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บทคัดย่อ 

 ท าการเก็บตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า 7 ชนิด (ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช กุ้งทะเล  
กุ้งน้ าจืด ปลาน้ าจืดกินเนื้อ ปลาทะเลกินเนื้อ และกบ ) จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ าที่ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กับกรมประมง จ านวน 1,834 ตัวอย่าง โดยน าตัวอย่ างมาวิเคราะห์ 
หาค่าดัชนีจ านวน 13 ค่า (โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น คลอแรมเฟนิคอล ไนโตรฟูแรนส์  คลอเททระไซคลิน  
ออกซีเททระไซคลิน  ซัลโมเนลลา แบคทีเรีย  เชื้อรา อะฟลาท็อกซิน  และเมลามีนและอ นุพันธ์) เพ่ือประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ผลการศึกษาพบว่า จ านวนตัวอย่างมากกว่า 96.4 เปอร์เซ็นต์ของ
ตัวอย่าง ที่ท าการวิเคราะห์ในแต่ละค่าดัชนีผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และจากการศึกษาเพ่ือหาค่าดัชนีตัว
ใหม่โดยการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณค่าเถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารส าเร็จรูป
ส าหรับปลาดุก (จ านวน 107 ตัวอย่าง) และกุ้งทะเล (จ านวน 242 ตัวอย่าง) พบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะเส้นตรง โดยความสัมพันธ์ของปริมาณเถ้าและแคลเซียมมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) เท่ากับ 
0.825 (อาหารปลาดุก) และ0.795 (อาหารกุ้งทะเล) ความสัมพันธ์ของปริมาณเถ้าและฟอสฟอรัสมีค่า r เท่ากับ 
0.691 และ 0.784 ความสัมพันธ์ของปริมาณเถ้าและแคลเซียม +ฟอสฟอรัสมีค่า r เท่ากับ 0.854 และ0.847 
ตามล าดับ ในอาหารปลาดุก มีค่าเถ้าเฉลี่ย 9.97±2.11 เปอร์เซ็นต์ ค่าแคลเซียมเฉลี่ย 1.90±0.70 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าฟอสฟอรัสเฉลี่ย 1.21±0.25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในอาหารกุ้งทะเลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.70±1.65  2.34±0.61 
และ 1.49±0.29 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในอนาคตประเด็นของการใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly aquafeeds) จะมีความส าคัญเพ่ิ มมากข้ึน ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรใช้ค่าเถ้า
เป็นค่าดัชนีตัวใหม่ เพื่อก าหนดเป็นค่ามาตรฐานของอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก  (ไม่มากกว่า 12.08 
เปอร์เซ็นต)์ และกุ้งทะเล (ไม่มากกว่า 13.35 เปอร์เซ็นต)์ 
ค้าส้าคัญ : การประเมินคุณภาพ อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

 The commercial aquafeeds (catfish, freshwater herbivorous fish, freshwater 
prawn, marine shrimp, marine carnivorous fish, freshwater carnivorous fish and frog)  from the 
feed millers that registered with Department of Fisheries according to the Animal Feed 
Quality Control Act were collected 1,834 samples. The samples were analyzed for the 13 
parameters (protein, fat, fiber, moisture chloramphenical, nitrofurans, chlortetracycline, 
oxytetracycline, salmonella, bacteria, mold, alfatoxin, melamine and analogues) to assessed 
the quality of aquafeed and standards. The results showed that the samples more than 
96.4% of each analyzed parameter were verified the  standards. Study on the new 
parameters(ash, calcium and phosphorus) were conducted by using catfish feed 107 samples 
and marine shrimp feed 242 samples. The results showed that there were relationships 
(linear regression) between the content of ash and calcium, phosphorus, and 
calcium+phosphorus. In catfish feed, the correlation coefficient(r) were 0.825,0.691 and 0.854 
respectively and marine shrimp feed were 0.795 ,0.784 and 0.847 respectively. The values of 
mean and standard deviation of ash, calcium and phosphorus for catfish feed were 
9.97±2.11, 1.90±0.70 and 1.21±0.25% respectively and marine shrimp feed were 11.70±1.65, 
2.34±0.61 and 1.49±0.29% respectively. In the future, the topic of Eco-friendly aquafeeds will 
become the major concern of people. Thus the ash should be recommended as the new 
parameter for the standards of catfish feed (not more than 12.08%) and marine shrimp feed 
(not more than 13.35%) 
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ค้าน้า 

