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บทคัดย่อ 

 
  การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากการหมกัเศษทิ�งกุง้ดว้ยจุลินทรีย ์Lactobacillus  plantarum สาย
พนัธ์ุ 541 ที'เลี� ยงดว้ยนํ� าสับปะรด สําหรับทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารกุง้ขาว Litopenaeus  vannamei 
(Boone, 1931) ที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ในชุดการทดลองที' 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ตามลาํดบั ชุดการ
ทดลองละ 4 ซํ� า เลี�ยงกุง้ขาวนํ�าหนกัเฉลี'ยเริ'มตน้ 1.12±0.01 กรัม ในตูก้ระจกระบบนํ� าหมุนเวียนกึ'งปิดจาํนวน 
30 ตวัต่อตู ้เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบวา่กุง้ขาวในชุดการทดลองที' 2, 3 และ 4 มีผลการเจริญเติบโตมากกว่า 
(P<0.05) ชุดควบคุมที' 1 พบอตัราการรอดตายสูงสุดในชุดการทดลองที' 3 ไม่แตกต่าง (P>0.05) กบัชุดการ
ทดลองที' 4 ในขณะที'อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ (FCR) ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการ
ทดลอง อตัราการกินอาหารต่อวนัมีค่าเพิ'มขึ�นตามการทดแทนดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสต ในขณะที'ผลศึกษา
การดึงดูดการกินอาหารที'มีค่าสูงสุดในชุดควบคุมที' 1 แต่ไม่แตกต่าง (P>0.05) กบัชุดการทดลองที' 2 และ 3 
เมื'อประเมินคุณสมบติัการใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเสต พบวา่ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน 
ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิในอาหารของกุง้ขาวมีค่าไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างชุดการทดลอง ในขณะที'ประสิทธิภาพการย่อยพลังงาน วตัถุแห้ง และ
องคป์ระกอบทางเคมีในกุง้ขาวทดลองมีค่าไม่ต่างกนั (P>0.05) เมื'อทดแทนปลาป่นที'ระดบั10, 20 และ 30% 
ตามลาํดบั 
 การศึกษาครั� งนี� แสดงให้เห็นวา่การทดแทนปลาป่นดว้ย 30% โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�ง
กุง้เป็นระดบัที'สามารถลดการใช้ปลาป่นไดสู้งสุด ทั�งส่งเสริมการเจริญเติบโต อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็น
เนื�อ อตัราการรอดตาย และประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน แต่ถา้มองในดา้นการเพิ'มขึ�นของตน้ทุนอาหารที'เกิด
จากการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตนั�น การทดแทนปลาป่นที'ระดบั10% ดว้ยโปรตีนไฮโดรไล
เสตจากเศษทิ�งกุง้เป็นอีกทางเลือกหนึ'งที'เหมาะสมทั�งในดา้นลดการใชป้ลาป่น การส่งเสริมการเจริญเติบโต
ต่างๆ และการดึงดูดการกินอาหาร  
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Coastal Aquatic Feed Research Institute1   Department of Fisheries2  
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Abstract 
 

Utilization of protein hydrolysate from shrimp waste fermented with Lactobacillus plantarum 
strain 541 cultured with pine apple juice as protein source for fishmeal replacement of the Pacific white 
shrimp diets, Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) at level 0 (control), 10, 20 and 30% for the treatment 
no. 1 (control), 2, 3 and 4 respectively. Four replicates in each treatment were cultured within the glass 
aquaria of semi-closed water system for 8 weeks. Initial average weight 1.12±0.01 g/shrimp were fed in 
each 30 shrimp/glass aquaria. Results showed that the high growth performance of shrimp in treatment no. 
2, 3 and 4 found significant difference (P<0.05) when compared with the control (treatment no. 1). The 
highest survival rate found in the treatment no.3 which was not difference (P>0.05) when compared with 
the treatment no. 4. Feed conversion ratio (FCR) was not difference (P>0.05) among the treatment. 
Increase of fishmeal replacement had effectively to raise daily feed consumption. On the other hand the 
attractant study showed the highest values in the control treatment no. 1 which was not difference (P>0.05) 
when compared with the treatment no. 2 and no. 3. The protein sources evaluation of protein hydrolysate 
was demonstrated that protein digestibility, protein efficient ratio (PER) and apparent net protein 
utilization (%ANPU) were not difference (P>0.05) among all treatments. As energy digestibility, dry 
matter digestibility and the chemical composition analysis of whole shrimp were not difference in the 
treatment no. 2, 3 and 4 of the fishmeal replacement, respectively. 

The replacement of fishmeal with protein hydrolysate at 30% was the highest level for 
decreasing fishmeal usage from this study because it could enhance growth performance, feed conversion 
ratio, survival rate and protein utilization. However, fishmeal replacement with protein hydrolysate in the 
diet will increase the feed cost. Therefore, at level 10% of fishmeal replacement with protein hydrolysate 
was not difference results when compared with 30%. Consequently, 10% of fishmeal replacement was an 
alternative for decreasing fishmeal usage and improving the growth and the others. 

 

Key words : Pacific White shrimp, protein hydrolysate, shrimp waste, formulated feed 
*Corresponding author : Coastal Aquatic Feed Research Institute 41/14 Moo 9, Bangphra Sub-district, 

Sriracha District, Chonburi Province  20110  Tel./Fax. 0-3832-6512   E-mail : jiraratku@yahoo.com 
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คํานํา 

 
โปรตีนจากสัตวที์'สําคญัและใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตวน์ํ� า คือ ปลาป่น 

ซึ' งในปัจจุบนัมีราคาสูงขึ�นมาก เนื'องจากปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที'สําคญัให้โปรตีนสูงและมีคุณภาพดี 
ประกอบไปดว้ยสารอาหารที'จาํเป็น เช่น กรดอะมิโนจาํเป็น กรดไขมนัจาํเป็น คอเลสเตอรอล วิตามิน แร่ธาตุ 
สารดึงดูดการกินอาหาร และgrowth factor ต่างๆ (Swick et al.,1995; Somacha et al., 2004 cited after 
Amaya et al., 2007) เนื'องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบนัที'มีราคานํ� ามนัดิบแพงขึ�นอยา่งต่อเนื'อง และการ
ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สัตว์นํ� าในแหล่งธรรมชาติในการทําการประมงอย่างย ั'งยืน ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการเพาะเลี� ยงสัตว์นํ� าจึงได้มีการศึกษาและพฒันาการหาแหล่งวตัถุดิบโปรตีนอื'นสําหรับ
ทดแทนหรือลดปริมาณการใช้ปลาป่น เช่น แหล่งโปรตีนจากพืช ส่งผลให้วตัถุดิบโปรตีนจากพืชมีราคา
สูงขึ�น และเศษทิ�งซึ' งเป็นแหล่งโปรตีนจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จากรายงานเศษทิ�งกุง้จากอุตสาหกรรม
แปรรูปทั�งส่วนหัว เปลือก และหางกุ้งที'มีปริมาณมากต่อปี คิดเป็นสัดส่วนเหลือทิ�งประมาณ 40% ของ
นํ� าหนกักุง้ (ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรมประมง, 2554) ส่วนเหลือทิ�งดงักล่าวยงัสามารถนาํมาดดัแปลงเป็น
โปรตีนใช้ในสัตวไ์ดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี� ยงัเป็นแหล่งของไคตินและสารสีชนิดแอสตาแซนทิน (Shahidi 
and Synowiecki, 1991 cited after Bueno-Solano et al., 2009) ดว้ยเหตุนี�การใชป้ระโยชน์จากเศษทิ�งกุง้ อาทิ 
การสกดัสารโปรตีนจากเศษทิ�งกุง้ สามารถนาํไปใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบโปรตีน เพื'อเสริมคุณค่าทางอาหารและ
ทดแทนการใชป้ลาป่นในอาหารสัตวน์ํ�าได ้  

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  เป็นผลิตภณัฑ์ที'ไดจ้ากเศษทิ�งกุง้สด 
ซึ' งยงัมีส่วนโปรตีนเหลืออยู ่นาํมาหมกัดว้ยหวัเชื�อจุลินทรีย ์Lactobacillus plantarum ที'เลี� ยงดว้ยนํ� าสับปะรด
โดยระหวา่งกระบวนการหมกัเกิดปฏิกิริยาการยอ่ยโปรตีนจากเอนไซม์ที'ผลิตโดย L. plantarum ทาํให้สาย
โปรตีนที'มีกรดอะมิโนต่อกนัเป็นโซ่ยาว (พอลิเปปไทด)์ ถูกตดัให้เป็นกรดอะมิโนอิสระ หรือโปรตีนสายสั�น 
(เปปไทด์) ซึ' งปริมาณส่วนใหญ่ของกรดอะมิโนอิสระจะเป็นแหล่งสําคญัของโปรตีนในกระบวนการ
สังเคราะห์ทางชีวภาพ (Biosynthesis) (Gildberg and Stenberg, 2001 cited after Bueno-Solano et al., 2009)
ผลิตภณัฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสตที'ไดส้ามารถนาํมาศึกษาถึงคุณสมบติัของโปรตีนและความสามารถในการ
นาํมาใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารสัตวน์ํ�าได ้

ปฏิกิริยาการยอ่ยดงักล่าวอาจเกิดจากการยอ่ยสลายดว้ยสารเคมี หรือการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์
เป็นตน้ (อานสั และชุติมา, 2551) จากรายงานของ Saha and Hayashi (2001) พบวา่กระบวนการทางเคมีที'มี
การใช้เอนไซมใ์นการยอ่ยโปรตีนจะมีโอกาสทาํให้เกิดรสขมซึ' งเกิดจากโมเลกุลส่วนใหญ่ของกรดอะมิโน
ส่วนที'ไม่ชอบนํ� า (hydrophobic amino acids) ในเปปไทด์สายสั� นได ้แต่สามารถลดการเกิดรสขมไดด้ว้ย
วิธีการต่างๆ เช่น การใชถ่้านกมัมนัต ์(activated carbon) การสกดัในแอลกอฮอล์ การตกตะกอนที'จุดไอโซอิ
เลกทริก (isoelectric precipitation) เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัมีวิธีทางชีวภาพ เช่น การใชเ้อนไซมก์ลุ่มอะมิโนเป
ปติเดส โปรติเอส คาร์บอกซีเปปติเดส และการใชจุ้ลินทรีย ์Lactobacillus เป็นหวัเชื�อ เช่นเดียวกบัการศึกษา
ครั� งนี� ในการช่วยกาํจดัรสขมของกระบวนการยอ่ยโปรตีนได ้ 
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  อีกความสําคญัหนึ' งของโปรตีนไฮโดรไลเสตที'แสดงถึงคุณภาพโปรตีน คือ ความสามารถใน
การยอ่ยไดข้องผลิตภณัฑ ์ขนาดความยาวของสายโปรตีนที'ถูกตดัสั�นลงและกรดอะมิโนอิสระ เนื'องจากถา้มี
ปริมาณกรดอะมิโนอิสระและสายโปรตีนสั� นๆ เยอะเกินไปก็จะมีผลต่อระบบการย่อย การดูดซึม และการ
เจริญเติบโต ดงัรายงานที'พบว่าปริมาณกรดอะมิโนอิสระที'มีสูงในอาหารปลาทาํให้อตัราการดูดซึมของ
กรดอะมิโนจาํเป็นที'อยู่ในรูปกรดอะมิโนอิสระในระบบทางเดินอาหารมีการดูดซึมไดเ้ร็วเกินไป เมื'อเทียบ
กบัสภาวะการย่อยและดูดซึมปกติของกรดอะมิโนในโปรตีนสายยาว (Hardy, 1991 cited after Cordova-
Murueta and Garcia-Carreno, 2002) ดว้ยเหตุนี�การไม่สมดุลของการดูดซึมจึงพบวา่การเสริมกรดอะมิโน
อิสระ กรดอะมิโนโปรตีน หรือเปปไทดไ์ม่มีผลต่อการเพิ'มการเจริญเติบโตในกุง้ (Akiyama et al., 1991; Fox 
et al., 1994; Shiau, 1998 cited after Cordova-Murueta and Garcia-Carreno, 2002) นอกจากนี�กรดอะมิโน
อิสระและโปรตีนสายสั�นที'มีในอาหารจะไปลดปริมาณสารตั�งตน้ (substrate) ของเอนไซมห์ลกัที'ตดัและยอ่ย
เฉพาะภายในของสายโปรตีน (mainly endopeptidases) จึงพบวา่ในระบบการยอ่ย (hepatopancreas) ของกุง้
จะมีกิจกรรมการยอ่ยตํ'าลงในสูตรอาหารที'มีปริมาณกรดอะมิโนอิสระและโปรตีนสายสั�นสูงสุด (Cordova-
Murueta and Garcia-Carreno, 2002)  

