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การศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ของการเลียงปลาบึกในคอกใน
บ่อดิน โดยศึกษาปัจจัยร่วมระหว่างระดับโปรตีนและพลังงาน มีโปรตีน 3 ระดับ ได้แก่ 25, 30 และ 35
เปอร์เซ็นต์ ส่วนพลังงานมี 2 ระดับ คือที่ 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม รวมอาหารทดลอง
ทังสิน 6 สูตร ปลาบึกมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 18.6+1.32 เซนติเมตร นาหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 66.7+15.07 กรัม
ทาการเลียงในบ่อดินโดยกันคอกมีขนาด 40 ตารางเมตร ปล่อยปลาบึกคอกละ 20 ตัว คิดเป็นอัตรา 1 ตัวต่อ
2 ตารางเมตร ให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครัง เป็นเวลา 181 วัน ผลการทดลองพบว่าระดับโปรตีนมีอิทธิพล
ต่อความยาวสุดท้ายเฉลี่ย นาหนักสุดท้ายเฉลี่ย นาหนักเพิ่มต่อวัน อัตราแลกเนือ ประสิทธิภาพของอาหาร และ
ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (p<0.05) ส่วนระดับพลังงานมีอิทธิพลต่อ ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย อัตรา
แลกเนือ ประสิทธิภาพของอาหาร และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (p<0.05) และไม่มีอิทธิพลร่วม
ระหว่างโปรตีนและพลังงาน (p<0.05) โดยระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ทาให้ปลามีการเจริญเติบโต นาหนัก
สุดท้ายเฉลี่ย นาหนักเพิ่มต่อวัน อัตราแลกเนือ และประสิทธิภาพของอาหาร สูงกว่าที่ระดับโปรตีน 30
เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) และระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ทาให้ปลามีการเจริญเติบโต ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
นาหนักสุดท้ายเฉลี่ย และนาหนักเพิ่มต่อวัน สูงกว่าที่ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) แต่ระดับโปรตีน
และพลังงานไม่ทาให้อัตรารอดตายแตกต่างกัน (p>0.05) เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตพบว่าระดับโปรตีน 35
เปอร์เซ็นต์และพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีผลตอบแทนต่อการลงทุนดีที่สุด 121.52
เปอร์เซ็นต์ ดังนันจึงสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมที่สุด
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Efficiency of Protein, Energy and Production Cost of Mekong Giant
Catfish (Pangasianodon gigas) Chevey,1931) Pen Culture
in Earthen Pond
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Abstract
Study on efficiency of protein, energy and production cost of Mekong Giant Catfish
(Pangasianodon gigas Chevey,1931) culture in earthen pond was concluded by using three protein
levels (25, 30 and 35%) and two energy levels (400 and 500 kcal/100 g feed) with three
replications. Initial length and weight of fish were 18.6+1.32 cm and 66.7+15.07 g respectively.
Twenty fish were stocked in 40 m2 fish pen (1 fish per 2 m2). Fish were fed twice daily for 181 days.
The results showed that protein levels had influence on average final length, average final weight,
daily weight gain, feed conversion ratio, feed efficiency ratio and protein efficiency ratio (p<0.05).
Energy levels had influence on average final length, feed conversion ratio, feed efficiency ratio and
protein efficiency ratio (p<0.05). There were no interactions between protein and energy (p<0.05).
Protein level 35% caused the growth (average final weight, daily weight gain), feed conversion ratio
and feed efficiency ratio were better than protein level 30% (p<0.05). Protein level 30% caused the
fish to grow (average final length, average final weight and daily weight gain) better than protein
level 25% (p<0.05). The influence of protein and energy did not cause survival rate to differ
(p>0.05). Considering the cost of production, we find that protein level 35% and energy level 400
kcal/100 g feed has the best return on investment (121.52%). Base on the result, feed with 35%
protein and 400 kcal/100 g is the most suitable feed for culture in pen Mekong Giant Catfish.

___________________________________________________________________________
Key words: Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevey,1930), protein, energy,
production cost, earthen pond
*Corresponding author: 595 phoa niyom Road, Mak khaeng, Mueang, Udonthani 41000
Tel. 0 4222 1167 e-mail: suthus_53@hotmail.com

