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บทคดัย่อ: งานวจิยันีเ้ป็นการศกึษาลกัษณะชวีวทิยาบางประการและสดัส่วนเพศของกัง้ตัก๊แตนสามแถบ Miyakea nepa 
ที่จับได้จากการท�าการประมงโดยวิธีอวนลากบริเวณท่าเทียบเรือประมงเกาะเปริด และท่าเทียบเรือประมงแหลมสิงห์  
อ.แหลมสงิห์ จ.จนัทบรุ ีโดยสุม่เกบ็ตวัอย่างกัง้ตัก๊แตนสามแถบตลอดการศกึษาตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ถงึเดอืน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 จ�านวน 263 ตัว และ 252 ตัวตามล�าดับ พบว่า กั้งตั๊กแตนสามแถบเพศเมียมีน�า้หนักเฉลี่ยและ 
ความยาวทั้งหมดมากกว่าเพศผู้ทุกเดือน โดยกั้งตั๊กแตนสามแถบในเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมมีน�้าหนักเฉลี่ยและ
ความยาวทัง้หมดมากทีส่ดุ จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างน�้าหนกัและความยาว พบว่าสมการความสมัพนัธ์ระหว่าง
น�้าหนักต่อความยาวของกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศผู้และเพศเมีย คือ W = 0.0622L2.3146 (R2 = 0.6026; p < 0.05) และ  
W = 0.047L2.4557 (R2 = 0.995; p < 0.05) ตามล�าดับ และมีสัดส่วนเพศในธรรมชาติของกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศผู้ต่อ 
เพศเมียคิดเป็น 1 : 0.80 ซึ่งอัตราส่วนเพศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้นสัดส่วนเพศในเดือน
มิถุนายนและเดือนกันยายน (P<0.05) จากการศึกษาค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีความสัมพันธ์ของรังไข่ในกั้งตั๊กแตนสามแถบ
ของแต่ละเดือน พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีรังไข่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายน (7.51 ± 1.52 เปอร์เซ็นต์) และมีค่าต�่าที่สุดใน
เดือนมีนาคม (0.90 ± 0.12 เปอร์เซ็นต์) ผลจากการศึกษานี้เป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับการศึกษาความสมดุลและแนวโน้ม
ประชากรของกั้งตั๊กแตนในธรรมชาติต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: กั้งตั๊กแตนสามแถบ, สัดส่วนเพศ, จันทบุรี, Miyakea nepa

ABSTRACT: Morphological studies and sex ratios of the Smalleyed squillid mantis shrimp (Miyakea nepa) were 
investigated. Samples were collected from Koh Proet and Laem Sing port, Laem Sing district, Chanthaburi Province 
which do fishery by trawl. The total numbers of 263 and 252 samples were collected from Koh Proet and Laem Sing 
fisheries port, respectively during February 2011 – February 2012 to study some biological aspects of the sex ratio, 
size, shape and abundance. The results showed that the average weight and total length of female M. nepa were 
higher than male M. nepa in each months. Moreover, M. nepa showed the highest weight and total length in July 
and October. The relationship between the weight and the length of M. nepa in male and female was revealed by the 
equation W = 0.0622L2.3146 (R2 = 0.60; p<0.05) and W = 0.047L2.4557 (R2 = 0.99; p<0.05), respectively. In this study, 
the sex ratios of male and female M. nepa in the nature are 1 : 0.8. Interestingly, they showed significant difference 
between gender in June and September only (P<0.05). Female M. nepa showed the highest values of gonadosomatic 
indices in June 2011 (7.51 ± 1.52%) and the lowest values in March 2011 (0.90 ± 0.12%). The results from this study 
are the important information for identifying the population dynamics and biology of mantis shrimp in Thai sea water.
Keywords: Smalleyed squillid mantis shrimp, sex ratios, Chanthaburi, Miyakea nepa
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บทน�ำ

