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วิทยา หะวานนท์1* ยุทธนา อิรัสคาน และ ณรงค์ พลวารี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระนอง
บทคัดย่อ
การศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลกั้งกระดาน (Thenus unimaculatus, Burton and Davie
2007) ได้ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระนอง โดยใช้แม่พันธุ์กั้งกระดานที่มีไข่
นอกติดหน้าท้อง ความยาวระหว่าง 17.21 – 28.80 เซนติเมตร น้้าหนัก 150 – 442 กรัม มาเลี้ยงในถังความจุ
500 ลิตร ที่ มีการติดตั้ง ระบบน้้าหมุ นเวียนแบบปิ ด โดยให้หอยตลับ (Mertrix casta) มีชีวิตเป็นอาหาร
ด้าเนินการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phylosoma1 – phylosoma 4 ด้วยถังทรงกระบอกพลาสติก
จ้ านวน 6 ถั ง ใช้ 3 ถั ง เพื่ อการอนุ บ าลกั้ ง กระดานวั ย อ่ อนโดยถั ง อนุ บ าลมี ข นาดเส้ นผ่ านศู นย์ ก ลาง 180
เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร มีปริมาณความจุ 1400 ลิตร/ถัง อีก 3 ถังใช้เป็นถังตกตะกอน ถังกรองน้้า และ
ถังพักน้้า โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร มีปริมาณความจุ 327 ลิตร/ถัง น้า
ลูกกั้งระยะแรกฟักไปอนุบาลด้วยอัตราความหนาแน่น 4 - 6 ต้วต่อลิตร ระหว่างการอนุบาลให้ เนื้อหอยตลับ
สับเป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดของระยะลูกกั้งกระดานวัยอ่อน ในระบบการอนุบาลใช้ระบบการหมุนเวียนน้้าแบบ
ปิด
ผลการศึกษาพบว่าลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 – 3 มีอัตราการรอดตาย 85% ช่วงที่
มีอัตราการรอดตายต่้าสุดคือช่วงระยะ phyllosoma 4 ถึงระยะ early nistro คือ 40% ระยะเวลาในการ
พัฒนาการจากระยะ phyllosoma 1 ถึงระยะ early nistro ใช้ระยะเวลา 26 – 30 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ผลการศึกษาครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าในการเพาะและอนุบาลกั้งกระดานของประเทศไทย อันเป็น
การน้าไปสู่ความส้าเร็จของการผลิตลูกพันธุ์กั้งกระดานเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ และ
การพัฒนาไปสู่การเพาะเลี้ยงกั้งกระดานในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : กั้งกระดาน การเพาะพันธุ์ การอนุบาล
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Propagation and Nursing of Flathead Lobster
(Thenus unimaculatus , Burton and Davie 2007)
Vitaya Havanont1* Yuttana Eruskan and Narong polvaree
Ranong Coastal Aquaculture Research and Development Center
Abstract
Study on propagation and nursing of flathead lobster (Thenus unimaculatus , Burton
and Davie 2007) was conducted at Ranong Coastal Aquaculture Research and Development
Center. The berried female flathead lobsters length of 17.21 – 28.80 centimeters and weight
of 150 – 442 grams were collected and then, stocked in the holding tank equipped with
closed water circulation system. Hard clam (Mertrix castas) was used as brooders feed The
larvae at stages phyllosoma1 – phyllosoma4 were nursed at the densities 4-6 larva/litter in 3
cylindrical plastic tanks with a capacity of 1400 litter/tank. The nursing tanks were connected
to a series of 3 recirculation tanks capacity of 327 litter/tank for the sedimentation, filtration
and storage before recycle of the water. A chopped roughly through fresh clam meat sizes of
0.5 – 1.0 mm and 1.0 – 1.5 mm were used as feed according to larval stage.
Mortality
during metamorphosis, post molting was observed.
The result showed that a high survival rate about 85% was observed during the stages
of phyllosoma 2 – 3 and the low survival rate about 40% was observed during the stages of
phyllosoma 4 – early nistro. The developmental from phyllosoma 1 to early nistro was in
range about 26 to 30 days at 30 degree Celcius. The result of this study reveals a progressive
step for propagation and nursery of the flathead lobster in Thailand which could lead to the
success of mass production for serving to sea-farming program, seed conservation and the
development of the flathead lobster culture at commercial scale in near future.
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คานา
กั้งกระดานสกุล Thenus จัดอยู่ในครอบครัว Scyllaridae ชื่อสามัญทั่วไปว่า Flathead lobster ,
Sand lobster, Slipper lobster เป็นสัตว์จ้าพวก crustacean เช่นเดียวกับกุ้งและปู เจริญเติบโตโดยการ
