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การทดสอบ การเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยดว้ยอาหารเมด็ส าเร็จรูปผสมหญา้เนเปียร์ในบ่อซีเมนต ์
ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดระยอง  

 

 
 

ผูท้ดสอบ : นายชุติพงศ ์ วอ่งส่งสาร  ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดระยอง 
ผูเ้รียบเรียงบทความเชิงวิชาการ : นายสนธิพนัธ์  ผาสุขดี   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอนุกรมวิธานสตัวน์ ้ า 
 

หญา้เนเปียร์ ( Pennisetum  purpureum และ Pennisetum  americanum ) ท่ีน ามาปลูกในประเทศ
ไทย มีถ่ินก าเนิดในอฟัริกาเขตร้อน ล าตน้มีลกัษณะตั้งตรงสูง 2.5- 3.5 เมตร และเม่ือออกดอกมีความสูงถึง
ปลายช่อดอก 3.5- 4.5 เมตร ใหผ้ลผลิตน ้าหนกัสด 12-15 ตนัต่อไร่ หรือผลผลิตน ้าหนกัแหง้ 2-2.5 ตนัต่อ
รอบการตดั โดยปกติจะท าการตดัหญา้เนเปียร์คร้ังแรกหลงัปลูก ประมาณ 75 วนั จากนั้น ใหต้ดัทุกๆ 45 - 60 
วนั คุณค่าทางอาหารของหญา้เนเปียร์แหง้จะมีโปรตีน 11.9-10.6 % และคาร์โบไฮเดรตท่ีละลายน ้าได ้36.5-
33.3  % (ตารางท่ี 1) สามารถใหผ้ลผลิตไดต้ลอดทั้งปี การปลูกในเขตชลประทานหรือเขตท่ีท าการใหน้ ้ าได้
และมีการใส่ปุ๋ยสม ่าเสมอสามารถตดัไดปี้ละ 5-6 คร้ัง ใหผ้ลผลิตน ้าหนกัสดประมาณ 100 ตนั/ไร่/ปี (สถานี
พฒันาอาหารสัตวย์โสธร) ตน้ทุน ประมาณ 3,950 บาท (ใชปุ๋้ยเคมี) ต่อไร่ และ 6,350 บาท (ใชปุ๋้ยคอก) ต่อ
ไร่ (กองอาหารสัตว ์กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
              ลกัษณะเด่นของหญา้เนเปียร์ คือ 1. เจริญเติบโตรวดเร็ว  2. แตกกอไดดี้  3. ใบและล าตน้อ่อนนุ่ม 
ขอบใบไม่คม มีขนนอ้ย  และ 4. ตอบสนองต่อการใหน้ ้ าและปุ๋ยดี   
 

 ตารางท่ี  1  องคป์ระกอบทางเคมีของหญา้เนเปียร์ (ปากช่อง 1) 
รายการ 
หญา้สด 

วตัถุแหง้ 
(%) 

องคป์ระกอบทางเคมีของหญา้เนเปียร์ 
โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย เถา้ คาร์โบไฮเดรตท่ีละลายได ้

