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บทคัดย่อ 

ชีววิทยาของกุ้งแคระนิลพันธ์ุพ้ืนเมืองของประเทศไทยในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อําเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี ทําได้โดยศึกษาปัจจัยทางกายภาพของถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติพบว่า คุณลักษณะของน้ําท่ีเป็นแหล่งอาศัยของ     
กุ้งแคระบริเวณชั้นน้ําตกมีค่าออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) อุณหภูมิ ค่าการนําไฟฟ้า และค่าพีเอชเท่ากับ 
8.23±0.25 mg/L, 24.83±0.28oC, 155.07±3.60 μS/cm และ 6.97±0.21 ตามลําดับ ขณะที่แหล่งน้ําบริเวณลําธารมีค่า
ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ค่าการนําไฟฟ้า และค่าพีเอชเท่ากับ 7.00±0.26 mg/L, 26.83±0.28oC, 173.67±4.64 μS/cm 
และ 6.50±0.10 ตามลําดับ จากนั้นเก็บตัวอย่างกุ้งแคระนิลมาเพาะเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 5 เดือน ข้อมูลด้านชีววิทยาท่ีศึกษาได้ คือ ความยาวเฉล่ียของกุ้งเพศผู้มีค่าเท่ากับ 20.28±1.74 
มิลลิเมตร กุ้งเพศเมียที่ไม่ตั้งท้องมีค่าเท่ากับ 21.08±1.74 มิลลิเมตร และกุ้งเพศเมียที่ตั้งท้องมีค่าเท่ากับ 22.33±1.46 
มิลลิเมตร กุ้งแคระเพศผู้จะมีลําตัวเรียว โคนหางและแพนหางเรียวเล็กกว่าเพศเมีย ในขณะที่กุ้งแคระเพศเมียมีลักษณะ    
อวบอ้วนเพราะมีเปลือกมากเพ่ือใช้สําหรับเก็บไข่บริเวณช่องท้อง (28-52 ฟอง) ลักษณะไข่กุ้งเป็นทรงกลมขนาดเล็ก มีสีน้ําตาล 
โดยลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายร้อยละ 0-55.23 ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวทําให้เข้าใจถึงชีววิทยาของกุ้งแคระนิล สําหรับพัฒนาเป็น
สัตว์เศรษฐกิจและการอนุรักษ์เพ่ือความหลากหลายทางธรรมชาติในอนาคต  
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Abstract 

 Biology of Thai native black dwarf shrimp (Caridina tonkinesis) in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, 
Bo thong district, Chonburi province was studied on physical factors in natural habitat. The result showed 
that average dissolved oxygen (DO), temperature, conductivity and pH in waterfall were 8.23±0.25 mg/L, 
24.83±0.28oC, 155.07±3.60 μS/cm and 6.97±0.21 respectively while the stream were 7.00±0.26 mg/L, 
26.83±0.28oC, 173.67±4.64 μS/cm and 6.50±0.10 respectively. Black dwarf shrimps were sampled for 
cultivated in laboratory at faculty of Environmental and Resource Studies, Mahidol University for 5 
months. The result of biology data indicated that an average total length of male shrimps was 20.28±1.74 mm; 
female shrimp was 21.08±1.74 mm and pregnant shrimp was 22.33±1.46 mm. The male black dwarf 
shrimp is slim, telson and its tail fan is smaller than that of the female. However, the female body is 
plump due to massive crust for collected the eggs under abdominal (28-52 eggs). The eggs have a small 
sphere shape and brown in color, with survival rate of 0-55.23%. This study led to understand the biology 
of Thai black dwarf shrimp in order to develop for development to economic aquatic animal and 
conservation in the future. 
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บทนํา 

