
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตนีและพลังงานจากวัตถุดิบ 6 ชนิดในกุ้งขาวแวนนาไม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้ง (ADMD) ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน (APD) และ
ประสิทธิภาพการย่อยพลังงาน (AED) ในวัตถุดิบอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ กากยีสต์ป่น 
สาหร่ายผักกาดทะเลป่น ใบมะรุมป่น ใบมนัส าปะหลังป่น และใบกระถินป่น ในกุ้งขาวแวนนาไมโดยเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมที่มีน้ าหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 6 กรัม ด้วยอาหารสูตรอ้างอิงที่มีปลาป่นเป็นแหลง่โปรตีนหลัก และอาหาร
สูตรอ้างอิงที่ถูกแทนที่วัตถุดบิอาหารที่ต้องการทดสอบ 30 % จ านวน 7 สูตร เป็นเวลา 11 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่ากุ้งขาวแวนนาไม มีค่า ADMD ของวัตถุดิบอาหารที่ทดสอบระหว่าง 40.62-85.5% โดยกุ้ง
สามารถย่อยวัสดุแห้งของกากยีสต์ป่นมากกว่าวัตถุดิบอาหารอื่น ค่ารองลงมาคือสาหร่ายผักกาดทะเล ส่วนค่า 
APD มีค่าระหว่าง 40.50-83.17% กุ้งสามารถย่อยโปรตีนของกากยสีต์ป่นมากกว่าวัตถุดิบอาหารอื่น ส่วนค่า 
AED มีค่าระหว่าง 42.86-80.77% โดยกุ้งสามารถย่อยพลังงานของกากยีสต์ป่นได้ดีที่สุด รองลงมาคือสาหร่าย
ผักกาดทะเล นอกจากนี้พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรทดสอบที่มีขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ และกาก
ยีสต์ป่น มีน้ าหนักเพิ่มมากกว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารทดสอบสูตรอื่นๆ กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วย
อาหารสูตรทดสอบที่มีขนไกป่่นไฮโดรไลซ์ ใบมะรุมป่น และกากยีสต์ป่น มีอัตราการรอดตายมากกว่ากุ้งขาวแวน
นาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรทดสอบอื่นๆ 
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Abstract 

The apparent dry matter digestibility coefficient (ADMD), apparent Protein digestibility coefficient 
(APD) and apparent energy digestibility coefficient (AED) of 6 feed ingredients were determined for Pacific 
white shrimp (Litopenaeus vannamei). These feedstuffs consisted of hydrolyzed feather meal, spent yeast 
cells meal, sea lettuce meal, horse radish leaves meal, cassava leaves meal and white popinac leaves 
meal. Shrimp with initial body weight of 6 g were fed with reference diet (fish meal as protein source) and 
6 test diets containing 70% reference diet and 30% tested ingredient for 11 weeks. The results showed 
that the ADMD had the values 40.62- 85.51% and spent yeast cells meal was the highest ADMP followed 
by sea lettuce meal. The APD values were 40.50-83.17% with the highest values from spent yeast cell 
meal. The AED values were 42.86 - 80.77% and spent yeast cells meal had the highest AED, followed by 
sea lettuce meal. Besides, the pacific white shrimp fed with test diets composed of hydrolyzed feather 
meal and spent yeast cells meal test diets had higher weight gain than those fed with other test diets. 
Moreover, the shrimp fed with test diets composed of hydrolyzed feather meal, horse radish leaves meal 
and spent yeast cells meal had higher survival rate than the others. 
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ค าน า 
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boon, 1931) เป็นสัตว์น้ าชายฝั่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่นิยม

เพาะเลี้ยงกันมากที่สุดในประเทศไทย และต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมประมาณ 50-60% เป็นค่าอาหารโปรตีนเป็น
สารอาหารที่ส าคัญในอาหารสัตว์น้ า โดยทั่วไปปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนหลักที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและสัตว์น้ า
ต่าง ๆ เนื่องจากปลาป่นมีองค์ประกอบของของกรดอะมิโนสมดุลส าหรับสัตว์น้ ามากกว่าแหล่งโปรตีนอื่น (Tacon and 
Jackson,1985) แต่ความต้องการปลาป่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่ปริมาณที่ผลิตได้ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลให้ปลาป่น
มีแนวโน้มหายาก และมีราคาสูงขึ้น 

ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามที่จะน าวัตถุดิบแหล่งโปรตีนทางเลือกต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกมาใช้แทนปลาป่น
เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดในอาหารสัตว์น้ า เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ า (นพวรรณ, 2540)  วัตถุดิบแหล่งโปรตีนเหล่านี้
นอกจากจะต้องหาได้ง่ายแล้วจ าเป็นต้องมีคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ เช่น ปริมาณโปรตีนและความสามารถถูกย่อยได้อย่างดี
ตลอดทั้งมีองค์ประกอบของกรดอะมิโนสมดุล (จูอะดี และคณะ,2547) การพิจารณาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากแหล่ง
วัตถุดิบโปรตีนต่าง ๆ จึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อน ามาใช้ลดต้นทุนในการผลิตอาหาร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้ง โปรตีน และพลังงานจากแหล่งวัตถุดิบโปรตีนต่าง ๆ 6 ชนิด ได้แก่ ขนไก่
ป่นไฮโดรไลซ์ กากยีสต์ป่น สาหร่ายผักกาดทะเลป่น ใบมะรุมป่น ใบมันส าปะหลังป่น ใบกระถินป่นของกุ้งขาวแวนนาไม
เปรียบเทียบกับปลาป่นคุณภาพสูง 

2. เพื่อทราบการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบโปรตีน
ต่างกันเป็นส่วนประกอบในอาหาร 30 % 

 
วิธีด าเนินการ 
1.การวางแผนการทดลอง 

วางแผนแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่งออกเป็น 7 ชุดทดลอง แต่ละชุด
ทดลอง มี 3 ซ้ า ให้กุ้งขาวแวนนาไมแต่ละชุดทดลองได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบแหล่งโปรตีนแตกต่างกันดังนี้  

ชุดทดลองที่  1 อาหารสูตรอ้างอิงที่ใช้ปลาป่นคุณภาพสูงเป็นแหล่งโปรตีน (ชุดควบคุม) 
ชุดทดลองที่  2 อาหารสูตรอ้างอิง 70 % และ ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ 30 % 
ชุดทดลองที่  3 อาหารสูตรอ้างอิง 70 % และ กากยีสต์ป่น 30 %  
ชุดทดลองที่  4 อาหารสูตรอ้างอิง 70 % และ สาหร่ายผักกาดทะเลป่น 30 % 
ชุดทดลองที่  5 อาหารสูตรอ้างอิง 70 % และ ใบมะรุมป่น 30 % 
ชุดทดลองที่  6 อาหารสูตรอ้างอิง 70 % และ ใบมันส าปะหลังป่น 30 % 
ชุดทดลองที่  7 อาหารสูตรอ้างอิง 70 % และ ใบกระถินป่นป่น 30 % 

 
2. อาหารทดลองและองค์ประกอบทางเคมี 

2.1 วัตถุดิบท่ีเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับอาหารทดลองท่ีใช้ในศึกษาประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของกุ้งกุลาด า คือ ปลา
ป่นคุณภาพสูง ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ กากยีสต์ป่น สาหร่ายผักกาดทะเลป่น ใบมะรุมป่น ใบมันส าปะหลังป่น และใบกระถินป่น 
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีน (ตารางที่ 1) ใช้ตามวิธีการของ AOAC (2005) 

2.2 การเตรียมอาหารทดลอง ประกอบด้วยอาหารสูตรอ้างอิง (ตารางที่ 2) และอาหารสูตรทดสอบ อาหารสูตร
อ้างอิงประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารชนิดต่างๆ ที่มีปลาป่นคุณภาพสูงเป็นแหล่งโปรตีนหลักและมีปริมาณโครมิกออกไซด์ (99%) 
ในปริมาณ 1 % เพือ่ใช้เป็นสารบ่งชี้ในอาหาร อาหารสูตรทดสอบประกอบด้วยวัตถุดิบอาหารในสูตรอ้างอิงและวัตถุดิบอาหารที่
ต้องการศึกษา (ตางรางที่ 1) ในอัตราส่วน 70 :30 ส่วนตามล าดับ ผสมวัตถุดิบอาหารเข้าด้วยกันหลังจากนั้นจึงผสมโครมิก
ออกไซด์ น ามาอัดเม็ดด้วยเครื่องบดอาหารให้ได้เม็ดอาหารที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ท าให้แห้งด้วยตู้อบ
อาหารที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ประมาณ 6 ชั่วโมง เก็บอาหารเม็ดทดลองทั้ง 9 ชุดทดลอง ประมาณชุดทดลองละ 60 
กรัม น าอาหารเม็ดทดลองไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบตามวิธีการวิเคราะห์ของวัตถุดิบที่เป็นแหล่งโปรตีนข้างต้น 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3 อาหารที่ผลิตได้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงการทดลอง อาหารส่วนหนึ่ง
น าไปวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการ 



