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โภชนาการอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดา
Broodstock Nutrition of Pacific White Shrimp (Litopenaeus
vannamei) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
พิเชต พลายเพชร1
บทคัดย่อ
พ่อ แม่ พัน ธุ์กุ้ งขาวแวนนาไมและกุ้งกลาด่ า ต้อ งการอาหารที่ มีโ ปรตีน ไม่ ต่า กว่ า 45% ไขมัน 10%
ฟอสโฟไลปิด 2% และกรดไขมันกลุ่ม highly unsaturated fatty acid (HUFA) เช่น arachidonic acid (ARA),
eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ประมาณ 2% สารอาหารรองลงมาคือ
วิตามินอี วิตามินซีและสารสีโดยเฉพาะแอสต้าแซนทินที่ควรมีในอัตรา 300-400, 800 และ 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
อาหาร ตามล่าดับ การเสริมอาหารด้วยกรดไขมันกลุ่ม HUFA ร่วมกับสารสีหรือวิตามินอีมี ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การสืบพันธุ์ อาหารส่าเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์กุ้งสามารถแทนที่อาหารสดได้เพียง 50% แม้ว่ามีรูปแบบสารอาหารที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเกิดจากอาหารส่าเร็จรูปมีระดับโปรตีน ARA และ EPA ต่่ากว่าอาหารสดและไม่มีฮอร์โมน หมึก
เป็นอาหารสดที่ มีประสิทธิภ าพในส่งเสริมการสื บพันธุ์ ดีที่สุด เนื่อ งจากมีโปรตีน ARA, EPA, DHA และ
คอเลสเตอรอลสูง แต่การใช้หมึกร่วมกับอาหารสดชนิดอื่น เช่น เพรียงทะเล ซึ่งเป็นแหล่งฮอร์โมนช่วยเร่งความ
สมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ได้ การลดต้นทุนค่าอาหารสดท่าได้โดยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งในช่วงแรกด้วยอาหาร
ส่าเร็จรูปและเสริมด้วยอาหารสดในช่วงสุดท้ายก่อนที่แม่กุ้งจะวางไข่ อีกวิธีการคือการแทนที่อาหารสดบางส่วนด้วย
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยซึ่งผ่านการเสริมสารอาหาร เช่น กรดไขมันจ่าเป็น สารสี แพลงก์ตอนพืชหรือสมุนไพร
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ABSTRACT
Pacific white and black tiger shrimp broodstocks require at least dietary 45 % protein,
10% lipid, 2% phospholipid and approximately 2% of highly unsaturated fatty acid (HUFA) such
as arachidonic acid (ARA), eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Other
nutrients are vitamin E, vitamin C and pigment especially astaxanthin at ratios of 300-400, 800
and 250 mg/Kg feed, respectively. HUFA supplementation integrated with pigment or vitamin E
shows positive interaction to reproduction. Artificial shrimp broodstock feed can replace fresh
feed by only 50%, despite having similar nutrient patterns. Possibly, it contains less protein, ARA
and EPA, also lacking hormone. Squid is most efficient fresh feed for enhancing reproduction
because of containing high protein, ARA, EPA, DHA and cholesterol. However, integration of squid
with various fresh feeds such as polychaete, a source of hormone benefits enhancing
reproduction. Cost of fresh feed can be reduced by feeding broodstock with artificial feed at
earlier culture period, then supplemented with fresh feed at the late period before spawning.
Another method is partial replacing with Artemia biomass enriched with essential fatty acid,
pigment, phytoplankton or herb.
คาสาคัญ: โภชนาการ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด่า พ่อแม่พันธุ์
Keywords: Nutrition, Pacific white shrimp, Black tiger shrimp, Broodstock

บทนา
การจัดการโภชนาการอาหารส่าหรับพ่อแม่
พั น ธุ์ กุ้ ง ท ะ เ ล โ ด ย เ ฉ พ า ะ กุ้ ง ข า ว แ ว น น า ไ ม
(Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาด่า (Penaeus
monodon) นับเป็นสิ่งส่าคั ญมากส่าหรับการผลิตลูก
พั น ธุ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณเพี ย งพอกั บ ความ
ต้ อ งการของเกษตรกร ซึ่ ง ทั้ งสองหั ว ข้ อ นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่
เกษตรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในทวีปเอเชียให้ความส่าคัญ
เป็นอันดับสามรองจากเรื่องโรคและการลดต้นทุนการ
ผลิต (Valderrama and Anderson, 2011) อย่างไรก็
ตามกลับมีการศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการอาหารส่าหรับ
พ่ อ แม่ พั น ธุ์ กุ้ ง ทะเลน้ อ ยมากทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจากค่ า
ด่าเนินการการทดลองที่สูงเนื่องจากต้องใช้ระบบการ
ทดลองที่ใหญ่ ใช้แรงงานจ่านวนมากรวมทั้งระยะเวลา

