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บทคัดย่อ
กุ้งมดแดง (Dancing shrimp) เป็นกุ้งทะเลสวยงามขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม และมีรูปร่าง
ลักษณะที่แปลกตา การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis) พบว่ากุ้งมดแดงใช้เวลาในการพัฒนาจากระยะซูเอียถึง
ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 42 วัน มีพัฒนาการ 13 ระยะ คือ ระยะซูเอีย
(Zoea) 12 ระยะ และระยะโพสลาร์วา (Postlarva) คือ ระยะซูเอีย 1 ส่วนของตายังติดอยู่กับส่วนหัว
(2.18 ± 0.34 มม.) ระยะซูเอีย 2 เริ่มมีส่วนของก้านตา (2.53 ± 0.19 มม.) ระยะซูเอีย 3 แพนหาง
(Uropod) แยกออกจากหางอย่างชัดเจน และมีการสร้างแพนหางด้านในขนาดเล็กขึ้น (3.07 ± 0.38
มม.) ระยะซูเอีย 4 เกิดแพนหางด้านใน (Endopod) ขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดเจน (3.24 ± 0.63 มม.) ระยะซู
เอีย 5 แพนหางด้านในและแพนหางด้านนอกยาวเท่ากับปลายหาง (4.12 ± 0.87 มม.) ระยะซูเอีย 6
หางแคบเล็กลง คล้ายสี่เหลี่ยม (4.86 ± 0.26 มม.) ระยะซูเอีย 7 เริ่มมีติ่งขาว่ายน้าขนาดเล็ก (5.49 ±
0.58 มม.) ระยะซูเอีย 8 ขาว่ายน้าพัฒนาชัดขึ้น (6.09 ± 0.44 มม.) ระยะซูเอีย 9 ส่วนของขาว่ายน้า
เริ่มมีการสร้างติ่งที่ 2 (8.29 ± 0.66 มม.) ระยะซูเอีย 10 ขาว่ายน้ายาวเรียวขึ้น (9.19 ± 0.37 มม.)
ระยะซูเอีย 11 ขาว่ายน้ ามีการสร้างติ่งส่วนที่ 3 ขนาดเล็กขึ้น (10.03 ± 0.49 มม.) ระยะซูเอีย 12
เกิดขนอ่อนบริเวณแพนขาว่ายน้ า (10.14 ± 0.27 มม.) ระยะโพสลาร์วา รูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย
(11.72 ± 0.85 มม.)
และทาการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียเสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช
ที่แ ตกต่างกัน 3 ชนิ ด คือ Chetoceros sp., Isochrysis sp. และ Tetraselmis sp. ต่ ออั ตรารอด
การเจริญ เติบ โต และระยะเวลาในการพั ฒ นาการของลู กกุ้งมดแดง วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบู รณ์ (CRD) ความหนาแน่ น ของลูกกุ้งมดแดง 3 ตัวต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าลู กกุ้งมดแดงที่
อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกันไม่มีผลต่ออัตรารอด (p>0.05) คือ 46±8.8%, 56±8.8% และ
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46±6.6% ตามลาดับ และการเจริญเติบโตด้านขนาดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (p>0.05) คือ 13.9±0.9
มม., 13.0±0.7 มม. และ 13.1±1.3 มม. ตามลาดับ พัฒ นาการของลูกกุ้งมดแดงใช้เวลาในการลง
เกาะเร็วที่สุดเมื่ออนุบาลด้วย Chetoceros sp. (อายุ 48 วัน) รองลงมาคือ Tetraselmis sp. (อายุ
62 วัน) และ Isochrysis sp. (อายุ 68 วัน) ตามลาดับ การเจริญเติบโตด้านขนาดของลูกกุ้งมดแดง
เมื่อลงเกาะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 13.4±0.4 มม.,
11.5±0.1 มม. และ 12.7±0.3 มม. ตามลาดับ เพื่อการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นให้มีขนาด และ
พัฒนาการที่ดีควรอนุบาลลูกกุ้งมดแดงที่เสริมด้วย Chetoceros sp.
output
1. ได้วงจรชีวิตและพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
2. ได้ชนิดของอาหารมีชีวิตและแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
3. ได้แนวทางและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเทคนิคในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
4. ได้ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ศิริวรรณ ชูศรี จารุนันท์ ประทุมยศ และวิไลวรรณ พวงสันเทียะ. อัตรารอด การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และแพลงก์ตอนพืชต่า งชนิด.
แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1. 2563. หน้า 917-922.

5. ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย

ง
Outcome
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตและพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของอาหารมีชีวิตและแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมต่อการอนุบาล
ลูกกุ้งมดแดง เพื่อให้อัตรารอดสูง การเจริญเติบโตที่ดี และร่นระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้ง
มดแดง
3. ได้องค์ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
4. ได้เผยแพร่บ ทความทางวารสารวิช าการแก่นักวิจัย นิสิตนักศึกษา อาจารย์ ประชาชน
ทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ได้ตัวอย่างกุ้งมดแดงเพื่อใช้ในการจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
6. ได้นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อยอด

-ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

จ

บทคัดย่อ
กุ้งมดแดง (Dancing shrimp) เป็นกุ้งทะเลสวยงามขนาดเล็ก ที่มีสีสันสวยงาม และมีรูปร่าง
ลักษณะที่แปลกตา การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis) พบว่ากุ้งมดแดงใช้เวลาในการพัฒนาจากระยะซูเอียถึง
ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 42 วัน มีพัฒนาการ 13 ระยะ คือ ระยะซูเอีย
(Zoea) 12 ระยะ และระยะโพสลาร์วา (Postlarva) คือ ระยะซูเอีย 1 ส่วนของตายังติดอยู่กับส่วนหัว
(2.18 ± 0.34 มม.) ระยะซูเอีย 2 เริ่มมีส่วนของก้านตา (2.53 ± 0.19 มม.) ระยะซูเอีย 3 แพนหาง
(Uropod) แยกออกจากหางอย่างชัดเจน และมีการสร้างแพนหางด้านในขนาดเล็กขึ้น (3.07 ± 0.38
มม.) ระยะซูเอีย 4 เกิดแพนหางด้านใน (Endopod) ขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดเจน (3.24 ± 0.63 มม.) ระยะซู
เอีย 5 แพนหางด้านในและแพนหางด้านนอกยาวเท่ากับปลายหาง (4.12 ± 0.87 มม.) ระยะซูเอีย 6
หางแคบเล็กลง คล้ายสี่เหลี่ยม (4.86 ± 0.26 มม.) ระยะซูเอีย 7 เริ่มมีติ่งขาว่ายน้าขนาดเล็ก (5.49 ±
0.58 มม.) ระยะซูเอีย 8 ขาว่ายน้าพัฒนาชัดขึ้น (6.09 ± 0.44 มม.) ระยะซูเอีย 9 ส่วนของขาว่ายน้า
เริ่มมีการสร้างติ่งที่ 2 (8.29 ± 0.66 มม.) ระยะซูเอีย 10 ขาว่ายน้ายาวเรียวขึ้น (9.19 ± 0.37 มม.)
ระยะซูเอีย 11 ขาว่ายน้ ามีการสร้างติ่งส่วนที่ 3 ขนาดเล็กขึ้น (10.03 ± 0.49 มม.) ระยะซูเอีย 12
เกิดขนอ่อนบริเวณแพนขาว่ายน้ า (10.14 ± 0.27 มม.) ระยะโพสลาร์วา รูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย
(11.72 ± 0.85 มม.)
และทาการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยโรติเฟอร์และอาร์ที เมียเสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช
ที่แ ตกต่างกัน 3 ชนิ ด คือ Chetoceros sp., Isochrysis sp. และ Tetraselmis sp. ต่ ออั ตรารอด
การเจริญ เติบ โต และระยะเวลาในการพั ฒ นาการของลู กกุ้งมดแดง วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบู รณ์ (CRD) ความหนาแน่ น ของลูกกุ้งมดแดง 3 ตัวต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่ าลู กกุ้งมดแดงที่
อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกันไม่มีผลต่ออัตรารอด (p>0.05) คือ 46±8.8%, 56±8.8% และ
46±6.6% ตามลาดับ และการเจริญเติบโตด้านขนาดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (p>0.05) คือ 13.9±0.9
มม., 13.0±0.7 มม. และ 13.1±1.3 มม. ตามลาดับ พัฒ นาการของลูกกุ้งมดแดงใช้เวลาในการลง
เกาะเร็วที่สุดเมื่ออนุบาลด้วย Chetoceros sp. (อายุ 48 วัน) รองลงมาคือ Tetraselmis sp. (อายุ
62 วัน) และ Isochrysis sp. (อายุ 68 วัน) ตามลาดับ การเจริญเติบโตด้านขนาดของลูกกุ้งมดแดง
เมื่อลงเกาะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) มีความยาวเฉลี่ ยเท่ากับ 13.4±0.4 มม.,
11.5±0.1 มม. และ 12.7±0.3 มม. ตามลาดับ เพื่อการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นให้มีขนาด และ
พัฒนาการที่ดีควรอนุบาลลูกกุ้งมดแดงที่เสริมด้วย Chetoceros sp.
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Abstract
Dancing shrimp (Rhynchocinetes durbanensis Gondon, 1936) is a small
beautiful ornamental shrimp and it has a strange appearance. The objective of the
present study was the development and growth of Camel Shrimp over hatching
period of metamorphosis. The results showed that Camel shrimp larva developed
from zoea stage to postlarva stage in 42 days. The larval development consisted of
12 zoea stages and 1 postlarva stage, first zoea : eyes compound with carapace (2.18
± 0.34 mm.), second zoea : beginning with eyes stalked (2.53 ± 0.19 mm.), third zoea
: uropod be explicitly separated from telson and from a small endopod (3.07 ± 0.38
mm.), fourth zoea : endopod well, obviously developed (3.24 ± 0.63 mm.) Fifth zoea
: endopod and exopod were as long as the telson (4.12 ± 0.87 mm.), sixth zoea :
telson slightly narrower and almost rectangular shaped (4.86 ± 0.26 mm.), seventh
zoea : appeared as small pleopod (5.49 ± 0.58 mm.), eighth zoea : pleopods well,
obviously developed (6.09±0.44 mm.), ninth zoea : biramous buds (8.29±0.66 mm.),
tenth zoea : pleopods have elongated shape (9.19 ± 0.37 mm.), eleventh zoea :
pleopod was a third small appendixinterna (10.03 ± 0.49 mm.), twelfth zoea :
pleopods adorned with plumose setae (10.14 ± 0.27 mm.), postlarva stage :
conformable into the juvenile (11.72 ± 0.85 mm.).
And the present study was elementary nursing of Dancing shrimp with
different phytoplankton 3 species, Chaetoceros sp., Isochrysis sp. and Tetraselmis sp.
enriched in rotifers (Brachionus rotundiformis) and Artemia. Their effect on survival,
growth and the period of development of Dancing shrimp. The experimental design
was CRD (Completely Randomized Design). The density of 3 larvae per liter. The
results showed that the survival rate of Dancing shrimp with different phytoplankton
were no significant differences (p>0.05) 46±8.8%, 56±8.8% and 46±6.6% respectively
and growth was no significant differences (p>0.05) 13.89±0.9 mm., 13.03± 0.7 mm.
and 1 3 .1 1 ± 1 .3 mm. respectively. The development of Dancing shrimp took the
fastest time to completing their metamorphosis should feeding with Chaetoceros sp.
(48 days) followed by those fed Tetraselmis sp. (62 days) and Isochrysis sp. (68 days)
respectively.Growth of Postlarva stage was significant differences between treatments
(p>0.05) 13.44±0.4 mm., 11.54±0.1 mm. and 12.66±0.3 mm. respectively. Elementary
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nursing of Dancing shrimp should feeding with Chaetoceros sp. Enriched live food for
growth and development.
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บทนา
(Introduction)
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ปั จ จุ บั น ความต้ อ งการสั ต ว์ท ะเลสวยงามมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะสั ตว์ ท ะเลสวยงาม
ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังในแนวปะการังในกลุ่ม ปู กั้ง และกุ้งทะเลสวยงาม โดยส่วนใหญ่จะมีการ
จับ มาจากธรรมชาติ (Calado et. al., 2003) ทาให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบนิเวศในแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่มีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในทะเล โดยพบว่ามีผู้นิยม
เลี้ ย งสัตว์ทะเลสวยงามนอกเหนื อจากปลาสวยงามเพิ่มมากขึ้น นิ ยมนามาเลี้ ยงในตู้โชว์โดยมีการ
จาลองระบบนิเวศในแนวปะการัง ทาให้มีความต้องการสิ่งมีชีวิตไปเป็นส่วนประกอบภายในตู้ เพื่อเป็น
การเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มสีสันภายในตู้ ยกตัวอย่างเช่น กุ้งพยาบาล กุ้งการ์ตูน กุ้งไฟ และกุ้งมด
แดง เป็ น ต้น เนื่ องจากกุ้งเหล่ านี้ ค่อนข้างดูแลง่าย กินอาหารเม็ดเป็ นอาหารได้ สะดวกในการหา
อาหารมาให้ และส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมเก็บกินเศษอาหารเหลือตามพื้นตู้ เป็นส่วนช่วยในการทา
ความสะอาดตู้ โดยเฉพาะกุ้งมดแดงพบว่าเป็น สั ตว์ท ะเลสวยงามอีกชนิ ดหนึ่ งที่ พ บได้ง่ายในแนว
ปะการัง ซึ่งพบว่ามีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางตั้งแต่ความลึก 2-3 เมตร จนถึงระดับความลึก
เป็นสิบเมตร โดยมักจะอาศัยอยู่ใต้ซอกหินในแนวปะการัง มักพบถูกจับมาขายเป็นจานวนมาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจึงนับได้ว่ามีความสาคัญเป็นลาดับต้นๆ เนื่องจากเป็นแนวทางหนึ่งใน
การช่วยเพิ่มผลผลิตเพื่อเป็นการทดแทนการจับจากธรรมชาติ และเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในแนวปะการังได้เป็นอย่างดี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้มีการพั ฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนสัตว์ทะเลที่ได้จากการจับซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความต้องการสูงอยู่
โดยปัจจัยเบื้องต้นที่สาคัญในการเพาะเลี้ยง คือการศึกษาชีววิทยาและพัฒนาการของสัตว์ทะเลที่จะ
เลี้ยง เพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไป ระยะเวลาที่ใช้ ในการพัฒ นาการ และวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิด
นั้นๆ โดยวงจรชีวิตของกุ้งที่สาคัญมีด้วยกัน 2 ระยะ คือ ช่วงระยะตัวอ่อนและช่วงระยะสมบูรณ์เพศ
ซึ่งมีความต้องการอาหารในธรรมชาติและอาหารมีชีวิต (Mourente et al, 1995) อาหารมีชีวิตยัง
เป็ น โภชนาการพื้ น ฐานที่ส าคั ญ ส าหรับ การอนุ บ าลสั ตว์น้ าวัยอ่ อนด้ว ย (Richmond, 2004) จาก
การศึกษาสายพันธุ์กุ้งชนิดต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการใช้แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหาร
ในระยะวัยอ่อนเป็นสิ่งสาคัญและยังมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของตัวอ่อนได้อีกด้วย
(Gallardo et al, 1995) โดยปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาระยะวัยอ่อนของสิ่งมีชีวิตสิ่งที่จะขาด
ไม่ได้คืออาหาร อาหารที่ใช้ในการอนุบาลจะต้องเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป คุณค่าทางอาหาร
จะต้องเพี ย งพอต่อความต้องการของสั ตว์น้า โดยในการอนุบาลจะใช้อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์เป็ น
อาหาร (Bransden et al., 2005) ซึ่งพบว่าอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์บางครั้งมีคุณค่าทางอาหารที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์น้าวัยอ่อน จาเป็นต้องมีการเสริมคุณค่าทางอาหารโดยใช้แพลงก์
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ตอนพืชเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ชนิดนั้นๆ ซึ่งสัตว์น้าแต่ละชนิดจะมีความต้องการที่
แตกต่ างกั น โดยในกุ้ งทะเลจะมีก ารสะสมอาหารเพื่ อใช้ ในการลอกคราบ การเจริญ เติ บ โต และ
พัฒนาการที่ดี
ดังนั้ น เพื่ อความส าเร็ จ ของการเพาะเลี้ ยงกุ้งมดแดงที่ เพิ่ม ขึ้น มีความจาเป็ นต้องมีค วามรู้
พื้นฐานในด้านพัฒนาการของตัวอ่อน และอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง เพื่ออัตรารอด การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทางด้านการเพาะเลี้ยง และนา
ตัวอย่างที่ได้มาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้าต่อไป
วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อศึกษาพัฒ นาการของลู กกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ ยนแปลง
รูปร่าง (Metamorphosis)
6.2 เพื่อทาการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์
ตอนพืชต่างชนิด ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒ นาการของลูกกุ้งมดแดง
ตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis)
ขอบเขตการวิจัย
ทาการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์กุ้งมดแดงจนกระทั่งวางไข่และฟัก นาลู กกุ้งมดแดงที่ฟักมาศึกษา
พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis)
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล และทาการอนุบาลลูกกุ้ง
มดแดงเบื้องต้นด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดที่มีต่ออัตรารอด การ
เจริ ญ เติ บ โต และระยะเวลาในการพั ฒ นาการของลู ก กุ้งมดแดงตั้ งแต่ แรกฟั ก จนถึ งระยะที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis)
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ปัจจุบันความต้องการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามได้รับความนิยมเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะสัตว์
ทะเลในแนวปะการั ง ประเภทสั ต ว์ ไม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ได้ แ ก่ กุ้ งทะเลสวยงามในกลุ่ ม คาริ เดี ย น
(Caridean shrimp) (Calado et. al., 2003) ซึ่งกุ้งมดแดงก็เป็นสั ตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีการจับ
เป็นจานวนมาก เนื่องจากสัตว์เหล่านี้จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตา และมีสีสันที่สวยงาม โดยส่วน
ใหญ่สั ตว์ทะเลเหล่ านี้ จะได้มาจากการจับจากธรรมชาติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแนว
ปะการังโดยตรงในอนาคต เนื่องจากสัตว์ทะเลสวยงามเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง และมีข้อจากั ดในการ
เลี้ยงค่อนข้างมาก เพื่อเป็นการทดแทนการจับจากธรรมชาติ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเป็นการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทย และลูกหลานในอนาคต ควรมีการแก้ไขปัญหา
โดยการหันมาพัฒนาและศึกษาเกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยง เพื่อช่วยลดปริมาณการจับจากทะเลใน
อนาคต
แต่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการวิ จั ย ทางด้ า นการเพาะเลี้ ย งนั้ น ข้ อ มู ล มี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ขาด
การศึกษาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากสัตว์ทะเลส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า และมีจากัด
เฉพาะกลุ่มสัตว์ทะเลสวยงามบางชนิดเท่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปัจจัยสาคัญ
สิ่งแรกที่ควรมีการศึกษาในการเพาะเลี้ยงคือ การศึกษาทางด้านชีววิทยาที่สาคัญ เช่น การสืบพันธุ์
การเจริญพันธุ์ พฤติกรรมการกินอาหาร วงจรชีวิต พัฒนาการของคัพภะและตัวอ่อน อาหารและการ
กิน อาหาร เป็ น ต้ น ซึ่งเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จะน าไปสู้ ก ารพั ฒ นาทางด้ านการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ท ะเล
สวยงามต่อไป และต่อยอดไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้
ดังนั้นเพื่อความสาเร็จของการเพาะเลี้ยงกุ้งมดแดงที่เพิ่มขึ้น เป็นการลดการจับจากธรรมชาติ
เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ควรมีการศึกษาทางด้านการเพาะเลี้ยง และมีความ
จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านพัฒนาการของตัวอ่อน และอาหารที่ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
เพื่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการที่ดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทางด้านการ
เพาะเลี้ ยง และนาตัวอย่างที่ได้มาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้าต่อไป ซึ่งหากขาดองค์ค วามรู้และ
ข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงได้อย่างมีปะสิทธิภาพในอนาคตได้
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานของ วรเทพ มุธุวรรณ และเสาวภา สวัสดิ์พีระ (2556) ทาการสารวจสัตว์ทะเลใน
กลุ่ม กุ้ง กั้ง ปู บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร และด่านสัตว์น้าขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 พบว่ากุ้งสวยงามทะเลหลายชนิด ได้แก่ Lysmata
amboinensis, L. debelius, L. wurdemanni, Stenopus hispidis, Alpheus distinguendus,
Hymenocera picta, Panulirus versicolor และกุ้ งมดแดง Rynchocinetes durbanensis เมื่ อ
พิจารณาจากข้อมูลนาเข้าสัตว์ในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ในปี 2553 พบว่าตลาดมีการนาเข้ากุ้งสวยงามทะเล
มากถึง 23,920 ตัว โดยพบว่ากุ้งมดแดงอยู่ในอันดับ 2 ของการนาเข้า พบทั้งหมดในปี 2553 มากถึง
5,629 ตัว และเพิ่มมากขึ้นถึง 14,915 ตัว ในปี 2554 คิดเป็นมูลค่าการนาเข้าสัตว์ในกลุ่มกุ้งเฉลี่ย 4.6
ล้านบาทต่อปี เนื่องจากมีรูปร่างสวยงามและพฤติกรรมที่แปลกตา ซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังที่มีการจับมาขายมากถึง 9-10 ล้านตัวต่อปี (ประมาณ 15 ชนิด หรือคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์) ซึ่ง
จากข้อมูลการสารวจจึงนามาสรุปศักยภาพในการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยง เพื่อจาหน่าย หรือปล่อย
ทดแทนสู่ธรรมชาติ 6 ชนิด ได้แก่ H. picta, L. amboinensis, L. debelius, L. wurdemanni, R.
durbanensis และ S. hispidis
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กุ้ ง มดแดง หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ Dancing shrimp, Hingebeak shrimp หรื อ Camel
shrimp นั้นเป็นกุ้งทะเลสวยงามขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม ลายแดงสลับขาวเป็นตาราง และมีรูปร่าง
ลักษณะที่แปลกตา โดยมักอาศัยกันเป็นฝูง ไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม สามารถแยกเพศได้
จากลักษณะภายนอก โดยกุ้งมดแดงเพศผู้ จะมีลาตั วเล็กเรียว โคนหางเล็ก ขาเดินคู่ที่ 1 เปลี่ยนเป็น
ลักษณะแหลมเรียว และขาเดินคู่ที่ 2 เปลี่ยนไปเป็นก้ามขนาดใหญ่ ส่วนในเพศเมีย จะมีลาตัวที่อวบ
อ้วน เพื่อจะเก็บไข่บริเวณท้อง เป็นกุ้งที่พบได้ง่ายในแนวปะการัง ชอบอาศัยอยู่ใต้ก้อนปะการังหรือ
ซอกหิน และกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร (ชมพูนุช, 2554) จาแนกทางอนุกรมวิธาน ได้ดังนี้
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Malacostraca
Order: Decapoda
Family: Rhynchocinetidae
Genus: Rhynchocinetes
Specific name: durbanensis - Gordon, 1936
Scientific name: R. durbanensis Gordon, 1936
เมื่อแม่กุ้งที่ได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้แล้ว จะมีการวางไข่ติดกับหน้าท้องครั้งใหม่ เมื่อเขี่ย
ไข่ชุดเดิมออกไปหมดแล้ว และจะวางไข่อีกครั้งหลังจากการลอกคราบ การฟักไข่แต่ละครั้งนับจานวน
ลู ก กุ้ งได้ ตั้ งแต่ 772-1,958 ตั ว โดยมี อั ต รารอดประมาณ 50 เปอร์เซ็ น ต์ โดยลู ก กุ้ งมดแดงจะฟั ก
ออกเป็นตัวในระยะซูเอีย (Zoea) หลังจากนั้นจะพัฒนาไปเป็นระยะโพสลาวา (Post larval) และตัว
เต็มวัย (ชมพูนุช, 2554) ซึ่งมีพฤติกรรมในการกินอาหารในแต่ละระยะที่แตกต่างกัน โดยอาหารที่ใช้
ในการเลี้ยงจะเป็นโรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และแพลงก์ตอนพืช
จากการศึกษาระยะการพัฒนาการของลูกกุ้งทะเลสวยงามชนิดอื่น พบว่า วิรชาและคณะ
(2553) ได้ทาการศึกษาพัฒนาการของคัพภะและของกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน Hymenocera picta Dana
(1852) โดยกุ้งการ์ตูน เพศเมีย จะมีว างไข่ไ ด้ทั ้งปี โดยมีร อบการสืบ พัน ธุ์ทุก 15-21 วัน ใช้เวลา
18±3 วัน ตัว อ่อนจึงฟักออกจากไข่ โดยลูกกุ้งการ์ตูนแรกฟัก เกิดในระยะ Zoea การพัฒ นาการ
ของตัว อ่อ นจะแบ่งออกเป็น 12 ระยะด้ว ยกัน หลังจากนั้น จะเข้าสู่ระยะหลังวัยอ่อนลงเกาะพื้น
(Post larval stage) ศิริวรรณ (2556) ได้ทาการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน พบว่าหลังจากผสม
พันธุ์แม่กุ้งการ์ตูนจะวางไข่ ใช้ระยะเวลาในการฟักประมาณ 12-16 วัน ลูกกุ้งก็จะฟักออกมาเป็น
ตัวในระยะ Zoea โดยลูกกุ้งการ์ตูนสามารถกินแพลงก์ตอนสัตว์ได้ตั้งแต่แรกฟัก อาหารที่ใช้ในการ
อนุบาลลูกกุ้ง ได้แก่ โรติเฟอร์ อาร์ทีเมียเสริมกรดไขมัน และแพลงก์ตอนพืช ในช่วงตั้งแต่แรกฟัก ถึง
ลูกกุ้งอายุ 20 วัน (ระยะซูเอียที่ 7) อาหารที่ให้ คือโรติเฟอร์เท่ากับ 10 ตัวต่อมิลลิลิตร ร่วมกับอาร์ที
เมียเสริมกรดไขมัน 3 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่ออายุ 21 วัน (ระยะซูเอียที่ 8) จนถึงลูกกุ้งลงเกาะ (อายุ
30 – 36 วัน ) จะให้ อ าร์ที เมีย เสริ มกรดไขมัน เพี ยงชนิดเดี ยว ที่ ความหนาแน่ นอาร์ที เมีย 3 ตัวต่ อ
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มิลลิลิตร และในระหว่างการอนุบาลจะให้สาหร่ายขนาดเล็กด้วย เช่น Tetraselmis sp., Isochrysis
galbana, Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis oculata ผสมกัน โดยเลื อกใช้ ส าหร่ายที่มี
อายุ 4–5 วัน ให้วันละ 3 ลิตรต่อถังอนุบาล 500 ลิตร เพื่อเป็นอาหารให้กับโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย
จากการเลี้ยงในสภาวะปกติลูกกุ้งจะลงพื้นเมื่ออายุประมาณ 30-36 วัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบวงจรชีวิตและพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
2. ทาให้ทราบถึงชนิดของอาหารมีชีวิตและแพลงก์ตอนพืชที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้ในการ
อนุบาลลูกกุ้งมดแดง เพื่อให้มีอัตรารอดสูง การเจริญเติบโตที่ดี และร่นระยะเวลาในการพัฒนาการ
ของลูกกุ้งมดแดง
3. ทาให้ทราบเทคนิคในการอนุบาลลูกมดแดงเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมากขึ้นซึ่ง
นาไปสู่การเพาะเลี้ยงต่อไป
4. ได้แนวทางและข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเทคนิคในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
5. ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลในวารสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ สื่ออิเลกทรอ
นิกส์ (website)
6. ได้ตัวอย่างลูกกุ้งมดแดงเพื่อนาไปจัดแสดงในสถานเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้า สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
(Materials & Method)
1. การศึกษาพั ฒ นาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่า ง
(Metamorphosis)
1.1 การเตรียมระบบสาหรับเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์กุ้งมดแดง
ระบบที่ใช้ในการทดลองเป็นระบบหมุนเวียนน้าแบบปิด โดยใช้สาหร่ายในการบาบัด
คุณสมบัติน้า เป็นตู้กระจกจานวน 3 ตู้ ตู้ละ 90 ซม. ×30 ซม. ×26 ซม. (กว้างxลึกxสูง) แต่ละตู้ถูก
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันด้วยแผ่นกระจก และมีการให้อากาศ ขนาดพื้นที่เท่ากับ 30 ซม. x
30 ซม. x 26 ซม. ใช้เลี้ยงกุ้งมดแดงส่วนละ 1 คู่ ทั้งสิ้น 5 คู่ ในแต่ละส่วนจัดให้มีหินเป็น (Live rock)
ขนาดต่างๆ กันวางไว้ก้นตู้ เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อน และที่อาศัยของกุ้งมดแดง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ระบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งมดแดง
1.2 การเตรียมพ่อแม่พันธุ์
พ่อแม่พันธุ์กุ้งมดแดงที่ใช้ในการทดลอง เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใน
หน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ภาพที่ 2) อัตราปล่อย
ตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 1 ตัว ภายในตู้ระบบหมุนเวียนน้าแบบปิด ให้อาหารเม็ดสาเร็จรูป (ภาพที่ 3)
เป็นอาหารทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ทาการตรวจวัดคุณภาพน้าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงทุก 2
สัปดาห์

