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ศึกษาผลของลูทีนในอาหารท่ีระดบัความเขม้ขน้ 35.82, 75.94, 101.57 และ179.94 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร และสูตรควบคุมท่ีไม่มีลูทีนต่อความเขม้สี การคงตวั และรูปแบบสีบริเวณลาํตวัและครีบหาง
ของปลาการ์ตูนลายปลอ้ง (Amphiprion clarkii) เล้ียงปลาเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดย 3 เดือนแรกใหอ้าหารท่ีมีลู
ทีน แบบกินจนอ่ิมวนัละ 2 คร้ัง จากนั้นใหป้ลากินอาหารสูตรควบคุม เป็นระยะเวลา 1 เดือน และวดัสีปลาโดยใช้
เคร่ืองวดัสีท่ีมีระบบอ่านค่าแบบ CIE L*a*b* เม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่าค่าสีเหลือง (b*) ของลาํตวัปลาท่ีกิน
อาหารสูตรควบคุมและอาหารท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 0, 35.82, 75.94, 101.57 และ 179.94 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหารมีค่าเท่ากบั 3.50±0.42, 4.45±0.49, 9.42± 0.67, 9.72±0.53 และ10.32±0.45 ตามลาํดบั ในส่วนค่าสี
เหลืองของครีบหางมีค่าเท่ากบั 19.62±0.24, 23.70±1.34, 28.77±0.60, 32.35±1.90 และ42.37±1.16 ตามลาํดบัโดย
ค่าสีเหลืองของทั้งสองตาํแหน่งบนตวัปลาของทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ส่วนค่าสีแดง (a*) และค่าความสว่าง (L*) ของทั้งสองตาํแหน่งบนตวัปลาของทุกชุดการทดลอง ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) จากการสังเกตหลงัจากท่ีให้อาหารเสริมลูทีนเป็นระยะเวลา 2 เดือนข้ึนไป 
รูปแบบสีดาํอมนํ้ าตาลบนลาํตวัและแถบสีขาวของปลาท่ีได้รับอาหารหารท่ีมีระดับความเขม้ขน้ของลูทีน 
มากกว่าหรือเท่ากบั75.94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารพบว่าแถบสีดาํอมนํ้ าตาลบนลาํตวัเปล่ียนเป็นสีดาํอม
เหลืองและแถบสีขาวเปล่ียนเป็นสีขาวมีสีแดงระเร่ือ นอกจากน้ีการศึกษาการคงตวัของสีพบว่าสีเหลืองบริเวณ
ลาํตวัและครีบหางมีความเขม้ลดลงเลก็นอ้ยหลงัจากหยดุใหอ้าหารท่ีมีลูทีนเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 
คาํสําคญั : ลูทีน  สี  ปลาการ์ตูนลายปลอ้ง   
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                   Dietary Lutein Levels on Color of Clark 's Anemonefish  

                                     (Amphiprion clarkii Bennett, 1830) 
 

Kamonrat Youngjarean∗ Pichet  Plaipetch Nonglak Samranrat Jeerarat  Kaukaew and Pradit Chonchuenchob 
                      Coastal Aquatic Feed Research Institute 
 
                                               Abstract 
 

Effect of dietary lutein at concentration levels of on color of  35.82, 75.94, 101.57 and 179.94  mg 
of lutein per kg diet and a control (0 ppm lutein) on intensity, stability and pattern of color on body and caudal 
fin of Clark ,s anemone fish was studied. The experiment lasted 4 months, which test fish were fed twice a day 
to sation with each diet  for 3 months. Then all the test fish were fed with only the control for 1 month. The fish 
color was measured using a color reader shown in CIE L*a*b* system. The results showed that yellow color 
scores of test fish were fed with the diet containing lutein at levels of 0, 35.82, 75.94, 101.57 and179.94  mg of 
lutein per kg diet were 3.50±0.42, 4.45±0.49, 9.42±0.67, 9.72±0.53 10.32±0.45 and19.62±0.24, 23.70±1.34, 
28.77±0.60, 32.35±1.90 , 42.37±1.16 for body and caudal fin color, respectively. Yellow  color score these 
positions showed significant difference (P<0.05). In contrast, lightness (L*) and redness (a*) of both position 
were non-significant difference (P>0.05). The study showed chang of color pattern of  test  fish were fed with 
diets containing lutein equal or morethan 75.94 mg/kg diet for 2 month onward.  Brownishdark and white body 
bands became yellowish dark and slightly reddish white, respectively. Forth study on color intensity showed 
that yellow color of both fish body and caudal fin were reduced slightly after feeding with diet containing lutein 
terminated. 
Key word : lutein, color, Clark ,s anemonefish 

 
*Corresponding author: 41/14 Moo 9, Bangpra Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province 
20110.Tel. 0 3832 6512 Fax. 0 3831 2532 E-mail: fu_fn 06@hotmail.com 
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คาํนํา 
 

ปลาการ์ตูนลายปลอ้งมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า ( Amphiprion clarkii Bennett, 1830) มีช่ือสามญัว่า 
Clark's anemonefish เป็นปลาการ์ตูนท่ีมีลาํตวัสีดาํเขม้ ครีบอกและหางมีสีเหลืองทอง มีแถบขาว 3 แถบ 
บริเวณ หวั ลาํตวั และโคนหาง ในประเทศไทยพบทั้งบริเวณอ่าวไทยและอนัดามนั    

ปัจจุบนัเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย ์จาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
แต่มกัประสบปัญหาระหว่างการเล้ียง พบว่าเม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลานานสีสันของปลาการ์ตูนไม่สดใส ทาํให้
มูลค่าของปลาลดลง เน่ืองจากสารสีท่ีแสดงบนตวัปลาการ์ตูนเป็นสารสีแคโรทินอยด ์(carotenoid) ซ่ึงปลาไม่
สามารถสังเคราะห์ไดเ้อง ตอ้งไดรั้บจากอาหารโดยตรง นอกจากน้ีแคโรทินอยด์แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพ
การใชง้านในสัตวน์ํ้ า (bioavailability) แตกต่างกนั (สุภฎา และคณะ, 2548 อา้งตาม Chein and Jeng, 1992)
นงลกัษณ์ และคณะ (2554) พบว่าปลาการ์ตูนส้มขาวท่ีไดรั้บอาหารเสริมแอสตาแซนทิน (astaxanthin) 
สามารถสะสมซีแซนทิน(zeaxanthin) และแอสตาเซนทินบริเวณผวิหนงัปลาไดแ้ละการเสริมสารสกดัเบตา
เลน ( betalain) จากเปลือกผลแกว้มงักรในอาหารปลาการ์ตูนมะเขือเทศในระดบัความเขม้ขน้ 60 มก./ กก. มี
ผลให้แคโรทินอยดเ์พ่ิมข้ึนในสีผวิ (โสมลดา และคณะ, 2553) ในปลาชนิดอ่ืน Latscha  (1990) รายงานว่า 
ปลาแซลมอนท่ีไดรั้บอาหารเสริมลูทีน (lutein) มีการสะสมลูทีนในกลา้มเน้ือเท่านั้น ส่วนปลาคาร์พท่ีไดรั้บ
อาหารผสมแอสตาแซนทินมีความสามารถดูดซึมและการกระจายในเลือดไดดี้กว่าลูทีน รวมทั้งสามารถ
เปล่ียนลูทีนและซีแซนทีนเป็นแอสตาแซนทินได ้ (บณัฑิต และคณะ, 2551) 

การแสดงออกของสีท่ีบริเวณผวิหนงัโดยเฉพาะสีเหลืองพบวา่จะมาจากทูน่าแซนทิน(tunaxanthin) 
ท่ีเป็นสีของรงควตัถุหรือสารสี (pigment) ในกลุ่มแคโรทินอยดเ์หมาะกบัปลาชนิดน้ี (นงลกัษณ์และคณะ, 
ขอ้มูลยงัไม่ไดตี้พิมพ)์ แต่ยงัไม่ทราบแหล่งท่ีมาของทูน่าแซนทินอย่างชดัเจน จึงเลือกใชลู้ทีนท่ีให้ลกัษณะ
ของสารสีเป็นสีเหลือง แต่เน่ืองจากการศึกษาการใช้ลูทีนในสัตว์นํ้ ายงัมีไม่มาก ในการทดลองคร้ังน้ีจึง
ทดลองใชลู้ทีนท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ หลายระดบัหาความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในอาหารต่อความเขม้สีปลา
การ์ตูนลายปลอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการเพิ่มสีของปลาสวยงาม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
ผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าต่อไป 
  

 
 วตัถุประสงค์   
 

เพื่อทราบระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของลูทีนในอาหารเมด็สาํเร็จรูปต่อความเขม้สี การคงตวั
และการเปล่ียนรูปแบบสีของปลาการ์ตูนลายปลอ้ง          
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      วธีิดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 
 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD : Completely Randomized Design)  แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 5 ชุดการทดลอง มี 2 ซํ้า แต่ละชุดการทดลองมีส่วนผสมของลูทีนสงัเคราะห์ดงัน้ี  

ชุดการทดลองท่ี 1 สูตรควบคุม (ไม่มีการเสริมลูทีน) 
ชุดการทดลองท่ี 2 เสริมลูทีนความเขม้ขน้ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร (ค่าวิเคราะห์ 35.82) 
ชุดการทดลองท่ี 3 เสริมลูทีนความเขม้ขน้ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร (ค่าวิเคราะห์ 75.94) 
ชุดการทดลองท่ี 4 เสริมลูทีนความเขม้ขน้ 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร (ค่าวิเคราะห์ 101.57) 
ชุดการทดลองท่ี 5 เสริมลูทีนความเขม้ขน้ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร (ค่าวิเคราะห์ 179.94) 

ระยะเวลาการทดลอง 4 เดือน ณ สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง ต. บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 
2. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์การทดลอง 
 

 2.1 การเตรียมระบบทดลอง 
ใชตู้ก้ระจกความจุนํ้ า 54 ลิตร ขนาดกวา้ง 30x60x30 เซนติเมตร อุปกรณ์ทดลองต่างๆ เช่น 

