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บทคัดย่อ 
 

ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากการหมกัเศษทิ5งกุง้ดว้ยจุลินทรีย ์ Lactobacillus  plantarum สาย
พนัธ์ุ 541 เพื=อใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนสําหรับทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวที=ระดบั 0, 10, 20 และ 
30% ให้เป็นชุดการทดลองที= 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ตามลาํดบั สําหรับใชเ้ลี5 ยงปลากะพงขาวนํ5 าหนกั
เริ=มตน้เฉลี=ย 1.013± 0.002 กรัม ในถงัไฟเบอร์ขนาด 100 ลิตร จาํนวน 16 ถงั โดยเลี5ยงปลาจาํนวน 20  ตวัต่อ
ถงัในระบบนํ5 าหมุนเวียนกึ=งปิด เป็นเวลา 10 สัปดาห์ โดยแต่ละชุดการทดลองมีจาํนวน 4 ซํ5 า เมื=อสิ5นสุดการ
ทดลองพบวา่ปลากะพงขาวที=เลี5 ยงดว้ยอาหารสูตรที= 2 (10%)  มีนํ5 าหนกัเฉลี=ย (34.23±1.90 กรัม) นํ5 าหนกัที=
เพิ=มขึ5น (3,275.40±185.22%) การเจริญเติบโตเฉลี=ยต่อวนั (0.52±0.03 กรัม/วนั) และอตัราการเจริญเติบโต
จาํเพาะ (5.15±0.09 %/วนั) แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) เมื=อเปรียบเทียบกบัชุดการทดลองที= 1 
(0%) และ3 (20%) แต่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 4 (30%) ในขณะ
ที=อตัราการรอดตาย และอตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ (FCR) พบว่าแตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
(P>0.05) ระหว่างชุดการทดลอง เมื=อประเมินคุณสมบติัการใช้เป็นแหล่งโปรตีนของโปรตีนไฮโดรไลเสต 
โดยศึกษาจากค่าประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน (%) ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (PER) และการใชป้ระโยชน์
จากโปรตีนสุทธิ (%ANPU) พบวา่แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ในระหวา่งชุดการทดลอง 
ผลจากการศึกษาครั5 งนี5 แสดงให้เห็นวา่การแทนที=ปลาป่นดว้ย 30% โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เป็น
ระดบัที=ยอมรับไดใ้นการส่งเสริมการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน อยา่งไร
ก็ตามควรศึกษาเพิ=มเติมถึงความเป็นไปไดใ้นระดบัการแทนที=ที=สูงกวา่ 30% เพื=อลดปริมาณการใชป้ลาป่น  
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Abstract 

 

Protein hydrolysate produced from shrimp waste fermentation with Lactobacillus  plantarum 
strain 541 was used as protein source for fishmeal replacement in asian seabass (Lates calcarifer Bloch, 
1790) diet at level 0, 10, 20 and 30% for the treatment no. 1 (control), 2, 3 and 4, respectively. Initial 
average weight of fish fingerlings 1.013± 0.002 g were fed in 100 L of 16 fiber tanks (20 animals per tank) 
and done in four replicates of semi-closed water recycle system. After an 10 week experimental period, 
fish fed the diet in treatment no. 2 (10%) showed final average weight (34.23±1.90 g), weight gain 
(3,275.40±185.22%), average daily growth (0.52±0.03 g/day) and specific growth rate (5.15±0.09 %/day) 
which were statistically significant difference (P<0.05) when compared with treatment no. 1 (0%) and 3 
(20%), but was not statistically significant difference (P>0.05) with treatment no. 4 (30%). Survival rate 
and feed conversion ratio (FCR) were not statistically significant difference (P>0.05) among the treatment. 
The property assessment of protein hydrolysate found that the values of protein digestibility (%), protein 
efficiency ratio (PER) and apparent net protein utilization (%ANPU) were not statistically significant 
difference (P>0.05) among the treatment. Thus, the acceptable fishmeal replacement with protein 
hydrolysate from shrimp waste showed at 30%, since it could be promote important of growth, the survival 
rate and protein utilization. However, from this experiment should be study more for possibility of 
fishmeal replacement than 30% for decrease using fishmeal. 

 
Key words : Protein hydrolysate, shrimp waste, asian seabass, formulated feed 
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คํานํา 

 
 ปลากะพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจที=มีการเพาะเลี5 ยงกนัอย่างแพร่หลาย ดงันั5นการพฒันาสูตร
อาหารจึงมีความจาํเป็น เพื=อให้สามารถสนบัสนุนการเพาะเลี5 ยงปลากะพงขาวของเกษตรกรได ้สําหรับการ
ผลิตอาหารเพื=อการเพาะเลี5ยงสัตวน์ํ5 าจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงวตัถุดิบที=ใชเ้ป็นแหล่งโปรตีน โดยเฉพาะปลาป่นซึ= ง
เป็นวตัถุดิบที=มีโปรตีนสูงและมีความจาํเป็นในการผลิตอาหารสัตวน์ํ5 า จากการกล่าววา่โปรตีนจากสัตวมี์ค่า
การยอ่ยไดสู้งกวา่โปรตีนจากพืช สัตวจึ์งสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ โปรตีนจากสัตวมี์สมดุลของ
กรดอะมิโนที=ดีกวา่โปรตีนจากพืชเมื=อผสมในสูตรอาหารสัตวจึ์งเติมกรดอะมิโนสังเคราะห์ เช่นไลซีน, เมท
ไธโอนีน, ทรีโอนีน เป็นตน้ นอ้ยกวา่ ที=สําคญัโปรตีนจากสัตวมี์กลิ=นเฉพาะหอมชวนกินทาํให้อาหารสัตวมี์
ความน่ากินมากขึ5น (Vet Products Groups, 2008) ปลาป่นจึงเป็นแหล่งโปรตีนจากสัตวที์=มีการใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย ในสถานการณ์ปัจจุบนัที=นํ5 ามนัเชื5อเพลิงมีราคาสูงขึ5นอย่างต่อเนื=อง ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตปลา
ป่นสูงขึ5นเช่นกนั อีกทั5งการใชป้ลาป่นในปริมาณมากเป็นการเพิ=มการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติจากการจบั
ปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลาน้อยมาทาํปลาป่น ด้วยเหตุนี5 จึงได้มีการศึกษาและพฒันาการหาแหล่งวตัถุดิบ
โปรตีนอื=นสาํหรับทดแทนหรือลดปริมาณการใชป้ลาป่น  

ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกกุง้รายใหญ่ของโลก โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดโลกประมาณ 
420,000 ตนั ในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึงกวา่ 100,000 ลา้นบาท และจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมแปรรูปกุง้ ทาํให้ส่วนเหลือทิ5งที=เป็นเปลือก หัว และหางกุง้มีปริมาณมากในแต่ละปี คิดเป็น
สัดส่วนโดยนํ5 าหนกัส่วนเหลือทิ5งประมาณ 40% ของนํ5 าหนกักุง้ (ข่าวกรมประมง ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์, 
2554)  และเพียงใจ (2537) รายงานไวว้า่กระบวนการแปรรูปกุง้มีส่วนเหลือจากการแปรรูปประกอบดว้ยส่วน
หวัและเปลือก โดยทั=วไปมีสัดส่วนของส่วนหัว และเปลือกประมาณ 38 และ 7% ซึ= งไดผ้ลผลิตของเนื5อ
ประมาณ 55% สําหรับส่วนของหัวและเปลือกซึ= งเป็นส่วนเหลือจากการแปรรูปมีองค์ประกอบทางเคมีที=
สาํคญัคือ โปรตีนประมาณ 63.8% และไขมนัประมาณ 1.73% ส่วนที=เหลือเป็นไคติน และไคโตซาน จะเห็น
ไดว้่าปริมาณส่วนเหลือทิ5งที=เป็นเปลือกและหัวกุง้มีสูงถึง 40-50% ของนํ5 าหนกักุง้ทั5งหมดทาํให้เกิดความ
พยายามที=จะนาํเศษเหลือทิ5งจากการแปรรูปกุง้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดม้ากที=สุด   

โปรตีนไฮโดรไลเสตเกิดจากสายยาวของโปรตีนซึ= งประกอบดว้ยกรดอะมิโนหลายชนิดต่อกนั
ดว้ยพนัธะเปปไทด ์ถูกตดัใหส้ั5นลงดว้ยกระบวนการทางเคมี เอนไซม ์หรือจุลินทรีย ์ทาํให้ไดส้ายโปรตีนที=มี
ขนาดความยาวสั5 นลง และกรดอะมิโนอิสระ ในปัจจุบนัโปรตีนไฮโดรไลเสตส่วนใหญ่เกิดจากการสกดั
โปรตีนส่วนที=หลือจากเศษทิ5งของสัตวน์ํ5า หรือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เนื=องจากมีโปรตีนสูงและ
เป็นแหล่งของกรดอะมิโนที=ง่ายต่อการนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ (Biosynthesis) 
(Gildberg and Stenberg, 2001) 

จากการศึกษากระบวนการสกดัโปรตีนจากหวักุง้ของ อธัยาและคณะ (2539ก) โดยใช้แลคติก
แอซิดแบคทีเรีย (Lactobacillus  plantarum 541 และ Lactobacillus sp. L23T) พบวา่คุณค่าทางโภชนาการ
ของโปรตีนไฮโดรไลเสตหัวกุง้มีโปรตีนสูงถึง 44% และไดผ้ลผลิต 12% โดยนํ5 าหนกั ดว้ยเหตุนี5 การศึกษา
การหมกัเพื=อสกดัโปรตีนจากเศษทิ5งกุ้ง สําหรับใช้เป็นแหล่งวตัถุดิบโปรตีน เสริมคุณค่าทางอาหาร และ
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ทดแทนปลาป่นในอาหารสัตวน์ํ5 า ทั5งเป็นการเพิ=มมูลค่ากบัเศษทิ5งกุง้ที=เหลือจากการแปรรูป ซึ= งยงัมีปริมาณ
โปรตีนเหลืออยูม่ากและสามารถใชโ้ปรตีนสกดัจากหวักุง้ทดแทนสารอาหารซึ= งเป็นแหล่งโปรตีนชนิดอื=นที=
มีการนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น หมึก และมีคุณสมบติัการเป็นสารดึงดูดการกินอาหาร (attractant) ของสัตว์
นํ5าได ้

การศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษเหลือทิ5งจากการแปรรูปกุง้ครั5 งนี5  เป็นการศึกษา
เพื=อหาแนวทางการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุดงักล่าวให้เกิดประโยชน์กบัการเพาะเลี5ยงสัตวน์ํ5 า โดยทดลอง
ใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เป็นแหล่งวตัถุดิบโปรตีนทดแทนปริมาณปลาป่นในการผลิตอาหาร
ทดลองเลี5 ยงปลากะพงขาว เพื=อให้ทราบถึงระดบัที=เหมาะสมในการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเส
ตจากเศษทิ5งกุ้งในอาหารปลากะพงขาว ตลอดจนศึกษาถึงผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุ้งต่อ
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหาร การใช้ประโยชน์จากโปรตีนในอาหาร การเจริญเติบโต และอตัรา
การรอดตายของปลากะพงขาวต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

 
1. เพื=อทราบผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุ้งในการแทนที=ปลาป่นที=ระดบัต่างกนัในอาหาร
สําเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต อตัราการกินอาหารต่อวนั อตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ และอตัราการรอด
ตายในการเลี5ยงปลากะพงขาว 
2. เพื=อทราบผลประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีน พลงังานและวตัถุแห้ง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก
โปรตีนในอาหาร องค์ประกอบทางเคมีในปลากะพงขาว เมื=อมีการแทนที=ปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไล       
เสตจากเศษทิ5งกุง้ที=ระดบัต่างกนัในอาหารปลากะพงขาว 

 

วธีิดําเนินการ 

 
1. การวางแผนการทดลอง 

 
วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบดว้ย 

4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซํ5 า โดยชุดการทดลองที= 1 หรือชุดควบคุม เป็นอาหารสูตร 1 ไม่มีการ
แทนที=ปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุ้ง ชุดการทดลองที= 2-4 ได้แก่อาหารสูตรที= 2-4 มีการ
แทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ที=ระดบั 10, 20 และ 30% ตามลาํดบั 
 1.1  การเตรียมระบบถังทดลอง 

ถงัทดลองเป็นถงัไฟเบอร์แบบกลมกน้ถงัเป็นทรงกรวยขนาดความจุ 100 ลิตร ถงัทดลองถูก
ออกแบบให้มีกระบอกเก็บมูลปลาอยูส่่วนกน้ถงัสําหรับการเก็บรวบรวมมูลปลา (De Silva and Anderson, 
1995) ถงัทดลองถูกจดัวางและต่อเขา้กบัระบบนํ5 าหมุนเวียนกึ=งปิดที=มีอตัราการไหลเขา้และออกของนํ5 าในถงั
ประมาณ 100 ลิตรต่อชั=วโมง (ภาพที= 1ก) โดยนํ5าที=ไหลออกจากระบบจะผา่นการกรองตะกอนแบบหยาบดว้ย
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เปลือกหอย และสูบผา่นถงักรองระบบโปรตีนสกิมเมอร์ เพื=อกาํจดัเศษตะกอนโปรตีนขนาดเล็ก และไหลเขา้
ระบบถงัพกับาํบดันํ5าจาํนวน 2 ถงั (ภาพที= 1ข) ก่อนที=นํ5าจะถูกนาํเขา้ไปใชใ้นระบบการเลี5ยงต่อไป 

 

                    
          (ก)            (ข) 

ภาพที! 1  ชุดถงัทดลองในระบบนํ5าหมุนเวยีนกึ=งปิด (ก) ระบบการเลี5ยง  (ข) ระบบบาํบดันํ5า 

 
 1.2  การผลติโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้ง 

เศษทิ5งสดจากการแปรรูปกุง้ของโรงงานแปรรูป (ภาพที= 2ก) ถูกนาํมาบดอยา่งหยาบดว้ยเครื=อง
อดัเม็ดอาหาร บรรจุในถุงพลาสติกเก็บที=อุณหภูมิตํ=า (ประมาณ-20 - -80 องศาเซลเซียส) เพื=อรอขั5นตอนการ
หมกักบัหัวเชื5อ L. plantarum สายพนัธ์ุ 541 จากศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(BIOTEC) ทาํการเตรียมหวัเชื5อ L. plantarum, 541 โดยใชอ้าหารเลี5ยงเชื5อสําเร็จรูป MRS broth (Difco) บ่มที=
อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั=วโมง (มีเชื5อเริ=มตน้ประมาณ 1X109 CFU/ml)  นาํเศษทิ5งกุง้บดที=เก็บ
แช่แขง็ไวอ้อกมาวางใหน้ํ5าแขง็ละลายที=อุณหภูมิหอ้ง จากนั5นทาํการผสมตามสัดส่วนคือ 2.5 กิโลกรัมของเศษ
ทิ5งกุง้บดต่อ 500 มิลลิลิตรของหวัเชื5อ L. plantarum, 541 ในอาหารเลี5ยงเชื5อสําเร็จรูป MRS broth ลงในหมอ้
กวนผสมอตัโนมติัที=อุณหภูมิห้อง (ภาพที= 2ข) โดยในช่วง 4 ชั=วโมงแรกของการหมกัตอ้งควบคุมให้มีค่า pH 
อยูร่ะหวา่ง 5.0-5.5 ซึ= งปรับดว้ยกรดอะซิติก (อธัยา, 2539ข) เมื=อหมกัครบ 16 ชั=วโมง ทาํการแยกส่วนกากกบั
นํ5าหมกัโดยใชผ้า้กรอง (ภาพที= 2ค) จากนั5นนาํนํ5 าหมกัโปรตีนไฮโดรไลเสตที=ไดไ้ปทาํแห้งดว้ยเครื=องทาํแห้ง
เยือกแข็งสูญญากาศ หรือ Vacuum Freeze Dryer (ภาพที= 2ง) และทาํให้เป็นผงดว้ยเครื=องปั=นละเอียดเพื=อ
วิเคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมี (ตารางที= ) ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (ตารางที= 2) ในโปรตีนไฮโดรไล
เสต สาํหรับการสร้างสูตรอาหารเพื=อใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในการแทนที=ปริมาณปลาป่นตามสัดส่วนในแต่ละ
สูตรการทดลอง 

 
 
 



 

 

           
        (ก)    
 

     
                     (ค)                                                                   

ภาพที! 2  การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ 
กุง้กบัหวัเชื5อ L. plantarum, 541 
โดยใชผ้า้กรองหลงัการหมกั (ง) 
เครื=องทาํแหง้เยอืกแขง็สูญญากาศ

 

ตารางที! 1  องค์ประกอบทางเคมี
ปลาป่น 

 

องค์ประกอบทางเคมี 

โปรตีน 
ไขมนั 
เถา้ 
เยื=อใย 
คาร์โบไฮเดรต* 
ความชื5น  

หมายเหตุ :  ค่าในตารางแสดง ค่าเฉลี=ย ±

                          * การคาํนวณ %คาร์โบไฮเดรต กรณี
 ** เป็น % ความชื5นจากการทาํแห้งดว้ยเ
 *** เป็น % ความชื5นจากการวิเคราะห์หาความชื5นดว้ยตูอ้บตามวิธีของ 
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การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ (ก) เศษทิ5งกุง้จากโรงงานแปรรูป
541 ในหมอ้กวนผสมอตัโนมติัที=อุณหภูมิหอ้ง (ค) การแยกส่วนกาก

) ผลผลิตของโปรตีนไฮโดรไลเสตที=ไดจ้ากการนาํนํ5าหมกั
สูญญากาศ หรือ Vacuum Freeze Dryer  

องค์ประกอบทางเคมี (% นํ5 าหนกัแห้ง) ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เปรียบเทียบกบั

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ�งกุ้ง 

52.51±0.83 
7.97±0.80 

12.87±0.49 
0.60±0.06 

26.05±1.36 
83.10±1.28** 

± ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์จาํนวน 3 ซํ5า 

คาร์โบไฮเดรต กรณีคิด %ของนํ5าหนกัแห้ง %คาร์โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน 
ความชื5นจากการทาํแห้งดว้ยเครื=องทาํแห้งเยอืกแขง็สูญญากาศ หรือ Vacuum Freeze Dryer

ความชื5นจากการวิเคราะห์หาความชื5นดว้ยตูอ้บตามวิธีของ AOAC (2005) 

    
  (ข) 

 (ง) 

โรงงานแปรรูป  (ข) การผสมเศษทิ5ง
แยกส่วนกากและนํ5าหมกั

ที=ไดจ้ากการนาํนํ5าหมกัทาํใหแ้หง้ดว้ย

ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เปรียบเทียบกบั

ปลาป่น 

65.78±0.20 
10.30±0.27 
23.08±0.11 
0.30±0.06 
0.53±0.34 

8.59±0.23*** 

โปรตีน + %ไขมนั + %เถา้ + %เยื=อใย) 
Vacuum Freeze Dryer 
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ตารางที! 2  ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ที=ไดจ้ากการผลิตเปรียบเทียบ
กบัปลาป่น  

 

ชนิดกรดอะมโิน 
โปรตนีไฮโดรไลเสต ปลาป่น 

มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน มิลลิกรัม/กรัมตัวอย่างแห้ง มิลลิกรัม/กรัมโปรตีน มิลลิกรัม/กรัมตัวอย่างแห้ง 