ภาพที่ 2 พ่อแม่พันธุ์กุ้งมดแดง
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ภาพที่ 3 อาหารเม็ดสาเร็จรูป
1.3 การเตรียมตัวอย่าง
เมื่อแม่กุ้งมดแดงวางไข่จะใช้เวลาประมาณ 10 วัน จึงฟักออกมาเป็นตัว ทาการแยก
แม่กุ้งมดแดงออกมาฟักในถังอนุบาลขนาด 100 ลิตร (ภาพที่ 4) เมื่อลูกกุ้งฟักให้ย้ายแม่กุ้งมดแดงออก
ให้อาหารลูกกุ้งด้วยโรติเฟอร์ อาร์ทีเมียแรกฟัก และแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารทุกวัน เปลี่ยนถ่ายน้า
ดูดตะกอนทุกวันๆ ละ 50 เปอร์เซ็นต์ ทาความสะอาดและเปลี่ ยนถังอนุบาลทุกสัปดาห์เป็นระยะ
ตลอดการอนุ บ าล และเลี้ ย งลู ก กุ้ ง ม ดแดงจน กว่ า ลู ก กุ้ ง จะมี การเป ลี่ ย น แป ลงรู ป ร่ า ง
(metamorphosis) ซึ่งสิ้นสุดระยะตัวอ่อน

ภาพที่ 4 ถังสาหรับอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
1.4 การศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
ทาการตรวจสอบระยะและพัฒนาการของลูกกุ้งตั้งแต่วันแรกที่ลูกกุ้งฟัก ในช่วงเวลา
10.00 น. จ านวนครั้ งละ 3 ตั ว ทุ ก วั น โดยน ามาตรวจสอบและบั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า ง
พัฒนาการ อวัยวะที่สาคัญ เช่น ตา กรี ขาเดิน ขาว่ายน้า แพนหาง หนวดและรยางค์ต่างๆ สี เม็ดสี
บนลาตัวและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เป็นต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ถ่ายภาพโดยใช้
กล้ อ งดิ จิ ต อลเชื่ อ มต่ อ กั บ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ที่ ก าลั งขยายของเลนส์ ต า จากการศึ ก ษาจะใช้ ร ะยะ
พัฒนาการของกุ้งในครอบครัว Palaemonoidae ชนิด Hymenocera picta เป็นหลักในการอ้างอิง
(Fiedler, 1994)
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2. การศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยอาร์ ทีเมียและโรติเฟอร์ที่เสริมด้วยแพลงก์ตอน
พืชต่างชนิด ต่ ออัตรารอด การเจริญ เติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
ตั้งแต่แรกฟักจนถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis)
2.1. วางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD)
โดยใช้แพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างกัน 3 ชุดการทดลอง คือ Chetoceros sp., Isochrysis sp. และ
Tetraselmis sp. รวม 3 ชุดการทดลอง (Treatment) ชุดละ 3 ซ้า (Replicate) รวมทั้งหมด 12
หน่วยการทดลอง (Experimental unit)
2.2 การเตรียมสัตว์ทดลองและอุปกรณ์สาหรับสัตว์ทดลอง
เมื่อแม่กุ้งมดแดงวางไข่จะใช้เวลาประมาณ 10 วัน จึงฟักออกมาเป็นตัว ทาการแยก
ลูกกุ้งมดแดงมาอนุบาลเพื่อใช้สาหรับการศึกษาทดลองต่อไป เตรียมภาชนะทดลองโดยใช้ ถังอนุบาล
ปริมาตรความจุน้า 5 ลิตร (ภาพที่ 5) หลังจากนั้นเติมน้าทะเลที่ระดับความเค็มเดียวกันกับตู้พ่อแม่
พันธุ์ โดยน้าทะเลที่ใช้ผ่านการกรองด้วยไส้กรองขนาดตาข่าย 5 ไมโครเมตร ให้อากาศเบาๆ ภายในถัง
โดยใช้สายยางต่อกับหัวทราย หลังจากนั้นทาการสุ่มลูกกุ้งมดแดงลงถัง ที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อลิตร
เมื่อสุ่มลูกกุ้งครบทุกชุดการทดลองแล้ว (15 ตัวต่อถัง) จึงเติมน้าที่ระดับความเค็มเดียวกันกับในถังให้
ได้ระดับ 5 ลิตรเท่ากันทุกถัง แล้วจึงเริ่มทาการทดลอง

ภาพที่ 5 ถังสาหรับอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
2.3 การให้แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์สาหรับการทดลอง
การทดลองครั้งนี้จะให้โรติเฟอร์ (ภาพที่ 6ข) อาร์ทีเมีย (ภาพที่ 6ก) และแพลงก์ตอน
พืช คือ Tetraselmis sp. (ภาพที่ 6ค) Chetoceros sp. (ภาพที่ 6ง) และ Isochrysis sp. (ภาพที่ 6
จ) เป็นอาหาร สุ่มนับแพลงก์ตอนพืชด้วยสไลด์นับเซลล์ (Hemacytometer) นับจานวนโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียด้วยสไลด์นับแพลงก์ตอนสัตว์ (Sedwitch rafter) จากนั้นคานวณปริมาณอาหารที่ต้องใช้ใส่
ตามที่กาหนดในแต่ละชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
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ก

ข

ค

ง

จ

ภาพที่ 6 อาร์ทีเมีย (ก) โรติเฟอร์ (ข) Tetraselmis sp. (ค) Chetoceros sp. (ง) Isochrysis sp. (จ)
ตารางที่ 1 การให้อาหารในแต่ละชุดการทดลอง
ชุดทดลอง
ที่

แพลงก์ตอนพืช

ความหนาแน่นที่ใช้
(เซลล์ต่อมิลลิลิตร)

1
2
3

Chetoceros sp.
Isochrysis sp.
Tetraselmis sp.

