
บทที่ 3
พลังงานและสารอาหารที่ให้พลังงาน

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้หลงัจากจบบทเรยีนแล้วนิสติควรมคีวามเข้าใจในสิ่งตอ่ไปนี้
1. ทราบถึงพลงังานในสิ่งมีชวีติ
2. ทราบถึงปจัจยัทีม่ีผลตอ่การจดัสรรพลงังาน
3. เขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่าง พลงังานและการกนิอาหาร 
4. ทราบถึงสารอาหารที่ให้พลังงาน ไขมนั คารโ์บไฮเดรต และโปรตีน

กิจกรรมการเรยีนการสอน
● บรรยาย 
● ซกัถาม และอภปิราย

สือ่การสอน
● ไฟล์นำาเสนอทีส่รา้งจากโปรแกรม Power point

การประเมนิผล
● ประเมนิจากความสนใจของนิสติ การซกัถาม และการตอบคำาถาม
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พลังงาน (Energetics)
พลังงาน (Energetics) เปน็การศกึษาถึงความต้องการพลังงานและการไหลเวยีนของพลังงาน

อยา่งเปน็ระบบในสิ่งมีชวีิต พลังงานเปน็สิ่งจำาเปน็สำาหรบัสิ่งมชีีวติ เพื่อการดำารงชีพอย่างปกต ิการทำา
งานในรา่งกาย การเกดิกระบวนการตา่ง ๆ ในรา่งกายเพื่อสรา้งเนือ้เยือ่ใหม่ การรกัษาสมดุลของเกลอื
แรแ่ละนำ้าในรา่งกาย การเคลือ่นทีข่องอาหารในระบบยอ่ยอาหาร การหายใจ การสบืพันธุ์ การเคลือ่น
ไหว กจิกรรมทกุอยา่งต้องใช้พลงังานทั้งสิน้

สัตว์ได้รบัพลังงานจากอาหารทีก่ินเขา้ไป หรอืจากพลังงานทีส่ะสมอยู่ในรา่งกาย พลังงานไม่
จดัเปน็โภชนะ แตพ่ลังงานจะปรากฏอยู่ในพันธะเคมีในโมเลกุลของสารอาหารโปรตนี คาร์์โบไฮเดรต
และไขมัน ซึง่พันธะเคมมีีหลายชนิดและให้พลังงานที่แตกตา่งกันดว้ย สตัว์แตล่ะชนดิ มคีวามสามารถ
ในการใชพ้ลังงานในอาหารแตกตา่งกนั เนือ่งจากความสามารถในการย่อยอาหารไดม้ีความแตกตา่ง
กัน (De Silva and Anderson, 1995)

คำาจำากัดความของพลงังาน
พลังงานสามารถเปลีย่นรปูไดจ้ากรปูแบบหนึง่ไปสู่รปูแบบอืน่ ดังนัน้การวดัพลังงานในอาหาร

นยิมวดัในรปูแบบของความรอ้นทีเ่กิดขึ้นจากการเผาผลาญอาหารซึง่เปน็พลังงานทีเ่ปลีย่นรปูมาจาก
พันธะเคมใีนอาหาร พลังงานความรอ้นส่วนใหญจ่ะแสดงออกมาในหนว่ย แคลอร ี(Calorie) และ จูล 
(Joule) พลังงาน 1 แคลอร ีหมายถึง พลังงานความรอ้นทีท่ำาให้นำ้า 1 กรมั มอีุณหภูมเิพิ่มขึ้น 1 องศา
เซลเซยีส (Celsius) พลังงาน 1 จลู หมายถึง พลังงานทีท่ำาให้มวล 1 กโิลกรัม เคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่ 1 
m/s เปน็ระยะทาง 1 เมตร โดยที่พลังงาน 1 แคลอร ีเทา่กับ 4.184 จลู หนว่ยแคลอรแีละจลู ในทาง
อาหารถือวา่เปน็หนว่ยขนาดเลก็ ในทางปฏบิตันิยิมใชห้นว่ยของกิโลจลู (kJ = 103 J) หรอื เมกะจลู 
(MJ = 106 J) พลังงานในสารอาหารต่าง ๆ  (De Silva and Anderson, 1995) แสดงดังตารางที่ 3-1

ตาราง 3-1 พลังงานในสารอาหาร
Gross energy (MJ/kg) Digestible energy (MJ/kg)

โปรตนี 23.4 16.3
นำ้ามนั 39.2 33.5
คารโ์บไฮเดรต (ไมสุ่ก) 17.2 6.5
คารโ์บไฮเดรต (สุก) 17.2 9.6
ที่มา: Goddard (1996)
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การวัดชวีพลงังานและสมดุลพลงังาน (De Silva and Anderson, 1995)
ในเรือ่งชวีพลังงานมศีัพทห์ลายคำาทีม่ีใชซ้ึ่งใหค้วามหมายแตกตา่งกัน ศพัทต์า่ง ๆ มดีังนี้
Gross energy (GE) หมายถึง พลังงานในอาหารที่ปลดปล่อยยออกมาเมือ่สารตัง้ต้นมกีาร

สันดาปอย่างสมบรูณไ์ดผ้ลผลติเปน็กาซคารบ์อนไดออกไซด์ กาซไนตรสัออกไซด ์(Nitrous oxide) และ
นำ้า การวดั GE นยิมวดัโดยใช้ Bomb calorimeter

Intake energy (IE) หมายถึง GE ทีส่ัตวก์ินเข้าไปในรา่งกายเพื่อเปน็อาหาร พลังงานส่วนใหญ่
จะอยู่ในรปูคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมนั

Fecal energy (FE) หมายถึง GE ทีอ่ยู่ในสิ่งขับถ่ายของสัตว์  ในสิ่งขับถา่ยของสัตวจ์ะประกอบ
ดว้ยอาหารที่สตัวย์่อยไม่ได้ และผลผลิตที่เกดิจากเมตาบอลิซมึในรา่งกายของสัตว์ (Metabolic 
products) ได้แก่ เนือ้เยือ่ทางเดินอาหารที่หลดุลอก เอนไซมใ์นระบบทางเดนิอาหาร ของเสียจากร่าง
กาย ดังนัน้ FE จะประกอบดว้ยพลังงานในอาหารทีส่ตัวย์อ่ยไม่ได ้(Energy of undigested food, FiE) 
พลังงานจากสารประกอบทีเ่กิดจากเมตาบอลิซมึ (Energy of compounds of metabolic origin, FmE) 
ส่วน Digested energy (DE) หมายถึง พลังงานจากอาหารที่สตัวก์ินเข้าไปแลว้ยอ่ยได้ โดยที่

DE = IE – FE (3.1)
โดยทัว่ไปจะสมมติวา่ DE ทั้งหมดจะถูกดดูซมึไดท้ั้งหมด

Urinary energy (UE) หมายถึง พลังงานทั้งหมดในปสัสาวะของสัตว์ รวมถึงพลังงานจากสาร
ประกอบจากอาหารทีไ่ม่ไดถู้กใชโ้ดยสัตว ์(Energy of compounds absorbed from the food but not 
utilized, UiE) และพลังงานจากขบวนการเมตาบอลิซมึ (Energy of products of metabolic 
processes, UmE) เชน่ แอมโมเนยี 

Gill excretion energy (ZE) หมายถึงพลังงานทัง้หมดในสารประกอบซึง่ถกูขับออกมาทาง
เหงือกของสัตวน์ำ้า ZE มคีา่สูงพอที่จะเปน็ส่วนประกอบของพลังงานในสมดลุพลงังานของสตัวน์ำ้า

Surface energy (SE) หมายถึง พลังงานที่สตัว์สญูเสียทางผิวหนงั จากการปล่อยเมอืก หรอื
จากเกล็ดทีห่ลดุลอกจากผิวหนัง

Metabolizable energy (ME) หมายถึง พลังงานที่สตัว์ได้จากอาหารทีก่ินลบดว้ยพลังงานที่
สูญเสียจากการปล่อยของเสียออกนอกรา่งกาย (FE) พลังงานในปสัสาวะ (UE) และพลังงานจากการ
ขับสารทิง้ทีเ่หงือก พลังงานทีเ่หลอืจะไดพ้ลังงานทีน่ำาไปใช้ในขบวนการเมตาบอลิซมึของสตัว์ โดยที่

ME = IE – (FE + UE + ZE) (3.2)
Total heat production (HE) หมายถึง พลังงานที่สตัว์สญูเสียไปในการสร้างความรอ้น ความ

รอ้นทีส่ัตว์สรา้งขึ้นเปน็ผลมาจากขบวนการเมตาบอลิซมึ ดังนัน้ HE จะวดัไดจ้ากอตัราเมตาบอลซิมึของ
สัตว์ (Metabolic rate) โดยการวดัอณุหภูมทิี่เปลี่ยนแปลงของสตัวโ์ดยใช ้Calorimeter หรอืวดัอตัรา
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การบรโิภคออกซิเจนของสัตว์ และ Retained energy (RE) หมายถึง สว่นของพลังงานในอาหารซึง่เก็บ
รกัษาไว้ในรา่งกาย หรอืเก็บไว้เพือ่สรา้งผลผลิตอืน่ เชน่ เซลลส์ืบพันธุ์

จดุประสงคใ์นการศกึษาโภชนศาสตรส์ัตวน์ำ้าเพื่อตอ้งการให้มกีารเกบ็รกัษาพลังงานไว้ให้มากที่
สุดในรปู RE และใหม้ีการสญูเสียพลังงานในรปูอืน่ ๆ ให้นอ้ยที่สดุ สมดุลพลงังานของสตัวส์ามารถ
อธบิายไดด้ังสมการ

IE = FE + UE + ZE + SE + HE + RE (3.3)

