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ผลของความถี่การใหอาหารตอการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟา
Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 341 กรัม
สามารถ เดชสถิตย และไพบูลย บุญลิปตานนท
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ ตู ป.ณ. 28 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
บทคัดยอ
การทดลองผลของความถี่การใหอาหารระดับตาง ๆ ตอการเจริญเติบโต และ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อของปลากะรังเหลืองจุดฟา ดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ การทดลอง
เปนแบบสุมตลอด (CRD) มี 3 ชุดการทดลอง (1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง) และ 4 ซ้ํา เริ่มตนเลี้ยงปลาที่มีน้ําหนัก
เฉลี่ย 341+17 กรัม ในกระชังขนาด 2x2x2 เมตร ที่แขวนในบอดิน ความหนาแนน 17 ตัว/กระชัง ใหปลาสด
เปนอาหาร ระยะเวลาการเลี้ยง 39 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง ปลามี
น้ําหนักเฉลี่ย 486+13, 445+33 และ 415+19 กรัม และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเฉลี่ย 4.53+0.19,
4.78+0.47 และ 6.45+1.42 ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาที่ใหอาหาร 1
วัน/ครั้ง ดีที่สุด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 และ 3 วัน/ครั้ง (p<0.05)
คําสําคัญ: ปลากะรังเหลืองจุดฟา การเจริญเติบโต ความถี่การใหอาหาร
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EFFECT OF FEEDING FREQUENCY ON GROWTH OF CORAL TROUT
Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) INITIAL AVERAGE BODY WEIGHT
OF 341 GRAMES
Samart Detsathit and Paiboon Bunlipatanon
Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center
P.O. Box 28, Krabi 81000, Thailand

ABTRACT

The experiment on effect of feeding frequency on growth and FCR of coral trout
P. maculatus was carried out at the Krabi Coastal Fisheries Research and Development
Center. It was designed on CRD with 3 treatments (1, 2 and 3 day/time) and 4 replications.
Fish with initial average body weight 341+17 g were reared in 2x2x2 m floating net cage in
earthen pond. Seventeen fishes were stocked in each cage and fed with fresh fish for 39 days.
At the end, fish fed 1, 2 and 3 day/time, average body weight were 486+13, 445+33 and
415+19 g and FCR were 4.53+0.19, 4.78+0.47 and 6.45+1.42 respectively. Both growth and
FCR in fish fed 1 day/time were best and significantly different (p<0.05) from others.
Key words: Coral trout, growth, feeding frequency
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คํานํา
ปลากะรังเหลืองจุดฟาเปนปลาที่มีราคาแพง ชาวเอเชียโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีนนิยมบริโภคเปน
อยางมาก ราคาปลากะรังเหลืองจุดฟาในประเทศไทยในป 2547 ประมาณ 700 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ปลา
กะรังดอกแดงราคาประมาณ 160-200 บาท/กิโลกรัม ราคาขายสงเฉลี่ยปลามีชีวิตในตลาดฮองกง ระหวาง
วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2547 ปลากะรังจุดฟา (P. leopardus) 31.17 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม ในขณะที่ปลา
กะรังดอกแดงราคาประมาณ 12.80 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม ราคาขายสงเฉลี่ยปลามีชีวิตในตลาดจีนใต
(Southern China) ปลากะรังเหลืองจุดฟา (P. maculatus) 30.92 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม ในขณะที่ปลา
