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ระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย
(Penaeus merguiensis de Man 1888
ในโรงเรือนและกระชังในบ่อดิน
 
พิเชต พลายเพชร*  มนทกานติ ท้ามต้ิน  ชัชวาลี ชัยศรี  จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ ประดิษฐ์ ชนชืน่ชอบ
สถาบันวิจัยอาหารสตัว์นํ้าชายฝั่ง 
 
บทคัดย่อ 
 
 ทําการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยเป็นระยะเวลา 
สําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย การทดลองแบ่งออกเป็น 
โรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้อาหารสําเร็จรูปจํานวน 
และการใช้แป้งสาล ี3 ระดับ คือ 20, 25 
27, 28% สําหรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
การทดลองของท้ังสองระบบการเลีย้งแสดงให้เห็นว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน
ดีกว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย (p>0.05) 
รอดตายของกุ้งท่ีทดลอง (p>0.05) 
(แป้งสาลี 20%) มีผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีท่ีสุด การทดลองนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่า
คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในท้ังสองระบบ 
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ระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย 
de Man 1888) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน 

ในโรงเรือนและกระชังในบ่อดิน 

ท้ามต้ิน  ชัชวาลี ชัยศรี  จีรรัตน์ เกื้อแก้ว และ ประดิษฐ์ ชนชืน่ชอบ

ทําการทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เพ่ือประเมินระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
สําเร็จรูปท่ีเหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ระบบย่อย คือ การเลี้ยงระบบน้ําหมุนเวียนใน
โรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ใช้อาหารสําเร็จรูปจํานวน 6 สูตร จากการกําหนดโปรตีน 

20, 25 และ 30% ซึ่งมีผลให้ระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีค่าเท่ากับ 
สําหรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 35 และ 40% ตามลําดับ เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารแต่ละสูตรๆ ละ 

การทดลองของท้ังสองระบบการเลีย้งแสดงให้เห็นว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน
ดีกว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 35% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05

(p>0.05) ขณะท่ีระดับคาร์โบไฮเดรตไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรา
(p>0.05) เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอาหารกุ้งท่ีมีระดับโปรตีน 40

มีผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีท่ีสุด การทดลองนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่า
คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในท้ังสองระบบ 

กระชัง  คาร์โบไฮเดรต  บ่อดิน  โปรตีน  ระบบการเลี้ยงแบบน้ําหมุนเวียน
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สัปดาห์ เพ่ือประเมินระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
ระบบย่อย คือ การเลี้ยงระบบน้ําหมุนเวียนใน

สูตร จากการกําหนดโปรตีน 2 ระดับ คือ 35 และ 40% 
ซึ่งมีผลให้ระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีค่าเท่ากับ 30, 31, 32 และ 25, 

ตามลําดับ เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารแต่ละสูตรๆ ละ 3 ซ้ํา วันละ 4 ครั้ง ผล
ยงแสดงให้เห็นว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 40% เจริญเติบโต

p<0.05) แต่ระดับโปรตีนไม่มีผลต่อ
ฮเดรตไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรา

40% และคาร์โบไฮเดรต 25% 
มีผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโตและอัตราแลกเนื้อดีท่ีสุด การทดลองนี้ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในท้ังสองระบบ (p>0.05)  
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Optimum Protein and Carbohydrate on Growth of Banana Shrimp
(Penaeus merguiensis de Man 1888) Cultured in Recirculation 
Aquaculture System and Cage Hanging in Earthen Pond
 
Pichet Plaipetch*  Montakan Tamtin  Chatchawalee Chaisri
and Pradit Chonchuenchob 
Coastal Aquatic Feed Research Institute
 
Abstract 
 
 Twelve-week feeding trial of banana shrimp, 
to evaluate optimum dietary protein and carbohydrate. Shrimps were cultured in both recirculation 
aquaculture system and cage hanging in the earthen pond. There were six diets formulated by combination
of two protein levels (35 and 40%) and t
wheat levels resulted in dietary carbohydrate (NFE) of 30, 31, 
protein of 35 and 40% respectively. Shrimps were fed 4 times a day. Each diet was tested
The results of both culture systems indicated that shrimp obtained diet
had significantly better growth than group fed diet
protein level did not affect feed conversion ratio and survival rate (p>0.05). Insignificant differences of 
these parameters were observed as dietary carbohydrate were evaluated (p>0.05).
containing 40% of dietary protein and 25
results of shrimp growth and feed conversion ratio. There were no interaction between dietary protein 
and carbohydrate on growth, feed conversion ratio and survival rate of shrimp cultured in both systems 
(p>0.05).  
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*Corresponding author : Bangpra Sub-
E-mail : pichet28@yahoo.com 

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012

Optimum Protein and Carbohydrate on Growth of Banana Shrimp 
de Man 1888) Cultured in Recirculation  

Aquaculture System and Cage Hanging in Earthen Pond 

Montakan Tamtin  Chatchawalee Chaisri  Jeerarat Keukaew  

Coastal Aquatic Feed Research Institute 

week feeding trial of banana shrimp, Penaeus merguiensis (de Man 1888)
to evaluate optimum dietary protein and carbohydrate. Shrimps were cultured in both recirculation 
aquaculture system and cage hanging in the earthen pond. There were six diets formulated by combination

and three dietary wheat levels (20, 25 and 30%). Using these dietary 
wheat levels resulted in dietary carbohydrate (NFE) of 30, 31, 32% and 25, 27, 28% for diets containing 

% respectively. Shrimps were fed 4 times a day. Each diet was tested
The results of both culture systems indicated that shrimp obtained diet containing protein level of 40
had significantly better growth than group fed diet containing protein level of 35% (p<0.05

feed conversion ratio and survival rate (p>0.05). Insignificant differences of 
these parameters were observed as dietary carbohydrate were evaluated (p>0.05).
containing 40% of dietary protein and 25% of dietary carbohydrate (20% wheat) provi
results of shrimp growth and feed conversion ratio. There were no interaction between dietary protein 
and carbohydrate on growth, feed conversion ratio and survival rate of shrimp cultured in both systems 

Cage, Carbohydrate, Earthen pond, Protein, Recirculation aquaculture system 
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(de Man 1888) was conducted 
to evaluate optimum dietary protein and carbohydrate. Shrimps were cultured in both recirculation 
aquaculture system and cage hanging in the earthen pond. There were six diets formulated by combination 

%). Using these dietary 
and 25, 27, 28% for diets containing 

% respectively. Shrimps were fed 4 times a day. Each diet was tested with 3 replicates. 
containing protein level of 40% 

p<0.05). However, 
feed conversion ratio and survival rate (p>0.05). Insignificant differences of 

these parameters were observed as dietary carbohydrate were evaluated (p>0.05). Overall, feed 
% wheat) provided the best 

results of shrimp growth and feed conversion ratio. There were no interaction between dietary protein 
and carbohydrate on growth, feed conversion ratio and survival rate of shrimp cultured in both systems 

