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บทคัดยอ 

 
 ศึกษาการเล้ียงกุงมังกรเลนดวยอาหารตางกัน 3 ชนิดไดแก เนื้อหอยแมลงภู  เนื้อปลากระเบน 
และ เนื้อปลาขางเหลือง โดยใชกุงมังกรเลนเริ่มตน ขนาดน้ําหนักตัวเฉล่ียในชวงประมาณ 126.88±16.57 
กรัม ถึง 130.17±16.54 กรัม ความยาวลําตัวเฉล่ียในชวง 16.71±0.81 ถึง 17.17±0.60 เซนติเมตร และความยาว
สวนหัวเฉล่ียในชวง 7.32±0.26 ถึง 7.45±0.30 เซนติเมตร ทําการทดลองเล้ียงในถังกลมขนาด 500 ลิตร 
จํานวน 3 ซํ้าในแตละชุดการทดลอง ปลอยกุงจํานวนถังละ 8 ตัว เล้ียงดวยอาหารทดลองวันละ 1 คร้ัง เปน
ระยะเวลา 120 วัน โดยดําเนินการท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี   
 เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวากุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีการเจริญเติบโตท่ีแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) แมวากุงมังกรเลนที่เล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีน้ําหนักตัวเฉล่ียสูง
ท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 176.00 ±31.10 กรัม ความยาวลําตัวเฉล่ีย 18.91±1.02 เซนติเมตร และความยาวสวนหัว
เฉล่ีย 8.21 ± 0.39 เซนติเมตร อยางไรก็ตามพบวา กุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีน้ําหนักตัวท่ี
เพิ่มข้ึนและมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ดีกวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลาขางเหลืองอยางมีนัยสําคัญ  
แตไมแตกตางกับกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลากระเบน สําหรับอัตราการรอดตาย, ความถ่ีในการลอกคราบ 
และอัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 
โดยอัตรารอดมีคา 62.5-70.8 เปอรเซ็นต อัตราการแลกเนื้อ 27.8-36.7 และความถ่ีในการลอกคราบ 3.00-3.11 
วัน/คร้ัง องคประกอบกรดไขมันในกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มี n3-HUFA สูงกวา กุงท่ีเล้ียง
ดวยเนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง แสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภู มีความเหมาะสมสําหรับเล้ียง
กุงมังกรเลนมากกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง 
 
คําสําคัญ : กุงมังกรเลน  อาหารสด 
____________________________ 
* ผูรับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  ๘๑๐๐๐  โทร ๐-๗๕๖๙-๕๑๕๐   
e-mail : krabiaqua@nicaonline.com 
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Abstract 

 
 A rearing experiment was conducted in mud spiny lobster (Panulirus polyphagus) at Krabi 
Coastal Fisheries Research and Development Center to assess the feeding potential of three different kinds 
of fresh diets, green mussel, stingray and sardine, in terms of growth and survival rate.  The mud spiny 
lobster with initial body weight between 126.88 ±16.57 to 130.17±16.54 g, initial body length of between 
16.71±0.81 to 17.17±0.60 cm and initial carapace length of between 7.32±0.26 to 7.45±0.30 cm were 
stocked in 500 liter tanks at density of 8 inds./tank.  Three replications for each dietary feeding treatment 
were assigned.  
 At the end of 120-day feeding trial, there were no significant (p0.05) differences in final 
mean body weight, body length and carapace length among dietary groups. Although, spiny lobster fed 
green mussel gave the highest body weight, body length and carapace length of 176±31.10 g, 18.91±1.02 
cm and 8.21±0.39 cm, respectively.  While the weight gain and specific growth rate of spiny lobster fed 
green mussel were not different to stingray, but significantly better than those fed on sardine.  Survival 
rate, feed conversion ratio (FCR) and molting rate were not significantly (p0.05) different among the 
dietary groups. The mean value of survival rate, FCR and molting frequency were 62.5-70.8 %, 27.8-36.7 
and 3.00-3.11 days/time, respectively. In addition, green mussel fed group provided the higher body fatty 
acid of n3-HUFA level. Therefore, feeding mud spiny lobster with green mussel is much more suitable 
than the stingray and sardine.  
 
Key  words  : Mud spiny lobster Panulirus polyphagus  Fresh feed 
____________________________________  
*Corresponding author : 141  Moo 6, Saithai, Muang, Krabi  81000 Tel. 0-7569-5150 
e-mail: krabiaqua@nicaonline.com 
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คํานํา 
 

กุงมังกรมีช่ือสามัญวา spiny lobster จัดอยูในครอบครัว Palinuridae เปนสัตวน้ําท่ีมีราคาแพง
และสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เปนท่ีนิยมของผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีรสชาติดี
สีสันสวยงามและหายาก  ปจจุบันประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จในการเพาะเล้ียงกุงมังกรในเชิง
พาณิชย  แตมีการจับและรวบรวมกุงมังกรจากแหลงธรรมชาติเทานั้น  ซ่ึงในแตละปมีการจับกุงมังกรจาก
ทะเลธรรมชาติเพื่อใชประโยชนและบริโภคเปนจํานวนมาก  แมจะไมปรากฏรายงานขอมูลปริมาณการจับกุง
มังกรจากธรรมชาติ  แตพบวาจํานวนประชากรในธรรมชาติมีปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัด  ชาวประมงจับกุง
มังกรไดลดลง  ทําใหความตองการกุงมังกรมีมากข้ึน  กุงมังกรที่พบในนานน้ําไทยมี 4 สกุลคือ Palinurellus, 
Linuparus, Puerulus และ Panulirus (สมพงษ และปกรณ, 2529)  และกุงมังกรสกุล Panulirus ท่ีมีรายงาน
พบในบริเวณทะเลฝงตะวันออกของไทยมี 6 ชนิด ไดแก P. versicolor, P. homarus, P. ornatus, P. longipes, 
P. penicilatus และ P. polyphagus โดยแตละชนิดจะมีความชุกชุม การแพรกระจาย และลักษณะการอยูอาศัย
ที่แตกตางกัน  กุงมังกรชนิดท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้ คือ กุงมังกรเลน (P. polyphagus) เนื่องจากเปนชนิดท่ีมี
ปริมาณการจับมากถึง 90 เปอรเซ็นต ของปริมาณกุงมังกรทั้งหมดท่ีถูกทําการประมงในบริเวณทะเลอันดามัน
(Bhatia, 1974)  ลักษณะเดนของกุงมังกรเลน คือ กระดองทรงกระบอก แซปลายหนวดคูท่ีสองยาวกวาความ
ยาวของลําตัวมาก โคนหนวดคูท่ีสองไมอยูชิดติดกัน บนแผนกางหนวด มีหนามขนาดใหญอยูปลายสุด 1 คู 
วางตรงแนวกลางโคนหนวดคูท่ีหนึ่งโคนละหนึ่งหนาม ปลองทองเรียบไมมีรองขวางกลางปลอง ขอบทาย
ของปลองทองมีลายสีครีมขวางทุกปลอง พบท่ัวไปตามหาดโคลนท้ังฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน (สมพงษ 
และปกรณ, 2529) 

ในการพัฒนาดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา อาหารเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญอยางหนึ่ง เนื่องจากเปน
ตนทุนหลักประมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นตของตนทุนการผลิตท้ังหมด (Akiyama et al., 1992; Kaushik, 
1989)  เปนท่ีทราบกันวาสัตวน้ํามีความตองการสารอาหารท้ัง 5 หมูเชนเดียวกับสัตวบก ไดแก โปรตีน ไขมัน 
คารโบไฮเดรต แรธาตุ และวิตามิน   และสัตวน้ําแตละชนิดมีความตองการสารอาหารที่แตกตางกันท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ขนาดและอายุของสัตวน้ํา ระบบการเล้ียง อุณหภูมิ และสภาพแวดลอมท่ีสัตวน้ําชนิด
นั้นๆอาศัยอยู  อีกท้ังขนาดและลักษณะของอาหารที่เหมาะสมกับนิสัยการกินอาหารของสัตวน้ําแตละชนิด
ในแตละชวงอายุของสัตวน้ําก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหประสบความสําเร็จ  จึงมี
การศึกษาวิจัยระดับความตองการสารอาหารตางๆและโภชนาการอาหารในสัตวน้ําแตละชนิดแตละขนาด
อยางกวางขวาง รวมท้ังการศึกษาประสิทธิผลของอาหารสดท่ีใชเล้ียงสัตวน้ําและการเพ่ิมคุณคาทาง
โภชนาการเพ่ือการผลิตอาหารสัตวน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ (NRC, 1983; Halver, 1989; Watanabe, 1988; 
Williams, 2007a)  โดยนักโภชนาการดานอาหารไดพยายามสรางสูตรอาหารผสมสําเร็จรูปใหมีสารอาหารท่ี
ครบถวนตามความตองการของสัตวน้ําแตละชนิด เพื่อใหประสิทธิภาพการนําสารอาหารไปใชประโยชนใน
การเจริญเติบโตไดสูงสุด  
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สําหรับการเพาะเล้ียงกุงมังกรในประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง  แมจะมีรายงาน
ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุงมังกร Panulirus spp. วัยรุนโดยใหปลาสดเปนอาหาร และผล
การทดลองเล้ียงพอแมพันธุกุงมังกรดวยอาหารปลาสดและหอยแมลงภูมีชีวิต (ไวยพจน, 2541ก, 2541ข) และ
เนื่องจากกุงมังกรเปนสัตวน้ําท่ีมีราคาแพง เปนท่ีตองการของผูบริโภค ในตางประเทศจึงมีรายงานการ
ศึกษาวิจัยในกุงมังกรหลายชนิด ต้ังแตระยะวัยออน จนถึงระยะวัยรุน ท้ังดานสรีระวิทยา ชีววิทยา อาหารและ
โภชนาการ เทคนิคการเพาะเล้ียง รวมท้ังการเล้ียงกุงมังกร (Palinuridae) วัยรุนท่ีรวบรวมไดจากธรรมชาติให
มีขนาดท่ีตลาดตองการ เปนตน (Phillips and Sastry, 1980; Kittaka and Kimura, 1989; Gray, 1992; Lim et 
al.,1997a; Smith et al., 2003; Smith et al., 2005; Erick et al., 2005; Tlusty et al., 2005; Johnston and 
Johnston, 2007; Williams, 2007a; Johnston et al., 2008)  นอกจากนี้ไดมีการศึกษาพัฒนาอาหารเม็ดแหง
สําหรับเล้ียงกุงมังกร แตยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร การศึกษาเพื่อเพิ่มความอยากกินอาหาร 
(palatability) และดึงดูดใหกุงมังกรยอมรับอาหารเม็ดแหงไดดีข้ึนเปนส่ิงสําคัญและจําเปนในการพัฒนา
อาหารเม็ดแหงสําหรับกุงมังกร เพราะนอกจากจะทําใหกุงยอมรับอาหารแลว ยังชวยลดปญหาการสูญเสีย
คุณคาทางโภชนาการ การละลายไมคงตัวของอาหาร และปญหาคุณภาพน้ําอีกดวย  กุงมังกรแตละชนิดมี
ความตองการโปรตีนในระดับท่ีแตกตางกัน (Williams, 2007b)  กุงมังกร Panulirus ornatus มีความตองการ
โปรตีนในระดับสูงถึง 61 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง (Smith et al., 2005) สําหรับอาหารสด เชน เนื้อ
หอยแมลงภู มีรายงานวาสามารถดึงดูดการกินอาหารของกุงมังกรไดดีกวาอาหารเม็ด (Williams et al., 2005) 
อยางไรก็ตาม Smith et al. (2005) พบวา กุงมังกร P. ornatus ขนาดน้ําหนักตัวประมาณ 2.5 กรัม ท่ีเล้ียงดวย
หอยแมลงภูสดแชแข็ง มีการเจริญเติบโตดีในชวง 4 สัปดาหแรก แตหลังจากนั้น พบวากุงมีอัตราการ
เจริญเติบโตชาลง และมีอัตราการตายเพ่ิมข้ึน และเม่ือส้ินสุดการทดลองใน 8 สัปดาห พบวากุงมังกรท่ีเล้ียง
ดวยหอยแมลงภูสดแชแข็ง มีอัตราการเจริญเติบโต 0.80 เปอรเซ็นตตอวัน และมีอัตรารอด 41 เปอรเซ็นต ซ่ึง
ดอยกวากุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเม็ดแหงท่ีมีระดับโปรตีน 33 เปอรเซ็นต (อัตราการเจริญเติบโต 0.72 เปอรเซ็นต
ตอวัน และอัตรารอด 73 เปอรเซ็นต) และที่ระดับโปรตีน 61 เปอรเซ็นต (อัตราการเจริญเติบโต 1.38 
เปอรเซ็นตตอวัน และอัตรารอด 84 เปอรเซ็นต) 

ดังนั้นการทดลองเบ้ืองตน เกี่ยวกับการใชอาหารชนิดตางๆในการเล้ียงกุงมังกรเลนตามสภาวะ
แวดลอมในประเทศไทย จึงเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับเปนแนวทางพัฒนาการเล้ียงกุงมังกรเลนเชิง
พาณิชยในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อศึกษาชนิดอาหารสดท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกุงมังกรเลน ตามสภาวะแวดลอมในประเทศ
ไทย ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาดานอาหารของกุงมังกรเลนตอไป 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
 
1. การเตรียมการทดลอง 

1.1 การเตรียมน้ําทะเล โดยสูบน้ําทะเลซ่ึงมีความเค็ม 33 สวนในพันสวนมาใสบอคอนกรีต
ขนาด 180 ตัน แลวเติมสารประกอบแคลเซียมไฮโปคลอไรด (Ca (OCl)2 ) ความเขมขน 30 มิลลิกรัมตอลิตร 
เพื่อกําจัดเช้ือตางๆและตกตะกอน เม่ือตะกอนสวนใหญตกตะกอนหมดแลว ยายน้ําไปเก็บกักไวในบออ่ืน 
พรอมเติมอากาศในนํ้าตลอดเวลา พักน้ําท่ีเตรียมไวประมาณ 3-5 วัน เพื่อกําจัดคลอรีนใหหมด กอนนําไปใช
ในการทดลอง 

1.2 กุงมังกรเลน ไดทําการรวบรวมจากธรรมชาติ ซ่ึงมีขนาดน้ําหนักตัวเฉล่ียในชวงประมาณ 
126.88 ±16.57 กรัม ถึง 130.17±16.54 กรัม ความยาวลําตัว (body length, BL) เฉล่ียในชวง 16.71±0.81 ถึง 
17.17±0.60 เซนติเมตร และความยาวสวนหัว (carapace length, CL) เฉล่ียในชวง 7.32±0.26 ถึง 7.45±0.30 
เซนติเมตร  จํานวน 72 ตัว ปลอยลงเล้ียงในถังพลาสติกกลม ขนาดความจุ 500 ลิตร โดยเติมน้ําทะเลที่ผาน
การกรองและฆาเช้ือดวยคลอรีน ปริมาตร 400 ลิตร/ถัง (ภาพท่ี 1-2) 

1.3 อาหารทดลอง ใชอาหารสด 3 ชนิด ไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลา
ขางเหลือง  

1.4 ภาชนะและอุปกรณ ใชถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร จํานวน 9 ใบ พรอมวางระบบลม 
อุปกรณวัดความยาวและช่ังน้ําหนัก ใชเวอรเนียวัดความยาวสวนหัว (CL) และไมบรรทัดเหล็กวัดความยาว
ลําตัว (BL) และใชเคร่ืองช่ังแบบสปริงยี่หอ CAMRY ขนาด 1 กิโลกรัม สําหรับช่ังน้ําหนักของกุงมังกรเลน 
(ภาพท่ี 3-6) 
 

                        
 
 

ภาพท่ี 1 ชุดภาชนะทดลอง                                ภาพท่ี 2 กุงมังกรเลนท่ีใชในการทดลอง 
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ภาพท่ี 3 วัดความยาวลําตัว (BL)  ภาพท่ี 4 วัดความยาวสวนหวั (CL) 
 
 
 

                         
 

ภาพท่ี 5 ช่ังน้ําหนักกุงมังกรเลน          ภาพท่ี 6 ขนาดของกุงมังกรเลนหลังการทดลอง 
 
