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การวัดการเจริญเติบโตของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei  
ด้วยภาพถ่าย

Growth measurement of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei 
by photograph
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดร่างกายจริงและขนาดร่างกายจากภาพถ่ายของกุ้งขาว 
Litopenaeus vannamei ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย ท�าการเก็บข้อมูลจ�านวน 5,268 ชุด ผลการศึกษาพบว่า
สมการวิเคราะห์ความถดถอยระหว่างน�้าหนักล�าตัวกับความยาวล�าตัวกุ้งเท่ากับ W =0.0187L2.6514 (R2= 0.8810) สมการ
วิเคราะห์ความถดถอยระหว่างน�้าหนักกับความยาว carapace กุ้งเท่ากับ W =0.2771CL2.6159 (R2= 0.8018) สมการ
วิเคราะห์ความถดถอยระหว่างน�้าหนักล�าตัวกับความยาวล�าตัวกุ้งจากภาพถ่ายเท่ากับ W =0.0583PL2.2195 (R2= 0.6422) 
สมการวิเคราะห์ความถดถอยระหว่างน�้าหนักกับความยาว carapace กุ้งจากภาพถ่ายเท่ากับ W =0.372PCL2.3387 (R2= 
0.6264) และ สมการวเิคราะห์ความถดถอยระหว่างความยาวล�าตวักบัความยาวล�าตวักุง้จากภาพถ่ายเท่ากบั L=2.8518 + 
0.7859PL (R2= 0.6166) สมการทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน�ามาประยกุต์ใช้เกบ็ข้อมลูวดัการเจรญิเตบิโตของกุง้ขาว 
 L. vannamei จากการถ่ายภาพได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล และลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ค�ำส�ำคัญ: การวัดการเจริญเติบโต, กุ้งขาว, ภาพถ่าย, การวิเคราะห์ภาพถ่าย

ABSTRACT: This study was to find the relationship between the real body size and body size from image analysis of 
Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei by regression analysis from 5,268 dataset. Results showed that regression  
analysis equation between weight and length was W =0.0187L2.6514 (R2= 0.8810). Equation of regression analysis 
between weight and carapace length was W =0.2771CL2.6159 (R2= 0.8018). Equation of the analysis between weight 
and length from image analysis was W =0.0583PL2.2195 (R2= 0.6422). Equation of the analysis between weight and 
carapace length from image analysis was W =0.372PCL2.3387 (R2= 0.6264). Finally, equation of regression analysis 
between length and length from image analysis was L=2.8518 + 0.7859PL (R2= 0.6166). Equation from this study could 
apply for growth measurement of L. vannamei from photograph for comfortable and saved time of data collection. 
Keywords: growth measurement, Pacific white shrimp, photograph, image analysis
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บทน�ำ

ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยมีการเลี้ยง

อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น กุง้ขาว กุง้กลุาด�า  และกุง้

ก้ามกราม เนือ่งจากประเทศไทยเป็นเมอืงเกษตรกรรม 

เหล่าผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยจึงมีอย่างกว้างขวาง อีก

ทั้งการเลี้ยงกุ้งสามารถขายได้ราคาสูง ในปัจจุบันการ

เพาะเลี้ยงกุ้งให้ความส�าคัญกับการเพิ่มผลผลิตต่อ

พื้นที่ด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตใน

กระบวนการเพาะเลีย้ง เช่นการให้อาหารด้วยเครือ่งให้

อาหารอัตโนมัติ การปูพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยพลาสติก ซึ่ง

ต้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของกุ้งจ�านวนมากใน

หลายลักษณะ เช่น การชั่งน�้าหนักล�าตัว วัดความยาว

ล�าตัวของกุ้ง ความยาว carapace  ความยาวกรี 

เป็นต้น การเกบ็ข้อมลูเหล่านีล้้วนต้องใช้แรงงานในการ

วดัทัง้สิน้ เพราะการวดัข้อมลูกุง้ในรปูแบบนีจ้ะเป็นต้อง

น�ากุง้ขึน้มาจากบ่อเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเพือ่เกบ็

