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สารบาญตาราง
ตารางที่
1 สวนประกอบของอาหารทดลอง
2 น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับ
โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
3 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%)
สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
4 ผลการทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง
(35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
5 สัดสวนของเนือ้ อวัยวะภายใน และซาก (%น้ําหนักเปยก) ของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดย
ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
6 องคประกอบทางเคมีของเนื้อปลาเทโพกอน และหลังการทดลอง
7 การกระจายน้าํ หนักเฉลีย่ ของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับ
กับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
8 ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดย
ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
9 คาพิสัยคุณสมบัติของน้ํานอกกระชังและในกระชังของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชัง โดยให
อาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
ตารางผนวกที่
1 ราคา (บาท) วัตถุดิบอาหารทดลองที่ใชเลี้ยงปลาเทโพในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%)
สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
2 ปริมาณอาหารที่ปลากินเฉลี่ย (กิโลกรัม) และตนทุนคาอาหาร (บาท) ในแตละชุดทดลอง
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การศึกษาการเลี้ยงปลาเทโพดวยอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับอาหารที่มีโปรตีนสูง (35%)
โดยมีชุดการทดลองจํานวน 6 ชุดการทดลอง คือ ใหอาหารโปรตีนต่ํา ใหอาหารโปรตีนสูง ใหอาหารโปรตีน
ต่ํา 1, 3, 5 และ 7 วัน สลับกับการใหโปรตีนสูง 1 วัน อาหารทดลองมีคาพลังงานรวม (gross energy, GE) 445
กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ปลามีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 178.30±19.78 กรัม ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย
27.15±1.02 เซนติเมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 1X2X1.5 เมตร ระดับน้ําลึก 1.90 เมตร ใหอาหารปลากินจนอิ่ม
วันละ 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 7 เดือน
ผลการทดลองพบวาปลาทุกชุดการทดลองมีคาการเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย
น้ําหนักเพิ่มตอวัน เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คา
ประสิทธิภาพของโปรตีนพบวาชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ําและชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา
3, 5 และ 7 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีคาแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และมีคา
มากกวาชุดการทลองที่ใหอาหารโปรตีนสูงและชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา 1 วันสลับกับโปรตีนสูง
1 วัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนปริมาณอาหารที่ปลากินพบวาชุดทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา
7 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีคาปริมาณอาหารที่ปลากินแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
กับชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา โปรตีนสูง และใหโปรตีนอาหารต่ํา 1 และ 3 วัน สลับกับโปรตีนสูง
1 วัน แตมีคามากกวาชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา 5 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) สวนคาอัตราแลกเนื้อ อัตรารอด และผลผลิตปลา พบวามีคาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการทดลองแสดงวาการเลี้ยงปลาเทโพดวยอาหารที่มรี ะดับโปรตีนต่ําสลับกับ
อาหารที่มีระดับโปรตีนสูง ใหผลที่ไมแตกตางกับชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ําและโปรตีนสูงเพียง
อยางเดียว
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Alternation Feeding of Low Protein and High Dietary Protein Levels of Black Ear Catfish
(Pangasius larnaudii Bocourt, 1866)
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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
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คํานํา
ปลาเทโพเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งที่อยูในครอบครัว Pangasiidae (ชวลิต และสมศักดิ์, 2536)
เชนเดียวกับปลาสวายและปลาบึก ขนาดโตเต็มที่มีความยาวถึง 1.30 เมตร (สมโภชน, 2523) เปนปลาที่กินทั้ง
พืชและสัตวเปนอาหาร ในปลาขนาดเล็กจะกินแมลงเพียงอยางเดียว สวนปลาใหญจะกินทั้งพืช ปลา หอย
แมลงและซากสัตว เมื่อนํามาเลี้ยงในบอสามารถเลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปและอาหารผสมชนิดอื่นหรือเศษ
อาหาร (วันเพ็ญ, 2528; ชวลิต และสมศักดิ์, 2536) จากการวิจัยในเรื่องของอาหารในปลาเทโพพบวาระดับ
โปรตีนที่เหมาะสมในอาหารที่ใชอนุบาลปลาเทโพน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 6.51 กรัม เทากับ 33.69 เปอรเซ็นต
(ศุภรัตน และสมกียรติ, 2544) และระดับโปรตีนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาเทโพน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 40
กรัม เทากับ 30 เปอรเซ็นต (สมเกียรติ และคณะ, 2539) สวนปลาเทโพขนาดน้ําหนัก 138-352 กรัม ตองการ
อาหารที่มีโปรตีน 20 เปอรเซ็นต เปนระดับโปรตีนที่ต่ําสุดที่ทําใหปลามีการเจริญเติบโตดีที่สุด (ศุภรัตน และ
คณะ, 2541)
ป จจุ บั นนั บว ามี ข อมู ลมากพอที่ จะใช ผลิ ตอาหารสํ าเร็ จรู ปเลี้ ยงปลาเทโพได อย างไรก็ ตาม
เนื่องจากเกษตรกรยังนิยมเลี้ยงปลาเทโพดวยไสไก และเศษอาหาร ซึ่งการเลี้ยงดวยวิ ธีดังกลาวสงผลต อ
มาตรฐานความปลอดภัยทางดานอาหารประมง และความตองการใชอาหารสําเร็จรูปมีไมมากพอใหมีการ
แข งขั นผลิ ตอาหารสํ าเร็ จรู ปจํ าหน าย ดั งนั้ นการพั ฒนาสู ตรอาหารให มี ราคาถู กลงโดยที่ ให ผลการเลี้ ยง
