บทที่ 2
วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง
1. วัสดุ
1.1 พันธุปลานิล
ลูกปลานิลแดงแปลงเพศนําหนั
้ กเฉลี่ยตัวละ 0.3-0.6 กรัมจํานวน 5,000 ตัว จากสถานีประมง
นํ้าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประมง
1.2 สารเคมี
1.2.1 สารเคมีสําหรับวิเคราะหสวนประกอบทางโภชนาการของตัวปลาและอาหารทดลอง
(ภาคผนวก ก 1)
1.2.2 สารเคมีสําหรับวิเคราะหองคประกอบเลือดของปลานิล (ภาคผนวก ก 2)
1.2.3 สารเคมีสําหรับวิเคราะหโครมิคซออกไซด (ภาคผนวก ก 3)
1.2.4 สารเคมีสําหรับวิเคราะหคุณภาพนํ้า (ภาคผนวก ก 4)
1.2.5 ยาสลบ (2 - Methylquinoline) สําหรับสลบปลาในขณะทําการชั่งนํ้าหนัก
1.3 อาหารสําหรับอนุบาลลูกปลากอนเริ่มตนทดลอง
ในช ว งอนุ บ าลลู ก ปลาก อ นเริ่ ม ทดลอง ใชอ าหารลู ก ปลาดุ ก ขนาดเล็ ก ยี่ ห  อ ไฮ-เกร็ ด
(Hy-grade) เบอร 9961 ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการคือ โปรตีน 40 % ไขมัน 6 % ความชื้น 12 % และ
กาก 5 %
2. อุปกรณ
2.1 อุปกรณที่ใชในการเลี้ยงปลาทดลอง
2.1.1 ถังไฟเบอรกลาสกลม ปริมาตร 1.0 ลูกบาศกเมตร
2.1.2 ตูกระจกทดลองขนาด 95 × 45 × 45 เซนติเมตร ความจุนํ้า 192 ลิตร ปดดานขาง
และดานหลังตูกระจกทดลองดวยแผนพลาสติกสีทึบทั้ง 3 ดาน เพื่อปองกันการรบกวนจาก
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ภายนอก
2.1.3 อุปกรณระบบนํ้า เปนระบบหมุนเวียนนําแบบป
้
ดประกอบดวย 2 สวน คือ ระบบ
กรอง ประกอบดวย แผนกรอง ถาน ทราย และเปลือกหอย และบอพักนํ้าประกอบดวยเปลือกหอย
อวนไนลอน ภายในบอพักนํ้ามีการใหอากาศตลอดเวลา โดยมีอัตราการไหลเวียนของนํ้า 0.8 ลิตร
ตอนาที
2.1.4 อุปกรณระบบใหอากาศ ประกอบดวย เครื่องใหอากาศ สายยาง หัวทราย
2.1.5 อุปกรณเปลี่ยนถายนํ้า ไดแก สายยาง เครื่องปมนํ้าชนิดจุม
2.1.6 อุปกรณขนยายปลา ไดแก สวิงชอนปลา ขันพลาสติก
2.2 อุปกรณเตรียมอาหารทดลอง
2.2.1 เครื่องเตรียมอาหารทดลองของ Hobart Model A 200 T ประกอบดวย ชุดเครื่อง
ผสมอาหารแบบมีใบพัด และชุดเครื่องอัดเม็ดอาหาร
2.2.2 อุปกรณชั่งตวงวัสดุอาหาร ไดแก เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง ของ Satorius
รุน Basic เครือ่ งชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง ของ Satorius รุน Research กระบอกตวง บีกเกอร ถาด
เตรียมอาหาร
2.2.3 ตูแชแข็ง ใชเพื่อเก็บอาหารทดลองระหวางรอนํามาใช
2.3 อุปกรณวิเคราะหคุณภาพนํ้า
2.3.1 อุปกรณวัดอุณหภูมินํ้า คือ เทอรโมมิเตอร
2.3.2 อุปกรณวิเคราะหปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า (dissolved oxygen, DO) คือ เครื่อง
DO meter ของ YSI model 57
2.3.3 อุปกรณวัดคาความเปนกรดดางของนํ้า (pH) คือ เครื่อง pH meter ของ Mettler Delta
รุน 340
2.3.4 อุปกรณและเครื่องแกวสําหรับวิเคราะหคาความเปนดางของนํ้า (alkalinity) ไดแก
ขวดรูปชมพู บีกเกอร กระบอกตวง ปเปต ลูกยาง ขวดเก็บตัวอยางนํ้า บิวเรต และชุดจับบิวเรต
2.3.5 อุปกรณและเครื่องแกวสําหรับวิเคราะหคาความกระดางของนํ้า (hardness) ไดแก
ขวดรูปชมพู บีกเกอร กระบอกตวง ปเปต ลูกยาง ขวดเก็บตัวอยางนํ้า บิวเรตและชุดจับบิวเรต
เตารอน (hot plate)
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2.4 อุปกรณวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของตัวปลาและอาหารทดลอง
2.4.1 อุปกรณวิเคราะหความชื้น ไดแก ขวดชั่ง (weighing bottle) ตูอบ (hot air oven) ของ
Memmert โถอบแหง (desiccator) เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง
2.4.2 อุปกรณวิเคราะหโปรตีน ไดแก เครื่องยอย (digestion apparatus) ของ Gerhardt รุน
Kjeldatherm เครื่องกลั่น (distillation apparatus) ของ Gerhardt รุน Vapodest I หลอดยอยโปรตีน
(digestion tube) กระบอกตวง บีกเกอร บิวเรต และขวดรูปชมพู
2.4.3 อุปกรณวิเคราะหเถา ไดแก ถวยกระเบื้องเคลือบ (crucible) เตาเผา (muffle furnace)
ของ Gallenkamp โถอบแหง เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง
2.4.4 อุปกรณวิเคราะหไขมัน ไดแก ชุดเครื่องมือวิเคราะหไขมัน รุน Soxtec System HT6
ไสกรองสาร ถวยสกัดสาร ตูอ บ โถอบแหง เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง
2.4.5 อุปกรณวเิ คราะหเยื่อใย ไดแก ชุดเครื่องมือวิเคราะหเยื่อใยรุน FIWE ของ VELP ถวย
(glass crucible) เตาเผา เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง โถดูดความชื้น และตูอบ
2.5 อุปกรณวิเคราะหองคประกอบเลือด
2.5.1 อุปกรณเก็บเลือดปลา ไดแก เข็มขนาด 25G และหลอดฉีดยา ขนาด 1 มิลลิลิตร ที่ผาน
การเคลือบสารปองกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA)
2.5.2 อุปกรณแยกพลาสมา ไดแก เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ของ Beckman