 อุตสาหกรรมกุ้งเป็นอุตสาหกรรมสําคัญท่ีสร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ก่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วง 3-4 ปี ผลผลิตกุ้งในประเทศได้รับความเสียหายจากโรค (Early Mortality 
Syndrome, EMS) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกกุ้งไทยลดลงมาก โดยปี พ.ศ. 2555 มูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 15.6 ต่อเนื่อง
มาถึงปี พ.ศ. 2556 ที่ลดลงร้อยละ 28.1 แต่จากความพยายามในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนคาดว่า ในปี พ.ศ. 2558     
เป็นต้นไป สถานการณ์การผลิตและการส่งออกกุ้งไทยจะปรับตัวดีข้ึน [1] ทําให้ท่ีผ่านมามีผู้ให้ความสนใจในการศึกษาชีววิทยา
ของกุ้งหลากหลายชนิด เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและการดํารงชีวิตสําหรับพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และกลับมาเป็นสินค้า
ส่งออกท่ีสําคัญของประเทศอีกคร้ังหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ทรงชัย สหวัชรินทร์ และประชิต พงศ์สุวรรณ [2] ได้ทําการศึกษาเร่ือง
การศึกษาชีววิทยาของกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลาโดยการติดเคร่ืองหมายเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโต
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตัวละ 1 เซนติเมตร หรือประมาณ 10 กรัม โดยในฤดูหนาวกุ้งก้ามกรามเพศเมียจะเดินทางมาวางไข่ใกล้     
ปากทะเลสาบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธเนศ ศรีถกล และคณะ [3] ท่ีทําการศึกษาชีววิทยาของกุ้งตะกาดบริเวณเกาะสมุยถึง
เกาะกระ พบว่า กุ้งเพศผู้มีความยาวประมาณ 72-144 มิลลิเมตร ส่วนกุ้งเพศเมียมีความยาวประมาณ 78-166 มิลลิเมตร    
กุ้งตะกาดจะวางไข่ได้ตลอดปี แต่จะวางไข่มากในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นอกจากนี้       
อุ่นจิต ปาติยเสวี และก้องเกียรติ์ กิตติวัฒนาวงศ์ [4] ยังได้ทําการสํารวจการแพร่กระจายของประชากรกุ้งมังกรในสกุล 
Panulirus ที่จังหวัดภูเก็ต พบว่าอัตราส่วนระหว่างกุ้งมังกรเลนเพศผู้กับกุ้งเพศเมียอยู่ที่ 1:1.7 และกุ้งมังกรเจ็ดสีเพศผู้และ
เพศเมียเท่ากับ 1:0.85 โดยกุ้งมังกรเลนและกุ้งมังกรเจ็ดสีมีความยาวส่วนหัว 84 และ 87 มิลลิเมตร ตามลําดับ อีกทั้ง 
จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ [5] ท่ีทําการศึกษากุ้งแชบ๊วยบริเวณคลองสรรพสามิต ได้พบว่ากุ้งแชบ๊วยเพศผู้มีความยาวประมาณ 
5.4-14.7 เซนติเมตร ส่วนกุ้งเพศเมียมีขนาดความยาว 5.1-17.9 เซนติเมตร  

