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การเลี้ยงกุงมังกรเลน Panulirus polyphagus (Herbst, 1793)
ดวยอาหารชนิดตางๆ
พัชรี ซุนสั้น๑* จูอะดี พงศมณีรัตน๒ และสามารถ เดชสถิตย๑
๑
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
๒
ราชการบริหารสวนกลาง กรมประมง
บทคัดยอ
ศึกษาการเลี้ยงกุงมังกรเลนดวยอาหารตางกัน 3 ชนิดไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน
และ เนื้อปลาขางเหลือง โดยใชกุงมังกรเลนเริ่มตน ขนาดน้ําหนักตัวเฉลี่ยในชวงประมาณ 126.88±16.57
กรัม ถึง 130.17±16.54 กรัม ความยาวลําตัวเฉลี่ยในชวง 16.71±0.81 ถึง 17.17±0.60 เซนติเมตร และความยาว
สวนหัวเฉลี่ยในชวง 7.32±0.26 ถึง 7.45±0.30 เซนติเมตร ทําการทดลองเลี้ยงในถังกลมขนาด 500 ลิตร
จํานวน 3 ซ้ําในแตละชุดการทดลอง ปลอยกุงจํานวนถังละ 8 ตัว เลี้ยงดวยอาหารทดลองวันละ 1 ครั้ง เปน
ระยะเวลา 120 วัน โดยดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวากุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) แมวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยสูง
ที่สุด โดยมีคาเทากับ 176.00 ±31.10 กรัม ความยาวลําตัวเฉลี่ย 18.91±1.02 เซนติเมตร และความยาวสวนหัว
เฉลี่ย 8.21 ± 0.39 เซนติเมตร อยางไรก็ตามพบวา กุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีน้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นและมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ ดีกวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาขางเหลืองอยางมีนัยสําคัญ
แตไมแตกตางกับกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลากระเบน สําหรับอัตราการรอดตาย, ความถี่ในการลอกคราบ
และอัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05)
โดยอัตรารอดมีคา 62.5-70.8 เปอรเซ็นต อัตราการแลกเนื้อ 27.8-36.7 และความถี่ในการลอกคราบ 3.00-3.11
วัน/ครั้ง องคประกอบกรดไขมันในกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มี n3-HUFA สูงกวา กุงที่เลี้ยง
ดวยเนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง แสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภู มีความเหมาะสมสําหรับเลี้ยง
กุงมังกรเลนมากกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง
คําสําคัญ : กุงมังกรเลน อาหารสด
____________________________
*
ผูรับผิดชอบ : ๑๔๑ ม.๖ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร ๐-๗๕๖๙-๕๑๕๐
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Rearing of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793)
with Different Feeds
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2
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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
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คํานํา
กุงมังกรมีชื่อสามัญวา spiny lobster จัดอยูในครอบครัว Palinuridae เปนสัตวน้ําที่มีราคาแพง
และสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เปนที่นิยมของผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีรสชาติดี
สีสันสวยงามและหายาก ปจจุบันประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงกุงมังกรในเชิง
พาณิชย แตมีการจับและรวบรวมกุงมังกรจากแหลงธรรมชาติเทานั้น ซึ่งในแตละปมีการจับกุงมังกรจาก
ทะเลธรรมชาติเพื่อใชประโยชนและบริโภคเปนจํานวนมาก แมจะไมปรากฏรายงานขอมูลปริมาณการจับกุง
มังกรจากธรรมชาติ แตพบวาจํานวนประชากรในธรรมชาติมีปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัด ชาวประมงจับกุง
มังกรไดลดลง ทําใหความตองการกุงมังกรมีมากขึ้น กุงมังกรที่พบในนานน้ําไทยมี 4 สกุลคือ Palinurellus,
Linuparus, Puerulus และ Panulirus (สมพงษ และปกรณ, 2529) และกุงมังกรสกุล Panulirus ที่มีรายงาน
พบในบริเวณทะเลฝงตะวันออกของไทยมี 6 ชนิด ไดแก P. versicolor, P. homarus, P. ornatus, P. longipes,
P. penicilatus และ P. polyphagus โดยแตละชนิดจะมีความชุกชุม การแพรกระจาย และลักษณะการอยูอาศัย
ที่แตกตางกัน กุงมังกรชนิดที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ คือ กุงมังกรเลน (P. polyphagus) เนื่องจากเปนชนิดที่มี
ปริมาณการจับมากถึง 90 เปอรเซ็นต ของปริมาณกุงมังกรทั้งหมดที่ถูกทําการประมงในบริเวณทะเลอันดามัน
(Bhatia, 1974) ลักษณะเดนของกุงมังกรเลน คือ กระดองทรงกระบอก แซปลายหนวดคูที่สองยาวกวาความ
ยาวของลําตัวมาก โคนหนวดคูที่สองไมอยูชิดติดกัน บนแผนกางหนวด มีหนามขนาดใหญอยูปลายสุด 1 คู
วางตรงแนวกลางโคนหนวดคูที่หนึ่งโคนละหนึ่งหนาม ปลองทองเรียบไมมีรองขวางกลางปลอง ขอบทาย
ของปลองทองมีลายสีครีมขวางทุกปลอง พบทั่วไปตามหาดโคลนทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน (สมพงษ
และปกรณ, 2529)
ในการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อาหารเปนปจจัยหลักที่สําคัญอยางหนึ่ง เนื่องจากเปน
ตนทุนหลักประมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นตของตนทุนการผลิตทั้งหมด (Akiyama et al., 1992; Kaushik,
1989) เปนที่ทราบกันวาสัตวน้ํามีความตองการสารอาหารทั้ง 5 หมูเชนเดียวกับสัตวบก ไดแก โปรตีน ไขมัน
