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บทคดัย่อ 

 
 

การศึกษาการเสริมกรดไขมนัอะราชิโดนิก (20:4n-6) ในอาหารแม่พนัธ์ุกุง้กา้มกราม 

โดยใช้อาหารสูตรพื้นฐานท่ีมีปริมาณโปรตีนรวมไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ไขมนัรวมไม่น้อยกว่า       

9 เปอร์เซ็นต์ และเสริมด้วยกรดไขมันอะราชิโดนิค ท่ี ระดับ 0, 1 และ2 เปอร์เซ็นต์ ต่อการทน

ความเครียดของลูกกุง้ท่ีความเค็มต ่า คือ 0, 2, 4, 6 และ8 พีพีที ท่ีเวลา 3, 6, 9, 12 และ 24 ชัว่โมงจากผล

การทดลองพบวา่ แม่กุง้ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ีมีการเสริม กรดไขมนัอะราชิโดนิกให้ลูกกุง้ท่ีทนความเค็ม

ต ่าไดดี้กว่าโดยมีการตายสะสมน้อยกว่าลูกกุ้งท่ีได้จากแม่กุ ้งท่ีได้รับอาหารสูตรท่ีไม่มีการเสริมกรด

ไขมนัอะราชิโดนิก โดยท่ีความเคม็  0 พีพีที ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี เวลา 3 และ 6 ชัว่โมง (p<0.05) ท่ี

ความเค็ม 4 พีพีที ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี เวลา 3 ชัว่โมง (p<0.05) และท่ีความเค็ม 6 พีพีที ต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัท่ี เวลา 6 , 9 และ 24 ชัว่โมง (p<0.05) ดงันั้นการให้อาหารส าหรับแม่กุง้กา้มกรามท่ีมี

การเสริมกรดไขมนัอะราชิโดนิก ท่ีระดบั 1-2 เปอร์เซ็นต ์ช่วยให้ลูกกุง้กา้มกรามแรกฟักมีความแข็งแรง

ทนต่อความเคม็ต ่าไดดี้กวา่ลูกกุง้ท่ีไดจ้ากแม่กุง้ท่ีไดรั้บอาหารท่ีไม่มีการเสริมกรดไขมนัอะราชิโดนิก 
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บทที ่5 
สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 

 
การเล้ียงกุง้กา้มกรามประสบปัญหาทางเทคนิคหลายประการไดแ้ก่ 

การเจริญเติบโตของกุง้เน้ือ ความสมบูรณ์พนัธ์ุของแม่พนัธ์ุท่ีใชใ้นโรงเพาะฟัก และคุณภาพของลูก

กุง้ นอกจากน้ีลูกพนัธ์ุท่ีเพาะไดใ้นโรงเพาะฟักมีคุณภาพต ่า  ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาทั้งระบบ รวมถึง

การพฒันาอาหารท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของกุง้แต่ละวยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาอาหาร

ส าหรับแม่พนัธ์ุท่ีส่งเสริมการพฒันาระบบสืบพนัธ์ุของแม่พนัธ์ุกุง้  เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ

ไข่แดงซ่ึงเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัส าหรับกุง้วยัอ่อน  

กุง้แต่ละวยัตอ้งการสารอาหารท่ีแตกต่างกนั  นอกเหนือจากปริมาณโปรตีนและไขมนัรวม

ท่ีเหมาะสมแลว้ปริมาณและองคป์ระกอบของกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัสูง ( long-chain polyunsaturated 

fatty acid, lcPUFA) ยงัเป็นสารอาหารอีกประเภทหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา โดยการเสริมกรดไขมนั

ดงักล่าวในอาหารสามารถส่งเสริมอตัราการรอดตาย อตัราการเจริญเติบโต อตัราแลกเน้ือ การ

พฒันารังไข่  ความดกไข่ อตัราฟัก การลอกคราบและ ความทนทานต่อความเครียด (Millamenta et 

al., 1988; D’ Abramo& Sheen, 1993) ทั้งน้ีกรดไขมนัเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเซลล ์

รวมทั้งฮอร์โมนและพลงังานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ (Tacon, 1990) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรด

ไขมนัอะราชิโดนิคซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาของรังไข่ โดยระดบักรดไขมนัเหล่าน้ี มีการ

แปรผนัในระหวา่งการพฒันารังไข่ (Middledith et al. 1979; Cavalli et al., 2001)  โดย Middledith 

et al.  (1979) พบวา่กรดไขมนัชนิดน้ี เป็นกรดไขมนัชนิดหลกัท่ีพบในรังไข่กุง้กา้มกราม และพบได ้

