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บทคัดย่อ 
 
 ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อสีและการเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด 
ด าเนินการทดลองที่ตลาดกลางซื อขายปลาสวยงามและพรรณไม้น  า จ.ปทุมธานี ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
2558 การศึกษาแบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อสีผิวและการ
เจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด มี 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0, 10, 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม ตามล าดับ การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของ
แอสตาแซนทินต่อสีและการเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด มี 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 
(ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ผสมแอสตาแซนทิน 0, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ตามล าดับ 
เลี ยงปลาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากนั นทั ง 2 การทดลองให้ปลาในทุกชุดการทดลองกินอาหารชุดควบคุม
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลจากการศึกษาพบว่า การทดลองที่ 1 เมื่อครบ 8 สัปดาห์ พบว่า สีผิวของปลาที่ได้รับ
อาหารที่สาหร่ายสไปรูลิน่าให้ค่าความเข้มสีแดงและเหลืองมากกว่าชุดควบคุม (p<0.05) แต่ปลาที่ได้รับอาหาร
ที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าให้ค่าความเข้มสีแดงและเหลืองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และปลาที่ได้รับอาหารที่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม ให้ค่าการเจริญเติบโตมากกว่าชุดการทดลองอ่ืน ๆ (p<0.05) 
และเมื่อปลาหยุดกินอาหารที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงและเหลือง
ลดลง แต่มีค่ามากกว่าชุดควบคุม (p<0.05) ผลการทดลองที่ 2 เมื่อครบ 8 สัปดาห์ พบว่า สีผิวของปลาที่ได้รับ
อาหารที่ผสมแอสตาแซนทินในชุดการทดลองที่ 4 ให้ค่าความเข้มสีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2 
(p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 4 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และปลาในทุกชุดการทดลองที่ผสม
แอสตาแซนทิน มีค่าการเจริญเติบโตมากกว่าชุดควบคุม (p<0.05) และเมื่อปลาหยุดกินอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 
พบว่า ทุกชุดการทดลองค่าความเข้มสีแดงลดลง แต่ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ให้ค่าความเข้มสีแดงมากกว่า 
ชุดการทดลองอ่ืน ๆ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) การศึกษา
ในครั งนี สรุปได้ว่า การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม และการใช้แอสตาแซนทินระดับ 100 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระดับที่เหมาะสมในการปรับปรุงสีและการเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด 
  
ค้าส้าคัญ : ปลาหมอสีครอสบรีด สไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน สี การเจริญเติบโต  
*ผู้รับผิดชอบ : กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : Arunee_fish33@hotmail.com 
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Abstract 
 

                Study on the effect of Spirulina platensis and astaxanthin on color and growth of 
crossbreed cichlid.  Experiments were conducted at Ornamental Fish and Aquatic Plants 
wholesale market in Pathum Thani province from May to July 2015.  This study was divided 
into 2 experiments.  The first experiment studied the effect of S. platensis on skin color and 
growth of crossbreed cichlid fed on different proportion of S. platensis.  Treatment 1, 2, 3 
and 4, fish were fed with S. platensis 0, 10, 20 and 30 g/100 g feed, respectively.  The second 
experiment studied the effect of astaxanthin on color and growth of crossbreed cichlid fed 
on different proportion of astaxanthin.  Treatment 1, 2, 3 and 4 fish were fed with astaxanthin   
0, 50, 100 and 150 mg/1 Kg feed, respectively.  Fish were fed on the designed experimental 
feed for 8 weeks and fed with control diet (treatment 1) for 4 weeks afterwards.  The result 
at 8 weeks of the first experiment showed that the red and yellow intensity on skin of fish in 
treatment 2, 3 and 4 were significantly higher than fish in treatment 1 (p<0.05) and the 
treatment 2, 3 and 4 were not statistically different (p>0.05).  The growth of fish in treatment 
2 was significantly higher than other treatments (p<0.05).  After 4 weeks of control diet 
feeding, the red and yellow intensity on skin of fish in treatment 2, 3 and 4 were reduced 
but they were still higher than treatment 1 (p<0.05).  The second experiment at 8 weeks 
showed that the red intensity on skin of fish in treatment 4 was significantly higher than 
treatment 1 and 2 (p<0.05) but not statistically different (p>0.05) with treatment 3. The 
growth parameters of fish in treatment 2, 3 and 4 were higher than treatment 1 (p<0.05).  
After 4 weeks of control diet feeding, the red intensity on skin of fish in treatment 2, 3 and 4 
were reduced but the treatment 3 and 4 were still significantly higher than treatment 1 and 
2 (p<0.05) but treatment 3 and 4 were not statistically different (p>0.05).  In conclusion, 
feeding the crossbreed cichlid with the 10% of S. platensis and feeding with astaxanthin 100 
mg/1 Kg feed is suitable to improve the skin color of crossbreed cichlid. 
 
Keywords : crossbreed cichlid, Spirulina platensis, astaxanthin, color, growth performance  
*Corresponding author : Department of fisheries, kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900        
E-mail : Arunee_fish33@hotmail.com 
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ค้าน้า 
 

 ปลาหมอสีครอสบรีดจัดอยู่ในตระกูล Cichlids มีถิ่นก าเนิดในเขตทวีปแอฟริกาใต้ อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ เป็นปลาสวยงามน  าจืดที่มีสีสันและรูปทรงที่สวยงามสะดุดตา เลี ยงง่าย มีความอดทน จึงได้รับ
ความนิยมทั งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านการเพาะเลี ยงปลาหมอสีครอสบรีด
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยคุณลักษณะที่ปรากฏออกมา เช่น สีสันที่สวยสด
งดงาม หรือปลามีความแข็งแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ปลาเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถเพ่ิมมูลค่าทาง
การตลาดของปลาได้ ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในการเพ่ิมสีสันของปลา คืออาหารที่ให้ปลากิน เนื่องจากปลา    
ไม่สามารถผลิตแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นแหล่งของสารสีได้ จึงต้องได้รับจากอาหารเพ่ือน าไปสะสมในส่วนต่างๆ  
ของร่างกาย โดยทั่วไปผู้เพาะเลี ยงปลาสวยงามนิยมน าแหล่งสารสีทั งวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ 
ผสมในอาหาร  

 สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน  าเงิน (blue green algae 
หรือ cyanobacterium) นับเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนปริมาณสูงถึง 
70% ของน  าหนักแห้ง (เทพพิทักษ์ และคณะ, 2555) และเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ที่ส าคัญ จากการศึกษาของ 
Promya et al. (2008) พบว่าสาหร่ายสไปรูลิน่ามีรงควัตถุหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์ มีปริมาณ 4,000 
ไมโครกรัม/กรัม ซึ่งให้สารสีเหลือง ส้ม แดง และไฟโคไซยานินมีปริมาณ 6,490 ไมโครกรัม/กรัม ให้สารสีแดง
และน  าเงิน Choubert (1979) รายงานว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งของรงควัตถุที่ดีในการใช้เร่งสีปลา    
โดยปลาที่กินอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่าท าให้สี อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตดี 
(อมรรัตน์ และบุษกร 2543) ที่ผ่านมามีการศึกษา วิจัยในการน าสาหร่ายสไปรูลิน่าเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ   
สัตว์น  ากันอย่างกว้างขวาง เช่น มีการศึกษาการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าใน African Sharptooth Catfish พบว่า
ปลา African Sharptooth Catfish ที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 5 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร มีค่าการ
เจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 3 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร (Promya and 
Chitmanat, 2011) Tawwab et al. (2008) ศึกษาการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมในอาหารปลานิล พบว่า ปลานิล
ที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 5.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าการเจริญเติบโตดีกว่าปลานิล       
ที่ได้รับอาหารที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่า 0, 1.25, 2.50, 7.50 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Sirakov et al. (2012) พบว่าการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ในอาหารปลาเรนโบว์เทราต์ 
ท าให้ปลามีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า และมีค่าแคโรทีนอยด์ในเลือด
และค่าสีแดงของเนื อปลาปลาเรนโบว์เทราต์มากกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 0, 2.5, 5 และ 
7.5 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร (Teimouri et al., 2013a,b) ธัชศึก และคณะ (2554) ศึกษาการเสริมสาหร่าย    
สไปรูลิน่าในอาหารปลาทองปริมาณ 0, 6, และ 12 กรัม/อาหาร 100 กรัม เลี ยงเป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่า 
การใช้สไปรูลิน่าในปริมาณ 6 และ 12 กรัม/อาหาร 100 กรัม สีผิวของปลาทองมีความเข้มมากกว่าปลาทอง   
ที่ได้รับอาหารไม่เสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แต่การเจริญเติบโตในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน นอกจากนี  
จงกล และคณะ (2555) ได้ศึกษาการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าสดและผงเป็นอาหารเลี ยงปลาแฟนซีคาร์ป พบว่าทั ง
สาหร่ายสไปรูลิน่าสดและผงมีผลท าให้การเจริญเติบโต ดัชนีความสมบรูณ์เพศ สารสีแคโรทีนอยด์ในเลือดและ
ภูมิคุ้นกันสูงกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่มีสาหร่ายสไปรูลิน่า 