สายอากาศ หวัทราย ตะกร้าพลาสติก เป็นตน้ นาํมาฆ่าเช้ือดว้ยแคลเซียมไฮโปคลอไรท ์(calcium hypochlorite) ท่ี
ความเขม้ขน้ 200 ส่วนในลา้นส่วนในถงัขนาด 300 ลิตร แช่ท้ิงไว ้1 วนั  หลงัจากนั้นจึงลา้งดว้ยนํ้าสะอาดหลายๆ
คร้ัง แลว้นาํมาตากให้แห้ง สาํหรับตูก้ระจกลา้งให้สะอาดแลว้จึงฆ่าเช้ือดว้ยแคลเซียมไฮโปคลอไรท ์ท่ีความ
เขม้ขน้ 1600 ส่วนในลา้นส่วนโดยวิธีการสเปรยพ์ื้นผวิตูก้ระจกทั้งภายนอกและภายใน ท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง 
แลว้ลา้งออกดว้ยนํ้ าสะอาด ท้ิงไวใ้ห้แห้ง ก่อนปล่อยปลาทดลองเล้ียงในตูก้ระจกใส่นํ้ าสาํหรับเล้ียงปลาท้ิงไว้
อยา่งนอ้ย 1 วนั 

ทุกตูมี้ระบบนํ้าเขา้และนํ้าออกเพ่ือใชเ้ป็นระบบนํ้าหมุนเวียนแบบก่ึงปิด ประกอบดว้ยถงัพกันํ้ า
ออกจากตูป้ลา 1 ถงั และต่อกบัถงันํ้ าสาํหรับใส่สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) และสาหร่ายผกักาด
ทะเล (Ulva rigida) ใชใ้นการบาํบดันํ้ าและต่อเช่ือมไปยงัถงัพกันํ้ าอีก 1 ถงั โดยใชเ้คร่ืองสูบนํ้ าขนาดเลก็เส้น
ผา่นศูนยก์ลางท่อนํ้าออก 1 น้ิวซ่ึงเป็นท่อสูบนํ้าขนาดเลก็เขา้ตูเ้ล้ียงปลาทดลอง ตูก้ระจกดา้นบนและดา้นขา้งทั้ง 
4 ดา้นปิดดว้ยพลาสติกสีดาํเพื่อป้องกนัแสง  
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2.2 ระบบนํ้าและการจดัการ 
นํ้าท่ีใชเ้ล้ียงปลาการ์ตูนลายปลอ้งเป็นนํ้ าทะเลท่ีมีความเคม็ประมาณ 30 ส่วนในพนัส่วนมาพกั

ในบ่อพกันํ้ ารวม 100 ตนั ให้ตกตะกอนก่อนนาํนํ้ ามาใชท้าํการฆ่าเช้ือในนํ้ าดว้ยคลอรีน ความเขม้ขน้ 20-30 
ส่วนในลา้นส่วนใหอ้ากาศเพื่อสลายคลอรีนจนหมด โดยทดสอบปริมาณคลอรีนในนํ้ าก่อนนาํมาใชเ้ล้ียงปลา
ดว้ยโพแทสเซียมไอโอไดด ์(KI) จากนั้นกรองนํ้ าทะเลท่ีผา่นขบวนการฆ่าเช้ือและตกตะกอนแลว้ดว้ยถุงกรอง
ขนาด 5 ไมครอน และเกบ็ไวใ้นบ่อพกันํ้าท่ีจะใชใ้นระบบนํ้ าขนาด 15 ตนั แลว้ใชน้ํ้ าจากบ่อน้ี เติมเขา้ระบบนํ้ า
หมุนเวียนโดยเร่ิมจากถงับาํบดันํ้ า (ถงัไฟเบอร์กลาสขนาด 300 ลิตร) พื้นถงัรองดว้ยเปลือกหอยนางรม แขวน
ตะกร้าสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผกักาดทะเล เพื่อช่วยลดปริมาณแอมโนเนียและบาํบดันํ้ า ให้อากาศผา่น
หัวทราย 3 หัว ต่อดว้ยถงัพกันํ้ าในระบบ (ถงัไฟเบอร์กลาสขนาด 250 ลิตร) ท่ีติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าขนาด 1 น้ิว 
เพื่อส่งนํ้ ากลบัสู่ตูเ้ล้ียงปลาขนาด 54 ลิตรจาํนวน 10 ตู ้และถงักรองนํ้ าสาํหรับรับนํ้ าท่ีออกจากตูป้ลา มีตะกร้า
พลาสติก รองพื้นตะกร้ารองดว้ยใยแกว้สาํหรับกรองตะกอนจากนํ้ า ใส่  Bioball (เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใหแ้บคทีเรียมา
เกาะ) ให้อากาศผ่านหัวทราย 3 หัว ปรับระบบนํ้ าเขา้และนํ้ าออกให้สมดุลยใ์ชเ้วลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดย
ระบบนํ้าท่ีใชเ้ป็นแบบหมุนเวียนก่ึงปิด (ภาพท่ี 1) 

 
 

                                                                          ถงัพกันํ้า 250 ลิตร 
                                                                                ในระบบ 
 
                  ถงับาํบดันํ้า 300 ลิตร                                                                        ตูป้ลาทดลอง 
                  สาหร่าย  เปลือกหอย                                                                         54 ลิตร 
              
                              
        
             เติมนํ้าเขา้ระบบ                           ถงักรองนํ้า 300 ลิตร 
                                                                             จากตูป้ลา  
                                                                 
                    บ่อพกันํ้าใชใ้นระบบ                                                                 บ่อพกันํ้ารวม 
                               15 ตนั                                                                                 100 ตนั 
 
