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บทคัดยอ 

 ศึกษาผลของการเสริมวิตามินและแรธาตุรวม และวิตามินซใีนอาหาร ตอ น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย (MWG) 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) และอัตรารอดของกบบูลฟร็อกที่
เล้ียงโดยแบงออกเปน 2 การทดลอง ซึ่งในแตละการทดลองจะเลี้ยงกบบูลฟร็อกในบอคอนกรีต (60 ตัว/ตร.ม.) 
จํานวน 3 ซ้ํา ใหอาหารจนสังเกตไดวากบกินอิ่มวันละ 2 คร้ัง จดบันทึกปริมาณอาหารที่กบกินทุกวันตลอดการ
ทดลอง 120 วัน ใชอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีน ไขมนั และพลังงานคงที่ (30% CP, 10% ไขมัน และ 
พลังงาน 12 kJ/kg) แตมีระดับวิตามินและแรธาตุรวม (ในการทดลองที่ 1) และวิตามินซี (ในการทดลองที่ 2) 
ตางกัน 4 ระดับ คือ 0, 0.5, 1 และ 2% ในแตละการทดลองตามลําดับ ผลจากการทดลองที่ 1 พบวาการเสริม
วิตามินและแรธาตุรวม ในอาหารที่ระดับ 0.5, 1 และ 2% ไมมีผลตอ MWG, ADG, FCR และ อัตรารอดของกบ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p >0.05) สําหรับการทดลองที่ 2 ระดับวิตามินซีที่เสริมเขาไปในสูตรอาหาร ไมมีผล
ตอ MWG, ADG และ FCR อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) แตกบที่ไดรับอาหารควบคุมที่ไมไดมกีารเสริม
วิตามินซ ีก็ไมไดแสดงอาการของการขาดวิตามินซีแตอยางใด นอกจากกบที่เล้ียงดวยอาหารที่เสริมดวยวิตามิน
ซี 2% มีอัตรารอดสูงกวากบที่เล้ียงดวยอาหารควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมแตกตางจากกบที่เล้ียง
ดวยอาหารที่มกีารเสริมวิตามินซี 0.5 และ 1% 

 
Abstract 

 The effects of vitamins and minerals mixed (MM) and vitamin C (L-ascorbic acid, AA) levels 
on mean weight gain (MWG), average daily weight gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) and 
survival rate of bullfrog were measured in two trials. Triplicate groups of young bullfrog in concrete 
tank (60 frogs/m2) were fed to apparent satiation twice a day. Daily feed consumption was recorded 
for 120 days. In both trial, young bullfrog were fed isonitrogenous  (30% CP) and isoenergetic (12 
kJ/kg, 10% DM lipid) diets with MM (first trial) and AA (second trial) levels of 0, 0.5, 1 and 2%. 
Results from the first trial indicated there were no significant (p >0.05) differences in survival, MWG, 
ADG and FCR in frog fed the 0, 0.5, 1, 1.5 and 2% MM diets. In second trial, there was no effect of 
AA intake on MWG, ADG and FCR. Furthermore, no deficiency signs were observed in each 
treatment. However, a significantly (p <0.05) higher survival was observed in frog fed a diet 
containing 2% AA than frog fed the AA free diet except for those fed the diets supplemented with 
0.5 and 1% AA. 
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คํานํา 
วิตามินและแรธาตุเปนสารอาหารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา  ปริมาณ

วิตามินและแรธาตุที่สัตวน้ําตองการเพื่อใหรางกายเจริญเติบโตเต็มที่ และเพื่อปองกนัโรคที่เกิดจากการขาด
วิตามินและแรธาตุอาจมีความแตกตางกับปริมาณที่ตองมีในอาหารอยางมาก เนื่องจากอปุนิสัยในการกิน
อาหาร ความสามารถในการสงัเคราะหวิตามินไดเอง  โดยจุลินทรียในลําไส ระบบการเลี้ยง  ขนาดของสัตวน้ํา  
สารอาหารที่มีในอาหาร กรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา และคุณภาพของน้ําที่มีอิทธิพลตอปริมาณของวิตามิน
และแรธาตุในอาหาร (วมิล, 2536) และ Martinez และคณะ (2004) ยืนยันวา ความตองการสารอาหารใน
กบบูลฟร็อก (Rana catesbieana) คลายกบัปลาน้ําจืด 

