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การอนุบาลลูกกุ้งก้ ามกรามด้ วยสาหร่ ายสไปรูลิน่าในระบบนําหมุนเวียนแบบปิ ด
Nursing of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) in Closed
Recirculating System
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
Krasindh Hangsapreurke
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่ อ
การทดลองเสริ มสาหร่ ายสไปรู ลิน่าในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําเค็มระบบปิ ด ใน
บ่อซีเมนต์กลม แบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ชุดการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
(Complete Randomized Design) โดยทีชุดการทดลองที 1 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนํา
ทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนในพันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร(ชุดควบคุม) ชุดการ
ทดลองที 2 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนในพันโดยให้ตวั
อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร และให้ไข้ต๋ ุนเป็ นอาหารเสริ ม ส่วนชุดการทดลองที 3 เป็ นการ
อนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนในพันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ น
อาหาร และให้ไข้ต๋ ุนทีเสริ มด้วยสาหร่ ายสไปรู ลิน่าเป็ นอาหารเสริ ม ผลการทดลองพบว่าในชุดการ
ทดลองที 3 (ร้อยละ 38.90+1.60) มีอตั ราการรอดสูงกว่าลูกกุง้ ในชุดการทดลองที 2 (ร้อยละ
32.50+2.66) อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) และลูกกุง้ ในชุดการทดลองที 2 มีอตั ราการรอดสูงกว่าชุด
ควบคุม(ร้อยละ23.36+3.47) อย่ามีนยั สําคัญ (P<0.05) แต่ทุกชุดการทดลองมีพฒั นาการของลูกกุง้
ไม่แตกต่างกันโดยทีมีระยะเวลาในการพัฒนาจนถึงระยะควําเป็ นเวลา 26 วัน
คําสําคัญ: กุง้ ก้ามกราม, อนุบาล, ระบบหมุนเวียนแบบปิ ด, สไปรู ลิน่า
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ABSTRACT
This experiment of Spirulina platensis supplymenting for diet for Giant Freshwater
Prawn juvenile rearing in the closed recirculating saline water system at 15 ppt salinity This
experiment was CRD (completely randomized design) with 3 treatment and 3 replication. The
treatment 1 using only artemia naupleus as food for larval rearing (control), the treatment 2 using
artemia naupleus and poached eggs as food for larval rearing and the treatment 3 using artemia
naupleus and poached eggs with Spirulina platensis as food for larval rearing. The result of this
experiment shown the significant different (P<0.05), the highest survival rate found in treatment 3
(38.90+1.60 %) treatment 2 (32.50+2.66 %) and treatment 1 (23.36+3.47 %) respectively.
However, there was no difference in the development of the fresh water juvenile prawns (26 days
old).
Key word: Macrobrachium rosenbergii, nursery, closed recirculatary system, Spirulina platensis
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คํานํา
กุง้ ก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เป็ นกุง้ นําจืดทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดของประเทศ
ไทย และยังนับว่าเป็ นกุง้ นําจืดทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลกด้วย โดยมีชือทีใช้เรี ยกทัวไปว่า Giant
River Prawn Giant Malaysian Prawn และ Giant Freshwater Prawn ส่วนชือสามัญในภาษาไทยนัน
มี ก ารเรี ยกอี ก หลายชื อ เช่ น กุ ้ ง หลวง กุ ้ ง นาง และ กุ ้ง ใหญ่ ฯลฯ กุ ้ ง ชนิ ดนี เป็ นกุ ้ ง ใน
วงศ์ Palaemonidae ซึงแต่เดิมเคยใช้ชือวิทยาศาสตร์ ว่า Palaemon carcinus แต่ชือนี ก็ได้ยกเลิกการ
ใช้เรี ยกขานไปแล้ว และเนื องจากการทีกุง้ ชนิ ดนี มีขนาดใหญ่ และกุง้ ทีโตเต็มวัยแล้วมักอาศัยอยู่
ในนําจืด หรื อในนํากร่ อยทีมีความเค็มตํา จึงเป็ นเหตุให้มีการทําการประมงโดยการจับอย่างมากจน
มีจาํ นวนลดลงในธรรมชาติ จึงเป็ นสาเหตุให้มีการเพาะเลียงเชิงพาณิ ชย์ขึน เพือทดแทนปริ มาณกุง้ ที
ถูกจับไปจากแหล่งนําในธรรมชาติ และเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เมือมีค วามต้องการของตลาดสู ง ขึ น ทําให้มี ค วามจํา เป็ นต้องพัฒ นาวิ ธีก ารเพาะเลียง
จนกระทังประสบผลสําเร็ จ โดยพบว่าในธรรมชาตินนกุ
ั ง้ ก้ามกรามเมือเจริ ญเติบโตเต็มทีแล้วจะ
อาศัยอยู่ในนําจืด เมือผสมพันธุ์และมีไข่ติดอยู่ทีขาว่ายนํา (pleopods) หรื อทีเรี ยกว่าแม่กุง้ มีไข่ติด
ท้อง (berried female) แม่กุง้ ก็จะอพยพไปอยูใ่ นแหล่งนํากร่ อย (brackishwater) เมือไข่กุง้ ทีติดอยู่ที
ขาว่ายนําของแม่กุง้ มีการพัฒนาของตัวอ่อน จะปรากฏให้เห็นโดยสังเกตได้จากสี ของไข่ โดยจะ
เปลียนจากสีเหลือง เป็ นสีสม้ หรื อทีเรี ยกว่า “แม่กุง้ ไข่สม้ ” (Unripe berried female) และเปลียนเป็ น
สีนาตาลเข้
ํ
มปนเทาเมือมีพฒั นาการของตัวอ่อนเต็มทีพร้อมจะฟักเป็ นตัว หรื อทีเรี ยกว่า “แม่กุง้ ไข่
เทา” (Ripe berried female) แม่กุง้ จะอาศัยอยู่ในแหล่งนํากร่ อยนันจนกระทังไข่ฟักออกมาเป็ นตัว
อ่อน (larva) แม่กุง้ บางตัวจะอพยพกลับไปในแหล่งนําจื ด แต่บางตัวก็ย งั คงอาศัยอยู่ในแหล่งนํา
กร่ อยนัน (Ling and Merican, 1961)
เมือลูก กุ ้ง ฟั ก ออกมาเป็ นตัว อ่ อนแล้ว หากอยู่ในนําจื ด จะไม่สามารถลอกคราบ และมี
พัฒนาการต่อไปได้ และจะต้องตายทังหมดภายใน 4 วัน แต่ถา้ หากอยูใ่ นนําจืดทีมีการนํานําทะเลมา
ผสมในอัตรา 10–30 เปอร์ เซ็นต์ หรื อทีความเค็มประมาณ 8-18 ส่ วนในพัน จะสามารถลอกคราบ
และมีพฒั นาการเติบโตต่อไปได้ โดยจะมีการลอกคราบโดยเฉลียประมาณ 2 วันต่อครั ง ในช่วง 10
วันแรก หลังจากนันจะมีความถีของการลอกคราบลดลงเล็กน้อย และจากการลอกคราบนี เองทําให้
สามารถแบ่งลูกกุง้ เป็ นระยะๆ ในการพัฒนาของตัวอ่อนได้เป็ น 12 ระยะ (Ling, 1962) จากทีได้
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กล่าวไปข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ความเค็มเป็ นปัจจัยทีสําคัญในการอยูร่ อด และพัฒนาการของลูก
กุง้ ก้ามกราม
ในปัจจุบนั กุง้ ก้ามกรามเป็ นสัตว์เศรษฐกิจทีเกษตรกรให้ความนิยมในการเพาะเลียงกันอย่าง
แพร่ หลาย โดยมีการเพาะเลียงเชิงพาณิ ชย์ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทังในภาคบริ ษทั ขนาด
ใหญ่ และเกษตรกรรายย่อย ซึงในปี ค.ศ. 2000 มีรายงานผลผลิตกุง้ ก้ามกรามทัวโลกถึง118,501 ตัน
คิดเป็ นมูลค่า 410,001 พันล้านดอลลาร์ (FAO, 2000) ส่วนในประเทศไทยนัน พบว่าในปี ค.ศ. 2005
มีปริ มาณถึง 31,800 ตัน (กรมประมง, 2548) โดยทีในปั จจุบนั ได้มีการเพาะเลียงกุง้ ก้ามกรามกัน
อย่างแพร่ หลาย ไปจนถึงเขตภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เฉพาะในภาคเหนื อใน
จังหวัด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย และพิจิ ต ร มีพื นที ที ใช้เลี ยงกุ ้งก้ามกรามรวมกัน ถึ ง 2,000 ไร่ ยัง มี
แนวโน้มว่าจะขยายตัว ได้อีก ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นบริ เวณซึงขาดแคลน
นําเค็ม ทําให้ไม่ประสบผลสําเร็ จในการเพาะฟัก และอนุบาลลูกกุง้ ทําให้ตอ้ งซือลูกกุง้ มาจากฟาร์ ม
เพาะเลียงในภาคกลาง และต้องทําการขนส่งลูกกุง้ มาโดยการลําเลียงทางบก และทางเครื องบิน จึง
ทําให้ลกู กุง้ มีราคาสูงถึงตัวละประมาณ 0.18 บาท ขึนอยูก่ บั ฤดูกาล ดังนันปัจจัยในการขนส่ งจึงเป็ น
เหตุทาํ ให้ลกู กุง้ อ่อนแอ และมีอตั ราการรอดตายตํา ซึงทําให้ประสบปัญหาการขาดแคลนลูกกุง้
สาหร่ ายสไปรู ลิน่า (Spirulina platensis) เป็ น Cyanobacteria ทีนิ ยมใช้เป็ นอาหารเสริ ม
สุขภาพของคน เนืองจากมีวิตามิน เกลือแร่ และโปรตีนสูงถึง 70 % ของนําหนักแห้ง นอกจากนี ยังมี
รงควัต ถุ ที มี คุ ณ ค่ า สู ง อี ก หลายชนิ ดเช่ น Phycocyanin, Allophycocyanin, Betacarotene,
Chlorophyll-a และกรดไขมันอิมตัวเช่น Gamma-linolenic acid:GLA อยู่ร้อยละ 20-30 ของกรด
ไขมันทังหมด ซึง GLA นี เป็ นกรดไขมันตัวหนึงซึงได้รับความสนใจทางการแพทย์และอุสาหกรรม
เนืองจากมีคุณสมบัติยบั ยังการแข็งตัวของเลือด ลดระดับความดันโลหิต ลดปริ มาณคลอเรสเตอรอล
ควบคุ มปริ มาณ Prostaglandin ซึ งช่ว ยรักษาเกี ยวกับโรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้ อีกทังรงควัต ถุ
Phycocyanin, Allophycocyanin สามารถนํามาใช้ในงานด้าน Immunoassays microscopy เนื องจาก
มีคุณสมบัติเรื องแสง (Nakamura, 1982 ; Venkataraman, 1983)
นอกจากนันยังมีการใช้สาหร่ ายสไปรู ลิน่าสด (Spirulina platensis) ในการอนุ บาลและ
เลียงปลานิ ลแดงจนถึงระยะวางไข่ อีก ด้ว ย โดยพบว่าผลานิ ลมีอตั ราการผสมพันธุ์ อัต ราการฟั ก
ออกเป็ นตัว และอัตราการรอดของลูกปลาสูงกว่าการใช้อาหารทัวไป อีกทังพบว่าการใช้สาหร่ าย
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สไปรู ลิน่าสด (Spirulina platensis) ยังเป็ นการทําให้เนื อปลามีกรดไขมันจําพวก Linolenic acid,
Gamma-linolenic acid สูงกว่าปลาทีเลียงด้วยอาหารทัวไป (Lu and Tekeuchi, 2003) ดังนันจึงมี
แนวคิดทีจะนําสาหร่ ายสไปรู ลิน่าสด มาเป็ นอาหารเสริ มสําหรับการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาผลของการเสริ มสาหร่ ายสไปรู ลิน่า (Spirulina platensis) ในการอนุบาลลูกกุง้
ก้ามกรามจนถึงระยะโพสลาวา

ผลประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1. สามารถทราบถึงผลของการเสริ มสาหร่ ายสไปรู ลิน่า (Spirulina platensis) ในการ
อนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามจนถึงระยะโพสลาวา เพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนาระบบการอนุบาลลูกกุง้
เพือทีจะลดต้นทุนในการอนบาลลูกกุง้ และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
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การตรวจเอกสาร
อนุกรมวิธาน ลักษณะภายนอก และชีววิทยาโดยทัวไปของกุ้งก้ามกราม
1. อนุกรมวิธาน
กุง้ ก้ามกรามมีชือสามัญหลายชือ อาทิเช่น กุง้ หลวง กุง้ นาง กุง้ ก้ามเลียง กุง้ ใหญ่ และกุง้ แห
เป็ นต้น กุง้ ก้ามกรามมีชือวิทยาศาสตร์ ว่า Macrobrachium rosenbergii de Man เป็ นกุง้ ทีอยู่ในวงศ์
Palaemonidae โดยมีอนุกรมวิธานดังนี
Phylum
Arthropoda
Class
Crustacean
Order
Decapoda
Tribe
Caridea
Family
Palaemonidae
Genus
Macrobrachium
Species
Macrobrachium rosenbergii (de Man)
2. ลักษณะภายนอกโดยทัวไป
กุง้ ก้ามกรามโตเต็มวัยนันเป็ นกุง้ นําจืดทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ด โดยมีนาหนั
ํ กถึง 470 กรัม และ
มีความยาว 30 เซนติเมตร มีลาํ ตัวเป็ นปล้องแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คือ หัว อก และท้อง โดยทีส่ วนหัว
และอกจะรวมติ ดกัน (cephalothorax) โดยมีเปลือกคลุมส่ ว นหัว และอก ทีเรี ยกว่า “หัว กุง้ หรื อ
เปลือกคลุมหัว” (carapace) กุง้ ก้ามกรามมีลกั ษณะภายนอก ทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจนดังภาพที 1
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ภาพที 1 ลักษณะภายนอกของกุง้ ก้ามกราม
ทีมา: New (1988)
2.1 ลักษณะของเปลือกคลุมหัวและกรี
เปลือกคลุมหัวมีหนามเล็กๆทัวไปทีบริ เวณใต้ตามีหนามเล็กๆ 2 อันคือ antennal spine
และ Hepatic spine ส่วนกรี มีลกั ษณะแบนข้าง โค้งขึนมีฟันกรี ทงด้
ั านบนและด้านล่าง โดยมีฟันบน
13-16 ซี ฟันล่าง 10-14 ซี โคนกรี มีความกว้างหนากว่าปลายกรี โดนทีปลายกรี จะยาวเลยแผ่นฐาน
หนวดคู่ที 2
2.2 ลักษณะของหนวดคู่ที 1 และ 2
หนวดคู่ที 1 มีรูปร่ างปกติโดยทีเส้นหนวดอันบนยาว แบ่งเป็ นปล้องเล็กๆจํานวน
มากกว่า 100 ปล้อง 2 เส้นนอกยาวมาก ส่วนหนวดคู่ที 2 แผ่นฐานหนวด (scaphocerite) มีความยาว
เป็ น 3 เท่าของความกว้าง
2.3 ลักษณะของขาเดิน
ขาเดินคู่ที 1 ของกุง้ ก้ามกรามเมือนํามายืดตรง พบว่าความยาวครึ งหนึงของปล้องที 3
(carpus) จะยาวเลยแผ่นฐานหนวด และส่วนปลายของก้าม (dactylus) จะมีความยาวเท่ากับส่วนของ