ข้อมูลกุ้งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาใน

การวัดค่าต่าง ๆ แล้วยังต้องสิ้นเปลืองแรงงานอีกด้วย 

และยังพบว่าในการเก็บข้อมูลกุ้งด้วยการจับกุ้งขึ้นมา

วัดขนาดร่างกายบนบกนาน ๆ นั้นจะพบปัญหาคือกุ้ง

จะมีการเกร็งกล้ามเนื้อ ท�าให้กล้ามเนื้อของกุ้งบริเวณ

ส่วนหลังมีสีขาวเพราะกุ ้งขาวเป็นกุ ้งที่ไวต่อสิ่งเร้า

ภายนอกไม่ทนทานต่อการเปลีย่นสภาพแวดล้อมอย่าง

ฉับพลันจึงท�าให้เกิดโอกาสการตายของกุ้งมากขึ้น ไม่

เพียงแต่อาการหลังขาวเท่านั้นหากแต่จะมีผลกระทบ

ในส่วนอื่น ๆ ได้อีกซึ่งไม่เป็นผลดีต่องานที่จ�าเป็นต้อง

ใช้ข้อมูลในการวัดกุ้ง  

ดงันัน้การศกึษาครัง้นีจ้งึมุง่แก้ปัญหาดงักล่าวเพือ่

ท�าให้กระบวนการเก็บข้อมูลการวัดขนาดร่างกายของ

กุ้งเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการถ่ายภาพ

กุ้งที่ต้องการวัดขนาดร่างกาย แล้วหาความสัมพันธ์

ระหว่างขนาดตัวกุ้งกับภาพที่ถ่าย จึงท�าให้เกิดการ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดร่างกายจรงิกบัขนาด

จากภาพถ่ายของกุ้งขาว ผลจากการศึกษานี้จะท�าให้

การเกบ็ข้อมลูขนาดร่างกายกุง้ขาวได้สะดวกรวดเรว็ยิง่

ขึน้ ลดการสิน้เปลอืงแรงงานและเวลาในการเกบ็ข้อมลู

ภาคสนาม

วิธีกำรศึกษำ

การเกบ็ข้อมลู ท�าการสุม่เกบ็ตวัอย่างกุง้ขาว (Lito-

penaeus vannamei) อายุไม่เกิน 4 เดือน จากฟาร์ม

กุ้งในเขตจังหวัดจันทบุรี จ�านวน 5,268 ตัว โดยท�าการ

ชัง่น�า้หนกัและวดัความยาวล�าตวั ความยาว carapace 

และความยาวล�าตวัขณะกุง้งอตวั และท�าการถ่ายภาพ

ของกุ ้งในลักษณะความยาวล�าตัวเหยียดตรงและ

ลักษณะงอตัวเป็นรูปตัว C 

การวิเคราะห์ข้อมูล ท�าการวิเคราะห์หาความยาว

ล�าตัวเหยียดตรง ความยาว carapace และความยาว

ล�าตัวขณะกุ ้งงอตัวจากภาพถ่ายด้วยโปรแกรม

วิเคราะห์ภาพถ่าย Image J หาสมการความสัมพันธ์

ระหว่าง น�้าหนักล�าตัว ความยาวล�าตัวกุ้ง ความยาว 

carapace และความยาวล�าตวัขณะกุง้งอตวัเป็นรปูตวั 

C จากข้อมูลจากการชั่งวัดในภาคสนาม และจาก

ภาพถ่ายวิธีวิเคราะห์ความถดถอย (regression 

analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยโปรแกรม

วิเคราะห์สถิติ R (Crawley, 2005)

 

ผลกำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงน�้ำหนักล�ำตัว ควำมยำวล�ำ