ผลิตภณัฑโ์ปรตีนไฮโดรไลเสตที'ไดจ้ากการทดลองครั� งนี�  สามารถนาํมาศึกษาถึงคุณสมบติัของ
การเป็นสารดึงดูดการกินอาหารในกุง้ จากรายงานกล่าววา่การผลิตอาหารกุง้ที'มีประสิทธิภาพจะตอ้งมั'นใจวา่
อาหารที'ใหไ้ปนั�นมีสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต (Goddard, 1996 อา้งตาม อานสั และชุติมา, 2551) 
และกุง้สามารถรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอาหารมีความชวนกินทาํให้กินอาหารไดอ้ยา่งเต็มที' บ่อยครั� งเมื'อมี
การใหอ้าหารกุง้ไม่สามารถรับรู้หรือรับรู้ชา้มีผลต่อการละลายและเสียคุณค่าของสารอาหาร จึงไดมี้การเสริม
สารดึงดูดการกินอาหารเพื'อช่วยให้กุง้กินอาหารไดเ้ร็ว ซึ' งสารดึงดูดการกินอาหารที'ใชมี้หลายชนิด เช่น เปป
ไทด์ กรดอะมิโน สารประกอบคาร์โบไฮเดรต  สารประกอบไนโตรเจน สารสังเคราะห์ และสารสกดัที'มีใน
วตัถุดิบธรรมชาติ  เช่น โปรตีนไฮโดรไลเสต เป็นตน้ ดงันั�นความน่ากินของอาหารจึงมีความสําคญัต่อการ
ผลิตอาหารกุง้ โดยเฉพาะอาหารที'มีการแทนที'โปรตีนจากปลาป่นในปริมาณสูงซึ' งการใชส้ารดึงดูดการกิน
อาหารที'ผลิตจากวสัดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย จึงเป็นการเพิ'มมูลค่าของวสัดุ
เหลือทิ�งดงักล่าวและเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตอาหารกุง้ (อานสั และชุติมา, 2551)  

Valles et al. (2007) พบวา่สับปะรดเป็นผลไมที้'มีเอนไซมช์นิด cysteine peptidase อยูใ่นกลุ่ม
เอนไซม์โปรติเอส ซึ' งเป็นปฏิกิริยาการสลายพนัธะเปปไทด์ด้วยนํ� า ตวัอย่างเอนไซม์กลุ่มนี� ไดแ้ก่ ปาเปน 
(papain) พบในมะละกอ และบรอมิเลน (bromelein) พบในสับปะรด ซึ' งเอนไซมก์ลุ่มที'ยอ่ยโปรตีนไดมี้การ
ใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในกระบวนการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ทาํผงหมกัเนื�อนุ่ม ผลิตเบียร์ เบเกอรี'  และการ
ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต ดงันั�นการใชน้ํ� าสับปะรดในการเลี�ยงเชื�อ L. plantarum ในการศึกษาครั� งนี�ก็น่าจะ
เป็นวธีิการหนึ'งที'น่าสนใจเพื'อผลิตใหไ้ดโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตที'มีคุณภาพ 

ดงันั�นการศึกษาครั� งนี�  เพื'อให้ทราบถึงผลการใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้สําหรับการ
ทดแทนปลาป่นต่อการเจริญเติบโต อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ อตัราการรอดตาย ตลอดจนคุณสมบติั
การเป็นสารดึงดูดการกินอาหาร ประสิทธิภาพการย่อยได้และการใช้ประโยชน์จากโปรตีน ซี'งจะเป็น
แนวทางในการพฒันาอาหารสัตวน์ํ�าใหมี้ความสมดุลยก์บัธรรมชาติต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ 

 
1. เพื'อทราบผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ในการทดแทนปลาป่นที'ระดบัต่างกนัในอาหาร
สาํเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ และอตัราการรอดตายของกุง้ขาว 
2. เพื'อทราบอตัราการกินอาหารต่อวนั และคุณสมบติัการเป็นสารดึงดูดการกินอาหารของโปรตีนไฮโดรไล
เสตจากเศษทิ�งกุง้ที'มีระดบัต่างกนัในอาหารสาํเร็จรูปสาํหรับกุง้ขาว 
3. เพื'อทราบประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีน พลงังาน และวตัถุแห้ง รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
โปรตีนในอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีในกุ้งขาว เมื'อมีการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้ง
ทดแทนปลาป่นที'ระดบัต่างกนัในอาหารสาํเร็จรูปของกุง้ขาว 

 
วธีิดําเนินการ 

 
1.  การวางแผนการทดลอง 

 
  วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งการวิจยั
ออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซํ� า โดยมีชุดการทดลองที' 1 เป็นชุดควบคุม ดงันี�  
ชุดการทดลองที' 1  อาหารผสมสาํเร็จรูปที'ใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากหวักุง้ทดแทนปลาป่น 0%  
ชุดการทดลองที' 2  อาหารผสมสาํเร็จรูปที'ใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากหวักุง้ทดแทนปลาป่น 10% 
ชุดการทดลองที' 3  อาหารผสมสาํเร็จรูปที'ใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากหวักุง้ทดแทนปลาป่น 20% 
ชุดการทดลองที' 4  อาหารผสมสาํเร็จรูปที'ใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากหวักุง้ทดแทนปลาป่น 30% 
 
2.  ขั�นตอนการดําเนินงาน 

 

 2.1  การผลติโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้งด้วยนํ�าสับปะรด 

  เศษทิ�งกุ้งสดจากการแปรรูปกุ้งของโรงงานแปรรูป (ภาพที' 1ก) ถูกนาํมาบดอย่างหยาบด้วย
เครื'องอดัเม็ดอาหาร บรรจุในถุงพลาสติกเก็บแช่แข็งที'อุณหภูมิตํ'า (อุณหภูมิ -20 ถึง -80 องศาเซลเซียส
โดยประมาณ) เพื'อรักษาสภาพและรอขั�นตอนการหมกักบัหวัเชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 จากศูนยพ์นัธุ
วศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยใชอ้าหารเลี�ยงเชื�อสําเร็จรูป MRS broth (Difco) ใน
การเลี�ยงเชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 บ่มที'อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั'วโมง เพื'อกระตุน้
ให้จุลินทรียมี์ความสมบูรณ์แข็งแรง โดยจะมีลกัษณะโคโลนีสีขาวขุ่น หรือครีม ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร (ภาพที' 1ข) 
  นํ� าสับปะรดที'จะใชใ้นการเลี�ยงเชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 เตรียมโดยการคั�นนํ� าสับปะรด
และกรองแยกกากดว้ยผา้ขาวบาง ปรับให้มีค่าความหวาน (5% brix) และพีเอช (6.5±0.2) ใกลเ้คียงกบัใน
อาหารเลี�ยงเชื�อสําเร็จรูป MRS broth (Difco) เพื'อให้เชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 สามารถเจริญเติบโตได้
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ดีเช่นเดียวกบัเลี� ยงดว้ยอาหารเลี�ยงเชื�อสําเร็จรูป จากนั�นนาํนํ� าสับปะรดไปฆ่าเชื�อดว้ยหมอ้นึ' งแรงดนัฆ่าเชื�อ 
(Autoclave) ที'แรงดนั 15 ปอนด์/ตารางนิ�ว ที'อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 15 นาที (ภาพที' 1ค) 
จากนั�นรอให้อุณหภูมิลดลงเท่ากบัอุณหภูมิห้องแลว้จึงถ่ายเชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 ลงไปในนํ� า
สับปะรดที'ผา่นกระบวนการฆ่าเชื�อแลว้ และนาํไปบ่มที'อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั'วโมงจะทาํ
ใหไ้ดป้ริมาณเชื�อเริ'มตน้ประมาณ 1X109 CFU/ml 
  นาํเศษทิ�งกุ้งบดที'แช่แข็งเก็บไวอ้อกมาวางละลายนํ� าแข็งที'อุณหภูมิห้อง จากนั�นนาํ  2.5 
กิโลกรัมของเศษทิ�งกุง้บดต่อ 500 มิลลิลิตรของหวัเชื�อ L. plantarum, 541 ในนํ�าสับปะรดผสมลงในหมอ้กวน
ผสมอตัโนมติัที'อุณหภูมิห้อง (ภาพที' 1ง) โดยในช่วง 4 ชั'วโมงแรกของการหมกัตอ้งควบคุมให้มีค่า pH อยู่
ระหวา่ง 5.0-5.5 ซึ' งปรับดว้ยกรดอะซิติก (อธัยา, 2539) เมื'อหมกัครบ 16 ชั'วโมงแยกส่วนกากกบันํ� าหมกัโดย
ใช้ผา้กรอง จากนั�นนาํนํ� าหมกัโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ได ้(ภาพที' 1จ)ไปทาํแห้งดว้ยเครื'องทาํแห้งเยือกแข็ง
สูญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) และทาํให้เป็นผงดว้ยเครื'องปั'นละเอียด (ภาพที' 1ฉ) ภาพรวมของ
กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตแสดงดงัภาพที' 2 จากนั�นผงโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ไดน้าํไปวิเคราะห์
หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณกรดอะมิโน เพื'อใช้ในการสร้างสูตรอาหารสําหรับเป็นแหล่ง
โปรตีนในการทดแทนปริมาณปลาป่นที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ตามลาํดบั 
 
ตารางที  1  องคป์ระกอบทางเคมี (% นํ� าหนกัแห้ง) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ผลิตจากหวัเชื�อ
     เลี�ยงดว้ยนํ�าสับปะรด เปรียบเทียบกบัปลาป่น 

 

องค์ประกอบทางเคมี โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้ง ปลาป่น 

โปรตีน 49.08±2.10 67.52±0.31 
ไขมนั 5.41±0.58 9.93±0.19 
เถา้ 13.46±0.54 21.89±0.15 
เยื'อใย 0.48±0.02 0.33±0.09 
คาร์โบไฮเดรต* 31.58±2.75 0.33±0.07 
ความชื�น (%)  82.09±0.88** 8.19±0.31*** 

 

หมายเหตุ :  * การคาํนวณ %คาร์โบไฮเดรต กรณีคิด %ของนํ� าหนกัแห้ง; %คาร์โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน + %ไขมนั +    
%เถา้ + %เยื'อใย) 

 ** เป็น % ความชื�นจากการทาํแหง้ดว้ยเครื'องทาํแหง้เยอืกแขง็สุญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) 
   *** เป็น % ความชื�นจากการวเิคราะห์หาความชื�นดว้ยตูอ้บตามวธีิของ AOAC (2005) 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

      (ก)    

        (ค)            

      (จ)    
 

ภาพที  1  การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้
 (ก) เศษทิ�งกุง้สดจากโรงงานแปรรูป
 (ข) ลกัษณะโคโลนีของ
 (ค) นํ�าสับปะรดที'ผา่นการฆ่าเชื�อแลว้สาํหรับใชเ้ลี�ยง
 (ง) ผสมเศษทิ�งกุง้กบัหวัเชื�อ
 (จ) นํ�าหมกัโปรตีนหลงัจากกรองแยกกากดว้ย
 (ฉ) ผงโปรตีนไฮโดรไลเสต
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   (ข

              (ง

  

  

   (

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ดว้ยนํ�าสับปะรด  
โรงงานแปรรูป   

ลกัษณะโคโลนีของ L. plantarum, 541 บนอาหาร MRS agar   
การฆ่าเชื�อแลว้สาํหรับใชเ้ลี�ยง L. plantarum, 541 เพื'อเตรียมเป็นหวัเชื�อ

ผสมเศษทิ�งกุง้กบัหวัเชื�อที'เลี�ยงดว้ยนํ�าสับปะรดในหมอ้กวนผสมอตัโนมติัที'อุณหภูมิหอ้ง
นํ�าหมกัโปรตีนหลงัจากกรองแยกกากดว้ยผา้ขาวบาง 

โปรตีนไฮโดรไลเสตที'ไดจ้ากการนาํนํ�าหมกัทาํให้แหง้ดว้ยเครื'องทาํแหง้เยือกแขง็

ข) 

ง) 

(ฉ) 

เพื'อเตรียมเป็นหวัเชื�อ 
หมอ้กวนผสมอตัโนมติัที'อุณหภูมิหอ้ง  

ครื'องทาํแหง้เยือกแขง็สูญญากาศ  
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ภาพที  2  ขั�นตอนการเตรียมหวัเชื�อในกระบวนการหมกั เพื'อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้  

 

หวัเชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 
จากศูนยไ์บโอเทค  

เก็บที'อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 

ถ่ายเชื�อลงใน MRS broth บ่มที'
อุณหภูมิหอ้งบนเครื'องเขยา่ 
(Shaker) นาน 24-48 ชั'วโมง 

นาน 24-48 ชั'วโมง 

ขีดเชื�อลงบน MRS agar บ่มที'อุณหภูมิ  
35-37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั'วโมง  

เพื'อดูลกัษณะโคโลนี 

ถ่ายโคโลนีเชื�อลงใน MRS broth บ่มที'
อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส  

นาน 24-48 ชั'วโมง 

ถ่ายเชื�อลงไปในนํ�าสับปะรดที'ผา่นการ
ฆ่าเชื�อแลว้และบ่มที'อุณหภูมิ  

35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั'วโมง  
(มีเชื�อเริ'มตน้ประมาณ 1X109 CFU/ml) 

2.5 กก.ของเศษทิ�งกุง้บดต่อ 500 มล. 
ของหวัเชื�อที'เลี�ยงดว้ยนํ�าสับปะรด 
ผสมลงในหมอ้กวนผสมอตัโนมติั 