3
คานา
ปลาบึ ก ( Mekong giant catfish ) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Pangasianodon gigas (Chevey,
1931) เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปลาที่คนไทยรู้จักมานาน ปลาบึกเป็นชนิดหนึ่งและ
จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ในธรรมชาติพบในแม่นาโขงและลุ่มนาสาขาเท่านัน กรมประมง
สามารถเพาะพันธุ์ปลาบึ กได้เป็ นครังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 แต่ขณะนันได้ลูกปลาจานวนไม่มากนัก (เสน่ห์ ,
2527) และกรมประมงมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้เพาะขยายพันธุ์ปลาบึกให้ได้จานวนมากขึน จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการเพาะขยายพัน ธุ์ป ลาบึกอี กครัง ซึ่งนับว่าการเพาะพันธุ์ที่ประสบความสาเร็ จอย่างยิ่ง
เนื่องจากได้ลูกปลาจานวนมาก โดยลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในครังนันได้แจกจ่ายไปตามศูนย์และสถานี
ประมงทั่วประเทศ เพื่อทดลองเลียงและศึกษาด้านการเจริญเติบโตและลักษณะทางชีววิทยาต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่ง
ได้ปล่อยลงตามแม่นาและแหล่งนาต่าง ๆ ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2544 กรมประมงประสบความสาเร็จอีกขันหนึ่ง
โดยสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาบึกจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลียงไว้ในบ่อดินได้สาเร็จ ณ สถานีประมงนาจืดจังหวัด
พะเยา และศู น ย์ วิจั ย และพั ฒ นาประมงน าจื ด เชี ย งใหม่ (กรมประมง, 2544) ในปั จ จุ บั น ศู น ย์ วิ จั ย และ
พั ฒ นาการเพาะเลี ยงสั ต ว์ น าจื ด กรมประมง ได้ มี ก ารผสมเที ย มปลาบึ ก ได้ ลู ก ปลาบึ ก ปี ล ะหลายแสนตั ว
ซึ่งเพี ย งพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่จะนาไปเลี ยง ปลาบึกในตอนเป็ นลู กปลาขนาดเล็ กที่มีขนาด
ความยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร จะพบว่ามี ฟันในปาก แต่เมื่อโตขึนจะไม่พบว่ามีฟันในปาก แสดงว่าปลาบึก
ตอนเล็ ก ๆ นั น กิ น เนื อเป็ น อาหาร เช่ น ไรแดง ไรน า ลู ก ปลาขนาดเล็ ก เป็ น ต้ น เมื่ อ โตมาและไม่ มี ฟั น
จะกิน อาหาร เช่น สาหร่ายพืนท้องน า หรือกรองกินแพลงก์ตอน ดังนัน ปลาบึกจึงน่าจะมีการกินอาหารได้
ในช่วงที่มีโปรตีนระดับ 20-40 เปอร์เซ็นต์ (ชวลิต และสมศักดิ์, 2536)
การเลียงปลาสวายในบ่ อดินในประเทศไทยนิยมเลียงกันมานานแล้ว ส่วนมากจะนิยมเลียงกัน
ในแถบภาคกลางตังแต่จังหวัดนครสวรรค์มาถึงสุพ รรณบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ขนาดของบ่ อ
ความหนาแน่ น ของการเลี ยง อาหารที่ ใ ช้ เลี ยงจะแตกต่างกั น ไปตามสภาพของพื นที่ การเจริญ เติ บโตของ
ปลาสวายที่เลียงในบ่อดินจะใช้เวลาเลียงประมาณ 8-12 เดือน จะได้ขนาด 1-1.5 กิโลกรัม (กรมประมง, 2549)
ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีปริมาณการเพาะเลียงปลาสวายในประเทศ 22,500 ตัน (กรมประมง, 2559)
แต่ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคภายในประเทศและการส่ ง ออก จึ ง ได้ มี ก ารน าเข้ า ปลาสวาย (ดอลลี่ )
จากประเทศเวียดนามซึ่งมีเนือที่มีสีขาวกว่าสวายในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ประเทศเวียดนาม
ได้ทามีการส่งปลาสวายเข้ามาในประเทศไทยในในรูปแช่แข็งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 – 2,700 ล้านบาท
(กรมประมง, 2559) โดยประเทศเวีย ดนามได้ มีการเลี ยงปลาสวายอย่างมากมายในตอนล่ างของประเทศ
เขตบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นาโขงซึ่งมีสภาพเหมาะแก่การเลียงปลาเป็นอย่างมาก ดังนันเพื่อเป็นการลด
การนาเข้าปลาสวายจากเวียดนาม จึงควรมีการส่งเสริมการเลียงปลาบึกสามารถส่งเสริมและพัฒนาการเลียง
ไปในเชิงพาณิชย์ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการค้าทังในประเทศและระหว่ างประเทศ เนื่องจากปลาบึก
เป็น ที่นิยมของผู้บริโภคเนือมีรสชาติดี เนือแน่น มีล ายกล้ามเนือเป็นแว่น คล้ายวงปีของเนือไม้ แล้วช่วยให้
สุขภาพดีและฉลาด ในด้านคุณค่าทางอาหารพบว่าเนือปลาบึกมีโอเมก้า3 ชนิด DHA ที่สูงกว่าปลาแมกเคอเรล
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ปลาซาร์ดี น ปลาเทร้าต์ ปลาแซลมอล และปลาทู (เกรียงศักดิ์ , 2559) ปลาบึกสามารถส่งเสริมและพัฒนา
การเลี ยงไปในเชิ ง พาณิ ช ย์ ได้ ดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในทางการค้ า ทั งในประเทศและระหว่ างประเทศ แต่
ในการส่ งออกนั นปั จ จุ บั น มีปั ญ หาอุ ป สรรคในด้านอนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยการค้ าระหว่ างประเทศในโดยเฉพาะ
การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Cites) เนื่องจากปลาบึกจัดเป็นสัตว์นาที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นสินค้าที่
ต้องขออนุ ญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ว่ าด้วยการส่ งสินค้าออก
ไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 58) พ.ศ. 2534 ดังนันเกษตรกรใน ประเทศไทยจึงควรหันมาสนใจในการเลียง
ปลาบึกเพื่อทดแทนการเลียงปลาสวาย เนื่องจากปลาบึกมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเลียงในบ่อดิน
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อีกทังยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าปลาสวายเวียดนาม 2-3 เท่า และ
ยังมีความทนทานต่อโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการลดการนาเข้าปลาสวายจากประเทศเวียดนามได้
อาหารที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นานันโดยเฉพาะโปรตีนถื อเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโต
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในอาหารสัตว์นาและมีราคาแพง โดยปกติสัตว์นาจะมีความต้องการโปรตีนมากถึง
30-50 เปอร์เซ็น ต์ของน าหนั กอาหาร (Lovell, 1989) หรือประมาณ 1 กรัม/กิโลกรัม /วัน (Wilson, 1989)
วีรพงศ์ (2536) กล่าวถึงความต้องการโปรตีนของปลาแต่ละประเภทสามารถแบ่งออกได้อย่างกว้าง ๆ ดังนี
ปลากิ น พื ช (herbivore) มี ค วามต้ อ งการโปรตี น 18-25 เปอร์ เซ็ น ต์ ปลากิ น พื ช และเนื อ (omnivore) มี
ความต้องการโปรตีน 25-35 เปอร์เซ็นต์ และปลากินเนือ (carnivore) มีความต้องการโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์
พลังงานถือว่ามีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและมีความสัมพันธ์กับระดั บโปรตีน ซึ่งค่าพลังงานในอาหาร
ที่เหมาะสมส าหรับ ปลากิน พืช 240-280 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม ปลากินทังพื ช และเนือ 320-360
กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม และ ปลากินเนือ 360-400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม (อมรรัตน์ และ
คณะ, 2548) ทังนี หากปลาได้รับพลังงานจากอาหารไม่เพียงพอ ปลาจะนาโปรตีนมาสลายเป็นพลังงานเพื่อใช้
ในกิจกรรมการดารงชีวิต เช่น การว่ายนา การย่อยอาหาร การขับถ่าย ทาให้โปรตีนเหลือสาหรับนาไปสร้าง
เนือเยื่อหรือระบบต่าง ๆ ของร่างกายน้อยลงทาให้ปลามีการเจริญเติบโตช้า แต่ถ้าปลาได้รับพลังงานมากเกิน
ความต้องการของร่างกายปลาจะกิน อาหารน้อยลง เนื่องจากปลากินอาหารเพีย งเล็ กน้อยก็ได้รับพลั งงาน
เพียงพอ แต่ปลาจะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายและพลังงานที่เกินความต้องการของ
ร่างกายจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายในรูปไขมันและคาร์โบไฮเดรตซึ่งหากมากเกินไปจะเป็นอัน ตรายต่อปลา
(National Research Council, 1993)
ในปัจจุบันการเลียงปลาในบ่อดินเป็นอาชีพที่มีเกษตรกรทาการเลียงกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะ
ในพืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาบึกจึงมีแนวโน้มที่สามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ตัวใหม่ทางด้านการเลียงสัตว์นาจืดได้ จากการที่กรมประมงสามารถเพาะพันธุ์และได้มีการจาหน่ายลูกพันธุ์ปลาบึก
ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจซือไปเลียงเพิ่มมากขึน โดยส่วนมากเกษตรกรมักจะนิยมซือลูกปลาบึกที่มีขนาด
7-10 นิวไปเลียงรวมกับปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากลูกปลามีความแข็งแรงและปรับตัวเข้ากั บสภาพแวดล้อมได้ดี
อย่ างไรก็ ต ามการศึ ก ษาเรื่ อ งการเลี ยงลู ก ปลาบึ ก ยั งขาดข้ อ มู ล ที่ เด่ น ชั ด เรื่ อ งระดั บ โปรตี น และพลั งงานที่
เหมาะสมในการเลียงจนได้ขนาดที่ตลาดต้องการ ดังนัน การศึกษาเรื่องการเลียงปลาบึกในบ่อดินด้วยระดับ
โปรตีนและพลังงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นงานวิจั ยที่สาคัญ และน่ าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นข้อมูลพืนฐาน
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เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเลียงปลาบึกในบ่อดินเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการอนุรักษ์
ปลาบึกให้ยั่งยืนอยู่กับแม่นาโขงและประเทศไทยตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบอิทธิพลของโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมของปลาบึกที่เลียงในบ่อดิน โดยพิจารณา
จากอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตายของปลาบึกที่เลียงในบ่อดิน
2. เพื่อทราบต้นทุนการเลียงปลาบึกในบ่อดิน
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ 3x2 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (3x2 factorial in
completely randomized design) โดยมี 3 ซาดังนี
ปัจจัย A ระดับโปรตีน มี 3 ระดับ ได้แก่
a1 ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์
a2 ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์
a3 ระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์
ปัจจัย B ระดับพลังงานรวม มี 2 ระดับ ได้แก่
b1 ระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม
b2 ระดับพลังงาน 500 กิโลแคลอรี/อาหาร 100 กรัม

b1
(400k.cal/100 g)
b2
(500k.cal/100 g)

a1 (25%)
a1b1

a2 (30%)
a2b1

a3 (35%)
a3b1

a1b2

a2b2

a3b2

1.2 สถานที่และระยะเวลาดาเนินการทดลอง
ดาเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
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2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมปลาทดลอง
2.1.1 การเพาะพันธุ์ปลาบึก
ทาการเลียงพ่อแม่พันธุ์ปลาบึกในบ่อดินขนาด 2 ไร่ จานวน 10 ตัว ด้วยอาหารผสมสารเร่ง
การสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตของรั ง ไข่ แ ละน าเชื อ โดยการใช้ อ าหารปลาดุ ก เล็ ก (โปรตี น ไม่ ต่ ากว่ า 30
เปอร์เซ็นต์) วิตามินอี วิตามินซี สาหร่ายสไปรูลิน่า นามันตับปลา และแป้งสาลี เมื่อถึงฤดูผสมพัน ธุ์คัดเลือก
แม่ปลาที่ลักษณะท้องอูมใหญ่ขึน ทาการตรวจสอบพ่อแม่ปลาโดยการใช้สายยางขนาดเล็กเส้นผ่าศูน ย์กลาง 5
มิลลิเมตร สอดเข้าไปในช่องทางออกของไข่และดูดไข่ออกมาตรวจสอบ สังเกตลักษณะสีของไข่ควรมีลักษณะ
สีเหลืองอ่อน ขนาดสม่าเสมอ และนาไข่มาแช่นาดูการพองตัวของไข่และนิวเคลียสว่ามีลักษณะกลม ส่วนพ่อปลา
ทาการตรวจสอบนาเชือโดยทาการรีดบริเวณทางออกของนาเชือ เมื่อพ่อแม่พันธุ์ปลามีไข่และนาเชือพร้อมที่จะ
ผสมพันธุ์แล้วจึงนามาทาการฉีดฮอร์โมนกระตุ้น หลังจากนันทาการรีดไข่ผสมนาเชือผสมกับไข่แบบดัดแปลง
วิธีแห้ง (modified dry method) เสร็จแล้วนาไปฟั กในระบบฟั กไข่ ลูกปลาจะใช้เวลาในการฟักออกเป็นตัว
ประมาณ 30-36 ชั่วโมง
2.1.2 การอนุบาลลูกปลาบึก
การอนุบาลลูกปลาบึกวัยอ่อนอายุ 2-4 วันในบ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จะให้ไรนาเค็ม
(artemia) อายุ 24 ชั่วโมง วันละ 4 เวลา คือ 08.00, 12.00, 16.00, 20.00 น. ช่ วงอายุ 4-6 วันจะให้ไรแดง
หลังจากนันนาลงอนุบาลในบ่อดินโดยช่วงการอนุบาลในบ่ อดินสัปดาห์แรกยังให้ไรแดงพร้อมกับราผสมปลาป่น
ในอัตรา 3 ต่อ 1 ส่วน เมื่อปลามีขนาดความยาว 3 นิว จึงทาการเปลี่ยนเป็นให้อาหารเม็ดปลาดุกเล็กลอยนา มี
เปอร์เซ็นต์โปรตีน 32, ไขมันไม่น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์, กากไม่มากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ และความชืนไม่มากกว่า
12 เปอร์เซ็นต์ แล้วทาการอนุบาลลูกปลาไปจนได้ขนาดความยาวทังหมด 18.62+1.32 เซนติเมตร นาหนัก
66.67+15.07 กรัม (ใช้เวลาอนุบาลประมาณ 60 วัน) แล้วจึงนามาทาการทดลอง

