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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด Fresh Spirulina platensis (FS) ในอาหารต่อการ
เจริญเติบโตของปลากดเหลือง ทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) 4 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ า้ ให้อาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 4 ระดบั คือ 0, 5, 15 และ 30% โดยใช้
ปลากดเหลืองน า้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ย 4.76±0.02   กรัม ปล่อยปลากดเหลืองท่ีระดบัความหนาแน่น 40 ตวัต่อบ่อ 
ปล่อยเลีย้งในบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 80 เซนติเมตร ความจุน า้ 200 ลิตร ระยะเวลาของการ
ทดลอง 56 วนั เม่ือสิน้สดุการทดลองพบวา่ ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 0, 5, 15 
และ 30% มีน า้หนักเฉลี่ย  9.44±0.24,  9.93±0.15,  10.32±0.12 และ 11.76±0.16  กรัม ตามล าดบั มีความ
ยาวเฉลี่ย 10.91±0.29, 11.20±0.26,  11.34±0.17 และ 11.66±0.19  เซนติเมตร ตามล าดบั มีอัตราการรอด
ตายร้อยละ 86.66 ± 1.44, 88.33±1.44,  88.33±1.44 และ 88.33±1.44 ตามล าดบั ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของปลากดเหลืองมีค่าเท่ากับ 0.083±0.01, 

0.092±0.01, 0.099±0.01 และ 0.125±0.01 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  
ค าส าคัญ :  ปลากดเหลือง สาหร่ายสไปรูลิน่า อตัราการเจริญเตบิโต 

 
Abstract 

 The effects of fresh Spirulina platensis ( FS) supplemented diets on growth of green 
catfish ( Hemibagrus filamentus)  was evaluated using a completely randomized design with 4 
treatments and 3 replicates.  The green catfish were fed with experimental diets containing with 0, 5, 
15 and 30% of fresh Spirulina platensis. The green catfish with initial average weight of 4.76±0.02 g. 
were raised in a circular concrete tank of 80 cm diameter at a stock density of 40 fish per tank 
(200L/circular concrete tank). After 56 days of rearing, the average body weights of green catfish fed 
with experimental diets containing with 0, 5, 15 and 30% of fresh Spirulina platensis were 9.44±0.24, 
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9.93±0.15, 10.32 ±0.12, and 11.76±0.16 g., respectively. The average body lengths were 10.91±0.29, 
11.20±0.26, 11.34±0.17 and 11.66±0.32 cm. , respectively and survival rates were 86.66±1.44, 

88.33±1.44,  88.33±1.44 and 88.33±1.44% , respectively.  However, the results showed that the 
average body weights, average body lengths and survival rates were not statistically significant 
differences (p>0.05). The growth rates of green catfish were 0.083±0.01, 0.092±0.01, 0.099±0.01, 
and 0.125±0.01 g/fish/day, respectively which were statistically significant differences (P<0.05). 
Key word:  Green Catfish, Spirulina platensis, Growth rate 
 

