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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาการเล้ียงปลาเทโพดวยอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับอาหารท่ีมีโปรตีนสูง (35%) 
โดยมีชุดการทดลองจํานวน 6 ชุดการทดลอง คือ ใหอาหารโปรตีนตํ่า ใหอาหารโปรตีนสูง ใหอาหารโปรตีน
ตํ่า 1, 3, 5 และ 7 วัน สลับกับการใหโปรตีนสูง 1 วัน อาหารทดลองมีคาพลังงานรวม (gross energy, GE) 445 
กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ปลามีน้ําหนกัเร่ิมตนเฉล่ีย 178.30±19.78 กรัม ความยาวเร่ิมตนเฉล่ีย 
27.15±1.02 เซนติเมตร เล้ียงในกระชังขนาด 1X2X1.5 เมตร ระดับน้ําลึก 1.90 เมตร ใหอาหารปลากินจนอ่ิม
วันละ 2 คร้ัง เปนระยะเวลา 7 เดือน 
 ผลการทดลองพบวาปลาทุกชุดการทดลองมีคาการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักสุดทายเฉล่ีย 
น้ําหนกัเพิ่มตอวัน เปอรเซ็นตน้ําหนกัเพิ่ม มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คา
ประสิทธิภาพของโปรตีนพบวาชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่าและชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า 
3, 5 และ 7 วัน สลับกบัโปรตีนสูง 1 วัน มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีคา
มากกวาชุดการทลองท่ีใหอาหารโปรตีนสูงและชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า 1 วนัสลับกับโปรตีนสูง 
1 วัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนปริมาณอาหารท่ีปลากินพบวาชุดทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า 
7 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีคาปริมาณอาหารท่ีปลากินแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
กับชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า โปรตีนสูง และใหโปรตีนอาหารตํ่า 1 และ 3 วัน สลับกับโปรตีนสูง 
1 วัน แตมีคามากกวาชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า 5 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) สวนคาอัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และผลผลิตปลา พบวามีคาแตกตางกนัอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการทดลองแสดงวาการเล้ียงปลาเทโพดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนตํ่าสลับกับ
อาหารที่มีระดบัโปรตีนสูง ใหผลท่ีไมแตกตางกับชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่าและโปรตนีสูงเพียง
อยางเดยีว 
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Abstract 

 
 The 6 alternation feeding programs were designed to Black Ear Catfish: T1 feeding with low 
protein (25%), T2 with high protein (35%), T3 feeding with low protein 1 day alternate with high protein 1 
day, T4 low protein 3 days alternate with high protein 1 day, T5 low protein 5 days alternate with high 
protein 1 day and T6: low protein 7 days alternate with high protein 1 day. All experimented diets were 
formulated to be having isocaloric gross energy at 445 kcal per 100 g feed. The average initial weight and 
length were 178.30±19.78 g and 27.15±1.02 cm expectively. Catfish were stocked at 35 fish/cage in  
1X2X1.5 m floating net cage and had been fed satiation twice a day for 7 months. 
 The results showed that average body weight, daily weight gain and percentage weight gain 
of  fish from all treatments were not significantly different (p>0.05). The protein efficiency ratio of fish in 
treatment 1, 4, 5 and 6 were significant higher than treatment 2 and 3. The total fed intake of treatment 5 
was not different from 6 treatment 1, 2, 3 and 4 (p>0.05) but higher (p<0.05) than treatment 5. There were 
not different (p>0.05) among treatments on with feed conversion ratio, survival rate and production. 
Conclusion, the feeding Black Ear Catfish with low protein 1, 3, 5 and 7 days alternate with high protein 1 
day were not different from feeding with low and high protein.     
 
Key words: Black ear  catfish,  Pangasius larnaudii, Feeding, Protein Levels   
*Corresponding author: Aumphoe Mueang, Ubonratchathani Province 34000  
e-mail : t_pongjanyakul@yahoo.com  
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คํานํา 
 

 ปลาเทโพเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งท่ีอยูในครอบครัว Pangasiidae (ชวลิต และสมศักดิ์, 2536) 
เชนเดียวกับปลาสวายและปลาบึก ขนาดโตเต็มท่ีมีความยาวถึง 1.30 เมตร (สมโภชน, 2523) เปนปลาท่ีกินท้ัง
พืชและสัตวเปนอาหาร ในปลาขนาดเล็กจะกินแมลงเพียงอยางเดียว สวนปลาใหญจะกินท้ังพืช ปลา หอย 
แมลงและซากสัตว เม่ือนํามาเล้ียงในบอสามารถเล้ียงดวยอาหารสําเร็จรูปและอาหารผสมชนิดอ่ืนหรือเศษ
อาหาร (วันเพ็ญ, 2528; ชวลิต และสมศักดิ์, 2536) จากการวิจัยในเร่ืองของอาหารในปลาเทโพพบวาระดับ
โปรตีนท่ีเหมาะสมในอาหารท่ีใชอนุบาลปลาเทโพน้ําหนักเร่ิมตนเฉล่ีย 6.51 กรัม เทากับ 33.69 เปอรเซ็นต 
(ศุภรัตน และสมกียรติ, 2544) และระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมในการเล้ียงปลาเทโพนํ้าหนักเร่ิมตนเฉล่ีย 40 
กรัม เทากับ 30 เปอรเซ็นต (สมเกียรติ และคณะ, 2539) สวนปลาเทโพขนาดน้ําหนัก 138-352 กรัม ตองการ
อาหารที่มีโปรตีน 20 เปอรเซ็นต เปนระดับโปรตีนท่ีตํ่าสุดท่ีทําใหปลามีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด (ศุภรัตน และ
คณะ, 2541) 

 ปจจุบันนับวามีขอมูลมากพอท่ีจะใชผลิตอาหารสําเร็จรูปเล้ียงปลาเทโพได อยางไรก็ตาม
เนื่องจากเกษตรกรยังนิยมเล้ียงปลาเทโพดวยไสไก และเศษอาหาร ซ่ึงการเล้ียงดวยวิธีดังกลาวสงผลตอ
มาตรฐานความปลอดภัยทางดานอาหารประมง และความตองการใชอาหารสําเร็จรูปมีไมมากพอใหมีการ
แขงขันผลิตอาหารสําเร็จรูปจําหนาย ดังนั้นการพัฒนาสูตรอาหารใหมีราคาถูกลงโดยท่ีใหผลการเล้ียง
เหมือนเดิมเพื่อชวยลดตนทุนการเล้ียงท่ีเกิดจากราคาอาหาร ซ่ึงในปลาเทโพการลดตนทุนโดยใชวัสดุทดแทน
ปลาปนท่ีมีราคาสูง ไดมีการศึกษาไวโดยการใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปนพบวา
สามารถทดแทนไดท่ีระดับ 25 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนระดับท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลา (ธีระชัย และ
คณะ, 2551) 
 จากการพยายามลดตนทุนอาหารโดยหาวัสดุทดแทนปลาปนแลว ไดมีการศึกษาการลดตนทุน
การเล้ียงโดยการจัดการดานอาหาร ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีมีการปฏิบัติอยู เชน การเล้ียงปลานิล โดย De Silva 
(1985) และ ปลากะพงขาว (สุนิตย และคณะ, 2547) ใชวิธีการจัดการโดยใหอาหารที่มีโปรตีนปกติกับ
โปรตีนตํ่าสลับวันกนั สําหรับปลาเทโพเม่ือมีขนาดโตเต็มท่ีแลวจะมีความตองการโปรตีนนอยลง (สมเกียรติ 
และคณะ, 2539; ศุภรัตน และคณะ, 2541; ศุภรัตน และสมกียรติ, 2544) ซ่ึงถาหากไดรับโปรตีนเขาไปมาก
ปริมาณโปรตีนท่ีมากเกนิความตองการจะถูกใชเปนพลังงานแทนท่ีจะใชเพื่อการเจริญเติบโต จึงเปนการ
ส้ินเปลืองและไมคุมคา (มะลิ, 2530) และโดยขอเท็จจริงแลวการเล้ียงปลายังตองพิจารณาถึงตนทุนอาหาร 
อีกดวย เพราะการท่ีปลาเจริญเติบโตไดดี แตถาอาหารมีราคาสูงกวาราคาปลา ก็จะทําใหประสบภาวะขาดทุน
ในการเล้ียงปลา ดังนั้น การเล้ียงปลาแบบกึ่งพัฒนาก็อาจใหอาหารท่ีมีระดับโปรตีนตํ่ากวาความตองการ 
แมวาปลาอาจเจริญเติบโตลดลงเล็กนอยแตก็จะไมประสบภาวะขาดทุน (วีรพงศ, 2536)  ดังนั้นควร
ดําเนินการศึกษาการจัดการดานอาหาร โดยใหอาหารที่มีโปรตีนตํ่าสลับกับอาหารท่ีมีโปรตีนสูง เพื่อลด
ตนทุนการเล้ียงปลาเทโพ 
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วัตถุประสงค 
 