กรดอะมโินจาํเป็น     

อาร์จินีน 66.12 ± 4.82 34.72 ± 4.10 64.34 ± 6.21 42.32 ± 4.09 

ฮีสติดีน 27.37 ± 1.78 14.37 ± 0.93 36.04 ± 3.37 23.71 ± 2.16 

ไอโซลิวซีน 39.37 ± 1.10 20.68 ± 0.58 36.08 ± 2.47 23.73 ± 1.62 

ลิวซีน 70.19 ± 3.86 36.85 ± 2.03 78.19 ± 5.24 51.44 ± 3.45 

ไลซีน 69.77 ± 5.89 36.64 ± 4.24 78.80 ± 1.77 51.83 ± 1.17 

เมทไทโอนีน 28.47 ± 1.64 14.95 ± 0.86 31.85 ± 2.20 20.95 ± 3.42 

ฟีนิลอะลานีน 53.06 ± 3.07 27.86 ± 1.61 41.87 ± 2.77 27.54 ± 1.83 

ทรีโอนีน 34.82 ± 2.96 18.28 ± 1.56 41.53 ± 2.60 27.32 ± 1.71 

วาลีน 53.32 ± 0.92 28.00 ± 0.48 44.81 ± 2.81 29.48 ± 1.85 

กรดอะมโินไม่จาํเป็น     

อะลานีน 76.45 ± 4.83 40.15 ± 2.54 78.61 ± 4.69 51.71 ± 3.08 

แอสพาติก 116.60 ± 3.66 61.23 ± 1.92  92.77 ± 6.54 61.03 ± 4.96 

ซิสทีน 6.77 ± 3.17 3.56 ± 1.66 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

กลูตามิก 160.52 ± 9.33 84.29 ± 4.90 133.47 ± 5.70 87.79 ± 3.75 

ไกลซีน 76.81 ± 2.93 40.33 ± 1.54 87.86 ± 3.36 57.79 ± 2.18 

โปรลีน 62.50 ± 6.35 32.82 ± 3.33 64.80 ± 6.87 42.63 ± 3.83 

ซีรีน 26.55 ± 1.08 13.94 ± 0.56 45.91 ± 2.81 30.20 ± 1.85 

ไทโรซีน 27.40 ± 0.20 14.39 ± 0.11 28.53 ± 2.33 18.77 ± 1.53 

Σกรดอะมิโนทั5งหมด (AA) 996.08 523.04 985.47 648.24 

Σกรดอะมิโนจาํเป็น (EAA) 442.48 232.34 453.51 298.32 

Σกรดอะมิโนไม่จาํเป็น (NEAA) 553.61 290.70 531.96 349.92 

ΣEAA/ΣAA 0.44 - 0.46 - 

ΣEAA/ΣNEAA 0.80 - 0.85 - 
% รวมของอะลานีน  แอสพาติก  

กลูตามิกและไกลซีน* 
43.21  39.85  

หมายเหตุ :  ค่าในตารางแสดง ค่าเฉลี=ย ± ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน (จาํนวน 3 ซํ5า) (ไม่ไดวิ้เคราะห์ชนิดและปริมาณของทริปโตเฟน) 

    * แสดงชนิดกรดอะมิโนดา้นช่วยเพิ=มกลิ=นรส 
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1.3  การเตรียมอาหารทดลอง 

ผลิตอาหารทดลองจาํนวน 4 สูตร โดยแต่ละสูตรมีการแทนที=ปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไล     
เสตจากเศษทิ5งกุง้ที=ระดบั 0 (สูตรควบคุม), 10, 20 และ 30% ตามส่วนประกอบของอาหารทดลอง (ตารางที= 
3) 

เตรียมอาหารของแต่ละสูตร โดยชั=งวสัดุอาหารแห้งที=มีปริมาณน้อย เช่น วิตามินรวม แร่ธาตุ
รวม และโครมิคออกไซด์ซึ= งถูกบดผสมกบัแป้งสาลีให้เป็นเนื5อเดียวกนัแลว้ผสมให้เขา้กนัดีในถุงพลาสติก 
จึงค่อยนาํไปผสมรวมกบัวสัดุอาหารอื=นที=มีปริมาณมากขึ5นตามลาํดบั เขยา่ผสมในถุงพลาสติกให้วสัดุอาหาร
ผสมเขา้กนัดี จากนั5นนาํส่วนผสมวสัดุอาหารแหง้ทั5งหมดรอผสมให้เขา้กนัดีในเครื=องผสมอาหาร แลว้จึงเติม
ส่วนผสมที=เป็นนํ5 ามนั  เมื=อวสัดุอาหารทั5งหมดผสมกนัเป็นเนื5อเดียวแล้ว จึงเติมนํ5 าปริมาณ 30-35% โดย
นํ5าหนกั จากนั5นจึงนาํไปอดัเม็ดดว้ยเครื=องอดัเม็ดให้ไดข้นาดเส้นผา่นศูนยก์ลางอาหารประมาณ 2 มิลลิเมตร 
อบที=อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นานประมาณ 7 ชั=วโมง จากนั5นเก็บอาหารไวใ้นตูเ้ยน็ที=อุณหภูมิประมาณ 4-
6 องศาเซลเซียส (จนกว่าจะเริ=มการทดลอง) โดยอาหารทุกสูตรจะมีโครมิคออกไซด์ (0.5%) เป็น inert 
marker (De Silva and Anderson, 1995) สาํหรับศึกษาประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีนในอาหารทดลอง 

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองไดแ้ก่ ปริมาณโปรตีนอย่างหยาบดว้ยเครื=อง 
TruSpec CN (Carbon/Nitrogen Determination, LECO) วิเคราะห์ปริมาณไขมนัรวมโดยใช้เทคนิค SFE 
(Supercritical Fluid Extraction) ดว้ย เครื=อง Fat Extractor (TFE 2000, LECO) วิเคราะห์ค่าพลงังานในอาหาร
ดว้ยเครื=องบอมบแ์คลอรีมิเตอร์ (Automatic Calorimeter AC-350, LECO) วิเคราะห์หาความชื5น เถา้ และเยื=อ
ใยตามวิธีของ AOAC (2005) วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโนดว้ยเครื=อง HPLC (Agilent 1100 
series) ดว้ยวิธี Post column (ดดัแปลงจาก Bidlingmeyer, et al., 1987)  และวิเคราะห์หาปริมาณโครมิค
ออกไซดด์ว้ยเครื=องวเิคราะห์แร่ธาตุ ICP-OES optima 2100 DV 

 
2.  สัตว์ทดลองและการดําเนินการทดลอง 

 

อนุบาลลูกปลากะพงขาวภายในโรงเพาะฟักของสถาบนัวจิยัอาหารสัตวน์ํ5าชายฝั=ง โดยฝึกให้กิน
อาหารเมด็สาํเร็จรูปสูตรควบคุม และเลี5ยงใหไ้ดข้นาดที=ตอ้งการเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์  จึงสุ่มลูกปลาที=
แข็งแรงมีขนาดนํ5 าหนกัเฉลี=ย 1.013± 0.002 กรัมต่อตวั จาํนวน 20 ตวัต่อถงั ทั5งหมด 16 ถงั ใส่ในถงัทดลอง
ระบบนํ5 าหมุนเวียนกึ= งปิดที=เตรียมไวใ้ห้อากาศอย่างเพียงพอ เก็บตวัอย่างลูกปลากะพงขาวจาํนวนหนึ= ง 
สาํหรับวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของตวัอยา่งปลาก่อนทดลอง  

ให้ปลากินอาหารจนอิ=มวนัละ 2 มื5อ คือ เวลา 08.30 น. และ 15.30 น. ดว้ยอาหารทดลองแต่ละ
สูตร และเก็บอาหารที=เหลือไวห้ักลบจากปริมาณอาหารที=ให้กินจนอิ=มในแต่ละมื5อ เพื=อใช้คาํนวณปริมาณ
อาหารที=ปลากินจริง และจดบนัทึกปริมาณการให้อาหารตลอดการทดลอง หลงัจากให้อาหารทดลองไปแลว้ 
10 วนั จึงเริ=มทาํการเก็บมูลปลาในแต่ละถงัรวบรวมใส่ในขวดพลาสติกเก็บที=อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสจน  

 



9 
 

 

ตารางที! 3  ส่วนประกอบของอาหารทดลองและองคป์ระกอบทางเคมี (%นํ5าหนกัแหง้) ในอาหารแต่ละชุด       
การทดลอง 

     

วตัถุดบิ 
สูตรอาหาร 

ชุดที! 1 ชุดที! 2 ชุดที! 3 ชุดที! 4 

ปลาป่น 40.0 36.0 32.0 28.0 

โปรตนีไฮโดรไลเสต 0.0 4.0 8.0 12.0 

ตบัหมึกป่น 10.0 10.0 10.0 10.0 
กากถั=วเหลืองป่น 23.0 23.0 23.0 23.0 
หวักุง้ป่น 5.1 5.1 5.1 5.1 
แป้งสาลี 10.0 10.0 10.0 10.0 
นํ5ามนัปลาทูน่า 3.0 3.0 3.0 3.0 
วิตามินผสม* 0.3 0.3 0.3 0.3 
แร่ธาตุผสม** 0.5 0.5 0.5 0.5 
รําขา้วละเอียด 7.0 7.0 7.0 7.0 
วิตามินซี 80% 0.1 0.1 0.1 0.1 
สารเหนียว (ซี.เอม.ซี ) 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 52.44±0.27 52.27±0.28 51.80±0.44 51.73±0.12 

ไขมนั 11.24±0.08 11.77±0.09 12.09±0.13 12.59±0.06 

เถา้ 17.27±0.06 16.15±0.03 15.85±0.02 15.58±0.10 

เยื=อใย 4.41±0.08 4.36±0.15 4.65±0.11 4.49±0.05 

คาร์โบไฮเดรต*** 14.65±0.30 15.05±0.19 15.62±0.26 15.61±0.11 

พลงังาน (Kcal/100 g) 478.65±1.03 487.56±0.67 492.14±1.40 493.07±1.38 

ความชื5น  11.27±0.08 11.71±0.15 13.30±0.08 15.22±0.16 
 

หมายเหตุ :  ค่าในตารางแสดง ค่าเฉลี=ย ± ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน จากการวเิคราะห์จาํนวน 3 ซํ5 า 