กั้งตั๊กแตน (mantis shrimp) พบอาศัยเฉพาะใน

ทะเลและบรเิวณน�า้กร่อย โดยเฉพาะในบรเิวณเขตร้อน 

มักอาศัยในรูที่มันขุดหรืออาศัยตามซอกหินหรือ

ปะการัง พบตั้งแต่เขตน�้าขึ้นน�้าลงไปจนถึงระดับ 

ความลกึ 1,500 เมตร ทัว่ไปพบประมาณ 450 ชนดิ ใน

ประเทศไทยมีรายงานพบแล้วอย่างน้อย 61 ชนิด และ

ทีน่�ามาบรโิภค มเีพยีง 7 ชนดิ (นงนชุ, 2550) กัง้ตัก๊แตน

เป็นสัตว์ทะเลในกลุ่มครัสเตเชียน เช่นเดียวกับปู และ

กุง้ เนือ้จงึมรีสชาตอิร่อยคล้ายเนือ้กุง้และป ูท�าให้ได้รบั

ความนยิมน�ามาเป็นอาหารมากขึน้ และเป็นทีต้่องการ

ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ในปัจจุบันมีการจับ

และบริโภคกั้งตั๊กแตนในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้

ปรมิาณทีไ่ด้จากการท�าการประมงมแีนวโน้มลดลงและ

มีขนาดตัวและน�้าหนักลดลงด้วยเมื่อเทียบกับในอดีต 

(สาธิต, 2537) นอกจากนี้ความนิยมในการบริโภคได้

เปลี่ยนจากการบริโภคเนื้อเป็นบริโภคกั้งตั๊กแตนที่มี 

ไข่แก่เตม็ท้อง ท�าให้มกีารท�าการประมงในช่วงฤดผูสม

พันธุ์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลจ�านวนประชากรกั้งตั๊กแตนใน

ธรรมชาติลดลงได้

การศึกษาของ สาธิต (2537) ได้ศึกษาการแพร่

กระจายของกั้งตั๊กแตนบริเวณอ่าวไทยโดยรวมรวบ

ตวัอย่างกัง้ตัก๊แตนทีท่่าเทยีบเรอืประมงจ�านวน 10 แห่ง 

ในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า

แหล่งตัวอย่างของกั้งตั๊กแตนที่มีชนิดมากที่สุดในการ

ศึกษาจะอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะที่ท่าเทียบ

เรือประมงอ่างศิลา พบกั้งตั๊กแตนชนิดที่มีขนาดใหญ่

ที่สุด คือ กั้งตั๊กแตนยักษ์ Harpiosquilla harpax และ

กั้งตั๊กแตนที่พบได้ตลอดทั้งปี คือ กั้งตั๊กแตนสามแถบ 

Miyakea nepa 

กั้งตั๊กแตนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม

บรโิภคมากขึน้ ในขณะทีจ่�านวนกัง้ตัก๊แตนทีจ่บัได้จาก

ธรรมชาตมิแีนวโน้มลดน้อยลง (กลุม่วจิยัและวเิคราะห์

สถิติการประมง, 2555) ในปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงและ

อนุบาลกั้งตั๊กแตนยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร 

ในขณะที่ชาวประมงจับกั้งตั๊กแตนธรรมชาติเพื่อ

จ�าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศเพิม่มากขึน้ทกุปี (สถานี

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 

2535) การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยาของ

กั้งตั๊กแตนมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบข้อมูล

พื้นฐานในการน�ามาใช้เป็นแนวทางในการเพาะขยาย

พนัธุเ์พือ่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ และเพือ่คนืทรพัยากร

สู่แหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สัตว์น�้าชนิดนี้

ให้ด�ารงอยู่ตลอดไป

วิธีกำรศึกษำ

กำรเก็บตัวอย่ำงกั้งตั๊กแตนสำมแถบ

รวบรวมกัง้ตัก๊แตนสามแถบทีม่ลีกัษณะภายนอก

สมบูรณ์จากชาวประมง ที่ท�าการประมงโดยใช้เรือ

อวนลากซึง่มขีนาดเรอืประมาณ 16-17 เมตร ท�าประมง

ไกลจากฝั่งประมาณ 2-3 กิโลเมตร โดยแบ่งจุดเก็บ

ตัวอย่างเป็น 2 จุด คือ บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง

เกาะเปริด (ละติจูดที่  12.551481 ลองติจูดที่ 

102.127146) และท่าเทียบเรือประมงแหลมสิงห์ 

(ละตจิดูที ่12.483865 ลองตจิดูที ่102.057063) อ�าเภอ

แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เก็บรวบรวม

ตัวอย่างเดือนละครั้ง จุดละ 20-30 ตัวอย่าง โดยแต่ละ

จดุเกบ็รวบรวมกัง้ตัก๊แตนสามแถบจากชาวประมงราย

เดียวตลอดการศึกษา น�าตัวอย่างที่ได้ไปศึกษาตาม 

วิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

กำรศึกษำลักษณะทั่วไป

น�าตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบที่มีลักษณะ

ภายนอกสมบูรณ์ทั้งเพศผู ้และเพศเมีย มาศึกษา

ลกัษณะทัว่ไปด้วยการสงัเกตและพจิารณาลกัษณะรปู

ร่าง ส ีและลายบนล�าตวั และวดัสดัส่วนของลกัษณะที่

ส�าคัญต่างๆ ด้วย vernier calipers ที่ระดับความ

ละเอียด 0.01 เซนติเมตร โดยสังเกตลักษณะภายนอก

ที่จ�าเพาะในกั้งตั๊กแตนสามแถบตามวิธีการของ  

Manning (1995) (Figure 1)
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กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงน�้ำหนักตัวต่อ