 
3. ตู้และน้ าทดลอง 

3.1 ตู้กระจกขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 45 ซม. มีปริมาตรความจุน้ า 81 ลิตร จ านวน 27 ตู้ เติมน้ าลงในตู้
ทดลอง 50 ลิตรต่อตู ้ใช้ระบบน้ าหมุนเวียนแบบกึ่งปิด  

3.2 น้ าที่ใช้ทดลองเป็นน้ าทะเลที่ปรับความเค็มไว้ที่ 30 ppt บ าบัดด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้น 30 
ppm ให้อากาศเป็นเวลา 1-2 วัน จึงทิ้งให้ตกตะกอน หลังจากนั้นสูบน้ า ส่วนใสมาเก็บไว้ในบ่อพักน้ าที่มีหลังคาปิดมิดชิด ก่อน
น ามาใช้เลี้ยงกุ้งกรองด้วยถุงกรองน้ าขนาดตา 5 -10 ไมครอน  

 
4.กุ้งทดลอง 

คัดกุ้งขาวแวนนาไมที่อนุบาลภายในโรงเพาะฟักของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าชายฝั่ง จนได้ขนาดน้ าหนั กเฉลี่ย
ประมาณ 6 กรัม และสุ่มลงในตู้ทดลองส าหรับศึกษาประสิทธิภาพการย่อย ตู้ละ 9 ตัว ก่อนท าการทดลองเก็บกุ้งกุลาด าจ านวน
หนึ่งไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกับอาหารทดลอง 
 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของวัตถุดิบอาหารที่ใช้ทดลอง 
 วัตถุดิบอาหาร 
องค์ประกอบทางเคมี  
(%ของน้ าหนักแห้ง) 

ปลาป่น
คุณภาพสูง 

ขนไก่ป่น
ไฮโดรไลซ์ 

กากยีสต์
ป่น 

สาหร่าย
ผักกาด
ทะเลป่น 

ใบมะรุมป่น ใบมัน
ส าปะหลงั

ป่น 

ใบกระถิน
ป่น 

โปรตีน 70.60 80.29 44.47 20.10 28.92 28.56 16.22 
ไขมัน 9.1 8.16 6.53 7.29 9.77 9.32 9.68 
เถ้า 18.37 2.00 7.34 33.78 15.51 7.45 6.10 
ใยอาหาร 0.63 5.08 0.26 4.13 8.75 17.43 6.58 
คาร์โบไฮเดรต  1.3 4.47 41.10 34.41 29.68 37.30 55.61 
ความชื้น (%) 10.38 7.39 7.57 14.97 9.07 15.31 12.25 
พลังงานรวม  
(กิโลแคลอรี่/100 กรัม) 

478.00 550.10  436.50 244.10 420.60 439.50 466.60 

 
5. วิธีด าเนินการทดลอง 

เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมจากการสุ่มในข้อ 4 น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 6.05 กรัม ในตู้ทดลอง อัตราเลี้ยง 9 ตัวต่อตู้ (ซ้ า) ชุด
ทดลองละ 3 ซ้ า ให้อาหารกุ้งวันละ 4-5.5 % ของน้ าหนักตัว วันละ 5 มื้อ ด้วยอาหารทดลองแต่ละสูตร หลังจากให้อาหารไป
แล้วประมาณ 3 วัน จึงท าเก็บมูลกุ้งทุกวัน หลังจากให้อาหารและเก็บอาหารเหลือเสร็จแล้วจึงเติมน้ าทะเลฆ่าเชื้อเพิ่มในตู้
ทดลอง ดูดตะกอนในถังตะกอนทุกวัน นอกจากนั้นตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสัปดาห์ละครั้ง เปลี่ยนถ่ายน้ าทั้งหมดทุก 2 
สัปดาห์ หรือเปลี่ยนถ่ายเพียงบางส่วนในกรณีที่น้ ามีคุณภาพต่ าลง เลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ มูลกุ้งน ามาท าแห้งโดยใช้
ความเย็นด้วยเครื่อง freeze dryer และบดละเอียดโดยเครื่องบดละเอียดความเร็วสูง เพื่อน าไปวิเคราะห์โปรตีนและปริมาณ
โครมิกออกไซด์ต่อไป 

