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บทคดัย่อ 

 

        การเล้ียงปลาสวายโมงในกระชงัดว้ยอาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจาก 

ปลาป่นในอตัราส่วนต่าง ๆกนัคือ 0, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์อาหารทดลองมีโปรตีนในอาหาร 30  

เปอร์เซ็นตแ์ละพลงังานรวม (gross energy, GE) 280 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม ปลามีนํ้าหนกัเร่ิมตน้ 

เฉล่ีย 39.91+1.23กรัม ความยาวเร่ิมตน้เฉล่ีย 16.52+1.60 เซนติเมตร เล้ียงในกระชงัขนาด 1.5X1.5X1.5 เมตร  

จาํนวน 100 ตวัต่อกระชงั ใหอ้าหารปลากินจนอ่ิม วนัละ 2 คร้ัง เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

 ผลการทดลองพบวา่ ปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทน

โปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 0 และ 30 เปอร์เซ็นต ์ มีค่าการเจริญเติบโต นํ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย และความยาว

สุดทา้ยเฉล่ีย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) กบัปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัของการ

แทนท่ีโปรตีนจากปลาป่น 20, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์  ส่วนค่านํ้าหนกัเพิ่มต่อวนั เปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิม่ 

ประสิทธิภาพของโปรตีน และโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตวั พบวา่ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัของการแทนท่ี

โปรตีนจากปลาป่น 40 เปอร์เซ็นต ์ มีค่านอ้ยท่ีสุด (p<0.05) ขณะท่ีปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัของการ

แทนท่ีโปรตีนจากปลาป่น 0, 20, 30 และ 50 เปอร์เซ็นต ์ มีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p>0.05) ค่าอตัราแลกเน้ือพบวา่ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัของการแทนท่ีโปรตีนจากปลาป่น 40 

เปอร์เซ็นต ์มีค่ามากท่ีสุด (p<0.05) ส่วนค่า condition factor และอตัรารอด ของปลาท่ีไดรั้บอาหารทุกชุดการ

ทดลองมีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) อยา่งไรกต็ามพบวา่แนวโนม้ของค่า 

hepatosomatic index และ intraperitoneal fat มีค่านอ้ยท่ีสุดท่ีระดบัการแทนท่ีโปรตีนจากปลาป่น 50 

เปอร์เซ็นต ์ ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิตพบวา่ไม่มีกาํไรจากการเล้ียง  การศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้า่การใชโ้ปรตีน

จากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารสาํหรับเล้ียงปลาสวายโมงท่ีระดบั 30 เปอร์เซ็นต ์ มี

ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา 
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Abstract 
 

 The experiment on replacement of fish meal protein with soybean meal protein in diet of 

Stripped Catfish Thai Panga (Pangasius hypophthalmmus x Pangasius  bocourti) at level of 0, 20, 30, 40 

and 50% was conducted. All diets were formulated isonitrogenous with protein of 30% and isocaloric with 

gross energy of 280 kcal per 100 g of diet. Fish with initial body weight 39.91±1.23 g and total length 

16.52±1.60 cm were cultured in 1.5x1.5x1.5 m polyethelene cage at the stocking rate of 100 fish per cage. 

They were fed to apparent satiation twice daily for 9  months. 

 The results showed that fish fed with using soybean meal protein substituted at the levels of 0 

and 30% of fish meal protein had better (p<0.05) of final body weight and final length than those fed with 

diets substitututed at the levels of 20, 30 and 50%. The values of average daily weight gain, percentage 

weight gain, protein efficiency ratio and apparent net protein retention  were lowest (p<0.05) for fish fed 

with diet substituted at the level of 40% whilst the other groups were not different (p>0.05). The values of 

feed  conversion rate seem to be poorest for fish fed with diet substitututed at the level of 40%.There were 

no differences (p>0.05) among treatments on the values of survival rate and condition factor (k). However 

hepatosomatic index and intraperitoneal fat seem to be poorest for fish fed with diet substitututed at the 

level of 40%. While the production cost found that cannot get  the benefit from  culture. The study 

concluded that replacement of fish meal protein with soybean meal protein at the level of 30% was 

optimum for promoting growth performances of fish. 
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คาํนํา 

  

 ปลาสวายโมงเป็นปลานํ้าจืดลูกผสมระหวา่งแม่ปลาสวายพ่อปลาโมงโดยอาศยัลกัษณะเด่นของ

แต่ละปลาคือ ปลาสวายเป็นปลาท่ีโตเร็ว  แม่ปลามีไข่จาํนวนมาก ทาํให้เพาะพนัธ์ุได้ลูกคร้ังละมาก ๆ 

ในขณะท่ีปลาโมงเป็นปลาเน้ือขาว เป็นท่ีตอ้งการของตลาด เม่ือนาํมาผสมกนัจะทาํใหป้ลาลูกผสมมีขอ้ดีของ

แต่ละปลารวมอยูใ่นตวัเดียวกนั การเล้ียงปลาสวายดว้ยอาหารเมด็ของประสิทธ์ิ(2512) ในกระชงัไม ้จากปลา

ขนาด 25 กรัม ความหนาแน่น 100 ตวั/ตารางเมตร เป็นเวลา 10 เดือน ไดป้ลาขนาด 823 กรัม และเม่ือนาํมา

เล้ียงในกระชงัท่ีทาํดว้ยอวนไนลอนขนาดตา 2 น้ิว เร่ิมจากปลาขนาด 158.5 กรัม ความหนาแน่น 100 ตวั/

ตารางเมตร เป็นเวลา 6 เดือน ไดป้ลาขนาด 916 กรัม  ในขณะท่ีการเล้ียงปลาโมงในกระชงัในแม่นํ้ าโขงของ

ศิราณีและธีระชยั(2548) ในกระชงัท่ีทาํดว้ยเน้ืออวนโพลีขนาดตา 1 น้ิวขนาด 1.5x1.5x1.8 เมตร เร่ิมจากปลา

ขนาด 71.89 กรัม ความหนาแน่น 100 ตวั/ตารางเมตร  ดว้ยอาหารเม็ดโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 7 

เดือน ไดป้ลาขนาด 492.33 กรัม  และรายงานการเล้ียงปลาโมงในกระชงัในอ่างเก็บนํ้ าของคฑาวุธและคณะ

(2548) ด้วยความหนาแน่น 45 ตวั/ตารางเมตร ใช้อาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํ้ ามีปริมาณโปรตีน 30 

เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 12 เดือน ปลาโมงมีนํ้าหนกัเพิ่มจาก 51.56 กรัมเป็น 944.38 กรัม  

 ปัจจุบนัการเล้ียงปลาดว้ยอาหารท่ีมีปริมาณโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์ถือวา่แหล่งโปรตีนเป็นแหล่ง

อาหารท่ีแพงท่ีสุดและจาํเป็นมากต่อการเจริญเติบโตของปลา โดยปลาป่นถูกนาํมาใชเ้ป็นโปรตีนหลกัใน

