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บทคัดยอ 

 การศึกษา ผลของการใชวัตถุดิบโปรตีนบางชนิดทดแทนปลาปนในสูตรอาหารตอการเจริญเติบโตของ

ปลาโมง ทําการทดลองโดยใชอาหารที่มีการใชปลาปนเปนวัตถุดิบโปรตีนมีโปรตีน 30% เทากัน 5 สูตรคือ ใช

กากถั่วเหลืองทดแทนปลาปน 0%, 20%, 40% และใชใบกระถินปนทดแทนปลาปน 10% และ 20% ตามลําดับ 

ทําการเลี้ยงปลาโมงน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 14.30 กรัมตอตัว ปลอยลงในกระชังขนาด  0.5 ลูกบาศกเมตร ใน

อัตรา 20 ตัวตอกระชัง ทดลองเปนเวลา 3 เดือน เก็บขอมูลเมื่อปลาโมงมีอายุ 70, 100 และ 130 วัน ผลการ

ทดลองพบวา น้ําหนักเฉลี่ยของปลาโมงมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยอายุ 70 วัน มีน้ําหนักเฉลี่ย 

32.96±0.22, 30.97±0.93, 28.98±0.69, 23.68±0.26 และ 23.69±0.67 กรัมตอตัว ตามลําดับ อายุ 100 วัน มี

น้ําหนักตัวเฉลี่ย 64.89±1.35, 58.86±0.72, 51.98±0.43, 45.88±1.03 และ 44.35±0.73 กรัมตอตัว 

ตามลําดับ และอายุ 130 วัน มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย 80.78±0.33, 73.62±0.83, 65.72±0.44, 57.18±1.23 และ 

54.61±1.27 กรัมตอตัว ตามลําดับ อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาโมงมีความแตกตางกันทางสถิติ 

(P<0.05) คือ อายุ 70 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉล่ีย 1.51±0.03, 1.65±0.12, 1.90±0.07, 2.86±0.09 และ 

2.93±0.19 ตามลําดับ อายุ 100 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ย 1.36±0.06, 1.56±0.07, 1.83±0.08, 1.86±0.05 

และ 2.01±0.10 ตามลําดับ และอายุ 130 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉล่ีย 2.18±0.17, 2.28±0.11, 2.43±0.18, 

2.98±0.26 และ 3.39±0.39 ตามลําดับ สวนอัตราการรอดตายไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) โดยมีคาเฉลี่ย 

74.66±1.65% ผลการทดลองสรุปวา ปลาปนเปนแหลงโปรตีนที่ดีที่สุดในการเลี้ยงปลาโมง  
Abstract 

 A study on effect of use some protein sources as a replacement for fish meal in diets on 

growth of Bocourti catfish was conducted with 5 isonitrogenous diets (30% protein). Five diets were 

formulated in which soybean meal replacement for fish meal 0%, 20%, 40% and leucaena leaf meal 

replacement for fish meal 10% and 20%. 20 individuals of Bocourti Catfish (average weight 14.30 g) 

were cultured in floating cages (0.5 m3) for 3 months. The results show that the average weight 

(gram per fish) at 70, 100 and 130 days were significantly different (P<0.05). At 70 days were 

32.96±0.22, 30.97±0.93, 28.98±0.69, 23.68±0.26 and 23.69±0.67 at 100 days were 64.89±1.35, 

58.86±0.72, 51.98±0.43, 45.88±1.03 and 44.35±0.73 and at 130 days were 80.78±0.33, 73.62±0.83, 

65.72±0.44, 57.18±1.23 and 54.61±1.27 respectively. Feed conversion ratio (FCR) at 70, 100 and 
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130 days were significantly different (P<0.05). At 70 days were 1.51±0.03, 1.65±0.12, 1.90±0.07, 

2.86±0.09 and 2.93±0.19 at 100 days were 1.36±0.06, 1.56±0.07, 1.83±0.08, 1.86±0.05 and 

2.01±0.10 at 130 days were 2.18±0.17, 2.28±0.11, 2.43±0.18, 2.98±0.26 and 3.39±0.39 

respectively. The average of survival rate were 74.66±1.65% not significantly different (P>0.05). The 

results indicated that fish meal was the best of protein source for Bocourti catfish culture. 
บทนํา 

