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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติที่เลี้ยง
ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 

 
นิรุต แก่นเชื้อชัย* กฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ วรรณเพ็ญ เกตุกล่่า สาธิต ค่าผง และ เกษม หอมโชติ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี  

 
บทคัดยอ่ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติที่ เลี้ยงในกระชัง
ภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นต่างกัน ด้าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี แบ่งชุดการทดลองตามพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 2 แหล่ง คือ พันธุ์ปรับปรุงของศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรีและพันธุ์ธรรมชาติจังหวัดตราด และแบ่งปัจจัยตามระดับความหนาแน่น 3 ระดับ คือ 60 120 และ
240 ตัว/ตารางเมตร โดยชุดการทดลองจะเลี้ยงกุ้งรวมกันในบ่อทั้ง 2 แหล่ง จ้านวน 3 ซ้้า เลี้ยงกุ้งเป็นระยะเวลา 90 วัน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความหนาแน่นมีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) ระดับความหนาแน่น 60 ตัว/ตารางเมตร กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด มีค่าน้้าหนักตัว    
ความยาว น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตรารอดตายเฉลี่ย 6.47±1.12 กรัม 10.47±0.55 
เซนติเมตร 0.06±0.000 กรัม/วัน 0.94±0.050%/วัน และ 75.00±6.52% ตามล้าดับ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) สรุปแหล่งพันธุ์กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงมีการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายสูงกว่าแหล่งพันธุ์ธรรมชาติจังหวัดตราด 
และความหนาแน่น 60 ตัว/ตารางเมตร เป็นอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาครั้งนี้ 

 
ค่าส่าคัญ: กุ้งแชบว๊ย ความหนาแน่น การเจริญเติบโต พันธุ์ปรับปรุง บ่อซีเมนต์ 
   
*ผู้รับผิดชอบ: 112 หมู่ 1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76100 
E-mail: Root.kaen@hotmail.com 
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Comparison of Growth and Survival Rate on the Selected and Wild Stocks of Banana 
Shrimp (Fenneropenaeus merquiensis De Man, 1888) with Different Stocking Density  

 
Niroot Kaenchueachai*, Kridsanupan Komanpririn, Wanpen Kateklam, Sathit Khamphong and 
Kasem Homchot     
Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development Center  

 
Abstract 

Comparison of growth and survival rate on the selected banana shrimp and wild type with 
different density had been carried out at Phetchaburi Aquatic Animal Genetics Research and Development 
Center during October 2016 to September 2017 for 90 days. Two factors, i.e., two levels of strain and 
three levels of stocking density (60, 120 and 240 individuals/m2) were studied simultaneously. Each 
treatment was randomized to the cages in cement tanks three times (replicates). After 90 days, average 
body weight (BW), body length (BL), average daily weight gain (ADG), specific growth rate (SGR), survival 
rate (SUR) were recorded and analyzed using two-way analysis of variance, which the interaction between 
strain and stocking density was accounted in the linear model. The results indicated that the stocking 
density at 60 individuals/m2 led to higher growth and survival rate than other densities significantly 
(p<0.05). The average BW, BL, ADG, SGR, and SUR of selected banana shrimp were 6.47±1.12 g 10.47±0.55 
cm 0.006±0.000 g/day 0.94±0.050%/day and 75.00±6.52% respectively. Selected banana shrimp showed 
significantly higher average growth and average survival rate than wild type (p<0.05). In conclusion, the 
selected banana shrimp had growth and survival higher than wild type and stocking density at 60 
individuals/m2 appropriate for this study. 
 
