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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการพรางแสงต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งพยาบาลม้าลาย  (Lysmata vittata  Stimpson, 1860) 
ที่อนุบาลในระบบน้้าหมุนเวียน แบ่งออกเป็น 2 ชุดการทดลอง 3 ซ้้า ชุดควบคุมไม่ได้พรางแสง ชุดการทดลองพรางแสงด้วยตา
ข่ายพรางแสงสีด้า 50 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซ็นต์ ลูกกุ้งที่ใช้ในการทดลองมาจากพ่อแม่พันธ์ุที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาครที่ฟักออกเป็นตัวในวันเดียวกัน ปล่อยลูกกุ้งทดลอง (zoea 1) เท่ากับ 200 ตัวต่อถัง 
ให้อาหารวันละ 2 มื้อ ความเข้มแสงเฉลี่ยใน ชุดควบคุมแ ละชุดการทดลองเท่ากับ 345.96+32.75, 172.92+32.75 และ
26.05+1.72 ลักซ์ ตามล้าดับ ผลการทดลองปรากฏว่า ลูกกุ้งเข้าสู่ระยะโพสต์ลาวา  พบว่ามีอัตรารอดตายเฉลี่ย  81.83+5.75, 
81.33+10.54 และ 81.00+9.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่ง แตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P>0.05) พบว่าลูกกุ้ง
พยาบาลม้าลายพัฒนาจากระยะซูเอีย1 จนถึงระยะโพสตล์าวาใช้เวลา 25 วัน ส่วนลูกกุ้งชุดสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช้เวลา 
34 วัน 

 
ค้าส้าคัญ : กุ้งพยาบาลม้าลาย ความเข้มแสง การอนุบาล พัฒนาการลูกกุ้งวัยอ่อน 
 
*ผู้รับผิดชอบ : 127 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  E-mail : mi_chompunut2@yahoo.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Effect of Light Shading on Peppermint Shrimp Larvae (Lysmata vittata  Stimpson, 1860) 
Nursing in Recirculation System 
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Abstract 

The study on effect light shading and survival rate of Peppermint shrimp in recirculation system 
was conducted in 2 treatments 3 replications; control with no shading, shading with 50% and 80% black 
color slant. The experimental shrimp larva was derived from hatchery breed brood stock of Samutsakorn 
coastal fisheries research and development center that hatch out in the same day. Stock (zoea 1) were 
200 inds per tank with 2 time feeding per day. Average light intensity of were 345.96+32.75 172.92+32.75 
and 26.05+1.72 lux, respectively. The results shown that average survival rate were 81.83+5.75, 
81.33+10.54 and 81.00+9.54 %, respectively, with non-statistically different (P>0.05). Peppermint shrimp 
larva developed from zoea 1 to postlarva stage in 25 days and the last batch to metamorphosis last for 
34 days. 
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ค้าน้า 
กุ้งพยาบาลม้าลายหรือกุ้งเปปเปอร์มิ้นท์ (Peppermint shrimp) เป็นกุ้งทะเลขนาดเล็กอาศัยอยู่ในแนวปะการัง  

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lysmata vittata (Stimpson, 1860) กุ้งในสกุลนี้มีสองเพศในตัวเดียวกัน และมีพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธ์ุ 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพศไปตามอายุ (Raymond, 2006) นักนิยมสัตวน์้้าสวยงามน้ากุ้งพยาบาลม้าลายมาเลี้ยงเป็นส่วนประกอบ
ในตู้เลี้ยงสัตว์ ทะเลที่มีจ้าลองระบบนิเวศแนวปะการัง เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งพยาบาลม้าลายที่แทะเล็มพืช
และสัตว์ขนาดเล็กท่ีเกาะอยู่บนผิวของปะการังและวัสดุตกแต่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยท้าความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบตู้แล้ว  
ยังเป็นการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ในระบบนิเวศภายในตู้ได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มสีสันให้กับตู้จากล้าตัวที่มีลายแดง
เป็นเส้นพาดจากส่วนหัวถึงปลายหาง (ปริญญา , 2547) ความต้องการกุ้งพยาบาลม้าลายเพื่อน้าไปเลี้ยงในตู้จ้าลองระบบนิเวศ
แนวปะการังท่ีเพิ่มมากข้ึน ท้าให้มีการเก็บรวบรวมจากธรรมชาติมาขายในตลาดสัตว์น้้าเป็นจ้านวนมากในแต่ละปี  การจับสัตว์
ทะเลทุกชนิดจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนั้นการเพาะพันธุ์และอนุบาลใน  
โรงเพาะฟักจึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยให้แนวปะการังถูกรบกวนโดยมนุษย์น้อยลง  

