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บทคัดย่อ 
การทดลองใช้กากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัท่ีมีระดบัต่างกัน  เป็นสว่นผสมในอาหารเลีย้งกุ้ งก้ามกราม 

เพ่ือศกึษาการเจริญเติบโต และอตัราการรอดตาย โดยผลติอาหารท่ีมีโปรตีน 35% และพลงังานรวมในอาหาร (GE) 

3,500 kcal/kgเท่ากนัทกุสตูร  แต่มีระดบักากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัต่างกนั 6 ระดบั คือ 0 (กลุม่ควบคมุ),  5,  

10,  20,  30  และ 40%  นําอาหารไปเลีย้งกุ้ งก้ามกรามท่ีนํา้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ย  0.67+0.12 กรัม เป็นเวลา 90 วนั  

พบวา่ กุ้ งก้ามกรามกลึม่ท่ีได้รับอาหารกลุม่ควบคมุมีการเจริญเติบโตสงูท่ีสดุ  ทัง้นํา้หนกัตวัท่ีเพ่ิมขึน้และอตัราการ

เจริญเติบโตจําเพาะ รองลงมาคือกลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มันท่ีระดับ 40% ซึ่งมีการ

เจริญเติบโตไมแ่ตกตา่ง (P>0.05)  กบักลุม่ควบคมุ แตม่ีการเจริญเติบโตสงูกวา่กุ้ งกลุม่ท่ีได้รับอาหารท่ีมีการเนือ้ใน

ปาล์มนํา้มนัท่ีระดบั  30,  5,  10 และ 20% ตามลําดบั  (P<0.05)  ทางด้านอตัราการตายของทกุกลุม่พบว่าไม่

แตกต่างกัน (P>0.05) การใช้กากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัท่ีระดบัสงูขึน้ในสตูรอาหารส่งผลให้ต้นทุนค่าอาหาร

ลดลง  โดยสตูรอาหารท่ีมีกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนั 40% มีราคาอาหารตํ่าท่ีสดุ  คือ  19.44  บาท/กิโลกรัม 

 

ABSTRACT 
The experiment was conducted to evaluate the effect of feeding various levels of palm kernel 

cake (PKC) on growth and survival rate of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii). The 

experimental diets were formulated to contain 35% protein and 3,500 Kcal/Kg GE with 0,  5,  10,  20,  

30 and  40% PKC. The diets were offered to shrimp with the average initial weight 0.67+0.12 g for 90 

days. The result showed that shrimp fed diet containing 0% PKC had the highest growth performance 

indicated by an increase in weight gain and specific growth rate. Growth performance of shrimp fed 

diet containing 40% PKC was not different from the control but was higher than the shrimp fed diet 

containing  30,  5,  10 และ 20%  PKC, respectivelly (P<0.05). Feeding shrimp with different level of PKC 

had no significant effect on survival rate (P>0.05). Additionally, an increase in PKC supplementation in 

the diets reduced the feed cost. The diet containing 40% PKC had the lowest feed cost which is 19.44 

baht/kg.  
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คาํนํา 

กุ้ งก้ามกรามถือได้ว่ามีบทบาทสําคญัมากในการเลีย้งกุ้ งนํา้จืดของประเทศไทย  เน่ืองจากเป็น

สินค้าสัตว์นํา้ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ได้รับความนิยมในการบริโภคทัง้ภายในประเทศ และเป็น

สินค้าส่งออกท่ีเลีย้งกนัอย่างแพร่หลายในหลายจงัหวดั  และมีการพฒันาไปสู่การผลิตระดบัอตุสาหกรรม  

ทําให้มีผลผลิตเพ่ิมมากขึน้ทกุ ๆ ปี ซึง่จะเห็นได้จากผลผลิตกุ้ งก้ามกรามปี 2552 สงูถึง 27,500 ตนั คิดเป็น

มลูค่าถึง 3,689.4 ล้านบาท (กรมประมง, 2554)  แต่ปัญหาของการเลีย้งกุ้ งก้ามกรามท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั 