ตัว และควำมยำว carapace

จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ความสัมพันธ์

ระหว่างน�้าหนัก กับความยาวล�าตัวของกุ้ง แสดงดัง 

Figure 1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองแปรผันตรง

ต่อกัน และมีความสัมพันธ์แบบ exponential สมการ

แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างน�้าหนกั (W) และความยาว

ของกุ้ง (L) เท่ากับ W =0.0187L2.6514 (R2= 0.8810, n 

= 5268) ความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนัก (W) และ

ความยาว carapace ของกุ ้ง (CL) เท ่ากับ W 

=0.2771CL2.6159 (R2= 0.8018, n = 5268) แสดงดัง 

Figure 2 ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างความยาว (L) และ

ความยาว carapace ของกุ้ง (CL) มีความสัมพันธ์เชิง

เส้นตรง แสดงดงั Figure 3 สมการความสมัพนัธ์เท่ากบั 

L =0.7656 + 2.5393CL (R2= 0.8004, n = 5268) 
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ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงน�ำ้หนกักบัควำมยำวกุง้จำก

ภำพถ่ำย

จากการวเิคราะห์ข้อมลูภาพถ่ายกุง้ทัง้ในลกัษณะ

กุ้งเหยียดตรง และกุ้งขณะงอตัว พบความสัมพันธ์

ระหว่างน�า้หนกักบัความยาวล�าตวัของกุง้จากภาพถ่าย

แสดงดัง Figure 4 โดยความยาวล�าตัวของกุ้งจาก

ภาพถ่ายแสดงในแนวแกน X และน�า้หนกัของกุง้แสดง

ในแนวแกน Y ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองแปรผนั

ตรงต่อกัน และมีความสัมพันธ์แบบ exponential 

สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนัก (W) และ

ความยาวล�าตัวของกุ้งจากภาพถ่าย (PL) เท่ากับ  W 

=0.0583PL2.2195 (R2= 0.6422, n = 5268) ส่วนความ

สมัพนัธ์ระหว่างน�า้หนกั (W) และความยาว carapace 

ของกุง้จากภาพถ่าย (PCL)เท่ากบั W =0.372PCL2.3387 

(R2= 0.6264, n = 5268) แสดงดงั Figure 5 และความ

สัมพันธ์ระหว่างน�้าหนัก (W) และความยาวขณะกุ้งงอ

ตวั (PCuL) จากภาพถ่ายเท่ากบั W =0.014PCuL2.7112 

(R2= 0.9068, n = 1159) แสดงดัง Figure 6 เมื่อทด

สอบค่าสัมประสิทธิของตัวแปรทั้งสามสมการข้างต้น

พบว่ามีนัยส�าคัญ (P<0.05)

แสดงดัง Figure 3 สมการความสมัพนัธ์เท่ากบั L =0.7656 + 2.5393CL (R2= 0.8004, n = 5268)  

 
Figure 1  Relationship between weight and length of L. vannamei.  

 
Figure 2    Relationship between weight and carapace length of L. vannamei. 

 
Figure 3    Relationship between length and carapace length of L. vannamei. 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างนํ �าหนักกับความยาวกุ้งจากภาพถ่าย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายกุ้งทั �งในลกัษณะกุ้งเหยียดตรง และกุ้งขณะงอตัว พบความสมัพนัธ์ระหว่าง

นํ �าหนกักบัความยาวลําตวัของกุ้งจากภาพถ่ายแสดงดงั Figure 4 โดยความยาวลําตวัของกุ้งจากภาพถ่ายแสดงใน

แนวแกน X และนํ �าหนกัของกุ้งแสดงในแนวแกน Y ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทั �งสองแปรผนัตรงต่อกนั และมีความสมัพนัธ์

แบบ exponential สมการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างนํ �าหนกั (W) และความยาวลาํตวัของกุ้งจากภาพถ่าย (PL) เท่ากบั  

W =0.0583PL2.2195 (R2= 0.6422, n = 5268) สว่นความสมัพนัธ์ระหว่างนํ �าหนกั (W) และความยาว carapace ของกุ้ง

