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บทคัดย่อ 

ศึกษำควำมหลำกหลำยของกุ้งเต้นวงศ์ Talitridae ในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2560- กันยำยน 2561 พบกุ้งเต้น

ท้ังหมด 12 ชนิดจำกจุดเก็บท้ังหมด 36 จุดท่ัวประเทศ พบกุ้งเต้นสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกและได้ท ำกำร

บรรยำยลักษณะของ Allorchestoides rosea และพบกุ้งเต้นท่ีเป็นรำยงำนใหม่ของประเทศไทย 2 ชนิด 

Floresorchestia seringat และ Talorchestia morinoi กุ้งเต้นสกุลท่ีมีควำมหลำกชนิดสูงท่ีสุดคือ 

Floresorchestia นอกจำกนี้กุ้งเต้น 4 ชนิดท่ีพบในกำรศึกษำครั้งนี้ยังไม่สำมำรถจ ำแนกชนิดได้ เมื่อวิเครำะห์

คุณค่ำทำงอำหำรของกุ้งเต้น 2 ชนิดคือ Floresorchesita buraphana ให้เป็นตัวแทนของกุ้งเต้นท่ีพบใน

แผ่นดินใหญ่และ Talorchestia morinoi เป็นตัวแทนของกุ้งเต้นท่ีพบบริเวณริมชำยหำดพบว่ำกุ้งเต้นท้ังสอง

ชนิดมีคุณค่ำทำงอำหำรเพียงพอท่ีใช้เป็นอำหำรท่ีมีชีวิตในกำรเล้ียงสัตว์น้ ำได้ ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึง

องค์ประกอบชนิดของอำหำรได้แก่กรดไขมันและกรดอะมิโนประเภทต่ำงๆ นอกจำกนี้กุ้งเ ต้นสกุล 

Floresorchestia พบกำรกระจำยกว้ำงในประเทศไทยพบในแหล่งอำศัยหลำยประเภท จึงควรมีกำรศึกษำใน

แง่ phylogeography ต่อไป 
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Abstract 
 

The study of talitrid amphipod diversity in Thailand was investigated during October 

2017- September 2018. A total of 12 species of 36 sampling sites in Thailand were recorded. 

From that, a new genus and new species, Allorchestoides rosea was described and 2 new 

records Floresorchestia seringat and Talorchestia morinoi were found. The member of genus 

Floresorchestia was the most divers. Moreover, 4 species of amphipods in this study were 

unidentified. The nutrition analysis was conducted in two species namely Floresorchestia 

buraphana as a representative of a land hopper and Talorchestia morinoi as a 

representative of sand hopper. The result revealed that these two species can be used as a 

live feed for aquaculture. The deeper analysis on fatty acid and anino acid composition in 

these species are needed. The Floresorchestia showed widest range of distribution and 

further study on phylogeography of this particular group was recommended.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

กุ้งเต้น (beach flea, sand hopper) หรือ กุ้งเต้น จัดอยู่ในกลุ่ม crustacean ใน Order 
Amphipoda  พบอำศัยอยู่ในทะเลต้ังแต่ชำยฝ่ังลงไปถึงทะเลลึก น้ ำจืดและบนบก มักพบกุ้งเต้นเป็นสัตว์กลุ่ม
เด่นในกลุ่มสัตว์หน้ำดินท่ีอำศัยบริเวณชำยฝ่ังไม่ว่ำจะเป็นป่ำชำยเลน แนวปะกำรัง หญ้ำทะเล ฯลฯ มีบทบำท
ส ำคัญในพลวัตรของสำยใยอำหำร (trophodynamic) โดยมีท้ังกลุ่มท่ีกินพืช กินสัตว์ กินอินทรียสำร 
(Barnard, 1970) มีกำรใช้กุ้งเต้นเป็นชีวดัชนีในกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงสภำพของระบบนิเวศหลำกหลำย
แง่ เช่น ผลกระทบจำกครำบน้ ำมัน ควำมเป็นพิษของตะกอนท่ีปนเป้ือน สำรตกค้ำงจำกสีกันเพรียง โลหะหนัก 
นอกจำกนี้ยังใช้ในกำรท ำ bioassay เพื่อทดสอบควำมเป็นพิษ (toxicant) หรือมลภำวะ (pollutant) เพรำะ
กุ้งเต้นเป็นกลุ่มสัตว์ที่อ่อนไหวต่อกำรเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศมำกกว่ำสัตว์กลุ่มอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นกุ้ง ปู หอย 
และมีกำรใช้ประโยชน์จำกกุ้งเต้นในกำรเป็นอำหำรสัตว์น้ ำ เนื่องจำกกุ้งเต้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ำทำงอำหำรสูง 
และเมื่อวิเครำะห์องค์ประกอบในกระเพำะอำหำรของปลำกินเนื้อ (carnivore) หลำยๆ ชนิดมักพบกุ้งเต้นเป็น
องค์ประกอบหลักเสมอ (Thomas, 1993) 

กำรศึกษำกุ้งเต้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งศึกษำในกลุ่มท่ีอำศัยอยู่ในทะเล ประเทศไทยมีรำยงำน
กุ้งเต้นท้ังหมด 77 ชนิด (Azman  et al., 2014) ในจ ำนวนนี้มีกุ้งเต้นชนิดใหม่ท่ีพบในประเทศไทยท้ังหมด 20 
ชนิดแบ่งเป็นจำกอ่ำวไทย 5 ชนิด และฝ่ังทะเลอันดำมัน 18 ชนิด แต่ในวงศ์ Talitridae ท่ีเริ่มวิวัฒนำกำรให้
ขึ้นมำอยู่บนบกโดยพบอำศัยบริเวณหำดทรำยและบนบกบริเวณพื้นท่ีช้ืนแฉะยังมีกำรศึกษำอยู่น้อย มีเพียง 
Floresorchestia samroiyodensis Azman, Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014 
Floresorchestia boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 
ในอ่ำงเก็บน้ ำบึงพุดซำ จังหวัดนครรำชสีมำ และ Floresorchestia buraphana Wongkamhaeng, 
Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 ในมหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีรำยงำน
ของกุ้งเต้นสกุลนี้ในโลกท้ังหมด 32 ชนิด (Horton et al, 2018) โดยส่วนใหญ่กระจำยอยู่ในเขตอินโดแปซิฟิค 
โดยพบต้ังแต่ในทะเล หำดทรำย ในน้ ำจืดไปจนถึงท่ีควำมสูง 1700 เมตร (Lowry  et al., 2015) ด้วยเหตุนี้
กุ้งเต้นในวงศ์ Talitridae ในประเทศไทยจึงมีควำมน่ำสนใจเนื่องจำกมีแหล่งอำศัยท่ีหลำกหลำย ควรมีกำร
ส ำรวจให้ครอบคลุม เพื่อให้ภำพของควำมหลำกหลำยของกุ้งเต้นในประเทศไทยชัดเจนขึ้น 