9

ตัวหนีบของปลายปล้องที 2 (propodus) ส่วนปล้องที 3 จะมีความยาวเป็ น 2 เท่าของส่วนก้าม หรื อ
ยาว เท่ากับ 4/5 ของปล้องที 5
ขาเดินคู่ที 2 จะมีลกั ษณะทีแข็งแรง มีขนาดใหญ่ และยาวกว่าขาเดินคู่แรก ขาเดินของ
กุง้ ก้ามกรามนันทังด้านซ้าย และขวามีขนาดเท่ ากัน และเมือนํามาเหยียดตรงจะพบว่า ส่ วนของ
ปล้องที 4 (merus) จะมีความยาวเลยฐานหนวด ส่วนของก้ามหนีบจะบาง และสันกว่า ส่วนโคนก้าม
ในส่ วนขอบด้านในของก้ามหนี บจะมีฟันที โคน 3-4 ซี และปกคลุมด้ว ยขนอ่อนๆ ตลอดทังขา
ขาเดินคู่ที 2 เป็ นลักษณะทีบ่งชี เพศของกุง้ ก้ามกราม โดยในกุง้ ก้ามกรามเพศผูจ้ ะมีขนาดใหญ่กว่า
เพศเมีย (ภาพที 2)
ขาเดินคู่ที 3 ในส่วนปลายสุดของขาหรื อปล้องที 7 (dactylus) มีลกั ษณะเป็ นปลาย
แหลมธรรมดา ส่วนของปล้องที 2 จะมีความยาวมากกว่า 2 เท่าของปล้องปลายสุด หรื อประมาณ
1-7 เท่าของปล้องที 3 ส่วนขาเดินคู่ที 4-5 มีลกั ษณะปกติโดยไม่มีลกั ษณะเป็ นก้าม และมีความยาว
ปกติ
2.4 ลักษณะของขาว่ายนํา
ขาว่ ายนําของกุ ้งก้ามกรามมี 5 คู่ โดยที ขาว่ายนําคู่ ที 1 และคู่ที 3-5 จะมีลกั ษณะที
เหมือนกัน และแยกออกเป็ น 2 ส่วน โดยมีส่วนทีอยู่ดา้ นใน เรี ยกว่า endopodite และส่ วนทีอยู่ดา้ น
นอก เรี ยกว่า exopodite ส่วนขาว่ายนําคู่ที 2 นัน เฉพาะในกุง้ เพศผูจ้ ะมีอวัยวะซึงมีลกั ษณะเป็ นติ ง
แยกจากด้านในของ appendix internal ทีเรี ยกว่า appendix musculina (ประจวบ 2527) (ภาพที 2)
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ภาพที 2 ขาว่ายนําคู่ที 2 ของกุง้ ก้ามกราม เพศเมียซึงไม่มี Appendix masculina (ก) เมือเทียบกับ
เพศผูซ้ ึงมี Appendix masculina (ข)
3. ชีววิทยาโดยทัวไปของกุ้งก้ามกราม
3.1 การแพร่ กระจายของกุง้ ก้ามกราม
กุง้ ก้ามกรามเป็ นกุ ้งขนาดใหญ่ ชนิ ดหนึ งทีมีก ารแพร่ กระจายอยู่ในเขตร้ อน พบได้
ในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกตะวันตก เช่น ประเทศ อินเดีย มาเลเซีย สิ งค์โปร์ ไทย บอร์ เนี ยว นิ วกินี
และฟิ ลิปปิ นส์ (ผุสดี, 2529; Arrignon et al., 1994) โดยพบในแม่นาํ ลําคลอง และแหล่งนําทัวไป
ตลอดจนบริ เวณปากแม่นาในบริ
ํ
เวณทีมีอิทธิพลของกระแสนําขึ นนําลง ส่ วนในประเทศไทยนัน
พบว่า มีกุ ้งก้ามกรามกระจายอยู่ทวไปตามแหล่
ั
งนําธรรมชาติ และส่ วนใหญ่จะมีความชุก ชุมใน
บริ เวณจังหวัดทีตังอยูบ่ นฝังแม่นาเจ้
ํ าพระยา แม่นาท่
ํ าจีน และทะเลสาบสงขลา (จักรตุพร, 2536)
3.2 ชีวประวัติของกุง้ ก้ามกราม
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กุง้ ก้ามกรามนันจะเริ มผสมพันธุ์ และวางไข่ได้ เมือมีอายุประมาณ 6-7 เดือน หรื อมี
ความยาวประมาณ 9.8-11.3 เซนติเมตร และสามารถผสมพันธุแ์ ละวางไข่ได้ตลอดทังปี (ประภาส,
2524; ประจวบ, 2527) ในธรรมชาตินนเมื
ั อกุง้ เพศเมียลอกคราบเสร็ จใหม่ๆ กุง้ เพศผูจ้ ะเริ มเกียว
พาราสี และทําการผสมพันธุ์
หลังจากการผสมพันธุ์ประมาณ 6 ชัวโมง ไข่จ ะเคลือนผ่านท่อนําไข่ออกมาผสมกับ
นําเชือเพศผูแ้ ล้วถูกส่งไปยังส่วนท้อง โดยไข่ทีได้รับการปฏิสนธิแล้วนัน จะเกาะติดอยูก่ บั ขาว่ายนํา
ของแม่กุง้ ซึ งการปฏิสนธิ แบบนี ถือเป็ นการปฏิสนธิ น อกร่ างกาย (O’ Donovan et al., 1984)
ต่อจากนันแม่กุง้ จะอพยพเข้าสู่บริ เวณนํากร่ อย เพือทีจะวางไข่ และใช้เป็ นแหล่งอนุบาลตัวอ่อน และ
ตัวอ่อนต้องมีพฒั นาการ โดยการลอกคราบอีก 11 ครั ง (ภาพที 3) เมือลูกกุง้ มีพฒั นาการ จนถึง
ระยะที 12 ซึ งเป็ นระยะที มีก ารว่ ายนําในท่ าควํา หรื อที เรี ย กกัน โดยทัวไปว่ า ระยะโพสลาวา
(post larva) แล้ว ลูกกุง้ ก็ยงั คงอาศัยอยูใ่ นบริ เวณนํากร่ อยต่อไปอีกหลายสัปดาห์ จากนันจึงจะอพยพ
กลับไปยังบริ เวณนําจืด (Ling, 1969; Sandier et al., 1975)

ภาพที 3 วงจรชีวิตของกุง้ ก้ามกรามในธรรมชาติ
ทีมา: อนันต์ และ พจนีย ์ (2524); ยนต์ (2529)

12

3.3 พัฒนาการของไข่และตัวอ่อนกุง้ ก้ามกราม
Damrongphol et. al. (1991) ได้รายงานว่า ไข่ของกุง้ ก้ามกรามก่อนทีจะได้รับการผสม
พันธุ์ จะมีการพัฒนาอีก 5 ระยะซึงมีลกั ษณะ ดังนี
3.3.1 ไข่ในระยะแรกของโปรเฟส (prophase) ของการแบ่งตัวแบบไมโอซีส(meiosis)
มีข นาดเล็ก มีรู ปร่ างกลม มีนิ วเคลีย สขนาดใหญ่ อยู่ต รงกลาง มีส่ว นไซโตพลาสซึ ม(cytoplasm)
อยูร่ อบๆ และไม่พบส่วนของเซลโฟลิเคิล (follicle cell) ไข่ในระยะนี มีขนาดประมาณ 8.5 ไมครอน
3.3.2 ไข่ในระยะ previtellogenesis ไข่ในระยะนี พบว่า ส่วนไซโตพลาสซึมจะย้อมติด
สี basophilic ได้ดี มีลกั ษณะเป็ นแท่ง มีอตั ราส่วนของ nucloecytoplasmic ลดลง มีการกระจายของ
heterochromatin ออกจากส่วนนิวเคลียสจนสามารถมองเห็นส่วนนิวคลีโอลัสได้ชดั เจน และมีส่วน
ของเซลโฟลิเคิลล้อมรอบไข่ ไข่ในระยะนี มีขนาดประมาณ 12-100 ไมครอน
3.3.3 ไข่ในระยะ primary vitellogenesis ลักษณะของไข่ในระยะนี พบว่าส่ วนของ
ไซโตพลาสซึม จะย้อมติดสี acidophilic แต่บริ เวณรอบๆ นิวเคลียสจะย้อมติดสี basophilic ในส่ วน
ของโอโอพลาสซึ ม นัน พบว่ า มีห ยดนํามัน ขนาดใหญ่ และที บริ เวณผิว ของไข่ จ ะมี microvilli
ซึงมีลกั ษณะเป็ นแท่งสันๆ ยืนออกมา ไข่ในระยะนี จะสามารถมองเห็นเซลโฟลิเคิลชัดเจน ทีบริ เวณ
ขอบของไข่จะมีไมโตครอนเดีย endoplasmic reticulum vesicular bodies และไรโบโซม ส่ วนผิว
ด้านนอกของเซลโฟลิเคิลถูกหุม้ ด้วย fibrous basement lamina ซึงมีลกั ษณะเป็ นเนือเยือเกียวพันแบ่ง
ไข่ออกเป็ นพูๆ ซึงเรี ยกว่า trabeculae ไข่ระยะนี มีขนาดประมาณ 100-170 ไมครอน
3.3.4 ไข่ในระยะ secondary vitellogenesis ลักษณะของไข่ในระยะนี พบว่าภายในไข่
ประกอบด้วยก้อนไขมัน vitelline plaquets และ small cortical glycoprotein vesicles ไข่ในระยะนี
ในช่วงปลายระยะ พบว่า มีเซลโฟลิเคิลอยูน่ อ้ ย และมีขนาดประมาณ 170-300 ไมครอน
3.3.5 ใข่ในระยะไข่สุก ลักษณะของไข่ในระยะนี จะไม่พบเซลโฟลิเคิลทีบริ เวณรอบๆ
ไข่ แต่จะพบส่วน vitelline ล้อมรอบแทนที ไข่ในระยะนี จะประกอบด้วยก้อนไขมัน และ protein
plaquets ในปริ มาณมาก และมีขนาดประมาณ 530 ไมครอน
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3.4 พัฒนาการของไข่กุง้ ก้ามกรามหลังการปฏิสนธิ
หลังจากทีกุง้ มีการลอกคราบแล้วประมาณ 24 ชัวโมง ไข่จะเคลือนทีไปยังส่ วนท้อง
เพือรับการผสมจากนําเชือจากกุง้ เพศผู้ และเกาะติดอยูท่ ีขาว่ายนําของแม่กุง้ โดยมีพฒั นาการของไข่
ตามลักษณะทีปรากฏดัง ต่อไปนี (ตารางที 1)
ตารางที 1 พัฒนาการของไข่กุง้ ก้ามกรามทีติดขาว่ายนําของแม่กุง้ หลังจากได้รับการปฏิสนธิแล้ว
ระยะเวลา (วันที)
วันที 1-2
วันที 3-4
วันที 5-7
วันที 8-12
วันที 13-17

ลักษณะทีปรากฏ
ไข่มีสีสม้ ซึงเป็ นสีของไข่แดงทีใช้เป็ นอาหารของตัวอ่อน (ภาพที 7 ก)
ปรากฏส่วนลําตัวของตัวอ่อนซึงมีลกั ษณะใสอยูภ่ ายในไข่ (ภาพที 7 ข)
เริ มปรากฏส่วนตาของตัวอ่อนมีลกั ษณะเป็ นจุดสีดาํ (ภาพที 7 ค)
ลําตัวของตัวอ่อนเจริ ญมากขึน ไข่แดงมีปริ มาณลดลง (ภาพที 7 ง)
ไข่มีสีนาตาลเข้
ํ
มหรื อเทา มีลกู กุง้ อยูภ่ ายในเห็นได้ชดั (ภาพที 7 จ)