การเพาะและอนุบาลสัตว์น้้าให้มีอัตราการรอดตายสูงนั้น มีหลักการที่ส้าคัญอยู่ 3 ประการ คือ คุณภาพน้้าดี อาหาร
มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามความต้องการ และสิ่งแวดล้อมในบ่อเพาะและอนุบาลถูกต้องตรงกับระบบนิเวศที่สัตว์น้้า
อยู่อาศัยในธรรมชาติ การควบคุมแสงซึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเพาะและอนุบาลนั้น มีการศึกษากันมากในปลาทะเลและกุ้ง
ทะเลที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจหลายชนิดและพบว่ามีความสัมพันธ์กับการกินอาหาร การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย เช่น  
จิระยุทธ (2555) อนุบาลลูกปลาตะกรับอายุ 1-15 วัน ที่อุณหภูมิและความเข้มแสงแตกต่างกัน พบว่าลูกปลาที่อนุบาลในระดับแสงเข้ม
มีอัตราการรอดตายสูงกว่าแสงน้อย ส่วนอุณหภูมิมีผลด้านการเจริญเติบโต ในทางตรงกันข้าม ชะลอ และคณะ (2552) เลี้ยงลูกกุ้งขาว
แวนนาไมระยะโพสต์ลาวา 10 โดยให้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน พบว่าลูกกุ้งที่เลี้ยงในถังที่คลุมด้วยผ้าใบสีด้ามีอัตราการรอดตายสูง
ที่สุด เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ให้ ความส้าคัญของการควบคุมความเข้มแสงในการอนุบาลลูกกุ้งพยาบาลม้าลาย  
ในระบบน้้าหมุนเวียน  เพื่อพัฒนาเทคนิคการเพาะและอนุบาลลูกกุ้งพยาบาลม้าลายวัยอ่อนให้มีอัตราการรอดตายสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

1. เปรียบเทียบผลของการพรางแสง 2 ระดับ ต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งพยาบาลม้าลาย  
2. ศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายวัยอ่อนทีอ่นุบาลในระบบน้้าหมุนเวียน 

 
วิธีด้าเนินการ 
1. สถานท่ีและระยะเวลาด้าเนินการ 

ด้าเนินการศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2553–มีนาคม 2555  
เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 

 
2. การเตรียมน้้า  

การเตรียมน้้าส้าหรับการทดลอง การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ และการฟักไข่ โดยใช้น้้าทะเล ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ผ่าน
ระบบบ้าบัดน้้าด้วย การผึ่งในบ่อพักน้้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฆ่าเช้ือด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ก้าจัดสารอินทรีย์ด้วย 
โปรตีนสกิมเมอร์ ควบคุมความเค็ม 30 ส่วนในพัน และปรับค่าอัลคาไลนใ์หอ้ยู่ระหว่าง 110–120 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
3. การเตรียมพ่อแม่พันธ์ุกุ้งพยาบาลม้าลาย 

พ่อแม่พันธ์ุ กุ้งพยาบาลม้าลาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้จากการเพาะเลี้ยงในโรงเพาะฟัก ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสมุทรสาคร จ้านวน 75 ตัว มีขนาดความยาวทั้งตัว 1.5-2.0 เซนติเมตร เลี้ยงในระบบน้้าหมุนเวียนท่ีมีระบบกรอง
ชีวภาพ ปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่น 15 ตัวต่อถัง ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ดว้ยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย เสริมด้วยเพรียงทรายสดวันละ
ครั้งโดยการตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 0.3-0.6 เซนติเมตร ใส่ลงในถาดขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเศษอาหารที่เหลือ
ทิ้งทุกวัน 

 
4. การเตรียมลูกกุ้งทดลอง 

น้าแม่กุ้งที่มีไข่แกส่ีน้้าตาลแยกออกมาใส่ถังเพาะฟัก 1 ตัวต่อถัง ใช้ถังพลาสติกทรงกลมสีด้า ขนาด 75 ลิตร ให้อากาศ
ผ่านหัวทรายเบาๆ เมื่อลูกกุ้งฟักออกเป็นตัวจนหมดน้าแม่กุ้งออกจากถังเพาะฟัก แม่กุ้งขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตรจะให้ลูกกุ้ง



ระยะซูเอีย 1 (zoea I) ประมาณ 300-500 ตัว ลูกกุ้งที่ใช้ทดลองในครั้งนี้จึงเป็นลูกกุ้งที่ฟักออกเป็นตัวในวันเดียวกันจากแม่กุ้ง
หลายตัว 

           
5. การเตรียมระบบน้้าหมุนเวียน 

ระบบน้้าหมุนเวียนท่ีใช้ในการอนุบาลประกอบด้วย 3 ส่วน  
5.1 ถังอนุบาลลูกกุ้งเป็นถังพลาสติกสีด้า ขนาด 300 ลิตร จ้านวน 10 ถัง  
5.2 ถังบ้าบัดน้้าชีวภาพเป็นถังพลาสติก ขนาด 800 ลิตร จ้านวน 2 ถัง  
5.3 โปรตีนสกิมเมอร์ จ้านวน 1 ตัว  
ถังอนุบาลลูกกุ้งทุกถังต่อน้้าท้ิงจากกลางถัง มีวาล์วเปิด -ปิดควบคุมอยู่ น้้าทิ้งไหลออกไปยังตะกร้า ที่ใส่วัสดุกรอง

