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ศึกษาวิธีการสลบกุ้งเครย์ฟิช
วิจิตรา ตุ้งซี่1* อรสา บากา2 สุนันทา โพธิ์งาม2
บทคัดย่อ
ศึกษาวิธีการสลบกุ้งเครย์ฟิช โดยวิธีการท่าท่าหกสูง การใช้อุณหภูมิต่า และการใช้สารละลายน่ามัน
กานพลู ท่าการทดลองในกุ้งเครย์ฟิชขนาด 7-12 กรัม วิธีที 1 การลูบหลังของกุ้งเครย์ฟิช แล้วจับท่าท่าหกสูง
พบว่าใช้เวลาในการน่าสลบเฉลีย 855.44±761.65 วินาที และเวลากุ้งเครย์ฟิชสลบจนสูญเสียการทรงตัวเฉลีย
94.67±70.44 วิ น าที วิ ธี ที 2 การสลบด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ อุ ณ หภู มิ ต่ า พบว่ า อุ ณ หภู มิ น่ า ที 25, 20 และ 15 °C
ไม่สามารถท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบได้ แต่อุณหภูมิน่าที 10 และ 5 °C สามารถท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบได้ ภายในเวลา
10 นาที เมือน่ามาทดลองสลบทีเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง พบว่ากุ้งเครย์ฟิชทีสลบด้วยอุณหภูมิน่า 10 °C
มีอัตราการรอดตาย 100% เวลาโดยเฉลียทีท่าให้กุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบจนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ และ
ว่ายน่าได้ใช้เวลา 52.67±2715, 142.33±105.42, 1244.00±293.33, 1109.00±181.01 และ 175.69±146.41
วิ น าที ตามล่ า ดั บ ซึ งแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส่ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) และวิ ธี ที 3 การสลบกุ้ งเครย์ ฟิ ชโดยใช้
สารละลายน่ามันกานพลูในระดับความเข้มข้น 100, 200, 300, 400 และ 500 ppm พบว่าทีระดับความเข้มข้น
ของสารละลายน่ามันกานพลู 100, 200 และ 300 ppm ไม่สามารถท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบ เมือคอยติดตามสังเกต
อาการผ่ านไป 3 วั น พบว่ า มี อั ต ราการรอดตาย 100, 0 และ 0% ตามล่ า ดับ ส่ ว นที ระดั บความเข้ มข้ น ของ
สารละลายน่ามันกานพลู 400 และ 500 ppm สามารถท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบได้ เมือคอยติดตามสังเกตอาการ
ผ่านไป 3 วัน พบว่ามีอัตราการรอดตาย 0% เพราะเกิดจากพิษของสารละลายน่ามันกานพลู และเกิดจากปัญหา
คุณภาพน่า ดังนันวิธีทีเหมาะสมทีสุดในการสลบกุ้งเครย์ฟิช คือ การใช้อุณหภูมิต่าที 10 °C
คาสาคัญ : การสลบ กุ้งเครย์ฟิช ท่าหกสูง อุณหภูมิต่า สารละลายน่ามันกานพลู
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THE STUDY OF METHODS FOR ANESTHETIZING CRAYFISH (PROCAMBARUS CLARKII)
Wijittra Tungse1*Orasa Baka2 Sunantha Phongam2
Abstract
Study of methods for anesthetizing crayfish (Procambarus clarkii) by handstand, low
temperature and clove oil solution. Trial in P. clarkia weight 7-12 g First method, grove of dorsal
of P. clarkia and handstand which use of average time for induced to anesthetize within
855.44±761.65 seconds and anesthetize to loss equilibrium within 94.67±70.44 seconds. Second
method, method for anesthetized P. clarkia by low temperature; they can’t anesthetize at 25,
20, and 15 °C but they can anesthetize at 10 and 5 °C within 10 minutes. When experiment at
0.5, 1, 2, 3 and 24 hours; P. clarkia exhibited 100% of survival rate at 10 °C and average time for
recover to exhibit normal and swimming within 52.67±2715, 142.33±105.42, 1244.00±293.33,
1109.00±181.01 and 175.69±146.41 seconds, respectively when significant (P<0.05). And third
method, method for anesthetized P. clarkia by clove oil solution at various concentrations of
100, 200, 300, 400 and 500 ppm. The clove oil solution concentration of 100, 200 and 300 ppm
can’t anesthetized in P. clarkia and observe behavior after three days were exhibited 100, 0 and
0% of survival, respectively. But the clove oil solution concentration of 400 and 500 ppm can
anesthetized in P. clarkia and observe behavior after three days were exhibited 0% of survival.