2. วิธีดําเนินการ  

2.1 ทําการทดลองเล้ียงกุงมังกรเลนในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร จํานวน 9 ถังๆละ 8 ตัว 
ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบ่ี โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized 
design) แบงชุดการทดลองออกเปน 3 ชุด แตละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า คือ ชุดการทดลองท่ี 1 ใชเนื้อ
หอยแมลงภู ชุดการทดลองท่ี 2 ใชเนื้อปลากระเบน และชุดการทดลองที่ 3 ใชเนื้อปลาขางเหลืองใหอาหาร
วันละ 1 คร้ัง ( ตอนเชา)โดยใหกินจนอ่ิม จากนั้นทําการเปล่ียนถายน้ําทะเลประมาณ 80 เปอรเซ็นตทุกวัน ทํา
การช่ังน้ําหนักและวัดความยาวของกุงมังกรเลนเร่ิมตนและทุกๆ 30 วัน จนกระทั่งส้ินสุดการทดลอง เปน
ระยะเวลา 120 วัน บันทึกปริมาณอาหารท่ีกุงมังกรเลนกิน อัตราการตายของกุง และบันทึกความผิดปกติท่ี
สังเกตพบ  
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2.2 เก็บตัวอยางน้ําสัปดาหละ 1 คร้ังเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําดังนี้  
- ความเปนกรด-ดาง  ดวยวิธี electrometric method ดวยเคร่ืองมือวัดความเปนกรด-ดาง แบบ

ตัวเลข ยี่หอ WTW รุน pH 320  
- ความเปนดาง  ดวยวิธี  potentiometric titration to pre-selected pH (APHA, AWWA and 

WPCF, 1980)  
- ความเค็มใชเคร่ืองวัดความเค็มแบบหักเหแสง (refracto- salino meter) รุน S/mill-E 
- ปริมาณออกซิเจนในนํ้าดวยวิธี azide modification method (APHA, AWWA and WPCF, 

1980) 
- ปริมาณแอมโมเนียดวยวิธี modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) โดยใช 

เคร่ือง spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu  
- ปริมาณออรโธฟอสเฟตดวยวิธี ascorbic acid method (Strickland and Parson, 1972) ดวย

เคร่ือง spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu  
- ปริมาณไนไตรทดวยวิธีของ diazotization method (Strickland and Parson, 1972) ดวยเคร่ือง 

spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu  
2.3 การคํานวณน้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอดตาย และอัตราการ

แลกเนื้อ โดยใชสูตรตามวิธีของ (Everhart et al. 1975; Ricker, 1979 อางตาม สงาและคณะ, 2546)  
2.4 การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการอาหาร นําอาหารทดลองท้ัง 3 ชนิด เนื้อกุงมังกรเลนหลัง

ส้ินสุดการทดลอง และเนื้อกุงมังกรเลนธรรมชาติ ไปทําแหงโดยใชเคร่ือง freeze-dry วิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมี ไดแก โปรตีน ดวยเคร่ือง TruSpec CN carbon/nitrogen determinator (Leco Corporation )  วิเคราะห
ไขมัน ดวยเคร่ือง TFE 2000 fat extractor (Leco Corporation) และวิเคราะหชนิดของกรดไขมันตามวิธี gas-
liquid chromatography (Perkin Elmer Auto System XL)  หาปริมาณเถา ตามวิธีดัดแปลงจาก AOAC (1995) 
ใชเตาเผายี่หอ Carbolite CWF H00  และหาเปอรเซ็นตความช้ืน ตามวิธี AOAC (1995)  
 
3. การวิเคราะหขอมูล  

ทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ของอัตราการเจริญเติบโต 
อัตรารอดตาย  อัตราการแลกเนื้อ   อัตราการกินอาหาร  ความถ่ีในการลอกคราบ และคุณภาพน้ํา จากนั้นนํา
คาเฉล่ียมาเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวยวิธี least significant different (LSD) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95 เปอรเซ็นต ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11  
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ผลการทดลอง 
 
1. การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเนือ้ อัตราการกินอาหาร ความถ่ีในการลอกคราบ 
 

การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเน้ือ อัตราการกินอาหาร และความถ่ีในการลอกคราบ 
ของกุงมังกรเลนท่ีไดรับอาหารสด 3 ชนิด ไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง 
เม่ือส้ินสุดการทดลองระยะเวลา 120 วัน แสดงไวในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเน้ือ ความถ่ีในการลอกคราบของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวย

อาหารสด 3 ชนิดในระยะเวลา 120 วัน 
ชุดการทดลอง 

คาดัชน*ี 
เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน เนื้อปลาขางเหลือง 

น้ําหนกัตัวเร่ิมตน (กรัม/ตัว) 128.21 ± 16.58a 130.17 ± 16.54a 126.88 ± 16.57a 

ความยาวสวนหัวเร่ิมตน (เซนติเมตร) 7.42 ± 0.32a 7.45 ± 0.30a 7.32 ± 0.26a 

ความยาวลําตัวเร่ิมตน (เซนติเมตร) 17.17 ± 0.60a 17.14 ± 0.80a 16.71 ± 0.81a 

น้ําหนกัตัวสุดทาย (กรัม/ตัว) 176.00 ± 31.10a 156.01 ± 3.401a 146.25 ± 28.15a 

ความยาวสวนหัวสุดทาย เซนติเมตร) 8.21 ± 0.39a 7.87 ± 0.09a 7.81 ± 0.46a 

ความยาวลําตัวสุดทาย (เซนติเมตร) 18.91 ± 1.02a 18.17 ± 0.45a 17.74 ± 1.19a 

น้ําหนกัท่ีเพิ่มข้ึน (กรัม/ตัว) 47.79 ± 15.58a 25.85 ± 13.75ab 19.37 ± 11.58b 

การเจริญเติบโตจําเพาะ(เปอรเซ็นต/วัน)  0.26 ± 0.05a 0.16 ± 0.09ab 0.11 ± 0.05b 

อัตรารอดตาย (เปอรเซ็นต) 70.83 ± 14.43a 70.73 ± 19.09a 62.50 ± 12.50a 

อัตราการแลกเนื้อ 27.85 ± 3.21a 36.77 ± 19.39a 28.64 ± 5.29a 

อัตราการกินอาหาร (เปอรเซ็นต/วัน) 6.61 ± 0.61a 2.97 ± 0.07 b 3.25 ± 0.27 b 

ความถ่ีในการลอกคราบ (วนั/คร้ัง) 3.06 ±2.50 a 3.00 ±2.72a 3.11 ±2.45 a 

 

 * คาเฉล่ียในแนวนอนท่ีกํากับดวยอักษรท่ีตางกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) 
 
น้ําหนักตัว ความยาวสวนหัว และความยาวลําตัว ของกุงมังกรเลนท่ีไดรับอาหารทดลองท้ัง 3 

ชนิด เม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) โดยนํ้าหนักตัว ความ
ยาวสวนหัว และความยาวลําตัวของกุงท่ีใหกินเนื้อหอยแมลงภู มีคาเฉล่ีย 176.00+31.10 กรัม  8.21+0.39 
เซนติเมตร และ 18.91+1.02  เซนติเมตร ตามลําดับ  สวนกุงท่ีใหกินเนื้อปลากระเบน มีคาเฉล่ีย 156.01+3.40 
กรัม 7.87+0.09 เซนติเมตร และ 18.17+0.45 เซนติเมตร และกุงท่ีใหกินเนื้อปลาขางเหลือง มีคาเฉล่ีย 
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146.25+28.15 กรัม 7.81+0.46 เซนติเมตร และ 17.74+1.19เซนติเมตร ตามลําดับ  อยางไรก็ตามพบวา กุงท่ี
ใหกินเนื้อหอยแมลงภู มีคาน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึน เฉล่ีย 47.79+15.58 กรัม  และการเจริญเติบโตจําเพาะ เฉล่ีย 
0.26+0.05 เปอรเซ็นต/วัน ซ่ึงแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (p0.05) เม่ือเทียบกับกุงท่ีใหกินเนื้อปลากระเบน 
ท่ีมีคาเฉล่ียน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึน 25.85+13.75 กรัม และการเจริญเติบโตจําเพาะ เฉล่ีย 0.16+0.09 เปอรเซ็นต/
วัน  แตดีกวากุงท่ีใหกินเนื้อปลาขางเหลืองท่ีมีคาเฉล่ียน้ํานักตัวท่ีเพิ่มข้ึน 19.37+11.58 กรัม และการ
เจริญเติบโตจําเพาะ เฉล่ีย 0.11+0.05 เปอรเซ็นต/วัน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05)  (ตารางท่ี 1) 