ควำมยำวของกั้งตั๊กแตนสำมแถบ

น�าตวัอย่างกัง้ตัก๊แตนสามแถบทีร่วบรวมได้ มาชัง่

น�า้หนกัตวัหรอืน�้าหนกัรงัไข่ด้วยเครือ่งชัง่ไฟฟ้าทีร่ะดบั

ความละเอยีด 0.01 กรมั และวดัความยาวตัง้แต่หวัตา

จนถึงปลายแพนหางด้วยไม้บรรทัดที่ระดับความ

ละเอียด 0.1 เซนติเมตร เพื่อน�ามาหาค่าความสัมพันธ์

ระหว่างน�า้หนักตัว (W) ต่อความยาว (L) โดยใช้สูตร

สมการ ยกก�าลังตามวิธีการของ Tesch (1971) ดังนี้  

W = a Lb โดย W = น�า้หนกัตวัของกัง้ตัก๊แตนสามแถบ 

(กรัม) L = ความยาวของกั้ งตั๊กแตนสามแถบ 

(เซนติเมตร) a และ b คือค่าคงที่

เมื่อค�านวณได้สมการความสัมพันธ์ และค่า

สัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (R2) แล้วท�าการตรวจสอบว่า 

สมการดังกล่าวสามารถอธิบายความผันแปรของ 

ค่าตวัแปรตาม (ค่าแกน Y) ทีไ่ด้อย่างเหมาะสมหรอืไม่ 

โดยค�านวณค่า t จากสูตร 

 t =√(n - 2) R2 / (1 - R2)

น�าค่า t ทีค่�านวณได้ไป เปรยีบเทยีบกบัค่า t ทีเ่ปิด

จากตาราง t – distribution ที ่t
0.05 

(n-2) ถ้าค่าทีค่�านวณ

ได้มค่ีามากกว่า t ทีเ่ปิดจากตาราง แสดงว่าเส้นสมการ

แสดงความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นในการอธิบายความ

ผันแปรของตัวแปรตามอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

กำรศึกษำสัดส่วนเพศของกั้งตั๊กแตนสำมแถบ

น�าตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบที่รวบรวมได้ใน

แต่ละเดอืน มาศกึษาถงึลกัษณะเพศเพือ่ให้ทราบความ

แตกต่างระหว่างกั้งตั๊กแตนเพศผู้และเพศเมีย น�า

ตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบทั้งหมดมาค�านวณหา

สดัส่วนเพศ และทดสอบความแตกต่างทางสถติโิดยใช้ 

Chi-square test (Snedecor and Conbran, 1973) 

โดยตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วนกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศผู้

เท่ากบัเพศเมยีมอีตัราส่วนเท่ากนัที ่1:1 ซึง่ค�านวณจาก

สูตร χ2 = ∑ (O-E)2 / E โดยที่ χ2 = ค่า Chi - square 

ของเพศผู ้: เพศเมยี โดย O = จ�านวนของเพศผูห้รอืเพศ

เมียที่ส�ารวจพบจริง (observed frequency) E = 

จ�านวนของเพศผู ้หรือเพศเมียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

(expected frequency) 

ในการทดสอบค่าอัตราส่วนเพศ ใช้การเปรียบเทียบ

ค่า χ2 ที่ค�านวณได้กับค่า χ2 ที่ เป ิดจากตาราง  

χ2
0.05

 ที่ df = (number of row – 1) x (number of 

column – 1) และในการทดสอบค่าอตัราส่วนเพศทีพ่บ

รายเดอืน ใช้การเปรยีบเทยีบค่า χ2 ทีค่�านวณได้กบัค่า 

χ2 ที่เปิดจากตาราง χ2
0.05

 ที่ df = (n –1) ถ้าค่า χ2 ที่

ค�านวณได้มีค่ามากกว่าค่า χ2 ที่เปิดได้จากตาราง 

แสดงว่าอัตราส่วนเพศที่พบมีความ แตกต่างไปจาก

สมมุติฐานที่ตั้งไว ้  แต่ถ ้ามีค ่าน้อยกว่าแสดงว่า

Figure 1  External morphology of the Smalleyed squillid mantis shrimp (Miyakea nepa) 

Source:  Manning (1995)
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อัตราส่วนเพศที่พบมีค่าไม่แตกต่างไปจากสมมติฐาน