จากภาพถ่าย (PCL)เท่ากบั W =0.372PCL2.3387 (R2= 0.6264, n = 5268) แสดงดงั Figure 5 และความสมัพนัธ์ระหว่าง

นํ �าหนกั (W) และความยาวขณะกุ้ งงอตวั (PCuL) จากภาพถ่ายเท่ากบั W =0.014PCuL2.7112 (R2= 0.9068, n = 1159) 

แสดงดัง Figure 6 เมื�อทดสอบค่าสมัประสทิธิของตวัแปรทั �งสามสมการข้างต้นพบว่ามีนยัสาํคญั (P<0.05) 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมยำวล�ำตัวกุ้งจริงกับ

ควำมยำวกุ้งจำกภำพถ่ำย

จากการวเิคราะห์ข้อมลูภาพถ่ายกุง้ทัง้ในลกัษณะ

กุ้งเหยียดตรง และกุ้งขณะงอตัว พบความสัมพันธ์

ระหว่างความยาวล�าตวักุง้จรงิ (L) กบัความยาว cara-

pace กุง้จากภาพถ่าย (PL) แสดงดงั Figure 7 สมการ

ความสัมพันธ์เท่ากับ L=2.3244 + 2.0813PCL (R2= 

0.588, n = 5268) และความสมัพนัธ์ระหว่างความยาว

กุง้จรงิ (L) และความยาวขณะกุง้งอตวั (PCuL) เท่ากบั 

L=1.5582 + 0.8178PCuL (R2= 0.7843, n = 1159) 

แสดงดงั Figure 8 ซึง่ค่าสมัประสทิธขิองตวัแปรทัง้สอง

สมการข้างต้นมีนัยส�าคัญ (P<0.05)

 
Figure 4    Relationship between weight and length from photograph of L. vannamei.  

 
Figure 5    Relationship between weight and carapace length from photograph of L. vannamei. 

 
Figure 6    Relationship between weight and curve length from photograph of L. vannamei. 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลําตัวกุ้งจริงกับความยาวกุ้งจากภาพถ่าย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายกุ้งทั �งในลกัษณะกุ้งเหยียดตรง และกุ้งขณะงอตัว พบความสมัพนัธ์ระหว่าง

ความยาวลาํตวักุ้งจริง (L) กบัความยาว carapace กุ้งจากภาพถ่าย (PL) แสดงดงั Figure 7 สมการความสมัพนัธ์เท่ากบั 

L=2.3244 + 2.0813PCL (R2= 0.588, n = 5268) และความสมัพันธ์ระหว่างความยาวกุ้ งจริง (L) และความยาวขณะกุ้ง

งอตวั (PCuL) เท่ากบั L=1.5582 + 0.8178PCuL (R2= 0.7843, n = 1159) แสดงดัง Figure 8 ซึ�งค่าสมัประสทิธิของตวั

แปรทั �งสองสมการข้างต้นมีนยัสาํคัญ (P<0.05) 
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Figure 7    Relationship between length and carapace length from photograph of L. vannamei. 

 
Figure 8    Relationship between length and curve length from photograph of L. vannamei. 
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Table 1 Equations of all parameters of L. vannamei. 

Method Regression equation R² n 

Weight – length W =0.0187L2.6514 0.8810 5268 

Weight – carapace length W =0.2771CL2.6159 0.8018 5268 

Length – carapace length L =0.7656 + 2.5393CL 0.8004 5268 

Weight – length from image W =0.0583PL2.2195 0.6422 5268 

Weight – carapace length from image W =0.372PCL2.3387 0.6264 5268 

Weight – C shape length from image W =0.014PCuL2.7112 0.9068 1159 

Length – carapace length from image L=2.3244 + 2.0813PCL 0.588 5268 

Length – C shape length from image L=1.5582 + 0.8178PCuL  0.7843 1159 

 

วิจารณ์  

เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในการเก็บข้อมลูและตรวจสอบการเจริญเติบโตมีการศึกษาในสิ�งมีชีวิตหลายชนิด (ชล ี

