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บทคัดย่อ 

 
ศึกษาผลของการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารส าหรับเลี้ยงปลานิลแปลงเพศที่มี

น้ าหนักเฉลี่ย 4.88±0.67 กรัม ทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) 4 ชุดการทดลอง จ านวน 3 ซ้ า โดย
อาหาร 4 สูตร มีส่วนผสมของหญ้าเนเปียร์ในเป็นส่วนผสมในอาหาร คือ 0, 10, 15 และ 20 
เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 300 ลิตร ปล่อยปลานิลบ่อละ 30 ตัว ให้อาหารวันละ 2 
ครั้ง ในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัวต่อวัน เลี้ยงนาน 20 วัน จากผลการทดลองพบว่าปลานิล
แปลงเพศที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต์  มีค่าน้ าหนัก
สุดท้ายเฉลี่ย น้ าหนักเพ่ิมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 11.27±0.24 
กรัม, 6.38±0.24 กรัม, และ 0.32±0.01 กรัมต่อวัน ตามล าดับ มีความแตกต่างกันกับปลาที่เลี้ยงด้วย
อาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ส่วนค่าอัตราแลกเนื้อ พบว่าปลานิลแปลงเพศที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็น
ส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราแลกเนื้อมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 0.94±0.04 ขณะที่ปลาที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราแลก
เนื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ย อัตราการรอด 
และประสิทธิภาพของอาหาร ของปลานิลที่ได้รับอาหารทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าแนวโน้มของต้นทุนอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็น
ส่วนผสมใน 20 เปอร์เซ็นต์มีค่าน้อยที่สุด จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้หญ้าเนเปียร์เป็น
ส่วนผสมในอาหารส าหรับเลี้ยงปลานิลแปลงเพศไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ 
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Abstract 

 
Study on the effect of using nappies grass in feed diets for hormonal sex 

reversal nile tilapia culture. Which were studied on sex reversed tilapia with the 
average weight of 4.88±0.67 g. CRD was exploited with 3 replications, 4 treatments by 
fed to four groups which ingredients with nappies grass at levels of 0, 10, 15 and 20 
percent in 300 liter fiberglass tanks each with 30 individuals and were fed twice daily 
at 5 percent BW/day for 20 days. The results showed that fish fed with using nappies 
grass at the levels of  0 percent of nappies grass had better (P<0.05) final body 
weight daily (11.27±0.24 g), weight gain (6.38±0.24 g) and average daily gain (0.32±0.01 
g/d) than those fed with diets at nappies grass the levels of 10, 15 and 20 percent. 
The values of feed conversion ratio (0.94±0.04) were lowest (P<0.05) for fish fed with 
diet nappies grass at the level of 0 percent whilst the other groups were not different 
(P>0.05). There were no differences (P>0.05) among treatments on the values of 
length average, survival rate and feed efficiency. However cost of food were minimal 
of Napier grass is a mixture of 20 percent. The study concluded that replacement of 
using nappies grass in feed diets for hormonal sex reversal nile tilapia culture not 
suitable for growth of fish. 
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ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เป็นส่วนผสมในอาหาร
ส าหรับเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) 

Effect of using Nappies grass (Pennisetum purpureum) in Feeding 
formulation for Nile Tilapia Culture (Oreochromis niloticus)  

 
บทน า 

 
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ กินอาหาร

ได้ทั้งพืชและสัตว์ เป็นสัตว์น้ าที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูงอย่างต่อเนื่อง ปลานิลมีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และให้ผลผลิตที่สูงด้วย เนื่องจากปลานิลเพศผู้มีการเจริญเติบโตดีกว่าเพศ
เมียในการเลี้ยงที่ระยะเวลาที่เท่ากัน เพราะปลานิลเพศเมียเมื่อมีการผสมพันธุ์วางไข่จะอมไข่ในปาก
ตลอด จนกว่าไข่จะฟักออกเป็นตัว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวปลานิลเพศเมียจะไม่กินอาหารเลย ส่วนเพศ
ผู้มีการสร้างน้ าเชื้อเพียงอย่างเดียว จึงท าให้ปลานิลเพศผู้โตกว่าปลานิลเพศเมียในระยะเวลาเท่ากัน 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีการผลิตปลานิลเพศผู้โดยการแปลงเพศปลานิล เพื่อที่จะท าให้ปลานิลที่เลี้ยงมีการ
เจริญเติบโตดี ใช้เวลาไม่มาก ก็สามารถที่จะจับจ าหน่ายได้ตามตลาดต้องการ ในปัจจุบันเกษตรกรมี
การเลี้ยงปลานิลในเชิงธุรกิจมากขึ้น และให้กินอาหารส าเร็จรูป ท าให้มีต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น 
โดยทั่วไปต้นทุนการเลี้ยงปลาจะมาจากค่าอาหารมากถึงร้อยละ 60 จึงมีนักวิจัยพยายามหาแนวทาง
ลดต้นทุนค่าอาหารโดย การใช้วัตถุดิบพืชชนิดต่างๆ มาใช้ทดแทนและเสริมในอาหารปลานิล  ปัญหา
การจัดหาวัตถุดิบที่จะเป็นส่วนผสมในอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น เพราะต้นทุนอาหารเป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือให้เหมาะสมกับชนิดของปลาที่เลี้ยงเพ่ือให้ปลามีอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการแลกเนื้อที่ดี มีราคาถูกและคุณค่าทางโภชนะครบถ้วน ดังนั้นการประยุกต์ใช้
วัตถุดิบจากพืชชนิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ท าอาหารส าหรับปลาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เช่น หญ้าเนเปียร์ 
(Pennisetum purpureum) ที่มีคุณค่าทางอาหารของโปรตีน 11.9-10.6 เปอร์เซ็นต์ และ
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ 36.5-33.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี จึงน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหารส าหรับเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ  

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ด
ส าหรับเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนด้านอาหาร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาของผลของการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดส าหรับเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
เพ่ือลดต้นทุนทางด้านอาหารในการเลี้ยงปลานิล 
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ตรวจเอกสาร 
 
1. ปลานิล (Nile Tilapia) 

 

 
 
ภาพที่ 1 : ลักษณะของปลานิล 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 
 

1.1 ชีววิทยาของปลานิล 
 ปลานิล Oreochromis niloticus (Linn.) จัดอยู่ในวงศ์ Cichlidae ซึ่งมีหลายสกุล ทั้งนี้

ปลานิลจัดอยู่ในสกุล Oreochromis spp. และมีชื่อสามัญคือ Nile Tilapia (Nelson, 1994)  
 

1.2 รูปร่างลักษณะของพันธุ์ปลานิล  
 ปลานิลมีถ่ินก าเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาพบทั่วไปตามหนอง บึง แม่น้ าแทบทุกสายและ

ทะเลสาบ มีชุกชุมตามแถบลุ่มแม่น้ าไนล์ พบในอียิปต์และปาเลสไตน์ โดยที่ปลานิลนี้ เจริญเติบโตเร็ว 
และเลี้ยงง่าย และมีรสชาติดี เหมาะสมที่จะน ามาเพาะเลี้ยงในบ่อได้เป็นอย่างดีจึงได้รับความนิยมและ
เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในภาคพ้ืนเอเชีย แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็นิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้ รูปร่างลักษณะ
ของปลานิลคล้ายกับปลาหมอเทศแต่ลักษณะพิเศษของปลานิลมีดังนี้คือ ริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน 
ที่บริเวณแก้มมีเกล็ด 4 แถว ตามล าตัวมีลายพาดขวางจานวน 9-10 แถบ นอกจากนั้นลักษณะทั่วไปมี
ดังนี้ ครีบหลังมีเพียง 1 ครีบ ประกอบด้วยก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อน เป็นจ านวนมาก ครีบก้น
ประกอบด้วยก้านครีบแข็งและอ่อนเช่นกัน มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างตัว 33 เกล็ด ล าตัวมีสีเขียวปน
น้ าตาลตรงกลางเกล็ดมีสีเข้ม ที่กระดูกแก้มมีจุดสีเข้มอยู่จุดหนึ่งบริเวณส่วนอ่อนของครีบหลัง ครีบก้น 
และครีบหางนั้นจะมีจุดสีขาว และสีด าตัดขวางและคล้ายลายข้าวตอกอยู่ โดยทั่วไปปลานิลเมื่อมีอายุ
ได้ประมาณ 3 เดือนเศษ จะเริ่มมีลักษณะแตกต่างทางเพศ ปลานิลที่พบมีขนาดใหญ่ที่สุดมีน้ าหนัก
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ประมาณ 2.5 กิโลกรัม ปลานิลมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงมีความทนทานและปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี (สันต์, 2548) 
 

1.3 คุณสมบัติและนิสัยของปลานิล  
 ปลานิลเป็นปลาที่กินทั้งเนื้อและพืชเป็นอาหารแต่จะชอบกินสาหร่าย แพลงก์ตอนที่

อาศัยอยู่ในน้ า ตัวอ่อนของแมลง อินทรีย์วัตถุท่ีสลายตัวแล้วบริเวณก้นบ่อ เมื่อมีขนาดโตจะกินพืชพวก
สาหร่าย จอก แหน และส่วนอ่อนของใบพืช อาหารตามธรรมชาติ ได้แก่ ไรน้ า ตะไคร่น้ า และตัวอ่อน
ของแมลง ส่วนอาหารเสริม ได้แก่ ร า ปลายข้าว กากถั่วลิสง และปลาป่น ส่วนการเลี้ยงในบ่อ 
ส่วนมากจะใช้อาหารจ าพวกร า เศษอาหาร พืชจ าพวกแหน และมูลสัตว์   

 ปลานิลมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ยกเว้นเวลาสืบพันธุ์ (มีความอดทนและปรับตัวเข้า
กับ สภาพแวดล้อมได้ดีจาการศึกษาพบว่าปลานิลทนต่อความเค็มได้ถึง 20 ส่วนในพันส่วน ทนต่อค่า
ความ เป็น กรด-ด่าง (pH) ได้ดีในช่วง 6.5-8.3 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส 
แต่ในอุณหภูมิ ที่ต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียสพบว่าปลานิลปรับตัวและเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ทั้งนี้เป็น 
เพราะถ่ินก าเนิดเดิม ของปลาชนิดนี้อยู่ในเขตร้อน 
 

1.4 คุณสมบัติที่ดีของปลานิล  
 ปลานิลเป็นปลาที่มีเนื้อมากและมีรสชาติดี น ามาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง 

นอกจากนี้ยังสามารถน าไปแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ เช่น ท าเป็นปลาเค็มตากแห้งแบบปลา
สลิด ปลากรอบ เป็นต้น นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้วปลานิลยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกหลายประการ 
ดังนี้ 

 1) เลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงได้โดยไม่จ าเป็นต้องให้อาหารซึ่งแตกต่างกับการเลี้ยงปลาดุก
และปลาช่อน ที่ต้องมีการให้อาหารตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง การเลี้ยงปลานิลใช้ต้นทุนต่ าที่สุดด้วย
การเตรียมให้น้ าในบ่อมีอาหารธรรมชาติที่สมบูรณ์ ปลานิลสามารถเลี้ยงได้ทั้งในน้ าจืดและน้ ากร่อย 
กินอาหารทั้งพืชและสัตว์ ตั้งแต่แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ตะไคร่น้ า สาหร่ายชนิดต่างๆ เศษ
พืชและสัตว์เน่าเปื่อย มูลสัตว์ รวมทั้งสัตว์หน้าดินบางชนิด เช่น หนอนแดง  

 2) หาลูกพันธุ์ได้ง่าย พันธุ์ปลานิลนอกจากจะหาซื้อได้ง่ายจากบ่อเลี้ยงปลากินพืชทั่วไป
แล้ว เกษตรกรยังสามารถเพาะพันธุ์ปลานิลได้เองโดยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ  

 3) ปลานิลมีความทนทานมาก ไม่ค่อยเป็นโรคร้ายแรง สามารถปรับตัวอยู่ในบ่อปลาที่มี
อาหารธรรมชาติจ านวนมาก น้ ามีสีเขียวจัดได้ เกษตรกรจึงใช้น้ าจากบ่อเลี้ยงปลาดุกมาเลี้ยงปลานิล 
สิ่งขับถ่ายที่ปนอยู่ในน้ าก็เหมือนกับปุยยที่ใส่เพ่ือเพาะไรน้ านั่นเอง ถ้าจัดระบบหรือรูปแบบการเลี้ยงให้
บ่อเลี้ยงปลานิลรับน้ าที่ระบายจากบ่อปลาดุกก็สามารถเลี้ยงปลานิลได้โดยแทบไม่ต้องลงทุนเพ่ิมเลย  

 4) การผสมพันธุ์ ปลานิลผสมพันธุ์ได้ง่าย ผลิตลูกปลาได้เร็วจนแน่นบ่อ นอกจากจะ
สามารถน าเอาความรู้เรื่องธรรมชาติการผสมพันธุ์ของปลานิลไปใช้ในการเพาะพันธุ์ลูกปลาเป็นอาชีพ
แล้ว การปล่อยปลาบู่ ปลาช่อนหรือกุ้งก้ามกราม ลงในบ่อปลานิลจะได้ช่วยควบคุมปริมาณปลานิล 
โดยปลาเหล่านี้จะกินลูกปลานิล กลายมาเป็นผลผลิตปลาบู่ ปลาช่อน และกุ้ง ซึ่งมีราคาต่างกันมาก 
เมื่อลูกปลาลดปริมาณลงแล้วพ่อแม่ปลานิลก็จะผลิตลูกปลามาชดเชยอีก  
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 5) โตเร็ว ปลานิลมีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจะมีขนาดเฉลี่ย 
600-700 กรัม ในเวลา 1 ปี ผลผลิตไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่  

 6) ไม่ท าลายกันเอง ปลานิลไม่กินลูกของตัวเอง ดังนั้นลูกปลาจึงมีอัตราการรอดตายจาก
การสืบพันธุ์แบบธรรมชาติจ านวนมาก ในกรณีที่ไม่มีศัตรูอ่ืนรบกวน  

 7) มีตลาดจ าหน่าย เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภค จึงท าให้เป็น
ที่ต้องการของตลาดทั่วไป  

 8) เลี้ยงร่วมกับปลาประเภทอ่ืนได้ เช่น เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน และปลาไนร่วมกัน 
สูตรนี้เหมาะสมมากสาหรับพ้ืนที่ที่มีน้ าจ ากัด เช่น ในนาข้าว เพราะปลาทั้ง 3 ชนิดนี้ เป็นปลาขนาด
เล็ก ใช้ระยะเวลาเลี้ยงไม่นาน (ประมาณ 3-5 เดือน) ก็ได้ขนาดที่ตลาดนิยมบริโภคแล้ว หรือเลี้ยงปลา
ดุกและปลานิล ปลาดุกเป็นปลากินเนื้อที่มีราคาสูง แต่ถ้าเลี้ยงปลาดุกเพียงอย่างเดียวจะสิ้นเปลือง
ค่าอาหารมาก แต่เมื่อเลี้ยงรวมกับปลานิล ปลาดุกจะกินลูกปลานิล เป็นการลดต้นทุน  
 
 1.5 อาหารและนิสัยการกินอาหารของปลานิล 

 อาหารของปลานิล ตามธรรมชาติปลานิลค่อนข้างจะชอบกินพืช แต่ปลานิลเป็นปลาที่กิน
ทั้งพืชและสัตว์ เช่น สาหร่าย แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ตะไคร่น้ าและของเน่าเปื่อยต่างๆ 
ส่วนลูกปลาขนาดเล็กกินไรน้ า คลอเรลลา (Chlorella sp.) หรือ สไปรูลิน่า (Spirulina sp.) (เวียง, 
2540) ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา จะเน้นการให้อาหารเพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโต จึงจ าเป็นต้องใช้โปรตีนในปริมาณสูง ความต้องการโปรตีนในสัตว์น้ ามีความต้องการไม่
เท่ากันส าหรับลูกปลาวัยอ่อน (juvenile) และลูกปลานิ้ว (fingerling) ต้องการอาหารที่มีระดับโปรตีน
ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ปลาใหญ่ต้องการอาหารที่มีระดับโปรตีนประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ 
ปลานิลเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารที่แท้จริงจึงกินอาหารได้ทีละน้อย และมีกระบวนการย่อย
อาหารที่ค่อนข้างช้า การให้อาหารที่ละมากๆ จะท าให้เกิดการสูญเสียอาหาร และท าให้เกิดน้ าเสียได้ 
ดังนั้น จึงควรให้อาหารที่ละน้อยแต่ให้บ่อยครั้ง ความถี่ในการให้อาหารประมาณ 4-5 ครั้งต่อวัน  
ปริมาณอาหารที่ให้จะข้ึนอยู่กับขนาดปลานิลและอุณหภูมิน้ า ส าหรับอุณหภูมิน้ าที่เหมาะสมประมาณ 
25-30 องศาเซลเซียส การให้อาหารปลานิลขนาดเล็กควรให้ 20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัว ส าหรับ
ปลาขนาดใหญ่อัตราการให้อาหารควรให้ ประมาณ 6-8 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัว (มานพและคณะ, 
2536) 

 การให้อาหารปลานิล ในประเทศไทยจะนิยมอนุบาลปลานิลให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
แล้วการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อ การผลิตอาหารตามธรรมชาติ ส าหรับลูกปลานิล จะใส่ปุยยคอกเช่น 
มูลไก่ มูลหมู หมูวัวและมูลควาย ในอัตราส่วน 250-300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน หรืออาจใช้ปุยยหนัก 
ปุยยพืชสดและปุยยเคมี ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลานิลในกระชังเป็นส่วนใหญ่เพราะสามารถปล่อย
ได้หนาแน่นและใช้ระยะเวลาในการอนุบาลสั้น อีกทั้งสามารถควบคุมดูแลได้ง่าย ส่วนอาหารที่
เกษตรกรนิยมใช้คืออาหารเม็ดส าเร็จรูปที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด 
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1.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการกินอาหารของปลานิล  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการกินอาหารของปลานิล ได้แก่ อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่ละลาย

