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นายสรุชาต ฉวีภกัด์ิ ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังจนัทบรีุ  
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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 ระยะเวลาด าเนินการ
ปีแรกรวมระยะเวลาขยายตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 2561 ถงึ 31 มีนาคม 2563 รวม 1 ปี 5 เดือน  

คณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้อ านวยการส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้ ให้ทุน 
ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านซึ่งกรุณาเสนอแนะ และ
สนบัสนนุงานวิจยัตลอดระยะเวลาของโครงการ ฯ 

คณะผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ อธิบดีกรมประมง และผู้อ านวยการกองวิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้
ชายฝ่ัง 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

ธรรมชาติ ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กรดอะมิโน กรดไขมนั แร่ธาตุ และคลอเลสเตอรอลในเนือ้เย่ือแม่กัง้

สมบรูณ์เพศจากธรรมชาติในฤดรู้อน (เดือนมีนาคม) และฤดฝูน (เดือนกนัยายน) ปี 2562 ได้ข้อมลูองค์ประกอบทาง

เคมคีรบเพียงพอส าหรับน าไปออกแบบสตูรอาหารส 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 เม่ือสิน้สดุการทดลองพบวา่ ชดุการทดลองท่ี 1 และ 2 แมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตนสามารถปล่อย

ไข่ออกมาได้ 8 ตวั เท่ากนั ระยะเวลาเลีย้งจนกระทัง่ปล่อยไข่เฉลี่ย 19.13±10.78 และ 18.50±11.31 วนั ตามล าดบั 

มีระยะเวลาฟักไข่เฉลี่ย 13.50±0.07 และ 14.00±0.00 วนั ตามล าดบั ระบบถงัเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตนท่ีออกแบบ ใช้

งานและดแูลง่าย แมก่ัง้ท่ีเลีย้งในระบบนี ้ปลอ่ยไข่ได้ดี เร่ืองที่ 3 ชนิดและอัตราส่วนอาหารสดที่เหมาะสมในการ

เสริมความสมบูรณ์เพศของกัง้ต๊ักแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ทดลองผลิตอาหารสด

ส าเร็จรูปส าหรับเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตน และน าไปทดลองเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตน เป็นเวลา 30 วนั จ านวน 4 ชุดการ

ทดลอง โดยใช้อาหารต่างกนั 4 ชนิด ได้แก่ กุ้ งสดสลบักบัปลาสด และอาหารสดส าเร็จรูป 3 สูตร ซึง่มีวตัถุดิบสด

ตา่งกนั 3 ชนิด ได้แก่ หมกึสด เพรียงสด และกุ้ งสด พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 แม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตนกินอาหารกุ้ งสดปลา

สดดี แต่ชุดการทดลองท่ี 2-4 ซึ่งใช้อาหารสดส าเร็จรูปทัง้สามสูตร แม่พันธุ์กัง้ตัก๊แตนไม่เข้ามากินอาหาร จึงควร

ปรับปรุงสตูรอาหารโดยเพ่ิม Tuna soluble extract ซึง่เป็นสารดงึดดูการกินอาหารในงานทดลองปีตอ่ไป 

กจิกรรมด้านการอนุบาลลูกกัง้ต๊ักแตนจากระยะ nauplius จนเข้า post larva ด าเนินการทดลอง

อนุบาลกัง้ตัก๊แตนในถงัพลาสติกความจุ 400 ลิตร โดยใช้เทคนิคการอนุบาลต่าง ๆ กนั 4 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองที่ 1 ผล

ของการเคล่ือนที่ของมวลน า้ในถังอนุบาลต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla 

raphidea Fabricius, 1798) พบว่า การอนุบาลโดยควบคมุการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถงัอนุบาลให้ไหลวน ลกูกัง้

ตัก๊แตนระยะ post larva มีอตัราการรอดตายดีกว่าไม่มีการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ เร่ืองที่ 2 ผลของความเป็นด่าง

ต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) มีการน าผลการ

ทดลองเร่ืองการอนบุาลโดยควบคมุการเคลื่อนท่ีของมวลน า้มาใช้ร่วมด้วย แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ 

ชดุการทดลองท่ี 1-4 น า้ในบ่ออนุบาลมีความเป็นด่าง 100, 200, 275 และ 350 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า ลกูกัง้ตัก๊แตน

