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ABSTRACT 

 An achievement of hybrid Clariid catfish breeding in 1988 has resulted in several researches to 

support its farming, especially nutritional research. The research topic on nutrition can be divided into 

two parts. The first one is the larval feed that the live feed should be used for early nursing i.e. using 

Moina sp. and Artemia sp., both live and frozen types, then artificial feed can be used. Another part is 

the grow-out feed for raising fish to marketable size. The findings out for the grow-out feed can be 

concluded following; the optimum dietary protein, lipid, carbohydrate, ω6 and ω3 fatty acids should be 

35-40, 4-10, 28-39, 1.0-1.5 and 0.5-1.0%, respectively. Replacement of dietary fishmeal or soybean 

meal protein with another protein source can be achieved at levels not above 50%. Feeding twice a 

day to satiation with interval times of 3-6 hours is appropriate for commercial farming, both sinking and 

floating feeds can be used. Dietary supplementation of exogenous enzyme or probiotic is beneficial for 

increase of growth rate and feed utilization. To raise the fish to marketable size, feed with diameter 

sizes of 3.5-5.0 millimeters should be used. Feeding rate should be controlled at approximately 4% of 

body weight per day throughout the culture period.  
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บทคดัย่อ 

 ความสาํเรจ็ของการเพาะพนัธุ์ปลาดุกอุยเทศในปี 2531 ไดก้่อใหเ้กดิงานวจิยัจํานวนมากเพื่อสนับสนุน

การเพาะเลีย้งโดยเฉพาะงานวจิยัดา้นอาหารซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คอือาหารลกูปลาวยัอ่อนซึง่ควรใชอ้าหาร

มชีวีติสาํหรบัการอนุบาลในช่วงแรก ไดแ้ก ่ไรแดงและอาร์ทเีมยี ทีส่ามารถใชไ้ด้ทัง้แบบมชีวีติและแบบแช่แขง็ 

กอ่นเปลีย่นเป็นอาหารสาํเรจ็รปูสาํหรบัการอนุบาลในชว่งหลงั อกีดา้นคอือาหารสาํหรบัการเลี้ยงปลาใหไ้ดข้นาด

ตลาดซึง่สรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี้ ระดบัโปรตนี ไขมนั คารโ์บไฮเดรต กรดไขมนัชนิด ω6 และ 1 3ω3 ในอาหารที่

เหมาะสมควรมคี่า 35-40, 4-10, 28-39, 1.0-1.5 และ 0.5-1.0% ตามลําดบั สามารถแทนทีโ่ปรตนีปลาป่นหรอื

กากถัว่เหลอืงในสตูรอาหารดว้ยแหล่งโปรตนีอืน่ๆ ไดไ้มเ่กนิ 50% การใหอ้าหารแบบใหก้นิจนอิม่วนัละ 2 ครัง้ ที่

มรีะยะเวลาหา่งกนั 3-6 ชัว่โมง เหมาะสมกบัการเลีย้งเชงิพาณิชยแ์ละสามารถใชไ้ดท้ัง้อาหารสาํเรจ็รปูชนิดจม

และลอยน้ํา สามารถเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโตและการใชป้ระโยชน์อาหารไดด้ว้ยการเสรมิเอนไซมห์รอืโปรไบโอ

ตกิการเลีย้งปลาจนไดข้นาดตลาดควรใชอ้าหารขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางเทา่กบั 3.5-5.0 มลิลเิมตร และควร 

ควบคมุอตัราการใหอ้าหารตลอดการเลีย้งใหม้คีา่ประมาณ 4% ของน้ําหนกัตวัต่อวนั 
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คาํนํา  

 ปลาดุกอุยเทศหรือปลาดุกลูกผสม หรือ

อาจเรียกว่ าปลาดุกบิ๊กอุย เ ป็นปลา น้ําจืดที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของ

ประเทศไทยรองจากปลานิลทัง้เชงิผลผลติและมลูคา่ 

(Department of Fisheries, 2009; 2012) อกีทัง้ยงั

กลายเป็นสตัว์น้ําเศรษฐกิจที่สําคญัชนิดหนึ่งของ

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Yi et al., 2003) 

ปลาชนิดนี้เป็นปลาลกูผสมระหว่างปลาดุกอุย (Thai 

walking catfish, Clarias macrocephalus) ซึง่เป็น

ปลาพื้นเมอืงกบัปลาดุกเทศหรอืปลาดุกยกัษ์ หรอื

อาจเรยีกว่าปลาดุกแอฟรกินั (African sharp-tooth 

catfish, C. gariepinus) ทีม่ถีิน่กําเนิดในประเทศ

แอฟรกิากลาง โดยทัว่ไปคนไทยนิยมบรโิภคปลาดุก

อุยเนื่องจากเนื้อมสีเีหลืองและรสชาติดี อย่างไรก็

ตามปลาชนิดนี้เจรญิเตบิโตชา้และอ่อนแอต่อโรคทาํ

ใหไ้มคุ่ม้คา่ในการเพาะเลีย้งเชงิพาณิชย ์ขณะทีป่ลา

ดุกเทศมเีนื้อสขีาวและลกัษณะเหลวทาํใหไ้ม่เป็นที่

นิยมในการบรโิภค แต่ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตเร็ว

และตา้นทานโรคไดด้ ีดงันัน้กลุ่มวจิยัการเพาะเลี้ยง

สตัว์น้ํา สถาบนัวจิยัเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจดืจงึทดลอง

ผสมข้ามระหว่างปลาสองชนิดนี้  (Inter-specific 

hybridization) และประสบความสําเร็จในปี 2531 

(มานพและคณะ, 2533) จากการทดลองพบว่าการ

ผสมขา้มระหว่างไข่แม่ปลาดุกอุยกบัน้ําเชื้อปลาดุก

เทศประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากไข่มี

อตัราฟักและอตัรารอดตายของลกูปลาสงู และปลา

ลูกผสมที่ได้มลีกัษณะภายนอกและเนื้อคล้ายปลา

ดุกอุยรวมทัง้เจริญเติบโตเร็วคล้ายปลาดุกเทศ 

(Bartley et al., 2001) ขณะทีก่ารผสมขา้มระหว่าง

น้ําเชือ้ปลาดุกอุยกบัไขป่ลาดุกเทศนัน้ไม่คุม้ค่าทาง

เศรษฐกจิเนื่องจากไขม่อีตัราการปฏสินธแิละลกูปลา

มอีตัราการฟักตํ่า (สจุนิตแ์ละคณะ, 2533ก)  

 หลัง จ ากปร ะสบความสํ า เ ร็จ ในกา ร

เพาะพนัธุ์ กรมประมงไดส้่งเสรมิใหม้กีารเพาะเลี้ยง

ปลาดุกอุยเทศเชงิพาณิชยจ์นกระทัง่กลายเป็นสตัว์

น้ําเศรษฐกิจที่สําคญัของประเทศ อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากปลาชนิดนี้ เจริญเติบโตเร็วและสามารถ

เลี้ยงได้อย่างหนาแน่นทําให้ผลผลิตออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่ องและมีปริมาณมาก ดังนั ้นราคา

จําหน่ายของปลาชนิดนี้จึงไม่สูงทําให้เกษตรกร

ได้รบัผลตอบแทนน้อยและมแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 

เนื่องจากราคาอาหารสาํเรจ็รปูทีส่งูขึน้ ทัง้นี้หากเป็น

การเลี้ยงสัตว์ น้ําแบบพัฒนาค่าอาหารคิดเป็น

สดัส่วนมากกว่า 50% ของตน้ทุนรวม (El-Sayed, 

2004) ดังนัน้เกษตรกรบางส่วนได้พยายามลด

ตน้ทุนค่าอาหารด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น ผลติอาหาร

ใชเ้องในฟาร์ม แต่ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จ

เนื่ องจากขาดความรู้ทางด้านโภชนาการ เช่น 

อาหารทีผ่ลติมกัมสีารอาหารทีไ่ม่เพยีงพอต่อความ

ต้องการของปลาชนิดนี้โดยเฉพาะโปรตีน ดังนัน้

รายงานนี้ไดร้วบรวมความรูท้างดา้นโภชนาการของ

ปลาดุกอุยเทศจากผลการวิจัยต่างๆ เพื่อเป็น

แนวทางให้เกษตรกรสามารถจัดการด้านอาหาร

สําหรบัการเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้อย่างถูกต้อง โดย

เนื้อหารายงานนี้ได้ครอบคลุมอาหารสําหรบัการ

อนุบาลลูกปลาวยัอ่อน อาหารสาํหรบัการเลี้ยงปลา

ให้ได้ขนาดตลาด รวมถึงเนื้อหาได้ครอบคลุมการ

เลือกใช้วตัถุดิบต่างๆ ในกรณีที่ผลิตอาหารใช้เอง 

ชนิดอาหาร การใหอ้าหารและการเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้ประโยชน์อาหาร นอกจากนี้รายงานยงัได้