ในน้ า ปลานิลจะกินอาหารได้ดีเมื่ออุณหภูมิของน้ าสูงกว่า 24 องศาเซลเซียส และจะหยุดกินอาหาร
เมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส ปลานิลขนาดเล็กจะเจริญเติบโตและมีอัตราแลกเนื้อดีกว่าปลา
นิลขนาดใหญ ่ปลานิลจะกินอาหารอย่างปกติในน้ าที่มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) อยู่ระดับสูงกว่า 
3 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าปริมาณออกซิเจนลดลงจะใช้เวลาย่อยอาหารนานกว่าปกติ นอกจากนี้ปัจจัยที่
ท าให้เกิดโรคปลานิลมีหลายประการ เช่น การสะสมของอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากการใส่ปุยยในบ่อเลี้ยง
มากเกินไป ไม่มีการถ่ายเทน้ าในระหว่างการเลี้ยง และการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่ออย่างหนาแน่น ซึ่ง
อาจท าให้ปลาเครียดและติดเชื้อได้ง่าย เป็นต้น (วิเชียร, 2550) 

 
1.7 ลักษณะทางเดินอาหารของปลานิล 

 ปลานิลมีฟันขนาดเล็กบนขากรรไกรและบริเวณคอหอย (วีรพงศ์, 2536) มีกระเพาะ
อาหารแท้เหมือนปลากินเนื้อ แต่การพัฒนาทางเดินอาหารที่อยู่ถัดจากหลอดอาหาร ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายกระเพาะหรือเรียกว่ากระเพาะดัดแปลง (modified stomach) ซึ่งสามารถหลั่งน้ าย่อยเพ่ือปรับ
ความเป็นกรดและเป็นด่างระหว่างการย่อยอาหารได้ ท่อทางเดินอาหารมีความยาว ประมาณ 5-6 
เท่าของความยาวล าตัว ซึ่งมีประโยชน์คือ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหาร รวมทั้ง
เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถสังเคราะห์สารอาหารประเภทวิตามิน (มานพและคณะ, 
2536) ปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารได้ตลอดเวลาและกินอาหารได้ที่ผิวน้ า กลางน้ า และพ้ืนท้องน้ า 
ส่วนอาหารที่กินนั้นแตกต่างกันตามขนาดของปลาแต่อาหารส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืช ได้แก่ พวก
ไดอะตอมและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินท้ังที่มีชีวิตและเน่าเปื่อยตามก้นบ่อ 
 

1.8 การยอ่ยอาหารของปลานิล 
 การย่อยอาหารของปลานิลเริ่มจากอาหารเข้าปากอาหารจะถูกคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยมี

เมือกช่วยให้อาหารเกาะกันเป็นก้อนได้ดีขึ้น อาหารจะถูกย่อยโดยวิธีทางกลด้วยฟันขนาดเล็กบริเวณ
คอหอย (Pharyngeal teeth) และขากรรไกร (วีรพงศ์, 2536) ขณะที่อาหารถูกคลุกเคล้าด้วยเมือก
และถูกบดโดยฟัน น้ าย่อยจากกระเพาะจะเริ่มถูกขับออกโดยฮอร์โมนควบคุมให้มีการเริ่มขับน้ าย่อย
ออกมา เปปซิโนเจนและกรดไฮโดรคลอริกจะถูกขับออกมาแล้วจึงถูกเปลี่ยนเป็นเปปซิน ในปลาทั่วไป
เปปซินจะท างานในสภาพที่เป็นกรด pH ระหว่าง 1.5-2.5 แต่กระเพาะของปลานิลซึ่งเป็นกระเพาะ
ดัดแปลง (modified stomach) จะมีสภาพเป็นกรดสูงมากคือมี pH ต่ ากว่า 1.5 (Wedemeyer, 
1996) เมื่ออาหารเข้าสู่ส่วนล าไส้จะมีสภาวะเป็นด่าง เนื่องมาจากการขับน้ าดีและเอนไซม์ช่วยย่อย 
เช่น ไคตินเนส อะไมเลส และไลเปสจากตับและตับอ่อน หลังจากย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงจนเป็น
สารอาหารการดูดซึมจะกระท าได้โดยการแพรผ่าน แอกทีฟทราน สปอร์ต ฟาโกไซโตซิสและพิโนไซโต
ซิส (Wedemeyer,1996) ทางเดินอาหารของปลาที่ยาวประมาณ 5-8 เท่าของความยาวล าตัวช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยและพ้ืนที่การดูดซึม (กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ า, 2534) โดยจะดูดซึมผ่านทาง
เส้นเลือด portal vein สารอาหารที่ถูกดูดซึมแลวจะถูกเผาผลาญในระดับเซลล์ได้ เป็นพลังงาน
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ออกมา ส่วนที่ย่อยไม่ได้จะมีประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์จะเป็นกากและถูกขับถ่ายออกไปในรูปมูล 
(Wedemeyer, 1996) 

 
1.8.1 การประเมินความสามารถการย่อยและดูดซึมของปลา 

  ร่างกายของปลาจะรับสารอาหารเข้าไปไม่ได้หากปลาไม่สามารถย่อยและดูด
ซึมสารอาหารเข้าไปในระดับเซลล์ดังนั้นการประเมินความสามารถการย่อยอาหารของปลานิลจึงมี
ความส าคัญเพ่ือที่จะทราบถึงปริมาณสารอาหารที่ปลาได้รับจริงด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) โดยวิธีตรง เป็นการให้อาหารทดลองเพียงชนิดเดียว ได้แก่ พืชที่เป็นอาหาร
สัตว์หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์อ่ืนๆ การทดลองโดยวิธีนี้ต้องทราบน้ าหนักที่แน่นอนของอาหารทดลอง ที่
สัตว์กินในแต่ละวัน ทราบน้ าหนักอาหารที่เหลือแต่ละวันและจ านวนมูลที่ถ่ายออกมาดังนั้นวิธีนี้จึงต้อง
เก็บมูลที่ปลาถ่ายออกมาทั้งหมดหลังจากให้อาหารทดลองแก่ปลาแล้วจึงไม่นิยมใช้วิธีนี้ในการทดลอง
สัตว์น้ า 

 2) โดยวิธีใช้สารบ่งชี้ในกรณทีีก่ารทดลองหาการย่อยได้โดยวิธีธรรมดาท าให้ไม่
ทราบปริมาณอาหารทดลองและไมส่ามารถเก็บมูลไดท้ั้งหมดจ าเป็นต้องใช้สารบ่งชี้ใส่ลงในอาหารหรือ
อาจมีสารบ่งชี้อยู่แล้วในอาหารตามธรรมชาติซึ่งสารที่ใช้เป็นสารบ่งชี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 2.1) ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้เมื่อสัตว์กินแล้วต้องถ่ายออกมา
ในมูลเป็นปริมาณเท่าเดิม 

   2.2) ผ่านทางเดินอาหารไดช้้า 
   2.3) ไม่เป็นพิษตอ่สัตว์ 
   2.4) ผสมกับอาหารได้ง่าย 
         สารบ่งชี้แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ สารบ่งชี้ภายใน เป็นสารที่อยู่ในพืชและ

สัตว์ย่อยไม่ได้สารเหล่านี้จะเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติส่วนสารบ่งชี้อีกชนิดเป็นสารบ่งชี้ภายนอก 
มักจะเปน็สารเคมีที่คลุกเคล้ากับอาหารได้แก่ โครมิกออกไซด์  

 3) วิธีอ้อม อาหารบางชนิดไม่สามารถให้สัตว์กินได้เพียงชนิดเดียวโดยเฉพาะ
วัตถุดิบที่มีผลต่อการลดความชวนกิน (palatability) ของสัตว์น้ าวิธีนี้จึงท าโดยให้อาหารทดลอง
ร่วมกับอาหารที่ทราบค่าการย่อยได้ตามวิธีการของโค (Cho et al., 1983) ผสมอาหารที่ต้องการ
ทราบคา่ การย่อยไดเ้พ่ือน าไปเป็นอาหารส าหรับอ้างอิงกับสารบ่งชี้แล้วจึงค านวณหาค่าประสิทธิภาพ
การย่อยได้ของอาหารอ้างอิงแล้วผสมอาหารทดลองกับอาหารอ้างอิงในอัตราส่วนอาหารทดลอง : 
อาหารอ้างอิง 30 : 70 แล้วน าไปให้ปลากิน เก็บมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาสารบ่งชี้ แล้วน าค่าที่ได้มา
ค านวณเทียบหาประสิทธิภาพการย่อยของอาหารทดลอง 

 4) การหาการย่อยไดใ้นห้องปฏิบัติการ (in vitro) ด าเนินการโดยท าสภาพการ
ทดลองเลียนแบบให้คล้ายกับในทางเดินอาหารของสัตว์โดยใช้เอนไซม์ในการย่อยรวมทั้งปรับสภาพ 
pH และอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์เช่นเดียวกับในร่างกายสัตว์อย่างไรก็ตามใน
การหาการย่อยได้ของอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวอาจเลียนแบบได้บ้างส่วน เช่น การย่อยโปรตีนจาก
อาหารในสัตว์กระเพาะเดี่ยวใช้เอมไซม์เปปซินและกรดเหลือค่าที่ได้อาจจะต่ ากว่าการทดลองกับตัว
สัตว์ (เสาวนิต, 2527) การทดลองวิธีนี้โดยใช้เปปซินเป็นเอนไซม์ย่อยค่าที่ได้อาจแตกต่างกัน ในกรณี
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ของแหล่งทีม่าของเปปซินที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าเปปซินจะมีในทางเดินอาหารของทั้งสัตว์บกและสัตว์
น้ าแต่เดิมเอนไซม์ที่ใช้ทดลองได้ มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วิธีการที่ใช้ก็เหมาะส าหรับสัตว์เลือดอุ่น
เป็นส่วนใหญ่ส าหรับเอนไซม์ที่เป็นน้ าย่อยจากปลานั้นมีคุณสมบัติทางสรีระเคมีแตกต่างออกไป 
(Dimes and Haard, 1994) ค่าการย่อยได้ของอาหารโดยเอนไซม์เปปซินสามารถใช้ก าหนดเป็น
มาตรฐานหรือคุณภาพ ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ ดังเช่นค่า Pepsin Digesibility ที่ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้ค่า Pepsin Digestibility ที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนดให้ค่า Pepsin Digestibility ของขนสัตว์ปีกป่นมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโปรตีน ส่วนที่
ก าหนดให้ เนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน เนื้อกระดูกป่น 45 และ50 เปอร์ เซ็นต์  มีค่า Pepsin 
Digestibility ไมน่้อยกว่าร้อยละ 82 ของโปรตีน 

 ปลานิลจะย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้เร็วกว่าโปรตีนจากพืช แต่เมื่อเพ่ิมเวลา
มากขึ้นก็จะย่อยได้มากขึ้นด้วยและจะย่อยโปรตีนได้เพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ าเพ่ิมขึ้น ปลากินพืชจะ
ย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ดีกว่าปลากินเนื้อและเมื่อเทียบสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ปลาคาร์ฟจะย่อยโปรตีนจาก
พืชได้ดีกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กน้อยแต่ย่อยได้ไม่ดีเท่ากับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองวัตถุดิบที่มักจะเป็น
ส่วนประกอบกับของสูตรอาหาร  ได้แก่ ปลาป่นและกากพืชน้ ามัน ซึ่งถูกย่อยไดในปลาทั่วๆไป 
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากกากถั่วเหลือง ปลาป่นและข้าวโพดดิบของ O. niloticus และ 
O.aureus มีค่า 94 85 และ 83 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Popma, 1982) ปลานิลสามารถย่อย
พลังงานจากมูลสัตว์ปีกได้ 3.6-3.8 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม แต่ก็ย่อยได้น้อยกว่าปลาป่น ประสิทธิภาพการ
ย่อยโปรตีนและพลังงานจากโปรตีนที่ปลานิลย่อยได้จากกากถั่วเหลืองได้น้อยกว่าปลาป่นเช่นกัน 
เนื่องจากปลาจะย่อยโปรตีนและไขมันในวัตถุดิบสัตว์ได้มากกว่าวัตถุดิบพืช ท าให้ได้รับพลังงานจาก
วัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์สูง ในขณะที่วัตถุดิบพืชมีแหล่งพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปลา
นิลย่อยได้ต่ ากว่า อีกทั้งคาร์โบไฮเดรตยังเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานต่ ากว่าโปรตีนและไขมันอีก
ด้วย 

 ปลานิลสามารถย่อยคาร์โบไฮเดรตไดด้ีเมื่อเทียบกับปลาชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจาก
สามารถ สร้างน้ าย่อยอะไมเลสในท่อทางเดินอาหารได้ (มานพ และคณะ, 2536) ปลานิลลูกผสม   
(O. niloticus x O. aureus) สามารถใช้ประโยชนจากน้ าตาลโมเลกุลคู่ได้ดีกว่ากลูโคสแต่ใช้ได้ต่ ากว่า
แป้ง น้ าตาลมอลโตสถูกน าไปใช้ได้ดีที่สุด รองลงมาคือซูโคสและแลกโตส การใช้ประโยชน์น้ าตาล
โมเลกุลคูแ่ต่ละชนิดได้แตกต่างกันเนื่องจากประสิทธิภาพของเอนไซม์ ในล าใส้สามารถย่อยน้ าตาลแต่
ละชนิดได้ไม่เท่ากัน (Shiau and Chuang, 1995) ดังนั้นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะจะผสมในสูตร
อาหารปลานิลควรเป็นแป้งเนื่องจากมีราคาถูกและปลาสามารถใช้ประโยชน์ไดด้ี วิธีการท าให้แป้งสุกมี
ผลท าให้แป้งมีลักษณะเป็นเจล (gelatinization) แป้งสุกจากวิธี dry extrusion จะเป็นเจลได้น้อย
กว่าวิธี wet extrusion ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยแป้ง ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนและแป้ง 
เปอร์เซ็นต์แป้งในเซลล์พืช ปัจจัยบางประการที่อาจขัดขวางการย่อย และรูปแบบทางกายภาพของ
แป้งในวัตถุดิบ  
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1.8.2 การท างานของตับที่เก่ียวข้องกับระบบการย่อยอาหาร  
  อาหารที่ปลากินจะถูกย่อยให้ขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมที่ล าไส้เล็กเข้าสู่

กระแสเลือดและท่อน้ าเหลืองเพ่ือล าเลียงมายังตับซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการใช้และสังเคราะห์โภชนะ
ตามท่ีรา่งกายต้องการ โดยมีเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการดังกล่าว คือ เอนไซม์อัลคาไลน์ฟอส ฟาเทส 
เอนไซม์แอสพาเตต อะมิโนทรานเฟอเรส และแลนีนอะมิโนทราานเฟอเรส ในสภาวะไม่ปกติเอนไซม์
ดังกล่าวจะมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากตับท าหน้าทีเ่ป็นแหล่งส ารองคารโ์บไฮเดรตและโปรตีน
เพ่ือน าออกมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายต้องการลักษณะของเซลล์ตับจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามโภชนะที่ร่ายกายได้รับ  กล่าวคือถ้าปลาอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนโภชนะอาจจะ
เนื่องมาจากได้รับอาหารที่ไมเ่พียงพอหรือสัดส่วนของโภชนะไมเ่หมาะสมหรือปลามีอาการป่วยท าให้มี
ความต้องการโภชนะที่มากกว่าปกติ  เซลล์ตับจะมีไกลโคเจนและโปรตีนสะสมอยู่น้อยหรือไม่มีการ
สะสม  สวนในสภาวะที่ปลาได้รับโภชนะเกิดความต้องการจะมีไกลโคนเจนสะสมมากขึ้น การศึกษา
ระดับเอนไซม์ทั้ง 3 ชนิดในตับและค่าดัชนีน้ าหนักตับ จะบอกถึงสภาวะของตับโภชนะที่ปลาได้รับและ
สุขภาพของปลาได้ 

 
1.9 การแปลงเพศปลานิล  

สาเหตุที่เราต้องแปลงเพศปลานิลให้เป็นเพศผู้ เนื่องมาจาก  
- อัตราส่วนปลาเพศเมีย: ต่อเพศผู้ในธรรมชาติประมาณ 1:1  
- ปลานิลเพศผู้โตเร็วกว่าปลานิลเพศเมีย  
- ปลานิลปกติมักแพร่ขยายพันธุ์ในบ่อเลี้ยง ท าให้แน่นบ่อไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร  
- ปลานิลขนาดใหญ่ขายได้ราคาดีกว่าปลานิลขนาดเล็ก 

 
2. ความต้องการสารอาหารของปลานิล 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพของอาหารและสูตรอาหารส าหรับการเลี้ยงในเชิงพานิชย์ข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นจะต้องทราบคือความต้องการสารอาหารของปลาชนิดที่จะเลี้ยงองค์ประกอบทางเคมี
และคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และความสามารถในการย่อยและดูดซึมเพ่ือน า
สารอาหารไปใช้ในร่างกายของปลาชนิดนั้น การศึกษาค่าความต้องการสารอาหารของปลาท าได้โดย
การพิจารณาจากอาหารธรรมชาติที่ปลากิน โดยศึกษาในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าอาหารธรรมชาติที่ปลาบริโภคนั้นจะเพียงพอต่อความต้องการแล้ว เนื่องจากอาหารธรรมชาติจะ
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสภาพของพ้ืนที่นั้นๆ การสร้างสูตรอาหารจึงต้องดัดแปลงจากข้อมูลความรู้
เบื้องต้นดังกล่าว  