ที'อุณหภูมิห้อง นาน 16 ชั'วโมง 
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ตารางที  2  ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ เปรียบเทียบกบัปลาป่น  
 

ชนิดกรดอะมโิน FAO/WHO/UNU* โปรตนีไฮโดรไลเสต ปลาป่น 
มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน มิลลิกรัม/กรัมตวัอยา่ง มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน มิลลิกรัม/กรัมตวัอยา่ง 

กรดอะมโินจาํเป็น      

อาร์จินีน 50 64.88 ± 0.55 31.84 ± 0.27 53.19 ± 4.48 35.92 ± 3.03 

ฮีสติดีน 20 23.36 ± 0.31 11.47 ± 0.15 28.29 ± 2.87 19.10 ± 1.93 

ไอโซลิวซีน 40 44.60 ± 0.19 21.89 ± 0.09 32.86 ± 4.02 22.19 ± 2.71 

ลิวซีน 70 75.11 ± 0.93 36.86 ± 0.45 68.87 ± 7.73 46.50 ± 5.22 

ไลซีน 55 67.28 ± 0.46 33.02 ± 0.23 68.85 ± 8.15 46.49 ± 5.50 

เมทไทโอนีน 35 20.28 ± 0.58 9.95 ± 0.29 28.65 ± 2.97 19.35 ± 2.01 

ฟีนิลอะลานีน 42 50.07 ± 0.73 24.57 ± 0.36 35.53 ± 4.16 23.99 ± 2.81 

ทรีโอนีน 40 43.73 ± 0.76 21.46 ± 0.37 39.11 ± 6.88 26.41 ± 4.64 

วาลีน 54 51.10 ± 0.70 25.08 ± 0.34 37.81 ± 6.10 25.53 ± 4.12 

กรดอะมโินไม่จาํเป็น      

อะลานีน  75.41 ± 0.79 37.01 ± 0.39 63.07 ± 7.61 42.58 ± 5.14 

แอสพาติก  97.63 ± 1.32 47.92 ± 0.65  89.79 ± 8.95 60.62 ± 6.05 

ซิสทีน  6.24 ± 0.54 3.06 ± 0.26 3.60 ± 0.72 2.43 ± 0.49 

กลูตามิก  140.56 ± 1.50 68.99 ± 0.74 121.65 ± 11.77 82.14 ± 7.95 

ไกลซีน  67.76 ± 0.75 33.26 ± 0.37 67.48 ± 9.03 45.56 ± 6.10 

โปรลีน  59.36 ± 0.66 29.13 ± 0.32 49.94 ± 3.00 33.72 ± 2.03 

ซีรีน  41.12 ± 1.10 20.18 ± 0.54 36.77 ± 7.07 24.83 ± 4.78 

ไทโรซีน  32.65 ± 0.49 16.02 ± 0.24 28.71 ± 2.98 19.39 ± 2.01 

Σกรดอะมิโนทั�งหมด (AA)  961.12 471.72 854.17 576.74 

Σกรดอะมิโนจาํเป็น (EAA)  440.40 216.15 393.17 265.47 

Σกรดอะมิโนไม่จาํเป็น (NEAA)  520.71 255.57 461.00 311.27 

% ΣEAA/ΣAA  45.82 - 46.03 - 

ΣEAA/ΣNEAA  0.85 - 0.85 - 
% รวมของอะลานีน  แอสพาติก 

กลูตามิกและไกลซีน** 

 
39.68  40.04  

หมายเหตุ :  ค่าแสดงในตารางไม่ไดว้เิคราะห์ชนิดและปริมาณของทริปโตเฟน ซึ'งเป็นกรดอะมิโนจาํเป็น 
   * แสดงปริมาณกรดอะมิจาํเป็นในโปรตีนมาตรฐานตามรายงานจาก FAO/WHO/UNU (1985)  
   ** แสดงชนิดกรดอะมิโนดา้นช่วยเพิ'มกลิ'นรส (Cao et al., 2008) 



 

 2.2  การเตรียมระบบตู้ทดลอง

  ตูก้ระจกทดลองขนาด
โดยภายในตูมี้แผน่ตาข่ายไนล่อนใส่ไวส้ําหรับเป็นที'หลบ
ระบบนํ� าหมุนเวียนกึ'งปิด โดยมีนํ� าไหล
อตัรา 100 ลิตรต่อชั'วโมง ลงสู่ท่อ
จากระบบตูท้ดลองถูกกรองตะกอนอย่างหยาบผา่น
พกับาํบดัที'มีเม็ดพลาสติกไบโอบอล
ก่อนที'นํ�าจะถูกนาํเขา้ไปใชห้มุนเวยีนในระบบตูเ้ลี�ยงต่อไป
 

 
 

  

 

 

 
 

                             

          

                   (ก)              
 

ภาพที  3  ตูก้ระจกทดลองในระบบนํ�าหมุนเวยีนกึ'งปิด 
 
 2.3  การเตรียมอาหารทดลอง

ผลิตอาหารทดลอง
ที'ระดบั 0 (สูตรควบคุม), 10, 20 
จากผสมวสัดุอาหารแห้งที'มีปริมาณนอ้ยก่อน
ผสมกบัแป้งสาลีให้เป็นเนื�อเดียวกนั
ค่อยๆ ผสมรวมกบัวสัดุอาหารอื'น
ดีอีกครั� งในหมอ้กวนผสม (Hobart mixer
ผสมใหเ้ขา้กนัดีแลว้ เติมนํ�าใหส่้วนผสมมีความชื�นประมาณ 
ดว้ยเครื'องอดัเม็ดให้มีเส้นผ่านศูนยก์ลางเม็ดอาหารสําเร็จรูปขนาดประมาณ 
มิลลิเมตร นาํไปอบแห้งที'อุณหภูมิประมาณ 
ตะแกรงแยกผงฝุ่ นอาหารออก เก็บอาหารทดลอง
ทดลอง โดยอาหารทุกสูตรมีโคร
ของโปรตีนในอาหารทดลอง 
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เตรียมระบบตู้ทดลอง 

ตูก้ระจกทดลองขนาด 0.41 x 0.76 x0.42 เมตร มีความจุประมาณ 130 
โดยภายในตูมี้แผน่ตาข่ายไนล่อนใส่ไวส้ําหรับเป็นที'หลบซ่อนช่วงที'กุง้จะลอกคราบ 

โดยมีนํ� าไหลเขา้สู่ตูท้ดลองทางดา้นบน และไหลออกจากตูท้ดลองทางดา้นหนา้
ท่อที'ต่อเชื'อมกนั (ภาพที' 3ก) เขา้สู่ระบบถงับาํบดั (ภาพที' 

จากระบบตูท้ดลองถูกกรองตะกอนอย่างหยาบผา่นชั�นเปลือกหอยและแผ่นใยแกว้
พกับาํบดัที'มีเม็ดพลาสติกไบโอบอล, สาหร่าย และการเติมออกซิเจนเพื'อช่วยในการบาํบดันํ� า จาํนวน 

หมุนเวยีนในระบบตูเ้ลี�ยงต่อไป 

)                                                 (

ตูก้ระจกทดลองในระบบนํ�าหมุนเวยีนกึ'งปิด (ก) ตูท้ดลอง  (ข) ระบบบาํบดันํ�า

อาหารทดลอง 
ผลิตอาหารทดลองจาํนวน 4 สูตร มีการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้

, 10, 20 และ 30% ตามส่วนประกอบของอาหารทดลองแต่ละ
ดุอาหารแห้งที'มีปริมาณนอ้ยก่อน เช่น วิตามินและแร่ธาตุผสม ฯลฯ โดย

กบัแป้งสาลีให้เป็นเนื�อเดียวกนัก่อนที'จะนาํไปผสมรวมกบัวสัดุอาหารแห้ง
อื'นที'มีปริมาณมากขึ�นตามลาํดบั จากนั�นผสมวสัดุอาหารแห้งทั�งหมดให้เขา้กนั

Hobart mixer) จึงเติมวสัดุอาหารจาํพวกนํ� ามนั ไดแ้ก่ นํ� ามนัปลา 
เติมนํ�าใหส่้วนผสมมีความชื�นประมาณ 30% โดยนํ� าหนกั จากนั�นนาํส่วนผสมไปอดัเม็ด

ดว้ยเครื'องอดัเม็ดให้มีเส้นผ่านศูนยก์ลางเม็ดอาหารสําเร็จรูปขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร
อบแห้งที'อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส นานประมาณ 7 

ออก เก็บอาหารทดลองไวใ้นตูเ้ยน็ประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส
โครมิคออกไซด์ 0.5% เป็น inert marker  สําหรับศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยได้

130 ลิตร จาํนวนทั�งหมด 16 ตู ้
ซ่อนช่วงที'กุง้จะลอกคราบ ทุกตูท้ดลองต่อเขา้กบั

และไหลออกจากตูท้ดลองทางดา้นหนา้ที'
ภาพที' 3ข) ซึ' งนํ� าที'ไหลออก

ชั�นเปลือกหอยและแผ่นใยแกว้จากนั�นไหลผ่านเขา้สู่ถงั
ช่วยในการบาํบดันํ� า จาํนวน 2 ถงั 

(ข) 

ระบบบาํบดันํ�า 

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้
แต่ละสูตร (ตารางที' 3) เริ'ม
โดยโครมิคออกไซด์ถูกบด

ดุอาหารแห้งอื'นที'มีปริมาณน้อย และ
ตามลาํดบั จากนั�นผสมวสัดุอาหารแห้งทั�งหมดให้เขา้กนั

วสัดุอาหารจาํพวกนํ� ามนั ไดแ้ก่ นํ� ามนัปลา หลงัจากกวน
จากนั�นนาํส่วนผสมไปอดัเม็ด

มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3 
 ชั'วโมง จากนั�นร่อนผ่าน

องศาเซลเซียส ตลอดช่วงการ
สําหรับศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยได้
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ตารางที  3  ส่วนประกอบและองคป์ระกอบทางเคมีในอาหารแต่ละชุดการทดลอง 
 

วตัถุดบิ 
สูตรอาหาร 

ชุดทดลอง 1 ชุดทดลอง 2 ชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง 4 

ปลาป่น (60% โปรตนี) 28.0 25.2 22.4 19.60 

โปรตนีไฮโดรไลเสต 0.0 2.8 5.6 8.4 

กากถั'วเหลืองป่น 24.0 24.0 24.0 24.0 
หวักุง้ป่น 5.1 5.1 5.1 5.1 
หวีดกลเูทน 5.0 5.0 5.0 5.0 
แป้งสาลี 25.5 25.5 25.5 25.5 
รําขา้ว 6.0 6.0 6.0 6.0 
นํ�ามนัปลาทูน่า 4.0 4.0 4.0 4.0 
เลซิติน 60% 0.5 0.5 0.5 0.5 
วิตามินผสม* 0.2 0.2 0.2 0.2 
แร่ธาตุผสม** 0.5 0.5 0.5 0.5 
วิตามินซี 80% 0.2 0.2 0.2 0.2 
โซเดียมโมโนฟอสเฟต  0.5 0.5 0.5 0.5 
โครมิคออกไซด ์99.52% 0.5 0.5 0.5 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

องค์ประกอบทางเคม ี(%นํ�าหนักแห้ง) 

โปรตีน 43.32±0.15 42.95±0.38 42.50±0.37 42.63±0.14 

ไขมนั 10.58±0.09 11.23±0.12 10.74±0.07 11.24±0.17 

เถา้ 11.69±0.03 11.50±0.08 11.38±0.04 11.25±0.03 

เยื'อใย 3.11±0.11 3.35±0.04 3.03±0.14 2.82±0.08 

คาร์โบไฮเดรต*** 31.30±0.28 30.96±0.34 32.35±0.48 32.06±0.08 

พลงังาน (Kcal/100 g) 482.98±0.19 488.41±0.90 485.52±0.72 492.89±0.77 

ความชื�น (%) 9.70±0.16 11.77±0.03 9.13±0.19 11.10±0.03 
 

หมายเหตุ :   * วิตามินผสม (กรัมต่อกิโลกรัมวิตามินผสม) ประกอบดว้ย thiamine (B1) 23.5, riboflavin (B2) 50.0, niacin (B3) 47.1, (B5) 
50.0, pyridoxine (B6) 54.6, cyanocobalamin (B12) 1.0, folic acid 2.1, inositol (98%) 98.0, choline chloride (60%) 300.0, 
biotin (2%) 25.0, vitamin (A/D3) 2.2, vitamin E (50%) 100.0, menadione (K 50%) 26.0, และ filler (รําขา้วละเอียด) 220.6 
กรัม 
** แร่ธาตุผสม (กรัมต่อกิโลกรัมแร่ธาตุผสม) ประกอบดว้ย CoCl2 2.5, CuSO4•5H2O 25.0, FeSO4•7H2O 200.0, MnSO4•H2O 
100.0, MgSO4•7H2O 100.0, NaSeO3 (selenium) 0.5, ZnSO4 200.0, KI 2.0 และ filler (รําขา้วละเอียด) 370.0 กรัม 
*** การคาํนวณ %คาร์โบไฮเดรต กรณีคิด %ของนํ�าหนกัแหง้ 
%คาร์โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน + %ไขมนั + %เถา้ + %เยื'อใย) 
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อาหารทดลองส่วนหนึ'งแบ่งไปวิเคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบไดแ้ก่ โปรตีนดว้ย
เครื'อง TruSpec CN (Carbon/Nitrogen Determination, LECO) ไขมนัรวมโดยใชเ้ทคนิค SFE (Supercritical 
Fluid Extraction) ดว้ยเครื'อง Fat Extractor (TFE 2000, LECO) พลงังานในอาหารดว้ยเครื'องบอมบแ์คลอรี
มิเตอร์ (Automatic Calorimeter AC-350, LECO) ความชื�น เถา้ และเยื'อใยตามวิธีของ AOAC (2005) ผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที' 3 สําหรับวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนดว้ยเครื'อง HPLC (Agilent 1100 
series) ดว้ยวิธี Post column (ดดัแปลงจาก Bidlingmeyer, et al., 1987) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที'4 
และวเิคราะห์ปริมาณโครมิคออกไซดด์ว้ยเครื'องวเิคราะห์แร่ธาตุ ICP-OES optima 2100 DV 

