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ผลของไลโซเลซิตินในอาหารตอประสิทธิภาพการยอยสารอาหาร และการเจริญเติบโตของปลานิล
พอพงศ กาบเกสร1 และบัณฑิต ยวงสรอย1*
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บทคัดยอ
การเสริมไลโซเลซิตินระดับตางๆ คือ 0.0125, 0.0250 และ 0.0375 เปอรเซ็นตในสูตรอาหารปลานิล ที่มีการลดระดับ
โปรตีนลง 1 เปอรเซ็นต โดยมี ระดั บโปรตี น 29 เปอรเซ็นต เปรียบเที ยบดวยอาหารควบคุมที่มีระดับ โปรตีน 30 เปอรเซ็นต ไม
เสริม ไลโซเลซิ ติ น ทํ าการอนุ บ าลปลานิ ล น้ํ าหนั กเฉลี่ย 4.15±0.10 กรั ม/ตั ว ให อาหารวั นละ 2 ครั้ ง แบบเต็ม อิ่ ม เป นเวลา 6
สั ป ดาห พบว า การเสริ ม ไลโซเลซิ ติ น ที่ ร ะดั บ 0.0250 เปอร เ ซ็ น ต ทํ า ให ป ลานิ ล มี สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารย อ ยได (67.61±3.44)
ประสิ ท ธิ ภ าพการย อยโปรตี น (79.54±2.17) และมี กิจกรรมของเอนไซม ไลเปส (0.84±0.05) ดี ที่ สุ ด (p<0.05) การเสริม ไลโซ
เลซิตินทุกระดับทําใหปลามีการเจริญเติบโตไมแตกตางทางสถิติเมื่อเทียบกับชุดควบคุม (p>0.05) และการเสริมที่ระดับ 0.0250
เปอรเซ็นต พบวา อัตราแลกเนื้อและประสิทธิภ าพการใชโปรตีน มีค าที่ดีขึ้ น และไมแ ตกตางจากปลาที่ ไดรับอาหารชุดควบคุ ม
นอกจากนี้ทุกชุดการทดลองมีคาโปรตีนสะสมในตัวปลา และปริมาณไขมันสะสมในชองทอง ที่ใกลเคียงกัน (p>0.05) แตการเสริมที่
ระดั บ 0.0250 เปอร เซ็ นต ปลานิ ลมี คาดั ชนี ตั บ ที่ สูงขึ้ นอยางมี นัยสําคัญ อย างไรก็ ตาม การเสริม ไลโซเลซิติ นที่ ระดั บ 0.0250
เปอรเซ็นต สามารถเสริมในอาหารที่มีการลดระดับโปรตีน 1 เปอรเซ็นตในสูตรอาหาร สามารถชวยใหปลาเจริญเติบโตดี และสงผล
ทําใหประสิทธิภาพการยอยโปรตีน และประสิทธิภาพการใชโปรตีนเพิ่มสูงขึ้น และเปนแนวทางในการชวยลดตนทุนการผลิตอาหาร
ปลาไดอีกดวย
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Effect of Dietary Lysolecithin on Nutrient Digestibility and Growth Performance
of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
Porpong Karbkesorn1 and Bundit Yuangsoi1*
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University

Abstract
Supplementation of varying levels of lysolecithinin in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) diets were
reduced 1% of crude protein containing total protein 29% at 0, 0.0125, 0.0250 and 0.0375 % in comparison
withcontrol group (30% of crude protein) as a basal diet. The experiment was conducted to study the effects
of lysolecithin on nutrient digestibility and growth performance in tilapia with an average body weight of
4.15±0.10 g/fish. All fish were fed test diets twice a day to apparent satiation for 6 weeks. The results showed
that lysolecithin supplementation at 0.0250 % increased significantly (p<0.05) digestibility coefficiency
(67.61±3.44), protein digestibility (79.54±2.17) and lipase activity (0.84±0.05). There were no differences in
growth performance among treatments (p>0.05). However, feed conversion ratio (FCR) and protein efficiency
ratio (PER) were best (p<0.05) for fish fed the diet supplemented with lysolecithin at 0.0250 %.
Supplementation of lysolecithin in the diets did not significantly (p<0.05) affect on protein gain (PG) in whole
body and intraperitoneal fat, while hepatosomatic index increased significantly (p<0.05) compared with the
control group but had a lower of feed production cost than those of the control. The reduction of 1% crude
protein and supplementation of 0.0250% Lysolecithin in fish diet has improved protein digestibility and feed
conversion in fish related to decrease cost value of diet production.
Keywords: lysolecithin, digestibility, growth performance, Nile tilapia
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บทนํา