 
6. การวิเคราะห์ตัวอย่างและการบันทึกข้อมูล 

น ามูลกุ้ง 13 ชุดทดลอง วิเคราะห์โปรตีนและพลังงานตามวิธีการข้างต้นและน าอาหารและมูลกุ้งไปวิเคราะห์ปริมาณ
โครมิกออกไซด์ด้วยเครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ ICP-OES optima 2100 DV เพื่อน ามาใช้ในการค านวณประสิทธิภาพการย่อยวัตถุ
แห้ง ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและประสิทธิภาพการย่อยพลังงาน บันทึกน้ าหนักกุ้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และจ านวนตัวกุ้ง
ที่เหลือในแต่ละตู้เพื่อหาการเจริญเติบโตโดยน้ าหนักเพิ่มและอัตราการรอดตาย  

สูตรการค านวณประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในอาหารสูตรทดสอบ ตาม Cho & Slinger (1971) 
ADCdiet = 1 -   Markerdiet X Nutrientfaeces 

       Markerfaeces X Nutrientdiet 



 เมื่อ   ADCdiet = ประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในอาหารสูตรทดสอบ 
               Markerdiet  = ปริมาณสารบ่งชี้ในอาหารสูตรทดสอบ 
  Markerfaeces = ปริมาณสารบ่งชี้ในมูลกุ้ง  

Nutrientfaeces = ปริมาณสารอาหารในมูลกุ้ง 
Nutrientdiet = ปริมาณสารอาหารในอาหาร 
 

และค านวณหาคา่ประสิทธิภาพการย่อยของสารอาหารในวัตถุดิบอาหารได้จากสูตรของ Sugiura et al. (1998) 
Nutrient.ADingredint =  ADCtest X Nutrienttest - ( ADCbasal X Nutrietbasal X 0.7) 

  (0.3 X Nutrientingredient)  
เมื่อ  ADCtest = ประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในอาหารสูตรทดสอบ 
 Nutrienttest = ปริมาณสารอาหารในอาหารสูตรทดสอบ 
 ADCbasal = ประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารในอาหารสูตรทดสอบประกอบด้วยสูตรอาหารอ้างอิง 0.7 
 Nutrientbasal= ปริมาณสารอาหารในอาหารสูตรทดสอบประกอบด้วยสูตรอาหารอ้างอิง 0.7  
 Nutrientingredient = ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหาร 

 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี Tukey’s HSD 
test ของข้อมูลที่ตรวจวัด ได้แก่ ประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้ง โปรตีนและพลังงานของกุ้งกุลาด า การเจริญเติบโตโดยน้ าหนัก
เพิ่มและ อัตราการรอดตาย ของกุ้งขาวแวนนาไม 
 
ตารางที ่2 องคป์ระกอบของอาหารสูตรอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยของวัตถุดิบอาหารชนิดต่าง ๆ โดยกุ้งขาว
แวนนาไม 

วัตถุดิบ ปริมาณที่ใช้ (กรัม/100 กรัม) 

ปลาป่นคุณภาพสูง๑ 

หัวกุ้งป่น 

หมึกป่น 

ซีเอ็มซี 

น้ ามันถั่วเหลือง 

น้ ามันปลาทูน่า 

โคลีนคลอไรด์(50%) 

วิตามินรวม๒ 

วิตามินซีฟอสเฟต๓ 

เกลือแร่รวม๔ 

บีเอชที 

เลซิทิน(60%) 

คอเลสเตอรอล 

วิตามินอี (50%) 

แป้งมันส าปะหลัง 

โครมิกออกไซด ์(99.5%) 

