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การจัดการทางโภชนาการสาํหรับการอนุบาลและ 
การเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 

Nutritional Management for Nursing and Culturing Pacific 
White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 

พเิชต  พลายเพชร1/ 
Pichet  Plaipetch1/ 

Abstract: Replacement of Chaetoceros spp., with Schizochytrium spp., or artificial feed containing highly 
unsaturated fatty acid (HUFA) for nursing Pacific white shrimp larvae has been partially achieved. However, 
integration of with these feeds with Chaetoceros spp., has increased survival rate compared with using this 
phytoplankton alone. Supplementing HUFA to various zooplanktons i.e. water flea and rotifer has made total 
replacement for Artemia nauplii possible. Total replacement with artificial feed can be done if its nutritional 
values are similar to Artemia nauplii supplemented with HUFA. Feed for grow-out shrimp should contain protein, 
lipid, sums of EPA and DHA, lecithin, cholesterol and astaxanthin at levels of 30-40%, 6-8%, 0.25%, 3.0%, 0.4% 
and 50 ppm, respectively. Total replacement of dietary fishmeal with another protein source for grow-out shrimp 
has been possible if its inclusion level is low, i.e. 8-15% or natural feeds have been involved such as culturing in 
earthen pond. Replacement of dietary marine fish oil with another lipid source can be achieved with total or high 
replacement level if dietary ARA, EPA and DHA are still sufficient for shrimp requirements. Also dietary marine 
fish oil can be reduced by using Schizochytrium spp., and Mortierella spp., served for DHA and ARA sources, 
respectively.. 
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กุ้ งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) เป็นกุ้งทะเลเขตร้อนท่ีมีถ่ินกําเนิดบริเวณ
ชายฝ่ังตะวนัออกของมหาสมทุรแปซิฟิกตัง้แต่ตอนเหนือ
ของประเทศเม็กซิโกไปจนถึงตอนเหนือของประเทศเปรู 
(Sookying, 2010) กุ้งชนิดนีมี้ลําตวัและขาสีขาว หางและ
หนวดสีแดง (ประจวบ, 2543) ด้วยแหล่งกําเนิดและ
ลกัษณะภายนอกดงักล่าวทําให้มีการตัง้ช่ือสามญัของกุ้ ง
ชนิดนีว้่า Pacific white shrimp หรืออาจเรียกว่า White 
leg shrimp ซึง่เป็นช่ือท่ียอมรับโดย FAO (วิทยา, 2549) มี
การทดลองเลีย้งกุ้ งชนิดนีใ้นทวีปเอเชียครัง้แรกท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2522 แต่ไม่ประสบ
ความสําเร็จ จากนัน้ได้ทําการทดลองอีกครัง้ท่ีประเทศจีน
ในปี พ.ศ. 2531 โดยใช้ระยะเวลาทดลองนานถึง 8 ปี จึง
จะสามารถเพาะเลีย้งเชิงพาณิชย์ได้ จากนัน้การเลีย้งได้
แพร่หลายไปยังไต้หวันและภูมิภาคอ่ืน ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 
2543-2544 เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ไทย มาเลเซียและอินเดีย สาเหตุหลักท่ีเกษตรกรใน
ประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ สนใจการเลีย้งกุ้ งชนิดนี ้
เ น่ื อ ง จ ากกา ร เ ลี ย้ ง กุ้ ง ข า ว จี น  (Fenneropenaeus 
chinensis) และกุ้งกลุาดํา (Penaeus monodon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบปัญหาการโตช้าและเกิดโรคระบาดได้ง่าย 
นอกจากนีกุ้้ งขาวแวนนาไมมีข้อดีหลายประการ เช่น 
เจริญเติบโตเร็ว เลีย้งได้หนาแน่น ต้องการโปรตีนจาก
อาหารต่ํา ทนต่อโรค ความเค็มและอุณหภูมิต่ําได้ดี 
รวมทัง้สามารถสมบูรณ์พันธุ์ได้ในบ่อดินและตอบสนอง
ต่อการปรับปรุงพนัธุ์ได้ดี (Funge-Smith et al., 2003; 
Briggs et al., 2004) สําหรับประเทศไทยได้เร่ิมต้นการ
เลีย้งกุ้ งชนิดนีใ้นปี พ.ศ. 2540 โดยการลกัลอบนําเข้าลกู
กุ้ งมาทดลองเลีย้งแต่ประสบปัญหาไม่มีตลาดรองรับ
ผลผลิต (กองเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ัง, 2546) และต่อมา
ได้ทดลองเลีย้งอีกครัง้ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี พ.ศ.  
2542 แต่การเลี ย้งกุ้ งชนิดนี ใ้นประเทศไทยยังคงไม่
แพร่หลาย จนกระทัง่ผลผลติท่ีตกต่ําของกุ้งกลุาดําได้สร้าง
ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเลของ
ประเทศไทย (ชลอ และพรเลิศ, 2547; หน่วยวิจยัเพ่ือ
ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ ง, 2547; SEAFDEC, 
2005) ดงันัน้กรมประมงจึงอนญุาตให้มีการนําเข้าพ่อแม่
พันธุ์กุ้ งขาวแวนนาไมที่ปลอดโรคตัวแดงดวงขาว  โรค
แคระแกรน โรคหวัเหลืองและโรคทอร่าซินโดรม เพ่ือผลิต
นอเพลียสสําหรับการสง่เสริมการเลีย้งกุ้งชนิดนีใ้นประเทศ
ไทย เป็นผลให้การเลีย้งกุ้ งชนิดนีเ้ร่ิมแพร่หลายมากขึน้

บทคัดย่อ: การแทนที่ Chaetoceros spp. ด้วย Schizochytrium spp. หรืออาหารสําเร็จรูปท่ีมีกรดไขมนักลุม่ Highly 
unsaturated fatty acid (HUFA) ในการอนบุาลลกูกุ้ งขาวแวนนาไมวยัอ่อนประสบความสําเร็จเพียงบางสว่น แต่การ
ใช้ร่วมกนัของอาหารเหล่านีก้บั Chaetoceros spp. ทําให้ลกูกุ้ งมีอตัรารอดดีกว่าการใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดนีเ้พียง
อยา่งเดียว สว่นการเสริมกรดไขมนักลุม่ HUFA ให้แก่แพลงก์ตอนสตัว์ เช่น ไรแดงและโรติเฟอร์ ทําให้สามารถใช้แทนที่
อาร์ทีเมียวยัอ่อนได้ทัง้หมด ขณะท่ีการแทนที่ด้วยอาหารสําเร็จรูปทัง้หมดก็สามารถทําได้เช่นกนัหากอาหารมีคณุค่า
ทางโภชนาการที่ใกล้เคียงกบัอาร์ทีเมียวยัออ่นท่ีเสริมด้วยกรดไขมนั HUFA อาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลีย้งกุ้ งขาวแวน
นาไมวยัรุ่นจนถงึขนาดตลาดควรมีโปรตีน ไขมนั ผลรวมของ EPA และ DHA เลซิติน คอเลสเตอรอลและแอสต้าแซนทิน 
เท่ากบั 30-40%, 6-8%, 0.25%, 3.0%, 0.4% และ 50 ppm ตามลําดบั สามารถใช้แหลง่โปรตีนชนิดอ่ืนแทนที่ปลาป่น
ได้ทัง้หมดหากสตูรอาหารกุ้งชนิดนีมี้การใช้ปลาป่นน้อย เช่น 8-15 เปอร์เซ็นต์ หรือมีอาหารธรรมชาติเก่ียวข้อง เช่น การ
เลีย้งบ่อดิน การแทนที่นํา้มนัปลาทะเลด้วยแหล่งไขมนัชนิดอ่ืนสามารถทําได้ในอตัราสงูหรือทัง้หมดหากอาหารยงัคงมี
กรดไขมนัจําเป็น เช่น ARA EPA และ DHA ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง อีกทัง้สามารถลดนํา้มนัปลาทะเลใน
สตูรอาหารได้โดยการใช้ Schizochytrium spp. และ Mortierella spp. ซึง่เป็นแหลง่ของ DHA และ ARA ตามลําดบั 
 
คาํสาํคัญ: การจดัการทางโภชนาการ การอนบุาล การเลีย้ง กุ้ งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 

1931) 