 แอสตาแซนทิน เป็นรงควัตถุในกลุ่มแซนโทฟิล ท าให้เกิดสีแดงหรือส้มในกล้ามเนื อปลา (Steven, 
1948) ปัจจุบันมีการผลิตแอสตาแซนทินให้อยู่ในรูปสารบริสุทธิ์ มีชื่อการค้าว่าคลอโรฟิลล์ พิงค์ มีความเข้มข้น
ตั งแต่ 8-10 เปอร์เซ็นต์ นิยมน ามาใช้ในการเร่งสีปลา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสีของปลาให้มีสีสันสวยงาม เมื่อปลา
ได้รับแอสตาแซนทินจะต้องผ่านขบวนการย่อย การดูดซึมและสะสมในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยสัตว์น  า    
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แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการเปลี่ยนและสะสมแคโรทีนอยด์ได้ต่างกัน (ทวี และคณะ, 2550) ได้มีรายงาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในการใช้แอสตาแซนทินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสัตว์น  า เช่น จากการศึกษาของ ทวี และ
คณะ (2550) รายงานว่าแอสตาแซนทินที่ระดับ 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ท าให้ปลาหมอทะเล 
มีค่าสีเหลืองเฉลี่ยบริเวณครีบ ล าตัวและจุดบนล าตัวมากกว่าปลาที่ได้รับอาหารมีระดับแอสตาแซนทินในอาหาร 
0 และ 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม และการเจริญเติบโตในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน นอกจากนี  
Řehulka (2000) รายงานว่า ปลาเรนโบว์เทราต์ที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 49.8 มิลลิกรัม/อาหาร 1 
กิโลกรัม เป็นเวลา 84 วัน พบว่าอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปลาที่ได้รับอาหารไม่ผสม
แอสตาแซนทิน แต่การศึกษาของ Torrissen (1984); Christiansen et al. (1994, 1995) พบว่าการเสริม
แอสตาแซนทินในอาหารปลา Atlantic salmon มีผลท าให้การเจริญเติบโตของปลาดีขึ น ทิพวรรณ และคณะ 
(2541) ศึกษาการเสริมแอสตาแซนทินในอาหารปลาทองที่ระดับ 0-100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม พบว่าการ
เสริม 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม สามารถกระตุ้นให้ปลาทองเกิดสีได้ดีที่สุด จากการศึกษาที่ผ่านมานั น  
จะเห็นได้ว่าสัตว์น  าต่างชนิดกันมีค่าความเหมาะสมในระดับการใช้แอสตาแซนทินที่ต่างกัน อมรรัตน์ และบุษกร 
(2543) รายงานว่าการเลือกใช้แคโรทีนอยด์ในอาหารเพ่ือเร่งสีปลานั น ต้องพิจารณาถึงอายุ ชนิดของสัตว์น  า 
อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม รวมถึงปริมาณไขมันในอาหาร 
 จากข้อมูลการศึกษา วิจัยที่ผ่านมา เห็นได้ว่าปลาต่างชนิดให้ผลการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินในระดับที่เหมาะสมแตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมในปลาหมอสี 
ครอสบรีดยังขาดข้อมูลการศึกษาวิจัย ดังนั น จึงควรมีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้ปลาหมอสี 
ครอสบรีดที่มีสีสันสวยงาม มีคุณภาพ สามารถเพ่ิมมูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือทราบผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อความเข้มสี การเจริญเติบโตและ

อัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด 
 

วิธีด้าเนินการ 
 
1. การวางแผนการศึกษา 
 

1.1  การวางแผนทดลอง 
       ทั ง 2 การทดลองมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized 
Design (CRD) ดังนี  
        การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารต่อความเข้มของสี การเจริญเติบโต
และอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด 
       การทดลองมี 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ  า มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหาร ดังนี   

      ชุดการทดลองที่ 1 อาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า (ชุดควบคุม) 
         ชุดการทดลองที่ 2 อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 100 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (SP 10%) 
         ชุดการทดลองที่ 3 อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 200 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (SP 20%) 
       ชุดการทดลองที่ 4 อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 300 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (SP 30%) 
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       การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแอสตาแซนทินในอาหารต่อความเข้มสี การเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด 

     การทดลองมี 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ  า มีระดับแอสตาแซนทินในอาหาร ดังนี   
     ชุดการทดลองที่ 1 อาหารที่ไมผ่สมแอสตาแซนทิน (ชุดควบคุม) 
     ชุดการทดลองที่ 2 อาหารทีผ่สมแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.05%) 
     ชุดการทดลองที่ 3 อาหารทีผ่สมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.10%) 
     ชุดการทดลองที่ 4 อาหารทีผ่สมแอสตาแซนทิน 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.15%) 

      หมายเหตุ  ทั ง 2 ชุดการทดลองมีการใช้ชุดควบคุมชุดเดียวกันและมีการเลี ยงให้อยู่ในพื นที่
บริเวณเดียวกันและได้รับปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่เหมือนกัน ดังนั น รวมทั ง 2 การทดลองมี 7 ชุดการทดลอง 

1.2  สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 
              ด าเนินการทดลองที่ตลาดกลางซื อขายปลาสวยงามและพรรณไม้น  า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี และภาควิชาเพาะเลี ยงสัตว์น  า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 เป็นระยะเวลา 84 วัน 
 
2. วิธีการทดลอง 
           

2.1  การเตรียมปลาทดลอง 
      ซื อปลาหมอสีครอสบรีด Cichlasoma sp. จากฟาร์มเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การจัดการฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น  าสวยงาม ที่เพาะเลี ยงจากพ่อแม่เดียวกันและรุ่นเดียวกัน น  าหนักเริ่มต้น
ประมาณ 2 กรัม เป็นปลาที่สามารถกินอาหารเม็ดได้ และเป็นปลาที่ไม่ผ่านการเร่งสี จ านวน 100 ตัว ใส่ตู้
กระจกขนาด 36x18x18 นิ ว จ านวน 10 ตู้ และงดให้อาหาร 2 วัน เมื่อปลาเริ่มมีสุขภาพแข็งแรงจึงเริ่มฝึกให้
กินอาหารทดลองสูตรควบคุม เลี ยงเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพ่ือให้ปลาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมภายในตู้ 
หลังจากนั นคัดปลาที่มีขนาดตัวและความเข้มสีใกล้เคียงกัน และปล่อยเลี ยงในตู้ทดลอง 21 ตู้ ตู้ละ 3 ตัว โดยใช้
แผ่นกันในตู้แบ่งเป็นตู้ละ 3 ช่อง ๆ ละ 1 ตัว เพื่อป้องกันการต่อสู้ โดยศึกษาผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า
จ านวน 9 ตู้ แอสตาแซนทินจ านวน 9 ตู้ และชุดควบคุม 3 ตู้ ทั ง 21 ตู้มีการสุ่มตลอด โดยใช้ชุดควบคุมร่วมกัน 

2.2  การเตรียมอาหารทดลอง  
                 เตรียมอาหารทดลองโดยชั่งวัตถุดิบตามปริมาณส่วนประกอบที่จะน ามาใช้เป็นส่วนผสมของ
อาหารทดลอง 7 สูตร เตรียมอาหารสูตรละ 5 กิโลกรัม ก าหนดให้อาหารทดลองทุกสูตรมีโปรตีนประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต ์อาหารชุดที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีการเตรียมดังนี  

      อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 100 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผง 100 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  

      อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 200 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผง 200 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

      อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 300 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผง 300 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
       โดยน าสาหร่ายสไปรูลิน่าของแต่ละสูตรผสมกับวัตถุดิบต่างๆ จากที่ค านวณได้ของอาหาร  
แต่ละสูตรที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วเติมน  าลงไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จากนั นน าไปอัดเม็ด และน าอาหารไป
ผึ่งลมให้แห้ง 
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     อาหารชุดที่ผสมแอสตาแซนทิน ใช้แอสตาแซนทินที่อยู่ในรูปของคลอโรฟิลล์ พิงค์ มีความ
เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั น อาหารชุดที่ผสมแอสตาแซนทินมีปริมาณการใช้ดังนี  

      อาหารที่มีความเข้มข้นของแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้คลอโรฟิล พิงค์ 
ในปริมาณ 0.5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  

      อาหารที่มีความเข้มข้นของแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้คลอโรฟิล พิงค์ 
ในปริมาณ 1.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  

      อาหารที่มีความเข้มข้นของแอสตาแซนทิน 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้คลอโรฟิล พิงค์ 
ในปริมาณ 1.5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  

      น าแอสตาแซนทินผสมกับน  ามันของแต่ละสูตร และน ามาผสมกับวัตถุดิบต่าง ๆ จากที่
ค านวณได้ของอาหารแต่ละสูตรที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วเติมน  าลงไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จากนั นน าไป
อัดเม็ด และน าอาหารไปผึ่งลมให้แห้ง 
  ท าการสุ่มอาหารแต่ละสูตรประมาณ 200 กรัม เพ่ือวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์โปรตีน ไขมัน 
ความชื น  เถ้า และเยื่อใย โดยวิธี  proximate analysis ตามวิธี  AOAC (2012) ส าหรับคาร์โบไฮเดรต 
(Nitrogen free extract, NFE) ค านวณตามวิธี FAO (1994) และพลังงานรวมในอาหาร (Gross energy, GE) 
ค านวณตามวิธีใน NRC (1993) ดังนี   
             %NFE = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %เยื่อใย + %เถ้า + %ความชื น) 
GE (กิโลแคลอรี่/100 กรัม) = (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน x 9.44) + (%NFE x 4.11) 
และท าการสุ่มอาหารส่วนหนึ่ง สูตรละประมาณ 100 กรัม เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในอาหาร 
โดยดัดแปลงตามวิธีของ Britton et al. (1995) โดยน าตัวอย่างมาละลายด้วย ethyl acetate วัดที่ความยาว
คลื่น 450 นาโนเมตร ค านวณปริมาณแคโรทีนอยด์รวม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเท่ากับ 2500 
ด้วยเครื่อง Spectrophotometer อาหารเม็ดทดลองที่เหลือเก็บใส่ถุงพลาสติกปิดผนึกแล้วแช่ตู้เย็นอุณหภูมิ
ประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือน ามาใช้ทดลองต่อไป 
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ตารางท่ี 1  ส่วนประกอบและคุณค่าทางเคมีของอาหารทดลอง 
 
      ส่วนประกอบ     
 (กรัม/อาหาร 100 กรัม) 

ชุดการทดลอง 
ชุดควบคุม SP 10% SP 20% SP 30% AS 0.05% AS 0.10% AS 0.15% 

ปลาป่น (โปรตีน 60%) 35 24 13 2 35 35 35 
สไปรูลิน่าผง 0 10 20 30 0 0 0 
โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น 15 15 15 15 15 15 15 
(โปรตีน 50%)        
โปรตีนถั่วเหลืองสกดั 5 5 5 5 5 5 5 
(โปรตีน 80%)        
แป้งมันส าปะหลัง 10.3 11.3 12.3 13.3 10.3 10.3 10.3 
Wheat gluten 8 8 8 8 8 8 8 
แป้งสาล ี 20 20 20 20 20 20 20 
น  ามันปลา 1 1 1 1 1 1 1 
น  ามันถั่วเหลือง 2 2 2 2 2 2 2 
โคลีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
วิตามินซ ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
สารเหนียว 1 1 1 1 1 1 1 
Polymethyl carbamide 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
แอสตาแซนทิน 0 0 0 0 0.05 0.1 0.15 
วิตามินรวม1 1 1 1 1 1 1 1 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.05 100.10 100.15 
ผลวิเคราะห์ทางเคมี         
(%น  าหนักแห้ง)        
    โปรตีน  49.69 49.39 49.33 48.95 49.49 50.32 50.26 
    ไขมัน 6.03 5.76 4.62 4.51 6.15 6.42 6.66 
    ความชื น 9.91 11.00 10.82 11.32 9.57 11.24 11.82 
    เถ้า 10.19 8.76 8.15 6.99 9.84 9.91 9.87 
    เยื่อใย 1.27 1.37 1.70 2.23 1.17 1.35 1.35 
แคโรทีนอยดร์วม  132.03 442.47 808.04 1,195.27 176.18 223.99 262.14 
(มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม)        
NFE (%) 22.92 23.71 25.37 26.00 23.78 20.76 20.05 
GE (กิโลแคลอรี่/100กรัม) 431.34 430.42 426.12 425.50 434.89 429.72 428.70 
 