รุน Avanti TM ไมโครปเปต
2.5.3 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (spectrophotometer)
2.6 อุปกรณวิเคราะหโครมิกซออกไซดในอาหารและมูลปลา
2.7.1 อุปกรณเก็บมูลปลา ไดแก สายยาง ถุงผาขาวบาง
2.7.2 อุปกรณวิเคราะหโปรตีน เชนเดียวกับขอ 2.4.2
2.7.3 เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
2.7 อุปกรณสําหรับตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลา
ประกอบดวย เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง ถังนํ้าบรรจุ 20 ลิตร ถังพลาสติก ขนาด
3 ลิตร กะละมังพลาสติก และสวิงชอนปลา
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2.8 วัตถุดิบพืช ไดแก กากเนือ้ เมล็ดในปาลมนํ้ามัน ขาวโพด รําละเอียด และมันสํ าปะหลัง
ปน ปลายขาว กากถั่วเหลือง (ซื้อมาจากรานจํ าหนายวัตถุดิบอาหารสัตวในอํ าเภอหาดใหญ
จ. สงขลา) กากมะพราว (ซื้อมาจากโรงงานผลิตนํ้ ามันพืช จ. สุราษฎรธานี)
3. วิธีการทดลอง
การทดลองแบงออกเปน 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 เปนการศึกษาประสิทธิภาพการยอย
อาหารของปลานิลแดงแปลงเพศจากวัตถุดิบพืช 5 ชนิด คือ กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ ามัน
กากมะพราว ขาวโพด รําละเอียด และมันสําปะหลังปน สําหรับการทดลองที่ 2 เปนการนําผลการ
ทดลองที่ใหผลดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 คือกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันมาทดสอบ 5 ระดับ คือ
0, 10, 20, 30 และ 40 % เพือ่ หาระดับที่เหมาะสมที่ทําใหปลานิลแดงแปลงเพศมีการเจริญเติบโตและ
มีประสิทธิภาพการยอยอาหารดีที่สุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 การทดลองที่ 1
3.1.1 การเตรียมปลาทดลอง
นําลูกปลานิลแดงแปลงเพศที่มีนํ้าหนักเฉลี่ยตัวละ 0.3-0.6 กรัม จํานวน 2,500 ตัว จาก
สถานีประมงนํ้าจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช มาอนุบาลในถังไฟเบอรกลาสกลม ขนาดความจุ 1
ลูกบาศกเมตร เปนเวลา 1 เดือน เพื่อใหปลาปรับสภาพใหเหมาะสมตอสภาพของการทดลอง โดยใช
อาหารลูกปลาดุกขนาดเล็กยี่หอไฮ-เกรดเบอร 9961 ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการคือ โปรตีน 40 %
ไขมัน 6 % ความชื้น 12 % และกาก 5 % โดยใหวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น เวลา 9.00 น. และ 16.30 น.
สังเกตพฤติกรรมการยอมรับอาหารจนปลาทดลองมีขนาดนํ้าหนักเฉลี่ยอยูใ นชวงตัวละ 3.14-3.20
กรัม กอนเริ่มทําการทดลองนําลูกปลาไปตรวจสอบการติดเชื้อแบคทีเรียและปรสิตภายนอก ลูกปลา
ทีใ่ ชทดลองตองมีสุขภาพดีไมมีโรคใด ๆ ปรับสภาพปลาใหคุนเคยกับสภาพแวดลอมของตูและ
อาหารทดลองเปนเวลา 7 วัน เริ่มทําการทดลอง
3.1.2 การเตรียมอาหารทดลอง
เตรียมวัตถุดิบอาหารทีใ่ ชทดลองโดยนํากากเนือ้ เมล็ดในปาลมนํ้ามัน กากมะพราว ขาว
โพด รําละเอียด มันสําปะหลังปน ปลาปน และปลายขาว ไปบดใหละเอียดแลวรอนดวยตะแกรง
ขนาด 30 mash จากนั้นจึงนําไปตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ (ความชื้น โปรตีน ไขมัน
เยื่อใย และเถา) ตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (1990) (ตาราง 3) จากนั้นทําการเตรียมอาหารสูตร
อางอิง โดยชั่งวัสดุอาหารแตละอยางและนําอาหารสูตรอางอิงมา 70 % ผสมกับวัตถุดิบพืชที่
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ตองการทดสอบ 30 % คือ กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันกากมะพราว ขาวโพด รําละเอียด และมัน
สําปะหลังปน ทําการผสมสวนประกอบวัสดุอาหารใหเขากันดี (ตาราง 4) โดยใชเครื่องผสมอาหาร
(Hobart mixer รุน Model A200T) เติมนํ้าลงไป 40 % เพื่อใหวัสดุอาหารมีความชื้นและเกาะตัวกันดี
นําไปเขาเครื่องอัดเม็ดอาหาร ผานหนาแวนขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร นําอาหารที่ไดไปอบ
ในตูอบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงบรรจุในถุงพลาสติกสีดํา แลวเก็บ
รักษาไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา) ตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (1990) สวนปริมาณ
คารโบไฮเดรต (ไนโตรเจนฟรีเอ็กซแทรกซ, Nitrogen free extract, NFE) หาไดจากการคํานวณตาม
สูตร 100 – (% โปรตีน + % ไขมัน + % เถา + % เยือ่ ใย + % ความชื้น) (ตาราง 5) กอนนําไปใชใน
การทดลองเลี้ยง
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ตาราง 3 สวนประกอบทางโภชนาการของวัสดุอาหารจากการทดลองที่ 1โดยการวิเคราะห 1 (หนวย % นําหนั
้ กแหง)
วัสดุอาหาร
ปลาปน
ปลายขาว
กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
กากมะพราว
ขาวโพด
รําละเอียด
มันสําปะหลังปน

