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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 
2 ฉบับ (ประจำเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดำเนินการเผยแพรโดย
จัดสงใหสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานการอุดมศึกษา 
และหนวยงานวิจัยตางๆ การตีพิมพตนฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพจะตองไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดๆ  
มากอนหรือไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพิมพในวารสารอ่ืน และตองผานการประเมินกล่ันกรองให 
ความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปน
สิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การนำตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความตางๆ 
เปนความรับผิดชอบของผูเขียนบทความ ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

ในฉบับนี้เปนปที่ 12 ฉบับที่ 2 เวลาการดำเนินการอยูในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2554  
วารสารฉบับนี้ไดนำเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน 3 ดาน คือ บทความเร่ืองท่ี 1-5  
มีความเดนดานการวิจัยพัฒนาทองถิ่น บทความเรื่องที่ 6-10 มีความเดนดานการพัฒนาการเรียน 
การสอน และบทความเรื่องที่ 11-12  มีความเดนดานเกษตรศาสตร   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีสงบทความ
วิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปนประโยชนในแวดวงวิชาการที่เก่ียวของตอไป 
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การใชพืชสมุนไพรผสมอาหารเพ่ือเรงการเจริญเติบโตของปลานิลเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตโดยวัดเปนน้ำหนัก 

และความยาวโดยใชพืชสมุนไพร 5 ชนิดคือ 1. กวาวเครือขาว Pueraria mirifica. 2. กระชาย Boesenbergia  
pandurata. 3. มะขามปอมดิน Phyllanthus urinaria. 4. ฮอสะพายควาย Thailentadopsis tenuis. และ  
5. โดไมรูลม Elephantopus scaber. ที่ระดับความเขมขน 0, 20, 40 และ 60 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม พบวา ผลของ
คาเฉล่ียน้ำหนักในทุกความเขมขนของสมุนไพรชนิดตางๆ ทำใหน้ำหนักของปลานิลมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ  
(p < 0.05) โดยโดไมรูลมใหคาสูงที่สุด 161.79 กรัม ฮอสะพายควายใหคา 133.47 กรัม มะขามปอมดินใหคา  
127.59 กรัม และ กวาวเครือขาวใหคา 124.90 กรัม และ กระชายใหคา 120.44 กรัม และอัตราความเขมขนของ
โดไมรูลมที่ 40 กรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม ใหน้ำหนักปลา 151.55 กรัม และแตกตางจากความเขมขนอื่นอยางมีนัยสำคัญ 
(p < 0.05) การศึกษาความยาวของปลาโดยใชพืชสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดพบวาฮอสะพายควายใหความยาวดีที่สุดและ 
การศึกษาความเขมขนของฮอสะพายควายตอความยาวของปลา ที่ระดับความเขมขน 40 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 
ใหผลของความยาวเฉลี่ยดีที่สุดคือ 19.65 เซนติเมตร  
คำสำคัญ : กวาวเครือขาว กระชาย มะขามปอมดิน ฮอสะพายควาย โดไมรูลม 

 
 

Abstract
 
The culture of reversal tilapia by additived feed herb Pueraria mirifica, Boesenbergia  

pandurata, Phyllanthus urinaria, Thailentadopsis tenuis and Elephantopus scaber. The different 
concentrations (0, 20, 40 and 60 g/kg). Result found that weight of tilapia was highest in Elephantopus 
scaber (161.79 grams), follow by Thailentadopsis tenuis (133.47 grams), Phyllanthus urinaria  
(127.56 grams) Pueraria mirifica (124.90 grams) and Boesenbergia pandurata (120.44 grams). Tretment 



with Thailentadopsis tenuis gave a longest length of tilapia. (19.65 centimeter). The highest weight  
(151.55g) was obtained on treatment with Elephantopus scaber at concentration of 40 gram/feed 1 kg 
significant difference (P<0.05) 
Keywords : Pueraria mirifica, Boesenbergia pandurata, Phyllanthus urinaria, Thailentadopsis tenuis 
and Elephantopus scaber 
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มีรายงานวาพืชสมุนไพรบางชนิดสามารถกระตุนการเจริญเติบโตจากลูกออดไปเปนกบได เชน กวาวเครือขาว

