การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย (Sand worm)
นางชมพูนุท หลักดี นายวรดร สุขสวัสดิ์ และ นายปรัชญา ประดิษฐ์สรรพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร

เพรียงทราย (Perineries nuntia) จัดอยู่ในกลุ่มไส้เดือนทะเลใน Phylum Annelida, Class
Polychaeta, Family Nereidae ลําตัวเรียวยาว ค่อนข้างแบน มีลักษณะเป็นปล้องขนาดเท่าๆ กัน ปล้อง
ด้านหน้ามีการพัฒนาเป็นลักษณะหัวที่ไม่ชัดเจน โดยมีปากและเขี้ยว 1 คู่ มีตุ่มสั้นๆ ทําหน้าที่รับความรู้สึก
มีอวัยวะรับสัมผัสคล้ายหนวด 1 คู่ และมีตาสําหรับปรับแสง 2 คู่ ด้านข้างของแต่ละปล้องจะมีส่วนที่เป็น
แผ่นยื่นออกมา ทําหน้าที่คล้ายขาช่วยในการเคลื่อนที่และว่ายน้ํา อาศัยอยู่ตามหาดทรายบริเวณแนวน้ําขึ้น
น้ําลงในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหาร

ประโยชน์ของเพรียงทราย
1. เป็นอาหารที่จําเป็น สําหรับ พ่อแม่พัน ธุ์กุ้งทะเลหรือปลาสวยงาม เนื่องจากเนื้อเยื่อของเพรียง
ทรายประกอบด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (PUFAs) โดยเฉพาะ n3-C22 และ n3-C20 ซึ่ง
จําเป็นอย่างยิ่งในการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําที่มีคุณภาพ
2. เพรียงทรายสามารถสร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะ Prostaglandin ในเนื้อเยื่อของร่างกาย โดยเฉพาะที่
บริเวณเยื่อบุผิวของผนังท่อทางเดินอาหาร ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ และช่วยในการเหนี่ยวนําให้แม่พันธุ์เกิดการเจริญของไข่อ่อน ทําให้เกิดการตกไข่
3. คุณค่าทางโภชนาการสูง เพรียงทรายจากการเพาะเลี้ยงจะมีโปรตีน 51.24% ไขมัน 17.80%
และให้พลังงาน 379.38 กิโลกรัมแคลลอรี/่ น้ําหนักเปียก 100 กรัม
4. มี Carotenoid เป็นสารเร่งสี เขียว, เหลือง, และแดง เพิ่มความสวยสดของสีสัตว์น้ําสวยงาม
5. ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เลือดของเพียงทรายมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะ ที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวก และลบ ได้หลายชนิดและสามารถรักษายับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา
ความสําคัญด้านการตลาด
1. เพรียงทรายเก็บได้จากธรรมชาติรองรับความต้องการของตลาดได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น
2. เพรียงทรายจากโรงเพาะฟักเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก ราคาขายอาจสูงถึง 500-800 บาท
ต่อกิโลกรัม เนื่องจาก

ปริมาณเพรียงทรายที่เก็บได้จากธรรมชาติจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว และไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งและปลาสวยงาม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
- เพรียงทรายที่จับจากธรรมชาติอาจนําเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียและพยาธิมาสู่แม่กุ้งได้
3. เพรียงทรายกําลังเป็นที่ตอ้ งการสูงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
- สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ เช่น ปูม้า ปูทะเล ปลาทะเล
- สัตว์ทะเลสวยงาม เช่น ปลาการ์ตูน ปลาสลิดหิน กุ้งมดแดง กุ้งเปปเปอร์มิ้นท์ กุ้งนักเลง
- ปลาน้ําจืดสวยงาม เช่น ปลารันชู ปลาการ์ตูน ปลาหมอสี ปลาปอมปาดัวร์
-