ทีมา: Damrongphol et al. (1991)
3.5 ระยะการพัฒนาของลูกกุง้ ก้ามกราม
เมือไข่ฟักเป็ นตัว ตัวอ่อนของลูกกุง้ ก้ามกรามก็จะมีพฒั นาการ โดยมีการลอกคราบเพือ
เข้าสู่พฒั นาการในระยะต่อไปอีก 12 ระยะ (ภาพที 8-19) ในแต่ละระยะมีรายละเอียดของลักษณะ
ภายนอกทีปรากฏ ดังนี
3.5.1 ระยะที 1 เมือลูกกุง้ ฟักออกจากไข่แล้วจะมีพฒั นาการอยู่ในระยะที 1 โดยทีมี
ตาขนาดใหญ่อยู่ชิดกันทัง 2 ตา ก้านตายังไม่เจริ ญ กรี มีลกั ษณะคล้ายหนามแหลมยืนออกไปตรง
ระหว่ างตาทัง 2 ข้าง หางมีลกั ษณะคล้ายรู ปสามเหลียมเป็ นเยือใสบางๆ แนวสุ ดท้ายของหางเว้า
เล็กน้อย แพนหางยังไม่เจริ ญ มีขนาดประมาณ 1.92 มิลลิเมตร
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3.5.2 ระยะที 2 ลูกกุง้ มีตามีขนาดใหญ่แยกจากกัน ก้านตาเริ มเจริ ญ กรี มีลกั ษณะคล้าย
หนามแหลม และยังคงมีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลียม แพนหางแผ่นนอกเริ มปรากฏเป็ นแนวโค้งอยู่
ทางด้านข้างของหาง มีขนาดประมาณ 1.99 มิลลิเมตร
3.5.3 ระยะที 3 มีตาและก้านตาทีเจริ ญขึนสามารถกรอกตาไปมาได้ กรี มีความยาวมาก
ขึน หางมีการเปลียนรู ปไปเป็ นรู ปสามเหลียมหน้าจัว แพนหางอันนอกแยกออกจากหางได้ชดั เจน
และเริ มปรากฏแพนหางอันใน แต่ยงั คงซ้อนอยูใ่ นแผ่นหาง มีขนาดประมาณ 2.14 มิลลิเมตร
3.5.4 ระยะที 4 หางของลูกกุง้ มีลกั ษณะปรากฏเป็ นรู ปสามเหลียมทีมีฐานโค้งเว้าคล้าย
รู ปวงเดื อน แพนหางอัน นอกเจริ ญ ขึ น แพนหางอันในแยกจากแพนหางอย่างชัด เจน ส่ ว นกรี
ด้านบนมีฟัน 2 ซี มีขนาดประมาณ 2.50 มิลลิเมตร
3.5.5 ระยะที 5 ลูกกุง้ ในระยะนี มีกรี ยาวเกือบถึงแนวหน้าสุ ดของตา โดยมีปลายเรี ยบ
หางมีการเปลียนแปลงรู ปร่ างไปเป็ นสีเหลียมผืนผ้า แพนหางอันนอกขยายออกมีความยาวกว่าหาง
เล็กน้อย แพนหางอันในเจริ ญขึน และมีความยาวเท่ากับหาง ใต้ปล้องท้องเริ มปรากฏเป็ นฐานนูนซึง
จะเจริ ญเป็ นขาว่ายนําในระยะต่อไป มีขนาดประมาณ 2.84 มิลลิเมตร
3.5.6 ระยะที 6 ลูกกุง้ มีหาง และแพนหางค่อนข้างยาว ปลายหางแคบ และเรี ยวขาว่าย
นําเริ มมีการเจริ ญโดยมีลกั ษณะปรากฏ เป็ นปุ่ มขาว่ายนํา มีขนาดประมาณ 3.75 มิลลิเมตร
3.5.7 ระยะที 7 ขาเดินขยายตัวออก แพนหางอันใน และแพนหางอันนอกขยายตัวออก
ส่ ว นปลายของขาว่ ายนําเริ มแยกเป็ น 2 แฉก และไม่ มีข นที ขาว่ ายนํา มีข นาดประมาณ 4.06
มิลลิเมตร
3.5.8 ระยะที 8 แพนหางอันใน และแพนหางอันนอกขยายตัวออก ส่ วนปลายของขา
ว่ายนําเริ มมีขนขึนทีแขนงอันนอก มีขนาดประมาณ 4.68 มิลลิเมตร
3.5.9 ระยะที 9 ส่ วนปลายของขาว่ายนํามีขนขึ น ทีแขนงอันนอก และทีแขนงอันใน
โดยทีแขนงอันในเริ มปรากฏมีติงเล็กๆ มีขนาดประมาณ 6.07 มิลลิเมตร
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3.5.10 ระยะที 10 ปลายกรี ดา้ นบนมีฟัน 3-4 ซี ขาเดินคู่ที 1 และ 2 เจริ ญมาก และมีการ
เปลียนแปลงลักษณะส่วนปลายเป็ นก้าม มีขนาดประมาณ 7.05 มิลลิเมตร
3.5.11 ระยะที 11 มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับระยะที 10 แต่บริ เวณกรี ดา้ นบนมีฟันหลายซี
มีขนาดประมาณ 7.73 มิลลิเมตร
3.5.12 ระยะที 12 ลูกกุง้ ในระยะนี มีการว่ายนําในท่าควํา และว่ ายไปข้างหน้า หรื อ
เรี ยกว่ า โพสลาวา (postlarva) กรี มีหนามทังด้านบน และด้านล่าง ลูกกุง้ ในระยะนี จะมีลกั ษณะ
เหมือนพ่อแม่ทุกประการ

การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
ลูกกุง้ ก้ามกรามนันเมือฟักออกจากไข่แล้ว จะเป็ นลูกกุง้ วัยอ่อน (larva) ทีมีระยะการพัฒนา
ทังหมดอีก 12 ระยะ ซึงในขันตอนการอนุ บาลลูกกุง้ ก้ามกรามวัยอ่อนนันจําเป็ นต้องใช้นาเค็
ํ มทีมี
ความเค็ม 8 -18 ส่ วนในพัน และมักจะนิ ยมใช้ตวั อ่อนของอาร์ ทีเมียเป็ นอาหารในการอนุ บาล ใน
อัตราความหนาแน่น 5 ตัว/มิลลิลิตร วันละ 3-4 ครัง โดยทีอัตราความหนาแน่ นของลูกกุง้ อยู่ในช่วง
50-100 ตัว /ลิต ร ดังนันจึ งมีผทู้ ี คิ ด ค้นวิ ธีก ารอนุ บาลลูก กุง้ ก้ามกรามวัย อ่อน ตังแต่ มีพฒ
ั นาการ
ในระยะที 1 จนถึงโพสลาวา โดยมุ่งทีจะพัฒนาให้มีผลผลิตมากที สุ ด และลดต้น ทุนการผลิตให้
มากทีสุด จากการศึกษาจากเอกสาร พบว่ามีวิธีในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามหลากหลายวิธี ดังนี
1. อาหารทีใช้ ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
การอนุบาลโดยการใช้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหารของลูกกุง้ นัน นิยมให้ในอัตราความ
หนาแน่น 5 ตัว/มิลลิลิตร วันละ 3-4 ครัง ในช่วงวันที 3 ของการอนุ บาลเป็ นต้นไป โดยอาร์ ทีเมียที
ให้นนั มักผ่านการลวกด้วยนําอุ่นก่อน เพือให้อาร์ทีเมียเคลือนไหวได้ไม่มากนัก ลูกกุง้ จะได้จบั กิน
ได้ง่าย และเนื องจากในการเพาะเลียงเชิงพาณิ ชย์นัน มีค วามจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องลดต้น ทุ น
ค่าอาหาร ซึงนิยมใช้เป็ นตัวอ่อนอาร์ทีเมีย ดังนัน เมือลูกกุง้ มีอายุ 5-7 วัน เกษตรกรจึงทําการฝึ กให้
ลูก กุง้ กิน อาหารผสม และลดปริ มาณอาร์ ทีเมียที ให้ลง โดยอาจให้อาหารผสมสลับกับอาร์ ทีเมีย
ในตอนเช้า และเย็น โดยในช่วงระยะหลังๆ ของการอนุบาลเกษตรกรมักจะนิยมให้อาหารผสม ซึง
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โดยมากจะเป็ นไข่ต๋ ุน ซึงใช้เป็ นเป็ นอาหารหลัก และให้อาร์ ทีเมียเป็ นอาหารเสริ ม วิธีนีต้องหมัน
คอยสังเกตดูอาการของลูกกุง้ หากพบว่า ลูกกุง้ มีอาการผิดปกติจึงจะหยุดให้อาหารผสมเปลียนมาให้
อาร์ทีเมียเพียงอย่างเดียว (ยนต์, 2529; ชลอ และพรเลิศ, 2547)
ตารางที 2 อัตราการรอด ของลูกกุง้ ก้ามกรามทีอนุบาลด้วยไรนํากร่ อย และอาร์ทีเมีย
อาหารทีใช้อนุบาล
ไรนํากร่ อย
อาร์ทีเมีย

อัตราการรอด (เปอร์เซ็นต์)
24.27
71.99

ทีมา: ยงยุทธ และ อําไพพรรณ (2547)

2. ความเค็มทีใช้ ในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
จากรายงานของ Ling and Merican (1961) ซึงได้รายงานว่า แม่กุง้ ก้ามกรามในธรรมชาติ
จะมีความชุกชุมมากในบริ เวณปากแม่นาํ ซึงเป็ นบริ เวณนํากร่ อย ซึงบริ เวณดังกล่าวนี เป็ นบริ เวณที
ยังคงได้รับอิทธิพลของนําขึนนําลง และเมือนําลูกกุง้ วัยอ่อนมาทําการศึกษาการอนุบาลในตูท้ ดลอง
พบว่า ตัวอ่อนของกุง้ ก้ามกรามนัน ภายหลังจากทีฟักออกมาจากไข่แล้ว จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่
รอดได้เกิน 4 วันถ้าหากอนุบาลอยูใ่ นนําจืด ทังนีเนืองจากลูกกุง้ ไม่สามารถทีจะลอกคราบ เพือให้มี
พัฒ นาการในระยะต่ อ ไปได้ แต่ ถ ้า หากทํา การอนุ บ าลตัว อ่ อ นในนําจื ด ที ผสมด้ว ยนําเค็ ม
ในอัตราส่วน 15 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ก็จะทําให้ตวั อ่อนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ และมีพฒั นาการใน
ระยะต่อไป โดยสามารถลอกคราบได้ทุกๆ 2 วันในช่วง 10 วันแรกของการทดลอง หลังจากนัน
ความถีของการลอกคราบก็จะลดลง จากรายงานฉบับนี ทําให้ทราบว่าความเค็มของนําทีใช้ในการ
อนุ บาลตัวอ่อนกุง้ ก้ามกรามนัน มีความจําเป็ นต่ อการอยู่รอด และพัฒนาการของลูกกุง้ ก้ามกราม
และผลจากการศึกษาในครังนัน ก็ทาํ ให้การอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามจนมีพฒั นาการถึงระยะควํา หรื อ
ระยะโพสลาวา (post larva) ประสบผลสําเร็ จในเวลาต่อมา
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จากนันก็ได้มีการศึกษาเกียวกับผลของความเค็มทีใช้ในการอนุ บาลลูก กุง้ ก้ามกรามอีก
หลายๆ การศึกษาโดยทีในประเทศไทยนัน ไพโรจน์ และ ทรงชัย (2513) ได้รายงานการศึกษาว่า
กุง้ ก้ามกรามในธรรมชาตินนั จะมีการผสมพันธุจ์ นมีไข่ติดทีหน้าท้องแล้วก็จะอพยพไปสู่แหล่งนํา
ในบริ เวณทีมีความเค็มตําๆ ประมาณ 3-6 ส่วนในพัน ซึงเป็ นดังกล่าวเป็ นบริ เวณทีมักจะจับแม่พนั ธุ์
ทีมีไข่ติดหน้าท้องได้ในธรรมชาติ โดยมีปริ มาณทีจับได้มากกว่าบริ เวณอืนๆ ซึงสอดคล้องกันกับ
รายงานของ Ling and Merican (1961) อย่างยิง ในการศึกษาครังนีได้ทาํ การอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ทีระดับความเค็มในช่วงต่างๆ 3 ช่วง คือ 5-7 , 8-10 และ 12-14 ส่ วนในพัน จากการศึกษาพบว่า
ลูก กุ ้ง ก้ามกรามที ทําการอบุ บาลในนําเค็ ม 12-14 ส่ ว นในพัน มีอตั ราการรอดตายเฉลียสู งกว่ า
ระดับความเค็มในช่วงอืนๆ
หลังจากนันมาก็มีการศึกษาทีเกียวกับความสําคัญ และแหล่งทีมาของนําเค็มทีใช้ในการ
อนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามเพิมอีกหลายครั ง จนกระทัง ยนต์ (2529) ได้รวบรวมและทําการรายงาน
สรุ ปได้ว่า นําทีใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามนัน ควรใช้นาทะเลที
ํ
เจือจางจนมีความเค็มในช่วง
11-17 ส่วนในพัน ส่วนรายงานของ Jayacnandran (2001) ก็ได้รายงานไว้ว่า ความเค็มทีเหมาะสม
ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามควรจะอยูใ่ นช่วง 12-18 ส่วนในพัน ความเค็มนันไม่เพียงแต่จะจําเป็ น
ต่อการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม แต่ยงั จําเป็ นต่อการอนุบาลกุง้ ใน Genus เดียวกัน ในspecies อืนๆด้วย
เช่ น ในการอนุ บาลลูก กุ ้ง Macrobrachium acanthurus นันหากอนุ บาลในนําจืด ลูก กุ ้งที เพิงฟั ก
ออกมา และมีพฒั นาการอยู่ในระยะที 1 จะตายทังหมด แต่ จะมีอตั ราการรอดตายสูงสุ ด ในช่ว ง
ความเค็มทีใช้ในการอนุ บาลที 14-21 ส่ ว นในพัน ทีอุณ หภู มิ 25-30 องศาเซลเซีย ส (Ismael and
Moreira, 1997) จากทีกล่าวมาแล้วนันทําให้สามารถสรุ ปได้ว่าระดับความเค็มทีใช้ในการเพาะและ
อนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามนัน มีความแตกต่างกันบ้าง ดังตารางที 3
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ตารางที 3 ระดับความเค็มทีใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ความเค็ม (ส่วนในพัน)
13-17
10-17
15
12
11-17
15
15
15
10
12
12-14
12
12
12-18
15

เอกสารอ้างอิง
ไพโรจน์ และ ทรงชัย, 2513
อนันต์, 2525
ประจวบ, 2527
ธานี, 2529
ยนต์, 2529
จักรตุพร, 2536
ชลอ และพรเลิศ, 2547
ยงยุทธ และ อําไพพรรณ, 2547
ธีรวัฒน์ และ จรี ภรณ์, 2548
วรรณนัฑ และ คมน์, 2548
Ling and Merican, 1961
Menasveta and Piyatiratitivorakul, 1980
Tansakul, 1983
Jayachandran, 2001
Thapa, 2002

