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บทคัดยอ 
การศึกษากิจกรรมของเอนไซมโปรติเอส (acid protease และ serine protease) ในระบบยอยอาหารของ     

กบนา (Rana rugulosa, Wiegmann) ทําการศึกษาในกบนาอายุ 3 วัน โดยใชกบทั้งตัว กบอายุ 10 วัน ใชเฉพาะ
ทางเดินอาหาร กบอายุ 45 และ 60 วัน  แยกศึกษาสวน กระเพาะ ตับออน และลําไส จากการศึกษาพบวากิจกรรม
ของเอนไซมserine protease ของกบอาย ุ3  และ 10 วัน มีคา optimal pH ที่  pH 11 และ 9 ตามลําดับ  สําหรับกบ
อายุ 45 วัน พบคา optimal pH ทั้งในตับออน และลําไสที่ pH 10 ในกบอายุ  60 วันพบคา optimal pH ในตับออน 
และลําไสที่ pH 9 และ 10 ตามลําดับ สําหรับ เอนไซม acid  protease ซึ่งศึกษาในกระเพาะ มีคา optimal pH ที ่
pH 3 ในกบทุกขนาด เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซมโปรติเอสในระบบยอยอาหารของกบนาทั้งอาย ุ 3, 10, 
45 และ 60  วัน  พบวากิจกรรมของเอนไซม serine  protease ที่สกัดไดจากตับออนกบนาอาย ุ45 วัน มีคาสูงที่สุด 
(P <0.05)  และพบมีคานอยที่สุดในกบนาอายุ 3 วัน กิจกรรมของเอนไซม acid  protease ที่สกัดไดจากกระเพาะ
ของกบนาอายุ 60 วันมีคาสูงที่สุด (P <0.05) และพบมีคานอยที่สุดในกบนาอายุ 3 จากการทดลองนี้สรุปไดวา
กิจกรรมของเอนไซม serine  protease มีคาสูงที่ pH 9 – 11 และเอนไซม acid protease คาสูงที่ pH 3 และ กบ
ขนาดใหญมีกิจกรรมของเอนไซมโปรติเอสสูงกวา กบขนาดเล็ก   
 
คําสําคัญ : acid  protease serine  protease  optimal pH กบนา 

 

Abstract 
Activity of serine and acid protease from whole body at 3 days and whole gut at 10 days old 

including pancreas and intestine at 45 and 60 days old of Lowland common frog (Rana rugolosa, 
weigmann) were determined. Serine protease activity at 3 and 10 days of frog had optimal pH at 11 and 
9 respectively and pH 10 for pancreas and intestine at 45 days frog while the optimal pH of serine 
protease at 60 days frog were 9 and 10 for pancreas and intestine, respectively. Acid protease activity 
had the optimal pH at pH 3 for all age of frog. This study indicated that different age of frog had different 
levels of enzymatic activities. The old frog seemed to have the highest specific activity of protease.  
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คํานํา 

กบนาเปนสัตวเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น   และในปจจุบันเกษตรกรไดใหความสนใจในการ
เลี้ยงกบนากันมากขึ้น  กบนา หรือกบเสือ (Rana  rugulosa, Wiegmann)  เปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําที่มีขนาดกลาง  
เปนที่นิยมบริโภค และเลี้ยงกันมากที่สุด เปนที่ตองการของตลาดทั้งใน  และตางประเทศ (ยงยุทธ,  2548)   จึงกลาว
ไดวากบนาเปนสัตวเศรษฐกิจที่มีความสําคัญชนิดหนึ่ง  ที่ควรไดรับการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตกบนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และตนทุนในการผลิตต่ํา  เพื่อสามารถแขงขันในตลาดกบนาได  ในการเลี้ยงกบนาตนทุนสวนใหญ
ไดแกตนทุนคาอาหาร (เฉิดฉันท  และคณะ,  2538 และ ยุพิน,  2540)  ในปจจุบันอาหารกบนาที่จําหนายใน
ทองตลาดมีอาหารสําหรับกบนาเล็ก หรือลูกกบนา  และอาหารสําหรับกบนาใหญ   แตสวนใหญเกษตรกรมักใช
อาหารปลาดุกทั้งในการอนุบาล  และการเลี้ยงเนื่องจากอาหารปลาดุกราคาถูกกวาอาหารกบนามาก  ถึงแมวา
อาหารปลาดุกจะมีโปรตีนต่ํากวาอาหารกบนาก็ตาม  ราคาอาหารกบนาเชนอาหารสําเร็จรูปสําหรับลูกกบนาวัยออน
ราคากิโลกรัมละ 40 บาท (ยงยุทธ และพิสมัย,  2548) สวนราคาอาหารกบนาใหญอยูที่ประมาณกิโลกรัมละ 24 – 
28 บาท ซึ่งมีราคาคอนขางสูง เมื่อเทียบกับอาหารปลาดุก จะเห็นไดวาอาหารเปนปจจัยหลัก  หรือตนทุนหลักของ
ตนทุนทั้งหมดในการเลี้ยงกบนา   อาหารที่กบนาไดรับจะถูกยอยใหไดสารอาหาร  ซึ่งขึ้นอยูกับการทํางานของ
เอนไซมในระบบยอยอาหารไดแกเอนไซมโปรติเอส อะไมเลส และเอนไซมไลเปส โดยเฉพาะเอนไซมโปรติเอส 
เนื่องจากวากบนาเปนสัตวกินเนื้อ มีความตองการโปรตีนสูง ซึ่งเอนไซม     โปรติเอสที่พบในกบนามีทั้งเอนไซมใน
กลุม acid protease และ serine  protease ซึ่งการทราบถึงคุณสมบัต ิและการทํางานของเอนไซมดังกลาวสามารถ
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกใชวัตถุดิบ  และการผลิตอาหารกบนาใหไดระดับโปรตีนที่กบนาสามารถ
ใชไดอยางสมบูรณ  และเหลือขับถายออกมานอยที่สุด     ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํางาน
ของเอนไซม acid และ serine  protease ในกบนาระยะตางๆ  

 
อุปกรณและวิธีการ 

 

สัตวทดลองและการเตรียมตัวอยาง 
การศึกษาครั้งนี้ใชกบนาอายุ 3, 10, 45 และ 60 วัน  โดยนํากบนาอายุ 3 วัน ซึ่งถุงไขแดงยุบแลวประมาณ 

1,000 ตัว สกัดเอนไซมโดยใชกบนาทั้งตัว  กบนาอายุ 10 วัน ใชกบนาประมาณ 500 ตัว เลี้ยงดวยอาหารผงโปรตีน 
54 เปอรเซ็นต สกัดเอนไซมโดยใชสวนของทางเดินอาหารทั้งหมด  สวนกบนาอายุ 45 และ 60 วัน ซึ่งเลี้ยงดวย
อาหารเม็ดลอยน้ําโปรตีน 45 และ 40 เปอรเซ็นต  ทําการสกัดเอนไซมจาก กระเพาะ ตับออน และลําไส โดยใชกบนา
ขนาดละ 100 ตัว โดยนําตัวอยางชั่งน้ําหนัก และเก็บที่อุณหภูมิ - 80 oC จนนําตัวอยางไปวิเคราะหกิจกรรมของ
เอนไซม 
 

การเตรียมเอนไซม 
การสกัดเอนไซมสําหรับวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม serine protease  
นําตัวอยางกบนาทั้งตัวอายุ 3 วัน  ทางเดินอาหารของกบนาอายุ 10 วัน และตับออน และ ลําไสของกบนา

