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บทคัดยอ 
การศึกษาหาคาการยอยไดและองคประกอบทางเคมีของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่กิน

อาหารที่มีองคประกอบของโปรตีน 36 % ในสูตรอาหารที่ใชแปงสาลี และอาหารที่ใชมันเสนบดทดแทนแปงสาลีที่
ระดับ 50, 75 และ 100 % ในกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) น้ําหนัก 4.8 ± 0.3 กรัม ระยะเวลาการ
ทดลอง 12 สัปดาห ผลของการศึกษาแสดงใหเห็นวา การยอยไดของวัตถุแหงเทากับ 66.14, 65.81, 66.33 และ 
65.77 % ตามลําดับ (P>0.05) การยอยไดของพลังงานเทากับ 80.20, 80.21, 80.32 และ 80.38 % ตามลําดับ 
(P>0.05) และการยอยไดของโปรตีนเทากับ 80.35, 80.67, 80.20 และ 80.55 % ตามลําดับ (P>0.05) สําหรับ
องคประกอบทางเคมีของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) พบวา มีคาโปรตีน เทากับ 76.17, 76.03, 
76.34 และ 76.93 % ตามลําดับ (P>0.05) ไขมัน 3.29, 3.34, 3.36 และ 3.51 % ตามลําดับ (P>0.05) เถา 12.09, 
11.96, 11.65 และ 12.09 % ตามลําดับ (P>0.05) เยื่อใย 3.68, 3.69, 3.65 และ 3.55 % ตามลําดับ (P<0.01) 
พลังงานรวม 4774.25, 4872.42, 4816.80 และ 4822.71 kcal/kg ตามลําดับ (P>0.05) แคลเซียม 4.05, 4.16, 
3.88 และ 3.95 % ตามลําดับ (P>0.05) และฟอสฟอรัสรวม 0.214, 0.367, 0.364 และ 0.258 % ตามลําดับ 
(P>0.05) การทดลองนี้แสดงใหเห็นวามันเสนบดสามารถใชทดแทนแปงสาลีในอาหารกุงขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei) ที่ผลิตดวยเครื่องเอ็กทรูดเดอร โดยไมสงผลกระทบตอการยอยอาหารไดของวัตถุแหง 
พลังงาน และโปรตีน  
 
คําสําคัญ : กุงขาวแวนนาไม มันสําปะหลัง การยอยได 
 
 

                                                 
1 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphangsaen Campus, Nakhon Pathom 73140, 
 Thailand 
2 ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Animal Nutrition Research and Department Center, Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute Kasetsart    
  University, Kamphaengsaen Campus, Nakorn Pathom 73140, Thailand 
3 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900 
 Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasertsart University, Bangkpk 10900, Thailand 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 435 

Abstract 
A digestibility study and chemical composition of white shrimp (Litopenaeus vannamei) was 

conducted for 36 % protein diets containing wheat flour and cassava meal substituted for wheat flour at 
50, 75 and 100 % in white shrimp (Litopenaeus vannamei) weighed 4.8 ± 0.3 g. for 12 weeks period. 
Results of the study showed that the nutrient digestibility of the experimental diets were as follows; dry 
matter 66.14, 65.81, 66.33 and 65.7 % respectively (P>0.05), energy 80.20, 80.21, 80.32 and 80.38 % 
respectively (P>0.05), and protein 80.35, 80.67, 80.20 and 80.55 % respectively (P>0.05). Chemical 
composition of white shrimp (Litopenaeus vannamei) ware as follows, protein 76.17, 76.03, 76.34 and 
76.93 % respectively (P>0.05), fat 3.29, 3.34, 3.36 and 3.51 % respectively (P>0.05), ash 12.09, 11.96, 
11.65 and 12.09 % respectively (p>0.05), fiber 3.68, 3.69, 3.65 and 3.55 % respectively (P<0.01), gross 
energy 4774.25, 4872.42, 4816.80 and 4822.71 kcal/kg respectively (P>0.05), calcium 4.05, 4.16, 3.88 
and 3.95 % respectively (P>0.05) and phosphorus 0.214, 0.367, 0.364 and 0.258 % respectively 
(P>0.05). Cassava could be totally substituted for wheat flour in extruded diet for white shrimp 
(Litopenaeus vannamei) without any adverse effects on digestibility of dry matter, energy and protein of 
the diet.  
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คํานํา 

มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย แตละปประเทศไทยผลิตหัวมันสําปะหลัง
สดไดมากกวา 20 ลานตัน ซึ่งหัวมันสําปะหลังสดประมาณครึ่งหนึ่งที่ผลิตไดถูกแปรรูปไปเปนมันเสน และมันอัดเม็ด
เพื่อใชเปนอาหารสัตวในประเทศและเพื่อการสงออกไปขายยังประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีป
เอเซียเพื่อใชผลิตเปนอาหารสัตวและการใชเปนวัตถุดิบในการหมักแอลกอฮอลเพื่อการบริโภค ทั้งอาหารสุกร โคเนื้อ 
โคนมและสัตวปก เปนเวลานานแลว สําหรับประเทศไทยนั้นมีการใชมันสําปะหลังในรูปมันเสนหรือมันบดในสูตร
อาหารสัตวชนิดตาง ๆ ปริมาณ 1-2 ลานตันตอปซึ่งสูงกวาในอดีตมาก (สุกัญญา และคณะ, 2551) มันสําปะหลัง
จัดเปนแหลงคารโบไฮเดรตจากธัญพืชที่อยูในรูปของแปงใชเปนแหลงพลังงานที่สําคัญในอาหารสัตว ทั้งนี้เนื่องจาก
มันสําปะหลังมีคุณสมบัติแปงยอยงาย มีจุลินทรียธรรมชาติที่เปนประโยชนปนเปอนมาก และเปนวัตถุดิบอาหารที่
คอนขางปลอดจากการปนเปอนของสารจากพิษเชื้อรา จึงทําใหมีความเหมาะสมในการใชเปนอาหารสัตวมาก (อุทัย 
และ สุกัญญา, 2547) ความสามารถในการยอยแปง (starch digestibility) ขึ้นอยูกับ พื้นที่ผิวสัมผัสของเม็ดแปง 
(granule surface area) โครงสรางของแปง (starch structure) และระดับของการจับตัวกันแนน (crystallinity) 
(Moran, 1982) วัตถุดิบอาหารแตละชนิดมีขนาดของเม็ดแปง (starch granule) ตางกัน วัตถุดิบอาหารที่มีขนาด
เม็ดแปงเล็กจะถูกยอยไดเร็วกวาวัตถุดิบที่มีเม็ดแปงขนาดใหญ (Franco et al., 1992) เม็ดแปงประกอบดวยโมเลกุล
ของอะมิโลส (amylose) และอะมิโลเพคติน (amylopectin) แปงที่ประกอบดวยอะมิโลส ปริมาณมากจะยอย        
ไดยากกวาแปงที่มีอะมิโลสนอย (Oates, 1997) รัฐศาสตร (2551) กลาววา การใชมันสําปะหลังเปนแหลงของ
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คารโบไฮเดรตทดแทนขาวโพดในสูตรอาหารปลาดุกลูกผสมอุยเทศพบวาสามารถใหสมรรถภาพการผลิตของปลา 
ไมแตกตางจากการใชขาวโพดแตประการใด และการใชมันสําปะหลังยังสงผลดีตอสุขภาพสัตวโดยมีผลทําใหระบบ  
ภูมิตานทานโรคปลาดีขึ้น กมลเนตร และคณะ (2553) ไดศึกษาผลการใชมันสําปะหลังทดแทนแปงสาลีในระดับ  
50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต ในสูตรอาหารกุงขาววานาไม พบวา การใชมันสําปะหลังทดแทนแปงสาลีในระดับ
ดังกลาวไมมีผลทําใหกุงขาววานาไมมีสมรรถภาพการผลิต ไดแก การเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร และอัตรา
รอด แตกตางจากสูตรอาหารแปงสาลีอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) 

การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนเปรียบเทียบผลของการใชมันสําปะหลังทดแทนแปงสาลี (wheat flour) ตอ
คาการยอยไดของอาหาร เพื่อเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

สัตวทดลอง 
กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) อายุ 2 เดือน น้ําหนัก 4.8 ± 0.3 กรัม จํานวน 120 ตัว 

 
อาหารทดลอง 

อาหารที่ใชทดลองไดแก สูตรอาหารกุงขาวแวนนาไม ที่ใชแปงสาลี (wheat flour) และมันสําปะหลังบด เปน
วัตถุดิบแหลงพลังงาน โดยสูตรอาหารทดลองม ี4 สูตร สุมกุงขาวแตละกลุมใหกินอาหารสตูรใดสูตรหนึ่ง ดังนี ้

สูตรอาหารที ่1  อาหารใชแปงสาลีเปนแหลงพลังงานหลัก  
 สูตรอาหารที ่2  อาหารใชมันเสนบดทดแทนแปงสาล ี50 เปอรเซ็นต 
 สูตรอาหารที ่3  อาหารใชมันเสนบดทดแทนแปงสาล ี75 เปอรเซ็นต 

สูตรอาหารที ่4  อาหารใชมันเสนบดเปนแหลงพลังงานหลัก 
อาหารทดลองทุกสูตรมีคุณคาทางโภชนะครบตามความตองการของกุงขาวแนะนําโดย บุญชัย (2532); 

เวียง (2542) และ Deshimaru (1982) ซึ่งองคประกอบวัตถุดิบอาหารสัตวและองคประกอบทางเคมีของอาหาร
ทดลองไดแสดงไวใน Table 1 อาหารทดลองทุกสูตรมีโครมิกซออกไซดเปนองคประกอบ 1 เปอรเซ็นต เพื่อใชเปน
ดัชน ี(indicator) ในการศึกษาคาการยอยได  
 
วิธีการทดลอง 

ทําการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในตูกระจกขนาด 70 ลิตร ทั้งหมด 12 ตู ตั้งอยูใน
โรงเรือนปด เพื่อใชศึกษาคาการยอยได โดยใสกุงทดลองตูละ 10 ตัว เลี้ยงในน้ําความเค็ม 12 สวนในพันสวน เปลี่ยน
ถายน้ําประมาณ 50 เปอรเซ็นต และดูดตะกอนออกทุกวันเวนสองวัน ใหอากาศตลอดเวลา ปรับสภาพกุงใหคุนเคย
กับสภาพตูทดลองเปนเวลา 7 วัน กอนทําการทดลอง จากนั้นสุมแบงกุงทดลองเพื่อศึกษาคาการยอยไดออกเปน 4 
กลุม กลุมละ 3 ซ้ํา สุมใหกุงทดลองแตละกลุมกินอาหารทดลองแตละสูตรที่เตรียมไวเปนระยะเวลา 12 สัปดาห โดย
ใหกินอาหารวันละ 3 ครั้ง คือ เวลา 8.00, 12.00 และ 17.00 น.(ยกเวน วันที่ทําการชั่งน้ําหนักจะงดใหอาหาร) โดย
ใหอาหาร 2.5 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว และทําการชั่งน้ําหนักเพื่อปรับอาหารใหกุงทุก 2 สัปดาห   
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Table 1 Feed ingredients and chemical composition of the experimental diets fed to White Shrimp  
 (Litopenaeus vannamei) 

Cassava meal 
Ingredients 

Wheat flour 
100 % 50 % 75 % 100 % 

Cost1 
(baht/kg) 

