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การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเตบิโตของกุ้งกลุาดาํ                                  

(Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดนิ  
 

มนทกานติ ท้ามติน้๑* สุพศิ ทองรอด๒  ชัชวาล ีชัยศรี๑ และสิริพร ลอืชัย ชัยกลุ๓ 
๑สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง กรมประมง 

๒บริษทัไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จาํกดั 
๓ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังชุมพร 

 
บทคดัย่อ 

 
ศึกษาผลของอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุง้กลุาดาํนํ้ าหนกัเร่ิมตน้เฉล่ีย 

0.01±0.0004 กรัม ในบ่อดินขนาด 1 ไร่ อตัราปล่อยจาํนวน 48,000 ตวัต่อบ่อ เป็นเวลา 105 วนั วาง
แผนการทดลองแบบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสองประชากร ประกอบดว้ยอาหาร 2 สูตร สูตรละ 2 ซํ้า 
(บ่อ) คืออาหารสูตรกุง้กลุาดาํสูตรทดลองและสูตรควบคุม ซ่ึงเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีวางขายในทอ้งตลาด
เป็นตวัเปรียบเทียบ อาหารสูตรทดลองมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบกบันํ้าหนกัแหง้อาหารดงัน้ี โปรตีน 
43.4 % ไขมนั 8.0 % และพลงังานรวม 437 กิโลแคลอรีต่อนํ้าหนกั 100 กรัม อาหารสูตรควบคุมมีโปรตีน 
41.7- 44.9 % ไขมนั 9.4-10.6 % และพลงังานรวม 474-481 กิโลแคลอรีต่อนํ้าหนกั 100 กรัม เม่ือส้ินสุด
การทดลองพบวา่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลองและอาหารสาํเร็จรูป มีนํ้ าหนกัเฉล่ียต่อตวั อตัราการ

เจริญเติบโต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) นํ้าหนกักุง้เม่ือส้ินสุดการทดลองเท่ากบั 
10.62±0.3 และ 12.85±0.48 กรัม อตัราการเจริญเติบโตเท่ากบั 0.102±0.003 และ0.123±0.005 กรัมต่อตวั 
แต่มีกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลองและสูตรควบคุมอตัราการรอดตาย อตัราแลกเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ 
(FCR) ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (PER) และผลผลิตรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) อตัราการ

รอดตายมีค่าเท่ากบั 92±5.6 % และ89.5±0.7 FCR เท่ากบั 2.3±0.28 และ 1.85±0.07 PER เท่ากบั 

1.02±0.12 และ 1.28±0.05 ผลผลิตรวมเท่ากบั 444±32 และ 518±21 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั ผล
วิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีในเน้ือกุง้กลุาดาํเม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา่โปรตีนและไขมนัไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ (p>0.05) แต่อาหารมีผลต่อปริมาณเถา้และระดบัพลงังานในเน้ือกุง้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p<0.05) ทั้งน้ีกุง้ท่ีไดรั้บอาหารสูตรทดลองมีสดัส่วนของเถา้สูงกวา่และมีระดบัพลงังานรวมตํ่ากวา่ชุด
ควบคุม  
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จากผลการทดลองสรุปไดว้า่อาหารกุง้กลุาดาํสูตรทดลองสามารถใชเ้ล้ียงกุง้กลุาดาํได้

ผลผลิตและอตัราการรอดตายดีเทียบเท่ากบัอาหารท่ีวางขายในทอ้งตลาด หากมีการปรับปรุงกระบวนการ
อดัเมด็อาหารและพฒันาเคร่ืองทาํอาหารใหมี้ประสิทธิภาพจะทาํใหอ้าหารสูตรทดลองมีความคงตวัของ
อาหารมากข้ึนและทาํใหกุ้ง้มีอตัราการเจริญเติบโตดีข้ึน  
  
คาํสําคญั  : กุง้กลุาดาํ, อาหารสูตรทดลอง, บ่อดิน 

ผูรั้บผดิชอบ: ศูนยว์ิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัเพชรบุรี ต.แหลมผกัเบ้ีย อ.บา้นแหลม  

                      จ.เพชรบุรี๗๖๑๐๐ e-mail: mtamtin@hotmail.com 
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Evaluation of Formulated Feed on Growth of Tiger Prawn,  

Penaeus monodon Fabricius, 1798 Cultured in Earthen Pond 
 

Montakan Tamtin1*  Supis Thongrod2  Chatchawalee  Chaisri1 and Siriporn Luchai Chaiyakul3 
1Coastal Aquatic Feed Research Institute, Department of Fisheries 

2Thai Union Feedmill Co., Ltd. 
3Chumpon Coastal Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 

 
New feed formula was evaluated on growth of tiger shrimps (Penaeus monodon) with 

initial weight of 0.01 grams which were raised in 1 rai-earthen pond at stocking density of 48,000 
shrimps per pond for 105 days. The experimental design was comparing between 2 experimental diets, 
which were CAFRI formulated diet and control diet (a commercial diet), each with 2 replications (2 
ponds). The CAFRI diet had 43.4 % protein, 8.0 % lipid and gross energy of  437 kilocalories per 100 
grams, the control diet had 44.9-41.7 % protein, 9.4-10.6 % lipid and gross energy of 474-481 
kilocalories per 100 grams. At the end of experiment, there were significant differences in statistic 
(p<0.05) of mean body weight and growth rate between shrimps from CAFRI diet and control diet 
which were 10.62±0.3 and 12.85±0.48 grams and 0.102±0.003  and 0.123±0.005 grams per day, 
respectively. Nevertheless, survival rate, food conversion rate (FCR), protein efficiency ratio (PER) and 
shrimp yield per pond of both diets were not significantly difference (P>0.05). The survival rate of 

shrimps fed CAFRI and control diet were 92±5.6 and 89.5±0.7 %, FCR were 2.3±0.28 and 

1.85±0.07, PER were 1.02±0.12 and 1.28±0.05 and total yield were 444±32 and 518±21 kilograms 
per 1 rai-pond, respectively. There were not significant difference (p>0.05) in protein and lipid of 2 
shrimps groups. On the contrary, ash of shrimp fed with the CAFRI diet was significantly higher than 
that of shrimp fed the control diet, whilst gross energy of the former was significantly lower than that 
of the later (p<0.05).  
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In conclusion, the CAFRI diet was used for culture of Peneaus monodon successfully 
with good yield and survival rate comparable to commercial diet. Additionally, the pelleting process 
and pellet mill should be improved in order to increase water stability of pellet diet hence the growth 
rate of shrimps.   
  