ปลาโมง มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pangasius bocourti, Sauvage (Tyson, 1991)รูปรางลักษณะของ

ปลาโมง จะคลายคลึงกับปลาในสกุล pangasius แตหัวจะกลมมนกวาปลาในตระกูลเดียวกัน ปลาโมงเปน

ปลากินเนื้อ มีนิสัยการกินอาหารตามผิวดิน ตะกละ กินอาหารที่เนาเปอย และมีกล่ินแรง ในธรรมชาติปลาโมง

จะอาศัยอยูในแหลงน้ําไหลที่มีปริมาณออกซิเจนละลายอยูในน้ําสูง พบการกระจายพันธุในเขตเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเปนจํานวนมาก ในประเทศไทยพบมากในแมน้ําโขง แมน้ําสาขา และแมน้ําเจาพระยา สําหรับในแมน้ํา

โขงนั้นจะพบปลาชนิดนี้ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกปเทานั้น (Berra, 1981; Tyson, 1991; 

วิวัฒนและชัยศิริ, 2538) เนื้อปลาโมงมีสีขาวเปนที่ตองการทางตลาดมีราคาแพงกิโลกรัมละ 50-150 บาท 

(Prasertwattana et al., 2003) ปจจุบันมรการเลี้ยงปลาโมงที่ประเทศเวียดนามอยางกวางขวางมีกําลังการ

ผลิตปละประมาณ 27,000 ตัน สามารถสงขายยังตางประเทศเชน สหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรป 

(Hung et al., 2002) เนื่องจากปลาโมงเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ การพัฒนาทางดานการเพาะเลี้ยงปลาโมง

จึงมีความจําเปนเพื่อเพิ่มผลผลิต อาหารปลานับวาเปนสิ่งที่สําคัญในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและเปนตนทุนการ

ผลิตที่มากที่สุด สําหรับปลาในกลุม catfish มีความตองการโปรตีนในอาหารไมต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต (Lovell, 

1989) ในปจจุบันการเลี้ยงปลาทุกชนิด อาหารสําเร็จรูปไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเลี้ยงปลา 

การใชวัตถุดิบโปรตีนที่หางายและราคาถูกมาทดแทนปลาปนซึ่งเปนวัตถุดิบโปรตีนหลักที่มีคุณภาพสูงแตราคา

แพงจึงเปนการลดตนทุนทางดานการผลิตลง มีรายงานการใชโปรตีนจากพืชหลายชนิดทดแทนปลาปน ซึ่ง

สามารถใชทดแทนไดถึง 66 เปอรเซ็นต (Fernandes et al., 2004) โดยเฉพาะถั่วเหลืองปนและกากถั่วเหลืองมี

โปรตีนไมต่ํากวา 45 เปอรเซ็นต มีคุณภาพและความสมดุลของกรดอะมิโน (Chou et al., 2004; Zhang et al., 

2008; Ma et al., 1996) สวนใบกระถินปนมีโปรตีน 20 เปอรเซ็นต สามารถใชผสมในสูตรอาหารได (เวียง, 

2542) นอกจากนี้ยังมีรายงานการใชวัตถุดิบทดแทนปลาปนในสูตรอาหารสําหรับเล้ียงปลาอีกหลายชนิด เชน 

ใชถั่วเหลืองปนทดแทนปลาปนในอาหารปลา Cobia (Zhou et al., 2005) ใชโปรตีนจากพืชและสัตวทดแทน

ปลาปนในอาหารปลาปลาหางเหลือง และ ปลาทรายแดง (Aoki et al., 2000) ใชผลพลอยไดจากสัตวปนใน

สูตรอาหารปลากะรังจุดสม (Millamena, 2002) ใชเมล็ดเรพปน (rapeseed or canola meal) ในสูตรอาหาร

ปลาคารปในบอดิน (Abbas et al., 2008) ใชผลพลอยไดจากสัตวปกปนในสูตรอาหารเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม 

(Davis and Arnold, 2000) ใชเนื้อและกระดูกปน และ ผลพลอยไดจากสัตวปกปนในสูตรอาหารกุงแมน้ํา (เท

นากะเอบิ) (Yang et al., 2004) ใชหัวกุงปนในอาหารสําหรับการเลี้ยงปลาดุกเทศ (Nwanna et al., 2004) ใช

โปรตีนจากพืชทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลาทราย (Bobadilla et al., 2005) ทั้งนี้ปริมาณการใชและ

อัตราการใชวัตถุดิบโปรตีนทดแทนปลาปนในการเลี้ยงปลาแตละชนิดก็แตกตางกันไป และระยะเวลาการเลี้ยง
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ปลา 3 เดือนโปรตีนมีผลตอการเจริญเติบโตมากที่สุด (วีระพงศ, 2536; นําชัย, 2544) ดังนั้นการศึกษาผลของ

การใชวัตถุดิบโปรตีนบางชนิดทดแทนปลาปนในสูตรอาหารที่มีตอการเจริญเติบโตของปลาโมง จะทําใหทราบ

ถึงปริมาณที่เหมาะสมในการใชวัตถุดิบโปรตีนที่หางายทดแทนการใชปลาปนในการเลี้ยงปลาโมง และเปน

แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารสัตวน้ําอยางงายเพื่อใชในการเพาะเลี้ยงปลาโมงตอไป 
อุปกรณและวิธีการศึกษา 

 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ชุดการทดลอง (Treatment) 

และแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา (Replication) โดยแตละชุดการทดลองใชวัตถุดิบโปรตีนทดแทนปลาปนที่

แตกตางกันในอาหารปลาที่มีโปรตีน 30% ดังตอไปน้ี สูตรที่ 1 ใชปลาปนเปนแหลงโปรตีน 100% (ชุดควบคุม), 

สูตรที่ 2 ใชกากถั่วเหลืองทดแทนปลาปน 20%, สูตรที่ 3 ใชกากถั่วเหลืองทดแทนปลาปน 40%, สูตรที่ 4 ใชใบ

กระถินปนทดแทนปลาปน 10% และ สูตรที่ 5 ใชใบกระถินปนทดแทนปลาปน 20% สูตรอาหารใชวัตถุดิบ 

ดังตอไปนี้ ปลาปน, กากถั่วเหลือง, รําละเอียด, ปลายขาว, ใบกระถินปน มีเปอรเซ็นตโปรตีน 50, 45, 12, 8 

และ 20 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) และ วิตามินพรีมิกซ เปนอาหารอัดเม็ดแบบจม ทุกชุดการทดลองมี

เปอรเซ็นตโปรตีนเทากับ 30 โดยสูตรที่ 1 เปนสูตรควบคุม และใชปลาปนเปนวัตถุดิบโปรตีน ในอัตรา 100% 

นอกนั้นชุดการทดลองอื่นๆ จะลดปริมาณปลาปน และใชวัตถุดิบ กากถั่วเหลือง และ ใบกระถินปน ทดแทนใน

อัตราดังกลาว สวนผสมสําหรับการผลิตอาหารอัดเม็ดในแตละสูตร ดังแสดงในตารางที่ 2 และวิตามินพรีมิกซ

ใชรําและปลายขาวเปนสวนผสมกอนนําไปรวมในสูตรอาหาร 
 

ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่ใชในการทดลอง (เปอรเซ็นต ของน้ําหนักแหง) 
วัตถุดิบ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา ความชื้น 

ปลาปน 50 6.2 0.7 25.7 7.9 

กากถั่วเหลือง 45 1.1 7.0 6.0 9.8 

รําละเอียด 12 19.8 6.2 8.6 9.6 

ปลายขาว 8 1.5 0.5 0.8 11.4 

ใบกระถินปน 20 5.2 9.1 29.3 10.4 

 

ตารางที่ 2 สวนผสม (กิโลกรัม) ในการผลิตอาหารอัดเม็ดสําหรับการผลิตปริมาณสูตรละ 100 กิโลกรัม 
วัตถุดิบ/สูตรอาหาร สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

ปลาปน 30 24 18 27 24 

กากถั่วเหลือง 25 32 39 25 25 

รําละเอียด 25 24 24 23 23 

ปลายขาว 18 18 17 15 10 

ใบกระถินปน - - - 8 16 

Vitamin premixed 2 2 2 2 2 

รวม 100 100 100 100 100 

%โปรตีน(คํานวณ) 30.69 30.72 30.79 30.31 30.01 
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 การทดลองครั้งนี้ใชลูกปลาโมงขนาด 2 นิ้วซึ่งมีอายุ 40 วัน น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 14.30 กรัมตอตัว 

