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บทคัดยอ 
การศึกษาความคงทนของเม็ดอาหารกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในสูตรอาหารที่ใช      

มันสําปะหลัง 27 เปอรเซ็นต โดยเสริมสารประสาน (บาสฟน) ที่ระดับ 0.1, 0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นต และอัดเม็ดดวย
เครื่องเครื่องเอ็กทรูดเดอรขนาดเล็ก ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และทดสอบความคงทนในน้ําของอาหารกุงตามวิธี
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ป พ.ศ. 2536 พบวา ความคงทนในน้ําทางกายภาพของเม็ดอาหารในสูตร
ที่ไมไดเสริมสารประสานจะเกิดการเสียสภาพ (แตกฟู) ในระยะเวลาต่ํากวา 2 ชั่วโมง โดยการเสริมสารประสานจะ
ชวยใหเม็ดอาหารคงทนในน้ําดีขึ้น และอาหารที่เสริมสารประสานที่ระดับ 0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นต สงผลใหเม็ด
อาหารคงสภาพสมบูรณอยูในน้ําไดถึง 2 ชั่วโมง สําหรับความคงทนในน้ําของอาหารกุงตรวจตามวิธีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ป พ.ศ. 2536 แสดงใหเห็นวา อาหารที่ไมไดเสริมสารประสานมีความคงทนอยูในน้ํา
ไมถึง 80 เปอรเซ็นต ในเวลา 2 ชั่วโมง ขณะที่อาหารที่เสริมสารประสานมีความคงทนอยูในน้ํามากกวา 80 
เปอรเซ็นต ในเวลา 2 ชั่วโมง ดังนั้นในการผลิตอาหารกุงโดยใชมันสําปะหลังเปนองคประกอบในสูตรและผลิตดวย
เครื่องเอ็กทรูดเดอรควรเสริมสารประสานในสูตรอาหาร 0.2 เปอรเซ็นต ซึ่งจะทําใหอาหารคงทนในน้ําไดนานตาม
ความตองการของตัวสัตว 
 
คําสําคัญ : อาหารกุง มันเสนบด สารประสาน เครือ่งเอ็กทรูดเดอร 
 

Abstract 
 Water stability of extruded pelleted feed for White shrimp (Litopenaeus vannamei) using 
cassava meal 27% in the diet, and containing variable levels of synthetic pellet binder (basfin) of 0.0, 
0.1, 0.2 and 0.3% in the diets were evaluated. The water stability evaluation by physical appearance 
revealed that the extruded pellets without supplementation of the binder were fully disintegrated in less 
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than 2 hrs immersion.  Supplementation of the synthetic pellet binder have improved water stability of 
the pellets, and the pellets with 0.2 and 0.3% synthetic binder supplementation have maintained 
integrity at 2 hrs immersion. The water stability of the pellets determined by the method of Thailand 
Industrial Standard Institute (TISI) has also shown that the pellets without the synthetic binder 
supplementation remain less than 80% integrity at 2 hrs immersion. Meanwhile, all the pellets with the 
synthetic binder supplementation have more than 80% integrity at 2 hrs immersion. It is therefore 
recommended that extruded pelleted feed for White shrimp that using cassava meal as a sole basal 
feed ingredient should be supplemented with 0.2% synthetic binder for the provision of water stability to 
meet requirement of the animals.      
 
Keywords : white shrimp (Litopenaeus vannamei), cassava, pellet binder, small extruder 
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คํานํา 
ปจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําเพิ่มเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่ติดตอกับชายทะเล  

