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บทคัดย่อ 
 การศกึษาเพ่ือทดสอบคณุภาพของ ลกูกุ้งระยะโพสลาร์วา 8 (PL8) และ 12 (PL12) หลงัจากการขนสง่
โดยบรรจลุกูกุ้งในถงุพลาสติกในอตัราความหนาแน่น 2,000 และ 3,000 ตวัตอ่ลิตร ท่ีระยะเวลาการขนสง่ท่ี 2, 4 
และ 6 ชัว่โมง หลงัจากการขนสง่นําลกูกุ้งใสใ่นนํา้จืดและฟอร์มาลินเข้มข้น 100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (พีพีเอม็) พร้อม
ตรวจสอบคณุภาพลกูกุ้งด้วยวิธีชริมพ์ไบโอเทค  (ความสมบรูณ์ของตบั  ปริมาณเมด็ไขมนัในตบั  ความสมบรูณ์
ของรยางค์  อตัรากล้ามเนือ้ตอ่ลําไส้  ตรวจการติดเชือ้วิบริโอ ) ผลการศกึษาพบ วา่กุ้งระยะ PL8 และ PL12 
แตกตา่งกนั อย่างไมมี่นยัสําคญั ทางสถิติในด้านอตัราการรอดตายจากการทดสอบความเครียดในนํา้จืดและ
ฟอร์มาลินหลงัจากการขนสง่ท่ี 2 ระดบัความหนาแน่นท่ีระยะเวลา 2, 4 และ 6 ชัว่โมงลกูกุ้งระยะ PL12 ท่ีความ
หนาแน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตร ในระยะเวลาขนสง่ 2 ชัว่โมงมีอตัราการตายน้อยท่ีสดุ และผลของการตรวจคณุภาพ
ลกูกุ้งพบวา่ลกูกุ้งระยะ PL12 ทัง้ท่ีความหนาแน่น  2,000 และ 3,000 ตวัตอ่ลิตร  ใช้ระยะเวลาขนสง่ 2 ชัว่โมง  
มีความสมบรูณ์ภายนอกและปริมาณเมด็ไขมนัในตบั 85 เปอร์เซน็ต์ และพบวา่กุ้งระยะ PL12 ท่ีความหนาแน่น 
2,000 ตวัตอ่ลิตร มีปริมาณแบคทีเรีย วิบริโอน้อยท่ีสดุแตกตา่งกบั การทดลองอ่ืนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) ในระยะเวลาขนสง่ทัง้ 2, 4 และ 6 ชัว่โมง การศกึษาคณุภาพนํา้พบวา่ ปริมาณออกซิเจนละลาย นํา้ของ
ทกุระยะเวลาการขนสง่มีคา่ลดลงจากคา่เร่ิมต้นท่ีวดัจากโรงเพาะฟัก ในขณะท่ีคา่พีเอช แอมโมเนียและไนไตรท์ท่ี
ความหนาแน่นดงักลา่วมีปริมาณสงูขึน้ตามระยะเวลาท่ีใช้ในการขนสง่ท่ี 2, 4 และ 6 ชัว่โมง ตามลําดบั 

 

ABSTRACT 
This study was carried out to determine the quality of postlarval stage 8 (PL8) and 12 (PL12) 

after transportation with the density of 2,000 and 3,000 PLs./l for 2, 4 and 6 hours. Three methods for 
evaluation the quality of PL were used: Freshwater stress test, Formalin stress test at the 
concentration of 100 mg/l (ppm) and using the shrimp Biotech method (condition of the 
hepatopancreas, the amount of lipid, physical deformities of appendages muscle to gut ratio and 
Vibrio count). The results showed that there were no statistically significant differences between  
the survival rate of the freshwater stress test and formalin stress test of PL8 and PL12 after 
transportation with the two densities at 2, 4 and 6 hours. Transportation of PL12 at 2,000 PLs./l for  
2 hours the lowest mortality. The evaluation of PL quality using shrimp Biotech method revealed that 
the transportation of PL12 at 2,000 and 3,000 PLs./l for 2 hours had the highest score of 85%. PL12 at 
the density of 2,000 PLs./l had the lowest Vibrio count that was significantly different from other 
groups (P<0.05) at 2, 4 and 6 hours respectively. The dissolved oxygen during transportation 
decreased while the pH, total ammonia and nitrite increased respectively following the 
transportation’s time and the density of the larvae. 
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คาํนํา 
 

 ปัจจบุนัการเพาะเลีย้งกุ้งทะเลในประเทศไทยสว่นใหญ่ จะ เป็ นกุ้งขาวแวนนาไม  (Litopenaeus  

vannamei) เน่ืองจาก กุ้งชนิดนีไ้ด้มีการปรับปรุงสายพนัธุ์มาเป็น เวลานาน มีการเจริญเติบโตเร็ว เลีย้งง่าย  

ใช้ระยะเวลาในการเลีย้งน้อยและให้ผลผลิตสงู (ชลอและพรเลิศ , 2547) ทําให้ความต้องการลกูกุ้ง ขาวมีปริมาณ

