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ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคส
ในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
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บทคัดย่อ
ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย ทาการทดลองใน
ปลาดุกอุยนาหนักเฉลี่ย 40 ก. แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลองคือ กลุ่มควบคุม (ให้อาหารสัปดาห์ที่ 1-8) และกลุ่มอดอาหาร (สัปดาห์ที่
1-4) แล้วกลับมาให้อาหาร (สัปดาห์ที่ 5-8) ผลการอดอาหารในสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์นาหนักเพิ่ม (PWG) ค่าดัชนีตับ
(HSI) และระดับกลูโคสในเลือดมีค่าลดลงตามระยะเวลาการอดอาหาร (P<0.05) ส่วนผลของการกลับมาให้อาหารในสัปดาห์ที่ 5-8
พบว่า ค่านาหนักตัวเพิ่มต่อวัน (ADG), PWG และค่า HSI มีค่าเพิ่มขึนในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต
ชดเชย (CC) เพิ่มขึนในสัปดาห์ที่ 7 (P<0.05) และระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มขึนในสัปดาห์ที่ 5-6 (P<0.05) นอกจากนีเมื่อ
เปรียบเทียบปลากลุ่มอดอาหารกับปลากลุ่มควบคุมในแต่ละสัปดาห์ พบว่า PWG และปริมาณกลูโคสในเลือดของปลากลุ่มอด
อาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 (P<0.05) และค่า HSI ของปลากลุ่มอดอาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุม
ในสัปดาห์ที่ 2-4 (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มกลับมาให้อาหารกับปลากลุ่มควบคุม พบว่า ADG และ PWG ของปลา
กลุ่มกลับมาให้อาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ในขณะที่ระดับกลูโคสในเลือดมีค่าไม่แตกต่างกัน
(P>0.05) ในช่วงทีป่ ลาอดอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง แต่ เมื่อมี
การกลับมากินอาหารอีกพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตชดเชยสูงสุด 34.52% ในสัปดาห์ที่ 7 ดังนัน การงดให้อาหารใน
ช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับมาให้อาหารอีกจึงมีผลทาให้อัตราการเจริญเติบโตมากกว่าในปลาดุกอุยกลุ่มควบคุม
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Abstract
A study on effects of starvation and re-feeding on growth performance and blood glucose level in the
broadhead catfish were conducted using the broadhead catfish average weight 40 g. The experiments were
divided into 2 groups i.e. control group (fed in the 1-8th week), and starved (in the 1-4th week), then re-fed (in
the 5-8th week) group. The results revealed that percentage weight gain (PWG), hepatosomatic index (HSI), and
blood glucose level were decreased according to starved duration (P<0.05). Next, effects of re-feeding, the
results showed that average daily weight gain (ADG), PWG, and HIS were increased in the 5-8th week (P<0.05).
Compensation coefficient (CC) was increased in the 7th week (P<0.05). Blood glucose level was increased in
the 5-6th week (P<0.05). In addition, PWG and blood glucose level were lower in the 1-4th week in the starved
compared to the control group (P<0.05). Likewise, HSI was lower in the 2-4th week in the starved compared to
the control group (P<0.05). In the final part of re-feeding has shown that ADG and PWG were lower in the 58th week in the re-fed group compared to the control group (P<0.05), whereas blood glucose level was not
significantly different (P>0.05). Overall, these results indicate during the starvation for 4 weeks, the survival
rate was 100%, the growth rate was decreased. However, after re-fed, the compensation coefficient was