จากงานวิจัยท่ีได้กล่าวมาจะสังเกตได้ว่าการศึกษาชีววิทยาของกุ้งจะเป็นการศึกษาในเร่ืองของขนาด ความยาว และ
พฤติกรรมการวางไข่ กุ้งท่ีศึกษามีท้ังกุ้งก้ามกราม กุ้งมังกร รวมถึงกุ้งแชบ๊วย แต่ในปัจจุบันยังมีกุ้งอีกชนิดหนึ่งท่ีกําลังได้รับ
ความนิยมในการนํามาเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงาม ได้แก่ กุ้งแคระ (dwarf shrimp) เนื่องจากเลี้ยงง่าย ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม มีสีสันสวยงาม และมีสายพันธ์ุมากกว่า 120 สายพันธ์ุ  เช่น กุ้งเชอรี่ (red cherry shrimp) กุ้งไทเกอร์ (tiger 
shrimp) กุ้งเขียว (green shrimp) กุ้งฟ้า (blue shrimp) กุ้งบี (bee shrimp) กุ้งบัมเบิลบี (bumblebee shrimp)     
เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ใช่สายพันธ์ุท่ีพบเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการคัดเลือกสายพันธ์ุ (selective breeding) โดยมนุษย์ 
ส่วนกุ้งแคระในธรรมชาตินั้นจะมีถ่ินกําเนิดอยู่ในโซนทวีปเอเชียตะวันออก เช่น จีน ไต้หวัน ญ่ีปุ่น และทางเอเชียใต้ เช่น 
อินเดีย และศรีลังกา รวมถึงประเทศไทย [6, 7] ทําให้งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาชีววิทยาบางประการของกุ้งแคระนิล
พันธ์ุพ้ืนเมือง หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Caridina tonkinesis ซึ่งเป็นกุ้งที่จัดอยู่ในวงศ์ (family) Atyidae สกุล (genus) 
Caridina [8] และมีการกระจายตัวบริเวณพ้ืนท่ีน้ําตกตามรากของต้นไม้ พบมากท่ีน้ําตกอ่างผักหนาม อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของกุ้งแคระนิล 
 2. เพ่ือศึกษาชีววิทยาบางประการของกุ้งแคระนิลพันธ์ุพ้ืนเมือง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สํารวจแหล่งท่ีอยู่อาศัยของกุ้งแคระนิล 
  สํารวจตัวอย่างกุ้งแคระนิลในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน บริเวณนํ้าตกอ่างผักหนาม อําเภอบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี (รูปภาพที่ 1) จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่วันที่ 15 กรกฎาคม และวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 ทําการสํารวจบริเวณชั้น
น้ําตก ชั้นที่ 5 และลําธารด้านล่างน้ําตก โดยศึกษาค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ค่าการนําไฟฟ้า และค่าพีเอช ในแต่ละจุด
สํารวจ อย่างละ 3 ซํ้า ตามวิธีการของ standard methods for the examination of water and wastewater [9] 
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(A) (B)

 
 

รูปภาพท่ี 1 แหล่งท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของกุ้งแคระ (A) น้ําตกอ่างผักหนาม  
และ (B) รากของต้นไม้บริเวณนํ้าตกอ่างผักหนาม 

 
  2. เก็บรวบรวมตัวอย่างกุ้งแคระนิล 

ทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างด้วยกระชอนหน้ากว้าง 1 ฟุต เพื่อนํากุ้งแคระนิลที่เก็บได้มาทําการเพาะเลี้ยงต่อใน
ห้องปฏิบัติการท่ีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กุ้งแคระที่รวบรวมได้จากการเก็บตัวอย่างทั้ง 2 
คร้ัง จะถูกนํามารวมกันซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 74 ตัว แบ่งเป็นกุ้งเพศผู้ 27 ตัว กุ้งเพศเมียที่ไม่ตั้งท้อง 12 ตัว กุ้งแคระเพศเมียท่ี  
ต้ังท้อง 35 ตัว ซ่ึงกุ้งแคระที่ต้ังท้องจะถูกนํามาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้เพื่อการศึกษาจํานวนไข่กุ้ง 20 ตัว และ
กลุ่มท่ี 2 ใช้เพ่ือศึกษาระยะฟักตัว และอัตราการรอดตายของลูกกุ้ง 15 ตัว โดยทําการเลี้ยงกุ้งในตู้เลี้ยงจํานวน 10 ตู้ และมี
โหลแก้วสําหรับแยกกุ้งเพศเมียท่ีต้ังท้อง โหลละ 1 ตัว แต่ละตู้จะทําการตกแต่งด้วยไม้น้ํา ให้ออกซิเจน และทําการเปลี่ยนน้ําท่ี
ใช้เลี้ยงทุก ๆ 7 วัน ส่วนอาหารท่ีให้เป็นอาหารเม็ดย่ีห้อ Tetra Bits Complete (บริษัท Tetra GmbH) โดยให้อาหารวันละ 1 
คร้ัง ปริมาณ 3% ของนํ้าหนักตัวกุ้ง [10] ซ่ึงอาหารมีองค์ประกอบดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของอาหารท่ีใช้สําหรับเลี้ยงกุ้งแคระนิล 
องค์ประกอบของอาหาร Tetra Bits Complete คุณค่าทางโภชนาการ 