เพ่ิมมากขึน้แตพ่บวา่ในบางช่วงเวลาหรือบางฤดกูาลท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน โรงเพาะฟักไมส่ามารถผลิตลกู

กุ้งได้เพียงพอตอ่ความต้องการของเกษตรกรจงึทําให้โรงเพาะฟักขายลกูกุ้งในระยะท่ียงัไมมี่ความสมบรูณ์พร้อมท่ี

จะนําไปเลีย้งในบ่อดิน ซึง่จะอยู่ท่ีช่วงระยะโพสลาร์วา  6-8 (PL6-8) ผลท่ีตามมาเม่ือนําลกูกุ้ง ลงเลีย้งในบ่อดินทํา

ให้กุ้งออ่นแอติดโรคได้ง่าย และมีอตัราการรอดตายต่ํา ขนาดของลกูกุ้งท่ีแนะนําในการปลอ่ยล งเลีย้งในนํา้ความ

เคม็ปกติ คือ ระยะโพสลาร์วา  10 (PL10) หรือระยะท่ีสงูกวา่ เน่ืองจากลกูกุ้งจะมีการพฒันาเหงือกท่ีสมบรูณ์

ประกอบกบัการเลีย้งกุ้งในปัจจบุนัเกษตรกรนิยมปลอ่ยอตัราความหนาแน่นสงู จงึทําให้มีการขนสง่ลกูกุ้งในระดบั

ความหนาแน่นสงูตามไปด้วยเน่ืองจากโรงเพาะฟักต้อง การประหยดัต้นทนุในการขนสง่ จงึทําให้ลกูกุ้ง เกิด

ความเครียดระหวา่งขนสง่ นอกจากนีร้ะยะทาง และระยะเวลาในการขนสง่ก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีควรคํานงึถงึ

เช่นกนั การขนสง่สตัว์นํา้เป็นระยะทางไกล ก่อให้เกิดอาการเครียดกบัสตัว์นํา้ นอกจากนีก้ารขนสง่ควรใช้

ระยะเวลาสัน้ท่ีสดุ โดยลดความลา่ช้าตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในการขนสง่ (Subasinghe,1997) หากต้องการขนสง่ลกู

กุ้งในระยะทางไกลออกซิเจนละลายนํา้ต้องเพียงพอ และควรมีการควบคมุอณุหภมิูในระหวา่งการขนสง่เพ่ือลดเม

ตาบอลิซมึของลกูกุ้งไมใ่ห้สงูเกินไป (พทุธ , 2537) ปัจจบุนัได้มีการนํายาสลบสําหรับสตัว์นํา้ท่ีเรียกวา่ 

isoeugenol เข้ามาเป็นทางเลือกสําหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายลกูกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทิพย์ภาพร , 2554) 

คณุภาพลกูกุ้งเป็นอีกปัจจยัท่ีมีสว่นสําคญัท่ีจะทําให้การเลีย้งกุ้งประสบความสําเร็จตัง้แต่ช่วงปลายปี พ .ศ. 2554 

พบการระบาดของโรคตายดว่น (Early mortality syndrome: EMS) บริเวณภาคตะวนัออกของประเทศไทย

โดยเฉพาะจงัหวดัจนัทบรีุ ท่ีพบวา่กุ้งตายหลงัจากท่ีปลอ่ยลกูกุ้งลงบ่อเลีย้งได้ไมน่านซึง่สาเหตขุองโรคยั งไมเ่ป็นท่ี

ทราบแน่ชดั แตน่่าจะมีความเก่ียวข้องกบัคณุภาพลกูกุ้ง มากท่ีสดุ  โดยเฉพาะลกูกุ้งอาจจะไมส่มบรูณ์แข็งแรง

เหมือนกบัในปีก่อน ๆซึง่อาจจะมาหลายสาเหต ุเพ่ือลดปัญหาการเกิดโรค EMS นอกจากจะต้องคดัเลือกลกูกุ้งท่ี

สมบรูณ์แข็งแรงแล้ว จะต้องลดความเครียดจากการขนสง่ ด้วย อตัราความหนาแน่น และระยะลกูกุ้งท่ีขนสง่จาก

โรงเพาะฟัก อาจ มีผลตอ่การเกิดโรค EMS ได้ และเป็นไปได้วา่ลกูกุ้งท่ีนํามาจากโรงเพาะฟักท่ีแตกตา่งกนั  

จากสายพนัธุ์หรือพ่อแมพ่นัธุ์ท่ีไมมี่คณุภาพ ทําให้ได้ลกูกุ้งท่ีมีคณุภาพต่ํากวา่มาตรฐาน 

 อย่างไรก็ตามแม้ จะมีการศกึษา ถงึการคดัเลือกลกูกุ้งท่ีมีคณุภาพ กนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกุ้ง

กลุาดํา (ชลอ และพรเลิศ, 2547) แตใ่นกุ้งขาวแวนนาไมไมมี่รายงานหรือให้ความสําคญัมากนกัทัง้ ๆท่ีมีการเลีย้ง