ปลอยลงในกระชังขนาด  0.5 ลูกบาศกเมตร ในอัตรา 20 ตัวตอกระชัง ทําการเลี้ยงโดยใชอาหารทดลองเปน

เวลา 3 เดือน เนื่องจากระยะเวลา 3 เดือนแรกเปนชวงที่โปรตีนมีผลตอการเจริญเติบโตมาก (วีระพงศ, 2536; 

นําชัย, 2544) ใชอาหารในแตละสูตรใหลูกปลาโมง ความถี่ในการใหวันละ 3 คร้ัง คือ เวลา 09.00 น. 12.00 น. 

และ 16.00 น. ปริมาณที่ใหในแตละครั้งคือ ใหทีละนอยจนอิ่ม ใชเวลาในการเลี้ยง 3 เดือน ทําการรวบรวม

ขอมูลในระหวางการทดลองเลี้ยงทุกระยะ 30 วัน โดยนับจํานวนปลาที่เหลือในแตละกระชัง ขอมูลที่รวบรวมได

นํามาหาคาตางๆ ดังนี้ น้ําหนักตัวเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Food conversion ratio = FCR) และ

อัตราการรอดตาย การวิเคราะหทางสถิติใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (One way analysis of variance) 

พรอมทั้งเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของน้ําหนักตัว อัตราการแลกเนื้อและอัตราการรอดตาย ตาม

วิธีการ LSD  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต การวิเคราะหใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
 จากการทดลองเลี้ยงปลาโมงในกระชังโดยใชอาหารที่แตกตางกัน 5 สูตร เปนเวลา 3 เดือน เก็บขอมูล

ทุกๆ 1 เดือน ไดผลการทดลองดังนี้ 
คาเฉลี่ยน้ําหนักตัว 

คาเฉลี่ยน้ําหนักตัวมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) คือ เมื่อปลาโมงมีอายุ 70 วัน อาหารสูตรที่ 

1 มีผลใหน้ําหนักตัวเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 32.96±0.22 กรัมตอตัว เมื่อปลาโมงมีอายุ 100 วัน อาหารสูตรที่ 1 มีผล

ใหน้ําหนักตัวเฉล่ียสูงที่สุดคือ 64.89±1.35 กรัมตอตัว และเมื่อปลาโมงมีอายุ 130 วัน อาหารสูตรที่ 1 มีผลให

น้ําหนักตัวเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 80.78±0.33 กรัมตอตัว (ดังแสดงในตารางที่ 3) โดยอาหารสูตรที่ 1 ที่ใชปลาปนเปน

วัตถุดิบโปรตีน 100% ทําใหปลาโมงมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเปนสูตรที่ 2 และ 3 ที่ใชกากถั่ว

เหลืองทดแทนปลาปน 20% และ 40% ตามลําดับ สวนสูตรที่ 4 และ 5 ใชใบกระถินปนทดแทนปลาปน 10% 

และ 20% มีผลทําใหน้ําหนักตัวเฉลี่ยนอยที่สุด (ดังภาพที่ 1) 

ตารางที่ 3 น้ําหนักตัวเฉลี่ย (กรัมตอตัว) ของปลาโมง (mean±SE) 

 
อายุปลา สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 LSD0.05 

70 วัน 32.96a±0.22 30.97b±0.93 28.98c±0.69 23.68d±0.26 23.69d±0.67 1.94 

100 วัน 64.89a±1.35 58.86b±0.72 51.98c±0.43 45.88d±1.03 44.35d±0.73 2.86 

130 วัน 80.78a±0.33 73.62b±0.83 65.72c±0.44 57.18d±1.23 54.61d±1.27 2.86 
a b c d  คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีอักษรตางกนัมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 

                

                จะเห็นไดวาปลาปนเปนวัตถุดิบโปรตีนที่เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโต ซึ่ง จอูะดีและ

คณะ (2545) รายงานวา โปรตีนเปนสารอินทรียโมเลกุลใหญประกอบดวยกรดอะมิโนหลายชนิดมาตอเชื่อมกัน

เปนองคประกอบหลักที่พบในเนื้อเยื่อของปลาโดยประมาณ   65-75% ในรูปของน้ําหนักแหง ปลามีความ