เพื่อทราบผลการเล้ียงปลาเทโพขนาดตลาดดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนตํ่าสลับกับอาหารท่ีมี
ระดับโปรตีนสูงโดยพิจารณาจากคาการเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพของโปรตีนใน
อาหาร และองคประกอบทางเคมีของตัวปลา  

 
วิธีดําเนินการ 

 

1.  การวางแผนการศึกษา 
  
 1.1 การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อค (randomized completely block design; RCBD) โดย
แบงเปน 6 ชุดการทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า (replication) อาหารทดลองประกอบดวย 2 
สูตร โดยใชอาหารสูตรท่ี 1 ระดับโปรตีนตํ่า 25%  และอาหารสูตรท่ี 2 ระดับโปรตีนสูง 35%  เปนตัวแทน
โปรตีนระดับตํ่าและระดับโปรตีนสูง โดยมีระดับพลังงานรวม (gross energy, GE) ประมาณ 445 กโิลแคลอรี
ตออาหาร 100 กรัม โดยแตละชุดการทดลองมีวิธีการใหอาหาร   ดังนี ้ 

ชุดการทดลองท่ี  1  ใหอาหารสูตรท่ี 1 (25 %โปรตีน) ตลอดการทดลอง 
ชุดการทดลองท่ี  2  ใหอาหารสูตรท่ี 2 (35 %โปรตีน) ตลอดการทดลอง 

              ชุดการทดลองที่  3  ใหอาหารสูตรท่ี 1 (25 %โปรตีน) 1 วัน สลับกับสูตรท่ี 2  
(35 %โปรตีน) 1 วัน 

                ชุดการทดลองท่ี  4  ใหอาหารสําเร็จรูปสูตรท่ี 1 (25 %โปรตีน) 3 วัน สลับกับสูตรท่ี 2  
(35 %โปรตีน) 1 วัน 

                 ชุดการทดลองท่ี  5  ใหอาหารสําเร็จรูปสูตรท่ี 1 (25 %โปรตีน) 5 วัน สลับกับสูตรท่ี 2  
(35 %โปรตีน) 1 วัน 

 ชุดการทดลองท่ี  6  ใหอาหารสําเร็จรูปสูตรท่ี 1 (25 %โปรตีน) 7 วัน สลับกับสูตรท่ี 2  
(35 %โปรตีน) 1 วัน 

 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการทดลอง  
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี ระหวางเดือนกรกฎาคม 2552  
ถึงเดือนมกราคม 2553 เปนระยะเวลา 7 เดือน 
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2. วัสดุอุปกรณ 
  
 2.1 การเตรียมกระชังทดลอง 

 เตรียมกระชัง ขนาดตา  2 เซนติเมตร ขนาดกระชัง 1x2x1.5 เมตร จํานวน 18 กระชัง  และตัว
กระชังปรับใหจมน้ําอยูในระดับความลึกเฉล่ีย 1 เมตร ใชอวนมุงไนลอนสีฟาขนาด 25 ชองตาตอตาราง
เซนติเมตร กวาง 40 เซนติเมตร บุกระชังดานในใหชายดานหน่ึงอยูใตผิวน้ําประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันอาหารออกนอกกระชังขณะใหอาหาร วางกระชังในบอดินผนังคอนกรีต ขนาด 800 ตารางเมตร และ
มีความลึกของระดับน้ํา ประมาณ 1.90 เมตร  พรอมติดต้ังระบบใหอากาศในบอทดลอง 
 2.2 ปลาทดลอง 

ใชปลาเทโพท่ีไดจากการเพาะพันธุในรุนเดียวกันของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
อุบลราชธานี อนุบาลในบอดินจนไดขนาดน้ําหนักเฉล่ีย 150-160 กรัม จากนั้นทําการคัดปลาท่ีมีขนาด
ใกลเคียงกันนํามาเล้ียงในกระชังขนาด 4x4x2 เมตร กอนการทดลองฝกใหอาหารทดลองโดยผสมสูตรอาหาร
ท้ัง 2 สูตรในอัตราสวน1:1 วันละ 2 คร้ัง เวลา 08.30 น. และ 17.00 น. ใหกินจนอ่ิมเปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
เพื่อปรับสภาพใหปลาคุนเคยกับอาหารทดลองและการเล้ียงในกระชัง หลังจากนั้นทําการคัดเลือกปลาที่มี
ขนาดใกลเคียงกันเพื่อนํามาทดลอง โดยปลาเร่ิมตนการทดลองมีน้ําหนักเฉล่ีย 178.30±19.78 กรัม ความยาว
เฉล่ีย    27.15±1.02 เซนติเมตร (ความยาวเหยียด, total length) สุมปลาที่คัดเลือกใสในกระชัง 35 ตัวตอ
กระชัง และนําปลาท่ีเหลือจํานวน 10 ตัว แลเนื้อบริเวณสวนลําตัวปลาไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ
เนื้อปลาเพ่ือเปนขอมูลกอนการทดลอง ท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

2.3 อาหารทดลอง 
เตรียมอาหารทดลองโดยนําวัตถุดิบของแตละสูตรอาหารตามตารางท่ี 1 มาผสมใหเขากัน  

เติมน้ําประมาณ 25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักอาหาร จากน้ันนํามาอัดเม็ดดวยเคร่ืองอัดเม็ดลอยน้ํา ผานรูหนา
แวนขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 มิลลิเมตร ผ่ึงลมใหแหง (ความชื้นในอาหารมีคาระหวาง 7.71-7.97 
เปอรเซ็นต) เก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สุมอาหารท่ีผานการอัดเม็ดจํานวน 200 กรัม นําไปวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของอาหาร (proximate analysis) ท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแก 
โปรตีน ไขมัน กาก เถา และความช้ืน โดยวิธี micro-kjeldahal, ether extraction, acid-alkali digestion, muffle 
furnace combustion และ oven drying ตามวิธี AOAC (1990) และคาพลังงานรวมในอาหารดวยเคร่ือง Bomb 
calorimeter ประเภท Ballistic Bomb สวนคาปริมาณคารโบไฮเดรตท่ีละลายได (NFE) ใชวิธีคํานวณตามวิธี
ของ NRC (1993) ดังนี้ 