หมายเหตุ  ชุดควบคุม หมายถึง อาหารไม่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรลูิน่าและแอสตาแซนทิน 
          SP 10% หมายถึง อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 100 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรมั 

  SP 20% หมายถึง อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 200 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
  SP 30% หมายถึง อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 300 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
  AS 0.05% หมายถึง อาหารผสมแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรมั/อาหาร 1 กิโลกรมั 
  AS 0.10% หมายถึง อาหารผสมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรมั 
  AS 0.15% หมายถึง อาหารผสมแอสตาแซนทิน 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรมั 
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                1 วิตามินรวมในวิตามนิ 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย vitamin A 1,600,000 IU; vitamin D 50,000 IU; vitamin E 
10 g; vitamin K 4 g; thiamine 3 g; riboflavin 5 g; niacin 150 mg; pyridoxine 4 g; vitamin C 40 g; 
pantothenic acid 9 g; folic acid 1 g และ vitamin B12 48 mg 

 
      2.3  การด าเนินการทดลอง 

       หลังจากคัดปลาหมอสีครอสบรีดใส่ตู้ทดลอง ท าการเลี ยงให้อาหารทดลองเป็นระยะเวลา 8 
สัปดาห์ โดยวัดความเข้มของสีผิวเริ่มต้นทดลองทุกตัว พร้อมชั่งน  าหนักปลาทุกตัว จากนั นท าการวัดสีและชั่ง
น  าหนักทุก 2 สัปดาห์ ให้อาหารทดลอง 3 เปอร์เซ็นต์ของน  าหนัก/วัน แบ่งให้อาหารวันละ 2 ครั ง เวลา 08.30-
09.00 น. และ 16.00-16.30 น. บันทึกปริมาณอาหารที่กิน อัตราการรอดตาย หลังจากเลี ยงครบ 8 สัปดาห์ 
ท าการเลี ยงปลาหมอสีครอสบรีดต่อเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยทุกชุดการทดลองให้อาหารชุดควบคุมที่ไม่ มี
การผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน วัดความเข้มสีปลาทุกตัว ทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือศึกษาการคงอยู่ของสี
และชั่งน  าหนักปลารวมเพ่ือค านวณการให้อาหารทุก 2 สัปดาห์ 

       หลังจากมีการให้อาหารในตอนเช้าทุก 2 วัน ท าการเปลี่ยนถ่ายน  า 30 เปอร์เซ็นต์ และสุ่ม
เก็บตัวอย่างน  า และวิเคราะห์คุณภาพน  าทุก 2 สัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างน  าที่เวลา 08.00 น. วัดค่าพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ดังนี  อุณหภูมิน  าด้วย Thermometer, ความเป็นกรดเป็นด่างด้วย pH meter ยี่ห้อ EUTECH รุ่น 
pHTestr 10, ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน  าด้วยเครื่อง DO meter ยี่ห้อ Hanna รุ่น HI 9143, วิเคราะห์ความ
เป็นด่างและความกระด้างด้วยวิธี titration method, แอมโมเนียและไนไตรท์วิเคราะห์ด้วย Spectrophotometer 
ตามวิธีที่กล่าวอ้างในไมตรี และจารุวรรณ (2528) 
 

 

 
 
ภาพที่ 1  ต าแหน่งการวัดสีบนผิวล าตัวปลาหมอสีครอสบรีด 
 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.1  การวัดความเข้มของสี  
          ศึกษาค่าความเข้มของสีก่อนการทดลองและทุก 2 สัปดาห์ จนกระทั่งสิ นสุดการทดลอง  
โดยอ่านค่าในระบบแบบ CIE L*a*b* (L คือค่าความสว่างมีค่าระหว่าง 0  ถึง 100, a คือค่าสีเขียวถึงสีแดงมีค่า
ระหว่าง -50 ถึง 50 และ b คือค่าสีน  าเงินถึงสีเหลืองมีค่าระหว่าง -50 ถึง 100) โดยใช้เครื่องมือวัดสีรุ่น Konica 
Minolta CR-10 (Skrede and Storebakken, 1987) 
 

ต้าแหน่ง
วัดส ี
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 3.2  ศึกษาการเจริญเติบโต โดยค านวณหาค่าดังต่อไปนี  
                     บันทึกปริมาณอาหารที่ให้กินในแต่ละวัน ชั่งน  าหนักปลารวม นับจ านวนปลา และค านวณค่าการ
เจริญเติบโต 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
                    1)  น  าหนัก (กรัม/ตัว) 
                   2)  น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/ตัว/วัน) 

       =   (น  าหนักท่ีเฉลี่ยเมื่อสิ นสุดการทดลอง – น  าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นการทดลอง) 
                             ระยะเวลาการทดลอง (วัน) 

     

       3)  ปริมาณอาหารที่กิน  (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตัว) 

       = 
น  าหนักอาหารทั งหมดที่ปลากิน 
 

จ านวนปลาเมื่อสิ นสุดการทดลอง 
 
     

                   4)  อัตราแลกเนื อ (feed conversion ratio; FCR) 
 

  =    
    น  าหนักอาหารที่ปลากินทั งหมด 
 น  าหนักปลาที่เพ่ิมขึ นเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

 

  5)  อัตราการรอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์)     

       = 
จ านวนปลาที่เหลือรอด      

x 100 
จ านวนปลาที่เริ่มทดลอง 

 
     น าข้อมูลจากแต่ละชุดการทดลองมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิเคราะห์หาค่าความ

แปรปรวนโดยใช้ ANOVA ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
 
                                                      ผลการทดลอง 
 
1.  ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อสี การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด 

 
1.1  ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าต่อความเข้มสีผิวของปลาหมอสีครอสบรีด 

        ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) 
       ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นเท่ากับ 71.85±2.62, 
72.03±0.35, 71.73±0.88 และ 71.60±0.85 ตามล าดับ เมื่อครบ 2 สัปดาห์ ค่าความสว่างเฉลี่ยของผิวปลาหมอสี 
ครอสบรีด เท่ากับ 60.09±4.67, 62.64±2.87, 58.29±3.13 และ 59.05±2.24 ตามล าดับ โดยทั งค่าเริ่มต้นและ
สัปดาห์ที่ 2 ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) 
        สัปดาห์ที่ 4 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 61.46±2.18, 
59.51±2.16, 57.75±2.55 และ 55.82±1.54 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่ามากกว่าชุดการ
ทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 
และ 3 และพบว่าปลาในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตาราง
ที่ 2 และภาพที่ 2) 
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       สัปดาห์ที่ 6 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 57.47±1.93, 
55.45±1.60, 54.51±0.44 และ 52.07±2.24 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 มีค่ามากกว่า
ชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลอง
ที่ 3 และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพ
ที่ 2) 
        สัปดาห์ที่ 8 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 53.32±2.33, 
51.42±1.73, 49.80±1.01 และ 50.11±1.52 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่ามากกว่าชุดการ
ทดลองที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 
และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพ
ที่ 2) 
        หลังจากเลี ยงอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ให้ปลาในทุกชุดการทดลองกินอาหารชุดควบคุม 
เมื่อครบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 ของการทดลอง) ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีด 
เท่ากับ 51.27±3.09, 46.75±1.80, 46.86±0.91 และ 46.66±0.76 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่า
มากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 
4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อครบ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) 
ค่าความสว่างเฉลี่ยของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 48.93±2.19, 47.77±1.39, 47.73±1.28 และ 46.99±2.09 
ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) 
 

 
 
 
ภาพที่ 2  ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่าย       
            สไปรูลิน่าต่างกัน 
 
 
 
 

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 

ค่า
คว

าม
สว

่าง
เฉ

ลี่ย
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         ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) 
       ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นเท่ากับ 1.87±0.22, 
1.88±0.16, 1.77±0.22 และ 1.96±0.15 ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 3) 
       สัปดาห์ที ่2 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 3.70±1.09, 
5.49±0.31, 6.31±1.07 และ 7.16±1.08 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 
(ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดง 
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3) 
       สัปดาห์ที่ 4 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
2.47±0.16, 4.63±0.10, 4.98±0.22 และ 6.31±0.87 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่ามากกว่าชุดการ
ทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2 และ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2 และ 3 
ค่าความเข้มสีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการ
ทดลองที ่2 และ 3 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3) 
       สัปดาห์ที ่6 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 1.01±0.55, 
7.29±0.56, 6.44±0.71 และ 7.41±1.12 ตามล าดับ และครบ 8 สัปดาห์ ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยของสีผิวปลา
หมอสีครอสบรีดเท่ากับ 1.32±0.30, 7.47±0.77, 7.13±1.08 และ 7.52±0.83 ตามล าดับ โดยทั งสัปดาห์ที่ 6 
และ 8 ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3) 
        หลังจากเลี ยงอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ให้ปลากินอาหารชุดควบคุมในทุกชุดการทดลอง 
เมื่อครบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของสีผิวปลาหมอสี 
ครอสบรีด เท่ากับ 1.37±0.40, 5.90±0.24, 5.70±0.59 และ 6.68±0.88 ตามล าดับ และเมื่อครบ 4 สัปดาห์ 
(สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 1.34±0.31, 5.63±0.17, 
5.61±0.15 และ 6.17±0.64 ตามล าดับ โดยทั งสัปดาห์ที่ 10 และ 12 ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความ
เข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการ
ทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3  ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับ 
            สาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
 
     ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) 
       ค ่าความเข ้มส ีเหล ืองเฉลี ่ย  (b* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นเท่ ากับ
18.90±0.90, 19.80±2.20, 18.65±0.05 และ 19.90±1.00 ตามล าดับ สัปดาห์ที่ 2 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย
ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 15.69±2.01, 18.88±0.77, 18.44±3.09 และ 17.97±1.88 ตามล าดับ 
และสัปดาห์ที่ 4 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 16.11±1.59, 17.04±2.33, 
18.26±1.64 และ 18.39±1.19 ตามล าดับ และสัปดาห์ที่ 6 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีด
เท่ากับ 12.55±2.14, 14.53±1.02, 14.53±1.02 และ 15.37±1.53 ตามล าดับ โดยค่าเริ่มต้นทดลอง, สัปดาห์
ที่ 2, 4 และ 6 ทุกชุดการทดลองให้ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 4) 
       สัปดาห์ที่ 8 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 9.76±1.13, 
13.73±1.67, 14.74±1.62 และ 16.09±1.36 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีเหลือง
เฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 
2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) 
       หลังจากเลี ยงอาหารทดลองที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าครบ 8 สัปดาห์ ให้ปลากินอาหารชุดควบคุม
ในทุกชุดการทดลอง เมื่อครบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value)  
ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 8.55±1.03, 11.09±0.47, 11.72±1.07 และ 12.87±1.41 ตามล าดับ และเมื่อ
ครบ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีด เท่ากับ 
5.63±0.60, 10.45±1.14, 10.61±0.99 และ 11.00±0.50 ตามล าดับ โดยสัปดาห์ที่ 10 และ 12 ชุดการทดลอง
ที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) 

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 
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ภาพที่ 4  ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับ 
            สาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 
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ตารางท่ี 2  ค่าความเข้มเฉลี่ย (Means±SD) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับ       
                สาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
 

ช่วงการทดลอง สัปดาห์ ชุดการทดลอง ค่าความเข้มสี 
L a b 

 
 

กินอาหารทดลอง 
 
 
  

0 ชุดควบคุม 71.85±2.62a 1.87±0.22a 18.90±0.90a 
 SP 10% 72.03±0.35a 1.88±0.16a 19.80±2.20a 
 SP 20% 71.73±0.88a 1.77±0.22a 18.65±0.05a 
 SP 30% 71.60±0.85a 1.96±0.15a 19.90±1.00a 
2 ชุดควบคุม 60.09±4.67a 3.70±1.09a 15.69±2.01a 
 SP 10%  62.64±2.87a 5.49±0.31b 18.88±0.77a 
 SP 20% 58.29±3.13a 6.31±1.07b 18.44±3.09a 
 SP 30% 59.05±2.24a 7.16±1.08b 17.97±1.88a 
4 ชุดควบคุม 61.46±2.18b 2.47±0.16a 16.11±1.59a 
 SP 10% 59.51±2.16ab 4.63±0.10b 17.04±2.33a 
 SP 20% 57.75±2.55ab 4.98±0.22b 18.26±1.64a 
 SP 30% 55.82±1.54a 6.31±0.87c 18.39±1.19a 
6 ชุดควบคุม 57.47±1.93b 1.01±0.55a 12.55±2.14a 
 SP 10% 55.45±1.60b 7.29±0.56b 14.53±1.02a 
 SP 20% 54.51±0.44ab 6.44±0.71b 14.53±1.02a 
 SP 30% 52.07±2.24a 7.41±1.12b 15.37±1.53a 
8 ชุดควบคุม 53.32±2.33b 1.32±0.30a 9.76±1.13a 
 SP 10% 51.42±1.73ab 7.47±0.77b 13.73±1.67b 
 SP 20% 49.80±1.01a 7.13±1.08b 14.74±1.62b 
 SP 30% 50.11±1.52ab 7.52±0.83b 16.09±1.36b 

 
กินอาหารชุดควบคุม  

10 ชุดควบคุม 51.27±3.09b 1.37±0.40a 8.55±1.03a 
 SP 10% 46.75±1.80a 5.90±0.24b 11.09±0.47b 
 SP 20% 46.86±0.91a 5.70±0.59b 11.72±1.07b 
 SP 30% 46.66±0.76a 6.68±0.88b 12.87±1.41b 

12 ชุดควบคุม 48.93±2.19a 1.34±0.31a 5.63±0.60a 
 SP 10% 47.77±1.39a 5.63±0.17b 10.45±1.14b 
 SP 20% 45.73±1.28a 5.61±0.15b 10.61±0.99b 
 SP 30% 46.99±2.09a 6.17±0.64b 11.00±0.50b 

 
หมายเหตุ  ตวัอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) 
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1.2  ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด 
       1.2.1  น  าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว) 

                                    น  าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 2.25±0.16, 2.28±0.05, 2.27±0.13 และ 2.27±0.03 
กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพที่ 5) 
            สัปดาห์ที่ 2 น  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 3.06±0.24, 3.08±0.24, 2.96±0.33 และ 2.80±0.07 
กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 5) 
            สัปดาห์ที่ 4 น  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 4.29±0.55, 4.79±0.72, 4.08±0.43 และ 3.76±0.28 
กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 5) 
            สัปดาห์ที่ 6 น  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 6.48±0.93, 7.23±0.75, 5.25±0.40 และ 4.91±0.47 
กรัม/ตัว ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ 3 และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าน  าหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 3 และภาพท่ี 5) 
            สัปดาห์ที่ 8 น  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 9.30±0.22, 11.26±1.03, 7.54±0.82 และ 6.67±0.92 
กรัม/ตัว ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าน  าหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 5) 

   

 
                      
 
ภาพที่ 5  น  าหนักเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
 
 
 

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 
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   1.2.2  น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/ตัว/วัน)  
                  น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 0.06±0.01, 0.06±0.01, 0.05±0.01 
และ 0.04±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 6) 
            สัปดาห์ที่ 4 น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.07±0.02, 0.09±0.03 0.07±0.01 
และ 0.05±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p >0.05) กับชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 3 และพบว่า
ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 3 และ 4 มีค่าน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
(ตารางที่ 3 และภาพท่ี 6) 
            สัปดาห์ที่ 6 น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.11±0.02, 0.12±0.02, 0.07±0.01 
และ 0.07±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 
3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) แต่ชุดการทดลองที ่1 (ชุดควบคุม) และ 2 มีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 6) 
            สัปดาห์ที่ 8 น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.12±0.01, 0.16±0.02, 0.09±0.02 
และ 0.08±0.02 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 3 
และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่าน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อ
วันมากกว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 
มีค่าน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 6)  

 
 
ภาพที่ 6  น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
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      1.2.3  ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตัว) 
                        ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากบั 0.95±0.07, 0.96±0.02 0.96±0.06 
และ 0.96±0.01 กรัม/ตัว ตามล าดับ และสัปดาห์ที่  4 เท่ากับ 3.54±0.24, 3.57±0.26, 3.51±0.43 และ 
3.30±0.05 กรัม/ตัว ตามล าดับ โดยทั งสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 3 และภาพท่ี 7)  
           สัปดาห์ที่ 6 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยเท่ากับ 8.34±0.85, 8.94±1.06, 7.18±0.66 
และ 6.62±0.65 กรัม/ตัว ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 3 และพบว่าชุดการ
ทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 3 และ 4 มีค่าปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 
และภาพท่ี 7)  
           สัปดาห์ที่ 8 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยเท่ากับ 15.34±1.42, 15.02±2.28, 12.82±1.33 
และ 11.06±1.15 กรัม/ตัว ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 3 และพบว่าชุด
การทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 7)   

 
 
ภาพที่ 7 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
 
       1.2.4  อัตราแลกเนื อเฉลี่ย (feed conversion ratio, FCR) 
           อัตราแลกเนื อเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 1.19±0.15, 1.26±0.21, 1.46±0.07 และ 
1.85±0.16 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2 และ 3 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 8) 
           สัปดาห์ที่ 4 อัตราแลกเนื อเฉลี่ยเท่ากับ 1.76±0.22, 1.48±0.16, 1.96±0.12 และ 
2.25±0.20 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 (p>0.05) และพบว่าชุดการทดลอง 
ที่ 3 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกัน

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 

ปร
ิมา

ณอ
าห

าร
ที่ก

ินเ
ฉล

ี่ย 
(ก

รัม
/ต

ัว) 



18 
 

 
  

ทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และพบว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่าอัตรา
แลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที ่2 (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 8) 
           สัปดาห์ที่ 6 อัตราแลกเนื อเฉลี่ยเท่ากับ 2.00±0.23, 1.81±0.07, 2.41±0.05 และ 
2.54±0.22 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 8) 
           สัปดาห์ที่ 8 อัตราแลกเนื อเฉลี่ยเท่ากับ 2.18±0.28, 1.67±0.08, 2.45±0.10 และ 2.55±0.24 
ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 3 และ 4 ให้ค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 3 และ 4 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที ่3 และภาพท่ี 8) 
 

   
 
 
 

ภาพที่ 8  อัตราแลกเนื อเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
 

  1.2.5  อัตราการรอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต)์ 
                ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองทั ง 4 ชุดการทดลอง ตลอดระยะเวลา 8 
สัปดาห์ พบว่ามีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (Means±SD) น  าหนัก น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารที่กิน อัตราแลกเนื อ และ
อัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่า
ต่างกัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

 

รายการ สัปดาห์ 
ชุดการทดลอง 

ชุดควบคุม SP 10% SP 20% SP 30% 
 0 2.25±0.16a 2.28±0.05a 2.27±0.13a 2.27±0.03a 

 
2 3.06±0.24a  3.08±0.24a 2.96±0.33a 2.80±0.07a 

น  าหนัก (กรัม/ตัว) 4 4.29±0.55a  4.79±0.72a 4.08±0.43a 3.76±0.28a 

 6 6.48±0.93bc  7.23±0.75c  5.25±0.40ab 4.91±0.47a 

  8 9.30±0.22b  11.26±1.03c 7.54±0.82a 6.67±0.92a 

น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน 2 0.06±0.01a  0.06±0.01a 0.05±0.01a  0.04±0.01a 

(กรัม/ตัว/วัน) 4  0.07±0.02ab  0.09±0.03b  0.07±0.01ab  0.05±0.01a 
 6 0.11±0.02b  0.12±0.02b 0.07±0.01a  0.07±0.01a 

