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ผลของกากเนือ้ เมล็ดในปาล์ มนํา้ มันที่เสริมในอาหาร
ต่ อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งก้ ามกราม
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บทคัดย่ อ

การทดลองใช้ กากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันที่มีระดับต่างกัน เป็ นส่วนผสมในอาหารเลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม
เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตาย โดยผลิตอาหารที่มีโปรตีน 35% และพลังงานรวมในอาหาร (GE)
3,500 kcal/kgเท่ากันทุกสูตร แต่มีระดับกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันต่างกัน 6 ระดับ คือ 0 (กลุม่ ควบคุม), 5,
10, 20, 30 และ 40% นําอาหารไปเลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามที่นํ ้าหนักเริ่ มต้ นเฉลี่ย 0.67+0.12 กรัม เป็ นเวลา 90 วัน
พบว่า กุ้งก้ ามกรามกลึม่ ที่ได้ รับอาหารกลุม่ ควบคุมมีการเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ ทังนํ
้ ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้นและอัตราการ
เจริ ญ เติบ โตจํ า เพาะ รองลงมาคื อกลุ่มที่ ไ ด้ รั บ อาหารที่มี ก ากเนือ้ เมล็ดในปาล์ มนํ า้ มัน ที่ร ะดับ 40% ซึ่ง มีก าร
เจริ ญเติบโตไม่แตกต่าง (P>0.05) กับกลุม่ ควบคุม แต่มีการเจริ ญเติบโตสูงกว่ากุ้งกลุม่ ที่ได้ รับอาหารที่มีการเนื ้อใน
ปาล์มนํ ้ามันที่ระดับ 30, 5, 10 และ 20% ตามลําดับ (P<0.05) ทางด้ านอัตราการตายของทุกกลุม่ พบว่าไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) การใช้ กากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันที่ระดับสูงขึ ้นในสูตรอาหารส่งผลให้ ต้นทุนค่าอาหาร
ลดลง โดยสูตรอาหารที่มีกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน 40% มีราคาอาหารตํ่าที่สดุ 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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คํานํา