คือ  ต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้โดยเฉพาะราคาอาหารกุ้ ง  ทําให้ไม่คุ้มค่ากบัการลงทุน  ซึง่อาจเป็นสาเหตุ

ให้เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้งเลิกกิจการไปในท่ีสดุ  ซึง่ในการเลีย้งสตัว์นํา้  อาหารนบัได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ

ปัจจยัหนึง่  เน่ืองจากต้นทุนในการเลีย้งสตัว์นํา้ โดยเฉพาะในเร่ืองอาหารจะตกอยู่ประมาณ 50-70 % ของ

ต้นทุนทัง้หมด (Blyth and Dodd,  2002;  Kongkeo and Phillips,  2002)  ฉะนัน้หากผู้ เลีย้งกุ้ งก้ามกราม

ไมใ่ห้ความสําคญัในเร่ืองของอาหาร โอกาสท่ีจะเกิดความล้มเหลวในการเลีย้งก็จะสงูตามไปด้วย    และใน

อาหารเลีย้งสตัว์นํา้ โปรตีนนบัเป็นสารอาหารท่ีมีความสําคญัท่ีสุด แต่ก็มีราคาแพงท่ีสุด  วตัถุดิบท่ีมกัจะ

นิยมใช้เป็นแหล่งโปรตีน ส่วนมากได้แก่ วตัถุดิบจําพวกปลาป่น  และกากถัว่เหลือง  เน่ืองจากมีโปรตีนสูง 

และมีรสชาติท่ีสตัว์นํา้ชอบ  แต่ปริมาณวตัถุดิบทัง้สองชนิดมีแนวโน้มลดลง และมีราคาสูงขึน้   ซึ่งจะเป็น

ปัญหาท่ีสําคญัในอนาคต จึงเป็นเหตใุห้นกัวิจยัอาหารสตัว์นํา้ หนัมาศกึษา และพยายามท่ีจะนําวตัถุดิบ

จากแหลง่โปรตีนอ่ืนท่ีหาได้ง่าย และราคาถูกกว่ามาใช้ เช่นการใช้โปรตีนจากพืช  หรือวตัถุดิบเหลือใช้จาก

กิจการต่าง ๆ ท่ีหาได้ง่ายมาทดแทนเป็นบางส่วน  โดยเฉพาะกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มัน มาใช้เป็น

สว่นผสมในอาหาร เพ่ือใช้เป็นแหลง่โปรตีน และพลงังานทดแทน เน่ืองจาก กากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนั มี

คณุคา่ทางโภชนาการ เช่นโปรตีน (12-15 เปอร์เซ็นต์)  และไขมนั (7-10 เปอร์เซ็นต์) หาได้ง่าย และมีราคา

ถูก  ดังจะเห็นได้จากการใช้กากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มันผสมในอาหารสําหรับเลีย้งกุ้ งขาวแวนนาไม  

(วฒันาและคณะ,  2552)  ปลานิล (นิรุทธ์, 2544)  ปลานิลแดง (วฒิุพร และ คณะ,  2547)  และปลากะรัง

ดอกแดง (วฒันา และอไุรวรรณ,  2552) ซึง่หากมีการใช้ในระดบัท่ีเหมาะสมก็จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต

อาหารของกุ้งก้ามกรามได้ 

ดงันัน้ การศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้วตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาถึงผลของการใช้กากเนือ้เมล็ดในปาล์ม

นํา้มันระดับต่าง ๆ กันเป็นส่วนผสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ 

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และอตัรารอดตายของการเลีย้งกุ้ งก้ามกราม  และคาดว่าผลการศกึษาวิจยันี ้

สามารถนําไปใช้ประโยชน์  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการผลิตอาหารกุ้ งก้ามกรามราคาประหยัด ลดต้นทุน

การผลิต  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ลดการนําเข้าวตัถดิุบท่ีมีราคาแพงบางอย่าง ซึง่จะเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานของการพฒันาอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้งก้ามกรามของประเทศไทยตอ่ไป 