                        ภาพที ่1  ระบบนํ้าหมุนเวยีนก่ึงปิดในการทดลองเล้ียงปลาการ์ตูนลายปลอ้ง 
 
 

5 

 6 

 

3 

4

2 1
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3. การเตรียมอาหารทดลอง 
 

เตรียมอาหารสาํเร็จรูปท่ีมีความเขม้ขน้ของลูทีนต่างกนัทั้งหมด  5  สูตร (ตารางท่ี 1) โดยบด
วสัดุอาหารและร่อนผา่นตะแกรงขนาด  500 ไมครอน ชัง่นํ้ าหนกัของวสัดุอาหารตามสูตรอาหาร แยกวิตามิน
ซีและลูทีนมาละลายนํ้ าก่อนผสมในสูตรอาหารทุกสูตร จากนั้นผสมวสัดุอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง เติมวสัดุ
อาหารจาํพวกนํ้ ามนั ผสมดว้ยเคร่ืองผสม (Hobart mixer) คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัประมาณ 10-15 นาที ตามดว้ย
วิตามินซี หลงัจากวสัดุอาหารผสมจนเขา้กนัดีเติมลูทีนท่ีละลายนํ้าไว ้(ใชน้ํ้ าเปล่าประมาณ 30 % ของนํ้ าหนกั
อาหาร) ผสมกบัวสัดุอาหารใหเ้ขา้กนั ก่อนท่ีจะเพื่อใหว้ตัถุดิบจบัตวัไดดี้ นาํวสัดุอาหารท่ีผสมอดัผา่นเคร่ือง
บดเน้ือมีใบมีดตดัความเร็วรอบ 146 รอบต่อนาที ผ่านรูหนา้แว่นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 800 ไมครอน 
จาํนวนสูตรละ 1 กิโลกรัมทีละสูตร จนครบทั้ง 5 สูตร ทาํใหแ้ห้งโดยใชเ้คร่ือง freeze dry  ใชเ้วลาอบ 24 
ชัว่โมง เม่ืออาหารแห้งเก็บใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิทแลว้เก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ตลอด
ช่วงการทดลอง ก่อนเร่ิมการทดลองนาํอาหารสาํเร็จรูปส่วนหน่ึงไปวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบ
ดว้ยเคร่ือง TruSpec CN (Carbon/Nitrogen Determination, LECO) วิเคราะห์ปริมาณไขมนัรวมโดยใชเ้ทคนิค 
SFE (Supercritical Fluid Extraction) ดว้ยเคร่ือง Fat Extractor (TFE 2000 ,LECO) วิเคราะห์ความช้ืน เถา้ 
และเยือ่ใย ตามวิธีของ AOAC (2005) และวิเคราะห์ปริมาณลูทีนโดยใชเ้คร่ือง HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) Alliance รุ่น Waters 2695  โดยมีความเขม้ขน้ของลูทีนในอาหารในชุดการทดลอง
ท่ี 1-5 เท่ากบั 0, 35.82, 75.94, 101.57, 179.94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในอาหาร ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) 
 
4. สัตว์ทดลอง 
 

นาํปลาการ์ตูนลายปลอ้งจากฟาร์มเอกชนอายปุระมาณ 1 เดือน ขนาดนํ้ าหนกัเฉล่ีย 0.87 ± 0.06 
กรัม  จาํนวน 250 ตวั มาเล้ียงในถงัไฟเบอร์กลาสขนาด 300 ลิตร ใหอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปสูตรควบคุม วนัละ 4 
ม้ือโดยใหกิ้นจนอ่ิมประมาณ  2 สัปดาห์ เพ่ือปรับใหป้ลาคุน้เคยกบัอาหารและสภาพแวดลอ้ม วดัสีปลาการ์ตูน
จาํนวน 10 ตวัก่อนเร่ิมการทดลอง 
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ตารางที ่1 ส่วนประกอบของวตัถุดิบ (กรัมต่อ 100 กรัม นํ้าหนกัแหง้) และองคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบ 
 
 วตัถุดิบ      สูตรอาหาร 
       1  2  3  4  5 
ปลาป่น (66% P)                        60              60              60                       60                       60 
กากถัว่เหลือง(46% P)               11.5                     11.5                    11.5                     11.5                  11.5 
หวีดกลูเทน                    5                          5                         5                          5                       5 
แป้งสาลี                                    15                        14                       13                        12                     11 
นํ้ามนัปลาทูน่า                              5                          5                         5                          5                       5 
วิตามินผสม*                                 2                          2                         2                          2                      2 
แร่ธาตุผสม**                   1                          1                         1                          1                      1 
วิตามินซี 99%                   0.5                      0.5                      0.5                        0.5                   0.5 
ลูทนีสังเคราะห์ 5% ***               0                      1                      2                        3                   4  
 รวม                                100                      100                     100                      100                   100  
องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (%) 
โปรตีน                                   55.27            55.04                   54.91                  55.54           55.91 
ไขมนั                                   14.20                  14.18                   14.47                  14.66                14.57 
ใยอาหาร                                  0.69                    0.94                    0.84                   0.82                  0.58 
เถา้                                              12.51                   12.43                   12.55                  12.10                12.43 
คาร์โบไฮเดรต                            17.34                   17.42                   17.24                  16.89                16.25 
ความช้ืน( %)                          8.93            10.77                    9.21                    7.08                7.06 
พลงังาน(Kcal/100g)         517.04          515.89           517.15           521.06            519.66 
ปริมาณลทีูน (มก. /กก.)                    0            35.82            75.94           101.57       179.94 
 