รองรับเพื่อเก็บสิ่งสกปรกท่ีมากับน้้าท้ิงในขั้นแรก  ต่อจากนั้นน้้าท่ีผ่านการกรอง ขั้นต้นแล้วจะไหลลงในถังบ้าบัดน้้าชีวภาพท่ีใส่
เปลือกหอยสูงไม่น้อยกว่า  20 เซนติเมตร ทรายหยาบ ทรายละเอียด  และมีสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อบ้าบัด ฟื้นฟูคุณภาพน้้า เติม
อากาศด้วยหัวทราย จ้านวน 4 หัว ถังบ้าบัดน้้าชีวภาพจะมีท่อเช่ือมต่อกับโปรตีนสกิมเมอร์เพื่อก้าจัดโปรตีนและไขมันท่ีเจือปน
อยู่ในน้้าออกจากระบบแล้ว หมุนเวียนกลับมาใช้อนุบาลลูกกุ้งใหม่ น้้าที่ออกจากโปรตีนสกิมเมอร์ไป อนุบาลลูกกุ้งแต่ละถัง มี
วาล์วเปิด-ปิด ควบคุมความแรงของน้้าไม่ให้เป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง (ภาพที่ 1)  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงทิศทางการไหลของน้้าในระบบน้้าหมุนเวียนท่ีใช้ในการอนุบาล 

       
ระบบน้้าหมุนเวียนส้าหรับอนุบาลลูกกุ้งตั้งอยู่ในโรงเรือนหลังคาคลุมที่มีช่องโปร่งแสง  30 เปอร์เซ็นต์ ผนังด้านข้างบุ

ด้วยแผ่นพลาสติก เพื่อควบคุมอุณหภูมิในระหว่างวันให้ผันแปรน้อยที่สุด ถังทดลองพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด้า 50 และ 
80 เปอร์เซ็นต์ โดยแขวนห่างจากปากถังที่ใช้ทดลอง 20 เซนติเมตร เติมน้้าทะเลส้าหรับการทดลองผ่านถุงกรองสักหลาด ให้ได้
ปริมาตรน้้าในถัง 270 ลิตร ให้อากาศผ่านหัวทรายเบาๆ 

   
6. การด้าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.1 การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design (CRD) โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 

2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ดังน้ี 
ชุดควบคุม          ไม่พรางแสง 
ชุดการทดลองที่ 1 พรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด้า 50 เปอร์เซ็นต์ 
ชุดการทดลองที่ 2 พรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงสีด้า 80 เปอร์เซ็นต์ 

6.2 การด้าเนินการอนุบาลลูกกุ้ง 
นับจ้านวนลูกกุง้ระยะซูเอีย 1 ใส่ในถังทดลอง 200 ตัวต่อถัง  
ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 9.00 น. และ 15.00 น. โดยลูกกุ้งอายุ 0-15 วัน ให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 

10-15 ตัวต่อมิลลิลิตร เมื่อลูกกุ้งอายุ 16-20 วัน ลดความหนาแน่นของโรติเฟอร์ลงเหลือ 5-10  ตัวต่อมิลลิลิตร แล้วเสริม ด้วย

น้้าเข้า     ถัง 800 ลิตร  โปรตีนสกิมเมอร์  
 

น้้าออก    ถัง 300 ลิตร  ปั๊มน้้า 



อาร์ทีเมียแรกฟักท่ีความหนาแน่น 1-2 ตัวต่อมิลลิลิตร หลังจากลูกกุ้งอายุ 21 วันขึ้นไป ให้อาร์ทีเมียแรกฟักเพียงอย่างเดียว ท่ี
ความหนาแน่น 3-5 ตัวต่อมิลลิลิตร จนกระทั่งลูกกุ้งเข้าสู่ระยะโพสต์ลาวา (postlarval) 

รักษาความสะอาดพร้อม จัดการคุณภาพน้้าโดยใช้ฟองน้้าเช็ดภายในถังโดยรอบ ปิดระบบน้้าหมุนเวียนทิ้งให้
ตกตะกอนแล้วดูดออก เท่ากับ เปลี่ยนถ่ายน้้าประมาณวันละ 20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากท้าความสะอาด เติมน้้าแล้วเปิดระบบน้้า
หมุนเวียนต่อไป  

6.3 การค้านวณหาอัตรารอดตายและจ้านวนลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวา  
ปล่อยลูกกุ้งทดลอง  (zoea 1) เท่ากับ 200 ตัวต่อถัง เก็บข้อมูลลูกกุ้งที่เข้าระยะโพสต์ลาวา ทุกวัน ค้านวณหา

อัตรารอดตายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) = จ้านวนลูกกุ้งที่เข้าระยะโพสต์ลาวาท้ังหมด  X 100 
                   200  

 

6.4 ความเข้มแสง ( light intensity) ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Lux/fc light meter ยี่ห้อ Tenmars รุ่น TM-204 
โดยน้าเครื่องวัดแสงตั้งไว้บนไม้ที่พาดกลางขอบถัง ปล่อยท้ิงไว้ให้เครื่องอ่านค่าความเข้มแสงนิ่ง จดบันทึกค่าความเข้มแสงทุก
วัน ในเวลา 9.00 น.   