สมพงศ (2535)  กลาววา อาหารปลาอัดเมด็ลอยน้ําที่ใชเล้ียงกบนั้น จะใช 3 ระยะ เหมือนกับการเลี้ยง
ปลานั่นคือ ชวงที่เปนลูกออดจะใหอาหารปลาดุกเล็กพิเศษ  ชวงกบวัยรุน  ใชอาหารปลาดุกเล็กและในชวงกบ
ขุนจะใชอาหารปลาดุกใหญ  แตตองผสมวติามินลงไปดวยเนื่องจากวิตามินที่มีในอาหารไมเพียงพอกับความ
ตองการของกบ  เมื่อผสมวิตามิน แลวสามารถชวยลดความเครียดของกบได 
 วีรพงศ (2536) รายงานวา จากสูตรอาหารปลา สูตร สปช.1  สปช.2  สปช.11  ซึ่งเปนสูตรใชเล้ียงปลา
นิล ปลาสวาย ปลาไน ปลายี่สกเทศ และปลาตะเพียนตามลําดับ ใชพรีมิกซเทากับ 1% ทุกสูตร สวนสูตร 
สปช.4   สปช.5  สปช.12  ซึ่งเปนสูตรที่ใชเลี้ยงปลาดุกใหญ ปลาดุกกลาง ปลาดุกดาน ปลาชอน มปีริมาณพริ
มิกซที่ใชเทากับ 1.6 เปอรเซ็นตซึ่งเปนปริมาณที่ปลาเจริญเติบโตไดดีที่สุด 
 สุพจน และคณะ (2533)  ไดทําการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวดวยวิตามนิรวมระดับตางๆ กัน พบวา
ลูกปลากะพงขาวที่เล้ียงดวยอาหารที่เสริมวิตามินซี  เพียงอยางเดียวและเสริมวิตามินรวมมีการเจริญเปนปกติ  
อัตราการรอดตายอยูระหวาง 80 - 90% สวนปลาที่เล้ียงดวยอาหารไมเสริมวิตามิน  มีอัตรารอดตายเพียง 
13.3% แสดงใหเห็นวาปลากะพงขาวมีความไวตอการขาดวิตามินรวมมาก  โดยเฉพาะวิตามินซ ี และระดับ
วิตามินรวมต่ําสุดที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว คอื  0.5% 
 Soliman และคณะ (1994) ศึกษาถึงความตองการวิตามินซีของปลานิล (Orechromis nitoticus) โดย
ทดลองเลี้ยงปลาดวยอาหารที่เสริมวิตามินซี 7 ระดับ คือ  0, 50, 75, 100, 125, 300  และ  400  มิลลิกรัมตอ
อาหาร 100 กรัม เปนเวลา 12 สัปดาห  พบวา  ปลาที่ไดรับอาหารที่ขาดวติามินซีจะมอีัตราเจริญเติบโตชา สวน
อัตราแลกเนื้อ  และประสิทธภิาพของโปรตีนในอาหาร  จะมีคาดีขึ้นแปรผันตามวิตามินซีที่ไดรับเพิ่มขึน้ตั้งแตที่
ระดับ 125  มิลลิกรัมตออาหาร 100 กรัมขึ้นไป ระดับวิตามินซีที่แนะนําการเสริมในอาหารปลานิลอยูที่ระดับ 
125 มิลลิกรัมตออาหาร 100 กรัม  เมือ่ผานขบวนการผลิตและเก็บรักษา  แลวจะเหลือวิตามินซีประมาณ 42 
มิลลิกรัมตออาหาร 100 กรัม ซึ่งเพียงพอกับความตองการของปลานิล 
 มะลิและคณะ (2533) ศึกษาความตองการวิตามินซีของลูกปลากะพงขาวในน้ําเค็ม พบวาระดบั
วิตามินซใีนอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตคือ 500 – 700 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร และที่ระดับวิตามินซี 
1,100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหารมีความจําเปนตอการรักษาระดับความปกติของวิตามินซใีนเนื้อเยื่อปลา 
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 วุฒิพร (2539) รายงานวา การทดลองเลี้ยงปลากดเหลือง (Mystus nemurus)  น้ําหนักเริ่มตนเฉล่ีย
ตัวละ 1.25 กรัม  พบวา อาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับความเขมขน 500 มก. ตอน้ําหนักอาหาร 1 กก. เพียงพอ
ตอการเสริมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลากดเหลือง 
 ในเมื่อความตองการวิตามินของสัตวแปรผันตามชนิด อายุ และชวงวัย (Cavichiolo และคณะ, 2000) 
และแมจะมีรายงานวากบสามารถสังเคราะหวิตามินซีขึ้นไดเอง แตการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณวิตามินและแร
ธาตุ และวิตามนิซีที่เหมาะสมในอาหารเลี้ยงกบบูลฟร็อกยังมีอยูคอนขางจาํกัด โดยเฉพาะการเสริมวิตามินซีใน
ปริมาณที่สูงซึ่งอาจจะสามารถชวยลดความเครียด ทําใหกบมีการเจริญเติบโตดีขึ้น ปองกันปญหาการกัดกิน
กันเองของลูกกบในระยะแรกของการเลี้ยง ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการเลี้ยงกบ (กรรณิการ และวุฒิชัย, 2540) 
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมวิตามินและแรธาตุรวม และวิตามินซีตออัตรา
การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอด ของกบบลูฟร็อก 
 

