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เว้นห่าง 1 บรรทัด
กุง้ กุลาดาเป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุบนั มีการเลี้ยงลดน้อยลง เนื่องจากมี
ปั ญหาการเจริ ญเติบโตช้า แตกไซส์ หรื อขนาดที่แตกต่างกันมากในระหว่างการเลี้ ยง ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ วน
หนึ่ งเกิดจากการได้รับอาหารที่มีสมดุลโภชนะไม่เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอต่อความต้องการของกุง้ กุลาดา จึงมี
การศึกษาการใช้เบทาอีนซึ่ งเป็ นสารเสริ มโภชนะ โดยใช้ สารเบทาอีนเสริ มลงไปในอาหารสาหรับการเลี้ยงกุง้
กุลาดา เพื่อช่ วยในการเจริ ญเติบโต และเพิ่มอัตราการรอดตายในการเพาะเลี้ ยงกุง้ กุลาดา โดยเสริ มเบทาอีนใน
อาหารกุง้ ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆกัน โดยทดลองเลี้ยงในระยะเวลา 90 วัน พบว่าการเสริ มเบทาอีนลงในอาหาร
ที่ ใ ช้เลี้ ยงกุง้ กุ ลาดาขนาด 3-4 กรั ม ที่ ระดับความเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์ เซ็ นต์ ในสู ตรอาหารมี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตสู งกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริ มเบทาอีนในอาหาร โดยพบว่ามีน้ าหนักเพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.11 และ 0.10
เปอร์ เ ซ็ นต์ ซึ่ ง การเสริ ม เบทาอี นที่ ระดับ ความเข้มข้น 1 เปอร์ เ ซ็ นต์ ในสู ต รอาหาร มี ผ ลเพี ย งพอต่ อการ
เจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดาที่ทาการทดลองในระยะเวลา 90 วัน และกุง้ กุลาดาที่ได้รับอาหารที่เสริ มเบทาอีนที่
ระดับความเข้มข้น 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ ในสู ตรอาหาร จะใช้ระยะเวลาในการเข้ากินอาหารน้อยกว่ากุง้ ที่ไม่ได้รับ
การเสริ มเบทาอีน โดยจะใช้ระยะเวลาในการเข้ากินอาหาร 3.57 และ 2.77 นาที ดังนั้นหากอาหารที่ใช้มีโภชนะ
ไม่ครบถ้วนต่อความต้องการของกุง้ หรื อมีการจัดการด้านการเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม การเสริ มเบทาอีนลงในอาหาร
จะมีแนวโน้มช่วยทาให้การเจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดาดีกว่าการใช้อาหารที่ไม่เสริ มเบทาอีน
เว้นห่าง 1 บรรทัด
คาสาคัญ : กุง้ กุลาดา, เบทาอีน, การเจริ ญเติบโต (คาสาคัญ 2-3 คา)
อักษรตัวเข้ม
หมายเหตุ **ระยะขอบของกระดาษ ข้างละ 1 นิ้ว (ทุกหน้า)**
บน และ ล่าง 1 นิ้ว
ซ้าย และ ขวา 1 นิ้ว
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อักษรตัวเข้ม