ในการทดลองนานเพื่อให้ได้ผลที่เชื่อถือได้ทางสถิติ ซึ่ง
นั บ เป็ น อุ ป สรรคส่ า คั ญ ในการแสวงหาองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ โดยงานวิจัยที่มีการศึกษาไว้แล้วได้
เน้ น เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาความต้ อ งการสารอาหาร
โดยเฉพาะไขมั น และวิ ต ามิ น และการพั ฒ นาอาหาร
ส่าเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์เพื่อแทนที่อาหารสด (Wouters et
al., 2001a) จากที่ กล่ า วมาข้า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
การศึกษาด้านโภชนาการอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งยังคงมี
ความจ่าเป็นอย่างยิ่งยวดส่าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทะเล
โดยเฉพาะการค้นคว้าเพื่อสร้างอาหารส่าเร็จรูปส่าหรับ
พ่อแม่พันธุ์เนื่องจากการใช้อาหารสดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์มี
ต้นทุนสูงถึง 30% ของต้นทุนรวม (Wouters and
Fegan, 2004) อย่างไรก็ตามการที่จะท่าการศึกษาเรื่อง
ใด ๆ จ่ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารทบทวนวรรณกรรมว่ า มี ก าร
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ท่างานวิจัยอะไรบ้างและก้าวหน้าอย่างไรเพื่อที่จะได้
ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและเป็นประโยชน์ ทั้งนี้จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยและบทความวิชาการพบว่ามี
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ทะเลที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไปแล้ว 2 เรื่องคือ โภชนาการ
อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งสกุลพีเนียส (Wouters et al.,
2001a) และอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด่า (Chimsung,
2014) รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมเฉพาะบางส่วน
อีก 2 เรื่องคือ บทบาทไขมันและวิตามินในแม่กุ้งทะเลที่
สมบูรณ์พันธุ์ (Wouters and Molina, 2001) และ
โภชนาการอาหารพ่ อ แม่ กุ้ ง ทะเล (Wouters and
Flegan, 2004) อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา
ยั ง ไม่ มี ก ารทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ โภชนาการ
อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมอย่างเป็นทางการ
รวมทั้งงานทบทวนวรรณกรรมของ Chimsung (2014)
เป็นการน่าเสนอข้อมูลงานวิจัยของอาหารแต่ละชนิดทั้ง
อาหารสดและอาหารที่ผลิตขึ้นแต่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้อ งการสารอาหารบางชนิ ด ของพ่ อแม่พั นธุ์ กุ้ ง
กุลาด่า ดังนั้นรายงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน่าเสนอ
เกี่ยวกับความต้องการสารอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
แวนนาไมและกุ้งกุลาด่าโดยอ้างอิงผลที่มีต่อการสะสม
สารอาหารและประสิทธิการสืบพันธุ์ของกุ้งทั้งสองชนิด
เพื่ อ เป็ น แนวทางส่ า หรั บ การศึ กษาวิจั ย ในหั ว ข้อ ที่ ยั ง
ไม่ได้ศึกษาหรือยังมีผลการทดลองที่ไม่ชัดเจน รวมทั้ง
เพื่อเป็นประโยชน์เบื้องต้นส่าหรับเกษตรกรในการน่า
ผลวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้งสองชนิดนี้
ต่อไป
ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสัตว์น้่าราย
ส่าคัญของโลกโดยเฉพาะกุ้ งทะเล โดยเกษตรกรไทย
และเกษตรกรประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียนิยมเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด่า ซึ่งกุ้งทะเลทั้งสองชนิดนี้ได้

Review

กลายเป็นสัตว์น้่าที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
ผลผลิตส่วนใหญ่กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้
เข้าประเทศ โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา
ผลผลิ ต ของกุ้ ง ทะเลจากการเพาะเลี้ ย งของโลกได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงแรกผลผลิตส่วนใหญ่จะ
เป็นกุ้งกุลาด่าแต่ปัจจุบันผลผลิตส่วนใหญ่ (65%) คือกุ้ง
ขาวแวนนาไม (รูปที่1) และผลผลิตส่วนใหญ่มาจาก
ทวีปเอเชีย (ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้า
เกษตร, 2555; Valderrama and Anderson, 2011)
ทั้งนี้การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมได้ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในประเทศจีนและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่าหรับในประเทศไทย
ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมด (99%) เลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม (FAO, 2013) ทั้งนี้เพื่อทดแทนการเลี้ยง
กุ้ ง กุ ล าด่ า ที่ ป ระสบปั ญ หาโรคระบาดและการ
เจริญเติบโตช้า โดยในช่วงปี พ.ศ. 2549-2555 ประเทศ
ไทยมี ผ ลิ ต กุ้ ง ขาวแวนนาไมเฉลี่ ย ไม่ ต่ า กว่ า ปี ล ะ
500,000 ตัน โดยคิดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
ประเทศจีน (รูปที่ 2) และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้ง
ทะเลได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ในรูปสินค้ากุ้งแช่แข็ง
และกุ้งปรุงแต่งที่สร้างรายได้ ไม่ต่ากว่าปีละ 100,000
ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6% ของรายได้จากการส่งออก
รวม (ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
, 2555; ส่านักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า , 2555;
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, 2556; Valderrama
and Anderson, 2011)
อย่ า งไรก็ ต ามผลผลิ ต กุ้ ง ทะเลทั่ ว โลกในปี
พ.ศ. 2556 ได้ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการลดลง
ของผลผลิ ต กุ้ ง ขาวแวนนาไมในประเทศไทย จี น
เวียดนามและเม็กซิโก (Anderson and Tveteres,
2013) เนื่องจากการระบาดของโรคตายด่วน (early
mortality syndrome, EMS) หรืออาจเรียกว่าโรคตับ
วายเฉียบพลัน (acute hepatopancreatic necrosis