3. คุณภาพนําทีใช้ ในการอนุบาล
ในการเพาะเลียงกุง้ ก้ามกรามนันควรทีจะมีเครื องมือ หรื ออุปกรณ์ทีใช้ในการตรวจคุณภาพ
ของนํา เนืองจากคุณภาพของนําทีใช้ในการเพาะและอนุบาลกุง้ ก้ามกรามนันจะเป็ นตัวบ่งชีว่าลูกกุง้
ทีทําการอนุบาลอยูน่ นมี
ั สุขภาพดีหรื อไม่ และสามารถประเมินสถานการณ์ในการอนุบาลได้ เพือใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการได้ คุณสมบัติของนําทีควรให้ความสําคัญ ได้แก่
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3.1 ออกซิเจนละลายนํา
ปริ มาณออกซิเจนละลายนํา เป็ นคุณสมบัติของนําทีสําคัญเป็ นอย่างมาก สําหรับการ
เพาะเลียงสัตว์นาํ เนืองจากสัตว์นาทุ
ํ กชนิดต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจ ปริ มาณออกซิเจนละลาย
นําที เหมาะสมในการใช้เ พาะเลี ยงสัต ว์น ํานั น โดยทัวไปแล้ว ไม่ ค วรมี ค วามเข้ม ข้น ตํากว่ า
4 มิลลิกรัม/ลิตร ซึงได้มีการรายงานไว้แตกต่างกันบ้างดังตารางที 5
ตารางที 4 ปริ มาณออกซิเจนละลายนําทีใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ปริ มาณออกซิเจนละลายนํา (มิลลิกรัม/ลิตร)
< 4.0
< 5.0
5.0-7.0
< 5.0
< 4.5

เอกสารอ้างอิง
ชลอ และ พรเลิศ, 2547
มันสิน, 2538
Arrignon et al., 1994
Jayachandran, 2001
Lee and Wickin, 1992

3.2 ความเป็ นกรด-ด่างของนํา (pH)
ระดับทีเหมะสมของ pH ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามนัน มีความสําคัญต่อการสร้าง
เปลือกของกุง้ ก้ามกรามอย่างมาก ทังนี เนื องจากถ้าหาก pH ของนําสูงเกิน 8.5 กุง้ จะไม่ลอกคราบ
นอกจากนี หากระดับ pH ของนําสูงมากๆ ก็จะทําให้ความเป็ นพิษของแอมโมเนี ยมากขึนด้วย จาก
การศึกษาจากเอกสารพบว่าระดับ pH ทีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามนันควรจะอยูใ่ นช่วง
ระหว่าง 7.5-8.5 (ตารางที 5)
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ตารางที 5 ระดับความเป็ นกรด-ด่างของนํา (pH) ทีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
pH
7.8-8.5
6.5-8.5
7.0-8.5
7.0-8.5
7.0-8.5
6.5-8.5
7.0-8.5
7.0-8.5

เอกสารอ้างอิง
ชลอ และ พรเลิศ, 2547
มันสิน, 2538
ยนต์, 2529
Arrignon et al., 1994
Jayachandran, 2001
Lee and Wickin, 1992
New, 1988
Sandifer and Smith, 1985

อย่างไรก็ตามในบางรายงานกลับมีผลการศึกษาขัดแย้งกันกับรายงานทีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Law et al., (2002) ซึงได้รายงานว่า ไข่ของกุง้ ก้ามกรามมีความไว
ต่อ H+ อิออนมาก จากผลการศึกษาทีได้ทาํ การฟักไข่กุง้ ก้ามกราม ทีได้รับการผสมกับนําเชื อเพศผู้
แล้วในนําทีมีความเค็ม 12 ส่ วนในพัน ทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทีระดับ pH ต่างกัน พบว่ามี
อัตราการฟักสูงสุด ที pH 7.0 โดยมีอตั ราการฟักถึง 92.22 + 1.72 % ส่วนอัตราการฟักที pH 6.5 และ
7.5 มีเพียง 5.00 + 3.5 % และ 13.33 + 2.98 % ตามลําดับ ในขณะที pH 5.0 8.0 9.0 และ 10.0 ไม่
พบว่า มีไข่ฟักเป็ นตัวเลย
3.3 อุณหภูมิของนําทีใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
อุณ หภู มิของนําที ใช้ในการอนุ บาลลูก กุง้ ก้ามกรามนัน นับว่าเป็ นปั จจัย ทีสําคัญ อีก
ประการหนึงในการอนุบาลลูกกุง้ ทังนีเนืองจากกุง้ เป็ นสัตว์ทีมีระดับ metabolism แปรผันโดยตรง
กับอุณหภูมิของนํา ดังนันหากนําทีใช้ในการอนุบาลมีอุณหภูมิตาเกิ
ํ นไป กุง้ ก็จะไม่กินอาหารทําให้
มีการเจริ ญเติบโต และการลอกคราบช้า ช่วงอุณหภูมิทีเหมาะสมในการอนุ บาลลูกกุง้ ก้ามกรามนัน
มีการรายงานว่า มีช่วงอุณหภูมิตาสุ
ํ ด-อุณหภูมิสูงสุ ดอยู่ในช่วง 26-30 , 26-31 ม 28-31 และ 29-31
องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่าช่วงอุณหภูมิทีกล่าวมานันโดยทัวไปจะอยูใ่ นช่วง 26-31 องศาเซลเซียส
ซึงในแต่ละรายงานจะมีความแตกต่างกันบ้างดังตารางที 6
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ตารางที 6 อุณหภูมิทีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
26-31
29-31
26-30
28-31
26-30
26-31
28-31
26-31

เอกสารอ้างอิง
ยนต์, 2529
Arrignon et al., 1994
Hanson and Goodwin, 1977
Jayachandran, 2001
Lee and Wickin, 1992
New, 1988
New and Valenti, 2000
Sandifer and Smith, 1985

3.4 ปริ มาณแอมโมเนีย และไนไตรท์ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ในการอนุ บ าลลูก กุ ้ง ก้า มกรามนั น ลูก กุ ้ง จะขับ ถ่ า ยของเสี ย ที มี ไ นโตรเจนเป็ น
องค์ประกอบแอมโมเนียอิสระนัน เป็ นพิษอย่างมากต่อสัตว์นาํ หากมีปริ มาณแอมโมเนียอิสระในนํา
มากเกิน ไป ก็ จะทําให้ลูก กุง้ ขับถ่ายของเสี ยในรู ปแอมโมเนี ยได้ลดลง ทําให้มีร ะดับแอมโมเนี ย
สะสมในเลือดสูงขึนส่งผลทําให้ค่า pH ของเลือดสูงขึน ความต้องการออกซิเจนมากขึ น และทําให้
ความสามารถในการขนถ่ายออกซิเจนของเลือดลดลง เมือแอมโมเนียทีละลายอยูใ่ นนําถูกเปลียนให้
อยูใ่ นรู ปของไนไตรท์โดยกระบวนการ nitrification ซึงเกิดขึนโดยแบคทีเรี ย ซึงไนไตรท์ก็เป็ นพิษ
ต่อสัตว์นาเช่
ํ นกัน และปริ มาณของแอมโมเนีย และไนไตรท์ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ดัง
ตารางที 7
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ตารางที 7 ปริ มาณแอมโมเนียและไนไตรท์ในนําทีใช้อนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
แอมโมเนีย (มิลลิกรัม/ลิตร)
<0.1 (แอมโมเนียอิสระ)
<0.5 (แอมโมเนียรวม)
<1.0 (แอมโมเนียอิสระ)
<0.1 (แอมโมเนียอิสระ)
-

ไนไตรท์(มิลลิกรัม/ลิตร)
ไม่ระบุ
<0.1
<0.25
<1.4 (NO2-N)
0.1

ผูท้ ดลอง
ยนต์, 2529
Correia et al., 2000
Jayachandran, 2001
Lee and Wickin, 1992
New, 1988