นอกจำกนี้กุ้งเต้นสกุลนี้ ยังมีควำมน่ำสนใจในแง่ของชีววิทยำเนื่องจำกเป็นกุ้งเต้นท่ีพบในแหล่งอำศัย
หลำยรูปแบบ ท้ังในแหล่งอำศัยธรรมชำติและแหล่งอำศัยท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้นเช่นอ่ำงเก็บน้ ำ ในแหล่งน้ ำถำวรและ
ในแหล่งน้ ำช่ัวครำว Lowy and Springthrope (2015) กล่ำวว่ำกุ้งเต้นสกุลนี้เดิมอำศัยอยู่ในทะเลและบำง
ชนิดกำรกระจำยข้ึนมำอยู่บนแผ่นดินในช่วงเวลำแตกต่ำงกันท ำให้กุ้งเต้นแต่ละชนิดในสกุลนี้มีควำมสัมพันธ์
ทำงวิวัฒนำกำรท่ีห่ำงกัน กำรศึกษำชนิดและกำรกระจำยของกุ้งเต้นสกุลนี้ในประเทศไทยเป็นข้อมูลพื้นฐำนท่ี
ส ำคัญอันจะน ำไปต่อยอดในกำรศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงวิวัฒนำกำรของกุง้เต้นในประเทศไทย และนอกจำกนี้
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เนื่องจำกกุ้งเต้นชนิดนี้มีกำรกระจำยบนบกจึงมีศักยภำพในกำรพัฒนำกำรเพำะเล้ียงปริมำณมำกเพื่อเป็น
อำหำรสัตว์น้ ำเนื่องจำกสำมำรถทนสภำพที่มีออกซิเจนต่ ำได้ กินอินทรียสำรเป็นอำหำรหลัก จึงควรมีกำรศึกษำ
คุณค่ำทำงอำหำรควบคู่กัน ข้อมูลจำกผลกำรศึกษำในครั้งนี้สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำกุ้งเต้นมำ
เพำะเล้ียงและใช้เป็นอำหำรธรรมชำติในระบบกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำของประเทศไทยได้ในอนำคต โดยจำก
กำรศึกษำของ Baeza-Rojano (2010) ได้เปรียบเทียบกำรใช้กุ้งเต้นเป็นอำหำรของปลำหมึกกระดอง Sepia 
officinalis พบว่ำปลำหมึกกระดองมีแนวโน้มเติบโตได้เร็วและมีอัตรำรอดสูง ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ
เพำะเล้ียงขยำยปริมำณเพื่อใช้เป็นตัวเลือกหนึ่งในบทบำทอำหำรธรรมชำติในกำรเล้ียงสัตว์น้ ำในระบบกำร
เพำะเล้ียงต่อไป 

วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อศึกษำชนิดและกำรกระจำยของกุ้งเต้นวงศ์ Talitridae ในประเทศไทยในระบบนิเวศแบบ
ต่ำงๆ 

1.2 เพื่อจัดท ำฐำนข้อมูลชนิดพันธุ์ของกุ้งเต้นวงศ์ Talitridae ในประเทศไทย 
1.3 เพื่อศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของกุ้งเต้นวงศ์ Talitridae  ใน

ประเทศไทย 
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

อนุกรมวิธานและสัณฐานวิทยาของกุ้งเต้น 

ลักษณะท่ัวไปของกุ้งเต้น  

ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตสถำน (2554) ได้อธิบำยควำมหมำยของกุ้งเต้นไว้ว่ำ น. ช่ือสัตว์ขำปล้อง

หลำยชนิดหลำยสกุล ในวงศ์ Talitridae และ Hyalidae ลักษณะคล้ำยกุ้ง ล ำตัวขนำดเล็ก ยำว 0.5-15.0  

มิลลิเมตร ตัวแบนทำงข้ำง หัวไม่มีปลอก อกปล้องแรกรวมกับหัว อกท่ีเหลือมี 7 ปล้อง ท้องมี 6 ปล้อง รยำงค์ 2 

คู่แรกอยู่ติดกับหัว ใหญ่กว่ำคู่อื่น บำงคู่ปลำยคล้ำยก้ำมหนีบ รยำงค์ท่ีอกถัดมำมี 5 คู่ รยำงค์ท้องมี 6 คู่ 3 คู่

สุดท้ำยส้ันแข็งใช้ส ำหรับดีด จึงดีดได้เก่ง อำศัยอยู่ตำมฝ่ังน ้ำหรือท่ีช้ืนแฉะ ท่ีพบบ่อยตำมชำยทะเลฝ่ังตะวันออก

ของไทย เช่น ชนิด Orchestia floresiana Weber.  

กุ้งเต้น (amphipods) จัดอยู่ใน Phylum Arthropoda คือเป็นกลุ่มท่ีมีเปลือกแข็งภำยนอก และล ำตัว

แบ่งเป็นข้อปล้อง อยู่ร่วม Classs Malacostraca กลุ่มเดียวกับกุ้ง กั้งปู ลักษณะส ำคัญคือ มีล ำตัวแบนข้ำง 

คล้ำยๆ กับกุ้ง แต่ไม่มีก้ำนตำ ไม่มี carapace ปกคลุมบริเวณอก กุ้งเต้น มีขนำดต้ังแต่ 1 มม. ไปจนถึง  28 ซม. 

