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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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การศึกษาผลของการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในถังอนุบาลต่อผลผลิต และอัตราการรอดตายของกัง้

ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) โดยอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนในถังพลาสติกใส่น า้ 400 ลิตร 
การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ชดุการทดลอง ๆ ละ 6 ซ า้ โดยชดุการทดลองท่ี 1 วางหวัทรายให้อากาศท่ีพืน้ถงั ๆ ละ 
4 หวั เพ่ือบงัคบัให้มวลน า้ในถงัอนบุาลมีการเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง ชุดการทดลองท่ี 2 ใส่ท่อพีวีซีผ่าซีกติดหวัทรายให้
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เวลา 23 วนั เมื่อสิน้สดุการทดลองพบว่า ชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva เฉลี่ย
ละ 207.83±83.15 และ 302.67±54.84 ตัว คิดเป็นอตัราการรอดตายร้อยละ 10.39±4.16 และ 15.13±2.74 
ตามล าดบั ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษานีชี้ใ้ห้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของมวลน า้เป็น
วงกลมในทิศทางเดียวกันในระหว่างการอนุบาลสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและอตัรารอดตายให้ลกูกัง้ตัก๊แตน
ได้สงูกวา่การเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในแนวดิ่ง 
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Effects of water circulation in nursing tank on production and survival rate of mantis shrimp 
(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) 

 
Wirongrong Lerdprasert1*, Chawinroj Lertsaenporn1, Surachart Chaweepack1 

Tidaporn Chaweepack2, Varin Tanasomwang3 and Mavit assava-aree4 
 

Abtract  
Study of the effects of water circulation in nursery tank on production and survival rate of 

mantis shrimp (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) larvae was carried out in plastic tank 
containing 400 liters of seawater. The experiment was divided into 2 treatments with 6 replications each. 
Treatment 1, a set of 4 airstones was placed into the bottom of each tank to generate a vertical 
current movement. Treatment 2, a set of 4 split PVC pipes attached with sandstones was placed into 
the tank in order to generate a circular current movement. The experiment was about 23 days. At the 
end of the experiment, the productions of the mantis shrimp larvae in treatments 1 and 2 were 
207.83±83.15 and 302.67±54.84 individuals/tank with the survival rates of 10.39±4.16 and 
15.13±2.74%, respectively, which were significantly different (p<0.05). The result of this study 
indicates that a circular movement can increase the production and survival rate of nursing mantis 
shrimp larvae more than vertical movement. 
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ค าน า 
กัง้ตัก๊แตน หรือ mantis shrimp เป็นสตัว์ทะเลใน Order Stomatopoda พบมากกว่า 300 ชนิด 

(บพิธ และ นนัทพร, 2546) โดยกัง้ตัก๊แตนชนิด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) เป็นกัง้ตัก๊แตน
ขนาดใหญ่ ความยาวมากกว่า 30 เซนติเมตร (Manning, 1998) และราคาสงูถึงกิโลกรัมละ 1,600-2,000 บาท 
พบมากบริเวณจงัหวดัสตลู นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี และตราด 

