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นงลกัษณ์ สําราญราษฎร์ ๑* เพญ็ศรี เมืองเยาว์ ๒ สุพศิ ทองรอด๓ รุ่งทวิา แพงมี๑  และ สกล สาธร๑      
 ๑สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง   

 ๒ สถาบนัวิจยัการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง 
๓ บริษทัไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จาํกดั 

 
บทคดัย่อ 

 
 ศึกษาผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเพิ่ม
สี และระบบภูมิคุม้กนัในปลากะพงแดง โดยใชอ้าหารเมด็ท่ีไม่เสริมสารสี อาหารเมด็ท่ีเสริมแอสตาแซนทิน
50, 100 และ150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และอาหารเมด็ท่ีเสริมเบตา้แคโรทีน 50, 100 และ150 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหารโดยกาํหนดใหเ้ป็นอาหารสูตรท่ี 1 (ควบคุม), 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ตามลาํดบั ทดลองเล้ียง
ปลากะพงแดงขนาดนํ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 31.14 ± 0.03 กรัม ในถงัไฟเบอร์กลาสขนาดความจุนํ้ า 100 ลิตร ถงั
ละ 15 ตวั เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนักเพิ่ม อตัราการรอดตาย และอตัราการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือของปลากะพงแดงทุกชุดการทดลองแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วน
ปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วมบริเวณผิวหนงัของปลาท่ีไดรั้บอาหารเสริมแอสตาแซนทีนและเบตา้เเคโรทีนทุก
ความเขม้ขน้มีค่ามากกว่าปลาท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) ขณะท่ีการ
ตอบสนองภูมิคุม้กนัดา้นปริมาณโปรตีนในนํ้ าเลือดและซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออนทุกชุดการทดลอง
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) และการตอบสนองภูมิคุม้กนัดา้นสารนํ้ า (ไลโซไซม)์ ใน
ปลาท่ีได้รับอาหารเสริมเบตา้เเคโรทีนมีค่าเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมแต่ไม่แตกต่างกบัอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทิน ขณะท่ีจาํนวนเมด็เลือดรวมและประสิทธิภาพในการ
กาํจดัเช้ือแบคทีเรีย (Vibrio alginolyticus) ในปลาท่ีไดรั้บอาหารเสริมเบตา้เเคโรทีนและแอสตาแซนทีน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม จากผลการทดลองสรุปไดว้่าการ
เสริมแอสตาแซนทีนท่ีความเขม้ขน้อย่างนอ้ย 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารมีผลต่อการเพิ่มสีบริเวณ
ผิวหนังของปลากะพงแดง ขณะท่ีการเสริมเบตา้แคโรทีนทุกระดับความเขม้ขน้มีผลต่อการตอบสนอง
ภูมิคุม้กนัดา้นสารนํ้ า ส่วนการเสริมเบตา้เเคโรทีนและแอสตาแซนทินร่วมกนัมีผลต่อจาํนวนเม็ดเลือดรวม
และประสิทธิภาพในการกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย (V. alginolyticus)  
 
คาํสําคญั:  แอสตาแซนทิน เบตา้แคโรทีน การเพิ่มสี ระบบภูมิคุม้กนั ปลากะพงแดง 
 
*ผูรั้บผดิชอบ: ๔๑/๑๔ หมู่ ๙ ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๑ ๒๕๓๒ 
e-mail: nsamranrat@yahoo.com 



 2 

Dietary Supplemental Effect of Astaxanthin and ß- carotene on Growth, 
Coloration and Immune System of Red Snapper  

(Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) 
 

Nonglak  Samranrat1 * Pensri  Muangyao2  Supis  Thongrod3 
  Rungtiwa  Paengmee1  and  Sakol  Sathorn1 

1Coastal Aquatic Feed Research Institute   2Coastal Aquaculture Research Institute 
3Thai Union Feedmill Company Limited 

 
Abstract 

 
 Study on the supplemental effect of astaxanthin and β-carotene on growth, coloration and 

immune system of red snapper was conducted using pellet containing none of astaxanthin and β-carotene, 

pellets containing astaxanthin at 0, 50, 100 and 150 mg/kg feed, and pellets containing β-carotene at 0, 50, 
100 and 150 mg/kg feed, and designated as the treatment no.1 (control), 2, 3, 4, 5, 6 and 7, respectively.  
Red snapper larvae at the initial body weight of 31.14 ± 0.03 g were reared at 15 pieces/tank for 8 weeks in 
100 L fiberglass tanks. Results showed that no significantly different (P>0.05) in weight gain, survival rate 
and feed conversion ratio of the fish between treatments were found. But total skin carotenoid 

concentration of the fish fed on astaxanthin and β-carotene supplemented pellets in all concentrations 
were significantly higher (P<0.05) than those of the control. Although the circulated immune responses in 
terms of plasma protein and superoxide anion of the fish between treatments were not statistically different 

(P>0.05), the lysozyme activities of the fish fed on β-carotene supplemented pellets were statistically 
different (P<0.05) from that of the control, but were not significantly different (P>0.05) from those of the  
fish fed on astaxanthin supplemented pellets. Total red blood cell count and bacterial (Vibrio alginolyticus) 

eradicated efficiency of the fish fed on β-carotene and astaxanthin supplemented pellets were not 
significantly different (P>0.05) but statistically significant (P<0.05) from that of the control. It may be 
concluded that supplement of astaxanthin at 100 mg/kg diet resulted in the skin coloration of red snapper, 

while supplementation of β-carotene resulted in the increasing of the circulated immune response of the 

fish and supplementation of both β-carotene and astaxanthin effected the total red blood cells and the 
eradicated efficiency against bacteria (V. alginolyticus).       
  
Key words: astaxanthin, β-carotene, coloration, immune system, red snapper    
 
*Corresponding author:41/14 Moo 9 Bangpra Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province 20110.  
Tel. 0 3831 2532  e-mail: nsamranrat@yahoo.com 
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คาํนํา 
 