และคณะ, 2553; Chatain et al., 1996; van Rooij and Videler, 1996; Dunbrack, 2006) เทคนิคนี �มีประโยชน์ในการ

ช่วยเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเก็บข้อมลูสิ�งมีชีวิตในภาคสนามได้สะดวกยิ�งขึ �น โดยการถ่ายภาพแล้วนําภาพถ่ายมา

วดัความยาวคอมพิวเตอร์ แล้วทําการเปลี�ยนความยาวเป็นนํ �าหนักหรือข้อมลูอื�นที�ต้องการได้จากสมการความสมัพนัธ์ ซึ�ง
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วิจำรณ์

เทคนคิการใช้ภาพถ่ายในการเกบ็ข้อมลูและตรวจ

สอบการเจรญิเตบิโตมกีารศกึษาในสิง่มชีวีติหลายชนดิ 

(ชลี และคณะ, 2553; Chatain et al., 1996; van 

Rooij and Videler, 1996; Dunbrack, 2006) เทคนิค

นีม้ปีระโยชน์ในการช่วยเกบ็ข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ ช่วย

เก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตในภาคสนามได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย

การถ ่ายภาพแล ้วน�าภาพถ ่ายมาวัดความยาว

คอมพิวเตอร์ แล้วท�าการเปลี่ยนความยาวเป็นน�้าหนัก

หรอืข้อมลูอืน่ทีต้่องการได้จากสมการความสมัพนัธ์ ซึง่

จากผลการทดลองครัง้นีไ้ด้ท�าการรวบรวมข้อมลูความ

สมัพนัธ์ระหว่างน�า้หนกั ความยาวล�าตวั และความยาว 

carapace จากการวัดกุ้งจริง และข้อมูลความยาว 

ความยาว carapace และความยาวขณะกุง้งอตวัจาก

การภาพถ่าย พร้อมทัง้หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ไว้ ท�าให้สามารถน�าสมการความสัมพันธ์ที่ได้ไป

ประยกุต์ใช้เกบ็ข้อมลูได้ส�าหรบักุง้ขาวทีม่อีายไุม่เกนิ 4 

เดอืน หรอืมคีวามยาวล�าตวัอยูใ่นช่วง 8-16 เซนตเิมตร 

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเปรียบเทียบความแม่นย�า

ในการใช้ภาพถ่ายเก็บข้อมูลปลา (Harvey et al., 

2002; Harvey et al., 2003)  และมีการศึกษาการนับ

จ�านวนลูกปลาจากการถ่ายภาพเปรียบเทียบการนับ

ด้วยวิธีปกติ พบว่าการนับจ�านวนลูกปลาด้วยวิธีการ

ถ่ายภาพมคีวามถกูต้องและแม่นย�ามากกว่าการชัง่น�า้

หนักและการนับด้วยวิธีปกติ (Chatain et al.,1996) 

จากสมการความสมัพนัธ์ระหว่างน�้าหนกักบั

ความยาวล�าตัวของกุ้งขาวที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับสมการความสัมพันธ์ระหว่างน�้า

หนักกับความยาวล�าตัวของกุ ้ งขาวที่มีรายงาน 

W=0.000005L3.07 โดยความยาว  (L) อยู่ในหน่วย

มิลลิเมตร (Araneda et al., 2008) ถ้าแทนความยาว

ล�าตัวกุ้งที่ 12 เซนติเมตร พบว่าน�้าหนักของกุ้งที่ศึกษา

ครั้งนี้มีน�้าหนักมากกว่าประมาณ 1.5 กรัม

สรุป

การเกบ็ข้อมลูการเจรญิเตบิโตของกุง้ขาว L. van-

namei ด้วยภาพถ่ายสามารถน�ามาใช้วัดความยาวล�า

ตัวกุ้ง และความยาว carapace ของกุ้ง และประมาณ

น�้าหนักกุ้งได้จากสมการวิเคราะห์ความถดถอยที่ได้

จากการศึกษาครั้งนี้ 
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