วารสารเกษตร 31(1): 89 - 105 (2558) 

chinensis) และกุ้ งกุลาดํา (Penaeus monodon)   
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และปัจจุบนัเกษตรกรไทยเกือบทัง้หมด (99 เปอร์เซ็นต์) 
เลีย้งกุ้ งชนิดนี ้(FAO, 2013) อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
สามารถเลีย้งกุ้ งชนิดนีไ้ด้เกือบทั่วโลกทําให้เกษตรกรมี
ผลตอบแทนไม่สงูนกั ดงันัน้เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่สงูขึน้
เกษตรกรจึงจําเป็นต้องลดต้นทนุการผลิตให้ได้มากท่ีสดุ
โดยเฉพาะค่าอาหารซึ่งคิดเป็น 40-60 เปอร์เซ็นต์ ของ
ต้นทนุรวม (Tan and Dominy, 1997) แต่เป็นท่ีทราบกนัดี
ว่าอาหารมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดและ
ผลผลิตของสตัว์นํา้รวมทัง้กุ้ ง (เกตนุภสั และคณะ, 2556) 
ซึ่งหากมีการจดัการท่ีไม่ถกูต้องอาจทําให้กุ้ งเจริญเติบโต
ช้าและยิ่งทําให้ต้นทนุการผลิตต่อหน่วยสงูขึน้ด้วย  ดงันัน้
บทความนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์สําหรับการจดัการทางโภชนาการในการอนบุาล
และการเลีย้งกุ้ งขาวแวนนาไม เช่น การแทนที่แพลงก์ตอน
พืชและการแทนที่อาร์ทีเมียวยัอ่อนสําหรับการอนบุาลลกู
กุ้ งวัยอ่อน ความต้องการสารอาหาร การแทนที่ปลาป่น
และนํา้มันปลาทะเลในสูตรอาหารด้วยวัตถุดิบชนิดอ่ืน
สําหรับการเลีย้งกุ้ งให้ได้ขนาดตลาด รวมทัง้การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาหารของกุ้ งทัง้ช่วงการ
อนุบาลและการเลีย้งกุ้ งให้ได้ขนาดตลาดให้ดียิ่งขึน้ ซึ่ง
การประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านีน้่าจะส่งผลให้เกษตรกร
สามารถเพาะเลีย้งกุ้ งชนิดนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

 
อาหารสําหรับลูกกุ้งขาวแวนนาไมวัยอ่อน (larval 
feed) 

การแทนที่ Chaetoceros spp. ด้วยอาหารมี
ชีวติชนิดอ่ืนและอาหารสาํเร็จรูป 

โดยทัว่ไปเกษตรกรนิยมอนบุาลลกูกุ้ งทะเลจาก
ระยะโปรโตโซเอีย้ (protozoea, Z) จนถึงระยะไมซีส 
(mysis, M) ด้วยแพลงก์ตอนพืชทะเล เช่น Skeletonema 
spp., Chaetoceros spp. และ Isochrysis spp. อย่างไร
ก็ตาม Chaetoceros spp. เป็นแพลงก์ตอนพืชท่ีนิยมใช้
กันมากท่ีสุดทัง้ในการทําฟาร์มและการทดลอง แม้ว่ามี
ความพยายามในการแทนที่แพลงก์ตอนพืชชนิดนีด้้วย
แพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืน เช่น Tetraselmis sp. แต่ไม่
ประสบความสําเร็จ (Khojasteh et al., 2013) ทัง้นีอ้าจ
เกิดจาก Tetraselmis sp. มีขนาดใหญ่กว่า Chaetoceros 

sp. ทําให้ลกูกุ้ งกินได้ยากรวมทัง้มีไขมนัน้อยกว่าซึง่ทําให้
ลู ก กุ้ ง ข า ดแคลนก รด ไ ขมั น จํ า เ ป็ น  และแ ม้ ว่ า 
Chaetoceros spp. จะเป็นอาหารที่เหมาะสมสําหรับลกู
กุ้งระยะนีแ้ตแ่พลงก์ตอนพืชชนิดนีมี้กรดไขมนัจําเป็นชนิด 
docosahexaenoic acid (DHA, 22 : 6n-3) น้อย (Harel 
et al., 2002) ซึง่อาจทําให้อตัรารอดตายของลกูกุ้ งมีความ
แปรปรวนตามคุณค่าทางโภชนาการของแพลงก์ตอนพืช  
ท่ีผลติ 

ดงันัน้จงึมีความพยายามทดลองใช้อาหารที่เป็น
แหล่ง DHA อ่ืน ๆ เช่น Schizochytrium limacinum 
แทนท่ีแพลงก์ตอนพืชชนิดนี  ้โดยผลการทดลองของ           
ทรงทรัพย์ และคณะ (2551) พบว่าการแทนที่ 
Chaetoceros sp. ด้วยสาหร่ายทะเลชนิดนีอ้ตัรา 20-25 
เปอร์เซ็นต์ สําหรับการอนบุาลลกูกุ้ งขาวแวนนาไมระยะ 
Z1-M1 ทําให้ลกูกุ้ งมีอตัรารอดดีกว่าการใช้ Chaetoceros 
sp. เพียงอยา่งเดียว หรือการใช้ร่วมระหวา่ง Chaetoceros 
sp. กบัสาหร่ายชนิดนีใ้นอตัรา 50 : 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
สอดคล้องกบัการทดลองของพชัรี และคณะ (2553) ท่ี
พบว่าการอนบุาลลกูกุ้ งขาวแวนนาไมระยะ Z1-PL15 ท่ีมี
การเสริมสาหร่ายทะเลชนิดนีทํ้าให้ลูกกุ้ งมีอัตรารอดสูง
กว่าการไม่เสริม และลกูกุ้ งระยะ PL15 ท่ีอนบุาลด้วยการ
เสริมสาหร่ายทะเลชนิดนีมี้ความทนทานต่อการเปลี่ยน
ความเค็มอย่างเฉียบพลนัและความทนทานต่อฟอร์มาลิน
ดีกว่าการไม่เสริม ขณะเดียวกนัการแทนที่แพลงก์ตอนพืช
ท่ีมีสว่นผสมของ C. muelleri และ I. galbana ด้วยอาหาร
สําเร็จรูปชนิด microencapsulated feed ท่ีมีกรดไขมนั
ชนิด Highly unsaturated fatty acid (HUFA) ท่ีมี
ประกอบของ DHA และ Eicosapentaenoic acid (EPA, 
20 : 5n-3) ร่วมกบัการเสริมวิตามินซีและอี ในการอนบุาล
ลกูกุ้ งขาวแวนนาไมระยะ Z1-Z3 นัน้ยงัไม่สามารถแทนที่
การใช้แพลงก์ตอนพืชได้ทัง้หมด แต่อตัรารอดของลกูกุ้ งท่ี
มีการใช้แพลงก์ตอนพืชร่วมกับอาหารสําเร็จรูปมีค่าสูง
กว่าการใช้แพลงก์ตอนพืชเพียงอย่างเดียว (Sangha et 
al., 2000) แม้ว่าอาหารทัง้สองชนิดนีจ้ะมีศกัยภาพที่ดีใน
การใช้ร่วมกบัแพลงก์ตอนพืชสําหรับการอนบุาลลกูกุ้ งขาว
แวนนาไมจากระยะโปรโตโซเอีย้จนถึงระยะไมซีส อย่างไร
ก็ตามอาหารทัง้สองชนิดมีราคาแพงและเกษตรกรอาจหา
ซือ้ยาก ดงันัน้เกษตรกรอาจเลือกใช้อาหารเป็นแหล่งของ

การจัดการทางโภชนาการสาํหรับการอนุบาลและการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 
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กรดไขมนั EPA และ DHA เช่น ปลาป่น หรือผลิตอาหารที่
มีราคาถูกกว่าสําหรับใช้เองในฟาร์ม เช่น ไข่ตุ๋นท่ี มี
ส่วนผสมของนํา้มันจากสัตว์ทะเล แต่ควรบดหรือทําให้
อาหารเหล่านีมี้ขนาดที่เหมาะสมกบัขนาดของลกูกุ้ งและ
ควรให้ในปริมาณท่ีพอเหมาะเพื่อป้องกนันํา้เสีย 