มีรายงานผลการศึกษาการเพาะและอนุบาลกัง้ตั๊กแตน โดยบังอร และสรณัญช์ (2537) ที่ใช้
โรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และเนือ้ปลาสดสบับด เป็นอาหารในระหว่างการอนุบาล พบกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอด
ตายจากระยะ nauplii  ถึงระยะ post larva สูงสุดร้อยละ 2.58 ต่อมามีการศกึษาของวีระ และสพุฒัน์ (2553) 
อนบุาลกัง้ตัก๊แตนจากระยะ nauplii 2 ถึงระยะ post larva โดยให้อาร์ทีเมียไม่เสริมคุณค่าเปรียบเทียบกับการ
ให้อาร์ทีเมียที่เสริมคุณค่าด้วยสาหร่ายเกลียวทองเป็นอาหาร เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้า ระยะ post larva 3 มีอตัรา
การรอดตาย ร้อยละ 5.12±1.13 และ 5.97±0.76 ตามล าดบั ส่วน สุพัฒน์ และอดิเทพ (2555) อนุบาลกัง้
ตัก๊แตนจากระยะ nauplii 2 ถึงระยะ post larva โดยให้อาร์ทีเมียที่เสริมไขมนัส าเร็จรูปเปรียบเทียบกับการให้
อาร์ทีเมียท่ีไม่เสริมไขมนัส าเร็จรูป เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva มีอตัราการรอดตายร้อยละ 8.83±0.53 
และ 6.27±0.65 ตามล าดบั ต่างกันอย่างมีนัยส 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 ชุดการทดลองที่ 2 ใส่สาหร่ายเทียมเป็นวสัดหุลบซ่อน และชุดการทดลองที่ 3 ใส่อวนม้วนเป็นก้อน 
เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva มีอัตราการรอดตายร้อยละ 8.98±0.16, 12.40±1.48 และ 2.48±0.43 
ตามล าดับ โดยการใส่สาหร่ายเทียมเป็นวัสดุหลบซ่อน ลูกกั ง้ตั๊กแตนรอดตายมากท่ีสุด 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
มกัว่ายน า้รวมกลุ่มท าให้ท าร้ายกันเองได้ง่าย สัตว์น า้ชนิดอื่นก็มีการศึกษาผลการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ในบ่อ
อนบุาล เช่น ปริศนา และคณะ (2554) ศกึษาผลอตัราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอตัรารอดตายในการ
อนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วยัอ่อน ส่วน พัชรี และคณะ (2558) 
ศกึษารูปแบบการให้อากาศ ในการอนุบาลลกูปลากระรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) 
แบบทิศทางเดียว และหลายทิศทาง ท าให้ทิศทางการไหลของกระแสน า้ต่างกนั พบว่ากระแสน า้เคลื่อนท่ีทิศทาง
เดียวท าให้ลกูปลามีอตัราการรอดตายสงูสดุ (p<0.05) 

เห็นได้ว่าหากมีวิธีลดการท าร้ายกันเองของกัง้ตัก๊แตนระหว่างการอนุบาล สามารถเพ่ิมอตัราการ
รอดตายได้ จึงท าการทดลองนีโ้ดยใช้ท่อพีวีซีติดหัวทรายให้อากาศ เพ่ือให้ฟองอากาศผลกัดนัมวลน า้ในถังให้
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เคลื่อนท่ีหมนุวนรอบถงัในทิศทางเดียวกนั คาดว่าการเคลื่อนท่ีของมวลน า้มีส่วนช่วยลดการเผชิญหน้าโดยตรง 
ท าให้การท าร้ายกนัเองลดลง สง่ผลให้การอนบุาลกัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายมากขึน้ 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง 
ด าเนินการอนุบาลลูกกัง้ตั๊กแตนจากระยะ nauplius ถึงระยะ post larva ในถังพลาสติกสีด า

ทรงกระบอกใส่น า้ 400 ลิตร จ านวน 12 ใบ ถงัละ 2,000 ตวั (ความหนาแน่น 5 ตวั/ลิตร) แบ่งเป็น 2 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 6 ซ า้ ดงันี ้(ภาพท่ี 1) 

ชุดการทดลองท่ี 1 วางหวัทรายให้อากาศท่ีพืน้ถงั ๆ ละ 4 หวั เพ่ือบงัคบัให้มวลน า้ในถงัอนุบาลมี
การเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง 

ชุดการทดลองท่ี 2 ใส่ท่อพีวีซีผ่าซีกติดหวัทรายให้อากาศ 4 ชุด เพ่ือบงัคบัให้มวลน า้ในถงัอนุบาล
หมนุเคลื่อนท่ีเป็นวงกลมไปในทิศทางเดียวกนั 
 

 
 