แสดงขอ้มูลผลผลิตและสถานการณ์การเพาะเลี้ยง 

ไดแ้ก ่ปรมิาณ มลูคา่และแนวโน้มของราคาจาํหน่าย 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ

เพาะเลีย้งปลาชนิดนี้ 

 

ผลผลิตและสถานการณ์การเพาะเล้ียง 

ผลผลิต มลูค่าและแนวโน้มราคาจาํหน่าย 

 ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการ

เพาะพนัธุ์ปลาดุกดา้น (C. batrachus) ในปี 2503 

และประสบความสําเรจ็ในการเพาะพนัธุ์ปลาดุกอุย

ในปี 2528 ส่วนการเพาะพนัธุ์ปลาดุกอุยเทศนัน้

เริม่ต้นขึ้นหลงัจากการนําปลาดุกเทศจากประเทศ

ลา ว เข้ า ม า เ ลี้ ย ง ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย ใน ปี  2530           

(Na-Nakorn, 2004) และทดลองผสมขา้มกบัปลา
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ดุกอุยจนประสบความสาํเรจ็ในปี 2531 (มานพและ

คณะ, 2533) จากลกัษณะทีก่ล่าวมาขา้งต้นทําให้

ปลาดุกอยุเทศไดร้บัความนิยมในการเพาะเลี้ยงและ

การบรโิภคอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามผลผลิต

และมูลค่าทางเศรษฐกจิของการเลี้ยงในช่วงแรกยงั

ไม่ทราบแน่ชดัเนื่องจากยงัไม่มรีะบบการรวบรวม

ขอ้มูลอย่างเป็นทางการ แต่หลงัจากปี 2534 เป็น

ตน้มาขอ้มลูของปลาชนิดนี้มมีากขึน้เนื่องจากมกีาร

จดัทาํสถติกิารประมง (Department of Fisheries, 

2009; 2012) ปัจจุบนัผลผลติรวมต่อปีของปลาดุก

ในประเทศไทยมปีรมิาณไม่ตํ่ากว่า 100,000 ตนั 

และมมีูลค่าเกนิ 4,000 ลา้นบาท โดยผลผลติส่วน

ใหญ่มาจากเพาะเลี้ยง (Figure 1 and 2) และ

ผลผลิตเกือบทัง้หมดเป็นปลาดุกอุยเทศ (FAO, 

2001) 
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อย่างไรกต็ามเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างผลผลติของ

ปลาดุกอุยเทศทัว่โลกกบัปลาสวายซึง่เป็นปลากลุ่ม

ปลาหนังด้วยกนัพบว่ายงัคงมผีลผลติน้อยกว่าปลา

สวายถงึ 10 เท่า ซึ่งปลาสวายนัน้เกอืบทัง้หมดมา

จากเลี้ยงในประเทศเวียดนาม (De Silva and 

Phuong, 2011; FAO, 2012) โดยทัว่ไปเกษตรกร

ไทยนิยมเลี้ยงปลาดุกอุยเทศในบ่อขนาด 0.5-1 ไร ่

ทีร่ะดบัน้ําลกึ 1.20-1.50 เมตร ปล่อยปลาในอตัรา 

40-100 ตวัต่อตารางเมตร และใชร้ะยะเวลาการ

เลี้ยงนาน 3-4 เดอืน ซึง่ทาํใหไ้ดผ้ลผลติปลาขนาด

ตลาด (200-400 กรมั) ประมาณ 10-14 ตนัต่อไร ่

(อุทยัรตัน์, 2544) ขณะทีก่ารเลี้ยงในบ่อคอนกรตีที่

อตัราปล่อย 50-70 ตวัต่อตารางเมตรใชเ้วลาเลี้ยง 3 

เดอืน จะได้ปลาขนาด 100-200 กรมั (สุบรรณ, 

2544) นอกจากนี้สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ในร่อง

สวน กระชงัหรอืนาขา้วได้ (ธารณ์นรนิทร,์ 2548) 

หรือแม้แต่ในบ่อพลาสติกหรือบ่อผ้าใบ (ศุภรตัน์,  

2540; Yaakob and Ali, 1994) ดว้ยเหตุทีป่ลาชนิด

นี้ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถเลี้ยงได้

อย่างหนาแน่นทําให้มผีลผลิตออกสู่ตลาดปรมิาณ

มากทาํใหร้าคาจาํหน่ายไมส่งู (Figure 3) 
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การป้องกนัการผสมพนัธุ์ระหว่างปลาดกุอยุเทศ

กบัปลาดกุพื้นเมือง 

 หลัง จ ากปร ะสบความสํ า เ ร็จ ในกา ร

เพาะพนัธุ์ กรมประมงไดส้่งเสรมิใหม้กีารเพาะเลี้ยง

ปลาดุกอุยเทศเชงิพาณิชยจ์นกระทัง่กลายเป็นสตัว์

น้ําเศรษฐกิจที่สําคญั อย่างไรก็ตามการผสมข้าม

ระหว่างปลาดุกสองชนิดนี้ ได้สร้างความกังวล

เกีย่วกบัการปนเป้ือนทางพนัธุกรรมของประชากร

ปลาดุกอุยในธรรมชาติ เนื่องจากปลาดุกอุยเทศ

ไม่ได้เป็นหมนัอย่างสมบูรณ์ยกเว้นการผสมพนัธุ์

กนัเอง (สุจนิต์และคณะ, 2533ข) และหากปลาหลุด

ลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาตกิ็สามารถผสมพนัธุ์กบัปลา

ดุกอุยธรรมชาติได้ทัง้กับเพศผู้และเพศเมีย มี

งานวิจัยบ่งชี้ว่ามีการปนเป้ือนของพนัธุกรรมของ

ปลาดุกยักษ์ในปลาดุกอุยธรรมชาติในแหล่งน้ํา

บรเิวณภาคกลางของประเทศไทย (Senanan et al., 

2004) ดังนัน้จึงมีความพยายามในการดัดแปลง

โครโมโซมเพื่อใหป้ลาดุกอุยเทศไม่สามารถผสมกบั

ปลาดุกอุยได้ด้วยการเหนี่ยวนําใหป้ลาดุกอุยเทศมี

โครโมโซมเป็นแบบ 3 ชุด หรอืเรยีกว่าทรพิลอยด ์

(Triploid) โดยการแช่ไข่หลังผสมในน้ําเย็นที่มี

อุณหภูม ิ7 0C (จงกล, 2548) ซึง่มผีลใหอ้วยัวะ

สบืพนัธุข์องปลาดุกอยุเทศมขีนาดเลก็ลง ปลาดุกอยุ

เทศทรพิลอยดเ์พศผูผ้ลติน้ําเชือ้และอสุจไิดน้้อยและ

ไข่ข องปลาดุ กอุ ย เทศทริพลอยด์ เพศ เมียมี

พัฒนาการที่ช้าลง นอกจากนี้ย ังพบว่าการผสม

ระหว่างน้ําเชือ้ของปลาทรพิลอยดก์บัไขป่ลาดุกอุยมี

ผลใหล้กูปลาไมส่ามารถฟักเป็นตวัได ้ส่วนการผสม

ระหว่างไข่ของปลาทรพิลอยด์กบัน้ําเชื้อปลาดุกอุย

นัน้สามารถฟักเป็นตัวได้แต่ลูกปลาจะตายหมด 

แม้ว่าวิธีการนี้จะได้ผลดีแต่เกษตรกรผู้เพาะพนัธุ์

รายย่อยหรอืแมแ้ต่ผูเ้พาะพนัธุ์รายใหญ่ไม่สามารถ

ผลิตปลาทริพลอยด์ได้เนื่องจากต้องอาศยัความรู้

และการลงทุนสูงซึง่ทําใหต้้นทุนการผลติสูงตามไป

ดว้ยและไม่คุม้ทุน ดงันัน้การป้องกนัทีด่ทีีสุ่ดคอืการ

ใหค้วามรูแ้กเ่กษตรผูเ้พาะพนัธุ์และผูเ้พาะเลี้ยงปลา
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ดุกอุยเทศเพื่อใหต้ระหนักและระมดัระวงัไม่ใหป้ลา