หมายเหตุ: *วติามินผสม (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวติามินผสม) ประกอบดว้ย  alpha-carotein (A) 3, thiamin (B1) 20, 
riboflavin (B2) 20, niacin (B3) 50, Ca-D-pantothenate (B5) 50, pyridoxine (B6) 10, cyanocobalamin (B12) 0.02, biotin 
0.15, BHT 0.2, D-calcium pantothenate (D) 3, alpha-tocopherylacetate (E) 50, folic acid 5,  menadione (K3) 10, inositol 
300 choline chloride 200  และcellulose 278.63  

   **แร่ธาตุผสมประกอบดว้ยแร่ธาตุต่างๆตามอตัราส่วนดงัน้ี CaHPO4.2H2O : CaCO3 : KCl : FeSO4.7H2O : 
ZnSO4.7H2O : CuSO4.5H2O : KI :CoSO4 :, MnSO4.H2O : NaF : NaMoO4.2H2O : Na2SeO3.5H2O : KH2PO4 : NaH2PO4 :, 
Mg Cl2 (1%) = 550,000 : 500,000 : 25,000 : 30,000 : 1,500 : 20,000 : 2 : 17,500 : 7,500 : 400 : 1 : 600,000 : 500,000: 
500,000  

  ***ลทีูนสังเคราะห์ ประกอบดว้ยลทีูน 5 เปอร์เซ็นต ์ช่ือทางการคา้ Lutein 5% DC จากบริษทั BASF 
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5. การทดลองและการเกบ็ข้อมูล 
 

ปลาทดลอง 
คดัปลาขนาดนํ้ าหนกัเฉล่ีย 0.87 ± 0.06 กรัม ความยาวเฉล่ีย 2.26 ± 0.46 เซนติเมตร และสุ่มลงตู้

กระจก 13 ตวัต่อตู ้จาํนวน 10 ตู ้ให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวนัละ 2 คร้ัง หลงัจากเล้ียงปลาเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
เปล่ียนใหอ้าหารทดลองสูตรควบคุมประมาณ 1 เดือนเพื่อดูความคงตวัของสี  

การวดัสี 
สุ่มปลาจากทุกชุดการทดลองซํ้ าละ 3 ตวั เม่ือเล้ียงปลาครบ 3 เดือน จาํนวน 1 คร้ัง และหลงัให้

อาหารชุดควบคุม 1 เดือนอีก 1 คร้ัง เพื่อหาค่าความเขม้สี การคงตวัและการเปล่ียนรูปแบบสีดว้ยเคร่ือง 
(Chromameter) โดยวดัสีบริเวณลาํตวัและครีบหาง อ่านค่าในระบบ CIE (L*a*b*) ค่า  L*คือ ความสว่างของสี 
ค่า a* คือความเขม้เฉดสีแดง และค่า b* คือความเขม้เฉดสีเหลือง ตามวิธีการของ Choubert and Luquet (1983) 
และสงัเกตการเปล่ียนรูปแบบสีของปลา   

การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 
วิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสัปดาห์ละคร้ังโดยเก็บนํ้ า 3 จุด คือ ถงักรองนํ้ า 300 ลิตรจากตูป้ลา ถงั

บาํบดันํ้ า 300 ลิตร(มีสาหร่ายและเปลือกหอย) และถงัพกันํ้ า 250 ลิตร เพ่ือวดัค่า pH ดว้ยเคร่ือง pH meter 
ยีห่้อ HACH วิเคราะห์ความเป็นเบสตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1985) ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ้ าโดยใชเ้คร่ือง DO meter ยี่ห้อ YSI  58 วดัปริมาณไนตรทแ์ละแอมโมเนียรวมตามวิธีของ 
Strikland and Parson (1972) สาํหรับอุณหภูมิวดัโดยใช ้thermometer และวดัความเคม็ดว้ยเคร่ือง reflecto 
salinometer 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสีของปลาการ์ตูนลายปลอ้งท่ีไดรั้บอาหารผสมลูทีนสงัเคราะห์ท่ี
ความเขม้ขน้ระดบัต่างๆ และการคงตวัของสี   โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) แบบ  one 
-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งชุดการทดลองดว้ยวธีิของ Tukey’ s  HSD  test 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ยโปรแกรม SPSS version 11.5 (ยทุธ, 2553)  
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                                                                           ผลการทดลอง 
 

1. ระดับความเข้มและการคงตัวของสีปลาการ์ตูนลายปล้อง 
 

1.1 บริเวณลาํตวั   
 สี   ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 2 พบวา่ปลาการ์ตูนลายปลอ้งทีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 5 สูตร มี

