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บทคัดย่อ 

 การทดลองแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง เพ่ือศกึษาผลของสตูรอาหารท่ีตา่งกนัและความหนาแน่นใน

การอนบุาลลกูปลาหมอท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโต อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR) อตัรารอดและต้นทนุ

คา่อาหาร โดยใช้ลกูปลาขนาดเฉลี่ย 0.95 ± 0.01 ก. อนบุาลในกระชงัขนาด 1×3 ตร.ม. แขวนในบ่อดินขนาด 

1000 ตร.ม. ท่ีมีการใสปุ่๋ ยให้เกิดนํา้เขียว ให้อาหารวนัละ 2 ครัง้ ในอตัรา 5% นํา้หนกัตวั/วนั วดัการเจริญเติบโต

ของลกูปลาและคณุภาพนํา้ทกุ 2 สปัดาห์ ตลอดระยะเวลาของการทดลอง 90 วนั ของแตล่ะการทดลอง ในการ

ทดลองท่ี 1 ปลอ่ยลกูปลาด้วยความหนาแน่น 100 ตวั/ตร.ม. เลีย้งด้วยอาหารท่ีแตกตา่งกนั 3 สตูร ได้แก่ ปลา

ป่นผสมรําละเอียด (FM) อตัราสว่น 2:1 (38.2% CP) อาหารอนบุาลลกูปลาสําเร็จรูปไฮเกรด (40.4% CP) และ 

หวัอาหารหมรูวมผงผสมรําละเอียด (SW) อตัราสว่น 2:1 (32.4% CP) การทดลองท่ี 2 อนบุาลลกูปลาด้วย

ความหนาแน่น 100, 150 และ 200 ตวั/ตร.ม. ใช้อาหารสตูร SW (32.4% CP) เม่ือสิน้สดุการทดลองท่ี 1 

นํา้หนกัเพ่ิม (MWG) อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR) และอตัรา

รอดของลกูปลาไมแ่ตกตา่งกนั (p>0.05) แตต้่นทนุคา่อาหารของอาหารสตูร SW มีคา่ต่ํากวา่อาหารสตูรอ่ืน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) การทดลองท่ี 2 พบวา่การอนบุาลลกูปลาท่ีความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. 

มี MWG และ SGR ต่ํากวา่ท่ี 100 และ 150 ตวั/ตร.ม. อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) สว่น FCR และ

อตัรารอดไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทกุความหนาแน่น อย่างไรก็ตามต้นทนุ

คา่อาหารมีค่าต่ําสดุเม่ืออนบุาลลกูปลาท่ีความหนาแน่นสงูสดุ 200 ตวั/ตร.ม. (p<0.05) เม่ือพิจารณาถงึ

ผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (B/C ratio) พบวา่การอนบุาลลกูปลาท่ีความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. มีคา่สงูสดุอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ดงันัน้จงึควรอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงัท่ีความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. 

คําสําคญั : ปลาหมอ  อาหารปลา 
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Abstract 

Two experiments were set up to evaluate the effects of diets and stocking density (StD) on 

growth performance, feed conversion ratio (FCR), survival rate and feed cost per fish of Climbing 

perch (Anabas testudineus ) fingerlings. The experiments were conducted in Hapa (1.0×3.0 m2) 

suspended within a fertilized earthen pond (1000 m2). Fish stocked (individual size of 0.95 ± 0.01 g) 

were fed twice daily at 5% (bw/day). In the first experiment, fish were stocked at 100 fish/m2, and 

fed with diets with combinations of fish meal: fine rice bran (FM) at 2:1 (38.2% CP), Hi-grade® 

commercial nursery feed (HG, 40.4% CP) and commercial finishing swine feed: fine rice bran (SW) 

at 2:1 (32.4% CP). Water quality and fish growth were monitored biweekly for the period of 90 days. 

The fish were randomly divided into treatments of 100, 150 and 200 fish/m2, and fed with SW 

(32.4% CP) for the second experiment. At the end of the first experiment, mean weight gain (MWG), 

specific growth rate (SGR), FCR and survival were unaffected by treatments (p>0.05). However, 

feed cost per fish fed SW diet was significantly (p<0.05) lower than other groups. In the second 

experiment, fish in StD of 200 fish/m2 had significantly (p<0.05) lower MWG and SGR than those at 

100 fish/m2 and 150 fish/m2. No differences (p>0.05) in FCR and survival were found among 

treatments. However, the lowest feed cost per fish was obtained with the highest stocking density of 

200 fish/m2. Furthermore, B/C ratio was significantly highest in the highest stocking density (200 

fish/m2). Considering B/C ratio a stocking density of 200 fish/m2 could be recommended for nursing 

Climbing perch fingerlings in net cage. 

