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การแทนทีป่ลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว  

(Lates calcarifer Bloch, 1790) 
 

เพญ็ศรี เมืองเยาว์๑*  จีรรัตน์ เกือ้แก้ว๒  สุพศิ ทองรอด๓  รุ่งทวิา แพงมี๒  มยุรา ประยูรพนัธ์๒   และ  ทิวาพร บรรจง๒ 
๑สถาบนัวิจยัการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง 

๒สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง 
๓บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์ จาํกดั 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาการใชแ้พลงกต์อนสัตวเ์ป็นแหล่งโปรตีนเพื่อแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว
ดาํเนินการโดยเตรียมอาหารสาํเร็จรูปท่ีใชแ้พลงกต์อนสัตวเ์ป็นแหล่งโปรตีนแทนท่ีปลาป่นในปริมาณ 0, 25, 50, 75 
และ 100 % โดยกาํหนดใหเ้ป็นชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม), 2, 3, 4 และ 5 ตามลาํดบั นาํไปเล้ียงปลากะพงขาว
ขนาดนํ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 2.739 ± 0.009 กรัม ในถงัไฟเบอร์กลาสขนาดความจุนํ้ า 60 ลิตร ถงัละ 20 ตวั ใชร้ะบบ
หมุนเวียนนํ้ าแบบปิด เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 5 ไม่ยอมรับอาหารและ
ทยอยตายจนหมดใน 2 สัปดาห์ และเม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนของปลากะพงขาว
ในชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม) และชุดการทดลองท่ี 2  มีค่าเท่ากบั 89.41 ± 0.33  และ 89.24 ± 0.95 % 
ตามลาํดบั มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนของปลากะพงขาว
ในชุดการทดลองท่ี  3 และ 4 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 85.53 ± 0.96 และ 83.63 ± 1.72 % ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญั 
(P<0.05) ส่วนอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 มี
ค่าเท่ากบั 1.31 ± 0.11, 1.79 ± 0.24, 2.23 ± 0.06  และ 15.15 ± 49.76  ตามลาํดบั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P<0.05) ระหว่างชุดการทดลองทุกชุด ขณะท่ีนํ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึนของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 1 (ชุด
ควบคุม) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 563.89 ± 62.47 % มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) กบันํ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของปลา
กะพงขาวในชุดการทดลอง 2, 3 และ 4 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 305.69 ± 64.64, 252.61 ± 33.75 และ 18.54 ± 9.29 % 
ตามลาํดบั โดยนํ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05) แต่มีค่าสูงกว่านํ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 4 อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี อาจกล่าวไดว้่ายงัไม่สามารถใชแ้พลงก์ตอนสัตวแ์ทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพง
ขาว ในระดบัท่ีมากกว่า 25 % และควรมีการศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมในการใชแ้พลงกต์อนสัตวแ์ทนท่ีปลา
ป่นในอาหารปลากะพงขาวในระดบัท่ีนอ้ยกวา่ 25 % 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน, แพลงกต์อนสตัว,์ ปลาป่น, ปลากะพงขาว 
  
*  ผูรั้บผดิชอบ : ๑/๑๙  หมู่ ๓  ต. เขารูปชา้ง  อ. เมือง จ. สงขลา ๙๐๐๐๐    โทร  ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๙๕   
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2 

  

 

Fishmeal Replacement with Zooplankton in Seabass  (Lates calcarifer Bloch, 1790) Feed 
 

Pensri Muangyao1*  Jeerarat Kuakaew2  Supis Thongrod3  Rungtiwa Phaengmee2 
Mayura Prayunpun2  and  Tiwaporn Banjong2 

1Coastal Aquaculture Research Institute 
2Coastal Aquatic Feed Research Institute 
3Thai Union Feedmill Company Limited 

 

Abstract 
 

Experiment on the utilization of zooplankton as protein source to replace fishmeal in seabass 
feed was conducted using the zooplankton at 0, 25, 50, 75 and 100 % in feed and designed as the treatment no. 1 
(control), 2, 3, 4 and 5, respectively.  Seabass fingerlings with initial body weight of 2.739 ± 0.009 g were reared at 
20 pieces/tank for 6 weeks in 60 L digestibility fiber glass tanks equipped with closed water recycle system.  
Results showed that seabass in the treatment no. 5 did not accept the diet and totally died within 2 weeks.  At 
termination, the efficiency of zooplankton protein digestibility in seabass in the treatment no. 1 (control diet) and 
no. 2, which were 89.41 ± 0.33 and 89.24 ± 0.95 %, respectively, were not significantly different  (P>0.05).  But 
the zooplankton protein digestibility in the seabass in the treatments no. 1 (control diet) and 2 were significantly 
higher than those (85.53 ± 0.96 and 83.63 ± 1.72 %, respectively) of the seabass in the treatment no. 3 and 4, 
respectively (P<0.05).  While the feed conversion ratio of the fish in the treatment no. 1, 2, 3 and 4, those were 1.31 
± 0.11, 1.79 ± 0.24, 2.23 ± 0.06 and 15.15 ± 49.76, respectively, were significantly different between treatments 
(P<0.05).  It was also showed that the highest weight gain of 563.89 ± 62.47 % was found in the fish in the 
treatment no. 1 (control diet) which was significantly (P<0.05) higher than those of the fish in the treatment no. 2, 3 
and 4 those were 305.69 ± 64.64, 252.61 ± 33.75 and 18.54 ± 9.29 %, respectively.  While the weight gains of the 
fish in the treatment no. 2 and 3 were not significantly difference (P>0.05), but they were significantly higher 
(P<0.05) than that of the fish in the treatment no. 4.  From this result, it is indicated that zooplankton may be used 
to replace fishmeal at less than 25 % in the diet for seabass. However, further study should be conducted to 
determine the optimum level of fishmeal replacement with zooplankton at less than 25 %.  

