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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง ต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณแคโรทีนอยด์ในกุ้งสีเครย์ฟิช โดยใช้อาหารทดลอง 4 สูตร ได้แก่ อาหารเม็ดสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่
แข็ง หนอนแดงแช่แข็ง และไรแดงแช่ แข็ง วางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูรณ์ จํานวน 3 ซ้ํา เลี้ยงกุ้งสีเครย์ฟิช
เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยใช้กุ้งสี เครย์ฟิช ที่มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4.39±0.01 กรัม ผลการศึกษาพบว่า การ
เจริญเติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิช ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของกุ้งสีเครย์ฟิชที่กินอาหาร ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหารเม็ดสําเร็จรูป หนอนแดงแช่แข็ง และไร
แดงแช่แข็ง เท่ากับ 5.07±0.50, 4.91±0.14, 4.87±0.30, และ 4.70±0.53 กรัม ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ เท่ากับ 1.27±0.08, 1.25±0.03, 1.24±0.05 และ 1.21±0.12 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ ปริมาณแคโรที
นอยด์ในอาหารทดลองและในตัวกุ้งสีเครย์ฟิช พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแคโรทีนอยด์ในไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง หนอนแดงแช่แข็ง อาหารเม็ดสําเร็จรูป ไร
แดงแช่แข็ง มีค่าเท่ากับ 178.36±18.75, 128.34±25.80, 39.88±19.11, 36.36±6.94 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนัก
แห้ง ตามลําดับ ปริมาณแคโรทีนอยด์ในตัวกุ้งสีเครย์ฟิชที่ กินไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง หนอนแดงแช่แข็ง อาหารเม็ด
สําเร็จรูป และไรแดงแช่แข็ง มีค่าเท่ากับ 33.08±3.04, 31.16±6.81, 23.42±3.71, 17.2±2.48 ไมโครกรัมต่อกรัม
น้ํ า หนั ก แห้ ง ตามลํ า ดับ องค์ ป ระกอบของสารอาหารในไรน้ํ า นางฟ้า ไทยแช่แ ข็ง พบว่ า มี ปริ ม าณโปรตี น
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เฉลี่ยเท่ากับ 63.83±0.59, 13.39±1.42, 4.27±0.73 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง จากผล
การศึกษาในครั้งนี้ บ่งชี้ว่าสามารถใช้ ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง เป็นอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและเป็น
แหล่งแคโรทีนอยด์สําหรับกุ้งสีเครย์ฟิช
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คําสําคัญ: กุ้งสีเครย์ฟิช การเจริญเติบโต แคโรทีนอยด์ อาหารแช่แข็ง
Abstract
The objective of this study was to compare the effects of frozen Fairy shrimp
(Branchinella thailandensis) on growth performance and carotenoid composition in Crayfish.
Four feeds such as commercial food, frozen Fairy shrimp (Branchinella thailandensis), frozen
Midge (Chironomus sp.) and frozen Water flea (Moina sp.) were investigated. Completely
Randomized Design (CRD) with 3 replications was designated for 60 days. Crayfish average initial
weight was 4.39±0.01 grams. The results found that growth performance of Crayfish were not
significant. The weight gain of Crayfish fed with frozen Fairy shrimp, commercial food, frozen
Midge and frozen Water flea were 5.07±0.50, 4.91±0.14, 4.87±0.38, and 4.70±0.53, grams,