เหมือนเดิมเพื่อชวยลดตนทุนการเลี้ยงที่เกิดจากราคาอาหาร ซึ่งในปลาเทโพการลดตนทุนโดยใชวัสดุทดแทน
ปลาปนที่มีราคาสูง ไดมีการศึกษาไวโดยการใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปนพบวา
สามารถทดแทนไดที่ระดับ 25 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลา (ธีระชัย และ
คณะ, 2551)
จากการพยายามลดตนทุนอาหารโดยหาวัสดุทดแทนปลาปนแลว ไดมีการศึกษาการลดตนทุน
การเลี้ยงโดยการจัดการดานอาหาร ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่มีการปฏิบัติอยู เชน การเลีย้ งปลานิล โดย De Silva
(1985) และ ปลากะพงขาว (สุนิตย และคณะ, 2547) ใชวิธีการจัดการโดยใหอาหารที่มีโปรตีนปกติกับ
โปรตีนต่ําสลับวันกัน สําหรับปลาเทโพเมื่อมีขนาดโตเต็มที่แลวจะมีความตองการโปรตีนนอยลง (สมเกียรติ
และคณะ, 2539; ศุภรัตน และคณะ, 2541; ศุภรัตน และสมกียรติ, 2544) ซึ่งถาหากไดรับโปรตีนเขาไปมาก
ปริมาณโปรตีนที่มากเกินความตองการจะถูกใชเปนพลังงานแทนทีจ่ ะใชเพื่อการเจริญเติบโต จึงเปนการ
สิ้นเปลืองและไมคุมคา (มะลิ, 2530) และโดยขอเท็จจริงแลวการเลีย้ งปลายังตองพิจารณาถึงตนทุนอาหาร
อีกดวย เพราะการที่ปลาเจริญเติบโตไดดี แตถาอาหารมีราคาสูงกวาราคาปลา ก็จะทําใหประสบภาวะขาดทุน
ในการเลี้ยงปลา ดังนั้น การเลี้ยงปลาแบบกึ่งพัฒนาก็อาจใหอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ํากวาความตองการ
แมวาปลาอาจเจริญเติบโตลดลงเล็กนอยแตก็จะไมประสบภาวะขาดทุน (วีรพงศ, 2536)
ดังนั้นควร
ดําเนินการศึกษาการจัดการดานอาหาร โดยใหอาหารที่มีโปรตีนต่ําสลับกับอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อลด
ตนทุนการเลี้ยงปลาเทโพ
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วัตถุประสงค
เพื่อทราบผลการเลี้ยงปลาเทโพขนาดตลาดดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ําสลับกับอาหารที่มี
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 ซ้ํา (replication) อาหารทดลองประกอบดวย 2
สูตร โดยใชอาหารสูตรที่ 1 ระดับโปรตีนต่ํา 25% และอาหารสูตรที่ 2 ระดับโปรตีนสูง 35% เปนตัวแทน
โปรตีนระดับต่ําและระดับโปรตีนสูง โดยมีระดับพลังงานรวม (gross energy, GE) ประมาณ 445 กิโลแคลอรี
ตออาหาร 100 กรัม โดยแตละชุดการทดลองมีวิธีการใหอาหาร ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารสูตรที่ 1 (25 %โปรตีน) ตลอดการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 2 ใหอาหารสูตรที่ 2 (35 %โปรตีน) ตลอดการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 3 ใหอาหารสูตรที่ 1 (25 %โปรตีน) 1 วัน สลับกับสูตรที่ 2
(35 %โปรตีน) 1 วัน
ชุดการทดลองที่ 4 ใหอาหารสําเร็จรูปสูตรที่ 1 (25 %โปรตีน) 3 วัน สลับกับสูตรที่ 2
(35 %โปรตีน) 1 วัน
ชุดการทดลองที่ 5 ใหอาหารสําเร็จรูปสูตรที่ 1 (25 %โปรตีน) 5 วัน สลับกับสูตรที่ 2
(35 %โปรตีน) 1 วัน
ชุดการทดลองที่ 6 ใหอาหารสําเร็จรูปสูตรที่ 1 (25 %โปรตีน) 7 วัน สลับกับสูตรที่ 2
(35 %โปรตีน) 1 วัน
1.2 สถานที่และระยะเวลาดําเนินการทดลอง
ดําเนินการทดลองที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี 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
กระชังปรับใหจมน้ําอยูในระดับความลึกเฉลี่ย 1 เมตร ใชอวนมุงไนลอนสีฟาขนาด 25 ชองตาตอตาราง
เซนติเมตร กวาง 40 เซนติเมตร บุกระชังดานในใหชายดานหนึ่งอยูใตผิวน้ําประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันอาหารออกนอกกระชังขณะใหอาหาร วางกระชังในบอดินผนังคอนกรีต ขนาด 800 ตารางเมตร และ
มีความลึกของระดับน้ํา ประมาณ 1.90 เมตร พรอมติดตั้งระบบใหอากาศในบอทดลอง
2.2 ปลาทดลอง
ใช ป ลาเทโพที่ ไ ด จ ากการเพาะพั น ธุ ใ นรุ น เดี ย วกั น ของศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
อุบลราชธานี อนุบาลในบอดินจนไดขนาดน้ําหนักเฉลี่ย 150-160 กรัม จากนั้นทําการคัดปลาที่มีขนาด
ใกลเคียงกันนํามาเลี้ยงในกระชังขนาด 4x4x2 เมตร กอนการทดลองฝกใหอาหารทดลองโดยผสมสูตรอาหาร
ทั้ง 2 สูตรในอัตราสวน1:1 วันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และ 17.00 น. ใหกินจนอิ่มเปนระยะเวลา 4 สัปดาห
เพื่อปรับสภาพใหปลาคุนเคยกับอาหารทดลองและการเลี้ยงในกระชัง หลังจากนั้นทําการคัดเลือกปลาที่มี
ขนาดใกลเคียงกันเพื่อนํามาทดลอง โดยปลาเริ่มตนการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ย 178.30±19.78 กรัม ความยาว
เฉลี่ย 27.15±1.02 เซนติเมตร (ความยาวเหยียด, total length) สุมปลาที่คัดเลือกใสในกระชัง 35 ตัวตอ
กระชัง และนําปลาที่เหลือจํานวน 10 ตัว แลเนื้อบริเวณสวนลําตัวปลาไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ
เนื้อปลาเพื่อเปนขอมูลกอนการทดลอง ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2.3 อาหารทดลอง
เตรียมอาหารทดลองโดยนําวัตถุดิบของแตละสูตรอาหารตามตารางที่ 1 มาผสมใหเขากัน
เติมน้ําประมาณ 25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักอาหาร จากนั้นนํามาอัดเม็ดดวยเครื่องอัดเม็ดลอยน้ํา ผานรูหนา
แว น ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 4 มิ ล ลิ เ มตร ผึ่ ง ลมให แ ห ง (ความชื้ น ในอาหารมี ค า ระหว า ง 7.71-7.97
เปอรเซ็นต) เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สุมอาหารที่ผานการอัดเม็ดจํานวน 200 กรัม นําไปวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของอาหาร (proximate analysis) ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแก
โปรตีน ไขมัน กาก เถา และความชื้น โดยวิธี micro-kjeldahal, ether extraction, acid-alkali digestion, muffle
furnace combustion และ oven drying ตามวิธี AOAC (1990) และคาพลังงานรวมในอาหารดวยเครื่อง Bomb
calorimeter ประเภท Ballistic Bomb สวนคาปริมาณคารโบไฮเดรตที่ละลายได (NFE) ใชวิธีคํานวณตามวิธี
ของ NRC (1993) ดังนี้
คารโบไฮเดรต (NFE) = 100-(% โปรตีน+% ไขมัน+% กาก+% เถา+% ความชื้น)
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ตารางที่ 1 สวนประกอบของอาหารทดลอง
วัตถุดิบอาหาร