ปลานิ ล (Oreochromis niloticus) เป น ปลาน้ํ า
จื ด ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ จั ด เป นแหล ง โปรตี นที่ มี
คุณคาทางอาหารสูง ไขมันต่ํา เลี้ยงงาย และเจริญเติบโตเร็ว
การบริโภคปลานิลในประเทศไทยสูงถึง 30 เปอรเซ็นตของ
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การบริโภคปลาทั้งหมด (Piumsombun, 2003) ในป 2556
ผลผลิตปลานิลภายในประเทศมีผลผลิตสูงถึง 197,595 ตั น
(ศูนยสารสนเทศกรมประมง, 2558) สามารถพัฒนาการผลิต
ได อ ย า งไม จํ ากั ด อาจส ง ผลให เกิ ด การแข ง ขั น ทั้ ง ในด า น
ปริ มาณ คุ ณภาพ และราคา (วรรณชั ย , 2546) จากขอมู ล
ดังกลาวทําใหอาหารสัตวน้ํามีบทบาทตอการเพาะเลี้ยงสัตว
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น้ําเปนอย างมาก ในด านต นทุ นผั นแปรของการเลี้ย ง มี ผ ล
กระทบตอรายไดของเกษตรกรโดยตรง (ทรงศักดิ์, 2551) ใน
ปจจุบัน หลักการการผลิตอาหารสัตวน้ําที่ดี นั้น เมื่อสัตวน้ํา
ได รับ อาหารแล ว ทํ าให มี ผ ลการเจริญ เติ บ โตดี ที่ สุ ด โดยมี
ต น ทุ น การผลิ ต ต่ํ า และได ผ ลตอบแทนกํ า ไรสู ง สุ ด เมื่ อ
พิจารณาตนทุนการอาหารสัตวน้ํา ตนทุ นการผลิตสวนใหญ
มากจากปลาป น ซึ่ งวั ต ถุดิ บ อาหารที่เป นแหลง โปรตี นจาก
สัตว ปกติสัตวน้ําจะใชโปรตีนสวนที่เกินความตองการในการ
เจริ ญ เติ บ โต ไปเป น แหล ง พลั ง งาน ซึ่ ง เป น การใช แ หล ง
โปรตีนที่มีราคาแพงอยางไมคุ มคา (Lovell, 1989) สั ตวน้ํา
จะใชป ระโยชนจากโปรตี นไดอยางมีป ระสิ ทธิภ าพก็ ตอเมื่ อ
ได รับพลังงานจากสวนประกอบของพลั งงานที่ ไมใช โปรตี น
(non-protein energy) คื อ ค าร โ บ ไฮ เดรต แ ละ ไข มั น
(Nankervis et al., 2000) จึงจะนําไปสูการใชโปรตี นสูงสุ ด
หรื อ การสํ า รองโปรตี น (protein-sparring effect) (Tan
et al., 2007)
ไลโซเลซิ ติ นเกิ ดขึ้ นเมื่อเอนไซม ฟอสโฟไลเปส A2
(Phospholipase A2) ทําปฏิกิริยาการยอยสลายพันธะเอส
เทอรตรงตําแหนงคารบอนตําแหนงที่ 2 ของฟอสฟาติดิลโค
ลีน (Phosphatidylcholine) หรือเลซิติน (Kini, 1997) จาก
โครงสรางของไลโซเลซิติน พบวา มีคุณสมบัติชวยทําใหไขมัน
แตกตั ว เป น โมเลกุ ล เล็ ก ๆ(Emulsifying agent) สามารถ
แขวนลอยอยูในน้ํา ทําใหรางกายมีการยอย และการดูดซึ ม
ไขมั น ได ดี ขึ้ น การเติ ม สารอิ มั ล ซิ ไฟเออร จากภายนอกใน
กระบวนการอิมัลซิฟเคชั่น (Emulsification) อาจชวยทําให
ไขมั น มี ข นาดเล็ ก ลง และมี ผ ลต อ การทํ างานของเอนไซม
ไลเปส ซึ่ ง ทํ าหน าที่ ย อ ยไขมั น ได ดี ขึ้ น (kussaibati, 1982)
ป จ จุ บั น มี ก า ร เส ริ ม ไล โ ซ เล ซิ ติ น จ า ก ภ า ย น อ ก
(Exogenousemulsifiers) ใ น อ า ห า ร สั ต ว เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ าให ไ ขมั น กระจายตั วได ดี กว า น้ํ า ดี
(Lennox et al., 1968) ประสิ ทธิภ าพการยอยไขมั นที่ ดี ใน
สัตวน้ํา สามารถทําใหเพิ่มการใชประโยชนจากไขมันไดมาก
ขึ้ น ส ง ผลให ป ริ ม าณพลั ง งานในร างกายเพี ย งพอต อความ
ตองการของสัตวน้ํา (เวียง, 2542) และการใชประโยชนจาก
โปรตี น ก็ จะดี ขึ้ น ตามไปด วย (Sena et al., 1990; Orire
and Sadiku, 2011) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาผลของการเสริ ม
ไลโซเลซิ ติ น ในอาหารปลานิ ล ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการย อ ย
สารอาหาร และการเจริญ เติบโตของปลานิลสามารถใชเป น
แนวทางปรับ ปรุ งคุ ณค าทางโภชนาการของอาหารสัต ว น้ํา
สง ผลให มี การเจริญ เติ บ โตที่ ดี และเพิ่ ม ขี ด จํ ากั ด ในการใช
ประโยชนจากแหลงโปรตี นและไขมัน อยางมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนสามารถลดตนทุนในการผลิตอาหารไดอีกดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