 * วติามินผสม (กรัมต่อกิโลกรัมวติามินผสม) ประกอบดว้ย thiamine (B1) 60.0, riboflavin (B2) 40.0,     
 pyridoxine (B6) 20.0, panthothenic (B5) 40.0, niacin (B3) 120.0, folic acid 8.0, cyanocobalamin (B12) 0.04, inositol 
(98%) 133.3, choline chloride (50%) 500.0, biotin 0.04, vitamin (A/D3) 6.0, vitamin E (50%) 33.3, menadione (K 
50%) 8.0, BHT 2.5 และ filler (ใชร้ําขา้วละเอียด) 28.8 กรัม 

 **แร่ธาตุผสม (กรัมต่อกิโลกรัมแร่ธาตุผสม) ประกอบดว้ย CoCl2 2.5, CuSO4 25.0, FeSO4 200.0, MnSO4  
 100.0, NaSeO3 (selenium) 0.5, ZnSO4 200.0 และ filler (ใชร้ําขา้วละเอียด) 472.0 กรัม   
 *** การคาํนวณ %คาร์โบไฮเดรต (กรณีคิด % ของนํ5าหนกัแหง้) = 100 - (%โปรตีน + %ไขมนั + %เถา้ + %เยื=อใย) 
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เพียงพอสาํหรับการวเิคราะห์ จากนั5นจึงนาํมูลปลาไปทาํแหง้โดยเครื=องทาํแหง้เยอืกแขง็สุญญากาศ หรือ  
Vacuum Freeze Dryer แล้ววิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและโครมิคออกไซด์สําหรับการคาํนวณหา
ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีน พลงังาน และวตัถุแหง้ในอาหารของปลากะพงขาว 

เก็บนํ5าทั5งจุดนํ5าเขา้ และออกจากระบบการเลี5ยงไปวิเคราะห์คุณภาพนํ5 าสัปดาห์ละ 2 ครั5 งโดยวดั
ค่าออกซิเจนที=ละลายในนํ5 าดว้ยเครื=อง DO meter ยี=ห้อ YSI model 57 วดัความเค็มดว้ยเครื=องวดัความเค็ม 
ATAGO S/mill วดัความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิดว้ยเครื=องวดัพีเอชยี=หอ้ HACH วิเคราะห์ค่าความเป็นด่าง
ของนํ5 าตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF (1985) วิเคราะห์ค่าแอมโมเนียรวม ไนไตรท ์และไนเตรท
ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972) ดูดตะกอนในระบบทุกเชา้ เปลี=ยนถ่ายนํ5 าในถงัระบบบ่อบาํบดั
สัปดาห์ละครั5 ง ครั5 งละประมาณ 50% และเปลี=ยนถ่ายนํ5าทั5งหมดเมื=อชั=งนํ5าหนกัปลาทุกๆ 2 สัปดาห์ 

 
3.  การบันทกึผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ตรวจสอบการเจริญเติบโต โดยทุกๆ 2 สัปดาห์ ชั=งนํ5 าหนกัรวมของปลาทดลองแต่ละถงั บนัทึก

จาํนวนปลาที=ตาย บนัทึกปริมาณอาหารที=ปลากิน และอาหารที=กินเหลือในแต่ละรอบของการชั=งนํ5 าหนกั เพื=อ
นาํมาคาํนวณหาอตัราการรอดตาย อตัราการกินอาหารต่อวนั และอตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ เมื=อสิ5นสุด
การทดลอง สุ่มเก็บตวัอยา่งปลาหลงัการทดลองแต่ละถงั สาํหรับไปวิเคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมีในปลา
ทั5งตวัของแต่ละชุดการทดลอง เพื=อนาํขอ้มูลที=ไดม้าคาํนวณหาค่าเฉลี=ยต่างๆ ดงันี5  

3.1  อตัราการกินอาหารต่อวนั (Daily feed consumption, %/วนั)    

 =                                ปริมาณอาหารที=กิน (กรัม)       

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

 

3.2  อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific growth rate; SGR; %/วนั) 

 =    (ln น.น.เฉลี=ยสุดทา้ย – ln น.น.เฉลี=ยเริ=มตน้)    

        ระยะเวลาทดลอง (วนั) 

3.3  ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโปรตีน (Protein digestibility, %) 

 =             % Cr2O3ในอาหาร         % โปรตีนในมูลปลา 

                      % Cr2O3ในมูลปลา        % โปรตีนในอาหาร 

3.4  ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องพลงังาน (Energy digestibility, %) 

 =             % Cr2O3ในอาหาร           พลงังานในมูลปลา (Kcal/100 g) 

                % Cr2O3ในมูลปลา           พลงังานในอาหาร (Kcal/100 g) 

X 100 

X 100 

100 - 100  X 

100 - 100 X 
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3.5  ประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ (Dry matter, digestibility %) 

 =            % Cr2O3ในอาหาร            

               % Cr2O3ในมูลปลา      

3.6  ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (Protein efficient ratio; PER) 

=                 นํ5าหนกัปลาที=เพิ=มขึ5น (กรัม) 

         นํ5าหนกัแหง้ของโปรตีนในอาหารที=ปลากิน (กรัม) 

3.7  การใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (Apparent net protein utilization; ANPU; %) 

 =    นํ5าหนกัเปียกของโปรตีนที=เพิ=มขึ5นในตวัปลา (กรัม)    

       นํ5าหนกัแหง้ของโปรตีนในอาหารที=ปลากิน (กรัม) 

 

ขอ้มูลต่างๆ ที=ตรวจวดัถูกนาํมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
ที=ระดบัความเชื=อมั=น 95% และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งชุดการทดลองดว้ยวิธีของ Tukey’s 
HSD multiple comparisons test ดว้ยโปรแกรม SYSTAT version 5.0 (Wilkinson et al., 1992)  

 

ผลการศึกษา 

 
1.  การเจริญเติบโต 

 
เมื=อสิ5นสุดการทดลอง พบว่าปลากะพงขาวที=ไดรั้บอาหารในชุดการทดลองที= 2 มีค่านํ5 าหนกั

เฉลี=ยต่อตวัสุดทา้ย (34.23±1.90 กรัม) แตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 4 
(31.73±2.01 กรัม) แต่มีค่าแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดการทดลองที= 3 (29.82±1.43 
กรัม) และชุดการทดลองที= 1 ซึ= งเป็นชุดควบคุมที=มีค่านํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวัสุดทา้ยตํ=าสุด (26.44±3.43 กรัม) แต่
ทั5งชุดการทดลองที= 3 และ1 ให้ผลการเจริญเติบโตดา้นนํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวัสุดทา้ยแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 4 (ตารางที= 4) 

จากภาพที= 3 จะเห็นวา่ในช่วง 4 สัปดาห์แรกปลาในชุดการทดลองที= 1 ซึ= งมีการแทนที=ปลาป่นที=
ระดบั 0% ให้ค่าการเจริญเติบโตดา้นนํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวัสูงกว่าปลาที=ได้รับอาหารสูตรอื=นๆ แต่หลงัจาก
สัปดาห์ที= 4 เป็นตน้ไป พบว่าปลากะพงขาวที=ได้รับอาหารในชุดการทดลองที= 2 มีการเจริญเติบโตดา้น
นํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวัสูงสุด ในขณะที=ปลาในชุดการทดลองที= 4 เริ=มมีแนวโนม้การเจริญเติบโตที=สูงขึ5น จนใน
ที=สุดเมื=อสัปดาห์ที= 8 เป็นตน้ไป ปลาในชุดการทดลองที= 4 ก็มีการเจริญเติบโตดา้นนํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวัสูงเป็น
อนัดบัสองรองจากชุดทดลองที= 2 และตามมาดว้ยชุดการทดลองที= 3 และ1 ตามลาํดบั  

 

100 - 100 

X 100 
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ภาพที! 3  การเจริญเติบโตของปลากะพงขาวที=เลี5 ยงด้วยอาหาร 4 ชุดการทดลอง เป็นระยะเวลานาน 10         
สัปดาห์ 

 
สําหรับนํ5 าหนักเพิ=ม (%) การเจริญเติบโตเฉลี=ยต่อวนั (ADG; กรัม/วนั) และอัตราการ

เจริญเติบโตจาํเพาะ (SGR; %/วนั) เมื=อสิ5นสุดการทดลองพบว่าปลาที=ไดรั้บอาหารในชุดการทดลองที= 2 มี
ค่าสูงสุด (3,275.40±185.22 %, 0.52±0.03 กรัม/วนั, 5.15±0.09 %/วนั ตามลาํดบั) ซึ= งแตกต่างอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 4 (3,037.81±198.19 %, 0.44±0.06 กรัม/วนั, 4.92±0.15 %/
วนั ตามลาํดบั) แต่มีค่าแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดการทดลองที= 3 (2,843.89±139.94 
%, 0.41±0.04 กรัม/วนั, 4.82±0.21 %/วนั ตามลาํดบั) และชุดการทดลองที= 1 (2,511.34±334.91 %, 0.36±0.05 
กรัม/วนั, 4.66±0.19 %/วนั ตามลาํดบั) ซึ= งค่าดังกล่าวให้ผลการเจริญเติบโตในด้านนํ5 าหนักเพิ=ม การ
เจริญเติบโตเฉลี=ยต่อวนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะเป็นไปในทิศทางเช่นเดียวกบันํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวั
สุดทา้ย ดงัแสดงในตารางที= 4 

 
2.  อตัราการกนิอาหารต่อวนั 

 
อตัราการกินอาหารต่อวนั (ตารางที= 4) ของปลากะพงขาวในชุดการทดลองที= 4 ซึ= งมีระดบัการ