คารโบไฮเดรต แรธาตุ และวิตามิน และสัตวน้ําแตละชนิดมีความตองการสารอาหารที่แตกตางกันทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ขนาดและอายุของสัตวน้ํา ระบบการเลี้ยง อุณหภูมิ และสภาพแวดลอมที่สัตวน้ําชนิด
นั้นๆอาศัยอยู อีกทั้งขนาดและลักษณะของอาหารที่เหมาะสมกับนิสัยการกินอาหารของสัตวน้ําแตละชนิด
ในแตละชวงอายุของสัตวน้ําก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหประสบความสําเร็จ จึงมี
การศึกษาวิจัยระดับความตองการสารอาหารตางๆและโภชนาการอาหารในสัตวน้ําแตละชนิดแตละขนาด
อย า งกว า งขวาง รวมทั้ ง การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของอาหารสดที่ ใ ช เ ลี้ ย งสั ต ว น้ํ า และการเพิ่ ม คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการเพื่อการผลิตอาหารสัตวน้ําที่มีประสิทธิภาพ (NRC, 1983; Halver, 1989; Watanabe, 1988;
Williams, 2007a) โดยนักโภชนาการดานอาหารไดพยายามสรางสูตรอาหารผสมสําเร็จรูปใหมีสารอาหารที่
ครบถวนตามความตองการของสัตวน้ําแตละชนิด เพื่อใหประสิทธิภาพการนําสารอาหารไปใชประโยชนใน
การเจริญเติบโตไดสูงสุด
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สําหรับการเพาะเลี้ยงกุงมังกรในประเทศไทย ยังไมมีการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง แมจะมีรายงาน
ผลการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุงมังกร Panulirus spp. วัยรุนโดยใหปลาสดเปนอาหาร และผล
การทดลองเลี้ยงพอแมพันธุกุงมังกรดวยอาหารปลาสดและหอยแมลงภูมีชีวิต (ไวยพจน, 2541ก, 2541ข) และ
เนื่องจากกุงมังกรเปนสัตวน้ําที่มีราคาแพง เปนที่ตองการของผูบริโภค ในตางประเทศจึงมีรายงานการ
ศึกษาวิจัยในกุงมังกรหลายชนิด ตั้งแตระยะวัยออน จนถึงระยะวัยรุน ทั้งดานสรีระวิทยา ชีววิทยา อาหารและ
โภชนาการ เทคนิคการเพาะเลี้ยง รวมทั้งการเลี้ยงกุงมังกร (Palinuridae) วัยรุนที่รวบรวมไดจากธรรมชาติให
มีขนาดที่ตลาดตองการ 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
สํ า หรั บ เลี้ ย งกุ ง มั ง กร แต ยั ง ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ เท า ที่ ค วร การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความอยากกิ น อาหาร
(palatability) และดึงดูดใหกุงมังกรยอมรับอาหารเม็ดแหงไดดีขึ้นเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการพัฒนา
อาหารเม็ดแหงสําหรับกุงมังกร เพราะนอกจากจะทําใหกุงยอมรับอาหารแลว ยังชวยลดปญหาการสูญเสีย
คุณคาทางโภชนาการ การละลายไมคงตัวของอาหาร และปญหาคุณภาพน้ําอีกดวย กุงมังกรแตละชนิดมี
ความตองการโปรตีนในระดับที่แตกตางกัน (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 ที่เลี้ยงดวย
หอยแมลงภู ส ดแช แ ข็ ง มี ก ารเจริญ เติ บ โตดี ใ นช ว ง 4 สัป ดาห แ รก แตห ลั ง จากนั้ น พบวา กุ งมี อัต ราการ
เจริญเติบโตชาลง และมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการทดลองใน 8 สัปดาห พบวากุงมังกรที่เลี้ยง
ดวยหอยแมลงภูสดแชแข็ง มีอัตราการเจริญเติบโต 0.80 เปอรเซ็นตตอวัน และมีอัตรารอด 41 เปอรเซ็นต ซึ่ง
ดอยกวากุงที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงที่มีระดับโปรตีน 33 เปอรเซ็นต (อัตราการเจริญเติบโต 0.72 เปอรเซ็นต
ตอวัน และอัตรารอด 73 เปอรเซ็นต) และที่ระดับโปรตีน 61 เปอรเซ็นต (อัตราการเจริญเติบโต 1.38
เปอรเซ็นตตอวัน และอัตรารอด 84 เปอรเซ็นต)
ดังนั้นการทดลองเบื้องตน เกี่ยวกับการใชอาหารชนิดตางๆในการเลี้ยงกุงมังกรเลนตามสภาวะ
แวดลอมในประเทศไทย จึงเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับเปนแนวทางพัฒนาการเลี้ยงกุงมังกรเลนเชิง
พาณิชยในอนาคตตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาชนิดอาหารสดที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุงมังกรเลน ตามสภาวะแวดลอมในประเทศ
ไทย ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาดานอาหารของกุงมังกรเลนตอไป
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ
1. การเตรียมการทดลอง
1.1 การเตรียมน้ําทะเล โดยสูบน้ําทะเลซึ่งมีความเค็ม 33 สวนในพันสวนมาใสบอคอนกรีต
ขนาด 180 ตัน แลวเติมสารประกอบแคลเซียมไฮโปคลอไรด (Ca (OCl)2 ) ความเขมขน 30 มิลลิกรัมตอลิตร
เพื่อกําจัดเชื้อตางๆและตกตะกอน เมื่อตะกอนสวนใหญตกตะกอนหมดแลว ยายน้ําไปเก็บกักไวในบออื่น
พรอมเติมอากาศในน้ําตลอดเวลา พักน้ําที่เตรียมไวประมาณ 3-5 วัน เพื่อกําจัดคลอรีนใหหมด กอนนําไปใช
ในการทดลอง
1.2 กุงมังกรเลน ไดทําการรวบรวมจากธรรมชาติ ซึ่งมีขนาดน้ําหนักตัวเฉลี่ยในชวงประมาณ
126.88 ±16.57 กรัม ถึง 130.17±16.54 กรัม ความยาวลําตัว (body length, BL) เฉลี่ยในชวง 16.71±0.81 ถึง
17.17±0.60 เซนติเมตร และความยาวสวนหัว (carapace length, CL) เฉลี่ยในชวง 7.32±0.26 ถึง 7.45±0.30
เซนติเมตร จํานวน 72 ตัว ปลอยลงเลี้ยงในถังพลาสติกกลม ขนาดความจุ 500 ลิตร โดยเติมน้ําทะเลที่ผาน
การกรองและฆาเชื้อดวยคลอรีน ปริมาตร 400 ลิตร/ถัง (ภาพที่ 1-2)
1.3 อาหารทดลอง ใชอาหารสด 3 ชนิด ไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลา
ขางเหลือง
1.4 ภาชนะและอุปกรณ ใชถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร จํานวน 9 ใบ พรอมวางระบบลม
อุปกรณวัดความยาวและชั่งน้ําหนัก ใชเวอรเนียวัดความยาวสวนหัว (CL) และไมบรรทัดเหล็กวัดความยาว
ลําตัว (BL) และใชเครื่องชั่งแบบสปริงยี่หอ CAMRY ขนาด 1 กิโลกรัม สําหรับชั่งน้ําหนักของกุงมังกรเลน
(ภาพที่ 3-6)

