
  

 

  

 

ระดับโปรตีนทีเ่หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man, 1888)  

 

พิเชต พลายเพชร* ชชัวาลี ชยัศรี มนทกานติ ทา้มต้ิน และประดิษฐ ์ชนช่ืนชอบ 

 
สถาบนัวจิยัอาหารสัตวน์ ้าชายฝ่ัง 

 
รหสัทะเบียนวิจยั 51 - 0313 – 50056 - 018   

บทคดัย่อ 

การวิจยัด าเนินการึ้้นเพ่ือประเมินหาระดบัปปรตีนท่ีเหมาะสมตออการเจริเเติบปตึองก้ง้แชบววย Penaeus 
merguiensis (de Man, 1888) จากการเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมีปปรตีน 5 ระดบั คือ 25.01, 30.23, 35.60, 40.72 และ 
46.66 % ตามล าดบั และใชอ้าหารส าเร็จรูปก้ง้ก้ลาด าซ่้งจ าหนอายในตลาดท่ีมีปปรตีน 37.16 % เป็นตวัควบค้ม การวิจยัแบอง
ออกเป็น 2 ระบบ คือการเล้ียงในกระชงัท่ีแึวนในบออดินและแึวนในบออคอนกรีต  หลงัส้ินส้ดการทดลองระยะเวลา 12   
สัปดาห์ ตวัช้ีวดัตอางๆ แสดงใหเ้ห็นอยอางชดัเจนวอาระดบัปปรตีนในอาหารท่ีต ่ากวอา 35 % ไมอเพียงพอกบัความตอ้งการึองก้ง้
แชบววยปดยเฉพาะการเล้ียงในระบบบออคอนกรีต ก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงในระบบบออดินดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 35 %  ึ้้นไป 
มีน ้าหนกัท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนัเฉล่ีย (ADG) ไมอต  ่ากวอา 0.153 กรัมตออวนั ปดยมีคอาสูงกวอาการเล้ียงในระบบบออคอนกรีต 4.05 เทอา 
และมีประสิทธิภาพการใชป้ปรตีน (PER) จากอาหารึองสูงกวอา 1.4 เทอา ก้ง้ทดลองในแตอละระบบการมีอตัรารอดตาย (SR) 
ไมอแตกตอางกนั ปดยมีคอาอยูอในชอวง 84 – 88 และ72 – 74 % ส าหรับการเล้ียงในระบบบออดินและบออคอนกรีต ตามล าดบั 
ตน้ท้นอาหารส าเร็จรูปท่ีมีระดบัปปรตีน 35.60 % ึองการเล้ียงก้ง้ในระบบบออดินมีคอาต ่าท่ีส้ด เม่ือเทียบกบัอาหารท่ีมีระดบั
ปปรตีนสูงกวอา ึณะท่ีค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้ทดลองในแตอละระบบการเล้ียงมีคอาไมอแตกตอางกนั เม่ือพิจารณาความ
เหมาะสมึองการเจริเเติบปต อตัรารอดตาย ตน้ท้นอาหาร ค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้ และองคป์ระกอบกรดอะมิปนใน
อาหารท่ีใกลเ้คียงกนั สร้ปไดว้อาปปรตีน 35 % ในอาหารส าเร็จรูปเพียงพอกบัความตอ้งการึองก้ง้แชบววย และหากตอ้งการ
ให้การเจริเเติบปตดียิง่ึ้้นควรเล้ียงก้ง้ในเดือนแรกดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนสูงกวอาน้ี และลดระดบัปปรตีนเหลือ 35 % 
ในชอวงเดือนถดัไป     
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Abstract 

 

 Research was conducted to evaluate optimal protein level for growth performances of banana shrimp  Penaeus 
merguiensis (de Man, 1888) were fed with formulated feed  containing 5 different protein levels 25.01, 30.23, 35.60, 
40.72 and 46.66 % P, respectively and commercial black tiger shrimp feed containing 37.16 % P was used to be a 
control. It was divided into 2 systems, net cage that was held in earthen and concrete pond. When the 12 week - trial had 
finished the parameters obviously indicated protein less than 35 % in feed are insufficient on requirement, especially in 
concrete pond. They were reared in earthen pond with feed containing 35.60 % P and more obtained ADG not less than 
0.153 gram/day that higher 4.05 times than rearing in concrete pond and 1.4 times in PER. Each system showed survival 
rates (SR) of them were none significant in ranges 84 – 88 and 72 – 74 % for earthen and concrete pond, respectively. 
Feed cost of shrimps had been fed with feed containing 35.60 % P in earthen pond that was considered to be the least 
comparing to the higher levels, while nutritional values of them in each system were none significant. When the 
optimization was considered on growth performances, survival rates, feed costs and nutritive values of shrimp including 
amino acids profile in feeds that were similar. It can be conclude protein 35 % in feed was adequate on requirement of 
this species. To guarantee the better growth performances, first month of culture period they should be reared with feed 
containing higher level and reduce to this level in next month of culture period.   
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ค าน า 