Beta-carotene 0.5% 
Chitin 2% 
Complex vitamins & miner 0.2% 
Lactin acid calcium 1% 
L-lysine 0.25% 
L-methionine 0.2% 
Red alga 2% 
Seaweed 5% 

Scallop meal 3%
Shrimp meal 31% 
Spirulina 3% 
Wheat flour 10% 
Wheat germ 3% 
White fish meal 35.6% 
Yeast powder 3% 

Crude protein 25% 
Crude fat 5% 
Crude fiber 2% 
Crude ash 12% 
Moisture 10% 

  
3. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา  

 ทําการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกุ้ง ได้แก่ ลักษณะเพศ ขนาดความยาวตั้งแต่หัวจนถึงหาง ลักษณะของกรี
และส่วนต่าง ๆ ของกุ้ง และลักษณะและจํานวนของไข่กุ้ง 
 3.1 ลักษณะเพศ 
  การแยกเพศของกุ้ง โดยท่ัวไปมักสังเกตจากช่องเปิดน้ําเชื้อ (gonophore) ซ่ึงมีขนาดท่ีเล็กมากและยากจะสังเกต
ได้ งานวิจัยนี้จึงทําการสังเกตเพศของกุ้งด้วยลกัษณะภายนอก 
  3.2 ขนาดความยาวต้ังแต่หัวจนถึงหาง  
  วัดความยาวท้ังหมด หรือความยาวต้ังแต่หัวจนถึงหางด้วยไม้บรรทัด โดยใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร และทําการวัด
แบบแยกเพศผู้และเพศเมีย รวมถึงกุ้งท่ีท้อง 
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  3.3 ลักษณะของกรี และส่วนต่าง ๆ ของกุ้ง 
  ทําการศึกษาลักษณะของกุ้งด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (stereo microscope) ได้แก่ กรีและอวัยวะส่วน
หัวถึงอก, ลําตัวด้านข้าง, หนวดคู่ท่ี 1, หนวดคู่ท่ี 2, ส่วนของปลายหาง, ขาเดินคู่ท่ี 1, ขาเดินคู่ท่ี 2, ขาเดินคู่ท่ี 3, ขาเดินคู่ท่ี 5, 
รยางค์ว่ายน้ําคู่ท่ี 1 ของกุ้งเพศผู้ และหนามบนแพนหางคู่นอก 
  3.4 ลักษณะและจํานวนของไข่กุ้ง 
  การศึกษาลักษณะของไข่กุ้งทําได้โดยสังเกตจากสีซ่ึงจะทําให้ทราบถึงอายุของไข่ ในระยะแรกไข่จะเป็นสีน้ําตาล
อ่อนและไม่มีการเคล่ือนไหว ระยะต่อมาไข่จะมีลักษณะเข้มจนถึงสีดําและมีการเคล่ือนไหว ส่วนวิธีการนับจํานวนไข่กุ้งจะทํา
โดยใช้ปลายเข็มเข่ียไข่กุ้งออกจากท้องของแม่กุ้ง ไข่กุ้งและท้องของกุ้งจะอยู่ติดกันด้วยของเหลวเหนียวคล้ายกาว จึงทําให้ไข่กุ้ง
ติดอยู่กับตัวกุ้ง และไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อแม่กุ้ง 
 