ตองการโปรตีนที่มีคุณภาพดีหรือมีกรดอะมิโนที่จําเปนครบทั้งชนิดและปริมาณในสัดสวนที่เหมาะสม  ทั้งนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภาพเปรียบเทียบน้ําหนักตัวเฉลี่ยของปลาโมง 

เพราะกรดอะมิโนที่จําเปน (essential amino acid) นั้น ปลาไมสามารถสังเคราะหไดเองหรือสังเคราะหไดนอย

มากจึงจําเปนตองไดรับจากสารอาหารเพื่อใชในกระบวนการเมตาโบลิซึมในการดํารงชีพ กากถั่วเหลืองมี

ขอจํากัดในการใชคือถาใชความรอนในการผลิตนอยเกินไปสารยับยั้งทริพซิน (ขัดขวางการทํางานของน้ํายอยท

ริพซิน) จะไมถูกทําลาย (วีระพงศ, 2536) สวนการใชใบกระถินปนทดแทนปลาปนพบวา ทําใหการเจริญเติบโต

ของปลาโมงลดลง ดังนั้นจึงไมควรใชใบกระถินปนทดแทนปลาปน แตอยางไรก็ดี ใบกระถินปนก็เปนวัตถุดิบ

อาหารสัตวที่มีประโยชนและสามารถใชในสูตรอาหารปลาไดไมเกิน 10% (เวียง, 2542) สวนการใชถั่วเหลือง

ปนและกากถั่วเหลืองปนนั้น พบวา สามารถใชทดแทนปลาปนไดในสูตรอาหารสัตวน้ําหลายชนิด อัตราและ

คณะ (2546) ใชกากถั่วเหลืองสกัดน้ํามันทดแทนปลาปนในอาหารปลากะรังดอกแดงไดมากถึง 30% ทั้งนี้ ถั่ว

เหลืองปนและกากถั่วเหลือง นิยมใชกันมาก ถั่วเหลืองปนเปนที่รูจักกันดีในคุณภาพและประสิทธิภาพของ

โปรตีนในอาหารสัตว มีความสมดุลของกรดอะมิโน (Chou et al., 2004) และในรายงานของ Zhang et al. 

(2008) พบวาสามารถใช ถั่วเหลืองปน, เนื้อและกระดูกปน, ถั่วปน และ เมล็ดเรพปน ผสมกันในอัตราสวน 

4:3:2:1 โดยน้ําหนัก สามารถใชทดแทนปลาปนไดในอัตราถึง 26% โดยไมทําใหอัตราการเจริญเติบโตของปลา

จวดเหลืองลดลง จากผลการทดลองนี้หากจะใชกากถั่วเหลืองปนทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเลี้ยงปลาโมง 

ควรใชในอัตราสวนทดแทนที่ 20% ซึ่งจะใหผลแตกตางจากสูตรควบคุมนอยที่สุด 
อัตราการแลกเนื้อ 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาโมงมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) คือ เมื่อปลาโมงมีอายุ 

70 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยต่ําสุด 1.51±0.03 เมื่อปลาโมงมีอายุ 100 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยต่ําสุด 

1.36±0.06 และเมื่อปลาโมงมีอายุ 130 วัน มีอัตราการแลกเนื้อเฉลี่ยต่ําสุด 2.18±0.17 (ดังแสดงในตารางที่ 4) 

โดยในอาหารสูตรที่ 1 และ 2 มีผลทําใหอัตราการแลกเนื้อต่ํากวาอาหารสูตรอื่นๆ และอาหารสูตรที่ 4 และ 5 มี

ผลทําใหอัตราการแลกเนื้อสูง ดังแสดงเปรียบเทียบในภาพที่ 3 

 จากการศึกษา พบวา อัตราการแลกเนื้อของปลาโมงที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่แตกตางกัน มีความ

แตกตางกัน โดยสูตรที่ใชใบกระถินปนจะทําใหคาอัตราการแลกเนื้อของปลาโมงมีคาสูงกวาสูตรอื่นๆ ทั้งนี้สูตรที่

ใชกากถั่วเหลืองปนมีผลทําใหคาอัตราการแลกเนื้อของปลาโมงไมแตกตางจากสูตรควบคุม โดยอัตราการใช 
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ตารางที่ 4 อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาโมง (mean±SE) 
อายุปลา สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 LSD0.05 