ลอกคราบ ด้ารงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินโดยอาศัยอยู่บริเวณโขดหิน แนวปะการัง และบริเวณพื้นท้องทะเลที่มี
ทรายหรือทรายปนโคลน ที่ระดับความลึก 10 – 50 เมตร ส่วนใหญ่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนลาก กินอาหารพวก
หนอนทะเล หอย ปลาหมึกและสัตว์ทะเลขนาดเล็ก Lamsuwansuk et al.(2012)รายงานว่า ในประเทศไทย
พบกั้งกระดานทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 3 ชนิด คือ กั้งกระดานธรรมดา (Thenus indicus)
กั้งกระดานขาลาย (T. orientalis) และกั้งกระดานขาม่วง (T. unimaculatus) ซึ่งพบแพร่กระจายอยู่ในฝั่ง
ทะเลอันดามันเท่านั้น และมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีรอยจุดด่างสีม่วงที่บริเวณขาเดิน (purple –
blotched periopod) เป็นกั้งทะเลขนาดใหญ่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ราคาสูง รสชาติดี เป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันปริมาณการจับกั้งกระดานได้ลดลงมาก จากการส้ารวจปริมาณการจับ
กั้งกระดานทั้งหมดในประเทศไทย จากสถิติกรมประมง (2550) รายงานว่า ในปี 2546 ปริมาณกั้งกระดานที่จับ
ได้มีปริมาณ 3,100 ตันแต่ในปี 2550 สามารถจับกั้งทะเลได้เพียง 1,900 ตัน จะเห็นได้ว่าปริมาณกั้งกระดานได้
ลดลงไปมากกว่า 39 % ภายในระยะเวลาเพียง 4-5 ปี
ลักษณะทั่วไปของกั้งกระดานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัว และอกที่เชื่อมอยู่รวมกัน (cephalothorax)
และส่วนท้องเรียกว่า (abdomen) ล้าตัวมีกระดองปกคลุม มีขาเดิน 5 คู่ปลายแหลม และส่วนท้องมีขาว่ายน้้า
5 คู่เช่นกัน Kagvade and Kabli (1991) และ Kizhakudan (2009) อธิบายความแตกต่างระหว่างกั้งกระดาน
(T. orientalis)
เพศผู้และเพศเมียว่าเพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ส่ว นท้องแคบ (ภาพที่ 1) รูเปิดของ
อวัยวะเพศ (genital opening) อยู่ที่โคนขาเดินคู่ที่5 (ภาพที่ 2) แต่เพศเมียอยู่ที่โคนขาเดินคู่ที่3 (ภาพที่ 3) ขา
ว่ ายน้้ า (pleopod) ของเพศผู้ มี ข นาดเล็ กกว่ าเพศเมี ย และในเพศเมี ย ที่ ส มบู ร ณ์ เ พศขาว่ ายน้้ าจะมี ข น
ovigerous setae เพื่อให้ไข่เกาะติด ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกที่เห็นได้ชัดที่สุดเมื่อเพศเมียสมบูรณ์เพศพร้อม
ผสมพันธุ์ ในเพศเมียที่มีไข่ติดท้อง ไข่จะติดอยู่กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของระยางค์ว่ายน้้าใต้ท้อง ตั้งแต่ปล้องที่ 2-5
เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้วก็จะเจริญเป็นตัวอ่อน (phyllosoma) ด้ารงชีวิตเป็นแพลงค์ตอนชั่วคราว (สุรินทร์,
2547) จาการศึ กษาของสรามิตร (2520) รายงานว่า กั้งกระดานที่ มีขนาดโตและวางไข่ไ ด้มีข นาดตั้งแต่ 14
เซนติเมตรขึ้นไป มีปริมาณไข่ตั้งแต่ 9,000 – 30,000 ฟอง ไข่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 377 – 472 ไมครอน
ทรงชัย(2525) สันนิษฐานว่ากั้งกระดานวางไข่ตลอดปี จากการตรวจสอบเปอร์เฃ็นต์ของเพศเมียที่มีไข่ติดท้อง
ตลอดปีพบว่าเดือนที่พบเปอร์เซ็นต์ที่มีไข่สูงคือระหว่างเดือนธันวาคม – มีนาคม Kagwade and Kabli (1996)
รายงานว่ากั้งกระดาน (T. Orientalis) วางไข่ได้ 2 ครั้ง/ปี แม่กั้งจะวางไข่ตอนเช้ามืดติดต่อกั นประมาณ 1 – 3
วั น การเจริ ญ เติ บ โตของกั้ ง กระดานระยะวั ย อ่ อ นแบ่ ง เป็ น 2 ขั้ น ใหญ่ ๆ ด้ ว ยกั น คื อ ระยะฟิ ล โลโซมา
(phyllosoma) และระยะนิส โต (nisto) ในระยะของ phyllosoma มีการเปลี่ย นแปลงรูป ร่างเป็น 4 ขั้ น
ด้วยกันคือ phyllosoma 1, 2, 3 และ 4 ใช้ระยะเวลาประมาณ 26-30 วัน หลังจากระยะ phyllosoma 4 ตัว
อ่อนก็จะมีการลอกคราบเข้าสู่ระยะ nisto ระยะนี้ล้าตัวใส ไม่ค่อยเคลื่อนไหวใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันก็
จะลอกคราบเข้าสู่ระยะจูเวนไน (juvenile) ระยะนี้ลักษณะรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย (Mikami, 2006)
เนื่องด้วยในประเทศไทยมีการทดลองเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลกั้งกระดานยังน้อยมากมีเพียง 1
เรื่อง โดยวิทยา และคณะ (2557) คือ การอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนด้วยอาหารต่างๆกัน จากการทดลองพบว่า
การใช้เนื้อหอยตลับ(Meretrix cacas) เป็นอาหารเหมาะสมที่สุดในการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อปลาทรายแดง (Nemipterus bipunctatus) และอาร์ทีเมีย จากผลและระหว่างการ
ด้าเนินการทดลองดังกล่าว
ได้พบว่าอัตราการรอดตายต่้าในแต่ละระยะการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อน
ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด้าเนินการศึกษา การพัฒนาการเพาะและอนุบาลกั้งกระดาน เพื่อการ
อนุรักษ์และปล่อยลูกพันธุ์ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกั้งกระดานใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป

ภาพที่ 1 กั้งกระดานเพศผู้และเพศเมีย

ภาพที่ 2 เพศผู้

ภาพที่ 3 เพศเมีย

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการเพาะพันธุ์และการอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนระยะต่างๆ
2. ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกั้งกระดานวัยอ่อนระยะต่างๆ
วิธีดาเนินการ
ท้าการทดลองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 – มกราคม 2558 ณ โรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระนอง
1. การเพาะพันธุ์
จั ด หาแม่ พั นธุ์ กั้ ง กระดานที่ มี ไ ข่ ติ ด หน้ าท้ อง (berry female) (ภาพที่ 4) มาท้ า การศึ กษา ณ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง แม่กั้งกระดานที่ได้จะมีความยาวระหว่าง 17.21
– 28.8 เซนติเมตร น้้าหนัก 150 - 442 กรัม ก่อนน้าแม่กั้งกระดานไปท้าการเพาะพันธุ์ จะแช่แม่ กั้งกระดาน
ด้วยฟอร์มาลีนเข้มข้น 100 ppm นาน 1 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ อาจติดมากับแม่กั้ง หลังจากนั้น น้าแม่พันธุ์
กั้งกระดานมาเลี้ยงในถังที่มีการติดตั้งระบบน้้าหมุนเวียนแบบปิด (closed system) โดยถังที่ใช้เลี้ยงแม่พันธุ์
เป็นถังพลาสติกทรงกระบอกปริมาตรความจุ 508 ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร
ที่เชื่อมต่อกับถังกรองปริมาณความจุ 250 ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร (ภาพที่
5) โดยใส่วัสดุเปลือกหอยนางรม ทรายหยาบ ทรายละเอียดเป็นวัสดุรองพื้น ระหว่างการเลี้ยงให้หอยตลับมีชีวิต
เป็นอาหาร ตรวจการพัฒนาสีและไข่ติดหน้าท้องทุกวันจนกระทั่งไข่มีสีน้าตาล (ใกล้จะฟัก) (ภาพที่6) จึงน้าแม่
พันธุ์ไข่ติดหน้าท้องดังกล่าวมาใส่ในถังเพาะฟักปริมาตรความจุ 330 ลิตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร สูง
42 เซนติเมตร เลี้ยงจนกระทั่งไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อน (newly phyllosoma )

