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บทคัดย่อ 

 

ปลาช่อนทะเลเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการเลี ยงเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจาก
เจริญเติบโตเร็ว รสชาติดีและราคาค่อนข้างสูงหากจ้าหน่ายเป็นปลามีชีวิต แต่มีอุปสรรคส้าคัญคืออัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื อที่สูงจนท้าให้ไม่มีความคุ้มค่าในการเลี ยง โดยการจัดการด้านอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่ง ดังนั น ได้มีการทดลองเลี ยงปลาช่อนทะเลเพื่อศึกษาผลของความถี่และวิธีการให้อาหารต่อ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ ท้าการเลี ยงปลาที่มีขนาดน ้าหนักเร่ิมต้นประมาณ 100 กรัม โดยใช้ด้วย
อาหารส้าเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 49 % และระดับไขมัน 12.9 % เป็นระยะเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีการที่เกิดจาก
รวมของ 2 ปัจจัย คือ ความถี่ในการให้อาหาร 3 ระดับ (ให้วันละ 2 ครั ง เวลา 09.00 และ 16.00 น. ให้วันละ
ครั ง เวลา 09.00 น. และให้ครั งเดียวแบบวันเว้นวัน เวลา 09.00 น.) และวิธีการให้อาหาร 2 วิธี (ให้แบบกินจน
อ่ิมและแบบควบคุมปริมาณอาหาร) โดยปริมาณอาหารส้าหรับการให้แบบควบคุมค้านวณจากการก้าหนด
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อที่มีค่าในช่วง 1.0-1.5 และอัตราการให้อาหารเท่ากับ 4-5 % เมื่อสิ นสุดการ
ทดลองพบว่าปลาช่อนทะเลสามารถเจริญเติบโตจนมีน ้าหนักประมาณ 700-1,200 กรัม โดยความถี่และ
วิธีการให้อาหารมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ ขนาดน ้าหนัก
ตัว คุณภาพทางกายภาพและเคมีของปลาอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และทั งสองปัจจัยมีอิทธิพล
ร่วมต่อค่าเหล่านี  โดยการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง เป็นวิธีการเลี ยงที่ดีที่สุดเนื่องจากมีผลให้ปลา
เจริญเติบโตดีที่สุด มีอัตรารอดตายสูง (95 %) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อมีค่าประมาณ 1.3 รองลงมา
คือ การให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละครั ง ที่ท้าให้ปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อประมาณ 1.6 โดยมี
ความเป็นไปได้ที่วิธีการให้อาหารทั งสองรูปแบบนี สามารถลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อให้ต่้ากว่า 1.5 
ส้าหรับการเลี ยงปลาช่อนทะเลด้วยอาหารส้าเร็จรูปจนได้ขนาดตลาด เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื อมีแนวโน้มลดลงทุกเดือนตลอดระยะเวลาเลี ยง 
ค าส าคัญ : ปลาช่อนทะเล อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ ความถี่การให้อาหาร วิธีการให้อาหาร
ผู้รับผิดชอบ: *ต.  บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี  ๒๐๑๑๐ โทร (๐๓๘) ๓๒๖๕๑๒                                      
E-mail: pichet28@yahoo.com 
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Abstract 
 

Cobia is an economic fish that could be candidate for commercial farming. Because its growth is 
very fast, tasty and the live fish has rather high price.  However, high feed conversion ratio (FCR) is a 
main constraint resulting in cost ineffectiveness for culturing this species. This may be caused by 
inappropriate feeding management. Therefore, a feeding trial was conducted to evaluate the effects of 
feeding frequency and regime on FCR of Cobia. A complete feed containing 49 % protein and 12.9 % lipid 
feed was fed to the test fish (an initial weight of 100 grams) for 6 months by the methods integrated feed 
frequency with regime. The feeding frequency consisted of three levels, namely feeding twice daily (at 
09.00 and 16.00), once daily (at 09.00) and once every two days (at 09.00). While the feeding regime 
consisted of feeding to satiation and feeding with the fixed amount. Controlling feed amount was assigned 
by fixing FCR in range of 1.0-1.5 at feeding rate of 4-5 % BW. When the experiment finished, the test fish 
could reach 700-1,200 grams. The results indicated that both feeding frequency and regime affected 
significantly on fish growth performance, survival rate, FCR, size distribution, physical and chemical 
qualities (p<0.01). Both factors also showed interaction on these parameters. Among these integrated 
methods, feeding Cobia twice daily to satiation was the best practice due to provision of the best growth 
performance, high survival rate (95 %) and FCR by approximately 1.3. Subsequently, feeding once daily 
to satiation provided FCR by approximately 1.6. There was feasibility that these two feeding methods 
could reduce FCR lower than 1.5, for culturing Cobia with complete feed until marketable size. Because 
their FCRs showed in decreasing trend along with the culture period increased.   
 
Keywords: Cobia, feed conversion ratio, feeding frequency, feeding regime 
Corresponding Author *Bangpra Sub – district, Sriracha, Chonburi Province 20110  
TEL. (038) 326512, E-mail: pichet28@yahoo.com 
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ค าน า 
 