ค าน า 
  ปลากดเหลือง (Hemibagrus filamentus Fang & Chaux,1949) เป็นปลาน า้จืดอยูใ่นตระกลูเดียวกนั
กบัปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาบกึ จดัอยูใ่นกลุม่ปลาหนงั พบแพร่กระจายในแหลง่น า้ธรรมชาต ิอ่างเก็บน า้ทัว่ทกุ
ภาคของประเทศ และสามารถอาศยัได้ในท่ีมีความเค็มสงูถึง 12 พีพีที (Kasisuwan et al., 2000) ปริมาณปลา
กดเหลืองในแหล่งน า้ธรรมชาติลดน้อยลงมาก เน่ืองจากความเสื่อมโทรมของแหล่งน า้ ท าให้ไม่เหมาะแก่การ
ด ารงชีวิตและการแพร่ขยายพันธุ์ปลา ในส่วนของการอนุบาลยังมีปัญหา เน่ืองจากมีอัตราการรอดตายต ่า
โดยเฉพาะในช่วง 1-7 วนัแรก เม่ือถงุอาหาร (yolk sac) ยบุเป็นช่วงระยะวิกฤต ทัง้นีเ้น่ืองจากมีปัจจยัหลายๆ 
อย่างเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น  ชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนบุาล (Gasamawut,1998)  ท าให้การใช้สาหร่ายส
ไปรูลิน่าในการเสริมในอาหารส าหรับการเลีย้งปลากดเหลืองน่าจะmeให้เพิ่มการเจริญเตบิโตได้ Promya et al., 
(2012) กล่าวว่า สไปรูลิน่าได้ใช้ประโยชน์เป็นอาหารเสริมหรือผสมในอาหารส าเร็จรูป เพ่ือใช้ในการเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้เช่น ปลานิลแดง ปลาแฟนซีคาร์ฟ ปลากะพงขาว ปลาสวาย ปลาดกุ และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น เน่ืองจาก
มีโปรตีนสูงถึง  50–70% ของน า้หนักแห้ง และมีสาร  Phycocyanin, Allophycocyanin, Beta-carotene, 
Chlorophyll-a และกรดไขมันจ าเป็นไม่อิ่มตัว เป็นต้น จากการศึกษาของ Promya et al. (2012) ท่ีได้ใช้
สาหร่ายสไปรูลิน่าสดอนุบาลและเลีย้งปลานิลแดงจนถึงระยะวางไข่ พบว่าปลานิลแดงมีอตัราการผสมพนัธุ์ 
อตัราการฟักออกเป็นตวัและอตัราการรอดของลกูปลาสงูกว่าการใช้อาหารปลาทัว่ไป สาหร่ายสไปรูลิน่าสดท า
ให้เนือ้ปลามีกรดไขมนัจ าพวก Linoleic acid, Gamma-linolenic acid สงูกว่าเนือ้ปลาท่ีเลีย้งในอาหารทัว่ไป 
การเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารส าเร็จรูปจะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มอตัรารอด  การวิจยัครัง้นีไ้ด้
ศกึษาระดบัของสาหร่ายสไปรูลิน่าท่ีเสริมในอาหารท่ีมีผลตอ่อตัราการเจริญเตบิโตและอตัราการรอดตายในการ
เลีย้งปลากดเหลือง เน่ืองจากปลากดเหลืองเป็นปลาท่ีมีการเจริญเติบโตช้า และสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่ง
โปรตีนสงูจงึน ามาเสริมในอาหารเพ่ือศกึษาการเจริญเตบิโต 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
1. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) ท าการทดลองเลีย้ง
ด้วยอาหารท่ีมีการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าในระดบัท่ีแตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ 3 ซ า้ 
เตรียมอาหารทดลองมีระดบัโปรตีน 32% เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด Fresh Spirulina platensis (FS) 0, 5, 15 
และ 30%  
2. การเตรียมปลาทดลอง 

 น าปลากดเหลืองมาปรับสภาพก่อนการทดลอง 14 วนั โดยฝึกให้กินอาหารที่ใช้ทดลอง เพื่อให้มีความ
เคยชินกับอาหารและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีจะท าการทดลอง  จากนัน้คัดปลาขนาดใกล้เคียงกัน
ประมาณ 4.76±0.02 กรัม ชั่งน า้หนักเฉลี่ยของปลาแต่ละซ า้ ปล่อยลกูปลาจ านวน 40 ตวัต่อบ่อ เลีย้งในบ่อ
ปนูซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 80 เซนติเมตร ความจนุ า้ 200 ลิตร เปลี่ยนถ่ายน า้ทกุ 7 วนั  ครัง้ละ 30% 
ของปริมาณน า้ 
3. การเตรียมสาหร่ายสไปรูลิน่า  

ท าการเพาะเลีย้งสาหร่ายสไปรูลิน่าในตู้กระจก วดัค่าความหนาแน่นของสาหร่าย  Optical density 
(OD) เร่ิมต้นท่ี 0.30 ความยาวคลื่นแสง 560 นาโนเมตร โดยวดัจากเคร่ือง Spectrophotometer รุ่น Spectro 
SC  ใช้เวลาเพาะเลีย้ง 10 วนั วดัคา่ OD เท่ากบั 0.8-1 ตามวิธีของ Promya et al. (2012) 
 4. การเตรียมอาหารทดลองและการให้อาหาร 