เว้นห่าง 1 บรรทัด
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการเลี้ยงกุง้ กุลาดา (Penaeus monodon, Fabricius) ลดน้อยลงเป็ นจานวนมาก
เนื่ องจากกุง้ กุลาดามีปัญหาการเจริ ญเติบโตช้า มีการแตกไซส์ หรื อขนาดที่แตกต่างกันมาก ประกอบกับปั ญหา
เรื่ องโรคต่างๆที่พบในระหว่างการเลี้ยง จึงส่ งผลให้ผเู ้ ลี้ยงกุง้ กุลาดาประสบปั ญหาในการเพาะเลี้ยงเป็ นอย่างมาก
สาเหตุสาคัญหนึ่ งคือเรื่ องการเจริ ญเติบโตช้าและอัตราการรอดตายต่าในระหว่างการเลี้ยง ซึ่ งอาจจะเกิดจากการ
ได้รับอาหารที่มีสมดุ ลโภชนะไม่เหมาะสมหรื อ การได้รับโภชนะมากเกิ นความจาเป็ นจนร่ างกายของสัตว์ไม่
สามารถปรับสมดุลของการใช้ประโยชน์โภชนะได้ (เกษฎา และคณะ, 2549) ปัจจัยเรื่ องอาหารจึงเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่สาคัญที่จะส่ งผลต่อกุง้ กุลาดาให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีและมีสุขภาพแข็งแรงได้ ซึ่ งการใช้สารเสริ มโภชนะ
บางชนิดที่มีผลต่อการกินอาหาร การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อย การดูดซึ ม และการใช้ประโยชน์อาหารจะทาให้
สัตว์มีการเจริ ญเติบโตที่ ดีและแข็งแรงมากขึ้ น ซึ่ งสารหนึ่ งที่มีความน่ าสนใจคื อ เบทาอีนซึ่ งเป็ นไตรเมธิ ล
ไกลซี น (trimethylglycine) มีคุณสมบัติเป็ นผูใ้ ห้หมู่เมธิ ล (methyl group)
จะมีผลช่ วยให้กระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนของร่ างกายดีข้ ึน นิ ยมเสริ มในอาหารสัตว์ เพื่อเป็ นสารกระตุน้ การเข้าหาอาหารและการกิ น
อาหาร มีส่วนช่วยในการเจริ ญเติบโต (จริ ยา และคณะ, 2549) เบทาอีนจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะนามาเสริ มใน
อาหารสาหรับเลี้ยงกุง้ กุลาดา ใช้ในการปรับสมดุลหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของอาหาร เพื่อช่วยในการเจริ ญเติบโต
และเพิ่มอัตราการรอดตายในการเพาะเลี้ยงกุง้ กุลาดา ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลในการทาสัมมนาในครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเบทาอีนต่อการเจริ ญเติบโต และอัตราการรอดตายในกุง้ กุลาดา

