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Abstract 
 

Formulated feed for sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) supplemented with 
propionic acid and calcium propionate typically consists of 49 – 51% dry weight proteins. Fish with 
an average body weight of 0.4± 0.01 g were fed during 10 weeks with feed supplemented with 0 
(i.e. control), 0.5, 1.0 or 1,5% propionic acid and 0.5, 1.0 or 1,5% calcium propionate in three 
separate tanks/treatment containing 20 fish. The results imply that fish fed with all treatments of 
feed supplemented with propionic acid or calcium propionate were not statistically significant 
(P>0.05) when compared with control group. As the fish fed with feed supplemented with 1.0% 
propionic acid had grown to an average body weight of 26.2±0.7 g after 10 weeks, which an average 
daily growth of 5.9±0.0 %/day. There were no statistically significant differences (P>0.05) in feed 
conversion ratio, survival rate and daily feed consumption between the different treatment groups. 
In control fish, there was highest protein digestibility (78.8±0.7%) and protein efficiency ratio 
(2.0±0.0) compared to fish fed with supplemented feed. Taken together, the results imply that feed 
supplementation with propionic acid or calcium propionate does not result in increased fish growth 
and protein digestibility after 10 weeks.  

Histological study showed all treatments (acid supplementation) and control group 
have no effect to intestinal characteristic in sea bass. However, histological feature was observed a 
structure change of stomach. That is, pyloric caeca was not richly folded in treatment groups 
(propionic acid supplementation at 1.5% and calcium propionate supplementation at 1.0-1.5%) 
comparing to the control group. Thus, it implies that effectiveness of protein digestibility of 
stomach may slow down. 

As a result, the 0.1% of propionic acid or 0.3% of calcium propionate should add in 
formulated feed processing which is valid legality for feed additive or may be antibiotic growth 
promoters (AGPs). From this study found that propionic acid usage had a tendency better than 
calcium propionate. However, all levels of propionic acid or calcium propionate supplementation 
in formulated feed were not found residue in fish muscle. 

 

Key words : Seabass, Propionic Acid, Calcium Propionate, Growth, Histophatological 
*Corresponding author : Coastal Aquatic Feed Research Institute 41/14 Moo 9, Bangphra Sub-
district, Sriracha District, Chonburi Province  20110  Tel./Fax. 0-3832-6512 
E-mail : jiraratku@yahoo.com 
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คํานํา 
 

การศึกษาบทบาทของกรดอินทรีย#ในอาหารสัตว#บก พบวามีการใช�สารปรับความเปKนกรด 
(acidifier) เติมในอาหารสุกรเพ่ือเปKนสารปรับ pH ในทางเดินอาหารจะชวยในการยอยอาหาร เนื่องจากสภาพ
ความเปKนกรดในกระเพาะ (pH 1.7-1.8) จําเปKนตอการกระตุ�นการทํางานของ enzyme ท่ียอยโปรตีน ซ่ึงปกติ
อาหารในกระเพาะจะรวมกับกรดเกลือ (HCl) ซ่ึงเปKนกรดแกสามารถแตกตัวได� 100% อยูในรูปของ H+ 
และ Cl- โดยสวน H+ จับกับสวน acid  binding  receptors ของอาหารเพ่ือปรับสภาพของอาหารให�เหมาะ
แกการยอย การเสริมกรดอินทรีย#ลงไปเพ่ือให�กรดมีการแตกตัวเกาะกับ receptors ของอาหาร จึงเหลือกรด
เกลือเพียงพอไปกระตุ�นการทํางานของ enzyme นอกจากนี้ยังชวยเสริมสภาวะความเปKนกรดท่ีมีไมเพียงพอใน
กระเพาะอาหารโดยเฉพาะในลูกสัตว#หลังหยานม การเสริมกรดอินทรีย#จึงไปชวยลดระดับ pH ในกระเพาะ (pH 
ประมาณ 2) ไปกระตุ�นให� pepsinogen เปลี่ยนเปKน pepsin ซ่ึงอยูในรูป active form ท่ีสําคัญการเสริมกรด
ทําให� pH ตํ่า จึงชวยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย#ท่ีให�โทษและเรงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย#ท่ีสร�างกรด
แลกติก และกรดอินทรีย#ยังเปKนchelating agent เพ่ิมการดูดซึมของแรธาตุ ท้ังยังเปKนตัวกลางในวิถีสร�าง
พลังงานได�อีกด�วย (http://natres.psu.ac.th/Department/AnimalScience/.../feed_additive.pps 
เข�าถึงเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2556) 
  จากการใช�สารประเภทกรดอินทรีย#ในการเลี้ยงสัตว#บก เชน วัว หมู และสัตว#ป�ก เปKนต�น จึงได�
มีการนํามาปรับใช�ในการเพาะเลี้ยงสัตว#น้ํา โดย Zhou et al. (2009) ศึกษาการเสริมโพแทสเซียมไดฟอร#เมต 
(KDF) ในอาหารทดลองเปรียบเทียบกับการใช�ยาปฏิชีวนะชนิดฟลาโวมัยซิน (flavomycin), ควิโนซีโตน 
(quinocetone) และฟลาโวมัยซินในปลานิลลูกผสม (Oreochromis niloticus x O. aureus) เชนเดียวกับ 
Ramli et al. (2005, cited after Lückstädt, 2008) ศึกษาการใช� KDF ท่ีระดับตางๆ ผสมในอาหารปลานิล 
นอกจากนี้ Petkam et al. (2008, cited after Lückstädt, 2008) ศึกษาการใช�สารผสมกันระหวาง
แคลเซียมฟอร#เมต แคลเซียมโพรพิโอเนต แคลเซียมแลคเตต แคลเซียมฟอสเฟต และกรดซิตริกที่ระดับ
แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบกับการใช�ยาปฏิชีวนะชนิดออกซีเตตราซัยคลิน (oxytetracycline) เปKนสาร
เสริม antibiotic growth promoters (AGPs) ในอาหารปลานิล สําหรับ Owen et al. (2006, cited 
after Lückstädt, 2008) มีการใช�โซเดียมบิวไทเรต (sodium butyrate) เสริมในอาหารเลี้ยงปลาดุก 
(Clarias gariepinus) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในปลาเขตหนาว เชน de Wet (2005, cited after 
Lückstädt, 2008) ศึกษาในปลาเรนโบว#เทร�าต# (Oncorhynchus mykiss) ผสมระหวางฟอร#เมต และซอร#เบต
ในอาหารเปรียบเทียบการใช�ยาฟลาโวมัยซินสําหรับการเปKนสารเสริม antibiotic growth promoters 
(AGPs) นอกจากนี้ Ringø (1991, cited after Lückstädt, 2008) ศึกษาโดยการเสริม โซเดียมแลคเตท
เปรียบเทียบกับโซเดียมโพรพิโอเนตในปลา Arctic charr (Salvelinus alpines) ซึ่งเลี้ยงในน้ํากรอยที่ 8 
องศาเซลเซียส และ Lückstädt (2008) ได�ศึกษาการเสริม KDF ในอาหารปลาแอตแลนติกแซลมอน (Salmo 
salar)  

ดังนั้นการใช�สารปรับความเปKนกรดมาศึกษาในอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาเพื่อทดแทน 
Antibiotic Growth Promoters (AGPs) ซึ่งใช�เสริมในอาหารสัตว#น้ําเพื่อเรงอัตราการเพิ่มน้ําหนัก อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ และอัตราการรอดตายทําให�เกิดการตกค�างท่ีอาจสงผลตอการด้ือยาของจุลินทรีย#
กอโรคหรือเกิดการแพ�ในผู�บริโภค ด�วยเหตุนี้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว#จึงให�ความสนใจและพบวา
การใช�สารปรับความเปKนกรดทั้งประเภทกรดอินทรีย# เกลือของกรดอินทรีย# และการผสมรวมกันระหวาง
กรดและเกลือของกรดอินทรีย#เปKนสารเสริมในอาหารที่ให�ผลดีทั้งในสัตว#น้ําที่อยูในเขตหนาวและเขตร�อน 
ทั้งในแงของอัตราการเจริญเติบโต การใช�ประโยชน#ของสารอาหาร และการต�านทานตอโรค ซึ่งจะมี
ความสําคัญในอนาคตสําหรับการผลิตอาหารสัตว#น้ํา โดย Freitag (2007, cited after Lückstädt, 2008) 
กลาวไว�วาการเติมสารปรับความเปKนกรด ซึ่งประกอบด�วยกรดอินทรีย#และเกลือของกรดอินทรีย#ลงใน
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อาหารสัตว#เปKนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและสุขภาพ สําหรับด�านคุณคาทาง
โภชนาการกลาววามี 3 กลไกการทํางานของสารปรับความเปKนกรด (Acidifiers) ในสัตว# ได�แก ในอาหาร 
ในระบบลําไส�และการยอยอาหารของสัตว# และจากผลของการเกิดเมทาบอลิซึมในรางกายของสัตว# 
(ดัดแปลงจาก Kirchgessner and Roth, 1988 cited after Lückstädt, 2008: ตารางผนวกท่ี 1) จะเห็นวา
ชนิดของกรดอินทรีย#สวนใหญให�คาพลังงานที่แตกตางกัน (ดัดแปลงจาก Freitag, 2007 cited after 
Lückstädt, 2008: ตารางผนวกท่ี 2) โดยทั่วไปกรดอินทรีย#จะถูกดูดซึมผานทาง epithelia cell แบบ 
passive diffusion ภายในลําไส�เล็ก ซ่ึงลักษณะสายสั้นของกรดนี้เองทําให�สามารถเข�าไปในระบบกลไกของ
เมทาบอลิซึม (metabolic pathways) ท่ีแตกตางกันและสุดท�ายจะให�พลังงานออกมา เชน ATP ในระบบ
ของ citric cycle  