ระยะ post larva ของชดุการทดลองท่ี 3 มีอตัราการรอดตายสงูสดุ เร่ืองที่ 3 ผลของความเคม็ต่างกัน 4 ระดับต่อ

ผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) มีการน าผลการ
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ทดลองเร่ืองท่ี 1 และ 2 มาใช้ คือ อนุบาลโดยควบคุมการเคลื่อนท่ีของมวลน า้และปรับความเป็นด่างให้สูงถึง 270 

mg/l แบ่งออกเป็น 4 ชดุการทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ ระหวา่งการอนบุาลมีการปรับความเคม็ลดลง โดยชุดการทดลองท่ี 1 

ความเคม็ 30 ppt ตลอดการทดลอง ชดุการทดลองท่ี 2 ความเคม็ 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 ppt ชดุการทดลองท่ี 3 

ความเค็ม 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27 และ 24 ppt  การทดลองท่ี 4 ความเค็ม 30 ppt แล้วปรับลงเป็น 27, 24 และ 

21 ppt  เมื่อสิน้สดุการทดลองพบว่าชุดการทดลองท่ี 1 ถึง 4 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva เฉลี่ยถงัละ 

396.25±68.91, 517.00±66.13, 482.75±10.97 และ 542.75±57.12 ตัว คิดเป็นอัตราการรอดตาย ร้อยละ 

19.81±3.45, 25.85±3.31, 24.14±0.55 และ 27.14±0.46 ตามล าดบั ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) ระยะเวลา

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

ทดลองแสดงให้เห็นวา่ การปรับความเคม็ให้ลดลงระหว่างการอนุบาลท าให้ลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีระยะ post larva มีอตัรา

การรอดตายสงูขึน้ และ เร่ืองที่ 4 ผลของความเค็มต่างกัน 3 ระดับต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้

ตั๊กแตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ได้ผลแบบเดียวกับการอนุบาลโดยใช้ความเค็มต่างกัน 4 

ระดบั คือการปรับความเค็มให้ลดลงระหว่างการอนุบาลท าให้ลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva มีอตัราการรอดตาย

สงูขึน้ ผลการอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนของโครงการนี ้มีการพฒันาจนได้ลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ท่ีอตัรารอดตาย

สงูกวา่งานทดลองอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมาทัง้หมด สามารถใช้เป็นเทคนิคและแนวทางการผลิตลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva 

เพ่ือไปทดลองเลีย้งตอ่ได้ 

กจิกรรมด้านการเลีย้งกัง้ตั๊กแตนในระบบกล่องเลีย้งแนวดิ่ง 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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วารินทร์ ธนาสมหวงั3 และ มาวิทย์ อศัวอารีย์4 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของความเป็นด่างต่อผลผลิต และอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน (Harpiosquilla 

raphidea Fabricius, 1798) โดยอนบุาลกัง้ตัก๊แตนในถงัพลาสติกใสน่ า้ 400 ลิตร การทดลองแบ่งออกเป็น 4 ชุด
การทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ ชุดการทดลองท่ี 1-4 ปรับน า้ในถงัอนุบาลให้มีความเป็นด่างเร่ิมต้นประมาณ 100, 200, 
275 และ 350 mg/l โดยใช้ NaHCO3 เมื่อสิน้สดุการทดลองพบว่า ชุดการทดลองท่ี 1-4 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตน
ระยะ post larva เฉลี่ยถงัละ 266.75±44.84, 248.50±69.63, 416.00±48.34 และ 294.25±85.31 ตวั คิดเป็น
อตัราการรอดตายร้อยละ 13.34±2.24, 12.43±3.48, 20.80±2.42 และ 14.71±4.27 ตามล าดบั ต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยลกูกัง้ตัก๊แตนชดุการทดลองท่ี 3 มีอตัราการรอดตายสงูสดุ ดงันัน้น า้ท่ีใช้ในการ
อนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนจงึควรปรับความเป็นดา่งให้เหมาะสมด้วย NaHCO3 ซึง่ไมส่ง่ผลตอ่คา่ pH มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: กัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ความเป็นดา่ง 
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Effects of alkalinity to production and survival rate of mantis shrimp 
(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

 

Chawinroj Lertsaenporn1*, Wirongrong Lerdprasert 1, Surachart Chaweepack1 
Tidaporn Chaweepack2, Varin Tanasomwang3 and Mavit assava-aree4 

 
Abstract 

 
Study of the effects of alkalinity on productions and survival rates of the mantis shrimp 