ดุกอยุเทศหลุดลงสูแ่หล่งน้ําธรรมชาต ิ 
 

อาหารสาํหรบัการอนุบาลลูกปลาวยัอ่อน 

 หลังจากลูกปลาดุกอุยเทศฟักเป็นตัวลูก

ปลาจะใช้สารอาหารจากไข่แดงจนหมดภายใน

ระยะเวลา 1-2 วัน ขึ้นอยู่กบัปัจจัยต่างๆ เช่น 

อุณหภูมแิละระดบัออกซิเจนในน้ํา หลงัจากนัน้ลูก

ปลาจะเริม่กนิอาหารโดยสงัเกตไดจ้ากลูกปลามกีาร

ว่ายน้ํามากขึน้และไมร่วมตวักนัเป็นกลุ่มเหมอืนช่วง

หลงัฟักใหม่ๆ  โดยอาหารทีใ่ชอ้นุบาลลกูปลาวยัออ่น

ในช่วงแรกควรเป็นอาหารขนาดเลก็ทีเ่หมาะสมกบั

ขนาดปาก ได้แก่ โรติเฟอร์หรืออาร์ทเีมียวยัอ่อน 

อย่างไรกต็ามหากไม่สามารถจดัเตรยีมได้ทนัเวลา

อาจแกไ้ขปัญหาโดยการใชไ้ขแ่ดงตม้สุก จากนัน้จงึ

เปลีย่นเป็นไรแดงและอาหารผงสาํเรจ็รปู ตามลําดบั 

วิธีการให้อาหารตามลําดับขัน้ตอนนี้ มีความ

เหมาะสมเนื่องจากหากอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนใน

ชว่งแรกดว้ยอาหารสาํเรจ็รปูจะทาํใหลู้กปลามอีตัรา

รอดตายตํ่า (ล้านแกว้และคณะ, 2554) ทัง้นี้น่าจะ

เกิดจากลูกปลามีระบบการย่อยอาหารที่ย ังไม่

สมบูรณ์ แต่หากการอนุบาลด้วยไรแดงจะทําใหลู้ก

ปลาไดร้บัน้ําย่อยสารอาหารบางส่วนจากไรแดง ซึง่

มผีลใหก้ารใชป้ระโยชน์อาหารดกีว่าการใชอ้าหาร

สําเรจ็รูป (อมรรตัน์และบุษกร, 2543) นอกจากนี้

ขอ้ดขีองการใชไ้รแดงอกีประการคอืลูกปลาสามารถ

จบักนิได้ตลอดเวลาโดยไม่ทําให้น้ําเสยี อย่างไรก็

ตามควรอนุบาลลูกปลาด้วยไรแดงเพยีงระยะเวลา

สัน้ๆ กอ่นเปลีย่นเป็นอาหารสาํเรจ็รปู เนื่องจากการ

ใช้ไรแดงเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลาการ

อนุบาลทําให้ลูกปลามีอตัราการเจรญิเติบโตน้อย

กว่าการใหไ้รแดงในชว่งสปัดาหแ์รกกอ่นเปลีย่นเป็น

อาหารสําเรจ็รูป (ไชยวฒัน์และคณะ, 2545) ทัง้นี้

อาจเกิดจากลูกปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต้องสูญเสีย

พลัง งานมากขึ้น ในการกิน ไรแดง เพื่ อ ให้ได้

สารอาหารเพียงพอกบัความต้องการ ในทางตรง

ขา้มสามารถเลอืกใชอ้าหารสาํเรจ็รปูทีเ่หมาะสมกบั

ขนาดปากลูกปลาและอาหารสําเร็จรูปสามารถให้

สารอาหารโดยเฉพาะวติามนิและแร่ธาตุจําเป็นได้

อยา่งเพยีงพอและต่อเนื่อง นอกจากนี้การเสรมิสไป

รูลน่ิาในอาหารสําเร็จรูปอตัรา 15 กรมัต่ออาหาร            

1 กโิลกรมั ยงัช่วยเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต อตัรา

แลกเนื้อและอตัรารอดตายของลูกปลาดุกชนิดนี้ได ้

(จกัรพงษ์และธนากร, 2550) สาเหตุหนึ่งน่าจะเกดิ

จากการเสรมิสาหร่ายดงักล่าวทาํใหป้ลามเีมด็เลอืด

ขาวและระบบภูมคิุม้กนัทีด่กีว่าการไม่เสรมิ (จงกล

และคณะ, 2552)  

 แม้ว่าไรแดงจะเป็นอาหารที่เหมาะสม

สาํหรบัการอนุบาลลูกปลาดุกอุยเทศวยัอ่อนแต่อาจ

เกดิภาวะขาดแคลนได ้ดงันัน้ เกษตรกรบางส่วนจงึ

ปรบัตวัโดยการทาํไรแดงแช่แขง็สาํหรบัใชใ้นช่วงที่

ผลติหรอืหาซื้อยาก ซึง่วธิกีารนี้สามารถเกบ็ไรแดง

ไดเ้ป็นระยะเวลานาน (บุษกร, 2547) อย่างไรกต็าม

การแช่แขง็เป็นระยะเวลานานทาํใหคุ้ณภาพของไร

แดงทัง้ทางกายภาพและโภชนาการด้อยลงซึง่มผีล

ต่อการเจริญเติบโตของลูกปลา การแก้ไขปัญหา

ดงักล่าวอาจทาํไดโ้ดยการแช่แขง็ดว้ยอุณหภูมทิีไ่ม่

ตํ่าและเก็บรกัษานานเกินไป มงีานวิจัยบ่งชี้ว่าไร

แดงทีผ่่านการแช่แขง็ที ่-10 0C เป็นระยะเวลา 30 

วนั มคีุณค่าทางโภชนาการและมผีลต่ออตัรารอด

ตายและการเจรญิเติบโตของลูกปลาดุกอุยเทศไม่

แตกต่างจากการอนุบาลดว้ยไรแดงมชีวีติ (นุชรแีละ

คณะ, 2551) นอกจากนี้ยงัมอีาหารมชีวีติชนิดอื่นๆ 

ทีม่ศีกัยภาพในการอนุบาลลกูปลาดุกอยุเทศวยัอ่อน

ได้ เช่น ไรนางฟ้าและอารท์เีมยี (Au-aree et al., 

2011) แต่ควรใช้เพียงช่วงแรกของการอนุบาล

เช่นเดียวกับไรแดงเนื่ องด้วยเหตุผลที่กล่าวมา

ขา้งต้น รวมทัง้หากอนุบาลเป็นระยะเวลานานอาจ

ทําให้ต้นทุนสูงขึน้เนื่องจากทัง้ไรนางฟ้าและอาร์ที

เมยีมรีาคาสงูกว่าไรแดง   
 

อาหารสาํหรบัการเล้ียงปลาให้ได้ขนาดตลาด 

 ในอดตีการผลติอาหารสาํเรจ็รปูสาํหรบัการ

เลีย้งปลาดุกอยุเทศเชงิพาณิชยไ์ดอ้าศยัขอ้มลูความ

ต้องการสารอาหารของปลากดอเมริกนั หรืออาจ

เรยีกว่าปลาชานเนล แคทฟิช (Channel catfish, 

Ictalurus punctatus) (NRC, 1993) แมว้่าจะไดผ้ลดี

แต่ยงัคงมคีวามจําเป็นในการศกึษาความต้องการ
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สารอาหารของปลาดุกชนิดนี้ โดยตรง เพื่อเป็น

บรรทดัฐานในการผลติและการควบคุมคุณภาพของ

อาหารสําเร็จรูป จากการศึกษาของวิมลและคณะ 

(2538) พบว่าปลาดุกอุยเทศวยัอ่อนจนถงึขนาด

ประมาณ 100 กรัม ต้องการโปรตีน ไขมัน 

คารโ์บไฮเดรต กรดไขมนัชนิด ω6 และ 1 3ω3 จาก

อาหารเท่ากบั 35-40, 4-10, 28-39, 1.0-1.5 และ 

0.5-1.0% ตามลําดบั ขณะทีร่ะดบัเยื่อใยอาหารไม่

ควรเกนิ 5% (นฤมล, 2539) ทัง้นี้ความต้องการ

สารอาหารเหล่านี้จะลดลงตามขนาดและอายุของ

ปลาเนื่องจากปลามปีระสทิธภิาพในการย่อยอาหาร

ที่ดีข ึ้น โดยเฉพาะการลดลงของระดับโปรตีนใน

อาหารจะทํา ให้ประหยัดต้นทุนค่าอาหารได้

เนื่องจากสารอาหารนี้มีราคาแพงกว่าสารอาหาร

ชนิดอื่นๆ เช่น ระดบัโปรตนีในอาหารอาจลดเหลอื 

25-30% สาํหรบัการเลีย้งปลาขนาด 100 กรมัขึน้ไป

จนถงึขนาดกอ่นการเกบ็เกีย่ว ซึง่ระดบัโปรตนีนี้เป็น

ค่าที่แนะนําโดยนักวิจัยหลายท่าน (ประเสริฐและ

คณะ, 2525;วรีพงศ,์ 2536; อรพนิท,์ 2544) และ

เป็นทีท่ราบกนัดวี่าสตัวน้ํ์าจะมกีารสลายโปรตนีเพื่อ

สร้างพลงังานหากอาหารมพีลงังานจากไขมนัและ

คาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต 

(เวยีง, 2542) จากการศกึษาพบว่าพลงังานยอ่ยไดท้ี่

เหมาะสมสาํหรบัปลาดุกอุยเทศขนาดเล็ก (น้ําหนัก

เริม่ต้น 2-4 กรมั) ควรมคี่าประมาณ 325 กโิล

แคลอรต่ีออาหาร 100 กรมั สาํหรบัอาหารทีม่รีะดบั

โปรตนี 35% นอกจากพลงังานทีไ่ดจ้ากโปรตนีแลว้

พลงังานในอาหารส่วนทีเ่หลอืควรเป็นพลงังานทีม่า

จ ากคา ร์ โ บ ไฮ เ ด รตแล ะ ไขมัน ในอัต ร า  2:1 

(Jantrarothai et al., 1998a) แต่หากระดบัพลงังาน

ย่อยได้ในอาหารตํ่ากว่านี้จะทําให้ปลาดุกอุยเทศ

ต้องการโปรตีนจากอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ที่ระดับ

พลงังานทีย่่อยไดเ้ท่ากบั 270 กโิลแคลอรต่ีออาหาร 

100 กรมั ทําให้ปลาต้องการโปรตีนจากอาหาร

เพิม่ขึน้เป็น 40% (Jantrarothai et al., 1996a) 