6.5 ตรวจสอบระยะการพัฒนาตัวอ่อนของลูกกุ้ง เปรียบเทียบกับระยะที่แจกแจงโดย Calado and et al. (2004) 
บันทึกถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยโปรแกรมส้าเร็จรูป Dindcapture 2.0 ของเลนส์กล้องถ่ายรูปแบบเคลื่อนย้ายได้  
บันทึกการพัฒนาลูกกุ้งจากระยะซูเอีย 1 จนถึงระยะโพสต์ลาวา 

6.6 ตรวจสอบคุณภาพของน้้า บันทึกอุณหภูมิน้้าทุกวันในเวลา 9.00 น. วิเคราะห์คุณภาพน้้า ความเป็นกรดเป็นด่าง  
(pH) ความเค็มของน้้า (salinity) ออกซิเจนที่ละลายในน้้า (dissolved oxygen) ความเป็นด่าง (alkaline) ปริมาณแอมโมเนีย
รวม (total ammonia) และไนไตรท์ (nitrite) สัปดาห์ละครั้งจนสิ้นสุดการทดลอง 

 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของ อัตราการรอดตายของลูกกุ้งระหว่างชุดการทดลอง โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์  
 
ผลการศึกษา 
1. ผลของการพรางแสง 2 ระดับ ต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งพยาบาลม้าลาย 

1.1 ความเข้มแสงใน ชุดควบคุม  ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 345.96+32.75 
172.92+32.75 และ 26.05+1.72 ลักซ์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1  ค่าความเข้มแสงในการอนุบาลลูกกุ้ง 
 

ชุดการทดลอง ค่าความเข้มแสงต่้าสุด 
(ลักซ)์ 

ค่าความเข้มแสงสูงสุด 
(ลักซ)์ 

ค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 
(ลักซ)์ 

ควบคุม 264 395 345.96+32.72 
1 132 197 172.92+32.75 
2 24 29 26.05 +1.72 

 
1.2 อัตรารอดตาย ของลูกกุ้งใน ชุดควบคุม  ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ   

81.83+5.75, 81.33+10.54และ 81.00+9.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่ง มีความแตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  (ตารางที่ 2)   
 
 
 
 



ตารางที่ 2   อัตรารอดตายเฉลี่ยและจ้านวนลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวา 
 

ชุดการทดลอง 
 

จ้านวนลูกกุ้งเริ่มต้น 
(ตัว/ถัง) 

ลูกกุ้งระยะ 
โพสต์ลาวาเฉลี่ย (ตัว) 

อัตรารอดตาย 
(เปอร์เซนต์) 

F value 

ชุดควบคุม 200 163.67+11.50 81.83+5.75 n 0.007 
1 200 162.67+21.08  81.33+10.54 n  
2 200 162.00+19.08 81.00+9.54 n  

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยของอัตรารอดตายที่มีตัวอักษรก้ากับเหมือนกัน แสดงว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

1.3 คุณภาพน้้าใน ชุดควบคุม ชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 2 พบว่า  อุณหภูมิน้้าเฉลี่ย  เท่ากับ 
27.65+0.63, 27.84+0.43 และ 27.73+0.45 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ความเค็มเฉลี่ย  30.00+0.00 ppt เท่ากันทุกชุดการ
ทดลอง ความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย  เท่ากับ 8.48+0.10, 8.51+0.12 และ 8.36+0.10 ตามล้าดับ ความเป็นด่างเฉลี่ย  เท่ากับ 
115.48+2.98, 118.26+2.06 และ 118.04+2.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ออกซิเจนที่ละลายในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ  
5.76+0.35, 5.62+0.36 และ5.76+0.46 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ  ปริมาณแอมโมเนียรวมเฉลี่ยเท่ากับ  0.085+0.082, 
0.074+0.095 และ 0.102+0.092 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และไนไตรท์เฉลี่ยเท่ากับ 0.035+0.010, 0.043+0.029 และ 
0.038+0.085 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพน้้าเฉลี่ยในระหว่างการทดลองอนุบาลลูกกุ้ง ในระบบน้้าหมุนเวียน 
 

ชุดการ
ทดลอง 

ตัวชี้วัด 
ตัวแปรคุณภาพน้้า 

อุณหภูมิน้้า 
(oC) 

ความเค็ม 
(ppt) 

pH Alkaline 
(mg/l) 

DO 
(mg/l) 

แอมโมเนีย
(mg/l) 

ไนไตรท์ 
(mg/l) 

ควบคุม ค่าต่้าสุด 26 30 8.0 114 5.33 0.000 0.000 
 ค่าสูงสุด 28 30 8.5 120 6.49 0.131 0.093 
 ค่าเฉลี่ย 27.65+0.63 30.00+0.00 8.48+0.10 115.48+2.98 5.76+0.35 0.085+0.082 0.035+0.010 
1 ค่าต่้าสุด 26 30 8.0 116 5.49 0.000 0.000 
 ค่าสูงสุด 28 30 8.6 120 6.55 0.105 0.054 
 ค่าเฉลี่ย 27.84+0.43 30.00+0.00 8.51+0.12 118.26+2.06 5.62+0.36 0.074+0.095 0.043+0.029 
2 ค่าต่้าสุด 27 30 8.0 116 5.24 0.000 0.000 
 ค่าสูงสุด 28 30 8.5 120 6.62 0.117 0.047 
 ค่าเฉลี่ย 27.73+0.45 30.00+0.00 8.36+0.10 118.04+2.10 5.76+0.46 0.102+0.092 0.038+0.085 