ภาพที่ 1 วัดความยาวปลาบึกขนาดเริ่มทดลอง
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ภาพที่ 2 ชั่งนาหนักปลาบึกขนาดเริ่มทดลอง
2.2 การเตรียมคอกและบ่อทดลอง
ทาความสะอาดบ่ อทดลองขนาด 2 ไร่ โดยตากบ่ อให้ แห้ งแล้ ว กาจัดวัช พื ช และหว่านปู นขาว
ในอั ต รา 60 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ท าการกั นคอกแบ่ งเป็ น บ่ อ โดยใช้ พ ลาสติ ก แข็ งโพลี เอทิ ลี น ขนาดช่ อ งตา 1.0
เซนติเมตร ให้แต่ละคอกมีขนาด 40 ตารางเมตร จานวน 18 บ่อ โดยในแต่ละคอกจะมีมุ้งเขียวขนาดช่องตา 21
ช่องต่อนิว มากันรอบ ๆ คอก เพื่อป้องกันอาหารลอยออก หลังจากนันใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 100 กิโลกรัมต่ อไร่
แล้ ว ท าการเติ ม น าให้ ได้ ร ะดั บ 1.5 เมตร ทิ งไว้ 3 วัน แล้ ว จึ งน าลู ก ปลาบึ ก ขนาดความยาว 18.62+1.32
เซนติเมตร นาหนัก 66.67+15.07 กรัม ลงเลียงตามแผนการทดลองที่วางไว้ โดยมีความหนาแน่น 0.5 ตัวต่อ
ตารางเมตร (1 ตัวต่อ 2 ตารางเมตร)

ภาพที่ 3 การกันคอกในบ่อดินทดลองคอกละ 40 ตารางเมตร
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2.3 การเตรียมอาหารทดลอง
การทดลองนี ศึ ก ษาปั จ จั ย ร่ ว มระหว่ างระดั บ โปรตี น และพลั งงานในอาหารทดลองที่ มี ผ ลต่ อ
การเจริญเติบโตของปลาบึก โดยโปรตีนมี 3 ระดับ ได้แก่ 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ และมีพลังงานมี 2 ระดับ
400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม (ตารางที่ 1) ชั่งวัตถุดิบตามปริมาณของสูตรอาหารทดลอง (ตารางที่ 1)
โดยวัตถุดิบที่เป็นของแข็งจะต้องบดให้ละเอียดก่อนนามาใช้ จากนันนามาคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนือเดียวกัน เติมนา
สะอาดเล็ กน้ อยระหว่างผสม แล้วจึงนาไปเข้าเครื่ องอัดเม็ดลอยน า (extruder) นาอาหารเม็ดทดลองที่ ได้ไปอบ
ให้มีความชืนเหลือไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เก็บอาหารที่ผลิตแล้วไว้ในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้ดี สุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารเพื่อทาการวิเคราะห์หาปริมาณความชืน, โปรตีน, ไขมัน, เยื่อใย และ เถ้า (AOAC, 2005) ค่า nitrogen free
extracts (NFE) ใช้ วิ ธี การคานวณตาม Olvera-Novoa et al. (1994) ค่าพลั งงานรวม (gross energy, GE) และ
ค่าพลังงานที่ย่อยได้ (digestible energy, DE) ใช้วิธีการคานวณตาม NRC (1993) โดยมีสูตรดังนี
% NFE = 100 – (%ความชืน + %โปรตีน + %ไขมัน + %เยื่อใย + %เถ้า)
GE (kcal/100g) = (%โปรตีน x 5.64) + (%ไขมัน x 9.44) + (%NFE x 4.11)
สถานที่ ท าอาหารเม็ ด ลอยน าทดลองได้ ท าที่ ศู น ย์ วิ จั ยและพั ฒ นาประมงน าจื ด นครราชสี ม า
โดยอาหารเม็ดลอยนาที่ผลิตได้นันมีขนาดความกว้าง 3-4 มิลลิเมตร และได้ทาการส่งไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารที่
งานทดสอบวิ เคราะห์ วั ต ถุ ดิ บอาหารสั ตว์ ศู นย์ พั ฒ นาเทคโนโลยี อาหารสั ตว์ น า คณ ะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ อาหารเม็ด ชนิ ดลอยน าตามแผนการทดลองที่ ว างไว้ ให้ กิน จนอิ่ม วัน ละ 2 ครัง เช้า เวลา
09.00 น. และเย็น เวลา 15.00 น.
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของสูตรอาหารที่มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน 3 ระดับ และพลังงาน 2 ระดับ
วัตถุดิบ
โปรตีน (เปอร์เซ็นต์)

อาหารทดลอง

25

30

พลังงานรวม
400
500
400
(กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม)
ปลาป่น
24
24
32
กากถั่วเหลือง
10
10
10
ราละเอียด
5
5
5
แป้งข้าวจ้าว
40
40
35
นามันปลา
1.65
1.65
0.83
นามันถั่วเหลือง
2.5
2.5
2.5
นามันปาล์ม
1.89
11.59
0.89
วิตามินรวม
0.25
0.25
0.25
แร่ธาตุรวม
0.25
0.25
0.25
วิตามินซี (97%)
0.10
0.10
0.10
โคลีน คลอไรด์ (50%)
0.50
0.50
0.50
แกลบบด
13.86
4.16
12.68
รวม
100
100
100
ผลการวิเคราะห์คุณค่าของอาหารปลาบึกทดลองสูตรต่างๆ (เปอร์เซ็นต์นาหนักแห้ง)
โปรตีน
27.13
26.37
30.85
ไขมัน
4.28
13.86
3.35
กาก
5.60
2.02
4.72
เถ้า
8.23
7.00
9.85
ความชืน
6.89
6.82
5.48
ผลจากการคานวณ
NFE
พลังงาน
(กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม)

หมายเหตุ

49.74
402.38

53.72
502.57

47.44
404.71

35
500

400

500

32
10
5
35
0.83
2.5
10.39
0.25
0.25
0.10
0.50
3.18
100

40
10
5
30
0
2.5
0.00
0.25
0.25
0.10
0.50
11.40
100

40
10
5
30
0
2.5
9.00
0.25
0.25
0.10
0.50
2.40
100

30.62
13.82
2.19
8.39
5.76

36.34
3.23
4.63
10.91
6.39

35.33
13.35
2.18
9.56
6.33

40.98
502.79

40.82
408.07

35.49
500.95

วิตามินรวมต่อกิโลกรัมอาหารประกอบด้วย วิตามิน A 3,000,000 IU ; D3 600,000 IU; E 7,500 IU; K 1,000 mg; B1
6,000 mg; B2 7,200 mg; B6 6,000 mg; B12 10 mg; Pantothenic acid 20,000 mg; Niacin 18,000 mg; Folic acid 1,000 mg; Inositol
20,000 mg; Biotin 200 mg และ B.H.T. 15 mg แร่ธาตุรวมต่อกิโลกรัมอาหารประกอบด้วย Calcium 80 g; Phosphorus 26 g; Copper 11 g;
Ferrous 12 g; Magnesium 50 g; Manganese 4 g; Potassium 0.80 g; Zinc 14 g; Cobalt 0.40 g; Selenium 0.20 g และ Filter Silicon
add to 1.00 g
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2.4 การจัดการระหว่างการเลียง
มีการเปลี่ย นถ่ายน าในบ่ อดิน ประมาณ 1 ใน 3 ของบ่อดิน (ประมาณ 50 เซนติเมตร) ทุก ๆ
2 สัปดาห์
2.5 การวิเคราะห์คุณสมบัติของนา
ท าการวิเคราะห์ คุณ สมบั ติ ข องน าทุ ก 1 เดื อน ก่อ นท าการชั่ งวัด ปลา เวลา 09.00 น. ตลอด
การทดลองโดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี
- ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนา (DO) โดยวิธี azide modification of Winkler method
ที่กล่าวใน ไมตรี และจารุวรรณ (2528) หน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างโดยใช้ pH meter ยี่ห้อ WTW Microprocessor pH meter 320
- ความเป็นด่างโดยวิธี titrimetric method หน่วยเป็น mg/l as CaCO3
- ความกระด้างโดยวิธี EDTA titrimetric method หน่วยเป็น mg/l as CaCO3
- อุณหภูมินาและอากาศโดยใช้ thermometer probe YSI 52-230 หน่วยเป็น
องศาเซลเซียส
- ปริมาณแอมโมเนียรวม ในรูป Total ammonia (NH3) โดยเครื่อง spectrophotometer
โดยวิธี Nessler method หน่วยเป็น mg NH3-N/l
- ความโปร่งแสงของนา (transparency) ใช้ secchidisc หน่วยเป็น เซนติเมตร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ทุ ก 1 เดื อน วัน ที่ ท าการชั่งวัดจะหยุด การให้ อาหาร บั นทึ กจานวน
ปลาตายในแต่ละบ่อทดลองทุกวัน สุ่มปลาทดลองจานวน 10 เปอร์เซ็นต์ มาทาการชั่งนาหนักและวัดความยาว
ทาการเลี ยงปลาบึ กจนได้ขนาด 1,500 กรัม จึงเสร็จสินการทดลอง ทาการชั่งนาหนักรวมของปลาแต่ละบ่ อ
ทดลองและตรวจนับจานวนปลาทดลองทังหมด และทาสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจานวน 10 ตัวในแต่ละซา (นาปลา
จากทุกคอกในแต่ละชุดการทดลองที่มีระดับโปรตีนเดียวกันมารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง) แล้วทาการสุ่มปลาจานวน
5 ตั ว เพื่ อน าไปวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบทางเคมี ของตั วปลา ได้ แก่ โปรตี น , ไขมั น, ความชื น และเถ้ า โดยใช้
micro-kjeldahl, ether extraction, oven drying และ muffle furnace combustion ตามล าดั บ ตามวิ ธี ก าร
ของ AOAC (2010)
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3.1 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาบึก
เมื่อสินสุ ดการทดลองน าข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ ผ ลการตอบสนองของปลาบึ กต่ออาหาร
ทดลอง ตามวิธีทกี่ ล่าวอ้างใน Hepher (1988) ดังนี
3.1.1 นาหนักเพิ่มต่อวัน (Daily weight gain, DWG; กรัม/วัน)
= นาหนักปลาทดลองเมื่อสินสุดการทดลอง – นาหนักปลาทดลองเริ่มต้น
ระยะเวลาทดลอง
3.2 อัตราแลกเนือ (Feed Conversion Ratio, FCR)
= นาหนักอาหารที่ปลาทดลองกิน
นาหนักปลาทดลองที่เพิ่มขึน
3.3 อัตรารอดตาย (survival rate, เปอร์เซ็นต์)
= จานวนปลาทดลองเมื่อสินสุดการทดลอง
x 100
จานวนปลาทดลองเริ่มต้น
3.4 ประสิทธิภาพอาหาร (Feed Efficiency Ratio, FER)
=
นาหนักปลาที่เพิ่มขึน
นาหนักอาหารแห้งทีป่ ลากิน
3.5 ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (Protein Efficiency Ratio, PER)
= นาหนักปลาที่เพิ่มขึน
นาหนักโปรตีนที่ปลากิน
3.6 ต้นทุนการผลิต
ทาการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตโดยทาการบันทึก ค่าเสื่อมราคาบ่อดินทดลอง ลูกปลาบึก
อาหาร ฯลฯ พร้อมปริมาณที่ใช้ อายุการใช้งาน ผลผลิตที่ ได้ ราคาขาย ระยะเวลาเลียง เพื่อนามาคานวณค่ า
เสื่อมราคา หาต้นทุนการผลิตและกาไรต่อระยะเวลาเลียง วิเคราะห์ตามวิธีที่อ้างโดย ศราวุธ (2538)
3.6.1 ต้นทุนการผลิตปลาทดลองต่อตัว
ต้นทุนการผลิตปลาทดลองต่อตัว =
ต้นทุนทังหมด
จานวนปลาทดลองที่ได้รับ
ต้นทุนทังหมด
= ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนผันแปร
= ค่าพันธุ์ปลาทดลอง + ค่าอาหาร + ค่าแรงงาน
+ ไฟฟ้า + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
ต้นทุนคงที่
= ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน
= ค่าที่คานวณจากอัตราดอกเบียของเงินฝาก
ประจา 12 เดือน ปี 2562
ค่าเสื่อมราคา
= คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกาหนดมูลค่าซาก
เป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งาน
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3.6.2 รายได้และผลตอบแทน
รายได้ทังหมด
รายได้สุทธิ
กาไรสุทธิ
ผลตอบแทนต่อการลงทุน