อุปกรณการวิจัย และวิธกีารวิจัย 
บอทดลอง 
ใชบอซีเมนตขนาด กวาง×ยาว×สูง เทากับ 1.0 ×1.5 ×1.0 เมตร พื้นที่บอมีความลาดเอียงเพื่อสะดวกตอการถายเท
น้ํา ขัดทําความสะอาดบอ และลางบอโดยการใชน้ําเกลือเขมขน 5 กรัม/ลิตร ตากบอทิ้งไว 7 วัน กอนปลอยลูกกบลง
เล้ียง เติมน้ําใหมีความสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร โดยมีพื้นที่น้ําประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นบอ ลางทําความสะอาดบอ
และเปลี่ยนน้ําทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลอง ใชแผนกระเบื้องลอนคูขนาด 50 × 50 เซ็นติเมตร วางบนซีเมนต
บล็อคไวที่มุมบอเปนถาดใสอาหาร ใชตาขายพรางแสง 80% ปดปากบอตลอดทุกการทดลอง 
การเตรียมสัตวทดลอง 

ลูกกบบูลฟร็อกที่ใชในการทดลองนํามาจากฟารมเอกชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยปลอยลูกกบ
ทดลองในอัตราความหนาแนน 60 ตัวตอตารางเมตร เล้ียงกบดวยอาหารลูกกบสําเร็จรูปเปนเวลา  1  สัปดาห  กอนเริ่ม
การทดลอง  เพื่อใหกบคุนเคยกับอาหารและสภาพของบอ แลวชั่งน้ําหนักลูกกบรวมในแตละบอ เพื่อหาคาเฉล่ียน้ําหนัก
เร่ิมตนของลูกกบกอนการทดลอง 
การวางแผนการทดลอง 

เล้ียงกบบูลฟร็อกดวยอาหารทดลองที่มีโปรตีน 30% ไขมัน 10% (จากการเสริมดวยน้ํามันถั่วเหลือง 5%) โดย
ควบคุมใหมีระดับพลังงานในอาหารทดลองเทากันทุกสูตร (12 กิโลจูล/กิโลกรัม) แตมีระดับวิตามินและแรธาตุรวม ใน
การทดลองที่ 1 และวิตามินซี ความเขมขนเริ่มตน 200 ก/กก ในรูปของ L ascorbic acid ในการทดลองที่ 2 ตางกัน 4 
ระดับ คือ 0, 0.5, 1 และ 2 % ทั้งสองการทดลอง วางแผนการทดลอง แบบ CRD ใชบอในการทดลอง ทั้งหมด 12 บอ
แบงเปน 4 ทรีตเมนต 3 ซ้ํา (ตารางที่ 1 และ 2) 
อาหารทดลองและการวิเคราะหสวนประกอบของอาหาร 