 
2.1 โปรตีนและพลังงาน 

 การผลิตอาหารสมทบเพ่ือเลี้ยงปลานิลในปัจจุบันไดมุ้ง้เน้นศึกษาปริมาณโปรตีนที่ปลานิล
ต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักในสูตรอาหารจะขาดไม่ได้ 
ปลานิลต้องการโปรตีนจากอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและสร้างเนื้อเยื่อหลังจากระบบย่อยอาหารของ
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ลูกปลานิลพัฒนาสมบูรณเต็มที่แล้ว (มานพ และคณะ, 2536) แต่วัตถุดิบที่ให้โปรตีนในสูตรอาหาร
ส่วนใหญ่มีราคาแพงกว่าวัตถุดิบอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งความต้องการโปรตีนของปลานิลมีดังนี้ 

 1) ขนาดปลาและอายุ พบว่าปลาที่มีขนาดเล็กจะต้องการโปรตีนมากกว่าปลาขนาดใหญ่ 
ดังตารางที่ 1 (มานพ และคณะ, 2536) เมื่อปลามีขนาดใหญ่ขึ้นจะมีอัตราการเจริญเติบโตช้าลง ปลา
นิลวัยอ่อนต้องการโปรตีนในสูตรอาหาร 35-40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลาขนาดเล็กต้องการ 28-35 
เปอรเ์ซ็นต์ ขนาดโตถึงขนาดตลาดต้องการ 26-34 เปอร์เซ็นต์ (ประเสริฐ และคณะ, 2525) ปลานิลที่
ต้องการเลี้ยงเพ่ือน าเนื้อมาบริโภคต้องการโปรตีนต่ ากว่าปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ 
 
ตารางท่ี 1 ความต้องการโปรตีนของปลานิลขนาดต่าง ๆ ที่สภาวะต่างกัน (เปอร์เซ็นต์) 
 

ขนาด (กรัม) โปรตีน (เปอร์เซ็นต)์ สภาวะ 
>1-10 กรัม 50 วัยออ่นเริ่มกินอาหาร 
>1-10 กรัม 40 วัยออ่น 
1-10 กรัม 28-32 โปรตีน 28 เปอร์เซ็นต ์ประหยัดที่สุด 

โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต ์เจริญเติบโตดีที่สุด 
1-10 กรัม 30 อาหารต้องมีพลังงานเพียงพอ 

30-100 กรัม 36 ในอาหารมีกรดอะมิโน และพลังงานเพียงพอ 
30-100 กรัม 28-30 อาหารมีพลังงาน 4,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  

 
ที่มา : De silva et al. (1989) 
 

2) พันธุกรรมของปลา ปลาในกลุ่มปลานิลมีความต้องการแตกต่างจากปลาชนิดอ่ืนๆ และ
เป็นที่ทราบกันว่าปลาในกลุ่มปลานิลมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีความต้องการโปรตีนแตกต่างกันด้วย 
ปลากินพืช ปลากินพืชและสัตว์ควรมีระดับโปรตีนในอาหาร 20-30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลากินเนื้อควร
ได้รับโปรตีนที่ระดับ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ในการผลิตอาหารที่ใช้เลี้ยงปลานิลนิยมให้มีโปรตีนในสูตร
อาหารมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ 

3) สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม ปลานิล (O. niloticus) เลี้ยงในน้ าที่มีความ
เค็มต่างกันดังนี้ 0, 5, 10 และ 15 ppt. มีความต้องการโปรตีน 30.4, 30.4, 28.0 และ28.0 
เปอรเ์ซ็นต์ตามล าดับ (De Silva and Perera, 1985) ความเค็มจึงมีผลท าให้ความต้องการโปรตีนของ
ปลานิลลดลงเมื่อมีความเค็มเพ่ิมข้ึนในระดับหนึ่ง 

การศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตของปลานิลเพ่ือ
น ามาสร้างสูตรอาหารจะต้องค านึงถึงต้นทุนการผลิตอาหารด้วยดังนั้นโปรตีนที่เหมาะสมในอาหาร
ปลานิลจึงเป็นระดับที่ท าให้ปลาเจริญเติบโตและมีต้นทุนอาหารต่ า การลดต้นทุนค่าอาหารสามารถท า
ได้โดยการลดปริมาณโปรตีนจากวัตถุดิบที่มีราคาแพงในระดับหนึ่ง (โปรตีนจากปลาป่น) จึงมีแนวโน้ม
ที่จะมีโปรตีนจากพืชมาเสริมส่วนของโปรตีนที่ลดลงนั้นมากขึ้น โปรตีนจากพืชที่นิยม ได้แก่ โปรตีน
จากถั่วเหลือง มีการทดลองใช้อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตเป็นการค้ามาปรับให้มีแหล่งโปรตีนมาจากพืช
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ทั้งหมด คือ กากถั่วเหลืองแล้วเติมกรดอะมิโน บางชนิดเข้าไปทดแทนในอาหารซึ่งก็ให้ผลผลิต
ทัดเทียมกับสูตรอาหารที่มีแหล่งโปรตีนจากสัตว์ (ปลาป่น) แต่ต้องมีการเสริมไดแคลเซียมฟอสเฟต 3 
เปอร์เซ็นต์และน้ ามัน 2 เปอร์เซ็นต์แต่จากใช้วัตถุดิบจากพืชในสูตรอาหารปริมาณมากๆ มีผลต่อการ
ย่อยโดยจะมีส่วน ที่เป็นเยื่อใยที่ปลาไม่สามารถย่อยได้ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการ
ประกอบสูตรอาหาร ในลักษณะนี้จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงแนวโน้มการใช้เอนไซม์ในอนาคตว่าการเสริม
เอนไซม์บางชนิดเช่น เซลลูเลส เฮมิเซลลูเลส และกลูแคนเนส ซึ่งผลิตได้จากราผสมในอาหารปลามี
ประสิทธิภาพการท างานอย่างไวในทางเดินอาหารปลาและจะช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารได้หรือไม ่ 

 
2.2 ความต้องการกรดอะมิโน 

 กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนซึ่งจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ได้เป็นสายเปป
ไทด์ยาวและสายเปปไทด์อาจมีมากกว่าหนึ่งสายมาประกอบกันเป็นโปรตีนกรดอะมิโน ยังเป็น
ตัวก าหนดคุณภาพของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จ าเป็นทั้ง 10 ชนิด ในปริมาณที่มากพอ เรียกว่าโปรตีน
ชนิดสมบูรณ์ (complete protein) หรือโปรตีนที่มีคุณภาพดีส าหรับสัตว์น้ า ซึ่งโปรตีนจากสัตว์จะมี
ปริมาณและชนิดของกรดอะมิโนครบถ้วนกว่าโปรตีนจากพืช 

 ปลานิลต้องการกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตให้เป็นไปตามปกติ 10 ชนิด ได้แก่ 
อาร์จินิน, ฮิสติดีน, ไอโซลิวซีน, ลิวซีน, ไลซีน, เมไธโอนีน, ฟนิบอะลานีน,ทริโอนีน, ทริปโตเฟน และ
วาลีน (Mazid et al., 1979) ความต้องการกรดอะมิโนทั้ง 10 ชนิดของปลานิล (O. niloticus) ได้
รายงานไว้ดังนี้ อาร์จินีน 4.20, ฮิสติดีน 1.72, ไดโซลิวซีน 3.11, ลิวซีน 3.39, ไลซีน 5.12, เมไธโอนีน 
2.68, ฟนิลอะลานีน 3.75, ทรีโอนีน 3.75, ทริปโตเฟน 1.00 เปอรเซ็นต์ ของโปรตีน ซึ่งก็มีค่า
ใกล้เคียงกับที่ได้รายงานไว้โดย Halver (1989) ดังนี้ อารจินีน 3.5-4.4, ฮิสติดีน 1.3-1.9, ไดโซลิวซีน 
3.2, ลิวซีน 2.8-3.6, ไลซีน 4.6-5.6, เมไธโอนีน 3.2, พีนิลอะลานีน 5.0-6.1, ทรีโอนีน 3.6, ทริป
โตเฟน 0.7-1.3 และวาลีน 2.3-3.0 เปอรเ์ซ็นต์ ของโปรตีน 

 สูตรอาหารที่ดีจะต้องมีปริมาณและคุณภาพของโปรตีนที่ปลานิลต้องการอย่างครบถ้วน 
ท าให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นเศษเหลือจากการผลิตสัตว์หรือมูลสัตว์ผสมในอาหารหรือทดแทนแหล่งโปรตีน
หลักของสูตรอาหารควบคุมซ่ึงนิยมใช้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ ปลาป่น เนื้อไก่ เป็นต้น โดยต้องมี
แหล่งโปรตีนหลักคงไว้ในสูตรอาหารเช่นเดิม เช่น การใช้ขนไก่ที่ผ่านการย่อยแล้วสามารถใช้ในสูตร
อาหารได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของสูตรอาหารการใช้เลือดสัตว์ในอาหารส าหรับเลี้ยงปลานิล       
(O. niloticus) ในระดับ 10 เปอรเ์ซ็นต์ใหผ้ลการเจริญเติบโตของปลาดีที่สุด เมื่อเทียบกับการใช้เลือด
สัตว์ในระดับ 25 และ 50 เปอรเ์ซ็นต์ของสูตรอาหาร (Otubusin, 1987) 

 การน าโปรตีนในอาหารใช้ประโยชน์เพ่ือการเจริญเติบโต พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พลังงานที่มีในอาหาร สัดส่วนพลังงานที่ย่อยได้ต่อโปรตีนที่เหมาะสมท าให้ปลาเจริญเติบโตดี 
(Kubaryk, 1980) สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างโปรตีนที่ย่อยได้ต่อพลังงานที่ได้จากการย่อยในอาหาร
ปลานิลคือ 75.35 มิลลิกรัมต่อกิโลแคลอรี (Kaushik et al., 1995) แต่จากตารางสรุปโดย NRC 
(1993) ระบุว่าปลานิลขนาด 50 กรัม ตองการโปรตีนที่ย่อยได้ 30 กรัม พลังงานที่ไดจากการย่อยคือ 
43.26 มิลลิกรัมต่อกิโลแคลอรีและพลังงานที่ต้องการโดยพ้ืนฐานประมาณ 3,000 กิโลแคลอรี 
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(พลังงานที่ได้จากย่อย) ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ดังนั้นสัดส่วนพลังงาน ที่ย่อยได้ต่อโปรตีนเท่ากับ 100 
ทั้งนี้สัดส่วนที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของปลาด้วย 

 
 2.3 ไขมัน 

  ไขมันเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ าแต่ละลายในตัวท าละลายสารอินทรีย์ไขมัน มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าเนื่องจากไขมันเป็นแหล่งพลังงาน โดยไขมัน 1 กรัม ให้
พลังงาน 9 แคลอรีซึ่งมีค่าสูงกว่าพลังงานที่ได้จากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารที่มีโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ 4.6 กิโลแคลอรีต่อกรัม ปลาสามารถน าไปใช้ได้ 3.9 และ1.6 กิโลแคลอรี
ต่อกรัมตามล าดับ อาหารที่มีไขมัน 9.4 กิโลแคลอรีต่อกรัมปลาจะสามารถน าไปใช้ได้ 8 กิโลแคลอรีต่อ
กรัม เนื่องจากปัจจัยของการย่อยได้เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบอาหารได้แก ่
ปลาป่น การให้ความร้อนมากเกินไปในการผลิตปลาป่นจากปลาสดท าให้เมื่อน าปลาป่นนั้นมาผลิต
อาหารปลาจะท าใหค้วามสามารถในการย่อยของปลาที่บริโภคปลาป่นลดลง (Wedemeyer, 1996) 

 ไขมันในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ าช่วยเป็นสื่อความร้อนและเพ่ิมความชวนกินของ
อาหาร ช่วยหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างอาหารกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและช่วยให้
อาหารที่ได้มีลักษณะนุ่ม ช่วยเป็นอิมัลซีไฟเออร์ในอาหารที่มีไขมันและน้ าเป็นส่วนผสมรวมตัวเป็นเนื้อ
เดียวกัน (เวียง, 2542) ระดับไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาเขตร้อน เช่น ปลานิลควรมีประมาณ 10 
เปอร์เซ็นต์ แต่ Jauncey and Ross (1982) รายงานว่าการผลิตอาหารเลี้ยงปลาในเชิงการค้าควร
ได้รับอาหารที่มีไขมันไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ เพราะไขมันที่มีมากเกินไปจะท าให้การอัดเม็ดยากขึ้น แต่
ถ้าต้องการไขมันเกิน 8 เปอร์เซ็นต์ สามารถท าได้โดยการพ่นเคลือบที่ผิวอาหารเม็ดหลังการอัดเม็ด
และควรใส่สารกันหืน 

 ไขมันประกอบด้วยกรดไขมันซึ่งแบ่งออกเปน็กรดไขมันที่จ าเป็นและกรดไขมันที่ไม่จ าเป็น 
ปลาทั่วไปตองการกรดไลโนเลอิค (กลุ่มโดเมกา-6) และกรดไลโนเลนิค (กลุ่มโอเมกา-3) แต่ปลานิล
ต้องการกรดไขมันที่จ าเป็นในกลุ่มโอเมกา-6 มากกว่ากลุ่มโอเมกา-3 (Stickney and Hardy, 1989) 
ชนิดของโอเมกา-6 ที่ปลานิล (O. niloticus) ต้องการคือ 18:2n-6 ซึ่งควรมีในอาหารอย่างน้อย 1.5 
เปอรเ์ซ็นต์ ปลานิล (Tilapia zillii) ตองการ 20:4n-6 หรือ 18:2n-6 ในระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร
กรดไขมันกลุ่มนี้พบมากในน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันข้าวโพด และพบว่าแหล่งของน้ ามันต่างชนิดกัน
ไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลขนาด 100-300 กรัมเมื่อผสมในอาหารที่ระดับ 4-8 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ ามันชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ ามันจากสัตว์ปีก น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันถั่วเหลืองดิบ 
(acidulated soybean oil, soapstock) น้ ามันปลาและน้ ามันจากเมล็ดฝ้ายและพบว่าการใส่น้ ามัน 
0.5 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา แต่ไขมันที่เพ่ิมขึ้นในสูตรอาหารนี้จะ
แสดงออกในรูปของการสะสมไขมันในซากในขณะที่พลังงานสะสมไม่เพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากปลานิลใช้
ประโยชน์จากไขมันที่กินเข้าไปได้น้อยไขมันในสูตรอาหารที่มีมากถึง 14 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นปัจจัยที่
ขัดขวางการเจริญเติบโตของปลานิล (Viola and Arieli ,1983) ซึ่งใหผ้ลเช่นเดียวกันกับการทดลองใน
ปลานิลลูกผสม (Sarotherodon aureus x S. niloticus) ขนาด 120-250 มิลลิเมตร แต่เมื่อทดลอง
เปรียบเทียบปลานิลกับปลาชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ ปลาคาร์พ ปลาเทร้าท์และปลาดุก พบว่าปลาทุกชนิด
เว้นปลานิลสามารถใช้ประโยชน์จากไขมันที่เสริมลงในอาหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การ
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ที่ปลาใช้ไขมันได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งไขมันในสูตรอาหารนั้นมาจากสัตว์หรือ
พืช องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมัน กระบวนการผลิตน้ าย่อยไลเปสและประสิทธิภาพน้ าย่อยใน
ล าไส้หรือกระบวนการดูดซึม ประสิทธิภาพของเอนไซม์หรือฮอรโ์มน เป็นต้น (Kubaryk, 1980) 

 
2.4 คาร์โบไฮเดรต 

 ความต้องการคาร์โบไฮเดรตของปลาเขตร้อนยังไม่ชัดเจน แต่ก็มีรายงานว่าปลาต้องการ
คาร์โบไฮเดรตเพ่ือเป็นพลังงานส ารองของโปรตีน อย่างไรก็ตามคาร์โบไฮเดรตเป็นสารตั้งต้นของสาร
ต่างๆ ที่จ าเป็นในกระบวนเมตาบอลิซึม ซึ่งช่วยให้ปลามีการเจริญเติบโตอย่างปกติ (NRC ,1977) แต่
ปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติถ้าอาหารนั้นมีสัดส่วนของ
พลังงานและโปรตีนที่เหมาะสม ในปัจจุบันคาร์โบไฮเดรตมีความส าคัญในการผลิตอาหารปลา
เนื่องจากเปน็แหล่งพลังงานราคาถูก พบว่าปลาแซลมอนและปลากดหลวงได้รับพลังงานจากอาหารที่
กินโดยเป็นพลังงานจากสารอาหารประเภทโปรตีนเพียง 90-100 มิลิกรัมต่อกิโลแคลอรีพลังงานโดย
ส่วนใหญ่จึงไดม้าจากไขมันและคาร์โบไฮเดรต 