ระบบการเลี้ยงเพรียงทราย

รูปแบบภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
ถังไฟเบอร์ทรงกลม : ขนาดความสูง 63 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร ปริมาตร
น้ํา 200 ลิตร เพื่อใช้ในการอนุบาลเพรียงทรายวัยอ่อน ถึงระยะ nectochate (ประมาณ 3 วัน)
กระบะพลาสติกสีฟ้า : ขนาดความกว้าง 34 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร มี
ท่อระบายน้ําทิ้งด้านข้าง วางเรียงซ้อนกันในแนวตั้ง เพื่อประหยัดพื้นที่ (ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพรียงทราย และ
อนุบาลเพรียงทรายวัยอ่อน ถึง 1 เดือน)
ถังพลาสติกทรงกลมสีดํา : ขนาดความสูง 47 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เซนติเมตร
ปริมาตรน้ํา 350 ลิตร เพื่อใช้ในการขุนเลี้ยงเพรียงทรายให้ได้ขนาดตลาด (ประมาณ 3-4 เดือน) มีท่อ
ระบายน้ําทิ้งด้านข้าง
กระป๋องพลาสติกสีขาวใส : ขนาดความจุของน้ํา 1 ลิตร ใช้ในการผสมเทียมพ่อแม่พันธุ์เพรียงทราย
ควรเป็นสีขาวหรือโปร่งใส เพื่อจะได้สังเกตการณ์ปล่อยไข่และน้ําเชื้อของเพรียงทรายได้ชัดเจน
กะละมังร่อนเพรียง : ใช้สําหรับร่อนทรายและแม่เพรียงออกจากกัน โดยใช้กะละมัง เจาะเป็นรู
ขนาดรูกว้างประมาณ 4-5 มิลลิเมตร
ถัง stock น้ํา และท่อน้ํา pvc : ใช้ในการทําระบบน้ําทะเล การจ่ายน้ํา และการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ถัง
stock น้ํา เป็นถังไฟเบอร์ปริมาตรความจุ 1,000 ลิตร
วัสดุรองรับ : ใช้ทรายน้ําจืด (ขนาด 2-3 มิลลิเมตร) เป็นวัสดุรองรับในการฝังตัวของเพรียงทราย
โดยก่อนนํามาใช้ ควรล้างทําความสะอาดด้วยน้ําจืดหลายๆ ครั้ง จนไม่มีตะกอนของทรายปะปน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุรองรับที่ใช้ทรายน้ําจืดกับทรายเทียม (vermiculite) พบว่าการฝังตัว
เพื่อสร้างรูของเพรียงทรายใกล้เคียงกันมาก แต่ทรายน้ําจืดถูกกว่าและมีอายุการใช้งานที่นานกว่า

ทรายน้ําจืด

กระบะพลาสติกสีฟ้า

ถังไฟเบอร์

ถังพลาสติกทรงกลม

กระป๋องสีขาวใส

ถัง stock น้ํา

สวิงกรองอาร์ทีเมีย

กะละมังร่อนเพรียง

หมายเหตุ : กรณีไม่มีกระบะพลาสติก ถังพลาสติกทรงกลมสีดํา สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้ เช่น บ่อปูน ท่อซีเมนต์ ตะกร้า

โรงเรือน
โรงเรือนที่ใช้สําหรับเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50 ตารางเมตร (ไม่รวมบ่อฟื้นฟูคุณภาพน้ํา) แบ่งเป็น 4 ZONE และมีการควบคุม
สภาพแวดล้อมที่สําคัญในการเลี้ยง เช่น แสงสว่างในโรงเลี้ยง อุณหภูมิของน้ํา และความเค็มของน้ํา
ZONE A
เป็นส่วนที่ใช้ในการเลี้ยงเพรียงทรายเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ZONE B
อนุบาลเพรียงทรายวัยอ่อน ถึงระยะ nectochate (ประมาณ 3 วัน)
ZONE C
อนุบาลเพรียงทรายวัยอ่อน- 1 เดือน
ZONE D
ขุนเลี้ยงเพรียงทรายให้ได้ขนาดตลาด (ประมาณ 3.5-4 เดือน)
Zone A
Zone C
Zone D
Zone B

ZONE A
(ใช้พื้นที่ ประมาณ 4 ตารางเมตร)