ภาพที่ 1 ชุดภาชนะทดลอง

ภาพที่ 2 กุงมังกรเลนทีใ่ ชในการทดลอง
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ภาพที่ 3 วัดความยาวลําตัว (BL)

ภาพที่ 4 วัดความยาวสวนหัว (CL)

ภาพที่ 5 ชั่งน้ําหนักกุงมังกรเลน

ภาพที่ 6 ขนาดของกุงมังกรเลนหลังการทดลอง

2. วิธีดําเนินการ
2.1 ทําการทดลองเลี้ยงกุงมังกรเลนในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร จํานวน 9 ถังๆละ 8 ตัว
ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized
design) แบงชุดการทดลองออกเปน 3 ชุด แตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ํา คือ ชุดการทดลองที่ 1 ใชเนื้อ
หอยแมลงภู ชุดการทดลองที่ 2 ใชเนื้อปลากระเบน และชุดการทดลองที่ 3 ใชเนื้อปลาขางเหลืองใหอาหาร
วันละ 1 ครั้ง ( ตอนเชา)โดยใหกินจนอิ่ม จากนั้นทําการเปลี่ยนถายน้ําทะเลประมาณ 80 เปอรเซ็นตทุกวัน ทํา
การชั่งน้ําหนักและวัดความยาวของกุงมังกรเลนเริ่มตนและทุกๆ 30 วัน จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง เปน
ระยะเวลา 120 วัน บันทึกปริมาณอาหารที่กุงมังกรเลนกิน อัตราการตายของกุง และบันทึกความผิดปกติที่
สังเกตพบ
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2.2 เก็บตัวอยางน้ําสัปดาหละ 1 ครั้งเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําดังนี้
- ความเปนกรด-ดาง ดวยวิธี electrometric method ดวยเครื่องมือวัดความเปนกรด-ดาง แบบ
ตัวเลข ยี่หอ WTW รุน pH 320
- ความเปนดาง ดวยวิธี potentiometric titration to pre-selected pH (APHA, AWWA and
WPCF, 1980)
- ความเค็มใชเครื่องวัดความเค็มแบบหักเหแสง (refracto- salino meter) รุน S/mill-E
- ปริมาณออกซิเจนในน้ําดวยวิธี azide modification method (APHA, AWWA and WPCF,
1980)
- ปริมาณแอมโมเนียดวยวิธี modified indophenol blue (Sasaki and Sawada, 1980) โดยใช
เครื่อง spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu
- ปริมาณออรโธฟอสเฟตดวยวิธี ascorbic acid method (Strickland and Parson, 1972) ดวย
เครื่อง spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu
- ปริมาณไนไตรทดวยวิธีของ diazotization method (Strickland and Parson, 1972) ดวยเครื่อง
spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu
2.3 การคํานวณน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอดตาย และอัตราการ
แลกเนื้อ โดยใชสูตรตามวิธีของ (Everhart et al. 1975; Ricker, 1979 อางตาม สงาและคณะ, 2546)
2.4 การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการอาหาร นําอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิด เนื้อกุงมังกรเลนหลัง
สิ้นสุดการทดลอง และเนื้อกุงมังกรเลนธรรมชาติ ไปทําแหงโดยใชเครื่อง freeze-dry วิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมี ไดแก โปรตีน ดวยเครื่อง TruSpec CN carbon/nitrogen determinator (Leco Corporation ) วิเคราะห
ไขมัน ดวยเครื่อง TFE 2000 fat extractor (Leco Corporation) และวิเคราะหชนิดของกรดไขมันตามวิธี gasliquid chromatography (Perkin Elmer Auto System XL) หาปริมาณเถา ตามวิธีดัดแปลงจาก AOAC (1995)
ใชเตาเผายี่หอ Carbolite CWF H00 และหาเปอรเซ็นตความชื้น ตามวิธี AOAC (1995)
3. การวิเคราะหขอมูล
ทําการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) ของอัตราการเจริญเติบโต
อัตรารอดตาย อัตราการแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร ความถี่ในการลอกคราบ และคุณภาพน้ํา จากนั้นนํา
คาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวยวิธี least significant different (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 เปอรเซ็นต ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11
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ผลการทดลอง
1. การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเนือ้ อัตราการกินอาหาร ความถี่ในการลอกคราบ
การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร และความถี่ในการลอกคราบ
ของกุงมังกรเลนที่ไดรับอาหารสด 3 ชนิด ไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง
เมื่อสิ้นสุดการทดลองระยะเวลา 120 วัน แสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโต อัตรารอด อัตราการแลกเนื้อ ความถี่ในการลอกคราบของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวย
อาหารสด 3 ชนิดในระยะเวลา 120 วัน
ชุดการทดลอง
คาดัชนี*
เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน เนื้อปลาขางเหลือง
น้ําหนักตัวเริ่มตน (กรัม/ตัว)
128.21 ± 16.58a 130.17 ± 16.54a
126.88 ± 16.57a
ความยาวสวนหัวเริ่มตน (เซนติเมตร)
7.42 ± 0.32a
7.45 ± 0.30a
7.32 ± 0.26a
ความยาวลําตัวเริ่มตน (เซนติเมตร)
17.17 ± 0.60a
17.14 ± 0.80a
16.71 ± 0.81a
น้ําหนักตัวสุดทาย (กรัม/ตัว)
176.00 ± 31.10a 156.01 ± 3.401a
146.25 ± 28.15a
8.21 ± 0.39a
7.87 ± 0.09a
7.81 ± 0.46a
ความยาวสวนหัวสุดทาย เซนติเมตร)
18.91 ± 1.02a
18.17 ± 0.45a
17.74 ± 1.19a
ความยาวลําตัวสุดทาย (เซนติเมตร)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (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
3.00 ±2.72a
3.11 ±2.45 a
ความถี่ในการลอกคราบ (วัน/ครั้ง)
3.06 ±2.50 a
* คาเฉลี่ยในแนวนอนที่กํากับดวยอักษรที่ตางกันแสดงความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
น้ําหนักตัว ความยาวสวนหัว และความยาวลําตัว ของกุงมังกรเลนที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 3
ชนิด เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) โดยน้ําหนักตัว ความ