แทนที=สูงสุด 30% พบอตัราการกินอาหารต่อวนั (3.13±0.07 %/วนั) แตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
(P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 3 (3.12±0.07 %/วนั) และชุดการทดลองที= 2 (2.97±0.17 %/วนั) ตามลาํดบั 
ในขณะที=ชุดการทดลองที= 1 (2.86±0.10 %/วนั) มีอตัราการกินอาหารแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) กบัชุดการทดลองที= 3 และ4 แต่แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 2  
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ตารางที! 4  ผลของอาหารทดลองต่อการเจริญเติบโต อตัราการกินอาหารต่อวนั อตัราการเปลี=ยนอาหารเป็น
เนื5อ อตัราการรอดตาย ประสิทธิภาพการยอ่ยสารอาหาร และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนใน
อาหารของปลากะพงขาว ระยะเวลาการทดลอง 10 สัปดาห์ 

 

พารามเิตอร์ 
ชุดการทดลอง 

ชุดที! 1 ชุดที! 2 ชุดที! 3 ชุดที! 4 

1. นํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวั (กรัม)     

        เริ=มตน้  1.01ns 1.01ns 1.01ns 1.01ns 

        สุดทา้ยที= 10 สปัดาห์  26.44±3.43b 34.23±1.90a 29.82±1.43b 31.73±2.01ab 

2. นํ5 าหนกัเพิ=ม (%) 2,511.34±334.91b 3,275.40±185.22a 2,843.89±139.94b 3,037.81±198.19ab 

3. อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 0.36±0.05b 0.52±0.03a 0.41±0.04b 0.44±0.06ab 

(กรัม/วนั)     

4. อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ 4.66±0.19b 5.15±0.09a 4.82±0.21b 4.92±0.15ab 

(%/วนั)     

5. อตัราการกินอาหารต่อวนั (%/วนั) 2.86±0.10b 2.97±0.17ab 3.12±0.07a 3.13±0.07a 

6. อตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ 1.09±0.07ns 1.11±0.07ns 1.19±0.04ns 1.18±0.03ns 

7. อตัราการรอดตาย (%) 82.25±11.31ns 80.00±8.16ns 80.00±10.80ns 81.25±11.81ns 

8. ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีน (%) 88.28±0.33ns 88.38±0.92ns 88.33±0.19ns 87.37±0.51ns 

9. ประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังาน (%) 76.48±0.42a 74.14±0.93b 73.84±0.38bc 72.53±0.69c 

10. ประสิทธิภาพการยอ่ยวตัถุแหง้ (%) 46.31±1.84ab 48.44±2.60a 39.41±6.26bc 36.12±3.80c 

11. ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน 1.97±0.08ns 1.94±0.12ns 1.87±0.06ns 1.93±0.05ns 

12. การใชป้ระโยชนจ์ากโปรตีนสุทธิ (%)  35.02±1.52ns 36.10±2.10ns 33.19±1.25ns 34.40±0.83ns 
      

หมายเหตุ : ค่าในตารางแสดง ค่าเฉลี=ย ± ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน จากการวเิคราะห์จาํนวน 3 ซํ5 า 
 ค่าเฉลี=ยที=อยู่ในแนวนอนเดียวกนั หากกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง       

     สถิติ (P<0.05) 

 
3.  อตัราการเปลี!ยนอาหารเป็นเนื�อ 

 

อตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ (ตารางที= 4) ของปลากะพงขาวที=ไดรั้บอาหารทดลอง ในชุดการ
ทดลองที= 1- 4 มีค่าเท่ากบั 1.09±0.07, 1.11±0.07, 1.19±0.04 และ 1.18±0.03 ตามลาํดบั ซึ= งในระหวา่งชุดการ
ทดลองพบความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  
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4.  อตัราการรอดตาย 

 
เมื=อสิ5นสุดการทดลองพบว่าอตัราการรอดตาย (ตารางที= 4) ของปลากะพงขาวในทุกชุดการ

ทดลองมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยอตัราการรอดตายของปลากะพงขาวในชุด
การทดลองที= 1 - 4 มีค่าเท่ากบั 82.25±11.31, 80.00±8.16, 80.00±10.80 และ 81.25±11.81% ตามลาํดบั  
 
5.  ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน พลงังาน และวตัถุแห้งของอาหารทดลอง 

 
เมื=อสิ5นสุดการทดลองพบวา่ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารของปลากะพงขาวทดลองมี

ความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ในระหวา่งชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองที= 1 -4  มีค่า
ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหาร 88.28±0.33, 88.38±0.92, 88.33±0.19 และ 87.37±0.51% ตามลาํดบั 
(ตารางที= 4) 

ผลด้านประสิทธิภาพการย่อยพลังงานในอาหาร พบว่าในชุดการทดลองที=  1 มีค่าสูงสุด 
(76.48±0.42%) และแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดทดลองอื=นๆ ในขณะที=ชุดการทดลอง
ที= 2 (74.14±0.93%) มีค่าประสิทธิภาพการย่อยพลังงานในอาหารแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 
(P>0.05) กบัชุดการทดลองที= 3 (73.84±0.38%) แต่แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดทดลอง
ที= 4 (72.53±0.69%) (ตารางที= 4) 

สาํหรับประสิทธิภาพการยอ่ยวตัถุแหง้ในอาหาร พบค่าสูงสุดในชุดทดลองที= 2 (48.44±2.60 %) 
ซึ= งแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดทดลองที= 1 (46.31±1.84%) แต่แตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดทดลองที= 3 (39.41±6.26%) และ 4 (36.12±3.80%) (ตารางที= 4) 

 
6.  ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิ  

 

เมื=อสิ5นสุดการทดลองค่าประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ มี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ในระหว่างชุดการทดลอง โดยประสิทธิภาพการใช้
โปรตีนมีค่าอยู่ระหว่าง 1.87±0.06 - 1.97±0.08 สําหรับค่าการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิค่าอยู่ในช่วง 
33.19±1.25 - 36.10±2.10% (ตารางที= 4) 
 
7.  องค์ประกอบทางเคมีในปลากะพงขาวทั�งตัว 

 

ปริมาณโปรตีนในปลาทั5 งตัวหลังทดลองของชุดการทดลองที=  1-4 มีค่า 65.81±1.50, 
67.15±0.86, 67.39±1.15 และ 67.44±0.75% ตามลาํดบั โดยค่าโปรตีนดงักล่าวในชุดทดลองที= 2-4 มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างกนั แต่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) กบัชุดการทดลองที= 1 (ตารางที= 5) 
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ในขณะที=ปริมาณเถ้าในปลาทั5 งตัวหลังทดลองของชุดการทดลองที=  1-3 (18.22±0.56, 
18.10±0.54 และ 17.76±0.29% ตามลาํดบั) มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหวา่งกนั 
แต่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัชุดการทดลองที= 4 (16.68±0.78%) (ตารางที= 5) 

สําหรับปริมาณไขมนั, คาร์โบไฮเดรตและเยื=อใย และพลงังานในปลาทั5งตวัหลงัทดลองในชุด
การทดลองที= 1-4 มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหวา่งกนั (ตารางที= 5) 

สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในปลากะพงขาวทั5 งตัวก่อนทดลอง พบว่าค่า
โดยประมาณของโปรตีน และปริมาณเถ้ามีค่าน้อยกว่าปลากะพงขาวทั5งตวัหลงัทดลอง ในขณะที=ปริมาณ
ไขมนั และค่าพลงังานมีค่าสูงกวา่ปลาหลงัทดลอง สาํหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตและเยื=อใย มีค่าใกลเ้คียงกนั
ทั5งในปลาก่อน และหลงัการทดลอง (ตารางที= 5) 

 
ตารางที! 5  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี (% นํ5าหนกัแหง้) ในปลากะพงขาวทั5งตวัก่อน และหลงัการ

ทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
 

องค์ประกอบทางเคม ี
ปลาก่อน 

การทดลอง* 

ปลาหลงัการทดลอง** 

ชุดที! 1 ชุดที! 2 ชุดที! 3 ชุดที! 4 

โปรตีน 59.11±0.10 65.81±1.50b 67.15±0.86ab 67.39±1.15a 67.44±0.75a 

ไขมนั 19.61±0.26 7.66±1.26ns 7.24±0.59ns 6.64±0.75ns 6.83±1.23ns 

เถา้ 13.01±0.04 18.22±0.56a 18.10±0.54a 17.76±0.29a 16.68±0.78b 

คาร์โบไฮเดรต+เยื=อใย*** 8.28±0.40 8.31±0.97ns 7.51±1.27ns 8.21±1.02ns 9.05±1.50ns 

พลงังาน (Kcal/100 g) 533.20±0.40 448.36±6.58ns 448.24±9.39ns 444.44±7.41ns 449.83±13.22ns 

ความชื5น  74.21±0.15 73.09±0.90ab 72.47±0.21b 73.85±0.43a 73.66±0.63ab 

หมายเหตุ : * ค่าในตารางแสดง ค่าเฉลี=ย ± ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน (ไม่มีการทดสอบความแตกต่างทางสถิติในปลาก่อน

ทดลอง) 

 ** ค่าในตารางแสดง ค่าเฉลี=ย ± ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี=ยที=อยู่ในแนวนอนเดียวกนั หากกาํกบัดว้ย

ตวัอกัษรต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 

  *** การคาํนวณ %คาร์โบไฮเดรต (กรณีคิด % ของนํ5 าหนกัแห้ง), %คาร์โบไฮเดรต+เยื=อใย = 100 - (%โปรตีน 

+%ไขมนั + %เถา้) (ค่าความชื5นในตารางไดจ้ากการทาํแหง้ดว้ย Vacuum Freeze Dryer) 
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8.  คุณภาพนํ�าระหว่างการทดลอง 

 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ5 าระหวา่งการทดลองในระบบการเลี5ยงที=มีนํ5 าหมุนเวียนในระบบ

สองจุด คือ นํ5าเขา้ในระบบ และนํ5าออกจากระบบดงัแสดงในตารางที= 6 
 

ตารางที! 6  ผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ5าระหวา่งการทดลองในระบบนํ5าหมุนเวยีนกึ=งปิด 
 