ใช้ ขุ น เลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ (เพรี ย งที่ มี อ ายุ 5
เดือนขึ้นไป) ซึ่งเป็นระยะที่เริ่มเข้าสู่ระยะสร้างเซลสืบพันธุ์
ขนาดน้ําหนัก 0.5 กรัม ขึ้นไปมาเลี้ยงในกระบะพลาสติก
ขนาดความกว้าง 34 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง
18 เซนติเมตร อัตรา 100 ตัว / กระบะ ใส่ทรายน้ําจืดที่
ล้างทําความสะอาดแล้ว สําหรับเป็นวัสดุ ในการฝังตัว ให้
อาหารสําเร็จรูปกุ้งกุลาดําเบอร์ 1 วันละ 2 ครั้ง เปลี่ยน
ถ่ายน้ํา 2 - 3 ครั้ง / สัปดาห์
เมื่อเพรีย งเข้า สู่ร ะยะการเจริญพัน ธุ์สร้างไข่
ZONE A
และน้ําเชื้อ ลําตัวจะขยายออกข้าง หดสั้น ขาเดินจะขยาย
ขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพรียงทราย
เป็นขาว่ายน้ํา ส่วนหัวและลําตัวของตัวผู้จะมองเห็นเป็นสี
ครีมขาว ส่วนตัวเมียจะมองเห็นเป็นสีเขียวเข้ม
เมื่อเพรียงทรายพร้อมผสมพันธุ์ก็จะแทรกตัวขึ้นมาว่ายน้ําเหนือพื้นทราย และปล่อยฮอร์โมน
เรียกเพศตรงข้ามให้ขึ้นมาร่วมผสมพันธุ์
การผสมพันธุ์
นําเพรียงทรายที่พร้อมผสมพันธุ์ มาทําการ
ผสมเทียมในกระป๋องพลาสติกขนาด 1 ลิตร อัตราส่วนเพศผู้ ต่อ
เพศเมีย เท่ากับ 1 : 1 หรือ 2 : 1 จากนั้นทั้งตัวผู้และตัวเมียจะ
ว่ายน้ําในลักษณะทิศทางเป็นวงกลมไปพร้อมกัน เพื่อปล่อยไข่และ
น้ําเชื้อ แม่เพรียงวางไข่ประมาณ 50,000 - 70,000 ฟอง
หลังจากผสมพันธุ์เสร็จสิ้นพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายจะตาย กวนไข่
และน้ําเชื้อเพื่อให้ผสมกันประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงล้างไข่
การผสมพันธุ์ของเพรียงทรายในกระป๋องพลาสติก ด้วยน้ําสะอาด แล้วนําไปฟักในถังฟัก

ZONE B

(ใช้พื้นที่ ประมาณ 2 ตารางเมตร)

ใช้อนุบาลเพรียงทรายวัยอ่อน ถึงระยะ Nectochete ใช้
เวลา 3 วัน นําไข่ที่รับการผสมจากการผสมไปฟักต่อในถังฟัก เป็นถังไฟ
เบอร์ ขนาดความสูง 63 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร
ปริมาตรน้ํา 200 ลิตร อัตราความหนาแน่นของไข่ 100,000 ฟอง /
น้ํา 100 ลิตร โดยให้อากาศตลอดเวลาขณะฟักไข่ ที่ความเค็ม 30 เพรียงทรายระยะ Nectochete
ส่วนในพัน

ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะว่าย
น้ําในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และจะเป็นเพรียงทรายวัยอ่อน
ระยะNectochate เมื่ออายุ 3 วัน ไม่ต้องให้แพลงก์ตอนพืช
เป็นอาหาร
เมื่อเพรียงทรายเข้าสู่ระยะ Nectochete ก็จะ
มุดและฝังตัวในพื้นทรายเพื่อเจริญเติบโต หลังจากนี้หากยัง
ไม่ย้ายเพรียงทรายระยะนี้ไปในกระบะที่มีวัสดุรองรับโดยเร็ว
ก็จะทยอยตายทําให้อัตรารอดตายต่ํา (สามารถให้แพลงก์ตอน
พืช เช่นคีโตเซอรอส ได้ในวันที่ 4-5)