 ปลากะพงแดง (Lutjanus  argentimaculatus Forsskal, 1775) ช่ือสามญั Red snapper เป็นปลา
นํ้ ากร่อยเศรษฐกิจท่ีสาํคญัชนิดหน่ึง เล้ียงง่าย และโตเร็ว เน้ือมีรสชาติดี เม่ือทาํให้สุกเน้ือจะขาวนุ่มและแยก
เป็นช้ินได้ดี จึงเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค (ลิลา, 2540) ปัญหาส่วนหน่ึงของปลากะพงแดงท่ีนาํมาเล้ียงใน
กระชงัหรือในบ่อซีเมนตคื์อ ปลาจะเปล่ียนสีผิวเป็นสีคลํ้าข้ึนกว่าปลาท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งนํ้ าธรรมชาติทาํให้
ราคาของปลาเล้ียงตํ่ากว่าปลาธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการทาํงานของเซลลผ์วิหนงัท่ีมีคาร์
โรทีนอยดภ์ายในซ่ึงปลาเปล่ียนสีสนัเพื่อปรับใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั และตอบสนองต่อส่ิงเร้าเม่ือ
มีอาการต่ืนเตน้หรือขณะเก้ียวพาราสี (Hoar and Randall, 1989)  
 คาร์โรทีนอยด์ (carotenoid) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อ่ิมตวัมีคุณสมบติัไม่
ละลายนํ้ าแต่ละลายในไขมนั (Fox and Vevers, 1960) ปลาไม่สามารถสังเคราะห์คาร์โรทีนอยดไ์ดเ้อง ดงันั้น
จึงตอ้งไดรั้บมาจากพืชหรือสัตวท่ี์เป็นอาหารโดยตรง คาร์โรทีนอยดเ์ป็นสารท่ีให้สีในกลุ่มสีเหลือง ส้มและ
แดง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือแคโรทีน และแซนโทฟิลล ์(Charles and Anderle, 1986) แต่ในปลาโดยเฉพาะ
ผวิหนงั ไข่  และตบั มีการสะสมแซนโทฟิลลม์ากกวา่แคโรทีน (Goodwin, 1951) และปลาสามารถสะสมเมด็
สีเหล่าน้ีเอาไวใ้นตวัของมนัหรืออาจเปล่ียนเป็นคาร์โรทีนอยดรู์ปอ่ืนได ้(Fox, 1957) คาร์โรทีนอยดน์อกจาก
จะมีประโยชน์ในการเพิ่มสีแลว้ยงัมีบทบาทต่อระบบภูมิคุม้กนั (Thompson et  al.,1994, 1995; Tachibana et 
al., 1997; Amar et al., 2000) การเจริญเติบโต และอตัราการรอดตายของปลาวยัอ่อน (Torrisen, 1984) และ
เพิ่มความตา้นทานต่อเช้ือโรคอีกดว้ย (Nakano et al., 1999) 
 ระบบภูมิคุม้กันในปลาแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือภูมิคุม้กันแบบไม่จาํเพาะ (non-specific 
immune) ซ่ึงเป็นภูมิคุม้กันท่ีมีอยู่แลว้ตามธรรมชาติ และเป็นภูมิคุม้กันด่านแรกท่ีกาํจัดเช้ือโรคและส่ิง
แปลกปลอมทุกชนิดท่ีเขา้มาในร่างกายโดยไม่เฉพาะเจาะจงต่อเช้ือใด ๆ ไดแ้ก่ ไลโซไซม ์คอมพลีเมนต ์ฟา
โกไซโตซีส  เอนไซม ์และโปรตีนอ่ืน ๆ ส่วนภูมิคุม้กนัอีกแบบคือภูมิคุม้กนัแบบจาํเพาะ (specific immune) 
เป็นภูมิคุม้กนัท่ีมีความจาํเพาะต่อชนิดเช้ือโรคและสามารถจดจาํเช้ือโรคชนิดนั้น ๆ หากเกิดซํ้ าข้ึนอีกได ้
ไดแ้ก่ แอนติบอดี  สัตวมี์กระดูกสันหลงัชั้นสูงมีการพฒันาภูมิคุม้กนัแบบจาํเพาะไดดี้กว่าปลามาก ขณะท่ี
ปลาซ่ึงอาศยัอยูใ่นนํ้าท่ีมีปัจจยัต่าง ๆ มากระทบ ภูมิคุม้กนัแบบไม่จาํเพาะซ่ึงทาํงานไดร้วดเร็วและมีผลต่อส่ิง
แปลกปลอมทุกชนิดจึงมีบทบาทสาํคญัในการป้องกนัตวัเองของปลา (Watts et al., 2001)  
 การพฒันาอาหารสําเร็จรูปนอกจากมุ่งเน้นเร่ืองการเจริญเติบโต การเพิ่มสี ยงัตอ้งคาํนึงถึง
สุขภาพและความแขง็แรงของปลาดว้ย  มีรายงานในปลากะพงแดงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปท่ีเสริมแอสตา
แซนทินระดบัความเขม้ขน้ 50-150 มก./กก. พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และอตัรา
การเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ แต่มีผลต่อการเพิ่มสี (พิชญา และคณะ, 2544) แต่ไม่มีขอ้มูลการให้อาหาร
สาํเร็จรูปท่ีเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนต่อสุขภาพของปลากะพงแดง การศึกษาคร้ังน้ีจึงจดัทาํข้ึน
เพื่อศึกษาองคป์ระกอบเลือดและการตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบไม่จาํเพาะ ทั้งท่ีเป็นการทาํงานของสารนํ้ า 
ไดแ้ก่ไลโซไซม ์และการทาํงานของเซลลเ์มด็เลือดไดแ้ก่ การผลิตซุปเปอร์ออกไซดแ์อนอิออน ซ่ึงค่าท่ีศึกษา
บ่งบอกความสามารถของปลาในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย Vibrio alginolyticus รวมทั้งศึกษาการเจริญเติบโต 
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อตัราการรอดตาย และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ และการเพ่ิมสีของปลากะพงแดงท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร
เสริมแอสตาแซนทิน และเบตา้แคโรทีนในระดบัต่าง ๆ กนั เพื่อนาํเป็นขอ้มูลในการพฒันาอาหารสาํเร็จรูป
ในการเล้ียงปลากะพงแดงใหเ้ป็นเชิงพาณิชยต่์อไป  
 

วตัถุประสงค์ 
 

 1. เพื่อทราบผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่ออัตราการ
เจริญเติบโต อตัราการรอดตาย อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ และการเพิ่มสีของปลากะพงแดง  
 2. เพื่อทราบประสิทธิภาพของแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในการกระตุน้การทาํงานของ
ระบบภูมิคุม้กนัและความตา้นทานโรคของปลากะพงแดง 
 

อุปกรณ์และวธีิดําเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด completely randomized design (CRD) โดยแบ่งเป็น 7 ชุด
การทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า ใหอ้าหารแตกต่างกนัดงัน้ี  

 สูตรท่ี 1  อาหารเมด็สูตรควบคุม  
 สูตรท่ี 2  อาหารเมด็ท่ีเสริมแอสตาแซนทิน   50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1  กิโลกรัม  

  สูตรท่ี 3  อาหารเมด็ท่ีเสริมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1  กิโลกรัม   
  สูตรท่ี 4  อาหารเมด็ท่ีเสริมแอสตาแซนทิน 150 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1  กิโลกรัม   
 สูตรท่ี 5  อาหารเมด็ท่ีเสริมเบตา้แคโรทีน     50  มิลลิกรัมต่ออาหาร 1  กิโลกรัม  
 สูตรท่ี 6  อาหารเมด็ท่ีเสริมเบตา้แคโรทีน   100  มิลลิกรัมต่ออาหาร 1  กิโลกรัม  
 สูตรท่ี 7  อาหารเมด็ท่ีเสริมเบตา้แคโรทีน   150  มิลลิกรัมต่ออาหาร 1  กิโลกรัม   

 
2. วธีิการทดลอง 
 2.1 การเตรียมปลาทดลอง 
  ปลากะพงแดงท่ีใช้ในการศึกษาเป็นลูกปลาท่ีได้จากการเพาะพนัธ์ุจากฟาร์มเอกชน มีอาย ุ
ประมาณ 2 เดือน นาํมาเล้ียงเพ่ือปรับให้คุน้เคยกบัสภาวะการทดลองท่ีสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง ใน
ถงัไฟเบอร์กลาสขนาด 1 ตนั จาํนวน 4  ถงั ให้อาหารเม็ดสูตรควบคุม วนัละ 2 ม้ือ และเปล่ียนถ่ายนํ้ าวนัละ 
50 เปอร์เซ็นต ์เป็นระยะเวลา  2  สปัดาห์ 
 
  2.2 การเตรียมอาหารทดลอง 

 เตรียมอาหารโดยใช้วตัถุดิบท่ีวิเคราะห์แล้วไม่มีสารสีแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีน
นาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารทดลองและผสมวตัถุดิบอาหารตามสูตรต่าง ๆ ให้เขา้กนั (ตารางท่ี 1) นาํไป
อดัเมด็และทาํใหแ้หง้ดว้ยเคร่ืองทาํแหง้ใชค้วามเยน็ (Freeze dryer) เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการ  