 กรมประมงได้ด าเนินการก ากับดูแล และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 โดยในปี พ .ศ. 2558 มีโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับ 
สัตว์น้ าที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นจ านว น 38 แห่ง 
(ข้อมูลจากการสอบถามสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด ) ในระหว่างปี พ .ศ. 2553 – 2555 มีการใช้อาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงกุ้งประมาณ 800,000 ตัน/ปี และอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงปลาประมาณ 600,000
ตัน/ปี (ข้อมูลจากการสอบถามสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ) ท าให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจการผลิต
อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าจ านวนหลายหมื่นล้านบาทต่อปี 
 ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 มีการก าหนดมาตรฐานของ
อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า 8 ชนิด (ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาน้ าจืดกิ นเนื้อ ปลา
ทะเลกินเนื้อ กบ และตะพาบน้ า ) โดยมาตรฐานหลักท่ีใช้ในการขึ้นทะเบียน และควบคุมคุณภาพ คือค่า
เปอร์เซ็นต์ โปรตีน ไขมัน กาก และ ความชื้นในอาหารส าเร็จรูป (รายละเอียดตามภาคผนวก ) ซึ่งดัชนีทั้ง 4 ค่า 
มีความส าคัญต่อคุณภาพของอาหารสัตว์น้ า กล่าวคือ 
 โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า และมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่
สึกหรอของร่างกาย สร้างฮอร์โมน เอนไซน์ในระบบต่างๆ ตลอดจนสร้างองค์ประกอบที่เก่ียวกับการสืบพันธุ์  
และค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารส าเร็จรูปมีความส าคัญต่อราคาของอาหาร กล่าวคือ อาหารส า เร็จรูปที่มี
ส่วนประกอบวัตถุดิบหลักเหมือนกัน และมีค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงจะมีราคาแพงกว่าอาหารที่มีค่าเปอร์เซ็นต์
โปรตีนต่ ากว่า ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนจึงนิยมใช้ค่า “ไม่ต่ ากว่า” 
 ไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดต่อหน่วยเมื่อเทียบกับสา รอาหารชนิดอื่นๆ สัตว์น้ า
สามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ดี และมีผลดีต่อเนื่องในการช่วยประหยัดโปรตีนในอาหารและยังมีหน้าที่ต่างๆ 
อีกมาก การก าหนดมาตรฐานค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน จึงนิยมใช้ค่า “ไม่ต่ ากว่า” 
 กาก (เยื่อใย ) เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ ซึ่งสัตว์น้ าไม่สามารถย่ อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้ แต่มีผลช่วยในการขับถ่ายสะดวก ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานค่ากากจึงนิยมใช้ค่า        
“ไม่มากกว่า” 
 ความชื้น มีผลต่อการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารส าเร็จรูป หากอาหารส าเร็จรูปมีค่าเปอร์เซ็นต์
ความชื้นมากเกินกว่า 13 % จะมีโอกาสท าให้เกิดเชื้อรา ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นจึง
นิยมใช้ค่า “ไม่มากกว่า” 
 จากภารกิจของกรมประมงที่กล่าวข้างต้น จึงได้วางแผนศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า โดยท าการเก็บตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปจากโรงงานผลิตที่ได้ขึ้นทะเ บียนไว้กับกรม
ประมง เพื่อท าการวิเคราะห์ค่ามาตรฐานหลัก 4 ค่า (โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น ) และยังมีการวิเคราะห์ค่า   
ยาปฏิชีวนะ (ไนโตรฟูแรนส์ ออกซีเททระไซคลิน คลอเททระไซคลิน คลอแรมเฟนิคอล )  อะฟลาท็อกซิน      
ซัลโมเนลลา แบคทีเรีย เชื้อรา เมลามีนและอนุพันธ์ (กรดซัยยานูริก แอมมีไลด์ แอมีลีน) 
 นอกจากนี้ยังท าการศึกษาหาความสัมพันธ์ของค่าดัชนี เถ้า (Ash) แคลเซียมและฟอสฟอรัส เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดค่าดัชนีตัวใหม่ส าหรับเป็นค่ามาตรฐานของอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าในอนาคต 
โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 
 เถ้า (Ash) เป็นสารอนินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ละลายในกรด หมายถึงแร่ธาตุต่างๆ และส่วน
ที่ไม่ละลายในกรด หมายถึงสิ่งปลอมปน เช่น ซิลิกา (อังคณา และดวงสมร , 2532) หากปริมาณแร่ธาตุ และสิ่ง
ปลอมปนมีมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้สัตว์น้ าได้รับคุณค่าทางโภชนาก ารจากอาหาร
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ได้ไม่ครบถ้วน เช่น Shearer et al. (1992) พบว่า ปลาแซลมอนวัยอ่อนมีการเจริญเติบโตลดลงเมื่อปริมาณเถ้า
ในอาหารเพิ่มข้ึน 

 แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญต่อสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลาจะใช้เป็นโครงสร้างกระดูก เกล็ด ฟัน 
และ ท าหน้าที่เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆที่จ าเป็นในร่างกาย เช่น การแข็งตัวของเลือด การหดตัวของกล้ามเนื้อ 
การท างานของประสาท สัตว์น้ าส่วนมากสามารถดูดซึมแคลเซียมจากน้ าได้ ท าให้มีความต้องการแคลเซียมจาก
อาหารน้อยลง (NRC,2011) 

 ฟอสฟอรัส เป็นแร่ธาตุที่มีความส าคัญต่อสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลาจะใช้เป็นโครงสร้างของร่างกาย
ร่วมกับแคลเซียมโดยทั่วไปปลามีความต้องการฟอสฟอรัสแตกต่างกันออกไปตามชนิด ขนาด อายุ และเพศ เช่น 
ปลานิล Oreochromis aureas มีความต้องการฟอสฟอรัส 0.5 เปอร์เซ็นต์ (NRC, 2011) ฟอสฟอรัสที่ปลา
ได้รับส่วนใหญ่มาจากอาหารที่กินเข้าไป ได้แก่ ฟอสฟอรัสจากสัตว์และพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนฟอสฟอรัสจาก     
อนินทรีย์ฟอสเฟต ซึ่งปลาสามารถน าฟอสฟอรัสจากแต่ละแหล่งไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ฟอสฟอรัสที่ปลา
ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะถูกขับออกมาเป็นของเสียสู่แหล่งน้ าและส่งผลกระทบอาจท าให้เกิด
ปรากฏการณ์ ยูโทรพิเคชั่น เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่ท าให้พืชน้ าและแพลงค์ตอนเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว (Debrath et al., 2005) 
 ในอนาคตประเด็นของการใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
(Eco-friendly aquafeeds) จะมีความเป็นไปได้มากที่จะถูก หยิบยกข้ึนมาเพ่ือพิจารณาร่วมกันระหว่างนานา
ประเทศท่ีท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือแม้กระท่ังประเทศท่ีเป็นผู้ซื้อสัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเพ่ือน ามา
บริโภค ดังนั้นจึงได้วางแผนการศึกษาวิจัยขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากมีประเด็นดังกล่าวเกิดข้ึน ก็จะ
ได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าที่ผลิตโดยโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง เพ่ือ 
   ประเมินคุณภาพตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณเถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก 
    และกุ้งทะเล 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด ค่าดัชนีตัวใหม่ส าหรับเป็นค่ามาตรฐานของอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าใน 
   อนาคต 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

