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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของนมหมักกรดตอการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง วางแผนการ

ทดลองแบบสุมตลอด การทดลองๆละ 4 ชุดๆละ 4 ซ้ํา เปรียบเทียบสูตรอาหารผสมนมหมักกรด 4 ระดับ คือ 0 10  
20 และ 30 เปอรเซ็นต โดยสูตรอาหารระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต  ปลอยปลาดุกบิ๊กอุย อัตรา 200 ตัวตอกระชัง             
มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 5.01+0.00 กรัม  และความยาวเริ่มตนเฉลี่ย 9.10+0.01-9.22+0.02  เซนติเมตร เลี้ยงเปน
ระยะเวลา 4 เดือน พบวา นมหมักกรดในสูตรอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  โดยปลากลุมที่เลี้ยงดวยอาหารผสมนมหมักกรด 10 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโต
ดานน้ําหนักดีที่สุด คือมีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยเทากับ 255.25+3.63 กรัม  และมีอัตราการรอดตายดีที่สุดเทากับ           
75.5 เปอรเซ็นต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ไมแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยปลากลุมที่ ที่เลี้ยงดวย
อาหารผสมนมหมักกรด 10 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีที่สุดเทากับ 1.79 ดานคุณภาพน้ํา พบวา
มีอุณหภูมิระหวาง 27.9-29.1 องศาเซลเซียส , คาออกซิเจนละลายในน้ํา 5.62-6.87  มิลลิกรัมตอลิตร คาความ      
เปนกรด-ดาง 6.83-7.54  คาความเปนดาง 165.00-167.75 มิลลิกรัมตอลิตร  คาความกระดาง 130.38-142.12 
มิลลิกรัมตอลิตร คาแอมโมเนีย 0.23-0.34 มิลลิกรัมตอลิตร และคาไนไตรท 0.01-0.03  มิลลิกรัมตอลิตร 

 

คําสําคัญ : นมหมักกรด  ปลาดุกบิ๊กอุย  อาหารปลา 
 

Abstract 
This research aimed to study the effects of acid fermented milk in diet of Hybrid Clarias 

Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) in cage culture. The experimental design 
used completely randomized design (CRD) with 4 treatments each with 4 replications. The study 
was conducted by rearing for Hybrid Clarias Catfish fingerlings with acid fermented milk in four 
different levels: 0, 10, 20 and 30 percentages of the diet. The diets were  formulated containing 
the optimum level 30%protein. . Two hundred Hybrid Clarias Catfish per cage first average weight 
of 5.01+ 0.00 gram and average length of 9.10+ 0.01-9.22+ 0 .02 centimeter were reared in each 
replication for 4 months. The results revealed significant differences in growth rate and survival 
rate (p < 0.05). The diet mix as 10 percentage of acid fermented milk had the best growth with 
highly average weight gain 255.25+ 3.63 gram. and the best survival rate of 75.5 percentage.  
However, feed conversion ratio was not significantly different(p > 0.05). The fish fed on the 10% 
acid fermented milk showed  the best  feed conversion ratio at 1.79. The parameters of water 
qualityare as follows: temperature 27.9-29.1 degrees Celsius ; dissolved oxygen 5.62-6.87 mg/l;     
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pH 6.83-7.54; alkalinity 165.00-167.75 mg/l; hardness 130.38-142.12 mg/l; NH3 0.23-0.34 mg/l and 
NO2 0.01-0.03 mg/l. 
 