อุปกรณ์ และวิธีการ 

แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุม่ตลอด (CRD) โดยแบ่งเป็น 6 ชุดการทดลอง  แต่ละชุดการทดลองมี 3 

ซํา้  ทัง้หมด 18 บ่อทดลอง  ระยะเวลาเลีย้ง 90 วนั  โดยศกึษาระดบัปริมาณกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัใน 

อาหารท่ีตา่งกนั 6 ระดบั คือ 0,  5,  10,  20,  30 และ 40 % 
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การเตรียมระบบเลีย้ง 

 บ่อท่ีใช้ทดลองเลีย้งเป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5 X 2 X 1.2 เมตร  ทําความสะอาด  เติมนํา้จืดท่ีสะอาด

ลกึ 0.8 เมตร มีการให้อากาศในบ่อทดลองตลอดเวลาโดยใช้หัวทราย  ปิดปากบ่อเพ่ือพรางแสงบางส่วน

ด้วยกระเบือ้งมงุหลงัคา 

การเตรียมกุ้งทดลอง 

 นําลกูกุ้ งก้ามกรามระยะวยัรุ่น (juvenile) อายุประมาณ 40-65 วนั  มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 

1.5 X 4 X 1 เมตร  ให้อาหารสมทบท่ีใช้เลีย้งวนัละ 2 ครัง้  จนกระทัง้ลกูกุ้ งเคยชินกบัอาหารเม็ด  เป็น

ระยะเวลา 10 วนั  หลงัจากนัน้สุม่กุ้งลงบ่อทดลองบ่อละ 75 ตวั (ความหนาแน่น 65 ตวั/ตารางเมตร)  

การเตรียมอาหารทดลอง 

   อาหารทดลองมี  6  สูตร  โดยจัดเตรียมอาหารเม็ดแบบชืน้  วตัถุดิบท่ีใช้คือ  ปลาป่น  กากถั่ว

เหลือง รําละเอียด ปลายข้าว  สารเหนียว นํา้มนัปลา นํา้มนัพืช วิตามินผสม และแร่ธาตรุวม (premix)  ผสม

กบักากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในอาหารเหมือนกนัทกุสตูร  แตมี่ปริมาณแตกตา่งกนัตามสตูร ดงันี ้

 สตูรท่ี  1  อาหารสตูรควบคมุ ไมผ่สมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนั (PKC 0%) 

 สตูรท่ี  2  อาหารผสมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในระดบั  5  เปอร์เซน็ต์ (PKC 5%) 

 สตูรท่ี  3  อาหารผสมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในระดบั  10  เปอร์เซน็ต์ (PKC 10%) 

 สตูรท่ี  4  อาหารผสมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในระดบั  20  เปอร์เซน็ต์ (PKC 20%) 

 สตูรท่ี  5  อาหารผสมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในระดบั  30  เปอร์เซน็ต์ (PKC 30%) 

 สตูรท่ี  6  อาหารผสมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในระดบั  40  เปอร์เซน็ต์ (PKC 40%) 

 กําหนดให้มีระดบัโปรตีน และพลงังานเท่ากันทุกชุดการทดลอง (สตูรอาหาร) โดยมีระดบัโปรตีน 

35 เปอร์เซ็นต์  พลงังานทัง้หมดในอาหาร (GE) ประมาณ 3,500 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทําการ

สุม่เก็บตวัอย่างอาหารทดลองและทําการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ไขมนั เถ้า ความชืน้ และเย่ือใยรวมตาม

วิธีการของ  AOAC,  1990  (Table 1)  

 

อาหารและการให้อาหาร 

ให้อาหารทดลองทัง้  6  สตูรทุกวนั วนัละ 2 มือ้ (เช้า – เย็น) โดยใส่อาหารในยอ และปรับปริมาณ

การกินอาหารตามปริมาณอาหารท่ีเหลือในยอ  บนัทึกข้อมูลนํา้หนกัอาหารเพ่ือนําไปใช้ในการคํานวณหา

อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR)  ตอ่ไป 

การเกบ็ข้อมูล  และขอบเขตการศึกษา     

ทําการสุม่ตวัอย่างกุ้งก้ามกราม จากทกุชดุการทดลอง จํานวน 15 ตวั/บ่อ เพ่ือชัง่นํา้หนกัทุก ๆ  30 

วนั  เป็นเวลา 90 วนั  เพ่ือศึกษาอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR,  % ต่อวนั) เปอร์เซ็นต์นํา้หนกัท่ี

เพ่ิมขึน้  (weight gain,  %) อตัรารอดตาย (survival rate, %)  อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ (FCR)  และ

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER) 
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การศึกษาคุณภาพนํา้    

ทําการตรวจวดัคณุภาพนํา้ ในระหว่างการทดลอง ทุก 2 สปัดาห์  ได้แก่ อณุหภูมิของนํา้,  pH,

ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้,   ความเป็นดา่งของนํา้,  แอมโมเนีย และไนไตรท์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยระหวา่ง treatment ด้วยวิธี DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 

 

Table 1  Composition of the experimental diets 

 

Ingredient 
Level of PKC supplementation (%) 

0 5 10 20 30 40 

Fish meal 21.45 21.29 21.4 21.45 32.10 41.4 

Soybean meal 44 43.81 43.41 42.60 27.90 8.6 

PKC 0 5 10 20 30 40 

Broken-milled rice 11.9 9.55 7.65 3 0 0 

Rice bran 12.65 10.35 7.54 2.95 0 0 

Alfa starch 5 5 5 5 5 5 

Soybean oil 1 1 1 1 1 1 

Fish oil  2 2 2 2 2 2 

Vitamin mix 1 1 1 1 1 1 

Mineral mix 1 1 1 1 1 1 

Total 100 100 100 100 100 100 

Chemical composition by proximate analysis (% as fed) 

CP 34.12 34.41 34.36 35.03 35.46 36.25 

Crude fat 11.27 11.47 7.85 8.41 10.73 10.10 

Moisture 7.48 6.47 9.03 5.86 5.85 6.84 

Ash 9.03 9.09 8.82 9.21 10.76 12.32 

Crude fiber 3.23 3.55 4.54 5.52 4.67 5.01 

NFE 38.10 38.56 39.94 41,49 35.20 34.49 

GE (Kcal/Kg) 3,931 3,881.3 3,830.6 3,733,3 3,697 3,645 

Feed cost / Kg 21.54 21.28 21.06 20.58 21.30 19.44 
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ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

การผลิตอาหารเพ่ือเลีย้งกุ้ งก้ามกราม  โดยการนําวสัดเุศษเหลือจากอตุสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เพ่ือ

ใช้เป็นวตัถดิุบอาหารเลีย้งสตัว์นํา้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ในการทดลองครัง้นีไ้ด้เลือกกากเนือ้เมลด็ในปาล์ม

นํา้มนัเป็นส่วนผสมในอาหารทดลอง 0,  5,  10,  20,  30 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกบัวตัถุดิบชนิดอ่ืน ๆ 

พบวา่มีปริมาณโปรตีนในอาหาร  34.12,  34.41,   34.36,  35.03,  35.46 และ 36.25   อาหารทดลองท่ีได้

นํามาใช้เลีย้งกุ้ งก้ามกรามท่ีมีนํา้หนักเร่ิมต้น 0.67+0.12 กรัม เป็นเวลา 90 วนั  ผลการทดลองพบว่า 

นํา้หนักท่ีเพ่ิมขึน้ และอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ  ของกุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารทัง้ 6 สูตร  มีความ

แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (P<0.05) โดยกุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสูตรควบคมุ (PKC 0%) มี

นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ และอตัราการเจริญเติบโตจําเพาะสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่  กุ้งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูร

ท่ี 6 (PKC 40%)  อย่างไรก็ตามพบว่าการเจริญเติบโตของกุ้ งกลุ่มนีไ้ม่แตกต่างจากกุ้ งก้ามกรามในกลุ่ม