กุ้งก้ ามกรามถือได้ ว่ามีบทบาทสําคัญมากในการเลี ้ยงกุ้งนํ า้ จื ดของประเทศไทย เนื่องจากเป็ น
สินค้ าสัตว์ นํา้ ที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ได้ รับความนิยมในการบริ โภคทัง้ ภายในประเทศ และเป็ น
สินค้ าส่งออกที่เลี ้ยงกันอย่างแพร่ หลายในหลายจังหวัด และมีการพัฒนาไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม
ทําให้ มีผลผลิตเพิ่มมากขึ ้นทุก ๆ ปี ซึง่ จะเห็นได้ จากผลผลิตกุ้งก้ ามกรามปี 2552 สูงถึง 27,500 ตัน คิดเป็ น
มูลค่าถึง 3,689.4 ล้ านบาท (กรมประมง, 2554) แต่ปัญหาของการเลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั
คือ ต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้นโดยเฉพาะราคาอาหารกุ้ง ทําให้ ไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุ
ให้ เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งเลิกกิจการไปในที่สดุ ซึง่ ในการเลี ้ยงสัตว์นํ ้า อาหารนับได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ
ปั จจัยหนึง่ เนื่องจากต้ นทุนในการเลี ้ยงสัตว์นํ ้า โดยเฉพาะในเรื่ องอาหารจะตกอยู่ประมาณ 50-70 % ของ
ต้ นทุนทังหมด
้
(Blyth and Dodd, 2002; Kongkeo and Phillips, 2002) ฉะนันหากผู
้
้ เลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม
ไม่ให้ ความสําคัญในเรื่ องของอาหาร โอกาสที่จะเกิดความล้ มเหลวในการเลี ้ยงก็จะสูงตามไปด้ วย และใน
อาหารเลี ้ยงสัตว์นํา้ โปรตีนนับเป็ นสารอาหารที่มีความสําคัญที่สุด แต่ก็มีราคาแพงที่สุด วัตถุดิบที่มกั จะ
นิยมใช้ เป็ นแหล่งโปรตีน ส่วนมากได้ แก่ วัตถุดิบจําพวกปลาป่ น และกากถัว่ เหลือง เนื่องจากมีโปรตีนสูง
และมีรสชาติที่สตั ว์นํ ้าชอบ แต่ปริ มาณวัตถุดิบทัง้ สองชนิดมีแนวโน้ มลดลง และมีราคาสูงขึน้ ซึ่งจะเป็ น
ปั ญหาที่สําคัญในอนาคต จึงเป็ นเหตุให้ นกั วิจยั อาหารสัตว์นํา้ หันมาศึกษา และพยายามที่จะนําวัตถุดิบ
จากแหล่งโปรตีนอื่นที่หาได้ ง่าย และราคาถูกกว่ามาใช้ เช่นการใช้ โปรตีนจากพืช หรื อวัตถุดิบเหลือใช้ จาก
กิ จการต่าง ๆ ที่ ห าได้ ง่ ายมาทดแทนเป็ นบางส่วน โดยเฉพาะกากเนื อ้ เมล็ดในปาล์ มนํ า้ มัน มาใช้ เป็ น
ส่วนผสมในอาหาร เพื่อใช้ เป็ นแหล่งโปรตีน และพลังงานทดแทน เนื่องจาก กากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน มี
คุณค่าทางโภชนาการ เช่นโปรตีน (12-15 เปอร์ เซ็นต์) และไขมัน (7-10 เปอร์ เซ็นต์) หาได้ ง่าย และมีราคา
ถูก ดังจะเห็ น ได้ จ ากการใช้ ก ากเนื อ้ เมล็ด ในปาล์ มนํ า้ มัน ผสมในอาหารสํ าหรั บ เลี ย้ งกุ้ง ขาวแวนนาไม
(วัฒนาและคณะ, 2552) ปลานิล (นิรุทธ์ , 2544) ปลานิลแดง (วุฒิพร และ คณะ, 2547) และปลากะรัง
ดอกแดง (วัฒนา และอุไรวรรณ, 2552) ซึง่ หากมีการใช้ ในระดับที่เหมาะสมก็จะช่วยลดต้ นทุนในการผลิต
อาหารของกุ้งก้ ามกรามได้
ดังนัน้ การศึกษาวิจัยในครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลของการใช้ กากเนือ้ เมล็ดในปาล์ม
นํ า้ มัน ระดับ ต่า ง ๆ กัน เป็ นส่ ว นผสมในอาหาร ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต อัต ราการเปลี่ ย นอาหารเป็ นเนื อ้
ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน และอัตรารอดตายของการเลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม และคาดว่าผลการศึกษาวิจยั นี ้
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ เพื่อเป็ นเป็ นแนวทางในการผลิตอาหารกุ้งก้ ามกรามราคาประหยัด ลดต้ นทุน
การผลิต โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้ องถิ่น ลดการนําเข้ าวัตถุดิบที่มีราคาแพงบางอย่าง ซึง่ จะเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามของประเทศไทยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
แผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (CRD) โดยแบ่งเป็ น 6 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3
ซํ ้า ทังหมด
้
18 บ่อทดลอง ระยะเวลาเลี ้ยง 90 วัน โดยศึกษาระดับปริ มาณกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันใน
อาหารที่ตา่ งกัน 6 ระดับ คือ 0, 5, 10, 20, 30 และ 40 %
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การเตรี ยมระบบเลีย้ ง
บ่อที่ใช้ ทดลองเลี ้ยงเป็ นบ่อซีเมนต์ขนาด 1.5 X 2 X 1.2 เมตร ทําความสะอาด เติมนํ ้าจืดที่สะอาด
ลึก 0.8 เมตร มีการให้ อากาศในบ่อทดลองตลอดเวลาโดยใช้ หัวทราย ปิ ดปากบ่อเพื่อพรางแสงบางส่วน