Keywords :  acid fermented milk; Hybrid Clarias Catfish; fish feed 

 

บทนํา 

ปลาดุกลูกผสม(Clarias macrocephalus 
× Clarias gariepinus) หรือปลาดุกอุยเทศ หรือบิ๊กอุย 
เป น ป ล าน้ํ า จื ด ที่ มี ค ว าม สํ า คั ญ ท าง เศ รษ ฐ กิ จ              
ข อ งป ระ เทศ ไท ย  เนื่ อ งจ าก เป น ป ล าที่ มี อั ต ร า             
การเจริญเติบโตเร็ว กินอาหารไดเกือบทุกชนิด มีความ
ตานทานตอโรค และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดด ี
นอกจากนี้ เนื้อปลายังเปนสีเหลือง นุม แตไม เหลว         
มีรสชาติดี เปนที่ตองการของผูบริโภค ดังนั้นจึงมีการ
เลี้ยงอยางแพรหลายมาเปนเวลานานจนถึงปจจุบัน 
[1,2] การผสมขามพันธุระหวางปลาดุกอุยเพศเมียผสม
กับปลาดุกเทศเพศผู  สามารถเพาะขยายพันธุไดดี          
ลูกที่ได มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ทนทานตอโรคสูง      
มีลักษณะใกลเคียงกับปลาดุกอุย จึงทําใหเกษตรกร       
นําวิธีการผสมขามพันธุ ไปปฏิบัติอยางแพรหลาย          
ซึ่งลูกหลานที่เกิดจากคูผสมนี้ทางกรมประมงใหชื่อวา
ปลาดุกอุย-เทศ แตโดยทั่วๆ ไปชาวบาน เรียกวาบิ๊กอุย 
[3] ปจจุบันไดมีการเลี้ยงปลาชนิดนี้ทั่วทุกภาคของไทย 
ประ เทศไทยมี การ เลี้ ย งโคนมมานานกว า  40 ป               
ในป  2557 มีการเลี้ ยงโคนม จํ านวน 608,367 ตั ว          
มีการผลิตน้ํานมดิบ 1,067,338 ตัน และในป 2558 
พบว า  มี ก ารเลี้ ย งโคนมจํ านวน  509,524 ตั ว  [4]            
การผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกรในปจจุบันยังประสบ
ปญ หาในด านการผลิ ตน้ํ านมดิบที่ ได ม าตรฐาน             
ซึ่ งสาเหตุมาจากเกษตรกรยั งขาดการเลี้ ยงโคนม           
ที่ถูกสุขลักษณะ และขาดการจัดการอยางถูกวิธี ทําให
ก ารผลิ ตน้ํ าน ม มี คุ ณ ภ าพ ต่ํ า เกิ ด ก ารป น เป อ น             
ของจุลินทรีย ที่มีปญหาเกี่ยวกับโรคเตานมอักเสบ และ
นมที่มีการปนเปอนของจุลินทรียเกินปริมาณที่กําหนด 
คือ 5x105 โคโลนีตอมิลลิลิตร [5] ในขบวนการหมัก
ขอ งนม ทํ า ให เกิ ด จุ ลิ นท รี ย ใน กลุ ม ขอ งแลคติ ค      
แบ คที เรี ย  ได แ ก  Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei , 

Lactobacillus rhamnosus, Bacillus sp. [6] ซึ่ ง
เปนจุลินทรีย  ที่มีคุณสมบัติ เปนโปรไบโอติก เมื่ อ      
บริโภคไปแลวจะใหผลดีในแงของการเจริญเติบโต       
ก ารย อ ย สารอ าห าร  ก ารป รั บ สม ดุ ล ขอ งลํ า ไส              
ลดปริมาณจุลินทรียที่กอโรค [7,8] มีการใชนมที่มีการ
ปนเปอนและไมผานมาตรฐาน มาใชผสมในอาหารสัตว
ตางๆ เชน [9] ใชนมหมักกรดเสริมลงในอาหารเปด
พบวาสงผลตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการ
ยอยอาหารของเปดดีขึ้ น  และ [10] พบวาการใช          
นมหมักกรดในการเพาะเลี้ยงไรแดงซึ่งเปนอาหาร
สําหรับอนุบาลลูกปลาวัยออน สงผลทําใหผลผลิตไรแดง
สูงขึ้น โดยพบวาการเลี้ยงไรแดงดวยนมหมักกรด
สามารถเลี้ยงไรแดงในหองหรือที่รมได โดยไมตอง      
หมักอาหารเพื่อทําน้ําเขียวกอนการเลี้ยง เปนการ         
ลดตนทุนในการเลี้ยงไรแดงลงได 