กุ้งชนิดนีก้นัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะความแข็งแรงของลกูกุ้งหลงัจากการขนสง่ ซึง่มกัจะมีความสมัพั นธ์กบั

อตัราความหนาแน่น และระยะเวลาในการขนสง่ ถ้าสามารถขนสง่โดยไมทํ่าให้ลกูกุ้งเกิดความเครียดมาก น่าจะ

ทําให้อตัราการรอดตายของลกูกุ้งเพ่ิมขึน้ ช่วยลดความสญูเสียได้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้งึต้องการประเมินถงึ

ปัจจยัตา่ง เช่น ความหนาแน่น อายขุองลกูกุ้งระยะโพสลาร์วาตา่งๆ กนั  ระยะเวลาในการขนสง่ตอ่คณุภาพ ลกูกุ้ง 

เพ่ือหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการขนสง่ลกูกุ้งขาวท่ีทําให้มีอตัราการรอดตายสงูท่ีสดุ 

 



อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1.การศึกษาเปรียบเทยีบผลของอัตราความหนาแน่นระยะเวลาต่อ คุณภาพของลูกกุ้งขาวแวนนาไม

ระยะโพสลาร์วา 8 และ12 

1.1 การวางแผนการทดลอง 

 การศกึษาครัง้นีทํ้าการเปรียบเทียบการขนสง่ลกูกุ้งขาวแวนนาไม 2 ระยะคือลกูกุ้งระยะโพสลาร์วา 8 

และ 12 โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลองตามความหนาแน่นท่ีแตกตา่งกนั การทดลองละ 3 ซํา้ การทดลองท่ี 1 

บรรจลุกูกุ้งท่ีความหนาแน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตร และการทดลองท่ี 2 บรรจลุกูกุ้งท่ีความหนาแน่น 3,000 ตวัตอ่ลิตร 

โดยการบรรจใุสถ่งุพลาสติกขนาด 45×75 เซนติเมตร  ทําการขนสง่ลกูกุ้งทัง้สองความหนาแน่นโดยใช้ระยะเวลา

ขนสง่เป็น  2, 4 และ 6 ชัว่โมง โดยทัง้สองการทดลองใช้นํา้ท่ีความเคม็ 10 พีพีที ระหวา่งการขนสง่ลกูกุ้ง  เพ่ือ

เปรียบเทียบผลของระยะลกูกุ้ง ความหนาแน่น และระยะเวลาการขนสง่ตอ่คณุภาพลกูกุ้ง  ลกูกุ้งระยะโพสลาร์วา 

8 และ 12 ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีจ้ะผ่านการทดสอบความแข็งแรงโดย นําลกูกุ้งทดสอบในนํา้จืด และฟอร์มาลิน

ในระดบัความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (พีพีเอม็) ท่ีโรงเพาะฟักก่อนท่ีจะบรรจลุกูกุ้งในถงุพลาสติก 

 1.2 การตรวจคณุภาพของลกูกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา 

 สุม่ตวัอย่างลกูกุ้ง แตล่ะกลุม่ หลงัการขนสง่ท่ี เวลา 2, 4 และ 6 ชัว่โมง นํามาตรวจ คณุภาพด้วยการ

ทดสอบความทนทานตอ่ความเครียด โดยการแช่ในนํา้จืดและ ในฟอร์มาลิน ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมตอ่ลิ ตร  

(พีพีเอม็) ลกูกุ้งสว่นหนึง่จะถกูนํามาตรวจคณุภาพตามวิธีชริมพ์ไบโอเทค (กรรณวิท และคํารน, 2546) ซึง่เป็นการ

ทดสอบความทนทานตอ่ความเครียด (stress test)โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  การทดสอบความทนทานตอ่ความเครียดโดยการแช่ในนํา้จืด 

 สุม่ตวัอย่างลกูกุ้งขาว 30 ตวัมาทดสอบความเครียดโดยนําลกูกุ้งมาแช่ในนํา้ความเคม็ 0 สว่นในพนัสว่น  

(พีพีที) ทิง้ไว้ 30 นาที หลงัสิน้สดุการทดลองตรวจนบัอตัราการตายของลกูกุ้ง โดยลกูกุ้งท่ีแข็งแรงอตัราการรอด

ตายต้องไมม่ากกวา่ 10 เปอร์เซน็ต์ 

  การทดสอบความทนทานตอ่ความเครียดโดยการแช่ในฟอร์มาลิน 

 นําลกูกุ้ งขาวจํานวน 30 ตวัมาแช่ในฟอร์มาลิ นความเข้มข้น 100 พีพีเอม็ ทิง้ไว้ 120 นาที กุ้งท่ีแข็งแรง

กวา่จะมีอตัราการตายน้อยกวา่ 

 1.3 การตรวจสอบคณุภาพลกูกุ้งโดยวิธีชริมพ์ไบโอเทค 

 สุม่ตวัอย่างกุ้งมาวดัความยาวและชัง่นํา้หนกั จดบนัทกึ หลงัจากนัน้นํามาตรวจให้คะแนนความสมบรูณ์

ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ แบ่งออกเป็น 5 เกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้อตัรากล้ามเนือ้ตอ่ลําไส้ (M:G ratio) ความ

สมบรูณ์ของรยางค์ ปรสิตภายนอก ปริมาณเมด็ไขมนัในตบัของกุ้ง และความสมบรูณ์ของตบัของลกูกุ้ง จากนัน้

สรุปผลการให้คะแนนเป็นเปอร์เซน็ต์ สําหรับมารตฐานของลกูกุ้งท่ีได้ รับการยอมรับภายใต้การตรวจด้วยกล้อง

จลุทรรศน์ควรมีคะแนนตัง้แต ่85 เปอร์เซน็ต์ขึน้ไปจงึถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

 สุม่ตวัอย่าง ลกูกุ้งขาวจํานวน 100 ตวัเพ่ือตรวจสอบ ปริมาณแบคทีเรีย วิบริโอ  โดยนํามาเพาะเชือ้ บน

อาหารเลีย้งเชือ้ TCBS (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar) นําไปบ่มท่ีอณุหภมิู 30 องศาเซลเซียส

นาน 24-48 ชัว่โมงสําหรับลกูกุ้งท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องมีโคโลนีแบคทีเรียไมเ่กิน 100 โคโลนี 

 

2. การศึกษาคุณสมบัตขิองนํา้บางประการ 

 เก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ ก่อนและหลงัขนสง่ 2, 4 และ 6 ชัว่โมง เพ่ือวิเคราะห์คา่คณุภาพนํา้ตา่งๆ ดงันี ้

 - ออกซิเจนละลายนํา้ (Dissloved oxygen)  วิเคราะห์ตามวิธีใน (APHA, et al., 1995)    

 - พีเอช (pH)  วดัโดยเคร่ืองวดัพีเอชไฟฟ้าของ HANNA รุ่น HI 9318   

 - แอมโมเนียรวม และไนไตรท์ วิเคราะห์ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972) 



3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

 วิเคราะห์ความแตกตา่งทางด้านสถิติจะใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ตาม

แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์  และเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย 2 การทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s 

New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (อนนัต์

ชยั, 2542) 

 

ผลและวิจารณ์ผล 
1. ผลการตรวจคุณภาพของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา8 และ12 

 ผลการทดสอบความทนทานตอ่ความเครียดของลกูกุ้งระยะโพสลาร์วา 8 (PL8) และ12 (PL12) ในนํา้

จืด (Table 1) พบวา่ลกูกุ้งทัง้ 2 ระยะท่ีบรรจดุ้วยความหนา แน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตรมีอตัราการตายของลกูกุ้ง

เพ่ิมขึน้ตามระยะเวลา คือระยะเวลาการขนสง่ท่ี 2 ชัว่โมง มีอตัราการตายน้อยท่ีสดุและระยะเวลาท่ีขนสง่ท่ี 4 

และ 6 พบวา่มีความทนทานตอ่ความเครียดลดลงตามลําดบัเม่ือเปรียบเทียบกบัลกูกุ้ง PL8 พบวา่มีอตัราการตาย

มากกวา่ลกุกุ้ง  PL12 นอกจากนี ้การบรรจดุ้วยความหนาแน่นท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 3,000 ตวัตอ่ลิตร พบอตัราการตาย

ของลกูกุ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการบรรจท่ีุ 2,000 ตวัตอ่ลิตร แตพ่บอตัราการตายในแตล่ะช่วงเวลาท่ีสงู

กวา่ แตอ่ย่างไรก็ตามอตัราการตายของลกูกุ้งทัง้ 2 ระยะท่ี ทกุระดบัความหน าแน่น แตกตา่ง กนัอย่าง ไม่มี

นยัสําคญั (p>0.005) 

 การทดสอบความทนทานตอ่ความเครียดของลกูกุ้งด้วยวิธีนีเ้ป็นการวดัความสามารถในการปรับสมดลุ

ของแร่ธาตแุล ะนํา้ในร่างกาย เพราะลกูกุ้งท่ี เลีย้งในนํา้เคม็ ปกติ ซึง่มีปริมาณ แร่ธาตมุากเม่ืออยู่ในนํา้จืดนาน  

30 นาที จะสามารถปรับตวัและอยู่รอดได้หรือไม ่โดยพบวา่ลกูกุ้ง PL12 ตายน้อยกวา่ลกูกุ้ง PL8 และผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน เน่ืองจากลกูกุ้ง PL12 มีความสมบรูณ์ของระบบตา่งๆ ภายในร่างกาย ทําให้สามารถปรับตวั จากการ

เปลี่ยนแปลงความเคม็ และมีชีวิตรอดได้ การขนสง่ลกูกุ้ง PL12 ในอตัราความหนาแน่น 3,000 ตวัตอ่ลิตร พบลกู

กุ้งตายจํานวนมากกวา่ 2,000 ตวัตอ่ลิตร แสดงให้เห็นวา่การบรรจลุกูกุ้งท่ีความหนาแน่นสงูเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้