 
2. พัฒนาการของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายวยัอ่อน 

พบว่าลูกกุ้งพัฒนา จากระยะซูเอีย 1 จนถึงระยะโพส ต์ลาวาลงเกาะพื้น  ใช้เวลา 25 วัน ส่วนลูกกุ้งชุดสุดท้ายที่
เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช้เวลา 34 วัน  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 จ้านวนลูกกุ้งที่ลงเกาะพื้นรวมทั้งหมดของแต่ละชุดการทดลอง 

25       26       27      28       29       30       31      32       33      34 



 
ผลการศึกษาการพัฒนาของลูกกุ้ง พยาบาลม้าลาย พบว่ามีพัฒนาการของอวัยวะที่ส้าคัญจ้าแนกได้เป็น ระยะซูเอีย 8 

ระยะ แล้วจึงเข้าสูร่ะยะโพสตล์าวาลงเกาะพื้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)  
- ระยะ zoea 1 : ไม่มีก้านตา มีขาเดิน 3 คู ่แพนหางเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง แพนหางแต่ละข้างม ีplumose setae 7 เส้น 
- ระยะ zoea 2 : มีก้านตา แพนหางแต่ละข้างมี plumose setae 7 เส้น 
- ระยะ zoea 3 : แพนหางแยกออกจากส่วนหาง ส่วนของ uropod ประกอบด้วย exopodite ที่ตรงขอบมี 

plumose setae 9 เส้น เริ่มเห็น endopodite  
- ระยะ zoea 4 : มีขาเดิน  5 คู่ ขาเดินคู่ท่ี 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย  uropod มี exopodite ที่มี plumose 

setae 12 เส้น และ endopodite ยาวขึ้น มี plumose setae 7 เส้น 
- ระยะ zoea 5 : ขาเดินคู่ที่ 1 และ 2 เปลี่ยนรูปร่างเป็นก้าม ขาเดินคู่ท่ี 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย ปลายหาง

แคบ ขอบด้านนอกแบ่งเป็น 2 พูเล็กน้อย 
- ระยะ zoea 6 : ขาว่ายน้้าเป็นปุ่ม uropod แคบและแหลม มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ระยะ zoea 7 : ขาว่ายน้้าพัฒนามากขึ้น ขาว่ายน้้าคู่ท่ี 5 มี propodus 
- ระยะ zoea 8 : กรีมี 2 หยัก ปลายขาว่ายน้้าแยกเป็นแฉก 
- ระยะ postlarva : หนวด ขาเดิน และขาว่ายน้้าสมบูรณ์พัฒนาเหมือนตัวเต็มวัย 

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การอนุบาลลูกกุ้งพยาบาลม้าลายวัยอ่อนจนถึงระยะโพสต์ลาวาด้วยการพรางแสงท้าให้
ชุดควบคุมและชุดการทดลองมีระดับความเข้มแสงเฉลี่ยต่างกัน 3 ระดับ คือ 345.96+32.75, 172.92+32.75 และ 26.05+ 
1.72 ลักซ ์ลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ 81.83+5.75, 81.33+10.54 และ 81.00+9.54 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ ซึ่งผลแตกต่างจากการทดลองของ ชะลอและคณะ (2552) ศึกษาอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพ
สต์ลาวา 10 ที่เลี้ยงในถังที่ความเข้มแสง 0, 30-60, 110-590 และ 1,910-3,900 ลักซ์ พบว่าลูกกุ้งที่เลี้ยงในถังที่ความเข้มแสง 
0 ลักซ์ มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด  และการทดลองของ ไกรวัล ( 2535) ศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงและความเค็มที่มีต่อ
การเจริญเติบโต และอัตรารอดตายในการอนุบาลกุ้งกุลาด้าวัยอ่อน ระยะโพสต์ลาวา 15 ที่ความเค็ม 20 ส่วนในพัน พบว่าลูก
กุ้งที่เลี้ยงโดยให้ความเข้มแสง 0 ลักซ์ มีค่าเฉลี่ยน้้าหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดีที่สุด 