มีท้ังชนิดท่ีโปร่งแสง มีสีน้ ำตำล สีเขียว เทำ สีแดง และสีฟ้ำ มีถุงฟักไข่ หรือกระเป๋ำหน้ำท้อง เอำไว้อุ้มไข่ก่อนท่ี

จะฟักออกมำเป็นตัว (Barnard and Karaman 1991) 
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รูปท่ี 2-1 ลักษณะท่ัวไปของกุ้งเต้นแกมมำริด (Barnard and Karaman 1991) 

 

อนุกรมวิธานของกุ้งเต้น (Lowry and Myers, 2013) 
กุ้งเต้นแบ่งเป็น 4 อันดับ (Order)  คือ 

- อันดับ Gammaridea : ส่วนใหญ่พบอำศัยอยู่ในน้ ำ  ตำมพื้นดิน มีลักษณะคล้ำย
กุ้ง ตำขนำดปกติไม่ใหญ่กว่ำครึ่งหนึ่ง ของหัว ส่วนอกมีแผ่น coxa ปล้องท้องแข็งแรง พัฒนำดี 
ปล้อง ท้องส่วน หลังพัฒนำดีและรยำงค์ ปล้องท้องส่วนหลังมี rami   รยำงค์ท้องส่วนหลังปลำยมี
สองแฉก   Antenna 1 ไม่มี callynophore Antenna 2 ไม่มีขนรูปแปรง (brush setae) หรือ
ส่วน flagellum ท่ียำวมำก และรยำงค์ท้องส่วน uropod 1 และ 2 ไม่มีหนำมตอนปลำย (รูป
ท่ี 2A.) 

- อันดับ Hyperiidea : ส่วนใหญ่ด ำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนอยู่ในมวลน้ ำ บำงครั้งพบ    
อำศัยอยู่ร่วมกับ gelatinous zooplankton เช่นหวีวุ้น แมงกะพรุน แต่ตัวที่อยู่เป็นอิสระ มักพบ
เป็นผู้ล่ำมีลักษณะคล้ำยกุ้ง แต่ตำมีขนำดใหญ่มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของส่วนหัว แผ่น coxa บริเวณ
รยำงค์อกมีขนำดเล็กและเช่ือมติดกับล ำตัว รยำงค์ส่วนท้องตอนต้นมีปลำยสองแฉก หำงตอนปลำย
มักไม่มี rami (รูปท่ี 2B) 
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- อันดับ Ingolfiellidea: มีเกล็ดบริเวณส่วนหัว เพื่อให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่บนบกได้ 

มีปล้องอกท้ังหมด 7 ปล้อง แต่ละปล้องมีรยำงค์และแผ่น coxa  แผ่นอุ้มไข่และเหงือกอยู่บริเวณ 3 

ปล้อง ปล้องท้องมี 6 ปล้อง   ร่ำงกำยเรียวยำว รยำงค์ท้องส่วนหน้ำลดรูป รยำงค์ท้องส่วนหลังมี 2 

คู่ ส่วนใหญ่พบอำศัยอยู่บนบก มักพบอยู่ในถ้ ำ ท้ังโลกมีอยู่ประมำณ 200 ชนิด (รูปท่ี 2C) 

- อันดับ Senticaudata: พบกระจำยท้ังบนบก ในน้ ำจืด และในทะเล เป็นกลุ่มท่ีมี

ควำมหลำกหลำยมำกท่ีสุด มีลักษณะคล้ำยกุ้ง ตำขนำดปกติไม่ใหญ่กว่ำครึ่งหนึ่ง ของหัว ส่วนอกมี

แผ่น coxa ปล้องท้องแข็งแรง พัฒนำดี ปล้อง ท้องส่วน หลังพัฒนำดีและรยำงค์ ปล้องท้องส่วน

หลังมี rami   รยำงค์ท้องส่วนหลังปลำยมีสองแฉก   Antenna 1 ไม่มี callynophore Antenna 

2 ไม่มีขนรูปแปรง (brush setae) หรือส่วน flagellum ท่ียำวมำก และรยำงค์ท้องส่วน uropod 

1 และ 2 มีหนำมตอนปลำย (รูปท่ี 2D.) 

 

รูปท่ี 2-2 กุ้งเต้น 4 อันดับ (ดัดแปลงจำก Bousefield, 1973) A. อันดับ Gammaridea B. อันดับ 
Hyperiidea C. อันดับ Ingolfiellidea D. อันดับ Senticaudata 
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กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae (Serejo, 2004) 

 กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae จัดอยู่ในอันดับ Senticaudata มีลักษณะส ำคัญคือ ล ำตัวแบนข้ำง พบท้ังชนิด

ท่ีมีและไม่มีตำ กลุ่มท่ีมีตำ มีลักษณะกลมหรือรี หนวดคู่ท่ี 1 (antenna 1) ส้ันกว่ำส่วน peduncle ของหนวด

คู่ท่ี 2 (antenna 2) ในบำงสกุลหนวดคู่ท่ี 2 ของตัวผู้และตัวเมียจะมีลักษณะแตกต่ำงกัน รยำงค์ปำกส่วน 

mandibular molar มีส่วนบดเค้ียวขนำดใหญ่ ไม่ลดรูป ส่วนฟัน lacinia molilis มีฟัน 4-6 ซี่ รยำงค์ปำก

ส่วน maxilla 1ส่วน palp มี 1 ข้อหรือลดรูปหำยไปท้ังหมด แผ่นปิด coxa 1-4 มีควำมกว้ำงใกล้เคียงกับ

ควำมยำว แผ่นปิด coxa 1 เป็นรูปสำมเหล่ียม มีขนำดเล็กกว่ำแผ่น coxa ท่ี 2-4 ตัวผู้มีก้ำม gnathopod คู่ท่ี 

2 ท่ีมีขนำดใหญ่ แตกต่ำงจำกตัวเมีย ส่วนข้อ carpus เป็นรูปสำมเหล่ียม และไม่ยื่นเป็นพูออกมำ ก้ำมคู่ท่ี 2 

ของตัวเมียลักษณะคล้ำยนวม (mitten-shaped) ส่วนข้อ carpus เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ไม่ยื่นเป็นพ ู

หำงส่วน telson แบ่งเป็น 2 แฉกหรือแฉกเดียว มีเส้นตรงกลำง (median line) ท่ีชัดเจน (รูปท่ี 3) 

 

รูปท่ี 2-3 กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae (Wildish, 1988) 

 
การศึกษากุ้งเต้นวงศ์ Talitridae ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
 กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae,มีกำรกระจำยกว้ำงท่ัวโลก โดยในปัจจุบันมีรำยงำนกุ้งเต้นสกุลนี้ 59 สกุล พบ

