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ขอสังเกตการพัฒนาและการอนุบาลตัวออนกุงมังกรกาบ (Panulirus homarus   
Linnaeus, 1758) ในโรงเพาะฟก 
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๓ศูนยวิจยัและพัฒนาประมงชายฝงพังงา  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาพัฒนาการและการทดลองอนุบาลตัวออนกุงมังกรกาบ (Panulirus homarus) ในโรง

เพาะฟก ไดดําเนินการใน  1) การทดลองขนาดเล็กในกระบะขนาด 40 ลิตร และ 2) การทดลองขนาดใหญใน
ถังขนาด 500 ลิตร  ผลการทดลองขนาดเล็ก โดยอนุบาลลูกกุงมังกรกาบอายุ 4 วัน ดวยอาหารตางชนิดกัน คือ 
1) โรติเฟอรรวมกับอารทีเมีย 2) อาหารลูกกุงสําเร็จรูป (Microencapsulated feed fresh 2 CD for Mysis 
Stage) รวมกับอารทีเมีย  และ 3) อารทีเมียรวมกับจุลินทรีย (Bacillus subtitis 1070) ทุกชุดการทดลองเติมน้ํา
ทะล 20 ลิตร ใหอาหารวันละ 2 คร้ัง  พบวาเม่ือลูกกุงอายุ 30 วัน ชุดการทดลองที่ใหอาหารลูกกุงสําเร็จรูป
รวมกับอารทีเมียมีอัตรารอดตาย 1% ในขณะท่ีชุดการทดลองท่ีใชอาหารชนิดอ่ืนมีอัตรารอดตาย 0%  สวน
ผลการทดลองขนาดเล็กท่ีอนุบาลลูกกุงอายุ 1  เดือน ดวยความหนาแนน 1, 3 และ 5 ตัว/ลิตร เปนเวลา 30 วัน 
พบวาลูกกุงท่ีความหนาแนน 3 และ 5 ตัว/ลิตร มีอัตรารอดตาย 0.33% สวนชุดการทดลองความหนาแนน 1 
ตัว/ลิตรมีอัตรารอดตาย 0 % ผลการทดลองอนุบาลดวยกระบะทดลองขนาดเล็ก อาจช้ีใหเห็นวาการทดลอง
ขนาดเล็กไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบ  
 ผลการทดลองขนาดใหญ  อนุบาลลูกกุงมังกรกาบแรกฟกในถังขนาด 500 ลิตร (ปริมาตรน้ํา 
400 ลิตร) ท่ีมีน้ําทะเลผานการฆาเช้ือ จํานวน 4 ถัง โดยปลอยลูกกุงถังละ 30,000 ตัว อนุบาลลูกกุงในหองมืด
ตลอด เปล่ียนถายน้ําวันเวนวัน และใหอารทีเมียแรกฟกจํานวน 10 ตัว/ลิตร เปนอาหารวันละ 2 คร้ัง พบวา 
สามารถอนุบาลลูกกุงมังกรกาบไดจนถึง Phyllosoma 6 มีอายุ 102 วัน ลูกกุงอายุ 1-36 วัน มีอัตรารอดตาย 
3.555% อายุ 36-54 วัน มีอัตรารอดตาย 1.778 % และอายุ 102 วัน มีอัตรารอดตายนอยกวา 1% มีการตายสูง
ในชวง 56-75 วัน ลูกกุงอายุ 102 วัน มีลักษณะลําตัวแบนใส แตมีขนาดโตข้ึนเห็นไดชัด บริเวณ thorax และ 
abdomen มองเห็นโครงรางและทางเดินอาหารชัดเจน  ขนาดปาก 0.750 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 6.2-
11.3 มิลลิเมตร   ผลการศึกษาในคร้ังนี้นับเปนความกาวหนาท่ีสําคัญการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบในโรงเพาะ
ฟกของกรมประมงท่ีสามารถอนุบาลลูกกุงจนมีอายุได 102 วัน  

 

คําสําคัญ : กุงมังกรกาบ พัฒนาการลูกกุงวัยออน การอนุบาล 
 

* ผูรับผิดชอบ :  ๑๔๑ ม.๖  ต.ไสไทย  อ.เมือง  จ.กระบ่ี  ๘๑๐๐๐   
โทร 0-๗๕๖๙-๕๑๕๐   e-mail : krabiaqua@nicaonline.com 
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Notes on Larval Development and Nursing of Scalloped Spiny Lobster 

(Panulirus homarus  Linnaeus, 1758) in Hatchery 
 

Patcharee Soonsun1* Juadee Pongmaneerat2 Pitchaya Chainark3 and Pritsana Klingsukklai1 
1Krabi Coastal Fisheries Research and Development Center  

 2Central Government, Department of Fisheries  
3Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center 

 

Abstract 
The studies of larval development and nursing of spiny lobster (Panulirus homarus) in 

hatchery were conducted in 1) small scale in aquaria size 40 Litter and 2) large scale in 500 Litter tank.  
The result of nursing 4 days old with three different types of feed 1) rotifer plus artemia 2) artificial 
microencapsulated shrimp feed plus artemia and 3) artemia plus Bacillus subtilis (1070) were 
experimented for 30 days. During the experiment 20 Litter seawater was added and foods were fed twice a 
day. The survival rate of larvae fed artificial microencapsulated shrimp feed plus artemia was about 1% at 
the end of experiment while the survival of larvae fed the other two types of feed were about 0%.  The 
experiment of nursing of one month old lobster larvae with different stocking densities (1, 3 and 5 
larvae/Litter) for 30 days was also carried out at the small scale. The survival was observed at 0.33% in the 
group of 3 and 5 larvae/Litter and at 0% in the group 1 larvae/Litter. These results may indicate that the 
small scale experiment is not suitable to use in the study of larval nursing of the scalloped spiny lobster.   

The large scale experiment was carried out in 4 replications of 500 Litter (water volume 400 
Litter) nursing tank using newly hatched larvae. The UV-sterilized seawater and stocking density of 
30,000 larvae/tank were used during the experiment. The complete dark environment and water exchange 
at every other day were also used and the larvae were fed with newly hatched artemia twice a day. The 
result showed that larvae were nursed until its larvae reach to stage 6th at 102 days old. The survival rate of 
larvae at 1-36 days, 36-54 days and 75-102 days were about 60-70%, 40-50% and less than 1%, 
respectively.  The marked high mortality was increasingly observed at 56 days to 75 days larvae. At 102 
day olds larvae, the appearing knob of 5th pereiopods on abdomen was noticed. The larvae were 
transparent and internal structure was clearly observed. The mouth size and body length were 0.75 and 
6.20-11.30 mm., respectively. The result from this study was accounted for a significant progress of 
Department of Fisheries that the scalloped spiny lobster was nursing to 102 days old.  
 