สามารถกระตุนการเจริญเติบโตจากลูกออดไปเปนลูกกบ (Smitasiri and Saowong, 2007) หรือ จนไปเปนกบได (ปรีชา 
สุวรรณ และคณะ, 2547) โดยไมมีฤทธิ์เอสโตรเจนของกวาวเครือขาวตกคางในเนื้อกบ (ปรีชา สุวรรณ และคณะ, 2547) 
กวาวเครือขาวปริมาณสูงทำใหหนูขาวเพศผูไมผสมพันธุสำหรับสัตวเพศเมียทำใหปากชองคลอดขยายใหญ มดลูกใหญ  
การตกไขถูกยับยั้ง (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2553) กระชายฤทธิ์เปนยาอายุวัฒนะ ผงกระชายทั้งเปลือกบดตากแหง
ปนลูกกลอนกับน้ำผึ้ง กินวันละ 3 ลูกกอนเขานอน (สุธาทิพ ภมรประวัติ, 2553) มะขามปอมดินสรรพคุณบำรุงธาตุ  
(เชียงใหมสแควร, 2553) ฮอสะพายควายเปนยาบำรุงเหงือก (สถานีวิจยัและทดสอบพันธุสัตวสุพรรณบุรี, 2553) โดไมรูลม
ใชเปนยาบำรุงหัวใจ (ธารธรรมแกว, มปป.) หากเรานำพืชสมุนไพรมาใชประโยชน เราสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตของปลา
โดยการเสริมพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยใหปลาแข็งแรง กินอาหารไดดี เติบโตเร็ว มีภูมิตานทานโรค ยอมทำใหการเลี้ยง
ปลานิลประสบความสำเร็จไดเปนอยางดี 

ผลจากการศึกษาการใชพืชสมุนไพรท่ีมีผลเรงการเจริญเติบโตของปลานิล จะเกิดการเรียนรูในการนำพืชสมุนไพร 
ในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนตอการเล้ียงปลานิล มีการเผยแพรขอมูล การนำความรูไปถายทอดแกนักศึกษา เกษตรกร 
และผูที่สนใจเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของพืชสมุนไพร และเปนแรงจูงใจในการรวมมือรวมใจในการดูแลรักษา 
ปาไมธรรมชาติใหคงอยูอยางถาวรสืบไป   

 
 

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
 
1. เพื่อศึกษาชนิดพืชสมุนไพรที่มีผลเรงการเจริญเติบโตของปลานิล 
2. เพื่อเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของพืชสมุนไพรตอการเจริญเติบโตของปลานิล 
 
 

ÍØ»¡Ã³ �áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 
ชนิดของพืชสมุนไพรที่นำมาศึกษา 5 ชนิด 
1.  กวาวเครือขาว  
2.  กระชาย  
3.  มะขามปอมดิน  
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4.  ฮอสะพายควาย  
5.  โดไมรูลม 
ปลานิลพันธุจิตรลดา 3 อายุ 1 เดือน 
อาหารที่ใชเลี้ยงคืออาหารปลาดุกเล็กโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ใชพืชสมุนไพรปนแหงแตละชนิดโดยใชพืชสมุนไพร

คลุกเคลากับกากน้ำตาลเล็กนอยใหเหนียวขนแลวผสมลงในอาหาร นำไปตากแดดจนแหงสนิท 
กระชังเลี้ยงปลา กางกระชังไวในบอดินโดยรักษาระดับน้ำลึกไมต่ำกวา 1.5 เมตรตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  
การเตรียมพืชสมุนไพรมีดังตอไปนี้ 
1.  กวาวเครือขาว โดยใชสวนหัวกวาวเครือนำมาลางน้ำใหสะอาด จากน้ันหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ ตากแดดใหแหง  

นำไปบดใหเปนผงละเอียด 
2.  กระชาย ใชสวนของรากมาลางทำความสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวตากแดดจนแหง นำไปบดเปนผงละเอียด 
3.  มะขามปอมดินใชสวนของรากนำมาลางทำความสะอาด ผึ่งแดดใหแหงสนิท แลวนำไปบดเปนผงละเอียด 
4.  ฮอสะพายควาย ใชสวนของรากนำมาลางทำความสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ นำไปตากแดดจนแหงสนิท แลวนำ

