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บทคัดยอ 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบผลของชนิดและเวลาในการใหอาหารตอลักษณะทางการผลิตบางประการของ

ปลาหมอไทย   โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณที่จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียล ประกอบดวยปจจัยที่ 1 เปนชนิดของ

อาหาร มี 3 ระดับ คือ อาหารสําเร็จรูปเพื่อการคา อาหารผสมเปยกและอาหารผสมเปยกอัดเม็ด สวนปจจัยที่ 2 เปนเวลาในการ

ใหอาหารมี 5 ระดับ คือการใหวันละ 2 ครั้งที่เวลา 07.00 น./16.00 น. และ 07.00 น/19.00 น. และการใหวันละ 1 ครั้งที่เวลา 

07.00 น. 16.00 และ 19.00 น. ใชเวลาทดลอง 75 วัน พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปทางการคามีอัตราการกินอาหาร

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด แตมีการเติบโตสูงที่สุด (P<0.05) ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกมีอัตราการกิน

อาหารและการเติบโตดีกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกอัดเม็ดแตมีอัตราเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดอยกวา  ปลาที่เลี้ยงดวย

อาหารผสมเปยกทั้งชนิดธรรมดาและอัดเม็ดมีความอวนมากกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคา นอกจากนี้ยัง

พบวาปลาที่ไดรับอาหารวันละ 2 ครั้งมีการเติบโตและความอวนมากกวาปลาที่ไดรับอาหารวันละ 1 ครั้ง ยกเวนในกลุมที่ไดรับ

อาหารวันละ 1 ครั้งที่เวลา 16.00 น. ที่มีความอวนไมแตกตางไปจากปลาที่ไดรับอาหาร 2 ครั้ง อิทธิพลรวมของชนิดและเวลาใน

การใหอาหารมีผลชัดเจนตออัตราการกินอาหาร  อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และความยาวลําตัวของปลา (P<0.05) แตไม

มีผลตอน้ําหนักเพิ่ม และความอวน (P>0.05) สวนอัตราการรอดตายของปลาทดลองไมไดรับผลกระทบ จากปจจัยใด ๆ ที่

ทดลอง 
ABSTRACT 

  The study was conducted to examine the effect of feed types and feeding times on the productive traits 

of Anabas testudineus (Bloch).  The experiment design was the 3x5 factorial in completely randomized design.  

Factor A consisted of 3 types of feed rations: commercial feed, mixed wet feed and mixed wet pellets.  Factor B 

included 5 feeding times: twice a day, at 7.00 a.m./4.00 p.m., and 7.00 a.m./7.00 p.m.; once a day at 7.00 a.m., 

4.00 p.m., and 7.00 p.m. The experimental period lasted for 75 days. Fish fed with the commercial feed showed 

the lowest feed intake and feed conversion rates but had the highest growth (P<0.05).  Fish fed with mixed wet 

feed showed the higher feed intake and growth than the fish fed with mixed wet pellets but the feed conversion 

rate was lower.  The fish fed with mixed wet feed and mixed wet pellets were fatter than the fish fed with the 

commercial feed.  For the effect of feeding times on the productivity of fish, it revealed that fish fed twice a day 

had higher weight gains.  In addition, they were fatter than those fed once a day.  Fish fed once a day at 4.00 

p.m., however, showed no significant differences in fatness from those fed twice a day. The interaction effect of 
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feed types and feeding times had highly affect on feed intake rates, feed conversion rates and the body length 

(P<0.05).  No significant differences were found (P>0.05) among the fish in weight gains and fatness throughout 

the experiment.  It was also found that survival rates of the fish were not affected by the experimental factors.  
 

คํานํา 
 ปลาหมอไทย (Anabas testudineus) เปนปลาพื้นเมืองของไทยพบในแหลงน้ําธรรมชาติทั่วทกุภาคของประเทศไทย ตัว

เต็มวยัมีความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร เปนปลาที่ไดรับความนิยมบริโภคกันทั่วไป อยางไรก็ตาม การศกึษาแนวทางใน

การเลีย้งปลาหมอในดานตาง ๆ ยังมีจํากดั โดยเฉพาะแบบแผนในการใหอาหารที่เหมาะสม (feeding schedule) ซึ่งมี

ความสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิต สภาพแวดลอม ชนิด อายุ และขนาดของปลารวมทั้งคุณภาพของอาหารมีผลตอความถี่

