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บทคัดย่อ

การศึกษาการเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันปลาทูน่าให้สะสมในเนื้อกุ้งฝอยและการเสริมภูมิต้านทานจากใบมะรุม
ผงเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายโดยการผสมน�้ำมันปลาทูน่าและใบมะรุมผงในอัตราส่วนต่างๆ ลงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอยที่
ระยะคว�่ำตัวอัตรา 150 ตัว/ปริมาตรน�้ำ 10 ลิตร ในโหลพลาสติคใสทรงกระบอกที่มีฝาปิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 ซม.
สูง 29 ซม. ความจุน�้ำ 10 ลิตร แต่ละโหลใส่แผ่นหญ้าเทียมขนาด 24x24 ซม2 จ�ำนวน 1 แผ่น เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ลูกกุ้งเกาะ
อาศัยและหลบซ่อนตัวโดยให้อาหารในอัตราที่กุ้งกินจนอิ่ม (ad libitum) วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 75 วัน พบว่า การเลี้ยง
กุ้งฝอยด้วยอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปผสมน�้ำมันปลาทูน่าในอัตรา 0, 1, 2 และ 3% มีปริมาณกรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอสะสม
อยู่ในเนื้อกุ้งฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับของการเสริมน�้ำมันปลาทูน่าที่
เพิ่มขึ้น โดยมีค่าปริมาณอีพีเอเท่ากับ 0.90+0.07, 0.90+0.04, 2.45+0.06 และ 2.60+0.04% ของปริมาณไขมันทั้งหมด
ตามล�ำดับ และมีค่าปริมาณดีเอชเอเท่ากับ 0.90+0.09, 1.40+0.11, 1.40+0.11 และ 3.35+0.09% ของปริมาณไขมัน
ทั้งหมด ตามล�ำดับ ส่วนค่าน�้ำหนักรวม น�้ำหนักเฉลี่ย จ�ำนวนรอดตาย และอัตราการรอดตายไม่ต่างกัน สรุปผลจากการ
ทดลองนีไ้ ด้วา่ การเสริมโอเมก้า-3 จากน�ำ้ มันปลาทูนา่ ในอาหารเลีย้ งกุง้ ฝอยอัตรา 3% มีความเหมาะสมทีส่ ดุ โดยพิจารณา
จากผลการสะสมกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ในเนื้อกุ้งฝอยมีค่าสูงสุด ส่วนการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยด้วยอาหารเม็ดส�ำเร็จรูป
ผสมใบมะรุมผงในอัตรา 0, 1, 2 และ 3% พบว่า ค่าน�้ำหนักรวม น�้ำหนักเฉลี่ย จ�ำนวนรอดตาย และอัตราการรอดตาย
ของกุ้งฝอยทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่ต่างกัน (p>0.05) สรุปผลจากการทดลองนี้ได้ว่าการผสมใบมะรุมผงลงในอาหารเลี้ยง
กุ้งฝอยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งฝอย
ค�ำส�ำคัญ : โอเมก้า-3 ใบมะรุมผง และการเลี้ยงกุ้งฝอย

Abstract

Effects of the addition of omega-3 from tuna oil and moringa leaf powder with the different
levels in the Lanchester’s Freshwater Prawn feed experimented with 150 post larval stage of prawn/10
liters of water in the plastic tubular jars (22 cm. diameter, 29 cm. height and 10 liters capacity). Each
jar contained a piece of artificial grass (24 cm. x 24 cm.) as the shelter for the prawn. The prawn was
fully feed (ad libitum) 2 times a day until 75 days. The result showed that the prawn was feed with
pellet feed by adding 0, 1, 2 and 3% of tuna oil cause of there were significant differences (p<0.05)
of the levels of omega-3 fatty acid including EPA and DHA in the prawn tissues. In addition, there were
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increasing trends of omega-3 fatty acid in the prawn tissues based on additional tuna oil. Therefore,
the EPA levels are 0.90±0.07, 0.90±0.04, 2.45±0.06 and 2.60±0.04% of total lipid respectively and the
DHA levels are 0.90a±0.09, 1.40±0.11, 1.40±0.11 and 3.35±0.09% of total lipid respectively. However,
there were no differences in the total weight, average weight, total survivor and survivor rate. In
conclusion, the addition of 3% omega-3 from tuna oil was the best level result in having the highest
level of omega-3 fatty acid accumulated in the prawn tissues. Regarding to feeding with pellet feed
by adding 0, 1, 2 and 3% of the moringa leaf powder, there were no significant differences (p>0.05)
in the total weight, average weight, total survivor and survivor rate. In conclusion, there were no any
influences of the addition of the moringa leaf powder in the Lanchester’s Freshwater Prawn feed to
the survivor rate and growth rate.
Keywords : Omega-3, Moringa Leaf, Lanchester’s Freshwater Prawn Culture