น้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวลําตัวเฉลี่ย ของกุงมังกรเลนท่ีไดรับอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิด ในชวง
แตละเดือน แสดงไวในภาพที่ 7-8 โดยพบวา ท้ังคาน้ําหนักตัวและความยาวลําตัวของกุงมังกรเลนท่ีใหกิน
เนื้อหอยแมลงภู ในชวงเดือนท่ี 1–3 มีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนในทิศทางและอัตราท่ีใกลเคียงกัน กับกุงมังกร
เลนท่ีใหกินเนื้อปลากระเบนและเน้ือปลาขางเหลือง แตในชวงเดือนท่ี 4 พบวากุงมังกรเลนท่ีใหกินเนื้อ
หอยแมลงภู มีแนวโนมของน้ําหนักตัวและความยาวลําตัวดีกวากุงมังกรเลนท่ีใหกินเนื้อปลากระเบนและเนื้อ
ปลาขางเหลือง ท้ังนี้ในเดือนท่ี 4  ความยาวเฉล่ียลดลงเพราะกุงมังกรท่ีมีขนาดตัวใหญมีการตายมากข้ึน และ
กุงเร่ิมมีหางกรอน ทําใหคาเฉล่ียความยาวลดลง ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงมังกรเลนท่ี
ไดรับอาหารทดลองท้ัง 3 ชนิดในแตละเดือน มีการเจริญเติบโตจําเพาะในอัตราท่ีชาลงเม่ือกุงมังกรเลนมี
ขนาดโตข้ึน  และกุงมังกรเลนท่ีกินเนื้อหอยแมลงภูมีคาการเจริญเติบโตจําเพาะในแตละเดือนสูงกวากุงมังกร
เลนในชุดทดลองอ่ืนๆ (ภาพท่ี 9) 

อัตรารอดตายของกุงมังกรเลนท่ีใหกินเนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง 
เม่ือส้ินสุดการทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 70.83+14.43, 
70.73+19.09 และ 62.50+12.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 1)  สําหรับอัตรารอดตายของกุงมังกรเลนใน
แตละเดือน (ภาพท่ี 10) พบวาในชวงเดือนท่ี 1-2 ของการทดลอง กุงมังกรเลนยังคงมีอัตรารอดตาย 100 
เปอรเซ็นต ยกเวนกุงมังกรเลนชุดท่ีใหกินเนื้อปลาขางเหลืองท่ีมีอัตรารอดตายลดลง โดยมีคาเฉล่ีย 95.83 
เปอรเซ็นต แตหลังจากเดือนท่ี 2 ของการเล้ียง พบวากุงมังกรเลนทุกชุดการทดลองเร่ิมมีการทยอยตาย และ
ในเดือนท่ี 3 -4 อัตรารอดตายของกุงมังกรเลนมีคาเฉล่ียลดลงท้ัง 3 ชุดการทดลอง  

อัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลน ท่ีใหกินเนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขาง
เหลือง เม่ือส้ินสุดการทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 27.85+3.21, 
36.77+19.39 และ 28.64+5.29 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) สําหรับอัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลนในชวงแตละ
เดือน (ภาพท่ี 11) พบวากุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลองในชวงเดือนแรกของการเล้ียง มีคาอัตราการแลกเน้ือ
ใกลเคียงกัน แตกุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีอัตราการแลกเนื้อเพิ่มสูงข้ึนเม่ือชวงระยะเวลาการเล้ียง
นานข้ึนตามลําดับในชวงต้ังแต เดือนท่ี 2-4 ของการเล้ียง 
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อัตราการกินอาหารของกุงมังกรเลนตลอดการทดลองแสดงไวในตารางท่ี 1 พบวากุงมังกรเลน
มีอัตราการกินเนื้อหอยแมลงภู ดีกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p0.05)  โดยมีคาเฉล่ีย 6.61+0.61, 2.97+0.07 และ 3.25+0.27 กรัม/ น้ําหนักตัว 100กรัม/วัน ตามลําดับ 
สําหรับอัตราการกินอาหารแตละชนิด ในชวงแตละเดือนมีแนวโนมลดลงเล็กนอยเม่ือระยะเวลาการเลีย้งนาน
ข้ึน หรือเม่ือกุงมังกรเลนมีขนาดโตข้ึน ยกเวนกุงมังกรเลนท่ีกินเนื้อหอยแมลงภูมีอัตราการกินอาหารเพิ่มข้ึน
ในเดือนท่ี 2 แตหลังจากเดือนท่ี 2 อัตราการกินอาหารก็มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับกุงมังกรเลนชุดท่ีกินเนื้อ
ปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง  อยางไรก็ตามพบวาอัตราการกินเนื้อหอยแมลงภู ดีกวาเนื้อปลากระเบน
และเนื้อปลาขางเหลืองในทุกชวงระยะเวลาของการเล้ียง ในเดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 และเดือนท่ี 4 ขณะท่ีอัตรา
การกินเนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลืองมีคาท่ีใกลเคียงกัน (ภาพท่ี 12) 

ความถ่ีในการลอกคราบ (วัน/คร้ัง) ของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด เม่ือส้ินสุดการ
ทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05 )โดยมีคาเฉล่ียตลอดการทดลอง 3.06 ±2.50, 3.00 
±2.72 และ3.11± 2.45 วัน/คร้ัง (ตารางท่ี 1) ตามลําดับ  สําหรับความถ่ีในการลอกคราบของกุงมังกรเลน
ในชวงระยะเวลาการเล้ียง 120วัน  พบวา กุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีแนวโนมความถ่ีการลอกคราบ
ลดลง เม่ือชวงเวลาการเล้ียงนานข้ึน  

 
 
 

 

ภาพท่ี 7  น้ําหนักเฉล่ียของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร 3 ชนิด 
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 ภาพท่ี 8  ความยาวลําตัวของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร 3 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร 3 ชนิด 
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ภาพท่ี 10  อัตรารอดตายของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร 3 ชนิด 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4

หอยแมลงภู

ปลากระเบน

ปลาขางเหลือง

ระยะเวลาการเล้ียง

อัต
รา
กา
รแ
ลก

เน
ื้อ

 
ภาพท่ี 11 อัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร 3 ชนิด 
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ภาพท่ี 12 อัตราการกินอาหารของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร 3 ชนิด 

 
 
2. องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง 

 
องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลา

ขางเหลือง แสดงไวในตารางท่ี 2 พบวา เปอรเซ็นตความช้ืนในอาหารทดลองท้ัง 3 ชนิด มีคาใกลเคียงกัน อยู
ในชวง 79.97-80.40 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีโปรตีนในเนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขาง
เหลือง มีคาเทากับ 60.39, 92.54 และ 87.10 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ไขมันมีคาเทากับ 8.46, 0.29 และ 4.81 
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และเถามีคาเทากับ 8.86, 9.19 และ 5.70 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ตามลําดับ 

องคประกอบกรดไขมันในเนื้อหอยแมลงภู  เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง แสดงไว
ในตารางท่ี 4 พบวา เนื้อหอยแมลงภูมีองคประกอบกรดไขมันท่ีจําเปนในสัดสวนท่ีดีกวาเนื้อปลากระเบน 
และเนื้อปลาขางเหลือง โดยมีกรดไขมัน n-3 ท่ีระดับ 1.89 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และ n-6 ท่ีระดับ 0.81 
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ซ่ึงสูงกวาเนื้อปลากระเบน (n-3=0.43 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และ n-6=0.18 
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) และเนื้อปลาขางเหลือง (n-3=0.35 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และ n-6=0.15 เปอรเซ็นต
น้ําหนักแหง) ในทํานองเดียวกัน ปริมาณ polyunsaturated fatty acids (PUFA)ในเนื้อหอยแมลงภู มีระดับสูง
กวา เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง มีคาเทากับ 2.75, 0.62 และ 0.52 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง 
ตามลําดับ  และเนื้อหอยแมลงภู ยังมีกรดไขมันท่ีจําเปนชนิด arachidonic acid (ARA, 20:4n6) eicosapentaenoic 
acid (EPA, 20:5n3) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n3) ในระดับท่ีสูงกวา เนื้อปลากระเบน และเนื้อ
ปลาขางเหลือง โดยระดับกรดไขมัน ARA,  EPA และ DHA ในเนื้อหอยแมลงภู มีปริมาณ 0.46 0.89 และ 
0.75 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง สวนในเนื้อปลากระเบนมีกรดไขมัน ARA,  EPA และ DHA ท่ีระดับ 0.10  0.20 
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และ 0.17 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และในเน้ือปลาขางเหลืองมีกรดไขมัน ARA, EPA และ DHA ท่ีระดับ 
0.05, 0.05 และ 0.26 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 2  องคประกอบทางเคมี ของอาหารสด 3 ชนิดท่ีใชในการทดลอง  
 
