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บทคัดย่ อ
ผลของการเสริมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่า และเสริมใบมะรุมผงในอัตราส่วนต่างกันในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอยที่ระยะคว่า
ตัวอัตรา 150 ตัว/ปริมาตรน้ า 10 ลิตร ในโหลพลาสติคใสทรงกระบอกมีฝาปิ ดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 32 ซม. ความจุ
น้ า 10 ลิตร แต่ละโหลใส่แผ่นหญ้าเทียมขนาด 24x24 ซม2 จานวน 1 แผ่น เพือ่ เพิม่ พื้นที่ให้ลูกกุง้ เกาะอาศัยและหลบซ่อนตัวโดย
ให้อาหารในอัตราที่กงุ้ กินจนอิ่ม (ad libitum) วันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 75 วัน พบว่า การเลี้ยงกุง้ ฝอยด้วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป ผสม
น้ ามันทูน่าในอัตราส่วน 0, 1, 2 และ 3 % มีปริมาณกรดไขมันในกลุ่มโอเมกา-3 ชนิด EPA และ DHA ในเนื้อกุง้ ฝอยแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) และเพิม่ ขึ้นตามระดับของการเสริ ม น้ ามันทูน่าที่เ พิ่ม ขึ้ น โดยมี ค่ าปริ ม าณ EPA เท่ากับ 0.90+0.07,
0.90+0.04, 2.45+0.06 และ 2.60+0.04 % ตามล าดับ และค่ าปริ ม าณ DHA เท่ากับ 0.90+0.09, 1.40+0.11, 1.40+0.11 และ
3.35+0.09 % ตามลาดับ มีค่าน้ าหนักรวม น้ าหนักเฉลี่ย จานวนรอด และอัตรารอดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สรุป
ได้วา่ การเสริมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่าในอาหารทดลองเลี้ยงกุง้ ฝอยในอัตรา 3 % มีความเหมาะสมที่สุดจากผลการสะสมกรดไขมัน
กลุ่มโอเมกา-3 สะสมอยู่ในเนื้อกุ้งฝอยมากที่ สุด ส่ ว นการทดลองเลี้ย งกุ้งฝอยด้วยอาหารเม็ดส าเร็ จรู ป ผสมใบมะรุ ม ผงใน
อัตราส่วน 0, 1, 2 และ 3 % พบว่า น้ าหนักรวม น้ าหนักเฉลี่ย จานวนรอด และอัตรารอดของกุ้งฝอยทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่ มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สรุปได้วา่ การผสมใบมะรุมผงลงในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอยไม่ส่งผลกระทบต่อ อัตรารอดและ
อัตราการเจริญเติบโตของกุง้ ฝอย
คาสาคัญ: โอเมกา-3 ใบมะรุมผง และการเลี้ยงกุง้ ฝอย

Abstract
Effects of the addition of omega-3 from tuna oil and moringa leaf meal with the different levels in the Lanchester’s
freshwater prawn feed at density of 150 post larval stage of prawn / 10 liters of water in the plastic tubular jars (20 cm.
diameter, 32 cm. height and 10 liters capacity). Each jar was contained a piece of artificial grass (24 x 24 cm2) as the shelter
for the prawn. The prawn was fully feed (ad libitum) 2 times a day for 75 days. The results 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 increasing trends of omega-3 fatty
acid in the prawn tissues based on additional tuna oil. This experiment found were 0.90±0.07, 0.90±0.04, 2.45±0.06 and
2.60±0.04 % respectively and the DHA levels were 0.90a±0.09, 1.40±0.11, 1.40±0.11 and 3.35±0.09 % respectively.
However, there were no significant differences in term of 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 term of the total weight, average weight, total survivor and survivor
rate. According to the tannin levels in feed no differences. In conclusion, there were no any influences of the addition of the
moringa leaf meal in the Lanchester’s freshwater prawn feed to the survivor and growth rates.
Keywords: Omega-3, Moringa Leaf, Lanchester’s Freshwater Prawn Culture