Key words  : Penaeus monodon,  test diet,   earthen pond 
*Corresponding author : Phetchaburi Coastal Aquatic Feed Research Unit, Laem Pakbia, Ban Laem,  
Phetchaburi 76100         Email : mtamtin@hotmail.com 
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คาํนํา 
 

 ในปัจจุบนัการเล้ียงกุง้กุลาดาํในประเทศไทยไม่แพร่หลายเหมือนในอดีต สืบเน่ืองมาจากผู ้
เล้ียงกุง้กลุาดาํประสบปัญหากุง้โตชา้และโรคระบาด ในขณะท่ีตลาดตอ้งการกุง้กุลาดาํขนาดใหญ่  จึงตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาการเล้ียงนานข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงตามไปดว้ย จึงทาํใหก้ารเล้ียงกุง้ขาวในประเทศ
ไทยเป็นท่ีนิยมมากกว่าการเล้ียงกุง้กุลาดาํ แต่ในปัจจุบนัมีกระแสความตอ้งการกุง้กุลาดาํท่ีมีขนาดใหญ่ 
สาํหรับตลาดเฉพาะ (Niche Markets) ท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง มีความตอ้งการสินคา้กุง้ท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด ไร้สารตกคา้ง (food safety) เช่น ประเทศญ่ีปุ่น หรือประเทศแถบยโุรป เช่น องักฤษ ดงันั้นการ
ผลิตกุง้แบบ “ไบโอชริมพ ์(Bio Shrimp)” ท่ีใชก้ระบวนการทางธรรมชาติ ไม่ใชย้าและสารเคมี เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเล้ียงกุง้กุลาดาํ (นิวติัและคณะ, 2552) และทาํใหมี้ผูส้นใจ
หนัมาเล้ียงกุง้กลุาดาํเพิ่มข้ึน 
 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อตน้ทุนและการเล้ียงกุง้ใหป้ระสบความสาํเร็จคืออาหาร โดยมีการผลิต
อาหารสาํเร็จรูปทัว่โลกประมาณหน่ึงลา้นตนั ซ่ึงตน้ทุนค่าอาหารน้ีมีมูลค่ามากกว่า 50 เปอร์เซ็นตข์อง
ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดในการเล้ียงกุง้สมยัใหม่ (Shiau, 1998) สาํหรับในประเทศไทยมีการเล้ียงกุง้กุลาดาํ
ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งเตม็รูปแบบ ตั้งแต่ปี 2529 เป็นตน้มาไดน้าํระบบการเล้ียงแบบพฒันามาใช ้ (สิริและ
ชุติมา 2545) ซ่ึงระบบการเล้ียงดงักล่าวตอ้งอาศยัการจดัการท่ีมีความชาํนาญ ใชอ้าหารสาํเร็จรูปท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถว้นและมีสารอาหารต่าง ๆ ปริมาณสูง มีอาหารสาํเร็จรูปจาํหน่ายในทอ้งตลาดหลาย
ยีห่อ้ ทั้งน้ีความตอ้งการทางโภชนาการของกุง้กุลาดาํนั้นโดยส่วนใหญ่พบว่าการศึกษาดา้นความตอ้งการ
สารอาหารในกุง้กุลาดาํส่วนใหญ่ไดจ้าํกดัอยูใ่นกุง้ระยะวยัอ่อนและวยัรุ่น (ชุติมาและคณะ, 2547) อีกทั้ง
ยงัเป็นการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเป็นส่วนมาก ดังนั้ นจึงเป็นไปได้ว่าการนําความต้องการ
สารอาหารดงักล่าวมาประมวลเป็นสูตรอาหารอาจทาํใหมี้สารอาหารลน้เกิน และจากรายงานต่าง ๆ กล่าว
ไดว้่าสูตรอาหารท่ีใชใ้นการเล้ียงกุง้กุลาดาํนั้นสามารถท่ีจะมีการพฒันาไดอี้ก โดยทาํการศึกษาในหลาย
ประเด็นและนาํมาประมวลผลเป็นอาหารสูตรใหม่ข้ึนท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบถว้น รองรับการเล้ียงกุง้
กลุาดาํแนวใหม่ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 ทางสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ํ้ าชายฝ่ัง ไดว้ิจยัอาหารกุง้กุลาดาํในระบบการเล้ียงจริงเพื่อหา
ปริมาณและชนิดหรือแหล่งของสารอาหารต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุง้กุลาดาํในหลาย
ประเด็น เช่น การทดสอบปลาป่นจากแหล่งต่าง ๆ และพบว่าสามารถใช้ปลาป่นไทยชั้นคุณภาพท่ี 1 
(โปรตีนไม่ตํ่ากว่า 60%) และคุณภาพท่ี 2 (โปรตีนไม่ตํ่ากว่า 55%) ในการเล้ียงกุง้กุลาดาํ (มนทกานติและ
คณะ, 2551ก) ; ชนิดแป้งท่ีใชเ้ป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงกุง้กุลาดาํสามารถใชแ้ป้งหลายชนิดเป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรต ทั้งแป้งมนัสาํปะหลงั แป้งขา้วเหนียว แป้งขา้วเหนียวดาํ แป้งขา้วจา้ว แป้งมนัฝร่ัง รวมทั้ง
มนัสําปะหลงัเส้น โดยมีผลการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายไม่แตกต่างจากการใชแ้ป้งสาลี (มน
ทกานติและคณะ, 2551ข) และรูปแบบของแป้งชนิดต่างๆ ท่ีผสมในอาหารสัดส่วน 15% พบว่ามนัเส้นทั้ง
แบบดิบและปรุงสุกมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีแป้งมนัดิบดีกวา่แป้งมนัปรุงสุก ส่วน
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แป้งขา้วเหนียวนั้นแบบปรุงสุกดีกว่าแบบดิบ อยา่งไรก็ตามแป้งรูปแบบต่าง ๆ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการไม่แตกต่างจากแป้งสาลี จึงกล่าวไดว้่ากุง้กุลาดาํสามารถใชแ้ป้งไดท้ั้งแบบดิบและแบบ
ปรุงสุก (เจริญ, 2551) นอกจากน้ียงัพบวา่กุง้กลุาดาํท่ีเล้ียงในบ่อดิน สามารถใชค้าร์โบไฮเดรตในช่วงกวา้ง
ตั้งแต่ 22-48% และลดปริมาณโปรตีนในอาหารจาก 49 ลงเป็น 32% แต่ระดบัท่ีแนะนาํควรมีโปรตีนไม่
นอ้ยกวา่ 35.5% และ คาร์โบไฮเดรตไม่มากกวา่ 42.4% (มนทกานติและคณะ, 2553)  
 จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากุ้งกุลาดาํท่ีเล้ียงในบ่อดินมีความตอ้งการทาง
โภชนาการในช่วงกวา้ง การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัขา้งตน้ โดยประมวลผลงานวิจยั
บางเร่ืองท่ีไดด้าํเนินการมาก่อนหนา้นั้น โดยใชสู้ตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก มนทกานติและคณะ (2551ก) 
และ มนทกานติและคณะ (2553) แต่ใชแ้ป้งสาลีเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเน่ืองจากหาไดง่้าย มาพฒันาเป็น
อาหารสูตรใหม่และขยายผลโดยทดสอบผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุง้กุลาดาํใน
ระบบบ่อดิน โดยคาดว่าจะได้สูตรอาหารท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับระบบการเล้ียงกุ้งแบบใหม่ 
ปลอดสารเคมีและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อทดสอบสูตรอาหารท่ีไดพ้ฒันาข้ึนต่อการเจริญเติบโต อตัราการรอดตายและผลผลิตของกุง้
กลุาดาํในบ่อดิน 