ภาพที่ 4 แม่กั้งกระดานไข่ติดหน้าท้อง

ภาพที่ 5 ถังเลี้ยงแม่พันธุ์กั้งกระดาน

ภาพที่ 6 การพัฒนาไข่กั้งกระดานติดหน้าท้อง
2. การอนุบาล
เตรียมภาชนะที่ใช้ในการอนุบาลเป็นถังทรงกระบอกพลาสติก จ้านวน 6 ถัง ใช้ 3 ถัง (ภาพที่7) เพื่อ
การอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร มีปริมาตร
ความจุ 1400 ลิตร อีก 3 ถังใช้เป็นถังตกตะกอน ถังกรองน้้า และถังพักน้้า โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70
เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร มีปริมาตรความจุ 327. ลิตร ในระบบการอนุบาลใช้ระบบการหมุนเวียนน้้าแบบ
กึ่ง ปิ ด โดยน้้ าจากถั ง อนุ บ าลไหลลงสู่ ถั ง ตกตะกอน น้้าจากถั ง ตกตะกอนสู บ ผ่ านเครื่ องก้ าจั ด โปรตี น ในน้้ า
(protein skimmer) (ภาพที่ 6) สู่ถังกรองซึ่งมี เปลือกหอยนางรม กรวด ทรายหยาบ ทรายละเอียด เป็นวัสดุ
รองพื้น แล้วไหลสู่ถังพักน้้า ที่บริเวณด้านข้างของถังพักน้้าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อในน้้าด้วยแสงยูวี (ภาพที่ 6) น้้าที่
ไหลผ่านเครื่องฆ่าเชื้อในน้้าด้วยแสงยูวีก็จะไหลลงสู่ถังอนุบาล

เครื่องก้าจัดโปรตีนในน้้า

เครื่อง UV

เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้า

ภาพที่ 7 ถังอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อน
น้าตัวอ่อน (newly phyllosoma ) (ภาพที่ 8) ไปอนุบาลในถังอนุบาลปริมาตรความจุ 1600 ลิตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร ที่ระดับความเค็ม 30 – 32 ppt ให้อากาศตลอดเวลา
ด้วยอัตราความหนาแน่น 6000 - 8000 ตัว/ถัง

ภาพที่ 8 ลูกกั้งกระดานแรกฟัก (newly phyllosoma )
3. การเตรียมน้้า
น้้าทะเลที่ ใ ช้ ใ นการอนุบ าลระดั บ ความเค็ ม 30 - 32 ppt (ส่ วนในพั นส่วน) จะผ่ านขบวนการ
ตกตะกอน และสูบน้้าส่วนใสมาเก็บไว้ในบ่อพักน้้าขนาด 10 ตันโดยผ่านขบวนการกรองด้วยถุงกรองขนาด 10
ไมครอน ฆ่าเชื้อด้วยแคลเซีย มไฮโปคลอไรด์ (Ca(OCl)2 ) ความเข้มข้น 30 ppm (ส่วนในล้านส่ วน)ให้
ฟองอากาศจนคลอรีนสลายหมด ก่อนน้าไปใช้ตรวจสอบคลอรีนด้วยน้้ายาโปแตสเซียมไอโอไดค์ ถ้าคลอรีนไม่
หมดให้ใส่โซเดียมไธโอซัลเฟต 5 – 10 ส่วนในล้านส่วน จึงสูบน้้ามาเก็บไว้ในบ่อคอนกรีตที่มีความจุ 10 ตันโดย
ผ่านถุงกรองขนาด 10 ไมครอนแล้วปิดบ่อด้วยผ้าด้า ก่อนน้าน้้าไปใช้ในการอนุบาล ปรับอุณหภูมิน้าที่ 30 องศา
เซลเซียสด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้า (heater) (ภาพที่6)
4. การให้อาหารและการจัดการ
จัดเตรีย มอาหารที่ ใช้ใ นการเลี้ย งแม่ กั้ง กระดานคือเนื้ อหอยตลับมี ชีวิต (ภาพที่ 9) โดยให้ ในอั ตรา
2 ตัว/แม่กั้งกระดาน/วัน ส่วนการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนให้เนื้อหอยตลับเช่นกัน โดยน้าหอยตลับมีชีวิต