ตดัอาย ุ45วนั 11.9 11.9 1.3 35.8 14.5 36.5 

ตดัอาย ุ60 วนั 17.3 10.6 1.2 42.6 12.3 33.3 

           : กลุ่มวเิคราะห์อาหารสัตวแ์ละพืชอาหารสัตว ์
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 ปัจจุบนั มีกระแสของการน าหญา้เนเปียร์ ไปเป็นอาหารสตัวน์ ้ า รวมทั้งปลาดุกบ๊ิกอุย ทดแทน
อาหารโปรตีนจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ปลาทะเลสด อาหารเมด็ส าเร็จรูป แต่ขอ้มูลยงัไม่แน่ชดัส าหรับการ
เจริญเติบโตเม่ือเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยดว้ยหญา้เนเปียร์ อยา่งไรกต็าม ปลาดุกบ๊ิกอุย เป็นปลาท่ีเกิดจากการผสม
ขา้มสายพนัธ์ุระหวา่งปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) และปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) จดัเป็นปลา
ประเภทกินเน้ือ เพราะวา่มีกระเพาะใหญ่ แขง็แรง และล าไสส้ั้นกวา่ปลากินพืชทัว่ไป  เม่ือน ามาเล้ียงในบ่อ
ซีเมนต ์โดยใหอ้าหารเมด็ส าเร็จรูปโปรตีน 25-30 % ประมาณวนัละ 3 – 5 % ของน ้าหนกัตวัปลา เร่ิมปล่อย
ลูกปลาดุกบ๊ิกอุยขนาด 2 - 3 ซม. ในอตัรา 50 - 70 ตวัต่อตารางเมตร ปลาจะเติบโตไดข้นาดประมาณ 150 - 
200 กรัมต่อตวั ในระยะเวลา ประมาณ 90 วนั อตัราการรอดประมาณ 80 %  
 ดงันั้น กรมประมง โดย ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดจงัหวดัระยอง ส านกัวิจยัและพฒันาประมง
น ้าจืด จึงไดท้ าการทดสอบเบ้ืองตน้ โดยการเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยดว้ยหญา้เนเปียร์ในบ่อซีเมนต ์โดยใชอ้าหาร
ผสม ประกอบดว้ย หญา้เนเปียร์ผสมร าและอาหาร เมด็ส าเร็จรูป อตัราส่วนโดยน ้าหนกั เท่ากบั 3:3:1 
เปรียบเทียบกบั อาหารเมด็ส าเร็จรูป โดยท าการทดสอบระหวา่งเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เพื่อ
บนัทึกผลการเจริญเติบโต ไวเ้ป็นขอ้มูลใหเ้กษตรกรตดัสินใจในการเลือกชนิดอาหารเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย ท่ี
เหมาะสม ต่อไป  
 

การทดสอบ 
 เร่ิมทดสอบ โดย เตรียมบ่อซีเมนตข์นาด 4 x 4 เมตร สูง 0.8 เมตร จ านวน 4 บ่อ (ภาพท่ี 1) เติมน ้าให้
มีระดบัความลึก 0.6 เมตร เล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย น ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 15.9 กรัมต่อตวั (เร่ิมนบัอายปุลาดุกบ๊ิกอุย 
0 วนั) อตัราปล่อย บ่อละ 950 ตวั (ตารางท่ี 1) ใหป้ลาดุกบ๊ิกอุยกินอาหารวนัละ 3-4 % ของน ้าหนกัตวั  
จ  านวน 2 ม้ือต่อวนั  เวลาเชา้และเยน็ แบ่งการทดลองเป็น 2 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 2 ซ ้า โดย
ชุดการทดลองท่ี 1 (บ่อท่ี 1.1, 1.2) ใหอ้าหารผสมประกอบดว้ยหญา้เนเปียร์สด ผสมร า ผสมอาหารเมด็
ส าเร็จรูปปลาดุกใหญ่ ในอตัรา 3:3:1 โดยน ้าหนกั  โดยใชเ้คร่ืองผสมวตัถุดิบใหเ้ขา้กนัและเขา้เคร่ืองอดั
อาหารเมด็ (ภาพท่ี 2) น าไปผึ่งใหแ้หง้ในท่ีร่ม และชุดการทดลองท่ี 2 (บ่อท่ี 2.1, 2.2) ใหอ้าหารเมด็ส าเร็จรูป
ปลาดุกใหญ่อยา่งเดียว (โปรตีนไม่นอ้ยกวา่ 25 %) ท าการทดสอบเป็นเวลา 100 วนั ท าการชัง่วดัน ้ าหนกั 
(กรัม) ทุกๆ 15-20 วนั  
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน (ตวั) ขนาดบ่อ (ตารางเมตร) ระยะเวลาเล้ียง (วนั) น ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ียต่อตวั (กรัม) 
บ่อท่ี จ านวน (ตวั) ขนาดบ่อ (ตารางเมตร) น ้าหนกั เร่ิมตน้/ตวั (กรัม) ระยะเวลาเล้ียง (วนั) 
1.1 950 16 15.9 100 