Cage, Carbohydrate, Earthen pond, Protein, Recirculation aquaculture system  

3832 6512 
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คํานํา 
 
 กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แม้ไม่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เหมือนกุ้งขาวก็ตาม เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมคือการปล่อยลูกกุ้งด้วยความหนาแน่นต่ําและให้กุ้งกินอาหาร
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในบ่อ แต่บางรายอาจเลี้
ดังกล่าวทําให้การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา
จําหน่ายท่ีสูงกว่ากุ้งขาว รวมท้ังเกษตรกรและกรมประมงสามารถเพาะพันธ์ุได้ การ
การเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดอ่ืนประสบปัญหา ดังนั้น การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ให้ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ี
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับระดับโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เ
การสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยสัตว์น้ําได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร หากขาดแคลน
พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายสลายโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงาน ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ําโตช้าลงและทําให้ต้นทุน
อาหารสูงข้ึน เนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารท่ีมีราคาแพงและเป็นต้นทุนหลักของค่าอาหาร 
คาร์โบไฮเดรตของสัตว์นํ้าไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด แต่การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนับทางเลือกท่ีดีเนื่องจากมีราคาถูก 
และช่วยลดการใช้พลังงานจากโปรตีนได้ 
2005) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย โดยศึกษาท้ังใน
ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพั
กุ้งชนิดนี้ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทราบผลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารท้ังสองชนิดต่อการ
เจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิ

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนินการทดลอง 
1. แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ 
2 ระดับ คือ 35 และ 40% และแป้งสาลี 
ตารางท่ี 1  
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กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แม้ไม่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เหมือนกุ้งขาวก็ตาม เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมคือการปล่อยลูกกุ้งด้วยความหนาแน่นต่ําและให้กุ้งกินอาหาร
ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในบ่อ แต่บางรายอาจเลีย้งแบบก่ึงพัฒนาโดยมีการให้อาหารสําเร็จรูปกุ้งทะเลเสริมในบางครั้ง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทําให้การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา
จําหน่ายท่ีสูงกว่ากุ้งขาว รวมท้ังเกษตรกรและกรมประมงสามารถเพาะพันธ์ุได้ การเลี้ยงกุ้งชนิดนี้จึงนับเป็นตัวเลือกท่ีดีหาก
การเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดอ่ืนประสบปัญหา ดังนั้น การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ให้ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ี
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับระดับโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เ
การสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยสัตว์น้ําได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร หากขาดแคลน
พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายสลายโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงาน ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ําโตช้าลงและทําให้ต้นทุน

สารอาหารท่ีมีราคาแพงและเป็นต้นทุนหลักของค่าอาหาร (เวียง
คาร์โบไฮเดรตของสัตว์นํ้าไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด แต่การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนับทางเลือกท่ีดีเนื่องจากมีราคาถูก 
และช่วยลดการใช้พลังงานจากโปรตีนได้ (protein sparing effect) รวมท้ังช่วยให้อาหารมีความคงตัวในน้ําได้ดีข้ึน 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย โดยศึกษาท้ังใน
ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพั

เพ่ือทราบผลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารท้ังสองชนิดต่อการ
เจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิ

 

วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in CRD (Completely Randomized Design
และแป้งสาลี 3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30% วัตถุดิบอาหารทดลองและอัตราส่วนการใช้แสดงใน 
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กุ้งแชบ๊วยเป็นสัตว์น้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แม้ไม่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เหมือนกุ้งขาวก็ตาม เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมคือการปล่อยลูกกุ้งด้วยความหนาแน่นต่ําและให้กุ้งกินอาหาร

ยงแบบก่ึงพัฒนาโดยมีการให้อาหารสําเร็จรูปกุ้งทะเลเสริมในบางครั้ง ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทําให้การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ด้วยราคา

เลี้ยงกุ้งชนิดนี้จึงนับเป็นตัวเลือกท่ีดีหาก
การเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดอ่ืนประสบปัญหา ดังนั้น การศึกษาด้านโภชนาการของกุ้งชนิดนี้ให้ครอบคลุมทุกด้านจึงเป็นหัวข้อหนึ่งท่ี
ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับระดับโปรตีนและพลังงาน ซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เจริญเติบโตและ
การสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยสัตว์น้ําได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร หากขาดแคลน
พลังงานจากไขมันและคาร์โบไฮเดรตทําให้ร่างกายสลายโปรตีนเพ่ือสร้างพลังงาน ซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ําโตช้าลงและทําให้ต้นทุน

เวียง, 2542) แม้ความต้องการ
คาร์โบไฮเดรตของสัตว์นํ้าไม่มีข้อสรุปท่ีแน่ชัด แต่การใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนับทางเลือกท่ีดีเนื่องจากมีราคาถูก 

มท้ังช่วยให้อาหารมีความคงตัวในน้ําได้ดีข้ึน (Davis, 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งแชบ๊วย โดยศึกษาท้ังใน

ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการพัฒนาสูตรอาหารของ

เพ่ือทราบผลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในอาหารระดับต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ของสารอาหารท้ังสองชนิดต่อการ
เจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนและกระชังท่ีแขวนในบ่อดนิ 

Completely Randomized Design) เพ่ือศึกษาผลของโปรตีน 
วัตถุดิบอาหารทดลองและอัตราส่วนการใช้แสดงใน 
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ตารางท่ี 1  วัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลอง 
  
วัตถุดิบ 

ปลาป่นไทย (Thai fishmeal 60% P) 

ตับหมึกป่น (Squid liver meal) 

กากถ่ัวเหลือง (Soybean meal) 

หวีตกลูเท่น (Wheat gluten) 

แป้งสาล ี(Wheat flour) 

น้ํามันปลาทูน่า (Tuna oil) 

วิตามินรวม (Vitamin premix) 

แร่ธาตุรวม (Mineral premix) 

วิตามิน C (Vitamin C 99%)  

สารกันหืน (BHT) 

เลซิติน (Lecithin 60%) 

ไคโตซาน (Liquid chitosan 20%) 

สารเหนียว (CMC) 

แกลบบด (Ground rice hull) 

รวม (Total) 

                                                                   

ความช้ืน (Moisture, M) 

โปรตีน (Crude protein, CP) 

ไขมัน (Crude lipid, CL) 

เถ้า (Ash) 

ใยอาหาร (Crude fiber, CF) 

คาร์โบไฮเดรต (NFE)* 

พลังงาน (Kcal/100g) 

* คํานวณโดย (100% - (M + CP + CL + CL + Ash))
 