1. บทน�ำ

กุ้งฝอย Macrobrachium lanchesteri de Man หรือ Lanchester’s Freshwater Prawn เป็นกุ้งน�้ำจืด
ขนาดเล็กที่พบแพร่หลายทั่วไปตามแม่น�้ำ ล�ำคลอง หนอง บึง บริเวณแหล่งที่มีกระแสน�้ำไหลเอื่อยๆ หรือสามารถพบได้
ในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (นภาพร และสุริยา, 2540) นิยมน�ำมาบริโภคเป็นอาหารพื้นเมืองได้หลาย
รูปแบบ ทั้งการบริโภคสดหรือน�ำมาปรุงสุก กุ้งฝอยเป็นอาหารที่มีปริมาณโปรตีนและแคลเซี่ยมสูงมากสามารถบริโภคได้
ทั้งตัวสอดคล้องกับรูปแบบอาหารในยุคปัจจุบันนี้ที่เน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) ซึ่งได้รับความ
สนใจอย่างแพร่หลายทั้งในด้านของการวิจัยและการตลาดในเชิงพาณิชย์ที่มียอดจ�ำหน่ายเป็นมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปี
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความส�ำคัญกับโภชนาการและสุขภาพกันมากขึ้น ท�ำให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนา
และผลิตอาหารเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การเสริมวิตามิน การเสริมเส้นใย (Fiber) หรือการเสริม
กรดไขมันที่มีความจ�ำเป็นต่อร่างกายลงในอาหารเหล่านั้น ไม่เว้นแม้แต่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่มีทิศทางของ
การพัฒนาการเลีย้ งสัตว์นำ�้ ให้เป็นอาหารเพือ่ สุขภาพของมนุษยชาติในการบริโภคและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
ดังนั้น การเสริมสารพึงประสงค์จากธรรมชาติลงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอยนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวสัตว์น�้ำแล้ว
สารดังกล่าวยังสะสมอยู่ในตัวของกุ้งฝอยเกิดคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคตามมา กล่าวคือ การทดลองเสริมกรด
ไขมันโอเมก้า-3 ให้สะสมในตัวกุ้งฝอยโดยการผสมน�้ำมันปลาทูน่าลงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย ซึ่งโอเมก้า-3 ประกอบไปด้วย
สารอีพีเอและดีเอชเอมีส่วนช่วยในเรื่องพัฒนาการของระบบประสาทและระบบสมอง โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ไว้ว่า
กลุ่มปลาทะเลจ�ำพวก Herring, Mackerel, Anchovies, Tuna และ Sardine มีกรดไขมันโอเมก้า-3 ในปริมาณมาก
Ekelemu and Nwabuez (2010) ได้ศึกษาทดลองอนุบาลลูกปลา Heterobranchus bidorsalis อายุ 4 สัปดาห์ โดย
การเสริมกรดไขมันโอเมก้า-3 ในปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารในการอนุบาลลูกปลา ที่ 5 ระดับ คือ 0, 2,000, 4,000, 6,000
และ 8,000 มก./อาหาร 1 กก. อนุบาลภายในโรงเพาะฟักเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ พบว่า อาหารเสริมโอเมก้า-3 ที่ระดับ
6,000 และ 8,000 มก./อาหาร 1 กก. มีอัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโตดีที่สุดและไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่าง
จากที่ระดับ 0, 2,000 และ 4,000 มก./อาหาร 1 กก. จากการทดลองนี้สรุปได้ว่าการเสริมกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่ระดับ
6,000 มก./อาหาร 1 กก. ในการทดลองอนุบาลลูกปลา Heterobranchus bidorsalis เหมาะสมที่สุด บัณฑิต และคณะ
(2545) ได้ศึกษาการเพิ่มระดับกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ในปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยการใช้น�้ำมันปลาทูน่า
ที่ระดับ 0, 3, 6 และ 9% พบว่า น�้ำหนักเพิ่มต่อวันของปลานิลกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมน�้ำมันปลาทูน่าที่ระดับ 3 และ 9%
มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าปลานิลในกลุ่มอื่นๆ ส่วนอัตราการรอดตาย อัตราการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ และประสิทธิภาพของโปรตีนมีค่าใกล้เคียงกันทุกกลุ่ม ในส่วนของการสะสมกรดไขมันในเนื้อปลานิล พบว่า
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ระดับการสะสมปริมาณกรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอมีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับการใช้น�้ำมันปลาทูน่า ในส่วนของการเสริม
ใบมะรุมผงแห้งลงในอาหารเลี้ยงสัตว์น�้ำ มีการศึกษาวิจัยโดย Richter et al. (2003) ได้ศึกษาทดลองเลี้ยงปลานิลโดยใช้
อาหารที่มีส่วนผสมของใบมะรุมใน 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30% ของปริมาณโปรตีนทั้งหมดในสูตรอาหาร พบว่า
สามารถใช้ใบมะรุมทดแทนแหล่งโปรตีนเดิมในอาหารได้มากกว่า 10% ของแต่ละสูตรอาหาร โดยไม่มีผลต่อการเจริญ
เติบโตของปลานิล สอดคล้องกับ Afuang et al. (2003) ได้ศกึ ษาทดลองเลีย้ งปลานิลโดยใช้ใบมะรุมทดแทนแหล่งโปรตีน
ทั้งหมดในสูตรอาหารที่ 4 ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30% พบว่า สามารถใช้ใบมะรุมทดแทนแหล่งโปรตีนเดิมในอาหาร
ได้ทรี่ ะดับ 10% ซึง่ คิดเป็น 13% ของน�ำ้ หนักวัตถุดบิ ต่อมา บัณฑิต และ ศิรภิ าวี (2555) ได้ศกึ ษาทดลองการใช้ประโยชน์
จากใบมะรุมต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลานิล โดยผสมใบมะรุมที่ระดับ 0, 5, 10 และ
15% ในอาหารที่ระดับโปรตีน 25% และพลังงาน 2,500 กิโลแคลอรี/กก. เลี้ยงปลานิลขนาด 27.06+0.97 กก. นาน
60 วัน พบว่า การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนของปลานิลที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุมที่ระดับต่างๆ
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าใกล้เคียงกันในทุกระดับ แต่ที่ระดับการเสริมใบมะรุม 10% มีอัตราการเจริญเติบโต
ดีทสี่ ดุ นอกจากนีใ้ บมะรุมยังมีสารต้านอนุมลู อิสระ เสริมสร้างภูมติ า้ นทาน ยับยัง้ เชือ้ โรค และขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
ได้ด้วย (ดารารัตน์, 2550)