1. การเก็บตัวอย่าง 
 

 ท าการเก็บตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า 8 ชนิด จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ าที่ขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กับกรมประมง จ านวน 1,834 ตัวอย่าง ท าการสุ่มแบบ
ตลอด โดยสุ่มเลือกอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า จ านวน 1 ชุดการผลิต (Lot) ที่โรงงานผลิตขึ้นเพ่ือขาย โดย
สุ่มเก็บตัวอย่างจากถุงภาชนะบรรจุ จ านวนร้อยละ 2 ของจ านวนถุงภาชนะบรรจุอาหารส าเร็จรูปทั้งหมดในชุด
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การผลิตนั้น แล้วผสมตัวอย่างให้เข้ากันจากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างปริมาณ 0.5 กิโลกรัม ใส่ลงในถุงพลาสติก 
(ซิป) และน ามาที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด เพ่ือท าการวิเคราะห์หาค่าดัชนีต่างๆ  
 
2. การตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าดัชนีต่างๆ 

 
 ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าที่ห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด โดยมีค่าดัชนีต่างๆ ดังนี้ โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น คลอแรมฟินิคอล ไนโตรฟู
แรนส์  คลอเททระไซคลิน  ออกซีเททระไซคลิน  ซัลโม เนลลา  แบคทีเรีย  เชื้อรา  และ อะฟลาท็อกซิน              
(วิธีตรวจสอบและวิเคราะห์ แสดงในตารางที่ 1) ส่วนการวิเคราะห์เมลามีนและอนุพันธ์  (กรดซัยยานูริก       
แอมมีไลด์ แอมีลีน) ด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน (วิธีวิเคราะห์  in-house method,based 
on USFDA LIB NO.4422 (2008)by LC- MS/MS) เพ่ือประเมินคุณภาพตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ซึ่งมีรายละเอียดค่าเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีต่างๆ แสดงไว้ในตารางที่ 2 
 
3. การศึกษาเพื่อก้าหนดค่าดัชนีตัวใหม่ 
 
 ค่าดัชนีตัวใหม่ที่ต้องการศึกษาคือ เถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส โดยพิจารณาเลือกตัวอย่าง
อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า จ านวน 2 ชนิด ได้แก่อาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก (จ านวน 107 ตัวอย่าง ) 
และอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล (จ านวน 242 ตัวอย่าง ) ที่ได้ท าการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กล่าวในข้างต้น 
และท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด  (ตารางที่ 1) การที่เลือก
ศึกษาในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุ ก และกุ้งทะเล เนื่องจากมีการผลิตเพื่อความต้องการของตลาดเป็น
จ านวนมากในแต่ละป ี

3.1 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
      3.1.1 ค านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าพิสัย (Range) ค่าต่ าสุด  (Min) ค่าสูงสุด  (Max) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (SD) ของ
ปริมาณ เถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส 
      3.1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้า ปริมาณแคลเซียมและปริมาณฟอสฟอรัส 
ด้วยการตรวจสอบค่าการกระจายของข้อมูลทั้งสาม โดยการท าแผนภาพการกระจาย (Scatter plot) 
และทดสอบการแจกแจงข้อมูลโดยวิธี Kolmogorov-Smirnov test for normalityซึ่งใช้เปรียบเทียบ 
ค่าของการแจกแจงความถี่สะสมของข้อมูลที่ทดสอบกับค่าของการแจกแจงที่ต้องการทดสอบ เกณฑ์
ในการตัดสินว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ คือ ค่าที่มากสุดของค่าความแตกต่างของทั้งสามค่าโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (ชัชวาลย์,2544) หรือค านวณได้จากสูตร 

 K=max |S(x)-F(Zx)| เมื่อ 
 

 K  คือ ค่าที่มากท่ีสุดของความแตกต่าง S(x)และF(Zx) 
 S(x)   คือ การแจกแจงความถ่ีสะสมของตัวอย่าง 
 F(Zx)  คือ การแจกแจงของประชากร 
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ก าหนดสมมุติฐานของการทดสอบ 
สมมุติฐาน 1   H0:    ปริมาณเถ้ามีการแจกแจงแบบปกติ 
 H1:    ปริมาณเถ้าไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
สมมุติฐาน 2 H0:    ปริมาณแคลเซียมมีการแจกแจงแบบปกต ิ
 H1:    ปริมาณแคลเซียมไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
สมมุติฐาน 3 H0:    ปริมาณฟอสฟอรัสมีการแจกแจงแบบปกติ 
 H1:    ปริมาณฟอสฟอรัสไม่มีการแจกแจงแบบปกต ิ
จากนั้นสร้างสมการโดยใช้สมการรีเกรซชั่นแบบเส้นตรง (ทัศนีย์ และสมภพ,2522) 