1.บทนา
กุ้ง ฝอย Macrobrachium lanchesteri de Man หรื อ Lanchester’s freshwater prawn เป็ นกุ้งน้ าจืดขนาดเล็ก ที่พ บ
แพร่หลายทัว่ ไป ตามแม่น้ า ลาคลอง หนอง บึง บริเวณแหล่งที่มีกระแสน้ าไหลเอื่อ ยๆ หรื อ สามารถพบได้ใ นบ่อ เลี้ยงสัตว์น้ า
แทบทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ (นภาพรและสุริยา, 2540) นามาบริโภคเป็ นอาหารพื้นเมือ งที่ได้รับ ความนิยมหลายรู ป แบบ ทั้งการ
บริโภคสดหรือนามาปรุงสุก กุง้ ฝอยเป็ นอาหารที่มีปริมาณโปรตีนและแคลเซี่ยมสูงมากสามารถบริโภคได้ท้งั ตัวซึ่งสอดคล้องกับ
ในยุคปัจจุบนั นี้ การผลิตอาหารเพือ่ สุขภาพ (Functional Food) กาลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายทั้งในด้านของการวิจยั และ
การตลาดในเชิงพาณิ ชย์ที่มี ยอดจาหน่ายเป็ นมูล ค่ า สู งเพิ่ม มากขึ้นทุก ปี เนื่อ งจากเป็ นที่นิย มของผู้บ ริ โภคส่ วนใหญ่ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับโภชนาการและสุขภาพมากขึ้น ทาให้มีการพัฒนาและผลิตอาหารเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิเ ช่น
การเสริมไวตามิน การเสริมเส้นใย (Fiber) หรือการเสริมกรดไขมันที่มีความจาเป็ นต่อร่างกายลงในอาหารเหล่านั้น ไม่เว้นแม้แต่
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีทิศทางของการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็ นอาหารเพือ่ สุขภาพของมนุษยชาติ ใ นการบริ โภค
และมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
ดังนั้นการเสริมสารพึงประสงค์จากธรรมชาติลงในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอยจึงเป็ นประโยชน์ต่อ สุ ข ภาพสัตว์น้ าและมีสาร
พึงประสงค์ดงั กล่าวสะสมอยูใ่ นตัวสัตว์น้ าและเป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคตามมา ได้แก่ การเสริมกรดไขมันชนิดโอ
เมกา-3 จากน้ ามันทูน่าประกอบไปด้วย กรดอีโคซาเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid : EPA) และกรดโดโคซาเฮกซะอีโน
อิก (Docosahexaenoic acid: DHA) มีส่วนช่วยในเรื่องพัฒนาการระบบประสาทและระบบสมอง ส่วนการเสริมภูมิตา้ นทานด้วย
ใบมะรุมผงแห้ง ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ (ดารารัตน์, 2550) และยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถเสริ ม สร้างภูมิต้านทาน
ยับยั้งเชื้อโรค และขจัดสารพิษออกจากร่างกายเพือ่ ให้ได้ผลผลิตกุง้ ฝอยที่มีอตั ราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตที่สูงตลอดจน
ได้ผลผลิตกุง้ ฝอยที่มีคุณประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและเป็ นการเพิม่ มูลค่าสินค้าสัตว์น้ า
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2.วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมกุ้งฝอยในการทดลอง
การเลี้ยงกุง้ ฝอยชนิด Macrobrachium lanchesteri de Man ในบ่อดินขนาด 400 ม2 นาน 90 วัน คัดเลือกกุง้ ฝอยเพศเมียที่
มีไข่ได้รับการผสมพันธุ์ โดยเลือกแม่กงุ้ ที่มีระยะการพัฒนาของไข่ในระยะที่ 5 จานวน 500 ตัว นามาเพาะพันธุ์ในบ่อคอนกรีตที่
มีกระชังผ้าโอร่อนแก้วขนาด 260x220x50 ซม3 กางเตรียมไว้โดยมีหวั ทรายช่วยเพิ่ม อากาศในน้ าจานวน 9 จุด น้ าที่ใ ช้เ ป็ นน้ า
ธรรมชาติที่ผ่านระบบการกรองทราย (sub-sand filter) ดาเนินการเพาะพันธุ์โดยนาแม่พนั ธุ์กงุ้ ฝอยที่คดั เลือกไว้ใส่ ในตะกร้าพลา
สติคที่มีลกั ษณะเป็ นตระแกรงซีย่ าวมีช่องเล็กๆ สาหรับให้ลูกกุง้ ฝอยที่เกิดใหม่ลอดออกมาตามช่องได้แต่แม่กุ้งไม่สามารถลอด
ออกได้และมีฝาปิ ดที่มิดชิดแม่กงุ้ ไม่สามารถหลุดออกมาได้ ตะกร้าละ 100 ตัว จานวน 5 ใบ ใส่ ล งในกระชังที่เ ตรี ยมไว้โดย
ตะกร้าจมปริ่มๆ อยูท่ ี่ผิวน้ าสะดวกต่อการตรวจสอบเมื่อไข่ฟักและตัวอ่อนหลุดออกจากส่วนท้องของแม่กงุ้ สามารถเคลื่อนที่เป็ น
อิสระลอดผ่านช่องเล็กๆ ออกจากตะกร้ามาอยูภ่ ายในกระชังผ้าโอร่อนแก้ว เมื่อสังเกตเห็นส่วนท้องของแม่กงุ้ ที่อยูใ่ นตะกร้าว่าง
เปล่าไม่มีไข่เหลือติดอยูอ่ ีกจึงแยกเอาตะกร้าเพาะฟักออกจากกระชัง อนุบาลลูกกุง้ ฝอยวัยอ่อน โดยให้อาหารในระยะต่างๆ ดังนี้
- อายุ 1-10 วันให้ Chlorella ในปริมาณ 2x106 เซลล์/มล. ร่วมกับไข่แดงต้มสุกบดละลายน้ า
- อายุ 11-23 วันให้ไข่แดงต้มสุกบดละลายน้ าร่วมกับไรแดงขนาดตัวเล็กๆ ซึ่งปลายระยะนี้ลูกกุง้ ฝอยจะเริ่มคว่าตัวและ
เกาะอยูท่ ี่ผิวกระชังผ้าโอร่อนแก้ว
- อายุ 24-25 วันฝึ กให้อาหารสาเร็จรูปเป็ นเกล็ดขนาดเล็ก โดยใช้สูตรอาหารที่มีระดับ โปรตีน 35 % ซึ่งได้จากการ
ทดลองของ สุริยา (2547) จนลูกกุง้ ฝอยสามารถกินอาหารทดลองได้แล้ว จึงนาลูกกุง้ ฝอยวัยอ่อนในระยะที่คว่าตัวนี้มาใช้ใ นการ
ทดลองต่อไป