ก้ง้แชบววยเป็นก้ง้ทะเลชนิดแรกๆ ท่ีมีการเล้ียงแบบดั้งเดิมในประเทศไทย ซ่้งวิธีการเล้ียงในอดีตอาศยัการสูบน ้ า
ทะเลท่ีมีลูกก้ง้เึา้มาึงัในนาเกลือหรือวงัก้ง้ ปัจจ้บนั ไดพ้ฒันาการเล้ียงอยอางตออเน่ืองจนมาเป็นการเล้ียงแบบก่้งพฒันาและ
แบบพฒันา แมมี้ปริมาณการเล้ียงนอ้ยกวอาก้ง้ึาวและก้ง้กล้าด าเป็นอยอางมากกต็าม แตอนบัเป็นทางเลือกท่ีดีในชอวงท่ีการเล้ียง
ก้ง้ทะเลชนิดอ่ืนๆ ไมอไดผ้ล  เน่ืองจากก้ง้แชบววยมีึอ้ดีคือเจริเเติบปตเร็วและเกิดปรคนอ้ย นอกจากน้ี ในแตอละปีหนอวยงาน
ราชการตอางๆ นิยมผลิตลูกก้ง้แชบววยเพ่ือปลออยกลบัคืนสูอธรรมชาติจ านวนมาก อยอางไรก็ตาม การท่ีจะเล้ียงก้ง้ทะเลให้
ประสบความส าเร็จเกษตรกรจ าเป็นตอ้งมีความรู้ครอบคล้มหลายๆ ดา้น เชอน ความตอ้งการสารอาหารึองก้ง้ ค้ณภาพดิน
และน ้ า ปรค การจดัการฟาร์มและการคดัเลือดพนัธ์้ ปดยเฉพาะอาหารเป็นปัจจยัความส าคเัมากเน่ืองจากเป็นตน้ท้นหลกั
ึองการเพาะเล้ียงแบบพฒันาและเก่ียวึอ้งกบัการเปล่ียนค้ณภาพน ้ าในบออเล้ียง หากอาหารมีค้ณภาพดีและมีสารอาหารท่ี
สัตวช์นิดนั้นตอ้งการ ท าใหมี้การเจริเเติบปตจะดีตามไปดว้ย แตอหากอาหารมีค้ณภาพไมอดีอาจท าใหก้้ง้กินอาหารนอ้ยหรือมี
การสูเเสียอาหารจนท าใหน้ ้ามีค้ณภาพดอ้ยลง จนสองผลกระทบตออการเจริเเติบปตและการด ารงชีวิต หากพิจารณาในสอวน
ึองอาหารพบวอาปปรตีนเป็นสารอาหารส าคเัและมีราคาแพงท่ีส้ด ท าใหมี้การใหค้วามส าคเัและมีงานวิจยัเก่ียวสารอาหาร
ชนิดน้ีมาก แตอการศ้กษาความตอ้งการปปรตีนึองก้้งแชบววยท่ีเล้ียงในประเทศไทยยงัมีไมอมาก ึาดึอ้สร้ปท่ีชัดเจน
เน่ืองจากไมอมีการวิจยัตออเน่ือง แมมี้งานวิจยับา้งแตอเป็นการเล้ียงดว้ยอาหารสดหรืออาหารก้ง้ทะเลชนิดอ่ืนๆ ดงันั้น จ้งมี
ความจ าเป็นตอ้งมีการศ้กษาปปรตีนท่ีเหมาะสมในอาหารก้ง้แชบววย เพื่อให้ได้ึ อ้มูลท่ีเป็นประปยชน์ในการผลิตอาหาร
ทดลองหรือการผลิตอาหารส าเร็จรูปเพ่ือการเล้ียงเชิงพาณิชยต์ออไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 

เพ่ือศ้กษาระดบัปปรตีนท่ีเหมาะสมตออการเจริเเติบปตึองก้ง้แชบววย ตลอดจนอตัรารอดตายและตน้ท้นอาหาร 
จากการเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนตอางกนั ในระบบบออดินและบออคอนกรีต 

 
อุปกรณ์และวธีิด าเนินการทดลอง 

1. แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) มี 6 วิธีการทดลอง (Treatments) วิธีการ

ทดลองละ 3 ซ ้ า (Replications) วิธีการทดลองท่ี 1-5 เป็นอาหารส าเร็จรูปท่ีมีระดบัปปรตีนตอางกนั 5 ระดบั คือ 25.01, 30.23, 
35.60, 40.72 และ 46.66 % ตามล าดบั และวธีิการทดลองท่ี 6 ใชอ้าหารก้ง้กล้าด าท่ีจ าหนอายในตลาดเป็นตวัควบค้ม (ตารางที ่
1) ปดยอาหารทดลองแตอละสูตรมีองคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นแสดงใน (ตารางที่ 2) เล้ียงก้ง้แชบววยใน 2  ระบบ คือเล้ียง
ในกระชงัท่ีแึวนในบออดินและบออคอนกรีต  

 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

ตารางที ่1 องคป์ระกอบวตัถ้ดิบึองอาหารทดลอง (กรัม / อาหาร 1 กิปลกรัม) 
  สูตรอาหาร 

วตัถุดบิ 25 % P 30 % P 35 % P 40 % P 45 % P อาหารก้ง้กล้าด า 
ปลาปอ นไทย 60 %  138 186 235 285 338   
หวัก้ง้ปอ น 38 52 65 79 94   
ตบัหม้กปอ น 30 41 52 63 75   
กากถัว่เหลืองปอ น 100 134 169 206 244   
ร าึา้ว 85 90 100 50 0   
ปปรตีนจากแป้งสาลี 50 50 50 50 50   
แป้งสาลี 200 150 150 150 115   
น ้ามนัปลาทูนอา 19 14.4 9.8 5.1 0   
น ้ามนัถัว่เหลือง 19 15.6 18.2 18.9 24   
วิตามินรวม 20 20 20 20 20   
แรอธาต้รวม 20 20 20 20 20   
วิตามินซี 99 % 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8   
บีเอชที 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2   
เลซิติน 60 % 5 5 5 5 5   
ปลายึา้ว 191 168 81 33 0   
CMC (สารเหนียว) 10 10 10 10 10   
แกลบ 70 39 10 0 0   

รวม 1000 1000 1000 1000 1000   
ผลวเิคราะห์ค้ณคอาทางปภชนาการ (%) 

ค่าวเิคราะห์ 25 % P 30 % P 35 % P 40 % P 45 % P อาหารก้ง้กล้าด า 
ความช้ืน 6.51 8.06 7.67 8.74 6.47 10.08 
ปปรตีน 25.01 30.23 35.60 40.72 46.66 37.16 
ไึมนั 8.64 8.70 8.88 8.63 8.73 8.00 
เถา้ 9.34 11.41 12.51 13.92 15.95 11.54 
ใยอาหาร 5.13 4.20 3.27 3.02 2.49 2.22 
NFE 45.37 37.40 32.07 24.97 19.70 31.00 
GE 387.54 388.03 391.51 393.40 396.84 402.57 
ราคา (บาท/กิปลกรัม) 49.65 50.46 52.25 54.09 55.59 45 

 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

ตารางที ่2 องคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นและอน้พนัธ์ในอาหารทดลอง ( % ึองปปรตีน) 
กรดอะมิโน    สูตรอาหาร 
      25 % P          30 % P           35 % P           40 % P           45 % P       อาหารกุ้งกลุาด า 
Phe        4.24                3.98                4.24                3.89                3.90                  3.91 
Val        3.47                3.30                3.64                3.40                3.39                  3.13 
Thr        2.93                2.85                3.02                2.84                3.09                  2.86   
Ile        3.46                3.33                3.79                3.60                3.64               3.22 
Met        1.14                1.17                1.24                1.21                1.24               0.99 
His        3.56                3.63                3.69                3.50                3.74               3.54 
Arg        3.60                3.33                3.49                3.37                3.64               3.77 
Lys        4.25                4.43                4.84                4.51                4.60               4.06 
Leu        6.78                6.46                6.55                6.76                6.80               6.52 
Cys (Met)      0.23                0.20                0.21                0.25                0.29               0.81 
Tyr (Phe)       1.90                1.92                2.05                1.97                2.02               2.77 
 