ผสมวัตถุดิบอาหารใหเขากันดีแลวเติมน้ํากลั่นที่มีวิตามินและแรธาตุรวม (ในการทดลองที่ 1) และวิตามินซี 
(ในการทดลองที่ 2) ละลายอยูประมาณ 400 มล/กก คลุกเคลาใหทั่วแลวอัดเม็ดดวยเครื่องบดเนื้อ นําเม็ดอาหารที่ไดไป
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อบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 35๐ซ ประมาณ 6 ชม. เพื่อใหมีความชื้นเหลืออยูไมเกิน 10% บรรจุอาหารทดลองใน
ถุงพลาสติกแลวเก็บรักษาไวในตูเย็นอุณหภูมิ–18๐ซ ตลอดชวงเวลาของการทดลอง 

วิเคราะหหาองคประกอบของสารอาหารในอาหารทดลอง โดยวิธีการดังตอไปนี้ วิเคราะหหาโปรตีนโดย 
micro-Kjeldahl,ไขมันโดยวิธี dichloromethane extraction ตามSoxlhet method, เยื่อใยโดยวิธี fritted glass 
crucible, เถาโดยการเผาใmuffle furnace 550๐ซ 12 ชม.และความชื้น โดยการอบแหงในตูอบ105๐ซ 24 ชม.ตาม
วิธีการของAOAC(1990) 
ตารางที่ 1 สูตรอาหารที่ใชในการทดลองเลี้ยงกบบูลฟร็อกในการทดลองที ่1 

วิตามินและแรธาตุรวม (%) 0 0.5 1 2 
สวนประกอบ ( % )      
ปลาปน  31.0 31.0 31.0 31.0 
กากถั่วเหลือง  20.0 20.0 20.0 20.0 
ปลายขาว  5.0 5.0 5.0 5.0 
รําละเอียด  13.9 13.9 13.9 13.9 
น้ํามันถั่วเหลือง  5.0 5.0 5.0 5.0 
ไฟเบอร  25.1 24.6 24.1 23.1 
วิตามินและแรธาตุรวม 1  0.0 0.5 1.0 2.0 
ผลการวิเคราะห (%น้ําหนักแหง)     
ความชื้น  6.4 6.5 6.0 6.5 
โปรตีน  30.0 30.0 30.0 30.1 
ไขมัน  10.0 10.0 10.2 10.3 
คารโบไฮเดรต  19.5 19.3 19.3 19.1 
พลังงาน 2 ( kJ/kg )  12.0 12.0 12.1 12.1 
เถา   11.6 12.0 11.2 11.5 

1 ใน 1 กก ของวิตามินและแรธาตุรวม ประกอบดวย : วิตามิน เอ 30,000 IU/กก, วิตามิน ดี 3 4,800 IU/กก, วิตามิน อี 30 มก/กก
,วิตามิน เค 3 4.95 มก/กก, วิตามิน บี 1 3.3 มก/กก, วิตามิน บี 2 6.75 มก/กก, วิตามิน บี 12 67.5 มคก/กก, กรดนิโคทินิก 9.0 มก/กก, 
ทองแดง 1.5 มก/กก, เหล็ก 150 มก/กก, ไอโอดีน 2.25 มก/กก, แมงกานีส 132 มก/กก, สังกะสี 132 มก/กก, โคบอลต 1.95 มก/กก, 
แคลเซียม 792 มก/กก 
2 คํานวณโดยใช : คารโบไฮเดรต x 16.7 J/kg ; โปรตีน x 16.7 J/kg ; ไขมัน x 37.7 J/kg 
การใหอาหาร 

ใหอาหารวันละ 2 ครั้งในเวลาเชาและเย็น (08.00 และ 17.00 น.) โดยกองอาหารไวบนกระเบื้อง ใหอาหารแก
ลูกกบกินจนเต็มที่ โดยใหอาหารครั้งละนอยแลวสังเกตเมื่อกบหยุดกินอาหารจึงหยุดให แลวจดบันทึกปริมาณอาหารที่
ใหและ 
ปริมาณอาหารที่เหลือในแตละมื้อตลอดการทดลอง 
การเก็บและวิเคราะหขอมูล 