ดงันัน้ การทีอ่าหารมรีะดบัไขมนัและคารโ์บไฮเดรต

ที่เหมาะสมสามารถทดแทนการใช้พลังงานจาก

โปรตนีของสตัว์น้ําได้ (Protein sparing effect) 

อย่างไรกต็ามการศกึษาของ วมิลและคณะ (2537) 

แสดงให้ เห็นว่ าปลาดุ กอุย เทศมีแนวโ น้มใช้

ประโยชน์ไขมนัได้ดีกว่าคาร์โบไฮเดรต โดยปลา

เจรญิเติบโตดีขึน้เมื่อระดบัไขมนัในอาหารเพิม่ขึ้น

และระดบัคาร์โบไฮเดรตลดลง แต่ระดบัไขมนัและ

คาร์โบไฮเดรตในอาหารไม่ควรมคี่าเกนิ 10 และ 

37% ตามลาํดบั  

 เมื่อพิจารณาความต้องการกรดอะมิโน

จําเป็นของปลาดุกอุยเทศพบว่าปัจจุบันยังไม่มี

การศึกษาเรื่องดงักล่าว แต่หากอ้างอิงจากข้อมูล

ของปลากดอเมริกันอาหารปลาดุกอุยเทศควร

กรดอะมโินจําเป็นชนิด Arginine (Arg), Histidine 

(His), Isoleucine (Ile), Leucine (Leu), Lysine 

(Lys), Methionine+Cystine (Met+Cys),  

Phenylalanine+Tyrosine (Phe+Tyr), Threonine 

(Thr), Tryptophan (Trp) และ Valine (Val) เท่ากบั 

4.3, 1.4, 2.6, 3.5, 5.1, 2.3, 5.0, 2.0, 0.5 และ 

3.0% ของโปรตนีในอาหาร แนวคดินี้มคีวามเป็นไป

ได้เนื่ องจากการศึกษาองค์ประกอบกรดอะมิโน

จําเป็นของปลาดุกอุย 3 ขนาด คอื ปลานิ้ว (1-3 

กรมั) ปลาขนาดเลก็ (20-30 กรมั) และปลาขนาด

ตลาด (>100 กรมั) พบว่ามอีงคป์ระกอบของกรดอะ

มโินจําเป็นชนิด His, Arg, Thr, Val, Met, Ile Leu 

Phe Lys อยู่ในช่วง 1.18-1.56, 4.65-4.79, 2.27-

2.58, 2.00-2.32, 1.26-1.41, 1.47-1.77, 3.51-

4.30, 1.80-2.35 และ 3.61-4.43% ของโปรตนี 

(อรพนิทแ์ละคณะ, 2542) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าความ

ต้องการกรดอะมิโนจําเป็นเหล่านี้ของปลากด

อเมรกินั มงีานวจิยัยนืยนัว่าการสรา้งสตูรอาหารทีม่ ี

ปรมิาณกรดอะมิโนจําเป็นสอดคล้องกบัปรมิาณที่

พบในตวัปลาทําใหร้ะดบัโปรตนีในอาหารลดลงได้

ซึ่งอาจลดต้นทุนอาหารได้ เช่น ปลาดุกอุยมคีวาม

ต้องการโปรตีนจากอาหารไม่เกนิ 23.7% หาก

อาหารมีสดัส่วนกรดอะมิโนจําเป็นต่อกรดอะมิโน

ชนิดไลซีนไม่เกิน 1.25 เท่า (อรพนิท์และคณะ, 

2545) และงานทดลองนี้ยงัแสดงใหเ้หน็ว่าการผลติ

อาหารทีม่รีะดบักรดอะมโินจําเป็นสงูกว่าปรมิาณที่

พบในตวัมากเกนิไปไม่ได้ทําใหป้ลาเจรญิเติบโตดี

ขึ้นและระดับโปรตีนในอาหารมากเกินไปอาจ

กระทบต่อการเจรญิเตบิได ้เช่นในกรณีของปลาดุก
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เทศที่เจริญเติบโตลดลงหากเลี้ยงด้วยอาหารที่มี

ระดบัโปรตนีกนิ 40% (พจิติรและคณะ, 2541) 

 สว่นความตอ้งการสารอาหารชนิดอื่นๆ ทีม่ี

การศกึษาแลว้ได้แก่ วติามนิซอีตัรา 250 มลิลกิรมั

ต่ออาหาร 1 กโิลกรมั เป็นระดบัทีท่าํใหป้ลาอุยเทศ

เจริญเติบโตเป็นปกติและสอดคล้องกบัคําแนะนํา

สาํหรบัปลากนิทัง้พชืและสตัว์ของ FAO (1987) แต่

ปลาดุกอุยเทศจะเจริญเติบโตสูงสุดและมีภูมิ

ต้านทานต่อสภาวะอุณหภูมิน้ําตํ่ าได้หากเพิ่ม

วติามนิซเีป็น 1,000-1,500 มลิลกิรมัต่ออาหาร 1 

กิโลกรมั ในทางตรงข้ามวิตามินอีนัน้มีผลต่อการ

เจริญเติบ โตไม่ เด่นชัดแต่วิตามินอีอัตรา125 

มลิลกิรมัต่ออาหาร 1 กโิลกรมั นัน้เพยีงพอสาํหรบั

การสรา้งภมูติา้นทานต่อการเปลีย่นของอุณหภูมน้ํิา 

(สุรินทรและภคนิจ, 2553) ซึ่งสอดคล้องกบั

คาํแนะนําของ FAO (1987) เช่นเดยีวกนั อยา่งไรก็

ตามความต้องการวิตามินอีของปลาจะสูงขึ้นหาก

ป ล า ดุ ก ติ ด เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย  เ ช่ น  Aeromonas 