 
3.  การดําเนินการทดลอง 

 
อนุบาลลูกกุง้ขาวขนาดประมาณ 0.5 กรัมต่อตวั ภายในโรงเพาะฟักของสถาบนัวิจยัอาหารสัตว์

นํ� าชายฝั'ง โดยฝึกให้กินอาหารเม็ดสําเร็จรูปสูตรควบคุม และเลี�ยงให้ไดข้นาดที'ตอ้งการเป็นเวลาประมาณ 2 
สัปดาห์ สุ่มกุง้ขาวที'แขง็แรงมีขนาดนํ�าหนกัเฉลี'ย 1.12± 0.01 กรัมต่อตวั จาํนวน 30 ตวัต่อตู ้ทั�งหมด 16 ตู ้ใส่
ในตูก้ระจกทดลองในระบบนํ�าหมุนเวยีนกึ'งปิดที'เตรียมไวแ้ละให้อากาศอยา่งเพียงพอ เก็บตวัอยา่งลูกกุง้ขาว
จาํนวนหนึ'ง สาํหรับวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของตวัอยา่งกุง้ก่อนทดลอง  

   ให้กุง้ทดลองกินอาหารทดลองวนัละ 5% ของนํ� าหนกัตวัรวม 5 มื�อ/วนั คือ เวลา 08.00, 11.00, 
14.00 , 17.00 และ 20.00 น. โดยสังเกตปริมาณอาหารที'กุง้ทดลองกินในแต่ละมื�อและทาํการเพิ'มหรือลด
ปริมาณให้กุง้ทดลองไดกิ้นจนอิ'ม โดยพยายามไม่ให้มีอาหารเหลือหรือเหลือนอ้ยที'สุด เนื'องจากไม่สามารถ
เก็บอาหารเหลือในแต่ละมื�อได ้และบนัทึกปริมาณการใหอ้าหารตลอดการทดลอง หลงัจากให้อาหารทดลอง
ไปแลว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จะเริ'มเก็บรวบรวมมูลกุง้ทดลองก่อนให้อาหารในแต่ละมื�อ โดยใชส้ายยางขนาด
เล็กดูดมูลกุง้ใส่ในขวดพลาสติกเก็บที'อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ จากนั�นจึง
นาํมูลกุง้ทดลองไปทาํแห้งดว้ยเครื'องทาํแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) แลว้วิเคราะห์หา
ปริมาณโปรตีนและโครมิคออกไซดส์าํหรับการคาํนวณหาประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีนในอาหาร 

   ระหว่างการทดลองมีการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต เพื'อควบคุมค่าความเป็นด่างของนํ� า 
(Alkalinity) ในแต่ละวนัจะดูดตะกอนในตูท้ดลองก่อนให้อาหารในแต่ละมื�อ และเปลี'ยนถ่ายนํ� าในระบบถงั
บาํบดัสัปดาห์ละ 2 ครั� ง ครั� งละประมาณ 50% และเปลี'ยนถ่ายนํ� าทั�งหมดเมื'อชั'งนํ� าหนักกุง้ทดลองทุกๆ 2 
สัปดาห์ สาํหรับการเก็บตวัอยา่งนํ�าในระบบทดลองเพื'อวเิคราะห์คุณภาพนํ�าตลอดการทดลอง จะเก็บนํ� าทั�งจุด
ที'นํ�าไหลเขา้และออกจากระบบ จาํนวน 2 ครั� งต่อสัปดาห์ โดยวดัค่าออกซิเจนที'ละลายในนํ� า ความเค็ม ความ
เป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ วิเคราะห์ค่าความเป็นด่างของนํ� าตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1985) 
วเิคราะห์ค่าแอมโมเนียรวม ไนไตรท ์และไนเตรทตามวธีิของ Strickland and Parsons (1972)  

 
 
 
 



13 
 

ตารางที  4  ชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนแต่ละชนิดในอาหารแต่ละชุดการทดลอง  
 

ชนิดกรดอะมโิน 
อาหารทดลอง (มลิลกิรัม/กรัมอาหารแห้ง) 

ชุดทดลอง 1 ชุดทดลอง 2 ชุดทดลอง 3 ชุดทดลอง 4 

กรดอะมโินจาํเป็น     

อาร์จินีน 10.90 ± 0.21c 12.75 ± 1.50bc 14.22 ± 1.21ab 15.56 ± 0.89a 

ฮีสติดีน 5.56 ± 0.33 ns 5.49 ± 0.31ns 5.71 ± 0.34ns 6.00 ± 0.27ns 

ไอโซลิวซีน 12.73 ± 1.75b 14.18 ± 0.40ab 15.53 ± 0.96ab 17.02 ± 1.26a 

ลิวซีน 13.43 ± 1.56ns 14.35 ± 0.37ns 15.45 ± 0.66ns 16.13 ± 1.22ns 

ไลซีน 14.29 ± 0.49ns 15.19 ± 0.20ns 14.31 ± 0.80ns 14.58 ± 0.92ns 

เมทไทโอนีน 2.89 ± 0.36ns 2.81 ± 0.47ns 3.07 ± 0.46ns 3.06 ± 0.39ns 

ฟีนิลอะลานีน 5.58 ± 0.61b 6.61 ± 0.45ab 6.94 ± 0.28ab 8.03 ± 0.86a 

ทรีโอนีน 7.53 ± 0.50ns 8.12 ± 0.56ns 8.13 ± 0.58ns 8.07 ± 0.25ns 

วาลีน 14.77 ± 0.98b 16.14 ± 1.31ab 17.32 ± 1.53ab 18.27 ± 0.94a 

กรดอะมโินไม่จาํเป็น     

อะลานีน 23.48 ± 1.58ns 23.23 ± 1.63ns 26.29 ± 2.36ns 27.79 ± 1.31ns 

แอสพาติก 32.42 ± 1.46ns 34.91 ± 0.70ns  32.32 ± 2.33ns  31.81 ± 2.06ns 

ซิสทีน 0.71 ± 0.19ns 0.68 ± 0.13ns 0.88 ± 0.19ns 0.79 ± 0.10ns 

กลูตามิก 49.02 ± 2.22ns 53.50 ± 0.61ns 51.42 ± 2.56ns 52.61 ± 2.86ns 

ไกลซีน 27.27 ± 2.66b 30.53 ± 1.40ab 32.41 ± 3.03ab 33.80 ± 1.35a 

โปรลีน 20.08 ± 1.10ns 21.45 ± 0.40ns 20.68 ± 0.83ns 21.15 ± 1.22ns 

ซีรีน 19.60 ± 2.11ns 20.61 ± 1.85ns 21.35 ± 1.52ns 22.78 ± 0.38ns 

ไทโรซีน 2.50 ± 0.66ns 2.65 ± 0.77ns 3.02 ± 0.74ns 3.40 ± 0.66ns 

Σกรดอะมิโนทั�งหมด (AA) 262.85 283.19 289.05 301.47 

Σกรดอะมิโนจาํเป็น (EAA) 87.78 95.64 100.68 107.35 

Σกรดอะมิโนไม่จาํเป็น (NEAA) 175.07 187.55 188.38 194.12 

ΣEAA/ΣAA 0.33 0.34 0.35 0.36 

ΣEAA/ΣNEAA 0.50 0.51 0.53 0.55 
% รวมของอะลานีน  แอสพาติก 

กลูตามิกและไกลซีน* 
50.29 50.20 49.28 48.43 

 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี'ยในแนวนอนเดียวกนั หากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 
       ค่าแสดงในตารางไม่ไดว้เิคราะห์ชนิดและปริมาณของทริปโตเฟน ซึ'งเป็นกรดอะมิโนจาํเป็น 

      * แสดงชนิดกรดอะมิโนดา้นช่วยเพิ'มกลิ'นรส (Cao et al., 2008) 



 

4.  การศึกษาการดึงดูดการกินอาหาร

 
  สัปดาห์สุดทา้ยก่อนสิ�นสุดการ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�ง
Hartati and Briggs, 1993)  
  โดยในช่วงวนัและ
มื�อในเวลากลางวนั คือ เวลา 09
ช่วงเวลาทดสอบ) เป็นเวลา 8 วนั
เพาะเชื�อ (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
ภายในตูท้ดลอง ตูล้ะ 15 วินาที จน
อาหารในภาชนะภายในระยะเวลา
ในตูท้ดลองที' 2 ถึง 16 ห่างกนัตูล้ะ 
กุง้ที'เขา้กินอาหารในตูที้' 1 ถึง 16 
ทั�งหมด 40 นาที (ใช้เวลา 4 นาทีต่อการนับ 
การศึกษาในช่วงบ่ายเวลา 14.00 
นาํค่าที'ไดม้าคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์
 

การดึงดูดการกินอาหาร (%)   =  

                                       
 

    (ก)  
 

ภาพที  4  (ก) และ (ข) การเขา้หาอาหารของ
 
 

14 

อาหาร 

สัปดาห์สุดทา้ยก่อนสิ�นสุดการทดลองไดศึ้กษาถึงคุณสมบติัการเป็นสารดึงดูดการกิน
เศษทิ�งกุง้ในกุง้ขาวทดลอง (ดดัแปลงจาก อานัส และชุติมา

วนัและเวลาที'ศึกษาดงักล่าวจะใหอ้าหารกุง้ปริมาณเท่ากนัทุกตู ้
09.00 น. และ 14.00 น. (เวลา 20.00 น.ให้อาหารตามปกติและไม่ได้
วนั ก่อนสิ�นสุดการทดลอง โดยแต่ละตูใ้ชเ้วลาในการ

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร (ใชส่้วนกน้ของจานแกว้เพาะเชื�อ
วินาที จนครบทั�งหมด 16 ตู ้จากนั�นเริ'มเก็บขอ้มูลโดยการ

ภายในระยะเวลา 15 วินาทีต่อตู ้เช่น มื�อเชา้ให้อาหารตูที้' 1 เวลา 0
ห่างกนัตูล้ะ 15 วินาที จนถึงเวลา 09.04 น. (ใชเ้วลา 4 นาที)

16 ห่างกนัตูล้ะ 15 วนิาที (คิดเป็น 1 ครั� ง) ทาํเหมือนกั
นาทีต่อการนับ 1 ครั� ง) เสร็จสิ�นการศึกษาในช่วงเช้า และปฏิบติัเช่นเดียว
0 น. นาํจาํนวนกุง้ที'เขา้กินอาหารในแต่ละตูแ้ละแต่ละครั� งหาค่าเฉลี'ย จากนั�น

เปอร์เซ็นตก์ารดึงดูดการกินอาหารตามสูตร 

=              จาํนวนกุง้ที'เขา้กินอาหารใน petri dish (ตวั

                                           จาํนวนกุง้ทั�งหมดในตู ้(ตวั) 

                       (ข) 

การเขา้หาอาหารของกุง้ทดลอง ระหวา่งการศึกษาการดึงดูดการกิน

ถึงคุณสมบติัการเป็นสารดึงดูดการกินอาหาร
และชุติมา, 2551 อา้งตาม 

ปริมาณเท่ากนัทุกตู ้ตูล้ะ 1.50 กรัมต่อ  2  
ให้อาหารตามปกติและไม่ไดอ้ยู่ใน

การใส่อาหารลงในจานแกว้
ใชส่้วนกน้ของจานแกว้เพาะเชื�อ) ที'วางอยู่

ตู ้จากนั�นเริ'มเก็บขอ้มูลโดยการนบัจาํนวนกุง้ที'เขา้มากิน
09.00 น. จากนั�นให้อาหาร
) จึงเริ'มกลบัมานบัจาํนวน

ทาํเหมือนกนัจนครบ 10 ครั� ง ใชเ้วลา
วงเช้า และปฏิบติัเช่นเดียวกบั

แต่ละครั� งหาค่าเฉลี'ย จากนั�น

ตวั)  

 

   

ศึกษาการดึงดูดการกินอาหาร  

X 100 
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5.  การบันทกึผลและการวเิคราะห์ข้อมูล  