กะรังดอกแดงราคาประมาณ 10.47 ดอลลารสหรัฐ/กิโลกรัม (Yang, 2004)
ประเทศไทยสงออกปลากะรังเหลืองจุดฟานอยมากเมื่อเทียบกับประเทศกลุมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Pawiro, 2002) เนื่องจากปริมาณปลาในธรรมชาติมีนอย การเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาในประเทศ
ไทยเปนการเลี้ยงในกระชัง ตามเกาะตาง ๆ ของภาคตะวันออก (ทรงสิทธิ์และคณะ, 2543) ชาวประมงจับปลา
จากธรรมชาติโดยใชลอบ และไซขนาดใหญ ปลาที่ไดขนาดจะสงขายตลาดทันที สวนปลาที่มีขนาดเล็กจะ
เลี้ยงในกระชังระยะหนึ่ง เมื่อไดขนาดตลาดจึงจําหนาย การเลี้ยงปลาขนาดเล็กใหโตขึ้นกอนขายสูต ลาดทําให
ไดมูลคาการขายมากขึ้นแตใชจํานวนปลาเทาเดิม
อาหารและโภชนาการเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จในการเลี้ยงปลา ปลากินอาหารและ
อาหารจะถูกเปลี่ยนไปใชในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการเติบโตของปลา การกินและการเปลี่ยนแปลงอาหารใน
ตัวปลาเปนกระบวนการที่สลับซับซอนและเชื่อมโยงกับปจจัยหลายดาน เทคนิคการใหอาหารเปนหนึ่งใน
ปจจัยเหลานั้น ในการใหอาหารปลานอกจากอาหารที่มีคุณภาพดีแลว ผูเลี้ยงตองเขาใจหลักการและวิธีการให
อาหารที่ถูกตอง เมื่อนําไปปฏิบัติแลวทําใหปลากินอาหารไดมาก ใชประโยชนจากอาหารไดดี มีเศษอาหาร
เหลือนอย สงผลใหปลาโตเร็ว และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา หลักการที่สําคัญเกี่ยวกับเทคนิคการให
อาหารปลา คือหลักการเกี่ยวกับ อัตราการใหอาหาร ชวงเวลาในการใหอาหาร และ ความถี่ในการใหอาหาร
ความถี่ที่เหมาะสมในการใหอาหารแตกตางกันตามขนาดและชนิดของสัตวน้ํา ปลาขนาดเล็ก
ควรใหอาหารดวยความถี่ที่มีมากกวาปลาขนาดใหญ ความถี่การใหอาหารที่มากเกินไปทําใหสิ้นเปลืองเวลา
และแรงงาน แตความถี่ในการใหอาหารที่นอยเกินไปทําใหปลาโตชาและเกิดการขาดสารอาหารได ดังนั้นจึง
ควรศึกษาถึงระดับความถี่ในการใหอาหารที่เหมาะสมสําหรับปลาแตละชนิดและขนาด (เวียง, 2542)
สามารถและคณะ (2547) ทําการศึกษาผลของความถี่การใหอาหาร 4 ระดับ ตอการเจริญเติบโต
ของปลากะรั ง เหลื อ งจุ ด ฟ า น้ํ า หนั ก เริ่ ม ต น เฉลี่ ย 580 กรั ม พบว า การให อ าหาร 1 และ 2 วั น /ครั้ ง การ
เจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุด และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการให
อาหาร 3 และ 4 วัน/ครั้ง การทดลองครั้งนี้เปนการทดลองตอเนื่องกับครั้งที่ผานมา แตใชปลาขนาดเล็กลง
เพื่อหาความถี่การใหอาหารที่เหมาะสม ทําใหปลาโตเร็วและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา ผลการ
ทดลองจะเปนประโยชนโดยตรงตอเกษตรกร
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วัตถุประสงค
ศึกษาผลของความถี่การใหอาหาร 3 ระดับ ตอการเจริญเติบโต และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อของปลากะรังเหลืองจุดฟาที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 341 กรัม

อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1. แบบแผนการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD: Completely randomized design) โดยมี 3
ชุดการทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ํา
ชุดการทดลองที่ 1 ความถี่การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง
ชุดการทดลองที่ 2 ความถี่การใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง
ชุดการทดลองที่ 3 ความถี่การใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง
2. วิธีการทดลอง
2.1 กระชัง และบอทดลอง
กระชั งที่ ใ ชท ดลองเป น กระชัง เนื้ออวนไนลอน ขนาดตาเหยีย ดประมาณ 2.5