ลกูกุ้งออ่นแอ เน่ืองจาก ลกูกุ้งจํานวนมากกวา่ จําเป็นต้อง ใช้ออกซิเจนในปริมาณ มากจงึสรุปได้วา่ลกูกุ้ง  PL12  

มีความเหมาะสมตอ่การนําไปปลอ่ยลงเลีย้งได้ดีกวา่ลกูกุ้ง PL8 

 

Table 1 Percentage mortality of postlarvae in freshwater stress test.(n=30) 

 

Transportation time (hour) 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

PL8 PL12 PL8 PL12 

2 hours 6.67±3.33 a 4.44±1.92 a 7.78±1.92 a 6.67±3.33 a 

4 hours 8.89±6.94 a 6.67±3.33 a 13.33±3.33 a 6.67±3.33 a 

6 hours 12.22±5.09 a 8.89±3.85 a 14.44±5.09 a 12.22±3.85 a 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P>0.05) 

 

 ผลการศกึษาทดสอบความทนทานตอ่ความเครียดของลกูกุ้ง ระยะ PL8 และ PL12 ในฟอร์มาลินความ

เข้มข้น 100 พีพีเอม็ (Table 2) พบวา่อตัราการตายของลกูกุ้งทัง้ 2 ระยะเป็นในทิศทางเดียวกบัการทดสอบความ

ทนทานตอ่ความเครียดด้วยนํา้จืด โดยลกูกุ้ง PL12 ท่ีความหนาแน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตรระยะเวลาขนสง่ 2 ชัว่โมง 

มีความทนทานตอ่ความเครียดดีท่ีสดุ คือมีอตัราการรอดตายสงูท่ีสดุ 



Table 2 Percentage mortality of postlarvae in 100 ppm formalin stress test. (n=30) 

 

Transportation time (hour) 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

PL8 PL12 PL8 PL12 

2 hours 83.33±8.82a 21.11±1.92a 72.22±3.85a 36.67±3.33a 

4 hours 88.89±8.39a 28.89±1.92a 78.89±12.62a 43.33±3.33a 

6 hours 92.22±8.39a 37.78±5.09a 96.67±3.33a 44.44±6.94a 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

 

ฟอร์มาลิน เป็นสารเคมี ท่ีสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเลก็ เช่นโปรโตซวั  และปรสิตภายนอกได้ฟอร์มาลิน

จะออกฤทธ์ิ  โดยทําการปรับเปลี่ยน โครงสร้างและหน้าท่ีของโปรตีน และกรดนิวคลีอิค ซึง่เป็นองค์ประกอบหลกั

ของเซลล์และจะเป็นพิษมากย่ิงขึน้ ในสภาพนํา้ท่ีเป็นกรดออ่น รวมทัง้ทําให้ออกซิเจนในนํา้ลดต่ําลงอย่างฉบัพ ลนั

ด้วย โดยมีหลกัวา่ฟอร์มาลิน 5 มิลลิกรัมจะทําให้ออกซิเจนท่ีละลายอยู่ในนํา้ 1 มิลลิกรัม ต้องสญูเสียไป  (Hose 

and Lightner, 1980) ดงันัน้ลกูกุ้ง PL8 ท่ีมีเหงือกไมส่มบรูณ์จงึไมส่ามารถดงึเอาออกซิเจนในนํา้มาใช้ได้ 

เพียงพอตอ่ความต้องการ ทําให้มีอตัราการรอดท่ีต่ํากวา่ลกูกุ้ง PL12 ซึง่มีเหงือกท่ีสมบรูณ์แล้ว จงึสามารถดงึเอา

ออกซิเจนในนํา้มาใช้ได้ดีกวา่ (Table 2) แตใ่นภาพรวมการทดสอบด้วยฟอร์มาลินในระดบัความเข้มข้น 100 พีพีเอม็ 

มีผลทําให้ลกูกุ้งขาวตาย คอ่นข้างมากหลงัจากการขนสง่ แสดงวา่ลกูกุ้งท่ีอยู่ในภาวะเครียดจากการขนสง่จะ

ออ่นแอมาก โดยเฉพาะลกูกุ้งท่ีมีขนาดเลก็กวา่เม่ือสมัผสักบัสารเคมีจะมีอตัราการตายสงูมาก ในขณะท่ีการ

ทดสอบความเครียดในนํา้จืดมีความแตกตา่งกนัไมม่าก 

 จากการตรวจสอบคณุภาพลกูกุ้งโดยวิธี ชริมพ์ไบโอเทค พบวา่ลกูกุ้ง  PL8 เม่ือนํามาวดัความยาวเฉลี่ยมี

คา่เท่ากบั 9.70 มิลลิเมตร นํา้หนกัเฉลี่ยของลกูกุ้งเท่ากบั 3.24 มิลลิกรัม และลกูกุ้ง PL12 เม่ือนํามาวดัความยาว

เฉลี่ยมีคา่เท่ากบั 10.33 มิลลิเมตร นํา้หนกัเฉลี่ยของลกูกุ้งเท่ากบั 4.22 มิลลิกรัม ลกูกุ้งท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจเกิน 

85 เปอร์เซน็ต์ ได้แก่ ลกูกุ้ง PL12 ท่ีความหนาแน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตร และ 3,000 ตวัตอ่ลิตร ท่ีระยะเวลา 2 ชัว่โมง 

(Table 3) 

 

Table 3 Quality of postlarvae by Biotech method. 