Because, toxicity of clove oil solution and problem of water quality. Therefore, the best method
for anesthetized in P. clarkia was low temperature at 10 °C.
Keyword : anesthetize, crayfish, handstand, low temperature, clove oil solution
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บทนา
กุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งล็อบสเตอร์น่าจืด เป็นสัตว์น่ากลุ่มหนึงทีมีผู้น่าเข้ามาในประเทศไทยเพือเป็นสัตว์น่า
สวยงามและเพาะเลียงเพือการบริโภค อาจพั ฒนาเป็นการเพาะเลียงเชิงอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีผู้นิยมเลียง
กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในวงการสัตว์น่าสวยงาม ซึงกุ้งเครย์ฟิชจะเก็บเศษซากพืชซากสัตว์กินเป็นอาหารหลัก
แต่ในสถานทีเลียงทีมีอาหารอย่างจ่ากัดนัน กุ้งอาจจับสิงมีชีวิตอืนกินเป็นอาหารหรือแม้กระทังกุ้งเครย์ฟิชด้วยกัน
ซึงเป็นปัญหาการเลียงของกุ้งเครย์ฟิช ในการเพาะพันธุ์กุ้งชนิดนีได้มีการคิดค้นวิธีต่าง ๆ ทีสามารถป้องกันการกิน
กันเองและลดอัตราการตายให้ได้มากทีสุด ในธรรมชาติกุ้งสามารถเจริญเติบโตได้ดีอาจเป็นเพราะกุ้งได้รับแร่ธาตุ
ธาตุอาหารจากพืนดินใต้น่าทีสะสมอยู่ในบางส่วน (พึงบุญ, 2552)
ปัญหาส่าคัญในการขนส่งสัตว์น่าไปจ่าหน่ายคือต้องบรรจุแต่ละตัวลงในภาชนะแยกกันเพือป้องกัน
สัตว์น่าบอบช่าหรือตายเนืองจากการต่อสู้กัน ในการขนส่งล่าเลียงสัตว์น่าโดยใช้ยาสลบช่วยเป็นวิธีทีดีมากวิธีหนึง
และเป็นทีนิยมใช้ในต่างประเทศ เนืองจากสัตว์น่าทีขนส่งโดยวิธีนียังคงแข็งแรงดีเหมือนเดิม ร่างกายไม่บอบช่า
หรือมีบาดแผลใด ๆ ในระหว่างการขนส่งล่าเลียง ตลอดจนการขนย้ายก็ท่าได้ง่ายไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ทียุ่งยาก
ซับซ้อน และยังสามารถล่าเลียงได้ในปริมาณทีมากกว่าสภาพปกติถึ ง 2-3 เท่า หากสามารถท่าให้สัตว์น่าสลบใน
ระหว่างการขนส่งก็จะสามารถบรรจุสัตว์น่าลงในภาชนะเดียวกันได้คราวละหลาย ๆ ตัวท่าให้ประหยัดพืนที
สะดวกและลดต้นทุนในการขนส่งได้ (ทัศนัย, 2528)
ยาสลบส่าหรับสัตว์น่าทีนิยมใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ Quinaldine, 2-Phenoxy ethanol
และ Benzocaine ซึงเป็นพวกสารเคมีทีท่าให้เกิดการตกค้างสะสมในร่างกายสัตว์น่าและผู้บริโภค ส่วน Finquel
(MS-222) แม้ได้รับการรับรองให้ใช้ในปลาในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังต้องมีระยะหยุดการใช้ยาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 21 วัน ก่อนน่าปลาไปปล่อยสู่แหล่งน่าธรรมชาติหรือน่าไปบริโภค (นาวิน และคณะ, 2549)
ดังนันจึงได้มีการศึกษาวิธีต่าง ๆ ทีท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบ คือ วิธีการท่าท่าหกสูง การใช้อุณหภูมิต่า
และการใช้สารละลายน่ามันกานพลู เพือให้ได้การสลบทีมีคุณสมบัติปลอดภัยต่อกุ้งเครย์ฟิช ผู้ทดลอง และ