 
ทุก 2 สัปดาห์จะชั'งนํ� าหนกัรวมและนบัจาํนวนกุง้ที'เหลือในแต่ละตูท้ดลอง เพื'อตรวจสอบการ

เจริญเติบโต คาํนวณอตัราการรอดตาย อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อจากบนัทึกปริมาณการให้อาหาร และ
บนัทึกผลจากการทดสอบการเป็นสารดึงดูดการกินอาหารของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ เมื'อสิ�นสุด
การทดลองสุ่มเก็บกุง้ขาวในแต่ละตูใ้หเ้ป็นตวัอยา่งกุง้ขาวหลงัทดลอง สําหรับวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี
ในกุง้ขาวทั�งตวัของแต่ละชุดการทดลอง  

เมื'อสิ�นสุดการทดลองที' 8 สัปดาห์ ขอ้มูลต่างๆ ที'ไดบ้นัทึกไวน้าํมาคาํนวณหาค่าเฉลี'ยต่างๆ 
ดงันี�  

5.1  อตัราการกินอาหารต่อวนั (Daily feed consumption, %/วนั)    

 =                  ปริมาณอาหารที'กิน (กรัม)     
     [(น.น.เฉลี'ยเริ'มตน้ (กรัม) + น.น.เฉลี'ยสุดทา้ย (กรัม))/2] X ระยะเวลาทดลอง (วนั) 

5.2  อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific growth rate; SGR, %/วนั) 

 =                       (ln น.น.เฉลี'ยสุดทา้ย – ln น.น.เฉลี'ยเริ'มตน้)  
            ระยะเวลาทดลอง (วนั) 

5.3  ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีน (Protein digestibility, %) 

 =                              % Cr2O3ในอาหาร          % โปรตีนในมูลกุง้ 

                                % Cr2O3ในมูลกุง้          % โปรตีนในอาหาร 

5.4  ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องพลงังาน (Energy digestibility, %) 

 =                             % Cr2O3ในอาหาร           พลงังานในมูลกุง้ (Kcal/100 g) 

                              % Cr2O3ในมูลกุง้             พลงังานในอาหาร (Kcal/100 g) 

5.5  ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ (Dry matter digestibility, %) 

 =                              % Cr2O3ในอาหาร            

                               % Cr2O3ในมูลกุง้      

5.6  ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (Protein efficient ratio; PER) 

 =                                  นํ�าหนกักุง้ที'เพิ'มขึ�น (กรัม) 

               นํ�าหนกัแหง้ของโปรตีนในอาหารที'กุง้กิน (กรัม) 

 

 

X 100 

X 100 

100 - 100  X 

100 - 100 X 

100 - 100 
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5.7  การใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (Apparent net protein utilization; ANPU, %) 

 =          นํ�าหนกัเปียกของโปรตีนที'เพิ'มขึ�นในตวักุง้ (กรัม)  
            นํ�าหนกัแหง้ของโปรตีนในอาหารที'กุง้กิน (กรัม) 

 

ผลจากการตรวจวดัต่างๆ ในแต่ละชุดการทดลองถูกนาํมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) ที'ระดบัความเชื'อมั'น 95% และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งชุดการ
ทดลองดว้ยวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test ดว้ยโปรแกรม SYSTAT version 5.0 
(Wilkinson et al., 1992)  

 
ผลการศึกษา 

 
1.  การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้งในการทดแทนปลาป่นที ระดับต่างกนั 
 

ตารางที  5  การเจริญเติบโต อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ อตัราการรอดตาย อตัราการกินอาหารต่อวนั และ
การดึงดูดการกินอาหารของกุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลอง 4 สูตร นาน 8 สัปดาห์ 

 

พารามิเตอร์ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 

1. นํ�าหนกัเฉลี'ยต่อตวั (กรัม)     

           เริ'มตน้ 1.12±0.01ns 1.12±0.00ns 1.12±0.01ns 1.12±0.01ns 

สุดทา้ยที' 8 สปัดาห์ 3.36±0.57b 4.74±0.56a 5.54±0.15a 5.42±0.23a 

2. นํ�าหนกัเพิ'ม (%) 198.75±49.91b 323.01±49.84a 392.35±12.97a 382.40±21.86a 

3. อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 0.04±0.01b 0.06±0.01a 0.08±0.00a 0.08±0.00a 

           (กรัม/วนั)     

4. อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 1.93±0.31b 2.57±0.21a 2.85±0.05a 2.81±0.08a 

           (%/วนั)     

5. อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ 1.93±0.16ns 1.96±0.15 ns 2.16±0.28 ns 2.21±0.25 ns 

6. อตัราการรอดตาย (%) 51.67±6.38b 54.17±9.95b 71.11±8.39a 56.67±4.71ab 
7. อตัราการกินอาหารต่อวนั 
           (%/วนั) 3.63±0.34c 4.29±0.17b 5.08±0.29a 5.22±0.32a 

8. การดึงดูดการกินอาหาร (%) 6.64±0.58a 5.55±0.79ab 5.78±0.77ab 4.80±0.30b 
 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี'ยที'อยูใ่นแนวนอนเดียวกนั หากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (P<0.05) 

X 100 



 

 1.1  การเจริญเติบโต 

  เมื'อสิ�นสุดการทดลอง 
ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั
ตวัสุดทา้ย, นํ� าหนกัที'เพิ'มขึ�น, อตัราการเจริญเติบโต
ทางสถิติ (P>0.05) ซึ' งให้ผลการเจริญเติบโตดงักล่าวดีกวา่และ
ดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 1 ซึ' งเป็นชุดควบคุม 
ตจากเศษทิ�งกุง้) แสดงผลในตารางที' 
 

 

ภาพที  5  นํ�าหนกัเฉลี'ยต่อตวัของ
 
 1.2 อตัราการเปลี ยนอาหารเป็นเนื�อ

  กุ้งขาวที'เลี� ยงด้วยอาหารทดลองทั�ง 
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และ
ป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'
(ตารางที' 5) 
  อตัราการรอดตายของ
(P<0.05) กบักุง้ขาวในชุดการทดลองอาหารสูตร 
อตัราการรอดตาย 57% ซึ' งค่าที'ไดไ้ม่แตกต่างทางสถิติ 
1 กบั 2 ดงัผลแสดงในตารางที' 5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0 2

นํ�าหนัก (กรัม/ตัว)

ชุดการทดลองที  

ชุดการทดลองที  

ชุดการทดลองที  

ชุดการทดลองที  

17 

เมื'อสิ�นสุดการทดลอง พบวา่กุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 2, 
ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั10, 20 และ 30% ตามลาํดบั 

อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพา
ซึ' งให้ผลการเจริญเติบโตดงักล่าวดีกวา่และแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 

ซึ' งเป็นชุดควบคุม (0% ของระดบัการทดแทนปลาป่น
ตารางที' 5 

ของกุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลอง 4 สูตร เป็นระยะเวลา

อตัราการเปลี ยนอาหารเป็นเนื�อ และอตัราการรอดตาย 

กุ้งขาวที'เลี� ยงด้วยอาหารทดลองทั�ง 4 สูตรมีค่าเฉลี'ยของอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็น
และมีแนวโนม้ของอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อสูงขึ�นตามการ

ดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ของอาหารทดลองสูตร 

ของกุง้ขาวชุดการทดลองอาหารสูตร 3 มีค่าสูงสุดที' 
กบักุง้ขาวในชุดการทดลองอาหารสูตร 1 และ 2 ในขณะที'กุง้ขาวชุดการทดลองอาหารสูตร 

ซึ' งค่าที'ไดไ้ม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กบัทั�งชุดการทดลองอาหารสูตร 
5 

4 6 8

เวลา (สัปดาห์)

ชุดการทดลองที  1

ชุดการทดลองที  2

ชุดการทดลองที  3

ชุดการทดลองที  4

 3 และ 4 ที'มีการทดแทน
ตามลาํดบั มีค่าเฉลี'ยของนํ� าหนกัต่อ

และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะไม่แตกต่างกนั
P<0.05) กบักุง้ขาวที'เลี� ยง

ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเส

 

เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อไม่
อตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อสูงขึ�นตามการทดแทนปลา

ของอาหารทดลองสูตร 1-4 ตามลาํดบั 

ที' 71% ซึ' งแตกต่างทางสถิติ 
กุง้ขาวชุดการทดลองอาหารสูตร 4 มีผล

กบัทั�งชุดการทดลองอาหารสูตร 3 และ สูตร



 

 

 

ภาพที  6  อตัราการรอดตายของ
 
 1.3  อตัราการกนิอาหารต่อวนั และ

  พบอตัราการกินอาหารต่อวนั
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
อาหารทดลองสูตรที' 1 และ 2 โดยพบวา่อตัราการกินอาหารต่อวนัมีค่า
ดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'
(ตารางที' 5) 
  ในทางกลบักนัการดึงดูดการกินอาหาร
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'
พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ผลการดึงดูดการกินอาหารมากกว่ากุ้งขาวที'เลี� ยงด้วยอาหารทดลองสูตร 
ตํ'าสุด (ตารางที' 5) 
 
2.  ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีน พลงังาน 

ทดแทนปลาป่นที ระดับต่างกนั 

 2.1  ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน พลงังาน และวตัถุแห้ง
  จากการศึกษาพบวา่
โปรตีนในอาหารทดลอง (82.42
  สําหรับประสิทธิภาพการย่อยพลงังานก็มีผลใกลเ้คียงกบั
พบวา่ประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังานของกุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 
กนัทางสถิติ (P>0.05) ในขณะที'กุง้ขาวเลี�ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 
ตํ'าสุดแต่ก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบักุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ย

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

อตัราการรอดตาย (%)

ชุดการทดลองที 

ชุดการทดลองที 

ชุดการทดลองที 

ชุดการทดลองที 
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ของกุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลอง 4 สูตร เป็นระยะเวลา 

อตัราการกนิอาหารต่อวนั และการดึงดูดการกนิอาหาร  

อตัราการกินอาหารต่อวนัของกุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 
 ซึ' งมีค่ามากกว่าและแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั (P<0.05)

โดยพบวา่อตัราการกินอาหารต่อวนัมีค่าสูงขึ�นตามปริมาณการ
ดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ของอาหารทดลองสูตร 

การดึงดูดการกินอาหารมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ของอาหารทดลองสูตร 

P>0.05) ของค่าเฉลี'ยการดึงดูดการกินอาหารระหวา่งอาหารทดลองสูตร 
มากกว่ากุ้งขาวที'เลี� ยงด้วยอาหารทดลองสูตร 4 ที'มีค่า

ได้ของโปรตีน พลงังาน วัตถุแห้ง และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนใน

   
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน พลงังาน และวตัถุแห้งในอาหารของกุ้งขาว
จากการศึกษาพบวา่กุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลองทุกสูตรมีค่าเฉลี'ยของ

82.42±1.61 – 83.55±1.39 %) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)
ประสิทธิภาพการย่อยพลงังานก็มีผลใกลเ้คียงกบัประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน

พบวา่ประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังานของกุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 1, 3 
ในขณะที'กุง้ขาวเลี�ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 2 มีค่าเฉลี'ยประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังาน

ตํ'าสุดแต่ก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบักุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 3 และ 

2 4 6

ชุดการทดลองที 1

ชุดการทดลองที 2

ชุดการทดลองที 3

ชุดการทดลองที 4

 

สูตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

ของกุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 3 และ 4 มีค่าเฉลี'ยไม่
P<0.05) กบักุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ย

ตามปริมาณการทดแทนปลาป่น
ของอาหารทดลองสูตร 1-4 ตามลาํดบั 

ตามปริมาณการทดแทนปลาป่นดว้ย
ของอาหารทดลองสูตร 1-4 ตามลาํดบั แต่ไม่

ระหวา่งอาหารทดลองสูตร 1-3 ซึ' งมี
ที'มีค่าการดึงดูดการกินอาหาร

การใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหารที มีการ

ขาวทดลอง 
ค่าเฉลี'ยของประสิทธิภาพการยอ่ย

P>0.05) (ตารางที' 6)  
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน โดย

1, 3 และ 4 ไม่มีความแตกต่าง
มีค่าเฉลี'ยประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังาน

และ 4 (ตารางที' 6)  

8

เวลา (สัปดาห์)
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  ประสิทธิภาพการย่อยวตัถุแห้งในอาหารทดลอง ซึ' งเป็นการประเมินโดยภาพรวมสําหรับ
ความสามารถในการยอ่ยไดใ้นอาหารแหง้ของกุง้ขาวทดลอง พบวา่กุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารควบคุมสูตร 1 ที'
มีการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 0% มีค่าประสิทธิภาพการยอ่ยวตัถุแห้ง
ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กบักุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตร 4 ที'มีการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 30% ดงันั�นจึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ของกุง้ขาวที'เลี� ยง
ดว้ยอาหารทดลองสูตร 2, 3 และ4 ที'มีการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 10, 
20 และ 30% ตามลาํดบั (ตารางที' 6) 
 
 2.2  ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิในอาหารของกุ้งขาวทดลอง 
  จากการศึกษา พบว่าทั� งประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (1.07±0.13 – 1.20±0.10) และการใช้
ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (19.90±2.83 – 21.84±2.26 %) ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ของกุง้ขาว
ที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลองในทุกสูตร (ตารางที' 6) 
  