ชั่งน้ําหนัก และคํานวณอัตรารอดของกบทดลอง โดยวิธีนับจํานวนตัวในแตละบอทดลองทุกๆ 15 วัน ตลอด
การทดลอง 120 วัน นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคาตาง ๆ ดังนี้ 

น้ําหนักเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น ( Mean weight gain ) กรัม 
= น้ําหนักกบเมื่อส้ินสุดการทดลอง ( ก. ) – น้ําหนักกบเมื่อเริ่มการทดลอง ( ก. ) 
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อัตรารอด ( Survival ) % 
= (จํานวนกบเมื่อส้ินสุดการทดลอง / จํานวนกบเมื่อเริ่มตนการทดลอง ) x 100 
อัตราการแลกเนื้อ ( FCR ) 
= น้ําหนักของอาหารที่กบกิน ( ก. ) / น้ําหนักกบที่เพิ่มขึ้น ( ก. ) 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ( Specific Growth Rate ) %/วัน 
= lnน้ําหนักกบเม่ือส้ินสุดการทดลอง ( ก. ) – lnน้ําหนักกบเมื่อเริ่มการทดลอง ( ก. ) x 100 

จํานวนวันที่ทําการทดลอง 
นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ  โดยวิเคราะหความแปรปรวน  (ANOVA)  เพื่อศึกษาความแตกตางของแต

ละทรีตเมนต จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต โดยวิธีของ Tukey’s Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 
ตารางที่ 2 สูตรอาหารที่ใชในการทดลองเลี้ยงกบบูลฟร็อก ในการทดลองที่ 2 

  วิตามินซี (%) 0 0.5 1 2 
สวนประกอบ ( % )      
ปลาปน  37.4 37.4 37.4 37.4 
กากถั่วเหลือง  20.0 20.0 20.0 20.0 
ปลายขาว  5.0 5.0 5.0 5.0 
รําละเอียด  8.0 8.0 8.0 8.0 
น้ํามันถั่วเหลือง  5.0 5.0 5.0 5.0 
ไฟเบอร  24.6 24.1 23.6 22.6 
วิตามินซี (200 ก/กก)  0.0 0.5 1.0 2.0 
ผลการวิเคราะห (%น้ําหนักแหง)     
ความชื้น  7.3 7.6 7.3 7.5 
โปรตีน  30.4 30.4 30.0 30.2 
ไขมัน  10.2 10.1 10.0 10.2 
คารโบไฮเดรต  20.8 20.7 20.4 20.9 
พลังงาน 1 ( kJ/kg )  12.4 12.3 12.2 12.4 
เถา  11.8 11.6 11.6 11.9 

1 คํานวณโดยใช : คารโบไฮเดรต x 16.7 J/kg ; โปรตีน x 16.7 J/kg ; ไขมัน x 37.7 J/kg 
 

 
ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

 

การทดลองที่ 1 ผลของการเสริมวิตามินและแรธาตใุนระดับทีแ่ตกตางกัน 
 การศึกษาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น และน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน พบวา กบบูลฟร็อกที่เล้ียงดวยอาหารผสม
วิตามินและแรธาตุที่ระดับ 0, 0.5, 1 และ 2% มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน สอดคลองกับจอูะดี (2530) ซึ่ง
ไดทดลองเสริมหัวอาหารในปรมิาณที่ตางกันลงในเนื้อปลาเปดที่เล้ียงลูกปลากะพงขาวพบวา น้ําหนักเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นไมมีความแตกตางกัน และมีแนวโนมวาน้ําหนักเพิ่มขึ้นของกบบลูฟร็อกในบอซีเมนตดวยอาหารผสม
วิตามินและแรธาตุ 2% มอีัตราการเจริญเติบโตดีกวาที่ระดับอื่น เพราะที่ระดับ 2% มปีริมาณวิตามินและแรธาตุ
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สูงจึงทําใหมีเหล็ก แมกนีเซียม แมงกานีส และโคบอลตสูง ซึ่งวีรพงศ (2536) กลาววา แรธาตุเหลานี้ชวยใน
ขบวนการเมทาบอลิซมึของโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต กระตุนการทํางานของเอ็นไซมใหทํางานดีขึ้น และชวย
ใหการเจริญเติบโตดี 
 
