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การใช Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) เสริมในอาหาร 
เพ่ืออนุบาลลูกปูและกุงขาวระยะวัยออน 

Use of Schizochytrium limacinum (D. Honda & Yokochi, 1998) in addition to 
first-feeding of marine crab and white shrimp larvae  
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ปจจุบันการเพาะและอนุบาลลูกปูทะเล ปูมา ในโรงเพาะฟก  ยังมีอัตรารอดตายคอนขางต่ํา แมจะมี

การแกปญหาเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายโดยการใชวัสดุหลบซอนที่เหมาะสมชนิดตางๆ แตอัตรารอดตายของลูกปู
ยังมีความผันผวนไมแนนอน และอัตรารอดตายไมอยูในระดับสูงมากพอที่จะนําไปสูการพัฒนาการเลี้ยงเชิง
พานิชย เนื่องจากปญหาการกัดกินกันเองของลูกปู  สมชาติและรัชฎา (2547) ไดทดลองอนุบาลปูทะเลจาก
ระยะ zoea ถึงระยะ young crab ในบอคอนกรีตที่ความหนาแนน 30, 60 และ 80 ตัว/ลิตร พบวามีอัตราการ
รอดตายเพียง 0.53% 0.33% และ 0.21% ตามลําดับ ในขณะที่ วารินทร และคณะ (2547) ทําการศึกษาเพื่อ
แกปญหาอัตรารอดตายต่ํา โดยการใชวัสดุหลบซอนที่เหมาะสมชนิดตางๆ แมจะทําใหลูกปูมีอัตราการรอดตาย
เพิ่มขึ้น แตอัตรารอดตายของลูกปูยังไมอยูในระดับสูงมากพอที่จะนําไปสูการพัฒนาการเลี้ยงเชิงพานิชย 
นอกจากนี้ วารินทรและคณะ (2548) ไดทดลองอนุบาลลูกปูมา ระยะ zoea ถึงระยะ young crab ในถังไฟ
เบอร มีอัตรารอดตาย ที่แตกตางกันและไมคงที่แนนอน  ในทํานองเดียวกันการอนุบาลลูกปูทะเลและปูมาใน
โรงเพาะฟกของกรมประมงยังมีอัตรารอดคอนขางต่ําและไมคงที่ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยตางๆทั้งในดานเทคนิค
การอนุบาลและความสมบูรณแข็งแรงของพอแมพันธุจากธรรมชาติที่แตกตางกัน สวนการเพาะและอนุบาล
ลูกกุงทะเลนั้น พบวายังคงมีปญหาลูกกุงไมแข็งแรงและลูกกุงมีขนาดแตกตางกัน (ปญหากุงแตกไซด) ซ่ึง
เหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา เชน สัตวน้ําที่อนุบาลมีขนาดแตกตางกัน เกิดการกดักนิ
กันเอง ทําใหมีอัตรารอดต่ํา อัตราการแลกเนื้อสูง และนําไปสูปญหาดานโรค  

โภชนการอาหารที่เหมาะสม เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ ที่จะสงผลใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ประสบความสําเร็จได  เนื่องจากสัตวน้ําแตละชนิดและในแตละวัย  มีความตองการสารอาหารที่แตกตางกัน  
มีรายงานวาการเสริมโภชนะในอาหารสัตวน้ําวัยออนดวยกรดไขมันที่ไมอ่ิมตัวสูง(highly unsaturated fatty 
acid : HUFA) โดยเฉพาะอยางยิ่งกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงในกลุม n-3 ซ่ึงประกอบดวย eicosapentaenoic acid 
(EPA, 20:5n-3) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) มีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโต และอัตรารอด
ตายของสัตวน้ําวัยออนหลายชนิด โดยเฉพาะสัตวน้ํากลุมครัสตาเชียน  (Wouters et al., 1999; Suwanich et al., 
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1996; Cahu et al., 1994; Xu et al., 1994; Kanazawa et al., 1977, 1979) และปลาทะเล (Izquierdo et al. 
2003; Watanabe, 1988) และเปนที่ทราบกันวา กรดไขมัน n-3 โดยเฉพาะ EPAและ DHA  เปนสารตั้งตนของ
การสังเคราะหสารคลายฮอรโมนที่ช่ือวา prostaglandins และ leucotriens ที่มีคุณสมบัติในการตอตานเชื้อโรค
บางชนิด และมีความสําคัญตอพัฒนาการสัตวน้ําวัยออน  ปจจุบันจึงมีการเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง (HUFA
)ใหสัตวน้ําวัยออน เพื่อชวยเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโต โดยวิธีการเสริมกรดไขมันในไรน้ําเค็มที่ใชเปน
อาหารสําหรับอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ซ่ึงแหลงสําคัญของกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง (EPA และ DHA) ที่ใชใน
อาหารสัตวน้ํา ไดแก น้ํามันปลา อยางไรก็ตามเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงในอาหารมีชีวิตสําหรับสัตวน้ําวัย
ออนโดยใชน้ํามันปลานั้น  สามารถเสริมไดในสัตวน้ําวัยออนระยะที่กินไรน้ําเค็มเปนอาหาร และคุณภาพของ
น้ํามันปลาที่นํามาใชนั้น อาจมีองคประกอบกรดไขมันที่แตกตางกันและไมแนนอน เนื่องจากความแตกตางของ
แหลงวัตถุดิบสัตวน้ําที่นํามาใช 