Cassava meal (210 µm) 0 14 19.5 26 4.7 
Wheat flour 32 14 7 0 20 
Full fat soybean 15 15 15 15 20 
Soybean meal (48 % CP) 23.25 27.25 28.75 29.25 17.2 
Fish meal (60 % CP) 25 25 25 25 42.5 
Lipid 2 2 2 2 70 
Monocalciumphosphate (P 21) 2 2 2 2 26 
Binder 0.25 0.25 0.25 0.25 70 
Premix 2 0.5 0.5 0.5 0.5 140 
Total (kg) 100 100 100 100  
Expense (baht/kg) 2.00 2.00 2.00 2.00  
Cost (baht/kg) 28.83 26.59 25.71 24.67  
Proximate composition (%) 
Moisture  8.09 7.91 8.22 8.34  
Protein  38.49 39.27 38.22 38.74  
Fat  6.69 5.90 5.71 6.57  
Fiber 1.92 2.00 2.06 1.97  
Ash  9.35 9.74 9.34 9.82  
Calcium  2.022 2.122 1.886 2.002  
Phosphorus  1.238 1.162 1.011 1.138  
Lysine3  2.15 2.25 2.29 2.34  
Methionine + Cystine3  1.03 1.05 1.06 1.08  
Tryptophan3  0.36 0.37 0.38 0.38  
Threonine3 1.33 1.36 1.37 1.38  
Gross Energy (kcal/kg) 4766.42 4708.58 4702.42 4793.89  

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.  
             3 Calculate composition 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมมูลกุงเมื่อเลี้ยงกุงได 12 สัปดาห โดยสุมเก็บตัวอยางมูลกุงขาวในแตละชวงหลังจากใหอาหาร 

1 ชั่วโมง เปนเวลา 15 วัน เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีทั้งในอาหารและในมูล ไดแก ปริมาณโครมิกซ ออกไซด 
พลังงานรวม และโปรตีน จากนั้นนําผลวิเคราะหมาคํานวณหาคาการยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน พลังงาน รวมถึง
ศึกษาตนทุนการผลิต โดยคาการยอยไดสามารถคํานวณไดจากคาความเขมขนที่เปลี่ยนแปลงของโครมิกออกไซด 
ในอาหาร และในตัวอยางมูลของสัตวแตละกลุมทดลอง (บรรเจิด, 2546) ดังนี ้ 

 
     คาการยอยไดวัตถุแหง (%) = 100    -        % Cr2O3 ในอาหารทดลอง         × 100  
                 % Cr2O3 ในมูลกุง 
 
    คาการยอยไดสารอาหาร (%) = 100 – 100     % Cr2O3 ในอาหารทดลอง    x      % สารอาหารในมูลกุง          
                  % Cr2O3 ในมูลกุง           % สารอาหารในอาหารทดลอง                                           
 
การวิเคราะหทางสถิติ  

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหความแปรปรวน โดยวิธีวิเคราะหวาเรียนซ (Analysis of variance) และหา
คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple ranges test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
(SAS, 2003)  
 

ผลการทดลอง 
 

1. ผลการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอการยอยไดของกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 
ผลการศึกษาการใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในระดับ 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบกับ

สูตรอาหารที่ใชแปงสาลีเปนแหลงพลังงานหลักตอการยอยไดของกุงขาวแวนนาไมที่ใชมันสําปะหลัง ดังแสดงใน 
Table 2 พบวา อาหารทดลองทั้ง 4 สูตร มีคาการยอยไดของวัตถุแหง คาการยอยไดของพลังงาน และคาการยอย
ของโปรตีน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)   

 
Table 2   Apparent digestibility of nutrients in the experimental diets for 12 weeks (mean ± SE) 

Cassava meal substituted for wheat flour (%) 
Digestibility (%) 