ควบคมุ (P>0.05)  แตส่งูกวา่กุ้งก้ามกรามกลุม่ท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัสตูรท่ี 5 (PKC 

0%),  2 (PKC 0%),  3 (PKC 0%) และ 4 (PKC 0%)  (P<0.05) โดยกุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 4 มี

นํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะน้อยท่ีสดุ แตกต่างจากกุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 5 

(P<0.05) แตไ่มแ่ตกตา่งจากกุ้งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 2 และ 3 (P>0.05) (Table 2) 

 

 Table 2  Feed efficiency of freshwater prawn fed diets containing different levels of PKC 

    supplementation during 90 days 

 

Growth 

performance 

Diet (Level of PKC supplementation) 

1 (0%) 2 (5%) 3 (10%) 4 (20%) 5 (30%) 6 (40%) 

Initial weight 

(g) 

0.69+0.18a 0.69+0.21a 0.65+0.17a 0.66+0.22a 0.64+0.19a 0.67+0.20a 

Final weight 

(g) 

8.43+2.08d 6.99+2.49bc 6.26+1.86ab 6.16+1.89a 7.09+2.93c 8.07+2.91d 

Weight 

gain(%) 

1,121.74d 913.05bc 863.78a 833.30a 1,007.80c 1,095.60d 

ADG (g/day) 0.08+0.02a 0.07+0.01a 0.06+0.03a 0.06+0.04a 0.07+0.02a 0.08+0.03a 

SGR (%) 2.78+0.12d 2.57+0.08b 2.51+0.06ab 2.49+0.05a 2.68+0.06c 2.74+0.10d 

PER 1.43+0.09c 1.22+0.08ab 1.14+0.06a 1.07+0.08a 1.29+0.10b 1.36+0.07c 

FCR 2.05+0.18a 2.41+0.35b 2.58+0.61b 2.57+0.19b 2.20+0.49a 2.15+0.24a 

Survival (%) 91.33+3.51
a 

90.12+3.00
a 

93.62+3.40
a 

94.66+4.80
a 

93.33+2.30
a 

94.00+3.00
a 

a,b,c Values in the same row with different letters were significantly different (P<0.05)  
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 ประสิทธิภาพในการใช้โปรตีน (PER) ในอาหารของกุ้ งก้ามกราม  พบว่ากุ้ งก้ามกรามท่ีเลีย้งด้วย

อาหารชุดควบคมุมีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนได้สงูสดุ (1.43) ไม่แตกต่าง (P>0.05) และไม่แตกต่างจาก

กลุม่ท่ีเลีย้งด้วยอาหารท่ีเสริมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในอาหาร 40% (สตูรท่ี 6) แต่ทัง้ 2 สตูรอาหารมี

ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนสงูกว่ากุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 5,  2,  3 และ 4 ตามลําดบั (P<0.05)  

ในขณะท่ีกุ้งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 4 มีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนต่ําสดุ (1.07)  (Table 2) 

  อตัราการแลกเนือ้ (FCR) ของกุ้งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรตา่ง ๆ พบวา่ กุ้งก้ามกรามท่ีเลีย้งด้วย

อาหารควบคมุมีอตัราการแลกเนือ้ต่ําสดุ (2.05) ไมแ่ตกต่าง (P>0.05) กบัท่ีเลีย้งด้วยอาหารท่ีเสริมกากเนือ้

เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในอาหาร 40% (สตูรท่ี 6) แต่ทัง้ 2 สตูรอาหารมีอตัราการแลกเนือ้ต่ํากว่ากุ้ งก้ามกราม

ท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 5,  2,  3 และ 4 ตามลําดบั (P<0.05)  ในขณะท่ีกุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสตูรท่ี 4 มี

อตัราการแลกเนือ้สงูสดุ (2.57)  (Table 2) 

สําหรับอตัรารอดตายของกุ้งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารทดลองทัง้ 6 สตูร  ไม่มีความแตกต่างกนัทาง

