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บทคัดย่อ 
 การทดลองใช้น้ านึ่งปลาในระดับแตกต่างกัน  เป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงปลาหมอไทย  เพื่อศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโต (SGR) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) และอัตราการรอดตาย 
โดยผลิตอาหารที่มีโปรตีน และพลังงานที่ย่อยได้ในอาหาร (DE) เท่ากันทุกสูตร คือ 40 เปอร์เซ็นต์ และ 3,200 กิโล
แคลอรี/กิโลกรัม ตามล าดับ แต่มีระดับของน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน 4 ระดับ คือ 0  
25  50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ และเปรียบเทียบกับอาหารเม็ดส าเร็จรูป (สูตรที่ 5) น าไปเลี้ยงปลาหมอไทย น้ าหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย 4.43+0.14 กรัม  เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่มีระดับของน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 25 
เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ SGR, FCR, PER และอัตราการรอดตายของปลาหมอไทย โดยมี SGR และ PER 
สูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.72+0.16 (%/วัน) และ 1.12+0.22 ตามล าดับ รองลงมาคือ ระดับ 0 75 และ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (p<0.05)  แต่ไม่แตกต่างกับปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารเม็ดส าเร็จรูป และทุกระดับของการใช้น้ านึ่งปลา
ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหาร ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย (p>0.05) 
 