  คารโบไฮเดรต (NFE)  = 100-(% โปรตีน+% ไขมัน+% กาก+% เถา+% ความช้ืน) 
 
 
 



 6 

ตารางท่ี 1  สวนประกอบของอาหารทดลอง 
สูตร 

วัตถุดิบอาหาร 
โปรตีนตํ่า (25% โปรตีน) โปรตีนสูง (35% โปรตีน) 

ปลาปน 23.30 39.0 
กากถ่ัวเหลือง  8.50 15.0 
ปลายขาว 35.50  22.30 
รําสกัดน้ํามัน 23.58  15.90 
น้ํามันถ่ัวเหลือง 2.0  1.0 
น้ํามันปลาทะเล 1.0  0.5 
โคลีนคลอไรด (50 เปอรเซ็นต)   0.20    0.20 
วิตามินซี  0.10   0.10 
แรธาตุรวม1 0.25  0.25 
วิตามินรวม2                   1.0 1.0 
แกลบบดละเอียด 4.57  4.75 
รวม 100 100 
คาจากการวเิคราะห (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)   
โปรตีน 27.95 38.49 
ไขมัน 6.92 7.12 
เยื่อใย 4.0 3.69 
เถา 12.01 15.27 
พลังงานรวม (กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม) 445 445 
หมายเหตุ  1. แรธาตุรวมในอาหาร 1 กโิลกรัม ประกอบดวย cobalt 1 mg, zinc 6 mg, iodine 6 mg, 

manganese 50 mg, calcium 25,000 mg, selenium 0.3 mg, zinc 100 mg, iron 150 mg, 
magnesium 800 mg, phosphorus 10,000 mg, potassium 8,000 mg และ chromium 0.5 mg 

 2. วิตามินรวมในอาหาร 1 กโิลกรัมประกอบดวย vitamin A 4,000 IU, vitamin D3 2,000 IU, 
vitamin E 50 IU, vitamin B12 0.2 mg, menadione sodium bisulfite 10 mg; thiamine 20 mg; 
riboflavin 20 mg, niacin 150 mg, calcium panthothenate 20 mg, folic acid 5 mg, pyridoxine 
20 mg, choline chloride 2,000 mg, biotin 2 mg และ inosital 400 mg 

   3. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวดูจากตารางผนวกท่ี 1 
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3. วิธีการทดลอง 
 
 3.1 การใหอาหาร โดยใหวันละ 2 คร้ัง เวลา 08.30 น. และ 17.00 น. โดยใหปลากินจนอ่ิม หากมี
อาหารเหลือหลังจากเร่ิมใหอาหารแลว 30 นาที ทําการใชกระชอนเก็บอาหารที่เหลือนํามาอบใหแหงท่ี
อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมงแลวท้ิงใหเย็น จากนั้นนําไปช่ังน้ําหนักเพื่อคํานวณหาปริมาณ
อาหารที่ปลากิน 

3.2 สุมตัวอยางปลาทุก 30 วัน กระชังละ 15 ตัว ช่ังน้ําหนักและวัดความยาวเหยียด (total length)
เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตและอัตรารอด เปนระยะเวลา 7 เดือน เม่ือส้ินสุดการทดลองสุมตัวอยางปลา 
แตละซํ้าของการทดลอง จํานวนซํ้าละ 5 ตัว ช่ังน้ําหนักและวัดความยาวเหยียดนําขอมูลท่ีไดไปคํานวณคา
ความสมบูรณของปลา condition factor (K) และศึกษาคุณภาพซาก โดยนําปลาไปแลเปน 3 สวน คือ 
สวนช้ินเนื้อ เคร่ืองใน และซาก ของปลาแตละตัวเพื่อหาสัดสวนคารอยละ จากนั้นช่ังน้ําหนักตับปลา
วิเคราะหคา hepatosomatic index (HSI) และนํ้าหนักไขมันในชองทองเพ่ือวิเคราะหคา intraperitoneal fat 
(IPF) และแลเนื้อบริเวณสวนลําตัวปลาในแตละซํ้าของการทดลอง จํานวนซํ้าละ 200 กรัม นําไปวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของเนื้อปลา  
 3.3 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทําการวิเคราะหท้ังในกระชังและนอกกระชัง ทุก 2 สัปดาห เวลา 
08.30 น. ดังตอไปน้ี ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) วิเคราะหดวยเคร่ือง DO meter ยี่หอ 
HANA รุน 407510 ความเปนกรดเปนดาง วิเคราะหดวยเคร่ือง pH meter ยี่หอ HANNA รุน HI 991001  
ความกระดางและความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) วิเคราะหตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980) 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) วิเคราะหดวยเคร่ือง spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR/4000V และ
อุณหภูมิน้ําและอุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) ใชเทอรโมมิเตอรแบบวัดอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลองนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการตอบสนองของปลาเทโพตออาหาร
ทดลอง  ดังนี้ 

 

4.1 น้ําหนกัเพิม่ตอวัน (average daily weight gain, ADG; กรัมตอวัน) 
น้ําหนกัปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง–น้ําหนกัปลาเร่ิมตน  

= 
                       ระยะเวลาทดลอง 

 

4.2 เปอรเซ็นตน้ําหนกัเพิ่ม (percentage weight gain, PWG; เปอรเซ็นต) 
น้ําหนกัปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง–น้ําหนกัปลาเร่ิมตน  

= 
น้ําหนกัปลาเร่ิมตน 

 

X 100 
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4.3 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (protein efficiency ratio, PER) 
    น้ําหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน   

= 
น้ําหนกัโปรตีนท่ีปลากิน  

4.4 ประสิทธิภาพของอาหาร (feed efficiency ratio, FER) 
      น้ําหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน  

    = 
     น้ําหนกัอาหารท่ีปลากิน 

4.5 โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัว (apparent net protein retention, ANPR;  เปอรเซ็นต) 
{(W1 x P1)–(W2 x P2)}  

= 
P 

 

X 100 

                             W1 = น้ําหนักเฉล่ียเม่ือส้ินสุดการทดลอง (กรัม) 
                             W2 = น้ําหนักเฉล่ียเม่ือเร่ิมตนการทดลอง (กรัม) 

 P  = น้ําหนกัโปรตีนท่ีปลากิน 
 P1 = รอยละของโปรตีนในตัวปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 
 P2 = รอยละของโปรตีนในตัวปลาเม่ือเร่ิมตนการทดลอง 

4.6 ปริมาณอาหารท่ีกิน  (total  feed  intake,  TFI;  กรัมตอตัว) 
น้ําหนกัอาหารท้ังหมดท่ีปลากิน  

= 
จํานวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

4.7 ปริมาณโปรตีนท่ีกิน (กรัมตอปลา 1,000 กรัมตอวัน) 
= ปริมาณอาหารท่ีปลากินx(เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารx100/1,000) 

4.8 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR) 
ปริมาณอาหารท่ีปลากิน   

= 
น้ําหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน  

4.9 อัตรารอด (survival rate; เปอรเซ็นต) 
จํานวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