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3

syndrome, AHPNS) โดยเฉพาะผลผลิตของประเทศ
ไทยที่ลดเหลือไม่ถึง 300,000 ตัน (ตารางที่ 1) และเป็น
ประเทศที่มีอัตราการลดลงของผลผลิตมากที่สุด โดย
สาเหตุ ห นึ่ ง ของโรคนี้ เ กิ ด จากการติ ด เชื้ อ Vibrio
parahaemolyticus ที่ท่าให้กุ้งตายเป็นจ่านวนมาก
ในช่ ว งเดื อ นแรกของการเลี้ ย ง โดยในประเทศไทยมี
รายงานการพบโรคนี้ครั้งแรกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยภาคตะวันออกและเริ่มระบาด
มากขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (FAO, 2013) ในทางตรงข้าม
ผลผลิ ต กุ้ ง ทะเลของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย อิ น เดี ย
เอกวาดอร์และบราซิลได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 2)
โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่ได้ กลายเป็นผู้ผลิตกุ้ง
ทะเลอันดับ 2 ของโลกแทนประเทศไทย (Anderson
and Tveteres, 2013) อย่างไรก็ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็
ยังไม่สามารถชดเชยผลผลิตของประเทศไทย จีนและ
เวี ย ดนามที่ ล ดลงได้ และข้ อ มู ล ผลผลิ ต กุ้ ง ทะเลใน
ประเทศไทยใน 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องและน้อยกว่าผลผลิตในปี พ.ศ.
2556 ประมาณ 39% (ณาตยา, 2557)
ความต้องการโปรตีนและไขมัน
ในช่วงฤดูสืบพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
และกุ้งกุลาด่ามีความต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน
เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องใช้สารอาหารเหล่านี้ในการสร้างไข่
สเปิร์มและฮอร์โมน จากการศึกษาของ Millamena et
al. (1986) พบว่าพ่อแม่พันธุ์กุ้งกลาด่ามีความต้องการ
โปรตีนอยู่ในช่วง 50-55% ขณะที่ Chimsung (2014)
แนะน่าว่าอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด่าควรมีโปรตีนไม่
ต่่ากว่า 45% แม้ไม่มีรายงานความต้องการโปรตีนของ
พ่อแม่กุ้งขาวแวนนาไมที่แน่ชัดแต่ความต้องการน่าจะ
ใกล้เคียงกับกุ้งกุลาด่า ขณะที่อาหารส่าเร็จรูปพ่อแม่
พันธุ์กุ้งทะเลที่จ่าหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดมีระดับ
โปรตีนประมาณ 40-54% (เฉลี่ย 50%) แต่ยังคงต่่ากว่า
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ระดั บ โปรตี น ในอาหารสดเมื่ อ คิ ด ในรู ป น้่ า หนั ก แห้ ง
(Wouters and Fegan, 2004) ซึ่งระดับโปรตีนที่ต่า
กว่านี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่าให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้งสอง
ชนิดนี้ที่เลี้ยงด้วยอาหารส่าเร็จรูปมีประสิทธิภาพการ
สืบ พัน ธุ์ ที่ต่ า กว่ าการเลี้ ยงด้ว ยอาหารสด แนวคิด นี้ มี
ความเป็นไปได้เนื่องจากการศึกษาพบว่าแม่กุ้งขาวแวน
นาไมที่มีระดับโปรตีนในตับและรังไข่สูงจะมีอัตราการ
วางไข่ที่ดีกว่าแม่กุ้งที่มีโปรตีนในอวัยวะทั้งสองน้อยกว่า
(Wouters and Fegan, 2004) ในทางตรงข้ามระดับ
ไขมันในอาหารส่าเร็จรูปมีค่าเฉลี่ยประมาณ 10% ซึ่ง
ใกล้เคียงกับระดับไขมันในอาหารสด (Wouters and
Fegan, 2004) ทั้ งนี้ก ารเพิ่ ม ระดั บ ไขมั น ในอาหาร
ส่า เร็จ รู ปให้ สูงกว่ าระดับ ไขมั น ในอาหารส่า หรับ การ
เลี้ยงกุ้งทั่วไปหรือการใช้อาหารสดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้ง
สองชนิดนี้นับว่าสอดคล้องกับการสะสมไขมันในอวัยวะ
สื บ พั น ธุ์ ข องกุ้ ง ขาวแวนนาไมระยะสื บ พั น ธุ์ ที่ สู ง กว่ า
ระยะอื่น ๆ อย่างน้อย 2 เท่า (Wouters and Molina,
2001)
ความต้องการกรดไขมันจาเป็น
นอกจากไขมั น เป็ น แหล่ ง พลั ง งานแล้ ว ยั ง มี
บทบาทในแง่ เป็ น แหล่ ง กร ดไขมั น กลุ่ ม highly
unsaturated fatty acids (HUFA) เช่ น
eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3) และ
docasahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) ซึ่งพบมาก
ในรังไข่กุ้ง และการขาดแคลนกรดไขมันจ่าเป็นทั้งสอง
ชนิดนี้ท่าให้แม่กุ้งมีพัฒนาการของรังไข่ ความดกไข่และ
คุ ณ ภาพไข่ ด้ อ ยลง กรดไขมั น จ่ า เป็ น อี ก ชนิ ด คื อ
arachidonic acid (ARA, 20:4n-6) ซึ่งเป็นสารตั้งต้น
ใ น ก า ร ส ร้ า ง ฮ อ ร์ โ ม น พ ร อ ส ต า แ ก ล น ดิ น
(prostaglandin) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการสืบพันธุ์และ
การสร้างและสะสมโยล์ค (Wouters and Fegan,
2004)
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ตารางที่ 1 ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 (หน่วย: พันตัน)
พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดา ผลผลิตรวม
251.7
374.5
503.2
441.4
464.4
565.1
551.5
500.7
458.0
246.0

106.9
26.0
4.0
3.3
1.9
1.1
2.4
1.4
4.7
10.7

358.6
400.5
507.2
444.7
466.3
566.2
553.9
502.1
462.7
256.7

สัดส่วน (%)
กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดา
70.19
29.81
93.51
6.49
99.21
0.79
99.26
0.74
99.59
0.41
99.81
0.19
99.57
0.43
99.72
0.28
98.98
1.02
95.83
4.17

(หมายเหตุ: ข้อมูลปี พ.ศ. 2547-2554 (ณาตยา, 2556ก), พ.ศ. 2555-2556 (ณาตยา, 2556ข))