ความชื้น
6.77+0.02
8.29+0.11
5.05+0.02
4.10+0.14
8.69+0.22
6.15+0.09
10.43+0.01

โปรตีน
69.77+0.33
6.77+0.21
15.16+0.12
19.44+0.28
7.38+0.24
11.54+0.21
2.69+0.15

ไขมัน
13.17+0.53
1.62+0.05
13.29+0.51
13.39+0.33
6.63+0.18
20.35+0.22
2.87+0.10

เถา
16.40+0.14
0.75+0.03
3.90+0.00
7.71+0.05
1.61+0.03
13.42+0.24
5.39+0.09

เยื่อใย
0
0.40+0.02
18.75+0.66
11.48+0.45
2.58+0.12
8.50+0.19
4.76+0.08

NFE
0.86+0.76
82.17+0.45
43.85+1.26
43.96+0.71
73.10+0.49
40.07+0.41
73.86+0.16

1

ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห 3 ซํ้า)
NFE : Nitrogen free extract
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ตาราง 4 สูตรอาหารของการทดลองที่ 1
วัตถุดิบอาหาร (กรัม)
1
441
144.2
70
16.8
21
7
300

ปลาปน
ปลายขาว
อัลฟา-สตารท (alfa-starch)
นํามั
้ นถั่วเหลือง
วิตามินและแรธาตุผสม 1
โครมิกซออกไซด
กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
กากมะพราว
ขาวโพด
รําละเอียด
มันสําปะหลังปน
รวม
1,000
2
พลังงาน (DE)(kcal/kg feed) 3,121.50
1

