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บทคดัย่อ 

การศกึษารูปแบบการใหอ้าหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลในกระชงัแขวนในบ่อดนิดําเนินการในพื้นที่

อุทยานหนองหารเฉลมิพระเกยีรติ ระหว่างเดอืนเมษายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2558 มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา

รูปแบบการใหอ้าหารทีเ่หมาะสมเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานิลทีเ่ลี้ยงในบ่อดนิ โดยทําการศกึษาในปลานิลน้ําหนัก

เฉลีย่0.15+0.22กรมั  แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น กลุ่มใหอ้าหารทุกวนัๆ ละ 2 มือ้และ 1 มือ้ กลุ่มใหอ้าหารเวน้วนัวนั

ละ 2 มือ้ และ 1 มื้อ ปล่อยปลา 200 ตวั/ลูกบาศก์เมตร ทําการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดอืน ผลการทดลองพบว่า เมื่อ

สิ้นสุดการทดลองพบว่าน้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของปลาแต่ละกลุ่มคือ 24.67+0.88, 20.00+2.16, 22.03+1.32 และ 

22.10+4.8 กรมั ตามลําดบั ค่าอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อวนั เท่ากบั 0.2+0.01, 0.16+0.02, 0.18+0.01 และ 0.18+0.04 

กรมั/วนั ตามลําดบั อตัรารอด 85.67+2.47, 86.67+4.25, 84.83+5.51 และ 85.67+2.07 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั ซึ่งไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ค่าที่ได้คือ 2.77+0.16, 2.64+0.71, 

1.21+0.27 และ 1.24+0.47 ตามลาํดบั พบว่าแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P<0.05) โดยกลุ่ม

ทีใ่หอ้าหารวนัเวน้วนัใหค้่าตํ่ากว่ากลุ่มทีใ่หอ้าหารทุกวนั ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษายนืยนัไดว้่าปลานิลทีใ่หอ้าหารเวน้วนัโดย

ใหอ้าหารวนัละ 1-2 มือ้มอีตัราการเจรญิเตบิโตไม่แตกต่างจากปลานิลทีใ่หอ้าหารทุกวนั ตน้ทุนค่าอาหารปลาพบว่าการ

ใหแ้บบวนัเวน้วนัมตีน้ทุนถูกกว่า 193.50 บาท คดิเป็น 48.40% จากต้นทุนการใหอ้าหารแบบทุกวนั ดงันัน้รูปแบบการ

ใหอ้าหารปลานิลแบบวนัเวน้วนัสามารถทาํใหป้ลานิลเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างปกต ิและช่วยลดปรมิาณการอาหารทีต่้องให้

ปลานิลลงได ้

 

คาํสาํคญั: ปลานิล รปูแบบการใหอ้าหาร ระบบกระชงัแขวนในบ่อดนิ 

 

Abstract 

This study investigated fish feeding patterns for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) under cage-cum-

pond culture system conducted in Nong Han Chalermphrakiat Park during April to August 2016. The main 

objective of this study was to determine a suitable fish feeding pattern for reducing the cost during feeding and 

maintenance stage. Nile Tilapia at first weight size (0.15 g) was used for all Trials. Trial 1 was fed for every 

day by 1-2 time/day while trial 2 was fed every other day 1-2 time/day. Both trials had put the same stocking 

density (200 individual/square) and raised for 4 mouth under the same environmental conditions. The results 

found that a Growth Rate (GR) was 24.82+0.88, 20.15+2.16, 22.18+1.32 and 22.25+4.81 g respectively, while, 

Average Day Gain (ADG) was 0.2+0.01, 0.16+0.02, 0.18+0.01 and 0.18+0.04 g/day respectively associated 

with Survival Rate (SR) was 85.67+2.47, 86.67+4.25, 84.83+5.51 and 85.67+2.07 % respectively and found 
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that every trial was not significant (P>0.05). Feed Conversion Ratio (FCR) was  2.77+0.16, 2.64+0.71, 2.21+0.27 

and 2.24+0.47 respectively, which was significantly different (P<0.05).  Furthermore, the results revealed that 

the group fed every 2 day provided lower FCR than the group fed every day. The result of study confirmed that 

average growth of nile tilapia fed every other day 1 or 2 times a day was not different from tilapia fed every 

day. Cost benefits of every- 2- day feeding was cheaper than every- day feeding (193.50 baht or 48.40% from 

Cost benefits fed every day). Therefore, the fish fed every other day can maintain normal growth rate; this will 

reduce the cost of stakeholders. 
 