34.52% in the 7th week. Therefore, after starvation, when the fish are re-fed, the growth rate was found to be
higher than the control in the broadhead catfish.
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บทนา
ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือสภาวะที่แห้ง
แล้ง แหล่งนาขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนอาหาร ทา
ให้สัตว์นามีการอดอาหาร ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระของร่างกาย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยในระยะที่ 1
เป็ น การอดอาหารในช่ ว งเวลาสั นๆ ร่ า งกายจะมี ก ารงด
กิจกรรมบางอย่างเพื่อถนอมพลังงาน และมีการใช้พลังงานที่
สะสม โดยไกลโคเจนและโปรตีนบางส่วนจะถูกสลายให้ได้
กลูโคส และการเจริญเติบโตหยุดชะงัก ระยะที่ 2 เป็ น
การอดอาหารในหลายสัปดาห์ ปลาบางชนิดมีการเปลี่ยน
ทางกายภาพเพื่อเตรียมการจาศีล พลังงานที่ใช้ได้มาจากการ
สลายไขมัน ที่สะสมในร่างกายและโปรตีน บางชนิด ทาให้
สูญเสียมวลกาย และระยะที่ 3 เป็นระยะวิกฤติ ร่างกายใช้
พลังงานจากโปรตีนในเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ทาให้อวัยวะ
ต่ า งๆ ท างานล้ ม เหลว และตายในที่ สุ ด โดยในปลาชนิ ด
ต่างกันจะมีช่วงเวลาในแต่ละระยะแตกต่างกันไป (Le Maho
et al., 1981; Mendez and Wieser, 1993; Bines,
1999; McCue, 2010) ระหว่างช่วงที่อดอาหารปลาจะเก็บ
รักษาพลังงานสารองไว้ มีการลดการใช้พลังงาน งดกิจกรรม
บางอย่าง และลดการว่ายนา (Beamish, 1964; Wieser et
al., 1992; Yang and Somero, 1993) และมีการลด
อุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกาย (behavioural
hypothermia)
(Murray, 1971) การใช้พลังงานจากแหล่งที่สะสมไว้ทาให้
มวลกายลดลง (Beamish, 1964; Murray, 1971; Wieser
et al., 1992; Yang and Somero, 1993) ปลาบางชนิด
เช่น ปลาปอดอเมริกาใต้ (Lepidosiren paradoxa) ปลา
ปอดอาฟริกา (Protopterus dolloi) และปลาปอดอาฟริกา
(Protopterus aethiopicus) มีการจาศีล (aestivation)
เป็นเวลานานจนกว่าสภาวะแวดล้อมเหมาะสมจึงจะกลับมา
ดารงชีวิตปกติ (Fitzinger,1837; Greenwood, 1966;
Frick et al., 2008) ปลาที่มีการอดอาหารเป็นเวลานาน
แล้ ว มีก ารกลั บ มากิ นอาหารใหม่ ส่ วนใหญ่ จ ะมีอั ต ราการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่มีการอดอาหารมา
ก่อน ซึ่ งเรีย กว่าการเจริ ญเติบ โตชดเชย (compensatory
growth) ปลาในกลุ่มนีจะมีอัตราการเจริญเติบโตแบบเร่ง
ในช่วงที่กลับมากินอาหาร ทาให้มีการเจริญเติบโตทันปลาใน
กลุ่มที่ไม่เคยอดอาหารมาก่อน (Wieser et al., 1992; Ali
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et al., 2003) การเจริญเติบโตชดเชยนีมีประโยชน์ต่อการ
เพาะเลียงปลาในด้านการจัดการการให้อาหารปลาต่อไป
กลูโคส (Glucose) เป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญของ
สั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง ได้ จ ากการย่ อ ยคาร์ โ บไฮเดรต หรื อ
เปลี่ยนแปลงมาจากกรดอะมิโน ร่างกายมีการสลายกลูโคส
เพื่อให้ได้พลังงาน (ATP และ NADH) เกิดจากกระบวนการ
ไกลโคไลซิส (Glycolysis) กลูโคสที่เหลือจากการนาไปสลาย
เพื่ อ ให้ พ ลั งงานจะถู ก เก็ บ สะสมในรู ป ของไกลโคเจนโดย
กระบวนการไกลโคเจเนซิส (Glycogenesis) และถูกนามา
สลายให้ ไ ด้ ก ลู โ คสเมื่ อ ระดั บ กลู โ คสในเลื อ ดต่ า โดย
กระบวนการไกลโคเจโนไลซิส (Glycogenolysis) เมื่อมีการ
อดอาหาร ร่างกายขาดกลูโคสเป็นระยะเวลานาน จะมีการ
สังเคราะห์กลูโคสจากสารไพรูเวท (Pyruvate) แลกเตท
(Lactate) และกลีเซอรอล (Glycerol) โดยกระบวนการ
กลูโคนีโอเจเนซิส (Gluconeogenesis) การวัดระดับกลูโคส
ในเลือด เป็นวิธีที่มักใช้ในการวัดค่าทางชีวเคมีในสัตว์ที่อด
อาหาร ซึ่งในระยะแรกอาจมีการเพิ่มปริมาณกลูโคสในเลือด