2
441
144.2
70
16.8
21
7

สูตรอาหาร
3
441
144.2
70
16.8
21
7

4
441
144.2
70
16.8
21
7

5
441
144.2
70
16.8
21
7

300
300
300
1,000
3,133.80

1,000
3,115.60

300
1,000
1,000
3,174.30 2,960.60

วิตามินและแรธาตุผสม (ปริมาณ/อาหาร 1 กิโลกรัม) ประกอบดวย Thiamine (B1) 10 มิลลิกรัม;
Riboflavin (B2) 20 มิลลิกรัม; Pyridoxine (B6) 10 มิลลิกรัม; Cyanocobalamin (B12) 2 มิลลิกรัม;
Cholecalciferol (D3) 29.2 มิลลิกรัม; Menadione sodium bisulfite (K3) 80 มิลลิกรัม; Folic acid 5
มิลลิกรัม; Calcium pantothenate 40 มิลลิกรัม; Inositol 400 มิลลิกรัม; Niacin 150 มิลลิกรัม; DLalpha-tocopherol (E) 60 มิลลิกรัม; Choline chloride 600 มิลลิกรัม; Ascorbic acid (C) 500
มิลลิกรัม; Anticaking (SiO2) 200 มิลลิกรัม; Antioxidant (BHT) 2 มิลลิกรัม; Acetate (A) &
Cholecalciferol (AD3) 500/100 700,000 IU; NaCl 0.25 กรัม; MgCO3 3.75 กรัม; FeSO4 0.72 กรัม;
(CH3COO)2 Ca.5H2O 0.88 กรัม; ZnSO4.7H2O 0.088 กรัม; MnSO4. 4H2O 0.040 กรัม; CuSO4.5H2O
0.008 กรัม; CoCl2.6H2O 0.00025 กรัม; KIO3.6H2O 0.00075 กรัม
2
พลังงาน (DE)(kcal/kg feed) จากการคํานวณ
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ตาราง 5 สวนประกอบทางโภชนาการของอาหาร จากการทดลองที่ 1 โดยการวิเคราะห1(หนวย % นําหนั
้ กแหง)

1.
2.
3.
4.
5.

สูตรที่
กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
กากมะพราว
ขาวโพด
รําละเอียด
มันสําปะหลังปน

ความชื้น
3.10+0.05
2.10+0.13
5.65+0.16
3.10+0.04
9.63+0.12

โปรตีน
35.72+0.19
37.49+0.44
33.47+0.24
35.21+0.35
31.29+0.35

ไขมัน
10.68+0.34
11.25+0.20
7.59+0.36
13.60+0.21
7.75+0.22

เถา
9.47+0.02
10.60+0.04
8.83+0.03
11.67+0.03
9.88+0.06

เยื่อใย
15.87+0.62
10.37+0.17
1.42+0.06
3.08+0.01
2.41+0.01

NFE
25.16+0.74
28.19+0.76
43.04+0.22
33.34+0.17
39.04+0.48

1

ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห 3 ซํ้า )
NFE : Nitrogen free extract
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3.1.3 แผนการทดลอง
การทดลองที่ 1 เปนการศึกษาประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบพืช 5 ชนิด คือ กากเนื้อ
เมล็ดในปาลมนํ้ามัน กากมะพราว ขาวโพด รําละเอียด และมันสําปะหลังปน เพื่อทดสอบวาวัตถุดิบ
ชนิดใดมีผลตอประสิทธิภาพการยอยอาหารของปลานิลแปลงเพศดีที่สดุ แบงการทดลองออกเปน 5
ชุดการทดลอง (treatment) แตละชุดการทดลองประกอบดวย 4 ซํ้า (replications) วางแผน
การทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized design; CRD) และทําการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Duncan,s Multiple Range Test (Duncan, 1955) ระยะเวลาที่ใชใน
การทดลอง 6 สัปดาห ดําเนินการทดลองโดยเติมนํ้าลงในตูที่เตรียมไวประมาณ 180 ลิตรตอตู ระบบ
นํ้าเปนแบบไหลเวียนแบบปด มีเครื่องพนอากาศตลอดเวลาในตู เมื่อเริ่มตนการทดลองทําการสุม
ปลาที่เตรียมไว (นําหนั
้ กเฉลี่ย 3.14-3.20 กรัมตอตัว) ลงเลีย้ งในตูทดลองตูละ 20 ตัว จํานวน 20 ตู
นําปลาจํานวน 20 ตัว ไปวิเคราะหหาความชื้น และองคประกอบทางเคมีของตัวปลาไดแก โปรตีน
ไขมัน และเถา ตามวิธีการของ AOAC (1990) ใหอาหารปลาทดลองวันละ 2 ครั้ง คือชวงเชา เวลา
09.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.00 น.โดยใหปลากินจนอิ่ม บันทึกนํ้าหนักอาหารที่ใหทุก 2 สัปดาห
ตลอดการทดลอง ทําการชั่งนํ้าหนักปลาทุกๆ 2 สัปดาหโดยวิธีการแทนที่นํ้า และตรวจวัดคุณภาพ
นํ้ากอนการเลี้ยงและทุกๆ 2 สัปดาหตลอดการทดลองตามวิธีการของ Boyd and Tucker (1992)
ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ออกซิเจน (dissolved oxygen, DO) อุณหภูมินาํ้ คาการนําไฟฟา
(conductivity) ความเปนดาง (total alkalinity) ความกระดาง (total hardness) แอมโมเนีย ไนไตรท
ไนเตรท
3.1.4 การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
3.1.4.1 การตรวจสอบพฤติกรรมและลักษณะภายนอกของปลา
ในระหวางการทดลองสังเกตลักษณะภายนอกของปลาทุกชุดการทดลอง ได
แก สีของลําตัว การตกเลือด และการเกิดบาดแผลที่ครีบ ผิวหนัง และอวัยวะภายนอกอื่นๆ ใชยาและ
สารเคมีเพื่อปองกันโรค ตามสภาพของปลา ทําการดูดตะกอน ทําความสะอาดตูปลาทุกๆ 2 วันโดย
เปลี่ยนถายนํ้าประมาณ 30 % เพือ่ ควบคุมคุณภาพนํ้าใหเหมาะสมตลอดการทดลอง
3.1.4.2 การตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลา
ชั่งนํ้าหนักปลาทุก 2 สัปดาห โดยการชั่งนํ้าหนักรวมของปลาแตละตูดวย
เครือ่ งชัง่ ไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง (ในวันที่ชั่งนํ้าหนักปลางดใหอาหารเปนเวลา 1 วัน) นับจํานวน
ปลาที่เ หลื ออยู  สั ง เกตลักษณะอาการปลาตลอดการทดลองพร อมทั้งจดบันทึกไว จนสิ้นสุด
การทดลอง นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาอัตรารอด โดยสมการ
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อัตรารอดตาย =

จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง

×100

จํานวนปลาเมื่อเริ่มตน
คํานวณการเจริญเติบโต จากสูตร
นําหนั
้ กที่เพิ่มขึ้น (weight gain %)
=

[น.น. ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - น.น. ปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง]

× 100

น.น. ปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate, SGR%)
=

[ ln น.น. ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - ln น.น. ปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง]

× 100

เวลา (วัน)
คํานวณอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion rate) ตามวิธีการของ Durpree and Sneed
(1966) โดยสมการ
น.น. อาหารที่ปลากินทั้งหมด
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) =
น.น. ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
คํานวณอัตราการกินอาหาร (rate of feed intake) ตามวิธีการของ Yone and Fujii (1975) โดย
สมการ
F × 100
อัตราการกินอาหาร (% ตอตัวตอวัน) =
W0 + Wt × N0 + Nt × t
2
2
โดย
F = น.น. อาหารแหงที่ปลากิน (กรัม) NO=จํานวนปลาเริ่มตน (กรัม)
WO = น.น. ปลาเฉลี่ยเริ่มตน (กรัม) Nt =จํานวนปลาสุดทาย (ตัว)
Wt = น.น. ปลาเฉลี่ยสุดทาย (กรัม) t = ระยะเวลาที่ปลาไดรับอาหารทดลอง (วัน)
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3.1.4.3 การศึกษาองคประกอบทางเคมีของปลา
สุ  ม ตั ว อย า งปลาก อ นเริ่ ม การทดลองจํ านวน 20 ตั ว นํ าไปวิ เ คราะห
องคประกอบทางเคมี ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน และเถา ตามวิธีการของ AOAC (1990)
แลวบันทึกเปนองคประกอบทางโภชนาการของตัวปลาเริ่มตนการทดลอง จากนั้นจึงนํามาคํานวณ
คาประสิทธิภาพการใชโปรตีน ตามวิธีการของ Zeitoun et al., (1973)
ประสิทธิภาพการใชโปรตีน (PER) =

น.น. ปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
น.น. โปรตีนที่ปลากิน (กรัม)

การใชประโยชนจากโปรตีนสุทธิ (apparent net protein utilization, ANPU) ตามวิธี
ของ Robinson and Wilson (1985) โดยสมการ
การใชประโยชนจากโปรตีนสุทธิ (%)
=

(% โปรตีนในตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง - %โปรตีนในตัวปลาเมื่อเริ่มตน