อภิปรายผล 

  1. นิเวศวิทยาบริเวณน้ําตกอ่างผักหนาม  
  น้ําตกอ่างผักหนาม อยู่ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยน้ําตกอ่างผักหนาม
เป็นน้ําตกท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ระยะทางด้านล่างจนถึงด้านบนน้ําตกเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมี  
ธารน้ําไหลตัดผ่าน น้ําตกอ่างผักหนามมีความสูง 7 ชั้น ชั้นสูงสุดมีความสูง 620 เมตร จากระดับน้ําทะเล [11] เม่ือถึงฤดูฝนจะ
มีสัตว์น้ําหลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ เช่น ปลา กุ้ง หอย และปู ซ่ึงบริเวณชั้นน้ําตกท่ีพบกุ้งแคระนิล (ชั้นท่ี 5) เป็นบริเวณท่ีมี
รากไม้ลักษณะเป็นฝอย (รูปภาพท่ี 1) เพ่ือให้กุ้งแคระนิลได้ซ่อนตัว และยึดเกาะไม่ให้ไหลไปตามกระแสนํ้า นอกจากนี้เม่ือทํา
การวิเคราะห์คุณลักษณะน้ํา พบว่าน้ํามีค่าออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย 8.23±0.25 mg/L มีค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ 6.97±0.21 
อุณหภูมิของนํ้าเฉลี่ย 24.83±0.28oC และค่าการนําไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 155.07±3.60 μS/cm ส่วนบริเวณลําธารท่ีพบกุ้งแคระ
มีค่าออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ยเท่ากับ 7.00±0.26 mg/L ค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ 6.50±0.10 อุณหภูมิเฉลี่ย 26.83±0.28oC และ
ค่าการนําไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 173.67±4.64 μS/cm ดังตารางท่ี 2 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ด้วย Paired sample t-test พบว่า
อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ําบริเวณชั้นน้ําตก และลําธารมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากมีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 แต่
ค่าออกซิเจนละลายน้ํา ค่าพีเอช และค่าการนําไฟฟ้า มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) อย่างไรก็ตามเม่ือ
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะน้ําเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์น้ําตามท่ีกรมประมงได้กําหนดพบว่า แหล่งน้ําบริเวณท่ีพบกุ้งแคระนิลมีลักษณะ
เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ํา  
 

ตารางท่ี 2 คุณลกัษณะน้ําบริเวณนํ้าตกอ่างผักหนาม 

พารามิเตอร์ 
พ้ืนท่ี 

กรมประมง [12] 
ชั้นน้ําตก ลําธาร 

- ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (mg/L) 8.23±0.25 7.00±0.26  3.00 
- พีเอช 6.97±0.21 6.50±0.10 6.5-9.0 
- อุณหภูมิ (oC) 24.83±0.28 26.83±0.28 23-32oC 
- ค่าการนําไฟฟ้า (μS/cm) 155.07±3.60 173.67±4.64 ไม่กําหนด 

 
  2. ลักษณะเพศ 
  ลักษณะทั่วไปของกุ้งแคระนิล คือ มีกรีเรียบ ไม่มีหนามเหนือเบ้าตา มีหนามบริเวณด้านข้างของ carapace ส่วน
หน้าใกล้กับฐานหนวดคู่ที่ 2 มีลักษณะมน ส่วนปลาย carpus ของขาเดินคู่ที่ 1 จะเว้าคล้ายถ้วย ขาเดินคู่ที่ 1 และ 2 มี
ลักษณะเป็นก้ามหนีบ บริเวณปลายขาจะมีขนเป็นพู่ และขาเดินคู่ที่ 1 จะสั้นกว่าคู่ที่ 2 [13] โดยกุ้งแคระเพศผู้จะมีลักษณะ
ลําตัวเพรียว ส่วนหัวเชิดข้ึนเล็กน้อย โคนหางและแพนหางเรียวเล็ก มีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางเฉลี่ย 20.28±1.82 มิลลิเมตร 
ส่วนกุ้งแคระเพศเมียจะมีลักษณะอวบอ้วน เพราะมีเปลือกมากกว่า ช่องท้องนูนสําหรับเก็บไข่ ส่วนหัวอูม โคนหางและ     
แพนหางใหญ่กว่าเพศผู้ กุ้งแคระนิลเพศเมียท่ีไม่ต้ังท้องมีความยาวเฉล่ีย 21.08±1.74 มิลลิเมตร ส่วนกุ้งแคระนิลเพศเมียท่ี   
ต้ังท้องมีความยาวเฉลี่ย 22.33±1.46 มิลลิเมตร ดังรูปภาพท่ี 2 
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(A) (B)