 10   เมื่อ 
     คือ ปริมาณเถ้า  
      คือ ปริมาณแคลเซียม หรือปริมาณฟอสฟอรัสหรือปริมาณแคลเซียม+ฟอสฟอสรัส 

       0    คือ ส่วนที่ตัดแกน y หรือค่าของ Y เมื่อ X เป็น 0 (intercept) 
                1     คือ ความชันของเส้นตรงหรือสัมประสิทธิ์ความถดถอย regression coefficient 

ตารางท่ี 1 วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า 

ค่าดัชนี วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ 
โปรตีน  
 
ไขมัน  
กาก 
ความชื้น   
คลอแรมเฟนิคอล 
 
ไนโตรฟูแรนส์ 
 
คลอเททระไซคลิน 
ออกซีเททระไซคลิน 
ซัลโมเนลลา 
แบคทีเรีย 
เชื้อรา 
อะฟลาท็อกซิน 
 
เมลามีนและอนุพันธ์
  
เถ้า 
แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส 
 

In-house method, based on Tecator Manual for Kjeltec Auto      
1035/38 Sampler Systems และ AOAC, 2012 (Method 2001.11)  
In-house method, based on AOAC, 2012 (Method 2003.05) 
In-house method, based on AOAC, 2012 (Method 978.10) 
AOAC, 2012 (Method 930.15) 
In-house method, based on Analytica Chimica Acta Vol.558,         
11-15,2006  
In-house method, based on Journal Chromatography 
A,Vol.771,349-354,1997  
In-house method, based on AOAC, 2012 (Method 2008.09)  
In-house method, based on AOAC, 2012 (Method 2008.09) 
In-house Method : Based on International Standard ISO 6579:2002 
Rapid Method : 3M Petrifilm Aerobic Count Plate  
Rapid Method : 3M Petrifilm Yeast and Mold Count Plate 
Rapid Method: Elisa-Enzyme immunoassay, R-Biopharm 
RIDASCREEN®FAST Aflatoxin SC 
in-house method,based on USFDA LIB NO.4422 (2008) by LC- 
MS/MS) 
In-house method, based on International Standard ISO 5984:2002 
In-house method, based on AOAC, 2012 (Method 927.02) 
In-house method, based on AOAC, 2012 (Method 965.17) 
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ตารางท่ี 2 ค่าเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือประเมินคุณภาพของอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า  

ค่าดัชนี     ค่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 โปรตีน     ไม่ต่ ากว่าค่าท่ีขอขึ้นทะเบียน 
 ไขมัน     ไม่ต่ ากว่าค่าท่ีขอขึ้นทะเบียน 
 กาก     ไม่มากกว่าค่าท่ีขอขึ้นทะเบียน 
 ความชื้น     ไม่มากกว่าค่าท่ีขอขึ้นทะเบียน 
 คลอแรมเฟนิคอล    ไม่พบ 
 ไนโตรฟูแรนส์    ไม่พบ 
 คลอเททระไซคลิน   ไม่พบ 
 ออกซีเททระไซคลิน   ไมพบ 
 ซัลโมเนลลา    ไม่พบ 

แบคทีเรีย    ไม่เกิน 8 x 106CFU/g 
เชื้อรา     ไม่เกิน 1x 105CFU/g 
อะฟลาท็อกซิน    ไม่เกิน 40 ppb 
เมลามีนและอนุพันธ์   ไม่พบ 

 



 
 

ตารางที ่3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าเพ่ือประเมินคุณภาพ 

ค่าดัชนี 
จ านวนตัวอย่างอาหารส าเร็จรูป ผ่านเกณฑ์ 

ปลาดุก 
ปลาน้ าจืด

กินพืช กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด 
ปลาน้ าจืดกิน

เนื้อ 
ปลาทะเลกิน

เนื้อ กบ ตะพาบน้ า* รวมสัตว์น้ า 
มาตรฐาน

(%) 
โปรตีน 342 (19) 296 (14) 829 (16) 44 (1) 38 (2) 178  (3) 107 (3) 0 1,834 (58) 96.84 
ไขมัน 342 (13) 296  (9) 829 (19) 44 (3) 38 (2) 178 (14) 107 (5) 0 1,834 (65) 96.46 
กาก 342 296  (6) 829 (43) 44 (3) 38 178  (1) 107 0 1,834 (53) 97.11 
ความชื้น 342  (2) 296  (1) 829  (7) 44 38 178 107 0 1,834 (10) 99.45 
คลอแรมเฟนิคอล 339 301 835 44 38 112 107 0 1,776 100 
ไนโตรฟูแรนส์ 339 301 835 44 38 112 107 0 1,776 100 
คลอเททระไซคลิน 339 301 835 (1) 44 38 112 107 0 1,776 (1) 99.94 
ออกซีเททระไซคลิน 339 301 835 44 38 112 107 0 1,776 100 
ซัลโมเนลลา 227 (1) 223 524 37 34 61 80 0 1,186 (1) 99.92 
แบคทีเรีย 159 149 320 24 (1) 27 38 46 0 763 (1) 99.87 
เชื้อรา 159 149 320 24 27 38 46 0 763 100 
อะฟลาท็อกซิน 304 273 691 41 37 68 99 0 1,513 100 
เมลามีนและอนุพันธ์ 143 139 268 (1) 20 17 38 50 0 675 (1) 99.85 