ในรังไข่ปริมาณสูงสุด ในระหว่างการพฒันาของรังไข่กุง้ระยะท่ี 1(12.8±3.7 mg g-1) และค่อยๆ

ลดลงจนถึงระยะท่ี 5 (6.4±1.1mg g-1)  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ กรดไขมนัอะราชิโดนิคในรังไข่ระยะแรกถูก
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น าไปใช้ในระหว่างท่ีรังไข่ก าลงัพฒันาจนมีปริมาณลดลงจนต ่าสุดในการพฒันาของรังไข่ระยะ

สุดทา้ย  

  กรดไขมนัอะราชิโดนิคเป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวักลุ่มโอเมกา้-6 (20:4) เป็นสารตั้งตน้ของ

ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน (prostaglandins) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มของ เอโคซานอยด์ (Catella, 1986)มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการสังเคราะห์ไข่แดง (vitellogenesis) และการวางไข่ในครัสเตเซียน 

(Spazianiet al., 1993)      โดยทั้งน้ี   กุง้กา้มกรามจ าเป็นตอ้งไดรั้บ กรดไขมนัอะราชิโดนิค จาก

อาหารโดยตรงเท่านั้น  เน่ืองจากกุง้ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัชนิดน้ีไดจ้ากการเพิ่ม

ความยาวของสายคาร์บอน(elongation) และการสร้างพนัธะคู่ (desaturation) จากกรดไขมนัไม่

อ่ิมตวัสายสั้นๆ ชนิดอ่ืนได ้(Gonzales et al, 1998)  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีการทดสอบการทนความเครียดของลูกกุง้กา้มกรามท่ีความเค็มต่าง ๆ 

จากแม่กุง้ท่ีได้จากการแม่ท่ีได้รับอาหารสูตร 3 สูตร ท่ีมีการเสริมกรดไขมนัอะราชิโดนิคต่างกนั 

พบวา่ แม่กุง้ท่ีไดรั้บอาหารสูตรพื้นฐานท่ีมีการเสริมกรดไขมนัอะราชิโดนิคใหลู้กกุง้ท่ีมีความทนต่อ

ความเค็มต ่าไดดี้กว่าลูกกุง้ท่ีไดจ้ากแม่กุง้ท่ีไดรั้บอาหารสูตรพื้นฐานท่ีไม่มีการเสริมกรดไขมนัอะ

ราชิโดนิค ลูกกุ้งก้ามกรามเม่ือออกจากไข่แล้ว จะเป็นลูกกุ้งวยัอ่อน (larva) ท่ีตอ้งอาศยัอยู่ในน ้ า

กร่อย (Ling, 1977) ทั้งวงจรชีวิตช่วงความเค็มท่ีอยูไ่ดคื้อ 0-18 พีพีที (Cheng et al., 2003) จากระยะ

ตวัอ่อนลูกกุง้ตอ้งมีการพฒันาไปอีก 12 ระยะถึงจะเขา้สู่ระยะโพสตล์าวา ซ่ึงในขั้นตอนอนุบาลลูก

กุง้กา้มกรามวยัอ่อนนั้นตอ้งใช้น ้ าเค็มท่ีมีความเค็ม 8-15 พีพีที และมกัใชต้วัอ่อนของอาร์ทีเมียเป็น

อาหารในการอนุบาล ความเค็มท่ีใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามมีผูศึ้กษาไวไ้ด้แก่ Ling and 

Merican (1961) ไดร้ายงานไวว้า่ตวัอ่อนของลูกกุง้กา้มกรามภายหลงัท่ีฟักออกมาจากไข่แลว้จะไม่

สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เกิน 4 วนั ถ้าหากอนุบาลในน ้ าจืด เน่ืองจากลูกกุง้ไม่สามารถลอกคราบ
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เพื่อให้มีพฒันาการในระยะต่อไปได ้ ถา้อนุบาลดว้ยน ้ าจืดท่ีผสมน ้ าเค็มในอตัราส่วน 15 และ 30 

เปอร์เซ็นต ์ก็จะท าให้ตวัอ่อนสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้และมีพฒันาการในระยะต่อไป โดยสามารถ