    = 
จํานวนปลาเร่ิมตน 

X 100 

4.10 Condition factor (K; เปอรเซ็นต)  
น้ําหนกัตัวปลา (กรัม) 

                          = 
ความยาวเหยียด (เซนติเมตร)3 

X 100 
 
4.11 Hepatosomatic index (เปอรเซ็นต) 

น้ําหนกัตับ 
= 

น้ําหนกัตัวปลา 
X 100 
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4.12 Intraperitoneal fat (เปอรเซ็นต) 
น้ําหนกัไขมันในชองทอง  

= 
น้ําหนกัตัวปลา 

 

X 100 

 
 นําขอมูลท่ีคํานวณไดจากการทดลองวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี one way analysis of 
variance  ขอมูลท่ีมีหนวยเปนเปอรเซ็นต กอนวิเคราะหทําการแปลงขอมูลดวยวิธี angular transformation ใน
รูปของ arcsine กอนวิเคราะห เพื่อใหขอมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) แลวเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต การวิเคราะหขอมูลทางสถิติท้ังหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
Windows 10.01 

 
ผลการศึกษา 

 
 การทดลองเล้ียงปลาเทโพในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) 
โดยมีชุดทดลองดังนี้ ใหอาหารโปรตีนตํ่า, ใหอาหารโปรตีนสูง, ใหอาหารโปรตีนตํ่า 1 วัน สลับกับโปรตีน
สูง 1 วัน, ใหอาหารโปรตีนตํ่า 3 วัน สลับกับอาหารโปรตีนสูง 1 วัน, ใหอาหารโปรตีนตํ่า 5 วันสลับกับ
โปรตีนสูง 1 วัน และใหอาหารโปรตีนตํ่า 7 วันสลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีผลการทดลองดังนี้ 
 
1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 น้ําหนักสุดทายเฉล่ีย 
ปลาเร่ิมตนการทดลองมีน้ําหนักเฉล่ียเทากับ 178.30±19.78 กรัม เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามี

น้ําหนักสุดทายเฉล่ียเทากับ 373.24±19.30, 387.19±9.21, 358.17±33.57, 383.53±17.48, 351.31±22.91 และ 
410.87±53.43 กรัม ตามลําดับ  (ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 4)  เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียง
ดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาน้ําหนักสุดทายเฉล่ียแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

1.2 ความยาวสุดทายเฉล่ีย 
ปลาเร่ิมตนการทดลองมีความยาวเฉล่ียเทากับ 27.15±1.02 เซนติเมตร เม่ือส้ินสุดการทดลอง

ปลามีความยาวสุดทายเฉล่ียเทากับ 34.02±0.13, 33.71±1.04, 34.10±0.66, 34.14±0.32, 34.04±0.76 และ 
34.70±1.53 เซนติเมตร ตามลําดับ  (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ี
เล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาน้ําหนักสุดทายเฉล่ียแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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1.3 น้ําหนักเพิ่มตอวัน 
เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันเทากับ 0.97±0.10, 1.04±0.05, 0.89±0.17, 

1.02±0.09, 0.86±0.11 และ 1.16±0.27  กรัมตอวัน ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

1.4 เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม 
เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามีคาเปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มเทากับ 96.98±9.60, 103.93±4.58, 

89.49±16.69, 102.10±8.69, 86.07±11.39 และ 115.71±26.58  เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เม่ือนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคา
เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
ตารางท่ี 2  น้ําหนักเฉล่ีย (กรัม) ของปลาเทโพท่ีเล้ียงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับ

โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน 

ชุดการทดลอง เดือน 

1 2 3 4 5 6 

เริ่มตน 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 

1 217.47±11.39 a  214.50±7.81 a 220.16±21.45 a 230.08±6.621 a  227.74±9.32 a  200.64±9.46 a 

2  309.03±9.95 a  316.26±10.87 a  330.76±32.29 b  333.88±16.78 b  327.09±12.80 b  355.11±16.17 b 

3  305.12±7.28 a  307.45±9.36 a  331.54±22.13 b  327.23±6.69 b  303.93±22.56 a  346.19±6.35b 

4  389.01±20.86 a 392.63±28.82 b  422.61±18.37 b  414.48±8.76 b  421.55±9.66 b  434.39±31.07 b 

5  388.45±40.50 a 382.33±12.57 a  406.67±31.22 a  406.22±22.34 a  396.42±8.35 a  418.34±34.67 a 

6  360.51±12.54 a 382.54±20.60 ab  379.22±29.53 ab  377.54±17.72 ab  362.35±5.76 ab  414.76±24.38 b 

7  373.24±19.30a 387.19±9.21 a  358.17±33.57a  383.53±17.48 a  351.31±22.91 a  410.87±53.43 a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
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ตารางท่ี 3  ความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตร) ปลาเทโพท่ีเล้ียงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับ
โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน 

ชุดการทดลอง เดือน 

1 2 3 4 5 6 

เริ่มตน 27.15±1.02 a 27.15±1.02 a 27.15±1.02 a 27.15±1.02 a 27.15±1.02 a 27.15±1.02 a 

1 27.27±0.61 a 27.34±0.40 a 27.72±0.84 a 27.03±0.67 a 27.79±0.36 a 27.60±0.37 a 

2 30.58±0.43 a 31.14±0.31 a 31.51±0.88 a 30.93±0.28 a 31.30±0.49 a 31.51±0.44 a 

3 32.05±0.27ab 31.58±0.35 a 32.06±0.55ab 32.07±0.28ab 31.92±0.68ab 32.56±0.27b 

4 33.06±1.76 a 33.70±0.58 a 34.45±0.60 a 34.16±0.24 a 34.78±0.54 a 34.65±0.81 a 

5 33.92±0.71 a 33.65±0.32 a 33.93±0.67 a 34.23±0.42 a 34.29±0.06 a 34.44±0.30 a 

6 33.67±0.31 a 34.65±0.25 a 34.06±1.05 a 34.22±0.58 a 34.36±0.21 a 34.47±0.92 a 

7  34.02±0.13 a 33.71±1.04 a 34.10±0.66 a 34.14±0.32 a 34.04±0.76 a 34.70±1.53 a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

 
2. ประสิทธิภาพของโปรตีน 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีนมีคาเทากับ 1.59±0.02, 1.15±0.08, 1.17±0.25, 
1.52±0.08, 1.42±0.13 และ 1.56±0.21 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียง
ดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) พบวาชุดการทดลองท่ี 1, 4 และ 6 มีคา
ประสิทธิภาพของโปรตีนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 5 แตมีคา
มากกวาชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 5 มีคา
ประสิทธิภาพของโปรตีนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
3. ประสิทธิภาพของอาหาร 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลองประสิทธิภาพของอาหารมีคาเทากับ 0.44±0.01, 0.45±0.03, 0.39±0.09, 
0.46±0.02, 0.42±0.04 และ 0.45±0.06   ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ี
เล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาประสิทธิภาพของอาหาร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
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4. โปรตีนท่ีเพิ่มขึ้นในตัว 
  

เม่ือส้ินสุดการทดลองโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวมีคาเทากับ 34.82±1.26, 26.99±2.48, 25.31±3.24, 
36.21±3.58, 33.41±4.29 และ 31.48±4.69 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองท่ี 1, 4, 5 
และ 6 มีคาโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีคามากกวาปลา
ชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการทดลองท่ี 2 และ 6 มีคาโปรตีน
เพิ่มข้ึนในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ท้ังนี้คาโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตัวปลาชุดการ
ทดลองท่ี 2 และ 3 มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 
5. ปริมาณอาหารท่ีกิน 
 