อำศัยท้ังในบริเวณป่ำพรุ (marsh-hopper) บริเวณชำยหำด (beach-hoppper) และบนบก (land-hopper) 

โดยแต่ละสกุลพบในแหล่งอำศัยท่ีแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ดี ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังมีกำรศึกษำ
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กุ้งเต้นวงศ์นี้อยูน่้อย โดยมีรำยงำนของกุง้เต้นวงศ์นี้ท้ังหมดเพียง 14 ชนิด (ตำรำงท่ี 1) โดยสกุลท่ีพบควำม

หลำกชนิดสูงท่ีสุดคือ Floresorchestia พบ 8 ชนิด รองลงมำคือ Platorchestia พบ 3 ชนิด และ 

Talorchestia พบ 1 ชนิด จำกท้ังหมดนี้ ในประเทศไทยมีรำยงำน 3 ชนิดคือ Floresorchestia 

samroiyodensis Azman, Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 2014 พบบริเวณเขำสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Floresorchestia boonyanusithii Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & 

Pattaratumrong, 2016 ในอ่ำงเก็บน้ ำบึงพุดซำ จังหวัดนครรำชสีมำ และ Floresorchestia buraphana 

Wongkamhaeng, Dumrongrojwattana & Pattaratumrong, 2016 ในมหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
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ตำรำงท่ี 2-1 กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae ท่ีพบในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 สกุล ชนิด ประเทศ ทะเล บก 

1 Floresorchestia Floresorchestia buraphana 
Wongkamhaeng et al 2016 

ไทย   

2  Floresorchestia boonyanusithii 
Wongkamhaeng et al 2016 

ไทย   

3  Floresorchestia floresiana (Weber, 1892) อินโดนีเซีย   

4  Floresorchestia hanoiensis Hou & Li, 2003 เวียดนำม   

5  Floresorchestia laurenae Lowry & 
Springthorpe, 2015 

อินโดนีเซีย   

  Floresorchestia malayensis (Tattersall, 
1922) 

สิงคโปร์ 
มำเลเซีย 

  

6  Floresorchestia samroiyodensis Azman, 
Wongkamhaeng & Dumrongrojwattana, 
2014 

ไทย   

7      

8  Floresorchestia malayensis (Tattersall, 
1922) 
 
Floresorchestia seringat Lowry & 
Springthorpe, 2015 

สิงคโปร์  

 

มำเลเซีย 

  

9  Floresorchestia thienemanni 
(Schellenberg, 1931) 

อินโดนีเซีย   

10  Floresorchestia vugiaensis Dang & Le, 
2011 

เวียดนำม   

11 Parorchestia Parorchestia luzonensis Baker, 1915 ฟิลิปปินส์   

12  Parorchestia lagunae Baker, 1915 ฟิลิปปินส์   

13  Parorchestia kinabaluensis Shoemaker, 
1935 

มำเลเซีย   

14 Talorchestia Talorchestia morinoi Othman & Azman, 
2007 

มำเลเซีย   
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นิเวศวิทยาของกุ้งเต้นวงศ์ Talitridae 

 กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae พบอำศัยในแหล่งอำศัยหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นบริเวณริมทะเลใน

เขตน้ ำขึ้นน้ ำลง ปำกแม่น้ ำ ป่ำชำยเลน ป่ำบก ป่ำพรุ (Bousfield, 1982) โดยสำมำรถแบ่งตำมแหล่งอำศัยได้

ดังนี ้

- บริเวณใต้ระดับน้ ำข้ึนน้ ำลง เช่นบริเวณริมฝ่ัง หรือป่ำชำยเลน กุ้งเต้นกลุ่มนี้มักพบ
ร่วมกับสำหร่ำยหรือต้นไม้ป่ำชำยเลน และบริเวณริมฝ่ัง หรืออำศัยร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นเช่นกุ้งเต้นสกุล 
Hyachelia จำกเกำะกำลำปำกอส พบอำศัยอยู่ในช่องปำกของเต่ำหญ้ำ Chelonia mydas (Bousfield, 
1982) 

- บริเวณหำดทรำย เขตน้ ำขึ้นน้ ำลง (sand hopper) กุ้งเต้นจะขุดดินและอำศัยอยู่ใต้
ดินหรือหลบใต้ซำกพืช ในช่วงกลำงวัน ออกมำหำกินในช่วงกลำงคืน บำงชนิดพบอำศัยอยู่ในไม้ผุ กุ้งเต้น
กลุ่มนี้กินซำกพืชและสำหร่ำยทะเลเป็นอำหำรหลัก มีกำรเคล่ือนท่ีขึ้นลงตำมอิทธิพลของน้ ำขึ้นน้ ำลงโดย
ในช่วงน้ ำเกิดจะเคล่ือนท่ีขึ้นด้ำนบนฝ่ังในขณะท่ีในช่วงน้ ำลงจะเคล่ือนท่ีลงมำหำน้ ำ (Wildish, 1988) 

- บริเวณน้ ำกร่อย เช่นทะเลสำบน้ ำเค็ม (lagoon) กุ้งเต้นบำงสกุลเช่น Platorchestia 
platensis จะพบมำกบริเวณท่ีท่ีควำมเค็มประมำณ 6 ppt (Herbst and Dimentman 1983) 

-  บริเวณบนบก ส่วนใหญ่พบกระจำยอยู่บริเวณใกล้น้ ำหรือพื้นท่ีช้ืนแฉะ กินพืชและ
ซำกพิชเป็นอำหำร กลุ่มนี้มีวิวัฒนำกำรสูง สำมำรถทนแห้งได้มำกกว่ำกลุ่มอื่น มีช้ัน cuticle ท่ีหนำ โดย
พบกระจำยต้ังแต่ควำมสูงระดับน้ ำทะเลไปจนถึงควำมสูง 1700 เมตร (Lowry & Springthorpe, 
2015) 