(Meretrix casta) มาแกะเปลือกออก น้าส่วนที่เป็นเนื้อหอยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆตามขนาดของลูกกั้ งกระดาน
วัยอ่อนโดยระยะ phyllosoma 1 - 2 ให้อาหารขนาด 0.5 - 1.0 มิลลิเมตร ในอัตรา 0.5-1 กรัม/มื้อ/ถัง ระยะ
phyllosoma 3 - 4 ให้อาหารขนาด 1.0-1.5 มิลลิเมตร ในอัตรา 0.5-1 กรัม/มื้อ/ถัง
ระหว่างอนุบาลช่วง phylosoma วันที่ 1 ให้อาหารเวลา 20..00 น หลังจากนั้น ให้อาหารวันละ 4
มื้อ เวลา 06.00 น. 10.00 น. 15.00 น. และ 22.00 น. ทุกๆวันจะปรับลดหรือเพิ่มปริมาณอาหารตามความ
ต้องการของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนโดยการสังเกตปริมาณอาหารที่เหลือในถัง ท้าการดูดตะกอนและเศษอาหาร
เหลือทุ กๆ เช้ าก่อนให้ อาหารใหม่ ท้ าความสะอาดถั ง ทดลอง สายอากาศ เปลี่ ยนถ่ ายน้้ าออก 60 – 80 %
ตรวจสอบและจ้านวนตัวตายทุกๆวัน
อาหารที่ใช้ทดลองคือเนื้อหอยตลับได้น้าไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ(proximate
analysis) ที่ ส ถาบั น วิ จั ย อาหารสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง โดยวิ เ คราะห์ โ ปรตี น ด้ ว ยเครื่ อ ง Truespec CN
Carbon/Nitrogen Determination(LECO) วิเคราะห์ไขมันด้วยเครื่อง Fat Extractor TFE 2000(LECO)
วิเคราะห์เถ้า ความชื้นและเยื่อใยด้วยวิธี AOAC(1984) ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของหอยตลับ พบว่า
เนื้อหอยตลับมีค่าโปรตีนเท่ากับ 90.55% ไขมัน 1.90 % คาร์โบไฮเดรต 0.95% เยื่อใย 0.41 % เถ้า 6.19 %
และความชื้น 76.87 %

ภาพที่ 9 หอยตลับใช้เป็นอาหารเลี้ยงแม่กั้งกระดาน
5. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในถังอนุบาลสัปดาห์ละ 2 ครั้ งจนสิ้นสุดการทดลอง โดยวัดอุณหภู มิ
(Temperature) ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ที่มีช่วงระหว่าง 0-100 องศาเซลเซียส ความเค็ม(Salinity)
วัดด้วยเครื่องมือวัดความเค็มแบบหักเหแสง (Refracto-salino meter) ของ ATAGO รุ่น S/Mill-E ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo model 320 ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้้า(DO) วิเคราะห์โดยวิธี Azide modification (APHA, AWWA and WPCF, 1980) แอมโมเนีย(NH3)
วิเคราะห์ด้วยวิธี Phenol-hypochlorite และไนไตรท์ (NO2-) วิเคราะห์ด้วยวิธี Diazotization (Strickland
and Parsons, 1972) ด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UV-1601
ความเป็นด่าง (Alkalinity) โดยวิธี Potentiometric titration to pre-selected pH (APHA, AWWA and
WPCF, 1980)
6. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบการลอกคราบโดยการสังเกตจากขนาดของ phyllosoma ที่ใหญ่ขึ้นภายหลังจากการลอก
คราบและนับ จ้านวนการตายของลูกกั้ งกระดานวัย อ่อนทุ กๆวัน (09.00 น.) เก็บ ข้อมูลระยะเวลาการลอก
คราบของกั้งกระดานวัยอ่อนหลังมีการลอกคราบ น้าผลที่ได้ไปหาอัตราการรอดตาย

ผลการทดลอง
การทดลองการเพาะพันธุ์และอนุบาลกั้งกระดานโดยใช้แม่กั้งกระดานไข่นอกกระดองที่มีความยาวเฉลี่ย
22.30 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 299.80.กรัม พบว่า การเติบโตของลูกกั้งกระดานระยะวัยอ่อนแบ่งเป็น 2 ขั้น
ใหญ่ๆด้วยกันคือ ระยะฟิลโลโซมา (phyllosoma) (ภาพที่ 10 ก, ข) มีลักษณะล้าตัวแบน ระยางค์ยาว และ
ระยะนิสโต (nisto) ในระยะของ phyllosoma มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็น 4 ขั้นด้วยกัน คือ phyllosoma
1, 2, 3 และ 4 ใช้ระยะเวลาประมาณ 26-30 วัน หลังจากระยะ phyllosoma 4 ตัวอ่อนก็จะมีการลอกคราบ
เข้าสู่ระยะ nisto (ภาพที่ 11) ระยะนี้ล้าตัวใส ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ไมกินอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันก็
จะลอกคราบเข้าสู่ระยะจูเวนไน (juvenile) (ภาพที่ 12) ระยะนี้ลักษณะรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย

ภาพที่ 10 ก ตัวอ่อนลูกกั้งกระดานระยะ phyllosoma

ภาพที่ 10 ข ตัวอ่อนลูกกั้งกระดานระยะ phyllosoma

early nistro
phyllosoma 4

ภาพที่ 11 ลูกกั้งกระดานระยะ phyllosoma 4 ลอกคราบเข้าสู่ระยะ nistro

juvenile
nistro

ภาพที่ 12 ลูกกั้งกระดานระยะ nistro ลอกคราบเข้าสู่ระยะ juvenile
ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนได้ส้าเร็จจนได้ตัวอ่อนลูก
กั้งกระดานระยะ juvenile จ้านวนหนึ่ง (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 ลูกกั้งกระดานระยะ juvenile