 5 

 สุ่มอาหารส่วนหน่ึงนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ปริมาณโปรตีนด้วยเคร่ือง
วิเคราะห์โปรตีน TruSpec Carbon/Nitrogen Determination ยีห่้อ LECO วิเคราะห์ปริมาณไขมนัใชเ้ทคนิค 
Supercritical Fluid Extraction (SFE) ดว้ยเคร่ือง Fat Extractor TFE2000 ยีห่อ้ LECO วิเคราะห์หาความช้ืน 
และเยือ่ใย ตามวิธีของAOAC (2005) ส่วนชนิดและปริมาณคาร์โรทีนอยดใ์นอาหารวิเคราะห์ตามวิธีดดัแปลง
ของ Britton et al. (1995a) ดว้ยเคร่ือง HPLC ยีห่อ้ Water Alliance 2995 ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ทางเคมีอยา่งหยาบ แสดงไวใ้น ตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่1 องคป์ระกอบของอาหารทดลองท่ีเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนระดบัต่างๆ กนั 

 
วตัถุดิบ สูตรอาหาร 

(กรัม) สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 สูตรที ่5 สูตรที ่6 สูตรที ่7 

  ปลาป่น 67 67 67 67 67 67 67 

  หวีดกลูเท่น 3 3 3 3 3 3 3 

  แป้งสาลี 15 15 15 15 15 15 15 

  กวักมั 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

  นํ้ามนัปลา 7 7 7 7 7 7 7 

  วิตามินรวม1 1 1 1 1 1 1 1 

  เกลือแร่รวม2 2 2 2 2 2 2 2 

  วิตามินซี 80% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

  แอสตาแซนทิน3 0 0.05 0.1 0.15 0 0 0 

  เบตา้แคโรทีน4 0 0 0 0 0.05 0.1 0.15 

  เซลลูโลส 4 3.95 3.9 3.85 3.95 3.9 3.85 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ: 
1 วติามินรวม ประกอบดว้ยวิตามิน (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวติามินรวม) ดงัต่อไปน้ี thiamine (B1) 23.47; 

riboflavin (B2) 25; niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca-D-pantothenate (B5) 25; inositol 98; biotin 
25; folic acid 2.1; cyanocobalamin (B12) 0.6; menadione (K 50 %) 26; vitamin C 80% 85.71;  choline chloride 50 % 300; 
vitamin A/D3  2.3  และ cellulose 215.20 

2 เกลือแร่รวม ประกอบดว้ยเกลือแร่ในอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี KH2PO4: CaHPO4.2H2O : NaH2PO4.2H2O : KCl 
FeSO4 : ZnSO4 : CuSO4 : MnSO4 = 1.0: 1.0: 1.5: 0.5: 0.0063: 0.0074: 0.0013: 0.0055  (Davis and Lawrence, 1997) 
 3 แอสตาแซนทินสังเคราะห์ ประกอบดว้ยแอสตาแซนทิน 10 เปอร์เซ็นต ์ช่ือทางการคา้ Lucantin@ Pink  จาก
บริษทั BASF    

 4 เบตา้แคโรทีนสังเคราะห์  ประกอบดว้ยเบตา้แคโรทีน 10 เปอร์เซ็นต ์ช่ือทางการคา้ Lucarotin@ 10 % feed  
จากบริษทั BASF   
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ตารางที ่2 องคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบของอาหารทดลอง  
  

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ สูตรอาหาร 

(% ของนํา้หนักแห้ง) สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 สูตรที ่4 สูตรที ่5 สูตรที ่6 สูตรที ่7 

โปรตีน  50.16 51.79 52.51 51.68 52.00 53.00 53.19 

ไขมนั   15.46 17.55 17.55 16.49 17.47 17.13 16.19 

คาร์โบไฮเดรต   16.34 12.60 11.58 13.52 12.18 11.75 12.94 

เยือ่ใย   0.56 0.75 0.62 0.67 0.6 0.52 0.73 

เถา้   17.48 17.31 17.74 17.64 17.75 17.60 16.95 

ความช้ืน (%) 17.29 17.57 18.19 17.95 18.59 18.93 17.31 

ปริมาณแอสตาแซนทิน (มก./กก.) - 47 94 157 - - - 

ปริมาณเบตา้แคโรทีน  (มก./กก.) - - - - 32 75 130 
 
  
 2.3 การดาํเนินงานทดลอง 
 โดยสุ่มปลาท่ีผ่านการปรับให้เขา้กบัสภาวะการทดลอง นํ้ าหนกัเฉล่ีย 31.14 ± 0.03 กรัม และ
ความยาวเฉล่ีย 11.78 ± 0.04 เซนติเมตร ใส่ในถงัไฟเบอร์กลาสบรรจุนํ้ าขนาด 100 ลิตร จาํนวน 21 ถงั ถงัละ 
15 ตวั ระหว่างการทดลองใหอ้าหารปลาวนัละ 2 คร้ัง ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 และ 16.00 – 16.30 น. แต่
ละคร้ังให้กินจนอ่ิม บันทึกอาหารท่ีให้ปลากิน ทาํความสะอาดถังไฟเบอร์และดูดตะกอนทุกวนัเป็น
ระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

 
 2.3.1 ศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ โดยชั่ง
นํ้ าหนกัรวมของปลาในแต่ละชุดการทดลองทุก 2 สัปดาห์ นาํไปคาํนวณหาเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่ม บนัทึก
ปริมาณอาหารท่ีปลากินแต่ละถงัจนส้ินสุดการทดลอง นาํไปคาํนวณหาอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ และ
บนัทึกการตายของปลาแต่ละถงัตลอดการทดลอง เพื่อคาํนวณหาอตัราการรอดตาย 

 
 2.3.2 ศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนท่ีมีผลต่อการสะสมสีของ

ปลากะพงแดง หลงัจากเล้ียงปลาทั้ง 7 ชุดการทดลองครบ 8 สัปดาห์ สุ่มเก็บตวัอยา่งปลาจาํนวน 9 ตวัต่อชุด
การทดลอง นาํมาแยกผวิหนงัไปสกดัคาร์โรทีนอยด ์โดยตรวจวดัปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วม และวิเคราะห์หา
ชนิดคาร์โรทีนอยด ์ 

2.3.2.1 การสกดัคาร์โรทีนอยด ์ใชว้ิธีดดัแปลงของ Britton et al. (1995a) สกดัดว้ย 
Acetone แยกคาร์โรทีนอยดท่ี์ละลายอยูใ่น Acetone ทั้งหมดออกดว้ย diethyl ether นาํคาร์โรทีนอยดท่ี์ละลาย
ใน diethyl ether ระเหยดว้ยเคร่ือง evaporator ภายใตแ้ก๊สไนโตรเจน  
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2.3.2.2. การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วม นาํตวัอยา่งท่ีสกดัไดม้าวดัปริมาณคาร์
โรทีนอยดร์วม ตามวิธีการดดัแปลงของ Britton et al. (1995b) ท่ีความยาวคล่ืนระหว่าง 350-750 นาโนเมตร  
ดว้ย scanning spectrophotometer ค่าสมัประสิทธ์ิการดูดกลืนแสงเท่ากบั 2500 

 2.3.2.3 การวิเคราะห์ชนิดคาร์โรทีนอยดด์ว้ยเคร่ืองHPLC ยีห่้อ Water Alliance 2995 
และPhoto Diode Array detector ใช ้ Column ยี่หอ้ Inerstsil ODS-3 โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานความ
เขม้ขน้ 0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 มก./กก.วดัค่าการดูดกลืนแสงของคาร์โรทีนอยดช์นิดนั้นๆ คาํนวณความ
เขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสงนาํสารละลายมาตรฐานแต่ละความ
เขม้ขน้มาวดัพื้นท่ีของพีคดว้ยเคร่ือง HPLC ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดเพื่อสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐานกบัพื้นท่ีของพีค และวิเคราะห์ปริมาณคาร์โรทีนอยดใ์นอาหาร
โดยเทียบขนาด (พื้นท่ี) ของพีคจากกราฟมาตรฐาน  

 
2.3.3 ศึกษาองคป์ระกอบเลือด การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนั และการศึกษาความสามารถ

ในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus  หลงัจากเล้ียงปลาครบ 8 สปัดาห์ สุ่มเกบ็ตวัอยา่งปลาทุกถงั ถงัละ 
3 ตวั โดยงดอาหาร 24 ชัว่โมง ก่อนเก็บตวัอยา่งเลือดและไตส่วนหนา้ (Head kidney) หลงัจากสลบปลาอยา่ง
รวดเร็วในยาสลบ MS-222 ดูดเลือดจากบริเวณคอดหางปริมาตร 1 มิลลิลิตร ดว้ยเขม็ฉีดยาขนาด 24 G หลอด
ฉีดยาขนาด 1 มิลลิลิตร แบ่งเลือดเป็น 2 ส่วน 

- เลือดส่วนท่ีหน่ึงไม่ใส่สารกนัการแขง็ตวัของเลือด นาํไปนบัจาํนวนเมด็เลือดรวม โดยเจือจาง
เลือดท่ีไดด้ว้ยสารละลายทริปแพนบลู (0.15 % trypan blue ละลายดว้ย 2.6 % NaCl) ในอตัราส่วน เลือด: 
trypan blue เท่ากบั 1:10 จากนั้นนาํไปนบัจาํนวนเมด็เลือดรวมดว้ยฮีมาโตไซโตมิเตอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  
คาํนวณปริมาณเมด็เลือดรวมเป็นจาํนวนเซลลต่์อมิลลิลิตร ส่วนท่ีเหลือนาํไปแยกซีร่ัม สาํหรับวิเคราะห์หาไล
โซไซม ์ตามวิธีของ Obach et al. (1993)  

- เลือดอีกส่วนหน่ึงใส่ในหลอดท่ีมีสารกนัการแขง็ตวัของเลือด (heparin 150 Unit) เพื่อ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในนํ้ าเลือด ตามวิธีของ Lowry et al. (1951) โดยใช ้Bovine serum albumin เป็นสาร
มาตรฐาน 
 การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดขาวจากไตส่วนหน้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาการผลิตซุปเปอร์
ออกไซดแ์อนไอออน (O2

-production) ใชว้ิธีดดัแปลงจาก Ortuno et al. (2000) โดยลา้งตะกอนในสารละลาย 
L-15I (L-15 ท่ีมี 1% heparin 1% penicillin/streptomycin และ2% FCS/FBS) กรองดว้ยผา้กรองไนลอนขนาด
ตา 100 ไมโครเมตรนาํไปแยกเซลลเ์มด็เลือดขาวโดยใช ้percoll gradients ความหนาแน่น 34/51% นาํตะกอน
เซลลเ์มด็เลือดขาวละลายใน L-15 II (L-15 ท่ีมี 1% penicillin/streptomycin และ 0.1% FCS/FBS) ปรับ
จาํนวนเซลลเ์มด็เลือดขาวดว้ย L-15 III (L-15 ท่ีมี 1% penicillin/streptomycin และ 5% FCS/FBS) ใหไ้ด้
เซลลป์ระมาณ 2x107 เซลลต่์อมิลลิลิตร 
 วิเคราะห์การผลิตซุปเปอร์ออกไซดแ์อนไอออนโดยดดัแปลงวิธีของ Cook et al. (2001) นาํ
เซลลเ์มด็เลือดขาวจากไตส่วนหนา้ 2x107 เซลลต่์อมิลลิลิตร ใส่ในถาดหลุม จาํนวน 9 หลุม (3 ซํ้ า) ลา้งเซลล์
ดว้ย L-15 I และเติม L-15 III จากนั้นเติม nitroblue tetrazolium ลงใน 3 หลุมแรก ส่วน 3 หลุมหลงัเติม
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สารละลายผสมระหว่าง nitroblue tetrazolium และzymosan ตรึงเซลลด์ว้ย methanol ลา้งเซลลด์ว้ย 70% 
methanol ละลายตะกอนดว้ย 2 M KOH และ DMSO ท้ิงไว ้5 นาที นาํไปวดัการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
620 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง microplate reader 

 การศึกษาความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย ใชว้ิธีท่ีดดัแปลงจากวิธีของ Adams (1991)  
โดยดูดเลือดปลาผสมกบัสารละลาย Van Harrevald's salt (VHS) นาํส่วนท่ีเป็นนํ้ าเลือดผสมกบัสารละลาย
ของเช้ือ V. alginolyticus (อตัราส่วน 1:1) หลงัจากนั้นนาํมาเกล่ียลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ TCBS plate บ่มท่ี
อุณหภูมิ 30 ◌Cํ นาน 24 ชัว่โมง แลว้นาํมานบัปริมาณเช้ือท่ีข้ึนบนอาหาร TCBS โดยมีสารละลายของเช้ือ V. 
alginolyticus ในสารละลาย VHS เป็น positive control  

 
2.4 การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสัปดาห์ละคร้ังโดยวดัค่าความเป็นกรดเป็นด่างดว้ยเคร่ือง pH meter 
ยีห่อ้ HACH วิเคราะห์ความเป็นด่างตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1985) ปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในนํ้ าโดยใชเ้คร่ือง DO meter ยี่ห้อ YSI 58 วดัปริมาณไนไตรทแ์ละแอมโมเนียรวมตามวิธีของ 
Strickland and Parsons (1972)  สาํหรับอุณหภูมิวดัโดยใช ้Thermometer และความเคม็ดว้ยเคร่ือง reflecto-
salinometer  
 
 2.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระหว่างชุดการทดลองโดยวิธี Tukey,s HSD test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ดว้ย
โปรแกรม MINITAB SPSS (ชชัวาล, 2543) ของขอ้มูลท่ีตรวจวดัไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่ม อตัราการรอด
ตาย อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ  คาร์โรทีนอยดร์วม  ปริมาณเมด็เลือดรวม ปริมาณโปรตีนในนํ้าเลือด ไล
โซไซม ์ การผลิตซุปเปอร์ออกไซด ์และความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus  

 
ผลการทดลอง 

 
1. ผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และ
อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ของปลากะพงแดง  
 เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่าเปอร์เซ็นต์นํ้ าหนักเพิ่ม อตัราการรอดตาย และอตัราการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือของปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 1–7 แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1 และ 2 
 
 
 
 
 

 



 9 

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8

น้ํา
หน

ักเพ
ิ่ม 

(%
)

ระยะเวลา (สัปดาห์)

สูตรที่ 1 
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 7

 
ภาพที ่ 1  การเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกัเพิ่มของปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร เป็นระยะเวลา 
 8 สปัดาห์ 
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ภาพที ่2 อตัราการรอดตายของปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ 
 
2. ผลของการเสริมแอสตาแซนทนิและเบต้าแคโรทนีในอาหารต่อการเพิม่สีของปลากะพงแดง 
 เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่าอาหารท่ีเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนมีผลต่อสีและ
ปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมบริเวณผิวหนังของปลากะพงแดงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยสูตร
ควบคุมมีปริมาณคาร์โรทีนอยด์รวมน้อยกว่าสูตรท่ี 2-7 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างสูตรท่ีเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีน พบว่าสูตรท่ี 2-4 มีปริมาณคาร์โรทีนอยด์
รวมมากกว่าสูตรท่ี 5-7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ขณะท่ีสูตรท่ี 3 และ 4 มีปริมาณคาร์โรทีนอยด์
รวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่ามากกว่าสูตรท่ี 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ส่วนสูตรท่ี 6 มีปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วมไม่แตกต่างจากสูตรท่ี 5 และ 7 (P>0.05) และสูตรท่ี 5 มี
ค่านอ้ยกวา่สูตรท่ี 7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 3 และ 4 
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ตารางที ่3  การเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะพงแดงที่ไดร้ับอาหารแตกต่างกนั 7 สูตร เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์  
      

ดชันี สูตรที่ 1   สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4   สูตรที่ 5 สูตรที่ 6 สูตรที่ 7 

