพของโปรตีนในอาหารและระดับของโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมของชุดอาหาร
ทดลอง เนื่องจากค่าประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารของปลา เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยน
โปรตีนที่ปลากินเข้าไปเป็นน้าหนักตัว (วรรณชัย พรหมเกิด, 2553) ระดับโปรตีนในอาหารที่ใช้ในการเลียงสัตว์นา้
มีบทบาทส้าคัญต่อการเจริญเติบโต โดยระดับโปรตีนที่เหมาะสมในการเลียงปลานิลที่มีขนาดประมาณ 5 กรัม
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 45% ปลานิลขนาด 20-45 กรัม มีระดับความต้องการโปรตีนอยู่ที่ 35%
(Abdel-Tawwab, Ahmad, Khattab, & Shalaby, 2010) โดยระดับของโปรตีนของร้าละเอียด ปลาป่น เมล็ด
ข้าวโพด ที่น้ามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีความแตกต่างกัน มีค่าประมาณ 12.38 55.90 และ 8.71 เปอร์เซ็นต์
น้าหนักแห้ง ตามล้าดับ (เจษฎา อิสเหาะ, 2540) ทังนี การน้าวัตถุดิบมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น
บางส่วนหรือทังหมดในสูตรอาหาร พบว่า สัตว์น้าแต่ละชนิดมีความสามารถในการใช้วัตถุดิบพืชได้แตกต่างกัน
ขึนอยู่กับคุณค่าทางอาหารและสารต้านโภชนาการที่มีในวัตถุดิบพืชด้วย (วรรณชัย พรหมเกิด, 2553)
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของปลานิล (meanSD) ที่เลียงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด
พารามิเตอร์

ชุดการทดลอง

ระยะเวลา

60 วัน
120 วัน
a
ADG (กรัมต่อวัน)
1
0.230.05
0.810.14a
2
0.400.07b
1.270.12b
3
0.200.01a
0.690.04a
SR (เปอร์เซ็นต์)
1
91.672.89a
65.0020.00a
2
90.005.00a
70.0015.00a
3
95.005.00a
78.3316.07a
FCR
1
0.830.10a
2.070.25a
2
0.640.06b
1.740.42a
3
0.930.02a
2.010.28a
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตังเดียวกัน แสดงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p0.05); n = 20
ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในเนือสัตว์ น้า (ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชืน และวัตถุแห้ง)
ก่อนท้าการเลียงและสินสุดระยะเวลาการเลียง (ตารางที่ 4) พบว่า ปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชืน และวัตถุ
แห้ง ในเนือสัตว์น้าก่อนท้าการเลียง มีค่าร้อยละ 58.86 6.29 26.04 2.95 และ 97.05 ตามล้าดับ เมื่อสินสุด
ระยะเวลาการเลียง 120 วัน ปริมาณโปรตีนในเนือสัตว์น้ามีค่าเพิ่มขึน (p0.05) โดยมีค่าสูงสุดในชุดการทดลอง
ที่ 3 (T3) พบปริมาณโปรตีนร้อยละ 67.46 รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 2 และ 1 (ร้อยละ 60.83 และ 60.09
ตามล้าดับ) ปริมาณไขมันในเนือสัตว์น้า พบค่าสูงสุดในชุดการทดลอง T2 (ร้อยละ 28.86) รองลงมาคือ ชุดการ
ทดลอง T1 (ร้อยละ 27.26) และ T3 (ร้อยละ 15.35) ตามล้าดับ (p0.05) ปริมาณเถ้าในเนือสัตว์น้าเมื่อสินสุด
ระยะเวลาการเลียงมีค่าลดลง พบปริมาณเถ้าในเนือสัตว์น้าสูงสุดในชุดการทดลอง T3 รองลงมาคือ ชุดการ
ทดลอง T2 และ T1 ร้อยละ 19.82 14.46 และ 11.62 ตามล้าดับ (p0.05) ส้าหรับปริมาณความชืนในเนือสัตว์
น้า พบค่าสูงสุดในชุดการทดลอง T2 (ร้อยละ 4.49) รองลงมา คือ ชุดการทดลอง T3 (ร้อยละ 2.78) และ T1
(ร้อยละ 2.33) ตามล้าดับ (p0.05) และวัตถุแห้งในเนือสัตว์น้า มีค่าสูงสุดในชุดการทดลอง T1 (ร้อยละ 97.67)
รองลงมาคื อ ชุ ด การทดลอง T3 (ร้ อ ยละ 97.22) และ T2 (ร้ อ ยละ 95.51) ตามล้ า ดั บ (p0.05) จากการ
พิจารณาค่าองค์ประกอบทางเคมีในเนือสัตว์น้า โดยภาพรวมพบว่า ชุด อาหารทดลองที่ 3 (อาหารเม็ดส้าเร็จรูป)
ซึ่งมีการก้าหนดคุณค่าทางโภชนาการและใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของบริษัทอาหารสัตว์น้า (กรมประมง,
2559) พบว่า มีผลต่อปริมาณโปรตีนและไขมันในเนือสัตว์น้า โดยมีค่าโปรตีนสูงกว่าและปริมาณไขมันที่ต่้ากว่าใน
ทุกชุดการทดลอง ส่วนชุดอาหารทดลองที่ 2 (อาหารผสม) พบว่า สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของปลานิลได้
ดี การใช้วัตถุดิบอาหารทดแทนโปรตีน โดยเลือกใช้แหล่งโปรตีนราคาถูก เช่น การใช้ข้าวโพด ควรใช้ ข้าวโพด
ร่วมกับโปรตีนจากสัตว์และเสริมกรดอะมิโนไลซีน ทริปโตเฟน และวิตามินบี 2 ให้ครบตามความต้องการของสัตว์
น้าแต่ละชนิด (กรมประมง, 2559)
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บุณฑริกา ทองดอนพุม่ และคณะ

ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ) ในเนือสัตว์น้าก่อนท้าการเลียง และสินสุดระยะเวลาการเลียง
เนื้อสัตว์น้า
เนื้อสัตว์น้า (120 วัน)
ปริมาณโภชนะ
(ร้อยละ)
(0 วัน)
T1
T2
T3
a
a
a
โปรตีน
58.86
60.09
60.83
67.46b
ไขมัน
6.29a
27.26b
28.86c
15.35d
เถ้า
26.04a
11.62b
14.46c
19.82d
ความชืน
2.95a
2.33b
4.49c
2.78d
วัตถุแห้ง
97.05a
97.67b
95.51c
97.22d
หมายเหตุ : ตัวอักษรก้ากับตัวเลขตามแนวนอนที่ต่างกันจะแสดงค่าความต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
สรุป
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่เลียงด้วยอาหารต่างชนิดกัน พบว่า ปลานิลที่เลียงด้วยชุด
อาหารผสม (ปลาป่ นผสมกั บร้า ละเอี ยดและเมล็ดข้ าวโพดอบแห้ งจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ) มี ค วาม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในด้านน้าหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการ
แลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนือดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่นที่น้ามาใช้ในการเลียง แสดงให้เห็นว่า ร้า
ละเอียดและเมล็ดข้าวโพดจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ สามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนทดแทนส้าหรับการ
ผลิตอาหารสัตว์น้าได้
ข้อเสนอแนะ
จากการใช้วัตถุดิบทดแทนจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษ แสดงให้เห็นว่า ร้าละเอียดและเมล็ด
ข้าวโพดจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษสามารถน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนทดแทนส้าหรับการผลิตอาหารสัตว์น้าได้
หากต้องการให้ผลผลิตเพิ่มขึน สามารถปรับความถี่การให้อาหารและปริมาณอาหารต่อมือจากการคิดตาม
น้าหนักตัวเป็นให้อาหารในปริมาณที่มากเกินพอ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการสนับสนุนแหล่งทุนและเอือเฟื้อสถานที่
ในการด้าเนินงานวิจัยให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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