ลอกคราบได้ทุก ๆ 2 วนั ในช่วง 10 วนัแรกหลังจากนั้ นความถ่ีของการลอกคราบจะลดลง 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ลูกกุง้ท่ีอนุบาลท่ีความเค็ม 12-14 พีพีที มีอตัรารอดตายสูงกวา่ท่ีระดบัความเค็ม 

5-7 และ 8-10 พีพีทีดว้ย  ไพโรจน์ และทรงชัย (2513) ไดพ้บวา่กุง้กา้มกรามในธรรมชาตินั้น จะมี

การผสมพนัธ์ุจนมีไข่ติดหนา้ทอ้งแลว้อพยพไปสู่บริเวณปากแม่น ้ าท่ีมีความเค็มประมาณ 3-6 พีพีที 

เพื่อวางไข่ ยนต ์(2529) ไดส้รุปวา่น ้ าท่ีใชใ้นการอนุบาลลูกกุง้กา้มกรามนั้น ควรใชน้ ้ าทะเลเจือจาง

จนมีความเคม็ในช่วง 11-17 พีพีที ส่วน Jayacnandran (2001) ไดร้ายงานวา่ ความเค็มท่ีเหมาะสมใน

การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามควรอยู่ในช่วง 12-18 พีพีที ซ่ึงระดับความเค็มท่ีใช้อนุบาลมีความ

แตกต่างกนั ความเค็มมีความส าคญัต่อการอนุบาลลูกกุง้มีผลต่อการพฒันาการและมีผลต่อการลอก

คราบ เน่ืองจากในน ้ าเค็มมีแร่ธาตุต่าง ๆ ละลายอยูใ่นรูปอิออนเช่น Na+ K+ Ca2+ Mg2+ และ Cl-  อิ

ออนเหล่าน้ี เป็นธาตุองค์ประกอบปริมาณมาก ซ่ึงจะมีปริมาณเป็นอตัราส่วนต่อความเค็มของน ้ า

คงท่ีเสมอ (มนุวดี, 2532) ท่ีระดบัความเค็มของน ้ าต ่าเลือดสัตวก์็จะมีปริมาณของโซเดียม คลอไรด ์

และโพแทสเซียมต ่าลงดว้ยเน่ืองจากมีน ้ าภายนอกท่ีมีความเจือจางแพร่เขา้สู่ร่างกายและแร่ธาตุต่าง 

ๆ ในร่างกายก็แพร่ออกสู่ภายนอก เพื่อรักษาระดบัเกลือแร่ในร่างกายให้อยูใ่นระดบัท่ีมีความสมดุล 

ดังนั้นสัตว์จึงต้องมีการปรับตวัให้อยู่ในสภาวะท่ีมีความเข้มข้นของเกลือแร่ในร่างกายสูงกว่า

ส่ิงแวดลอ้มภายนอก จึงตอ้งมีการดึงพลงังานมาใชอ้ย่างมาก ในการรักษาความเขม้ขน้ของแร่ธาตุ

ต่าง ๆ โดยมีกลไกการขบัน ้าออกจากร่างกาย เพราะน ้าภายนอกท่ีแพร่เขา้ไปในร่างกายอยูต่ลอดเวลา

ตามหลกัการของออสโมซิส ในขณะเดียวกนัก็จะมีการดูดกลบัเกลือแร่ไวภ้ายในร่างกายและลดการ
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สูญเสียเกลือแร่ออกจากร่างกาย โดยการลดขนาดของเยือ่เลือกผา่นให้เล็กลง และเพิ่มการเก็บสะสม

ปัสสาวะพร้อมทั้งปรับแรงดนัน ้า ภายในร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาวะปกติ 

การอนุบาลลูกกุง้ก้ามกรามมีความจ าเป็นตอ้งใช้น ้ าเค็มเน่ืองจากลูกกุง้ตอ้งการแร่ธาตุท่ีอยู่ในน ้ า

ทะเล เพื่อให้มีการลอกคราบ เจริญเติบโตเพื่อเข้าสู่พฒันาการในระยะต่อไป แต่ในบางภูมิภาค

น ้ าเค็มหายาก เน่ืองจากราคาแพงเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นระยะทางไกล เช่น

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้นการลดการใชน้ ้าเคม็ในการอนุบาลลูกกุง้กา้มกรามจึง

มีความจ าเป็น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การให้อาหารเสริมกรดไขมนัอะราชิโดนิคส าหรับแม่กุง้

ในระดบั 1-2% สามารถช่วยใหลู้กกุง้ท่ีเกิดมามีความทนต่อความเคม็ต ่าได ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


