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บทคัดย่ อ

อาหารสัตว์น้ ำ� เป็ นปั จจัยพื้นฐานต่อการเจริ ญเติบโต และวัตถุดิบมีผลด้านต้นทุนการผลิตอาหาร
การใช้หญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรดในสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) พบว่า การ
เจริ ญเติบโต ด้านน�้ำหนักเพิ่มขึ้น น�้ำหนักเพิ่มขึ้นต่อวัน และ อัตราการเจริ ญเติบโตจ�ำเพาะ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรดที่ระดับ 10
เปอร์เซ็นต์ มีการเจริ ญเติบโตด้านน�้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยดีที่สุด เท่ากับ 55.12 ± 3.90 กรัม ส่ วนอัตราการรอดตาย
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ดังนั้น จากการทดลองจึงสรุ ปได้วา่
สามารถใช้หญ้าเนเปี ยร์หมักและนมหมักกรดในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิล
ค�ำส� ำคัญ : ปลานิล หญ้าเนเปี ยร์หมัก นมหมักกรด

Abstract

Aquatic animal feed is a key to the growth of aquatic animals, and the raw materials affect
production costs. The use of fermented Napier grass mixed with acid fermented milk for Nile tilapia
(Oreochromis niloticus). After it was found that the weights of the fishes were increased. ,the daily weight
gain and specific growth rates were significantly different (p < 0.05). Among treatments the fish fed with
the fermented napier grass at the level of 10 percent had the highest body weight of 55.12 ± 3.90 grams.
The survival rates and feed conversion rate were non-significantly different (p > 0.05). Therefore, it could
be concluded that the acid fermented milk diet mixed with fermented napier grass at the level of 10 percent
could be used for producing the feeds for Nile tilapia.
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บทน�ำ

ปลานิล (Nile tilapia, Oreochromis niloticus) เป็ นปลาน�้ำจืดทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งเป็ นที่นิยม และต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มความต้องการบริ โภคปลานิล
ขยายตัวเพิม่ ขึ้นทั้งนี้ เนื่องจากเป็ นปลาทีเ่ ลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีความทนทานและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ดี มีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีและขยายพันธุไ์ ด้ตลอดปี ในการเลี้ยงสัตว์น้ ำ� พบว่าอาหารปลาเป็ นปั จจัยหลัก
ในด้านต้นทุนการผลิตซึ่ งมากกว่า 50 เปอร์ เซ็ นต์ [1] ประกอบกับปลานิ ลจัดอยู่ในกลุ่มปลากินพืช จึงมี
นักวิจยั คิดใช้วตั ถุดิบที่มาจากพืชต่างๆ มาเป็ นส่วนประกอบในสูตรอาหาร มีจดุ ประสงค์ ด้านการเจริ ญเติบโต
อัตราการรอดตาย เช่น การใช้กากมะเขือเทศ [2] เป็ นต้น หญ้าเนเปี ยร์ (Pennisetum purpureum) จัดเป็ นหญ้า
ในเขตร้อนมีลกั ษณะใบหนา ปลูกง่าย ให้ผลผลิตดี มีเยือ่ ใยสู ง ใบและล�ำต้น มีโปรตีน 13-17 เปอร์เซ็นต์,
คาร์โบไฮเดรต 11 - 12 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็ นเป็ นหญ้าที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง [3-4] และสามารถน�ำมา
ใช้เป็ นวัตถุดิบมาผลิตอาหารให้ปลากินพืชเพือ่ ลดต้นทุน[5] และ มัสยา [6] รายงานว่าการใช้หญ้าเนเปี ยร์หมัก
เลี้ยงปลาสลิดใช้ตน้ ทุนต�่ำ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ได้ปลาขนาด 4-6 ตัวต่อกิโลกรัม ระยะเวลาการเลี้ยง 14-16 เดือน
ขณะที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส�ำเร็ จรู ปมีตน้ ทุนอยูท่ ี่ 70-80 เปอร์เซ็นต์
น�้ำนมดิบเป็ นวัตถุดบิ ทางการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ประกอบไปด้วย สารอาหารทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และวิตามิน และการผลิตน�้ำนมดิบในปัจจุบนั ยังประสบปัญหา
การผลิตน�้ำนมที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเปื้ อนจุลินทรี ยเ์ กิน 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร [7] มาใช้ประโยชน์
ในรู ปแบบต่างๆ เช่นการหมัก และในการหมักนมจะเกิดจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก ซึ่ งเป็ นกลุ่มจุลินทรี ยท์ ี่มี
ประโยชน์พบในล�ำไส้สามารถผลิตเอนไซม์ยอ่ ยสารอาหารบางประเภทที่ระบบการย่อยไม่สามารถย่อยได้
จากการศึกษาพบว่าการใช้โปรไบโอติกเสริ มอาหารเลี้ยงสัตว์น้ ำ� สามารถเพิม่ การเจริ ญเติบโตท�ำให้อตั ราการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อดีข้ ึนนอกจากนี้ ยงั ช่วยยับยั้งจุลินทรี ยก์ ่อโรค กระตุน้ ภูมิคุม้ กัน และเพิ่มอัตรารอด
ให้แก่สตั ว์น้ ำ� [8] ซึ่งในการทดลองนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อผลิตสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิล ซึ่งท�ำให้ปลามีการ
เจริ ญเติบโตดี อัตราการรอดตายสู ง
ดั้งนั้น การใช้ประโยชน์จากหญ้าเนเปี ยร์ หมัก และน�้ำนมดิบที่มีคุณภาพต�่ำมาท�ำนมหมักกรด
เพื่อใช้เป็ นส่ วนผสมในสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิล เป็ นการใช้วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเลี้ยงสัตว์น้ ำ�

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวางแผนการทดลอง
การศึกษาใช้วธิ ีวางแผนการทดลองแบบ สุ่ มตลอด (Completely Randomized Design ; CRD โดย
แบ่งการทดลองเป็ น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) มี 4 ซ�้ำ (Replication) รวมเป็ น 16 หน่วยการทดลอง
(Experimental)
ชุดการทดลองที่ 1 สู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมัก 0 % ผสมนมหมักกรด 10 % (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 สู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมัก 5 % ผสมนมหมักกรด 10 %
ชุดการทดลองที่ 3 สู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมัก 10 % ผสมนมหมักกรด 10 %
ชุดการทดลองที่ 4 สู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมัก 15 % ผสมนมหมักกรด 10 %
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การเตรียมสั ตว์ ทดลอง
ปลานิลน�้ำหนักเริ่ มต้นเฉลี่ย 6.32 - 6.48 กรัม โดยเลี้ยงปลานิล ในกระชังมุง้ เขียวขนาด 2×2×1.2
เมตร จ�ำนวน 16 กระชัง ปล่อยปลาในอัตรา 20 ตัวต่อกระชัง ในบ่อดิน เลี้ยงเป็ นระยะเวลา 60 วัน โดยจะ
ท�ำการถ่ายน�้ำในบ่อดินออก 30 เปอร์เซ็นต์ ทุก 15 วัน และเติมน�้ำเข้าบ่อ เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพน�้ำให้
อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมต่อการการเลี้ยงสัตว์น้ ำ� ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. โดยให้
ปริ มาณอาหารปลากินจนอิ่ม
การเตรียมหญ้ าเนเปี ยร์ หมัก
น�ำหญ้าเนเปี ยร์ มาหัน่ หรื อสับให้ละเอียด บรรจุในถังพลาสติกกลม ขนาดความจุ 100 ลิตร ใส่
กากน�้ำตาลประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ผสมให้เข้ากัน เติมน�้ำลงไปในถังประมาณ 18-20 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน
ปิ ดฝาถังทิ้งไว้ ประมาณ 21 วัน และน�ำไปใช้ [9]
การเตรียมนมหมักกรด
ตวงน�้ำนมดิบ จํานวน 1 ลิตร หรื อ 1 กิโลกรัม เทน�้ำนมดิบทีต่ วงไว้ใส่ลงในถุงพลาสติก (ควรใส่ถงุ
พลาสติก 2 ชั้น) ดูดกรดน�้ำส้มสายชูเข้มข้น ในปริ มาณ 2-4 ซีซี. เติมกรดน�้ำส้มสายชูเข้มข้นลงในถุงน�้ำนม
ดิบที่เตรี ยมไว้ มัดปากถุงน�้ำนมดิบให้แน่นโดยไล่อากาศออกให้หมด เขย่าถุงเล็กน้อยให้น้ ำ� และกรดกระจาย
เป็ นเนื้อเดียวกัน เก็บไว้นาน 5 วัน ในอุณหภูมิปกติจึงนําไปใช้ ซึ่ งนมที่ผา่ นขบวนการหมักมีลกั ษณะเป็ น
เนื้อนมสี ขาวลอยอยูด่ า้ นบน และมีกลิ่นหอม [10]
การเตรียมอาหารทดลอง
อาหารที่ใช้ทดลองมี 4 ชุดการทดลอง มีค่าโปรตีนเท่ากับ 30.00-30.07 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน
270.06-277.28 Kcal/100 g. วัตถุดิบอาหารประกอบด้วย ปลาป่ น ปลายข้าว ข้าวโพด กากถัว่ เหลือง ร�ำอ่อน
น�้ำมันพืช พรี มิกซ์ นมหมักกรด และหญ้าเนเปี ยร์บดละเอียด ตามสู ตรที่กำ� หนด (ตารางที่ 1 ) ท�ำการผสม
ส่ วนประกอบของอาหารให้เข้ากันเป็ นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นก็นำ� อาหารแต่ละชุดการทดลอง มาท�ำการ
อัดเม็ด ด้วยเครื่ องอัดเม็ดชนิดจม และน�ำอาหารที่อดั เม็ดแล้วไปลดความชื้นในตูอ้ บ ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และน�ำอาหารไปเลี้ยงปลานิล ตามชุด การทดลอง
ตารางที่ 1 ปริ มาณวัตถุดิบ และองค์ประกอบทางเคมีในสู ตรอาหารปลานิล
วัตถุดบิ
ปลาป่ น (59.10)
ปลายข้าว (6.47)
ข้าวโพด (8.71)
หญ้าเนเปี ยร์หมัก (12.99)
กากถัว่ เหลือง (43.40)
ร�ำอ่อน (12.38)