 ปลาช่อนทะเลมีศักยภาพที่จะเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทยได้ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่
รวดเร็วและรสชาติดี โดยในระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เร่ิมทดลองเลี ยงปลาชนิดนี แต่ปัจจุบัน
ยังไม่แพร่หลาย แม้ว่าตลาดมีความต้องการสูงแต่กลับไม่มีผลผลิตในปริมาณมากพอ เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตที่สูงจากอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อที่สูงเป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจเลี ยงของ
เกษตรกร ผลผลิตที่น้อยและไม่แน่นอนนี ท้าให้โรงงานแปรรูปไม่มีความมั่นใจในการท้าตลาด เพราะอาจ
ขาดความต่อเนื่องของสินค้าที่จะป้อนโรงงานตลอดทั งปี โดยปัญหาเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ
สูงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การให้อาหารที่มีโภชนะต่้ากว่าที่สัตว์น ้าต้องการ วิธีการให้อาหาร
ไม่เหมาะสม เกิดโรคหรือคุณภาพน ้าไม่ดี ส่งผลให้สัตว์น ้าเจริญเติบโตช้า จากปัญหาดังกล่าวปัจจัยที่สามารถ
ควบคุมได้คือคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี ยง ซึ่งในปลาช่อนทะเลมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสารอาหาร
เกือบครบถ้วนแล้ว รวมทั งเกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดโรคและเลือกสถานที่เลี ยงให้เหมาะสมได้ ที่ยัง
ขาดอยู่คือการศึกษาวิธีการให้อาหารที่เหมาะสมกับสภาพการเลี ยงในประเทศไทยเพื่อที่จะลดอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื อให้ต่้าลง ตัวอย่างเช่นการเลี ยงปลาทะเลเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศโดยเฉพาะการเลี ยง
ปลาแซลมอนที่มีให้อาหารปลาด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ (automatic feeder) ทั งแบบให้ตามเวลาที่ก้าหนดหรือ
แบบให้ตามความต้องการของสัตว์น ้า วิธีการนี สามารถคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของปลาแซลมอน
ให้อยู่ในช่วง 1.0-1.2 ซึ่งท้าให้เกิดความคุ้มทุนแม้ราคาอาหารสูง ในทางตรงข้ามเทคโนโลยีนี ยังเป็นเร่ืองใหม่
และมีการลงทุนที่สูงท้าให้ยังไม่เหมาะสมกับการเลี ยงปลาในประเทศไทยเมื่อเทียบกับวิธีการให้อาหารแบบ
ใช้แรงงานที่เกษตรกรไทยนิยมปฏิบัติกัน ดังนั น การวิจัยนี ได้ด้าเนินการขึ นเพื่อประเมินหาความถี่และวิธีการ
ให้อาหารที่เหมาะสมส้าหรับปลาช่อนทะเลด้วยแรงงาน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื อของปลาชนิดนี มีค่าที่ดีขึ นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจส้าหรับเกษตรกรไทย  
 

วัตถุประสงค์ 
 
 เพื่อศึกษาผลของความถี่และวิธีการให้อาหารปลาช่อนทะเลที่เลี ยงในระบบกระชังทะเล ต่อการ
เจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ ขนาดน ้าหนักตัว องค์ประกอบทางเคมีและ
องค์ประกอบทางกายภาพ (สัดส่วนของเนื อ ตับและอวัยวะภายใน) ส้าหรับประเมินหาความถี่และวิธีการให้
อาหารที่เหมาะสมในการควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อให้มีค่าต่้าที่สุด 
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อุปกรณ์และวิธีด าเนินการทดลอง 
 

อาหารและปลาทดลอง  
เลี ยงลูกปลาช่อนทะเลขนาดน ้าหนักประมาณ 80 กรัม ซึ่งได้รับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

ชายฝั่งภูเก็ต ในบ่อคอนกรีตขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร บ่อละ 500 ตัว โดยมีการติดตั งระบบหมุนเวียนเพื่อ
บ้าบัดคุณภาพน ้าของบ่อเลี ยง เลี ยงปลาด้วยอาหารส้าเร็จรูปชนิดจมน ้าซึ่งผลิตโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้า
ชายฝั่ง ที่มีระดับโปรตีนประมาณ 49 % และไขมัน 12.9 % ที่มีองค์ประกอบวัตถุดิบอาหารดังแสดงใน ตาราง
ท่ี 1 ฝึกให้ปลากินอาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบอาหารและวิธีการให้อาหาร 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั นจึงน้าปลาไปเลี ยงในกระชังทะเลบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยปล่อยปลา
ลงเลี ยงในกระชังขนาด 4 X 4 X 2.5 เมตร จ้านวน 18 กระชังๆ ละ 20 ตัว ใช้กระชังไนลอนที่มีขนาดตา 3 
เซนติเมตร ใน 3 เดือนแรก และเปลี่ยนเป็นขนาดตา 6 เซนติเมตร ใน 3 เดือนสุดท้ายของการเลี ยง 

 
ตารางที่ 1 วัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง (%) 
วัตถุดิบ               (%)     คณุค่าทางโภชนาการ (%)  
ปลาป่นไทย (60 % P)             50  ความชื น                             10.20 
กากถั่วเหลือง                            27  โปรตีน               48.98 
ตับหมึกป่น                            10  ไขมัน               12.91 
ปลายข้าว               7  เถ้า               13.24  
ร้าข้าว                2  ใยอาหาร                            1.53 
น ้ามันปลาทูน่า            1.90               คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้     13.14  
โปรตีนข้าวสาล ี            1.20  รวม                           100.00 
วิตามินรวม            0.30 
แร่ธาตุรวม            0.43 
วิตามินซี (99 %)            0.10 
กรดโปรปิโอนิก             0.05 
บีเอชที             0.02 
รวม          100.00         
      

แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ 3 x 2 Factorial in CRD (Completely Randomized Design)  เพื่อศึกษา 2 

ปัจจัย ได้แก่ ความถี่ในการให้อาหารซึ่งมี 3 ระดับ คือ ให้วันละ 2 ครั ง (09.00 และ 16.00 น.) ให้วันละครั ง 
(09.00 น.) และให้ครั งเดียวแบบวันเว้นวัน (09.00 น.) และวิธีการให้อาหาร 2 วิธี คือ แบบให้กินจนอ่ิม และ
ให้อาหารโดยควบคุมปริมาณอาหาร กล่าวคือมีการก้าหนดปริมาณอาหารในแต่ละวันโดยคิดเป็น % ของ 
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น.น. ตัว และมีการประมาณการน ้าหนักเพิ่มของปลาตามอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อที่ก้าหนดไว้ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณอาหารส้าหรับวันถัดไป เช่น ปลามีน ้าหนักเร่ิมต้น 100 กรัม ให้อาหารวันแรกในอัตรา 5 % ของ
น ้าหนักตัว คิดน ้าหนักอาหารเป็น 5 กรัม และก้าหนดอัตราแลกเนื อที่ประมาณการไว้เท่ากับ 1.0 หมายความ
ว่าในวันถัดไป ปลาจะมีน ้าหนักเพิ่มขึ นเป็น 105 กรัม ดังนั นปริมาณอาหารที่ต้องให้ในวันถัดไป เท่ากับ 5.25 
กรัม (คิดจาก 105 x 0.05) เป็นต้น โดยมีการก้าหนดค่าต่างๆ ส้าหรับการให้อาหารมีดังนี  เดือนที่ 1-2 ก้าหนด
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อที่ 1.5 ที่อัตราการให้อาหารเท่ากับ 5 %, เดือนที่ 3-4 ก้าหนดอัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื อที่ 1.3 ที่อัตราการให้อาหารเท่ากับ 4.5 %, และเดือนที่ 5-6 ก้าหนดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื อที่ 1.0 ที่อัตราการให้อาหารเท่ากับ 4 % โดยการรวมกันของ 2 ปัจจัยการทดลอง สามารถสรุปเป็นวิธีการ
ทดลองได้ ดังนี  