42.00 

2.80 

1.20 

6.00 

0.40 

0.40 

0.50 

1.20 

0.10 

5.94 

0.02 

5.00 

0.13 

0.08 

32.93 

1.00 



แคลเซียมโพรไพโอเนต 
 

0.30 
 

1ปลาป่นคุณภาพสูง ที่ผลิตในประเทศ  
2 วิตามินรวม มีส่วนประกอบดังนี้ (มิลลิกรัม / กิโลกรัม อาหาร) Thiamine – HCI  60, Riboflavin  25 , Pyridoxin – HCI 
50, Nicotinic acid 40, Ca – d – Pantothenate 75, Biotin 2 % 1, Folic HF 85 % 10, Inositol 400, Vitamin B12 

0.05, Vitamin E50 100, Vitamin K3 50 % 35, Vitamin A 5, Vitamin D3 1.00 
3 วิตามินซี ชนิด Ca – PO4 
4 เกลือแร่รวมมีส่วนประกอบดังนี้ (กรัม / กิโลกรัมอาหาร) Ca (H2 PO4)2 H2O 2.5, NaH2 PO4 2H2O 3.75, KH2PO4 2.5, KCl 
1.25 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารที่ใช้ทดลอง 

องค์ประกอบทางเคมี 
(%ของน้ าหนักแห้ง) 

อาหารสูตรทดสอบวัตถุดิบอาหาร 
ปลาป่น

คุณภาพสูง 
ขนไก่ป่น
ไฮโดรไลซ์ 

กากยีสต์ป่น สาหร่าย
ผักกาด
ทะเลป่น 

ใบมะรุมป่น ใบมัน
ส าปะหลัง

ป่น 

ใบกระถิน
ป่น 

โปรตีน 35.75 49.45 39.78 32.77 35.02 34.36 30.38 
ไขมัน 8.94 8.16 6.53 7.29 9.77 9.32 9.68 
เถ้า 14.75 10.07 11.60 20.44 13.58 12.41 11.55 
ใยอาหาร 0.81 0.70 0.70 1.85 2.59 4.19 3.39 
คาร์โบไฮเดรต 39.75 31.62 41.39 37.65 39.04 39.72 45.00 
ความชื้น (%) 6.68 7.39 8.74 8.91 6.94 6.46 7.89 
พลังงานรวม 
(กิโลแคลอรี/100กรัม) 

409.30 448.00 413.90 362.40 422.90 433.60 409.30 

 
ผลการศึกษา 
1. ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุแห้ง โปรตีนและพลังงาน 

1.1 ค่าประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้งของวัตถุดิบ 6 ชนิดโดยกุ้งขาวแวนนาไม มีค่าระหว่าง 40.62-85.5% โดยกุ้ง
ขาวแวนนาไมสามารถย่อยวัสดุแห้งของกากยีสต์ป่นมากกว่าวัตถุดิบอาหารอื่น ค่ารองลงมาคือ สาหร่ายผักกาดทะเล (P<0.05) 
(ตารางที่ 4) 
 1.2 ค่าประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน มีค่าระหว่าง 40.50-83.17% โดยกุ้งขาวแวนนาไมสามารถย่อยโปรตีนของกาก
ยีสตป์่นมากกว่าวัตถุดิบอาหารอื่น และมีค่ามากกว่า 80% (P<0.05) (ตารางที่ 5) 

1.3 ค่าประสิทธิภาพการย่อยพลังงาน มีค่าระหว่าง 42.86-80.77% โดยกุ้งขาวแวนนาไมสามารถย่อยกากยีสต์ป่นได้
ดีที่สุด รองลงมาคือสาหร่ายผักกาดทะเล (P<0.05) (ตารางที่ 6) 
2.การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 11 สัปดาห์พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรทดสอบที่มีขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ และ
กากยีสต์ป่น มีน้ าหนักเพิ่มมากกว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารทดสอบสูตรอื่นๆ (P<0.05) กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วย
อาหารสูตรทดสอบที่มีขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ ใบมะรุมป่น และกากยีสต์ป่น มีอัตราการรอดตายมากกว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยง
ด้วยอาหารสูตรทดสอบอื่นๆ (P<0.05) (ตารางที่ 7) 

 
  ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้งในอาหารทดสอบและในวัตถุดิบอาหารโดยกุ้งขาวแวนนาไม 

วัตถุดิบอาหาร 
ประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้ง (%) 