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมกุ้งฝอยในการทดลอง

เตรียมจากการเลี้ยงกุ้งฝอยชนิด Macrobrachium lanchesteri de Man ในบ่อดินขนาด 400 ม2 เป็นเวลา
90 วัน คัดเลือกกุ้งฝอยเพศเมียที่มีไข่ได้รับการผสมพันธุ์และปฏิสนธิแล้ว โดยเลือกแม่กุ้งที่มีพัฒนาการของไข่ในระยะที่ 5
จ�ำนวน 500 ตัว น�ำมาเพาะพันธุ์ในบ่อคอนกรีตที่มีกระชังผ้าโอร่อนแก้วขนาด 260 x 220 x 50 ซม3 กางเตรียมไว้ โดย
มีหัวทรายช่วยเพิ่มอากาศในน�้ำจ�ำนวน 9 จุด น�้ำที่ใช้เป็นน�้ำธรรมชาติที่ผ่านระบบการกรองทราย (sub-sand Filter)
ด�ำเนินการเพาะพันธุ์โดยน�ำแม่พันธุ์กุ้งฝอยที่คัดเลือกไว้ใส่ในตะกร้าพลาสติคที่มีลักษณะเป็นตระแกรงซี่ยาวมีช่องเล็กๆ
ส�ำหรับให้ลกู กุง้ ฝอยทีเ่ กิดใหม่ลอดออกมาตามช่องได้แต่แม่กงุ้ ไม่สามารถลอดออกได้และมีฝาปิดทีม่ ดิ ชิดแม่กงุ้ ไม่สามารถ
หลุดออกมาได้ ตะกร้าละ 100 ตัว จ�ำนวน 5 ใบ ใส่ลงในกระชังที่เตรียมไว้โดยตะกร้าจมปริ่มๆ อยู่ที่ผิวน�้ำสะดวกต่อการ
ตรวจสอบเมื่อไข่ฟักและตัวอ่อนหลุดออกจากส่วนท้องของแม่กุ้งสามารถเคลื่อนที่เป็นอิสระลอดผ่านช่องเล็กๆ ออกจาก
ตะกร้ามาอยู่ภายในกระชังผ้าโอร่อนแก้ว เมื่อสังเกตเห็นส่วนท้องของแม่กุ้งที่อยู่ในตะกร้าว่างเปล่าไม่มีไข่เหลือติดอยู่อีก
จึงแยกเอาตะกร้าเพาะฟักออกจากกระชัง จากนัน้ ด�ำเนินการอนุบาลลูกกุง้ ฝอยวัยอ่อน ทีย่ งั ว่ายน�ำ้ หงายท้อง โดยให้อาหาร
ลูกกุ้งฝอยวัยอ่อนในระยะต่างๆ ดังนี้
- อายุ 1-10 วัน ให้ Chlorella ในปริมาณ 2 x 106 เซลล์/มล. ร่วมกับไข่แดงต้มสุกบดละลายน�้ำ
- อายุ 11-23 วัน ให้ไข่แดงต้มสุกบดละลายน�้ำร่วมกับไรแดงขนาดตัวเล็กๆ ซึ่งปลายระยะนี้ลูกกุ้งฝอยจะเริ่ม
คว�่ำตัวและเกาะอยู่ที่ผิวกระชังผ้าโอร่อนแก้ว
- อายุ 24-25 วัน ฝึกให้อาหารส�ำเร็จรูปเป็นเกล็ดขนาดเล็กๆ โดยใช้สตู รอาหารทีม่ รี ะดับโปรตีน 35% ทีด่ ดั แปลง
จากการทดลองของ สุริยา (2547) จนลูกกุ้งฝอยคุ้นเคยกับอาหารส�ำเร็จรูปได้แล้ว จึงน�ำลูกกุ้งฝอยวัยอ่อนในระยะที่
คว�่ำตัวนี้มาใช้ในการทดลองต่อไป