(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) was performed. They were nursed in plastic tanks containing 
400 liters of seawater. The experiment was divided into 4 treatments with 4 replications each. Treatments 
1-4 the water in the nursery tanks was adjusted to the initial alkalinity of approximately 100, 200, 
275 and 350 mg/l by using NaHCO3. At the end of the experiment, the productions in number of the 
mantis shrimp in postlarva stage in treatments 1-4 were 266.75±44.84, 248.50±69.63, 416.00±48.34 
and 294.25±85.31 individuals with survival rates of 13.34±2.24, 12.43±3.48, 20.80±2.42 and 
14.71±4.27%, respectively. Such survival rate of the mantis shrimp in treatment 3 were significantly 
higher than those of the others (p<0.05). Therefore, water used for nursing the mantis shrimp larvae 
should be adjusted alkalinity to a suitable level with NaHCO3 which does not affect much pH value. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) alkalinity 
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ค าน า 
กัง้ตัก๊แตน หรือ mantis shrimp เป็นสตัว์ทะเลใน Order Stomatopoda พบมากกว่า 300 ชนิด 

(บพิธ และ นนัทพร, 2546) โดยกัง้ตัก๊แตนที่ทดลองครัง้นีค้ือชนิด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) 
ซึง่เป็นกัง้ตัก๊แตนขนาดใหญ่ความยาวมากกว่า 30 เซนติเมตร (Manning, 1998) ปัจจุบนักัง้ตัก๊แตนชนิดนีท่ี้มี
ขนาดใหญ่ราคาสงูถงึกิโลกรัมละ 1,600 บาท  พบมากบริเวณจังหวดัสตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ
ตราด  

การศกึษาการเพาะและอนุบาลกัง้ตัก๊แตน บงัอร และสรณัญช์ (2537) ให้อาหารระหว่างอนุบาล
ได้แก่ โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และเนือ้ปลาสดสบับด มีอตัราการรอดตายถึงระยะ post larva สูงสุดร้อยละ 2.58 
ต่อมามีการศกึษาผลของอาหาร โดย วีระ และสพุฒัน์ (2553) ให้อาร์ทีเมียไม่เสริมคุณค่าเปรียบเทียบกับการ
ให้อาร์ทีเมียที่เสริมคุณค่าด้วยสาหร่ายเกลียวทองเป็นอาหาร เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva 3 มีอตัรา
การรอดตาย ร้อยละ 5.12±1.13 และ 5.97±0.76 ตามล าดบั ส่วน สุพัฒน์ และอดิเทพ (2555) อนุบาลกัง้
ตัก๊แตน โดยให้อาร์ทีเมียท่ีเสริมไขมนัส าเร็จรูปเปรียบเทียบกับการให้อาร์ทีเมียที่ไม่เสริมไขมนัส าเร็จรูป เมื่อ
กัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva มีอตัราการรอดตายร้อยละ 8.83±0.53 และ 6.27±0.65 ตามล าดบั ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

กัง้ตัก๊แตน เมื่ออายุประมาณ 12 วนั ขึน้ไป เร่ิมมีก้ามใหญ่และท าร้ายกันเอง ท าให้มีอตัราการ
รอดตายต ่า จึงมีการศกึษาวิธีอนบุาลโดยใสท่ี่หลบซอ่นเพ่ือลดการท าร้ายกนัเอง โดย สุพัฒน์ และคณะ (2555) 
ใช้วสัดหุลบซ่อนในการอนุบาลกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplii 2 ถึงระยะ post larva ชุดการทดลองท่ี 1 ไม่ใส่วสัดุ
หลบซ่อน ชุดการทดลองท่ี 2 ใส่สาหร่ายเทียมเป็นวสัดุหลบซ่อน และชุดการทดลองที่ 3 ใส่อวนม้วนเป็นก้อน 
เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva มีอัตราการรอดตายร้อยละ 8.98±0.16, 12.40±1.48 และ 2.48±0.43 
ตามล าดับ โดยการใส่สาหร่ายเทียมเป็นวัสดุหลบซ่อน ลูกกัง้ตั๊กแตนรอดตายมากท่ีสุด สุรชาต และคณะ 
(2558ก) ได้ทดลองอนุบาลโดยให้อาร์ทีเมียตวัโตในปริมาณต่างกนั พบว่าชุดการทดลองท่ีให้อาร์ทีเมียสองเท่า
ของปริมาณมากเกินพอท่ีลูกกัง้ตัก๊แตนกินเป็นอาหาร มีอาร์ทีเมียท่ีเหลือว่ายน า้ปะปนกบัลูกกัง้ตัก๊แตน ช่วยลด
การท าร้ายกนัเอง มีอตัราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 16.39±6.14 สงูกว่าชุดการทดลองอื่น ส่วน สรุชาต และคณะ 
(2558ข) อนบุาลกัง้ตัก๊แตนโดยควบคมุความเข้มแสงตา่งกนั พบวา่ระดบัความเข้มแสงต ่า มีอตัราการรอดตายสงู
กวา่ท่ีความเข้มแสงสงู โดยมีอตัราการรอดตายสงูสดุร้อยละ 12.40±2.32 เน่ืองจากความเข้มแสงสงูลกูกัง้ตัก๊แตน
มกัวา่ยน า้รวมกลุม่ท าให้ท าร้ายกนัเองได้ง่าย 

