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บทคัดย่อ 
 การศกึษานีไ้ด้ศกึษาผลของสีน า้เทียมท่ีแตกตา่งกนั 4 สีต่อกิจกรรมการท างานของเอนไซม์ อตัราสว่น
ระหว่างทริปซินและไคโมทริปซิน (T/C ratio) และการเจริญเติบโตของปลากะพงขาววยัรุ่น (Lates Calcarifer) 
โดยเลีย้งในสีน า้ท่ีแตกตา่งกนั คือ สีน า้ธรรมชาติ (ชดุควบคมุ) สีน า้ตาล สีน า้เงิน และสีเขียวอมน า้เงิน เลีย้งปลา
เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ เมื่อสิน้สดุการทดลอง พบว่าชุดการทดลองท่ี 4 มีการเจริญเติบโตดีกว่าชุดควบคุม
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยมีน า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ 58.08±2.72 กรัม และอตัราการรอด 83.11±6.48 
เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั เม่ือประเมินผลของสีน า้ท่ีแตกตา่งกนัตอ่ประสิทธิภาพของเอนไซม์ย่อยอาหารคือ ทริปซนิ
และไคโมทริปซิน พบว่าชุดการทดลองท่ี 4 มีกิจกรรมการท างานของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน รวมทัง้
อัตราส่วนระหว่างทริปซินและไคโมทริปซิน (T/C ratio) ดีกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แสดงให้เห็นวา่สีน า้เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึง่ตอ่การด ารงชีวิตของสตัว์น า้ชนิดนี ้และสามารถน าไป
ปรับปรุงระบบการเลีย้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวในระบบน า้หมนุเวียนแบบปิด (RAS) ได้ 
ค ำส ำคัญ: ปลากะพงขาววยัรุ่น สีน า้เทียม  กิจกรรมเอนไซม์ ทริปซิน ไคโมทริปซิน  ระบบน า้หมนุเวียน 

 
Abstract 

 This study investigated the effects of four different artificial water colors on enzymes activity, 
TC/ratio and growth performance of juveniles  Asian seabass (Lates Calcarifer). Asian seabass were 
reared for 10 weeks in four artificial water colors (natural  water (control) , brown, blue, blue-green) . 
The result showed that juveniles Asian seabass in treatment 4 were significantly greater growth than 
those in control (p<0. 05)  with an increased weight of 58. 08±2.72 gram.  The survival rate was 
83. 11±6. 48 percent.  For the effect of water colors on digestibility of trypsin and chymotrypsin, 
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treatment 4 showed the tendency of activity and the ratio of trypsin and chymotrypsin (T / C ratio) of 
fish was significantly greater quality than those of other treatments (p<0.05) .  It was concluded that 
the water color is an important factor for this species survival and may benefit for improving culture 
system, particularly for optimizing performance of Asian seabass rearing in recirculating aquaculture 
system (RAS). 
Keywords: Juveniles Asian seabass, Artificial water colors, Enzymes activity, T/C ratio, RAS  

 
บทน ำ 

ปลากะพงขาว (Lates Calcarifer Bloch, 1790)  เป็นปลาท่ีอาศยัอยู่ได้ทัง้น า้เค็ม น า้กร่อยจนกระทัง่
น า้จืด และเป็นปลาท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมีคณุค่าทางโภชนาการเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย 
นบัวนัความต้องการบริโภคปลากะพงขาวจงึเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบัผลิตผลทางทะเลเร่ิมมีแนวโน้มในอตัรา
ท่ีลดลง สืบเน่ืองจากความเสื่อมโทรมของแหล่งน า้ธรรมชาติ และการขยายเขตน่านน า้ของประเทศเพ่ือนบ้าน
อื่นๆ จึงส่งผลให้ทรัพยากรสตัว์น า้ท่ีจบัจากธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง ดงันัน้ การเพาะเลีย้งปลากะพงขาวจึง
เร่ิมมีความส าคญั และได้ขยายฐานการผลิตปลากะพงขาวเพ่ิมมากขึน้ แต่ก็ไม่เพียงพอกบัความต้องการของ
ผู้บริโภค อีกทัง้ปลากะพงขาวท่ีจ าหน่ายในพืน้ท่ีภาคเหนือมีราคาท่ีสงูและมีคณุภาพความสดน้อย ผู้ วิจยัจึงได้
สนใจท่ีจะพฒันาการเลีย้งปลากะพงขาวในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทยในขัน้ตอนต่างๆ ของการผลิต 
โดยใช้วิธีการเรียนแบบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยการใช้สีน า้เทียมมาช่วยในการจ าลองสีของน า้ตาม
แหลง่ท่ีอยู่อาศยัในธรรมชาติของปลากะพงขาว เพ่ือศกึษาระบบการกินอาหาร การเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมโดย
ได้ใช้ดชันีชีว้ดัคือ คณุลกัษณะและประสิทธิภาพของเอนไซม์ย่อยอาหาร คือ ทริปซิน และไคโมทริปซินในล าไส้
ของปลากะพงขาว ซึง่ในสตัว์หลายชนิดเอนไซม์ทัง้ 2 ชนิดนีส้ามารถใช้เป็นตวัชีว้ดัการเจริญเติบโตจากการให้
อาหารได้  