การทดลองการเพาะพันธุ์และอนุบาลกั้งกระดานโดยใช้แม่กั้งกระดานไข่นอกกระดองที่มีความยาว
เฉลี่ย 22.30 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 299.80 กรัม ได้ผลดังนี้
1. อัตราการรอดตาย
น้าลูกกั้งกระดานที่เพิ่งฟัก (phyllosoma วันที่ 1) มาท้าการอนุบาลพบว่าอัตราการรอดตายของ
ระยะ phyllosoma 1, phyllosoma 2, phyllosoma 3, phyllosoma 4 และ ระยะ nistro คือ 70, 85,
45, 40 และ 50 % ตามล้าดับ (ตารางที่1,2)
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการรอดตาย(เปอร์เซ็นต์)เฉลี่ยของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1
อัตราการรอดตาย (%)
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7 วันที่ 8
วันที่ 9
100
98
97
95
85
83
76
70
70
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการรอดตายเฉลี่ยของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 2 – early nistro
อัตราการรอดตาย (%)
Phyllosoma 2-3
Pyllosoma 3 – 4 phyllosoma 4–early nistro
early nistro juvenile
85
45
40
50
2. ระยะเวลาในการลอกคราบ
จากการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1 – ระยะ juvenile พบว่า ระยะเวลา
ในการลอกคราบจากระยะ phyllosoma 1 ลอกคราบเข้าสู่ ระยะphyllosoma 2 เท่ากับ 7-8 วัน ระยะเวลา
ในการลอกคราบจากระยะ phyllosoma 2 เข้าสู่ phyllosoma 3 เท่ากับ 5- 6 วัน ระยะเวลาในการลอก
คราบจากระยะ phyllosoma 3 เข้าสู่ phyllosoma 4 เท่ากับ 7-8 วัน และระยะเวลาในการลอกคราบจาก
ระยะ phyllosoma 4 เข้าสู่ early nistro (ภาพที่ 5) เท่ากับ 7 - 8 วัน ระยะ early nistro ลอกคราบเข้าสู่
ระยะ juvenile ใช้ระยะเวลา 3-5 วัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาในการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนระยะ phyllosoma 1– early nistro
ระยะเวลาลอกคราบ (วัน)
Phyllosoma
Phyllosoma
Phyllosoma
Phyllosoma 4 Early nistro 1- 2
2-3
3–4
early nistro
juvenile
7-8
5-6
7-8
7-8
3-5
3. คุณภาพของน้า
คุ ณภาพของน้้ าบางประการระหว่ างการอนุ บ าลลู กกั้ ง กระดานวั ย อ่ อนแสดงในตารางที่ 4
พบว่า คุณภาพของน้้าในการอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่ อน มีค่าอุณหภูมิ 29 - 30 องศาเซลเซียส ความ
เป็นกรดเป็นด่าง 7.79 – 8.27 ความเค็ ม 30 ส่วนในพันส่วน ออกซิเจน 6.5 – 7.7 มิลลิกรัม/ลิตร
ความเป็นด่าง 100 - 127 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย 0.0016 ± 0.0054 มิลลิกรัม/ลิตร และไนไตรท์
0.0015 ± 0.0560 มิลลิกรัม/ลิตร

ตารางที่ 4 คุณภาพของน้้าระหว่างการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อน
คุณภาพของน้้า
แอมโมเนีย
ไนไตร์ท
(ppm)
(ppm)

อุณหภูมิ
(˚C)

กรด-ด่าง
(ppm)

ออกซิเจน
(ppm)