พารามิเตอร์ จุดนํ�าเข้าในระบบ จุดนํ�าออกจากระบบ 

ความเคม็ (ส่วนในพนัส่วน) 26.12 ± 2.20 26.12 ± 2.20 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.80 ± 2.71 28.71 ± 2.69 

พีเอช 7.45 ± 0.38 7.48 ±0.36 

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ5า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

6.29 ± 0.69 6.11 ± 0.56 

ความเป็นด่าง 
(มิลลิกรัมแคลเซียมคาร์บอเนตต่อลิตร) 

91.76 ± 8.53 92.59 ± 11.53 

แอมโมเนียรวม 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0.42 ± 0.08 0.45 ± 0.09 

ไนไตรท ์(มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.54 ± 0.29 0.57 ± 0.30 

ไนเตรต (มิลลิกรัมต่อลิตร) 1.12 ± 0.90 1.16 ± 0.90 

 

 

วจิารณ์ผล 

 
 การเจริญเติบโตของปลากะพงขาวตลอดช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์จากภาพที= 3  จะเห็นไดว้่า
การแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตที=ระดบั 10% ให้ผลการเจริญเติบโตเพิ=มขึ5นอย่างต่อเนื=อง และ
โดดเด่นกวา่ชุดการทดลองอื=น ในขณะที=การทดแทนปลาป่นในระดบั 30 และ 20% มีการเติบโตรองลงมา
ตามลาํดบัและค่อยๆ สูงกวา่ชุดควบคุมที=มีการแทนที= 0% ในที=สุด ซึ= งแสดงใหเ้ห็นชดัเจนหลงัจากสัปดาห์ที= 6   
เป็นตน้ไป โดยผลแสดงการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวทดลองในภาพรวมทั5งนํ5 าหนกัเฉลี=ยต่อตวัสุดทา้ย 
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เปอร์เซ็นต์นํ5 าหนกัที=เพิ=มขึ5น อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะให้ผลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 ผลการทดลองครั5 งนี5สอดคลอ้งกบั Plascencia-Jatomea et al. (2002) ที=ศึกษาความเป็นไปได้
ของการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตหวักุง้ในอาหารสําหรับเลี5ยงปลานิล (Oreochromis niloticus, 
L) ขนาดนํ5 าหนกัเริ=มตน้เฉลี=ย 0.338 กรัม/ตวั นาน 8 สัปดาห์ โดยทดแทนที=ระดบั 0, 10, 15, 20, 25 และ 30% 
พบว่าที=ระดับการแทนที= 10 และ15% ให้ผลการเจริญเติบโตดีที=สุดทั5งในด้านนํ5 าหนักเฉลี=ยสุดท้าย  
(2.43±0.28 และ1.98±0.17 กรัมต่อตวั) นํ5 าหนกัที=เพิ=มขึ5น (616±77 และ 560±36 %) การเจริญเติบโตเฉลี=ยต่อ
วนั (0.037±0.005 และ0.030±0.003 กรัมต่อวนั) และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ(1.5±0.08 และ1.5±0.04 %/
วนั) และใกลเ้คียงกบัของ Leal et al. (2010) ที=ใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากกุง้แทนที=ปลาป่นที=ระดบั 0, 5, 10, 
และ 20% ในอาหารสาํหรับเลี5ยงปลานิลขนาดนํ5 าหนกัเริ=มตน้เฉลี=ย 1.7±0.4 กรัม/ตวั นาน 45 วนั พบวา่ให้ผล
ไม่แตกต่างกนัแต่มีค่าสูงสุดที=ระดบัการเสริม 5% ในด้านนํ5 าหนกัเฉลี=ยสุดทา้ย (29.46±1.05 กรัมต่อตวั) 
นํ5 าหนกัที=เพิ=มขึ5น (27.73±1.11 %) การเจริญเติบโตเฉลี=ยต่อวนั (0.62±0.03 กรัมต่อวนั) และอตัราการ
เจริญเติบโตจาํเพาะ(7.38±0.06 %/วนั)  ในขณะที= ชุติมา และคณะ (2550) ใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื=อง
ในปลาทูน่า และโปรตีนไฮโดรไลเสตจากส่วนผสมของเครื=องในและหัวปลาทูน่าแทนที=ปลาป่นที=ระดบั 0, 
25, 50, 75 และ 100% ในอาหารปลากะพงขาวขนาดนํ5 าหนกัเริ=มตน้เฉลี=ย 3.25-3.38 กรัม/ตวั เลี5 ยงนาน 10 
สัปดาห์ พบวา่การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื=องในปลาทูน่าแทนที=ปลาป่นให้ผลการเจริญเติบโตดีกว่า
การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากส่วนผสมของเครื=องในและหวัปลาทูน่า โดยพบวา่การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเส
ตจากเครื=องในปลาทูน่าแทนที=ปลาป่นที=ระดบั 0 และ 25% ทาํให้ปลากะพงขาวมีนํ5 าหนกัเฉลี=ยสุดทา้ย 
(19.94±1.73 และ 19.84±1.47 กรัมต่อตวั ตามลาํดบั) นํ5 าหนกัที=เพิ=มขึ5น (492.92±59.33 และ 496.81±39.89 %
ตามลาํดบั) และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (2.12±0.12 และ 2.13±0.08 %/วนั ตามลาํดบั) สูงกวา่ชุดการ
ทดลองอื=น ซึ= งผลของระดบัการแทนที=ที=ไดใ้กลเ้คียงกบัการศึกษาในครั5 งนี5  แมว้า่ชนิดของโปรตีนไฮโดรไลเส
ตจากเครื=องในปลาทูน่าจะต่างกบัโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ที=ใช้ในการศึกษาครั5 งนี5  แต่เมื=อนาํมา
ศึกษาในปลาชนิดเดียวกันและยงัให้ผลการเจริญเติบโตรวมทั5งปริมาณการแทนที=ปลาป่นอยู่ในระดับ
ใกลเ้คียงกนัประมาณ 25-30% เนื=องจากการแทนที=ระดบั 30% ของการศึกษาครั5 งนี5 ให้ผลการเจริญเติบโตใน
ภาพรวมไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญักบัการแทนที=ระดบั 10% 
 จากการทดลองพบว่าอตัราการกินอาหารต่อวนั มีค่าแนวโน้มสูงขึ5นตามระดบัการแทนที=ปลา
ป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ ซึ= งจากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของปลาทดลองพบวา่
ปลาที=ไดรั้บอาหารทดลองที=มีการใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เป็นแหล่งโปรตีนร่วมกบัปลาป่นจะมี
ความอยากกินอาหารโดยแสดงออกด้วยปริมาณการกินอาหารที=เยอะกว่าชุดควบคุม  ทาํให้ปลามีความ
แขง็แรงซึ= งดูไดจ้ากการเจริญเติบโตอยา่งมากหลงัการเลี5ยงไดป้ระมาณ 4 สัปดาห์ เนื=องจากการศึกษาครั5 งนี5 ให้
กินอาหารจนอิ=ม 2 มื5อต่อวนั แต่ดว้ยลกัษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสตเป็นโปรตีนที=ผา่นกระบวนการยอ่ยทาง
ชีวภาพทาํใหส้ายโมเลกุลถูกตดัใหมี้ขนาดความยาวสั5นลง และมีกรดอะมิโนอิสระ ซึ= งเป็นแหล่งของกรดอะมิ
โนที=ง่ายต่อการนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ทางชีวภาพ (Biosynthesis) (Gildberg and Stenberg, 
2001) ทั5งนี5  Aksnes et al. (2006) รายงานวา่ความอยากกินอาหาร (Palatability) และการแสดงออกถึงความ
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ดึงดูดการกิน (Attractant ) ของอาหารเกิดจากชนิดกรดอะมิโนอิสระและขนาดโปรตีนสายสั5นๆ  จากรายงาน
ของ Sriket et al. (2007) พบวา่โปรตีนไฮโดรไลเสตยงัมีปริมาณอะลานีน แอสพาติก กลูตามิก และไกลซีน
ค่อนขา้งสูง ซึ= งกรดอะมิโนเหล่านี5 ถือเป็นสารแต่งกลิ=นรส (flavor enhancers) (Cao et al., 2008) จึงมีผลทาํให้
โปรตีนไฮโดรไลเสตมีคุณสมบติัช่วยเพิ=มความอยากกินอาหาร (Palatability) ในอาหารของปลากะพงขาวได ้
สามารถนาํไปใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบโปรตีนที=ดีไดใ้กลเ้คียงกบัแหล่งโปรตีนจากปลาป่น นอกจากนี5  Saha and 
Hayashi (2001) พบวา่การใชเ้อนไซมใ์นกระบวนการยอ่ยโปรตีนจะทาํให้เกิดรสขม เพราะโมเลกุลโปรตีน
ขนาดเล็กๆที=ผ่านการย่อย จะมีกลุ่มของกรดอะมิโนชนิดไม่มีขั5ว (Hydrophobic amino acids) แต่การใช้
จุลินทรียก์ลุ่ม Lactobacillus ยอ่ยโปรตีนสามารถกาํจดัรสขมได ้จากรายงานขา้งตน้จึงสันนิษฐานวา่ในสูตรที=
มีการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจะมีการยอ่ยและดูดซึมโปรตีนในอาหารไดเ้ร็วขึ5น จึงน่าจะเป็น
เหตุผลที=ทาํให้ปลาทดลองรู้สึกอยากกินอาหารมากขึ5นและส่งผลเชิงบวกต่อการเจริญเติบโต ดงัรายงานของ 
Shahidi and Synowiecki (1991, cited after Bueno-Solano et al., 2009) วา่การเลือกใชเ้ศษเหลือทิ5งกุง้ ซึ= งเป็น
โปรตีนจากสัตวมี์แหล่งคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนี5 ยงัเป็นแหล่งของไคติน และสารสีชนิดแอสตาแซน
ทิน จึงน่าจะมีผลต่อสุขภาพและระบบภูมิคุม้กนัที=ดีตลอดจนการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวดว้ย 
 ในขณะเดียวกนัทั5งอตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ และอตัราการรอดตายจากการศึกษาครั5 งนี5
ไม่แตกต่างในระหวา่งชุดการทดลอง ซึ= งให้ผลเช่นเดียวกบัการศึกษาของ Leal et al. (2010) และชุติมา และ
คณะ (2550) ที=ให้อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง นอกจากนี5 การศึกษาของ 
Plascencia-Jatomea et al. (2002) ก็ไม่พบความแตกต่างของอตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ (FCR) 
เช่นเดียวกบัการทดลองครั5 งนี5   