  8 0.12±0.01b  0.16±0.02c 0.09±0.02a  0.08±0.02a 

ปริมาณอาหารที่กิน 2 0.95±0.07a  0.96±0.02a 0.96±0.06a  0.96±0.01a 

(กรัม/ตัว) 4 3.54±0.24a  3.57±0.26a 3.51±0.43a  3.30±0.05a 
 6  8.34±0.85ab  8.94±1.06b  7.18±0.66ab  6.62±0.65a 

  8 15.34±1.42b 15.02±2.28b 12.82±1.33ab 11.06±1.15a 

อัตราแลกเนื อ 

2  1.19±0.15a 1.26±0.21a 1.46±0.07a  1.85±0.16b 

4 1.76±0.22ab 1.48±0.16a  1.96±0.12bc  2.25±0.20c 

6  2.00±0.23a 1.81±0.07a 2.41±0.05b  2.54±0.22b 

8  2.18±0.28b 1.67±0.08a 2.45±0.10b  2.55±0.24b 

อัตราการรอดตาย (%) 0-8 100a 100a 100a 100a 
 
หมายเหตุ  ตวัอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) 
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2.  ผลของแอสตาแซนทินต่อสี การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด 
 

2.1  ผลของการใช้แอสตาแซนทินต่อความเข้มสีผิวของปลาหมอสีครอสบรีด 
        2.1.1  ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) 
                ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นเท่ากับ 71.85±2.62, 
71.53±0.35, 72.03±0.88 และ 71.78±0.85 ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพที่ 9) 
                 สัปดาห์ที่ 2 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
60.09±1.73, 60.27±1.74, 58.83±0.86 และ 56.59±0.38 ตามล าดับ และสัปดาห์ที่ 4 ค่าความสว่างเฉลี่ย  
ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีด เท่ากับ 61.79±1.61, 61.74±3.07, 57.46±2.51 และ 54.50±2.15 ตามล าดับ 
โดยทั งสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ค่าความสว่างเฉลี่ยของปลาในชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 มีค่ามากกว่าชุด
การทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 
และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพ
ที่ 9)                 
                  สัปดาห์ที่ 6 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
57.80±2.44, 53.87±2.66, 50.02±2.45 และ 49.93±2.65 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่1 (ชุดควบคุม) มีค่า
มากกว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ 2 (p>0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่ามีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพท่ี 9) 
                  สัปดาห์ที่  8 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
53.32±2.33, 47.40±1.03, 44.42±2.36 และ 43.35±0.72 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่า
มากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่า
ชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลอง
ที่ 3 และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4 
และภาพท่ี 9) 
                  หลังจากเลี ยงอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ให้ปลากินอาหารชุดควบคุมในทุกชุดการ
ทดลอง โดยเมื่อครบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 ของการทดลอง) ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของสีผิวปลาหมอสี 
ครอสบรีดเท่ากับ 51.27±3.09, 46.33±1.27, 42.77±2.19 และ 42.10±1.40 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 1 
(ชุดควบคุม) มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลอง
ที่ 2 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ 3 และพบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าความสว่างไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และ
เมื่อครบ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) ค่าความสว่างเฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
48.93±2.19, 47.32±2.51, 45.66±2.60 และ 43.94±1.32 ตามล าดับ ชุดการทดลอง ที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่า
มากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการ
ทดลองที่ 2 และ 3 และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 4 และภาพท่ี 9) 
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ภาพที่ 9  ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทิน  
            ต่างกัน 
 
        2.1.2  ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) 
                             ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นเท่ากับ 1.87±0.22, 
1.74±0.12, 1.75±0.20 และ 1.80±0.13 ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4) 
                 สัปดาห์ที่ 2 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
3.70±1.09, 6.93±0.48, 10.43±0.83 และ 9.39±1.37 ตามล าดับ และสัปดาห์ที่ 4 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย   
ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 2.47±0.16, 9.66±1.94, 12.44±0.77 และ 13.37±1.58 ตามล าดับ โดยทั ง
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ปลาในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 ค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4 และภาพท่ี 10) 
               สัปดาห์ที่ 6 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ  
1.01±0.55, 13.34±1.82, 16.15±1.95 และ 16.59±1.60 ตามล าดับ และสัปดาห์ที่ 8 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย        
ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 1.32±0.30, 13.65±2.74, 15.58±1.64 และ 17.14±0.42 ตามล าดับ โดย
ทั งสัปดาห์ที่ 6 และ 8 ปลาในชุดการทดลองที่ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 และพบว่า
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลอง 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 
4 และภาพท่ี 10) 
                หลังจากเลี ยงอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ให้ปลากินอาหารชุดควบคุมในทุกชุดการ
ทดลอง เมื่อครบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของสีผิวปลาหมอ
สีครอสบรีดเท่ากับ 1.37±0.4, 11.07±1.20, 13.59±2.33 และ 13.06±1.64 ตามล าดับ ปลาในชุดการทดลอง  

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 
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ที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อ
เลี ยงครบ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
1.34±0.31, 9.60±0.28, 12.57±2.19 และ 12.81±1.81 ตามล าดับ ปลาในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่า
ความเข้มสีแดงเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุด
การทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2 มีค่าความเข้มสีแดง
เฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) (ตารางที่ 4 และภาพที่ 10) 
 

 
 
 

ภาพที่ 10  ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทิน  
              ต่างกัน 
 
        2.1.3  ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) 
               ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นเท่ากับ
18.90±0.90, 19.04±1.80, 18.80±0.09 และ 19.80±1.10 ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพท่ี 11) 
                 สัปดาห์ที ่2 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
15.69±2.01, 15.90±1.94, 16.00±0.22 และ 12.24±1.52 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่  1 (ชุดควบคุม), 2 
และ 3 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 
2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที ่4 และภาพท่ี 11) 
                 สัปดาห์ที ่4 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 
16.11±1.59, 16.35±1.18, 13.47±2.00 และ 14.34±1.57 ตามล าดับ และสัปดาห์ที่ 6 ค่าความเข้มสีเหลือง
เฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีด เท่ากับ 12.55±2.14, 13.64±1.42, 12.29±1.65 และ 10.34±1.66 ตามล าดับ 
โดยทั งสัปดาห์ที่ 4 และ 6 ปลาในทุกชุดการทดลองมีค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 4 และภาพท่ี 11) 

 ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 
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                  สัปดาห์ที่  8 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีด 
เท่ากับ 9.76±1.13, 12.82±2.24, 11.33±1.11 และ 9.43±1.02 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 มีค่ามากกว่า 
ชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม) และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองที่ 3 และพบว่าชุดการทดลองที ่1, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพท่ี 11) 
                 หลังจากเลี ยงอาหารทดลองครบ 8 สัปดาห์ ให้ปลากินอาหารชุดควบคุมในทุกชุดการ
ทดลอง เมื่อครบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของสีผิวปลาหมอสี   
ครอสบรีดเท่ากับ 8.55±1.03, 10.35±1.51, 8.06±1.51 และ 7.48±1.89 ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองมีค่า    
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อครบ 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 12 ของการทดลอง) ค่าความเข้มสีเหลือง
เฉลี่ยของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเท่ากับ 5.63±0.60, 10.67±1.64, 9.91±1.36 และ 7.05±0.97 ชุดการทดลอง
ที่ 2 และ 3 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการ
ทดลองที่ 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 4 มีค่า
ความเข้มสีเหลืองเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4 และภาพท่ี 11) 

 
 
ภาพที่ 11  ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับ    
              แอสตาแซนทินต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์) 
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ตารางท่ี 4  ค่าความเข้มเฉลี่ย (Means±SD) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับ       
                แอสตาแซนทินต่างกัน 
 

ช่วงการทดลอง สัปดาห์ ชุดการทดลอง ค่าความเข้มสี 
L a b 

 
 
 

กินอาหารทดลอง 
 
 
  

0 ชุดควบคุม 71.85±2.62a 1.87±0.22a 18.90±0.90a 
 AS 0.05% 71.53±0.35a 1.74±0.12a 19.04±1.80a 
 AS 0.10% 72.03±0.88a 1.75±0.20a 18.80±0.09a 
 AS 0.15% 71.78±0.85a 1.80±0.13a 19.80±1.10a 
2 ชุดควบคุม 60.09±1.73b 3.70±1.09a 15.69±2.01b 
 AS 0.05% 60.27±1.74b 6.93±0.48b 15.90±1.94b 
 AS 0.10%  58.83±0.86ab 10.43±0.83c 16.00±0.22b 
 AS 0.15% 56.59±0.38a 9.39±1.37c 12.24±1.52a 
4 ชุดควบคุม 61.79±1.61b 2.47±0.16a 16.11±1.59a 
 AS 0.05% 61.74±3.07b   9.66±1.94b 16.35±1.18a 
 AS 0.10%  57.46±2.51ab 12.44±0.77c 13.47±2.00a 
 AS 0.15% 54.50±2.15a 13.37±1.58c 14.34±1.57a 
6 ชุดควบคุม 57.80±2.44b   1.01±0.55a 12.55±2.14a 
 AS 0.05%  53.87±2.66ab 13.34±1.82b 13.64±1.42a 
 AS 0.10% 50.02±2.45a 16.15±1.95bc 12.29±1.65a 
 AS 0.15% 49.93±2.65a 16.59±1.60c 10.34±1.66a 
8 ชุดควบคุม 53.32±2.33c 1.32±0.30a   9.76±1.13a 
 AS 0.05% 47.40±1.03b 13.65±2.74b 12.82±2.24b 
 AS 0.10%  44.42±2.36ab 15.58±1.64bc 11.33±1.11ab 
 AS 0.15% 43.35±0.72a 17.14±0.42c   9.43±1.02a 

 
กินอาหารชุดควบคุม  

10 ชุดควบคุม 51.27±3.09c 1.37±0.40a  8.55±1.03a 
 AS 0.05% 46.33±1.27b 11.07±1.20b 10.35±1.51a 
 AS 0.10%  42.77±2.19ab 13.59±2.33b   8.06±1.51a 
 AS 0.15%   42.10±1.40a 13.06±1.64b   7.48±1.89a 

12 ชุดควบคุม   48.93±2.19b 1.34±0.31a   5.63±0.60a 
 AS 0.05%  47.32±2.51ab 9.60±0.28b 10.67±1.64b 
 AS 0.10%  45.66±2.60ab 12.57±2.19c 9.91±1.36b 
 AS 0.15%   43.94±1.32a 12.81±1.81c 7.05±0.97a 