 
อุปกรณ์และวธีิดําเนินการทดลอง 

 
1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 2 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองละ 2 ซํ้า ชุดการทดลองท่ี 1 อาหารชุดควบคุม และชุดการทดลองท่ี 2 อาหารสูตร
ทดลองโดยดาํเนินการทดลองในบ่อดินขนาด 1 ไร่ จาํนวน 4 บ่อ เล้ียงกุง้กลุาดาํดว้ยอาหารสูตรทดลองท่ี
ไดจ้ากการประมวลจากผลงานวิจยัหวัขอ้ต่างๆ ท่ีไดท้าํการทดลองก่อนหนา้น้ี เปรียบเทียบกบัการใช้
อาหารชุดควบคุมซ่ึงเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีวางจาํหน่ายในทอ้งตลาด   
 
2. การผลติอาหารทดลอง 
 ผลิตอาหารทดลอง มีส่วนประกอบดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยชัง่ส่วนผสมของสูตรอาหาร 
จากนั้นผสมวสัดุอาหารแหง้ท่ีมีปริมาณนอ้ยก่อน ไดแ้ก่ วิตามินต่าง ๆ โดยใชรํ้าเป็นส่ือ จากนั้นผสมวสัดุ
อาหารท่ีมีปริมาณมากข้ึนตามลาํดบั จึงนาํไปผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ืองผสมแนวนอน ผสมนํ้าใหมี้
ความช้ืนประมาณ 30% ตามดว้ยวสัดุอาหารจาํพวกนํ้ามนั ไดแ้ก่ นํ้ามนัปลา นํ้ามนัปาลม์ และเลซิทินอีก
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ประมาณ 5-10 นาที จึงนาํอาหารไปอดัออกเป็นเสน้ดว้ยเคร่ืองบดอาหารท่ีติดตั้งใบมีดตดัอาหาร โดยใช้
หนา้แวน่อดัอาหารมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาดต่าง ๆ ข้ึนกบัขนาดกุง้ เกล่ียดว้ยมือใหเ้สน้อาหารไม่
ติดกนัเป็นกอ้น นาํไปอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 60 oC  จนมีความช้ืนไม่มากกวา่ 10% ผึ่งลมระบายความร้อน
ก่อนบรรจุใส่ถุงและเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิหอ้งตลอดช่วงการทดลอง อาหารส่วนหน่ึงนาํไปวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการดงัน้ี วิเคราะห์โปรตีนดว้ยเคร่ือง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) 
วิเคราะห์ปริมาณไขมนัโดยใชเ้ทคนิค SFE (Supercritical Fluid Extraction) ดว้ยเคร่ือง Fat Extractor 
(TFE 2000, LECO) วิเคราะห์เถา้ ความช้ืนและเยือ่ใยดว้ยวิธี AOAC (1995) และวเิคราะห์กรดไขมนัดว้ย
เคร่ือง GC (Gas Chromatography) รุ่น Agilent 6890N  
 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของอาหารสูตรทดลอง 

วสัดุอาหาร ปริมาณ (กรัมต่อ 100 กรัมนํา้หนักแห้งอาหาร) 
ปลาป่นไทย (60% P) 26 
หวักุง้บด 7 
หมึกบด 6 
กากถัว่เหลือง 19 
หวทีกลเูท่น 5 
แป้งสาลี 15 
ปลายขา้วหกั 5 
นํ้ามนัปลา 1.12 
นํ้ามนัปาลม์ 0.38 
วติามินรวม* 2 
แร่ธาตุรวม** 2 
วติามินซี 99%  0.5 
BHT 0.02 
เลซิทิน 1 
รํา 5.98 
แกลบ 3 
CMC 1 

หมายเหตุ * วติามินรวม ประกอบดว้ยวติามินตาม Conklin (1997) ในปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวติามินรวม 
  thiamin (B1) 45, riboflavin (B2) 40.32, nicotinic acid 73.4, Ca-pantothenate (B5) 48,  
  inositol 196, biotin 1, folic acid 3.36, cyanocobalamin (B12) 0.01, menadione (K) 26.56,  

                       Vit A/D3 4.6,  BHT 2 และ cellulose 559.75 
                 ** แร่ธาตุรวม ประกอบดว้ยแร่ธาตุดงัต่อไปน้ีในอตัราส่วน KH2PO4 1.0; CaHPO4.2H2O 1.0;   
                      NaH2PO4.2H2O 1.5; KCl 0.5   (Davis and Lawrence, 1997) 

 



8 
 

 

3. การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง 
 

 ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบและองคป์ระกอบกรดไขมนัในอาหารทดลอง 
แสดงในตารางท่ี 2 และ 3 
 ทั้งน้ีอาหารสูตรทดลองมีโปรตีนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) จากอาหารชุดควบคุมทั้ง 
3 ขนาด มีไขมนัและพลงังานรวมตํ่ากวา่อาหารสูตรควบคุมทั้ง 3 ขนาดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
นอกจากน้ีอาหารสูตรทดลองมีเยือ่ใยและเถา้สูงกวา่อาหารชุดควบคุม (p<0.05)  
 ชนิดของกรดไขมนัในอาหารสูตรทดลองและชุดควบคุมไม่แตกต่างกนั มีกรดไขมนัหลกั 
ไดแ้ก่ 16:0, 18:1n-9 และ 18:2n-6 มีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูง (HUFA) ชนิด 20:4n-6 (Arachidonic acid; 
ARA), 20:5n-3 (Eicosapentaenoic acid; EPA) และ 22:6n-3 (Docosahexaenoic acid; DHA) เม่ือพิจารณา
สดัส่วนของกรดไขมนักลุ่มต่าง ๆ พบวา่อาหารทดลองมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัและกรดไขมนักลุ่ม n-6 ตํ่า
กวา่อาหารชุดควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่มีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูง n-3 HUFA และ
อตัราส่วน n-3/n-6 แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จากอาหารชุดควบคุม (p>0.05)  
 