ตารางที  6  ประสิทธิภาพการยอ่ย และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนของอาหารในกุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหาร

ทดลอง 4 สูตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

 

พารามิเตอร์ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 

ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน (%) 82.42±1.61ns 82.52±2.42ns 83.55±1.39ns 83.51±0.24ns 

ประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังาน (%) 79.54±2.02a 76.23±1.78b 77.04±1.02ab 76.96±1.21ab 

ประสิทธิภาพการยอ่ยวตัถุแหง้ (%) 65.42±0.65a 61.85±1.30b 61.59±0.39b 62.59±2.55ab 

ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน 1.20±0.10ns 1.19±0.09ns 1.11±0.15ns 1.07±0.13ns 

การใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (%)  21.68±3.24ns 21.84±2.26ns 20.35±2.59ns 19.90±2.83ns 
      

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี'ยที'อยูใ่นแนวนอนเดียวกนั หากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (P<0.05) 

    
3.  องค์ประกอบทางเคมีในกุ้งขาวทดลอง 

 
  พบวา่ปริมาณโปรตีนในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 2, 3 และ 
4 (72.19±1.04 –72.86±0.83 %) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั (P<0.05) 
กบัปริมาณโปรตีนในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 1 (70.53±0.36 %) โดย
ปริมาณโปรตีนในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองมีแนวโนม้สูงขึ�นตามปริมาณการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ของอาหารทดลองสูตร 1-4 ตามลาํดบั (ตารางที' 7) 



20 
 

  ปริมาณไขมนัให้ผลใกล้เคียงกบัปริมาณโปรตีนในกุ้งขาวทั�งตวัหลังการทดลองโดยพบว่า
ปริมาณไขมนัในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 2, 3 และ 4 (2.87±1.01 – 
4.12±0.98 %) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และมีค่ามากกวา่กุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 1 
(2.58±0.84 %) (ตารางที' 7) 
  สําหรับปริมาณเถ้าให้ผลตรงกนัขา้มกบัปริมาณโปรตีนที'พบในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลอง 
คือ พบปริมาณเถา้มากสุดในกุง้ขาวทั�งตวัที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 1 (13.74±1.14 %) ซึ' งมีปริมาณ
โปรตีนตํ'าสุด และแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) กบัปริมาณเถา้ในกุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 
2, 3 และ 4 (12.09±1.01 – 12.42±0.68 %) ในขณะที'ระหวา่งชุดการทดลองที' 2-4 ไม่พบความแตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) (ตารางที' 7) 
  ปริมาณเยื'อใยในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองมีค่ามากสุดในชุดการทดลองที' 1 (6.49±0.29 %) 
ซึ' งไม่แตกต่าง (P>0.05) กบัชุดการทดลองที' 3 (5.95±0.38 %) ขณะเดียวกนัปริมาณเยื'อใยในกุง้ขาวทั�งตวัหลงั
การทดลองที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 2, 3 และ 4 (5.50±0.25 – 5.95±0.38 %) ก็ไม่พบความแตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) (ตารางที' 7) 
   
ตารางที  7  องคป์ระกอบทางเคมี (% นํ�าหนกัแหง้) ในกุง้ขาวทั�งตวัก่อนและหลงัการทดลอง ที'เลี�ยงดว้ย

อาหารทดลอง 4 สูตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

 

องค์ประกอบทางเคม ี
กุ้งขาวก่อน 

การทดลอง* 

กุ้งขาวหลงัการทดลอง 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 

โปรตีน 68.04±0.27 70.53±0.36b 72.19±1.04a 72.66±0.87a 72.86±0.83a 

ไขมนั 3.25±0.13 2.58±0.84b 2.87±1.01ab 3.33±1.07ab 4.12±0.98a 

เถา้ 18.47±0.07 13.74±1.14a 12.09±1.01b 12.34±0.76b 12.42±0.68b 

เยื'อใย 4.87±0.01 6.49±0.29a 5.75±0.34b 5.95±0.38ab 5.50±0.25b 

คาร์โบไฮเดรต** 5.37±0.10 6.66±1.75ab 7.10±0.72a 5.73±1.85ab 5.10±0.85b 

พลงังานรวม (Kcal/100 g) 411.60±0.55 421.46±2.52b  435.70±6.19a 440.13±7.09a 439.91±5.22a 

ความชื�น (%)*** 80.33±0.25 76.80±1.09ns 76.70±0.92ns 76.37±0.25ns 76.37±0.65ns 
 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลี'ยที'อยูใ่นแนวนอนเดียวกนั หากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ (P<0.05) 

   * ไม่มีการทดสอบความแตกต่างทางสถิติในกุง้ขาวก่อนทดลอง 

     ** การคาํนวณ %คาร์โบไฮเดรต (กรณีคิด %ของนํ� าหนักแห้ง); %คาร์โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน +           

%ไขมนั + %เถา้ + %เยื'อใย)  

    *** ค่าความชื�นในตารางไดจ้ากการทาํแหง้ดว้ยเครื'องทาํแหง้เยอืกแขง็สุญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) 
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  โดยภาพรวมกุง้ขาวที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 2, 3 และ 4 (5.10±0.85 - 7.10±0.72 %) มี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (จากการคาํนวณ) ในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กบั
กุง้ขาวที'เลี�ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 1 ซึ' งเป็นชุดควบคุม (6.66±1.75 %) (ตารางที' 7) 
  ค่าพลงังานรวมมีแนวโนม้เพิ'มขึ�นตามปริมาณการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
เศษทิ�งกุง้ที'ระดบั 0, 10, 20 และ 30% ของอาหารทดลองสูตร 1-4 ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัปริมาณโปรตีนและ
ไขมนัในกุง้ขาวทั�งตวั โดยพลงังานรวมในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองที'เลี� ยงดว้ยอาหารทดลองสูตรที' 2, 3 
และ 4 (435.70±6.19 – 440.13±7.09 Kcal/100 g) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างอยา่งมี
นัยสําคัญ (P<0.05) กับพลังงานรวมในกุ้งขาวทั� งตวัหลังการทดลองที'เลี� ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที' 1 
(421.46±2.52 Kcal/100 g) (ตารางที' 7) 
 

4.  คุณภาพนํ�าระหว่างการทดลอง 
 

  ตลอดการทดลองนาน 8 สัปดาห์ มีการเปลี'ยนถ่ายนํ� าและให้นํ� ามีการหมุนเวียนในระบบกึ'งปิด 
โดยนํ� าไหลผ่านออกจากตูท้ดลองและเขา้สู่ระบบการบาํบดั แล้วจึงหมุนเวียนกลบัเขา้สู่ตูท้ดลองไปตาม
ระบบ แสดงผลคุณภาพนํ�าระหวา่งการทดลองในตารางที' 8 

  

ตารางที  8  คุณภาพนํ�าในระบบนํ�าหมุนเวยีนกึ'งปิด ระหวา่งการทดลองนาน 8 สัปดาห์ 
 

พารามิเตอร์ จุดนํ�าเข้าในระบบ จุดนํ�าออกจากระบบ 

ความเคม็ (ส่วนในพนัส่วน) 24.79 ± 1.19 24.79 ± 0.97 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 29.10 ± 1.15 28.94 ± 1.21 

พีเอช 7.44 ± 0.26 7.49 ±0.23 

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ�า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

5.79 ± 0.32 5.76 ± 0.33 

ความเป็นด่าง 
(มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อ

138.14 ± 16.76 135.36 ± 16.35 

แอมโมเนียรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.09 ± 0.04 0.11 ± 0.05 

ไนไตรท ์(มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.10 ± 0.04 0.10 ± 0.03 

ไนเตรต (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.79 ± 0.08 0.73 ± 0.24 

 

หมายเหตุ :  ค่าในตารางแสดงผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ� าจาํนวน 2 ครั� งต่อสปัดาห์ ตลอดการทดลองนาน 8 สปัดาห์ 
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วจิารณ์ผล 