งานวิจัยนี้จึงต�องการศึกษาโดยการเสริมกรดโพรพิโอนิกเปรียบเทียบกับแคลเซียมโพรพิโอเนตใน
อาหารสําหรับเลี้ยงปลากะพงขาวซ่ึงยังไมมีข�อมูลรายงานมากอน วาจะมีผลอยางไรตอการเจริญเติบโตของปลา
กะพงขาว เพ่ือจะได�เปKนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสูตรอาหารสําเร็จรูปโดยคํานึงถึงความเข�มข�นท่ีจะ
ไมสงผลการทําลายผิวหน�าเยื่อบุทางเดินอาหารของปลากะพงขาว ซ่ึงจะเปKนประโยชน#ตออุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวท้ังตอเกษตรกรและผู�สนใจท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคJ 

 
1. เพ่ือทราบผลของการเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปKนเนื้อ อัตราการรอดตาย และประสิทธิภาพการยอยของโปรตีนในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาว
ในระดับความเข�มข�นท่ีเหมาะสม 
2. เพ่ือทราบผลการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของทางเดินอาหารปลากะพงขาวจากการเสริมกรดโพรพิโอนิก 
และแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาว 

 
วิธีดําเนินการ 

 
1.  การวางแผนการทดลอง 
 
  วางแผนการทดลองเปKนแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) 
ประกอบด�วย 7 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า  
ชุดการทดลองท่ี 1  อาหารผสมสําเร็จรูป (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองท่ี 2  อาหารผสมสําเร็จรูปเสริมกรดโพรพิโอนิก 0.5 % 
ชุดการทดลองท่ี 3  อาหารผสมสําเร็จรูปเสริมกรดโพรพิโอนิก 1.0 % 
ชุดการทดลองท่ี 4  อาหารผสมสําเร็จรูปเสริมกรดโพรพิโอนิก 1.5 % 
ชุดการทดลองท่ี 5  อาหารผสมสําเร็จรูปเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 0.5 % 
ชุดการทดลองท่ี 6  อาหารผสมสําเร็จรูปเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.0 % 
ชุดการทดลองท่ี 7  อาหารผสมสําเร็จรูปเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.5 % 
 
2.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 
 2.1  การเตรียมระบบถังทดลอง 



 

 

 

 

ถังทดลองเปKนถังไฟเบอร#แบบกลมก�นถังเปKนทรงกรวยขนาดความจุ 
ออกแบบให�มีกระบอกเก็บมูลปลาอยูสวนก�นถังสําหรับการเก็บรวบรวมมูลปลา 
1995) ถังทดลอง 21 ถัง ถูกจัดวางและตอเข�ากับระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQดท่ีมีอัตราการไหลเข�าและออกของน้ํา
ในถังประมาณ 120 ลิตรตอชั่วโมง 
ด�วยแผนใยแก�วและตะกร�าเปลือกหอย
และสูบผานถังกรองระบบโปรตีนสกิมเมอร# เพ่ือกําจัดเศษตะกอนโปรตีนขนาดเล็ก และไหลเข�าระบบถังพัก
บําบัดน้ําจํานวน 2 ถัง ซ่ึงมีถุงบรรจุไบโอบอลและเปลือกหอย 
การเลี้ยงตอไป 

 

 (ก) 

(ค)  
 

ภาพท่ี 1  ระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQด
  
 2.2  การเตรียมอาหารทดลอง

ผลิตอาหารทดลอง
เกลือของกรดโพรพิโอนิก (แคลเซียมโพรพิโอเนต
มีคาความเข�มข�น 99.75% (Certificate of 
ใช�เสริมท่ีระดับ 0.5, 1.0 1.5% ในชุดการทดลองท่ี 
ท่ีอยูในรูปของแคลเซียมโพรพิโอเนต
จากการสงวิเคราะห#ท่ีห�องปฏิบัติการ บริษัทรับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด 
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ถังทดลองเปKนถังไฟเบอร#แบบกลมก�นถังเปKนทรงกรวยขนาดความจุ 
ออกแบบให�มีกระบอกเก็บมูลปลาอยูสวนก�นถังสําหรับการเก็บรวบรวมมูลปลา (de Silva and 

ถูกจัดวางและตอเข�ากับระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQดท่ีมีอัตราการไหลเข�าและออกของน้ํา
ลิตรตอชั่วโมง (ภาพท่ี 1ก) โดยน้ําท่ีไหลออกจากระบบจะผานการกรองตะกอนแบบหยาบ

เปลือกหอย (ภาพท่ี 1ข) จากนั้นไหลลงสูระบบถังบําบัดท่ีมีสาหราย 
และสูบผานถังกรองระบบโปรตีนสกิมเมอร# เพ่ือกําจัดเศษตะกอนโปรตีนขนาดเล็ก และไหลเข�าระบบถังพัก

ซ่ึงมีถุงบรรจุไบโอบอลและเปลือกหอย (ภาพท่ี 1ง) กอนท่ีน้ําจะถูกนําเข�าไปใช�ในระบบ

          

                       (ข)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (ง

ระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQดประกอบด�วย ระบบถังทดลอง (ก) และระบบบําบัดน้ํา

อาหารทดลอง 
ผลิตอาหารทดลองจํานวน 7 สูตร โดยสูตรท่ี 1 เปKนชุดควบคุม ไมมีการเสริมกรดโพรพิโอ

แคลเซียมโพรพิโอเนต) ในอาหารทดลอง กรดโพรพิโอนิกท่ีใช�มี
(Certificate of Analysis, Catalogue No. 693, Batch No. 1008246,
% ในชุดการทดลองท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ และเสริม

แคลเซียมโพรพิโอเนตลักษณะเปKนผงสีขาวมีปริมาณกรดโพรพิโอนิก 80%
จากการสงวิเคราะห#ท่ีห�องปฏิบัติการ บริษัทรับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด (โอมิค) และใช�ในการทดลองครั้งนี้ 

ถังทดลองเปKนถังไฟเบอร#แบบกลมก�นถังเปKนทรงกรวยขนาดความจุ 100 ลิตร ถังทดลองถูก
e Silva and Anderson, 

ถูกจัดวางและตอเข�ากับระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQดท่ีมีอัตราการไหลเข�าและออกของน้ํา
โดยน้ําท่ีไหลออกจากระบบจะผานการกรองตะกอนแบบหยาบ

สูระบบถังบําบัดท่ีมีสาหราย (ภาพท่ี 1ค)  
และสูบผานถังกรองระบบโปรตีนสกิมเมอร# เพ่ือกําจัดเศษตะกอนโปรตีนขนาดเล็ก และไหลเข�าระบบถังพัก

กอนท่ีน้ําจะถูกนําเข�าไปใช�ในระบบ

) 

ง) 

ระบบบําบัดน้ํา (ข,ค,ง)  

เปKนชุดควบคุม ไมมีการเสริมกรดโพรพิโอนิกและ
ท่ีใช�มีลักษณะเปKนของเหลว

Catalogue No. 693, Batch No. 1008246, UNILAB) 
ตามลําดับ และเสริมเกลือของกรดโพรพิโอนิก

80% As used ซ่ึงเปKนคา
และใช�ในการทดลองครั้งนี้ 
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(Certificate of Analysis มีปริมาณกรดโพรพิโอนิก 99.77% Dry basis) โดยเสริมท่ีระดับ 0.5, 1.0 1.5% ใน
ชุดการทดลองท่ี 5, 6 และ 7 ตามลําดับ  
สวนประกอบของอาหารทดลองแตละสูตร (ตารางท่ี 1) เริ่มจากผสมวัสดุอาหารแห�งท่ีมีปริมาณน�อยกอน เชน 
วิตามินคอยๆ ผสมรวมกับสื่อ (รําละเอียด) ให�เข�ากัน จากนั้นคอยๆ เติมแรธาตุและผสมให�เข�ากัน ฯลฯ โดยโคร
มิคออกไซด#ถูกบดผสมกับแป�งสาลีให�เปKนเนื้อเดียวกันกอนท่ีจะนําไปผสมรวมกับวัสดุอาหารแห�งอ่ืนท่ีมีปริมาณ
น�อย และคอยๆ ผสมรวมกับวัสดุอาหารอ่ืนท่ีมีปริมาณมากข้ึนตามลําดับ จากนั้นผสมวัสดุอาหารแห�งท้ังหมดให�
เข�ากันดีอีกครั้งในหม�อกวนผสม (Hobart mixer) จึงเติมวัสดุอาหารจําพวกน้ํามัน ได�แก น้ํามันปลาและน้ํามัน
ถ่ัวเหลือง หลังจากกวนผสมให�เข�ากันดีแล�วเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตลงในอาหารโดยการ
ชั่งตามปริมาณของแตละสูตรและผสมลงในน้ํา เพ่ือต�องการให�ผสมรวมเปKนเนื้อเดียวกันกับวัสดุอาหารท้ังหมด
มากท่ีสุด และเติมน้ําให�สวนผสมมีความชื้นประมาณ 30% โดยน้ําหนัก จากนั้นนําสวนผสมไปอัดเม็ดด�วย
เครื่องอัดเม็ดและนําไปอบแห�งท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส นานประมาณ 7 ชั่วโมง จากนั้นรอนผาน
ตะแกรงแยกผงฝุ�นอาหารออก เก็บอาหารทดลองไว�ในตู�เย็นประมาณ 4-6 องศาเซลเซียส ตลอดชวงการทดลอง 
โดยอาหารทุกสูตรมีโครมิคออกไซด# 0.5% เปKน inert marker (de Silva and Anderson, 1995) สําหรับ
ศึกษาประสิทธิภาพการยอยได�ของโปรตีนในอาหารทดลอง 