2.2 การเตรียมอาหารทดลอง
2.2.1 การทดลองที่ 1 การเสริมโอเมกา-3 จากน้ามันทูน่าในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย
อาหารที่ใช้ในการทดลอง ใช้สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 % ที่ได้จากการทดลองของ สุริยา (2547) ตามตารางที่ 1
โดยการคานวณสูตรอาหารให้มีความใกล้เคียงกับสู ต รอาหารกุ้งก้ามกรามในเชิงพาณิ ชย์และผสมน้ ามันทูน่าในอัตราส่ วนที่
แตกต่างกัน 4 ระดับ เตรียมโดยการชัง่ วัตถุดิบที่ผ่านการบดละเอียดแล้ว ตามปริมาณที่ได้จากการคานวณ และนาส่ วนผสมของ
อาหารแต่ละสูตรมาผสมให้เข้ากัน เติมน้ าประมาณ 30 % เมื่อส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันดีจึงอัดอาหารให้เ ป็ นเม็ดโดยใช้เ ครื่ อ ง
Hobart mincer อาหารที่ได้มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว เส้นผ่าศูนย์ก ลาง 2 มม. หลังจากนั้นนาอาหารที่ได้ม าผึ่งลมให้แห้งแล้วบด
เพือ่ ให้มีขนาดเล็กเหมาะสมสาหรับกุง้ ฝอย และใช้ตระแกรงร่อนเอาเฉพาะเกล็ดอาหารที่มีขนาดความ กว้างXยาว ประมาณ 1
มม2 ก่อนเก็บเข้าตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ –4 oC เพือ่ นาไปใช้ในการทดลองต่อไป ดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารแต่ล ะสู ตรไปท าการ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีดงั นี้ 1.) โปรตีน 2.) ไขมัน 3.) เถ้า 4.) เยือ่ ใย 5.) ความชื้น โดยใช้ 1.) macro – Kjeldahl 2.) ether
extraction 3.) acid-alkali digestion 4.) muffle furnace combustion 5.) oven drying ตามลาดับ โดยวิธีของ AOAC (1984)
2.2.2 การทดลองที่ 2 การเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอย
อาหารที่ใช้ในการทดลอง ใช้สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 35% (สุริยา, 2547) โดยการค านวณสู ตรอาหารให้มีความ
ใกล้เคียงกับสูตรอาหารกุง้ ก้ามกรามในเชิงพาณิชย์เสริมใบมะรุมผงในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดยการชั่งวัตถุดิบ ตาม
ตารางที่ 2 และดาเนินการเตรียมอาหารทดลองตามขั้นตอนและวิธีการในหัวข้อที่ 2.2.1
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2.3 การวางแผนการทดลอง
ดาเนินการวางแผนทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งออกเป็ น 4 ชุดการทดลองมี 4 ซ้ า ได้แก่
2.3.1 การทดลองที่ 1
- ชุดการทดลองที่ 1 อาหารผสมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่า 0 %
- ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่า 1 %
- ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่า 2 %
- ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่า 3 %
2.3.2 การทดลองที่ 2
- ชุดการทดลองที่ 1 อาหารผสมใบมะรุมผง 0 %
- ชุดการทดลองที่ 2 อาหารผสมใบมะรุมผง 1 %
- ชุดการทดลองที่ 3 อาหารผสมใบมะรุมผง 2 %
- ชุดการทดลองที่ 4 อาหารผสมใบมะรุมผง 3 %