นํ้าหนกัเฉลี่ยเริ่มตน้ (กรัม) 31.14 ± 0.03a  31.14 ± 0.02a 31.14 ± 0.02a 31.14 ± 0.04a  31.14 ± 0.05a 31.14 ± 0.03a 31.14 ± 0.02a 

นํ้าหนกัเฉลี่ยสุดทา้ย (กรัม) 44.53 ± 1.22a  45.54 ± 1.96a 46.63 ± 2.84a 45.92 ± 2.49a  45.63 ± 2.38a 46.73 ± 1.86a 45.98 ± 4.30a 

นํ้าหนกัเพิ่ม (%) 43.00 ± 3.85a  45.41 ± 6.21a 49.03 ± 9.24a 47.04 ± 7.83a  46.45 ± 7.46a 49.89 ± 5.80a 47.18 ± 13.64a 

อตัราการรอดตาย  (%) 80.67 ± 4.04a  82.33 ±4.04a 84.67 ± 4.04a 88.67 ± 14.01a  82.33 ± 4.04a 82.33 ± 4.04a 89.00 ± 10.15a 

อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1.75 ± 0.13a  1.63 ± 0.17a 1.55 ± 0.25a 1.54 ± 0.16a  1.57 ± 0.16a 1.55 ± 0.16a 1.53 ± 0.28a 

          

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่นแถวเดียวกนั หากมีตวัอกัษรกาํกบัต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05)    
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ภาพที ่3  การสะสมสีบริเวณผวิหนงัของปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร ระยะเวลา 8 สปัดาห์ 
 

  
ภาพที ่4    ปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วมในผวิหนงัปลากะพงแดงหลงัจากไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 7 สูตรเป็น

ระยะเวลา 8 สปัดาห์ ทั้งน้ีกราฟแท่งท่ีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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 ผลการแยกชนิดของคาร์โรทีนอยดใ์นปลาท่ีกินอาหารเสริมแอสตาแซนทิน พบคาร์โรทีนอยด์
เป็นองคป์ระกอบในส่วนของผวิหนงัอยูใ่นรูปของเอสเทอร์ จาํนวน 4 ชนิด คือAstaxanthin monoester และ
diester (retention time 16.92 และ 20.33; spectrum 481.9 และ 480.7 ตามลาํดบั), ß–carotene ester (retention 
time 22.98; spectrum 454.0 481.9), Zeaxanthin ester (retention time 24.30; spectrum 450.4 477.0) และ 
Lutein ester (retention time 25.45; spectrum 443.1 471.0) ดงัแสดงในภาพท่ี 5A ซ่ึงแตกต่างจากปลาท่ีไดรั้บ
อาหารเสริมเบตา้แคโรทีน พบคาร์โรทีนอยด์เป็นองคป์ระกอบในส่วนของผิวหนงัอยู่ในรูปปกติ จาํนวน 4 
ชนิด คือ Zeaxanthin (retention time 11.60; spectrum 456.2 481.9), Lutein (retention time 11.92; spectrum 
443.1 472.2), ß–cryptoxanthin (retention time17.78; spectrum 449.2 477.0) และ ß–carotene (retention time 
22.30; spectrum 454.0  481.9) ดงัแสดงในภาพท่ี 5B                             
 

  

  
ภาพที่   5 การแยกชนิดของคาร์โรทีนอยดใ์นผิวหนงัปลากะพงแดงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมแอสตาแซนทิน        

(5A) และอาหารเสริมเบตา้แคโรทีน (5B) แยกดว้ยเคร่ือง HPLC  

5A 

5B 
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3. ผลของการเสริมแอสตาแซนทนิและเบต้าแคโรทนีในอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกนัและความต้านทานโรค 
 3.1 ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบเลือด พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหาร
มีผลต่อปริมาณเมด็เลือดรวมของปลากะพงแดง โดยพบว่าปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตร 2-7 มีค่า
ปริมาณเมด็เลือดรวมสูงกว่าปลากะพงแดงในชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 6A แต่ในทางกลบักนัการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนใน
นํ้าเลือด (P>0.05) ดงัแสดงในภาพท่ี 6B  
        

 
(6A) 

 

  
(6B) 

 
ภาพที่ 6   องคป์ระกอบเลือดของปลากะพงแดงหลงัจากไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร เป็นระยะเวลา 8

สัปดาห์ แสดงปริมาณเม็ดเลือดรวม (6A) และปริมาณโปรตีนในนํ้ าเลือด (6B) ทั้งน้ีกราฟแท่งท่ี
กาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

  
 3.2 การตอบสนองของภูมิคุ ้มกันแบบไม่จาํเพาะ ได้แก่ ไลโซไซม์ และการผลิตซุปเปอร์
ออกไซดแ์อนไอออน  
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พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารมีผลต่อไลโซไซมข์องปลากะพง
แดง โดยพบวา่ปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตร 5, 6 และ7 มีค่าไลโซไซมแ์อคติวิต้ิสูงกว่าปลาในชุด
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ส่วนปลาท่ีได ้รับอาหารทดลองสูตร 2, 3 และ 4  มีค่าไลโซไซม์
แอคติวิต้ิแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัสูตรควบคุม และสูตรท่ี 5, 6 และ 7 ดงัแสดง
ในภาพท่ี 7A แต่ในทางกลบักนัการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารไม่มีผลต่อการผลิต
ซุปเปอร์ออกไซดแ์อนไอออน (P>0.05) ดงัแสดงในภาพท่ี 7B  

 

   
(7A) 

 

 
(7B) 

 
ภาพที่ 7   การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบไม่จาํเพาะของปลากะพงแดงหลงัจากไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 7

สูตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แสดงไลโซไซมแ์อคติวิต้ิ (7A) และการผลิตซุปเปอร์ออกไซดแ์อน
ไอออน (7B) ทั้งน้ีกราฟแท่งท่ีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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 3.3  ความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus   
 พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารมีผลต่อความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือ
แบคทีเรีย V. alginolyticus ของปลากะพงแดง (ภาพท่ี 8) โดยปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารสูตร 2-7 มี
ความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus มากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(P<0.05) และปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารสูตร 4 และ 7 มีความสามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่มากกว่าความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. 
alginolyticus ของปลากะพงแดงท่ีไดรั้บอาหารสูตร 2, 3, 5 และ 6 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  
 
 

 
ภาพที่ 8    ความสามารถในการยงัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus ของปลากะพงแดงหลงัจากไดรั้บอาหาร

ทดลองทั้ง 7 สูตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งน้ีกราฟแท่งท่ีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัแสดงว่ามี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 
4. คุณภาพนํา้ระหว่างการทดลอง 
 คุณภาพนํ้ าตลอดการทดลองมีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28–30 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจน
ละลายในนํ้ าอยูใ่นช่วง 5.7-6.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเคม็อยูใ่นช่วง 30-32 พีพีที ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ในช่วง 7.78-8.06 ความเป็นด่างอยูใ่นช่วง 95-124 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจนอยูใ่นช่วง 0.0015 
– 0.1656 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท-์ไนโตรเจนอยูใ่นช่วง 0.0102 – 0.1225 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 