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบของอาหารสาํเร็จรูปท่ีใชใ้นการทดลอง  

สูตรที่ ความช้ืน องค์ประกอบ (ร้อยละของนํา้หนักแห้ง) พลงังานรวม 

 % โปรตนี ไขมนั เยือ่ใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต (กโิแคลร่ี/ 
100 กรัม) 

1. อาหารสูตรทดลอง 9.8±1.5a 43.4±1.9ab 8.0±0.7b 4.7±0.5a 15.4±0.5a 28.6±2.0b 437±8b 
2. อาหารชุดควบคุม      
เบอร์ 2   8.5±0.2ab 44.9±0.4a 9.6±0.7a 2.1±0.2b 11.6±0.7b 31.7±0.8b 474±6a 
เบอร์ 3 8.4±0.2ab 42.3±1.0ab 9.4±0.4a 1.9±0.3b 10.5±0.0b 35.8±0.4a 474±1a 
เบอร์ 4 เอส 7.4±0.7b 41.7±0.5b 10.6±0.6a 1.5±0.2b 10.8±0.6b 35.4±1.3a 481±2a 
       หมายเหตุ  อกัษรท่ีแตกต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบกรดไขมนั (% Area) ของอาหารสาํเร็จรูปท่ีใชใ้นการทดลอง  

 สูตรอาหาร 

Fatty acid อาหารทดสอบ อาหารชุดควบคุม 

  เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4S  
       C 14:0 2.91±0.13a 2.28±0.04 b 2.64±0.20 a 2.64±0.01 a  
       C 16:0 24.04±0.78 19.46±0.08 b 19.99±0.37 19.62±0.42 

       C 16:1 2.86±0.41 a 2.88±0.06 b 3.23±0.17 b 3.22±0.04 b 
       C 18:0 6.53±0.22 a 5.82±0.06 b 6.03±0.10 b 5.80±0.18 b 
       C 18:1n-9 16.32±0.79b 19.02±0.72 a 17.43±1.26 15.99±0.48 

       C 18:1n-7 2.28±0.49 a 2.17±0.02 a 2.36±0.14 a 2.39±0.17 a 
       C 18:2n-6 19.85±1.98b 24.94±0.26 a 23.07±1.11 24.80±0.36 

       C 18:3n-3 1.98±0.22 b 2.97±0.08 a 3.04±0.32 a 3.34±0.29 a 
       C 18:4n-3 0.31±0.03 a 0.42±0.02 b 0.46±0.06 b 0.48±0.01 b 
       C 20:1 0.62±0.21 b 1.04±0.01 ab 1.19±0.25 a 1.04±0.26ab 
       C 20:3n-6 0.20±0.01 b 0.29±0.03 a 0.29±0.03 a 0.27±0.03 a 
       C 20:4n-6 1.36±0.21 a 1.06±0.03 b 1.14±0.04 ab  1.09±0.02 b 
       C 20:4n-3 0.17±0.01 b 0.28±0.01 a 0.27±0.02 a 0.27±0.02 a 
       C 20:5n-3 2.74±0.93 a 2.65±0.08 a 3.15±0.23 a 3.28±0.02 a 
       C 22:5n-3 0.86±0.08 b 0.93±0.02 ab 1.03±0.08 a 1.12±0.02 a 
       C 22:6n-3 9.22±1.28 a 6.62±0.70b 7.73±0.29 b 7.98±0.50 ab 
      Total saturated fatty acids 36.61±1.56a 30.06±0.04 b 31.07±0.26 30.46±0.09 

      Total unsaturated fatty acids 60.15±1.60b 66.59±0.17a 65.80±0.89a 66.55±1.14a 

      Total n-3 fatty acids 15.28±2.12 13.99±0.68 a 15.74±0.85 16.53±0.72 

      n-3 highly unsaturated fatty acids 12.99±2.30 10.60±0.75 a 12.24±0.59 12.71±0.44 

      Total n-6 fatty acids 22.00±1.37 26.53±0.25 a 24.74±1.04 26.41±0.31 

      n-3/n-6 0.70±0.14 a 0.53±0.03 a 0.64±0.04 a 0.63±0.02 a 
       หมายเหตุ  อกัษรท่ีแตกต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) 
 