ในอาหารทดสอบ  ในวัตถุดิบอาหาร  



ปลาป่นคุณภาพสูง 67.12±0.61d  
ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์  69.90±0.55e 76.43±1.84d 

กากยีสต์ป่น  72.60±0.60f 85.51±2.00f 

สาหร่ายผักกาดทะเลป่น 70.84±0.58e 80.38±2.05e 

ใบมะรุมป่น 65.69±0.56c 62.28±1.90c 

ใบมันส าปะหลังป่น 59.70±0.77a 40.62±2.76a 

ใบกระถินป่น 63.95±0.46b 56.07±1.59b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในสดมภ์เดียวกัน หากตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่ามีคา่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญ (P<0.05)  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดสอบและในวัตถุดิบอาหารโดยกุ้งขาวแวนนาไม 

วัตถุดิบอาหาร 
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน (%) 

ในอาหารทดสอบ  ในวัตถุดิบอาหาร  
ปลาป่นคุณภาพสูง 82.40±0.31f  
ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์  61.85±0.46a 40.50±0.94a 

กากยีสต์ป่น  82.67±0.26f 83.17±0.75e 

สาหร่ายผักกาดทะเลป่น 79.90±0.27d 69.55±1.40c 

ใบมะรุมป่น 80.66±0.55e 75.64±2.13d 

ใบมันส าปะหลังป่น 77.04±0.38c 61.38±1.49b 

ใบกระถินป่น 75.60±0.22b 40.64±1.32a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในสดมภ์เดียวกัน หากตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่ามีคา่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญ (P<0.05)  
 

ตารางท่ี 6 ประสิทธิภาพการย่อยพลังงานในอาหารทดสอบและในวัตถุดิบอาหารโดยกุ้งขาวแวนนาไม 

วัตถุดิบอาหาร 
ประสิทธิภาพการย่อยพลังงาน (%) 

ในอาหารทดสอบ  ในวัตถุดิบอาหาร  
ปลาป่นคุณภาพสูง 84.07±0.24f  
ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์  71.40±0.49a 47.34±1.43b 

กากยีสต์ป่น  83.04±0.35e 80.77±1.11e 

สาหร่ายผักกาดทะเลป่น 79.84±0.31d 65.20±1.40d 

ใบมะรุมป่น 74.59±0.61c 52.37±2.05c 

ใบมันส าปะหลังป่น 71.60±0.43a 42.86±1.43a 

ใบกระถินป่น 72.64±0.44b 47.98±1.38b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในสดมภ์เดียวกัน หากตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่ามีคา่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญ (P<0.05)  
 
ตารางท่ี 7 การเจริญเติบโต และ อตัราการรอดตาย ของกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีแหล่งวัตถุดิบโปรตีนต่างกัน 
เป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ 

วัตถุดิบอาหาร น้ าหนักเริ่มต้น (ก) น้ าหนักเพิ่ม (%) อัตราการรอดตาย (%) 

ปลาป่นคุณภาพสูง 6.17±0.97a 117.21±2.57d 74.07±6.41c 

ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์  5.94±0.81a 119.74±23.82d 96.30±6.41d 