เซนติเมตร ขนาดกระชัง 2x2x2 เมตร ติดตั้งบนโครงกระชังแบบลอยน้ําในบอดินขนาด 3 ไร ระดับน้ําลึก
ประมาณ 2 เมตร อัตราการถายน้ํา 20-50 เปอรเซ็นต/สัปดาห มีเครื่องใหอากาศแบบกังหันตีน้ํา 1 ชุด เปด
ทํางานระหวางเวลา 20.00-07.00 นาฬิกา
2.2 การเตรียมพันธุปลา
ปลากะรังเหลืองจุดฟาที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนปลาธรรมชาติ ชาวประมง
รวบรวมดวยเครื่องมือ ลอบ และ ไซ ในภาคตะวันออกของไทย นํามาเลี้ยงรวมกันในกระชังขนาด 5x5x2
เมตร ฝกใหปลากินอาหาร (ปลาสด) เปนเวลา 3 สัปดาห ใหอาหารวันละครั้ง คัดปลาที่มีลักษณะผิดปกติ
หรือไมยอมกินอาหารออก สุมปลาลงกระชัง ๆ ละ 17 ตัว จํานวน 12 กระชัง สุมระดับความถี่การใหอาหาร
ใหกับปลาแตละกระชังโดยใชตารางเลขสุม
2.3 อาหารและการใหอาหาร
เวลาใหอาหาร 11.00 นาฬิกา อาหารที่ใชเปนปลาสดจําพวกปลาหลังเขียว
(Sadinella sp.) ปลาขางเหลือง (Selar sp.) และปลาทู (Rastrelliger sp.) นํามาสับเปนชิ้นใหมีขนาดพอดี
กับปากปลา (100-120 ชิ้น/กิโลกรัม) แบงอาหารใสในกะละมังเล็ก ๆ ที่มีหมายเลขกระชังกํากับ แตละ
กะละมังมีอาหารเพียงพอกับปลาในแตละกระชัง ชั่งน้ําหนักอาหารรวมกับกะละมังของแตละกระชัง ให
อาหารปลาจนอิ่ม หลังจากนั้น ชั่งน้ําหนักอาหารที่ เหลือรวมกั บ กะละมังอีก ครั้ง น้ําหนัก ที่ลดลงถือเปน
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น้ําหนักอาหารที่ปลาแตละกระชังกิน ตาชั่งที่ใชชั่งอาหารเปนตาชั่งสปริงขนาด 1 กิโลกรัม ความละเอียด 5
กรัม
2.4 การเก็บขอมูล
วัดความยาวและชั่งน้ําหนักของปลาเมื่อเริ่มและสิ้นสุดการทดลอง วัดความยาว
(Total length) โดยใชกระบะวัดความยาวปลา ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และชั่งน้ําหนักดวยตาชั่งสปริง
ขนาด 1 กิโลกรัม ความละเอียด 5 กรัม วางยาสลบปลากอนชั่งวัดดวยยาสลบควินอลดีน (Quinaldine) ความ
เขมขน 5 มิลลิลิตร/ลิตร ระยะเวลาการทดลอง 39 วัน
2.5 คุณภาพน้ํา
วิเคราะหคุณภาพน้ําในบอดินที่ใชทดลองสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยเก็บตัวอยางน้ําใน
ตอนเชา และสงวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
ความเปนกรดเปนดาง (pH) โดยใช pH meter WTW รุน pH 320/set-1 ความเค็มโดยใช Hand
Refractometer ยี่หอ ATAGO อุณหภูมิโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอท ไนไตรท (Nitrite-Nitrogen)
ตามวิธีของ Grasshoff (1976, อางตาม คณิตและคณะ, 2537) แอมโมเนีย (Ammonia-Nitrogen) ตามวิธี
Phenol-hypochlorite method อัลคาไลด (Alkalinity) ตามวิธี 403 ADHA (1980, อางตาม คณิตและ
คณะ, 2537) และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ตามวิธี Azide modification (คณิตและคณะ,
2537)
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Microsoft Excel 97 และ SPSS
for Windows เวอรชัน 11.5 คาที่นํามาวิเคราะหทางสถิติไดแก น้ําหนักเพิ่ม ความยาวเฉลี่ยและน้ําหนัก
เฉลี่ยเมื่อเริ่มและสิ้นสุดการทดลอง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอด โดยมีขั้นตอนการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบมีปจจัยเดียว ดังนี้ (กัลยา, 2546)
1. ทดสอบเงื่อนไขที่วา ตัวแปรเชิงปริมาณของแตละกลุมมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม
2. ทดสอบเงื่อนไขที่วา คาแปรปรวนของแตละชุดการทดลองเทากันหรือไม
3. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย (ANOVA) ซึ่งในกรณีที่คาแปรปรวนของทุกชุด
การทดลองเทากัน จะใชสถิติทดสอบ F-test ในการทดสอบคาเฉลี่ย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
4. การเปรียบเทียบเชิงซอน ในกรณีที่คาแปรปรวนของทุกชุดการทดลองเทากันจะใชการ
เปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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ผลการศึกษา
1. การเจริญเติบโต
1.1. น้ําหนัก
- น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มทดลอง ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ
3 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลี่ย 334+11, 338+20 และ 350+19 กรัม ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05)
- น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1,
2 และ 3 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเฉลี่ย 486+13, 445+33 และ 415+19 กรัม ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา น้ําหนักเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่
การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/ครั้ง
(p<0.05) สําหรับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/ครั้ง น้ําหนักเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
- น้ําหนักเพิ่ม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1,
2 และ 3 วัน/ครั้ง มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย 152+9, 106+16 และ 66+16 กรัม/ตัว ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา น้ําหนักเพิ่มของทุกระดับความถี่การใหอาหารแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
1.2. ความยาว
- ความยาวเฉลี่ยเมื่อเริ่มทดลอง เมื่อเริ่มทดลอง ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การ
ใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 29.0+0.3, 29.1+0.6 และ 29.2+0.8 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่ง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
- ความยาวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลาที่เลี้ยงดวย
ระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีความยาวเฉลี่ย 33.1+0.3, 32.2+0.8 และ 31.9+0.6
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา
ความยาวเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/ครั้ง (p<0.05) สําหรับระดับความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/
ครั้ง ความยาวเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
เฉลี่ย 4.53+0.19, 4.78+0.47 และ 6.45+1.42 ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผล
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การเปรียบเทียบเชิงซอนพบวา ระดับความถี่การใหอาหาร 1 และ 2 วัน/ครั้ง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความถี่
การใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง (p<0.05) (ตารางที่ 1)
3. อัตรารอด
ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหาร 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง มีอัตรารอดเฉลี่ย 95.6+5.6,
95.6+5.6 และ 95.6+2.9 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่
1)
4. คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําในบอทดลอง อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 31+1 องศาเซลเซียส ความเค็ม
32-37 สวนในพันสวน เฉลี่ย 35+2 สวนในพันสวน ความเปนกรดเปนดาง 8.29-8.72 เฉลี่ย 8.57+0.16
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 4.4-6.2 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 5.1+0.6 มิลลิกรัม/ลิตร อัลคาไลด 114-143 มิลลิกรัม/
ลิตร เฉลี่ย 133+10 มิลลิกรัม/ลิตร ไนไตรท 0.0015-0.0065 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0034+0.0017 มิลลิกรัม/