Abstract 
 The experiment on using of different levels fishes condensate as feed contain in climbing 
perch (Anabas testudineus Bloch). To study on growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR),  
protein efficiency ratio (PER) and survival rate of climbing perch. The diets contained 40% protein 
and 3,200 Kcal/Kg (DE) in all formulas with varying levels ; 0,  25,  50, and 75% of fishes condensate 
replacement of fish meal, respectively and compared with pellet feed (formula 5). The diets were 
given for 10 weeks to fish which the initial average weight were 4.43+0.14 g. The result showed that 
the SGR,  FCR,  PER and survival rate of climbing perch was 25 percentage of fishes condensate 
(formula 2) gave highest growth performance as SGR, 0.72+0.16 (%/day) and PER, 1.12+0.22 were 
significantly different (p<0.05) with 0,  75, and 50%, respectively but not significantly different from 
the control feed (formula 5). All of the feed formulas showed no effect on survival rate (p>0.05).  
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1. บทน า 
 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ความต้องการอาหารสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทโปรตีน  ซึ่งสัตว์น้ าจัดว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีของมนุษย์ ท าให้มีการพัฒนา  และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส าหรับประเทศไทยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และในปี พ .ศ. 2552 ประเทศไทยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรวม 
521,900 ตัน (กรมประมง, 2554) ซึ่งในจ านวนนี้เป็นผลผลิตปลาหมอไทย (Anabas testudineus Bloch) คิดเป็น
มูลค่าสูงถึง 643 ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  เนื่องจากปลาหมอไทยเป็นปลาน้ าจืดชนิดที่นิยมบริโภคกันอย่าง
แพร่หลาย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ (น าชัย และคณะ, 2540) แต่ที่เป็นปัญหาในขณะนี้คือ
ต้นทุนในเรื่องของค่าอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก 
 ในการเลี้ยงสัตว์น้ า  อาหารนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง  เนื่องจากต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยเฉพาะในเรื่องอาหารจะตกอยู่ประมาณ 50-70 % ของต้นทุนทั้งหมด (Blyth and Dodd, 2002) ฉะนั้นหากผู้เลี้ยง
ไม่ให้ความส าคัญในเรื่องของอาหาร โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการเลี้ยงก็จะสูงตามไปด้วย และในอาหารเลี้ยงสัตว์
น้ า โปรตีนนับเป็นสารอาหารที่มีความส าคัญที่สุด แต่ก็มีราคาแพงที่สุด วัตถุดิบที่มักจะนิยมใช้เป็นแหล่งโปรตีน ส่วนมาก
มาจากสัตว์ ได้แก่ วัตถุดิบจ าพวกปลาป่น เนื่องจากมีโปรตีนสูง และมีรสชาติที่สัตว์น้ าชอบ แต่ปริมาณปลาป่นที่ผลิตได้
ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ปลาป่นมีแนวโน้มหาได้ยาก มีราคาสูงขึ้น ตลอดจนคุณภาพไม่คงที่ และหาได้ยากในบาง
ฤดูกาล  ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ส าคัญในอนาคต จึงเป็นเหตุให้นักวิจัยอาหารสัตว์น้ า หันมาศึกษา และพยายามที่จะน า
วัตถุดิบจากแหล่งโปรตีนอื่นท่ีหาได้ง่าย และราคาถูกกว่ามาใช้ เช่นการใช้โปรตีนจากพืช  หรือวัตถุดิบเหลือใช้จากกิจการ
ต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายมาทดแทนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะวัตถุดิบเหลือใช้ เช่น น้ านึ่งปลา มาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร เพื่อใช้
เป็นแหล่งโปรตีน และพลังงานทดแทน เนื่องจาก พบว่า มีคุณสมบัติทางเคมีโดยมีปริมาณโปรตีน และไขมันเท่ากับ 
43.36 และ 14.45 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก (W/W) ตามล าดับ (วัฒนา และคณะ, 2554) ตลอดจนมีกลิ่นท่ีกระตุ้นการกิน
อาหารของสัตว์น้ า สามารถน ามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ าได้ (เจษฎา และ สุภาวดี, 2553 ; สุทิน และ วิชิต,  
2547) ซึ่งหากมีการใช้ในระดับที่เหมาะสม นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ ท่ีอาจจะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ าได้   
 ดังนั้น แนวทางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าเอาน้ านึ่งปลา ซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า ของจังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารปลาหมอไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารที่ระดับต่าง ๆ กัน  ต่อการ
เจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และอัตราการรอดตายของปลาหมอไทย  และ
คาดว่าผลการศึกษาวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเป็นเป็นแนวทางในการผลิตอาหารปลาหมอไทยราคาประหยัด 
ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลดการน าเข้าวัตถุดิบบางอย่าง เพิ่มมูลค่า และ
ประสิทธิภาพของวัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของการ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาหมอไทย และอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาน้ าจืดของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลองตามระดับของน้ านึ่งปลาที่ใช้เป็นแหล่ง
โปรตีนทดแทนจากปลาป่นในสูตรอาหารปลาหมอไทย ที่ต่างกัน 4 ระดับ (สูตรที่ 1 – 4) คือ 0, 25, 50 และ 75 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเปรียบเทียบกับอาหารเม็ดส าเร็จรูป (สูตรที่ 5) แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้ า    
2.2 การเตรียมระบบเลี้ยง 
 บ่อที่ใช้ทดลองเลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ท าความสะอาด เติมน้ าจืดที่
สะอาดสูง 50 เซนติเมตร ซึ่งคิดเป็นปริมาตรน้ า 150 ลิตรมีการให้อากาศในบ่อทดลองตลอดเวลาโดยใช้หัวทราย 
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2.3 การเตรียมปลาทดลอง 
 น าลูกปลาหมอไทยขนาดประมาณ 4.43+0.14 กรัม (3.75-5 ซม.) จากฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาของเอกชน                   
มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 2 X 4 X 0.6 เมตร ให้อาหารส าเร็จรูปท่ีผลติขึ้น (สูตรที่ 1) วันละ 2 ครั้ง จนกระทั้งลูกปลา
เคยชินกับสภาพแวดล้อม และอาหารเม็ดทดลองที่ผลิต เลี้ยงลูกปลาเป็นระยะเวลา 15 วัน หลังจากนั้นสุ่มลูกปลา                
ไปเลี้ยงในบ่อทดลอง จ านวน 50 ตัว/บ่อ  
2.4 การเตรียมอาหารทดลอง 
 น าวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหารไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (1990) วัตถุดิบที่ใช้
คือ ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพด ร าละเอียด ปลายข้าว สารเหนียว น้ ามันปลา น้ ามันพืช วิตามินผสม และแร่ธาตุ
รวม (premix) และน้ านึ่งปลา ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า น้ านึ่งปลามีระดับโปรตีนเท่ากับ 43.36 
เปอร์เซ็นต์ น าผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นสูตรอาหาร (ตารางที่ 1)  โดยจัดเตรียมอาหารเม็ดแบบช้ืนตามสูตร ดังนี้ 

สูตรที่  1  อาหารสูตรควบคุม ไม่ผสมน้ านึ่งปลา 
สูตรที่  2  ผสมน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 25 เปอร์เซ็นต์ 
สูตรที่  3  ผสมน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 50 เปอร์เซ็นต์ 
สูตรที่  4  ผสมน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 75 เปอร์เซ็นต์ 
สูตรที่  5  อาหารเม็ดส าเร็จรูป (อาหารปลาดุก)  