ไปบดเปนผง 
5.  โดไมรูลม ใชสวนของรากนำมาลางทำความสะอาด แลวนำไปตากแดดจนแหงสนิท แลวนำไปบดเปนผง 
การแปรรูปพืชสมุนไพรดวยการทำเปนผงแหงจะทำใหตัวยาคงท่ี (เสาวภา และคณะ, 2539) และการกำหนด

ปริมาณตัวพืชสมุนไพรปนแหง 1 บาท เทากับ 15 กรัม (สมพร, 2542) แตการใชกับการเล้ียงปลาไดเผื่อการละลายน้ำ 
ของตัวยาพืชสมุนไพรจึงกำหนดใหแตละระดับใหหางกัน 20 กรัม 

โดยแบงระดับความเขมขนของสมุนไพร 5 ชนิด แบงเปน 4 ระดับ  
ระดับที่ 1 ผสม 0 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม  ระดับท่ี 2 ผสม 20 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 
ระดับที่ 3 ผสม 40 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม  ระดับท่ี 4 ผสม 60 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 
การผสมพืชสมุนไพรกับอาหารปลาโดยการนำอาหารมาคลุกกับสารเหนียวแลวนำผงสมุนไพรคอยๆ โรยใหติดกับ

เม็ดอาหารแลวจึงนำไปผ่ึงแดดจนแหง 
การใหอาหาร ใหวันละ 2 ครั้งคือ 09.00 และ 15.00 น. โดยสังเกตวาปลากินอิ่มจึงหยุดใหอาหาร ใชเวลาสังเกต

ประมาณ 20 นาที ถาปลากินอาหารหมดจะเพิ่มอาหารให  
การเก็บขอมูลโดยเก็บขอมูลน้ำหนักและความยาวของปลานิล ทุก 15 วัน สังเกตปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง  

เริ่มเก็บขอมูลเมื่อปลาอายุ 1 เดือน และเก็บขอมูลจนถึงปลาอายุ 6 เดือน เก็บตัวอยางโดยการสุมตลอด สุมตัวอยางปลา 
10 ตัวในแตละความเขมขนของสมุนไพร เก็บโดยใชสวิงตักปลาทีละตัวมาชั่งน้ำหนักและวัดความยาว  

การทดลองแบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของพืชสมุนไพรที่ตอน้ำหนักของปลาเฉล่ียตั้งแตเริ่มการทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
ตอนที่ 2 สมุนไพรกับความยาวของปลานิล โดยใชผลเฉลี่ยของความยาวปลานิลตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จส้ิน 

การทดลอง 
สถานท่ีทดลอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม ระยะเวลาวิจัย ประมาณ 12 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2551 - กันยายน 2552  
การวางแผนการทดลอง  
ใชแบบสุมตลอดวิธีการตรวจสอบความตางของขอมูลโดยโปรแกรมสถิติ Statistix 8.0  
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ตอนที่ 1 ผลชนิดของพืชสมุนไพรท่ีใหผลการเจริญเติบโตโดยใชผลของน้ำหนักของปลาเฉล่ียตั้งแตเร่ิมการทดลอง

จนเสร็จสิ้นการทดลอง  
  

  ตารางที่ 1 การศึกษาชนิดของสมุนไพรกับน้ำหนักของปลานิล (กรัม) 

 ชนิดพืชสมุนไพร น้ำหนักเฉลี่ยของปลานิล (กรัม)  

 โดไมรูลม 
 ฮอสะพายควาย 
 มะขามปอมดิน 
 กวาวเครือขาว 
 กระชาย 
 SEM 

161.79 A 
133.47 B 
127.59 BC 
124.90 BC 
120.44 C 
3.2707 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงผลการเปรียบเทียบชนิดสมุนไพรตอน้ำหนักของปลานิลโดยใชผลคาเฉลี่ยรวมของทุก 
ความเขมขนของสมุนไพรแตละชนิด จำแนกได 4 กลุม โดยโดไมรูลมใหคาน้ำหนักมากท่ีสุด รองลงมา คือฮอสะพายควาย 