เนื่องจากเปนอาชีพที่ไดรับผลตอบแทนกลับมาคอนขางสูงและใชระยะเวลาในการเลี้ยงคอนขางสั้น  แตก็เปนอาชีพ
ที่มีการลงทุนสูงกวาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชนิดอื่นๆ  จึงทําใหผูเลี้ยงสวนใหญตกอยูในสภาวะการเสี่ยงตอการขาดทุน  
พบวาอาหารสัตวน้ําเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตสัตวน้ํา และตนทุนการ
ผลิต เนื่องจากตนทุนการผลิตสัตวน้ําประมาณ 60-70% มาจากคาอาหาร การเลี้ยงกุงจะประสบความสําเร็จมาก
นอยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพอาหาร ปริมาณและวิธีการใหอาหาร และราคาอาหารเปนสําคัญ นอกจากอาหาร    
มีผลตอการเจริญเติบโต การดํารงชีพ การเจริญพันธุ และการแพรพันธุของสัตวน้ําแลว ยังมีผลตอคุณภาพน้ําเชนกัน 
กลาวคือ หากใหอาหารที่พอเหมาะและคุณภาพดีก็จะมีสวนชวยรักษาคุณภาพน้ําในบอเลี้ยง แตหากมีการใหอาหาร
มากเกินไปหรืออาหารมีคุณภาพไมดี นอกจากจะเปนการเพิ่มคาใชจายคาอาหารในการเลี้ยงสัตวน้ําแลว ยังเปน
โอกาสทําใหเกิดน้ําเสียและเกิดการระบาดของโรคกุงได ในธรรมชาติสัตวน้ําสามารถที่จะหาอาหารไดเองตามแหลง
น้ํา แตหากจับสัตวน้ํามาเลี้ยงในที่จํากัด การจัดการเรื่องอาหาร คุณสมบัติของอาหาร การใหอาหาร รวมถึงคุณภาพ
น้ําที่ใชเลี้ยงสัตวน้ําจงึมีความจําเปนมากยิ่งขึ้น  

ความคงทนในน้ําของอาหารสัตวน้ําโดยเฉพาะอาหารกุงจึงมีความสําคัญเนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหาร
ของกุงที่เชื่องชา อาหารกุงจึงตองคงตัวและมีความคงทนตอการละลายเพื่อใหอยูในน้ําไดนาน และกุงมีโอกาสที่จะ
กินอาหารกอนที่จะแตกสลาย (บุญชัย, 2530) การที่อาหารแตกตัวออกไปแขวนลอยในน้ําเปนสาเหตุใหน้ําในบอ
เลี้ยงกุงเสีย ซึ่งกระบวนการผลิตอาหารกุงมีหลายปจจัยที่มีผลตอความคงทนในน้ําของอาหารกุง ไดแก เครื่องมือที่
ใชในการผลิต สภาวะที่ใชในการผลิต ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น แรงดันที่ใชในการอัดเม็ดอาหารกุง สวนผสม และ
สารประสานเม็ด (pellet binder) ทําใหอาหารที่จําหนายอยูตามทองตลาดจึงมีความคงทนในน้ําที่แตกตางกัน
ออกไป ดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมในการผสมสารประสานในสูตรอาหารจึงมีสวนสําคัญตอคุณภาพเม็ดอาหารและ
สงผลตอเนื่องไปยังตนทุนการผลิตอาหาร 
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สารประสานเปนสารที่ชวยทําใหอาหารสัตวน้ํามีความคงทนอยูในน้ําไดนาน การใชสารประสานในการผลิต
อาหารสัตวน้ําที่กินอาหารชา เชน กุงซึ่งใชเวลากินอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง ดังนั้นอาหารกุงตองมีความคงทนในน้ํา
มากกวา 80 เปอรเซ็นต ภายใน 2 ชั่วโมง โดยสารประสาน สามารถแบงออกได 3 ชนิดใหญๆ คือเปนสารพวกโปรตีน 
สารพวกคารโบไฮเดรต และสารสังเคราะห (กรมประมง, 2553) การใสสารประสานที่ชวยใหสัตวน้ําไดรับประโยชน
จากอาหารสูงสุด และลดการสูญเสีย มีปริมาณของเสียที่จะทิ้งออกจากฟารมสูสิ่งแวดลอมนอยที่สุด (หนังสือพิมพ
มติชน, 2550) สารประสานมีอยูในพืชหรือวัตถุดิบทั่วไป โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใชเปนแหลงพลังงาน ซึ่งวัตถุดิบอาหาร
ประเภทนี้มีโปรตีนต่ํากวา 20 เปอรเซ็นต แตมีคารโบไฮเดรตหรือแปงสูง ไดแก เมล็ด และผลิตภัณฑของเมล็ดธัญพืช 
เชนขาว ขาวโพด ขาวฟาง ขาวสาลี ขาวโอตและรํา ของเมล็ดธัญพืช โปรตีนของวัตถุดิบเหลานี้มีคาระหวาง 8-12 
เปอรเซ็นต มีแปง ในปริมาณสูง ถึง 60-80 เปอรเซ็นต และไขมันมีคาระหวาง 1-8 เปอรเซ็นต (กรมประมง, 2553) 
นอกจากนี้ยังพบวามันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกกันมาก และมีราคาถูก ใชเปนแหลงพลังงานในอาหาร และมี
คุณสมบตัิเปนสารประสานได (อรพินท, ม.ม.ป.)  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
อาหารทดลอง 