อาหารอยา่งไรกต็ามพบวา่ปลาป่นท่ีมีคุณภาพดีนั้นมีราคาแพง และมีปริมาณการผลิตไม่แน่นอน รวมทั้งใน

อนาคตคาดวา่ ผลผลิตปลาป่นจะมีปริมาณลดลงเน่ืองจากการนาํทรัพยากรสตัวน์ํ้ าจากทะเลข้ึนมาใช้

ประโยชน์เป็นจาํนวนมาก (มะลิ และวิจิตรา, 2530) ดงันั้นจึงมีความพยายามในการหาแหล่งโปรตีนสาํรอง

อ่ืนๆ เพื่อทดแทนปลาป่น ซ่ึงโดยทัว่ไปโปรตีนจากพืชมกัมีราคาถูกกวา่โปรตีนจากสตัว ์ และพบวา่โปรตีน

จากกากถัว่เหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพชืท่ีนิยมนาํมาประกอบในสูตรอาหารสตัวม์ากท่ีสุด แมว้า่การใช้

โปรตีนจากกากถัว่เหลืองจะมีสารตา้นโภชนาการมากกวา่หน่ึงชนิด ไดแ้ก่สารทริปซินอินฮิบิเตอร์ สารเล

คติน (lectin) และ กรดไฟติค (phytic acid) เป็นตน้ แต่เน่ืองจากกากถัว่เหลืองมีปริมาณมากเพียงพอกบัความ

ตอ้งการของตลาดและมีองคป์ระกอบของกรดอะมิโนดีกวา่แหล่งโปรตีนจากพืชชนิดอ่ืน ซ่ึงจากการศึกษา

พบวา่การทดแทนโปรตีนจากพืชและกากถัว่เหลืองสามารถทดแทนโปรตีนในปลาป่นไดป้ระมาณ 30-50 

เปอร์เซ็นต ์ (ประเสริฐ และวมิล, 2540; Francis et al., 2001) และไดมี้การศึกษาการใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลือง

ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในปลาหลายชนิด เช่น ปลานิลแดง ขนาด 1.75 กรัม สามารถทดแทนได ้ 25 

เปอร์เซ็นต ์ เม่ืออาหารมีปลาป่น 52.50 เปอร์เซ็นตเ์ป็นองคป์ระกอบ (มะลิ และวิจิตรา, 2530) ปลากะพงขาว 

ขนาด 0.93 กรัม สามารถทดแทนได ้17 เปอร์เซ็นต ์ เม่ืออาหารมีปลาป่น 20 เปอร์เซ็นตเ์ป็นองคป์ระกอบ (จูอะดี และมะลิ, 

2538) ปลาแรด ขนาด 2.52 และ 178 กรัม สามารถทดแทนได ้ 50 และ 25 เปอร์เซ็นต ์ เม่ืออาหารมีปลาป่น 20 และ 33 

เปอร์เซ็นตเ์ป็นองคป์ระกอบ (กาญจนรี และคณะ, 2540; ชุติพงค,์ 2540) ปลานิลขนาด 5.12 กรัม สามารถ

ทดแทนได ้ 30 เปอร์เซ็นต ์ เม่ืออาหารมีปลาป่น 25.13 เปอร์เซ็นตเ์ป็นองคป์ระกอบ (Shiau et al., 1990) และปลา



ตะเพยีนทองขนาด 0.9 กรัมสามารถทดแทนได ้37 เปอร์เซ็นตเ์ม่ืออาหารมีปลาป่น  48  เปอร์เซ็นตเ์ป็นองคป์ระกอบ 

(Elangovan, 2000) ดงันั้นในปลาสวายโมงขนาด 40 กรัม ซ่ึงเป็นปลาขนาดท่ีนาํลงเล้ียงในกระชงั หากไดมี้

การวิจยัในดา้นการทดแทนโปรตีนจากปลาป่นดว้ยกากถัว่เหลืองจะช่วยลดปริมาณการใชป้ลาป่นในอาหาร

เล้ียงปลาลงและลดตน้ทุนการผลิต  

 

วตัถุประสงค์ 

 

 เพื่อศึกษาการใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในระดบัต่างๆ กนัใน

อาหารปลาสวายโมงท่ีเล้ียงในกระชงั โดยพิจารณาจากค่าการเจริญเติบโต อตัรารอด อตัราแลกเน้ือ และเพื่อ

ทราบตน้ทุนการเล้ียง 

 

วธีิดําเนินการ 

 

1.  การวางแผนการศึกษา 

  

 1.1 การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ( randomized block design ; RBD) โดยแบ่งเป็น 5 ชุดการ

ทดลอง (treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า (replication) อาหารแต่ละชุดการทดลองมีระดบัโปรตีนในอาหาร 

30 เปอร์เซ็นต ์และระดบัพลงังานรวม (gross energy, GE) ประมาณ 280 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม โดย

แต่ละชุดการทดลองไดใ้ชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ต่างกนั ดงัน้ี 

 ชุดการทดลองท่ี 1 โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0 เปอร์เซ็นต ์

 ชุดการทดลองท่ี 2 โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 20เปอร์เซ็นต ์ 

  ชุดการทดลองท่ี 3 โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 30 เปอร์เซ็นต ์ 

  ชุดการทดลองท่ี 4 โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40 เปอร์เซ็นต ์ 

  ชุดการทดลองท่ี 5 โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 50 เปอร์เซ็นต ์ 

 1.2 สถานท่ีและระยะเวลาดาํเนินการทดลอง  

 ดาํเนินการทดลองท่ีสถานีประมงนํ้ าจืดจงัหวดัอาํนาจเจริญ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง

เดือนสิงหาคม 2551 เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

 

 

 

 



2. วสัดุอุปกรณ์ 

  

 2.1 กระชงัทดลอง 

 เตรียมกระชงัทดลองขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร แขวนกระชงัในบ่อเกบ็นํ้าขนาด 3ไร่บนแพท่ี

จดัเรียงกระชงัเป็น 2 แถว  ใหมี้ระดบัความลึกของกระชงั 1 เมตร คิดเป็นปริมาตรนํ้า 2.25 ลูกบาศกเ์มตร  มี

ยอใหอ้าหารขนาด 50x50 ซ.ม. แขวนอยูใ่นกระชงัเพื่อเป็นท่ีใหอ้าหาร  

2.2 ปลาทดลอง 

ใช้ปลาสวายโมงท่ีไดจ้ากการเพาะพนัธ์ุในรุ่นเดียวกนัของศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงนํ้ าจืด

ยโสธร อนุบาลในบ่อดินจนไดข้นาด 40 กรัม(ประมาณ 5 น้ิว) จากนั้นทาํการคดัปลาท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนันาํ

ข้ึนมาใส่กระชงัทดลองใหอ้าหารทดลองสูตรควบคุม วนัละ 2 คร้ัง เวลา 08.30 น. และ 16.30 น. ใหกิ้นจนอ่ิม