 

Key words : Protein Digestibility, Zooplankton, Fishmeal, Seabass 
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คาํนํา 

 

ปลากะพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ปัจจุบนัมีการเพาะเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลายทาํให้มี
การพฒันาสูตรอาหารเพื่อสนับสนุนการเพาะเล้ียงปลากะพงขาวของเกษตรกรโดยใช้ปลาป่นเป็นแหล่ง
โปรตีน (Boonyaratpalin et al., 1998) แต่เน่ืองจากปัจจุบนัทรัพยากรสัตวน์ํ้ าไดล้ดจาํนวนลงอยา่งรวดเร็ว ทั้ง
สัตวน์ํ้ าท่ีนาํมาบริโภคและสัตวน์ํ้ าท่ีจะป้อนโรงงานปลาป่น ส่งผลใหป้ลาป่นมีราคาแพง ทัว่โลกจึงตระหนกั
ในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงไดมี้ความพยายามใช้แหล่งโปรตีนอ่ืน ๆ 
ทดแทนปลาป่น เช่น แหล่งโปรตีนจากพืชจาํพวกกากถัว่เหลือง ขา้วโพด เป็นตน้ โดยมีรายงานการศึกษาถึง
การแทนท่ีปลาป่นดว้ยแหล่งโปรตีนอ่ืน ๆ ในสูตรอาหารในการเพาะเล้ียงปลา European seabass (Alliot et  
al., 1979) และมีการพยายามใชแ้หล่งโปรตีนจากพืชในการแทนท่ีปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวซ่ึงพบว่า
การใชก้ากถัว่เหลืองและโปรตีนขา้วโพด แทนท่ีปลาป่นท่ีระดบั 25 % ทาํให้ปลากะพงขาวมีอตัราการ
เจริญเติบโตและอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือดีเทียบเท่ากบัอาหารสูตรควบคุมท่ีใช้ปลาป่นเป็นแหล่ง
โปรตีนหลกั (จูอะดี และมะลิ, 2538)  นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการใชถ้ัว่เหลืองแบบต่างๆในการแทนท่ีปลา
ป่นในอาหารปลากะพงขาว (Boonyaratpalin et al., 1998) พบวา่การใชก้ากถัว่เหลืองป่นสกดันํ้ ามนั (solvent-
extracted soybean meal) ในปริมาณ 21 % ในอาหารทาํใหป้ลากะพงขาวมีการเจริญเติบโตดีเทียบเท่ากบัการ
ใชป้ลาป่น 

  นอกจากน้ียงัมีความพยายามใชว้ตัถุดิบอาหารสัตวอ่ื์นๆมาทดแทนปลาป่น เช่น เลือดป่น 
ขนไก่ย่อยป่น เน้ือและกระดูกป่น เศษไก่ป่น เป็นตน้ ซ่ึงปริมาณการทดแทนปลาป่นดว้ยวตัถุดิบอ่ืนๆ ตอ้ง
คาํนึงถึงประสิทธิภาพการยอ่ยสารอาหารในวตัถุดิบเหล่านั้นซ่ึงสัตวน์ํ้ าแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพการยอ่ย
วตัถุดิบแต่ละชนิดไดต่้างกนั Yu (2006) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการย่อยสารอาหารและสัดส่วนสูงสุดท่ี
สามารถแทนท่ีปลาป่นมีความสาํคญัต่อการสร้างสูตรอาหาร เพื่อเลือกหาส่วนประกอบโปรตีนและลดค่าผนั
แปรต่างๆท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตวน์ํ้ าให้นอ้ยท่ีสุด และพบว่าโปรตีน กรดอะมิโนจาํเป็น(EAAs) 
และพลงังานในกากไก่ป่น สามารถยอ่ยไดดี้ (>80%) ในกุง้ขาวแวนนาไม ปลา hybrid striped bass ปลา 
Largemouth bass ปลา Rainbow trout ปลา Seabass และปลาช่อนทะเล และยอ่ยไดต้ ํ่ากว่า (70%) ในกุง้
กลุาดาํ และปลา Turbot  

  ทั้งน้ีในการเลือกใชว้ตัถุดิบทดแทนปลาป่น หากสามารถเลือกใชว้ตัถุดิบเหลือใชท่ี้มีอยูใ่น
พื้นท่ีไดก้็จะเป็นการลดตน้ทุนการผลิตอาหารและเป็นการใชท้รัพยากรในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาก
การรายงานของสุทธิชัย และคณะ (2548) พบว่าแพลงก์ตอนสัตว์จากบ่อเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ ามีคุณค่าทาง
โภชนาการใกลเ้คียงกบัปลาป่นซ่ึงอาจสามารถนาํมาใช้ในการผลิตอาหารสัตวน์ํ้ าทดแทนปลาป่นได ้ซ่ึง
แพลงกต์อนสัตวด์งักล่าวเกษตรกรไดน้าํมาใชใ้นการอนุบาลลูกปลากะพงขาวกนัอยา่งแพร่หลาย เช่น ฟาร์ม
เพาะพนัธ์ุปลากะพงขาวในเขตอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยมีการใชใ้นรูปของแพลงกต์อนสตัวส์ด ทาํให้
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ปลามีการเจริญเติบโตดี อตัราการรอดตายสูงไม่แตกต่างกบัการใชไ้รนํ้ าเค็ม (อาร์ทีเมีย) ท่ีตอ้งสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงทดลองใชแ้พลงกต์อนสตัวจ์ากบ่อเล้ียงสตัวน์ํ้ ามาทดแทนการใชป้ลาป่นใน
อาหารสาํเร็จรูป โดยศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนของอาหารดงักล่าวในปลากะพงขาว เพื่อใหท้ราบถึง
ปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใชแ้ทนท่ีปลาป่นได ้

 
วตัถุประสงค์ 

 
             1. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารผสมสาํเร็จรูปท่ีใชแ้พลงกต์อนสตัวจ์าก
บ่อเล้ียงสตัวน์ํ้าแทนท่ีปลาป่นในการเล้ียงปลากะพงขาว 
   2. เพื่อทราบสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสตัวใ์นอาหารปลา
กะพงขาว 