ตารางที ่ 3 ผลการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ของกบบลูฟร็อกที่เลี้ยงในบอซีเมนตดวยอาหารที่เสริมดวย
วิตามินและแรธาตุ  4  ระดับ ในระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน 

ระดับวิตามินและแรธาตุ(%)   
0% 0.5% 1% 2% 

น้ําหนักเริ่มตน (กรัม/ตัว) 8.17 + 0.08 8.05 +0.04 8.76 +0.14 8.88 +0.40 
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว) 32.21+ 0.73 35.56 + 2.50 37.04 + 1.49 37.44 + 1.31 
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวัน (กรัม/ตัว/วัน) 0.33 +0.02 0.39 + 0.03 0.41 + 0.02 0.41 +0.02 
อัตรารอด(%) 73.33+ 2.31 74.82 + 1.34 72.96 + 1.62 72.22 + 1.70 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.97 + 0.08 1.71 + 0.18 1.72 + 0.19 1.64 + 0.08 
หมายเหตุ   คาเฉลี่ย (± SE) ที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 
 
 กบบูลฟร็อกที่เล้ียงดวยอาหารผสมวิตามินและแรธาตุปริมาณที่แตกตางกัน พบวา ที่เล้ียงดวยอาหาร
ทั้ง 4 ระดับ มีอตัรารอดไมแตกตางกัน Martinez และคณะ (2004) และคณะยืนยันวา ความตองการสารอาหาร
ในกบบูลฟรอ็ก (Rana catesbieana) คลายกับปลาน้ําจืด และสัตวน้ําในกลุม carnivorous สอดคลองกับการ
ทดลองของ มะลิและคณะ (2531) ซึ่งศึกษาผลของวิตามนิ โคลีน ไนอาซีน อิโนซิทอล และวิตามินอ ี ตอการ
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และอัตรารอดของปลากะพงขาววัยรุนในน้ําจืด ผลการศึกษาพบวาอัตรารอด
ของปลากะพงขาวในแตละชดุการทดลองไมมีความแตกตางกันเชนกัน  
 กบบูลฟร็อกที่เล้ียงดวยอาหารผสมวิตามินและแรธาตุในระดับตางๆ มอีัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
(FCR) ไมแตกตางกัน แตมีแนวโนมวาที่ระดบัวิตามินและแรธาตุ 2% มีอตัราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) 
ดีกวาระดับอื่น คลายกับการทดลองในปลากะพงขาวของสพุจนและคณะ (2533) ทดลองเลี้ยงปลากะพงขาว
ดวยวิตามินรวมระดับตางๆ กนั พบวาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) ของปลาทีเ่ล้ียงดวยอาหารที่เสริม
วิตามินรวมในระดับที่ตางกันไมมีความแตกตางกัน แมวาปลาที่กินอาหารที่มีการเสริมวิตามินรวมมอีัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีกวาปลาที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมเสริมวิตามินรวม 
 
การทดลองที่ 2  ผลของการเสริมวิตามินซีในระดับทีแ่ตกตางกัน 

ในการทดลองครั้งนี้พบวา การเสริมวิตามินซใีนอาหารของกบบูลฟร็อกไมมีผลตอนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (P>0.05) สอดคลองกับ Cavichiolo และ
คณะ (2000) ทดลองเลี้ยงลูกปลานิลดวยอาหารเสริมวิตามินซี 300, 600, 900 และ 1,200 มก/กก อาหาร 
พบวาลูกปลามอีัตรารอดไมแตกตางกัน ลัดดาวัลย (2541) ทดลองเลี้ยงกุงกามกรามดวยอาหารทดลองที่ผสม
วิตามินซีธรรมดา 0.25% และวิตามินซีเคลือบ 0.25% เปรียบเทียบกับอาหารกุงที่จําหนายในทองตลาด พบวา
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อัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน หรือ เศวต (2535) ทดลองในกุงกุลาดํา พบวากุงที่เล้ียงดวยอาหารที่ผสม
วิตามินซีธรรมดา 0.2% วิตามินซีเคลือบ 0.2% หรือวิตามินซีฟอสเฟต 0.01% มีอตัราการเจริญเติบโตไม
แตกตางจากกุงที่เล้ียงดวยอาหารที่ไมมีการเสริมวิตามินซ ี 