Key  words : Scalloped spiny lobster ( Panulirus homarus)  larval development  nursing  
*Corresponding author : 141 Moo 6,  Saithai Sub - district,  Muang District,  Krabi Province 81000. 
 e-mail : krabiaqua@nicaonline.com 



3 

คํานํา 
 

                        กุงมังกรกาบมีช่ือภาษาอังกฤษวา Scalloped spiny lobster อยูในครอบครัว Palinuridae ใน
ประเทศไทยมีรายงานพบ 4 สกุล คือ Palinurellus, Linuparus, Pueurlus และ Panulirus (อุนจิตและกอง
เกียรติ, 2537) ในทะเลฝงอันดามันมีรายงานวา พบกุงมังกรท้ังหมด 6 ชนิด คือ Panulirus homarus, P. 
ornatus, P. uersiedoo, P. longipes,  P. penicilatus และ P. polyphagus  (Bhatia 1974) โดยกุงมังกรกาบ P. 
homarus มีลักษณะเดน คือ ลําตัวมีสีเขียว และมีจุดปะสีขาวบริเวณลําตัว ระยางคและหนวด  เปนกุงมังกร
ชนิดท่ีนิยมบริโภคเนื่องจากราคาถูกกวากุงมังกรชนิดอ่ืนๆ                                                   
 สมพงษและปกรณ (2529) ไดศึกษาพัฒนาการเบ้ืองตนของตัวออนกุงมังกรชนิด Panulirus 
polyphagus พบวา ไขกุงมังกรตองใชเวลา 27 วัน ในการฟก กุงตัวออนระยะแรกซ่ึงมีรูปรางคลายใบไม สีใส 
มี eye stalk ยาว สวนหัวและสวนอกเห็นไดชัดเจน สวนทองยังไมเจริญ โดยการทดลองนี้ไดใหแพลงคตอน
ชนิด Chlamydomonas sp. และ Tetraselmis sp. เปนอาหารในระยะเร่ิมแรก  ซ่ึงพบวาลูกกุงมังกรตายหมด
ภายใน 5 วัน  ไวยพจน (2537) ไดศึกษาการอนุบาลลูกกุงมังกร 3 ชนิด โดยการใหอารทีเมียเพิ่งฟกเปนอาหาร 
พบวา ลูกกุงมังกรชนิด P. longipes  สามารถมีชีวิตรอดได 27 วัน ลูกกุงมังกรชนิด P. polyphagus มีชีวิตรอด
ได 24 วันและกุงมังกรชนิด  P. ornatus   มีชีวิตรอดได 45 วัน 
  กุงมังกรกาบ นับเปนสัตวน้ําท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เปนท่ีตองการของตลาด มี
รสชาติดี สีสวย ราคาถูก นอกจากเปนอาหารท่ีนิยมของผูบริโภคแลวยังสามารถใชทําเคร่ืองประดับตกแตง
บาน และเล้ียงไวในตูปลาสวยงามไดอีกดวย  ในปจจุบันกรมประมงยังไมสามารถเพาะขยายพันธุกุงมังกร
กาบใหถึงระยะวัยรุนได ในระดับโรงเพาะฟก กุงมังกรกาบท่ีบริโภคทั้งหมดจึงไดจากการจับในแหลงทะเล
ธรรมชาติเทานั้น มีแนวโนมวาจะมีการจับลูกกุงขนาดเล็กเพื่อจําหนายใหกับผูนิยมเล้ียงปลาสวยงามเพิ่มมาก
ข้ึน และกุงมังกรกาบมีการเจริญเติบโตชา การจับจากธรรมชาติมาบริโภคมากเกินไปจึงสงผลกระทบทําให
ทรัพยากรของกุงมังกรกาบอยูในภาวะท่ีขาดแคลน อยางไรก็ดีหากสามารถเพาะฟกและอนุบาลได ก็จะ
สามารถนําไปปลอยเสริมเปนการเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรกุงมังกรในธรรมชาติได
การศึกษาคร้ังนี้จึงมีความพยายามในการพัฒนาการอนุบาลดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหสามารถเล้ียงลูกกุงมังกร
กาบใหไดนานข้ึน และใหมีความเขาใจถึงชีววิทยาในการพัฒนาการของตัวออนกุงมังกรกาบ เพื่อเปน
แนวทางในการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบเชิงพาณิชยในลําดับตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
ศึกษาพัฒนาการและการทดลองอนุบาลตัวออนกุงมังกรกาบ (Panulirus homarus) ในโรงเพาะ

ฟก โดยใช การทดลองขนาดเล็กในกระบะขนาด 40 ลิตร   และการทดลองขนาดใหญในถังขนาด 500 ลิตร 
 
 



4 

อุปกรณและการดําเนินงาน 
 

การรวบรวมแมพันธุกุงมังกรกาบ 
 รวบรวมแมพันธุกุงมังกรกาบ ท่ีมีไขติดใตทองท่ีจับไดดวยเคร่ืองมืออวนลาก และโดยวิธีการดํา
น้ํา จากชาวประมงบริเวณรอบเกาะภูเก็ตและแหลงใกลเคียง  นําแมพันธุท่ีรวบรวมไดจํานวน10 ตัว ท่ีมีความ
ยาวของสวนหัว (carapace length, CL) อยูระหวาง 83.0-117.8 มิลลิเมตร นํามาเล้ียงในโรงเพาะฟกเพื่อปรับ
สภาพเปนเวลา 2 สัปดาห 
 
การเพาะฟก 
 นําแมกุงมังกรกาบท่ีมีไขไดรับการผสมแลว ติดใตทองระยะสุดทาย (ลักษณะไขมีสีดํา)มาเล้ียง
ในถังไฟเบอรสีดําขนาด 1 ตัน โดยปลอยแมกุงหนึ่งตัวตอหนึ่งถัง จํานวน 10 ถัง ใหอยูในหองมืดและให
อากาศตลอดเวลา น้ําท่ีใชเล้ียงแมกุงผานการฆาเช้ือดวยรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) และกรองผานถุงกรอง
ขนาด 5 ไมครอนกอนนําไปใชเล้ียงแมพันธุกุง ไมมีการใหอาหารแกแมกุงจนกวาไขฟกเปนตัวหมด แลว
รวบรวมตัวออนของกุงมังกรกาบ โดยการหยุดใหอากาศและใชแสงไฟสปอตไลทขนาด 220 โวลต/150 วัตต 
ดึงดูดใหตัวออนของกุงวายน้ํามาอยูรวมกลุมกันใกลผิวน้ํา  ใชภาชนะหรือสวิงตาละเอียดชอนรวบรวมตัว
ออนของกุงท้ังหมด  บันทึกจํานวนไขท่ีไดรับการผสม และจํานวนตัวออนท่ีฟกออกมาได คํานวณอัตราการ
ฟกของไขกุงมังกรกาบ 
 ลูกกุงท่ีไดจากการเพาะฟกสวนหนึ่งนําไปอนุบาลในถังขนาด 500 ลิตร ท่ีใสน้ําทะเลท่ีผานการ
ฆาเช้ือดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ปริมาตรประมาณ 400 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลาโดยปลอยลูกกุงมังกร
กาบอนุบาลถังละ 30,000 ตัว จํานวน 4 ถัง เพื่อศึกษาพัฒนาการเบ้ืองตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออนและการ
อนุบาล  ลูกกุงสวนท่ีเหลือนําไปศึกษาวิธีการอนุบาลดวยอาหารตางชนิด และเทคนิคการอนุบาลท่ีระดับ
ความหนาแนนตางๆกันดังนี้ 
 