4.   ระบบการเลีย้งและการทดลอง 
 4.1 เตรียมบ่อ โดยใชบ่้อดินขนาด 1 ไร่ จาํนวน 4 บ่อ ตากบ่อจนแหง้ จึงสูบนํ้าทะเลจากบ่อ
บาํบดันํ้าชีวภาพผา่นถุงกรองนํ้าเขา้บ่อใหมี้ความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ไถพรวนดินกน้บ่อโดยใชเ้รือ
คราดจาํนวน 2 คร้ังแต่ละคร้ังห่างกนั 3 วนั เพื่อบาํบดัของเสียและป้องกนัการสะสมของเสียท่ีพื้นบ่อตาม
วิธีของอนนัตแ์ละคณะ (2544) จากนั้นจึงสูบนํ้าทะเลเขา้บ่อเล้ียงและผสมนํ้าจืดจากบ่อบาดาล (ความเคม็
ประมาณ 3-5 ส่วนในพนั) ใหมี้ความเคม็ตามตอ้งการ เปิดเคร่ืองตีนํ้าใหน้ํ้ าผสมเขา้กนั ก่อนใช้
แคลเซียมไฮโปคลอไรทค์วามเขม้ขน้ 30 ส่วนในลา้นเพื่อฆ่าเช้ือในขั้นตอนการเตรียมนํ้าคร้ังแรกเพยีงคร้ัง
เดียว ใหอ้ากาศตลอดเวลาประมาณ 5-7 วนัเม่ือหมดฤทธ์ิคลอรีนจึงปล่อยลูกกุง้ลงเล้ียง พร้อมติดตั้งระบบ
การใหอ้ากาศแบบ Air lift ท่ีมุมบ่อทั้ง 4 มุม เม่ือเม่ือกุง้มีอาย ุ2 เดือนคร่ึงจึงเร่ิมเปิดเคร่ืองตีนํ้าเพิ่มอากาศ 
 4.2 นํ้าเคม็ท่ีใชเ้ล้ียงเป็นนํ้าทะเลท่ีสูบมาเกบ็และพกัไวใ้นบ่อพกันํ้าขนาด 5 ไร่เป็นระยะเวลา
อยา่งนอ้ย 2 เดือน บาํบดัโดยวิธีทางชีวภาพมีสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) และสาหร่ายมงกฎุ
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หนาม (Acanthophora spicifera) ช่วยในการดูดซบัสารอาหาร ปราศจากการใชส้ารเคมี ใชใ้นการเตรียม
นํ้าและเติมนํ้าในบ่อเล้ียงระหวา่งการทดลอง   
 4.3 ปล่อยลูกกุง้กลุาดาํระยะกุง้PL 15 ขนาด 1.5 ซม. นํ้าหนกัเฉล่ีย 0.01±0.0004 กรัม อตัรา
ปล่อย 45,000 ตวั ต่อบ่อ (30 ตวั/ตร.ม.) ระหวา่งการทดลองทาํการไถพรวนดินกน้บ่อทุก 3 วนั เพื่อบาํบดั
ของเสียและป้องกนัการสะสมของเสียท่ีพื้นบ่อตามวิธีของอนนัตแ์ละคณะ (2544) ระหวา่งการเล้ียงไม่มี
การเปล่ียนถ่ายนํ้าในบ่อ แต่เติมนํ้าทะเลจากบ่อพกันํ้าผา่นถุงกรองเพื่อรักษาระดบันํ้าในบ่อเล้ียงท่ีระเหย
หรือร่ัวซึม หรือเติมนํ้าจืดเพือ่รักษาความเคม็ของนํ้าในบ่อเล้ียงไม่ใหสู้งมากจนเกินไป 
 4.4 การจดัการอาหาร ในช่วง 7 วนัแรกของการเล้ียงใหอ้าร์ทีเมียตวัเตม็วยัเป็นอาหารวนัละ 
10 กิโลกรัม จากนั้นเร่ิมใหอ้าหารเมด็ วนัละ 3 คร้ัง เวลา 7.00, 13.00 และ 19.00 น. ปรับขนาดเมด็อาหาร
และปริมาณอาหารตามขนาดกุง้และอายกุารเล้ียง โดยใชต้ารางการใหอ้าหารสาํเร็จรูป เม่ือกุง้เร่ิมเขา้ยอ
หลงัจากปล่อยเล้ียง 20 วนัจึงปรับปริมาณอาหารโดยวิธีทดสอบการกินอาหารจากในยอ และสุ่มชัง่
นํ้ าหนกักุง้เพื่อคาํนวณอาหาร 

 
5. การรวบรวมข้อมูล 
 5.1 เกบ็ตวัอยา่งนํ้าจาํนวน 5 จุดต่อบ่อ บริเวณรอบบ่อทั้ง 4 จุด และกลางบ่อ 1 จุด ความลึก
ประมาณ 30 เซนติเมตรมาวิเคราะห์แอมโมเนีย-ไนโตรเจนดว้ยวิธี Phenol hypochlorite method ไน
ไตรท-์ไนโตรเจน ดว้ยวิธี diazotization (Strickland and Parsons, 1972) และค่าความเป็นด่างตามวธีิ 403 
potentiometric titration to pre-selected pH (APHA, 1980), pH โดยใช ้ pH meter ของ HACH model 
sension 2  ความเคม็โดยเคร่ืองวดัความเคม็ ATAGO S/mill   
 5.2 ตรวจสอบการเจริญเติบโตของกุง้ทุก 2 สปัดาห์ โดยการสุ่มกุง้ 20 ตวัต่อคร้ัง จาํนวน 4 
จุดต่อบ่อมาวดัขนาดและชัง่นํ้ าหนกั และบนัทึกการใหอ้าหาร จาํนวนกุง้เม่ือส้ินสุดการทดลองประเมิน
จากผลผลิตกุง้ท่ีไดเ้ม่ือส้ินสุดการทดลองและขนาดกุง้ และนาํไปใชใ้นการคาํนวณอตัราการรอดตาย  
 5.3 ระยะเวลาเล้ียง นาน 105 วนั เม่ือส้ินสุดการทดลอง เกบ็ตวัอยา่งกุง้ไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบและกรดไขมนัดว้ยวิธีเดียวกนักบัการวิเคราะห์อาหารในขอ้ 2  
 5.4 คาํนวณประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (Protein efficiency ratio; PER)  
  PER =                นํ้าหนกักุง้ท่ีเพิ่มข้ึน (กรัม)                     .                        
   นํ้าหนกัแหง้ของโปรตีนในอาหารท่ีกุง้กิน (กรัม) 
  
6. การวเิคราะห์ผลการทดลอง 

วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย ผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้
อาหาร ดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบ independent sample t-test  (Sokal and Rohlf, 1981)  
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ผลการศึกษา 
 
  ผลการเล้ียงกุง้กลุาดาํระยะ PL 15 จากนํ้าหนกัเฉล่ีย 0.01±0.0004 กรัม ดว้ยอาหารสูตร
ทดลองซ่ึงผลิตเองดว้ยวิธีอดัเมด็แบบพื้นบา้นโดยสถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ัง เปรียบเทียบกบัอาหาร
ชุดควบคุมเป็นเวลา 105 วนั พบวา่คุณภาพนํ้าระหวา่งการทดลองในบ่อเล้ียงกุง้สูตรทดลองและชุด
ควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) มีค่าคุณภาพนํ้าเฉล่ียของบ่อกุง้สูตรทดลองและ

ชุดควบคุม ตามลาํดบัดงัน้ี ค่าไนไตรท ์ 0.009±0.005 และ 0.008±0.002 มก./ล. ค่าแอมโมเนียรวม 

0.154±0.046 และ 0.248±0.183 มก./ล. ค่าความเป็นกรดด่าง 8.49±0.05 และ 8.43±0.02 ค่าความเป็น