เหตุผลของการทดลองเปนเชนนี้เปนไปไดวากบบลูฟร็อกสามารถสังเคราะหวิตามินซีขึ้นไดเองจากไต 
(McCluskey, 1985) จึงทําใหกบที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีปริมาณวิตามินซีเพียงพอตอการเจริญเติบโตอยาง
เปนปกติ ทั้งนี้เพราะกบทดลองที่ไดรับอาหารในชุดควบคุม ที่ไมมีการเสริมวิตามินซีก็ไมไดแสดงอาการขาด
วิตามินซอีอกมาใหเห็นตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลอง หรืออีกกรณีหนึ่งก็เปนไปไดวากบทดลองไดรับวิตามิน
ซีอยางพอเพียงกับความตองการจากวัตถุดิบท่ีนํามาผลิตอาหารทดลอง ดังเชนการทดลองของ Sato และคณะ 
(1978, อางโดย Gouillo-Coustans และคณะ, 1998) ที่ทําการทดลองในลูกปลาไน (น้ําหนัก 0.25 และ 35 
กรัม) พบวาลูกปลาไนสามารถสังเคราะหวิตามินซีขึ้นไดเอง และ Promkhunthong (1993) ทําการทดลองใน 
ลูกปลานิล (น้ําหนัก 1.13-1.20 กรัม) พบวาการเสริมวิตามินซีไมมีผลตอการเจริญเติบโต, อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อ และอัตรารอด ทั้งนี้เพราะลูกปลาไดรับวิตามนิซีจากอาหารอยางพอเพียงอยูแลว 

อยางไรก็ตามผลการทดลองครั้งนี้ก็ขัดแยงกับหลายการทดลองที่ผานมาซึง่พบวาการเสริมวิตามินซีทํา
ใหสัตวทดลองมีการเจริญเติบโตดีขึ้น เชน วุฒิพรและคณะ (2541) ทดลองในปลากดเหลือง มะลิ และคณะ 
(2533 และ 2536) ทดลองในปลากะพงขาว และปลากะรัง 
 
ตารางที่ 4 ผลการเจริญเติบโต ผลผลิต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตรารอด ของกบบูลฟร็อกที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีการเสริมวิตามินซี
ในระดับแตกตางกัน 4 ระดับ ในระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน 

ระดับวิตามินซี (%)   
0% 0.5% 1% 2% 

น้ําหนักเริ่มตน (กรัม/ตัว) Initial weight (g) 8.82 ± 0.39 8.95 ±0.34 8.63 ±0.09 8.35 ±0.20 
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว) Weight gain (g) 36.20 ± 1.75 34.76 ± 0.92 35.12 ± 1.54 35.51 ± 0.86 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (%/วัน) SGR 1.36 ±0.02 1.33 ±0.04 1.35 ±0.04 1.38  ±0.02 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ FCR 1.57 ± 0.08 1.92 ± 0.19 1.81 ± 0.17 1.55 ± 0.09 
อัตรารอด(%) Survival rate 71.48 ± 0.74 a 74.26 ± 1.30 ab 72.96 ± 0.37 ab 76.67 ± 1.28 b 
หมายเหตุ   คาเฉลี่ย (± SE) ที่ตามดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 
 