 ปลานิลสามารถใช้ประโยชน์จากแป้งที่กินเข้าไปได้ดีกว่าน้ าตาลเนื่องจากมีน้ าย่อยอะ
ไมเลสสูงในล าใส้และตับอ่อนก็พบว่ามีประสิทธิภาพการท างานของอะไมเลสดีโดยปลานิลสร้าง
น้ าย่อยอะไมเลสและมอลเทสจากตับอ่อนและล าไส้เล็กตอนบน (ประเสริฐ และคณะ, 2525) ปลานิล
สามารถใช้คารโ์บไฮเดรตที่เป็นแป้งได้สูงถึง 25 เปอรเ์ซ็นต์ และระดับคาร์โบไฮเดรต 40 เปอร์เซ็นต์ใน
สูตรอาหารท าให้ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นสูงสุด (Lim ,1989) โดยมีเด็กตรินและแป้ง
ข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต (Anderson et al.,1984) เมื่อเปรียบเทียบแหล่งของคาร์โบไฮเดรต
แล้วพบว่า ปลานิลสามารถใช้แป้งสาลีได้ดีกว่าแป้งข้าวโพดโดยย่อยได้ 61 และ 45 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ า, 2534) และหากท าให้แป้งสุกปลาก็จะสามารถย่อยแป้งได้ดีขึ้น 

 เยื่อใยเป็นคาร์โบไฮเดรตอีกรูปหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับการดูดซึมและการย่อยอาหารของปลา
นิล ดังนั้นอาหารทดสอบควรมีเซลลูโลสไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามพบว่าเยื่อใยในระดับที่ไม่
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต (วีรพงศ์, 2536) เยื่อใยที่มีในอาหารนอกจากจะช่วยให้
อาหารเกาะกันแล้วยังช่วยให้อาหารเคลื่อนที่ได้ช้าลงท าให้ปลาย่อยและดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น 
แต่ถ้ามีเยื่อใยมากเกินไปจะท าให้สารอาหารถูกเจือจางลง ปลาจะได้รับสารอาหารน้อยลงหรือได้รับไม่
พอต่อความต้องการของร่างกาย (NRC, 1977) 

 
2.5 วิตามิน 

 วิตามินเป็นสารอินทรีย์ที่ท าหน้าที่เป็นโคเฟคเตอร์หรือสับเตรทในบางปฏิกิริยาของ
กระบวนการเมตาบอลิซึม วิตามินเป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ขาดไม่ได้หาก
มีการขาดวิตามินแล้วจะท าให้ร่างกายแสดงอาการขาดวิตามินอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น การ
เจริญเติบโตช้าลงหรืออาจเป็นโรคได้ง่าย ร่างกายอ่อนแอ ความต้องการวิตามินของปลาขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ ไดแ้ก่ ขนาด อายุ อัตราการเจริญเติบโต สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียด อุณหภูมิของ
น้ าและสารอาหาร (NRC, 1977) พบว่าการเสริมวิตามินลงในอาหารไม่มีความจ าเป็นในปลาที่เลี้ยงใน
บ่อดินและในระบบที่มีอัตราปล่อยไม่หนาแน่น การศึกษาความต้องการวิตามินของปลามีความส าคัญ
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มากในระบบการเลี้ยงที่ปล่อยปลาหนาแน่นและปลาได้รับอาหารส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวปลาใน
ธรรมชาติหรือในแหล่งน้ าที่ได้รับอาหารธรรมชาติ มักไม่พบว่ามีอาการขาดวิตามินโดยเฉพาะในปลา
นิลที่มีการบริโภคแพลงก์ตอนและสาหร่าย (Micha and Lavioette, 1996) รวมไปถึงพืชน้ าชนิดต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินบีหนึ่ง บีสิบสอง อินนอกซิอทอล และไบโอติน  

 
2.6 แร่ธาตุ 

 แร่ธาตุเป็นสารอนินทรีย์ที่ร่างกายต้องการเพ่ือให้กระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ใน
ร่างกายด าเนินไปอย่างปกติรวมไปถึงเกลือแร่ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโครงสร้างในร่างกาย 
เช่น กระดูก ปลานิลเป็นปลาที่สามารถอยู่ได้ในน้ ากร่อยจนถึงน้ าจืดซึ่งจ าเป็นจะต้องมีความสามารถ
ในการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายได้อย่างดี สังเกตได้อย่างชัดเจนในการทดลองที่เลี้ยงปลาใน
น้ าที่ไมมีแคลเซียมเลย โดยก าหนดให้ปลาได้รับแคลเซียมจากอาหารเท่านั้น ปลานิล (O. aureus) 
ต้องการแคลเซียมน้อยกว่า 6.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยปกติแล้วปลาสามารถดูดซึมแร่ธาตุจาก
น้ าโดยผ่านทางเหงือกและการกินอาหาร ส่วนไตจะท าหน้าที่ดูดแร่ธาตุกลับเข้าสูร่างกายเพ่ือปรับ
สมดุล ปลานิลต้องการฟอสฟอรัสจากอาหารอย่างต่ า 0.9 เปอร์เซ็นต์เพ่ือการเจริญเติบโตของร่างกาย
และมีโครงสร้างกระดกูที่ปกติ (Luquet, 1991) 
 
3. คุณภาพน้ าที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิล 

 
3.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 ความเป็นกรด-ด่าง คือ ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ที่มีอยู่ในน้ าในบ่อเลี้ยงปลาจะ
มีการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ าทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้เนื่องจาก
แพลงก์ตอนพืช และพืชน้ ามีการสังเคราะห์แสงในตอนกลางวัน ท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง สูงขึ้นและ
ค่อยๆ ลดในตอนกลางคืน ท าให้มีผลต่อการเลี้ยงปลาโดยตรง คือท าให้ปลาเจริญไม่เติบโต และตายได้ 
ช่วงความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลอยู่ในช่วง 6.5-8.3 การตรวจหาค่าความ
เป็น กรด-ด่าง สามารถวัดได้โดยใช้กระดาษวัดพีเอช จุ่มลงไปในน้ าแล้วน าไปเทียบสีบนกล่องกระดาษ
วัดพีเอช น้ าที่เป็นกรดสามารถแก้ได้ด้วยการใส่ปูนขาว หรือปุยยที่มีสภาพเป็นด่าง เช่น ปุยยไนเตรท 
ส่วนน้ าที่เป็นด่างจะเติมปุยยกรด เช่น แอมโมเนียซัลเฟต โดยปกติน้ าที่เป็นด่างจะพบได้น้อยกว่าน้ าที่
เป็นกรด 

 
3.2 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO)  

 ปลาต้องการออกซิเจนในการหายใจ เมื่อออกซิเจนในน้ าลดลง ปลาจะโผล่มาหายใจที่ผิว
น้ า ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในน้ าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ  

 1) อุณหภูมิ ออกซิเจนจะละลายในน้ าได้ดี และมากเมื่ออุณหภูมิของน้ าลดต่ าลงและถ้า
อุณหภูมิของน้ าสูงขึ้น จะท าให้ออกซิเจนละลายน้ าได้น้อยลง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิล
ควรอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส  
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2) ความเค็ม น้ าที่มีความเค็มต่ าออกซิเจนจะละลายได้ดี ถ้าน้ ามีความเค็มสูงออกซิเจน
จะละลายน้ าได้น้อยลง  

3) การสังเคราะห์แสง ถ้าพืชน้ าและแพลงก์ตอนพืชมีการสังเคราะห์แสงมาก ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าจะเพ่ิมมากข้ึน  

4) การหายใจ ถ้าสัตว์น้ า พืชน้ า และพรรณไม้น้ ามีปริมาณหนาแน่นมาก จะท าให้มีการ
ใช้ออกซิเจนเพ่ิมมากขึ้น อาจท าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและท าให้ปลาตายได้ ปริมาณออกซิเจนที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล ไม่ควรต่ ากว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งควรต้องระมัดระวังมากในช่วง
เช้า ซึ่งมักจะพบปรากฏการณ์ของปลาลอยหัวในตอนเช้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปริมาณออกซิเจนในบ่อ
เลี้ยงก าลังลดลง ดังนั้น จึงต้องมีการเปิดเครื่องตีน้ าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในน้ า 

  
 3.3 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

ถ้าระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ ามีค่าสูง จะท าให้ปลาตาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
การสังเคราะห์แสงของพืชน้ า และแพลงก์ตอนพืชในน้ า ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะเพ่ิมมากขึ้นใน
เวลากลางคืน ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล ไม่ควรสูงเกิน 30 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  

 
3.4 อุณหภูมิ (Temperature)  

 ปลานิลเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ได้เมื่อน้ ามีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน จะท าให้ปลาช็อคตายได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล
จะอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส  

 
3.5 ความกระด้างของน้ า (Hardness)  

 เกิดจากปริมาณของเกลือแคลเซียมที่ละลายอยู่ในน้ าทั้งหมด ซึ่งปริมาณเกลือเหล่านี้มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า เป็นส่วนประกอบของกระดูก เปลือก กุ้ง ปู หอย และมีผลต่อการฟัก 
และการเจริญของตัวอ่อน เป็นต้น น้ าในบ่อปลานิลควรมีความกระด้างอยู่ที่ 15-300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ถ้าในบ่อเลี้ยงปลามีค่าความกระด้างต่ ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท าให้ปลาเจริญเติบโตช้า เครียด 
และตายได้  

 
3.6 ความเป็นด่าง (Alkalinity)  

 ความเป็นด่าง หมายถึง คุณภาพน้ าที่ท าให้กรดเป็นกลาง ความเป็นด่างของน้ า
ประกอบด้วย คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต และไฮดรอกไซด์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีพิษต่อปลา แต่เป็นตัว
ช่วยควบคุมไม่ให้น้ ามีการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างรวดเร็ว ค่าความเป็นด่างที่
เหมาะสมส าหรบัการเลี้ยงปลามีค่าอยู่ระหว่าง 25-500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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3.7 ความเค็ม (Salinity)  
 ความเค็ม หมายถึง ปริมาณของเกลือแร่ต่างๆ โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด์ที่ละลายอยู่ใน

น้ า ความเค็มของน้ ามีผลต่อระบบควบคุมปริมาณน้ าภายในร่างกายของปลา การเปลี่ยนแปลงความ
เค็มของน้ าอย่างกะทันหันท าให้ปลาตายได้ ปลานิลเป็นปลาที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ความเค็มได้ในช่วงกว้าง และทนทาน สามารถเพาะเลี้ยงได้ในน้ าที่มีความเค็ม 0-25 ppt  
 

3.8 สารประกอบไนโตรเจน (แอมโมเนียและไนไตรท์)  
 เป็นสารประกอบที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ า แหล่งของสารประกอบไนไตรท์ในน้ าส่วนใหญ่มา

จากสารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากขบวนการเน่าสลายของเศษอาหารที่เหลือ แพลงก์ตอนที่ตาย เศษซากพืช
ซากสัตว์ สารอินทรีย์อ่ืนๆ โดยจุลินทรีย์และปล่อยแอมโมเนีย ไนไตรท์ สู่น้ าในบ่อเลี้ยงซึ่งความเป็นพิษ
ของแอมโมเนีย จะรบกวนท าให้สัตว์น้ าสูญเสียพลังงานในการก าจัดแอมโมเนียออกนอกร่างกาย
มากกว่าปกติ ส่วนไนไตรท์จะไปรบกวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเม็ดเลือด ท าให้สัตว์น้ าขาด
ออกซิเจนได้ ถ้ามีปริมาณมากท าให้สัตว์น้ าอ่อนแอ ภูมิต้านทานโรคต่ า และติดเชื้อได้ง่าย ปริมาณ
แอมโมเนียรวมในบ่อปลานิลไม่ควรเกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์ไม่ควรเกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร การป้องกัน โดยการควบคุมการให้อาหารไม่ให้เหลือ เปลี่ยนถ่ายน้ า และถ้ามีปริมาณของ
แอมโมเนียสูงมากๆ สามารถใส่เกลือแกงเพ่ือลดความเป็นพิษได้ โดยใส่ในอัตรา 200-250 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ทุก 1-2 สัปดาห์ เพ่ิมเครื่องตีน้ า 

 
3.9 ฟอสฟอรัส  

 ฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืช ท าให้พืชน้ าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากมี
ปริมาณมากเกินไปจะท าให้ออกซิเจนในน้ ามากเกินไป เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ ดังนั้นในบ่อปลานิล
ไม่ควรมีปริมาณของฟอสฟอรัสสูงกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 
3.10 ความโปร่งแสง (Transparency)  

 ความโปร่งแสงของบ่อปลา สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงได้ น้ าที่มีความ
อุดมสมบูรณ์จะมีความโปร่งแสงน้อย ในบ่อปลานิลควรอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร  
 

3.11 ความขุ่น (Turbidity)  
 เกิดจากตะกอนแพลงก์ตอน โคลนตม ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ต่างๆ ในบ่อปลา ท า

ให้แสงส่องผ่านลงไปในน้ าได้น้อย ท าให้พืชน้ าสังเคราะห์แสงได้น้อย และยังเข้าไปอุดตันที่ ซี่เหงือก
ของปลา ขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่เหงือกปลา การวัดค่าความขุ่นค่อนข้างยุ่งยากแก่
ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม จึงหันมาใช้ค่าความโปร่งใสแทน ท าการวัดโดยใช้แผ่นวงกลมทาสีขาว-ด า เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร หย่อนลงไปในบ่อจนถึงความลึกที่มองไม่เห็นแผ่น โดยความขุ่นที่
เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงปลานิลควรอยู่ในช่วง 30-60 เซนติเมตร  
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3.12 ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide)  
 เกิดจากขบวนการย่อยสลายของเสีย และเศษอาหารตกค้างในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนมี

ผลท าให้ปลาตาย ปริมาณก๊าซควรอยู่ในช่วง 0.1-0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นในการเลี้ยงควรมีการ
ตรวจสอบสภาพพ้ืนบ่อในช่วงเดือนที่ 8-12 ว่ายังมีสภาพดีหรือไม่ โดยสังเกตดินก้นบ่อว่ามีสีด าคล้ า 
ให้ท าการแก้ไขโดยการลดปริมาณอาหาร เพ่ิมเครื่องให้อากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ าให้มาก เพ่ือระบายของ
เสียพ้ืนก้นบ่อ ดูดเลน หรือตะกอนสีด าที่เน่าเสียออกไปในบ่อเก็บเลน ใส่ปูนขาวและเกลือแกงลงในบ่อ
เป็นระยะ เมื่อหมดการเลี้ยงในแต่ละครั้ง ต้องท าการตากบ่อให้แห้งและใส่ปูนขาวที่ก้นบ่อให้ทั่ว 
 
4. หญ้าเนเปียร์ (Nappies grass) 
 

หญ้าเนเปียร์ เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี สายพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ หญ้าเนเปียร์แคระ (P. 
purpureum. Cr. Mott.) หญ้าเนเปียร์ (ธรรมดา) และหญ้าเนเปียร์ลูกผสม (P. Purpureum x P. 
americanum) ซึ่งมี 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าบาน่า และก าลังเป็นที่นิยมมาก
ตอนนี้ก็หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง หญ้าเนเปียร์และหญ้าไข่มุก หญ้าเนเปียร์แคระ
สูง 1- 2 เมตร แตกกอดี ใบมาก ส่วนหญ้าเนเปียร์ธรรมดา และเนเปียร์ลูกผสมสูง 3- 4 เมตร ทุกสาย
พันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะส าหรับปลูกในเขตชลประทาน ผลผลิต
น้ าหนักแห้ง 3-4 ตันต่อไร่ต่อปี โปรตีน 8–10 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
 
ภาพที่ 2 : ลักษณะของหญ้าเนเปียร์  
ที่มา :  สายัณห์  และ นพพร (2527) 
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4.1 หญ้าเนเปียรธ์รรมดา (Napier or Elephant grass)  
   หญ้าเนเปียรธ์รรมดา มีจ านวนโครโมโซม 2n = 27, 28 และ 56 ล าต้นตรงสูงจากพ้ืนดิน

ประมาณ 180 –240 เซนติเมตร แตก กอได้ 20 –25 หน่อต่อต้นแต่ละต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 
เซนติเมตร ใบกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 70-90 เซนติเมตร ขอบใบหนามีลักษณะเป็นมัน (Shiny) มี
เยื่อกันน้ าฝน (Ligule) ที่แคบลักษณะเป็นขนเล็กๆ มีเหง้าสั้นแต่แข็งแรง ระบบรากลึกจึงทนแล้งได้ดี 
ชอดอกแบบ Spike แต่ละ Spike มี ลักษณะคล้ายกันทั้งขนาดและเพศ อาจมี Spikelet  เป็นแบบ
เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ( 2- 3 ดอก) มีขน (Bristle) ยาวแข็งเกิดจากฐานดอกและยาวประมาณ 5-7 
มิลลิเมตร ดอกและขนมีสีเหลืองถึงเหลืองทองอาจมีสีม่วงปนในดอกด้วย ติดเมล็ดเพียงเล็กน้อย
หรือไม่ติดเมล็ดเลย (สุวรรณี, 2549) 

 
4.2 หญ้าเนเปียร์ยักษ์ (King grass)  

 หญ้าเนเปียร์ยักษ์ เป็นหญ้าที่น าเข้ามาจากอินโดนีเซียในปี 2533 โดยนาย ชาญชัย มณี
ดุลย เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีลักษณะเป็นกอและมีต้นสูง 2- 3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่
มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าชนิดอ่ืนๆ จากผลงานวิจัยที่มีรายงาน
ในประเทศไทย พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่า 4,000 กิโลกรัม น้ าหนักแห้งต่อไร่ต่อปี ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับ
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัด (สายัณห์, 2548) 