หมายเหตุ   ตัวเลขที่อยู่นอกวงเล็บ (   ) คือจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
                   และตัวเลขท่ีอยู่ในวงเล็บ (   ) คือจ านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

               *ไม่มีตัวอย่าง เนื่องจากไม่มีโรงงานใดท าการผลิตเพื่อขายในช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา  
   



 
 

 

ตารางท่ี 4 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเถ้าแคลเซียม ฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและกุ้งทะ เล 

ค่าดัชนีของ จ้านวน ค่าพิสัย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อาหารส้าเร็จรูป (N) (range) (Min) (Max) (Mean) (Median) (Mode) (SD) 

1.อาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก 
  

  
    เถ้า 107 12.37 6.36 18.73 9.97 9.83 9.94 2.11 

แคลเซียม 107 3.66 0.52 4.18 1.90 1.81 1.16 0.70 
ฟอสฟอรัส 107 1.24 0.47 1.71 1.21 1.17 1.11 0.25 

   
  

    2.อาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล 
  

  
    เถ้า 242 9.57 7.14 16.71 11.70 11.76 10.38 1.65 

แคลเซียม 242 3.92 0.44 4.36 2.34 2.34 2.29 0.61 
ฟอสฟอรัส 242 2.57 0.30 2.87 1.49 1.49 1.40 0.29 

   
  

     

 

 

 



 
 

ผลการศึกษา 

1. การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 

       ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปเพื่อประเมินคุณภาพตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาหารสัตว์ (ตารางที่ 3) พบว่า อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าทั้ง 8 ชนิด (รวมตะพาบน้ า ด้วยแต่ไม่มี
ตัวอย่างเนื่องจากไม่มีโรงงานใดท าการผลิตเพื่อขายในช่วงระยะเวลาที่ท าการศึกษา ) มีค่าโปรตีนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจ านวน 1,776 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,834 ตัวอย่าง คิดเป็น 96.84 เปอร์เซ็นต์ ค่าไขมันที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1,769 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,834ตัวอย่าง คิดเป็น 96.46 เปอร์เซ็นต์ ค่ากากท่ี
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1,781 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,834 ตัวอย่าง คิดเป็น 97.11 เปอร์เซ็นต์ ค่า
ความชื้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1,824 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,834 ตัวอย่าง คิดเป็น 99.45 
เปอร์เซ็นต์ ค่าคลอแรมเฟนิคอลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1,776 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,776 
ตัวอย่าง คิดเป็น  100 เปอร์เซ็นต์ ค่าไนโตรฟูแรนส์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1,776 ตัวอย่าง จากการ
วิเคราะห์ 1,776 ตัวอย่าง คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์ ค่าคลอเททระไซคลิน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน      
1,775 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,776 ตัวอย่าง คิดเป็น  99.94 เปอร์เซ็นต์ ค่าออกซีเททระไซคลิน ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1,776 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,776 ตัวอย่าง คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์        
ค่าซัลโมแนลลาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1,185 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,186 ตัวอย่าง คิดเป็น  100
เปอร์เซ็นต์ ค่าแบคทีเรีย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  762 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 763 ตัวอย่าง คิดเป็น  
99.87 เปอร์เซ็นต์ ค่าเชื้อราที่ผ่านเกณฑ์ม าตรฐานจ านวน  763 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 763 ตัวอย่าง คิด
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ค่าอะฟลาท็อกซินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  1,513ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ 1,513 
ตัวอย่าง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ค่าเมลามีนและอนุพันธ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  674 ตัวอย่าง จากการ
วิเคราะห์ 675 ตัวอย่าง คิดเป็น 99.85 เปอร์เซ็นต ์
 
2. การศึกษาค่าดัชนีตัวใหม่ 
 
     2.1 จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีตัวใหม่ ได้แก่ เถ้า แคลเซียมและฟอสฟอรัส (ตารางที่ 4) พบว่า 
อาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก จ านวน ตัวอย่าง 107 ตัวอย่าง มีค่าปริมาณเถ้า แคลเซียมและฟอสฟอรัส 
ต่ าสุดเท่ากับ  6.36 0.52 0.47 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุดเท่ากับ 18.73 4.18 1.71 เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.97 
1.90 1.21 เปอร์เซ็นต์ ค่ามัธยฐานเท่ากับ  9.83 1.81 1.17 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม เท่ากับ  9.94 1.16 1.11 
เปอร์เซ็นต ์และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.11 0.70 0.25เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับส่วนในอาหารส าเร็จรูปกุ้ง
ทะเล จ านวน  ตัวอย่าง 242 ตัวอย่าง มีค่าปริมาณเถ้า แคลเซียมและฟอสฟอรัส ต่ าสุดเท่ากับ 7.14 0.44 0.30 
เปอร์เซ็นต์  ค่าสูงสุดเท่ากับ 18.73 4.18 1.71 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.70 2.34 1.49 เปอร์เซ็นต์ 
ค่ามัธยฐานเท่ากับ11.76 2.34 1.49 เปอร์เซ็นต์ ค่าฐานนิยม เท่ากับ  10.38 2.29 1.40 เปอร์เซ็นต์ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.65 0.29 0.61 ตามล าดับ 



 
 