2.2 การเตรียมอาหารทดลอง

2.2.1 การทดลองที่ 1 การเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันทูน่าในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย
			 อาหารทีใ่ ช้ในการทดลอง ใช้สตู รอาหารทีม่ รี ะดับโปรตีน 35% (สุรยิ า, 2547) โดยการค�ำนวณสูตรอาหาร
ให้มีความใกล้เคียงกับสูตรอาหารกุ้งก้ามกรามในเชิงพาณิชย์และเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันปลาทูน่าในอัตราส่วนที่
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แตกต่างกัน 4 ระดับ (แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ�้ำ) คือ 0, 1, 2 และ 3% ตามตารางที่ 1 โดยการชั่งวัตถุดิบตาม
ปริมาณที่ได้จากการค�ำนวณในแต่ละสูตรและน�ำส่วนผสมของอาหารทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันก่อน จึงเติมน�้ำประมาณ
30% เมือ่ ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้ว จึงอัดอาหารให้เป็นเม็ดโดยใช้เครือ่ ง Hobart mincer อาหารทีไ่ ด้มลี กั ษณะเป็น
เส้นยาว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มม. หลังจากนั้นน�ำอาหารที่ได้มาผึ่งลมให้แห้งแล้วบดเพื่อให้มีขนาดเล็กเหมาะสมส�ำหรับ
กุ้งฝอย และใช้ตระแกรงร่อนเอาเฉพาะเกล็ดอาหารที่มีขนาดความกว้าง x ยาว ประมาณ 1 มม2 ก่อนเก็บเข้าตู้เย็นที่
อุณหภูมิประมาณ –4 oC เพื่อน�ำไปใช้ในการทดลองต่อไป
			 ด�ำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารแต่ละสูตรไปท�ำการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีดังนี้ 1.) โปรตีน
2.) ไขมัน 3.) เถ้า 4.) เยื่อใย 5.) ความชื้น โดยใช้ 1.) macro – Kjeldahl 2.) ether extraction 3.) acid-alkali
digestion 4.) muffle furnace combustion 5.) oven drying ตามล�ำดับ โดยวิธีของ AOAC (2000)
2.2.2 การทดลองที่ 2 การเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย
			 อาหารทีใ่ ช้ในการทดลอง ใช้สตู รอาหารทีม่ รี ะดับโปรตีน 35% (สุรยิ า, 2547) โดยการค�ำนวณสูตรอาหาร
ให้มคี วามใกล้เคียงกับสูตรอาหารกุง้ ก้ามกรามในเชิงพาณิชย์และเสริมใบมะรุมผงในอัตราส่วนทีแ่ ตกต่างกัน 4 ระดับ (แบ่ง
เป็น 4 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ�้ำ) คือ 0, 1, 2 และ 3% ตามตารางที่ 2 และด�ำเนินการเตรียมอาหารทดลองตามขั้นตอน
และวิธีการในหัวข้อที่ 2.2.1 ต่อไป