70 วัน 1.51a±0.03 1.65ab±0.12 1.90b±0.07 2.86c±0.09 2.93c±0.19 0.37 

100 วัน 1.36a±0.06 1.56a±0.07 1.83b±0.08 1.86b±0.05 2.01b±0.10 0.25 

130 วัน 2.18a±0.17 2.28ab±0.11 2.43ab±0.18 2.98bc±0.26 3.39c±0.39 0.77 
a b c   คาเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีอักษรตางกนัมีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
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ภาพที่ 3 แผนภาพเปรียบเทียบอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาโมง 

 

ทดแทนที่ 20% มีผลไมแตกตางสําหรับปลาโมงที่อายุ 70 และ 100 วัน สวนปลาโมงที่อายุ 130 วัน อัตราการใช

กากถั่วเหลืองปนจะสามารถใชไดมากถึง 40% โดยไมทําใหอัตราการแลกเนื้อแตกตางจากสูตรควบคุม ดังนั้น 

อายุของปลาโมงจึงมีผล โดยที่อายุมากขึ้นสามารถทดแทนปริมาณปลาปนดวยกากถั่วเหลืองปนในสูตรอาหาร

ไดมากขึ้น แตไมควรใชมากเกิน 40% เพราะอาจจะทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้การใชวัตถุดิบ

โปรตีนบางชนิดทดแทนปลาปนในสูตรอาหารปลามีแนวโนมทําใหคาอัตราการแลกเนื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับในรายงานของ Zhou et al. (2005); Subhadra et al. (2006) และ Begum et al. (2006) 
อัตราการรอดตาย 
 จากการทดลอง พบวา อัตราการรอดตายของปลาโมงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คือ 

เมื่อปลาโมงมีอายุ 70 วนั มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 83.00±1.44 เปอรเซ็นต เมื่อปลาโมงมีอายุ 100 วัน มีอัตรา

การรอดตายเฉลี่ย 79.66±1.57 เปอรเซ็นต และ เมื่อปลาโมงมีอายุ 130 วัน มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 

74.66±1.65 เปอรเซ็นต  
สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการใชวัตถุดิบโปรตีนบางชนิดทดแทนปลาปนในสูตรอาหารที่มีตอการเจริญเติบโตของ

ปลาโมง สามารถสรุปไดดังนี้ การใชวัตถุดิบโปรตีนชนิดอื่นทดแทนปลาปนในสูตรอาหาร มีผลทําใหการ

เจริญเติบโตของปลาโมงมีนอยกวาการใชอาหารสูตรควบคุม ซึ่งใชปลาปนเปนแหลงโปรตีน กากถั่วเหลืองปน 

เปนวัตถุดิบโปรตีนที่มีคุณภาพและสามารถใชทดแทนปลาปนในสูตรอาหารได ในอัตราสวนของการทดแทนที่

จํากัด คือ ยิ่งใชทดแทนในปริมาณมาก ก็ยิ่งทําใหการเจริญเติบโตของปลาโมงลดลง สําหรับในการทดลองนี้
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สามารถใชทดแทนได 20% ซึ่งจะใหผลที่แตกตางกันไมมากนัก ใบกระถินปนสามารถใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว

น้ําได เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนสูงถึง 20% แตก็ไมควรใชผสมในอาหารสัตวน้ํามากกวา 10% โดยน้ําหนัก แต

ทั้งนี้ ไมควรใชใบกระถินปนทดแทนปลาปนในสูตรอาหาร เนื่องจากจะทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง

 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตวน้ํา มีหลายชนิด แตละชนิดก็มีคุณภาพที่แตกตางกันออกไป 

โดยเฉพาะวัตถุดิบโปรตีน จะมีเปอรเซ็นตโปรตีนรวมที่แปรปรวนมาก อาจจะเกิดจากการปนเปอนของสารอื่น 

หรือจากการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน ดังนั้นหากจะเลือกใชวัตถุดิบโปรตีนควรมีการตรวจสอบคุณภาพกอนนํามา

ทําการผลิตอาหารสัตวน้ํา หรือควรเลือกใชวัตถุดิบจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือและไวใจได 
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