จากสมการ 3.3 สามารถเขียนใหอ้ยู่ในรปูที่เข้าใจไดง้่ายขึ้นดังนี้
C = F + U + R + P (3.4)

เมีอ่ C = พลังงานทีส่ัตว์ได้รบัจากอาหาร (IE)
F = พลังงานทีสู่ญเสยีจากการขบัถ่ายอจุจาระ (FE)
U = พลังงานทีส่ัตว์สญูเสียในการขับสารอืน่ ๆ ออกนอกรา่งกาย (UE + ZE + SE)
R = พลังงานจากเมตาบอลซิมึ (HE) และ
P = พลังงานทีส่ะสมในร่างกายเพื่อการเจรญิเตบิโต (RE)

คา่ C และ F สามารถหาได้โดยตรงจาก Bomb calorimeter  คา่ U สามารถหาจากการวดัการ
ขับถา่ย Ammonia และ Urea และเปลี่ยนให้เปน็พลังงาน โดยแอมโมเนยี 1 mg ให้พลังงาน 23.05 J 
และยูเรยี 1 mg ให้พลังงาน 24.85 J ส่วนคา่ R สามารถหาโดยใช ้Respirometer และเปลีย่นคา่เปน็
พลังงานโดยออกซเิจน 1 mg ให้พลังงาน 13.56 J การไหลของพลังงานแสดงดังภาพที่ 3-1
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ภาพที่ 3-1 การไหลของพลังงานในสัตวน์ำ้า
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)

ประสทิธิภาพการเปลีย่นพลงังาน (Gross conversion efficiency)
ประสิทธภิาพการเปลีย่นพลังงาน (Gross conversion efficiency, K) เปน็ค่าทีใ่ช้ในการชีว้ดั

การใช้พลังงานของสิ่งมีชวีติภายใตส้ิ่งแวดล้อมทีแ่ตกตา่งกันเพื่อประเมินสมดุลของพลังงานทัง้หมด 
พารามเิตอรน์ี้สามารถใช้วดัอตัราการเจรญิเตบิโตทีส่ัมพนัธก์บัอาหารทีป่ลากินเข้าไป ซึง่ทัง้การเจริญ
เตบิโตและอตัราการกินอาหารของปลามคีวามสมัพันธก์ับขนาดของรา่งกาย Gross conversion 
efficiency สามารถอธบิายไดด้งัสมการ

Gross conversion efficiency =             SGR      *100
  Relative food intake

(3.5)

เมือ่                 Specific growth rate (SGR) =  ln(Wt2) – ln(Wt1) *100
t2 – t1

(3.6)

Relative food intake =                 F *100
0.5(Wt2 – Wt1) *(t2 – t1)

(3.7)
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ปัจจยัที่มีผลต่อการจดัสรรพลังงาน
ปัจจัยที่มีผลตอ่อัตราเมตาบอลซิึมขัน้พืน้ฐาน (Basal metabolic rate)

ปจัจยัส่วนใหญเ่หล่านี้เกีย่วขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มทีอ่ยู่ล้อมตวัสตัว์ การทำาให้ปจัจยัมคีา่ที่อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมสำาหรบัสตัว์แต่ละชนดิ (Species) จงึเปน็แนวทางที่ทำาให้มีการใชพ้ลังงานน้อยที่สดุ 
(De Silva and Anderson, 1995)

1. ขนาดรา่งกาย (Body size)
มีหลักฐานยืนยันวา่การบรโิภคออกซิเจนและอตัราเมตาบอลิซมึของสตัว์จะเพิ่มขึ้นโดยตรงเมือ่

มกีารเพิ่มขนาดของรา่งกาย ความตอ้งการพลังงานของเนือ้เยื่อหนึ่งชิน้มคีวามตอ้งการไม่เท่ากนัขึ้นกับ
ขนาดของสัตว์ เชน่ ความต้องการพลังงานของเนื้อเยื่อหนู 1 กรมั จะเท่ากับ 20 เทา่ของความตอ้งการ
พลังงานของเนือ้เยือ่ชา้ง 1 กรมั สามารถอธบิายได้ดว้ยสมการ

Y = aXb (3.8)
เมือ่ Y = อตัราเมตาบอลิซมึ

a = คา่คงที่
X = ขนาดร่างกาย และ
b = คา่คงที่

อตัราการบรโิภคออกซิเจนของปลาที่อณุหภูมิ 25ºC ตอ่ขนาดของรา่งกายของปลานำ้าจดืสี่ชนดิ 
จากการวิเคราะห์ผลจะได้คา่ b เทา่กับ 0.7 (ภาพที่ 3-2) ซึง่พบเชน่เดยีวกบัในปลา Salmon ทีอ่ณุหภูมิ 
15ºC คา่ b จะไดเ้ทา่กับ 0.846 โดยทัว่ไปค่า b จะมคี่าอยู่ระหวา่ง 0.7-0.8 อตัราการบรโิภคพลังงานใน
ปลาขนาดตา่ง ๆ ทีอ่ณุหภมูิ 20ºC แสดงดงัตารางที่ 3-2

2. ปรมิาณออกซเิจน (Oxygen availability)
การบรโิภคออกซิเจนของสัตวน์ำ้าขึ้นกับปรมิาณออกซิเจนที่มอียู่ในนำ้า อตัราเมตาบอลิซมึจะสูง

ขึ้นเมือ่ปรมิาณออกซิเจนมากขึ้น ดงันั้นการใช้พลงังานก็จะเพิ่มขึน้ดว้ย การเจรญิเติบโตจะเพิ่มสูงขึ้น
เมือ่ปรมิาณออกซิเจนมีมากขึน้ ในนำ้าที่มปีริมาณออกซิเจนเพียงพอการบรโิภคออกซิเจนของสตัว์จะ
คอ่นข้างคงที่ เมือ่ออกซิเจนลดลงจนถึงจุดวกิฤตจะทำาใหอ้ตัราการบรโิภคออกซิเจนของสตัว์ลดลง 
อตัราการเจรญิเตบิโตและอตัราการกินอาหารของสตัว์จะลดลงเมือ่ปรมิาณออกซิเจนสูงกว่าจดุวกิฤต
เลก็นอ้ย ดังนัน้จงึควรทำาให้ระบบการเพาะเลีย้งสตัว์นำ้ามปีรมิาณออกซิเจนอยู่สูงกวา่จดุวกิฤตจนถึง
ระดับอิม่ตวั (Jobling, 1988)
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ตารางที ่3-2 อตัราการบรโิภคพลังงานโดยเฉลี่ยสำาหรบัเมตาบอลิซมึพื้นฐานของปลาที่มขีนาดแตกตา่ง
กันที่อณุหภูมิ  20ºC

ขนาดปลา พลงังานทีบ่รโิภคสำาหรบัเมตาบอลซิึมขัน้พืน้ฐาน
ทีอุ่ณหภมูิ  20ºC (J/g)

1 mg 600
10 mg 380
100 mg 235

1 g 150
10 g 100
100 g 60
1 kg 38

ที่มา: Steffens (1989)

ภาพที่ 3-2 ความสัมพันธ์ระหวา่งอตัราการบรโิภคออกซเิจนที่อณุหภมูิ 25ºC กบัขนาดของรา่งกายใน
ปลา 4 ชนดิ ความชนัของเส้นวิเคราะห์ความถดถอยเทา่กับ 0.70 (S.D. = 0.02)
ที่มา: Gordon et al. (1977)
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3. อุณหภูมิ
ปลาเปน็สัตว์เลอืดเย็น (Poikilotherm) อณุหภูมขิองนำ้าจงึมีบทบาทสำาคัญตอ่การจดัสรรพลัง

งานของสตัว์  เมือ่สตัวถ์กู Acclimated ไวท้ี่อณุหภมูคิงทีแ่ละเมือ่นำาปลามาอยูใ่นสิ่งแวดลอ้มที่มี
อณุหภูมสิูงขึ้น อตัราเมตาบอลิซมึของปลาจะสูงขึ้น เมือ่นำาปลากลบัมาสูส่ิ่งแวดล้อมเดิม อตัราเมตาบอ
ลิซมึจะกลับสูส่ภาพเดิม แสดงให้เหน็วา่อตัราเมตาบอลิซมึขึน้กับอณุหภมูิสิ่งแวดลอ้ม (De Silva and 
Anderson, 1995) อตัราการบรโิภคออกซิเจนตอ่อณุหภมูิสิง่แวดล้อมที่เปลีย่นแปลงแสดงดังภาพที่ 3-3

ภาพที่ 3-3 อตัราการบรโิภคออกซิเจนในปลาตอ่อณุหภูมสิิ่งแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนแปลง
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)

4. Osmoregulation
ความเค็มมบีทบาทสำาคญัตอ่การใชพ้ลังงานของปลาในการควบคมุ Osmoregulation ในปลา

นำ้าจดืทีอ่าศยัอยู่ในสิง่แวดลอ้ม Hyposaline ปลาจะตอ้งขับนำ้าออกในขณะเดียวกันก็ตอ้งเก็บรกัษา
เกลอืแรต่า่ง ๆ ไว้ ในขณะทีป่ลานำ้าเค็มซึง่อาศยัอยู่ในสิ่งแวดลอ้ม Hypersaline ตอ้งปฏบิตัใินสิ่งตรงกัน
ข้าม คอืตอ้งปอ้งกันการสูญเสยีนำ้าออกจากรา่งกาย และขับเกลอืออกจากร่างกาย (De Silva and 
Anderson, 1995) การเปลี่ยนแปลงการบรโิภคออกซเิจนของปลา Rainbow trout เมือ่ความเคม็และ
อณุหภูมิเปลีย่นแปลงแสดงดังตารางที่ 3-3
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ตารางที ่3-3 อตัราการบรโิภคออกซิเจน (mg/kg h) ของปลา Rainbow trout ขนาด 100 กรมั ทีค่วาม
เคม็ อณุหภมูิ และกจิกรรมตา่ง ๆ 