ชนิดอาหารทดลอง องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนกัแหง) 
 โปรตีน ไขมัน เถา ความช้ืน น้ําหนกัแหง 
เนื้อหอยแมลงภู 60.39 8.46 8.86 80.40 19.60 
เนื้อปลากระเบน 92.54 0.29 9.17 80.30 19.70 
เนื้อปลาขางเหลือง 87.10 4.81 5.70 79.97 20.03 

 
 
3. องคประกอบทางเคมีในเนื้อกุงมังกรเลน 
 

เปอรเซ็นตความชื้นในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และเนื้อกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร
ทดลองท้ัง 3 ชนิด เปนระยะเวลา 120 วัน มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 79.21-82.29 เปอรเซ็นต โปรตีนในเนื้อ
กุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และในเน้ือกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลา
ขางเหลือง มีคาเทากับ 92.93, 89.02, 93.51 และ 92.05 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ไขมันมีคาเทากับ 1.11  3.24 
0.24 และ1.55 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และเถามีคาเทากับ 7.77, 8.20, 8.64 และ 10.09 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 3 องคประกอบทางเคมีในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และเนื้อกุงมังกรเลนหลังจากท่ีเล้ียงดวย
อาหารทดลอง 3 ชนิด เปนระยะเวลา 120 วัน 
 
ชุดการทดลอง องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนกัแหง) 
 โปรตีน ไขมัน เถา ความช้ืน น้ําหนกัแหง 
กุงมังกรเลนจากธรรมชาติ 92.93 1.11 7.77 80.55 19.45 
กุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู 89.02 3.24 8.20 79.21 20.79 
กุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลากระเบน 93.51 0.24 8.64 80.11 19.89 
กุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลาขางเหลือง 92.05 1.55 10.09 82.29 17.71 
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องคประกอบกรดไขมันในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และในเนื้อกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวย
เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง เปนระยะเวลา 120 วัน แสดงไวในตารางท่ี 4 พบวา
องคประกอบของกรดไขมันในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติและในเนื้อกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหาร
ทดลองแตละชนิด มีความแตกตางกันท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ โดยพบวา ปริมาณ PUFA ในเน้ือกุง
มังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีระดับสูงกวา กุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขาง
เหลือง และกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ โดยมีคาเทากับ 1.47, 0.90, 1.22 และ 1.15 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง 
ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน ปริมาณกรดไขมัน EPA ในกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู (0.49 
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) มีระดับท่ีสูงกวา กุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลากระเบน (0.23 เปอรเซ็นตน้ําหนัก
แหง) และเนื้อปลาขางเหลือง (0.33 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) และสูงกวากุงมังกรเลนจากธรรมชาติ (0.39 
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) ในขณะท่ีปริมาณ DHA ในเนื้อกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวย เนื้อหอยแมลงภู  เนื้อปลา
กระเบน  เนื้อปลาขางเหลือง และกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ มีปริมาณ 0.40, 0.26, 0.50 และ 0.27 เปอรเซ็นต
น้ําหนักแหง ตามลําดับ สวนกรดไขมัน ARA ในเนื้อกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู  เนื้อปลา
กระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง และเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ มีคาใกลเคียงกันโดยมีปริมาณ 0.35, 
0.35, 0.27 และ 0.32  เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ตามลําดับ  
 
4. คุณภาพน้ํา 

 
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในถังทดลองตลอดชวงการทดลอง (ตารางที่ 5) พบวา อุณหภูมิ 

ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจน แอมโมเนียรวม และ ออรโธฟอสเฟต ของแตละชุดการทดลอง 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) โดย คาอุณหภูมิ อยูในชวง 27.94 - 28.57 ๐C คาความเค็ม 
อยูในชวง 32.74 - 32.79 พีพีที คาความเปนกรด-ดาง อยูในชวง 7.72-7.79  คาความเปนดาง อยูในชวง 118-
121 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจน อยูในชวง 7.76-8.04 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวม อยูในชวง 
0.9754-1.0909 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณออรโธฟอสเฟต อยูในชวง 0.00155-0.0818 มิลลิกรัม/ลิตร ท้ังนี้
ปริมาณไนไตรทในชุดการทดลองท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลากระเบน (0.4745 ± 0.2243 มิลลิกรัมตอลิตร) มีปริมาณ
สูงกวาชุดท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู (0.1652 ± 0.087 มิลลิกรัมตอลิตร) และเนื้อปลาขางเหลือง (0.1948 ± 
0.0962  มิลลิกรัมตอลิตร)  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p0.05)   
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ตารางท่ี 4 องคประกอบกรดไขมันในอาหารสด 3 ชนิดท่ีใชในการทดลอง ในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ 
และเนื้อกุงมังกรเลนหลังจากท่ีเล้ียงดวยอาหารทดลอง เปนระยะเวลา 120 วัน  
องคประกอบกรดไขมัน อาหารทดลอง เนื้อกุง เนื้อกุงทดลองท่ีเล้ียงดวยอาหาร 
(กรัม/100 กรัม น้ําหนัก
แหง)  

เนื้อหอย 
แมลงภู 

เนื้อปลา
กระเบน 

ปลาขาง
เหลือง 

มังกรจาก
ธรรมชาติ 

เนื้อหอย 
แมลงภู 

เนื้อปลา
กระเบน 

ปลาขาง
เหลือง 

C14:0 0.92 0.20 0.58 0.09 0.15 0.01 0.09 
C15:0 0.18 0.04 0.14 0.04 0.04 0.01 0.02 
C16:0 4.39 0.98 3.58 0.70 0.95 0.33 0.90 
C17:0 0.35 0.07 0.22 0.11 0.10 0.03 0.07 
C18:0 1.39 0.31 1.51 0.77 0.98 0.55 0.79 
C20:0 0.03 0.01 0.15 0.10 0.07 0.09 0.11 
C21:0 0.22 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 
C22:0 0.04 0.01 0.12 0.06 0.05 0.06 0.10 
C23:0 0.02 nd 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 
C24:0 0.05 0.01 0.08 0.01 0.01 nd 0.02 
C16:1n7 1.08 0.24 0.58 0.24 0.33 0.08 0.17 
C18:1n9 0.18 0.04 0.72 0.46 0.28 0.36 0.52 
C20:1n11 0.32 0.07 0.03 0.04 0.12 0.01 0.02 
C22::1n9 0.01 nd 0.01 nd nd nd nd 
C24::1n9 nd nd 0.10 0.01 nd nd 0.02 
C18:2n6 0.19 0.04 0.05 0.06 0.08 0.03 0.07 
C18:3n6 0.03 0.01 0.02 nd nd nd nd
C18:3n3 0.26 0.05 0.03 0.04 0.11 0.01 0.02 
C20:2 0.04 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 
C20:3n6 0.13 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 
C20:4n6 (ARA) 0.46 0.10 0.05 0.32 0.35 0.35 0.27 
C20:5n3 (EPA) 0.89 0.20 0.05 0.39 0.49 0.23 0.33 
C22:6n3 (DHA) 0.75 0.17 0.26 0.27 0.40 0.26 0.50 
Saturated FA 7.62 1.69 6.44 1.92 2.37 1.10 2.14 
Monosaturated FA 1.63 0.37 1.46 0.78 0.75 0.46 0.75 
Polyunsaturated FA 2.75 0.62 0.52 1.15 1.47 0.90 1.22 
Unsaturated FA 4.37 0.99 1.99 1.90 2.22 1.36 1.97 
Total n3 1.89 0.43 0.35 0.70 1.00 0.49 0.85 
Total n6 0.81 0.18 0.15 0.42 0.46 0.40 0.35 
Total fat (%น้ําหนักแหง) 12.00 2.68 8.42 3.81 4.60 2.47 4.12 