จากการศึกษาการสะสมกรดไขมันจ่าเป็นใน
รังไข่ของกุ้งขาวแวนนาไมธรรมชาติและในลูกกุ้งระยะ
นอเพลียสพบว่าการสะสมของ ARA, EPA และ DHA
ในรังไข่ระยะ 0-4 มีรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยรังไข่มี
การสะสม ARA ลดลงตามระยะรังไข่ที่เพิ่มขึ้น ในทาง
ตรงข้ามการสะสม DHA มีค่าสูงขึ้น ขณะที่การสะสม
EPA ในรังไข่ค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ รังไข่มีปริมาณ EPA
สูงสุด รองลงมาคือ DHA และ ARA ตามล่า ดั บ
แนวโน้มนี้ยังพบในนอเพลียสอีกด้วย (Wouters et al.,
2001b) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า DHA มี
บทบาทที่ชัดเจนต่อการสร้างไข่ ขณะที่ ARA และ EPA
มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาของรั งไข่ สอดคล้ อ งกั บ การ
ทดลองของ Huang et al. (2008) ที่พบความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างปริมาณ ARA ในอาหารกับความดกไข่
และจ่ านวนไข่ ของแม่กุ้ งกุ ล าด่ า เช่ นเดีย วกั นกั บการ
ทดลองของ Coman et al. (2009) ที่พบว่าการเสริม
ARA ท่าให้มีจ่านวนแม่กุ้งกุลาด่าที่วางไข่ จ่านวนครั้ง
การวางไข่และจ่านวนไข่ต่อแม่มากกว่าการไม่เสริม
อย่างไรก็ตามระดับกรดไขมันกลุ่ม HUFA ใน
อาหารไม่ควรเกิน 2% เนื่องจากเป็นค่าที่มีผลให้แม่กุ้ง