ความสําคัญของแร่ ธาตุต่อการเพาะเลียงและการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม
ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความเค็มของนํานันมีผลต่อการเพาะเลียง และการอนุ บาลลูก
กุง้ ก้ามกรามโดยเฉพาะ โดยมีผลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน และพัฒนาการระยะต่างๆ ของลูกกุง้ ซึง
มีผลโดยตรงต่อการลอกคราบ เนืองจากในนําเค็มมีแร่ ธาตุต่างๆ ละลายอยู่ในรู ปอิออนเช่น Na+ K+
Ca2+ Mg2+ และ Cl- อิออนเหล่านี เป็ นธาตุองค์ประกอบปริ มาณมาก (major constituents) ซึงจะมี
ปริ มาณเป็ นอัตราส่วนต่อความเค็มของนําคงทีเสมอ (พิชาญ, 2527; มนุวดี, 2532) ดังนันแร่ ธาตุชนิด
ต่างๆที ละลายอยู่ในนําย่อมมีผลโดยตรงต่ อการเพาะเลียง และการอนุ บาลลูก กุง้ ก้ามกราม เช่ น
รายงานของ บุญรัตน์ และคณะ (2545) ได้ระบุว่า กุง้ สามารถได้รับแร่ ธาตุต่างๆ ได้จากการกินแล้ว
ดูดซึมแร่ ธาตุจากทางเดินอาหาร และการได้รับแร่ ธาตุจากนําโดยตรง โดยการแพร่ ของแร่ ธาตุผ่าน
เหงือก หรื อรอยแยกของเปลือกกุง้ ทังนีในการทีกุง้ จะสามารถดูดซึมแร่ ธาตุได้มากหรื อน้อย ขึ นอยู่
ปริ มาณแร่ ธาตุน ํา อาหาร และแร่ ธาตุ ทีกุ ้งต้องการแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ แร่ ธาตุ ทีร่ างกาย
กุง้ ต้องการในปริ มาณมาก (Macro minerals) ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์
โซเดียม คลอรี น และ แมกนีเซียม แร่ ธาตุในกลุ่มนี กุง้ มีความต้องการไม่ตากว่
ํ าวันละ 100 มิลลิกรัม
ส่วนแร่ ธาตุอีกกลุ่มนัน เป็ นแร่ ธาตุทีร่ างกายกุง้ ต้องการในปริ มาณทีไม่มาก (Micro / trace minerals)
ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) ไอโอดีน (I) โคบอลท์ (Co) นิ เกิล (Ni) เซเลเนี ยม
(Se) ฟลูออรี น(F) โมลิบดินมั (Mo) ทิน (Sn) โครเมียม (Cr) สตรอนเทียม (Sr) วานาเดียม (Va) และ
ซิลิคอน (Si)
เนืองจากปริ มาณแร่ ธาตุทีมีอยูใ่ นนํา มีความจําเป็ นต่อการเพาะเลียงสัตว์นาํ โดยเฉพาะการ
เลียงกุง้ ชลอ และคณะ (2547) จึงได้ทาํ การศึกษา เพือหาระดับความเหมาะสมของอิออนสําคัญ ทีมี
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ต่ออัตราการรอด และการเจริ ญ เติบโตของกุง้ กุลาดํา ทีเลียงด้ว ยนําความเค็มตํา พบว่ ามีค่าอิออน
หลัก 7 ชนิ ด ได้แก่ Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- HCO3- และ SO42- ลดลง หลังจากทําการเลียงไปได้
ประมาณ 30-40 วัน และพบว่าในฟาร์ มทีมีผลผลิตสูง (ค่าเฉลียของผลผลิต 899 กิโลกรัม/ไร่ ) มี
ปริ มาณอิออนหลักในนํา สูงกว่าฟาร์มทีมีผลผลิตตํากว่า (ค่าเฉลียของผลผลิต 560 กิโลกรัม/ไร่ )
กุง้ ก้ามกรามนันมีผทู้ ีได้รายงาน ผลการศึกษาการเปลียนแปลงทางสรี ระเคมีในเลือดของกุง้
ในแต่ละขนาด และแต่ละระยะการลอกคราบไว้ดงั เช่น การทดลองของ Cheng et al. (2001) ซึงได้
รายงานว่า กุง้ ก้ามกรามเพศผูท้ ีมีขนาดใหญ่ (73.93 + 2.73 กรัม) เพศผูท้ ีมีขนาดเล็ก (26.04 + 1.60
กรัม) และเพศเมีย (24.08 + 0.66 กรัม) มีค่า ออสโมลาลิตี และระดับอิออน Cl- Na+ K+ ในเลือด ไม่
แตกต่างกัน (P>0.05) แต่มีระดับอิออน Ca2+ Mg2+ อ๊อกซีฮีโมไซยานิ น (Oxyhemocyanin) และ
มีอตั ราส่วนของอ๊อกซีฮีโมไซยานินต่อโปรตีน ในกุง้ เพศผูท้ ีมีขนาดใหญ่ มีอตั ราส่ วนตํากว่าในเพศ
ผูท้ ีมีขนาดเล็ก และในเพศเมีย (P<0.05) ในการศึกษาครั งนี พบว่า ค่าอัตราส่ วนของอ๊อกซีฮีโมไซ
ยานิ นต่ อโปรตีน ทีมีค่าไม่แตกต่างกันในทุก ระยะลอกคราบ แต่จะมีค่าของอ๊อกซี ฮีโมไซยานิ น
และค่าโปรตีนในเลือด (hemolymph protein) ในระยะก่อนลอกคราบตอนต้น (premoltในระยะ D1)
มีค่าสูงสุด โดยมีค่ามากกว่าในระยะการลอกคราบอืนทุกระยะ และจะลดลงในระยะก่อนลอกคราบ
ตอนกลางต่อกับตอนปลาย (premolt ในระยะD2/D3) ส่วนในระยะหลังลอกคราบใหม่ๆ (early post
molt หรื อ ระยะA) และระยะหลังลอกคราบ (post molt หรื อ ระยะ B) จะมีค่าเท่ากัน แต่ก็จะมี
ค่าน้อยกว่าในระยะ D2/D3 และจะเพิมขึ นในระยะคราบแข็งต่อกับระยะก่อนลอกคราบตอนต้น
(intermolt ระยะC/ระยะก่อนลอกคราบตอนต้น D0) ซึงในระยะนี มีค่าเท่ากับ ระยะก่อนลอกคราบ
ตอนกลางต่อกับตอนปลาย (ระยะ D2/D3) และมีออสโมลาลิตี คลอรี น โซเดีย ม โพแทสเซีย ม
แคลเซียม และ แมกนีเซียม ในเลือดแตกต่างกันไป
จากรายงานผลการศึกษาของ จักรตุพร (2536) ทีได้ทาํ การศึก ษา ระดับของแมกนี เซีย ม
และโพแทสเซี ย มอิออน ในการอนุ บาลลูกกุ ้งก้ามกราม จากการศึก ษาในครั งนี พบว่ า ลูก กุ ้งที
อนุ บาลในนําที มีร ะดับของแมกนี เซี ย มอิออน 400 ส่ ว นในล้าน และระดับโพแทสเซี ย มอิออน
300 ส่วนในล้าน มีอตั ราการรอดตายสูงสุด ดังนันหากพิจารณาความสําคัญของแร่ ธาตุในแต่ละชนิด
แล้วพบว่า มีความสําคัญแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ดังนี
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1. แคลเซียม
แคลเซีย ม เป็ นแร่ ธาตุทีเป็ นองค์ประกอบหลัก ของเปลือกกุง้ และปู ส่ วนในร่ างกายนัน
พบว่า จะมีสะสมอยูท่ ีตับ และตับอ่อน (hepatopancreas) ในรู ปเกลือแคลเซียมฟอสเฟต นอกจากนัน
แล้วยังพบว่า แคลเซียมยังมีการสะสมอยู่ในเลือด และในเนื อเยือส่ วนอืนๆ ของร่ างกาย (ประจวบ,
2537) แคลเซียมนันนอกจากจะทําหน้าทีเป็ นองค์ประกอบหลักในเปลือกแล้ว ยังมีหน้าทีเกียวข้อง
กับการแข็งตัวของเลือด และการควบคุมการหลังฮอร์โมน โดยทําหน้าทีเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ช่วยให้
การย่อยคาร์โบไฮเดรทเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ และรวดเร็ ว กระตุน้ การทํางานของเอนไซม์ ATPase
ควบคุมการเต้นของหัวใจ และการทํางานของระบบประสาททีรอยต่อกับกล้ามเนื อ (ชลอ และคณะ,
2547 )
แคลเซียม เป็ นแร่ ธาตุทีมีบทบาทสําคัญในการสร้างเปลือก โดยทําหน้าทีเป็ นองค์ประกอบ
หลักของเปลือกของสัตว์ในกลุ่ม กุง้ และปู ตัวอย่างเช่ นในปูทะเล (Scylla serrata) ซึงแม้ว่าจะมี
ปริ มาณแคลเซียมในเลือดทีค่อนข้างตํา แต่ก็มีระดับการเปลียนแปลงของปริ มาณแคลเซียมในเลือด
ทีคล้ายคลึงกับโซเดียม คลอรี น และโพแทสเซียม โดยทีมีปริ มาณในเลือดทีเพิมขึ น เมือระดับความ
เค็มของนําภายนอกเพิมสูงขึน (Pratoomchat et al., 2002)
ตามทีทราบกันโดยทัวไปว่า ครัสตาเชียนเมือย้ายจากนําความเค็มสูงไปสู่นาความเค็
ํ
มตํา
จะทําให้ค่า pH ของเลือดมีค่าสูงขึ น (metabolic alkalosis) เนื องจากเมือความเค็มนําตําลง ทําให้
ค่า pH ของนําก็ จ ะเปลียนแปลงแบบแปรผันตรงกัน โดยจะมีค่ า pH ตําลง คื อ มีสภาพเป็ นกรด
มากขึน (มี H+ มากขึน) และคาดว่าน่าจะมีผลทําให้เลือดกุง้ มีสภาพเป็ นกรดมากขึ นด้วย ซึงสภาพ
ทีเป็ นกรดนี จะมีผลต่ อการละลายของแคลเซีย มคาร์ บอเนต (CaCO3) จากเปลือกเก่ าในรู ปของ
แคลเซี ย มอิออน (Ca2+) และไบคาร์ บอเนต (HCO3-) จึ งทําให้ปริ มาณของแคลเซี ย มอิออน และ
ไบคาร์ บอเนตในเลือดสูงขึ น (Machado et al., 1988) และเมือเลือดปูมีไบคาร์ บอเนตสูงขึนก็จ ะ
ส่งผลทําให้มีค่า pH สูงขึน (Henry and Cameron, 1982)
ไม่เพียงแต่แคลเซียม และไบคาร์บอเนต สารอินทรี ยอ์ ืนๆ ก็มีการละลายเข้าสู่กระแสเลือด
ด้วย ได้แก่ แอมโมเนีย (NH3) เพราะสัตว์จะต้องทําการปรับสภาพความสมดุลของเกลือแร่ อย่างมาก
ดังนัน เมือความเค็มนําภายนอกมีระดับตํา หรื อสูงจนเกินไปกว่าความสามารถของสัตว์จะปรับตัว
ให้เข้ากับความเค็ มได้ทีเปลียนแปลงนันได้ ก็ จะเกิด ความเครี ย ดจากการปรับสมดุลออสโมติ ก
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(osmotic stress) จึงส่ งผลให้มีกิจกรรมการใช้พลังงาน และมีการขับถ่ายของเสี ยซึงอยู่ในรู ปของ
แอมโมเนี ยมากขึน ซึงพบในครัสตาเชียนหลายชนิ ด (Mangum et al., 1976 ; Regnault, 1984 ;
Rosas et al., 1999) ซึงเป็ นผลมาจากกระบวนการดีอมิเนชัน (deamination) ซึงมีการขจัดเอาหมู่อะมิ
โน (-NH2) ออกจากสารประกอบของกรดอะมิโ นอิสระภายในเซลล์ เพือนําไปใช้รัก ษาสมดุ ล
ปริ มาตรของเซลล์ ทํา ให้ร ะดับ ของแอมโมเนี ย ในเลื อ ดสู ง ขึ น เช่ น ในปู Callinectes sapidus
(Mangum et al., 1976) รวมทังการลดลงของไฮโดรเจนอิออน (H+) ในเลือด ซึ งเกิด ขึ นจาก
กระบวนการทีไฮโดรเจนอิออนเกิดพันธะกับแอมโมเนี ย ซึงเกิดขึนในปฏิกิริยา catabolism ของ
กรดอะมิโ นอิสระ ทําให้เปลียนเป็ นแอมโมเนี ย ม (NH4+) ก็ เป็ นอี ก สาเหตุ หนึ งที ทํา ให้เลือดมี
ค่า pH สูงขึนด้วย (Weiland and Mangum, 1975)
ด้วยสาเหตุ ต่างๆ ดังกล่าวนี ทีระดับความเค็มนําตํา ความเข้มข้นของแคลเซี ยมในเลือด
น่าจะมีสูงกว่านําความเค็มสูง แคลเซียมจะถูกดูดซึมกลับจากเปลือกเข้าสู่ระบบเลือด เพราะในนํา
ความเค็มตํา จะมีแคลเซียมอยูใ่ นปริ มาณน้อย เมือเทียบกับในนําความเค็มสูงกว่า ดังจะเห็นได้จาก
รายงานของ Haefner (1964) ทีได้รายงานถึง ความสัมพันธ์แบบแปรผันตรงระหว่างนําหนักเปลือก
ปู C. sapidus ระยะหลังลอกคราบ (postmolt) กับความเค็มนําภายนอก โดยพบว่าปูทีอยู่ในนํา
ความเค็ม 10 ส่วนในพัน จะมีนาหนั
ํ กเปลือกน้อยกว่าปูทีอยูใ่ นนําความเค็ม 30 ส่ วนในพัน และได้
อธิบายว่า ความแตกต่างของนําหนักเปลือกปู มีสาเหตุจากการสะสมแคลเซียมทีมากขึนในเปลือกปู
ทีอยูใ่ นนําความเค็มสูง ซึงทีนําความเค็มสูง จะมีแคลเซียมสําหรับปูมาก ปูจึงมีการดึงไปเก็บสะสม
ไว้เพือในการสร้างเปลือกได้มาก ส่ งผลทําให้ปูทีอยู่ในนําทีมีค วามเค็ มสูงกว่ามีนาหนั
ํ ก เปลือก
มากกว่ าทีนําความเค็ มตํา นอกจากนี รายงานของ Travis and Friberg (1963) ก็ ได้อธิบายไว้ว่ า
ปริ มาณของแคลเซี ยมทีสะสมในเปลือกชันนอก (exocuticles) และเปลือกชันใน (endocuticles)
ของ crayfish Orconectes virilis นัน ขึ นอยู่กบั ความเข้มข้นของแคลเซีย มอิออนในนําภายนอก
คือ ถ้านําภายนอกมีความเค็มสูง ก็จะมีแคลเซียมอิออนปริ มาณสูง และทําให้มีการสะสมแคลเซียม
ในเปลือกชันนอก และเปลือกชันในมากขึน และแม้ว่าแคลเซียมบางส่ วนจะมีการสะสมไว้ในเลือด
และต่อมในลําไส้ตอนกลาง (midgut gland) ของสัตว์ก่อนทีจะลอกคราบอยู่ก่อนแล้ว แต่แคลเซียม
ส่ วนใหญ่ทีใช้ในการทําให้เปลือกแข็งขึ นก็ได้รับมาจากนําทะเลภายนอก (Travis, 1955; Price
Sheets and Dendinger, 1983)
หลังจากทีแคลเซียมเคลือนย้าย และมีการสะสมมากขึนเรื อยๆ ในระบบเลือดก็อาจจะทําให้
เกิดความเป็ นพิษสําหรับปูทะเลได้ ถ้ามีแคลเซียมปริ มาณมากเกินไป ดังนันสัตว์จึงต้องพยายามขับ
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แคลเซียมออกจากเลือดไปสู่อวัยวะอืนๆ เพือลดความเข้มข้นของแคลเซียมลง เช่น ทีต่อมในลําไส้
ตอนกลาง และในตับและตับอ่อน (hepatopancreas) และจะเก็บสะสมเอาไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ ง
จากนันเมือปูทะเลเข้าสู่ระยะก่อนลอกคราบตอนปลาย (ระยะ D3) ก็จะดึงแคลเซียมเหล่านันออกมา
ใช้ สําหรับเป็ นโครงสร้างของคิวติเคิลใหม่ทีจะสร้างเป็ นเปลือกต่อไป ดังนันในการอธิบายถึงการ
แพร่ ก ระจายของแคลเซีย มในร่ างกายสัตว์ จึ งแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน คื อ ส่ ว นที 1 จะอยู่ในส่ ว นที
เป็ นนําภายนอกร่ างกาย ซึงจัดเป็ นแหล่งแคลเซียมหลักสําหรับสัตว์นาํ ทีจะดึงไปสะสมทีเปลือก
(Travis, 1953, Dall, 1965 อ้างโดย Price Sheets และ Dendinger, 1983)โดยแคลเซียมจะเข้าสู่ตวั ปู
โดยผ่านทางเหงือก และเก็บรักษาเอาไว้ในเลือด (Dall, 1965; Price Sheets and Dendinger, 1983)
ดัง นั นเลื อ ด จึ ง เป็ นแหล่ ง ของแคลเซี ย ม ส่ ว นที 2 จะอยู่ใ นส่ ว นที เป็ นสารอนิ น ทรี ย์ใ นเลื อ ด
โดยเฉพาะแคลเซียมจะถูกดึงจากเลือดด้วยกลไกแบบใช้พลังงาน (active transport) เข้าสู่ไฮโปเดอร์
มอลเซลล์ (hypodermal cells) และนําไปเก็บในเลือดซึ งจัดเป็ นส่ วนที 3 ต่ อไป (Drach, 1939,
Travis, 1955, Wateman, 1960, Haefner, 1964; Price Sheets and Dendinger, 1983) สําหรับแหล่ง
ของแคลเซี ย มส่ ว นที 4 ก็ คื อ ต่ อมในลํา ไส้ต อนกลาง ซึ งจะเป็ นส่ ว นที เก็ บ สะสมแคลเซี ย ม
ในช่วงระยะก่อนลอกคราบ (Glynn, 1968) ดังนันต่อมในลําไส้ตอนกลาง จึงจัดเป็ นแหล่งแคลเซียม
สํารองทีจะจ่ายให้แก่เปลือกโดยผ่านทางเลือดในช่วงเวลาทีเหมาะสม คือ ช่วงระยะหลังลอกคราบ
ดังนันการเคลือนที ของแคลเซี ยมจากนําภายนอกเข้าสู่ เปลือกสัต ว์ จึ งขึ นอยู่ก ับความสัมพัน ธ์
ของส่วนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และความเข้มข้นของแคลเซียมในเลือด ทีความเค็มนําแตกต่างกัน
ก็น่าจะได้รับผลกระทบจากปริ มาณการสะสมในเปลือกเป็ นส่วนสําคัญ
นอกจากนี ยังมีหลัก ฐานจากงานวิจ ัยที แสดงให้เห็ นว่ า เอนไซม์ค าร์ บอนิ ค แอนไฮเดรส
(carbonic anhydrase) จะมีค วามเข้มข้นสู งขึ นในอิพิเดอร์ มิส (epidermis) ของครั สตาเชี ยนที อยู่
ในนําทีมีความเค็มตํา หรื ออยู่ในระยะก่อนลอกคราบตอนปลาย และระยะหลังลอกคราบ (Henry
and Kormanik, 1985) เพราะว่าเอนไซม์นี มีบทบาทสําคัญ ทีเกียวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึม
และการใช้แคลเซียมเพือการสร้างเปลือก ดังจะเห็นได้จากการทีเลือดปูทะเลทีอยูใ่ นนําทีมีความเค็ม
ตําจะมีปริ มาณแคลเซียมในเลือดตํา ก็อาจจะมีสาเหตุจากการทีนําภายนอกมีความเค็มตําจะทําให้
ระดับ pH ในเลือดสูงขึ น และผลทีตามมา คือ แร่ ธาตุทีมีประจุลบ และบวกจะมีโอกาสจับตัวกัน
และเกิดการตกตะกอน (precipitation) ได้มากขึน ซึงเป็ นการรวมตัวกันเกิดเป็ นสารประกอบ เพือทํา
การสร้างเปลือกใหม่ เนืองจากเป็ นช่วงทีปูเข้าสู่ระยะก่อนลอกคราบตอนต้น (premolt ในระยะ D1)
ปัจจัยดังกล่าวเป็ น การเอืออํานวยต่อการสร้างเปลือกใหม่ เพราะการสร้างเปลือกของครัสตาเชียน
โดยทัวไปแล้ว จะเป็ นไปได้ดีในสภาวะทีของเหลวในร่ างกาย โดยเฉพาะเลือดทีมีสภาวะเป็ นด่าง
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เล็กน้อย โดยมีการนําเอาโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไคตินไปสะสม เพือใช้ในการสร้างเปลือกใหม่
(sclerotinization) ในขณะที ยังคงเป็ นชันของอิ พิคิ ว คิ เคิ ล (epicuticle) ในระยะก่ อ นลอกคราบ
ตอนต้น (ระยะ D1) และจะมีการนําสารอินทรี ยด์ งั กล่าว มาทําการสร้างเปลือกร่ วมกับกระบวนการ
สะสมแคลเซียมคาร์ บอเนต (calcification) ต่อไปในระยะก่อนลอกคราบตอนปลาย (ระยะ D2-D3)
(Pratoomchat et al., 2002a) จากสภาวะดังกล่าวนี แคลเซียมอาจจะจับตัวกับโปรตีนหรื อสารอืนๆ
ทีมีประจุ ลบทีมีอยู่ในเลือดดังเช่ นที พบ ในปู Gecarcinus lateralis มีแคลเซี ยมทังหมดในเลือด
22 มิลลิโมล/ลิตร แต่พบว่า เป็ นแคลเซียมทีจับตัวอยู่กบั โปรตีนถึง 13.4 มิลลิโมล/ลิตร (Skinner et
al., 1965 อ้างโดย Mantel and Farmer, 1983) รวมทังทีพบในครัสตาเชียนชนิ ดอืนๆ เช่น Emerita
asiatica, crayfish Atacus pallipes, Orconectes limusus (Greenaway, 1972; Mantel and Farmer,
1983) และแคลเซียม ทีเกิดพันธะกับสารอืนนี จะถูกดึงเข้าสู่คิวติเคิล หรื อเกิดการตกตะกอนชัวคราว
ส่ ง ผลทํา ให้มี ร ะดับ แคลเซี ย มในเลือ ดที นําความเค็ มตํา มีป ริ มาณลดน้อ ยลงก็ เป็ นได้ และถ้า
เหตุการณ์เป็ นอย่างนี จริ ง ทีระดับความเค็มนําตําอาจจะช่วยกระตุน้ ให้สัตว์มีการสร้างเปลือกใหม่
ได้ดีกว่า ส่งผลให้มีการลอกคราบเร็ วกว่าทีความเค็มนําสูง เหตุการณ์นีพบได้ในปูทะเล S. serrata
ทีเลียงในนําความเค็มตํา (5 ส่ วนในพัน) จะใช้เวลาในการลอกคราบสันกว่าปูทะเลทีเลียงในนํา
ความเค็มสูง (25 และ32 ส่วนในพัน) (บุญรัตน์ และคณะ, 2546)
ในบางกรณี ทีความเข้มข้นของแคลเซียมทีอยูใ่ นเลือดของสัตว์ทีเลียงในนํา ทีมีความเค็มสูง
เกินกว่าระดับทีเหมาะสมของสัตว์ชนิดนัน อาจจะมีค่าความเข้มข้นของแคลเซียมตํากว่าระดับความ
เค็มนํา ทังนี อาจเนื องมาจากสัตว์ทีอาศัยในนําความเค็มสูง จะมีแคลเซียมจากนําภายนอกแพร่ เข้า
สู่ร่างกาย ในปริ มาณมากตามความเค็มนําทีเพิมขึ น ดังตัวอย่างทีพบในปู C. sapidus และในกุ ้ง
ตะกาด Metapenaeus sp. ที อยู่ในนําที มีค วามเค็ มสู ง แต่ สัต ว์ก็ จาํ เป็ นต้องพยายามปรั บสมดุ ล
แคลเซียมไม่ให้สูงเกินไปในระบบเลือด เพือไม่ให้ร่างกายไม่ได้รับอันตราย จึงพยายามขับแคลเซียม
ออกจากร่ างกาย (Travis, 1953; Dall, 1965; Price Sheets and Dendinger, 1983)