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1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ มตลอด (Completely
randomized design, CRD) โดยมี 5 ชุดการทดลอง แตละ
ชุ ด การทดลองมี 4 ซ้ํ า (Replication) อาหารชุ ด ควบคุ ม มี
ระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต และอาหารทดลองที่มีการลด
ระดั บโป รตี น 1 เป อร เ ซ็ น ต โดยมี ร ะดั บโป รตี น 29
เปอร เซ็ น ต และมี เ สริ ม ไลโซเลซิ ติ น ระดั บ ที่ แ ตกต า งกั น
4 ระดับ ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารที่มี ระดับ โปรตี น 30 เปอรเซ็นต
ไมเสริมไลโซเลซิติน (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2อาหารที่มีระดับโปรตีน 29 เปอรเซ็นตไม
เสริมไลโซเลซิติน
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารที่ มีระดั บโปรตีน 29 เปอรเซ็นต
เสริมไลโซเลซิติน 0.0125 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารที่ มีระดั บโปรตีน 29 เปอรเซ็นต
เสริมไลโซเลซิติน 0.0250 เปอรเซ็นต
ชุดการทดลองที่ 5 อาหารที่ มีระดั บโปรตีน 29 เปอรเซ็นต
เสริมไลโซเลซิติน 0.0375 เปอรเซ็นต
2. การเตรียมปลาทดลอง
ทําการทดลองในปลานิลเพศผู น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย
4.16±0.09 กรั ม /ตั ว ปรั บ สภาพปลาให คุ นเคยกั บ อาหาร
ทดลอง เปนระยะเวลา 1 สัปดาห โดยใหอาหารชุดควบคุ ม
วันละ 2 ครั้ง เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. จากนั้น ทําการ
คัดปลานิลใหมีขนาดใกลเคียง เลี้ยงในตูกระจกความจุน้ํา 50
ลิ ต ร อั ต ราการปล อย 20ตั ว/ตู มี การให อ ากาศ ตรวจวั ด
คุณภาพน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดการทดลอง
3. ศึ ก ษาองค ป ระกอบทางเคมี ในอาหารทดลองและตั ว
ปลานิล
วิเคราะห องค ป ระกอบทางเคมีใ นอาหารทดลอง
และปลากอนเริ่มทําการทดลองรวมทั้งปลานิลหลังสิ้นสุดการ
ทดลองเป นเวลา 6 สัป ดาห ไดแ ก ความชื้ น โปรตีน ไขมั น
เยื่ อใย และเถา โดยวิเคราะหต ามวิ ธี Proximate analysis
(AOAC, 1990)
4. ศึกษาประสิทธิภาพการยอยอาหาร (In vivo nutrient
digestibility)
เก็บมูลปลาหลังจากใหอาหารทดลองที่มีการเติม
สารบ ง ชี้ (โครมิ ก ออกไซด ) ในสู ต รอาหาร เข ม ข น 0.5
เปอรเซ็นต ภายหลังจากใหกินอาหาร 2 ชั่วโมง ทําการเก็ บ
และรวบรวมมูลปลา ดวยวิธี Water collection ตามวิธีการ
ที่ ดั ด แปลงจาก Boonyaratpalin and Phromkunthong
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(2000) โดยใช ถุ ง กรองขนาด 20 ไมครอน รองรับ น้ํ าจาก
ปลายสายยาง นํามูลที่รวบรวมไดไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ยสนาน 12 ชั่ วโมง เพื่ อนําไปวิเคราะห ป ริมาณ
โครมิกออกไซดในอาหารและมูลตามวิธีของ ประเสริฐ และ
คณะ (2525) และวิเคราะหป ริมาณโปรตี นและไขมันในมู ล
(AOAC, 1990) จากนั้ น นํ า ข อ มู ล ไป ใช ใ นการคํ า นวณ
ประสิทธิภาพการยอยสารอาหารตอไป
5. ศึกษาการเจริญเติบโต การใชประโยชนจากอาหาร
ให อาห ารท ด ล องวั น ล ะ 2 ค รั้ ง จนป ลาอิ่ ม
ระยะเวลา 6 สัปดาห ทําการชั่งน้ําหนักปลานิลโดยใชเครื่อง
ชั่งดิจิตอลและนับจํานวนปลาทุก ๆ 2 สัปดาห โดยเก็บขอมูล
น้ํ า ห นั กที่ เพิ่ มขึ้ น (Weight gain; WG; กรั ม /ตั ว), การ
เจริญเติบโตตอตัวตอวัน (Average daily gain; ADG; กรัม/
ตั ว/วัน ) อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตจํ าเพาะ (Specific growth
rate; SGR; เปอร เซ็ นต/วัน) ปริมาณการกิ นอาหาร (Feed
intake; FI; ก รั ม /ตั ว ), อั ต ร า ก า ร แ ล ก เ นื้ อ (Feed