Keyword: Nile tilapia; feeding pattern; cage-cum-pond system 
 

บทนํา 

 ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ํา

จดืที่สาํคญัทางเศรษฐกจิมากมผีลผลติและมลูค่าสูงเป็น

อนัดบัหนึ่งตดิต่อกนัหลายปีในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทย

มผีลผลติปลานิลทัง้หมด 204,680 ตันคดิเป็นมูลค่าถึง 

8.4 พันล้านบาท [7] ปลานิลเป็นปลาที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนเหมาะสมสําหรบัการเพาะเลี้ยงกล่าวคือเป็น

ปลาทีเ่ลี้ยงงา่ยโตเรว็ใหลู้กมากสามารถสบืพนัธุว์างไขไ่ด้

ตลอดปีและสามารถผลติลกูพนัธุจ์ากโรงเพาะฟกัไดง้า่ยที่

สําคัญมคีวามทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในช่วงกว้าง 

[10], [11] สามารถอาศัยได้ทัง้ในน้ําจืด น้ํากร่อยและ

น้ําเคม็ปจัจุบนัการเลี้ยงปลานิลเป็นการเลี้ยงแบบพฒันา 

(intensive) เน้นการให้อาหารเป็นหลกัเพื่อเร่งผลผลิต

และการเจรญิเตบิโต [4] อาหารทีใ่ชม้โีปรตนีค่อนขา้งสงู

และเหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาด

ปรมิาณโปรตนีที่เหมาะสมสําหรบัการเจรญิเติบโตของ

ปลานิลที่มอีายุต่างกนัจะแตกต่างกนัสําหรบัลูกปลาวยั

อ่อน (Juvenile) และลูกปลานิ้ว (Fingerling) จะต้องการ

อาหารที่ระดับโปรตีนประมาณ 30 - 40 % แต่ในปลา

ใหญ่จะต้องการอาหารที่มโีปรตีนประมาณ 25 - 30 %  

ใหอ้าหารวนัละ 4-5 ครัง้ในปจัจุบนัเกษตรกรทีเ่ลีย้งปลา

นิลมีการเลี้ยงแบบให้อาหารเกินความจําเป็น (over 

feeding)โดยให้อาหารปริมาณมากในแต่ละครัง้แต่

เนื่องจากปลานิลเป็นปลาทีไ่มม่กีระเพาะอาหารจรงิจงึกนิ

อาหารไดท้ลีะน้อยและมกีารย่อยอาหารทีค่่อนขา้งชา้ทาํ

ใหม้อีาหารเหลอืเนื่องจากปลากนิอาหารไมห่มดส่งผลให้

น้ําเสยีเป็นการสิน้เปลอืง และเพิม่ตน้ทุนค่าอาหารโดยไม่

จําเป็น มีการศึกษาความถี่ในการให้อาหารปลาหมอ

พบว่าการให้อาหารวันละ 2 ครัง้ทัง้ที่เวลา 07.00 น . 