อุณหภูมิ (ºC) ความเร็วในการ ความเค็มนำ้า (ppt)

ว่ายนำ้า (cm/s) 0 7.5 15 30
5 0 57 54 60 74

18.5 105 89 106 117
45.1 176 134 180 195
57.5 228 176 247 269
max. 354 266 360 398

15 0 112 94 109 127
18.5 169 132 172 191
45.1 279 227 269 315
57.5 436 352 443 476
max. 584 486 597 624

ที่มา: Steffens (1989)

5. ความเครียด (Stress)
ความเครยีดมีผลทำาใหอ้ตัราเมตาบอลิซมึขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ความเครยีดเกิดขึ้นไดห้ลาย

สาเหต ุเชน่ การสะสมของเสียในนำ้า ปรมิาณออกซเิจนละลายนำ้าตำ่า ความหนาแนน่ของประชากรสิ่งมี
ชวีติ การจบั การรบกวนจากภายนอก อาหารคุณภาพตำ่า ทำาใหอ้ตัราการเจริญเตบิโตตำ่า ดงันัน้ในการ
เลีย้งปลาตอ้งลดความเครยีดในปลาใหน้อ้ยทีส่ดุเพื่อให้ปลามีการเจรญิเตบิโตสูงสดุ (De Silva and 
Anderson, 1995) 

6. Cycles
สัตวท์กุชนดิจะมกีระบวนการทางสรรีวิทยาเปน็วงจร เชน่ ฤดกูาลผสมพันธุ์ อตัราเมตาบอลซิมึ

ของปลาบางชนดิมลีักษณะเปน็วงจรตามฤดกูาล เชน่ ปลา Perch Perca fluviatilis และในปลา Coho 
salmon (Oncorhynchus kisutch) มีลกัษณะเปน็ Lunar cycles การเปลีย่นแปลงอตัราการบรโิภค
ออกซเิจนในรอบเดอืนของปลา Rainbow trout แสดงดังภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3-4 การเปลี่ยนแปลงอตัราการบรโิภคออกซิเจนในรอบเดอืนของปลา Rainbow trout 
ที่มา: Steffens (1989)

ปัจจัยที่มีผลตอ่อัตราเมตาบอสซิึม (Non-basal metabolism rate)
1. การพฒันาของระบบสบืพนัธุ์ (Gonadal growth)

การพัฒนาของระบบสบืพันธุม์ีผลทำาให้มดีึงพลังงานจำานวนมากไปใช้จากการเจรญิเติบโตและ
จากกิจกรรมอืน่ ในช่วงฤดผูสมพันธุ์ Gonad ของปลาจะมขีนาดใหญม่ากเมือ่เปรยีบเทยีบกบันำ้าหนกั
รา่งกาย สามารถเพิ่มไดถ้ึง 30-40% เทคนคิที่ใชก้ันในปลาเพื่อให้ปลาเปน็หมนัไม่สามารถเจรญิพันธุ์ได้
คอืการทำาให้ปลาเปน็ Triploid (De Silva and Anderson, 1995) 

2. การเคลือ่นไหว (Locomotion)
พลังงานทีใ่ช้ในการเคลือ่นที่ของปลาเป็นสดัสว่นของพลังงานทีม่ากเมื่อเทยีบกบัพลังงานทั้ง

หมด ทัง้นีก้ารใช้พลงังานเพือ่การเคลือ่นไหวมีความแตกตา่งกันตามชนดิขึ้นกับรปูรา่งของรา่งกาย และ
รปูแบบพฤตกิรรมของปลา สัตวท์ีอ่าศยัอยู่ในนำ้าใช้พลังงานในการเคลื่อนทีน่อ้ยกวา่สตัว์ที่อยูบ่นบก

การใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ไม่ได้ให้ผลในแง่ลบอย่างเดียว การเคลือ่นที่หรอืการออกกำาลัง
กายมคีวามสัมพันธ์กบัอตัราการเจรญิเตบิโตในลกูปลา Arctic charr (Salvelinus alpinus) แม้วา่จะทำา
ให้สตัว์มคีวามตอ้งการอาหารเพิ่มมากกวา่สตัวท์ี่ไม่มกีารออกกำาลังกายก็ตาม (De Silva and 
Anderson, 1995) การเพิ่มขึ้นของอตัราเมตาบอลิซมึของปลา Salmon (Oncorhynchus nerka) ที่มี
นำ้าหนกัตา่งกัน และวา่ยนำ้าดว้ยความเรว็ต่างกัน ทีอ่ณุหภมูินำ้า 15ºC แสดงดังภาพที่ 3-5
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ภาพที่ 3-5 อตัราเมตาบอลิซมึของปลา Salmon (Oncorhynchus nerka) ที่มนีำ้าหนกัตา่งกัน และวา่ย
นำ้าด้วยความเรว็ตา่งกัน ทีอ่ณุหภูมนิำ้า 15ºC
ที่มา: Steffens (1989)

ความรอ้นทีเ่พิ่มขึ้นในขณะเผาผลาญอาหาร (Heat increment of specific dynamic action, 
SDA)

เมือ่มกีารยอ่ยอาหารโดยสตัว์จะทำาให้เกิดความรอ้นเพิ่มขึ้น ความรอ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากขบวน
การเมตาบอลิซมึของการย่อยอาหาร การดดูซมึอาหาร การประเมินความรอ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเผา
ผลาญอาหารทำาได้โดยการวดัอตัราการบรโิภคออกซิเจนทีเ่พิ่มขึ้นในขณะทีป่ลากนิอาหาร 

สมมตฐิานของการจัดสรรพลงังาน (General hypotheses of partitioning)
โดยทัว่ไปจากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ปลาที่ไดร้บัอาหารเตม็ทีจ่ะใชพ้ลังงาน 60% ไปกบัเม

ตาบอลิซมึ และ 40% สำาหรบัการเจรญิเตบิโต ซึง่การจดัสรรพลงังานขึน้กับปัจจัยตา่ง ๆ มากมาย จาก
การศกึษาของ Cui and Liu (1990) พบวา่สดัส่วนพลังงานเพือ่ใชใ้นการเจรญิเตบิโตของปลา 6 ชนดิ 
อยูร่ะหว่าง 21.3% ถึง 63.4% พฤตกิรรมของปลาแตล่ะชนดิมีสว่นสำาคญัตอ่การจดัสรรพลังงาน

พลังงานและการกนิอาหาร
ปลาจะกินอาหารเพื่อให้ได้พลังงานตามความตอ้งการ ดงันัน้พลังงานในอาหารจึงมคีวาม

สำาคญัตอ่การควบคุมการกินอาหาร ปรมิาณอาหารทีเ่พียงพอกบัความตอ้งการของปลาจะทำาใหก้าร
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เลีย้งปลาได้ผลคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ ในขณะทีถ่้าใหป้ลากินอาหารมากเกินความตอ้งการพลังงานจะทำา
ให้ปลาอว้น และคุณภาพเนือ้ลดลง ปจัจยัที่มผีลตอ่อาหารและการกินอาหารทีค่วรจะพิจารณาในการ
กำาหนดสตูรอาหารและระดบัการให้อาหาร (De Silva and Anderson, 1995)

สว่นประกอบอาหาร
แหลง่พลังงานทีส่ำาคัญในอาหารมาจากคารโ์บไฮเดรต ไขมนั และโปรตนี คา่มาตราฐานสำาหรบั

คารโ์บไฮเดรตจะให้พลังงาน 15 KJ/g โปรตนีให้พลังงาน 19 KJ/g และไขมนัให้พลังงาน 36 KJ/g ซึง่
คา่เหล่านี้จะแตกตา่งออกไปขึ้นกบัชนดิของสตัว์ อตัราการยอ่ยได้ สว่นประกอบของโปรตนี ไขมนั และ
คารโ์บไฮเดรตที่แท้จรงิทีป่ลากินเข้าไป และส่วนประกอบของของเสยีของปลา เพราะ
ฉนัน้ในการคำานวณสูตรอาหารตอ้งมกีารกำาหนดปรมิาณพลังงานในอาหารใหเ้หมาะสม

คุณภาพอาหาร
คณุภาพของอาหารเปน็ปจัจยัที่มผีลตอ่บอกไดว้า่สตัว์กนิอาหารแล้วไดโ้ภชนะตามความตอ้ง

การหรอืไม่ ไม่เฉพาะแต่ส่วนประกอบอาหารทีถู่กตอ้งเหมาะสมเท่านัน้  ความสามารถในการย่อยและ
ดดูซมึสารอาหารตา่ง ๆ ไดข้องสัตวน์ำ้าจะทำาให้สตัวน์ำ้าได้รบัพลงังานและสารอาหารครบตามความตอ้ง
การของรา่งกาย ซึง่ความสามารถในการยอ่ยได้ของสตัวน์ำ้าขึ้นกับชนดิของสัตว ์ชนดิของวตัถุดบิ และ
อณุหภูมิ เปน็ตน้ ความสามารถในการยอ่ยคารโ์บไฮเดรต ไขมัน และโปรตนี ในอาหารที่มรีะดับ
พลังงานไม่เท่ากนัแสดงดังตารางที่ 3-4 

ตารางที่ 3-4 ความสามารถในการย่อยได้ของอาหารที่มรีะดบัพลังงานตา่ง ๆ ของปลาดกุแอฟรกิัน
พลงังานในอาหาร 

(kJ/g)
ความสามารถในการ

ย่อยโปรตนี (%)
ความสามารถในการ

ย่อยไขมัน (%)
ความสามารถในการ

ย่อยคารโ์บไฮเดรต (%)
8.4 94.0 90.5 50.0
12.4 95.5 94.0 65.0
16.8 86.5 73.0 60.0

ที่มา: De Silva and Anderson (1995) 