สวนมะขามปอมดินและกวาวเครือขาวไดคาใกลเคียงกัน กลุมสุดทายคือ กระชาย โดยกลุมที่เหมือนกันจะมีอักษร 
ภาษาอังกฤษกำกับอยูดานหลัง 

 
  ตารางที่ 2 การศึกษาปริมาณความเขมขนของสมุนไพรโดไมรูลมกับน้ำหนักของปลานิล (กรัม) 

ความเขมขน น้ำหนักเฉลี่ยของปลานิล (กรัม) 

40 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
60 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
20 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
SEM 

151.55 A 
132.28 B 
132.22 B 
118.50 C 
3.0822 

จากตารางที่ 2 ความเขมขนของสมุนไพรโดไมรูลมกับน้ำหนักเฉลี่ยของปลานิลสามารถจำแนกได 3 กลุม คือ  
ความเขมขน 40 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ใหคาสูงสุด กลุมตอมาคือ ความเขมขน 60 และ 40 กรัม ตออาหาร  
1 กิโลกรัม กลุมสุดทาย คือ 0 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ความแตกตางของกลุมดูจากอักษรภาษาอังกฤษกำกับอยู 
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ตอนที่ 2 สมุนไพรกับความยาวของปลานิล โดยใชผลเฉลี่ยของความยาวปลานิลตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

  ตารางที่ 3 การศึกษาชนิดของพืชสมุนไพรกับความยาวของปลานิล (เซนติเมตร) 

ชนิดพืชสมุนไพร ความยาวเฉล่ียของปลานิล (เซนติเมตร) 

ฮอสะพายควาย 
กระชาย 
กวาวเครือขาว 
โดไมรูลม 
มะขามปอมดิน 
SEM 

19.651 A 
19.032 B 
18.243 C 
18.087 C 
17.898 C 
0.1835 

จากตารางที่ 3 ชนิดของสมุนไพรตอความยาวเฉลี่ยของปลานิลโดยใชคาเฉลี่ยของทุกระดับความเขมขนของ
สมุนไพรแตละชนิดสามารถจำแนกได 3 กลุม คือ ฮอสะพายควาย กลุมท่ี 2 คือ กระชาย กลุมสุดทายคือโดไมรูลมและ
มะขามปอมดิน การจำแนกดูจากอักษรภาษาอังกฤษท่ีกำกับอยูดานหลัง 

 
  ตารางที่ 4 การศึกษาปริมาณความเขมขนของสมุนไพรฮอสะพายควายกับ 
  ความยาวของปลานิล (เซนติเมตร)  

 ความเขมขนของสมุนไพร ความยาวเฉล่ียของปลานิล (เซนติเมตร) 

 60 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 40 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 20 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
 SEM 

19.220 A 
19.159 A 
18.155 B 

17.794 B 
0.1657 

จากตารางท่ี 4 การศึกษาความเขมขนของสมุนไพรฮอสะพายควาย สามารถจำแนกได 2 กลุมคือ ระดับ 
ความเขมขน 60 และ 40 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม และกลุมที่ 2 ระดับความเขมขน 20 และ 0 กรัม ตออาหาร  
1 กิโลกรัม โดยดูจากอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกันกำกับอยู 

 
 

¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§áÅÐÇÔ¨ÒÃ³�¼Å
  
ผลของชนิดพืชสมุนไพรตอน้ำหนักปลานิล จากผลตารางที่ (1) แสดงถึงชนิดสมุนไพรโดไมรูลมใหคาน้ำหนัก 