hydrophila (สุนีย์รตัน์และนนทวทิย,์ 2541) ส่วน

ระดบัแคลเซยีมและฟอสฟอรสัทีใ่ชป้ระโยชน์ได้ใน

อาหารทีเ่หมาะสมคอื 0.5 และ 0.5% ตามลําดบั 

และหากเพิม่ระดบัแคลเซยีมและฟอสฟอรสัสงูกว่านี้

จะมผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตและทาํใหป้ลาขบั

ฟอสฟอรสัมากขึน้ (วุฒพิรและนัทท์, 2552) แมย้งั

ไมม่กีารศกึษาความตอ้งการวติามนิและแร่ธาตุอื่นๆ 

ของปลาชนิดนี้ แต่สามารถอา้งองิระดบัทีเ่หมาะสม

ตามคาํแนะนําของ FAO (1987) ได ้โดยอาหารปลา

ดุกอุยเทศควรมแีร่ธาตุรองชนิด Fe, Zn, Mn, Cu, 

Co, I, Cr และ Se เท่ากบั 30-60, 50-100, 25-50, 

3-6, 0.5-1.0, 3-6, 0.25-0.5 และ 0.1-0.2 มลิลกิรมั

ต่ออาหาร 1 กโิลกรมั ตามลําดบั และควรมวีติามนิ 

B1, B2, B3, B5, B6 , B12 , Biotin, Folic acid, 

Choline, Inositol, E และ K เท่ากบั 9-18, 12-24, 

54-108, 24-48, 9-18, 0.0075-0.015, 0.1-0.2, 1.5-

3.0, 600-1200, 75-150, 60-120 และ 5-10 

มลิลกิรมัต่ออาหาร 1 กโิลกรมั ตามลําดบั ขณะที ่

วติามนิ A และ D3 ในอาหารควรมคี่าเท่ากบั 1,500-

3,000 และ 1,000-1,500 IU ต่ออาหาร 1 กโิลกรมั 

ตามลาํดบั 

การศึกษาเก่ียวกบัวตัถดิุบอาหาร 

 ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตนีทีน่ิยมสาํหรบัการ

ผลติอาหารสตัว์ทุกชนิดเนื่องจากมรีะดบัโปรตนีสูง

และกรดอะมโินจาํเป็นทีส่มดุลกบัความตอ้งการของ

สตัวร์วมทัง้ยอ่ยงา่ยและเป็นสารดงึดดูการกนิอาหาร 

(NRC,1993) โดยเฉพาะกบัสตัวน้ํ์าทีม่ปีระสทิธภิาพ

การย่อยอาหารตํ่ ากว่าสัตว์บก อย่างไรก็ตาม

ปัจจุบนัผลผลติปลาป่นมแีนวโน้มลดลงทําใหร้าคา

ปลาป่นสงูขึน้ อกีทัง้การผลติปลาป่นถูกมองว่าเป็น

การแย่งชิงและทําลายวงจรชีวิตของปลาที่เป็น

อาหารมนุษย์ เนื่องจากลูกปลาเศรษฐกิจจํานวน

มากถกูจบัขณะทาํการประมงและถูกนํามาผลติปลา

ป่น โดยเฉพาะจากการประมงที่ผิดกฎหมาย 

(Illegal, Unreported, Unregulated and, IUU) แรง

กดดนัเหล่านี้ได้ทําใหน้ักโภชนาการอาหารสตัว์น้ํา

จําเป็นต้องหาแหล่งโปรตีนสําหรบัทดแทนการใช้

ปลาป่น (Naylor et al., 2000; Fox et al., 2004; 

Williams and Rimmer, 2005) และน่าจะมผีลให้

ระดบัปลาป่นในสตูรอาหารกลุ่มปลาหนัง (Catfish) 

ลดลงจากระดบั 6% ในปี 2553 เหลอื 3 และ 2% 

ภายในปี 2558 และ 2563 ตามลําดบั (Tacon and 

Metian, 2008) โดยมแีหล่งโปรตนีทางเลอืกหลาย

ชนิดที่ถูกแนะนําให้ใช้ในสูตรอาหารปลากนิทัง้พชื

และสตัว์ เช่น กลุ่มปลานิลและปลาหนังซึ่งรวมถึง

ปลาดุกอุยเทศ (Sao, 2005) ไดแ้ก่ ไก่ป่น เนื้อและ

กระดกูป่น กากถัว่เหลอืง กากคาโนล่า/เรปสดี กาก

เมลด็ฝ้ายและคอรน์กลูเตน้ (Tacon et al., 2012) 

งานวจิยัเพือ่หาแหล่งโปรตนีทดแทนปลาป่นสาํหรบั

อาหารปลาดุกอุยเทศได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

และแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทดสอบ

ประสทิธิภาพการย่อยสารอาหารซึ่งนับเป็นขอ้มูล

เบื้องต้นสําหรบัการคดัเลือกวตัถุดิบ ตวัอย่างเช่น 

ประสทิธิภาพการย่อยวตัถุแห้งของปลาป่นเถ้าตํ่า 

ปลาป่นเถา้สงู ไกป่่นและเลอืดป่น มคีา่เทา่กบั 94.6, 

58.7, 92.6 และ 78.9% ตามลําดับ และ

ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลาป่นเถ้าตํ่า 

ปลาป่นเถ้าสูง ไก่ปน เลือดป่น มีค่าเท่ากบั 93.3, 

60.5, 90.4 และ 79.3% ตามลําดบั (Jantrarothai et 

al., 1998b) อกีสว่นเป็นการศกึษาผลของการแทนที่
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ปลาป่นรวมทัง้กากถัว่เหลอืงต่อการเจรญิเตบิโตและ

อตัราแลกเนื้อ (Table 1) อย่างไรกต็าม งานวจิยั

เหล่านี้บ่งชี้ว่ายังไม่มีแหล่งโปรตีนใดที่สามารถ

แทนที่ปลาป่นและกากถัว่เหลืองได้ 100% ทัง้นี้

สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการไม่ปรับสารอาหารที่

จําเป็นในสูตรให้สมดุลกบัปริมาณที่พบในตวัปลา 

ซึ่งปัจจุบนัการสรา้งสูตรอาหารปลาชนิดนี้ได้มกีาร

ปรบัสมดุลของสารอาหารให้สอดคล้องมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะกรดอะมิโนจําเป็นเพื่อให้ปลามีการ

เจรญิเตบิโตทีด่ยี ิง่ข ึน้ 
 

Table 1 Alternative protein sources for replacing fishmeal/soybean meal or direct use in juvenile hybrid catfish  

            feed (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) without adverse impacts on growth and feed conversion    
Fish size 

(g) 

% dietary 

CP Control Replacement Reference 

1.56 35 FM CGM/10% of inclusion Jantrarotai et al. (1996b) 

1.92 - RB PKM at 20% Borrirugtanagul et al. (1997) 

5.67 - - CM at 30% Borrirugtanagul et al. (1998) 

6.06 35 FM 30% ASM/66% of inclusion Ungsethaphand et al. (2001) 

5.6 35 SBM 10% PKM/50% of CP Ng and Chen (2002) 

3.25 36 SBM 32% SM/30% of CP Somboon and Semachai (2002) 

19.25 32 SBM 40% SPM/50% of CP Cochasee et al. (2003) 

19.5 32 FM 24% SPM/25% of CP Jintasataporn et al. (2003) 

10 33 

SBM 

41.78% SM/20% of CP Somboon and Semachai (2004a) 

5 32 - FSC at 10% Somboon and Semachai (2004b) 

74 31 FM 25% YFFM/25% of CP Arunlertaree and Rakyuttithamkul (2006) 

63 31 - CM at 15% Muangsuwan (2007) 

30 30 FM 20% Hydrolized SPM/25% of CP Pratoomsri (2009) 

3.2 35-36 RB 23% PKM/100% of CP Phetsut et al. (2010) 

5.02 35  - MLM at 15% Phommanivong and Doolgindachbaporn (2013)  

Note FM, fishmeal; SBM, soybean meal; SM, sesame meal; FSC, fish soluble concentrate; SPM, silkworm pupae meal; ASM,  

apple snail meal; YFFM, yeast fermented feather meal; MLM, moringa leave meal; CM, copra meal; RB, rice bran; 

PKM, palm kernel meal; CGM, corn gluten meal 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาหาร 

 เนื่องจากปลาดุกอุยเทศเป็นปลาที่กินทัง้

พืชและสตัว์ (Sao, 2005) ทําให้สามารถใช้

คาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารได้ในอัตราสูง เช่น 

ข้า ว โพดแล ะแ ป้ งส าลี  แ ต่ วัต ถุ ดิบ เหล่ านี้ มี

คาร์โบไฮเดรตบางส่วนอยู่ในรูปที่ปลาไม่สามารถ

ย่อยได้เนื่องจากขาดเอนไซม์การย่อยที่จําเพาะ 

ดงันัน้การเลือกใชแ้หล่งคาร์โบไฮเดรตสําหรบัการ

ผลิตอาหารปลาดุกอุยเทศนับว่ามีความสําคัญ

เช่นกัน จากการศึกษาของวิมลและคณะ (2539) 

พบว่าปลาดุกอยุเทศทีเ่ลี้ยงดว้ยอาหารทีใ่ชแ้ป้งสาลี

เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตมีผลให้ปลามีอัตราการ
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เจรญิเตบิโต อตัราแลกเนื้อและประสทิธภิาพการใช้

โปรตีนดีที่สุด รองลงมาคือ แป้งข้าวเหนียว แป้ง

ข้าวจ้าว แป้งมันและแป้งข้าวโพด  ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตามแป้งสาลีมีราคาแพงกว่ าแหล่ ง

ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด ร ต ช นิ ด อื่ น ๆ  ดั ง นั ้น ก า ร เ พิ่ ม

ป ร ะ สิท ธิภ า พ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง แ ห ล่ ง

คาร์โบไฮเดรตที่ถูกกว่านับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

เช่น การใช้เอนไซม์กลุ่ม carbohydrase สําหรบั

ชว่ยใหป้ลายอ่ยแป้งเหล่านี้ไดด้ยีิง่ข ึน้ พฒันี (2537) 