= จานวนผลผลิต (กิโลกรัม)  ราคาผลผลิตที่จาหน่ายได้ (บาท)
= รายได้ทังหมด - ต้นทุนผันแปร
= รายได้ทังหมด - ต้นทุนทังหมด
= กาไรสุทธิ
x 100
ต้นทุนทังหมด

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลความยาวเฉลี่ย นาหนักเฉลี่ย ปริมาณอาหารที่กิน และอัตรารอดของแต่ละกลุ่มการทดลอง
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ เพื่อดูการตอบสนองของปลาต่ออาหารทดลองแต่ละสูตรโดย
ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน two-way analysis of variance (ANOVA ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan,s new multiple range test โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window
ผลการทดลอง
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ของการเลียงปลาบึกในคอก
ในบ่อดินโดยปลาบึกที่ใช้ทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 18.6+1.32 เซนติเมตร และนาหนักเริ่มต้นเฉลี่ย
66.7+15.07 กรัม และใช้ระยะเวลาทดลอง 6 เดือน (181 วัน) ปรากฏผลการทดลองดังนี
1. การเจริญเติบโตของปลาบึกในบ่อดิน
1.1 ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย
เมื่อสิ นสุ ดการทดลองพบว่า ไม่มีอิท ธิพลร่วมระหว่างระดั บ โปรตีนและระดับพลั งงานต่อ
ค่าความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของปลาบึก (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลักระดับโปรตีน พบว่าปลาบึก
ที่ เลี ยงด้ ว ยอาหารที่ มี ร ะดั บ โปรตี น 25, 30 และ 35 เปอร์ เซ็ น ต์ มี ค่ า ความยาวสุ ด ท้ า ยเฉลี่ ย เท่ า กั บ
55.42+1.00, 58.52+1.96 และ 59.72+0.16 เซนติ เมตร ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์จะมีค่า ความยาวสุดท้าย
เฉลี่ยน้อยกว่าชุดการทดลองที่เลียงด้วยอาหาร 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่เลียง
ด้วยโปรตีน 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์จะมีไม่แตกต่างกั นทางสถิติ (p>0.05) และปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มี
ระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีค่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 57.15+2.45
และ 58.62+2.16 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งพบว่าปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มีพลังงาน 400 กิโลแคลอรี่ต่อ

13
อาหาร 100 กรัม มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยน้อยกว่าปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มีพลังงาน 500 กิโลแคลอรี่ต่อ
อาหาร 100 กรัม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
1.2 นาหนักสุดท้ายเฉลี่ย
เมื่อสิ นสุ ด การทดลองพบว่าไม่มีอิทธิพ ลร่วมระหว่างระดั บโปรตีนและระดับพลั งงานต่ อ
ค่าหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาบึก (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลัก ระดับโปรตีน พบว่าปลาบึกที่
เลียงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ มีค่านาหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 1671.0+14.61,
1,969.7+148.49 และ 2214.0+16.02 กรัม ตามล าดับ ซึ่งมีค วามแตกต่างกัน อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดั บโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองที่ 30 และ
35 เปอร์เซ็นต์ และชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองที่เลียง
ด้วยระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) และปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 และ 500
กิโลแคลอรี่ต่ ออาหาร 100 กรัม มีค่า นาหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 1,916.9+285.93 และ 1,986.2+271.69
กรัม ตามลาดับ ซึ่งไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)

ภาพที่ 4 ปลาบึกเมื่อสินสุดการทดลองเลียงที่ระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน)
1.3 นาหนักเพิ่มต่อวัน
เมื่อ สิ นสุ ด การทดลองพบว่า ไม่ มีอิท ธิพ ลร่ว มระหว่างระดับ โปรตีน และระดับ พลั งงานต่ อ
ค่านาหนักเพิ่มต่อวันของปลาบึก (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลักระดับโปรตีน พบว่าปลาบึกที่
เลียงด้วยอาหารที่มีระดับ โปรตีน 25, 30 และ 35 เปอร์ เซ็น ต์ มีค่านาหนักเพิ่มต่อวัน เท่ากับ 8.87+0.08,
10.51+0.82 และ 11.87+0.09 กรั ม ต่ อ วัน ตามล าดั บ ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ างกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองที่ 30 และ
35 เปอร์เซ็นต์ และชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองที่เลียง
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ด้วยระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) และปลาบึกที่เลียงด้ วยอาหารที่มีระดับพลั งงาน 400 และ 500
กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีค่าน าหนักเพิ่ มต่อวัน เท่ากับ 10.22+1.58 และ 10.60+1.50 กรัมต่อวัน
ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความยาว (เซนติเมตร) ของปลาบึกในระหว่างการทดลองเป็นระยะเวลา 6 เดือน
(181 วัน)
ระยะเวลา
(เดือน)
0
1
2
3
4
5
6

Treatment Combination
a1b1
a1b2
a2b1
a2b2
a3b1
a3b2
(25/400)
(25/500)
(30/400)
(30/500)
(35/400)
(35/500)
18.60+1.32 18.60+1.32 18.60+1.32 18.60+1.32 18.60+1.32 18.60+1.32
21.27+0.90
28.57+0.25
43.43+1.42
49.23+0.78
52.31+0.53
54.70+0.77

22.07+0.20
28.78+0.83
41.36+0.68
48.55+0.22
51.63+0.57
56.13+1.17

20.93+0.68
27.86+0.33
42.39+1.36
48.51+1.08
52.08+0.57
57.15+0.49

23.53+0.31
29.89+0.60
42.44+0.84
50.28+0.42
54.12+1.14
59.92+1.43

22.57+0.25
29.62+0.87
43.23+0.81
50.46+1.32
53.70+0.70
59.60+0.89

23.10+0.95
30.83+1.43
44.30+1.08
50.86+1.55
54.81+0.58
59.83+0.38

ภาพที่ 5 กราฟการเจริญเติบโตด้านความยาว (เซนติเมตร) ของปลาบึกที่เลียงในคอกในบ่อดินเป็นระยะเวลา
6 เดือน (181 วัน)
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ตารางที่ 3 การเปลี่ยนแปลงนาหนัก (กรัม) ของปลาบึกในระหว่างการทดลองเป็นระยะเวลา 6เดือน (181 วัน)

(เดือน)
0
1
2
3
4
5
6

a1b1
(25/400)
66.70+15.07
101.67+23.76
265.00+13.00
671.33+68.60
1106.67+25.17
1403.33+36.46
1660.67+20.53

a1b2
(25/500)
66.70+15.07
117.33+25.32
260.00+13.00
756.67+28.87
1,093.33+97.13
1,400.00+20.30
1,681.33+59.74

Treatment Combination
a2b1
a2b2
(30/400)
(30/500)
66.70+15.07
66.70+15.07
100.33+8.08
148.33+6.03
253.67+8.39
279.67+24.54
790.00+26.46
786.67+23.09
1,168+71.02
1,255.33+33.01
1,438.67+127.02
1,578+120.54
1,864.67+94.50
2,074.67+79.25

a3b1
(35/400)
66.70+15.07
137.00+8.89
288.33+44.96
860.00+52.92
1,266.00+37.36
1,631.33+13.32
2,225.33+131.25

a3b2
(35/500)
66.70+15.07
144.33+20.60
332.33+56.22
953.33+120.55
1,376.00+180.18
1,760.00+39.95
2,202.67+121.17