respectively. The specific growth rates were 1.27±0.08, 1.25±0.03, 1.24±0.01, and 1.21±0.12 %
day-1, respectively. There were significant differences (p< 0.05) in carotenoid contents of
experimental feeds and Crayfish whole body. The carotenoid contents in frozen Fairy shrimp,
frozen Midge, commercial food, and frozen Water flea were 178.36±18.75, 128.34±25.80,
39.88±19.11, and 36.36±6.94 µg g-1 dry diet, respectively. Carotenoid contents in Crayfish whole
body were took with frozen Fairy shrimp, frozen Midge, commercial food, and frozen Water flea
were 33.08±3.04, 31.16±6.81, 23.42±3.71, and 17.2±2.48 µg g-1 dry diet, respectively. The
nutritional composition revealed that frozen Fairy shrimp had protein; lipid and carbohydrate
content were 54.55±0.63, 13.39±1.42, 4.27±0.73 % dry diet, respectively. The present studies
suggest that frozen Fairy shrimp can be used as a nutritionally adequate food for growth
performance and carotenoid source in Crayfish.
Keywords: Crayfish, growth performance, carotenoid, frozen food
บทนา
การเลี้ยงกุ้งสีสวยงามเครย์ฟิช เป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายกว้างขวางไปทั่วโลก ทําให้ธุรกิจ
การค้ากุ้งสีสวยงามมีความสําคัญและเพิ่มมูลค่าการค้าในตลาดมากขึ้น ทั่วโลกมีการเลี้ยงกุ้งสีสวยงามมานานหลาย
สิบปี เนื่องจากกุ้งมีสีที่สวยงาม ทําให้เพลิดเพลินในการเลี้ยงและมีหลายชนิดให้เลือกเลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชนิด Procambarus clarkii ที่มีรูปร่างดูบึกบึน แข็งแกร่ง มีสีสันสวยงาม ต่อมามีการพัฒนาสายพันธุ์จากเดิมที่ มีสี
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แดงตามธรรมชาติ มามีสีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เช่น สีฟ้า สีน้ําเงิน สีขาว และสีส้ม เป็นต้น สําหรับในประเทศไทย กุ้ง
สีสวยงามเลี้ยงกันมานานไม่ต่ํากว่า 20 ปี ในชื่อของ กุ้งแดง หรือ กุ้งญี่ปุ่ น หรือมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ไบร์ออ
เรนจ์ อิเล็คทริคบลู กุ้งฟ้า และสโนว์ไวท์ เป็นต้น
การเลี้ยงกุ้งสีสวยงามจะมีการเร่งสีกุ้ง เพื่อให้กุ้งมีสีสันที่สวยสดและจําหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น การเร่งสีในตัว
กุ้งอาจทําได้โดยการใช้สารสีผสมในสูตรอาหารกุ้ง เช่น การผสม carotenoid (zeaxanthin, lutein canthaxanthin
และ astaxanthin ) บริสุทธิ์ลงในอาหารประมาณ 1-4 เปอร์เซ็นต์ จะทําให้ความเข้มของสีกุ้งเหล่านี้ดีขึ้น แต่แคโรที
นอยด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ เป็นแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ ซึ่งมีราคาแพงและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ จึงมีการนําเอาวัตถุดิบ
จากธรรมชาติมาใช้แทนสารสีสังเคราะห์ โดยแคโรทีนอยด์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นพบได้ทั้งในพืชและสัตว์ เช่น ในกลีบ
ดอกดาวเรือง สาหร่ายสไปรูไลน่า (D’Abramo, 1983) และที่พบในสัตว์น้ํา เช่น ในหยดไขมันของ โคพีพอด และ
Daphnia (Fox, 1976) กุ้งทะเล หอยเม่น ปลิงทะเล และรวมทั้งไรน้ํานางฟ้า (Murugan et al., 1995; นุกูล และ
คณะ, 2549) ไรน้ํานางฟ้าเป็นสัตว์น้ําจืดขนาดเล็ก ที่สามารถนํามาเป็นอาหารเลี้ยงกุ้งสีสวยงามได้ และทําให้กุ้งสี
สวยงามมีสีสันที่สดใส ซึ่งไรน้ํานางฟ้าที่พบในประเทศไทยนั้นมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ไรน้ํานางฟ้าสิรินธร ไรน้ํานางฟ้า