2. ระบบการทดลองและการดําเนนิการทดลอง
 2.1 การเลี้ยงกุ้งในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน
 ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชายฝั่งเพชรบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ 
อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุ้งกุลาดํา วันละ 2 ครั้ง 
ลงกระชังทดลองขนาด 1x1x1 เมตร จํานวน 
4 ครั้ง (08.00, 12.00, 16.00 และ 20.00 น
ทําการปรับปริมาณอาหารสําหรับสองสัปดาห์ถัดไป โดยอัตราการให้อาหารเริ่มต้นเท่ากับ 
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วัตถุดิบและองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลอง (%) 
สูตรอาหาร (%โปรตีน : % แป้งสาล)ี 

35/20 35/25 35/30 40/20 40/25

40.00 40.00 40.00 45.00 45.00

5.30 5.30 5.30 6.00 6.00

3.90 3.90 3.90 4.40 4.40

5.30 5.30 5.30 6.00 6.00

20.00 25.00 30.00 20.00 25.00

1.00 1.00 1.00 - - 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

15.98 10.98 5.98 10.08 5.08

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

                                                                   องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ (% น.น. เปียก

7.64 8.06 8.13 7.62 7.85 

34.75 34.58 34.68 39.87 39.81 

8.32 8.28 8.17 8.20 8.38 

13.43 12.48 12.43 13.35 12.49 

5.74 5.10 4.88 5.59 4.32 

30.12 31.50 31.71 25.37 27.15 

408.7 419.5 422.2 419.6 424.5 

(M + CP + CL + CL + Ash))    

ระบบการทดลองและการดําเนนิการทดลอง 
การเลี้ยงกุ้งในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน 

ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ชายฝั่งเพชรบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ PL 15 ในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วย
ครั้ง (09.00 และ 16.00 น.) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนทําการคัดขนาดแล้วปล่อย

เมตร จํานวน 18 กระชัง ด้วยอัตราปล่อย 70 ตัว/ตร.ม. เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารทดลองวันละ 
น.) ทําการช่ังน้ําหนักและตรวจสอบอัตรารอดตายทุกๆ 2 สัปดาห์ หลังการช่ังวัด 

ทําการปรับปริมาณอาหารสําหรับสองสัปดาห์ถัดไป โดยอัตราการให้อาหารเริ่มต้นเท่ากับ 12 % ของ น
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40/25 40/30 

45.00 45.00 

6.00 6.00 

4.40 4.40 

6.00 6.00 

25.00 30.00 

- 

2.00 2.00 

3.00 3.00 

0.50 0.50 

0.02 0.02 

0.80 0.80 

1.20 1.20 

1.00 1.00 

5.08 0.08 

100.00 100.00 

เปียก) 

 7.35 

 39.72 

 8.51 

 12.58 

 3.48 

 28.36 

 432.5 

 

ในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน ด้วย
สัปดาห์ ก่อนทําการคัดขนาดแล้วปล่อย

เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารทดลองวันละ  
สัปดาห์ หลังการช่ังวัด 

ของ น.น. ตัว และลดลง
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เรื่อยๆ จนเหลือ 8% ใน 2 สัปดาห์ สุดท้าย ทําการตรวจวัดคุณภาพ
ความเป็นด่าง แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และอุณหภูมิ

 2.2. การเลี้ยงกุ้งในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
 ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ 
5 ตัน ด้วยอาหาร จํานวนมื้อและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองแรก จากนั้นคัดลูกกุ้งลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกรวย
ขนาดความจุ 100 ลิตร จํานวน 18
ถังกรอง ถังไบโอฟิลเตอร์ และโปรตีนสกิมเมอร์ 
ถังกรอง ก่อนไหลต่อเข้าสู่ถังไบโอฟิลเตอร์ จากนั้นน้ําถูกดูดเข้าสู่โปรตีนสกิมเมอร์ และไหลผ่านไปสู่ถังพักน้ํา น้ําในถังพัก
ถูกดูดกลับไปสู่ถังเลี้ยงด้วยอัตราไหล 
อวนไนลอน และใช้สีน้ําเทียมเพ่ือช่วยในการหลบซ่อนตัวของกุ้ง ส่วนวิธีการให้อาหาร การวัดการเจริญเติบโต การตรวจวัด
คุณภาพน้ําและอ่ืนๆ ทําเหมือนการทดลองในกระชังบ่อดิน ยกเว้นอัตราการให้อาหารท่ีเริ่มต้นจาก 
ลดเรื่อยๆ จนเหลือ 10%  

3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งก่อนและหลังการทดลองรวมท้ังอาหาร ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วย
เครื่อง Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination
(LECO) วิเคราะห์พลังงานด้วยเครื่อง 
ด้วยวิธีของ AOAC (1995) นําข้อมูลจากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ
และประสิทธิภาพโปรตีน รวมท้ังองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งและอาหารทดลอง วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ 
Two-way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
for Windows version 16.0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
 
ผลการทดลอง 
1. การเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตรในช่วง 
กันทางสถิติ (p>0.05) แต่ในสัปดาห์ท่ี 
กุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน
(p>0.05) ส่วนน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพโปรตีน ของกุ้งท่ีได้รับอาหารแต่ละสูตรหรือ
แยกวิเคราะห์ตามระดับโปรตีนและระดับแป้งสาลี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ท้ังสองปัจจัยต่อค่าต่างๆ (p>0.05) 
ระหว่างการเลี้ยงมีค่าเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเจริ
ด่างอยู่ในช่วง 8.49 – 8.55 ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 
ไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.002 – 0.070 ppm 

2. การเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
 การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้งทดลอง มีแนวโน้มคล้ายกับการ
ทดลองในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินแต่มีค่าต่ํากว่ามาก และบางค่าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอิทธิพลจากระดบั
โปรตีน เช่น น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อั
โปรตีน 40 % มีค่าเหล่านี้ดีกว่าอาหารท่ีระดับโปรตีน 
ระดับแป้งสาลีเช่นเดียวกับการทดลองแรก
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สัปดาห์ สุดท้าย ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาห์ละครั้ง (09.00 
ความเป็นด่าง แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และอุณหภูม ิ

การเลี้ยงกุ้งในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน 
ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ 

น ด้วยอาหาร จํานวนมื้อและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองแรก จากนั้นคัดลูกกุ้งลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกรวย
18 ถัง ด้วยอัตราปล่อย 30 ตัว/ถัง ถังทดลองนี้ได้ต่อเข้ากับระบบบําบัดน้ําท่ีประกอบด้วย