ภาพที่ 6 กราฟการเจริญเติบโตด้านนาหนัก (กรัม) ของปลาบึกที่เลียงในคอกในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน
(181 วัน)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์อิทธิพลของโปรตีนและพลังงานที่มีต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนือ อัตรารอดตาย ประสิทธิภาพของอาหาร ประสิทธิภาพของ โปรตีนในอาหาร และ
การใช้ประโยชน์จากโปรตีน ในการเลียงปลาบึกในคอกในบ่อดินที่ได้รับอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีน 3 ระดับ และพลังงาน 2 ระดับ เป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน)
ปัจจัย

โปรตีน
(เปอร์เซ็นต์)

ระดับ

ความยาว

นาหนัก

DWG

อัตรารอดตาย

เฉลี่ยสุดท้าย

สุดท้ายเฉลี่ย

(กรัม/วัน)

(เปอร์เซ็นต์)

(เซนติเมตร)

(กรัม)

FCR

FER

PER

25

55.42+1.00a 1,671.0+14.61a

95.0+2.36a

1.33+0.02b

0.79+0.01a

3.03+0.03c

30

58.52+1.96b 1,969.7+148.49b 10.51+0.82b 95.0+2.36a

1.34+0.05b

0.78+0.03a

2.51+0.09b

35

59.72+0.16b 2,214.0+16.02c

11.87+0.09c 95.8+1.18a

1.25+0.02a

0.83+0.01b

2.30+0.04a

8.87+0.08a

400

57.15+2.45x 1,916.9+285.93x 10.22+1.58x 93.9+0.96x

1.28+0.04x

0.81+0.03x

2.65+0.37x

(กิโลแคลลอรี่/อาหาร 100
กรัม)

500

58.62+2.16y 1,986.2+271.69x 10.60+1.50x 96.7+0.00x

1.32+0.06y

0.79+0.03y

2.57+0.38y

P value Two-way ANOVA

โปรตีน

0.000

0.000

0.000

0.884

0.001

0.005

0.000

พลังงาน

0.003

0.137

0.137

0.102

0.017

0.033

0.034

โปรตีนxพลังงาน

0.262

0.108

0.108

0.884

0.384

0.324

0.496

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษ a, b และ c สาหรับค่าของระดับโปรตีน ส่วนค่า x และ y สาหรับค่าของระดับพลังงาน โดยค่าอักษรที่ต่างกันในแถวตังแสดงว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
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พลังงาน
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ Treatment Combination ระหว่างโปรตีนและพลังงานที่มีต่อ การเจริญเติบโต อัตราแลกเนือ อัตรารอด
ตาย ประสิทธิภาพของอาหาร ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร และการใช้ประโยชน์จากโปรตีน ในการเลียงปลาบึกในคอกในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6
เดือน (181 วัน)
โปรตีน

พลังงาน

ความยาว

นาหนัก

DWG

(เปอร์เซ็นต์)

(กิโลแคลอรี่

สุดท้ายเฉลี่ย

สุดท้ายเฉลี่ย

(กรัม/วัน)

/อาหาร 100
กรัม)

(เซนติเมตร)

(กรัม)

400

54.7+0.71a

1,660.7+20.53a

500

56.1+1.19ab 1,681.3+59.74a

8.9+0.33a 1.34+0.03cd

96.7+2.89a 0.78+0.02ab 3.0+0.07d

400

57.1+0.47b

1,864.7+94.50b

9.9+0.53ab 1.30+0.02bc

93.3+2.89a 0.80+0.02ab 2.6+0.05c

500

59.9+1.47c

2,074.7+79.25c

11.1+0.44bc 1.37+0.03d

96.7+2.89a

400

59.6+0.89c 2,225.3+131.25c

11.9+0.73c

1.23+0.02a

95.0+5.00a 0.84+0.01b 2.3+0.02a

500

59.8+0.38c 2,202.7+121.17c

11.8+0.67c 1.26+0.04ab

96.7+2.89a 0.82+0.02b 2.3+0.07a

25

35

อัตรารอดตาย

FER

PER

(เปอร์เซ็นต์)

8.8+0.11a 1.31+0.04bcd 93.3+2.89a 0.80+0.03ab 3.0+0.10d

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวตังแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)

0.76+0.02a 2.4+0.06b
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FCR
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2. อัตรารอดตาย
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ในการเลียงปลาบึกในคอก
ในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181) วัน พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อ
ค่าอัตรารอดตายของปลาบึก (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลัก พบว่าปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มี
ระดับโปรตีน 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราการรอดตายเท่ากับ 95.0+2.36, 95.0+2.36 และ
95.8+1.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) และปลาบึกที่
เลียงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีค่าอัตราการรอดตาย
เท่ากับ 93.9+0.96 และ 96.7+0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05) (ตารางที่ 4)
3. อัตราแลกเนื้อ
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ในการเลียงปลาบึกในคอก
ในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน) พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อ
ค่าอัตราแลกเนือของปลาบึก (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลักพบว่าปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มี
ระดับโปรตีน 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราแลกเนือเท่ากับ 1.33+0.02, 1.34+0.05 และ 1.25+0.02
ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองทีเ่ ลียงด้วยระดับโปรตีน
35 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าน้อยกว่าชุดการทดลองที่ 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) ส่วนชุดการทดลองที่เลียง
ด้วยโปรตีน 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มี
ระดับ พลังงาน 400 และ 500 กิโ ลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีค่าอัตราแลกเนือเท่ากับ 1.28+0.04 และ
1.32+0.06 ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
4. ประสิทธิภาพของอาหาร
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ในการเลียงปลาบึกในคอก
ในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน) พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อ
ค่าประสิทธิภาพของอาหาร (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลัก พบว่าปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มี
ระดับโปรตีน 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ มีค่า ประสิทธิภาพของอาหารเท่ากับ 0.79+0.01, 0.78+0.03 และ
0.83+0.01 ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่เลียงด้วย
ระดั บ โปรตี น 35 เปอร์ เซ็ น ต์ จ ะมี ค่ า สู ง กว่ า ชุ ด การทดลองที่ 25 และ 30 เปอร์ เซ็ น ต์ (p<0.05) ส่ ว น
ชุดการทดลองที่เลียงด้วยโปรตีน 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และปลาบึกที่
เลียงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีค่าประสิทธิภาพของอาหาร
เท่ากับ 0.81+0.03 และ 0.79+0.03 ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
(ตารางที่ 4)
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5. ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร
จากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ในการเลียงปลาบึกในคอก
ในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน) พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อ
ค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (p>0.05) เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยหลัก พบว่าปลาบึกที่เลียงด้วย
อาหารที่มีระดับโปรตีน 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ มีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารเท่ากับ 3.03+0.03,
2.51+0.09 และ 2.30+0.04 ตามล าดับ ซึ่ งมี ค วามแตกต่างกัน อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (p<0.05) โดย
ชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่ 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์
และชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าสูงกว่าชุดการทดลองที่เลียงด้วยระดับโปรตีน
35 เปอร์เซ็น ต์ (p<0.05) และปลาบึ กที่เลี ยงด้วยอาหารที่ มีระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่อ
อาหาร 100 กรัม มีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารเท่ากับ 2.65+0.37 และ 2.57+0.38 ตามลาดับ ซึ่ง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 6 ค่ าองค์ ประกอบทางเคมี ของเนื อปลาบึ กหลั งได้ รั บอาหารทดลองที่ มี ระดั บโปรตี นและระดั บพลั งงาน
ที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน)
โปรตีน
(เปอร์เซ็นต์)

พลังงาน
(กิโลแคลอรี่/
อาหาร 100 กรัม)

ความชืน
(เปอร์เซ็นต์)

โปรตีน

ไขมัน

เถ้า

(เปอร์เซ็นต์
นาหนักแห้ง)

(เปอร์เซ็นต์
นาหนักแห้ง)

(เปอร์เซ็นต์
นาหนักแห้ง)