ภาพที่ 1 ถงัทดลองอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตน 
 

การเตรียมถังทดลองและระบบให้อากาศ 
วางถังพลาสติกสีด าในโรงเรือนท่ีหลงัคามุงด้วยกระเบือ้งไฟเบอร์สีเขียวอ่อนโปร่งแสง ปากถงัปิด

ด้วยท่อ HDPE ท่ีขดเป็นวงกลมขึงผ้าพลาสติกใส (ภาพท่ี 1) ชุดการทดลองท่ี 1 วางหวัทรายให้อากาศท่ีพืน้ถัง
ระยะห่างเท่า ๆ กนั ถงัละ 4 หวั มวลน า้ในถงัอนุบาลมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งตามการลอยตวัของฟองอากาศ 
ชุดการทดลองท่ี 2 ใส่ท่อพีวีซีขนาด 3 นิว้ ยาว 1 เมตร ผ่าซีกจ านวน 4 ชิน้ ติดหัวทรายให้อากาศด้านล่างของ
ท่อพีวีซีท่อละ 1 หวั วางท่อระยะห่างเท่า ๆ ท ามมุเอียง 60 องศาเทียบกบัแนวราบ เมื่อฟองอากาศลอยขึน้ผิวน า้
ในมมุ 60 องศา สามารถบงัคบัให้มวลน า้ในถงัอนบุาลหมนุเคลื่อนท่ีเป็นวงกลมไปในทิศทางเดียวกนั (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 ท่อพีวีซีผ่าซีก วางในถงัอนบุาลเพ่ือบงัคบัทิศทางการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ให้ไหลเป็นวงกลม 
 
การเตรียมลูกกัง้ต๊ักแตน 

น าแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตนท่ีมีไข่แก่ มาเลีย้งในระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (ภาพท่ี 3) ท่ีออกแบบ
และสร้างขึน้ในงานทดลองของโครงการ ฯ นี ้เร่ือง ระบบถงัเลีย้งแม่พนัธุ์กัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea 
Fabricius, 1798) และผลของช่วงเวลาเปิดน า้ไหลผ่านในถงัเลีย้งตอ่การปลอ่ยไข่ ให้ปลาข้างเหลืองสดและกุ้ งสด
เป็นอาหารวนัละ 1 มือ้ เปลี่ยนถ่ายน า้เฉลี่ยร้อยละ 46 ของปริมาตรน า้ในถงัเลีย้ง เวลา 9.00-10.00 น. จากนัน้
เปิดระบบน า้หมนุเวียน เม่ือแมก่ัง้ตัก๊แตนปลอ่ยไข่ออกมา ยงัคงให้แม่กัง้ตัก๊แตนดแูลไข่ต่ออีก 2 วนั จึงย้ายแม่กัง้
ตัก๊แตน พร้อมไข่ไปเลีย้งตอ่ในระบบถงัฟักไข่ท่ีภายในมีกระชงัขนาดตา 300 ไมครอน (ภาพท่ี 3) รอจนกระทัง่กัง้
ตัก๊แตนฟักออกเป็นตวั จึงรวบรวมไปใส่ในถงัพลาสติกสีด าท่ีมีน า้ 400 ลิตร เมื่อลกูกัง้ตัก๊แตนมีอายุ 2 วนั จึงนบั
จ านวนลงถงัทดลอง จ านวน 2,000 ตวัตอ่ถงัทดลอง (ภาพท่ี 4) 
 

 
 

ภาพที่ 3 ระบบถงัเลีย้งแมพ่นัธุ์กัง้ตัก๊แตน พร้อมระบบบ าบดัน า้ และระบบถงัฟักไข่ 
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ภาพที่ 4 นบัจ านวน nauplius ลกูกัง้ตัก๊แตนลงถงัทดลอง 
 