สูตร
โปรตีนต่ํา (25% โปรตีน) โปรตีนสูง (35% โปรตีน)
23.30
39.0
8.50
15.0
35.50
22.30
23.58
15.90
2.0
1.0
1.0
0.5
0.20
0.20
0.10
0.10
0.25
0.25
1.0
1.0
4.57
4.75
100
100

ปลาปน
กากถั่วเหลือง
ปลายขาว
รําสกัดน้ํามัน
น้ํามันถั่วเหลือง
น้ํามันปลาทะเล
โคลีนคลอไรด (50 เปอรเซ็นต)
วิตามินซี
แรธาตุรวม1
วิตามินรวม2
แกลบบดละเอียด
รวม
คาจากการวิเคราะห (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 กิโลกรัม 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 กิโลกรัมประกอบดวย 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. ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวดูจากตารางผนวกที่ 1
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3. วิธีการทดลอง
3.1 การใหอาหาร โดยใหวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และ 17.00 น. โดยใหปลากินจนอิ่ม หากมี
อาหารเหลือหลังจากเริ่มใหอาหารแลว 30 นาที ทําการใชกระชอนเก็บอาหารที่เหลือนํามาอบใหแหงที่
อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงแลวทิ้งใหเย็น จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนักเพื่อคํานวณหาปริมาณ
อาหารที่ปลากิน
3.2 สุมตัวอยางปลาทุก 30 วัน กระชังละ 15 ตัว ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเหยียด (total length)
เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตและอัตรารอด เปนระยะเวลา 7 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองสุมตัวอยางปลา
แตละซ้ําของการทดลอง จํานวนซ้ําละ 5 ตัว ชั่งน้ําหนักและวัดความยาวเหยียดนําขอมูลที่ไดไปคํานวณคา
ความสมบูรณของปลา condition factor (K) และศึกษาคุณภาพซาก โดยนําปลาไปแลเปน 3 สวน คือ
ส ว นชิ้ น เนื้อ เครื่อ งใน และซาก ของปลาแตล ะตั ว เพื่ อหาสั ด ส ว นค าร อยละ จากนั้ น ชั่ งน้ํ า หนั ก ตั บ ปลา
วิเคราะหคา hepatosomatic index (HSI) และน้ําหนักไขมันในชองทองเพื่อวิเคราะหคา intraperitoneal fat
(IPF) และแลเนื้อบริเวณสวนลําตัวปลาในแตละซ้ําของการทดลอง จํานวนซ้ําละ 200 กรัม นําไปวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีของเนื้อปลา
3.3 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทําการวิเคราะหทั้งในกระชังและนอกกระชัง ทุก 2 สัปดาห เวลา
08.30 น. ดังตอไปนี้ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (มิลลิกรัมตอลิตร) วิเคราะหดวยเครื่อง DO meter ยี่หอ
HANA รุน 407510 ความเปนกรดเปนดาง วิเคราะหดวยเครื่อง pH meter ยี่หอ HANNA รุน HI 991001
ความกระดางและความเปนดาง (มิลลิกรัมตอลิตร) วิเคราะหตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1980)
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมตอลิตร) วิเคราะหดวยเครื่อง spectrophotometer ยี่หอ HACH รุน DR/4000V และ
อุณหภูมิน้ําและอุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) ใชเทอรโมมิเตอรแบบวัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด
4. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการตอบสนองของปลาเทโพตออาหาร
ทดลอง ดังนี้
4.1 น้ําหนักเพิม่ ตอวัน (average daily weight gain, ADG; กรัมตอวัน)
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–น้ําหนักปลาเริ่มตน
=
ระยะเวลาทดลอง
4.2 เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม (percentage weight gain, PWG; เปอรเซ็นต)
น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง–น้ําหนักปลาเริ่มตน
=
X 100
น้ําหนักปลาเริ่มตน
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4.3 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (protein efficiency ratio, PER)
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
=
น้ําหนักโปรตีนที่ปลากิน
4.4 ประสิทธิภาพของอาหาร (feed efficiency ratio, FER)
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
=
น้ําหนักอาหารที่ปลากิน
4.5 โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัว (apparent net protein retention, ANPR; เปอรเซ็นต)
{(W1 x P1)–(W2 x P2)}
=
X 100
P
W1 = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อสิน้ สุดการทดลอง (กรัม)
W2 = น้ําหนักเฉลี่ยเมื่อเริม่ ตนการทดลอง (กรัม)
P = น้ําหนักโปรตีนที่ปลากิน
P1 = รอยละของโปรตีนในตัวปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
P2 = รอยละของโปรตีนในตัวปลาเมื่อเริ่มตนการทดลอง
4.6 ปริมาณอาหารที่กิน (total feed intake, TFI; กรัมตอตัว)
น้ําหนักอาหารทั้งหมดที่ปลากิน
=
จํานวนปลาเมือ่ สิ้นสุดการทดลอง
4.7 ปริมาณโปรตีนที่กิน (กรัมตอปลา 1,000 กรัมตอวัน)
= ปริมาณอาหารที่ปลากินx(เปอรเซ็นตโปรตีนในอาหารx100/1,000)
4.8 อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio, FCR)
ปริมาณอาหารที่ปลากิน
=
น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
4.9 อัตรารอด (survival rate; เปอรเซ็นต)
จํานวนปลาเมือ่ สิ้นสุดการทดลอง
=
X 100
จํานวนปลาเริ่มตน
4.10 Condition factor (K; เปอรเซ็นต)
น้ําหนักตัวปลา (กรัม)
=
X 100
ความยาวเหยียด (เซนติเมตร)3
4.11 Hepatosomatic index (เปอรเซ็นต)
น้ําหนักตับ
=
X 100
น้ําหนักตัวปลา