จุลินทรียน้ําเค็ม Schizochytrium sp. จัดอยูในกลุมจุลินทรียน้ําเค็ม thraustochytrids ที่มีลักษณะ
โครงสรางเปน multi–layered ประกอบ ดวย L–galactose เปนหลัก เปนจุลินทรียน้ําเค็มที่มีคุณสมบัติในการ
สรางกรดไขมัน HUFA สะสมในเซลลสูง โดยสวนใหญเปนกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง n-3 ชนิด DHA พบได
ทั่วไปในแหลงน้ํากรอย น้ําเค็ม และในดินเค็มโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณปาชายเลน มีรายงานการพบในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน ฮองกง อินเดีย และไทย (Yongmanitchai et al., 2007) วิเชียร (2551) รายงาน
วา S. limacinum มีไขมันสะสมในเซลลสูงประมาณ 42% ของน้ําหนักแหง และมีกรดไขมัน DHA สูงถึง
ประมาณ 35% ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด สามารถนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อสกัดกรดไขมันไมอ่ิมตัวที่สะสมใน
เซลล และการผลิต S. limacinum สามารถทําไดตลอดปโดยไมขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ  ดังนั้นจึงมี
ศักยภาพสูงในการผลิต S. limacinum เพื่อเปนแหลง DHA ในเชิงการคา (Berge and Barnathan, 2005) มีรายงาน
การศึกษาการใช Schizochytrium sp. ชนิดผงแหง เพื่อเปนแหลงกรดไขมัน ชนิด n-3 และ n-6  โดยเสริมใน
อาหารมีชีวิตทั้งโรติเฟอรและไรน้ําเค็ม เพื่อทดแทนการใชน้ํามันปลา ซ่ึงสามารถใชไดงายและสะดวกกวา การ
ใชน้ํามันปลา และยังชวยเพิ่มสารอาหารธรรมชาติ เชน โปรตีน สเตอรรอย วิตามิน และ แรธาตุ ที่เปน
องคประกอบในเซลลของ Schizochytrium sp. อีกดวย (Barclay and Zeller, 1996)  

 
จึงไดมีการศึกษาวิจัยการประยุกตใช S. limacinum (ที่มีความเขมขน 109 เซลล/มล.) เพื่อเปนแหลง

กรดไขมัน DHA ในการอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ตั้งแตชวงระยะที่กินแพลงคตอนพืชและแพลงคตอนสัตวเปน
อาหาร โดยการเสริมในอาหารมีชีวิตสําหรับอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ตั้งแตระยะ zoea 1  ถึง ระยะ young crab ใน
ปูมา (จูอะดี และคณะ 2553) และปูทะเล (กอบศักดิ์ และคณะ 2553)  และระยะ zoea 1 ถึง ระยะ post larva 45
ในลูกกุงขาว (พัชรี และคณะ 2553) โดยศึกษาเปรียบเทียบชวงระยะเวลาที่ใชในการพัฒนาระยะของตัวออน
ศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอด และความทนทานตอความเครียดของตัวออนในสภาวะตางๆ ระหวางชุด
การทดลองที่ใหอาหารมีชีวิตที่เสริมและไมเสริม S. limacinum  ตามตารางการใหอาหารและสภาพการทดลอง
ที่แสดงไวใน ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 อาหารสัตวน้ําวัยออนที่ใชในการอนุบาลลูกปูมา ปูทะเล และกุงขาวในแตละชวงอายุ  
ชนิด
สัตวน้ํา 

ระยะสัตวน้ํา
ที่ทดลอง 

ชนิดอาหารทีใ่ช 
ในการอนบุาล 

ปริมาณการเสริม  
S. limacinum  

สภาพของการทดลอง อางอิง
ที่มา 

ปูมา zoea 1 
 

โรติเฟอร  ~100 มล. /บอ  
(โดยการเตมิลงในบอ
อนุบาล) 

 zoea 2 - 
young crab 

ไรน้ําเค็ม 
 

~100 มล. /ไรน้าํเค็ม 
450 ก. (โดยการแช  
1 ชม. กอนให) 

อนุบาลลกูปูมาในบอ
คอนกรีตขนาด 6 ตนั 
บรรจุน้าํทะเล 4 ตัน อัตรา
การปลอย 100,000 ตวั/บอ 
(25 ตวั/ลิตร) จาํนวน 6 บอ 
(ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า) 

จูอะดี 
และ
คณะ 
(2553) 
 