/16.00 น. และที่เวลา 07.00 น . /19.00 น.ทําให้ปลามี

น้ําหนักเพิม่และมคีวามอ้วนมากกว่าการใหอ้าหารเพยีง

วันละ 1 ครัง้แต่การให้อาหารวันละ 1 ครัง้ที่เวลา 1             

6.00น. ไม่ทําใหค้วามอ้วนของปลาต่างไปจากการใหว้นั

ละ 2 ครัง้[8] องคป์ระกอบทีส่ําคญัอกีตวัทีม่ผีลต่อการกนิ

อาหารของปลาคอืปจัจยัของอุณหภูม ิยิง่อุณหภูมติํ่าลง

อตัราการกินอาหารของปลาก็จะลดลงและจะส่งผลต่อ

อตัราการเจรญิเตบิโต ซึง่ในเขตภาคอสีานตอนบนในช่วง

ฤดูหนาวอุณหภูมจิะตํ่ามกีารศึกษาค่าของอุณหภูมใิน

จังหวัดสกลนคร เฉลี่ยตลอดทัง้ปีมีค่าเท่ากับ 26.24 

องศา เซล เซียส อุณหภูมิเ ฉลี่ ยตํ่ า สุ ดมีค่ า เท่ ากับ 

22.32  องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมเิฉลี่ยสูงสุดมคี่า

เท่ากบั 29.51 องศาเซลเซียส[6] ซึ่งมคีวามแตกต่างกนั

ดังนัน้การศึกษาครัง้นี้ต้องการศึกษารูปแบบการให้

อาหารปลานิลทีเ่หมาะสมเพื่อใช้เป็นขอ้มลูทางด้านการ

ลดตน้ทุนใหเ้หมาะสมต่อสภาพพืน้ทีใ่นการเลีย้งสตัวน้ํ์า 

 

วิธีการศึกษา 

ปลาทดลอง 

ลูกปลานิลแปลงเพศสายพัน ธุ์ จิตรลดา 3 

น้ําหนักปลาเฉลี่ยเริม่ต้น 0.15 กรมัเลี้ยงดว้ยอาหารเมด็

สําเร็จรูปที่มีโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ปล่อยลงเลี้ยงใน

กระชังขนาด 1.2 ลูกบาศก์เมตรที่อยู่ในบ่อดิน อัตรา

ปล่อย 200 ตวัต่อกระชงัใหอ้าหารตามหน่อยทดลองโดย

ใหก้นิแบบเตม็ที ่
 

การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 

Randomized Design, CRD)  โ ดย แ บ่ งก า ร ท ดล อ ง

ออกเป็น 4 ชุดการทดลองชุดการทดลองละ 3 ซํ้าให้
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อาหาร 5 % /น้ําหนักตวั/วนั ปรบัปรมิาณอาหารทุกเดอืน

หลงัจากการสุ่มน้ําหนกั ทาํการทดลองเป็นระยะเวลา 16 

สปัดาหด์งันี้ 

ชุดการทดลองที ่1 วนัละ 2 ครัง้ (ED2) 

ชุดการทดลองที ่2 วนัละ 1 ครัง้ (ED1) 

ชุดการทดลองที ่3 เวน้วนั วนัละ 2 ครัง้ (OD2) 

ชุดการทดลองที ่4 เวน้วนั วนัละ 1 ครัง้ (OD1) 
 

การเกบ็ข้อมลูการเจริญเติบโต 

 สุ่มปลาจาํนวน 10 เปอร์เซน็ตข์องจาํนวนปลา

ในแต่ละกระชงั (N=20) จํานวนทัง้หมด 12 กระชงัมาชัง่

ว ัดน้ําหนักและความยาวลําตัวทุกๆ 1 เดือน บันทึก

ปริมาณอาหารที่ปลากิน และนับจํานวนปลาทดลองที่

เหลอืพร้อมทัง้เปรียบเทยีบต้นทุนค่าอาหารปลาในทุก

กลุ่มการทดลองเมือ่สิน้สุดการทดลอง 

วเิคราะหข์อ้มลู 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอ้มูลการเจรญิเติบโต

ประสทิธภิาพการใชอ้าหารอตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ต่อ

วนัอตัราการเจรญิเตบิโตจําเพาะและอตัรารอดตามการ

คาํนวณต่อไปนี้ 

1. น้ําหนกัเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ (weight gain)  

