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ขอสังเกตการพัฒนาและการอนุบาลตัวออนกุง มังกรกาบ (Panulirus homarus
Linnaeus, 1758) ในโรงเพาะฟก
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การศึกษาพัฒนาการและการทดลองอนุบาลตัวออนกุงมังกรกาบ (Panulirus homarus) ในโรง
เพาะฟก ไดดําเนินการใน 1) การทดลองขนาดเล็กในกระบะขนาด 40 ลิตร และ 2) การทดลองขนาดใหญใน
ถังขนาด 500 ลิตร ผลการทดลองขนาดเล็ก โดยอนุบาลลูกกุงมังกรกาบอายุ 4 วัน ดวยอาหารตางชนิดกัน คือ
1) โรติเฟอรรวมกับอารทีเมีย 2) อาหารลูกกุงสําเร็จรูป (Microencapsulated feed fresh 2 CD for Mysis
Stage) รวมกับอารทีเมีย และ 3) อารทีเมียรวมกับจุลินทรีย (Bacillus subtitis 1070) ทุกชุดการทดลองเติมน้ํา
ทะล 20 ลิตร ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง พบวาเมื่อลูกกุงอายุ 30 วัน ชุดการทดลองที่ใหอาหารลูกกุงสําเร็จรูป
รวมกับอารทีเมียมีอัตรารอดตาย 1% ในขณะที่ชุดการทดลองที่ใชอาหารชนิดอื่นมีอัตรารอดตาย 0% สวน
ผลการทดลองขนาดเล็กที่อนุบาลลูกกุงอายุ 1 เดือน ดวยความหนาแนน 1, 3 และ 5 ตัว/ลิตร เปนเวลา 30 วัน
พบวาลูกกุงที่ความหนาแนน 3 และ 5 ตัว/ลิตร มีอัตรารอดตาย 0.33% สวนชุดการทดลองความหนาแนน 1
ตัว/ลิตรมีอัตรารอดตาย 0 % ผลการทดลองอนุบาลดวยกระบะทดลองขนาดเล็ก อาจชี้ใหเห็นวาการทดลอง
ขนาดเล็กไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบ
ผลการทดลองขนาดใหญ อนุบาลลูกกุงมังกรกาบแรกฟกในถังขนาด 500 ลิตร (ปริมาตรน้ํา
400 ลิตร) ที่มีน้ําทะเลผานการฆาเชื้อ จํานวน 4 ถัง โดยปลอยลูกกุงถังละ 30,000 ตัว อนุบาลลูกกุงในหองมืด
ตลอด เปลี่ยนถายน้ําวันเวนวัน และใหอารทีเมียแรกฟกจํานวน 10 ตัว/ลิตร เปนอาหารวันละ 2 ครั้ง พบวา
สามารถอนุบาลลูกกุงมังกรกาบไดจนถึง Phyllosoma 6 มีอายุ 102 วัน ลูกกุงอายุ 1-36 วัน มีอัตรารอดตาย
3.555% อายุ 36-54 วัน มีอัตรารอดตาย 1.778 % และอายุ 102 วัน มีอัตรารอดตายนอยกวา 1% มีการตายสูง
ในชวง 56-75 วัน ลูกกุงอายุ 102 วัน มีลักษณะลําตัวแบนใส แตมีขนาดโตขึ้นเห็นไดชัด บริเวณ thorax และ
abdomen มองเห็นโครงรางและทางเดินอาหารชัดเจน ขนาดปาก 0.750 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 6.211.3 มิลลิเมตร ผลการศึกษาในครั้งนี้นับเปนความกาวหนาที่สําคัญการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบในโรงเพาะ
ฟกของกรมประมงที่สามารถอนุบาลลูกกุงจนมีอายุได 102 วัน
คําสําคัญ : กุงมังกรกาบ พัฒนาการลูกกุงวัยออน การอนุบาล
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Notes on Larval Development and Nursing of Scalloped Spiny Lobster
(Panulirus homarus Linnaeus, 1758) in Hatchery
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1
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2
Central Government, Department of Fisheries
3
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Abstract
The studies of larval development and nursing of spiny lobster (Panulirus homarus) in
hatchery were conducted in 1) small scale in aquaria size 40 Litter and 2) large scale in 500 Litter tank.
The result of nursing 4 days old with three different types of feed 1) rotifer plus artemia 2) artificial
microencapsulated shrimp feed plus artemia and 3) artemia plus Bacillus subtilis (1070) were
experimented for 30 days. During the experiment 20 Litter seawater was added and foods were fed twice a
day. The survival rate of larvae fed artificial microencapsulated shrimp feed plus artemia was about 1% at
the end of experiment while the survival of larvae fed the other two types of feed were about 0%. The
experiment of nursing of one month old lobster larvae with different stocking densities (1, 3 and 5
larvae/Litter) for 30 days was also carried out at the small scale. The survival was observed at 0.33% in the
group of 3 and 5 larvae/Litter and at 0% in the group 1 larvae/Litter. These results may indicate that the
small scale experiment is not suitable to use in the study of larval nursing of the scalloped spiny lobster.
The large scale experiment was carried out in 4 replications of 500 Litter (water volume 400
Litter) nursing tank using newly hatched larvae. The UV-sterilized seawater and stocking density of
30,000 larvae/tank were used during the experiment. The complete dark environment and water exchange
at every other day were also used and the larvae were fed with newly hatched artemia twice a day. The
result showed that larvae were nursed until its larvae reach to stage 6th at 102 days old. The survival rate of
larvae at 1-36 days, 36-54 days and 75-102 days were about 60-70%, 40-50% and less than 1%,
respectively. The marked high mortality was increasingly observed at 56 days to 75 days larvae. At 102
day olds larvae, the appearing knob of 5th pereiopods on abdomen was noticed. The larvae were
transparent and internal structure was clearly observed. The mouth size and body length were 0.75 and
6.20-11.30 mm., respectively. The result from this study was accounted for a significant progress of
Department of Fisheries that the scalloped spiny lobster was nursing to 102 days old.
Key words : Scalloped spiny lobster ( Panulirus homarus) larval development nursing
*
Corresponding author : 141 Moo 6, Saithai Sub - district, Muang District, Krabi Province 81000.
e-mail : krabiaqua@nicaonline.com