 เม่ือส้ินสุดการทดลองปริมาณอาหารท่ีปลากินมีคาเทากับ 439.52±40.83, 470.66±48.06, 
465.98±23.17, 442.99±27.43, 406.96±16.64 และ 506.97±49.15 กรัมตอตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%)  
ชุดการทดลองท่ี 6 มีคาปริมาณอาหารท่ีปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการ
ทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 แตมีคามากกวาชุดการทดลองท่ี 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการ
ทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีคาปริมาณอาหารท่ีปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุด
การทดลองท่ี 5  
 
6. ปริมาณโปรตีนท่ีกิน 
 
 เม่ือส้ินสุดการทดลองปริมาณโปรตีนท่ีปลากินมีคาเทากับ 122.85±11.41, 181.15±18.49, 
154.98±5.65, 134.91±9.48, 120.78±5.07  และ 148.23±14.76 กรัมตอตัว ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%)  
ชุดการทดลองท่ี 1 และ 5  มีคาปริมาณโปรตีนท่ีปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
ชุดการทดลองท่ี 4 แตมีคานอยกวาปลาชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน
ชุดการทดลองท่ี 4 มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 3 และ 6 แต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 2 และปลาชุดการทดลองท่ี 3 และ 6 มีคา
ปริมาณโปรตีนท่ีปลากิน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับปลาชุดการทดลองท่ี 2 
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ตารางท่ี 4  ผลการทดลองเล้ียงปลาเทโพในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) 
เปนระยะเวลา 7 เดือน 

ชุดการทดลอง ดัชนี 

1 2 3 4 5 6 

น้ําหนักเร่ิมตนเฉล่ีย (กรัม) 178.30±19.78a  178.30±19.78a 178.30±19.78a 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 178.30±19.78 a 

น้ําหนักสุดทายเฉล่ีย (กรัม) 373.24±19.30a   387.19±9.21 a 358.17±33.57a  383.53±17.48 a 351.31±22.91 a 410.87±53.43 a 

ความยาวเร่ิมตนเฉลี่ย (เซนติเมตร)   27.15±1.02 a     27.15±1.02 a   27.15±1.02 a    27.15±1.02 a 27.15±1.02 a   27.15±1.02 a 
ความยาวสุดทายเฉล่ีย (เซนติเมตร)   34.02±0.13 a     33.71±1.04 a   34.10±0.66 a    34.14±0.32 a 34.04±0.76 a   34.70±1.53 a 

น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัมตอวัน) 0.97±0.10 a   1.04±0.05 a   0.89±0.17 a  1.02±0.09 a   0.86±0.11 a     1.16±0.27 a 

เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม (เปอรเซ็นต)   96.98±9.60 a    103.93±4.58 a  89.49±16.69 a  102.10±8.69 a   86.07±11.39 a 115.71±26.58 a 

ประสิทธิภาพของโปรตีน 1.59±0.02a   1.15±0.08b 1.17±0.25b 1.52±0.08a   1.42±0.13ab     1.56±0.21a 

ประสิทธิภาพของอาหาร 0.44±0.01a   0.45±0.03a 0.39±0.09a 0.46±0.02a  0.42±0.04a     0.45±0.06a 

โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัว (เปอรเซ็นต)   34.82±1.26a  26.99±2.48bc   25.31±3.24c    36.21±3.58a   33.41±4.29a   31.48±4.69ab 

ปริมาณอาหารที่กิน (กรัมตอตัว) 439.52±40.83ab  470.66±48.06ab 465.98±23.17ab  442.99±27.43ab 406.96±16.64b 506.97±49.15a 

ปริมาณโปรตีนที่กิน (กรัมตอตัว) 122.85±11.41a 181.15±18.49c 154.98±5.65b  134.91±9.48ab 120.78±5.07a 148.23±14.76b 

อัตราแลกเน้ือ     2.26±0.04 a    2.25±0.16 a  2.68±0.70 a      2.16±0.12a 2.37±0.21a 2.23±0.31a 

อัตรารอด (เปอรเซ็นต)   98.10±3.29a      96.19±4.36a   92.38±1.65a    97.14±4.95a   99.05±1.65a 95.24±1.65a 

Condition factor (เปอรเซ็นต)     0.95±0.47a    1.02±0.12 a 0.90±0.05a 0.97±0.70 a 0.89±0.05 a 0.98±0.51 a 

Hepatosomatic index  (เปอรเซ็นต)     1.00±0.18ab   1.10±0.01b  0.92±0.13ab  0.89±0.16ab 0.81±0.09a 1.02±0.33ab 

Intraperitoneal fat (เปอรเซ็นต)     5.51±0.12b   5.46±0.30b 3.44±0.56a 5.86±0.94b 6.19±0.12b 5.78±0.66b 

ผลผลิตปลา (กิโลกรัมตอกระชัง)   12.81±0.82a  13.02±0.65 a   11.61±1.13a    13.12±1.26 a  12.15±0.98 a 13.73±1.83 a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

 
7. อัตราแลกเนื้อ 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลองอัตราแลกเน้ือมีคาเทากับ 2.26±0.04, 2.25±0.16, 2.68±0.70, 2.16±0.12 
2.37±0.21 และ 2.23±0.31  ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหาร
ท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาอัตราแลกเน้ือแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05)  
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8. อัตรารอด 
 
เม่ือส้ินสุดการทดลองปลาเทโพมีอัตรารอดเทากับ 98.10±3.29, 96.19±4.36, 92.38±1.65, 

97.14±4.95, 99.05±1.65 และ 95.24±1.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาอัตราแลกเน้ือ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

 
9. Condition factor 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลองมีคา Condition factor เทากับ 0.95±0.47, 1.02±0.12, 0.90±0.05, 
0.97±0.70, 0.89±0.05 และ 0.98±0.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา
ปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคา Condition factor  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
10. Hepatosomatic index 
 
 ปลาเร่ิมตนการทดลองมีคา Hepatosomatic index เฉล่ียเทากับ 1.05±0.20 เปอรเซ็นต เม่ือส้ินสุด
การทดลองมีคา Hepatosomatic index เทากับ 1.00±0.18, 1.10±0.01, 0.92±0.13, 0.89±0.16, 0.81±0.09 และ 
1.02±0.33 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ให
อาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองท่ี 5 มีคา Hepatosomatic index แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 1, 3, 4 และ 6 แตมีคานอยกวาชุดการทดลองท่ี 2 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการทดลองท่ี 1, 3, 4 และ 6 มีคา Hepatosomatic index 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 2   
 
11. Intraperitoneal fat 
 

 ปลาเร่ิมตนการทดลองมีคา Intraperitoneal fat เฉล่ียเทากับ 3.40±0.57 เปอรเซ็นต เม่ือส้ินสุด
การทดลองมีคา Intraperitoneal fat เทากับ 5.51±0.12, 5.46±0.30, 3.44±0.56, 5.86±0.94, 6.19±0.12 และ 
5.78±0.66 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ให
อาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองท่ี 3 มีคา Intraperitoneal fat แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองท่ี 1, 2, 4, 5 และ 6 ท้ังนี้ปลาชุดการทดลองท่ี 1, 2, 4, 5 
และ 6 มีคา Intraperitoneal fat แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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12. ผลผลิตปลา 
 