กุ้งเต้นวงศ์ Talitridae มีบทบำทส ำคัญในทำงนิเวศวิทยำ เนื่องจำกเป็นกลุ่มท่ีกินอินทรียสำร
เป็นอำหำรหลัก จึงช่วยในกำรหมุนเวียนสำรอำหำรใน detrital food chain นอกจำกนี้ยังช่วยเร่งกิจกรรม
ของแบคทีเรียในกำรย่อยสลำยซำกพืชจำกกิจกรรมกำรกินอำหำรและกำรขับถ่ำยของตัวกุ้งเต้นเอง และกุ้งเต้น
ยังเป็นอำหำรที่ส ำคัญของผู้ล่ำท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำไม่ว่ำจะเป็นปลำ นก และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Wildish, 
1988) 
 

การใช้ประโยชน์ของกุ้งเต้นในแง่ของการเป็นอาหารสัตว์น้ า 

 โดยประโยชน์ของกุ้งเต้นท่ีมีบทบำทเป็นอำหำรธรรมชำติของสัตว์น้ ำสำมำรถชักน ำให้มีกำรศึกษำเพื่อ
กำรประยุกต์ใช้กุ้งเต้นในระบบกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ โดยจำกกำรศึกษำของ Baeza-Rojano (2010) ได้ทดลอง
เปรียบเทียบกำรใช้กุ้งเต้นเป็นอำหำรของปลำหมึกกระดอง Sepia officinalis พบว่ำปลำหมึกกระดองมี
แนวโน้มเติบโตได้เร็วและมีอัตรำรอดสูง ต่อมำ Baeza-Rojano, et al. (2013) ได้ศึกษำกุ้งเต้นชนิด Caprella 
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scaura เพื่อกำรเพำะขยำยปริมำณมำกในระบบกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำท่ีผลผลิตสำมำรถเพิ่มปริมำณมำกขึ้น
ประมำณ 50 เท่ำ ภำยในระยะเวลำกำรเล้ียง 3 เดือน ในขณะท่ี Woods (2009) รำยงำนว่ำกุ้งเต้นชนิด 
Caprella mutica มีองค์ประกอบกรดไขมันไม่อิม่ตัวทั้งหมด (total unsaturates fatty acid) ประมำณ 70 
เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักแห้ง ส่วน Baeza-Rojano, et al. (2014) รำยงำนว่ำตัวอย่ำงกุ้งเต้นหลำยชนิดท่ีมีกำร
วิเครำะห์ปริมำณสำรอำหำรพบว่ำมีโปรตีนอยู่ในช่วงปริมำณ 38-45 เปอร์เซ็นต์ของน้ ำหนักแห้ง ซึง่จำกคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรของกุ้งเต้นจึงสำมำรถคำดเดำได้ว่ำสัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสันหลังท่ีด ำรงชีพบริเวณหน้ำดินชนิดนี้
น่ำจะมีแนวทำงในกำรน ำมำเพำะเล้ียงขยำยปริมำณเพื่อใช้ในกำรอนุบำลสัตว์น้ ำวัยอ่อนและใช้เป็นอำหำร
ธรรมชำติเพื่อเล้ียงสัตว์น้ ำในระบบกำรเล้ียงสัตว์น้ ำของประเทศได้ในอนำคต 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 

เก็บตัวอย่ำงกุ้งเต้นจำกจุดเก็บท้ังหมด โดยเก็บตัวอย่ำงในช่วงฤดูแล้ง (ตุลำคม 2560 - พฤษภำคม 

2561) จำกท้ังหมด 36 จุดท่ัวประเทศ แบ่งเป็นแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ 17 แหล่ง และแหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำง

ขึ้น 19 แหล่ง (ตำรำงท่ี 2) 

แบ่งตัวอย่ำงกุ้งเต้นออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 เก็บตัวอย่ำงไว้ในหลอดทดลองแล้วแช่ไว้

ในควำมเย็น 4 องศำเซลเซียส เพื่อกำรวิเครำะห์องค์ประกอบสำรอำหำรกรดไขมันและโปรตีน โดยท ำกำร

ปฏิบัติกำรในห้องปฏิบัติกำรสถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และส่วนท่ี 2 

เก็บตัวอย่ำงกุ้งเต้นไว้ในแอลกอฮอล์ (alcohol) 70-80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจัดจ ำแนกกลุ่มหรือสกุลของตัวอย่ำง

กุ้งเต้น โดยท ำกำรปฏิบัติกำรในห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  และ

ห้องปฏิบัติกำรโปรแกรมวิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ 

วิเครำะห์ข้อมูลและเขียนสรุปโครงกำรวิจัย พร้อมท้ังเขียนรำยงำนเตรียมพร้อมเผยแพร่ใน

วำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ และงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
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ตำรำงท่ี 3-1 จุดเก็บตัวอย่ำง 

ล ำดับ สถำนท่ี จังหวัด ภำค ต้น

ก ำเนิด 

ประเภท

แหล่งน้ ำ 

1 ม.ศิลปำกร นครปฐม กลำง มนุษย์ ถำวร 

2 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพ กลำง มนุษย์ ถำวร 

3 ม.มหิดลศำลำยำ นครปฐม กลำง มนุษย์ ถำวร 

4 ม.ธรรมศำสตร์รังสิต ปทุมธำนี กลำง มนุษย์ ถำวร 

5 บำงกระเจ้ำ สมุทรปรำกำร กลำง ธรรมชำติ ถำวร 

6 เขำสำมร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ กลำง ธรรมชำติ ช่ัวครำว 

7 วัดชุมแสง พระนครศรีอยุธยำ กลำง มนุษย์ ถำวร 

8 บึงสีไฟ พิจิตร กลำง ธรรมชำติ ถำวร 

9 นำเกลือ สมุทรสำคร กลำง มนุษย์ ช่ัวครำว 

10 บึงฉวำก สุพรรณบุรี กลำง ธรรมชำติ ถำวร 

11 หนองใหญ ่ อ่ำงทอง กลำง มนุษย์ ช่ัวครำว 

12 หำดแสนสุข ชลบุรี ตะวันออก มนุษย์ ช่ัวครำว 

13 สุสำนสว่ำงผล ชลบุรี ตะวันออก มนุษย์ ถำวร 

14 ม.บูรพำ ชลบุรี ตะวันออก มนุษย์ ถำวร 

15 โรงเรียนจุฬำภรณ์บ้ำนบึง ชลบุรี ตะวันออก มนุษย์ ถำวร 

16 สวนสน ระยอง ตะวันออก ธรรมชำติ ถำวร 

17 วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว สระแก้ว ตะวันออก มนุษย์ ถำวร 
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ล ำดับ สถำนท่ี จังหวัด ภำค ต้น