nd : <0.01 g/100 g dry weight;  ARA : arachidonic acid,  EPA : eicosapentaenoic acid,  DHA: 
docosahexaenoic acid, FA: fatty acid 
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ตารางท่ี 5  คาเฉล่ียของคุณภาพน้ําในการทดลองเล้ียงกุงมังกรเลน ในชวงระยะเวลา 120 วัน 
ตัวแปรคุณภาพน้ํา เกณฑ  ชุดการทดลอง  
 มาตรฐาน* เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน เนื้อปลาขางเหลือง 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ไมเกิน 33 28.00 ± 0.62 a 27.94 ± 0.59 a 28.57 ± 0.58 a 
ความเค็ม (พีพทีี) 29-35 32.79 ± 1.15 a 32.74 ± 1.49 a 32.74 ± 1.56 a 
ความเปนกรด-ดาง 7.5-8.9 7.72 ± 0.17 a 7.79 ± 0.11 a 7.78 ± 0.07 a 
ความเปนดาง (มก./ล.) 80-160 118.00 ± 9.99 a 119.84 ± 10.55 a 121.14 ± 11.06 a 
ออกซิเจน (มก./ล.) ไมนอยกวา 4 7.76 ± 0.72 a 8.04 ± 0.61 a 7.87 ± 0.59 a 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.) ไมเกิน 1.0 0.9754 ± 0.5328 a 1.0909 ± 0.6187 a 0.9838 ± 0.5200 a 
ไนไตรท (มก./ล.) ไมเกิน 0.1 0.1652 ± 0.0876 a 0.4745 ± 0.2243 b 0.1948 ± 0.0962 a 
ออรโธฟอสเฟต (มก./ล.) - 0.0818 ± 0.0550 a 0.0600 ± 0.0383 a 0.00155 ± 0.0378 a 
* สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา (2537). 
 

วิจารณและสรุปผลการทดลอง 
 
จากผลการทดลองพบวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภูมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ 

(0.26±0.05 เปอรเซ็นตตอวัน) และนํ้าหนักเพิ่ม (47.79±15.58 กรัม/ตัว) ไมแตกตางกับกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวย
เนื้อปลากระเบน แตดีกวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเน้ือปลาขางเหลือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม
พบวา กุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตในอัตราชาลง เม่ือระยะเวลาการเล้ียงนานข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับ Smith et al. (2005)  ท่ีเล้ียงกุงมังกร P. ornatus ขนาดน้ําหนักตัวประมาณ 2.5 กรัม ดวย
หอยแมลงภูสดแชแข็งเปนเวลา 8 สัปดาห พบวากุงมังกรมีอัตราการเจริญดีในชวง 4 สัปดาหแรก แตหลังจาก
นั้นพบวากุงมังกรมีอัตราการเจริญเติบโตชาลง และตายในขณะลอกคราบ  และยังพบวากุงมังกรท่ีเล้ียงดวย
หอยแมลงภูสดแชแข็งมีอัตราการเจริญเติบโต 0.80 เปอรเซ็นตตอวัน และมีอัตรารอดเพียง 41 เปอรเซ็นต ซ่ึง
ดอยกวากุงมังกรที่เล้ียงดวยอาหารเม็ดแหงท่ีระดับโปรตีน 33 และ 61 เปอรเซ็นต  โดยพบวากุงมังกรที่เล้ียง
ดวยอาหารเม็ดแหงท่ีระดับโปรตีน 33 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต 0.72 เปอรเซ็นตตอวัน และอัตรา
รอด 73 เปอรเซ็นต สวนกุงมังกรท่ีเล้ียงดวยอาหารเม็ดแหงท่ีระดับโปรตีน 61 เปอรเซ็นต มีอัตราการ
เจริญเติบโต 1.38 เปอรเซ็นตตอวัน และอัตรารอด 84 เปอรเซ็นต  และยังสรุปวากุงมังกรท่ีกินหอยแมลงภู
เพียงอยางเดียวมีสีท่ีซีดลง เนื่องจากไดรับสารสีแอสตาแซนทินจากเนื้อหอยแมลงภูไมเพียงพอ ในขณะท่ี 
Glencross et al. (2001) และ Smith et al. (2003) รายงานวา กุงมังกร P. ornatus และ Panulirus  cygnus ท่ี
เล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดดีกวากุงมังกรท่ีเล้ียงดวยอาหารเม็ดแหง Juinio-
Menez and Ruinata (1996) ไดทดลองเล้ียงกุงมังกร P. ornatus ขนาด 86.3-94.4 กรัม ดวยหอยแมลงภู 
(Perna viridis) สดแชแข็ง พบวามีอัตรารอด 73-75 เปอรเซ็นต ซ่ึงใกลเคียงกับการทดลองคร้ังนี้ แตมีอัตรา
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การแลกเน้ือ 12-17 ซ่ึงดีกวากุงมังกรเลนในการทดลองคร้ังนี้  ในทํานองเดียวกัน Dubber et al. (2004) พบวา
กุงมังกร Jasus lalandii ท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภูสด มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดดีกวากุงมังกรที่เล้ียง
ดวยอาหารเม็ดแหง และการใชเนื้อหอยแมลงภูรวมกับอาหารเม็ดแหงชวยใหการเจริญเติบโตและอัตรารอดดี
ข้ึน เม่ือเทียบกับกุงมังกรที่เล้ียงดวยอาหารเม็ดแหงอยางเดียว ท้ังนี้ในการใชอาหารเม็ดแหงแมจะสามารถ
สรางสูตรอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการตามตองการได แตการใชอาหารเม็ดแหงสําหรับเล้ียงกุงมังกรนั้น 
จําเปนตองคํานึงถึงความคงตัวของอาหาร และการดึงดูดใหกุงมังกรยอมรับอาหาร และเพิ่มการความอยาก
กินอาหาร (palatability) มากข้ึน เพื่อลดปญหาการละลายและสูญเสียสารอาหาร และคุณภาพน้ํา  นอกจากนี้
ยังมีการทดลองอ่ืนๆท่ีรายงานวาเนื้อหอยแมลงภูสดเหมาะสมสําหรับเปนอาหารเล้ียงกุงมังกร (Williams, 
2007a)  จากการศึกษาของ Thomas et al. (2000b) ท่ีทดลองในกุงมังกรหิน (J. edwardsii) ไดรายงานวา
หอยแมลงภูเปนอาหารท่ีดีสามารถทําใหกุงมังกรหินมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด เชนเดียวกับการศึกษาของ 
Deshimaru et al. (1985) ซ่ึงพบวากุงกุลาดําท่ีไดรับหอย short-necked clam ซ่ึงมีไขมัน 3.4 เปอรเซ็นต เปน
อาหารมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด นอกจากนั้น Briggs et al. (1994) ไดศึกษาใช semi –purified diet เล้ียงกุง
กุลาดําและรายงานวาระดับไขมันท่ี 3 เปอรเซ็นต เปนระดับท่ีทําใหกุงมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด  สําหรับการ
ทดลองคร้ังนี้ อัตรารอดของกุงมังกรเลนท้ัง 3 ชุดการทดลองไมแตกตางกัน (62-70 เปอรเซ็นต) และพบวา
การตายของกุงมังกรเลนสวนมากมักจะเกิดข้ึนขณะลอกคราบ คือลอกคราบไมออก หรือถูกกุงมังกรเลนตัว
อ่ืนทํารายขณะลอกคราบ เนื่องจากกุงจะออนแอมากในชวงการลอกคราบ ท้ังนี้จากการสังเกตไมพบวากุง
เปนโรคตายแตอยางใด  