ปูทะเล zoea 1 
 

โรติเฟอร 
 

~100 มล. /บอ  
(โดยการเตมิลงในบอ
อนุบาล) 

 zoea 2 - 
young crab 

ไรน้ําเค็ม ~100 มล. /ไรน้าํเค็ม 
450 ก. (โดยการแช  
1 ชม. กอนให ) 

อนุบาลลกูปูทะเลในบอ
คอนกรีตขนาด 6 ตนั 
บรรจุน้าํทะเล 4 ตัน อัตรา
การปลอย 100,000 ตวั/บอ 
(25 ตวั/ลิตร) จาํนวน 6 บอ 
(ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า) 

กอบศกัดิ ์
และคณะ 
(2553)   

กุงขาว zoea 1 – 2  คีโตเซอรอส, สไป-
รูไลนา 

~220 มล. /บอ (โดยการ
เติมลงในบออนุบาล) 

 zoea 3   คีโตเซอรอส, สไป-
รูไลนา, ไรน้าํเค็ม 

~270 มล. /ไรน้าํเค็ม 
40 ก. (โดยการแช 1 
ชม. กอนให ) 

 mysis 1 - 2 คีโตเซอรอส, สไป- 
รูไลนา, อาหารผง 
ชนิดเฟลค, ไรน้ําเค็ม 

~ 270 มล. /ไรน้ําเค็ม 
40 ก. (โดยการแช 1 
ชม. กอนให ) 

 mysis 3 อาหารผงชนิดเฟลค, 
ไรน้ําเค็ม 
 

~400 มล. /ไรน้าํเค็ม 
 40 ก. (โดยการแช  1 
ชม. กอนให ) 

 post larva  
1-15 

อาหารผงชนิดเฟลค, 
ไรน้ําเค็ม 

~100 มล./ไรน้าํเค็ม 80-
160 ก.(โดยการแช 1 ชม. 
กอนให ) 

 post larva 
16-45 

อาหารผสมสําเร็จรูป
สําหรับลูกกุงขาว 

~200 มล. /อาหาร 1 กก. 
โดยคลุกเคลาในอาหาร 

อนุบาลลกูกุงขาวในบอ
คอนกรีต ขนาดความจ ุ
น้ําทะเล 18 ตนั อัตราการ
ปลอย 2,200,000 ตวั/บอ  
จํานวน 6 บอ (ชุดการ
ทดลองละ 3 ซํ้า) 
 
 
 
 
 
 

พัชรี 
และ
คณะ 
(2553) 
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ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตอพฒันาการของสัตวน้ําวัยออน 
 

จูอะดี และคณะ (2553)  ไดทําการทดลองอนุบาลลูกปูมา ตั้งแตระยะ zoea - young crab ดวย
อาหารที่เสริมและไมเสริม S. limacinum รวมจํานวน 3 รุน พบวาตัวออนลูกปูมาทุกระยะ (zoea, megalopa 
และ young crab) ทั้ง 3 รุนที่ทําการทดลองใหอาหารที่เสริม S. limacinum มีการพัฒนาเร็วกวาลูกปูมาที่ไม
เสริม S. limacinum อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ในทํานองเดียวกัน กอบศักดิ์ และคณะ (2553) ไดทํา
การทดลองอนุบาลลูกปูทะเล และพบวาลูกปูทะเลทุกระยะ (zoea, megalopa และ young crab) ที่ทําการ
ทดลองใหอาหารที่เสริม S. limacinum ทั้ง 3 รุนมีการพัฒนาเร็วกวาลูกปูทะเลที่ไมเสริม S. limacinum อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนเดียวกัน  ซ่ึงแตกตางกับผลการศึกษาในลูกกุงขาววัยออน (พัชรี และคณะ, 
2553) ที่พบวาลูกกุงขาวชุดที่เสริมหรือไมเสริม S. limacinumใชระยะเวลาในการพัฒนาการจากชวงระยะ 
zoea 1 – post larva 15 ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)  

 
แสดงใหเห็นวา การเสริม S. limacinum มีผลชวยใหตัวออนของลูกปูมาและปูทะเลในระยะ 

zoea 1 – young crab 1 มีพัฒนาการเร็วขึ้น แตไมมีผลตอชวงระยะเวลาพัฒนาการของลูกกุงขาววัยออนระยะ 
zoea 1 - post larva 15  

 
ตารางที่ 2  ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตอระยะเวลาที่ใชในการพัฒนาการของสัตวน้ําวยัออน 

รุนที่ ระยะเวลาใชในการพัฒนาระยะตัวออน (ชม.) ชนิด
สัตวน้ํา 

ระยะสัตวน้ํา 
 ไมเสริม S. limacinum เสริม S. limacinum 

อางอิงที่มา 

ปูมา zoea 1 – young crab 1 รุนที่ 1 358.7±0.58a 349.0±0.00b 
  รุนที่ 2 360.7±0.58a 351.7±0.58b 
  รุนที่ 3 363.3±1.15a 354.0±2.08b 

จูอะดี และ
คณะ (2553) 