อาหารทดลองสวนหนึ่งแบงไปวิเคราะห#องค#ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองได�แก ปริมาณ
โปรตีนอยางหยาบด�วยเครื่อง TruSpec CN (Carbon/Nitrogen Determination, LECO) วิเคราะห#ปริมาณ
ไขมันรวมโดยใช�เทคนิค SFE (Supercritical Fluid Extraction) ด�วย เครื่อง Fat Extractor (TFE 2000, 
LECO) วิเคราะห#คาพลังงานในอาหารด�วยเครื่องบอมบ#แคลอรีมิเตอร# (Automatic Calorimeter AC-350, 
LECO) วิเคราะห#หาความชื้น เถ�า และเยื่อใยตามวิธีของ AOAC (2005) วิเคราะห#หาปริมาณโครมิคออกไซด#
ด�วยเครื่องวิเคราะห#แรธาตุ ICP-OES optima 2100 DV และสงตัวอยางอาหารทดลองวิเคราะห#หาปริมาณกรด
โพรพิโอนิก ณ ห�องปฏิบัติการ บริษัทรับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด (Overseas Merchandise Inspection 
Co., Ltd. (OMIC)–Laboratory)  Test Method : CH-040-TM ใช� HPLC/DAD (In-house method) ซ่ึง
ปริมาณของกรดโพรพิโอนิกท่ีเสริมในอาหารแตละสูตรจากการคํานวณตามคาความเข�มข�นจริงของสาร เม่ือ
เปรียบเทียบกับคาวิเคราะห#หาปริมาณกรดโพรพิโอนิกท่ีมีอยูจริงในอาหารทดลอง โดยแบงตัวอยางเปKน 2 ชุด 
คือ อาหารกอนและหลังการทดลองซ่ึงมีระยะเวลาหางกันประมาณ 3 เดือน เพ่ือต�องการตรวจสอบคาความ
เสถียรของปริมาณกรดโพรพิโอนิกในอาหารทดลองแตละสูตร (ตารางท่ี 2) 

 
3.  สัตวJทดลองและการดําเนินการทดลอง 

 
ลูกปลากะพงขาวอนุบาลภายในโรงเพาะฟiกของสถาบันวิจัยอาหารสัตว#น้ําชายฝijง โดยฝ�กให�กิน

อาหารเม็ดสําเร็จรูปสูตรควบคุม และเลี้ยงให�ได�ขนาดท่ีต�องการเปKนเวลาประมาณ 2 สัปดาห# จึงสุมคัดเลือกลูก
ปลาท่ีแข็งแรงมีขนาดน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต�น 0.4± 0.01 กรัมตอตัว จํานวน 20 ตัวตอถัง ท้ังหมด 21 ถัง (7 ชุด
ทดลอง ชุดทดลองละ 3 ซํ้า) ใสในถังทดลองระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQดท่ีเตรียมไว�ให�อากาศอยางเพียงพอ เก็บ
ตัวอยางลูกปลากะพงขาวจํานวนหนึ่ง สําหรับวิเคราะห#องค#ประกอบทางเคมีของตัวอยางปลากอนทดลอง  

ระหวางการทดลองให�ปลากินอาหารจนอ่ิมวันละ 2 ม้ือ คือ เวลา 08.30 น. และ 15.30 น. ด�วย
อาหารทดลองแตละสูตร โดยมีการจดบันทึกปริมาณการให�อาหารตลอดการทดลอง เพ่ือใช�คํานวณปริมาณ
อาหารท่ีปลากินจริง หลังจากให�อาหารทดลองไปแล�ว 10 วัน จึงเริ่มทําการเก็บรวบรวมมูลปลาแตละถังกอนให�
อาหารในแตละม้ือ มูลปลาถูกรวบรวมใสในขวดพลาสติกเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกวาจะได�
ปริมาณมูลปลาเพียงพอและนํามาทําแห�งด�วยเครื่องทําแห�งเยือกแข็งสูญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) 
สําหรับวิเคราะห#หาปริมาณโครมิคออกไซด#และโปรตีน เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนและพลังงาน
ในปลาทดลอง  
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ตารางท่ี 1  สวนประกอบและองค#ประกอบทางเคมีในอาหารทดลอง 
 

วัตถุดิบ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 6 7 
ปลาป�น  
(60% โปรตีน) 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

ตับหมึกป�น 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
กากถ่ัวเหลืองป�น 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
หัวกุ�งป�น 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
แป�งสาล ี 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
ปลายข�าว 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 
แกลบบด 2.5000 1.9987 1.4975 0.9962 1.8750 1.2500 0.6250 
สารเหนียวซีเอ็มซี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
น้ํามันปลาทนูา 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 

น้ํามันถ่ัวเหลือง 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
วิตามินผสม* 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
แรธาตุผสม** 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
วิตามินซี (50%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
โซเดียมโมโนฟอสเฟต  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
โครมิคออกไซด#(99%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
กรดโพรพิโอนิก(99.75%) 0.0 0.5013 1.0025 1.5038 0.0 0.0 0.0 
แคลเซียมโพรพิโอเนต  
(80% กรดโพรพิโอนิก) *** 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.6250 1.2500 1.8750 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
องคJประกอบทางเคมี (%นํ้าหนักแหKง)    

โปรตีน 49.3±0.0 50.0±0.1 49.4±0.2 50.6±0.1 50.2±0.3 49.9±0.1 49.6±0.2 

ไขมัน 12.1±0.3 11.4±0.4 11.5±0.4 11.8±0.2 11.6±0.2 11.8±0.1 11.6±0.1 

เถ�า 14.5±0.0 14.7±0.0 14.5±0.1 14.2±0.0 14.4±0.0 14.8±0.1 15.2±0.0 

เยื่อใย 3.1±0.2 3.4±0.1 3.4±0.1 2.6±0.1 3.3±0.2 2.9±0.2 2.4±0.1 

คาร#โบไฮเดรต**** 21.1±0.2 20.5±0.4 20.8±0.2 20.8±0.2 20.6±0.3 20.7±0.1 21.1±0.4 
พลังงาน 
(Kcal/100 g) 

486.2±0.9 484.1±1.7 485.8±0.6 492.4±1.5 487.2±1.4 488.9±0.6 489.9±1.7 

ความชื้น (%) 10.4±0.0 11.6±0.1 11.9±0.1 11.3±0.1 11.2±0.1 10.7±0.1 9.7±0.1 
หมายเหตุ : * วิตามินผสม (กรัมตอกิโลกรัมวิตามินผสม) ประกอบด�วย thiamine (B1) 60.0, riboflavin (B2) 40.0, niacin (B3) 120.0, 

panthothenic (B5) 40.0, pyridoxine (B6) 20.0, cyanocobalamin (B12) 0.04, folic acid 8.0, inositol (98%) 133.3, 
choline chloride (50%) 500.0, biotin (2%) 0.04, vitamin (A/D3) 6.0, vitamin E (50%) 33.33, menadione (K 50%) 
8.0, และ filler (รําข�าวละเอียด) 28.75 กรัม 
** แรธาตุผสม (กรัมตอกิโลกรัมแรธาตุผสม) ประกอบด�วย CoCl2 4.2, CuSO4 43.3, FeSO4 333.3, MnSO4 166.7,NaSeO3 
(selenium) 0.8, ZnSO4 333.3 และ filler (รําข�าวละเอียด) 118.3 กรัม 
*** สงวิเคราะห#ห�องปฏิบัติการ บริษัทรับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด (โอมิค) Test Method: CH-040-
TM ใช� HPLC/DAD (In-house method) 
**** การคํานวณ %คาร#โบไฮเดรต กรณีคิด %ของน้ําหนักแห�ง 
%คาร#โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %เถ�า + %เย่ือใย) 
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ตารางท่ี 2  คาความเสถียรของปริมาณกรดโพรพิโอนิกในอาหารทดลอง โดยแบงวิเคราะห#เปKนชุดกอนและหลัง 
การทดลอง  

 
ก�อนเริ่มการทดลอง   

อาหารทดลอง 
ปริมาณกรดโพรพิโอนิก 
ท่ีตKองการเสริมในอาหาร 

 (%) 

ปริมาณกรดโพรพิโอนิก* 
จากการวิเคราะหJ 

(%) 
1. อาหารผสมชุดควบคุม 0.0 0.05±0.00 

2. อาหารผสมเสริมกรดโพรพิโอนิก 0.5 0.39±0.00 

3. อาหารผสมเสริมกรดโพรพิโอนิก 1.0 0.66±0.00 

4. อาหารผสมเสริมกรดโพรพิโอนิก 1.5 0.95±0.00 

5. อาหารผสมเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 0.5 0.39±0.00 

6. อาหารผสมเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.0 0.73±0.00 

7. อาหารผสมเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.5 1.00±0.00 

หลังการทดลอง   

1. อาหารผสมชุดควบคุม 0.0 0.05±0.01 

2. อาหารผสมเสริมกรดโพรพิโอนิก 0.5 0.38±0.03 

3. อาหารผสมเสริมกรดโพรพิโอนิก 1.0 0.63±0.05 

4. อาหารผสมเสริมกรดโพรพิโอนิก 1.5 0.85±0.02 

5. อาหารผสมเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 0.5 0.36±0.02 

6. อาหารผสมเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.0 0.69±0.05 

7. อาหารผสมเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.5 0.98±0.11 
 

หมายเหตุ :  * สงวิเคราะห#ห�องปฏิบัติการ บริษัทรับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด (โอมิค) Test Method: CH-040-TM ใช� HPLC/DAD 
(In-house method), LOD = 0.005, LOQ = 0.015, % Recovery = 98 
 