conversion ratio; FCR) อั ตราการรอดต าย (Survival
rate; SR; เปอรเซ็นต) และเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ระยะเวลา
6 สั ป ดาห ทํ าการสุ ม ตั วอย างปลาจากทุ กชุ ด การทดลอง
วิ เ ค ร าะ ห ป ริ ม าณ โป รตี น ใน ตั วป ล า เพื่ อป ร ะ เมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช โ ปรตี น (Protein efficiency ratio;
PER)โปรตี นเพิ่ ม (Protein gain; PG) ทํ าการเก็ บ ตั บ และ
ไขมันในชองทอง เพื่อประเมินคาดัชนีตับ (Hepatosomatic
index; HSI) แ ล ะ ป ริ ม าณ ไข มั น ส ะ ส ม ใน ช อ ง ท อ ง
(Intraperitoneal fat; IPF)
6. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of
variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ ระดั บ ความ
เชื่ อ มั่ น 95 เปอร เ ซ็ น ต โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SAS
version 9.1
ผลและวิจารณผลการวิจัย
สัมประสิท ธิ์การยอยไดแ ละประสิท ธิภาพการยอยโปรตี น
และไขมันของอาหาร
ปลานิลที่ไดรับอาหารชุดควบคุมมีระดับโปรตีน 30
เปอร เซ็ น ต และอาหารทดลองที่ มี ก ารลดระดั บ โปรตี น
1 เปอร เซ็ น ต โดยมี ร ะดั บ โปรตี น 29 เปอร เ ซ็ น ต และมี
เสริ ม ไลโซเลซิ ติ น ระดั บ ที่ แ ตกต า งกั น 5 ระดั บ คื อ 0,
0.012 5, 0.0250 แล ะ 0.0 375 เป อร เ ซ็ น ต พ บ ว า
สัม ประสิ ท ธิ์ การย อยได ข องอาหาร และประสิ ท ธิ ภ าพการ
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ยอยโปรตีนในอาหารที่เสริมไลโซเลซิตินในอาหารที่ใชในการ
อนุ บ าลปลานิ ล นั้ นมี ค วามแตกต างกั น ทางสถิ ติ (p<0.05)
โดยปลาที่ ไดรับ อาหารที่ เสริม ไลโซเลซิติ นที่ ร ะดั บ 0.0250
เปอร เซ็ น ต มี ค าสั ม ประสิ ท ธ ก ารย อ ยได ข องอาหารและ
ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนสูงที่สุด มีคา 67.67±3.44 และ
79.54±2.17 เปอร เ ซ็ น ต ตามลํ า ดั บ สอดคล อ งกั บ การ
ทดลองของ Li et al. (2010) ที่รายงานวา อาหารปลานิลที่
ไดรับการเสริมไลโซเลซิติน ที่ระดับ 0.0250 เปอรเซ็นต มีคา
สัม ประสิ ท ธิ์การย อยได และประสิ ท ธิภ าพการย อยโปรตี น
ของอาหาร สูงกวาอาหารที่ไมไดเสริมไลโซเลซิติน (p<0.05)
ในขณะที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการย อยไขมั นในอาหารทุ กชุ ด การ
ทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาอยู
ในช วง 69.34 – 83.95 เปอรเซ็ นต จากการสั งเกต พบว า
ปลานิ ล ที่ ไ ด รั บ อาหารที่ มี ก ารเสริ ม ไลโซเลซิ ติ น ที่ ร ะดั บ
0.0250 เปอร เซ็ นต มีแ นวโน มทําให ประสิทธิภ าพการยอย
ไขมันสูงกวาการเสริมไลโซเลซิตินระดับอื่นๆ โดยมีคาเทากับ
83.95±1.58 เปอรเซ็นต ไลโซเลซิตินจัดเปนสารมีขั้ว และไม
มี ขั้ ว อยู ใ นโมเลกุ ล เดี ย วกั น (amphipathic molecule)
(พชรี และคณะ, 2551)นอกจากนี้ และโครงสรางของไลโซ
เลซิ ติ น สามารถช วยทํ าให ไขมั นแตกตั วเป นโมเลกุ ล เล็ กลง
(emulsifying agent) ใน ก ร ะ บ วน ก าร อิ มั ล ซิ ฟ เค ชั่ น
(emulsification) (Deuel, 1951) เปนการชวยเพิ่ มพื้นที่ผิ ว
ของไขมั น ให สั ม ผั ส กั บ เอนไซม ไ ลเปสได ม ากขึ้ น Lennox
et al. (1968) ส งผลให เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการย อยไขมั น ใน
อาหารดี ขึ้ น (Jones et al., 1992) นอกจากนี้ การเสริ ม
ไลโซเลซิตินในอาหารสามารถทําใหเกิด micelles ขนาดเล็ก
ซึ่ ง ส ง ผลให มี ก ารดู ด ซึ ม ผ านผนั ง เซลล ได งายขึ้ น (Reynier
et al., 1985)
กิจกรรมเอนไซนโปรติเอส และกิจกรรมเอนไซนไลเปส
ผลการศึกษากิจกรรมเอนไซมที่สกัดไดจากทางเดิน
อาหารทั้งหมดของปลานิล หลังจากการอนุบาลดวยอาหารที่