น าอาหารเม็ดส าเร็จรูป โปรตีน 32% โดย ผสมกับสาหร่ายสไปรูลิน่าสด ท่ี 0, 5, 15 และ 30% น า
อาหารท่ีผสมเสร็จ ผึง่ลมให้แห้งก่อนน าไปให้อาหารปลาวนัละ 3 ครัง้ เวลา 8.00 น. 12.00 น. และ 16.00 น. ให้
อาหาร 4%/น า้หนกัตวั/วนั บนัทกึปริมาณอาหารทกุสปัดาห์ ระยะเวลาการเลีย้ง 56 วนั 
5. การศึกษาคุณสมบัตขิองน า้ 

ตรวจคณุภาพน า้ทุก 14 วนั ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าออกซิเจนละลายน า้ 
(DO) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และค่าออร์โธฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) เพ่ือควบคมุคณุภาพน า้ให้
เหมาะสมตอ่การเจริญเตบิโตของปลา ตามวิธีของ (Boyd and Tucker,1992) 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ชัง่น า้หนกัปลาทกุ 14 วนั โดยการสุม่ชัง่น า้หนกัปลา เก็บข้อมลู และน าข้อมลูที่ได้มาหาคา่เฉลี่ยในแต่
ละคา่เพ่ือใช้ในการค านวณ ดงันี ้

1.1 น า้หนกัเฉลี่ย   (กรัม/ตวั) =        น า้หนกัปลารวม  
           จ านวนปลาที่เหลือทัง้หมด 
1.2 ความยาวเฉลี่ย (ซม./ตวั) =       ความยาวปลารวม 
              จ านวนปลาที่เหลือทัง้หมด 
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1.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวกบัน า้หนกัของปลากดเหลืองโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย   
     (Regression Analysis) 
1.4 อตัราการเจริญเตบิโต (Average daily growth; ADG) กรัม/ตวั/วนั 
   ADG = น า้หนกัปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง - น า้หนกัปลาเม่ือเร่ิมทดลอง 
    จ านวนวนัท่ีทดลอง 
1.5 อตัราการเจริญเตบิโตจ าเพาะ (Specific growth rate; SGR) %/วนั 
 SGR = (In น า้หนกัปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง – In น า้หนกัปลาเม่ือเร่ิมทดลอง) × 100 
     จ านวนวนัท่ีทดลอง 
1.6 อตัราการแลกเนือ้ (Feed conversion rate; FCR) =   น า้หนกัอาหารท่ีให้ (g)  
            น า้หนกัปลาที่เพิ่มขึน้ (g) 
1.7 อตัราการรอดตาย (Survival rate)   =     (จ านวนปลาที่เหลือ) × 100 
       จ านวนปลาเร่ิมต้น 
วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้วิธี วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการ

ทดลองแบบสุม่ตลอดและเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยระหว่างชดุทดลองโดยใช้วิธี  Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SAS 

 
ผลของการทดลอง 

1. ผลการเจริญเตบิโตของปลากดเหลือง 
จากการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารเม็ดส าเร็จรูปท่ีระดบัความเข้มข้นต่างกัน 4 ระดบั คือ      

0, 5, 15, และ 30% พบวา่ 
 1.1 น า้หนักเฉล่ีย (กรัม/ตัว) เม่ือเร่ิมต้นทดลองปลากดเหลืองมีน า้หนกัเฉลี่ยเร่ิมต้น เท่ากบั 4.75 ± 
0.04, 4.78±0.01,  4.76±0.02 และ 4.72±0.04  กรัม ตามล าดับ  เม่ือสิน้สุดการทดลองพบว่าน า้หนักปลา
กดเหลืองสุดท้ายเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 9.44±0.24,  9.93±0.15,  10.32±0.12 และ 11.76±0.16  กรัม ตามล าดบั 
(Fig. 1) ซึง่พบวา่น า้หนกัปลาสดุท้ายมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) (Table 1) 
 1.2 ความยาวเฉล่ีย (ซม./ตัว) ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดมีความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 10.91±0.29, 11.20±0.26,  11.34±0.17 และ 11.66±0.19  เซนติเมตร ตามล าดบั     
ซึง่พบวา่ความยาวเฉลี่ยสดุท้ายมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) (Table 1) 
 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน า้หนักของปลากดเหลือง  ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วย
อาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน า้หนักเท่ากับ 0.979±0.014, 
0.971±0.019, 0.976±0.009, และ 0.977±0.013 ตามล าดับ ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับ
น า้หนกัไม่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  (Table 1)  
 



5 

วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

 

 
Figure 1 Average body weight (g/fish) of Hemibagrus filamentus during 56 days experimental period 

 
Table 1 Average body weight, Average body length and Length- Weight relationships of               
Hemibagrus filamentus fed with different concentrations of fresh Spirulina platensis in pellet feed 

Note: Different letters (a,b,c,d) show statistically significant differences (p<0.05), Mean±SD. 
 