ดังนั้นการใชประโยชนจากน้ํ านมดิบที่มี
คุณภาพต่ํา และมีการปนเปอนจุลินทรียมาทําเปนนม
ห มั ก ก ร ด  (Acid Fermented milk) เพื่ อ ใช เป น
สวนผสมในสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย นาจะ
เปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณคาของน้ํานมดิบ       
ใหเปนผลผลิตของสัตวน้ําเศรษฐกิจ ทั้งยังเปนการใช
วัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกทาง
หนึ่ งดวย  ซึ่ งเปนแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาการ         
เลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน ในการนําทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาพัฒนาใหเกิดประโยชนเปนหลักสําคญั   

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ สุมตลอด (Completely 
Randomized Design; CRD)  ป ระกอบด วย  4 ชุ ด      
การทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา ดังนี ้ 
 อาหารสูตรที่ 1 ชุดควบคุม (ไมใสนมหมัก
กรด) 
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อาหารสูตรที่ 2 ใชนมหมักกรดในระดับ  10   
เปอรเซ็นต 

อาหารสูตรที่ 3 ใชนมหมักกรดในระดับ   20  
เปอรเซ็นต 

อาหารสูตรที่ 4 ใชนมหมักกรดในระดับ  30  
เปอรเซ็นต 

 
2. วิธีการทดลอง  

การเตรียมกระชัง 
กระชังทดลองจํานวน 16 กระชัง ใชเหล็ก

ขนาด 1 นิ้ว ประกอบเปนโครงกระชัง ใชถัง 200 ลิตร 
ทําเปนทุนลอย กระชังมี 2 ชั้น ชั้นในที่เลี้ยงปลาทดลอง 
ทําดวยมุงเขียว ขนาด  2 X 2 X 1.5 เมตร (กระชัง
จมน้ํา 1 เมตร) กระชังชั้นนอกทําดวยอวนไนลอน 
ขนาดตา 1.00 นิ้ว  
การเตรียมปลาทดลอง 
              โดย ใช ปลาดุกบิ๊ ก อุ ย  อายุ  45 วัน  มา         
ปรับสภาพใหคุนเคยกันสภาพแวดลอมเปนเวลา 5 วัน   
โดยใหอาหารสําเร็จรูปปลากินเนื้อ วันละ 2 ครั้ง สุมนับ
ลูกปลา น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 5.0+0.00 กรัม และความ
ยาวเริ่มตนเฉลี่ย 9.10+0.01-9.22+0.02 เซนติเมตร      
ลงในกระชัง ท่ีเตรียมไว ในบอดิน ตามแผนการทดลอง 
โดยปลอยอัตรา 200 ตัวตอกระชัง 
การเตรียมบอดิน 
 สูบน้ําออกจากบอ และกําจัดศัตรูของปลา
ออก ทําการหวานปูนขาวลงในบอ อัตรา 50 กิโลกรัม/
ไร  ทิ้งไว 7 วัน สูบน้ําเขาบอ 30 เซนติเมตร ใสปุยคอก 
100 กิโลกรัม /ไร ทิ้งไว 3-5 วัน น้ําเริ่มเปนสีเขียว        
จึงเติมนํ้าใหได 50  และ 100 เซนติเมตร ตามลําดับ 
การเตรียมนมหมักกรด [11]   
อุปกรณ 

1. กรดนํ้าสมสายชู (Acitic acid) 98% 
2. น้ํานมดิบจากแมโคที่ เปนโรคเตานม

อักเสบ หรือน้ํานมดิบที่ไมผานการทดสอบแอลกอฮอล  
3. ถุงพลาสติก ขนาดความจุ 1 กก.  
4. กระบอกฉีดยา ขนาด 5 มิลลิลิตร 
5. ถวยตวง หรือเครื่องชั่ง 
6. หนังยาง  

