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 รายชื่อคณะผู้วิจัย 
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นายมาวิทย์ อศัวอารีย์ ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังเขต 6 สงขลา 
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สตัว์น า้ชายฝ่ัง กรมประมง 
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นางวิรงรอง เลิศประเสริฐ นกัวิชาการประมงปฏิบตัิการ ศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง

จนัทบรีุ กรมประมง 
นายชวินโรจน์ เลิศแสนพร นกัวิชาการประมงปฏิบตัิการ ศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง

จนัทบรีุ กรมประมง 
นางธนิกานต์ บวัทอง นกัวิชาการประมงปฏิบตัิการ ศนูย์วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีอาหารสตัว์น า้ชลบรีุ 

กรมประมง 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

โครงการวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 

1798) เป็นโครงการวิจัย 3 ปี โดยได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยการเกษตร จากส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรก จ านวนเงิน 2,206,714.00 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการปีแรกรวมระยะเวลาขยายตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 2561 ถงึ 31 มีนาคม 2563 รวม 1 ปี 5 เดือน  

คณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้ ให้
ทุน ผู้ทรงคณุวฒิุและเจ้าหน้าท่ีของส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านซึง่กรุณาเสนอแนะและ
สนบัสนนุงานวิจยัตลอดระยะเวลาของโครงการ ฯ 

คณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ อธิบดีกรมประมง และผู้อ านวยการกองวิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์
น า้ชายฝ่ัง ท่ีกรุณาสนบัสนนุงานวิจยัตลอดระยะเวลาของโครงการ ฯ 

คณะผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากัด มหาชน 89/1 หมู่ 2 ต าบลกาหลง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีกรุณาสนบัสนนุ Tuna soluble extract ส าหรับงานวิจยัของโครงการ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสรุชาต ฉวีภกัด์ิ 
หวัหน้าโครงการ ฯ 
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บทคัดย่อ 
 

กจิกรรมการเลีย้งแม่พันธ์ุกัง้ตั๊กแตนเพื่อผลิตลูกกัง้ต๊ักแตนระยะนอเพลียส ด าเนินการทดลอง 

3 เร่ือง เร่ืองที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของแม่พันธ์ุกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) จาก

ธรรมชาต ิได้ศกึษาองค์ประกอบทางเคมี กรดอะมิโน กรดไขมนั แร่ธาต ุและคลอเลสเตรอลในเนือ้เย่ือแม่กัง้สมบูรณ์

เพศจากธรรมชาติในฤดรู้อน (เดือนมีนาคม) และฤดฝูน (เดือนกนัยายน) ปี 2562 ได้ข้อมลูองค์ประกอบทางเคมีครบ

เพียงพอส าหรับน าไปออกแบบสูตรอาหารส าเร็จรูป เร่ืองที่  2 การเลีย้งแม่พันธ์ุกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla 

raphidea Fabricius, 1798) ในระบบน า้หมุนเวียนและผลของช่วงเวลาเปิดน า้ไหลผ่านในถังเลีย้งต่อการ

ปล่อยไข่ สร้างระบบถังเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) และระบบถังฟักไข่ 

จากนัน้ทดลองเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตนท่ีมีไข่ในตวัและมีน า้เชือ้ตวัผู้ เก็บไว้แล้วให้ปลอ่ยไข่ออกมา โดยชดุการทดลองท่ี 

1 เปิดให้ระบบน า้ไหลผ่านถังเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตนเฉพาะกลางวนัเป็นเวลา 8 ชัว่โมง ชุดการทดลองท่ี 2 เปิดให้

ระบบน า้ไหลผ่าน 24 ชัว่โมง เม่ือสิน้สดุการทดลองพบวา่พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 แม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตนสามารถ

ปล่อยไข่ออกมาได้ 8 ตัว เท่ากัน ระยะเวลาเลีย้งจนกระทั่งปล่อยไข่เฉลี่ย 19.13±10.78 และ 18.50±11.31 วัน 

ตามล าดบั มีระยะเวลาฟักไข่เฉลี่ย 13.50±0.07 และ 14.00±0.00 วนั ตามล าดบั ระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตนท่ี

ออกแบบ ใช้งานและดูแลง่าย แม่กัง้ท่ีเลีย้งในระบบนี ้ปล่อยไข่ได้ดี  เร่ืองที่ 3 ชนิดและอัตราส่วนอาหารสดที่

เหมาะสมในการเสริมความสมบูรณ์เพศของกัง้ต๊ักแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ทดลอง

ผลิตอาหารสดส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน และน าไปทดลองเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน  เป็นเวลา 30 วนั 

จ านวน 4 ชดุการทดลอง โดยใช้อาหารตา่งกนั 4 ชนิด ได้แก่ กุ้งสดสลบักบัปลาสด และอาหารสดส าเร็จรูป 3 สตูร ซึง่

มีวตัถุดิบสดต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ หมึกสด เพรียงสด และกุ้ งสด พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 แม่พันธุ์กัง้ตั๊กแตนกิน

อาหารกุ้ งสดปลาสดดี แต่ชุดการทดลองท่ี 2-4 ซึง่ใช้อาหารสดส าเร็จรูปทัง้สามสตูร แม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตนไม่เข้ามากิน

อาหาร จึงควรปรับปรุงสตูรอาหารโดยเพ่ิม Tuna soluble extract ซึง่เป็นสารดงึดดูการกินอาหารในงานทดลองปี

ตอ่ไป 

กิจกรรมด้านการอนุบาลลูกกัง้ต๊ักแตนจากระยะนอ nauplius จนเข้า post larva ด าเนินการ

ทดลองอนบุาลกัง้ตัก๊แตนในถงัพลาสติกความจุ 400 ลิตร โดยใช้เทคนิคการอนุบาลต่าง ๆ กนั 4 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองที่ 

1.ผลของการเคล่ือนที่ของมวลน า้ในถังอนุบาลต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกั ้งตั๊ กแตน 

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) พบวา่ การอนบุาลโดยควบคมุการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถงัอนุบาลให้

ไหลวน ลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva มีอตัราการรอดตายดีกว่าไม่มีการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ เร่ืองที่ 2.ผลของ