ด่าง 198±16 และ 188±4 มก./ล. และความเคม็ 30±0.9 และ 31±0.2 ส่วนในพนั และแสดงในภาพท่ี 1-5 
ภาคผนวก ทั้งน้ีภาพท่ี 1 และ 2 ภาคผนวก แสดงการเปล่ียนแปลงของปริมาณไนไตรทแ์ละแอมโมเนีย
รวมในบ่อทดลอง การสะสมของเสียในรูปไนโตรเจนทั้ง 2 ค่าดงักล่าวมีแนวโนม้เพิม่สูงข้ึนหลงัการเล้ียง
ประมาณ 60 วนัข้ึนไป ทั้งน้ีบ่อเล้ียงกุง้ท่ีไดรั้บอาหารชุดควบคุมบ่อท่ี 2 มีการสะสมของเสียสูงกวา่บ่ออ่ืน  
  ผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 4 พบวา่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยสูตรทดลองและชุดควบคุมมีอตัรา
การรอดตายสูงมากคือ 92 และ 89.5 % และไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) แต่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร
ทดลองมีการเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกัเฉล่ียต่อตวั ขนาดและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ตํ่ากวา่กุง้ในชุด
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) จากแผนภาพ แสดงใหเ้ห็นวา่ช่วง 79 วนัแรกกุง้ท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารทั้ง 2 ชนิดมีนํ้าหนกัเฉล่ียไม่แตกต่างกนั แต่เร่ิมมีความแตกต่างกนัในวนัท่ี 82 ของการเล้ียง จากนั้น
การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกนัมากข้ึนเม่ือมีอายกุารเล้ียง 91 วนัหรือประมาณ 3 เดือน แต่มีผลผลิต
รวมเฉล่ีย อตัราการเปล่ียนเน้ือ (FCR) และประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (PER) แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยบ่อท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลองมีผลผลิตรวม  444 กิโลกรัมและบ่อท่ี
เล้ียงดว้ยอาหารชุดควบคุมมีผลผลิตรวม 518 กิโลกรัม มีค่า FCR 2.3 และ 1.8 ตามลาํดบั และค่า PER 
เท่ากบั 0.89 และ 0.72 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) 
 ผลการเล้ียงกุง้ดว้ยอาหารทั้ง 2 ชนิด มีผลผลิตรวม 421.5 และ 467.5 กิโลกรัมต่อบ่อจากกุง้ท่ี
เล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลอง ส่วนกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชุดควบคุมมีผลผลิตต่อบ่อเท่ากบั 532.5และ 502.5 
กิโลกรัมต่อบ่อ  
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ตารางที่ 4 การเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย อตัราแลกเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ (Food Conversion Rate; FCR) 
ประสิทธิภาพการใชโ้ปรตีน (Protein Efficiency Rate; PER) และผลผลิตกุง้กลุาดาํ (P. monodon) ท่ีเล้ียงดว้ย
อาหารสูตรทดลองและอาหารท่ีวางขายในทอ้งตลาด เป็นเวลานาน 105 วนั ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียจากจาํนวน 2 
ซํ้ า  

  
  อาหารสูตร นํา้หนัก

สุดท้าย 
อตัราการ
เจริญเตบิโต 

อตัราการ
รอดตาย 

FCR PER ผลผลติรวม ขนาด 
(จํานวนตวั/ 

 (กรัม) (กรัม/วนั) (%)   (กโิลกรัม) กโิลกรัม) 
1. อาหารสูตรทดลอง 10.62±0.30 b 0.102±0.003 b 92.00±5.66a 2.3±0.28 a 1.02±0.12 a 444±32 a 93±1b 
2. อาหารชุดควบคุม 12.85±0.48 a 0.123±0.005 a 89.5±0.71 a 1.85±0.07 a 1.28±0.05 a 518±21 a 78±2a 

t-test p 0.031 0.031 0.0598 0.161 0.145 0.117 0.013 

       หมายเหตุ  อกัษรท่ีแตกต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) 

 
ตารางที่ 5 การจดัการ ผลผลิตและตน้ทุน 
 

รายการ  อาหารสูตรทดลอง อาหารชุดควบคุม 

   1 2 1 2 

1. การจัดการ รูปแบบ  อินทรีย ์ อินทรีย ์ อินทรีย ์ อินทรีย ์
 ขนาดบ่อ(ไร่)  1 1 1 1 
 ช่วงเวลาการเล้ียง (วนั) 105 105 105 105 
 ลกูกุง้ท่ีปล่อย (ตวั) 45,000 45,000 45,000 45,000 
  (ตวั/ตร.ม.) 28 28 28 28 

2. ผลผลติ  อตัราการรอดตาย (%) 88 96 90 89 
 ปริมาณอาหารท่ีใช ้ (กก.) 1037 975 1000 888 
 อตัราการแลกเน้ือ  2.5 2.1 1.9 1.8 
 ผลผลิต  (กก.) 421.5 467.5 532.5 502.5 
  (ตวั/กก.) 94 92 76 79 
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ตารางที่ 6 องคป์ระกอบทางเคมีของกุง้กลุาดาํ (P.  monodon) ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร 2 สูตร เป็นเวลานาน  105 วนั   
                  ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียจากจาํนวน 2 ซํ้ า  

  อาหารสูตร นํา้หนักแห้ง องค์ประกอบ (ร้อยละของนํา้หนักแห้ง) พลงังานรวม  
(กโิลแคลอรี/ 

 % โปรตนี ไขมนั เยือ่ใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต            100 กรัม) 
อาหารสูตรทดลอง 74.6±0.5 66.4±0.4 2.4±0.3 5.8±1.0 14.4±0.4a 11.0±2.1 442.2±3.1b 
อาหารท่ีวางขาย 
ในทอ้งตลาด 

72.3±0.9 63.5±2.0 5.7±1.1 6.0±0.3 11.9±0.6b 12.9±0.1 464.8±1.3a 

t-test p 0.087 0.179 0.054 0.792 0.042 0.324 0.011 

 
       หมายเหตุ  อกัษรท่ีแตกต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 7 ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบกรดไขมนั (% Area) ของกุง้กลุาดาํ (P.  monodon)  
                 ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร2 สูตร เป็นเวลานาน 105 วนั  

 สูตรอาหาร 

กรดไขมนั อาหารทดสอบ อาหารทีว่างขายในท้องตลาด 
C 14:0 2.32±0.20 1.72±0.25 
C 16:0 28.11±2.31 23.50±0.18 
C 16:1 2.04±0.15 2.15±0.21 
C 18:0 7.21±2.00 4.68±0.21 

C 18:1n-9 20.01±0.69 18.66±0.57 
C 18:1n-7 3.52±0.47 3.05±0.17 
C 18:2n-6 19.15±2.34 24.36±0.28 
C 18:3n-3 0.88±0.10b 1.84±0.25a 

C 20:1 0.49±0.69 1.44±0.20 
C 20:3n-6 0.28±0.39 0.73±0.13 
C 20:4n-6 2.08±0.44 1.01±0.13 
C 20:5n-3 3.06±0.26 2.25±0.37 
C 22:5n-3 0.38±0.53 1.20±0.01 
C 22:6n-3 8.09±1.03 8.38±0.20 

Total saturated fatty acids 39.73±4.91 31.99±0.19 
Total unsaturated fatty acids 59.95±4.45 65.89±0.33 
Total n-3 fatty acids 12.40±1.39 13.90±0.83 
n-3 highly unsaturated fatty acids 11.52±1.30 12.06±0.57 
Total n-6 fatty acids 21.50±2.31 26.25±0.51 
n-3/n-6 0.58±0.01 0.53±0.02 