 
  การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ไดจ้ากการหมกัเศษทิ�งกุง้กบัหัวเชื�อ L. plantarum, 541 ที'เลี� ยง
ในนํ� าสับปะรดแทนอาหารเลี�ยงเชื�อเชิงพาณิชย ์ MRS broth แมจ้ะมีปริมาณโปรตีนและไขมนัตํ'ากวา่ในปลา
ป่น แต่ปริมาณเถ้าในโปรตีนไฮโดรไลเสตมีค่าตํ'ากว่าที'พบในปลาป่นเกือบครึ' งหนึ' ง (ตารางที' 1) ซึ' งเป็น
คุณสมบติัที'ดีอย่างหนึ'งของแหล่งโปรตีน เมื'อพิจารณาถึงปริมาณกรดอะมิโนต่อกรัมโปรตีน พบวา่ปริมาณ
กรดอะมิโนในโปรตีนไฮโดรไลเสตส่วนใหญ่ทั�งชนิดกรดอะมิโนจาํเป็นและไม่จาํเป็นมีค่าสูงกวา่เมื'อเทียบ
กบัปริมาณในปลาป่น ซึ' งมีความเป็นไปไดว้า่ปริมาณกรดอะมิโนที'เพิ'มขึ�นส่วนหนึ'งอาจมาจากแหล่งโปรตีน
ในนํ� าสับปะรดและจุลินทรียที์'เพิ'มจาํนวนขึ�นในระหว่างกระบวนการหมกั สอดคล้องกบั Armenta and 
Guerrero-Legarreta (2009) รายงานว่าการมีปริมาณของกรดอะมิโนจาํเป็นสูงกวา่ในผลิตภณัฑ์คาโรทีโน
โปรตีน (carotenoproteins) ที'ได้จากการหมกัเศษทิ�งกุ้งด้วยจุลินทรีย ์Pediococcus  pentosaceus อาจ
เนื'องมาจากเศษเซลลข์องจุลินทรียที์'ใชใ้นกระบวนหมกั  
  โดย Armenta and Guerrero-Legarreta (2009) ไดส้กดัส่วนแคโรทีโนโปรตีน (carotenoproteins 
คือ ส่วนของกอ้นโปรตีนที'มีสารสีแคโรทีนอยด์รวมอยูด่ว้ย) จากเศษทิ�งกุง้โดยใช ้P. pentosaceus หมกัที' 30 
องศาเซลเซียส นาน 48 ชั'วโมง พบวา่มีกรดอะมิโนที'จาํเป็น (ส่วนหนึ'งอาจมาจากเซลล์ที'แตกของจุลินทรีย์
ดว้ย) ในปริมาณสูงคิดเป็น 49% ของกรดอะมิโนทั�งหมด ซึ' งปริมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาปริมาณ
แคโรทีโนโปรตีนจากการหมกัเศษทิ�งกุง้เครฟิช (Crayfish) (Cremades et al., 2003 cited after Armenta and 
Guerrero-Legarreta, 2009) ในขณะที'โปรตีนไฮโดรไลเสตจากการหมกัเศษทิ�งกุง้ของการทดลองนี� มีกรดอะมิ
โนจาํเป็น 45.82% ของปริมาณกรดอะมิโนทั�งหมด (ตารางที' 2) ซึ' งก็ถือไดว้า่มีค่าใกลเ้คียงกนั 
   นอกจากนี�  Cao et al. (2008) ศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งหัวกุง้ขาว 
(Penaeus vannamei)โดยกระบวนการยอ่ยสลายตวัเองตามธรรมชาติ (autolysis) ในสภาวะของอุณหภูมิ พี
เอช และความเขม้ขน้ของเศษทิ�งกุง้ที'ต่างกนั พบวา่มีกรดอะมิโนจาํเป็น 47.15 - 48.92% ของกรดอะมิโน
ทั�งหมด, อตัราส่วนกรดอะมิโนจาํเป็นต่อกรดอะมิโนไม่จาํเป็น 0.89 - 0.96, ปริมาณรวมของกลูตามิก แอสพา
ติก ไกลซีน และอะลานีน ซึ' งเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที'แสดงถึงสารแต่งกลิ'นรส (flavor enhancers) 37.12 - 
39.18%, ปริมาณไลซีน 7 - 8% ของกรดอะมิโนทั�งหมด และอาร์จินีน 8 – 9% ของกรดอะมิโนทั�งหมด ถึงแม้
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ในการศึกษาครั� งนี� จะมีค่าต่างๆ ตํ'ากวา่การศึกษาของ Cao et al., (2008) 
เล็กน้อย ซึ' งอาจเกิดจากความต่างของแหล่งวตัถุดิบเศษทิ�งกุง้และกระบวนการผลิตที'แตกต่างกนั ซึ' งอาจ
ส่งผลต่อดา้นคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสต อย่างไรก็ตามโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ที'ไดจ้าก
การศึกษาครั� งนี�พบวา่มีปริมาณของกรดอะมิโนจาํเป็นเกินค่าโปรตีนมาตรฐานตามรายงาน FAO/WHO/UNU 
(1985) cited after Hernandez et al. (2011) ยกเวน้ชนิดเมทไทโอนีนที'พบค่าตํ'ากวา่มาตรฐานดงักล่าว  
    โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ของการทดลองครั� งนี� มีเปอร์เซ็นต์ของกรดอะมิโนจาํเป็น
จากปริมาณกรดอะมิโนทั�งหมด และอตัราส่วนกรดอะมิโนจาํเป็นต่อกรดอะมิโนไม่จาํเป็น 45.82% และ 0.85 
ตามลาํดบั ขณะที'ปลาป่นสําหรับใชใ้นการทดลองครั� งนี� มีค่า 46.03% และ 0.85 ตามลาํดบั ซึ' งมีค่าสูงกว่า  
40% และ 0.60 ตามลาํดบั จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก (World Health organization) และองคก์าร
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เกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
(FAO/WHO, 1973 cited after Cao et al., 2009) และสูงกวา่ค่า 0.70 ของอตัราส่วนกรดอะมิโนจาํเป็นต่อ
กรดอะมิโนไม่จาํเป็นตามความตอ้งการในปลาหลายชนิด, 0.59 ในปู (Portunus trituberculatus) และหมึก 
(Doryteusthis bleekeri) (Iwasaki and Harada, 1985 cited after Cao et al., 2009) และ 0.70 ในกุง้กุลาดาํและ 
0.67 ในกุง้ขาว แสดงให้เห็นว่าโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ได้จากการศึกษาครั� งนี� มีคุณสมบติัการเป็นแหล่ง
วตัถุดิบโปรตีนที'มีคุณภาพไดดี้เมื'อเทียบกบัปลาป่น  
  จากการศึกษาครั� งนี�  เนื'องจากโปรตีนไฮโดรไลเสตส่วนใหญ่มีปริมาณกรดอะมิโนทั�งชนิด
กรดอะมิโนจาํเป็นและไม่จาํเป็นสูงกว่าเมื'อเทียบกบัปริมาณในปลาป่น ดงันั�นเมื'อใช้โปรตีนไฮโดรไลเส
ตจากเศษทิ�งกุง้ทดแทนปลาป่นที'ระดบัต่างกนัในอาหารทดลอง จึงพบวา่มีปริมาณกรดอะมิโนส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกนั ยกเวน้กรดอะมิโนจาํเป็นชนิดอาร์จินีน ไอโซลิวซีน ฟีนิลอะลานีน วาลีน และกรดอะมิโนไม่
จาํเป็นชนิดไกลซีน ซึ' งกรดอะมิโนเหล่านี� มีปริมาณเพิ'มขึ� นตามระดับการทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีน
ไฮโดรไลเสตในอาหารทดลองทั�ง 4 สูตร สําหรับปริมาณที'แตกต่างและเพิ'มขึ�นของกรดอะมิโนดงักล่าว 
โดยเฉพาะอาร์จินีนในอาหารทดลองนั�น พบวา่สอดคลอ้งกบัผลการเจริญเติบโต เช่น นํ� าหนกัเฉลี'ยสุดทา้ยต่อ
ตวั นํ�าหนกัที'เพิ'มขึ�น อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะของกุง้ขาวทดลองที'พบวา่
การเจริญเติบโตมีแนวโน้มเพิ'มขึ�นตามระดบัการทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสตด้วยเช่นกนั ซึ' ง
สอดคลอ้งกบั Hird (1986, cited after Ezquerra et al., 1998) กล่าววา่ในกลุ่มครัสเตเซียนปริมาณกรดอะมิโน
จาํเป็นชนิดอาร์จินีนจะทาํหน้าที'เป็นเสมือนกระบวนการฟอสฟาเจน (Phosphagen system) คือ เป็นแหล่ง
สร้างพลังงานของกล้ามเนื�อในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจน และถ้าในอาหารขาด หรือมีปริมาณอาร์จินีนไม่
เพียงพอ จะส่งผลต่อกุง้ทาํให้มีการเจริญเติบโตชา้ (Lim and Akiyama, 1995 cited after Ezquerra et al., 
1998) นอกจากนั�นอาร์จินีนยงัทาํหน้าที'เกี'ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน กระบวนการกาํจดั
สารพิษ และการเผาผลาญของพลงังาน (Morris, 2005 cited after Cao et al., 2008) ซึ' งสอดคลอ้งกบัพลงังาน
ในอาหารทดลองที'มีแนวโน้มเพิ'มขึ�นตามระดบัการทดแทนปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสต และส่งเสริม
ผลการเจริญเติบโตในกุง้ขาวทดลองดงักล่าว 
  อาหารกุง้ขาวควรมีระดบัสารอาหารที'เหมาะสมโดยเฉพาะโปรตีนและไขมนัในอาหาร ถา้มี
นอ้ยเกินไปจะมีผลทาํให้อตัราการเจริญเติบโตลดลง เนื'องจากปริมาณโปรตีนที'มีในส่วนกลา้มเนื�อกุง้จะถูก
นาํไปใชใ้นกระบวนการต่างๆของร่างกายเพื'อการดาํรงชีวติ เช่นเดียวกบัปริมาณไขมนัในอาหารซึ' งเป็นแหล่ง
พลงังานสําคญั  Wyk (1999) ไดแ้นะนาํปริมาณโปรตีนและไขมนัที'เหมาะสมในอาหารกุง้ขาวไวว้า่ กุง้ขาว
ขนาด 1.0 – 3.0 กรัม ควรมีระดบัโปรตีนประมาณ 40% และระดบัไขมนั 7.5% สําหรับกุง้ขาวที'มีขนาด
มากกวา่ 3.0 กรัม ควรมีโปรตีน 35% และระดบัไขมนัในอาหาร 6.5% ซึ' งตลอดการศึกษาครั� งนี�กุง้ขาวทดลอง
มีขนาดระหวา่ง 1.12 – 5.54 กรัม มีปริมาณโปรตีนในอาหารทดลองประมาณ 43% ไขมนัประมาณ 11% ซึ' ง
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกุง้ขาวทดลอง จึงสอดคลอ้งกบัทั�งปริมาณโปรตีน และไขมนัในกุง้ขาวทั�งตวั
หลงัการทดลองที'พบวา่มีค่าเพิ'มขึ�นตามระดบัการทดแทนปลาป่นเช่นกนั 
   นอกจากนี� ผลการใช้แหล่งวตัถุดิบโปรตีน หรือโปรตีนไฮโดรไลเสตชนิดอื'นสําหรับการ
ทดแทนปลาป่นในการเลี�ยงกุง้ขาว เช่น อานสั และคณะ (2552) พบวา่สามารถแทนที'โปรตีนจากปลาป่นดว้ย