ในระดับสูงมาก และค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลาที่อดอาหาร
(Chavin and Young, 1970; Sakamoto and Yone,
1978; Woo and Cheung, 1980; McCue, 2010)
ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther,
1864) เป็นปลาพืนเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของ
ไทย มีความต้องการทางตลาดสูง เนื่องจากเนือมีรสชาติดี
นามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง มีการแพร่กระจายทั่ว
ทุกภาคในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง มีพฤติกรรม
การกินอาหารแบบกินทังพืชและสัตว์ มีความทนทานในนาที่
มีออกซิเจนต่า เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษ ที่ช่วยในการหายใจ
ที่เรียกว่า arborescent organ หรือ dendrite (Munshi,
1961) อาศัยอยู่ตามแม่นา คลอง บึง และทุ่งนา ทาให้ได้รับ
ผลกระทบจากความแห้งแล้งในฤดูร้อนอยู่เสมอ นอกจากนี
ยั ง มี อ ายุ เ จริ ญ พั น ธุ์ ค่ อ นข้ า งเร็ ว ประมาณ 6
เดื อ น
เจริญเติบโตเต็มวัยสามารถนามาเพาะขยายพันธุ์ได้จึงมีการ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การเพาะเลี ยงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั น
การศึกษาผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตในปลาดุ ก อุ ย ซึ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อั ตราการสูญเสียมวลกาย
ความชืน ค่าดัชนีตับ และระดับกลูโคสในเลือด จะเป็นข้อมูล
พืนฐานทางด้านการจัดการการให้อาหารที่เหมาะสมที่ทาให้
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มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
พั ฒ นาการเพาะเลี ยงปลาดุ ก อุ ย และการรั ก ษาสมดุ ล ใน
ระบบนิเวศต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมการทดลอง
นาตัวอย่างปลาดุกอุยที่มีอายุ 2.5 เดือน จากการ
เพาะพันธุ์และอนุบาลในหมวดประมง ภาควิชาประมง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาพักในบ่อซีเมนต์ 2
สัปดาห์ จากนันทาการทดลองในปลาดุกอุยที่มีอายุ 3 เดือน
นาหนักเฉลี่ย 40 ก. เลียงในตู้กระจกขนาด 24 นิว ปริมาตร
นา 20 ลิตร ตู้ละ 3 ตัว จานวน 48 ตู้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มการ
ทดลองคือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มอดอาหารแล้วกลับมาให้
อ า ห า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ completely
randomized design (CRD) แต่ละกลุ่มการทดลอง
แบ่งเป็น 8 ชุดการทดลอง (8 สัปดาห์) ชุดการทดลองละ 3
ซา ดังนี
1) กลุ่มควบคุม (Control group) ให้อาหารใน
สัปดาห์ที่ 1-8 โดยใช้อาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับปลาดุกใน
อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ ของนาหนักตัวปลา ในเวลา 08.00 น.
12.00 น. และ 17.00 น.
2) กลุ่มอดอาหาร (Starved group) ในสัปดาห์ที่ 14 แล้วกลับมาให้อาหาร (Re-fed group) ในสัปดาห์ที่ 5-8
โดยใช้ อ าหารเม็ ด ส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ ปลาดุ ก ในอั ต รา 5
เปอร์เซ็นต์ ของนาหนักตัวปลา ในเวลา 08.00 น. 12.00 น.
และ 17.00 น.
ระหว่างการทดลองทาการเปลี่ยนนา 50% ทุก 3 วัน
และวัดคุณภาพนาทุกสัปดาห์ โดยวัดค่า อุณหภูมิ ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในนา และค่า pH ตามวิธีการของ APHA
(1992) เพื่ อสั งเกตและควบคุ มคุณ ภาพน าไม่ให้ เกิ ดความ
แตกต่างระหว่างชุดการทดลอง โดยมีค่าคุณภาพนา ดังนี
อุณหภูมิ 24oC ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนามีค่า 5 มก./
ลิตร และค่า pH เท่ากับ 7.5
2. การดาเนินการวิจัย
ในแต่ละสัปดาห์ทาการชั่งนาหนักปลา นับจานวน
ปลารอดตาย วัดค่าดัชนีตับ คานวณค่าการเจริญเติบโตของ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Volume 15 Number 1 January – June 2018