ด้ วยกระเบื ้องมุงหลังคา
การเตรี ยมกุ้งทดลอง
นําลูกกุ้งก้ ามกรามระยะวัยรุ่ น (juvenile) อายุประมาณ 40-65 วัน มาอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด
1.5 X 4 X 1 เมตร ให้ อาหารสมทบที่ใช้ เลี ้ยงวันละ 2 ครัง้ จนกระทังลู
้ กกุ้งเคยชินกับอาหารเม็ด เป็ น
ระยะเวลา 10 วัน หลังจากนันสุ
้ ม่ กุ้งลงบ่อทดลองบ่อละ 75 ตัว (ความหนาแน่น 65 ตัว/ตารางเมตร)
การเตรี ยมอาหารทดลอง
อาหารทดลองมี 6 สูตร โดยจัดเตรี ยมอาหารเม็ดแบบชืน้ วัตถุดิบที่ใช้ คือ ปลาป่ น กากถั่ว
เหลือง รํ าละเอียด ปลายข้ าว สารเหนียว นํ ้ามันปลา นํ ้ามันพืช วิตามินผสม และแร่ ธาตุรวม (premix) ผสม
กับกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในอาหารเหมือนกันทุกสูตร แต่มีปริ มาณแตกต่างกันตามสูตร ดังนี ้
สูตรที่ 1 อาหารสูตรควบคุม ไม่ผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน (PKC 0%)
สูตรที่ 2 อาหารผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในระดับ 5 เปอร์ เซ็นต์ (PKC 5%)
สูตรที่ 3 อาหารผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในระดับ 10 เปอร์ เซ็นต์ (PKC 10%)
สูตรที่ 4 อาหารผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในระดับ 20 เปอร์ เซ็นต์ (PKC 20%)
สูตรที่ 5 อาหารผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในระดับ 30 เปอร์ เซ็นต์ (PKC 30%)
สูตรที่ 6 อาหารผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในระดับ 40 เปอร์ เซ็นต์ (PKC 40%)
กําหนดให้ มีระดับโปรตีน และพลังงานเท่ากันทุกชุดการทดลอง (สูตรอาหาร) โดยมีระดับโปรตีน
35 เปอร์ เซ็นต์ พลังงานทังหมดในอาหาร
้
(GE) ประมาณ 3,500 กิโลแคลอรี ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทําการ
สุม่ เก็บตัวอย่างอาหารทดลองและทําการวิเคราะห์ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เถ้ า ความชื ้น และเยื่อใยรวมตาม
วิธีการของ AOAC, 1990 (Table 1)
อาหารและการให้ อาหาร
ให้ อาหารทดลองทัง้ 6 สูตรทุกวัน วันละ 2 มื ้อ (เช้ า – เย็น) โดยใส่อาหารในยอ และปรับปริ มาณ
การกินอาหารตามปริ มาณอาหารที่เหลือในยอ บันทึกข้ อมูลนํ ้าหนักอาหารเพื่อนําไปใช้ ในการคํานวณหา
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) ต่อไป
การเก็บข้ อมูล และขอบเขตการศึกษา
ทําการสุม่ ตัวอย่างกุ้งก้ ามกราม จากทุกชุดการทดลอง จํานวน 15 ตัว/บ่อ เพื่อชัง่ นํ ้าหนักทุก ๆ 30
วัน เป็ นเวลา 90 วัน เพื่อศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (SGR, % ต่อวัน) เปอร์ เซ็นต์นํ ้าหนักที่
เพิ่มขึ ้น (weight gain, %) อัตรารอดตาย (survival rate, %) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) และ
ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน (PER)
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การศึกษาคุณภาพนํา้
ทําการตรวจวัดคุณภาพนํา้ ในระหว่างการทดลอง ทุก 2 สัปดาห์ ได้ แก่ อุณหภูมิของนํ ้า, pH,
ปริ มาณออกซิเจนละลายนํ ้า, ความเป็ นด่างของนํ ้า, แอมโมเนีย และไนไตรท์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้ วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
Table 1 Composition of the experimental diets
Level of PKC supplementation (%)
0
5
10
20
30
Fish meal
21.45
21.29
21.4
21.45
32.10
Soybean meal
44
43.81
43.41
42.60
27.90
PKC
0
5
10
20
30
Broken-milled rice
11.9
9.55
7.65
3
0
Rice bran
12.65
10.35
7.54
2.95
0
Alfa starch
5
5
5
5
5
Soybean oil
1
1
1
1
1
Fish oil
2
2
2
2
2
Vitamin mix
1
1
1
1
1
Mineral mix
1
1
1
1
1
Total
100
100
100
100
100
Chemical composition by proximate analysis (% as fed)
CP
34.12
34.41
34.36
35.03
35.46
Crude fat
11.27
11.47
7.85
8.41
10.73
Moisture
7.48
6.47
9.03
5.86
5.85
Ash
9.03
9.09
8.82
9.21
10.76
Crude fiber
3.23
3.55
4.54
5.52
4.67
NFE
38.10
38.56
39.94
41,49
35.20
GE (Kcal/Kg)
3,931
3,881.3
3,830.6
3,733,3
3,697
Feed cost / Kg
21.54
21.28
21.06
20.58
21.30
Ingredient
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40
41.4
8.6
40
0
0
5
1
2
1
1
100
36.25
10.10
6.84
12.32
5.01
34.49
3,645
19.44
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ผลการทดลอง และวิจารณ์