24 
 

ฮีโมโกลบินป่นในอาหารกุง้ขาวได ้5-8% โดยสเปรยเ์คลือบเม็ดอาหารทุกสูตรดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตที'
ผลิตจากเครื'องในรวมปลาทูน่าที'ระดบั 4% ของอาหารกุง้ขาวที'มีนํ� าหนกัเฉลี'ยเริ'มตน้ 2.14±0.01 กรัมต่อตวั 
เลี�ยงนาน 8 สัปดาห์ ในขณะที' Chookird et al. (2010) ศึกษาการใชฮี้โมโกลบินป่นในการแทนที'โปรตีนปลา
ป่นที'ระดบั 0, 12.5, 25, 50, 75 และ 100% พบวา่ที'ระดบั 0% ให้ค่าการเจริญเติบโตสูงสุดในกุง้ขาวนํ� าหนกั
เฉลี'ยเริ'มตน้ 3.53 กรัมต่อตวั เลี� ยงนาน 6 สัปดาห์ นอกจากนี�  Cordova-Murueta and Garcia-Carreno (2002) 
พบค่าการเจริญเติบโตดีสุดจากการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตที'ผลิตจากปลาในอาหารกุง้ขาวที'ระดบั 9% ของ
โปรตีนทั�งหมดในอาหาร ขณะที' Hernandez et al. (2011) ใช ้L.  plantarum ในกระบวนการหมกัเพื'อผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งปลาทูน่าสาํหรับเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกุง้ขาว พบวา่ที'ระดบั 5.0 % ของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งปลาทูน่าใหผ้ลการเจริญเติบโตดีสุด ซึ' งต่างกบัการทดลองครั� งนี� ที'มีระดบัการ
แทนที'ไดถึ้ง 30% ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ทดแทนปริมาณปลาป่นในอาหารกุง้ขาวไดสู้งกวา่
การใชฮี้โมโกลบินป่นและโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ผลิตจากปลาดงักล่าวขา้งตน้  
  แต่ให้ผลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nguyen et al. (2012) ที'ยอ่ยหวัปลาทูน่าที'เวลา 2, 3 และ6 
ชั'วโมง และแยกเป็นส่วนโปรตีนที'ละลายนํ�าได ้(soluble protein) กากจากการยอ่ย (solid sludge) และใชผ้สม
กนัทั�งสองส่วนในการผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเสต พบวา่การใชส่้วนโปรตีนที'ละลายนํ� าไดส้ําหรับแทนที'ที'
ระดบั 50% ของโปรตีนหลกัจากหัวปลาทูน่าป่นในอาหารเลี� ยงกุง้ขาวให้ผลการเจริญเติบโตดีสุด และได้
กล่าววา่การแยกส่วนของโปรตีนหลงักระบวนการยอ่ยก่อนนาํไปใชมี้ผลเป็นเชิงบวกในการเจริญเติบโต และ
สามารถใช้แทนที'ไดถึ้ง 50% ซึ' งสอดคลอ้งกบัการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ในครั� งนี� ที'มีการ
แยกเอาเฉพาะส่วนโปรตีนที'ละลายนํ� าได ้(soluble protein) มาใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในการทดแทนปลาป่นที'
ระดบัสูงสุด 30% และใหผ้ลเป็นเชิงบวกของการเจริญเติบโตเช่นกนั จึงมีความเป็นไปไดว้า่โปรตีนไฮโดรไล
เสตจากเศษทิ�งกุง้ในครั� งนี� น่าจะสามารถทดแทนปลาป่นในอาหารกุง้ขาวไดสู้งกวา่ที'ระดบั 30% 
  สาํหรับอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อของกุง้ขาวจากการศึกษาครั� งนี� มีค่าระหวา่ง 1.93±0.16 – 
2.21±0.25 ซึ' งไม่ต่างกนัในทุกชุดการทดลอง จึงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและคุณสมบติัการเป็นแหล่งโปรตีน
ที'ดีของโปรตีนไฮโดรไลเสตเมื'อเทียบกบัการใช้ปลาป่นในด้านของผลการเจริญเติบโต แต่แตกต่างจาก 
Cordova-Murueta and Garcia-Carreno (2002) พบว่าอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อในกุง้ขาวชุดที'เสริม
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลาที' 9% มีอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อตํ'าสุด 2.6  ซึ' งสูงกวา่ค่าจากการศึกษาใน
ครั� งนี�  ในขณะที' Nguyen et al. (2012) มีค่าอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อตํ'าสุด (1.72±0.07 – 1.74±0.03) ใน
กลุ่มการใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากหวัปลาทูน่าส่วนที'ละลายนํ� า เช่นเดียวกบั Hernandez et al. (2011) ที'
พบวา่การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งปลาทูน่าที'ระดบั 5% ให้ผลอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ
ตํ'าสุด (1.33±0.22) ซึ' งจะเห็นว่าการใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลาทูน่าให้ค่าอตัราการเปลี'ยนอาหารเป็น
เนื�อตํ'าและดีกวา่ค่าจากการศึกษาครั� งนี�  ซึ' งอาจเป็นไปไดว้า่วตัถุดิบโปรตีนคนละชนิด ระดบัการใชใ้นอาหาร 
และกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตต่างสภาวะกนัอาจมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตโปรตีนไฮโดรไล
เสต 
  Somacha et al. (2004) กล่าววา่ปลาป่นเป็นวตัถุดิบอาหารสัตวที์'เป็นแหล่งโปรตีนที'มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง และช่วยเพิ'มความอยากกินอาหาร สอดคลอ้งกบัผลศึกษาครั� งนี� ที'พบวา่อาหารชุดควบคุมที'ใช้
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ปลาป่น 100% ใหผ้ลการดึงดูดการกินอาหารสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกบัอาหารสูตรที'มีการทดแทนปลาป่นดว้ย
โปรตีนไฮโดรไลเสต อีกทั�งยงัสอดคล้องกับค่าเปอร์เซ็นต์รวมของอะลานีน, แอสพาติก, กลูตามิก และ
ไกลซีน ในอาหารทดลอง (ตารางที' 4) ที'มีค่า 50.29, 50.20, 49.28 และ 48.43% ในอาหารทดลองสูตรที' 1-4 
ตามลาํดบั ซึ' ง Cao et al. (2008) รายงานวา่เปอร์เซ็นตร์วมของกรดอะมิโน 4 ชนิดดงักล่าวมีผลต่อกลิ'นรสที'ดี 
แต่ผลจากการศึกษาครั� งนี� ที'มีแนวโน้มไม่สอดคลอ้งกบัผลอตัราการกินอาหารต่อวนั อาจเนื'องมาจากเวลาที'
ทาํการศึกษานอ้ยไป เพราะศึกษาการดึงดูดการกินอาหารเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยก่อนสิ�นสุดการทดลอง 
ในขณะที'ผลอตัราการกินอาหารต่อวนัรวบรวมจากขอ้มูลตลอดการทดลอง  
  นอกจากนี� วิธีการผลิตอาหารที'แตกต่างกนัก็อาจมีผลต่อการดึงดูดการกินอาหารในกุ้ง เช่น
อานสั และชุติมา, 2551 ศึกษาวิธีการผลิตโปรตีนโฮโดรไลเสตที'แตกต่างกนัจากเครื'องในรวมปลาทูน่าเพื'อ
เป็นสารดึงดูดการกินอาหารของกุง้กา้มกราม (Macrobrachium  rosenbergii) ทดลองนาน 14 วนั พบว่า
อาหารที'เคลือบโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ผลิตจากเครื' องในที'ไม่ล้างและเสริมเอนไซม์มีผลทาํให้กุ้งเข้าหา
อาหาร 17.58% และกินอาหารมากสุด 0.098 กรัม/ตวั/วนั เนื'องจากเกิดการยอ่ยสลายโปรตีนสายยาวเป็นเปป
ไทดส์ายสั�น และกรดอะมิโนอิสระสูงกวา่การผลิตที'ไม่เสริมเอนไซม ์และมีรายงานกล่าววา่ อาหารที'เคลือบ
โปรตีนไฮโดรไลเสตช่วยให้กุง้รับรู้ว่ามีอาหาร ทาํให้ยอมรับอาหารและกินอาหารไดร้วดเร็วกวา่ เนื'องจาก
ปริมาณของเปปไทดส์ายสั�น และกรดอะมิโนอิสระในโปรตีนไฮโดรไลเสต ซึ' งเป็นสารสําคญัที'มีบทบาทใน
การดึงดูดการกินอาหาร (Costero and Meyers, 1993 อา้งตาม อานสั และชุติมา, 2551) จึงเห็นวา่การเคลือบ
เม็ดอาหารดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตให้ผลดึงดูดการกินอาหารไดดี้กว่าการศึกษาครั� งนี� ที'ผลิตอาหารทดลอง
ต่างกันโดยผสมโปรตีนไฮโดรไลเสตลงในวสัดุอาหารให้เข้ากันตามสูตรก่อนนําไปอดัเม็ดเป็นอาหาร
สาํเร็จรูป  
  การศึกษาครั� งนี� ไม่พบความแตกต่างของประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ประสิทธิภาพการใช้
โปรตีน และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิในอาหารของกุง้ขาวทดลอง ซึ' งใกลเ้คียงกบัประสิทธิภาพการ
ยอ่ยพลงังานและยอ่ยวตัถุแห้ง จึงสอดคลอ้งกบัผลการเจริญเติบโตเชิงบวกดงักล่าวขา้งตน้  แสดงให้เห็นว่า
กุง้ขาวสามารถยอ่ยโปรตีนและพลงังานรวมในอาหารจากแหล่งของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ และ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการเจริญเติบโตไดดี้เช่นเดียวกบัแหล่งโปรตีนจากปลาป่นที'ถูกทดแทนในระดบัต่างๆ 
กนั โดยพบวา่แนวโนม้องคป์ระกอบทางเคมีต่างๆ ในกุง้ขาวทั�งตวัหลงัการทดลองมีค่าเพิ'มขึ�นตามระดบัการ
ทดแทนปลาป่น ซึ' งสอดคลอ้งกบัผลการเจริญเติบโตในการทดลองนี�  และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวว่ากุง้ที'มี
ความสามารถในการสังเคราะห์โปรตีนได้ดีกว่าแสดงถึงการไดรั้บแหล่งโปรตีนจากอาหารที'ดีกว่าเช่นกนั 
(Nguyen et al., 2012)  
  อาจเป็นไปไดว้า่กรดอะมิโนอิสระ และโปรตีนสายสั�นที'ไดจ้ากกระบวนผลิตครั� งนี� มีปริมาณที'
เหมาะสมต่อการนาํไปใช้ประโยชน์ในกุง้ทดลอง อาจเนื'องจากกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที'ไม่
รุนแรงดว้ยการใชจุ้ลินทรียที์'มีเอนไซมย์อ่ยสายโปรตีนไดก้ลุ่ม L. plantarum ในการหมกันาน 16 ชั'วโมง (อธั
ยา, 2539) เพื'อสกดัเอาโปรตีนที'เหลือจากเศษทิ�งกุง้ และผา่นการทาํแหง้ดว้ยเครื'องทาํแหง้เยอืกแข็งสูญญากาศ 
(Vacuum Freeze Dryer) ซึ' งวตัถุดิบที'เป็นแหล่งโปรตีนควรผา่นขั�นตอนการผลิตที'พิถีพิถนั เพื'อรักษาไวซึ้' ง
คุณค่าทางโภชนาการ โครงสร้าง และคุณลกัษณะเชิงประสาทสัมผสั (organoleptic) ของผลิตภณัฑ์ และการ
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ทาํแห้งแบบ freeze-drying เป็นกระบวนการที'เหมาะจะใชก้บัโปรตีนไฮโดรไลเสต (Cordova-Murueta and 
Garcia-Carreno, 2002) 
  การศึกษากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ในครั� งนี�  ตน้ทุนวตัถุดิบโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ต่อรอบของการหมกั 2.5 กิโลกรัมของเศษทิ�งกุง้สดบดต่อ 500 มิลลิลิตรของหัว
เชื�อ L. plantarum, 541 ที'เลี� ยงในนํ� าสับปะรด จะไดผ้ลผลิตเป็นผงโปรตีนไฮโดรไลเสตประมาณ 330 กรัม 
พบวา่การใชน้ํ�าสับปะรดในการเตรียมหวัเชื�อสาํหรับการหมกัแทนอาหารเลี�ยงเชื�อเชิงพาณิชย ์MRS broth ทาํ
ให้สามารถลดตน้ทุนในเฉพาะส่วนของอาหารเลี� ยงเชื�อไปไดป้ระมาณ 10 เท่า จึงมีผลทาํให้สามารถลด
ตน้ทุนของวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตลงไดป้ระมาณ 54% (356 บาทต่อกิโลกรัมของผงโปรตีนไฮโดรไล
เสต) (ตารางผนวกที' 1) เมื'อเทียบจากการศึกษาก่อนหนา้นี� ที'ใช ้MRS broth ในกระบวนการผลิต (ประมาณ 
659 บาทต่อกิโลกรัมของผงโปรตีนไฮโดรไลเสต) (จีรรัตน์ และคณะ, 2555) เนื'องมาจากตน้ทุนหลกัใน
กระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจะเป็นค่าใช้จ่ายของการทาํแห้งแบบเยือกแข็งสุญญากาศ จึงอาจจะ
ตอ้งพยายามหาวิธีการอื'นที'จะสามารถลดตน้ทุนส่วนนี� ไดโ้ดยไม่มีผลเสียต่อคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไล
เสต นอกจากนี� ตน้ทุนที'สูงส่วนหนึ' งอาจเกิดจากกระบวนการผลิตที'ยงัเป็นตน้แบบระดบัห้องปฏิบติัการ
ทดลอง (Laboratory scale) ได้ผลิตภณัฑ์ปริมาณน้อยจึงอาจมีผลต่อตน้ทุนที'สูงกว่าแบบการผลิตระดบั
โรงงานหรืออุตสาหกรรม 
 

สรุป 
 

  โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้งมีคุณภาพและคุณสมบติัของการเป็นแหล่งโปรตีนที'ดี
ใกลเ้คียงกบัปลาป่น โดยพบวา่การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ทดแทนปลาป่นในการเลี�ยงกุง้ขาวที'
ระดบั 10,  20 และ 30% ให้ผลการเจริญเติบโตไม่ต่างกนั แต่แตกต่างกบัชุดควบคุม และพบว่าระดบัการ
ทดแทนปลาป่น 20% มีอตัราการรอดตายสูงสุดแต่ไม่ต่างกบัระดบัทดแทนที' 30% สําหรับอตัราการเปลี'ยน
อาหารเป็นเนื�อไม่แตกต่างกนัในทุกชุดการทดลอง แต่พบวา่ที'ระดบัการทดแทน 20 และ 30% มีอตัราการกิน
อาหารต่อวนัสูงกว่าและแตกต่างกบัระดบัการทดแทนที' 10 และ 0% ตามลาํดบั สําหรับคุณสมบติัการเป็น
สารดึงดูดการกินอาหารของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้เมื'อเทียบกบัชุดควบคุมที'มีปลาป่นอยา่งเดียว
ในอาหารกุง้ขาว พบวา่ระดบัการทดแทนปลาป่นที' 10 และ 20% ดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้
ให้ผลไม่แตกต่างกบัชุดควบคุม สําหรับประสิทธิภาพการย่อยได้ของโปรตีน และการใช้ประโยชน์จาก
โปรตีนในอาหารของกุง้ขาวไม่พบความแตกต่างระหวา่งชุดทดลอง ในขณะที'ประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังาน 
วตัถุแหง้ และองคป์ระกอบทางเคมีในกุง้ขาวทดลองมีค่าไม่ต่างกนัในการทดแทนปลาป่นที'ระดบั10, 20 และ 
30% ตามลาํดบั 
  แสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ โดยใชน้ํ� าสับปะรดแทนอาหารเลี�ยง
เชื�อสําเร็จรูป MRS broth ในการเตรียมหวัเชื�อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 สามารถลดตน้ทุนในการผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสตลงไดค้รึ' งหนึ'งเมื'อเทียบกบัการใชอ้าหารเลี�ยงเชื�อสําเร็จรูป MRS broth ในการเตรียมหวั
เชื�อ และยงัสามารถใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้เป็นแหล่งวตัถุดิบโปรตีนทดแทนแหล่งโปรตีนจาก



27 
 

ปลาป่นในการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุง้ขาวไดสู้งถึง 30% โดยยงัแสดงผลการเจริญเติบโต อตัราการ
เปลี'ยนอาหารเป็นเนื�อ อตัราการรอดตาย การดึงดูดการกินอาหาร ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีน และ
การใชป้ระโยชน์จากโปรตีนในอาหารสําหรับกุง้ขาวในเชิงบวก แต่ถา้มองในดา้นตน้ทุนการผลิตอาหารที'
สูงขึ�นเมื'อใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ทดแทนปลาป่น แต่ยงัสามารถลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
จากปลาป่นก็สามารถใชก้ารทดแทนปลาป่นที'ระดบั 10% ซึ' งก็ยงัแสดงผลดงักล่าวในเชิงบวกไม่แตกต่างกบั
ระดบัการทดแทนปลาป่นดว้ย 30% ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ 
  ดังนั�นการที'จะคดัเลือกแหล่งวตัถุดิบโปรตีนเพื'อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นํ� า ควรจะต้อง
คาํนึงถึงหลกัความสามารถในการยอ่ยได ้การดึงดูดการกินอาหาร การนาํไปใชป้ระโยชน์  และความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัของกลไกดงักล่าว เพื'อใหส้ัตวน์ํ�าสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 
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ภาคผนวก 

 

ต้นทุนวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสต 

 
ตน้ทุนโดยประมาณของวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้จากกระบวนการหมกัดว้ย

หวัเชื�อ L. plantarum, 541 ที'เตรียมจากนํ�าสับปะรดแทนการใชอ้าหารเลี�ยงเชื�อเชิงพาณิชย ์MRS broth เพื'อให้
สามารถลดตน้ทุนในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตไดส่้วนหนึ'งดงันี�  

 
ตารางผนวกที  1  ตน้ทุนวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุง้ หมกัดว้ยหวัเชื�อที'เตรียมจากนํ�าสับปะรด 
 

รายการ ราคาต่อหน่วย  ราคารวม (บาท) 

เศษทิ�งกุง้สด 
(2.5 กก. เศษทิ�งกุง้สดต่อรอบการหมกั) 

7.0  
(บาทต่อกก.เศษทิ�งกุง้สด) 

17.5 

นํ�าสับปะรด 
(ผา่นการเจือจางแลว้ใหไ้ดป้ริมาตร  
500 มล.ต่อรอบการหมกั) 

10.0 
(บาทต่อ 500 มล.) 

 
10.0 

ค่าใชจ่้ายในการทาํแหง้เยือกแขง็
สูญญากาศ  (Vacuum Freeze Dryer)  
ของนํ�าหมกั (ประมาณ 3 กก. ของ 
นํ�าหมกัต่อรอบการหมกั) 

30.0 
(บาทต่อกก.นํ�าหมกั) 

 
90.0 

 รวม 
117.5 

(บาทต่อ 330 กรัมผงโปรตีน) 

ต้นทุนวตัถุดิบผงโปรตีนไฮโดรไลเสต 

ใช้นํ�าสับปะรดแทนอาหารเลี�ยงเชื�อเชิง

พาณชิย์ MRS broth 

0.4 

(บาทต่อกรัมผงโปรตีน) 

356.0 

(บาทต่อกโิลกรัมผงโปรตีน) 

   

หมายเหตุ : จากนํ� าหมกั 3 กิโลกรัมต่อรอบการหมกั ไดผ้ลผลิต 330 กรัมของผงโปรตีนไฮโดรไลเสต 