3
คํานํา
กุงมังกรกาบมีชื่อภาษาอังกฤษวา Scalloped spiny lobster อยูในครอบครัว Palinuridae ใน
ประเทศไทยมีรายงานพบ 4 สกุล คือ Palinurellus, Linuparus, Pueurlus และ Panulirus (อุนจิตและกอง
เกียรติ, 2537) ในทะเลฝงอันดามันมีรายงานวา พบกุงมังกรทั้งหมด 6 ชนิด คือ Panulirus homarus, P.
ornatus, P. uersiedoo, P. longipes, P. penicilatus และ P. polyphagus (Bhatia 1974) โดยกุงมังกรกาบ P.
homarus มีลักษณะเดน คือ ลําตัวมีสีเขียว และมีจุดปะสีขาวบริเวณลําตัว ระยางคและหนวด เปนกุงมังกร
ชนิดที่นิยมบริโภคเนื่องจากราคาถูกกวากุงมังกรชนิดอื่นๆ
สมพงษและปกรณ (2529) ไดศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของตัวออนกุงมังกรชนิด Panulirus
polyphagus พบวา ไขกุงมังกรตองใชเวลา 27 วัน ในการฟก กุงตัวออนระยะแรกซึ่งมีรูปรางคลายใบไม สีใส
มี eye stalk ยาว สวนหัวและสวนอกเห็นไดชัดเจน สวนทองยังไมเจริญ โดยการทดลองนี้ไดใหแพลงคตอน
ชนิด Chlamydomonas sp. และ Tetraselmis sp. เปนอาหารในระยะเริ่มแรก ซึ่งพบวาลูกกุงมังกรตายหมด
ภายใน 5 วัน ไวยพจน (2537) ไดศึกษาการอนุบาลลูกกุงมังกร 3 ชนิด โดยการใหอารทีเมียเพิ่งฟกเปนอาหาร
พบวา ลูกกุงมังกรชนิด P. longipes สามารถมีชีวิตรอดได 27 วัน ลูกกุงมังกรชนิด P. polyphagus มีชีวิตรอด
ได 24 วันและกุงมังกรชนิด P. ornatus มีชีวิตรอดได 45 วัน
กุงมังกรกาบ นับเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เปนที่ตองการของตลาด มี
รสชาติดี สีสวย ราคาถูก นอกจากเปนอาหารที่นิยมของผูบริโภคแลวยังสามารถใชทําเครื่องประดับตกแตง
บาน และเลี้ยงไวในตูปลาสวยงามไดอีกดวย ในปจจุบันกรมประมงยังไมสามารถเพาะขยายพันธุกุงมังกร
กาบใหถึงระยะวัยรุนได ในระดับโรงเพาะฟก กุงมังกรกาบที่บริโภคทั้งหมดจึงไดจากการจับในแหลงทะเล
ธรรมชาติเทานั้น มีแนวโนมวาจะมีการจับลูกกุงขนาดเล็กเพื่อจําหนายใหกับผูนิยมเลี้ยงปลาสวยงามเพิ่มมาก
ขึ้น และกุงมังกรกาบมีการเจริญเติบโตชา การจับจากธรรมชาติมาบริโภคมากเกินไปจึงสงผลกระทบทําให
ทรัพยากรของกุงมังกรกาบอยูในภาวะที่ขาดแคลน อยางไรก็ดีหากสามารถเพาะฟกและอนุบาลได ก็จะ
สามารถนําไปปลอยเสริมเปนการเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรกุงมังกรในธรรมชาติได
การศึกษาครั้งนี้จึงมีความพยายามในการพัฒนาการอนุบาลดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหสามารถเลี้ยงลูกกุงมังกร
กาบใหไ ดนานขึ้น และใหมีความเขาใจถึงชีว วิทยาในการพัฒนาการของตัวออนกุงมังกรกาบ เพื่อเปน
แนวทางในการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบเชิงพาณิชยในลําดับตอไป
วัตถุประสงค
ศึกษาพัฒนาการและการทดลองอนุบาลตัวออนกุงมังกรกาบ (Panulirus homarus) ในโรงเพาะ
ฟก โดยใช การทดลองขนาดเล็กในกระบะขนาด 40 ลิตร และการทดลองขนาดใหญในถังขนาด 500 ลิตร
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อุปกรณและการดําเนินงาน
การรวบรวมแมพันธุกุงมังกรกาบ
รวบรวมแมพันธุกุงมังกรกาบ ที่มีไขติดใตทองที่จับไดดวยเครื่องมืออวนลาก และโดยวิธีการดํา
น้ํา จากชาวประมงบริเวณรอบเกาะภูเก็ตและแหลงใกลเคียง นําแมพันธุที่รวบรวมไดจํานวน10 ตัว ที่มีความ
ยาวของสวนหัว (carapace length, CL) อยูระหวาง 83.0-117.8 มิลลิเมตร นํามาเลี้ยงในโรงเพาะฟกเพื่อปรับ
สภาพเปนเวลา 2 สัปดาห
การเพาะฟก
นําแมกุงมังกรกาบที่มีไขไดรับการผสมแลว ติดใตทองระยะสุดทาย (ลักษณะไขมีสีดํา)มาเลี้ยง
ในถังไฟเบอรสีดําขนาด 1 ตัน โดยปลอยแมกุงหนึ่งตัวตอหนึ่งถัง จํานวน 10 ถัง ใหอยูในหองมืดและให
อากาศตลอดเวลา น้ําที่ใชเลี้ยงแมกุงผานการฆาเชื้อดวยรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) และกรองผานถุงกรอง
ขนาด 5 ไมครอนกอนนําไปใชเลี้ยงแมพันธุกุง ไมมีการใหอาหารแกแมกุงจนกวาไขฟกเปนตัวหมด แลว
รวบรวมตัวออนของกุงมังกรกาบ โดยการหยุดใหอากาศและใชแสงไฟสปอตไลทขนาด 220 โวลต/150 วัตต
ดึงดูดใหตัวออนของกุงวายน้ํามาอยูรวมกลุมกันใกลผิวน้ํา ใชภาชนะหรือสวิงตาละเอียดชอนรวบรวมตัว
ออนของกุงทั้งหมด บันทึกจํานวนไขที่ไดรับการผสม และจํานวนตัวออนที่ฟกออกมาได คํานวณอัตราการ
ฟกของไขกุงมังกรกาบ
ลูกกุงที่ไดจากการเพาะฟกสวนหนึ่งนําไปอนุบาลในถังขนาด 500 ลิตร ที่ใสน้ําทะเลที่ผานการ
ฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ปริมาตรประมาณ 400 ลิตร ใหอากาศตลอดเวลาโดยปลอยลูกกุงมังกร
กาบอนุบาลถังละ 30,000 ตัว จํานวน 4 ถัง เพื่อศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออนและการ
อนุบาล ลูกกุงสวนที่เหลือนําไปศึกษาวิธีการอนุบาลดวยอาหารตางชนิด และเทคนิคการอนุบาลที่ระดับ
ความหนาแนนตางๆกันดังนี้
การทดลองที่ 1 การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบที่อนุบาลดวยอาหารตางชนิดในกระบะขนาดเล็ก
ทําการทดลองเพื่อศึกษาการพัฒนาการของลูกกุงมังกรกาบอายุ 4 วันที่อนุบาลดวยอาหารตาง
ชนิดในกระบะขนาดเล็กปริมาตร 40 ลิตร โดยแบงการทดลองออกเปน 3 ชุด ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1: ใชโรติเฟอรรวมกับอารทีเมีย โดยใหโรติเฟอรที่ระดับความหนาแนน 2 ตัว/
ลิตร และอารทีเมีย 22 ตัว/ลิตร
ชุดการทดลองที่ 2: ใชอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับลูกกุง (Microencapsulated feed fresh 2CD
สําหรับ Mysis Stages)รวมกับอารทีเมีย โดยใหอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับลูกกุง 0.1 กรัมตอ 20 ลิตร และ
อารทีเมีย 22 ตัว/ลิตร
ชุดการทดลองที่ 3: ใชอารทีเมียรวมกับจุลินทรีย(Bacillus subtilis 1070) เพื่อใชปรับคุณภาพน้ํา
โดยใหอารทีเมียที่ระดับ 22 ตัว/ลิตร และเติมสารละลายจุลินทรีย 200 มิลลิลิตรตอกระบะ (เตรียมสารละลาย
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จุลินทรีย โดยการชั่งจุลินทรีย 3 กรัมละลายในน้ําทะเล 10 ลิตรทิ้งไวประมาณ 18-24 ชั่วโมง กอนนําไปใช
อนุบาลลูกกุงรวมกับอารทีเมีย)