 
วธีิดําเนินการ 

 

การวางแผนการทดลอง 

   วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD)  แบ่งการ
ทดลองออกเป็น  5  ชุดการทดลอง แต่ละชุดมี 3 ซํ้า ใหป้ลากะพงขาวแต่ละชุดการทดลองไดรั้บอาหารท่ีมี
ส่วนผสมของวตัถุดิบแหล่งโปรตีนจากปลาป่นและแพลงกต์อนสตัวแ์ตกต่างกนัดงัน้ี   

  ชุดการทดลองท่ี 1  อาหารสาํเร็จรูปท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน (ชุดควบคุม) 
  ชุดการทดลองท่ี 2  อาหารสาํเร็จรูปท่ีใชแ้พลงกต์อนสตัวท์ดแทนปลาป่น 25 % 
  ชุดการทดลองท่ี 3  อาหารสาํเร็จรูปท่ีใชแ้พลงกต์อนสตัวท์ดแทนปลาป่น 50 % 
  ชุดการทดลองท่ี 4  อาหารสาํเร็จรูปท่ีใชแ้พลงกต์อนสตัวท์ดแทนปลาป่น 75 % 
  ชุดการทดลองท่ี 5  อาหารสาํเร็จรูปท่ีใชแ้พลงกต์อนสตัวท์ดแทนปลาป่น 100 % 

     
การเตรียมถังทดลอง 
  เตรียมถงัไฟเบอร์กลาสทรงกลมขนาดความจุ 60 ลิตร ท่ีต่อเขา้กบัอุปกรณ์เก็บมูลปลาเพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยโดยเฉพาะ ทุกถงัต่อเขา้กบัระบบบาํบดันํ้าหมุนเวียนโดยสูบนํ้ าผา่นเขา้ถงัโปรตีน 
สกิมเมอร์แลว้หมุนเวียนกลบัเขา้สู่ถงัทดลอง ใหมี้อตัราการไหลของนํ้าประมาณ 60 ลิตร/ชัว่โมง  
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ภาพที ่1  ชุดถงัไฟเบอร์กลาสทดลองศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยต่อเขา้กบัระบบบาํบดันํ้าหมุนเวยีน 
 
 

การเตรียมอาหารทดลองและการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง 
  เตรียมอาหารสําเร็จรูปท่ีมีองคป์ระกอบของวตัถุดิบแหล่งโปรตีนต่างกนั โดยใชอ้าหาร
สําเร็จรูปท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีน เป็นอาหารชุดควบคุม และเตรียมอาหารสําเร็จรูปสําหรับชุดการ
ทดลองท่ี 2-5  ท่ีใชแ้พลงก์ตอนสัตวแ์ทนท่ีปลาป่นในปริมาณแตกต่างกนัตามแผนการทดลอง (ตารางท่ี 1)
โดยอาหารทดลองทุกสูตรมีปริมาณของวตัถุดิบอ่ืน ๆ เท่ากนั สาํหรับแพลงกต์อนสตัวท่ี์ใชใ้นการทดลองเป็น
แพลงกต์อนสตัวโ์ดยมวลรวมท่ีเกบ็จากบ่อเล้ียงปลากะพงขาวของเกษตรกรซ่ึงประกอบดว้ยแพลงกต์อนสัตว์
ชนิดหลกัในกลุ่ม Copepoda 70 % Cladocera 20 % และ Ostracoda 10 % โดยจาํแนกชนิดตาม ธนาภรณ์ และ
คณะ (2547) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสําเร็จรูปในแต่ละชุดการทดลอง ได้แก่  
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์โปรตีน TruSpec CN Carbon/Nitrogen Determination ยี่ห้อ 
LECO วิเคราะห์ปริมาณไขมนัโดยใชเ้ทคนิค SFE (Supercritical Fluid Extraction) ดว้ยเคร่ือง Fat Extractor 
TFE2000 ยีห่อ้ LECO วิเคราะห์ค่าพลงังานดว้ยเคร่ืองบอมบแ์คลอรีมิเตอร์ Automatic Calorimeter AC-350  
ยี่ห้อ LECO วิเคราะห์หาความช้ืนและเยื่อใยตามวิธีของ AOAC (2005) และวิเคราะห์ปริมาณโครมิกซ์ 
ออกไซด ์ดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์แร่ธาตุ ICP-OES 
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ตารางที ่1  ปริมาณของวตัถุดิบ (%) ในอาหารทดลอง 
 

วตัถุดบิ  
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 
ปลาป่น 40 30 20 10 0 
แพลงกต์อนสัตวอ์บแหง้ป่น 0 10 20 30 40 
หวักุง้ป่น 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 
กากถัว่เหลืองป่น 23 23 23 23 23 
ตบัหมึกป่น 5 5 5 5 5 
นํ้ามนัปลาทูน่า 3 3 3 3 3 
รําละเอียด 10 10 10 10 10 
แป้งสาลี 12 12 12 12 12 
แร่ธาตุผสม** 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
วติามินผสม* 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
วติามินซี 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
สารเหนียวซีเอม็ซี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
โครมิกซ์ออกไซด ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
รวม 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ:   * วติามินผสมประกอบดว้ยวติามิน (ปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวติามินรวม) ดงัต่อไปน้ี thiamine (B1) 23.47; riboflavin (B2) 25; 

niacin 37.07; vitamin E 50% 80; pyridoxine HCl 54.55; Ca-pantothenate (B5) 25; inositol 98; biotin 25; folic acid 2.1; cyanocobalamin (B12) 
0.6; menadion (K 50 %) 26; vitamin C 85.71;  choline chloride 50 % 300; vitamin A/D3  2.3 และ cellulose 215.71 

     ** แร่ธาตุผสมประกอบดว้ยเกลือแร่ในอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี KH2PO4 1.0; CaHPO4.2H2O 1.0; NaH2PO4.2H2O 1.5; KCl 0.5; 