10,000
10,000
10,000

ความหนาแน่นแพลงก์ตอนสัตว์
อาร์ทีเมีย
โรติเฟอร์
(ตัวต่อมล.)
(ตัวต่อมล.)
3
10
3
10
3
10

2.4 การดูแลระหว่างการทดลอง
อาหารและการให้อาหาร ให้อาหาร (ตามชุดการทดลองที่กาหนด) ทุกวัน วันละ 2
ครั้ง เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. (ก่อนให้อาหารทาการนับอาหารเหลือก่อนทุกครั้ง) ในช่วง 3 วัน
แรกอนุบาลลูกกุ้งมดแดงโดยให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 10 ตัวต่อมิลลิลิตร หลังจากนั้นให้โรติเฟอร์
ที่ความหนาแน่ น 10 ตัวต่อมิล ลิลิ ตรร่วมกับ อาร์ทีเมียที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิล ลิ ลิ ตร และให้
แพลงก์ตอนพืชตามชุดการทดลองที่ความหนาแน่น 10,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตรทุกวัน
การจัดการและการเปลี่ยนถ่ายน้า ดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้า ในช่วง 3-5 วันแรก
ของการอนุบาล ทาการเปลี่ยนถ่ายน้าวันละประมาณ 20-30% หลังจากนั้นเพิ่มเป็น 40% จนสิ้นสุด
การทดลอง ในระหว่างการทดลองทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้าดังตารางที่ 2 ทาการ
ทดลองเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 50 วัน
ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดคุณภาพน้า หน่วย และวิธีวิเคราะห์
พารามิเตอร์

หน่วย

วิธีวิเคราะห์

ทุกวันเว้นวัน
อุณหภูมิ

°C

ความเค็ม

ppt.

Thermometer ชนิดวัดค่าสูงสุด –
ต่าสุด ในรอบวัน) ยี่ห้อ FUJI รุ่น
MAXIMA – MINIMA
Salinity-refractometer ยี่ห้อ
ATAGO รุ่น Master - S/millM
Cat. No. 2493
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พารามิเตอร์
ทุกสัปดาห์
แอมโมเนียรวม
ไนไตรท์-ไนโตรเจน
ความเป็นด่างของน้า

หน่วย

วิธีวิเคราะห์

milligram/liter as
Nitrogen
milligram/liter as
Nitrogen
milligram/liter CaCO3

Strickland and Parsons (1972)
Azo dye
Titration method (APHA,
1980)

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในระหว่างการทดลองทาการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ อัตราการรอดตาย การ
เจริญเติบโต และระยะเวลาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงจนกระทั่งถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง
(Metamorphosis) ดังนี้
- อัตราการรอดตาย (survival rate) นับจานวนลูกปลา และคานวณหาอัตราการ
รอดตายโดยใช้สูตร
อัตราการรอดตาย = จานวนลูกกุ้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง × 100
จานวนลูกกุ้งเริ่มทดลอง
- การเจริญเติบโต บันทึกภาพพร้อมสเกลวัดขนาดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หลังจาก
นั้นทาการวัดขนาดลูกกุ้งก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้โปรแกรม Image Tool บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง และวัน เดือน ปี ที่พบ
- ระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้ง สังเกตและนับจานวนลูกกุ้งทุกครั้งที่พบการ
เปลี่ยนแปลง และบันทึกวัน เดือน ปี
- การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบอัตราการรอด การ
เจริญเติบโต และระยะของการพัฒนาการของลูกกุ้งด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ
A Tukey's multiple comparisons test โดยการใช้โปรแกรม SPSS
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ผลการวิจัย
(Results)
1. การศึกษาพั ฒ นาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่า ง
(Metamorphosis)
ผลการศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่ระยะแรกฟักถึงระยะลงเกาะ ลูกกุ้งมดแดงมี
พัฒนาการทั้งสิ้น 13 ระยะ คือ ระยะซูเอีย (Zoea) 12 ระยะ และระยะโพสลาร์วา (Postlarva) โดย
ใช้เวลาในการพัฒนาจากระยะซูเอียถึงระยะโพสลาร์วาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 42 วัน ดังนี้

ภาพที่ 7 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 1
ระยะซูเอีย 1: ช่วงอายุ 1-3 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 2.18 ± 0.34 มม. (ภาพที่ 7) มี
ลักษณะดังนี้
ตา (Eye) :
ส่วนของตายังติดอยู่กับส่วนหัว
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กรี (Rostrum) :
หนวด (Antenna) :

หาง (Telson) :

มีกรีเกิดขึ้น 1 หยัก
มีรยางค์ของ scaphocerite มีขนข้างละ 12 เส้น รยางค์ของ antennule
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนปลายมีลักษณะเป็นแส้และมีขนรอบๆ (plumose
flagellum)
แพนหางเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแยกเป็น
แฉก แต่ละแฉกจะมีขนแข็งประมาณ 7 เส้น (setae)

ภาพที่ 8 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 2
ระยะซูเอีย 2 : ช่วงอายุ 4-6 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 2.53 ± 0.19 มม. (ภาพที่ 8) มี
ลักษณะดังนี้
ตา (Eye) :
เริ่มมีส่วนของก้านตา
กรี (Rostrum) :
มีกรี 1 หยัก
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หนวด (Antenna) :

หาง (Telson) :

มีรยางค์ scaphocerite มีขนข้างละ 16 เส้น รยางค์ของ antennule
แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนปลายมี plumose flagellum 2 เส้น และมี spine
ขนาดสั้น
แพนหางยังเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง ซึ่งเป็นมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม
แยกเป็น แฉก แต่ละแฉกจะมีขนแข็งประมาณ 8 เส้น ภายในหางเริ่มมีการ
สร้างในส่วนของ Uropod

ภาพที่ 9 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 3
ระยะซูเอีย 3 : ช่วงอายุ 7-8 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 3.07 ± 0.38 มม. (ภาพที่ 9) มี
ลักษณะดังนี้
ตา (Eye) :
ส่วนของตาแยกออกจากส่วนหัว มีส่วนก้านตาที่เห็นได้ชัด
กรี (Rostrum) :
มีกรี 1 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ scaphocerite มีขนข้างละ 16 เส้ น และรยางค์ของ antennule
แบ่งเป็น 4 ส่วน คล้ายกับลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 2
หาง (Telson) :
ลักษณะของหางไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีขนาดยาวขึ้น หางและแพนหาง
(Uropod) แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และมีการสร้างแพนหางด้านใน
(Endopod) ขนาดเล็กขึ้น
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ภาพที่ 10 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 4
ระยะซูเอีย 4 : ช่วงอายุ 9-12 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 3.24 ± 0.63 มม. (ภาพที่ 10) มี
ลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 1 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite มีขนข้างละ 18 เส้ น รยางค์ของ antennule
แบ่ งเป็ น 4 ส่ ว น คล้ ายกั บ ลู ก กุ้ ง มดแดงระยะซู เอี ย 2 และรยางค์ ข อง
antenna ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้น
หาง (Telson) :
ลักษณะของหางไม่มีการเปลี่ ยนแปลง มีการพัฒ นาของแพนหางเกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ เกิดแพนหางด้านใน (Endopod) ขึ้นเห็นได้ชัดเจน
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ภาพที่ 11 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 5
ระยะซูเอีย 5 : ช่วงอายุ 13-15 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 4.12 ± 0.87 มม. (ภาพที่ 11)
มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 2 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ scaphocerite มีขนบริเวณขอบด้านในตั้งแต่โคนจนถึงปลายสุ ด
รยางค์ของ antennule มีความยาวเท่ากับ scaphocerite และรยางค์ของ
antenna มีพัฒนาการด้านความยาวที่เห็นได้ชัด
หาง (Telson) :
ส่วนของปลายหางจะมีลักษณะแคบลงคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า แพนหางด้าน
ในยาวขึ้น แพนหางด้านนอกยาวเท่ากับปลายหาง
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ภาพที่ 12 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 6
ระยะซูเอีย 6 : ช่วงอายุ 16-17 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 4.86 ± 0.26 มม. (ภาพที่ 12)
มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 3 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite ขอบด้านนอกมีลักษณะตั้งตรงและมี spine อยู่
บริเวณปลาย ขอบด้านในโค้งและมีขนตั้งแต่โคนจนถึงปลายสุด
ขาว่ายน้า (Pleopods) : ยังไม่เกิดติ่งของขาว่ายน้า
หาง (Telson) :
มีขนาดและลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนขึ้น หาง และแพนหางเรียวเล็ก
ลง ความเว้าของหางลดลงและมนขึ้น คล้ายสี่เหลี่ยม

17

ภาพที่ 13 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 7
ระยะซูเอีย 7 : ช่วงอายุ 18-20 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 5.49 ± 0.58 มม. (ภาพที่ 13)
มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 4 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite มีความยาวเพิ่มขึ้น รยางค์ของ antennule มี
พัฒนาการด้านความยาวของแต่ละส่วนอย่างเห็นได้ชัด
ขาว่ายน้า (Pleopods) : มีพัฒนาการของขาว่ายน้าเกิดขึ้นเป็นติ่งขนาดเล็กจานวน 5 ติง่
หาง (Telson) :
โคนส่วนหางกว้าง ส่วนปลายหางจะเรียวขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก ในส่วนของแพนหางทั้งด้านในและด้านนอกยาวเรียวขึ้น
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ภาพที่ 14 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 8
ระยะซูเอีย 8 : ช่วงอายุ 21-24 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 6.09 ± 0.44 มม. (ภาพที่ 14)
มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 5 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ ข อง scaphocerite บริ เวณปลายมี ลั ก ษณะแคบลง รยางค์ ข อง
antennule แบ่งเป็น 6 ส่วน แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วนขนล้อมรอบ
ขาว่ายน้า (Pleopods) : ติง่ ขาว่ายน้ายาวขึ้น
หาง (Telson) :
ปลายหางแคบมีลักษณะโค้งมนมากขึ้น
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ภาพที่ 15 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 9
ระยะซูเอีย 9 : ช่วงอายุ 25-27 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 8.29 ± 0.66 มม. (ภาพที่ 15)
มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 6 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite มีขนาดยาวกว่ารยางค์ของ antennule
ขาว่ายน้า (Pleopods) : ขาว่ายน้ามีขนาดยาวมากขึ้นและมีติ่งที่จะพัฒนาไปเป็นส่วนของขาว่ายน้า
ส่วนที่สอง
หาง (Telson) : โคนหางมีลักษณะเป็นเหลี่ยมชัดเจนขึ้น ปลายหางแคบ เรียวลง
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ภาพที่ 16 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 10
ระยะซูเอีย 10 : ช่วงอายุ 28-29 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 9.19 ± 0.37 มม. (ภาพที่ 16)
มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 7 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite บริเวณปลายมีลักษณะเรียวและเล็กลงมากขึ้น
รยางค์ของ antennule มีพัฒนาการของความยาวของแต่ละส่วนเพิ่มขึ้น
ขาว่ายน้า (Pleopods) : มีพัฒนาการมากขึ้นจากระยะที่ผ่านมา ยาวเรียวขึ้น และแยกออกเป็น 2
ส่วนชัดเจน
หาง (Telson) :
ปลายหางเรียวเล็กลง และยาวขึ้น
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ภาพที่ 17 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 11
ระยะซูเอีย 11: ช่วงอายุ 30-34 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 10.03 ± 0.49 มม. (ภาพที่
17) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 8 หยัก ฐานกรีมีลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อยและเริ่มเกิดหยัก
บริเวณใต้กรี
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite บริเวณขอบด้านนอกมีความโค้กเล็กน้อยและมี
plumose flagellum ที่ยาวขึ้น รยางค์ของ antennule ส่วนปลายมี
ลักษณะเรียวแหลมและมีความยาวเพิ่มขึ้นจากระยะที่แล้ว
ขาว่ายน้า (Pleopods) : เกิดติ่งบริเวณด้านข้างของขาว่ายน้าส่วนที่ 3 ขาว่ายน้ามีลักษณะยาวขึ้น
และมีลักษณะเป็นแพนขาว่ายน้าอย่างเห็นได้ชัด
หาง (Telson) :
ปลายหางเรียวเล็กโค้งมนลงเล็กน้อย
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ภาพที่ 18 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 12
ระยะซูเอีย 12: ช่วงอายุ 35-41 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 10.14 ± 0.27 มม. (ภาพที่
18) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 9 หยักและบริเวณใต้กรีหรือขอบด้านล่างมีรอยหยักที่เห็นได้ชัดเจน
มากขึ้น
หนวด (Antenna) :
มีพัฒนาการเหมือนกับระยะซูเอีย 11
ขาว่ายน้า (Pleopods) : มีลักษณะเป็นแพนขาว่ายน้าและมีขนอ่อน (setae) ยื่นยาวออกมา
หาง (Telson) :
หางมีลักษณะเรียวเล็กโค้งมนลงแคบขึ้นและสั้นกว่าระยะที่ผ่านมามี
พัฒนาการของโครงสร้างต่างๆ ที่ครบสมบูรณ์
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ภาพที่ 19 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะเกาะ
ระยะลงเกาะ : ช่วงอายุ 42-48 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 11.72 ± 0.85 มม. โดยใน
ระยะลงเกาะ จะมีรยางค์ต่างๆ ครบสมบูรณ์ ลาตัวใสและมีลายเกิดขึ้น รูปร่างคล้ายตัวเต็มวัย (ภาพที่
19)
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การเจริญเติบโตด้านความยาวของกุ้งมดแดงแต่ละระยะ
14.00
11.73

ขนาด (มม.)

12.00
10.00

9.19

10.04

10.14

8.29

8.00
6.00
4.00

2.19

2.54

3.07

3.24

4.12

4.86

5.50

6.09

2.00
0.00

ซูเอีย 1 ซูเอีย 2 ซูเอีย 3 ซูเอีย 4 ซูเอีย 5 ซูเอีย 6 ซูเอีย 7 ซูเอีย 8 ซูเอีย 9 ซูเอีย 10ซูเอีย 11ซูเอีย 12 ลงเกาะ

ระยะพัฒนาการ

ภาพที่ 20 กราฟแสดงการเจริญเติบโตด้านความยาวของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 1 ถึงระยะลงเกาะ
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาการแต่ละระยะ
ระยะ
ซูเอีย 1
ซูเอีย 2
ซูเอีย 3
ซูเอีย 4
ซูเอีย 5
ซูเอีย 6
ซูเอีย 7
ซูเอีย 8
ซูเอีย 9
ซูเอีย 10
ซูเอีย 11
ซูเอีย 12
ลงเกาะ

ความยาว
(มม.)
2.18 ± 0.34
2.53 ± 0.19
3.07 ± 0.38
3.24 ± 0.63
4.12 ± 0.87
4.86 ± 0.26
5.49 ± 0.58
6.09 ± 0.44
8.29 ± 0.66
9.19 ± 0.37
10.03 ± 0.49
10.14 ± 0.27
11.72 ± 0.85

ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา
(วัน)
1-3
4-6
7-8
9-12
13-15
16-17
18-20
21-24
25-27
28-29
30-34
35-41
42
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2. การศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์ที่เสริมด้วยแพลงก์ตอน
พืชต่างชนิด ต่ ออัตรารอด การเจริญ เติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
ตั้งแต่แรกฟักจนถึงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis)
2.1 อัตราการรอดตาย
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง กุ้ ง มดแดงมี อั ต รารอดเฉลี่ ย (±SE) เท่ า กั บ 46±8.8%,
56±8.8% และ 46±6.6% ตามล าดับ (n=5) นาค่าเฉลี่ ยที่ ได้มาวิเคราะห์ ค วามแตกต่างทางสถิ ติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 อัตรารอดของลูกกุ้งมดแดงที่เสริมแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
แพลงก์ตอนพืช
อัตรารอด (%)ns
Chetoceros sp.
46±8.8
Isochrysis sp.
56±8.8
Tetraselmis sp.
46±6.6
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน

2.2 การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตด้านความยาวก่อนการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 2.3±0.12 มม. (รูปที่
21 ) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองพบว่ าลู ก กุ้ งมดแดงมี ค วามยาวเฉลี่ ย (±SE) เท่ ากั บ 13.9±0.9 มม.,
13.0±0.7 มม. และ 13.1±1.3 มม. ตามลาดับ (n=5) นาค่าเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
สถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดงที่เสริมแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
แพลงก์ตอนพืช
ความยาว (มม.)ns
Chetoceros sp.
13.9±0.9
Isochrysis sp.
13.0±0.7
Tetraselmis sp.
13.1±1.3
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน

2.3 พัฒนาการ
ลูกกุ้งมดแดงใช้เวลาในการลงเกาะเร็วที่สุดเมื่ออนุบาลด้วย Chetoceros sp. (อายุ
48 วัน) รองลงมาคือ Tetraselmis sp. (อายุ 62 วัน) และ Isochrysis sp. (อายุ 68 วัน) ตามลาดับ
การเจริญเติบโตด้านขนาดของลูกกุ้งมดแดงเมื่อลงเกาะ มีความยาวเฉลี่ย (±SE) เท่ากับ 13.4±0.4
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มม., 11.5±0.1 มม. และ 12.7±0.3 มม. ตามลาดับ (n=5) เมื่อนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดงลงเกาะที่เสริมแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
แพลงก์ตอนพืช
Chetoceros sp.
Isochrysis sp.
Tetraselmis sp.

ความยาว (มม.)
13.4 ± 0.4 A
11.5 ± 0.1B
12.7 ± 0.3 AB
ข

ก

ภาพที่ 21 ลูกกุ้งมดแดงก่อนการทดลองระยะซูเอีย 1 (ก) ลูกกุ้งมดแดงระยะลงเกาะ (ข)
2.4 คุณภาพน้า
คุณภาพน้าในระหว่างการทดลอง มีความเค็มอยู่ระหว่าง 32-33 ppt. ค่าความเป็น
ด่างของน้าอยู่ระหว่าง 90-115 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวมอยู่ระหว่าง 0.051-0.193 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และไนไตรท์-ไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 0.00-0.035 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 คุณภาพน้าของลูกกุ้งมดแดงที่เสริมแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด
แพลงก์ตอนพืช
Chetoceros sp.
Isochrysis sp.
Tetraselmis sp.