pH และความเป็นด่างของน า้มีผลต่ออตัราการรอดตายของสตัว์น า้กลุ่มครัสเตเชีย โดย วารินทร์ 
และ ธรรมนญู (2549) รายงานวา่ลกูปรูะยะ zoea IV ถงึ young crab ท่ีอนบุาลโดยใช้น า้ท่ีมี pH 8.5 มีอตัราการ
รอดตายเฉลี่ยสูงกว่าท่ีใช้น า้ท่ีมี pH 8.0 อย่างไม่มีนัยส าคญั (p>0.05) แต่สงูกว่าท่ีใช้น า้ท่ีมี pH 9.0 อย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) วารินทร์ และวฒันา (2549) ปรับความเป็นด่างของน า้ด้วย Ca(OH)2 พบว่า ลกูปู zoea IV 
ถึง young crab ท่ีอนุบาลโดยใช้น า้ท่ีมีความเป็นด่าง 200 มก./ล. มีอตัรารอดตายเฉลี่ยสงูกว่าท่ีใช้น า้ท่ีมีความ
เป็นดา่ง 100 และ 150 มก./ล. อย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) พรรัตน์ และคณะ (2551) ทดลองอนบุาลลกูปูม้าจาก
ระยะ zoea ถึง young crab โดยใช้ Na2CO3 ปรับความเป็นด่างของน า้ พบว่าน า้ท่ีมีความเป็นด่าง 100-120 
มก./ล. ลกูปูมีการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายดีกว่าท่ี 140 และ 160 มก./ล. สรรเสริญ และคณะ (2552) 



64 
 
ทดลองอนบุาลลกูปทูะเลถงึ young crab โดยใช้ CaO ปรับความเป็นดา่งของน า้ พบวา่น า้ท่ีมีความเป็นด่าง 100 
มก./ล. ลกูปูทะเลมีอตัราการรอดตายดีกว่าท่ีความเป็นด่าง 150 และ 200 มก./ล. ภมรพรรณและคณะ (2551) 
ทดลองอนบุาลลกูปแูสมถงึ young crab วนัท่ี 10 โดยใช้ Ca(OH)2 ปรับความเป็นด่างของน า้ พบว่าน า้ท่ีมีความ
เป็นดา่ง 100, 150 และ 200 มก./ล. ลกูปแูสมมีอตัราการรอดตายไมต่า่งกนัทางสถิติ (p>0.05) 

ยงัไม่มีการศกึษาผลความเป็นด่างต่ออตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตน จึงท าการทดลองนีโ้ดย
การอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีความเป็นดา่งตา่งกนัเพ่ือหาความเป็นด่างท่ีเหมาะสมให้ลกูกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอด
ตายสงู โดยใช้ NaHCO3 ปรับท่ีความเข้มข้นสงูกวา่การทดลองอ่ืนเน่ืองจากลกูกัง้ตัก๊แตนมีขนาดตวัใหญ่กว่า และ 
NaHCO3 ละลายน า้ง่าย ราคาไมส่งู และใสแ่ล้วไมส่ง่ผลตอ่คา่ pH มากนกั 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง 
ด าเนินการอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplius ถึงระยะ post larva ในถงัพลาสติกสีด า