FeSO4 0.0063; ZnSO4 0.0074; CuSO4 0.0013; MnSO4 0.0055 (Davis and Lawrence, 1997) 

 
ตารางที ่2   องคป์ระกอบทางเคมีในอาหารทดลอง  
 

องค์ประกอบทางเคมี  
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 
ความช้ืน (%) 8.57 11.49 13.18 15.35 18.48 
เถา้ (% นํ้าหนกัแหง้) 15.39 14.03 13.12 11.91 10.30 
ไขมนัรวม (% นํ้าหนกัแหง้) 12.30 13.69 14.41 15.16 17.48 
โปรตีนรวม (% นํ้าหนกัแหง้) 49.44 50.92 51.27 52.82 54.97 
เยือ่ใย (% นํ้าหนกัแหง้) 4.21 4.69 6.13 7.25 7.67 
คาร์โบไฮเดรต (% นํ้าหนกัแหง้) 18.66 16.66 15.08 12.86 9.58 
พลงังาน (cal/g) 4856.06 5084.17 5204.91 5393.80 5776.44 
สดัส่วนโปรตีน/พลงังาน (g /MJ) 24.24 23.85 23.45 23.31 22.66 
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การเตรียมสัตว์ทดลองและดาํเนินการทดลอง 
  คดัลูกปลากะพงขาวท่ีอนุบาลภายในโรงเพาะฟักของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง 
ขนาดนํ้ าหนกัเฉล่ีย 2.739 ± 0.009  กรัม ใส่ในถงัไฟเบอร์กลาสสาํหรับศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยถงัละ 20 
ตวั ก่อนทาํการทดลองเก็บปลากะพงขาวจาํนวนหน่ึงไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเช่นเดียวกบัอาหาร
ทดลอง  

ระหว่างการทดลองให้อาหารจนอ่ิม วนัละ 3 ม้ือใน เวลา 08.00, 11.00 และ 15.00 น. ดว้ย
อาหารทดลองแต่ละสูตรและเกบ็อาหารเหลือเพ่ือนาํมาคาํนวณปริมาณอาหารท่ีกินจริง โดยก่อนใหอ้าหารใน
ตอนเชา้ตอ้งเปิดวาลว์ดา้นล่างของถงัเพื่อปล่อยมูลปลาท้ิงไป หลงัจากใหอ้าหารไปแลว้ 10 วนั จึงทาํการเก็บ
มูลปลาทุก ๆ เชา้ก่อนใหอ้าหารเป็นเวลา 10 วนั จนมูลปลาเพียงพอสาํหรับการวิเคราะห์ เก็บมูลปลาใส่ขวด
พลาสติกนาํไปทาํใหแ้หง้โดยใชเ้คร่ือง freeze dry แลว้วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและโครมิกซ์ออกไซดเ์พื่อหา
ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหาร หลงัจากใหอ้าหารและเกบ็อาหารเหลือเสร็จแลว้จึงเติมนํ้าทะเลฆ่าเช้ือ
เพิ่มในถงัทดลอง ดูดตะกอนในถงัตกตะกอนทุกวนั นอกจากนั้น ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าสัปดาห์ละคร้ัง
จากจุดเก็บตวัอย่างนํ้ า 2 แห่ง คือ ถงัเล้ียง และนํ้ าท่ีผ่านระบบบาํบดัเพ่ือเขา้สู่ถงัเล้ียง โดยวดัค่าออกซิเจน
ละลายในนํ้ าดว้ยเคร่ือง DO meter ยีห่อ้ YSI วดัความเคม็ดว้ยเคร่ือง Salinometer   วดัความเป็นกรด-ด่างดว้ย
เคร่ือง pH meter ยีห่อ้ HACH วิเคราะห์ค่าความเป็นด่างตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1985) และ
วิเคราะห์ค่าแอมโมเนียรวม ไนไตรท ์และออร์โธฟอสเฟตตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972)   
เปล่ียนถ่ายนํ้ าทั้งหมดทุก ๆ 2 สัปดาห์เม่ือทาํการชัง่นํ้ าหนักปลาหรือเปล่ียนถ่ายบางส่วนในกรณีท่ีนํ้ ามี
คุณภาพนํ้าตํ่าลง 

ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดยการการชัง่นํ้ าหนัก และคาํนวณอตัราการรอดตายโดยนับ
จาํนวนปลาทั้งหมดทุก 2 สัปดาห์ เม่ือส้ินสุดการทดลองจึงวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของปลากะพงขาว
ทั้งตวัในแต่ละชุดการทดลอง และคาํนวณประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนและประโยชน์สุทธิของโปรตีนของ
อาหารแต่ละสูตร 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ตามวิธี Tukey , s HSD test ดว้ยโปรแกรม SYSTAT version 5.0 (Wilkinson et al., 1992) จากแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) ของขอ้มูลท่ีตรวจวดั  ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ
การยอ่ยโปรตีนของอาหาร  การเจริญเติบโต  อตัราการรอดตาย  และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลา
กะพงขาว  
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ผลการศึกษา 
 
การเจริญเติบโต 
  การเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรท่ี 1 (ตารางท่ี 3) มีการเจริญเติบโต
ดีท่ีสุด โดยมีนํ้าหนกัเพิ่มข้ึนถึง 563.89 ± 62.47 % แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) กบัการเจริญเติบโตของปลา
กะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทดลองสูตรอ่ืน ๆ ขณะท่ีการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร
ทดลองสูตรท่ี 2 (305.69 ± 64.64 %) และ 3 (252.61 ±  33.75 %) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่
แตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) กบัการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทดลองสูตรท่ี 4  
(18.54 ±  9.29 %) สาํหรับปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทดลองสูตรท่ี 5 ไม่สามารถหาการเจริญเติบโตได ้
เน่ืองจากปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรดงักล่าวไม่กินอาหารและทยอยตายจนหมดภายใน 2 สปัดาห์ ซ่ึงทาํใหไ้ม่
สามารถหาค่าอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน ประสิทธิภาพของโปรตีน และ
ประโยชน์สุทธิของโปรตีนดว้ย 
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ภาพที ่2   การเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกัของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทดลอง 4 สูตร เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ 
 
อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ 
  อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรท่ี 1 (ตารางท่ี 3) มี
ค่าตํ่าสุด (1.31 ± 0.11) และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทดลองสูตรท่ี 
2, 3 และ 4  มีค่าเท่ากบั 1.79 ± 0.24, 2.23 ± 0.06 และ  15.15 ± 49.76  ตามลาํดบั และมีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ (P<0.05) ในระหว่างชุดการทดลองท่ี 1-4  โดยอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงขาวมีค่า
สูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงกต์อนสตัวใ์นอาหาร  
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อตัราการรอดตาย 
  อตัราการรอดตายของปลากะพงขาวระหว่างชุดการทดลองท่ี 1-3 (ตารางท่ี 3) ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) โดยมีอตัราการรอดตายเท่ากบั  91.67 ± 2.89, 93.33 ± 5.77 และ 91.67 ± 7.64 % 
ในชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) กบัอตัราการรอดตายของปลา
กะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 4 (50.00 ± 13.23 %) สาํหรับปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ี 5 มีอตัราการ
รอดตาย 0 % 
 
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตนี 
  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารทดลอง (ตารางท่ี 3) พบว่าอาหาร
ทดลองสูตรท่ี 1 ท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอยา่งเดียวมีประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนสูงท่ีสุด (89.41 
± 0.33 %) และมีค่าไม่แตกต่างกบัประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 2 ( 89.24 ± 0.95 %) อยา่งมี
นยัสาํคญั (P>0.05) และประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารสูตรท่ี 1 และ 2 มีค่าสูงกว่าประสิทธิภาพการ
ยอ่ยโปรตีนในอาหารทดลองสูตรท่ี 3 (85.53 ± 0.96 %) และ 4 (83.63 ± 1.72 %) อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
โดยท่ีประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารทดลองสูตร 3 และ 4  มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05)  อีก
ดว้ย  
 
ประสิทธิภาพของโปรตีน 
  ประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหาร (ตารางท่ี 3) ในชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าสูงท่ีสุด (1.59 ± 
0.15) แตกต่างกบัค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 (P<0.05) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.14 ± 
0.12, 0.93 ± 0.05  และ 0.16 ± 0.07 ตามลาํดบั โดยท่ีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารในชุดการทดลอง
ท่ี 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างกบัชุดการทดลองท่ี 4 ซ่ึงมีค่าตํ่าท่ีสุด 
 
ประโยชน์สุทธิของโปรตีน 
  ประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหาร (ตารางท่ี 3) ในชุดการทดลองท่ี 1 มีค่าสูงท่ีสุด (0.98 ± 
0.09) แตกต่างกบัค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารในชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 (P<0.05) ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.73 ± 0.09, 0.61 ± 0.04  และ 0.11 ± 0.05 ตามลาํดบั โดยท่ีค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีนในอาหารใน
ชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างกบัชุดการทดลองท่ี 4 ซ่ึงมีค่าตํ่า
ท่ีสุด 
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ตารางที ่3  การเจริญเติบโต อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ และอตัราการรอดตายของปลากะพงขาวท่ี

ทดลองใหอ้าหารแตกต่างกนั 5 สูตร  
 
 

สรุปผล 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 

นํ้าหนกัเร่ิมตน้ (กรัม) 2.739± 0.013 a 2.739± 0.008 a 2.735± 0.009 a 2.741± 0.008 a 2.741± 0.008 a 

นํ้าหนกัท่ี 6 สัปดาห์ (กรัม) 18.18± 1.67 a 11.11± 1.79 b 9.64± 0.91b 3.25± 0.26 c - 

นํ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน (กรัม/ตวั) 15.44± 1.68a 8.37± 1.79b 6.91±0.91 b 0.51± 0.26c - 

นํ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน (%) 563.89±  62.47a 305.69± 64.64b 252.61±  33.75b 18.54±  9.29c - 

อตัราการเจริญเติบโต  
(กรัม/วนั) 

0.37± 0.04a 0.20±0.04 b 0.16± 0.02b 0.01± 0.01c - 

อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 
(FCR) 

1.31±0.11 a 1.79±0.24 b 2.23±0.06 c 15.15±49.76 d - 

อตัราการรอดตาย (%) 91.67±2.89 a 93.33± 5.77a 91.67±7.64 a 50.00± 13.23b 0.00 

ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน 
(% ) 

89.41 ± 0.33 a 89.24 ± 0.95 a 85.53 ± 0.96 b 83.63 ± 1.72 b - 

ค่าประสิทธิภาพของโปรตีน 
(PER : Protein Effiency Ratio) 

1.59 ± 0.15 a 1.14 ± 0.12 b 0.93 ± 0.05 b 0.16 ± 0.07 c - 

ค่าประโยชน์สุทธิของโปรตีน 
(NPU : Net Protein Utility) 

0.98 ± 0.09 a 0.73 ± 0.09 b 0.61± 0.04 b 0.11 ± 0.05 c - 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียในแถวเดียวกนัหากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
(P<0.05) 

 