   หมายเหตุ  อกัษรท่ีแตกต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p<0.05) 
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 วจิารณ์ผล 
 
  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการทดสอบสูตรอาหารเล้ียงกุง้กลุาดาํท่ีผา่นกระบวนการอดัเมด็แบบ
พื้นบา้น โดยประมวลผลการศึกษาความตอ้งการทางโภชนาการของกุง้กลุาดาํในหวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ี
ดาํเนินงานวจิยัในระบบการเล้ียงในกระชงัแบบบ่อดิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางโภชนาการ
ของกุง้ในสภาพการเล้ียงจริง (มนทกานติและคณะ, 2551ก; มนทกานติและคณะ2551ข; มนทกานติและ
คณะ 2551ค; เจริญ 2551) และใชว้ตัถุดิบหลกั เช่น ปลาป่นท่ีผลิตในเมืองไทยเป็นแหล่งโปรตีน จากผล
การทดลองพบวา่อาหารสูตรทดลองสามารถใชเ้ล้ียงกุง้กลุาดาํไดอ้ตัราการรอดตายสูงและมีผลผลิตรวม
ไม่แตกต่างจากชุดควบคุมซ่ึงเป็นอาหารท่ีวางขายในทอ้งตลาด โดยบ่อท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลองมี
ผลผลิตรวมเฉล่ียจากบ่อขนาด 1 ไร่ จาํนวน 2 บ่อเท่ากบั 444 กิโลกรัมและบ่อท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชุด
ควบคุมมีผลผลิตเฉล่ีย 518 กิโลกรัม การศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ิธีการเล้ียงแบบไบโอชริมพ ์ คือไม่ใชย้า
ปฏิชีวนะหรือสารเคมีตลอดการเล้ียง การบาํบดันํ้าใชว้ธีิทางชีวภาพและมีสาหร่ายทะเลช่วยบาํบดันํ้าใน
บ่อพกันํ้าเพื่อนาํมาใชเ้ปล่ียนถ่ายระหวา่งการทดลอง และใชห้ลกัการปล่อยกุง้ลงเล้ียงแบบอตัราความ
หนาแน่นตํ่า 28 ตวัต่อตร.ม. 
  เม่ือพิจารณาขนาดของกุง้กลุาดาํท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลอง พบวา่เม่ือส้ินสุดการทดลองมี
ขนาดเลก็กวา่กุง้กลุาดาํชุดควบคุม ซ่ึงเป็นผลจากในช่วงหลงัของการเล้ียง เคร่ืองทาํอาหารเร่ิมมีปัญหาใน
การบดอดัทาํใหอ้าหารไม่คงตวั จากเดิมท่ีมีความคงตวัมากกวา่ 80% ท่ีระยะเวลา 4 ชัว่โมง ลดลงเป็น 1 
ชัว่โมงคร่ึง ดงัจะเห็นไดจ้ากในช่วงแรกกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 2 สูตรมีนํ้าหนกัไม่แตกต่างกนั แต่เร่ิม
แตกต่างกนัเม่ือมีอายกุารเล้ียง 82 วนั หรือ 2 เดือน 3 สปัดาห์ ทั้งน้ีกุง้กลุาดาํเป็นกุง้ท่ีโตชา้ในช่วงแรกของ
การเล้ียง แต่จะเติบโตอยา่งรวดเร็วหลงัจากเดือนท่ี 3 เป็นตน้ไป   แต่จากประสิทธิภาพของเคร่ืองอดัเมด็
อาหารท่ีลดลงของการศึกษาในคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัไดต้ดัสินใจส้ินสุดการทดลองในวนัท่ี 105 
  การปล่อยกุง้ท่ีอตัราความหนาแน่นตํ่าทาํใหกุ้ง้กลุาดาํจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีอตัราการรอด
ตายสูง ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการปล่อยกุง้อตัราความหนาแน่นตํ่าทาํใหข้องเสียสะสมในระบบนอ้ยกวา่
การเล้ียงแบบหนาแน่น จึงสามารถเล้ียงกุง้ไดน้านข้ึนและอตัราการรอดตายท่ีสูงข้ึน มีการสะสมของเสีย
รูปไนโตรเจนทั้งไนไตรทแ์ละแอมโมเนียรวมไม่สูงมาก แมจ้ะมีการสะสมเพิม่ข้ึนหลงัจากการเล้ียง
ประมาณ 60 วนัหรือ 2 เดือน แต่ค่าคุณภาพนํ้ายงัเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า (คณิต
และคณะ,2537) และไม่มีผลดา้นลบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของกุง้แต่อยา่งใด แมว้า่ค่าความเป็น
ด่างมีค่าค่อนขา้งสูงเน่ืองจากใชน้ํ้ าบาดาลเป็นแหล่งของนํ้าจืด เม่ือเล้ียงเป็นระยะเวลานานทาํใหมี้มวลกุง้
ต่อบ่อมาก ซ่ึงหากเป็นการเล้ียงจริงควรมีการแบ่งกุง้เพือ่ลดอตัราความหนาแน่นลงจะทาํใหส้ามารถเล้ียง
กุง้ขนาดใหญ่ได ้ (คณิตดาและคณะ, 2550) การจดัการดา้นอาหารนั้นข้ึนกบัรูปแบบของการเล้ียง จากการ
ท่ีอาหารสูตรทดลองน้ีสามารถเล้ียงกุง้ใหมี้อตัราการรอดตายสูงเทียบเท่าอาหารท่ีวางขายตามทอ้งตลาด 
หากนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเล้ียงในบ่อขนาดใหญ่ ร่วมกบัการจดัการใหมี้อาหารธรรมชาติ จะทาํใหช่้วย
ลดตน้ทุนและไดผ้ลผลิตกุง้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากอาหารสูตรทดลองน้ีไดป้ระมวลจากการวจิยัในสภาพการ
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เล้ียงจริง ซ่ึงมีอาหารธรรมชาติในบ่อร่วมดว้ย จึงเหมาะสมกบัการใชเ้ล้ียงกุง้แบบไบโอชริมพท่ี์พึ่งพาวิถี
ธรรมชาติเป็นหลกั     
  ประสิทธิภาพการใชอ้าหารเพื่อการเจริญเติบโตของกุง้กลุาดาํจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มี 
FCR ค่อนขา้งสูง แมจ้ะไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งกุง้ท่ีไดรั้บอาหารทั้ง 2 สูตร ค่า FCR ทัว่ไปสาํหรับ
กุง้กลุาดาํเท่ากบั 1.5-1.8 ทั้งน้ีค่า FCR และ PER นั้นข้ึนกบัระยะเวลาเล้ียง นอกเหนือจากความไม่คงตวั
ของอาหารในช่วงเดือนหลงัของการเล้ียง การส้ินสุดการเล้ียงท่ีระยะเวลาเพียง 3 เดือน ทาํใหกุ้ง้ในระยะน้ี
ยงัโตไม่เตม็ท่ีจึงไดน้ํ้ าหนกัรวมนอ้ย ค่า PER เท่ากบั 1.02 และไม่แตกต่างจากกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารชุด
ควบคุมเท่ากบั 1.28 แสดงใหเ้ห็นวา่ปลาป่นไทยสามารถใชเ้ล้ียงกุง้กลุาดาํได ้ (จูอะดีและมะลิ, 2550) 
นอกจากนั้นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัและเร่งทาํการศึกษาคือการลดปริมาณปลาป่นในสูตรอาหารลงและ
ลดค่า FCR ลงอีก ในปัจจุบนัการใชป้ลาป่นเป็นการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ สาํหรับกุง้กลุาดาํนั้นไดมี้
การกาํหนดค่า FIFO ratio เท่ากบั 1.5:1 (http://www.iffo.net/intranet/content/archivos/100.pdf) จาก
การศึกษาคร้ังน้ีใช ้ปลาป่น 26% ในอาหาร ทาํใหค้่า FIFO ratio  ท่ีคาํนวณจากสูตร มีค่า 2.3 (จากสูตร 
FIFO = % ปลาป่น+นํ้ามนัปลาในสูตร x FCR/22.5+5)  หากสามารถลด FCR ลงไดถึ้ง 1.5 จะทาํใหไ้ดค่้า 
FIFO ratio 1.5 ตามเกณฑ ์ หรือควรมีการศึกษาต่อไปถึงความเป็นไปไดใ้นการลดปลาป่นโดยใชโ้ปรตีน
จากแหล่งอ่ืน ร่วมกบัการปรับปรุงคุณภาพอาหารดา้นความคงทนในนํ้าและการจดัการดา้นการใหอ้าหาร
ทั้งการเตรียมอาหารธรรมชาติเพื่อเสริมอาหารสาํเร็จรูปและความถ่ีในการใหอ้าหาร  
 กุง้กลุาดาํท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรทดลองมีองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ โปรตีนและไขมนั 
รวมทั้งองคป์ระกอบกรดไขมนัในภาพรวมท่ีมีในกุง้ทั้งตวัรวมเปลือกไม่แตกต่างจากกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหาร
ท่ีวางขายตามทอ้งตลาด ยกเวน้ปริมาณเถา้ เยือ่ใยและพลงังานรวม ทั้งน้ีอาหารสูตรทดลองนั้นไดมี้การ
เพิ่มสาร CMC เพื่อเพิ่มความคงตวัของอาหารในนํ้า อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหอ้าหารมีเถา้และเยือ่ใยสูง 
จึงส่งผลต่อองคป์ระกอบทางเคมีในเน้ือกุง้ นอกจากน้ีความไม่คงตวัของอาหารในช่วงปลายของการเล้ียง 
อาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหกุ้ง้มีระดบัพลงังานรวมตํ่ากวา่ชุดควบคุม ซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ในช่วง 3 เดือนหลงัของการเล้ียง  
 ปัญหาของการผลิตอาหารแบบพื้นบา้นคือประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทาํใหอ้าหารมีความ
คงทนในนํ้าค่อนขา้งตํ่า ระหวา่งกระบวนการผลิตพบวา่อาหารสลายตวัในนํ้าไดเ้ร็วมาก จึงเพิ่มสารเหนียว
คือ CMC ในสูตรอาหารเพื่อใหอ้าหารมีความคงตวัมากข้ึน อาจตอ้งปรับปรุงโดยใชส้ารเหนียวจากวสัดุ
ธรรมชาติท่ีมีราคาถูกลง ร่วมกบัการพฒันาเคร่ืองทาํอาหารใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน และลดปริมาณแกลบ
ลง  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่อาหารสูตรทดลองซ่ึงใชว้สัดุอาหารหลกัท่ีผลิตไดใ้นเมืองไทย 
สามารถใชเ้ล้ียงกุง้กลุาดาํใหมี้อตัราการรอดตายและผลผลิตดีเทียบเท่ากบัอาหารท่ีวางขายตามทอ้งตลาด 
ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือกระบวนการอดัเมด็อาหารและการพฒันาเคร่ืองอดัเมด็อาหารแบบพ้ืนบา้นใหมี้
ประสิทธิภาพดีข้ึน ร่วมกบัศึกษาการใชส้ารเหนียวเพือ่ช่วยเพิ่มความคงตวัของอาหารและคงคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารซ่ึงจะทาํใหกุ้ง้มีอตัราการเจริญเติบโตดีข้ึน นอกจากน้ีการเล้ียงกุง้ท่ีอตัราความ
หนาแน่นตํ่าทาํใหเ้ล้ียงกุง้ไดน้านข้ึน และควรมีการแบ่งกุง้เพื่อลดอตัราความหนาแน่นลง ทาํใหเ้ล้ียงกุง้ได้
นานข้ึนโดยไม่ตอ้งใชย้าและสารเคมี 