การเลีย้งกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่แขวนในบ่อดนิ 
 น าลูกก้ง้แชบววยระยะPL 15 จ านวน 10,000 ตวั จากปรงเพาะฟัก เล้ียงในถงัไฟเบอร์ึนาด 2  ลูกบาศกเ์มตร ดว้ย
อาหารก้ง้ก้ลาด าเบอร์ 1 วนัละ 4 คร้ังๆ ละ 2.5 % ตออน ้าหนกัตวั (เวลา 8.00, 12.00, 16.00  และ 20.00 น.) ปดยใสออาหารใน
ยอใหกิ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือใหก้้ง้ค้น้เคยกบัยอ วิธีการและเวลาในการใหอ้าหาร หลงัการอน้บาล 2 สัปดาห์ ท าการคดั
ลูกก้ง้ท่ีมีึนาดใกลเ้คียงกนัและส้อมลูกก้ง้ลงเล้ียงกระชงัท่ีแึวนในบออดิน อตัรา 70 ตวั/ตร.ม. ปดยลูกก้ง้มีน ้ าหนักเฉล่ีย
เร่ิมตน้ประมาณ 0.06 กรัม จากนั้นเล้ียงดว้ยอาหารทดลอง ตามวิธีการและชอวงเวลาเดียวกนักบัชอวงอน้บาล สอวนการวดัผล
การเจริเเติบปต ท าการชัง่น ้าหนกั วดัความยาวและตรวจสอบอตัรารอดตายท้กๆ 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งท าความสะอาดกระชงั 
ตรวจวดัความเป็นกรดดอาง ความเป็นดอาง แอมปมเนียรวม ไนไตรทแ์ละอ้ณหภูมิ สัปดาห์ละคร้ัง (09.00 น.) ท าการทดลอง
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  

การเลีย้งกุ้งแชบ๊วยในกระชังที่แขวนในคอนกรีต  
เล้ียงลูกก้ง้แชบววยอาย ้1 เดือน ซ่้งมีึนาดเร่ิมตน้ประมาณ 1 กรัม ดว้ยอาหารทดลอง วิธีการและชอวงเวลาการให้

อาหารเชอนเดียวกับการทดลองในระบบบออดิน ปดยส้อมลูกก้ ้งลงเล้ียงกระชังท่ีแึวนในบออคอนกรีต ึนาดความจ้ 80 
ลูกบาศกเ์มตร (6 x 10 x 1.5 เมตร) อตัราปลออย 70 ตวั/ตร.ม. ภายในบออมีการเล้ียงสาหรอายผกักาดทะเล (Ulva rigida C. 
Agardh, 1823) และสาหรอายเมด็พริกไทยใหเอ (Caulerpa racemosa J. Agardh, 1873) เพ่ือลดสารอาหารเพ่ือควบค้มแพลงก์
ตอนพืชและลดตะกอน ท าใหน้ ้ าภายในบออคอนกรีตมีลกัษณะใสตอางจากสีน ้าในบออดินอยอางชดัเจน สอวนการเกบ็ึอ้มูลการ
เจริเเติบปต ค้ณภาพน ้ าและการท าความสะอาดกระชงั ท าเหมือนการทดลองในระบบบออดิน การทดลองใชร้ะยะเวลา 10 
สัปดาห์ 

การรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ผลทางสถิต ิ
เม่ือส้ินส้ดการทดลอง ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีึองก้ง้และอาหารทดลอง เพ่ือใชเ้ป็นึอ้มูลประกอบ

ผลการทดลอง ตามวิธีตอางๆ ดงัน้ี วิเคราะห์ปปรตีนรวมดว้ยเคร่ือง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) 
วิเคราะห์ไึมนัรวมดว้ยเคร่ือง Fat Extractor TFE 2000 (LECO)  วิเคราะห์พลงังานดว้ยเคร่ือง Automatic Calorimeter AC-
350 (LECO) วิเคราะห์เถา้ ความช้ืนและไฟเบอร์ ดว้ยวิธี AOAC (1995) และวิเคราะห์กรดอะมิปนดว้ยเคร่ือง HPLC 1100 
Series Algilent, USA และน าึอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง ไดแ้กอ น ้ าหนกัเฉล่ีย น ้ าหนกัท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนั อตัรารอดตายและ



  

 

  

 

อตัราแลกเน้ือ ประสิทธิภาพปปรตีนและตน้ท้นอาหาร รวมทั้งค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้และอาหารทดลอง วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบคอาเฉล่ียตามวิธี Tukey  , s  HSD  test ดว้ยปปรแกรม 
SYSTAT version 5.0 (Wilkinson et al., 1992) 
 

ผลการทดลอง 
 

การเลีย้งกุ้งแชบ๊วยในกระชังทีแ่ขวนในบ่อดนิ 
การเล้ียงลูกก้ง้แชบววยระยะ PL 30 ดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมีระดบัปปรตีนตอางกนั 5 ระดบั คือ 25.01, 30.23, 35.60, 

40.72, 46.66 % และใชอ้าหารก้ง้ก้ลาด าซ่้งจ าหนอายในตลาดท่ีมีระดบัปปรตีน 37.16 % เป็นตวัควบค้ม (ตารางที่ 1) อาหาร
ทดลองทั้ง 5 สูตรและอาหารก้ง้ก้ลาด า มีองคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นใกลเ้คียงกนั (ตารางที่ 2) และมีคอาใกลเ้คียงกบั
องคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นในก้ง้ธรรมชาติ (ตารางที่ 7) เม่ือส้ินส้ดการทดลองระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบวอาตั้งแตอ
สัปดาห์ท่ี 8 เป็นตน้ไป ก้ง้ท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 25.01 % มีน ้ าหนักเฉล่ียน้อยกวอาก้ง้แชบววยท่ีไดรั้บอาหาร
ส าเร็จรูปสูตรอ่ืนๆ อยอางชดัเจน และแตกตอางอยอางนยัส าคเัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) สอวนก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบั
ปปรตีน 30.23 % มีน ้าหนกัเฉล่ียนอ้ยกวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีปปรตีนระดบัสูงกวอาอยอางชดัเจนตั้งแตอสัปดาห์ท่ี 10 เป็นตน้
ไป ตรงึา้มกบัก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารระดบัท่ีมีปปรตีน 35.60 % ซ่้งมีน ้ าหนักใกลเ้คียงกบัก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบั
ปปรตีนสูงกวอาและอาหารก้ง้ก้ลาด า ตลอดการทดลอง อยอางไรกต็าม เม่ือส้ินส้ดการทดลอง ก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารก้ง้ก้ลาด ามี
น ้ าหนกัเฉล่ียสูงท่ีส้ด รองลงมาคือก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 40.72 และ 46.66 % ตามล าดบั (ตารางที่ 3) สอวน
น ้ าหนักท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนัึองก้ง้มีแนวปน้มเชอนเดียวกบัน ้ าหนักเฉล่ียคือก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 25.01 และ 
30.23 % มีน ้าหนกัท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนันอ้ยกวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรอ่ืนๆ  