ในการทดลองคร้ังนี้พบวา อัตราการกินอาหารของกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเน้ือหอยแมลงภู 
(6.61 เปอรเซ็นต ตอวัน) ดีกวาเนื้อปลากระเบน (2.97 เปอรเซ็นต ตอวัน) และเนื้อปลาขางเหลือง (3.25 
เปอรเซ็นต ตอวัน) แสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภูมีความเหมาะสมสําหรับเล้ียงกุงมังกรเลน P. polyphagus 
มากกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง ซ่ึงสนับสนุนดวยผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีใน
อาหารทดลองแตละชนิด โดยเนื้อหอยแมลงภูมีไขมันสูงกวาอาหารทดลองอีก 2 ชนิด และมีองคประกอบ
กรดไขมันท่ีจําเปน ในสัดสวนท่ีดีกวาเนื้อปลากระเบนและเน้ือปลาขางเหลือง โดยกรดไขมัน n-3 และ n-6 
ในเน้ือหอยแมลงภู (1.89 และ 0.81 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) มีระดับสูงกวาในเนื้อปลากระเบน (0.43 และ 
0.18 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) และเนื้อปลาขางเหลือง (0.35 และ 0.15 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) นอกจากนี้ 
ปริมาณกรดไขมัน PUFA ในเนื้อหอยแมลงภู (2.75 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) มีระดับสูงกวาในเนื้อปลา
กระเบน (0.62 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) และเนื้อปลาขางเหลือง (0.52 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) โดยเฉพาะ
กรดไขมันชนิด ARA, EPA และ DHA ซ่ึงเปนกรดไขมันจําเปนท่ีกุงไมสามารถสรางข้ึนเองได  ในทํานอง
เดียวกับการศึกษาของ Kanasawa and Koshio (1994) อางตาม Takeuchi and Murakami (2007) ซ่ึงกลาววา 
EPA และ DHA เปนกรดไขมันท่ีจําเปนในกุงมังกร และไมสามารถสรางข้ึนเองได จึงจําเปนตองไดรับจาก
อาหาร โดยเฉพาะกุงมังกร P. Cygnus และ J. edwarsii  ในระยะวัยออนชวงท่ีเล้ียงดวยอารทีเมีย ซ่ึงพบวา
ตองการ n3-HUFA หรือ  DHA ในปริมาณสูง  นอกจากนี้ยังมีรายงานวา กุงมังกร Homarus gammarus ไม
สามารถสรางกรดไขมัน 18:2n6, 18:2n3, EPA และ DHA ไดเองเชนกัน (Zandee, 1967 อางตาม Williams, 
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2007a) ในขณะท่ี Castell and Boghen (1979) รายงานวา องคประกอบกรดไขมัน ARA ในกุงมังกร Homarus  
americanus ไมมีการเปล่ียนแปลง เม่ือเล้ียงกุงมังกรดวยอาหารที่เติมกรดไขมัน 18:2n6 ท่ีระดับ 1 เปอรเซ็นต  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยในกุงกุลาดําท่ีพบวา กรดไขมัน ARA ในอาหารไมมีผลสงเสริมโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงกุลาดํา แตกลับพบวาสัดสวนท่ีเหมาะสมของกรดไขมัน n-3 และ n-6  มี
ความสําคัญมากกวา  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาระดับความตองการกรดไขมันในกุงมังกรยังมีไมมากนัก 
ดังนั้นจึงมักใชระดับความตองการกรดไขมันในกุงทะเลเปนคาอางอิงแทน ซ่ึง Glencross et al. (2002) 
รายงานระดับความตองการกรดไขมัน 18:2n6, 18:2n3, EPA และ DHA ในกุงกุลาดํา มีคา 0.9, 1.5, 0.3 และ 
0.3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

สวนปริมาณโปรตีนในเนื้อหอยแมลงภู (60.39 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง) แมจะมีระดบัตํ่ากวาใน
เนื้อปลากระเบน (92.54 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง ) และเนื้อปลาขางเหลือง (87.10 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง)  
แตผลอัตรารอดของกุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน สวนการเจริญเติบโตของกุงมังกร
เลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู กลับดีกวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเน้ือปลากระเบนและเน้ือปลาขางเหลือง 
ท้ังนี้เนื่องจากระดับโปรตีนในเนื้อหอยแมลงภู แมจะตํ่ากวาในอาหารอีก 2 ชนิดแตยังคงเพียงพอกับความ
ตองการ และยังมีรายงานการวา กุงมังกรสามารถยอยโปรตีนจากเนื้อหอยแมลงภูไดดีกวาโปรตีนจากเนือ้ปลา 
(อางตาม  Williams, 2007a)  Glencross et al. (2001) รายงานวากุงมังกร P. Cygnus มีความตองการโปรตีน
คอนขางสูงถึง 55 เปอรเซ็นต และมีความสามารถในการใชไขมันไดตํ่า ซ่ึงระดับไขมันท่ีเหมาะสมในอาหาร
คือ 6 เปอรเซ็นต ในขณะท่ี Smith et al. (2003) พบวา ระดับโปรตีนและไขมันท่ีเหมาะสมในอาหารสําหรับ
กุงมังกร P. ornatus ขนาดน้ําหนักประมาณ 2 กรัม คือระดับ 53 และ 10 เปอรเซ็นต และตอมา Smith et al. 
(2005) พบวา กุงมังกร P. Ornatus ขนาดน้ําหนัก 2.5 กรัม ตองการอาหารท่ีมีโปรตีนคอนขางสูงท่ีระดับ 61 
เปอรเซ็นต ในทํานองเดียวกับ Williams (2007b) ซ่ึงสรุปวา กุงมังกร P. ornatus ตองการโปรตีนสําหรับการ
เจริญเติบโตท่ีดีในระดับสูงถึง 61 เปอรเซ็นต  โดยท่ัวไปสัตวน้ําแตละชนิดรวมท้ังกุงมังกรเลน มีความ
ตองการโปรตีนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน คุณภาพของอาหารและโปรตีน อายุ และระยะ
ของกุง (D’Abramo and Sheen, 1994)  ซ่ึงสอดคลองกับ Cho et al., (1994 ) รายงานวาความตองการปริมาณ
โปรตีนในระดับสูงหรือตํ่าข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางชีวภาพ เชน ชนิดของกุง  ระยะกุง  ขนาด
ของกุง  และลักษณะของอาหาร  เชน คุณภาพโปรตีน พลังงาน ปจจัยทางกายภาพ  เชน  อุณหภูมิ  ความเค็ม  
สําหรับกุงขนาดเล็กจะมีความตองการโปรตีนสูงกวาในกุงขนาดใหญ (Pillay, 1990; Smith et al., 1985) โดย
มีรายงานการศึกษาวา กุงขนาดเล็กจะตองการโปรตีนมากกวากุงใหญ ประมาณ  5- 10 เปอรเซ็นต (God dard, 
1996) ดังนั้นอาหารท่ีใชสําหรับเล้ียงสัตวน้ํานอกจากจะตองมีระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมแลว ตองคํานึงถึง
แหลงของโปรตีนท่ีใชดวย  เพราะโปรตีนจากแหลงท่ีตางกันก็มีคุณภาพที่แตกตางกัน  เนื่องจากมี
องคประกอบของกรดอะมิโนในสัดสวนท่ีตางกัน ดังนั้นสัตวน้ําจึงตองไดรับโปรตีนซ่ึงเปนแหลงของกรดอะ
มิโนท่ีจําเปนในสัดสวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตท่ีดี  

นอกจากนี้ในเน้ือหอยแมลงภูยังมีระดับไขมันและกรดไขมันท่ีจําเปน (n-3) เหมาะสมกวา
อาหารอีก 2 ชนิดดังท่ีกลาวมาขางตน จึงนาจะเปนปจจัยท่ีสงผลใหกุงมังกรเลนชุดท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู
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ดีกวาชุดอ่ืนๆ  กุงมังกรเลนก็เชนเดียวกับสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ ท่ีตองการไขมันเพื่อเปนแหลงพลังงานและเปน
แหลงท่ีสําคัญของกรดไขมันท่ีจําเปน เปนแหลงของวิตามินท่ีละลายในไขมัน สเตอรรอย และฟอสโฟไลปด 
(Kanazawa  et  al., 1979 ; Kayama et al., 1980)  และจากรายงานของ Conklin et al., (1980) และ Teshima 
(1997) พบวา ฟอสโฟลิปดมีผลตออัตรารอด การเจริญเติบโต และการลอกคราบ โดยกุงมังกรที่ขาดฟอสโฟลิ
ปด จะสงผลใหอัตรารอดและการเจริญเติบโตตํ่า และลอกคราบไมสําเร็จ   