แหลง่ของอาหารทีใ่หพ้ลงังาน
ปลาเจริญเตบิโตมาจากไข่แล้วพฒันากล้ามเนือ้ ไขมัน ผวิหนงั และเนือ้เยื่อเกีย่วพนั สดัสว่น

ของโปรตนีหรอืไขมนัในไข่เพือ่พัฒนาเปน็เนือ้เยือ่ตา่ง ๆ ขึ้นอยูก่ับอาหารที่แมป่ลาได้รบั ในการ
สังเคราะห์โปรตนีอตัราสว่นทีเ่หมาะสมของกรดอะมโินจำาเปน็จะถกูกำาหนดขึ้น โดยกรดอะมโินเหล่านัน้

49



ก็ได้รบัมาจากอาหาร ความตอ้งการกรดอะมโินจำาเป็นของสตัวน์ำ้าขึ้นกับชนดิของสตัว์ ถ้ากรดอะมโินจำา
เปน็ตัวหนึ่งเปน็ตัวจำากัด (Limiting factor) การสังเคราะหโ์ปรตนีจะดำาเนินตอ่ไปเมือ่สตัว์ไดร้ับกรด
อะมโินตวัที่ขาด กรดอะมโินจะถกูสลายพนัธะ Amine และถูกใชเ้พื่อใหพ้ลงังาน ขบวนการสังเคราะห์
โปรตนีเปน็ขบวนการใชพ้ลังงานอย่างมากอนัดบัตน้ของขบวนการเมตาบอลซิมึขั้นพื้นฐานของปลา ถ้า
ในอาหารไมม่ีแหลง่พลังงานจากคารโ์บไฮเดรต และไขมนั สตัวจ์ะนำากรดอะมโินไปใชเ้ป็นแหล่ง
พลังงานโดยตรงเพื่อให้ได้พลังงานตามความตอ้งการของรา่งกาย มผีลทำาใหอ้ตัราการเจรญิเติบโตลด
ลง ดังนัน้ในอาหารจึงควรมีแหล่งพลังงานจากคารโ์บไฮเดรต และไขมนัให้เพียงพอกับความต้องการ
ของสตัว์ (De Silva and Anderson, 1995) 

ความสามารถในการใชค้ารโ์บไฮเดรตเพื่อเปน็แหล่งพลังงานในสัตวน์ำ้ามคีวามสามารถแตก
ตา่งกันขึน้กับชนดิของสตัวน์ำ้า การใชค้ารโ์บไฮเดรต และไขมนัเปน็แหล่งพลังงานในอาหารจะทำาให้ชว่ย
ลดการใชโ้ปรตีนเพื่อเปน็สว่นประกอบของอาหารลงได้ ซึง่ความสามารถนี้เรยีกวา่ Protein-sparing 
effect ทำาให้เป็นที่สนใจอย่างมากในการประกอบสตูรอาหารสัตวน์ำ้า เพราะโปรตนีเปน็ส่วนประกอบ
ของอาหารที่มรีาคาแพงเมื่อเปรยีบเทยีบกับแหล่งของไขมัน และคารโ์บไฮเดรต ดงันั้น Protein-sparing 
effect จงึชว่ยลดต้นทนุค่าอาหารสัตวน์ำ้าได้ (วรีพงศ์ วฒุพิันธุช์ยั, 2536)

ไขมนัเปน็แหล่งที่ให้พลงังานมากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบตอ่นำ้าหนกักับสว่นประกอบอาหารอืน่ ๆ 
ดังนัน้ไขมันจงึเปน็แหล่งพลังงานที่มปีระสิทธิภาพ และไขมนัชว่ยเพิ่มความอยากอาหารใหก้ับสัตวน์ำ้า
ดว้ย (Palatability) ชว่ยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอาหาร ทำาใหอ้าหารจบัตัวกันมากขึน้ ชว่ยใหก้ารอดั
อาหารทำาได้ง่ายขึ้น

ในปลาพบวา่มปีระสิทธภิาพการใช้คารโ์บไฮเดรตคอ่นข้างตำ่า แตค่ารโ์บไฮเดรตเป็นแหลง่
พลังงานทีถ่กูที่สดุเมือ่เทยีบกับแหล่งพลังงานอืน่ ๆ ดงันัน้ในอาหารสัตวน์ำ้าจงึควรมคีารโ์บไฮเดรตอยูใ่น
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งแตกตา่งกนัขึ้นกับชนดิของสตัว์ โดยในปลา Rainbow trout ควรใชค้ารโ์บไฮเดรต
นอ้ยกวา่ 12% ส่วนปลา Channel catfish อาจใช้มากไดถ้ึง 33% (De Silva and Anderson, 1995) 

ไขมัน (Lipid)
ไขมนัเป็นสารอนิทรยี์ที่มคีารบ์อน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเปน็องคป์ระกอบ มคีณุสมบตัิไม่ละ

ลายนำ้า แตล่ะลายในตวัทำาละลายอนิทรยี์ เชน่ Alcohol, Ether และ Acetone

ประโยชนข์องไขมัน
1. เปน็โครงสรา้งของเยือ่เซลล ์(Lipid bilayer)
2. แหลง่พลังงานของรา่งกาย
3. แหลง่กำาเนิดกรดไขมนัทีจ่ำาเปน็สำาหรบัรา่งกาย
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4. อนพุันธข์องไขมนัมคีวามสำาคัญต่อขบวนการทางสรรีวทิยา เชน่ ชว่ยดดูซมึวติามินทีล่ะลายไขมัน 
เปน็องคป์ระกอบของ Prostaglandin, Steroid, Cholesterol, Bile acid
5. เปน็ฉนวนกันความรอ้นทำาใหร้่างกายอบอุน่
6. เปน็ตัวกนัการกระทบกระเทอืนของอวยัวะภายใน

ประเภทของลปิิด (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
1. ลิปดิอย่างง่าย (Simple lipid)

เปน็ Ester ของกรดไขมนักับ Alcohol ชนดิต่าง ๆ
1.1 นำ้ามนัและไขมนั (Oils and fats)

เปน็ Ester ของกรดไขมนักับ Glycerol เชน่ Triglyceride, Phosphoglyceride
1.2 ขี้ผึ้ง (Waxes)

เปน็ Ester ของกรดไขมนักับ Alcohol ชนดิอืน่ทีไ่มใ่ช่ Glycerol
2. ลิปดิเชงิประกอบ (Compound lipid)

เปน็ Ester ของกรดไขมนักับ Alcohol และมสีารอืน่รวมอยูด่้วย
2.1 Phospholipid

เปน็ไขมันที่มี Phosphatidic acid และสารประกอบพวกไนโตรเจนรวมอยู่ เชน่ 
Lecithin (Phosphatidylcholine), Cephalin, Sphigomyelin

2.2 Glycolipid
ไขมนัที่มคีารโ์บไฮเดรตและไนโตรเจนรวมอยู่ในโมเลกุล เชน่ Cereboside

2.3 ลิปดิทีม่ีสารอืน่เป็นส่วนประกอบ
เชน่ Aminolipid, Sulfolipid

3. อนพุันธล์ิปดิ (Derived lipid)
เปน็ลปิดิที่ได้จากการ Hydrolysis ลิปดิอย่างง่ายและลปิดิเชงิประกอบ เชน่ Glycerol, Sterol

กรดไขมนั (Fatty acid)
กรดไขมนัเปน็กรดคารบ์อกซิลคิ (Carboxylic acid) ที่มหีมู ่–COOH หนึ่งหมูต่อ่กับ 

Hydrocarbon สายยาวเปน็เส้นตรง กรดไขมนัทีพ่บในธรรมชาติมจีำานวนคารบ์อนอะตอมเปน็จำานวนคู่ 
พืชและสตัว์บกมจีำานวนคารบ์อนอยู่ระหวา่ง 14-18 อะตอม ปลาอาจมจีำานวนคารบ์อนมากถึง 22 
อะตอม ชนดิของกรดไขมันที่พบไดบ้อ่ยแสดงดังตารางที่ 3-5 กรดไขมนัอสิระพบในธรรมชาตนิอ้ย ส่วน
ใหญจ่ะพบในรปู Ester โดยรวมตัวกบั Glycerol กลายเปน็ Triglycerides หรอื Triacylglycerols (ภาพ
ที่ 3-6) 
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ตารางที ่3-5 กรดไขมนัทีพ่บบอ่ย
สญัญลกัษณ์ ชื่อทัว่ไป ชื่อตามระบบ
กรดไขมนัอิม่ตัว
12:0 Lauric acid Dodecanoic acid
14:0 Myristic acid Tetradecanoic acid
16:0 Palmitic acid Hexadecanoic acid
18:0 Stearic acid Octadecanoic acid
กรดไขมนัไม่อิม่ตวั
18:1n9 Oleic acid Octadecenoic acid
18:2n6 Linoleic acid Octadecadienoic acid
18:3n3 Linolenic acid Octadecatrienoic acid
20:4n6 Arachidonic acid Eicosatetraenoic acid
20:5n3 Eicosapentaenoic acid
22:5n3 Clupanodonic acid Docosapentaenoic acid
22:6n3 Docosahexaenoic acid
ที่มา: ดดัแปลงจาก Steffans (1989)

ประเภทของกรดไขมนั (Type of fatty acid)
แบง่ตามโครงสรา้งของกรดไขมนั
1. กรดไขมนัทีอ่ิ่มตัว (Saturated fatty acid)

หมายถึง กรดไขมันที่มพีันธะเดีย่ว ทำาใหค้ารบ์อนในโมเลกุลจบักบัไฮโดรเจนเตม็ที ่ไมส่ามารถ
จบักบัไฮโดรเจนเพิ่มไดอ้กี จำานวนคารบ์อนเพิ่มขึ้น จดุหลอมเหลวเพิ่มขึ้น เปน็สาเหตหุนึง่ทำาให้สตัวน์ำ้า
ยอ่ยกรดไขมนัอิม่ตวัได้ไม่ด ีเช่น นำ้ามนัววั (Tallow), นำ้ามนัหม ู(Lard) 
2. กรดไขมนัไม่อิ่มตวั (Unsaturated fatty acid)