ความเค็ม
(ppt.)ns
32±0.33
33±0.57
33±0.66

ความเป็นด่างของน้า
(มก./ลิตร)ns
93±3.33
93±3.33
98±8.33

แอมโมเนียรวม
(มก./ลิตร)ns
0.11±0.03
0.09±0.02
0.09±0.01

ไนไตรท์-ไนโตรเจน
(มก./ลิตร)ns
0.01±0.01
0.01±0.00
0.01±0.00
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อภิปราย/วิจารณ์
(Discussion)
กุ้งมดแดงเป็นกุ้งทะเลขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม จากการศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโต
พบว่ากุ้งชนิดนี้มีพัฒนาการโดยเริ่มตั้งแต่ระยะซูเอีย จนถึงระยะโพสลาวา ใช้เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น
42-57 วัน ที่อุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับ ชมพูนุช หลักดี (2554) ที่อนุบาลลูกกุ้งมด
แดง พบว่าลูกกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากระยะซูเอีย ถึงระยะลงเกาะ ใช้เวลาประมาณ 35-84
วัน ที่อุณหภูมิน้า 26-28 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29-31 ppt โดยในกุ้งแต่ละชนิดก็จะมีระยะเวลา
พัฒ นาการที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น Matthew and Holt (2001) ศึกษาพัฒ นาการของกุ้ง
Lysmata debelius พบว่าใช้เวลาในการพัฒ นา 75-158 วันหลังจากฟัก ที่อุณหภูมิ 25-28 องศา
เซลเซียส ความเค็ม 33-37 ppt และ pH 8.0-8.2 เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย (2557) ได้ทาการเพาะพันธุ์กุ้ง
การ์ตูน พบว่าระยะพัฒนาการของกุ้งการ์ตูนเริ่มจากระยะซูเอียจนถึงระยะลงพื้น ใช้เวลา 58-60 วัน
ที่อุณหภูมิ 21-24 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 54-57 วัน ที่อุณหภูมิ 26-27 องศาเซลเซียส Landeira
et.al. (2009) ได้ทาการศึกษาพัฒนาการของกุ้ง Plesionika edwardsii ตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะซู
เอีย 7 ใช้เวลาทั้งสิ้น 20 วันหลังจากฟัก ที่อุณหภูมิ 23.3±0.4 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ระยะเวลาในการ
พัฒนาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การเลี้ยง อาหารที่ให้ และชนิดของกุ้งแต่ละชนิด
จากการศึกษาพบว่ากุ้งมดแดงมีการพัฒนาเริ่มจากระยะซูเอีย 12 ระยะ และระยะโพสลาวา
ซึ่งในแต่ระยะจะมีความแตกต่างกัน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ชัดเจน และสามารถสังเกตได้
ในบริ เวณของตา กรี หาง และขาว่ายน้ า เป็น ต้น ในระยะซูเอีย 1 และระยะซูเอี ย 2 จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่บริเวณส่วนของตา ระยะซูเอีย 3 ถึงระยะซูเอีย 6 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณหาง
และกรี ระยะซูเอีย 7 ถึงระยะซูเอีย 12 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกรีและขาว่ายน้า ในระยะ
โพสลาวากุ้งจะลงเกาะพื้นและมีรูปร่างคล้ายกับตัวเต็มวัยโดยมีการพัฒ นาของอวัยวะครบทุกส่วน
คล้ายกับ การศึกษาของชมพูนุ ช (2554) โดยลู กกุ้งมดแดงจะฟักออกเป็นตัวในระยะซูเอีย (Zoea)
หลังจากนั้นจะพัฒนาไปเป็นระยะโพสลาวา (Post larval) และตัวเต็มวัย ซึ่งระยะและการพัฒนาของ
กุ้งมดแดงจะคล้ายกับพัฒนาการของกุ้งการ์ตูน โดยระยะพัฒนาการจะเริ่มตั้งแต่ระยะซูเอีย 12 ระยะ
และระยะโพสลาวา โดยระยะซูเอีย 1 ตาของลูกกุ้งการ์ตูนยังคงรวมอยู่ที่ หัว ระยะซูเอีย 2 ก้านตายื่น
ออกมา ระยะซูเอีย 3 หางและแพนหางแยกออกจากกัน ระยะซูเอีย 4 แพนหางด้านในและด้านนอกมี
ความยาวเท่ากัน ระยะซูเอีย 5 แพนหางด้านนอกและด้านในยาวกว่าหางเล็กน้อย ระยะซูเอีย 6 หาง
มีความกว้างเท่ากันตั้งแต่โคนถึงปลาย ระยะซูเอีย 7 หางส่วนปลายแคบลง มีตุ่มเล็กๆ ของขาว่ายน้า
ระยะซูเอีย 8 ตุ่มของขาว่ายน้ าชัดเจนขึ้น ส่วนของปลายหางเรียวลง ระยะซูเอีย 9 ขาว่ายน้าแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ระยะซูเอีย 10 ขาว่ายน้ายาวขึ้นและเกิดรอยเว้า ระยะซูเอีย 11 ขาว่ายน้าพัฒนาขึ้น
และแยกออกเป็นสามส่วน ระยะซูเอีย 12 ขาว่ายน้ายาวมากขึ้น และเริ่มมีขนอ่อนยาวออกมา ระยะ
ลงพื้น ลงเกาะกับพื้น ลาตัวมีสีชมพูใส (เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย , 2557) แต่ในกุ้ง Plesionika grandis
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และ Periclimenes aegylios ระยะพั ฒ นาการจะเริ่มจากระยะซูเอี ย 1 ถึงระยะซู เอี ย 8 เท่ านั้ น
(Jiang et.al., 2017: Muzio, 2018) รูปร่างลักษณะระยะตัวอ่อนของกุ้ง Lysmata seticaudata ที่
เลี้ยงภายในห้องปฏิบัติการที่ศึกษาโดย Calado et.al. (2004) แตกต่างกับระยะพัฒนาการของกุ้งมด
แดงเช่น กัน โดยพั ฒ นาการของกุ้ง L. seticaudata แบ่ งออกเป็น ระยะซู เอีย 9 ระยะ และระยะ
megalopa 1 ระยะ ระยะซูเอีย 1 ยังไม่ มีส่วนของก้านตา ระยะซูเอีย 2 เริ่มเห็นส่วนของก้านตายื่น
ยาวออกมา ระยะซูเอีย 3 หางและแพนหางแยกออกจากกัน ระยะซูเอีย 4 แพนหางด้านในยาวเท่ากับ
แพนหางด้านนอก ระยะซูเอีย 5 แพนหางด้านในและแพนหางด้านนอกมีความยาวมากกว่าหาง
ระยะซูเอีย 6 เริ่มมีตุ่มขาว่ายน้ายื่นยาวออกมา 5 ตุ่ม ระยะซูเอีย 7 ขาว่ายน้ายาวมากขึ้น ระยะซูเอีย
8 มีกรีเกิดขึ้น 2 หยัก ขาว่ายน้าแยกเป็นแฉก 2 แฉก ระยะซูเอีย 9 ขาว่ายน้ายาวขึ้น ขาเดินมีอวัยวะ
ครบสมบูรณ์ ระยะ megalopa หนวด ขาเดิน และขาว่ายน้าครบสมบูรณ์ คล้ายตัวเต็มวัย ในกุ้งขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ตัวอ่อนลูกกุ้งจะเริ่มจากระยะนอเพลียส ระยะซูเอีย ระยะไม
ซิส และระยโพสลาวา โดยระยะนอเพลียสจะมีรูปร่างคล้ายแมงมุม ระยะซูเอีย มี 3 ระยะ ตัวอ่อนจะ
มีลาตัวที่ยาวขึ้น หัวและลาตัวจะแยกออกจากกัน ระยะไมซิส มีลักษณะคล้ายพ่อแม่พันธุ์ ว่ายน้าหัว
ทิ่มลง และดีดตัวขึ้น ระยะโพสลาวา มีลักษณะใกล้เคียงกับพ่อแม่ และมีอวัยวะครบทุกส่วน (ปิยะบุตร
วานิชพงษ์พันธุ์, 2545)
สาหรับการเลี้ยงกุ้งระยะตัวอ่อนมีอัตราการตายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ zoea
เนื่องจากชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่ให้เป็นอาหารมีไม่เพียงพอ (Pérez-Morales et al., 2016) โดย
แพลงก์ ต อนพื ช หลายชนิ ด ที่ ใช้ เป็ น อาหารในการอนุ บ าลลู ก กุ้ งและที่ พ บมากคื อ Chaetoceros
calcitrans, Chaetoceros muelleri, Isochrysis sp., Tetraselmis suecica, Dunaliella
tertiolecta, Chlorella sp., Pavlova sp., Phaeodactylum sp., Nannochloropsis sp.,
Skeletonema sp. และ Thalassiosira sp. (López-Elías et al.,2003; Spolaore et al., 2006)
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้แพลงก์ตอนพืช 3 ชนิดสาหรับอนุบาลลูกกุ้งมดแดง คือ Chaetoceros
sp., Isochrysis sp. และ Tetraselmis sp. จากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า กุ้ ง มดแดงที่ อ นุ บ าลด้ ว ย
แพลงก์ตอนพื ช ทั้ ง 3 ชนิ ด มีอัตรารอดและการเจริญ เติบ โตด้านขนาดเมื่อสิ้ น สุ ดการทดลองที่ ไม่
แตกต่างกัน (p>0.05) สาหรับพัฒนาการชุดทดลองที่ให้ Chaetoceros sp. ใช้เวลาในการลงเกาะเร็ว
ที่สุด และลูกกุ้งมีการเจริญเติบโตด้านขนาดเมื่อลูกกุ้งลงเกาะดีกว่าชุดการทดลองที่ใช้ แพลงก์ตอนพืช
ชนิ ด อื่ น เป็ น อาหาร (p<0.05) เช่ น เดี ย วกั บ Piña et al. (2006) ที่ ท าการศึ ก ษาการรอดตาย
พั ฒ นาการ และการเจริ ญ เติ บ โตของกุ้ ง Litopenaeus vannamei ที่ เลี้ ย งด้ ว ย C. muelleri,
Isochrysis sp. และ T. suecica พบว่า C. muelleri มีอัตรารอดและการพัฒ นาการที่ดีที่ สุด ส่วน
Isochrysis sp. ไม่ได้ทาให้อัตรารอด และพัฒนาการของตัวอ่อนกุ้ง L. vannamei ดีขึ้น เช่นเดียวกับ
Rodriguez et al. (2012) ทาการศึกษาการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายขนาดเล็ก 2
ชนิด คือ Chaetoceros muelleri และ Isochrysis sp. ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกกุ้ง
วั ย อ่ อ น L. vannamei พบว่ า การรอดตายของตั ว อ่ อ นลู ก กุ้ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น และการให้
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Isochrysis sp. เป็นอาหารมีความยาวเฉลี่ยของตัวอ่อนกุ้งต่าสุด แต่การใช้ Chaetoceros sp. เป็น
อาหารสาหรับตัวอ่อนระยะซูเอีย (zoea) ลูกกุ้ง L. vannamei มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และความอยู่ รอดของลู กกุ้ง Karthik et al. (2016) ได้ทาการศึกษาลั กษณะทางชีวเคมีของลู กกุ้ง
Penaeus monodon และ L. vannamei วัยอ่อน ด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก 5 ชนิดที่แตกต่างกัน คือ
I. galbana, C. calcitrans, Tetraselmis sp. Chlorella sp. และ Nannochloropsis sp. พบว่า
ชนิดและระดับสารอาหารที่ได้รับไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนกุ้งทั้ง 2 ชนิด แต่โดยทั่วไป
อาหารของตัวอ่อนลูกกุ้งและระยะ juvenile ที่ได้รับจากอาร์ทีเมียเสริมด้วย C. calcitrans มักเป็น
อาหารที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ช่วยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตลู กกุ้งวัยอ่อนที่ประสบความสาเร็จในโรง
เพาะฟั ก และลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเลี้ ย งกุ้ งทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การสะสม
สารอินทรีย์ กระบวนการแอมโมนิฟิเคชั่น กระบวนการยูโครฟิเคชั่น และความเป็นพิษในน้า เป็นต้น
และคล้ายกับการทดลองของ Khojasteh et al. (2013) ที่ทาการศึกษาผลของการให้สาหร่ายขนาด
เล็ก 2 ชนิด คือ Chaetoceros sp. และ Skeletonema sp. ต่อการรอดตาย พัฒ นาการ และการ
เจริญเติบโตของลูกกุ้ง L. vannamei ในระยะซูเอีย จนเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะไมซิส 1 พบว่า
ลูกกุ้งที่เลี้ยงด้วย Chaetoceros sp. มีอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโต และพัฒนาการของตัวอ่อน
ดีกว่า Skeletonema sp. (p<0.05) แต่ผลที่ได้แตกต่างจากการทดลองของ Pérez-Morales et al.,
2016 ที่ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตรารอดตายของลูกกุ้ง L. vannamei วัยอ่อนที่เลี้ยงด้วย
C. calcitrans และ T. suecica พบว่ า อั ต รารอดตายมี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยอั ต ราการตายจะสู งขึ้ น เมื่ อ ลู ก กุ้ ง L. vannamei วั ย อ่ อ นถู ก เลี้ ย งด้ ว ย T. suecica
มากกว่า C. calcitrans
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สรุป
1. พั ฒ นาการของลู กกุ้ งมดแดงมี 13 ระยะ คือ เริ่มจากระยะซูเอีย 12 ระยะ และระยะ
โพสลาร์วา ใช้เวลาในการพัฒนาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 42 วัน
2. การอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช
Isochrysis sp. มีอัตรารอดที่ดี และ Chetoceros sp. มีการเจริญเติบโต และมีการพัฒนาการของลูก
กุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis) ที่ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเลี้ยงลูกกุ้งมดแดงในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม
2. ควรมีการเสริมคุณค่าทางอาหารเพื่อให้ลูกกุ้งมดแดงมีการลอกคราบที่ดีขึ้น
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ผลผลิต
(out put)
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ (ระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อ
วารสาร ปี เล่ม เลขที่และหน้า)
ศิริวรรณ ชูศรี จารุนันท์ ประทุมยศ และวิไลวรรณ พวงสันเทียะ. อัตรารอด การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์ อาร์ทีเมีย และแพลงก์ตอนพืชต่างชนิด.
แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1. 2563. หน้า 917-922.
2. การจดสิทธิบัตร
ไม่มี
3. ผลงานเชิงพาณิชย์ (มีการนาเสนอไปผลิต/ ขาย/ ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีการนาไปประยุกต์ใช้
โดยภาคธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป
ไม่มี
4. ผลงานเชิงสาธารณะ (เน้นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น)
ไม่มี
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applications of microalgae. Scicence direct. 101(2); 87-96.

ภาคผนวก
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1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
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2. ตัวอย่างกุ้งมดแดงเพื่อใช้ในการจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล
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3. ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อยอด

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นางสาว สุชานาฎ จันทร์มุข

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษานีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ปีการศึกษา 2561
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งานวิจัย

เรื่อง

การศึกษาพัฒนาการของกุ้งมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gordon, 1936)
ตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะลงเกาะ

Study of larva development on Camel Shrimp
Rhynchocinetes durbanensis
(Gordon, 1936) after hatching period to metamorphosis