ปูทะเล zoea 1 – young crab 1 รุนที่ 1 503.00±1.00a 493.00±1.00b 
  รุนที่ 2 530.00±1.00a 517.67±0.58b 
  รุนที่ 3 523.33±0.58a 512.67±1.15b 

กอบศกัดิ ์
และคณะ 
(2553) 

กุงขาว zoea 1 - post larva 15 - 384.00±0.00a 384.00±0.00a พัชรี และ
คณะ (2553) 

คาเฉลี่ยในแถวนอนเดียวกนั ที่กํากับดวยตวัอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของสตัวน้ําวัยออน  
 
จูอะดี และคณะ (2553) พบวา การเสริม S. limacinum ในอาหารสัตวน้ําวัยออน มีผลชวยให

ขนาดความกวางกระดองและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปูมา มากกวาลูกปูมาที่ไมเสริม S. limacinum ในทํานอง
เดียวกันปูทะเลที่เสริม S. limacinum มีความกวางกระดองและน้ําหนักเฉลี่ย มากกวาปูทะเลที่ไมเสริม S. 
limacinum (กอบศักดิ์ และคณะ, 2553) อยางไรก็ตาม พัชรี และคณะ (2553) รายงานวาการเสริม S. limacinum 
ไมมีผลชวยเพิ่มการเจริญเติบโตของลูกกุงขาวที่อนุบาลตั้งแตระยะ zoea 1- post larva 45 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ําวยัออน 

ความกวางกระดองเฉลี่ย (ซม.) น้ําหนกัเฉลี่ย (มก.) ชนิด
สัตวน้ํา 

ระยะสัตวน้ํา รุนที่ 
ไมเสริม S. 
limacinum 

เสริม S. 
limacinum 

ไมเสริม S. 
limacinum 

เสริม S. 
limacinum 

ปูมา young crab 2 รุนที่ 1 0.45 ± 0.1119a 0.57 ± 0.0537b 21.0±7.5a 32.0±5.5b 
  รุนที่ 2 0.43 ± 0.0300a 0.55 ± 0.0625b 19.1±3.1a 27.0±3.4b 
  รุนที่ 3 0.35 ± 0.0411a 0.44 ± 0.0734b 8.0±2.7a 15.0±6.3b 
ปูทะเล young crab 2 รุนที่ 1 0.500 ± 0.0327a 0.532 ± 0.0323b 40.0±5.4a 46.7±4.2b 
  รุนที่ 2 0.509 ± 0.0268a 0.542 ± 0.0295b 43.2±5.2a 55.3±5.2b 
  รุนที่ 3 0.504 ± 0.0234a 0.527 ± 0.0264b 39.0±4.6a 44.7±3.4b 
กุงขาว post larva 45 รุนที่ 1 - - 183.2±10.7 155.6±4.5  
  รุนที่ 2 - - 155.8±17.1 163.4±6.4  
คาเฉลี่ยในแถวนอนเดียวกนั ที่กํากับดวยตวัอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   

 
สําหรับอัตรารอดตาย พบวาการเสริม S. limacinum ใหลูกปูมาและปูทะเล ระยะ zoea 1- young 

crab 2 และลูกกุงขาวระยะ zoea 1-post larva 15 มีผลชวยใหอัตรารอดตายสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการ
อนุบาลโดยไมเสริม S. limacinum   อยางไรก็ตาม การเสริม S. limacinum ในอาหาร ไมมีผลชวยเพิ่มอัตรา
รอดตายของลูกกุงขาวระยะ post larva 16-45 (ตารางที่ 4) 

 
แสดงใหเห็นวา การเสริม S. limacinum มีผลชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของ

ลูกปูมาและปูทะเล ระยะ zoea 1 – young crab 2 อยางชัดเจน อีกทั้งการเสริม S. limacinum มีผลชวยเพิ่ม
อัตรารอด แตไมชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของลูกกุงขาวระยะ zoea 1- post larva 15 และไมมีผลชวยเพิ่ม
ทั้งอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุงขาวระยะ post larva 16-45  ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนตองเสริม S. 
limacinum ในอาหารผสมสําเร็จรูปในการอนุบาลลูกกุงขาวขาวระยะ post larva 16-45 
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ตารางที่ 4  ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตออัตรารอดของสัตวน้ําวยัออน 
 