กำรศึกษำกำรพัฒนำของอวัยวะสืบพันธุ์ของกั้ง

ตั๊กแตนสำมแถบเพศเมีย

1.  กำรพัฒนำของอวัยวะสืบพันธุ์จำกกำร

ตรวจสอบลักษณะภำยนอก

การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์จากการตรวจสอบ

ลกัษณะภายนอก ยดึตามงานวจิยัของ Wortham-Neal 

(2002) โดยตรวจสอบลกัษณะทีด้่านท้องของแพนหาง

ควบคู่กับสีของกระเปาะ เก็บน�้าเชื้อตรงบริเวณปล้อง

อกที่ 6-7-8 ด้านท้อง โดยที่ด้านท้องของแพนหางและ

กระเปาะเกบ็น�า้เชือ้จะปรากฏสทีีแ่ตกต่างกนัตามระยะ

การพัฒนาของรังไข่ 

2.  ดัชนีควำมสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์

เพศเมีย

น�าตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบที่รวบรวมได้จาก

ท ่ า เทียบเรื อประมงเกาะเปริดในแต ่ละ เดือน  

มาท�าความสะอาดแล้วชั่งน�้าหนักและบันทึกผล  

ผ่ารงัไข่ออกมาชัง่น�า้หนกั และน�ามาค�านวณหาค่าดชันี

ความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic 

index: GSI) ตามวธิขีอง Yuen and June (1957) ตาม

สมการ GSI = (GW / W) x 100 โดย GW = น�้าหนัก

ของอวัยวะสืบพันธุ์ (กรัม) และ W = น�้าหนักของ 

กั้งตั๊กแตนสามแถบ (กรัม) 

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

ลักษณะทั่วไป 

ผลการศกึษาลกัษณะทัว่ไปของกัง้ตัก๊แตนสามแถบ 

(Miyakea nepa) โดยจัดจ�าแนกตาม Manning  

(1995) พบว่าตามีขนาดเล็ก ตั้งตามขวางอยู่บนก้าน

ตาและมีความกว้างเล็กน้อย มีรูปร ่างเกือบเป็น

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ในส่วนปลายขอบมนและขอบด้านข้าง

กระดกขึ้น ตรงกลางตาอาจมีปุ่มเล็กๆ ปล้องอกที่ 6-8 

มีผิวด้านบน submedian carina ขรุขระ median  

carina ที่ส่วนปลายไม่เป็นหนาม และมีรอยบุ๋มเล็กๆ 

ด้านข้างของปล้องล�าตัวที่ 5-7 มีลักษณะเป็นแง่ยื่น 

ปล้องล�าตัวที่ 5 แง่ยื่นส่วนหน้าเป็นหนามเรียวยาวชี้

ตรงไปด้านหน้า ปล้องล�าตวัที ่6 แง่ยืน่ส่วนหน้ามขีนาด

ใหญ่ส่วนปลายตัดเฉียง ต่างจากแง่ยื่นส่วนท้ายเป็น 

รูปสามเหลี่ยมปลายมนและมีขนาดใหญ่กว่าแง่ยื่น

ส่วนหน้า ปล้องล�าตัวที่ 7 แง่ยื่นส่วนหน้ามีลักษณะ

แหลมแต ่ส ่วนปลายมนแง ่ยื่นส ่วนท ้ายเป ็นรูป

สามเหลี่ยมส่วนปลายมนมีขนาดใหญ่กว่าแง่ยื่น 

ส่วนหน้า

Figure 2  Photo of the Smalleyed squillid mantis shrimp (Miyakea nepa) in this study