ในการใหอาหารปลา เชน ปลาชอน (Chana striata) ซ่ึงมีน้ําหนักเริ่มตน 0.66 กรัม ตองการความถีใ่นการใหอาหาร 1 ครั้งตอวนั 

สวนปลากดอเมริกัน (Ictalurus punctatus )ตองการความถี่ในการใหอาหาร 2 ครั้งตอวัน (De Silva and Anderson, 1995 : Goddard, 

1996) ถาปลาไดรับอาหารไมเหมาะสมจะมีผลกระทบตอการเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร ซึ่งจะทําใหคาใชจายในการ

ผลติสูงข้ึน นอกจากนี้ เวลาในการใหอาหารก็มคีวามสําคญัตอการเลีย้งปลาเชนกันโดยชวงเวลาที่เหมาะสมขึ้นกับปริมาณ

ออกซิเจน อุณหภูมิ และอาจข้ึนกับแสงในชวงกลางวันกลางคืน (เวียง, 2543) อยางไรกต็าม การเลี้ยงปลาทั่วไปจะใหอาหารเวลา

กลางวันเนื่องจากมคีวามสะดวกในการปฏิบัติงาน การเลี้ยงปลาหมอไทยทางการคานยิมใชเลี้ยงดวยอาหารปลาดกุซึ่งเปน

อาหารเม็ดลอยน้ํา สําหรับเกษตรทั่วไปมกัใชอาหารที่ผสมขึ้นเองเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยผลติออกมาในลกัษณะอาหารเปยก

และปนเปนกอนใหปลา 

เนื่องจากยังไมมขีอมูลทางวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบ และแบบแผนการใหอาหารที่เหมาะสมในการเลีย้งปลา

หมอไทย การทดลองครั้งนี้จึงไดทําการศกึษาเกีย่วกับความถี่และเวลาในการใหอาหารที่เหมาะสมในสภาพที่ใหอาหารรูปแบบ

ตางกัน เพื่อประยุกตในการปฏิบัติระดับฟารมตอไป 

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

 1. ตูเพาะเลี้ยงปลาแบบตูกระจกขนาดกวาง x ยาว x สูง เทากับ 45 x 90 x 45 ลบ.ซม. จํานวน 30 ตู 

 2. ปมลมและระบบการใหอากาศ 

 3. อุปกรณระบบหมุนเวียนน้ํา 

 4. อุปกรณอัดเมด็อาหารแบบ mincer 

5. อาหารสําเร็จรูป และวัตถุดิบอาหารสัตว  ไดแก ปลายขาว รําละเอียด และปลาปน 

วิธีการ 
 1.  การเตรียมการทดลอง 

   1.1  อาหารทดลอง เปนอาหารที่เตรียมข้ึนซ่ึงมีคุณคาทางโภชนะแตกตางกัน ดังตารางที่ 1 

  -อาหารสําเร็จรูป เปนอาหารอัดเม็ดซึ่งผลติเพื่อการคาโดยบริษทัเอกชน ประกอบดวยวตัถดุิบตาง ๆ เชน 

กากถั่วเหลอืง ปลายขาว ปลาปน รําละเอียด ขาวโพดปน ถั่วเหลอืงนึ่ง วิตามิน แรธาตุ กรดอะมิโน และสารถนอมอาหาร 
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    -อาหารผสมแบบเปยก เปนอาหารที่ผลิตขึ้นเองซึ่งมีสวนผสมของปลายขาว (สุก) รํา และปลาปน ใน

อัตราสวน 1:1:3 โดยน้ําหนกั เมือ่ทําการผสมใหเขากันดีแลว จึงปนใหเปนกอนเล็ก ๆ  ประมาณกอนละ 2 กรมั กอนนําไปเลีย้ง

ปลา 

   -อาหารผสมเปยกอัดเมด็ เปนอาหารที่มีสวนผสมและกรรมวิธีการผลิตเชนเดยีวกบัอาหารผสมเปยก แต

นํามาอัดเมด็ดวยเครื่องอดัเมด็แบบ mincer แลวผึ่งแดดใหแหง จากนั้นเก็บรักษาไวในที่เย็นเพื่อรอนําไปเลี้ยงปลาสําหรับการ

ทดลอง 

 1.2  ตูเพาะเลี้ยงปลา นําตูเพาะเลี้ยงปลามาตดิตัง้ระบบจายอากาศ และระบบการหมุนเวียนน้ําโดยตอทอน้ําเขา