Keywords: Banana Shrimp, density, growth, Selected Stock, Cement tank 
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ค่าน่า 
 กุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis, 1888) เป็นสัตว์น้้าชายฝั่งเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีความส้าคัญของ
ประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ผลผลิตที่บริโภคส่วนใหญ่เป็นการจับจาก
ธรรมชาติ ส่วนการเพาะเลี้ยงเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาท่ีต้องอาศัยลูกพันธ์ุจากธรรมชาติมากกว่าการใช้ลูกพันธุ์ที่เกิดจากการ
เพาะเลี้ยง  จึงท้าให้การเพาะเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยไม่ได้พัฒนาไปสู่การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ จากสถิติของกรมประมงในปี 2558 รายงาน
ว่า ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยท้ังหมดมีปริมาณ 7,460 ตัน ส่วนใหญ่ได้จากการจับจากธรรมชาติ 7,223 ตัน และจากการเพาะเลี้ยง 237 
ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 2,014 ล้านบาท โดยมีราคาเฉลี่ย 270 บาท/กก. พื้นที่การเพาะเลี้ยงส่ วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี 
มีฟาร์มเลี้ยงจ้านวน 750 ฟาร์ม พื้นที่รวม 15,041 ไร่ ผลผลิตปีละ 119 ตัน (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 
2560) แม้ว่าหน่วยงานของกรมประมงได้ประสบความส้าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยมาเป็นเวลานานแล้ว ผลผลิตส่วน
ใหญ่ยังใช้เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเป็นจ้านวนหลายล้านตัวต่อปี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน้้าธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตกุ้งแชบ๊วยย้อนหลังไป 5 ปี พบว่าปี 2554 ผลผลิตกุ้งแชบ๊วย
ทั้งปีมีปริมาณ 7,400 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2558 แสดงให้เห็นว่าทั้งผลผลิตจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงก็ยังไม่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยได้ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลี้ยงกุ้งชนิดอื่นมากกว่า โดยเฉพาะกุ้งขาว ซึ่งเป็นกุ้งชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น แต่สามารถเลี้ยงได้ในรูปแบบพัฒนาที่มีความหนาแน่นสูงได้ ประกอบกับมีสายพันธุ์กุ้งขาวที่พัฒนาพันธุ์ให้มี
ลักษณะที่เลี้ยงง่าย ผลผลิตสูง เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้นตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการ
เลี้ยงกุ้งของไทยต้องพบกับวิกฤตอีกครั้งในปี 2555 เมื่อมีการระบาดของโรคตายด่วนท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียที่ท้าให้เกิดตับวาย
เฉียบพลัน (Early Mortality Syndrome, EMS) นับว่าเป็นโรคใหม่ท่ีท้าให้กุ้งตายเป็นจ้านวนมาก แต่ท้ังนี้อาการดังกล่าวไม่พบ
รายงานการติดเช้ือในกุ้งแชบ๊วย ดังน้ันศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า จึง
ได้ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว มาตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้กุ้งแชบ๊วยพันธุ์
เพาะเลี้ยงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรังมาเป็นประชากรเริ่มต้น ซึ่งได้รวบรวมกุ้งแชบ๊วยจากแหล่งน้้าธรรมชาติ 
จากจังหวัดสตูล มาเพาะเลี้ยงในบ่อดินและโรงเพาะฟักมาตั้งแต่ปี 2541 และด้าเนินการเพาะพันธุ์ต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 17   
ในปี 2555 จากนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรีได้น้าพันธุ์กุ้งดังกล่าวมาด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบภายในครอบครัว ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2560 โดยได้กุ้งท่ีผ่านการปรับปรุงพันธุ์จ้านวน 2 รุ่น ซึ่งพบว่า กุ้งแชบ๊วย
พันธุ์ปรับปรุงมีลักษณะการลักษณะการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายดีกว่ากลุ่มควบคุมในทุกรุ่น (วรรณเพ็ญ และค ณะ, 
2560) จากผลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนากุ้งแชบ๊วยสายพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมงให้เป็นทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนา โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีที่มีเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง
แชบ๊วยเป็นจ้านวนมากอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการสร้างความมั่นใจในสายพันธุ์กุ้งแชบ๊วยที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว         
ให้เกษตรกรยอมรับ และน้าพันธุ์กุ้งแชบ๊วยไปเลี้ยง จ้าเป็นต้องน้าไปทดสอบกับสายพันธุ์ที่ยังไม่ผ่านการปรับปรุงเพื่อทราบค่า
ลักษณะส้าคัญเชิงเพาะเลี้ยงต่าง ๆ เช่น อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม การเจริญเติบโต และอัตรารอดตาย ก่อนที่จะน้าไป
ทดสอบในสภาพการเลี้ยงจริง  
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายระหว่างกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงกับกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ 
ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นที่แตกต่างกัน 3 ระดับ 
 