โดย

นางสาว สุชานาฎ จันทร์มุข
รหัสประจาตัวนักศึกษา 59541067
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คานา
กุ้งมดแดง (Rhynchocinetes durbanensis, Gordon 1936) เป็นกุ้งทะเลสวยงาม มีขนาดเล็ก มีสีขาว
สลับแดง อยู่ใน Family Rhynchocinetidae ซึ่งมีทั้งหมด 19 สายพันธ์ R. durbanensis เป็นหนึ่งในกุ้งที่พบมาก
ที่สุด พบตามแนวปะการังของทะเลเขตร้อนทั่วโลก อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ซอกหิน ตามรอยแยกหรือรอยร้าว
ของโครงสร้างแนวปะการัง (Wallin, 2007) กุ้งมดแดงมีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและเก็บกินเศษซากอาหาร
ต่างๆ ซากสิ่งปฏิกูล และมีนิสัยชอบทาความสะอาดและสามารถกินดอกไม้ทะเลขนาดเล็กที่มีเข็มพิษที่อันตรายได้อีก
ด้วย
การเลี้ ย งสั ต ว์ ท ะเลสวยงามในปั จ จุ บั น ผู้ เลี้ ย งนิ ย มเลี้ ย งสั ต ว์ ท ะเลที่ ไ ม่ ใช่ ป ลามากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
ดอกไม้ทะเลและกุ้งทะเลสวยงาม ตลอดจนการนิยมจัดตู้ปลาหรือการจาลองแนวปะการังทาให้กุ้ง ทะเลสวยงามเป็น
ที่ต้องการมากขึ้น กุ้งทะเลสวยงามก็กลายเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่ช่วยเพิ่มสีสันและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ภายในตู้ได้เป็นอย่างดี โดยกุ้งทะเลสวยงามที่นิยมนามาใช้มีหลายประเภท ได้แก่ กุ้งตัวตลก กุ้งนักเลง กุ้งเปปเปอร์
มิ้นท์ กุ้งมดแดง ฯลฯ แต่ปัจจุบัน ตลาดส่วนใหญ่ล้วนแต่จับกุ้งทะเลสวยงามมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ซึ่งอาจทาให้
ระบบนิเวศทางทะเลขาดสมดุล แนวปะการังเสี่ยงต่อการถูกรบกวน และอาจทาให้ประชากรกุ้งมดแดงลดลงหรือสูญ
พันธุ์ได้ในอนาคต ซึ่งทั้งนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นปัญหานี้และให้ความสนใจเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้ โดยมีการรวบรวมข้อมูลทางด้านชีววิทยาและการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกกุ้งวัย
อ่อนระยะต่างๆ แต่ยังไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ เนื่องจากการเพาะพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าการฟักไข่แต่ละครั้งจะมีอัตรา
การรอดตายของลูกกุ้งประมาณ 50% (ชมพูนุช, 2554)
ดั้งนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของกุ้งมดแดงตั้งแต่ระยะแรกฟักถึงระยะลงเกาะ
ซึ่งเป็ นช่วงระยะที่ มีความบอบบางและอ่อนไหวมากที่ สุดนั้น จะท าให้ทราบถึงช่วงเวลากับพั ฒ นาการ ลักษณะ
พัฒนาการ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาหารที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตในช่วง
พัฒ นาการดังกล่าวได้ เป็ นข้อมูล พื้นฐานในการเพาะขยายพันธ์ลูกกุ้งมดแดงเพื่ อให้ ได้ปริมาณมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
สามารถทดแทนการจับ กุ้งมดแดงจากธรรมชาติที่ มีม ากขึ้น ในปัจจุ บัน ได้อี กแนวทางหนึ่ ง ทั้ งยั งเป็ นการช่วยให้
สามารถพัฒนาเพาะเลี้ยงให้มีอัตรารอดตายของลูกกุ้งสูงขึ้น จนขยายผลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ หรืออาจเป็นข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อต่อยอดให้งานอื่นๆ ได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึกษาพั ฒ นาการและการเจริญ เติบโตของลูกกุ้ งมดแดงตั้งแต่แรกฟัก จนถึงระยะลงเกาะในสภาพ
โรงเรือน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะลงเกาะในสภาพโรงเรือน
2. น าความรู้ที่ ได้ จากการศึก ษาไปต่อ ยอดสู่ การผลิ ต ลูก กุ้ งมดแดง เพื่ อ ปล่ อ ยคื น สู่ ธรรมชาติ แ ละการ
เพาะเลี้ยงต่อไป
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ตรวจเอกสาร
กุ้งมดแดง
กุ้งมดแดง (Dancing shrimp, Hinge-beak shrimp, Camel shrimp; Rhynchocinetes durbanensis)
เป็นกุ้งทะเลสวยงามชนิดหนึ่งในสกุล Rhynchocinetes เป็นกุ้งขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 2 นิ้ว มีพฤติกรรมการ
รวมฝูง (ภาพที่ 1) มักออกหากินเวลากลางคืน มีสสี ันสวยงาม และมีนิสัยที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเมื่อ
ตื่นตกใจสีของตัวจะซีด(http://www.nicaonline.com/index.php?option=com)

ภาพที่ 1 พฤติกรรมการรวมฝูงของกุ้งมดแดง
ที่มา: https://www.sciencephotogallery.com/durban-hingebeak-shrimp-6322141.html
การจาแนกทางอนุกรมวิธาน
ชมพูนุช (2554) ได้รายงานการจัดอนุกรมวิธานกุ้งมดแดงไว้ดังนี้
Phylum: Arthropoda
Class: Malacostraca
Order: Decapoda
Family: Rhynchocinetidae
Genus: Rhynchocinetes
Species: durbanensis
ลักษณะทั่วไป
ชมพูนุช (2554) รายงานว่า ลาตัวของกุ้งมดแดงมีลายแดงสลับขาวเป็นตาราง หลังมีสันโค้งนูนไม่โค้งมน
ส่วนหัวมี 1 ปล้อง สันกรีสูง ส่วนของกรีมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีสีแดงอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านบนจะเป็นสีขาว ขา
เดินมีสีขาวสลับแดง ขาเดินคู่ที่ 1 เปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมยาวเรียว และขาเดินคู่ที่ 2 เปลี่ยนเป็นก้ามเพื่อใช้ในการ
จับอาหาร (ใช้ขาเดินคู่ที่ 1 และ 2 ในการแยกเพศของกุ้งได้) ซึ่งกุ้งมดแดงสามารถแยกเพศจากลักษณะภายนอกได้
ชัดเจน ดังนี้
กุ้งมดแดงเพศผู้
จะมีลักษณะที่เห็นได้ชัด คือ ลาตัวเรียวส่วนหัวเชิด โคนหาง
และแพนหางเรี ย วเล็ ก ขาเดิ น คู่ ที่ 1 จะมี ค วามโดดเด่ น ซึ่ ง
เปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมเรียว มีความยาวประมาณ 1.2 เท่า
ของความยาวของร่างกาย และขาเดินคู่ที่ 2 เปลี่ยนเป็นก้ามที่
ใหญ่ (ภาพที่ 2)

กุ้งมดแดงเพศเมีย
จะมีลักษณะลาตัวอวบเพื่อเก็บไข่ที่บริเวณท้องขาเดินคู่
ที่ 1 ที่เปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมเรียวมีความยาวเพียง
ครึ่งหนึ่งของความยาวของร่างกาย และขาเดินคู่ที่ 2 ที่
เปลี่ยนเป็นก้ามจะมีขนาดเล็กกว่ากุ้งมดแดงเพศผู้ (ภาพ
ที่ 3)

47

ภาพที่ 2 กุ้งมดแดงเพศผู้
ที่มา: ชมพูนุช (2554)

ภาพที่ 3 กุ้งมดแดงเพศเมีย
ที่มา: https://www.flickriver.com

แหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจาย
กุ้ง Family Rhynchocinetidae มีทั้งหมด 19 สายพันธ์ ซึ่ง R. durbanensis เป็นหนึ่งในกุ้งที่พบมาก
ที่สุด กุ้งในตระกูลนี้พบได้ตามเขตร้อนทั่วโลก ในมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก มีต้นกาเนิดมาจากศรีลังกา
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (ภาพที่ 4) ส่วนการแพร่กระจายในประเทศไทย พบได้บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิ
ลัน หมู่เกาะราชา หมูเ่ กาะพีพี และหมู่เกาะอาดังราวี เป็นต้น มักพบอาศัยอยู่ในแนวปะการังและพบภายในถ้า รอย
แยก และรอยร้าวในโครงสร้างแนวปะการังชายฝั่ง (Wallin, 2007)

ภาพที่ 4 บริเวณที่มีการแพร่กระจายของกุ้งมดแดงในตะวันตกของอินโดแปซิฟิก
ที่มา: Chace (1985)
ความสาคัญและประโยชน์ของกุง้ มดแดง (ในธรรมชาติและเชิงพาณิชย์)
ระบบนิเวศแนวปะการัง เป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสาคัญ ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดภายใต้ท้องทะเล
เนื่องจากแนวปะการังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน เป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ทะเลอีกหลายชนิด เป็นแหล่ง
หลบภัย แหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ และแหล่งผสมพันธุ์ของสัตว์หลายๆ ชนิด ซึ่งกุ้งมดแดงเป็นกุ้งทะเลสวยงามที่พบ
ง่ายที่สุดของแนวปะการัง เป็นสัตว์ที่ชอบทาความสะอาดพื้นรอบบริเวณแหล่งอาศัย
ปัจจุบันตลาดน้าสวยงามมีผู้นิยมเลี้ยงกุ้งมดแดงมากขึ้น ความนิยมที่จะสร้างตู้จาลองแนวปะการังเพิ่มขึ้น
มาก (ภาพที่ 13) ทาให้มีความต้องการกุ้งไปเป็นส่วนประกอบเพิ่มสีสัน เช่น กุ้งมดแดง (Dancing shrimp) กุ้ง
นักเลง (Boxing shrimp) กุ้งพยาบาล (Cleaning shrimp) กุ้งไฟ (Fire shrimp) กุ้งเปปเปอร์มิ้นท์ (Peppermint
shrimp) กุ้งเซ็กส์ซี่ (Sexy shrimp) กุ้งเหล่านี้เลี้ยงง่าย สามารถกินอาหารเม็ดของปลาทะเลได้ และเนื่องจากกุ้งมด
แดงมีพฤติกรรมในการเก็บกินเศษอาหาร ซากพืช ซากสิ่งปฏิกูล หากนามาเลี้ยงชนิดเดียว หรือเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้า
ชนิดอื่น จะเป็นการช่วยทาความสะอาดพื้นล่างของตู้ อีกทั้งสามารถกินดอกไม้ทะเลขนาดเล็ก (Aptisia) ที่มีเข็มพิษที่
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เป็นอันตรายได้อีกด้วย ทั้งนี้ใช้กุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสามารถลดความกดดันจากการจับกุ้งออกจากทะเลได้ (ชมพู
นุช,2554)
การเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมดแดง
พฤติกรรมการผสมพันธุ์กุ้งมดแดง
การผสมพันธุ์ของกุ้งมดแดงเกิดขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน การผสมพันธุ์ครั้งแรกเกิดจากเพศผู้
และเพศเมียจับคู่กัน โดยมีพฤติกกรรมต่างๆ เช่น การสัมผัสการซ้อนทับกัน (ภาพที่ 5 ) โดยการผสมพันธุ์และการ
วางไข่จะเกิดก่อนและหลังการลอกคราบ ในระหว่างการผสมพันธุ์ตัวผู้จะสัมผัสตัวเมียด้วยหนวดของมัน และจากนั้น
ตัวผู้จะเริ่มทับซ้อนกันตัวเมีย (เกาะเหนือตัวเมีย) และยกตัวตั้งฉากกับร่างกายของตัวเมียเล็กน้อย ซึ่งก่อนจะมีการ
ถ่ายโอนอสุจิ ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะหันหน้าเข้าหาในทิศทางเดียวกันจากนั้นตู้ผู้จะแตะหน้าท้องตัวเมีย และเริ่มการ
ถ่ายโอนอสุจิไปยังถุงเก็บน้าเชื้อ (Thelycum) ทั้งหมดโดยตัวผู้จะวางตัว 45 องศา สูงกว่าเพศเมียและลาตัวโค้งงอ
ภายใต้ร่างกายของเพศเมีย เพื่อให้บริเวณอวัยวะเพศสัมผัสกันเป็นเวลา 1-6 วินาที หลังจากนั้นตัวผู้จากแยกออก
จากตัวเมียก่อนที่ตัวเมียจะวางไข่ (prakash et.al., 2015)

ภาพที่ 5 พฤติกรรมการผสมพันธุก์ ุ้งมดแดง
ที่มา: prakash et.al. (2015)
การเพาะพันธุ์กุ้งมดแดง
คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะสมบูรณ์เพศ แข็งแรง รูปร่างสมส่วน อวัยวะและรยางค์ครบถ้วนสมบูรณ์ มี
ลวดลายและสีสันที่ชัดเจนเด่นชัด นามาเลี้ยงในถังพลาสติก ถังละ 1 คู่ ให้พ่อแม่พันธุ์กินอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย และแม่
พันธุ์ควรเสริมด้วยเพรียงทรายตัดเป็นชิ้นเล็กๆ โดยให้แม่พันธุ์กินวันละ 2 มื้อ เนื่องจากเพรียงทราย ได้อุดมไปด้วย
คุณประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน แร่ธาตุต่างๆ และไขมันที่จาเป็นต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งทะเล
ซึ่งจะทาให้ไข่ดก มีคุณภาพดี และมีอัตราการรอดสูง(http://www.happyfarm.co.th/15078107)
แม่พันธุ์กุ้งมดแดงวางไข่หลังจากที่แม่พันธุ์นั้นได้รับการผสมจากพ่อแม่พันธุ์ ให้นาแม่พันธุ์ที่มีไข่แก่ (สังเกต
ได้จากไข่ที่ติดอยู่บริเวณหน้าท้องของแม่กุ้ง ซึ่งไข่จะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีน้าตาลเข้ม และมีจุดตาสีดา) นาไปใส่ในถัง
ฟักไข่ ให้อากาศผ่านหัวทรายเบาๆ เมื่อกุ้งเขี่ยไข่ ลูกกุ้งจะฟักเป็นตัวในช่วงเวลากลางคืน เวลา 21.00 – 22.00 น.
จากนั้น ก็น าแม่ กุ้งออกจากถังฟัก ไข่และนั บจานวนลู กกุ้ง การฟั กไข่แ ต่ละครั้งจะมีอัต ราการรอดตายของลู กกุ้ ง
ประมาณ 50% วงรอบการปล่อยไข่ติดที่หน้าท้องครั้งใหม่ หลังจากไข่เขี่ยชุดเดิมออกไปแล้วเท่ากับ 9 วัน แม่พันธุ์ก็
จะตั้งท้องใหม่อีกครั้งหลังจากมีการลอกคราบ (ชมพูนุช, 2554)

49

คุณภาพน้าระหว่างการขยายพันธุ์กุ้งมดแดง
การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ต้องควบคุมคุณภาพน้าให้มี อุณหภูมิน้า 27.0 ± 10 องศาเซลเซียส ความ
เค็ม 30.0 ± 1.0 ส่วนในพัน ความเป็นกรด – ด่างควรอยู่ระหว่าง 7.9 – 8.2 และสภาพด่างอยู่ระหว่าง 120 – 140
มิลลิกรัมต่อลิตร (ชมพูนุช, 2554)
การอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
ชมพูนุช, 2554 รายงานถึงอนุบาลลูกกุ้งในห้องปฏิบัติการหรือห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิน้า
ในรอบวันแตกต่างกันมาก ให้อากาศผ่านหัวทรายเบาๆ ป้องกันไม่ให้รยางค์ของลูกกุ้งนั้นหลุดหรือขาด โดยมีคุณภาพ
น้าดังนี้ ความเค็มน้าทะเล 30-32 ส่วนในพัน อุณหภูมิน้า 26-28 องศาเซลเซียส และมีลักษณะการอนุบาลโดยใช้ถัง
ขนาด 300 ลิตร ปริมาตรน้า 250 ลิตร ทาการอนุบาลลูกกุ้งที่ความหนาแน่น 1.4 ตัวต่อลิตร หรือ 350 ตัวต่อถัง ใน
การอนุบาลจะต้องคานึงถึงความสะอาด โดยจะต้องดูดตะกอนและเปลี่ยนถ่ายน้าทุกๆ วัน โดยการเปลี่ยนถ่ายน้า จะ
เปลี่ยนถ่ายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ลูกกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากระยะฟักเป็นตัวถึงระยะลงเกาะ ใช้เวลา
ประมาณ 35 -84 วัน
อาหารที่ใช้ในการอนุบาลกุ้งมดแดง
แพลงตอนสัตว์
แพลงก์ตอนสัตว์คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมวลน้าไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้และมีการเคลื่อนที่จาก
การพัดพาไปของกระแสน้าและกระแสลม โดยแพลงก์ตอนสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสัตว์ไม่มีก ระดูกสันหลังที่มี
ขนาด เล็กซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ตัวอ่อนของ กุ้งและปูตัวอ่อนดาวทะเล ตัวอ่อนไส้เดือนทะเล
โปรโตซัว ฯลฯ และแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง กุ้งเคย แมงกระพรุน ฯลฯ
แพลงก์ตอนสัตว์ส่วนใหญ่มักกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร แต่แพลงก์ตอนสัตว์บางพวกกินแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาด
เล็กกว่า รวมทั้งกินซากสิ่งมีชีวิต ตะกอน และจุลินทรีย์ได้เช่นกัน และที่สาคัญแพลงก์ตอนสัตว์เป็นองค์ประกอบหลัก
ของระบบนิเวศทางทะเลโดยมีบทบาทสาคัญในการเป็นอาหารให้แก่สัตว์น้า (พงศธร, ม.ป.ป.)
ซึ่งแพลงก์ตอนสัตว์ที่ ใช้ในการอนุบ าลกุ้งมดแดงในโรงเรือน คือ โรติเฟอร์ และอาร์ที เมียแรกฟั ก ซึ่งมี
ชีววิทยาและลักษณะทั่วไป คุณค่าทางอาหาร และการนาไปใช้ดังนี้
โรติเฟอร์ (Rotifer)
ชีววิ ท ยาลั กษณะทั่ วไป: กรมประมง (2547) รายงานว่า โรติเฟอร์จัด อยู่ ใน Phylum Rotifera, Class
Monogononta, Order Ploima, family Brachionidae, Genus Brachionus โรติเฟอร์หรือที่นิยมเรียกว่า หนอน
จักร เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็ก ลาตัวรูปร่างคล้ายไข่ (ภาพที่ 6) แต่จะแบนจากบนลงล่าง ส่วนใหญ่มีหนามที่
ปลายสุด รูปร่างหนามมีลักษณะสามเหลี่ยม จานวน 6 อัน โดยมีหนาม 2 อัน ที่อยู่ในสุดยาวที่สุด Foot opening
เรียบและบางครั้งอาจมีหนามเป็นวงต่อกัน นิ้วเท่ารูปสามเหลี่ยม พบได้ทั้งนาจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม โรติเฟอร์มี
มากกว่า 1,800 ชนิ ด โดยส่วนใหญ่ อาศั ยในน้ าจืด โครงสร้างของโรติเฟอร์แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แ ก่ ส่ วนหั ว
ส่วนตัว และส่วนเท้า กล่าวคือ
1. ส่วนหัว เป็นส่วนสั้นๆ มีวงขนเรียกว่า Corona เมื่อเคลื่อนที่ไหวจะดูเหมือนวงล้อหมุน
2. ส่วนตัว มักจะหุ้มด้วยลอริกา ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นไคติน ลอริกาอาจมีหนาม หรือตุ่ม ซึ่งสามารถใช้
จาแนกชนิดของโรติเฟอร์ได้
3. ส่วนเท้า มีลักษณะเป็นปล้องต่อยาว สามารถยืดหดได้
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คุณค่าทางอาหาร: โรติเฟอร์มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับเป็นอาหารสัตว์น้า และอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า โดยโรติเฟอร์จะทาหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นแคปซูลที่มีชีวิต บรรจุสารอาหารครบถ้วนและจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตของสัตว์น้า ส่งผ่านไปยังสั ตว์น้าวัยอ่อนเพื่อให้สัตว์วัยอ่อนนั้นกินเป็นอาหาร ช่วยให้สัตว์น้าเหล่านั้นมีการ
พัฒนาการ เจริญเติบโตเป็นไปอย่างปกติ อีกทั้งยังช่วยให้มีอัตราการรอดตายสูงขึ้น (นิรนาม, 2549)
การนาไปใช้: ในช่วง 3 วันแรกของการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงด้วยโรติเฟอร์ ซึ่งอัตราการให้ 10 ตัว/มิลลิลิตร
(ศิริวรรณ, 2558)