การเตรียมอาหารและการให้อาหารลูกกัง้ต๊ักแตน 
โดยเตรียมอาร์ทีเมียมีชีวิต อาย ุ2-21 วนั เพ่ือใช้เป็นอาหารลกูกัง้ตัก๊แตน ดงันี ้
อาร์ทเีมียขนาดเล็ก (อายุ 2-5 วัน) เป็นอาร์ทีเมียตวัอ่อน โดยเพาะอาร์ทีเมียในถงัทรงกรวย เมื่อ

ครบ 36 ชั่วโมง ใส่ฟอร์มาลีน  500 ppm 10 นาที ล้างและเก็บเลีย้งในถังขนาด 200 ลิตร ให้เตตร้าเซลมิสเป็น
อาหาร และเสริมคณุคา่ทางอาหารอาร์ทีเมีย ถงึอาย ุ5 วนั (ภาพท่ี 5)  

อาร์ทเีมียขนาดใหญ่ (อายุ 6-21 วัน) เป็นอาร์ทีเมียตวัเตม็วยั เร่ิมเลีย้งอาร์ทีเมียขนาดใหญ่ก่อน
เร่ิมอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตน 3 วนั โดยใช้ช้อนตวงอาร์ทีเมียอายุ 2 วนั จ านวน 45 มิลลิลิตร ไปเลีย้งในบ่อคอนกรีต
ขนาดความจ ุ12 ลกูบาศก์เมตร รวม 16 บ่อ ให้เตตร้าเซลมิสและอามิอามิท่ีปรับพีเอชด้วยปนูขาวแล้วเป็นอาหาร  

การให้อาหารในระหวา่งการอนบุาล ใช้อาร์ทีเมียมีชีวิตให้แบบมากเกินพอ เพ่ือให้เช้าวนัรุ่งขึน้ยงัคงมี
อาร์ทีเมียมีชีวิตเหลืออยู่ในถงัทดลอง โดยใช้ช้อนตวงตกัอาร์ทีเมียมีชีวิต (ภาพท่ี 5) มาใส่ในถงัทดลอง และค านวณ
ปริมาณอาร์ทีเมียมีชีวิตให้อยู่ในช่วงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ตารางท่ี 1) และสงัเกตอาร์ทีเมียมีชีวิตท่ีเหลือในช่วงเช้า
ก่อนให้อาร์ทีเมียมีชีวิตใหม่ ถ้าถงัทดลองใดมีอาร์ทีเมียมีชีวิตเหลือมาก  จะปรับลดปริมาณอาร์ทีเมียมีชีวิตท่ีเติม
ใหมใ่นถงัทดลองนัน้ลง เพ่ือให้ปริมาณอาร์ทีเมียมีชีวิตเร่ิมต้นใหมใ่นแตล่ะวนัมีปริมาณใกล้เคียงกนัทกุถงัทดลอง 

ตารางที่ 1 แผนการให้อาหารของการอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตน 

วันที่ทดลอง 
อาร์ทีเมียมีชีวิตที่ให้เป็นอาหารลูกกัง้ตั๊กแตน 

อายุอาร์ทีเมียที่ให้กิน (วัน) ความหนาแน่นของอาร์ทีเมีย (ตัว/ลิตร) 
2-5 2-5 200-600 
6-11 6-11 200-600 

11-16 11-19 100-200 
17-23 17-21 10-150 

 

การอนุบาลและการจัดการ 
น า้ทะเลท่ีใช้ผ่านการฆ่าเชือ้ด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 10 ppm เป่าลมจนกระทั่ง

หมดคลอรีนแล้วปิดลมพกัให้ตกตะกอนก่อนสบูมาใช้โดยผ่านผ้ากรองสกัหลาด เปลี่ยนถ่ายน า้ร้อยละ 30-70 ของ
ปริมาตรน า้ในถังอนุบาลทุกวนั ตัง้แต่เวลา 09.00 น.  พร้อมท าความสะอาดถงัและดูดตะกอนออก  จากนัน้ให้
อาร์ทีเมียเป็นอาหารวนัละ 2 ครัง้ เช้าและเย็น 



55 
 

 
 