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อปรับสภาพใหป้ลาคุน้เคยกบัอาหารทดลอง หลงัจากนั้นจึงเร่ิมใหอ้าหารทดลอง

แต่ละสูตร โดยปลาเร่ิมตน้การทดลองมีนํ้ าหนักเฉล่ีย 39.91±1.23 กรัม ความยาวเฉล่ีย    16.52±1.60 

เซนติเมตร (ความยาวเหยยีด: total length)  

2.3 อาหารทดลอง 

เตรียมอาหารทดลองคร้ังละประมาณ 30 กิโลกรัม นาํวตัถุดิบของแต่ละสูตรอาหารตามตารางท่ี 

1 มาผสมใหเ้ขา้กนั เติมนํ้าประมาณ 25 เปอร์เซ็นตข์องนํ้าหนกัอาหาร จากนั้นนาํมาอดัเมด็ดว้ยเคร่ืองอดัเมด็ 

ผา่นรูหนา้แวน่ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4 มิลลิเมตร ผึ่งลมใหแ้หง้ (ความช้ืนในอาหารมีค่าระหวา่ง 4.92-7.74 

เปอร์เซ็นต)์ สุ่มอาหารท่ีผา่นการอดัเมด็จาํนวน 200 กรัม นาํไปวิเคราะห์คุณค่าองคป์ระกอบทางเคมีของ

อาหาร (proximate analysis) ท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั กาก เถา้ 

และความช้ืน ตามวิธี AOAC (1990)  โดยใชm้icro-kjeldahal, ether extraction, acid-alkali digestion, muffle 

furnace combustion และ oven drying และค่าพลงังานรวมในอาหารดว้ยเคร่ือง Bomb calorimeter ประเภท 

Ballistic Bomb ส่วนค่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีละลายได ้(NFE) ใชว้ธีิคาํนวณตามวิธีของ NRC (1993) ดงัน้ี 

  คาร์โบไฮเดรต (NFE)  = 100-(% โปรตีน+% ไขมนั+% กาก+% เถา้+% ความช้ืน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่1  ส่วนประกอบของอาหารทดลอง 
 

วตัถุดิบอาหาร 
สูตร 

1 (0%) 2 (20%) 3 (30%) 4 (40%) 5 (50%) 

ปลาป่น (61.0 %โปรตีน) 41 33 29 25 21 

กากถัว่เหลือง (46.79 %โปรตีน) 0 11.0 16.5 22.5 28.0 

ปลายขา้ว 37 31.6 29 26 23.2 

รําละเอียด 15 15 15 15 15 

นํ้ามนัถัว่เหลือง 2.9 3.8 4.2 4.5 5 

วติามินซี(10 %) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0 1.3 1.9 2.5 3.2 

สารเหนียว 3 3 3 3 3 

หินฝุ่ น 0 0.2 0.3 0.4 0.5 

พรีมิกซ์ 1 1 1 1 1 

รวม 100 100 100 100 100 

ค่าจากการวิเคราะห์ (เปอร์เซ็นตน์ํ้าหนกัแหง้) 

โปรตีน 30.38  30.15 30.04 30.14 30.02 

ไขมนั   5.82    6.77 7.19 7.52   8.04 

เยือ่ใย 1.81    2.42 2.73 3.06   3.37 

เถา้   9.07    9.77 10.07 10.40  10.8 

พลงังานรวม (กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม) 280.3    280.8 280.9 280.5 280.9 

หมายเหตุ  1.   พรีมิกซ์ในอาหาร 1 กิโลกรัมประกอบดว้ย 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 

                   2.  ราคาวตัถุดิบดูจากตารางผนวกท่ี 1 
 
 
3.  วธีิการทดลอง 

 

 3.1 การใหอ้าหาร โดยใหว้นัละ 2 คร้ัง เวลา 08.30 น. และ 16.00 น. โดยใหป้ลากินจนอ่ิม หากมี

อาหารเหลือหลงัจากเร่ิมใหอ้าหารแลว้ 30 นาที เก็บอาหารท่ีเหลือในยอนาํมาอบใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิ 135 องศา

เซลเซียส นาน 2 ชัว่โมง นาํอาหารท่ีอบแห้งแลว้ท้ิงให้เยน็นาํไปชัง่นํ้ าหนกัเพื่อคาํนวณหาปริมาณอาหารท่ี

ปลากิน 



3.2 การเก็บขอ้มูลโดยชัง่นํ้ าหนกั และวดัความยาวเหยยีด (total length) ของปลาจาํนวน 25 ตวั 

และตรวจนบัจาํนวนปลาทุกเดือน เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตและอตัรารอด เป็นระยะเวลา 9 เดือน เม่ือ

ส้ินสุดการทดลองชั่งนํ้ าหนักและวดัความยาวของปลาทุกตวั  ในแต่ละซํ้ าของการทดลอง ขอ้มูลท่ีไดไ้ป

คาํนวณค่าความสมบูรณ์ของปลา condition factor (K) และนาํปลาจาํนวน 5 ตวัในแต่ละซํ้ าไปผา่และเก็บตบั

ปลาเพื่อคาํนวณค่า hepatosomatic index (HSI) และไขมนัในช่องทอ้งเพ่ือคาํนวณหาค่า intraperitoneal fat 

(IPF)  

 3.3 การวิเคราะห์คุณภาพนํ้ า ทาํการวิเคราะห์ทุก เดือน เวลา 08.00 น.และ 15.00 น. ดงัต่อไปน้ี 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) วิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง DO meter ยี่ห้อ HANA รุ่น 407510 

ความเป็นกรดเป็นด่าง วิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง pH meter ยีห่อ้ HANNA รุ่น HI991001 ความกระดา้งและความ

เป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) วิเคราะห์ตามวิธีของ APHA-AWWA and WPCF (1980) แอมโมเนียรวม 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) วิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัแอมโมเนียยีห่้อ HANNA รุ่น HI937330 และอุณหภูมินํ้ า (องศา

เซลเซียส) ใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแกว้ 

 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือส้ินสุดการทดลองนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาสวายโมงต่ออาหาร

ทดลอง  ดงัน้ี 

4.1 นํ้าหนกัเพิม่ต่อวนั (average daily weight gain, ADG; กรัม/วนั) 
 

= 
นํ้าหนกัปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง–นํ้าหนกัปลาเร่ิมตน้  

    1ระยะเวลาทดลอง 

4.2 เปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่ม (percentage weight gain, PWG; เปอร์เซ็นต)์ 
 

= 
นํ้าหนกัปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง–นํ้าหนกัปลาเร่ิมตน้ 

 

X 100 
นํ้าหนกัปลาเร่ิมตน้ 

4.3 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (protein efficiency ratio, PER) 
 

= 
    นํ้าหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน  

นํ้าหนกัโปรตีนท่ีปลากิน  

4.4 ประสิทธิภาพของอาหาร (feed efficiency ratio, FER) 