องค์ประกอบทางเคมีในปลากะพงขาวทั้งตัว 
  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีในปลากะพงขาวทั้งตวั (ตารางท่ี 4) พบว่าปริมาณ
โปรตีนในปลากะพงขาวทั้งตวัในชุดการทดลองท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีค่าเท่ากบั 62.01 ± 0.63, 64.10 ±1.34, 
66.19 ± 0.92 และ  69.65 ± 0.73 % ตามลาํดบั ซ่ึงปริมาณโปรตีนมีค่าเพิ่มข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของ
แพลงกต์อนสัตวใ์นอาหารท่ีกินเม่ือเทียบกบัปลากะพงขาวท่ีกินอาหารสูตรท่ี 1 (สูตรควบคุม) โดยท่ีปริมาณ
โปรตีนในชุดการทดลองท่ี 2 มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) กบัปริมาณโปรตีนในชุดการทดลองท่ี 1 
นอกจากน้ีปริมาณโปรตีนในชุดการทดลองท่ี 3 กมี็ค่าไม่แตกต่างกบัชุดการทดลองท่ี 2 แต่แตกต่างกบัชุดการ
ทดลอง 1 สาํหรับปริมาณโปรตีนในชุดการทดลองท่ี 4 มีค่าสูงท่ีสุดและแตกต่างกบัปริมาณโปรตีนในชุดการ
ทดลองอ่ืน (P<0.05) สําหรับปริมาณไขมนัในปลากะพงขาวทั้งตวัมีปริมาณลดลงในชุดการทดลองท่ีกิน
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อาหารท่ีมีปริมาณแพลงกต์อนสัตวเ์พ่ิมข้ึน โดยท่ีปริมาณไขมนัในปลากะพงขาวท่ีกินอาหารทดลองสูตรท่ี 1 
มีค่าสูงสุดและกินอาหารทดลองสูตรท่ี 4 มีค่าตํ่าสุด ซ่ึงปริมาณไขมนัมีค่าแตกต่างกนัทางสถิติในระหว่างชุด
การทดลอง (P<0.05) ยกเวน้ในชุดการทดลองท่ี 2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) นอกจากน้ี
ปริมาณเถา้ในปลากะพงขาวทั้งตวัมีค่าเพิ่มข้ึนตามปริมาณการเพิ่มแพลงก์ตอนสัตวใ์นอาหารท่ีกินซ่ึงมีค่า
แตกต่างกนัทางสถิติในระหว่างชุดการทดลอง (P<0.05)  ยกเวน้ในชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 ท่ีมีค่าไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที ่4  องคป์ระกอบทางเคมีในปลากะพงขาวทั้งตวัท่ีทดลองใหอ้าหารแตกต่างกนั 4 สูตร  
     

องค์ประกอบทางเคมี 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 

ความช้ืน (%) 71.86±0.51 a 73.25±0.42 b 73.65±0.36 b 77.40±.24 c 
เถา้ (% นํ้าหนกัแหง้) 15.56±0.46 a 16.27±0.11 a 17.34±0.52 b 22.95±0.09 c 
ไขมนั (% นํ้าหนกัแหง้) 16.80±1.58 a 13.02±0.92 b 10.56±0.76 b 2.48±0.23 c 
โปรตีน (% นํ้าหนกัแหง้) 62.01±0.63 a 64.10±1.34 ab 66.19±0.92 b 69.65±0.73 c 
คาร์โบไฮเดรต + เยือ่ใย 
(% นํ้าหนกัแหง้) 5.63±0.81 a 6.60±1.13 a 5.92±0.33 a 4.93±0.86 a 

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียในแถวเดียวกนัหากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
(P<0.05) 

 
คุณภาพนํา้ 

สาํหรับคุณภาพนํ้ าพบว่าในถงัเล้ียงมีค่าออกซิเจนละลายนํ้ า  ความเค็ม ความเป็นกรดเป็น
ด่าง ความเป็นด่าง แอมโมเนียรวม ไนไตรท ์และออร์โธฟอสเฟตเท่ากบั 7.27 ± 1.97 mg/l, 27 ± 2 ppt, 7.82 ± 
0.14, 97 ± 12 mgCaCO3/l, 0.421 ± 0.791 mg/l, 0.511 ± 0.396 mg/l และ 0.145 ± 0.043 mg/l ตามลาํดบั และ 
ในนํ้ าท่ีผา่นระบบบาํบดัมีค่าเท่ากบั 7.07 ± 2.20 mg/l, 27 ± 2 ppt, 7.83 ± 0.13, 97 ± 12 mgCaCO3/l, 0.446 ± 
0.909 mg/l,  0.462 ± 0.361 mg/l และ 0.154 ± 0.049 mg/l ตามลาํดบั โดยพบว่าคุณภาพนํ้ าในบางช่วงของ
การทดลองมีค่าสูงกวา่เกณฑป์กติซ่ึงไดจ้ดัการโดยการเปล่ียนถ่ายนํ้าเพื่อใหคุ้ณภาพนํ้าดีข้ึนและไม่กระทบต่อ
สุขภาพปลา 
 