= น้ําหนกัปลาสุดทา้ย – น้ําหนกัปลาเริม่ตน้ 

2. น้ํ าหนักเพิ่ม เฉลี่ย ต่อวัน  (Average Daily 

Gain; ADG)  

= น้ําหนกัปลาสุดทา้ย – น้ําหนกัปลาเริม่ตน้ 

ระยะเวลาการเลีย้ง 

3. อัตราการเปลี่ยนอาหารเ ป็นเนื้ อ  (Feed 

Conversion Ratio; FCR)  

=   น้ําหนกัอาหารทีใ่ห ้

     น้ําหนกัสตัวท์ีเ่พือ่ขึน้ 

4. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific 

Growth Rate; SGR) 

= Inน้ําหนักปลาสุดท้าย – Inน้ําหนักปลา

เริม่ตน้ x 100 

  ระยะเวลาการเลีย้ง 

5. อตัรารอด (Survival Rate; SR)  

= จาํนวนปลาสุดทา้ย x 100 

   จาํนวนปลาเริม่ตน้ 

นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์หาความแตกต่างของ

กลุ่มทดลองโดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่

ระดบัความเชือ่ม ัน่ 95 เปอร์เซน็ต์และเปรยีบเทยีบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่แต่ละชุดการทดลองดว้ยวธิกีาร

ทดสอบของ Scheffe Test โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

การตรวจคณุภาพน้ํา  

 มกีารวดัคุณภาพน้ําก่อนการเลี้ยงและหลัง

การเลี้ยงในช่วงเวลาเชา้ ดชันีคุณภาพน้ําทีท่ําการตรวจ 

คอื DO, pH, ALK และ Total NH3 
 

ผลและการอภิปรายผล 

การเจริญเติบโต 

อตัราการเจริญเติบโตของปลานิลในแต่ละกลุ่มทดลอง

เมื่อสิ้นสุดการทดลองมคี่าดงันี้ น้ําหนักเฉลี่ยเมื้อสิ้นสุด

การทดลองของทุกกลุ่มการทดลองคือ 24.82+0.88, 

20.15+2.16, 22.18+1.32 และ 22.25+4.81 ตามลําดับ 

และ น้ํ าหนักที่ เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่ มการทดลองคือ 

24.67+0.88, 20.00+2.16, 22.1+1.32 และ  22.25+4.81 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพบว่า

กลุ่มทีใ่ห้อาหารทุกวนัวนัละ 2 มื้อให้ค่าสูงทีสุ่ดแตกต่าง

จากกลุ่มที่ให้อาหารทุกวนัวนัละ 1 มื้ออย่างมนีัยสําคญั 

(P<0.05) แต่ไม่ต่างจากกลุ่มที่ใหอ้าหารวนัเว้นวนัทัง้ 2 

กลุ่ม (P>0.05) ในส่วน3กลุ่มที่เหลือไม่มคีวามแตกต่าง

กนัอย่างมี่นัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที1่ และ

รปูที ่1)  
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ตารางท่ี 1 น้ําหนัก, อตัราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยต่อวนั, อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอตัรารอดของทุกกลุ่ม

ทดลอง 
 

หน่วยวดั 
กลุ่มทดลอง 

ED2 ED1 OD2 OD1 

น้ําหนกัก่อนการทดลอง 0.15+0.22 0.15+0.22 0.15+0.22 0.15+0.22 

น้ําหนกัเมือ่สิน้สุดการทดลอง (g) 24.82+0.88a 20.15+2.16b 22.18+1.32ab 22.25+4.81ab 

น้ําหนกัทีเ่พิม่ขึน้ 24.67+0.88a 20.00+2.16b 22.03+1.32ab 22.10+4.81ab 

อตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ต่อวนั (g/day) 0.20+0.01a 0.16+0.02a 0.18+0.01a 0.18+0.04a 

อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ (FCR) 2.77+0.16a 2.64+0.71a 1.21+0.27b 1.24+0.47b 