2.4 วิธีดาเนินการทดลองที่ 1 และ 2
ทาการทดลองในโหลพลาสติคใสทรงกระบอกที่มีฝาปิ ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 32 ซม. มีป ริ ม าตรความจุ
น้ า 10 ลิตร จานวน 16 ใบ เป็ นหน่วยการทดลองโดยแต่ละโหลใส่แผ่นหญ้าเทียมขนาด 24x24 ซม2 จานวน 1 แผ่น เพือ่ เพิม่ พื้นที่
ให้ลูกกุง้ เกาะอาศัยและหลบซ่อนตัว ในแต่ละหน่วยการทดลองเติมน้ า 10 ลิตร และเติมอากาศตลอดเวลา น้ าที่ใช้ในการทดลอง
คือน้ าประปาที่พกั ไว้ในถังไฟเบอร์ขนาด 2 ม3 เป็ นระยะเวลา 3 วัน โดยให้อากาศตลอดเวลา เพื่อ ขจัดคลอรี น ปล่อ ยลูก กุ้งฝอย
ระยะคว่าตัวที่เตรียมไว้ลงในแต่ละหน่วยการทดลองในอัตรา 150 ตัว/ปริมาตรน้ า 10 ลิตร ให้อาหารตามที่กาหนดไว้ในแต่ละชุด
การทดลอง ในอัตราที่กงุ้ กินจนอิ่ม (ad libitum) วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 08.00 น. และ 16.00 น. เป็ นเวลา 75 วัน ในระหว่า งการ
ทดลองมีการเปลี่ยนถ่ายน้ า 30% ทุกสัปดาห์

2.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตรวจสอบคุณสมบัติของน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1.) ปริม าณออกซิเ จนละลายน้ า โดยใช้ DO meter YSI model 57
2.) อุณหภูมิ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 3.) สภาพกรดหรือด่างของน้ า โดยใช้ pH meter 4.) สภาพด่างและความกระด้างของน้ า โดย
ใช้วธิ ีไตรเตรชัน่ (APHA, 1989) 5.) ปริมาณแอมโมเนียทั้งหมดและปริมาณไนไตรท์ โดยใช้วธิ ีสเปคโตรโฟโตมิเ ตอร์ (APHA,
1989) บันทึกข้อมูล น้ าหนักรวม จานวนรอด ปริมาณอาหารที่ใช้ท้งั หมด ในแต่ละหน่วยการทดลอง