 
หมายเหตุ  ตวัอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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2.2  ผลของการใช้แอสตาแซนทินต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอสี    
ครอสบรีด 
         2.2.1   น  าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว) 
             น  าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 2.25±0.16, 2.22±0.16, 2.22±0.05 และ 2.31±0.06 
กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพที่ 12) 
            สั ปดาห์ ที่  2 น  าหนั ก เฉลี่ ย เท่ ากั บ  3.06±0.24, 2.88±0.35, 3.08±0.05 และ 
3.05±0.25 กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพที่ 12) 
            สั ปดาห์ ที่  4 น  าหนั ก เฉลี่ ย เท่ ากั บ  4.29±0.55, 5.03±0.54, 5.16±0.33 และ 
5.02±0.28 กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพที่ 12) 
            สัปดาห์ที่  6 น  าหนั ก เฉลี่ ย เท่ ากับ  6.48±0.93, 7.42±0.46 , 7.53±0.69 และ 
7.29±0.41 กรัม/ตัว ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพที่ 12) 
            สัปดาห์ที่  8 น  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ  9.30±0.22, 12.03±0.83, 12.20±0.77 และ 
11.91±0.32 กรัม/ตัว ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าน  าหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพที่ 12) 
 

 
 
 

ภาพที่ 12  น  าหนักเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน 
 
                        2.2.2  น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/ตัว/วัน)  
               ผลการศึกษาการเจริญเติบโต พบว่าน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 
0.06±0.01, 0.05±0.01, 0.06±0.00 และ 0.05±0.02 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 13) 
               สัปดาห์ที ่4 น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.07±0.02, 0.10±0.02, 0.10±0.02 
และ 0.10±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลอง 1 (ชุดควบคุม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน       
ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 13) 
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                สัปดาห์ที่ 6 น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.11±0.01, 0.13±0.01, 0.13±0.02 
และ 0.12±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 3 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 
และพบว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2 และ 4 มีค่าน  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพที่ 13) 
                สัปดาห์ที่ 8 น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.12±0.01, 0.17±0.02, 0.18±0.01 
และ 0.17±0.01 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 5 และภาพท่ี 13) 
 

 
 

 
ภาพที่ 13  น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน 
 

      2.2.3  ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตัว) 
                               สัปดาห์ที่ 2 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยเท่ากับ 0.95±0.07, 0.94±0.06, 0.93±0.02 
และ 0.97±0.02 กรัม/ตัว ตามล าดับ สัปดาห์ที่ 4 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย เท่ากับ 3.54±0.24, 3.35±0.36,  
3.59±0.10 และ 3.53±0.23 กรัม/ตัว ตามล าดับ สัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 8.34±0.85, 8.98±0.88, 9.36±0.43 
และ 9.16±0.51 กรัม/ตัว ตามล าดับ และสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 15.34±1.42, 15.01±2.18, 15.38±0.99 และ 
15.30±0.62 กรัม/ตัว ตามล าดับ โดยทั งสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยในทุกชุดการ
ทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 14) 
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ภาพที่ 14  ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน 
 
                      2.2.4  อัตราแลกเนื อเฉลี่ย (feed conversion ratio, FCR) 
                               สัปดาห์ที่ 2 อัตราแลกเนื อเฉลี่ยเท่ากับ 1.19±0.15, 1.48±0.13, 1.09±0.03 และ
1.42±0.14 ตามล าดับ ชุดการทดลองที่ 2 และ 4 มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 3 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 2 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และพบว่า 
ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) และ 3 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 
และภาพท่ี 15) 
               สัปดาห์ที่ 4 อัตราแลกเนื อเฉลี่ยเท่ากับ 1.76±0.22, 1.21±0.19, 1.23±0.14 และ 
1.31±0.10 ตามล าดับ สัปดาห์ที่ 6 เท่ากับ 2.00±0.23, 1.74±0.24, 1.78±0.18 และ 1.84±0.05 ตามล าดับ 
และสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 2.18±0.28, 1.53±0.25, 1.54±0.04 และ 1.59±0.05 ตามล าดับ โดยทั งสัปดาห์ที่ 4, 
6 และ 8 ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยมากกว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และพบว่าชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าอัตราแลกเนื อเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 15) 
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ภาพที่ 15  อัตราแลกเนื อเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน 
 

     2.2.5  อัตราการรอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต)์ 
               ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองทั ง 4 ชุดการทดลอง ตลอดระยะเวลา 8 
สัปดาห์ พบว่ามีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย (Means±SD) น  าหนัก น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารที่กิน อัตราแลกเนื อ และ
อัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

 

รายการ สัปดาห์ 
ชุดการทดลอง 

ชุดควบคุม AS 0.05% AS 0.10% AS 0.15% 
 0 2.25±0.16a  2.22±0.16a  2.22±0.05a 2.31±0.06a 

 
2 3.06±0.24a  2.88±0.35a  3.08±0.05a 3.05±0.25a 

น  าหนัก (กรัม/ตัว) 4 4.29±0.55a 5.03±0.54a  5.16±0.33a 5.02±0.28a 
 6 6.48±0.93a 7.42±0.46a  7.53±0.69a 7.29±0.41a 
  8 9.30±0.22a 12.03±0.83b 12.20±0.77b  11.91±0.32b 
 2  0.06±0.01a 0.05±0.01a  0.06±0.00a   0.05±0.02a 

น  าหนักท่ีเพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน 4  0.07±0.02a 0.10±0.02b  0.10±0.02b   0.10±0.01b 

(กรัม/ตัว/วัน) 6  0.11±0.01a  0.13±0.01ab  0.13±0.02b    0.12±0.01ab 

  8  0.12±0.01a 0.17±0.02b  0.18±0.01b   0.17±0.01b 
 2  0.95±0.07a 0.94±0.06a  0.93±0.02a   0.97±0.02a 

ปริมาณอาหารที่กิน 4  3.54±0.24a 3.35±0.36a  3.59±0.10a   3.53±0.23a 

(กรัม/ตัว) 6  8.34±0.85a 8.98±0.88a  9.36±0.43a   9.16±0.51a 

  8 15.34±1.42a 15.01±2.18a  15.38±0.99a 15.30±0.62a 

อัตราแลกเนื อ 

2  1.19±0.15a 1.48±0.13b  1.09±0.03a 1.42±0.14b 

4  1.76±0.22b 1.21±0.19a  1.23±0.14a 1.31±0.10a 

6  2.00±0.23b 1.74±0.24a  1.78±0.18a 1.84±0.05a 

8  2.18±0.28b 1.53±0.25a  1.54±0.04a 1.59±0.05a 

อัตราการรอดตาย (%) 0-8 100a 100a 100a 100a 
 
หมายเหตุ  ตวัอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงวา่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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3.  คุณสมบัติของน้้า 
 

  คุณสมบัติของน  าระหว่างการทดลองทั ง 2 การทดลอง อุณหภูมิน  ามีค่าอยู่ระหว่าง 26-28  องศา
เซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน  ามีค่าระหว่าง 5.5-5.8 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าระหว่าง 
7.3-7.7 ค่าความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 52-84 มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3 ค่าความกระด้างมีค่าระหว่าง 75-102 
มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3 ค่าแอมโมเนียรวมมีค่าระหว่าง 0.002-0.354 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าไนไตรท์มีค่า
ระหว่าง 0.007-0.123 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6  ค่าพิสัยคุณสมบัติของน  าระหว่างการเลี ยงปลาหมอสีครอสบรีดทั ง 2 การทดลอง 
 

รายการ 
ชุดการทดลอง 

ชุดควบคุม SP 10% SP 20% SP 30% AS 0.05% AS 0.10% AS 0.15% 

- อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 26-28 26-28 26-28 26-28 26-28 26-28 26-28 

- ปริมาณออกซิเจนละลายน  า 5.5-5.8 5.5-5.7 5.6-5.8 5.5-5.8 5.5-5.7 5.6-5.8 5.5-5.8 

  (มิลลิกรัม/ลิตร)        

- ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.4-7.7 7.4-7.6 7.3-7.6 7.4-7.7 7.4-7.7 7.3-7.6 7.4-7.6 

- ความเป็นด่าง 57-75 52-80 55-82 53-84 55-81 52-82 56-81 

  (มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3)      
  

- ความกระด้าง 75-102 78-95 75-102 77-90 85-100 75-102 75-102 

  (มิลลิกรัม/ลิตร ของ CaCO3)        

- ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.010-0.320 0.002-0.327 0.015-0.354 0.017-0.285 0.010-0.352 0.002-0.327 0.017-0.285 

  (มิลลิกรัม/ลิตร)        

- ปริมาณไนไตรท ์ 0.010-0.113 0.010-0.103 0.008-0.104 0.010-0.100 0.007-0.123 0.009-0.103 0.010-0.102 

  (มิลลิกรัม/ลิตร)               

 
 

วิจารณ์ผล 
 
 จากผลการทดลองเลี ยงปลาหมอสีครอสบรีดด้วยอาหารเม็ดที่มีระดับของสาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินต่างกัน พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อค่าความเข้มของสีและ
การเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด  

สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายไปรูลิน่า
ระดับ 10, 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม (SP 10%, SP 20% และ SP 30% ตามล าดับ) ให้ค่าความเข้ม 
สีแดงมากขึ นตามระดับที่ผสมในอาหาร และตามระยะเวลาที่ปลาได้รับ แสดงให้เห็นว่าปลามีการสะสมสารสี  
ที่มากขึ นตามระดับปริมาณสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ผสมในอาหาร และตามระยะเวลาที่ได้รับ  โดยมีรายงานว่า
สาหร่ายสไปรูลิน่ามีรงควัตถุหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์ ซึ่งให้สารสีเหลือง ส้ม แดง และไฟโคไซยานินให้สาร
สีแดงและน  าเงิน (Promya et al., 2008) และเป็นแหล่งรงควัตถุ เช่น เบต้า-แคโรทีนและซีแซนทินปริมาณ 



31 
 

 
  