ยาวสวนหัว และความยาวลําตัวของกุงที่ใหกินเนื้อหอยแมลงภู มีคาเฉลี่ย 176.00+31.10 กรัม 8.21+0.39
เซนติเมตร และ 18.91+1.02 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนกุงที่ใหกินเนื้อปลากระเบน มีคาเฉลี่ย 156.01+3.40
กรัม 7.87+0.09 เซนติเมตร และ 18.17+0.45 เซนติเมตร และกุงที่ใหกินเนื้อปลาขางเหลือง มีคาเฉลี่ย
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146.25+28.15 กรัม 7.81+0.46 เซนติเมตร และ 17.74+1.19เซนติเมตร ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวา กุงที่
ใหกินเนื้อหอยแมลงภู มีคาน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 47.79+15.58 กรัม และการเจริญเติบโตจําเพาะ เฉลี่ย
0.26+0.05 เปอรเซ็นต/วัน ซึ่งแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (p0.05) เมื่อเทียบกับกุงที่ใหกินเนื้อปลากระเบน
ที่มีคาเฉลี่ยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 25.85+13.75 กรัม และการเจริญเติบโตจําเพาะ เฉลี่ย 0.16+0.09 เปอรเซ็นต/
วั น แต ดี ก ว า กุ ง ที่ ใ ห กิ น เนื้ อ ปลาข า งเหลื อ งที่ มี ค า เฉลี่ ย น้ํ า นั ก ตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 19.37+11.58 กรั ม และการ
เจริญเติบโตจําเพาะ เฉลี่ย 0.11+0.05 เปอรเซ็นต/วัน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) (ตารางที่ 1)
น้ําหนักตัวเฉลี่ย ความยาวลําตัวเฉลี่ย ของกุงมังกรเลนที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิด ในชวง
แตละเดือน แสดงไวในภาพที่ 7-8 โดยพบวา ทั้งคาน้ําหนักตัวและความยาวลําตัวของกุงมังกรเลนที่ใหกิน
เนื้อหอยแมลงภู ในชวงเดือนที่ 1–3 มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในทิศทางและอัตราที่ใกลเคียงกัน กับกุงมังกร
เลนที่ใหกินเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง แตในชวงเดือนที่ 4 พบวากุงมังกรเลนที่ใหกินเนื้อ
หอยแมลงภู มีแนวโนมของน้ําหนักตัวและความยาวลําตัวดีกวากุงมังกรเลนที่ใหกินเนื้อปลากระเบนและเนื้อ
ปลาขางเหลือง ทั้งนี้ในเดือนที่ 4 ความยาวเฉลี่ยลดลงเพราะกุงมังกรที่มีขนาดตัวใหญมีการตายมากขึ้น และ
กุงเริ่มมีหางกรอน ทําใหคาเฉลี่ยความยาวลดลง ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงมังกรเลนที่
ไดรับอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิดในแตละเดือน มีการเจริญเติบโตจําเพาะในอัตราที่ชาลงเมื่อกุงมังกรเลนมี
ขนาดโตขึ้น และกุงมังกรเลนที่กินเนื้อหอยแมลงภูมีคาการเจริญเติบโตจําเพาะในแตละเดือนสูงกวากุงมังกร
เลนในชุดทดลองอื่นๆ (ภาพที่ 9)
อัตรารอดตายของกุงมังกรเลนที่ใหกินเนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง แตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p0.05) ซึ่ ง มี ค า เฉลี่ ย 70.83+14.43,
70.73+19.09 และ 62.50+12.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1) สําหรับอัตรารอดตายของกุงมังกรเลนใน
แตละเดือน (ภาพที่ 10) พบวาในชวงเดือนที่ 1-2 ของการทดลอง กุงมังกรเลนยังคงมีอัตรารอดตาย 100
เปอรเซ็นต ยกเวนกุงมังกรเลนชุดที่ใหกินเนื้อปลาขางเหลืองที่มีอัตรารอดตายลดลง โดยมีคาเฉลี่ย 95.83
เปอรเซ็นต แตหลังจากเดือนที่ 2 ของการเลี้ยง พบวากุงมังกรเลนทุกชุดการทดลองเริ่มมีการทยอยตาย และ
ในเดือนที่ 3 -4 อัตรารอดตายของกุงมังกรเลนมีคาเฉลี่ยลดลงทั้ง 3 ชุดการทดลอง
อัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลน ที่ใหกินเนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขาง
เหลือง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) ซึ่งมีคาเฉลี่ย 27.85+3.21,
36.77+19.39 และ 28.64+5.29 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) สําหรับอัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลนในชวงแตละ
เดือน (ภาพที่ 11) พบวากุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลองในชวงเดือนแรกของการเลี้ยง มีคาอัตราการแลกเนื้อ
ใกลเคียงกัน แตกุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีอัตราการแลกเนื้อเพิ่มสูงขึ้นเมื่อชวงระยะเวลาการเลี้ยง
นานขึ้นตามลําดับในชวงตั้งแต เดือนที่ 2-4 ของการเลี้ยง
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อัตราการกินอาหารของกุงมังกรเลนตลอดการทดลองแสดงไวในตารางที่ 1 พบวากุงมังกรเลน
มีอัตราการกินเนื้อหอยแมลงภู ดีกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p0.05) โดยมีคาเฉลี่ย 6.61+0.61, 2.97+0.07 และ 3.25+0.27 กรัม/ น้ําหนักตัว 100กรัม/วัน ตามลําดับ
สําหรับอัตราการกินอาหารแตละชนิด ในชวงแตละเดือนมีแนวโนมลดลงเล็กนอยเมื่อระยะเวลาการเลีย้ งนาน
ขึ้น หรือเมื่อกุงมังกรเลนมีขนาดโตขึ้น ยกเวนกุงมังกรเลนที่กินเนื้อหอยแมลงภูมีอัตราการกินอาหารเพิ่มขึ้น
ในเดือนที่ 2 แตหลังจากเดือนที่ 2 อัตราการกินอาหารก็มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับกุงมังกรเลนชุดที่กินเนื้อ
ปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง อยางไรก็ตามพบวาอัตราการกินเนื้อหอยแมลงภู ดีกวาเนื้อปลากระเบน
และเนื้อปลาขางเหลืองในทุกชวงระยะเวลาของการเลี้ยง ในเดือนที่ 2 เดือนที่ 3 และเดือนที่ 4 ขณะที่อัตรา
การกินเนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลืองมีคาที่ใกลเคียงกัน (ภาพที่ 12)
ความถี่ในการลอกคราบ (วัน/ครั้ง) ของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05 )โดยมีคาเฉลี่ยตลอดการทดลอง 3.06 ±2.50, 3.00
±2.72 และ3.11± 2.45 วัน/ครั้ง (ตารางที่ 1) ตามลําดับ สําหรับความถี่ในการลอกคราบของกุงมังกรเลน
ในชวงระยะเวลาการเลี้ยง 120วัน พบวา กุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีแนวโนมความถี่การลอกคราบ
ลดลง เมื่อชวงเวลาการเลี้ยงนานขึ้น