 
4.3 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  

 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสมสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งเกิดจากการผสมข้าม
ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก ลักษณะภายนอกประกอบด้วยล าต้นมีข้อและปล้องชัดเจน
ลักษณะล าต้นและทรงต้นตั้งตรง มีใบเกิดสลับข้างกัน มีส่วนกาบใบหุ้มล าต้นไว้ใบและล าต้นอ่อนนุ่มโต
เต็มที่สูงประมาณ 5 เมตร รากเป็นระบบรากฝอยแข็งแรง แผ่กระจายออกรอบล าต้นในรัศมีประมาณ 
50-100 เซนติเมตร ลึก 30-50 เซนติเมตร ล าต้นสามารถแตกหน่อได้จากตาของข้อล่างๆที่อยู่ชิดดิน 
เจริญเติบโตเร็ว แตกกอดีทนแล้ง ไม่มีระยะพักตัว ตอบสนองต่อน้ าและปุยยดีปรับตัวได้ดีในดินหลาย
สภาพ ใบมีขนน้อย ไม่คันเมื่อสัมผัส ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ให้ผลผลิตต่อไร่ สูงให้ผลผลิตตลอดทั้ง
ปีมีปริมาณน้ าตาลในใบและล าต้นสูง ท าเป็นหญ้าหมักโดยไม่จ าเป็นต้องเติมสารเสริมใดๆ ปลูกครั้ง
เดียวเก็บเก่ียวต่อเนื่องได้นาน 8-9 ปี (เฉลา และคณะ, 2553) 

 
ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ (ปากช่อง 1) 
 
รายการหญ้าสด วัตถุแห้ง

(%) 
องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 

โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ 
ตัดอายุ 45 วัน 14.9 15.9 1.3 35.8 14.5 36.5 
ตัดอายุ 60 วัน 18.3 12.6 1.2 42.6 12.3 33.3 
 
ที่มา : เฉลา และคณะ (2553) 
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5. คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบในอาหารปลานิล 
 
5.1 คุณคา่ทางโภชนะของปลาป่น 

 ปลาป่นถือเป็นวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่มีการใช้อย่างกว้างขว้างในอาหารสัตว์ 
เพราะมีกรดอะมิโนสูงโดยเฉพาะไลซีน เมทไธโอนีน และมีความสมดุล ปลาป่นจะช่วยเพ่ิมไลซีนและ
เมทไธโอนีนใหก้ับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนจากพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือวัตถุดิบเหล่านี้
มักจะมีเมไธโอนีน ซีสตีนและไลซีนต่ า ปลาป่นมีแร่ธาตุเช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม ทองแดง สังกะสี
แมงกานีส ไอโอดีนและวิตามิน เช่นวิตามินเอดีบี 12 บีรวม ในปริมาณที่มากพอ นอกจากนี้ยังมี 
unidentified grouth factor ซึ่งนักโภชนาการจัดว่าเป็นองค์ประกอบของโภชนะที่ส าคัญและได้ท า
การวิเคราะห์ทางเคมีในปลาป่นของไทย 1,319 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับปลาป่นจากประเทศชิลี
พบว่าปลาป่นของไทย มีโปรตีนมากกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ไขมัน 6.8 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 0.9 เปอร์เซ็นต์ 
เถ้า 27.3 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 9.8 เปอร์ เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 2.3 เปอร์ เซ็นต์ ปริมาณเถ้ามี
ความสัมพันธ์ผกผันกับปริมาณโปรตีน ปลาป่นของไทยมีไขมันต่ าคือ 4-7 เปอร์เซ็นต์ ท าให้สามารถ
เก็บไวได้นานโดยคุณภาพไม่เสื่อมโดยไม่ต้องใช้สารควบคุมการเติมออกซิเจน ส่วนปลาป่นจากชิลีที่ส่ง
ขายในทวีปยุโรปต้องใช้สารควบคุมการเติมออกซิเจนโดยใช้อีทอกซิควิน 700 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 
ปลาป่นจากชิลีมีไขมัน 10-19 เปอร์เซ็นต์ส าหรับพลังงานรวมในปลาป่นของไทยจะมีค่าต่ ากว่าของชิลี
ทั้งนี้เพราะมีไขมันต่ าและมีปริมาณเถ้าสูง (เยาวมาลย์ และ สาโรจน์, 2529) 

ดังนั้นปัญหาที่พบในการใช้ปลาป่นเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์คือราคาค่อนข้างสูงกว่าวัตถุดิบ
ตัวอ่ืนๆ มีการปลอมปนมาก ปลาป่นไม่สุกท าให้ยังมีสารไทอามีเนสตกค้างอยู่สารนี้จะเข้าไปท าลาย 
วิตามินบี-1 (ไทอามิน) ปลาป่นไหมท้ าให้คุณคา่ทางอาหารของปลาป่นลดลง พบเชื้อซัลโมเนลลาท าให้
เกิดโรคบิดในสุกรเกิดกลิ่นคาวในเนื้อถ้าใช้สูงกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ปลาป่นที่มีไขมันสูงจะเหม็นหืนง่าย
ต้องเติมสารพวก antioxidant ระดับการใช้ได้ของฟอสฟอรัสในปลาป่นสูงสุดแค่ 10 เปอร์เซ็นต์จะท า
ให้เกิดความไม่สมดุลของของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายสัตว์และในกรณีที่ปลาป่นมีเกลืออยู่
สูงท าให้ท้องเสียได้ง่าย (เยาวมาลย์ และคณะ, 2534) 

 
5.2 คุณคา่ทางโภชนะของกากถ่ัวเหลือง 

 ถั่วเหลืองมีน้ าหนักแห้ง 90 เปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยโปรตีนเฉลี่ย 37 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน
เฉลี่ย 18 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยเฉลี่ย 5.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อน ามาสกัดน้ ามันจะได้กากถั่วเหลืองสกัดน้ ามัน 
(solvent extracted soybean meal) มีโปรตีนเฉลี่ย 44 เปอร์เซ็นต์ ไขมันเฉลี่ย 0.8 เปอร์เซ็นต์ 
เยื่อใยประมาณ 7.3 เปอร์เซ็นต์และให้พลังงานที่ใช้ประโยชนได้ 3,090 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม (NRC, 
1979) 

 ไขมันที่สะสมในเมล็ดถั่วเหลืองอยูในรูปของไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) กรดไขมันที่สะ
สมอยูในเมล็ดถั่งเหลืองส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) กรดไขมันที่พบ
ทั่วไปไดแกกรดโอลีอิค (oleic acid) กรดลิโนลีอิค (linoleic acid) และกรดลิโนลีนิค (linolenic 
acid) เป็นต้น ไตรกลีเซอไรด์ที่พบในเมล็ดถั่วเหลืองมีทั้งไขมัน (fat) และน้ ามัน (oil) นอกจากนี้ยังพบ
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ไขมันในรูปอื่น ๆ อีก เช่น ฟอสโฟลิปิด (phospholipid) แอลกอฮอล (alcohol) และขี้ผึ้ง (wax) เป็น
ต้น โดยทั่วไปเม็ดพืชที่มีไขมันสูงจะมีโปรตีนสูงด้วย 

 คุณภาพโปรตีนจากถั่วเหลืองได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในบรรดาโปรตีนจากพืชด้วยกัน
ทั้งนี้เพราะมีปริมาณและอัตราส่วนของกรดอะมิโนใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรดอะมิโนทีจ่ าเป็น (essential amino acid) เกือบทุกชนิดเพียงพอกับความต้องการของสัตว์ยกเว้น
เมทไธโอนีน (methionine) และกรดอะมิโนที่มีกรดก ามะถันเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีในกากถั่วเหลือง
ในประมาณค่อนข้างต่ า (เวียง, 2534) ถั่วเหลืองมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตหลายชนิด ท าให้สัตว์ไม่
สามารถใช้ถั่วเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารยับยั้งการเจริญเติบโตดังกล่าวได้แก่สารยับยั้ง
เอนไซม์ทริปซิน (tripsin inhibitor) แมกกลูตินิน (haemagglutinin) สารเหนี่ยวน าคอหอยพอก 
(goitrogenic substance) และสารซาโปนีน (saponin) (สาโรช, 2523) สารยับยั้งเอนไซม์ทริปซิน 
เป็นสารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตมากที่สุดโดยจะรวมตัวกับเอนไซม์ทริปซินจากตับอ่อน ท าให้เอนไซม์
ไม่สามารถย่อยโปรตีนจากอาหารได้ตับอ่อนจึงต้องสร้างและหลั่งเอมไซม์มากกว่าปกติเพ่ือให้ได้
ปริมาณพอเพียงที่ใช้ย่อยโปรตีน จึงท าให้เกิดการสูญเสียกรดอะมิโนหลายชนิดที่เป็นองค์ประกอบอยู่
ในเอนไซม์ทริปซิน สัตว์จึงมีการเจริญเติบโตลดลงเพราะสูญเสียกรดอะมิโนที่จ าเป็นไปกับการสร้าง
เอนไซม์ทริปซิน ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถย่อยหรือใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารได้อย่างเต็มที่
สารฮีมแมกกลูตินินสารชนิดนี้มีผลท าให้เม็ดเลือดแดงตกตะกอนและต่อต้านการแข็งตัวของเลือด สาร
เหนี่ยวน าให้เกิดคอหอยพอก สารชนิดนี้จะมีผลขัดขวางการใช้ประโยชน์ของธาตุไอโอดีน ท าให้ต่อมไธ
รอยด์ขยายใหญ่ เกิดคอหอยพอกสารซาโปนิน สารนี้ขัดขวางการท างานของเอนไซม์ไคโมทริปซิน
(chymortipsin) และไลซิโนอะลานีน (lysinoalanine) ท าให้การใช้ประโยชนจากกรดอะมิโนไลซีนได้
น้อยลง สารยับยั้งการเจริญเติบโตชนิดฮีมแมกกลูตินิน สารเหนี่ยวน าให้เกิดคอหอยพอกและสารซา
โปนนิน สารเหล่านี้ไม่มีบทบาทส าคัญมากนักเพราะถูกท าลายง่ายเมื่อถูกความร้อน กรดเกลือ และ
เอนไซม์ในกระเพาะ ท าให้อยู่ในรูปของสารประกอบซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและถูกขับถ่ายออก
จากร่างกายไดง่้าย 

 
5.3 คุณค่าทางโภชนะของร าละเอียด 

 ร าละเอียด (rice bran) เป็นวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว ประกอบด้วยส่วน
เยื่อหุ้มเมล็ดของข้าว ส่วนต้นอ่อนและแป้งชั้นนอกของเมล็ดข้าวที่ถูกขัดออก มีปลายข้าวและเปลือก
ข้าวปนมาเล็กน้อยมีคุณค่าทางอาหารสูง มีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างสมดุลและมีวิตามินไธอามีน ไนอาซีน
และโคลีนสูง (ทรงศักดิ์, 2545) ร าระเอียดมีระดับไขมันค่อนข้างสูง และเป็นกรดไขมันที่หืนได้ง่ายเมื่อ
เก็บไว้ในสภาวะอากาศร้อน มีความชื้นสูง และมีการถ่ายเทอากาศต่ า เมื่อน าร าระเอียดมาสกัดน้ ามัน
ออก ส่วนที่เหลือคือ ร าสกัดน้ ามัน ซึ่งมีไขมันเหลืออยู่น้อยแต่มีโปรตีนสูงกว่าร าระเอียดไม่สกัดน้ ามัน 
ทั้งร าละเอียดไม่สกัดน้ ามันและร าสกัดน้ ามันมีเยื่อใยอยู่ระดับสูง จึงมีลักษณะฟ่าม ร าละเอียดที่มี
คุณภาพดีจะต้องไม่จับตัวกันเป็นก้อน ไม่มีเปลือกข้าวปนมามาก ไม่มีมอดขึ้น ถ้าเป็นร าสดต้องมีกลิ่น
หอม ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว เหม็นอับ หรือเหม็นหืน ถ้าเป็นร าข้าวนึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเล็กน้อย ร า
ละเอียดที่ได้จากการขัดข้าวกล้องให้เป็นข้าวขาว ประกอบด้วยส่วนของเนื้อเยื่อบางๆ ที่หุ้มเมล็ดข้าว
และคัพภะ (embryo) ของเมล็ดข้าว และมีส่วนของแกลบชิ้นเล็กๆ และส่วนของเมล็ดข้าวที่แตกออก
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ปนอยู่ด้วย นิยมใช้ทั่วไปในการเลี้ยงสัตว์ ร าละเอียดจัดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทที่ ให้โภชนะ
โปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุ (White and Hembry, 1985) 
 

5.4 คุณค่าทางโภชนะของปลายข้าว 
 ปลายข้าวมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ ปลายข้าวมีราคาค่อนข้างถูก เก็บรักษาได้

ง่าย จึงเหมาะกับการน ามาท าอาหารสัตว์ สามารณใช้ปลายข้าวในสูตรอาหารอย่างไม่จ ากัดจ านวน 
โดยให้สูตรอาหารมีระดับโปรตีนตามต้องการ (บุญชัย, 2532) 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ชุติพงศร (ม.ป.ป.) เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปผสมหญ้าเนเปียร์ในบ่อซีเมนต์ 
โดยเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 15.9 กรัมต่อตัว อัตราปล่อย บ่อละ 950 ตัว แบ่งการ
ทดลองเป็น 2 ชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองที่ 1 ให้อาหารผสมประกอบด้วยหญ้าเนเปียร์สด ผสม
ร า  ผสมอาหารเม็ด ส าเร็จรูปปลาดุกใหญ่ ในอัตรา 3:3:1 ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป 
ปลาดุกใหญ่อย่างเดียว เลี้ยงนาน 100 วัน การทดสอบเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยอาหารผสมและ
อาหารเม็ดส าเร็จรูป พบว่าปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม มีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักรวมเริ่มต้น
น้ าหนกัรวมสุดท้าย น้ าหนกัอาหารรวม ผลต่างระหว่าง ค่าอาหารกับรายได้อัตรารอด และ FCR  มีค่า
เท่ากับ  15,105 กรัม 40,800 กรัม 118,910 กรัม - 64.81 บาท 85.63 เปอร์เซ็นต์ และ 4.66 
ตามล าดับ และปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูป มีค่าเฉลี่ยของ น้ าหนักรวม เริ่มต้น 
น้ าหนกัรวมสุดท้าย น้ าหนกัอาหารรวม ผลต่างระหว่างค่าอาหารกับรายได้อัตรารอด และ FCR  มีค่า 
เท่ากับ  15,105 กรัม 143,100 กรัม 169,090 กรัม 3,030.13 บาท 83.62 เปอร์เซ็นต์  และ 1.40 
ตามล าดับ ซึ่งค่าของแต่ละพารามิเตอร์ดังกล่าวต่างกันอย่างชัดเจน เหตุผลส าคัญที่ท าให้ ผลการ
ทดสอบการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยอาหาร 2 ชนิด มีความแตกต่างกัน เนื่องจากปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลา
กินเนื้อ จึงมีความต้องการปริมาณโปรตีนในอาหารประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ (วิมล และคณะ, 
2538) แต่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ปริมาณโปรตีนในอาหารผสม (15.40 
เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่าในอาหารเม็ดส าเร็จรูป (24 เปอร์เซ็นต์) เกือบ 2 เท่า และระบบทางเดินอาหาร
ของปลาดุกมีความเหมาะสมที่จะย่อยอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ดีกว่าโปรตีนจากพืช 
อย่างไรก็ตามหญ้าเนเปียร์ มีโปรตีน 10.6-11.9 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับร าข้าว ที่มีโปรตีน ประมาณ 
14.05 เปอร์เซ็นต ์แต่ปริมาณกากของหญ้าเนเปียร์ (35.8 – 42.6 เปอร์เซ็นต์) สูงกว่าปริมาณกากของ
ร าละเอียด (8.60 เปอร์เซ็นต์) ประมาณ 5 เท่า ซึ่งมีผลท าให้ประสิทธิภาพการย่อยของปลาดุกบิ๊กอุย
แตกต่างกันมาก 

กันยารัตน์ (2546) ศึกษาการใช้หญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารส าเร็จรูป
ส าหรับแพะโดยการศึกษาการกินได้ อัตราเจริญเติบโตของลูกแพะ ทดลองโดยตัดหญ้าเนเปียร์อายุ 45 
วัน สับขนาด1-2 เซนติเมตร หมักในถุงพลาสติก  มีโปรตีน 12.3 เปอร์เซ็นต์  และอาหารส าเร็จรูป
ผสมหญ้าเนเปียร์หมัก มีโปรตีน 14.0 เปอร์เซ็นต์  ผลการทดลองพบว่า การกินได้และการเจริญเติบโต
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ของลูกแพะ เท่ากับ 620.3 และ 102.1 กรัมต่อตัวต่อวัน  หญ้าเนเปียร์สามารถน ามาเป็นแหล่งอาหาร
เลี้ยงสัตว์ได้ 

ประดิษฐ์ และคณะ (ม.ป.ป.) ทดลองใช้หญ้าเนเปียร์สดเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับโค
พ้ืนเมือง โดยการศึกษา ทดลองโดยเลี้ยงโคน้ าหนักเริ่ม ทดลอง 168.59 ± 3.41 กิโลกรัม ให้อาหารจะ
ให้วันละ 2 เวลา เลี้ยง 120 วัน หญ้าเนเปียร์สดมีโปรตีน 9.50 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลอง พบว่ามี
น้ าหนักสิ้นสุดการทดลอง 236.73 ± 4.76 กิโลกรัม อัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.57 ± 0.03 
กิโลกรัม และอัตราการเปลี่ยนอาหารหยาบเป็นน้ าหนักตัว (FCR) 6.72± 0.49หญ้าเนเปียร์สามารถ
น ามาเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์ได้  