 

Transportation time (hour) 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

Total score of 

PL8 (%) 

Total score of 

PL12 (%) 

Total score of 

PL8 (%) 

Total score of 

PL12 (%) 

2 hours 80±0.03a 85±0.03a 68.33±0.34a 85±0.83a 

4 hours 76.66±0.04a 81.66±0.08a 66.66±0.10a 78.33±0.11a 

6 hours 73.33±0.12a 81.66±0.03a 63.33±0.12a 73.33±0.03a 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

 

เม่ือพิจารณาถงึคณุภาพของลกูกุ้ง ระยะ PL8 และ PL12 พบวา่ความสมบรูณ์ของตบัและตบัออ่น 

รวมถงึปริมาณเมด็ไขมนั ของลกูกุ้งนัน้ ขึน้อยู่กบัอาหารท่ีลกูกุ้งได้รับ ถ้าลกูกุ้งกินอาหารดี ลําตวัจะอ้ว นยาว มี

ขนาดสม่ําเสมอ ลําตวัจะมีสีดําแดงหรือสีนํา้ตาล แต่ถ้าลกูกุ้งกินอาหารไมมี่คณุภาพ ลกูกุ้งจะมีสีซีด สว่นหวัและ

สว่นหางจะแหลม ตวัสัน้ เม่ือนํามาสอ่งภายใต้กล้องจลุทรรศน์อาจจะพบปรสิต เช่น Zoothamnium sp., 

Vorticella sp., Epistylis sp. สงัเกตได้วา่เม่ือใช้ระยะเวลาในการขนสง่มากขึน้ คณุภาพลกูกุ้งก็ ลดลงด้วย 



นอกจากนีก้ารขนสง่ลกูกุ้งท่ีอตัราความหนาแน่นต่ําและระยะเวลาน้อย จะมีเปอร์เซนต์ความสมบรูณ์ของลกัษณะ

ภายนอกของลกูกุ้งมากกวา่ กลุม่ท่ีขนสง่ ด้วยอตัราความหนาแน่นสงูและระยะเวลาขนสง่นานเน่ืองจาก ความ

หนาแน่นท่ีมากเกินไปทําให้กุ้งเกิดการกินกนัเอง เห็นได้จากจํานวนลกูกุ้งท่ีรยางค์กุดกร่อน ไมค่รบสมบรูณ์จะพบ

มากขึน้ตามระยะเวลาขนสง่ท่ีสงูขึน้  

จากผลการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียวิบริโอ  (Table 4) พบวา่ปริมาณ วิบริโอทัง้ในลกูกุ้ง PL8 และ

PL12 มีปริมาณมากขึน้ ตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมขึน้ แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดของลกูกุ้งและความหนาแน่นท่ี

แตกตา่งกนั พ บวา่ลกูกุ้ง PL8 ท่ีความหนาแน่น  3,000 ตวัตอ่ลิตร มีปริมาณแบคทีเรีย น้อยท่ีสดุ ท่ีระยะเวลา  

2 ชัว่โมง 

 

Table 4 Total number of Vibrio spp. from 100 postlarvae by shrimp biotech method. 

 

Transportation 

time (hour) 

2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

Total Vibriospp.of 

PL8 (colony) 

Total 

Vibriospp.of 

PL12 (colony) 

Total Vibriospp.of 

PL8 (colony) 

Total Vibriospp.of 

PL12 (colony) 

2 hours 260±17.32a 953.33±429.11a 196.00±15.28a 1480.00±638.52a 

4 hours 6133.33±1821.44b 1506.67±192.96a 7086.67±720.58b 1833.33±197.57ab 

6 hours 13803.33±1458.92c 5236.67±761.21b 16803.33±2390.91c 2823.33±614.36b 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

 

ปริมาณแบคทีเรีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิบริโอท่ีให้โคโลนีสีเขียวเป็นแบคทีเรีย ก่อโรคท่ีสําคญั ซึง่โคโลนีท่ี

พบในการทดลองนีส้ว่นใหญ่แล้วเป็นโคโลนีสีเหลือง 85 เปอร์เซน็ต์ของปริมาณแบคทีเรียทัง้หมด ก่อนท่ีจะมีการ

ขนสง่เม่ือนํานํา้ท่ีโรงเพาะฟักมาตรวจพบเพียง 37±46.17 โคโลนี แตห่ลงัจากการขนสง่พบวา่ มีปริมาณแบคทีเรีย

เพ่ิมมากขึน้ ตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้ในลกูกุ้ง ระยะ PL8 หรือ PL12 เน่ืองจากอณุหภมิูเป็นตวัแปรสําคญัในการ