Keywords: Climbing perch (Anabas testudineus), fish feed 

 

คาํนํา 

ปลาหมอ (Anabas testudineus) เป็นปลานํา้จืดพืน้บ้านไทยท่ีประชาชนทุกระดับชนชัน้ของ

สงัคมไทยนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ผลผลิต

สว่นใหญ่ได้จากแหลง่นํา้ธรรมชาติ ในด้านการเพาะเลีย้งโดยทัว่ไปเกษตรกรนิยมปล่อยลกูปลาหมอขนาด 2-3 

เซนติเมตร ในอัตรา 30-50 ตัวต่อตารางเมตร หรือประมาณ 50,000 – 80,000 ตัวต่อไร่ ทัง้นีอ้ัตราความ

หนาแน่นในการปล่อยจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการจดัการฟาร์มและเป้าหมายในการผลิตขนาดของปลา

หมอท่ีต้องการจบัขาย ซึง่หากต้องการปลาหมอท่ีมีขนาดใหญ่ ควรต้องปลอ่ยลกูปลาในความหนาแน่นต่ําลงมา 

ประมาณ 20 ตวัตอ่ตารางเมตรหรือ 32,000 ตวัตอ่ไร่ (Sarawut, 2005)  

แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้กบัเกษตรกรผู้ เลีย้งปลาหมอก็คือ การปลอ่ยลกูปลาท่ีมีขนาดเลก็ลงเลีย้งในบ่อท่ีมี

การเตรียมบ่อไมดี่หรือไมมี่การกําจดัศตัรูปลาออกไปก่อน ทําให้ลกูปลามีอตัรารอดน้อยและได้ผลผลิตต่ํากวา่ท่ี
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ควรจะได้รับ หากเกษตรกรมีการอนบุาลลกูปลาให้มีขนาดโตพอสมควรก่อนปลอ่ยลงเลีย้งในบ่อจะทําให้ได้ผล

ผลิตสงูขึน้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเลีย้งปลาของเกษตรกรด้วยการแนะนําให้เกษตรกรอนบุาลลกูปลา

ก่อนปลอ่ยลงเลีย้งในบ่อนัน้ ควรเสนอแนะวิธีการท่ีมีต้นทนุในการดําเนินการต่ํา และปฏิบติัได้ง่ายในท้องถ่ิน ซึง่

ต้นทนุการผลิตท่ีสําคญัของธุรกิจเพาะเลีย้งสตัว์นํา้คือต้นทนุคา่อาหาร การจดัการท่ีดี สามารถช่วยลดต้นทนุนี ้

ได้ (De Silva et al., 1986) 

ฉะนัน้การอนบุาลลกูปลาหมอก่อนการปลอ่ยเลีย้ง จะทําให้ปลาเจริญเติบโตเร็วและมีอตัรารอดท่ีเพ่ิม

มากขึน้ งานวิจยันีจ้งึมุง่เน้นไปท่ีการศกึษาอตัราความหนาแน่นท่ีเหมาะสม รวมทัง้การจดัการด้านอาหาร

เพ่ือท่ีจะหาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาหมอ เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิม

ผลผลิต ลดความเสี่ยงและต้นทนุในการเลีย้งปลาหมอของเกษตรกร และเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาการ

เลีย้งปลาหมอตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

การเตรียมหน่วยทดลอง 

เตรียมบ่อดิน ขนาด 1,000 ตร.ม. จํานวน 1 บ่อ โดยใสปุ่๋ ยสตูร 16-20-0 (N-P-K) เพ่ือให้นํา้เป็นสีเขียว

(Greenwater System) ในอตัรา 4 กก.ไนโตรเจน/ไร่/สปัดาห์ ใช้กระชงัไนลอนขนาด 1.0×3.0×1.5 ม.     