ลกัษณะกระดองของกัง้ตัก๊แตนสามแถบทีส่�ารวจ

ในการศกึษาครัง้นี ้ทีบ่รเิวณกระดอง ม ีmedian carina 

สมบูรณ์ และสันนี้จะแยกเป็น 2 แฉกตรงด้านหน้า

โดยทีบ่รเิวณทีจ่ะแยกอยูต่รงรอยบุม๋ของกลางกระดอง 

ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับงานวิจัยการกระจายทาง

ภมูศิาสตร์ของกัง้ตัก๊แตนในอ่าวไทยของ เบญจมาภรณ์ 

(2538) ซึง่ลกัษณะนีส้ามารถใช้จ�าแนกประเภทของกัง้

ตัก๊แตนสามแถบได้อย่างถกูต้อง อย่างไรกต็าม แถบสี

ด�าหรอืเทานัน้ไม่สามารถพบได้ในกัง้ตัก๊แตนสามแถบ

ทุกตัว ซึ่งบางตัวสามารถสังเกตุเห็นได้ชัดเจน บางตัว

ค่อนข้างเลือนรางและบางตัวไม่สามารถมองเห็นได้ 

การใช้แถบสีนี้เพียงลักษณะเดียวในการจ�าแนกกั้ง

ตั๊กแตนสามแถบจึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
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นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อเทียบกับข้อมูลจาก
การศึกษาจากการศึกษาขนาดและน�้าหนักของ 
กั้งตั๊กแตน บริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง 
ของ สาธิต (2537) พบว่ากั้งตั๊กแตนสามแถบมีขนาด
เฉลี่ยลดลง 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างประชากรกั้งตั๊กแตนสามแถบได้ในเดือน
สงิหาคม เนือ่งจากช่วงเดอืนสงิหาคมเป็นช่วงมรสมุของ
พื้นที่แถบภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก�าลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง 
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเกือบตลอด
เดอืน ส่งผลให้ชาวประมงไม่สามารถน�าเรอืออกจากฝ่ัง
ได้ (ศนูย์ภมูอิากาศ ส�านกัพฒันาอตุนุยิมวทิยา, 2554)

สัดส่วนเพศของกั้งตั๊กแตนสำมแถบ
การรวบรวมตวัอย่างกัง้ตัก๊แตนสามแถบจากชาว

ประมงที่ท่าเทียบเรือประมงเกาะเปริด อ�าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 515 ตัวอย่าง เป็นกั้ง
ตั๊กแตนสามแถบเพศผู้ 286 ตัว กั้งตั๊กแตนสามแถบ
เพศเมีย 229 ตัว สัดส่วนกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศผู้ต่อ
กั้งตั๊กแตนสามแถบเพศเมียมีค่าเท่ากับ 1:0.80 เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของค่าสัดส่วนเพศ

ตลอดปี พบว่าสดัส่วนเพศผูแ้ละเพศเมยีของกัง้ตัก๊แตน
สามแถบไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) และเมื่อ
วิเคราะห์สัดส่วนเพศของกั้งตั๊กแตนสามแถบที่ศึกษา
ในแต่ละเดือน พบว่าสัดส่วนเพศของกั้งตั๊กแตนสาม
แถบมคีวามแตกต่างกนัในเดอืนมถินุายนและกนัยายน 
(P<0.05) (Table 1)

Reddy and Shanbhogue (1994) ศกึษาชวีวทิยา
ประชากรของกั้งตั๊กแตนสามแถบ Miyakea nepa 
บริเวณชายฝั่งทะเลมังกาลอร์ ประเทศอินเดีย พบว่า
ประชากรกั้งตั๊กแตนมีขนาดและปริมาณลดลงในทุกๆ 
เดอืนพฤศจกิายนของทกุปี แสดงให้เหน็ว่ามกีารเจรญิ
ของประชากรกั้งตั๊กแตนกลุ่มใหม่มาทดแทนในช่วง
เวลาดังกล่าว โดยกั้งตั้กแตนมีการวางไข่เป็น 2 ช่วง
เวลาต่อปี และอัตราส่วนระหว่างเพศเมียต่อเพศผู้ของ
กั้งตั๊กแตนสามแถบไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีค่าลด
ลงในช่วงปลายของฤดูร้อนไปจนถึงต้นฤดูหนาว ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว กั้งตั๊กแตนสาม
แถบเพศเมยีอาจมกีารขดุโพรงเพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบั
การวางไข่ (บพธิ และนนัทพร, 2546) โดยข้อมลูมคีวาม
สอดคล้องกับช่วงเวลาของการวางไข่และข้อมูล

เปอร์เซ็นต์ดัชนีรังไข่

Table 1  Sex ratio of Miyakea nepa from Laem Sing district, Chanthaburi Province during February 2011 to 
February 2012.

Month Number Male Female Expected value Sex ratio c H
0

Male Female Male Female
02/2011 30 16 14 15 : 15 1 0.88 0.13 accept
03/2011 61 35 26 30.5 : 30.5 1 0.74 1.33 accept
04/2011 51 32 19 25.5 : 25.5 1 0.59 3.31 accept
05/2011 30 20 10 15 : 15 1 0.50 3.33 accept
06/2011 58 37 21 29 : 29 1 0.57 4.41* non-accept
07/2011 20 6 14 10 : 10 1 2.33 3.20 accept
08/2011 NS** - - - - - - -
09/2011 60 40 20 30 : 30 1 0.50 6.67* non-accept
10/2011 57 28 29 28.5 : 28.5 1 1.04 0.02 accept
11/2011 28 17 11 14 : 14 1 0.65 1.29 accept
12/2011 30 15 15 15 : 15 1 1.00 0.00 accept
01/2012 60 29 31 30 : 30 1 1.07 0.07 accept
02/2012 30 11 19 15 : 15 1 1.73 2.13 accept

Total 515 286 229 257.5 : 257.5 1 0.80 6.31 accept

Note: Chi – square table (χ2) at degree of freedom (2 – 1), [(2 – 1) x (11 – 1)] = 1, 10 of 95% confidential value 

= 3.84 and 18.31, * = significantly different at 95% confidential value and ** = no sample
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Table 2  The weight and the length of Miyakea nepa from Laem Sing district, Chanthaburi Province during 
February 2011 to February 2012.