1.2 950 16 15.9 100 

2.1 950 16 15.9 100 

2.2 950 16 15.9 100 
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 เม่ือน าอาหารผสมและอาหารเมด็ส าเร็จรูปมาวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี (โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย 
เถา้ และความช้ืน) พบวา่  อาหารผสม มีองคป์ระกอบทางเคมี 15.40, 8.28, 7.94 และ 29.43 %  ตามล าดบั  
และอาหารเมด็ส าเร็จรูป มีองคป์ระกอบทางเคมี 24.00, 3.00, 8.00, - และ 12.00 %  ตามล าดบั ซ่ึงอาหารเมด็
ส าเร็จรูป มีโปรตีนสูงกวา่ อยา่งชดัเจน  (ตารางท่ี 3 ภาพท่ี 1, 2) 
 
ตารางท่ี 3 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารทดสอบ 2 ชนิด 

ชนิดอาหาร 
องคป์ระกอบทางเคมีของอาหาร (%) 

ความช้ืน โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย เถา้ แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
อาหารผสม 29.43 15.40 8.28 7.94 9.71 0.69 1.23 

อาหารเมด็ส าเร็จรูป 12.00 24.00 3.00 8.00 - - - 

                     : สถาบนัวจิยัอาหารสัตวน์ ้าจืด   
 

           
      ภาพท่ี 1    ทด                   ภาพท่ี 2 การท าอาหาร 
 
 จากการค านวณ ค่าอาหารผสม ท่ีประกอบดว้ย หญา้เนเปียร์ ร าขา้ว อาหารเมด็ปลาดุกส าเร็จรูป ใน
อตัรา 3:3:1 โดยน ้าหนกั มีตน้ทุนค่าวตัถุดิบ 13.57 บาท ต่อ กิโลกรัม. ส่วนอาหารอาหารเมด็ปลาดุกส าเร็จรูป
โปรตีน 25 %  ราคา 25 ต่อ กิโลกรัม ซ่ึงเป็นราคาท่ีซ้ือขายในตลาดทัว่ไป (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 ราคาอาหารเบ้ืองตน้ ( ค  านวณจากราคาวตัถุดิบ) 

 บาทต่อกิโกกรัม หมายเหตุ 
หญา้เนเปียร์ 10 อาหารเมด็ส าเร็จรูป เป็น

ราคาท่ีซ้ือขายในตลาด 
อาหารผสม ค านวณจาก
ราคาซ้ือวตัถุดิบ 

ร าขา้ว 13.33 
อาหารเมด็ส าเร็จรูป (โปรตีน 25 %) 25 

อาหารผสม (3:3:1) 13.57 
        : ศนูยว์ิจยัและพฒันาประมงน ้าจืดระยอง 

  
 ปลาดุกบ๊ิกอุยเป็นปลาท่ีมีอวยัวะช่วยหายใจ (Labeling organ) จึงมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลง 
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ของคุณภาพน ้าสูง  และมีผลต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตนอ้ยมาก   ดงันั้น ระหวา่งการทดสอบ จึง 
ท าการถ่ายเปล่ียนน ้าใหม่ 50 % และดูดตะกอนออกจากบ่อซีเมนต ์ทุกๆ 7 วนั ทั้ง 2 ชุดการทดสอบ  
 
ผลการทดสอบ 
 จากการทดสอบการเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย ในบ่อซีเมนต ์โดยใชอ้าหารต่างกนั 2 ชนิด ดงักล่าว พบวา่ 
ชุดการทดสอบท่ี 1 มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียต่อตวั  ทุกๆ 15-20 วนั ดงัน้ี   15.90, 22.05, 28.20, 38.90, 
41.42, 46.30 โดยน ้าหนกัเม่ือส้ินสุดการทดสอบเท่ากบั 50.12 กรัม ตามล าดบั ชุดการทดสอบท่ี 2 มีอตัราการ
เจริญเติบโตเฉล่ียต่อตวั ทุกๆ 15-20 วนั ตามล าดบั ดงัน้ี  15.90, 31.00, 46.05, 76.05, 103.14, 149.47 กรัม 
โดยน ้าหนกัเม่ือส้ินสุดการทดสอบเท่ากบั 182.69 กรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 5 ภาพท่ี 3, 4) ซ่ึงพบวา่ ป      
                     อาหารเมด็มีน ้ าหนกัสุดทา้ยมากกวา่                      ประมาณ 3.64      
 
ตารางท่ี 5 การเจริญเติบโตและค่าเฉล่ีย (กรัม) ต่อตวั ของปลาดุกบ๊ิกอุย ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 2      

บ่อท่ี 
อาย ุ(วนั) 