วจิารณ์ผล 

 
  จากผลการทดลองพบวา่ อตัราการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชป้ลา
ป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอยา่งเดียวมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด  ซ่ึงอตัราการเจริญเติบโตจะยิง่ต ํ่าลงตามปริมาณ
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การเพิ่มแพลงก์ตอนสัตวใ์นอาหาร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปริมาณไคตินในอาหารซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การยอ่ยโปรตีนตํ่า ปลาจึงนาํสารอาหารไปใชไ้ดน้อ้ย ประกอบกบัอาหารท่ีมีส่วนผสมของแพลงกต์อนสัตวมี์
ผลทาํใหค้วามอยากกินอาหารและการยอมรับอาหารของปลาท่ีเล้ียงลดลงจึงทาํใหกิ้นอาหารในปริมาณท่ีนอ้ย
กว่า จึงมีการเจริญเติบโตท่ีตํ่ากว่า แมแ้ต่ในปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อน
สตัว ์25 % ซ่ึงมีประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนไม่แตกต่างกนักต็าม 
  นอกจากน้ีปัจจยัอีกอย่างหน่ึงท่ีอาจมีผลทาํให้ปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ย
แพลงก์ตอนสัตวมี์การเจริญเติบโตชา้ก็คือปริมาณกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นในอาหาร กล่าวคือ ในแพลงก์ตอน
สัตวมี์กรดอะมิโนท่ีจาํเป็นเพียง 8 ชนิด (สุทธิชยั และคณะ, 2548) จากจาํนวน 10 ชนิดท่ีสัตวต์อ้งการ (เวียง, 
2542) นัน่คือไม่มีกรดอะมิโนเมไธโอนีน และทริปโตเพน ดงันั้นการเพ่ิมปริมาณการแทนท่ีปลาป่นดว้ย
แพลงกต์อนสัตวเ์ท่ากบัเป็นการลดปริมาณกรดอะมิโนจาํเป็นสองชนิดดงักล่าวดว้ยซ่ึงส่งผลทาํให้ปลาโตชา้ 
นอกจากน้ีปัจจยัในเร่ืองปริมาณไขมนัและพลงังานในอาหารก็อาจเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต 
โดยอาหารท่ีมีส่วนผสมของแพลงกต์อนสัตวจ์ะมีปริมาณไขมนัและพลงังานสูงมากข้ึนตามปริมาณการเพิ่ม
ของแพลงกต์อนสัตว ์ซ่ึง Williams and Barlow (1999) รายงานว่าอาหารท่ีมีสัดส่วนของโปรตีนต่อพลงังาน
สูงทาํใหป้ลากะพงขาวมีการเจริญเติบโตดีกวา่อาหารท่ีมีสดัส่วนของโปรตีนต่อพลงังานตํ่า 
   นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงขาวพบว่าปลากะพง
ขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียวมีค่าอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือตํ่า
ท่ีสุด (1.31 ± 0.11) ส่วนอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือของปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่น 
ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์มีค่าสูงข้ึนตามปริมาณการเพ่ิมแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการ
เจริญเติบโตของปลาโดยท่ีปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตดีกจ็ะส่งผลใหมี้อตัราการ
เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือตํ่ากวา่ปลากะพงขาวท่ีมีการเจริญเติบโตชา้ 

สาํหรับอตัราการรอดตายของปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีใชป้ลาป่น
เป็นแหล่งโปรตีนเพียงอยา่งเดียว อาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตว ์25  และ 50 % มีค่าไม่แตกต่าง
กนั แต่สาํหรับปลากะพงขาวในชุดการทดลองท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตว ์75 % 
มีอตัราการรอดตายเพียง 50 % เน่ืองจากปลายอมรับอาหารเพียงบางส่วน ขณะท่ีปลากะพงขาวในชุดการ
ทดลองท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่น 100 %  ตายหมด 100 % ภายใน 2 สัปดาห์ เน่ืองจากปลาไม่ยอมรับ
อาหารทาํใหผ้อมและตายในท่ีสุด  

สาํหรับประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนของอาหารทดลองท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียง
อยา่งเดียว มีค่าไม่แตกต่างจากอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตว ์25 % โดยมีค่าเท่ากบั 89.24 ± 
0.95 และ  89.41 ± 0.33 % ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพการยอ่ยของอาหารปลากะพงขาวท่ี
ใชป้ลาป่น  รายงานโดย Boonyaratpalin et al. (1998)  พบว่ามีค่าใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ีการเพ่ิมปริมาณการ
แทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารทาํให้ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนตํ่าลง โดยในอาหารท่ี
แทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตว ์50 และ 75 % มีค่าประสิทธิภาพการยอ่ยเพียง 85.53 ± 0.96 และ 83.63 ± 
1.72 % ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปริมาณไคตินท่ีเป็นองคป์ระกอบของโครงสร้างภายนอกของแพลงก์



 

 

13

  

ตอนสตัวซ่ึ์งอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตวใ์นปริมาณสูงก็อาจมีปริมาณของไคตินในอาหารสูง
ดว้ย แมว้า่โดยทัว่ไปปลาจะมีเอนไซมย์อ่ยไคติน (เอนไซมไ์คติเนส) ซ่ึงหลัง่มาจากตบัอ่อนและเน้ือเยือ่ชั้นใน
ของกระเพาะอาหารของปลา (Jeuniaux, 1966) แต่หากมีปริมาณไคตินในอาหารมากเกินไปอาจทาํให้ปลา
ยอ่ยไดไ้ม่หมดทาํใหป้ระสิทธิภาพการยอ่ยลดลง และสอดคลอ้งกบัรายงานของ Silva and Anderson (1995) 
ท่ีรายงานวา่ปริมาณเยือ่ใยในอาหารท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํใหป้ระสิทธิภาพการยอ่ยลดลง ซ่ึงอาหารทดลองท่ีใชแ้พลงก์
ตอนสัตวแ์ทนท่ีปลาป่นในปริมาณมากข้ึนจะทาํให้มีปริมาณเยื่อใยสูงข้ึนดว้ย อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการ
ยอ่ยโปรตีนในอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตวท่ี์ระดบั 50 และ 75 % ก็อยูใ่นช่วงท่ียอมรับได ้ 
โดย Yu (2006) รายงานว่าประสิทธิภาพการย่อยท่ีระดบัมากกว่า 80 % ถือว่าสามารถยอ่ยไดดี้ สาํหรับ
ประสิทธิภาพการยอ่ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตว ์100 % ไม่สามารถตรวจสอบไดเ้น่ืองจาก
ปลากะพงขาวไม่ยอมรับอาหารสูตรดงักล่าวทาํให้ทยอยตายจนหมดใน 2 สัปดาห์ ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่าการแทนท่ี
ปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสตัวมี์ผลทาํใหค้วามอยากกินอาหาร (palatability) ของปลาลดลง โดยยิง่เพิ่มปริมาณ
การแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสตัวใ์นอาหารมากข้ึนจะยิง่ทาํใหค้วามอยากกินอาหารของปลาลดลง ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากปริมาณกรดอะมิโนชนิดท่ีช่วยเพิ่มรสชาติอาหารท่ีมีอยูใ่นแพลงกต์อนสัตวมี์ปริมาณตํ่ากว่า
ในปลาป่น ซ่ึง Sikorski et al. (1990) รายงานว่ากรดอะมิโนท่ีช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารไดแ้ก่ glycine, 
alanine, serine และ threonine และ Cao et al. (2008) รายงานวา่กรดอะมิโนท่ีช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารไดแ้ก่ 
glycine, alanine, glutamic acid และ aspartic acid โดยเม่ือพิจารณาปริมาณกรดอะมิโนดงักล่าวในแพลงกต์อน
สัตวพ์บว่ามีปริมาณ glycine, alanine, serine, threonine, glutamic acid และ aspartic acid  เท่ากบั 2.49+0.55, 
3.10+0.21, 1.99+0.17, 2.15+0.29, 6.32+1.20 และ 4.48+0.88 % ตามลาํดบั (สุทธิชยั และคณะ, 2548) ขณะท่ี
ในปลาป่นมีปริมาณเท่ากบั  5.95 + 0.24, 4.73  + 0.28, 3.09 + 0.54, 2.83 + 0.6, 8.69 + 1.22 และ 7.25 + 1.64 %  
ตามลาํดบั (Jeerarat, 2009)  