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวกบัน า้หนกัของปลากดเหลืองโดยใช้การวิเคราะห์ความ
ถดถอย (Regression Analysis) พบว่า y = 0.5851x+5.1894  มีค่า R2 = 0.9967   ดงันัน้ความยาวของปลา
กดเหลืองจะเพิ่มขึน้ตามน า้หนกัของปลากดเหลือง Fig. 2 แสดงให้เห็นว่าปลากดเหลืองมีการเจริญเติบโตใน
ทิศทางเดียวกนั 

1.4 อัตราการเจริญเติบโต Average daily growth; ADG (กรัม/ตัว/วัน) ปลากดเหลืองที่เลีย้งด้วย
อาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดพบว่าปลากดเหลืองมีน า้หนักเพิ่มต่อตัวต่อวันมีค่าเท่ากับ 0.083±0.01, 
0.092±0.01, 0.099±0.01 และ 0.125±0.01 กรัม/ตวั/วนั ตามล าดบั ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05) (Table 2) 
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FS 0 % 9.44 ± 0.24d 10.91 ± 0.29b 0.979 ± 0.01a 

FS 5 % 9.93 ± 0.15c 11.20 ± 0.26ab 0.971 ± 0.02a 

FS 15 % 10.32 ± 0.12b 11.34 ± 0.17ab 0.976 ± 0.01a 

FS 30 % 11.76 ± 0.16 a  11.66 ± 0.19 a  0.977 ± 0.01a 
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 Figure 2   Length-Weight relationships (n=60) 
 

1.5 อัตราการเจริญเตบิโตจ าเพาะ Specific growth rate; SGR (%/วัน) ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วย
อาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด มีเท่ากับ 1.22±0.03, 1.31±0.02, 1.38±0.03 และ 1.62±0.02%/วัน 
ตามล าดบั ซึง่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) (Table 2)    

1.6 อัตราการแลกเนือ้ Feed conversion ratio; FCR ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมสาหร่าย 
สไปรูลิน่าสด พบวา่มีอตัราการแลกเนือ้ เท่ากบั 2.59±0.16, 2.53±0.09, 2.38±0.08 และ 1.95±0.06 ตามล าดบั 
ซึง่พบวา่อตัราการแลกเนือ้มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) (Table 2) 

1.7 อัตราการรอดตายของปลากดเหลือง Survival rate (%) ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วยอาหาร
ส าเร็จรูปเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด พบว่ามีอัตราการรอดตายเท่ากับ ร้อยละ 86.66±1.44, 88.33±1.44, 

88.33±1.44 และ 88.33±1.44 ตามล าดบั ซึง่ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) (Table 
2) 

 

Table 2 Average Daily Gain, Specific growth rate, Feed conversion ratio and Survival rate of           
Hemibagrus filamentus fed with different concentrations of fresh Spirulina platensis in pellet feed 

Note: Different letters (a,b,c,d) show statistically significant differences (p<0.05), Mean±SD. 
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FS 0 % 0.083 ± 0.01d 1.22± 0.03d 2.59 ± 0.16a 86.66 ± 1.44a 

FS 5 % 0.092 ± 0.01c 1.31 ± 0.02c   2.53 ± 0.09ab 88.33 ± 1.44a 

FS 15 % 0.099 ± 0.01b 1.38 ± 0.03b   2.38 ± 0.08 ab 88.33 ± 1.44a 

FS 30 % 0.125 ± 0.01a  1.62 ± 0.02a 1.95 ± 0.06c   88.33 ± 1.44a 
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2. ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ 
 จากการตรวจสอบคณุภาพน า้ของการเลีย้งปลากดเหลืองโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารเม็ด
ส าเร็จรูปท่ีระดบัความเข้มข้นตา่งกนั 4 ระดบั คือ 0, 5, 15, และ 30% ตามล าดบั  พบวา่  
 2.1 อุณหภูมิ มีค่าเท่ากับ 27.77±0.12, 27.62±0.21, 27.53±0.12 และ 27.62±0.26 องศาเซลเซียส 
ตามล าดบั ซึง่คา่อณุหภมูิไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) (Table 3) 
 2.2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) มีค่า 7.59±0.04, 7.80±0.08, 7.64±0.01 และ 7.67±0.15 