วิธีการทํา 

1. ตวงนํ้านมดิบ จํานวน 1 ลิตร หรือ 1 กก. 
2. เทน้ํานมดิบที่ตวงไวใสลงในถุงพลาสติก 

ควรใสถุงพลาสติก 2 ชั้น 
3. ดูดกรดน้ําสมสายชูเขมขน ในปริมาณ 0.2 

เปอรเซ็นต 
4. เติมกรดน้ําสมสายชูเขมขนลงในถุงน้ํานม

ดิบท่ีเตรียมไว 
5. มัดปากถุงน้ํานมดิบใหแนน โดยไลอากาศ

ออกใหหมด 
6. เขยาถุงเล็กนอยใหน้ํากรดกระจายเปน

เนื้อเดียวกัน 
7. เก็ บ ไว น าน  5 วั น  ใน อุณ ห ภู มิ ป ก ติ            

จึงนําไปใช ซึ่งนมที่ผานขบวนการหมักแลวมีลักษณะ
เปนเนื้อนมสีขาวลอยอยูดานบน และมีกลิ่นหอม 

 
วิธีการเตรียมอาหารผสม 

การเตรียมอาหารผสม โดยการเตรียมตาม 
Table 1 อาหารทุ กสูต รมี โปรตีน เท ากั น  คือ  30 
เปอรเซ็นต (Table 2) อาหารที่เตรียมมีการวิเคราะหคา
ทางโภชนะ[12] วัตถุดิบประกอบสูตรอาหารใชวัตถุดิบ
ที่มีในทองถิ่น  

- ก าร เต รี ย ม นม ห มั ก ก รด ที่ ใช ผ ส ม ใน
สวนประกอบสูตรอาหาร จะใชในรูปแบบเปยกมา       
ทํ าก ารผสม  4  ระดั บ  คื อ  0   10   20  และ  30 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ชุดการทดลอง) 

- ชั่งสวนประกอบของวัตถุดิบ (Table 1) 
และนําวัตถุดิบอาหารที่ผสมแลว มาทําการอัดเม็ด 
 - นําอาหารที่อัดเม็ดแลวไปผึ่งตาก หรืออบ
ไลความชื้นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

- สุ ม วั ต ถุ ดิ บ อ าห า รแ ต ล ะ สู ต ร ไป ห า
สวนประกอบทางโภชนะ กอนนําไปเลี้ยงสัตวทดลอง 
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Table 1 สูตรอาหารในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 
 

สวนประกอบ (เปอรเซ็นตโปรตีน)  
อาหารผสมนมหมักกรดระดบัตางๆ 

0 เปอรเซ็นต 1.1 เปอรเซ็นต 2.2 เปอรเซ็นต 3.3 เปอรเซ็นต 
ปลาปน (58.47) 25 25 25 25 
กากถัว่เหลือง (42.12) 26.8 23.7 23.5 23.5 
รําละเอียด (12.32) 21 22 21 19 
กากเมล็ดปาลม (16.78) 5 5 5 5 
ขาวโพด (7.74) 13.2 14.2 11.3 13.2 
ปลายขาว (7.51) 7 7 10 9 
น้ํามันพืช 1 1 1 1 
วิตามินและเกลอืแร 1 1 1 1 
นมหมักกรด (20.98)* 0 1.1  2.2  3.3 
รวม    100 100 100 100 
หมายเหตุ *   คิดจากสิ่งแหง 
 

Table 2 ผลการวิเคราะหโภชนะของสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 
 

ระดับนมหมัก
(เปอรเซ็นต) 

โปรตีน
(เปอรเซ็นต) 

ไขมัน
(เปอรเซ็นต) 

เยื่อใย
(เปอรเซ็นต) 

เถา(เปอรเซ็นต) ความชื้น
(เปอรเซ็นต) 