***มีเอกสารอ้างอิงใน “คานา” และส่ วนคานาไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
ชื่อวิทยาศาสตร์ทุกที่ ที่ปรากฏในสัมมนา
ตัวอักษรต้องเอียง ***
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1. กุ้งกุลาดา
เว้นห่าง 1 บรรทัด
1.1 ลักษณะทางอนุกรมวิธาน
ชื่อไทย : กุง้ กุลาดา กุง้ กุลา กุง้ เสื อดา กุง้ เสื อ กุง้ ลาย (ชูศกั ดิ์, 2541)
ชื่อภาษาอังกฤษ : giant tiger prawn, black tiger shrimp
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Penaeus monodon
การจัดจาแนกทางอนุกรมวิธาน (Farfanate และ Kensley, 1997) ดังนี้
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Subphylum Crustacea
Class Malacostraca
ในเนื้อเรื่ องทั้งหมดให้ใช้ตวั อักษร
Order Decapoda
Angsana New หรื อ Angsana News หรื อ
Suborder Dendrobranchiae
TH sarabunPSK
Family Penaeidae
ขนาด 16 pt.
Genus Penaeus
เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งเอกสาร***
Species monodon
1.2 ลักษณะทัว่ ไป
กุง้ กุลาดา (Penaeus monodon, Fabricius) อยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดู กสันหลัง ที่ มีลาตัวเป็ นปล้อง
แบ่งเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้ ส่ วนหัว (head) มีจานวน 5 ปล้อง ส่ วนอก (thorax) มีจานวน 8 ปล้อง และส่ วนลาตัว
(abdomen) มีจานวน 6 ปล้อง รวมทั้งหมด 19 ปล้อง ส่ วนหัวและส่ วนอกเชื่ อมรวมติดกันเรี ยกว่า cephalothorax
มีเปลือกคลุมหัวเกลี้ยง ไม่มีขนเรี ยกว่า carapace ซึ่ งคลุมส่ วนของหัวและอก รวมทั้งบริ เวณเหงือกทั้ง 2 ข้าง ส่ วน
หน้าของ carapace จะยืน่ แหลมออกมาเรี ยกว่ากรี (rostrum) มีฟันกรี ดา้ นบน 7-8 ซี่ ด้านล่าง 3 ซี่ ใต้กรี ลงมามีตา
หนึ่งคู่ ปากกุง้ อยูร่ ะหว่างขากรรไกรบน-ล่าง ส่ วนลาตัวมีเปลือกคลุมแต่ละปล้องเรี ยงทับกันตามลาดับ ปล้องทั้ง
19 ปล้องของกุง้ จะมีรยางค์ยนื่ ออกมาปล้องละ 1 คู่ (ประจวบ, 2549)
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กุง้ กุลาดาที่โตเต็มวัยขณะมีชีวติ ลาตัวจะมีสีเข้ม (น้ าตาลเข้ม) ส่ วนของเปลือกคลุมหัวและลาตัวด้านบนมี
แถบสี น้ าตาลอ่อนพาดขวางสลับกับแถบสี น้ าตาลเข้มเกือบดาตลอดตัว ในกุง้ วัยรุ่ นที่ยงั ไม่โตเต็มที่อาจเป็ นสี ฟ้า
อมน้ าเงินหรื อลายขวางตลอดลาตัว โดยลายพาดขวางตลอดตัวกุง้ จะมีประมาณ 9 ลาย ที่ขอบหางและขาว่ายน้ ามี
ขนสี น้ าตาลอมแดง โคนขาว่ายน้ ามีแถบสี เหลืองเป็ นปล้องๆ (ประจวบ, 2549)
เว้นห่าง 1 บรรทัด *** แต่ละหัวข้อใหญ่หรื อหัวข้อย่อย เว้นห่าง 1 บรรทัด
1.3 วงจรชีวติ
กุง้ กุลาดามีวยั เจริ ญพันธุ์ (mature) เมื่ออายุประมาณ 18- 24 เดือน โดยวางไข่บริ เวณใกล้กบั พื้นดิ นใน
ทะเลที่มีระดับน้ าลึ ก เมื่อไข่ได้รับการผสมและฟั กออกเป็ นตัว กระแสน้ าและคลื่ นจะเป็ นตัวพัดพาเอาลู กกุง้ วัย
อ่อนเข้าสู่ ชายฝั่งบริ เวณป่ าชายเลน ปากแม่น้ า เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างจนกลายเป็ นลูกกุง้ กุลาดาวัยอ่อน
ซึ่ งจะดารงชี วิตโดยการกิ นแพลงก์ตอนขนาดเล็ก จนกระทัง่ มีการเจริ ญเติบโตจนเข้าสู่ กุง้ ระยะวัยรุ่ น (juvenile)
ซึ่ งจะอพยพออกสู่ ทะเลลึกพร้อมกับการเจริ ญเติบโตเป็ นกุง้ วัยเจริ ญพันธุ์ และสามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้ต่อไป
(ชูศกั ดิ์, 2541)
เว้นห่าง 1 บรรทัด
*** แต่ละหัวข้อใหญ่หรื อหัวข้อย่อย เว้นห่าง 1 บรรทัด
1.4 พฤติกรรมการกินอาหาร
กุง้ กุลาดามี พฤติกรรมการกิ นอาหารตามพื้นผิวดิ น ซึ่ งในการหาอาหารนั้นกุง้ กุลาดาจะใช้การสัมผัส
อาหารโดยใช้เซลล์รับความรู ้สึกทางหนวดและรยางค์มากกว่าการมองเห็น เมื่อพบอาหารจะใช้ขาเดิน 3 คู่แรก คู่
ใดคู่ ห นึ่ งหรื อ ร่ ว มกัน จับ อาหารแล้ ว ถื อ แทะ อาหารจะถู ก เคี้ ย วให้ ล ะเอี ย ดอยู่ ใ นปากก่ อ นถู ก กลื น เข้า สู่
กระบวนการย่อยอาหารในร่ างกายของกุง้ ต่อไป (มะลิ, 2531)
อาหารของกุง้ กุลาดาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- อาหารธรรมชาติ กุง้ กุลาดาระยะโตเต็มวัยสามารถกินได้ท้ งั สัตว์และพืช อาทิแพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนสัตว์ ซากของสิ่ งมีชีวิต นอกจากนี้ อาหารธรรมชาติที่พบในบ่อเลี้ ยงกุง้ กุลาดา เช่น สาหร่ าย หนอน
ขนาดเล็ก ซากของสิ่ งมีชีวติ ที่เน่าเปื่ อยและแบคทีเรี ย เป็ นต้น
- อาหารสาเร็ จรู ป เป็ นอาหารที่ปรุ งแต่งขึ้นมาจากวัตถุดิบหลายๆ ชนิ ดมารวมกัน เช่น ปลาป่ น
กากถัว่ วิตามิน แร่ ธาตุ และอื่นๆ (บุญชัย, 2530)