วิธีด่าเนินการ 
1. พันธุ์กุ้งทดลอง 
 1.1 พันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ P15 รุ่นท่ี 2 ของประชากรปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรี 
จ้านวน 3,938 ตัว 
 1.2 พันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ P15 ประชากรธรรมชาติจากสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราดจ้านวน 3,938 ตัว 

2. วิธีวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (factorial design) โดยศึกษา 2 ปัจจัยควบคู่ ได้แก่ ปัจจัยสายพันธุ์กุ้ง (S) 
แตกต่างกัน 2 ระดับ (S1 = กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และ S2 = กุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติ) และปัจจัยความหนาแน่น (D) ที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ (D1 = 60 ตัว/ตร.ม. D2 = 120 ตัว/ตร.ม. และ D3 = 240 ตัว/ตร.ม.) สุ่ม treatment ให้กับหน่วย
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ทดลองทั้ง 9 หน่วยทดลองโดยเลี้ยงในกระชังขนาด 1x2x1 ม. ซึ่งแขวนในบ่อซีเมนต์ขนาด 5 ตร.ม. บ่อละ 2 กระชัง ซึ่งจะท้า
ทั้งหมด 3 ซ้้า (replication, R1-3) (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แผนการทดลองการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ตั้งแต่ระยะ P15 จนถึงอายุ 90 วัน 

ปัจจัย 
ความหนาแน่น   

กุ้งแชบ๊วยสายพันธุ์ปรับปรุง 
  

กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 
(ตัว/ตร.ม.)     

60   S1D1R1, S1D1R2, S1D1R3   S2D1R1, S2D1R2, S2D1R3 

120 
 

S1D2R1, S1D2R2, S1D2R3 
 

S2D2R1, S2D2R2, S2D2R3 

240   S1D3R1, S1D3R2, S1D3R3   S2D3R1, S2D3R2, S2D3R3 
 
3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมบ่อ ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 1x5x1 ม. จ้านวน 9 บ่อ ล้างท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือโดยใช้คลอรีนความ
เข้มข้น 50 ส่วนในล้าน ขึงกระชังไนล่อนตาถักขนาดตา 2×4 มม. (6 ช่องตา/นิ้ว) ขนาด 1x2x1 ม. บ่อละ 2 กระชัง เติมน้้า
ทะเลความเค็ม 25 - 30 ส่วนในพัน ระดับความลึก 80 ซม. ใส่หัวทรายเพิ่มอากาศในกระชังจ้านวน 4 หัว/กระชัง  
 3.2 ปล่อยลูกกุ้งระยะ P15 ลงเลี้ยงในกระชังตามผังการทดลองสุ่มช่ังน้้าหนักและวัดความยาวกุ้ง จ้านวน 50 ตัว/กระชัง 
 3.3 เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารเม็ดส้าเร็จรูปวันละ 4 ครั้ง (เวลา 6.00, 9.00, 12.00 และ 15.00 น.) โดยค้านวณปริมาณ
อาหารตามอายุและน้้าหนักตัวกุ้งที่เพ่ิมขึ้น 
 3.4 ใช้เวลาในการเลี้ยงทดสอบเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2560 
 3.5 ดูดตะกอนก้นบ่อเลี้ยงกุ้งทุกวัน และเปลี่ยนถ่ายน้้า 50% วันเว้นวัน 
 3.6 การวิเคราะห์คุณภาพของน้้า โดยเก็บตัวอย่างน้้าช่วงเวลาประมาณ 07.00 - 07.30 น. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
น้้าในบ่อทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งมีดัชนีที่วิเคราะห์ดังนี้ ความเค็ม (ส่วนในพัน) ความเป็นกรด - ด่างของน้้า (pH) ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้้า (dissolved oxygen; มก./ล.) ความเป็นด่างของน้้า (alkalinity; มก./ล.) ความกระด้างของน้้า 
(hardness; มก./ล.) ค่าอุณหภูมิของน้้า (water temperature; องศาเซลเซียส) แอมโมเนีย (มก./ล.) และไนไตรท์ (มก./ล.) 
 3.7 ท้าการสุ่มชั่งน้้าหนักและวัดความยาวกุ้งทดลองทุกเดือน จ้านวน 50 ตัว/กระชัง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การเจริญเติบโตโดยความยาว และน้้าหนักท่ีอายุ 90 วัน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของความยาวและน้้าหนัก โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  
ตามแบบหุ่นทางคณิตศาสตร์ที่มี treatment รูปแบบแฟคทอเรียล (factorial combination)  