2. แมกนีเซียม
แร่ ธาตุแมกนีเซียมนัน พบว่า เป็ นองค์ประกอบในโครงสร้างของร่ างกาย ถึง 70 เปอร์ เซ็นต์
แต่ส่วนทีพบในเนือเยือ และเลือด (hemolymph) คิดเป็ นอัตราส่ วนเพียง 30 เปอร์ เซ็นต์ (ประจวบ,
2537) แมกนีเซียมนัน เป็ นองค์ประกอบในโครงสร้างเปลือก (Cuticle) ของสัตว์ในกลุ่มกุง้ และปู
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โดยจะมีแคลเซียมคาร์ บอเนตเป็ นองค์ประกอบหลัก และมีแมกนี เซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม และ
โพแทสเซียม เป็ นองค์ประกอบรองลงมา (Pratoomchat et al., 2002a) นอกจากนี แล้ว แมกนี เซียม
ยังมีหน้าทีเกียวของกับ Osmoregulation อีกด้วย ทังนี เนื องจากในตัวลูกกุง้ ก้ามกรามนันมี แร่ ธาตุ
แมกนี เซียม ซึงอยู่ในรู ปอิออนละลายอยู่ในเลือดอยู่แล้ว ในสภาวะ hypo-ionic นัน คือ มีปริ มาณ
อิออน Mg2+ ในเลือดน้อยกว่านําภายนอกร่ างกาย และถ้าหากปริ มาณอิออน Mg2+ ในนําภายนอก
ร่ างกายสูงขึ น กุ ้งก็จะต้องขับอิออน Mg2+ ส่ วนเกินออกไป ซึงในการกําจัดนี สามารถทําได้ 2 วิ ธี
โดยที กุง้ จะขับอิออน Mg2+ ออกทางต่อมแอนเทนนอล (antennal gland) ซึ งมีหน้าทีขับเกลือแร่
ส่วนเกินออกจากร่ างกายภายใน 24-36 ชัวโมง แต่ก็ยงั มีอิออน Mg2+ ส่วนเกินหลงเหลืออยู่ประมาณ
26 เปอร์เซ็นต์ ซึงจะถูกขับออกมาพร้อมกับของเสียทางยูรีน (Holiday, 1980) ในการขับอิออน Mg2+
ออกมากับยูรีนนัน จะมีปริ มาณมาก หรื อน้อยขึนอยู่กบั ปริ มาณอิออน Mg2+ ในกระแสเลือด และ
ปริ มาณยูรีนทีกุง้ ผลิตขึนเอง (Lockwood, 1967) หากร่ างกายกุง้ ไม่สามารถขับอิออน Mg2+ ส่วนเกิน
ออกไปได้ห มดอิ อ อน Mg2+ ที มี อ ยู่ม ากเกิ น ไป ก็ จ ะไปยับ ยังการถ่ า ยทอดสัญ ญาณประสาท
(Robertson, 1960) โดยไปลดการปล่อยสารอะซิติ ลโคลีน (acetyl choline) ที ปลายประสาท
นอกจากนี แล้ว แมกนี เซี ย ม ยังทําหน้าที กระตุ ้น การทํางานของเอนไซม์ต่ างๆ ให้ทาํ งานดี ขึ น
โดยเกียวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทีจะเปลียน ATP ให้เป็ น ADP ซึงเกียวกับการสังเคราะห์
โปรตีน และการเจริ ญเติบโต และยังทําหน้าทีเกียวกับการยืดตัว และหดตัวของกล้ามเนื อร่ วมกับ
แคลเซียมอีกด้วย (ประจวบ, 2537; ชลอ และคณะ, 2547)
3. โซเดียม คลอไรด์ และ โพแทสเซียม
แร่ ธาตุโซเดียม คลอรี น และโพแทสเซียมนัน เป็ นแร่ ธาตุทีมีการปรับตัวตามระดับความ
เค็ มของนําภายนอกร่ างกายสัต ว์ โดยที ความเค็ มจะมีอิทธิ พลต่ อการเปลียนแปลงปริ มาณธาตุ
โซเดียม คลอไรด์ และโพแทสเซียม เช่นในพลาสมาปูทะเล ทีระดับความเค็ม 5 ส่วนในพัน ปริ มาณ
ของธาตุโซเดียม คลอรี น และโพแทสเซียม จะมีความเข้มข้นตําทีสุ ด และจะมีความเข้มข้นสูงขึ น
เมือความเค็มนําสูงขึน ทีระดับความเค็ม 25 ส่ วนในพันโดยทีปริ มาณของธาตุโซเดียมมีค่าสูงทีสุ ด
ทุก ระดับความเค็ มนําเมือเที ย บกับธาตุ อืนๆ ส่ ว นธาตุค ลอรี น และโพแทสเซี ย ม มีค่ารองลงมา
ตามลําดับ ปริ มาณของธาตุทงั 3 นี มีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของแร่ ธาตุทงหมดในเลื
ั
อด ดังนันจึงจัด
ได้ว่าเป็ นธาตุทีช่วยรักษาสมดุลออสโมติกในเลือด (osmoregulator) กล่าวคือ ถ้ามีการเปลียนแปลง
ระดับความเข้มข้นของธาตุโซเดียม คลอไรด์ และโพแทสเซียม ก็จะส่ งผลให้ค่าออสโมลาลิตีของ
เลือดเปลียนแปลงไปด้วย ผลการเปลียนแปลงนี ไม่ได้ส่งผลเฉพาะในปูทะเลเท่านัน แต่ยงั รวมถึง
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ในครัสเตเชียนชนิ ดอืนๆด้วย เช่นในปู E. sinensis และ C. maenas (Gilles and Pequeux, 1986)
เนื องจากแร่ ธาตุทัง 3 ชนิ ด นี มีค วามเข้มข้น สูงมาก และมีก ารเคลือนที ย้ายระหว่ างอวัยวะต่ างๆ
และระหว่างภายในกับภายนอกร่ างกายอย่างรวดเร็ ว ดังนันจึงนับว่ามีบทบาทต่อระบบสมดุลเกลือ
แร่ ในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิงในโซเดียม และคลอรี น ดังนันปริ มาณของแร่ ธาตุดงั กล่าว จึงเพิมขึ น
ตามความเค็มนําโดยมีความสัมพันธ์กบั ค่าออสโมลาลิตี เนื องจากมีการแพร่ เข้ามาผ่านทางเหงือก
(influx) จากนําทะเลภายนอก
ความเข้มข้นของโซเดียม คลอไรด์ และโพแทสเซียม ในเลือดสัตว์จะมีค่าสูงขึนตามระดับ
ความเค็มนําที เพิมขึ น และอยู่ในสภาวะ hyper-ionic ซึงพบได้ในครั สเตเชี ยนหลายชนิ ด เช่ น ปู
C. sapidus (Henry and Cameron, 1982) ปู Orconectes quadrata (Santos and Moreira, 1999) ปู
Cancer magister (Wheatly, 1985) ปูนาจื
ํ ด Homarus transversa (Greenaway, 1981) กุง้ Crangon
crangon (Hagerman and Uglow, 1982) รวมทังกุง้ ในกลุ่ม Penaeid อีกหลายชนิ ด(Castile and
Lawrence, 1981) ส่วนกุง้ มังกร Panulirus longipes ก็มีการเปลียนแปลงความเข้มข้นของโซเดียม
และคลอไรด์ในเลือ ดตามความเค็ มนําภายนอกเช่ น กัน แต่ ค วามเข้มข้น ของโพแทสเซี ย มจะ
แปรผกผันกับนําภายนอก (Dall, 1974) ซึงต่างไปจากกุง้ ไมสิ ด (mysid) Leptomysis mediterranea
ทีเมืออยูใ่ นนําความเค็มตํา จะมีความเข้มข้นของโซเดียม คลอไรด์ และโพแทสเซียม ในเลือด จะ
เท่ากับนําภายนอก และจะมีความเข้มข้นลดลงเมือนําภายนอกมีความเค็มสูงขึ น(Lucu, 1978) หรื อ
ในกุง้ B. sandiegonensis และ S. wootoni (Gonzalez et al. 1996) รวมทังกุง้ Palaemonetes pugio
(Knowlton and Kirby, 1984) ที รัก ษาระดับความเข้มข้นของโซเดีย มให้คงที เมือนําภายนอก
เปลียนแปลงความเค็มในช่วง 1-40 ส่วนในพัน และจากรายงานในปู Blue crab (C. sapidus) พบว่า
ทีระดับนําความเค็มตํากว่า 26 ส่วนในพัน ค่าออสโมติกและไอออนต่างๆระหว่างเลือดกับนําทะเล
จะมีค่าอัตราส่ วนเพิมขึ น เมือปูมีการอพยพไปสู่ทีนํามีความเค็มตํา (Mantel, 1967; DeFur, 1990)
โดยมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับครัสเตเชียนทีอาศัยอยู่ในเขตนํากร่ อยและนําทะเล เมือระดับความ
เค็มนําเพิมขึน
ทีระดับความเค็มของนําตํา เลือดสัตว์ก็จะมีปริ มาณของโซเดียม คลอไรด์ และโพแทสเซียม
ตําลงด้วย เนื องจากมีนาภายนอกที
ํ
มีความเจือจางแพร่ เข้าสู่ร่างกาย และแร่ ธาตุต่างๆในร่ างกายก็
จะแพร่ ออกสู่นาภายนอก
ํ
เพือรักษาระดับเกลือแร่ ในร่ างกายให้อยู่ในระดับทีมีความสมดุล ดังนัน
สัตว์จึงต้องมีการปรับตัวให้อยูใ่ นสภาวะทีมีความเข้มข้นของเกลือแร่ ในร่ างกายสูงกว่าสิ งแวดล้อม
ภายนอก จึงต้องมีการดึงพลังงานมาใช้อย่างมาก ในการรักษาระดับความเข้มข้นของแร่ ธาตุต่างๆ
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โดยมีกลไกการขับนําออกจากร่ างกาย เพราะนําภายนอกทีแพร่ เข้าไปในร่ างกายอยู่ตลอดเวลาตาม
หลัก การของออสโมซิ ส (osmosis) ในขณะเดี ยวกันก็จ ะมีก ารดูดกลับเกลือแร่ ไว้ภายในร่ างกาย
และลดการสูญเสี ยเกลือแร่ ออกจากร่ างกาย โดยการลดขนาดของเยือเลือกผ่านให้เล็กลง และเพิม
การเก็บสะสมปั สสาวะ พร้ อมทังปรับแรงดัน นํา (hydroststic pressure) ภายในร่ างกายให้อยู่ใน
สภาวะปกติ (Mantel and Farmer, 1983)
ถึงแม้ว่าสัตว์จะมีกลไกต่างๆ ในการปรับสมดุลเกลือแร่ ดงั ทีกล่าวมา แต่ภายใต้สภาวะความ
เค็มนําตํามากๆ ทําให้ต ้องสูญ เสี ยแร่ ธาตุ ต่างๆ ภายในร่ างกายออกสู่ สิงแวดล้อม และต้องรั บนํา
ภายนอกจากการแพร่ เ ข้ามาตลอดเวลา จึ ง เป็ นเหตุ ให้มีป ริ มาณแร่ ธาตุ ต่ างๆ ในเลือดตํากว่ า ที
ความเค็มนําทีสูง จึงทําให้สตั ว์เกิดความเครี ยด ร่ างกายอ่อนแอส่งผลให้อตั ราการเจริ ญเติบโตลดลง
และทําให้อตั ราการตายเพิมขึน ได้ดงั ทีพบในครัสเตเชียนหลายชนิ ด (Kirkpatrick and Jones, 1985;
Gelin et al., 2001)