ปลาก่อนทดลอง
400
25
500

5.42
5.99
6.55

70.61
63.24
62.96

10.94
20.87
21.04

10.17
5.82
5.38

30

400
500

4.20
3.79

70.28
69.47

14.65
27.17

5.80
6.99

35

400
500

4.58
3.87

63.58
62.95

23.28
28.47

4.95
5.01
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6. องค์ประกอบทางเคมีในเนื้อปลา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในเนือปลาพบว่า ปลาก่อนการทดลองมีค่าความชืนเท่ากับ
5.42 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสินสุดการทดลองพบว่าปลาที่ได้รับอาหารทัง 6 ชุดการทดลอง มีค่าความชืนเท่ากับ
5.99, 6.55, 4.20, 3.79, 4.58 และ 3.87 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ปริมาณโปรตีนในเนือปลา (เปอร์เซ็นต์นาหนัก
แห้ง) ก่อนการทดลองเท่ากับ 70.61+0.12 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากเสร็จสินการทดลองมีค่าเท่ากับ 63.24,
62.96, 70.28, 69.47, 63.58 และ 62.95 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ปริมาณไขมั นในเนือปลา (เปอร์เซ็นต์นาหนัก
แห้ง) ก่อนการทดลองเท่ากับ 10.94 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากเสร็จสินการทดลองมีปริ มาณไขมันในเนือปลา
เท่ากับ 20.87, 21.04, 14.65, 27.17, 23.28 และ 28.47 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ปริมาณเถ้าในเนือปลาบึก
(เปอร์เซ็นต์นาหนักแห้ง) ก่อนการทดลองเท่ากับ 10.17 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากเสร็จสินการทดลองมีปริมาณ
เถ้าในเนือปลาเท่ากับ 5.82, 5.38, 5.80, 6.99, 4.95 และ 5.01 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
7. คุณสมบัติของน้า
จากการศึกษาการเลียงปลาบึกในคอกในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน) พบว่าคอก
ที่เลียงด้วยอาหารที่มรี ะดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ ระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100
กรัม มีคุณสมบัติดังนี อุณหภูมิของนาอยู่ระหว่าง 28.5-30.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศอยู่ระหว่าง
25.0-29.0 องศาเซลเซียส ค่าปริมาณออกซิเจนอยู่ระหว่าง 4.5-7.0 mg/l ความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.57.5 ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 34-51 mg/l as CaCO3 ค่าความกระด้างอยู่ระหว่าง 50-100 mg/l as
CaCO3 ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.00 mg NH3-N/l ค่าความโปร่งแสงของนามีค่าอยู่ระหว่าง 28-40 เซนติเมตร
ตลอดการทดลอง (ตารางที่ 7) คอกทีเ่ ลียงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ระดับพลังงาน 400 และ
500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีคุณสมบัติดังนี อุณหภูมิของนาอยู่ระหว่าง 28.5-30.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิอากาศอยู่ระหว่าง 25.0-29.5 องศาเซลเซียส ค่าปริมาณออกซิเจนอยู่ระหว่าง 4.0-7.0 mg/l
ความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 34-51 mg/l as CaCO3 ค่าความกระด้าง
อยู่ระหว่าง 50-100 mg/l as CaCO3 ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.00-0.01 mg NH3-N/l ค่าความโปร่งแสงของ
นามีค่าอยู่ระหว่าง 25-40 เซนติเมตร ตลอดการทดลอง (ตารางที่ 7) คอกทีเ่ ลียงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน
35 เปอร์เซ็นต์ ระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีคุณสมบัติดังนี อุณหภูมิของนา
อยู่ระหว่าง 28.5-30.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศอยู่ระหว่าง 25.0-29.5 องศาเซลเซียส ค่าปริมาณ
ออกซิเจนอยู่ระหว่าง 4.0-7.0 mg/l ความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.5-7.5 ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 34-51
mg/l as CaCO3 ค่าความกระด้างอยู่ระหว่าง 50-100 mg/l as CaCO3 ปริมาณแอมโมเนียรวมอยู่ระหว่าง
0.00-0.01 mg NH3-N/l ค่าความโปร่งแสงของนามีค่าอยู่ระหว่าง 22-40 เซนติเมตร ตลอดการทดลอง (ตาราง
ที่ 7)
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ตารางที่ 7 คุณสมบัติของนาระหว่างการเลียงปลาบึกในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน)
คุณสมบัติของนา

a1b1
(25/400)
28.5-30.0

อุณหภูมิของนา
(องศาเซลเซียส)
อุณหภูมิของอากาศ
25.0-29.0
(องศาเซลเซียส)
ปริมาณออกซิเจน
4.5-7.0
ละลายนา (mg/l)
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-7.5
ความเป็นด่าง
34.0-51.0
(mg/l as CaCO3)
ความกระด้าง
50.0-100.0
(mg/l as CaCO3)
แอมโมเนียรวม
0.0-0.0
(mg NH3-N/l)
ความโปร่งแสงของนา 28.0-40.0
(เซนติเมตร)

a1b2
(25/500)
28.5-30.0

a2b1
(30/400)
28.5-30.0

a2b2
(30/500)
28.5-30.0

a3b1
(35/400)
28.5-30.5

a3b2
(35/500)
28.5-30.5

25.0-29.0

25.0-29.0

25.0-29.5

25.0-29.5

25.0-29.5

4.5-7.0

4.0-7.0

4.0-7.0

4.0-7.0

4.0-7.0

6.5-7.5
34.0-51.0

6.5-7.5
34.0-51.0

6.5-7.5
34.0-51.0

6.5-7.5
34.0-51.0

6.5-7.5
34.0-51.0

50.0-100

50.0-100

50.0-100

50.0-100

50.0-100

0.0-0.0

0.0-0.01

0.0-0.01

0.0-0.01

0.0-0.01

28.0-40.0

25.0-40.0

26.0-40.0

23.0-40.0

22.0-40.0

8. ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน
ผลการทดลองประสิทธิภาพของอาหาร ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร และการใช้ประโยชน์
จากโปรตีน ในการเลียงปลาบึกในคอกในบ่อดินเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน) พบว่าปลาบึกที่เลียงด้วย
อาหารที่ มี ร ะดั บ โปรตี น 25 เปอร์ เซ็ น ต์ ระดั บ พลั งงาน 400 และ 500 กิ โ ลแคลอรี่ต่ อ อาหาร 100 กรั ม
มีผ ลผลิ ต ต่อบ่ อ 31.77-32.17กิโลกรัม ต้น ทุนทังหมดต่อ คอก 3,451.81-3,664.29 บาท แยกเป็นต้น ทุ น
ผันแปรต่อคอก 3,367.99-3,580.47บาท ต้นทุนคงที่ของทัง 6 ชุดการทดลองคือ 83.82 บาท รายได้ทังหมด
6,354.0-6,434.0 บาท ก าไรสุ ท ธิ 2,902.19-2,769.71 บาท รายได้ สุ ท ธิ 2,986.01-2,853.53 บาท
ผลตอบแทนต่อการลงทุน 84.08-75.59 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิต 184.89-189.56 บาทต่อตัว (ตารางที่ 8)
ปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร
100 กรัม มีผลผลิตต่อคอก 35.73-37.37 กิโลกรัม ต้นทุนทังหมดต่อคอก 3,611.53-3,987.50 บาท แยกเป็น
ต้นทุนผันแปรต่อคอก 3,527.71-3,903.68 บาท รายได้ทังหมด 7,146.0-7,474.0 บาท กาไรสุทธิ 3,534.47,
3,486.50 บาท รายได้สุทธิ 3,618.29-3,570.32 บาท ผลตอบแทนต่อการลงทุน 97.87-87.44 เปอร์เซ็นต์
ต้น ทุ น การผลิ ต 193.44-206.29 บาทต่ อตั ว (ตารางที่ 8) ปลาบึ กที่ เลี ยงด้ ว ยอาหารที่ มีระดั บ โปรตี น 35
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เปอร์เซ็นต์ ระดับพลังงาน 400 และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีผลผลิตต่อคอก 42.23-43.40
กิโลกรัม ต้นทุนทังหมดต่อคอก 3,812.73-4,106.65 บาท แยกเป็นต้นทุนผันแปรต่อบ่อ 3,728.91-4,022.83
บาท รายได้ทังหมด 8,446.0-8,680.0 บาท กาไรสุทธิ 4,633.27-4,573.35 บาท รายได้สุทธิ 4,717.09-4,657.17
บาท ผลตอบแทนต่อการลงทุน 121.52-111.36 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิต 200.67-212.45 บาทต่อตัว (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 ต้นทุนและผลตอบแทน ของการเลียงปลาบึกในบ่อดิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน)

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%)
ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัว)

25/500
a1b2
บาท/บ่อ
ร้อยละ

30/400
a2b1
บาท/บ่อ
ร้อยละ

30/500
a2b2
บาท/บ่อ
ร้อยละ

35/400
a3b1
บาท/บ่อ
ร้อยละ

35/500
a3b2
บาท/บ่อ ร้อยละ

82.66
1.16
83.82

2.39
0.034
2.43

82.66
1.16
83.82

2.26
0.032
2.29

82.66
1.16
83.82

2.29
0.032
2.32

82.66
1.16
83.82

2.07
0.029
2.10

82.66
1.16
83.82

2.17
0.030
2.20

82.66
1.16
83.82

2.01
0.028
2.04

1,600.00
1,506.00
215.49
46.50
3,367.99
3,451.81

46.35
43.63
6.24
1.35
97.57
100.00

1,600.00
1,715.55
215.49
49.43
3,580.47
3,664.29

43.66
46.82
5.88
1.35
97.71
100.00

1,600.00
1,663.51
215.49
48.71
3,527.71
3,611.53

44.30
46.06
5.97
1.35
97.68
100.00

1,600.00
2,034.29
215.49
53.90
3,903.68
3,987.50

40.13
51.02
5.40
1.34
97.90
100.00

1,600.00
1,861.94
215.49
51.48
3,728.91
3,812.73

41.96
48.83
5.65
1.35
97.80
100.00

1,600.00
2,151.80
215.49
55.54
4,022.83
4,106.65

38.96
52.40
5.25
1.35
97.96
100.00

31.77
6,354.00
2,986.01
2,902.19
84.08

32.17
6,434.00
2,853.53
2,769.71
75.59

35.73
7,146.00
3,618.29
3,534.47
97.87

37.37
7,474.00
3,570.32
3,486.50
87.44

42.23
8,446.00
4,717.09
4,633.27
121.52

43.40
8,680.00
4,657.17
4,573.35
111.36

184.89

198.56

193.44

206.29

200.67

212.45
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ต้นทุนคงที่
ค่าเสื่อมต่อบ่อ
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
ต้นทุนคงที่ (บาท/บ่อ)
ต้นทุนผันแปร
ค่าพันธุ์ปลา (บาท)
ค่าอาหาร (บาท)
ค่าแรงงาน (บาท)
ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
ต้นทุนผันแปร (บาท/บ่อ)
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/บ่อ)
ผลตอบแทน
ผลผลิตปลาบึก (กก./บ่อ)
รายได้ทงหมด
ั
(บาท/บ่อ)
รายได้สุทธิ
กาไรสุทธิ (บาท/บ่อ)