ค่าความสวา่ง ( L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติ (P<0.05) จากการวดัสี
ปลาท่ีใหอ้าหารเสริมลูทีนท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนัครบ 3 เดือนพบวา่ค่าความสวา่ง( L*) ของปลาในชุดการ
ทดลองท่ี 4,5 มีค่าอยูใ่นช่วง 30.3-30.5 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชุดการทดลองท่ี 1,2,3 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง26.87-29.02 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ค่าสีแดง ( a*)  ของชุดการทดลอง 3,4,5 มีค่าอยูใ่นช่วง 3.62-3.95 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชุด
การทดลองท่ี 1 ท่ีมีค่า 1.67 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่ชุดการทดลองท่ี 2 ไม่แตกต่างจากชุดการ
ทดลองท่ี 1,3,4,5 และค่าสีเหลือง( b*) ของชุดการทดลองท่ี  3,4,5  มีค่าอยูใ่นช่วง 9.42-10.32 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชุด
การทดลองท่ี 1,2 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 3.50-4.45 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 การคงตวัของสี เม่ือเปล่ียนมาใหอ้าหารทดลองสูตรควบคุมเป็นเวลา 1 เดือนแลว้ติดตามการคง
ตวัของลูทีน (ตารางท่ี 2) พบวา่ค่าความสวา่ง (L*) ของปลาในชุดการทดลองท่ี 4,5 มีค่าอยูใ่นช่วง 30.50-31.15 
ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชุดการทดลองท่ี 1 ท่ีมีค่า 27.95 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05)ชุดการทดลองท่ี 2,3 ค่าสีแดง (a*) ของชุดการทดลองท่ี 2,3,4,5 มีค่าอยูใ่นช่วง 2.70-3.78 ซ่ึงมีค่ามากกวา่
ชุดการทดลองท่ี 1 ท่ีมีค่า 1.35 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) และค่าสีเหลือง (b*) ของชุดการทดลองท่ี  3,4,5 
มีค่าอยูใ่นช่วง 9.23-9.96 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชุดการทดลองท่ี 1,2 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 3.20-4.22 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(P<0.05) 
ตารางที่ 2 สีผวิบริเวณลาํตวัปลาการ์ตูนลายปลอ้งท่ีไดรั้บอาหารระดบัลทีูนต่างกนั 5 ระดบัเป็นระยะเวลา 3 เดือนเทียบกบัการ
ทดสอบการคงตวัของสีปลาระยะเวลา 1 เดือน 
                  
ชุดการทดลอง                        ความสว่าง ( L*)                                       สีแดง ( a*)                                            สีเหลอืง ( b*) 
มก./ กก.ในอาหาร     3 เดือน     ทดสอบการคงตวัของสี      3 เดือน      ทดสอบการคงตวัของสี    3 เดอืน     ทดสอบการคงตวัของสี 
1 (0)                        26.87±1.09 a       27.95±0.91a                       1.67±0.67 a         1.35±0.63a                            3.50±0.42 a         3.20±0.28a 
2 (35.82)                28.00±0.63 a       28.27±0.45ab                     2.92±0.10 ab        2.70±0.14b                           4.45±0.49a          4.22±0.53a 
3 (75.94)                29.02±0.45a        29.42±0.74abc                   3.62±0.03 b        3.30±0.14 b                          9.42±0.67b          9.23±0.57b 
4 (101.57)              30.37±0.35b            30.50±0.14bc                     3.77±0.70 b        3.65±0.07 b                          9.72±0.53 b          9.71±0.15b 
5 (179.94)               30.50±0.70 b       31.15±0.35c                      3.95±0.17 b         3.78±0.09 b                      10.32±0.45b         9.96±0.20b 
 
หมายเหตุ ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีกาํกบัดว้ยอกัษรต่างกนัแสดงความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
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1.2 บริเวณครีบหาง 
สี   ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่ปลาการ์ตูนลายปลอ้งทีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 5 สูตร มี

ค่าความสวา่ง (L*) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  แต่ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) แตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) จากการวดัสีปลาท่ีใหอ้าหารเสริมลูทีนท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั 3 เดือนพบวา่
ค่าความสวา่ง ( L*) ของปลาในชุดการทดลองท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ค่าสีแดง ( a*)  ของชุด
การทดลอง 5 มีค่า 21.77 ซ่ึงมากกวา่ชุดการทดลองท่ี 1,2 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 13.22-13.75 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัชุดการทดลองท่ี 3,4 ค่าสีเหลือง ( b*) ของชุดการทดลองท่ี 5 มี
ค่า 42.37 ซ่ึงมากกวา่ชุดการทดลองท่ี 1-4 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 19.62-32.35 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 
และชุดการทดลองท่ี 3,4 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 28.77-32.35 มีค่ามากกวา่ชุดการทดลองท่ี 1,2 ท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 
19.62-23.70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

การคงตวัของสี เม่ือเปล่ียนมาใหอ้าหารทดลองสูตรควบคุมเป็นเวลา1เดือนแลว้ติดตามการคงตวั 
ของลูทีนสงัเคราะห์ (ตารางท่ี 3) พบวา่ค่าความสวา่ง ( L*) ของปลาในชุดการทดลองท่ี 1-5 ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (P>0.05) ค่าสีแดง ( a*) ของชุดการทดลองท่ี 1-5 แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ค่าสี
เหลือง( b*) ของชุดการทดลองท่ี 1-5 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 

 
ตารางที่ 3 สีบริเวณครีบหางปลาการ์ตูนลายปลอ้งท่ีไดรั้บอาหารระดบัลทีูนต่างกนั 5 ระดบั เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
เทียบกบัการทดสอบการคงตวัของสีปลาระยะเวลา 1 เดือน 

ชุดการทดลองที่ 
(มก/กก.อาหาร) 