2.3 วิธีด�ำเนินการทดลองที่ 1 และ 2

ท�ำการทดลองในโหลพลาสติกใสทรงกระบอกที่มีฝาปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 ซม. สูง 29 ซม. มีปริมาตร
ความจุน�้ำ 10 ลิตร จ�ำนวน 16 ใบ เป็นหน่วยการทดลองโดยแต่ละโหลใส่แผ่นหญ้าเทียมขนาด 24 x 24 ซม2 จ�ำนวน
1 แผ่น เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้ลกู กุง้ เกาะอาศัยและหลบซ่อนตัว ในแต่ละหน่วยการทดลองเติมน�ำ้ 10 ลิตร และเติมอากาศตลอด
เวลา น�้ำที่ใช้ในการทดลองคือน�้ำประปาที่พักไว้ในถังไฟเบอร์ขนาด 2 ม3 เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยให้อากาศตลอดเวลา
เพื่อขจัดคลอรีน ปล่อยลูกกุ้งฝอยระยะคว�่ำตัวที่เตรียมไว้ลงในแต่ละหน่วยการทดลองในอัตรา 150 ตัว/ปริมาตรน�้ำ
10 ลิตร ให้อาหารตามที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละชุดการทดลอง ในอัตราที่กุ้งกินจนอิ่ม (ad libitum) วันละ 2 ครั้ง ในเวลา
08.00 น. และ 16.00 น. เป็นเวลา 75 วัน จึงสิน้ สุดการทดลองในระหว่างการทดลองมีการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ 30% ทุกสัปดาห์

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบคุณสมบัติของน�้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1.) ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ โดยใช้ DO meter YSI
model 57 2.) อุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 3.) สภาพความเป็นกรดหรือด่างของน�้ำ โดยใช้ pH meter 4.) สภาพ
ความเป็นด่างและความกระด้างของน�้ำ โดยใช้วิธีไตรเตรชั่น (APHA, 1989) 5.) ปริมาณแอมโมเนียรวม โดยใช้วิธีสเปค
โตรโฟโตมิเตอร์ (APHA, 1989) บันทึกข้อมูล น�้ำหนักรวม จ�ำนวนรอดตาย ในแต่ละหน่วยการทดลอง

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

2.5.1 การวิเคราะห์กรดไขมัน
			 ด�ำเนินการวิเคราะห์กรดไขมันในตัวอย่างกุ้ง 5 ซ�้ำ ด้วยวิธีของ Bligh and Dyer (1957) ดัดแปลงโดย
Kates (1970) เพื่อแยกชนิดของกรดไขมันในตัวอย่างโดยเครื่อง Gas Liquid Chromatography Shimadzu GC – 14A
2.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
			 ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาความแปรปรวนระหว่างชุดการทดลอง (treatment) โดยวิธี
Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Steele and Torrie, 1980) ด้วยโปรแกรม PASW Statistic
Version 18
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 ผลการศึกษาการเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันปลาทูน่าในอาหารทดลองเลี้ยงกุ้งฝอย

การศึกษาการเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันปลาทูน่าในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย พบว่า เลี้ยงกุ้งฝอยด้วยอาหารเม็ด
ส�ำเร็จรูปผสมน�ำ้ มันปลาทูนา่ ในอัตราส่วนทีแ่ ตกต่างกันมีผลท�ำให้ปริมาณกรดไขมันอีพเี อและดีเอชเอทีส่ ะสมในเนือ้ กุง้ ฝอย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับของการเสริมน�้ำมันปลาทูน่าที่เพิ่มขึ้น ใน
ขณะที่น�้ำหนักรวม น�้ำหนักเฉลี่ย จ�ำนวนรอดตาย และอัตราการรอดตายไม่ต่างกัน (ตารางที่ 3) โดยปริมาณไขมันทั้งหมด
ในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าสูงสุดและไม่ต่างกัน ปริมาณกรดไขมันอีพีเอในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าสูงสุดและ
ไม่ต่างกันในขณะที่ปริมาณกรดไขมันดีเอชเอของชุดการทดลองที่ 4 มีค่าสูงสุด แตกต่างจากชุดการทดลองที่ 1-3 ดังนั้น
การเสริมโอเมก้า-3 ในเนื้อกุ้งฝอยโดยการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปผสมน�้ำมันปลาทูน่า 3% ในชุดการทดลองที่ 4 ให้
ค่าปริมาณไขมันทั้งหมดในตัวกุ้ง กรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอสูงสุด จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดจากการทดลองในครั้งนี้
ซึ่งได้ผลในแนวทางเดียวกันกับที่มีรายงานการศึกษาในปลานิลที่มีการเสริมน�้ำมันปลาทะเลในอาหารเลี้ยง พบว่า มีการ
สะสมกรดไขมันในตัวปลาเพิ่มขึ้นตามระดับของกรดไขมันที่เพิ่มในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาจากการเสริมน�้ำมันปลาทะเลที่มี
กรดไขมันดีเอชเออัตรา 0.4-0.9% ในอาหารปลานิล และมีคา่ สูงสุดทีร่ ะยะเวลาของการเสริม 2-3 สัปดาห์ (Laurin et.al,
2006) เช่นเดียวกันกับ พิสมัย (2549) พบว่าการสะสมกรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอในปลานิลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับ
ของน�้ำมันตับปลาหมึกที่เสริมในอาหาร 4 ระดับ (0, 1, 3 และ 5%) ขณะที่บัณฑิตและคณะ (2545) ทดลองเสริมน�้ำมัน
ปลาทูน่าในอาหารปลานิล 4 ระดับ (0, 3, 6 และ 9%) พบว่า การใช้น�้ำมันปลาทูน่า 9% ส่งผลให้มีการสะสมกรดไขมัน
ทัง้ อีพเี อและดีเอชเอสูงสุดและมีผลดีตอ่ การเจริญเติบโตของปลา ทัง้ นีก้ รดไขมันในกลุม่ โอเมก้า- 3 ทีพ่ บในสัตว์นำ�้ จ�ำพวก
ปลามีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงจากอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยลดการเกาะตัวของเม็ดเลือด ช่วยป้องกัน
โรคความจ�ำเสือ่ มในผูส้ งู อายุ กระตุน้ การสร้างสารเคมีซโี รโทนินในสมอง มีฤทธิต์ า้ นอาการซึมเศร้า เป็นองค์ประกอบหลัก
ที่ส�ำคัญในการสร้างเซลล์ประสาทในเด็กและทารกในครรภ์ ดังนั้นจึงควรหันมาส่งเสริมให้มีการบริโภคสัตว์น�้ำให้มาก
ยิง่ ขึน้ ผลจากการศึกษาการเสริมโอเมก้า-3 ในอาหารทดลองเลีย้ งกุง้ ฝอยในครัง้ นีส้ ง่ ผลให้ได้เทคนิคในการเสริมโอเมก้า-3
ให้สะสมในตัวกุ้งฝอยซึ่งจะเกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง
คุณภาพน�้ำในระหว่างการทดลองพบว่า อุณหภูมิของน�้ำมีค่าระหว่าง 27-31 °C ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำ
มีค่าระหว่าง 6.7-7.1 มก./ล. สภาพความเป็นกรดหรือด่างของน�้ำมีค่าระหว่าง 6.9-7.5 สภาพความเป็นด่างของน�้ำมีค่า
ระหว่าง 49-53 มก./ล.เมื่อเทียบกับ CaCO3 สภาพความกระด้างของน�้ำมีค่าระหว่าง 72-76 มก./ล.เมื่อเทียบกับ CaCO3
และปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่าระหว่าง 0.008-0.016 มก./ล. ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น�้ำ