ภาพที่ 5 การเสริมคณุคา่ทางอาหารอาร์ทีเมียและการให้เป็นอาหารลกูกัง้ตัก๊แตนโดยใช้ช้อนตวงตกัอาร์ทีเมีย 
 

การวิเคราะห์คุณภาพน า้ 
เก็บตวัอย่างน า้จากถงัทดลอง เวลา 08.30 น. น าไปวิเคราะห์คณุภาพน า้ดงันี ้
- Ammonia (แอมโมเนีย) และ Nitrite (ไนไตรท์) ด้วยวิธี phenol-hypochlorite และ diazotization 

method ใช้เคร่ือง Spectrophotometer ของ SHIMADZU รุ่น UV 1601 (ส านกัวิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง, 2551)  
- pH (พีเอช) ใช้เคร่ืองวดัพีเอช ของ WTW รุ่น 720 
- Salinity (ความเคม็) ใช้เคร่ืองวดัความเคม็ของ ATAGO รุ่น S/Mill 
- Alkalinity (ความเป็นด่าง), Calcium (แคลเซียม), Magnesium (แมกนีเซียม) และ Hardness 

(ความกระด้าง) ด้วยวิธี Potentiometric Titration (APHA, AWWA and WEF, 1998) 
- Dissloved oxygen (ออกซิเจนละลายน า้) และ Water temperature (อณุหภูมิน า้) ใช้เคร่ืองวดั

ออกซิเจน YSI รุ่น 550A 
 

การเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเข้าระยะ post larva ลกูกัง้ตัก๊แตนมีลกัษณะเหมือนพ่อแมพ่นัธุ์ และเปลี่ยนจากการว่ายน า้เป็น

คลานบริเวณพืน้ถงั ใช้สวิงตกัลกูกัง้ตัก๊แตนนัน้ออกจากถงัทดลอง บนัทึกจ านวน (ตวั) จนกระทัง่ลกูกัง้ตัก๊แตนใน
แต่ละถังลงพืน้หมด หาผลผลิต และอตัราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตนในแต่ละชุดการทดลอง วิเคราะห์ความ
แตกตา่งคา่เฉลี่ยของผลผลิตและอตัราการรอดตายโดยวิธี t-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
การอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนเป็นระยะเวลา 23 วนั พบว่าลูกกัง้ตัก๊แตนมีการพัฒนาจากระยะ 

nauplius มี 4 ระยะ ดงันี ้ระยะ pre antizoea เวลา 6 วนั ระยะ post antizoea เวลา 4 วนั ระยะ pseudozoea 
เวลา 8 วนั และ post larva เวลา 3 วนั ในระหว่างทดลองมีการให้อาร์ทีเมียมีชีวิตแบบมากเกินพอ 2 ระยะ คือ
อาร์ทีเมียตวัอ่อน ในช่วงวนัท่ี 2-11 ของการทดลอง และให้อาร์ทีเมียตวัเต็มวยั ในช่วงวนัท่ี 12-23 ของการทดลองโดย
ในช่วงสดุท้ายวนัท่ี 21-23  พบลกูกัง้ตัก๊แตนมีการพฒันาเข้าสู่ระยะ post larva จึงเก็บเก่ียวผลผลิตกัง้ตัก๊แตน ออก
จากถังทดลอง ส าหรับการเปลี่ยนถ่ายน า้นัน้ ในช่วงกัง้ตัก๊แตนวยัอ่อน (ระยะ nauplius–ระยะ post antizoea 1 วนั) 
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ถ่ายน า้ร้อยละ 30-50 ของถังทดลอง เมื่อกัง้ตัก๊แตนเข้าสู่ตวัเต็มวยั (ระยะ post antizoea 2 วนั–ระยะ post 
larva) เร่ิมมีการถ่ายน า้มากขึน้ร้อยละ 60-70 ของถงัทดลอง (ภาพท่ี 6)  

 
Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
stage nauplius pre antizoea   post antizoea pseudozoea post larva 