ผู้บริโภคสัตว์น่า นอกจากนันยังต้องมีความเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมทีมีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก หาซือได้ง่าย และ
สะดวกต่อการใช้งาน อันเป็นแนวทางส่งเสริมการผลิตสัตว์น่าทีปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามนโยบายของกรมประมง
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนเกษตรกร
และผู้ใช้ยาสลบในสัตว์น่าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือศึกษาประสิทธิภาพพฤติกรรมการสลบ ระยะเวลาการสลบ และการฟื้นสลบของกุ้งเครย์ฟิช
(Procambarus clarkii) ด้วยวิธีต่าง ๆ คือ วิธีการท่าท่าหกสูง การใช้อุณหภูมิต่า และการใช้สารละลายน่ามัน
กานพลู
วิธีดาเนินการวิจัย
แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง แต่ละการทดลองวางแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely
randomized design) ดังแสดงในภาพที 1
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กุ้งเครย์ฟิช

ท่าการสลบ

อุณหภูมติ ่า

การท่าท่าหกสูง

25, 20, 15, 10 และ 5 °C (10 นาที)

สารละลายน่ามันกานพลู

100, 200, 300, 400 และ 500 ppm

อุณหภูมิทีท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบ
ศึกษาอัตราการรอด (0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง)
ภาพที่ 1 แผนผังการทดลองการสลบกุ้งเครย์ฟิช
การทดลองที 1 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยวิธีการท่าท่าหกสูง (รายการ Sponge ฉลาดสุด ๆ, 2554)
น่ากุ้งเครย์ฟิชซับน่าให้แห้งแล้วท่าการชังและบันทึกน่าหนัก จากนันค่อย ๆ ลูบหลังของกุ้งเครย์ฟิช
ไปเรือย ๆ จนกว่ากุ้งเครย์ฟิชจะสลบนิง และตังกุ้งในท่าหกสูงพร้อมทังจับเวลาขณะลูบหลั งของกุ้งเครย์ฟิชจนถึง
ระยะทีกุ้งเครย์ฟิชสลบ (เวลาทีใช้น่าสลบ) และสังเกตอาการตอบสนองของกุ้งเครย์ฟิชต่อการสลบ โดยจับเวลาที
กุ้งเครย์ฟิชสลบจนสูญเสียการทรงตัวและการตอบสนองต่อสิงกระตุ้นโดยสมบูรณ์ (เวลาสลบ) เมือกุ้งเครย์ฟิชฟื้น
จากการสลบแล้วสังเกตอาการผิดปกติจากลักษณะภายนอกร่างกายและอัตราการรอดตาย เป็นเวลา 72 ชัวโมง
การทดลองที 2 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิต่า
การทดลองที 2.1 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิต่าเป็นเวลา 10 นาที
ท่าการทดลองสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิน่าต่างกัน 5 ระดับ คือ 25, 20, 15, 10
และ 5 °C ในแต่ละอุณหภูมิท่าการทดลอง 3 ซ่า ใช้กล่องโฟม ขนาด 20 x 3 x 20 เซนติเมตร น่ากุ้งเครย์ฟิชซับน่า
ให้แห้งท่าการชังและบันทึกน่าหนัก แล้วน่ากุ้งเครย์ฟิชใส่ในกล่องโฟมทีเตรียมอุณหภูมิน่าแต่ละระดับ เป็นเวลา
10 นาที สังเกตอาการตอบสนองของกุ้งเครย์ฟิชต่อการสลบ โดยจับเวลาทีกุ้งเครย์ฟิชสลบจนสูญเสียการทรงตัว