ถังกรอง ถังไบโอฟิลเตอร์ และโปรตีนสกิมเมอร์ เพ่ือกําจัดของเสียออกจากถังเลี้ยง โดยน้ําจากถังเลี้ยงจะไหลผ่านรางน้ําลงสู่
ถังกรอง ก่อนไหลต่อเข้าสู่ถังไบโอฟิลเตอร์ จากนั้นน้ําถูกดูดเข้าสู่โปรตีนสกิมเมอร์ และไหลผ่านไปสู่ถังพักน้ํา น้ําในถังพัก
ถูกดูดกลับไปสู่ถังเลี้ยงด้วยอัตราไหล 0.5 ลิตร/นาที นอกจากนี้ ในถังเลี้ยงมีการเติมอากาศด้วยหัวทราย พร้อมท้ังบรรจุ
อวนไนลอน และใช้สีน้ําเทียมเพ่ือช่วยในการหลบซ่อนตัวของกุ้ง ส่วนวิธีการให้อาหาร การวัดการเจริญเติบโต การตรวจวัด
คุณภาพน้ําและอ่ืนๆ ทําเหมือนการทดลองในกระชังบ่อดิน ยกเว้นอัตราการให้อาหารท่ีเริ่มต้นจาก 

การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งก่อนและหลังการทดลองรวมท้ังอาหาร ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วย

Truspec CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง
วิเคราะห์พลังงานด้วยเครื่อง Automatic Calorimeter AC-350 (LECO) วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและไฟเบอร์ 

นําข้อมูลจากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ
ระสิทธิภาพโปรตีน รวมท้ังองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งและอาหารทดลอง วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ 

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan New Multiple Range Test (DMRT) 
ท่ีระดับนัยสําคัญ p<0.05 

การเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่ากุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทุกสูตรในช่วง 10 สัปดาห์แรก มีน้ําหนักเฉลี่ยไม่แตกต่าง

แต่ในสัปดาห์ท่ี 12 (สุดท้าย) พบว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
กุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 35% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของระดับแป้งสาลี 

ส่วนน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพโปรตีน ของกุ้งท่ีได้รับอาหารแต่ละสูตรหรือ
ะห์ตามระดับโปรตีนและระดับแป้งสาลี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05

(p>0.05) เนื่องจากไม่มีความแตกต่างของระดับแป้งสาลี (ตารางท่ี 
ระหว่างการเลี้ยงมีค่าเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต กล่าวคือ ความเค็มอยู่ในช่วง 

ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 130 – 167 ppm แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 
0.070 ppm ตามลําดับ 

การเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน 
การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้งทดลอง มีแนวโน้มคล้ายกับการ

ทดลองในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินแต่มีค่าต่ํากว่ามาก และบางค่าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอิทธิพลจากระดบั
โปรตีน เช่น น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตราแลกเนื้อและประสิทธิภาพโปรตีน โดยกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีระดับ

มีค่าเหล่านี้ดีกว่าอาหารท่ีระดับโปรตีน 35 % อย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01
ระดับแป้งสาลีเช่นเดียวกับการทดลองแรก และพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ของท้ังสองปัจจัยต่อค่าต่างๆ 
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00 น.) ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง 

ดําเนินการทดลองท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี อนุบาลลูกกุ้งระยะ PL 15 ในถังไฟเบอร์ขนาด  
น ด้วยอาหาร จํานวนมื้อและระยะเวลาเช่นเดียวกับการทดลองแรก จากนั้นคัดลูกกุ้งลงเลี้ยงในถังพลาสติกทรงกรวย

ข้ากับระบบบําบัดน้ําท่ีประกอบด้วย 
เพ่ือกําจัดของเสียออกจากถังเลี้ยง โดยน้ําจากถังเลี้ยงจะไหลผ่านรางน้ําลงสู่

ถังกรอง ก่อนไหลต่อเข้าสู่ถังไบโอฟิลเตอร์ จากนั้นน้ําถูกดูดเข้าสู่โปรตีนสกิมเมอร์ และไหลผ่านไปสู่ถังพักน้ํา น้ําในถังพัก 
ยงมีการเติมอากาศด้วยหัวทราย พร้อมท้ังบรรจ ุ

อวนไนลอน และใช้สีน้ําเทียมเพ่ือช่วยในการหลบซ่อนตัวของกุ้ง ส่วนวิธีการให้อาหาร การวัดการเจริญเติบโต การตรวจวัด
คุณภาพน้ําและอ่ืนๆ ทําเหมือนการทดลองในกระชังบ่อดิน ยกเว้นอัตราการให้อาหารท่ีเริ่มต้นจาก 20% ต่อ น.น. ตัว และ 

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งก่อนและหลังการทดลองรวมท้ังอาหาร ดังนี้ วิเคราะห์โปรตีนด้วย
เครื่อง Fat Extractor TFE 2000 
วิเคราะห์เถ้า ความช้ืนและไฟเบอร์  

นําข้อมูลจากการทดลอง ได้แก่ น้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนต่อวัน อัตรารอดตาย อัตราแลกเนื้อ
ระสิทธิภาพโปรตีน รวมท้ังองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งและอาหารทดลอง วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบ 

Duncan New Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SPSS 

สัปดาห์แรก มีน้ําหนักเฉลี่ยไม่แตกต่าง
พบว่ากุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40% มีน้ําหนักเฉลี่ยสูงกว่า

ขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของระดับแป้งสาลี 
ส่วนน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึน อัตราแลกเนื้อ อัตรารอดตาย และประสิทธิภาพโปรตีน ของกุ้งท่ีได้รับอาหารแต่ละสูตรหรือ

p>0.05) และไม่พบปฏิสัมพันธ์ของ
ตารางท่ี 2) ส่วนคุณภาพน้ําในบ่อดิน

กล่าวคือ ความเค็มอยู่ในช่วง 20 – 25 ppt ความเป็นกรด
แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.083 – 0.109 ppm และ

การเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ ประสิทธิภาพโปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้งทดลอง มีแนวโน้มคล้ายกับการ
ทดลองในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินแต่มีค่าต่ํากว่ามาก และบางค่าเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอิทธิพลจากระดบั

ตราแลกเนื้อและประสิทธิภาพโปรตีน โดยกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีระดับ
p<0.01) ขณะท่ีไม่พบอิทธิพลของ
ต่อค่าต่างๆ (p>0.05) (ตารางท่ี 3) 
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ส่วนคุณภาพน้ําถังเลี้ยงและถังอ่ืนๆ ของระบบหมุนเวียนน้ํา มีค่าท่ีเหมาะสม เช่น ความเค็มอยู่ในช่วง 
เป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 8.45 – 8.75 ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 
ppm และไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.010 – 0.060 ppm 

3.องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งทดลอง
 แม้ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิแต่กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีสัดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรต
สะสมในตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อลดระดับโปรตีนจาก 40 
สะสมน้อยลง ส่วนใยอาหารท่ีสะสมในตัวกุ้งพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการลดของระดับโปรตีน 
(p<0.05) (ตารางท่ี 4) ส่วนกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน มีองค์ประกอบทางเคมีอย่างห
สถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 5) กุ้งท่ีเลี้ยงในสองระบบนี้มีแนวโน้มการสะสมของสารอาหารในตัวไปในทิศทางเดียวกัน
 
ตารางท่ี 2  การเจรญิเตบิโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน

เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน/ 
น้ําหนัก 
(กรัม) 