    = 
      นํ้าหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน  

     นํ้าหนกัอาหารท่ีปลากิน 

4.5 โปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตวัปลา (apparent net protein retention, ANPR;  เปอร์เซ็นต)์ 
 

= 
{(W1 x P1)–(W2 x P2)} 

 

X 100 
P 



                             W1 = นํ้าหนกัเฉล่ียเม่ือส้ินสุดการทดลอง (กรัม) 

                             W2 = นํ้าหนกัเฉล่ียเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง (กรัม) 

 P  = นํ้าหนกัโปรตีนท่ีปลากิน 

 P1 = ร้อยละของโปรตีนในตวัปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

 P2 = ร้อยละของโปรตีนในตวัปลาเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 

4.6 ปริมาณอาหารท่ีปลากิน  (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตวั) 
 

= 
นํ้าหนกัอาหารทั้งหมดท่ีปลากิน 

จาํนวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

4.7 ปริมาณโปรตีนท่ีกิน (กรัม/ปลา 1,000 กรัม/วนั) 

= ปริมาณอาหารท่ีปลากินx(เปอร์เซ็นตโ์ปรตีนในอาหารx100/1,000) 

4.8 อตัราแลกเน้ือ (feed conversion ratio, FCR) 
 

= 
ปริมาณอาหารท่ีปลากิน  

นํ้าหนกัปลาท่ีเพิ่มข้ึน  

4.9 อตัรารอด (survival rate, เปอร์เซ็นต)์ 

    = 
จาํนวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

X 100 
จาํนวนปลาเร่ิมตน้ 

4.10 Condition factor (K; เปอร์เซ็นต)์  

                           = 
นํ้าหนกัตวัปลา (กรัม) 

X 100 
ความยาวเหยยีด (เซนติเมตร)3 

 

4.11 Hepatosomatic index (เปอร์เซ็นต)์ 

= 
นํ้าหนกัตบั 

X 100 
นํ้าหนกัตวัปลา 

4.12 Intraperitoneal fat (เปอร์เซ็นต)์ 
 

= 
นํ้าหนกัไขมนัในช่องทอ้ง 

 

X 100 
นํ้าหนกัตวัปลา 

 

 นาํขอ้มูลท่ีคาํนวณไดจ้ากการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยวิธี one way analysis of 

variance  ขอ้มูลท่ีมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์ก่อนวิเคราะห์ทาํการแปลงขอ้มูลดว้ยวิธี angular transformation ใน

รูปของ arcsine ก่อนวิเคราะห์ เพื่อใหข้อ้มูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) แลว้เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของชุดการทดลองดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมดใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 

Windows 11.5 



5.  วเิคราะห์หาต้นทุนในการผลติ 

                      วิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต   ของการเล้ียงปลาสวายโมง ในกระชงั ตามวิธีของ สมศกัด์ิ (2530) 

ดงัน้ี 

3.2.1  ผลผลิตปลา (กิโลกรัมต่อกระชงั) 

 3.2.2 ตน้ทุนการผลิต 

ตน้ทุนการผลิต = ตน้ทุนผนัแปร + ตน้ทุนคงท่ี 

ตน้ทุนผนัแปร = ค่าพนัธ์ุปลา + ค่าอาหาร + ค่าจา้งแรงงาน +  ค่าเสียโอกาสเงิน

ลงทุน 

ตน้ทุนคงท่ี = ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 

          ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน = ค่าเสียโอกาสในการนาํเงินทุนไปประกอบกิจการอ่ืนๆ โดย 

คาํนวณจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ร้อยละ  

      2.00 ต่อปี  

ค่าเส่ือมราคา = มูลค่าซ้ือหรือสร้าง 

  อายกุารใชง้าน 

 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์คิดค่าเส่ือมราคาแบบเส้นตรง (straight-line depreciation method) โดย

กาํหนดใหมู้ลค่าซากเป็นศูนยเ์ม่ือหมดอายกุารใชง้านตามประเภทอุปกรณ์ 

 3.2.3 รายได ้

รายได ้ = ปริมาณผลผลิต x ราคาผลผลิต 
  

 3.2.4 กาํไร 

กาํไร = รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการศึกษา 

 

 การทดลองเล้ียงปลาสวายโมงในกระชังท่ีใช้อาหารท่ีใช้โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทน

โปรตีนจากปลาป่น ในอตัราส่วน 0, 20, 30,  40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์เล้ียงเป็นระยะเวลา 9 เดือน มีผลการ

ทดลองดงัน้ี 
 

1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 นํ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย 

ปลาเร่ิมตน้การทดลองมีนํ้ าหนักเฉล่ียเท่ากับ 39.91+1.23กรัม เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามี

นํ้ าหนกัสุดทา้ยเฉล่ียเท่ากบั  158.90+28.39, 175.92+34.98,  157.75+29.71,  133.9+25.18 และ145.69+27.78

กรัม ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใช้

กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0 และ 30 เปอร์เซ็นต ์มีค่านํ้ าหนกัสุดทา้ยเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่านอ้ยกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจาก

ปลาป่น 20  เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) และมีค่ามากกวา่ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่

เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  

 

ตารางที ่ 2  นํ้าหนกัเฉล่ีย (กรัม) ปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลา

เป็นเป็นระยะเวลา 9 เดือน 

เดือน 
กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (เปอร์เซ็นต)์ 

0 20 30 40 50 

เร่ิมตน้ 39.91+1.23 39.91+1.23 39.91+1.23 39.91+1.23 39.91+1.23 

1 52.50+7.33 59.44+8.92 55.49+14.36 44.84+8.93 51.85+12.36 

2 56.64+12.70 62.21+12.80 56.37+13.62 50.85+10.96 59.30+14.70 

3 66.22+16.48 74.40+24.01 72.80+21.23 53.74+14.25 70.22+16.63 

4 47.11+25.23 66.79+18.67 47.11+25.23 51.31+15.44 58.18+15.59 

5 77.12+16.50 96.47+21.35 82.66+21.54 72.67+45.42 76.25+17.69 

6 96.14+18.45 121.13+78.15 97.29+20.83 85.22+17.36 98.46+18.80 

7 132.23+20.95 149.84+30.60 120.19+23.16 104.53+23.67 120.43+20.94 

8 155.92+28.75 160.98+32.47 137.72+34.37 119.52+25.56 127.49+27.79 

9 158.90+28.39a 175.90+34.98b 157.70+29.71a 133.09+25.18c 145.69+27.78d 

หมายเหตุ ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีต่างกนัตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.05) 
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ภาพที ่1  นํ้าหนกัเฉล่ีย (กรัม) ปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารโปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนปลาป่น    

                  เป็นระยะเวลา 9 เดือน   

 

 