น้ําหนักเฉลี่ ย (กรัม)

200
150

หอยแมลงภู

100

ปลากระเบน
ปลาขางเหลือ ง

50
0

เริ่มทดลอง เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4
ระยะเวลาการเลี้ ยง

ภาพที่ 7 น้ําหนักเฉลี่ยของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด
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ความยาวลําตัวเฉลี่ย (เซนติเมตร)

19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5

หอยแมลงภู
ปลากระเบน
ปลาขางเหลือ ง

เริม่ ทดลอง เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

ระยะเวลาการเลี้ ยง

อั ตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (เปอรเซ็นต/ วัน)

ภาพที่ 8 ความยาวลําตัวของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด

1.2
1
0.8
0.6

หอยแมลงภู

0.4

ปลากระเบน

0.2

ปลาขางเหลือง

0
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
ระยะเวลาการเลี้ ยง

เดือนที่ 4

ภาพที่ 9 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด

12

อั ตรารอด (เปอรเซ็นต)

120
100
80
60

หอยแมลงภู

40

ปลากระเบน
ปลาขางเหลือง

20
0
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

ระยะเวลาการเลี้ ยง

ภาพที่ 10 อัตรารอดตายของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด

อั ตราการแลกเนื้อ

40
30
20

หอยแมลงภู
ปลากระเบน

10

ปลาขางเหลือง

0
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

ระยะเวลาการเลี้ ยง

ภาพที่ 11 อัตราการแลกเนื้อของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด

อั ตราการกินอาหาร (เปอรเซ็นต/วัน)
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10
8
หอยแมลงภู

6

ปลากระเบน

4

ปลาขางเหลือง

2
0
เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

ระยะเวลาการเลี้ ยง

ภาพที่ 12 อัตราการกินอาหารของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด

2. องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง ไดแก เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลา
ขางเหลือง แสดงไวในตารางที่ 2 พบวา เปอรเซ็นตความชื้นในอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิด มีคาใกลเคียงกัน อยู
ในชวง 79.97-80.40 เปอรเซ็นต ในขณะที่โปรตีนในเนื้อหอยแมลงภู 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
ในตารางที่ 4 พบวา เนื้อหอยแมลงภูมีองคประกอบกรดไขมันที่จําเปนในสัดสวนที่ดีกวาเนื้อปลากระเบน
และเนื้อปลาขางเหลือง โดยมีกรดไขมัน n-3 ที่ระดับ 1.89 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และ n-6 ที่ระดับ 0.81
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ซึ่งสูงกวาเนื้อปลากระเบน (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 ยังมีกรดไขมันที่จําเปนชนิด arachidonic acid (ARA, 20:4n6) eicosapentaenoic
acid (EPA, 20:5n3) และ docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n3) ในระดับที่สูงกวา เนื้อปลากระเบน และเนื้อ
ปลาขางเหลือง โดยระดับกรดไขมัน ARA, EPA และ DHA ในเนื้อหอยแมลงภู มีปริมาณ 0.46 0.89 และ
0.75 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง สวนในเนื้อปลากระเบนมีกรดไขมัน ARA, EPA และ DHA ที่ระดับ 0.10 0.20
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และ 0.17 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง และในเนื้อปลาขางเหลืองมีกรดไขมัน ARA, EPA และ DHA ที่ระดับ
0.05, 0.05 และ 0.26 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง ตามลําดับ
ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมี ของอาหารสด 3 ชนิดที่ใชในการทดลอง
ชนิดอาหารทดลอง
เนื้อหอยแมลงภู
เนื้อปลากระเบน
เนื้อปลาขางเหลือง

โปรตีน
60.39
92.54
87.10

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
ไขมัน
เถา
ความชื้น
8.46
8.86
80.40
0.29
9.17
80.30
4.81
5.70
79.97

น้ําหนักแหง
19.60
19.70
20.03

3. องคประกอบทางเคมีในเนื้อกุงมังกรเลน
เปอรเซ็นตความชื้นในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร
ทดลองทั้ง 3 ชนิด เปนระยะเวลา 120 วัน มีคาใกลเคียงกันอยูในชวง 79.21-82.29 เปอรเซ็นต โปรตีนในเนื้อ
กุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และในเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู 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 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 องคประกอบทางเคมีในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และเนื้อกุงมังกรเลนหลังจากที่เลี้ยงดวย
อาหารทดลอง 3 ชนิด เปนระยะเวลา 120 วัน
ชุดการทดลอง
กุงมังกรเลนจากธรรมชาติ
กุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู
กุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลากระเบน
กุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาขางเหลือง

องคประกอบทางเคมี (เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง)
โปรตีน ไขมัน
เถา
ความชื้น น้ําหนักแหง
92.93
1.11
7.77
80.55
19.45
89.02
3.24
8.20
79.21
20.79
93.51
0.24
8.64
80.11
19.89
92.05
1.55
10.09
82.29
17.71
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องคประกอบกรดไขมันในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และในเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวย
เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขางเหลือง เปนระยะเวลา 120 วัน แสดงไวในตารางที่ 4 พบวา
องคประกอบของกรดไขมันในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติและในเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหาร
ทดลองแตละชนิด มีความแตกตางกันทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยพบวา ปริมาณ PUFA ในเนื้อกุง
มังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีระดับสูงกวา กุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลากระเบน และเนื้อปลาขาง
เหลือง และกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ โดยมีคาเทากับ 1.47, 0.90, 1.22 และ 1.15 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง
ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน ปริมาณกรดไขมัน EPA ในกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู (0.49
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) มีระดับที่สูงกวา กุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลากระเบน (0.23 เปอรเซ็นตน้ําหนัก
แหง) และเนื้อปลาขางเหลือง (0.33 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) และสูงกวากุงมังกรเลนจากธรรมชาติ (0.39
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง) ในขณะที่ปริมาณ DHA ในเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวย เนื้อหอยแมลงภู เนื้อปลา
กระเบน เนื้อปลาขางเหลือง และกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ มีปริมาณ 0.40, 0.26, 0.50 และ 0.27 เปอรเซ็นต
น้ําหนักแหง ตามลําดับ สวนกรดไขมัน ARA ในเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู 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 118121 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 ทั้งนี้
ปริมาณไนไตรทในชุดการทดลองที่เลี้ยงดวยเนื้อปลากระเบน (0.4745 ± 0.2243 มิลลิกรัมตอลิตร) มีปริมาณ
สูงกวาชุดที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู (0.1652 ± 0.087 มิลลิกรัมตอลิตร) และเนื้อปลาขางเหลือง (0.1948 ±
0.0962 มิลลิกรัมตอลิตร) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p0.05)
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ตารางที่ 4 องคประกอบกรดไขมันในอาหารสด 3 ชนิดที่ใชในการทดลอง ในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ
และเนื้อกุงมังกรเลนหลังจากที่เลี้ยงดวยอาหารทดลอง เปนระยะเวลา 120 วัน
องคประกอบกรดไขมัน
อาหารทดลอง
เนื้อกุง
เนื้อกุงทดลองที่เลี้ยงดวยอาหาร
(กรั ม /100 กรั ม น้ํ า หนั ก เนื้อหอย เนื้อปลา ปลาขาง มังกรจาก เนื้อหอย เนื้อปลา ปลาขาง
แหง)
แมลงภู กระเบน เหลือง ธรรมชาติ แมลงภู กระเบน 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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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยของคุณภาพน้ําในการทดลองเลี้ยงกุงมังกรเลน 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 (พีพที ี)
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
8.04 ± 0.61 a
7.87 ± 0.59 a
ออกซิเจน (มก./ล.)
ไมนอยกวา 4
7.76 ± 0.72 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
* สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จังหวัดสงขลา (2537).
วิจารณและสรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองพบวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภูมีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(0.26±0.05 เปอรเซ็นตตอวัน) และน้ําหนักเพิ่ม (47.79±15.58 กรัม/ตัว) ไมแตกตางกับกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวย
เนื้อปลากระเบน แตดีกวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลาขางเหลือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม
พบวา กุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตในอัตราชาลง เมื่อระยะเวลาการเลี้ยงนานขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ Smith et al. (2005) ที่เลี้ยงกุงมังกร P. ornatus ขนาดน้ําหนักตัวประมาณ 2.5 กรัม ดวย
หอยแมลงภูสดแชแข็งเปนเวลา 8 สัปดาห พบวากุงมังกรมีอัตราการเจริญดีในชวง 4 สัปดาหแรก แตหลังจาก
นั้นพบวากุงมังกรมีอัตราการเจริญเติบโตชาลง และตายในขณะลอกคราบ และยังพบวากุงมังกรที่เลี้ยงดวย
หอยแมลงภูสดแชแข็งมีอัตราการเจริญเติบโต 0.80 เปอรเซ็นตตอวัน และมีอัตรารอดเพียง 41 เปอรเซ็นต ซึ่ง
ดอยกวากุงมังกรที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงที่ระดับโปรตีน 33 และ 61 เปอรเซ็นต โดยพบวากุงมังกรที่เลี้ยง
ดวยอาหารเม็ดแหงที่ระดับโปรตีน 33 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโต 0.72 เปอรเซ็นตตอวัน และอัตรา
รอด 73 เปอรเซ็นต สวนกุงมังกรที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงที่ระดับโปรตีน 61 เปอรเซ็นต มีอัตราการ
เจริญเติบโต 1.38 เปอรเซ็นตตอวัน และอัตรารอด 84 เปอรเซ็นต และยังสรุปวากุงมังกรที่กินหอยแมลงภู
เพียงอยางเดียวมีสีที่ซีดลง เนื่องจากไดรับสารสีแอสตาแซนทินจากเนื้อหอยแมลงภูไมเพียงพอ ในขณะที่
Glencross et al. (2001) และ Smith et al. (2003) รายงานวา กุงมังกร P. ornatus และ Panulirus cygnus ที่
เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดดีกวากุงมังกรที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหง JuinioMenez and Ruinata (1996) ไดทดลองเลี้ยงกุงมังกร P. ornatus ขนาด 86.3-94.4 กรัม ดวยหอยแมลงภู
(Perna viridis) สดแชแข็ง พบวามีอัตรารอด 73-75 เปอรเซ็นต ซึ่งใกลเคียงกับการทดลองครั้งนี้ แตมีอัตรา
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การแลกเนื้อ 12-17 ซึ่งดีกวากุงมังกรเลนในการทดลองครั้งนี้ ในทํานองเดียวกัน Dubber et al. (2004) พบวา
กุงมังกร Jasus lalandii ที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภูสด มีการเจริญเติบโตและอัตรารอดดีกวากุงมังกรที่เลี้ยง
ดวยอาหารเม็ดแหง และการใชเนื้อหอยแมลงภูรวมกับอาหารเม็ดแหงชวยใหการเจริญเติบโตและอัตรารอดดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับกุงมังกรที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดแหงอยางเดียว ทั้งนี้ในการใชอาหารเม็ดแหงแมจะสามารถ
สรางสูตรอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการตามตองการได แตการใชอาหารเม็ดแหงสําหรับเลี้ยงกุงมังกรนั้น
จําเปนตองคํานึงถึงความคงตัวของอาหาร และการดึงดูดใหกุงมังกรยอมรับอาหาร และเพิ่มการความอยาก
กินอาหาร (palatability) มากขึ้น เพื่อลดปญหาการละลายและสูญเสียสารอาหาร และคุณภาพน้ํา นอกจากนี้
ยังมีการทดลองอื่นๆที่รายงานวาเนื้อหอยแมลงภูสดเหมาะสมสําหรับเปนอาหารเลี้ยงกุงมังกร (Williams,
2007a) จากการศึกษาของ Thomas et al. (2000b) ที่ทดลองในกุงมังกรหิน (J. edwardsii) ไดรายงานวา
หอยแมลงภูเปนอาหารที่ดีสามารถทําใหกุงมังกรหินมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากที่สุด เชนเดียวกับการศึกษาของ
Deshimaru et al. (1985) ซึ่งพบวากุงกุลาดําที่ไดรับหอย short-necked clam ซึ่งมีไขมัน 3.4 เปอรเซ็นต เปน
อาหารมีการเจริญเติบโตดีที่สุด นอกจากนั้น Briggs et al. (1994) ไดศึกษาใช semi –purified diet เลี้ยงกุง
กุลาดําและรายงานวาระดับไขมันที่ 3 เปอรเซ็นต เปนระดับที่ทําใหกุงมีการเจริญเติบโตดีที่สุด สําหรับการ
ทดลองครั้งนี้ อัตรารอดของกุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลองไมแตกตางกัน (62-70 เปอรเซ็นต) และพบวา
การตายของกุงมังกรเลนสวนมากมักจะเกิดขึ้นขณะลอกคราบ คือลอกคราบไมออก หรือถูกกุงมังกรเลนตัว
อื่นทํารายขณะลอกคราบ เนื่องจากกุงจะออนแอมากในชวงการลอกคราบ ทั้งนี้จากการสังเกตไมพบวากุง
เปนโรคตายแตอยางใด
ในการทดลองครั้งนี้พบวา อัตราการกินอาหารของกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู
(6.61 เปอรเซ็นต ตอวัน) ดีกวาเนื้อปลากระเบน (2.97 เปอรเซ็นต ตอวัน) และเนื้อปลาขางเหลือง (3.25
เปอรเซ็นต ตอวัน) แสดงใหเห็นวาเนื้อหอยแมลงภูมีความเหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุงมังกรเลน P. polyphagus
มากกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง ซึ่งสนับสนุนดวยผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีใน
อาหารทดลองแตละชนิด โดยเนื้อหอยแมลงภูมีไขมันสูงกวาอาหารทดลองอีก 2 ชนิด และมีองคประกอบ
กรดไขมันที่จําเปน ในสัดสวนที่ดีกวาเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง โดยกรดไขมัน n-3 และ n-6
ในเนื้อหอยแมลงภู (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 ซึ่งเปนกรดไขมันจําเปนที่กุงไมสามารถสรางขึ้นเองได ในทํานอง
เดียวกับการศึกษาของ Kanasawa and Koshio (1994) อางตาม Takeuchi and Murakami (2007) ซึ่งกลาววา
EPA และ DHA เปนกรดไขมันที่จําเปนในกุงมังกร และไมสามารถสรางขึ้นเองได จึงจําเปนตองไดรับจาก
อาหาร โดยเฉพาะกุงมังกร P. Cygnus และ J. edwarsii ในระยะวัยออนชวงที่เลี้ยงดวยอารทีเมีย ซึ่งพบวา
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) ในขณะที่ Castell and Boghen (1979) รายงานวา องคประกอบกรดไขมัน ARA ในกุงมังกร Homarus
americanus ไมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเลี้ยงกุงมังกรดวยอาหารที่เติมกรดไขมัน 18:2n6 ที่ระดับ 1 เปอรเซ็นต
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในกุงกุลาดําที่พบวา กรดไขมัน ARA ในอาหารไมมีผลสงเสริมโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงกุลาดํา แตกลับพบวาสัดสวนที่เหมาะสมของกรดไขมัน n-3 และ n-6 มี
ความสําคัญมากกวา อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาระดับความตองการกรดไขมันในกุงมังกรยังมีไมมากนัก
ดังนั้นจึงมักใชระดับความตองการกรดไขมันในกุงทะเลเปนคาอางอิงแทน ซึ่ง 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) แมจะมีระดับต่าํ กวาใน
เนื้อปลากระเบน (92.54 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง ) และเนื้อปลาขางเหลือง (87.10 เปอรเซ็นต น้ําหนักแหง)
แตผลอัตรารอดของกุงมังกรเลนทั้ง 3 ชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน สวนการเจริญเติบโตของกุงมังกร
เลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู กลับดีกวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง
ทั้งนี้เนื่องจากระดับโปรตีนในเนื้อหอยแมลงภู แมจะต่ํากวาในอาหารอีก 2 ชนิดแตยังคงเพียงพอกับความ
ตองการ และยังมีรายงานการวา กุงมังกรสามารถยอยโปรตีนจากเนื้อหอยแมลงภูไดดีกวาโปรตีนจากเนือ้ ปลา
(อางตาม Williams, 2007a) Glencross et al. (2001) รายงานวากุงมังกร P. Cygnus มีความตองการโปรตีน
คอนขางสูงถึง 55 เปอรเซ็นต และมีความสามารถในการใชไขมันไดต่ํา ซึ่งระดับไขมันที่เหมาะสมในอาหาร
คือ 6 เปอรเซ็นต ในขณะที่ Smith et al. (2003) พบวา ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสําหรับ
กุงมังกร P. ornatus ขนาดน้ําหนักประมาณ 2 กรัม คือระดับ 53 และ 10 เปอรเซ็นต และตอมา Smith et al.
(2005) พบวา กุงมังกร P. Ornatus ขนาดน้ําหนัก 2.5 กรัม ตองการอาหารที่มีโปรตีนคอนขางสูงที่ระดับ 61
เปอรเซ็นต ในทํานองเดียวกับ Williams (2007b) ซึ่งสรุปวา กุงมังกร P. ornatus ตองการโปรตีนสําหรับการ
เจริญเติบโตที่ดีในระดับสูงถึง 61 เปอรเซ็นต โดยทั่วไปสัตวน้ําแตละชนิดรวมทั้งกุงมังกรเลน มีความ
ตองการโปรตีนที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน คุณภาพของอาหารและโปรตีน อายุ และระยะ
ของกุง (D’Abramo and Sheen, 1994) ซึ่งสอดคลองกับ Cho et al., (1994 ) รายงานวาความตองการปริมาณ
โปรตีนในระดับสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางชีวภาพ 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) ดังนั้นอาหารที่ใชสําหรับเลี้ยงสัตวน้ํานอกจากจะตองมีระดับโปรตีนที่เหมาะสมแลว ตองคํานึงถึง
แหล ง ของโปรตี น ที่ ใ ช ด ว ย เพราะโปรตี น จากแหล ง ที่ ต า งกั น ก็ มี คุ ณ ภาพที่ แ ตกต า งกั น เนื่ อ งจากมี
องคประกอบของกรดอะมิโนในสัดสวนที่ตางกัน ดังนั้นสัตวน้ําจึงตองไดรับโปรตีนซึ่งเปนแหลงของกรดอะ
มิโนที่จําเปนในสัดสวนที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี
นอกจากนี้ในเนื้อหอยแมลงภูยังมีระดับไขมันและกรดไขมันที่จําเปน (n-3) เหมาะสมกวา
อาหารอีก 2 ชนิดดังที่กลาวมาขางตน จึงนาจะเปนปจจัยที่สงผลใหกุงมังกรเลนชุดที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู
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ดีกวาชุดอื่นๆ กุงมังกรเลนก็เชนเดียวกับสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่ตองการไขมันเพื่อเปนแหลงพลังงานและเปน
แหลงที่สําคัญของกรดไขมันที่จําเปน เปนแหลงของวิตามินที่ละลายในไขมัน สเตอรรอย และฟอสโฟไลปด
(Kanazawa et al., 1979 ; Kayama et al., 1980) และจากรายงานของ Conklin et al., (1980) และ Teshima
(1997) พบวา ฟอสโฟลิปดมีผลตออัตรารอด การเจริญเติบโต และการลอกคราบ โดยกุงมังกรที่ขาดฟอสโฟลิ
ปด จะสงผลใหอัตรารอดและการเจริญเติบโตต่ํา และลอกคราบไมสําเร็จ
เปนที่ทราบวาการลอกคราบนับเปนกระบวนการสําคัญในการเจริญเติบโตของสัตวในกลุมครัส
เตเซียน ซึ่งตองมีการลอกคราบทุกครั้งที่เจริญเติบโต และในกระบวนการลอกคราบนั้นตองอาศัยฮอรโมน
การลอกคราบ Ecdyzone ที่ตองการกรดไขมัน ARA เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหฮอรโมน (Lilly and
Bottino, 1981) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภูมีแนวโนมการลอกคราบสูง
กวาชุดอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเนื้อหอยแมลงภูมีปริมาณ ARA สูงถึง 0.46 เปอรเซ็นต ในขณะที่เนื้อปลากระเบน
และเนื้อปลาขางเหลืองมี ARA เพียง 0.10 และ 0.05 เปอรเซ็นต เทานั้น สวนความถี่ในการลอกคราบตลอด
ชวงการทดลอง พบวากุงมังกรเลนมีการลอกคราบคอนขางถี่ โดยกุงมังกรเลนแตละชุดการทดลองมีความถี่
ในการลอกคราบในชวง 0-2 เดือนแรก (28, 24 และ 29 ครั้ง ตามลําดับ) มากกวาในชวง 3-4 เดือนหลัง (10,
12 และ 8 ครั้ง ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับ Gray (1992) พบวาความถี่ของการลอกคราบลดลงเมื่อกุงมีอายุ
มากขึ้น ทําใหการเจริญเติบโตชาลงดวย นอกจากนี้ Serfling and Ford (1975) รายงานวากุงมังกร P.
interruptus จะลอกคราบ 1 ครั้งทุกๆ 15-25 วัน แตเมื่อกุงโตขึ้นจะใชเวลานานขึ้น 35-55 วันตอการลอกคราบ
1 ครั้ง
สําหรับองคประกอบทางเคมีในเนื้อกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ และเนื้อกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวย
อาหารทดลอง 3 ชนิด พบวาโปรตีนในกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ (92.9 เปอรเซ็นต) มีระดับใกลเคียงกับกุง
มังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด (89.0-93.5 เปอรเซ็นต) แตระดับไขมันในกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ
(1.11 เปอรเซ็นต) มีคาต่ํากวาระดับไขมันในกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิด ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาในสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่พบวาไขมันในปลาจากธรรมชาติมีระดับต่ํากวาปลาที่ไดจากการเลี้ยง
เชน ปลาไหลอเมริกัน (Otwell and Richards, 1981/1982) ปลากะพงแดง (Morishita et al., 1988) และปลาโค
โฮแซลมอน (Yamaguchi et al., 1988) สําหรับกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีระดับไขมัน 3.24
เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาระดับไขมันในกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยปลากระเบนและปลาขางเหลือง (0.24 และ 1.55
เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากระดับไขมันในเนื้อหอยแมลงภูที่สูงกวาอาหารอีก 2 ชนิด
เป น ที่ ท ราบว า องค ป ระกอบของกรดไขมั น ในสั ต ว น้ํ า แต ล ะชนิ ด มี ค วามแตกต า งกั น ตาม
สภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ เชน อาหารที่สัตวน้ําไดรับ ความเค็มน้ํา อุณหภูมิ อายุ ระยะของสัตวน้ํา การ
อพยพแหลงอาศัย เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้พบวาองคประกอบกรดไขมันในกุงมังกรเลนจากธรรมชาติ
แตกตางกับกุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหารทดลองทั้ง 3 ชุด และองคประกอบกรดไขมันในกุงมังกรเลนที่เลี้ยง
ดวยอาหารทดลองทั้ง 3 ชนิด มีความสัมพันธกับกรดไขมันในอาหารแตละชนิดที่ใชเลี้ยง (ตารางที่ 4) ตามที่
มีการศึกษาพบวาไขมันในอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ํา มีอิทธิพลตอระดับไขมันและองคประกอบกรดไขมันใน
รางกายของสัตวน้ํานั้น (Bell et al., 2003; Izquierdo et al., 2003; Glencross et al., 2003a, 2003b) ใน