 
คาํขอบคุณ 

 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ดร.สุพิศ ทองรอด ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นงานวจิยัอาหารสตัวน์ํ้ า เจา้หนา้ท่ี
ศูนยว์ิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัเพชรบุรีท่ีช่วยเล้ียงสตัวท์ดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล และเจา้หนา้ท่ี
สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังในการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของตวัอยา่งอาหารและ
สตัวท์ดลอง  
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ภาพที ่1 ปริมาณไนไตรทใ์นบ่อเล้ียงกุง้กลุาดาํ (P. monodon) ระหวา่งการทดลอง 

ภาพที่ 2 ปริมาณแอมโมเนียในบ่อเล้ียงกุง้กลุาดาํ (P. monodon) ระหวา่งการทดลอง 
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ภาพที ่3 ความเป็นกรดด่าง (pH)ในบ่อเล้ียงกุง้กุลาดาํ (P. monodon) ระหวา่งการทดลอง 

ภาพที ่4 ความเป็นด่าง (Alkalinity)ในบ่อเล้ียงกุง้กลุาดาํ (P. monodon) ระหวา่งการทดลอง 
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ภาพที ่5 ความเคม็ในบ่อเล้ียงกุง้กุลาดาํ (P. monodon) ระหวา่งการทดลอง 