ปลา ตามวิธีการของ Brown (1957) วัดค่าความชืนใน
กล้ามเนือโดยการนาไปอบให้แห้งด้วยเครื่องอบความร้อน
(Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 100oC เป็นเวลา 5 ชม. (AOAC,
1980) และวัดปริมาณกลูโคสในเลือดโดยวิธี hexokinase
method ประเมินค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) นาหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (average daily
weight gain; ADG; กรัม/วัน)
= (นาหนักตัวเมื่อสินสุดการทดลอง – นาหนักตัว
เมื่อเริ่มทดลอง)/จานวนวันที่ทดลอง
2) เปอร์เซ็นต์นาหนักเพิ่ม (percentage weight
gain; PWG; %)
= (นาหนักตัวเมื่อสินสุดการทดลอง – นาหนักตัว
เมื่อเริ่มทดลอง) X100/นาหนักตัวเมื่อเริ่มทดลอง
3) อัตราการสูญเสียมวลกาย (percentage weight
loss; PWL; %)
= นาหนักตัวที่ลดลง X 100/ นาหนักตัวเมื่อเริ่ม
ทดลอง
4) อัตราการสูญเสียมวลกายต่อวัน (percentage
daily weight loss; PDL; % /วัน)
= อัตราการสูญเสียมวลกาย/จานวนวันที่ทดลอง
5)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตชดเชย
(compensation coefficient; CC)
= น าหนั ก ตัว เพิ่ มเฉลี่ ยต่ อ วั นในกลุ่ม กลั บมาให้
อาหาร/นาหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อวันในกลุ่มควบคุม
6) ค่าดัชนีตับ (Hepatosomatic index, HSI; %)
= นาหนักตับ x 100/นาหนักตัวปลา
7) ความชืนในกล้ามเนือปลา (%)
= 100 – (นาหนักแห้ง x 100)/นาหนักเปียก
8) ระดับกลูโคสในเลือด (Blood glucose) (มก./
ดล.) เก็บข้อมูลตามขันตอน ดังนี
8.1) เก็บตัวอย่างเลือดปลา โดยทาให้สลบด้วย
การแช่ในนาเย็นจัด จากนันเจาะเลือดปลาโดยใช้เข็มเบอร์
24 และกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. เก็บเลือดปลาใน
microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มล. แล้วแช่ในนาแข็ง
นาเลือดปลาไปทาการแยกซีรัม (Serum) โดยเครื่องหมุ น
เหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 5,000 รอบ/นาที อุณหภูมิ
4oC เป็ น เวลา 10
นาที แล้ ว เก็ บ ส่ ว นที่ เ ป็ น ซี รั ม ใน
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microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มล. ที่อุณหภูมิ -20oC
สาหรับรอการวิเคราะห์ปริมาณกลูโคสในเลือดต่อไป
8.2) กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ป ริ ม า ณ กลู โ ค ส ใ ช้
สารละลาย 83.5 mM imidazole pH 7.4, 5 mM MgCl2,
0.2 mM NAD, 1 mM ATP, 1 unit hexokinase, 1 unit
glucose-6-phosphate dehydrogenase และ 100 µl
ซีรัมในปริมาตรทังหมด 1 มล.บ่มไว้ 5 นาที นาไปวัดค่า
absorbance ที่ความยาวคลื่น 340 nm แล้วคานวณระดับ
กลู โ คสในเลื อ ด จากสมการที่ ไ ด้ จ ากกราฟสารละลาย
มาตรฐานกลูโคส ดัดแปลงวิธีจาก Singer et al. (1990)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ หาความ
แปรปรวนระหว่างชุดการทดลอง (ความแตกต่างในแต่ละ
สัปดาห์) ในทังสองกลุ่มโดยวิธี one way analysis of
variance เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุดการทดลอง
โดยวิธี Dancan’s New Multiple Range Test วิเคราะห์
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มอดอาหาร และ
ระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม กั บ กลุ่ ม กลั บ มาให้ อ าหารในแต่ ล ะ
สัปดาห์โดยวิธี Dependent t-test (paired sample ttests) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรม SPSS ver. 19.0
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัย
1.1 การเจริญเติบโต
ปลาดุกอุยที่อดอาหารเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ มีอัตรา
การรอดตาย 100% ผลการทดลองพบว่ า ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์
นาหนักเพิ่ม และค่าดัชนีตับในสัปดาห์ที่ 1-4 มีค่าลดลงตาม
ระยะเวลาการอดอาหาร (P<0.05) ค่าอัตราการสูญเสียมวล
กายในสัปดาห์ที่ 1-4 เพิ่มขึนตามระยะเวลาการอดอาหาร
(P<0.05) ในขณะที่ค่านาหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน ค่าอัตรา
การสู ญ เสี ย มวลกายต่ อ วั น (PDL) และค่ า ความชื นใน
กล้ า มเนื อ ในสั ป ดาห์ ที่ 1-4 พบว่ า ไม่ มีค วามแตกต่ า ง
(P>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มอดอาหารกับกลุ่ม
ควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่า ค่านาหนักตัวเพิ่มต่อวันและ
ค่าเปอร์เซ็นต์นาหนักเพิ่มของปลาในกลุ่มอดอาหารมีค่าน้อย
กว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 (P<0.05) ค่าอัตรา
148 วารสารเกษตรพระวรุณ