ไทย และ ไรน้ํานางฟ้าสยาม โดยที่ไรน้ํานางฟ้าทั้งสามชนิดจะพบแพร่กระจายอยู่ตามแหล่งน้ํานิ่งในธรรมชาติ และ
สามารถนําไรน้ํานางฟ้าไทยและไรน้ํานางฟ้า สิรินธรมาเพาะเลี้ยง ตลอดจนเก็บรักษาไข่ และพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้ (นุกูล และคณะ, 2549) จากการศึกษาคุณค่าทางอาหารของไรน้ํานางฟ้า ไทย พบว่ามี
โปรตีน 64.94 เปอร์เซ็นต์ (นุกูล และละออศรี, 2547) อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยน้ําหนักแห้งที่มีโปรตีน 56.4 เปอร์เซ็นต์
(อนันต์ และคณะ, 2536) ไรแดง Moina macrocopa มีโปรตีน 74.09 เปอร์เซ็นต์ (กรมประมง, 2549) และ
หนอนแดง มี โปรตีน 61.53 เปอร์ เซ็น ต์ (นุกูล , 2555) และจากการวิเคราะห์ ปริมาณกรดอะมิโ นที่จําเป็น
(essential amino acid) ในไรน้ํานางฟ้าสิรินธรพบ Lysine มากที่สุด 9.61 เปอร์เซ็นต์ และไรน้ํานางฟ้าไทยพบ
Methionine มากที่สุด 15.27 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นไรน้ํานางฟ้ายังมี β-carotene และ astaxanthin เป็นสาร
หลักในรงควัตถุแคโรทีนอยด์เป็นจํานวนมาก ทําให้ไรน้ํานางฟ้ามีศักยภาพที่จะนํามาผลิตเป็นอาหาร ของสัตว์น้ํา
สวยงามราคาแพงได้เป็นอย่างดี รวมถึงสัตว์น้ําเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดํา กุ้งก้ามกราม และกุ้ง
ขาวแวนาไม (ละออศรี, 2541; นุกูล และคณะ, 2549) นอกจากไรน้ํานางฟ้าจะถูกนํามาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ํา
แล้ วยั งใช้เป็ น สัตว์ทดลองในการศึกษาด้านพิษวิทยา (Toxicology) ใช้ บําบัดน้ําเสี ยจากฟาร์มเลี้ ยงสั ตว์น้ําและ
โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร (Dumont และ Munuswamy, 1997)
จากคุณสมบัติและข้อดีของไรน้ํานางฟ้าที่มีสารประกอบแคโรทีนอยด์และโปรตีนสูง จึงมี ความเหมาะสมที่
จะใช้ทดลอง เพื่อพัฒนาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ไรน้ํานางฟ้า ไทยแช่แข็ง ไรแดงแช่แข็ง และหนอนแดงแช่แข็ง
เพื่อเร่งสีให้เกิดความสวยงามและทําให้การเจริญเติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิช มีการเจริญเติบโตที่ดี เทียบเท่ากับอาหาร
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กุ้ง สีเครย์ ฟิช ที่ผ ลิตและจํ าหน่ ายเป็น การค้า จึง ดําเนินการศึกษาทดลองในครั้งนี้ เพื่อทดสอบประสิ ทธิภ าพการ
เจริญเติบโต ปริมาณแคโรทีนอยด์ในอาหาร และปริมาณแคโรทีนอยด์ที่สะสมในตัวของกุ้งสีเครย์ฟิช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลของอาหารกุ้งสีเครย์ฟิชชนิดเม็ดสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง หนอนแดงแช่แข็ง
และ ไรแดงแช่แข็ง ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิช
2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณแคโรทีนอยด์ในอาหารกุ้งสีเครย์ฟิชชนิดเม็ดสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง
หนอนแดงแช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง และการสะสมแคโรทีนอยด์ในตัวของกุ้งสีเครย์ฟิช
วิธีการ
เลี้ยงกุ้งสีเครย์ฟิช 60 วัน ที่สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ โดย
ใช้อาหาร 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 อาหารสําเร็จรูปทางการค้า (ชุดควบคุม) ชนิดที่ 2 ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง ชนิดที่
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หนอนแดงแช่แข็ง และชนิ ดที่ 4