9
4.12 Intraperitoneal fat (เปอรเซ็นต)
น้ําหนักไขมันในชองทอง
=
X 100
น้ําหนักตัวปลา
นําขอมูลที่คํานวณไดจากการทดลองวิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี one way analysis of
variance ขอมูลที่มีหนวยเปนเปอรเซ็นต กอนวิเคราะหทําการแปลงขอมูลดวยวิธี angular transformation ใน
รูปของ arcsine กอนวิเคราะห เพื่อใหขอมูลมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) แลวเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต การวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for
Windows 10.01
ผลการศึกษา
การทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%)
โดยมีชุดทดลองดังนี้ ใหอาหารโปรตีนต่ํา, ใหอาหารโปรตีนสูง, ใหอาหารโปรตีนต่ํา 1 วัน สลับกับโปรตีน
สูง 1 วัน, ใหอาหารโปรตีนต่ํา 3 วัน สลับกับอาหารโปรตีนสูง 1 วัน, ใหอาหารโปรตีนต่ํา 5 วันสลับกับ
โปรตีนสูง 1 วัน และใหอาหารโปรตีนต่ํา 7 วันสลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีผลการทดลองดังนี้
1. การเจริญเติบโต
1.1 น้ําหนักสุดทายเฉลี่ย
ปลาเริ่มตนการทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ยเทากับ 178.30±19.78 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามี
น้ําหนักสุดทายเฉลี่ยเทากับ 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 (ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยง
ดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
1.2 ความยาวสุดทายเฉลี่ย
ปลาเริ่มตนการทดลองมีความยาวเฉลี่ยเทากับ 27.15±1.02 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ปลามีความยาวสุดทายเฉลี่ยเทากับ 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) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่
เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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1.3 น้ําหนักเพิ่มตอวัน
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลามีคาน้ําหนักเพิ่มตอวันเทากับ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาน้ําหนักเพิ่มตอวัน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
1.4 เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองปลามี ค า เปอร เ ซ็น ต น้ํ าหนั ก เพิ่ม เท ากั บ 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) เมื่อนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคา
เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่มแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 2 น้ําหนักเฉลีย่ (กรัม) ของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับ
โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
เดือน

ชุดการทดลอง
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

410.87±53.43 a

383.53±17.48 a

351.31±22.91 a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
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ตารางที่ 3 ความยาวเฉลีย่ (เซนติเมตร) ปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับ
โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
เดือน
เริ่มตน
1
2
3
4
5
6
7

ชุดการทดลอง
1

2

3

4

5

6

27.15±1.02 a
27.27±0.61 a
30.58±0.43 a
32.05±0.27ab
33.06±1.76 a
33.92±0.71 a
33.67±0.31 a
34.02±0.13 a

27.15±1.02 a
27.34±0.40 a
31.14±0.31 a
31.58±0.35 a
33.70±0.58 a
33.65±0.32 a
34.65±0.25 a
33.71±1.04 a