การทดลองท่ี 1 การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบท่ีอนุบาลดวยอาหารตางชนิดในกระบะขนาดเล็ก 
 ทําการทดลองเพื่อศึกษาการพัฒนาการของลูกกุงมังกรกาบอายุ 4 วันท่ีอนุบาลดวยอาหารตาง
ชนิดในกระบะขนาดเล็กปริมาตร 40 ลิตร โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ชุด ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซํ้า ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1: ใชโรติเฟอรรวมกับอารทีเมีย โดยใหโรติเฟอรท่ีระดบัความหนาแนน 2 ตัว/
ลิตร และอารทีเมีย 22 ตัว/ลิตร 
 ชุดการทดลองที่ 2: ใชอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับลูกกุง (Microencapsulated feed fresh 2CD 
สําหรับ Mysis Stages)รวมกับอารทีเมีย โดยใหอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับลูกกุง 0.1 กรัมตอ 20 ลิตร และ
อารทีเมีย 22 ตัว/ลิตร   
 ชุดการทดลองที่ 3: ใชอารทีเมียรวมกับจุลินทรีย(Bacillus subtilis 1070) เพื่อใชปรับคุณภาพน้ํา 
โดยใหอารทีเมียท่ีระดับ 22 ตัว/ลิตร และเติมสารละลายจุลินทรีย 200 มิลลิลิตรตอกระบะ (เตรียมสารละลาย
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จุลินทรีย โดยการช่ังจุลินทรีย 3 กรัมละลายในน้ําทะเล 10 ลิตรท้ิงไวประมาณ 18-24 ช่ัวโมง กอนนําไปใช
อนุบาลลูกกุงรวมกับอารทีเมีย)  
 ใชน้ําทะเลท่ีผานการฆาเช้ือดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ประมาณ 20 ลิตรตอกระบะ (ใสลูก
กุงทดลองจํานวน 200 ตัว/กระบะ ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา และใหอาหารทดลองวันละ 2 คร้ัง จน
ลูกกุงทดลองมีอายุครบ 30 วัน สังเกตการลอบคราบ  การตายและนับจํานวนลูกกุงมังกรกาบท่ีเหลือในแตละ
ชุดการทดลองเพื่อหาอัตราการรอดตาย 
 
การทดลองท่ี 2  การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบท่ีความหนาแนนตางกันในกระบะขนาดเล็ก 
 ทําการทดลองขนาดเล็กเพื่ออนุบาลลูกกุงมังกรกาบอายุ 30 วันในกระบะขนาดเล็ก ปริมาตร      
40 ลิตร   ท่ีระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับๆ ละ 3 ซํ้า คือ  
 ชุดการทดลองท่ี 1: ท่ีความหนาแนน 1 ตัว/ลิตร (ใสกุง 20 ตัว/กระบะ) 
 ชุดการทดลองท่ี 2:  ท่ีความหนาแนน 3 ตัว/ลิตร (ใสกุง 60 ตัว/กระบะ) 
 ชุดการทดลองท่ี 3:  ท่ีความหนาแนน 5 ตัว/ลิตร (ใสกุง 100 ตัว/กระบะ) 
 ใชน้ําทะเลที่ผานการฆาเช้ือดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ประมาณ 20 ลิตร/กระบะ ใหอากาศ
ผานตลอดเวลา ดูดตะกอนและเปล่ียนถายน้ําสัปดาหละ 1 คร้ัง ใหอารทีเมียท่ีระดับ 10 ตัว/ลิตร ใหอาหารวัน
ละ 2 คร้ัง  โดยอารทีเมียท่ีใชจะตองแชดวยฟอรมาลีนท่ีระดับความเขมขน 100 พีพีเอ็ม เปนเวลา 1 ชั่วโมง 
แลวนํามาเสริมกรดไขมันไมอ่ิมตัว (โอเมกา-3) ท่ีระดับ 50 พีพีเอ็ม เปนเวลา 6 ช่ัวโมง  ทําการทดลองอนุบาล
เปนระยะเวลา 30 วันรวบรวมขอมูล ตรวจนับจํานวนลูกกุงมังกรกาบท่ีเหลือ เพื่อหาอัตราการรอดตาย 
 
การทดลองท่ี 3 การศึกษาการพัฒนาเบ้ืองตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออนในถังขนาด 500 ลิตร   
 อนุบาลลูกกุงมังกรกาบแรกฟกในถังขนาด 500 ลิตร (ปริมาตรน้ํา 400 ลิตร) ท่ีมีน้ําทะเลผาน
การฆาเช้ือ จํานวน 4 ถัง โดยปลอยลูกกุงมังกรกาบระยะนอเพลียส ถังละ 30,000ตัว (75 ตัว/ลิตร) อนุบาลลูก
กุงในหองมืดตลอด เปล่ียนถายน้ําวันเวนวัน และใหอารทีเมียแรกฟกจํานวน 10 ตัว/ลิตร ใหอาหารวันละ 2 
คร้ัง เม่ืออนุบาลลูกกุงไดประมาณ 3 เดือนข้ึนไป จึงเร่ิมเปล่ียนอาหารเปนใหอารทีเมียตัวโตเต็มวัยรวมกบัเนือ้
ปลากระเบนสดวันละ 2 คร้ัง  สําหรับการเตรียมอารทีเมียแรกฟกและตัวเต็มวัยท่ีใชในการทดลองน้ี จะตอง
แชอารทีเมียดวยฟอรมาลีนท่ีระดับความเขมขน 100 พีพีเอ็ม เปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวนํามาเสริมกรดไขมันไม
อ่ิมตัว (โอเมกา-3) ท่ีระดับ 50 พีพีเอ็ม เปนเวลา 6 ช่ัวโมง กอนนําไปใชอนุบาลลูกกุงมังกรกาบตลอดการ
ทดลอง  
 ตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาหละ 1 คร้ัง ตลอดการทดลอง วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอรแบบ
ปรอท วัดความเค็มดวย reflecto salinometer  ยี่หอ  ATAGO  รุน S/mill-E  วัดคาพีเอชดวย pH meter ยี่หอ 
WTW  รุน  pH 320 วัดคาแอมโมเนียและไนไตรท ตามวิธีของ Grasshoff (1976) โดยวัดคาการดูดกลืนของ
แสงดวยเคร่ือง spectrophotometer  รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu  
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป systat version 5 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทดสอบความแตกตาง
ของชุดการทดลองดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (one way analysis of variance) 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางชุดการทดลอง โดยใชวิธี Tukey HSD multiple 
comparisons (จรัญ, 2540)  