ก ำเนิด 

ประเภท

แหล่งน้ ำ 

18 หนองแวง ชัยภูมิ ตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

19 บึงพุดซำ นครรำชสีมำ ตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

20 บ่อบ ำบัดน้ ำเทศบำล

นครรำชสีมำ 

นครรำชสีมำ ตะวันออกเฉียงเหนือ มนุษย์ ถำวร 

21 หนองอ ำปึล สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

22 ทะเลสำบหนองหำร สกลนคร ตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

23 ห้วยเสนง สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

24 เทศบำลแวงน้อย ขอนแก่น ตะวันออกเฉียงเหนือ มนุษย์ ช่ัวครำว 

25 รำชภัฏมหำสำรคำม มหำสำรคำม ตะวันออกเฉียงเหนือ มนุษย์ ถำวร 

26 หนองหำนกุมภวำป ี อุดรธำนี ตะวันออกเฉียงเหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

27 หนองใหญ ่ ชุมพร ใต้ ธรรมชำติ ถำวร 

28 ทะเลหลวง พัทลุง ใต้ ธรรมชำติ ถำวร 

29 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สงขลำ ใต้ มนุษย์ ถำวร 

30 ปั๊มหน้ำโคออป สุรำษฎร์ธำนี ใต้ มนุษย์ ถำวร 

31 บ่อน้ ำร้อนรักษวำรินทร ์ ระนอง ใต้ ธรรมชำติ ถำวร 

32 ถ้ ำพระขยำงค์ ระนอง ใต้ ธรรมชำติ ถำวร 

33 หำดในยำง ภูเก็ต ใต้ มนุษย์ ถำวร 

34 เกำะอำดัง สตูล ใต้ มนุษย์ ถำวร 
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ล ำดับ สถำนท่ี จังหวัด ภำค ต้น

ก ำเนิด 

ประเภท

แหล่งน้ ำ 

35 บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ เหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

36 กว๊ำนพะเยำ จ.พะเยำ พะเยำ เหนือ ธรรมชำติ ถำวร 

37 ม.วิทยำลัยรำชภัฎพะเยำ พะเยำ เหนือ ธรรมชำติ ถำวร 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

 

ชนิดและการกระจายของกุ้งเต้นในการศึกษาคร้ังนี้ 

พบกุ้งเต้นท้ังหมด 13 ชนิดจำก 4 สกุล ได้แก่ Floresorchestia boonyanisithii, Floresorchestia 

buraphana, Floresorchestia hanoiensis, Floresorchestia samroiyodensis, Floresorchestia 

seringat, Floresorchestia sp.1, Floresorchestia sp.2, Floresorchestia sp.3, Floresorchetia 

malayensis, Platorchestia platensis, Talorchestia morinoi และ Talorchestia sp.1 กุ้งเต้นท่ีเป็น

สกุลใหม่ของโลกได้แก่ Allorchestoides rosea พบอำศัยอยู่ในกำบต้นจำกในป่ำชำยเลน บำงกระเจ้ำ จังหวัด

สมุทรปรำกำร โดยได้ท ำกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนแล้วพร้อมท้ังได้ท ำ key จ ำแนกชนิดของกุ้งเต้นในกลุ่ม

เดียวกัน กุ้งเต้นสกุลนี้มีลักษณะส ำคัญคือมีล ำตัวสีแดงสด incisor ของ mandibles ซ้ำยและขวำมีจ ำนวนฟัน

ไม่เท่ำกัน, maxilla 1 และ coxa 1 ท่ียื่นยำวไปด้ำนหน้ำ และพบรำยงำนใหม่ของกุ้งเต้นชนิด 

Floresorchestia  seringat Lowry & Springthrope, 2015 ซึ่งเคยมีรำยงำนกำรพบครั้งแรกที่เกำะ 

Seringat ประเทศสิงคโปร์ บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบน้ ำกร่อยท่ีต่อกับทะเล โดยกำรศึกษำครั้งนี้พบกุ้งเต้นบริเวณ

ธำรน้ ำจืดท่ีเกำะบุโหลนเล จังหวัดสตูล  เป็นรำยงำนครั้งแรกในประเทศไทย มีลักษณะจ ำแนกคือ ตำมีขนำด

ใหญ่ หนวดคู่ท่ี 1 ส้ัน หนวดคู่ 2 mandible ด้ำนซ้ำยส่วน lacinia mobilis มีฟัน 5 ซี่ ก้ำมคู่ 1 และ 2 ของตัว

เมียมีลักษณะแตกต่ำงกัน โดยก้ำมคู่ท่ี 1 มีพู palmate lobe ปรำกฏอยู่บน carpus, propodus และ 

dactylus ท้องส่วน epimera 2-3   มีช่อง slit 26 และ 16 ช่องตำมล ำดับ และมี robust setae ท่ีบริเวณ 

peduncle ของ uropod 3 ท้ังหมด 3 setae และ Talorchestia morinoi Othman & Azman, 2007 พบ

รำยงำนครั้งแรกในประเทศมำเลเซีย มีลักษณะจ ำแนกคือ ตำมีขนำดใหญ่ หนวดคู่ท่ี 1 ส้ัน หนวดคู่ 2 ยำวเกิน

กว่ำควำมยำวล ำตัว mandible ด้ำนซ้ำยส่วน lacinia mobilis มีฟัน 5 ซี่ ก้ำมคู่ 1 และ 2 ของตัวเมียมี

ลักษณะแตกต่ำงกัน โดยก้ำมคู่ท่ี 1 มีพู palmate lobe ปรำกฏอยู่บน carpus, propodus และ dactylus 

ในกำรศึกษำครั้งนี้สกุลท่ีพบควำมหลำกชนิดสูงท่ีสุดคือสกุล Floresorchestia พบจ ำนวน 9 ชนิด 

โดยพบท้ังบริเวณริมทะเลและในแผ่นดินใหญ่ รองลงมำเป็น Talorchestia พบ 2 ชนิดและพบเฉพำะบริเวณท่ี