การพฒันาของระบบย่อยอาหารมีความสมัพนัธ์กบัการเติบโตของสตัว์น า้เน่ืองจากการเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้
ต้องอาศัยการย่อยและดูดซึมสารอาหาร เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการเมทาบอลิซึมท่ีเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกัน 
การศกึษาด้านโภชนาการพบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหาร (Digestive Enzymes) มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยา เมื่อสตัว์น า้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางโภชนาการ (Thongprajukaew, 2011 and 
Bolasina et al., 2006) การวิจัยเก่ียวกับเอนไซม์ย่อยอาหารส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาเอนไซม์ท่ีท าหน้าท่ีย่อย   
สารชีวโมเลกุลท่ีส าคญัได้แก่ อะไมเลส (ย่อยคาร์โบไฮเดรต) ไลเปส (ย่อยไขมนั) โปรติเอส ทริปซิน และไคโม-      
ทริปซิน (ย่อยโปรตีน) เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัพฤติกรรมการกินอาหาร (Hidalgo et al., 1999 and Hofer et al., 
1981) ระยะเวลาท่ีอาหารอยู่ในท่อทางเดินอาหาร  (Chan et al. , 2008 and  Riche et al. , 2004) และ
ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของสตัว์น า้ (Thongprajukaew, 2011 and Supannapong  et al., 2008)  

ทริปซิน (EC 3.4.21.4) เป็นเอนไซม์ท่ีมีบทบาทหลักในการควบคุมการย่อยโปรตีน โดยท าหน้าท่ี
กระตุ้นโปรเอนไซม์ (Proenzyme) หรือไซโมเจน (Zymogen) ท่ีเก่ียวข้องกบัการย่อยโปรตีนได้หลายชนิด ได้แก่ 
ท ริ ปซิ โ น เ จน  ( Trypsinogen)  ไ ค โมท ริปซิ โ น เ จน (Chymotrypsinogen)  โป รคา ร์ บอกซี เ ปปติ เ ดส 
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(Procarboxypeptidase) และโปรอีลาสเตส (Proelastase) ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถเร่งปฏิกิริยาได้ (Active 
Enzyme) ได้แก่ ทริปซิน (Trypsin) ไคโมทริปซิน (Chymotrypsin) คาร์บอกซีเปปติเดส (Carboxypeptidase) 
และอีลาสเตส (Elastase) ตามล าดบั ดงันัน้ การศกึษากิจกรรมของทริปซินจึงมีบทบาทส าคญัต่อการประเมิน
ประสิท ธิภาพการย่ อยโปรตีน  (Thongprajukaew, 2011,  Rungruangsak-Torrissen et al.  2002 and 
Supannapong  et al., 2008 อ้างโดย Thongprajukaew and Kovitvadhi, 2012)  

ไคโมทริปซิน (EC 3.4.21.1) ท่ีบริเวณเร่งปฏิกิริยามีความจ าเพาะต่อกรดอะมิโนไทโรซีน ทริปโตเฟน 
และเฟนิลอะลานีน สารยับยัง้การท างาน คือ tosyl-phenylalanine chloromethyl ketone (TPCK)และ 
chymostatin ถูกหลัง่ออกมาจากตบัไปยงัล าไส้เล็กในรูปท่ียงัไม่สามารถท างานได้ เรียกว่า ไคโมทริปซิโนเจน 
ถกูเปลี่ยนเป็นไคโมทริปซิน โดยเอนไซม์ทริปซิน (Nuchsuk et al., 2007) แม้วา่การทดสอบเอนไซม์ในสภาวะท่ี
เหมาะสมจะมีนยัส าคญัในการก าหนดความถูกต้องของกิจกรรมเป็นอย่างมาก แต่มีรายงานการวิจยัน้อยมาก
ในการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของเอนไซม์ทัง้ 2 ชนิดนีใ้นปลากะพงขาววัยรุ่น ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงมี
วตัถุประสงค์เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมของพีเอช และอุณหภูมิ รวมทัง้ประสิทธิภาพของเอนไซม์ในล าไส้ปลา
กะพงขาววยัรุ่นท่ีเลีย้งด้วยสีน า้ท่ีแตกตา่งกนัในระบบหมนุเวียนน า้แบบปิด เพ่ือเป็นความรู้เก่ียวกบักิจกรรมและ
บทบาทของเอนไซม์ย่อยอาหารทัง้ 2 ชนิดนี ้และเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันาการเพาะเลีย้งปลา
กะพงขาวอย่างมีคณุภาพตอ่ไปได้ 