3.2 ผลการศึกษาการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย

การศึกษาการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลีย้ งกุง้ ฝอย พบว่า เลีย้ งกุง้ ฝอยด้วยอาหารเสริมใบมะรุมผงในอัตราส่วน
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้น�้ำหนักรวม น�้ำหนักเฉลี่ย จ�ำนวนรอดตาย และอัตราการรอดตายแตกต่างกัน (ตารางที่ 4)
แสดงว่าอาหารทดลองทีม่ สี ว่ นผสมของใบมะรุมในระดับทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลกระทบต่อ น�ำ้ หนักรวม น�ำ้ หนักเฉลีย่ จ�ำนวน
รอดตาย และอัตราการรอดตายของกุ้งฝอย แต่หากพิจารณาจากค่าปริมาณสารแทนนิน ในชุดการทดลองที่ 2, 3, และ
4 พบว่าไม่ต่างกันแต่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญจากชุดการทดลองที่ 1 ซึ่งไม่ได้ผสมใบมะรุมผงลงในอาหารทดลองเลี้ยง
กุ้งฝอยมีค่าเท่ากับ 0.28+0.01, 0.35+0.02, 0.33+0.01 และ 0.35+0.01 พีพีเอ็ม (มก./อาหาร 1 กก.) ตามล�ำดับ ทั้งนี้
อาจเป็นผลมาจากสารแทนนินซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีอยู่ในใบมะรุมผงซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และมีโครงสร้าง
ซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อนและมีรสฝาด มีฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร มีกลิ่นและสรรพคุณ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อกุ้งฝอยท�ำให้เกิดการไม่ยอมรับอาหารและมีความเป็นพิษท�ำให้กุ้งฝอยย่อยอาหารได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาดูจากค่าอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงจากชุดการทดลองที่ 1-4
ดังนั้นการผสมใบมะรุมผงลงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอยจึงไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของ
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กุ้งฝอยแต่อาจส่งผลต่อการไม่ยอมรับอาหารของกุ้งฝอยและกระบวนการย่อยอาหารของกุ้งฝอยเกิดขึ้นได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
คุณภาพน�้ำในระหว่างการทดลองพบว่า อุณหภูมิของน�้ำมีค่าระหว่าง 24-27 °C ปริมาณออกซิเจนละลายน�้ำมี
ค่าระหว่าง 6.7-7.1 มก./ล. สภาพความเป็นกรดหรือด่างของน�้ำมีค่าระหว่าง 6.9-7.5 สภาพความเป็นด่างของน�้ำมีค่า
ระหว่าง 49-53 มก./ล.เมื่อเทียบกับ CaCO3 สภาพความกระด้างของน�้ำมีค่าระหว่าง 72-76 มก./ล.เมื่อเทียบกับ CaCO3
และปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่าระหว่าง 0.008-0.016 มก./ล. ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น�้ำ

4. สรุป

ผลจากการศึกษาวิจัยการเสริมโอเมก้า-3 และการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย สามารถสรุปผลการ
ศึกษาได้ดังต่อไปนี้
4.1 การเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันปลาทูน่าในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอยอัตรา 3% มีความเหมาะสมที่สุดจาก
การทดลองในครั้งนี้ เพราะจะส่งผลให้กุ้งฝอยมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ อีพีเอและดีเอชเอสะสมอยู่ในตัวกุ้งฝอย
มากที่สุด
4.2 การเสริมภูมติ า้ นทานจากใบมะรุมผงในอาหารเลีย้ งกุง้ ฝอยในอัตราส่วนแตกต่างกันไม่มผี ลกระทบต่ออัตรา
การรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งฝอย แต่อาจส่งผลกระทบต่อการไม่ยอมรับอาหารของกุ้งฝอยและ
กระบวนการย่อยอาหารของกุ้งฝอยอาจเกิดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอาหารเสริมโอเมก้า-3 จากน�้ำมันปลาทูน่าในอัตราส่วนแตกต่างกัน
		
วัตถุดิบ
สูตรที่ 1
น�้ำมันทูน่า
0
ปลาป่น
28
กากถั่วเหลืองบดละเอียด
12
หมึกป่น
5
หัวกุ้งป่น
5
ปลายข้าว
18
แป้งสาลี
12
โปรตีนสกัดจากข้าวสาลี
6
ยีสต์
2
เลซิติน
1
ไวตามินรวม*
0.25
*
แร่ธาตุรวม
0.05
สไปรูไลนา
0.1
แกลบบดละเอียด
10.6
รวม
100.00

อัตราส่วนน�้ำมันปลาทูน่าผสมในอาหาร (%)
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
1
2
28
28
12
12
5
5
5
5
18
18
12
12
6
6
2
2
1
1
0.25
0.25
0.05
0.05
0.1
0.1
9.6
8.6
100.00
100.00

สูตรที่ 4
3
28
12
5
5
18
12
6
2
1
0.25
0.05
0.1
7.6
100.00

หมายเหตุ * ไวตามินและแร่ธาตุรวม (มก./1,000 กรัมของอาหาร) : ไวตามินรวม ประกอบด้วย vitamin A 4,000 IU; vitamin D3
2,000 IU; vitamin E 50 mg; vitamin K 10 mg; thiamine 20 mg; riboflavin 20 mg; pyridoxine 20 mg; calcium pantothenate
200 mg; niacin 150 mg; biotin 2.0 mg; folic acid 5 mg; vitamin B12 0.2 mg; inositol 400 mg และ ethoxyquin 200 mg
แร่ธาตุรวม ประกอบด้วย iron 30 mg; zinc 20 mg; manganese 25 mg; copper 5 mg; cobalt 0.05 mg; iodine 5 mg และ
selenium 0.2 mg

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของอาหารเสริมภูมิต้านทานจากใบมะรุมผงในอัตราส่วนแตกต่างกัน
		