ถึงแม้ว่าแสงจะ มีอิทธิพลต่อการลอกคราบและการเจริญเติบโตของกุ้ง โดยเฉพาะกุ้งที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะมีการลอก
คราบบ่อยครั้ง  (ประจวบ , 2530)  ก็ตาม แต่พฤติกรรมการ หาอาหารและการกินอาหารของลูกกุ้งวัยอ่อน แต่ละชนิดก็มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งการทดลองของ Calado et al. (2008) พบว่าช่วงระยะเวลาการให้แสงต่อวันท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความสามารถ
ในการจับเหยื่อของลูกกุ้งสกุล Lysmata 4 ชนิด สนับสนุนแนวความคิดที่ว่าลูกกุ้งสกุล Lysmata ไม่มีพฤติกรรมเป็นนักล่า การกิน
อาหารขึ้นกับโอกาสในการพบเหยื่อเท่าน้ัน ลูกกุ้งไม่ได้อาศัยแสงในการมองหาเหยื่อ ซึ่งสามารถอธิบายผลการทดลองในครั้งนี้ได้ว่า
ความเข้มของแสงท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการกินอาหารของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายวัยอ่อน เนื่องจากด้าเนินการทดลองที่ความ
หนาแน่นเท่ากันและให้อาหารลักษณะเดียวกันท่ีระดับความหนาแน่นเท่ากัน โอกาสที่ลูกกุ้งจะพบเหยื่อจึงมีเท่าๆ กัน  

รยางค์คู่ที่ 5 ของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายที่ยาวออกมาเหมือนใบพายและเปราะขาดหลุดง่าย ลูกกุ้งจะล่องลอยไปตาม
กระแสน้้าอย่างช้าๆ แตกต่างจากลูกกุ้งกุลาด้าและลูกกุ้งขาวแวนาไมที่ปราดเปรียวว่องไวและมีพฤติกรรมกัดกินกันเองสูงเมื่อขาด
อาหาร อย่างไรก็ตาม พบว่าลูกกุ้งมีกัดกินกันเองบ้างในช่วงเวลาลอกคราบแต่ไม่รุนแรงมากนัก 

อัตรารอดตาย เฉลี่ยของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายในครั้งนี้ค่อนข้าง สูง (มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ) โดย Rhyne and Lin 
(2004) รายงานผลการทดลองอาหารในการอนุบาล ลูกกุ้งเปปเปอร์มินท์ ( Lysmata sp. (Risso)) มีอัตราการรอดตายที่ดีท่ีสุด
ของการทดลอง เท่ากับ 68.8 เปอร์เซนต์ และ Zhang and et al. (1998) ศึกษาผลของอาหารและอุณหภูมิในการอนุบาลลูก
กุ้งเปปเปอร์มินท์ (L. wurdemanni) มีอัตราการรอดตายที่ดีท่ีสุดของการทดลอง เท่ากับ  68.9 เปอร์เซนต์  ทั้งนี้ น่าจะเป็นผล
มาจากการอนุบาลในระบบน้้าหมุนเวียนที่ตั้งอยู่ในโรงเรือนหลังคาคลุม ระบบจึงมคีวามสามารถในการรักษาคุณภาพน้้า ในรอบ
วันไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก โดยหลังจากการท้าความสะอาดประจ้าวันน้้าจะหมุนเวียนผ่านระบบกรองชีวภาพ ท้าให้
ค่าพารามิเตอร์น้้าคงท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกสัตว์น้้า (ตารางที่ 3) แต่ยังพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
แอมโมเนียในบางชุดการทดลองซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ต้องจัดกระแสน้้าในถังอนุบาลไม่ให้แรงเกินไปจนระยางค์ลูกกุ้งขาด
หรือลอยเข้าไปติดตะแกรงกรองตาย 



พัฒนาการของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายจากระยะซูเอีย 1 จนถึงระยะโพสต์ลาวา ใช้เวลา 25 วัน ส่วนลูกกุ้งชุดสุดท้ายที่
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลงเกาะพื้นใช้เวลา 34 วัน ซึ่งจ้านวนลูกกุ้งรวมทั้งหมดที่ลงเกาะพื้นของแต่ละชุดการทดลอง มากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 30 วัน ที่อุณหภูมิน้้าประมาณ 27 องศาเซลเซียส เง่ือนไขในการพัฒนารูปร่างเปลี่ยนแปลงระยะของลูกกุ้ง
นั้นข้ึนกับปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น อาหาร อุณหภูมิ คุณภาพน้้า และสภาวะแวดล้อมในการอนุบาลต่างๆ Zhang and et 
al. (1998) ศึกษาผลของอาหารและอุณหภูมิในการอนุบาลลูกกุ้ง L. wurdemanni พบว่า การใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารหลังจาก
ระยะซูเอี้ย 2 ลูกกุ้งมีพัฒนาการดีกว่าให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร และเข้าสู่ระยะโพสต์ลาวาลงเกาะพื้นในเวลา 29-32 วัน และยัง
พบว่าอุณหภูมิต่้ามีผลท้าให้พัฒนาเข้าสู่ระยะลงเกาะพื้นช้ากว่าอุณหภูมิสูง Rhyne and Lin (2004) ก็รายงานว่าอาหารมีผลต่อ
การพัฒนาของลูกกุ้งเปปเปอร์มินท์ (Lysmata sp. (Risso)) เช่นกัน อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งน้ีไม่พบว่าการพรางแสงมี
ผลต่อระยะเวลาการพัฒนาของลูกกุ้งแต่อย่างใด ส่วนผลของปัจจัยอื่นๆ ต่อพัฒนาการของลูกกุ้งจะได้ท้าการศึกษาในครั้งต่อไป 