การแทนที่อาร์ทีเมียวัยอ่อนด้วยอาหารมี
ชีวติชนิดอ่ืนและอาหารสาํเร็จรูป 

แม้ว่าอาร์ทีเมียวัยอ่อนจะเป็นอาหารที่ นิยม
สําหรับการอนุบาลลูกกุ้ งทะเลจากระยะไมซีสจนถึง        
โพสต์ลาว่าเน่ืองจากหาซือ้ง่ายและวิธีการจัดเตรียมไม่
ยุ่งยาก แต่ปัจจุบันราคาไข่อาร์ทีเมียมีแนวโน้มแพงขึน้
เน่ืองจากผลผลิตไข่อาร์ทีเมียในประเทศผู้ ผลิตหลักคือ
สหรัฐอเมริกา รัสเซียและจีนลดลงเป็นอย่างมาก (Gervais 
and Zeigler, 2013) ดงันัน้นกัวิจยัจงึเร่ิมทดสอบใช้อาหาร
มีชีวิตชนิดอ่ืนสําหรับแทนที่อาร์ทีเมีย เช่น  โคพีพอด โรติ-
เฟอร์ ไรนํา้กร่อย ไรแดง ตวัอ่อนไส้เดือน (Focken et al., 
2006) อย่างไรก็ตามการแทนที่อาร์ทีเมียวยัอ่อนด้วย
อาหารมีชีวิตเหล่านีมี้ผลสําเร็จท่ีแตกต่างกันและพบว่า
ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถทดแทนอาร์ทีเมียได้ทัง้หมด เช่น 
สามารถใช้ไรนํา้กร่อย Diaphanosoma celebensis ท่ี
เลีย้งด้วย T. gracilis แทนที่อาร์ทีเมียได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
สําหรับการอนบุาลลกูกุ้งกลุาดําระยะ PL1-PL15 (พรเทพ, 
2546) แต่ บญุรัตน์ และคงศกัดิ์ (2546) พบว่าการใช้ไร
แดงแช่แข็งแทนที่อาร์ทีเมียแช่แข็งทัง้หมดในการอนุบาล
ลกูกุ้ งกุลาดําระยะ PL7-PL23 ทําให้ลูกกุ้ งมีอัตรารอด
ลดลง เม่ือเปรียบเทียบงานวิจยัทัง้สองเร่ืองนีพ้บว่าสภาพ
และคณุค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิตท่ีแตกต่างกนั
อาจทําให้การแทนที่ประสบความสําเร็จท่ีต่างกนั โดยการ
ใช้ไรนํา้กร่อยแบบมีชีวิตน่าจะทําให้ลกูกุ้ งสามารถจบักิน
ได้อย่างต่อเน่ืองขณะท่ีการใช้ไรแดงแช่แข็งอาจจมนํา้เร็ว
ทําให้ลกูกุ้ งจบักินได้ยาก สอดคล้องกบัการทดลองของ 
Martín et al. (2006) ท่ีพบว่าสามารถใช้ไรแดง Moina 
micrura แบบมีชีวิตแทนที่อาร์ทีเมียวัยอ่อนได้ประมาณ 
50 เปอร์เซ็นต์ ในการอนบุาลลกูกุ้ ง L. schmitti โดยไม่
กระทบตอ่การเจริญเติบโต 

นอกจากนีอ้าจมีความแตกต่างของคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารทัง้สองชนิดนี ้เน่ืองจากไรนํา้กร่อยมี
การเลี ย้งด้วยแพลงก์ตอนพืชทะเลดังนัน้จึงน่าจะมี

สารอาหารในปริมาณท่ีมากกว่าไรแดงโดยเฉพาะกรด
ไขมัน HUFA ซึ่งการเสริมอาหารให้แก่ไรแดงอาจเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้สามารถใช้ไรแดงแทนที่อาร์ทีเมียวยั
อ่อนในการอนุบาลลูกกุ้ งได้ในอัตราท่ีสูงขึน้ งานวิจัยท่ี
ผ่านมาแสดงให้ว่าสามารถใช้ไรแดง M. macrocopa ท่ี
ผ่านการเสริมด้วยนํา้มนัปลาหมึกร่วมกบัวิตามินอีแทนที่
อาร์ทีเมียวยัอ่อนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการอนบุาล
ลกูกุ้ งก้ามกรามโดยไม่กระทบต่ออตัรารอด (ธีรวฒัน์ และ
จรีภรณ์, 2548) นอกจากนีก้ารเสริมสารอาหาร เช่น กรด
ไขมนั HUFA  ให้แก่ด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียวยัอ่อน
สําหรับการอนุบาลลูกกุ้ งระยะ Z2-PL1 และ PL1-PL10 
ตามลําดบั ทําให้ลกูกุ้ งมีอตัรารอดและอตัราส่วนของลกู
กุ้ งท่ีเข้าสู่ระยะ PL1 สงูกว่าการอนบุาลด้วยโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียท่ีไม่เสริมสารอาหารชนิดนี ้(Naessens et al., 
1995) สว่นการทดสอบโดยใช้โคพีพอดทัง้แบบมีและไม่มี
ชีวิตท่ีไม่เสริมสารอาหารสําหรับทดแทนที่อาร์ทีเมียวัย
อ่อนในการอนุบาลลูกกุ้ งขาวแวนนาไมระยะ Z2-PL1 
พบวา่แม้อตัรารอดจะไมแ่ตกต่างกนัแต่การใช้โคพีพอดทํา
ให้อตัราส่วนของลกูกุ้ งท่ีเข้าสู่ระยะ PL1 น้อยกว่าการใช้
อาร์ทีเมียวยัอ่อนประมาณ 4 เท่า (DAbramo et al., 
2006) 

แม้วา่อาร์ทีเมียวยัออ่นจะเป็นอาหารที่เหมาะสม
สําหรับการอนบุาลลกูกุ้ งแวนนาไมมากกว่าอาหารมีชีวิต
ชนิดอ่ืน อยา่งไรก็ตามเกษตรกรอาจสามารถเพิ่มอตัรารอด
ของลกูกุ้ งได้ด้วยการเสริมกรดไขมนัจําเป็น เช่น EPA และ 
DHA ให้แก่อาร์ทีเมียก่อนนําไปเลีย้งลกูกุ้ ง ทัง้นีเ้น่ืองจาก
อาร์ทีเมียวัยอ่อนมี EPA สะสมเพียงเล็กน้อยและไม่มี 
DHA (Naessens et al., 1995) สอดคล้องกบั Sangha    
et al. (2000) ท่ีพบวา่การอนบุาลลกูกุ้งขาวแวนนาไมระยะ 
M1-PL1 ด้วยอาร์ทีเมียวยัอ่อนท่ีเสริมกรดไขมนั HUFA 
ทําให้ลกูกุ้ งมีอตัรารอดดีกว่าการอนบุาลด้วยอาร์ทีเมียท่ี
ไมเ่สริมกรดไขมนั HUFA อยา่งไรก็ตามการเสริมกรดไขมนั
ให้แก่อาร์ทีเมียต้องคํานึงถึงสดัส่วนของ DHA และ EPA 
ด้วย เน่ืองจากการมีกรดไขมนัชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
อาจกระทบต่อการเจริญเติบโตได้ โดยอัตราส่วนของ 
DHA/EPA ท่ีเหมาะสมควรมีค่าอยู่ในช่วง 0.5-1.5 
(Naessens et al., 1995) และข้อควรระวงัอีกประการ คือ
อาร์ทีเมียสามารถใช้ประโยชน์กรดไขมนัจําเป็นท่ีกินเข้าไป
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ได้โดยตรงซึง่อาจทําให้เหลือกรดไขมนัเหลา่นีน้้อยก่อนถกู
ส่งผ่านต่อไปยังลูกกุ้ ง ดังนัน้จึงควรนําอาร์ทีเมียไปเลีย้ง
ลูกกุ้ งทันทีหลังการเสริมสารอาหารนาน 24 หรือ 48 
ชัว่โมง หรือเก็บรักษาท่ีอณุหภมิูต่ํากว่า 10 องศาเซลเซียส 
และการเสริมอาหารควรทําในช่วงก่อนท่ีอาร์ทีเมียจะเข้าสู่
ระยะ Instar II (ระยะเวลา 12-24 ชัว่โมงหลงัฟัก) ทัง้นีเ้พ่ือ
ไม่ให้อาร์ทีเมียหลังการเสริมสารอาหารมีขนาดใหญ่
เกินไป (Sorgeloos et al., 1998) นอกจากการเพิ่มคณุค่า
ทางโภชนาการของอาร์ทีเมียโดยการเสริมสารอาหารแล้ว
อาจเลีย้งอาร์ทีเมียด้วยแพลงก์ตอนพืชชนิด Dunalliella 
salina ก่อนนําไปเลีย้งลกูกุ้ ง เน่ืองจากแพลงก์ตอนชนิดนี ้
มีโปรตีน ไขมนัและสารสีคือเบต้าแคโรทีนท่ีช่วยเพิ่มอตัรา
รอดและการเจริญเติบโตของลกูกุ้ งได้ (Hannah et al., 
2013)  