1
20.0
8.0
9.0
0
30.0
29.9

ชุ ดการทดลองที่
2
3
20.0
20.0
6.6
3.9
8.0
8.0
5.0
10.0
29.3
33.0
28.0
22.0

4
20.0
4.5
5.0
15.0
28.5
23.9
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ตารางที่ 1 ปริ มาณวัตถุดิบ และองค์ประกอบทางเคมีในสู ตรอาหารปลานิล (ต่อ)
วัตถุดบิ
นมหมักกรด (21)*
น�้ำมันถัว่ เหลือง
พรี มิกซ์1/
รวมทั้งหมด (กรัม)
องค์ประกอบทางเคมี (%น�้ำหนักแห้ง)
โปรตีน
ไขมัน
เยือ่ ใย
เถ้า
ความชื้น
NFE
GE (Kcal/100g)

1
1.1
1.0
1.0
100
30.07
7.95
5.13
10.15
9.21
46.7
277.28

ชุ ดการทดลองที่
2
3
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
100
100
30.00
7.51
4.79
9.84
9.82
47.86
275.80

30.04
6.32
4.38
9.37
10.03
49.89
270.62

4
1.1
1.0
1.0
100
30.05
6.53
4.20
9.27
10.12
49.95
272.34

1/ Vitamin-mineral premix provides per kg of diet : vitamin A 15,000 IU; vitamin D3 3,000 IU; vitamin E 25 IU ; vitamin
K30.5 g; vitamin B1 2.5 mg; vitamin B2 7 mg; vitamin B6 4.5 mg; vitamin B12 0.025 mg; vitamin C 1.5 g; pantothenic
acid 35 mg; nicotinic acid 35 mg; choline chloride 0.25 g; biotin 0.025 mg; Cu1.6 mg; folic acid 0.5 mg; Mn 0.06 g;
Se 0.15 mg; Fe 0.08 g; I 0.4 mg and Zn 0.045 g.