0 15 30 45 65 80 100 
1.1 15.90 21.45 27.00 42.30 43.96 49.59 53.91 
1.2 15.90 22.65 29.40 35.50 38.89 43.01 46.33 

เฉลีย่ 15.90 22.05 28.20 38.90 41.425 46.30 50.12 
2.1 15.90 31.35 46.70 78.90 105.44 153.57 195.44 
2.2 15.90 30.65 45.40 73.20 100.85 145.37 169.95 

เฉลีย่ 15.90 31.00 46.05 76.05 103.14 149.47 182.69 

 

 
ภาพท่ี 3 กราฟแสดงการเจริญเติบโตเฉล่ียของปลาดุกบ๊ิกอุย ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 2      
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ภาพท่ี 4 ความแตกต่างระหวา่งปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 2      
 

 การทดสอบเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยดว้ยอาหารผสมและอาหารเมด็ส าเร็จรูป พบวา่  ปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารผสม มีค่าเฉล่ียของ น ้ าหนกัรวมเร่ิมตน้ น ้ าหนกัรวมสุดทา้ย น ้ าหนกัอาหารรวม ผลต่างระหวา่ง
ค่าอาหารกบัรายได ้อตัรารอด และ FCR  มีค่าเท่ากบั  15,105 กรัม 40,800 กรัม 118,910 กรัม - 64.81 บาท 
85.63 % และ 4.66 ตามล าดบั และปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็ส าเร็จรูป มีค่าเฉล่ียของ น ้ าหนกัรวม
เร่ิมตน้ น ้ าหนกัรวมสุดทา้ย น ้ าหนกัอาหารรวม ผลต่างระหวา่งค่าอาหารกบัรายได ้อตัรารอด และ FCR  มีค่า
เท่ากบั  15,105 กรัม 143,100 กรัม 169,090 กรัม 3,030.13 บาท 83.62 %  และ 1.40 ตามล าดบั (ตารางท่ี 6)  
 
ตารางท่ี 6 แสดงน ้าหนกัปลาดุกบ๊ิกอุย (กรัม) น ้ าหนกัอาหาร (กรัม) ผลต่างระหวา่งค่าอาหารกบัรายได ้       

 อตัรารอด  และ FCR  ในระยะเล้ียงเวลา 100 วนั 

บ่อท่ี 
น ้าหนกัรวม 
เร่ิมตน้ 

น ้าหนกัรวม
สุดทา้ย 

น ้าหนกั 
อาหารรวม 

ค่า 
อาหารรวม 

รายไดจ้าก 
การขายปลา 

ผลต่างระหวา่งค่า 
อาหารกบัรายได ้

อตัรา
รอด 

FCR 

1.1 15,105 38,600 118,310 1,605.47 1,273.00 - 332.37 76.84 5.04 
1.2 15,105 43,000 119,510 1,621.75 1,419.00 + 202.75 94.42 4.28 

เฉลีย่ 15,105 40,800 118,910 1,613.61 1,346.00 - 64.81 85.63 4.66 
2.1 15,105 175,900 176,090 4,402.25 8,925.00 + 4,522.75 92.95 1.10 
2.2 15,105 110,300 162,090 4,072.50 5,610.00 + 1,537.50 68.32 1.70 

เฉลีย่ 15,105 143,100 169,090 4,237.38 7,267.50 3,030.13 83.62 1.40 
หมายเหตุ : ปลาดุกไซดเ์ลก็ ราคาเฉล่ีย กก.ละ 33 บาท ปลาดุกไซดก์ลาง ราคาเฉล่ีย กก.ละ 51     (ราคาขายในตลาดสด) 

 
  หลงัจากเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย ดว้ยอาหารผสม และอาหารเมด็ส าเร็จรูป ในบ่อซีเมนตด์งักล่าว เป็น
เวลานาน 100     แลว้น าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี (โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย เถา้ และความช้ืน) พบวา่ 
ปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสม มีองคป์ระกอบทางเคมี เท่ากบั 43.45, 41.45, 0.52, 7.12 และ 5.04 % 
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ตามล าดบั และปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็ส าเร็จรูป มีองคป์ระกอบทางเคมี เท่ากบั  48.41, 34.73, 
0.43, 7.62 และ 8.58  % ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 7)  