สรุปและวจิารณ์ผล 
  

 ผลการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนสังเคราะห์ในอาหาร ซ่ึงพบว่าไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงแดง นบัวา่สอดคลอ้งกบัผล
การทดลองของ Amar et al. (2000, 2001, 2004) ท่ีเล้ียงปลาเทร้าดว้ยอาหารเสริมเบตา้แคโรทีนสังเคราะห์
ระดบั 0-400 มก./กก. อาหารเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนสังเคราะห์ระดบั 100 มก./กก. และ
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อาหารเสริมเบตา้แคโรทีนจาก Dunaliella salina และแอสตาแซนทินจาก Phaffia rhodozyma ระดบั 100 
และ 200 มก./กก. ตามลาํดบั ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการทดลองของพิชญา และคณะ (2544) ท่ีเล้ียงปลากะพง
แดงดว้ยอาหารเสริมแอสตาแซนทินสงัเคราะห์ 50-150 มก./กก. ผลการทดลองของชลธิชา (2541) ท่ีเล้ียงปลา
นิลแดงดว้ยอาหารเสริมแอสตาแซนทินสังเคราะห์ 50-300 มก./กก. และผลการทดลองของ Sheenan et al. 
(1998) ท่ีเล้ียง crayfish โดยใชแ้หล่งคาร์โรทีนอยด ์3 แหล่งไดแ้ก่ D. salina, synthetic astaxanthin และ 
alfalfa meal ท่ีความเขม้ขน้ 100 มก./กก.  
 ผลการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนต่อการเพ่ิมสีบริเวณผิวหนงัของปลากะพงแดง
ซ่ึงพบวา่ปริมาณคาร์โรทีนนอยดร์วมบริเวณผวิหนงัของปลากะพงแดงท่ีเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโร
ทีนในอาหารทุกระดบัความเขม้ขน้มีความแตกต่างกนัเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมเป็นเพราะปลาสะสมคาร์โรที
นอยท่ี์ได้รับจากอาหาร (Fox, 1957) ส่วนปลากะพงแดงท่ีเสริมแอสตาแซนทินทุกระดับความเขม้ขน้มี
ปริมาณคาร์โรทีนอยร์วมมากกว่าปลาท่ีกินอาหารเสริมเบตา้แคโรทีน เน่ืองจากปลามีการสะสมแซนโทฟิล 
ไดแ้ก่ แอสตาแซนทิน ลูทีน และเซียแซนทิน บริเวณผิวหนงัปลาในรูปของเอสเทอร์มากกว่าเบตา้แคโรทีน 
โดยแอสตาแซนทินท่ีเสริมในอาหารอยู่ในกลุ่มของแซนโทฟิล ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มออกซิเจนเขา้ไปใน
โมเลกุลของแคโรทีนส่วนใหญ่จะพบอยูใ่นรูปไดไฮดรอกซี (dihydroxy) และไดคีโต-คาโรทีนอยด ์(diketo-
carotenoids) (Hencken, 1974) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nakazoe et al. (1984) พบว่าปลา red sea bream 
ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมแอสตาแซนทิน 9.68 มก./กก. มีปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วมบริเวณผวิหนงัปลามากเป็น 
2.3 เท่าของปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมเบตา้แคโรทีน 21.4 มก./กก. Goodwin (1984) ศึกษาในปลา red sea 
bream พบวา่มีการสะสมกลุ่มแซนโทฟิลมากกวา่คาร์โรทีนและแซนโทฟิลท่ีพบอยูใ่นรูปของทาราแซนทิน ลู
ทีน และแอสตาแซนทิน ส่วนปริมาณคาร์โรทีนอยดร์วมในปลาท่ีเสริมเบตา้แคโรทีนในอาหารมีค่านอ้ยกว่า
ปลาท่ีเสริมแอสตาแซนทินอาจเน่ืองมากจากเบตา้แคโรทีนมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนไปเป็นวิตามินA และ
สะสมในบริเวณลาํไส้ก่อนถูกดูดซึมเขา้สู่นํ้ าเหลืองและเลือด มีผลทาํให้ไม่มีการสะสมสีบริเวณผิวหนัง 
(Hebuterne et al., 1996) 
 จากการทดลองพบว่าอาหารเสริมแอสตาแซนทินมีผลต่อการเพ่ิมสี และระดบัความเขม้ขน้ท่ี
เหมาะสมมีค่าไม่ตํ่ากวา่ 100 มก./กก. สอดคลอ้งกบัพิชญา และคณะ (2544) ท่ีเสริมแอสตาแซนทินในอาหาร
ปลากะพงแดงท่ีระดบัความเขม้ขน้ 100 และ 150 มก./กก. พบว่าบริเวณครีบและลาํตวัจะมีสีแดงเขม้กว่าปลา
ท่ีไดรั้บอาหารทดลองชุดอ่ืน Gouveia et al. (2002) ศึกษาการเสริมแอสตาแซนทินสังเคราะห์ในอาหารปลา 
gilthead seabream พบว่าผวิหนงับริเวณแผน่ปิดเหงือก ครีบทอ้ง และครีบหลงั มีปริมาณแคโรทีนอยดร์วม
เพิ่มข้ึน ส่วน Sheenan et al. (1998) ทดลองเล้ียง crayfish จากแหล่งคาร์โรทีนอยด ์3 แหล่งไดแ้ก่ D. salina   
synthetic astaxanthin และ alfalfa meal ความเขม้ขน้ 100 มก./กก. พบว่าการเสริมคาร์โรทีนอยดมี์ผลทาํใหสี้
ลาํตวัเขม้ข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ีเสริม D. salina บริเวณลาํตวัมีสีค่อนขา้งเหลือง เน่ืองจาก
มีเบตา้แคโรทีน ส่วนกลุ่มท่ีเสริม synthetic astaxanthin และ alfalfa meal มีสีนํ้ าตาลแดงบริเวณลาํตวัเพราะมี
แอสตาแซนทิน ขณะท่ี Boonyaratpalin et al. (2000) ใชแ้คนตาแซนทิน และแอสตาแซนทินปรับปรุงสีของ
กุง้ และพบว่าแอสตาแซนทินมีประสิทธิภาพเพิ่มสีของกุง้มากกว่าแคนตาแซนทิน 2.8 เท่าเช่นเดียวกนัการ
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ทดลองของ Amar et al. (2004) พบคาร์โรทีนอยดใ์นซีร่ัมปลาท่ีกินอาหาร P. rhodozyma  เป็นแหล่งแอสตา
แซนทิน มีค่าสูงกว่ากลุ่มท่ีกินอาหารผสม D. salina เป็นแหล่งของเบตา้แคโรทีน ทิพวรรณ และคณะ (2541) 
เสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาเพื่อเพิ่มสีในปลาเงินปลาทองได ้  

 หลงัจากส้ินสุดการทดลอง พบว่าการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารมีผลต่อ
ปริมาณเมด็เลือดรวม แต่ไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนในนํ้ าเลือด สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Amar et al. 
(2004) ซ่ึงทดลองในปลาเรนโบวเ์ทร้าโดยเสริม D. salina เป็นแหล่งของเบตา้แคโรทีนและ P. rhodozyma 
เป็นแหล่งของแอสตาแซนทินระดบั 100 และ 200 มก./กก. และ Amar et al. (2001) ทดลองเสริมเบตา้แคโร
ทีน และแอสตาแซนทินสงัเคราะห์ระดบัความเขม้ขน้ 100 มก./กก.ร่วมกบัวิตามินเอ ซี และอีในปลาเรนโบว์
เทร้า แต่แตกต่างจากการทดลองของ Amar et al. (2000) เสริมเบตา้แคโรทีนสังเคราะห์ในปลาเรนโบวเ์ทร้า
ระดบัความเขม้ขน้ 0-400 มก./กก. พบว่าความเขม้ขน้ท่ีระดบั 200 มก./กก. มีปริมาณโปรตีนในนํ้ าเลือดมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากใชร้ะดบัความเขม้ขน้สูงกวา่ ระยะเวลาทดลองนานกวา่ และใชป้ลาทดลองนํ้าหนกัมากกวา่  