แหล่งนําเค็มทีใช้ ในการอนุบาลลูกกุ้ง
ในการเพาะเลียงและอนุบาลลูกกุง้ นัน ไม่ว่าจะเป็ นการเพาะเลียงกุง้ ทะเลในกลุ่ม Penaeid
หรื อ กุง้ ในกลุ่ม Palaemonid เช่น กุง้ ก้ามกราม ต่างก็มีความจําเป็ นต้องใช้นาเค็
ํ มในการอนุบาลลูกกุง้
ทังนี เนื องจาก ลูกกุง้ ยังต้องการแร่ ธาตุทีอยู่ในนําทะเล เพือให้มีการลอกคราบ เจริ ญเติบโตเข้าสู่
พัฒนาการในระยะต่อไป นําเค็มทีใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามนันโดยทัวไปอาจจะเป็ นนําทะเล
ทีมีความเค็มสูงจากการทํานาเกลือ ซึงในการทํานาเกลือนันผลิตภัณฑ์ทีได้ก็ คือเกลือสมุทรหรื อ
เกลือทะเล ซึงได้มาจากการระเหยออกไปของนําทะเลในนาเกลือ ทําให้นาทะเลในนาเกลื
ํ
อมีความ
เค็มสูงก่อน ทีจะเกิดการตกผลึกกลายเป็ นเกลือ
แต่ในบางภูมิภาคแล้วนําเค็ม จะเป็ นสิ งทีหายากมาก เนืองจากมีราคาแพง เพราะต้องขนส่ ง
เป็ นระยะทางไกล อย่างเช่น ในภาคเหนื อ หรื อในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ดังนันการใช้เกลือ
สินเธาว์ ซึงเป็ นเกลือทีมีการผลิตในท้องถินนันๆ สําหรับเตรี ยมเป็ นนําเค็ม โดยมีการชดเชยแร่ ธาตุ
บางชนิดเพือใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ดูเหมือนจะเป็ นทางออกทีดี แต่การใช้เกลือสิ นเธาว์ก็มีปัญหา
เช่ น กัน เพราะต้องนําไปวิ เคราะห์หาปริ มาณแร่ ธาตุ และคํานวณหาปริ มาณแร่ ธาตุ ที พร่ องไป
ทุกครัง เกลือทีมาจากแหล่งผลิตทีต่างกัน และเกลือทีมีวิธีการผลิตไม่เหมือนกัน ก็จะมีปริ มาณแร่
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ธาตุแตกต่างกันไป ส่วนเกลือเม็ดทีได้จากการทํานาเกลือนัน ก็มีปริ มาณแร่ ธาตุทีสําคัญๆ บางชนิ ด
พร่ องไป เช่ น แมกนี เ ซี ย ม โพแทสเซี ย ม และ แคลเซี ย ม ทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หาที จะต้อ งวิ เ คราะห์
และคํานวณเพือการชดเชยแร่ ธาตุ ดังนันการใช้นาทะเลเที
ํ
ยม หรื อนําเค็ มทีเตรี ย มจากผงเกลือ
สําเร็ จรู ปสําหรับเตรี ยมนําทะเลเทียม ทีมีขายภายใต้ชือการค้าต่างๆ จึงเป็ นแหล่งนําเค็มอีกแหล่ง ที
สามารถนํามาใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ได้ (Brown, 1991)

ความสําคัญขอสาหร่ ายสไปรูลนิ ่ าในการเพาะเลียงสัตว์นํา
สาหร่ ายสไปรู ลิน่า (Spirulina platensis) เป็ น Cyanobacteria ทีนิ ยมใช้เป็ นอาหารเสริ ม
สุขภาพของคน เนืองจากมีวิตามิน เกลือแร่ และโปรตีนสูงถึง 70 % ของนําหนักแห้ง นอกจากนี ยังมี
รงควัต ถุ ที มี คุ ณ ค่ า สู ง อี ก หลายชนิ ด เช่ น Phycocyanin, Allophycocyanin, Betacarotene,
Chlorophyll-a และกรดไขมันอิมตัวเช่น Gamma-linolenic acid:GLA อยู่ร้อยละ 20-30 ของกรด
ไขมันทังหมด ซึง GLA นี เป็ นกรดไขมันตัวหนึงซึงได้รับความสนใจทางการแพทย์และอุสาหกรรม
เนืองจากมีคุณสมบัติยบั ยังการแข็งตัวของเลือด ลดระดับความดันโลหิต ลดปริ มาณคลอเรสเตอรอล
ควบคุ มปริ มาณ Prostaglandin ซึงช่ วยรั กษาเกียวกับโรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้ อีกทังรงควัต ถุ
Phycocyanin, Allophycocyanin สามารถนํามาใช้ในงานด้าน Immunoassays microscopy เนื องจาก
มีคุณสมบัติเรื องแสง (Nakamura, 1982 ; Venkataraman, 1983)
นอกจากนันยังมีก ารใช้สาหร่ ายสไปรู ลิน่าสด (Spirulina platensis) ในการอนุ บาลและ
เลียงปลานิ ลแดงจนถึงระยะวางไข่อีกด้วย โดยพบว่ าผลานิ ลมีอตั ราการผสมพัน ธุ์ อัต ราการฟั ก
ออกเป็ นตัว และอัตราการรอดของลูกปลาสูงกว่าการใช้อาหารทัวไป อีกทังการใช้สาหร่ ายสไปรู ลิ
น่าสด (Spirulina platensis) ยังเป็ นการทําให้เนื อปลามีกรดไขมันจําพวก Linolenic acid, Gammalinolenic acid สูงกว่าปลาทีเลียงด้วยอาหารทัวไป (Lu and Tekeuchi, 2003) ดังนันจึงมีแนวคิดทีจะ
นําสาหร่ ายสไปรู ลิน่าสด มาเป็ นอาหารเสริ มสําหรับการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
1.1 บ่อตอนกรี ตกลมขนาดความจุ 250 ลิตร
1.2 ชุดอุปกรณ์บาํ บัดนํา โดยใข้วสั ดุกรอง Bioball
1.3 ปัมนํา ขนาดเล็กทีสามารถสูบนําได้ 600 ลิตร/ชัวโมง
1.4 กระชังผ้าทีมีความละเอียดของตาข่าย 80 ไมครอน
สัตว์ทดลอง
แม่พนั ธุ์กุ ้งก้ามกราม ที ใช้ในการทดลองครั งนี เป็ นแม่พนั ธุ์กุ ้ง ทีซื อมาจากรถลําเลีย ง
กุง้ ก้ามกรามที ซื อหารวบรวมมาจากฟาร์ มเอกชน ในจังหวัด สุ พรรณบุ รี โดยการคัด เอาเฉพาะ
แม่พนั ธุ์ทีมีไข่ สีส้มติ ด หน้าท้อง (Unripe berried female) มีอวัย วะครบถ้ว น และไม่มีร่ องรอย
การเป็ นโรค
วิธีการ
1. วิธีการเตรียมนําเค็ม
การเตรี ยมนําเค็ม เพือใช้สาํ หรับการทดลองในครังนี ใช้นาเค็
ํ มทีมีความเค็ม 15 ส่วนในพัน
ประกอบด้ว ย นําทะเลเทีย ม ซึงเตรี ย มจากผงเกลือสําเร็ จ รู ปในชือการค้า “Marinium” (ผลิตโดย
Mariscience International) ทีความเค็ม 15 ส่วนในพัน

2. การเตรียมบ่ อทดลอง
2.1 บ่อทดลอง
บ่อทดลองทีใช้เป็ นบ่อตอนกรี ตกลม สําหรับอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม มีความจุประมาณ
250 ลิตร
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2.2 การกระตุน้ ไบโอบอล
การกระตุน้ ไบโอบอลเพือเตรี ยมสภาพของไบโอบอลให้มีแบคทีเรี ยใน กลุ่มแบคทีเรี ย
ไนตริ ฟายเออร์ (Nitrifier bacteria) มาเกาะอยู่ โดยที แบคที เ รี ยกลุ่ ม นี มี ห น้า ที ในปฏิ กิ ริ ยา
ไนตริ ฟิเคชัน (nitrification reaction) ในการเปลียนแอมโมเนียให้เป็ นไนไตรท์ และเปลียนไนไตรท์
ให้กลายเป็ นไนเตรท โดยนําไบโอบอล ทังหมดทีใช้ในการทดลอง มาบรรจุลงในถุงผ้าทีมีสายให้
อากาศบรรจุอยูด่ ว้ ย แช่ในนําเค็มทีเตรี ยมจากเกลือสังเคราะห์สาํ หรับทํานําทะเลเทียม ทีความเค็ม
15 ส่วนในพันในบ่อคอนกรี ตทรงกลม ทําการเลียงปลานิลในบ่อ และให้อากาศตลอดเวลาเป็ นเวลา
60 วัน (ภาพที 4) ระบบกรองในตู ้ทดลองนันใช้วิธี Trickling filter unit โดยมีใยแก้ว ฟองนํา
สังเคราะห์ และไบโอบอล (Bioball) เป็ นวัสดุกรองเรี ยงตามลําดับจากด้านบนลงมาด้านล่าง โดยมี
การไหลเวียนของนําเป็ นวงจรปิ ด

ภาพที 4 การกระตุน้ ไบโอบอลเพือให้มีแบคทีเรี ยไนตริ ฟายเออร์มาเกาะ
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3. วิธีการอนุบาล และตรวจระยะพัฒนาการของลูกกุ้งก้ามกราม
3.1 วิธีการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
นําแม่กุ ้งที มีไข่ ในระยะหัว ใจเต้น มาทําการวางไข่ ในนําเค็ มที เตรี ย มจากผงเกลือ
สําเร็ จรู ป สําหรับทํานําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนในพัน โดยใช้ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์ เซ็นต์
เพือลดความเครี ยด เมือไข่ฟักออกเป็ นตัวทังหมดแล้ว จึงทําการสุ่ มนับความหนาแน่ นของตัวอ่อน
ทังหมด จากนันจึงแบ่งตัวอ่อนลงในกระชังผ้าทีมีขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร มีความละเอียด
ของตาข่าย 80 ไมครอน ทีลอยอยู่ในบ่ อทดลอง (ภาพที 7-8) ในอัต ราความหนาแน่ น ของลูกกุ ้ง
ก้ามกราม 80 ตัว/ลิตร โดยที กระชังขนาด 15 x 15 x 15 เซนติ เมตรนี ใช้ในการอนุ บาลลูกกุ ้ง
ก้ามกรามในช่วงวัน ที 1-10 ของการอนุ บาล และหลังจาก วันที 10 ของการอนุ บาลไปแล้ว จะ
เปลียนไปใช้กระชังทีมีขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตรแทน
ในการอนุ บาลลูกกุง้ ในการทดลองนี ไม่มีการเปลียนถ่ายนําแต่มีการดูด ตะกอนและ
กรองเศษอาหารทิงไป และนํานําทีดูดออกไปในแต่ละตูเ้ ติมกลับเข้ามาในตู ้ ทําการปิ ดฝาตูท้ ดลอง
ให้สนิทตลอดเวลาทีทําการทดลองอนุบาลลูกกุง้ เพือป้ องกันนําระเหยไปในระหว่างการทดลอง ทํา
การตรวจระยะพัฒนาการของลูกกุง้ ทุกวัน และใช้ตวั อ่อนอาร์ ทีเมียเป็ นอาหารในการอนุ บาลลูกกุง้
โดยให้อาร์ทีเมียในอัตราความหนาแน่น 5 ตัว/มิลลิลิตร (ยนต์, 2529) ทําการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ในตูท้ ดลองจนกระทังลูกกุง้ มีพฒั นาการถึงระยะลูกกุง้ ควํา 100 เปอร์เซ็นต์
3.2 การตรวจระยะพัฒนาการของลูกกุง้ ก้ามกราม
ทําการตรวจดู ร ะยะพัฒ นาการของลูกกุ ้งก้ามกรามทุ กวัน โดยใช้ลกั ษณะที ปรากฏ
ของลูกกุง้ ทีเห็นได้ จากการส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์เป็ นเกณฑ์ และแบ่งระยะพัฒนาการตามวิธี
ของยนต์ (2529) ซึงได้แบ่งระยะพัฒนาการของลูกกุง้ ก้ามกราม ออกเป็ น 12 ระยะ (ภาพที 5)
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ภาพที 5 พัฒนาการของลูกกุง้ ก้ามกรามทัง 12 ระยะ
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วิธีการทดลอง
ผลของการเสริมไข่ ต๋นุ และสาหร่ ายสไปรู ลนิ ่ า ทีมีต่ออัตราการรอด และพัฒนาการของลูกกุ้ง ในการ
อนุบาลในระบบปิ ด
การวางแผนการทดลองการทดลองนี ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูร ณ์ หรื อ CRD
(Complete Randomized Design) โดยแบ่งการทดลองเป็ น 3 ชุดการทดลอง ดังนี
ชุดการทดลองที 1 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนใน
พันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร(ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที 2 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนใน
พันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร และให้ไข้ต๋ ุนเป็ นอาหารเสริ ม
ชุดการทดลองที 3 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนใน
พันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร และให้ไข้ต๋ ุนทีเสริ มด้วยสาหร่ ายสไปรู ลิน่าเป็ นอาหาร
เสริ ม
วิธีการทดลอง
นําแม่กงุ้ ทีมีไข่ในระยะ heart beating (พัฒนาการของไข่ดงั ภาพที 6) มาทําการฟักไข่
ในนําทะเลเทียมทีมีความเค็ม 15 ส่วนในพัน เมือลูกกุง้ ฟักออกจากไข่แล้วจึงทําการอนุบาลลูกกุง้ ใน
ตูท้ ดลองทีมีนาทะเลเที
ํ
ยมทีมีความเค็ม 15 ส่วนในพัน ในกระชังผ้าทีมีความละเอียดของตาข่าย 80
ไมครอน (ภาพที 7) ในบ่อคอนกรี ตทีมีระบบนําเค็มไหลเวียนแบบปิ ดและติดตังระบบบําบัดนําไว้
แล้ว (ภาพที 8) ทําการให้อาหารวันละ 4 ครัง เวลา 6.00 น. 10.00 น. 14.00 น. และ เวลา18.00 น.
โดยทีในชุดการทดลองที 2 จะมีการให้ไข่ต๋ ุน และชุดการทดลองที 3 จะมีการให้ไข่ต๋ นุ เสริ มด้วย
สาหร่ ายสไปรู ลิน่า ในมือเวลา 10.00 น. และ 18.00 น. ในเมือ 2 และมือสุดท้าย เมือเวลาผ่านไป 15
วันหรื อเมือลูกกุง้ มีพฒั นาการอยูใ่ นระยะที 6-7
จึงทําการชดเชยแร่ ธาตุทงแมกนี
ั
เซียมและ
โพแทสเซียม ลงในนําทีใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ในระหว่างการทดลองมีการตรวจระยะพัฒนาการ
ของลูกกุง้ ทุกวัน เมือสินสุดการทดลองแล้วจึงทําการนับจํานวนลูกกุง้ ทังหมด เพือนําไปคํานวณหา
อัตราการรอดตายเฉลีย และวิเคราะห์หาความแปรปรวน(ANOVA) และหาความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มโดยวิธี Tukey’s Test โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ทีระดับความเชือมัน 95%
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ภาพที 6 แม่กุง้ ก้ามกรามทีมีไข่ ระยะต่างๆ
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ภาพที 7 กระชังผ้าทีมีความละเอียดของตาข่าย 80 ไมครอน สําหรับใช้ในการอนุบาลลูกกุง้
ก้ามกรามวัยอ่อนในตูท้ ีมีระบบนําเค็มไหลเวียนแบบปิ ด