 ก าหนดให้มีระดับโปรตีน และพลังงานเท่ากันทุกชุดการทดลอง (สูตรอาหาร) โดยมีระดับโปรตีน 40 
เปอร์เซ็นต์ พลังงานท่ีย่อยได้ในอาหาร (DE) ประมาณ 3,200 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม    
2.5 การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.5.1 อาหารและการให้อาหาร 
 ให้อาหารทดลองทั้ง  5  สูตรทุกวัน วันละ 2 มื้อ (เช้า – เย็น) ประมาณ 10% ของน้ าหนักตัวต่อวัน การให้
อาหารจะให้ปลากินจนอ่ิม (satiation) บันทึกข้อมูลน้ าหนักอาหารเพื่อน าไปใช้ในการค านวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ (FCR) ต่อไป 

 

 2.5.2 การเก็บข้อมูล  และขอบเขตการศึกษา     
 ท าการสุ่มตัวอย่างปลาหมอไทย จากทุกชุดการทดลอง จ านวน 20 ตัว/บ่อ เพื่อช่ังน้ าหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็น
เวลา 10 สัปดาห์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต (ในรูปค่าเฉลี่ยของข้อมูล) เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (weight gain, %) 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (SGR, % ต่อวัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) และ 
อัตราการรอดตาย (survival rate, %)     
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ตารางที่ 1 สูตรอาหารที่มีน้ านึ่งปลาเป็นส่วนผสมระดับต่าง ๆ ในการเลี้ยงปลาหมอไทย 
วัตถุดิบ 
(กรัม) 

                                ระดับน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (%) 
0 25 50 75        อาหารเม็ด 

ปลาป่น 48.95 36.72 24.48 12.24 - 
กากถัว่เหลือง 24.21 24.55 24.44 21.40 - 
น้ านึ่งปลา 0 16.12 32.24 48.36 - 
ข้าวโพด 3.68 3.0 3.28 3.0 - 
ปลายขา้ว 3.68 3.0 3.28 3.0 - 
ร าละเอียด 3.68 3.0 3.28 3.0 - 
Alfa starch 4.0 4.0 4.0 4.0 - 
น้ ามันพืช 3.4 2.3 0 0 - 
น้ ามันปลา  3.4 2.31 0 0 - 
วิตามินผสม* 2.0 2.0 2.0 2.0 - 
พรีมิกซ*์ 3.0 3.0 3.0 3.0 - 
รวม 100 100 100 100 - 
โปรตีน (%) 40 40 40 40 35 
ไขมัน (%) 11.62 12.49 11.06 14.17 5.00 
DE(Kcal/Kg) 3,199.50 3,215.30 3,078.10 3,209.70 - 
ราคาอาหาร บาท/กก. 28.26 26.04 23.23 21.31 29.50 
           หมายเหตุ* วิตามินผสม และ พรีมิกซ์ ในปริมาณ/อาหาร 1 กก. ดังนี ้
            vitamin A  1,000  มก.;  vitamin D3 250 มก.; vitamin E  5 มก.; vitamin B1 2,000  มก.; 
         vitamin B2 800  มก.;  vitamin B6 2,000  มก.;  vitamin B12 1 มก.;  vitamin C 10,000 มก.; 
         panthothenic acid 300 มก.;  nicotinic acid 5,000 มก.;  folic acid 200 มก.;  biotin 2  มก.; 
         iron 500 มก.;  zinc 7,000 มก.;  manganese 800  มก.; selenium10 มก.;  lysine 15,000 มก.; 
        methionine 3,000  มก. 
 
 2.5.3 การศึกษาคุณภาพน้ า 
 ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ า ในระหว่างการทดลอง ทุก 2 สัปดาห์ ได้แก่ อุณหภูมิของน้ า pH ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายน้ า ความเป็นด่างของน้ า แอมโมเนีย และไนไตรท์   
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่าง สูตรอาหาร ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
2.7 สถานที่ท าการทดลอง   
 ท าการทดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 การใช้น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน  5 ระดับ เลี้ยงปลาหมอไทยเป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ให้ผลการทดลอง ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