วิธีที่ 1 ให้อาหารให้วันละ 2 ครั ง แบบให้กินจนอ่ิม 
วิธีที่ 2 ให้อาหารให้วันละ 2 ครั ง แบบควบคุมปริมาณอาหาร 
วิธีที่ 3 ให้อาหารวันละครั ง แบบให้กินจนอ่ิม 
วิธีที่ 4 ให้อาหารวันละครั ง แบบควบคุมปริมาณอาหาร 
วิธีที่ 5 ให้อาหารครั งเดียวแบบวันเว้นวัน แบบให้กินจนอ่ิม  
วิธีที่ 6 ให้อาหารครั งเดียวแบบวันเว้นวัน ควบคุมปริมาณอาหาร 

 
การวัดการเจริญเติบโตและการวัดผลทางสถิติ 
 ระหว่างการทดลอง มีการบันทึกปริมาณอาหารที่ปลากินในแต่ละวันทั งแบบให้กินจนอ่ิมและแบบ
ควบคุมปริมาณอาหาร ส่วนการวัดผลการเจริญเติบโตท้าเดือนละครั งโดยสุ่มปลากระชังละ 5 ตัว เพื่อชั่ง
น ้าหนักปลาและวัดความยาว (ท้าการสุ่มเพียง 25 % เพื่อลดความบอบช ้าของปลา) พร้อมทั งตรวจสอบอัตรา
การรอดตายของปลาที่เหลือในกระชัง ส่วนคุณภาพน ้าของทะเลบริเวณที่ตั งกระชังได้ใช้ผลวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าของสถาบันฯ ซึ่งท้าการตรวจวัดเดือนละครั ง โดยค่าที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ออกซิเจนที่
ละลายน ้าและแอมโมเนียรวม โดยพบว่าระหว่างการทดลองคุณภาพน ้ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ กล่าวคือความ
เค็มอยู่ในช่วง 26-35 ppt  อุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 26.5-30.0 0C ค่าออกซิเจนที่ละลายน ้าทีค่าในช่วง 4.0-6.5 
mg/L และค่าแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ในช่วง 0.05-0.82 ppm เมื่อสิ นสุดการทดลองระยะเวลา 6 เดือน ท้าการ
ชั่งน ้าหนักปลาทุกตัวที่เหลือในแต่ละกระชัง และสุ่มมาจ้านวน 5 ตัว เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนของเนื อ ตับ 
อวัยวะภายในและองค์ประกอบทางเคมี นอกจากนี  ท้าการเก็บตัวอย่างปลาเร่ิมทดลองและอาหารทดลองเพื่อ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย ได้แก่ ความชื น โปรตีน ไขมัน เถ้าและใยอาหาร ด้วยวิธีการดังนี  
วิเคราะห์โปรตีนด้วยเคร่ือง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO)  วิเคราะห์ไขมันด้วย
เคร่ือง Fat Extractor TFE 2000 (LECO)  วิเคราะห์เถ้า ความชื นและใยอาหาร ตามวิธีของ AOAC (1995)  
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 การค้านวณค่าต่างๆ มีสูตร ดังนี   
น ้าหนักเฉลี่ย (กิโลกรัม) = น ้าหนักรวม/จ้านวนปลา 
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัม/วัน) = น ้าหนักที่เพิ่มขึ น/วัน 
อัตราการรอดตาย (%) = (จ้านวนปลาที่เหลือ/จ้านวนปลาเร่ิมต้น) x 100 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ = ปริมาณอาหารที่ปลากิน/น ้าหนักปลาที่เพิ่มขึ น 
อัตราการกินอาหาร (% นน.ตัว/วัน) = ปริมาณอาหารที่ปลากิน/(ค่าเฉลี่ยของน ้าหนัก)/วัน) x 100 
การแพร่กระจายของขนาดน ้าหนักปลา (%) = (จ้านวนปลาที่มีขนาดที่ต้องการ/จ้านวนปลาทั งหมด) x 100  
สัดส่วนเนื อ (%) = (น ้าหนักของเนื อปลาส่วนที่แล่ได้/น ้าหนักปลา) x 100  
สัดส่วนตับ (%) = (น ้าหนักของตับ/น ้าหนักปลา) x 100  
สัดส่วนอวัยวะภายใน (%) = (น ้าหนักของอวัยวะภายใน/น ้าหนักปลา) x 100  
 น้าข้อมูลเหล่านี รวมทั งองค์ประกอบทางเคมีของปลา มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey,s HSD Test ด้วยโปรแกรม 
SYSTAT version 5.0 (Wilkinson et al., 1992) 
 