วัตถุดิบ
สูตรที่ 1
ใบมะรุมผง
0
ปลาป่น
28
กากถั่วเหลืองบดละเอียด
12
หมึกป่น
5
หัวกุ้งป่น
5
ปลายข้าว
18
แป้งสาลี
12
โปรตีนสกัดจากข้าวสาลี
6
ยีสต์
2
เลซิติน
1
ไวตามินรวม*
0.25
แร่ธาตุรวม*
0.05
สไปรูไลนา
0.1
แกลบบดละเอียด
10.6
รวม
100.00

อัตราส่วนน�้ำมันปลาทูน่าผสมในอาหาร (%)
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
1
2
28
28
12
12
5
5
5
5
18
18
12
12
6
6
2
2
1
1
0.25
0.25
0.05
0.05
0.1
0.1
9.6
8.6
100.00
100.00
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สูตรที่ 4
3
28
12
5
5
18
12
6
2
1
0.25
0.05
0.1
7.6
100.00
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หมายเหตุ * ไวตามินและแร่ธาตุรวม (มก./1,000 กรัมของอาหาร) : ไวตามินรวม ประกอบด้วย vitamin A 4,000 IU; vitamin D3
2,000 IU; vitamin E 50 mg; vitamin K 10 mg; thiamine 20 mg; riboflavin 20 mg; pyridoxine 20 mg; calcium pantothenate
200 mg; niacin 150 mg; biotin 2.0 mg; folic acid 5 mg; vitamin B12 0.2 mg; inositol 400 mg และ ethoxyquin 200 mg
แร่ธาตุรวม ประกอบด้วย iron 30 mg; zinc 20 mg; manganese 25 mg; copper 5 mg; cobalt 0.05 mg; iodine 5 mg และ
selenium 0.2 mg

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของกุง้ ฝอยทีเ่ ลีย้ งด้วยอาหารเสริมโอเมก้า-3 จากน�ำ้ มันปลาทูนา่ นาน 75 วัน
การเจริญเติบโต
น�้ำหนักรวม (กรัม/โหลทดลอง)
น�้ำหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว)
จ�ำนวนรอด (ตัว/โหลทดลอง)
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
ปริมาณไขมันทั้งหมดในตัวกุ้ง (%)
ปริมาณกรดไขมัน (% ปริมาณไขมันทั้งหมด)
- ปริมาณอีพีเอ
- ปริมาณดีเอชเอ

การเลี้ยงด้วยอาหารทดลองผสมโอเมกา-3 จากน�้ำมันปลาทูน่า (เปอร์เซ็นต์)
0
1
2
3
17.81+0.62a
18.72+0.64a
18.46+0.58a
19.41+0.54a
-3a
-3a
-3a
0.21+5.17x10
0.22+7.23x10
0.22+4.98x10
0.22+7.54x10-3a
84.25+4.64a
86.25+5.71a
83.25+2.66a
89.00+4.38a
56.16+3.09a
57.50+3.80a
55.50+1.77a
59.33+2.92a
a
ab
bc
16.56+0.55
17.85+0.55
19.41 +0.65
21.15+0.55c
0.90+0.07a
0.90+0.09a

0.90+0.04a
1.40+0.11b

2.45+0.06b
1.40+0.11b

2.60+0.04b
3.35c+0.09c

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)

ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตของกุ้งฝอยที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมใบมะรุมผง นาน 75 วัน
การเจริญเติบโต		
น�้ำหนักรวม (กรัม/โหลทดลอง)
น�้ำหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว)
จ�ำนวนรอด (ตัว/โหลทดลอง)
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
ปริมาณแทนนิน
ปริมาณกรดไฟติค
ปริมาณกรดฟีโนลิค

การเลี้ยงกุ้งฝอยด้วยอาหารเสริมภูมิต้านทานจากใบมะรุม (เปอร์เซ็นต์)
0
1
2
3
a
a
a
18.00+1.12
17.24+0.85
16.51+0.54
16.36+0.67a
0.22+3.79x10-3a 0.22+1.89x10-3a
0.21+4.07x10-3a 0.22+8.68x10-3a
81.75+5.89a
78.50+3.71a
78.00+3.53a
74.25+5.51a
a
a
a
54.50+3.93
52.33+2.47
52.00+2.36
49.50+3.68a
0.28+0.01a
0.35+0.02b
0.33+0.01b
0.35+0.01b
a
a
a
0.13+0.02
0.12+0.01
0.14+0.01
0.12+0.01a
0.60+0.04a
0.62+0.02a
0.55+0.01a
0.57+0.04a

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)
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