ภาพที่ 6 ลักษณะทั่วไปของโรติเฟอร์
ที่มา: https://howbetta.files.wordpress.com/brachionuscalyciflorus.jpg
อาร์ทีเมีย (Artemia)
ชีววิทยาและลักษณะทั่วไป: อาร์ทีเมียหรือไรทะเลจัดอยู่ใน Phylum Arthropoda, Class Crustacean,
Order Anostraca, family Artemiidae, Genus Artemia (ธนั ย , 2 5 4 0 ) เป็ น สั ต ว์ จ าพ วก ค รั ส เต เชี ย น
(crustacean) เช่นเดียวกับกุ้ง กั้ง ปู เป็นสัตว์ไม่มีเปลือกหุ้มตัว มีเพียงเนื้อเยื่อบางๆเท่านั้นที่หุ้มตัว ว่ายน้าเคลื่อนที่
ในลักษณะหงายท้อง ลาตัวเรียวยาวคล้ายใบไม้ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือส่วนหัว แบ่งออกเป็น 6 ปล้อง คือ ปล้อง
ที่ 1 เป็นที่ตั้งของตาเดียวและตารวม มีก้านตา 1 คู่ , ปล้องที่ 2 เป็นที่ตั้งของหนวดคู่แรก,ปล้องที่ 3 เป็นที่ตั้งของ
หนวดคู่ที่ 2, ปล้องที่ 4 เป็นกราม, ปล้องที่ 5 เป็นฟันคู่แรก, ปล้องที่ 6 เป็นฟันคู่ที่ 2 ส่วนอกแบ่งเป็น 11 ปล้อง แต่
ละปล้องประกอบด้วย รยางค์ เป็นอวัยวะทาหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การหายใจและการกรองอาหาร ส่วนท้อง
แบ่งออกได้ 8 ปล้อง ปล้องแรกเป็นที่ตั้งของอวัยวะเพศ ปล้องที่ 2-7 ไม่มีรยางค์ ปล้องที่ 8 มีแพนหาง 1 คู่ โดยปกติ
อาร์เมียเมื่อโตเต็มวัยเพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย (ภาพที่ 7) และจะมีหนวดคู่ที่ 2 ขนาดใหญ่กว่ารูปร่างคล้าย
ตะขอใช้เกาะจับกับเพศเมีย บริเวณปล้องแรกของส่วนท้องของเพศผู้ จะมีอวัยวะเพศอยู่ 1 คู่ ในอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
หนวดคู่ที่ 2 จะมีขนาดเล็กลงและเปลี่ยนมาทาหน้าที่รับความรู้สึก บริเวณปล้องแรกของส่วนท้องจะมีอวัยวะเพศเมีย
ที่เก็บตัวอ่อนหรือเก็บไข่ (อนุสรา, 2557)
คุณค่าทางอาหาร: อาร์ทีเมียเป็นที่รู้จักดีของวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั่วโลก เพราะผู้เพราะเลี้ยงให้ความ
สนใจจะนาเอาอาร์ทีเมียไปใช้ในการอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน เนื่องจากมีคุณสมบัติ ที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะเป็น
อาหารสัตว์น้าหลายประเภทด้วยกัน อาร์ทีเมียมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและมีปริมาณสูง (นพดล), 2550
การนาไปใช้: หลังจากวันที่ 3 ของการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงจะเริ่มให้อาร์ทีเมียแรกฟัก (อัตราการให้ 3 ตัว/
มิลลิลิตร) ร่วมกับโรติเฟอร์ (อัตราการให้ 10 ตัว/มิลลิลิตร)

51

ภาพที่ 7 อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยตัวเมีย (ซ้าย) ตัวผู้ (ขวา)
ที่มา:https://howbetta.files.wordpress.com/2015/05/brineshrimp.jpg
แพลงก์ตอนพืช
แพลงก์ตอนพืช เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ล่องลอยอยู่ในกระแสน้าอย่างอิสระตามกระแสน้าและคลื่นลมจะ
พาไป ซึ่งสามารถสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์แสง พบได้ทั้งในน้าจืดน้าเค็มและน้ากร่อย มักกระจายอยู่ใน
บริเวณที่แสงส่องถึงเท่านั้น คือตั้งแต่ผิวน้าทะเลจนถึงความลึก 200 เมตร (อัจฉาภรณ์ และคณะ, 2554) แพลงก์
ตอนมีคลอโรฟิลล์จึงจัดเป็นผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิในระบบนิเวศ ซึ่งทาการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อเปลี่ยนแปลงสารอนินท
รีย์เป็นสารอินทรีย์ การกระจายตัวของแพลงก์ตอนพบกระจายอยู่ทั่วโลก พบได้ทั้งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน (ลัดดา,
2544) แพลงก์ ตอนพื ชเป็ น อาหารของแพลงก์ ต อนสั ต ว์ (Zooplankton) และสั ต ว์น้ าวัย อ่อ นพวกครัส เตเชี ย น
(Crustacean) หลากหลายชนิดและรวมไปถึงสัตว์น้าอื่นๆ ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่นิยมนามาใช้เลี้ยงหรืออนุบาล
ลู ก สั ต ว์ ท ะเลหรื อ เป็ น อาหารแก่ แ พลงก์ ต อนสั ต ว์ ได้ แ ก่ Isochrysis galbana, Tetraselmis gracilis และ
Chaetoceros calcitran ฯลฯ ซึ่งแพลงก์ตอนพืชที่ใช้ในการอนุบาลกุ้งมดแดงในโรงเรือน คือ Tetraselmis sp. ซึ่ง
มีชีววิทยาและลักษณะทั่วไป คุณค่าทางอาหาร และการนาไปใช้ดังนี้
Tetraselmis sp.
ชี ว วิ ท ยาและลั ก ษณะทั่ ว ไป: กรมประมง (2547) รายงานว่ า Tetraselmis sp. จั ด อยู่ ใ น Division
Chlorophyta, Class Prasimophyceae, Order Chlorodendrales, family Chlorodendraceae, Genus
Tetraselmis เป็นสาหร่ายกลุ่มโครโรไฟตา (Chlorophyta) เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว ว่ายน้าได้ มีหนวด 4 เส้น
แต่หนวดหลุดได้ง่ายมาก เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ เช่นการใส่ฟอร์มาลีนลงไป สาหร่ายชนิดนี้ภายในมีคลอโรพลาสต์
ที่มีรงควัตถุพวกคลอโรฟิลล์ เอ บี สารสีกลุ่มแคโรทีน และเซนโธฟิลล์ Tetraselmis sp. (ภาพที่ 8) ซึ่งเหมาะสาหรับ
การอนุบาลลูกกุ้งทะเล ลูกหอยสองฝา โรติเฟอร์ ไรน้ากร่อย และอาร์ทีเมีย (คณิน และคณะ, 2555)
คุณค่าทางอาหาร: คุณค่าทางโภชนาการของแพลงก์ตอนพืชขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีในแพลงก์ตอน
พืชเอง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นระยะที่ได้รับแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ล้วนมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของ
Microalgae ทั้งสิ้น องค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายเซลล์เดียวพบว่า แพลงก์ตอนพืชมีโปรตีนระหว่าง 33 – 34% มี
ไขมัน 7 – 21% และองค์ปรกอบกรดไขมันในแพลงก์ตอนพืช พบว่ากรดไขมันจาเป็นมีลักษณะโซ่ยาว ชนิด DHA (C
22:6) พบเฉพาะในแพลงก์ตอนพืชน้าเค็ม (จิตนา และคณะ, 2543)
การน าไปใช้ : อนุบ าลลูกกุ้งมดแดงโดยให้ แพลงก์ตอนพื ช Tetraselmis sp. ที่ค วามหนาแน่น 10,000
เซลล์ต่อมิลลิลิตร ทุกวัน
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ภาพที่ 8 ลักษณะของ Tetraselmis sp.
ที่มา:http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chlorophyceae/unicells/flagellated/TETRASELMIS/Tetra
selmis_Image_page.html
การศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของกุ้งทะเลสวยงาม
กุ้งทะเลสวยงามครอบครัวต่างๆ
กุ้งตัวตลกหรือกุ้งการ์ตูน Hymenocera picta
กุ้งตัวตลกหรือกุ้งการ์ตูน เป็นกุ้งที่อยู่ในวงศ์ Hymenoceridae เป็นกุ้งขนาดเล็ก (ภาพที่9) มีขาเดิน 2 คู่
แรก (Lags) เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นก้ามหนีบ ส่วนมากขาเดินคู่ที่ 2 จะเปลี่ยนไปเป็นก้ามขนาดใหญ่ (Claws) มี
เปลือกคลุมท้อง ปล้องที่ 2 คลุมปล้องที่ 1 และปล้องที่ 3 จะมีการย้ายไข่โดยติดไข่ไว้ที่ขาว่ายน้า (Pleopods) และ
จะฟักตัวอ่อนเป็นระยะซูเอีย (อธิกพันธ์, 2556) ส่วนมากพบอาศัยอยู่ตามโพรงหินหรือซอกหินที่ค่อนข้างมืดตามแนว
ปะการัง ลาตัวมีเปลือกแข็งสีขาวครีม มีลวดลายสวยงาม มีจุดแต้มเป็นวงรีขนาดใหญ่ทั่วทั้งตัว บริเวณของขอบของ
จุดแต้มจะมีโทนสีน้าเงิน ส้ม หรือม่วง แตกต่างกันตามแหล่งที่อยู่อาศัยภายในจุดแต้มจะมีสีเหลืองอมส้มหรือสี
น้าตาล (เกรียงศักดิ์, 2556)

ภาพที่ 9 ลักษณะของกุ้งตัวตลกหรือกุ้งการ์ตูน
ที่มา: http://poko-deepsea.blogspot.com/2010/
ระยะพัฒนาการของกุ้งตัวตลกหรือกุ้งการ์ตูน
รินปวีร์ และคณะ (2555) ; อธิกพันธ์ (2556) รายงานระยะพัฒนาการของก้งตัวตลกไว้ดังนี้
ซูเอีย 1 : ช่วงอายุ 1-2 วัน ตายังรวมกับส่วนหัว
ซูเอีย 2 : ช่วงอายุ 4-7 วัน มีก้านตายื่นออกมา
ซูเอีย 3 : ช่วงอายุ 7-8 วัน หาง (telson) และแพนหาง (uropod) แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
ซูเอีย 4 : ช่วงอายุ 8-12 วัน แพนหางด้านใน (endopod) ยาวเท่ากันกับแพนหางด้านนอก (exopod)
ซูเอีย 5 : ช่วงอายุ 12-14 วัน แพนหางด้านใน และแพนห่างด้านนอก มีความยาวมากกว่าหางเล็กน้อย
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ซูเอีย 6 : ช่วงอายุ 14-17 วัน หาง (telson) แคบลงมีขนาดความกว้างเท่ากันตั้งแต่โคนถึงปลาย เริ่มมี
setae
ซูเอีย 7 : ช่วงอายุ 17-20 วัน เริ่มมีตุ่มเล็กๆ ของขาว่ายน้า (pleopod) เกิดขึ้น ขาว่ายน้าคู่แรกเกิด
บริเวณด้านท้ายของ abdomen ก่อน
ซูเอีย 8 : ช่วงอายุ 20-22 วัน เห็นตุ่มของขาว่ายน้า (pleopod) ชัดเจนทั้ง 5 คู่ และส่วนปลายของหาง
(telson) เรียวลง
ซูเอีย 9 : ช่วงอายุ 22-29 วัน ขาว่ายน้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ซูเอีย 10 : ช่วงอายุ 29-31 วัน ขาว่ายน้ามีขนาดยาวมากขึ้นและเกิดรอยเว้าเพื่อที่จะเกิดขาว่ายน้าส่วนที่
สาม
ซูเอีย 11 : ช่วงอายุ 31-35 วัน ขาว่ายน้า พัฒนาขึ้นแยกออกเป็น 3 ส่วน
ซูเอีย 12 : ช่วงอายุ 35-41 วัน ขาว่าน้ามีขนาดยาวมากขึ้นและเริม่ มีขนอ่อน (setae) ยื่นยาวออกมา
โพสลาวา : ช่วงอายุ 41-52 วัน (ไม่มีคาอธิบายเกี่ยวกับระยะพัฒนาการในช่วงระยะนี้)
วงจรชีวิตของกุ้งตัวตลก (ภาพที่ 10) เมื่อวางไข่ระยะไข่มีทั้งหมด 10 ระยะ เป็นเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง
และเริ่มเข้าสู่ระยะซูเอีย (Zoea) ทั้งหมด 12 ระยะ จนเข้าสู่ระยะโพสลาวา (postlarva)

ภาพที่ 10 วงจรชีวิตของกุ้งตัวตลก
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก อธิกพันธ์ (2556)
Lysmata seticaudata
กุ้งเปปเปอร์มินท์ เป็นกุ้งที่อยู่ในวงศ์ Hippolytidae มีลักษณะลาตัวที่กึ่งโปร่งแสง มีแถบสีชมพู-แดงคาด
ตามความยาวลาตัว เป็นสัตว์สังคมมักจะอยูร่ วมกันหลายตัว และเป็นมิตรต่อปะการัง กุ้งเปบเปอร์มินท์ นั้นส่วนใหญ่
มักจะออกหากินตอนกลางคืน เนือ่ งจากเป็นกุ้งที่ขี้อายมักจะหลบซ่อนอยู่ตามก้อนหิน หรือปะการังในตอนกลางวัน
เราจะรู้จักกันดีว่ากุ้งเปบเปอร์มินท์นี้มีความสามารถในการกิน Aiptasia ซึ่งอยู่ในกลุ่มแอนนีโมนที่เป็นปรสิต และ
เป็นอันตรายกับปะการังอื่นทั้งยังมีการแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก (Calado et.al., 2004)
ระยะพัฒนาการของกุ้งเปปเปอร์มินท์
ฐิติมา และคณะ (2558) ; Calado et.al. (2004) รายงานระยะพัฒนาการของกุ้งเปปเปอร์มินท์ไว้ดงั นี้
ซูเอีย 1 : ยังไม่มสี ่วนของก้านตา (ส่วนของตาติดอยู่กับส่วนหัว) มีขาเดินคู่ที่ 1,2 และแพนหางเป็นแผ่น
เดียวกับส่วนหาง ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแยกเป็นแฉก แต่ละแฉกมีขนแข็งคล้ายขนนก (ภาพที่ 11) Total length
(TL) = 3.09–3.24 มม., Carapace length (CL) = 0.98–1.03 มม.
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ภาพที่ 11 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 1
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซู เอี ย 2 : เริ่ ม เห็ น ส่ ว นของก้ า นตายื่ น ออกมา แพนหางยั งเป็ น แผ่ น เดี ย วกั บ ส่ ว น หาง ยั งคงเป็ น รู ป
สามเหลี่ ย มแยกเป็ น แฉก แต่ ล ะแฉกมี ข นแข็ งคล้ า ยขนนก (ภาพที่ 12) Total length (TL) = 3.12–3.22 มม.,
Carapace length (CL) = 0.94–0.96 มม.

ภาพที่ 12 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 2
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซูเอีย 3 : ส่วนหัวคล้ายกับระยะที่ผ่านมา หาง (Telson) และแพนหาง (Uropod) แยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน (ภาพที่ 13) Total length (TL) = 3.15–3.23 มม., Carapace length (CL) = 0.96–1.04 มม.
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ภาพที่ 13 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 3
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซู เอี ย 4 : มี ข าเดิ น คู่ ที่ 1,2,3,4 และ 5 ซึ่ ง ขาเดิ น คู่ ที่ 5 มี ลั ก ษณะเหมื อ นใบพาย แพนหางด้ า นใน
(Endopod) ยาวเท่ า กั น กั บ แพนหางด้ า นนอก (Exopod) (ภาพที่ 14) Total length (TL) = 3.50–3.54 มม.,
Carapace length (CL) = 1.04–1.08 มม.

ภาพที่ 14 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 4
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซูเอีย 5 : แพนหางด้านใน (Endopod) และแพนหางด้านนอก (Exopod) มีความยาวมากกว่าหาง (ส่วน
ปลายหางแคบและยาว) ขอบด้านนอกเป็นเป็น 2 พูเล็กน้อย มีปุ่มขาว่ายน้าเกิดขึ้น 5 ปุม่ (ภาพที่ 15) Total length
(TL) = 3.65–3.77 มม., Carapace length (CL) = 1.12–1.19 มม.
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ภาพที่ 15 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 5
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซูเอี ย 6 : เหมือนลูกกุ้ง Zoea 5 (ปลายหางแคบลงและมีขนาดความกว้างเท่ ากัน ตั้งแต่โคนถึงปลาย)
ปลายหางเริ่มแคบและแหลม มีปุ่มขาว่ายน้ายื่นออกมา จานวน 5 ปุ่ม (ภาพที่ 16) Total length (TL) = 4.41–
4.52 มม., Carapace length (CL) = 1.40–1.45 มม.