หมายถึง กรดไขมันที่มพีันธะคูอ่ยู่ในโมเลกุล ทำาให้คารบ์อนในโมเลกุลสามารถจบักับ
ไฮโดรเจนเพิ่มได้อกี พันธะคู่เพิ่มขึ้น จดุหลอมเหลวลดตำ่าลง เชน่ นำ้ามันจากพืช ยกเว้นนำ้ามนัมะพรา้ว, 
นำ้ามนัจากสตัวน์ำ้า
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ภาพที่ 3-6 โครงสร้างของ (a) Glycerol, (b) โครงสร้างทั่วไปของ Triacylglycerol และ (c) ตวัอย่างของ 
Triacylglycerol โดย R1 = Palmitoleic acid (16:1n7), R2 = Linoleic acid (18:2n6) และ R3 

= Stearic acid (18:0) 
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)

แบง่ตามคณุคา่ทางโภชนาการ
1. กรดไขมนัจำาเปน็ต่อรา่งกาย (Essential fatty acid)

หมายถึงกรดไขมนัทีร่า่งกายสร้างขึ้นเองไม่ไดต้อ้งได้รบัจากอาหาร หรอืสรา้งเองได้แตป่รมิาณ
ไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย เชน่ 18:2n6 และ 18:3n3
2. กรดไขมนัไม่จำาเปน็ต่อรา่งกาย (Non essential fatty acid)

หมายถึงกรดไขมนัทีร่า่งกายสร้างขึ้นมาเองได้จากกรดไขมันทีจ่ำาเปน็โดยกระบวนการ 
Desaturation และ Elongation และมีปริมาณเพียงพอตอ่ความตอ้งการของร่างกาย

สญัญลกัษณ์ยอ่ของกรดไขมัน
การเรยีกชือ่กรดไขมันส่วนใหญจ่ะเป็นการเขียนสัญญลักษณย์่อในการบง่บอกชนดิของกรดไข

มันซึง่กรดไขมันมีสัญญลักษณท์ั่วไป คอื 
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x:ynz
โดย x = จำานวนคารบ์อนอะตอมในโมเลกุล

y = จำานวนพนัธะคู่ในโมเลกุล
z = ตำาแหน่งของพันธะคูพ่ันธะแรกทีป่รากฏในโมเลกุล

สัญญลักษณ์ n ในสตูรอาจใช้ w แทนได้ เชน่ 16:0 และ 18:2n6 = 18:2w6  ส่วนสกรดไขมนัไมอ่ิม่ตัว
สูง (Polyunsaturated fatty acid, PUFA) หมายถึง กรดไขมนัที่มคีารบ์อนตั้งแต่ 18 อะตอมขึ้นไป และ
มีพันธะคูต่ั้งแต ่2-6 พันธะ และ Highly unsaturated fatty acid (HUFA) หมายถึง กรดไขมันที่มี
คารบ์อนตัง้แต ่20 อะตอมขึ้นไป และมพีันธะคู่ตัง้แต่ 2 พันธะ

สัตว์สามารถสังเคราะห์กรดไขมันจากกรดไขมนับางชนดิทีม่ี โดยการเติมคารบ์อน 
(Elongation) และการเติมพันธะคู่ (Desaturation) โดยกลุม่กรดโอเลอคิ (Oleic acid series) หรอื n9 
สามารถเปลีย่น 18:1n9 เปน็ 18:2n9, 20:1n9, 20:2n9 กลุม่ลโินเลอคิ (Linoleic acid series) หรอื n6 
สามารถเปลีย่น 18:2n6 เปน็ 18:3n6, 20:3n6, 20:4n6 และกลุม่กรดลิโนเลนคิ (Linolenic acid 
series) หรอื n3  สามารถเปลี่ยน 18:3n3 เปน็ 18:4n3, 20:3n3, 20:4n3, 20:5n3, 22:5n3

กรดไขมนัทีจ่ำาเปน็ตอ่รา่งกาย (Essential fatty acid, EFA) หมายถึงกรดไขมนัทีส่ตัวน์ำ้าไม่
สามารถสังเคราะหเ์องไดต้อ้งได้รบัจากอาหาร ได้แก่ 18:2n6 และ 18:3n3  กรดไขมนัที่ได้รบัความ
สนใจในการศกึษาไดแ้ก่ 18:2n6 (Linoleic acid), 18:3n3 (Linolenic acid), 20:4n6 (Arachidonic 
acid; AA, ARA), 20:5n3 (Eicosapentaenoic acid; EPA) และ 20:6n3 (Docosahexaenoic acid; 
DHA)

องค์ประกอบของกรดไขมันในเนือ้เยือ่ปลา
ลิปดิทำาหนา้ที่เปน็โครงสรา้งของเยือ่เซลล์ (Lipid bilayer) ไขมนัทีพ่บในเยื่อเซลลข์องปลาสว่น

ใหญเ่ปน็ Phospholipid ได้แก่
- Phosphatidylcholine (Lecithin)
- Phosphatidylethanolamine (Cephalin)
- Phosphatidylserine
- Phosphatidylinositol
ในสตัวท์ะเลจะมีการสะสม PUFA สูง โดยเฉพาะ 20:5n3, 22:6n3 ในขณะที่ปลานำ้าจดืจะ

สะสมกรดไขมนักลุ่ม n6 มากกว่าปลาทะเล แตป่ลาทะเลจะสะสมกรดไขมนักลุ่ม n3 มากกว่าปลานำ้า
จดื
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ปัจจัยที่มีผลตอ่องค์ประกอบของกรดไขมันในเนือ้เยื่อปลา (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
1. อณุหภูมิ ปลาเขตหนาวสะสมกรดไขมันกลุ่ม n3 มากกว่าปลาเขตรอ้น
2. ความเค็ม ปลาทะเลจะมกีรดไขมันกลุ่ม n3 ในเนือ้เยือ่มากกว่าปลานำ้าจดื สัดส่วนกรดไขมนัระหวา่ง

กลุม่ n6/n3 สามารถใช้เปน็ Indicator ประเมนิความต้องการกรดไขมนัของปลา
3. ชนดิอาหาร การสะสมกรดไขมันในเนือ้เยือ่ขึ้นกับองค์ประกอบของกรดไขมนัในอาหาร เชน่ถ้าสตัวน์ำ้า

กิน Phytoplankton หรอื Diatom เปน็อาหารก็จะมีกรดไขมนั 20:5n3, 22:6n3 มาก แตถ่า้สตัวน์ำ้ากิน
ไขมนัทีม่าจากพืชก็จะมกีรดไขมนัมาก 18:2n6 เชน่กนั

ความต้องการไขมันของปลา
ความตอ้งการไขมนัของปลานั้นเปน็ความสนใจศึกษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบของกรดไขมนั

มากกว่าองคป์ระกอบของไขมนั ศกึษาระดบัไขมนัทีเ่หมาะสม (Optimum level) สัดส่วนที่เหมาะสม
ของไขมนัที่ใช้เปน็แหล่งพลังงานตอ่โปรตนี โดยปกตริะดบัไขมนัที่ใชใ้นอาหารสัตวน์ำ้าจะประมาณ 7-
15% ถ้าเปน็อาหารอดัเมด็ลอยนำ้าไมค่วรมีไขมนัเกนิ 5% การมไีขมันมากทำาใหอ้ดัเมด็อาหารไดย้ากขึ้น

ความต้องการกรดไขมันของปลา
ความต้องการกรดไขมันจำาเปน็ในสัตวน์ำ้า (8:2n6 และ 18:3n3) จะตอ้งการประมาณ 0.5-2% 

อาการขาดกรดไขมันจำาเปน็ สัตวน์ำ้าจะแสดงอาการผิดปกตขิองอวยัวะที่เกีย่วขอ้งกับการทำางานของ
เยื่อเซลล์ ตบัมขีนาดใหญ่ ซดี Mitochondria ในตบัมขีนาดใหญ่ ครบีเปือ่ยโดยเฉพาะครบีหาง ความ
ชืน้ในรา่งกายเพิ่มขึ้น (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)

คารโ์บไฮเดรต (Carbohydrate)
คารโ์บไฮเดรตเปน็สารอนิทรยี์จำาพวกอลัดไีฮด์ หรอืคโีตน (Aldehyde or ketone) ที่มี

หมูไ่ฮดรอกซี (-OH) อยูห่ลายหมูใ่นโมเลกุล มสีูตรโครงสร้างอยา่งง่ายคอื (CH2O)n  ในธรรมชาตมิกัพบ
ในรปูสารโมเลกลุขนาดใหญ ่เชน่ แปง้ ไกลโคเจน และเซลลโูลส คารโ์บไฮเดรตส่วนนอ้ยจะพบในรปูสาร
โมเลกุลขนาดเลก็ เชน่ นำ้าตาลชนดิตา่ง ๆ คารโ์บไฮเดรตส่วนใหญ่ไม่ละลายนำ้า คารโ์บไฮเดรตที่พบที่พืช
ในรปู เซลลโูลส และแปง้ ส่วนที่พบในสตัว์ ไดแ้ก่ ไกลโคโปรตนี ไกลโคลิปดิ ไกลโคเจน  (วรีพงศ ์วฒุิ
พันธุช์ยั, 2536)

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
แบง่ตามโครงสรา้งทางเคมี
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1. โมโนแซกคาไรด ์(Monosaccharide)
โมโนแซกคาไรด์เปน็นำ้าตาลโมเลกุลเดีย่วทีม่ีจำานวนคารบ์อน 3-7 อะตอม เชน่ Triose, 