การสูญเสียมวลกายและอัตราการสูญเสียมวลกายต่อวันของ
ปลาในกลุ่ ม อดอาหารมี ค่ า มากกว่ า ปลากลุ่ ม ควบคุ ม ใน
สัปดาห์ที่ 1-4 (P<0.05) และค่าดัชนีตับของปลาในกลุ่มอด
อาหารมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ปลากลุ่ ม ควบคุ ม ในสั ป ดาห์ ที่ 2-4
(P<0.05) ส่วนค่าความชืนในกล้ามเนือไม่มีความแตกต่างกัน
(P>0.05) ส่วนในปลาดุกอุยที่กลับมาให้อาหารอีกในสัปดาห์
ที่ 5-8 พบว่า ค่ าน าหนั กตั วเพิ่ม เฉลี่ย ต่อวั นค่ าเปอร์เ ซ็น ต์
นาหนักเพิ่ม และค่ าดัชนีตับ มีค่าเพิ่ มขึนในสัปดาห์ที่ 5-8
(P<0.05) ในขณะที่ ค่าอัตราการสูญเสียมวลกาย และอัตรา
การสู ญ เสี ย มวลกายต่ อ วั น มี ค่ า ลดลงในสั ป ดาห์ ที่ 5-7
(P<0.05) และ มีค่าสัมประสิ ทธิ์การเจริญเติบโตชดเชย
เพิ่มขึนในสัปดาห์ที่ 7 (P<0.05) แต่ค่าความชืนในกล้ามเนือ
พบว่ า ไม่ มีค วามแตกต่ า ง (P>0.05) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ปลากลุ่มกลับมาให้อาหารกับกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 5-8
พบว่า ค่านาหนักตัวเพิ่มต่อวัน และค่าเปอร์เซ็นต์นาหนัก
เพิ่ม ของปลาในกลุ่มกลั บมาให้อ าหาร มีค่ าน้อ ยกว่ าปลา
กลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ค่าอัตราการสูญเสีย
มวลกายและอัตราการสูญเสียมวลกายต่อวันของปลาในกลุ่ม
กลับมาให้อาหาร มีค่ามากกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่
5-8 (P<0.05) ส่วนค่าดัชนีตับและค่าความชืนในกล้ามเนือ
ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) (Table 1 and Fig. 1)
1.2 ระดับกลูโคสในเลือด
ปลาดุกอุยที่อดอาหารเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ พบว่า
ปริ ม าณกลู โ คสในเลื อ ดมี ค่ า ลดลงตามระยะเวลาการอด
อาหาร (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มอดอาหาร
กับกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่า ปริมาณกลูโคสใน
เลื อ ดของปลาในกลุ่ ม อดอาหารมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ปลากลุ่ ม
ควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 (P<0.05) ส่วนในปลาดุกอุยที่
กลับมาให้อาหารอีกในสัปดาห์ที่ 5-8 พบว่าปริมาณกลูโคส
ในเลือดเพิ่มขึนในสัปดาห์ที่ 5-6 (P<0.05) แต่ค่าไม่แตกต่าง
ในสัปดาห์ที่ 7-8 (P>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่ม
กลั บ มาให้ อ าหารกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม ในสั ป ดาห์ ที่ 5-8 พบว่ า
ปริมาณกลูโคสในเลือดไม่แตกต่างกัน (P>0.05) (Table 1
and Fig. 1)
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2. วิจารณ์ผลการวิจัย
2.1 การเจริญเติบโต
ปลาดุกอุยที่อดอาหารเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ พบว่า
การเจริญเติบโตจะชะงักและมีการสูญเสียมวลกาย ค่าดัชนี
ตับของปลาลดลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานที่สะสมในตับ