1.2   ความยาวสุดทา้ยเฉล่ีย 

ปลาเร่ิมตน้การทดลองมีความยาวเฉล่ียเท่ากบั 16.52±1.60 เซนติเมตร เม่ือส้ินสุดการทดลอง

ปลามีความยาวสุดท้ายเฉล่ียเท่ากับ 27.69±1.82, 28.47±2.29, 27.43±1.79, 25.96±1.66 และ 26.99±1.64 

เซนติเมตร ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร

ท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0 และ 30 เปอร์เซ็นต ์มีค่าความยาวสุดทา้ยเฉล่ียแตกต่างกนั

อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่าน้อยกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทน

โปรตีนจากปลาป่น 20  เปอร์เซ็นต ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) และมีค่ามากกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ย

อาหารท่ีใช้กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

(p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่3  ความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตร) ปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจาก 

 ปลาป่นเป็นระยะเวลา 9 เดือน 

 

สปัดาห์ 
กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (เปอร์เซ็นต)์ 

0 20 30 40 50 

เร่ิมตน้ 16.52+1.60 16.52+1.60 16.52+1.60 16.52+1.60 16.52+1.60 

1 17.61+0.98 17.93+0.79 17.40+1.32 16.65+1.23 17.48+1.35 

2 17.77+1.12 18.68+0.94 18.18+1.34 17.50+1.18 18.30+1.33 

3 18.57+1.37 19.35+1.49 19.00+1.49 17.53+1.44 19.16+1.49 

4 19.05+1.65 19.72+1.66 19.05+1.65 17.70+1.46 18.68+1.63 

5 20.80+1.46 22.17+1.39 20.94+1.46 19.95+2.02 21.21+1.68 

6 22.77+1.40 23.57+2.74 22.70+2.68 21.72+1.53 22.99+1.42 

7 25.20+1.33 26.44+1.60 24.74+1.42 23.52+1.67 24.98+1.26 

8 27.37+1.40 27.70+1.79 26.85+1.81 27.83+3.32 26.35+1.51 

9 27.69+1.82a 28.47+2.27b 27.43+1.79a 25.96+1.66c 26.99+1.64d 

หมายเหตุ ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีต่างกนัตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.05) 
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ภาพที ่2  ความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตร) ปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารโปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทน 

               ปลาป่น เป็นระยะเวลา 9 เดือน   

 

 



1.2 นํ้าหนกัเพิ่มต่อวนั 

เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามีค่านํ้ าหนกัเพิ่มต่อวนัเท่ากบั  0.44+.03, 0.50+0.05,  0.43+0.05, 

0.34+0.01 และ 0.39+0.05  กรัมต่อวนั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียง

ดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0,  20,  30 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีค่านํ้ าหนกัเพิ่มต่อ

วนัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีนํ้ าหนกัเพิ่มต่อวนัมากกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ี

ใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  

1.4  เปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่ม 

เม่ือส้ินสุดการทดลองปลามีค่าเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่มเท่ากบั   301.66+19.91,  342.01+37.58, 

294.22+37.46,  233.78+8.75 และ 266.29+35.27  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่า

ทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0 20 และ 30 เปอร์เซ็นต ์

มีค่าเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่มแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่าเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่ม

มากกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) และปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40 และ 

50 เปอร์เซ็นต ์มีเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่มแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  

 

2. ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีนมีค่าเท่ากบั  0.91+0.20,  1.26+0.10,  1.09+0.19,  

0.77+0.08 และ 0.89+0.13  ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร

ท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์มีค่าประสิทธิภาพของโปรตีน

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่ามากกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลือง

ทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 

3. ประสิทธิภาพของอาหาร 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองประสิทธิภาพของอาหารมีค่าเท่ากบั  0.27+0.06, 0.38+0.03, 0.33+0.05, 

0.23+0.02 และ 0.27+0.03  ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร

ท่ีใช้กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าประสิทธิภาพของอาหาร

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่าประสิทธิภาพของอาหารแตกต่างกบัปลาท่ีเล้ียงดว้ย

อาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 20 และ 40 เปอร์เซ็นต ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.05)  

 



ตารางที ่4  ผลการทดลองของปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชท้ดลอง 5 สูตร เป็นระยะเวลา 9 เดือน 

 

ดชันี 
โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (เปอร์เซ็นต)์ 

0 20 30 40 50 

นํ้าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย (กรัม) 39.91+1.23 39.91+1.23 39.91+1.23 39.91+1.23 39.91+1.23 

นํ้าหนกัสุดทา้ยเฉล่ีย (กรัม) 158.90+28.39a 175.90+34.98b 157.70+29.71a 133.09+25.18c 145.69+27.78d 

ความยาวเร่ิมตน้เฉล่ีย (เซนติเมตร) 16.52+1.60 16.52+1.60 16.52+1.60 16.52+1.60 16.52+1.60 

ความยาวสุดทา้ยเฉล่ีย (เซนติเมตร) 27.69+1.82a 28.47+2.27b 27.43+1.79a 25.96+1.66c 26.99+1.64d 

นํ้าหนกัเพ่ิมต่อวนั (กรัมต่อวนั) 0.44+0.03a 0.50+0.05a 0.43+0.05a 0.34+0.01b 0.39+0.05a 

เปอร์เซ็นตน์ํ้าหนกัเพิ่ม (เปอร์เซ็นต)์ 301.66+19.91a 342.01+37.58a 294.22+37.46a 233.78+8.75b 266.29+35.27b 

ประสิทธิภาพของโปรตีน 0.91+0.20a 1.26+0.10b 1.09+0.19a 0.77+0.08ac 0.89+0.13a 

ประสิทธิภาพของอาหาร 0.27+0.06a 0.38+0.03b 0.33+0.05ac 0.23+0.02d 0.27+0.03ac 

โปรตีนท่ีเพ่ิมข้ึนในตวั (เปอร์เซ็นต)์ 6.52+0.25a 11.09+0.43b 9.52+0.73b 5.95+0.86a 7.23+2.24a 

ปริมาณอาหารท่ีปลากิน (กรัมต่อตวั) 365.06+55.41a 322.56+14.89a 320.27+8.53a 345.80+43.37a 336.84+22.91a 

ปริมาณโปรตีนท่ีปลากิน (กรัมต่อตวั) 128.38+20.69a 113.88+5.46a 112.17+3.20a 114.28+4.12a 118.28+8.46a 

อตัราแลกเน้ือ 3.77+0.87a 2.61+0.21b 3.08+0.56c 4.32+0.49d 3.75+0.53a 

อตัรารอด (เปอร์เซ็นต)์ 66.00+14.73a 76.66+4.72a 77.33+3.05a 75.00+3.60a 72.33+6.42a 

Condition factor (เปอร์เซ็นต)์ 0.74+0.02a 0.77+0.00a 0.76+0.01a 0.75+0.03a 0.73+0.02a 