อาหารที่ใชทดลองไดแก สูตรอาหารกุงขาวแวนนาไม ที่ใชมันเสนบด 27 เปอรเซ็นต เปนวัตถุดิบแหลง
พลังงาน และเพิ่มสารประสานเม็ดชนิดสังเคราะห ไดแก สารบาฟฟน (Basfin) ที่ระดับตางๆ โดยสูตรอาหารทดลอง
มี 4 สูตรดังนี ้

สูตรที ่1  อาหารใชมันเสนบดไมผสมสานประสานเม็ด  
 สูตรที ่2  อาหารใชมันเสนบดผสมสารประสานเม็ด 0.1 เปอรเซ็นต 
 สูตรที ่3  อาหารใชมันเสนบดผสมสารประสานเม็ด 0.2 เปอรเซ็นต 

สูตรที ่4  อาหารใชมันเสนบดผสมสารประสานเม็ด 0.3 เปอรเซน็ต 
มันสําปะหลังที่ใชในสูตรอาหารเปนมันเสนสะอาด มีเปอรเซ็นตแปงไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นต ผานการ

บดละเอียดและรอนแยกสวนกากออก โดยใชตระแกรงรอนขนาดรูเปด 210 ไมโครเมตร จากนั้นนําสวนผสมทั้งหมด 
มาผสมรวมกันในเครื่องผสมอาหารจนเปนเนื้อเดียวกัน เมื่อสวนประกอบอาหารผสมกันดีแลว นําไปอัดเม็ดอาหาร
ดวยเครื่องเอ็กทรดูเดอรขนาดเล็ก ตัดเม็ดอาหารใหมีขนาดใกลเคียงกันประมาณ 0.6 เซนติเมตร นําอาหารตากแดด
ใหแหงและใชลมเปาจนกระทั่งอาหารมีความชื้นไมเกิน 12% จากนั้นเก็บอาหารในถุงพลาสติกเพื่อใชในการทดลอง
ตอไป ซึ่งองคประกอบวัตถุดบิอาหารทดลองไดแสดงไวใน Table 1  

การอัดอาหารดวยเครื่องเอ็กทรูเดอรขนาดเล็กสงผลใหแปงของมันเสนบดซึ่งเปนวัตถุดิบแหลงพลังงานใน
สูตรอาหารเกิดการเจลาติไนซทําใหเกิดการยึดประสานกันของเม็ดอาหาร และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการทดแทน
การใชสารประสานในสูตรอาหารเพื่อลดตนทุนการผลิตอาหารกุงหรืออาหารสัตวน้ําอื่นๆ ที่ตองการความคงตัวของ
เม็ดอาหารในน้ําสูง 
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Table 1   Feed ingredients composition of the experimental diets  

Experimental Diets 
Ingredients Binder 

0% 
Binder 
0.1% 

Binder 
0.2% 

Binder  
0.3% 

Cost1 
(baht/kg) 