21
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
เลี้ยง มีระดับใกลเคียงกับกุงธรรมชาติ แตระดับ DHA ต่ํากวาในกุงธรรมชาติ การเสริม DHAในกุงเลี้ยงจึงมี
ความสําคัญ จากการทดลองพบวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยอาหารทั้ง 3 ชนิด มีองคประกอบของ EPA และ
DHA มากกวา กรดไขมัน18:3n-3 และ 18:2n-6 ซึ่งสอดคลองกับ Lim et al. (1997b) ซึ่งพบวากุงขาวจะใช
กรดไขมัน 20:5n-3 และ 22:6n-3ไดดีกวา 18:3n-3 และ 18:2n-6 เชนเดียวกันกับที่ Kanazawa et al., (1977,
1979) รายงานวา กรดไขมัน DHA และ EPA มีความจําเปนสําหรับกุงคูรูมา (Marsupenaeus japonicus)
มากกวากรดไขมัน 18:3n3 และ 18:2n6 ตามลําดับ เพราะกุงคูรูมามีความสามารถต่ําในการสรางกรดไขมัน
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
สรางขึ้นไดเองเชนกัน (Takeuchi and Murakami, 2007)
คุณภาพน้ําเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการอนุบาลสัตวน้ํา เปนที่ทราบวาอุณหภูมิและระดับ
แอมโมเนียมีผลตออัตราการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตรารอดของสัตวน้ํา มีรายงานการศึกษาพบวา
อุณหภูมิและปริมาณแอมโมเนียมีผลตอการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราการแลกเนื้อในการอนุบาลกุง
มังกร J. edwardsii (Thomas et al., 2000a) อยางไรก็ตามคุณภาพน้ําตลอดการทดลอง มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ดังที่แสดงเปรียบเทียบไวใน ตารางที่ 5
จากผลการทดลองครั้งนี้ กลาวไดวากุงมังกรเลนที่เลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภู มีการเจริญเติบโต
จํ า เพาะ อั ต ราการกิ น อาหาร ดี ก ว า กุ ง ที่ เ ลี้ ย งด ว ยเนื้ อ ปลากระเบนและเนื้ อ ปลาข า งเหลื อ ง ไขมั น และ
องคประกอบกรดไขมันในอาหารที่ใชเลี้ยงกุงมังกรเลน มีผลสะทอนตอไขมันและองคประกอบกรดไขมัน
ในตัวกุงมังกรเลน อยางไรก็ตามการเลี้ยงดวยเนื้อหอยแมลงภูอยางเดียวเปนระยะเวลานานทําใหตนทุน
คาอาหารสูง เนื่องจากหอยแมลงภูมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเนื้อปลากระเบนและเนื้อปลาขางเหลือง จึงอาจใช
เนื้อปลาหรือหอยชนิดอื่นสลับทดแทนเพื่อลดตนทุน ทั้งนี้การพัฒนาอาหารที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงกุงมังกร
และการศึกษาดานโภชนาการอาหาร และปจจัยที่ชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและอัตรารอด อัตราการแลก
เนื้อ รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยง เพื่อเพิ่มผลผลิตยังเปนสิ่งที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป
คําขอบคุณ
คณะผูจัดทําการวิจัยขอขอบคุณ นายไพบูลย บุญลิปตานนท ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝงกระบี่ ที่ใหการสนับสนุน และขอขอบคุณสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง ที่ไดอนุเคราะห
ดานการวิเคราะหตัวอยาง
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เอกสารอางอิง
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