เพ่ิมปริมาณของแบคทีเรีย และปริมาณสิ่งขบัถ่ายจากลกูกุ้งในระหวา่งการขนสง่ครัง้นีล้กูกุ้งท่ีอยู่ในถงุได้รับ ความ

ร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงทําให้อณุหภมิูเพ่ิมสงูขึน้ เหมาะแก่การเพ่ิมจํานวนของแบคทีเรีย  

 ในสว่นของคณุภาพนํา้พบวา่ปริมาณออกซิเจนท่ีวดัได้ ในถงุลกูกุ้งแตล่ะความหนาแน่นอยู่ในช่วงท่ีกว้าง

มากคือ 6.2-12.53 มิลลิกรัมตอ่ลิตร อาจเน่ืองมาจากปริมาณออกซิเจนท่ีบรรจใุนแตล่ะถงุมีปริมาณท่ีแตกตา่งกนั  

จงึสง่ผลทําให้ปริมาณออกซิเจนในแตล่ะถงุแตกตา่งกนั แตเ่ม่ือเทียบกบัปริมาณออกซิเจนเร่ิมต้นท่ีวดั ณ โรงเพาะ

ฟักท่ีมีคา่เท่ากบั 13.2 mg/l หลงัจากการขนสง่พบวา่มีปริมาณออกซิเจนลดลง คา่พีเอชเร่ิมต้น 8.5 สว่นคา่

แอมโมเนียรวมและไนไตรท์ มีคา่เร่ิมต้น ณ โรงเพาะฟักเท่ากบั 0 mg/l เน่ืองจากเป็นนํา้ท่ีเตรียมใหมก่่อนการบรรจุ

ลกูกุ้ง เม่ือเร่ิมต้นขนสง่ท่ีระยะเวลา 2 ชัว่โมงพบวา่ลกูกุ้งทัง้ PL8 และ PL12 ท่ีความหนาแน่น 2,000 และ 3,000 

ตวัตอ่ลิตรมีคา่พีเอชเลดลง จากคา่เร่ิมต้น คืออยู่ในช่วง 7.39-8.37 ซึง่ท่ีระยะการขนสง่ท่ี 4 และ 6 ชัว่โมงก็มีการ

ลดลงของพีเอชเช่นเดียวกนั และพบวา่คา่แอมโมเนียรวมสงูสดุในลกูกุ้ง PL12 ท่ีความหนาแน่น 3,000 ตวัตอ่ลิตร 

ขนสง่นาน 6 ชัว่โมงมีคา่เท่ากบั 0.49 mg/l เพ่ิมจากคา่แอมโมเนียรวมเร่ิมต้นคือ 0 mg/l สว่นคา่ไนไตรท์พบวา่เพ่ิม

สงูสดุในลกูกุ้ง PL12 ท่ีความหนาแน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตร ขนสง่นาน 6 ชัว่โมงและใกล้เคียงกบัลกูกุ้ง PL12 ท่ีความ

หนาแน่น 3,000 ตวัตอ่ลิตร ขนสง่นาน 6 ชัว่โมงคือ 0.211 mg/l และ 0.219 mg/l ตามลําดบั (Table 5) 



Table 5 Water quality parameter after transportation of postlarvae at different times. 

 

Parameter Hour 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

PL8 PL12 PL8 PL12 

 

DO (mg/l) 

2 12.53±0.58a 8.40±0.10b 11.47±0.45a 8.03±0.12a 

4 11.83±1a 9.43±0.35b 11.13±0.47a 8.83±0.15a 

6 12.30±0.79a 10.9±0.8a 11.63±0.51a 6.2±1.11b 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

 

Parameter Hour 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

PL8 PL12 PL8 PL12 

pH 2 8.37±0.32a 8.3±0.17a 8.37±0.12a 8.2±0.05a 

 4 8.40±0.1a 8.04±0.1b 8.43±0.06b 7.68±0.09b 

 6 7.39±0.12b 7.76±0.01b 7.47±0.06b 7.86±0.12b 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

Parameter Hour 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

PL8 PL12 PL8 PL12 

TAN (mg/l) 2 0.04±0.01a 0.04±0.02a 0.05±0.11a 0.06±0.11a 

 4 0.26±0.13b 0.34±0.06b 0.33±0.04b 0.37±0.03b 

 6 0.37±0.04b 0.47±0.04c 0.48±0.07b 0.49±0.06c 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

Parameter Hour 
2,000 PLs/liter 3,000 PLs/liter 

PL8 PL12 PL8 PL12 

NO2
- (mg/l) 2 0.009±0.008a 0.018±0.008a 0.009±0.008a 0.028±0.005a 

 4 0.012±0.003a 0.198±0.004b 0.017±0.007a 0.200±0.004b 

 6 0.021±0.004a 0.211±0.015b 0.035±0.02a 0.219±0.012c 

Mean values with different letters in the same column were statistically significantly different (P<0.05) 

PL=Postlarvae  TAN=Total ammonia nitrogen 

 