ผลการทดลอง 
 

 หลังสิ นสุดการทดลองเลี ยงปลาช่อนทะเลในระบบกระชังทะเลด้วยอาหารทดลองชนิดจมน ้าที่มี
ระดับโปรตีน 49 % และไขมัน 12.9 % ซึ่งผลิตโดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
พบว่าการเลี ยงปลาช่อนทะเลแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง เป็นวิธีการที่มีผลให้ปลามีน ้าหนักเฉลี่ยสูง
ที่สุดและมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงกว่าวิธีการอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาทดลอง รองลงมาคือ การให้กิน
อาหารจนอ่ิมวันละครั ง ซึ่งการเลี ยงทั ง 2 วิธีนี  มีผลให้ปลาเจริญเติบโตจนมีขนาดเกิน  1 กิโลกรัม ในท้านอง
เดียวกัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของปลาที่เลี ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมทั ง 2 วิธี นี  ให้ค่าดีที่สุด ส่วน
อัตราการกินอาหารพบว่าการเลี ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง มีค่าต่้าที่สุด รองลงมาคือ  การให้กิน
อาหารจนอ่ิมวันละครั ง โดยเมื่อเทียบกันระหว่างการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมกับการให้แบบควบคุมปริมาณ 
พบว่าอัตราการกินของปลาที่มีการให้อาหารแบบควบคุมปริมาณมีค่าสูงการให้กินจนอ่ิมประมาณ 2 เท่า ทั งนี 
เนื่องจากมีการให้อาหารในปริมาณที่แน่นอนทุกครั ง (ชั่งไว้ล่วงหน้า) แต่ปลากลับไม่ได้เจริญเติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ ในส่วนอัตรารอดตายพบว่าปลาที่เลี ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง มีค่าสูงสุด 
รองลงมาคือ การให้กินอาหารจนอ่ิมวันละครั ง (ตารางท่ี 2, รูปท่ี 1 และ 2) 
 เมื่อพิจาณาถึงอิทธิพลของความถี่และรูปแบบการให้อาหารและอิทธิพลร่วม พบว่าทั งสองค่ามีผลต่อ
การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ อัตราการกินอาหารและอัตรารอดตายอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(p<0.01) และทั งสองปัจจัยมีอิทธิพลร่วมต่อค่าเหล่านี  โดยการเลี ยงปลาแบบให้กินอาหารจนอ่ิมให้ผลดีกว่า
การให้แบบควบคุมปริมาณ และการให้อาหารวันละ 2 ครั ง ให้ผลดีกว่าการให้วันละครั งและครั งเดียวแบบ



7  

วันเว้นวัน (ตารางท่ี 3) การศึกษาการแพร่กระจายขนาดน ้าหนักของปลาที่เลี ยงด้วยความถี่และรูปแบบการให้
อาหารต่างๆ พบว่าทั งสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อค่าดังกล่าว โดยการให้อาหารแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 
ครั ง มีผลให้มีสัดส่วนของปลาที่มีขนาดตั งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ นไป (ผลรวมของปลาขนาด > 1.2 และ 1.0-12 
กก.) สูงกว่าความถี่และวิธีการให้อาหารแบบอ่ืนๆ รองลงมาคือ การให้อาหารแบบควบคุมปริมาณวันละ 2 
ครั ง เมื่อเทียบกันระหว่างการให้อาหารวันละ 2 ครั ง กับความถี่อ่ืนๆ พบว่าการให้วันละ 2 ครั งมีผลให้มี
สัดส่วนของปลาที่มีขนาดตั งตั งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ นไป สูงกว่าความถี่อ่ืนๆ เช่นเดียวกันกับการให้อาหารแบบ
กินจนอ่ิมที่ให้ผลดีกว่าการให้แบบควบคุมปริมาณ (ตารางท่ี 4) 
 ส่วนอิทธิพลของทั งสองปัจจัยต่อองค์ประกอบทางกายภาพของปลาทดลอง พบว่าสัดส่วนเนื อของ
ปลาที่เลี ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ การให้แบบกินจนอ่ิมวันละครั ง 
เมื่อเทียบกันระหว่างการให้อาหารวันละ 2 ครั ง กับความถี่อ่ืนๆ พบว่าการให้วันละ 2 ครั ง มีผลให้ปลามี
สัดส่วนของเนื อสูงกว่าความถี่อ่ืนๆ เช่นเดียวกันกับการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมที่ให้ผลดีกว่าการให้แบบ
ควบคุมปริมาณ แนวโน้มนี ยังพบในส่วนของสัดส่วนตับและอวัยวะภายใน (ตารางท่ี 5) การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีของปลาพบว่าการให้อาหารด้วยความถี่และรูปแบบต่างๆ ไม่มีผลต่อการสะสมของ
โปรตีนของตัวปลาแต่มีอิทธิพลต่อการสะสมไขมัน โดยการให้อาหารวันละ 2 ครั ง ท้าให้มีการสะสมของ
ไขมันในตัวปลาสูงกว่าความถี่อ่ืนๆ ขณะที่การให้อาหารแบบควบคุมปริมาณอาหารท้าให้มีการสะสมของ
ไขมันสูงกว่าการให้แบบกินจนอ่ิมเฉพาะการให้อาหารวันละ 2 ครั ง และวันครั ง (ตารางท่ี 6)     
 
ตารางที่ 2 อิทธิพลของความถี่และวิธีการให้อาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื อและอัตรารอด 
                  ตายของปลาช่อนทะเลที่เลี ยงในระบบกระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 ดัชนี       ให้อาหารวันละ 2 ครั ง                     ให้อาหารวันละครั ง                    ให้อาหารครั งเดียวแบบวันเว้นวัน 
                      กินจนอิ่ม        ควบคุมปริมาณ       กินจนอิ่ม         ควบคุมปริมาณ      กินจนอิ่ม           ควบคุมปริมาณ
IW (Kg)          0.11 ± 0.01      0.12 ± 0.01            0.11 ± 0.01      0.11 ± 0.01            0.11 ± 0.00        0.12 ± 0.00        
FW (Kg)         1.19 ± 0.01a     0.96 ± 0.04b           1.16 ± 0.01a     0.86 ± 0.00c           0.81 ± 0.03c       0.73 ± 0.02d        
DWG (g/d)     6.00 ± 0.04a     4.65 ± 0.23b           5.80  ± 0.08a    4.17 ± 0.03bc          3.91  ± 0.12c      3.39 ± 0.13d  
FI (% BW/d)  2.20 ± 0.10d     5.95 ± 0.00a            2.51 ± 0.17c     5.95 ± 0.00a          1.78 ± 0.20e       2.97 ± 0.00b 
FCR          1.34 ± 0.08e     1.78 ± 0.09c            1.59 ± 0.12d    2.11 ± 0.23b          1.69 ± 0.10cd      2.54 ±0.23a 
SR (%)          95.00 ± 0.00a   86.67 ± 2.89a          86.67 ± 2.89a   72.50  ± 3.54b        67.50 ± 3.54b      63.33±2.89b 