Month  Mean weight (g.) Mean length (cm.)
Male Female Both Male Female Both

02/2011 18.03 ± 3.44 19.88 ± 3.38 18.89 ± 3.48 11.65 ± 0.55 11.95 ± 0.81 11.79 ± 0.69
03/2011 18.37 ± 3.07 18.65 ± 3.79 18.49 ± 3.37 11.60 ± 0.56 11.68 ± 0.91 11.63 ± 0.72
04/2011 17.56 ± 2.98 19.99 ± 3.03 18.47 ± 3.20 11.58 ± 0.49 12.00 ± 0.55 11.74 ± 0.55
05/2011 15.01 ± 0.90 19.48 ± 1.35 16.50 ± 2.39 11.40 ± 0.25 11.82 ± 0.65 11.54 ± 0.46
06/2011 17.29 ± 2.81 20.94 ± 4.37 18.61 ± 3.85 11.55 ± 0.59 12.65 ± 1.07 11.95 ± 0.95
07/2011 26.52 ± 1.98 31.36 ± 2.90 29.91 ± 3.46 12.45 ± 0.49 14.11 ± 0.94 13.62 ± 1.13
08/2011 - - - - - -
09/2011 18.05 ± 4.77 23.97 ± 6.34 20.02 ± 5.99 11.43 ± 0.99 12.53 ± 1.36 11.80 ± 1.23
10/2011 26.56 ± 2.37 32.16 ± 4.86 29.41 ± 4.74 13.56 ± 1.07 13.99 ± 0.82 13.78 ± 0.97
11/2011 21.15 ± 4.17 21.39 ± 5.37 20.89 ± 4.73 12.08 ± 0.54 12.24 ± 1.22 12.14 ± 0.85
12/2011 20.21 ± 2.76 21.98 ± 2.64 21.09 ± 2.80 11.84 ± 0.55 12.32 ± 0.58 12.08 ± 0.61
01/2012 19.78 ± 4.26 26.56 ± 8.10 23.28 ± 7.32 11.85 ± 0.89 12.16 ± 1.08 12.01 ± 0.99
02/2012 21.66 ± 4.47 26.82 ± 8.54 24.93 ± 7.65 11.73 ± 0.76 12.65 ± 1.25 12.31 ± 1.17

Total (mean) 19.35 ± 4.54 24.13 ± 6.99 21.47 ± 6.23 11.84 ± 0.93 12.55 ± 1.23 12.15 ± 1.13 

ควำมสัมพันธ ์ระหว ่ำงน�้ำหนักต ่อควำมยำว 

ตัวกั้งตั๊กแตนสำมแถบ 

การศึกษาตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบ จ�านวน 

515 ตัว พบว่ามีความยาวระหว่าง 10.00 – 15.90 

เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ย 12.15 ± 1.13  

เซนติเมตร มีน�้าหนักระหว่าง 10.30 – 44.85 กรัม และ

น�า้หนกัเฉลีย่ 21.47 ± 6.23 กรมั พบว่ากัง้ตัก๊แตนสาม

แถบมีน�้าหนักมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม (29.91 ± 

3.46 กรัม) และมีความยาวทั้งหมดมากที่สุดในเดือน

ตุลาคม (14.37 ± 0.34 เซนติเมตร) (Table 2) เมื่อน�า

มาวิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์ระหว ่างน�้ าหนักและ

ความยาว พบว่ากั้งตั๊กแตนสามแถบมีสมการความ

สัมพันธ์ระหว่างน�้าหนักและความยาวกั้งตั๊กแตนสาม

แถบ คอื y = 0.0397x2.5078 มค่ีาสมัประสทิธิต์วัก�าหนด 

(R2) = 0.6831 (p<0.05) (Figure 3)

เมื่อจ�าแนกตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศผู้ 

จ�านวน 286 ตวัอย่างมาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

น�้าหนักต่อความยาว พบว่ากั้งตั๊กแตนสามแถบเพศผู้

มีค่าความยาวเหยียดเฉลี่ยเท่ากับ 11.84 ± 0.93 

เซนติเมตร และมีน�้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 19.35 ± 4.54 

กรัม จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนักและ

ความยาว พบว่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนัก

ต่อความยาวที่ค�านวณได้ คือ y = 0.0622x2.3146 มีค่า

สัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (R2) = 0.6026 (p<0.05)  

(Figure 4)