0 29.98 7.32 5.43 8.08 6.52 
10 29.97 7.73 5.39 8.22 6.56 
20 30.01 8.54 5.22 8.16 6.60 
30 30.03 8.92 5.09 8.09 6.63 

 

3. การเลี้ยงและการบันทึกขอมูล 
ปลาดุกบิ๊กอุยที่ใชทดลอง มีอายุประมาณ 45 

วัน นํามาเลี้ยงในกระชัง ขนาด 2 X 2 X 1.5 เมตร      
วางกระชังในบอดิน ปลอยปลา 200 ตัว/กระชั ง           
ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง  เวลา 09.00 น. และ 16.00 น.
โดยใหอาหาร 5 เปอรเซ็นต ของน้ําหนัก ตรวจสอบ
คุณสมบัติของน้ํา ไดแก อุณหภูมิ, ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา, ความเปนกรดเปนดาง, แอมโมเนีย         
ทุก 7 วัน เปลี่ยนถายน้ํา 30 เปอรเซ็นต ทุก 15 วัน  
ตรวจสอบการเจริญเติบโตและอัตราการตายของปลา
ทุก 1 เดือน ทําการเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน  

ขอมูลที่ไดจะศึกษาผลการเจริญเติบโต อัตรา
รอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ตามวิธี
ของ [13] ดังนี้คือ  
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโต คํานวณไดจาก 

น้ําหนักตัวเฉลี่ย (average weight) W = ๅ  W/N 

น้ํ าหนักตัวเพิ่มตอวัน (daily weight gain) DWG =  
(WF – WI)/D      
อัตราการรอดตาย (survival rate) SR = NF/NI x 100 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (feed conversion 
ratio ; FCR) 

FCR = WFEED / (WF - WI) 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 ชั่งน้ําหนักและนับจํานวนปลาดุกบิ๊กอุย ทุกๆ 
1 เดือน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นําขอมูลที่ไดจาก
การทดลองมาวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติ        
โดย ใช วิ ธี วิ เคราะห ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยวิธี Duncan’s new’multiple rang test ที่ระดับ
ความเชื่ อมั่น  95 เปอร เซ็นต  ดวยโปรแกรม SAS 
version 6.12 for Windows ข อ มู ลที่ นํ าวิ เค ราะห
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ไดแก อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ, อัตราการรอดตาย 
 
ผลการศึกษาและวิจารณ 
การเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ย 

 น้ํ าหนักเฉลี่ยของปลาดุกบิ๊กอุย เริ่มตน
เทากับ 5.01 + 0.00 กรัม/ตัว เลี้ยงเปนระยะเวลา 4 
เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาปลากลุมที่เลี้ยงดวย
อาหารผสมนมหมักกรดที่ระดับ 10 เปอรเซ็นต  มีการ
เจริญเติบโตดานน้ําหนักดีที่สุด คือมีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
เทากับ 255.25+3.63 กรัม รองลงมาไดแก ปลากลุม ที่
เลี้ยงดวยอาหารระดับนมหมักกรด 20 , 0 และ 30 
เปอรเซ็นต มีน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยเทากับ 245.25+0.85  
210.00 + 2.38 และ 204.25+3.90 กรัม ตามลําดับ            
ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวาระดับของนมหมักกรดที่
ผสมในอาหารมีผลตอการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย 
แตกตางกันอยางมีนั ยสํ าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)         
(Table 3) จากการทดลองครั้ งนี้  พบวาระดับของ        
นมหมักกรดที่ผสมในอาหารมีผลตอการเจริญเติบโต
ของปลา ซึ่ ง ในขบวนการหมักของนมทํ าให เกิ ด
แบคทีเรียกรดแลคติก(Lactic Acid Bacteria) ซึ่งเปน
กลุมจุลินทรียที่มีประโยชน ไดแก แลคโตบาซิลลัส, 