การผลิตอาหารเพื่อเลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม โดยการนําวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ เป็ นวัตถุดิบอาหารเลี ้ยงสัตว์นํ ้าให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ในการทดลองครัง้ นี ้ได้ เลือกกากเนื ้อเมล็ดในปาล์ม
นํ ้ามันเป็ นส่วนผสมในอาหารทดลอง 0, 5, 10, 20, 30 และ 40 เปอร์ เซ็นต์ ร่ วมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ
พบว่ามีปริ มาณโปรตีนในอาหาร 34.12, 34.41, 34.36, 35.03, 35.46 และ 36.25 อาหารทดลองที่ได้
นํามาใช้ เลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามที่มีนํา้ หนักเริ่ มต้ น 0.67+0.12 กรั ม เป็ นเวลา 90 วัน ผลการทดลองพบว่า
นํา้ หนักที่ เพิ่มขึน้ และอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ ของกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารทัง้ 6 สูตร มีความ
แตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (P<0.05) โดยกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรควบคุม (PKC 0%) มี
นํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น และอัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะสูงที่สดุ รองลงมาได้ แก่ กุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตร
ที่ 6 (PKC 40%) อย่างไรก็ตามพบว่าการเจริ ญเติบโตของกุ้งกลุ่มนีไ้ ม่แตกต่างจากกุ้งก้ ามกรามในกลุ่ม
ควบคุม (P>0.05) แต่สงู กว่ากุ้งก้ ามกรามกลุม่ ที่ได้ รับอาหารที่มีกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันสูตรที่ 5 (PKC
0%), 2 (PKC 0%), 3 (PKC 0%) และ 4 (PKC 0%) (P<0.05) โดยกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 4 มี
นํ ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะน้ อยที่สดุ แตกต่างจากกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 5
(P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 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
Initial weight
(g)
Final weight
(g)
Weight
gain(%)
ADG (g/day)
SGR (%)
PER
FCR
Survival (%)
a,b,c