ขาวแวนนาไมมี ดั ช นี อ วั ย วะสื บ พั น ธุ์ (gonosomatic
index, GSI) สูงสุด (Wouters et al., 2001c) และ
อัตราส่วนของกรดไขมันจ่าเป็นทั้ง 3 ชนิดนี้ ควรมีค่า
ใกล้เคียงกัน เหมือนกับที่พบในหมึกซึ่งเป็นอาหารสดที่
มีประสิทธิภาพดีที่สุด (Shailender et al., 2012)
นอกจากนี้มีค่าแนะน่าว่าอาหารส่าเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ทะเลควรมีอัตราส่วนของกรดไขมันกลุ่ม n-3 และ n-6
เท่ากับ 3:1 เพื่อให้แน่ใจว่าพ่อแม่กุ้งจะได้รับกรดไขมัน
จ่าเป็นเพียงพอต่อการสืบพันธุ์ ขณะเดียวกันกับฟอส
โฟไลปิดในอาหารควรมีค่าเท่ากับ 2% เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการสร้างไข่ (Wouters and Fegan, 2004) อย่างไร
ก็ตามอาหารส่าเร็จรูปส่าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลส่วน
ใหญ่มี ARA และ EPA ต่่า (Wouters and Fegan,
2004) ซึ่งน่าจะเป็นอีกสาเหตุที่ท่าให้พ่อแม่กุ้งที่เลี้ยง
ด้วยอาหารส่าเร็จรูปมีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ที่ไม่ดี
ขณะที่อาหารสดมีกรดไขมันทั้ง 3 ชนิดนี้ในอัตราสูง
เช่น เพรียงทรายมี ARA และ EPA สูง แต่มี DHA ต่่า
ขณะที่หมึกมี ARA, EPA และ DHA ในปริมาณสูง
(Shailender et al., 2012) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
อาหารมี ชี วิ ต ด้ ว ยกั น พบว่ า หมึ ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
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ส่งเสริมการสืบพันธุ์ดีกว่าเพรียงทรายและหอยสองฝา
เ นื่ อ ง จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า กุ้ ง แ ช บ๊ ว ย
(Fenneropenaeus merguiensis) เพศผู้ที่เลี้ยงด้วย
หมึกกล้วยมี อัตราส่วนของเสปิร์มที่เคลื่อนไหวสูงกว่า
เสปิ ร์ม ของกุ้ งเพศผู้ ที่ เลี้ ย งด้ ว ยหอยแครงและเพรี ย ง
ทราย (Memon et al., 2012) และผลยังสอดคล้องกับ
การศึกษาในกุ้งกุลาด่า (Shailender et al., 2012)
ความต้องการวิตามิน
วิ ต ามิ น เป็ น สารอาหารอี ก กลุ่ ม ที่ มี บ ทบาท
ส่าคัญต่อการสืบพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล มีรายงานว่า
การเสริมวิตามินอีในอาหารท่าให้แม่กุ้งขาวแวนนาไม
ธรรมชาติ ว างไข่ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพการฟั ก ดี ขึ้ น
(Wouters and Fegan, 2004) โดยพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวมี
การสะสมวิตามินอีในอวัยวะสืบพันธุ์เพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งระดับการสะสม
มีค่าสูงถึง 300-350 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Wouters and
Molina, 2001) ระดับการสะสมนี้สอดคล้องกับการ
ทดลองของ Du et al. (2006) ที่พบว่าระดับวิตามินอี
ประมาณ 350 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร ท่าให้พ่อแม่
กุ้งขาวเจริ ญพั น ธุ์ไ ด้ ดีแ ละไข่ มีอั ต ราการปฏิส นธิแ ละ
อัตราการฟักดีกว่าอัตราการใช้ที่ต่ากว่านี้ ขณะเดียวกัน
ก็พบว่าระดับวิตามินอี 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร
มี ผ ลให้ พ่ อ กุ้ ง ขาวแวนนาไมมี น้่ า หนั ก ของถุ ง น้่ า เชื้ อ
อัตราส่วนของเสปิร์มที่มีชีวิตดีกว่าอัตรา 200 และ
600 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร และอัตรา 400 และ
600 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร มีผลให้กุ้งมีปริมาณ
เสปิร์มสูงกว่าอัตรา 200 มิลลิกรัม /กิโลกรัมอาหาร
(สรวงสุดา, 2547) ในทางตรงข้ามการสะสมวิตามินซีใน
อวัยวะสืบพันธุ์ของกุ้งทั้งระยะก่อนสืบพันธุ์และระยะ
สืบพันธุ์ไม่แตกต่างกัน โดยมีการสะสมที่ระดับ 400450 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าวิตามินซีไม่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ (Wouters and Fegan,
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2004) แต่อาจมีผลต่อดัชนีอื่นๆ ดังที่พบในกุ้งแชบ๊วย
(F. indicus) ที่การเสริมวิตามินซีช่วยเพิ่มอัตราการฟัก
ของลูกกุ้ง
นอกจากนี้การทดลองของ Du et al. (2004)
ยังพบอีกว่าการเสริมวิตามินซีอัตรา 800 มิลลิกรัม /
กิโลกรัมอาหาร ท่าให้แม่กุ้งขาวแวนนาไมมีอัตราการ
วางไข่ และลูกกุ้งมีอัตราปฏิสนธิและอัตราการฟักดีกว่า
การเลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริมวิตามินซีอัตรา 400
และ 1,200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร อย่างไรก็ตาม
เมื่อเทียบระดับการใช้วิตามินซีและวิตามินอีในอาหาร
แล้วพบว่าอัตราการใช้วิตามินซีไม่สัมพันธ์กับระดับการ
สะสมของวิตามินซีในตับและรังไข่ของกุ้งเหมือนวิตามิน
อี ทั้งนี้น่าจะเกิดจากวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายน้่า
ง่ายดังนั้นอาจสูญเสียระหว่างการผลิตและระหว่างที่
อาหารอยู่ ในน้่ า ก่อ นถู กกิ น รวมทั้ งกุ้ ง สามารถถู ก ขั บ
ออกนอกร่ า งกายหากได้ รั บ ในปริ ม าณที่ ม ากเกิ น พอ
ขณะที่ วิ ต ามิ น อี เ ป็ น ไขมั น ที่ ล ะลายในไขมั น ท่ า ให้ ไ ม่
ละลายน้่าและสามารถสะสมในร่างกายได้ดี นอกจาก
วิตามินอีและวิตามินซีแล้ววิตามินเอเป็นสารอาหารอีก
ชนิ ด ที่ มี บ ทบาทส่ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาของรั ง ไข่ แ ม่ กุ้ ง
ทะเล โดยการเสริ มที่ ระดับ 20,000 หน่ วยสากล/
กิโลกรัมอาหาร ท่าให้แม่กุ้งกลาด่ามีค่า GSI ดีกว่าการ
ไม่เสริม (Pangantihon-Kühlmann et al., 1998)
เช่นเดียวกันกับ Liñán-Cabello and PaniaguaMichel (2004) ที่พบว่าวิตามินเอท่าให้รังไข่ของแม่กุ้ง
ขาวแวนนาไมสมบูรณ์พันธุ์เร็วขึ้น ส่วนความต้องการ
วิตามินอื่นๆ แม้ว่ายังไม่มี การศึกษาที่แ น่ชัดแต่อาจมี
การใช้หรือเสริมวิตามินชนิดต่าง ๆ ในอาหารส่าเร็จรูป
หรืออาหารสดในระดับที่มีการระบุในงานวิจัยอาหารพ่อ
แม่ พั น ธุ์ กุ้ งทะเล ดั งนี้ คื อ B1 (thiamine), B2
(riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantothenic acid), B6
(pyridoxine), B7 (biotin), B9 (folic acid), B12
(cobalamine), choline, inositol, วิตามิน D และ K
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ส่าหรับพ่อแม่พันธ์กุ้งขาวแวนนาไม ควรมีค่าเท่ากับ 10,
56, 225, 125, 9, 11.3, 9.7, 0.02, 843, 450, 0.11
และ 5
มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม อาหาร ตามล่ า ดั บ
(Mendoza et al., 1997) และส่าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
กุลาด่าควรมีค่าเท่ากับ 63, 126, 623, 948, 190, 6.4,