การตอบสนองของภูมิคุม้กนัแบบไม่จาํเพาะ ไดแ้ก่ ไลโซไซม ์และการผลิตซุปเปอร์ออกไซด์
แอนไอออน พบว่าปฏิกริยาของ serum lysozyme มีปริมาณเพิ่มข้ึนในปลาท่ีกินอาหารเสริมเบตา้แคโรทีนมา
กกว่าปลาท่ีกินอาหารเสริมแอสตาแซนทิน สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Amar et al. (2001, 2004) พบว่า
ปฏิกริยาของ serum lysozyme มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในปลาท่ีกินอาหารเสริมเบตา้แคโรทีนและแอสตาแซนทิน 
แต่แตกต่างจากการทดลองของ Amar et  al. (2000) ทดลองเสริมเบตา้แคโรทีนสังเคราะห์ในปลาเรนโบวเ์ท
ร้าระดบัความเขม้ขน้ 0-400  มก./กก. พบว่าปฏิกริยาของ serum lysozyme มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนแต่ไม่แตกต่าง
ระหว่างชุดการทดลอง ขณะท่ี Moshenok et al. (1998) ศึกษากลไกของ Phagocytosis แสดงให้เห็นว่าเบตา้
แคโรทีนเสริมการทาํงานระหว่าง Phagocytosis และ lysozyme  และ Sakai (1999) รายงานว่า lysozyme ทาํ
หนา้ท่ีจบั leukocytes และเป็นสัญลกัษณ์ของการเพ่ิม phagocytic ในปลาท่ีไดรั้บอาหารผสมแอสตาแซนทิน
และเบตา้แคโรทีน  
 การผลิตซุปเปอร์ออกไซด์แอนไอออน (O2

-production) โดยใช้เซลล์จากไตพบว่าปลาท่ีกิน
อาหารเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนไม่มีผลต่อการผลิตซุปเปอร์ออกไซดแ์อนไอออน สอดคลอ้ง
กบัการทดลองของ Amar et al. (2004) ในปลาเทร้าท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมเบตา้แคโรทีนจาก D. salina และ
แอสตาแซนทินจาก P. rhodozyma ระดบั 100 และ 200 มก./กก.  
 ความสามารถในการยงัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus ของปลากะพงแดง พบว่าการเสริม
แอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารมีผลต่อการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียตามระดบัความเขม้ขน้ท่ีเพิ่มข้ึน 
และระดบัความเขม้ขน้ท่ีมีประสิทธิภาพในการกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย V. alginolyticus ไดดี้ท่ีสุดอยูท่ี่ 150 มก./
กก.  ท่ีเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีน ดวงใจ (2545) พบว่าแอสตาแซนทินจากยสีต ์P. rhodozyma 
สามารถเพิ่มความตา้นทานเช้ือแบคทีเรียในกุง้กุลาดาํ มะลิและคณะ (2543) พบว่าการเสริมแอสตาแซนทีน
ในอาหารมีผลทาํให้ปริมาณเม็ดเลือดในระบบไหลเวียนของกุง้เพิ่มสูงข้ึนและเพิ่มการทาํงานของระบบ
ภูมิคุม้กนัดา้นประสิทธิภาพการกาํจดัส่ิงแปลกปลอมในกุง้ ส่วนNakano et al. (1999) ทดลองใช ้P. 
rhodozyma เป็นแหล่งของแอสตาแซนทินเสริมในอาหารปลา Rainbow trout พบว่าลกัษณะความไวต่อการ



 18

เกิดโรคในตบัลดลงทาํใหเ้กิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ลดลงและเพิ่มความสามารถในการต่อตา้นเช้ือโรค
ได ้ ขณะท่ี Thompson et al. (1995) รายงานผลของการเสริมวิตามินเอความเขม้ขน้ 18 พีพีเอม็ร่วมกบัแอสตา
แซนทินความเขม้ขน้ 100 พีพีเอม็ในอาหารต่อระบบภูมิคุม้กนัในปลาเรนโบวเ์ทร้าว่ามีผลต่อความตา้นทาน
โรค Aeromonas  salmonicida แต่จากการทดลองของ Thompson et al. (1994) เสริมวิตามินเอระดบัต่างๆ กนั
ในปลาแซลมอล พบวา่ระดบัของวิตามินเอไม่มีผลต่อความความตา้นทานโรค A. salmonicida  
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารปลากะพงแดง  
ความเขม้ขน้ 50, 100 และ 150 มก./กก. ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และอตัราการเปล่ียน
อาหารเป็นเน้ือ แต่มีผลทาํใหป้ริมาณคาร์โรทีนอยดร์วมมีค่าเพิ่มข้ึนบริเวณผิวหนงัของปลากะพงแดงท่ีเสริม
แอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีน และพบว่าแอสตาแซนทินความเขม้ขน้อยา่งตํ่า 100 มก./กก. มีผลต่อการ
สะสมสีบริเวณผวิหนงัของปลากะพงแดงไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นการเสริมเบตา้แคโรทีนทุกระดบัเขม้ขน้ 
(50, 100 และ150 มก./กก.) มีผลต่อระบบภูมิคุม้กนัดา้นการทาํงานของไลโซไซม ์ส่วนการเสริมแอสตาแซน
ทินและเบต้าแคโรทีนมีผลต่อปริมาณเม็ดเลือดรวม และความสามารถในการยงัย ั้ งเช้ือแบคทีเรีย V.  
alginolyticus  
 จึงอาจสรุปไดว้า่การเสริมแอสตาแซนทินและเบตา้แคโรทีนในอาหารปลากะพงแดงไม่เพียงแต่
เพิ่มสีในตวัปลาเท่านั้น แต่มีประโยชน์ในดา้นสุขภาพสตัวน์ํ้ าดว้ย ซ่ึงจะสามารถผลิตปลาใหมี้คุณภาพตรงกบั
ความตอ้งการของตลาดไดต่้อไปในอนาคต  

  
คาํขอบคุณ 

 
 ผูเ้ขียนขอขอบคุณ Dr. George Britton ใหค้าํแนะนาํในการวิเคราะห์คาร์โรทีนอยด ์ขอขอบคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปภาศิริ บาร์เนท อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีกรุณาให้
คาํปรึกษาและอนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ ้มกัน และขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของ
สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังทุกท่านท่ีช่วยเกบ็ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
ชลธิชา  โชติสิทธิพงษ.์ 2541. ผลของแอสตาแซนทินต่อการเพิ่มสี การเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และ

ความตา้นทานต่อเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus sp. ของปลานิลสีแดง (Tilapia nilotica Linn.).
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 104 หนา้. 

ชชัวาล  เรืองประพนัธ์.  2543.  สถิติพื้นฐานพร้อมตวัอยา่งการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม MINITAB SPSS และ
SAS พิมพค์ร้ังท่ี 5.  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. หนา้ 433-470. 

ดวงใจ  กิตติปรีชากุล. 2545. ผลของแอสตาแซนทินจากยสีต ์ Phaffia  rhodozyma  ต่อสี การเจริญเติบโต 
อตัราการรอดตาย ความตา้นทานโรคและความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงความเคม็ของกุง้กุลาดาํ 
(Penaeus monodon  Fabricius). วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร. 100 หนา้. 



 19

ทิพยว์รรณ ปริพฒันานนท,์ จิรศกัด์ิ ตั้งตรงไพโรจน์, อจัฉริยา ไศละสูต และ นนัทริกา ซนัซ่ือ. 2541. Effect 
 of astaxanthin on pigmentation of goldfish. รายงานผลงานวิจยัเสนอต่อมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 ประจาํปี 2541. 16 หนา้. 
พิชญา  ชยันาค, ไวยพจน์ เครือเสน่ห์ และทวี จินดามยักุล. 2544. ผลของแอสตาแซนทินต่อสีปลากะพงแดง 

(Lutjanus  argentimaculatus Forsskal). เอกสารวิชาการฉบบัท่ี 19/2544 ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมง
ชายฝ่ังพงังา, กรมประมง. 13 หนา้. 

มะลิ  บุณยรัตผลิน, กิจการ  ศุภมาตย,์ ดวงจนัทร์  สุประเสริฐ และชูศกัด์ิ  บริสุทธ์ิ. 2543. ระบบภูมิคุม้กนัโรค 
ในกุง้กุลาดาํ: IX. การศึกษาผลของ Alfatoxin B1 ต่อการเจริญเติบโต องคป์ระกอบเลือด ระบบ
ภูมิคุม้กนัโรค และเน้ือเยือ่ในกุง้กลุาดาํ. วารสารสงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบบัพิเศษ): 641-652. 