 
ผลการทดลอง 

 
การเพาะฟกไขกุงมังกรกาบ 

ผลการศึกษาพบวา แมพันธุ 1 ตัว มีไขท่ีไดรับการผสมแลวประมาณ 2- 4 แสนฟอง ในระหวาง
ท่ีไขผสมแลวยังติดอยูท่ีบริเวณใตทอง แมกุงมังกรกาบบางตัวใชขาเดินคูท่ี 5 ซ่ึงมีลักษณะเปนแฉก เข่ียไข
บางสวนท้ิงออกไป  เม่ือนําไขเหลานี้มาตรวจดวยกลองจุลทรรศน พบวาไขท่ีถูกเข่ียท้ิงท้ังหมดเปนไขเสีย 
เชนไมไดรับการผสมหรือมีเช้ือรา พาราไซตเกาะ และในบางคร้ังท่ีกุงดีดตัวอยางแรง  ทําใหไขบางสวนหลุด
ออกมาไดเชนกัน โดยระยะเวลาการฟกของไขผสมแลวท่ีติดอยูใตทองเปนตัวออนระยะนอเพลียส ใชเวลา
ประมาณ 7-14 วัน และมีอัตราการฟกเปนตัวประมาณ 50 – 60 %   
 
1. การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบท่ีอนุบาลดวยอาหารตางชนิดในกระบะขนาดเล็ก 
 ผลการทดลองอนุบาลลูกกุงอายุ 4 วันท่ีไดจากการเพาะฟกขางตน ดวยอาหารตางชนิดกัน 3 
รูปแบบ คือ ชุดท่ี 1 ใหโรติเฟอรรวมกับอารทีเมีย ชุดท่ี 2 ใหอาหารลูกกุงสําเร็จรูป (Microencapsulated feed 
fresh 2 CD สําหรับ Mysis Stages)รวมกับอารทีเมีย  และ ชุดท่ี 3 ใหอารทีเมียเสริมดวยจุลินทรีย (Bacillus 
subtitis 1070) ผลปรากฏวา  
 ชุดท่ี 1  ลูกกุงแข็งแรงดี เม่ือลูกกุงอายุได 10-12 วัน จะลอกคราบ ลูกกุงเร่ิมทยอยตายเม่ืออายุ 19 
วันและตายหมดใน 34 วัน จึงส้ินสุดระยะเวลาการทดลอง 30 วัน ลูกกุงมังกรกาบทุกกระบะมีอัตรารอดตาย 0 
%  
 ชุดท่ี 2  ลูกกุงแข็งแรงดี เม่ือลูกกุงอายุได 14 วัน จะลอกคราบ  ลูกกุงเร่ิมทยอยตายเม่ืออายุ 24 
วัน  เม่ือส้ินสุดการทดลอง 34 วัน เหลือลูกกุง 2 ตัว คิดเปนอัตรารอดตาย 1 %  
 ชุดท่ี 3  ลูกกุงแข็งแรงดี เม่ือลูกกุงอายุได 14 วัน จะลอกคราบ  แตพบวาลูกกุงมีการทยอยตาย
เม่ืออายุ 19 วัน และตายหมดเม่ือส้ินสุดการทดลอง 34 วัน  
 
2. การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบท่ีความหนาแนนตางกันในกระบะขนาดเล็ก 
 จากการทดลองพบวาลูกกุงเร่ิมทยอยตายหลังจากมีอายุได 40 วัน ท่ีทุกๆระดับความหนาแนน 
(ภาพท่ี 1) และเม่ือส้ินสุดการทดลองอนุบาลลูกกุงท่ีอายุ 60 วัน พบวา ลูกกุงมังกรกาบท่ีอัตราความหนาแนน 
1, 3 และ 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการรอดตายเฉล่ีย 0.00 0.33 และ 0.33 % ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) จากการวิเคราะห
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ความแปรปรวน พบวา อัตรารอดตายในแตละชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  
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ภาพท่ี 1   อัตรารอดเฉล่ียของการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบอายุระหวาง 30 ถึง 60 วัน ท่ีอัตราความหนาแนน

ตางกันในกระบะขนาดเล็กปริมาตร 40  ลิตร   
     
ตารางท่ี 1 อัตรารอดของลูกกุงมังกรกาบอนุบาลท่ีความหนาแนนตางกัน  
 

อัตรารอดตายที่ระดับความหนาแนนตางๆ (เปอรเซ็นต) 
อายุ (วนั) 

1 ตัว/ลิตร 3 ตัว/ลิตร 5 ตัว/ลิตร 
30  100 100 100 
40  5.00+2.65 18.33+8.39 31.00+1.73 
45  3.33+0.58 10.67+2.08 21.00+3.61 
50  1.67+0.58 6.67+1.53 8.67+1.53 

55  0.67+0.58 1.67+0.58 2.33+0.58 

60  0 0.33+0.58 0.33+0.58 

   
  คุณภาพน้ําตลอดการทดลองอนุบาลลูกกุงท่ีระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับคือ 1, 3 ,5 ตัว/
ลิตร ผลปรากฏวาคาเฉล่ียอุณหภูมิน้ําของการทดลองท้ัง 3 ชุด อยูในชวง 29.72 – 29.94 องศาเซลเซียส ความ
เค็มมีคาเฉล่ียอยูในชวง 36.55 – 37.33 พีพีที ความเปนกรด-ดาง มีคาเฉล่ียอยูในชวง 8.17 –  8.17 คาความเปน
ดางเฉล่ียอยูในชวง 125.23 – 131.66 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวมมีคาเฉล่ีย 0.1788 – 0.1982 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และไนไตรท มีคาเฉล่ียอยูในชวง 0.1180 – 0.2252 มิลลิกรัมตอลิตร( ตารางท่ี 2 )  
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ตารางท่ี 2  คุณภาพน้ําในการทดลองอนุบาลลูกกุงมังกรกาบท่ีความหนาแนนตางกัน 
 