 
อุปกรณ์และวิธีด ำเนินกำร 

กำรเตรียมสัตว์ทดลอง 
 ลูกปลากะพงขาววยัรุ่น น า้หนักเฉลี่ย 10.09±1.09 กรัม และความยาวเฉลี่ย 8.06±1.03 เซนติเมตร     
ท่ีได้จากการอนุบาลและปรับสภาพน า้จืดได้แล้ว ณ พืน้ท่ีปฏิบตัิการคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน า้ มหาวิทยาลยัแม่โจ้เชียงใหม่ โดยเลีย้งปลากะพงขาวในบ่อซีเมนต์ขนาด 1x1.5x1 เมตร ในอตัรา 153 
ตัว/ลูกบาศก์เมตร (Nikhom et al., 2011) เลีย้งปลาเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ก่อนการทดลองมีการ
ควบคมุดแูลพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของปลาก่อนเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลงัจากนัน้จึงเร่ิมการทดลอง 
โดยเก็บข้อมลูด้านคณุลกัษณะและประสิทธิภาพของเอนไซม์ทริปซิน และไคโมทริปซิน การเจริญเติบโต อตัรา
การรอด รวมทัง้คณุภาพน า้ จนเสร็จสิน้การทดลอง 
กำรวำงแผนกำรทดลอง 
 การศึกษาผลของสีน า้เทียมต่อกิจกรรมของเอนไซม์ อัตราส่วนระหว่างทริปซิน ไคโมทริปซิน (T/C 
ratio) และการเจริญเติบโตของปลากะพงขาววยัรุ่นท่ีเลีย้งในระบบหมนุเวียนน า้แบบปิด โดยใช้สีน า้เทียมหรือ  
สีน า้วิทยาศาสตร์ ท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในฟาร์มเลีย้งขนาดใหญ่ เช่น ปลา กุ้ง และสตัว์น า้อื่นๆ ซึง่มีคณุสมบตัิ
ละลายได้เร็ว ไม่มีพิษโลหะหนัก และย่อยสลายในธรรมชาติ โดยใช้ในอตัรา 0.19 กรัมต่อน า้ 750 ลิตร วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Random Design; CRD) โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง 
(Treatment) แตล่ะชดุแบ่งออกเป็น 3 ซ า้ (Replication) ดงันี ้
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ชดุการทดลองท่ี 1 เลีย้งในบ่อสีน า้ธรรมชาติ 
ชดุการทดลองท่ี 2 เลีย้งในบ่อโดยใช้สีน า้เทียมสีน า้ตาล 
ชดุการทดลองท่ี 3 เลีย้งในบ่อโดยใช้สีน า้เทียมสีน า้เงิน  
ชดุการทดลองท่ี 4 เลีย้งในบ่อโดยใช้สีน า้เทียมสีเขียวอมน า้เงิน 

กำรให้อำหำรสัตว์ทดลอง 
ให้อาหารเมด็ส าเร็จรูปโปรตีน 42 เปอร์เซน็ต์ วนัละ 2 มือ้ คือ 8.00 น. และ 17.00 น.ทัง้นีก้ารให้อาหาร

จะให้กินจนอิ่มตลอดระยะเวลาการเลีย้ง 
กำรเตรียม crude enzyme extract 

น าปลาแช่น า้เย็นเพ่ือให้สลบจากนัน้ก็ท าการผ่าช่องท้องและตดัชิน้สว่นล าไส้มาล้างและป่ันให้เป็นเนือ้
เดียวด้วย homogenizer โดยแช่อยู่ในน า้แข็งตลอดเวลา เจือจางด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 2-12 
น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 10,000 รอบ นาน 15 นาที อณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส ดดูสว่นท่ีเป็นชัน้ไขมนัท่ีลอยอยู่ด้านบน
ออก แบ่งเก็บสว่นใสท่ีอณุหภมูิ -80 องศาเซลเซียส  
กำรศึกษำคุณลักษณะและประสิทธิภำพของเอนไซม์ย่อยอำหำร 

1.  ศกึษากิจกรรมและสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานของเอนไซม์ทริปซินในสภาพเปลี่ยนแปลง 
pH 2-12 และอณุหภมูิ 30-80 องศาเซลเซียสตามวิธีการของ Sunde et al. (2001) โดยดดัแปลงจากวิธีการของ 
Rungruangsak-Torrissen et al. (1998) ดงันี ้

วิธีวิเคราะห์กิจกรรมของทริปซิน โดยเตรียมสารละลายซับสเตรต คือ สารละลาย N-benzoyl-L-
arginine-p-nitroanilide (BAPNA) ความเข้มข้น 1.25 มิลลิโมลาร์ ท่ีมีสารละลาย dimethylformamide เข้มข้น 
5 เปอร์เซ็นต์ ผสมกบัสารละลายสารละลายบฟัเฟอร์ทริสไฮโดรคลอไรด์บฟัเฟอร์ pH 8.2 ดดู crude enzyme 
extract ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ใส่ในคิวเวต เติมซับสเตรตปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน วัดค่าการ
ดดูกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร ท่ีเวลา 0-15 วินาที เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่าง A410 กบัเวลา(วินาที) เพ่ือหาค่าอตัราเร็วเร่ิมต้นของการเกิดปฏิกิริยา (Vi) จากความชนั เปรียบเทียบ
กบักราฟมาตรฐาน p-nitroaniline   

2. ศึกษากิจกรรมและสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการท างานของเอนไซม์ไคโมทริปซินในสภาพ
เปลี่ยนแปลง pH 2-12 และอณุหภูมิ 30-80 องศาเซลเซียสตามวิธีการของ Sunde et al. (2001) โดยดดัแปลง
จากวิธีการของ Rungruangsak-Torrissen et al. (1998) ดงันี ้

วิธีวิเคราะห์กิจกรรมของไคโมทริปซิน โดยเตรียมสารละลายซบัสเตรต คือ สารละลาย N-succinyl-
ala-ala-pro-phenylalanine-p-nitroanilide (SAPNA)  ความเ ข้ม ข้น  0.1 มิ ลลิ โมลา ร์  ท่ีมี สารละลาย 
dimethylformamide เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ผสมกบัสารละลายสารละลายบฟัเฟอร์ทริสไฮโดรคลอไรด์บฟัเฟอร์ 
pH 8.2 ดูด crude enzyme extract ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ใส่ในคิวเวต เติมซบัสเตรตปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
ผสมให้เข้ากนั วดัค่าการดดูกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร ท่ีเวลา 0-15 วินาที เขียน
กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง A410 กบัเวลา (วินาที) เพ่ือหาค่าอตัราเร็วเร่ิมต้นของการเกิดปฏิกิริยา (Vi) 
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จากความชนัเปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน p-nitroaniline แบลงค์ประกอบด้วยสารละลายซบัสเตรต โดยไม่
เติม crude enzyme extract 

3. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนใน crude enzyme extract ตามวิธีการของ Lowry et al. (1951) โดย
เตรียมสารละลาย bovine serum albumin (BSA) เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นสารละลายมาตรฐาน
โปรตีนวดัค่าการดดูกลืนแสงของสารละลายท่ีความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน 
BSA 
กำรจัดกำรระหว่ำงกำรเลีย้งและกำรวิเครำะห์คุณภำพน ำ้ 
 ตรวจสอบคณุสมบตัิของน า้ ก่อนทดลอง และระหวา่งการทดลองทกุ ๆ 2 สปัดาห์ จนสิน้สดุการทดลอง 
ได้แก่ อุณหภูมิ, ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน า้, ความเป็นกรด-ด่าง, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนไตรท์-
ไนโตรเจน,   ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสรวม โดยมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 

Table 1 The methods of analysis of different parameters of water quality 

 
กำรเกบ็และวิเครำะห์ข้อมูลกำรเจริญเตบิโต 
 วัดความยาว ชั่งน า้หนัก และนับจ านวนลูกปลากะพงขาววัยรุ่นในแต่ละหน่วยการทดลองทุกๆ             
2 สปัดาห์ ตลอดการทดลอง และน าข้อมลูที่ได้ไปค านวณเปรียบเทียบคา่ตา่งๆ ดงันี ้