               ความสว่าง ( L*)                                          สีแดง ( a*) 
  3 เดอืน      ทดสอบการคงตวัของสี      3 เดอืน    ทดสอบการคงตวัของสี 

             สีเหลอืง ( b*) 
   3 เดอืน   ทดสอบการคงตัวของสี 
19.62±0.24 a           18.02±0.10a 
23.70±1.34 a           22.70±0.02b 
28.77±0.60 b          27.36±0.43c 
32.35±1.90 b          31.13±0.65d 
42.37±1.16 c          40.73±0.08e 

 
 

1 (0) 
2 (35.82) 
3 (75.94) 
4 (101.57) 
5 (179.94) 

57.50±0.91 a      59.03±0.16 a 
58.15±0.49 a      59.99±1.78a 
59.22±0.24 a      60.49±0.27a 
59.50±0.84a      60.62±0.45a 
59.67±0.53 a      60.65±0.42a 

13.22±2.22 a       12.15±0.00a 
13.75±1.83 a       12.85±0.27 b 
16.35±1.69 ab      15.90±0.07 c 
18.00±0.49 ab      17.34±0.20 d 
21.77±0.45 b       20.00±0.06 e 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีกาํกบัดว้ยอกัษรต่างกนัแสดงความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
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2. การเปลีย่นรูปแบบสี 
 

ระหวา่งการทดลองสงัเกตเห็นวา่สีดาํอมนํ้าตาลและแถบขาวบริเวณลาํตวัส่วนมากจะเปล่ียน
รูปแบบสีจากเดิมลาํตวัมีสีดาํอมนํ้าตาล มีแถบขาว 3 แถบ พบวา่รูปแบบสีลาํตวัมีสีดาํอมเหลือง แถบขาวมีสีแดง
ระเร่ือ ท่ีระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 75.94, 101.57 และ179.94 มก.ต่อกก.อาหาร เปรียบเทียบกบัปลาชุดควบคุม
และท่ีระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 35.81  มก.ต่อกก.อาหาร (ภาพท่ี 2) 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                        
 
 
 

ชุดการทดลองท่ี 1 ไม่เสริมลทีูนในอาหาร ชุดการทดลองท่ี 2 มีลทีูนในอาหาร 35.82 มก./กก. 

ชุดการทดลองท่ี 3 มีลทีูนในอาหาร 75.94 มก./กก. ชุดการทดลองท่ี 4 มีลทีูนในอาหาร 101.57 มก./กก. 

ชุดการทดลองท่ี 5 มีลทีูนในอาหาร 179.94 มก./กก. 

ภาพที ่2 การเปล่ียนรูปแบบสีบริเวณลาํตวัและแถบขาวของปลาการ์ตนูลายปลอ้ง ระหวา่งการเล้ียงดว้ยอาหารเสริมลทีูน 
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           สรุปและวจิารณ์ 
 

ผลการศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของลูทีนในอาหารต่อความเขม้สีในปลาการ์ตูนลายปลอ้งท่ี
ระดบั 0, 35.82, 75.94, 101.57 และ179.94 มก.ต่อกก.ในอาหาร เป็นเวลา 3 เดือน พบวา่อวยัวะท่ีมีการสะสมของ
สีเหลืองคือบริเวณลาํตวัและครีบหาง ในส่วนของลาํตวัมีค่าเขม้สีเหลืองเท่ากบั 3.50±0.42,  4.45±0.49, 
9.42±0.67, 9.72±0.53 และ10.32±0.45 ตามลาํดบัและครีบหางมีค่าเขม้สีเหลืองเท่ากบั 19.62±0.24, 23.70±1.34, 
28.77±0.60, 32.35±1.90 และ 42.37±1.16 ตามลาํดบั ในส่วนของครีบหางพบว่ามีการสะสมของลูทีนมากกว่า
ลาํตวัโดยเฉพาะค่าสีเหลือง (b*)  ปริมาณความเขม้ขน้ของลูทีนท่ีระดบั 75.94, 101.57 และ179.94  มก. ต่อกก.
ในอาหาร ส่งผลใหรู้ปแบบของสีผวิลาํตวัส่วนท่ีเป็นสีดาํอมนํ้าตาลและแถบขาวของตวัปลาเม่ือเทียบกบัปลาชุด
ควบคุม เปล่ียนจากรูปแบบเดิม ลาํตวัท่ีพบมีสีดาํอมเหลืองจนส้ม แถบขาวมีสีแดงระร่ือ สังเกตไดว้่าผลสุดทา้ย
ของลูทีนท่ีให้เปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม ซ่ึงน่าจะเกิดจากเมตาโบลิซึมจากลูทีนเป็นแอสตาแซนทินได ้ใน
ส่วนผลการทดลองลูทีนในปลาคาร์ฟสามารถเปล่ียนลูทีนเป็นแอสตาแซนทินได ้(บณัฑิตและคณะ, 2551)  