ตัวแปรคุณภาพน้ํา ระดับความหนาแนนของลูกกุง 

      1 ตัว/ลิตร   3 ตัว/ลิตร   5 ตัว/ลิตร 

ความเค็ม (พพีทีี) ตํ่าสุด-สูงสุด 34.00-43.00 34.00-43.00 34.00-42.00 

  เฉล่ีย ± SD 37.16±3.12 37.33±3.39 36.55±2.87 

ความเปนกรด-ดาง  ตํ่าสุด-สูงสุด 8.09-8.43 8.09-8.28 8.07-8.28 

  เฉล่ีย ± SD 8.17±0.07 8.17±0.05 8.17±0.06 

ความเปนดาง (มก./ลิตร) ตํ่าสุด-สูงสุด 122.00-160.00 122.00-154.00 113.00-158.50 

  เฉล่ีย ± SD 125.23±12.14 131.00±10.74 129.41±14.15 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ตํ่าสุด-สูงสุด 29.00-30.00 29.00-30.00 29.00-30.00 

  เฉล่ีย ± SD 29.83±0.38 29.72±0.46 29.94±0.23 

แอมโมเนียรวม (มก./ลิตร) ตํ่าสุด-สูงสุด 0.0224-0.3276 0.0211-0.3480 0.0250-0.3533 

  เฉล่ีย ± SD 0.1788±0.1068 0.1808±0.0903 0.1982±0.11140 

ไนไตรท (มก./ลิตร)  ตํ่าสุด-สูงสุด 0.0001-0.9452 0.0000-0.5910 0.0000-0.8946 

  เฉล่ีย ± SD 0.2252±0.3585 0.1180±0.1978 0.1618±0.2795 
 
3. การศึกษาการพัฒนาเบ้ืองตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออนในถังขนาด 500 ลิตร   
 ผลการทดลองอนุบาลลูกกุงมังกรกาบ ดวยอารทีเมียรวมกับเนื้อปลากระเบนสด ในระบบถัง
เพาะฟกคร้ังนี้ สามารถอนุบาลลูกกุงแรกฟกใหมีชีวิตอยูไดจนกระท่ัง อายุ 102 วัน โดยพบวาเม่ือลูกกุงมังกร
กาบอายุ 36 วัน มีอัตรารอดตายอยูในชวง 3.555% และลูกกุงอายุ 54 วัน มีอัตรารอดตายประมาณ 1.778%  
แตท้ังนี้พบวาลูกกุงเร่ิมทยอยตายมากในชวงอายุ ต้ังแต 56 วัน ไปจนถึงอายุ 75 วัน และเม่ือลูกกุงอายุ 102 วัน 
มีอัตรารอดตายนอยกวา 1%   
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ตารางท่ี 3 อัตรารอดตายของลูกกุงมังกรกาบวัยออน 
 

อายุ (วัน) จํานวนลูกกุงมังกรกาบท่ีเหลือ (ตัว) อัตรารอด (เปอรเซ็นต) 
1  180,000 100 
36  6,400 3.555 
54  3,201 1.778 
75  8 0.0044 
81  6 0.0033 
95  2 0.0011 
102  1 0.0005 

  
 ผลการศึกษาพัฒนาการเบ้ืองตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออน แสดงใน ภาพท่ี 2 โดยพบวา
หลังจากไขกุงฟกเปนตัวออน เรียกวา Phyllosoma พบวาตัวออนกุงมีลักษณะใส มี eye stalk ยาว สวนหัวและ
อกเห็นไดชัด แตสวนทองยังไมพัฒนา มีระยางคยาว ดํารงชีวิตแบบลองลอยตามน้ํา ซ่ึงสามารถสังเกต
พัฒนาการไดดังนี้  
 
Phyllosoma 1 อายุ 1 วัน (ภาพท่ี 2ก) 
 หนวดคูท่ี 1 มี 1 ปลอง หนวดคูท่ี 2 มี 1 ปลองแตขนาดเล็กกวาคูท่ี 1ไมมีกานตา  Maxilla (ฟน
หนา) 2 ปลองมี 4 setae  Maxilliped 1 ยังไมพัฒนา  Maxilliped 2 ยังไมมี exopodite  Maxilliped 3 มีหนาม
บริเวณดานขาง Ventral coxal spine  ขาเดินคูท่ี 1 ,2, 3 มีหนามบริเวณดานขางและบริเวณดานใต exopodal 
ขาวายน้ํา  แพนหางยังไมพัฒนา  เหงือกยังมีการพัฒนาไมสมบูรณ สวนของ abdomen มีขนาดเล็ก ลักษณะ
ลําตัวแบนจากบนลงลางคลายใบไมหรือแมงมุม ลําตัวใสมีระยางคปรากฏหนามและขนจํานวนมากบริเวณ
รอบตัว ขนาดปาก 0.307 มิลลิเมตร  ความยาวลําตัว (BL) 1.3-1.5 มิลลิเมตร  มีการดํารงชีวิตแบบลองลอย   
 
Phyllosoma 2 อายุ 7 วัน (ภาพท่ี 2ข)  
 เร่ิมมีกานตา ขาเดินคูท่ี 1,2 มีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal  ขาเดินคูท่ี 3 บริเวณ 
exopodite มีการพัฒนามีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal สวนของ abdomen คอยๆ ยาวข้ึนเล็กนอย ขา
เดินคูท่ี 4, 5 ขาวายน้ํา  แพนหางยังไมมีการพัฒนา  เหงือกยังมีการพัฒนาไมสมบูรณ ขนาดปาก 0.342 
มิลลิเมตร ความยาวลําตัว (BL) 2.1-2.5  มิลลิเมตร 
 
Phyllosoma 3 อายุ 20 วัน (ภาพท่ี 2ค)  
 กานตาเร่ิมมีขนาดยาวข้ึน  ขาเดินคูท่ี 1, 2 มีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal  ขาเดินคูท่ี 3
บริเวณ exopodite มีการพัฒนามีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal เร่ิมสังเกตเห็นขาเดินคูท่ี 4 เกิดข้ึน
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เปนปุมขาง abdomen ท้ัง 2 ขาง  ขาเดินคูท่ี 5  ขาวายน้ํา แพนหางยังไมมีการพัฒนา  เหงือกยังมีการพัฒนาไม
สมบูรณ  ขนาดปาก 0.478 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 2.9 – 3.6 มิลลิเมตร 
 
Phyllosoma 4 อายุ 50 วัน (ภาพท่ี 2ง)  
 ขาเดินคูท่ี 4 คอยๆ ยาวข้ึนมีการแตกแขนงแบบ biramous  เห็นกานตาชัดเจน หนวดคูท่ี 2 มี 1 
ปลอง มีขนาดเทากับหนวดคูท่ี 1  Maxilla (ฟนหนา) มี 5 setae  ขาเดินคูท่ี 1, 2, 3 เร่ิมมีหนามบริเวณดานหลัง 
ขนาดปาก 0.562 มิลลิเมตร  ความยาวลําตัว(BL) 3.5 – 6.7 มิลลิเมตร 
 