 
ตารางท่ี 7 องคป์ระกอบทางเคมีของปลาดุกบ๊ิกอุย หลงัจากเล้ียงดว้ยอาหาร 2 ชนิด เป็นเวลา 100 วนั 

ชนิดอาหาร 
องคป์ระกอบทางเคมีของปลาดุกบ๊ิกอุย 

ความช้ืน โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย เถา้ แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
อาหารผสม 5.04 43.45 41.57 0.52 7.12 1.70 1.26 

อาหารเมด็ส าเร็จรูป 8.58 48.41 34.73 0.43 7.62 2.07 1.38 
         : สถาบนัวจิยัอาหารสัตวน์ ้ าจืด 

   
  เม่ือน าปลาดุกบ๊ิกอุยมาวิเคราะห์หาอตัราส่วนซากปลาดุกบ๊ิกอุย พบวา่ เปอร์เซ็นตซ์ากปลาดุกบ๊ิกอุย
ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสม มีค่าเท่ากบั 46.52 % และอตัราส่วนซากปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็ส าเร็จรูป 
มีค่าเท่ากบั 52.22 % ซ่ึงเปอร์เซ็นตซ์ากดงักล่าว มีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 8)  แต่เม่ือพิจารณาจากน ้าหนกั
เฉล่ียปลาดุกบ๊ิกอุย หลงัจากเล้ียง 100     กลบัมีค่าแต่ต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นตซ์ากปลาดุกบ๊ิกอุย หลงัจากเล้ียงดว้ยอาหาร 2 ชนิด เป็นเวลา 100 วนั 

ปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ย 
อตัราส่วนของซากปลาดุกบ๊ิกอุย 

น ้าหนกัสด น ้าหนกัซาก เปอร์เซ็นตซ์าก 
อาหารผสม 905.00 422.50 46.52 

อาหารเมด็ส าเร็จรูป 2,530.00 1,320.00 52.22 
 หมายเหตุ : น ้ าหนกัสด หมายถึง น ้าหนกัปลาดุกบ๊ิกอุยทั้งตวัท่ีอดอาหารก่อนชัง่น ้ าหนกั 6 ชัว่โมง 

   : น ้าหนกัซาก (carcass) หมายถึง น ้าหนกัของเน้ือปลาดุกบ๊ิกอุยหลงัช าแหละ  ซ่ึงไม่รวม หวั กา้งปลา 
   เน้ือติดกา้งปลา ครีบ เลือด และอวยัวะภายใน  การตดัหวัปลาดุกบ๊ิกอุยจะตดัใหส่้วนของครีบอบติดอยู่
   กบัซาก (เปอร์เซ็นต ์ซาก เท่ากบั น ้าหนกัซาก หาร ดว้ยน ้าหนกัสด คูณ ดว้ย 100)    

 
สรุป 
 จากผลการทดสอบเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยในบ่อซีเมนต ์ดว้ยอาหารผสมท่ีประกอบดว้ย หญา้เนเปียร์สด
ผสมร า และอาหารเมด็ส าเร็จรูป อตัราส่วน 3:3:1 เปรียบเทียบกบัการเล้ียงดว้ยอาหารเมด็ส าเร็จรูป (โปรตีน
ไม่ต ่ากวา่ 25 %) เป็นเวลา 100 วนั มีผลท าให ้ปลาดุกบ๊ิกอุยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมและท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็
ส าเร็จรูป มีค่าน ้ าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย 50.12 กรัมต่อตวั และ182.69 กรัมต่อตวั ตามล าดบั มีค่าประสิทธิภาพการ
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (FCR) 4.66 และ 1.40 ตามล าดบั และมีค่าผลต่างระหวา่ง ตน้ทุนค่าอาหารกบัรายได้
จากการขายปลาดุกบ๊ิกอุย - 64.81 บาทและ 3,030.13 บาทตามล าดบั  ซ่ึงค่าของแต่ละพารามิเตอร์ดงักล่าว 
ต่างกนัอยา่งชดัเจน (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 9 แสดงความแตกต่างผลลพัธ์ปลาดุกบ๊ิกอุย ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 2      

พารามิเตอร์ 
สูตรอาหาร 

อาหารผสม อาหารเมด็ส าเร็จรูป 
น ้าหนกัเร่ิมตน้ (กรัมต่อตวั) 15.90 15.90 
เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในอาหาร 15.40 24.00 