Cassava meal (210 µm) 27.32 27.30 27.26 27.24 4.7 
Extruded full-fat soybean 15.04 15.02 15.01 14.99 20 
Soybean meal (48 % CP) 18.05 18.03 18.01 17.99 17.2 
Fish meal (60 % CP) 35.09 35.05 35.02 34.98 42.5 
Lipid 2.0 2.00 2.00 2.00 70 
Monocalcium-phosphate 2.0 2.00 2.00 2.00 26 
Binder (basfin) 0.00 0.10 0.20 0.30 70 
Vitamins-minerals premix 2 0.50 0.50 0.50 0.50 140 
Total (kg) 100 100 100 100  
Production cost (Baht/kg) 2.00 2.00 2.00 2.00  
Total cost (Baht/kg) 26.93 26.98 27.02 27.07  

Note   1 Cost of Ingredients (August 2009)  
                2 Vitamin and mineral mixture provided the following per kg premix : vitamin A 1,130,000 IU, vitamin D3  1,043,170 IU,  
             Vitamin E 30,000 IU, vitamin K3 3.25 g, vitamin B1 12 g, vitamin B2 5 g, vitamin B6 30 g, vitamin B12 12 g, vitamin C 30 g,  

 chollnechloride 5 g, niacin 10 g, pantothenic acid 27 g, selenium 30 mg, calcium 30 g.  
 
การประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําดวยสายตา 
 วิธีการประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําดวยสายตาโดยดัดแปลงจากวิธีของ Dominy and 
Lim (1994) โดยทําการสุมตัวอยางอาหารกุง 7 เม็ด ใสลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร และใสน้ําในปริมาณ 100 
มิลลิลิตร สังเกตลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงของอาหารกุงหลังจากแชน้ําเปนเวลา 15 นาที 30 นาท ี          
1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามลําดับ            
 
การตรวจสอบความคงทนในน้ําของอาหารกุงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารกุง ป พ.ศ. 2536 
 อบตัวอยางในตูอบอุณหภูมิ 65±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นใน desicator ชั่ง
น้ําหนักตัวอยางอาหารที่แนนอน 5 กรัม ใสลงในภาชนะทรงลูกบาศกขนาด 6 x 6 x 6 เซนติเมตร ซึ่งทําดวยตาขาย
โลหะที่มีขนาดรูเปด 1.50 มิลลิเมตร นําไปแชน้ําใหจมลึก 15 เซนติเมตร เปนเวลา 2 ชั่วโมง นําขึ้นสะเด็ดน้ํา นําไป
อบในตูอบที่อุณหภูมิ 65±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ปลอยใหเย็นใน desicator ชั่งหาน้ําหนักตัวอยางที่
เหลืออยู ถาอาหารเหลืออยูมากกวา 80 เปอรเซ็นต ถือวาผานมาตรฐาน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม, 2536)           
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การวิเคราะหคาทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากการทดลองทางสถิติ ความแตกตางของขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการ

ทดลองแตละกลุมทดลองเพื่อวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ดวยวิธี Duncan’s new multiple 
range test ที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอรเซ็นต ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําดวยสายตา 
ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําที่เวลาตางๆ ของอาหารกุงทดลองทั้ง 4 สูตรเมื่อ