ดานลาง และทอน้ําลนที่ระดับความสูง 45 เซนตเิมตรของตูปลาทุกตู ดานบนของตูถกูปดไวดวยตาขายเพื่อปองกันการกระโดด

ออกของปลา สวนดานขางปดทับดวยพลาสตกิทึบทั้ง 3 ดาน โดยตดิตั้งในหองเพาะเลี้ยงภายใตสภาพแสงธรรมชาต ิ

 1.3 ลูกปลาสําหรับการทดลอง นาํลูกปลาหมอไทยอายุ 30 วันมาอนุบาลในบอพักขนาด 2 ตัน ภายใตสภาพการให

อากาศโดยวิธีหมุนเวียนน้ํา และใหอาหารเม็ดปลาดกุเลก็แบบใหกินจนอิ่ม (satiate feeding) เปนเวลา  7 วัน 

ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนะของอาหารทดลอง  

คุณคาทางโภชนะ 

(%วัตถุแหง) 

ชนิดของอาหาร 

สําเร็จรูปเพื่อการคา ผสมเปยก ผสมเปยกอดัเมด็ 

โปรตีนรวม 32.00 20.14 20.14 

ไขมัน 4.00 5.13 5.13 

เยื้อใย 6.00 3.33 3.33 

พลังงาน (ME; Kcal/kg) 3,600 3,536.41 3536.41 

แคลเซียม - 1.27 1.27 

ฟอสฟอรัส - 1.00 1.00 

 2. แผนการทดลอง ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณที่จัดการทดลองแบบแฟคทอเรียล โดยมปีจจัยที่ศกึษา 2 ปจจัย 

ไดแก ชนิดของอาหารมี 3 ชนิด คือ อาหารสําเร็จรูป อาหารผสมเปยก และอาหารผสมเปยกอดัเมด็ และปจจัยที่ 2 ไดแก เวลา

ในการใหอาหาร ซึ่งมีความแตกตางกัน 5 แบบ คือใหอาหาร 2 ครั้งตอวันที่เวลา 07.00 น. และ 16.00 น. ใหอาหาร 2 ครั้งตอ

วันที่เวลา 07.00 น. และ 19.00 น. ใหอาหาร 1 ครั้งตอวันที่เวลา 16.00 น. ใหอาหาร 1 ครั้งตอวันที่เวลา 16.00 น. และให

อาหาร 1 ครั้งตอวันที่เวลา 19.00 น. รวมสิ่งทดลอง(treatment combination) ทั้งหมด 15 สิ่งทดลอง โดยทําการทดลอง 2 ซํ้า  

3. การเพาะเลี้ยงและการใหอาหารปลาระหวางการทดลอง โดยสุมลกูปลาจากบออนุบาลลงในตูเพาะเลี้ยงที่เตรยีมไว

ตูละ 20 ตัว และปลอยใหปรับตวัตอสภาพแวดลอมการทดลองเปนเวลา 7 วัน ซึ่งในชวงนี้ลูกปลายังคงไดรับอาหารเม็ดปลาดกุ

เล็กเชนเดยีวกับชวงอนุบาล จากน้ันจึงใหอาหารทดลองตามชนิดและเวลาที่กําหนดตามที่สุมไดโดยใหแบบกินจนอิ่มซ่ึงสังเกต

ไดจากพฤตกิรรมกินอาหาร และปริมาณเศษอาหารที่เหลือภายในเวลา 3 ชั่วโมงหลังการใหอาหารแตละคร้ังจนกระทั่งสิ้นสุด

การทดลองที่ 75 วัน 

4 . การบันทึกขอมูล ไดแก ปริมาณอาหารที่ใหกนิ น้ําหนัก และความยาวของปลา และจํานวนปลาที่รอดชีวติ จากนั้น

นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาอตัราการกินอาหาร น้ําหนักเพิ่มขึ้น (Goddard, 1996) อัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อ อัตราการ

รอดตาย และความอวนของปลาทดลอง  
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   5. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะที่ศกึษา และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทรีต

เมนต โดยวิธี Duncan New’s multiple range test  (มนตชัย, 2542) 
 ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

 1.อัตราการกินอาหาร  พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกและอาหารผสมเปยกอดัเมด็ มีอัตราการกินอาหาร

มากกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคาชัดเจน (P<0.05) เนื่องจากอาหารดังกลาวมีคณุคาทางโภชนะต่ําโดยเฉพาะ

โปรตีนซึ่งมีเพยีง 20.14 เปอรเซ็นต ปลาจึงตองพยายามกินอาหารใหมากเพือ่ใหไดโภชนะพอเพียงตามความตองการของ

รางกาย สอดคลองกับรายงานของ Gaylord and Gitlin lll (2001) ซ่ึงพบวาปลา channel catfish  (Ictalurus punctatus) ที่

เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน 32 เปอรเซ็นตกินอาหารไดมากกวาพวกที่เลีย้งดวยอาหารที่มีโปรตีน 37 เปอรเซ็นตชัดเจน 

(P<0.05) การศกึษาครั้งนี้นอกจากอาหารผสมเปยก และอาหารผสมเปยกอัดเม็ดจะมโีปรตีนต่าํแลวยังมลีักษณะทางกายภาพ

ที่งายตอการยุยสลายเมื่อจมอยูในน้ํา ดังนั้นอาหารบางสวนจึงอาจสูญเสยีไปกบัน้ํา สงผลใหอตัราการกินอาหารซึ่งคํานวณมา

จากปริมาณอาหารที่ใหจริงมีคาสูงยิ่งข้ึน สําหรับความถี่และเวลาในการใหอาหารพบวาไมมีผลตออัตราการกินอาหารของปลา 

ซึ่งขัดแยงกับรายงานของ Dwyer et al. (2002) ที่รายงานวาการใหอาหารบอยครั้งตอวันทําใหปลากินอาหารไดมากกวาการให

นอย ๆ ครั้ง  

2. การเติบโต พบวา ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสาํเร็จรูปเพื่อการคามกีารเติบโตท้ังในรูปของน้ําหนักเพิ่ม และความยาว

ลําตัวมากที่สดุ (P<0.05) ในขณะที่การใหอาหารวันละ 2 ครั้งทาํใหปลาเติบโตมากกวาการใหวันละ 1 ครั้ง (P<0.05) 

นอกจากนีย้ังพบวาการใหอาหารที่เวลา 16.00 น. ทําใหปลาเติบโตไดมากกวาการใหที่เวลา 07.00 น. ปลาที่เลี้ยงดวยอาหาร

สําเร็จรูปเพื่อการคาเติบโตดีกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารชนิดอ่ืน ๆ เนื่องจากอาหารดังกลาวผานขั้นตอนการผลิต และการ

ตรวจสอบคุณภาพเปนอยางดกีอนที่จะมีการนําออกจําหนาย ดังนั้นจึงเปนอาหารที่มีความเหมาะสมตอการนําไปเลี้ยงปลาทั้ง

ในดานความพอเพียง และความสมดุลทางโภชนะ รวมท้ังกายภาพของอาหารซึ่งมีความเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนของ

ปลา  

สําหรับอาหารผสมเปยกซึ่งนอกจากจะมีคุณคาทางโภชนะต่ําและไมไดรับการคาํนวณใหมีโภชนะที่สมดลุและ

พอเพียงแลวยังมีลกัษณะทางกายภาพที่งายตอการยุยสลายในน้ําไดงาย ซึ่งเทากับยิ่งทําใหคุณคาทางโภชนะของอาหารมี

โอกาสสูญเสียมากขึ้น จากผลการทดลองจะเห็นวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกเติบโตไดดกีวาอาหารผสมเปยกอดัเม็ด 

(P<0.05) เพราะมีอัตราการกินอาหารไดมากกวา (11.27 เทียบกับ 7.98 เปอรเซ็นต/ตัว/วัน)  อีกทั้งอาหารผสมเปยกอดัเม็ดมี

ขั้นตอนการทําใหแหงโดยการผึ่งแดดซึ่งมโีอกาสปนเปอนเช้ือจุลินทรียที่กอใหเกดิการสูญเสยีคณุคาทางโภชนะได อาจทําให

คุณภาพของอาหารต่ําลง ผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ นําชัยและวิรัช (2539)  ซึ่งรายงานวาปลาหมอ

ไทยที่เลีย้งในตูกระจกและไดรับอาหารที่มีโปรตนี 30 และ 35 เปอรเซ็นต  มีการเติบโตทั้งในรูปของน้ําหนักเพิ่ม ความยาว และ