เม่ือส้ินสุดการทดลองผลผลิตปลาเทโพมีคา เทากับ 12.81±0.82, 13.02±0.65, 11.61±1.13, 
13.12±1.26, 12.15±0.98 และ 13.73±1.83 กิโลกรัมตอกระชัง ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) เม่ือนํามาวิเคราะหคา
ทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาผลผลิตปลา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4) 

 
13. คุณภาพซากและองคประกอบทางเคมีของเนื้อปลา 
  
 เม่ือส้ินสุดการทดลองเปอรเซ็นตคุณภาพซากของปลาเทโพ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อปลา อวัยวะ
ภายใน และซาก (ประกอบดวยสวนหวัและกระดูก) เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวย
อาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) พบวาสัดสวนของเนื้อปลามีคาเทากบั 
46.84±1.45, 47.87±2.09, 45.46±5.11,  48.13±1.03, 47.26±0.65 และ 45.57±1.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือ
นํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนสัดสวนของ
อวัยวะภายในมีคาเทากับ 9.75±0.52, 9.15±1.81, 8.36±1.58, 9.69±1.73, 9.87±0.93 และ 9.78±1.48 
เปอรเซ็นต  ตามลําดับ เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า 
(25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองท่ี 3 มีคาสัดสวนของอวยัวะภายในแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองท่ี 2 และ 4 แตมีคานอยกวาชุดการทดลองท่ี 1, 5 และ 6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการทดลองท่ี 1, 2, 4, 5 และ 6 มีคาสัดสวนของอวยัวะภายใน
แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนสัดสวนของซากเม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา
ปลาท่ีเล้ียงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาเทากับ 43.42±1.97, 
42.98±3.90, 46.18±6.69, 42.19±0.70, 42.88±1.58 และ 44.65±3.07 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือนํามาวิเคราะห
คาทางสถิติพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 5) 
  เม่ือส้ินสุดการทดลององคประกอบทางเคมีของเนื้อปลามีคาความช้ืน เทากับ 21.14±1.49, 
21.48±0.21, 20.69±0.67, 21.28±1.29, 20.49±0.93 และ 21.06±1.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โปรตีนในเนื้อปลา
มีคาเทากับ 84.90±2.04, 86.72±0.55, 88.43±4.12, 86.79±0.95, 86.59±1.97 และ 84.31±0.59 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ สวนไขมันในเนือ้ปลามีคาเทากับ  6.83±1.63, 5.71±2.40, 6.60±2.12, 5.93±2.83, 5.55±0.68 และ 

7.26±3.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ เถาในเนื้อปลามีคาเทากับ  5.47±0.15, 5.62±0.40, 5.84±0.23, 

5.49±0.09, 5.39±0.01 และ 5.37±0.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เม่ือนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาเนื้อปลาท่ี

เล้ียงดวยอาหารท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาองคประกอบทางเคมีของ
ความช้ืน, โปรตีน, ไขมัน และเถา แตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 6)  
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ตารางท่ี 5  สัดสวนของเนื้อ อวัยวะภายใน และซาก (%น้าํหนักเปยก) ของปลาเทโพท่ีเล้ียงในกระชังโดยให
อาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดอืน 

ชุดการทดลอง  

1 2 3 4 5 6 

เนื้อ 46.84±1.45a 47.87±2.09a 45.46±5.11a 48.13±1.03a 47.26±0.65a 45.57±1.58a 

อวัยวะภายใน 9.75±0.52b 9.15±1.81ab 8.36±1.58a 9.69±1.73 ab 9.87±0.93 b 9.78±1.48b 

ซาก* 43.42±1.97 a 42.98±3.90 a 46.18±6.69 a 42.19±0.70 a 42.88±1.58a 44.65±3.07 a 

หมายเหตุ  *ซากประกอบดวยสวนหัว และกระดูก  
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกนัตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) 
 

ตารางท่ี 6  องคประกอบทางเคมีของเนื้อปลาเทโพกอน และหลังการทดลอง 
ชุดการทดลอง องคประกอบทาง เคมี  

(เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) 
กอนทดลอง 

1 2 3 4 5 6 
ความช้ืน 20.30 21.14±1.49a 21.48±0.21a 20.69±0.67 a 21.28±1.29a 20.49±0.93a 21.06±1.75a 
โปรตีน 74.15 84.90±2.04a 86.72±0.55a 88.43±4.12a 86.79±0.95a 86.59±1.97a 84.31±0.59a 
ไขมัน 5.65 6.83±1.63a 5.71±2.40a 6.60±2.12a 5.93±2.83a 5.55±0.68a 7.26±3.15a 
เถา 5.78 5.47±0.15a 5.62±0.40a 5.84±0.23a 5.49±0.09a 5.39±0.01a 5.37±0.23a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

 
14. การกระจายนํ้าหนักปลา 
 
 ผลการศึกษาการกระจายน้ําหนักของปลาเทโพท่ีเล้ียงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) 
สลับกับโปรตีนสูง (35%) เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา ชุดการทดลองท่ี 1 ปลาเทโพมีน้ําหนกัเฉล่ียอยูในชวง 
301-350 กรัม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33±6.67 รองลงมา คือ น้ําหนักเฉล่ียอยูในชวง 351-400 
กรัม (26.67±6.67%) ชุดการทดลองท่ี 2 ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉล่ียอยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 28.89±16.78 รองลงมา คือ น้ําหนกัเฉล่ียอยูในชวง 301-350 กรัม (26.67±6.67%)     
ชุดการทดลองที่ 3 ปลาเทโพมีน้ําหนกัเฉล่ียอยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
31.11±10.18 รองลงมา คือ น้ําหนกัเฉล่ียอยูในชวง 301-350 กรัม (26.67±6.67%) ชุดการทดลองท่ี 4  
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ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉล่ียอยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.89±19.25 รองลงมา 
คือ น้ําหนักเฉล่ียอยูในชวง 301-350 กรัม (22.22±16.78%) และ 401-450 กรัม (22.22±3.85%) ชุดการทดลอง 
ท่ี 5 ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉล่ียอยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.89±13.88 
รองลงมา คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 301-350 กรัม (24.44±13.88%) และ ชุดการทดลองท่ี 6 ปลาเทโพมี
น้ําหนักเฉล่ียอยูในชวง 401-450 กรัม มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.33±24.04 รองลงมา คือ น้ําหนัก
เฉล่ียอยูในชวง 351-400 กรัม (24.44±20.37%) (ตารางท่ี 7)   
 เม่ือทําการทดสอบทางสถิติ โดยวิธี ไค-สแควร เพื่อเปรียบเทียบการกระจายน้ําหนักเฉล่ียของ
ปลาเทโพในแตละชุดการทดลอง พบวา ชุดการทดลองท่ี 1 กับ 5, 1 กับ 6, 2 กับ 3, 2 กับ 5, 2 กับ 6, 3 กับ 4,  
3 กับ 6, 4 กับ 5, 4 กับ 6 และ 5 กับ 6 มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 7  การกระจายน้ําหนักเฉล่ียของปลาเทโพท่ีเล้ียงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับ

โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน 
ชุดการทดลอง นํ้าหนัก 

(กรัม) 1 2 3 4 5 6 
<250 0 0 0 4.44±3.85 4.44±7.70 2.22±3.85 

251-300 8.89±7.70 6.67±0.00 17.78±19.25 4.44±3.85   20.00±6.67 0 
301-350   33.33±6.67   26.67±6.67   26.67±6.67   22.22±16.78 24.44±13.88 13.33±17.64 
351-400   26.67±6.67 28.89±16.78 31.11±10.18 28.89±19.25 28.89±13.88 24.44±20.37 
401-450   22.22±7.70   24.44±7.70 22.22±13.88 22.22±3.85 17.78±10.18 33.33±24.04 
451-500     8.89±3.85 8.89±3.85 2.22±3.85 15.56±7.70     4.44±3.85 17.78±10.18 
501-550 0 4.44±7.70 0  2.22±3.85 0   6.67±11.55 

>551 0 0 0 0 0  2.22±3.85 

 
15. คุณสมบัติของนํ้า 
 
 คุณสมบัติของนํ้าจากการทดลอง พบวา บริเวณนอกกระชังปลามีคาอุณหภูมิน้ําอยูระหวาง 18-
37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศอยูระหวาง 16-41 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 7.1-9.3 
ความเปนดางอยูระหวาง 47-72 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางอยูระหวาง 38-104 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียรวม (NH3) อยูระหวาง 0.00-0.15 มิลลิกรัมตอลิตร ความโปรงแสงอยูระหวาง 25-32 เซนติเมตร
สวนคุณสมบัติของน้ําในกระชังปลานั้น อุณหภูมิน้ําอยูระหวาง 18-37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศอยู
ระหวาง 16-41 องศาเซลเซียส ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 7.0-9.0 ความเปนดางอยูระหวาง 44-71 
มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางอยูระหวาง 36-103 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม (NH3) อยู
ระหวาง 0.03-0.14 มิลลิกรัมตอลิตร ความโปรงแสงอยูระหวาง 23-33 เซนติเมตร (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายน้ําหนักเฉล่ียของปลาเทโพที่เล้ียงในกระชังโดยให 
อาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน 
ชุดการทดลอง คา chi-quare คา p 

1 กับ 2 5.01 0.415 
1 กับ 3 8.33 0.08 
1 กับ 4 12.15 0.059 
1 กับ 5 11.98 0.035 
1 กับ 6 34.07 0.0005 
2 กับ 3 13.45 0.02 
2 กับ 4 8.04 0.235 
2 กับ 5 17.21 0.009 
2 กับ 6 67.44 0.0005 
3 กับ 4 26.37 0.0005 
3 กับ 5 5.41 0.368 
3 กับ 6 49.79 0.0005 
4 กับ 5 20.35 0.002 
4 กับ 6 14.54 0.042 
5 กับ 6 46.73 0.0005 

หมายเหตุ  คา p<0.05 แสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 9  คาพิสัยคุณสมบัติของนํ้านอกกระชังและในกระชังของปลาเทโพท่ีเล้ียงในกระชัง โดยใหอาหาร

โปรตีนตํ่า (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน 
ในกระชัง 

ชุดการทดลอง คุณสมบัติของน้ํา นอกกระชัง 

1 2 3 4 5 6 
อุณหภูมิของน้ํา (องศาเซลเซียส) 18-37 18-37.0 18-36.3 18-37 19-36 18-37 18-36 
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) 16-41 17-40 17-41 16-39 16-40 17-41 17-40 
ความเปนกรดเปนดาง 7.1-9.3 7.0-9.0 7.8-8.7 7.5-8.5 6.5-8.3 7.4-9.0 7.2-8.5 
ความเปนดาง (มิลลิกรัม/ลิตร) 47-72 45-69 47-70 44-69 46-71 47-70 45-71 
ความกระดาง (มิลลิกรัม/ลิตร) 38-104 38-100 37-102 38-103 36-100 37-102 39-100 
ปริมาณแอมโม เ นียรวม  ( NH3) 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

0.00-0.15 0.05-0.10 0.05-0.14 0.05-0.12 0.06-0.13 0.05-0.11 0.03-0.09 

ความโปรงแสง (เซนติเมตร) 25-32 23-30 24-31 25-29 25-30 25-30 26-33 
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สรุปและวิจารณผล 
 