เสริมไลโซเลซิตินเปนเวลา 6 สัปดาห พบวากิจกรรมเอนไซม
โปรติเอสจากทางเดิ นอาหารทั้ งหมดของปลานิล ทุกชุดการ
ทดลองไม มี ค วามแตกต า งทางสถิ ติ (p>0.05) โดยมี ค า
1.15±0.07, 1.18±0.06, 1.20±0.08, 1.14±0.07 แ ล ะ
1.16±0.07 mU/mg protein-1 ตามลํ า ดั บ ส ว นกิ จ กรรม
เอนไซมไลเปสในปลานิลที่ไดรับอาหารที่เสริมไลโซเลซิตินนั้น
มีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) ปลานิลที่ ไดรับ อาหารที่
เสริมไลโซเลซิ ตินที่ ระดับ 0.0250 และ0.0375 เปอรเซ็นต
มี ค า กิ จ กรรมเอนไซม ไ ลเปสสู ง ที่ สุ ด โดยมี ค า เท า กั บ
0.84±0.05 แ ล ะ 0.80±0.05 µmol p-nitrophenolh-1mg
protein-1 ตามลําดับ จาการเสริมไลโซเลซิตินในอาหารปลา
นิ ล สามารถชี้ ให เห็ น ว าปลานิ ล สามารถใช ป ระโยชน จ าก
ไขมั น ได ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากกิ จกรรมของเอนไซมไ ลเปสที่ มี ค า
วารสารเกษตรพระวรุณ
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สู งขึ้ นเมื่ อ มี การเสริ ม ไลโซเลซิ ติ นเพื่ อตอบสนองต อการใช
ย อ ย ข องไข มั น (Fat hydrolysis) ห ลั งจากไข มั น ผ าน
กระบวนการอิ มั ล ซิ ฟ เ คชั่ น (Singh et al., 2009; Golding
and Wooster, 2010)
การเจริญเติบโตและการใชประโยชนจากสารอาหาร
ปลานิ ล ที่ ไ ด รั บ อาหารชุ ด ควบคุ ม มี ระดั บ โปรตี น
30 เปอร เซ็ นต และอาหารทดลองที่มี การลดระดับ โปรตี น
1 เปอร เซ็ น ต โดยมี ร ะดั บ โปรตี น 29 เปอร เ ซ็ น ต และมี
เส ริ ม ไลโซเล ซิ ติ นระดั บ ที่ แ ตกต างกั น 5 ระ ดั บ คื อ
0, 0.0125, 0.0250 และ 0.0375 เปอรเซ็ นต พบวาอัตรา
การเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) และอัตราการรอด (SR) ไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร
ชุด ควบคุ ม ที่ ไม เ สริม ไลโซเลซิ ติ น อย างไรก็ ต าม ปลานิ ล ที่
ได รับ อาหารเสริม ไลโซเลซิ ตินที่ ระดับ 0.0250 เปอรเซ็ นต
พบวา มีอัตราแลกเนื้อต่ําสุด (1.35±0.04) เมื่อเทียบกับปลา
นิลที่ไดรับอาหารที่เสริมไลโซเลซิตินที่ ระดับอื่นๆ (p<0.05)
และมีคาใกลเคียงกับชุด ควบคุมที่ ไม มีการเสริมไลโซเลซิติ น
ในอาหารเลย Blarin and Haller (1982) รายงานวาอั ตรา
การแลกเนื้อที่ต่ําลงเปนผลมาจากกระบวนการยอยอาหารที่
สมบูรณ ทําใหส ามารถดูด ซึมสารอาหารไดมากขึ้น Lennox
et al. (1968) และ Zeisel (1990) รายงานวา ไลโซเลซิติน
สามารถชวยเพิ่มระดับการยอยและดูดซึมไขมันภายในลําไส
ทําใหกรดไขมันมีป ริมาณเพียงพอตอความตองการของสัต ว
น้ํา ที่ ได รับ อาหารเสริม ไลโซเลซิ ติ น ที่ ระดั บ 0.0250 และ
0.0375 เปอรื เ ซ็ น ต โดยมี ค าดั ช นี ตั บ (hepatosomatic
index; HSI) สูงกวาสูต รอาหารอื่นๆ (p<0.05) คาดัชนีตับ มี
ความสั ม พั น ธ แ บบแปรผั น ตรงกั บ ระดั บ ของโปรตี น และ
พลั ง งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากเกิ ด การสะสมไกลโคเจน
(glycogen) ในตั บ เพิ่ ม มากขึ้ น จากอาหารที่ มี พ ลั ง งานและ
ไขมั น ที่ สู ง (Brown et al., 1992) จากผลการทดลองซึ่ ง
สอดคล องกั บ Li et al. (2010) รายงานว า ในการเสริ ม
ไลโซเลซิ ติ นในสู ต รอาหารปลานิ ล มีน้ําหนั กเฉลี่ ย 5.35 ±
0.02 กรั ม พบว า สู ต รอาหารที่ เสริม ไลโซเลซิ ติ น ที่ ร ะดั บ
0.0125 และ0.0250 เปอรเซ็ นต ทําใหปลานิล มีคาน้ําหนั ก
เพิ่ม, อัตราการเจริญจําเพาะตอวัน มีคาดัชนีตับ และคาดัชนี
ไขมันในชองทองมีคาเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสูตรอาหารที่ไม
เสริ ม ไลโซเลซิ ติ น (ชุ ด ควบคุ ม ) (p<0.05) จากผลทดลอง
แสดงให เห็ นว าเมื่ อมี การลดระดั บ โปรตี น และมี การเสริ ม
ไลโซเลซิติ นในสูตรอาหารปลานิ ล มีความเปนไปได วา ชวย