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.6.1 การวิเคราะห์กรดไขมัน
ดาเนินการวิเคราะห์กรดไขมันในตัวอย่างกุ้ง 5 ซ้ า ด้วยวิธีข อง Bligh and Dyer ดัดแปลงโดย Kates (1986) เพื่อ แยก
ชนิดของกรดไขมันในตัวอย่างโดยเครื่อง Gas Liquid Chromatography Shimadzu GC – 14A
2.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อ หาความแปรปรวนระหว่างชุดการทดลอง (treatment) โดยวิธี Analysis of
Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan‘s New Multiple Range
Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % (Steele and Torrie, 1980) ด้วยโปรแกรม PASW Statistic Version 18
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3.ผลการทดลองและวิจารณ์ผล
3.1 ผลการศึกษาการเสริมโอเมกา-3 จากนา้ มันทูน่าในอาหารทดลองเลีย้ งกุ้งฝอย
การศึกษาการเสริ มโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่าในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอย พบว่า เลี้ยงกุ้งฝอยด้วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป ผสมน้ ามัน
ทูน่าในอัตราส่วนที่แตกต่างกันมีผลทาให้ปริมาณกรดไขมัน ปริมาณ EPA และปริมาณ DHA ในเนื้อกุง้ ฝอยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นตามระดับของการเสริ ม น้ ามันทูน่าที่เ พิ่ม ขึ้น ในขณะที่น้ าหนัก รวม น้ าหนัก
เฉลี่ย จานวนรอด และอัตรารอดไม่ต่างกัน (ตารางที่ 3) กล่าวคือ การผสมน้ ามันทูน่าลงในอาหารทดลองทั้ง 4 สูตรในอัตรา 0, 1,
2 และ 3 % และนาอาหารแต่ละสูตรมาเลี้ยงกุง้ ฝอยตามที่กาหนดไว้ในแต่ละชุดการทดลองจานวนรวม 4 ชุดการทดลองในโหล
พลาสติคใสทรงกระบอกที่มีฝาปิ ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 32 ซม. มีป ริ ม าตรความจุน้ า 10 ลิตร ใส่ แผ่นหญ้าเทียม
ขนาด 24X24 ซม2 จานวน 1 แผ่น เพือ่ เพิม่ พื้นที่ให้ลูกกุง้ เกาะอาศัยและหลบซ่อนตัวในการดารงชีวติ ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงโดยใช้ลูก
กุง้ ที่คว่าตัวแล้วจานวน 150 ตัวมาดาเนินการทดลองเลี้ยงจนกุง้ มีขนาดโตเต็มวัยเริ่มที่จะสร้างไข่เป็ นระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 75 วัน
จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดและนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทดสอบทางสถิติ ได้ค่าน้ าหนักรวม น้ าหนักเฉลี่ย จานวนรอด และอัตรา
รอดของกุง้ ฝอยทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่ต่างกัน แต่ปริมาณกรดไขมัน ปริมาณ EPA และปริมาณ DHA ในเนื้อกุง้ ฝอยแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) โดยปริมาณกรดไขมันในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าสูงที่สุดและไม่ต่างกัน ในขณะที่ปริมาณ DHA
ของชุดการทดลองที่ 4 มีค่าสูงสุดแตกต่างจากชุดการทดลองที่ 1-3 และปริมาณ EPA ในชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่ า สู งที่สุด
และไม่ต่างกัน ดังนั้น การเสริมโอเมกา-3 ในเนื้อกุง้ ฝอยโดยการเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปผสมน้ ามันทูน่าของชุดการทดลอง
ที่ 4 ในอัตราส่วนผสมน้ ามันทูน่า 3 % จะให้ค่าปริมาณกรดไขมัน DHA และ EPA สูงสุด จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งได้ผ ล
ในแนวทางเดียวกันกับที่มีรายงานการศึกษาในปลานิลที่มีการเสริมน้ ามันปลาทะเลในอาหาร พบว่า ส่ งผลให้มีก ารสะสมกรด
ไขมันในตัวปลาเพิม่ ขึ้นตามระดับของกรดไขมันที่เพิม่ ในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา จากการเสริมน้ ามันปลาทะเลที่มีกรดไขมัน DHA
อัตรา 0.4-0.9%ในอาหารปลานิล และมีค่าสูงสุดที่ระยะเวลาของการเสริ ม 2-3 สัป ดาห์ (Laurin et.al, 2006) เช่นเดียวกันกับ
พิสมัย (2549) พบว่าการสะสมกรดไขมัน EPA และ DHA ในปลานิลมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นตามระดับของน้ ามันตับปลาหมึกที่เสริม
ในอาหาร 4 ระดับ (0, 1, 3 และ 5%) ขณะที่บณ
ั ฑิตและคณะ (2546) ทดลองเสริมน้ ามันปลาทะเลในอาหารปลานิล 4 ระดับ (0, 3,
6 และ 9%) พบว่า การใช้น้ ามันทูน่า 9% ส่งผลให้มีการสะสมกรดไขมันทั้ง EPA และDHA สูงสุดและมีผลดีต่อการเจริญเติบ โต
ของปลา ทั้งนี้ ศุภนัส (2551) ระบุวา่ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าโอเมกา-3 มีเฉพาะในปลาทะเลซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ปลาน้ า
จืดบางชนิดมีโอเมกา-3 สูงกว่าปลาทะเล เช่น ปลาสวายเนื้อขาว (2,570 มก./100ก.) ปลาช่อน (870 มก./100ก.) สูงกว่าปลากะพง