 จากผลการทดลองเล้ียงปลาเทโพดวยอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับกับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน
สูง (35%) ขนาดน้ําหนักเร่ิมตน 178.30 กรัม อาหารทดลองท้ัง 2 สูตรมีคาพลังงานท่ียอยไดประมาณ 445 
กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ทดลองเล้ียงเปนระยะเวลา 7 เดือน พบวาปลาเทโพมีคาอัตราการเจริญเติบโต
ไมแตกตางกันแสดงวาอาหารท่ีมีโปรตีนตํ่าระดับ 27% เปนระดับโปรตีนท่ีทําใหปลาเทโพมีอัตราการ
เจริญเติบโตเทากับการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนท่ีสูงกวา และอาหารท่ีปลากินเขาไปมีผลโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตของปลา สอดคลองกับ วีรพงศ (2536) กลาววาระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมเปนระดับโปรตีนตํ่า
ท่ีสุดในอาหารปลาท่ีทําใหปลาเจริญเติบโตดีท่ีสุด ถาปลาไดรับโปรตีนมากเกินความตองการกลับพบวาจะมี
อัตราการเจริญเติบโตเทาเดิม หรือลดลงเล็กนอย  
 ดานคาประสิทธิภาพของโปรตีน พบวาชุดการทดลองท่ี 1 ใหอาหารโปรตีนตํ่าตลอดการ
ทดลอง และชุดการทดลองท่ี 6 ใหอาหารโปรตีนตํ่า 7 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีคาประสิทธิภาพของ
โปรตีนท่ีสูงกวาชุดการทดลองท่ีใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงเพียงอยางเดียว และโปรตีนตํ่าสลับกับโปรตีน
สูงวันเวนวัน ซ่ึงเปนผลจากโปรตีนสวนท่ีเหลือถูกนําไปใชในขบวนการเผาผลาญของรางกาย และเปน
พลังงานในการดํารงชีวิตมากกวาการเจริญเติบโต ซ่ึงอาหารท่ีมีระดับโปรตีนสูงรางกายของสัตวน้ําจะตองใช
พลังงานในการกําจัดแอมโมเนียซ่ึงเปนของเสียของรางกาย (NRC, 1993) อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของ
โปรตีนในการศึกษาคร้ังนี้มีคานอยกวาการศึกษาระดับความตองการโปรตีนในอาหารปลาเทโพ ท่ี  
ศุภรัตน (2541) ซ่ึงทดลองในปลาขนาด 138-352 กรัม ท่ีอาหารระดับโปรตีน 25 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 2.61 
และอัตราแลกเนื้อ 1.49  ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีมีคาประสิทธิภาพของโปรตีนท่ีระดับการเล้ียง
อาหารโปรตีนตํ่า มีคาเทากับ 1.59 และอัตราแลกเน้ือ 2.26 สวนท่ีระดับโปรตีน 35 เปอรเซ็นต  มีคาเทากับ 
2.4 และอัตราแลเนื้อ 1.24  ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีมีคาประสิทธิภาพของโปรตีนท่ีระดับการเล้ียง
อาหารโปรตีนสูง มีคาเทากับ 1.15 และอัตราแลกเน้ือ 2.25 ขณะท่ีอัตราแลกเนื้อในการทดลองคร้ังนี้มีคา
ระหวาง 2.16-2.68 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับ นิพนธ และคณะ (2547) ทดลองเล้ียงปลาเทโพในกระชังดวย
อาหารเม็ดสําเร็จรูปลอยน้ําท่ีมีระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ตลอดการทดลอง ในปลาขนาด 158.90-1,641 
กรัม ซ่ึงมีคาอัตราแลกเนื้ออยูระหวาง 2.49-2.54 และตํ่ากวาของ ทิพยสุดา และคณะ (2549) ทดลองเล้ียงใน
กระชังโดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 25% ตลอดการทดลอง ในปลาขนาด 594.33-1,290 กรัม มีคาอัตรา
แลกเนื้ออยูระหวาง 2.32-4.24  เม่ือพิจารณาคา condition factor ในการศึกษาคร้ังนี้พบวามีคาไมแตกตางกัน 
มีคาระหวาง 0.89-1.02 ซ่ึงความอวนของปลามีคานอยกวาการทดลองเล้ียงปลาเทโพของ ธีระชัย และคณะ 
(2551) ท่ีอาหารที่มีระดับโปรตีน 23 เปอรเซ็นต ซ่ึงคา condition factor มีคาระหวาง 0.94-1.26 ในการศึกษา
คร้ังนี้มีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับระดับโปรตีนในอาหารท่ีสูง ในชุดการทดลองท่ี 2 ซ่ึงใหอาหาร
โปรตีนสูงตลอดการทดลอง การเพิ่มสูงข้ึนของคาดัชนีตับเปนผลจากการสะสมเพิ่มข้ึนของไกลโคเจนในตับ
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เนื่องจากการไดรับสารอาหารกลุมคารโบไฮเดรตจากอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงข้ึน (Daniel and Robinson, 
1986) 
 ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายนํ้าหนักของปลาเทโพในการทดลองคร้ังนี้ พบวา
ปลาเทโพมีสัดสวนของการกระจายน้ําหนักปลาแตกตางกัน โดยปลาในชุดการทดลองท่ี 1 ถึง 5 มีชวง
น้ําหนักสวนใหญอยูในชวง 301-400 กรัม คิดเปน 22.22-33.33 เปอรเซ็นต สวนในชุดการทดลองท่ี 6 ปลา 
มีน้ํ าหนั กส วนใหญอยู ในช ว ง  4 0 1 -4 5 0  ก รัม  คิ ด เปน  3 3 . 3 3  เ ปอร เ ซ็นต  ซ่ึ งสอดคล อ งกั บ 
ผลผลิตรวมของปลาพบวาผลผลิตรวมของปลาชุดการทดลองท่ี 6 มีแนวโนมมากกวาชุดการทดลองอ่ืน เม่ือ
พิจารณาจากราคาตนทุนคาอาหารท่ีใช (ตารางผนวกท่ี 2) พบวาตนทุนคาอาหารมีคาเทากับ 460.87 บาท และ
ผลผลิตของปลาที่อยูในชวง 351-500 กรัม คิดเปน 75.55 เปอรเซ็นต เม่ือพิจารณาในดานการจัดการ หากมี
การเล้ียงตอจนไดขนาดตลาด การเล้ียงในชุดการทดลองท่ี 6 จะสามารถไดปลาท่ีมีขนาดน้ําหนักตลาดไดเร็ว
กวาชุดการทดลองอ่ืนซ่ึงจะสงผลตอตนทุนของคาอาหาร 
 จากผลการทดลองจะเหน็ไดวาอุณหภูมิของนํ้าตลอดการทดลอง มีชวงแตกตางของอุณหภูมิ
สูงสุดต่ําสุดคอนขางกวาง เนื่องจากในชวงเดือนพฤศจกิายน-กุมภาพันธ มีคาตํ่ากวาในชวงอ่ืนๆ ทําใหปลามี
การเจริญเติบโตและอัตราการกินอาหารลดลง ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองเล้ียงปลาเทโพในกระชังดวย
อาหารตางกันของ จินตนา และสมเกยีรติ (2536) ท่ีพบวาในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเปนชวง
ฤดูหนาวมีอุณหภูมิตํ่า ปลาเทโพจะกินอาหารนอยลงถึง 50 เปอรเซ็นต ทําใหมีการเจริญเติบโตลดลง  อยางไร
ก็ตามคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง ไดแก ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า คาความเปนกรดเปนดาง  
คาความเปนดาง คาความกระดาง และคาแอมโมเนียรวม อยูในเกณฑท่ีเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) สงผลใหท้ัง 6 ชุดการทดลองมีอัตรารอดเฉล่ียสูงและมีคาไมแตกตางกันคือ 
92.38-99.05 เปอรเซ็นต 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ สรุปไดวาการเล้ียงปลาเทโพท่ีระดบัโปรตีนตํ่า (25%) สลับกบัอาหารท่ีมี
ระดับโปรตีนสูง (35%) สําหรับการเล้ียงปลาเทโพขนาด 178.30-410.89 กรัม พบวามีการเจริญเติบโต 
ไมแตกตางกันกับชุดการทดลองท่ีใหอาหารโปรตีนตํ่าและสูงเพียงอยางเดียว 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 ควรศึกษาการทดลองใหอาหารโปรตีนตํ่าโดยใชอาหารปลากินพืช และโปรตีนสูงโดยใช
อาหารปลาดุกเพื่อทราบผลการใหอาหารโปรตีนตํ่าและสูงท่ีมีในทองตลาด ซ่ึงเกษตรกรสามารถหาซ้ือได
สะดวกและนําขอมูลจากการทดลองไปใชประโยชนไดโดยตรง  
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1  ราคา (บาท) วัตถุดิบอาหารทดลองท่ีใชเล้ียงปลาเทโพโดยใหอาหารโปรตีนตํ่า (25%) สลับ 
กับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน 

วัตถุดิบอาหาร ราคา  
(บาทตอกิโลกรัม) 

โปรตีนตํ่า (25% โปรตีน) โปรตีนสูง (35% โปรตีน) 

ปลาปน 39.50 9.20 15.40 
กากถ่ัวเหลือง 19 1.61 2.58 
ปลายขาว 8.50 3.02 1.89 
รําสกัดนํ้ามัน 10 2.35 1.59 
นํ้ามันถ่ัวเหลือง 46 0.92 0.46 
นํ้ามันปลาทะเล 85 0.85 0.43 
โคลีนคลอไรด (50 เปอรเซ็นต) 340 0.68 0.68 
วิตามินซี 1,600 1.60 1.6 
แรธาตุรวม1 300 0.75 0.75 
วิตามินรวม2 300 3 3 
แกลบบดละเอียด 12 0.55 0.57 
ราคาเฉล่ียตอกิโลกรัม (บาท)  24.53 29.22 
หมายเหตุ  ราคาวัตถุดิบขนสงถึงจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2552 

  

ตารางผนวกท่ี 2  ปริมาณอาหารท่ีปลากินเฉล่ีย (กิโลกรัม) และตนทุนคาอาหาร (บาท) ในแตละชุดทดลอง  

ปริมาณอาหารท่ีปลากิน (กิโลกรัม) 
ชุดการทดลอง 

โปรตีนตํ่า (25% โปรตีน) โปรตีนสูง (35% โปรตีน) 
ตนทุนคาอาหาร (บาท) 

1 16.40±1.80 - 402.29 

2 - 17.14±1.38 500.83 

3 7.48±0.19 8.22±0.43 423.67 

4 12.48±0.76 3.88±0.72 419.51 

5 12.82±0.79 2.50±0.32 387.52 

6 16.12±1.46 2.24±0.41 460.87 
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