ดา้นการคงตวัของสีในปลาการ์ตูนลายปลอ้ง โดยให้อาหารไม่เสริมลูทีนเหมือนกนัทุกชุดการ
ทดลองเป็นระยะเวลา 1 เดือน แลว้ติดตามการคงตวัของค่าสีเหลือง พบวา่ในส่วนของลาํตวัมีค่าการคงตวัเท่ากบั
3.20±0.28, 4.22 ±0.53, 9.23±0.57, 9.71±0.15 และ9.96±0.20  ตามลาํดบัและครีบหางมีค่าความเขม้สีเหลือง
เท่ากบั 18.02±0.10, 22.70±0.02, 27.36±0.43, 31.13±0.65 และ40.73±0.08 ตามลาํดบัทุกชุดการทดลองมี
แนวโนม้ของ ค่าสีแดง และค่าสีเหลืองลดลง แต่ค่าความสว่างเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Choubert  et al, 1994 ท่ี
รายงานว่าหลงัจากหยดุให้อาหารท่ีมีแคโรทินอยด ์ความเขม้ขน้ของปริมาณแคโรทีนอยดใ์นเลือดปลา เรนโบว์
เทราจะลดตํ่าลงในวนัท่ี 3 หลงัจากหยดุใหอ้าหารท่ีมีแคโรทีนอยด ์ 

เม่ือเปรียบเทียบค่าสีเหลืองจากครีบหางปลาธรรมชาติมีค่าเท่ากบั 30.15± 0.0 (ตารางภาคผนวกท่ี 
1 ) กบัครีบหางปลาทดลองท่ีระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 101.57 มก.ต่อกก.ในอาหาร มีค่า 31.13±0.65 ใกลเ้คียง
ปลาธรรมชาติมากท่ีสุด ทั้งน้ีท่ีระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 75.94  มก.ต่อกก.ในอาหารเป็นตน้ไป ท่ีทาํให้สีดาํ
อมนํ้ าตาลและแถบขาวบริเวณลาํตวัเปล่ียนรูปแบบของสีต่างจากปลาชุดควบคุม สอดคลอ้งกบัรายงานของ 
Guppy club, 2553 กล่าวว่าลูทีนมีผลต่อสีแถบขาวของปลาหางนกยงูท่ีถึงแมจ้ะไม่มีเซลล ์แต่จะมีสีเหลืองข้ึนท่ี
แถบขาวได ้ซ่ึงปกติอาหารเร่งสีจะไม่ทาํให้แถบขาวมีสีอ่ืนได ้จึงเป็นระดบัความเขม้ขน้ท่ีสูงกว่าความตอ้งการ
ของปลา เช่นเดียวกบัคนท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีแคโรทีนอยดม์ากเกินไปจะทาํหผ้วิหนงักลายเป็นสีเหลืองซ่ึงเรียกว่า 
hypercarotenodermia เม่ือมีการลดหรือหยุดการบริโภคอาหารท่ีมีแคโรทีนอยด์จะมีผลให้ผิวหนังท่ีมีสีเหลือง
จางหายไป (Mascio et al, 1990) ทั้งน้ีความเขม้สีของปลาจะเพ่ิมข้ึนตามระดบัความเขม้ขน้ของปริมาณแคโรที
นอยด์ท่ีไดรั้บจากการผสมลงในอาหาร และระยะเวลาการกินอาหาร (Torrissen, 1989; Storebakken and 
Goswami, 1996; Kiessling et al, 2006) 
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จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 35.82 มก.ต่อกก.ในอาหารเป็นปริมาณ 

ลูทีนท่ีเหมาะสมสาํหรับปลาการ์ตูนลายปลอ้งท่ีใหสี้ไม่ต่างจากปลาในธรรมชาติแพราะระดบัความเข้มข้น
ของลูทีนตั้งแต่ระดบัความเขม้ขน้ของลูทีน 75.94 มก.ต่อกก.ในอาหาร ส่งผลใหรู้ปแบบสีผวิบริเวณลาํตวั
และแถบขาวเปล่ียนแปลงจากปลาในธรรมชาติ 
 

       ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนาํปลาการ์ตูนจากแหล่งธรรมชาติมาใชเ้ป็นดชันีแทนการใชป้ลาจากฟาร์มเล้ียงซ่ึงสีปลา

มีความสมัพนัธ์กบัรงควตัถุในอาหารท่ีปลากินเขา้ไปของแต่ละฟาร์ม 
2. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมถึงการใชแ้หล่งแคโรทินอยด์จากแหล่งธรรมชาติท่ีให้รงควตัถุสี

เหลืองมาทดแทนการใชส้ารสงัเคราะห์ในการเพิ่มสีปลาการ์ตูนชนิดน้ี 
3. ควรศึกษาหาความเขม้ขน้ของลูทีนท่ีนอ้ยกวา่ 75.94 มก.ต่อกก.ในอาหารเพ่ือหาค่าระดบัความ

เขม้ขน้ท่ีเหมาะสม 
คาํขอบคุณ 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ าชายฝ่ังทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในงานทดลอง
จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี และบริษทั BASF ในการอนุเคราะห์สารสี (ลูทีน) ในการดาํเนินงาน 
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                                                                              ภาคผนวก 
 
ตารางภาคผนวกที ่1 ค่าวดัสีในระบบ บริเวณครีบหางของปลาการ์ตูนลายปลอ้ง (ขนาด 1 น้ิว) ในธรรมชาติ 
 
ปลาธรรมชาติ                         ความสวา่ง ( L*)                                       สีแดง  ( a* )                                              สีเหลือง ( b*) 
           1   50.10               18.12          30.55 
           2   51.00               17.04          29.75 
     ค่าเฉล่ีย  50.55               17.58         30.15 
  