0.8-1.5% ของน  าหนักแห้ง (Yuangsoi, 2009) แต่ทั งในสัปดาห์ที่ 6 และ 8 ปลาที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของ
สาหร่ายไปรูลิน่าระดับ 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม ให้ค่าความเข้มสีแดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) อาจเป็นไปได้ท่ีปลามีข้อจ ากัดในการย่อย การดูดซึมและการสะสมแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายสไปรูลิน่า 
ที่มีอยู่ในอาหาร และให้ผลสอดคล้องกับค่าการเจริญเติบโตของปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า      
(ค่าน  าหนัก, น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน, ปริมาณอาหารที่กิน, อัตราแลกเนื อ) ที่มีค่าไม่แตกต่างกันในช่วงเดียวกัน 
และเมื่อครบ 8 สัปดาห์ เลี ยงปลาหมอสีครอสบรีดต่อโดยให้อาหารชุดควบคุมที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความเข้มสีแดงของปลาที่เคยได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีค่าลดลง 
แสดงให้เห็นว่าสารสีแดงที่สะสมที่ผิวปลามีการสูญหายไป แต่ทั งนี ปลาที่ไม่ได้รับสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ยังคงมีค่าความเข้มสีแดงมากกว่าชุดควบคุมและมากกว่าค่าเริ่มต้นทดลอง ค่าความเข้ม
ของสีเหลือง (b* value) ของปลาหมอสีครอสบรีดในทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเริ่มต้นทดลอง
ปลายังมีขนาดเล็ก ยีนที่แสดงออกด้านสี ลวดลายยังแสดงออกไม่เต็มที่ และการสร้างเม็ดสีต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งสังเกตได้จากลวดลายที่เกิดขึ นบริเวณล าตัวยังไม่เต็มที่ โดย Anna  et al. (2008) รายงานว่า ความสามารถ
ในการสร้างเม็ดสีของปลาแตกต่างกัน ขึ นอยู่กับการพัฒนาการของปลาในแต่ระยะ ช่วงอายุ และฤดูกาล ซึ่งจาก
การทดลอง เมื่อปลามีการเจริญเติบโตและได้รับอาหารปลามีการแสดงออกของสีและลวดลายที่เด่นชัดขึ น  
จากผลการทดลอง มีผลท าให้ค่าของสีเหลืองลดลง โดยสอดคล้องกับค่าความสว่าง (L* value) ที่มีค่าลดลงเช่นกัน 
แสดงให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวปลา ซึ่งในชุดการทดลองที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าทุกชุดการทดลอง  
มีค่าความเข้มของสีเหลืองลดลงเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาการทดลอง โดยตั งแต่เริ่มต้นทดลองถึงสัปดาห์ที่ 6 ค่า
ความเข้มสีเหลืองในทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่ทั งนี  ในสัปดาห์ที่ 8 ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหาร 
ที่มีส่วนผสมของสาหร่ายไปรูลิน่าระดับ 10, 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีค่าความเข้มของสีเหลือง
มากกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่มีสาหร่ายสไปรูลิน่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากปลามีการสะสม
แคโรทีนอยด์ที่มากขึ น สอดคล้องกับการศึกษาของ Teimouri et al. (2013a) ในการใช้อาหารผสมสาหร่าย 
สไปรูลิน่าในปลาเรนโบว์เทราต์ที่ระดับ 0, 2.5, 5 และ 7.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
พบว่าค่าความเข้มสีเหลืองที่ผิวหนังและเนื อปลามีค่ามากขึ นตามระดับปริมาณของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ผสม   
ในอาหาร แสดงให้เห็นว่าปลาสามารถน าแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสไปรูลิน่าไปใช้ และจากผลการทดลองในครั งนี 
เมื่อหยุดอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความเข้มสีเหลืองลดลง แต่ชุดการ
ทดลองที่เคยได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่ารงควัตถุ
สารสีที่สะสมที่ผิวปลาไม่มีการคงตัว ซึ่งลดลงตามระยะเวลาที่ไม่ได้รับแคโรทีนอยด์ ให้ผลสอดคล้องกับค่าความเข้ม
สีแดง โดยจากผลการศึกษาการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในปลาหมอสีครอสบรีดในครั งนี  สีที่แสดงออกเป็นสีเหลืองอมส้ม 
แสดงให้เห็นว่าปลาหมอสีครอสบรีดสามารถสะสมสารสีจากรงควัตถุเบต้า-แคโรทีน ที่ให้สารสีเหลือง ส้ม ได้ดี  
  ค่าความสว่าง (L* value) ของปลาหมอสีครอสบรีดในชุดการทดลองสาหร่ายสไปรูลิน่า ค่าความ
สว่างผิวปลามีค่าลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการทดลอง โดยปลาเริ่มต้นทดลองมีค่าความสว่างมากที่สุด เมื่อ
ปลาอายุมากขึ นความคมชัดของสีและลวดลายของปลามีมากขึ น จึงท าให้ปลามีค่าความสว่างลดลง ทั งนี ค่า
ความสว่างที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึ นของค่าของเข้มสีแดง จากผลการทดลองในสัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 
ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีค่าความสว่าง
ของสีผิวน้อยกว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า แสดงให้เห็นว่าเมื่อปลามีค่า
ความเข้มของสีแดงมากค่าความสว่างจะลดลง ซึ่งค่าความสว่างแปรผกผันกับค่าความเข้มของสีแดง 
 สาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลต่อน  าหนัก น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารที่กินและอัตราแลกเนื อ
ของปลาหมอสีครอสบรีด โดยผลจากการทดลอง พบว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
ระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีน  าหนัก น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวันและปริมาณอาหารที่กินมากกว่าปลา
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หมอสีครอสบรีดในชุดการทดลองที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่าย 
สไปรูลิน่าระดับ 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม โดยให้ผลเช่นเดียวกับอัตราแลกเนื อที่มีค่าต่ าที่สุดในปลาที่ได้รับ
อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม แสดงให้เห็นว่าจากผลการทดลองนี ปลา      
ที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตมากที่สุด จะเห็นได้ว่าสาหร่ายสไปรูลิน่ามีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต เนื่องจากเป็นแหล่ง
สารอาหารที่มีประโยชน์ มีโปรตีนสูงถึง 70% ของน  าหนักแห้ง (เทพพิทักษ์ และคณะ, 2555) มีวิตามิน แร่ธาตุ 
กรดอะมิโนที่จ าเป็น กรดไขมันที่จ าเป็น เช่น กรดปาล์มมิติก กรดไลโนเลนิก กรดไลโนเลอิก (Lu et al., 2002; Lu 
and Takeuchi, 2004; Abdel and Ahmad, 2009) มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Nakagawa and Montgomery, 
2007) และสาหร่ายสไปรูลิน่ามีโครงสร้างของผนังเซลล์ที่ปลาสามารถย่อยได้ง่าย เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบ
ของเซลลูโลส (Duncan and Klesius, 1996) อย่างไรก็ตาม การผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารที่มากเกินไป 
อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราแลกเนื อ โดยอาหารทดลองที่ผสมสาหร่าย   
สไปรูลิน่าระดับ 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม มีค่าเยื่อใยมากกว่าอาหารทดลองที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
และที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม โดยค่าเยื่อใยที่สูงอาจมีผลในการดูดซึมสารอาหารจาก
สาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหาร เนื่องจากปลาหมอสีครอสบรีดเป็นปลาที่กินอาหารได้ทั งเนื อและพืช (omnivore) 
ท าให้มีข้อจ ากัดและความสามารถในการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีอยู่ในอาหาร การได้รับ
อาหารที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มากเกินไปจึงมีผลต่อการเจริญเติบโต นอกจากนั น การผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า    
ในอาหารที่มากเกินไป มีผลต่อการกระตุ้นการกิน และการยอมรับอาหาร เนื่องจากการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า
ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นที่มากเกินไป มีผลท าให้รสชาติและกลิ่นของอาหารไม่เป็นที่ยอมรับของปลาหมอสี  
ครอสบรีด สอดคล้องกับการศึกษาของ Tawwab et al. (2008) ในการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมในอาหารปลานิล
ในระดับ 0, 1.25, 2.50, 5.0, 7.50 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เลี ยงปลานิลเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 5.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าการ
เจริญเติบโตดีกว่าปลานิลที่ได้รับอาหารในชุดการทดลองอ่ืน ๆ และปริมาณอาหารที่กินมากกว่าชุดการทดลอง    
ที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 7.50 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม จากการศึกษาในครั งนี  ให้ผลแตกต่าง
จากการศึกษาการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในกลุ่มปลาชนิดอ่ืน ๆ เช่น ปลา Parrot fish (Oplegnathus fasciatus) 
สามารถใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารได้ 26 กรัม/อาหาร 100 กรัม โดยไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต (Kim et al., 
2013) ปลาบึก (จารุวัลย์ และเกรียงศักดิ์, 2551), ปลาไน (Cyprinus carpio L.) (Nandeesha et al., 1998) 
ปลายี่ สก เทศ  (Labeo rohita) ปลากะโห้ เทศ  (Catla catla) (Nandeesha et al., 2001) ปลาสวาย 
(Ahmadzadenia et al., 2011) สามารถใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าเพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนการใช้โปรตีนจาก
ปลาป่นได้ 100% โดยไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื อ และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์    
จากโปรตีนในอาหาร  
  ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน มีค่าความเข้มสีแดง (a* value) มากขึ น
ตามระดับปริมาณความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร และค่าความเข้มสีแดงเพ่ิมขึ นตามระยะเวลาที่ปลา
ได้รับอาหารที่มีแอสตาแซนทิน แสดงให้เห็นว่าปลาหมอสีครอสบรีดสามารถน าแอสตาแซนทินไปใช้ประโยชน์ 
โดยผ่านการย่อย การดูดซึม และมีการสะสมที่บริเวณผิวของปลา ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ปลาหมอสีครอสบรีด 
ที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินระดับ 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม  (AS 0.10% และ AS 
0.15%) ให้ค่าความเข้มสีแดงมากกว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารไม่ผสมแอสตาแซนทิน และผสมระดับ 
50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.05%) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ปลาหมอสีครอสบรีด     
ที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินระดับ 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ให้ค่าความเข้มสีแดง  
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าเมื่อปลาได้รับอาหารที่มีแอสตาแซนทินในระดับหนึ่งแล้ว 
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ขบวนการสร้างเซลล์เม็ดสีของปลาจะคงที่ (พ้วน และทิพวรรณ, 2546) และเมื่อปลาได้รับอาหารที่ไม่ผสม   
แอสตาแซนทิน ค่าความเข้มสีแดงลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่ไม่ได้รับแอสตาแซนทิน โดยแอสตาแซนทิน    
ที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในปลาเมื่อไม่ได้รับแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลาหนึ่งก็ลดลง เพราะปลาไม่สามารถสังเคราะห์
สารสีเองได้ ต้องได้รับจากอาหาร (Yanar et al., 2007) แต่ทั งนี  ปลาหมอสีครอสบรีดที่หยุดให้อาหารที่ผสม
แอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ค่าความเข้มสีแดงในทุกชุดการทดลองที่เคยได้รับอาหารผสม   
แอสตาแซนทินมีค่ามากกว่ากว่าชุดควบคุม และมากกว่าค่าเริ่มต้นทดลอง แสดงให้เห็นว่าระยะเวลา 4 สัปดาห์      
ที่ปลาหมอสีครอสบรีดไม่ได้รับแอสตาแซนทิน มีการคงอยู่ของแอสตาแซนทินเพียงแต่ลดน้อยลง Storebakken 
and No (1992) และ Henmi et al. (1989) รายงานว่า แคโรทีนอยด์ในเนื อและผิวหนังลดลงหรือสูญหายไป 
เนื่องจากการได้รับอาหารที่ไม่ เพียงพอ ขบวนการเมแทบอลิซึมถูกท าลายและการขับถ่าย ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาในปลากระแหของ ดาราวรรณ และคณะ (2547) ใช้อาหารที่ผสมแอสตาแซนทินระดับ 
0, 25, 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เลี ยงปลาเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ หลังจากนั น
เปลี่ยนให้อาหารโดยไม่เสริมแอสตาแซนทิน ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเข้มของสีปลาลดลงจนกระทั่ง           
ไม่แตกต่างจากปลาที่เลี ยงโดยไม่เสริมแอสตาแซนทินเมื่อระยะเวลาผ่านไป 3, 4, 6 และ 11 สัปดาห์ ตามล าดับ 
และการศึกษาในปลากะพงแดงของพิชญา และคณะ (2544) โดยทดลองเลี ยงปลาด้วยอาหารเม็ดผสม   
แอสตาแซนทินที่ระดับ 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เมื่อหยุดเสริมแอสตาแซนทิน พบว่า
ความเข้มของสีล าตัวปลาเริ่มลดลงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้น เมื่อระยะเวลาผ่านไป 22, 42 และ 50 วัน 
ตามล าดับ  
  ค่าความเข้มสีเหลือง (b* value) ของปลาหมอสีครอสบรีดในทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงเรื่อย ๆ 
ตามระยะเวลาการทดลอง โดยชุดการทดลองที่ได้รับอาหารไม่ผสมแอสตาแซนทินมีค่าความเข้มสีเหลืองลดลง
จากค่าเริ่มต้นทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับค่าความสว่าง (L* value) ที่มีค่าลดลง ส าหรับปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับ
อาหารที่ผสมแอสตาแซนทินมีค่าความเข้มสีเหลืองลดลงเช่นกัน โดยสัปดาห์ที่ 4 และ 6 ทุกชุดการทดลองมีค่า
ความเข้มสีเหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ในสัปดาห์ที่ 8 ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสม
แอสตาแซนทินระดับ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าความเข้มสีเหลืองน้อยกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ผสม
แอสตาแซนทินระดับ 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เนื่องจากแอสตาแซนทินเป็นรงควัตถุที่ให้สารสีแดง เมื่อปลา
ได้รับจึงผ่านขบวนการย่อย การดูดซึม การสะสม และแสดงออกให้เห็นเป็นสีแดงบริเวณผิวล าตัวปลาหมอสี 
ครอสบสรีด โดยค่าความเข้มสีเหลืองลดลงตามระยะเวลาและปริมาณที่ปลาได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน
และสอดคล้องกับค่าความสว่างที่ลดลงเช่นกัน และเมื่อปลาได้รับอาหารที่ไม่ผสมแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 
2 สัปดาห์ ค่าความเข้มสีเหลืองในทุกชุดการทดลองมีค่าลดลง แต่ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ซึ่งสอดคล้องกับค่าความเข้มสีแดงในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เมื่อปลาหมอครอสบรีดได้รับอาหารที่ไม่
ผสมแอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่เคยได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน
ระดับ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าความเข้มสีเหลืองน้อยกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน
ระดับ 50 และ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าการคงอยู่ของแอสตาแซนทินซึ่งให้สารสีแดง 
มีปริมาณมากกว่าชุดการทดลองอ่ืน ๆ  
   แอสตาแซนทินมีผลต่อน  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน และอัตราแลกเนื อของปลาหมอสีครอสบรีด 
โดยปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินทุกชุดการทดลองให้น  าหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อวัน และอัตราแลกเนื อ
มากกว่าชุดควบคุมที่ไม่ผสมแอสตาแซนทินตั งแต่สัปดาห์ที่ 4 (p<0.05) จนสิ นสุดการทดลอง โดยแอสตาแซนทิน
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ปลามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี กระตุ้นการเจริญเติบโต เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและ
การผสมพันธุ์ (Torrissen, 1990; Meyers, 1994) สอดคล้องกับการศึกษาของ Christiansen et al. (1995) 
พบว่าปลา Atlantic salmon ที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาเซนทินระดับ 60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม    