ให มี การนํ ากรดไขมั น มาใช เป นแหล ง พลั งงานเพิ่ ม มากขึ้ น
ไลโซเลซิตินสามารถชวยเพิ่มระดับการยอย และดูดซึมไขมัน
ในระบบทางเดินอาหาร ทําใหกรดไขมั นที่ไดรับมี ปริมาณที่
เพี ย งพอตอ ความต องการของสัต วน้ํา Page and Andrew
(1973) รายงานว า ปลาที่ ไ ด รั บ โปรตี นต่ํ า จะทํ าให มี การ
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เจริญเติบโตชา เนื่องจากคุณภาพของโปรตีนหรือสัดสวนของ
โปรตีนและพลังงานไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตว
น้ํ า สั ด ส วนระหว างระดั บ โปรตี น และไขมั น (น้ํ ามั นปลา)
ที่ เ หมาะสมในสู ต รอาหารปลานิ ล (O. niloticus)ขนาด
8.05±0.05 กรัม นั้น มีคาเทากับ 30:10 เปอรเซ็นต ที่สงผล
ใหปลานิลมีอัตราการแลกเนื้อที่ต่ําลง, อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ, ปริม าณการกิ นอาหาร และประสิท ธิภ าพการใช
โป ร ตี น (PER) ที่ สู ง ขึ้ น (p<0.05) (Orire and Sadiku,
2011) นอกจากนี้ Sena et al. (1990) รายงานวา สัดสวน
ระหวางระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในสูตรอาหารปลา
นิ ล แดง (O.mossambicus × O.niloticus) ขนาด 1.18
กรัม พบวา อาหารที่มีระดับไขมัน 18เปอรเซ็นต นั้นสามารถ
ใชไดกับระดับโปรตีนในอาหาร 15, 20 และ 30 เปอรเซ็นต
โดยสงผลใหปลานิลมีการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช
โปรตีน และการใชประโยชนจากโปรตีนที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม
มีรายงานในปลาหลายชนิด ที่พบวาการเพิ่มระดับไขมันหรือ
พลังงานในอาหาร จะสามารถชวยลดระดับโปรตีนในอาหาร
ลงไดโดยไมทําใหการเจริญเติบโตของสัตวน้ําลดลง (protein
sparing effect) (Tibaldi et al. 1996; Skalli et al.
2004; Vergara et al. 1996; Company et al. 1999;
Santinha et al. 1999; Lupatsch et al. 2001)
จากาการทดลอง พบว า อาหารเสริมไลโซเลซิติ น
ทั้ง 5 ระดับ ไมมีผลตอโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลา (p>0.05)
ระดับโปรตีนที่สะสมในตัวปลาขึ้นอยูกับปริมาณอาหารที่กิน
และการใชประโยชนจากอาหารที่ปลาไดรับ จึงทําใหน้ําหนัก
ของปลาเพิ่ ม ขึ้ นปริม าณโปรตี นที่ มี ในเนื้ อปลาก็ จะเพิ่ ม ขึ้ น
ตามไปดวย วิมล และกิจจา (2535) รายงานวา ในการเลี้ยง
ลูกปลานิลแดงดวยหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนแตกตางกัน
คื อ 16.5, 25 และ 30 เปอร เ ซ็ น ต  เป น ระยะเวลา 12
สัปดาห พบวา โปรตีนของตัวปลานิลแดง (น้ําหนักแหง) มีคา
เท ากั บ 89.86, 91.23 และ 91.11 เปอร เซ็ น ต ตามลํ า ดั บ
แต ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ การลดโปรตี น ลง 1เปอร เซ็ นต ในสู ต ร
อาหาร และมี การเสริ ม ไลโซเลซิ ติ น กลั บ ทํ าให การสะสม
โปรตี น ในกล ามเนื้ อ ไม มี ค วามแตกแตกต างจากปลานิ ล ที่
ได รั บ อาหารชุ ด ควบคุ ม ส วนประสิ ท ธิ ภ าพการใช โ ปรตี น
(PER) ในสูตรอาหารที่เสริมไลโซเลซิตินทั้ง 5 ระดับ ที่โปรตีน
ระ ดั บ 30 เป อร เ ซ็ น ต แ ละ 2 9 เป อร เ ซ็ นต พ บ ว า
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช โ ปรตี น มี ค วามแตกต า งทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยการเสริ ม ไล โซเลซิ ติ น ที่ ระดั บ 0.0375
เปอร เ ซ็ นต การประสิ ท ธิ ภ าพการใช โ ปรตี นลดลง วุ ฒิ พ ร
และคณะ (2540) รายงานว า เมื่ อ เกิ ด ความสมดุ ล ของ
สัดสวนของโปรตี น และพลังงานในอาหาร ปลาจะใชไขมั น
เปนแหลงพลังงาน และใชโปรตีนสําหรับการเจริญเติบโตได
อย า งเต็ ม ที่ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาในปลานิ ล พบว า
วารสารเกษตรพระวรุณ