ขาว (310 มก./100ก.) กรดไขมันในกลุ่มโอเมกา- 3 ที่พบในสัตว์น้ าจาพวกปลามีคุณ สมบัติ ช่วยลดความเสี่ ยงอาการของโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ โดยลดการเกาะตัวของเม็ดเลือด ช่วยป้ องกันโรคความจาเสื่อมในผูส้ ู งอายุ กระตุ้นการสร้างสารเคมีซีโร
โทนินในสมอง มีฤทธิ์ตา้ นอาการซึมเศร้า เป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการสร้างเซลประสาทในเด็ก และทารกในครรภ์
ดังนั้นจึงควรหันมาส่งเสริมให้มีการบริโภคสัตว์น้ าให้มากยิง่ ขึ้น ผลจากการศึกษาการเสริมโอเมกา-3 ในอาหารทดลองเลี้ยงกุ้ง
ฝอยในครั้งนี้ส่งผลให้ได้เทคนิคในการเสริมโอเมกา-3 ให้สะสมในเนื้อกุง้ ฝอยซึ่งเกิดผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคโดยตรง
คุณภาพน้ าในระหว่างการทดลองพบว่า อุณ หภูมิข องน้ ามีค่าระหว่าง 24-27 °C ปริ ม าณออกซิเ จนละลายน้ ามีค่า
ระหว่าง 6.7-7.1 มก./ล. สภาพความเป็ นกรดหรือด่างของน้ ามีค่าระหว่าง 6.9-7.5 สภาพความเป็ นด่างของน้ ามีค่าระหว่าง 4953 มก.CaCO3/ล. สภาพความกระด้างของน้ ามีค่าระหว่าง 72-76 มก.CaCO3/ล. และปริมาณแอมโมเนีย รวมมีค่ าระหว่าง 0.0080.016 มก./ล.
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3.2 ผลการศึกษาการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลีย้ งกุ้งฝอย
การศึกษาการเสริมใบมะรุมผงในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอย พบว่า เลี้ยงกุ้งฝอยด้วยอาหารเสริ ม ใบมะรุ ม ผงในอัตราส่ วนที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลให้น้ าหนักรวม น้ าหนักเฉลี่ย จานวนรอด และอัตรารอดแตกต่างกัน (ตารางที่ 5) กล่าวคือ การเสริมใบมะรุม
ผงในอาหารทั้ง 4 สูตรในอัตรา 0, 1, 2 และ 3 % และนาอาหารแต่ละสูตรมาเลี้ยงกุง้ ฝอยตามที่กาหนดไว้ในแต่ละชุดการทดลอง
จานวนรวม 4 ชุดการทดลองในโหลพลาสติคใสทรงกระบอกที่มีฝาปิ ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลาง 20 ซม. สู ง 32 ซม. มีป ริ ม าตร
ความจุน้ า 10 ลิตร ซึ่งใส่แผ่นหญ้าเทียมขนาด 24X24 ซม2 จานวน 1 แผ่น เพือ่ เพิม่ พื้นที่ให้ลูกกุง้ เกาะอาศัยและหลบซ่อ นตัวใน
การดารงชีวติ ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงโดยใช้ลูกกุง้ ที่คว่าตัวแล้วจานวน 150 ตัวมาดาเนินการทดลองเลี้ยงจนกุง้ มีขนาดโตเต็มวัยเริ่มที่จะ
สร้างไข่เป็ นระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 75 วันจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดและนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทดสอบทางสถิติ ได้ค่า น้ าหนัก
รวม น้ าหนักเฉลี่ย จานวนรอด และอัตรารอดของกุง้ ฝอยทั้ง 4 ชุดการทดลองไม่ต่างกัน (p>0.05) แสดงว่าอาหารทดลองที่มี
ส่วนผสมของใบมะรุมในระดับที่แตกต่างกันไม่ส่งผลกระทบต่อ น้ าหนักรวม น้ าหนักเฉลี่ย จานวนรอด และอัตรารอดของกุ้ง
ฝอย แต่เมื่อพิจารณาจากค่าปริมาณสารแทนนิน ในชุดการทดลองที่ 2, 3, และ 4 พบว่าไม่ต่างกันแต่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ จาก
ชุดการทดลองที่ 1 ซึ่งไม่ได้ผสมใบมะรุมผงลงในอาหารทดลองเลี้ยงกุง้ ฝอยมีค่าเท่ากับ 0.28+0.01, 0.35+0.02, 0.33+0.01 และ
0.35+0.01 ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากสารแทนนินซึ่งเป็ นองค์ประกอบทางเคมีอยูใ่ นใบมะรุมผงเป็ นสารที่มีโมเลกุลใหญ่
และมี โครงสร้ างซับ ซ้อ น มีส ถานะเป็ นกรดอ่อ นและมีรสฝาด มีฤ ทธิ์ยบั ยั้งการท างานของเอนไซม์ใ นกระเพาะอาหาร
(wikipedia.org) มีกลิ่นและสรรพคุณที่อาจส่งผลกระทบต่อกุง้ ฝอยทาให้เกิดการไม่ยอมรับ อาหารและมีค วามเป็ นพิษท าให้กุ้ง
ฝอยย่อยอาหารได้ไม่เต็มประสิทธิภาพโดยพิจารณาดูจากค่า อัตรารอดและอัตราการเจริ ญเติบ โตมีแนวโน้ม ลดลงจากชุดการ
ทดลองที่ 1-4 (ตารางที่ 4) ดังนั้นการผสมใบมะรุมลงในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอยจึงไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรา
รอดของกุง้ ฝอยแต่อาจส่งผลต่อ การไม่ยอมรับ อาหารของกุ้งฝอยและกระบวนการย่อ ยอาหารของกุ้งฝอยเกิดขึ้นได้ไม่เ ต็ม
ประสิทธิภาพ
คุณภาพน้ าในระหว่างการทดลองพบว่า อุณ หภูมิข องน้ ามีค่าระหว่าง 24-27 °C ปริ ม าณออกซิเ จนละลายน้ ามีค่า
ระหว่าง 6.7-7.1 มก./ล. สภาพความเป็ นกรดหรือด่างของน้ ามีค่าระหว่าง 6.9-7.5 สภาพความเป็ นด่างของน้ ามีค่าระหว่าง 4953 มก.CaCO3/ล. สภาพความกระด้างของน้ ามีค่าระหว่าง 72-76 มก.CaCO3/ล. และปริมาณแอมโมเนีย รวมมีค่ าระหว่าง 0.0080.016 มก./ล.