(กว้าง×ยาว×ลกึ) ขงึในบ่อด้วยเสาไม้ไผ่ให้ก้นกระชงัอยู่เหนือระดบัพืน้บ่ออย่างน้อย 0.5 ซม. และรักษาระดบั

ให้ขอบด้านบนของกระชงัอยู่เหนือผิวนํา้ 30 ซม. ตลอดการทดลอง  

 

การเตรียมสัตว์ทดลอง 

ลกูปลาหมอขนาด 2-3 ซม. ซือ้มาจากฟาร์มเอกชน โดยก่อนปลอ่ยลกูปลาลงเลีย้งจะแช่ด้วยนํา้เกลือ 

(NaCl) ความเข้มข้น 5 กรัม/ลติร เพ่ือป้องกนัโรคพยาธิท่ีอาจติดมากบัตวัปลา ให้อาหารผงสําเร็จรูปไฮเกรดเป็น

เวลา 1 สปัดาห์ ก่อนทําการทดลอง เพ่ือให้ลกูปลาคุ้นเคยกบัสภาพของบ่อ แล้วนบัจํานวนลกูปลา ชัง่นํา้หนกั

รวมของลกูปลาในแตล่ะกระชงัเพ่ือหาคา่เฉลี่ยนํา้หนกัของลกูปลาแตล่ะตวั  

 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารและคุณภาพนํา้ 

ผสมวตัถดิุบอาหารให้เข้ากนัแล้วบรรจอุาหารทดลองในถงุพลาสติกแล้วเก็บรักษาไว้ในตู้ เย็น อณุหภมิู 

-20 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงเวลาทดลอง วิเคราะห์โปรตีนในอาหารทดลอง โดยวิธี micro-Kjeldahl ตาม

วิธีการของ AOAC (1990) ใช้อาหารทดลองเลีย้งลกูปลา โดยให้อาหารในอตัรา 5% (นํา้หนกัตวั/วนั) ทกุวนั วนั

ละ 2 ครัง้ (09:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น.) ปรับปริมาณอาหารท่ีให้ตามนํา้หนกัปลาท่ีเพ่ิมขึน้ทกุ 14 วนั 
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ตรวจสอบคณุภาพนํา้ในบ่อทดลองเม่ือเร่ิมต้นและทกุ 14 วนัจนเสร็จสิน้การทดลอง ได้แก่ อณุหภมิู

และ dissolved oxygen ด้วยเคร่ือง oxygen meter (YSI Model 59) คา่ Total ammonia วิเคราะห์หาคา่โดย

ใช้ spectrophoto meter (Hach DR/2000) คา่ pH ใช้เคร่ือง pH meter (Schott-Gerate CG 840) 

 

การวางแผนการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ศกึษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงั 

วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยปลอ่ยลกูปลาลงเลีย้งในกระชงัด้วยอตัราความหนาแน่น 100 ตวั/

ตร.ม. ใช้กระชงัในการทดลองทัง้หมด 9 กระชงั แบ่งเป็น 3 ทรีตเมนต์ 3 ซํา้ ระยะเวลาทดลอง 90 วนั โดยใช้

อาหารสตูรตา่งๆกนั 3 สตูร ดงันี ้

สตูรท่ี 1 ปลาป่นผสมรําละเอียด อตัราสว่น 2 ตอ่ 1 (FM) 

สตูรท่ี 2 อาหารอนบุาลลกูปลาสําเร็จรูปไฮเกรด (HG) 

สตูรท่ี 3 หวัอาหารหมผูงผสมรําละเอียด อตัราสว่น 2 ตอ่ 1 (SW) 

การทดลองที่ 2 ศกึษาความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงั 

วางแผนการทดลองแบบ CRD ปลอ่ยลกูปลาลงเลีย้งในกระชงัด้วยอตัราความหนาแน่นตา่งกนั 3 

ระดบั คือ 100, 150 และ 200 ตวั/ตร.ม. ใช้กระชงัในการทดลองทัง้หมด  9 กระชงั แบ่งเป็น 3 ทรีตเมนต์ 3 ซํา้ 

ระยะเวลาทดลอง 90 วนั ให้อาหารลกูปลาโดยใช้สตูรอาหารท่ีสรุปจากผลการทดลองท่ี 1 (SW) 

 

การเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูล 

นบัและชัง่นํา้หนกัลกูปลาในแตล่ะหน่วยการทดลองทกุๆ 14 วนั ตลอดการทดลอง นําข้อมลูท่ีได้ไปปรับ

ปริมาณการให้อาหารและคํานวณคา่ตา่งๆ ดงันี ้

ก. อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอร์เซน็ต์/วนั) 

 = 100 x (ln นน.ปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง– ln นน.ปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง) 

             จํานวนวนัท่ีทดลอง 

ข. อตัรารอด (Survival) % 

 = (จํานวนปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง / จํานวนปลาเม่ือเร่ิมต้นการทดลอง) x 100 

ค. อตัราการแลกเนือ้ (FCR) 

 = นํา้หนกัของอาหารท่ีปลากิน (ก.) / นํา้หนกัปลาท่ีเพ่ิมขึน้ (ก.) 