Fracalossi และคณะ (2001) รายงานวา สัตวมีกระดูกสันหลังพวกที่ไมสามารถสังเคราะหวิตามินซี
ขึ้นไดเองนั้น เนื่องจากไมมีเอนไซม L-gulonolactone oxidase ซึ่งทําหนาที่สังเคราะหวิตามินซจีากกลูโคส ซึ่ง
เปนขั้นตอนวิวัฒนาการในกลุมของสัตวที่ไดรับวิตามินซีอยางเพียงพอจากอาหารในธรรมชาติอยูแลว ดังนั้นจึง
นาที่จะทําการศึกษาถึงเอนไซมดังกลาว ในตบัหรือไตของกบบูลฟร็อกในโอกาสตอไป 

อยางไรก็ตามในการทดลองครั้งนี้พบวาวิตามินซีมีผลตออตัราการรอดของกบบูลฟร็อกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกบบูลฟร็อกที่เล้ียงดวยอาหารทดลองที่ไดรับการเสริมวิตามินซี 2% จะมี
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อัตรารอดสูงสุด แตกตางจากกบ ที่เล้ียงดวยอาหารทดลองที่ไมมีการเสริมวิตามินซ ี ซึง่มีอัตราการรอดต่ําสุด 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แตไมแตกตางจากกบที่เสริมวิตามนิซี 0.5% และ 1% (ตารางที่ 4) 
สอดคลองกับหลายๆ การทดลองที่กลาวถึงผลของการเสริมวิตามินซใีนสูตรอาหารทําใหสัตวทดลองมีอัตรารอด
สูงขึ้น เชน Merchie และคณะ (1997) ในลูกปลา และสัตวประเภท กุง, ปู Henrique และคณะ (1998) ในปลา 
Seabream (Sparus autrata) Sakakura และคณะ (1998) ในลูกปลา Yellow tail  เศวต (2535) ในกุงกุลาดํา 
Merchie (1998) รายงานวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณวิตามินซใีนอาหารจาก 100  เปน 3,400 มก.ตออาหาร 1 
กก. ซึ่งเปนผลทําใหกุงกุลาดํา ในระยะตัวออนลดอัตราการตายพรอมกันหลังจากการเกิดการช็อคขึ้น 
 นอกจากนี้ยังมรีายงานวาวิตามินซีมีผลตอพฤติกรรมของสัตวน้ําหลายชนิด โดยชวยในการลด
ความเครียด และความดุราย กาวราว ทําใหสัตวทดลองมีอัตรารอดสูงขึ้น (Sakakura และคณะ, 1998) ธนัฎ
ฐาน และนนทวิทย(2544) รายงานวา การใหวิตามินซีโดยการเสริมผานอารทีเมียที่ใชอนบุาลลูกกุง มีผลชวยให
ลูกกุงสามารถทนทานตอปจจยัที่กอใหเกิดความเครียด เชน ความเปนพษิของแอมโมเนยี (Total ammonia 
nitrogen) และเมทธิลพารา-ไธออนไดมากขึน้ ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงความเค็ม และภาวะไรออกซเิจนได
ดีกวาลูกกุงที่ไมไดรับวิตามินซี นอกจากนี้ยังชวยลดความเปนพิษของสารพิษที่เขาสูรางกายในกระบวนการ 
detoxification การที่กบบูลฟร็อกที่ไดรับการเสริมวิตามินซีในการทดลองครั้งนี้มีอัตรารอดดีกวาก็นาจะมาจาก
เหตุผลดังกลาว จึงทําใหชวยลดอัตราการตายที่เนื่องจากการกัดกินกันเองของกบซึ่งเปนปญหาสําคัญในการ
เล้ียงกบบูลฟร็อก หากไมมีการหมั่นคัดขนาดของกบดังรายงานของกรรณิการ และวฒุชิัย (2540) การทดลอง
ในครั้งนี้สรุปไดวา ภายใตสภาวะแวดลอมของการทดลองในครั้งนี้ การเสริมวิตามินและแรธาตุรวม หรือวติามิน
ซีในอาหารไมมผีลตอการเจริญเติบโต  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ  แตการเสริมวิตามินซใีนอาหาร 2%มี
ผลทําใหอัตราการรอดของกบบูลฟร็อกดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
คําขอบคุณ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณสภาวจิยัแหงชาติ และสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
ที่ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการทดลอง และคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มหาวิทยาลัยแมโจ ที่เอื้อเฟอสถานที่
ในการทดลอง 
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