Bureenok et al. (2005) พบว่าหญ้าเนเปียร์หมักมีโปรตีนร้อยละ 6.4 ไขมันร้อยละ 1.06 
เยื่อใยร้อยละ 37.2 เถ้าร้อยละ 14.3 และความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.5 หญ้าหมักมีเยื่อใยค่อนข้างสูง 
ซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ Hemicelluloses อาจเป็นข้อจ ากัดในการใช้เป็นอาหารของสัตว์
กระเพาะเดี่ยว เช่น สุกรและสัตว์ปีก ซึ่งมีความสามารถในการย่อยเยื่อใยได้น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   23 
 

 
 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 
1.วัสดุ และอุปกรณ์ 
 

1.1 อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงปลา 
1.1.1ท่อสายยางส าหรับต่อท่อออกซิเจน 
1.1.2 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง (ส าหรับชั่งน้ าหนักปลาและอาหาร) 
1.1.3 ตาข่ายกรองแสง 
1.1.4 ไม้บรรทัดความยาว 30 cm 
1.1.5 กะละมัง 
1.1.6 ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 500 ลิตร จ านวน 12 บ่อ 

1.2 อุปกรณ์ส าหรับท าอาหารอัดเม็ด 
1.2.1 เครื่องผสมวัตถุดิบ 
1.2.2 เครื่องอัดเม็ดอาหาร 
1.2.3 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

1.3 วัตถุดิบอาหาร 
 1.3.1 ปลาป่น 
 1.3.2 กากถั่วเหลือง 
 1.3.3 ร าละเอียด 
 1.3.4 ปลายข้าว 
 1.3.5 หญ้าเนเปียร์ 
1.4 สัตว์ทดลอง 
 1.4.1 ปลานิลแปลงเพศ จ านวน 360 ตัว 

 
2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 แผนการทดลอง   
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design; CRD)  แบ่ง

การทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) และแต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ า (Replication)  
โดยแต่ละชุดการทดลองใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมที่แตกต่างกันในอาหารปลานิลที่มีโปรตีน 30 
เปอร์เซ็นต ์ดังต่อไปนี้  

ชุดการทดลองที่ 1 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต ์(ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10 เปอร์เซ็นต ์
ชุดการทดลองที่ 3 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 15 เปอร์เซ็นต ์
ชุดการทดลองที่ 4 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต ์
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2.2 การเตรียมอาหารทดลอง 
 เตรียมอาหารทดลอง 4 สูตร โดย 

สูตรที่ 1 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต ์(ชุดควบคุม) 
สูตรที่ 2 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10 เปอร์เซ็นต ์
สูตรที่ 3 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 15 เปอร์เซ็นต ์ 
สูตรที่ 4 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต ์
สูตรอาหารใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้ ปลาป่น กากถั่วเหลือง ร าระเอียด ปลายข้าว และหญ้าเน

เปียร์ มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่ากับ 55.82, 48.29, 13.69, 8.02 และ12.76 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 3) 
ทุกสูตรอาหารทดลองมีโปรตีนเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต ์ 
 
ตารางท่ี 3 คุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง (เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแห้ง) 
 

วัตถุดิบ โปรตีน (เปอร์เซ็นต)์ ที่มา 
ปลาป่น 55.82 บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

กากถั่วเหลือง 48.29 
ร าระเอียด 13.69 
ปลายข้าว 8.02 

หญ้าเนเปียร์ 12.76 การวิเคราะห์หาโปรตีน 
ด้วยวิธี Kjeldah 

 
เตรียมอาหารทดลองโดยน าปลาป่น กากถั่วเหลือง ร าระเอียด ปลายข้าว และหญ้าเนเปียร์ 

เป็นส่วนผสมส าหรับการผลิตอาหารอัดเม็ดในแต่ละสูตร (ดังตารางที่ 4) โดยใช้เครื่องผสมวัตถุดิบให้
เข้ากันและบดผสมรวมกันแล้วผ่านเครื่องอัดเม็ดอาหาร ขนาดอาหารมีขนาดพอดีกับปากของปลา น า
อาหารอัดเม็ดไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม  
 
ตารางท่ี 4 ส่วนผสม (กิโลกรัม) ในการผลิตอาหารอัดเม็ดส าหรับปริมาณสูตรละ 100 กิโลกรัม 
 
วัตถุดิบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 
ปลาป่น 23.89 23 22 21.5 
กากถั่วเหลือง 25 24 24.1 24 
ร าละเอียด 26.11 22 18.9 17.5 
ปลายข้าว 25 21 20 17 
หญ้าเนเปียร์ - 10 15 20 
รวม 100 100 100 100 
%โปรตีน (ค านวณ) 30 30 30 30 
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2.3 การเตรียมบ่อทดลอง 

 ด าเนินการทดลองโดยเตรียมบ่อพลาสติกขนาด 500 ลิตร จ านวน 12 บ่อ ท าความ
สะอาดและติดตั้งระบบอากาศเพ่ือให้อากาศตลอดระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย เติมน้ า 300 ลิตร ปิด
ปากบ่อด้วยตะแกรงพลาสติกด้านบนเพ่ือป้องกันการถูกรบกวนและปลากระโดดออกจากบ่อขณะ
ทดลอง 

 
2.4 การเตรียมสัตว์ทดลอง 

 ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 6-7 เซนติเมตร จ านวน 360 ตัว น ามาพักกักกันโรคเป็นเวลา 1 
สัปดาห์ ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อทดลองบ่อละ 30 ตัวต่อบ่อ 

 
2.5 การเลี้ยงปลานิล 

 2.5.1 การให้อาหาร 
ให้อาหารปลานิลโดยใช้อาหารผสมอัดเม็ดแบ่งออกเป็น 4 สูตร คือ  อาหารผสม

อัดเม็ดไม่มีหญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม และอาหารผสมอัดเม็ดใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 10, 15 
และ20 เปอร์เซ็นต์ ให้ปลากินอาหาร 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว จ านวน 2  มื้อต่อวัน เวลาเช้า
ประมาณ 9.00 น. และเวลาเย็นประมาณ 16.00 น. 

 
 2.5.2 การเปลี่ยนถ่ายน้ าและการท าความสะอาดบ่อ 

ท าความสะอาดบ่อโดยระบายน้ าเก่า 70 เปอร์เซ็นต ์ของบ่อจากนั้นดูดตะกอนออก 
แล้วเติมน้ าใหม่ให้อยู่ระดับเดิมทุก 5 วัน 

การตรวจวัดคุณภาพน้ าทุก 5 วันจนสิ้นสุดการทดลองของการเลี้ยง เพ่ือหาความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจน (dissolved oxygen, DO) อุณหภูมิน้ า ความเป็นด่าง (total 
alkalinity) แอมโมเนีย และไนไตรท์  

- อุณหภูมิ (Temperature)   ตรวจด้วยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุ่น AL 15 
- ออกซิเจนที่ละลายน้ า (DO)   ตรวจด้วยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุ่น AL 15 
- ความเป็นกรด-ด่าง หรือพีเอช   ตรวจด้วยเครื่องวัด pH/Con/Oxi รุ่น AL 15 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity) วัดโดยใชวิธี titration (APHA et al., 1995) 
- แอมโมเนียรวม วัดโดยใช้วิธ ีphenol-hypochlorite method (APHA et al., 
1995) 
- ไนไตรท์ วัดโดยใชวิธีของ APHA et al. (1995) 
 

2.6 การบันทึกข้อมูล 
 บันทึกข้อมูลปลาแต่ละกลุ่มเมื่อเริ่มต้นการทดลอง สุ่มวัดความยาวและชั่งน้ าหนักขนาด

ปลาทุกๆ 10 วัน เลี้ยงนาน 20 วัน บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน และชั่งน้ าหนักปลาในวันที่ 
0, 10 และ 20 ของการเลี้ยงเพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโต, เปอร์เซ็นต์อัตราการอัตราการตาย 
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(Survival Rate), ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed Conversion Ratio; FCR), 
ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed Efficiency; FE), ต้นทุนค่าอาหาร, คุณภาพน้ าในระหว่างปลาเลี้ยง
ปลา และประสิทธิภาพของอาหารทดลอง 

 
1. อัตราการเจริญเติบโต 

1.1 น้ าหนักปลาเฉลี่ย (Weight average) 

น้ าหนักเฉลี่ย    =     
น้ าหนักปลารวม

จ านวนปลาที่เหลือทั้งหมด
 

 
1.2 น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (Weight gain; Wg)  

Wg    =    น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง – น้ าหนักปลาเริ่มต้น 
 

1.3 อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average Daily Gain; ADG)  

ADG =    น้ าหนักตัวที่เพ่ิม

จ านวนวันที่เลี้ยง
 

1.4 ความยาวเฉลี่ยของปลา (Length average) 

ความยาวเฉลี่ย   =   
ความยาวปลารวม

จ านวนปลาที่เหลือทั้งหมด
 

 
2. เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดตาย ( % Survival Rate) 

% Survival Rate   =    
จ านวนปลาที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

จ านวนปลาทั้งหมดท่ีเริ่มทดลอง
 × 100 

 
3. ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR)  

FCR      =    น้ าหนักอาหารที่ปลากิน

น้ าหนักปลาที่เพ่ิม
 

 
4. ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed Efficiency, FE) 

FE       =     
น้ าหนักปลาที่เพ่ิม

น้ าหนักอาหารที่ปลากิน
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2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดยใช้วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

ศึกษาถึงผลของการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหารเม็ดส าหรับเลี้ยงปลานิล โดย
เปรียบเทียบระหว่างอาหารผสมหญ้าเนเปียร์ 10, 15 และ20 เปอร์เซ็นต์ กับอาหารที่ไม่ผสมหญ้าเน
เปียร์ เพ่ือใช้เลี้ยงปลานิล และดูอัตราการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์อัตราการตาย (Survival Rate) 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ประสิทธิภาพของอาหาร ต้นทุนค่าอาหาร คุณภาพน้ า
ในระหว่างปลาเลี้ยงปลา และประสิทธิภาพของอาหารทดลอง 
 
4. สถานที่ด าเนินการวิจัย ทดลอง และเก็บข้อมูล 
 

4.1 ห้องปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตึกคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าอาหาร
และคุณภาพน้ า 

4.2 ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือเลี้ยงปลานิล 
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ผลการทดลอง 
 
1. การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารทีใ่ช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหารส าหรับเลี้ยงปลานิล 
 

1.1 การวิเคราะห์หาค่าโปรตีนของหญ้าเนเปียร์ 
  วิเคราะห์หาค่าโปรตีนของหญ้าเนเปียร์ ด้วยวิธี Kjeldahl พบว่าหญ้าเนเปียร์มีโปรตีน

เท่ากับ 12.76 เปอร์เซ็นต์  
 
1.2 ความคงทนของอาหารในน้ า 

  สุ่มตัวอย่างอาหารไปทดสอบความคงทน โดยน าอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมใน
อาหาร 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มาแช่ในน้ าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าอาหารยังคงรูปเป็นเม็ดคง
เดิม จึงมีความคงทนในน้ าอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดว่าอาหารสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานต้องมี
ความคงทนในน้ าที่ระยะเวลา 2 ชั่วโมง (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2536) 
 
2. การศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่ได้รับอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร
ส าหรับเลี้ยงปลานิล 
 

2.1 อัตราการเจริญเติบโตปลานิลแปลงเพศ 
 

2.1.1 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย  
การทดลองเลี้ยงปลานิลที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15, 

และ 20 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 20 วัน ปลาเริ่มต้นการทดลองมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 4.89±0.01 กรัม 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 11.27±0.24, 9.99±0.15, 9.66±0.09 และ 
8.66±0.36 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 5) จากการศึกษาพบว่าน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยง
ด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต์ มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหาร
ที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10 
และ15 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่า
มากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางท่ี 5 น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย (กรัม) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมใน
อาหาร เป็นระยะเวลา 20 วัน 

 
หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
 (กรัม) 

น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย  
(กรัม) 

0 4.87±0.02a 11.27±0.24a 

10 4.89±0.01a 9.99±0.15b 
15 4.88±0.01a 9.66±0.09b 
20 4.89±0.02a 8.66±0.36c 

หมายเหตุ : a,b,c อักษรที่ต่างกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
2.1.2 น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (Weight gain; Wg) 

การทดลองเลี้ยงปลานิลที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 , 10, 15, 
และ 20 เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงนาน 20 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย เท่ากับ 
6.38±0.24, 5.10±0.15, 4.77±0.09 และ 3.77±0.38 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 6) จากการศึกษา
พบว่าน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 
เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมใน
อาหาร 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และ
ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10 และ15 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิม
เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้
หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางท่ี 6 น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 

เป็นระยะเวลา 20 วัน 
 

หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

น้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 
(กรัม) 

0 6.38±0.24a 
10 5.10±0.15b 
15 4.77±0.09b 
20 3.77±0.38c 

หมายเหตุ : a,b,c อักษรที่ต่างกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   30 
 

 
 

2.1.3 อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average Daily Gain; ADG) 
เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงพบปลานิลมีค่าอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันของปลา

นิลที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15, และ 20 เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 0.32±0.01, 
0.25±0.01, 0.24±0.01, และ 0.19±0.02 กรัมต่อวัน ตามล าดับ (ตารางที่ 7) จากการศึกษาพบว่า
อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันเฉลี่ยของปลานิล พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็น
ส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเน
เปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10 และ15 เปอร์เซ็นต์ 
มีน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่อัตราการเจริญเติบโตมี
มากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
ตารางท่ี 7 อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (กรัมต่อวัน) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์

เป็นส่วนผสมในอาหาร เป็นระยะเวลา 20 วัน 
 

หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน  
(กรัมต่อวัน) 

0 0.32±0.01a 
10 0.25±0.01b 
15 0.24±0.01b 
20 0.19±0.02c 

หมายเหตุ : a,b,c อักษรที่ต่างกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

2.1.4 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย  
 ปลาเริ่มต้นการทดลองมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 6.70±0.02เซนติเมตร เมื่อ

สิ้นสุดการทดลอง ปลานิลแปลงเพศที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 , 10, 15, และ 20 
เปอร์เซ็นต์ มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 8.86±0.65, 8.51±0.29, 7.71±1.90 และ 8.06±1.27 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 8) จากการศึกษาพบว่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของปลานิลแปลงเพศที่
เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีความยาว
สุดท้ายเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางท่ี 8 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย (เซนติเมตร) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็น
ส่วนผสมในอาหาร เป็นระยะเวลา 20 วัน 

 
หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

0 6.70±0.02a 8.86±0.65a 
10 6.70±0.02a 8.51±0.29a 
15 6.70±0.01a 7.71±1.90a 
20 6.70±0.02a 8.06±1.27a 

หมายเหตุ : a อักษรทีเ่หมือนกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(P>0.05) 

 
2.2 อัตราการรอดตาย (%Survival Rate) 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลานิลแปลงเพศใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15, 
และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดเท่ากับ 94.44±6.94, 91.11±7.70, 96.66±3.34 และ 
100±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 9) จากการศึกษาพบว่าอัตราการรอดของปลานิลที่เลี้ยง
ด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอด
ตายแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตารางท่ี 9 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม

ในอาหาร เป็นระยะเวลา 20 วัน 
 

หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการรอดตาย  
(เปอร์เซ็นต์) 

0 94.44±6.94a 
10 91.11±7.70a 
15 96.66±3.34a 
20 100.00±0.00a 

หมายเหตุ : a อักษรทีเ่หมือนกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(P>0.05) 

 
2.3 อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio; FCR) 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลานิลใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15, และ 20 
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื้อมีค่าเท่ากับ 0.94± 0.04, 1.13± 0.05, 1.11± 0.09 และ1.13±0.04  
ตามล าดับ (ตารางที่ 10) จากการศึกษาพบว่าอัตราการแลกเนื้อของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสม
หญ้าเนเปียร์ 0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื้อทีแ่ตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
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ตารางท่ี 10 อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมใน

อาหาร เป็นระยะเวลา 20 วัน 
 

หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

อัตราการแลกเนื้อ 
(FCR) 

0 0.94±0.04b 
10 1.13±0.05a 
15 1.11±0.09a 
20 1.13±0.04a 

หมายเหตุ : a,b อักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(P>0.05) 

 
2.4 ประสิทธิภาพของอาหาร (Feed Efficiency, FE) 

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลานิลใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15, และ 20 
เปอร์เซ็นต ์มีประสิทธิภาพของอาหารมีค่าเท่ากับ 1.06±0.06 , 0.64±0.39, 0.93± 0.03 และ 
0.86±0.04 ตามล าดับ (ตารางที่ 11) ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้
หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพของอาหาร
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

 
ตารางท่ี 11 ประสิทธิภาพของอาหาร (FE) ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม

ในอาหาร เป็นระยะเวลา 20 วัน 
 

หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
ในอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 

ประสิทธิภาพของอาหาร 
(FE) 

0 1.06±0.06a 
10 0.91±0.08a 
15 0.93±0.03a 
20 0.86±0.04a 

หมายเหตุ : a อักษรทีเ่หมือนกันในแนวต้ัง แสดงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
(P>0.05) 
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3. การศึกษาคุณภาพน้ าของการเลี้ยงปลานิลที่ได้รับอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมใน
อาหารปลานิล 
 

3.1 คุณภาพน้ า 
 จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าภายในบ่อทดลองในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศของสูตร

อาหารทดลองในแต่ละสูตรแสดงไว้ในตารางที่ 12 พบว่าคุณภาพน้ ามีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิล แต่ค่าแอมโมเนียและความเป็นด่างของน้ ามีค่าที่สูงเกินมาตรฐานของการ
เลี้ยงสัตว์น้ าที่ 0.1 และ 25 – 500 mg/l ตามล าดับ ดังนั้นทุกกลุ่มการทดลองจึงไม่ผลกระทบต่อการ
เลี้ยงปลานิล 