อัตราการเติบโตจําเพาะดีกวาปลาหมอที่ไดรับอาหารซึ่งมีโปรตนี 25 เปอรเซ็นต โดยที่มีปริมาณอาหารที่กินไมแตกตางกัน จาก

ตารางที่ 2 จะพบวาการใหวันละ 2 ครั้งที่เวลาใด ๆ จะทําใหปลามีน้ําหนักเพิม่มากกวาการใหเพยีงวันละ 1 ครั้ง สอดคลองกับ

รายงานของ Dwyer et al. (2002)  ที่แสดงใหเห็นวา การใหอาหารวันละหลาย ๆ ครั้ง ทําใหปลา Yellowtail  flounder กิน

อาหารไดมาก และเติบโตไดดีขึน้ ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติปรากฏวา ชนิดของอาหารและเวลาในการใหอาหาร ไมมี

อิทธิพลรวมตอการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยในชวงเวลาการเพาะเลี้ยง 75 วัน 
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 3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคามีอตัราการเปลี่ยน

อาหารเปนเนื้อดีกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารชนิดอื่น ๆ เพราะปลากลุมนีม้ีอัตราการกินอาหารต่ําที่สุดแตมีน้ําหนกัเพิ่มสูงที่สดุ ซ่ึง

เปนผลมาจากอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคามกีรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมตอการใชประโยชนไดของปลา ทําใหปลาเจริญเติบโต

ไดเร็วแมวาจะกนิอาหารเพียงปริมาณนอย ในทางตรงขาม ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกมีอัตราการกินอาหารสูงแตมี

น้ําหนักเพิ่มต่ําจงึสงผลใหอัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อสูง  

ตารางที่ 2 ผลของชนิดและเวลาการใหอาหารตอลักษณะการผลติของปลาหมอไทยในชวงเวลาการเพาะเลี้ยง 75 วัน 
ลักษณะ 

ที่ศึกษา 

ชนิดของอาหาร เวลาในการใหอาหาร (นาฬิกา) เฉล่ีย 

07.00/16.00 07.00/19.00 07.00 16.00 19.00 

อัตราการกิน

อาหาร 

(%/ตัว/วัน) 

สําเรจ็รูปเพื่อการคา 1.58F 1.708c 1.49F 1.66F 2.53F 1.708c 

ผสมเปยก 12.89A 11.274a 10.21BCD 10.39BC 11.45AB 11.274a 

ผสมเปยกอัดเม็ด 8.17CDE 7.982b 8.59CDE 7.87DE 7.82DE 7.982b 

เฉล่ีย 7.53 7.53 6.76 6.64 7.27  

น้ําหนักเพิม่ 

(กรัม) 

สําเรจ็รูปเพื่อการคา 162.65 151.85 81.60 142.55 117.75 131.28a 

ผสมเปยก 98.20 89.80 72.00 64.30 56.05 76.07b 

ผสมเปยกอัดเม็ด 57.70 69.95 35.70 47.10 36.35 49.36c 

เฉล่ีย 106.18a 103.87a 63.10c 84.65b 70.05bc  

ความยาว

ลําตัว 

(เซ็นติเมตร) 

สําเรจ็รูปเพื่อการคา 4.335A 4.150A 3.060C 3.785B 3.600B 3.786a 

ผสมเปยก 2.775CD 2.810CD 2.525DE 2.485DE 2.260EF 2.571b 

ผสมเปยกอัดเม็ด 2.035FG 2.135F 1.745G 1.755G 1.780G 1.890c 

เฉล่ีย 3.048a 3.032a 2.433c 2.675b 2.547bc  

อัตราการ

เปลี่ยนอาหาร

เปนเนื้อ 

สําเรจ็รูปเพื่อการคา 0.705D 0.640D 1.565CD 0.780D 1.155CD 0.969c 

ผสมเปยก 16.110A 9.870B 7.640B 8.275B 9.515B 10.282a 

ผสมเปยกอัดเม็ด 3.885CD 3.475CD 4.440C 3.845CD 4.095C 3.948b 

เฉล่ีย 6.900a 4.662b 4.548b 4.300b 4.921b  

ความอวน

ของปลา 

สําเรจ็รูปเพื่อการคา 1.745 1.695 1.750 1.870 1.710 1.754b 

ผสมเปยก 1.995 2.010 1.805 1.825 1.860 1.899a 

ผสมเปยกอัดเม็ด 2.015 2.095 1.790 1.985 1.825 1.942a 

เฉล่ีย 1.918a 1.933a 1.782c 1.893ab 1.798bc  

อัตราการรอด

ตาย 

(%) 