13, 0.1, 9480, 6320, 19 และ 63 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
อาหาร ตามล่าดับ (Marsden et al., 1997)
ความต้องการสารสี
สารสีกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Carotenoids) มี
บทบาทส่ า คั ญ ส่ า หรั บ การสื บ พั น ธุ์ ข องกุ้ ง ทะเล เช่ น
แอสต้าแซนทิน (astaxanthin) เป็นสารต้านอนุมู ล
อิสระที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสื่อมของเซลล์
ไข่และสเปิร์ม และเบต้าแคโรทีน (β-carotene) ที่เป็น
สารตั้งต้นในการสร้างวิตามินเอ ดังนั้นอาหารส่าเร็จรูป
พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด่าควรมีสารสี
ทั้ ง สองชนิ ด นี้ ใ นระดั บที่ เ หมา ะสมเ พื่ อ ให้ กุ้ ง มี
ประสิ ท ธิภ าพการสื บ พั น ธุ์ ที่ดี การศึ ก ษาผลของแอส
ต้าแซนทินต่อการเจริญพันธุ์ของกุ้งขาวแวนนาไมเพศผู้
พบว่าอัตราการใช้อย่างน้อย 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
อาหาร ท่าให้กุ้งมีน้่าหนักของถุงน้่าเชื้อ ปริมาณเสปิร์ม
และอัตราส่วนของเสปิร์มที่มีชีวิตสูงกว่าอัตราการใช้ที่
ต่่ากว่านี้ และยังพบว่าการใช้แอสต้าแซนทินในระดับที่
สูงขึ้นช่วยลดความผิดปกติของเสปิร์มได้อย่างชัดเจน
(สรวงสุดา, 2547) ขณะที่การใช้แอสต้าแซนทินอัตรา
อย่างน้อย 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร ที่ระดับไขมัน
ในอาหารเท่ากับ 12% ท่าให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด่าที่ได้
จ า ก กา ร เ ลี้ ย งมี ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พก า ร สื บ พั น ธุ์ ที่ ดี
(Paibulkichakul et al., 2008) อย่างไรก็ตามแอส
ต้าแซนทินและเบต้าแคโรทีนสังเคราะห์มีราคาแพงและ
หาซื้อยาก ดังนั้นอาจใช้แหล่งสารสีธรรมชาติที่ไม่ แพง
เช่ น พริ ก มี ร ายงานว่ า การผสมพริ ก ป่ น (paprika
powder) อัตรา 2% กับอาหารสดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
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ขาวแวนนาไม ท่ า ให้ ลู ก กุ้ ง ขาวแวนนาไมระยะ
protozoea 2 มีอัตรารอดตายที่ดีขึ้น (Wouters and
Fegan, 2004) เช่นเดียวกันกับการเลี้ยงหอยแครงด้วย
สาหร่ายสไปรูไลน่าแบบผงก่อนน่าหอยแครงไปเลี้ยงแม่
กุ้งกุลาด่าท่าให้มีการสะสมแคโรทีนอยด์ในไข่สูงกว่าการ
ไม่เสริม (Wiriyapattanasub et al., 2011) ซึ่งสารสี
ในสไปรูไลน่าน่าจะช่วยให้ลูกกุ้งหลังฟักมีอัตรารอดที่ดี
เช่นกัน ส่วนระดับสารสีที่เหมาะสมส่าหรับพ่อแม่พันธุ์
กุ้งทะเลนั้น Chimsung (2014) แนะน่าว่าระดับสารสี
โดยเฉพาะแอสต้าแซนทินที่เหมาะสมส่าหรับอาหารพ่อ
แม่กุ้งทะเลควรมีค่าไม่ต่ากว่า 250 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
อาหาร แต่หากเป็นการใช้สารสีธรรมชาติระดับการใช้
อาจจ่าเป็นต้องสูงกว่าระดับนี้
การใช้สารอาหารร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเสริม
อาหารหรื อ ผลิ ต อาหารส่ า เร็ จ รู ป ที่ มี ก รดไขมั น กลุ่ ม
HUFA วิตามินอี วิตามินซีและสารสี ที่เหมาะสมท่าให้
พ่ อ แ ม่ พั นธุ์ กุ้ งข า วแ ว นน า ไ ม แ ล ะ กุ้ งกุ ล า ด่ า มี
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ที่ดี ขึ้น ท่าให้เป็นที่สนใจของ
นักวิจัยว่าการใช้สารอาหารเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกุ้งทะเลได้หรือไม่ อย่างไร
ก็ตามการใช้สารอาหารร่วมกันอาจให้ผลเป็น 3 รูปแบบ
คือ ให้ผลเชิงบวก ให้ผลเชิงลบและไม่แสดงผล ทั้งนีก้ าร
ให้ ผ ลเชิ ง บวกเป็ น สิ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย คาดหวั ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ให้ดียิ่งขึ้นหรือช่วยลดระดับ
การใช้สารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งได้ เช่น งานทดลองที่
ให้ผลเชิงบวกคือ การเลี้ยงแม่กุ้งกุลาด่าด้วยเนื้อหมึกที่
เสริมด้วยกรดไขมัน HUFA 1% และแอสต้าแซนทิน 50
มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร ท่าให้มีจ่านวนแม่กุ้งที่วางไข่
อั ต ราการวางไข่ ระยะการวางไข่ ความดกไข่ แ ละ
จ่านวนไข่ต่อแม่ ดีกว่าการไม่เสริมหรือการเสริมด้วย
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แอสต้าแซนทินเพียงอย่างเดียว (Huang et al., 2008)
ทั้งนี้ผลเชิงบวกของการใช้สารอาหารทั้งสองน่าจะเกิด
จากแอสต้ า แซนทิ น เป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ช่ ว ย
ป้องกันการเสื่อมของกรดไขมันกลุ่ม HUFA ท่าให้กรด
ไขมันกลุ่ม HUFA ที่กุ้งได้รับจากอาหารท่าหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่ ผลเชิงบวกต่อการพัฒนาของรังไข่และการ
วางไข่ของแม่กุ้งกุลาด่ายังพบได้จากการใช้แอสต้าแซน
ทินร่วมกับวิตามินเอ (Pangantihon-Kühlmann et
al., 1998) ทั้งนี้อาจเกิดจากแอสต้าแซนทินซึ่งเป็นสาร
ต้า นอนุ มูล อิส ระช่ วยป้ องกัน การเสื่ อ มของวิ ตามิน เอ
ทั้ ง นี้ วิ ต ามิ น เอมี บ ทบาทต่ อ การสร้ า งเซลล์ สื บ พั น ธุ์
เช่นกัน
ขณะที่การศึกษาในกุ้งคูรูม่า (Marsupenaeus
japonicus) พบว่าวิตามินอีและวิตามินซีมีผลต่ออัตรา
การฟั ก การลอกคราบและคุ ณ ภาพของลู ก กุ้ ง และ
วิ ต ามิ น ทั้ ง สองนี้ มี อิ ท ธิ พ ลร่ ว มต่ อ ดั ช นี เ หล่ า นี้ การ
ทดลองนี้ ยั ง พบอี ก ว่ า ระดั บ วิ ต ามิ น อี ที่ สู ง ขึ้ น ช่ ว ยลด
ระดับการใช้วิตามินซีได้ ขณะเดียวกันระดับวิตามินซีที่
สู ง ขึ้ น ท่ า ให้ วิ ต ามิ น อี แ สดงประสิ ท ธิ ภ าพได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
(Nguyen et al., 2012) ทั้งนี้วิตามินอีซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระอาจช่วยป้องกันการเสื่อมของวิตามินซีท่า
ให้วิตามินท่าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งช่วยลดระดับการใช้
วิ ต ามิ น ซี ใ นอาหารได้ ขณะเดี ย วกั น วิ ต ามิ น ซี ก็ มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้เช่นกัน ดังนั้นการ
เพิ่มระดับวิตามินซีในอาหารจึ งท่าให้สามารถลดระดับ
วิตามินอีในอาหารได้หรือท่าให้วิตามินอีในอาหารระดับ
ต่่ า สามารถท่ า หน้ า ที่ ไ ด้ ดี ขณะที่ ก ารร่ ว มกั น ของ
สารอาหารที่ ไ ม่เ กิ ด ผล ได้ แ ก่ การใช้ แ อสต้า แซนทิ น
ร่วมกั บวิต ามิน อีที่ พ บว่า ไม่มี ปฏิสั มพัน ธ์ต่อ การเจริ ญ
พันธุ์ของกุ้งขาวแวนนาไมเพศผู้ (สรวงสุดา, 2547) ทั้งนี้
เนื่องจากวิตามินอีและและแอสต้าแซนทินเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระเหมือนกัน

Review

การใช้ อ าหารสดและความส าเร็ จ ของการแทนที่
อาหารสดด้วยอาหารสาเร็จรูป
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น มี ก ารผลิ ต อาหารส่ า เร็ จ รู ป
ออกมาจ่าหน่ายแต่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลยังคง
นิยมใช้อาหารสดเป็นอาหารหลักในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
(Wouters et al., 2000) ทั้งนี้เกษตรกรให้ความส่าคัญ
กับความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่ และสุขภาพของลูกกุ้ง
ซึ่งการใช้อ าหารสดจะให้ ผลที่ดี ขณะที่การใช้อาหาร
ส่าเร็จรูปยังไม่สามารถให้ผลตามที่เกษตรกรต้องการได้
แม้ว่าอาหารส่าเร็จรูปมีความสะดวกในการเก็บรักษา
สามารถเสริมอาหารต่างๆ ได้ง่ายและมีความปลอดเชื้อ
โรคมากกว่าอาหารสด (Wouters et al., 2002) ความ
นิยมในการใช้อาหารสดยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่าน
มาที่ พ บว่ า สามารถแทนที่ อ าหารสดด้ ว ยอาหาร
ส่าเร็จรูปได้เพียง 50% (Wouters et al., 2001a;
Meunpol et al., 2005) นอกจากสาเหตุเรื่องระดับ
โปรตีนและกรดไขมันในอาหารส่าเร็จรูปที่มัก ต่่ากว่ า
อาหารสดแล้ว อาหารส่าเร็จรู ป ยังไม่ มีฮอร์โมนที่ช่ว ย
ส่งเสริมความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลได้ เหมือน
ที่พบในอาหารสด เช่น เพรีย งเลือ ด มีฮ อร์โมนเมทิ ล
ฟาร์เน-โซเอต (methyl farnesoate) ที่ช่วยเพิ่มความ
ดกไข่ของแม่กุ้งขาวนาไมและกุ้งกุลาด่าได้ (Laufer et
al., 1998; Hall et al., 1999) และเพรียงทรายยังมี
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์อีกหลายชนิด เช่น
โปรเจสเตอโรน (progesterone) และ 17 แอลฟ่า
ไฮดรอกซี่ โ ป รเจสเ ตอโร น (17
α-Hydroxy
progesterone) ที่ช่วยเหนี่ยวน่าการพัฒนาของเซลล์ไข่
กุ้งกุลาด่า (Meupol et al., 2007) และพรอสตาแกลน
ดินชนิด PGE2 ที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่ (Meupol et
al., 2010) หมึกเป็นอาหารสดอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกร
นิ ย มใช้ ใ นการเลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ กุ้ ง ทะเลเนื่ อ งจากมี
สารอาหารส่าคัญสูง เช่น โปรตีน ARA, EPA DHA
(Shailender et al., 2012) และมีคอเลสเตอรอลสูงใน
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ปริมาณสูง (Akiyama, 1992) ซึ่งคอเลสเตอรอลเป็น
สารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมน
อาหารสดอีกชนิดที่นิยมใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธ์กุ้ง
ทะเลคือหอยสองฝาโดยเฉพาะหอยนางรม แม้ว่าหอย
นางรมจะมีโปรตีนและกรดไขมันกลุ่ม HUFA ต่่ากว่า
หมึกและเพรียงทะเลแต่หอยนางรมเป็นแหล่งของสาร
ดึงดูดการกินอาหารที่ดี (Hertrampt and PiedadPascual, 2000) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอาหารสดทั้ง
3 ชนิดนี้พบว่าหมึกมีศักยภาพในการส่งเสริมความ
สมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งกุลาด่าได้ดีที่สุด (Shailender et
al., 2012) เช่นเดียวกันกับการทดลองในกุ้งแชบ๊วย
(Memon et al., 2012) ทั้งนี้น่าจะเกิดจากหมึกมี
ระดับโปรตีน และ DHA มากที่สุด รวมทั้งมี ARA และ
EPA ในปริมาณสูง อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางส่วนนิยม
ใช้อาหารทั้ง 3 ชนิดร่วมกันเนื่องจากได้ผลดีกว่าการใช้
อาหารเพี ย งชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ทั้ งนี้ งานวิจั ย เรื่ อ งหนึ่ ง
พบว่าการใช้อาหารสดทั้ง 3 ชนิดนี้ ในอัตราส่วนที่
ใกล้ เ คี ย งกั น (หมึ ก :เพรี ย งเลื อ ด:หอยนางรม เท่ า กั บ
35:30:35%) ท่าให้แม่กุ้งกุลาด่ามีความสมบูรณ์พันธุ์เร็ว
กว่ า การใช้ อั ต ราส่ ว นอื่ น ๆ (Suminto
and
Rachmawati, 2014) แนวโน้มนี้ยังพบในการทดลองที่
ใช้หอยสองฝา กุ้ง หมึกและเพรียงทะเลร่วมกันเลี้ยงพ่อ
แม่กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งน้่า เงิน (L. stylirostris)
(Chamberlain and Lawrence, 1981)
อย่างไรก็ตามสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสด
ได้ ด้ ว ยการเลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ด้ ว ยอาหารส่ า เร็ จ รู ป ใน
ช่วงแรกก่อนเสริมด้วยอาหารสดในช่วงสุดท้ายก่อนที่
แม่กุ้งจะวางไข่ ดังเช่นการทดลองของ Emerenciano
et al. (2012) ที่พบว่าการแทนที่อาหารส่าเร็จรูปด้วย
อาหารสด (หอยแมลงภู่และหมึก) อัตรา 60% ส่าหรับ
เลี้ย งแม่ กุ้งขาวแวนนาไมในช่ วงระยะเวลา 20 วั น
สุดท้าย จากระยะการทดลอง 40 วัน ท่าให้มีจ่านวนแม่
กุ้งที่วางไข่ จ่านวนไข่ต่อแม่ อัตราปฏิสนธิและอัตราการ
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ฟักดีกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารส่าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
การใช้ อ าร์ ที เ มี ย ตั ว เต็ ม วั ย นั บ เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง
ส่าหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเนื่องจากมีราคาถูก
กว่าและมีความสะอาดมากกว่าอาหารสด อย่างไรก็ตาม
หากต้องการให้ได้ผลดีจ่าเป็นต้องเสริมสารอาหารให้แก่
อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยก่อนน่าไปเลี้ยงพ่อแม่กุ้ง เช่น การ
เสริมด้วยสาหร่ายสไปรูไลน่าสามารถใช้แทนที่อาหาร
สดที่ประกอบด้วยหมึก หอยนางรมและเพรียงทะเล ได้
15% โดยไม่กระทบประสิทธิภาพการวางไข่ของแม่กุ้ง
L. setiferus ขณะที่อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยที่เลี้ยงด้วยยีสต์
และคีโตเซอรอสสามารถใช้แทนที่อาหารสดได้ 31%
ส่าหรับแม่กุ้ง L. schmitti (Gelabert et al., 2003)
การใช้สมุนไพรนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส่าหรับการเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการของอาร์ทีเมีย โดย Babu et al.
(2008) พบว่าการเสริมสารสกัดของรากโสมอินเดียและ
เมล็ ด หมามุ่ ย ให้ แ ก่ อ าร์ ที เ มี ย ก่ อ นน่ า ไปเลี้ ย งแม่ กุ้ ง
กุลาด่าท่าให้แม่กุ้งมีค่า GSI และความดกไข่เพิ่มขึ้น
ระยะเวลาการวางไข่สั้นลง รวมทั้งท่าให้ไข่มีขนาดใหญ่
มีอัตราปฏิสนธิและอัตราฟักดีกว่าการไม่เสริม