27.15±1.02 a
27.72±0.84 a
31.51±0.88 a
32.06±0.55ab
34.45±0.60 a
33.93±0.67 a
34.06±1.05 a
34.10±0.66 a

27.15±1.02 a
27.03±0.67 a
30.93±0.28 a
32.07±0.28ab
34.16±0.24 a
34.23±0.42 a
34.22±0.58 a
34.14±0.32 a

27.15±1.02 a
27.79±0.36 a
31.30±0.49 a
31.92±0.68ab
34.78±0.54 a
34.29±0.06 a
34.36±0.21 a
34.04±0.76 a

27.15±1.02 a
27.60±0.37 a
31.51±0.44 a
32.56±0.27b
34.65±0.81 a
34.44±0.30 a
34.47±0.92 a
34.70±1.53 a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
2. ประสิทธิภาพของโปรตีน
เมื่อสิ้นสุดการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีนมีคาเทากับ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยง
ดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) พบวาชุดการทดลองที่ 1, 4 และ 6 มีคา
ประสิทธิภาพของโปรตีนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 5 แตมีคา
มากกวาชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 5 มีคา
ประสิทธิภาพของโปรตีนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
3. ประสิทธิภาพของอาหาร
เมื่อสิ้นสุดการทดลองประสิทธิภาพของอาหารมีคาเทากับ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่
เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาประสิทธิภาพของอาหาร
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

12
4. โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัว
เมื่อสิ้นสุดการทดลองโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวมีคาเทากับ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองที่ 1, 4, 5
และ 6 มีคาโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมีคามากกวาปลา
ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการทดลองที่ 2 และ 6 มีคาโปรตีน
เพิ่มขึ้นในตัวปลาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทั้งนี้คาโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลาชุดการ
ทดลองที่ 2 และ 3 มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
5. ปริมาณอาหารที่กิน
เมื่อสิ้น สุด การทดลองปริ มาณอาหารที่ป ลากิ น มีค า เทากั บ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%)
ชุดการทดลองที่ 6 มีคาปริมาณอาหารที่ปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการ
ทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 แตมีคามากกวาชุดการทดลองที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการ
ทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาปริมาณอาหารที่ปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุด
การทดลองที่ 5
6. ปริมาณโปรตีนที่กิน
เมื่อสิ้ นสุดการทดลองปริมาณโปรตีนที่ปลากินมีคาเทากับ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามา
วิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%)
ชุดการทดลองที่ 1 และ 5 มีคาปริมาณโปรตีนที่ปลากินแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับ
ชุดการทดลองที่ 4 แตมีคานอยกวาปลาชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวน
ชุดการทดลองที่ 4 มีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 3 และ 6 แต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และปลาชุดการทดลองที่ 3 และ 6 มีคา
ปริมาณโปรตีนที่ปลากิน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับปลาชุดการทดลองที่ 2
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%)
เปนระยะเวลา 7 เดือน
ดัชนี

ชุดการทดลอง
1

2

3

4

น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย (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

น้ําหนักสุดทายเฉลีย่ (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

27.15±1.02 a
34.02±0.13 a

27.15±1.02 a
33.71±1.04 a

27.15±1.02 a
34.10±0.66 a

27.15±1.02 a
34.14±0.32 a

27.15±1.02 a
34.04±0.76 a

27.15±1.02 a
34.70±1.53 a

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

96.98±9.60 a

103.93±4.58 a

89.49±16.69 a

102.10±8.69 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

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

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

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

ความยาวเริ่มตนเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ความยาวสุดทายเฉลี่ย (เซนติเมตร)
น้ําหนักเพิ่มตอวัน (กรัมตอวัน)
เปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม (เปอรเซ็นต)

โปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัว (เปอรเซ็นต)

อัตราแลกเนื้อ
อัตรารอด (เปอรเซ็นต)

5

6

86.07±11.39 a 115.71±26.58 a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
7. อัตราแลกเนื้อ
เมื่อสิ้นสุดการทดลองอัตราแลกเนื้อมีคาเทากับ 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหาร
ที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาอัตราแลกเนื้อแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
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8. อัตรารอด
เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาเทโพมีอัตรารอดเทากับ 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) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาอัตราแลกเนื้อ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
9. Condition factor
เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีคา 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา
ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคา Condition factor
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
10. Hepatosomatic index
ปลาเริ่มตนการทดลองมีคา Hepatosomatic index เฉลี่ยเทากับ 1.05±0.20 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุด
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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ให
อาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองที่ 5 มีคา Hepatosomatic index แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 1, 3, 4 และ 6 แตมีคานอยกวาชุดการทดลองที่ 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการทดลองที่ 1, 3, 4 และ 6 มีคา Hepatosomatic index
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2
11. Intraperitoneal fat
ปลาเริ่มตนการทดลองมีคา Intraperitoneal fat เฉลี่ยเทากับ 3.40±0.57 เปอรเซ็นต เมื่อสิ้นสุด
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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ให
อาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองที่ 3 มีคา Intraperitoneal fat แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ทั้งนี้ปลาชุดการทดลองที่ 1, 2, 4, 5
และ 6 มีคา Intraperitoneal fat แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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12. ผลผลิตปลา
เมื่อสิ้นสุดการทดลองผลผลิตปลาเทโพมีคา 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 (ตารางที่ 4) เมื่อนํามาวิเคราะหคา
ทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาผลผลิตปลา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)
13. คุณภาพซากและองคประกอบทางเคมีของเนื้อปลา
เมื่อสิ้นสุดการทดลองเปอรเซ็นตคุณภาพซากของปลาเทโพ ซึ่งประกอบดวยเนื้อปลา อวัยวะ
ภายใน และซาก (ประกอบดวยสวนหัวและกระดูก) เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวย
อาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) พบวาสัดสวนของเนื้อปลามีคาเทากับ
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 เมื่อ
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 เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา
(25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) ชุดการทดลองที่ 3 มีคาสัดสวนของอวัยวะภายในแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 แตมีคานอยกวาชุดการทดลองที่ 1, 5 และ 6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปลาชุดการทดลองที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 มีคาสัดสวนของอวัยวะภายใน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนสัดสวนของซากเมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวา
ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (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 เมื่อนํามาวิเคราะห
คาทางสถิติพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5)
เมื่อสิ้นสุดการทดลององคประกอบทางเคมีของเนื้อปลามีคาความชื้น 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 สวนไขมันในเนือ้ ปลามีคาเทากับ 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 เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติพบวาเนื้อปลาที่
เลี้ยงดวยอาหารที่ใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) มีคาองคประกอบทางเคมีของ
ความชื้น, โปรตีน, ไขมัน และเถา แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 5 สัดสวนของเนื้อ อวัยวะภายใน และซาก (%น้าํ หนักเปยก) ของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยให
อาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
ชุดการทดลอง
เนื้อ
อวัยวะภายใน