หมายเหต ุอักษรตัวยกในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p< 0.01)   
                  IW = น.น. เริ่มต้น, FW = น.น. สุดท้าย, DWG = อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน, FI = อัตราการกิน 
                  FCR = อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ, SR = อัตรารอดตาย 
    DWG, FI และ FCR เป็นค่าเฉลี่ยของ 6 เดือน 
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ตารางที่ 3 อิทธิพลของความถี่ วิธีการให้อาหาร และอิทธิพลร่วมต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปล่ียนอาหาร 
                  เป็นเนื อและอัตรารอดตาย ของปลาช่อนทะเลที่เลี ยงในระบบกระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน    
 ดัชน ี                              ความถี่ในการให้                      วิธีการให้อาหาร                อิทธิพลร่วม   
                  วันละ 2 ครั ง    วันละครั ง         ครั งเดียวแบบวันเว้นวัน    กินจนอิ่ม           ควบคมุปริมาณ 
FW (Kg)       1.07 ± 0.16a     1.01  ± 0.21a      0.77  ± 0.57b                  1.05  ± 0.21a       0.85 ± 0.11b     (p< 0.01)        
DWG (g/d)   5.32 ± 0.95a     4.98  ± 1.15a      3.65  ± 0.37b                  5.24  ± 1.15a       4.07 ± 0.64b     (p< 0.05)        
FI (%BW/d) 4.07 ± 2.65b     4.23  ± 2.43a      2.37  ± 0.84c                  2.16  ± 0.37b       4.96  ± 1.72a    (p< 0.01)        
FCR              1.56 ± 0.31b     1.85  ± 0.37ab    2.11  ± 0.60a                  1.54  ± 0.18b       2.14  ±  0.38a   (p< 0.05)        
SR (%)        90.87 ± 5.89a   79.58  ± 10.02b  65.45  ± 2.95c               83.06  ± 14.10a   74.17 ± 11.76b   (p< 0.01)        

หมายเหตุ อักษรตัวยกในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)  
                 โดยเปรียบเทียบแยกกันระหว่างแต่ละปัจจัย 
 
 ตารางที่ 4 อิทธิพลของความถี่และวิธีการให้อาหารต่อการแพร่กระจายของขนาดน ้าหนักปลาช่อนทะเลที่เลี ยง 
                   ในระบบกระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน (%) 
น ้าหนัก         ให้อาหารวันละ 2 ครั ง                 ให้อาหารวันละครั ง                    ให้อาหารครั งเดียวแบบวันเว้นวัน 
 (Kg)     กินจนอิ่ม         ควบคมุปริมาณ          กินจนอิ่ม        ควบคุมปริมาณ       กินจนอิ่ม              ควบคุมปริมาณ 
(>1.2)         14.16 ± 2.20b   23.33  ± 4.25a        18.18  ± 4.18b      00.00  ± 0.00c      00.00  ±  0.00c       00.00  ±  0.00c        
(>1.0–1.2)  58.06 ± 8.56a   43.34  ± 5.09b        45.79  ± 3.04b      24.88  ± 9.47c      48.08  ±  2.72b       00.00  ±  0.00d        
(>0.8–1.0)  24.07 ± 7.17c   33.33  ± 6.05b        36.03  ± 5.59b     34.22 ± 8.39b        51.92 ±  2.72a        23.52  ±  3.27c  
(>0.6–0.8)  00.00 ± 0.00c   00.00 ± 00.00c       00.00  ± 00.00c   22.72  ± 2.15b       00.00  ±  0.00c       58.82  ± 8.24a 

 (<0.6)        3.71 ± 1.42b     00.00  ± 00.00c      00.00  ± 00.00c    18.18  ± 5.71a       00.00  ± 00.00c      17.66  ± 4.97a 

หมายเหตุ อักษรตัวยกในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ (p< 0.01) 
 
ตารางที่ 5 อิทธิพลของความถี่และวิธีการให้อาหารต่อองค์ประกอบทางกายภาพของปลาช่อนทะเลที่เลี ยงในระบบ 
                 กระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน (%) 
ดัชนี                               ให้อาหารวันละ 2 ครั ง                 ให้อาหารวันละครั ง       ให้อาหารครั งเดียวแบบวันเว้นวัน 
           เริ่มต้น             กินจนอิ่ม        ควบคุมปริมาณ  กินจนอิ่ม    ควบคุมปริมาณ     กินจนอิ่ม       ควบคุมปริมาณ 
Flesh   45.72 ± 1.08   44.22 ± 2.10a  43.38  ± 1.15a   43.76 ± 0.88a    42.11 ± 2.04ab    39.80 ± 0.60b     38.20 ± 1.302b 

HSI      2.48 ± 0.42     2.14 ± 0.20a   2.03  ± 0.35ab    1.97  ± 0.08bc    1.84  ± 0.10c      1.89  ± 0.05c      1.87 ± 0.17c  
VSI      13.09 ± 0.97   8.98 ± 0.50a   7.35  ± 0.27b     7.11  ± 0.44bc    6.75  ± 0.80c      6.97 ± 0.71c       6.74  ± 0.32bc  
Other  38.71 ± 1.41  44.66 ± 1.02d  47.24  ± 1.13c   47.16  ± 0.88c    49.30  ± 1.05bc   51.34 ± 2.36ab    53.19 ± 0.67a  
หมายเหตุ อักษรตัวยกในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05)  
   ไม่ได้เปรียบเทียบค่าเริ่มต้นกับค่าหลังการทดลอง, Flesh (สัดส่วนเนื อ) HSI = Hepato-somatic index  
   (สัดส่วนตับ), VSI = Viscero-somatic index (สัดส่วนอวัยวะภายใน), Other = Scale + Bone + fin (อ่ืนๆ) 
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ตารางที่ 6 อิทธิพลของความถี่และวิธีการให้อาหารต่อองค์ประกอบทางเคมีของปลาช่อนทะเลที่เลี ยงในระบบ 
                  กระชังทะเลเป็นระยะเวลา 6 เดือน (%) 
ดัชนี                     ให้อาหารวันละ 2 ครั ง              ให้อาหารวันละ 1 ครั ง           ให้อาหารครั งเดียวแบบวันเว้นวัน 
              เริ่มต้น         กินจนอิ่ม      ควบคุมปริมาณ    กินจนอิ่ม        ควบคุมปริมาณ    กินจนอิ่ม        ควบคุมปริมาณ 
Moist   73.52 ± 0.788  74.75 ± 1.13  74.17  ± 0.94       74.31  ± 1.08   74.62 ± 0.81        74.84  ± 0.75   75.06  ± 1.18 