ลิลา  เรืองแป้น. 2540.  การเล้ียงปลากะพงแดง. วารสารสตัวน์ํ้ า 8 (89): 116 – 120.  
Adams, A. 1991. Response of penaeid shrimp to exposure to Vibrio species. Fish Shellfish Immunol . 
 1:59 – 70. 
Amar, E. C., V. Kiron., S. Satoh., N. Okamoto and T. Watanabe. 2000. Effects of dietary β-carotene on 
 the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish. Sci. 66: 1068–1075. 
Amar, E. C., V. Kiron and T. Watanabe. 2001. Influence of various dietary synthetic carotenoids on 
 bio-defence mechanisms in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquacult. Res. 
 32: 162–173. 
Amar, E. C., V. Kiron., S. Satoh and T. Watanabe. 2004. Enhancement of innate immunity in rainbow 
 trout, (Oncorhynchus mykiss Walbaum) associated with dietary intake of carotenoids from natural 
 products. Fish Shellfish Immunol. 16: 527-537. 
APHA, AWWA and WPCF. 1985. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 16th 

ed. American Public Health Association, Washington, D.C. 1,268 pp. 
Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2005. Animal feed. In: Horwitz, W. (ed.), Official 

Methods of Analysis of AOAC International, 18th ed. AOAC International, Maryland. pp. 1-48. 
Boonyaratpalin, M., K. Supamattaya and C. Borisuth. 2000. The immune system in black tiger shrimp, 

Penaeus monodon Fabricius: VII. Effect of astaxanthin on blood parameters, immune system and 
desease resistance in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius). Songkhlanakarin. J. Sci. 
Technol. 22: 633-639. 

Britton, G., S. Liaaen-Jensen and H. Pfander. 1995a. Carotenoids Vol.1A. Isolation and analysis 
Birkhauser Verlag. 261 pp. 

Britton, G., S. Liaaen-Jensen and H. Pfander. 1995b. Carotenoids Vol.1B. Spectroscopy. Birkhauser 
Verlag. 360 pp. 



 20

Charles, Z. and R. B. Anderle. 1986. Food chemistry and nutrition biochemistry. John Wiley and Son, 
Switzerland.  1,219 pp. 

Cook, M. T., P. J. Haybill, W. Hutchinson, B. F. Nowak and J. D. Hayball. 2001. The efficacy of a  
commercial B-glucan preparation, active on stimulating respiratory burst activity of head kidney 
macrophages from pink snapper (Sparus aurata), Sparidae. Fish Shellfish Immunol  11: 661 – 672. 

Davis, D. A. and A. L. Lawrence. 1997. Minerals. In: D’Abramo, L.R., D.E. Conklin and D.M. Akiyama
 (eds.). Crustacean Nutrition. Volume 6, World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, 
 USA, pp. 150-163. 
Fox, D. L. 1957. The pigment of fishes. In: Brown. M.E. (eds). Physiology of Fishes. Behavior. Academic 

Press Inc., New  York.  pp. 367-400. 
Fox, H. M. and G. Vevers. 1960. The Nature of Animal Colors. Sidgwick and  Jackson Limited, London. 

270  pp. 
Goodwin, T. W. 1951. Carotenoids in fish .Chem. Publ. Co. Inc., New York. 559 pp. 
Goodwin, T. W. 1984. The Biochemistry of the Carotenoids. Volume II. Tunicates and Fish. Chapman and 

Hall,  London.  pp. 122-153.     
Gouveia, L., G. Choubert, N. Pereira, J. Santinha, J. Empis and E. Gomes. 2002. Pigmentation of gillhead 

seabream, Sparus aurata, using Chlorella vulgaris (Chlorophyta, Volvocales) microalgae.  
Aquaculture Research (GBR). 33: 987-993. 

Hebuterne,  X., XD. Wang, D. Smith, G. Tang and RM. Russel. 1996. In vivo biosynthesis of retinoic acid 
from beta-carotene involves an eccentric cleavage pathway in the ferret intestine. J. Lipid. Res. 37: 
482-492. 

Hencken, H.  (1974). Seminar for feed  industry: the chemistry and distribution of pigmenting carotenoid  
 in nature and their use for pigmentation of animal product. Animal  Nutrition Events. 5:  29-51. 
Hoar, W. S. and D. J. Randall. 1989. Fish Physiology. III : Academic Press, New York. 485 pp. 
Lowry, O. H., A. L. Farr, R. J. Randall and N. J. Rosenbrough. 1951. Protein measurement with the folin 

phenol  reagent.  J. Biol. Chem. 193 : 265 – 275. 
Moshenok, T. P.,T. N. Beliaeva, A. G. Bulychev and E. A. Leonteva. 1998. Effect of some DNA 

intercalators and antioxidants, on the phagosomelysosome fusion and F-actin content in murine 
peritoneal macrophages. Tsitologiia  40: 585-590. 

Nakano, T., Y. Miura, M. Yazawa, M. Sato and M. Takeuchi. 1999. Red yeast Phaffia rhodozyma  reduces  
susceptibility of liver homogenate to lipid peroxidation in rainbow trout. Fisheries Sci.12:165-196. 



 21

Nakazoe,  J., S. Ishii, M. Kamimoto and M. Takeuchi. 1984.  Effects of supplemental carotenoid  pigments  
on the carotenoid accumulation in young sea bream (Chrysophrys major). Bull. Tokai Reg. Fish. 
Res. Lab. 113: 29-41. 

Obach, A., C. Quentel and F. B. Laurencin. 1993. Effect of alpha-tocopherol and dietary oxidized fish oil 
on the immune response of seabass (Dicentrarchus labrax). Diseases of Aquatic Organisms 15: 
175– 185. 

Ortuno, J., M. A. Esteban and J. Meseguer. 2000. High dietary intake of alpha-tocopherol acetate enhances 
the non-specific immune response of gilthead seabream (Sparus aurata). Fish Shellfish Immunol 
10: 293 – 307. 

Sakai,  M. 1999. Current status of  fish immunostimulants. Aquaculture 172 : 63- 92. 
Sheenan, H., R. Moshe, A. Shoshana and G. Natan. 1998. The effect of three carotenoid sources on  

growth and pigmentation of juvenile freshwater crayfish  Cherax  quadricarinatus. Aquaculture  
Nutrition  4 : 201-208. 

Strickland, J. D. H. and T. R. Parsons. 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis, 2nd ed. Fisheries 
Research Board of Canada, Ottawa. 311 pp.  

Tachibana, K., M.  Yagi, K. Hara, T. Mishima and M. Tsuchimoto. 1997. Effects of feeding b-carotene 
 supplemented rotifers on survival and lymphocyte proliferation reaction of fish larvae of Japanese 
 parrotfish (Oplegnathus fasciatus) and Spotted parrotfish (Oplegnathus punctatus): preliminary 
 trials. Hydrobiologia; 313-358. 
Thompson, I., T. C. Fletcher, D. F. Houlihan and C. J. Secombes. 1994. Effect of dietary vitamin A intake 

on the immunocompetence of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Fish Physiol Biochem 2: 513-523 
Thompson, I., G. Choubert, D. F. Houlihan and C. J. Secombes. 1995. The effect of dietary vitamin A and  

astaxanthine on the immunocompetence  of  rainbow trout.  Aquaculture. 133(2): 91-102. 
Torrissen, O. J. 1984.  Pigmentation of salmonids: effects of carotenoids in eggs and start-feeding diet on 
 survival and growth  rate. Aquaculture 43: 185-193. 
Watts, M., B. L. Munday and C. M. Burke. 2001. Immune responses of teleost fish. Aust. Vet. J. 79 (8): 

570-574. 