 
ตารางท่ี 12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์

เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ 
 

คุณภาพน้ า สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที่ 4 ค่ามาตราฐาน 
pH 7.5-8 7.4-7.9 7.4-8 7.6-7.9 6.5-9.0 

อุณหภูมิ (◦C) 26-27.3 25.7-26.6 25.6-26.4 26-27 23-32 
DO (mg/l) 5.1-6.6 5.5-6.8 5.4-6.7 5.7-6.2 5-7 

Ammonia (mg/l) 0.07-0.17 0.04-0.14 0.04-0.17 0.07-0.14 ไม่เกิน 0.5 
Nitrite (mg/l) 0.03-0.60 0.02-0.20 0.01-0.32 0.01-0.35 ไม่เกิน 0.1 

Alkalinity (mg/l) 550-558 556-560 560-565 560-580 75-300 
หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าท่ีเหมาะสม อ้างอิงจาก มั่นสิน (2538) 
 
4. การศึกษาต้นทุนค่าอาหารของปลานิลที่ได้รับอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร
ส าหรับเลี้ยงปลานิล 
 

4.1 ต้นทุนค่าอาหารของปลานิล 
 ต้นทุนค่าอาหารของปลานิลใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10, 15, และ 20 

เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 18.01, 17.15, 16.71 และ 16.35 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 13) 
พบว่าการเพ่ิมหญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนต่ ากว่าการเพ่ิมหญ้าเนเปียร์
เป็นส่วนผสมในอาหาร 0, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ การใช้อาหารปลานิลที่ไม่มีหญ้าเนเปียร์เป็น
ส่วนผสม จะมีต้นทุนค่าอาหารที่สูงกว่าอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม 
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ตารางท่ี 13 แสดงต้นทุนค่าอาหารของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมใน
อาหาร 0, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ 

 
วัตถุดิบ ราคา(บาท/กก) สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 
ปลาป่น 33.70 23.89 23 22 21.5 
กากถั่วเหลือง 20.30 25 24 24.1 24 
ร าระเอียด 8.90 26.11 22 18.9 17.5 
ปลายข้าว 9.90 25 21 20 17 
หญ้าเนเปียร์ 5.00 - 10 15 20 
รวม  100 100 100 100 
ราคา (บาท/กิโลกรัม)  18.01 17.15 16.71 16.35 

 
 

วิจารณผ์ลการทดลอง 
 
 การใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมของอาหารนั้นไม่เหมาะส าหรับการน ามาเลี้ยงปลานิล เพราะ
หญ้าเนเปียร์มีปริมาณเยื่อใยสูงถึง 42.6 เปอร์เซ็นต์ (เฉลา และคณะ, 2553) โดยเมื่อระดับเยื่อใย
อาหารเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง (Hilton, et al. 1983; Kirchgessner, 
et al. 1986) และ วีรพงศ์ (2536) กล่าวว่า เยื่อใยเกี่ยวข้องกับการดูดซึมและการย่อยอาหารของปลา
นิล ดังนั้นอาหารทดสอบควรมีเซลลูโลสไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามพบว่าเยื่อใยในระดับที่ไม่
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต และเมื่อเยื่อใยที่มีในอาหารนอกจากจะช่วยให้อาหาร
เกาะกันแล้วยังช่วยให้อาหารเคลื่อนที่ได้ช้าลงท าให้ปลาย่อยและดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น แต่ถ้ามี
เยื่อใยมากเกินไปจะท าให้สารอาหารถูกเจือจางลง ปลาจะได้รับสารอาหารน้อยลงหรือได้รับไม่พอต่อ
ความต้องการของร่างกาย (NRC, 1977) ดังนั้น พบว่าปลานิลที่ได้รับอาหารที่มีเยื่อใยสูงจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง ดังนั้นปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีหญ้าเนเปียร์จึงมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่สูงกว่าการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร (De Siva et al., 1991) 
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สรุปผลการทดลอง 
 

ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ไม่มีหญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสม จะให้อัตราการเจริญเติบโต อัตรา
การเจริญเติบโตต่อวัน น้ าหนักเฉลี่ย สูงกว่าการทดลองที่ใช้อาหารที่มีส่วนผสมของหญ้า เนเปียร์ใน
ระดับ 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีอัตราการแลกเนื้อที่น้อย
กว่าการทดลองที่ใช้อาหารที่มีส่วนผสมของหญ้าเนเปียร์  แม้ว่าหญ้าเนเปียร์มีปริมาณโปรตีนสูงถึง 
12.76 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง แต่หญ้าเนเปียร์จะมีปริมาณของเยื่อใยที่สูง ท าให้ปลาไม่สามารถ
ดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ดีเท่าที่ควร เพราะถ้ามีเยื่อใยมากเกินไปจะท าให้สารอาหารถูกเจือจางลง 
ปลาจะได้รับสารอาหารน้อยลงหรือได้รับไม่พอต่อความต้องการของร่างกาย (NRC, 1977) 

แต่เมื่อเปรียบเทียบทางด้านต้นทุน พบว่าเมื่อเพ่ิมหญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหารสามารถ
ลดต้นทุนได้ดีกว่าการที่ไม่เพ่ิมหญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าต้นทุนจะ
ถูกกว่า แต่ปลานิลแปลงเพศก็ไม่สามารถใช้หญ้าเนเปียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ จึงไม่
เหมาะสมที่น าหญ้าเนเปียร์มาเป็นส่วนผสมในอาหารปลานิล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ครวเพิ่มเวลาทดลองให้มากกว่า 20 วัน เพ่ือให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้น 
2. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยได้ของปลานิล ในการกินหญ้าเนเปียร์ 
3. ควรศึกษาถึงความต้องการพลังงานในปลาเพื่อจะได้ใช้สูตรอาหารที่มีสัดส่วนของโปรตีนกับพลังงาน

ที่เหมาะสม 
4. ใช้หญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารเสริมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดอ่ืนๆ เพ่ือลดต้นทุนการเลี้ยง เช่น 

ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาสลิด ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   36 
 

 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์น้ า. 2534. อาหารสัตวน์้ า.  กรุงเทพฯ :  กองส่งเสริมประมง กรมประมง. 
กันยารัตน์  ไชยเสน 2546. การใช้ข้าวโพดหมักหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นอาหารผสมส าเร็จรูปส าหรับ

แพะ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เฉลา พิทักษ์สินสุข จริยา บุญจรัชชะ และ จีรพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ .2553. การรวบรวมและจัดท าข้อมูล

ด้านคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์. รายงานผลงานวิจัย ประจ าปี 2553. กองอาหาร
สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.77 หน้า. 

ชุติพงศ์ ว่องส่งสาร. ม.ป.ป. การทดสอบการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปผสมหญ้าเน
เปียร์ในบ่อซีเมนต์. ศูนย์วจิยัและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง 

ทรงศักดิ์ จ าปาวะดี. 2545. โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์. สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์. 2538. คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ า. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

บุญชัย กิจสัมฤทธิ์โรจน์. 2532. หลักการให้อาหารปลา-กุ้ง. กรุงเทพฯ. 
ประดิษฐ์ อาจชมภู, วุฒิชัย สีเผือก และศิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล 2556. การพัฒนาการใช้ทางใบปาล์ม

น้ ามันเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับโคพ้ืนเมือง. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 
ฉบับพิเศษการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5. หน้า 81-86 

ประเสริฐ สีตะสิทธิ์, มะลิ บุณยรัตผลิน และนันทิยา อุ่นประเสริฐ. 2525. อาหารปลา. สถาบันประมง
น้ าจืดแหง 

ชาติ, กรมประมง. 88 หนาพันทิพา พงษ์เพียจันทร์. 2547. หลักการอาหารสัตว์: หลักโภชนศาสตร์
และการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 

มานพ ตั้งตรงไพโรจนและคณะ. 2536. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดกรมประมง.    

วิเชียร หวัดสนิท 2542. ปลานิล. เกษตรวชิาการ. กรุงเทพฯ วิทยานิพนธ ปริญญาเกษตรศาสตร์
มหาบัณฑิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิมล จันทรโรทัย, พิสมัย สมสืบ และประเสริฐ สีตะสิทธิ์.  2538.  การศึกษาโภชนาการของปลาดุก
ลูกผสมเ พ่ือการพัฒนาคุณภาพอาหารปลาส า เร็จรูป .   การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์ 2538. หนา้ 23-31 

วีรพงศ์ วุฒิพันธุชัย. 2536. อาหารปลา. ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เวียง เชื้อโพธิ์หัก.  2543. โภชนศาสตร์สัตว์น้ าและการให้อาหารสัตว์น้ า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สันต์ นาตะสุวรรณ. 2548. คู่มือปลาน้ าจืด. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ. เพ็ท-แพสัน พับลิชชิ่ง. 400. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   37 
 

 
 

สายัณห์ ทัดศรี 2548 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย / สายัณห์ ทัดศรี.          
พิมลักษณ,์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาโรช ค้าเจริญ และ เยาวมาลย์ ค้าเจริญ. 2529. การใช้มันส าปะหลังเป็นอาหารสัตว์ ในรายงาน
ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 24 สาขาสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมสัตวบาล
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

สุวรรณี เกศกมลาสน. 2549. อิทธิพลของอายุและสว่นประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปยรหมัก. 
เสาวนิต คูประเสริฐ. 2527. อาหารสัตว์เบื้องต้น.ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2536. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารกุง.

มอก.1198-2536. 
สายัณห์  ทัดศรี และ นพพร สายัมพล. 2527. พืชอาหารสัตว์ . ใน พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ. 

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.17-25 
American Public Health Association (APHA). 1995. Standard methods for the 

examination of water and wastewater. American Public Health Association, 
American Water Works Association, and Water Pollution Control Federation. 
19 th edition, Washington, D.C. 

Anderson, J. and et.al. 1984.  Effect of dietary carbohydrate and fiber on the tilapia 
Oreochomis niloticus (Linn.). Aquaculture. 37  : 303 – 314. 

Bureenok, S., T. Namihira, Y. Kawamoto and T. Nakada. 2005. Additive effects of 
fermented juice of epiphytic lactic acid bacteria on the fermentative quality 
of guineagrass (Panicum maximum Jacq.) silage. Grassl. Sci. 51:243-248. 

Cho, C.Y., Slinger. S.J. and Bayley, H.S. 1982. Bioenergetics of salmonid fishes, energy  
intake,  expenditure and productivity Comp. Biochemistry Physiology. 73 (B) : 
25-41. 

De Silva, S. S., R. M. Gunasekera and D. Atapattu. 1989. The dietary protary protein 
requirements of young tilapia and evaluation of the least cost dietary protein 
levels. Aquaculture. 80 : 271 - 284. 

________and Perera, M.K. 1985. Effects of proteinn levels on growth, food conversion 
andproteinuse in young Tilapia nilotica at four salinities. Transactions of the 
American Fisheries Society. 114 : 584 – 589. 

________., Gunasekera, R.M. and Smith, K.F. 1991. Interaction of varying dietary 
protein and lipid levels in young red tilapia: evidence of protein sparing. 
Aquaculture 95 : 305-318                 

Jauncey, K. and Ross, B. 1982. A guide to tilapia feeds and feeding Institute of 
Auaculture. Scotland : University of Sterilling. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   38 
 

 
 

Kaushik, S.J., Luquet P., Blanc D. and Paba A. 1989. Studies on the nutrition of 
Siberian Sturgeon, Acipenser baeri. L utilization of digestible carbohydrate by 
sturgeon.  Aquaculture.  76 : 97 – 107.  

Kubaryk, J.M. 1980. Effect of diet. feeding schedule and sex on food consumption, 
growth and retention of protein and energy by tilapia. Ph.D. Diss  Alabama 
Auburn University. 

Lim, C. 1989. Practical feeding : Tilapias. in The Lovell. Nutrition and feeding of fish. 
New York :  Van Nostrand Reinhold. 163 -183 

Lovell,T. 1989. Nutrition and feeding of  fish. New York :  Van Nestrad Reinhold. 
Luquet, P. 1991. Tilapia, Oreochromis spp. In: Handbook of Nutrient Requirements 

of Finfish. Boca Raton Wilson, CRC Press. 169 : 180 
Mazid, M. A., Tanaka, Y., Katayama, T., Asadur Rahman, M., Simpson, K. L., and 

Chichester, CO. 1979. Growth response of Tilapia zollii fingerlings fd isocaloric 
diets with variable protein levels . Aquaculture. 18 : 115. 

Micha, J.G, J.P. Deacy and F. Lavioietie. 1996.Consumption of phytoplankton by 
Oreochromis niloticus in lake Muhazi. P. 346 in R.S.V. puilin, J. Lazard. M. 
Legendre, J.B. Amon Kothias and D. Pauly (eds). The Third international 
Symposium on Titapia in Aquaculture. ICLARM Conf, Proc, 41. : 575. 

Nelson, J.S. 1994. Fishes of the World. 3rd ed. John Wiley and Sons. Inc., New York. 
NRC. 1977. Nutrient requirements of coldwater fishes. Washington : National 

Academy of Sciences. 
Otubusin, S.O. 1987. Effect of different levels of blood meal in pellet feeds on tilapia. 

Production in floating bamboo net-cages. Aquaculture. 263 : 266 
Popma T.J. (1982) Digestibilities of Select Feedstuffs and naturally ocuuring Algae by 

Tilapia. PhD Dissertation, Auburn University, Alabama. 
Shiau S.Y. and Chuang J.C. .1995. Utilization of disaccharides by juvenile tilapia, 

Oreochromis niloticus O. aureus. Aquaculture.133, 249:256 
Stickney, R.R. and Hardy, R.W. 1989. Lipid requirements of some warmwater species, 

Aquaculture. 79, 145 
Viola, S.; Arieli, Y. 1983. Nutrition studies with Tilapia hybrids 2. The effect of oil 

supplement to practical diets for intensive aquaculture. Bamidgeh 35 (2): 44-
52. 

Wedemeyer, G.A. 1996. Physiology of Fish in Intensive Culture Systems. Chapman 
and Hall, New York, New York. 

White, T.W., and F.G. Hembry. 1985. Rice by-products in ruminant rations. Baton 
Rouge. USA.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   39 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   40 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
 

การวิเคราะห์หาโปรตีน (Crude protein, CP) 
 

โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด และกรดอะมิโนนี้มีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบอยู่ดังนั้น การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนจึงวิเคราะห์ในรูปของปริมาณไนโตรเจน โดยวิธี 
Kjeldahl แล้วค านวณกลับเป็นปริมาณโปรตีน โดยตัวอย่างอาหารจะถูกย่อยด้วยกรดซัลฟุริกเข้มข้น 
(conc. H2SO4) ในสภาพที่มีความร้อน และตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) จนสารละลายใสสาร
อินทรียวัตถุจะสลายไปสารประกอบไนโตรเจนทั้งส่วนที่เป็นโปรตีนแท้ (True protein) และไม่ใช่
โปรตีน (Non-protein nitrogen) ยกเว้นที่อยู่ในรูปไนเตรท (Nitrate, NO3) ไนไตรท์ (Nitrite, NO2)
จะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมซัลเฟต เมื่อเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 40% (w/v) ลงไป
แล้วไนโตรเจนจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ แก๊สแอมโมเนียที่กลั่นได้โดยใช้กรดบอริกที่มี
ความเข้มข้น 4% (w/v) เป็นตัวดักจับน าไปไตเตรทหาไนโตรเจนด้วยกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟุ
ริกที่มีความเข้มข้น 0.1 (w/v) เพ่ือหาปริมาณกรดที่ใช้ท าปฏิกิริยาก็จะสามารถค านวณหาปริมาณ
ไนโตรเจนได้ 

โดยทั่วไปแล้วโปรตีนมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเฉลี่ย 16% (100/16 = 6.25) ดังนั้นจึง
ค านวณหาโปรตีนหยาบ โดยใช้สูตร  

%CP = %N X 6.25 
 
อุปกรณ์    
1. Kjeldahl flask ขนาด 800 ml.  
2. เครื่องส าหรับย่อย (Block digestor)  
3. เครื่องส าหรับกลั่น  
4. Erlenmeyer flask ขนาด 250 ml.  
5. Pipet ขนาด 25 ml.  
6. Burette 
 
สารเคมี  
1. สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst mixture) ประกอบด้วย   
- Anhydrous sodium sulfate 20 ส่วน    
- Anhydrous copper sulfate 1 ส่วน (โดยน้ าหนัก)  
2. Screened methyl red indicator เตรียมโดย ละลาย Methyl red ปริมาณ 0.2 g. และ 

Methylene blue ปริมาณ 0.1 g. ละลายใน Ethanol (96%) ปริมาตร 100 ml.  
3. Boric acid 4% น าสารละลายข้อ 1 และ 2 ผสมในสัดส่วน Boric 4% 100 ml. :  

Screened methyl red 2.5 ml.  
4. Sodium hydroxide 35%  
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5. ลูกแก้ว (Glass beads) 
 

วิธีการ 
1. ชั่งตัวอย่างอาหารให้ทราบน้ าหนักแน่นอนบนกระดาษชั่ง ที่ไม่มีไนโตรเจนประกอบอยู่ 

(หญ้าเนเปียร์ใช้ 1-1.5 g.) แล้วพับกระดาษซึ่งห่ออาหารไว้ภายในน ามาใส่ใน Kjeldahl flask   
2. เติมสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst mixture) ปริมาณ 2 g. และลูกแก้ว 2-3 เม็ด เพ่ือป้องกัน 

การกระเด็นอย่างแรง   
3. เทกรดก ามะถันเข้มข้นปริมาตร 15 ml. ใส่ลงใน Kjeldahl flask โดยค่อยๆเทล้างคอขวด 

ลงไปด้วย ถ้ายังมีสารเคมีตกค้าอยู่ เขย่าอย่างระมัดระวังจนเข้ากันดี 
4. เตรียม Blank โดยท าเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใส่ตัวอย่างอาหาร 
5. น า Kjeldahl flask วางบนเครื่องมือส าหรับย่อยต่อเครื่องดูดไอกรดและเปิดเครื่องให้ 

ท างาน เปิดน้ าที่ตัวปั้มของเครื่องดูดไอกรด  
6. เปิดเครื่องย่อยให้ความร้อนที่ 420 oC ย่อยตัวอย่างอาหารจนกระทั่งได้สารละลายใส (อาจ 

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง)  
7. หลังจากย่อยได้สารละลายใส่ ปิดเครื่องย่อย ทิ้งให้เย็น 
8. น า Kjeldahl flask ต่อเข้าเครื่องกลั่น ตั้งโปรแกรมการท างาน โดยเติมน้ ากลั่นปริมาตร 

50 ml. และ NaOH 35% ปริมาตร 15-50 ml. ลงใน Kjeldahl flask  
9. ในขณะเดียวกันกับที่เตรียมข้อ 4.7 ต้องเตรียมส่วนผสมของ Boric acid ปริมาตร 50 ml. 

ลงใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 ml. แล้วน าไปต่อสายยางอีกด้านหนึ่ง ของเครื่องกลั่น จุ่มปลาย 
ของ Condenser ลงใน Flask เปิดน้ าให้ไหลผ่าน Condenser  

10. ให้ความร้อนจนกระทั่งแอมโมเนียถูกกลั่นออกมาอย่างน้อยปริมาตร 150 ml. ใน 
Erlenmeyer flask (สังเกตเห็นสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเขียว ใช้เวลาในการกลั่นประมาณ 2 นาที) 
หยุดให้ความร้อน  

11. น า Erlenmeyer flask ออก ในขณะที่ท่อกลั่นอยู่ใน Flask ให้ใช้น้ ากลั่นล้างปลายท่อน้ า 
กลั่นให้ไหลลงใน Flask  

12. น า Erlenmeyer flask ซึ่งมีกรดมากเกินไป (Excess acid) มาไตรเตรท กับ Standard 
0.100 N HCl จนกระท่ังสีของ Indicator เปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีม่วง คือ End point  

13. ไตเตรท Blank เช่นเดียวกับตัวอย่าง 
 
การค านวณ   

 1 ml. ของ 1 N HCl     = 0.014 g. Nitrogen    
%Nitrogen                = (S-B) x 0.014 x N x 100              

W    
เมื่อ     S                            = ปริมาตรของ HCl ที่ใช้ไตรเตรทตัวอย่าง             

B                            = ปริมาตรของ HCl ที่ใช้ไตรเตรท Blank             
N                            = Normolity ของ Standard HCl 
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W                            = น้ าหนักของตัวอย่าง             
%Crude protein         = %Nitrogen x 6.25   

 
การท าอาหาร 

 
การท าอาหารเป็นการน าวัตถุดิบอาหารที่ก าหนด เป็นส่วนผสมของอาหารมาผ่านกระบวน 

การต่างๆ จนได้อาหารผสมตามต้องการ การท าอาหารประกอบด้วยการรับและการตรวจวัตถุดิบ 
อาหาร กระบวนการท าอาหารการบรรจุและการเก็บรักษา 
 
1. การตรวจรับวัตถุดิบอาหาร 
  

การด าเนินการที่ส าคัญในขั้นนี้ คือ การตรวจปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบอาหารที่ได้รับ 
ในการตรวจคุณภาพหากพบสิ่งปนปลอมและสารพิษหรือสารขัดขวางการใช้ประโยชน์สารอาหาร
จ าเป็นต้องแยกหรือก าจัดให้หมดไป เพ่ือความปลอดภัยแก่สัตว์น้ ารวมทั้งผู้บริโภคสัตว์น้ าด้วย ส าหรับ
คุณคา่ทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารที่ได้จากการตรวจมีประโยชน์ในการปรับเพ่ิม และลดปริมาณ
ของวัตถุดิบอาหารที่จะใช้เป็นส่วนผสมของอาหารตามต้องการวัตถุดิบอาหารที่ผ่านการตรวจรับแล้ว
หากยังไม่ใช้ทันที ถ้าเป็นของแข็ง ควรบรรจุในภาชนะปิดให้มิดชิดแล้วเก็บในสถานที่ที่ไม่มีความชื้น
หรือมีความชื้นต่ า ปราศจากหนูและแมลง เพ่ือป้องกันการเหม็นหืน เสื่อมคุณภาพและสูญหายโดย
การกินของหนูหรือแมลง ส่วนวัตถุดิบอาหารประเภทของเหลว เช่น น้ ามัน ควรใส่ถังเก็บรักษา ในที่ที่
มีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ  

การตรวจสอบสิ่งปนปลอมและสารพิษหรือสารขัดขวางการใช้ประโยชน์สารอาหารในวัตถุดิบ
อาหารก่อนที่จะตกลงซ้ือ จ าเป็นต้องใช้วิธีที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งโดยทั่วไปสามารถกระท าได้ด้วยตา
เปลา โดยชุดน้ ายาทดสอบและโดยกล้องจุลทรรศน์ ตรวจสอบด้วยตาเปล่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และใช้ได้
ผลดีกับการตรวจสอบลักษณะภายนอกของวัตถุดิบจ าพวกเมล็ดพืชหรือวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ เช่น 
ข้าวโพด ปลายข้าว มันเส้น กากถั่ว ที่ยังไม่ได้บดละเอียด วัตถุดิบที่อยู่ในสภาพเช่น นี้สามารถสังเกต 
เห็นสิ่งปลอมปน เชื้อรา รวมทั้งสภาพความเสียหาย เนื่องจากมอดและแมลงอ่ืนๆ ได้ง่าย 
 
2. การลดขนาดของวัตถุดิบอาหาร  

 
วัตถุดิบอาหารที่มีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องบดให้มีขนาดเล็กลง จนได้ขนาดพอเหมาะก่อนที่จะ

ไปผสมเป็นอาหารขนาดของวัตถุดิบอาหารก่อนน าเข้าขั้นผสม มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของอาหาร 
ผสมการใช้วัตถุอาหารที่มีขนาดเล็กท าให้การผสมของวัตถุดิบอาหารดีขึ้น เพราะท าให้วัตถุดิบอาหาร
แต่ละชนิดผสมคลุกเคล้าและกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนการผสมวัตถุดิบอาหารควรมีขนาดไม่เกิน 
0.5 มิลลิเมตร อาหารผสมที่ประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารซึ่งมีขนาดเล็กช่วยให้สัตว์ย่อยง่ายขึ้น 
นอกจากนั้น วัตถุอาหารจ าพวกแป้งและกากอาหารบดให้ละเอียด และใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหาก
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ได้รับความชื้นและความร้อนจะเปลี่ยนสภาพและท าหน้าที่คล้ายสารเหนียวยึดเหนียววัตถุดิบอาหาร
ชนิดอื่นท าให้อาหารที่มีความต้านทานต่อน้ าสูง สามารถคงรูปอยูในน้ าได้เป็นเวลานาน  

การท าอาหารเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ าวัยอ่อน การใช้วัตถุดิบอาหารที่มีขนาดเล็กเป็นสิ่งจ าเป็น 
อย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าวัตถุดิบจะมีขนาดเล็กพอที่สัตว์น้ าวัยอ่อนจะกินได้ แต่ยังยากแก่การย่อยและขับ 
ถ่ายเนื่องจากระบบทางอาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อนยังไม่เจริญดีพอ การใช้วัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่
เกินไปจนสัตว์น้ าไม่สามารถกินได้ อาหารนั้นนอกจากจะสูญเปล่าแล้วยังท าให้น้ าเสียเป็นอันตรายต่อ
สัตว์น้ าด้วย 
 
3. การผสมวัตถุดิบอาหาร 
  

จุดมุ่งหมายของการผสมก็เพ่ือให้วัตถุดิบอาหารที่ก าหนดเป็นส่วนประกอบของผสมคลก 
เคล้าเป็นเนื้อเดียวกันสุดท้าย ท าให้วัตถุดิบอาหารทุกชนิดกระจายตามเนื้อของส่วนผสมอย่างทั่วถึง 
กล่าวคือ หลังจากการผสมแล้ว หากแบ่งส่วนผสมมาตรวจหาส่วนประกอบของวัตถุดิบอาหาร
ส่วนผสมที่เกิดจากการผสมที่ดีจะต้องมีวัตถุดิบอาหารครบถ้วนทั้งชนิด ปริมาณตรงตามที่ระบุในสูตร
อาหาร  

การผสมวัตถุดิบอาหาร แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การผสมวิตามินและเกลือแร่ อาหารอ่ืนการ 
ผสมวิตามินและเกลือแร่มักจะผสมเตรียมไว้ลวงหน้า (premixing) ก่อนการผสมวัตถุดิบอาหารอ่ืนๆ 
เนื่องจากวิตามิน และเกลือแร่ที่จะใช้เป็นส่วนผสมในอาหารมีปริมาณน้อยมาก จึงนิยมผสมวิตามิน 
และเกลือแร่กับวัตถุดิบอาหารอ่ืนตามต้องการต่อไป วิธีการเจือจางวิตามินหรือเกลือแร่กับวัตถุดิบ 
อาหารอ่ืน เช่นนี้ช่วยให้ส่วนผสมของอาหารวิตามินและเกลือแร่ตามต้องการ นอกจากนั้นก็เพ่ือให้ 
วิตามินและเกลือแรซ่ึ่งเป็นส่วนผสมที่มีปริมาณน้อยกระจายทั่วเนื้ออาหาร 
 
4. การอัดอาหารเป็นเม็ด 
  

การอัดอาหารเป็นเม็ดเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของอาหารจากสภาพละเอียดและอ่อน ให้ 
เป็นเม็ดแข็ง โดยอาศัยความดัน ความร้อนและความชื้นเพ่ือท าให้วัตถุดิบอาหารขยายตัว บีบตัว และ 
ยึดเหนี่ยวกันและกัน การอัดอาหารเป็นเม็ดเริ่มด้วยการเพ่ิมความชื้นในรูปไอน้ าประมาณ 4-6
เปอร์เซ็นต์ ให้กับวัตถุดิบอาหารที่ผสมแล้ว ความชื้นท าหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นและช่วยให้เนื้ออาหาร 
เกิดการบีบและขยายตัว จากนั้นความร้อนจะท าให้วัตถุดิบจ าพวกพืช โดยเฉพาะแป้งดิบในอาหาร 
เปลี่ยนเป็นสารเหนียว และดึงยึดวัตถุดิบอาหารชนิดอ่ืน ในขั้นนี้ส่วนผสมอาหารซึ่งเดิมมีความชื้น 
ประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ จะมีความชื้นเพ่ิมเป็น 15-16 เปอร์เซ็นต์ ความร้อน 80-90 องศา
เซลเซียส 

 ในขั้นการอัดอาหารเป็นเม็ดนี้ หากเป็นการเตรียมอาหารจ านวนน้อย ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ า
เพ่ือยังชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ใช้เป็นแบบง่ายๆ เช่น เครื่องบดเนื้อ วิธีการในขั้นนี้กระท าได้ง่าย โดยเริ่ม
จากการท าให้ส่วนผสมของอาหารเปียกหรือมาด โดยการเติมน้ าในส่วนผสมของอาหารปริมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก น าส่วนผสมอาหารที่เติมน้ าแล้วไปเข้าเครื่องบดเนื้อเพ่ือบดหรือ อัดส่วนผสม
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อาหารออกมาเป็นเส้น  น้ าที่เตมิลงไปท าให้วัตถดุิบอาหารพองตัว วัตถุดิบพวกพืชจะเปลี่ยนสภาพเป็น
สารเหนียว แรงดันหรือแรงอัดจากเครื่องบด ท าให้อาหารผ่านช่องตะแกรงออกมาเป็นเส้นท าให้
วัตถุดิบอาหารบีบตัว และเกิดความร้อนท าให้สารเหนียวมีความยึดเหนี่ยวดีขึ้น ถ้าบดซ้ าหลายครั้งจะ
ได้เส้นอาหารที่มคีวามเหนียวยิ่งขึ้น จากนั้นน าไปท าให้แห้งโดยการตากแดดหรืออบแห้ง 
 
5. การเก็บรักษา 
  

เป้าหมายของการเก็บรักษาอาหารเพ่ือรักษาอาหารให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ
ก่อนการเก็บรักษา การเปลี่ยนสภาพของอาหารนอกจากมีสาเหตุจากใช้วัสดุท าหีบห่อไม่ปลอดภัยท า
ให้อาหารเสื่อมแล้ว สภาพของที่เก็บมีส่วนสัมพันธ์กับการเสื่อมสภาพของอาหาร เช่นกัน สถานที่เก็บ
อาหารต้องแห้ง ปราศจากหนูและแมลง นอกจากนั้นคือต้องไมม่ีความร้อนและความชื้นสูงเกินไป 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของน้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 0.00049167 0.00016389 0.76 0.5491NS 
Error 8 0.00173333 0.00021667   
Corrected Total 11 0.00222500  CV (%) = 0.301477 
หมายเหตุ NS มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของน้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 10.39100000 3.46366667 61.95 <.0001** 
Error 8 0.44726667 0.05590833   
Corrected Total 11 10.83826667  CV (%) = 2.389183 
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 0.00083333 0.00027778 1.15 0.3867 NS 
Error 8 0.00193333 0.00024167   
Corrected Total 11 0.00276667  CV (%) = 2.633913 
หมายเหตุ NS มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 2.28753333 0.76251111 0.73 0.5633 NS 
Error 8 8.37673333 1.04709167   
Corrected Total 11 10.66426667  CV (%) = 12.34845 
หมายเหตุ NS มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย 
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 10.42830000 3.47610000 58.56 <.0001** 
Error 8 0.47486667 0.05935833   
Corrected Total 11 10.90316667  CV (%) = 4.864605 
หมายเหตุ ** ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของอัตราการรอด 
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 126.0518917 42.0172972 1.42 0.3075 NS 
Error 8 237.2519333 29.6564917   
Corrected Total 11 363.3038250  CV (%) = 5.699252 
หมายเหตุ NS มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของอัตราการแลกเนื้อ  
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 0.07729167 0.02576389 7.21 0.0116** 
Error 8 0.02860000 0.00357500   
Corrected Total 11 0.10589167  CV (%) = 5.609817 
หมายเหตุ ** ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางภาคผนวกที่ 8 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของประสิทธิภาพของอาหาร  
Source DF SS MS F Value Pr >F 
Model 3 0.27669167 0.09223056 2.34 0.1492 NS 
Error 8 0.31473333 0.03934167   
Corrected Total 11 59142500  CV (%) = 22.73322 
หมายเหตุ NS มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ภาคผนวก ค. 
 

ภาพการด าเนินการทดลอง 
 

     
                    (A)                                     (B)                                   (C) 

ภาพภาคผนวกที่ 1 : การเตรียมวัตถุดิบหญ้าเนเปียร์:  
(A) อบหญ้าเนเปียร์ที่อุณหภูมิ 60 oC นาน 8-10 ชั่วโมง  
(B) น าไปปั่นให้ละเอียด 
(C) ร่อนด้วยตะแกรงขนาด 100 ไมครอน  

 

     
(A)                                  (B)                                 (C) 

ภาพภาคผนวกที่ 2 : การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธี Proximate analysis:  
การวิเคราะห์โปรตีน 
(A) เครื่องส าหรับย่อย ยี่ห้อ Gerhardt 
(B) Kjeldahl flask ขนาด 800 ml 
(C) เครื่องส าหรับกลั่น ยี่ห้อ Gerhardt รุ่น vapodest 30s 
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(A)                            (B)                                                  (C) 

   
                         (D)                                    (E) 
ภาพภาคผนวกที่ 3 : ลักษณะของวัตถุดิบ :  

(A) หญ้าเนเปียร์แห้งละเอียด  
(B) ปลาป่น  
(C) กากถ่ัวเหลือง 
(D) ร าละเอียด  
(E) ปลายข้าว  

 

   

              (A)                               (B)                             (C) 
ภาพภาคผนวกที่ 4 : การเตรียมอาหารทดลอง:  

(A) ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน 
(B) ผ่านเครื่องอัดเม็ดอาหาร  
(C) น าไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 
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(A)                                  (B) 

  

(C)                                     (D) 
ภาพภาคผนวกที่ 5 : ลักษณะอาหารทดลอง :  

(A) สูตรที่ 1 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต์  
(B) สูตรที ่2 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ 
(C) สูตรที ่3 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 15 เปอร์เซ็นต์ 
(D) สูตรที ่4 ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในอาหาร 20 เปอร์เซ็นต์ 
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       (A)                                      (B) 

ภาพภาคผนวกที่ 6 : (A) การคัดเลือกปลานิล  
(B) การชั่งน้ าหนักปลานิลด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
  

   

 
ภาพภาคผนวกที่ 7 : การเลี้ยงปลานิลในถังไฟเบอร์กลาส 
 

 
 
ภาพภาคผนวกที่ 8 : การเปลี่ยนถ่ายน้ าในระหว่างการเลี้ยงปลานิล 
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ชื่อ : นายชวณัฐ วงศ์ไชยคง รหัสนักศึกษา 11540238 
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี 
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มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  
ที่อยู่ : 376 ถนนนาสร้าง 2 ซอยนาสร้าง 2 ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 73000 
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ประวัติการศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
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