ใชน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ประมาณ 20 ลิตรตอกระบะ (ใสลูก
กุงทดลองจํานวน 200 ตัว/กระบะ ใหอากาศผานหัวทรายตลอดเวลา และใหอาหารทดลองวันละ 2 ครั้ง จน
ลูกกุงทดลองมีอายุครบ 30 วัน สังเกตการลอบคราบ การตายและนับจํานวนลูกกุงมังกรกาบที่เหลือในแตละ
ชุดการทดลองเพื่อหาอัตราการรอดตาย
การทดลองที่ 2 การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบที่ความหนาแนนตางกันในกระบะขนาดเล็ก
ทําการทดลองขนาดเล็กเพื่ออนุบาลลูกกุงมังกรกาบอายุ 30 วันในกระบะขนาดเล็ก ปริมาตร
40 ลิตร ที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับๆ ละ 3 ซ้ํา คือ
ชุดการทดลองที่ 1: ที่ความหนาแนน 1 ตัว/ลิตร (ใสกุง 20 ตัว/กระบะ)
ชุดการทดลองที่ 2: ที่ความหนาแนน 3 ตัว/ลิตร (ใสกุง 60 ตัว/กระบะ)
ชุดการทดลองที่ 3: ที่ความหนาแนน 5 ตัว/ลิตร (ใสกุง 100 ตัว/กระบะ)
ใชน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ประมาณ 20 ลิตร/กระบะ ใหอากาศ
ผานตลอดเวลา ดูดตะกอนและเปลี่ยนถายน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง ใหอารทีเมียที่ระดับ 10 ตัว/ลิตร ใหอาหารวัน
ละ 2 ครั้ง โดยอารทีเมียที่ใชจะตองแชดวยฟอรมาลีนที่ระดับความเขมขน 100 พีพีเอ็ม เปนเวลา 1 ชั่วโมง
แลวนํามาเสริมกรดไขมันไมอิ่มตัว (โอเมกา-3) ที่ระดับ 50 พีพีเอ็ม เปนเวลา 6 ชั่วโมง ทําการทดลองอนุบาล
เปนระยะเวลา 30 วันรวบรวมขอมูล ตรวจนับจํานวนลูกกุงมังกรกาบที่เหลือ เพื่อหาอัตราการรอดตาย
การทดลองที่ 3 การศึกษาการพัฒนาเบื้องตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออนในถังขนาด 500 ลิตร
อนุบาลลูกกุงมังกรกาบแรกฟกในถังขนาด 500 ลิตร (ปริมาตรน้ํา 400 ลิตร) ที่มีน้ําทะเลผาน
การฆาเชื้อ จํานวน 4 ถัง โดยปลอยลูกกุงมังกรกาบระยะนอเพลียส ถังละ 30,000ตัว (75 ตัว/ลิตร) อนุบาลลูก
กุงในหองมืดตลอด เปลี่ยนถายน้ําวันเวนวัน และใหอารทีเมียแรกฟกจํานวน 10 ตัว/ลิตร ใหอาหารวันละ 2
ครั้ง เมื่ออนุบาลลูกกุงไดประมาณ 3 เดือนขึ้นไป จึงเริ่มเปลี่ยนอาหารเปนใหอารทีเมียตัวโตเต็มวัยรวมกับเนือ้
ปลากระเบนสดวันละ 2 ครั้ง สําหรับการเตรียมอารทีเมียแรกฟกและตัวเต็มวัยที่ใชในการทดลองนี้ จะตอง
แชอารทีเมียดวยฟอรมาลีนที่ระดับความเขมขน 100 พีพีเอ็ม เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวนํามาเสริมกรดไขมันไม
อิ่มตัว (โอเมกา-3) ที่ระดับ 50 พีพีเอ็ม เปนเวลา 6 ชั่วโมง กอนนําไปใชอนุบาลลูกกุงมังกรกาบตลอดการ
ทดลอง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําสัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอดการทดลอง วัดอุณหภูมิดวยเทอรโมมิเตอรแบบ
ปรอท วัดความเค็มดวย reflecto salinometer ยี่หอ ATAGO รุน S/mill-E วัดคาพีเอชดวย pH meter ยี่หอ
WTW รุน pH 320 วัดคาแอมโมเนียและไนไตรท ตามวิธีของ Grasshoff (1976) โดยวัดคาการดูดกลืนของ
แสงดวยเครื่อง spectrophotometer รุน UV-1601 ยี่หอ Shimadzu
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การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป systat version 5 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ทดสอบความแตกตาง
ของชุดการทดลองดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (one way analysis of variance)
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดการทดลอง โดยใชวิธี Tukey HSD multiple
comparisons (จรัญ, 2540)
ผลการทดลอง
การเพาะฟกไขกุงมังกรกาบ
ผลการศึกษาพบวา แมพันธุ 1 ตัว มีไขที่ไดรับการผสมแลวประมาณ 2- 4 แสนฟอง ในระหวาง
ที่ไขผสมแลวยังติดอยูที่บริเวณใตทอง แมกุงมังกรกาบบางตัวใชขาเดินคูที่ 5 ซึ่งมีลักษณะเปนแฉก เขี่ยไข
บางสวนทิ้งออกไป เมื่อนําไขเหลานี้มาตรวจดวยกลองจุลทรรศน พบวาไขที่ถูกเขี่ยทิ้งทั้งหมดเปนไขเสีย
เชนไมไดรับการผสมหรือมีเชื้อรา พาราไซตเกาะ และในบางครั้งที่กุงดีดตัวอยางแรง ทําใหไขบางสวนหลุด
ออกมาไดเชนกัน โดยระยะเวลาการฟกของไขผสมแลวที่ติดอยูใตทองเปนตัวออนระยะนอเพลียส ใชเวลา
ประมาณ 7-14 วัน และมีอัตราการฟกเปนตัวประมาณ 50 – 60 %
1. การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบที่อนุบาลดวยอาหารตางชนิดในกระบะขนาดเล็ก
ผลการทดลองอนุบาลลูกกุงอายุ 4 วันที่ไดจากการเพาะฟกขางตน ดวยอาหารตางชนิดกัน 3
รูปแบบ คือ ชุดที่ 1 ใหโรติเฟอรรวมกับอารทีเมีย ชุดที่ 2 ใหอาหารลูกกุงสําเร็จรูป (Microencapsulated feed
fresh 2 CD สําหรับ Mysis Stages)รวมกับอารทีเมีย และ ชุดที่ 3 ใหอารทีเมียเสริมดวยจุลินทรีย (Bacillus
subtitis 1070) ผลปรากฏวา
ชุดที่ 1 ลูกกุงแข็งแรงดี เมื่อลูกกุงอายุได 10-12 วัน จะลอกคราบ ลูกกุงเริ่มทยอยตายเมื่ออายุ 19
วันและตายหมดใน 34 วัน จึงสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง 30 วัน ลูกกุงมังกรกาบทุกกระบะมีอัตรารอดตาย 0
%
ชุดที่ 2 ลูกกุงแข็งแรงดี เมื่อลูกกุงอายุได 14 วัน จะลอกคราบ ลูกกุงเริ่มทยอยตายเมื่ออายุ 24
วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 34 วัน เหลือลูกกุง 2 ตัว คิดเปนอัตรารอดตาย 1 %
ชุดที่ 3 ลูกกุงแข็งแรงดี เมื่อลูกกุงอายุได 14 วัน จะลอกคราบ แตพบวาลูกกุงมีการทยอยตาย
เมื่ออายุ 19 วัน และตายหมดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 34 วัน
2. การศึกษาการพัฒนาลูกกุงมังกรกาบที่ความหนาแนนตางกันในกระบะขนาดเล็ก
จากการทดลองพบวาลูกกุงเริ่มทยอยตายหลังจากมีอายุได 40 วัน ที่ทุกๆระดับความหนาแนน
(ภาพที่ 1) และเมื่อสิ้นสุดการทดลองอนุบาลลูกกุงที่อายุ 60 วัน พบวา ลูกกุงมังกรกาบที่อัตราความหนาแนน
1, 3 และ 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 0.00 0.33 และ 0.33 % ตามลําดับ (ตารางที่ 1) จากการวิเคราะห
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ความแปรปรวน พบวา อัตรารอดตายในแตละชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05)