  2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับ
ปลาดุกและกุ้งทะเล 
        เมือ่ท าการทดสอบการแจกแจงความถ่ีของข้อมูลปริมาณเถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก จ านวน 107 ตัวอย่าง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.97 1 .90 และ1.21 เปอร์เซ็นต์ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.11 0.70 และ0.25 ค่าสถิติทดสอบ  Kolmogorov-Smirnov เท่ากับ 0.08 0.08 
และ 0.08 และค่า  P-value มีค่าเท่ากับ 0.13 0.06 และ 0.06 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด  
(α=0.05) แสดงว่าข้อมูลปริมาณเถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกมีการแจกแจง
แบบปกติ   ส่วนในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล จ านวน 242 ตัวอย่าง พบว่าปริมาณเถ้า แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.70 2.34 และ 1.49 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.65 0.29 และ 
0.61 ค่าสถิติทดสอบ  Kolmogorov-Smirnov เท่ากับ 0.03 0.05 และ0.05 และค่า  P-value มีค่าเท่ากับ 
0.20 0.10 และ0.10 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด  (α=0.05) แสดงว่าข้อมูลปริมาณเถ้า แคลเซียม 
และฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเลมีการแจกแจงแบบปกติ (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลด้วย Kolmogorov-Smirnov test for normality 

ค่าทางสถิติ 
อาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก  อาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล 

เถ้า(%) แคลเซียม(%) ฟอสฟอรัส(%)  เถ้า(%) แคลเซียม(%) ฟอสฟอรัส(%) 
 N 107 107 107  242 242 242 

X  9.97 1.90 1.21  11.70 2.34 1.49 
SD 2.11 0.70 0.25  1.65 0.29 0.61 
K 0.08 0.08 0.08  0.03 0.05 0.05 
P-value 0.13 0.06 0.06  0.20 0.10 0.10 
หมายเหตุ K = ค่าสถิติทดสอบของ Kolmogorov-Smirnov test for normality 

 2.3 การสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียม, เถ้าและฟอสฟอรัส, และเถ้า
และแคลเซียม +ฟอสฟอรัส ในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและ กุ้งทะเล  ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะ
เส้นตรง (ภาพที่ 1) โดยมีสมการy= 0.273x+0.821 ค่า R Square (R2) = 0.681 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
r=0.825 



 
 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก 

 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลา
ดุกพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรง  (ภาพที่ 2) โดยมีสมการ y = 0.081x+0.102 ค่า R 
Square (R2) = 0.477 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r=0.691  

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก 

 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและปริมาณแคลเซียม +ฟอสฟอรัสในอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรง  (ภาพที่ 3) โดยมีสมการ          
y= 0.354x+0.419 ค่า R Square (R2) = 0.729 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.854 

 

 

y = 0.273x - 0.821
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y = 0.081x + 0.402
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียม+ฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูป  
           ส าหรับปลาดุก 
 

 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้ง
ทะเลพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรง  (ภาพที่ 4) โดยมีสมการ  y = 0.295x+1.116         
ค่า R Square (R2) = 0.633 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.795 

 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล  

 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้ง
ทะเลพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรง  (ภาพที่ 5) โดยมีสมการ  y = 0.140x+0.153 ค่า R 
Square (R2) = 0.615 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.784 

y = 0.354x - 0.419
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y = 0.2956x - 1.1161
R² = 0.6331
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล        

          ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียม +ฟอสฟอรัสในอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเลพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรง  (ภาพที่ 6) โดยมีสมการ            
y = 0.435x+1.269 ค่า R Square (R2) = 0.717 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.847 

 

        ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียม+ฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งทะเล 

 

 