อยู่ใกล้ทะเลและ Platorchestia ท่ีพบท้ังบริเวณริมทะเลและแผ่นดินใหญ่ 
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เมื่อพิจำรณำควำมหลำกชนิดตำมจุดเก็บท่ีพบ พบว่ำโดยในภำคกลำงควำมหลำกชนิดสูดสุดคือ 5 

ชนิด ภำคตะวันออกพบ 2 ชนิด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือพบ 4 ชนิด ภำคใต้พบ 6 ชนิด และภำคเหนือพบ 1 

ชนิด (ตำรำงท่ี 2) 

 และเมือ่พิจำรณำกำรกระจำยตำมประเภทของแหล่งน้ ำ พบว่ำมีโอกำสพบกุ้งเต้นในแหล่งน้ ำถำวร

มำกกว่ำแหล่งน้ ำช่ัวครำวโดยพบกุ้งเต้นในแหล่งน้ ำช่ัวครำวเพียง 5 แหล่งในขณะท่ีพบในแหล่งน้ ำถำวรถึง 37 

แห่งโดยประเภทของแหล่งน้ ำท่ีเป็นแหล่งน้ ำถำวรกับแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติมีโอกำสพบกุ้งเต้นได้ใกล้เคียงกัน

คือในแหล่งน้ ำธรรมชำติ 18 แหล่งและแหล่งน้ ำท่ีสร้ำงโดยมนุษย์ท้ังหมด 19 แหล่ง 
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                                                                  17 

ตำรำงท่ี 4-1 ชนิดของกุ้งเต้นท่ีพบตำมจุดเก็บในกำรศึกษำครั้งนี้ 

Alr = Allorchestoides rosea, Fboo = Floresorchestia boonyanusithii, Fbu = Floresorchetia buraphana, Fha = Floresorchetia hanoiensis, Fsa = Floresorchestia 

seringat, Fsp1 = Floresorchestia sp.1, Fsp2 = Floresorchestia sp.2, Fsp3 = Floresorchestia sp.3, Fma = Floresorchestia malayensis, Ppl= Platorchestia platensis, 

Tmo = Talorchestia morinoi, Tsp1= Talorchestia sp.1  

จุดเก็บตัวอย่าง Alr Fboo Fbu Fha Fsa Fse Fsp1 Fsp2 Fsp3 Fma Ppl Tmo Tsp1 

กลาง 1 2 - 1 1 - 5 - - - - 1 - 

กรุงเทพ  - - - - - 1 - - - - - - 

นครปฐม  - - - - - 2 - - - - - - 

ปทุมธำนี  - - - - - 1 - - - - - - 

ประจวบคีรีขันธ์  - - - 1 - - - - - - - - 

พระนครศรีอยุธยำ  - - - - - 1 - - - - - - 

พิจิตร  - - 1 - - - - - - - - - 

สมุทรสำคร  - - - - - - - - - - 1 - 

สุพรรณบุร ี  1 - - - - - - - - - - - 

อ่ำงทอง  1 - - - - - - - - - - - 
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                                                                  18 

ตะวันออก  - 5 - - - - - - - - 1 - 

ชลบุร ี  - 3 - - - - - - - - 1 - 

ระยอง  - 1 - - - - - - - - - - 

สระแก้ว  - 1 - - - - - - - - - - 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  1 - - - - - 6 - - 2 - - 

ขอนแก่น  - - - - - - - - - 2 - - 

นครรำชสีมำ  1 - - - - - 1 - - - - - 
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ตำรำงท่ี 4-1 ชนิดของกุ้งเต้นท่ีพบตำมจุดเก็บในกำรศึกษำครั้งนี้ (ต่อ) 

Alr = Allorchestoides rosea, Fboo = Floresorchestia boonyanusithii, Fbu = Floresorchetia buraphana, Fha = Floresorchetia hanoiensis, Fsa = Floresorchestia 

seringat, Fsp1 = Floresorchestia sp.1, Fsp2 = Floresorchestia sp.2, Fsp3 = Floresorchestia sp.3, Fma = Floresorchestia malayensis, Ppl= Platorchestia platensis, 

Tmo = Talorchestia morinoi, Tsp1= Talorchestia sp.1  

จุดเก็บตัวอย่าง Alr Fboo Fbu Fha Fsa Fse Fsp1 Fsp2 Fsp3 Fma Ppl Tmo Tsp1 

มหำสำรคำม  - - - - - - 1 - - - - - 

จุดเก็บตัวอย่าง  Fboo Fbu Fha Fsa Fse Fsp1 Fsp2 Fsp3 Fma Ppl Tmo Tsp1 

สกลนคร  - - - - - - 1 - - - - - 

สุรินทร ์  - - - - - - 2 - - - - - 

อุดรธำนี  - - - - - - 1 - - - - - 

ใต ้  - - - 3 1 - - 1 1 1 - 1 

ชุมพร  - - - 1 - - - - - - - - 

พัทลุง  - - - - - - - - - 1 - - 

ภูเก็ต  - - - - - - - - - - - 1 

ระนอง  - - - 1 - - - 1 - - - - 
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สงขลำ  - - - - - - - - 1 - - - 

สตูล  - - - - 1 - - - - - - - 

สุรำษฎร์ธำนี  - - - 1 - - - - - - - - 

เหนือ  - - 3 - - - - - - - - - 

นครสวรรค ์  - - 1 - - - - - - - - - 

พะเยำ  - - 2 - - - - - - - - - 

  



21 
 

                                                                   

 