 ระยะพัฒนาการของลูกกุ้งพยาบาลม้าลายวัยอ่อนในครั้งนี้ สังเกต พบความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดเพียง 9 ระยะ คือ 
ระยะซูเอีย 8 ระยะ แลว้จึงเข้าสูร่ะยะโพสต์ลาวา เมื่อเปรียบเทียบกับลูกกุ้งเปปเปอร์มินท์ L. seticaudata ที่ Calado and et al. 
(2004) ได้แจกแจงออกเป็นระยะซูเอี้ย 9 ระยะ ระยะเมกะโลป้า 1 ระยะ แล้วจึงเข้าสู่ระยะโพสต์ลาวา พบว่า ระยะซูเอีย 1-4 มีการ
เจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันมาก แต่หลังจากระยะซูเอีย 5 พบความแตกต่างของรายละเอียดปลีกย่อยของพัฒนาการ (ตารางที่ 4)  
ส่วนระยะเมกาโลป้านั้น ในการศึกษาครั้งน้ีสังเกตไม่พบ เนื่องจากการแบ่งระยะพัฒนาการของลูกสัตว์น้้าเป็นระยะที่แตกต่าง
ออกไปในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าน้ัน ทั้งพฤติกรรมการว่ายน้้า พฤติกรรมการกินอาหาร และรูปร่างควรจะต้องเห็นแตกต่างไป
ชัดเจน ซึ่งลูกกุ้งก้ามกราม ลูกกุ้งกุลาด้า ลูกกุ้งขาวแวนาไม กุ้งมดแดง และกุ้งตัวตลกก็ไม่ได้จ้าแนกระยะเมกาโลป้าไว้เช่นกัน 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะพัฒนาการของลูกกุ้งสกุล Lysmata  
 

ระยะพัฒนาการ ลูกกุ้งพยาบาลม้าลาย L. vittata ลูกกุ้งเปปเปอร์มินท์  L. seticaudata 
ซูเอีย 1 ไม่มีก้านตา แพนหางแต่ละข้างม ีsetae 7 เส้น ไม่มีก้านตา แพนหางแต่ละข้างมี setae 7 เส้น 
ซูเอีย 2 มีก้านตา  มีก้านตา 
ซูเอีย 3 แพนหางแยกออกจากส่วนหาง มี exopodite 

และ เริ่มเห็น endopodite  
แพนหางแยกออกจากส่วนหาง มี exopodite และ 
endopodite เริ่มแยกออกมา 

ซูเอีย 4 ขาเดินคู่ที่ 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย uropod มี 
exopodite และ endopodite 

ขาเดินคู่ที ่5 มีลักษณะเหมือนใบพาย uropod มี 
exopodite และ endopodite 

ซูเอีย 5 ขาเดินคู่ที่ 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย ขาว่ายน้้า
เป็นปุ่ม ส่วนของ uropod ขอบด้านนอกแบ่งเป็น 
2 พูเล็กน้อย 

ขาเดินคู่ที่ 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย ขาว่ายน้้าเป็น
ปุ่ม 

ซูเอีย 6 ขาว่ายน้้าเป็นปุ่ม uropod แคบและแหลม มี
รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ขาว่ายน้้าเป็นปุ่ม uropod แคบและแหลม มีรูปร่าง
คล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ซูเอีย 7 ขาว่ายน้้าพัฒนามากขึ้น ขาว่ายน้้าคู่ท่ี 5 มี 
propodus 

ขาว่ายน้้าพัฒนามากขึ้น ขาว่ายน้้าคู่ท่ี 5 มี 
propodus 

ซูเอีย 8 กรีมี 2 หยัก ส่วนปลายของขาว่ายน้้าแยกเป็นแฉก กรีมี 1-2 หยัก 
ซูเอีย 9 - ส่วนปลายของขาว่ายน้้าแยกเป็นแฉก 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 

ความสามารถในการกินอาหารของลูกกุ้งในสกุล Lysmata ข้ึนกับโอกาสในการเจอเหยื่อ จึงควรท้าการศึกษาเพิ่มเติม
ถึงปริมาณความหนาแน่นที่เหมาะสมของอาหาร นอกจากน้ันการลอกคราบเปลี่ยนแปลงระยะเข้าสู่โพสต์ลาวาท่ีมีระยะเวลา
แตกต่างกันมากจากตัวแรกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างลงเกาะพื้นจนถึงตัวสุดท้ายกินเวลานาน 10 วัน ควรศึกษาถึงการพัฒนา
คุณภาพอาหารที่ช่วยส่งเสริมการลอกคราบของลูกกุ้งเพื่อให้ลูกกุ้งเข้าสู่ระยะลงเกาะพื้นได้เร็วขึ้นและพร้อมๆ กัน เหมือนกับ
การอนุบาลลูกกุ้งทะเลที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจชนิดอื่น 
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ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

(ก)                                   (ข)  
ภาพภาคผนวกที่ 1:  ลูกกุ้งระยะ zoea 1  ตาติดกับส่วนหัว ไม่มีก้านตา มีขาเดินคู่ท่ี 1, 2 และ 3 (ภาพภาคผนวกที่ 1ก) แพน
หางเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแยกเป็นแฉก แต่ละพูมีขนแข็งคล้ายขนนก (plumose setae) 7 เส้น   
ยังสังเกตไม่เห็นส่วนของปล้องสุดท้าย (uropod) (ภาพภาคผนวกที่ 1ข) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
       (ก)                                   (ข)  