      

feed 
    Juvenile artemia  200-600 ind/l      Adult artemia 100-200 ind/l Adult artemia 10-150 ind/l 
     artemia age 2-11 day artemia age 11-19 day artemia age  17-21 day 

water 
replacement 

 
30-50% 60-70% 

   
 

ภาพที่ 6 ระยะการพฒันาตวัออ่น การให้อาหารและการเปลี่ยนถ่ายน า้ในระหวา่งการอนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตน 
 

เม่ือสิน้สดุการทดลอง พบว่าชุดการทดลองท่ี 1 และ 2 ได้ผลผลิตกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva เฉลี่ย 
207.83±83.15 และ 302.67±54.84 ตวั/ถัง (ตารางท่ี 2) คิดเป็นอตัราการรอดตายร้อยละ 10.39±4.16 และ 
15.13±2.74 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) โดยชุดการทดลองท่ี 1 ซึ่งให้อากาศด้วยหัวทรายปกติและน า้มีการ
เคลื่อนไหวในแนวดิ่ง กัง้ตัก๊แตนมผีลผลิตและอตัราการรอดตายต ่ากวา่ชดุการทดลองท่ี 2 น า้มีการเคลื่อนไหวเป็น
วงกลม เน่ืองจากน า้มีการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง ท าให้ลูกกัง้ตั๊กแตนว่ายน า้เข้ามารวมกลุ่มกัน และ เมื่อลูกกัง้
ตัก๊แตนเข้าระยะ pseudozoea (วนัท่ี 12 ของการทดลองขึน้ไป) ลกูกัง้ตัก๊แตนมีขนาดใหญ่ มีก้าม ซึง่อาจท าร้าย
กนัเอง ส่วนชุดการทดลองท่ี 2 ซึ่งบังคบัทิศทางของน า้ในถังให้หมุนเป็นวงกลม ส่งผลให้ลูกกัง้ตัก๊แตนว่ายน า้
กระจายทัว่ถงั ไม่รวมกลุ่มกนัเหมือนชุดการทดลองท่ี 1 สามารถช่วยลดการเผชิญหน้ากนัโดยตรง จึงสงัเกตพบ
การท าร้ายกนัเองของกัง้ตัก๊แตนน้อยกว่า ส่งผลให้ลกูกัง้ตัก๊แตนในชุดการทดลองท่ี 2 มีอตัราการรอดตายสงูกว่า
ลกูกัง้ตัก๊แตนในชดุการทดลองท่ี 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางที่ 2 ผลผลิตลกูกัง้ตัก๊แตนระยะ post larva (ตวั/ถงั) เม่ือสิน้สดุการทดลอง 

ซ า้ 
ผลผลิตลูกกัง้ตั๊กแตนระยะ post larva 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 
1 303 259 
2 104 321 
3 260 383 
4 207 275 
5 112 238 
6 261 340 

จ านวนลกูกัง้ตั๊กแตนรวม (ตัว) 1,247 1,816 
จ านวนลกูกัง้ตั๊กแตนเฉลี่ย (ตวั/ถงั) 207.83±83.15a 302.67±54.84b 

หมายเหตุ อักษรภาษาอังกฤษบนค่าเฉลี่ยจ านวนลูกกัง้ตั๊กแตนท่ีต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 อตัราการรอดตาย (ร้อยละ) ของกัง้ตัก๊แตนเมื่อสิน้สดุการทดลอง 

ซ า้ 
อัตราการรอดตาย (ร้อยละ) 

ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 
1 15.15 12.95 
2 5.20 16.05 
3 13.00 19.15 
4 10.35 13.75 
5 5.60 11.90 
6 13.05 17.00 

เฉลี่ย 10.39±4.16a 15.13±2.74b 

หมายเหตุ อกัษรภาษาองักฤษบนคา่เฉลี่ยอตัราการรอดตายท่ีตา่งกนั หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05) 