อัตรารอดเฉลีย่ (เปอรเซ็นต)

120
100
80

1 ตัว/ลิตร

60

3 ตัว/ลิตร

40

5 ตัว/ลิตร

20
0
30

40

45

50

55

60

อายุลูกกุงมังกรกาบ (วัน)

ภาพที่ 1 อัตรารอดเฉลี่ยของการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบอายุระหวาง 30 ถึง 60 วัน ทีอ่ ัตราความหนาแนน
ตางกันในกระบะขนาดเล็กปริมาตร 40 ลิตร
ตารางที่ 1 อัตรารอดของลูกกุงมังกรกาบอนุบาลที่ความหนาแนนตางกัน
อายุ (วัน)
30
40
45
50
55
60

อัตรารอดตายที่ระดับความหนาแนนตางๆ (เปอรเซ็นต)
1 ตัว/ลิตร
3 ตัว/ลิตร
5 ตัว/ลิตร
100
100
100
5.00+2.65
18.33+8.39
31.00+1.73
3.33+0.58
10.67+2.08
21.00+3.61
1.67+0.58
6.67+1.53
8.67+1.53
0.67+0.58
1.67+0.58
2.33+0.58
0
0.33+0.58
0.33+0.58

คุณภาพน้ําตลอดการทดลองอนุบาลลูกกุงที่ระดับความหนาแนนตางกัน 3 ระดับคือ 1, 3 ,5 ตัว/
ลิตร ผลปรากฏวาคาเฉลี่ยอุณหภูมิน้ําของการทดลองทั้ง 3 ชุด อยูในชวง 29.72 – 29.94 องศาเซลเซียส ความ
เค็มมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 36.55 – 37.33 พีพีที ความเปนกรด-ดาง มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 8.17 – 8.17 คาความเปน
ดางเฉลี่ยอยูในชวง 125.23 – 131.66 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียรวมมีคาเฉลี่ย 0.1788 – 0.1982 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และไนไตรท มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 0.1180 – 0.2252 มิลลิกรัมตอลิตร( ตารางที่ 2 )
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําในการทดลองอนุบาลลูกกุงมังกรกาบที่ความหนาแนนตางกัน
ตัวแปรคุณภาพน้ํา
ความเค็ม (พีพที ี)
ความเปนกรด-ดาง
ความเปนดาง (มก./ลิตร)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