พบว่าการใชเ้อนไซมท์ีม่สีว่นประกอบของ xylanase 

และ ß-glucanase อตัรา 0.01% ทาํใหป้ลาดุกอุย

เทศมีอตัราการเจริญเติบโต มีอัตราแลกเนื้อและ

ประสิทธิภาพการ ใช้ โปรตีนดีกว่ าการ ไม่ ใ ช ้

เช่นเดยีวกบัการเสรมิเอนไซมร์วมทีม่สี่วนประกอบ

ของ xylanase, ß-glucanase, ß-amylase, 

pentosonase, pectinase, hemicellulase, 

cellulase และ cellubiase อตัรา 0.25-0.75% ใน

อาหารทําให้ปลาดุกแอฟริกันมีการเจริญเติบโต 

อตัราแลกเนื้อและประสทิธภิาพการใช้โปรตนีจาก

อาหารดกีว่าการไม่ใช ้(Yildirim and Turan, 2010) 

การเสรมิเอนไซม์ไฟเตสเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ

ใช้ประโยชน์ฟอสฟอรสัในอาหารนับเป็นอีกวิธีที่

นิยมสาํหรบัการผลติอาหารสตัว์น้ํา โดยเฉพาะสตูร

อาหารที่มีการใชว้ัตถุดิบพชืในอตัราสูง เนื่องจาก

ฟอสฟอรสัในพชืไมต่ํ่ากว่า 50% อยูใ่นรปูทีก่รดไฟติ

กซึ่งสตัว์น้ําไม่สามารถย่อยและใชป้ระโยชน์ได้ อกี

ทัง้สารยบัยัง้โภชนาการชนิดนี้สามารถจบักบักรดอะ

มโิน โปรตนีและแร่ธาตุในทางเดนิอาหารของสตัว์

น้ําทําให้ไม่สามารถใชป้ระโยชน์สารอาหารเหล่านี้

ได้อย่างเต็มที่เช่นกนั (Francis et al., 2001) 

สาํหรบัการศกึษาการเสรมิเอนไซมไ์ฟเตสในปลาดุก

อุยเทศนัน้พบว่าการเสริมในอตัรา 500 หน่วย/

กโิลกรมัอาหาร ทําให้ปลามอีตัราการเจรญิเตบิโต 

อตัราแลกเนื้อและประสทิธภิาพการใชโ้ปรตนีดกีว่า

การไม่ใช้และอตัราการใช้อื่นๆ (วุฒพิร และคณะ, 

2548) นอกจากการใชเ้อนไซมแ์ลว้ การใชโ้ปรไบโอ

ติกนั บ เ ป็ น วิ ธี ก า ร หนึ่ ง ที่ ช่ ว ย ป รับ ป รุ ง ก า ร

เจริญเติบโต การใช้ประโยชน์อาหารและเพิ่ม

ภูมคิุ้มกนัของสตัว์น้ําได้ เช่น การเสรมิแบคทีเรีย 

1 8 Lactobacillus acidophilus ในอาหารปลาดุกเทศ 

(Al-Dohail et al., 2009) สว่นโปรไบโอตกิชนิดอื่นๆ 

ที่มีศักยภาพเช่นกนั ได้แก่ Bacillus subtilis,B. 

licheniformis, Saccharomyces cerevisiae, L. 

plantarum, L. lactis, Enterococcus faecium, 

Pseudomonas pseudoalcaligenes, P. 

pseudoalcaligenes แ ล ะ  Streptococcus 

infantarius (Balcázar et al., 2006; Tuan et al., 

2013)  
 

ชนิดอาหาร 

 เนื่องจากปลาดุกอุยเทศเจรญิเตบิโตอย่าง

รวดเร็วทําให้มผีลผลิตออกสู่ตลาดในปรมิาณมาก 

ดงันัน้ราคาจําหน่ายจึงไม่สูงและมผีลตอบแทนต่อ

กโิลกรมัผลผลติน้อย (Figure 3) เกษตรกรบางส่วน

จงึปรบัตวัโดยการเลี้ยงแบบหนาแน่นสูงรวมทัง้ลด

ตน้ทุนอาหารโดยการใชอ้าหารทีผ่ลติจากเศษเหลอื

จากการแปรรูปสินค้า เกษตรทดแทนอาหาร

สาํเรจ็รปู เช่น เกษตรในจงัหวดันครปฐม ปทุมธานี

และสุพรรณบุร ีได้ผลติอาหาร 3 รูปแบบ คอื 1) 

อาหารสดซึ่งมีส่วนผสมของปลาทะเลกับโครง

กระดูก ไสแ้ละหวัของไก่หรอืเป็ดทีผ่่านการบดแล้ว

ปั้นเป็นกอ้น 2) อาหารผสมสดซึ่งมสี่วนผสมของ

ปลาทะเล โครงกระดกู ไสแ้ละหวัของไก่หรอืเป็ด ราํ

ละเอยีดและมนัสาํปะหลงันึ่ง ทีผ่่านการบดแลว้ปั้น

เป็นกอ้น ซึ่งอาหารชนิดนี้จะมคีวามคงตวัและเป็น

กอ้นทีค่งรปูมากกว่าอาหารชนิดแรก และ 3) อาหาร

ผสมอดัเมด็ซึ่งมสี่วนผสมของวตัถุดบิอาหารหลาย

ชนิด เชน่ ปลาป่น กากถัว่เหลอืง ราํละเอยีด ทีผ่่าน

การอดัเมด็แล้วตากแดดใหแ้หง้ (นิจวลัย์และคณะ, 

2550) อยา่งไรกต็าม อาหารทีผ่ลติมกัมสีารอาหารที่

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของปลาดุกอุยเทศ

โดยเฉพาะโปรตนี เนื่องจากเกษตรกรยงัขาดความรู้

และความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัโภชนาการอาหาร

สตัว์น้ํา นอกจากนี้ต้นทุนอาหารของการเลี้ยงด้วย

อาหารเหล่านี้ไมไ่ดต้ํ่ากว่าการใชอ้าหารสาํเรจ็รปูทีม่ ี

จําหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากอัตราแลกเนื้อสูง 

เช่น อตัราแลกเนื้อของปลาดุกอุยเทศที่เลี้ยงด้วย

โครงกระดูกและไส้ไก้ร่วมกบัรําหรือเศษเส้นหมี่มี
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คา่ประมาณ 4.0 (Little et al., 1994) หรอืแมแ้ต่การ

ผสมกบัวตัถุดิบอาหารชนิดอื่น เช่น กากถัว่เหลอืง 

รําและแป้งมนัสําปะหลังที่ทําให้อตัราแลกเนื้อลด

เหลอืประมาณ 2.5 กต็าม นอกจากนี้ การเลี้ยงปลา

ด้วยอาหารสดยังทําให้คุณภาพน้ําในบ่อด้อยลง

เนื่องจากอาหารสดแตกตัวง่ายและทําให้เกดิการ

สะสมของสารอินทรีย์ในตะกอนดินพื้นบ่อ (กรม

ควบคุมมลพษิ, 2546) เช่น การสะสมแอมโมเนีย

และฟอสฟอรสัในปรมิาณสงูซึง่ส่งผลกระทบต่อการ

ดํารงชีวิตและทําให้ปลามอีตัรารอดตายตํ่า (สุทิน

และคณะ, 2548) ดงันัน้เกษตรกรจําเป็นตอ้งเปลีย่น

น้ําอย่างน้อยเดอืนละครัง้ในอตัรา 50% (Little et 

al., 1994) นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนนิยมเลี้ยง

ปลาดุกอุยเทศร่วมกบัการเลี้ยงสตัว์บกในลกัษณะ

การเลี้ยงผสมผสาน (Integrated farming) เพื่อให้

ปลากนิอาหารเหลอืหรอืมูลจากสตัว์ เช่น การเลี้ยง

ร่วมกบัไก่หรอืหมู แต่ปัจจุบนัการเลี้ยงรูปแบบนี้มี

น้อยมากเนื่องจากการควบคุมการเลี้ยงไก่ทีเ่ขม้งวด

หลงัการระบาดของไขห้วดันกและการประกาศของ

รฐับาลไทยทีใ่หปี้ 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภยั

ดา้นอาหาร (Food safety year) 
 

การจดัการเก่ียวกบัการให้อาหาร 

 การใหอ้าหารแบบกนิจนอิม่วนัละ 2 ครัง้ 

เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศเชิง

พาณิชย ์ (ไพรตัน์และคณะ, 2544) และระยะเวลา

ระหว่างมื้อควรห่างกนั 3-6 ชัว่โมง เนื่องจากเป็น

ระยะเวลาที่อาหารในกระเพาะเหลือเพียง 1-3% 

ขณะที ่วมิลและทว ี(2541) พบว่าการเลี้ยงปลาดุก

อุยเทศดว้ยอาหารสาํเรจ็รปูชนิดจมน้ําแบบกาํหนด

อตัราการใหเ้ท่ากบั 5-7% ของน้ําหนักตวัต่อวนัทํา

ใหป้ลาเจรญิเตบิโตและมคีวามสมํ่าเสมอของขนาด

ดกีวา่การเลีย้งดว้ยอาหารสาํเรจ็รปูชนิดลอยน้ําแบบ

ใหก้นิจนอิม่ ทัง้นี้อาจเกดิจากปลาไดร้บัสารอาหาร

มากกว่าอาหารแบบลอยน้ําเนื่ องจากมีความ

หนาแน่นของสารอาหารสูงกว่า (น้ําหนักต่อเม็ด) 