อตัรารอดตายึองก้ง้ทดลอง พบวอาตลอดการทดลองก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท้กสูตรมีอตัรารอดตายสูงและไมอ
แตกตอางกนัทางสถิติ (p > 0.05) อยอางไรก็ตาม อตัรารอดตายมีคอาต ่าลงเม่ือเล้ียงนานึ้้น ึณะท่ีอตัราแลกเน้ือึองก้ง้ท่ีเล้ียง
ดว้ยอาหารท้กสูตรตลอดการทดลองไมอมีความแตกตอางกนัทางสถิติ (p > 0.05) แตอมีแนวปนม้เพ่ิมมากึ้้นตามระยะเวลาการ
เล้ียง ปดยเฉพาะใน 2 สัปดาห์ ส้ดทา้ยึองการทดลอง สอวนประสิทธิภาพการใชป้ปรตีนจากอาหารึองก้ง้แชบววย พบวอาก้ง้
ชนิดน้ีใชป้ระปยชน์ปปรตีนจากอาหารท่ีระดบัปปรตีนตอางๆ ไดดี้คือมีคอามากกวอา 1.00 แมมี้แนวปนม้ลดลงเม่ือเล้ียงนานึ้้น 
อยอางไรก็ตาม คอาประสิทธิภาพการใชป้ปรตีนจากอาหารึองก้ง้แชบววยในชอวง 4 สัปดาห์แรก มีคอาสูงมากซ่้งไมอนอาเป็นคอาท่ี
แทจ้ริง เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัตน้ท้นอาหารึองการเล้ียงก้ง้เทียบท่ีน ้าหนกัก้ง้ 1 กิปลกรัม พบก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารก้ง้ก้ลาด ามี
ตน้ท้นอาหารในการเล้ียงต ่าท่ีส้ด รองลงมาคืออาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 25.01 และ 35.60 % ตามล าดบั สอวนค้ณภาพน ้ า
ระหวอางการเล้ียงมีคอาเหมาะสมไมอกระทบตออการเจริเเติบปต กลอาวคือความเคม็อยูอในชอวง 18 – 21 ppt  ความเป็นกรดดอางอยูอ
ในชอวง 8.33 – 9.02  ความเป็นดอางอยูอในชอวง 105 – 148 ppm  แอมปมเนียรวมอยูอในชอวง 0.017 – 0.251 ppm  และไนไตรท์
อยูอในชอวง 0.001 – 0.029 ppm ตามล าดบั  

ค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้แชบววยหลงัการทดลอง พบวอาคอาตอางๆ ไมอแตกตอางกนัทางสถิติ  
(p > 0.05) ยกเวน้ไึมนัและเถา้ท่ีพบในเน้ือก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารก้ง้ก้ลาด ามีคอาสูงกวอา และต ่ากวอาเน้ือก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร
ทดลอง ตามล าดบั (ตารางที่ 5) สอวนองคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นในเน้ือก้ง้ทดลองและก้ง้ธรรมชาติสอวนใหเอมีความ
ใกลเ้คียงกนั ยกเวน้บางคอาท่ีมีการสะสมในก้ง้ทดลองต ่ากวอาก้ง้ธรรมชาติ เชอน เมไทปอนีน ซีสตีน อาร์จินีนและไทปรซีน 
(ตารางที ่7) 

 
 
 



  

 

  

 

การเลีย้งกุ้งแชบ๊วยในกระชังทีแ่ขวนในคอนกรีต  
เล้ียงก้ง้แชบววยอาย ้1 เดือน ซ่้งมีน ้าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ประมาณ 1 กรัม ดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมีระดบัปปรตีนตอางกนั 

5 ระดบั และใชอ้าหารก้ง้ก้ลาด าเป็นสูตรควบค้ม หลงัการทดลองระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบวอาตั้งแตอสัปดาห์ท่ี 4 เป็นตน้ไป 
ก้ง้ท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 25.01 % มีน ้าหนกัเฉล่ียนอ้ยกวอาก้ง้แชบววยท่ีไดรั้บอาหารส าเร็จรูปสูตรอ่ืนๆ อยอางชดัเจน 
(p < 0.01) ึณะท่ีก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 30.23 % มีน ้ าหนกัเฉล่ียนอ้ยกวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีปปรตีน
ระดบัสูงกวอาอยอางชดัเจนตั้งแตอสัปดาห์ท่ี 8 เป็นตน้ไป สอวนก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 35.60 % ท่ีมีน ้ าหนกั
ใกลเ้คียงกบัก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนสูงกวอาและอาหารก้ง้ก้ลาด าในท้กๆ สัปดาห์ ยกเวน้ในสัปดาห์ท่ี 10 ท่ีมีคอา
นอ้ยกวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารก้ง้ก้ลาด าอยอางมีนยัส าคเัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) เม่ือส้ินส้ดการทดลอง พบวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารก้ง้ก้ลาด ามีน ้ าหนกัเฉล่ียสูงท่ีส้ด เชอนเดียวกบัการเล้ียงในระบบบออดิน รองลงมาคือ ก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบั
ปปรตีน 46.66 และ 40.72 % ตามล าดบั (ตารางที ่4) สอวนน ้าหนกัท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนัึองก้ง้มีแนวปนม้เชอนเดียวกบัน ้าหนกัเฉล่ีย 
คือก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 25.01 และ 30.23 % มีน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนันอ้ยกวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมี
ระดบัปปรตีนสูงกวอาอยอางชดัเจน  

อตัรารอดตายึองก้ง้ทดลอง พบวอาตลอดการทดลองก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท้กสูตร มีอตัรารอดตายสูงเชอนเดียวกบั
การเล้ียงในระบบบออดินและไมอแตกตอางทางสถิติเชอนกนั (p > 0.05) ึณะท่ีอตัราแลกเน้ือมีความแตกตอางอยอางมีนยัส าคเัยิง่
ทางสถิติ (p < 0.01) กลอาวคือก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 25.01 และ 30.23 % มีคอาสูงกวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร
อ่ืนๆ อยอางไรกต็าม อตัราแลกเน้ือในการทดลองน้ีมีคอาสูงกวอาการเล้ียงในระบบบออดินมาก สอวนประสิทธิภาพการใชป้ปรตีน
จากอาหารึองก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท้กสูตรมีคอาประมาณ 1.00 และมีคอานอ้ยกวอาการทดลองในบออดิน ึณะท่ีตน้ท้น
อาหารในการเล้ียงก้้งเทียบท่ีน ้ าหนักก้้ง 1 กิปลกรัม พบอาหารก้้งก้ลาด ามีผลให้มีต้นท้นอาหารในการผลิตต ่าท่ีส้ด
เชอนเดียวกบัการเล้ียงในระบบบออดิน รองลงมาคืออาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 46.66 และ 40.72 % ตามล าดบั อยอางไรกต็าม 
ตน้ท้นอาหารในระบบน้ีมีคอาสูงกวอาการเล้ียงในระบบบออดิน 