อายุ 45 และ 60 วัน บดใหละเอียดโดยใชเครื่องปนอาหาร บดตัวอยางใน 50 mM Tris – HCl buffer pH 7.5 ที่
อัตราสวนตัวอยาง : บัฟเฟอร (1:2 w/v) จากนั้นนําตัวอยางที่ไดทั้งหมดปนเหวี่ยงดวยเครื่องปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
15,000 x g อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส. เปนเวลา 15 นาที นําสวนใสที่ไดเก็บไวที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส เพื่อ
ใชในการวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม serine protease ตอไป (Gimenez et al., 1999).     
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การสกัดเอนไซมสําหรับวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม Acid protease  
 นําตัวอยางกบนาทั้งตัวอายุ 3 วัน  ทางเดินอาหารของกบนาอายุ 10 วัน และกระเพาะกบนาอายุ 45 และ  
60 วัน  บดใหละเอียดโดยใชเครื่องปนอาหาร บดตัวอยางใน  50 mM  Phosphate buffer  pH 6.5  ที่อัตราสวน
ตัวอยางตอบัฟเฟอร (1:2 W/V)   จากนั้นนําตัวอยางที่ไดไปปนเหวี่ยงดวยเครื่งปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 15,000 X g  
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  นาน 20 นาที  นําสวนใสที่ไดเก็บไวที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการ
วิเคราะหกิจกรรมเอนไซม acid  protease  ตอไป (ดัดแปลงจากวิธีของ Wu  et  al., 2009) 
 

การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซม 
การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซม serine protease  
วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมserine protease ตามวิธีของ Bezerra et al. (2005) โดยนําเอนไซมที่สกัดได

ปริมาตร 20 ไมโครลิตร  ผสมกับบัฟเฟอรที่มี pH ตั้งแต 6 ถึง 13  ปริมาณ 200 ไมโครลิตร  และ azocasein 1%  ใน
บัฟเฟอร ที่ pH 6 ถึง 13 ปริมาตร  500 ไมโครลิตร จากนั้นนําตัวอยางเขาเครื่อง incubator ที่อุณหภูมิ  37 องศา
เซลเซียส  เปนระยะเวลา 60 นาที  และหยุดปฏิกิริยาดวย trichloroacetic  acid  (TCA) 20 %  ปริมาตร 500 
ไมโครลิตร นําตัวอยางที่ไดเขาเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ 15,000 x g  อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
10 นาที จากนั้นนําตัวอยางสวนใสดานบนปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติม 1 M NaOH ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร นําตัวอยาง
ที่ไดวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 440 nm.     

การวิเคราะหกิจกรรมเอนไซน acid protease 
  วิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมacid protease ตามวิธีของ Wu et al. (2009) โดยนําเอนไซนที่สกัดได
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับบัฟเฟอรที่ pH  ตั้งแต 2 ถึง 6 ปริมาตร 350 ไมโครลิตร และ hemoglobin 2% ใน
บัฟเฟอร  ที่ pH  2 ถึง 6  ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นนําเขาเครื่อง  incubator ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
เปนระยะเวลา 30 นาที และหยุดปฏิกิริยาดวย trichloroacetic acid (TCA) 8% ปริมาตร 500 ไมโครลิตรจากนั้น  
นําตัวอยางที่ไดปนเหวี่ยงดวยเครื่องปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8,000 X g  อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส  เปนเวลา 10 
นาท ี นําตัวอยางที่ไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 280 nm   
 

การวิเคราะหผลทางสถิต ิ
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely randomized design) โดยใชคา pH เปนปจจัยในการ

ทดลอง   นําขอมูลกิจกรรมของเอนไซมวิเคราะหหาคาความแปรปรวนของขอมูลโดยวิธีวิเคราะหวาเรียนซ (ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยแตละชุดการทดลองดวย Duncan New’s Multiple Range Test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการศึกษากิจกรรมของเอนไซมserine protease และ acid protease ในกบนาอายุ 3, 10, 45 และ 60 