Tetrose, Pentose, Hexose, Heptose โดย Hexose เปน็นำ้าตาลที่พบมากที่สดุในธรรมชาติ เช่น 
Glucose, Fructose, Galactose โมโนแซกคาไรด์ยังแบง่ไดเ้ปน็ 2 ประเภท คอื Aldose เปน็นำ้าตาลที่มี
หมูอ่สัดไีฮด์ และ Ketose เปน็นำ้าตาลที่มหีมูด่โีตน โครงสรา้งของโมโนแซกคาไรดแ์สดงดังภาพที่ 3-7

ภาพที่ 3-7 โครงสร้างทางเคมขีองโมโนแซกคาไรด์
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)

2. โอลโิกแซกคาไรด์ (Oligosaccharide) 
โอลิโกแซกคาไรด์เกดิจากโมโนแซกคาไรด์ 2 -15 โมเลกลุมาต่อกันดว้ยพันธะโควาเลนท ์

(Covalent bond) โดยไดแซกคาไรด ์(Disaccharide) พบมากที่สดุในธรรมชาติ เชน่ Sucrose เกิดจาก 
Glucose รวมกับ Fructose, Lactose เกิดจาก Glucose รวมกับ Galactose และ Maltose เกดิจาก 
Glucose 2 โมเลกุลรวมตวักัน สว่น Trisaccharide ได้แก่ Raffinose, Melezitose โครงสร้างทางเคมี
ของไดแซกคาไรด์แสดงดังภาพที ่3-8
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ภาพที่ 3-8 โครงสร้างทางเคมขีองไดแซกคาไรด์
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)

3. โพลแีซกคาไรด ์(Polysaccharide) 
โพลีแซกคาไรด์เปน็โพลีเมอร ์(Polymer) ของ Monosaccharide จำานวนมากตอ่กันดว้ยพันธะ

ไกลโคซดิคิ (Glycosidic bond) มโีมเลกุลมขีนาดใหญ ่ไม่ละลายนำ้า โครงสรา้งทางเคมขีองโพลีแซกคา
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ไรดแ์สดงดงัภาพที่ 3-9 โมเลกุลมทีั้งแบบสายตรง (Linear) และเปน็กิ่งก้านสาขา (Branch) โดยแบง่
ออกเปน็ 2 ชนดิ

3.1 พวกที่มคีารโ์บไฮเดรตเพียงอย่างเดียว
คารโ์บไฮเดรตกลุม่นี้ไดแ้ก่ แปง้ (Starch) เซลลโูลส (Cellulose) และ ไกลโคเจน 

(Glycogen) โดยแปง้ และ Cellulose เปน็ Polymer ของ Glucose แปง้ประกอบดว้ย 
Glucose ตอ่กันดว้ยพันธะ a 1-4 Linkage เชน่ Amylose เปน็แป้งทีป่ระกอบดว้ยนำ้าตาลตอ่
กันเปน็เสน้ตรง และ Amylopectin ประกอบดว้ยนำ้าตาลตอ่กันเป็นแขนง พบมากในพืชหัว 
เมลด็ ราก ใบ ส่วน Cellulose ประกอบดว้ย Glucose ตอ่กนัดว้ยพันธะ b 1-4 Linkage พบที่
ผนงัเซลล์ของพืช  ในขณะที่ Glycogen พบมากที่เซลลต์บั และเซลล์กลา้มเนื้อ เปน็แหล่ง
พลังงานสำารอง
3.2 พวกที่มคีารโ์บไฮเดรตปนกับสารอืน่ 

คารโ์บไฮเดรตกลุ่มนี้ไดแ้ก่ Hemicellulose, Pectin, Lignin, Chitin, Gums, 
Mucilages, Mucopolysaccharide, Glycoprotein และ Glycolipid โดย Hemicellulose ส่วน
ใหญเ่ปน็ Polymer ของนำ้าตาล Xylose ส่วน Pectin เปน็ Polymer ของกรดกาแลคทโูรนคิ 
(Galacturonic acid) พบที่ผนงัเซลล์พืช  Lignin เปน็ Polymer ของ Alcohol ในขณะที ่Chitin 
เปน็ Polymer ของนำ้าตาลอะมโินกลูโคซามีน (N-Acetyl-D-glucosamine) พบมากที่เปลอืกกุ้ง 
ป ูแมลง  Gums เปน็สารที่พืชขับออกมาประกอบดว้ยนำ้าตาลหลายชนดิ ส่วน Mucilages สาร
สกดัจากสาหรา่ย และ Glycoprotein เชน่ Fibrinogen, Immunoglobulin และ Collagen
3.3 เยื่อใย (Fiber)

เยื่อใยเปน็สารประกอบพวก Cellulose, Hemicellulose, Pectin, Lignin, Chitin มี
คณุสมบตัิไม่ละลายนำ้าและไมเ่กดิเจล ผนงัของเซลลพ์ืช (Cell wall) ส่วนใหญจ่ะประกอบดว้ย 
Hemicellulose และ Lignin ส่วน Cellulose พบในปรมิาณทีน่อ้ยกวา่ ปรมิาณเยื่อใยในพืช
แตกตา่งกันขึ้นกับ ขนาด อายขุองพืช พืชขนาดเล็ก อายนุ้อยจะมี Hemicellulose และ Lignin 
ตำ่ากวา่พืชขนาดใหญ ่อายมุาก

ในการศกึษาอาหารปลา ถอืวา่ปลาไมม่คีวามต้องการเยื่อใย ปกตปิลาสามารถย่อย
เยื่อใยได้นอ้ยมากหรอืยอ่ยไม่ได้เลย เนือ่งจากไม่มีเอนไซมช์่วยย่อยเยื่อใย ปลากนิพืชบางชนิด
มีจลุินทรยี์ในทอ่ทางเดนิอาหาร จงึสามารถใชป้ระโยชน์จากเยื่อใยได้ ในการผลติอาหารทด
ลองเพื่อศกึษาความตอ้งการสารอาหารชนดิอืน่ นยิมใชเ้ยือ่ใยโดยเฉพาะเซลลูโลสเปน็วตัถุ
ปรบัปริมาณในสูตรอาหาร (Bulking agent) เพือ่ให้มปีรมิาณธาตอุาหารตามทีต่อ้งการ โดย
คณุสมบตัิของเซลลูโลสที่ใช้เป็นวตัถปุรบัปริมาณในสูตรอาหารเปน็สารทีไ่มใ่ห้พลังงาน ไมใ่ห้
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สารอาหาร มคีวามเฉือ่ย ปลานิลที่ไดร้บัเซลลูโลส 10% ยังมอีตัราการเจริญเตบิโตเทา่กับกลุ่ม
ควบคมุ แตถ่้าไดร้บัมาก 25 และ 40% จะทำาใหอ้ตัราการเจริญเตบิโตลดลง

ภาพที่ 3-9 โครงสร้างทางเคมขีองโพลีแซกคาไรด์
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)

ความต้องการคารโ์บไฮเดรตของปลา
คารโ์บไฮเดรตเปน็แหล่งพลังงานที่มรีาคาถกูที่สดุ จงึมีการนำามาใช้ทดแทนโปรตนี (Protein 

sparing action) ในอาหารตอ้งมสีัดส่วนของพลังงานตอ่โปรตีนให้เหมาะสม (DE/P) คารไ์ฮเดรต 
เหมาะสำาหรบัปลากนิพืช และปลากนิทัง้พืชและสตัว์ เพราะมีเอนไซมย์่อยคารโ์บไฮเดรตอยู่ในปรมิาณ
มาก (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)

การใช้คารโ์บไฮเดรตไดข้องปลามีความแตกต่างกัน ขึ้นกับชนดิของปลา ชนดิของ
คารโ์บไฮเดรต กรรมวิธกีารทำาอาหาร (ความสุกของคาร์โบไฮเดรต) คารโ์บไฮเดรตจดัเปน็สารอาหารที่

59



ไมส่ำาคัญสำาหรบัปลา ปลาทีไ่ม่ไดร้บัคารโ์บไฮเดรตสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งปกติ แตถ่้าปลาไดร้บั
คารโ์บไฮเดรตมากเกนิไป ทำาใหอ้ตัราการย่อยคารโ์บไฮเดรตไดล้ดลง คารโ์บไฮเดรตสว่นเกินจะนำามา
สะสมในรูปไกลโคเจนทีต่ับ (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)

ในสตัวน์ำ้าทัว่ไปพบว่าแปง้เปน็แหล่งคารโ์บไฮเดรตทีส่ำาคัญมากกว่านำ้าตาล สตัว์นำ้าใช้
ประโยชนจ์ากนำ้าตาลได้นอ้ยกวา่แปง้ การเพิ่มจำานวนครั้งและการทำาใหอ้าหารเคลือ่นทีผ่่านกระเพาะ
อาหารชา้ลงในการใหอ้าหารจะทำาให้ปลาสามารถใชน้ำ้าตาลไดม้ปีระสิทธิภาพดขีึ้น (วรีพงศ์ วฒุพิันธุ์
ชยั, 2536)

การศกึษาความตอ้งการคารโ์บไฮเดรตของปลา ทำาโดยใชอ้าหารทดลองทีม่ีระดบัพลงังานเทา่
กัน มีระดบัโปรตนีที่เหมาะสม เปลีย่นแปลงระดบัคารโ์บไฮเดรต นำาไปใหป้ลากินแล้ววดัระดบั
คารโ์บไฮเดรตที่เหมาะสม โดยดจูากกราฟการเจริญเตบิโต

ปัจจัยที่มีผลตอ่ความต้องการคารโ์บไฮเดรตของปลา (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
1. ชนดิของปลา