NFE คือ Nitrogen Free Extract , (% NFE = 100 - % เถ้า - % โปรตีน - % ไขมัน - % เยือ่ ใย)
GE คือ (Gross Energy) มีหน่วยเป็ น กิโลแคลอรี (Kcal) [11]
การเก็บผล และวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยเก็บข้อมูลทุก 15 วัน ชัง่ น�้ำหนัก , วัดความยาว และปริ มาณอาหารที่กิน ตรวจวัดการเจริ ญ
เติบโตของปลา ตามวิธีการของ ธีระชัย และคณะ [12] ได้แก่ น�้ำหนักที่เพิ่ม (WG), น�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน
(ADG), อัตราการเจริ ญเติบโตจ�ำเพาะ (SGR), อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้ อ (FCR), อัตราการรอดตาย
(SR), ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FER) และ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test ด้วยโปรแกรม SPSS System for Windows Version 26 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%
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ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั

การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลีย่ นอาหารเป็ นเนื้อ
จากการศึกษาผลของการเสริ มหญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรดต่อประสิ ทธิภาพการเจริ ญเติบโต
ของปลานิลทีเ่ ลี้ยงด้วยอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรดในระดับทีแ่ ตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม)
5 10 และ15 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ เป็ นระยะเวลา 60 วัน (โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์) เมือ่ สิ้นสุดการทดลอง พบว่า
ปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรดที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริ ญเติบโตด้าน
น�้ำหนักสุดท้าย, น�้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึ้น, น�้ำหนักทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อวัน, อัตราการเจริ ญเติบโตจ�ำเพาะ และความยาวเพิม่ ขึ้น
ดีที่สุด เท่ากับ 61.44 ± 1.94 กรัม 55.12 ± 2.90 กรัม 0.92 ± 0.07 กรัม/วัน 3.79 ± 0.10 เปอร์เซ็นต์/วัน และ
7.53 ± 0.39 เซนติเมตร ตามล�ำดับ (ตารางที่ 2) แตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) และสอดคล้องกับ วรวิทย์
และคณะ [5] ได้ทำ� การทดลองศึกษาการเจริ ญเติบโตของปลานิ ล ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมหญ้าหมักจาก
กระเพาะวัว 4 สู ตร คือ อาหารผสมหญ้าหมัก 0 5 10 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ ที่ระดับโปรตีน 30 เปอร์ เซ็นต์
พบว่าน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริ ญเติบโตของปลานิล ที่ผสมหญ้าหมัก10 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ สูงกว่าสูตร
อาหารอืน่ และแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ สอดคล้องกับ Sangeetha and Rajendran
[13] ได้ทำ� การทดลองเลี้ยงปลาคาร์พ น�้ำหนักเริ่ มต้น 50 กรัม (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) ด้วยสู ตรอาหารผสม
หญ้าเนเปี ยร์ 10 เปอร์เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ผสมหญ้าเนเปี ยร์) เลี้ยงปลาเป็ นระยะเวลา 60 วัน
พบว่า การเจริ ญเติบโตด้านน�้ำหนักเพิ่ม, ความยาว และ อัตราการเจริ ญเติบโตจ�ำเพาะ ดี กว่าชุ ดควบคุม
ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่า ปลาคาร์พ เป็ นปลากินพืช (Herbivorus) มีความสามารถในการย่อยวัตถุดิบที่มาจากพืช
ได้ดี ทั้งนี้ หญ้าเนเปี ยร์ ประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิดที่สตั ว์ตอ้ งการ แต่มีองค์ประกอบของเยือ่ ใย (Fiber)
ค่อนข้างสู ง ในกระบวนการหมักหญ้าจะท�ำให้เกิ ดจุลินทรี ย ์ กลุ่มแลคติ กแบคที เรี ยมีผลต่อการทาํ งาน
ของเอนไซม์ Ferulic Esterase ซึ่งไปมีผลในการเพิม่ ประสิทธิภาพการย่อยเยือ่ ใย [14] ซึ่งองค์ประกอบในการ
ย่อยอาหาร ได้แก่ ฮอร์โมน (Hormone) เอนไซม์ (Enzymes) กรดเกลือ (HCl) น�้ำดี (Bile) และการหดรี ดหรื อ
บีบรูดของระบบทางเดินอาหาร [15] และการทดลองครั้งนี้ ปลานิลทีใ่ ช้ยงั เป็ นปลาขนาดเล็ก (น�้ำหนัก 6.32 กรัม)