182

อาหารที่มีสัดสวนของโปรตีน และไขมันที่เหมาะสม สงผลให
ปลานิลมีการเจริญเติบโต และมีประสิทธิภาพการใชโปรตีนที่
สูงขึ้น (De Silva et al., 1991; Orire and Sadiku, 2011;
and Sena et al., 1990)

โปรตี น ดี ขึ้นโดยใกลเคี ยงกั บปลานิล ที่ได รับ อาหารที่ ไดรั บ
อาหารชุด ควบคุม ในขณะเดี ยวกั นกับการเสริมไลโซเลซิติ น
ที่ระดับ 0.0250 เปอรเซ็นตในอาหาร มีผลทําใหคาดัชนีตับ
ในปลานิ ล สู งขึ้ นตามไปด วย อย างไรก็ ต าม การเสริ ม ไลโซ
เลซิตินที่ระดับ 0.0250 เปอรเซ็นต ในอาหารปลานิลที่มีการ
ลดระดั บ โปรตี น 1 เปอร เ ซ็ น ต หรื อ ปริ ม าณ ปลาป น
6 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหาร สงผลใหประสิทธิภาพการยอย
โปรตีน และประสิทธิภาพการใชโปรตีนเพิ่ มสูงขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถชวยลดตนทุนในการผลิตอาหารปลานิลไดอีกดวย

สรุปผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาผลของการเสริ ม ไลโซเลซิ ติ น ใน
อาหารของปลานิลในสูตรอาหารที่ มีการลดระดับโปรตีนลง
1 เปอรเซ็นต โดยมี ร ะดั บ โปรตี น 29 เปอร เซ็นต ซึ่ง มีการ
เสริม ไลโซเลซิ ตินที่ ระดั บ ตางๆ กั น คื อ 0, 0.0125, 0.025
และ 0.0375 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบดวยอาหารชุดควบคุม
ที่ มี ร ะดั บ โปรตี น 30 เปอร เซ็ น ต และไม มี ก ารเสริ ม ไลโซ
กิตติกรรมประกาศ
เล ซิ ติ น ทํ าการอนุ บ าลป ล านิ ลน้ํ าห นั กเริ่ ม ต น เฉลี่ ย
4.15±0.10 กรัม/ตัว เปนระยะเวลา 6 สัปดาห พบวา ปลา
ขอขอบพระคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น และส ง เสริ ม การทํ า
นิ ล ที่ ไ ด รั บ อาหารที่ มี โ ปรตี น ระดั บ 29 เปอร เ ซ็ น ต และ
วิ ท ยานิ พ นธ ประจํ า ป การศึ ก ษา 2557 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
เสริมไลโซเลซิตินที่ระดับ 0.0250 เปอรเซ็นตทําใหปลานิลมี
มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก น ที่ ให ทุ นสนั บ สนุ นการวิ จัย ในครั้ง นี้
ประสิ ท ธิ ภ าพการยอยโปรตี น และมี กิจกรรมของเอนไซม
ไลเปสดี ที่ สุด สวนอัต ราแลกเนื้ อ และประสิท ธิภ าพการใช
Table 1 Ingredients and chemical composition of experimental diets
Levels of lysolecithin (%)
Ingredients (%)