1 (0%)
0.69+0.18a

Diet (Level of PKC supplementation)
2 (5%)
3 (10%)
4 (20%)
5 (30%)
a
a
a
0.69+0.21 0.65+0.17 0.66+0.22 0.64+0.19a

6 (40%)
0.67+0.20a

8.43+2.08d 6.99+2.49bc 6.26+1.86ab 6.16+1.89a

7.09+2.93c

8.07+2.91d

1,121.74d

913.05bc

863.78a

833.30a

1,007.80c

1,095.60d

0.08+0.02a
2.78+0.12d
1.43+0.09c
2.05+0.18a
91.33+3.51

0.07+0.01a
2.57+0.08b
1.22+0.08ab
2.41+0.35b
90.12+3.00

0.06+0.03a
2.51+0.06ab
1.14+0.06a
2.58+0.61b
93.62+3.40

0.06+0.04a
2.49+0.05a
1.07+0.08a
2.57+0.19b
94.66+4.80

0.07+0.02a
2.68+0.06c
1.29+0.10b
2.20+0.49a
93.33+2.30

0.08+0.03a
2.74+0.10d
1.36+0.07c
2.15+0.24a
94.00+3.00

a

a

a

a

a

Values in the same row with different letters were significantly different (P<0.05)
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ประสิทธิภาพในการใช้ โปรตีน (PER) ในอาหารของกุ้งก้ ามกราม พบว่ากุ้งก้ ามกรามที่เลี ้ยงด้ วย
อาหารชุดควบคุมมีประสิทธิภาพการใช้ โปรตีนได้ สงู สุด (1.43) ไม่แตกต่าง (P>0.05) และไม่แตกต่างจาก
กลุม่ ที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่เสริ มกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในอาหาร 40% (สูตรที่ 6) แต่ทงั ้ 2 สูตรอาหารมี
ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีนสูงกว่ากุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 5, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ (P<0.05)
ในขณะที่ก้ งุ ก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 4 มีประสิทธิภาพการใช้ โปรตีนตํ่าสุด (1.07) (Table 2)
อัตราการแลกเนื ้อ (FCR) ของกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรต่าง ๆ พบว่า กุ้งก้ ามกรามที่เลี ้ยงด้ วย
อาหารควบคุมมีอตั ราการแลกเนื ้อตํ่าสุด (2.05) ไม่แตกต่าง (P>0.05) กับที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่เสริ มกากเนื ้อ
เมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในอาหาร 40% (สูตรที่ 6) แต่ทงั ้ 2 สูตรอาหารมีอตั ราการแลกเนื ้อตํ่ากว่ากุ้งก้ ามกราม
ที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 5, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ (P<0.05) ในขณะที่ก้ ุงก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรที่ 4 มี
อัตราการแลกเนื ้อสูงสุด (2.57) (Table 2)
สําหรับอัตรารอดตายของกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารทดลองทัง้ 6 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (P<0.05) โดยอยู่ในช่วง 90.12 ถึง 94.66 เปอร์ เซ็นต์ (Table 2)
จากผลการทดลองครัง้ นี ้เมื่อพิจารณาค่าการเจริ ญเติบโต จะเห็นได้ ว่า กุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหาร
ที่มีกากเนือ้ เมล็ดในปาล์มนํา้ มันเสริ มในอาหารในปริ มาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ ให้ การเจริ ญเติบโตสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับกลุ่มอื่นๆ ที่ได้ รับอาหารที่มีกากเนือ้ เมล็ดในปาล์มนํา้ มันในสูตรอาหาร และมีการเจริ ญเติบโตดี
เทียบเท่ากับกุ้งก้ ามกรามที่ได้ รับอาหารสูตรควบคุม (PKC 0 %) โดยสามารถพิจารณาได้ จากนํา้ หนักที่
เพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ และประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน ซึง่ มีคา่ แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) และมีการเจริ ญเติบโตสูงกว่าชุดการทดลองที่มีการเสริ มกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน
30, 5, 10 และ 20% ตามลําดับ (P<0.05) แสดงให้ เห็นว่าระดับกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในอาหารมี
ผลต่อการเจริ ญเติบโตของกุ้งก้ ามกราม โดยเมื่อเพิ่มปริ มาณกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในอาหารจนถึง
ระดับ 40% ทําให้ ก้ งุ ก้ ามกรามมีอตั ราการเจริ ญจําเพาะเพิ่มสูงขึ ้น ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มปริ มาณการ
ใช้ กากเนื ้อในปาล์มนํ ้ามันที่ระดับสูงนัน้ ส่งผลให้ มีการใช้ ปลาป่ นซึง่ เป็ นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีในปริ มาณที่
สูงขึ ้นถึง 2 เท่าของสูตรควบคุม เพื่อให้ ได้ อาหารที่ระดับโปรตีนเท่ากับกลุ่มอื่นๆ ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี ้ ทํา
ให้ ทราบว่าสามารถเสริ มกากเนือ้ เมล็ดในปาล์มนํา้ มันในอาหารกุ้งก้ ามกรามได้ ถึง 40% และสามารถลด
ต้ นทุนค่าอาหารได้ ตํ่าที่สดุ (19.44 บาท/อาหาร 1 กิโลกรัม) ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการทดลองของ
วัฒนา และคณะ (2552) ที่ทดลองใช้ กากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันเสริ มในอาหารที่ระดับ 0, 5, 10, 15,