 การศกึษาครัง้นี ้หลงัจากการขนสง่ลกูกุ้ง พบวา่ปริมาณออกซิเจนละลายนํา้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะ  และ

เพียงพอ และคา่พีเอชมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการขนสง่ ความหนาแน่น และขนาดของลกูกุ้ง แต่ อยู่ในช่วง

ท่ีไมถื่อวา่เป็นอนัตรายตอ่ลกูกุ้ง  เน่ืองจากในระหวา่งการขนสง่ลกูกุ้งจะเครียดมากกวา่ในภาวะปกติ จะมีการ

หายใจท่ีมากขึน้ และขบัถ่าย ซึง่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเพ่ิมขึน้ ทําให้นํา้มีพีเอชลดล ง สว่นคา่แอมโมเนียรวม

และไนไตรท์มีปริมาณเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากแอมโมเนีย รวมท่ีเพ่ิมขึน้นัน้อาจมาจากของเสียท่ีลกู กุ้งขบัถ่ายออกมาใน

ระหวา่งการขนสง่ ย่ิงความหนาแน่นมาก และขนาดของลกูกุ้งท่ีใหญ่ขึน้ ก็สง่ผลให้คา่แอมโมเนียรวมในนํา้เพ่ิมขึน้

ตามไปด้วย  แตอ่ยู่ในระดบัท่ีต่ํามากน่าจะมาจากการท่ีมีระดบัออกซิเจนสะสมในนํา้สงูมาก แอมโมเนียจงึ

เปลี่ยนไปเป็นไนไตรท์บางสว่น ทําให้ปริมาณแอมโมเนียท่ีคงเหลืออยู่จงึอยู่ในระดบัท่ีต่ํามาก  แอมโมเนียท่ีพบอยู่

ในนํา้จะอยู่ในรูป 2 รูปแบบ คือ แอมโมเนีย (NH3) ซึง่เป็นพิษตอ่สตัว์นํา้ และแอมโมเนีย มไอออน (NH4
+) ซึง่ไม่

เป็นพิษตอ่สตัว์นํา้ (Armstrong et al., 1978) แอมโมเนียทัง้สองรูปแบบนีจ้ะ สามารถเปลี่ยนรูป  (NH3        NH4
+) 



ตามการขึน้ลงของพีเอช และอณุหภมิู นํา้ (Bower and Bidwell, 1978) ซึง่มีรายงานถงึความเข้มข้นของ

แอมโมเนีย 0.45 mg/l จะทําให้การเจริญเติบโต ของกุ้งกลุาดําลดลง 50 เปอร์เซน็ต์ (Kungwankij and Chen, 

1986) สงัเกตได้วา่หลงัจากการขนสง่ลกูกุ้ง พบวา่คณุภาพนํา้ โดยรวมเม่ือนํามาวา่คา่พ ารามิเตอร์ตา่งๆ มีคา่ท่ี

เปลี่ยนไป เม่ือเทียบกบัคณุภาพนํา้ก่อนเร่ิมการขนสง่ ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีเสื่อม ลง ทําให้ลกูกุ้งเกิดความเครียด

ระหวา่งการขนสง่ สง่ผลให้ลกูกุ้งออ่นแอ ติดเชือ้โรคได้ง่าย จากคา่พารามิเตอร์ท่ีวดัได้แสดงให้เห็นวา่ หากนําลกู

กุ้ งไปเลีย้งตอ่ก็ไมไ่ด้ทําความเสียหายมาก ซึง่ก่อนปลอ่ยลกูกุ้งลงบ่อ ควรจะมีการคดัเลือกลกูกุ้งท่ีออ่นแอออก   

โดยใช้ฟอร์มาลินความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมตอ่ลิตร (พีพีเอม็) แช่นาน 30 นาที จะช่วยลดปัญหาตา่งๆ ได้มากใน

ระหวา่งการเลีย้ง เช่น ไวรัสดวงขาว Zoothamnium sp. และแบคทีเรียท่ีติดมากบัตวัของลกุกุ้งจะถกูกําจดัออกไปด้วย 

 

สรุปผลการทดลอง 
 การศกึษาในครัง้นีพ้บวา่ขนาดของลกูกุ้ง (PL) อตัราความหนาแน่น และระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั มีผลตอ่

อตัราการรอดตายในระหวา่งการขนสง่ โดย ลกูกุ้งระยะ PL12 ท่ีความหนาแน่น 2,000 ตวัตอ่ลิตร ใช้ระยะเวลา

ขนสง่ 2 ชัว่โมง มีคณุภาพดีท่ีสดุเม่ือทําการตรวจสอบตามวิธีของ วิธีชริมพ์ไบโอเทค และพบ อตัราการตายน้อย

ท่ีสดุเม่ือผ่านการทดสอบความเครียดโดยแช่ลกูกุ้งในนํา้จืดเป็นเวลา 30 นาที หรือการแช่ในฟอร์มาลิน 100 พีพีเอม็

เป็นเวลา 120 นาที 
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