อัดเม็ดดวยเครื่องเอ็กทรูดเดอร ดังแสดงใน Table 2 ผลจากการศึกษา พบวาเม็ดอาหารจากสูตรที่ไมใสสารประสาน
เม็ด และที่ใสสารประสานเม็ดระดับ 0.1 เปอรเซ็นต สามารถคงทนอยูในน้ําโดยไมพองและไมแตกตัวเปนเวลา
ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นเม็ดอาหารจะเริ่มพองขึ้นแตก็ยังไมแตกตัวจนกระทั่งครบ 1 ชั่วโมง โดยพบวา เม็ด
อาหารสูตรที ่ 1 มีความพองมากขึ้นและเกิดการแตกฟูบางตามระยะเวลาที่แช ในขณะที่อาหารสูตรที ่2 สภาพเม็ด
อาหารเริ่มพองมากขึ้นแตก็ยังไมเกิดการแตกฟ ูจนกระทัง่เขาสูชั่วโมงที ่2 จึงเริ่มมีการแตกของเม็ดอาหารบาง ขณะที่
อาหารสูตรที่ 1 เม็ดอาหารแตกฟูเปนจํานวนมาก สวนอาหารที่มีการผสมสารประสานที่ระดับ 0.2 และ 0.3 
เปอรเซ็นต ระยะใน 1 ชั่วโมงแรกจะมีการคงสภาพเม็ดอาหารและมีพองขึ้นบางเล็กนอย และเมื่อครบ 2 ชั่วโมง เม็ด
อาหารพองมากขึ้นแตก็ไมมีการแตกตัว ทั้งนี้อาหารกุงที่ไมมีการเติมสารประสานเม็ดคงสภาพในน้ําไดนอยกวา
เนื่องจากจะมีเพียงกลูเตนจากแปงในสวนผสมซึ่งจะรวมตัวกับน้ําเกิดลักษณะเหนียวและยืดหยุนสามารถยึดเกาะ
สวนผสมตางๆ เขาดวยกัน (เปยมศักดิ์, 2534) นอกจากนี้แปงที่เกิดการเจลาติไนซจากการใหความรอนใน
กระบวนการผลิตจะทําหนาที่คลายกาวยึดเกาะวัตถุดิบเขาดวยกัน (Skoch et al., 1981) แตทั้ง 2 ปจจัยนี้ยังไมเพียง
พอที่จะทําใหอาหารกุงมีความคงทนในน้ําไดเปนระยะเวลานาน จึงจําเปนตองเติมสารประสานเพื่อไปทําหนาที่ยึด
เกาะวัตถุดิบเขาดวยกันและชวยลดการสูญเสียอาหารในน้ําโดยเปลาประโยชน 

 
2. การตรวจสอบความคงทนในน้ําของอาหารกุงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารกุง ป พ.ศ. 2536 

การศึกษาผลของการเสริมสารประสานเม็ดในระดับตางๆ ตอความคงทนในน้ําของอาหารกุงที่อัดเม็ดดวย
เครื่องเอ็กทรูดเดอรขนาดเล็ก ตามวิธีของมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารกุงป พ.ศ. 2536 ที่แสดงใน Table 3 พบวา
อาหารที่มีการผสมสารประสานเม็ดที่ระดับ 0.1, 0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นต มีความคงทนในน้ําอยูในระดับเกณฑ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารกุงป พ.ศ. 2536 ที่กําหนดวาอาหารกุงที่ไดมาตรฐานตองมีความคงทนในน้ําที่ระยะ 2 
ชั่วโมง มากกวา 80 เปอรเซ็นต ซึ่งอาหารทั้ง 3 สูตรนี ้ใหผลการทดลองที่ไมแตกตางกันทางสถิต ิแตดีกวาสูตรที ่1 ซึ่ง
ไมใสสารประสานในสูตรอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) โดยอาหารสูตรที ่1 มีอาหารเหลือหลังทดสอบ 
ดวยวิธีนี้ต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต แตจากการประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําดวยสายตาจะเห็นได
ชัดเจนวาอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร มีความคงทนในน้ําที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากเศษอาหารกุงที่แตกออกนั้น
พองตัวใหญขึ้นจึงไมสามารถที่จะลอดออกจากรูตะแกรง ซึ่งการพองตัวของอาหารกุงที่มากขึ้นแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการยึดเกาะของเม็ดอาหารกุงที่นอยลงจึงงายตอการแตกตัวน้ําจากแรงกระทบเพียงเล็กนอย  
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Table 2   Physical appearance evaluation of the experimental pelleted feed 
Level of pellet binder 