20, 25และ 30% โดยผลิตอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานที่ย่อยได้ ในอาหาร 40% และ 3,300 Kcal/kg
เท่ากันทุกสูตรเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม พบว่า ที่ระดับของการเสริ มกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน 30% ส่งผล
ให้ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงกว่าที่ระดับอื่น ๆ แต่ไม่แตกต่างกับกุ้งขาวที่ได้ รับอาหารชุดควบคุม (PKC 0
%) เช่นเดียวกับการทดลองของ นิรุทธิ์ (2544) ที่ทดลองเสริ มกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันที่ระดับ 0, 15
และ 30 เปอร์ เซ็นต์ ในอาหารที่มีระดับพลังงานไม่เกิน 3,600 กิโลคาลอรี ต่อกิโลกรัม เลี ้ยงปลานิล รายงาน
ว่า ปลาที่ได้ รับอาหารที่มีกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน 30 เปอร์ เซ็นต์ มีแนวโน้ มว่ามีการเจริ ญเติบโตดีกว่า
ปลาที่ได้ รับอาหารที่มีกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน 0 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับและได้ แนะนําว่า การ
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เสริ มกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันที่ระดับ 30 เปอร์ เซ็นต์เป็ นระดับที่เหมาะสมสําหรับการเลี ้ยงปลานิล ทัง้
ในด้ านการเจริ ญเติบโต และด้ านเศรษฐศาสตร์
ส่วนอัตราการรอดตายของกุ้งก้ ามกรามจากทุกสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แสดง
ว่ า ระดับ ของการเสริ ม กากเนื อ้ เมล็ ด ในปาล์ ม นํ า้ มัน ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ อัด ตราการรอดตาย ทั ง้ นี อ้ าจ
เนื่องมาจากระดับพลังงานที่ก้ งุ ได้ รับในแต่ละสูตรอาหารมีค่าใกล้ เคียงกันและเหมาะสม เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการทดลองเสริ มกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในอาหารเลี ้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (วัฒนา และคณะ,
2552) และระดับพลังงานในอาหารจากการทดลองครัง้ นี ้ มีคา่ ใกล้ เคียงกับรายงานในกุ้งกุลาดําของ เปี่ ยม
ศักดิ์ (2534) รายงานว่า ในปั จจุบนั อาหารกุ้งส่วนใหญ่จะมีพลังงานแปรผันอยู่ในช่วง 3 –4 กิโลแคลอรี /
กรัม อาหารกุ้งกุลาดําที่ดีควรมีพลังงาน 3.3 กิโลแคลอรี /กรัม ซึง่ จะสอดคล้ องกับการทดลองของ Alava
and Lim (1983) รายงานว่า พลังงานรวมของอาหารกุ้งที่เหมาะสม จะทําให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตและ
อัตรารอดดีที่สดุ
จากผลการทดลองครั ง้ นี ้ กล่าวได้ ว่า สามารถผสมกากเนื อ้ เมล็ดในปาล์ มนํ า้ มันในอาหารเม็ด
สําเร็ จรู ป สําหรับเลี ้ยงกุ้งก้ ามกรามได้ ถงึ 40% โดยมีผลทําให้ ต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัมสําหรับการผลิตกุ้ง
ก้ ามกรามตํ่าที่สดุ (19.44 บาท/กิโลกรัม)
ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า อุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 25.89+1.28
ถึง 29.53+0.40 ความเป็ นกรดเป็ นด่าง 7.75+0.15 ถึง 8.32+0.43 ปริ มาณออกซิ เ จนละลายนํ า้
6.56+0.30 ถึง 7.12+0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็ นด่าง 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
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึง่ มีคา่ อยู่ในช่วงที่ก้ งุ ก้ ามกรามสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างปกติ ซึง่ มีค่าที่เหมาะสมต่อการ
เลี ้ยงกุ้งในบ่อ (กองเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ ง และกองส่งเสริ มการประมง, 2550)

สรุ ป
การศึกษาผลของกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันที่เสริ มในอาหาร ต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการ
รอดตายของกุ้งก้ ามกราม สรุ ปได้ วา่
1. สามารถผสมกากเนือ้ เมล็ดในปาล์มนํา้ มันในสูตรอาหารสําหรั บการเลี ้ยงกุ้งก้ ามกราม ที่มี
นํ ้าหนักเริ่ มต้ นเฉลี่ยประมาณ 0.67+0.02 กรัม ในระดับ 40 เปอร์ เซ็นต์ ที่ไม่ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย แต่
ส่งผลให้ ให้ การเจริ ญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ ได้ ดีเทียบเท่ากับสูตรควบคุม (ระดับกาก
เนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามัน 0 เปอร์ เซ็นต์) และที่ระดับ 5, 10, 20 และ 30 เปอร์ เซ็นต์
2. การผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์มนํ ้ามันในสูตรอาหารที่ระดับ 40 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ ต้นทุน
ค่าอาหารต่อกิโลกรัมในการผลิตกุ้งก้ ามกรามตํ่าที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการผสมกากเนื ้อเมล็ดในปาล์ม
นํ ้ามันในระดับอื่น ๆ
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