y = 0.140x - 0.153
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y = 0.435x - 1.269
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 จากการเก็บตัวอย่างอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าที่ผลิตโดยโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง 
เพ่ือประเมินคุณภาพตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พบว่าค่ามาตรฐานหลัก  (โปรตีน ไขมัน 
กาก ความชื้น) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดมากกว่า 96.4 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่างที่ ท าการวิเคราะห์ในแต่ละ
ค่าดัชนี ส่วนค่ามาตรฐานของยาปฎิชีวนะ  (คลอแรมเฟนิคอล ไนโตรฟูแรนส์ คลอเททระไซคลิน               
ออกซีเททระไซคลิน ) ซึ่งกรมประมงก าหนดให้ไม่มีในอาหารส าเร็จรูปพบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
มากกว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่ท าการวิเคราะห์ ในแต่ละค่าดัชนี ส่วนค่ามาตรฐานทางด้านจุลชีวะ   
(ซัลโมเนลลา แบคทีเรีย เชื้อรา) พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดมากกว่า 99.8 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่ท า
การวิเคราะห์ในแต่ละค่าดัชนี และในส่วนของค่ามาตรฐานเมลามีนและอนุพันธ์ซึ่งก าหนดให้ไม่พบในอาหาร
ส าเร็จรูปก็พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดมากกว่า 99.8 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่ท าการวิเคราะห์  ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่า การประเมินคุณภาพของอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผ่านค่ามาตรฐาน
ที่ก าหนดในตารางที่ 2 (ค่าดัชนี 13 ค่า) มากกว่า 96.4 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่ท าการวิเคราะห์ในแต่ละค่า
ดัชนี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงงานผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพท่ี
กรมประมงได้ตั้งไว้เป็นอย่างดี 
 ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณค่าเถ้า แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและกุ้งทะเล พบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรงระหว่างตัวแปรอิส ระ
(ค่าเถ้า) และตัวแปรตา ม(ค่าแคลเซียม ค่าฟอสฟอรัส และผลรวมของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ) ในกรณีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้า และ แคลเซียมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและกุ้งทะเลพบว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.825 และ0.795 ส่วนความสัมพันธ์ของปริมาณเถ้าและฟอสฟอรัสมีค่า     
r เท่ากับ 0.691 และ 0.784 และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเถ้าและแคลเซียม +ฟอสฟอรัสมีค่า r เท่ากับ    
0.854 และ 0.847ตามล าดับ ซึ่ง Hinkle et al. (1994) กล่าวว่า หากค่า r อยู่ในช่วง 0.50-0.70 แสดงถึงการมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 0.70-0.90 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
ปริมาณเถ้าและปริมาณแคลเซียมมีความสัมพันธ์กันระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ส่วนปริมาณเถ้าและปริมาณ
ฟอสฟอรัสมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง –สูงในทิศทางเดียวกัน และปริมาณเถ้าและปริมาณแคลเซียม +
ฟอสฟอรัสมีความสัมพันธ์กันระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส อดคล้องกับการศึกษาของ จุฬาภร และประวิลดา  
(2558) ที่พบว่าค่าสหสัมพันธ์ (r) ของปริมาณเถ้าทั้งหมดและปริมาณเถ้าที่ละลายในกรด (แร่ธาตุรวมที่ละลาย
ในกรด)ของตัวอย่างอาหารกุ้งและตัวอย่างอาหารปลาน้ าจืดกินพืช เท่ากับ 0.985 และ0.968 ตามล าดับ และ
เมื่อทดสอบความใช้ได้ของส มการพบว่าสมการคาดคะเนปริมาณเถ้าท่ีละลายในกรดจากปริมาณเถ้าทั้งหมดมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการคาดคะเนปริมาณแร่ธาตุในอาหารส าเร็จรูปส าหรับกุ้งและปลาน้ าจืดกินพืช 
การที่ค่า  r จาการศึกษาในครั้งนี้มีค่าต่ ากว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ จุฬาภร             
และประวิลดา(2558) เพราะมีตัวแปรตาม (แร่ธาตุรวมที่ละลายในกรด)แตกต่างกัน  ซ่ึงNRC (2011) กล่าวไว้ว่า
ส่วนประกอบของแร่ธาตุสามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ Macromineral (ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส      
คลอไรด์ แมกนีเซียม โปตัสเซียม โซเดียม ) และ Micromineral (ได้แก่ คอปเปอร์ โคบอลท์ โครเมียม ไอโอดีน 
ไอรอน แมงกานีส  โมลิบดินัม ซิลีเนียม ซิงค์ ) แต่ตัวแปรตามของการศึกษาในครั้งนี้ คือปริมาณแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส หรือ แคลเซียม +ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของ Macromineralเท่านั้น ใน
การศึกษานี้พบว่าความสัมพันธ์มีแนวโ น้มที่ว่า หากพบปริมาณเถ้าในอาหารส าเร็จรูปมีค่ามากขึ้นก็มีแนวโน้มที่
จะพบปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีค่ามากขึ้นตามกัน และในทางกลับกันหากพบปริมาณเถ้ามีค่าน้อยลงก็



 
 