 
 

รูปภาพท่ี 2 รูปร่างของกุ้งแคระนลิ (A) กุ้งเพศผู้ และ (B) กุ้งเพศเมีย
 
  3. ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของกุ้ง  
  จากการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วิเคราะห์ลักษณะของกุ้งแคระนิล เพื่อสังเกตอวัยวะสําคัญและวาดภาพ
ตามที่สังเกตได้ ดังรูปภาพท่ี 3 
 

A

B

D

E

F G

C

I

J

KH  
 

รูปภาพท่ี 3 องค์ประกอบของกุ้ง (A) กรีและอวัยวะส่วนหัวถึงอก (B) ลําตัวด้านข้าง (C) หนวดคู่ท่ี 1 
         (D) หนวดคู่ท่ี 2 (E) ปลายหาง (F) ขาเดินคู่ท่ี 2 (G) ขาเดินคู่ท่ี 1 (H) รยางค์คู่ท่ี 1  

(I) แพนหาง (J) ขาเดินคู่ท่ี 3 และ (K) ขาเดินคู่ท่ี 5 
 
 A คือ กรีและอวัยวะส่วนหัวถึงอก มีลักษณะโค้งข้ึนด้านบนเป็นหยักฟันเลื่อยมีจํานวน 16-18 ซี่ ด้านล่างเรียบไม่มี
หยัก โคนกรีกว้างและหนา ส่วนอวัยวะส่วนหัวและส่วนอกจะถูกคลุมด้วยเปลือกชิ้นเดียวกัน 
  B คือ ลําตัวด้านข้าง มีลักษณะเป็นปล้อง มีท้ังหมด 6 ปล้อง เปลือกคลุมหัวมีหนามชิ้นเล็ก ๆ ท่ีใต้ตามีหนาม 2 อัน 
และมีหนวด 2 คู่ 
  C คือ หนวดคู่ท่ี 1 ส่วนโคนหนวดหนา แบ่งเป็น 3 ปล้อง โดยปล้องท่ี 3 จะแยกเป็น 2 เส้น ซ่ึงหนวดคู่ท่ี 1 จะเป็น
หนวดเล็กท่ีมีหน้าท่ีรับรู้ทางประสาทสัมผัส 
  D คือ หนวดคู่ที่ 2 ยาวกว่าหนวดคู่ที่ 1 ส่วนของโคนหนวดแบ่งเป็น 5 ปล้อง แขนงอันนอกบางคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่า แผ่นฐานหนวด  
  E คือ ส่วนปลายหาง จะมีไว้สําหรับการว่ายน้ํา 
  F, G, J และ K คือ ขาเดินคู่ท่ี 2, 1, 3 และ 5 ซ่ึงขาเดินคู่ท่ี 1 และ 2 จะมีปลายขาเป็นก้ามหนีบ ขาคู่ท่ี 2 มีขนาด
ใหญ่และแข็งแรงกว่าคู่ท่ี 1 ส่วนขาเดินคู่ท่ี 3, 4 และ 5 จะมีปลายแหลมตรงส่วนปลาย 
  H คือ รยางค์คู่ท่ี 1 ของกุ้งแคระเพศผู้เป็นส่วนท่ีย่ืนออกไปจากร่างกายทางด้านท้ายซ่ึงช่วยในการว่ายน้ํา 
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  I คือ แพนหาง มีลักษณะเป็นฝอยและแหลมตรงปลาย ด้านข้างแยกออกเป็นสองแพน ช่วยในการว่ายน้ําและควบคุม
ทิศทาง 
 