1 ตัว/ลิตร

3 ตัว/ลิตร

5 ตัว/ลิตร

ต่ําสุด-สูงสุด

34.00-43.00

34.00-43.00

34.00-42.00

เฉลี่ย ± SD

37.16±3.12

37.33±3.39

36.55±2.87

ต่ําสุด-สูงสุด

8.09-8.43

8.09-8.28

8.07-8.28

เฉลี่ย ± SD

8.17±0.07

8.17±0.05

8.17±0.06

ต่ําสุด-สูงสุด

122.00-160.00

122.00-154.00 113.00-158.50

เฉลี่ย ± SD

125.23±12.14

131.00±10.74

129.41±14.15

ต่ําสุด-สูงสุด

29.00-30.00

29.00-30.00

29.00-30.00

เฉลี่ย ± SD

29.83±0.38

29.72±0.46

29.94±0.23

0.0224-0.3276

0.0211-0.3480 0.0250-0.3533

เฉลี่ย ± SD

0.1788±0.1068

0.1808±0.0903 0.1982±0.11140

ต่ําสุด-สูงสุด

0.0001-0.9452

0.0000-0.5910 0.0000-0.8946

เฉลี่ย ± SD

0.2252±0.3585

0.1180±0.1978 0.1618±0.2795

แอมโมเนียรวม (มก./ลิตร) ต่ําสุด-สูงสุด
ไนไตรท (มก./ลิตร)

ระดับความหนาแนนของลูกกุง

3. การศึกษาการพัฒนาเบื้องตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออนในถังขนาด 500 ลิตร
ผลการทดลองอนุบาลลูกกุงมังกรกาบ ดวยอารทีเมียรวมกับเนื้อปลากระเบนสด ในระบบถัง
เพาะฟกครั้งนี้ สามารถอนุบาลลูกกุงแรกฟกใหมีชีวิตอยูไดจนกระทั่ง อายุ 102 วัน โดยพบวาเมื่อลูกกุงมังกร
กาบอายุ 36 วัน มีอัตรารอดตายอยูในชวง 3.555% และลูกกุงอายุ 54 วัน มีอัตรารอดตายประมาณ 1.778%
แตทั้งนี้พบวาลูกกุงเริ่มทยอยตายมากในชวงอายุ ตั้งแต 56 วัน ไปจนถึงอายุ 75 วัน และเมื่อลูกกุงอายุ 102 วัน
มีอัตรารอดตายนอยกวา 1%
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ตารางที่ 3 อัตรารอดตายของลูกกุงมังกรกาบวัยออน
อายุ (วัน)
1
36
54
75
81
95
102

