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การศึกษาผลของการเสริมเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดําตอสมดุลออสโมซีส องคประกอบของ

เลือด และระบบภูมิคุมกัน ทดลองในกุงกุลาดําขนาด 4 กรัม เลี้ยงดวยอาหารเสริมเบทาอีนในระดับ 1 
และ 2 เปอรเซ็นต อาหารทดลองมโีปรตีน 38 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 เปอรเซ็นต และพลังงานท่ียอยได 
2,500 กิโลแคลอรี่ตอกโิลกรัม ระยะเวลา 3 เดอืน ผลการทดลองพบวากุงกุลาดําท่ีเลี้ยงดวยอาหารเสริมเบ
ทาอีน 1 และ 2 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตโดยนํ้าหนักและอัตรารอดสูงกวาอาหารไมเสริมเบทาอีน
(p<0.05)แตไมมีผลตอประสิทธิภาพการใชโปรตีนและอัตราแลกเนื้อ การเสริมเบทาอีนในอาหารไมมีผล
ตอการควบคุมระดับออสโมลาริต้ี ความเขมขนของอิออนตางๆ ในน้ําเลือด (โซเดียม โปแตสเซียม และ
คลอไรด) ปริมาณโปรตีนและน้ําตาลกลูโคสในนํ้าเลือด  แตอาหารเสริมเบทาอีน 1-2 เปอรเซ็นต  มีคา
ของการทํางานระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือด ไดแก ปริมาณของเม็ดเลอืดท้ังหมด การจับกนิสิ่งแปลกปลอม 
และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส สูงกวากุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารไมเสริมเบทาอีน (p<0.05) 

 
การทดสอบความทนทานของกุงกุลาดําท่ีเลี้ยงดวยอาหารเสริมเบทาอีนตอการเปลี่ยนแปลง

ความเค็มของนํ้าจากปกติ (20 ppt) เปนน้ําความเค็มสูง (40 ppt) และคา pH จากปกติ (7.5-8.0) เปน 5.5 
พบวา กุงกุลาดําสามารถปรับตัวในน้ําไดดีมีอัตรารอดสูง หลังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําพบวากุง
กุลาดําสามารถควบคุมระดับออสโมลาริต้ี อิออนตางๆในนํ้าเลือดของกุงเพ่ิมข้ึนตามความเค็มของนํ้า แต
ปริมาณโปรตีน น้ําตาลกลูโคส และการทํางานของระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดท่ีเลี้ยงดวยอาหารเสริมเบ
ทาอีน 1 และ 2 เปอรเซ็นต ลดลงนอยกวากุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารไมเสริมเบทาอีน การเปลี่ยนแปลงของคา 
pH ตอการควบคุมระดับออสโมซีสและระบบภูมิคุมกันในน้ําเลือดกุงพบวามีคาคงท่ีไมตางจากสภาพ
ปกติ สวนความทนทานจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มจากปกติเปนในนํ้าจืดทันที พบวากุงกุลาดําจะ
แสดงอาการออนแอ มีอัตราการตายสะสมสูง และตายหมดภายในช่ัวโมง 12 ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วาการเสริมสารเบทาอีน1 เปอรเซ็นต ในอาหารกุงกุลาดํา  เพียงพอตอความตองการตอการเจริญเติบโต 
การรักษาสมดุลระดับออสโมลาริต้ี ความเขมขนของอิออนตางๆในนํ้าเลือด ตลอดจนองคประกอบทาง
เคมี และควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดของกุงกุลาดําตอเปลี่ยน แปลงสภาพแวดลอม  
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Osmoregulation, blood components and immune system of isonitrogenous diets (38% 

crude protein 6% lipid and digestibility energy of  2,500 kcal/kg.). containing 1% and 2% of  
betaine were determined for  juvenile Penaeus monodon (average weight 4.0 g). After 3 
mounths feeding trial, the weight gain and rate of survival significantly increased with the 
betaine supplementation up to 1 ans 2% of diet. (p<0.05). Protein efficiency ratio and feed 
convertion ratio would not be effected with betaine supplemented into the diet. The blood 
osmolality control, content of blood electrolyte ions (sodium, potassium and chloride), serum 
protein and blood glucose had no significant difference among treatment. The total haemocyte 
count and immune system based on phagocytic activity and phenoloxidase activity in shrimp fed 
with 1 and 2 % betaine in diet were higher than control group (p<0.05).  

 
The salinity tolerance test of shrimp fed with 1 and 2% betaine in diets was study under 

20 ppt for normal condition to condition at higher salinity (40 ppt) and pH change from 7.5-8.0 
to 5.5. The results indicated that shrimp could adapt well under experimental condition and 
betaine had no effect on survival of all group whereas the osmolarity and blood electrolyte in 
shrimp fed with betaine at 1 and 2 % were lower than control group. The immune system in all 
shrimp groups were decrease but there were not significantly different among groups (p>0.05). 
The salinity tolerance test water at 0 ppt salinity suddently changed were found highest 
mortality rate all shrimp group, shrimp were death within 12 hours. The results showed that diet 
supplemented with betaine at 1% was suitable for growth performance, osmosis balance, blood 
chemistry and immune system of shrimp in variable environment. 
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