ท�ำให้ความสามารถในการย่อยวัตถุดิบที่มาจากพืช ซึ่งส่ วนใหญ่มีคาร์โบไฮเดรตเป็ นองค์ประกอบ ได้นอ้ ย
จึงท�ำให้สามารถย่อยหญ้าเนเปี ยร์หมักในสู ตรอาหารได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเพิ่มหญ้าเนเปี ยร์หมัก
15 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่มผี ลต่อการเจริ ญเติบโตทีเ่ พิม่ ขึ้นของปลา ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่ งกานต์ [16] รายงานว่า ปลานิล
มีกิจกรรมของเอนไซม์ยอ่ ยโปรตีนและไขมันท�ำงานได้ดีในปลาขนาดเล็ก (5.7 g.) ส่ วนในปลาขนาดใหญ่
(92.1 g.) จะมีเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตได้ดี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด อายุ และวัตถุดิบอาหาร
เช่นเดียวกับ Gemechu [17] รายงานว่า ในผลิตภัณฑ์นมหมักมีจลุ นิ ทรี ยแ์ ลคติกแบคทีเรี ย ทีเ่ รี ยกว่า โปรไบโอติก
เช่น กลุ่ม Lactobacillus, Bacillus และ Streptococcus เป็ นต้น จัดเป็ นจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ และไปช่วยลด
จุลินทรี ยก์ ่อโรคในล�ำใส้ กระตุน้ ภูมิคุม้ กัน และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการย่อยอาหาร และการดูดซึ ม
สารอาหารของสัตว์เพิม่ มากขึ้น มีบทบาทที่เป็ นประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารของปลา เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
การเจริ ญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหาร ประสิ ทธิ ภาพการใช้โปรตีน [18-19] ปั จจุบนั มีการน�ำจุลินทรี ย ์
โปรไบโอติกมาใช้อย่างแพร่ หลายเพื่อเพิ่มผลผลิต ทั้งในสัตว์บก และสัตว์น้ ำ�
อัตราการรอดตาย พบว่า การใช้หญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรดในสู ตรอาหารไม่มีผลต่ออัตรา
การรอดตายของปลานิ ล ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ ในการทดลองครั้งนี้ มีการใช้นมหมักกรดเป็ นส่ วนผสมในสู ตร
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อาหารทีเ่ ลี้ยง ซึ่งส่งผลให้ปลามีภมู ติ า้ นทานโรคทีด่ ี จึงไม่มผี ลต่ออัตราการรอดตายของปลา ซึ่ง Opiyo et al. [20]
ได้ทำ� การทดลอง การใช้จุลลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก Bacillus subtilis และยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae)
เปรี ยบเทียบ กับชุดควบคุม(ไม่ใส่ จุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก) ในการเลี้ยงปลานิลเพศผู ้ ระยะ Fingerlings (40 g)
เป็ นระยะเวลา 7 เดือน เมือ่ สิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปลานิลที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารผสมจุลนิ ทรี ย ์ โปรไบโอติก
ทั้ง 2 ชนิด มีการเจริ ญเติบโตด้านน�้ำหนักเพิม่ , อัตราการรอดตาย, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อ และ อัตรา
การเจริ ญเติบโตจ�ำเพาะ ดีกว่าชุดควบคุม แตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) เช่นเดียวกับ Dowidar et al. [21]
ท�ำการทดลองเลี้ยงปลานิ ล ด้วยสู ตรอาหารผสมจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก Bacillus subtilis (1×1011 cfu/g),
Saccharomyces Cerevisiae (2.6×1011 cfu/g) และ ชุดควบคุม (ไม่ใส่ จุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก) เลี้ยงปลานิ ล
น�้ำหนักเริ่ มต้น 24 กรัม เลี้ยงเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง พบว่า การเสริ มโปรไบโอติก
ในอาหารช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโต เพิ่มภูมิคุม้ กัน และ ความต้านทานโรคในปลานิลที่ดี แตก
ต่างทางสถิติ (p < 0.05) กับชุดควบคุม และสอดคล้องกับ Fakhri et al. [22] ได้ทดลองเลี้ยงปลาดุกเทศ
ในถังขนาดความจุ 3000 ลิตร โดยสูตรอาหารผสมด้วยโปรไบโอติก (Lactobacillus sp. และ Bacillus Subtilis)
ในอัตรา 105 เซลล์ตอ่ อาหาร 1 กรัม และเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่เสริ มโปรไบโอติก) เลี้ยงเป็ นเวลา 85