และการตอบสนองต่อสิงกระตุ้นโดยสมบรูณ์ (เวลาสลบใช้หน่วยเป็นวินาที) เมือกุ้งเครย์ฟิชสลบแล้วน่าไปท่าให้
ฟื้นในถังพลาสติกทีมีน่าสะอาดและออกซิเจนอยู่ จับเวลาทีกุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบ (ใช้หน่วยเวลาเป็นวินาที)
เมือกุ้งเครย์ฟิชแต่ละชุดการทดลองฟื้นจากการสลบแล้วสังเกตอาการผิดปกติจากลักษณะภายนอกร่างกายและ
อัตราการรอดตาย เป็นเวลา 72 ชัวโมง

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5

การทดลองที 2.2 ศึกษาอัตราการรอดตายและเวลาการสลบของกุ้งเครย์ฟิชทีสลบ
ด้วยอุณหภูมิต่าเป็นเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง
ท่าการคัดเลือกระดับอุณหภูมิน่าทีเหมาะสมทีสุดจากการทดลองที 2.1 ทดลอง
สลบกุ้งเครย์ฟิช เป็นเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง
การทดลองที 3 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยสารละลายน่ามันกานพลู
- การเตรียมยาสลบจากน่ามันกานพลู
เนืองจากน่ามันกานพลูไม่ละลายน่า จึงใช้เอทธิลแอลกอฮอล์ 95% ท่าละลายให้เป็นสารละลาย
น่ามันกานพลู (Stock solution) เพือใช้เป็นยาสลบกุ้งเครย์ฟิช โดยมีส่วนผสมระหว่างน่ามันกานพลูกับเอทธิล
แอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 1:9 โดยปริมาตร น่ามันกานพลู 1 ซี.ซี. มีสารออกฤทธิ์ประมาณ 1 กรัม (1,000
มิลลิกรัม) การค่านวณความเข้มข้นของยาสลบจะค่านวณจากสารออกฤทธิ์
- การทดลองใช้สารละลายน่ามันกานพลูเป็นยาสลบในกุ้งเครย์ฟิช
ใช้สารละลายน่ามันกานพลูทดลองสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ คือ 100, 200,
300, 400 และ 500 ppm ในแต่ละความเข้มข้น ท่าการทดลอง 3 ซ่า ตรวจสอบคุณภาพน่าปกติก่อนเริมท่าการ
ทดลองและหลังการทดลองเมือครบ 3 ชัวโมงด้วยชุดทดสอบ คือ pH, DO, ความเป็นด่าง, ความกระด้างของน่า
และวัดอุณหภูมิน่าด้วยเทอร์โมมิเตอร์ สังเกตอาการตอบสนองของกุ้งเครย์ฟิชต่อยาสลบ โดยจับเวลาทีกุ้งเครย์
ฟิชสลบจนสูญเสียการทรงตัวและการตอบสนองต่อสิงกระตุ้นโดยสมบูรณ์ ด้วยนาฬิกาจับเวลา (ใช้หน่วยเวลา
เป็นนาที) เมือกุ้งเครย์ฟิชสลบแล้วน่าไปท่าให้ฟื้นในถังพลาสติกทีมีน่าสะอาดและออกซิเจนอยู่ จับเวลาทีกุ้งเครย์
ฟิชฟื้นจากการสลบโดยสามารถพลิกตัวกลับจากการหงายท้องสู่สภาพปกติและเริมว่ายน่าได้ เมือกุ้งเครย์ฟิชแต่
ละชุดการทดลองฟื้นจากการสลบแล้วสังเกตอาการผิดปกติจากลักษณะภายนอกร่างกายและอัตราการรอดตาย
เป็นเวลา 72 ชัวโมง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองของข้อมูลทีรวบรวมด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของชุดการทดลองด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test (จรัญ, 2549)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการทดลองที 1 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยวิธีการท่าท่าหกสูง
จากการทดลองในกุ้งเครย์ฟิชขนาด 8.86±1.46 กรัม พบว่าการลูบหลังของกุ้งเครย์ฟิชแล้วจับท่าท่า