ภาพภาคผนวกที่ 2 : ลูกกุ้งระยะ zoea 2 ตามีก้านตา ( ภาพภาคผนวกที่ 2ก) แพนหางยังติดอยู่เป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง 
ลักษณะเป็นรปูสามเหลี่ยมแยกเป็นแฉก แต่ละพูมีขนแข็งคล้ายขนนก (plumose setae) 7 เส้น ยังสังเกตไม่เห็นส่วนของปล้อง
สุดท้าย (uropod) (ภาพภาคผนวกที่ 2ข) 
 
 
 
 
 

 
 
 

        (ก)                                             (ข)  
ภาพภาคผนวกที ่3 :  ลูกกุ้งระยะ zoea 3 ส่วนหัวคล้ายกับระยะที่ผ่านมา (ภาพภาคผนวกที่  3ก)  แพนหางเริ่มแยกออกจาก
ส่วนหาง รูปร่างและจ้านวนขนแข็งต่อพูคล้ายกับระยะที่ผ่านมา ส่วนของ uropod ประกอบด้วยแขนงอันนอก (exopodite) ที่
ตรงขอบมี plumose setae 9 เส้นชัดเจน เริ่มเห็นแขนงอันใน (endopodite) ส่วนหางปลายยังแผ่กว้าง (ภาพภาคผนวกที ่3ข) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

         (ก)                                            (ข)  
ภาพภาคผนวกที่ 4 :  ลูกกุ้งระยะ zoea 4 มีขาเดินคู่ท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 ขาเดินคู่ที่ 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย (ภาพ
ภาคผนวกที่ 4ก) ส่วนของ uropod มี exopodite ที่มี plumose setae 12 เส้น และ endopodite ยาวขึ้น มี plumose 
setae 7 เส้น (ภาพภาคผนวกที่ 4ข) 
 

 
 
 
 

 
 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
     
          (ก)                                          (ข)                                            (ค) 

ภาพภาคผนวกที่ 5:   ลูกกุ้งระยะ zoea 5 ขาเดินคู่ที่ 1 และ 2 เปลี่ยนรูปร่างเป็นก้าม ขาเดินคู่ท่ี 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย 
(ภาพภาคผนวกที่ 5ก)  ส่วนปลายหางแคบเข้าและยาวออก ขอบด้านนอกแบ่งเป็น 2 พูเล็กน้อย แต่ละพูประกอบด้วยขนแข็ง 7 
เส้น ที่มีขนเล็กๆ ปกคลุม ในส่วนของ exopodite มี plumose setae 16-17 เส้น endopodite มี plumoe setae 10-11 
เส้น (ภาพภาคผนวกที่ 5ข)  มีปุ่มขาว่ายน้้า จ้านวน 5 ปุ่ม (ภาพภาคผนวกที่ 5ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
                            (ก)                                            (ข) 

ภาพภาคผนวกที่ 6 :  ลูกกุ้งระยะ zoea 6 เหมือนระยะ zoea 5 ที่ผ่านมา แพนหางยาวกว่าปลายหาง ปลายหางแคบและ
แหลม มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ภาพภาคผนวกที่ 6ก) มีปุ่มขาว่ายน้้า จ้านวน 5 ปุ่ม (ภาพภาคผนวกที่ 6ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     (ก)                                          (ข)                                            (ค) 
ภาพภาคผนวกที่ 7 :  ลูกกุ้งระยะ zoea 7 ขาเดินคู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 เปลี่ยนรูปร่างเป็นก้าม ปลายขาเดินคู่ที่ 5 มี propodus 
(ภาพภาคผนวกที่ 7ก) ปลายหางแคบและแหลม มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก (ภาพภาคผนวกที่ 7ข) ส่วนของขาว่ายน้้ายาวมาก
ขึ้น (ภาพภาคผนวกที่ 7ค) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

     
   (ก)                                             (ข)                                        (ค)  

ภาพภาคผนวกที่ 8 :   ลูกกุ้งระยะ zoea 8 : ขาเดินคู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 เปลี่ยนรูปร่างเป็นก้าม ขาเดินคู่ท่ี 5 มีลักษณะเหมือน
ใบพาย เหมือนระยะที่ผ่านมา (ภาพภาคผนวกที่ 8ก) กรีมี 2 หยัก (ภาพภาคผนวกที่ 8ข) ส่วนปลายขาว่ายน้้าแยกเป็นแฉก  
เห็นเป็นปล้องขาละ 2 ปล้อง (ภาพภาคผนวกที่ 8ค) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพภาคผนวกที ่9 :   ลูกกุ้งระยะ postlarva : ลงเกาะพื้น หนวด ขาเดิน และขาว่ายน้้าสมบูรณ์ อวัยวะต่าง ๆ ครบ รูปร่าง
เหมือนตัวเต็มวยั 