  อัตราการรอดตายเฉลี่ย (%) 
ชนิดสัตวน้ํา ระยะสัตวน้ํา รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่ 3 
  ไมเสริม S .limacinum เสริม S.limacinum ไมเสริม S .limacinum เสริม S.limacinum ไมเสริม S .limacinum เสริม S.limacinum 
ปูมา zoea 4 47.1±1.50a 74.3 ±0.70b 42.9±2.16a 62.5±2.10b 43.8±1.75a 65.6±8.38b 
 megalopa 25.6 ±2.87a 52.1 ±0.93b 8.8±1.52 a 34.1±3.95b 24.5±1.01a 44.8±7.03b 
 young crab 2 10.1±0.76a 21.2±1.93b 0.7±0.21a 11.0±2.02b 5.58±1.06a 14.28±5.37b 
ปูทะเล zoea 4 58.88±1.65a 72.60±2.56b 60.61±1.57a 73.71±1.70b 60.90±0.95a 72.47±0.53b 
 megalopa 35.66±1.03a 48.51±1.89b 37.85±2.05a 50.12±1.93b 40.50±1.53a 49.91±1.58b 
 young crab 2 5.84±0.37a 12.84±0.81b 6.21±0.69a 12.98±1.62b 7.80±0.49a 15.71±0.81b 
กุงขาว PL 15 47.00 ±2.62a 55.70± 1.14b - - - - 
 PL 45 65.27±1.63a 61.42±4.01a 58.57±2.89a 58.92±1.97a - - 
คาเฉลี่ยในแถวนอนเดียวกันของสัตวน้ําแตละระยะในรุนเดียวกัน ที่กํากับดวยตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   
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ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตอความทนทานตอความเครียดของสัตวน้ําวัยออน  
 
จูอะดี และคณะ (2553) รายงานวา การเสริม S. limacinum ในอาหาร มีผลชวยใหลูกปูมาระยะ 

zoea, megalopa และ young crab มีความทนทานตอความเครียดอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับการศึกษาในลกูปู
ทะเล โดยกอบศักดิ์ และคณะ (2553) ซ่ึงพบวา ลูกปูทะเลทั้ง 3 ระยะ (zoea, megalopa และ young crab) ที่
อนุบาลดวยอาหารที่เสริม S. limacinum มีความทนทานตอความเครียดไดดีกวาลูกปูทะเลที่ไมเสริม S. 
limacinum โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาความทนทานตอความเครียดในลูกปูมาและปูทะเล จํานวน 3 รุน โดย
การปรับลดความเค็มของน้ําทะเลลงอยางฉับพลัน กลาวคือ จากน้ําทะเลความเค็ม 25 ppt  ลดลงหลือความเค็ม 
10 ppt  ทิ้งไวเปนเวลานาน 30 นาที แลวปรับความเค็มกลับคืนเปน 25 ppt จากนั้นบันทึกอัตราการตาย  
ในขณะที่ พัชรี และคณะ (2553) ทดสอบความทนทานตอความเครียดของลูกกุงขาวระยะ post larva 15 และ 
post larva 45 ดวยวิธีการลดความเค็มของน้ําทะเลอยางฉับพลัน โดยลดความเค็มน้ําทะเลจาก 20 ppt ลดลง
เหลือความเค็ม 5 ppt ทิ้งไวเปนเวลานาน 30 นาที แลวปรับความเค็มกลับคืนเปน 20 ppt และทดสอบความ
ทนทานตอความเครียดดวยวิธีการแชในฟอรมาลิน เขมขน 200 ppm และ 300 ppm พบวา ลูกกุงขาวระยะ post 
larva 15 ที่เสริม S. limacinum มีความทนทานตอความเครียด ไดดีกวาชุดที่ไมเสริม S. limacinum สวนลูกกุง
ขาวระยะ post larva 45 ทั้งชุดที่เสริมและไมเสริม S. limacinum มีความทนทานตอความเครียดไมแตกตางกัน 
ทั้งการทดสอบโดยวิธีลดความเค็มของน้ําทะเลและการแชในฟอรมาลิน (ตารางที่ 5) 

 

แสดงใหเห็นวา การเสริม S. limacinum มีผลชวยเพิ่มความทนทานตอความเครียดของลูกปูมา ปู
ทะเล ในระยะ zoea, megalopa และ young crab และ ของลูกกุงขาวระยะ post larva 15 แตไมมีผลชวยเพิ่ม
ความทนทานตอความเครียดของลูกกุงขาว ระยะ post larva 45  
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ตารางที่ 5 ผลการเสริม S. limacinum ในอาหาร ตออัตรารอดตาย หลังทดสอบความทนทานตอความเครียดในสภาวะตางๆ  
อัตราการรอดตาย (%) 

รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่ 3 
ชนิด 
สัตวน้ํา 

ระยะ 
สัตวน้ํา 

สภาวะทีใ่ชในการทดสอบความ
ทนทานตอความเครียด  

ระยะ
สังเกตุ
การณ  ไมเสริม 

S .limacinum 
เสริม 

S.limacinum 
ไมเสริม 

S .limacinum 
เสริม 

S.limacinum 
ไมเสริม 

S .limacinum 
เสริม 

S.limacinum 
ปูมา*1 zoea 4 ความเค็ม 10 ppt นาน 30 นาที 3 วัน 16.61±8.10a 48.32±3.80b 15.54±3.28a 43.40±3.85b 16.96±3.90a 45.14±3.71b 
 megalopa ความเค็ม 10 ppt นาน 30 นาที 3 วัน 18.00±2.00 a 62.00±9.54b 12.33±2.52a 54.33±7.23b 25.67±3.21a 63.67±3.51b 
 young crab1 ความเค็ม 10 ppt นาน 30 นาที 3 วัน 42.67±2.31a 85.33±4.62b 0±0.00a 82.33±1.15b 72.67±5.77a 85.33±4.16b 
ปูทะเล*1 zoea 4 ความเค็ม 10 ppt นาน 30 นาที 3 วัน 45.33±03.61a 68.67±01.76b 33.66±10.12a 65.33±08.14b 41.56±04.24a 63.67±02.91b 
 megalopa ความเค็ม 10 ppt นาน 30 นาที 3 วัน 65.33±00.58a 83.33±01.15b 69.33±01.53a 83.67±01.58b 69.00±26.50a 84.00±01.73b 
 young crab1 ความเค็ม 10 ppt นาน 30 นาที 3 วัน 83.33±02.31a 95.33±01.15b 80.67±01.55a 93.33±01.15b 86.00±00.00a 96.00±00.00b 
กุงขาว*2 PL 15 ความเค็ม 5 ppt นาน 30 นาท ี 3 ชม. 94.00±4.58a 96.30±0.58b - - - - 
 PL 15 ความเค็ม 5 ppt นาน 30 นาท ี 48 ชม. 74.30 ± 2.52a 83.30 ± 4.16b - - - - 
 PL 15 แชฟอรมาลิน 200 ppm นาน 3 ชม. 3 ชม. 71.30 ± 9.07a 95.30 ± 2.89b - - - - 
 PL 45 ความเค็ม 5 ppt นาน 3 ชม. 3 ชม. 98.00±1.70a 98.30±0.60a 95.70±3.50a 97.30±2.50a - - 
 PL 45 แชฟอรมาลิน 300 ppm นาน 3 ชม. 3 ชม. 99.30±0.60a 98.30±1.50a 99.00±1.00a 97.30±2.10a - - 
 PL 45 แชฟอรมาลิน 300 ppm นาน 15 ชม. 15 ชม. 74.70 ±9.00 a 78.70 ±8.50 a 66.00 ±6.20a 73.70±10.50a - - 

*1  โดยวิธีลดความเค็มน้ําทะเลจาก 25 ppt  ลงเหลือ 10 ppt  เปนระยะเวลานาน 30 นาที แลวปรับความเค็มเปน 25 ppt  คงเดิม 
*2  โดยวิธีลดความเค็มน้ําทะเลจาก 20 ppt  ลงเหลือ 5 ppt  เปนระยะเวลานาน 30 นาที แลวปรับความเค็มเปน 20 ppt  คงเดิม 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในแถวนอนเดียวกนัของสัตวน้ําแตละระยะในรุนเดยีวกัน ที่กํากับดวยตัวอักษรตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   
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ผลการเสริม S. limacinum ในอาหารตอองคประกอบกรดไขมันของสตัวน้ํา  
 

เปนที่ทราบกันวา กรดไขมันไมอ่ิมตัวในกลุม n-3 และ n-6 มีบทบาทสําคัญตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของสัตวน้ําทั้งในกลุมครัสเตเชียนและปลาทะเล (Izquierdo et al., 2003; Kanazawa et al., 
1977, 1979; Kayama et al., 1980; Lim et al., 1997; NRC, 1983; Suwanich et al., 1996; Takeuchi and 
Murakami, 2007; Watanabe, 1988; Wouters et al., 1999, 2001)  ดังมีรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับ
ความตองการของกรดไขมันจําเปน (essential fatty acids) และประสิทธิภาพในการสังเคราะหกรดไขมันไม
อ่ิมตัวสูงในสัตวน้ํากลุมครัสเตเชียน เชน กุงขาว (Penaeus vannamei) มีความตองการกรดไขมันทั้งกลุม n-3 
และ n-6 และกุงขาวสามารถใชกรดไขมัน 20:5n-3 และ 22:6n-3ไดดีกวา 18:3n-3 และ 18:2n-6 (Lim et al., 
1997)  สวนในกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) มีความตองการกรดไขมัน 22:6n-3 ประมาณ 1% โดยที่กุง
กุลาดําไมสามารถสังเคราะหกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงชนิด 20:5n-3 และ 22:6n-3 จาก 18:3n3 ซ่ึงเปนกรดไขมัน
ตนกําเนิดในกลุม n-3  แตสามารถสังเคราะหกรดไขมัน 22:6n-3 ไดจาก 20:5n-3 โดยขบวนการ elongation 
และ desaturation  (Merican and Shim, 1996)  ในขณะที่ กุงคูรูมา (Marsupenaeus japonicus) ตองการกรด
ไขมัน 22:6n-3 หรือ 20:5n-3 ประมาณ 1% และพบวากุงคูรูมาในระยะวัยออน สามารถสรางกรดไขมัน 
20:5n-3 และ 22:6n-3 จากกรดไขมันตนกําเนิด 18:3n3 ไดดีกวากุงขนาดโต (Kanazawa et al., 1979)  ในขณะ
ที่กุง Penaeus chinensis ไมสามารถสรางกรดไขมัน 20:5n-3 จาก18:3n3 ซ่ึงเปนกรดไขมันตนกําเนิดในกลุม 
n-3  อีกทั้งไมสามารถสรางกรดไขมัน 22:6n-3 จากกรดไขมัน 20:5n-3 (Xu et al., 1994) สวนกุงมังกร 
Panulirus  japonicus  พบวา กรดไขมัน 22:6n-3 และ 20:5n-3 มีความจําเปน เพราะไมสามารถสรางขึ้นได
เองเชนกัน (Takeuchi and Murakami, 2007)  