Time of immersion 
0% 0.10% 0.20% 0.30% 

15 Minutes Pellet integrity Pellet integrity Pellet integrity Pellet integrity 
30 Minutes Swelling but remain 

integrity 
Swelling but remain 

integrity 
Pellet integrity Pellet integrity 

60 Minutes Fully swelling and 
disintegrated 

Fully swelling but 
remain integrity 

Begin swelling Begin swelling 

120 Minutes Fully disintegrated Begin of 
disintegration 

Swelling Swelling 

 
Table 3 Percentage of water stability of the experimental pelleted feeds determined by Thailand 

Industrial Standard Institute (TISI) method  
Level of pellet binder Water stability 

(%) 0% 0.1% 0.2% 0.3% 
p-Value 

2 hour 79.64±0.94 b 81.65±1.32a 82.53±1.12a 82.83±0.81a 0.0245 
Note a,b Mean values within in the same row with different superscripts differ significantly (p<0.05) 

 
ผลการประเมินลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําที่เวลาตางๆ ของอาหารกุงทดลองทั้ง 4 สูตรเมื่อ

อัดเม็ดดวยเครื่องเอ็กทรูดเดอร พบวาอาหารกุงที่ไมเติมสารประสานเม็ดจะพองตัวมากขึ้นและมีรอยแตกมากขึ้น
ตามระยะเวลาที่แช สวนสูตรอาหารที่มีการเติมสารประสานเม็ดพบวา อาหารกุงจะพองตัวขึ้นตามระยะเวลาที่แชแต
ยังคงสภาพไดแมเวลาแชจะเพิ่มขึ้น สําหรับผลการศึกษาความคงทนในน้ําของอาหารกุงตามวิธีของมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอาหารกุงป พ.ศ. 2536 พบวารอยละของอาหารที่คงเหลือหลังจากผานการแชน้ํามา 2 ชั่วโมงของสูตร
อาหารที่ผสมสารประสานที่ระดับ 0.1, 0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นต แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p<0.05) 
แตแตกตางจากอาหารสูตรที่ไมผสมสารประสานเม็ดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p<0.05) ซึ่งจากการประเมิน
ลักษณะทางกายภาพของอาหารกุงในน้ําดวยสายตาจะเห็นไดชัดเจนวาอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร มีความคงทนในน้ํา
ที่แตกตางกัน อาจเกิดจากเศษอาหารกุงที่แตกออกนั้นพองตัวใหญขึ้นจึงไมสามารถที่จะลอดออกจากรูตะแกรง การ
พองตัวของอาหารกุงที่มากขึ้นแสดงถึงประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเม็ดอาหารกุงที่นอยลง จึงงายตอการแตกตัว
น้ําจากแรงกระทบเพียงเล็กนอย  