ง. นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือสิน้สดุการทดลอง (mean weight gain; MWG) กรัม 

 = นํา้หนกัปลาเม่ือสิน้สดุการทดลอง (ก.) – นํา้หนกัปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง (ก.) 

จ. อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (B/C ratio) 

 = ราคาลกูปลา (บาท) / ต้นทนุคา่อาหาร (บาท) 
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การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

 นําข้อมลูไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของ

แตล่ะทรีตเมนต์ จากนัน้เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของทรีตเมนต์ โดยวิธีของ Tukey’s test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่     

95 % โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

จากผลการทดลองท่ี 1 พบวา่ ลกูปลาหมอท่ีอนบุาลด้วยสตูรอาหารท่ีแตกตา่งกนั เป็นระยะเวลา 90 

วนั พบวา่มีนํา้หนกัสดุท้าย นํา้หนกัเพ่ิม (MWG) อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อตัราการแลกเนือ้ 

(FCR) และอตัรารอดท่ีไมแ่ตกตา่งกนัในสตูรอาหารทดลองทัง้ 3 สตูร (P>0.05) แสดงใน Table 1 แสดงวา่

ระดบัโปรตีนในอาหาร ในช่วง 32-40% สามารถอนบุาลลกูปลาหมอได้ผลการเติบโตไมแ่ตกตา่งกนั สอดคล้อง

กบั Rahman and Marimuthu (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อดิน ด้วยอาหารโปรตีน 32.06% ด้วยความ

หนาแน่นท่ีตา่งกนั พบวา่ลกูปลามีอตัรารอดไมต่า่งกนั เช่นเดียวกบัการอนบุาลลกูปลานิล Abdelghany 

(2000) รายงานวา่ ระดบัโปรตีนท่ีเหมาะสมสําหรับลกูปลานิลอยู่ในช่วง 30-40% ทําให้ลกูปลานิลมีอตัราการ

เติบโตไมแ่ตกตา่งกนั แต ่Alam et al. (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อคอนกรีต ด้วยอาหารท่ีมีโปรตีนต่ํากวา่

การทดลองครัง้นี ้(24.7-30.1%) ก็พบวา่ ลกูปลามี SGR, FCR และอตัรารอดไมต่า่งกนั แต ่ลกูปลามี SGR ต่ํา

กวา่การทดลองครัง้นีม้าก (0.98-1.43) เชน่เดียวกบัการทอลองของ Yi et al. (2006) อนบุาลลกูปลาหมอ      

ในกระชงัท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วยอาหารโปรตีน 26-28% พบวา่ลกูปลามีอตัราการเติบโตคอ่นข้างต่ํา และสรุปวา่

เป็นสาเหตมุาจากปริมาณโปรตีนในอาหารดงักลา่วต่ํากวา่ความต้องการของปลาหมอซึง่ Sangrattanakhul 

(1989) รายงานวา่ ความต้องการโปรตีนของปลาหมอ อยู่ในชว่ง 35-45% 

 อย่างไรก็ตามต้นทนุคา่อาหารในการอนบุาลลกูปลาด้วยสตูรอาหาร SW มีคา่ต่ําสดุสง่ผลให้ได้

ผลตอบแทน (B/C ratio) สงูสดุ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แสดงใน Table 1 ทัง้ยงัไมส่ง่ผลกระทบตอ่

การเจริญเติบโตของลกูปลาในการทดลองครัง้นี ้ นบัวา่อาหารสตูร SW มีความเหมาะสม สามารถใช้ทดแทน

อาหารสําเร็จรูป และทดแทนอาหารอนบุาลลกูปลาสตูรดัง้เดิมท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไปท่ีใช้ปลาป่นเป็นสว่นประกอบ 

ซึง่นบัเป็นข้อดีสําหรับเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีหาซือ้ปลาป่นท่ีมีคณุภาพในตลาดท้องถ่ินได้ยาก ซึง่สตูรอาหาร SW 