เช่น ไกลโคเจน ทาให้มวลตับลดลงตามระยะเวลาการอด
อาหาร โดยในช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 มีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของการอดอาหารในระยะที่ 1
ส่วนในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 3-4 อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้ากับสภาพการอดอาหารในระยะที่ 2
และมีการนาพลังงานที่สะสมมาใช้ (Le Maho et al.,
1981; Mendez and Wieser, 1993; Bines, 1999;
McCue, 2010) ค่าดัชนีตับที่ลดลงตามระยะเวลาการอด
อาหาร ชีให้เห็นว่า ไกลโคเจนในตับถูกนามาใช้เมื่อปลาขาด
สารอาหารหรือได้รับพลังงานไม่เพียงพอ และไขมันที่สะสม
เป็นแหล่งพลังงานสารองก็อาจถูกนามาใช้เช่นกัน ในขณะที่
โปรตีนที่สะสมในเนือเยื่อถูกนามาใช้เพื่อให้พลังงานในกรณีที่
กลูโคส ไกลโคเจน และไขมัน มีไม่เพียงพอ ซึ่งทาให้ปลามี
การสูญเสียมวลกาย (Stickney and Lovell, 1977) เมื่อ
เปรียบเทียบปลากลุ่มอดอาหารกับกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่
1-4 พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยปลาใน
กลุ่มควบคุมมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึน แต่ปลาในกลุ่ม ที่อด
อาหารมีการสูญเสียมวลกายเพิ่มขึน การเปลี่ยนแปลงมวล
กาย เป็ น ผลจากการเปลี่ย นแปลงมวลของแต่ล ะเนือเยื่ อ
และอวั ย วะในร่ า งกาย เป็ น เพราะว่ า การอดอาหารใน
ช่วงแรกของปลาดุกอุยจะชะงักการเจริญเติบโต จากนันจะมี
การลดลงของมวลตับเนื่องจากมีการนาไกลโคเจนในตับมา
ใช้เป็นแหล่งพลังงาน (Ware, 1975; Soengas et al.,
1996; Schwilch et al., 2002; McCue, 2010)
ส่วนในปลาดุกอุยที่กลับมาให้อาหารในสัปดาห์ที่ 58 พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึนเมื่อเทียบกับปลาที่
ไม่มีการอดอาหารมาก่อน เนื่องจากปลาจะมีประสิทธิภาพ
ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึน เป็นการใช้พลังงาน
จากอาหารให้เกิดประโยชน์มากขึน ลดผลกระทบจากของ
เสียที่เกิดจากการกินอาหารแล้วย่อยได้ไม่หมดและสูญเสียไป
กับการขับถ่าย (Lovell, 1989; Smith, 1989) ซึ่งเรียกว่า
การเจริญเติบโตชดเชย (compensatory growth) ปลาใน
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กลุ่มนีจะมีอัตราการเจริญเติบโตแบบเร่งในช่วงที่กลับมากิน
อาหาร (Wieser et al., 1992; Ali et al., 2003; Enberg
et al., 2009) การเจริญเติบโตชดเชยมีประโยชน์ในด้านการ
จัดการการให้อาหารปลา เนื่องจากในขณะที่ปลาอดอาหาร
จะสามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น ค่ า อาหารปลา และเมื่ อ มี ก าร
กลับมาให้อาหารอีกครัง
2.2 ระดับกลูโคสในเลือด
ปลาดุกอุยในกลุ่มที่อดอาหารเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์
พบว่าปริมาณกลูโคสในเลือดลดลงในอัตราที่มากกว่าในกลุ่ม
ควบคุม เนื่องจากปลาไม่ได้รับสารอาหารจากการกินที่จะ
ย่อยสลายให้ได้กลูโคส ซึ่งสอดคล้ องกับการศึ กษาในปลา