ตามล าดบั ชดุการทดลองท่ีเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0% มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
กบัชดุการทดลองท่ีเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า 5% (Table 3) 
 2.3 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน า้ (DO) มีค่าเท่ากับ 7.02±0.16, 7.04±0.07, 6.82±0.11และ 
6.62±0.24 mg/l ตามล าดบั ชดุการทดลองท่ีเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า 30% มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P<0.05) กบัชดุการทดลองท่ีเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0 และ 5% (Table 3) 
 2.4 ปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) ทกุชดุการทดลอง มีคา่เท่ากบั 0.05±0.01 mg/l (Table 3) 
 2.5 ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (PO4-P) มีค่า 0.12±0.03, 0.11±0.02, 0.16±0.02 และ 
0.14±0.01 mg/l ตามล าดับ ซึ่งชุดการทดลองท่ีเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า 15% มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชดุการทดลองท่ีผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0 และ 5% (Table 3)  
 ซึ่งคณุภาพน า้ตลอดระยะเวลาการเลีย้งปลากดเหลืองอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อการ
เลีย้งปลากดเหลือง 
 
Table 3 Water quality parameters in rearing Hemibagrus filamentus fed with different concentrations 
of fresh Spirulina platensis in pellet feed 

Note : Different letters (a,b,c,d) show statistically significant differences (p<0.05), Mean±SD. 

 
 
 
 

Parameter of 
water quality 

Treatment 

FS 0 % FS 5 % FS 15 % FS 30 % 
Temperature (oC) 27.77 ± 0.12a 27.62 ± 0.21a 27.53 ± 0.12a 27.62 ± 0.26a 