หกสู ง (ภาพที 2) สามารถท่ า ให้ กุ้ ง เครย์ ฟิ ช สลบได้ เ ป็ น ระยะเวลาสั น ๆ โดยเวลาที ใช้ น่ า สลบเฉลี ย
855.44±761.65 วินาที และเวลากุ้งเครย์ฟิชสลบจนสูญเสียการทรงตัวเฉลีย 94.67±70.44 วินาที
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ภาพที่ 2 การสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยวิธีการท่าท่าหกสูง
ผลการทดลองที 2 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิต่า
ผลการทดลองที 2.1 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิต่าเป็นเวลา 10 นาที
โดยให้อุณหภูมิของน่าทีใช้ในการทดลอง คือ 25, 20, 15, 10 และ 5 °C ท่าการแช่
กุ้งเครย์ฟิชในน่าทีก่าหนดอุณหภูมิข้างต้นเป็นเวลา 10 นาที พบว่า กุ้งเครย์ฟิชทีใช้ในทดลองมีน่าหนักเฉลีย
11.79±1.84, 11.16±3.48, 8.99±0.35, 8.96±1.00 และ 8.71±0.79 กรัม ตามล่าดับ ซึงไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) พบว่าภายในเวลา 10 นาที กุ้งเครย์ฟิชเริมสลบในอุณหภูมิน่าช่วง 15, 10 และ 5 °C
ในอั ต รา 66.67, 100 และ 100% ตามล่ า ดั บ เวลาโดยเฉลี ยที ท่ า ให้ กุ้ ง เครย์ ฟิ ช ฟื้ น จากการสลบ คื อ
30.50±10.61, 42.00±15.52 และ 54.33±23.97 วินาที ตามล่าดับ ซึงแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ
(P<0.05)
ผลการทดลองที 2.2 ศึกษาอัตรารอดตาย และเวลาสลบของกุ้งเครย์ฟิชทีสลบด้วย
อุณหภูมิต่าเป็นเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง
โดยใช้อุณหภูมิน่าทีเหมาะสมจากการทดลองที 2.1 คือ อุณหภูมิน่าที 10 และ 5 °C
จากการทดลองพบว่า กุ้งเครย์ฟิชทีสลบด้วยอุณหภูมิน่า 10 °C เป็นเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง มีน่าหนัก
เฉลี ย 8.92±2.34, 7.25±1.05, 10.81±1.16, 10.73±2.76 และ 10.21±2.00 กรั ม ซึ งไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) และเวลาโดยเฉลียทีท่าให้กุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบจนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ
แ ล ะ ว่ า ย น่ า ไ ด้ ใ ช้ เ ว ล า 52.67±27.15, 142.33±105.42, 1244.00±293.33, 1109.00±181.01 แ ล ะ
175.69±146.41 วินาที ตามล่าดับ โดยพบว่าที 24 ชัวโมง อุณหภูมิน่าสุดท้ายอยู่ที 19 °C ซึงไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิน่าให้คงทีที 10 °C ได้ตลอด 24 ชัวโมง จึงท่าให้กุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบได้เร็วกว่าที 2 และ 3 ชัวโมง
เมือน่าค่าเฉลียมาวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีอัตราการ
รอดตาย 100% (ตารางที 1) ส่วนการสลบด้วยอุณหภูมิต่าที 5 °C เป็นเวลา 0.5, 1, 2, 3 และ 24 ชัวโมง มี
น่าหนักเฉลีย 8.89±2.00, 8.13±0.55, 9.39±0.77, 8.84±0.85 และ 9.56±0.89 กรัม ตามล่าดับ ซึงไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) และพบว่าทีอุณหภูมิน่า 5 °C กุ้งเครย์ฟิชจะสลบทันที เวลาโดยเฉลียทีท่าให้
กุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบจนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ และว่ายน่าได้ 186.67±123.16, 1863.00±251.60,
7930.00±8731.72 และ 2970.00±636.40 วิ น าที ตามล่ า ดั บ ส่ ว นที 24 ชั วโมงไม่ ส ามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้
เนืองจากกุ้งเครย์ฟิชมีอัตราการรอดตาย 0% (ตารางที 2) เมือน่าค่าเฉลียมาวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตารางที่ 1 แสดงน่าหนักตัวเฉลีย เวลาฟื้นจากการสลบและอัตรารอดตายของกุ้งเครย์ฟิช จากการแช่ในอุณหภูมิ
น่า 10 °C ทีเวลาต่าง ๆ กัน
เวลาในการแช่
น่าหนักเฉลีย±SD
เวลาฟื้นจากการสลบ
อัตรารอดตาย
(ชัวโมง)
(กรัม)
(วินาที)
0.5
8.92±2.34a
52.67±27.15b
100%
a
b
1
7.25±1.05
142.33±105.42
100%
2
10.81±1.16a
1244.00±293.33a
100%
a
a
3
10.73±2.76
1109.00±181.02
100%
a
b
24
10.21±2.00
175.67±146.41
100%
หมายเหตุ : ค่าเฉลียทีอักษรต่างกันตามแนวตัง แสดงว่าแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05)
ตารางที่ 2 แสดงน่าหนักตัวเฉลีย เวลาฟื้นจากการสลบและอัตรารอดตายของกุ้งเครย์ฟิช จากการแช่ในอุณหภูมิ
น่า 5 °C ทีเวลาต่าง ๆ กัน
เวลาในการแช่
น่าหนักเฉลีย±SD
เวลาฟื้นจากการสลบ
อัตรารอดตาย
(ชัวโมง)
(กรัม)
(วินาที)
a
0.5
8.89±2.00
186.67±123.16a
100%
a
a
1
8.13±0.55
1863.00±251.60
100%
a
a
2
9.39±077
793.00±8731.72
100%
a
a
3
8.84±0.85
2970.00±636.42
66.67%
a
24
9.56±0.89
0%
หมายเหตุ : ค่าเฉลียทีอักษรไม่ต่างกันตามแนวตัง แสดงว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05)
จากการทดลองพบว่าไม่ควรสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิน่า 25 และ 20 °C เพราะกุ้งเครย์ฟิชไม่สลบ
หรือเสียการทรงตัวใด ๆ ภายในเวลา 10 นาที และช่วงอุณหภูมิน่า 15 °C กุ้งเครย์ฟิชส่วนใหญ่สลบ แต่บางตัวมี
การเคลือนไหวช้าหรือยังไม่สลบภายในเวลา 10 นาที แต่ในช่วงอุณหภูมิน่า 10 และ 5 °C สามารถสลบกุ้งเครย์ฟิช
ได้ 100% ซึงพบว่าในช่วงอุณหภูมิน่า 10 °C เหมะสมทีสุดในการสลบกุ้งเครย์ฟิช เพราะระยะเวลาในการสลบ
กุ้งเครย์ฟิชกับระยะเวลากุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบจนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ และว่ายน่าได้ ใช้เวลาไม่นาน
และเมือเวลาผ่านไป 24 ชัวโมง พบว่ากุ้งเครย์ฟิชยังคงปลอดภัยมีอัตราการรอดตายหลังพักฟื้นสูงสุด แต่ทีช่วง
อุณหภูมิน่า 5 °C กุ้งเครย์ฟิชจะสลบหรือเสียการทรงตัวทันที เมือเวลาผ่านไป 1-3 ชัวโมง กุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบ
จนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ และว่ายน่าได้ใ นระยะเวลาทีช้ากว่าอุณหภูมิอืนๆ ทีทดลอง และเมือเวลาผ่านไป