4. สรุ ป
จากผลการศึกษาวิจยั การเสริมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่าในอาหารเลี้ยงกุง้ ฝอยและการเสริ ม ใบมะรุ ม ผงในอาหารเลี้ยงกุ้ง
ฝอย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 การเสริมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่าในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอยในอัตรา 3 % มีความเหมาะสมที่สุด เพราะส่ งผลให้กุ้งฝอยมี
กรดไขมันกลุ่มโอเมกา-3 สะสมอยูใ่ นเนื้อกุง้ ฝอยมากที่สุด
4.2 การเสริ ม ใบมะรุ ม ผงในอาหารเลี้ยงกุ้งฝอยในอัตราส่ วนแตกต่างกัน ไม่มีผลกระทบต่ออัตรารอดและอัตราการ
เจริญเติบโตของกุง้ ฝอยแต่อาจส่งผลกระทบต่อการไม่ยอมรับอาหารของกุง้ ฝอยและกระบวนการย่อ ยอาหารของกุ้งฝอยอาจเกิด
ได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพ

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณ พิส มัย สมสื บ นัก วิช าการประมงชานาญการพิเ ศษ หัว หน้ากลุ่ม งานวิจัยอาหารสั ตว์น้ ามี ชีวิต
สถาบันวิจยั อาหารสัตว์น้ าจืด กองวิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง ที่ได้ให้คาแนะนา ความช่วยเหลือในด้านสู ตรอาหาร
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และการวิเคราะห์ภายใต้งานทดลองในภาพรวมทั้งหมด และขอขอบคุ ณ บัณ ฑิตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยขอนแก่น ที่สนับ สนุน
ทุนอุดหนุนการวิจยั ในครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง
ดารารัตน์ แย้มหมื่นอาจ. 2550. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของมะรุม . วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, ภาควิชาเคมี,
คณะวิทยาศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 78 หน้า.
นภาพร ศรีพฒุ ินิพนธ์ และ สุริยา จงโยธา. 2540. ชีววิทยาบางประการของกุง้ ฝอย Macrobrachium lanchesteri de Man, 1911.
ในบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่น. เอกสารวิชาการฉบับที่ 35/2540. กองประมงน้ าจืด, กรมประมง. 35 หน้า.
บัณฑิต ยวงสร้อย อรพินทร์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์สุวรรณ และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์. 2546. การเพิม่ ระดับกรดไขมัน
กลุ่มโอเมกา-3 ในปลานิล (Oreochomis niloticus). ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 41
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546. หน้า 86-93.
พิสมัย สมสืบ. 2549. ผลของการเสริมน้ ามันตับปลาหมึกในระดับต่างกันทีม่ ีต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในปลานิล.
เอกสารวิชาการฉบับที่ 13/2549. สานักวิจยั และพัฒนาประมงน้ าจืด, กรมประมง. 24 หน้า.
ศุภนัส พริกบุญจันทร์ . 2551. แหล่งโอเมกา- 3 ปลาน้ าจืด http://www.oknation.net.blog.ION
สุริยา จงโยธา. 2547. ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงกุง้ ฝอยน้ าจืดแบบมวล. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต.
ภาควิชาประมง, คณะเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 68 หน้า.
AOAC. 1984. Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical
Chemist. 14th eds., Arlington, Virginia. 1,298 pp.
APHA. 1989. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. 15 th ed.
American Public Health Association, Washington, D.C.
http://th.wikipedia.org. 2015. Tannin.
Kates, M. 1986. Techniques in Lipidology: Isolation, Analysis and Identification of Lipids 2 nd revised edition, Elsvier,
New York. 256 pp.
Laurin E., B.Carpenter, M.P.Scheibman, J.Polle and R.A. Bullis. 2006. International Aquafeed, Nov-Dec.:28-29p.
Steele, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics 2 nd ed.
McGraw-Hill, New York.