ภาพที่ 16 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 6
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซูเอีย 7 : ขาเดินคู่ที่ 1,2,3 และ 4 เปลี่ยนไปเป็นก้าม และปลายขาเดินคู่ที่ 5 มี propodus ปลายหาง
แคบแหลม เป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส่วนของขาว่ายน้ายาวมากขึ้น (ภาพที่ 17) Total length (TL) = 4.47–
4.79 มม., Carapace length (CL) = 1.40–1.56 มม.
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ภาพที่ 17 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 7
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซูเอีย 8 : ขาเดินคู่ที่ 1,2,3 และ 4 เปลี่ยนไปเป็นก้าม และขาเดินคู่ที่ 5 มีลักษณะเหมือนใบพาย มีกรี
เกิดขึ้น 2 หยัก ส่วนปลายขาว่ายน้าแยกเป็นแฉก ซึ่งเห็นเป็นปล้องขาละ 2 ปล้อง ส่วนปลายของหาง (Telson) เรียว
ลง (ภาพที่ 18) Total length (TL) = 5.76–6.00 มม., Carapace length (CL) = 1.60–1.76 มม.

ภาพที่ 18 ลูกกุ้งระยะซูเอีย 8
ที่มา: Calado et.al. (2004) ; ฐิติมา และคณะ (2558)
ซูเอีย 9 : ขาว่ายน้ามีขนาดยาวขึน้ ขาเดินเริม่ มีอวัยวะที่ครบสมบูรณ์ Total length (TL) = 6.40–6.80
มม., Carapace length (CL) = 2.00–2.24 มม.
Megalopa : ลงเกาะพื้น หนวด ขาเดิน และขาว่ายน้าครบสมบูรณ์ รูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย (ภาพที่ 19)
Total length (TL) = 6.24 - 6.80 มม., Carapace length (CL) CL = 2.32 - 2.56 มม.

ภาพที่ 19 ลูกกุ้งระยะ Megalopa
ที่มา: ฐิติมา และคณะ (2558)
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อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์
วัสดุ
1. สัตว์ทดลอง
- ลู ก กุ้ งมดแดงแรกฟั ก (Rhynchocinetes durbanensis) จากพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ที่ ได้ จ ากการเพาะเลี้ ย งใน
หน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2. อาหารทดลอง
2.1 แพลงก์ตอนพืช ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชช่วง Exponential phase ก่อนวันเจริญ สูงสุด 1-2 วัน จาก
ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชนิด Tetraselmis sp.
2.2 แพลงก์ตอนสัตว์ ได้แก่
- โรติเฟอร์จากห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนสัตว์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- อาร์ทีเมียแรกฟัก (Artemia sp.)
3. น้าที่ใช้ทดลอง
- น้าทะเลที่ผ่านการกรองด้วยถุงกรองตาข่ายขนาด 10 ไมโครเมตร ที่ความเค็ม 30-32 ส่วนในพัน
อุปกรณ์/เครื่องมือ
1. สาหรับใช้เพาะเลี้ยงลูกกุ้งมดแดง
- ถังไฟเบอร์สาหรับพักน้าทะเลปริมาตร 250 ลิตร
- ถังไฟเบอร์สาหรับอนุบาลขนาด 100 ลิตร
- บีกเกอร์ปริมาตร 1,200 มิลลิลิตร สาหรับตักอาหารให้ลูกกุ้ง
- สายยางใช้สาหรับดูดตะกอนและสายยางใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายน้า
- หัวทราย
- สายออกซิเจน
- แก้วสาหรับดูลูกกุ้ง
- กะละมัง ใช้สาหรับดูลูกกุ้ง
- กระบวยปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใช้สาหรับตักลูกกุ้ง
- ถุงกรองตาข่ายขนาด 10 ไมโครเมตร ใช้สาหรับกรองน้าทะเล
- ไม้บรรทัด ใช้สาหรับวัดขนาดลูกกุ้ง
2. สาหรับเตรียมอาหารทดลอง
- ถังน้าปริมาตร 10 ลิตร ใช้สาหรับใส่แพลงก์ตอนพืช โรติเฟอร์ และอาร์ทีเมีย คือ Tetraselmis sp.,
Brachionus plicatilis และ Artemia sp.
- โหลแก้วทึบขนาด 10 ลิตร ไว้สาหรับเพาะฟัก และแยกตัวอาร์ทีเมียออกจากไข่
- สวิงตาข่ายขนาด 110 ไมโครเมตร ใช้สาหรับกรองอาร์ทีเมีย
3. อุปกรณ์สาหรับวิเคราะห์คุณภาพน้า
- บีกเกอร์ (Beaker) ปริมาตร 50 และ 100 มิลลิลิตร
- ฟลาสก์ (Flask) ปริมาตร 250 มิลลิลิตร
- ปิเปต (Pipet) ขนาด 1, 2 และ 5 มิลลิลิตร
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- บิวเรต (Burettle) ขนาด 50 มิลลิลิตร
- ลูกยางสาหรับดูด (Pipette rubber bulb)
- กระบอกตวง (Graduated cylinder) ขนาด 50 และ 100 มิลลิลิตร
- หยอดหยด (Dropper) พร้อมจุกยาง
- หลอดทดลอง (Test tube) และที่วางหลอดทดลอง
- ช้อนตักสาร
4. เครื่องมือสาหรับอนุบาลลูกกุ้ง
- กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) ยี่ห้อ American Scientific รุ่น ATL10
- คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม ImageJ ใช้สาหรับวัดขนาดลูกกุ้ง
- กล้องบันทึกภาพ
5. เครื่องมือสาหรับวิเคราะห์คุณภาพน้า
- เครื่องวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง
- เครื่องวัดความเค็ม
- เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้า
- เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
สารเคมี
สารเคมีสาหรับวิเคราะห์คุณภาพน้า
-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียม - ไนโตรเจน ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide;
NaOH) และโซเดียมซิเตรท (Sodium citrate; Na3C6H6O72H2O)
-การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนไตร์ท - ไนโตรเจน ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid)และ
โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrate; NaNo3)
-การตรวจวิเคราะห์สภาพด่าง ได้แก่ ฟีนอฟทาลีน (Phenolphthalein) และเมทิลออเรนจ์ (Methyl
orange
วิธีการ
1. แผนการทดลอง
การศึ ก ษาพั ฒ นาการของกุ้ งมดแดง Rhynchocinetes durbanensis (Gordon, 1936) ตั้ งแต่ แ รกฟั ก
จนถึงระยะลงเกาะ (metamorphosis) โดยการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลถ่ายภาพนิ่งที่ติดกับกล้องจุลทรรศน์
ท าการวั ด ขนาด บั น ทึ ก ภาพการเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นาการของลู ก กุ้ งมดแดงทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระยะ
พัฒนาการ พร้อมทั้งบันทึกวันเวลาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะ ภายใต้ห้องปฏิบัติการ
2. การเตรียมการทดลอง
2.1 การเตรียมโรงเรือน ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรือนเพาะเลี้ยงเพื่อเตรียมอนุบาลลูกกุ้งมดแดงและติดตั้ง
ระบบให้อากาศแก่ลูกกุ้ง (ณัฐวดี, 2560)
2.2 การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์กุ้งมดแดงที่ใช้ในการทดลองเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลีย้ งใน
หน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม ให้อาหารเม็ดสาเร็จรูปเป็นอาหารทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เลี้ยงในระบบ
หมุนเวียนน้าแบบปิด (ศิริวรรณ, 2558)
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2.3 การเตรียมลูกกุ้ง หลังจากผสมพันธุ์ แม่กุ้งมดแดงจะวางไข่สั งเกตสีและนับจานวนวัน เมื่อถึงกาหนด
ย้ายแม่พันธุ์กุ้งมดแดงที่มีไข่พร้อมฟักจากตู้พ่อแม่พันธุ์ในช่วงเย็นไปใส่ไว้ในถังไฟเบอร์ขนาด 100 ลิตร ความเค็มน้า
ทะเล 30-32 ส่วนในพัน คลุมถังด้วยพลาสติกสีดาเพื่อเป็นการพรางแสง และป้องกันการรบกวนจากภายนอกไม่ให้
กุ้งเครียดจนเกินไป ลูกกุ้งมดแดงจะเริ่มฟักหลังจากมืดสนิทแล้วประมาณ 40-60 นาที เมื่อลูกกุ้งฟักแล้วให้ย้ายแม่กุ้ง
มดแดงออกจากถังฟัก แล้วจึงสุ่มนับจานวนลูกกุ้งในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. ในวันถัดไป (ณัฐวดี, 2560)
2.4 การเตรียมน้า ความเค็มน้าทะเลที่ใช้ในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงอยู่ระหว่าง 30-32 ส่วนในพัน โดย
กรองน้าทะเลผ่านถุงกรองตาข่ายขนาด 10 ไมโครเมตรทุกครั้งก่อนนามาใช้ (ศิริวรรณ, 2558)
2.5 การเตรียมภาชนะทดลอง ภาชนะที่ใช้ในการทดลอง คือ ถังไฟเบอร์ขนาด 100 ลิตร ก่อนนามาใช้ล้าง
ทาความสะอาด ผึ่งให้แห้ง จากนั้นเติมน้าทะเลลงไปในถัง ให้อากาศเบาๆ และปิดข้างถังด้วยพลาสติกสีดา เพื่อ
ป้องกันการรบกวน (ณัฐวดี, 2560)
2.6 การเตรียมอาหาร
2.6.1 การเตรียมแพลงก์ตอนพืช ขอความอนุเคราะห์แพลงก์ตอนพืชช่วง Exponential phase ก่อน
วันเจริญสูงสุด 1-2 วัน จากห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชนิด Tetraselmis sp.
ความหนาแน่น 10,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ศิริวรรณ, 2558)
2.6.2 การเตรียมโรติเฟอร์ ขอความอนุเคราะห์โรติเฟอร์จากห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนสัตว์ สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ความหนาแน่น 10 ตัวต่อมิลลิลิตร (ศิริวรรณ, 2558)
2.6.3 การเตรียมอาร์ทีเมียแรกฟัก เลือกใช้ไข่อาร์ทีเมียยี่ห้อ PHOENIX จานวน 8 กรัม ใส่ลงในโหล
แก้วขนาด 10 ลิตร เติมน้าทะเลที่ความเค็ม 30-32 ส่วนในพัน พร้อมให้อากาศ ฟักไข่อาร์ทีเมียเป็นระยะเวลา 24
ชั่วโมง เมื่อครบเวลาที่กาหนดทาการแยกอาร์ทีเมียออกจากเปลือกไข่ โดยการกรองอาร์ทีเมียแรกฟักเป็นจานวน 2
ครั้ง เพื่อให้ไข่อาร์ทีเมียเหลือน้อยที่สุด ก่อนนาไปใช้ที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร (ศิริวรรณ, 2558)
3. การดาเนินการทดลอง
3.1 การอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
ทาการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงแรกฟักในถังอนุบาล 100 ลิตร ในอัตราความหนาแน่น 10 ตัวต่อลิตร (1,000
ตัวต่อถัง) ความเค็มน้าทะเล 30-32 ส่วนในพัน อุณหภูมิน้า 26-28 องศาเซลเซียส (ณัฐวดี, 2560)
3.2 การให้อาหารลูกกุ้งมดแดง
ในช่วง 3 วันแรกอนุบาลลูกกุ้งมดแดงด้วยโรติเฟอร์ (อัตราการให้ 10 ตัว/มิลลิลิตร) หลังจากนั้นให้โรติ
เฟอร์ (อัตราการให้ 10 ตัว/มิลลิลิตร) ร่วมกับอาร์ทีเมียแรกฟัก (อัตราการให้ 3 ตัว/มิลลิลิตร) และให้แพลงก์ตอนพืช
Tetraselmis sp. ที่ความหนาแน่น 10,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ทุกวัน โดยจะให้อาหารในช่วงเช้า หลังจากดูดตะกอน
และเปลี่ยนถ่ายน้า และในช่วงบ่ายจะตรวจเช็คอาหารที่เหลือพร้อมกับเติมอาหารอีกครั้ง (ศิริวรรณ, 2558)
3.3 การเปลี่ยนถ่ายน้า
ในช่วง 7 วันแรกจะไม่มีการดูดตะกอน แต่จะเปลี่ยนถ่ายน้าครั้งละ 20 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นจะเปลี่ยน
ถ่ายน้าและดูดตะกอนทุกวัน วันละประมาณ 40% โดยใช้สายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรดูดตะกอน
ก้น ถั ง รองรับ น้ าและลู กกุ้ งด้วยสวิงขนาดตาข่ าย 48 ไมโครเมตร และใช้ส ายยางขนาดเส้ น ผ่ านศู น ย์ กลาง 0.7
เซนติเมตร ดูดน้าทะเลออกผ่านกระบอกกรองน้าที่มีตาข่ายขนาด 200 ไมโครเมตร หลังจากนั้นเติมน้าทะเลที่เตรียม
ไว้โดยผ่านถุงกรองขนาด 10 ไมโครเมตร ในระหว่างการทดลองทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้าทุก สัปดาห์
(ศิริวรรณ, 2558)
3.4 วิธีการทาความสะอาดถัง
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ดูดตะกอนทาความสะอาดก้นถัง โดยนาหัวทรายออกจากถังทดลองพักไว้ระยะหนึ่งจนกระทั่งตะกอนจมลง
ก้นถัง ดูดตะกอนทาความสะอาดถังทดลอง โดยใช้สายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้
ลูกกุ้งมดแดงหลุดออกมาเป็นจานวนมากในระหว่างดูดตะกอน ใช้ฟองน้าสะอาดเช็ดรอบๆ ถัง และสายอากาศ ใส่
สายอากาศลงในถังทดลองเมื่อดูดตะกอนเสร็จทุกครั้ง และทาการเปลี่ยนถังที่ใช้ในการอนุบาลทุกสัปดาห์ (ณัฐวดี ,
2560)
3.5 การตรวจสอบอัตราการรอดตายของกุ้ง
จะมีการตรวจนับอัตราการรอดตายของลู กกุ้งมดแดงทุกๆ สัปดาห์ ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถัง (ณัฐวดี ,
2560)
3.6 วิธีการตรวจสอบพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง
ตรวจสอบระยะและบันทึกพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่วันแรกที่ลูกกุ้งมดแดงฟัก และทาทุกๆ 2 วัน
หลังจากที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้าและให้อาหาร ครั้ งละ 10 ตัว ในแต่ละวันที่เปลี่ยนถ่ายน้าจะเช็คการลอกคราบโดยใช้
แก้วส่องดู ถ้าลูกกุ้งมีการลอกคราบจะพบคราบของลูกกุ้งมดแดงในมวลน้าเป็นจานวนมาก ทาการสุ่มลูกกุ้งมดแดงดู
ระยะพัฒนาการโดยใช้กระบวยตักลูกกุ้งมดแดงขึ้นมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงภายนอกของ
ลูกกุ้งมดแดง เช่น ตา กรี ขาว่ายน้า แพนหาง หนวด เม็ดสีบนลาตัว เป็นต้น บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอลเชื่อมต่อ
กับกล้องจุลทรรศน์ พร้อมใส่สเกลเพื่อวัดขนาด (ณัฐวดี, 2560)
3.7 ตรวจสอบคุณภาพน้า
ตรวจวัดคุณภาพน้าทุกสัปดาห์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนละลายน้า และตรวจวัดความ
เป็นกรด - ด่าง ไนไตรท์ แอมโมเนีย ทุก 7 วัน (ณัฐวดี, 2560)
4.การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การรวบรวมข้อมูล
4.1.1 อัตราการรอดตาย (%) นับจานวนลูกกุ้งมดแดงที่เหลือทุกๆ สัปดาห์ในทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนถัง เพื่อศึกษาอัตรารอด โดยใช้สูตร ดังนี้
อัตราการรอดตาย (%) = จานวนลูกกุ้งที่เหลือ × 100
จานวนกุ้งเริ่มต้น
4.1.2 ระบุ ค่ า การเจริ ญ เติ บ โตด้ า นขนาดความยาว ท าการวั ด ลู ก กุ้ งมดแดงทุ ก ครั้งที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระยะ โดยทาการบันทึกภาพลูกกุ้งมดแดงพร้อมสเกลวัดขนาดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
(Stereo Microscope American Scientific รุ่น ATL10) นาภาพที่ได้มาวัดขนาดโดยใช้โปรแกรม ImageJ (ณัฐวดี,
2560)
4.1.3 ระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้ง บันทึกลักษณะและนับจานวนลูกกุ้งมดแดงทุกครั้ง
ที่พบการเปลี่ยนแปลงระยะพัฒนาการ พร้อมทั้งบันทึกวัน เดือน ปี ที่พบ
5. ระยะเวลาการทดลอง
ระยะเวลาดาเนินการทดลอง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2562
6. สถานที่ทาการทดลอง
โรงเรือนสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล และห้องปฏิบัติการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
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7. แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูล
เตรียมการ
ทดลอง
การทดทอง
การสรุปผลการ
ทดลอง
จัดทารูปเล่ม
สมบูรณ์