3 ชัวโมง กุ้งเครย์ฟิชอัตราการรอดตาย 66.67% แต่ทีอุณหภูมิน่า 5 °C ภายในเวลา 24 ชัวโมงมีอัตราการรอดตาย
0%
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ผลการทดลองที 3 ศึกษาการสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยสารละลายน่ามันกานพลู
พบว่าในระดับความเข้มข้น 100, 200 และ 300 ppm ไม่สามารถท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบได้ เมือเวลา
ผ่านไป 30 นาที ในระดับความเข้มข้นของน่ามันกานพลู 400 และ 500 ppm กุ้งเครย์ฟิชจะเริมมีการเคลือนไหว
ช้าลง แล้วสลบทีเวลาเฉลีย 6720.00±1498.80 และ 5900.00±1705.87 วินาที ตามล่าดับ ซึงไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยส่าคัญทางสถิติ (P>0.05) และกุ้งเครย์ฟิชฟื้นจากการสลบจนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ และว่ายน่าได้ที
เวลาเฉลีย 941.00±611.15 และ 1068.33±577.77 วินาทีตามล่าดับ ซึงไม่แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ
(P>0.05) และเมือวิเคราะห์คุณภาพน่าก่อนและหลังการใส่สารละลายน่ามันกานพลูในระดับความเข้มข้น ต่างๆ
พบว่าสารละลายน่ามันกานพลูส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน่าต่าลงในทุกระดับความเข้มข้น ดังแสดงในตาราง
ที 3
ตารางที่ 3 พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์คุณภาพน่าก่อน (ชุดควบคุม) และหลังใส่สารละลายน่ามันกานพลู
(ชุดการทดลอง)
พารามิเตอร์

ชุดการทดลอง
100 ppm
200 ppm
300 ppm
400 ppm
500 ppm
a
a
a
a
pH
7.20±0.29 7.17±0.29 7.00±0.00
7.00±0.00
7.00±0.00a
อุณหภูมิ
29.33±0.58a 29.33±0.58a 29.33±0.58a 29.33±0.58a 29.33±0.58a
ความเป็นด่าง 39.67±9.81a 51.00±0.00a 39.67±9.81a 44.00±17.32a 34.00±0.00a
ความกระด้าง 25.00±0.00a 25.00±0.00a 25.00±0.00a 25.00±0.00a 25.00±0.00a
DO
2.83±0.29b 2.50±0.00b 2.67±0.29b 2.33±0.58b 2.33±0.58b
หมายเหตุ : ค่าเฉลียทีอักษรต่างกันตามแนวนอน แสดงว่าแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (P<0.05)

ชุดควบคุม
7.00±0.00a
29.33±0.58a
51.00±0.00a
25.00±0.00a
7.00±0.00a

สรุป
การสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยวิธีการท่าท่าหกสูง สามารถสลบได้เพียงระยะเวลาสันๆ และฟื้นจากการ
สลบจนสามารถพลิ ก ตั ว กลั บ สู่ ป กติ ก่ อ นน่ า ไปท่ า ให้ ฟื้ น ในถั ง พลาสติ ก ที มี น่ า สะอาดและมี อ อกซิ เ จนอยู่
ซึงสอดคล้องกับรายการ Sponge ฉลาดสุด ๆ (2554) ทีมีการทดลองกับกุ้งเครย์ฟิชพันธุ์ต่างๆ และขนาดต่างๆ
ผลที เกิด พบว่า กุ้ งเครย์ ฟิชสลบทุก ตัว และพบว่า การสลบกุ้ งเครย์ฟิ ชด้ว ยอุ ณหภูมิต่า ที อุ ณ หภู มิน่ า 10 °C
เหมาะสมทีสุดในการสลบ เพราะระยะเวลาฟื้นจากการสลบจนสามารถพลิกตัวกลับสู่ปกติ และว่ายน่าได้ ใช้เวลา
ไม่นานและเมือเวลาผ่านไป 24 ชัวโมง พบว่ากุ้งเครย์ฟิชยังคงปลอดภัยมีอัตราการรอดตายหลังพักฟื้น 100%