Phyllosoma 5 อายุ 65 วัน (ภาพท่ี 2จ)  
 หนวดคูท่ี 1 มีการแตกแขนง   หนวดคูท่ี 2 มีขนาดใหญเทาหนวดคูท่ี 1  Maxilla มี 5-7 setae  ขา
เดินคูท่ี 4 มีการแตกแขนงของ endopodite และ exopodite มี setae บริเวณดานหลัง  ขาเดินคูท่ี 5  ขาวายน้ํา  
แพนหาง เร่ิมพัฒนา  แตเหงือกก็ยังคงมีการพัฒนาไมสมบูรณ ขนาดปาก 0.615 มิลลิเมตร  ความยาวลําตัว
(BL) 5.6-8.4 มิลลิเมตร 
 
Phyllosoma 6 อายุ 102 วัน (ภาพท่ี 2ฉ)  
 หนวดคูท่ี 1 มี 4 ปลอง หนวดคูท่ี 2 มี 2 ปลอง Maxilla 2 เร่ิมมีsetae  Maxilliped 1 มีการแตก
แขนงออกเปนMaxilliped คูท่ี 1  Maxilliped 2 มีการแตกแขนงของexopodite  ขาเดินคูท่ี 4 มีendopodite 3 
ปลอง และมีหนามบริเวณดานหลัง  ขาเดินคูท่ี 5  ขาวายน้ํา  แพนหาง  มีการแตกแขนง ลูกกุงยังคงมีลักษณะ
ลําตัวแบนใส แตมีขนาดโตข้ึนเห็นไดชัดบริเวณ thorax และ abdomen มองเห็นโครงรางและทางเดินอาหาร
ชัดเจน  ขนาดปาก 0.750 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 6.2-11.3 มิลลิเมตร  มีการดํารงชีวิตแบบสัตวหนา
ดิน    
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ภาพท่ี 2  กุงมังกรกาบ Panulirus homarus ระยะ phyllosoma อายุ 1 วัน(ก) 7 วัน (ข) 20 วัน (ค) 50               
วัน (ง) 65 วัน (จ) 102 วัน (ฉ)  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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สรุปและวิจารณผล 
 

                           จากการศึกษาอัตรารอดตายในการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบดวยอาหารชนิดตางๆ พบวาอัตรา
รอดตายของลูกกุงท่ีอนุบาลดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับอารทีเมียดีกวาชุดการทดลองท่ีอนุบาลดวยโรติเฟอร
รวมกับอารทีเมียและชุดการทดลองท่ีอนุบาลดวยอารทีเมียเสริมดวยจุลินทรีย  อยางไรก็ตามลูกกุงท้ัง 3 ชุด
การทดลองมีอัตรารอดตายท่ีตํ่าและความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(P >0.05 )แมวาจะสามารถ
อนุบาลลูกกุงไดนานถึง 30 วันและพบวาลูกกุงมีอัตราการตายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แสดงใหเห็นวาลูกกุงสามารถ
ดํารงชีวิตไดดวยอาหารที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ในชวงอายุหนึ่งเทานั้น  ท้ังนี้จําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆทั้ง
ดานชนิดและคุณภาพของอาหารตลอดจนดานส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการเพิ่มอัตรารอดตายของลูกกุงตอไป  
สวนการศึกษาการอนุบาลลูกกุงท่ีความหนาแนน 1, 3 และ5 ตัว/ลิตร ระยะเวลา 30 วัน พบวาการอนุบาลท่ี
ระดับความหนาแนน 3 และ 5 ตัว/ลิตร มีอัตรารอดตายเฉล่ีย 0.33 % สวนท่ีระดับความหนาแนน 1 ตัว/ลิตร มี
อัตรารอดตายเฉล่ีย 0% ท้ังนี้มีขอสังเกตวาลูกกุงมีการทยอยตายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆหลังจาก 15-20 วัน แสดงให
เห็นวาในชวงอายุดังกลาวเปนชวงวิกฤตซ่ึงจําเปนตองศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบและความเหมาะสมของ
อาหารใหละเอียด 
   การทดลองอาหารและความหนาแนนยังไมประสบความสําเร็จ เพราะวาอาหารท่ีใหอาจไม
เหมาะสมและมีปริมาณมากจนเกินไป การใหอาหารท้ัง 3 ชุดการทดลอง มีส่ิงท่ีนอกเหนือจากอารทีเมีย
ปนเปอนมา เชน ในจุลินทรียและอาหารสําเร็จรูป สําหรับลูกกุงอาจมีสารท่ีทําใหน้ําเกิดตะกอน ทําใหลูกกุง
ตายในระยะเวลาอันส้ัน สวนปริมาณอาหารท่ีใหอาจจะไมเหมาะสมกับความตองการของลูกกุง สาเหตุ
ประการหนึ่ง นาจะเปนผลเนื่องมาจากการทําการทดลองในกระบะซ่ึงต้ืนเกินไปและมีแสงสวางถึงกน
กระบะ สําหรับการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบ การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายนอกอาจมีผลกระทบทําใหลูก
กุงออนแอ เพราะแมกุงมังกรกาบโดยธรรมชาติจะวางไขในทะเลลึก ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิและสภาพแวดลอมไมมากนัก ขอสังเกตนี้สนับสนุนกับผลการศึกษาพัฒนาการของลูกกุงมังกร
กาบในการทดลองอนุบาลลูกกุงดวยอารทีเมียอยางเดียวในถัง 500 ลิตร ซ่ึงเปนภาชนะขนาดใหญกวา ทําการ
ทดลองในหองมืดไมมีแสงสองถึง พบวาสามารถอนุบาลลูกกุงไดจนกระท่ังอายุ 102 วัน    

อาจกลาวไดวาการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบในระยะแรก สามารถใชอารทีเมียแรกฟกเปนอาหาร  
สอดคลองกับไวยพจน (2537) ท่ีทดลองอนุบาลลูกกุงมังกรชนิดตางๆ โดยการใหอารทีเมียแรกฟกออกเปน
ตัวใหมๆเปนอาหารตลอดการทดลอง และสามารถอนุบาลลูกกุงมังกรชนิด P. longipes ใหมีชีวิตรอดอยูได 
27 วัน กุงมังกรชนิด P. polyphagus สามารถอนุบาลได 24 วัน และกุงมังกรชนิด P. ornatus สามารถอนุบาล
ได 45 วัน เชนเดียวกับท่ี Kittaka and Kimura (1989) ทดลองอนุบาลลูกกุงมังกร P. japonicus โดยใหตัวออน
ของอารทีเมียรวมกับ ovary ของหอยแมลงภู (Mytilus edulis) เปนอาหารและเติม chlorella ลงในบออนุบาล
ดวย สามารถอนุบาลไดถึงระยะ puerulus  มีนักวิจัยหลายทานไดพยายามใชตัวออนและตัวเต็มวัยของอารที
เมีย  gonad ของหอยแมลงภู  แพลงคตอนสัตว (Sagitta spp.) และลูกปลาวัยออนหลายชนิดเปนอาหารในการ
อนุบาลลูกกุงมังกร P. japonicus  (Inoue 1978, Saisho 1966a, Yamakawa et al.,1989) แตยังคงประสบ
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ความสําเร็จในระดับหนึ่งเทานั้น  ในขณะที่สมพงษและปกรณ (2529) ใช Chlamydomonas sp. และ 
Tetraselmis sp. เปนอาหารอนุบาลกุงมังกร P. polyphagus ซ่ึงสามารถอนุบาลตัวออนไดเพียง 5 วันเทานั้น 
จากผลการทดลองอนุบาลลูกกุงมังกร P. homarus ในครั้งนี้ และจากผลการศึกษาของนักวิจัยอ่ืนๆ นาจะ
ประเมินไดวาอารทีเมียวัยออนเปนอาหารท่ีเหมาะสม สามารถใชในการอนุบาลลูกกุงมังกรวัยออนในระยะ
เร่ิมตน  ท้ังนี้ยังคงตองศึกษาความเหมาะสมของอาหารท่ีจะนํามาใชในการอนุบาลลูกกุงในระยะถัดไป 
 Phillips and Sastry (1980)รายงานวาจํานวนระยะ (stage) ของตัวออนของกุงมังกร(phyllosoma) 
แตละชนิดนั้นอาจแตกตางกัน โดยพบวาจํานวนระยะของตัวออนอาจมีไดต้ังแต 7-13 ระยะ เชน กุงมังกร
ชนิด P. inflatus, P. interruptus, P. argus และ P. penicillatus มีจํานวนระยะของตัวออน 11 ระยะ สวนกุง
มังกรชนิด P. cygnus มีจํานวนระยะของตัวออน 9 ระยะ และในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของตัวออน 
phyllosoma ของลูกกุง P. homarus คร้ังนี้ไดใชหลักการแบงระยะเปน 9 ระยะตาม Inoue (1978)แตสามารถ
อนุบาลไดแค  6  ระยะ ระยะ phyllosoma 1 (1 วัน) ถึงระยะphyllosoma 6 (102วัน) มีการพัฒนาดานสรีระ
วิทยาชามากเม่ือเทียบกับกุงชนิดอ่ืน ระยะphyllosoma 1 ยังไมปรากฎกานตา แตขาเดินคูท่ี 1, 2, 3 เร่ิมพัฒนา 
และ เร่ิมเห็นกานตาเม่ือเขาสูระยะ phyllosoma 2 (7วัน) ขาเดินคูท่ี 4 เร่ิมพัฒนาเม่ือเขาระยะ phyllosoma 3 
(20วัน) อายุ 102 วันมีขาเดินครบท้ัง 5 คู สวนความยาวลําตัว(BL) จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจากระยะ phyllosoma 1 
ถึง ระยะphyllosoma 6 ( 1.3 -11.3 มิลลิเมตร ) 
 จากผลการศึกษาพัฒนาการเบ้ืองตนของลูกกุงมังกรกาบคร้ังนี้ นับเปนความกาวหนาคร้ังสําคัญ
ในประเทศไทยท่ีสามารถอนุบาลลูกกุงมังกรกาบชนิดนี้ในระบบถังเพาะฟกไดเปนระยะนานถึง 102 วัน โดย
ใหอารทีเมียแรกฟกและตัวเต็มวัยรวมกับเนื้อปลากระเบนสดเปนอาหาร แมวาในการศึกษาคร้ังนี้ไมสามารถ
อนุบาลจนถึงระยะวัยรุนได แตสามารถอนุบาลไดจนถึงอายุ 102 วัน (ระยะ phyllosoma 6) สูงกวาไวยพจน 
(2537) ซ่ึงสามารถอนุบาลไดสูงสุดท่ี 45 วัน (ระยะ phyllosoma 4) โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไดพัฒนาเทคนิค
ในการอนุบาลที่แตกตางกับการศึกษาท่ีผานมา  ในหลาย ๆ จุดไดแก การเตรียมน้ําใชวิธีการฆาเช้ือดวยรังสี
อุลตราไวโอเลต (UV) อาหารที่ใชเปนอารทีเมียท่ีเสริมกรดไขมัน (โอเมกา3) และในถังอนุบาลไมมีการเติม
น้ําเขียว (chlorella) สําหรับการจัดการน้ําในระหวางการอนุบาลจะเปล่ียนถายน้ําวันเวนวัน การอนุบาลทําใน
หองมืดควบคุมอุณหภูมิใหสูงประมาณ 29-31 องศาเซลเซียส  
 การท่ีไมสามารถอนุบาลลูกกุงใหมีอัตรารอดตายสูง  สาเหตุหนึ่งสันนิษฐานไดวา อาจเกิดจาก
สภาพแวดลอมในถังอนุบาลไมเหมาะสม เนื่องจากการอนุบาลในถังขนาด 500 ลิตรเปนเวลานานจึงอาจมี
การหมักหมมอาหารและของเสียท่ีลูกกุงขับถายอันเปนสาเหตุใหลูกกุงออนแอและเร่ิมทยอยตาย  อีกท้ังการ
เปล่ียนถายน้ําและยายลูกกุงไปอนุบาลในถังใหมทําไดยาก เพราะลูกกุงมังกรกาบมีลักษณะลําตัวใส มองเห็น
ไดยากลําบาก มีขาและระยางค, หนามรอบตัว และลูกกุงมังกรกาบมีพัฒนาการคอนขางยาวนานมาก การ
รักษาความสะอาดของถังอนุบาลจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง  ตามท่ี Phillips and Sastry (1980) กลาว
ไววาตัวออนลูกกุงตองการอาศัยในน้ําท่ีสะอาด และมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต  
                       ในขณะท่ี Inoue(1965)รายงานวาปจจัยท่ีสําคัญในการอนุบาลลูกกุง คือ อุณหภูมิ ความ
หนาแนน และขนาดของอาหารท่ีใชอนุบาล จากการทดลองพบวาท่ีระดับความหนาแนน 3 และ5 ตัว/ลิตรมี
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อัตรารอดมากกวา 1 ตัว/ลิตรเน่ืองจากความหนาแนนมากอัตรารอดดี เพราะวาจํานวนลูกกุงมากเขาถึงอาหาร
ไดดีกวาจํานวนลูกกุงนอยเปรียบเทียบกับลูกกุงชุดเดียวกันท่ีศึกษาพัฒนาการเบ้ืองตนของกุงมังกรกาบวัย
ออนปลอยท่ีความหนาแนน 75 ตัว/ลิตรสามารถอนุบาลไดถึง 102 วัน ดวยเหตุนี้การอนุบาลลูกกุงมังกรสกุล 
Panulirus ชนิดอ่ืนๆ จึงยังไมประสบผลสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจ (ไวยพจน, 2537; Chittleborough,1974)  
ดังนั้นในการทดลองอนุบาลคร้ังตอไป ตองพยายามรักษาความสะอาดของนํ้า และอุปกรณในการอนุบาลให
มากข้ึนและควรมีการเปล่ียนถายน้ําใหบอยข้ึนหรือยายถังอนุบาลลูกกุงใหใหมเสมอ ซ่ึงอาจทําใหสามารถ
อนุบาลลูกกุงมังกรใหมีชีวิตยาวนานและมีอัตรารอดเพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนี้ยังจําเปนท่ีจะตองศึกษาชนิดและ
ขนาดของอาหารท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุงแตละระยะ  อยางไรก็ตามแมจะมีรายงานวากุงมังกรมีความ
ทนทานตอสภาพการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ความเค็ม และออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา  แตคุณภาพน้ําทะเลก็ยัง
เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญและมีผลตออัตรารอดตายของลูกกุงมังกรโดยเฉพาะปริมาณแอมโมเนียท้ังท่ีมาจาก
การขับถายของกุงและเศษอาหารท่ีเหลือตกคาง (อางตาม Van Olst et al., 1980) สําหรับคาพารามิเตอรตางๆ
ของคุณสมบัติน้ําท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกุง American lobster (Homarus americanus) Van Olst et al. (1980) 
ไดรวบรวมไวในภาคผนวก  
 จากผลการศึกษาพัฒนาการเบ้ืองตนของตัวออนลูกกุงมังกรกาบคร้ังนี้ พบวาตัวออนของลูกกุง
มังกรกาบมีรูปรางลักษณะคลายแมงมุม มีระยางคท่ีซับซอน ซ่ึงทําใหจําเปนตองศึกษาเทคนิคอยางละเอียด
และเพิ่มความระมัดระวังในการอนุบาลตัวออนใหมีอัตรารอดตายสูงข้ึน  อยางไรก็ตามแมการทดลองนี้จะไม
มีลูกกุงเหลือรอด แตบงช้ีถึงศักยภาพความเปนไปไดในการเพาะอนุบาลลูกกุงมังกรกาบในระบบถังเพาะฟก
ในอนาคต ท้ังนี้จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยดานเทคนิคการอนุบาลอยางละเอียดและตอเนื่องตอไป 
 ในการอนุบาลกุงมังกรกาบคร้ังนี้ พบวาลูกกุงจะเร่ิมลอกคราบคร้ังแรกเม่ืออายุประมาณ 6-8 วัน 
ท่ีอุณหภูมิน้ํา ประมาณ 27-31 องศาเซลเซียส การลอกคราบของตัวออนกุงมังกร (phyllosoma) แตละคร้ัง
ไมไดทําใหตัวออนเกิดการเปล่ียนแปลงเขาสูระยะใหมเสมอไปทุกคร้ังท่ีลอกคราบ  ท้ังนี้ในบางคร้ังตัวออน
ลอกคราบมากกวาหนึ่งคร้ังจึงจะเปล่ียนแปลงเขาสูตัวออนระยะใหม  Gray (1992) พบวาความถ่ีของการลอก
คราบลดลงเม่ือลูกกุงมีอายุมากและข้ึนทําใหการเจริญเติบโตลดลงดวย  Saisho and Nakahara (1960) รายงาน
วากุงมังกร P. longipes ลอกคราบคร้ังแรกเม่ืออายุ 8-11 วัน ลอกคราบคร้ังท่ี 2 เม่ืออายุ 16-20 วัน และลอก
คราบคร้ังท่ี 3 เม่ืออายุ 24-29 วัน ตามลําดับ อีกท้ังสังเกตพบวาอุณหภูมินาจะเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
ระยะเวลาของการลอกคราบแตกตางกัน นอกจากน้ีชนิดของกุงมังกรท่ีแตกตางกันยอมมีระยะเวลาของการ
ลอกคราบท่ีแตกตางดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ Saisho (1966b) ซ่ึงพบวาอุณหภูมิชวง 22-29 องศาเซลเซียส 
เหมาะสมสําหรับลอกคราบของกุงมังกร และอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนจะเรงใหการลอกคราบเร็วข้ึน  
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ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรอนุบาลลูกกุงในภาชนะท่ีมีขนาด 500 ลิตรข้ึนไป เพื่อปองกันผลกระทบอยางกระทันหันจากปจจัย
แวดลอม เชน การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิน้ํา แสงสวาง  ความหนาแนนในการอนุบาลเปนตน 