สําเรจ็รูปเพื่อการคา 97.50 97.50 92.50 100.00 100.00 97.50 

ผสมเปยก 100.00 97.50 100.00 95.00 95.00 97.50 

ผสมเปยกอัดเม็ด 100.00 100.00 100.00 100.00 92.50 98.50 

เฉล่ีย 99.167 98.333 97.50 8.333 5.833  
abc อักษรกํากับภายใตอิทธิพลหลักเดียวกันแตกตางกันมีความแตกตางกัน (P < 0.05) 

ABCDEFG อักษรกํากบัภายใตอิทธิพลรวมแตกตางกันมีความแตกตางกัน (P < 0.05) 

  

สําหรับอาหารผสมเปยกอดัเม็ดแมวาจะมีคุณคาทางโภชนะเชนเดียวกับอาหารผสมเปยก แตอาหารชนิดนี้ผานการอัดเมด็และ

ทําใหแหงกอนนําไปเลี้ยงปลา เมื่ออาหารจมอยูในน้ําจึงยังคงรูปของเม็ดอาหารไวไดดีกวา โอกาสสูญเสียโภชนะในรูปของการ
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ละลายไปกับน้ําจึงนอยกวาอาหารแบบผสมเปยก ทําใหอัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อของปลาที่เลีย้งดวยอาหารผสมเปยก

อัดเมด็ดีกวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกธรรมดา(P<0.05) นอกจากนี้ยังพบวาการใหอาหารวันละ 2 ครั้งในชวงเวลา 

07.00 น. และ 16.00 น. ทําใหอัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อดอยทีส่ดุ (P<0.05) ในขณะที่การใหอาหารที่เวลาอื่น ๆ มีคาไม

แตกตางกัน เนือ่งจากปลาที่ไดรับอาหารวันละ 2 ครั้งในเวลาดังกลาวมีอัตราการกินอาหารคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปลาท่ีไดรับ

อาหารที่เวลาอื่น ๆ สําหรับอิทธิพลรวมของชนิดและเวลาที่ใหอาหารตอคาอัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อ ซึ่งพบวาการให

อาหารสําเร็จรูปวันละ 2 ครั้งจะทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาทดลองดีที่สดุ แตไมแตกตางไปจากการใหอาหาร

ชนิดเดยีวกันวันละ 1 ครั้งที่เวลาอื่น ๆ  หรืออาหารผสมเปยกอัดเมด็วันละ 2 ครั้ง และอาหารผสมเปยกวันละ 1 ครั้งที่เวลา 

16.00 น. โดยทั่วไปการใหอาหารนอยครั้งหรอืมากครั้งเกินไปในแตละวันจะทําใหประสิทธิภาพการดดูซึมและการใชประโยชน

ไดจากอาหารลดลงDwyer et al (2002)  พบวาการใหอาหารวันละ 2 ครั้งสําหรบัปลา yellowtail flounder เปนความถี่ของการ

ใหอาหารที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากปลามีอัตราการเติบโตเร็วและมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา เชนเดยีวกับการทดลอง

ครั้งนี้ซ่ึงจะเห็นวาทั้งอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคาและอาหารผสมเปยกอดัเม็ด เมือ่ใหปลาวันละ 2 ครั้งที่เวลาใด ๆ ก็ตามมี

แนวโนมทําใหอัตราการเปลีย่นอาหารเปนเนื้อต่ํากวาการใหวันละ 1 ครั้ง  อยางไรก็ตาม  การใหอาหารผสมเปยกวันละ 2 ครั้ง

ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาสูงกวาการใหเพียงครั้งเดยีวมากอาจเปนเพราะกายภาพของอาหารซึ่งยุยและ

ละลายน้ําไดงาย ดังนั้นการใหอาหารแตละครั้งจึงคอนขางมีปริมาณมาก 

4. ความอวนของปลา  พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกอัดเม็ด และอาหารผสมเปยกมีความอวนมากกวาปลา

ที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคา (P<0.05) ในขณะที่การใหอาหารวันละ 2 ครั้งทําใหปลามีความอวนมากกวาการใหเพียง

วันละครั้ง (P<0.05)  นอกจากนี้ยังพบวาชนิดและเวลาที่ใหอาหารมีแนวโนมที่จะมีอิทธิพลรวมตอความอวนของปลา โดยปลาที่