สําหรับความตองการกรดไขมันในสัตวจําพวกปูนั้น มีรายงานการศึกษาที่พบวา การใชวัตถุดิบ
และน้ํามันปลาซึ่งมีกรดไขมันกลุม n-3 ปริมาณสูงเปนสวนผสมในอาหาร ชวยใหผลการเจริญเติบโตดีกวา
การใชน้ํามันพืชซ่ึงมีองคประกอบกรดไขมัน 18:2n-6 ปริมาณสูง (NRC, 1983)  วารินทร และคณะ, (2548) 
รายงานวา การใชน้ํามันปลาเปนสวนผสมในอาหาร ชวยใหปูมาเจริญเติบดีกวาการใชน้ํามันถ่ัวเหลืองหรือ
น้ํามันปาลม และยังพบวาปูมาทดลองที่ไดรับอาหารที่มี 18:2n6 สูง จะมีการสะสมกรดไขมัน 18:2n6 ใน
ปริมาณสูงดวย  ทั้งนี้แตกตางจากปูธรรมชาติที่มีการสะสมกรดไขมัน 18:2n6 ในปริมาณต่ํา แตมีกรดไขมัน 
20:4n6 สะสมในปริมาณสูง ผูวิจัยจึงสรุปวาปูมามีประสิทธิภาพต่ําในการสังเคราะหกรดไขมัน 20:4n6 จาก
กรดไขมัน 18:2n6 ซ่ึงเปนกรดไขมันตนกําเนิดของกลุมกรดไขมัน n-6 เชนเดียวกับที่พบในกุงทะเล  
นอกจากนี้มีรายงานความตองการกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง n-3 ในปูทะเล (Scylla serrata) ประมาณ 0.8% และ
ปูทะเลไมสามารถสรางกรดไขมัน 20:5n-3 และ 22:6n-3 ไดจากกรดไขมันตนกําเนิด 18:3n3 จึงมีความ
ตองการกรดไขมัน 20:5n-3 ประมาณ 0.7-0.9%ในอาหาร และตองการ 22:6n-3 ประมาณ 0.5-0.7% ในอาหาร 
และไมสามารถสังเคราะหกรดไขมัน 20:4n6 จากกรดไขมัน 18:2n6 ซ่ึงเปนกรดไขมันตนกําเนิดของกลุมกรด
ไขมัน n-6 เชนเดียวกัน (อางตาม Takeuchi and Murakami, 2007) 
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โรติเฟอรและไรน้ําเค็ม เปนอาหารสัตวน้ําวัยออนที่นิยมใชในการอนุบาลลูกกุงและลูกปูระยะ
วัยออน แตทั้งนี้ไรน้ําเค็มที่ใชเปนอาหารในการอนุบาลสัตวน้ําวัยออนนั้น ขาดกรดไขมัน 20:5n-3 และ 
22:6n-3 จึงมักจะเสริมกรดไขมัน n-3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดของสัตวน้ําที่อนบุาล โดยใช
น้ํามันปลา อยางไรก็ตามกรดไขมัน n-3 ในน้ํามันปลาสวนใหญเปนกรดไขมันชนิด 20:5n-3 จึงไดมกีารศกึษา
หาแหลงกรดไขมัน 22:6n-3 เพื่อนํามาใชประโยชนเสริมคุณคาโภชนาการในอาหารสัตวน้ําวัยออน และ
พบวา S. limacinum เปนจุลินทรียน้ําเค็มที่มีคุณสมบัติในการสรางกรดไขมัน HUFA สะสมในเซลลสูง โดย
สวนใหญเปนกรดไขมัน 22:6n-3   

จากการศึกษาผลการเสริม S. limacinum ในอาหารตอองคประกอบกรดไขมันในสัตวน้ําวัยออน 
จูอะดี และคณะ (2553) รายงานวา การเสริม S. limacinum ในอาหารเพื่ออนุบาลลูกปูมาระยะ zoea - young 
crab มีผลชวยเพิ่มระดับการสะสมกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง และกรดไขมันชนิด 22:6n-3 ในปูมาหลังสิ้นสุดการ
ทดลองเพียงเล็กนอย ในทํานองเดียวกันกับการศึกษาในปูทะเลระยะ zoea - young crab (กอบศักดิ์ และคณะ, 
2553) และในลูกกุงขาว ระยะ zoea - post larva 15 (พัชรี และคณะ, 2553) ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  องคประกอบกรดไขมันในไรน้ําเค็มและสัตวน้ําวัยออนที่ทดลองใหอาหารแบบเสริมและไมเสริม  