อตัราการเจรญิเตบิโตจาํเพาะ (SGR) 4.26+0.03a 4.08+0.09 a 4.16+0.05 a 4.15+0.17 a 

อตัรารอด (%) 85.67+2.47a 86.67+4.25a 84.67+5.51a 85.67+2.07a 

ตวัอกัษรทีต่่างกนักาํกบับนขอ้มลูในแถวเดยีวกนัแสดงความแตกต่างอย่างมนียัสาํคญั (P<0.05) 
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รปูท่ี 1 น้ําหนกัทีเ่พิม่ขึน้ของปลานิลทุกกลุ่มทดลอง 

 

รปูท่ี 2 ค่าอตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อของปลานิลทุกกลุ่มทดลอง

 

 

รปูท่ี 3 ค่าอตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่ของปลานิลทุกกลุ่ม

 

รปูท่ี 4 อตัรารอดของปลานิลทุกกลุ่มทดลอง 
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อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 

ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed 

Conversion Ratio: FCR) อัตราการให้อาหารจะให้ที่

อตัราคงที ่5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ําหนักตัวตลอดระยะเวลา

การทดลองโดยปริมาณอาหารจะถูกคํานวณทุกเดือน

หลงัจากมกีารสุ่มชัง่น้ําหนักโดยค่าที่ได้คือ 2.77+0.16, 

2.64+0.71, 1.21+0.27 และ 1.24+0.47 ตามลาํดบัพบว่า

กลุ่มทีใ่หอ้าหารทุกวนัมคี่าสูงกว่ากลุ่มทีใ่หอ้าหารวนัเวน้

วนัอย่างมนีัยสําคญั (P<0.05) ส่วนภายในกลุ่มทดลองที่

ให้อาหารทุกวันและให้อาหารวันเว้นวันไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ  (P>0.05) โดยที่กลุ่มที่ให้

อาหารทุกวันจะมีค่า FCR สูงกว่าอาจเนื่ องมาจาก

เปอร์เซ็นต์การใหอ้าหารตลอดการเลี้ยงไม่ไดม้กีารปรบั

ลดลงโดยมกีารใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาการทดลองซึ่งสูง

เกนิกว่าความต้องการอาหารของปลาในแต่ละวนั และ

เนื่องด้วยในบ่อที่เลี้ยงมปีลาชนิดอื่นๆ ภายนอกทําให้

อาหารที่เหลือในรอบวันการเลี้ยงไม่เหลือให้สังเกต 

(ตารางที ่1 และรปูที2่)  
 

อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อวนั 

ค่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย ต่อวัน(Average 

Daily Gain: ADG) ของปลานิลทุกกลุ่มการทดลองมคี่า

อยู่ที่ 0.2+0.01, 0.16+0.02, 0.18+0.01 และ 0.18+0.04 

กรมัต่อวนั ตามลําดบัพบว่าแต่ละกลุ่มไมม่คีวามแตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญั (P>0.05) (ตารางที ่1และรปูที3่) 
 

อตัรารอด 

อตัรารอดของปลานิลในแต่ละกลุ่มทดลองคอื 

85.67+2.47, 86.67+4.25, 84.83+5.51 และ 85.67+2.07

เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ พบว่าแต่ละกลุ่มไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P>0.05) (ตารางที ่

1 และรปูที ่4) 
 

อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ  

ค่าอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific 

growth rate: SCG) ของปลานิลทุกกลุ่มการทดลองมคี่า

อยู่ที ่4.26+0.03, 4.08+0.09, 4.16+0.05และ 4.15+0.17 

ตามลําดบัพบว่าแต่ละกลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั (P>0.05)(ตารางที ่1 และรปูที ่5 ) 
 