Weight gain, WG (%)  
 = น า้หนกัเฉลี่ยเม่ือสิน้สดุการทดลอง – น า้หนกัเฉลี่ยเม่ือเร่ิมการทดลอง  
Average daily gain (g./body/day) 
= (น า้หนกัเฉลี่ยเม่ือสิน้สดุการทดลอง – น า้หนกัเฉลี่ยเม่ือเร่ิมการทดลอง)  

                                              ระยะเวลาในการทดลอง 
Feed conversion ratio, FCR = น า้หนกัอาหารที่ปลากิน  

                         น า้หนกัปลาท่ีเพ่ิมขึน้ 
 Survival rate  (%) = จ านวนปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง   x 100 
                                   จ านวนปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง  

Parameters Methods 
pH 
Dissolved Oxygen  (mg./l) 
Ammonia (mg./l) 
Nitrite (mg./l) 
Nitrate (mg./l) 
Phosphorus (mg./l) 
Temperature (ºC) 

pH-meter  (pH / lon 510) 
Azide modification 
Phenol method  
Reddish purple azo dye  
Phenoldisulphonic acid  
Stannous chloride  
Thermometer 
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Consumption rate (%) ตามวิธีการของ Yone และ Fujii (1975) จากสมการดงันี ้
อตัราการกินอาหาร (เปอร์เซน็ต์ตอ่ตวัตอ่วนั) = 

โดย                            
F    = น า้หนกัอาหารแห้งท่ีปลากิน (กรัม)     N0  = จ านวนปลาเร่ิมต้น (ตวั) 
W0  = น า้หนกัปลาเฉลี่ยเร่ิมต้น (กรัม)          N1  = จ านวนปลาสดุท้าย (ตวั) 
W1  = น า้หนกัปลาเฉลี่ยสดุท้าย (กรัม)         t   = ระยะเวลาท่ีปลาได้รับอาหารทดลอง (วนั) 
อัตราส่วนระหว่างของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน (T/C ratio) ตามวิธีของ Rungruangsak-

Torrissen et al. (1998) ดงันี ้  
       T/C ratio =     เอนไซม์ทริปซิน 
                         เอนไซม์ไคโมทริปซิน 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถติ ิ

การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือศกึษาความแตกต่างของแตล่ะชดุ
การทดลอง จากนัน้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี Tukey-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
เปอร์เซน็ต์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Statistics 22 

 
ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

คุณลักษณะและกจิกรรมจ ำเพำะของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน 
จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินท่ีสกดัจากล าไส้ปลากะพงขาววยัรุ่นใน

สภาวะเปลี่ยนแปลง pH ตัง้แต ่2-12 (Figure 1A) พบวา่เอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินแสดงกิจกรรมจ าเพาะ
สงูสดุท่ี pH 8.0 และ 5.0 ตามล าดบั จากรายงานของ Erlanger, B.F. et al. (1961) และ Jantaro et al. (2000) 
พบวา่ เอนไซม์ทริปซินในปลาทนู่าครีบเหลืองมีกิจกรรมจ าเพาะสงูสดุท่ี pH 8.2 และ 8.0 สว่นในปลา anchovy 
มีคา่กิจกรรมจ าเพาะเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินสงูสดุอยู่ท่ี 8.0-9.0 และ 7.5-8.5 (Krogdahl et al. 1994) 
ตามล าดบั 

 เมื่อศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินในสภาวะอุณหภูมิตัง้แต่ 30-80 องศา
เซลเซียส ท่ี pH 8.0 และ pH 5.0 (Figure 1B) พบว่าค่ากิจกรรมจ าเพาะของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน
สูงสุด ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  ของทัง้ 2 เอนไซม์  ซึ่ง Krogdahl et al. (1994) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรม
จ าเพาะของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินในปลากะพงขาวจะเพ่ิมขึน้ตามอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงขึน้ แม้ว่าจะมี
อุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ส่วนในปลาอื่นๆ เช่น ปลากะตัก เอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน มีค่า
กิจกรรมจ าเพาะสงูสดุท่ีอณุหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และลดลงเมื่ออณุหภูมิสงูถึง 50 องศาเซลเซียส และหยดุ  
กิจกจรรมท่ีอณุหภมูิ 65 องศาเซลเซียส  
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Figure 1 optimum pH and temperature of trypsin and chymotrypsin specific activity ( µmol p -
nitroaniline produced h–1 /mg protein–1) 
 