1

2

3

4

5

6

46.84±1.45a

47.87±2.09a

45.46±5.11a

48.13±1.03a

47.26±0.65a 45.57±1.58a

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
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ตารางที่ 6 องคประกอบทางเคมีของเนื้อปลาเทโพกอน และหลังการทดลอง
องค ป ระกอบทางเคมี กอนทดลอง
(เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)

ความชื้น
โปรตีน
ไขมัน
เถา

20.30
74.15
5.65
5.78

ชุดการทดลอง
1
21.14±1.49a
84.90±2.04a
6.83±1.63a
5.47±0.15a

2
21.48±0.21a
86.72±0.55a
5.71±2.40a
5.62±0.40a

3
20.69±0.67 a
88.43±4.12a
6.60±2.12a
5.84±0.23a

4
21.28±1.29a
86.79±0.95a
5.93±2.83a
5.49±0.09a

5
20.49±0.93a
86.59±1.97a
5.55±0.68a
5.39±0.01a

6
21.06±1.75a
84.31±0.59a
7.26±3.15a
5.37±0.23a

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกันตามแนวนอนแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)
14. การกระจายน้ําหนักปลา
ผลการศึกษาการกระจายน้ําหนักของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%)
สลับกับโปรตีนสูง (35%) เมือ่ สิ้นสุดการทดลอง พบวา ชุดการทดลองที่ 1 ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง
301-350 กรัม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33±6.67 รองลงมา คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 351-400
กรัม (26.67±6.67%) ชุดการทดลองที่ 2 ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 28.89±16.78 รองลงมา คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูใ นชวง 301-350 กรัม (26.67±6.67%)
ชุดการทดลองที่ 3 ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
31.11±10.18 รองลงมา คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 301-350 กรัม (26.67±6.67%) ชุดการทดลองที่ 4
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ปลาเทโพมีน้ําหนักเฉลีย่ อยูในชวง 351-400 กรัม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.89±19.25 รองลงมา
คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 301-350 กรัม (22.22±16.78%) และ 401-450 กรัม (22.22±3.85%) ชุดการทดลอง
ที่ 5 ปลาเทโพมีน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย อยู ใ นช ว ง 351-400 กรัม มีจํ า นวนมากที่สุด คิ ด เป น รอ ยละ 28.89±13.88
รองลงมา คือ น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 301-350 กรัม (24.44±13.88%) และ ชุดการทดลองที่ 6 ปลาเทโพมี
น้ําหนักเฉลี่ยอยูในชวง 401-450 กรัม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33±24.04 รองลงมา คือ น้ําหนัก
เฉลี่ยอยูในชวง 351-400 กรัม (24.44±20.37%) (ตารางที่ 7)
เมื่อทําการทดสอบทางสถิติ โดยวิธี ไค-สแควร เพื่อเปรียบเทียบการกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของ
ปลาเทโพในแตละชุดการทดลอง พบวา ชุดการทดลองที่ 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 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7 การกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับ
โปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
น้ําหนัก
(กรัม)
<250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
>551

ชุดการทดลอง
1
0
8.89±7.70
33.33±6.67
26.67±6.67
22.22±7.70
8.89±3.85
0
0

2
0
6.67±0.00
26.67±6.67
28.89±16.78
24.44±7.70
8.89±3.85
4.44±7.70
0

3
0
17.78±19.25
26.67±6.67
31.11±10.18
22.22±13.88
2.22±3.85
0
0

4
4.44±3.85
4.44±3.85
22.22±16.78
28.89±19.25
22.22±3.85
15.56±7.70
2.22±3.85
0

5
4.44±7.70
20.00±6.67
24.44±13.88
28.89±13.88
17.78±10.18
4.44±3.85
0
0

6
2.22±3.85
0
13.33±17.64
24.44±20.37
33.33±24.04
17.78±10.18
6.67±11.55
2.22±3.85