ทรงกระบอกใส่น า้ 400 ลิตร จ านวน 16 ใบ (ภาพท่ี 1) ถงัละ 2,000 ตวั (ความหนาแน่น 5 ตวั/ลิตร) แบ่งเป็น 4 
ชุดการทดลอง ๆ ละ 4 ซ า้ โดย ชุดการทดลองท่ี 1 ใช้น า้ฆ่าเชือ้ปกติท่ีมีความเป็นด่างประมาณ 100 มก/ล. ส่วน
ชุดการทดลองท่ี 2-4 ใส่ NaHCO3 หลงัเปลี่ยนถ่ายน า้เพ่ือปรับให้มีความเป็นด่างประมาณ 200, 275 และ 350 
mg CaCO3/l ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที่ 1 ถงัอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตน 
 

การเตรียมถังทดลองและระบบให้อากาศ 
วางถังพลาสติกสีด าในโรงเรือนหลงัคามุงด้วยกระเบือ้งไฟเบอร์สีเขียวอ่อนโปร่งแสง ปากถังปิด

ด้วยพลาสติกใส บงัคบัให้มวลน า้ในถงัอนบุาลหมนุเคลื่อนท่ีเป็นวงกลมไปในทิศทางเดียวกนั ตามวิธีของงานวิจยั
ในโครงการ ฯ นี ้เร่ือง ผลของการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถังอนุบาลต่อผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้
ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) (วิรงรอง และคณะ, 2563) โดยใส่ท่อพีวีซีขนาด 3 นิว้ 
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ยาว 1 เมตร ผ่าซีกจ านวน 4 ชิน้ ในถังอนุบาล ติดหัวทรายให้อากาศด้านล่างของท่อพีวีซี ท่อละ 1 หัว วางท่อ
ระยะห่างเท่ากนัท ามมุเอียง 60 องศาเทียบกบัแนวราบ 

 
การเตรียมลูกกัง้ต๊ักแตน 

น าแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตนท่ีมีไข่แก่ มาเลีย้งในระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (ภาพท่ี 2) ท่ีออกแบบ
และสร้างขึน้ในงานทดลองของโครงการ ฯ นี ้เร่ือง ระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea 
Fabricius, 1798) และผลของช่วงเวลาเปิดน า้ไหลผ่านในถงัเลีย้งตอ่การปลอ่ยไข่ ให้ปลาข้างเหลืองสดและกุ้ งสด
เป็นอาหารวันละ 1 มือ้ เปลี่ยนถ่ายน า้ 46% เวลา 9.00-10.00 น. จากนัน้เปิดระบบน า้หมุนเวียน เมื่อแม่กัง้
ตัก๊แตนปล่อยไข่ออกมา ยงัคงให้แม่กัง้ตัก๊แตนดแูลไข่ต่ออีก 2 วนั จึงย้ายแม่กัง้ตัก๊แตนพร้อมไข่ไปเลีย้งต่อใน
ระบบถงัฟักไข่ท่ีภายในมีกระชงัขนาดตา 300 ไมครอน รอจนกระทัง่กัง้ตัก๊แตนฟักออกเป็นตวั จงึรวบรวมไปใส่ใน
ถงัพลาสติกสีด าท่ีมีน า้ 400 ลิตร เม่ือลกูกัง้ตัก๊แตนมีอาย ุ2 วนั จงึนบัจ านวนลงถงัทดลอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 ระบบถงัเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตน พร้อมระบบบ าบดัน า้ และระบบถงัฟักไข่ 
 

การเตรียมอาหารลูกกัง้ต๊ักแตน ได้แก่ อาร์ทีเมียขนาดเล็ก (อายุ 2-5 วัน) และอาร์ทีเมียขนาดใหญ่ 
(อายุ 6-23 วัน) 

อาร์ทีเมียขนาดเล็ก เพาะอาร์ทีเมียในถงัทรงกรวย เมื่อครบ 36 ชัว่โมง ใส่ฟอร์มาลีน 500 ppm 
แช่ 10 นาที ล้างและเก็บเลีย้งในถงัขนาด 200 ลิตร ให้เตตร้าเซลมิสเป็นอาหารจนถงึอาย ุ5 วนั 