วัน แสดงใน Figure 1 และ 2 และ Table 1 และ 2   กบนาอายุ 3 วัน มีคากิจกรรมของเอนไซมสูงสุดที ่pH 11 
(P<0.05) สําหรับคากิจกรรมของเอนไซมที่พบในทางเดินอาหารของกบนาอายุ 10 วัน มีคาสูงสุดที่ pH 9  
เชนเดียวกับที่พบในลําไสของกบอายุ 60 วัน (P<0.05) และกิจกรรมของเอนไซมserine protease ที่สกัดไดจาก 
ตับออน และลําไสของกบนาอายุ 45 วัน มีคาสูงสุด (P>0.05) ที่ pH 10 เชนเดียวกับคาที่พบในตับออนของกบอาย ุ
60 วัน (ภาพที่ 1)  pH ที่เหมาะสมตอการทํางานของเอนไซม serine protease ของกบนาอยูในชวงเปนดาง
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ประมาณ 9 – 11 โดยทั่วไปแลวเอนไซม serine protease มีคา pH ที่เหมาะสมในการทํางานที่ pH 7 – 11 ซึ่ง
เอนไซมโปรติเอสกลุมนี้ไดแกเอนไซม trypsin และ chymotrypsin เปนตน (ปราณี,  2547)  ผลที่ไดจากการทดลองนี้
มีคาอยูในชวงของคา pH ที่เหมาะสมตอการทํางานปกติของเอนไซมในกลุม serine protease 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1 Serine protease activity (specific activity) in whole body of 3 days frog, whole gut of 10 days frog and 

int. and panc. (intestine and pancreas) of 45 and 60 days frog at pH 6 – 13. 
 

เมื่อศึกษากิจกรรมของเอนไซม serine  protease เปรียบเทียบระหวางลําไส และตับออนของกบนาอายุ 45 
และ 60 วัน พบวากิจกรรมของเอนไซมในตับออนมีคาสูงกวาในลําไส  ทั้งในกบนาอายุ 45 และ 60 วัน  และทุก
ระดับ pH (P<0.05) (Figure 2) เอนไซมกลุม serine  protease เปนเอนไซมที่ผลิตจากตับออน (pancreatic  
enzyme) เอนไซมกลุมนี้อยูในรูปที่ไมสามารถทํางานได (zymogen)  แตเมื่ออยูในสภาวะที่เหมาะสม  หรือถูก
กระตุนดวยเอนไซมเดียวกันนี้ จะสามารถทํางานได (ปราณี,  2547)  ดังนั้นคากิจกรรมของเอนไซมที่ไดจากตับออน
จึงเปนคาที่แทจริงของเอนไซม  จึงมีคาสูงกวาคาที่พบในลําไส  เนื่องจากในลําไสเปนบริเวณที่เอนไซมเกิดปฏิกิริยา  
หรือมีการยอยเกิดขึ้นแลว  ดังนั้นกิจกรรมของเอนไซมจึงมีคาลดลง  นอกจากนี้ลําไสยังมีอาหาร และของเหลว  หรือ
สิง่ปนเปอนอื่นนอกจากเอนไซมจึงทําใหคากิจกรรมของเอนไซมที่วิเคราะหไดมีคานอยกวา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Serine protease (specific activity) in int. and panc. (intestine and pancreas) of 45 and 60 days frog at 
pH 6 – 13.  
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กิจกรรมของเอนไซม acid protease (Figure 3) ของกบนาที่อาย ุ3, 10, 45 และ 60 วัน มีคาสูงสุด ที่ pH 3 
(P<0.05) และคาของกิจกรรมของเอนไซมมีคาลดลงเมื่อ pH เพิ่มขึ้น เอนไซมacid   protease ที่ศึกษาในการ
ทดลองนี้ไดแกเอนไซมpepsin เอนไซมกลุมนี้ทํางานไดดีที่ pH 2 – 4 เอนไซมpepsin จะพบในน้ํายอย (gastric  
juice)  ในกระเพาะของสัตวมีกระดูกสันหลัง  กิจกรรมของเอนไซมจะมีคาลดลงเมื่อ pH เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการ
เสียเสถียรภาพธรรมชาติของโปรตีน  ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ pH ไมเหมาะตอการทํางานของเอนไซม (ปราณี,  2547) 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 3 Acid protease (specific activity) in whole body of 3 days frog, whole gut of 10 days frog and stomach 

of 45 and 60 days frog at pH 2 – 6.  
 