Protein 22.00 ± 0.40   20.83 ± 0.75  21.29  ±  0.65      21.79  ± 1.10   20.61 ± 0.91        20.79 ± 0.71    21.12  ± 0.77  
Lipid     2.78 ± 0.17     3.00 ± 0.49a   3.27  ± 0.87a       2.44  ± 0.34b    2.89  ± 0.60ab       2.66  ± 0.61ab  1.81  ± 0.22c  
Ash       1.70 ± 0.30     1.27 ± 0.19a   1.07  ± 0.07b       1.05  ± 0.08b    1.04  ± 0.10b        1.01  ±  0.20b   0.96  ± 0.11b  
Fi+NFE   (ND)            0.15 ± 0.04d   0.19  ± 0.06d       0.41  ± 0.05c    0.85  ± 0.05b        0.71  ±  0.10b   1.05  ± 0.11a  
หมายเหตุ อักษรตัวยกในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p< 0.05)  
   การทดลองนี ไม่ได้เปรียบเทียบค่าเริ่มต้นกับค่าหลังการทดลอง,  Fi = fiber (ใยอาหาร), NFE = nitrogen free 
   extract (คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้),  ND =  not detected 
 
 

 
     
    รูปที ่1 น ้าหนักเฉลี่ยของปลาช่อนทะเลที่ให้อาหารด้วยความถ่ีและวิธีการให้อาหารต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
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      รูปที ่2 อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื อของปลาช่อนทะเลที่ให้อาหารด้วยความถี่และวิธีการให้อาหารต่างๆ 
                เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 

 การเลี ยงปลาช่อนทะเลในไต้หวันนิยมใช้อาหารที่มีระดับโปรตีนประมาณ 45 % และไขมัน 16 % 
โดยสูตรอาหารดังกล่าวได้มีการดัดแปลงจากอาหารปลากะพงขาว (Chen, 2005) อย่างไรก็ตาม ในการ
ทดลองนี ได้ใช้อาหารส้าเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนประมาณ 49 % และไขมัน 12.9 % เนื่องจากในรายงานของ 
Chou et al. (2001) แสดงให้เห็นว่าระดับโปรตีนที่สูงขึ นคือ 48-52 % มีผลให้ปลาเจริญเติบโตและมีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื อดีกว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 45 % ซึ่งหากให้ปลากินอาหารที่มีโปรตีนระดับนี  น่าจะ
สามารถช่วยลดระยะเวลาเลี ยงและต้นทุนอาหารได้ (ต้นทุนอาหาร = ผลคูณของราคาอาหารและอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ) เช่นเดียวกันกับระดับไขมันในอาหารปลาช่อนทะเลที่รายงานว่าระดับไขมันในช่วง 
6-18 % มีผลให้ปลาช่อนทะเลมีการเจริญเติบโตได้ไม่แตกต่างกัน สาเหตุประการหนึ่งคือปลาชนิดนี สามารถ
ใช้ประโยชน์คาร์โบไฮเดรตได้สูงกว่าปลาทะเลชนิดกินเนื ออ่ืนๆ (Craig et al., 2007) อย่างไรก็ตาม ในการ
ทดลองนี ให้ความส้าคัญเร่ืองความถี่และรูปแบบการให้อาหารเป็นหลัก และค้านึงถึงการให้ปลาทดลองได้รับ
กรดไขมันจ้าเป็นอย่างเพียงพอ ดังนั นจึงผลิตอาหารที่มีไขมันระดับ 12.9 % ซึ่งเป็นค่ากึ่งกลาง 

ในการทดลองนี พบว่าการให้อาหารวันละ 2 ครั ง มีผลให้ปลาช่อนทะเลเจริญเติบโตดีกว่าการให้
วันละครั งและการให้ครั งเดียวแบบวันเว้นวัน เนื่องจากการให้วันละ 2 ครั ง มีระยะเวลาห่างกัน 7 ชั่วโมง 
น่าจะมีความสดคล้องกับกลไกการย่อยอาหารของปลากินเนื อรวมทั งปลาช่อนทะเล ดังที่มีรายงานในปลา 
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เรนโบว์ เทร้า ที่มีการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมโดยปลาจะเร่ิมหิวเมื่อเหลืออาหารในกระเพาะประมาณ 10-20 
% หรือหลังจากกินอาหารอ่ิมแล้ว 6 ชั่วโมง และปลาจะหิวเต็มที่หลังการกินอาหารประมาณ 12 ชั่วโมง 
(Groove et al., 1978) แม้ว่าเมื่อสิ นสุดการทดลองของปลาที่มีการให้อาหารวันละครั งจะมีน ้าหนักเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับปลาที่มีการให้อาหารวันละ 2 ครั ง โดยน่าจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ประการแรกคือการ
ให้อาหารวันละครั งท้าให้ปลาได้รับอาหารไม่เพียงพอจนน้าไปสู่การกินกันเองสังเกตได้จากอัตรารอดตายที่
ต่้ากว่า ทั งนี มีรายงานว่าปลาช่อนทะเลเป็นปลากินเนื อ มีนิสัยกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าและตะกละ (Shaffer 
and Nakamura, 1989) เป็นผลให้ปลาที่เลี ยงในกระชังที่มีการให้อาหารแบบจนอ่ิมวันละครั งจึงเหลืออยู่แต่
ปลาขนาดใหญ่ สอดคล้องกับกระจายของขนาดปลาในการทดลองนี ที่ใกล้เคียงกับปลาที่มีการให้อาหารวัน
ละ 2 ครั ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวท้าให้ค่าเฉลี่ยของน ้าหนักต่อตัวของปลาเมื่อสิ นสุดการทดลองที่มีการให้อาหาร
ทั งสองความถี่นี มีค่าใกล้เคียงกัน 