อาร์ทีเมียขนาดใหญ่ เร่ิมเลีย้งอาร์ทีเมียขนาดใหญ่ก่อนเร่ิมอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตน 3 วนั โดยใช้
ช้อนตวงอาร์ทีเมียอายุ 2 วนั จ านวน 45 มิลลิลิตร ไปเลีย้งในบ่อคอนกรีตขนาดความจุ 12 ลกูบาศก์เมตร รวม 16 บ่อ 
ให้เตตร้าเซลมิสและอามิอามิท่ีปรับพีเอชด้วยปนูขาวแล้วเป็นอาหาร เม่ืออาร์ทีเมียมีอายตุามต้องการ จึงรวบรวม
และใช้ช้อนตวงตกัอาร์ทีเมียมาสุ่มนับจ านวน จากนัน้จึงใช้ช้อนตวงตกัอาร์ทีเมียใส่ในถงัอนุบาลตามจ านวนท่ี
ต้องการ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 อายขุองอาร์ทีเมีย (วนั) และความหนาแน่นของอาร์ทีเมียในถงัอนบุาล (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 
17-25 17-23 20-150 

 
การอนุบาลและการจัดการ 

น า้ทะเลท่ีใช้ผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 10 ppm เป่าลมจนกระทั่ง
หมดคลอรีนแล้วปิดลมพกัให้ตกตะกอนก่อนสบูมาใช้โดยผ่านผ้ากรองสกัหลาด  เปลี่ยนถ่ายน 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 
- Salinity (ความเคม็) ใช้เคร่ืองวดัความเคม็ของ ATAGO รุ่น S/Mill 
- 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 
 

การเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเข้าระยะ post larva ลกูกัง้ตัก๊แตนเร่ิมมีลกัษณะเหมือนพ่อแม่พนัธุ์ และเปลี่ยนจากการว่ายน า้

เป็นคลานบริเวณพืน้ถงั ใช้สวิงตกัลกูกัง้ตัก๊แตนนัน้ออกจากถงัทดลอง นบัและบนัทกึจ านวน (ภาพท่ี 3) จนกระทัง่
ลกูกัง้ตัก๊แตนในแตล่ะถงัลงพืน้หมด หาผลผลิต อตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน  ระยะเวลาการพฒันาเข้าระยะ 
post larva และคณุภาพน า้ วิเคราะห์ความแตกตา่งคา่เฉลี่ยของ ผลผลิตอตัราการรอด และระยะเวลาการพฒันา
เข้าระยะ post larva โดยวิธี Tukey HSD 
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ภาพที่ 3 รวบรวมลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีเข้าระยะ post larva 1 ออกจากถงัทดลอง 
 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
เม่ือสิน้สดุการทดลอง พบวา่ชดุการทดลองท่ี 1-4 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva เฉลี่ยถงัละ 

266.75±44.84, 248.50±69.63, 416.00±48.34 และ 294.25±85.31 ตวั (ตารางท่ี 2) คิดเป็นอตัราการรอดตาย
ร้อยละ 13.34±2.24, 12.43±3.48, 20.80±2.42 และ 14.71±4.27 ตามล าดบั (ตารางที่ 3) ต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) สาเหตท่ีุลกูกัง้ตัก๊แตนชดุการทดลองท่ี 3 มีอตัราการรอดตายสงูสุด ในน า้ซึง่มีความ
เป็นด่างเฉลี่ยก่อนถ่ายน า้มีค่า 276.79±16.67 mg/l อาจเพราะลกูกัง้ตัก๊แตนก่อนเข้าระยะ post larva มีขนาด
ใหญ่กวา่ลกูปแูละลกูกุ้งมาก อีกทัง้อาหารท่ีให้คืออาร์ทีเมียตวัโตมีชีวิต ท าให้มีความต้องการน า้ท่ีมีความเป็นด่างสงู 
สอดคล้องกบั วารินทร์ และวฒันา (2549) ท่ีรายงานว่าลูกปู zoea IV ถึง young crab ท่ีอนุบาลโดยใช้น า้ท่ีมี
ความเป็นด่าง 200 mg/l มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกว่าท่ีใช้น า้ท่ีมีความเป็นด่าง 100 และ 150 mg/l อย่างมี
นยัส าคญั (p<0.05) แต่ชุดการทดลองท่ี 4 มีอตัราการรอดตายน้อยกว่าชุดการทดลองท่ี 3 อาจเน่ืองจากความ
เป็นด่างของน า้อาจมีมากเกินไป การวิจยัครัง้นีส้ามารถอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนให้มีอตัราการรอดตายเฉลี่ยสงูถึง
ร้อยละ 20.80±2.42 เน่ืองจากการอนุบาลนีใ้ช้เทคนิคการอนุบาล 2 แบบ ได้แก่ การบงัคบัทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของมวลน า้ ร่วมกบัการใส่ NaHCO3 เพ่ือเพ่ิมความเป็นด่าง แต่การวิจยัครัง้นีล้กูกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตาย
เฉลี่ยน้อยกว่า การวิจัยเร่ือง ผลของความเค็มต่างกัน 3 ระดบั ต่อผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน 
(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) ท่ีรายงานวา่อตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva ของ
ชดุการทดลองท่ีปรับความเคม็ลดลงระหว่างการอนุบาลมีค่าเฉลี่ยสงูสดุร้อยละ 28.62±4.85 เน่ืองจากใช้เทคนิค
การอนบุาลร่วมกนั 3 แบบ ได้แก่ การบงัคบัทิศทางการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ การใส่ NaHCO3 เพ่ิมความเป็นด่าง 
และการปรับลดความเค็ม (สุรชาต และคณะ 2563) และเมื่อเปรียบเทียบกับงานทดลองอื่นก่อนหน้านี ้เช่น 
สุพัฒน์ และคณะ (2555) รายงานว่าอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกกัง้ตั๊กแตนท่ีใส่สาหร่ายเทียมเป็นวสัดุหลบซ่อนมี
คา่สงูสดุร้อยละ 12.40±1.48 สรุชาต และคณะ (2558ก) อนุบาลลกูกัง้ตัก๊แตนด้วยการให้อาร์ทีเมียตวัโตในปริมาณ
มาก พบว่าลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva มีอตัรารอดตายเฉลี่ยสงูสดุร้อยละ 16.39±6.14 ซึง่น้อยกว่าการวิจยั
ครัง้นีท่ี้สามารถอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนให้มีอตัราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 20.80±2.42 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva (ตวั/ถงั) เม่ือสิน้สดุการทดลอง 