สถิติ (P<0.05)  โดยอยู่ในช่วง   90.12 ถงึ 94.66 เปอร์เซน็ต์ (Table 2)  

 จากผลการทดลองครัง้นีเ้ม่ือพิจารณาคา่การเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า  กุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหาร

ท่ีมีกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัเสริมในอาหารในปริมาณ 40 เปอร์เซ็นต์  ให้การเจริญเติบโตสูงท่ีสุดเม่ือ

เทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในสตูรอาหาร  และมีการเจริญเติบโตดี

เทียบเท่ากับกุ้ งก้ามกรามท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุม (PKC 0 %) โดยสามารถพิจารณาได้จากนํา้หนักท่ี

เพ่ิมขึน้  อตัราการเจริญเติบโตจําเพาะ และประสิทธิภาพการใช้โปรตีน  ซึง่มีคา่แตกตา่งอย่างไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติ (P>0.05)  และมีการเจริญเติบโตสงูกว่าชุดการทดลองท่ีมีการเสริมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนั 

30,  5,  10 และ 20% ตามลําดบั (P<0.05)  แสดงให้เห็นว่าระดบักากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในอาหารมี

ผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ งก้ามกราม  โดยเม่ือเพ่ิมปริมาณกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในอาหารจนถึง

ระดบั 40% ทําให้กุ้งก้ามกรามมีอตัราการเจริญจําเพาะเพ่ิมสงูขึน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการเพ่ิมปริมาณการ

ใช้กากเนือ้ในปาล์มนํา้มนัท่ีระดบัสงูนัน้ สง่ผลให้มีการใช้ปลาป่นซึง่เป็นแหล่งโปรตีนคณุภาพดีในปริมาณท่ี

สงูขึน้ถงึ 2 เท่าของสตูรควบคมุ เพ่ือให้ได้อาหารท่ีระดบัโปรตีนเท่ากบักลุ่มอ่ืนๆ ซึง่จากการศกึษาครัง้นี ้ทํา

ให้ทราบว่าสามารถเสริมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในอาหารกุ้ งก้ามกรามได้ถึง 40% และสามารถลด

ต้นทุนค่าอาหารได้ต่ําท่ีสดุ (19.44 บาท/อาหาร 1 กิโลกรัม)  ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการทดลองของ  

วฒันา และคณะ (2552)  ท่ีทดลองใช้กากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัเสริมในอาหารท่ีระดบั 0,  5,  10,  15,  

20,  25และ 30%  โดยผลิตอาหารท่ีมีโปรตีนและพลงังานท่ีย่อยได้ในอาหาร 40% และ 3,300 Kcal/kg 

เท่ากนัทกุสตูรเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม  พบว่า ท่ีระดบัของการเสริมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนั 30% ส่งผล

ให้มีอตัราการเจริญเติบโตสูงกว่าท่ีระดบัอ่ืน ๆ แต่ไม่แตกต่างกบักุ้ งขาวท่ีได้รับอาหารชุดควบคุม (PKC 0 

%)  เช่นเดียวกบัการทดลองของ นิรุทธ์ิ (2544)  ท่ีทดลองเสริมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัท่ีระดบั 0,  15 

และ 30 เปอร์เซน็ต์  ในอาหารท่ีมีระดบัพลงังานไมเ่กิน 3,600 กิโลคาลอรีต่อกิโลกรัม เลีย้งปลานิล รายงาน

วา่ ปลาท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนั 30 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มว่ามีการเจริญเติบโตดีกว่า

ปลาท่ีได้รับอาหารท่ีมีกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนั 0 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบัและได้แนะนําว่า  การ
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เสริมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัท่ีระดบั 30 เปอร์เซ็นต์เป็นระดบัท่ีเหมาะสมสําหรับการเลีย้งปลานิล  ทัง้

ในด้านการเจริญเติบโต และด้านเศรษฐศาสตร์    

สว่นอตัราการรอดตายของกุ้ งก้ามกรามจากทุกสตูรอาหารไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) แสดง