ไรแดงแช่แข็ ง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูรณ์ ( Complete

Randomized Design ) จํานวน 3 ซ้ํา กุ้งสีเครย์ฟิชที่ใช้เริ่มต้นน้ําหนักเฉลี่ย 4.39±0.007 กรัม จํานวน 36 ตัว
อัตราการให้อาหาร 10 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ําหนักตัวทั้งหมด ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น และเวลา 16.30 น
เปลี่ยนถ่ายน้ําทุก 5 วัน ในระดับน้ํา 50 เปอร์เซ็นต์ ของน้ําทั้งหมด
ชั่งน้ําหนักและวัดขนาดกุ้งเครย์ฟิช ทุก 15 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง นําข้อมูลไปวิเคราะห์พารามิเตอร์การ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้วิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พารามิเตอร์ที่ทําการวิเคราะห์ ได้แก่
การศึกษาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
= น้ําหนักสุดท้าย - น้ําหนักเริ่มต้น
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(Specific Growth Rate)
=

ค่า ln น้ําหนักสุดท้าย – ค่า ln น้ําหนักเริ่มต้น × 100
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จํานวนวันที่ทดลองเลี้ยง

การศึกษาอัตราการรอด (Survival Rate)
=

จํานวนกุ้งที่เหลือ

× 100

จํานวนกุ้งเมื่อเริ่มทําการทดลอง
การวิเคราะห์องประกอบของสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ความชื้น เยื่อใยและเถ้า
ดําเนินการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน ของ AOAC, 1995
การวิ เคราะห์ ห าปริ ม าณแคโรทีน อยด์ ในอาหารทดลองและในกุ้ง สี เครย์ ฟิช หลั งสิ้ น สุ ด การทดลองจะ
ดําเนินการตามวิธีการของ Britton (1995) โดยใช้อะซีโตนเป็นสารสกัดเริ่มต้น
นําสารสกัดแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้จากกุ้งสีเครย์ฟิช ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสง 450 นาโน
เมตร โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer (T60 UV Visible, PG Instruments Limited)
ผลการวิจัย
ผลของการเจริญเติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิชที่ระยะเวลา 60 วัน
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การเจริ ญ เติ บ โต ของกุ้ ง สี เ ครย์ ฟิ ช ที่ ไ ด้ รั บ อาหารทดลอง 4 ชนิ ด ได้ แ ก่
อาหารเม็ ด สํ า เร็ จ รู ป ไรน้ํ า นางฟ้ า ไทยแช่ แ ข็ ง หนอนแดงแช่ แ ข็ ง และไรแดงแช่ แ ข็ ง พบว่ า พารามิ เ ตอร์ ก าร
เจริญเติบโตทั้งหมด ไม่มีความแตกกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่ากุ้งสี
เครย์ฟิชที่กินอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.39±0.17 กรัม น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ
9.31±0.25 กรัม น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.91±0.14 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ
1.25±0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ กุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรน้ํานางฟ้าไทยแช่
แข็ง มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.38±0.15 กรัม น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 9.45±0.59 กรัม น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยเท่ากับ 5.07±0.50 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 1.27±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราการ
รอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ กุ้งสีเครย์ฟิชที่กินหนอนแดงแช่แข็ง มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.40±0.24
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กรัม น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 9.27±0.55 กรัม น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.87±0.30 กรัม อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 1.24±0.01 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ กุ้งสี
เครย์ฟิชที่กินไรแดงแช่แข็ง มีน้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ยเท่ากับ 4.40±0.18 กรัม น้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 9.11 ±0.37
กรั ม น้ําหนั กที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย เท่ากับ 4.70±0.53

กรัม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ ยเท่ากับ 1.21±0.12

เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของกุ้งสีเครย์ฟิชที่ระยะเวลา 60 วัน
พารามิเตอร์

อาหารเม็ด

ไรน้ํานางฟ้าไทย

สําเร็จรูป

แช่แข็ง

หนอนแดงแช่แข็ง

ไรแดงแช่แข็ง

น้ําหนักเริ่มต้น (กรัม)

4.39±0.17a

4.38±0.15a

4.40±0.24a

4.40±0.188a

น้ําหนักสุดท้าย(กรัม)

9.31±0.25a

9.45±0.59a

9.27±0.55a

9.11±0.37a

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น(กรัม)