ลิตร และ แอมโมเนีย 0.0000-0.0542 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 0.0203+0.0242 มิลลิกรัม/ลิตร การทดลองครั้งนี้
ไมวัดความขุนใสของน้ํา เนื่องจากน้ําใส มองเห็นพื้นบอไดชัดเจน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาดวยระดับความถี่การใหอาหารตางกัน
ความถี่การใหอาหาร (วัน/ครั้ง)
1
2
3
น้ําหนักเริ่มทดลอง (ก./ตัว)
334+11a
338+20a
350+19a
ความยาวเริ่มทดลอง (ซม./ตัว)
29.0+0.3a
29.1+0.6a
29.2+0.8a
น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ก./ตัว)
486+13 a
445+33 b
415+19 b
ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ซม./ตัว) 33.1+0.3 a
32.2+0.8 b
31.9+0.6 b
น้ําหนักเพิ่ม (ก./ตัว)
152+9 a
106+16 b
66+16 c
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
4.53+0.19a
4.78+0.47a
6.45+1.42b
อัตรารอด (%)
95.6+5.6a
95.6+5.6a
95.6+2.9a
หมายเหตุ คาเฉลี่ยในแนวนอนเดียวกันทีม่ ีอักษรกํากับแตกตางกันแสดงวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คาวิเคราะห
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําในบอดินระหวางการทดลอง
อุณหภูมิ ความเค็ม

อัลคาไลด ไนไตรท
แอมโมเนีย
(oC)
ppt
มก./ล. มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
35+2 8.57+0.16 5.1+0.6 133+10 0.0034+0.0017 0.0203+0.0242
คาเฉลี่ย
31+1
คาต่ําสุด
30
32
8.29
4.4
114
0.0015
0.0000
คาสูงสุด
32
37
8.72
6.2
143
0.0065
0.0542
+10%2 7.0-8.5
≥4
≤0.4
คามาตรฐาน1 ≤33
หมายเหตุ 1 หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตวน้ําชายฝง ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้าํ ชายฝง
2 หมายถึง มีคาเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติไมเกินรอยละ 10
pH

DO

วิจารณผล
1. การเจริญเติบโต
จากการทดลอง ผลของความถี่การใหอาหารตางกัน 3 ระดับ ไดแก 1, 2 และ 3 วัน/ครั้ง ตอการ
เจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลากะรังเหลืองจุดฟา น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 341 กรัม
พบวา การใหอาหารดวยความถี่ 1 วัน/ครั้ง ดีกวา 2 วัน/ครั้ง และการใหอาหารดวยความถี่ 2 วัน/ครั้ง ดีกวา 3
วัน/ครั้ง นั่นคือ การเจริญเติบโต ( น้ําหนักเพิ่ม ความยาวเฉลี่ย และน้ําหนักเฉลี่ย) แปรผันตรงกับความถี่ คือ
ถาใหอาหารดวยความถี่นอยการเจริญเติบโตจะต่ํา ถาใหอาหารดวยความถี่มากการเจริญเติบโตจะสูง
เวียง (2542) กลาววาปริมาณอาหารที่ใหสัตวน้ํากินแตละวันควรเทากับปริมาณที่สัตวน้ํากินได
ตอวัน การใหอาหารควรใหกินจนอิ่มทุกครั้ง การจํากัดปริมาณอาหารหรือใหอาหารนอยเกินไปทําใหสัตวน้ํา
โตชา จากการศึกษาพบวา ปลากินอาหารมากที่สุดเมื่อใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง และกินอาหารนอยที่สุดเมื่อให
อาหาร 3 วัน/ครั้ง อธิบายไดวา ปลาที่เลี้ยงดวยระดับความถี่การใหอาหารมากจะไดรับอาหารเพียงพออยู
เสมอ จึงมีการเจริญเติบโตสูง สวนการใหอาหารดวยความถี่นอย ปลาไดรับอาหารนอยทําใหการเจริญเติบโต
ต่ํา จึงเปนเหตุผลวาทําไมปลาที่เลี้ยงดวยความถี่การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง จึงเจริญเติบโตดีกวาปลาที่เลี้ยงดวย
ความถี่การใหอาหาร 2 และ 3 วัน/ครั้ง
ผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับการทดลองของ สามารถและคณะ (2547) ที่ไดศึกษาผลของ
ความถี่การใหอาหาร 4 ระดับ (1, 2, 3 และ 4 วัน/ครั้ง) ตอการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟา น้ําหนัก
เริ่มตนเฉลี่ย 580 กรัม ระยะเวลาการทดลอง 120 วัน พบวา การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง การเจริญเติบโตสูงที่สุด
แตแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง สวนการทดลองครั้งนี้ พบวา การให