ต้นทุนค่าอาหาร  

เมื่อเปรยีบเทยีบในส่วนต้นทุนค่าอาหารปลา

พบว่า ต้นทุนค่าอาหารปลานิลในกลุ่มที่มกีารให้อาหาร

ทุกวนัจะอยู่ที ่399.75 บาท ส่วนตน้ทุนค่าอาหารปลานิล

ในกลุ่มทีม่กีารใหอ้าหารวนัเวน้วนัจะอยู่ที ่206.25บาท มี

มลูค่าต่างกนั 193.50 บาท คดิเป็น 48.40% ของต้นทุน

ค่าอาหารปลาทีใ่หทุ้กวนั (ตารางที ่2)
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รปูท่ี 5 ค่าอตัราการเจรญิเตบิโตจาํเพาะของปลานิลทุกกลุ่มทดลอง 
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ตารางท่ี 2 ตน้ทนุค่าอาหาร 
 

หน่วยทดลอง ปริมาณอาหาร(กก.) ราคา (บาท/กก.) ต้นทุน 

ED2 15.99 25 399.75 

ED1 15.99 25 399.75 

OD2 8.25 25 206.25 

OD1 8.25 25 206.25 

 

คณุภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําตลอดการเลีย้งอยู่ในเกณฑป์กตทิี่

ส ัตว์น้ําอาศัยอยู่ได้ โดยค่าที่ตรวจวัดตัง้แต่เริ่มการ

ทดลอง มีค่า pH 7.5, NH3 0, ALK 68 และ DO 4 ppm

ส่วนค่าคุณภาพน้ําหลังการทดลอง pH 7.5, NH3 0.5, 

ALK 85 และ DO 4 ppm 
 

วิจารณ์ 

จากผลการทดลองที่ได้ทัง้หมดจะเห็นได้ว่าอตัรา

การเจริญเติบโตของปลาในกลุ่มทดลองเทียบกบักลุ่ม

ควบคุม(ED2) ให้ผลที่ไม่แตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทาง

ส ถิติ  ( P>0.05) ซึ่ ง ส อ ดค ล้ อ ง กับ ก า ร ศึก ษ า ก า ร

เจริญเติบโตชดเชยของปลาลูกผสม Sunfish (green 

sunfish, Lepomis  cyanellus เ พ ศ เ มี ย กั บ  bliegill, 

Lepomis macrochirusเพศผู้) ทําการทดลองทัง้สิ้น 105 

วนั แบ่งการทดลอง ออกเป็น 6 กลุ่มการทดลอง โดย 

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ให้อาหารกินเต็มอิ่มทุกวัน

ตลอดการทดลอง กลุ่มที ่2 ใหอ้าหารวนัเวน้ 2 วนัตลอด

การทดลองกลุ่มที่ 3  ให้อาหารวนัเว้น 4 วนัตลอดการ

ทดลอง กลุ่มที ่4 ใหอ้าหารวนัเวน้ 6 วนัตลอดการทดลอง

กลุ่มที่ 5 ให้อาหารวนัเว้น 10 วนัตลอดการทดลองและ

กลุ่มที ่6 ใหอ้าหารวนัเวน้ 14 วนัตลอดการทดลอง เมื่อ

สิน้สุดการทดลองพบว่าการเจรญิเตบิโตชดเชยจะเกดิขึน้

ทนัที่หลงัจากที่ได้กนิอาหารเต็มอิ่ม  ประสทิธภิาพของ

การเจรญิเตบิโตรวมในแต่ละกลุ่มการทดลองไม่แตกต่าง

กัน [12] ในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาในปลานิล

ลู ก ผ ส ม  (Oreochromis niloticus x Oreochromis 

aureus) ที่มกีารจํากดัอาหารเป็นเวลา 1, 2, และ 3 วนั

ต่อสปัดาห์ นาน 4 เดอืน และมกีารให้อาหารกนิเต็มอิ่ม

ต่อเนื่องอีก 2 เดือน พบว่าปลาที่ถูกจํากัดอาหารเป็น

เวลา 1-2 วนั มน้ํีาหนักใกล้เคยีงกบักลุ่มควบคุม ซึ่งผล

ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถึงการเจรญิเตบิโตชดเชย แต่การ