แป้งสาล*ี  เริ่มต้น 12 สัปดาห์

35/20 0.48±0.01 7.88±0.28

35/25 0.48±0.01 7.74±0.43

35/30 0.49±0.01 7.80±0.16

40/20 0.49±0.00 8.48±0.24

40/25 0.48±0.01 8.27±0.12

40/30 0.49±0.01 8.22±0.04

ระดับโปรตีน**   
35% 0.48±0.01 7.81±0.07

40% 0.49±0.01 8.33±0.17

แป้งสาล*ี**   
20% 0.48±0.01 8.18±0.42
25% 0.48±0.00 8.00±0.37
30% 0.49±0.00 8.01±0.30

** ค่าเฉลีย่ของระดับโปรตีน (3 ซ้ํา) และ *** 
ไม่มีปฏิสมัพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าต่างๆ 
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ส่วนคุณภาพน้ําถังเลี้ยงและถังอ่ืนๆ ของระบบหมุนเวียนน้ํา มีค่าท่ีเหมาะสม เช่น ความเค็มอยู่ในช่วง 28 
ความเป็นด่างอยู่ในช่วง 110 – 150 ppm แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 
0.060 ppm ตามลําดับ  

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งทดลอง 
แต่กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีสัดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรต
40 ไปเป็น 35 % ขณะท่ีการเพ่ิมระดับการใช้แป้งสาลีทําให้โปรตีนและเถ้าท่ีมีการ

สะสมน้อยลง ส่วนใยอาหารท่ีสะสมในตัวกุ้งพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการลดของระดับโปรตีน 
ส่วนกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน มีองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบไม่แตกต่างกันทาง

กุ้งท่ีเลี้ยงในสองระบบนี้มีแนวโน้มการสะสมของสารอาหารในตัวไปในทิศทางเดียวกัน

อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน
ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน 

น้ําหนัก 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

อัตรา 
แลกเนื้อ 

อัตรา 
รอดตาย 

สัปดาห ์ กรัมต่อวัน  (%) 

7.88±0.28b 0.34±0.02 1.46±0.19 74.76±4.36 

7.74±0.43b 0.31±0.03 1.60±0.23 70.95±1.82 

7.80±0.16b 0.32±0.02 1.58±0.19 72.86±2.47 

8.48±0.24a 0.34±0.02 1.45±0.13 72.86±1.43 

8.27±0.12a 0.34±0.02 1.55±0.21 76.67±7.87 

8.22±0.04a 0.35±0.01 1.39±0.02 70.95±1.82 

   
7.81±0.07b 0.32±0.01 1.55±0.07 72.86±1.90 

8.33±0.17a 0.34±0.01 1.46±0.08 73.49±2.91 

   
8.18±0.42 0.34±0.00 1.45±0.01 73.81±1.34 
8.00±0.37 0.32±0.02 1.57±0.03 73.81±4.04 
8.01±0.30 0.33±0.02 1.48±0.13 73.81±4.04 

*** แป้งสาลี (2 ซ้ํา) จากผลการทดลองของแต่ละสตูรอาหาร*
 เนื่องจากไม่มผีลความแตกต่างของระดับแป้งสาล ี
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28 – 30 ppt ความ
แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.243 – 0.350 

แต่กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีสัดส่วนของไขมันและคาร์โบไฮเดรต
การเพ่ิมระดับการใช้แป้งสาลีทําให้โปรตีนและเถ้าท่ีมีการ

สะสมน้อยลง ส่วนใยอาหารท่ีสะสมในตัวกุ้งพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการลดของระดับโปรตีน 
ยาบไม่แตกต่างกันทาง

กุ้งท่ีเลี้ยงในสองระบบนี้มีแนวโน้มการสะสมของสารอาหารในตัวไปในทิศทางเดียวกัน  

อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดิน 

ประสิทธิภาพ 
โปรตีน 

 

1.24±0.08 

1.30±0.15 

1.28±0.03 

1.27±0.13 

1.20±0.18 

1.24±0.16 

 
1.27±0.03 

1.24±0.03 

 
1.25±0.02 
1.25±0.07 
1.26±0.03 

* 



    รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 

ตารางท่ี 3  การเจรญิเตบิโต อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน/ 
แป้งสาลี  

นํ้าหนัก 
(กรัม) 

เริ่มต้น 

35/20 0.18±0.01 

35/25 0.17±0.01 

35/30 0.17±0.01 

40/20 0.17±0.01 

40/25 0.17±0.00 

40/30 0.17±0.00 

ระดับโปรตีน  
35% 0.18±0.01 

40% 0.17±0.00 

แป้งสาลี  
20% 0.17±0.01 
25% 0.17±0.00 
30% 0.17±0.00 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยน้ีต่อค่าต่างๆ

 
ตารางท่ี 4  องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา

ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน/ ความชื้น 

แป้งสาล ี  โปรตีน

35/20 74.73 ±0.38 76.72±0.52

35/25 74.18 ±0.77 76.68±0.95

35/30 74.69 ±0.41 75.48±0.88

40/20 74.30 ±0.35 76.57±1.12

40/25 74.22 ±0.56 76.28±0.58

40/30 74.28 ±0.67 76.57±0.77

ระดับโปรตีน   

35% 74.52±0.33 76.29±0.70

40% 74.27±0.04 76.47±0.17

แป้งสาล ี   

20% 74.51±0.30 76.64±0.11

25% 74.18±0.56 76.48±0.28

30% 74.48±0.29 76.02±0.77

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าตา่งๆ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหวา่งของระดับโปรตีนหรือระดับแป้งสาลี

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจําปี 2555 

อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน
สัปดาห์ ด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน 

นํ้าหนัก 
ท่ีเพ่ิมขึ้น 

อัตรา 
แลกเน้ือ 

อัตรา
รอดตาย

12 สัปดาห์ กรัมต่อวัน  (%) 

1.15±0.03b 0.035±0.06ab 4.20±0.12 32.22±1.92

1.18±0.28ab 0.036±0.007ab 4.08±0.11 30.00±5.77

1.03±0.20b 0.029±0.04b 4.11±0.28 27.89±5.77

1.44±0.10a 0.041±0.001a 3.76±0.15 25.56±1.92

1.41±0.53a 0.042±0.007a 3.85±0.22 28.89±8.39

1.51±0.33a 0.051±0.012a 4.01±0.41 29.67±6.67

    
1.12±0.08b 0.033±0.003b 4.13±0.06b 30.03±3.39

1.45±0.05a 0.044±0.005a 3.87±0.13a 28.04±1.69

    
1.29±0.20 0.038±0.004 3.98±0.31 28.89±4.71
1.29±0.16 0.039±0.004 3.96±0.16 29.44±0.78
1.27±0.34 0.040±0.001 4.01±0.07 28.78±1.42

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยน้ีต่อค่าต่างๆ เน่ืองจากไม่มีผลความแตกต่างระหว่างของระดับแป้งสาลี 

องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา
ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและแป้งสาลีแตกต่างกัน 

(% น.น. แห้ง) 

โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร NFE

76.72±0.52 1.74±0.19a 12.38±0.21 5.60±0.22 4.56±0.13

76.68±0.95 1.69±0.28a 11.72±0.45 5.53±0.90 4.38±0.09

75.48±0.88 1.47±0.38ab 12.14±0.45 5.47±0.84 5.44±0.17

76.57±1.12 0.55±0.11c 13.19±0.59 5.32±0.47 4.37±0.07

76.28±0.58 1.17±0.29b 12.47±0.29 5.28±0.18 4.80±0.44

76.57±0.77 1.60±0.21a 12.03±0.74 5.17±0.56 4.63±0.11

    

76.29±0.70 1.63±0.14 12.08±0.33 5.53±0.06a 4.79±0.57

76.47±0.17 1.11±0.53 12.66±0.75 5.26±0.08b 4.50±0.38

    

76.64±0.11 1.14±0.84 12.93±0.78 5.46±0.20 4.31±0.35

76.48±0.28 1.43±0.37 12.09±0.53 5.40±0.18 4.59±0.30

76.02±0.77 1.53±0.09 12.08±0.08 5.32±0.21 5.03±0.57

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าตา่งๆ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหวา่งของระดับโปรตีนหรือระดับแป้งสาลี
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อัตราแลกเนื้อ และอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน 

อัตรา 
รอดตาย 

ประสิทธิภาพ 
โปรตีน 

  

32.22±1.92 0.60±0.08 

30.00±5.77 0.57±0.07 

27.89±5.77 0.61±0.11 

25.56±1.92 0.70±0.13 

28.89±8.39 0.65±0.06 

29.67±6.67 0.69±0.10 

 
30.03±3.39 0.59±0.02b 

28.04±1.69 0.68±0.03a 

 
28.89±4.71 0.65±0.07 
29.44±0.78 0.61±0.06 
28.78±1.42 0.65±0.06 

 

องค์ประกอบทางเคมอีย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินเป็นระยะเวลา12 สัปดาห์  

พลังงานรวม 

NFE Kcal/100 g 

4.56±0.13 449.71±15.11 

4.38±0.09 457.54±6.42 

5.44±0.17 454.21±10.65 

4.37±0.07 448.40±11.53 

4.80±0.44 453.56±20.14 

4.63±0.11 456.63±8.82 

  

4.79±0.57 453.82±3.93 

4.50±0.38 452.86±5.16 

  

4.31±0.35 449.05±0.93 

4.59±0.30 455.55±2.81 

5.03±0.57 455.42±0.58 

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ของสองปัจจัยนี้ต่อค่าตา่งๆ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหวา่งของระดับโปรตีนหรือระดับแป้งสาล ี
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ตารางท่ี 5  องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นระยะเวลา
ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและระดับการใช้แป้งสาลีท่ีแตกต่างกัน

ระดับโปรตีน 
/แป้งสาล ี 

ความชื้น 
โปรตีน 

35/20 74.23 ±0.38 71.86±0.52
35/25 75.10 ±0.77 71.52±0.95
35/30 75.09 ±0.41 71.68±0.88
40/20 75.02 ±0.35 71.89±1.12
40/25 73.63 ±0.56 71.83±0.58
40/30 73.98 ±0.67 71.54±0.77
ระดับโปรตีน   
35% 74.81±0.50 71.69±0.17
40% 74.21±0.72 71.75±0.19
แป้งสาล ี   
20% 74.62±0.56 71.87±0.02
25% 74.36±1.04 71.67±0.22
30% 74.53±0.78 71.61±0.10
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีการเจริญเติบโตดีเมื่อได้รับอาหารมีระดับโปรตีน 
40% แม้ไม่แตกต่างกับกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 
ช่วงแรกของการทดลอง ลูกกุ้งท่ีเลี้ยงในกระชังในบ่อดินได้รับอาหารธรรมชาติโดยการกินจุลชีพและสาหร่ายท่ีเกาะข้างกระชัง 
ซึ่งบุญช่วย (2516) รายงานว่าในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กมีพว
รองลงมา คือสาหร่ายประมาณ 33% เช่นเดียวกับท่ีพบในกุ้งกุ้งกุลาดํา
ท่ีแขวนในบ่อดินทําจากมุ้งไนลอนตาถ่ีทําให้มีคราบโคลนและสาหร่ายขนาดเล็กเกาะข้างกระชัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติสําหรับกุ้ง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนทําให้อาหารธรรมชาติมีความสําคัญลดลง เนื่องจากมีขนาดเล็กทําให้
และกินได้ยากข้ึน ดังนั้น ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในช่วงหลังของการทดลองน่าจะเกิดจากผลของระดับโปรตีนใน
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไป ส่วนการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน ระดับโปรตีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างชัดเจน
เนื่องจากไม่มีอาหารธรรมชาติ  

การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระดับคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมคือ 
เพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านี้มีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการการย่อยอาหาร มีรายงานว่าการ
เพ่ิมของระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้
amylase ท่ีเพ่ิมมากข้ึน (Velurtas et al., 2011
การเพ่ิมระดับของคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้งกุลาดําย่อยสารอาหารโดยรวม โ
1991) การทดลองนี้มีผลใกล้เคียงกับการทดลองในประเทศอินเดียท่ีระบุว่าสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ถึง 
อาหารของกุ้งแชบ๊วย Penaeus indicus 
ระดับคาร์โบไฮเดรตได้อีก (FAO, 1987) สอดคล้องกับการทดลองนี้ท่ีการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตเป็น 
อาหารท่ีมีระดับโปรตีน 40% ทําให้กุ้งมีการเจริญเติบโตต่ํากว่าระดับ 
 ในส่วนของกุ้งทะเลอ่ืนๆ มีรายงานว่าอาหารกุ้งกุลาดํา 
L. setiferus สามารถมีคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารได้
et al., 1999; Rosas et al., 2001; Xingqiang, 
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องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นระยะเวลา
ด้วยอาหารท่ีมรีะดับโปรตีนและระดับการใช้แป้งสาลีท่ีแตกต่างกัน 

(% น.น. แห้ง) 
ไขมัน เถ้า ใยอาหาร NFE 

71.86±0.52 1.75±0.19 14.08±0.41 6.40±0.33 5.91±0.23
71.52±0.95 1.76±0.28 13.81±0.65 6.43±0.80 6.48±0.11
71.68±0.88 1.84±0.38 14.04±0.30 6.37±0.54 6.07±0.23
71.89±1.12 1.59±0.11 14.41±0.28 6.58±0.27 5.51±0.14
71.83±0.58 1.27±0.29 14.17±0.20 6.15±0.10 6.58±0.09
71.54±0.77 1.61±0.21 14.83±0.53 6.05±0.36 5.97±0.19