มีแนวโน้มที่จะพบปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสมีค่าน้อยลงเช่นกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลของอาหารส าเร็จรูป
ส าหรับปลาดุก (จ านวน 107 ตัวอย่าง) และกุ้งทะเล (จ านวน 242 ตัวอย่าง) พบว่ามีปริมาณเถ้าค่าต่ าสุด 6.35 
และ7.14 เปอร์เซ็นต์และมีปริมาณเถ้าค่าสูงสุด 18.73 และ16.71เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และเนื่องจากเถ้าเป็น
สารอนินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ละลายในกรด หมายถึงแร่ธาตุต่างๆและส่วนที่ไม่ละลายในกรด หมายถึงสิ่ง
ปลอมปน เช่น ซิลิกา (อังคณา และดวงสมร, 2532) หากปริมาณแร่ธาตุและสิ่งปลอมปนมีมากเกินไปก็จะส่งผล
ให้สัตว์น้ าได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารได้ไม่ครบถ้วน เช่น Shearer et al. (1992) พบว่า
ปลาแซลมอนวัยอ่อนมีการเจริญเติบโตลดลงเมื่ อปริมาณเถ้าในอาหารเพิ่มข้ึน Porn-ngam (1995, อ้างตาม
อัตรา, 2542) พบว่าปลาเรนโบว์เทร้าที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้ปลาป่น (wihte fish meal) ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่
มีปริมาณเถ้าสูงท าให้ปลาที่มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยต่ ากว่าที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เตรียมจากปลาป่นที่ร่อนเอากระดูกออก
แล้ว (มีปริมาณเถ้าที่ต่ ากว่า ) นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์น้ าดังที่กล่าวมาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องคุณภาพของน้ าที่สัตว์น้ าอาศัยอยู่ อันเนื่องมาจากปริมาณเถ้าท่ีมีฟอสฟอรัสเป็น
ส่วนประกอบ ที่มีมากเกินความจ าเป็นหรือมีฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปองค์ประกอบที่สัตว์น้ าไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้ก็จะถูกขับถ่ายออกมาสู่แหล่งน้ าและส่งผลกระทบอาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น 
(Eutrophication) เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่ท าให้พืชน้ าและแพลงค์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
(Debnath et al. 2005) 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและกุ้งทะเลมีค่า
ต่ าสุด 0.47 และ 0.30 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 1.71 และ 2.87 เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.21 และ 1.49 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับความต้ องการฟอสฟอรัสในอาหาร
ส าหรับสัตว์น้ า พบว่า ปลา channel catfish มีค่า 0.45 เปอร์เซ็นต์ (Lovell, 1978)  0.8 เปอร์เซ็นต์
(Andrews et al., 1973) ในกุ้ง LItopenaeus vannamei มีค่าเท่ากับ 0.34 เปอร์เซ็นต์ (Davis et al., 
1993) 0.93 เปอร์เซ็นต์ (Cheng et al., 2006) และในกุ้ง Penaeus monodon มีค่า 0.74 เปอร์เซ็นต์ 
(Penaflorida, 1999) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการศึกษานี้ก็พบว่าฟอสฟอรัสมีปริมาณมากเกินความ
ต้องการของปลาดุกและกุ้งทะเล 
 ส่วนปริมาณแคลเซียมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและกุ้งทะเลพบว่ามีค่าต่ าสุด 0.52 และ 
0.44 เปอร์เซ็นต์ ค่าสูงสุด 4.18 และ4.36 ค่าเฉลี่ย 1.90 และ 2.34 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับความต้องการแคลเซียมในอาหารสัตว์น้ า พบว่าปลา channel catfish ไม่ต้องการ
แคลเซียม (Lovell, 1978) แต่Andrews et al (1973) รายงานว่าต้องการแคลเซียม 1.5 เปอร์เซ็นต์   ในกุ้ง
ทะเลมีผู้วิจัยหลายรายที่พบว่า ไม่ต้องการแคลเซียมในอาหาร (Deshimaru and Yone, 1978 ;  Davis et 
al., 1993 ; Penaflorida, 1999) แต่ก็มีผู้วิจัยอื่นที่รายงานว่าต้องการแคลเซียม 1.2 เปอร์เซ็นต์ (Kitabayashi 
et al., 1971) 1.0-2.0 เปอร์เซ็นต์ (Kanazawa et al., 1984) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการศึกษานี้ ก็
พบว่าแคลเซียมมีปริมาณค่อนข้างมากเกินความต้องการของปลาดุกและกุ้งทะเล 
 NRC (2011) รายงานว่าแคลเซียมยังมีผลต่อการใช้ประโยชน์ของฟอสฟอรัสในปลาและกุ้ง แต่
การใช้แคลเซียมที่มากเกินกว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์ ควรหลีกเลี่ยง และมีข้อแนะน าว่าอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลา
และกุ้งที่ผลิตเพื่อขายควรมีอัตราส่วนแคลเซียม : ฟอสฟอรัส ต่ ากว่ า 2:1 ซึ่งในการศึกษานี้อัตราส่วนดังกล่าวใน
อาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกและกุ้งทะเล มีค่าเฉลี่ย 1.57 และ1.57 ตามล าดับ 
 ในปัจจุบัน กรมประมงยังไม่มีการควบคุมมาตรฐานของปริมาณเถ้า ในอาหารส าเร็จรูปส าหรับ
สัตว์น้ า เช่นเดียวกับอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์บก (สุกร โค กระบือ กระต่าย ) และสัตว์ปีก (ไก่ เป็ด         
นกกระทา) ซึ่ง กรมปศุสัตว์ท าหน้าที่ก ากับดูแลอยู่ก็ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานปริมาณเถ้าเช่นกัน 



 
 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อก าหนดค่าดัชนีตัวใหม่จึงมีความเห็นว่า ควรใช้
ค่าเถ้าเป็นค่ามาตรฐานของอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าในอนาคต โดยมีเหตุผลต่างๆตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น และวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าก็ ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์หา
ปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัส การก าหนดค่ามาตรฐานของปริมาณเถ้าควรใช้ค่าเฉลี่ย +ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีการแจกแจงแบบปกติ และวัตถุดิบอาหารที่น ามาใช้ผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปก็มีความหลากหลายรวมทั้งปริมาณที่ใช้ก็แตกต่างกัน ดังนั้นอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุกควรจะมีค่า
มาตรฐานเถ้าไม่มากกว่า (ค่าเฉลี่ย 9.97+ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11) 12.08 เปอร์เซ็นต์ และอาหารส าเร็จรูป
ส าหรับกุ้งทะเลควรมีค่ามาตรฐานของปริมาณเถ้าไม่มากกว่า (ค่าเฉลี่ย 11.70 + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65) 
13.35 เปอร์เซ็นต ์
 สรุป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า การประเมินคุณภาพของอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ า ที่ผลิต
จากโรงงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมง ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ค่าดัชนี 13 ค่า) มากกว่า 96.4 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่ท าการวิเคราะห์ในแต่ละค่าดัชนี และใน
อนาคตประเด็นของการใช้อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly 
aquafeeds) จะมีความเป็นไปได้มากที่จะถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือพิจารณาร่วมกันระหว่างนานาประเทศที่ท าการ
เพาะเ ลี้ยงสัตว์น้ าหรือแม้กระท่ังประเทศท่ีเป็นผู้ซื้อสัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเพ่ือน ามาบริโภค  จึงมี
ความเห็นว่าควรใช้ค่าเถ้าเป็นค่าดัชนีตัวใหม่ เพื่อก าหนดเป็นค่ามาตรฐานของอาหารส าเร็จรูปส าหรับปลาดุก  
(ไม่มากกว่า 12.08 เปอร์เซ็นต์ ) และกุ้งทะเล (ไม่มากกว่า 13.35 เปอร์เซ็นต์ ) แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการ
ออกประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรที่จะท าประชาพิจารณ์ 
ก่อน โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง (โรงงานผลิต เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า สถาบันการศึกษา ฯลฯ .) เข้าร่วมรับฟังและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค้าขอบคุณ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ก ากับดูแล  การควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืดทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในด้านต่างๆจนท าให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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