ดงักลา่วก็ใช้ได้ผลดีในการอนบุาลลกูปลานิลแปลงเพศอีกด้วย (Ungsethaphand et al., 2009) 
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Table 1 Growth, feed conversion ratio, survival rate and B/C ratio of Climbing perch after 90 days of 

first experiment 

Indicator 

Feed formula (%Protein) 

FM (38.2%) HG (40.4%) SW (32.4%) P-Value 

Initial weight (g) 0.93±0.02 0.92±0.02 0.97±0.01 0.121 

Final weight (g) 9.49±0.04 9.40±0.04 9.52±0.06 0.288 

Weight gain (g) 8.56±0.06 8.48±0.06 8.56±0.07 0.668 

Specific growth rate, SGR (%/day) 2.73±0.07 2.76±0.07 2.63±0.05 0.413 

Feed conversion ratio, FCR 2.97±0.04 3.02±0.01 3.05±0.02 0.224 

Survival (%) 71.67±1.20 72.00±0.58 72.22±1.00 0.909 

Feed cost per fish (Baht)1 0.75±0.01a 1.23±0.01b 0.52±0.01c 0.000 

B/C ratio2 5.36±0.07a 3.26±0.02b 7.75±0.06c 0.000 

Note: Mean ± se in rows with the different alphabets were statistically different at the significant level of 0.05 when compared 

by Tukey’s test 

        : Feed costs were calculated on the following variable costs: costs of Hi-grade® commercial nursery feed = B 40/kg, 

fish meal = B 50/kg, finishing swine feed = B 25/kg, fine rice bran = B 12/kg, and price of fingerling = B 4/fish 

 

ในการทดลองท่ี 2 พบวา่ ปลาหมอท่ีอนบุาลด้วยความหนาแน่นท่ีแตกตา่งกนั เป็นระยะเวลา 90 วนั 

พบวา่ท่ีความหนาแน่น 100 ตวั/ตร.ม. มีนํา้หนกัสดุท้าย และ นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้สงูท่ีสดุ รองลงมาคือ 150 ตวั/ตร.

ม. และ 200 ตวั/ตร.ม. ตามลําดบั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และ SGR ท่ีความหนาแน่น 100 ตวั/

ตร.ม. แตกตา่งกบั 200 ตวั/ตร.ม. อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) แตไ่มแ่ตกตา่งกบั 150 ตวั/ตร.ม. 

(P>0.05) สว่น FCR และอตัรารอดไมมี่ความแตกต่างกนั (p>0.05) แสดงใน Table 2 

การท่ีลกูปลามีอตัราการเจริญเติบโตลดลงเม่ือความหนาแน่นเพ่ิมมากขึน้นัน้ สอดคล้องกบัหลายการ

ทดลองท่ีผ่านมา เช่น Yi et al. (2006) อนบุาลลกูปลาหมอในกระชงัท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วยความหนาแน่น 50, 

100, 150 และ 200 ตวั/ตร.ม. และ Rahman and Marimuthu (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อดิน ด้วยความ

หนาแน่น 100, 120 และ 140 ตวั/ตร.ม.หรือในปลานิลแปลงเพศท่ีอนบุาลในกระชงัแขวนในบ่อดิน ด้วยความ

หนาแน่น 100, 200 และ 300 ตวั/ตร.ม. (Ungsethaphand et al., 2009) ทัง้นี ้Refstic and Kittelsen (1976) 

อธิบายวา่ ลกูปลาท่ีอนบุาลไว้ท่ีความหนาแน่นสงู จะได้รับอาหารน้อยลงเพราะต้องแย่งชิงแบ่งอาหารกบัปลา

ตวัอ่ืน 

อย่างไรก็ตาม Rahman and Marimuthu (2010) อนบุาลลกูปลาหมอในบ่อดินสง่ผลให้ลกูปลามีอตัรา

รอดท่ีตา่งกนั โดยลกูปลาท่ีอนบุาลในความหนาแน่นสงูจะมีอตัรารอดน้อยกวา่ท่ีความหนาแน่นต่ํา ซึง่เป็นผล
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มาจากการอนบุาลลกูปลาท่ีปลอ่ยลงในบ่อดินโดยตรงมกัมีข้อด้อยคือ การให้อาหารไมท่ัว่ถงึ ท่ีมกัสง่ผลกระทบ