 Yijkl   =    + j + k + ()jk  + ijkl  
  Yijkl     คือ ค่าสังเกตกุ้งตัวท่ี i เมื่อพันธุ์กุ้งแชบ๊วยอยู่ที่ระดับ j, ความหนาแนน่อยู่ที่ระดับ k และจ้านวนซ้้าที่ l 
    คือ ค่าเฉลี่ยทั้งหมด  
  j  คือ อิทธิพลของพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ที่ระดับ j 
  k  คือ อิทธิพลของความหนาแน่น ที่ระดับ k  
  ()jk คือ อิทธิพลร่วมระหว่าง j และ k 
  ijkl  คือ ความคลาดเคลื่อนสุ่มของการทดลอง  
  
 4.2 น้้าหนักเพิ่มต่อวัน (daily weight gain, DWG) ค้านวณตาม Everhart et al. (1975) และ Ricker (1979) จากสูตร   
 
   น้้าหนักเพิ่มต่อวัน  (ก./วัน) 
  
 

= 
น้้าหนักกุ้งเฉลี่ยสุดท้าย - น้้าหนักกุ้งเฉลี่ยเริ่มต้น 

จ้านวนวันท่ีใช้ทดลอง 
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 4.3 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (specific growth rate, SGR) ค้านวณตาม Brown (1957) จากสตูร 
 
  อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (%/วัน) 
                             
  

4.4 อัตรารอดตาย (survival rate) ค้านวณ จากสูตร 
           
  อัตรารอดตาย (%)                          

                                      

 ข้อมูลน้้าหนักเพิ่มต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตรารอดตายที่อายุ 90 วัน ท้าการแปลงข้อมูลด้วยวิธี 
angular transformation เป็นค่า arcsine ตามวิธีการของ Sokal and Rohlf (1981) เพื่อปรับให้ข้อมูลมีการกระจายแบบ 
normal distribution ก่อนท่ีจะน้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 
ผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติบ่งช้ีว่าการเจริญเติบโตและอัตรารอดเนื่องจากอิทธิพลร่วมระหว่างสายพันธุ์และความ
หนาแน่นมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ (p>0.05) ดังนั้น ปัจจัยสายพันธุ์และความหนาแน่นเป็นปัจจัยที่เป็นอิสระจากกัน 
สามารถพิจารณาผลแยกตามปัจจัยสายพันธ์ุและความหนาแน่นที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. ลักษณะการเจริญเติบโต 
    ผลการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความ

หนาแน่น 60, 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. ตั้งแต่ระยะ P15 จนถึงอายุ 90 วัน ได้ผลดังนี้ 
 1.1 น้้าหนัก การเจริญเติบโตโดยน้้าหนักแสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความ

หนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีน้้าหนักเฉลี่ย 6.47±1.12  5.34±1.19 และ 4.50±1.27 ก. ตามล้าดับ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีน้้าหนักเฉลี่ย 6.09±0.74 4.69±1.21 และ  
4.21±1.36 ก. ตามล้าดับ (ภาพท่ี 1) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่า
กุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีน้้าหนักเฉลี่ยแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 1.2 ความยาว การเจริญเติบโตโดยความยาวแสดงตามตารางที่ 2 พบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความ
หนาแน่น 60, 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีความยาวเฉลี่ย 10.5±0.6  9.8±0.7 และ 9.3±0.8 ซม. ตามล้าดับ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีความยาวเฉลี่ย 9.8±0.6 8.8±0.7 และ 8.4±0.9 ซม. 
ตามล้าดับ (ภาพที่ 2) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์
ปรับปรุงมีความยาวเฉลี่ยแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)  

 1.3 น้้าหนักเพิ่มต่อวัน การเจริญเติบโตโดยน้้าหนักเพิ่มต่อวันแสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย
พันธุ์ปรับปรุงที่ความหนาแน่น 60  120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีน้้าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ย 0.060±0.000  0.053±0.005 และ 
0.043±0.005 ก./วัน ตามล้าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีน้้าหนักเพิ่มต่อ
วันเฉลี่ย 0.056±0.005  0.04±0.000 และ 0.036±0.005 ก./วัน ตามล้าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีน้้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) 

1.4 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ แสดงตามตารางที่ 2 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความ
หนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย 0.94±0.050  0.88±0.068 และ 0.94±0.022 
%/วัน ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีอัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะเฉลี่ย 0.69±0.030  0.66±0.034 และ 0.75±0.058 %/วัน ตามล้าดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p>0.05) 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยแตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติ
อย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 

= (ln น้้าหนักกุ้งสุดท้าย - ln น้้าหนกักุ้งเริ่มต้น) 

ระยะเวลาทดลอง 
× 100   

จ้านวนกุ้งสิ้นสุดการทดลอง 

จ้านวนกุ้งที่เริ่มการทดลอง 
× 100 = 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจ้าปี 2562 O1 

423 

P07 

ตารางที ่2 การเจริญเติบโตของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความหนาแน่น 60 120 และ      
240 ตัว/ตร.ม. อายุ 90 วัน 

 
ลักษณะการ
เจริญเติบโต 

กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุปรับปรุง   กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 

60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม.  60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 

น้้าหนัก (ก.)  6.47±1.12Aa 5.34±1.19Ba 4.50±1.27Ca   6.09±0.74Ab 4.69±1.21Bb 4.21±1.36Cb 
ความยาว (ซม.)  10.5±0.6Aa 9.8±0.7Ba 9.3±0.8Ca 

 
9.8±0.6Ab 8.8±0.7Bb 8.4±0.9Cb 

น้้าหนักเพ่ิม 
ต่อวัน (ก./วัน) 0.060±0.000Aa 0.053±0.005Ba 0.043±0.005Ca 

 
0.056±0.005Ab 0.040±0.000Bb 0.036±0.005Cb 

การเจริญเติบโต
จ้าเพาะ (%/วัน) 0.94±0.050Aa 0.88±0.068Aa 0.94±0.022Aa   0.69±0.030Ab 0.66±0.034Ab 0.75±0.058Ab 

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบความหนาแน่นท่ีแตกต่างกันภายในสายพันธ์ุ  
  ตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบระหว่างสายพันธ์ุกุ้งที่แตกต่างกันในความหนาแน่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 น้้าหนักของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ระดับความหนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. 