ผลของสีน ำ้ที่แตกต่ำงกันต่อประสิทธิภำพกจิกรรมกำรท ำงำนของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน 

จากการวิเคราะห์กิจกรรมการท างานของเอนไซม์ทริปซิน และเอนไซม์ไคโมทริปซิน พบว่าเอนไซม์    
ทริปซินในล าไส้ของปลากะพงขาววัยรุ่นในชุดการทดลองท่ี 4 มีค่าสูงสุดคือ 63,237.81±0.01 µmol p-
Nitroaniline/h-1/mg protein-1 รองลงมาคือ ชุดการทดลองท่ี 3 (51,900.68±0.01), 2 (26,910.81±0.02) และ     
1 (22,248.09± 0.01) ซึง่มีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (Figure 2A)  ส่วนไคโมทริปซินใน   
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ชุดการทดลองท่ี 1   มีค่าสงูสดุคือ 84,801.45±0.02  µmol p -Nitroaniline/h-1/mg protein-1 แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 3 (69,445.08±0.02), 2 (68,866.42±0.01) และชุดการ
ทดลองท่ี 4 (66,380.57±0.01) ตามล าดบั (Figure 2B) 

 การแสดงออกของเอนไซม์ทริปซินมีผลต่อการเติบโตในทิศทางตรงกันข้ามกับเอนไซม์ไคโมทริปซิน
โดยกิจกรรมของไคโมทริปซินจะมีค่าสงูในช่วงท่ีสิ่งมีชีวิตเติบโตช้า ส่วนกิจกรรมของทริปซินจะมีค่าสงูในช่วงท่ี
สัตว์น า้มีการเติบโตสูง (Rungruangsak-Torrissen et al.,2006) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ย่อย
อาหารทัง้ 2 ชนิดนีส้ามารถบอกถงึการเจริญเติบโตและพฒันาการของสตัว์น า้ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินท าให้ T/C ratio มีการเปลี่ยนแปลงสง่ผลต่อประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน 
ปริมาณกรดอะมิโนอิสระในพลาสม่า กล้ามเนือ้ สมดุลของการสร้าง การสลายโปรตีน และอัตราการ
เจริญเติบโต 

Figure 2 Trypsin and chymotrypsin specific activity (µmol p -nitroaniline produced h–1 /mg protein–1) 
Note: different letters in the same row are statistically different. (p<0.05) 
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เมื่อเปรียบเทียบอตัราสว่นระหว่างทริปซินและไคโมทริปซิน (T/C ratio) พบว่า ในปลากะพงขาววยัรุ่น
ท่ีเลีย้งในชุดการทดลองท่ี 4 มีค่าสงูสดุอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) รองลงมาคือปลากะพงขาววยัรุ่นท่ีเลีย้งใน
ชุดการทดลองท่ี 3 โดยมีค่าเท่ากับ 0.92±0.2 และ 0.62±0.1 ตามล าดับ ส่วนค่า T/C ratio ต ่าสุดคือชุดการ
ทดลองท่ี 2 เท่ากบั 0.33±0.04 (Figure 3) ซึง่ค่า T/C ratio จะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการ
กินอาหาร คือ มีค่าสูงสุดในชุดการทดลองท่ี 4 รองลงมาคือ ชุดการทดลองท่ี 3  2 และ 1 เท่ากับ 3.84, 3.70, 
3.49 และ  3.29 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดบั (Figure 4) 

Figure 3 Trypsin and chymotrypsin ratio 
Note: different letters in the same row are statistically different. (p<0.05) 