161.79 กรัม สูงกวาสมุนไพรชนิดอื่นๆ สอดคลองกับขอมูลสรรพคุณของโดไมรูลม มีรสขื่น บำรุงความกำหนัด มีรสกรอย 
จืด ขื่นเล็กนอย จากงานของ (อุดมการณ อินทุใส และปาริชาติ ทะนานแกว, 2549) และ (เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ, 2542) 
สวนผลของสมุนไพรความยาวปลานิล จากตารางที่ (3) สมุนไพรฮอสะพายควายใหความยาว 19.65 เซนติเมตร และ
สมุนไพรฮอสะพายควายท่ีความเขมขน 60 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 19.220 ใหคาความยาวเฉล่ียสูงสุด และระดับ 
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ความเขมขนที่ 40 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ไดคา 19.159 เซนติเมตร จากตารางท่ี (4) สอดคลองกับ (นิคม พรหมาเทพ,
2552) และ (เฉลิมพงษ กวินนรจิตมงคล, 2544) http://suan_naratip. tripod.com/herb1.htm, 2553) กลาวถึง
สมุนไพรฮอสะพายควายมีสรรพคุณบำรุงรางกาย ทำใหเลือดเดินสะดวก บำรุงกำลัง บำรุงขอใหแข็งแรง กระตุนกำหนัด 
ผลของระดับความเขมขนสมุนไพรโดไมรูลมตอน้ำหนักปลานิล จากผลตารางที่ (2) ที่ระดับความเขมขน 40 กรัม  
ตออาหาร 1 กิโลกรัมใหน้ำหนักมากที่สุด 151.55 กรัม จากขอมูลสรรพคุณของโดไมรูลม มีรสขื่น และบำรุงความกำหนัด 
มีรสกรอย จืด ขื่นเล็กนอย รับประทานทำใหเกิดกษัยแตมีกำลัง ทั้งตนตมรับประทานตางน้ำ แกไขจับสั่นหรือ 
ไขมาลาเรียดีใชตมรับประทานแกไอบางตำรากลาววาแกกษัยบำรุงกำลัง (http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/
herbs_10_4.htm, 2552) เมื่อนำมาผสมอาหารเลี้ยงปลามีผลทำใหการเจริญเติบโตไดดีขึ้น สอดคลองกับ (ประทีป  
ทองเปลว, 2544 และธารธรรมแกว, มปป.) และยังมีผลการศึกษาการเล้ียงปลาดวยการเสริมกวาวเครือขาวในการเล้ียง
ปลานิลดวยสูตรอาหารปลานิลใชขาวโพด 23 กก. รำละเอียด 20 กก. ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1 กก. กากถ่ัวเหลือง 24 กก.
ปลาปน 25 กก. น้ำมันพืช 2 กก. พรีมิกซ 2 กก. ใบ, เถา หรือ หัวกวาวเครือขาว 1 กก. สารเหนียว 3 กก. ผลจากการ
ทดลองใหอาหารผสมกวาวเครือขาวปลานิลเปนเวลา 90 วัน พบวาอัตราการเจริญเติบโตของปลาท่ีไดรับใบ เถา และหัว 
กวาวเครือขาวมีคาไมแตกตางกันท้ังในปลาเพศผูและเพศเมียแตในปลาเพศเมียมีแนวโนมวาเปอรเซ็นตเนื้อสวนบริโภคได 
มีคาสูงกวากลุมควบคุม และมีคาใกลเคียงกับปลาเพศผู และจำนวนลูกปลาในปลาท่ีเสริมกวาวเครือขาวมีคอนขางนอยกวา
กลุมควบคุมและในปลาเพศผูพบวากวาวเครือขาวมีผลตอการลดลงของขนาดอวัยวะสืบพันธุ (http://www.ku.ac.th/
kaset60/Theme04/theme-04-15/index-04-15.html, 2552) การทดลองในคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษา 
กวาวเครือขาวท่ีมีผลตอการเลี้ยงปลานิลดวยอาหารผสมกวาวเครือขาว 5 ระดับ คือ อาหารผสมกวาวเครือขาว 0%  
(ชุดควบคุม) อาหารผสมกวาวเครือขาว 2%, 3%, 4% และ 5% ทดลองเปนเวลา 90 วัน พบวาน้ำหนักของปลา 
กลุมควบคุมมีคานอยกวาปลากลุมที่ไดรับกวาวเครือขาวท่ีระดับ 2%, 3%, 4% และ 5% อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(เกรียงไกร สีตะพันธุ และสุธิดา โสะบีน, 2551)  

 
 

ÊÃØ»
 
• สมุนไพรโดไมรูลม ใหน้ำหนักปลานิลดีที่สุด 161.79 กรัมที่ระดับความเขมขน 40 กรัม ตอ อาหาร 1 กิโลกรัม 
• สมุนไพรฮอสะพายควายใหความยาวสูงสุด 19.22 เซนติเมตร ที่ระดับความเขมขน 60 กรัม และ 19.15 