3.1 น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน 
และอัตราการรอดตาย 
 ปลาหมอไทยที่ท าการทดลองมีน้ าหนักเฉลี่ยต่อตัวเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาของการทดลอง น้ าหนักปลาหมอ
ไทยเฉลี่ยต่อตัว เมื่อเริ่มทดลองแต่ละชุดการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีน้ าหนักเฉลี่ยอยู่ที่
4.43+0.14 กรัม เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารทั้ง 5 
สูตร มีความแตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (p<0.05) โดย ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 (อาหารเม็ด)                    
มีเปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 74.23±1.47 และ 0.79±0.10 
ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 2 (25%) ซึ่งทั้ง 2 สูตรดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) แต่มีค่าสูงกว่าปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1, 4 และ 3 ตามล าดับ (p<0.05) ในขณะที่ปลาหมอ
ไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 3 (50%) มีเปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะน้อยที่สุด  ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 46.52±1.12 และ 0.53±0.72 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 ส าหรับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาหมอไทยท่ีได้รับอาหารทั้ง 5 สูตร  มีความแตกต่างกันระหว่าง
ชุดการทดลอง (p<0.05) โดย ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 2 (25%) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ดีที่สุด ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 2.61±0.43 แต่ไม่แตกต่างจากปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 (p>0.05) ในขณะที่ปลาหมอไทยที่ได้รับ
อาหารสูตรที่ 3 (50%) มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ต่ าที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.62±1.35 (ตารางที่ 2) 
 ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน ของปลาหมอไทยท่ีได้รับอาหารทดลองที่มีน้ าน่ึงปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นใน
สูตรอาหารที่แตกต่างกันท้ัง 5 สูตร แสดงในตารางที่ 2 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยมีประสิทธิภาพ
การใช้โปรตีนมีค่าอยู่ในช่วง 0.61±0.32 – 1.29±0.18 ซึ่งปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 มีประสิทธิภาพการใช้
โปรตีนสูงที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 1.29±0.18 แต่ไม่แตกต่างกับปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 2 (p>0.05) ซึ่งมีค่า
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน เท่ากับ 1.12±0.22  ส่วนปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1, 3 และ 4 มีประสิทธิภาพการ
ใช้โปรตีน เท่ากับ 0.99±0.33, 0.61±0.32 และ 0.85±0.54 ตามล าดับ และเมื่อคิดราคาอาหารต่อกิโลกรัมของอาหาร
ทดลองแต่ละสูตร พบว่า อาหารสูตรที่ 1,  2,  3,  4 และ อาหารเม็ด มีราคาเท่ากับ 28.26,  26.04,  23.23,  21.31 
และ 29.50 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) โดยอาหารสูตรที่ 2 (น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นที่ระดับ 25 
เปอร์เซ็นต์) สามารถลดค่าอาหารลงได้ 11.73 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอาหารเม็ดส าเร็จรูปในท้องตลาด 

ส าหรับอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 5 สูตร  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p<0.05) โดยมีอัตราการรอดตายอยู่ในช่วงระหว่าง 96.17±1.06 ถึง 98.20±0.69 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 น้ าหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้ 
 โปรตีน และอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยท่ีได้รับอาหารที่มีน้ าน่ึงปลาระดับต่าง ๆ 
สูตรอาหาร น้ าหนักเพิ่ม 

(%) 
อัตราการเจริญ 
เติบโตจ าเพาะ 
(SGR %/วัน) 

อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ 

(FCR)  

ประสิทธิภาพการ
ใช้โปรตีน 

(PER)  

อัตราการรอดตาย 
(%) 