แต่การเลี้ยงด้วยอาหารแบบจมน้ําทําให้อตัราแลก

เนื้อสงูกว่าการเลี้ยงดว้ยอาหารแบบลอยน้ํา เป็นไป

ได้ว่าเกดิจากอาหารเหลอืเพราะผูเ้ลี้ยงไม่สามารถ

มองเหน็หรอืประเมนิไดว้่าอาหารทีใ่หไ้ปถูกกนิหมด

ทุกครัง้หรอืไม่ อย่างไรกต็ามอาจควบคุมอตัราแลก

เนื้อของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารแบบจมน้ําให้ลด

ตํ่าลงไดโ้ดยการปรบัลดอตัราการใหอ้าหารใหต้ํ่าลง 

เนื่องจากผลการทดลองนี้แสดงใหเ้หน็ว่าปลามอีตัรา

การกนิอาหารทัง้สองชนิดเฉลีย่ประมาณ 4% ของ

น้ําหนักตวัต่อวนั ดงันัน้การให้อาหารแบบกําหนด

ปรมิาณอาจลดจาก 5-7% เหลอื 4-6 หรอื 3-6% ต่อ

น้ําหนกัตวัต่อวนั นอกจากนี้วธิกีารลดตน้ทุนอาหาร

สาํหรบัอาหารทีผ่ลติเองอาจทาํไดโ้ดยการใหอ้าหาร

ทีเ่สรมิและไม่เสรมิแร่ธาตุรวมและวติามนิซสีลบัวนั

กนั (รุ่งทพิย ์, 2542) ขนาดของอาหารนับเป็นอกี

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตเนื่ องจากหาก

อาหารมีขนาดเล็กเกินไปทําให้สัตว์น้ําต้องเสีย

พลังงานในการรวบรวมอาหาร และหากอาหารมี

ขนาดใหญ่เกนิไปกท็ําให้สูญเสยีสารอาหารได้ง่าย

กว่าและทาํใหป้ลากนิอาหารยากขึน้ดว้ย โดยอาหาร

สาํหรบัการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศจากขนาดประมาณ 

50 กรมั จนได้ขนาดตลาด (ประมาณ 200 กรมั) 

ควรมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3.5-5.0 มลิลเิมตร 

(วมิลและประเสรฐิ, 2538; นิตยา, 2543)  
 

สรปุผลการทดลอง 

 เนื่ องจากปลาดุกอุยเทศเป็นสัตว์น้ําที่มี

ความสาํคญัทางเศรษฐกจิชนิดหนึ่งของประเทศไทย 

ทําให้มงีานวิจยัด้านอาหารจํานวนมากเพื่อรองรบั

การเพาะเลี้ยงเชงิพาณิชย์ งานวิจยัเหล่านี้ได้เน้น

เกี่ยวกบัอาหารสําหรบัลูกปลาวยัอ่อนและสําหรบั

การเลี้ยงปลาใหไ้ด้ขนาดตลาดซึง่ไดก้า้วหน้าและมี

ข้อมูลมากพอสมควร โดยควรอนุบาลลูกปลาวัย

ออ่นในช่วงแรกดว้ยไรแดงและอารท์เีมยี ทีส่ามารถ

ใชไ้ดท้ัง้แบบมชีวีติและแบบแชแ่ขง็ กอ่นเปลีย่นเป็น

อาหารสําเร็จรูปสําหรับการอนุบาลในช่วงหลัง 

นอกจากนี้สามารถเพิม่อตัราการเจรญิเตบิโต อตัรา

แลกเนื้อและอัตรารอดตายของลูกปลาในช่วงที่

อนุบาลด้วยอาหารสําเร็จรูปได้ด้วยการเสริม

สาหร่าย         สไปรูลนิา ส่วนอาหารสําหรบัการ

เลี้ยงปลาให้ได้ขนาดตลาดนั ้นได้มีการศึกษา

ครอบคลุมเกีย่วกบัความต้องการสารอาหาร แหล่ง
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โปรตีนทดแทนปลาป่นหรอืกากถัว่เหลืองเพื่อลด

ต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

อาหาร ชนิดอาหารและการจดัการเกี่ยวกบัการให้

อาหาร เนื่ องจากการเลี้ยงปลาดุกอุย เทศใช้

ระยะเวลาเพยีง 3-4 เดือน ทําให้มผีลผลติออกสู่

ตลาดเป็นจํานวนมากและเป็นสาเหตุหลกัที่ทําให้

ราคาจําหน่ายของปลาชนิดนี้ไม่สูง เกษตรกรบาง

ส่วนลดต้นทุนโดยการผลิตอาหารใช้เอง ได้แก ่

อาหารสด อาหารผสมสดและอาหารอัดเม็ด แต่

อาหารเหล่านี้ไม่ได้ทําใหต้้นทุนอาหารลดลงเพราะ

ปลามอีตัราแลกเนื้อสูงเนื่องจากมสีารอาหารที่ไม่

เพยีงพอต่อความตอ้งการโดยเฉพาะโปรตนี อกีทัง้

อาหารเหล่ านี้ ทํา ให้คุณภาพน้ําในบ่อด้อยลง

เนื่องจากละลายน้ํางา่ยจนกระทบต่อการดํารงชวีติ

ของปลา 
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ป ทุ ม ธ า นี .วิท ย า นิ พ น ธ์ ป ริญ ญ า โ ท . 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

124 น. 

นฤมล ติ้วพานิช. 2539. ผลของระดบัใยอาหารต่อ

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ โ ภ ช น ะ แ ล ะ ก า ร

เ จ ริญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ป ล า ดุ ก ลู ก ผ ส ม . 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า โ ท . 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 71 

น.  

นิจวลัย ์นะวาระ, อทุยั คนัโธ, สกุญัญา จตัตุพรพงษ์ 

และ อรพนิท์ จินตสถาพร. 2550. การ

สํารวจคุณค่าโภชนะของอาหารปลาดุก

ลูกผสมอุยเทศที่เกษตรกรในจังหวัดเขต

ภาคกลางของประเทศไทยผลิตอาหารใช้

เองในฟารม์, น. 221-228. ใน เรือ่งเตม็การ

ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่45, 30 

มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2550 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

นิตยา สมทรพัย.์ 2543. ผลของขนาดอาหารเมด็

และระดบัพลงังานต่อการเจรญิเตบิโต การ

ใช้ประโยชน์จากอาหารการย่อยได้ของ

อาหารและสัณฐานวิทยาของของระบบ

ทาง เดินอาหา รของปลาดุ ก ลู กผส ม 

(Clarias  macrocephalus x C. 
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gariepinus). วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท. มหา

วทิาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 69 น. 

นุชรี ทองศร ,ี จุฑามาศ ชมภูนิช, จูอะดี พงศ์มณี

รตัน์ และ ชนิกานต์ เชษฐสงิห.์ 2551. ผล

ข อ ง ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ร แ ด ง ต่ อ ก า ร

เจรญิเตบิโตของปลา. เอกสารวชิาการฉบบั

ที ่45/2551. สถาบนัวจิยัอาหารสตัว์น้ําจดื, 

สํานักวจิยัและพฒันาประมงน้ําจืด, กรม

ประมง. 20 น. 

บุษกร อุตรภชิาต.ิ 2547. จุลชวีวทิยาทางอาหาร. 

ภาควชิาชวีวทิยา, คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยั

ทกัษณิ,  สงขลา. 451 น. 

ประเสรฐิ สตีะสทิธิ,์ มะล ิบุณยรตัผลนิ และ นันทยิา 

อุ่นประเสรฐิ. 2525. อาหารปลา. สถาบนั

ประมงน้ําจดืแห่งชาต,ิ กองประมงน้ําจดื, 

กรมประมง. 88 น. 
 

พฒันี จนัทรโรทยั. 2537. การศกึษาเบือ้งตน้ในการ

ใชเ้อนไซมเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพอาหาร

ปลาดุกลกูผสม, น. 518-523. ใน การ

ประชมุทางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่32, 3-5 

กมุภาพนัธ ์2537 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

พจิติร พนัธ์ศร,ี เกษม เชตะวนั, ทองยุ่น ทองคลอง

ไทร และ ประพฒัน์ศร ีพนัธ์ศร.ี 2541. ผล

ของระดับโปรตีนในอาหารต่ออัตราการ

เจรญิเติบโตของลูกปลาดุกยกัษ์ (Clarias 

gariepinus), น. 98. ใน บทคดัย่อการ

ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่36, 3-5 

กุ ม ภ า พั น ธ์  2541 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

ไพรตัน์ กอสธุารกัษ์, ถาวร จริะโสภณรกัษ์ และ สม

ปราถนา นวลแกว้. 2544. ปรมิาณและ

ความถี่ในการให้อาหารต่อสมรรถนะการ

เจรญิเตบิโตของปลาดุกลูกผสม. เอกสาร

วชิาการฉบบัที ่3/2544. กองควบคุมและ

พฒันาอาหารสตัวน้ํ์า, กรมประมง. 12 น. 