จากสภาวะที่ pH ตางกันมีผลใหกิจกรรมของเอนไซมserine และ acid  protease มีคาแตกตางกัน

เนื่องจากเอนไซมเปนโปรตีน  การเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายโปรตีนจะมีผลตอประจุที่เกิดขึ้นบนโมเลกุลของ
โปรตีน  จึงสงผลกระทบตอโครงสราง  และการทํางานของเอนไซมดวย  โดยเฉพาะที่บริเวณ active site ซึ่งเปน
ตําแหนงที ่substrate เขารวมตัวกับเอนไซม  ดังนั้นเอนไซมแตละชนิดจึงมีคา pH ที่เหมาะสม (optimum  pH) 
สําหรับเรงปฏิกิริยาใหไดความเร็วสูงสุดเสมอ สําหรับเอนไซมacid  protease ซึ่งไดแกเอนไซมเปปซินจะมีคา pH  ที่
เหมาะสมที่ pH 2 – 4 และะเอนไซมserine  protease มีคา pH ที่เหมาะสมที่ pH 8 – 10  ซึ่งใกลเคียงกับผลที่ได
จากการศึกษาในครั้งนี ้      (นิธิยา, 2551 และ ปราณี,  2547)   

เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม serine protease ในกบนาที่อายุ 3, 10, 45 และ 60 วัน  (Table 1) 
พบวากบนาอายุ 45 วันมีคากิจกรรมของเอนไซมสูงที่สุด (P<0.05)  ในทุก pH  รองลงมาคือคาที่พบในกบนาอาย ุ
10 และ 60 วัน  และกบนาอายุ 3 วัน มีคากิจกรรมของเอนไซมต่ําที่สุด ในทุก pH เอนไซม serine    protease ถูก
ผลิตในตับออน  ซึ่งอวัยวะดังกลาวไมไดทําหนาที่ในการยอยอาหาร   แตการยอยเกิดในลําไส   ดังนั้นความสมบูรณ  
หรือพัฒนาการของลําไสจึงมีผลไมมากนักตอคากิจกรรมของเอนไซม  จากผลการทดลองกลาวไดวากิจกรรมของ
เอนไซมในลําไสมีคาผันแปรตามคากิจกรรมของเอนไซมที่พบในตับออน   นอกจากนี้ชวงอายุ 45 วัน อาจเปนชวง
อายุที่กบมีการพัฒนาของรางกายในการเจริญเติบโตสูงที่สุด  ดังนั้นการพัฒนาของเอนไซมในระบบยอยอาหารจึง
ตองมีคาสูงเพื่อใชในการยอยอาหารที่ไดรับเพื่อใหไดรับประโยชนจากอาหารไดสูงสุด  จึงมีผลใหคากิจกรรมของ
เอนไซม serine  protease ในกบชวงอายุนี้มีคาสูงกวาในกบที่อายุอื่น   
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Table 1   Serine protease activity (specific activity) 0f various ages of frog at pH 6 - 13.  
 

Serine  protease activity (mU/mg  protein/min) at pH 6 - 13 Frog age 
(days) 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 2.17+0.00d 5.43+1.53d 8.70+0.00d 8.70+0.00d 11.23+ 0.50c 12.31+3.07d 11.23+0.50e 3.62 +1.02c 
10 238.16+8.06e 617.54+23.56e 841.67+39.07e 969.29+24.81e 816.08+ 16.78 b 856.58+22.95c 721.28+14.89b 88.60+4.96a 
45 990.16+7.78a 1212.07+7.52a 1547.47+ 31.2a 2381.06+71.98a 2562.02+ 341.34a 1662.18+85.24a 1627.04+318.00a 31.58+3.09b 
60 555.52+35.5 b 850.03+74.14b 1232.96+1.18b 1673.90+25.90b 2239.95+125.14a 1258.34+26.38b 1056.99+218.35b 35.82+2.88b 