× 100

น.น. โปรตีนที่ปลากินตลอดการทดลอง (กรัม)
3.1.4.4 การศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหารทดลองของปลานิล
ในการศึ ก ษาประสิทธิภ าพการยอยอาหารของปลานิล โดยเติ ม โครมิกซ
ออกไซด 1 % ของนํ้าหนักอาหารเพื่อเปนตัวบงชี้ ซึง่ เตรียมโดยเจือจางโครมิคซออกไซดบริสุทธ 98
% ใหมีความเขมขนเทากับ 50 % โดยใชแกลบเปนสวนผสม 49 % กับโครมิคซออกไซด 51 % ทํา
การเก็บรวบรวมมูลปลาโดยวิธที ี่ดัดแปลงมาจาก Boonyaratpalin and Phromkunthong (2000) โดย
เก็บรวบรวมมูลปลาวันละ 2 ครั้ง เวลาเชา และเย็นหลังจากใหอาหาร 1 ชั่วโมง กอนเก็บมูลปลาทํา
ความสะอาดตูเพื่อกําจัดเศษอาหารและมูลปลาที่ตกคางในตู วิธีการเก็บมูลปลาโดยใชสายพลาสติก
ขนาดเล็กดูดมูลปลาออกจากตูแลวกรองดวยถุงกรองที่ผูกติดไวกับสายยางอีกดานหนึ่งแลวนําไปแช
แข็ง เก็บรวบรวมมูลในสัปดาหที่ 4-6 เปนเวลา 14 วัน เพื่อใหไดตัวอยางเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะห อบมูลปลาใหแหงดวยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 48 ชัว่ โมง นําตัวอยางนั้นไป
วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา ตามวิธีการของ AOAC
(1990) วิเ คราะหปริ ม าณโครมิก ซออกไซดใ นอาหารและในมู ลตามวิธีของ Furukawa and
Tsukahara (1966) คํานวณหาประสิทธิภาพการยอยโดยสมการ
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ประสิทธิภาพในการยอย (บนฐานของวัตถุแหง) (dry matter digestibility or total digestibility)
= 100 –100 % Cr2O3 ในอาหาร
% Cr2O3 ในมูล
ประสิทธิภาพในการยอยสารอาหาร (nutrient digestibility)
= 100 – 100 [%Cr2O3 ในอาหาร × % สารอาหารในมูล]
× % สารอาหารในอาหาร
[%Cr2O3 ในมูล
3.1.4.5 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 10.0
วิเคราะหความแปรปรวน ANOVA แบบ CRD และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี
Duncan’s Multiple Range Test (Duncan, 1955)
3.1.4.6 การตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ในขณะทดลอง ทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในตูทดลองทุก 2 สัปดาห โดย
วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอร วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าโดยใช DO meter วัดคาการนําไฟฟา
โดยเครื่องวัดการนําไฟฟา และใชขวดเก็บตัวอยางนํ้าขนาด 0.5 ลิตร เก็บตัวอยางนํ้ากอนเปลี่ยนถาย
นํา้ นําไปวัดคาความเปนกรดดาง โดยใช pH meter ของ Mettler Delta รุน 340 และวิเคราะห
ความเปนดาง ความกระดางของนํ้า แอมโมเนีย ไนไตรท และไนเตรทในนํ้าตามวิธีการของ Boyd
and Tucker (1992) (ภาคผนวก ข)
3.2 การทดลองที่ 2
3.2.1 การเตรียมปลาทดลอง
ใชลกู ปลานิลแดงแปลงเพศนํ้าหนักเฉลี่ยตอตัวอยูในชวง 0.3-0.6 กรัม จํานวน 2,500
ตัว มาอนุบาลและเตรียมการทดลองเชนเดียวกับการทดลองที่ 1
3.2.2 การเตรียมอาหารทดลอง
เปนการนําเอาผลจากการทดลองที่ 1 ที่ไดจากการศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหาร
โดยนําวัตถุดิบที่ใหผลดีที่สุดจากการทดลองที่ 1 คือกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน มาจัดระดับเปน
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สวนผสมในสูตรอาหารทดลอง ซึ่งมี 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ไมเสริมกากเนื้อเมล็ดใน
ปาลมนํ้ามัน ชุดการทดลองที่ 2 – 5 มีระดับของกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน 10, 20, 30 และ 40 %
ตามลํ าดับ หลังจากนั้นทํ าการเตรียมวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบในสูตรอาหารไดแก ปลาปน
กากถั่วเหลือง รําละเอียด แปงขาวเจา นําไปวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ (ความชื้น โปรตีน ไขมัน
เยื่อใย และเถา)โดยวิธีมาตรฐานของ AOAC (1990) (ตาราง 6) และเตรียมอาหารทดลองตามสูตรที่
คํานวณไวโดยใหมีโปรตีน 30 % ไขมันไมเกิน 9 % และพลังงาน 3,200 กิโลคาลอรี / อาหาร 1
กิโลกรัม วิธีการเตรียมอาหารทดลอง โดยการชั่งวัสดุอาหารแตละอยางไดแก กากเนื้อเมล็ดในปาลม
นํ้ามัน ปลาปน กากถั่วเหลือง รําละเอียด แปงขาวเจา นํ้ามันถั่วเหลือง วิตามินและแรธาตุผสม
อัลฟาสตารท โครมิกซออกไซด และแกลบ ซึ่งเปนวัสดุเติมเต็ม ตามสูตรที่คํานวณไว ทําการผสม
สวนประกอบวัสดุอาหารใหเขากันดี นําไปเขาเครื่องอัดเม็ดโดยมีขั้นตอนและวิธีการเหมือนกับการ
เตรียมอาหารทดลองที่ 1 (ตาราง 7) และนํ าอาหารที่ผานการอบแหงไปวิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการ (ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา) ตามวิธีการมาตรฐานของ AOAC (1990)
(ตาราง 8)
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ตาราง 6 สวนประกอบทางโภชนาการของวัสดุอาหารทดลอง ของการทดลองที่ 2 โดยการวิเคราะห 1 (หนวย % นําหนั
้ กแหง)
วัสดุอาหาร
กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
ปลาปน
กากถั่วเหลือง
รําละเอียด
แปงขาวเจา
1