15. คุณสมบัติของน้ํา
คุณสมบัติของน้ําจากการทดลอง พบวา บริเวณนอกกระชังปลามีคาอุณหภูมิน้ําอยูระหวาง 1837 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 (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายน้ําหนักเฉลี่ยของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชังโดยให
อาหารโปรตีนต่ํา (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
ตารางที่ 9 คาพิสัยคุณสมบัติของน้ํานอกกระชังและในกระชังของปลาเทโพที่เลี้ยงในกระชัง โดยใหอาหาร
โปรตีนต่ํา (25%) สลับกับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
ในกระชัง
คุณสมบัติของน้ํา
นอกกระชัง
ชุดการทดลอง
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
ปริ ม าณแอมโมเนี ย รวม (NH3) 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
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ความโปรงแสง (เซนติเมตร)
25-32
23-30
24-31
25-29
25-30
25-30
26-33
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สรุปและวิจารณผล
จากผลการทดลองเลี้ยงปลาเทโพดวยอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับอาหารที่มีระดับโปรตีน
สูง (35%) ขนาดน้ําหนักเริ่มตน 178.30 กรัม อาหารทดลองทั้ง 2 สูตรมีคาพลังงานที่ยอยไดประมาณ 445
กิโลแคลอรีตออาหาร 100 กรัม ทดลองเลี้ยงเปนระยะเวลา 7 เดือน พบวาปลาเทโพมีคาอัตราการเจริญเติบโต
ไมแ ตกตางกันแสดงวาอาหารที่มีโปรตีน ต่ําระดับ 27% เปนระดับโปรตี นที่ทําใหปลาเทโพมีอัตราการ
เจริญเติบโตเทากับการใหอาหารที่มีระดับโปรตีนที่สูงกวา และอาหารที่ปลากินเขาไปมีผลโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตของปลา สอดคลองกับ วีรพงศ (2536) กลาววาระดับโปรตีนที่เหมาะสมเปนระดับโปรตีนต่ํา
ที่สุดในอาหารปลาที่ทําใหปลาเจริญเติบโตดีที่สุด ถาปลาไดรับโปรตีนมากเกินความตองการกลับพบวาจะมี
อัตราการเจริญเติบโตเทาเดิม หรือลดลงเล็กนอย
ดา นค าประสิทธิ ภาพของโปรตีน พบวาชุดการทดลองที่ 1 ใหอาหารโปรตีน ต่ําตลอดการ
ทดลอง และชุดการทดลองที่ 6 ใหอาหารโปรตีนต่ํา 7 วัน สลับกับโปรตีนสูง 1 วัน มีคาประสิทธิภาพของ
โปรตีนที่สูงกวาชุดการทดลองที่ใหอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงเพียงอยางเดียว และโปรตีนต่ําสลับกับโปรตีน
สูงวันเวนวัน ซึ่งเปนผลจากโปรตีนสวนที่เหลือถูกนําไปใชในขบวนการเผาผลาญของรางกาย และเปน
พลังงานในการดํารงชีวิตมากกวาการเจริญเติบโต ซึ่งอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงรางกายของสัตวน้ําจะตองใช
พลังงานในการกําจัดแอมโมเนียซึ่งเปนของเสียของรางกาย (NRC, 1993) อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของ
โปรตี น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค า น อ ยกว า การศึ ก ษาระดั บ ความต อ งการโปรตี น ในอาหารปลาเทโพ ที่
ศุภรัตน (2541) ซึ่งทดลองในปลาขนาด 138-352 กรัม ที่อาหารระดับโปรตีน 25 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ 2.61
และอัตราแลกเนื้อ 1.49 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ที่มีคาประสิทธิภาพของโปรตีนที่ระดับการเลี้ยง
อาหารโปรตีนต่ํา มีคาเทากับ 1.59 และอัตราแลกเนื้อ 2.26 สวนที่ระดับโปรตีน 35 เปอรเซ็นต มีคาเทากับ
2.4 และอัตราแลเนื้อ 1.24 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้ที่มีคาประสิทธิภาพของโปรตีนที่ระดับการเลี้ยง
อาหารโปรตีนสูง มีคาเทากับ 1.15 และอัตราแลกเนื้อ 2.25 ขณะที่อัตราแลกเนื้อในการทดลองครั้งนี้มีคา
ระหวาง 2.16-2.68 ซึ่ งมี คา ใกล เ คี ย งกั บ นิ พ นธ และคณะ (2547) ทดลองเลี้ ย งปลาเทโพในกระชั งดว ย
อาหารเม็ดสําเร็จรูปลอยน้ําที่มีระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต ตลอดการทดลอง ในปลาขนาด 158.90-1,641
กรัม ซึ่งมีคาอัตราแลกเนื้ออยูระหวาง 2.49-2.54 และต่ํากวาของ ทิพยสุดา และคณะ (2549) ทดลองเลี้ยงใน
กระชังโดยใชอาหารเม็ดสําเร็จรูปโปรตีน 25% ตลอดการทดลอง ในปลาขนาด 594.33-1,290 กรัม มีคาอัตรา
แลกเนื้ออยูระหวาง 2.32-4.24 เมื่อพิจารณาคา condition factor ในการศึกษาครั้งนี้พบวามีคาไมแตกตางกัน
มีคาระหวาง 0.89-1.02 ซึ่งความอวนของปลามีคานอยกวาการทดลองเลี้ยงปลาเทโพของ ธีระชัย และคณะ