 
Figure 4 Consumption rate of juveniles Asian seabass 
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โดยการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหารสามารถบอกถึงการเติบโตและพัฒนาการของ
สตัว์น า้ได้ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของทริปซินและไคโมทริปซินท าให้ T/C ratio มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ปริมาณกรดอะมิโนอิสระในพลาสม่าและในกล้ามเนือ้ สมดลุของการสร้าง การ
สลายโปรตีน และอัตราการเติบโต (Rungruangsak-Torrissen et al., 2000) ทัง้นี ้เน่ืองจากอัตราการหลั่ง
ของทริปซินและไคโมทริปซินมีความสมัพันธ์กับความอยากอาหารของปลา อตัราการดูดซึม การสงัเคราะห์
กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างโปรตีน และระดบัการหลัง่ของพลาสม่าอินซูลิน  (Einarsson, 1996) ดงันัน้ 
อตัราส่วนดงักล่าวจึงสมัพนัธ์การเติบโต เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Sunde et al. (2001) พบว่า T/C ratio ใน
ปลาแอตแลนติกแซลมอน Salmo salar L. มีความสมัพนัธ์กบัการเจริญเติบโต นอกจากนี ้Hofer (1981) พบวา่ 
การใช้ประโยชน์ของโปรตีนสามารถใช้ประเมินพฤติกรรมการกินอาหารของสตัว์น า้ได้เช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบั
การศึกษาของ Rungruangsak-Torrissen et al. (2006) ได้ศึกษาในปลาแอตแลนติกแซลมอน Salmo salar  
พบว่า T/C ratio มีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตของปลา โดยเมื่อปลาอยู่ในระยะท่ีมีการเจริญเติบโต 
T/C ratio จะมีคา่สงู และจะมีคา่ต ่าลงเมื่ออตัราการเจริญเติบโตของปลาลดลง เน่ืองจากทริปซินแสดงกิจกรรม
จ าเพาะได้สูงและมีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการย่อยอาหารในช่วงท่ีปลามีการเจริญเติบโตสูง  ตรงข้ามกับ
เอนไซม์ไคโมทริปซินซึง่แสดงกิจกรรมจ าเพาะได้สงูขึน้ เม่ืออตัราการเจริญลดลง ดงันัน้ T/C ratio จงึสามารถใช้
เป็นดชันีวดัคณุภาพการเจริญเติบโตของสตัว์แตล่ะระยะได้ 
ผลของสีน ำ้ที่แตกต่ำงกันต่อกำรเจริญเตบิโตของปลำกะพงขำววัยรุ่น 

การศกึษาการเลีย้งลกูปลากะพงขาววยัรุ่นน า้หนกัและความยาวเฉลี่ย 10.09±1.09 กรัม 8.06±1.03 
เซนติเมตร ตามล าดับ ภายใต้สีน า้ท่ีแตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง เมื่อสิน้สุดการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยของ 
น า้หนัก อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการรอด ของลูกปลากะพงขาววัยรุ่นในชุดการทดลองท่ี 4 มีค่า
แนวโน้มท่ีสูงกว่าทุกชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ 58.08±2.72 กรัมต่อตัว, 
0.78±0.40 กรัมต่อตวัต่อวนั และ 83.11±6.48 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั รองลงมาคือ ชุดการทดลองท่ี 3,  2 และ 
1 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยทางสถิติของ ความยาว อตัราการรอด รวมทัง้อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ของทกุ
ชดุการทดลองนัน้ พบวา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2) 

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงขาววัยรุ่นในชุดการทดลองท่ี 4 พบว่า น า้หนักเมื่อ
สิน้สดุการทดลอง น า้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ ความยาวเมื่อสิน้สดุการทดลอง ความยาวท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเจริญเติบโต 
อตัราการแลกเนือ้ และอตัราการรอด มีแนวโน้มสงูกว่าของแต่ละชุดการทดลอง (ตารางท่ี 2) เช่นเดียวกบัการ
ทดลองของ Ustundag and Rad. (2015) พบวา่ ลกูปลา Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) มีแนวโน้ม
ของน า้หนักตวัเพ่ิมสูงขึน้ในถังเลีย้งปลาพลาสติกท่ีมีพืน้หลงัสีเขียวเข้ม และเขียวสว่างคือ 69.44±8.81 และ 
68.87±6.42 กรัม เม่ือเลีย้งเป็นระยะเวลา 60 วนั เช่นเดียวกบัการทดลองของ Luchiari and Pirhonen. (2008) 
ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมโทนสีเขียวเหมาะสมกับการเลีย้งลูกปลา Rainbow trout วัยรุ่น เช่นเดียวกับ
Sierra-Flores et al. 2016 ท่ีรายงานวา่ลกูปลา Turbot (Scophthalmus maximus) ท่ีเลีย้งด้วยความเข้มแสงสี
เขียว (530 nm.) มีอตัราการรอดและมีน า้หนักท่ีเพ่ิมขึน้สงูกว่าความเข้มแสงสีน า้เงิน (455 nm.) สีแดง (640 
nm.) และสีขาว ตามล าดับ ในการทดลองครัง้นีแ้ม้ว่าข้อมูลทางสถิติจะไม่แตกต่างกันมากระหว่างชุดการ
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ทดลองท่ี 3 และ 4 แต่ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ในชุดการทดลองท่ี 4 (สีเขียมอมน า้เงิน) มีค่าสงู
ท่ีสดุเมื่อเทียบกบัค่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโตกบัชุดการทดลองท่ี 3 (สีน า้เงิน), 2 (สีน า้ตาล) และ 1 (สีน า้
ธรรมชาติ)  