1 (0%)* 67.90±1.80c 0.69±0.02c 3.74±0.30ab 0.99±0.33bc 97.33±0.67a 
2 (25%)*  69.28±2.09cd 0.72±0.16cd 2.61±0.43a 1.12±0.22cd 98.20±0.69a 
3 (50%)*   46.52±1.12a 0.53±0.72a 4.62±1.35b 0.61±0.32a 96.17±1.06a 
4 (75%)*  58.55±1.41b 0.66±0.10b 4.02±0.80b 0.85±0.54b  97.58±1.16a 
5 (อาหารเม็ด)   74.23±1.47d 0.79±0.10d 3.00±0.44a 1.29±0.18d 96.00±1.25a 
    หมายเหตุ :  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในสดมภ์ ด้วยวิธี DMRT ถ้าอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
                    (p>0.05) 
          * ปริมาณร้อยละของน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหาร 
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 ส าหรับน้ านึ่งปลาที่ใช้ในการทดลอง เป็นวัสดุเศษเหลือจากการล้าง และนึ่งปลาในขบวนการผลิตปลา
กระป๋อง จากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง  และผลการทดลองครั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า  
ปลาหมอไทยท่ีได้รับอาหารที่มีน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในปริมาณ 25 เปอร์เซ็นต์  ให้การเจริญเติบโตสูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับชุดการทดลองที่มีน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในปริมาณ 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ในสูตร
อาหาร และมีการเจริญเติบโตดีเทียบเท่ากับปลาหมอไทย ที่ได้รับอาหารสูตรที่ 5 (สูตรเปรียบเทียบ) และปลาหมอไทย
ที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1 (สูตรควบคุม) ที่มีปริมาณปลาป่น และกากถ่ัวเหลืองสูงสุด โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากน้ าหนักที่
เพิ่มขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ซึ่งมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการศึกษาครั้งนี้  
ท าให้ทราบว่า ระดับที่เหมาะสมของการใช้น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น  มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ไทย โดยเมื่อใช้น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ปลามีอัตราการเจริญจ าเพาะ
สูงมากที่สุด และเมื่อเพิ่มระดับของน้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลให้การเจริญเติบโต
ของปลาหมอไทยลดลง  แสดงให้เห็นว่า  สามารถที่จะใช้น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลาได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นระดับท่ีปลาหมอไทยสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่เมื่อเพิ่มมาก
ขึ้นก็จะส่งผลในทางลบ เป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดลองใช้น้ านึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋องเป็น
แหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารส าหรับเลี้ยงปลาสวายเนื้อขาว (เจษฎา และ สุภาวดี,  2553) โดยพบว่า ปลาที่
ได้รับอาหารที่ใช้น้ านึ่งปลาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตของปลาสูงที่สุด  
และเมื่อเพิ่มระดับของการทดแทนสูงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  จะส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ  
สอดคล้องกับการทดลองใช้ตะกอนน้ าน่ึงปลาเป็นวัตถุดิบในอาหารทดลองเลี้ยงปลาดุกลกูผสม (สุทิน และ วิชิต,  2547) 
5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารซึ่งมีตะกอนน้ านึ่งปลา 10 
เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตสูงสุดไม่ต่างจากปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุม 0 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเพิ่มปริมาณ
ตะกอนน้ าน่ึงปลาในอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 15-20 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง  แสดงว่าสูตรอาหารที่มี
ตะกอนน้ าน่ึงปลาในระดับที่ใช้ทดลองนี้มีความสมดุลของสารอาหาร แต่ต้องผสมในอาหารไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และ
ถ้าหากผสมน้ านึ่งปลาเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากตะกอนน้ าน่ึงปลามีปริมาณเกลือสูงท าให้
มีรสเค็มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปลากินอาหารได้น้อยลง 
 ส่วนอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยจากทุกสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) แสดงว่า ระดับ
ของการใช้น้ านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับ
พลังงานท่ีปลาได้รับในแต่ละสูตรอาหารมีค่าใกล้เคียงกัน และเหมาะสม สอดคล้องกับการทดลองในปลาสวายเนื้อขาว 
(เจษฎา และ สุภาวดี, 2553) และปลาดุกลูกผสม (สุทิน และ วิชิต, 2547) ซึ่งรายงานว่าการน้ านึ่งปลาผสมในอาหาร
ระดับต่าง ๆ เลี้ยงปลาทดลอง ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตายของปลา   
3.2 คุณภาพน้ า 
 คุณภาพน้ าเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า  อุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง  27.59+1.27 ถึง 29.12+0.58 องศา
เซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.00+0.26 ถึง 8.01+0.33 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า 6.15+0.25 ถึง 6.48+0.45 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเป็นด่าง 98.28+4.54 ถึง 101.24+6.45  มิลลิกรัมต่อลิตร  แอมโมเนีย 0.31+0.02 ถึง 
0.52+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์  0.18+0.02 ถึง 0.32+0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงที่ปลาและ
สัตว์น้ าสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ (กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และกองส่งเสริมการประมง, 2550) 
 

4.  สรุป 
 การศึกษาผลของการใช้น้ านึ่งปลาเป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงปลาหมอไทย สรุปได้ว่า การใช้น้ านึ่งปลาทดแทน
โปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ผสมในสูตรอาหารเม็ดจมส าหรับการเลี้ยงปลาหมอไทยที่มี
น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 4.43+0.14 กรัม มีความเหมาะสม ท าให้อัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหาร
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

เป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม (0 เปอร์เซ็นต์) และสูตร
เปรียบเทียบ (สูตรที่ 5) (p>0.05) แต่ส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และประสิทธิภาพ
การใช้โปรตีนดีที่สุดเมื่อเทียบกับระดับ 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
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