จากข้อจํากัดของการใช้อาหารมีชีวิตชนิดอ่ืน 
เช่น คณุค่าทางโภชนาการที่ไม่สามารถควบคมุให้คงท่ีได้
หรือความไม่สะดวกในการจัดเตรียมหรือจัดหา ทําให้มี
การพัฒนาอาหารสําเร็จรูปเพ่ือแทนที่อาร์ทีเมียวัยอ่อน
และประสบความสําเร็จโดยเฉพาะกับการอนุบาลลูกกุ้ ง
ขาวแวนนาไมระยะ PL ทัง้นีเ้น่ืองจากสามารถกําหนด
คุณค่าทางโภชนาการได้และลูกกุ้ งขาวแวนนาไมตัง้แต่
ระยะ PL5 ขึน้ไปมีนิสยักินอาหารบนพืน้ทําให้ยอมรับ
อาหารสําเร็จรูปได้ง่ายขึน้ (Gervais and Zeigler, 2013) 
และมีความเป็นได้ของการใช้อาหารสําเร็จรูปแทนท่ีอาร์ที
เมียวัยอ่อนในการอนุบาลลูกกุ้ งชนิดนีไ้ด้มากกว่า 65 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่กระทบต่อความสําเร็จของการอนบุาล
ในภาพรวม (Wouters, 2008) สอดคล้องกบัรายงานของ 
Giguere (2011) ท่ีพบว่าสามารถใช้อาหารสําเร็จรูป
แทนท่ีอาร์ทีเมียได้ 75 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการอนบุาลลกู
กุ้ งขาวแวนนาไมจากระยะ PL5-PL10 และงานวิจยัลา่สดุ
ยืนยันว่าอาหารสําเร็จรูปทัง้แบบแห้งและแบบเหลวที่มี
การปรับปรุงคณุค่าทางโภชนาการให้สอดคล้องกบัคณุค่า
ทางโภชนาการของอาร์ทีเมียท่ีเสริมด้วยกรดไขมนั HUFA 
สามารถใช้แทนที่อาร์ทีเมียได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการ
อนุบาลลูกกุ้ งระยะโปรโตโซเอีย้จนถึงระยะโพสต์ลาว่า 
(Gervais and Zeigler, 2013) อย่างไรก็ตามการเลือกใช้
อาหารสําเร็จรูปเพ่ือแทนท่ีอาร์ทีเมียวยัอ่อนควรคํานึงถึง
ขนาดของอาหารและความสามารถในการจบัอาหารของ

ลกูกุ้ง ดงัเช่น การอนบุาลลกูกุ้ งแชบ๊วย Fenneropenaeus 
indicus ระยะ PL1-PL11 โดยใช้อาหารสําเร็จรูปท่ีมีขนาด
ประมาณ 100-200 ไมครอน แทนที่อาร์ทีเมียในอตัรา 50 
และ 100 เปอร์เซ็นต์ ทําให้อตัรารอดของลกูกุ้ งลดลง 
(Hoseinifar and Zare, 2013) ซึง่สาเหตหุนึ่งอาจเกิดจาก
อาหารมีขนาดเล็กทําให้ลูกกุ้ งท่ีมีขนาดใหญ่รวบรวม
อาหารได้ยากขึน้ 

ปัจจุบันมีการจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
อนุบาลลกูกุ้ งขาวแวนนาไมวยัอ่อนหลากหลายชนิดและ
เคร่ืองหมายการค้าและสว่นใหญ่มีการกําหนดโปรตีนและ
ไขมนัในระดบัสงู ทัง้นีเ้พ่ือรับประกันว่าลกูกุ้ งจะได้รับ
สารอาหารหลักเหล่านีเ้พียงพอต่อความต้องการ โดย
ความต้องการสารอาหารในภาพรวมของลกูกุ้ งวยัออ่นอาจ
อ้างอิงค่าต่าง ๆ ตามคําแนะนําของ FAO (1987) เช่น 
อาหารควรมีระดบัโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร 
คอเลสเตอรอล แคลเซียมและฟอสฟอรัสท่ีใช้ประโยชน์ได้
เท่ากบั 45-55, 12-14, 15-25, 1.0-20, 1.5-2.0,  2.5-3.0 
และ 1.4-1.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั และแม้ว่าจะอนบุาล
ลูกกุ้ งขาวแวนนาไมในนํา้ความเค็มปกติแต่ยังมีความ
จําเป็นท่ีต้องเสริมแร่ธาตลุงไปในอาหารเพื่อช่วยเพิ่มการ
เจริญเติบโตและอตัรารอด (Davis and Saoud, 2004) 
อย่างไรก็ตามอาหารสําเร็จรูปสําหรับการอนุบาลลูกกุ้ ง
ทะเลมักมีราคาแพง ดังนัน้งานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการผลิต
อาหารสําหรับใช้เองในฟาร์มนบัเป็นหวัข้อหนึ่งท่ีน่าสนใจ
โดยหวัข้อการศกึษาควรครอบคลมุถึงระดบัสารอาหารตํ่า
ท่ีสดุท่ีไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและอตัรารอด ขนาด
ของอาหารท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของลูกกุ้ งและ
คณุลกัษณะของอาหาร เช่น ความคงตวัในนํา้ 
 
อาหารสําหรับเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไมวัยรุ่นจนถึง
ขนาดตลาด (grow-out shrimp feed) 

ความต้องการสารอาหาร 
งานวิจัยด้านโภชนศาสตร์ของการเลีย้งกุ้ งขาว

แวนนาไมวยัรุ่นจนถึงขนาดตลาดสว่นใหญ่เน้น 3 ประการ
คือ การศกึษาความต้องการสารอาหาร การแทนที่ปลาป่น
และการแทนที่นํา้มนัปลาทะเลในสตูรอาหารด้วยวตัถดุิบ
อ่ืน ๆ โดยงานวิจัยด้านความต้องการสารอาหารนัน้
คอ่นข้างมีน้อยซึง่ขดัแย้งกบัการเลีย้งกุ้งชนิดนีท่ี้แพร่หลาย
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ไปเกือบทั่วโลก จากการรวบรวมข้อมูลโดย National 
Research Council (NRC) ในปี 2554 พบว่าความ
ต้องการสารอาหารของกุ้ งขาวแวนนาไมที่ศึกษาแล้วมี
เพียง 12 ชนิด ได้แก่ ไลซีน กรดไขมันชนิด poly 
unsaturated fatty acids (PUFA), คอเลสเตอรอล 
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งกุ้ งชนิดนีต้้องการในอตัรา 1.6, 
0.25-0.50, 0.13, 0.26-0.35 และ 0.3-0.7 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดบั ขณะท่ีความต้องการทองแดง ซีลิเนียม สงักะสี 
วิตามิน A, E, B6 และ C มีค่าเท่ากบั 16-32, 0.2-0.4, 15, 
1.4, 100, 80-100 และ 50-100 ppm ตามลําดบั 
(Kaushik, 2012) โดยสาเหตหุนึ่งอาจเน่ืองจากการผลิต
อาหารสําหรับกุ้ งชนิดนีท่ี้ผ่านมาได้อาศัยข้อมูลความ
ต้องการสารอาหารของกุ้ งทะเล อ่ืน ๆ เช่น กุ้ งกลุาดําหรือ
กุ้งครููม่า Marsupenaeus japonicus (Akiyama et al., 
1992) ซึง่มีผลให้กุ้ งชนิดนีเ้จริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้
อาจเกิดจากกุ้งเหลา่นีเ้ป็น omnivorous shrimp ท่ีมีนิสยั
กินสัตว์มากกว่ากินพืช ขณะที่กุ้ งขาวแวนนาไมเป็น 
omnivorous shrimp ท่ีมีนิสยักินพืช (Perez-Velazquez 
and Lawrence, 2004) ดงันัน้อาหารที่ผลิตจึงน่าจะมี
สารอาหารที่เกินพอสําหรับกุ้ งชนิดนี  ้โดยการศึกษาใน
ระยะเวลาต่อมาทําให้ทราบว่ากุ้ งชนิดนีต้้องการโปรตีน
เพียง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ซึง่น้อยกว่าความต้องการของกุ้ง
กลุาดําและกุ้ งครููม่า (Conklin, 2003) เช่นเดียวกนักบั
ความต้องการกรดอะมิโนจําเป็น 5 ชนิด   ท่ีมีการศึกษา
แล้ว เช่น กุ้ งชนิดนีต้้องการเมไทโอนีนเท่ากับ 0.45-0.66 
เปอร์เซ็นต์ ของอาหาร จากการเลีย้งด้วยอาหารที่มีระดบั
โปรตีน 25-30 เปอร์เซ็นต์ (Fox et al., 2010; 2011) ความ
ต้องการไลซีนมีค่าเท่ากบั 1.64 เปอร์เซ็นต์ ของอาหาร 
จากการเลีย้งด้วยอาหารที่มีระดบัโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ 
(Xie et al., 2012) ความต้องการอาร์จินีนมีค่าเท่ากบั 
1.96 เปอร์เซ็นต์ ของอาหาร จากการเลีย้งด้วยอาหารที่มี
ระดบัโปรตีน 41 เปอร์เซ็นต์ (Zhou et al., 2012) ความ
ต้องการทรีโอนีนมีค่าเท่ากบั 1.18 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร 
จากการเลีย้งด้วยอาหารที่มีระดบัโปรตีน 43 เปอร์เซ็นต์ 
(Zhou et al., 2013) และความต้องการลิวซีนมีค่าเท่ากบั 
2.37 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร จากการเลีย้งด้วยอาหารที่มี
ระดบัโปรตีน 41 เปอร์เซน็ต์ (Liu et al., 2014)  