4.91±0.14a

5.07±0.50a

4.87±0.30a

4.70±0.53a

อัตราการเจริญเติบโต

1.25±0.03a

1.27±0.08a

1.24±0.01a

1.21±0.12a

100a

100a

100a

100a

จําเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)
อัตราการรอดตาย
(เปอร์เซ็นต์)
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่เหมือนกันในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในอาหารทดลองและในตัวกุ้งสีเครย์ฟิช
ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในอาหารทดลอง และในตัวกุ้งสีเครย์ฟิช มีความแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณแคโรทีนอยด์ในอาหารเม็ดสําเร็จรูป มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 39.88±19.11 ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม น้ํ า หนั ก แห้ ง ไรน้ํ า นางฟ้ า ไทยแช่ แ ข็ ง ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
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178.36±18.75 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง หนอนแดงแช่แข็งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 128.34±25.80 ไมโครกรัมต่อกรัม
น้ําหนักแห้ง ไรแดงแช่แข็งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.36±6.94 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง และ ปริมาณแคโรทีนอยด์
รวมในตั ว กุ้ ง สี เ ครย์ ฟิ ช พบว่ า กุ้ ง สี เ ครย์ ฟิ ช ที่ กิ น อาหารเม็ ด สํ า เร็ จ รู ป มี ป ริ ม าณแคโรที น อยด์ ร วมเฉลี่ ย เท่ า กั บ
23.42±3.71 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง กุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็งมีปริมาณแคโรทีนอยด์รวม
เฉลี่ยเท่ากับ 33.08±3.04 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง กุ้งสีเครย์ฟิชที่กินหนอนแดงแช่แข็งมีปริมาณแคโรทีนอยด์
รวมเฉลี่ยเท่ากับ 31.16±6.81 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง และกุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรแดงแช่แข็งมีปริมาณแคโรที
นอยด์รวมเฉลี่ยเท่ากับ 17.2±2.48 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง (ตารางที่ 2, ภาพที่ 1 และภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในอาหารทดลองและในตัวกุ้งสีเครย์ฟิช (ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง)
ตัวอย่างทดลอง

การวิเคราะห์แคโรทีนอยด์
อาหารเม็ดสําเร็จรูป

ไรน้ํ า นางฟ้ า ไทย หนอนแดงแช่แข็ง ไรแดงแช่แข็ง
แช่แข็ง

อาหารทดลอง

39.88±19.11c

178.36±18.75a

128.34±25.80b

36.36±6.94c

กุ้งสีเครย์ฟิช

23.42±3.71bc

33.08±3.04a

31.16±6.81ba

17.2±2.48c

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ปริมาณแคโรทีนอยด์ (ไมโครกรัมต่ อกรัม นา้ หนักแห้ ง)

ปริมาณแคโรทีนอยด์ ในอาหารทดลอง
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อาหารเม็ดสาเร็จรู ป

ไรน้านางฟ้ าไทยแช่ แข็ง

หนอนแดงแช่ แข็ง

ไรแดงแช่ แข็ง

ชนิดของอาหารทดลอง

ภาพที่ 1 ปริมาณแคโรทีนอยด์ในอาหารทดลอง

ปริมาณแคโรทีนอยด์ ในตัวกุ้งสี เครย์ ฟิช
ปริมาณแคโรทีนอยด์ (ไมโครกรัมต่ อกรัม นา้ หนักแห้ ง)
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ชนิดของอาหารทดลอง

ภาพที่ 2 ปริมาณแคโรทีนอยด์ในตัวกุ้งสีเครย์ฟิช

ไรแดงแช่ แข็ง
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอาหาร
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสารอาหารของอาหารทดลอง พบว่า โปรตีนในไรแดงแช่แข็งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาได้ แ ก่ ไรน้ํ า นางฟ้ า ไทยแช่ แ ข็ ง หนอนแดงแช่ แ ข็ ง และอาหารเม็ ด สํ า เร็ จ รู ป เท่ า กั บ 64.31±1.55,
63.83±0.59, 54.55±0.63, 44.84±0.35 และ 44.84±0.35 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง ตามลําดับ
ปริมาณไขมันในไรแดงแช่แข็งมีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ อาหารเม็ดสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง และ
หนอนแดงแช่แข็ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.39±0.58, 4.74±0.38, 4.27±0.73 และ 3.01±0.71 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนัก
แห้ง ตามลําดับ
ปริมาณเยื่อใยในไรแดงแช่แข็งมีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ หนอนแดงแช่แข็ง ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง และ
อาหารเม็ดสําเร็จรู ป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61±0.54, 6.56±0.01, 5.59±0.12 และ 2.13±0.05 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักแห้ง ตามลําดับ
ปริมาณความชื้นในอาหารเม็ดสําเร็จรูปมีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ ไรแดงแช่แข็ง หนอนแดงแช่แข็ง และไร
น้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.09±0.08, 3.33±0.23, 3.14±0.27 และ 2.34±0.06 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ําหนักแห้ง ตามลําดับ
ปริมาณเถ้าในไรแดงมีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ อาหารเม็ดสําเร็จรูป หนอนแดงแช่แข็ง และไรน้ํานางฟ้า
ไทยแช่แข็ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.83±0.09, 12.06±0.02, 11.60±0.71 และ 10.58±1.29 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนัก
แห้ง ตามลําดับ
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารเม็ดสําเร็จรูปมีค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ หนอนแดงแช่แข็ง ไรน้ํานางฟ้าไทย
แช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.14±0.45, 21.14±2.25, 13.39±1.42 และ 6.53±0.23 เปอร์เซ็นต์
ของน้ําหนักแห้ง ตามลําดับ (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบสารอาหารของอาหารทดลอง
องค์ประกอบสารอาหาร