ซ า้ 
ผลผลิตลูกกัง้ตั๊กแตนระยะ post larva 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
1 213 237 415 326 
2 317 260 348 356 
3 286 164 452 327 
4 251 333 449 168 

ลูกกัง้ตั๊กแตนรวม (ตัว) 1,067 994 1,664 1,177 
จ านวนลกูกัง้ตั๊กแตน

เฉลี่ย (ตวั/ถงั) 
266.75±44.84 b 248.50±69.63 b 416.00±48.34a 294.25±85.31b 

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษบนค่าเฉลี่ยจ านวนลูกกัง้ตั๊กแตนท่ีต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 
 

ตารางที่ 3 อตัราการรอดตาย (%) ของกัง้ตัก๊แตนเมื่อสิน้สดุการทดลอง 

ซ า้ 
อัตราการรอดตาย (%) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 
1 10.65 11.85 20.75 16.30 
2 15.85 13.00 17.40 17.80 
3 14.30 8.20 22.60 16.35 
4 12.55 16.65 22.45 8.40 

อัตราการรอดตายเฉลี่ย 13.34±2.24b 12.43±3.48b 20.80±2.42a 14.71±4.27b 
หมายเหตุ อกัษรภาษาองักฤษบนคา่เฉลี่ยอตัราการรอดตายของลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีตา่งกนั หมายถงึมีความแตกต่าง

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

ลกูกัง้ตัก๊แตนเร่ิมเข้าระยะ post larva วนัท่ี 18 และเข้าระยะ post larva หมดในวนัท่ี 25 ของการ
ทดลองเหมือนกันทัง้ 4 ชุดการทดลอง เฉลี่ย 20.45±0.84, 19.92±0.35, 21.37±0.76 และ 20.42±0.39 วนั 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) แตกตา่งกนัอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพฒันาจากเร่ิมการทดลองจนกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva (วนั) 

ซ า้ ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาจนเข้าระยะ post larva (วัน) 
 ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

1 21.46 20.03 22.18 20.22 
2 19.93 19.40 20.61 20.15 
3 20.77 20.20 20.83 20.99 
4 19.62 20.05 21.85 20.31 

ระยะเวลาเฉล่ีย 20.45±0.84a 19.92±0.35a 21.37±0.76a 20.42±0.39a 
หมายเหตุ อกัษรภาษาองักฤษบนค่าระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพฒันาของลกูกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva ท่ี

เหมือนกนั หมายถงึมีความแตกตา่งอย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 