Cahu et al. (1999) ไดศึ้กษาการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลาเปรียบเทียบกบัปลาป่นใน
อาหารผสมสาํหรับอนุบาลลูกปลากะพง (Dicentrarchus  labrax) ที=มีอายุหลงัฟักได ้10 วนั พบวา่การแทนที=
ปลาป่นด้วยโปรตีนปลาไฮโดรไลเสตที=ระดับประมาณ 25% ส่งผลให้ลูกปลากะพงมีอตัราการรอดตาย 
นํ5 าหนักเฉลี=ยสุดทา้ย และการพฒันาระบบการย่อยจากระยะวยัอ่อนไปจนถึงตวัเต็มวยัได้ดี นอกจากนี5  
Kotzamanis et al. (2007) ไดศึ้กษาผลการเสริมโปรตีนปลาไฮโดรไลเสตต่อการเจริญเติบโต ระบบการยอ่ย
ของเอนไซม์ และการทนต่อการติดเชื5อ Vibrio anguillarum ในลูกปลากะพงวยัอ่อน พบว่าโปรตีนปลา
ไฮโดรไลเสตเชิงพาณิชยที์=ระดบัการเสริม 10% ให้ผลส่งเสริมการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และ
พฒันาการของระบบการยอ่ยในลาํไส้ดีที=สุด สามารถเพิ=มหรือกระตุน้ระบบอิมมูนของลูกปลาวยัอ่อน เพื=อ
ป้องกนัแบคทีเรียก่อโรคจากสิ=งแวดลอ้มได ้
  จากการศึกษาครั5 งนี5 เมื=อดูผลดา้นประสิทธิภาพการยอ่ยวตัถุแห้ง และการยอ่ยพลงังานในอาหาร
ทดลองพบความแตกต่างในระหวา่งชุดการทดลอง ซึ= งค่าประสิทธิภาพการยอ่ยทั5งสองมีแนวโนม้ลดลงตาม
ระดบัการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตที=เพิ=มขึ5น จึงเป็นไปไดว้่าปริมาณที=เพิ=มขึ5นของโปรตีน
ไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ในอาหารทดลองมีผลทาํให้ประสิทธิภาพการย่อยวตัถุแห้ง ซึ= งเป็นการประมาณ
ค่าความสามารถในการย่อยสารอาหารได้ในภาพรวม (total digestibility) ของปลาทดลองลดลง ซึ= ง
สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการยอ่ยพลงังาน แต่ตรงกนัขา้มกบัประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารที=ไม่
แตกต่างกนัในทุกชุดทดลอง แต่มีแนวโนม้ให้ค่าประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารไดสู้งกวา่เมื=อเทียบ



19 
 

 

กบัชุดควบคุมที=ไม่มีการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสต ซึ= งผลดา้นประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนใน
อาหารก็ยงัสอดคลอ้งกบัผลการเจริญเติบโตในภาพรวมเมื=อสิ5นสุดการทดลองอีกดว้ย 

เมื=อดูองค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลองจะเห็นว่าปริมาณไขมนัรวมมีแนวโน้มสูงขึ5 น 
(11.24±0.08 - 12.59±0.06%) เมื=อเพิ=มระดบัการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสต แต่เมื=อความสามารถ
ที=ลดลงของประสิทธิภาพการยอ่ยวตัถุแห้งและการยอ่ยพลงังานในอาหาร จึงอาจมีผลทาํให้การสะสมไขมนั
รวมในเนื5อปลาทดลองกลบัมีแนวโนม้ลดลง (6.64±0.75 - 7.66±1.26)  สอดคลอ้งกบัรายงานของเพญ็ศรี และ
คณะ (2553) ที=ใชแ้พลงตอนสัตวเ์ป็นแหล่งโปรตีนเพื=อแทนที=ปลาป่นที=ระดบั 0, 25, 50, 75 และ 100% ใน
การเลี5 ยงปลากะพงขาว พบว่าการสะสมไขมนัรวมในปลาทดลองทั5งตวัมีปริมาณลดลงตามการแทนที=ที=
เพิ=มขึ5นส่งผลให้สัดส่วนของโปรตีนมีปริมาณสูงขึ5น เช่นเดียวกบัการทดลองครั5 งนี5  นอกจากนี5 มีรายงานของ 
De Silva and Anderson (1995) กล่าวว่าไขมนัให้ค่าพลงังานต่อหน่วยสูงสุดในบรรดาสารอาหารทั5งหมด 
และเป็นแหล่งพลงังานสํารองหลกั (The protein-sparing effect) ที=ปลาจะนาํไปใช้ก่อนคาร์โบไฮเดรต 
นอกจากนี5ยงักล่าวอีกวา่การเพิ=มขึ5นของปริมาณไขมนัในอาหารจะมีผลต่อความอยากกินอาหาร (Palatability) 
ซึ= งสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโต และอตัราการกินอาหารต่อวนัที=มีค่าสูงขึ5นตามปริมาณการแทนที= 

การเพิ=มปริมาณโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ ซึ= งใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารทดลอง 
พบว่าปลามีความสามารถในการย่อยโปรตีนและนาํโปรตีนในอาหารไปใชไ้ดดี้ ซึ= งแสดงผลประสิทธิภาพ
การยอ่ยโปรตีนในอาหาร (87.37±0.51 - 88.38±0.92%) ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีนในอาหาร (1.87±0.06 – 
1.97±0.08%) และรวมถึงการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิในอาหาร (33.19±1.25 - 36.10±2.10%) ในปลา
ทดลองไม่แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง ซึ= งจากการศึกษาของชุติมา และคณะ (2550) ก็ให้ผล
ประสิทธิภาพการใช้อาหารโดยมีระดบัการแทนที=ที= 25% ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื=องในปลาทูน่า
เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่น เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Leal et al. (2010) ที=ไม่พบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (2.14±0.13 - 2.33±0.21) และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (34.72±2.08 - 
40.40±3.64%) ระหว่างชุดการทดลอง เมื=อมีการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากกุง้แทนที=ปลาป่นที=ระดบั 0, 5, 
10, และ 20% ในอาหารสําหรับเลี5ยงปลานิล (Oreochromis  niloticus, L) และการศึกษาของ Plascencia-
Jatomea et al. (2002) การแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตหัวกุ้งในอาหารสําหรับเลี5 ยงปลานิล 
(Oreochromis niloticus, L) ที=ระดบั 0, 10, 15, 20, 25 และ 30% ก็ไม่พบความแตกต่างสําหรับค่า
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (1.6±0.09 - 1.80±0.04) เช่นกนั ซึ= งจากผลทดลองดงักล่าวให้ค่าใกลเ้คียงกบั
การศึกษาในครั5 งนี5  