แลคโตคอกคัส , พีดิ โอคอกคัส, สเตรปโตคอกคัส        
เปนตน จัดเปนจุลินทรียโปรไบโอติก  ชวยในการยับยั้ง
เชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหาร กระตุนภูมิคุมกัน 
ชวยในการเจริญเติบโต [14] เชนเดียวกับ [8] รายงาน
วาจุลินทรียโปรไบโอติกชวยรักษาความสมดุลของลําไส 
และลดเชื้อกอโรค และรายงานวิจัยสอดคลองกับ [15] 
ซึ่งทําการทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยใชจุลินทรีย
โ ป ร ไบ โ อ ติ ก  Lactobacillus acidophilus แ ล ะ 
Bifidobacteraim bifidum ที่ระดับ 0  1  2 และ 3 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาสูตรอาหารที่
ผสมโปรไบโอติกมีการเจริญเติบโตดานน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย
สูงกวาชุดควบคุมในทุกการทดลอง ซึ่งสอดคลองกับ 
[16] รายงานการทดลองการใชจุลินทรียโปรไบโอติก 
Lactobacillus spp. ใ น ลู ก ป ล า ยี่ ส ก เท ศ  เป น
ระยะเวลา 60 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาอาหารที่
ผสมจุลินทรีย  Lactobacillus spp. มีผลทําใหการ
เจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ และน้ําหนักเพิ่มตอวัน
ของปลาดีกวาชุดควบคุม(ไมใสจุลินทรีย) และ พบวา 
การใช Lactobacillus spp. สามารถลดอัตราการตาย
ของลูกปลายี่สกเทศจากการติดเชื้อ Aeromonas  
hydrophila ได  10 -30 เปอร เซ็ นต  ในขณ ะที่ ชุ ด
ค วบ คุ ม มี อั ต ร าก ารต าย สู งถึ ง  9 0  เป อ ร เซ็ น ต

  

Table 3  น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย , อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และอัตรารอด ของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงดวยอาหาร
 ผสมนมหมักกรดระดับตางๆ (ระยะเวลา 4 เดือน) 
 

ระดับนมหมักกรด (%) น้ําหนักเฉลี่ยเริม่ตน 
 (กรัม/ตัว) 

น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย  
(กรัม/ตัว) 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 
(FCR) 

อัตรารอด  
(%) 

0 5.01+ 0.00 210.00+ 2.38c 1.81b 71.75b 

10 5.01+ 0.00 255.25+ 3.63a 1.79a 75.50a 

20 5.02+ 0.01 245.25+ 0.85b 1.80ab 75.00ab 

30 5.01+ 0.00 204.25+ 3.90c 1.81b 72.25b 

หมายเหต ุคาเฉลี่ยที่มีอักษร a b c กํากับตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) 
 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อของปลากลุมที่เลี้ยงดวย อาหารระดับ
นมหมักกรด 10 เปอรเซ็นต มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อดีที่สุดเทากับ 1.79 รองลงมาคือ อาหารระดับ
นมหมักกรด 20, 30 และ 0 เปอร เซ็นต  มีอั ตรา          

การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อเทากับ 1.80 , 1.81 และ 
1.81 ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวาระดับ
ของนมหมั กกรดที่ ผสม ในอาหารมี ผลต ออั ต รา            
การเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลาดุกบิ๊กอุยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ซึ่งจากงานวิจัยนี้
แสดงใหเห็นวาระดับของนมหมักกรดในสูตรอาหาร        