มานพ ตัง้ตรงไพโรจน์, สุจนิต ์หนูขวญั, ปกรณ์ อุ่น

ประเสรฐิ และ กาํชยั ลาวณัยวุฒ.ิ 2533. 

บิ๊กอุย  ปลาเศรษฐกิจชนิดใหม่ . 

สถาบนัวจิยัประมงน้ําจดื, กองประมงน้ําจดื

, กรมประมง. 102 น. 

รุง่ทพิย ์แถบสงิห.์ 2542. การศกึษาการเจรญิเตบิโต 

สขุภาพของปลาดุกลกูผสมทีไ่ดร้บัอาหารที่

เสรมิและไมเ่สรมิวติามนิ และแร่ธาตุโดย

การเลี้ยงแบบสลบัวนัเพื่อเป็นแนวทางใน

การลดต้นทุนการเลี้ยงปลา. วทิยานิพนธ์

ปรญิญาโท. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

กรงุเทพฯ. 84 น.  

ลา้นแกว้ แพงอรณุ, อรพนิท ์จนิตสถาพร, ประทกัษ์ 

ตาบทพิยว์รรณ, สนัต ิพ่วงเจรญิ และ ฉัตร

ชยั ไทยทุ่งฉิน. 2554. การพฒันาอาหาร

ระยะเริม่ตน้สาหรบัปลาดุกลูกผสมวยัอ่อน, 

น. 349-356. ใน เรื่องเตม็การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ครัง้ที่49, 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ.  

วุฒพิร พรหมขุนทอง, อจัฉรยิา มูสโกภาศ และ 

ดุสติ นาคะชาต. 2548. ผลของเอนไซมไ์ฟ

เตสต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ ใ ช้

ฟอสฟอรสัจากวตัถุดิบพชืในปลาดุกพนัธุ์

ผสม [Clarias macrocephalus (Günther) 

X Clarias gariepinus (Burchell)]. ว. 

สงขลานครินทร์ (วทท.) 27(Suppl. 

1):171-185. 

วุฒพิร พรหมขนุทอง และ นัทท ์นันทพงศ.์ 2552. 

ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรสัในอาหาร

ต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้

อาหาร องคป์ระกอบทางเคมแีละแร่ธาตุใน

ป ล า ดุ ก พัน ธุ์ ผ ส ม ข น า ด นิ้ ว  (Clarias 

 macrocephalus x C. gariepins). วารสาร

การประมง 62(4):421-430. 

วมิล จนัทรโรทยั, ประเสรฐิ สตีะสทิธิ ์และ ศริพิร 

ราชภกัด.ี 2537. อตัราส่วนสูงสุดของ

คารโ์บไฮเดรตจากปลายขา้วดบิต่อลปิิดใน
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อาหารปลาดุกลูกผสม. ว. เกษตรศาสตร ์

(วทิย.) 28 : 49-57. 

วมิล จนัทรโรทยั และ ประเสรฐิ สตีะสทิธิ.์ 2538. 

หลกัการซื้ออาหารสตัว์น้ํา. วารสารการ

ประมง 42:76-78.  

วมิล จนัทรโรทยั, พสิมยั สมสบื และ ประเสรฐิ สตีะ

สทิธิ.์ 2538. การศกึษาโภชนาการของปลา

ดุกลูกผสมเพื่อการพฒันาคุณภาพอาหาร

สําเร็จรูป,น.23-31. ใน การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ครัง้ที ่33, 30 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ ์

2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

กรงุเทพฯ. 

วมิล จนัทรโรทยั, พฒันี จนัทรโรทยั, ประเสรฐิ สตีะ

สทิธิ ์และ ทว ีวพิุทธานุมาศ. 2539. การ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง

 คาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆ เพื่อเป็นแหล่ง

พ ลั ง ง า น ข อ ง ป ล า ดุ ก ลู ก ผ ส ม . ว . 

เกษตรศาสตร ์(วทิย.) 30 : 56-63. 

วมิล จนัทรโรทยั และ ทวี วพิุทธานุมาศ. 2541. 

การทดสอบอัตราประเมินการให้อาหาร

จมน้ําเปรยีบเทยีบกบัการใหอ้าหารลอยน้ํา

และผลที่มีต่อสมรรถนะการผลิตของปลา

ดุกลูกผสม, น. 106. ใน บทคดัย่อการ

ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่36, 3-5 

กุ ม ภ า พั น ธ์ 2541 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 
 

วรีพงศ ์วุฒพินัธุช์ยั. 2536. อาหารปลา. สาํนักพมิพ์

โอเดยีนสโตร,์ กรงุเทพฯ. 216 น. 

เวยีง เชือ้โพธิห์กั. 2542. โภชนศาสตรส์ตัว์น้ําและ

การให้อาหารสัตว์ น้ํา . สํานักพิมพ์

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ , 

 กรงุเทพฯ. 255 น.  

ศุภรตัน์ ฉัตรจรยิเวศน์. 2540. ผลของความ

หนาแน่นที่มีต่อการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ. 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า โ ท .  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ.  

สุจนิต ์หนูขวญั, มานพ ตัง้ตรงไพโรจน์, กาํชยั ลา

วณัยวุฒ ิ และ ปรชัชยั วรีสทิธิ.์ 2533ก. 

การผสมขา้มพนัธุ์ระหว่างปลาดุกอุยและ

ปลาดุกเทศ,น.553-567.ใน การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ครัง้ที่ 28, 29-31 มกราคม 2533 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

สุจนิต ์หนูขวญั, กาํชยั ลาวณัยวุฒ,ิ มานพ ตัง้ตรง

ไพโรจน์ และ ปรชัชยั วรีสทิธิ.์ 2533ข. การ

เพาะพนัธุป์ลาดุกลกูผสมกบัปลาดุกอุยและ

ดุกเทศ,น.529-544. ใน การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ครัง้ที่ 28, 29-31 มกราคม 2533 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

สทุนิ สมบรูณ์, ณรงคเ์ดช เขยีวสะ, วรีพงศ ์วุฒพินัธุ์

ชยั และ วชิติ เสมาชยั. 2548. อตัราการ

เจรญิเตบิโตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

น้ําในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยอาหาร

สดจากไสไ้ก่ผสมซีโ่ครงไก่, น. 428-437. 

ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่43, 1 - 

4 กุ ม ภ า พั น ธ์  2548 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

สนุียร์ตัน์ ชืน่สระน้อย และ นนทวทิย ์อารยีช์น. 

2541. ผลของวติามนิอต่ีอความตา้นทาน

โรคและการตอบสนองทางภมูคิุม้กนัแบบ

จาํเพาะของปลาดุกลกูผสม, น.104. ใน 

บทคดัยอ่การประชมุทางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่36, 3-5 

กมุภาพนัธ ์2541 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

สุบรรณ เสถยีรจติร. 2544. กาํลงัผลติของการเลี้ยง

ปลาดุกลูกผสมในบ่อคอนกรตีกลม, น. 

296-301. ใน การประชมุ ทางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่39, 5-7 

กุ ม ภ า พั น ธ์ 2544 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ.  

สรุนิทร บุญอนนัธนสาร และ ภคนิจ คปุพทิยานนัท.์ 

2553.  ผลของการเพิม่วติามนิซแีละ



 วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปีที ่3 ฉบบัที ่2 2557  66 

วติามนิอใีนอาหารปลาดุกต่อการเพิม่

ภมูคิุม้กนัโรคในสภาพการเลีย้งทีอ่ณุหภมูิ

น้ําตํ่าลง. รายงานการวจิยั. มหาวทิยาลยั

สรุนาร,ีนครราชสมีา. 89 น. 

อมรรตัน์ เสรมิวฒันากุล และ บุษกร บารุงธรรม. 

2543. อาหารปลาสวยงาม. เอกสาร

เผยแพรฉ่บบัที ่ 1/2543. สถาบนัวจิยัสตัว์

น้ําสวยงามและสถานแสดงพนัธุ์ส ัตว์น้ํา, 

กองประมงน้ําจดื, กรมประมง. 77 น. 

อุทยัรตัน์ ณ นคร. 2544. ปลาดุก. พมิพค์รัง้ที ่ 2. 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

กรงุเทพฯ. 140 น. 

อรพนิท ์จนิตสถาพร, อุทยั คนัโธ, ยนต์ มุสกิ, เสก
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