ความชื้น
5.05+0.02
6.77+0.02
11.76+0.21
6.15+0.09
7.91+0.15

โปรตีน
15.16+0.12
69.77+0.33
40.84+0.29
11.54+0.21
7.09+0.12

ไขมัน
13.29+0.51
13.17+0.53
2.18+0.06
20.35+0.22
0.81+0.08

เถา
3.90+0.00
16.40+0.14
8.02+0.26
13.42+0.24
0.31+0.01

เยื่อใย
18.75+0.66
0
5.62+0.28
8.50+0.19
0.13+0.11

NFE
43.85+1.26
0.86+0.76
31.58+0.00
40.07+0.41
83.75+1.20

ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะหตัวอยาง 3 ซํ้า)
NFE : Nitrogen free extract
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ตาราง 7 สูตรอาหารทดลองของการทดลองที่ 2
วัตถุดิบอาหาร (กรัม)
1
กากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน
0
ปลาปน
180
กากถั่วเหลือง
360
รําละเอียด
170
แปงขาวเจา
130
นํามั
้ นถั่วเหลือง
21
วิตามินและแรธาตุผสม 1
30
อัลฟา-สตารท
10
โครมิกซออกไซด
10
แกลบ
89
รวม
1,000
พลังงาน (DE)(kcal/kg feed)2 3,208.60
1

สูตรอาหาร
2
3
4
100
200
300
160
140
115
380
400
420
125
80
30
80
30
10
21
22.5
15
30
30
30
10
10
10
10
10
10
84
77.5
60
1,000
1,000
1,000
3,208.60 3,208.40 3,202.90

5
400
90
432.5
0
0
0
30
10
10
27.5
1,000
3,208.70

วิตามินและแรธาตุผสม (ปริมาณ/อาหาร 1 กิโลกรัม) ประกอบดวย Thiamine (B1) 10 มิลลิกรัม;
Riboflavin (B2) 20 มิลลิกรัม; Pyridoxine (B6) 10 มิลลิกรัม; Cyanocobalamin (B12) 2 มิลลิกรัม;
Cholecalciferol (D3) 29.2 มิลลิกรัม; Menadione sodium bisulfite (K3) 80 มิลลิกรัม; Folic acid 5
มิลลิกรัม; Calcium pantothenate 40 มิลลิกรัม; Inositol 400 มิลลิกรัม; Niacin 150 มิลลิกรัม; DLalpha-tocopherol (E) 60 มิลลิกรัม; Choline chloride 600 มิลลิกรัม; Ascorbic acid (C) 500
มิลลิกรัม; Anticaking (SiO2) 200 มิลลิกรัม; Antioxidant (BHT) 2 มิลลิกรัม; Acetate (A) &
Cholecalciferol (AD3) 500/100 700,000 IU; NaCl 0.25 กรัม; MgCO3 3.75 กรัม; FeSO4 0.72 กรัม;
(CH3COO)2 Ca.5H2O 0.88 กรัม; ZnSO4.7H2O 0.088 กรัม; MnSO4. 4H2O 0.040 กรัม; CuSO4.5H2O
0.008 กรัม; CoCl2.6H2O 0.00025 กรัม; KIO3.6H2O 0.00075 กรัม
2
พลังงาน (DE)(Kcal/Kg feed) จากการคํานวณ
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ตาราง 8 สวนประกอบทางโภชนาการของอาหารจากการทดลองที่ 2 โดยการวิเคราะห1
(หนวย % นําหนั
้ กแหง)
สูตรที่
1
2
3
4
5

ความชื้น
1.92+0.08
2.70+0.03
2.92+0.02
2.39+0.13
2.18+0.04

โปรตีน
30.60+0.18
30.27+0.25
30.42+0.43
30.46+0.08
30.24+0.29

ไขมัน
8.57+0.42
8.95+0.61
9.20+0.66
8.89+0.54
7.21+0.11

เถา
11.25+0.01
10.84+0.02
10.32+0.05
9.59+0.01
8.74+0.03

เยื่อใย
9.38+0.15
10.43+0.32
17.53+0.48
20.36+0.34
23.99+0.67

NFE
38.32+0.44
36.82+1.09
29.60+1.15
28.30+0.46
27.64+0.99

1

ตัวเลขที่นําเสนอเปนคาเฉลี่ย + คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห 3 ซํ้า )
NFE : Nitrogen free extract