    
71.69±0.17 1.78±0.05a 13.97±0.14 6.40±0.03 6.15±0.29
71.75±0.19 1.49±0.19b 14.47±0.33 6.26±0.28 6.02±0.54

    
71.87±0.02 1.67±0.11 14.24±0.23 6.49±0.13 5.71±0.28
71.67±0.22 1.51±0.35 13.99±0.25 6.29±0.19 6.53±0.07
71.61±0.10 1.72±0.16 14.43±0.56 6.21±0.23 6.02±0.07

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีการเจริญเติบโตดีเมื่อได้รับอาหารมีระดับโปรตีน 
แม้ไม่แตกต่างกับกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับโปรตีน 35% ในช่วงแรกของการทดลองก็ตาม เป็นไปได้ว่าใน

ลูกกุ้งท่ีเลี้ยงในกระชังในบ่อดินได้รับอาหารธรรมชาติโดยการกินจุลชีพและสาหร่ายท่ีเกาะข้างกระชัง 
รายงานว่าในทางเดินอาหารของกุ้งแชบ๊วยขนาดเล็กมีพวกโคลนและซากพืชซากสัตว์ประมาณ 

เช่นเดียวกับท่ีพบในกุ้งกุ้งกุลาดํา (Moriarty, 1977) ซึ่งในการทดลองนี้ กระชังเลี้ยงกุ้ง
ท่ีแขวนในบ่อดินทําจากมุ้งไนลอนตาถ่ีทําให้มีคราบโคลนและสาหร่ายขนาดเล็กเกาะข้างกระชัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติสําหรับกุ้ง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนทําให้อาหารธรรมชาติมีความสําคัญลดลง เนื่องจากมีขนาดเล็กทําให้
และกินได้ยากข้ึน ดังนั้น ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในช่วงหลังของการทดลองน่าจะเกิดจากผลของระดับโปรตีนใน
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไป ส่วนการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน ระดับโปรตีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างชัดเจน

การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระดับคาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสมคือ 25% เนื่องจากทําให้กุ้งเจริญเติบโตดีท่ีสุด และการ
เพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านี้มีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการการย่อยอาหาร มีรายงานว่าการ
เพ่ิมของระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้ง Pleoticus muelleri ผลิตเอนไซม์ protease น้อยลง ตรงกันข้ามกับ

., 2011) ซึ่งอาจเป็นผลให้โปรตีนถูกย่อยได้น้อยลง เช่นเดียวกับรายงานท่ีกล่าวว่า
การเพ่ิมระดับของคาร์โบไฮเดรตในอาหารทําให้กุ้งกุลาดําย่อยสารอาหารโดยรวม โปรตีนและไขมันได้ลดลง 

การทดลองนี้มีผลใกล้เคียงกับการทดลองในประเทศอินเดียท่ีระบุว่าสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ถึง 
Penaeus indicus ระยะวัยรุ่น (www.ciba.tn.nic.in) อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดต้นทุนอาหารอาจเพ่ิม

สอดคล้องกับการทดลองนี้ท่ีการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตเป็น 27 
ทําให้กุ้งมีการเจริญเติบโตต่ํากว่าระดับ 25% เล็กน้อย  

นว่าอาหารกุ้งกุลาดํา P. monodon กุ้งขาว Litopenaeus vannamei

สามารถมีคาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารได้ 32-35%, 29 และ 32% ตามลําดับ (Catacutan, 1991; Chuntapa 
., 2001; Xingqiang, et al., 2006) ในการทดลองนี้ การสะสมของไขมันของกุ้งมีความแตกต่าง

Proceeding of The Annual Conference on Fisheries 2012 

องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของกุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์

พลังงานรวม 
Kcal/100 กรัม 

5.91±0.23 445.37±16.21 
6.48±0.11 437.24±16.40 
6.07±0.23 450.20±13.45 
5.51±0.14 438.35±21.50 
6.58±0.09 443.36±20.04 
5.97±0.19 450.60±18.77 

 
6.15±0.29 444.27±6.55 
6.02±0.54 444.10±6.16 

 
5.71±0.28 441.86±4.96 
6.53±0.07 440.30±4.32 
6.02±0.07 450.40±0.28 

เมื่อสิ้นสุดการทดลอง กุ้งแชบ๊วยท่ีเลี้ยงในกระชังท่ีแขวนในบ่อดินมีการเจริญเติบโตดีเมื่อได้รับอาหารมีระดับโปรตีน 
ในช่วงแรกของการทดลองก็ตาม เป็นไปได้ว่าใน

ลูกกุ้งท่ีเลี้ยงในกระชังในบ่อดินได้รับอาหารธรรมชาติโดยการกินจุลชีพและสาหร่ายท่ีเกาะข้างกระชัง 
กโคลนและซากพืชซากสัตว์ประมาณ 35% 

ซึ่งในการทดลองนี้ กระชังเลี้ยงกุ้ง 
ท่ีแขวนในบ่อดินทําจากมุ้งไนลอนตาถ่ีทําให้มีคราบโคลนและสาหร่ายขนาดเล็กเกาะข้างกระชัง ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาหาร
ธรรมชาติสําหรับกุ้ง เมื่อกุ้งมีขนาดใหญ่ข้ึนทําให้อาหารธรรมชาติมีความสําคัญลดลง เนื่องจากมีขนาดเล็กทําให้กุ้งรวบรวม
และกินได้ยากข้ึน ดังนั้น ความแตกต่างของการเจริญเติบโตในช่วงหลังของการทดลองน่าจะเกิดจากผลของระดับโปรตีนใน
อาหารท่ีกุ้งกินเข้าไป ส่วนการเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือน ระดับโปรตีนมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งอย่างชัดเจน

เนื่องจากทําให้กุ้งเจริญเติบโตดีท่ีสุด และการ
เพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตสูงกว่านี้มีผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการการย่อยอาหาร มีรายงานว่าการ

น้อยลง ตรงกันข้ามกับปริมาณ 
ซึ่งอาจเป็นผลให้โปรตีนถูกย่อยได้น้อยลง เช่นเดียวกับรายงานท่ีกล่าวว่า

ปรตีนและไขมันได้ลดลง (Catacutan, 
การทดลองนี้มีผลใกล้เคียงกับการทดลองในประเทศอินเดียท่ีระบุว่าสามารถใช้คาร์โบไฮเดรตได้ถึง 25% ในสูตร

อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดต้นทุนอาหารอาจเพ่ิม
27 และ 28% สําหรับ