จํานวนลูกกุงมังกรกาบที่เหลือ (ตัว)
180,000
6,400
3,201
8
6
2
1

อัตรารอด (เปอรเซ็นต)
100
3.555
1.778
0.0044
0.0033
0.0011
0.0005

ผลการศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกกุงมังกรกาบวัยออน แสดงใน ภาพที่ 2 โดยพบวา
หลังจากไขกุงฟกเปนตัวออน เรียกวา Phyllosoma พบวาตัวออนกุงมีลักษณะใส มี eye stalk ยาว สวนหัวและ
อกเห็นไดชัด แตสวนทองยังไมพัฒนา มีระยางคยาว ดํารงชีวิตแบบลองลอยตามน้ํา ซึ่งสามารถสังเกต
พัฒนาการไดดังนี้
Phyllosoma 1 อายุ 1 วัน (ภาพที่ 2ก)
หนวดคูที่ 1 มี 1 ปลอง หนวดคูที่ 2 มี 1 ปลองแตขนาดเล็กกวาคูที่ 1ไมมีกานตา Maxilla (ฟน
หนา) 2 ปลองมี 4 setae Maxilliped 1 ยังไมพัฒนา Maxilliped 2 ยังไมมี exopodite Maxilliped 3 มีหนาม
บริเวณดานขาง Ventral coxal spine ขาเดินคูที่ 1 ,2, 3 มีหนามบริเวณดานขางและบริเวณดานใต exopodal
ขาวายน้ํา แพนหางยังไมพัฒนา เหงือกยังมีการพัฒนาไมสมบูรณ สวนของ abdomen มีขนาดเล็ก ลักษณะ
ลําตัวแบนจากบนลงลางคลายใบไมหรือแมงมุม ลําตัวใสมีระยางคปรากฏหนามและขนจํานวนมากบริเวณ
รอบตัว ขนาดปาก 0.307 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว (BL) 1.3-1.5 มิลลิเมตร มีการดํารงชีวิตแบบลองลอย
Phyllosoma 2 อายุ 7 วัน (ภาพที่ 2ข)
เริ่มมีกานตา ขาเดินคูที่ 1,2 มีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal ขาเดินคูที่ 3 บริเวณ
exopodite มีการพัฒนามีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal สวนของ abdomen คอยๆ ยาวขึ้นเล็กนอย ขา
เดิน คูที่ 4, 5 ขาว ายน้ํ า แพนหางยั งไม มีการพัฒนา เหงือกยังมีการพัฒนาไม สมบูรณ ขนาดปาก 0.342
มิลลิเมตร ความยาวลําตัว (BL) 2.1-2.5 มิลลิเมตร
Phyllosoma 3 อายุ 20 วัน (ภาพที่ 2ค)
กานตาเริ่มมีขนาดยาวขึ้น ขาเดินคูที่ 1, 2 มีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal ขาเดินคูที่ 3
บริเวณ exopodite มีการพัฒนามีหนามบริเวณดานขางและใต exopodal เริ่มสังเกตเห็นขาเดินคูที่ 4 เกิดขึ้น
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เปนปุมขาง abdomen ทั้ง 2 ขาง ขาเดินคูที่ 5 ขาวายน้ํา แพนหางยังไมมีการพัฒนา เหงือกยังมีการพัฒนาไม
สมบูรณ ขนาดปาก 0.478 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 2.9 – 3.6 มิลลิเมตร
Phyllosoma 4 อายุ 50 วัน (ภาพที่ 2ง)
ขาเดินคูที่ 4 คอยๆ ยาวขึ้นมีการแตกแขนงแบบ biramous เห็นกานตาชัดเจน หนวดคูที่ 2 มี 1
ปลอง มีขนาดเทากับหนวดคูที่ 1 Maxilla (ฟนหนา) มี 5 setae ขาเดินคูที่ 1, 2, 3 เริ่มมีหนามบริเวณดานหลัง
ขนาดปาก 0.562 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 3.5 – 6.7 มิลลิเมตร
Phyllosoma 5 อายุ 65 วัน (ภาพที่ 2จ)
หนวดคูที่ 1 มีการแตกแขนง หนวดคูที่ 2 มีขนาดใหญเทาหนวดคูที่ 1 Maxilla มี 5-7 setae ขา
เดินคูที่ 4 มีการแตกแขนงของ endopodite และ exopodite มี setae บริเวณดานหลัง ขาเดินคูที่ 5 ขาวายน้ํา
แพนหาง เริ่มพัฒนา แตเหงือกก็ยังคงมีการพัฒนาไมสมบูรณ ขนาดปาก 0.615 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว
(BL) 5.6-8.4 มิลลิเมตร
Phyllosoma 6 อายุ 102 วัน (ภาพที่ 2ฉ)
หนวดคูที่ 1 มี 4 ปลอง หนวดคูที่ 2 มี 2 ปลอง Maxilla 2 เริ่มมีsetae Maxilliped 1 มีการแตก
แขนงออกเปนMaxilliped คูที่ 1 Maxilliped 2 มีการแตกแขนงของexopodite ขาเดินคูที่ 4 มีendopodite 3
ปลอง และมีหนามบริเวณดานหลัง ขาเดินคูที่ 5 ขาวายน้ํา แพนหาง มีการแตกแขนง ลูกกุงยังคงมีลักษณะ
ลําตัวแบนใส แตมีขนาดโตขึ้นเห็นไดชัดบริเวณ thorax และ abdomen มองเห็นโครงรางและทางเดินอาหาร
ชัดเจน ขนาดปาก 0.750 มิลลิเมตร ความยาวลําตัว(BL) 6.2-11.3 มิลลิเมตร มีการดํารงชีวิตแบบสัตวหนา
ดิน
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ภาพที่ 2 กุงมังกรกาบ Panulirus homarus ระยะ phyllosoma อายุ 1 วัน(ก) 7 วัน (ข) 20 วัน (ค) 50
วัน (ง) 65 วัน (จ) 102 วัน (ฉ)
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สรุปและวิจารณผล
จากการศึกษาอัตรารอดตายในการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบดวยอาหารชนิดตางๆ พบวาอัตรา
รอดตายของลูกกุงที่อนุบาลดวยอาหารสําเร็จรูปรวมกับอารทีเมียดีกวาชุดการทดลองที่อนุบาลดวยโรติเฟอร
รวมกับอารทีเมียและชุดการทดลองที่อนุบาลดวยอารทีเมียเสริมดวยจุลินทรีย อยางไรก็ตามลูกกุงทั้ง 3 ชุด
การทดลองมีอัตรารอดตายที่ต่ําและความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(P >0.05 )แมวาจะสามารถ
อนุบาลลูกกุงไดนานถึง 30 วันและพบวาลูกกุงมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงใหเห็นวาลูกกุงสามารถ
ดํารงชีวิตไดดวยอาหารที่ใชในการทดลองครั้งนี้ในชวงอายุหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้จําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆทั้ง
ดานชนิดและคุณภาพของอาหารตลอดจนดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเพิ่มอัตรารอดตายของลูกกุงตอไป
สวนการศึกษาการอนุบาลลูกกุงที่ความหนาแนน 1, 3 และ5 ตัว/ลิตร ระยะเวลา 30 วัน พบวาการอนุบาลที่
ระดับความหนาแนน 3 และ 5 ตัว/ลิตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 0.33 % สวนที่ระดับความหนาแนน 1 ตัว/ลิตร มี
อัตรารอดตายเฉลี่ย 0% ทั้งนี้มีขอสังเกตวาลูกกุงมีการทยอยตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจาก 15-20 วัน แสดงให
เห็นวาในชวงอายุดังกลาวเปนชวงวิกฤตซึ่งจําเปนตองศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบและความเหมาะสมของ
อาหารใหละเอียด
การทดลองอาหารและความหนาแนนยังไมประสบความสําเร็จ เพราะวาอาหารที่ใหอาจไม
เหมาะสมและมีปริมาณมากจนเกินไป การใหอาหารทั้ง 3 ชุดการทดลอง มีสิ่งที่นอกเหนือจากอารทีเมีย
ปนเปอนมา เชน ในจุลินทรียและอาหารสําเร็จรูป สําหรับลูกกุงอาจมีสารที่ทําใหน้ําเกิดตะกอน ทําใหลูกกุง
ตายในระยะเวลาอันสั้น สวนปริมาณอาหารที่ใหอาจจะไมเหมาะสมกับความตองการของลูกกุง สาเหตุ
ประการหนึ่ง นาจะเปนผลเนื่องมาจากการทําการทดลองในกระบะซึ่งตื้นเกินไปและมีแสงสวางถึงกน
กระบะ สําหรับการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอกอาจมีผลกระทบทําใหลูก
กุงออนแอ เพราะแมกุงมังกรกาบโดยธรรมชาติจะวางไขในทะเลลึก ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิและสภาพแวดลอมไมมากนัก ขอสังเกตนี้สนับสนุนกับผลการศึกษาพัฒนาการของลูกกุงมังกร
กาบในการทดลองอนุบาลลูกกุงดวยอารทีเมียอยางเดียวในถัง 500 ลิตร ซึ่งเปนภาชนะขนาดใหญกวา ทําการ
ทดลองในหองมืดไมมีแสงสองถึง พบวาสามารถอนุบาลลูกกุงไดจนกระทั่งอายุ 102 วัน
อาจกลาวไดวาการอนุบาลลูกกุงมังกรกาบในระยะแรก สามารถใชอารทีเมียแรกฟกเปนอาหาร
สอดคลองกับไวยพจน (2537) ที่ทดลองอนุบาลลูกกุงมังกรชนิดตางๆ โดยการใหอารทีเมียแรกฟกออกเปน
ตัวใหมๆเปนอาหารตลอดการทดลอง และสามารถอนุบาลลูกกุงมังกรชนิด P. longipes ใหมีชีวิตรอดอยูได
27 วัน กุงมังกรชนิด P. polyphagus สามารถอนุบาลได 24 วัน และกุงมังกรชนิด P. ornatus สามารถอนุบาล
ได 45 วัน เชนเดียวกับที่ Kittaka and Kimura (1989) ทดลองอนุบาลลูกกุงมังกร P. japonicus โดยใหตัวออน
ของอารทีเมียรวมกับ ovary ของหอยแมลงภู (Mytilus edulis) เปนอาหารและเติม chlorella ลงในบออนุบาล
ดวย สามารถอนุบาลไดถึงระยะ puerulus มีนักวิจัยหลายทานไดพยายามใชตัวออนและตัวเต็มวัยของอารที
เมีย gonad ของหอยแมลงภู แพลงคตอนสัตว (Sagitta spp.) และลูกปลาวัยออนหลายชนิดเปนอาหารในการ
อนุบาลลูกกุงมังกร P. japonicus (Inoue 1978, Saisho 1966a, Yamakawa et al.,1989) แตยังคงประสบ