เปนท่ีทราบวาการลอกคราบนับเปนกระบวนการสําคัญในการเจริญเติบโตของสัตวในกลุมครัส
เตเซียน ซ่ึงตองมีการลอกคราบทุกคร้ังท่ีเจริญเติบโต และในกระบวนการลอกคราบนั้นตองอาศัยฮอรโมน
การลอกคราบ Ecdyzone ท่ีตองการกรดไขมัน ARA เปนสารต้ังตนในการสังเคราะหฮอรโมน (Lilly and 
Bottino, 1981) ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้พบวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภูมีแนวโนมการลอกคราบสูง
กวาชุดอ่ืนๆ ท้ังนี้เพราะเนื้อหอยแมลงภูมีปริมาณ ARA สูงถึง 0.46 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีเนื้อปลากระเบน 
และเนื้อปลาขางเหลืองมี ARA เพียง 0.10 และ 0.05 เปอรเซ็นต เทานั้น  สวนความถ่ีในการลอกคราบตลอด
ชวงการทดลอง พบวากุงมังกรเลนมีการลอกคราบคอนขางถ่ี โดยกุงมังกรเลนแตละชุดการทดลองมีความถ่ี
ในการลอกคราบในชวง 0-2 เดือนแรก (28, 24 และ 29 คร้ัง ตามลําดับ) มากกวาในชวง 3-4 เดือนหลัง (10, 
12 และ 8 คร้ัง ตามลําดับ)  ซ่ึงสอดคลองกับ Gray (1992) พบวาความถ่ีของการลอกคราบลดลงเม่ือกุงมีอายุ
มากข้ึน ทําใหการเจริญเติบโตชาลงดวย นอกจากนี้ Serfling and Ford (1975) รายงานวากุงมังกร P. 
interruptus จะลอกคราบ 1 คร้ังทุกๆ 15-25 วัน แตเม่ือกุงโตข้ึนจะใชเวลานานข้ึน 35-55 วันตอการลอกคราบ 
1 คร้ัง   

สําหรับองคประกอบทางเคมีในเน้ือกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และเนื้อกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวย
อาหารทดลอง 3 ชนิด พบวาโปรตีนในกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ (92.9 เปอรเซ็นต) มีระดับใกลเคียงกับกุง
มังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด (89.0-93.5 เปอรเซ็นต) แตระดับไขมันในกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ 
(1.11 เปอรเซ็นต) มีคาตํ่ากวาระดับไขมันในกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหารทดลองท้ัง 3 ชนิด ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาในสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ ท่ีพบวาไขมันในปลาจากธรรมชาติมีระดับตํ่ากวาปลาท่ีไดจากการเล้ียง 
เชน ปลาไหลอเมริกัน (Otwell and Richards, 1981/1982) ปลากะพงแดง (Morishita et al., 1988) และปลาโค
โฮแซลมอน (Yamaguchi et al., 1988) สําหรับกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีระดับไขมัน 3.24 
เปอรเซ็นต ซ่ึงสูงกวาระดับไขมันในกุงมังกรเลนที่เล้ียงดวยปลากระเบนและปลาขางเหลือง (0.24 และ 1.55 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ท้ังนี้นาจะเปนผลมาจากระดับไขมันในเนื้อหอยแมลงภูท่ีสูงกวาอาหารอีก 2 ชนิด  

เปนท่ีทราบวาองคประกอบของกรดไขมันในสัตวน้ําแตละชนิดมีความแตกตางกัน ตาม
สภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ เชน อาหารท่ีสัตวน้ําไดรับ ความเค็มน้ํา อุณหภูมิ อายุ ระยะของสัตวน้ํา การ
อพยพแหลงอาศัย เปนตน  ในการศึกษาคร้ังนี้พบวาองคประกอบกรดไขมันในกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ 
แตกตางกับกุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหารทดลองท้ัง 3 ชุด  และองคประกอบกรดไขมันในกุงมังกรเลนท่ีเล้ียง
ดวยอาหารทดลองท้ัง 3 ชนิด มีความสัมพันธกับกรดไขมันในอาหารแตละชนิดท่ีใชเล้ียง  (ตารางท่ี 4)  ตามท่ี
มีการศึกษาพบวาไขมันในอาหารท่ีใชเล้ียงสัตวน้ํา มีอิทธิพลตอระดับไขมันและองคประกอบกรดไขมันใน
รางกายของสัตวน้ํานั้น (Bell et al., 2003; Izquierdo et al., 2003; Glencross et al., 2003a, 2003b)  ใน
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การศึกษาของ Nelson et al. (2004) พบวาองคประกอบหลักของกรดไขมันในลูกกุงมังกร J. edwardsii ไดแก 
18:1n9, 18:2n6, 16:0, 18:0, 18:1n7, EPA, ARA และ DHA และยังพบวากรดไขมัน ARA และ EPA ในกุง
เล้ียง มีระดับใกลเคียงกับกุงธรรมชาติ แตระดับ DHA ตํ่ากวาในกุงธรรมชาติ การเสริม DHAในกุงเล้ียงจึงมี
ความสําคัญ  จากการทดลองพบวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด มีองคประกอบของ EPA และ 
DHA มากกวา กรดไขมัน18:3n-3 และ 18:2n-6  ซ่ึงสอดคลองกับ Lim et  al. (1997b) ซ่ึงพบวากุงขาวจะใช
กรดไขมัน 20:5n-3 และ 22:6n-3ไดดีกวา 18:3n-3 และ 18:2n-6  เชนเดียวกันกับท่ี Kanazawa et al., (1977, 
1979) รายงานวา กรดไขมัน DHA และ EPA มีความจําเปนสําหรับกุงคูรูมา (Marsupenaeus japonicus) 
มากกวากรดไขมัน 18:3n3 และ 18:2n6 ตามลําดับ เพราะกุงคูรูมามีความสามารถตํ่าในการสรางกรดไขมัน 
EPA และ DHA จากขบวนการ elongation และ desaturation  ในทํานองเดียวกันกุง Penaeus chinensis ไม
สามารถสรางกรดไขมัน EPA ไดจาก 18:3n3 และก็ไมสามารถสรางกรดไขมัน DHA ไดจาก EPA อีกดวย 
สําหรับกุงมังกร Panulirus  japonicus  พบวา กรดไขมัน DHA และ EPA มีความจําเปน เพราะไมสามารถ
สรางข้ึนไดเองเชนกัน (Takeuchi and Murakami, 2007)   

คุณภาพน้ําเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการอนุบาลสัตวน้ํา เปนท่ีทราบวาอุณหภูมิและระดับ
แอมโมเนียมีผลตออัตราการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตรารอดของสัตวน้ํา มีรายงานการศึกษาพบวา
อุณหภูมิและปริมาณแอมโมเนียมีผลตอการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราการแลกเนื้อในการอนุบาลกุง
มังกร J. edwardsii (Thomas et al., 2000a) อยางไรก็ตามคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ดังท่ีแสดงเปรียบเทียบไวใน ตารางท่ี 5  

จากผลการทดลองคร้ังนี้ กลาวไดวากุงมังกรเลนท่ีเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีการเจริญเติบโต
จําเพาะ อัตราการกินอาหาร ดีกวากุงท่ีเล้ียงดวยเนื้อปลากระเบนและเน้ือปลาขางเหลือง ไขมันและ
องคประกอบกรดไขมันในอาหารท่ีใชเล้ียงกุงมังกรเลน มีผลสะทอนตอไขมันและองคประกอบกรดไขมัน
ในตัวกุงมังกรเลน  อยางไรก็ตามการเล้ียงดวยเนื้อหอยแมลงภูอยางเดียวเปนระยะเวลานานทําใหตนทุน
คาอาหารสูง เนื่องจากหอยแมลงภูมีราคาแพงเม่ือเทียบกับเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง จึงอาจใช
เนื้อปลาหรือหอยชนิดอ่ืนสลับทดแทนเพ่ือลดตนทุน ท้ังนี้การพัฒนาอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับเล้ียงกุงมังกร 
และการศึกษาดานโภชนาการอาหาร และปจจัยท่ีชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและอัตรารอด อัตราการแลก
เนื้อ รวมท้ังการพัฒนาเทคนิคการเล้ียง เพื่อเพิ่มผลผลิตยังเปนส่ิงท่ีตองดําเนินการศึกษาตอไป   
 

คําขอบคุณ 
 

คณะผูจัดทําการวิจัยขอขอบคุณ นายไพบูลย บุญลิปตานนท ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบ่ี ท่ีใหการสนับสนุน  และขอขอบคุณสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง ท่ีไดอนุเคราะห
ดานการวิเคราะหตัวอยาง 
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