Hepatosomatic index  (เปอร์เซ็นต)์ 2.61+0.62a 2.32+0.03a 2.34+0.03a 1.82+0.10b  1.76+0.10b 

Intraperitoneal fat (เปอร์เซ็นต)์ 2.99+1.54a 2.95+0.37a 2.94+0.38a 2.69+1.21a  1.77+0.82a 

หมายเหตุ ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีต่างกนัตามแนวนอนแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p<0.05) 

 

 

4. โปรตีนทีเ่พิม่ขึน้ในตัว 

  

 เม่ือส้ินสุดการทดลองโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตวัมีค่าเท่ากบั  6.52+0.25, 11.09+0.43,  9.52+0.73,  

5.95+0.86 และ 7.23+2.24  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียง

ดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตวั

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีค่านอ้ยกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลือง

ทดแทนโปรตีนจากปลาป่น  20 และ 30 เปอร์เซ็นต ์ (p<0.05) ขณะเดียวกนัปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่

เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 20 และ 30 เปอร์เซ็นตมี์ปริมาณโปรตีนท่ีเพิ่มข้ึนในตวัปลาแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ(p>0.05) 

 



5. ปริมาณอาหารทีป่ลากนิ 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองปริมาณอาหารท่ีปลากินมีค่าเท่ากบั 365.06+55.41, 322.56+14.89,  

320.27+8.53,  345.80+43.37 และ 336.84+22.91   กรัมต่อตวั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) ) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ทาง

สถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 20, 30, 40 และ 50 

เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณอาหารท่ีปลากินแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 

6. ปริมาณโปรตีนทีป่ลากนิ 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองปริมาณโปรตีนท่ีปลากินมีค่าเท่ากบั  128.38+20.69,  113.88+5.46,  

112.17+3.20,  114.28+4.12 และ 118.28+8.46 กรัมต่อตวั ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทาง

สถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0,  20,  30,  40 และ 50 

เปอร์เซ็นต ์มีค่าปริมาณโปรตีนท่ีปลากินแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  

 

7. อตัราแลกเนือ้ 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองอตัราแลกเน้ือมีค่าเท่ากบั  3.77+0.87,  2.61+0.21,  3.08+0.56,  4.32+0.49 

และ 3.75+0.53  ตามลาํดบั (ตารางท่ี 5) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบวา่ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่

เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีค่าอตัราแลกเน้ือแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 20 

เปอร์เซ็นต์ มีค่าอตัราแลกเน้ือตํ่าท่ีสุด  รองลงมาได้แก่ปลาท่ีเล้ียงด้วยอาหารท่ีใช้กากถัว่เหลืองทดแทน

โปรตีนจากปลาป่น 30 เปอร์เซ็นต ์ 

 

8. อตัรารอด 

 

เม่ือส้ินสุดการทดลองปลาเทโพมีอตัรารอดเท่ากบั  66.00+14.73,  76.66+4.72,  77.33+3.05,  

75.00+3.60 และ 72.33+6.42  เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาท่ี

เล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีอตัรารอด

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 

 

 



9. Condition factor 

 

 เม่ือส้ินสุดการทดลองมีค่า Condition factor เท่ากบั 0.74+0.02,  0.77+0.00,  0.76+0.01,  

0.75+0.03 และ 0.73+0.02  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า ปลาท่ี

เล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0,  20,  30,  40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีค่า 

Condition factor แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  

  

10. Hepatosomatic index 

 

 ปลาเร่ิมตน้การทดลองมีค่า Hepatosomatic index เฉล่ียเท่ากบั 2.82±0.10 เปอร์เซ็นต ์เม่ือส้ินสุด

การทดลองมีค่า Hepatosomatic index เท่ากบั  2.61+0.62,  2.32+0.03,  2.34+0.03,  1.82+0.10   และ

1.76+0.10  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใช้

กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0, 20  และ  30 เปอร์เซ็นต ์มีค่า Hepatosomatic index แตกต่างกนั

อย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05)  แต่มีค่ามากกว่าปลาท่ีเล้ียงด้วยอาหารท่ีใช้กากถัว่เหลืองทดแทน

โปรตีนจากปลาป่น  40  และ  50 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  และปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ี

ใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 40  และ  50 เปอร์เซ็นต ์มีค่า Hepatosomatic index แตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 

11. Intraperitoneal fat 

 

 ปลาเร่ิมตน้การทดลองมีค่า Intraperitoneal fat เฉล่ียเท่ากบั 3.21±0.10 เปอร์เซ็นต ์เม่ือส้ินสุด

การทดลองมีค่า Intraperitoneal fat เท่ากบั 2.99+1.54,  2.95+0.37,  2.94+0.38,  2.69+1.21 และ 1.77+0.82  

เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) เม่ือนาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่

เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 0,  20,  30,  40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีค่า Intraperitoneal fat แตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  

  

12. คุณสมบัตินํา้ 

 

 คุณสมบติันํ้ าระหว่างการทดลอง พบว่ามีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 2.9 – 5.0 

มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมินํ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 22.0 – 26.0 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยูใ่นช่วง  

5.0 – 6.5  ความกระดา้งของนํ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง  50 – 63  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างของนํ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง  

30 – 45 มิลลิกรัมต่อลิตร และแอมโมเนียรวมมีค่า 0  มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 5) 



 

ตารางที ่5  คุณสมบติัของนํ้าบางประการระหวา่งการทดลอง 

เดือน pH DO อุณหภูมินํ้า ความเป็นด่าง ความกระดา้ง แอมโมเนีย 

พ.ย. 50 5.0 – 5.3 3.0 – 3.5 23.9 – 25.4 30.0 – 40.0 50.0 – 53.0 0 

ธ.ค. 50 5.5 – 6.0 3.1 – 4.0 22.1 – 23.2 30.0 – 40.0  55.0 – 63.0 0 

ม.ค. 51 5.0 – 5.6 3.0 – 3.8 23.0 – 24.0 30.0 – 40.0 50.0 – 60.0 0 

ก.พ.51 5.0 – 6.0 3.0 – 4.0 22.0 – 23.0 40.0 – 45.0 55.0 - 60.0 0 

มี.ค.51 5.0 – 6.5 2.9 – 3.6 23.0 – 24.0 40.0 – 45.0 53.0 - 60.0 0 

เม.ย.51 6.0 – 6.5 3.0 – 5.0 26.0 – 27.0 40.0 – 45.0 55.0 - 60.0 0 

พ.ค.51 6.0 – 6.5 3.0 – 5.0 25.5 – 27.0 30.0 -40.0 55.0 – 60.0 0 

มิ.ย.51 6.0 - 6.5 3.0 – 5.0 25.5 – 27.0 40.0 – 45.0 55.0 - 60.0 0 

ก.ค.51 6.0 – 6.5  3.0 – 5.0 24.0 – 26.0 40.0 – 45.0  55.0 - 60.0 0 

ส.ค.51 6.0 – 6.5  3.0 – 5.0 24.0 – 25.8 40.0 – 45.0 60.0 - 65.0 0 

 