วัน สู ตรอาหารมีโปรตีน 31-33 % เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองพบว่า ปลาดุกเทศที่เลี้ยงมี อัตราการรอดตาย ,
ประสิ ทธิภาพการเจริ ญเติบโตสู ง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อดีกว่าชุดควบคุม แตกต่างอย่างมีนยั
ส�ำคัญ (p < 0.05) ในการเลี้ยงสัตว์น้ ำ� ให้ประสพผลส�ำเร็ จ Joshua [23] รายงานว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ นปั จจัย
หลักที่สำ� คัญของต้นทุนการผลิต และการเลือกวัตถุดิบประกอบสู ตรอาหารควรค�ำนึงถึงสารอาหารที่สตั ว์
น�้ำใช้ประโยชน์ได้ ส่ งผลให้สตั ว์น้ ำ� มีอตั ราการรอด และการเจริ ญเติบโตที่ดี
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อ พบว่าการเสริ มหญ้าเนเปี ยร์หมักและนมหมักกรดในสู ตรอาหาร
ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05, ตารางที่ 2) เนื่องจากปลาที่นำ� มาทดลองยังเป็ นปลาที่มี
ขนาดเล็ก และระยะเวลาในการทดลองสั้น อาจยังไม่ส่งผลต่อค่า FCR ชัดเจนมากนัก แต่มีแนวโน้มในทาง
ที่ดีวา่ การใช้หญ้าเนเปี ยร์หมักในสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิล สามารถท�ำให้ปลามีการเจริ ญเติบโตที่ดี อัตราการ
รอดตายสู ง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อสู ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด อายุ และวัตถุดิบประกอบในสู ตร
อาหารที่เลี้ยง [16]
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยสู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมัก
กรดในระดับต่างกัน ระยะเวลา 60 วัน
ระดับหญ้ าเนเปี ยร์ หมักผสมนมหมักกรดในอาหารทดลอง (เปอร์ เซ็นต์ )
ลักษณะทีศ่ ึกษา
T1 (0%)
T2 (5%)
T3 (10%)
T4 (15%)
p-values
น�้ำตัวเริ่ มต้น(g/ตัว)ns
6.48 ± 0.26 6.41 ± 0.17 6.32 ± 0.04 6.32 ± 0.15
0.5045
น�้ำหนักสุ ดท้าย (g/ตัว) 50.00 ± 4.76b 54.15 ± 3.94b 61.44 ± 1.94a 52.43 ± 5.07b
0.0167
น�้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (g/ตัว) 43.51 ± 4.64 b 47.73 ± 3.60b 55.12 ± 2.90a 46.115 ± 5.17b 0.0157
น�้ำหนักที่เพิ่มต่อวัน
0.73 ± 0.08b 0.80 ± 0.06b 0.92 ± 0.07a 0.77 ± 0.09b
0.0177
(g/ตัว/วัน)
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ตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยสู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมัก
กรดในระดับต่างกัน ระยะเวลา 60 วัน (ต่อ)
ระดับหญ้ าเนเปี ยร์ หมักผสมนมหมักกรดในอาหารทดลอง (เปอร์ เซ็นต์ )
ลักษณะทีศ่ ึกษา
T1 (0%)
T2 (5%)
T3 (10%)
T4 (15%)
p-values
อัตราการเจริ ญเติบโต 3.40 ± 0.14b 3.55 ± 0.14b 3.79 ± 0.10a 3.52 ± 0.19b
0.0170
จ�ำเพาะ (%/วัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 1.22 ± 0.14 1.20 ± 0.05 1.21 ± 0.11 1.24 ± 0.08
0.9894
ns
เป็ นเนื้อ
อัตราการรอดตาย (%)ns 90.00 ± 7.07 93.75 ± 4.79 96.25 ± 2.50 91.25 ± 6.29
0.4120
ประสิ ทธิภาพการใช้
0.75 ± 0.05 0.83 ± 0.04 0.84 ± 0.07 0.78 ± 0.04
0.0985
ns
อาหาร (%)
ประสิ ทธิภาพการใช้
2.50 ± 0.15 2.78 ± 0.12 2.79 ± 0.25 2.59 ± 0.14
0.0947
)ns
โปรตีน (PER
ความยาวเริ่ มต้น (cm.)ns 7.24 ± 0.09 7.08 ± 0.20 7.03 ± 0.11 7.23 ± 0.09
0.1029
ความยาวสุ ดท้าย (cm.) 13.56 ± 0.27c 14.13 ± 0.25ab 14.56 ± 0.30a 13.93 ± 0.38bc
0.0043
ความยาวที่เพิม่ ขึ้น (cm.) 6.33 ± 0.30c 7.05 ± 0.34ab 7.53 ± 0.39a 6.70 ± 0.44bc
0.0043
หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ ทีก่ ำ� กับด้วยอักษร a b c ทีต่ า่ งกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ns คือ Non-significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
ค่ าคุณภาพน�ำ้ ระหว่ างการทดลอง
ค่าคุณภาพน�้ำทีท่ ำ� การเลี้ยงในระยะเวลา 60 วัน ดังนี้ ค่าออกซิเจนทีล่ ะลายในน�้ำ อยูร่ ะหว่าง 3.34 – 4.69
มิลลิกรัม/ลิตร ค่าอุณหภูมิของน�้ำ อยูร่ ะหว่าง 26.49 – 28.73 องศาเซลเซียส ค่าแอมโมเนีย 0 มิลลิกรัม/ลิตร
ค่าไนไตรท์ เท่ากับ 0 มิลลิกรัม/ลิตร และความเป็ นกรด-ด่าง อยูร่ ะหว่าง 7.10 – 7.40 ซึ่งอยูใ่ นช่วงที่ เหมาะสม
ต่อการด�ำรงชีวติ ของสัตว์น้ ำ�

สรุปผลการวิจยั

จากการทดลองใช้หญ้าเนเปี ยร์หมักผสมนมหมักกรด ในสู ตรอาหารเลี้ยงปลานิลวัยอ่อน น�้ำหนัก
เริ่ มต้น 6.32 ± 0.04 กรัม เป็ นระยะเวลา 60 วัน พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 สู ตรอาหารหญ้าเนเปี ยร์ หมัก
ผสมนมหมักกรดที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อการเลี้ยงปลานิล
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ข้ อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ แสดงว่าหญ้าเนเปี ยร์ สามารถเร่ งการเจริ ญเติบโตของปลานิ ลขนาดเล็กได้ท้ งั ๆที่
โดยธรรมชาติแล้วปลานิลขนาดเล็กย่อยอาหารจากพืชได้ไม่ดีนกั เมื่อเทียบกับปลาขนาดใหญ่ จึงแสดงให้
เห็นศักยภาพทีจ่ ะใช้อาหารผสมหญ้าเนเปี ยร์หมักเพือ่ เร่ งการเจริ ญเติบโตของปลานิลขนาดใหญ่ จึงควรท�ำการ
ทดลองให้หญ้าเนเปี ยร์หมักแก่ปลานิลระยะ 50 กรัมจนถึงขนาดตลาดต่อไป
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