ชนิ ด อื่ น เช่ น ในปลาคาร์ ป (Cyprinus carpio) ปลา
Yellow perch (Perca flavescens) ปลา White
sturgeon (Acipenser transmontanus) ปลา Rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) ปลาทอง (Carassius
auratus) ปลาช่อน (Ophiocephalus maculatus) ปลา
ทรายแดง (Chrysophrys major) และ ปลา Sturgeon (A.
fulvescens) (Foster and Moon, 1991; Navarro and
Gutierrez, 1995; Gillis and Ballantyne, 1996; Hung
et al., 1997; Russell and Gahr, 2000; Friedrich and
Stepanowska, 2001; Congleton and Wagner, 2006)
ส่วนการลดลงของกลูโคสในเลือดในปลากลุ่มควบคุมอาจ
เป็นผลจากระยะของการเจริ ญเติบโตหรือช่วงอายุของปลา
ซึ่งสอดคล้อ งกั บการลดลงของนาหนั กตั วเพิ่ม เฉลี่ย ต่อ วั น
(ADG) การเปลี่ย นแปลงของระดับ กลู โคสนี อาจขึนอยู่ กั บ
ชนิดของปลาและระยะเวลาในการอดอาหารที่ต่างกัน เมื่อ
ปริ ม าณกลู โ คสในเลื อ ดลดลงท าให้ ร่ า งกายจ าเป็น ต้ อ งใช้
พลังงานที่สะสมในร่างกาย ไกลโคเจนจะถูกนามาสลายให้ได้
กลู โ คสโดยกระบวนการ glycogenolysis โปรตี น จะถู ก
น า ม า สั ง เ ค ร า ะ ห์ ใ ห้ ไ ด้ ก ลู โ ค ส โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร
gluconeogenesis (Chavin and Young, 1970;
Sakamoto and Yone, 1978; Woo and Cheung,
1980; McCue, 2010) และไขมัน จะถูกสลายให้ได้ acetylCoA โดยกระบวนการ β-oxidation และเมื่ อ มี acetylCoA มากพอ จะถูกนาไปสังเคราะห์เป็น ketone body ซึ่ง
เป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญต่อไป (Masoro, 1968; Owen
et al., 1969; Robinson and Williamson, 1980;
Lindstrom, 1991; Castellini and Rea, 1992; Cherel
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et al., 1992; Owen et al., 1998; Bairlein, 2002;
McCue, 2007)
ส่วนในปลาดุกอุยที่กลับมาให้อาหารอีกในสัปดาห์ที่
5-8 พบว่ า ร่ า งกายมี ก ารปรั บ สมดุ ล ของสารอาหาร โดย
ปริมาณกลูโคสในเลือดมีค่าเพิ่มขึนในสัปดาห์ที่ 5-6 ซึ่งเป็น
ผลจากการได้รับสารอาหารจากการกิน และอาจมีการสะสม
พลังงานเพิ่มขึน (Wieser et al., 1992; McCue, 2010)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปลาทั งสองกลุ่ ม ในสั ป ดาห์ ที่ 5-8 พบว่ า
ปริมาณกลูโคสในเลือดไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ซึ่งอาจสรุป
ได้ว่าระยะเวลาการกลับมากินอาหาร 1 สัปดาห์มีผลทาให้
ปริมาณกลูโคสในเลือดของปลามีค่าเพิ่มขึนจนเท่ากับปลาใน
กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นการปรับสมดุลของระดับสารอาหารใน
ร่างกาย สอดคล้องกับการเจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์
การเจริ ญเติบโตชดเชยที่ เพิ่มขึน อาจเนื่ องจากปลามีการ
อัตราการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึน จึงทาให้ปลามี
การเจริญเติบโตทันเท่ากับปลาในกลุ่มควบคุม (Wieser et al.,
1992; Enberg et al., 2009; McCue, 2010)