  4. จํานวนของไข่กุ้งแคระนิล  
  ทําการศึกษาจํานวนไข่กุ้งแคระด้วยวิธีใช้เข็มเข่ียนับจากแม่กุ้ง พบว่ากุ้งเพศเมียท่ีต้ังท้องจะมีไข่อยู่ในช่วง 28-52 
ฟอง โดยแม่กุ้งจะมีความยาวเฉลี่ย 22.33±1.46 มิลลิเมตร ลูกกุ้งใช้เวลาฟักตัวประมาณ 13-20 วัน และมีอัตราการรอดตาย 
0-55.23% ดังรูปภาพท่ี 4 ซ่ึงพบว่าขนาดตัวของแม่กุ้งมีผลต่อจํานวนไข่กุ้ง เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient, r) มีค่าเป็นบวก (r = 0.5905) แสดงให้เห็นว่าจํานวนไข่กุ้งแปรผันตามความยาวของแม่กุ้ง สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผ่านมาซึ่งพบว่าแม่กุ้งแคระสายพันธุ์ Caridina nilotica [14] Caridina cf. babaulti [15] รวมถึง Neocaridina 
denticulata sinensis [16] ที่มีขนาดลําตัวใหญ่จะมีจํานวนไข่มากกว่าแม่กุ้งที่มีขนาดลําตัวเล็ก อย่างไรก็ตามปริมาณ      
การเพ่ิมข้ึนของไข่กุ้งไม่ส่งผลให้อัตราการรอดตายของลูกกุ้งเพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นว่าอัตราการรอดตายไม่ได้ข้ึนอยู่กับจํานวนไข่ 
ซึ่งระยะการเจริญเติบโตของกุ้งแคระนิลที่ผู้วิจัยสามารถศึกษาได้มี 3 ระยะ คือ Mysis, Postlarva และ Adult โดยระยะ 
Mysis ลูกกุ้งจะมีขนาดเล็กมาก ทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถถ่ายภาพได้ เมื่อเข้าสู่ระยะ Postlarva ลูกกุ้งมีขนาดประมาณ 1 
มิลลิเมตร และมรียางค์เหมือนระยะ Adult แต่มีขนาดเล็กกว่า ดังรูปภาพท่ี 5 
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รูปภาพท่ี 4 (A) ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความยาวแม่กุ้งกับจํานวนไข่กุ้ง และ 
(B) อัตราการรอดตายของลูกกุ้งต่อจํานวนเฉลี่ยของไข่กุ้ง 

 
  

(A) (B)(A) (B)

 
 

รูปภาพท่ี 5 ลักษณะของลูกกุ้งแคระนิล (A) กุ้งแคระนิลในระยะ Postlarva  
และ (B) กุ้งแคระนิลในระยะ Adult  
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สรุปผลการวิจัย 

  กุ้งแคระนิลพันธุ์พื้นเมือง หรือ Caridina tonkinesis เป็นกุ้งแคระที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําตกอ่างผักหนาม อําเภอ   
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบได้มากบริเวณรากต้นไม้ เม่ือโตเต็มวัยตัวผู้จะมีขนาดโดยเฉล่ีย 20.28±1.82 มิลลิเมตร ตัวเมียมีขนาด 
21.08±1.74 มิลลิเมตร ส่วนตัวเมียท่ีต้ังท้องจะมีขนาด 22.33±1.46 มิลลิเมตร ซ่ึงจํานวนไข่กุ้งแปรผันตามขนาดความยาวของ
แม่กุ้ง ลูกกุ้งใช้ระยะเวลาในการฟักตัว 13-20 วัน และมีอัตราการรอดตายอยู่ในช่วง 0-55.23% โดยอัตราการรอดของลูกกุ้งไม่
ข้ึนอยู่กับจํานวนไข่ กุ้งแคระนิลเพศผู้มีลําตัวเพรียว ส่วนหัวเชิดข้ึนเล็กน้อย โคนหางและแพนหางเรียวเล็ก ในขณะท่ีกุ้งเพศเมีย
จะอวบอ้วน มีช่องท้องนูนสําหรับเก็บไข่ ส่วนหัวอูม โคนหางและแพนหางใหญ่กว่าตัวผู้  
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