ปลากนิพืชสามารถใชป้ระโยชน์จากแปง้ดกีวา่ปลากินสัตว์ หรอืปลากินทัง้พืชและสัตว์
2. ชนดิของแป้ง

แปง้มอีงค์ประกอบแตกตา่งกัน ทำาให้การย่อยคารโ์บไฮเดรตไดข้องปลามีความแตกตา่งกัน 
ปลานลิ และปลาดกุ ใชแ้ปง้สาลไีดด้กีวา่แปง้ข้าวโพด แปง้ชนิดใดทีป่ลาย่อยไดด้ ีควรนำามาใช้ในการทำา
อาหาร เพราะจะทำาให้ปลาใชป้ระโยชนไ์ด้มากที่สดุ ทำาให้การเจริญเตบิโตดี
3. ความสกุของแป้ง

การทำาแปง้ให้สุกโดยการนึ่งหรอืตม้ จะชว่ยเพิ่มการย่อยแปง้ได้ (Starch digestibility) แปง้ดบิ
จะจบัตวักับเอนไซมย์่อยแปง้บางส่วน ทำาใหเ้อนไซมย์่อยแปง้ทำางานได้ไมเ่ต็มที่ แปง้สุกมีโครงสรา้งทาง
โมเลกุลแตกตา่งจากแปง้ดบิ แป้งสกุทำาหน้าทีเ่ป็นสารเหนยีวประสานอาหาร (Binder) ทำาใหอ้ดัเม็ด
อาหารได้แนน่ขึ้น การพองตวัของแปง้สุกทำาใหอ้าหารอดัเมด็ลอยนำ้า อาหารปลาลอยนำ้ามแีปง้อยูใ่น
สูตรอาหารประมาณ 40-50%
4. ปรมิาณแปง้ในอาหาร

ปรมิาณแปง้ทีม่ากในอาหารจะทำาใหอ้ตัราการยอ่ยได้ของแปง้ลดลง ทำาให้การเจรญิเตบิโตลด
ลง คา่ FCR เพิม่สงูขึ้น ปรมิาณแปง้ที่เหมาะสมในอาหารปลากินพืชควรมีประมาณ 40-50% ปลากนิ
ทั้งพืชและสตัวค์วรมีแป้งในอาหารประมาณ 30-40% ปลากินสตัวค์วรมแีปง้ในอาหารประมาณ 10-
20%
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โปรตนี (Protein)
โปรตนีเปน็องคป์ระกอบหลกัของเนือ้เยื่อปลา มปีระมาณ 65-75% คำาวา่โปรตนี (Protein) มา

จากคำาวา่ Proteios ในภาษากรกี หมายถึง สำาคญัอนัดบัหนึง่ ส่วนประกอบโดยประมาณของโปรตนีจะ
ประกอบดว้ยธาตคุารบ์อนประมาณ 50% ออกซเิจนประมาณ 22% ไนโตรเจนประมาณ 16% 
ไฮโดรเจนประมาณ  7% ฟอสฟอรสัและซลัเฟอร์เลก็นอ้ย (วรีพงศ์ วฒุพิันธุช์ยั, 2536; Steffens, 1989)

หนา้ทีห่ลักของโปรตนี
1. ซอ่มแซมส่วนทีส่กึหรอของรา่งกาย
2. สรา้งเนือ้เยือ่ เพื่อการเจรญิเติบโต
3. แหลง่พลังงานสำารองของรา่งกาย
4. ส่วนประกอบของสารตา่ง ๆ ทีจ่ำาเป็นในรา่งกาย เชน่ Hormone, Enzyme, Hemoglobin

ประเภทของโปรตนี (Type of protein)
แบง่ตามโครงสรา้งทางเคมี
1. โปรตนีอย่างง่าย (Simple protein)

ประกอบดว้ยกรดอะมโิน ได้แก่ โปรตีนเส้นใย (Fibrous protein) เชน่ Collagen, Keratin และ 
Elastin ไมล่ะลายนำ้า, ยอ่ยไดย้าก และโปรตนีกอ้น (Globular protein) เชน่ Albumin, 
Globulin, Histone ละลายนำ้าไดด้ ีเกี่ยวขอ้งกับการทำางานของเซลล์

2. โปรตนีทีร่วมกบัสารอืน่ (Conjugate protein)
โปรตนีทีก่รดอะมโินจบักับสารอืน่ ได้แก่ Glycoprotein, Lipoprotein, Phosphoprotein, 
Chromoprotein

3. อนพุันธโ์ปรตีน (Derived protein)
สารที่ได้จากการสลายตัวของโปรตนีทั้งทางกายภาพและทางเคมี
3.1 อนพุันธโ์ปรตีนชนดิปฐมภูมิ (Primary derivation)
ได้แก่ Denature protein, Coagulated protein
3.2 อนพุันธโ์ปรตีนชนดิทตยิภมูิ (Secondary derivative)
ได้แก่ Proteose, Peptone, Peptide
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ประเภทของกรดอะมโิน (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
กรดอะมโิน หมายถึง กรดอนิทรยี์ทีม่ีหมูอ่ะมโิน (-NH2) และหมูค่ารบ์อกซิล (-COOH) เกาะกับ

คารบ์อนอะตอมทีต่ำาแหนง่แอลฟาดว้ยพันธะเปปไทด์ กรดอะมิโนทีพ่บทัว่ไปในโปรตนีมปีระมาณ 20 
ชนดิ โครงสรา้งและเปอรเ์ซนต์ทีพ่บกรดอะมิโนชนดิตา่ง ๆ ในโปรตนีแสดงดังตารางที ่3-6 ประเภทของ
กรดอะมโินสามารถแบง่กลุ่มไดห้ลายแบบ
 
แบง่ตามโครงสรา้งเคมี
1. Aliphatic amino acid

ได้แก่ Glycine, Alanine, Serine, Threonine, Valine, Leucine และ Isoleucine
2. Aromatic amino acid

ได้แก่ Phynylalanine และ Tyrosine
3. Sulfur amino acid

ได้แก่ Cysteine, Cystine และ Methionine
4. Heterocyclic amino acid

ได้แก่ Tryptophan, Proline และ Hydroxyproline
5. Acidic amino acid

ได้แก่ Apartic acid และ Glutamic acid
6. Basic amino acid

ได้แก่ Arginine, Histidine และ Lysine

แบง่ตามคณุคา่ทางโภชนาการ
1. กรดอะมโินจำาเปน็ตอ่ร่างกาย (Essential amino acid)

กรดอะมโินจำาเปน็ตอ่รา่งกายเปน็กรดอะมโินที่รา่งกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ หรอืสังเคราะห์
ได้นอ้ยไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย มี 10 ชนดิในปลาและสตัวน์ำ้า ไดแ้ก่ Argenine, 
Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan และ 
Valine
2. กรดอะมโินไม่จำาเปน็ต่อรา่งกาย (Non essential amino acid)

กรดอะมิโนกลุ่มนี้รา่งกายสามารถสังเคราะหข์ึ้นมาใช้เองได้จากกรดอะมโินจำาเปน็ สมาชิกใน
กลุม่นี ้ได้แก่ Proline, Hydroxyproline, Alanine, Glycine, Cystine, Cysteine, Glutamic acid, 
Aspartic acid, Tyrosine และ Serine
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ตารางที ่3-6 โครงสร้างของกรดอะมโน 20 ชนดิ ทีพ่บในโปรตนี
ชื่อ โครงสรา้ง นำ้าหนัก (Da) ประมาณจำานยวนที่

พบในโปรตนี (%)
Alanine 71.0 9.0
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ชื่อ โครงสรา้ง นำ้าหนัก (Da) ประมาณจำานยวนที่
พบในโปรตนี (%)

Arginine 157.2 4.7

Asparagine 114.1 4.4

Aspartic acid 114.0 5.5

Cysteine 103.1 2.8

Glutamic acid 128.1 6.2
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ชื่อ โครงสรา้ง นำ้าหนัก (Da) ประมาณจำานยวนที่
พบในโปรตนี (%)

Glutamine 128.1 3.9

Glycine 57.0 7.5

Histidine 137.1 2.1

Isoleucine 113.1 4.6

Leucine 113.1 7.5
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ชื่อ โครงสรา้ง นำ้าหนัก (Da) ประมาณจำานยวนที่
พบในโปรตนี (%)

Lysine 129.1 7.0

Methionine 131.1 1.7

Phenylalanine 147.1 3.5

Proline 97.1 4.6

Serine 87.0 7.1
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ชื่อ โครงสรา้ง นำ้าหนัก (Da) ประมาณจำานยวนที่
พบในโปรตนี (%)

Threonine 101.1 6.0

Tryptophan 186.2 1.1

Tyrosine 163.1 3.5

Valine 99.1 6.9

ที่มา: ดดัแปลงจาก De Siva and Anderson (1995)

ความต้องการโปรตนีของสตัว์นำ้า
ความต้องการโปรตนีนยิมแสดงในรปูเปอรเ์ซนตโ์ปรตีนในอาหาร โดยปลากินเนื้อ ตอ้งการ

โปรตนีประมาณ 35% ขึ้นไป ในขณะทีป่ลากินพืชมคีวามตอ้งการโปรตนีในอาหารตำ่ากว่าโดยมคีวาม
ตอ้งการประมาณ 20-25% (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
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1. ความต้องการโปรตนีเพื่อการดำารงชพี
โปรตนีปรมิาณตำ่าสุดทีป่ลาได้รบัเพือ่รกัษาสมดลุย์ไนโตรเจนในรา่งกายไมใ่ห้นำ้าหนักปลาไม่

เปลีย่น โปรตีนส่วนเกนิจากนีจ้ะใชส้ำาหรบัการซอ่มแซมเนือ้เยือ่สว่นทีส่ึกหรอ ชำารดุ และเสริมสรา้งเนือ้
เยือ่ใหม่ โดยปกติปลาตอ้งการโปรตนีประมาณ 1 g/kg fish/day
2. ความต้องการโปรตนีเพื่อการเจรญิเตบิโต