ในสอวนึองค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้แชบววยหลงัการทดลอง พบวอาคอาตอางๆ ไมอแตกตอางกนั  
(p > 0.05) ยกเวน้ไึมนัและคาร์ปบไฮเดรตท่ีแปรผกผนักนั ปดยในอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนต ่าและมีคาร์ปบไฮเดรตสูง มีการ
สะสมึองไึมนัในตวัก้ง้เพ่ิมึ้้นเม่ือระดบัปปรตีนลดต ่าลง ึณะท่ีอาหารท่ีมีปปรตีนสูงแตอมีคาร์ปบไฮเดรตต ่า กลบัมีการ
สะสมคาร์ปบไฮเดรตเพ่ิมึ้้นเม่ือระดบัปปรตีนเพ่ิมึ้้น (ตารางที ่6) 
 
ตารางที ่3 การเจริเเติบปต อตัราแลกเน้ือและอตัรารอดตายึองก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมี  
               ระดบัปปรตีนแตกตอางกนัในกระชงัท่ีแึวนในบออดิน  
ปปรตีน                      น ้าหนกัเฉล่ีย                    น ้าหนกัเพ่ิม             อตัรา              อตัรา          ประสิทธิภาพ        ตน้ท้น 

  (% P)                             (กรัม)                         เฉล่ีย (กรัม/วนั)       แลกเน้ือ         รอดตาย (%)      ปปรตีน          (บาท/กก.) 
           เร่ิมตน้             12 สัปดาห์          12 สัปดาห์          12 สัปดาห์     12 สัปดาห์       12 สัปดาห์       12 สัปดาห์ 
    25             0.061±0.000        9.540a±0.297     0.126a±0.004        1.89±0.01      84.29±1.43      2.27d±0.09      93.90b±0.22    
    30             0.062±0.001      10.436a±0.290     0.138ab±0.006      1.98±0.09       85.76±1.65     1.92c±0.22    100.13bc±4.68    
    35             0.061±0.001      11.450b±0.321     0.153bc±0.004      1.87±0.06      84.76±2.18      1.71bc±0.04    97.61b±3.14     

  40             0.062±0.001      11.833b±0.217     0.157c±0.003       1.83±0.03      87.14±2.86      1.43ab±0.07     98.99bc±1.87    
    45             0.061±0.001      11.733b±0.433     0.155c±0.006       1.92±0.08      88.10±2.18      1.18a±0.04    106.65c±4.29    

อาหาร        0.062±0.001      11.877b±0.502     0.158c±0.007       1.89±0.05      85.24±0.82      1.56b±0.07      84.89a±5.96               
ก้ง้กล้าด า  
หมายเหตุ – อกัษรในแนวตั้งท่ีแตกตอางกนั หมายถ้งมีความแตกตอางอยอางมีนยัส าคเัทางยิง่สถิติ (p < 0.01) 



  

 

  

 

ตารางที ่4 การเจริเเติบปต อตัราแลกเน้ือและอตัรารอดตายึองก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมี  
               ระดบัปปรตีนแตกตอางกนัในกระชงัท่ีแึวนในบออคอนกรีต  
ปปรตีน                      น ้าหนกัเฉล่ีย                   น ้าหนกัเพ่ิม            อตัรา              อตัรา           ประสิทธิภาพ        ตน้ท้น 

  (% P)                             (กรัม)                         เฉล่ีย (กรัม/วนั)     แลกเน้ือ        รอดตาย (%)      ปปรตีน             (บาท/กก.) 
           เร่ิมตน้            10 สัปดาห์          10 สัปดาห์         10 สัปดาห์     10 สัปดาห์       10 สัปดาห์         10 สัปดาห์ 
    25              1.11±0.04           3.04a±0.05         0.028a±0.01       3.96b±0.15      72.38±1.65     1.04ab±0.03    196.85c±7.32    
    30              1.09±0.05           3.35b±0.08         0.032b±0.01       3.61b±0.22      73.33±1.65     1.02a±0.06     181.98bc±11.16    
    35              1.10±0.02           3.75c±0.12         0.037c±0.02       2.89a±0.41      73.81±2.18     1.09ab±0.08    150.82ab±21.36     

  40              1.11±0.02           3.76c±0.11         0.038c±0.02       2.70a±0.12      73.66±2.18     1.00a±0.04     146.25a±6.38    
    45             1.09±0.02            3.92cd±0.05       0.040cd±0.01       2.54a±0.11      74.29±2.47    1.01a±0.07     141.24a±6.05    

อาหาร         1.11±0.03           4.04d±0.04         0.042d±0.00       2.48a±0.28      73.33±3.30     1.19b±0.01    111.49a±11.32               
ก้ง้กล้าด า 
หมายเหตุ – อกัษรในแนวตั้งท่ีแตกตอางกนั หมายถ้งมีความแตกตอางอยอางมีนยัส าคเัทางยิง่สถิติ (p < 0.01) 
 
ตารางที ่5 ค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงในกระชงัท่ีแึวนในบออดิน (% น ้าหนกัแหง้) 
 

       ปปรตีน        ความช้ืน            ปปรตีน                    ไึมนั                  เถา้                    คาร์ปบไฮเดรต 
                     (% P)             (%)                             (%)                         (%)                           (%)                     ( NFE + Fi %)                                                             
      
                       25           75.25±0.48            72.90±1.04              0.67a±0.09                 12.30b±0.59                14.13±0.57           
               30       75.53±0.70           73.04±0.52              1.12a±0.19                 11.76ab±0.29               14.08±0.19          
                       35       74.73±1.37           72.83±0.78              1.09a±0.25                 11.78ab±0.74               14.30±0.60          

     40       74.73±0.98           73.24±0.22              0.89a±0.09                 11.83ab±0.21               14.04±0.20           
     45             75.55±1.17           73.46±1.00              0.89a±0.38                 11.68ab±0.45               13.98±0.94          

                  อาหารก้ง้       78.21±1.21            81.03±1.85              0.73a±0.14                13.82±0.52                  5.01c±0.23    
                  กล้าด า   

ลกูก้ง้ทดลอง 76.22±1.35          67.21±0.97               1.69±1.81                  14.33±1.55                  16.76±1.35                           
ก้ง้ธรรมชาติ  74.20±1.46          67.10±1.15               1.03±1.41                  17.36±1.05                  14.51±0.85             
พออแมอพนัธ์้    73.99±0.95          76.76±0.74               0.60±0.22                  13.09±1.29                   9.55±0.74                                              