อายุ 90 วัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 ความยาวของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ระดับความหนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/ตร.ม. 
 อาย ุ90 วัน 
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2. อัตรารอดตาย 
    ผลการศึกษาอัตรารอดตายของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติตั้งแต่ระยะ P15 จนถึง

อายุ 90 วัน แสดงตามตารางที่ 3 โดยพบว่า การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงที่ความหนาแน่น 60 120 และ240 ตัว/ตร.ม. มี
อัตรารอดตายเฉลี่ย 75.00±6.52  50.54±3.26 และ 38.22±5.46 % ตามล้าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) 
ส่วนกุ้งแชบ๊วยพันธุ์จากธรรมชาติมีอัตรารอดตายเฉลี่ย 41.30±3.26  25.72±7.91 และ 14.58±1.39 % ตามล้าดับ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยแหล่งพันธุ์ พบว่ากุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีอัตรารอดตายเฉลี่ย
แตกต่างจากพันธุ์ธรรมชาติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)   
 
ตารางที่ 3 อัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความหนาแน่น 60 120 และ 240 ตัว/
 ตร.ม. อายุ 90 วัน 

ลักษณะ 
  กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุปรับปรุง   กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 

 
60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม.   60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 

อัตรารอด 
ตาย  (%) 

  75.00±6.52Aa 50.54±3.26Ba 38.22±5.46Ca   41.30±3.26Ab 25.72±7.91Bb 14.58±1.39Cb 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เปรียบเทียบความหนาแน่นที่แตกต่างกันภายในสายพันธ์ุ  
  ตัวอักษรพิมพ์เล็กเปรียบเทียบระหว่างสายพันธุ์กุ้งที่แตกต่างกันในความหนาแน่นเดียวกัน 
3. ผลการวเิคราะห์คณุภาพของน้้าในบ่อทดลอง 
    ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้้าตลอดการทดลองเป็นเวลา 90 วัน แสดงตามตารางที่ 4 พบว่า 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย โดยมีค่าความเค็มเฉลี่ย 30.82±1.66 ส่วนในพัน ซึ่งเหมาะสมต่อการเลี้ยง
กุ้งทะเล ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7.8 - 7.9 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
5.87 - 5.98 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเป็นด่างมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 133 - 150 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์ปกติ อุณหภูมิน้้ามี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 28 องศาเซลเซียส อยู่ในเกณฑ์ปกติ แอมโมเนียมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.24  - 0.65 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ไนไตรท์มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.17 - 0.32 มก./ล. อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้าของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุง และพันธุ์จากธรรมชาติ ที่ระดับความหนาแน่น 60 120 
 และ 240 ตัว/ตร.ม. ตั้งแต่ระยะ P15 จนถึงอายุ 90 วัน 

ดัชนี 

กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุปรับปรุง   กุ้งแชบ๊วยพันธ์ุจากธรรมชาติ 

60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 
 

60 ตัว/ตร.ม. 120 ตัว/ตร.ม. 240 ตัว/ตร.ม. 

ความเค็ม 
(ส่วนในพัน) 

30±2 30±2 30±2 
 

30±2 30±2 30±2 

ความเป็นกรด-ด่าง 7.9±0.1 7.8±0.2 7.9±0.1 
 

7.9±0.1 7.8±0.2 7.9±0.1 
ออกซิเจนละลายใน
น้้า (มก./ล.) 

5.87±0.57 5.98±0.67 5.97±0.61 
 

5.87±0.57 5.98±0.67 5.97±0.61 

ความเป็นด่าง 
(มก./ล.) 

133 ± 13 147±17 150±13 
 

133±13 147±17 150±13 

อุณหภูมิ (องศา
เซลเซียส) 