แต่หากคิดท่ีระดับโปรตีนในอาหารเท่ากับ 25, 
30 และ 35 เปอร์เซน็ต์ ซึง่คา่ท่ีนิยมสําหรับการผลิตอาหาร
กุ้งชนิดนี ้ความต้องการไลซีนอาจมีค่าเท่ากบั 2.62, 2.19 
และ 1.87 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร ความต้องการอาร์จินีน
อาจมีค่าเท่ากบั 3.21, 2.68 และ 2.30 เปอร์เซ็นต์ของ
อาหาร ความต้องการทรีโอนีนอาจมีค่าเท่ากบั 2.03, 1.69 
และ 1.45 เปอร์เซ็นต์ของอาหาร และความต้องการลิวซีน
อาจมีค่าเท่ากบั 3.89, 3.24 และ 2.78 เปอร์เซ็นต์ของ
อาหาร ตามลําดับ ทัง้นีค้่าดังกล่าวประเมินจากจาก 
เปอร์เซ็นต์ความต้องการกรดอะมิโนและระดับโปรตีน
อาหาร ตามสตูรดงันี ้[(โปรตีนในอาหารจากการทดลอง / 
ระดบัโปรตีนท่ีต้องการ) X เปอร์เซน็ต์ความต้องการกรดอะ
มิโนจากการทดลอง] เม่ือเปรียบเทียบค่าการทดลองของ
ความต้องการกรดอะมิโนจําเป็น 5 ชนิดนีท่ี้ระดบัโปรตีน
ในอาหาร 35 เปอร์เซ็นต์ กบัค่าท่ีแนะนําโดย Akiyama et 
al. (1992) พบว่ามีค่าใกล้เคียงกนั ดงันัน้แม้จะยงัไม่มี
ข้อมลูการวิจยัเพิ่มเติมแตค่วามต้องการกรดอะมิโนจําเป็น
อีก 5 ชนิดท่ีเหลือ คือ ไอโซลิวซีน ฟีนิลอะลานีน ฮีสติดีน 
วาลีนและทริปโตเฟน น่าจะสามารถอ้างอิงหรือประมาณ
การได้จากคา่ท่ีแนะนําโดย Akiyama et al. (1992)  

ส่วนความต้องการไขมันของกุ้ งขาวแวนนาไม
และกุ้งทะเลชนิดอ่ืน ๆ นัน้นกัวิจยัสว่นใหญ่แนะนําว่าควร
มีค่าประมาณ 6-8 เปอร์เซ็นต์ และไม่ควรเกิน 10 
เปอร์เซ็นต์ (Perez-Velazquez and Lawrence, 2004; 
Smith, 2006) และแม้ว่ายงัไม่การศึกษาความต้องการ
กรดไขมนัจําเป็นแตล่ะชนิดแต่อาจใช้ค่าจากการประมาณ
การของ Perez-Velazquez and Lawrence (2004) ได้ 
รายงานว่าอาหารควรมีกรดไขมันชนิด Linoleic acid 
(LOA, 18 : 2n-6), Linolenic acid (LNA, 18 : 3n-3), 
Arachidonic acid (ARA, 20 : 4n-6) และ ผลรวมของ 
EPA และ DHA ประมาณ 0.1, 0.1, 0.2 และ 0.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั ซึ่งทําให้ความต้องการกรดไขมนั
จําเป็นเหลา่นีมี้คา่รวมกนัเท่ากบั 0.8 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียง
กบัคําแนะนําของ Akiyama et al. (1992) ท่ีระบวุ่าอาหาร
กุ้ งทะเลควรมีกรดไขมันเหล่ า นี ป้ระมาณ  0.5-1.0 
เปอร์เซ็นต์ และยังใกล้เคียงกับผลการทดลองของ 
González-Félix et al. (2002) ท่ีพบว่าระดบั DHA ใน
อาหารไมค่วรเกิน 0.25 เปอร์เซน็ต์ หรือหากคิดเป็นผลรวม
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ของ EPA และ DHA ก็ไม่ควรเกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์เช่นกนั 
ทัง้นีห้ากระดบักรดไขมนัเหล่านีส้งูเกินไปอาจกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของกุ้ งได้ (Smith, 2006) อย่างไรก็ตาม
การเสริมกรดไขมันจําเป็นเหล่านีใ้ห้สูงกว่าระดับความ
ต้องการปกติอาจมีความจําเป็นหากเลีย้งกุ้ งในนํา้ท่ีมี
ความเคม็สงู เช่น 30 ppt ขึน้ไป (Hurtado et al., 2006) 

นอกจากไขมันและกรดไขมันแล้วกุ้ งทะเลยังมี
ความต้องการฟอสโฟไลปิดและคอเลสเตอรอลซึ่ง
สารอาหารทัง้สองชนิดนีม้ักมีการศึกษาควบคู่กัน มี
รายงานว่าอาหารสําหรับกุ้ งชนิดนีค้วรมีฟอสโฟไลปิด
ประมาณ 3 เปอร์เซน็ต์ หากมีคอเลสเตอรอลประมาณ 0.4 
เปอร์เซ็นต์ (Gong et al., 2001) สอดคล้องกบัคําแนะนํา
ของ Smith (2006) ท่ีกลา่วว่าอาหารสําหรับกุ้งขาวแวนนา
ไมควรมีฟอสโฟไลปิดประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ แต่ความ
ต้องการฟอสโฟไลปิดจะสงูขึน้หากอาหารมีคอเลสเตอรอล
ต่ํากว่าค่านี ้เช่น อาหารควรมีฟอสโฟไลปิดเท่ากบั 0, 1.5, 
3.0 และ 5.0 เปอร์เซ็นต์ หากอาหารมีคอเลสเตอรอล
เท่ากบั 0.35, 0.14, 0.13 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั 
อย่างไรก็ตามการเพิ่มฟอสโฟไลปิดและคอเลสเตอรอลใน
อาหารมากกวา่ความต้องการไมไ่ด้ช่วยให้การเจริญเติบโต
และอตัรารอดของกุ้ งมีค่าท่ีดีขึน้หากเลีย้งในระบบความ
เค็มต่ําท่ีมีโปแตสเซียม แมกนีเซียมและโซเดียมต่ํา (Roy 
et al., 2006) โดยทัว่ไปกุ้งชนิดนีเ้จริญเติบโตดีแม้ว่าจะ
เลีย้งในระบบความเค็มต่ําเม่ือเลีย้งด้วยอาหารที่ไม่มี
แคลเซียมเลยแต่อาหารต้องมีฟอสฟอรัสท่ีใช้ประโยชน์ได้
ไม่ต่ํากว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ (Cheng et al., 2006) ทัง้นีกุ้้ ง
น่าจะได้รับแคลเซียมจากนํา้ในระดบัท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการ อย่างไรก็ตามอาหารกุ้ งโดยทัว่ไปมกัมีแคลเซียม
เป็นองค์ประกอบเน่ืองจากการผลิตอาหารที่ใช้วัตถุดิบ
ธรรมชาติ แต่ควรมีการควบคมุไม่ให้แคลเซียมในอาหารมี
ค่าเกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัสท่ีใช้ประโยชน์ต้องมี
คา่ไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เปอร์เซน็ต์ 