   ในแตละม้ือหลังจากให�ปลากินอาหารจนอ่ิมจะดูดเก็บเศษอาหารเหลือทุกถังทดลอง เพ่ือไว�
คํานวณปริมาณอาหารท่ีปลากินจริง และป�องกันไมให�อาหารลงไปปะปนกับมูลปลาท่ีจะตกลงไปสะสมอยูใน
ระบบด�านลางของถังทดลอง สําหรับรอเก็บรวบรวมมูลปลากอนให�อาหารในม้ือตอไป และเปลี่ยนถายน้ําใน
ระบบถังบําบัดสัปดาห#ละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 50% และเปลี่ยนถายน้ําท้ังหมดเม่ือชั่งน้ําหนักปลาทดลอง
ทุกๆ 2 สัปดาห# สําหรับการเก็บตัวอยางน้ําในระบบทดลองเพ่ือวิเคราะห#คุณภาพน้ําตลอดการทดลอง จะเก็บ
น้ําท้ังจุดท่ีน้ําไหลเข�าและออกจากระบบ จํานวน 2 ครั้งตอสัปดาห# โดยวัดคาออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา ความเค็ม 
ความเปKนกรด-ดาง และอุณหภูมิ วิเคราะห#คาความเปKนดางของน้ําตามวิธีของ APHA, AWWA and WPCF 
(1985) วิเคราะห#คาแอมโมเนียรวม ไนไตรท# และไนเตรทตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972)  

   เม่ือสิ้นสุดการทดลองสุมเก็บตัวอยางปลาหลังการทดลองในแตละถัง และนําไปทําแห�งด�วยเครื่อง
ทําแห�งเยือกแข็งสูญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) สําหรับวิเคราะห#หาองค#ประกอบทางเคมีในปลาท้ังตัว
ของแตละชุดการทดลอง 
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4.  การศึกษาการเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพเนื้อเย่ือทางเดินอาหารของปลากะพงขาวทดลอง (Histology) 
 

เม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ี 10 สัปดาห# สุมเก็บตัวอยางปลาทดลองจํานวน 5 ตัวตอถัง เพ่ือศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพดัดแปลงจากวิธีของ Bell and Lightner (1988) โดยใช�เฉพาะสวนของอวัยวะ
ภายในของตัวอยางปลาทดลอง คือ กระเพาะและลําไส�แชในน้ํายาดอง Phosphate Buffer Formalin 
(Fixative cell) เนื้อเยื่อแชอยูในน้ํายา Fixative อยางน�อย 24 ชั่วโมง (ถ�าจะเก็บเนื้อเยื่อไว�นานให�เก็บไว�ใน
แอลกอฮอล# 70% และ glacial acetic acid 5%) จากนั้นเนื้อเยื่อจะถูกนํามาไลน้ําออกจากเซลล# โดยผาน
น้ํายาแอลกอฮอล#ท่ีความเข�มข�นสูงข้ึนตามลําดับ, ไซลีน และพาราฟQน ตามลําดับด�วยเครื่อง Automatic 
Tissue Processor แล�วนําไปตัดเนื้อเยื่อด�วยเครื่องไมโครโตรมท่ีความหนา 6 ไมครอน นํามาย�อมสี 
Hematoxylin (นิวเคลียสจะย�อมติดสีมวงแดง) และ Eosin (เนื้อเยื่อจะย�อมติดสีน้ําเงิน) และตรวจผลดู
ลักษณะการตายและการเปลี่ยนแปลงของผิวเยื่อบุเซลล#และเนื้อเยื่อภายใต�กล�องจุลทรรศน#    
 
5.  การวิเคราะหJหาปริมาณตกคKางของกรดโพรพิโอนิกในเนื้อปลาทดลอง  
 
  ใช�ปลาหลังสิ้นสุดการทดลองในชุดเดียวกับการศึกษาข�อ 4. ซ่ึงสุมตัวอยางปลาทดลองจํานวน 5 
ตัวตอถัง โดยเอาเฉพาะสวนเนื้อและนําไปทําแห�งด�วยเครื่องทําแห�งเยือกแข็งสูญญากาศ (Vacuum Freeze 
Dryer) เพ่ือสงวิเคราะห#หาปริมาณกรดโพรพิโอนิกตกค�างในเนื้อเยื่อของปลาทดลอง ณ ห�องปฏิบัติการ บริษัท
รับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด (โอมิค)  
  
6.  การบันทึกผลและการวิเคราะหJขKอมูล  
 

ตรวจสอบการเจริญเติบโตทุกๆ 2 สัปดาห# โดยชั่งน้ําหนักรวมของปลาทดลองแตละถัง บันทึก
จํานวนปลาท่ีตาย บันทึกปริมาณอาหารท่ีปลากินจริงเพ่ือนํามาคํานวณหาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปKนเนื้อ อัตราการกินอาหารตอวัน และอัตราการรอดตาย เม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ี 10 สัปดาห# ข�อมูล
ตางๆ ท่ีได�บันทึกไว�นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยตางๆ ดังนี้ 

6.1  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate; SGR, %/วัน) 

 =              (ln น.น.เฉลี่ยสุดท�าย – ln น.น.เฉลี่ยเริ่มต�น)  
            ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

 

6.2  อัตราการกินอาหารตอวัน (Daily feed consumption, %/วัน)    

 =                  ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม)     
     [(น.น.เฉลี่ยเริ่มต�น (กรัม) + น.น.เฉลี่ยสุดท�าย (กรัม))/2] X ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

 

6.3  ประสิทธิภาพการยอยได�ของโปรตีน (Protein digestibility, %) 

 =                   % Cr2O3ในอาหาร          % โปรตีนในมูลปลา 

                     % Cr2O3ในมูลปลา          % โปรตีนในอาหาร 
 

 

 

X 100 

100 - 100 X 

X 100 
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6.4  ประสิทธิภาพการยอยได�ของพลังงาน (Energy digestibility, %) 

 =                    % Cr2O3ในอาหาร           พลังงานในมูลปลา (Kcal/100 g) 

                      % Cr2O3ในมูลปลา          พลังงานในอาหาร (Kcal/100 g) 
    

6.5  ประสิทธิภาพการใช�โปรตีน (Protein efficient ratio; PER) 

 =                        น้ําหนักปลาท่ีเพ่ิมข้ึน (กรัม) 

               น้ําหนักแห�งของโปรตีนในอาหารท่ีปลากิน (กรัม) 

 
ผลจากการตรวจวัดตางๆ ในแตละชุดการทดลองถูกนํามาวิเคราะห#หาความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติระหวางชุดการ
ทดลองด�วยวิธีของ Tukey’s HSD multiple comparisons test ด�วยโปรแกรม SYSTAT (Wilkinson et al., 
1992)  

 
ผลการศึกษา 

 
1.  การเจริญเติบโตจากการเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสําเร็จรูปของปลา
กะพงขาว 
 
 1.1  การเจริญเติบโต 

เริ่มต�นปลากะพงขาวมีขนาดเฉลี่ย 0.4±0.01 กรัมตอตัว เม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ี 10 สัปดาห# 
พบวาปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ีมีการเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตทุกระดับให�ผลการ
เจริญเติบโตท้ังคาน้ําหนักเฉลี่ยสุดท�าย เปอร#เซ็นต#น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางทาง
สถิติ (P>0.05) กับชุดควบคุม แตพบความแตกตางทางสถิติ (P<0.05) ระหวางปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตร 3 
เสริมกรดโพรพิโอนิก 1% ซ่ึงมีคาสูงสุด (26.2±0.7 กรัมตอตัว, 6,147.0±103.2%, 5.9±0.0 %/วัน) เม่ือเทียบ
กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตร 7 เสริมแคลเซียมโพรพิโอเนต 1.5% ซ่ึงมีตํ่าสุด (18.9±3.4 กรัมตอตัว, 
4,436.8±717.7%, 5.4±0.2 %/วัน) ของผลการเจริญเติบโตดังกลาวข�างต�น (ตารางท่ี 3) 

 
1.2 อัตราการเปล่ียนอาหารเป|นเนื้อ อัตราการรอดตาย และอัตราการกินอาหารต�อวัน 

เม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ี 10 สัปดาห# ปลากะพงขาวท่ีเลี้ยงด�วยอาหารทดลองท้ัง 7 สูตร มีคาเฉลี่ย
ของอัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ (1.1±0.0 - 1.3±0.1) อัตราการรอดตาย (68.3±16.1 - 91.7±7.6%) และ
อัตราการกินอาหารตอวัน (3.1±0.1 - 3.5±0.3 %/วัน) ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ดังผลแสดงในตาราง
ท่ี 3  
  

100 - 100 X 



 

 

 

 
 

ตารางที่ 3  การเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ อัตราการรอดตาย และอัตราการกินอาหารตอวัน ของปลากะพงขาวที่เลี้ยงด�วยอาหารทดลอง 7 สูตร นาน 10 สัปดาห# 
 

พารามิเตอรJ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 6 7 
1. น้ําหนักเฉลี่ยตอตัว   

(กรัม)     
   

เริ่มต�นns 0.4±0.01 0.4±0.01 0.4±0.01 0.4±0.01 0.4±0.01 0.4±0.01 0.4±0.01 

สุดท�ายที่ 10 สัปดาห# 24.7±2.5ab 22.7±1.8ab 26.2±0.7a 24.1±0.4ab 22.4±3.4ab 21.6±2.8ab 18.9±3.4b 
 
2. น้ําหนักเพิ่ม (%) 5,910.4±499.5ab 5,352.2±554.1ab 6,147.0±103.2a 5,705.0±133.3ab 5,374.0±894.3ab 5,022.6±623.5ab 4,436.8±717.7b 

 
3. อัตราการเจริญ 
เติบโตจําเพาะ (%/วัน) 

5.8±0.1ab 5.7±0.1ab 5.9±0.0a 5.8±0.0ab 5.7±0.2ab 5.6±0.2ab 5.4±0.2b 

 
4. อัตราการเปลี่ยนns 
อาหารเปKนเนื้อ 

 