ความตอ้งการโปรตนีเพื่อการเจริญเตบิโตนยิมหาระดบัโปรตนีที่เหมาะสม (Optimum protein 
level) สำาหรบัสัตวแ์ตล่ะชนดิ โดยวดัระดบัความตอ้งการโปรตีนทีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตจาก 
Growth response curve
3. ความต้องการโปรตนีเพื่อการสืบพันธุ์

ความต้องการโปรตนีเพื่อการสืบพันธุน์ยิมให้ปริมาณทีสู่งกวา่ความต้องการ เพื่อปอ้งกันการ
ขาดแคลนสารอาหารสำาหรบัการสรา้งและการเจรญิของเซลล์สืบพันธุ์

ปัจจัยที่มีผลตอ่ความต้องการโปรตนีของสตัว์นำ้า (วรีพงศ ์วฒุิพนัธุช์ยั, 2536)
1. ขนาดของสัตวน์ำ้า

มคี่าลดลง เมือ่สัตวน์ำ้ามอีายุและขนาดมากขึน้ เพราะสตัวน์ำ้าขนาดใหญม่อีตัราการเจริญเตบิ
โตชา้ลงทำาใหค้วามตอ้งการโปรตนีลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบความต้องการโปรตนีตอ่นำ้าหนกั (ภาพที่ 3-10)
2. อณุหภูมิ

อณุหภูมนิำ้าสูงขึ้น ความตอ้งการโปรตนีมากขึ้น เพราะอตัราเมตาบอลิซมึในสตัว์นำ้าจะเพิ่มขึ้น
ตามอณุหภมูิ ทำาใหค้วามตอ้งการโปรตนีมมีากขึ้นดว้ย  (ภาพที่ 3-10)
3. คณุภาพของโปรตีน

โปรตนีมคีุณภาพแตกตา่งกันมีผลตอ่ความตอ้งการโปรตีนรวมในสตัวน์ำ้า โดยปกตโิปรตีนจาก
สัตวจ์ะมคีุณภาพดีกวา่โปรตนีจากพืช เนือ่งจากมสีัดส่วนกรดอะมิโนตา่ง ๆ ใกล้เคยีงกบัความต้องการ
ของสตัวน์ำ้า เมื่อสตัวน์ำ้าไดร้บัโปรตนีทีม่คีุณภาพทำาใหค้วามตอ้งการโปรตนีรวมในสัตวน์ำ้านอ้ยกว่าเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัโปรตีนคณุภาพดอ้ย แตโ่ปรตนีบางชนดิในสตัวก์็มีการขาดกรดอะมโินทีส่ำาคญับางชนดิ 
เชน่ Casein มี Argenine ตำ่า ถา้ในอาหารสัตวน์ำ้ามกีรดอะมโินไมค่รบ ทำาให้สตัวน์ำ้ามคีวามตอ้งการ
โปรตนีรวมเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 3-10 ความต้องการโปรตนีของปลา Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) วยัรุน่ ที่
อณุหภมูิ 8ºC และ 14ºC
ที่มา: Steffens (1989)

4. ระดับพลังงานในอาหาร (Non-protein energy)
ปลากนิอาหารตามระดบัพลังงานทีต่อ้งการ อาหารทีใ่ช้ในการทดสอบความต้องการโปรตีนจะ

ตอ้งมีระดบัพลังงานเท่ากัน ปกตสิารอาหารทีเ่ป็นแหล่งพลังงานจะประกอบดว้ยโปรตนี ไขมัน และ
คารโ์บไฮเดรต การลดระดบัความต้องการโปรตีนในสตัวน์ำ้าสามารถใชค้าร์โบไฮเดรตและไขมนัทดแทน
โปรตนีในอาหารบางส่วนไดโ้ดยไมท่ำาใหก้ารเจรญิเตบิโตของสัตวน์ำ้าเปลีย่นแปลงไป เรยีกวา่ Protein 
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sparing action ซึง่มปีระโยชน์ในการชว่ยลดตน้ทุนคา่อาหาร สว่นใหญจ่ะใชค้ารโ์บไฮเดรตทดแทน
โปรตนีเพราะมรีะดบัพลังงานใกล้เคยีงกนั แตใ่นสตัวน์ำ้ามขี้อจำากัดบางประการ เนือ่งจากสตัว์นำ้าส่วน
ใหญย่อ่ยคารโ์บไฮเดรตได้ไมค่่อยดี
5. อตัราการใหอ้าหาร (Feeding rate)

ถ้าระดบัโปรตีนในอาหารนอ้ย ควรเพิ่มอตัราการให้อาหารให้มากขึ้น แตถ่้าระดับโปรตนีใน
อาหารมาก สามารถลดอตัราการให้อาหารนอ้ยลงได้ ดงันัน้การเพิ่มจำานวนครัง้ในการให้อาหาร
สามารถช่วยลดระดบัการใชโ้ปรตนีในอาหารสตัวน์ำ้าได้

การวัดความต้องการกรดอะมโินของปลา (วรีพงศ์ วฒุพิันธุช์ยั, 2536)
1. การวดัความตอ้งการกรดอะมโินทางคุณภาพ (Qualitative requirement) 

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยวิธี
1.1 การวดัอตัราการเจรญิเตบิโต ใชห้ลกัการทีว่า่ปลาขาดกรดอะมโินที่จำาเปน็จะทำาใหก้าร

เจรญิเตบิโตลดลง FCR สูงขึน้ มคีวามผดิปกตขิองรา่งกาย (ภาพที่ 3-11 และ 3-12)
1.2 การใช้สารกัมมนัตภาพรงัสี สามารถทำาได้โดยนำา Glucose ที่ผ่านกัมมันตรงัสีแล้วฉดีเขา้

ตวัปลา จากนัน้วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของกรดอะมิโน ถ้ากรดอะมโินทีม่ีคารบ์อนจาก Glucose เปน็
องคป์ระกอบปรากฏอยู่แสดงว่าเปน็กรดอะมิโนทีไ่มจ่ำาเปน็ 
2. ความต้องการกรดอะมโินทางปริมาณ (Quantitative requirement) ปรมิาณความตอ้งการกรด
อะมโินจำาเปน็ของปลาแสดงดงัตารางที่ 3-7

2.1 การวดัอตัราการเจรญิเติบโต ปกตนิยิมใช้โปรตีนบรสิุทธิ (Purified protein) เปน็แหล่ง
โปรตนีสำาหรบัตรวจสอบ เช่น Zein, Casein, Albumin และใส่กรดอะมโินที่ตอ้งการตรวจสอบปรมิาณ
ในปรมิาณแตกตา่งกนั (ภาพที่ 3-13)
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ภาพที่ 3-11 การเจริญเตบิโตของปลา Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) วยัรุน่ ในการ
ทดสอบความตอ้งการกรดอะมิโน Arginine
ที่มา: Steffens (1989)
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ภาพที่ 3-12 การทดสอบความตอ้งการกรดอะมโินในปลา Carp ดว้ยอาหารทดลองชนดิตา่ง ๆ ทีม่กีรด
อะมโิน 1 ชนดิหายไป
ที่มา: Steffens (1989)

ตารางที ่3-7 ปรมิาณความตอ้งการกรดอะมิโนจำาเปน็ของปลา
กรดอะมโิน ความต้องการ (g/100 g โปรตนี)
Arginine 3.3-5.9
Histidine 1.3-2.1
Isoleucine 2.0-4.0
Leucine 2.8-5.3
Lysine 4.1-6.1
Methionine 2.2-6.5
Phenylalanine 5.0-6.5
Threonine 2.0-4.0
Tryptophan 0.3-1.4
Valine 2.3-4.0
ที่มา: De Silva and Anderson (1995)
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ภาพที่ 3-13 นำ้าหนกัที่เพิ่มขึน้เฉลี่ยของปลา Rainbow trout ที่ไดร้บัอาหารที่ม ีLysine เปน็ส่วน
ประกอบในปรมิาณทีต่่างกัน
ที่มา: Steffens (1989)

2.2 การวดักรดอะมโินในซรีมั (Serum amino acid study) สามารถตรวจสอบไดโ้ดยอาศยั
หลักการระดบักรดอะมโินในซรีมัจะตำ่าเมือ่สตัวน์ำ้าไดร้ับอาหารที่มกีรดอะมโินนอ้ยและจะเพิ่มขึ้นเมือ่
กรดอะมโินในอาหารมากเกนิความต้องการ สำาหรบัการวดัความตอ้งการกรดอะมโินทางปรมิาณมขี้อ
เสยีคอืวดักรดอะมิโนได้ไมค่รบทกุชนดิ จดุเปลี่ยนระดบักรดอะมโินที่เพิ่มขึ้นในซีรมัไมช่ดัเจน

2.3 การออกซิไดซก์รดอะมิโน (Amino acid oxidation study) เปน็การออกซไิดซก์รดอะมโินใน
ซรีมัใหก้ลายเปน็กาซคารบ์อนไดออกไซด์แล้วตรวจสอบปรมิาณกาซ

2.4 การวดักรดอะมโินในเนือ้เยื่อ อาศยัหลกัการว่าปรมิาณกรดอะมโินที่สะสมในเนือ้เยือ่จะเทา่
กบัความตอ้งการของปลา การทดสอบทำาโดยให้อาหารทดสอบคุณภาพสูงแก่ปลาแล้วทำาการตรวจ
สอบปรมิาณกรดอะมโินทีพ่บในเนือ้เยือ่ การตรวจสอบดว้ยวิธีนีส้ามารถประเมนิกรดอะมโินจำาเปน็ได้
ทั้ง 10 ชนดิภายในการทดสอบครัง้เดยีว
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