Wheat flour 
100 % 50 75 100 

p-Value 

Dry matter 66.14 ± 0.22 65.81 ± 0.37 66.33 ± 0.27 65.74 ± 0.22 0.2591 
Energy 80.20 ± 0.09 80.21 ± 0.04  80.32 ± 0.11 80.38 ± 0.30 0.6552 
Protein 80.35 ±  0.27 80.67 ± 0.73  80.20 ± 0.13 80.55 ± 0.70 0.8186 
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2. องคประกอบทางเคมีในตัวกุงขาวแวนนาไม 
องคประกอบทางเคมีในตัวกุงขาวแวนนาไมที่กินอาหารใชมันสําปะหลังเปนแหลงพลังงานในระดับตาง  ๆ

เปรียบเทียบกับการใชแปงสาลีเปนแหลงพลังงานหลัก ดังแสดงไวใน Table 3 พบวา องคประกอบทางเคมีในตัวกุงมีคา
ใกลเคียงกันในทุกกลุมการทดลอง โดยกุงที่กินอาหารมันสําปะหลังทดแทนแปงสาลี100 เปอรเซ็นต  มีปริมาณเยื่อใยต่ํา
กวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(p<0.01)  

 
Table 3 Proximate chemical composition in white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed dietary     

treatments for 12 weeks 

Cassava meal substituted for wheat flour (%)  Chemical 
composition (%) 

Wheat flour   
100 % 50 % 75 % 100 % p-Value 

Protein 76.17±0.66 76.03±0.40 76.34±0.37 76.93±0.04 0.3032 
Fat 3.29 ± 0.23 3.34 ± 0.22 3.36 ± 0.08 3.51 ± 0.06 0.6116 
Ash 12.09±0.00 11.96±0.18 11.65±0.06 12.09±0.45 0.3542 
Fiber 3.68 ± 0.0a 3.69 ± 0.02a 3.65 ± 0.02a 3.55 ± 0.0b 0.0043 
Gross Energy 
(kcal/kg) 

4774 ± 36.66 4872 ± 22.84 4817 ± 55.33 4823 ± 46.08 0.2811 

Calcium 4.05±0.13 4.16±0.16 3.88±0.11 3.95±0.17 0.3680 
Total phosphorus 0.214±0.000 0.367±0.028 0.364±0.088 0.258±0.002 0.0650 
Note   a,b Mean values within a row with different superscripts differ significantly (p<0.01) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากผลการทดลองการใชมันสําปะหลังบดทดแทนแปงสาลีในระดับ 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต ในสูตร