เร่ิมรวบรวมลูกกัง้ตัก๊แตนท่ีเข้าระยะ post larva ระหว่างวนัท่ี 21 ถึง 23 ของการทดลอง เฉลี่ย 
21.04±0.02 และ 21.06±0.03 วัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) โดยวันท่ี 21 ของการทดลองลูกกัง้ตั๊กแตนเกือบ
ทัง้หมดเข้าระยะ post larva แล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเร็วมาก เน่ืองจากอุณหภูมิขณะอนุบาลค่อนข้างสูง มี
ค่าเฉลี่ย 30.26±0.73 และ 30.42±0.73 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 5) เมื่อเทียบกบั สรุชาต และคณะ (2558ข) ท่ี
อนบุาลลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีความเข้มแสงแตกตา่งกนัใช้เวลาพัฒนาจากระยะ nauplius ถึงระยะ post larva 28-30 
วนั มีอณุหภมูิช่วงเช้าและบ่าย เฉลี่ยเพียง 25.91±0.90 และ28.22±0.67 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที่ 4 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพฒันาจากเร่ิมการทดลองจนกัง้ตัก๊แตนเข้าระยะ post larva (วนั) 

ซ า้ 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพฒันา เข้า post larva (วนั) 
ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 

1 21.03 21.04 
2 21.04 21.09 
3 21.07 21.11 
4 21.02 21.05 
5 21.04 21.06 
6 21.03 21.02 

เฉลี่ย 21.04±0.02 21.06±0.03 

 
คา่เฉลี่ยของความเป็นดา่ง, ความเคม็, แคลเซียม, แมกนีเซียม และความกระด้างของน า้ทะเลในถงั

อนุบาลตลอดการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของน า้ทะเลฆ่าเชือ้ที่ใช้เปลี่ยนถ่าย ยกเว้นค่า pH ของน า้
ทะเลฆ่าเชือ้มีค่าสูงกว่าของน า้ทะเลในถังทดลอง ซึ่งเป็นปกติเน่ืองจากในถังอนุบาลมีสัตว์น า้ท่ีท าให้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสง่ผลให้ pH น า้ลดลง (ตารางท่ี 5) 

ปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์เฉลี่ยของน า้ในถังอนุบาลตลอดการทดลองมีค่าเพ่ิมขึน้มากเมื่อ
เทียบกบัน า้ฆ่าเชือ้ท่ีใช้เปลี่ยนถ่าย (ตารางท่ี 5) เน่ืองจากในถงัอนุบาลพบซากอาร์ทีเมียตวัโตท่ีถูกกดักินไม่หมด 
โดยแอมโมเนียเร่ิมทดลองมีค่าต ่าแต่เร่ิมมีค่าสูงในช่วงวนัท่ี 8-13 ของการทดลอง (ภาพท่ี 7) เน่ืองจากต้องให้



58 
 

อาหารในปริมาณมากหลงัจากนัน้แอมโมเนียเร่ิมลดลง เน่ืองจากเปลี่ยนถ่ายน า้มากขึน้ ส่วนปริมาณออกซิเจนมี
คา่สงูเหมือนกนัทัง้สองชดุการทดลองเน่ืองจากมีการให้อากาศในปริมาณมาก  

 

ตารางที่ 5 คา่เฉลี่ยของคณุภาพน า้ตลอดการทดลอง 
คุณภาพน า้ น า้ฆ่าเชือ้ ชุดการทดลองที่ 1 ชุดการทดลองที่ 2 

pH 8.27±0.08 8.08±0.01 8.08±0.00 
Alkalinity (mg/l) 112.64±6.39 110.82±1.67 111.64±0.26 

Salinity (ppt) 29.55±2.38 29.73±0.00 29.73±0.00 
Ammonia (mg/l) 0.0003±0.0006 0.3262±0.0235 0.3574±0.0130 

Nitrite (mg/l) 0.0006±0.0014 0.0073±0.0042 0.0051±0.0007 
Calcium (mg/l) 333.64±16.07 338.64±0.90 339.73±0.39 