                 
หมายเหตุ – อกัษรในแนวตั้งท่ีแตกตอางกนั หมายถ้งมีความแตกตอางอยอางมีนยัส าคเัทางสถิติ (p < 0.01) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

ตารางที ่6 ค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงในกระชงัท่ีแึวนในบออคอนกรีต (% น ้าหนกัแหง้) 
         ปปรตีน      ความช้ืน           ปปรตีน                    ไึมนั                เถา้                      คาร์ปบไฮเดรต 
                       (% P)           (%)                           (%)                          (%)                          (%)                     ( NFE + Fi %)                                                                                                                      
      
                       25           77.76±1.24              79.83 ±1.30           2.84e±0.51              14.63±0.52                2.70a±1.69           
                       30       78.67±0.91              80.51±1.09           1.68d±0.35              14.76±0.49                3.05ab±1.23          
                       35       80.80±1.12              81.91±0.73           1.29c±0.39              13.91±0.31                2.89a±1.33          

      40       78.01±1.30              81.26±0.96           0.95b±0.21              14.95±0.63                2.84a±0.50           
       45          79.26±1.05               81.76±1.34           0.96b±0.27              13.93±0.77               3.36b±1.12           

                  อาหารก้ง้       78.21±1.21              81.03±1.85            0.73a±0.14              13.82±0.52                5.01c±0.23    
                    กล้าด า   

  ลกูก้ง้ทดลอง 76.22±1.35           67.21±0.97             1.69±1.81              14.33±1.55               16.76±1.35                           
ก้ง้ธรรมชาติ    74.20±1.46           67.10±1.15             1.03±1.41              17.36±1.05               14.51±0.85             
 พออแมอพนัธ์้     73.99±0.95           76.76±0.74             0.60±0.22              13.09±1.29                9.55±0.74                                        
   

                หมายเหตุ – อกัษรในแนวตั้งท่ีแตกตอางกนั หมายถ้งมีความแตกตอางอยอางมีนยัส าคเัทางสถิติ (p < 0.01) 
 

ตารางที ่7 องคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นและอน้พนัธ์ในก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงในระบบบออดิน 
                 และก้ง้ธรรมชาติ (% ึองปปรตีน) 
สูตรอาหาร 
    25 % P     30 % P     35 % P    40 % P    45 % P      อาหารก้ง้     ก้ง้กออน          ก้ง้           พออแมอ 

                           กล้าด า        ทดลอง    ธรรมชาติ      พนัธ์้ 
        (0.06 กรัม)   (12 กรัม)   (60 กรัม) 

Phe     3.53          3.22          3.31        3.03         3.18            3.27            3.44          3.08           3.16 
Val     2.85          2.90          3.18        2.68         2.80            3.78            3.03          2.81           2.82 
Thr     2.79          2.80          2.94        2.81         2.90            2.71            3.15          2.81           2.95 
Ile     2.40          2.54          2.82        2.65         2.61            2.59            2.92          2.75           2.73 
Met     1.30          1.22          1.24        1.34         1.30            1.15            1.76          1.66           1.62 
His     2.04          2.19          2.18        1.99         2.21            2.41            2.25          1.78           1.93 
Arg     3.47          3.50          3.97        3.86         3.74            3.88            6.06          6.67           7.18 
Lys     4.71          4.14          4.70        4.36         4.23            3.42            5.05          4.63           4.57 
Leu     6.45          6.02          6.05        6.44         6.34            6.13            8.13          9.22           8.38 
Cys (Met)   0.28          0.20          0.22        0.29         0.20            0.30            0.38          0.45           0.33           
Tyr (Phe)    1.47          1.52          1.60        1.61         1.77            1.64            2.46          2.09          2.03 
 



  

 

  

 

วจิารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองเล้ียงก้ง้แชบววยดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมีปปรตีนแตกตอางกนั และใชอ้าหารก้ง้กล้าด าท่ีมีจ าหนอายในตลาด
เป็นตวัควบค้ม ในชอวง 8 สัปดาห์แรกึองการเล้ียงในระบบบออดิน ก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนต ่า คือ 25.01 และ 
30.23 %  มีการเจริเเติบปตใกลเ้คียงกนักบัก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนสูงกวอา เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากอาหาร
ธรรมชาติ ดงัเห็นไดป้ระสิทธิภาพการใชป้ปรตีนท่ีมีคอาสูงมาก ตอางจากสภาพการเล้ียงในบออคอนกรีตท่ีมีอาหารธรรมชาติ
นอ้ย ซ่้งเร่ิมเห็นความแตกตอางไดอ้ยอางชดัเจนในตั้งแตอ 4 สัปดาห์แรก ส่ิงยนืยนัถ้งการมีอาหารธรรมชาตินอ้ยคือสภาพน ้าท่ี
ใส มีครบส่ิงมีชีวิตเกาะึา้งกระชงัทดลองนอ้ยและก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทดลองเกิดสภาวะก้ง้สีฟ้า ก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมี
ระดบัปปรตีน 35.60 % มีการเจริเเติบปตใกลเ้คียงกบัก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนสูงกวอาทั้งการเล้ียงในระบบบออ
ดินและระบบบออคอนกรีต และมีคอาใกลเ้คียงกนัตั้งแตอสัปดาห์ท่ี 8 เป็นตน้ไป แสดงให้เห็นวอาก้ง้แชบววยมีความตอ้งการ
ปปรตีนลดลงเม่ือมีึนาดใหเอึ้้น (เวียง, 2542) สอดคลอ้งกบัึอ้มูลท่ีพบวอาระยะหลงัึองการทดลองก้ง้ท่ีเล้ียงอาหารท่ีมี
ระดบัปปรตีน 25.01 และ 30.23 % มีการเจริเเติบปตดีึ้้นในทั้งสองการทดลอง เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบกรดอะมิปน
จ าเป็นในอาหารทดลองเปรียบเทียบกบัในก้้งธรรมชาติพบวอามีความใกลเ้คียงกัน แสดงให้เห็นวอาสูตรอาหารมีความ
เหมาะสม และยืนยนัไดว้อาความแตกตอางึองการเจริเเติบปตเกิดจากระดบัปปรตีนในอาหาร อยอางไรก็ตาม กรดอะมิปน
จ าเป็นบางชนิดในอาหารทดลองมีคอาต ่ากวอาก้ง้ธรรมชาติ ปดยเฉพาะเมไทปอนีน ซ่้งสามารถเพ่ิมสัดสอวนกรดอะมิปนชนิดน้ี
ไดป้ดยการเพ่ิมปริมาณึองปลาปอ นหรือกากถัว่เหลืองในสูตรอาหารอีก แตอผลท่ีตามมาคืออาหารมีระดบัปปรตีนสูงเกินความ
ตอ้งการและอาหารมีตน้ท้นึ้้น อยอางไรกต็าม วิธีการท่ีใหผ้ลดีกวอาคือการใชก้รดอะมิปนสังเคราะห์แตอไมอควรเสริมเกิน 1 % 
เพราะท าใหอ้าหารมีตน้ท้นสูง (คณะประมง, 2542)  