ความเป็นด่างต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) มี

การน าผลการทดลองเร่ืองการอนุบาลโดยควบคุมการเคลื่อนท่ีของมวลน า้มาใช้ร่วมด้วย แบ่งออกเป็น 4 ชุดการ

ทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ ชุดการทดลองท่ี 1-4 น า้ในบ่ออนุบาลมีความเป็นด่าง 100, 200, 275 และ 350 มิลลิกรัม/ลิตร 

พบวา่ลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ของชดุการทดลองท่ี 3 มีอตัราการรอดตายสงูสดุ เร่ืองที่ 3.ผลของความเค็ม
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ต่างกัน 4 ระดับต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

มีการน าผลการทดลองเร่ืองท่ี 1 และ 2 มาใช้ คือ อนบุาลโดยควบคมุการเคลื่อนท่ีของมวลน า้และปรับความเป็นด่าง

ให้สงูถงึ 270 mg/l แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ ระหว่างการอนุบาลมีการปรับความเค็มลดลง โดยชุด

การทดลองท่ี 1 ความเค็ม 30 ppt ตลอดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี 2 ความเค็ม 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 ppt 

ชดุการทดลองท่ี 3 ความเคม็ 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 และ 24 ppt  การทดลองท่ี 4 ความเคม็ 30 ppt แล้วปรับลง

เป็น 27, 24 และ 21 ppt  เม่ือสิน้สดุการทดลองพบวา่ชดุการทดลองท่ี 1 ถงึ 4 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva 

เฉลี่ยถงัละ 396.25±68.91, 517.00±66.13, 482.75±10.97 และ 542.75±57.12 ตวั คิดเป็นอตัราการรอดตายร้อย

ละ 19.81±3.45, 25.85±3.31, 24.14±0.55 และ 27.14±0.46 ตามล าดับ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

ระยะเวลาอนบุาลจนเข้า post larva เฉลี่ย 20.84±0.55, 21.89±1.17, 20.68±0.35 และ 20.47±0.51 วนั ตามล าดบั 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การปรับความเค็มให้ลดลงระหว่างการอนุบาลท าให้ลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีระยะ post larva 

มีอตัราการรอดตายสงูขึน้ และ เร่ืองที่ 4.ผลของความเค็มต่างกัน 3 ระดับต่อผลผลิตและอัตราการรอดตาย

ของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ได้ผลแบบเดียวกบัการอนบุาลโดยใช้ความเคม็ต่างกนั 

4 ระดบั คือการปรับความเคม็ให้ลดลงระหว่างการอนุบาลท าให้ลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva มีอตัราการรอดตาย

สงูขึน้ ผลการอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนของโครงการนี ้มีการพฒันาจนได้ลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ท่ีอตัรารอดตาย

สงูกวา่งานทดลองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมาทัง้หมด สามารถใช้เป็นเทคนิคและแนวทางการผลิตลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva 

เพ่ือไปทดลองเลีย้งตอ่ได้ 

กิจกรรมด้านการเลีย้งกัง้ตั๊กแตนในระบบกล่องเลีย้งแนวดิ่ง ด าเนินการทดลอง 3 เร่ือง เร่ืองที่ 
1.ผลของที่หลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของลูกกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 
ทดลองเลีย้งกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva เปรียบเทียบระหว่างการเลีย้งรวมกนั การเลีย้งรวมกนัและใส่ท่ีหลบซ่อน
ชนิดตา่งๆ การเลีย้งแบบแยกเดี่ยว พบว่ายงัจ าเป็นต้องเลีย้งแบบแยกเดี่ยว เน่ืองจากผลการทดลองพบว่า การเลีย้ง
รวมกนัแม้ใสท่ี่หลบซอ่นชนิดตา่ง ๆ กัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายต ่ามาก สาเหตจุากการท าร้ายและกินกนัเอง เร่ือง
ที่ 2. ผลของการเสริม Tuna soluble extract ในอาหารเม็ดต่อการกินอาหารของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla 
raphidea Fabricius, 1798) จากการพบปัญหากัง้ตัก๊แตนไม่กินอาหารส าเร็จรูปท่ีผลิตขึน้ จึงทดสอบการผลิต
อาหารเม็ดส าเร็จรูปโดยเพ่ิมสารอาหาร Tuna soluble extract ซึง่มีคณุสมบตัิดงึดดูการกินอาหารของสตัว์น า้ได้ 
พบว่าการใช้ Tuna soluble extract ร้อยละ 5 เป็นส่วนผสมในสตูรการผลิตอาหารเม็ดส าเร็จรูป หรือการใช้ Tuna 
soluble extract คลกุอาหารเม็ดสตูรท่ีไม่มี Tuna soluble extract ท าให้กัง้ตัก๊แตนเข้าหาอาหารเม็ดและจบักินได้
ดีกวา่อาหารเมด็ท่ีไมม่ี Tuna soluble extract สามารถใช้เป็นแนวทางการผลิตอาหารส าเร็จรูปตอ่ไปในการทดลองปี
ท่ีสอง เร่ืองที่ 3.การเลีย้งกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ในระบบกล่องแนวดิ่งที่มี

ความเป็นด่างของน า้ต่างกัน โครงการนี ้ได้เลือกใช้วิธีการเลีย้งกัง้ตัก๊แตนแบบแยกเดี่ยว โดยออกแบบและสร้าง
ระบบการเลีย้งในกลอ่งแนวดิ่ง พร้อมระบบน า้ไหลผ่านและระบบบ าบดัน า้ท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานง่าย และใช้ระบบ
กลอ่งแนวดิ่งท่ีสร้างทดลองเลีย้งกัง้ตัก๊แตนเป็นเวลา 4 เดือน ในน า้ท่ีมีความเป็นด่างต่างกนั พบว่าในสามเดือนแรก
ลกูกัง้ตัก๊แตนยงัมีอตัราการรอดตายสงูมาก แตเ่ร่ิมตายมากในเดือนท่ีสี่ และพบปัญหากัง้ตัก๊แตนโตช้า  
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ผลของความเค็มต่างกัน 4 ระดับ ต่อผลผลิตและอัตราการรอดตาย 
ของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

 