P - value 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0049 0.0001 
abcd Mean values in the same column with different letters are significantly different (p<0.05) 
 

สําหรับกิจกรรมของเอนไซม acid  protease ในกบนาที่อาย ุ3, 10, 45 และ 60 วัน  (Table 2) พบวากบนา
อายุ 60 วันมีคากิจกรรมของเอนไซมสูงที่สุด (P<0.05)  ในทุก pH   และกบนาอายุ 3 วัน มีคากิจกรรมของเอนไซม
ต่ําที่สุด   ในทุก pH  เอนไซม acid  protease ซึ่งไดแกเอนไซม pepsin ของสัตวมีกระดูกสันหลัง เชน ปลา (Halver 
and Hardy,  2002) เปนเอนไซมที่ผลิตในกระเพาะ  ดังนั้นกบนาอายุ 60 วัน ซึ่งเปนกบที่เจริญเติบโตสมบูรณกวา
กบที่อายุนอยกวา  จึงมีคากิจกรรมของเอนไซมสูงกวาตามความสมบูรณของพัฒนาการของกระเพาะ  และกบนา
อายุ 30 วัน เปนกบนาที่ ถุงไขแดงเพิ่งยุบสมบูรณ  อวัยวะในระบบยอยอาหาร  เชน กระเพาะ หรือลําไส  ยังพัฒนา
ไมสมบูรณ  ดังนั้นการทํางานของเอนไซมในอวัยวะนั้นๆ  จึงมีคาต่ํา  ซึ่งอายุของกบนามีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันกับการทํางานของเอนไซม acid  protease   
 
Table 2   Acid protease activity (specific activity) 0f various ages of frog at pH 2 - 6.  
 

Acid  protease activity (mU/mg  protein/min) at pH 6 - 13 Frog age 
(days) 2 3 4 5 6 

3 9.45 + 0.77 b 7.17 + 0.61 d 3.04 + 0.30 b 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 
10 22.89 + 10.04 b 79.71 +  5.57 b 5.79 + 1.48 b 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 
45 11.94 + 2.53 b 44.66 + 0.14 c 15.05 + 0.93 b 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 
60 254 + 48.30a 821.27 + 6.58 a 563.04 + 65.44 a 0.00 + 0.00 0.00 + 0.00 

P – value 0.0014 0.0001 0.0001 - - 
abcd Mean values in the same column with different letters are significantly different (p<0.05) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
กิจกรรมของเอนไซม acid  protease มีคาสูงสุดที่สภาวะเปนกรด (pH 3)  สําหรับกิจกรรมของเอนไซม 

serine protease มีคาสูงในสภาวะเปนดาง (pH 9 - 11)  และในตับออนมีคากิจกรรมของเอนไซม serine protease 
สูงกวาคา ที่พบในลําไส และทางเดินอาหารทั้งหมด  กิจกรรมของเอนไซม serine และ acid protease ในกบนาอายุ
มากกวาจะมีคาสูงกวากบนาอายุนอย  ผลที่ไดจากการศึกษานี้จะใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาประสิทธิภาพ
การยอยไดของโปรตีนในวัตถุดิบแหลงโปรตีน  แบบ in vitro และ in vivo ตอไป  ซึ่งจะมีประโยชนตอการเลือกใช
วัตถุดิบแหลงโปรตีนซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีราคาแพง  ใหเหมาะสมกับความสามารถในการทํางานของเอนไซมในระบบ
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ยอยอาหารของกบนาในขนาดตางๆ  เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากอาหารไดสูงสุด  และลดมลพิษทางน้ํา ซึ่งเกิด
จากของเสียจากการขับถาย และอาหารเหลือจากการเลี้ยงกบนา 
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