สรุปผลการวิจัย

เป็นผลจากการลดลงของ มวลตับและสารอาหารที่สะสมใน
ร่างกาย โดยที่ค่าความชืนในกล้ามเนือไม่เปลี่ยนแปลง อีกทัง
ส่งผลให้ปริมาณกลูโคสในเลือดลดลง หลังจากอดอาหารเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ แล้วมีการกลับมากินอาหารอีกเป็นเวลา 4
สัปดาห์ ปลาดุกอุยมีอัตราการเจริญเติบโตแบบเร่ง เรี ยกว่า
การเจริญเติบโตชดเชย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโต
ชดเชยสูงสุด 34.52% ในสัปดาห์ที่ 7 การงดให้อาหารใน
ช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับมาให้อาหารอีกจึงมีประโยชน์ในด้าน
การจัดการการให้อาหารเพื่อพัฒนาการเพาะเลียงปลาดุกอุย
ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์
และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ ส นั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ ใ นการ ท าวิ จั ย
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุนทุนในการ
วิ จั ย ครั งนี ขอขอบคุ ณ นายกั ม พล ไทยโส และนางสาว
ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม ที่ช่วยเหลือการทาวิจัยทังในภาคสนาม
และในห้องปฏิบัติการ

การอดอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีผลทาให้อัตรา
การเจริญเติบโตลดลง และมีอัตราการสูญเสียมวลกาย ซึ่ง
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Table 1 Average daily weight gain (ADG), percentage weight gain (PWG), percentage weight loss (PWL),
percentage daily weight loss (PDL), compensation coefficient (CC), hepatosomatic index (HSI),
muscle water content (MWC), and blood glucose (BG) in the broadhead catfish (Clarias
macrocephalus) under fed (F) and starved-re-fed (S-RF) groups (mean±SD)
Parameter
(wet weight
0
basis)
(initial)
1. ADG
F
0
(g/day)
S-RF 0
2. PWG (%)

F

0

S-RF 0
3. PWL (%)

F

0

S-RF 0
4. PDL (%/day) F

0

S-RF 0
5. CC (%)

S-RF -

6. HSI (%)

F

7. MWC (%)

8. BG (mg/dl)

0.709
±0.086
S-RF 0.709a
±0.086
F
78.852
±0.506
S-RF 78.852
±0.506
F
34.064a
±1.978
S-RF 34.064 a
±1.978

Starvation and re-feeding duration (weeks)
2
3
4
5
6

1
0.17a
±0.02
-0.10e
±0.02
4.01c
±0.61
-1.91b
±0.67
-4.01a
±0.61
1.91b
±0.67
-0.57e
±0.09
0.27a
±0.09
-

0.13b
±0.02
-0.09ed
±0.02
5.46b
±1.00
-3.37b
±0.67
-5.46b
±0.99
3.37b
±0.67
-0.39cd
±0.07
0.24a ±0.05
-

0.13b
±0.02
-0.08d
±0.02
9.22a
±0.68
-5.23a
±1.31
-9.22c
±0.68
5.23a
±1.31
-0.44d
±0.03
0.24a
±0.06
-

0.10b
±0.02
-0.07d
±0.02
8.92a
±0.72
-6.05a
±1.41
-8.92c
±0.72
6.05a
±1.41
-0.32c
±0.03
0.21a
±0.04
-

0.714
±0.085
0.666a
±0.037
80.822
±0.958
79.471
±0.853
35.052 a
±1.936
27.263 b
±2.632

0.702
±0.067
0.497b
±0.055
79.466
±0.745
78.872
±0.980
33.045ab
±1.241
24.468c
±1.896

0.613
±0.083
0.494b
±0.084
79.374
±0.523
79.914
±0.896
31.268b
±3.426
22.676c
±2.131

0.690
±0.043
0.492b
±0.080
79.067
±1.278
79.776
±0.871
27.474c
±0.725
17.923d
±1.017

0.06c
±0.01
-0.03c
±0.01
8.63a
±0.93
-3.92c
±0.74
-8.63c
±0.93
3.92b
±0.74
-0.25b
±0.02
0.11b
±0.02
-56.50c
±12.28
0.680
±0.061
0.701a
±0.128
80.112
±1.148
80.126±
1.018
19.152d
±1.951
19.031cd
±1.130

0.06c
±0.01
-0.01b
±0.00
9.70a
±0.84
-0.97b
±0.03
-9.70c
±0.84
0.97c
±0.03
-0.23b
±0.02
0.02c
±0.00
-12.69b
±1.99
0.667
±0.065
0.698a
±0.145
80.116
±0.594
79.521
±0.836
20.043d
±0.814
20.517c
±0.857

7

8

0.05cd
±0.02
0.02a
±0.01
10.52a
±1.97
3.64a
±0.73
-10.52c
±1.97
-3.64d
±0.73
-0.21b
±0.04
-0.08d
±0.02
34.52a
±13.52
0.758
±0.038
0.752a
±0.086
80.193
±1.136
78.993
±0.839
19.767d
±1.039
19.159cd
±1.031

0.03d
±0.01
0.01a
±0.01
8.76a
±1.00
2.60a
±1.82
-8.76c
±1.00
-2.60d
±1.82
-0.15a
±0.02
-0.05d
±0.04
33.88a
±29.36
0.718
±0.075
0.728a
±0.060
79.915
±0.619
79.878
±0.880
19.509d
±0.603
19.516cd
±0.679

Means within a row with different superscripts are significantly different (P<0.05)
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Fig. 1 Average daily weight gain (ADG), percentage weight gain (PWG), percentage weight loss (PWL),
percentage daily weight loss (PDL), compensation coefficient (CC), hepatosomatic index (HSI), muscle water
content, and blood glucose in the broadhead catfish (Clarias macrocephalus) under fed (F) and
starved-re-fed (S-RF) groups (mean)
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