ชวินโรจน์ เลิศแสนพร1* วิรงรอง เลิศประเสริฐ1 สรุชาต ฉวีภกัด์ิ1 วารินทร์ ธนาสมหวงั2  และ ธิดาพร ฉวีภกัด์ิ3  
 

บทคัดย่อ 
การศกึษาผลของความเค็มน า้ต่างกนั 4 ระดบั ในถงัอนุบาลต่อผลผลิต และอตัราการรอดตายของ

ลกูกัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) โดยอนุบาลลกูกัง้ตัก๊แตนในถงัพลาสติกความจุ 400 
ลิตร การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ชดุการทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ ระหวา่งการอนบุาลมีการปรับความเคม็ให้ลดลงตามท่ี
ก าหนดในชุดการทดลอง โดยชุดการทดลองท่ี 1 ความเค็ม 30 ppt ตลอดการทดลอง ชุดการทดลองท่ี 2 ความ
เคม็ 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 ppt ชุดการทดลองท่ี 3 ความเค็ม 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 และ 24 ppt  การ
ทดลองท่ี 4 ความเคม็ 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27, 24 และ 21 ppt 

เมื่อสิน้สดุการทดลอง ผลผลิตของกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ในชุดการทดลองท่ี 1-4 เฉลี่ยอยู่ท่ี 
396.25±68.91, 517.00±66.13, 482.75±10.97 และ 542.75±57.12 ตวั คิดเป็นอตัราการรอดตายร้อยละ 
19.81±3.45, 25.85±3.31, 24.14±0.55 และ 27.14±0.46 ตามล าดบั อตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตนในชุด
การทดลองท่ี 4 มากกวา่ของชุดการทดลองอื่นๆอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) ระยะเวลาอนุบาลจนเข้าระยะ post 
larva ในแตล่ะชดุการทดลอง เฉลี่ย 20.84±0.55, 21.89±1.17, 20.68±0.35 และ 20.47±0.51 วนั ตามล าดบั ซึง่
ไมต่า่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การปรับความเค็มให้ลดลงระหว่าง
การอนบุาลท าให้ลกูกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายสงูขึน้ 
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Effects of 4 different levels of water salinity to production and survival rate of mantis shrimp 
 (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

 
Chawinroj Lertsaenporn1*, Wirongrong Lerdprasert 1, Surachart Chaweepack1 

 Varin Tanasomwang2and Tidaporn Chaweepack3 
 

Abstract 
 

Effects of 4 different levels of water salinity on productions and survival rates of the mantis 
shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) larvae were investigated. They were nursed in plastic 
tanks containing 400 liters of seawater. The experiment was divided into 4 treatments with 4 replications 
each. During nursery, the judgment to decrease the salinities was done according to determination in 
the treatments. Treatment 1, the water salinity was maintained at 30 ppt throughout the experiment. 
Treatment 2, the starting water salinity was 30 ppt, then adjusted to 27 ppt. Treatment 3, the starting 
water salinity was 30 ppt, then adjusted to 27 and 24 ppt. Treatment 4, the starting water salinity was 
30 ppt, then adjusted to 27, 24 and 21 ppt.   

 At the end of the experiment, productions in number of the mantis shrimp post larvae in 
treatment 1-4 averaged 396.25±68.91, 517.00±66.13, 482.75±10.97 and 542.75± 57.12 individuals with the 
survival rate of 19.81±3.45, 25.85±3.31, 24.14±0.55 and 27.14±0.46%, respectively. The survival rate of 
the mantis shrimp post larvae in treatment 4 was significantly greater than those of the others (p<0.05). 
The average duration of nursing until entering post larva stage in each treatment was 20.84±0.55, 
21.89±1.17, 20.68±0.35 and 20.47±0.51 days, respectively which were not significantly different 
(p>0.05). The experimental results show that reducing water salinity during nursery increased the 
survival rate of the mantis shrimp post larvae. 
 
 
 
 
 
Key words:  mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798), salinity 
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ค าน า 
กัง้ตัก๊แตน หรือ mantis shrimp เป็นสตัว์ทะเลใน Order Stomatopoda พบมากกว่า 300 ชนิด 

(บพิธ และนนัทพร, 2546) โดยกัง้ตัก๊แตนที่ทดลองครัง้นี ้คือชนิด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798)
ซึง่เป็นกัง้ตัก๊แตนขนาดใหญ่ความยาวมากกว่า 30 เซนติเมตร (1969; Manning, 1998) ปัจจุบันกัง้ตัก๊แตน
ชนิดนีท่ี้มีขนาดใหญ่ ราคาสงูถงึกิโลกรัมละ 1,600-2,000 บาท พบมากบริเวณจังหวดัสตูล นครศรีธรรมราช สุ
ราษฎร์ธานี และตราด ท่ีผ่านมากรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังจันทบุรีและศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝ่ังสงขลา สามารถเพาะฟักและอนุบาล จนประสบส าเร็จในระดับหนึ่งและน าลูกพันธุ์ กัง้
ตัก๊แตนระยะ post larva ท่ีได้มาทดลองเลีย้งเบือ้งต้น มีรายงานการน าลกูพนัธุ์ท่ีอนุบาลได้มาทดลองเลีย้งด้วย
อาหารเมด็ (วีระ และคณะ, 2555; วีระ และคณะ, 2557, สรุชาต และคณะ 2557) 

การศึกษาการเพาะอนุบาลกัง้ตัก๊แตนให้ได้ระยะ post larva ท่ีผ่านมา พบว่ามี 2 แนวทาง คือ 
การศึกษาด้านอาหารท่ีใช้อนุบาล และการศึกษาการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตน การศึกษาด้าน
อาหารท่ีใช้อนุบาล เร่ิมโดย บงัอร และสรณัญช์ (2537) อนุบาลลกูกัง้ตัก๊แตนด้วยอาหารต่างกนัได้แก่ โรติเฟอร์ , 
อาร์ทีเมีย และเนือ้ปลาสดสบับด มีอตัรารอดตายจากระยะ nauplius ถึงระยะ post larva สูงสุดร้อยละ 2.58 
พลพจน์ (2545) รายงานการอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนหางจุดด้วยอาหารต่างชนิด  ต่อมา วีระ และสพุฒัน์ (2553) 
อนุบาลกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplius 2 ถึงระยะ post larva โดยเปรียบเทียบระหว่างการให้อาร์ทีเมียไม่เสริม
คุณค่าทางอาหารการให้อาร์ทีเมียที่เสริมคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่ายเกลียวทอง เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้า ระยะ 
post larva 3 มีอตัรารอดตายร้อยละ 5.12±1.13 และ 5.97±0.76 ตามล าดบั สุพัฒน์ และอดิเทพ (2555) 
อนุบาลกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplius 2 ถึงระยะ post larva โดยเปรียบเทียบระหว่างการให้อาร์ทีเมียท่ีไม่เสริม
ไขมนัส าเร็จรูปเปรียบเทียบกบัการให้อาร์ทีเมียท่ีเสริมไขมนัส าเร็จรูป เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva มีอตัรา
รอดตายร้อยละ 6.27±0.65 และ 8.83±0.53 ตามล าดบั ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  