28.3±0.7 28.3±0.7 28.3±0.7 
 

28.3±0.7 28.3±0.7 28.3±0.7 

แอมโมเนีย (มก./ล.) 0.24±0.33 0.45±0.50 0.65±0.62 
 

0.24±0.33 0.45±0.50 0.65±0.62 
ไนไตรท์ (มก./ล.) 0.17±0.18 0.24±0.19 0.32±0.23   0.17±0.18 0.24±0.19 0.32±0.23 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การทดสอบผลความหนาแน่น 3 ระดับ ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์
จากธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ในครั้งนี้ พบว่าความหนาแน่นท้ัง 3 ระดับมีผลต่อการแสดงออกของลักษณะการเจริญเติบโต ได้แก่ 
น้้าหนักตัว ความยาว น้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ โดยที่อัตราความหนาแน่นที่ต่้ากว่ามีการ
แสดงออกทุกลักษณะดีกว่าความหนาแน่นที่สูงข้ึนในทุกระดับ โดยความหนาแน่นที่ดีที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ 60 ตัว/ตร.ม. 
โดยกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงและพันธุ์จากธรรมชาติมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ ากับ 0.060 และ 0.056 ก./วัน ใกล้เคียงกับ
การศึกษาของ วิสุทธ์ิ และคณะ (2542) ที่เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 75 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 3 เดือน กุ้งมี
อัตราการเจริญเติบโต 0.07 ก./วัน เมื่อพิจารณาด้านพันธุ์กุ้งพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยกุ้งพันธุ์ปรับปรุงมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ย
ต่อวันสูงกว่าพันธุ์ธรรมชาติ แตกต่างกับการศึกษาของชัยรัตน์ และสุพจน์ (2546) ซึ่งเปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยลูกพัน ธุ์
จากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3 ในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 4 เดือน กุ้งแชบ๊วยรุ่น F3 กับกุ้งแชบ๊วย
ธรรมชาติมีน้้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.09 และ 0.09 ก./วัน ตามล้าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาลักษณะอัตรา
การรอดตาย พบว่าความหนาแน่นทั้ง 3 ระดับและปัจจัยด้านพันธุ์กุ้ งมีผลต่ออัตรารอดตายแตกต่างกัน โดยที่อัตราความ
หนาแน่นที่ต่้ากว่ามีอตัรารอดตายดีกว่าความหนาแน่นที่สูงขึ้นในทุกระดับ และพันธุ์กุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงมีอัตรารอดตายสูง
กว่าพันธุ์จากธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยพันธุ์ปรับปรุงความหนาแน่น 75 ตัว/ตร.ม. มีอัตรารอดตายดีที่สุดเท่ากับ 75.00% 
ในขณะที่พันธุ์จากธรรมชาติมีอัตรารอดตายเพียง 41.30% ใกล้เคียงกับการศึกษาของ วิสุทธิ์ และคณะ (2542) ที่เลี้ยงกุ้ง
แชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 75 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 3 เดือน กุ้งมีอัตรารอดตายเท่ากับ 74.72% และสอดคล้องกับ
การศึกษาของชัยรัตน์ และสุพจน์ (2546) เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยลูกพันธ์ุจากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3 ในบ่อดินที่ระดับ
ความหนาแน่น 50 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 4 เดือน กุ้งแชบ๊วยรุ่น F3 กับกุ้งแชบ๊วยธรรมชาติมีอัตรารอดตายเท่ากับ 80.00 และ 
55.65% ตามล้าดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยท่ีผ่านมา พบว่า ข้อมูลการเลี้ยงท้ังหมดเป็นการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมบ่อ
ดินจึงส่งผลให้ข้อมูลการเจริญเติบโตมีค่ามากกว่าการศึกษาในครั้งนี้ โดยสกนธ์ และคณะ (2530) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยที่ระดับความ
หนาแน่น 5 และ 10 ตัว/ตร.ม. มีอัตราการเจริญเติบโต 0.14 และ 0.09 ก./วัน ตามล้าดับ ธวัช และฐานันดร์ (2538) เลี้ยงกุ้ง
แชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินที่อัตราความหนาแน่น 98 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 164 วัน กุ้งมีอัตราการเจริญเติบโต 0.08 ก./วัน 
ก้าจัด และคณะ (2547) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินระบบปิด อัตราความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ตร.ม. มีน้้าหนัก
เพิม่เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.11 และ 0.10 ก./วัน ตามล้าดับ ส่วนอัตรารอดตายของการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยท่ีผ่านมา พบว่า กุ้งแชบ๊วย
ที่น้ามาเลี้ยงในบ่อดินหลายรุ่นมีแนวโน้มการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงได้ดีกว่ากุ้งธรรมชาติ โดย ทวี และคณะ 
(2533) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 50 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 150 วัน มีอัตรารอดตาย 14.62% วิเชียร และ
คณะ (2536) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 20 30 และ 40 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 112 วัน มีอัตรา
รอดตาย 83.32 77.60 และ 63.52% ตามล้าดับ ธวัช และฐานันดร์ (2538) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดินที่อัตราความ
หนาแน่น 98 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 164 วัน กุ้งมีอัตรารอดตาย 36% ก้าจัด และคณะ (2547) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อ
ดินระบบปิดอัตราความหนาแน่น 20 และ 40 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 120 วัน มีอัตรารอดตาย 81.30 และ 34.50% ตามล้าดับ 
ธวัช และคณะ (2544) เลี้ยงกุ้งแชบ๊วยในบ่อดินอัตราความหนาแน่น 65  75 และ 85 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 2 เดือน มีอัตรา
รอดตาย 97.60  96.77 และ 85.00% ตามล้าดับ  
 จากผลการทดลองในครั้งนี้สามารถยืนยันผลของการปรับปรุงพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายใน
ครอบครัว ท่ีสามารถพัฒนาพันธุ์กุ้งแชบ๊วยประชากรนี้ให้มีลักษณะการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายเพิ่มขึ้นได้ กุ้งแชบ๊วยที่
ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ มีการแสดงออกทุกลักษณะดีกว่า พันธุ์จากธรรมชาติหรือพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์อย่างชัดเจน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาพันธุ์น้ันมีการปรับตัวของพันธุ์ให้ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของการเลี้ยงในโรง
เพาะฟัก จึงส่งผลให้พันธุ์ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มีการแสดงออกที่ดีกว่า จากผลการศึกษาครั้งนี้ท้าให้ทราบความ
หนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยง ซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยภายในโรงเพาะฟัก เพื่อพัฒนาสู่การเลี้ยง
ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบพันธุ์ควรน้ากุ้งแชบ๊วยไปทดสอบในลักษณะการเลี้ยงแบบพัฒนาในบ่อดิน เพื่อศึกษาข้อมูลการเลี้ยง 
ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับเกษตรกร และเป็นสัตว์น้้าทางเลือกให้
เกษตรกรน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ



 O1  Proceeding of the Annual Conference on Fisheries 2019 O1 

426 

P07 

ค่าขอบคุณ 
โครงการนี้อยู่ภายใต้รหัสทะเบียนวิจัยเลขที่ 60-1-0608-60082 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายสมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์ 

ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข ที่ปรึกษากรมประมง ดร.วงศ์ปฐม กมลรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้้าจืด และคณะกรรมการวิชาการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้้าทุกท่าน ที่ได้ตรวจสอบแก้ไข แนะน้าจนงานวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จ ขอขอบคุณสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
ที่อนุเคราะห์พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าเพชรบุรีทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือใน
การด้าเนินงานวิจัย และจัดเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. 2560. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558. เอกสารฉบับที่ 5/2560. 

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, กรมประมง. 87 หน้า. 
ก้าจัด รื่นเริงดี, ชัยชาญ มหาสวัสดิ์, วิไลวรรณ สอนประสม และ เทพบุตร เวชกามา. 2547. การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Peneaus 

merguiensis, de Man) แบบพัฒนาในระบบปิด. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
42: สาขาประมง. วันท่ี 3-6 กุมภาพันธ์ 2547. 656 หน้า  

ชัยรัตน์ พุ่มช่วย และ สุพจน์ จึงแย้มปิ่น. 2546. เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Peneaus merguiensis, de Man) ลูกพันธุ์
จากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3. เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2546. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง. 12 หน้า 

ทวี โรจนสารัมภกิจ, ประดิษฐ์ ชนช่ืนชอบ, จรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ, วิเชียร ยงประพัฒน์, และ กิตติพงษ์  ชนะไพริน. 2533. การ
ทดลองเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบพัฒนาในบ่อดิน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 26/2533. ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
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