ไดรับอาหารผสมเปยกอัดเม็ดวันละ 2 ครั้ง มีความอวนมากกวาปลาที่ไดรับอาหารแบบอ่ืน ๆ จากตารางที่ 2 จะเห็นวาปลาที่

เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกอัดเม็ด และอาหารผสมเปยกมีความอวนมากกวาการเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคา เนื่องจาก

อาหารดังกลาวมีไขมันและพลังงานสูงแตมีโปรตีนต่ํา ไขมันและพลังงานจากอาหารจะถูกเก็บสะสมไวในรูปของไขมันเนื้อเยื่อได

มากกวาอาหารที่มีระดับโปรตีนและพลังงานที่สมดุลจึงเก็บสะสมและทําใหปลาอวน สําหรับการใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ซึ่งทําให

ปลาอวนมากกวาการใหวันละ 1 ครั้ง เนื่องจากการใหอาหารวันละ 2 ครั้งจะทําใหอาหารเคลื่อนที่ผานระบบทางเดินอาหารไม

เร็วหรือชาเกินไป สงผลใหการยอยและการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งปริมาณอาหารที่กินไดก็มีแนวโนมมากกวา

การใหครั้งเดียว ในขณะที่อาหารจําพวกไขมันและพลังงานที่ผานการดูดซึมแลวเมื่อไมถูกใชเปนประโยชนก็จะถูกเปลี่ยนไปเปน

ไขมันสะสมตามสวนตาง ๆ ของรางกายทําใหปลาอวนขึ้น 

5. อัตราการรอดตาย  พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคา อาหารผสมเปยกและอาหารผสมเปยก

อัดเม็ดมีอัตราการรอดตายไมแตกตางกัน (P > 0.05)  เชนเดียวกับผลของการใหอาหารตออัตราการรอดตายของปลาที่พบวา

การใหวันละ 2 ครั้ง หรือ ครั้งเดียวที่เวลาใด ๆ ก็ตามไมทําใหอัตราการรอดตายแตกตางกัน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติก็ไม

พบวาชนิด และเวลาที่ใหอาหารมีอิทธิพลรวมตออัตราการรอดตาย (P > 0.05) ดังตารางที่ 2   แสดงวาอัตราการรอดตายไมได

ขึ้นอยูกับชนิดของอาหารและ/หรือเวลาในการใหอาหาร สอดคลองกับการศึกษาของ ธํารงค (2541)  ซ่ึงรายงานวา ความถี่ของ

การใหอาหารไมมีผลตออัตราการรอดตายของปลากดเหลือง Cho and Lovell  (2002) พบวารูปแบบของการใหอาหารไมมีผล

ตออัตราการรอดตายของปลา Channel catfish  แตอยางใด เชนเดียวกันการศึกษาของ Rabe and Brown (2000) ที่รายงาน

วาความถี่ และการจํากัดการใหอาหารปลา yellowtail flounder ไมทําใหอัตราการรอดตายของปลาแตกตางกัน 
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สรุปผลการทดลอง 

 1.ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปเพื่อการคามีอัตราการกินอาหาร และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุดและมี

การเติบโตดีที่สุด ในขณะที่ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกเติบโตไดดีกวาการเลี้ยงดวยอาหารผสมเปยกอัดเม็ด แตมีอัตราการ

เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดอยกวา 

 2. การใหอาหารวันละ 2 ครั้ง ทั้งที่เวลา 07.00 น./16.00 น. และ ที่เวลา 07.00 น./19.00 น.ทําใหปลามีน้ําหนักเพิ่ม 

และมีความอวนมากกวาการใหอาหารเพียงวันละ 1 ครั้ง แตการใหอาหารวันละ 1 ครั้งที่เวลา 16.00 น. ไมทําใหความอวนของ

ปลาตางไปจากการใหวันละ 2 ครั้ง 

 3. อิทธิพลรวมของชนิด และเวลาในการใหอาหาร มีผลอยางยิ่งตออัตราการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน

เนื้อ และความยาวลําตัวของปลา แตไมมีผลตอน้ําหนักเพิ่มและความอวนของปลา 

 4. ชนิด และเวลาในการใหอาหาร รวมทั้งอิทธิพลรวมของของปจจัยดังกลาวไมมีผลตออัตราการรอดตายของปลา

ทดลอง 
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