การศึกษาการใช้เทคนิคอนุบาลเพ่ือให้ลูกกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายสูง โดยสุพฒัน์ และคณะ 
(2555) ศกึษาวสัดหุลบซอ่นท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลกูกัง้จากระยะ nauplius 2 ถึงระยะ post larva 3 พบว่า อตัรา
รอดตายเฉลี่ยของลูกกัง้ตัก๊แตนท่ีไม่ใส่วสัดุหลบซ่อน ใส่สาหร่ายเทียมเป็นวสัดุหลบซ่อน และใส่อวนม้วนเป็นวสัดุ
หลบซ่อน มีค่าร้อยละ 8.98±0.16, 12.40±1.48 และ 2.48±0.43 ตามล าดบั โดยลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีอนุบาลด้วยการใส่
สาหร่ายเทียมมีอตัรารอดตายมากท่ีสดุ แตท่ี่อนบุาลด้วยการใส่อวนม้วนเป็นก้อน ท าให้ลกูกัง้ติดอวนตายจึงมีอตัรา
รอดตายน้อยท่ีสดุ ปราณี และคณะ (2558) อนุบาลกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplius 2 ถึงระยะ post larva 3 ท่ี
ระดบัความลกึน า้ 30, 50 และ 70 เซนติเมตร พบว่าลกูกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 7.21±0.21, 
7.57±0.08 และ 8.32±0.04 ตามล าดบั (p<0.05) สรุปว่าการอนุบาลที่ระดบัความลึก 70 เซนติเมตร ดีที่สุด 
ส่วน สุรชาต และคณะ (2558ก) อนุบาลลูกกัง้ตั๊กแตนด้วยการให้อาร์ทีเมียตัวโตในปริมาณมากเกินเป็นอาหาร 
เปรียบเทียบกบัท่ีให้อาร์ทีเมียตวัโตมากเป็นสองเท่าของชุดแรก พบว่าลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva มีอตัรารอด
ตายเฉลี่ยร้อยละ 9.81±1.68 และ16.39±6.14 ตามล าดบั แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
เนื่องจากอาร์ทีเมียตวัโตในชุดท่ีให้มากเป็นสองเท่าของชุดแรกว่ายน า้ไปรวมกลุ่มกับลูกกัง้ มีส่วนช่วยลดการ
เผชิญหน้าของลูกกัง้โดยตรง ท าให้การท าร้ายกันเองลดลง นอกจากนี ้สุรชาต และคณะ (2558ข) อนุบาลกัง้
ตัก๊แตนโดยควบคมุความเข้มแสงต่างกนั พบว่าลกูกัง้ท่ีอนุบาลในถงัท่ีมีระดบัความเข้มแสงภายในถงัต ่ามีอตัรา
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รอดตายสูงกว่าถังท่ีมีความเข้มแสงในถังสูง โดยถังท่ีมีความเข้มแสงต ่า มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงสุ ดร้อยละ 
12.40±2.32 เน่ืองจากในถงัท่ีมีระดบัความเข้มแสงสูง ลูกกัง้มกัว่ายน า้ไปรวมกันเป็นกลุ่มท าให้ท าร้ายกนัเองได้
ง่าย สตัว์น า้วยัอ่อนครัสเตเชียชนิดอื่นก็มีรายงานการใช้เทคนิคการอนุบาลเพ่ือเพ่ิมอตัราการรอดตายคล้ายกนั เช่น 
การอนุบาลลกูปูม้า มีรายงานว่าอตัรารอดตายสงูขึน้หากใส่ท่ีหลบซ่อนระหว่างการอนุบาล (วารินทร์ และคณะ, 
2547) 

ธรรมชาติของสตัว์น า้กร่อยหลายชนิดมีการเดินทางมาเจริญเติบโตบริเวณชายฝ่ังซึ่งมีความเค็ม
ต ่ากว่าน า้ทะเล ดงันัน้จึงพบว่าการอนุบาลสตัว์น า้หลายชนิดโดยมีการลดความเค็มลงเมื่ออายุของสตัว์น า้
มากขึน้ ท าให้อตัราการรอดตายของสตัว์น า้นัน้เพ่ิมขึน้หรือโตเร็วขึน้ เช่น ลูกปลากะพงขาวแรกฟักออกจากไข่
มีการอนุบาลท่ีความเค็มปกติและปรับความเค็มลดลงเมื่อลูกปลาอายุเพ่ิมขึน้ ท าให้ลูกปลาโตเร็วมีอตัราการ
รอดตายสูง เช่นเดียวกันกับการอนุบาลลูกปูทะเล ส่วนวารินทร์ และคณะ (2548) รายงานว่าลูกปูม้าที่ปรับ
ความเค็มให้ต ่าลงระหว่างการอนุบาล มีอตัรารอดดีกว่าไม่ปรับความเค็ม  

เห็นได้วา่หากปรับความเค็มให้ต ่าลงระหว่างการอนุบาล อาจท าให้ลูกกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอด
ตายสูงขึน้ได้ จึงท าการทดลองนีโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบผลของการลดความเค็มระหว่ างอนุบาลต่ออตัรา
การรอดตาย ผลผลิตของลูกกัง้ตัก๊แตน 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง 
ด าเนินการอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplius ถึงระยะ post larva ในถงัพลาสติกสีด า