ในส่วนของสารสีสําหรับการผลิตอาหารกุ้ งขาว
แวนนาไมเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่นิยมแอสต้าแซนทินหรือ
แคนต้าแซนทินสงัเคราะห์ โดย Ponce-Palafox et al. 
(2006) แนะนําว่าแอสต้าแซนทินหรือแคนต้าแซนทินท่ีมี
อยู่และได้จากการเปลี่ยนรูปจากสารสีอ่ืน ๆ ในอาหารควร
มีค่าไม่ต่ํากว่า 10 ppm และจากการศกึษาของ Zhang et 

al. (2013) พบวา่แอสต้าแซนทินในอาหารเท่ากบั 50 ppm 
มีผลให้กุ้ งขาวแวนนาไมเจริญเติบโตและมีการสะสม        
แอสต้าแซนทินในเปลือกไม่ต่างจากระดบัแอสต้าแซนทิน
ท่ีสูงกว่านี  ้แต่หากต้องการให้กุ้ งมีความต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม เช่น ภาวะออกซิเจนท่ี
ละลายนํา้ต่ํานัน้ระดบัแอสต้าแซนทินในอาหารไม่ควรต่ํา
กว่า 75 ppm นอกจากนีอ้าจใช้แหลง่วตัถดุิบธรรมชาติท่ี
เป็นแหล่งของแอสต้าแซนทินโดยตรงหรือแหลง่สารสีชนิด
อ่ืน ๆ สําหรับการผลิตอาหารกุ้ งชนิดนีไ้ด้ เช่น เบต้าแคโร-
ทีน ลูทีน ซีแซนทิน และคริปโตแซนทิน เน่ืองจากกุ้ ง
สามารถเปลี่ยนสารสีเหล่านีใ้ห้เป็นแอสต้าแซนทินได้  
ตัวอย่างแหล่งของแอสต้าแซนทินโดยตรง ได้แก่ ดอก-
ดาวกระจาย (Adonis aestivalis) ยีสต์แดง (Phaffia 
rhodozyma) และเคอยป่น (Krill meal) แหลง่แอสต้าแซน-
ทิ นและแคน ต้ าแซนทิ น  ไ ด้ แก่  แพลง ก์ ตอน พื ช 
Haematococcus pluvialis แหล่งของซีแซนทินและลทีูน
ได้แก่ ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta) และแพลงก์ตอน
พืช Dunaliella salina และ Spirulina spp. และแหลง่ของ
แคปแซนทินและซีแซนทิน  ไ ด้แก่  พริกหยวกแดง 
Capsicum annuum (Ponce-Palafox et al., 2006) 
สําหรับอตัราการใช้แหล่งสารสีธรรมชาติบางชนิดสําหรับ
การผลิตอาหารกุ้ งขาวแวนนาไมและกุ้ งกุลาดําท่ี มี
การศึกษาแล้ว เช่น สารสกัดจาก H. pluvialis อัตรา
เท่ากบั 75-100 ppm (Ju et al., 2011) สารสกดัดอก
ดาวเรืองอัตราเท่ากับ 50-350 ppm (Arredondo-
Figueroa et al., 1999) สารสกดัจากพริกหยวกแดงอตัรา
เท่ากบั 200-250 ppm (Arredondo-Figueroa et al., 
2004) D. salina อัตราเท่ากับ 125 ppm 
(Boonyaratpalin et al., 2001)  และยีสต์แดง P. 
rhodozyma อตัราเท่ากบั 40 ppm (นนทวิทย์ และคณะ,  
2546) นอกจากนีแ้หล่งสารสีธรรมชาติท่ีน่าสนใจอีกชนิด
คือสารสกัดจากถั่วอัลฟัลฟ่าซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีหาซือ้ได้
สะดวกและยังเป็นแหล่งโปรตีนได้โดยอัตราการใช้ท่ี
เหมาะสมสําหรับอาหารกุ้ งขาวแวนนาไมคือ  4-8 
เปอร์เซน็ต์ (Lucien-Brun and Vidal, 2006) 

แม้ว่าการศึกษาความต้องการวิตามินและแร่
ธาตุของกุ้ งชนิดนีจ้ะยงัมีน้อยแต่อาจใช้ค่าท่ีแนะนําโดย 
Smith (2006) ได้กลา่วคืออาหารควรวิตามิน B1, B2, B3, 
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B5, B6, B12, Biotin, Folic acid, Inositol, Choline (ถ้าไม่มี
ฟอสโฟลิปิด) C, D, E และ K (menadione) ในอตัรา 60, 
25, 40, 75, 72-89,  9.2, 1, 2, 3, 400, 871, 200, 0.1, 85-
89 และ 185 ppm ตามลําดบั และวิตามิน A อตัรา 8,400 
IU/Kg อาหาร ส่วนแร่ธาต ุเช่น Cu, Zn และ Se ควรมี
ค่าประมาณ 16-32, 15 และ 0.2-0.4 ppm ตามลําดบั 
นอกจากนีช้นิดและปริมาณของวิตามินและแร่ธาตใุนสตูร
อาหารสําหรับกุ้งขาวแวนนาไมอาจอ้างอิงได้จากงานวิจยั
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติซึ่งมักเป็นค่าท่ีถูกแนะนําหรืออ้างอิงตาม
นักวิจัยท่ีเช่ียวชาญด้านกุ้ งทะเลหรือด้านอาหาร เช่น  
งานวิจยัของ Forster et al. (2003), Samocha et al. 
(2004), Roy et al. (2006) และ Suárez et al. (2009) 
นอกจากสารอาหารหลกัทัง้ 5 ชนิด แล้วสารอาหารอีกชนิด
หนึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่การเจริญเติบโตของกุ้งคือไคตินซึง่
เป็นองค์ประกอบของเปลือก แม้ไม่มีข้อมลูท่ีแน่ชัดว่ากุ้ ง
ต้องการไคตินโดยตรงจากอาหารหรือไม่ แต่การผลิต
อาหารสว่นใหญ่มกัมีการใช้วตัถดุิบท่ีเป็นแหลง่ไคติน เช่น 
เปลือกกุ้งหรือเปลือกป ูซึ่งอาหารกุ้งควรมีไคตินอย่างน้อย 
0.5 เปอร์เซ็นต์ (Akiyama et al., 1992) นอกจากนีอ้าจ
เสริมไคโตซานลงในอาหารระหว่างการเลีย้งกุ้ งได้โดยการ
เสริมไคโตซานในอัตรา 400 ppm ทําให้กุ้ งมีการ
เจริญเติบโต อตัรารอดและมีสขุภาพดีขึน้ (ปิยะบตุร และ
คณะ, 2544) 

การแทนที่ปลาป่นด้วยแหล่งโปรตีนชนิดอ่ืน 
การแทนที่ปลาป่นด้วยแหล่งโปรตีนชนิดอ่ืน

สําหรับการผลิตอาหารกุ้ งขาวแวนไมนับเป็นหัวข้อท่ีมี
การศึกษากนัมากเน่ืองจากราคาปลาป่นมีแนวโน้มสงูขึน้
ตามผลผลิตปลาป่นท่ีลดลง แม้ว่ามีงานวิจัยการแทนที่
ปลาป่นด้วยแหล่งโปรตีนอ่ืน ๆ หลายชนิดแต่วตัถดุิบบาง
ชนิดไม่มีความเหมาะสมสําหรับการผลิตอาหารเชิง
พาณิชย์เน่ืองจากไม่สะดวกในการจัดหาทัง้ปริมาณและ
ระยะเวลา ดงันัน้เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับการผลิตอาหาร
กุ้ งขาวแวนนาไมเชิ งพาณิชย์รายงานนี จ้ึงนําเสนอ
เฉพาะงานวิจยัท่ีทดสอบโดยใช้วตัถดุิบท่ีสามารถจดัหาได้
สะดวกเท่านัน้ โดยผลการแทนที่ปลาป่นด้วยวัตถุดิบ              
ต่าง ๆ ในสูตรอาหารกุ้ งขาวแวนนาไมที่ไม่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต อตัรารอดและอตัราแลกเนือ้ แสดงในตาราง  

