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 การศึกษาผลของระดับโปรตีนในอาหารเล้ียงกุงมีตอการผลิตกุงขาว (Litopenaeus  
vannamei  Boone, 1931) ที่เลี้ยงในบอดินในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ทําการทดลอง 3 พื้นที่คือ 
อําเภอเมือง และอําเภอบางเลน ในจังหวัดนครปฐม และอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  ลูกกุงระยะ 
PL13-15 ถูกนํามาเพาะเลี้ยงท่ีความหนาแนน 62.5 ตัว/ตร.ม. การทดลองแบงเปน 2 ชุดการทดลอง คือ 
ชุดควบคุม และชุดทดสอบ ซึ่งแตละพ้ืนที่ประกอบดวยบอขนาด 4 ไร จํานวน 4 บอ โดยเปนบอชุด
ควบคุมจํานวน 2 บอ และบอชุดทดสอบอีก 2 บอ    ดังนั้นชุดควบคุมมีทั้งหมดรวม 6 บอ ซึ่งทําการเลี้ยง
กุงดวยอาหารโปรตีน 36% ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 102 วัน สวนชุดทดสอบอีก 6 บอ เลี้ยงดวยอาหาร
ที่มีโปรตีน 39% ในชวงเดือนแรก แลวตามดวยอาหารที่มีโปรตีน 36 % ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 102 
วัน ใหอาหารวันละ 3 คร้ัง คือที่เวลา 8.00 น. 12.00 น. และ 18.00 น. วิเคราะหคุณภาพนํ้าทุกสัปดาห 
พบวาคาที่ไดไมแตกตางกันทางสถิติทั้งสองชุดการทดลอง (p > 0.05)  โดยยอมรับไดวายังเหมาะสมตอ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   สวนการเจริญเติบโตของกุง พบวาในเดือนแรกมีความแตกตางกันทางดานความ
ยาว แมวาน้ําหนักจะไมแตกตางกัน  แตผลการทดลองของเดือนท่ี 2 และ 3 พบวาทั้งความยาวและ
น้ําหนักของทั้งสองชุดการทดลองมีคาแตกตางกัน  นอกจากนี้การเปรียบเทียบคา astaxanthin ในเปลือก
กุง พบวาชุดทดสอบมีคาสูงกวาชุดควบคุม โดยมีคาเปน 4.75  0.68 และ 3.35  0.78 ตามลําดับ   
อยางไรก็ตามผลของ astaxanthin ในเดือนที่ 2 และ 3 ของทั้งสองชุดการทดลองไมแตกตางกัน  อีกทั้ง
การศึกษาการตายของกุงที่อุณหภูมิตางๆ พบวาที่ 5  ซ. เวลา 6 นาที ทําใหกุงตาย 100% ในทั้งสองชุด
การทดลอง  
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        Effect of different protein levels in shrimp feeds on production of whiteleg shrimps  

(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) was studied in earthen ponds in the central region of 

Thailand. The experiments were conducted at three locations in Maung Nakhon Pathom 

District and  Banglane  District, Nakhon Pathom Province and Don Chedi  District, Suphun 

Buri Province. Postlarva shrimps (PL13-15) were cultured at density of 62.5/m2. Experiments 

were divided into 2 groups, viz. control and treatment. Each location consisted of four ponds 

(with the area of 4 Rai a pond), viz. two ponds for control group and other two ponds for 

treatment group. A control  group consisted of six ponds in which shrimps were fed a 36% 

protein feeds over 102 day rearing period, while the treatment group consisted of other six 

ponds in which shrimps were fed a 39% protein feeds for the first 30 days and followed by a 

36% protein until 102 days. Feeding 3 times a day at 8.00 am.,12.00 am. and 6.00 pm. 

Results were analyzed weekly. There was no statistically difference (p > 0.05) between 

control and treatment in terms of water quality, indicating that, water quality parameters in 

both  groups could be accepted by appropriate guideline for rearing aquatic lives. Regarding 

the growth of shrimps, it was found that for the first month there was a difference in length but 

no difference in weight. When shrimps entered the second and the third month length and 

weight of rearing shrimps were significant differences in both. Comparision of astaxanthin in 

shells of shrimps showed that the experimental group has higher level than the control levels, 

having the astaxanthin values of 4.79 ± 0.68 and 3.35 ± 0.78. However, there were no 

difference in astaxanthin level in the second and the third month of rearing. Study on mortality 

due to exposure to different temperatures at different times showed that  at 5 ºC  6 min shrimp 

motality was  100%  in both groups. 
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 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กัณฑรีย ศรีพงศพันธุ อาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหความเมตตา กรุณา และใหความชวยเหลือตางๆ ไมวาจะเปนคําแนะนํา
ในการทําการทดลอง เปนที่ปรึกษาและคอยชวยเหลือในการเขียนรูปเลม เพื่อใหการแกไขงานวิจยันี้
สําเร็จลุลวง นอกจากน้ีในการเขียนวิทยานิพนธยังไดรับคําแนะนําจาก   รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  
ผิวนิ่ม และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา สและนอย ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา  ณ ที่นี้ดวย  
 ขอขอบพระคุณคุณชัยยศ บุญยงค เกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คุณปริษา  
อธิชัยภูเดช เกษตรกรอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และคุณสุรินทร มาดี เกษตรกรอําเภอดอน
เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เอ้ือเฟอสถานที่ในการดําเนินการทดลองและใหความชวยเหลือ
อนุเคราะหในดานตางๆเปนอยางดี 
         ขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาที่ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกทาน ซึ่งให         
คําแนะนําตางๆ มากมาย และความชวยเหลือในการทําวิจัยน้ี 
         ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พี่ๆ นองๆ ทุกๆคน ที่คอยชวยเหลือ จึงทําใหงานวิจัยนี้ประสบ
ความสําเร็จ 
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