ทรงกระบอกความจุน า้ 400 ลิตร จ านวน 16 ใบถงัละ 2,000 ตวั (ความหนาแน่น 5 ตวั/ลิตร) แบ่งเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ ดงันี ้(ภาพท่ี 1) 

ชดุการทดลองท่ี 1 ความเคม็ 30 ppt ตลอดการทดลอง 
ชดุการทดลองท่ี 2 ความเคม็ 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 ในวนัท่ี 6 จากวนัเร่ิมทดลอง 
ชดุการทดลองท่ี 3 ความเคม็ 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 และ 24 ppt ในวนัท่ี 6 และ 9 จากวนัเร่ิม

ทดลอง 
ชุดการทดลองท่ี 4 ความเค็ม 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27, 24 และ 21 ppt ในวนัท่ี 4, 9 และ 13

จากวนัเร่ิมทดลอง 
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ภาพที่ 1 ถงัอนบุาลจ านวน 16 ถงั ส าหรับการทดลอง 4 ชดุการทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ 
 

การเตรียมถังทดลองและระบบให้อากาศ 
วางถังพลาสติกสีด าในโรงเรือนท่ีหลงัคามุงด้วยกระเบือ้งไฟเบอร์สีเขียวอ่อนโปร่งแสง ปากถงัปิด

ด้วยท่อ HDPE ท่ีขดเป็นวงกลมขึงผ้าพลาสติกใส (ภาพท่ี 1) ในถังใส่ท่อพีวีซีขนาด 3 นิว้ ยาว 1 เมตร ผ่าซีก
จ านวน 2 ชิน้ ติดหวัทรายให้อากาศด้านลา่งของท่อพีวีซี ละ 1 หวั วางท่อสวนทางในแนวเดียวกนั ท ามมุเอียง 60 
องศาเทียบกบัแนวราบ เม่ือฟองอากาศลอยขึน้ผิวน า้ในมมุ 60 องศา สามารถบงัคบัให้มวลน า้ในถงัอนุบาลหมนุ
เคลื่อนท่ีเป็นวงกลมไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการเพ่ิมอตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตน จากผลการทดลองใน
โครงการวิจยันีเ้ร่ือง ผลของการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถงัอนบุาลตอ่ผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน 
(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ท่ีรายงานว่าระบบบงัคบัการเคลื่อนท่ีของมวลน า้มีผลให้ลกูกัง้
ตัก๊แตนมีอตัราการอดตายสงูขึน้ (วิรงรอง และคณะ, 2563) 
 
การเตรียมลูกกัง้ต๊ักแตน 

น าแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตนท่ีมีไข่แก่ มาเลีย้งในระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (ภาพท่ี 2) ท่ีออกแบบ
และสร้างขึน้ในงานทดลองของโครงการ ฯ นี ้เร่ือง ระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea 
Fabricius, 1798)และผลของช่วงเวลาเปิดน า้ไหลผ่านในถงัเลีย้งตอ่การปล่อยไข่ ให้ปลาข้างเหลืองสดและกุ้ งสด
เป็นอาหารวันละ 1 มือ้ เปลี่ยนถ่ายน า้ 46% เวลา 9.00-10.00 น. จากนัน้เปิดระบบน า้หมุนเวียน เมื่อแม่กัง้
ตัก๊แตนปลอ่ยไข่ออกมา ยงัคงให้แมก่ัง้ตัก๊แตนดแูลไข่ตอ่อีก 2 วนั จงึย้ายแมก่ัง้พร้อมไข่ไปเลีย้งต่อในระบบถงัฟัก
ไข่ท่ีภายในมีกระชงัขนาดตา 300 ไมครอน รอจนกระทัง่กัง้ตัก๊แตนฟักออกเป็นตวั จงึรวบรวมไปใสใ่นถงัพลาสติก
สีด าความจ ุ500 ลิตร เม่ือลกูกัง้ตัก๊แตนมีอาย ุ2 วนั จงึนบัจ านวนลงถงัทดลองทดลอง (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 2 ระบบถงัเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตน พร้อมระบบบ าบดัน า้ และระบบถงัฟักไข่ 

 
 

 
ภาพที่ 3 นบัจ านวนลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ nauplius ลงถงัทดลอง 16 ถงั ๆ ละ 2,000 ตวั 

 
การเตรียมอาหารลูกกัง้ต๊ักแตน ได้แก่อาร์ทีเมียขนาดเล็ก (อายุ 2-5 วัน) และอาร์ทีเมียขนาดใหญ่ 
(อายุ 6-21 วัน) 

อาร์ทีเมียขนาดเล็ก เพาะอาร์ทีเมียในถงัทรงกรวย เมื่อครบ 36 ชัว่โมง ใส่ฟอร์มาลีน 500 ppm 
แช ่10 นาที แล้วเก็บมาล้าง และน าไปเลีย้งในถงัขนาด 200 ลิตร ให้เตตร้าเซลมิสเป็นอาหารถงึอาย ุ5 วนั 

อาร์ทีเมียขนาดใหญ่ เร่ิมเลีย้งอาร์ทีเมียขนาดใหญ่ก่อนเร่ิมอนุบาลลกูกัง้ตัก๊แตน  3 วนั โดยใช้
ช้อนตวงอาร์ทีเมียอายุ 2 วนั จ านวน 45 มิลลิลิตร ไปเลีย้งในบ่อคอนกรีตกลางแจ้งขนาดความจุ 12 ลกูบาศก์
เมตร รวม 15 บ่อ (ภาพท่ี 4) ให้เตตร้าเซลมิสและอามิอามิท่ีปรับ pH ด้วยปูนขาวแล้วเป็นอาหาร เมื่ออาร์ทีเมียมี
อายตุามต้องการ จึงรวบรวมและใช้ช้อนตวงตกัอาร์ทีเมียมาสุ่มนบัจ านวน จากนัน้จึงใช้ช้อนตวงตกัอาร์ทีเมียใส่
ในถงัอนบุาลตามจ านวนท่ีต้องการ (ตารางท่ี 1) 
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ภาพที่ 4 บ่อคอนกรีตกลางแจ้งขนาดความจ ุ12 ลกูบาศก์เมตร รวม 15 บ่อ ส าหรับเลีย้งอาร์ทีเมียตวัโต 