เมื่อจ�าแนกตัวอย่างกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศเมีย 

จ�านวน 229 ตวัอย่างมาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

น�้าหนักต่อความยาว พบว่ากั้งตั๊กแตนสามแถบเพศ

เมียมีค่าความยาวเหยียดเฉลี่ยเท่ากับ 12.55 ± 1.23 

เซนติเมตร และมีน�้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 24.13 ± 6.99 

กรัม จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนักและ

ความยาว พบว่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนัก

ต่อความยาวที่ค�านวณได้ คือ y = 0.047x2.4557 มีค่า

สัมประสิทธิ์ตัวก�าหนด (R2) = 0.6995 (p<0.05)  

(Figure 5)
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Figure 3  The relationship between the weight and the length of male and female Miyakea nepa from Laem 

Sing district, Chanthaburi Province during February 2011 to February 2012.

Figure 4  The relationship between the weight and the length of male Miyakea nepa from Laem Sing district, 

Chanthaburi Province during February 2011 to February 2012.
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Figure 5  The relationship between the weight and the length of female Miyakea nepa from Laem Sing district, 

Chanthaburi Province during February 2011 to February 2012.

กำรพัฒนำของอวัยวะสืบพันธุ ์ของกั้งตั๊กแตน 

สำมแถบเพศเมีย

1. กำรพัฒนำของอวัยวะสืบพันธุ ์จำกกำร

ตรวจสอบลักษณะภำยนอก

การพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ ์ของกั้งตั๊กแตน 

สามแถบ จากการตรวจสอบลกัษณะภายนอก สามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สีของรังไข่ของกั้ง

ตั๊กแตนที่ด้านท้องของแพนหางเห็นเป็นสีขาวใส และ

สีของกระเปาะเก็บน�้าเชื้อตรงบริเวณปล้องอกที่ 6-7-8 

ยงัไม่มกีารพฒันา (Figure 6 a and d) ระยะที ่2 สขีอง

รังไข่ของกั้งตั๊กแตนที่ด้านท้องของแพนหางเห็นเป็น 

สีเหลืองอมชมพู และสีของกระเปาะเก็บน�้าเชื้อตรง

บรเิวณปล้องอกที ่6-7-8 พบเส้นสขีาวขุน่บางๆ (Figure 

6 b and e) ระยะที่ 3 สีของรังไข่ของกั้งตั๊กแตนที่ด้าน

ท้องของแพนหางเหน็เป็นสส้ีม และสขีองกระเปาะเกบ็

น�้าเชื้อตรงบริเวณปล้องอกที่ 6-7-8 พบเส้นลายขนาน

กนัหนาทบึมากและมกีารเชือ่มต่อกนับรเิวณตรงกลาง

ของปล้องที่ 6 ถึง 8 (Figure 6 c and f) โดยผลการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wortham-Neal 

(2002) ที่ศึกษาการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ของ 

กั้งตั๊กแตน Squilla empusa เพศเมีย 

Figure 6 The reproductive stage of Miyakea nepa 

identified using external morphology.

a,d = The reproductive stage I of Miyakea nepa, 

b,e = The reproductive stage II of Miyakea nepa 

c,f = The reproductive stage III of Miyakea nepa
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2. เปอร์เซ็นต์ดัชนีควำมสัมพันธ์ของอวัยวะ

สืบพันธุ์เพศเมีย

การหาค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีความสัมพันธ์ของรังไข่

ในกัง้ตัก๊แตนสามแถบบรเิวณพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืประมง

เกาะเปริด อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่าได้

ผลดงั Table 3 กัง้ตัก๊แตนสามแถบมค่ีาเปอร์เซน็ต์ดชันี

รังไข่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายน โดยมีค่าเฉลี่ย 7.51 ± 

1.52 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีรังไข่ต�่าที่สุด

ในเดอืนมนีาคม โดยมค่ีาเฉลีย่ 0.90 ± 0.12 เปอร์เซน็ต์ 

เมือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอวยัวะสบืพนัธุเ์พศ

เมีย  จากการตรวจสอบลักษณะภายนอกและ

เปอร์เซน็ต์ดชันคีวามสมัพนัธ์ของอวยัวะสบืพนัธุ ์พบว่า

ระยะของอวัยวะสืบพันธุ์จากการตรวจสอบลักษณะ

ภายนอกทัง้ 3 ระยะ มค่ีาเปอร์เซน็ต์ดชันคีวามสมัพนัธ์

ของรังไข่เป็น 0.78-1.87, 3.12-3.95 และ 4.24-9.03 

ตามล�าดับ โดยค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีความสัมพันธ์ของ