*** คือส่ วนทีเ่ รารวบรวมข้ อมูลงานวิจัย
เกีย่ วข้ องกับเรื่ องทีเ่ ราทาสั มมนามานาเสนอ
โดยสรุปและประมวลความรู้ ไม่ ใช่ copy

*** ส่ วนตรวจเอกสารหรื อส่ วนเนื้อหา
ของสั มมนาทั้งหมดควรมี 10-15 หน้ า ตามความเหมาะสม
(จากตัวอย่ าง-จานวนหน้ าจะไม่ เป็ นไปตามสั มมนาฉบับ5สมบูรณ์ )
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ตัวอย่างการเขียนตาราง

ตัวอักษรเข้ ม
ตารางที่ 1 ผลการเจริ ญเติบโต, ค่าอัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (ADG), ค่าอัตราการแลกเนื้อ (FCR) และอัตรา
การรอดตายของกุง้ กุลาดา ที่ได้รับเบทาอีนเสริ มอาหารในระดับที่แตกต่างกัน
เว้นห่าง 1 บรรทัด
ปัจจัยที่ศึกษา
วัน
ระดับเบทาอีนในอาหาร
ไม่เสริ ม (0%)
เสริ ม 1%
เสริ ม 2%
p-Value
น้ าหนักเริ่ มต้น (กรัม)
6.72±0.37
7.06±0.37
7.32±0.19
0.4433
30
น้ าหนักสิ้ นสุ ด (กรัม)
10.36±0.32b
11.97±0.38a
11.65±0.28a
0.019
90
น้ าหนักที่เพิม่ ขึ้น
30
2.89±0.17
3.00±0.36
3.00±0.36
0.9627
(กรัม)
90
2.15±0.24b
3.33±0.24a
3.07±0.42ab
0.0479
อัตราการเจริ ญเติบโต
30
0.10±0.01
0.10±0.12
0.10±0.01
0.9632
จาเพาะ
90
0.07±0.01b
0.11±0.01a
0.10±0.01ab
0.0727
ADG (กรัม/วัน)
อัตราการแลกเนื้ อ
30
1.33±0.08
1.27±0.10
1.25±0.08
0.9119
FCR
90
1.19±0.08
1.17±0.14
1.19±0.10
0.9883
อัตรารอด (%)
30
90.63±3.94
95.83±1.10
92.92±2.77
0.4646
b
ab
a
90
50.67±6.62
64.33±5.39
72.00±2.55
0.0366
เว้นห่าง 1 บรรทัด
หมายเหตุ: อักษร a, b, c ที่แตกต่างกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ทีม่ า: สุ ทิน และคณะ (2549)

*** ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่นามาเสนอสัมมนา
*** ตารางที่ หมายเหตุ ที่มา ต้องใช้ตวั อักษรเข้ม
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ตัวอย่ างการใส่ รูปภาพ

รู ปภาพ
เว้นห่าง 1 บรรทัด
ภาพที่ 1 (ภาพที่ ใช้อกั ษรตัวเข้ม)
ทีม่ า: ชื่อผูแ้ ต่ง (ปี ที่พิมพ์)

*** ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มาของข้อมูลที่นามาเสนอสัมมนา
*** ภาพที่ หมายเหตุ ที่มา ต้องใช้ตวั อักษรเข้ม
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
อักษรตัวเข้ม
เว้นห่าง 1 บรรทัด
การศึกษาการเลี้ยงกุง้ กุลาดาด้วยอาหารที่ไม่เสริ มเบทาอีน กับอาหารที่เสริ มเบทาอีนในระดับความเข้มข้น
ต่างๆ พบว่าหากใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อย และในอาหารกุง้ มีระดับโภชนะครบถ้วน จะมีผลทาให้กุง้ กุลาดาที่
เลี้ ยงด้วยอาหารเสริ มและไม่เสริ มเบทาอี นมี การเจริ ญเติ บโต และอัตราการรอดตายที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่ อใช้
ระยะเวลาในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 90 วันขึ้นไป กุง้ กุลาดาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริ มเบทาอีนจะมีน้ าหนัก
เฉลี่ ย การเจริ ญเติ บโต และอัตราการรอดตายที่ สูงกว่า และกุ้งกุลาดาที่ ไ ด้รับอาหารที่ เสริ มเบทาอี น จะใช้
ระยะเวลาในการเข้ากินอาหารน้อยกว่าและมีปริ มาณการกินอาหารที่มากกว่ากุง้ กุลาดาที่ไม่ได้รับการเสริ มเบทา
อีน กุง้ กุลาดาที่ได้รับอาหารเสริ มเบทาอีนนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีการเจริ ญเติบโตดีกว่ากุง้ ที่ได้รับอาหารไม่เสริ มเบ
ทาอีน เนื่องจากเบทาอีนมีคุณสมบัติเป็ นผูใ้ ห้ห มู่เมทิล ซึ่ งจะมีผลในการช่ วยให้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน
ของร่ างกายดีข้ ึน จึงส่ งผลให้มีการเจริ ญเติบโตที่ดีข้ ึน (เกษฎา และคณะ , 2549) และการเสริ มเบทาอีนที่ระดับ
ความเข้มข้น 1 เปอร์ เซ็นต์ในสู ตรอาหาร มีผลเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดา (สุ ทิน และคณะ, 2549)
ดังนั้นหากอาหารที่ใช้มีโภชนะไม่ครบถ้วนต่อความต้องการของกุง้ หรื อมีการจัดการด้านการเลี้ยงที่ไม่
เหมาะสม การเสริ มเบทาอี นลงในอาหารจึ งมี แนวโน้มช่ วยทาให้การเจริ ญเติ บโตของกุ้งกุลาดาดี กว่าการใช้
อาหารที่ ไม่เสริ ม เบทาอี น และการเสริ ม เบทาอี นในอาหารกุ้ง จะมี ผลต่ อการใช้ประโยชน์อาหารและการ
เจริ ญเติบโตของกุง้ กุลาดาในระยะยาวมากกว่าการเลี้ยงในระยะสั้น (จริ ยา และคณะ, 2549)

การอ้างอิงเอกสาร ให้ใช้หลักการเขียนตามแบบฟอร์ม
การเขียนเอกสารอ้างอิงดังกล่าวข้างต้น
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เอกสารอ้างอิง
อักษรตัวเข้ม
เว้นห่าง 1 บรรทัด
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