 
ตารางที่ 1 อายอุาร์ทีเมีย (วนั) และความหนาแน่นอาร์ทีเมียในถงัอนบุาล (ตวั/ลิตร) 

วนัท่ีทดลอง อายอุาร์ทีเมียท่ีให้กิน (วนั) ความหนาแน่นของอาร์ทีเมีย (ตวั/ลิตร) 
2-5 2-5 200-600 

6-11 6-11 150-400 
11-16 11-19 100-200 
17-28 17-20 20-150 

 
การอนุบาลและการจัดการ 

น า้ทะเลท่ีใช้ผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 10 ppm เป่าลมจนกระทั่ง
หมดคลอรีนแล้วปิดลมพกัให้ตกตะกอน ปรับความเป็นด่างด้วย NaHCO3  ให้ได้ประมาณ 220 ppm เพ่ือเพ่ิม
อตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตน จากผลการทดลองในโครงการวิจยันีเ้ร่ือง ผลของความเป็นด่างต่อผลผลิต
และอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ท่ีรายงานว่า ความเป็นด่าง
ของน า้ในถงัอนุบาลเฉลี่ย 276 mg/l ลกูกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายดีท่ีสดุ (ชวินโรจน์ และคณะ, 2563) หลงั
ปรับความเป็นด่างแล้วสบูมาใช้โดยผ่านผ้ากรองสกัหลาดเปลี่ยนถ่ายน า้ 30-70% ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 09.00 น. 
พร้อมท าความสะอาดถงัและดดูตะกอนออก จากนัน้ให้อาร์ทีเมียเป็นอาหารวนัละ 2 ครัง้ เช้าและเย็น 

 
การวิเคราะห์คุณภาพน า้ 

เก็บตวัอย่างน า้จากถงัทดลอง เวลา 08.30 น. น าไปวิเคราะห์คณุภาพน า้ดงันี ้
- Ammonia (แอมโมเนีย) และ Nitrite (ไนไตรท์) วิเคราะห์ตามส านกัวิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง 

(2551) โดยใช้เคร่ือง Spectrophotometer ของ SHIMADZU รุ่น UV 1601 
- pH (พีเอช) ใช้เคร่ืองวดัพีเอชไฟฟ้าของ WTW รุ่น 720 
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- Salinity (ความเคม็) ใช้เคร่ืองวดัความเคม็ของ ATAGO รุ่น S/Mill 
- Phenolphthalene Alkalinity (P Alkalinity), Alkalinity (ความเป็นด่าง), Calcium (แคลเซียม), 

Magnesium (แมกนีเซียม) และ Hardness (ความกระด้าง) วิเคราะห์ตาม APHA, AWWA and WEF (1998) 
- Dissloved oxygen (DO, ออกซิเจนละลายน า้) และ Water temperature (อณุหภูมิน า้) ใช้

เคร่ืองวดัออกซิเจน YSI รุ่น 550A 
 

การตรวจแบคทเีรียในน า้ 
ตรวจติดตามปริมาณแบคทีเรียรวม แบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอตรวจด้วยวิธี Spread plate method 

ตามวิธีการของกิจการ และคณะ (2546) ส่วนการตรวจยืนยันชนิด Vibrio parahaemolyticus AHPND ด้วย
เทคนิค PCR ตามวิธีการท่ีดดัแปลงมาจาก Tinwongger et. al. (2014) โดยเก็บตวัอย่างน า้ในถงัอนุบาลลกูกัง้
ตัก๊แตนเวลา 9.00 น. สปัดาห์ละ 1 วนั รวม 4 สปัดาห์ 

 
การเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเข้าระยะ post larva ลกูกัง้ตัก๊แตน เร่ิมมีลกัษณะเหมือนพ่อแมพ่นัธุ์ และเปลี่ยนจากการวา่ยน า้
เป็นคลานบริเวณพืน้ถงัใช้สวิงตกัลูกกัง้ตัก๊แตนนัน้ออกจากถงัทดลองทุกวนั น ามานับจ านวน(ภาพท่ี 5) บนัทึก
จ านวน (ตวั) และ วนัท่ีเข้า post larva จนกระทัง่ลกูกัง้ตัก๊แตนในแต่ละถงัลงพืน้หมด หาผลผลิต อตัราการรอด
ตายของกัง้ตัก๊แตน และระยะเวลาท่ีใช้จนกระทัง่เข้า post larva ในแต่ละชุดการทดลอง วิเคราะห์ความแตกต่าง
คา่เฉลี่ยของผลผลิต อตัราการรอดตาย และระยะเวลาท่ีใช้จนกระทัง่เข้า post larva โดยวิธี ANOVA เปรียบเทียบ
คา่เฉลี่ยโดย Tukey HSD  

 

 
ภาพที่ 5 นบัจ านวนลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva แตล่ะถงัทดลอง ในแตล่ะวนัทกุวนั 
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
เม่ือสิน้สดุการทดลอง พบวา่ชดุการทดลองท่ี 1 ถงึ 4 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva เฉลี่ยถงั