ตอ่อตัรารอดของลกูปลา แตกตา่งจากการอนบุาลลกูปลาในกระชงั เป็นข้อยืนยนัถงึข้อดีของการอนบุาลลกู

ปลาในกระชงั ซึง่ Yi et al. (2006) อนบุาลลกูปลาหมอด้วยความหนาแน่นตา่งกนัในกระชงัท่ีแขวนในบ่อดิน    

ก็พบวา่อตัรารอดของลกูปลาไมแ่ตกตา่งกนั เช่นเดียวกบัการทดลองในครัง้นี ้

 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ FCR ในการทดลองทัง้สองครัง้มีคา่คอ่นข้างสงู (2.94-3.05) แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบั

การทดลองท่ีผ่านมา พบวา่ FCR มกัมีคา่สงูเช่นกนั เช่น Hien et al. (2001) อยู่ในช่วง 2.44-3.76  Alam et al. 

(2010) อยู่ในช่วง 3.50-3.52 Rahman and Marimuthu (2010) อยู่ในช่วง 2.45-3.24 Yi et al. (2006) มีคา่สงู

ย่ิงกวา่ คืออยู่ในช่วง 4.43-6.03 ซึง่ Doolgindachabaporn (1994) รายงานวา่ คา่ FCR ของการเลีย้งปลาหมอ

โดยทัว่ไปจะอยู่ในช่วง 1.8-3.0 ซึง่ขึน้อยู่กบั ชนิดของอาหารท่ีใช้เลีย้ง ซึง่มีระดบัโปรตีนแตกตา่งกนั 

 Hien et al. (2001) ยงัพบอีกวา่ FCR ในการอนบุาลลกูปลาหมอจะเพ่ิมสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ (p<0.05) ตามระดบัของอตัราการให้อาหารตอ่นํา้หนกัตวัตอ่วนั ซึง่ Blarin and Haller (1982) อธิบายวา่ 

FCR ท่ีสงูขึน้เม่ือเพ่ิมอตัราการให้อาหาร เป็นผลมาจากกระบวนการย่อยอาหารท่ีไมส่มบรูณ์ เพราะเม่ือปริมาณ

อาหารท่ีเคลื่อนผ่านระบบลําไส้มากขึน้ทําให้การย่อยและการดดูซมึลดน้อยลง ดงันัน้ประสิทธิภาพการย่อย

อาหารจะถกูลดทอนลงด้วยอตัราการให้อาหารท่ีสงูขึน้ ในทํานองเดียวกนั Reddy and Katro (1979) ก็พบวา่ 

FCR จะสงูขึน้เม่ือเพ่ิมอตัราการให้อาหารในการทดลองเลีย้งปลาดกุ 

 แตท่ี่การทดลองครัง้นีใ้ห้อาหารในอตัราคอ่นข้างสงู ในอตัรา 5% (นํา้หนกัตวั/วนั) เพ่ือป้องกนัผลท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการท่ีลกูปลาได้รับอาหารไมเ่พียงพอตอ่การเจริญเติบโตตามปกติ สอดคล้องกบั Webster et al. 

(2000) ท่ีแนะนําวา่ ในการทดลองเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสตูรอาหารนัน้ การให้อาหารมากเกินความ

ต้องการ ดีกวา่การให้อาหารท่ีปลาได้รับอาหารไมเ่พียงพอตอ่การเจริญเติบโตตามปกติ ซึง่อาจสง่ผลให้ได้ผล

การทดลองท่ีผิดพลาดได้ 

ต้นทนุคา่อาหารท่ีใช้ในการอนบุาลลกูปลาหมอด้วยความหนาแน่น 200 ตวั/ตร.ม. มีคา่ต่ําท่ีสดุ และมี

อตัราสว่นผลตอบแทนเงินลงทนุสงูท่ีสดุ รองลงมาเป็นความหนาแน่น 150 และ 100 ตวั/ตร.ม. ซึง่แตกตา่ง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) แสดงใน Table 2 

เม่ือศึกษาต้นทุนค่าอาหารในการอนุบาลลูกปลาท่ีเลีย้งในอัตราความหนาแน่นท่ีต่างกัน พบว่า          

ท่ีความหนาแน่นสูง 200 ตัว/ตร.ม.  ให้ B/C ratio สูงสุด (p<0.05) แม้ลูกปลาจะมีการการเติบโตต่ําสุด 