25/400
a1b1
บาท/บ่อ
ร้อยละ
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หมายเหตุ
1. ต้นทุนผันแปร
- ค่ า ลู ก พั น ธุ์ ป ลาบึ ก ขนาด 5-7 นิ ว ราคาตั ว ละ 80 บาท ตามราคามาตรฐานของ
กรมประมง ประกาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2540
- ค่าอาหารปลาบึกชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ราคากิโลกรัมละ 37.65, 41.67,
37.24, 41.18, 36.87 และ 40.60 บาทตามลาดับ
- ค่าแรงงานคิดจากอัตราค่าจ้างขันต่า อัตราวันละ 300 บาท คิดทางานวันละ 7 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 42.86 บาท
2. ต้นทุนคงที่
- ค่าเสื่อมราคาบ่อดิน คิดค่าเสื่อม 20 ปี ระยะเวลาเลียง 181 วัน
3. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
- คานวณจากอัต ราดอกเบียของเงินฝากประจา 12 เดือ น ร้อยละ 1.4 ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ปี 2562
** ราคาจ าหน่ า ยปลาบึ ก ขนาด 2 กิ โ ลกรั ม ๆละ 200 บาท ตามราคาตลาด อ.เมื อ ง
จ.อุดรธานี
สรุปและวิจารณ์ผล
จากการทดลองประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ในการเลียงปลาบึกในคอก
ในบ่ อดินขนาด 2 ไร่ เมื่อสิ นสุ ดการทดลองพบว่าปลาบึกที่เลียงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ มีค่า
การเจริญเติบโตนาหนักสุดท้ายเฉลี่ยและค่านาหนักเพิ่มต่อวันสูงที่สุด และมีค่าสูงกว่าปลาบึกที่เลียงด้วยโปรตีน
25 และ 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) จากการทดลองในครังนีโดยส่วนใหญ่จ ะไม่พบอิทธิพลร่วม
ระหว่างโปรตีนและพลังงานในการทดลอง เมื่อศึกษาปัจจัยหลักที่ร ะดับโปรตีนพบว่าระดับพลังงานทัง 400
และ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม จะมีค่าต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อศึกษา
ปัจจัยหลักพลังงานที่ 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม จะพบได้ว่าที่ระดับโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าสูง
ที่สุด และจะแตกต่างกับที่ระดับโปรตีน 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ปัจจัยหลัก
พลังงานที่ 500 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม จะพบได้ว่าที่ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าสูงที่สุด และ
จะแตกต่างกับที่ระดับโปรตีน 25 และ 35 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
การเจริ ญ เติ บ โตโดยดู ค วามต้ อ งการโปรตี น ของปลาบึ ก จากการทดลองครั งนี ซึ่ งมี ค่ า ที่ เหมาะสมคื อ 35
เปอร์เซ็น ต์พ บว่าใกล้ เคี ย งกัน กั บ งานทดลองอื่น ในปลาชนิ ด อื่น ในตระกู ล catfish มี รายงานรายงานไว้ถึ ง
ความต้องการโปรตีน อยู่ ในช่ว ง 20-50 เปอร์เซ็น ต์ ซึ่ งใกล้ เคียงกัน (วิมล และคณะ, 2535, 2537) แต่จ ะ
มากกว่ าปลาโมงที่ เลี ยงในบ่ อ ดิ น ที่ ใช้ อ าหารที่ มี ระดั บ โปรตี น 25 เปอร์ เซ็ น ต์ (สุ ริยั น และนั ย นา, 2551 ;
สุทิน และวิชิต, 2553; สมศรี และคณะ, 2551) และมากกว่าการเลียงปลาสายยูในบ่อดินที่เลียงด้วยอาหารที่มี
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ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ (สุภาพร และวิระวรรณ, 2551) Lovell (1989) กล่าวว่าความต้องการโปรตีนของ
สัตว์น าว่าจะมากหรือน้ อยแตกต่างกันขึนอยู่กับชนิดของสั ตว์นา ขนาด อายุ ระบบการเลี ยงอุณ หภูมิ แล ะ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมไปถึงพลังงานที่เหมาะสมด้วย แต่เมื่อเปรียบเทียบการเจริญ เติบโตของปลาบึกในด้าน
นาหนัก พบว่าการทดลองครังนีใช้ระยะเวลาเลียง 181 วัน มีค่านาหนักสุดท้ายเฉลี่ย 1,671.0 – 2,214.0 กรัม
กับปลาชนิดอื่นจะพบได้ว่าปลาบึกมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่าปลาโมงที่เลียงในบ่อดินโดยใช้อาหารที่มี
โปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ และใช้ระยะเวลาเลียง 372 วัน ซึ่งมีค่านาหนักสุดท้าย 338.25 – 464.56 กรัม (สุริยัน
และนัยนา, 2551) และมากกว่าการเลียงปลาสายยูในบ่อดินที่ใช้อาหารที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น
ระยะเวลา 15 เดือน พบว่ามีนาหนักสุดท้ายเฉลี่ย 399.3 – 470.1 กรัม (สุภาพร และวิระวรรณ, 2551) และ
มากกว่าการเลี ยงปลาลู กผสมบึ กสยามแม่โจ้ที่เลียงในบ่อดินด้วยอาหาร 3 สู ตร เป็นระยะเวลา 6 เดือน มี
นาหนักสุดท้ายเฉลี่ย 108.2 – 122.5 กรัม (ปุญชรัศมิ์ และคณะ, 2560) จากการทดลองนีจะเห็นได้ว่าปลาบึก
จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าปลาชนิดอื่น Webster and Lim (2002) ได้กล่าวไว้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของ
ปลาแต่ละชนิดนันขึนอยู่กับ อายุ ขนาดและชนิดของปลาและสภาพแวดล้อมที่เลียง จากการทดลองในครังนีจะ
เห็นได้ว่าปลาบึกมีการเจริญเติบโตที่ดีเหมาะสมกับการเลียงในบ่อดิน เนื่องจากปลาบึกพฤติกรรมปลาบึกชอบ
ว่ายนาหากินบริเวณพืนบ่อดิน ซึ่งมีอาหารธรรมชาติพวกแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ที่พืนท้องนาเป็น
อาหาร เช่น หนอนแดง ลูกหอย ลูกปู เป็นต้น
ในด้านพลังงานจะพบว่าสูตรอาหารส่วนใหญ่ มีวัตถุดิบประเภทคาร์โบไฮเดรทเป็นองค์ประกอบ
หลั ก ในอาหาร โดยสู ต รอาหารที่ เหมาะสมในการทดลองเลี ยงปลาบึ ก ในบ่ อ ดิ น ครั งนี ที่ ระดั บ โปรตี น 35
เปอร์เซ็นต์ และพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับการเลียงปลาเทพา
ขนาดเล็กที่เลียงด้วยโปรตีน 35 เปอร์เซ็น ต์ และมีพลังงานรวม 350 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม (สุภาพร
และนุ ช นรี , 2555) การทดลองเลี ยงปลาสวายโมงขนาดกลางที่ สู ตรอาหารมี โปรตีน 15 เปอร์เซ็น ต์ และ
พลังงานรวม 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม (สาวิตรี และคณะ, 2559) แต่จะน้อยกว่าการเลียงปลาโมง
ที่มีโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับพลังงานย่อยได้ 300 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม เมื่อคานวณเป็นพลังงานรวม
จะได้ 430 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม (สุ ทิน และวิชิต, 2553) ปลาบึกจัดเป็นปลาที่อยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มปลาสวาย
ซึ่งปลาในกลุ่มนีจะมีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรทเป็นแหล่งพลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใน
อาหารมีพลังงานที่พียงพอต่อความต้องการของสัตว์นา จะทาให้โปรตีนที่สัตว์นาได้รับถูกใช้เพื่อการเจริญเติบโต
ของสัตว์นาอย่างแท้จริง (กาญจนา และคณะ, 2550; Phan et al., 2009) จากการทดลองในครังนีจะเห็นได้ว่า
จะมีค่าพลังงานรวมที่เหมาะสม 400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม หากพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของปลา ปลาจะมีการเจริ ญ เติบ โตที่ ล ดลงและจะขับ ไนโตรเจนออกมามากขึน (Takakuwa et al., 2006)
เนื่องจากเกิดขบวนการดึงโปรตีนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทน แต่หากอาหารมีพลังงานสูงเกินไปจะทาให้ปลา
กินอาหารลดลง (Bromley, 1980; Ling et al., 2006) หรืออาจทาให้ปลาสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึน
(Page and Andrews, 1973) โดยจะสะสมอยู่ตามอวัยวะต่างๆของปลา เช่นที่ท้อง ตับและกล้ามเนือ (Craig
et al., 1999; Gaylord and Gatlin III, 2000) ระดั บ ความต้ องการพลั งงานของปลายั งมี ความสั มพั น ธ์กั บ
ปั จ จั ย อื่ น ๆด้ ว ย เช่ น อุ ณ หภู มิ น า (Lupatsch and Kissil, 2005) หรื อ ชนิ ด ของวัต ถุ ดิ บ พลั งงานอื่ น ๆ ใน
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สูตรอาหาร ชนิดของปลา จะทาให้การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทาให้
ปลามีการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึน (NRC, 2011)
ในด้านอัตราแลกเนื อจากข้อมูลผลการทดลองพบว่าแนวโน้มของอัตราแลกเนือในปลาบึกจะ
มีค่าลดลงเมื่อระดับ โปรตีน ในอาหารเพิ่มขึน เนื่องจากปลาจะมีอัตราการกินอาหารลดลงเมื่อได้ รับอาหาร
ที่มีระดับโปรตีนสูงขึน ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของยงยุทธ และคณะ (2547) ที่เลียงปลาเทพาด้วยอาหารที่
มีระดับ โปรตีน 35 และ 40 เปอร์เซ็น ต์ มีอัตราแลกเนือไม่แตกต่างกั น แต่มีอัตราแลกเนือสูงกว่ าปลาเทพา
ที่เลียงด้วยอาหารที่ มีระดับโปรตีน 45 เปอร์เซ็นต์ และสอดคล้องกับการทดลองของสาวิตรี และคณะ (2559)
ที่เลียงปลาสวายโมงขนาดกลาง พบว่าเมื่อระดับโปรตีนที่เพิ่มขึนแนวโน้มอัตราแลกเนือจะลดลง ส่วนอัตรารอด
ของปลาบึกในการทดลองครั งนีพบว่ามีอัตรารอด 95.0-95.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ส่วนค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารในการทดลองครังนี มีค่าลดลงเมื่อปลาได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีน
เพิ่มขึน เช่นเดียวกับการศึกษาในปลาเทพา (ยงยุทธ และคณะ, 2547) โดยปลาเทพาที่ได้รับอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารดี และประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารมี
ค่าน้อยลง เมื่อปลาเทพาได้รบั อาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการเลียงปลาสวายโมงขนาด
กลางเมื่อปลาได้รับโปรตีนมากขึน ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารจะลดลง (สาวิตรี และคณะ, 2559)
องค์ ป ระกอบทางเคมี ในเนื อปลาบึ ก ในคอกในบ่ อ ดิ น วิ เคราะห์ จ ากน าหนั ก แห้ ง เมื่ อ สิ นสุ ด
การทดลองพบว่ า มี ค่ า ความชื นอยู่ ร ะหว่าง 3.79-6.55 เปอร์เซ็ น ต์ ค่ า โปรตี น อยู่ ระหว่าง 62.95-70.28
เปอร์เซ็น ต์ ค่าไขมัน อยู่ ร ะหว่าง 14.65-28.47 เปอร์เซ็น ต์ และค่ าเถ้าอยู่ร ะหว่าง 4.95-6.99 เปอร์เซ็น ต์
จะพบว่ามี ค่ าโปรตี น ใกล้ เคี ย งปลาโมงที่ มี ค่ าโปรตี น ในน าหนั ก แห้ งอยู่ระหว่ าง 66.90-70.43 เปอร์ เซ็ น ต์
(สุทิน และวิชิต, 2553) และมากกว่า สมศรี และคณะ (2551) ที่รายงานว่าเนือปลาโมงแห้งมีโปรตีน 50-60
เปอร์เซ็นต์
คุณภาพนาในการเลียงปลาบึกในคอกในเป็นระยะเวลา 6 เดือน (181 วัน) พบว่ามีค่าคุณสมบัติ
ของนามีค่า อุณหภูมิของนาอยู่ระหว่าง 28.5-30.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศอยู่ระหว่าง 25.0-29.5
องศาเซลเซี ย ส ค่ า ปริ ม าณออกซิ เจนอยู่ ร ะหว่ า ง 4.0-7.0 mg/l ความเป็ น กรดด่ า งอยู่ ร ะหว่ า ง 6.5-7.5
ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 34-51 mg/l as CaCO3 ค่าความกระด้างอยู่ระหว่าง 50-100 mg/l as CaCO3
ปริมาณแอมโมเนียรวม 0.00-0.01 mg NH3-N/l ค่าความโปร่งแสงของนามีค่าอยู่ระหว่าง 22-40 เซนติเมตร
ตลอดการทดลอง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตและการเพาะเลียงสัตว์ นาตามที่กล่าวอ้าง
โดย ไมตรี และจารุวรรณ (2528) มั่นสิน และไพพรรณ (2544) ซึ่งระบุไว้ว่าอุณหภูมินาควรมีค่าอยู่ระหว่าง
25-32 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างควรมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-9.0 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนา
ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.5 mg NH3-N/l ส่วนค่าความเป็นด่าง
และความกระด้างที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นาจืดควรอยู่ระหว่าง 120-400 mg/l as CaCO3 (Piper
et al., 1982)
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จากการศึกษาประสิทธิภาพของโปรตีน พลังงาน และต้นทุนการผลิต ในการเลียงปลาบึกทังใน
กระชังและในบ่ อดิน ในปี งบประมาณ 2562 โดยใช้ระยะเวลาที่เท่ากันคือ 6 เดือน (181 วัน ) จะพบได้ว่า
ปลาบึกที่เลียงในกระชังมีนาหนักสุดท้ายสูงที่สุดคือ 312.67+9.02 กรัม ในขณะที่ปลาบึกที่เลียงในบ่อดินมี
น าหนั กสุ ดท้ายสู งที่สุดคือ 2,225.3+131.25 กรัม จะเห็ นได้ว่า ปลาบึกที่ เลี ยงในบ่อดินจะมีการเจริญ เติบ
ที่สูงกว่าการเลียงปลาบึกในกระชัง ทังนีเนื่องมาจากปลาบึกที่เลียงในบ่อดิน (ขนาด 40 ตารางเมตร) จะมีพืนที่
การเลียงมากกว่าในกระชัง (ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร) ทาให้มีพืนที่ในการว่ายนาและการหากินมากกว่า จึงทาให้
มีการเจริญ เติบโตที่ สูงกว่า และอีกประการคือพฤติกรรมของปลาบึกชอบหากินตามพืนดิน หรือพืนท้องนา
โดยในธรรมชาติในแม่นาโขงปลาบึกจะหากินตามพืนท้องนา จะกินพืชนาโดยเฉพาะพวกสาหร่ายซึ่ งจะพบได้
เป็นส่วนใหญ่ในกระเพาะอาหารของปลาบึก (เกรียงศักดิ์, 2559)
ผลจากการศึกษาในครังนีสรุปได้ว่ าอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน
400 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม มีความเหมาะสมต่อการเลียงปลาบึกในบ่อดิน โดยพิจารณาจากการ
เจริญเติบโตนาหนักสุดท้าย รายได้สุทธิและผลตอบแทนต่อการลงทุน
ข้อเสนอแนะ
1. บ่อดินหรือคอกทดลองที่มีขนาดใหญ่ปลาบึ กจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าบ่อขนาดเล็ก เพราะธรรมชาติ
ปลาบึกชอบว่ายนาหากินในพืนที่กว้าง และหากินตามพืนดินหรือพืนท้องนา
2. ควรจะมีเทคนิ คในการเรี ยกปลามากิน อาหาร เช่น การเคาะไม้ห รือถังให้ อาหารก่อนให้ อาหาร
เพื่อให้ปลาทราบว่าจะมีการให้อาหาร
3. หลังการชั่งวัดปลาทุ กครังจะทาการแช่ปลาบึกในด่างทับทิมด้วยความเข้มข้น 2-4 ppm นาน 1-2
นาที เพื่อป้องกันการติดเชือแบคทีเรีย
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในเนือปลาบึกหลังจากเสร็จสินการทดลอง
โภชนาการ
Fatty acid Composition
Saturated Fatty acid
Myristic acid (C14:0)
Pentadecanoic acid (C15:0)
Palmitic acid (C16:0)
Heptadecanoic acid (C17:0)
Stearic acid (C18:0)
Arachidic acid (C20:0)
Behenic acid (C22:0)
Unsaturated Fatty Acid
Palmitoleic acid (C16:1n7)
cis-9-Oleic acid (C18:1n9c)
cis-11-Eicosenoic acid (C20:1n11)
Nervonic acid (C24:1n9)
cis-9,12-Linoleic acid (C18:2n6)
gamma-Linoleic acid (C18:3n6)
alpha-Linolenic acid (C18:3n3)
cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2)
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid (C20:3n6)
Arachidonic acid (C20:4n6)
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3)
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
(C22:6n3)
Trans Fatty Acid
trans-9-Elaidic acid (C18:1n9t)
Omega-3
Omega-6
Omega-9