 

Table 2. Growth performance of juveniles Asian seabass in recirculating aquaculture systems (RAS) 
Parameter \ Treatment Control Brown Blue Blue-green 

Weight gain (g.) 42.91±1.15a 43.93±2.41a 54.87±2.24b 58.08±2.72b 
Average daily gain (g./body/day) 0.57±0.02a 0.58±0.03a 0.73±0.03b 0.78±0.40b 
Survival rate (%) 79.33 ± 2.40a 79.78 ± 7.78a 80.89 ± 2.34a 83.11 ± 6.48a 

Feed conversion ratio (FCR) 1.27 ± 0.35a 1.25 ± 0.06a 1.15 ± 0.04a 1.07 ± 0.04a 

Note: different letters in the same row are statistically different. (p<0.05)  
 

ส่วนค่าของคุณภาพน า้ เมื่อสิน้สุดการทดลอง พบว่า อุณหภูมิ ในชุดการทดลองท่ี 1 และ 4 มีความ
แตกตา่งกนักบัชดุการทดลองท่ี 2 และ 3  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  สว่นปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย
ในน า้ ความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสรวม ไม่
มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3) 

 

Table 3. Water quality in recirculating aquaculture systems (RAS)  

Water quality 
Treatment 

Control Brown Blue Blue-green 

pH 8.52 ± 0.78a 8.08 ± 0.02a 8.1 ± 0.02a 8.04 ± 0.04a 

Dissolved Oxygen  (mg/l) 4.31 ± 2.16a 5.29 ± 2.64a 4.96 ± 2.48a 4.36 ± 2.18a 

Ammonia (mg/l) 0.31 ± 0.13a 0.18 ± 0.10a 0.29 ± 0.11a 0.32 ± 0.18a 

Nitrite (mg/l) 0.31 ± 0.30a 0.28 ± 0.16a 0.34 ± 0.28a 0.26 ± 0.27a 

Nitrate (mg/l) 0.40 ± 0.27a 0.42 ± 0.29a 0.51 ± 0.33a 0.39 ± 0.26a 

Phosphorus (mg/l) 0.35 ± 0.13a 0.26 ± 0.10a 0.32 ± 0.15a 0.32 ± 0.13a 

Temperature (ºC) 29.60 ± 0.00b 28.63 ± 0.06a 28.53 ± 0.06a 29.53 ± 0.06b 

      Note: different letters in the same row are statistically different. (p<0.05)  

 
 
 
 



22 

 

วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง  ปีที่ 13 ฉบบัท่ี 2 กรกฏาคม – ธนัวาคม 2562 

สรุปผลกำรวิจัย 
เมื่อประเมินผลของสีน า้ท่ีแตกต่างกันต่อประสิทธิภาพของเอนไซม์ย่อยอาหารคือ ทริปซินและไคโม-   

ทริปซิน พบวา่ชดุการทดลองท่ี 4 มีแนวโน้มของกิจกรรมการท างานของเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซิน รวมทัง้

อตัราสว่นระหวา่ง ทริปซินและไคโมทริปซิน (T/C ratio) มีคา่สงูสดุอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) ซึง่สอดคล้องกบั
ประสิทธิภาพอตัราการเจริญเติบโตของปลากะพงขาววยัรุ่นในชดุการทดลองท่ี 4 เช่นเดียวกนั การทดลองครัง้นี ้
จึงสามารถสรุปได้ว่าสีน า้สีเขียวอมน า้เงินมีความเหมาะสมต่อการเลีย้งปลากะพงขาววัยรุ่นในระบบน า้
หมนุเวียนแบบปิด recirculating aquaculture system (RAS) รวมทัง้การหาอณุหภมูิ และ pH ท่ีเหมาะสมของ
เอ็นไซม์ก่อนการประเมินประสิทธิภาพนัน้มีบทบาทส าคญัต่อการแสดงกิจกรรมและเสถียรภาพของเอนไซม์ 
และเป็นปัจจัยชีว้ดัการย่อยอาหารของสตัว์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการเลีย้งปลา
กะพงขาวเชิงพาณิชย์ตอ่ไป 
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