1.1±0.0 1.2±0.0 1.2±0.0 1.2±0.0 1.2±0.1 1.3±0.1 1.3±0.1 

5. อัตราการรอดตายns 
(%) 

 

88.3±7.6 91.7±7.6 73.3±7.6 70.0±0.0 75.0±13.2 68.3±16.1 70.0±18.0 

6. อัตราการกินอาหารns  
ตอวัน (%/วัน) 

3.1±0.1 3.3±0.1 3.4±0.1 3.4±0.1 3.3±0.2 3.5±0.3 3.5±0.1 

 

หมายเหตุ :  ตัวอักษรตางกันในแนวนอน แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05),  ns = non-significant 
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ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพการยอยได�ของโปรตีน พลังงาน และการใช�ประโยชน#จากโปรตีนของอาหารในปลากะพงขาวที่เลี้ยงด�วยอาหารทดลอง 7 สูตร เปKนระยะเวลา 10 สัปดาห# 

พารามิเตอรJ 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 6 7 
 

ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน (%) 
 

78.8±0.7a 
 

78.3±0.4ab 
 

78.2±0.3ab 
 

75.7±0.9c 
 

76.5±1.0bc 
 

74.6±0.3cd 
 

72.6±0.9d 

ประสิทธิภาพการยอยพลังงาน (%) 57.3±2.0ab 56.8±1.7abc 60.1±0.3a 55.4±2.2bc 52.2±1.5c 52.8±1.7bc 53.0±1.9bc 

ประสิทธิภาพการใช�โปรตีน 2.0±0.0a 1.9±0.1ab 1.8±0.1ab 1.8±0.0ab 1.9±0.1ab 1.7±0.2ab 1.7±0.1b 
        หมายเหตุ :  ตัวอักษรตางกันในแนวนอน แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

  

ตารางที่ 5  องค#ประกอบทางเคมี (% น้ําหนักแห�ง) ในปลากะพงขาวทั้งตัวกอนและหลังการทดลอง ที่เลี้ยงด�วยอาหารทดลอง 7 สูตร เปKนระยะเวลา 10 สัปดาห#   

องคJประกอบทางเคมี 
ปลาก�อน 

การทดลอง* 
ปลาหลังการทดลอง 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 7 

โปรตีน 65.9±0.2 61.5±1.1ab 60.7±0.4abc 60.7±0.3abc 60.3±0.7bc 61.9±0.3a 59.9±0.4c 60.4±0.6bc 

ไขมัน 7.0±0.1 11.3±0.6c 12.0±0.4bc 12.4±0.4abc 13.4±0.8a 11.9±0.7bc 13.6±0.9a 13.0±0.1ab 

เถ�า 18.1±0.1 15.9±0.1a 15.0±0.4b 14.8±0.1bc 14.4±0.2c 15.4±0.4ab 14.2±0.3c 14.2±0.1c 
คาร#โบไฮเดรต 
+เยื่อใยns ** 

9.0±0.3 11.3±0.5 12.4±0.3 12.2±0.5 12.0±0.9 10.9±0.6 12.3±1.1 12.3±0.8 

พลังงานรวม 
(Kcal/100 g) 

440.2±0.6 494.6±1.5c 505.8±1.5b 509.0±8.1b 517.8±1.2a 506.4±3.3b 524.5±1.9a 523.3±2.8a 

ความชื้น (%)*** 78.8±0.2 71.9±0.1c 73.1±0.2a 71.9±0.2c 72.7±0.2ab 72.9±0.3ab 72.7±0.1ab 72.6±0.2b 
หมายเหตุ :  ตัวอักษรตางกันในแนวนอน แสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) * ไมมีการทดสอบความแตกตางทางสถิติในปลากอนทดลอง 
   ** การคํานวณ %คาร#โบไฮเดรต+เยื่อใย (กรณีคิด %ของน้ําหนักแห�ง); %คาร#โบไฮเดรต = 100 - (%โปรตีน + %ไขมัน + %เถ�า)  

    *** คาความชื้นในตารางได�จากการทําแห�งด�วยเครื่องทําแห�งเยือกแข็งสูญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer) 
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2.  ประสิทธิภาพการย�อยไดKของโปรตีน พลังงาน และการใชKประโยชนJจากโปรตีนในอาหารท่ีมีการเสริม
กรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาว  
 
  ปลาทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 1 (ชุดควบคุม) ให�คาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนสูงสุด 
(78.8±0.7%) แตไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารเสริมกรดโพรพิโอนิกสูตรท่ี 2 และ 3 
(78.2±0.3 - 78.3±0.4%) ในขณะท่ีปลาทดลองท้ังสูตร 6 และ 7 เลี้ยงด�วยอาหารเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนตมี
คาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนตํ่ากวา (72.6±0.9 – 74.6±0.3%) และแตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับปลาท่ี
เลี้ยงด�วยสูตรท่ี 1-3 (ตารางท่ี 4) 
  สําหรับผลประสิทธิภาพการยอยพลังงานก็ให�ผลใกล�เคียงกับประสิทธิภาพการยอยโปรตีน โดย
พบวาปลาทดลองในสูตร 3 มีคาประสิทธิภาพการยอยพลังงานสูงสุด (60.1±0.3%) แตไมแตกตางทางสถิติ 
(P>0.05) กับปลาสูตรท่ี 1 และ 2 (56.8±1.7- 57.3±2.0%) รองลงมาเปKนคาประสิทธิภาพการยอยพลังงาน
ของปลาทดลองในสูตรอาหารท่ี 4-7 (52.2±1.5 - 55.4±2.2%) (ตารางท่ี 4) 
  ประสิทธิภาพการใช�โปรตีนมีคาสูงสุดในปลาทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 1 (ชุดควบคุม) 
(2.0±0.0%) แตไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 2-6 (1.7±0.2 – 1.9±0.1%) 
ในขณะท่ีปลาทดลองสูตร 7 มีคาประสิทธิภาพการใช�โปรตีนตํ่าสุด (1.7±0.1%) และแตกตางทางสถิติ 
(P<0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยสูตรท่ี 1 (ตารางท่ี 4) 
   
3.  องคJประกอบทางเคมีในปลากะพงขาวท้ังตัวก�อนและหลังการทดลอง 
 
  โปรตีนในปลากะพงขาวท้ังตัวหลังการทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารทดลองสูตรท่ี 5 (61.9±0.3%) มี
คาสูงสุด และแตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 6 (59.9±0.4%) (ตารางท่ี 5) 
  สําหรับไขมันรวมในปลาท้ังตัวหลังการทดลองพบวาปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 4 และ 6 
(13.4±0.8 และ 13.6±0.9%) มีคาไมแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ระหวางกัน แตตางทางสถิติ (P<0.05) กับ
ปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 1 (11.3±0.6%) (ตารางท่ี 5) 
  เถ�าท่ีพบในปลาหลังการทดลองท้ังตัวมีคาแนวโน�มลดลงเม่ือระดับการเสริมท้ังกรดโพรพิโอนิก
และแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสูงข้ึน ซ่ึงใกล�เคียงเชนเดียวกับปริมาณโปรตีนท่ีพบในปลาหลังการทดลอง
โดยพบปริมาณเถ�ามากสุดในปลาท้ังตัวหลังการทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 1 (15.9±0.1%) ซ่ึงไมแตกตาง
ทางสถิติ (P>0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 5 (15.4±0.4%) ในขณะท่ีปริมาณคาร#โบไฮเดรต+เยื่อใยใน
ปลาท้ังตัวหลังการทดลองไมพบความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ในทุกชุดการทดลอง (10.9±0.6 - 
12.4±0.3%) (ตารางท่ี 5) 

 นอกจากนี้พบวาคาพลังงานรวมในปลาท้ังตัวหลังการทดลองมีคาแนวโน�มสูงข้ึน เม่ือมีการเสริม
ท้ังกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารระดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับ ซ่ึงคาพลังงานรวมดังกลาวมี
แนวโน�มเพ่ิมข้ึนสอดคล�องกับปริมาณไขมันรวมในปลาท้ังตัวหลังการทดลองเชนกัน โดยพลังงานรวมในปลา
ท้ังตัวหลังการทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารสูตรท่ี 4, 6 และ 7 (517.8±1.2 - 524.5±1.9 Kcal/100 g) มีคาสูงกวา
และไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) ระหวางกัน แตแตกตางทางสถิติ (P<0.05) กับปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหาร
สูตรท่ี 1 ซ่ึงให�คาพลังงานรวมในปลาท้ังตัวหลังการทดลองตํ่าสุด (494.6±1.5 Kcal/100 g) (ตารางท่ี 5)  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.  การเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพของทางเดินอาหารใน
 
  ผลการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ
กระเพาะและลําไส� เม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ี
แคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารไมพบความผิดปกติของลําไส�
  ในขณะท่ีพบความผิดปกติอยางชัดเจนในสวนกระเพาะของปลาทดลองในสูตรท่ีมีการเสริมกรดโพ
รพิโอนิกท่ีระดับ 1.5% (ภาพท่ี 
เทียบกับชุดควบคุม โดยพบวาผนังของกระเพาะ
ทําให�พ้ืนท่ีรอยหยัก (Pyloric caeca)
Muscularis), ชั้นใต�เยื่อเมือก (2 
หยักท่ียื่นออกมา เพ่ือชวยในการ
 

 

 
   
 
 
ภาพท่ี 2  การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภา
 กรดโพรพิโอนิก เปKนระยะเวลา 

(ก) ชุดควบคุม
 

(ค) กรดโพรพิโอนิก 
 

1 = muscularis
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การเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพของทางเดินอาหารในปลากะพงขาวทดลอง 

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพเฉพาะสวนของอวัยวะภายในของตัวอยางปลาทดลอง 
เม่ือสิ้นสุดการทดลองท่ี 10 สัปดาห# พบวาทุกระดับของการเสริมกรดโพรพิโอนิกและ

แคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารไมพบความผิดปกติของลําไส�ปลาทดลองเม่ือเทียบกับชุดควบคุม 
ในขณะท่ีพบความผิดปกติอยางชัดเจนในสวนกระเพาะของปลาทดลองในสูตรท่ีมีการเสริมกรดโพ

ภาพท่ี 2) และการเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 1.0 
เทียบกับชุดควบคุม โดยพบวาผนังของกระเพาะ โดยเฉพาะสวนชั้นใต�เยื่อเมือก (Submucosa) 

Pyloric caeca) ภายในกระเพาะลดลง โดยจุดท่ีแสดงในภาพมีชั้นกล�ามเนื้อ 
2 Submucosa) และ ไพรอลิก ซีกา (3 Pyloric caeca)

ยื่นออกมา เพ่ือชวยในการยอยและดูดซึมสารอาหารในสวนของกระเพาะอาหารสวนปลาย

 

  

การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของกระเพาะอาหารในปลากะพงขาวทดลอง
เปKนระยะเวลา 10 สัปดาห# 

ชุดควบคุม 

(ง) กรดโพรพิโอนิก 
 

(ข) กรดโพรพิโอนิก 
 

กรดโพรพิโอนิก 1.0% 

1 = muscularis   2 = submucosa  3 = pyloric caeca 
 

              40X 
 

              40X 
 

ของตัวอยางปลาทดลอง คือ  
พบวาทุกระดับของการเสริมกรดโพรพิโอนิกและ

ทดลองเม่ือเทียบกับชุดควบคุม  
ในขณะท่ีพบความผิดปกติอยางชัดเจนในสวนกระเพาะของปลาทดลองในสูตรท่ีมีการเสริมกรดโพ

1.0 - 1.5% (ภาพท่ี 3) เม่ือ
(Submucosa) มีความหนาข้ึน

โดยจุดท่ีแสดงในภาพมีชั้นกล�ามเนื้อ (1 
Pyloric caeca) เปKนสวนของต่ิงรอย

ยอยและดูดซึมสารอาหารในสวนของกระเพาะอาหารสวนปลาย 

 

 

ขาวทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารเสริม         

กรดโพรพิโอนิก 1.5% (ผิดปกติ) 

กรดโพรพิโอนิก 0.5% 

 

              40X 

              40X 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3  การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภา
 แคลเซียมโพรพิโอเนต
 
5.  การตกคKางของกรดโพรพิโอนิกในเนื้อปลากะพงขาวทดลอง 
 
  เม่ือสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวด�วยอาหารท่ีเสริมท้ังกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิ
โอเนตท่ีระดับตางกันเปKนระยะเวลา 
การทดลอง ผลดังแสดงในตารางท่ี
 
 
 
 
 

(ก) ชุดควบคุม
 

(ค) แคลเซียมโพรพิโอเนต 1.0% 
 

1 = muscularis
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การเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของกระเพาะอาหารในปลากะพงขาวทดลอง
แคลเซียมโพรพิโอเนต เปKนระยะเวลา 10 สัปดาห#  

ตกคKางของกรดโพรพิโอนิกในเนื้อปลากะพงขาวทดลอง  

เม่ือสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวด�วยอาหารท่ีเสริมท้ังกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิ
โอเนตท่ีระดับตางกันเปKนระยะเวลา 10 สัปดาห# ไมพบการตกค�างของปริมาณกรดโพรพิโอนิกในเนื้อปลาทุกชุด

รางท่ี 6 

ชุดควบคุม (ข) แคลเซียมโพรพิโอเนต 
 

(ง) แคลเซียมโพรพิโอเนต 
 

1.0% (ผิดปกติ) 

1 = muscularis   2 = submucosa  3 = pyloric caeca
 

              40X 
 

              40X 
 

ขาวทดลองท่ีเลี้ยงด�วยอาหารเสริม       

เม่ือสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลากะพงขาวด�วยอาหารท่ีเสริมท้ังกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิ
สัปดาห# ไมพบการตกค�างของปริมาณกรดโพรพิโอนิกในเนื้อปลาทุกชุด

แคลเซียมโพรพิโอเนต 0.5% 

แคลเซียมโพรพิโอเนต 1.5% (ผิดปกติ) 

3 = pyloric caeca 

              40X 
 

              40X 
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ตารางท่ี 6  ปริมาณกรดโพรพิโอนิกในเนื้อปลาทดลองท้ัง 7 สูตร ท่ีเลี้ยงด�วยอาหารเสริมกรดโพรพิโอนิกและ 
  แคลเซียมโพรพิโอเนต เปKนระยะเวลา 10 สัปดาห# 
  

เนื้อปลาทดลอง 
ปริมาณกรดโพรพิโอนิก* 

จากการวิเคราะหJ 
(%) 

Limit of Detection 
Limit (LOD) 

(%) 

Limit of  
Quantitation (LOQ) 

(%) 
1. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 1 Not Detected 0.005 0.015 
2. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 2 Not Detected 0.005 0.015 

3. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 3 Not Detected 0.005 0.015 

4. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 4 Not Detected 0.005 0.015 

5. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 5  Not Detected 0.005 0.015 

6. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 6  Not Detected 0.005 0.015 

7. เนื้อปลา ชุดทดลองท่ี 7  Not Detected 0.005 0.015 

หมายเหตุ :  * สงวิเคราะห#ห�องปฏิบัติการ บริษัทรับตรวจสินค�าโพ�นทะเล จํากัด (โอมิค) Test Method: CH-040-TM ใช� HPLC/DAD 
(In-house method), % Recovery = 106 

 
6.  คุณภาพน้ําระหว�างการทดลอง 
 
  ในระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQดตลอดการทดลองนาน 10 สัปดาห# มีระบบการบําบัดน้ําและการ
เปลี่ยนถายน้ํา โดยน้ํามีการหมุนเวียนในระบบก่ึงปQดไหลผานออกจากถังทดลองและเข�าสูระบบการบําบัด แล�ว
จึงหมุนเวียนกลับเข�าสูถังทดลองไปตามระบบ ซ่ึงคุณภาพน้ําระหวางการทดลองโดยภาพรวมพบวาอยูในเกณฑ#
ท่ียอมรับได�สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว#น้ําชายฝijง (กรมประมง, 2546) แสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  คุณภาพน้ําในระบบน้ําหมุนเวียนก่ึงปQด ระหวางการทดลองนาน 10 สัปดาห# 
 

พารามิเตอรJ จุดน้ําเขKาในระบบ จุดน้ําออกจากระบบ 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 
 

30.87 ± 2.56 30.93 ± 2.55 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 

29.09 ± 0.89 29.02 ± 0.91 

ความเปKนกรด-ดาง  7.04 ± 0.43 7.19 ± 0.44 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 
 

5.53 ± 0.82 5.43 ± 0.85 

ความเปKนดาง 
(มิลลิกรัมแคลเซียมคาร#บอเนตตอลิตร) 
 

103.87 ± 12.91 106.73 ± 7.97 

แอมโมเนียรวม 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 
 

0.09 ± 0.04 0.10 ± 0.05 

ไนไตรท# (มิลลิกรัมตอลิตร) 
 

0.05 ± 0.01 0.06 ± 0.01 

ไนเตรต (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.66 ± 0.27 0.70 ± 0.29 
หมายเหตุ :  คาในตารางแสดงผลการวิเคราะห#คุณภาพนํ้าจาํนวน 2 ครั้งตอสัปดาห# ตลอดการทดลองนาน 10 สัปดาห# 
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วิจารณJผล  
 

  การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนต (เกลือของกรดโพรพิโอนิก) ในอาหาร
สําเร็จรูปของปลากะพงขาวท่ีระดับ 0, 0.5, 1.0 และ 1.5% นั้น พบวาทุกระดับของการเสริมท้ังกรดโพรพิโอนิก 
และแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารไมมีผลสงเสริมการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ อัตราการ
รอดตาย และอัตราการกินอาหารตอวันของปลากะพงขาวทดลองเม่ือเทียบกับชุดควบคุม โดยสอดคล�องกับผล
การศึกษาของ Zhou et al. (2009) ท่ีมีการเสริมโพแทสเซียมไดฟอร#เมต (potassium diformate, KDF) 
(เกลือของกรดฟอร#มิก) ท่ีระดับ 0, 0.3, 0.6, 0.9 และ 1.2% ในอาหารทดลองเปรียบเทียบกับการใช�ยา
ปฏิชีวนะ 8 mg/kg ของฟลาโวมัยซิน (flavomycin), 100 mg/kg ควิโนซีโตน (quinocetone) และ 4 mg/kg 
ของฟลาโวมัยซินผสมกับ 50 mg/kg ควิโนซีโตนสําหรับปลานิลลูกผสม (Oreochromis niloticus x O. 
aureus) ท่ีน้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต�นประมาณ 2.7 กรัมตอตัว พบวาท้ังการเสริม KDF และยาปฏิชีวนะในอาหารไมมี
ผลตอการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ และอัตราการรอดตายเม่ือเทียบกับชุดควบคุมจากการ
เลี้ยงนาน 8 สัปดาห# ซ่ึงแตกตางกับรายงานจาก Ramli et al. (2005, cited after Lückstädt, 2008) ท่ีกลาว
วาการใช� 2% KDF ผสมในอาหารปลานิลและให�กิน 6 ครั้งตอวัน นาน 85 วัน ให�ผลสงเสริมการเจริญเติบโต 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ เม่ือเทียบกับการใช� 0, 3 และ 5% KDF ท้ังยังมีผลชวยลดปริมาณการติด
เชื้อจากแบคทีเรียในการศึกษากับปลานิลได�อีกด�วย โดย Zhou et al. (2009) กลาวถึงผลการทดลองท่ีไม
สอดคล�องกันวาอาจเนื่องมาจากประชากรปลาทดลองและระบบการเลี้ยงท่ีแตกตางกัน  
  นอกจากนี้ Petkam et al. (2008, cited after Lückstädt, 2008) ศึกษาวาการใช�สารผสมกัน
ระหวางแคลเซียมฟอร#เมต แคลเซียมโพรพิโอเนต แคลเซียมแลคเตต แคลเซียมฟอสเฟต และกรดซิตริกท่ี
ระดับแตกตางกัน 0, 0.5, 1.0 และ1.5% เปรียบเทียบกับการใช� 0.5% Oxytetracycline เปKนสารเสริม 
antibiotic growth promoters (AGPs) ในอาหารเม็ดผสมสําหรับปลานิลที่มีโปรตีน 31% โดยให�กิน
อาหารวันละ 2 ครั้ง นาน 8 สัปดาห# พบวาในทุกชุดการทดลองไมมีผลสงเสริมการเจริญเติบโตและอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ เม่ือเทียบกับชุดควบคุม เชนเดียวกับการรายงานจาก Owen et al. (2006, cited 
after Lückstädt, 2008) ที่ไมพบการสงเสริมการเจริญเติบโตจากการใช� 2% โซเดียมบิวไทเรต (sodium 
butyrate) (เกลือของกรดบิวไทริก) เสริมในอาหารเลี้ยงปลาดุก (Clarias gariepinus) 
  จากแนวโน�มท่ีพบวาการเสริมด�วยกรดโพรพิโอนิกให�ผลดีกวาการเสริมด�วยแคลเซียมโพรพิโอเนต
ท้ังด�านการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน พลังงาน และประสิทธิภาพการใช�โปรตีนนั้น ซ่ึงอาจ
เปKนไปได�วากรดโพรพิโอนิกมีขนาดโมเลกุลท่ีเล็กกวาแคลเซียมโพรพิโอเนต และจากตารางผนวกท่ี 2 ซ่ึงแสดง
ให�เห็นวากรดโพรพิโอนิก (4,968 kcal/kg) มีคาพลังงานสูงกวาแคลเซียมโพรพิโอเนต (3,965 kcal/kg) ซ่ึง
ขนาดโมเลกุลท่ีเล็กกวาเม่ือถูกดูดซึมผานทาง epithelia cell แบบ passive diffusion ภายในลําไส�เล็ก 
อาจทําให�สามารถเข�าไปในระบบกลไกของเมทาบอลิซึม (metabolic pathways) ที่แตกตางกันและ
สุดท�ายจะให�พลังงานออกมา เชน ATP ในระบบของ citric cycle ได�เร็วกวา จึงอาจสงผลตอแนวโน�มการ
เจริญเติบโตท่ีดีกวาของปลาทดลองจากการเสริมด�วยกรดโพรพิโอนิก ซ่ึงคาพลังงานท่ีสูงกวาของกรดโพรพิ
โอนิกเม่ือเทียบกับแคลเซียมโพรพิโอเนตจากตารางผนวกท่ี 2 สอดคล�องกับผลวิเคราะห#องค#ประกอบทางเคมี
ของอาหารทดลองในครั้งนี้ ซ่ึงพบวาอาหารทดลองสูตรท่ี 2-4 และ 5-7 ก็ให�คาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณ
การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนต ตามลําดับ แตเห็นได�ชัดเจนกวาในสูตรเสริมกรดโพรพิ
โอนิกจึงอาจสงผลให�ปลาทดลองชุดท่ี 3 ซ่ึงเสริมกรดโพรพิโอนิก 1% มีแนวโน�มให�คาการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการยอยพลังงานสูงสุด โดย Petkam et al. (2008, cited after Lückstädt, 2008) ดังกลาว
มาแล�วข�างต�นพบวาการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ไมมีผลสงเสริมการเจริญเติบโต แตพบวาการเติม
กรดท่ี 1.5% ชวยเพิ่มน้ําหนักปลาทดลอง (33.6 กรัม) ได�ประมาณ 11% เมื่อเทียบกับในชุดควบคุม (30.2 
กรัม)และให�ผลดีกวาชุดที่มีการเติม 0.5% Oxytetracycline (33.0 กรัม) ซ่ึงใกล�เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ท่ี
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การเสริมกรดโพรพิโอนิก 1% ชวยเพิ่มน้ําหนักปลาทดลอง (26.2 กรัม) ได�ประมาณ 6% เมื่อเทียบกับในชุด
ควบคุม (24.7 กรัม)  
  จากรายงานศึกษาการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ท่ีพบวาให�ผลสงเสริมการเจริญเติบโตได�
ดีในปลาเขตหนาว เชน de Wet (2005, cited after Lückstädt, 2008) ศึกษาในปลาเรนโบว#เทร�าต# 
(Oncorhynchus mykiss) ผสมระหวางฟอร#เมต (เกลือของกรดฟอร#มิก) และซอร#เบต (เกลือของกรดซอร#
บิก) ท่ี 5-15% ในอาหารเปรียบเทียบการใช�ยาฟลาโวมัยซิน 40 ppm สําหรับการเปKนสารเสริม antibiotic 
growth promoters (AGPs) พบวาเสริมเกลือของกรดอินทรีย#ท่ีระดับ 10 และ 15% ชวยเพ่ิมน้ําหนักและ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อได�อยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับชุดควบคุม แตไมตางกับชุดท่ีเสริมยาฟลาโวมัย
ซิน เชนเดียวกับ Lückstädt (2008) ศึกษาในปลาแอตแลนติกแซลมอน (Salmo salar) ด�วยการเสริม
โพแทสเซียมไดฟอร#เมต (KDF) พบวาท่ีระดับ 0.8 และ 1.4% ให�ผลเพ่ิมน้ําหนักและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปKนเนื้อของปลาทดลองอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ Ringø (1991, cited after Lückstädt, 2008) ศึกษาใน
ปลา Arctic charr (Salvelinus alpines) ซ่ึงอยูในกลุม Salmonidae family เลี้ยงในน้ํากรอยที่ 8 องศา
เซลเซียส โดยการเสริม 1% โซเดียมแลคเตท (เกลือของกรดแลคติก) เปรียบเทียบกับ 1% โซเดียมโพรพิโอ
เนต (เกลือของกรดโพรพิโอนิก) พบวาปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารท่ีเสริมโซเดียมแลคเตทน้ําหนักเพ่ิมขึ้นจาก 310 
g เปKน 630 g ในเวลา 84 วัน ในขณะท่ีปลาท่ีเลี้ยงด�วยอาหารที่ไมได�เสริมกรดให�น้ําหนักสุดท�ายเพียง 520 
g แตการใช�โซเดียมโพรพิโอเนตมีผลทําให�การเติบโตลดลงเม่ือเทียบกับชุดควบคุม ซ่ึงให�ผลตางกับการศึกษา
ครั้งนี้ท่ีพบวาการใช�แคลเซียมโพรพิโอเนต 0.5–1.5% ให�ผลการเติบโตไมตางกับชุดควบคุม ซึ่งอาจจะเปKน
เพราะชนิดปลาทดลองและเกลือของกรดอินทรีย#คนละชนิดกัน นอกจากนี้พบอีกวาการเจริญเติบโตที่ดีของ
ปลา Arctic charr ไมมีผลตอองค#ประกอบทางเคมีในตัวปลา (Ringø et al., 1994 cited after 
Lückstädt, 2008) ซ่ึงให�ผลเชนเดียวกับองค#ประกอบทางเคมีในตัวปลาของการศึกษาครั้งนี้ท่ีไมสัมพันธ#กับ
ผลการเจริญเติบโต ซ่ึงคาโดยภาพรวมพบวาปริมาณโปรตีนสอดคล�องกับปริมาณเถ�าในปลาท้ังตัวหลังการ
ทดลอง ในขณะท่ีปริมาณไขมันก็สอดคล�องกับคาพลังงานในปลาท้ังตัวเชนกัน 