34 
 

 
  

เป็นระยะเวลา 315 วัน มีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมแอสตาแซนทิน และการศึกษาของ 
Zhang et al. (2013) พบว่า กุ้งขาวที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน  125 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร      
1 กิโลกรัมมีการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้งขาวที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมแอสตาแซนทิน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการ
เสริมแอสตาแซนทินในอาหารมีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตในสัตว์น  าไม่แตกต่างกับการไม่เสริมแอสตาแซนทิน 
เช่น ปลาเรนโบว์เทราต์ (Foss et al., 1984) ปลาหมอทะเล (ทวี และคณะ, 2550) ปลากระแห (ดาราวรรณ 
และคณะ, 2547) กุ้งกุลาด า (มะลิ และคณะ, 2537) และจากการศึกษาของ Řehulka (2000) รายงานว่า   
การใช้แอสตาแซนทินปริมาณ 49.8 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ในปลาเรนโบว์เทราต์ขนาดน  าหนักเริ่มต้น 
178 กรัม เป็นเวลา 84 วัน อัตราการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับปลาที่ได้รับอาหารชุดควบคุม
ที่ไม่มีแอสตาแซนทิน และมีผลท าให้ค่าโลหิตวิทยาของปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน มีคุณภาพต่ ากว่า
ปลาที่ได้รับอาหารไม่ผสมแอสตาแซนทิน ทั งนี  จะเห็นได้ว่าแอสตาแซนทินมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา  
โดยชนิดปลาและระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ท าให้ผลของการใช้แอสตาแซนทินต่างกัน การใช้แอสตาแซนทิน
จึงต้องมีการศึกษา ทดลองในปลาแต่ละชนิดและระยะการเจริญเติบโตของปลาเพ่ือให้ได้ผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

คุณภาพน  าระหว่างการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันทุกชุดการทดลอง ซึ่งค่าดังกล่าวอยู่ในช่วงที่สัตว์น  า
เจริญเติบโตได้ตามปกติ (ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  

 
สรุปผล 

 
    สาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลต่อค่าความเข้มของสีและการเจริญเติบโตต่อปลาหมอสีครอสบรีด โดย
ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม เหมาะสมในการ
ปรับปรุงสีและการเจริญเติบโตมากที่สุด  
    แอสตาแซนทินมีผลต่อค่าความเข้มของสีและการเจริญเติบโตต่อปลาหมอสีครอสบรีด โดยปลา
หมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินที่ระดับ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมในการ
ปรับปรุงสีและการเจริญเติบโตมากที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารปลาหมอสีครอสบรีด สีที่แสดงออกบริ เวณผิวมีสีเหลืองอมส้ม 
ซึ่งตลาดการซื อ ขายปลาหมอสีครอสบรีดส่วนใหญ่นิยมปลาที่มีผิวสีแดง ดังนั น สาหร่ายสไปรูลิน่าจึงเหมาะ
ส าหรับผู้เพาะเลี ยงบางรายที่ต้องการปลาหมอสีครอสบรีดที่มีผิวสีเหลืองอมส้ม 

 
                                               ค้าขอบคุณ 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยสัตว์น  าสวยงามและพรรณไม้น  าทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือจนงานวิจัยนี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น  า ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมี
ของอาหารปลาทดลอง 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูวัดสีเท่ากับ 5 มิลลิเมตร 
 
ภาพผนวกที่ 1  เครื่องมือวัดสีรุ่น Konica Minolta CR-10 
 
 

          
 
ภาพผนวกที่ 2 ความเข้มของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดเริ่มต้นทดลอง 
หมายเหตุ  SP10% หมายถึง ปลาหมอสีครอสบรีดได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
              SP 20% หมายถึง ปลาหมอสีครอสบรีดได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 20 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
              SP 30% หมายถึง ปลาหมอสีครอสบรีดได้รับอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
             AS 0.05% หมายถึง ปลาหมอสีครอสบรีดได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทิน 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
                AS 0.10% หมายถึง ปลาหมอสีครอสบรีดได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทิน 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
                AS 0.15% หมายถึง ปลาหมอสีครอสบรีดได้รับอาหารผสมแอสตาแซนทิน 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 

ชุดควบคุม
คุมม           

SP 10% SP 20% AS 0.05%  AS 0.10% AS 0.15% SP 30% 

4.3 ซม. 
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ภาพผนวกที่ 3  ความเข้มสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน

ในระดับต่างกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP 30% 

ชุดควบคุม
คุมม 

SP 10% SP 20% ชุดควบคุม
คุมม           

 AS 0.05% AS 0.10%  AS 0.15% 

            4.3 ซม. 
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ภาพผนวกที่ 4  ความเข้มสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทิน

ในระดับต่างกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

   ชุดควบคุม       SP 10% SP 20% SP 30% 

ชุดควบคุม
คุมม 

AS 0.10% AS 0.15%  AS 0.05% 
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ภาพผนวกที่ 5  ความเข้มสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารชุดควบคุมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 AS 0.15% AS 0.10% AS 0.05% 

ชุดควบคุม
คุมม 

SP 10% SP 20% SP 30% 