29-30

7.9-8.27

6.3-7.70 0.0016-0.0067 0.0015 – 0.0586

อัลคาไลนิตี้
(ppm)
101 - 127

สรุปและวิจารณ์ผล
ในการเจริญเติบโตของกั้งกระดานจ้าเป็นต้องมีการลอกคราบเพื่อเพิ่มขนาดและน้้าหนัก ดังนั้นการที่
กั้งกระดานเจริญเติบโตหรือมีน้าหนักเพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อได้สลัดเปลือกเก่าทิ้งและสร้างเปลือ กใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
เรียกว่ากั้งกระดานลอกคราบ จากผลการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ 29-30 องศาเซลเซียส ลูกกั้งกระดานวัยอ่อน
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจากระยะ phyllosoma 1 - ระยะ early nistro ใช้ระยะเวลา 26 – 30 วัน และ
จากระยะ early nistro – ระยะ juvenile ใช้ระยะเวลา 3 – 5 วัน ข้อควรพิจารณาในเรื่องของอุณหภูมิกับการ
อนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนพบว่า ในระบบการอนุบาลจ้าเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิ โดยติดตั้งตัวควบคุม
อุณหภู มิ(heater) ให้ อยู่ ที่ร ะดั บ 29-30 องศาเซลเซีย ส ถ้า ไม่ มีการควบคุม อุณหภู มิโ ดยเฉพาะช่ วงฤดู ฝ น
อุณหภู มิจะลดลงต่้ าถึ ง 24 - 27องศาเซลเซีย ส ซึ่ง จะมีผ ลต่ อการพั ฒนาของตัวอ่อนกั้ ง กระดาน โดยพบว่ า
อุณหภู มิร ะดั บนี้ ช่ วงระยะเวลาของการลอกคราบของลู กกั้ง กระดานจะใช้ ระยะเวลานานกว่าปกติ ท้ าให้
ขบวนการลอกคราบของลูกกั้งกระดานวัยอ่อนไม่ดีเช่น ลอกคราบไม่ออก ลอกคราบแล้วคราบเก่ายังคงติดอยู่
กับตัวหรือลอกคราบสมบูรณ์แต่ลูกกั้งวัยอ่อนที่ได้จะอ่อนแอและตายในที่สุด ดังนั้นการอนุบาลลูกกั้งกระดานให้
ประสบผลส้าเร็จ อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ส้าคัญปัจจัยหนึ่ง
การด้าเนินการศึกษาเบื้องต้นการเพาะและอนุบาลกั้งกระดานครั้งนี้ได้ให้เนื้อหอยตลับชนิดเดียวเป็น
อาหารตลอดการศึกษา โดยวิทยา (2557) ได้ทดลองอนุบาลกั้งกระดานวัยอ่อนด้วยอาหาร 3 ชนิดคือ เนื้อหอย
ตลับ (Meretrix casta) เนื้อปลาทรายแดง (Nemipterus bipunctatus) และอาร์ทีเมียแช่แข็งพบว่าเนื้อหอย
ตลับเหมาะสมที่สุดในการอนุบ าลลูกกั้งกระดานจึงได้ให้หอยตลับเป็นอาหารตลอดการทดลอง การศึ กษาครั้งนี้
พบว่าระยะที่มีอัตราการรอดตายดีที่สุดคือระยะ phyllosoma 2 เท่ากับ 85% และระยะที่มีอัตราการรอดตาย
ต่้าสุดคือ ระยะ phyllosoma 4 เท่ากับ 40% เนื่องจากระยะนี้มีการลอกคราบและเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
จากการศึกษาเบื้องต้นการอนุบาลลูกกั้งกระดานวัยอ่อนผู้ศึกษาพบว่าข้อควรพิจารณา ปรับปรุงและ
ปัญหาอุปสรรคที่ได้พบระหว่างการศึกษาดังนี้
1. แม่กั้งกระดานไข่ติดหน้าท้องปล่อยไข่ที้งก่อนที่ จะฟักเป็นตัวอ่อน จากการสังเกตพบว่าเมื่อน้าแม่
กั้งกระดานที่มไี ข่เสียติดหน้าท้องบางส่วนติดมา เมื่อน้าไปเพาะพันธุ์ช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ 3-7 วัน แม่กั้ง
ก็จะทยอยเขี่ยไข่ทิ้งจนหมด ดังนั้นถ้าพบว่าแม่กั้งกระดานมีไข่เสียบางส่วนติ ดอยู่ที่หน้าท้องก็ไม่ควรที่จะน้ามา
ท้าการเพาะพันธุ์
2. การใช้ฟอร์มาลีนฆ่าเชื้อโรคไข่ติดหน้าท้องแม่กั้งกระดาน ต้องพิจารณาระยะการพัฒนาของไข่
จากการศึกษาพบว่าถ้ามีการใช้ฟอร์มาลีนในระยะที่ไข่ใกล้จะฟักออกเป็นตัว(ไข่มีลักษณะเป็นสีด้าเมื่อน้าไปส่อง
กล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่าลูกตาของตัวอ่อนภายในไข่มีการพัฒนาได้อย่างชัดเจน หรือประมาณ 5 วันก่อนจะฟัก
ออกเป็นตัว) จะมีผลต่อการพัฒนาของไข่ในตัวอ่อน โดยตัวอ่อน phyllosoma ที่ฟักออกมาจะไม่สมบูรณ์ และ
ตายเกือบทั้งหมด ดังนั้นควรมีการศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมและผลระทบของฟอร์มาลีนต่อการพัฒนาของ
ไข่หรือศึกษาการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อประเภทอื่นๆ เช่นไอโอดีน เป็นต้น
3. แม่กั้งไข่ติดหน้าท้องมีอัตราการตายสูงในช่วงฤดูฝน อาจเกิด จากช่วงระหว่างการรวบรวมของ
ชาวประมงที่ใช้น้าทะเลที่มีระดับความเค็มของน้้าต่้า จึงควรมีการศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมต่อแม่พันธุ์
กั้งกระดาน