ซึงเหมาะสมในการขนส่งสัตว์น่า เนืองจากสัตว์น่ามีความว่องไวต่อการเปลียนแปลงอุณหภูมิของน่า ดังนัน
ระหว่างกระบวนการขนส่งสัตว์น่าควรหลีกเลียงอุณหภูมิทีสูง ซึงจะสอดคล้องกับผลการทดลองของบุญรัตน์ และ
กระสินธุ์ (2555) ทีได้ศึกษาวิธีทีเหมาะสมในการล่าเลียงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ให้มีชีวิตแบบแห้ง
ทีอุณหภูมิต่า อุณหภูมิทีใช้ล่าเลียงกุ้ง ได้แก่ 10, 12 และ 15 °C โดยทดสอบการล่าเลียง 5, 7, 9 และ 12 ชัวโมง
พบว่าการลดอุณหภูมิเหลือ 10 °C ดีทีสุด กุ้งมีอัตราการรอดตายหลังพักฟื้นสูงสุด (100%) กุ้งมีสภาวะกล้ามเนือ
ขาวขุ่นและการทรงตัวผิดปกติต่าทีสุด การใช้อุณหภูมิ 10 °C มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกช่วงเวลาล่าเลียงที 5, 7, 9
และ 12 ชัวโมง ทังแบบแห้งและแบบแห้งทีมีการควบคุมความชืน และไม่ควรใช้สารละลายน่ามั นกานพลูเป็น
ยาสลบในกุ้งเครย์ฟิช เนืองจากในความเข้มข้นต่าไม่สามารถท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบได้ และทีความเข้มข้นสูง 400-
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500 ppm ท่าให้กุ้งเครย์ฟิชสลบได้ แต่ส่งผลให้มีอัตราการรอดตาย 0% เพราะเกิดจากพิษของสารละลายน่ามัน
กานพลู และเกิดจากปัญหาคุณภาพน่า ซึงการทดลองของ ดนัย และคณะ (2551) ทีได้ศึกษาความเป็นพิษและ
ประสิทธิภาพของสารละลายน่ามันกานพลูในการสลบปลากัด จีน (Betta splendens) พบว่าความเข้มข้นของ
สารละลายน่ามันกานพลูทีท่าให้ปลาจ่านวนครึงหนึงตายในเวลา 24 ชัวโมง มีค่าเท่ากับ 21.77 ppm โดยค่า
ความเชือมันที 95% อยู่ในช่วง 19.64-23.95 ppm ส่วนการทดลองของทิพย์ภาพร และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษา
ความเป็นพิษเฉียบพลันของ isoeugenol ต่อลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา
ทีระดับความเค็มต่างๆ ได้แก่ 5, 15 และ 25 psu พบว่าค่าความเป็นพิษทีท่าให้ลูกกุ้งตาย 50% ที 48 ชัวโมง
(48-hr LC50) ของ isoeugenol ทีระดับความเค็ม 5 psu มีค่าเท่ากับ 39.86 ± 4.80 ppm และความเป็นพิษ
ต่าลงทีระดับความเค็ม 15 และ 25 psu โดยมีค่า 48-hr LC50 เท่ากับ 41.16± 3.66 และ 45.06± 1.31 ppm
ตามล่าดับ
ดังนันวิธีการทีเหมาะสมทีสุดในการสลบกุ้งเครย์ฟิช คือ การสลบกุ้งเครย์ฟิชด้วยอุณหภูมิต่า (10 °C)
เนืองจากประสิทธิภาพพฤติกรรมการสลบ ระยะเวลาการสลบ และการฟื้นสลบของกุ้งเครย์ฟิช มีประสิทธิภาพ
สูงสุด และมีความปลอดภัยส่งผลให้อัตราการรอดสูงทีสุด
ข้อเสนอแนะ
ในการทดลองครังต่อไปควรมีการทดลองขนส่งกุ้งเครย์ฟิชในสถานการณ์จริง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ทุ น สนั บ สนุ น จากโครงการส่ งเสริ ม บู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ งานวิ จั ย คณะ
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