รูปท่ี 4-1 Allorchestoides rosea (Wongkamhaeng et al., 2018) 
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รูปท่ี 4-2 Allorchestoides rosea ตัวผู้ holotype (PSUZC-CR-00300) 
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คู่มือจ ำแนกชนิดของกุ้งเต้นกลุ่ม Talitroidea วงศ์ย่อย Dogielinotinae 
1. Telson cleft to the base ..................................................................... ................................................. 2 
Telson cleft until half length or less .............................................................. ...................................... 3 
Telson entire ................................................................................ ............................................................... 7 
2(1). Palp of maxilla1 reduced, not reaching the base of the setal-teeth of the outer lobe; 
Coxae 2–3 1.5 times wider than long; Carpus of male gnathopod 2 triangular, well 
developed; Pereopod 3–7 with many stout setae................................................. Eohaustorioides 
Palp of maxilla1 vestigial; Coxae 2–3 about as long as wide; Carpus of male gnathopod 2 
triangular,reduced; Pereopod 3–7 with few stout setae............................................... Parhyalella 
3(1). Sexual dimorphism in peduncle of A2 absent ...................................................... .................... 4 
Sexual dimorphism in peduncle of A2 present............................................................... .................... 6 
4(3). Left lacinia mobilis five teeth; Coxae 2–3 1.5 times longer than wide; Carpus of male 
gnathopod 2 triangular, reduced ....................................................................................... .................... 5 
Left lacinia mobilis four teeth; Coxae 2–3 1.5 times wider than long; Carpus of male 
gnathopod 2 triangular, welldeveloped............................................... .. Allorchestoides nov.gen. 
5(4). Carpus of male gnathopod 2 posterior carpal lobe absent............................ Dogielinoides 
Carpus of male gnathopod 2 posterior carpal lobe present ................................. Proboscinotus 
6(3). Carpus of male gnathopod 2 triangular, well developed; Article 4 of pereopods 5–6 
expanded ............................................................................................... ........................ Dogielinotus 
Carpus of male gnathopod 2 triangular, reduced; Article 4 of pereopods 5–6 not 
expanded ................................................................................ ........................................ Allorchestes 
7(1). Carpus of male gnathopod 2 triangular, well developed 8 
Carpus of male gnathopod 2 triangular, reduced...................................... .................. Exhyalella 
Carpus of male gnathopod 2 rectangular, reduced .............................. .............. Marinohyalella 
8(7). Carpus of male gnathopod 2 posterior carpal lobe absent; Coxae 2–3 1.5 times longer 
than wide; Uropod 3 uniramus.....................................................................................................Insula 
Carpus of male gnathopod 2 posterior carpal lobe present; Size/length ratio of coxae 2–3 1.5 
times wider than long; Uropod 3 lacking rami .........................................................Haustorioides 
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รูปท่ี 4-3 Floresorchestia seringat ตัวผู้และตัวเมีย ทุกสเกลมีขนำด 0.2 mm 
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รูปท่ี 4-4 รยำงค์ส่วนท้องและหำงของ Floresorchestia seringat ทุกสเกลมีขนำด 0.2 mm 
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รูปท่ี 4-5 Talorchestia morinoi ทุกสเกลมีขนำด 0.2 mm 
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รูปท่ี 4-6 Talorchestia sp. 1 ตัวผู้และตัวเมีย  ทุกสเกลมีขนำด 0.2 mm 
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คุณค่าทางอาหารของกุ้งเต้น 

 ได้ท ำกำรวิเครำะห์คุณค่ำทำงอำหำร เลือกเอำ Floresorchestia buraphana เป็นตัวแทนของกลุ่ม

ท่ีอยู่บนแผ่นดินใหญ่ (land hopper) และ Talorchestia morinoi เป็นตัวแทนของกลุ่มท่ีพบบริเวณชำยหำด 

(sand hopper)กุ้งเต้นสองชนิดนี้พบได้ง่ำยและสำมำรถเล้ียงเพิ่มปริมำณในห้องปฏิบัติกำรได้ มำท ำกำร

วิเครำะห์ โดยขั้นแรกวิเครำะห์ควำมช้ืนในกุ้งเต้นโดยใช้กุ้งเต้นท้ังหมด 30 ตัว อบท่ีอุณหภูมิ 110 องศำ

เซลเซียส หลังจำกนั้นก็น ำมำเผำท่ีอุณหภูมิ 550 องศำเซลเซียสเพื่อแยกวิเครำะห์อนินทรีย์วัตถุ (เถ้ำ) และ

อินทรียวัตถุท่ีเหลืออยู่ น ำมำวิเครำะห์ปริมำณ โปรตีน ไขมัน fiber และคำรโ์บไฮเดรต 

 

 

รูปท่ี 4-7 ปริมำณคุณค่ำทำงอำหำรในกุ้งเต้น 2 ชนิด 

 เมื่อเปรียบเทียบกุ้งเต้น F. buraphana และ T. morinoi แล้วพบว่ำท้ังสองชนิดมีปริมำณโปรตีนสูง

ใกล้เคียงกันคือ 31.4-37.8% ปริมำณเถ้ำ 37.5-56.% และมีคำร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบท่ีมีอยู่น้อยคือ 5-

13% และไขมัน 8-12% ตำมล ำดับ จึงมีศักยภำพในกำรใช้เล้ียงเป็นอำหำรที่มีชีวิตได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ

กำรศึกษำของ Baeza-Rojano et al.(2014) พบว่ำกุ้งเต้นท่ีพบในกำรศึกษำครั้งนี้มีปริมำณโปรตีนใกล้เคียงกับ

กุ้งเต้นท่ีพบในช่องแคบ Gibraltar ท่ีมีปริมำณโปรตีน 37.9-44.6% ปริมำณไขมัน (5.1-9.6%) และปริมำณ

คำร์โบไฮเดรตต่ ำ (3.1-9.1%) ตำมล ำดับ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยต่อไป  

1. จำกกำรศึกษำครั้งนี้พบควำมหลำกชนิดของกุ้งเต้นในสกุล Floresorchestia สูงท่ีสุดคือ 9 ชนิด 
จึงมีควำมน่ำสนใจในแง่ของชีวภูมิศำสตร์ของกุ้งเต้นในสกุลนี้ เนื่องจำกเป็นกลุ่มท่ีพบท้ังบริเวณ
ชำยทะเลและบริเวณแผ่นดินใหญ่ จึงควรมีกำรศึกษำต่อในด้ำนอนุกรมวิธำนและชีวโมเลกุลเพื่อ
วิเครำะห์ควำมหลำกหลำยและกำรกระจำยตำมสำยวิวัฒนำกำรของกุง้เต้นสกุลนี้ 

2. กำรศึกษำในล ำดับต่อไปควรมีกำรเพิ่มจ ำนวนกำรเล้ียงของกุ้งเต้นชนิดท่ีมีศักยภำพในกำรเป็น
อำหำรสัตว์น้ ำให้มีปริมำณมำก และวิเครำะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน กรดอะมิโนแต่ละ
ประเภท รวมท้ังทดลองให้อำหำรสัตว์น้ ำเพื่อทดสอบกำรเจริญเติบโตของสัตว์น้ ำต่อไป 
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