ส่วนอิทธิพลของรูปแบบการให้อาหาร พบว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมให้ผลดีกว่าการควบคุม
ปริมาณต่อการเจริญเติบโต เช่นเดียวกันกับ Sun et al. (2006) ที่รายงานว่าการเลี ยงลูกปลาช่อนทะเลขนาด 10 
กรัม โดยการให้กินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง มีผลให้ปลามีการเจริญเติบโตดีกว่าการก้าหนดปริมาณอาหาร 
3-9 % ทั งนี ปลาที่ได้รับอาหารแบบกินจนอ่ิมน่าจะได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอสอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตและกิจกรรมประจ้าวัน (เวียง, 2542) การทดลองนี แสดงให้เห็นว่าการประมาณการเจริญเติบโต
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ เพื่อก้าหนดปริมาณอาหารในแต่ละครั งหรือต่อวันเพื่อควบคุมอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื อส้าหรับการเลี ยงปลาชนิดนี ยังไม่มีความเหมาะสม ซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ปลาที่เลี ยง
ด้วยรูปแบบนี มีการเจริญเติบโตต่้ากว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิม ทั งนี เนื่องจากความต้องการสารอาหาร
ของปลาแต่ละวันอาจแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมหรืออ่ืนๆ และขณะทดลองยังพบว่าการให้อาหารแบบ
จ้ากัดปริมาณท้าให้ปลาได้รับอาหารไม่ทั่วถึง โดยได้สังเกตพบพฤติกรรมของปลาขนาดใหญ่ที่กีดกันการกิน
อาหารของปลาขนาดเล็ก ท้าให้ปลาขนาดเล็ดขาดแคลนอาหารและน้าไปสู่การเจริญเติบโตในภาพรวมที่
ต่้าลง โดยอาจสังเกตได้จากการแพร่กระจายของขนาดน ้าหนักปลา ที่การให้อาหารแบบควบคุมปริมาณมีผล
ให้มีปลาขนาดเล็กกว่า 1 กิโลกรัมสูงกว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิม ขณะที่ก็พบพฤติกรรมนี ในปลาที่มีการ
เลี ยงแบบให้กินจนอ่ิมเช่นกันแต่น้อยกว่า โดยเมื่อปลาขนาดใหญ่กินอาหารจนอ่ิมจะแสดงพฤติกรรมการกีด
กันการกินอาหารน้อยลง เป็นการเปิดโอกาสให้ปลาขนาดเล็กได้กินอาหาร  

ในส่วนอ่ืนๆ พบว่าปลาทดลองที่เลี ยงแบบให้กินอาหารจนอ่ิมวันละครั ง มีอัตราการกินอาหารสูง
กว่าการใหว้ันละ 2 ครั ง ทั งนี น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากการถูกจ้ากัดโอกาสในการได้รับ
อาหาร ปลาจึงจ้าเป็นต้องกินอาหารให้มากที่สุดเมื่อมีโอกาส อัตราการกินนี มีแนวโน้มเช่นเดียวกับการ
ทดลองของ Williams and Barlow (1999) ที่พบว่าปลากะพงขาวที่ให้อาหารวันละ  1 ครั ง มีอัตราการกินสูง
กว่าการให้วันละ 2 ครั ง และการให้วันละ 2 ครั ง สูงกว่าการให้วันละ 3 ครั ง ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาในส่วน
ของการเลี ยงปลาแบบให้กินอาหารจนอ่ิมเทียบกับการให้แบบควบคุมปริมาณของการทดลองนี  พบว่าอัตรา
การกินของปลาที่เลี ยงแบบควบคุมปริมาณอาหารมีค่าสูงกว่าการให้แบบกินจนอ่ิมประมาณ 2 เท่า ทั งนี 
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เน่ืองจากปลาไม่ได้เจริญเติบโตตามที่คาดการณ์เนื่องจากพฤติกรรมการกีดกันการกินอาหารดังที่กล่าวมาใน
ข้างต้น ท้าให้เมื่อคิดเป็นอัตราการกิน (ปริมาณอาหาร/น ้าหนักปลา/วัน) จึงมีค่าสูง 

อัตรารอดตายซึ่งเป็นดัชนีส้าคัญอย่างหนึ่งส้าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าโดยเฉพาะการเลี ยงสัตว์น ้า
เชิงพาณิชย์ ในการทดลองนี พบว่าความถี่และรูปแบบการให้อาหารมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่ออัตรารอดตาย
ของปลาชนิดนี  การให้อาหารที่ถี่มากขึ นและให้แบบกินจนอ่ิมช่วยเพิ่มอัตรารอดตายจากการลดการกิน
กันเองหรือการขาดแคลนอาหาร แต่ความถี่ในการให้อาหารไม่ควรมากเกินไป โดยในการทดลองนี การให้
อาหารวันละ 2 ครั ง นับว่าเหมาะสม เนื่องจากหากเพิ่มเป็นให้วันละ 3 ครั ง ขึ นไป อาจเป็นตัวเร่งให้ปลาใช้
ประโยชน์อาหารไม่เต็มที่และน้าไปสู่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อที่สูงรวมทั งเพิ่มภาระส้าหรับคนงาน 
ดังที่ Williams and Barlow (1999) ได้แนะน้าว่าควรเลี ยงปลากะพงขาวปลาขนาดเล็กวันละ 2 ครั งและลด
เหลือวันละ 1 ครั ง ส้าหรับปลาขนาดใหญ่ เนื่องจากการให้ในความถี่ที่มากกว่านี ท้าให้อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื อสูงขึ น นอกจากนี  พบว่าปลาช่อนทะเลในการทดลองนี ที่มีการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 
ครั ง มีสัดส่วนของเนื อใกล้เคียงกับค่าปกติของปลาชนิดนี คือ 45-50 % (Frazer, 2007) และมีค่าสูงกว่าการให้
อาหารวันละครั งหรือครั งเดียวแบบวันเว้นวัน เป็นการย ้าว่าวิธีการนี เหมาะสมส้าหรับการเลี ยงปลาช่อนทะเล  