ในชอวง 4 สัปดาห์แรก ลูกก้ง้ท่ีเล้ียงในระบบบออดินไดรั้บอาหารธรรมชาติเพ่ิมเติมจากอาหารทดลองตอางจากการ
เล้ียงในระบบบออคอนกรีต บ้เชอวย (2516) รายงานวอาในทางเดินอาหารึองก้ง้แชบววยึนาดเล็กมีพวกปคลนและซากพืช
ซากสัตวป์ระมาณ 35 % รองลงมาคือสาหรอายประมาณ 33 % ซ่้งการทดลองน้ี กระชงัท่ีเล้ียงก้ง้ท่ีแึวนในบออดินท าจากม้ง้
ไนลอนตาถ่ีท าให้มีคราบปคลนและสาหรอายึนาดเลก็เกาะึา้งกระชงั ซ่้งคราบปคลนน้ีมีจ้ลชีพ เชอน แบคทีเรีย ปปรปตซัว 
ซากพืชซากสัตวแ์ละอ่ืนๆ เกาะอยูอ ซ่้งเป็นอาหารส าหรับก้ง้ได ้เชอนเดียวกบัก้ง้ก้ลาด าท่ีพบอาหารเหลอาน้ีในทางเดินอาหาร
เชอนกนั (Moriarty, 1977) ท าใหช้อวงแรกึองการทดลองในระบบบออดินจ้งไมอเห็นผลจากความแตกตอางึองระดบัปปรตีนใน
อาหาร ตอางจากการเล้ียงในบออคอนกรีตท่ีก้ง้ไดรั้บอาหารทดลองเป็นหลกั ยนืยนัไดจ้ากสภาพกระชงัท่ีมีคราบปคลนหรือ 
จ้ลชีพอาศยันอ้ยและสภาวะการเกิดก้ง้สีฟ้าดงัท่ีกลอาวมาึา้งตน้ ท าให้เห็นผลความแตกตอางึองระดบัปปรตีนไดช้ดัเจนใน
ระยะเวลาท่ีเร็วกวอาการเล้ียงในบออดิน ทั้งสองการทดลองแสดงใหเ้ห็นวอาหากเล้ียงในสภาพไมอมีอาหารธรรมชาติหรือมีนอ้ย 
ควรเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีนอยอางนอ้ย 35 % สอวนก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารก้ง้ก้ลาด าทั้งสองการทดลองเจริเเติบปตดี
ท่ีส้ด แมมี้องคป์ระกอบกรดอะมิปนจ าเป็นในปปรตีนใกลเ้คียงกบัอาหารทดลอง สาเหต้จากอาหารก้ง้ก้ลาด ามีความคงตวั
ดีกวอาจากสภาพการผลิตท่ีดีกวอา ท าใหก้้ง้ไดรั้บสารอาหารเตม็ท่ี  

เม่ือเทียบผลการทดลองน้ีกบัการทดลองอ่ืนๆ พบวอามีทั้งท่ีสอดคลอ้งและไมอสอดคลอ้ง ผลทดลองไมอสอดคลอ้ง 
เชอน วิเชียร (2521) รายงานวอาระดบัปปรตีนท่ีเหมาะสมในอาหารก้ง้แชบววยมีคอาประมาณ 31 % หรือ 28.3 % (เฉลิมวิไล 
และธีระ, 2520) สอวนท่ีสอดคลอ้งไดแ้กอ Boonyaratpalin (1998) รายงานวอาก้ง้แชบววยทั้ง Penaeus merguiensis และ P. 
indicus ตอ้งการปปรตีนประมาณ 34 – 55 % หรือ 32-42 % (Sedgwick,1979) หรือ 33 - 43 %  (Colvin, 1976) รวมทั้งใน
รายงานึอง (www.ciba.tn.nic.in) ระบ้วอาก้ง้แชบววย P. indicus ตอ้งการปปรตีนในชอวง 30 – 42 % (ก้ง้วยัร้อนตอ้งการ 35 – 38 
% และก้ง้ึนาดใหเอตอ้งการ 32 – 35 %) สอวนความตอ้งการปปรตีนึองก้ง้ทะเลอ่ืนๆ ในสก้ล Penaeus เชอน ก้ง้ึาว P. 
vannamei วยัร้อนและึนาดเลก็ตอ้งการปปรตีน 37 – 38 % สอวนก้ง้ึนาดใหเอตอ้งการปปรตีน 21 - 24 % (Linda et  al., 1985) 
ึณะท่ี Baillet et al. (2003) รายงานวอาก้ง้สีฟ้า P. stylirostris เจริเเติบปตดีเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีระดบัปปรตีน 33 – 43 % 

http://www.ciba.tn.nic.in/


  

 

  

 

และแนะน าวอาระดบัปปรตีนในอาหารเทอากบั 33 % กเ็พียงพอกบัความตอ้งการ หรือก้ง้กล้าด าตอ้งการปปรตีน 35 – 39 %, ก้ง้
น ้าตาล P. aztecus ตอ้งการ 23 – 40 % และก้ง้ึาว P. setiferus ตอ้งการ 20 – 32 % ตามล าดบั (Pillay and Kutty, 2005)  

ในสอวนคอาการเจริเเติบปตอ่ืนๆ เชอน น ้าหนกัท่ีเพ่ิมึ้้นตออวนัมีคอาสอดคลอ้งกบัน ้าหนกัเฉล่ีย ปดยคอาเฉล่ียน ้าหนกัท่ี
เพ่ิมึ้้นตออวนัตั้งแตอสัปดาห์ท่ี 8 เป็นตน้ไป ึองก้ง้ท่ีเล้ียงในระบบบออดิน มีคอาเกิน 0.1 กรัม/วนั ซ่้งนบัวอามีการเจริเเติบปต
คออนึา้งดีและสูงกวอาการทดลองอ่ืนๆ เชอน 0.079 กรัม/วนั (ธวชั และฐานนัดร์, 2538), 0.081 – 0.085 กรัม/วนั (ปสภณ และ
คณะ, 2538), 0.033 กรัม/วนั (ฐานนัดร์ และคณะ, 2543ก), 0.044 กรัม/วนั (ธวชั และคณะ, 2544) และ 0.074 – 0.91 กรัม/วนั 
(ก าจดั และวไิลวรรณ, 2551) อยอางกไ็รตาม ก้ง้ท่ีทดลองในระบบบออดินมีการเจริเเติบปตใกลเ้คียงกบัการทดลองึอง ก าจดั 
และคณะ (2543)  ท่ีมีคอาการเจริเเติบปตเทอากบั 0.12 – 0.22 กรัม/วนั, 0.142 – 0.334 กรัม/วนั (ฐานนัดร์ และคณะ, 2543ึ) 
และ 0.0907 - 0.1999 กรัม/วนั (ฐานนัดร์ และคณะ, 2543ค) สอวนการทดลองในระบบบออคอนกรีต พบวอาก้ง้ท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารก้ง้ก้ลาด ามีการเจริเเติบปตใกลเ้คียงกบัการทดลองึอง พลพจน์ และเกรียงศกัด์ิ (2540) และสูงกวอาการทดลองึอง 
ประพทัธ์พงศ์ และคณะ (2545) เล็กน้อย แตอมีสภาพการทดลองแกตกตอางกนัคือท่ีการทดลองทั้งสองเป็นเล้ียงก้ง้ในบออ
ปดยตรง 