ปี 2562
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ษ. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ผลและวิจารณ์
ผล
พัฒนาการของกุ้งมดแดง
ผลการศึกษาพัฒนาการและลักษณะรูปร่างภายนอกที่ปรากฏของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่ระยะแรกฟักถึงระยะ
ลงเกาะ ลู ก กุ้ งมดแดงมี พั ฒ นาการทั้ งหมด 13 ระยะ คื อ ระยะซู เอี ย (Zoea) 12 ระยะ และระยะโพสลาร์ ว า
(Postlarva) โดยใช้เวลาในการพัฒนาจากระยะซูเอียถึงระยะโพสลาร์วาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 57 วัน ในแต่ละระยะ
ของการพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะเด่นในแต่ละระยะพัฒนาการ ดังนี้
ระยะซูเอีย 1: ช่วงอายุ 1-3 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 1.54 ± 0.24 มม. (ภาพที่ 20) มีลักษณะดังนี้
ตา (Eye) :
ส่วนของตายังติดอยู่กับส่วนหัว ยังไม่มีก้านตาเกิดขึ้นในระยะนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 1 หยัก
หนวด (Antenna) :
มีรยางค์ของ scaphocerite ซึ่งมีขนข้างละ 12 เส้น รยางค์ของ antennule แบ่งเป็น
2 ส่วน ส่วนปลายมีลักษณะเป็นแส้และมีขนรอบๆ (plumose flagellum)
หาง (Telson) :
แพนหางเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสามเหลีย่ มแยกเป็นแฉก แต่ละ
แฉกจะมีขนแข็งประมาณ 7 เส้น (setae)

ภาพที่ 20 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 1
ระยะซูเอีย 2 : ช่วงอายุ 4-5 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 2.23 ± 0.33 มม. (ภาพที่ 21) มีลักษณะดังนี้
ตา (Eye) :
เริ่มมีส่วนของก้านตา
กรี (Rostrum) :
มีกรี 1 หยัก
หนวด (Antenna) :
มีรยางค์ scaphocerite ซึ่งมีขนข้างละ 16 เส้น รยางค์ของ antennule แบ่งเป็น 4
ส่วน ส่วนปลายแส้ 2 เส้น และมี spine ขนาดสั้น
หาง (Telson) :
แพนหางยังเป็นแผ่นเดียวกับส่วนหาง ซึ่งเป็นมีลักษณะเป็นรูปสามเหลีย่ มแยกเป็นแฉก
แต่ละแฉกจะมีขนแข็งประมาณ 8 เส้น ภายในหางเริ่มมีการสร้างในส่วนของ Uropod

ภาพที่ 21 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 2
ระยะซูเอีย 3 : ช่วงอายุ 6-7 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 2.34 ± 0.09 มม. (ภาพที่ 22) มีลักษณะดังนี้
ตา (Eye) :
ส่วนของตาแยกออกจากส่วนหัว มีส่วนก้านตาที่เห็นได้ชัด
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กรี (Rostrum) :
หนวด (Antenna) :
หาง (Telson) :

มีกรี 1 หยัก
รยางค์ scaphocerite ซึ่งมีขนข้างละ 16 เส้น และรยางค์ของ antennule แบ่งเป็น
4 ส่วน เหมือนกับลุกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 2
ลั ก ษณะของหางไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแต่ จ ะมี ข นาดยาวขึ้ น หางและแพนหาง
(Uropod) แยกออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน และมี ก ารสร้ า งแพนห างด้ า น ใน
(Endopod)ขนาดเล็กขึ้น

ภาพที่ 22 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 3
ระยะซูเอีย 4 : ช่วงอายุ 8-9 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 2.79 ± 0.13 มม. (ภาพที่ 23) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 1 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite ซึ่งมีขนข้างละ 18 เส้น รยางค์ของ antennule แบ่งเป็น
4 ส่วน เหมือนกับลุกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 2 และปรากฏรยางค์ของ antenna ที่เห็น
ได้ชัด
หาง (Telson) :
ลักษณะของหางไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒ นาของแพนหางเกิดขึ้นอย่าง
สมบูรณ์ เกิดแพนหางด้านใน (Endopod) ขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดเจน

ภาพที่ 23 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 4
ระยะซูเอีย 5 : ช่วงอายุ 10-14 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 3.69 ± 0.35 มม. (ภาพที่ 24) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรี 2 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ scaphocerite มีขนบริเวณขอบด้านในตั้งแต่โคนจนถึงปลายสุด รยางค์ของ
antennule มี ค วาม ย าวเท่ ากั บ scaphocerite แ ล ะรย างค์ ของ antenna มี
พัฒนาการด้านความยาวที่เห็นได้ชัด
หาง (Telson) :
ส่วนของปลายหางจะมีลักษณะแคบลงคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า แพนหางด้านในยาวขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด แพนหางด้านนอกยาวเท่ากับปลายหาง

ภาพที่ 24 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 5
ระยะซูเอีย 6 : ช่วงอายุ 15-17 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 4.85 ± 0.25 มม. (ภาพที่ 25) มีลักษณะ
ดังนี้
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กรี (Rostrum) :
หนวด (Antenna) :
ขาว่ายน้า (Pleopods) :
หาง (Telson) :

มีกรี 3 หยัก
รยางค์ของ scaphocerite ขอบด้ านนอกมีลักษณะตั้งตรงและมี spine อยู่บ ริเวณ
ปลาย ขอบด้านในโค้งและมีขนตั้งแต่โคนจนถึงปลายสุด
ยังไม่เกิดติ่งของขาว่ายน้า
มีขนาดและลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจนขึ้น หาง และแพนหางเรียวเล็กลง ความเว้า
ของหางลดลงและมนขึ้น คล้ายสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 25 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 6
ระยะซูเอีย 7 : ช่วงอายุ 18-20 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 5.86 ± 0.38 มม. (ภาพที่ 26) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 4 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite มีความยาวเพิ่มขึ้น รยางค์ของ antennule มีพัฒนาการ
ด้านความยาวของแต่ละส่วนอย่างเห็นได้ชัด
ขาว่ายน้า (Pleopods) : มีติ่งขนาดเล็กของพัฒนาการของขาว่ายน้าเกิดขึ้น 5 ติ่ง
หาง (Telson) :
โคนส่วนหางจะกว้าง ส่วนปลายหางจะเรียวขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ในส่วนของแพนหางทั้งด้านในและด้านนอกยาวเรียวขึ้น

ภาพที่ 26 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 7
ระยะซูเอีย 8 : ช่วงอายุ 21-25 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 7.86 ± 0.38 มม. (ภาพที่ 27) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 5 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite บริเวณปลายมีลักษณะแคบลง รยางค์ของ antennule
แบ่งเป็น 6 ส่วน แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วนขนล้อมรอบ
ขาว่ายน้า (Pleopods) : ขาว่ายน้ายาวและเรียวขึ้น
หาง (Telson) :
ปลายหางแคบมีลักษณะโค้งมนมากขึ้น

ภาพที่ 27 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 8
ระยะซูเอีย 9 : ช่วงอายุ 26-34 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 7.86 ± 0.27 มม. (ภาพที่ 28) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 6 หยัก
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite มีขนาดยาวกว่ารยางค์ของ antennule
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ขาว่ายน้า (Pleopods) :
หาง (Telson) :

ขาว่ายมีขนาดยาวมากขึ้นและมีติ่งที่จะพัฒนาไปเป็นส่วนของขาว่ายน้าส่วน
ที่สอง
โคนหางมีลักษณะเป็นเหลี่ยมชัดเจนขึ้น ปลายหางแคบ เรียวลง

ภาพที่ 28 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 9
ระยะซูเอีย 10 : ช่วงอายุ 35-40 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 9.21 ± 0.37 มม. (ภาพที่ 29) มีลักษณะ
ดังนี้
กรี (Rostrum) :
หนวด (Antenna) :
ขาว่ายน้า (Pleopods) :
หาง (Telson) :

มีกรี 7 หยัก
รยางค์ของ scaphocerite บริเวณปลายมีลักษณะเรียวและเล็กลงมากขึ้น รยางค์ของ
antennule มีพัฒนาการของความยาวของแต่ละส่วนเพิ่มขึ้น
มีพัฒนาขึ้นจากระยะที่ผ่านมา ยาวเรียวขึ้น เป็นแพนขาว่ายน้า และแยกออกเป็น 2
ส่วนชัดเจน
ปลายหางเรียวเล็กลงมาก และยาวขึ้นขึ้น

ภาพที่ 29 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 10
ระยะซูเอีย 11: ช่วงอายุ 41-45 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 9.80 ± 0.69 มม. (ภาพที่ 30) มีลักษณะดังนี้
กรี (Rostrum) :
มีกรีเกิดขึ้น 8 หยัก ฐานกรีมีลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อยและเริ่มเกิดหยักบริเวณใต้กรี
หนวด (Antenna) :
รยางค์ของ scaphocerite บริเวณขอบด้านนอกมีความโค้กเล็กน้อยและมี plumose
flagellum ที่ยาวขึ้น รยางค์ของ antennule ส่วนปลายมีลักษณะเรียวแหลมและมี
ความยาวเพิ่มขึ้นจากระยะที่แล้ว
ขาว่ายน้า (Pleopods) : เกิ ด ติ่ งบริเวณด้ า นข้ า งของขาว่ า ยน้ าส่ ว นที่ 3 ขาว่ ายน้ ามี ลั ก ษณะยาวขึ้ น และมี
ลักษณะเป็นแพนขาว่ายน้าอย่างเห็นได้ชัด
หาง (Telson) :
ปลายหางเรียวเล็กลงคล้ายระยะซูเอีย 10

ภาพที่ 30 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 11
ระยะซูเอีย 12: ช่วงอายุ 46-56 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 8.15 ± 0.00 มม. (ภาพที่ 31) มีลักษณะ
ดังนี้
กรี (Rostrum) :

มีกรี 8-9 หยักและบริเวณใต้กรีหรือขอบด้านล่างมีรอยหยักที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
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หนวด (Antenna) :
มีพัฒนาการเหมือนกับระยะซูเอีย 11
ขาว่ายน้า (Pleopods) : มีลักษณะเป็นแพนและมีขนอ่อน (setae) ยื่นยาวออกมา
หาง (Telson) :
หางมีลักษณะเรียวเล็กลงและสั้นกว่าระยะที่ผ่านมามีพัฒนาการของ
โครงสร้างต่างๆ ที่ครบสมบูรณ์

ภาพที่ 31 พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงระยะซูเอีย 12
ระยะลงเกาะ : ช่วงอายุ 57-80 วัน ความยาวลาตัวประมาณ 10.92 ± 0.85 มม. โดยในระยะลงเกาะพื้น
จะมีรยางค์ต่างๆ ครบสมบูรณ์ ลาตัวใสและมีลายเกิดขึ้น รูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 กุ้งมดแดงระยะลงเกาะ
การเจริญเติบโตและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง
ในการศึกษาการเจริญเติบโตด้านขนาดของลูกกุ้ งมดแดงในแต่ละระยะพัฒนาการ พบว่าการเจริญเติ บโต
ด้านความยาวของลูกกุ้งมดแดงในแต่ละระยะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งลูกกุ้งมดแดงในช่วงระยะซูเอีย 1 ถึง
ระยะลงเกาะ มีความยาวระหว่าง 1.54 – 10.92 มม. (ภาพที่ 33) ลูกกุ้งจะลอกคราบและเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ภายนอกในแต่ละระยะพัฒนาการประมาณ 2-3 วัน ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ แต่ละระยะพัฒนาการช่วงระยะ
หลังๆนั้น พบว่ามีพัฒนาการที่ช้ากว่าลูกกุ้งในช่วงระยะแรก โดยระยะหลังนั้นจะมีช่วงระยะพัฒนาการประมาณ 7 –
10 วัน ลูกกุ้งจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาการตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะลงเกาะทั้งสิ้น 57 วัน (ตารางที่ 3)

ภาพที่ 33 แสดงการเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่ระยะซูเอีย 1 จนถึงระยลงเกาะ
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ตารางที่ 3 ขนาดและระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักถึงระยะลงเกาะ
ระยะ
ซูเอีย 1
ซูเอีย 2
ซูเอีย 3
ซูเอีย 4
ซูเอีย 5
ซูเอีย 6
ซูเอีย 7
ซูเอีย 8
ซูเอีย 9
ซูเอีย 10
ซูเอีย 11
ซูเอีย 12
ลงเกาะ

การเจริญเติบโตด้านขนาด (มม.)
1.54 ± 0.24
2.23 ± 0.33
2.34 ± 0.09
2.79 ± 0.13
3.69 ± 0.35
4.85 ± 0.25
5.86 ± 0.38
7.86 ± 0.38
7.86 ± 0.27
9.21 ± 0.37
9.80 ± 0.69
8.15 ± 0.00
10.92 ± 0.85

ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา (วัน)
1-3
4-5
6-7
8-9
10-14
15-17
18-20
21-25
26-34
35-40
41-45
46-56
57

อัตรารอดตายของลูกกุ้งมดแดง
ในการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงในถังอนุบาลขนาด 100 ลิตร บรรจุน้า 80 ลิตร ให้โรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทเี มีย
แรกฟักที่เลี้ยงด้วย Tetraselmis sp. เป็นอาหาร พบว่าลูกกุ้งมดแดงที่อนุบาลตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะลงเกาะ (กุ้ง
อายุ 57 วัน) สิ้นสุดการทดลอง มีเปอร์เซ็นต์อัตรารอดเท่ากับ 36 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเกิด
มรสุมมีฝนตกหนักในบางวันและหลังจากผ่านมรสุมก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ทาให้อากาศเกิดการเปลีย่ นแปลงส่งผล
ให้อุณหภูมลิ ดลง (26 องศาเซลเซียส) มีผลทาให้ลูกกุ้งมดแดงไม่ค่อยกินอาหารและตายลงเฉลี่ย 3 – 5 ตัว/วัน
คุณภาพน้าในระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง
คุณภาพน้าในระหว่างการอนุบาลกุ้งมดแดงที่ให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เลี้ยงด้วยTetraselmis sp. ใน
ระหว่างการอนุบาล ความเค็มอยู่ระหว่าง 31 - 34 ส่วนในพัน ความเป็นกรด – ด่าง อยู่ระหว่าง 8 – 8.12 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 27 – 28 องศาเซลเซียส ความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ระห่าง 86 – 102 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร แอมโมเนียรวมอยู่ระหว่าง 0.10 – 0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์อยู่ระหว่าง 0.11 – 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร
ถังอนุบาลที่
1
2

ความเค็ม
(ppt)ns
32±1.2
33±1.2

pHns
8.07±0.01
8.08±0.04

อัลคาไลน์ (มก./
ลิตร)ns
94±8.08
96±4.80

ไนไตรท์ (มก./
ลิตร)ns
0.12±0.01
0.08±0.03

แอมโมเนีย
(มก./ลิตร)ns
0.21±0.11
0.25±0.03
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วิจารณ์
จากการศึกษาการเจริญและพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงพบว่า การเจริญเติบโตของลูกกุ้งมดแดงในวัยอ่อน
ที่ฟักออกจากไข่จะใช้การลอกคราบแต่ละครั้งเป็นหลักในการจัดลาดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในกุ้งมดแดงมีพัฒนาการ
ทั้งหมด 13 ระยะเป็นระยะซูเอีย 12 ระยะ และระยะโพสลาร์วา ซึ่งเช่นเดียวกับการศึกษากับพัฒนาการของกุ้ง
การ์ตูนหรือกุ้งตัวตลก Hymenocera picta (รินปวีร์ และคณะ, 2555; อธิกพันธ์, 2556) แต่แตกต่างกับกุ้งพยาบาล
หรือกุ้งเปปเปอร์มินท์ Lysmata seticaudata ซึ่งมีพัฒนาการเพียง 10 ระยะ แบ่งเป้นระยะซูเอีย 9 ระยะ และ
ระยะโพสลาร์วา 1 ระยะ (Calado et.al., 2004) ซึ่งกุ้งทั้ง 3 ชนิดนี้เป็นกุ้งในกลุ่มของกุ้งทะเลสวยงาม และจาก
การศึกษาพบว่ากุ้งทะเลสวยงาม และกุ้งทะเลเศรษฐกิจ เช่นกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดา และกุ้งแช่บ๊วยเป็นต้น จะมี
พัฒนาการที่แตกต่างกันคือ กุ้งทะเลเศรษฐกิจเมื่อลูกกุ้งฟักเป็ นตัวแล้ว ลูกกุ้งจะเข้าสู่ระยะนอร์เพียส (Naupius), ซู
เอีย (zoea), ไมซีส (Mysis) และโพสลาร์วา (Postlarva) (กรมประมง, 2535)
จากการศึกษาพัฒนาการของกุ้งมดแดงจากระยะซูเอีย 1 จนถึงระยะโพสลาร์วา ใช้เวลา 57 วัน ที่อุณหภูมิ
27 – 28 องศาเซลเซียส ซึ่งแตกต่างจากการทดลองของ ชมพูนุช และคณะ (2555) ที่ได้ทาการทดลองการพัฒนาตัว
อ่อนของกุ้งมดแดง พบว่าลูกกุ้งมดแดงใช้เวลาพัฒนาการนับจากฟักเป็นตัวจนถึงระยะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนตัว
เต็มวัย ตั้งแต่ 36 – 84 วัน ที่อุณหภูมิ 26 – 29 องศาเซลเซียส และจากการศึกษาพบว่าการอนุบาลลูกกุ้งมดแดง มี
อัตรารอดเฉลี่ย 49 เปอร์เซ็นต์ (ชมพู นุช และคณะ, 2555) แต่จากการทดลองมีอัตรารอดเฉลี่ย 36 เปอร์เซ็น ต์
เนื่องจากมีปัจจัยด้านสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเกิดมรสุมมีฝนตกหนักในบางวันและ
หลังจากผ่านมรสุมก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ท าให้อากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้อุณ หภูมิลดลง (26 องศา
เซลเซียส) มีผลทาให้ลูกกุ้งมดแดงไม่ค่อยกินอาหารและตายลงเฉลี่ย 3 – 5 ตัว/วัน
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