ว่า  ระดับของการเสริมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มันไม่ได้ส่งผลต่ออัดตราการรอดตาย  ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองมาจากระดบัพลงังานท่ีกุ้ งได้รับในแต่ละสตูรอาหารมีค่าใกล้เคียงกนัและเหมาะสม เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัการทดลองเสริมกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัในอาหารเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม (วฒันา และคณะ, 

2552)  และระดบัพลงังานในอาหารจากการทดลองครัง้นี ้ มีคา่ใกล้เคียงกบัรายงานในกุ้งกลุาดําของ  เป่ียม

ศกัด์ิ  (2534)  รายงานว่า ในปัจจุบนัอาหารกุ้ งส่วนใหญ่จะมีพลงังานแปรผนัอยู่ในช่วง  3 –4  กิโลแคลอรี/

กรัม  อาหารกุ้งกลุาดําท่ีดีควรมีพลงังาน  3.3  กิโลแคลอรี/กรัม  ซึง่จะสอดคล้องกบัการทดลองของ  Alava  

and  Lim (1983)  รายงานว่า  พลงังานรวมของอาหารกุ้ งท่ีเหมาะสม จะทําให้อตัราการเจริญเติบโตและ

อตัรารอดดีท่ีสดุ 

 จากผลการทดลองครัง้นี ้กล่าวได้ว่า สามารถผสมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มันในอาหารเม็ด

สําเร็จรูป สําหรับเลีย้งกุ้งก้ามกรามได้ถงึ 40% โดยมีผลทําให้ต้นทนุคา่อาหารตอ่กิโลกรัมสําหรับการผลิตกุ้ ง

ก้ามกรามต่ําท่ีสดุ (19.44 บาท/กิโลกรัม) 

 ผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้เฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า  อณุหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 25.89+1.28 

ถึง 29.53+0.40 ความเป็นกรดเป็นด่าง  7.75+0.15 ถึง 8.32+0.43  ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้ 

6.56+0.30 ถึง 7.12+0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเป็นด่าง 85.40+1.67 ถึง 120.64+2.35  มิลลิกรัมต่อ

ลิตร  แอมโมเนีย 0.31+0.02 ถึง 0.49+0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร  และไนไตรท์  0.18+0.02 ถึง 0.30+0.01 

มิลลิกรัมตอ่ลิตร ซึง่มีคา่อยู่ในช่วงท่ีกุ้งก้ามกรามสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติ  ซึง่มีค่าท่ีเหมาะสมต่อการ

เลีย้งกุ้งในบ่อ (กองเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง และกองสง่เสริมการประมง, 2550) 

 

สรุป 

การศกึษาผลของกากเนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนัท่ีเสริมในอาหาร  ตอ่การเจริญเติบโต และอตัราการ

รอดตายของกุ้งก้ามกราม  สรุปได้วา่ 

1.  สามารถผสมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในสตูรอาหารสําหรับการเลีย้งกุ้ งก้ามกราม ท่ีมี

นํา้หนกัเร่ิมต้นเฉลี่ยประมาณ 0.67+0.02 กรัม  ในระดบั 40 เปอร์เซน็ต์ ท่ีไม่ส่งผลต่ออตัราการรอดตาย แต่

ส่งผลให้ให้การเจริญเติบโต และอตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนือ้ได้ดีเทียบเท่ากบัสตูรควบคมุ (ระดบักาก

เนือ้เมลด็ในปาล์มนํา้มนั 0 เปอร์เซน็ต์) และท่ีระดบั 5,  10,  20 และ 30 เปอร์เซน็ต์   

2.  การผสมกากเนือ้เมล็ดในปาล์มนํา้มนัในสตูรอาหารท่ีระดบั 40 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ต้นทุน

ค่าอาหารต่อกิโลกรัมในการผลิตกุ้ งก้ามกรามต่ําท่ีสดุ  เม่ือเปรียบเทียบกบัการผสมกากเนือ้เมล็ดในปาล์ม

นํา้มนัในระดบัอ่ืน ๆ  
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