อาหาร 1 วัน/ครั้ง การเจริญเติบโตดีที่สุด และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง
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อธิบายไดวา ปลาที่ทดลองในครั้งนี้มีขนาดเล็กกวา ซึ่ง ความถี่การใหอาหารสัมพันธในทางตรงขามกับขนาด
ของสัตวน้ํา นั่นคือ ปลายิ่งเล็กตองใหอาหารบอยขึ้น
การทดลองครั้ ง นี้ ค วามถี่ ก ารให อ าหารสู ง สุ ด คื อ 1 วั น /ครั้ ง และเป น ความถี่ ที่ ป ลามี ก าร
เจริญเติบโตดีที่สุด จึงเปนปญหาวาถาใหอาหารปลาดวยความถี่ที่มากกวานี้ เชน 2 หรือ 3 ครั้ง/วัน จะทําให
การเจริญเติบโตดีขึ้นหรือไม ในกรณีนี้ Chua and Teng (1978) ไดศึกษาผลของความถี่การใหอาหารตอ
การเจริญเติบโตของปลากะรังวัยรุนชนิด E. tauvina และรายงานวา การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และอัตรารอดดีที่สุดเมื่อใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลากะรังลดลงเมื่อใหอาหาร 3, 4
หรือ 5 วัน/ครั้ง และไมมีความจําเปนที่จะตองใหอาหารวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง/วัน ในทํานองเดียวกัน บุญชูและ
ฉัตรชัย (2534) ทดลองเลี้ยงปลากะรัง (E. malabaricus) ดวยระดับความถี่ของการใหอาหารตาง ๆ กัน คือ
1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 วัน/ครั้ง ใชปลาขนาดเริ่มตนระหวาง 93.67-98.22 กรัม ใหอาหารปลาจนอิ่ม ระยะเวลา
ทดลอง 210 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโต ผลผลิตตอกระชัง อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ และความอวนของปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ชี้ใหเห็นวา การใหอาหารดวยความถี่
ที่มากกวา 1 วัน/ครั้ง กับปลาขนาดที่ทดลองในครั้งนี้ ไมนาจะทําใหการเจริญเติบโตดีขึ้น นอกจากนั้น ในการ
เลี้ยงเพื่อการคาควรพิจารณาเปรียบเทียบถึงความคุมทุน เพราะการใหอาหารวันละ 2 ครั้ง จะมีตนทุนดาน
แรงงานเพิ่มขึ้น
2. อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
จากการทดลองครั้งนี้พบวา อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของการใหอาหารดวยความถี่ 1 วัน/
ครั้ง ต่ํากวา 2 วัน/ครั้ง และการใหอาหารดวยความถี่ 2 วัน/ครั้ง ต่ํากวา 3 วัน/ครั้ง นั่นคือ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อแปรผกผันกับความถี่ คือ ถาใหอาหารดวยความถี่นอยอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง ถา
ใหอาหารดวยความถี่มากอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํา อยางไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อใน
การใหอาหารดวยความถี่ 1 และ 2 วัน/ครั้ง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีคาใกลเคียงกันมาก
แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ปริมาณอาหารที่สัตวน้ํากินและ
ขนาดของสัตวน้ําเปนปจจัยสวนหนึ่ง การใหอาหารมากเกินไปทําใหประสิทธิภาพการยอยต่ํา อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง แตถาใหอาหารนอยเกินไปจะทําใหอาหารที่ใชเพื่อการเติบโตลดลง เพราะปลาตอง
เปลี่ยนอาหารเปนพลังงานเพื่อใชในชีวิตประจําวันเปนอันดับแรก ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ
สูงขึ้นเชนกัน ในทางปฏิบัติเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ควรใหอาหารในอัตราที่นอยกวาอัตราการใหสูงสุด
เล็กนอย (เวียง, 2542) เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงวา การใหอาหาร 1 ครั้ง/วัน ปลาไดรับอาหาร
ในปริมาณที่เหมาะสมและไมมากเกินไป เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด และแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหอาหาร 2 วัน/ครั้ง สวนการใหอาหาร 3 วัน/ครั้ง ปลาไดรับอาหารนอย