ภาพที 8 บ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร พร้อมทังติดตังระบบบําบัดนํา
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ผลการวิจยั
การทดลองนี เป็ นการนําลูกกุง้ ก้ามกราม มาทําการอนุบาลในนําเค็มระบบปิ ดโดยมีการ
เสริ มแร่ ธาตุในระหว่างการทดลอง โดยที
ชุดการทดลองที 1 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนใน
พันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร(ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที 2 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนใน
พันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร และให้ไข้ต๋ ุนเป็ นอาหารเสริ ม
ชุดการทดลองที 3 เป็ นการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําทะเลเทียมทีความเค็ม 15 ส่วนใน
พันโดยให้ตวั อ่อนของอาร์ทีเมียเป็ นอาหาร และให้ไข้ต๋ ุนทีเสริ มด้วยสาหร่ ายสไปรู ลิน่าเป็ นอาหาร
เสริ ม เมือสินสุดการทดลองพบว่าลูกกุง้ ในชุดการทดลองที 3 มีอตั ราการรอดตายสูงทีสุด รองลงมา
คือชุดการทดลองที 2 ส่วนชุดการทดลองที 1 มีอตั ราการรอดตายตําทีสุด แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)จ โดยมีอตั ราการรอดตายดังตารางที 8 และภาพที 9 มีระยะพัฒนาการ
ของลูกกุง้ ดังภาพที 10 และมีคุณภาพนําระหว่างการทดลองดังตารางที 9
ตารางที 8 อัตราการรอดตายของลูกกุง้ ก้ามกรามทีทําการอนุบาลด้วยนําเค็มทีมีการเสริ มแร่ ธาตุ
การเสริ มแร่ ธาตุ
ชุดการทดลองที1 ให้อาร์ทีเมีย
ชุดการทดลองที 2 ให้อาร์ทีเมีย+ไข่ต๋ ุน
ชุดการทดลองที 3 ให้อาร์ทีเมีย+ไข่ต๋ ุน+สไรู ลิน่า

อัตราการรอด (ร้อยละ)
23.36 + 3.47a
32.50 + 2.66b
38.90 + 1.60c

หมายเหตุ ค่าเฉลียของอัตราการรอดตาย ทีมีตวั อักษรกํากับแตกต่างกันแสดงว่ามีความ
แตกต่างกัน(P<0.05)
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ภาพที 9 อัตราการรอดตายของลูกกุง้ เมือสินสุดการทดลอง

ภาพที 10 ระยะพัฒนาการของลูกกุง้ ก้ามกราม
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ตารางที 9
ชุดการ
ทดลองที
1
2
3

คุณภาพของนําทีใช้ในการทดลอง
Salinity
DO
pH อุณหภูมิ (oC) แอมโมเนีย
รวม (mg/l)
(ppt)
(mg/l)
15.0-15.4
5.07-5.12
8.4 28.0-30.0
0
15.0-15.4
5.04-5.13
8.4 28.0-30.0
0
15.0-15.4
5.06-5.15
8.4 28.0-30.0
0

ไนตรท์
(mg/l))
0
0
0

จากการตรวจวัดคุณภาพนําตลอดการทดลอง พบว่าทังความเค็ม ปริ มาณออกซิเจนละลาย
นํา pH อุณหภูมิ ปริ มาณแอมโมเนียรวม และปริ มาณไนไตรท์อยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมต่อการเพาะเลียง
สัตว์นาํ

42

วิจารณ์ผลการวิจยั
นําทะเลเทียมทีใช้ในการทดลองนี
เป็ นนําทะเลเทียมทีผลิตออกมาภายใต้ชือการค้า
“Marinium” ซึงในท้องตลาดนันมีเกลือผงสําเร็ จรู ปสําหรับทํานําทะเลเทียมทีผลิตภายในประเทศ
ภายใต้ชือการค้าอืนๆ อีกหลายชือ เช่น “Deep Bule Sea”, “Thai Coral”, “Aqua Raise” และ “Aqua
Marine” แต่มีเพียง “Marinium” และ “Deep Bule Sea” เท่านันทีระบุปริ มาณแร่ ธาตุของนําทะเล
เทียมทีเตรี ยมได้ไว้ขา้ งซอง จึงเลือกเอาเพียง 1 ชือการค้าคือ “Marinium” ซึงเมือนํามาละลายด้วย
นําประปาแล้วพบว่ามีองค์ประกอบใกล้เคียงกันกับในนําทะเลธรรมชาติทีความเค็มเดียวกันมาก อีก
ทังยังเป็ นการใช้สินค้าทีผลิตภายในประเทศ ดังนันนําทะเลเทียมจึงน่าจะเป็ นแหล่งนําทีเหมาะสม
ในการทดลองนี อีกทังต้นทุนค่าขนส่งนําเกลือจากนาเกลือทีมีราคาสูงมาก ถึง 15,000(ราคาในปี
พ.ศ.2547) และ 20,000 บาทในปัจจุบนั ซึงราคานี เป็ นราคาต่อการขนส่งนําเค็มจากนาเกลือ 1คันรถ
ทีสามารถบรรทุกนําได้ 15 ลูกบาศก์เมตร/รถ อีกทังค่าสึกหรอในการขนส่งในระยะทางไกลจะมี
ราคาสูงมาก จากปัจจัยทีกล่าวมานันทําให้นาทะเลเที
ํ
ยมเป็ นแหล่งนําเค็มทีเหมาะสมในการทดลอง
นี
อัตราการรอดตายของลูกกุง้ ทีสูงขึนดังนันจึงน่าจะสรุ ปได้ว่าลูกกุง้ ต้องการแร่ ธาตุจากนําที
ใช้ในการอนุบาล เนืองจากต้องใช้แร่ ธาตุหลักทัง 5 ชนิด เช่น โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม
แคลเซียม และ คลอไรด์ไปเพือใช้ในการเจริ ญเติบโต (จักรตุพร, 2536 ; ชลอ และคณะ, 2547 ; บุญ
รัตน์, 2547 ; Prtoomchat, et., al., 2002 a,b) โดยเฉพาะในส่วนของปริ มาณแมกนีเซียม และ
โพแทสเซียม ทีลูกกุง้ ต้องการนันส่วนใหญ่ได้รับมาจากในนําทีใช้ในการอนุบาลนันเอง
การ
ทดลองนีเป็ นการยืนยันว่าหากทําการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามด้วยนําเค็มทีมีระบบไหลเวียนแบบปิ ด
ต้องมีการชดเชย แมกนีเซียม และ โพแทสเซียมลงในนําทีใช้ในการอนุบาลโดยจะทําให้มีอตั ราการ
รอดตายสูงขึน
จากผลการทดลองทีได้ทาํ การอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําเค็มระบบปิ ดในการทดลอง
พบว่ามีอตั ราการรอดตายร้อยละ 23.36, 32.50 และ 38.90 ซึงเป็ นอัตราการรอดตายทีใกล้เคียงกับ
รายงานของ กระสินธุ์ (2552) ทีได้รายงานการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําเค็มระบบปิ ดไว้ว่ามี
อัตราการอดตายร้อยละ 35 โดยประมาณ ซึงหากเทียบกับผลการอนุบาลลูกกุง้ ของ กระสินธุ์ (2549)
พบว่าการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามในนําเค็มระบบปิ ดในครังนันไว้ว่ามีอตั ราการอดตายร้อยละ 30
โดยประมาณ ซึงเป็ นอัตราการรอดตายทีใกล้เคียงกับการทดลองครังนีมาก แต่เมือเทียบกับการ
อนุบาลในระบบเปิ ดทีมีการเปลียนถ่ายนําซึงพบว่ามีอตั ราการรอดตายร้อยละ40-50 ซึงสูงกว่าการ
อนุบาลในระบบปิ ดเล็กน้อย แต่สามารถประหยัดการใช้นาเค็
ํ มในการอนุบาลได้ถึง 6 เท่า
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ผลการทดลองนีพบว่าการเสริ มสาหร่ ายสไปรู ลิน่าในไข่ต๋ นุ จะทําให้ลกู กุง้ มีอตั ราการรอด
ตายสูงขึนทังนีน่าจะเกิดจากการทีไข่ต๋ นุ และสาหร่ ายสไปรู ลิน่าเป็ นอาหารทีมีระดับโปรตีนสูงถึง
70% อีกทังยังมีวิตามิน เกลือแร่ และมีรงควัตถุทีมีคุณค่าสูงอีกหลายชนิดเช่น Phycocyanin,
Allophycocyanin, Betacarotene, Chlorophyll-a ซึงรงควัตถุ Phycocyanin, Allophycocyanin
สามารถนํามาใช้ในงานด้าน Immunoassays microscopy อีกด้วย นอกจากนี ยังมีรดไขมันอิมตัวเช่น
Gamma-linolenic acid:GLA อยูร่ ้อยละ 20-30 ของกรดไขมันทังหมด ซึง GLA นีเป็ นกรดไขมันตัว
หนึงซึงได้รับความสนใจทางการแพทย์และอุสาหกรรม เนืองจากมีคุณสมบัติยบั ยังการแข็งตัวของ
เลือด ลดระดับความดันโลหิต ลดปริ มาณคลอเรสเตอรอล ควบคุมปริ มาณ Prostaglandin ซึงช่วย
รักษาเกียวกับโรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้(Nakamura, 1982 ; Venkataraman, 1983)
นอกจากนันยังมีก ารใช้สาหร่ ายสไปรู ลิน่าสด (Spirulina platensis) ในการอนุ บาลและ
เลียงปลานิ ลแดงจนถึงระยะวางไข่อีกด้วย โดยพบว่ าผลานิ ลมีอตั ราการผสมพัน ธุ์ อัต ราการฟั ก
ออกเป็ นตัว และอัตราการรอดของลูกปลาสูงกว่าการใช้อาหารทัวไป อีกทังการใช้สาหร่ ายสไปรู ลิ
น่าสด (Spirulina platensis) ยังเป็ นการทําให้เนื อปลามีกรดไขมันจําพวก Linolenic acid, Gammalinolenic acid สูงกว่าปลาทีเลียงด้วยอาหารทัวไป (Lu and Tekeuchi, 2003) ดังนันจึงมีแนวคิดทีจะ
นําสาหร่ ายสไปรู ลิน่าสด มาเป็ นอาหารเสริ มสําหรับการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม
ดังนันการเสริ มสาหร่ ายสไปรู ลิน่าจึงเท่ากับเป็ นการเพิมระดับโปรตีนให้อาหารทีใช้อนุบาล
และยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้างภูมคิ ุม้ กันให้กบั ลูกกุง้ อีกด้วย

สรุปผลการวิจยั
1. ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม โดยใช้สาหร่ ายสไปรู ลิน่าเสริ มกับไข่ต๋ ุนเพือเป็ นอาหาร
สําหรับการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกราม จะทําให้ลกู กุง้ มีอตั ราการรอดตายสูงขึน
2. ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามโดยใช้นาเค็
ํ มในระบบไหลเวียนแบบปิ ดนันนําเค็มที
เตรี ยมมาจากผงเกลือสําเร็ จรู ปสําหรับทํานําทะเลเทียมสามารถใช้แทน นําทะเลเข้มข้นจาก
นาเกลือทีนํามาเจือจางเพือใช้ในการอนุบาลลูกกุง้ ก้ามกรามได้ โดยมีอตั ราการรอดตายของลูกกุง้
ร้อยละ 23.36-33.95
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