3.2.3 แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized design; CRD) และทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช Duncan,s Multiple Range Test (Duncan, 1955)
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 10 สัปดาห การทดลองที่ 2 นี้เปนผลตอเนื่องจากการทดลองที่ 1 เปน
การนําผลการทดลองที่ 1 คือกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามันซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใหผลตอประสิทธิภาพ
การยอยอาหารที่ดที สี่ ดุ นํามาจัดระดับจํานวน 5 ระดับคือ 0, 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ แบงการทดลองออกเปน 5 ชุดการทดลอง แตละชุดการทดลองประกอบดวย 4 ซํ้า เติมนํ้า
ลงในตูที่เตรียมไวประมาณ 180 ลิตรตอตู ระบบนํ้าเปนแบบไหลเวียนแบบปด มีเครื่องพนอากาศ
ตลอดเวลาในตู เมือ่ เริม่ ตนการทดลองนําปลาทดลองที่เตรียมไวที่มีนํ้าหนักเฉลี่ย 3.02-3.04 กรัมตอ
ตัวปลอยปลาลงเลี้ยงในตูทดลองตูละ 20 ตัวจํานวน 20 ตู ใหอาหารปลาทดลองวันละ 2 ครั้ง คือเวลา
เชาประมาณ 09.00 น. และเวลาเย็นประมาณ 16.00 น.รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน
การทดลองดําเนินการเชนเดียวกับในการทดลองที่ 1ขอ 3.1.3
3.2.4 การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
3.2.4.1 การตรวจสอบพฤติกรรมและลักษณะภายนอกของปลา กระทําเชนเดียวกับ
การทดลองที่ 1 (ขอ 3.1.4.1)
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3.2.4.2 การตรวจสอบการเจริญเติบโตของปลา กระทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 1
(ขอ 3.1.4.1)
3.2.4.3 การคํานวณคาดัชนีตับตอตัว (Hepatosomatic Index)
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง สุมปลาจากทุกชุดการทดลอง ๆ ละ 6 ตัว นําปลาแต
ละตัวไปชัง่ นําหนั
้ กตัวและนํ้าหนักตับ นําคาที่ไดมาคํานวณหาคาดัชนีตับตอตัว ตามวิธีของ Anwar
and Jafri (1995) โดยสมการ
้ กตับปลา
ดัชนีตับตอตัว (%) = นําหนั
× 100
นําหนั
้ กตัวปลา
3.2.4.4 การศึกษาองคประกอบทางเคมีของปลา กระทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 1
(ขอ 3.1.4.3)
3.2.4.5 การศึกษาองคประกอบเลือด
สุ  ม ปลาจากทุ ก ชุ ด การทดลองๆ ล ะ 6 ตั ว มาสลบด ว ยนํ้ ายา 2Methylquinoline เจาะเลื อ ดจากบริ เ วณโคนหางโดยใช เอที ลี น ไดอะมี น เตตราอะซิ ติ ก
(ethylenediaminetetraacetic acid : EDTA) 1% เปนสารปองกันการแข็งตัวของเลือด เพื่อศึกษาองค
ประกอบของเลือด คือ
- ฮีโมโกลบิน โดยใชวิธี Cyanmet-haemoglobin ของ Larsen and Snieszko
(1961)
- ฮีมาโตคริต โดยวิธีดัดแปลงจาก Blaxhall and Daisley (1973)
- โปรตีนในพลาสมา โดยวิธีดัดแปลงจาก Lowry et al., (1951)
- การนับจํานวนเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว ตามวิธีการของกิจการ
(2538)
3.2.4.6 การศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหารทดลองของปลานิล กระทําเชนเดียว
กับการทดลองที่ 1 (ขอ 3.1.4.4)
3.2.4.7 การศึกษาตนทุนการผลิต
คํานวณตนทุนคาอาหารตอผลผลิตปลานิล (unit feeding cost) โดยสมการ
ตนทุนคาอาหารตอผลผลิต = นําหนั
้ กอาหารที่ปลากินทั้งหมด (ก.ก.) X ราคาอาหาร (บาท)
นําหนั
้ กปลาทั้งหมด (ก.ก.)
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3.2.4.8 การวิเคราะหขอมูล กระทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 (ขอ 3.1.4.5)
3.2.4.9 การตรวจสอบคุณภาพนํ้า ทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 3 ครั้ง คือกอนปลอย
ปลาลงทดลอง ระหวางการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง โดยกระทําเชนเดียวกับการทดลองที่
1 (ขอ 3.1.4.6) (ภาคผนวก ข)