อาหารสูตรที่ผสมสารประสารเม็ดที่ระดับ 0.1 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางทางสถิติกับอาหารสูตรที่ผสม
สารประสารเม็ดที่ระดับ 0.2 และ 0.3 เปอรเซ็นต (Table 3) แตเมื่อศึกษาจากการประเมินทางกายภาพดวยสายตา 
ควบคูกับคาความคงทนในน้ํา (% water stability) พบวา อาหารสูตรที ่3 ซึ่งเสริมสารประสานเพียง 0.2 เปอรเซ็นต 
มีความคงทนในน้ําในระดับที่เหมาะสมและมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาอาหารสูตรที ่4 ซึ่งเสริมสารประสานเม็ด 0.3 
เปอรเซ็นต จึงสรุปไดวาการผลิตอาหารสัตวน้ําโดยเฉพาะอาหารกุงซึ่งเปนสัตวน้ําที่กินอาหารไดชาและตองการ
ความคงทนของอาหารในน้ําสูงดวยเครื่องเอ็กทรูดเดอร และมีมันสําปะหลังบดเปนวัตถุดิบในอาหารที่ระดับ 27 
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เปอรเซ็นต หรือไมเกิน 30 เปอรเซ็นต การเสรมิสารประสานเม็ดที่ระดับ 0.2 เปอรเซ็นต ก็เพียงพอตอการประสานกัน
ของเม็ดอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากแปงในมันสําปะหลังเมื่อไดรับความรอนจากการอัดเม็ดดวยเครื่องเอ็กทรูดเดอรทําให
แปงเกิดการสุก มีการพองตัวเกิดเปนกาวเหนียวจึงมีคุณสมบัติเปนสารประสานเม็ดได โดยทําหนาที่เหมือนสาร
ประสานเม็ดสังเคราะห (บาสฟน) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะ ทําใหวัสดุตางๆ ยึดเกาะและเกาะตัวกันแนน
โอกาสที่น้ําจะซึมไปแยกใหวัสดุอาหารหลุดจากกันจะชาลงทําใหอาหารคงรูปเดิมอยูไดนานดังนั้นการใชมัน
สําปะหลังกส็ามารถชวยลดตนทุนจากการเสริมสารประสานเม็ดสังเคราะหในสูตรอาหารไดเชนกัน  
 ปจจุบันการทําอาหารสัตวน้ํานิยมผลิตดวยกระบวนการใชเครื่องเอ็กทรูดเดอรมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสัตวน้ํา
สวนใหญมีระบบทางเดินอาหารที่สั้นทําใหการยอยและการดูดซึมสารอาหารเกิดขึ้นไดต่ํากวาสัตวบก นอกจากการ
บดวัตถุดิบใหมีขนาดเล็กกอนอัดเม็ดแลว การอัดเม็ดดวยเครื่องเอ็ดทรูดเดอรยังชวยใหอาหารประเภทแปงเกิดการ 
เจลาติไนซ ซึ่งจะชวยใหเกิดการยอยไดเร็วและมากยิ่งขึ้น สงผลใหสัตวน้ําสามารถดูดซึมและสะสมสารอาหารได
มากขึ้นสัตวน้ําก็จะเจริญเติบโตไดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Berrios et al. (2010) ที่กลาววาแปงดิบเมื่อผาน
กระบวนการเอ็กทรูดชั่นจะทําใหมีประสิทธิภาพการใชคารโบไฮเดรตไดเพิ่มสูงขึ้น 
 

สรุปผลการทดลอง 
การผลิตอาหารเม็ดสําหรับเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม โดยใชเครื่องเอ็กทรูดเดอรขนาดเล็ก และใชมันสําปะหลัง

บดละเอียดเปนวัตถุดิบอาหารแหลงพลังงานหลักในอาหาร ซึ่งศึกษาจากการประเมินทางกายภาพดวยสายตา 
ควบคูกับคาความคงทนในน้ํา (% water stability) พบวาควรเสริมสารประสานเม็ดชนิดสังเคราะห (สารบาฟฟน) ใน
สูตรอาหารในระดับ 0.2 เปอรเซ็นต เพื่อใหอาหารมีความคงทนในน้ําอยางต่ํา 2 ชั่วโมง หรอืมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอาหารกุง ป พ.ศ. 2536 ซึ่งนอกจากสารประสานเม็ดชนิดสังเคราะห (สารบาฟฟน) แลว ก็สามารถใช
สารประสานเม็ดชนิดอื่นไดเชนกัน โดยปริมาณการใชที่เหมาะสมก็แตกตางกันออกไป ทั้งนี้การเลือกใชชนิดของสาร
ประสานเม็ดตองศึกษาทั้งชนิดของสารประสานเม็ดและวัตถุดิบที่ใชผสมอาหารเนื่องจากวัตถุดิบบางชนิด เชน แปง
สาลีมีวีทกลูเตน ซึ่งเมื่ออยูในสภาพรอนชื้นเชนในเครื่องเอ็กทรูดเดอรจะมีคุณสมบัติเหนียวหนืดซึ่งทดแทนสาร
ประสานไดสวนหนึ่งเชนกัน  
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