13
ความสําเร็จในระดับหนึ่งเทานั้น ในขณะที่สมพงษและปกรณ (2529) ใช Chlamydomonas sp. และ
Tetraselmis sp. เปนอาหารอนุบาลกุงมังกร P. polyphagus ซึ่งสามารถอนุบาลตัวออนไดเพียง 5 วันเทานั้น
จากผลการทดลองอนุบาลลูกกุงมังกร P. homarus ในครั้งนี้ และจากผลการศึกษาของนักวิจัยอื่นๆ นาจะ
ประเมินไดวาอารทีเมียวัยออนเปนอาหารที่เหมาะสม สามารถใชในการอนุบาลลูกกุงมังกรวัยออนในระยะ
เริ่มตน ทั้งนี้ยังคงตองศึกษาความเหมาะสมของอาหารที่จะนํามาใชในการอนุบาลลูกกุงในระยะถัดไป
Phillips and Sastry (1980)รายงานวาจํานวนระยะ (stage) ของตัวออนของกุงมังกร(phyllosoma)
แตละชนิดนั้นอาจแตกตางกัน โดยพบวาจํานวนระยะของตัวออนอาจมีไดตั้งแต 7-13 ระยะ เชน กุงมังกร
ชนิด P. inflatus, P. interruptus, P. argus และ P. penicillatus มีจํานวนระยะของตัวออน 11 ระยะ สวนกุง
มังกรชนิด P. cygnus มีจํานวนระยะของตัวออน 9 ระยะ และในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวออน
phyllosoma ของลูกกุง P. homarus ครั้งนี้ไดใชหลักการแบงระยะเปน 9 ระยะตาม Inoue (1978)แตสามารถ
อนุบาลไดแค 6 ระยะ ระยะ phyllosoma 1 (1 วัน) ถึงระยะphyllosoma 6 (102วัน) มีการพัฒนาดานสรีระ
วิทยาชามากเมื่อเทียบกับกุงชนิดอื่น ระยะphyllosoma 1 ยังไมปรากฎกานตา แตขาเดินคูที่ 1, 2, 3 เริ่มพัฒนา
และ เริ่มเห็นกานตาเมื่อเขาสูระยะ phyllosoma 2 (7วัน) ขาเดินคูที่ 4 เริ่มพัฒนาเมื่อเขาระยะ phyllosoma 3
(20วัน) อายุ 102 วันมีขาเดินครบทั้ง 5 คู สวนความยาวลําตัว(BL) จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากระยะ phyllosoma 1
ถึง ระยะphyllosoma 6 ( 1.3 -11.3 มิลลิเมตร )
จากผลการศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของลูกกุงมังกรกาบครั้งนี้ นับเปนความกาวหนาครั้งสําคัญ
ในประเทศไทยที่สามารถอนุบาลลูกกุงมังกรกาบชนิดนี้ในระบบถังเพาะฟกไดเปนระยะนานถึง 102 วัน โดย
ใหอารทีเมียแรกฟกและตัวเต็มวัยรวมกับเนื้อปลากระเบนสดเปนอาหาร แมวาในการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถ
อนุบาลจนถึงระยะวัยรุนได แตสามารถอนุบาลไดจนถึงอายุ 102 วัน (ระยะ phyllosoma 6) สูงกวาไวยพจน
(2537) ซึ่งสามารถอนุบาลไดสูงสุดที่ 45 วัน (ระยะ phyllosoma 4) โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาเทคนิค
ในการอนุบาลที่แตกตางกับการศึกษาที่ผานมา ในหลาย ๆ จุดไดแก การเตรียมน้ําใชวิธีการฆาเชื้อดวยรังสี
อุลตราไวโอเลต (UV) อาหารที่ใชเปนอารทีเมียที่เสริมกรดไขมัน (โอเมกา3) และในถังอนุบาลไมมีการเติม
น้ําเขียว (chlorella) สําหรับการจัดการน้ําในระหวางการอนุบาลจะเปลี่ยนถายน้ําวันเวนวัน การอนุบาลทําใน
หองมืดควบคุมอุณหภูมิใหสูงประมาณ 29-31 องศาเซลเซียส
การที่ไมสามารถอนุบาลลูกกุงใหมีอัตรารอดตายสูง สาเหตุหนึ่งสันนิษฐานไดวา อาจเกิดจาก
สภาพแวดลอมในถังอนุบาลไมเหมาะสม เนื่องจากการอนุบาลในถังขนาด 500 ลิตรเปนเวลานานจึงอาจมี
การหมักหมมอาหารและของเสียที่ลูกกุงขับถายอันเปนสาเหตุใหลูกกุงออนแอและเริ่มทยอยตาย อีกทั้งการ
เปลี่ยนถายน้ําและยายลูกกุงไปอนุบาลในถังใหมทําไดยาก เพราะลูกกุงมังกรกาบมีลักษณะลําตัวใส มองเห็น
ไดยากลําบาก มีขาและระยางค, หนามรอบตัว และลูกกุงมังกรกาบมีพัฒนาการคอนขางยาวนานมาก การ
รักษาความสะอาดของถังอนุบาลจึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ตามที่ Phillips and Sastry (1980) กลาว
ไววาตัวออนลูกกุงตองการอาศัยในน้ําที่สะอาด และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ในขณะที่ Inoue(1965)รายงานว า ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการอนุ บ าลลู ก กุ ง คื อ อุ ณ หภู มิ ความ
หนาแนน และขนาดของอาหารที่ใชอนุบาล จากการทดลองพบวาที่ระดับความหนาแนน 3 และ5 ตัว/ลิตรมี
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อัตรารอดมากกวา 1 ตัว/ลิตรเนื่องจากความหนาแนนมากอัตรารอดดี เพราะวาจํานวนลูกกุงมากเขาถึงอาหาร
ไดดีกวาจํานวนลูกกุงนอยเปรียบเทียบกับลูกกุงชุดเดียวกันที่ศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของกุงมังกรกาบวัย
ออนปลอยที่ความหนาแนน 75 ตัว/ลิตรสามารถอนุบาลไดถึง 102 วัน ดวยเหตุนี้การอนุบาลลูกกุงมังกรสกุล
Panulirus ชนิดอื่นๆ จึงยังไมประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ (ไวยพจน, 2537; Chittleborough,1974)
ดังนั้นในการทดลองอนุบาลครั้งตอไป ตองพยายามรักษาความสะอาดของน้ํา และอุปกรณในการอนุบาลให
มากขึ้นและควรมีการเปลี่ยนถายน้ําใหบอยขึ้นหรือยายถังอนุบาลลูกกุงใหใหมเสมอ ซึ่งอาจทําใหสามารถ
อนุบาลลูกกุงมังกรใหมีชีวิตยาวนานและมีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังจําเปนที่จะตองศึกษาชนิดและ
ขนาดของอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกุงแตละระยะ อยางไรก็ตามแมจะมีรายงานวากุงมังกรมีความ
ทนทานตอสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค็ม และออกซิเจนที่ละลายในน้ํา แตคุณภาพน้ําทะเลก็ยัง
เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีผลตออัตรารอดตายของลูกกุงมังกรโดยเฉพาะปริมาณแอมโมเนียทั้งที่มาจาก
การขับถายของกุงและเศษอาหารที่เหลือตกคาง (อางตาม Van Olst et al., 1980) สําหรับคาพารามิเตอรตางๆ
ของคุณสมบัติน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุง American lobster (Homarus americanus) Van Olst et al. (1980)
ไดรวบรวมไวในภาคผนวก
จากผลการศึกษาพัฒนาการเบื้องตนของตัวออนลูกกุงมังกรกาบครั้งนี้ พบวาตัวออนของลูกกุง
มังกรกาบมีรูปรางลักษณะคลายแมงมุม มีระยางคที่ซับซอน ซึ่งทําใหจําเปนตองศึกษาเทคนิคอยางละเอียด
และเพิ่มความระมัดระวังในการอนุบาลตัวออนใหมีอัตรารอดตายสูงขึ้น อยางไรก็ตามแมการทดลองนี้จะไม
มีลูกกุงเหลือรอด แตบงชี้ถึงศักยภาพความเปนไปไดในการเพาะอนุบาลลูกกุงมังกรกาบในระบบถังเพาะฟก
ในอนาคต ทั้งนี้จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยดานเทคนิคการอนุบาลอยางละเอียดและตอเนื่องตอไป
ในการอนุบาลกุงมังกรกาบครั้งนี้ พบวาลูกกุงจะเริ่มลอกคราบครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 6-8 วัน
ที่อุณหภูมิน้ํา ประมาณ 27-31 องศาเซลเซียส การลอกคราบของตัวออนกุงมังกร (phyllosoma) แตละครั้ง
ไมไดทําใหตัวออนเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูระยะใหมเสมอไปทุกครั้งที่ลอกคราบ ทั้งนี้ในบางครั้งตัวออน
ลอกคราบมากกวาหนึ่งครั้งจึงจะเปลี่ยนแปลงเขาสูตัวออนระยะใหม Gray (1992) พบวาความถี่ของการลอก
คราบลดลงเมื่อลูกกุงมีอายุมากและขึ้นทําใหการเจริญเติบโตลดลงดวย Saisho and Nakahara (1960) รายงาน
วากุงมังกร P. longipes ลอกคราบครั้งแรกเมื่ออายุ 8-11 วัน ลอกคราบครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 16-20 วัน และลอก
คราบครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 24-29 วั น ตามลําดับ อีก ทั้งสั งเกตพบวาอุณหภู มิน าจะเปนสาเหตุสําคัญที่ทํา ให
ระยะเวลาของการลอกคราบแตกตางกัน นอกจากนี้ชนิดของกุงมังกรที่แตกตางกันยอมมีระยะเวลาของการ
ลอกคราบที่แตกตางดวย ซึ่งสอดคลองกับ Saisho (1966b) ซึ่งพบวาอุณหภูมิชวง 22-29 องศาเซลเซียส
เหมาะสมสําหรับลอกคราบของกุงมังกร และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเรงใหการลอกคราบเร็วขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ควรอนุบาลลูกกุงในภาชนะที่มีขนาด 500 ลิตรขึ้นไป เพื่อปองกันผลกระทบอยางกระทันหันจากปจจัย
แวดลอม เชน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ํา แสงสวาง ความหนาแนนในการอนุบาลเปนตน
2. ควรตองดูแลความสะอาด การเปลี่ยนถายน้ําอยางระมัดระวัง เพื่อปองกันการหมักหมม เนื่องจากลูกกุง
มังกรมีรูปรางลักษณะคลายแมงมุม ลําตัวใส มองเห็นไดยากลําบาก มีขาและระยางคที่ซับซอน อาจใช
ระบบน้ําหมุนเวียนที่มีระบบผานการกรอง
3. ตองศึกษาพัฒนาการของลูกกุงมังกรกาบใหครบทุกระยะโดยละเอียดและปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
อัตรารอดของลูกกุง ชนิดอาหารที่เหมาะสมในแตละชวงอายุของลูกกุง ทั้งดานคุณภาพ ขนาด และปริมาณ
คําขอบคุณ
คณะผูทําการวิจัยขอขอบคุณ นายไวยพจน เครือเสนห ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต ที่
ให คําแนะนํา และชวยตรวจเอกสาร ขอบคุณ นายไพบู ลย บุญลิ ปตานนท ชวยสนับสนุนงานวิจัย และ
ขอบคุณผูบริหารของกรมประมงที่ใหกําลังใจในการศึกษาวิจัยและใหการสนับสนุนมาโดยตลอด
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ภาคผนวก
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ภาพผนวกที่ 1 ระยะการพัฒนากุงมังกรกาบ อายุ 20 วัน (ก, ข) อายุ 50 วัน (ค, ง) และ 102 วัน (จ)
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 คุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุง American lobster (Homarus americanus)
อางตาม Van Olst et al. (1980)
คาตัวแปรคุณสมบัติน้ํา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความเค็ม (สวนในพันสวน)
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
ความเปน กรด-ดาง
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)
- ระยะวัยออน (larvae)
- ระยะวัยรุน (juveniles)
ไนเตรทไนโตรเจน, NO3-N (มิลลิกรัม/ลิตร)

ระดับที่เหมาะสม
20-22
30
6.4
8.0

ระดับในธรรมชาติ
1-25
28-35
4-7.3
7.5-8.3

< 0.14
< 9.4
< 50

0-0.3
0.07-21