จํ า กัด อ าห า ร ที่  3 วัน [16] จ ะ ทํ า ใ ห้ ลักษ ณะ กา ร

เจรญิเตบิโตลดลง และอตัราการเจรญิเตบิโตชา้กว่ากลุ่ม

ทดลองอื่น การเจริญเติบโตชดเชยแสดงให้เห็นถึงการ

ตอบสนองต่ออาหาร  หลงัจากถูกจํากดัอาหารของปลา

แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ที่การเจริญเติบโตชดเชย

บางส่วน  การเจรญิเจรญิเติบโตชดเชยที่สมบูรณ์ หรือ

การเจรญิเตบิโตทีม่ากผดิปกต ิเกดิขึน้จากการทีป่ลาถูก

จาํกดัอาหาร  หรอือดอาหาร[9] ถงึอย่างไรกต็ามผลของ

การแปรผันนัน้ขึ้นอยู่ก ับชนิดปลา ความแตกต่างใน

ขนาดของตวัปลา และวธิกีารทดลอง [17] 

จากการทดลองนี้แสดงใหเ้หน็ว่าการอดอาหารปลา

นิลที ่1 วนัและมกีารใหอ้าหารปลาในอตัราปกตอิกี 1 วนั

ไม่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเนื่องจากปลาที่อด

อาหาร 1 วนัจะได้รบั อาหาร 5%ของน้ําหนักตัวตลอด

การเลีย้งซึง่มคีวามเพยีงพอต่อความตอ้งการ และการอด

อาหารระยะสัน้เพียง 1 วนั โดยสภาวะการอดอาหาร

(fasting stage) คอืสภาวะที่ไม่ได้รบัสารอาหารเพิม่เติม

จากการดดูซมึจะอยู่ในช่วง 6-8 ชัว่โมงหลงักนิอาหาร แต่

ถ้าเป็นสภาวะขาดอาหาร (Starvation stage) คอืไม่ได้

รบัอาหารโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคอืระยะสัน้ 5-10 วนั 

และระยะยาว 3-6 สปัดาห์ ซึ่งในสภาวะขาดอาหารจะ

ส่งผลต่ออัตราเมตาบอริซึม (Metabolism) ในร่างกาย

ของสตัว์ [2] สภาวะนี้เกดิขึน้เมือ่ร่างกายไม่ไดร้บัอาหาร

เป็นระยะเวลา 5-10 วนัในระยะนี้กระบวนการเมตาบอลิ

ซมึต่างๆจะเหมอืนกบัระยะของการอดอาหารแต่กระบวน

การกลูโคนีโอจเีนซิสซึ่งมกีรดอะมโินเป็นสารเริม่ต้นจะ
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ลดลงทัง้นี้เพื่อสารองโปรตีนไว้ใชใ้นหน้าทีอ่ื่นในระยะนี้