อาหารเม็ด

ไรน้ํ า นางฟ้ า ไทย หนอนแดงแช่แข็ง ไรแดงแช่แข็ง

สําเร็จรูป

แช่แข็ง

โปรตีน

44.84±0.35c

63.83±0.59a

54.55±0.63b

64.31±1.55a

ไขมัน

4.74±0.38a

4.27±0.73ab

3.01±0.71b

5.39±0.58a

เยื่อใย

2.13±0.05d

5.59±0.12c

6.56±0.01b

7.61±0.54a

ความชื้น

10.09±0.08a

2.34±0.06c

3.14±0.27b

3.33±0.23b

เถ้า

12.06±0.02ab

10.58±1.29b

11.60±0.71ab

12.83±0.09a

คาร์โบไฮเดรต

26.14±0.45a

13.39±1.42c

21.14±2.25b

6.53±0.23d

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกันในแนวนอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของอาหารที่แตกต่างกัน 4 ชนิด คือ อาหารสําเม็ดสําเร็จรูป ไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง
หนอนแดงแช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง เพื่อศึกษาผลการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ อัตราการรอดตาย ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในอาหารทดลอง และปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในตัวกุ้งสีเครย์
ฟิช ใช้ระยะเวลา 60 วัน พบว่าผลของอาหารที่ใช้ทดลองทั้ง 4 ชนิด มีการเจริญเติบโตด้านน้ําหนักที่เพิ่ม อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการรอด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์ กุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่ากับ 5.07±0.50 กรัม รองลงมา
ได้แก่ กุ้งสีเครย์ฟิชที่ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป หนอนแดงแช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ
4.91±0.14, 4.87±0.30 และ 4.70±0.53 กรัม ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตกุ้งสีเครย์ฟิช ที่ได้รับอาหารไรน้ํา
นางฟ้าไทยแช่แข็ง มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูง สุดเฉลี่ยเท่ากับ 1.27±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน รองลงมาได้แก่
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กุ้งสีเครย์ฟิช ที่ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรู ป หนอนแดงแช่แข็ง และไรแดงแช่แข็ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25±0.08,
1.24±0.015 และ 1.21±0.12 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ อัตราการรอดตายของอาหารทั้ง 4 ชนิดที่กุ้งสีเครย์ฟิช
ได้รับ มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
องค์ป ระกอบของสารอาหารในไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง มีปริมาณโปรตีนค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 63.83±0.59
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง ไขมันมีปริมาณค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27±0.73 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง คาร์โบไฮเดรตมี
ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 13.39±1.42 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ Velu และ Munuswamy
(2004) ที่ทําการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของไรน้ํานางฟ้ า Streptocephalus dichotomus มีส่วนประกอบของ
โปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเครต 9 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 19 เปอร์เซ็นต์ และ Dararat (2011) ที่รายงานว่าไรน้ํา
นางฟ้ามีองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยในไรน้ํานางฟ้าไทยมีโปรตีน 64.65 เปอร์เซ็นต์ไขมัน
7.57 เปอร์เซ็นต์ และคาร์โบไฮเดรต 16.24 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมที่สะสมอยู่ในอาหารทดลองทั้ง 4 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณแคโรทีนอยด์ รวมในไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็งสูง สุดเท่ากับ
178.36±18.75 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง รองลงมาได้แก่ หนอนแดงแช่แข็ง อาหารเม็ดสําเร็จรูป และไรแดง
แช่แข็ง เฉลี่ยเท่ากับ 128.34±25.80, 39.88±19.11 และ 36.36±6.94 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง ตามลําดับ
และปริมาณแคโรทีนอยด์รวมที่สะสมในตัวกุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรน้ํานางฟ้าไทยแช่ แข็ง มีปริมาณแคโรทีนอยด์รวม
สูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 33.08±3.04 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ําหนักแห้ง ซึง่ สอดคล้องกับนุกูล (2555) รายงานว่าไรน้ํานางฟ้า