2. ควรตองดูแลความสะอาด การเปล่ียนถายน้ําอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการหมักหมม เนื่องจากลูกกุง  
มังกรมีรูปรางลักษณะคลายแมงมุม ลําตัวใส มองเห็นไดยากลําบาก มีขาและระยางคท่ีซับซอน อาจใช 
ระบบน้ําหมุนเวียนท่ีมีระบบผานการกรอง 

3. ตองศึกษาพัฒนาการของลูกกุงมังกรกาบใหครบทุกระยะโดยละเอียดและปจจัยแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอ
อัตรารอดของลูกกุง  ชนิดอาหารท่ีเหมาะสมในแตละชวงอายุของลูกกุง ท้ังดานคุณภาพ ขนาด และปริมาณ 

 
คําขอบคุณ 

 
 คณะผูทําการวิจัยขอขอบคุณ นายไวยพจน เครือเสนห ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต ท่ี
ใหคําแนะนําและชวยตรวจเอกสาร ขอบคุณ นายไพบูลย  บุญลิปตานนท ชวยสนับสนุนงานวิจัย และ
ขอบคุณผูบริหารของกรมประมงท่ีใหกําลังใจในการศึกษาวิจัยและใหการสนับสนุนมาโดยตลอด 
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ภาคผนวก  
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ภาพผนวกท่ี 1 ระยะการพัฒนากุงมังกรกาบ อายุ 20 วัน (ก, ข) อายุ 50 วัน (ค, ง) และ 102 วัน (จ) 
 

Coxal  spine   

Hind body 

Abdomen 

Exopod   

Forebody 
 

Atenna 
Atennule 



18 

ภาคผนวก  
 

ตารางผนวกท่ี 1 คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุง American lobster (Homarus  americanus)  

อางตาม Van Olst et al. (1980) 
 

คาตัวแปรคุณสมบัติน้ํา ระดับท่ีเหมาะสม ระดับในธรรมชาติ 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 20-22 1-25 
ความเค็ม (สวนในพันสวน) 30 28-35 
ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)  6.4 4-7.3 
ความเปน กรด-ดาง 8.0 7.5-8.3 
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)    
   - ระยะวัยออน (larvae) < 0.14 0-0.3 
  - ระยะวัยรุน (juveniles) < 9.4  
ไนเตรทไนโตรเจน, NO3-N (มิลลิกรัม/ลิตร) < 50 0.07-21 

 