รังไข่ในกั้งตั๊กแตนสามแถบนี้ สอดคล้องกับผลการ

ศกึษาสดัส่วนเพศของกัง้ตัก๊แตนสามแถบทีพ่บสดัส่วน

เพศของกั้งตั๊กแตนสามแถบเพศเมียน้อยกว่าเพศผู้ใน

เดอืนมถินุายน และแสดงให้เหน็ว่ากัง้ตัก๊แตนสามแถบ

บริเวณจังหวัดจันทบุรีมีช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ในเดือน

มิถุนายน

Tanuja (1996) ศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ ์ของ 

กัง้ตัก๊แตนสามแถบ Miyakea nepa ในประเทศอนิเดยี 

พบว่ากั้งตั๊กแตนสามแถบมีฤดูกาลสืบพันธุ์เป็น 2 ช่วง 

คือ ช ่วงเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน โดยใน

ธรรมชาติเมื่อถึงฤดูกาลสืบพันธุ์ กั้งตั๊กแตนเพศเมียที่

อุม้ไข่เตม็ท้องส่วนใหญ่จะอาศยัอยูใ่นรทูีข่ดุไว้เพือ่หลบ

ศัตรู Ohtomi et al. (1988) ได้ท�าการศึกษาฤดูวางไข่

ของกั้งตั๊กแตน Oratosquilla oratoria ในอ่าวโตเกียว

ในฤดูกาลต่างๆ จ�านวน 15,871 ตัว โดยท�าการเก็บ

ตวัอย่าง 2 ช่วง คอื ช่วงเดอืนเมษายนถงึเดอืนธนัวาคม 

ค.ศ.1982 และช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ.1986 ถึงเดือน

กันยายน ค.ศ.1987 พบว่าฤดูวางไข่ของกั้งตั๊กแตน 

Oratosquilla oratoria อยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึง

เดือนสิงหาคมของทุกปี โดยพบว่ากั้งตั๊กแตนเพศเมีย

จะมีไข่แก่ 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่างเดือนเมษายนถึง

เดอืนพฤษภาคม และช่วงหลงัระหว่างเดอืนกรกฎาคม

ถึงเดือนสิงหาคม

Table 3 Gonadosomatic index of Miyakea nepa in this study.

Month Gonadosomatic index Remarks
03/2011 0.90 ± 0.12 N = 14
04/2011 4.77 ± 0.90 N = 13
05/2011 3.80 ± 0.68 N = 10
06/2011 7.51 ± 1.52 N = 12
07/2011 4.07 ± 2.46 N = 14
08/2011 - no sample
09/2011 4.91 ± 0.67 N = 9
10/2011 5.23 ± 1.28 N = 18
11/2011 - no sample
12/2011 - no sample
01/2012 4.15 ± 2.28 N = 20
02/2012 4.37 ± 3.10 N = 19
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สรุป

งานวจิยันี ้เป็นการศกึษาชวีวทิยาบางประการของ

กั้งตั๊กแตนสามแถบ จากการท�าการประมงบริเวณท่า

เทียบเรือประมงเกาะเปริดและท่าเทียบเรือประมง

แหลมสงิห์ อ.แหลมสงิห์ จ.จนัทบรุ ีจ�านวน 515 ตวั โดย

กั้งตั๊กแตนสามแถบเพศเมียมีน�้าหนักและความยาว

ทั้งหมดมากกว่าเพศผู ้ในทุกเดือน ความสัมพันธ์

ระหว่างน�้าหนักต่อความยาวตัวของกั้งตั๊กแตนสาม

แถบแบบรวมเพศ เพศผู้ และเพศเมีย มีความสัมพันธ์

กันในรูปสมการยกก�าลัง นอกจากนี้ กั้งตั๊กแตนสาม

แถบในเดือนมิถุนายนมีค่าเปอร์เซ็นต์ดัชนีรังไข่มาก

ที่สุด สอดคล้องกับสัดส่วนเพศที่พบกั้งตั๊กแตนสาม

แถบเพศเมยีน้อยกว่าเพศผูใ้นเดอืนมถินุายน แสดงให้

เห็นว่าช่วงฤดูสืบพันธุ์ของกั้งตั๊กแตนสามแถบบริเวณ

จังหวัดจันทบุรีอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณชาวประมงบริเวณท่าเทียบเรือประมง

เกาะเปริดและท่าเทียบเรือประมงแหลมสิงห์ อ.แหลม

สงิห์ จ.จนัทบรุ ีทีเ่อือ้เฟ้ือข้อมลูและตวัอย่างกัง้ตัก๊แตน

สามแถบทีใ่ช้ในงานวจิยันี ้ขอขอบคณุคณะเทคโนโลยี

ทางทะเลที่เอื้อเฟื้อสถานที่และเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับ
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