จากรายงานข�างต�นจะเห็นได�วาการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ในอาหารสัตว#น้ําให�ผล
สงเสริมการเจริญเติบโตได�ดีในปลาเขตหนาว ซ่ึงตางจากรายงานผลการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ใน
อาหารของปลาเขตร�อนดังกลาวมากอนหน�านี้ เชน การศึกษาในปลานิล ปลาดุก และปลากะพงขาวใน
การศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงอาจเปKนไปได�วาการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ในอาหารสําหรับปลาเขตหนาวอาจ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการยอยและระบบการเผาผลาญของเมทาบอลิซึมในสภาพอากาศท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา เม่ือมี
พลังงานเพ่ิมข้ึนจึงอาจสงผลตอการเจริญเติบโตของสัตว#น้ําได� หรือการเลือกใช�กรดและเกลือของกรดอินทรีย#ท่ี
มีหลากหลายชนิด อาจใช�การเสริมแบบเด่ียวหรือแบบผสม ศึกษาในสัตว#น้ําตางชนิด และในสภาวะการเลี้ยงท่ี
แตกตางกัน อาจทําให�มีผลการศึกษาท่ีแตกตางกันไป  
  อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาครั้งนี้มีแนวโน�มแสดงให�เห็นวา การเสริมด�วยกรดโพรพิโอนิกให�ผล
ดีกวาการเสริมด�วยแคลเซียมโพรพิโอเนตท้ังด�านการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน พลังงาน และ
ประสิทธิภาพการใช�โปรตีน นอกจากนี้ยังเก่ียวเนื่องกับผลการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของกระเพาะปลา
ทดลองท่ีพบวาการเสริมกรดโพรพิโอนิกท่ีระดับ 1.5% และการเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 1.0 - 1.5%
เม่ือเทียบกับชุดควบคุมมีผลทําให�ผนังของกระเพาะโดยเฉพาะสวนชั้นใต�เยื่อเมือก (submucosa) มีความหนา
เพ่ิมข้ึนทําให�พ้ืนท่ีรอยหยัก (pyloric caeca) ภายในกระเพาะลดลง ซ่ึงสันนิษฐานวาอาจเกิดจากคาพีเอชท่ีลด
ตํ่าลงและมีความเข�มข�นสูงของปริมาณกรดเกลือภายในกระเพาะจากการเสริมด�วยกรดและเกลือของกรด
อินทรีย# อาจมีผลทําให�ผนังของกระเพาะต�องมีการปรับตัวด�วยการเพ่ิมความหนาของชั้นเนื้อเยื่อภายในเพ่ือให�
สามารถทนกรดได� จึงมีผลทําให�พ้ืนท่ีรอยหยักภายในกระเพาะลดลง ซ่ึงสอดคล�องกับผลวิเคราะห#ปริมาณกรด
โพรพิโอนิกในอาหารทดลองครั้งนี้ท่ีพบวาการใช�แคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีอยูในรูปแบบผงสีขาวจะให�คาความ
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เสถียรของปริมาณกรดโพรพิโอนิกในอาหารทดลองได�มากกวาการใช�กรดโพรพิโอนิกแบบน้ํา ซ่ึงอาจมีการ
สูญเสียหรือระเหยได�งายกวาเนื่องจากความร�อนจากกระบวนการผลิตอาหารทดลอง 
  อยางไรก็ตามผลท่ีพบวามีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของกระเพาะปลาทดลองจากการเสริม
กรดโพรพิโอนิกท่ีระดับ 1.5% และการเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 1.0 - 1.5% เหมือนจะไมมีผลตอ
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย เนื่องจากใน 3 ชุดการทดลองดังกลาวในภาพรวมให�ผลการเติบโตดีไม
แตกตางกับชุดควบคุม แตก็เห็นความแตกตางชัดข้ึนในผลประสิทธิภาพการยอยโปรตีนท่ีพบวา 3 ชุดการ
ทดลองดังกลาวคอนข�างมีคาประสิทธิภาพการยอยโปรตีนได� ตํ่ากวาชุดอ่ืนๆ แตเม่ือพิจารณาจากคา
ประสิทธิภาพการใช�โปรตีนท่ีให�คาไมคอยแตกตางกันมากในทุกชุดทดลอง และมีผลไปในทิศทางเดียวกับผลการ
เจริญเติบโตนั้น จึงอาจสันนิษฐานได�วาเม่ือไมพบความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพในสวนของ
ลําไส�ซ่ึงเปKนอวัยวะสวนท่ีมีผลตอการดูดซึมสารอาหารและนําไปใช�ประโยชน# แม�วากระเพาะอาหารของปลา
ทดลองจะมีสภาพผิดปกติไปแตก็ยังสามารถเจริญเติบโตได�ดี ท้ังยังตรวจไมพบการตกค�างของปริมาณกรดโพรพิ
โอนิกในเนื้อปลาทดลองในทุกชุดการทดลอง อยางไรก็ตามผลการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของกระเพาะ
ดังกลาวอาจต�องทําการศึกษาถึงผลกระทบ หรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือไมตอสัตว#น้ําในระยะยาว  

จากผลวิเคราะห#ปริมาณกรดโพรพิโอนิกในอาหารทดลองครั้งนี้ พบวาในอาหารสูตรควบคุมท่ี
ต�องการให�มีกรดโพรพิโอนิก 0% แตกลับตรวจพบวามีปริมาณกรดโพรพิโอนิกอยู 0.05% หรือประมาณ 0.1% 
ซ่ึงเปKนไปได�วาอาจเกิดการปนเป¦§อนระหวางการผลิตอาหารทดลองหรือไมแนใจวาวัตถุดิบบางอยางท่ีใช�เปKนวัสดุ
ผลิตอาหารทดลองอาจมีการใช�กรดอินทรีย#เปKนสารถนอมคุณภาพวัตถุดิบหรือไม (ข�อสังเกต) แตก็ทําให�มอง
ได�ในภาพรวมวาทุกระดับของการเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารท่ี 0.5, 1.0 และ 
1.5% ไมมีผลสงเสริมการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ อัตราการรอดตาย อัตราการกินอาหาร
ตอวัน และประสิทธิภาพการยอยของโปรตีนในปลาทดลองเม่ือเทียบกับชุดควบคุม (ท่ีมีกรดโพรพิโอนิกอยู
ประมาณ 0.1%) แตมีแนวโน�มแสดงให�เห็นวาการเสริมด�วยกรดโพรพิโอนิกในอาหารให�ผลด�านการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน พลังงาน และประสิทธิภาพการใช�โปรตีนดีกวาการเสริมด�วยแคลเซียมโพรพิโอ
เนต นอกจากนี้การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาว ไมพบ
ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของลําไส�ปลาทดลอง แตพบความผิดปกติอยางชัดเจนในสวน
ผนังของกระเพาะท่ีหนาข้ึนของปลาทดลองท่ีมีการเสริมกรดโพรพิโอนิกท่ีระดับ 1.5% และการเสริมแคลเซียม
โพรพิโอเนตท่ีระดับ 1.0 และ 1.5% ดังนั้นระดับความเข�มข�นท่ีเหมาะสมของการเสริมกรดโพรพิโอนิกและ
แคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาวควรเปKนระดับท่ีไมเกินกําหนดของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาหารสัตว# พ.ศ. 2525 และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ความในมาตรา 6 (4) และ (5) 
ข�อ 7 (สํานักพัฒนาระบบฯ, 2540) ได�กําหนดไว�วาให�โพรพิโอนิกแอซิค ซึ่งมีสรรพคุณเปKนสารถนอมคุณภาพ
ของอาหารสัตว#เปKนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว#ผสมสําเร็จรูปได�ไมเกินร�อยละ 0.1 และไมเกินร�อยละ 
0.3 สําหรับเกลือโพรพิโอเนต  

ดังนั้นปริมาณการเสริมกรดโพรพิโอนิกท่ีระดับ 0.1% และแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 0.3% ก็
ถือวาเปKนระดับท่ีเหมาะสมในอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปลากะพงขาวจากการศึกษาครั้งนี้ และท่ีสําคัญเปKน
ระดับท่ีสอดคล�องตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ควบคุมอาหารสัตว#ฯ ถึงจะไมมีผลชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนในปลากะพงขาวจากผลการศึกษาครั้งนี ้ แตก็ควรเติมเพื่อเปKนสารถนอม
คุณภาพอาหารและอาจมีผลทางอ�อมในการเปKนสาร antibiotic growth promoters (AGPs) แทนการใช�
ยาปฏิชีวนะก็ได� แม�ว าเปKนปริมาณที่น�อยกวาจากรายงานผลการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีได�กลาวมาข�างต�น เม่ือ
เปรียบเทียบผลการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ในอาหารปลาทดลองกับการใช�ยาปฏิชีวนะเพ่ือเปKนสาร
เสริม AGPs ท่ีพบวาให�ผลการเจริญเติบโตไมตางกัน แตการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#มีแนวโน�มดีกวา 
ซ่ึงได�มีการกลาวถึงอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจของการเสริมกรดและเกลือของกรดอินทรีย#ในอาหารปลาทดลอง 
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คือการนํามาใช�เปKนสารเสริม AGPs แทนการใช�ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว#น้ํา (de Wet, 2005 cited after 
Lückstädt, 2008) และ (Petkam et al., 2008 cited after Lückstädt, 2008)  
  

สรุป 
 

1.  การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 0.5, 1.0 และ 1.5% ในอาหารสําเร็จรูปของ
ปลากะพงขาว ไมมีผลสงเสริมการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเปKนเนื้อ อัตราการรอดตาย และ
ประสิทธิภาพการยอยของโปรตีนในปลากะพงขาว 
2.  ทุกระดับของการเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาว ไม
พบความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของลําไส�ปลาทดลอง แตพบความผิดปกติอยางชัดเจนในสวน
ผนังของกระเพาะท่ีหนาข้ึน โดยเฉพาะสวนชั้นใต�เยื่อเมือก (submucosa) ของปลาทดลองท่ีมีการเสริมกรดโพ
รพิโอนิกท่ีระดับ 1.5% และการเสริมแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 1.0 - 1.5% ทําให�พ้ืนท่ีรอยหยักภายใน
กระเพาะลดลง มีผลทําให�ประสิทธิภาพการยอยโปรตีนลดลง 
3.  มีแนวโน�มแสดงให�เห็นวา การเสริมด�วยกรดโพรพิโอนิกในอาหารสําเร็จรูปของปลากะพงขาวให�ผลด�านการ
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพการยอยโปรตีน พลังงาน และประสิทธิภาพการใช�โปรตีนดีกวาการเสริมด�วย
แคลเซียมโพรพิโอเนต และไมพบการตกค�างในเนื้อปลาทดลองจากการเสริมทุกระดับของกรดโพรพิโอนิก
หรือแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารทดลอง 
4.  ถ�าต�องการเติมเพ่ือชวยถนอมคุณภาพของอาหารสัตว# หรือใช�เปKนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว#ผสม
สําเร็จรูป ควรเติมกรดโพรพิโอนิกท่ีระดับ 0.1% หรือแคลเซียมโพรพิโอเนตท่ีระดับ 0.3% ในการผลิตอาหาร
สําเร็จรูปสําหรับสัตว#น้ํา ซึ่งเปKนระดับท่ีไมเกินข�อกําหนดของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว# พ.ศ. 2525 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ซึ่งอาจมีผลทางอ�อมในการเปKนสาร antibiotic growth 
promoters (AGPs) แทนการใช�ยาปฏิชีวนะ  
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