จากการศึกษาครั5 งนี5ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหารและการนาํโปรตีนไปใชป้ระโยชน์
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโต และองคป์ระกอบทางเคมีในปลาทดลองพบความแตกต่างของปริมาณ
โปรตีนในปลาทดลองทั5งตวั โดยมีค่าเพิ=มขึ5นตามระดบัการแทนที=ของโปรตีนไฮโดรไลเสต (65.81±1.50 -
67.44±0.75%) แต่ในทางกลบักนัปริมาณเถา้ (เป็นผลของสารอนินทรียที์=เหลือจากการเผาไหมส้ารอินทรียใ์น
ตวัอย่างปลาทดลองที=อุณหภูมิสูงให้หมดไป) ที=พบในปลาทดลองทั5งตวัมีค่าลดลง ซึ= งสอดคล้องกบัการ
เพิ=มขึ5นของปริมาณโปรตีนซึ=งเป็นสารอินทรียใ์นปลาทดลองทั5งตวัเช่นกนั  
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นอกจากนี5  De Silva and Anderson (1995) รายงานวา่ อตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อซึ= งเป็น
ค่าที=แสดงออกดา้นประสิทธิภาพการนาํอาหารไปใชป้ระโยชน์, ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน ซึ= งจะมีความ
เกี=ยวขอ้งกบัปริมาณไขมนัที=มีในอาหาร และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (%) คือการสะสมโปรตีนใน
เนื5อ ซึ= งค่านี5 จะแสดงถึงผลคุณภาพของอาหารไดดี้กว่าประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน ทั5งค่าอตัราการเปลี=ยน
อาหารเป็นเนื5อ, ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (%) เป็นค่าคงที=ที=แสดง
คุณลกัษณะบางประการของประชากร  (Parameter) ใช้สําหรับประเมินคุณค่าทางอาหารวา่มีแหล่งพลงังาน
จาํเป็นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตหรือไม่  จากการทดลองครั5 งนี5 เห็นไดว้า่ผลอตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ, 
ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน และการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิ (%) ให้ค่าไม่แตกต่างกนัในระหวา่งชุด
การทดลอง จึงแสดงใหเ้ห็นวา่โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้สามารถใชเ้ป็นแหล่งของโปรตีนสําหรับลด
การใชป้ริมาณปลาป่นในอาหารปลากะพงขาวไดถึ้ง 30% โดยไม่กระทบต่อผลการเจริญเติบโตอีกดว้ย 
 จากขั5นตอนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ โดยภาพรวมเห็นไดว้่าองค์ประกอบ
ทางเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ มีคุณภาพใกลเ้คียงเมื=อเปรียบเทียบกบัของปลาป่น แมจ้ะมีค่า
คาร์โบไฮเดรตที=สูงกวา่แต่ก็มีปริมาณเถา้ที=นอ้ยกวา่ในปลาป่น ซึ= งค่าโปรตีนที=แสดงให้เห็นน่าจะเป็นตวัชี5บ่ง
ไดถึ้งการมีคุณสมบติัเป็นแหล่งโปรตีนที=ดีไดใ้กลเ้คียงกบัปลาป่น สําหรับชนิดและปริมาณกรดอะมิโนของ
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เมื=อเปรียบเทียบกบัปลาป่น พบวา่กรดอะมิโนในโปรตีนไฮโดรไลเสตมี
ปริมาณใกล้เคียงกับปลาป่น ยกเวน้เมทไทโอนีนซึ= งจะพบปริมาณสูงในปลาป่นเป็นปกติ เมื=อคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ของกรดอะมิโนจาํเป็นจากปริมาณทั5งหมด และสัดส่วนกรดอะมิโนจาํเป็นต่อกรดอะมิโนไม่
จาํเป็น พบวา่ในโปรตีนไฮโดรไลเสตมีค่า 44.42% และ 0.80 ตามลาํดบั ในปลาป่นมีค่า 46.02% และ 0.85 
ตามลาํดบั ซึ= งมีค่าสูงกว่า  40% และ 0.60 ตามลาํดบั จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลก (World Health 
organization) และองคก์ารเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) (FAO/WHO, 1973 cited after Cao et al., 2009) และสูงกวา่ค่า 0.70 ของสัดส่วนกรดอะมิโน
จาํเป็นต่อกรดอะมิโนไม่จาํเป็นตามความตอ้งการในปลาหลายชนิด, 0.59 ในปู (Portunus trituberculatus) 
และปลาหมึก (Doryteusthis bleekeri) (Iwasaki and Harada, 1985 cited after Cao et al., 2009) และ 0.70 ใน
กุง้กุลาดาํและ 0.67 ในกุง้ขาว  
 ขอ้จาํกดัจากการศึกษาครั5 งนี5 สําหรับการใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ คือ ตน้ทุนของ
วตัถุดิบอาหารที=เพิ=มขึ5นจากการผลิตวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสต ซึ= งส่วนหนึ=งจาํเป็นตอ้งใชอ้าหารเลี5ยงเชื5อ
เชิงพาณิชย ์(Commercial MRS broth) ที=มีราคาแพงในการผลิตหวัเชื5อจุลินทรีย ์L. plantarum ซึ= งการผลิต
โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ต่อรอบของการหมกัใช ้2.5 กิโลกรัมของเศษทิ5งกุง้สดบดต่อ 500 มิลลิลิตร
ของหวัเชื5อ L. plantarum, 541 ที=เลี5 ยงใน MRS broth จะไดผ้ลผลิตเป็นผงโปรตีนไฮโดรไลเสตประมาณ 330 
กรัม (ตน้ทุนประมาณ 659 บาทต่อกิโลกรัมของผงโปรตีนไฮโดรไลเสต; ตารางผนวกที= 1) เนื=องมาจาก
ตน้ทุนหลกัในกระบวนการจะเป็นค่าใชจ่้ายจากการทาํให้เป็นผงโปรตีนแห้งดว้ยระบบสูญญากาศ (Vacuum 
Freeze Dryer) ทาํให้ตน้ทุนวตัถุดิบของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้มีค่าสูง จึงมีผลต่อการเพิ=มตน้ทุน
อาหารใหสู้งขึ5นมากเช่นกนั แต่มีขอ้ดีในดา้นการเก็บรักษา และที=สําคญัโปรตีนอยูใ่นรูปของผงแห้งจะทาํให้
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มีปริมาณโปรตีนสูงขึ5น (high concentrated protein powder) ซึ= งสะดวกต่อการนาํไปใชใ้นการผลิตอาหาร
สัตวน์ํ5าต่อไป  
    

สรุป 

 
 การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ในการแทนที=ปลาป่น พบวา่ที=ระดบัการแทนที= 10% 
ในอาหารทดลองปลากะพงขาวให้ผลการเจริญเติบโตในดา้นนํ5 าหนกัเฉลี=ยสุดทา้ยต่อตวั  เปอร์เซ็นตน์ํ5 าหนกั
ที=เพิ=มขึ5น อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกบัการแทนที=ที=
ระดบั 30% ในขณะที=ผลอตัราการเปลี=ยนอาหารเป็นเนื5อ และอตัราการรอดตายไม่พบความแตกต่างในทุก
ระดบัการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ นอกจากจะใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในอาหาร
สําเร็จรูปเลี5 ยงปลากะพงขาวแลว้ ยงัอาจกล่าวไดว้่าโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้มีคุณสมบติัการเป็น
สารดึงดูดการกิน (Attractant) ช่วยเพิ=มความอยากกินอาหาร (Palatability) ซึ= งแสดงให้เห็นจากอตัราการกิน
อาหารต่อวนัที=มีค่าสูงขึ5นตามปริมาณการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ 

นอกจากนี5การใชโ้ปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้เป็นแหล่งโปรตีน เพื=อทดแทนปลาป่นใน
อาหารสาํเร็จรูปเลี5ยงปลากะพงขาวมีผลทาํใหค่้าประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนในอาหาร ประสิทธิภาพการใช้
โปรตีนในอาหาร และการใชป้ระโยชน์จากโปรตีนสุทธิในอาหารไม่แตกต่างกนัในทุกระดบัการแทนที=ปลา
ป่นที= 0, 10, 20 และ 30% ดว้ยโปรตีนไฮโดรไลเสต นอกจากนี5องคป์ระกอบทางเคมี ชนิดและปริมาณกรดอะ
มิโนในโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้มีค่าใกลเ้คียงกบัในปลาป่น  จึงอาจกล่าวไดว้า่โปรตีนไฮโดรไล  
เสตจากเศษทิ5งกุง้มีคุณสมบติัและความเป็นไปไดข้องการนาํไปใชเ้ป็นแหล่งวตัถุดิบโปรตีนที=ดีไดใ้กลเ้คียง
กบัปลาป่น 

จากการศึกษาครั5 งนี5 ถา้มองในดา้นการหาแหล่งวตัถุดิบโปรตีนอื=นสําหรับใช้ทดแทน หรือลด
ปริมาณการใชแ้หล่งโปรตีนจากปลาป่น พบวา่การแทนที=ปลาป่นดว้ย 30% โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5ง
กุง้ในอาหารเลี5ยงปลากะพงขาว เป็นระดบัที=ยอมรับไดที้=ให้ผลส่งเสริมการเจริญเติบโต (Growth promoter) 
อตัราการรอดตาย ประสิทธิภาพการยอ่ยโปรตีนและประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั5งยงัเป็นการ
เพิ=มมูลค่าของเศษทิ5งกุง้ดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ผลจากการศึกษาครั5 งนี5  ทางคณะผูว้จิยัคิดวา่ควรทาํการศึกษาเพิ=มเติมถึงความเป็นไปไดใ้นระดบั
การแทนที=ที=สูงกวา่ 30% เพราะมีแนวโนม้ที=น่าจะสามารถเพิ=มระดบัการแทนที=ปลาป่นดว้ยโปรตีนไฮโดรไล
เสตจากเศษทิ5งกุง้ในอาหารเลี5 ยงปลากะพงขาวไดอี้ก เพื=อส่งเสริมการลดปริมาณการใช้ปลาป่น และควรมี
การศึกษาเพื=อหาแหล่งวสัดุที=ใชท้ดแทนอาหารเลี5ยงเชื5อเชิงพาณิชย ์(Commercial MRS broth) ในการเตรียม
หวัเชื5อจุลินทรีย ์L.  plantarum สาํหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ เพื=อเป็นการช่วยลดตน้ทุน
ในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้อีกทางหนึ=ง 
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ภาคผนวก 

 
ต้นทุนวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสต 
 

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ดว้ยหวัเชื5อ L. plantarum, 541 ที=เลี5 ยงดว้ยอาหาร
เลี5ยงเชื5อเชิงพาณิชย ์MRS broth สําหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบโปรตีนในอาหารทดลองปลากะพงขาว มีตน้ทุนการ
ผลิตโดยประมาณดงันี5  

 
ตารางผนวกที! 1  ตน้ทุนวตัถุดิบโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ5งกุง้ 
 

รายการ ราคาต่อหน่วย  ราคารวม (บาท) 

เศษทิ5งกุง้สด 
(2.5 กก. เศษทิ5งกุง้สดต่อรอบการหมกั) 

7.0  
(บาทต่อกก. เศษทิ5งกุง้สด) 

17.5 

อาหารเลี5ยงเชื5อเชิงพาณิชย ์MRS broth 
(ใช ้27.5 กรัมต่อปริมาตร 500 มล. 
ต่อรอบการหมกั) 

4.0 
(บาทต่อกรัม MRS broth) 

 
110.0 

ค่าใชจ่้ายในการทาํแหง้เยือกแขง็สูญญากาศ  
หรือ Vacuum Freeze Dryer ของนํ5าหมกั 

30.0 
(บาทต่อกก.นํ5าหมกั) 

 
90.0 

(ประมาณ 3 กก. ของนํ5าหมกัต่อรอบการ
หมกัไดผ้ลผลิตประมาณ 330 กรัมของผง
โปรตีนไฮโดรไลเสต) 

 
 

 รวม 
217.5 

(บาทต่อ 330 กรัมผงโปรตีน) 

ต้นทุนวตัถุดิบผงโปรตีนไฮโดรไลเสต 
0.7 

(บาทต่อกรัมผงโปรตีน) 

659.0 

(บาทต่อกโิลกรัมผงโปรตีน) 

 
 
 