0

0

0.0125

0.0250

0.0375

30% CP

29%CP

29%CP

29% CP

29% CP

Fish meal(60%CP)
Soybean meal (45%CP)
Rice bran
Corn meal
Soybean oil
Fish oil

33
10
36
9
2.5
2.5

27
12
44
5
2.5
2.5

27
12
44
5
2.5
2.5

27
12
44
5
2.5
2.5

27
12
44
5
2.5
2.5

α-starch
Dicalcium phosphate
Vitamin-mineral premix1
Total

5
1
1
100

5
1
1
100

5
1
1
100

5
1
1
100

5
1
1
100

7.91
10.41
29.33
12.67

8.24
10.98
29.38
13.05

8.49
10.92
29.41
12.25

Proximate composition by analysis (% dry weight on basis)
Moisture
Ash
protein
fat

8.78
11.38
30.32
12.81

7.74
10.78
29.43
12.76
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Not
e:
1
Vita
min and mineral mixture provided the following per kg diet: vitamin A 1,130,000 IU, vitamin D3 1,043,170 IU,
vitamin E 30,000 IU, vitamin K3 3.25 g, vitamin B1 12 g, vitamin B2 5 g, vitamin B6 30 g, vitamin B12 12 g,
vitamin C 30 g, chollnechloride 5g, niacin 10 g, pantothenic acid 27 g, selenium 30 mg, calcium 30 g.

fiber
Feed cost (baht/kg)

1.06
32.20

0.96
30.56

0.97
30.58

0.94
30.60

0.95
30.62

Table 2 The digestibility performances and enzyme activities of Nile tilapia fed diets Nile tilapia fed diets
containing different level of Lysolecithin. (Mean ± SD)
Levels of lysolecthin (%)
Parameters
0
0
0.0125
0.0250
0.0375
P-value
30% CP
29% CP
29% CP
29% CP
29% CP
c
b
c
a
Digestibility coefficiency 47.61±3.63 59.20±3.47 43.42±3.77 67.61±3.44 35.00±2.78d 0.0001
Protein digestibility
67.29±1.94c 74.23±2.19b 64.26±2.37c 79.54±2.17a 58.90±1.74d 0.0001
Lipid digestibility
77.62±3.29 76.70±0.14 75.62±1.02 83.95±1.58 69.34±5.13 0.0654
1
Protease activity
1.15±0.07
1.18±0.06
1.20±0.08
1.14±0.07
1.16±0.07
0.2786
2
b
b
b
a
a
Lipase activity
0.64±0.05
0.64±0.04
0.71±0.04
0.84±0.05
0.80±0.05
0.0001
Note Means within the same row with different letters are significantly different (p<0.05)
1 Expressed as increase in absorbance at 440 nm h-1 mg protein-1 (mU/mg protein-1)
2 Expressed as increase in absorbance at 410 nm h-1 mg protein-1 (µmolp-nitrophenolh-1mg protein-1)
Table 3 Growth performance and feed utilization of tilapia fed with experimental diets for 6 weeks.
(Mean ± SD)
Levels of lysolecthin (%)
Parameters 0
0
0.0125
0.0250
0.0375
P-value
30% CP
29% CP
29% CP
29% CP
29% CP
SGR
3.27±0.16
3.32±0.19
3.44±0.09
3.30±0.03
3.23±0.0.11 0.3797
b
ab
ab
b
FCR
1.35±0.17
1.39±0.11
1.41±0.02
1.35±0.04
1.51±0.07a
0.0435
PG
0.24±0.01
0.27±0.02
0.26±0.01
0.25±0.01
0.24±0.01
0.0552
a
a
a
a
b
PER
0.45±0.05
0.49±0.02
0.50±0.04
0.49±0.04
0.41±0.08
0.0443
SR
97.50±5.00 98.33±2.89 98.75±2.50 97.50±2.89 93.75±4.79 0.4139
HSI
1.15±0.04c
1.33±0.14ab 1.22±0.02bc 1.42±0.07a
1.38±0.06a
0.0052
IPF
0.91±0.13
1.04±0.54
1.33±0.13
1.22±0.36
1.31±0.30
0.4860
Note Means within the same row with different letters are significantly different (p<0.05)
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