13. ต้นทุนการผลติ  

  

 ผลผลิตปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา่ ผลผลิตเฉล่ียของปลาสวายโมงท่ีเล้ียง  มีค่าเท่ากบั  

7.30+2.00,  9.96+0.67,  9.03+1.19,  7.31+0.30   และ  7.62+0.93  กิโลกรัม/กระชงั ตามลาํดบั 

  ตน้ทุนการผลิตการเล้ียงปลาสวายโมงในกระชัง พบว่าตน้ทุนการผลิตทั้งหมดของแต่ละสูตร

อาหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2,164.93,  2174.07,  2164.75,  2146.68  และ 2,130.32    บาท/กระชงั  แบ่งเป็นตน้ทุนผนั

แปรเท่ากบั  1,042.93,  1,052.07,  1,042.75,  1024.68  และ 1,008.32 บาท และตน้ทุนคงท่ีเท่ากบั  1,122 บาท/

กระชงั   ตามลาํดบั (ตารางท่ี 6)  

 

ตารางที ่6  รายละเอียดตน้ทุนการเล้ียงปลาสวายโมงในกระชงัดว้ยอาหารทดลอง 5 สูตร 

                     (แสดงรายละเอียดต่อกระชงั) เป็นระยะเวลา 270 วนั 

รายการ 0% 20% 30% 40% 50% 

ต้นทุนผนัแปร      

ค่าพนัธ์ุปลา (1) 300 300 300 300 300 

ค่าอาหารปลา (2) 637.49 646.45 637.31 619.59 603.50 

ค่าแรงงาน (3) 85 85 85 85 85 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  20.44 20.62 20.44 20.09 19.77 

รวมเป็นเงนิ 1,042.93 1,052.07 1,042.75 1,024.68 1,008.32 



ตารางที่ 6 (ต่อ)      

รายการ 0% 20% 30% 40% 50% 

ต้นทุนคงที่      

ค่าแพ กระชงั(4) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน(5)  22 22 22 22 22 

รวมเป็นเงนิ 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

รวมต้นทุนทั้งหมด 2,164.93 2,174.07 2,164.75 2,146.68 2,130.32 

 

 

          หมายเหต ุ          (1)    คา่พนัธุ์ปลา  ขนาดความยาว 3 – 5 นิว้  ราคาตวัละ 3 บาท   

                                      (2)    คา่อาหารปลา ผนัแปรตามสตูรอาหาร  รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี 1  

                     (3)    อตัราคา่จ้างขัน้ต่ําของจงัหวดัอํานาจเจริญ  ปี 2550-51 เทา่กบั 179 บาท/วนั                                                                                

                         ทํางาน 6 วนั/สปัดาห์  วนัละ 30 นาที จํานวน 1 คน เป็นเงิน 425 บาท 

                                      (4)    ราคากระชงัใบละ 650 บาท คา่ถงัทนุใบละ 450 บาท 

                                      (5)   ค่าเสียโอกาสเงินลงทนุ คิดจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจําร้อยละ 2  

 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 

 

 ผลจากการทดลองพบว่า ปลาสวายโมงท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทน

โปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 0 และ 30 เปอร์เซ็นต ์มีค่าการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ นํ้ าหนกัเม่ือส้ินสุดการทดลอง 

ความยาวสุดทา้ยเม่ือส้ินสุดการทดลอง นํ้ าหนกัเพิ่มต่อวนั และเปอร์เซ็นตน์ํ้ าหนกัเพิ่ม มีค่าแตกต่างกนัอยา่ง

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และมีค่ามากกว่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใช้

กากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 40  และ 50 เปอร์เซ็นต ์และมีค่านอ้ยกว่าอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 20 

เปอร์เซ็นต์  การท่ีค่าการเจริญเติบโตของปลาลดลงตามระดบัการแทนท่ี เป็นผลจากปริมาณของกากถัว่

เหลืองในสูตรอาหารเกินระดบัท่ีเหมาะสมส่งผลให้ปลาสวายโมงมีอตัราการเจริญเติบโตลดลง เช่นเดียวกบั

การทดลองการใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในปลากะพงขาว, ปลาแรด, ปลาดุก

ลูกผสม, และปลานิล (จูอะดี และมะลิ, 2538; มะลิ และคณะ, 2539; กาญจนรี และคณะ, 2540; ชุติพงค,์ 

2540; ประเสริฐ และวิมล, 2540; Shiau et al., 1990) ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากองคป์ระกอบของกรดอะมิโนท่ี

จาํเป็น คือเมทไธโอนีนและไลซีนในอาหารไม่เหมาะสม ค่าเมทไธโอนีนสูงกว่าความตอ้งการของปลา 

channel catfish ซ่ึงอาจไปส่งผลใหเ้กิดการเสียสมดุลของกรดอะมิโนท่ีจาํเป็น ทาํใหมี้การเจริญเติบโตชา้  ซ่ึง



สอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาการเสริมเมทไธโอนีนในอาหารท่ีผสมกากถัว่เหลืองในอาหารปลา carp 

พบว่า การมีเมทไธโอนีนในอาหารสูงเกินไปส่งผลให้เสียสมดุลของทอรีน (taurine) และเก่ียวขอ้งกบั

ขบวนการสังเคราะห์ กลูตามีน (glutamine) ซ่ึงมีบทบาทท่ีสาํคญัต่อขบวนการกาํจดัพิษแอมโมเนียออกจาก

ร่างกาย ดงันั้นปลา carp ท่ีไดรั้บอาหารผสมกากถัว่เหลืองปริมาณสูงหรือเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีน จึง

ไม่ช่วยใหป้ลาเจริญเติบโตดีข้ึน (Murai et al., 1989) 

 ค่าปริมาณอาหารท่ีปลากินพบว่าสัดส่วนของการแทนท่ีกากถัว่เหลืองท่ีเพิ่มข้ึนไม่ส่งผลต่อการ

กินอาหารของปลา ปลาทุกชุดการทดลองมีการกินอาหารท่ีไม่แตกต่าง  ดา้นค่าประสิทธิภาพของโปรตีน 

และประสิทธิภาพของอาหาร พบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจาก

ปลาป่น ท่ีระดบั 0 และ 30 เปอร์เซ็นต ์มีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัแต่มีค่านอ้ยกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ย

อาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ีระดบั 20 เปอร์เซ็นต ์แต่มีค่ามากกว่าอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ กบัปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ี

ระดบั 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงอาจเป็นผลจากความสามารถในการยอ่ยไดข้องโปรตีนลดลงตามระดบัของ

การแทนท่ีกากถัว่เหลือง ทาํให้ปลานาํโปรตีนจากกากถัว่เหลืองไปใชป้ระโยชน์ไดน้้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ จูอะดี และมะลิ (2538) ทดลองใชก้ากถัว่เหลืองและโปรตีนขา้วโพดแทนท่ีปลาป่นในสูตร