7

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของอาหารเสริมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่าในอัตราส่วนแตกต่างกัน
วัตถุดิบ
น้ ามันทูน่า
ปลาป่ น
กากถัว่ เหลืองบดละเอียด
หมึกป่ น
หัวกุง้ ป่ น
ปลายข้าว
แป้ งสาลี
โปรตีนสกัดจากข้าวสาลี
ยีสต์
น้ ามันปลา
น้ ามันถัว่ เหลือง
เลซิติน
ไวตามินรวม*
แร่ธาตุรวม*
สไปรูไลนา
แกลบบดละเอียด
รวม

สู ตรที่ 1
0
28
12
5
5
18
12
6
2
1
1
1
0.25
0.05
0.1
8.6
100.00

อัตราส่ วนน้ามันทูน่าผสมในอาหาร (%)
สู ตรที่ 2
สู ตรที่ 3
1
2
28
28
12
12
5
5
5
5
18
18
12
12
6
6
2
2
1
1
1
1
1
1
0.25
0.25
0.05
0.05
0.1
0.1
7.6
6.6
100.00
100.00

สู ตรที่ 4
3
28
12
5
5
18
12
6
2
1
1
1
0.25
0.05
0.1
5.6
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 B 12 0.2 mg; inositol 400 mg และ ethoxyquin 200 mg แร่ธาตุ
รวม 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
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของอาหารเสริมใบมะรุมผงในอัตราส่วนแตกต่างกัน
วัตถุดิบ
ใบมะรุมผง
ปลาป่ น
กากถัว่ เหลืองบดละเอียด
หมึกป่ น
หัวกุง้ ป่ น
ปลายข้าว
แป้ งสาลี
โปรตีนสกัดจากข้าวสาลี
ยีสต์
เลซิติน
ไวตามินรวม*
แร่ธาตุรวม*
สไปรูไลนา
แกลบบดละเอียด
รวม

สู ตรที่ 1
0
28
12
5
5
18
12
6
2
1
0.25
0.05
0.1
8.6
100.00

อัตราส่ วนใบมะรุมผงผสมในอาหาร (%)
สู ตรที่ 2
สู ตรที่ 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
7.6
6.6
100.00
100.00

สู ตรที่ 4
3
28
12
5
5
18
12
6
2
1
0.25
0.05
0.1
5.6
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 แร่ธาตุ
รวม 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
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของกุง้ ฝอยที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมโอเมกา-3 จากน้ ามันทูน่านาน 75 วัน
การเจริญเติบโต
น้ าหนักรวม (กรัม/โหลทดลอง)
น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว)
จานวนรอด (ตัว/โหลทดลอง)
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
ปริมาณไขมันในตัวกุง้ (%)
ปริมาณกรดไขมัน (% total lipid)
: ปริมาณ EPA
: ปริมาณ DHA

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

0.90a+0.04
1.40b+0.11

2.45b+0.06
1.40b+0.11

2.60b+0.04
3.35c+0.09

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตของกุง้ ฝอยที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมใบมะรุมผง นาน 75 วัน
การเจริญเติบโต
น้ าหนักรวม (กรัม/โหลทดลอง)
น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว)
จานวนรอด (ตัว/โหลทดลอง)
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
ปริมาณ Tannin
ปริมาณ Phitic acid
ปริมาณ Phenolic acid

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

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยภาษาอังกฤษที่ต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)
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