(2551) ที่อาหารที่มีระดับโปรตีน 23 เปอรเซ็นต ซึ่งคา condition factor มีคาระหวาง 0.94-1.26 ในการศึกษา
ครั้งนี้มีความสัมพันธแบบแปรผกผันกับระดับโปรตีนในอาหารที่สูง ในชุดการทดลองที่ 2 ซึ่งใหอาหาร
โปรตีนสูงตลอดการทดลอง การเพิ่มสูงขึ้นของคาดัชนีตับเปนผลจากการสะสมเพิ่มขึ้นของไกลโคเจนในตับ
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เนื่องจากการไดรับสารอาหารกลุมคารโบไฮเดรตจากอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงขึ้น (Daniel and Robinson,
1986)
ผลการทดสอบความแตกตางของการกระจายน้ําหนักของปลาเทโพในการทดลองครั้งนี้ พบวา
ปลาเทโพมีสัดสวนของการกระจายน้ําหนักปลาแตกตางกัน โดยปลาในชุดการทดลองที่ 1 ถึง 5 มีชว ง
น้ําหนักสวนใหญอยูในชวง 301-400 กรัม คิดเปน 22.22-33.33 เปอรเซ็นต สวนในชุดการทดลองที่ 6 ปลา
มี น้ํ า หนั ก ส ว นใหญ อ ยู ใ นช ว ง 401-450 กรั ม คิ ด เป น 33.33 เปอร เ ซ็ น ต ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ผลผลิตรวมของปลาพบวาผลผลิตรวมของปลาชุดการทดลองที่ 6 มีแนวโนมมากกวาชุดการทดลองอื่น เมื่อ
พิจารณาจากราคาตนทุนคาอาหารที่ใช (ตารางผนวกที่ 2) พบวาตนทุนคาอาหารมีคาเทากับ 460.87 บาท และ
ผลผลิตของปลาที่อยูในชวง 351-500 กรัม คิดเปน 75.55 เปอรเซ็นต เมื่อพิจารณาในดานการจัดการ หากมี
การเลี้ยงตอจนไดขนาดตลาด การเลี้ยงในชุดการทดลองที่ 6 จะสามารถไดปลาที่มีขนาดน้ําหนักตลาดไดเร็ว
กวาชุดการทดลองอื่นซึ่งจะสงผลตอตนทุนของคาอาหาร
จากผลการทดลองจะเห็นไดวาอุณหภูมิของน้ําตลอดการทดลอง มีชวงแตกตางของอุณหภูมิ
สูงสุดต่ําสุดคอนขางกวาง เนื่องจากในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ มีคาต่ํากวาในชวงอื่นๆ ทําใหปลามี
การเจริญเติบโตและอัตราการกินอาหารลดลง
ซึ่งสอดคลองกับการทดลองเลี้ยงปลาเทโพในกระชังดวย
อาหารตางกันของ จินตนา และสมเกียรติ (2536) ที่พบวาในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเปนชวง
ฤดูหนาวมีอณ
ุ หภูมิต่ํา ปลาเทโพจะกินอาหารนอยลงถึง 50 เปอรเซ็นต ทําใหมกี ารเจริญเติบโตลดลง อยางไร
ก็ตามคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง ไดแก ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายน้ํา คาความเปนกรดเปนดาง
คาความเปนดาง คาความกระดาง และคาแอมโมเนียรวม อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(ไมตรี และจารุวรรณ, 2528) สงผลใหทั้ง 6 ชุดการทดลองมีอัตรารอดเฉลี่ยสูงและมีคาไมแตกตางกันคือ
92.38-99.05 เปอรเซ็นต
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปไดวาการเลีย้ งปลาเทโพที่ระดับโปรตีนต่ํา (25%) สลับกับอาหารที่มี
ระดับโปรตีนสูง (35%) สําหรับการเลี้ยงปลาเทโพขนาด 178.30-410.89 กรัม พบวามีการเจริญเติบโต
ไมแตกตางกันกับชุดการทดลองที่ใหอาหารโปรตีนต่ําและสูงเพียงอยางเดียว
ขอเสนอแนะ
ควรศึกษาการทดลองใหอาหารโปรตีน ต่ําโดยใชอาหารปลากิน พืช และโปรตีน สูงโดยใช
อาหารปลาดุกเพื่อทราบผลการใหอาหารโปรตีนต่ําและสูงที่มีในทองตลาด ซึ่งเกษตรกรสามารถหาซื้อได
สะดวกและนําขอมูลจากการทดลองไปใชประโยชนไดโดยตรง
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ราคา (บาท) วัตถุดิบอาหารทดลองที่ใชเลี้ยงปลาเทโพโดยใหอาหารโปรตีนต่ํา (25%) สลับ
กับโปรตีนสูง (35%) เปนระยะเวลา 7 เดือน
วัตถุดิบอาหาร

ราคา
(บาทตอกิโลกรัม)
39.50
19
8.50
10
46
85
340
1,600
300
300
12

โปรตีนต่ํา (25% โปรตีน)

ปลาปน
กากถั่วเหลือง
ปลายขาว
รําสกัดน้ํามัน
น้ํามันถั่วเหลือง
น้ํามันปลาทะเล
โคลีนคลอไรด (50 เปอรเซ็นต)
วิตามินซี
แรธาตุรวม1
วิตามินรวม2
แกลบบดละเอียด
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม (บาท)
หมายเหตุ ราคาวัตถุดิบขนสงถึงจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2552

9.20
1.61
3.02
2.35
0.92
0.85
0.68
1.60
0.75
3
0.55
24.53

โปรตีนสูง (35% โปรตีน)
15.40
2.58
1.89
1.59
0.46
0.43
0.68
1.6
0.75
3
0.57
29.22

ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณอาหารที่ปลากินเฉลี่ย (กิโลกรัม) และตนทุนคาอาหาร (บาท) ในแตละชุดทดลอง
ชุดการทดลอง

ปริมาณอาหารที่ปลากิน (กิโลกรัม)
โปรตีนต่ํา (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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