ปริมาณ

หน่วย

วิธีทดสอบอ้างอิง

0.9320
0.0563
0.0114
0.6118
0.0129
0.2196
0.0105
0.0097
0.9080
0.0314
0.5256
0.0444
0.0075
0.1466
0.0073
0.0171
0.0132
0.0252
0.0285
0.0063
0.0408

g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g

AOAC, (2019) 996.06

0.0141
0.0141
0.06
0.21
0.55

g/100g
g/100g
g/100g
g/100g
g/100g

AOAC, (2019) 996.06
AOAC, (2019) 996.06
AOAC, (2019) 996.06
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ตารางผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในเนือปลาบึกหลังจากเสร็จสินการทดลอง (ต่อ)
โภชนาการ

ปริมาณ

หน่วย

LOD

วิธีทดสอบอ้างอิง

Vitamin B1 (Thiamine)

0.07

mg/100g

-

Vitamin B2 (Riboflavin)

0.03

mg/100g

-

Not Detected

mg/100g

0.00030

Calcium (Ca)

63.13

mg/kg

-

Iodine (I)

0.108

mg/kg

-

Iron (Fe)

8.80

mg/kg

-

2289.00

mg/kg

-

In-house method based on
Analytica Chimica Acta569
(2006) 169-175
In-house method based on
Analytica Chimica Acta569
(2006) 169-175
In-house method based on
Analytica Chimica Acta569
(2006) 169-175
Analyst, August 1994,
Vol.119 1683-1686
INH Journal of Analytical
Atomic Spectrometry,
September 1998. Vol.13, p
977-982.
Analyst, August 1994,
Vol.119 1683-1686
Analyst, August 1994,
Vol.119 1683-1686

Vitamin B3 (Nicotinic acid)

Phosphorus (P)

หมายเหตุ ทาการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขา ขอนแก่น