(p<0.05) ซึง่การเลือกความหนาแน่นท่ีเหมาะสมในการอนบุาลลกูปลาขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของผู้ผลิตว่าเพ่ือ

รายได้ในการจําหน่ายลกูปลา หรือเพ่ือต้องการให้ลกูปลาเจริญเติบโตดี (Gomes et al., 2000) เน่ืองจากการ

จําหน่ายลกูปลาหมอนัน้จะจําหน่ายด้วยหน่วยนับเป็นตวั และในการทดลองครัง้นี ้ความหนาแน่นไม่มีผลต่อ

อตัรารอดของลกูปลา ดงันัน้การตดัสินใจอนุบาลลกูปลาหมอในกระชงัท่ีอตัราความหนาแน่น 200 ตวั/ลบ.ม .   

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุทัง้ด้านอตัรารอดของลกูปลาและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
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Table 2 Growth, feed conversion ratio, survival rate and B/C ratio of Climbing perch after 90 days of 

experiment two 

 Stocking density (per m2) 

Indicator 100 150 200 P-Value 

Initial weight (g) 0.97±0.01 0.94±0.02 0.95±0.01 0.433 

Final weight (g) 9.52±0.06a 8.94±0.01b 7.89±0.02c 0.000 

Weight gain (g) 8.56±0.07a 8.00±0.00b 6.94±0.02c 0.000 

Specific growth rate, SGR (%/day) 2.63±0.05a 2.49±0.04a 2.06±0.04b 0.001 

Feed conversion ratio, FCR 3.05±0.02 2.94±0.04 2.98±0.02 0.089 

Survival (%) 72.22±1.00 72.33±0.33 72.28±0.40 0.993 

Feed cost per fish (Baht)1 0.52±0.01a 0.46±0.01b 0.40±0.00c 0.000 

B/C ratio2 7.75±0.06a 8.63±0.10b 9.88±0.10c 0.000 

Note: Mean ± se in rows with the different alphabets were statistically different at the significant level of 0.05 when compared 

by Tukey’s test 

        : Feed costs were calculated on the following variable costs: costs of finishing swine feed = B 25/kg, fine rice bran = B 

12/kg, and price of fingerling = B 4/fish 

 

คณุภาพนํา้ในบ่อทดลองของทัง้สองการทดลองเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทดลอง 90 วนั พบวา่ pH 

อณุหภมิู ออกซิเจนท่ีละลายนํา้ และแอมโมเนีย ไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p>0.05) และ อยู่ในช่วงท่ี

เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของปลาโดยทัว่ไป (Boyd, 1990) Tabel 3 และ 4 

การทดลองครัง้นีส้รุปได้วา่ ในการอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงัสามารถใช้หวัอาหารหมรูวม

สําเร็จรูปผสมรําละเอียด ในอตัราสว่น  2 ตอ่ 1 ทดแทนสตูรดัง้เดิมท่ีใช้ปลาป่น หรือ หวัอาหารอนบุาลลกูปลา

สําเร็จรูปได้ โดยไมส่ง่ผลเสียตอ่การเจริญเติบโตและอตัรารอดของลกูปลา และ ความหนาแน่นท่ีเหมาะสมใน

การอนบุาลลกูปลาหมอในกระชงั คือ 200 ตวั/ตร.ม. เพราะให้ผลดีทัง้ด้านอตัรารอดของลกูปลาและ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
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Table 3 Water quality in the pond after 90 days of first experiment 

Indicator Feed formula (%Protein) 

FM (38.2%) HG (40.4%) SW (32.4%) P-Value 

pH 7.50±0.02 7.50±0.00 7.52±0.02 0.661 

Temperature (oC) 28.75±0.03 28.79±0.02 28.77±0.03 0.698 

DO (mg/l) 3.05±0.01 3.06±0.01 3.05±0.01 0.921 

Total Ammonia (mg/l) 0.102±0.001 0.105±0.001 0.105±0.002 0.350 

 

Table 4 Water quality in the pond after 90 days of experiment two 

Indicator Stocking density (per m2) 

 100 150 200 P-Value 

pH 7.52±0.02 7.52±0.01 7.50±0.00 0.496 

Temperature (oC) 28.77±0.03 28.77±0.03 28.78±0.03 0.983 

DO (mg/l) 3.05±0.01 3.04±0.01 3.01±0.01 0.071 

Total Ammonia (mg/l) 0.105±0.002 0.106±0.001 0.107±0.000 0.501 
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