คา่เฉลี่ยของความเป็นดา่งในถงัอนบุาลตลอดการทดลองของแต่ละชุดการทดลองมีค่าเพ่ิมตามการ
ใส่ NaHCO3  (ตารางท่ี 5 และ ภาพท่ี 4) ส่วน pH ของชุดทดลองท่ี 2-4 มีค่าสงูขึน้เล็กน้อยเป็นผลจากการเติม 
NaHCO3 (ตารางท่ี 5 และ ภาพท่ี 5) ส่วนค่าเฉลี่ยของความเค็มของน า้ในถังอนุบาลตลอดการทดลองมีค่า
ใกล้เคียงกบัคา่เฉลี่ยของน า้ฆ่าเชือ้ท่ีใช้เปลี่ยนถ่าย (ตารางท่ี 5) คา่ pH ชุดการทดลองท่ี 2-4 ซึง่ใส่ NaHCO3 มีค่า
เพ่ิมไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัค่าความเป็นด่างท่ีเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจาก NaHCO3 มีผลต่อค่า pH ไม่มากเหมือนการ
ใสส่ารชนิดอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความเป็นดา่ง 

ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์เฉลี่ยของน า้ในถังอนุบาลตลอดการทดลองมีค่าเพ่ิมขึน้มากเมื่อ
เทียบกบัน า้ฆ่าเชือ้ท่ีใช้เปลี่ยนถ่าย (ตารางท่ี 5) เน่ืองจากพบซากอาร์ทีเมียตวัโตจ านวนมากท่ีเหลือจากการถูกกดักิน 
และจากการขบัถ่ายของเสีย โดยแอมโมเนียเร่ิมทดลองมีคา่ต ่าแตม่ีคา่สงูในช่วงวนัท่ี 10-16 ของการทดลอง (ภาพ
ท่ี 6) เน่ืองจากต้องให้อาหารในปริมาณมาก หลงัจากนัน้แอมโมเนียเร่ิมลดลง เน่ืองจากเปลี่ยนถ่ายน า้มากขึน้ 
สว่นออกซิเจนมีปริมาณเพียงพอเน่ืองจากการอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนสามารถให้อากาศแรงได้  

 
ตารางที่ 5 คา่เฉลี่ยของคณุภาพน า้ตลอดการทดลอง 

คุณภาพน า้ น า้ฆ่าเชือ้ ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 ชุดการทดลองที่ 3 ชุดการทดลองที่ 4 

Alkalinity (mg/l) 99.43±6.81 95.71±0.81 192.57±3.54 276.79±16.67 353.57±5.05 
pH 8.14±0.12 8.14±0.00 8.35±0.01 8.40±0.01 8.40±0.01 

Salinity (ppt) 25.86±1.92 25.93±0.00 26.11±0.15 25.89±0.35 25.79±0.10 

Ammonia (mg/l) 0.0039±0.0147 0.3248±0.0195 0.3642±0.0529 0.3150±0.1281 0.2815±0.0306 

Nitrite (mg/l) 0.0007±0.0019 0.0063±0.0010 0.0042±0.0013 0.0041±0.0016 0.0044±0.0005 

Calcium (mg/l) 295.23±35.52 282.31±0.22 275.23±2.83 258.15±0.22 227.46±1.20 
Magnesium (mg/l)) 1,005.46±72.79 1,005.81±4.51 1,018.38±5.87 1,010.81±0.27 1,022.69±6.96 

Hardness (mg/l) 4,856.92±325.05 4,864.62±17.41 4,878.46±10.88 4,803.08±2.18 4,777.69±31.55 

Temperature (Oc) - 29.97±0.86 29.75±0.83 29.84±0.97 29.79±0.98 
DO (mg/l) - 6.07±0.53 6.11±0.51 6.07±0.55 6.13±0.52 
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความเป็นดา่งของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 

 
 

 
ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลง pH ของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 

 
 

 
ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแอมโมเนียของชดุการทดลองท่ี 1-4 (T1-T4) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดลองครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า การอนุบาลลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีความเป็นด่างเฉลี่ย 276.79±16.67 

mg/l มีความเหมาะสม เน่ืองจากให้อตัราการรอดตายสงูสดุ และการใช้ NaHCO3 เพ่ือเพ่ิมความเป็นด่างมีผลท า
ให้ pH ไมส่งูมากเหมือนการใสส่ารชนิดอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความเป็นดา่ง เช่น Ca(OH)2 หรือ CaO 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
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