อาหารในระดบัต่างๆ เล้ียงปลากะพงขาวพบว่าประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนลดลงตามระดบัการแทนท่ี 

ส่งผลให้ประสิทธิภาพโปรตีนในอาหารดอ้ยลงตามระดบัการแทนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงในอาหารทดลองมีปลาป่น

ลดลงตํ่ากวา่ 20 เปอร์เซ็นตข์องสูตรอาหารทดลอง  

 ค่าอตัราแลกเน้ือพบว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น ท่ี

ระดบั 0, 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีผลทาํใหค้่าอตัราแลกเน้ือแตกต่างกนัทางสถิติ  ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีค่า

อตัราแลกเน้ือมีค่าสูงข้ึนตามอตัราการแทนท่ีของกากถัว่เหลืองท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากปริมาณกาก

ถัว่เหลืองท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้ความสามารถในการย่อยได้ของสารอาหารจาํพวกแป้งในกากถัว่เหลืองลดลง 

สอดคลอ้งกบั Watanabe et al. (1993) พบว่าในปลาเรนโบวเ์ทร้า สามารถยอ่ยสารอาหารจาํพวกแป้งในกาก

ถัว่เหลืองไดเ้พียง 54 เปอร์เซ็นต ์และ 55 เปอร์เซ็นต ์ในปลา Yellow tail (Watanabe et al., 1992) เช่นเดียวกบั

ในปลากะพงขาว ท่ีได้รับอาหารซ่ึงใช้กากถั่วเหลือง และโปรตีนขา้วโพดทดแทนปลาป่นท่ีระดับ 50 

เปอร์เซ็นต ์ มีค่าอตัราแลกเน้ือไม่แตกต่างจากอาหารท่ีใชป้ลาป่นเพียงอยา่งเดียว และเม่ือใชโ้ปรตีนจากกาก

ถัว่เหลืองและโปรตีนจากขา้วโพดทดแทนปลาป่นในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมีผลทาํใหอ้ตัราการกินอาหารของปลา

ลดลง จึงทาํใหค่้าอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั (จูอะดี และมะลิ, 2538) 

 จากการพิจารณาค่าองคป์ระกอบทางเคมีของตวัปลา พบว่าค่าการสะสมไขมนัในเน้ือปลา และ

ค่า intraperitoneal fat ในปลาท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชโ้ปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นใน

ระดบั 40 และ 50 เปอร์เซ็นต ์มีค่านอ้ยกว่าปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลา

ป่นในระดบั 0, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต ์ ทั้ง ๆ ท่ีปริมาณไขมนัในอาหารทดลองมีค่ามากข้ึนเร่ือย ๆเม่ือเทียบ

กบัอาหารสูตรอ่ืน เช่นเดียวกบัการทดลองโดย Elangovan and Shim (2000) ในปลา foil barb (Barbodes 



altus) พบว่าปริมาณไขมนัในเน้ือปลาลดลงตามระดบักากถัว่เหลืองท่ีเพิ่มข้ึนในสูตรอาหารแมว้่าอาหารจะมี

ค่าพลงังานในอาหารเท่ากนั นอกจากน้ี Olli and Krogdahl (1995) รายงานว่าสารตา้นโภชนาการท่ีมีในกาก

ถัว่เหลืองมีผลกระทบต่อค่าประสิทธิภาพการย่อยไดข้องไขมนั นอกจากน้ีอาจเป็นผลมาจากขั้นตอนหรือ

กระบวนการทาํอาหารท่ีทาํใหป้ริมาณไขมนัท่ีใส่ลงไปในอาหารลดลงและสูญเสียไป ในระหว่างขั้นตอนการ

ผลิตซ่ึงใชค้วามร้อนสูงทาํให้ แป้งและปลายขา้วดิบเกิดการ over cooking สุกเกินไปจึงเปล่ียนสภาพไป 

(gelatinization) ส่งผลใหน้ํ้ ามนัท่ีเติมลงในอาหารเขา้ไปรวมตวักบัแป้งเป็นสารโมเลกุลเชิงซอ้น ทาํใหค้่าการ

วิเคราะห์ไขมนัในอาหารดว้ยวิธี ether extract ซ่ึงเป็นวิธีวิเคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการทัว่ไปใชมี้ค่าตํ่ากว่าท่ีได้

คาํนวณไว ้(นนัทิยา และคณะ, 2546) 

 ส่วนต้นทุนการผลิต  พบว่าในการศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถทาํกาํไรได้เน่ืองจากปลามีการ

เจริญเติบโตชา้  ผลผลิตท่ีจบัไดมี้นํ้ าหนกัไม่มาก  ราคาขายปลาขนาด 100-200 กรัม ประมาณราคากิโลกรัม

ละ 50 บาท  ในขณะท่ีตน้ทุนค่าอาหาร วตัถุดิบหลกัพวก ปลาป่น กากถัว่  นํ้ ามนัพืช มีราคาสูงเน่ืองจากซ้ือใน

ปริมาณไม่มาก  และราคาตลาดในช่วงท่ีทาํการวิจยัวตัถุดิบแต่ละตวั ราคาข้ึนตามสภาวะตลาดโลก ทาํให้ไม่

สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้

 จากการศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดว้า่สามารถใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในระดบั 30 

เปอร์เซ็นต ์ในอาหารสาํหรับเล้ียงปลาสวายโมง ขนาด 40-200 กรัม โดยมีโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์และ

พลงังานรวมในอาหาร 280 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม 
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ภาคผนวก 

 

ตารางผนวกที ่1  ราคา (บาท) วตัถุดิบอาหารทดลองท่ีใชก้ากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหาร 

        เล้ียงปลาสวายโมง 

 

วตัถุดิบอาหาร 
ราคา  

(บาทต่อกิโลกรัม) 

  โปรตีนจากกากถัว่เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่น (เปอร์เซ็นต)์ 

0 20 30 40 50 

ปลาป่น (61.0 %โปรตีน) 34 13.94 11.22 9.86 8.50 7.14 

กากถัว่เหลือง (46.79 %โปรตีน) 17.85 - 1.96 2.94 4.01 4.99 

ปลายขา้ว 11 4.07 3.47 3.19 2.86 2.55 

รําละเอียด 8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

นํ้ามนัถัว่เหลือง 47.50 1.37 1.80 1.99 2.13 2.37 

วติามินซี 350 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

พรีมิกซ์ 500 5 5 5 5 5 

ไดแคลเซียมฟอสเฟต 4.30 - 0.05 0.08 0.10 0.13 

หินฝุ่ น 1.40 - 0.002 0.004 0.005 0.007 

สารเหนียว 38 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 

ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัม (บาท)  27.07 26.19 25.75 25.29 24.87 

หมายเหตุ ราคาวตัถุดิบขนส่งถึงจงัหวดัอาํนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2551 
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