    S. limacinum (กรัม/100 กรัม น้ําหนักแหง) 
กรดไขมัน ไรน้ําเค็ม ปูมา young crab*1 ปูทะเล young crab*2 กุงขาว PL 15*3 
 ไมเสริม เสริม ไมเสริม เสริม ไมเสริม เสริม ไมเสริม เสริม 
14:0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
16:0 0.19 0.18 0.13 0.14 0.13 0.14 0.32 0.37 
17:0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 
18:0 0.18 0.13 0.09 0.09 0.09 0.09 0.20 0.23 
20:0 0.01 nd 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 
22:0 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
12:0 nd nd 0.13 0.12 0.13 0.12 nd nd 
16:1n7 0.06 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 
18:1n9 0.30 0.25 0.28 0.30 0.28 0.30 0.21 0.26 
20:1n11 0.02 0.01 nd nd nd nd 0.02 0.02 
18:2n6 0.05 0.06 0.17 0.17 0.17 0.17 0.13 0.15 
18:3n3 0.08 0.16 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 
20:2 nd nd 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
20:3n3 nd 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
20:4n6 (ARA) nd nd 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 
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20:5n3 (EPA) nd nd nd nd nd nd 0.09 0.09 
22:6n3 (DHA) nd 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.13 0.13 
Saturated Fat 0.42 0.34 0.39 0.39 0.39 0.39 0.59 0.69 
Monounsaturated FA 0.38 0.31 0.30 0.32 0.30 0.32 0.27 0.32 
Polyunsaturated FA 0.13 0.25 0.29 0.30 0.29 0.30 0.45 0.48 
Unsaturated fat 0.51 0.56 0.59 0.61 0.59 0.61 0.71 0.81 
Total n3 0.08 0.18 0.06 0.07 0.06 0.07 0.26 0.26 
Total n6 0.05 0.06 0.21 0.21 0.21 0.21 0.18 0.20 
nd : not detected 
 
 

จากผลงานวิจัย การใช S. limacinum เสริมในอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุบาลสัตว
น้ําวัยออน ไดแก ปูมา ปูทะเล และกุงขาว สามารถกลาวโดยสรุปไดวา  

 
1)  การใช S. limacinum เสริมในอาหารมีชีวิตเพื่ออนุบาลปูมาและปูทะเล ตั้งแตระยะ zoea – 

young crab มีผลชวยสงเสริมการพัฒนาการของตัวออนปูมาและปูทะเลใหการเปลี่ยนแปลงตัวออนจากระยะ
หนึ่งเขาสูตัวออนอีกระยะหนึ่งไดเร็วขึ้น และสงผลใหมีขนาดความกวางกระดองและน้ําหนักเฉลี่ยดีกวา อีก
ทั้งชวยใหลูกปูมาและปูทะเลมีอัตราการรอดตายสูงขึ้น และการใช S. limacinum เสริมในอาหาร ยังชวยเพิ่ม
ความแข็งแรงทนทานตอความเครียดของลูกปูมาและปูทะเลอีกดวย  

2)  การเสริม S. limacinum ในอาหารมีชีวิตเพื่ออนุบาลลูกกุงขาวระยะ zoea 1- post larva 15 ไม
มีผลชวยใหการเจริญเติบโตดีขึ้น แตมีผลชวยใหอัตรารอดตายของลูกกุงขาวสูงขึ้น และชวยใหลูกกุงมีความ
ทนทานตอความเครียดในสภาวะตางๆ ไดดีกวาการอนุบาลโดยไมเสริม S. limacinumในอาหาร  

3)  การเสริม S. limacinum ในอาหารผสมสําเร็จรูปเพื่ออนุบาลลูกกุงขาวระยะ post larva 16-45 
ไมมีผลตอการเจริญเติบโต อัตรารอด และความแข็งแรงของลุกกุง ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนตองเสริม S. 
limacinum ในอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับลูกกุงระยะ post larva 16-45  

4)  การเสริม S. limacinum ในอาหารมีชีวิต มีผลชวยใหองคประกอบกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง 
(PUFA) และกรดไขมันชนิด 22:6n3 (DHA) ในปูมา ปูทะเล และกุงขาววัยออน มีแนวโนมสูงขึ้นเพียง
เล็กนอย จึงควรมีการศึกษาระดับปริมาณที่เหมาะสมในการเสริม S. limacinum เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตอไป 

5) การอนุบาลลูกปูมาและปูทะเลวัยยออน ยังมีความจําเปนตองพัฒนาเทคนิคการอนุบาลและ
การจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มอัตรารอดตาย ในระยะ megalopa และลดอัตราการกินกันเองในระยะ young crab เพื่อ
นําไปสูการเลี้ยงเชิงพาณิชย 
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