Magnesium (mg/l)) 1,141.45±53.58 1,159.14±1.61 1,160.68±1.74 
Hardness (mg/l) 5,532.73±255.23 5,617.27±3.86 5,626.36±6.43 
Temperature (Oc) Not tested 30.26±0.73 30.42±0.73 

Dissolved oxygen (mg/l) Not tested 6.25±0.29 6.20±0.23 
 
 

 
 

ภาพที่ 7 การเปลีย่นแปลงแอมโมเนียของชดุการทดลองที่ 1 ซึง่ให้อากาศด้วยหวัทราย (T1) และ ชุดการทดลองที่ 2 ซึ่ง

ให้อากาศด้วยหวัทรายติดทอ่พีวีซีให้มวลน า้ในถงัอนบุาลหมนุเคลื่อนท่ีเป็นวงกลม (T2) 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ลูกกัง้ตัก๊แตนท่ีอนุบาลในมวลน า้ท่ีเคลื่อนท่ีเป็นวงกลมในทิศทาง

เดียวกนั มีผลผลิตและอตัราการรอดตายสงูกว่าลูกกัง้ตัก๊แตนท่ีอนุบาลในน า้ท่ีเคลื่อนท่ีตามแนวดิ่ง ช่วยลดการ
รวมกลุม่กนั และลดการเผชิญหน้ากนัโดยตรงของลกูกัง้ตัก๊แตน จงึอาจมีสว่นช่วยลดการท าร้ายกนัเอง ซึง่ผลผลิต
ลกูกัง้ตัก๊แตนท่ีพัฒนาจนเป็นระยะ post larva เทียบเคียงได้กบัผลการอนุบาลลูกกัง้ตัก๊แตนในถงัท่ีใส่สาหร่าย
เทียม (สุพัฒน์ และคณะ, 2555) ซึ่งสาหร่ายเทียมมีบทบาทในการเพ่ิมพืน้ท่ีหลบซ่อน ช่วยลดการเผชิญหน้ากนั 
และท าให้กัง้ตัก๊แตนมีอตัราการรอดตายสงูขึน้เช่นกนั ดงันัน้การอนบุาลโดยใช้เทคนิคลดการท าร้ายกนัเองของกัง้
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ตัก๊แตน หากใช้หลายวิธีร่วมกนั เช่น ใช้สาหร่ายเทียมร่วมกบัการใช้อาร์ทีเมียตวัโตจ านวนมาก อตัราการรอดตาย
อาจเพ่ิมสงูมากกว่านีอ้ย่างไรก็ตาม การใส่ท่อพีวีซีถงัละ 4 ชิน้ มีความยุ่งยากในการถ่ายน า้และเก็บตะกอนบ้าง 
ซึง่หากถงัอนบุาลมีขนาดเล็กประมาณ 500 ถึง 1,000 ลิตร สามารถลดจ านวนท่อพีวีซีลงได้เหลือถงัละ 2 ชิน้ ซึง่
เพียงพอให้มวลน า้เคลื่อนท่ี และได้น าไปใช้ในงานวิจยัของโครงการ ฯ นี ้2 เร่ือง ได้แก่ ผลของความเค็มต่างกนั 4 
ระดบัต่อผลผลิตและอตัราการรอดตายของกัง้ตัก๊แตน (Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) (ชวินโรจน์ 
และคณะ, 2563) และผลของความเค็มต่างกัน 3 ระดับต่อผลผลิตและอัตราการรอดตายของกัง้ตั๊กแตน 
(Harpiosquilla raphidea Fabricius, 1798) (สุรชาต และคณะ, 2563) ได้ใช้ท่อผ่าซีกถังละ 2 ชิน้ สามารถ
ควบคมุการเคลื่อนท่ีของมวลน า้ได้ดีเช่นกนั 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
งานทดลองนี เ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการเ พาะเลี ย้งกัง้ตั๊กแตน

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