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2561 

33 

มีผลตอประสิทธิภาพการใชอาหารของสัตวน้ํา และ
นาจะมีจุลินทรียโปรไบโอติกชนิดที่เหมาะสมตอการใช
อ าห าร ข อ งสั ต ว น้ํ า  ซึ่ ง  [6] ร า ย ง าน ว า ก า ร ใช              
โปรไบโอติก ไดแก Bacillus sp., Lactobacillus sp., 
Enterococcus sp. ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสามารถ
ชวยใหระบบการยอยสารอาหารดีขึ้น และควบคุมการ
ติ ด เชื้ อ ได  เช น เดี ย ว กั บ  [17] ร า ย ง า น ก า ร ใช         
จุ ลิ น ท รี ย  Lactobacillu acidophilus ผ ส ม กั บ  
Streptococcus faecium และยีสต Saccharomyces  
cerevisiae ผสมในสูตรอาหารในอัตรา 0.1 เปอรเซ็นต  
ทดลองสูตรอาหารโปรตีน 2 ระดับ  (40 และ 27 
เปอรเซ็นต) เลี้ยงปลานิลเปนระยะเวลา 9 สัปดาห 
พบวา การใชจุลินทรียโปรไบโอติกทั้ง 3 ชนิด มีผลทํา
ใหอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของปลานิลดีกวา     
ชุดควบคุม (ไมใสจุลินทรียโปรไบโอติก) ในทุกระดับการ
ทดลอง และสอดคล อ ง  กั บ  [18] พ บวา  ก ารใช      
จุ ลิ น ท รี ย  Lactobacillus sporogenes, Bacillus 
subtilis, แ ล ะ ยี ส ต  Saccharomyces  cerevisiae 
ผสมในสูตรอาหาร 0, 1, 2, 3, และ 4 เปอร เซ็นต         
ในการเลี้ ย งกุ งก ามกราม  จากระยะ  P15 – P30          
เป น ระยะ เวล า 15 วัน  พ บว า  ก ารใช จุ ลิ นท รี ย             
โปรไบโอติก Lactobacillus sporogenes, Bacillus 
subtilis, แ ละยี สต  (Saccharomyces  cerevisiae)      
มีผลทําใหอัตราการเปลี่ยนเปนเนื้อของกุงกามกราม      
สูงกวาชุดควบคุมอยางชัดเจน 

 
อัตราการรอดตาย  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปลากลุมที่เลี้ยง
ดวยอาหารระดับนมหมักกรด 10 เปอรเซ็นต มีอัตรา
รอดตาย เฉลี่ ยสู งที่ สุ ด เท ากั บ  75.50 เปอร เซ็ นต 
รอ งล งมาได แก  ป ล าที่ เลี้ ย ง  ด วยอ าห ารระดั บ             
นมหมักกรด 20 , 30 และ 0 เปอร เซ็นต  มีอัตรา        
รอ ดต าย เฉ ลี่ ย เท ากั บ  75.00, 72.25 และ  71.75 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา
ระดับของนมหมักกรดที่ผสมในอาหารมีผลตออัตรา     
การรอดตายของปลาดุกบิ๊ กอุยแตกตางกันอยาง             
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การศึกษาครั้งนี้พบวา
สูตรอาหารที่ใชนมหมักกรด มีผลทําใหปลาดุกบิ๊กอุย       
มี อั ต ร าก ารรอด ตายสู งก ว าสู ต รอ าห ารที่ ไม ใส             