อาหารตอคาการยอยไดของอาหารในกุงขาวพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
เนื่องจากแปงในมันสําปะหลังเปนแปงออน สัตวสามารถยอยไดงายและนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที ่โดยแปงใน
มันสําปะหลังมีอะไมโลเพคตินเปนองคประกอบมากกวา 80 เปอรเซ็นต คุณสมบัติของแปงออนจะดูดซับน้ําไวใน
โมเลกุลไดเร็ว ทําใหเอนไซมอะไมเลสในทางเดินอาหารยอยแปงไดเร็วขึ้นเชนกัน (อุทัย และสุกัญญา, 2547) ซึ่ง
สอดคลองกับ สุวรรณา และคณะ (2548) กลาววา มันเสนบดและมันอัดเม็ดมีคาการยอยไดที่เจจูนัมและอิเลียมสูง
กวาขาวโพด สงผลใหสัตวสามารถใชประโยชนจากสารอาหารไดมากกวาขาวโพด เชนเดียวกับ Gerard et al. 
(2004) กลาววา แปงจัดเปนแหลงของคารโบไฮเดรทที่มีคุณภาพดีสําหรับการผลิตอาหารสัตว โดยสัตวสามารถยอย
แปงไดภายในลําไสสวนเจจูนั่มสูง จึงสามารถผสมเปนองคประกอบของอาหารในอาหารสัตวโตเต็มวัยไดถึง 40 
เปอรเซ็นต นอกจากนี้ขนาดของแปงสงผลตอคาการยอยไดของแปงและของอาหาร  เนื่องจากสัตวน้ําสวนใหญมี
เอนไซมอะไมเลสซึ่งใชยอยอาหารประเภทแปงนอย ดังนั้นเม็ดแปงที่มีขนาดเล็กกวาก็มีโอกาสสัมผัสเอนไซมมากกวา
ยอมสงผลใหยอยไดสูงขึ้น (Cousin et al., 1993) ซึ่งการที่สัตวสามารถยอยอาหารไดสูงยอมสงผลใหสัตวใช
ประโยชนจากสารอาหารไดสูงเชนกัน (วีรพงศ, 2536) นอกจากนี้พบวาสัตวน้ํามีความตองการโปรตีนสูงกวาสัตวบก 
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(Gerard et al., 2004) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวาอาหารทดลองทุกสูตร มีคาการยอยไดของโปรตีนที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงวาอาหารที่ใชมันสําปะหลังและแปงสาลีเปนแหลงพลังงานหลักโดยมี
การปรับโปรตีนใหเทากันทุกสูตรไมมีผลตอคาการยอยไดของโปรตีนในกุง โดยคาการยอยไดของโปรตีนของอาหาร
ทดลองทั้ง 4 สูตร มีคาสูงกวา 80 เปอรเซ็นต ซึ่งถือวาเปนสูตรอาหารที่มีคาการยอยไดของโปรตีนที่คอนขางสูง 
เชนเดียวกับ Siccardi et al. (2006) ไดศึกษาการยอยไดของกุงขาวแวนนาไมจากสูตรอาหารที่มีโปรตีน 35 
เปอรเซ็นต ซึ่งใชปลาปนและกากถั่วเหลืองเปนแหลงโปรตีนหลัก พบวากุงมีคาการยอยไดของโปรตีน 90.37 
เปอรเซ็นต และมีคาการยอยไดของพลังงาน 85.57 เปอรเซ็นต โดย Gerard et al. (2004) กลาววา อาหารมีคาการ
ยอยไดดีเมื่อมีคาการยอยไดของโปรตีนในอาหารมากกวา 60 เปอรเซ็นต ของคาการยอยไดปรากฏของอาหาร 
นอกจากนีม้ันสําปะหลังยังถือวาเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีราคาถูกมาก  เมื่อเทียบกับวัตถุดิบแหลงพลังงานชนิดอื่น
จึงทําใหตนทุนการผลิตลดลง สงผลใหมีกําไรจากการเลี้ยงกุงมากกวาอาหารที่ใชแปงสาลีในสูตรอาหาร ทั้งนี้การ
ทําอาหารใชเองในฟารมตองมีการคํานวณสูตรอาหารใหมีโภชนะตางๆ ที่สมดุลและครบตามความตองการของ     
กุงดวย  

สําหรับองคประกอบทางเคมีในตัวกุงหลังจากไดรับอาหารทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห พบวา โปรตีน ไขมัน 
เถา พลังงาน แคลเซียม และฟอสฟอรัสในตัวกุงขาวทั้ง 4 กลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(p>0.05) แตพบวากุงกลุมที่กินอาหารสูตรที่ใชมันสําปะหลังทดแทนแปงสาล ี100 เปอรเซ็นต มีคาเยื่อใยต่ํากวากุง
ในกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสุมตัวอยางในการวิเคราะห
กุงกลุมนี้ไดกุงที่พึ่งลอกคราบและยังสรางเปลือกไมสมบูรณสงผลใหมีปริมาณเปลือกนอยกวากุงในกลุมอื่นๆ ทําใหมี
คาเยื่อใยที่ต่ํากวา ทั้งนี้เยื่อใยในตัวกุงมาจากไคตินซึ่งเปนสารที่อยูในเปลือกกุงนั่นเอง  
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