ละ 396.25±68.91, 517.00±66.13, 482.75±10.97 และ 542.75±57.12 ตวั (ตารางท่ี 2) คิดเป็นอตัราการรอด
ตายร้อยละ 19.81±3.45, 25.85±3.31, 24.14±0.55 และ 27.14±0.46 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) สอดคล้องกับ
งานวิจยัของโครงการนีเ้ร่ือง ผลของความเค็มต่างกัน 3 ระดบั ต่อผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน 
(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ท่ีรายงานวา่อตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ของ
ชุดการทดลองท่ีปรับความเค็มลดลงระหว่างการอนุบาลมีค่าสูงกว่าชุดท่ีไม่ปรับความเค็มอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) (สรุชาต, 2563) และสอดคล้องกบัรายงานการทดลองของ วารินทร์ และคณะ (2548) ท่ีปรับลดความ
เคม็ของน า้ระหวา่งอนบุาลลกูปูม้า มีผลให้ลกูปูม้ามีอตัราการรอดตายสงูกว่าไม่ปรับลดความเค็ม  การวิจยัครัง้นี ้
สามารถอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนให้มีอตัราการรอดตายเฉลี่ยสงูถึงร้อยละ 27.14±0.46 เน่ืองจากการอนุบาลนีใ้ช้
เทคนิคการอนุบาลทัง้ 3 แบบ ได้แก่ การบงัคบัทิศทางการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ การใส่ NaHCO3 เพ่ิมความเป็น
ด่าง และการปรับลดความเค็ม สอดคล้องกับงานวิจัยของโครงการนีเ้ร่ือง ผลของความเค็มต่างกนั 3 ระดบั ต่อ
ผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) (สุรชาต, 2563) ท่ี
รายงานว่าอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ของชุดการทดลองท่ีปรับความเค็มลดลงระหว่าง
การอนุบาลมีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 28.62±4.85 เ น่ืองจากการอนุบาลใช้เทคนิคการอนุบาลทัง้ 3 แบบ 
เช่นเดียวกนั และเม่ือเปรียบเทียบกบังานทดลองอ่ืนก่อนหน้านี ้เช่น สพุฒัน์ และคณะ (2555) รายงานว่าอตัรารอด
ตายเฉลี่ยของลูกกัง้ตั๊กแตนท่ีใส่สาหร่ายเทียมเป็นวสัดุหลบซ่อนมีค่าสูงสุดร้อยละ 12.40±1.48 สุรชาต และคณะ 
(2558ก) อนุบาลลกูกัง้ตัก๊แตนด้วยการให้อาร์ทีเมียตวัโตในปริมาณมาก พบว่าลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva มี
อตัรารอดตายเฉลี่ยสงูสดุร้อยละ 16.39±6.14 ซึง่น้อยกวา่การวิจยัครัง้นีท่ี้สามารถอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนให้มีอตัรา
การรอดตายเฉลี่ยสงูถงึร้อยละ 27.14±0.46 

 
 

ตารางที่ 2 ผลผลิตลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva (ตวั/ถงั) เม่ือสิน้สดุการทดลอง. 

ซ า้ 
ผลผลิตลูกกัง้ต๊ักแตนระยะ post larva (ตัว/ถัง) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
1 294 615 479 463 
2 420 497 499 545 
3 427 484 475 567 
4 444 472 478 596 

ผลผลิต (ตัว) 1,585 2,068 1,931 2,171 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(ตัว/ถัง) 
396.25±68.91a 517.00±66.13b 482.75±10.97ab 542.75±57.12b 

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษบนค่าเฉลี่ยผลผลิตลูกกัง้ตั๊กแตนท่ีต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 อตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva (ร้อยละ) เม่ือสิน้สดุการทดลอง. 

ซ า้ 
อัตราการรอดตายของลูกกัง้ต๊ักแตนระยะ post larva (ร้อยละ) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
1 14.70 30.75 23.95 23.15 
2 21.00 24.85 24.95 27.25 
3 21.35 24.20 23.75 28.35 
4 22.20 23.60 23.90 29.80 

เฉลี่ย (%) 19.81±3.45a 25.85±3.31b 24.14±0.55ab 27.14±0.46b 
หมายเหตุ อกัษรภาษาองักฤษบนคา่เฉลี่ยอตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีตา่งกนั หมายถงึมีความแตกต่าง

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

เร่ิมรวบรวมลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีเข้าระยะ post larva ระหว่างวนัท่ี 18 ถึง 28 ของการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาการพฒันาเข้าระยะpost larva เฉลี่ย 20.84±0.55, 21.89±1.17, 20.68±0.35 และ 20.47±0.51 วนั 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) ใกล้เคียงกบังานวิจยัของโครงการนีเ้ร่ือง ผลของความเป็นด่างต่อผลผลิตและอตัราการ
รอดตายของกัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798), ผลของการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถัง
อนุบาลต่อผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) และ ผล
ของความเค็มต่างกัน 3 ระดับ ต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea 
Fabricius, 1798) 

 
ตารางที่ 4 ระยะเวลาของการพฒันาจากระยะ nauplius จนเข้าระยะ post larva (วนั) 

ซ า้ 
ระยะเวลาการพัฒนาเข้าระยะpost larva (วัน) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
1 21.50 20.19 20.66 21.07 
2 20.15 22.47 20.53 20.69 
3 20.76 22.12 21.16 19.90 
4 20.96 22.79 20.35 20.23 

เฉลี่ย (วัน) 20.84±0.55a 21.89±1.17 a 20.68±0.35 a 20.47±0.51 a 
หมายเหตุ อกัษรภาษาองักฤษบนค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการพัฒนาของลูกกัง้ตัก๊แตนท่ีเหมือนกัน หมายถึงมี

ความแตกตา่งอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

 
ค่าเฉลี่ยของความเค็มในถังอนุบาลตลอดการทดลองของแต่ละชุดการทดลองมีค่าลดลงตามการ

ปรับความเคม็  (ตารางท่ี 5 และ ภาพท่ี 6) การปรับลดความเคม็สง่ผลตอ่แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีลดลงเช่นกนั 
(ตารางท่ี 5 และ ภาพท่ี 7-8) ส่วน pH ของชุดทดลองท่ี 1-4 มีค่าสงูขึน้เล็กน้อยเมื่อเทียบกบั pH ของน า้ฆ่าเชือ้ 
เป็นผลจากการเติม NaHCO3 (ตารางท่ี 5) 
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ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์เฉลี่ยของน า้ในถังอนุบาลตลอดการทดลองมีค่าเพ่ิมขึน้มากเมื่อ
เทียบกบัน า้ฆ่าเชือ้ท่ีใช้เปลี่ยนถ่าย (ตารางท่ี 5) เน่ืองจากพบซากอาร์ทีเมียตวัโตจ านวนมากท่ีเหลือจากการถูกกดั
กิน และจากการขบัถ่ายของเสีย โดยแอมโมเนียเร่ิมทดลองมีค่าต ่าแต่มีค่าสูงในช่วงวนัท่ี 6-10 ของการทดลอง 
(ภาพท่ี 9) เน่ืองจากต้องให้อาหารในปริมาณมากในช่วงแรก หลงัจากนัน้แอมโมเนียเร่ิมลดลง เน่ืองจากเปลี่ยน
ถ่ายน า้มากขึน้ สว่นออกซิเจนมีปริมาณเพียงพอเน่ืองจากการอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนสามารถให้อากาศแรงได้  

