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บทคัดยอ
การแทนที่น้ํามันปลาและน้ํามันพืชในอาหารกุงกามกรามดวยกรดไขมัน 22 : 6n-3, DHA จาก
ทรอสโตไคตริดส (Schizochytrium sp.) ในอาหาร 6 สูตร เพื่ อเปรีย บเที ย บประสิท ธิภาพด า นการ
เจริญเติบโต อัตรารอดและการสะสมของกรดไขมันในเนื้อกุง ใชระดับโปรตีนและไขมันรวมไมนอย
กวา 38 และ 9 เปอรเซ็นต พลังงานไมนอยกวา 324 กก.แคลลอรี่/100 ก. อาหารสูตรที่ 1, 2 และ 3 ใช
แหลงกรดไขมันจากน้ํามันปลา น้ํามันถั่วเหลืองและทรอสโตไคตริดสอัตรา 100 % เทากัน โดยมี
สัดสวน n-3/n-6 เทากับ 0.96, 0.33, 0.96 สูตรที่ 4, 5 และ 6 ใชสัดสวนน้ํามันจากทรอสโตไคตริดส :
น้ํามันถั่วเหลืองที่อัตราสวน 1 : 1, 1 : 2 และ 2 : 1 สัดสวน n-3/n-6 เทากับ 0.54, 0.45 and 0.65 นําไป
เลี้ยงกุงน้ําหนักเริ่มตน 3.33 ± 0.20 ก. ความยาว 6.41 ± 0.03 ซม.ที่อัตราปลอย 40 ตัว/ม2.ในโรงเรือน
เพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําระบบเปด ณ สาขาวิชาประมงเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา อาหารสูตรที่ 6
สงผลใหกุงมีน้ําหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราแลก
เนื้อดีที่สุด คือ 181.20 ± 4.07 %, 0.10 ± 0.00 ก./ตอวัน, 1.72 ± 0.03 % และ 1.65 ± 0.04 ตามลําดับ ซึ่ง
แตกตางจากกลุมที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร 1- 5 อยางมีนัยสําคัญ(p≤0.05) แตอัตรารอดตายของกุงที่เลี้ยง
ดวยอาหารสูตร 3 และ 4 กลับมีคาสูงสุดคือ 93.38 ± 0.00 และ 93.36 ± 3.84 % รองลงมาไดแกสูตร 1
และ 5 คือ 80.04 ± 3.85 และ 80.04 ± 7.70 % ซึ่งแตกตางจากสูตร 2 และ 6 ที่ใหอัตรารอดตายต่ําสุดคือ
77.82 % และ 77.82 % อยางมีนัยสําคัญ ผลการวิเคราะหปริมาณกรดไขมัน n-3/n6 ในเนื้อกุงที่ไดรับ
อาหารสูตรที่1-6 เทากับ 1.02, 0.43, 0.82, 0.63, 0.62 และ 0.52 ตามลําดับ แตสําหรับการสะสมของกรด
ไขมัน DHAในเนื้อกุงที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีคาสูงสุด คือ 6.42 รองลงมาคือสูตร 3, 5, 4, 6 และ 2
คือ 6.13, 5.09, 4.93, 3.20 และ2.67 ตามลําดับ ดังนั้น สัดสวนที่เหมาะสมของ n-3/n-6 จากทรอสโตไค
ตริดสและน้ํามันถั่วเหลืองที่ควรใชทดแทนน้ํามันปลาในอาหารเลี้ยงกุงกามกรามวัยรุน คือ 0.65-0.96
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Abstract
Replacement of fish and plant oil with docosahexaenoic acid (22:6n-3, DHA) from rich
single cell micro-organism thraustochytrid Schizochytrium sp., in 6 formulated diets for juvenile giant
freshwater prawn were conducted to evaluate the growth performance, survival rates and the
accumulation of DHA in tissue. Each diet was balanced by crude protein, lipid and digestible energy
of 38 %, 9 % and 324 kilocal./100 g. Three different oil sources, fish oil, soybean oil, and
thraustochytrid oil were applied to diet 1, 2 and 3 at the same level of 100 % and the ratio of n-3/n-6
at 0.96, 0.33 and 0.96. Diet 4, 5 and 6 were formulated under three different ratios of thraustochytrid :
soybean, 1 : 1, 1 : 2 and 2 : 1 and the ratio of n-3/n-6 at 0.54, 0.45 and 0.65 respectively. The diets
were fed to the prawns, 3.33 ± 0.20 g. and 6.41 ± 0.03 cm. at the stocking density of 40 ind./m.2 in the
opened hatchery at the Division of Fisheries for 8 weeks. It was found that diet 6 gave the best results
for the weight gain, average daily weight gain, specific growth rates and feed conversion ratios,
181.20 ± 4.07 %, 0.10 ± 0.00 g./day, 1.72 ± 0.03 % and 1.65 ± 0.04 respectively which were
significantly different from diet 1 – 5 (p≤0.05). The highest survival rates were found in the prawn
fed on diet 3 and 4, 93.38 ± 0.00 and 93.36 ± 3.84 % while the lower were found in diet 1 and 5,
80.04 ± 3.85 and 80.04 ± 7.70 % which significantly different from the lowest found in diet 2 and 6,
77.82± 2.22 % and 77.82 ± 4.45% . The amount of n-3/n-6 found in tissue of prawn fed on diet 1 – 6
were 1.02, 0.43, 0.82, 0.63, 0.62 and 0.52 respectively. The accumulation of DHA in tissue were
6.42, 2.67, 6.13, 4.93, 5.09 and 3.20 respectively while the highest DHA was found in the prawn fed
on diet 1. It is recommended that the appropiate ratio of n-3/n-6 derive from thraustochytrid and
soybean oil for the replacement of fish oil in the juvenile prawn feed is 0.65-0.96 .
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1 สูตรอาหารสําหรับเลี้ยงกุงกามกรามจํานวน 6 สูตรระดับโปรตีนไมนอยกวา 38 %
2 น้าํ หนักเพิ่มเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดของกุงกามกรามที่เลี้ยงดวยอาหาร 6 สูตร
3 องคประกอบของกรดไขมัน (%พื้นที่)ในอาหารทดลองที่ใชเลี้ยงกุงกามกราม 6 สูตร
4 องคประกอบของกรดไขมัน (%พื้นที่) ของกุงกามกรามทั้งตัวรวมเปลือก
ที่ไดรับอาหารทดลอง 6 สูตร
5 คุณภาพของน้ําระหวางการทดลองเลี้ยงกุงกามกรามดวยอาหาร 6 สูตร
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