น ้าหนกัส้ินสุดการทดลอง (กรัมต่อตวั) 50.12 182.69* 
เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในเน้ือปลาดุกบ๊ิกอุยหลงัการทดสอบ 43.45 48.41 

อตัรารอด (%) 85.63 83.62 
ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร (FCR) 4.66 1.40* 
อตัราส่วนของซากปลาดุกบ๊ิกอุย (%) 46.52 52.22 

ผลต่างระหวา่ง ตน้ทุนค่าอาหารกบัรายไดจ้ากการขายปลาดุกบ๊ิกอุย (บาท) - 64.81 3,030.13* 
       หมายเหตุ : มีความแตกต่างทางตวัเลขชดัเจน * 

  
 เหตุผลส าคญัท่ีท าให้ ผลการทดสอบการเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยดว้ยอาหาร 2 ชนิด มีความแตกต่างกนัใน
หลายพารามิเตอร์ (ตารางท่ี 9) ดงักล่าว เน่ืองจาก 
 1. ปลาดุกบ๊ิกอุยเป็นปลากินเน้ือ จึงมีความตอ้งการปริมาณโปรตีนในอาหารประมาณ 25-30 % 
(วิมล และคณะ, 2538) แต่จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี พบวา่ ปริมาณโปรตีนในอาหารผสม 
(15.40 %) นอ้ยกวา่ในอาหารเมด็ส าเร็จรูป (24 %) เกือบ 2 เท่า  

2. ระบบทางเดินอาหารของปลาดุกมีความเหมาะสมท่ีจะยอ่ยอาหารประเภทโปรตีนจากเน้ือสตัวไ์ด้
ดีกวา่โปรตีนจากพืช ซ่ึงในบ่อเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย (ภาพท่ี 5, 6, 7 และ 8 ) พบวา่ พื้นบ่อซีเมนตท่ี์เล้ียงปลาดว้ย
อาหารผสมมีมูลจากปลามากกวา่บ่อซีเมนตท่ี์เล้ียงปลาดว้ยอาหารเมด็ส าเร็จรูป อยา่งชดัเจน  

3. หญา้เนเปียร์ ถึงแมว้า่จะมีโปรตีน 10.6-11.9 % ใกลเ้คียงกบัร าขา้ว ท่ีมีโปรตีน ประมาณ 14.05 % 
แต่ปริมาณกากของหญา้เนเปียร์ (35.8 – 42.6 %) สูงกวา่ปริมาณกากของร าละเอียด (8.60 %) ประมาณ 5 เท่า 
ซ่ึงมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องปลาดุกบ๊ิกอุยแตกต่างกนัมาก 

 

              
    ภาพท่ี 5 อาหารผสมลอยน ้า      ภาพท่ี 6 อาหารเมด็ส าเร็จรูปลอยน ้า  
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   ภาพท่ี 7 เศษอาหารกน้บ่อปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสม   ภาพท่ี 8 เศษอาหารกน้บ่อปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเมด็   
 
ข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรหรือผูส้นใจเล้ียงสตัวน์ ้ าชนิดใดๆ ควรพิจารณาชนิดสตัวน์ ้าก่อนวา่ สตัวน์ ้าท่ีตอ้งการเล้ียง
เป็นชนิดกินพชืหรือกินเน้ือ เพราะวา่ สตัวน์ ้ าแต่ละชนิดมีความตอ้งการโปรตีนจากอาหารและมีระบบการ
ยอ่ยอาหารแตกต่างกนั เช่น ในกรณีการทดสอบคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ หญา้เนเปียร์ท่ีน ามาผสมกบัร าและ
อาหารเมด็ส าเร็จรูป (3:3:1) ไม่เหมาะท่ีจะน ามาเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุยในบ่อซีเมนต ์ แต่ดว้ยคุณสมบติัท่ีดีของ
หญา้เนเปียร์ ในอนาคต อาจพฒันาการใชห้ญา้เนเปียร์ เป็นอาหารเสริมท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงปลาชนิดอ่ืนๆ 
เพื่อลดตน้ทุนการเล้ียง เช่น ปลาตะเพียน ปลายีส่ก ปลาสลิด ต่อไป 
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