บทสรุป
ในช่วงฤดูสืบพันธุ์พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
และกุ้ งกลาด่า ต้ องการสารอาหารในระดั บ สูงกว่า กุ้ ง
ระยะอื่น ๆ เนื่องจากต้องน่าสารอาหารเหล่านี้ไปสร้าง
ฮอร์ โ มนและเซลล์ สื บ พั น ธุ์ โดยสารอาหารที่ จ่ า เป็ น
ส่าหรับการสืบพันธุ์ได้แก่ กรดไขมันกลุ่ม HUFA (ARA,
EPA และ DHA) ฟอสโฟไลปิด วิตามินอี วิตามินซีและ
สารสารสีโดยเฉพาะแอสต้าแซนทิน การเสริมอาหาร
ด้ ว ยสารอาหารเหล่ า นี้ บ างชนิ ด ร่ ว มกั น ท่ า ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในเชิงบวกต่อการสืบพันธุ์ เช่น การใช้กรด
ไขมันกลุ่ม HUFA ร่วมกับสารสีหรือวิตามินอี แม้ว่า
อาหารส่ า เร็ จ รู ป เชิ งพาณิ ชย์ จ ะมี รู ป แบบสารอาหาร
ใกล้เคียงกับอาหารสดแต่สามารถใช้แทนที่อาหารสดได้
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เพียง 50% เท่านั้น ทั้งนี้อาจเกิดจากอาหารส่าเร็จรูปมี
ระดับโปรตีน ARA และ EPA ที่ต่ากว่า รวมทั้งไม่มีสาร
บางชนิดที่ช่วยส่งเสริมการสืบพันธุ์ เช่น ฮอร์โมนและ
สารดึ ง ดู ด การกิ น อาหาร หมึ ก เป็ น อาหารสดที่ มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการสืบพันธุ์ดีที่สุดเนื่องจาก
มีโปรตีน ARA EPA DHA และคอเลสเตอรอลใน
ระดั บสูง อย่างไรก็ตามการใช้หมึ ก ร่ วมกั บอาหารสด
ชนิดอื่นช่วยเร่งความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่กุ้งขาวแวน
นาไมและกุ้งกุลาด่าได้ เช่น การใช้ร่วมกับเพรียงทะเลที่
เป็นแหล่งฮอร์โมน และ/หรือการใช้ร่วมกับหอยสองฝา
ที่ เ ป็ น แหล่ ง สารดึ ง ดู ด การกิ น อาหาร การลดต้ น ทุ น
ค่ า อาหารสดอาจท่ า ได้ โ ดยเลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ กุ้ ง ใน
ช่วงแรกด้วยอาหารส่าเร็จรูปและเสริมด้วยอาหารสด
ในช่ ว งสุ ด ท้ า ยก่ อ นที่ แ ม่ จ ะวางไข่ อี ก วิ ธี ก ารคื อ การ
แทนที่อาหารสดบางส่วนด้วยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยซึ่งผ่าน
การเสริ ม สารอาหาร เช่ น กรดไขมั น จ่ า เป็ น สารสี
แพลงก์ตอนพืชหรือสมุนไพร
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