 
 

ตารางที่ 5 คา่เฉลี่ยคณุภาพน า้ตลอดการทดลอง 

คุณภาพน า้ น า้ฆ่าเชือ้ 
ชุดการ

ทดลองที่ 1 
ชุดการ

ทดลองที่ 2 
ชุดการ

ทดลองที่ 3 
ชุดการ

ทดลองที่ 4 
Salinity (ppt) 30.75±0.87 31.00±0.10 28.00±0.00 26.29±0.00 25.11±0.05 

pH 8.23±0.09 8.31±0.02 8.31±0.00 8.37±0.01 8.36±0.01 
Phenolphthalein 
Alkalinity (mg/l) 

25.67±7.62 38.43±2.22 40.21±0.71 43.00±3.03 40.79±8.38 

Alkalinity (mg/l) 106.00±6.27 222.14±3.84 224.75±6.61 217.86±2.42 218.14±1.41 
Ammonia (mg/l) 0.0034±0.0013 0.3014±0.0261 0.3736±0.0004 0.2739±0.0646 0.3266±0.0477 

Nitrite (mg/l) 0.0120±0.0084 0.0155±0.0008 0.0176±0.0034 0.0093±0.0011 0.0107±0.0019 
Calcium (mg/l) 347.67±13.21 342.21±3.54 316.50±3.94 297.07±2.32 281.64±0.91 
Magnesium 

(mg/l) 
1170.91±37.67 1166.00±9.02 1051.33±6.85 983.37±6.32 949.51±4.23 

Hardness(mg/l) 5686.67±155.00 5652.86±28.28 5175.71±18.18 4788.57±20.20 4610.71±15.15 
Temperature (Oc) - 27.59±0.06 27.27±0.11 27.56±0.05 27.30±0.08 
Dissolved oxygen 

(mg/l) 
- 6.68±0.01 6.79±0.03 6.88±0.01 6.95±0.01 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความเคม็ของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 
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ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงแคลเซียมของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 
 

 

 
ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงแมกนีเซียมของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 

 
 

 
ภาพที่ 9 การเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 
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ปริมาณแบคทีเรียรวม และแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ (ตารางท่ี 6) ของชุดการทดลองท่ี 1-4 มีค่าเฉลี่ย
คอ่นข้างสงูเน่ืองจากจ าเป็นต้องให้อาหารจ านวนมากเพ่ือป้องกนัการท าร้ายกนัของลกูกัง้ตัก๊แตน จึงมีซากอาร์ที
เมียซึ่งให้เป็นอาหารเหลืออยู่ในถัง เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองในโครงการนีเ้ร่ือง การเลีย้งแม่พันธ์ุกัง้
ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ในระบบน า้หมุนเวียนและผลของช่วงเวลาเปิดน า้
ไหลผ่านในถังเลีย้งต่อการปล่อยไข่ ท่ีมีปริมาณแบคทีเรียน้อยกว่ามาก เน่ืองจากมีระบบน า้หมนุเวียนพร้อม
ระบบบ าบดัน า้แตก่ารทดลองนีไ้มพ่บ V. parahaemolyticus AHPND ในน า้ (ตารางท่ี 7) 

 

ตารางที่ 6 คา่เฉลี่ยปริมาณแบคทีเรียรวมและแบคทีเรียกลุม่วิบริโอ (cfu/ml) ในน า้จากถงัอนบุาลกัง้ตัก๊แตน 
ปริมาณแบคทีเรีย 

(cfu/ml) 
ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

กลุ่มวิบริโอโคโลนีสีเขียว 4304±6153 3625±5817 4288±5589 3388±2646 
กลุ่มวิบริโอโคโลนีสีเหลือง 4624±3443 2975±1824 3341±1831 4625±1918 

วบิริโอรวม 8928±4017 6600±4599 7629±4027 8013±2195 
แบคทีเรียรวม 13,353±2162 8055±3069 9350±4755 10586±2707 

 
 
ตารางที่ 7 ผลการตรวจแบคทีเรียด้วยเทคนิค PCR ในน า้ในจากอนบุาลกัง้ตัก๊แตน 4 ครัง้ (สปัดาห์ละ 1 ครัง้) 

แบคทีเรีย ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
Fla E +ve (พบ VP 3 ครัง้) +ve (พบ VP 3 ครัง้) +ve (พบ VP 3 ครัง้) +ve (พบ VP 2 ครัง้) 

C4 (Vp C4) -ve (ไม่พบ 3 ครัง้) -ve (ไม่พบ 3 ครัง้) -ve (ไม่พบ 3 ครัง้) -ve (ไม่พบ 3 ครัง้) 
Toxin (Vp3) -ve (ไม่พบทกุครัง้) -ve (ไม่พบทกุครัง้) -ve (ไม่พบทกุครัง้) -ve (ไม่พบทกุครัง้) 

หมายเหต ุ Fla E หมายถึง ยีน V. parahaemolyticus 
Toxin (Vp3) หมายถึง ยีน V. parahaemolyticus AHPND ผลคือ ไม่พบ  V parahaemolyticus AHPND ในน า้จาก
ถงัอนบุาล 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การปรับลดความเค็มของน า้มีผลให้กัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตาย

สงูกวา่ไมป่รับลดความเคม็ ดงันัน้การอนบุาลกัง้ตัก๊แตนให้มีอตัราการรอดตายสงู ต้องปรับลดความเค็มระหว่าง
การอนบุาล จนถึงค่าความเค็มประมาณ 21 ppt เมื่อกัง้ตัก๊แตนใกล้เข้าระยะ post larva ซึง่สามารถใช้ระบบน า้
เคลื่อนท่ีจากการทดลองในโครงการนีเ้ร่ือง ผลของการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถงัอนุบาลต่อผลผลิตและอตัราการ
รอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) รวมทัง้การเพ่ิมความเป็นด่างด้วย 
NaHCO3 มาใช้ในการอนบุาลด้วย 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
งานทดลองนี เ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี ย้งกัง้ตั๊กแตน

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ในปีท่ี 1 รหสัโครงการ CRP 6105021670 ซึง่ได้รับทุนวิจยัจาก
ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) 
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