อตัรารอดตายึองทั้งสองการทดลองมีคอาสูง สอดคลอ้งกบัผลการทดลองึองนกัวิจยัหลายทอาน (ก าจดั และคณะ 
2542, ฐานนัดร์ และคณะ, 2543ค, ประพทัธ์พงศ ์และคณะ, 2545, ก าจดั และวิไลวรรณ, 2551) แมท้ั้งสองการทดลองเป็น
การเล้ียงในพ้ืนท่ีแคบก็ตาม การทดลองน้ีแสดงให้เห็นวอาอตัรารอดตายไมอสัมพนัธ์กบัระดบัปปรตีนในอาหาร แตอเก่ียวึอ้ง
สภาพการทดลองท่ีชอวยป้องกนัการกินกนัเองท่ีมีอตัราสูง (กออเกียรติ, 2547) และเกิดจากการจดัการค้ณภาพน ้าท่ีไมอดีพอดงั
รายงานึอง อ้ทยั (2530) และ ก าจัด และวิไลวรรณ (2551) สอวนประสิทธิภาพการใชป้ปรตีนจากอาหารึองก้ง้ในการ
ทดลองน้ี มีคอามากกวอาหรือเทอากบั 1 ซ่้งเป็นคอาท่ีดี (เวียง, 2542) ปดยเฉพาะการเล้ียงในระบบบออคอนกรีตแมมี้อตัราแลกเน้ือ
สูง แตอเม่ือเล้ียงในระบบบออดินอตัราแลกเน้ือมีแนวปนม้ดีึ้้น และหากควบค้มการให้อาหารท่ีดีนอาจะมีคอาใกลเ้คียงกบัการ
เล้ียงก้ง้ก้ลาด าและก้ง้ึาวท่ีมกัถูกควบค้มไมอใหมี้คอาเกิน 1.0 - 1.5 รวมทั้งการเจริเเติบปตนอาจะดีึ้้นหากมีการปรับปร้งสูตร
อาหารใหร้ะดบักรดอะมิปนจ าเป็นและสารอาหรจ าเป็นอ่ืนๆ ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมากท่ีส้ด สอวนตน้ท้นอาหารึองการ
ทดลองในระบบบออดินและระบบบออคอนกรีต มีความแตกตอางกนัมาก จากปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลตออการเจริเเติบปต 
แตอเม่ือพิจารณาในแตอละระบบการทดลอง พบวอาอาหารท่ีระดบัปปรตีน 35.60 – 46.66 % มีตน้ท้นดา้นอาหารไมอตอางกนัมาก
เน่ืองจากอตัราการเจริเเติบปตและราคาอาหารท่ีไมอตอางกนั แตอสูงกวอาอาหารส าเร็จรูปก้ง้ก้ลาด าเน่ืองจากราคาวตัถ้ดิบึอง
อาหารทดลองสูงกวอาราคาวตัถ้ดิบท่ีปรงงานผลิตอาหารจดัซ้ือ รวมทั้งมีอตัราแลกเน้ือดีกวอาจากสภาพความคงตวัท่ีดีกวอา 
อยอางไรก็ตาม จากการทดลองน้ีแสดงให้เห็นวอาอาหารส าเร็จรูปส าหรับก้ง้ก้ลาด าและก้ง้ึาวท่ีจ าหนอายในตลาด มีระดบั
ปปรตีนและกรดอะมปนจ าเป็นในอาหารท่ีเพียงพอส าหรับก้ง้แชบววยเชอนกนั และใชไ้ดผ้ลดีดงัท่ีรายงานในงานวิจยัหลาย
เร่ือง แตอหากตอ้งการผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับก้ง้แชบววยควรปรับปร้งเร่ืองระดบักรดอะมิปนจ าเป็นบางชนิด เชอน เมไท
ปอนีน และกรดไึมนัจ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการึองก้ง้แชบววยใหม้ากท่ีส้ด และเพื่อให้ก้ง้แชบววยเจริเเติบปตได้
ดียิ่งึ้้น ในเดือนแรกึองการเล้ียงควรให้อาหารส าเร็จรูปท่ีมีระดบัปปรตีนสูงกวอา 35 % จากนั้นจ้งลดระดบัปปรตีนใน
อาหารเหลือ 35 % ในเดือนตออๆ ไป  
 

สรุปผลการทดลอง 
 

ก้ง้แชบววยท่ีเล้ียงในกระชงัท่ีแึวนในบออดินและบออคอนกรีตเจริเเติบปตดีเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปท่ีมีระดบั
ปปรตีน 35.60 – 46.66 % ปดยก้ง้ท่ีเล้ียงในระบบบออดินมีอตัราการเจริเเติบปตตออวนั (ADG) สูงกวอาการเล้ียงในระบบบออ
คอนกรีต 4.05 เทอา และคอาประสิทธิภาพการใชป้ปรตีน (PER) สูงกวอา 1.4 เทอา ก้ง้ทดลองในแตอละระบบการมีอตัรารอดตาย 
(SR) ไมอแตกตอางกนั ปดยมีคอาอยูอในชอวง 84 – 88 และ 72 – 74 % ส าหรับการเล้ียงในระบบบออดินและบออคอนกรีต ตามล าดบั 



  

 

  

 

เม่ือพิจารณาความเหมาะสมึองการเจริเเติบปต อตัรารอดตาย ตน้ท้นอาหารและค้ณคอาทางปภชนาการึองก้ง้ และ
องคป์ระกอบกรดอะมิปนในอาหารท่ีใกลเ้คียงกนั สร้ปไดว้อาระดบัปปรตีน 35 % ในอาหารเพียงพอกบัความตอ้งการึองก้ง้
แชบววยและท าใหต้น้ท้นนอ้ยท่ีส้ด  
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