4. ระดับความเข้มของแสงหลังจากฟักเป็นตัวอ่อนแล้ว พบว่าลูกกั้ง กระดานระยะ phyllosoma
ชอบเคลื่อนที่เข้าหาแสง (strong photopositive reaction) รวมตัวกันเป็นกลุ่ มบริเวณพื้นผิวน้้าหรือบริเวณ
ก้นถั ง ท้ าให้ มีการตายเกิ ดขึ้ นสู ง ดัง นั้ นระหว่ างการอนุ บ าลจ้าเป็ นต้ องควบคุ มระดั บ ความเข้ มของแสงให้
เหมาะสม ซึ่งจากการวัดระดับความเข้มข้นของแสงเบื้องต้น พบว่าระดับความเข้มของแสงควรอยู่ที่ระดับ 15 –
30 ลักซ์ (lux) ทั้งนีค้ วรจะต้องมีการศึกษาต่อไป
5. ปัญหาเรื่องโรค โดยเฉพาะโรคเรืองแสง และ ซูโอแทนเนียม
6. ระดับความเค็มของน้้าต่้า ดังที่ทราบกันดีว่าระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในประเทศ
ไทย ส่งผลให้ระดับความเค็มของน้้าทะเลชายฝั่งต่้าเกินกว่าที่จะน้ามาใช้ในการอนุบาลลูกกั้งกระดานได้ ดังนั้นผู้
ศึกษาได้ทดลองน้าเกลือสมุทรมาผสมกับน้้าทะเลที่มีระดับความเค็มต่้ากว่า 20 ส่วนในพันส่วน โดยปรับให้ได้
ระดับความเค็มที่ต้องการคือ 30 ส่วนในพันส่วน แต่เมื่อน้าไปใช้ในการอนุบาลลูกกั้งพบว่าการพัฒนาของลูกกั้ง
ระยะ phyllosoma 1 จะไม่ลอกคราบเข้าสู่ระยะ phyllosoma 2 หรือถ้าลอกคราบเข้าสู่ phyllosoma 2 ได้
ก็จะอ่อนแอและตายในที่สุด ดังนั้นการใช้วิธีนี้ผู้ศึกษาคิดว่าไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่จะน้าไปปรับใช้กับการอนุบาล
ผู้ศึกษาได้ปรับวิธีการโดยใช้น้าดีเกลือผสมกับน้้าทะเลที่มีระดับความเค็มไม่ต่้ากว่า 20 ส่วนในพันส่วน จากการ
ใช้วิธีดังกล่าวก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะน้ามาปรับใช้ได้ ซึ่งควรจะด้าเนินการศึกษาต่อไป
แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น แต่ผู้ศึกษาก็ได้ด้าเนินการเพาะพันธุ์และอนุบาลลู ก
กั้งกระดานวัยอ่อนได้ส้าเร็จจนได้ตัวอ่อนลูกกั้งกระดานระยะ juvenile จ้านวนหนึ่งซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเพาะและอนุบาลกั้งกระดานในเชิงพาณิชย์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากแม่กั้งกระดานในธรรมชาติลดลงมาก ควรศึกษาการผลิตแม่พันธุ์กั้งกระดานไข่ติดล้าตัว โดย
รวบรวมกั้งกระดานทั้งเพศผู้และเพศเมียน้าไปเลี้ยงในบ่อปูนหรือบ่อดิน พร้อมวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสมในการเลี้ยง
2. ศึกษาชนิดและรูปแบบของอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของกั้งกระดานเช่น ระดับความเข้มของ
แสง อุณหภูมิ ความเค็ม อัตราความหนาแน่นและระดับความลึกของน้้า เป็นต้น
4. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลอกคราบ เช่น ชนิดของอาหาร คุณภาพน้้า เป็นต้น
5. ศีกษาระดับความเข้มข้นของแสงยูวีและโอโซนที่เหมาะสมต่อการป้องกันการติด เชื้อโรคในระบบการ
เพาะพันธุ์
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