pH 7.59 ± 0.04b 7.80 ± 0.08a 7.64 ± 0.01ab 7.67 ± 0.15ab 

DO (mg/l) 7.02 ± 0.16a 7.04 ± 0.07a 6.82 ± 0.11ab 6.62 ± 0.24b 

NH3-N ( mg/l) 0.05 ± 0.01a 0.05 ± 0.01a 0.05 ± 0.01a 0.05 ± 0.01a 

PO4-P ( mg/l) 0.12 ± 0.03b 0.11 ± 0.02b 0.16 ± 0.02a 0.14 ± 0.01ab 
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วิจารณ์ผลการทดลอง 
 การศกึษาการเลีย้งปลากดเหลืองโดยเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดในอาหารเม็ดส าเร็จรูปท่ีระดบัความ
เข้มข้นต่างกัน 4 ชุดการทดลอง คือ 0, 5, 15, และ 30% ตามล าดบั พบว่า ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วยอาหารท่ี
เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 30% สง่ผลให้ปลากดเหลือง น า้หนกัเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย มีอตัราการเจริญเติบโต  
อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อตัราการแลกเนือ้และอตัราการรอดตาย ดีกว่าการเลีย้งปลากดเหลืองท่ีเสริม
สาหร่ายสไปรูลิน่าสด 15, 5 และ 0% ตามล าดบั สอดคล้องกับ Promya et al. (2012) กล่าวว่า น า้หนักของ
ปลาแฟนซีคาร์ฟเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาท่ีเลีย้งและปลาท่ีได้รับอาหารปลาผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด 21% มี
น า้หนักเฉลี่ยมากกว่าปลาท่ีไม่ได้รับอาหารท่ีผสมด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) Promya and Chitmanat (2011)  รายงานว่า  ปลาดุกท่ีได้รับอาหารผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า 5%  มีคา่อตัราการเจริญเติบโตตอ่ตวัตอ่วนัมากกว่าปลาท่ีกินอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
3%  ซึง่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) สอดคล้องกบังานวิจยัครัง้นี ้ว่า ปลากดเหลือง
ท่ีกินสาหร่ายสไปรูลิน่าท่ีมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวันมากกว่า ซึ่งต่างจาก
งานวิจยัของ  Mengumphan et al. (2011) รายงานว่าผลของการศึกษาการเจริญเติบโตของพ่อแม่พนัธุ์ปลา
เผาะและปลาสวาย พบว่า ค่าอตัราการเจริญเติบโตต่อตวัต่อวนั และ น า้หนกัเฉลี่ยเพิ่มขึน้ไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ (P> 0.05) แตพ่บว่าการเลีย้งปลาเผาะด้วยอาหารผสมสาหร่าย 3% มีแนวโน้มเติบโตเจริญเติบโต
ดีท่ีสดุ จากงานวิจัยของ  Promya et al. (2012) ท าการศึกษาผลของอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าต่ออตัรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะของปลาแฟนซีคาร์ฟ พบว่าปลาท่ีได้รับอาหารทัว่ไปโปรตีน 30%  ผสมด้วยสาหร่ายส
ไปรูลิน่าสด มีคา่อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ มากกว่าปลาท่ีกินอาหารทัว่ไปโปรตีน 30% ท่ีไม่ผสมสาหร่ายส
ไปรูลิน่าสด สอดคล้องกับงานวิจัยครัง้นี ้เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  Mengumphan and Saengkrachang 
(2008) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาบึกอายุ 5 ปี โดยให้อาหารโปรตีน 30% ผสมสาหร่าย สไปรูลิน่าสด 
0%, 5% และ 10% พบว่า อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ไม่มีความ
แตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05) แตมี่แนวโน้มว่าสตูรอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดมีอตัราการเจริญเติบโต
จ าเพาะและอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ดีกวา่ สตูรอาหารท่ีไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าสด อยา่งไรก็ตาม การ
ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าก็ไม่สามารถใช้กบัปลาทกุชนิด จากรายงานของ Teimouri  et al. (2013)  พบว่าการเสริม
สาหร่ายสไปรูลิน่าไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะและอัตราการแลกเนือ้ของปลาเรนโบว์  เทราต์ 
(Rainbow Trout) ซึง่ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ในสว่นอตัราการแลกเนือ้พบว่า 
ปลากดเหลืองท่ีกินอาหารท่ีเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีอตัราการแลกเนือ้ต ่ากว่าปลากดเหลืองท่ีกินอาหารไม่ได้
เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Limhang et al., (2016) รายงานว่า ปลาอีกงกลุ่มท่ีเลีย้ง
ด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีค่าอัตราการแลกเนือ้ต ่ากว่า ปลาอีกงกลุ่มท่ีเลีย้งด้วยอาหารท่ีไม่ผสม
สาหร่าย สไปรูลิน่า ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (P<0.05)  และ Promya et al., (2012) 
รายงานว่า ลกูปลาท่ีอนบุาลด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า100% มีอตัราการรอดและภูมิคุ้มกันสงูกว่าปลาท่ีอนบุาล
ด้วยสาหร่ายสไปรูลิน่า 80%, 60% และ 10%PE (Powder Feed; PE อาหารผง) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบัความเช่ือมัน่ 95% การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าสดเป็นอาหารอนบุาลลกูปลานิลแดงมีผลท าให้อตัราการรอด 
ภูมิคุ้มกัน จ านวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึน้ สรุปได้ว่าปลาท่ีกินอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าสดมี
อตัรารอดมากกว่าปลาท่ีกินอาหารไม่ได้เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  Ibrahem et al. 
(2013) ; Mengumphan et al. (2011); Promya and Chitmanat (2011)   
 

สรุปผลการทดลอง 
ปลากดเหลืองท่ีเลีย้งด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า มีน า้หนักเฉลี่ย  ความยาวเฉลี่ย อัตราการ

รอด อตัราการเจริญเติบโต อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอตัราการแลกเนือ้ ดีกว่าปลากดเหลืองท่ีเลีย้ง
ด้วยอาหารท่ีไม่ได้เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า ส่วนผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวกับน า้หนักของ
ปลากดเหลืองพบวา่ ความยาวของปลากดเหลืองจะเพิ่มขึน้ตามน า้หนกัของปลากดเหลือง แสดงให้เห็นว่าปลา
กดเหลืองมีการเจริญเตบิโตในทิศทางเดียวกนั ในสว่นคณุภาพน า้ตลอดระยะเวลาการเลีย้งปลากดเหลืองอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ไม่มีผลกระทบตอ่การเลีย้งปลากดเหลือง   
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