นมหมักกรด ซึ่งในขบวนการหมักนม มีจุลินทรียแลคติก
แบคทีเรียหลายชนิดเชน Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus plantarum ซึ่ ง เป น จุ ลิ น ท รี ย ที่ มี
คุณสมบัติเปนโปรไบโอติก [6] และสอดคลองกับ [15] 
ซึ่งทําการทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสมโดยใชจุลินทรีย
โ ป ร ไบ โ อ ติ ก  Lactobacillus acidophilus แ ล ะ 
Bifidobacteraim bifidum ที่ระดับ 0  1  2 และ 3 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ตามลําดับ พบวาสูตรอาหารที่
ผสมโปรไบโอติกมีเปอรเซ็นตอัตราการรอดตายสูงกวา
ชุดควบคุมในทุกการทดลอง โดยมีอัตราการรอดตายอยู
ที่  6 3 .3 3  85.00 86.66 และ  85 .0 0  เป อ ร เซ็ น ต 
ตามลําดับ เชนเดียวกับการวิจัยของ [18] พบวา การใช
จุ ลิ น ท รี ย  Lactobacillus sporogenes, Bacillus 
subtilis, แ ล ะ ยี ส ต  Saccharomyces  cerevisiae 
ผสมในสูตรอาหาร 0  1  2  3  และ 4 เปอรเซ็นต       
ในการเลี้ยงกุงกามกราม จากระยะ P15 – P30  เปน
ระยะเวลา 15 วัน พบวา การใชจุลินทรียโปรไบโอติก 
Lactobacillus sporogenes, Bacillus subtilis, และ
ยี ส ต  (Saccharomyces  cerevisiae)  ที่ ร ะ ดั บ  3 
เปอรเซ็นต มีผลทําใหเปอรเซ็นตอัตราการรอดของกุง
กามกรามสูงแตกตางจาก ชุดควบคุมอยางชัดเจน  
คุณสมบัติของน้ํา 
 อุณหภูมิของน้ําในกระชังที่เลี้ยงปลาดุกบิ๊ก
อุยคาอยูระหวาง 27.9–29.1 องศาเซลเซียส , ปริมาณ
ออกซิ เจนที่ ละลายน้ํ า ในกระชังที่ เลี้ ย งปลามีค า           
อยูระหวาง 5.63-6.87 มิลลิกรัมตอลิตร, ความเปน
กรด-ดางของน้ํา มีคาอยูระหวาง 6.83-7.54 ,ความ
กระด า งขอ งน้ํ ามี ค าอ ยู ร ะห ว า ง  130.38-142.12 
มิลลิกรัมตอลิตร, แอมโมเนีย (NH3) ของน้ํามีคาอยู
ระหวาง 0.23-0.34 มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณ        
ไนไตรท (NO2) ของน้ํ า มีคาอยู ระหวาง 0.01-0.03 
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร   ซึ่ งคุ ณ ส มบั ติ ข อ งน้ํ า  พ บ ว า               
อยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่ง [19,20] 
กลาววา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามากกวา 5 
มิลลิกรัมตอลิตรเปนระดับปกติสําหรับสัตวน้ําทั่วไป 
และ [21] รายงานวา คาความเปนกรด-ดาง ของน้ํา        
ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวน้ํา อยูที่ระหวาง 6.0-9.0 
และอุณหภูมิอยูที่ 25-30 องศาเซลเซียส สวนคาความ
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เป นด าง , ค าความกระด าง , ค าแอมโมเนี ย  และ            
คาไนไตรท ก็อยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการเติบโตของ
สัตวน้ํา  
สรุปและขอเสนอแนะ 

การใชนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลา
ดุกบิ๊กอุย ที่ระดับ 10 และ 20 เปอรเซ็นต ในสูตร
อาหารสามารถใหผลดานการเจริญเติบโต สวนอัตรา
การรอดตายพบวาการเสริมนมหมักกรดที่ 10 - 30 
เปอรเซ็นต พบวาปลาดุกบิ๊กอุย มีอัตราการรอดตาย      
สู งกวาปลาที่ ไม ได รับนมหมักกรดในสูตรอาหาร          
ดานคุณภาพน้ํา พบวา การใชนมหมักกรดที่ 10-30 
เปอรเซ็นต ผสมในสูตรอาหารเลี้ยงปลา ไมสงผลตอ
คุณภาพนํ้าตอการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง 

 
ขอเสนอแนะ 
 การใชนมหมักกรดผสมในสูตรอาหารเลี้ยง
ปลาดุกบิ๊กอุย เมื่อเปรียบเทียบกับการใชอาหารเลี้ยง
ปลาโดยทั่วไป พบวา ปลามีแนวโนมการเจริญเติบโตท่ีดี  
แตทั้งนี้ควรคํานึงถึงความสะดวกในการหาแหลงวัตถุดิบ
ในการประกอบสูตรอาหารดวย  
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