Litopenaeus vannamei และ  
Catacutan, 1991; Chuntapa 

ของกุ้งมีความแตกต่าง
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กันไปตามระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยการสะสมของไขมันของกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
ท้ังนี้น่าจะเกิดจากอาหารมีระดับคาร์โบไฮเดรตมากกว่า เป็นผลให้มีการเพ่ิมของเอนไซม์อะไมเลสดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวทําให้แป้งถูกย่อยมากข้ึนและถูกเปลี่ยนไปสะสมในรูปไขมัน 
Catacutan (1991) ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตมีผลให้กุ้งกุลาดํามีการสะสมไขมันมากข้ึน ในการทดลองนี้ได้ใช้
แป้งสาลีซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีดีสําหรับกุ้งทะ
ประโยชน์แป้งได้ในช่วงกว้าง (Cruz 
P. indicus สามารถใช้แป้งในสูตรอาหารได้ในช่วงกว้างคือ 
สาลีมีราคาสูง ดังนั้น อาจทดแทนบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยแป้งท่ีมีราคาถูกกว่า มีรายงานว่าสามารถใช้แป้งมันสําปะหลัง 
แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและแป้งมันฝรั่งในสูตรอาหารกุ้งกุลาดําได้โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต 
คณะ, 2551) อย่างไรก็ตาม การใช้แป้งชนิดต่างๆ เพ่ือทดแทนแป้งสาลี ควรมีการทดสอบถึงผลของระดับการใช้ต่อ
คุณลักษณะอาหาร เช่น การใช้แป้งมันมากเกินไปอาจทําให้อาหารมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปซึ่งอาจกระทบต่อการกินได้
 ในการทดลองนี้ อัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเ
กระชังท่ีแขวนในบ่อดินประมาณ 2 
ซ่อนและใช้สีนํ้าเทียมช่วยพรางตัว อัตรารอดตายท่ีต่ํานี้สอดคล้องกับรายงานของ ก่อเกียรติ
อัตราการปล่อยท่ีสูงและพ้ืนท่ีอาศัยของกุ้งท่ีแคบ ทําให้กุ้งหลบซ่อนตัวได้ไม่ดีขณะอยู่ในช่วงการลอกคราบ

 
สรุปผลการทดลอง 
 อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุ้งแชบ๊วยควรมีโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตมากกว่าระดับนี้ไม่ได้ส่งเสริมให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย
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กันไปตามระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยการสะสมของไขมันของกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 
ท้ังนี้น่าจะเกิดจากอาหารมีระดับคาร์โบไฮเดรตมากกว่า เป็นผลให้มีการเพ่ิมของเอนไซม์อะไมเลสดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ด้วย

าวทําให้แป้งถูกย่อยมากข้ึนและถูกเปลี่ยนไปสะสมในรูปไขมัน (เวียง, 2542)
ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตมีผลให้กุ้งกุลาดํามีการสะสมไขมันมากข้ึน ในการทดลองนี้ได้ใช้

แป้งสาลีซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตท่ีดีสําหรับกุ้งทะเล โดยกุ้งทะเลกลุ่มพีนีอิดซึ่งเป็นสัตว์ท่ีกินท้ังพืชและสัตว์ สามารถใช้
Cruz – Suarez et al., 1994) ตัวอย่างเช่น กุ้งแชบ๊วยท้ังชนิด 

สามารถใช้แป้งในสูตรอาหารได้ในช่วงกว้างคือ 10-40 % (Boonyaratpalin, 1998) 
อาจทดแทนบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยแป้งท่ีมีราคาถูกกว่า มีรายงานว่าสามารถใช้แป้งมันสําปะหลัง 

แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและแป้งมันฝรั่งในสูตรอาหารกุ้งกุลาดําได้โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต 
อย่างไรก็ตาม การใช้แป้งชนิดต่างๆ เพ่ือทดแทนแป้งสาลี ควรมีการทดสอบถึงผลของระดับการใช้ต่อ

คุณลักษณะอาหาร เช่น การใช้แป้งมันมากเกินไปอาจทําให้อาหารมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปซึ่งอาจกระทบต่อการกินได้
ในการทดลองนี้ อัตรารอดตายของกุ้งท่ีเลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเรือนมีค่าต่ํามากและต่ํากว่าการเลี้ยงใน

2 เท่า เนื่องจากมีการกินกันเองสูง แม้มีการป้องกันบางส่วนด้วยการใส่อวนให้เป็นท่ีหลบ
ซ่อนและใช้สีนํ้าเทียมช่วยพรางตัว อัตรารอดตายท่ีต่ํานี้สอดคล้องกับรายงานของ ก่อเกียรต ิ(2547
อัตราการปล่อยท่ีสูงและพ้ืนท่ีอาศัยของกุ้งท่ีแคบ ทําให้กุ้งหลบซ่อนตัวได้ไม่ดีขณะอยู่ในช่วงการลอกคราบ

อาหารสําเร็จรูปสําหรับกุ้งแชบ๊วยควรมีโปรตีน 40 % และระดับคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 
ด้ส่งเสริมให้กุ้งมีการเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับโปรตีนและ

คาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อและอัตรารอดตาย 

การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนา, หน้า 3-5. ใน รวมบทคัดย่อสมัมนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง. 

การศึกษาอาหารในกระเพาะกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricus
Penaeus merguiensis de Man). ใน: รายงานประจําปี 2516 สถานีประมงจังหวัดจันทบรุี

มนทกานติ ท้ามติ้น สุพิศ ทองรอด และสิริพร ลือชัย ชัยกุล. 2551. วัตถุดิบแป้งท่ีใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับท่ี
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กันไปตามระดับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต โดยการสะสมของไขมันของกุ้งท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท่ีมีระดับโปรตีน 35 สูงกว่า 40 % 
ท้ังนี้น่าจะเกิดจากอาหารมีระดับคาร์โบไฮเดรตมากกว่า เป็นผลให้มีการเพ่ิมของเอนไซม์อะไมเลสดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ด้วย

, 2542) เช่นเดียวกันกับรายงานของ 
ท่ีรายงานว่าการเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตมีผลให้กุ้งกุลาดํามีการสะสมไขมันมากข้ึน ในการทดลองนี้ได้ใช้

เล โดยกุ้งทะเลกลุ่มพีนีอิดซึ่งเป็นสัตว์ท่ีกินท้ังพืชและสัตว์ สามารถใช้
ตัวอย่างเช่น กุ้งแชบ๊วยท้ังชนิด P. merguiensis และ  

) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแป้ง
อาจทดแทนบางส่วนหรือท้ังหมดด้วยแป้งท่ีมีราคาถูกกว่า มีรายงานว่าสามารถใช้แป้งมันสําปะหลัง  

แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวเหนียวและแป้งมันฝรั่งในสูตรอาหารกุ้งกุลาดําได้โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต (มนทกานติ และ
อย่างไรก็ตาม การใช้แป้งชนิดต่างๆ เพ่ือทดแทนแป้งสาลี ควรมีการทดสอบถึงผลของระดับการใช้ต่อ

คุณลักษณะอาหาร เช่น การใช้แป้งมันมากเกินไปอาจทําให้อาหารมีลักษณะแข็งกระด้างมากเกินไปซึ่งอาจกระทบต่อการกินได ้
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