เกินไป ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อสูง
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จากการทดลองเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาของ สามารถและคณะ (2547) พบวา การใหอาหาร 2
วัน/ครั้ง อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด คือ 5.73 แตในการทดลองครั้งนี้ การใหอาหาร 1 วัน/ครั้ง
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด คือ 4.53 แสดงวา ปลากะรังเหลืองจุดฟาขนาดเล็กมีประสิทธิภาพใน
การยอยอาหาร หรือเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อไดดีกวาปลาขนาดใหญ ตรงตามที่ เวียง (2542) กลาวไววา สัตวน้ํา
ขนาดเล็กสามารถใชประโยชนจากอาหารไดมากกวา ทําใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ํากวาสัตวน้ํา
ขนาดใหญ
ปลากะรังที่เลี้ยงในกระชังดวยปลาสดโดยปกติอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 5.6-7
(กรมประมง, 2536; ธนาวุฒิและวาลุกา, 2542) ซึ่งสูงกวาผลการทดลองในครั้งนี้ อธิบายไดวา เนื่องจากปลาที่
ใชทดลองในครั้งนี้มีขนาดเล็ก จึงมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีกวา ตามที่กลาวแลวขางตน
3. อัตรารอด
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาทุกระดับความถี่การใหอาหาร อัตรารอดเฉลี่ยของปลาเทากัน
แสดงว า ความถี่ ก ารให อ าหารไม มี ผ ลต อ อั ต รารอดของปลา ตรงกั บ การศึ ก ษาของ สามารถและคณะ
(2547) ที่ศึกษาในปลาชนิดเดียวกันนี้
4. คุณภาพน้ํา
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงไวดังนี้
(ยกมาเฉพาะคาที่สนใจ) อุณหภูมิไมสูงกวา 33 องศาเซลเซียส ความเปนกรดดาง 7.0-8.5 ความเค็มใหมีคา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพทางธรรมชาติไมเกินรอยละ 10 ออกซิเจนละลายในน้ํา (DO) ไมนอยกวา 4 มิลลิกรัม/
ลิตร และ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีคาไมเกิน 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) (ตารางที่ 2)
คาเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานทุกคา แสดงวาน้ํามีคุณภาพความเหมาะสมตอ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการทดลองสรุปไดวา การเลี้ยงปลากะรังเหลืองจุดฟาที่มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ยประมาณ 341
กรัม ควรใหอาหารจนปลาอิ่ม 1 วัน/ครั้ง เมื่อปลาโตขึ้นจนมีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวา 580 กรัม ควรใหอาหารจน
ปลาอิ่ม 2 วัน/ครั้ง ตามการทดลองของ สามารถและคณะ (2547) ซึ่งจะทําใหปลามีการเจริญเติบโตและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําที่สุด สําหรับปลาที่มีขนาดเล็กกวา 341 กรัม ควรใหอาหารถี่ขึ้น ซึ่งตองศึกษา
ความถี่ที่เหมาะสมตอไป
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คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบคุณ คุณธวัช ศรีวีระชัย และเจาหนาที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด
ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือในการรวบรวมพันธุปลาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ ขอบคุณ เจาหนาที่หนวย
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ํา ที่ชวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา คุณถาวุธ ดวงนอย คุณอุทัย สกุลสวน ซึ่งเปน
ผูชวยงานวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่ ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ทุกทาน ที่มีสวนชวยเหลือให
งานทดลองครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี
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