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารพบว่าอาหารสาํเร็จรูปในชุดการทดลองท่ี 1 
และ 2  มีประสิทธิภาพสูงโดยมีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนมากกวา่ 1 อยา่งไรก็ตามอาหารในชุดการทดลอง
ท่ี 3 ก็จดัว่าเป็นอาหารท่ีมีคุณภาพเม่ือพิจารณาตามค่าประสิทธิภาพของโปรตีนเน่ืองจากมีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.5 
(เวียง, 2542) นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาคุณภาพของอาหารทดลองโดยพิจารณาจากค่าประโยชน์สุทธิของ
โปรตีนพบว่าอาหารทดลองในชุดการทดลองท่ี 1, 2 และ 3 เป็นอาหารท่ีมีคุณภาพดีโดยมีค่าประโยชน์สุทธิ
ของโปรตีนสูงกวา่ 0.163 (เวียง, 2542)  
  จากผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในปลากะพงขาวทั้ งตวัจะเห็นได้ว่าปริมาณ
โปรตีนในปลากะพงขาวทั้งตวัมีปริมาณเพิ่มข้ึนในปลากะพงขาวท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีส่วนผสมของแพลงกต์อน
สัตว ์โดยปริมาณโปรตีนจะยิ่งสูงข้ึนในปลากะพงขาวท่ีไดรั้บอาหารท่ีมีปริมาณแพลงก์ตอนสัตวเ์พิ่มข้ึน 
ขณะท่ีปริมาณไขมนัมีปริมาณลดลงในปลากะพงขาวท่ีไดรั้บอาหารทดลองท่ีมีส่วนผสมของแพลงก์ตอน
สัตว์ โดยปริมาณไขมันจะยิ่งลดลงตามปริมาณการเพ่ิมข้ึนของแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหาร ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากปลาท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีมีส่วนผสมของแพลงก์ตอนสัตวมี์ความอยากกินอาหารลดลงทาํให้กิน
อาหารในปริมาณน้อยซ่ึงส่งผลให้ไดรั้บสารอาหารในปริมาณท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย     
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ทาํใหป้ลาจาํเป็นตอ้งดึงสารอาหารท่ีเกบ็ในร่างกายมาใชซ่ึ้งโดยปกติสตัวน์ํ้ าจะมีการดึงไขมนัท่ีเกบ็สะมอยูใ่น
ร่างกายมาใชก่้อนโปรตีน (เวียง, 2542 ) ทาํให้ปริมาณไขมนัลดลงส่งผลให้สัดส่วนของโปรตีนมีปริมาณสูง
เม่ือเทียบกบัปริมาณไขมนั นอกจากน้ีจะเห็นว่าปริมาณเถา้ในเน้ือปลากะพงขาวทั้งตวัจะมีปริมาณสูงข้ึนใน
ปลากะพงขาวท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตวสู์งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปลากะพงขาวท่ี
เล้ียงด้วยอาหารท่ีแทนท่ีปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์จะยอมรับอาหารน้อยจึงมีลกัษณะผอม ทาํให้เม่ือ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการจะพบองคป์ระกอบท่ีเป็นพวกกระดูกหรือเถา้สูง 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1. ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารสาํเร็จรูปท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตว ์
25 % มีค่าไม่แตกต่างกบัอาหารท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอยา่งเดียวและจะมีค่าตํ่าลงเม่ือผสมดว้ย
แพลงกต์อนสตัวใ์นอาหารมากกวา่ 25 % 

2. ควรมีการศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมในการแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตวใ์นระดบั
ท่ีนอ้ยกวา่ 25 % ทั้งน้ีแมว้า่อาหารท่ีมีปริมาณแพลงกต์อนสตัว ์25 % จะมีประสิทธิภาพการยอ่ยดีใกลเ้คียงกบั
อาหารท่ีใชป้ลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอยา่งเดียวแต่กย็งัมีผลกระทบในเร่ืองความอยากกินอาหารซ่ึงทาํให้
กระทบต่อการเจริญเติบโตและอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือดว้ย  

3. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนท่ีแทนท่ีปลาป่นดว้ยแพลงกต์อนสัตวโ์ดย
การปรับระดบัโปรตีนและพลงังานในอาหารให้เท่ากนัทุกสูตรเพื่อลดผลของระดบัโปรตีนต่อพลงังานท่ีตํ่า
เกินไปท่ีอาจเป็นสาเหตุใหป้ลามีการเจริญเติบโตชา้ 

4. ควรมีการศึกษากระบวนการในการเตรียมแพลงกต์อนสัตวท่ี์สามารถลดปริมาณไคติน
และเพิ่มความอยากกินอาหารของปลาเพ่ือใหส้ามารถแทนท่ีปลาป่นในสูตรอาหารไดม้ากข้ึน 
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