กากยีสต์ป่น  5.97±0.88 a 101.81±11.67d 77.77±0cd 

สาหร่ายผักกาดทะเลป่น 6.09±1.06 a 35.21±12.65b 40.74±16.97b 

ใบมะรุมป่น 6.13±1.17 a 70.70±12.21c 85.18±16.97cd 
ใบมันส าปะหลังป่น 6.04±0.93 a 52.06±23.55bc 33.33±0b 
ใบกระถินป่น 6.03±0.81 a 70.72±50.71a 11.11±19.24a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในสดมภ์เดียวกัน หากตัวอักษรเหมือนกันแสดงว่ามีคา่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญ (P<0.05)  
 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้ง โปรตีนและพลังงานของขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ กากยีสต์ป่น สาหร่าย
ผักกาดทะเลป่น ใบมะรุมป่น ใบมันส าปะหลังป่น และใบกระถินป่น โดยกุ้งขาวแวนนาไมพบว่ากุ้งขาวแวนนาไมสามารถย่อย
วัสดุแห้งจากกากยีสต์ป่นได้ดีที่สุดถึง 85.51 % ซึ่งน่าจะเนื่องจากกากยีสต์ป่นมีใยอาหารน้อยท่ีสุดเพียง 0.26 % ในขณะที่
สาหร่ายผักกาดทะเลป่น และขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ซึ่งถูกย่อยได้ดีรองลงมาคือ 80.38 และ 76.43 % สัมพันธ์กับปริมาณใยอาหาร
ซึ่งมีค่ามากขึ้น เท่ากับ 4.13 และ 5.08 % ตามล าดับ กุ้งขาวแวนนาไมสามารถย่อยโปรตีนจากกากยีสต์ป่นได้มากกกว่าวัตถุดิบ
อาหารอื่นและมีค่ามากกว่า 80 % ในขณะที่โปรตีนจากใบมะรุมถูกย่อยได้ดีรองลงมาและมีค่า 75.64 % ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบกรดอะมิโนในวัตถุดิบอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Tacon et al,, (1983) พบว่าประสิทธิภาพการย่อยขนไก่
ป่นต ่ากว่ากากยีสต์ในปลานิล เป็นผลมาจากขาดกรดอะมิโมบางชนิด ได้แก่ L-methionine, L-histidine และ L-lysine 
เช่นเดียวกับ รณวิช สิงหสุรศักดิ์, (2552) ที พบว่ากากยีสต์มีกรดอะมิโนที ใกล้เคียงกับปลาป่น มีปริมาณ L-methionine 
(9.53%)  ต ่ากว่าปลาป่น(14.72%) แต่มีสูงกว่าในกากถั วเหลือง (7.42%) กุ้งขาวแวนนาไมสามารถย่อยพลังงานจากกากยีสต์
ป่นได้ดีที่สุดเช่นกันคือเท่ากับ 80.77 % ในขณะที่ย่อยพลังงานจากวัตถุดิบที่เหลือระหว่าง 42.86-65.20 % 
 การที่กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรทดสอบที่มีขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์ และกากยีสต์ป่นเป็นวัตถุดิบมีการ
เจริญเติบโตโดยน้ าหนักเพิ่มใกล้เคียงกับอาหารสูตรอ้างอิงที่ใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนและมากกว่ากุ้งขาวแวนนาไมท่ีเลี้ยงด้วย
อาหารทดสอบสูตรอื่นน่าจะเนื่องมาจากทั้งขนไก่ปน่ไฮโดรไลซ์ และกากยีสต์ป่นปริมาณโปรตีนมากถึง 80.29 และ 44.47% ท า
ให้อาหารสูตรทดสอบที่ใช้ปลาป่นไฮโดรไลซ์ และกากยีสต์ป่นเป็นวัตถุดิบมีค่าโปรตีนในอาหารเท่ากับ 49.45 และ39.78% สูง
กว่าค่าโปรตีนในอาหารสูตรอ้างอิงซึ่งเท่ากับ 35.75 % นอกจากนี้การที่กุ้งขาวแวนนาไมสามารถย่อยวัสดุแห้ง โปรตีนและ
พลังงานจากกากยีสต์ป่นได้มากกว่า 80 % น่าจะมีผลให้กุ้งเจริญเติบโตดีและมีอัตราการรอดตายสูงตามผลการทดลองของกุ้ง
ขาวแวนนาไม 
 เมื่อพิจารณาผลจากค่าประสิทธิภาพการย่อยวัสดุแห้ง โปรตีนและพลังงาน ของวัตถุดิบทดสอบต่าง ๆ โดยกุ้งขาวแวน
นาไม ตลอดจนการเจริญเติบโตโดยน้ าหนักและอัตราการรอดตายของกุ้ง สามารถสรุปได้ว่าจากวัสดุอาหารทดสอบทั้ง 6 ชนิด 
กากยีสต์ป่นมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนและพลังงานส าหรับกุ้งขาวแวนนาไมมากที่สุด โดยมีใบมะรุมป่น
และสาหร่ายผักกาดทะเลป่นเป็นวัตถุดิบโปรตีนล าดับรองลงมาเนื่องจากมีค่าการยอ่ยน้อยกว่าและมีปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบ
น้อยกว่า 
 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ บริษัทอาหารเสริม จ ากัด ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์กากยีสต์ป่น  
ขอขอบคุณ บริษัทนูโปร จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ขนไก่ป่นไฮโดรไลซ์  
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าชายฝั่ง ทุกท่านที่ช่วยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์ทดลอง

และอาหารทดลอง 
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