จะมกีารสลายไขมนัจากเนื้อเยื่อไขมนัเพิม่มากขึ้นกรด

ไขมนัทีไ่ดจ้ะถูกส่งไปเป็นสารอาหารพลงังานทีก่ลา้มเนื้อ

หวัใจกลเีซอรอลจะถูกส่งเขา้ไปสร้างกลูโคสที่ตบั ส่วน  

อะเซทิลโคเอซึ่งเป็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการสลาย 

กรดไขมนัจะถูกส่งไปทีต่บัเพื่อสรา้งเป็น คโีตนบอดเีพื่อ

ส่งไปเป็นแหล่งพลงังานหลกัแก่เซลลส์มองและกลา้มเนื้อ 

[14] เช่นการศึกษาในปลาบู่ทรายที่ทําการอดอาหาร            

0, 4, 7, 14, 21 และ 28 วนัตามลําดบัพบว่าปลาบู่ทราย

มกีารปรบัตวัเพื่อการอยู่รอดต่อสภาวะการอดอาหารโดย

การเปลี่ยนแปลงของไตรกลีเซอไรด์และไขมันใน

กลา้มเนื้อเป็นตวัชีใ้หเ้หน็ว่าปลาบู่ทรายไดม้กีารนําไขมนั

ที่เก็บสะสมไว้จากส่วนต่างๆของร่างกายมาใช้ในช่วง

สปัดาห์แรกของการอดอาหารจากนัน้ผลการตอบสนอง

ต่อค่ายูเรยีไนโตรเจนและค่าโปรตีนรวมในพลาสมาเป็น

ตัวชี้ให้เห็นว่าปลาบู่ทรายได้มกีารดึงเอาพลงังานจาก

โปรตนีทีส่ะสมไวใ้นร่างกายมาใชใ้นระยะเวลาต่อมาของ

การอดอาหารถ้ายงัคงปล่อยให้เกดิสภาวะนี้ต่อไปอาจ

เกดิอนัตรายต่อปลาบู่ทรายได ้[3] สะทอ้นใหเ้หน็ว่าระยะ

การเวน้อาหาร 1-2 วนั ไมส่่งผลใหป้ลาอยู่ในสภาวะขาด

อาหารซึง่ถา้มกีารใหอ้าหารอย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนื่องจะทาํ

ใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตเป็นไปอย่างปกตถิอืว่ายงัไมอ่ยู่

ในสภาวะขาดอาหารระยะเริม่ต้นและการอดอาหารใน

ระยะเวลาอันสัน้ ในสัตว์ น้ํ าไม่ส่ งผลต่ออัตราการ

เจรญิเติบโต การศกึษาในปลาหลายชนิดพบว่าการให้

ปลาขาดแคลนอาหาร (Food deprivation) หรอือดอาหาร 

(Starvation) และกลบัมาให้อาหารอีกครัง้ (Re-feeding) 

ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมจะช่วยใหป้ลาเจรญิเตบิโตอย่าง

รวดเรว็เพื่อชดเชยการขาดแคลนอาหารในช่วงทีผ่่านมา 

(Compensatory growth) ส่งผลใหม้กีารใชป้ระโยชน์จาก

อาหารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่ทําให้คุณภาพซาก

เกดิการเปลี่ยนแปลง[15], [16]นอกจากนี้ยงัช่วยกระตุ้น

กจิกรรมของเอนไซมย์่อยอาหารใหม้คี่าสงูขึน้ [1] 
 

สรปุ 

การให้อาหารเว้น 1 วนัโดยให้วนัละ 1 ครัง้

และ 2 ครัง้ให้อัตราการเจริญเติบโตเท่ากนักับการให้

อาหารทุกวนั ในดา้นต้นทุนค่าอาหาร การใหอ้าหารวนั

เวน้วนั มตี้นทุนที่ถูกกว่าการใหอ้าหารทุกวนัถงึ 193.50 

บาท คดิเป็น 48.4% และการอดอาหารเป็นเวลา1วนั ไม่

มผีลทําใหป้ลาอยู่ในสภาวะขาดอาหาร แต่การใหอ้าหาร 

ปลาต้องได้ร ับอาหารอย่างเพียงพอเพื่อให้อัตราการ

เจรญิเติบโตเป็นไปได้อย่างปกติ ผลที่ไดส้ามารถนําไป

ประยุกต์ใช้กบัพื้นที่ทีม่สีภาพอากาศแปรปรวน เช่น ใน

จงัหวดัสกลนครทีม่อีากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว 

ซึ่งปจัจัยดังกล่าวทําให้ปลาไม่กินอาหารตามปกติ 

จําเป็นต้องเว้นระยะการให้อาหารก็สามารถทําได้ 

การศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องปริมาณ

อาหารที่เหมาะสมต่อขนาดของปลาในแต่ละช่วงอายุ 

จากการทดลองนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยง

สตัว์น้ําในช่วงเวลาที่เกดิวกิฤตในแหล่งเลี้ยงที่แตกต่าง

กนัได ้
 

คาํขอบคณุ 

งานวจิยันี้ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ 

จงัหวดัสกลนคร (งบประมาณรายไดปี้ พ.ศ. 2558) ทีท่ํา

ใหง้านวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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