เป็นอาหารที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามและสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางอาหาร โดยมีโปรตีน
64.94 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5.07 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 8.40 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 17.96 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแคโรที
นอยด์ที่มีผลต่อการเกิดสีในสัตว์น้ํ าทําให้สัตว์น้ํามีสีสันที่สวยงาม จึงมีศักยภาพที่จะใช้ทดแทนอาร์ทีเมียในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และมีศักยภาพที่จะผลิตเป็นอาหารของสัตว์น้ําทั้งตั วอ่อนและตัวเต็มวัย เช่น ใช้ในการอนุบาล
และเลี้ยงกุ้ง ปลาเศรษฐกิจชนิดต่างๆ รวมทั้ง ปลาสวยงามน้ําจืดที่มีราคาแพง สอดคล้องกับ Sriputhorn และ
Sanoamuang (2011) รายงานว่า กุ้งก้ามกรามที่กินไรน้ํานางฟ้าสิรินธร มีค่าอัตราการเจริญ เติบโตจําเพาะสูงสุด
0.84 เปอร์เซ็นต์ และค่าอัตราการรอดตาย เท่ากับ 84.75 เปอร์เซ็นต์ การสะสมแคโรทีนอยด์ในกุ้งก้ามกรามที่กินไร
น้ํานางฟ้าเพียงอย่างเดียวมีค่าสูงสุดเท่ากับ เท่ากับ 4.14 ไมโครกรัมต่อกรัม แสดงให้เห็นว่าไรน้ํานางฟ้าสามารถ
นําไปเป็นอาหารของกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Velu และ Munuswamy (2004) วิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร
ของไรนางฟ้าตัวเต็มวัย (S. dichotomus) มีส่วนประกอบของโปรตีน 55 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเครต 9 เปอร์เซ็นต์
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ไขมัน 19 เปอร์เซ็นต์ และ เถ้า 10 เปอร์เซ็นต์ ในทํานองเดียวกัน Sornsupharp et al. 2013 ศึกษาองค์ประกอบ
สารอาหารของตัวอ่อนไรน้ํานางฟ้าสิรินธรที่เป็นอาหารมีชีวิตต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน พบว่า
ปริมาณโปรตีนและไขมันของตัวอ่อนไรน้ํานางฟ้าสิรินธร มีค่าเท่ากับ 54.59 ± 0.49 และ 25.47 ± 0.23 เปอร์เซ็นต์
น้ําหนักแห้ง น้ําหนักที่เพิ่มและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนที่กินตัวอ่อนไรน้ํานางฟ้ามี
ค่าสูงสุด เท่ากับ 75.49±8.69 มิลลิกรัม และ 7.10±0.60 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ไรน้ํานางฟ้าจึงมีคุณค่าทางอาหารที่
เพียงพอต่อการอนุบาลกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน
จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงกุ้งสีเครย์ฟิชด้วยไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง ส่งผลให้มีแคโรที
นอยด์ในตัวกุ้งมากขึ้น และกุ้งสีเครย์ฟิชมีการเจริญเติบโตที่ดี จึงสามารถนําไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็งมาใช้เป็นแหล่ง
อาหารในการเลี้ยงกุ้งสีเครย์ฟิชในอนาคตได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการวิจัย
การเจริ ญ เติ บ โตของกุ้ ง สี เ ครย์ ฟิ ช ที่ กิ น ไรน้ํ า นางฟ้ า ไทยแช่ แ ข็ ง มี น้ํ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด เฉลี่ ย เท่ า กั บ
5.07±0.50 กรัม อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะสูง สุดเท่ากับ 1.27±0.08 กรัม อัตราการรอดตายการรอดเท่ากับ
100 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 178.36±18.75 ไมโครกรัมต่อ
กรัมน้ําหนักแห้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณแคโร
ทีนอยด์รวมในตัของกุ้งสีเครย์ฟิชที่กินไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง มีค่าสูงสุดเท่ากับ 33.08±3.04 ไมโครกรัมต่อกรัม
น้ําหนักแห้ง องค์ประกอบของสารอาหารในไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็ง มีปริมาณโปรตีนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.83±0.59
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง ไขมันมีปริมาณค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27±0.73 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง คาร์โบไฮเดรตมี
ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 13.39±1.42 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักแห้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไรน้ํานางฟ้าไทยแช่แข็งสามารถใช้
เป็นอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งสีเครย์ฟิชได้เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
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