เซนติเมตร ที่ระดับความเขมขน 40 กรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ตามลำดับ 
 
 

¤íÒ¢Íº¤Ø³ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการสนับสนุนทุนในการวิจัย 
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ภาพที่ 1 การจับปลานิลเพ่ือมาตรวจวัดการเจริญเติบโต 

ภาพที่ 2 การวัดความยาวปลานิล 
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ภาพที่ 3 การชั่งน้ำหนักปลานิล 

ภาพที่ 4 การตรวจวัดการเจริญเติบโตของปลานิล 
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º·»ÃÔ·ÃÃÈ¹ � 
การใชสมุนไพรผสมอาหารเพื่อเรงการเจริญเติบโตของปลานิล 

โดย รศ.ดร.อมรา ธีปะปาล 
กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
งานวิจัยเร่ืองการใชพืชสมุนไพรผสมอาหารเพ่ือเรงการเจริญเติบโตของปลานิลเปนงานทดลอง 

ที่ประยุกตเอาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยมาใชในการผลิตอาหารโปรตีนท่ีมีความสำคัญตอ 
ชีวิตประจำวัน ถาไดมีการศึกษาวิจัยจนไดผลท่ีมีความมั่นใจในการนำไปเผยแพรเพื่อปฏิบัติในระดับ
ครัวเรือนหรือชุมชน จะเปนผลใหมีอาหารโปรตีนคุณภาพดีจากปลาในปริมาณเพียงพอแก 
ความตองการบริโภค เปนการแกปญหาเร่ืองการขาดอาหารโปรตีนไดทางหน่ึง นับวาเปนการปูทาง
เพื่อใหมีการศึกษาวิจัยในขอบเขตท่ีกวางขวางตอไปใหเหมาะสมกับสภาพของแตละพ้ืนที่ เชน  
สภาพสิ่งแวดลอม ความสามารถในการผลิตสัตวน้ำ ฤดูกาล เพศ อายุของปลา เปนตน นอกจาก 
ปลานิลซึ่งเปนปลาท่ีมีการบริโภคแพรหลาย ราคาไมสูงมาก ผลการทดลองเร่ืองน้ี อาจจะนำไป
ทดลองกับปลาชนิดอื่นๆ ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง จะเปนแนวทางในการเพ่ิมรายไดใหกับ 
ผูเลี้ยงปลาไดอีกทางหน่ึง ในปจจุบันอาหารอินทรียไดเขามาแทนท่ีการผลิตอาหารในรูปแบบเดิมท่ีใช
สารเคมีเปนสวนประกอบ เพราะผูบริโภคไดหันมาใหความสนใจในความปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้น  
การผลิตอาหารสัตวน้ำในแนวเกษตรอินทรีย จึงเปนแนวทางหนึ่งของเกษตรกรที่มีตลาดรองรับ 
อยูแลว 

อยางไรก็ดี กอนที่จะมีการเผยแพรความรูเพื่อนำไปปฏิบัติอยางกวางขวางตอไป ควรจะไดมี
การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรตางๆ เชน กลไกในการเรงความเจริญเติบโตของปลา  
สารออกฤทธิ์ที่พบในหรือสมุนไพรชนิดนั้นๆ ความเขมขนของสารออกฤทธิ์ที่มีในพืชสมุนไพร 
ที่ปลอดภัยตอผูบริโภค การใชพืชสมุนไพรชนิดนี้รวมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสรางความเจริญเติบโตของปลา เปนตน 

ในอนาคตถาพืชสมุนไพรถูกนำมาใชในการผลิตสัตวน้ำหรืออาหารอินทรียอื่นๆ อยางจริงจัง 
นอกเหนือไปจากการใชบำบัด ปองกัน ความเจ็บปวยระดับตนๆ ของชุมชนแลว พืชสมุนไพร 
จากธรรมชาติจะไดรับการฟนฟูดูแลจากผูนำไปใชประโยชน เปนผลใหเกิดความรวมมือรวมใจ 
ในการเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมแหลงกำเนิดของพืชสมุนไพร  

 

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 131