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปลาในการทดลองนี  พบว่าปลาที่เลี ยงวันละ 2 ครั ง มีการ
สะสมไขมันในตัวสูงกว่าความถี่การให้ที่น้อยกว่า ทั งนี น่าจะเนื่องจากการให้วันละ 2 ครั ง ท้าให้ปลาได้รับ
พลังงานจากอาหารมากกกว่าจนน้าไปสู่การสะสมพลังงานในรูปไขมันที่สูงกว่า (เวียง, 2542) ส่วนการให้
อาหารแบบควบคุมปริมาณวันละ 2 ครั ง และวันละครั ง มีผลให้มีการสะสมของไขมันในตัวปลาสูงกว่าการ
ให้แบบกินจนอ่ิมทั ง 2 ความถี่ ประเด็นนี อาจเกิดจากการที่ปลามีการปรับตัวต่อสภาวะการได้รับสารอาหาร
ในแต่ละวันอย่างจ้ากัดโดยมีการสะสมพลังงานในรูปไขมันให้มากขึ น เช่นเดียวกันกับข้อจ้ากัดเร่ืองเวลาใน
กรณีของการเลี ยงแบบให้กินจนอ่ิมครั งเดียววันเว้นวัน ที่ปลามีการสะสมไขมันในตัวสูงกว่ากว่าการให้
อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละครั ง อย่างไรก็ตาม เมื่อปลาถูกจ้ากัดทั งเวลาและปริมาณอาหารแต่มีการใช้
พลังงานทุกวัน ดังเช่น การให้อาหารแบบควบคุมปริมาณและให้ครั งเดียวแบบวันเว้นวัน ท้าให้ปลาไม่
สามารถปรับตัวเพื่อสะสมไขมันได้  

ส่วนการประเมินอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของปลาช่อนทะเลที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปซึ่ง
เป็นประเด็นหลักในการวิจัยนี  พบว่าการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง มีผลให้ปลาช่อนทะเลที่มี
ขนาดเร่ิมต้นจาก 100 กรัม สามารถเจริญเติบโตจนมีน ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
และมีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อประมาณ 1.3 โดยมีค่าใกล้เคียงกับรายงานการเลี ยงปลาช่อนทะเล
ด้วยอาหารส้าเร็จรูปเชิงพาณิชย์ในเวียดนาม (ปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อประมาณ 1.5) อย่างไรก็
ตาม ในรายนี กล่าวว่าเมื่อเลี ยงปลาต่อไปอีก 6 เดือน (รวมระยะเวลาเลี ยง 1 ปี) แม้ปลาเจริญเติบโตเร็วมากจน
มีน ้าหนักได้ถึง 5-6 กิโลกรัม แต่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อกลับเพิ่มขึ นเป็น 3.2 (Merican, 2008) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการทดลองนี  เป็นไปได้ว่าหากมีการเลี ยงปลาช่อนทะเลด้วยอาหารส้าเร็จรูปของการทดลองนี 
จนครบ 1 ปี อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อไม่น่าจะเพิ่มขึ นจนเกิน 1.5 เนื่องจากระหว่างการทดลองพบว่า
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของปลาช่อนทะเล มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ตามระยะเวลาการเลี ยง นอกจากนี  
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ในรายงานดังกล่าวไม่ได้รายละเอียดถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการให้ ความถี่ในการให้อาหารหรืออ่ืนๆ ท้าให้ไม่
ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการที่ปลามีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อมากขึ นเมื่อเลี ยงนานขึ น 

จากแนวโน้มของค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของปลาช่อนทะเลที่ลดลงในทุกเดือนของการ
ทดลองนี  จึงมีความเป็นไปได้ในการลดอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของการเลี ยงปลาช่อนทะเลจนได้
ขนาดตลาดให้ต่้ากว่า 1.5  (ระยะเวลาเลี ยง 1 ปี) และอาจดีกว่าเมื่อเทียบกับการเลี ยงปลาชนิดนี ด้วยอาหาร
ส้าเร็จรูปในไต้หวันที่มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อเฉลี่ย 1.6-1.8 (Chou et al., 2001; Shiau, 2007) แม้มี
งานวิจัยและการทดเลี ยงของนักวิจัยหลายท่านก่อนหน้านี ที่ชี ว่าปลาการเลี ยงปลาชนิดนี มีค่าดังกล่าวสูง แต่
การทดลองนี แสดงให้เห็นว่าหากเลือกใช้อาหารที่คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม มีความถี่และรูปแบบการ
ให้อาหารที่มีประสิทธิภาพและผู้เลี ยงมีความใส่ใจในการให้อาหาร ย่อมส่งผลให้อาหารถูกกินและน้าไปใช้
ประโยชน์ส้าหรับการเจริญเติบโตและการด้ารงชีวิตได้อย่างเต็มที่ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อน่าจะ
สามารถลดต้่าลงและเกิดความคุ้มค่าต่อการเลี ยงของเกษตรกรได้ 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
การวิจัยนี สามารถสรุปได้ว่าความถี่และวิธีการให้อาหารเลี ยงปลาช่อนทะเลมีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโต อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ ขนาดน ้าหนักตัว คุณภาพทางกายภาพและเคมี
ของปลา และทั งสองปัจจัยมีอิทธิพลต่อค่าเหล่านี  โดยการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละ 2 ครั ง เป็นวิธีการที่
ดีที่สุด รองลงมาคือการให้อาหารแบบกินจนอ่ิมวันละครั ง มีความเป็นไปได้ที่ทั งสองวิธีนี สามารถลดอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อปลาของช่อนทะเลที่เลี ยงด้วยอาหารส้าเร็จรูปจนถึงขนาดตลาดให้มีค่าต่้ากว่า 1.5    
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