ท่ี 1 อย่างไรก็ตามความสําเร็จในการแทนที่ปลาป่นอาจ
ขึน้อยู่กบัสภาพการทดลอง ขนาดของกุ้ งทดลอง รูปแบบ
การแทนที่ ระดบัโปรตีนในอาหาร ชนิดปลาป่น ระดบัปลา
ป่นท่ีใช้ ความสมดลุของสารอาหารและผลกระทบอื่นๆ ท่ี
เกิดจากการแทนที่ โดยมีความเป็นไปได้ของการใช้แหล่ง
โปรตีนอ่ืน ๆ แทนท่ีปลาป่นได้ทัง้หมดหากสูตรอาหารมี
ระดบัปลาป่นต่ํา เช่น สามารถแทนที่ปลาป่นด้วยวตัถดุิบ
ผสมระหว่างไก่ป่นและเลือดป่นหรือไก่ป่นอย่างเดียวได้ 
100 เปอร์เซ็นต์ เม่ือสูตรควบคุมมีการใช้ปลาป่น 8 
เปอร์เซ็นต์ (Tacon et al., 2010) หรือกรณีการแทนที่ปลา
ป่นด้วยวตัถดุิบผสมระหว่างกากถั่วเหลืองและกากคาโน
ลา่ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ เม่ือสตูรควบคมุมีการใช้ปลาป่น 15 
เปอร์เซ็นต์ (Suárez et al., 2009) นอกจากนีร้ะบบการ
ทดลองที่มีอาหารธรรมชาติเข้ามาเก่ียวข้องอาจมีส่วนทํา
ให้การแทนที่ปลาป่นประสบความสําเร็จ เช่น การทดลอง
ในบ่อระบบนํา้หมนุเวียนกลางแจ้ง (Roy and Davis, 
2009) หรือการทดลองในบอ่ดิน (Amaya et al., 2006) 

แม้ว่าการแทนที่ปลาป่นด้วยแหล่งโปรตีนบาง
ชนิดในสูตรอาหารสําหรับกุ้ งขาวแวนนาไมจะประสบ
ความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่การผลิตอาหารกุ้ งขาวแวนนาไม
เชิงพาณิชย์ยงัคงใช้ปลาป่นในสตูรอาหารอยู ่ทัง้นีเ้น่ืองจาก
ปลาป่นมีโปรตีนสูง ไขมันสูงและมีกรดอะมิโนจําเป็นท่ี
สมดุลกับชนิดและปริมาณท่ีพบในสตัว์นํา้ ดงันัน้ปลาป่น
จงึมีประโยชน์ในแง่การปรับสมดลุของกรดอะมิโนจําเป็นใน
สตูรอาหารให้สมดลุกบัความต้องการของกุ้ งชนิดนี ้รวมทัง้
ยงัเป็นสารดึงดดูการกินอาหารที่ดีอีกด้วย (NRC, 1993) 
แต่ด้วยแรงกดดนัเก่ียวกบัราคาปลาป่นและข้อกงัวลต่าง ๆ 
ทําให้มีการคาดการณ์ว่าระดบัปลาป่นเฉลี่ยในสตูรอาหาร
สําหรับกุ้งทะเลจะลดลงจาก 12 เปอร์เซน็ต์ ในปี พ.ศ. 2553 
เหลือเพียง 8 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี พ.ศ. 2558 และ 
2563 ตามลําดบั (Tacon and Metain, 2008) สว่นแหล่ง
โปรตีนสําหรับการแทนที่ปลาป่นในสูตรอาหารกุ้ งทะเล
รวมทัง้กุ้ งขาวแวนนาไมนัน้ควรเป็นแหล่งโปรตีนท่ีไม่มีสาร
ต้านโภชนาการ (Francis et al., 2001) เช่น โปรตีนจากสตัว์ 
ได้แก่ ไก่ป่น ขนไก่ป่นและเนือ้ป่น โดย Tacon et al. (2012) 
แนะนําว่าระดับการใช้แหล่งโปรตีนเหล่านีใ้นสูตรอาหาร
สําหรับกุ้ งทะเลควรมีค่าไม่เกิน 10-30, 1-10 และ 10-30 
เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั 
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Table 1 Achievements of fishmeal replacement with alternative protein sources without adverse impacts 
on growth, survival and feed conversion of the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei 
Boone, 1931) 

Size 
(g.) 

Experimental 
Condition 

Dietary Protein/ 
Control 

Ingredient/ % Replacement Reference 

0.37 Laboratory, 42 days 32%/ Menhaden 
FM 30% 

Co-extruded soybean/poultry by-
product meal, or flashed dried 
poultry meal / 80% of FM protein 

Davis and 
Arnold (2000) 

0.8 Laboratory, 100 ind. m-2, 
Feeding 8 times a day, 
56 days 

36%/ Norwegian 
FM 24.5% 

Meat and bone meal/ 25% of FM 
protein 

Forster et al. 
(2003) 

1.13 Shaded outdoor tank, 
30 ind. m-2, Feeding 4 
times a days, 42 days 

32%/ Menhaden 
FM 30% 

Co-extruded soybean/poultry by-
product meal supplemented with 
egg powder/ 100% of FM protein 

Samocha et al. 
(2004) 

1.7 Fiberglass tank, 1.3 
ind. L-1, Feeding 3 
times a day, 52 days 

40%/ White FM 
22% 

Meat and bone meal/ 60% of 
dietary FM or poultry by-product 
meal/ 80% of dietary FM 

Zhu et al. 
(2004) 

0.88 Fiberglass tank, 6.5 
ind. L-1, Feeding 3 
times a day, 56 days 

41%/ Anchovy FM 
40% 

Meat and bone meal/ 60% of 
dietary FM  

Tan et al. 
(2005) 

0.031 Earthen pond, 35 ind. 
m-2 Feeding 2 times a 
day, 126 days 

36%/ FM 9% Soybean meal + wheat gluten/ 
100% of FM protein 

Amaya et al. 
(2006) 

0.45 Outdoor tank with 
recirculating system,  
33.4 ind. m-3, Feeding  
2 times a day, 63 days 

36%/ Menhaden 
FM 10.1% 

Poultry by-product meal/ 100% of 
dietary FM protein 

Roy and Davis 
(2009) 

- Fiberglass tank, 6.5 
ind. L-1, Feeding 3, 
times a day, 60 days 

39%/ Anchovy FM 
30% 

Poultry by-product meal/ 70% of 
FM protein 

Shuyan et al. 
(2009) 

0.3 Fiberglass tank, 2 ind. 
L-1, Feeding 5 times a 
day, 95 days 

39%/ Peruvian FM 
15% 

Soybean meal + canola meal/ 75% 
of dietary protein 

Suárez et al. 
(2009) 

2.7 Fiberglass tank, 75 
ind. m-3 Feeding 8 
times a day, 70 days 

34%/ Peruvian FM 
8% 

Poultry by-product meal+ blood 
meal, or only poultry by-product 
meal/ 100% of FM protein 

Tacon et al. 
(2010) 

 

การจัดการทางโภชนาการสาํหรับการอนุบาลและการเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม 
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การแทนที่นํา้มันจากปลาทะเล 
โดยทัว่ไปสตูรอาหารสําหรับกุ้งขาวแวนนาไมมกั

มีสว่นประกอบของปลาป่น 20 เปอร์เซ็นต์ และนํา้มนัปลา
ทะเลประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ แต่เน่ืองจากนํา้มนัปลาทะเล
มีราคาสงูจงึมีความพยายามในการลดการใช้นํา้มนัชนิดนี ้
เช่นเดียวกนักบัปลาป่น (Tacon and Metian, 2008) โดย
มีความเป็นไปได้ของการแทนที่นํา้มนัปลาทะเลด้วยแหลง่
ไขมันชนิดอ่ืน ๆ ได้ในอัตราสูงหรือทัง้หมดหากอาหาร
ยงัคงมีกรดไขมนัจําเป็น เช่น ARA EPA และ DHA ท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของกุ้ งชนิดนี ้(González-Félix 
et al., 2009) ดงัเช่นกรณี 

ของการแทนที่นํา้มันปลาทะเลด้วยนํา้มันถั่ว
เหลืองในสูตรอาหารสําหรับกุ้ งขาวแวนนาไมได้  90 
เปอร์เซ็นต์ (เหลือนํา้มันปลาทะเลในสูตรอาหาร 0.46 
เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมีผลให้อาหารมี ARA EPA และ DHA 
ประมาณ 0.01, 0.15 และ 0.09 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั (da 
Silava, 2013) เม่ือพิจารณาผลรวมของ EPA และ DHA 
ของการทดลองนีมี้ค่าไม่เกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
สอดคล้องกบั González-Félix et al. (2002) ท่ีระบวุา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบั DHA ในอาหารสําหรับกุ้ งชนิดนีไ้ม่ควรเกิน 0.25 
เปอร์เซ็นต์ หรือหากคิดเป็นผลรวมของ EPA และ DHA ก็
ไม่ควรเกิน 0.25 เปอร์เซ็นต์เช่นกนั ส่วนการแทนที่นํา้มนั
ปลาทะเลด้วยกากจากการสกดันํา้มนัปลาทะเลให้บริสทุธ์ิ
หรือเรียกว่า  stearine สามารถทําได้อาจทําได้  100 
เปอร์เซ็นต์ (Ju et al., 2012; da Silva, 2013) ทัง้นี ้
เ น่ืองจากวัตถุดิบชนิดนี มี้ชนิดกรดไขมันจําเป็นท่ี
เหมือนกนั ส่วนอิทธิพลของความเค็มต่อความสําเร็จของ
การแทนที่นํา้มันปลาทะเลด้วยแหล่งไขมันชนิดอ่ืนนัน้
พบว่าเม่ือความเค็มของนํา้ท่ีเลีย้งลดต่ําลงหรือเพิ่มสงูขึน้
ทําให้มีแนวโน้มท่ีกุ้ งขาวแวนนาไมจะต้องการกรดไขมัน
ชนิด LNA เพิ่มมากขึน้ ซึ่งมีผลให้สามารถแทนที่นํา้มนั
ปลาทะเลด้วยแหล่งไขมนัท่ีมี LNA ในปริมาณสงู เช่น 
นํา้มนั flaxseed ได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ (da Silva, 2013) 
แม้ว่าสาเหตท่ีุกุ้ งชนิดนีต้้องการกรดไขมนัชนิด LNA เพิ่ม
มากขึน้หากเลีย้งในสภาพนํา้ความเค็มลดลงหรือสงูขึน้ไม่
ทราบแน่ชดัแต่อาจเก่ียวข้องกบัการักษาสมดลุนํา้และแร่
ธาตใุนร่างกาย (osmoregulation) นอกจากนีย้งัมีความ
พยายามในการหาแหล่งกรดไขมันจําเป็นเพ่ือทดแทน

Table 1 (continued) 
Size 
(g.) 

Experimental 
Condition 

Dietary Protein/ 
Control 

Ingredient/ % Replacement Reference 

0.8 Laboratory, Feeding 
4 times a day, 56 
days 

44%/ FM 30% Cottonseed meal/ 24% of dietary 
FM 

Wang (2010) 

0.62 Laboratory, Feeding 
4 times a day, 56 
days 

42%/ FM 30% Canola meal/ 24% of dietary FM  

0.66 Laboratory, Feeding 
4 times a day, 56 
days 

43%/ FM 30% Cottonseed meal+ canola meal 
(1:1) supplemented with 
methionine and lysine/ 30% of 
dietary FM 

 

3.37 Fiberglass tank  with 
recirculating system, 
4.3 ind. L-1, Feeding 
3 times a day, 42 
days 

41%/ China FM 
30% 

Peanut meal/ 30% of FM protein Liu et al. (2012) 

สอดคล้องกบั González-Félix et al. (2002) ท่ีระบวุ่า    

วารสารเกษตร 31(1): 89 - 105 (2558) 



 

 99 

นํา้มันปลาทะเลซึ่งพบว่ามีสาหร่ายทะเล 2 สกุล ท่ีมี
ศกัยภาพคือ Schizochytrium spp. และ Mortierella spp. 
ซึง่เป็นแหลง่ DHA และ EPA ตามลําดบั จากการศกึษา
ของ Patnaik et al. (2006) พบว่าสามารถแทนที่นํา้มนั
ปลาทะเลในสูตรอาหารกุ้ งชนิดนีไ้ด้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์ (ท่ีอตัราการใช้ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์) โดยใช้ 
Schizochytrium sp. และ Mortierella alpina อตัรา 0.5 
และ 0.13 เปอร์เซน็ต์ตามลําดบั 

 
สรุป 

 
สามารถใช้ Schizochytrium spp. หรืออาหาร

สําเร็จรูปท่ีมีกรดไขมนักลุ่ม HUFA แทนที่ Chaetoceros 
spp. ได้บางส่วนสําหรับการอนบุาลลกูกุ้ งขาวแวนนาไม
จากระยะโปรโตโซเอีย้ถึงระยะไมซีส และการใช้ร่วมกนั
ระหว่าง Chaetoceros spp. กบัอาหารเหลา่นีทํ้าให้ลกูกุ้ ง
มีอตัรารอดดีกว่าการใช้ Chaetoceros spp. เพียงอย่าง
เดียว สําหรับการอนุบาลลูกกุ้ งขาวแวนนาไมจากระยะ    
ไมซีสถึงระยะโพสต์ลาว่าก็สามารถใช้โคพีพอด โรติเฟอร์ 
ไรนํา้กร่อยและไรแดงแทนที่อาร์ทีเมียวยัอ่อนได้บางส่วน
เช่นกนั อย่างไรก็ตามอาจแทนที่อาร์ทีเมียด้วยอาหารมี
ชีวิตเหล่านีไ้ด้ทัง้หมดหากมีการเสริมกรดไขมันกลุ่ม 
HUFA และกําหนดอตัราส่วนของ DHA/EPA ให้มีค่าอยู่
ในช่วง 0.5-1.5 นอกจากนีส้ามารถแทนที่อาร์ทีเมียวยัอ่อน
ด้วยอาหารสําเร็จรูปได้ทัง้หมดหากอาหารสําเร็จรูปมี
คณุค่าทางโภชนาการที่ใกล้เคียงกบัอาร์ทีเมียท่ีเสริมด้วย
กรดไขมนั HUFA แม้ว่าการศึกษาด้านโภชนาการสําหรับ
การเลีย้งกุ้ งให้ได้ขนาดตลาดยงัมีไม่มากแต่พอท่ีจะสรุป
ความต้องการสารอาหารสําคญัได้ดงันี ้คือ ความต้องการ
โปรตีน ไขมนั กรดไขมนัจําเป็นรวม (LOA, LNA, ARA, 
EPA และ DHA) ผลรวมของ EPA และ DHA เลซิติน 
คอเลสเตอรอล ไคตินและแอสต้าแซนทิน มีค่าเท่ากบั 30-
40%, 6-8%, 0.8%, 0.25%, 3.0%, 0.4%, 0.5% และ 50 
ppm ตามลําดบั การแทนที่ปลาป่นด้วยแหลง่โปรตีนชนิด
อ่ืนสําหรับการผลิตอาหารเพื่อเลีย้งกุ้ งวัยรุ่นจนถึงขนาด
ตลาดเป็นหวัข้อท่ีมีการศึกษากันมากโดยมีแนวโน้มท่ีจะ
สามารถแทนที่ปลาป่นได้ทัง้หมดหากสตูรอาหารมีการใช้
ปลาป่นน้อย เช่น 8-15 เปอร์เซ็นต์ หรือมีอาหารธรรมชาติ

เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น การเลีย้งในบ่อดินหรือบ่อกลางแจ้ง 
ส่วนการแทนที่นํา้มันปลาทะเลด้วยแหล่งไขมันอ่ืน ๆ 
สามารถทําได้ในอัตราสงูหรือทัง้หมดหากอาหารยงัคงมี
กรดไขมนัจําเป็น เช่น ARA EPA และ DHA  ท่ีเพียงพอต่อ
ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง กุ้ ง ช นิ ด นี ้ แล ะส าม า ร ถ ใ ช้ 
Schizochytrium spp. และ Mortierella spp. ซึง่เป็นแหลง่ 
DHA และ ARA ตามลําดบั เพ่ือลดการใช้นํา้มนัปลา  
ทะเลได้ 
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