ZONE B
ถังฟักไข่ อนุบาล ใช้เวลา 3 วัน

ZONE C

(ใช้พื้นที่ ประมาณ 4 ตารางเมตร)

อนุบาลเพรียงทรายวัยอ่อน ถึง 1 เดือน
โดยการรวบรวมเพรียงทรายวัยอ่อนระยะ Nectochate
มาอนุ บ าลในกระบะพลาสติ ก ขนาดความกว้ า ง 34
เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตรใส่
ทรายน้ําจืดที่ล้างทําความสะอาดแล้วสําหรับเป็นวัสดุใน
การฝังตัว หนาประมาณ 8 เซนติเมตร เติมน้ําทะเล
ความเค็ม 30 ส่วนในพันให้สูงกว่าพื้นทราย 5 - 7
เซนติเมตร ให้อาหารสําเร็จรูปกุ้งกุลาดําเบอร์1 วันละ
2 ครั้ง เปลี่ยนถ่ายน้ํา 1 ครั้ง / สัปดาห์ เลี้ยงที่ความ
หนาแน่น 5,000 ตัวต่อกระบะ ให้อากาศผ่านหัว
ทรายตลอดเวลา

ZONE C
อนุบาลในกระบะพลาสติกสีฟ้า

ZONE D

(ใช้พื้นที่ ประมาณ 25 ตารางเมตร)

ขุนเลี้ยงเพรียงทรายให้ได้ขนาดตลาด นําเพรียงทรายอายุ 1 เดือน ที่เลี้ยงในกระบะพลาสติก
ไปขยายเลี้ยงต่อในถังพลาสติกทรงกลมขนาดความสูง 95 เซนติเมตรและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40
เซนติเมตร ปริมาตรความจุน้ํา 350 ลิตร ใส่ทรายน้ําจืดที่ล้างทําความสะอาดแล้วสําหรับเป็นวัสดุในการฝัง
ตัว หนาประมาณ 15 เซนติเมตร เลี้ยงที่ความหนาแน่น 10,000 ตัวต่อถัง มีการเลียนแบบน้ําขึ้นน้ําลง
ตามธรรมชาติ โดยการเติมน้ําทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ให้สูงกว่าพื้นทราย 2 - 3 เซนติเมตร หลังจาก
นั้นจึงให้อาหารสําเร็จรูปกุ้งกุลาดําเบอร์1 เป็นอาหาร ขังน้ําเอาไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ในเวลาให้อาหาร และ
เอนท่อน้ําทิ้งด้านข้างทิ้งไว้ประมาณ 10 ชั่วโมง ทําอย่างนี้วันละ 2 ครั้ง ไม่ต้องเติมอากาศ
ประมาณ 1 สัปดาห์เริ่มสังเกตเห็นรูซึ่งเป็นที่อยู่ของเพรียงทราย และเมื่อเพรียงทรายมีอายุ
ประมาณ 1.5 เดือนเพรียงทรายจะมีรูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย เริ่มสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า เลี้ยงนาน 3.5 4 เดือน จึงเก็บเกี่ยวได้

รูใช้ฝังตัว
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การฟื้นฟูคุณภาพน้ําด้วยโปรตีนสกิมเมอร์

เอนท่อน้ําทิ้งด้านล่างเพื่อระบายน้าํ ออก

ระบบน้ําทะเล และการจ่ายน้ํา
การเตรียมน้ําสําหรับการเพาะเลีย้ งเพรียงทราย
ของศูนย์ฯ ใช้น้ําทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพัน ที่ผ่าน
ระบบบําบัดน้ําโปรตีนสกิมเมอร์ การจ่ายน้ําอาศัยหลักแรง
ดังของน้ํา โดยมีถังพักน้ําขนาด 1,000 ลิตร เป็นตัวจ่ายน้ํา
และมีวาล์วปิดเปิดเป็นตัวบังคับน้ําให้ไหลไปในทิศทางที่
ต้องการ

การจ่ายน้ํา

การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการเก็บรักษา

ในพื้นที่โรงเรือนประมาณ 50 ตารางเมตร สามารถผลิตเพรียงทรายได้เดือนละ 40 กิโลกรัม
โดยใช้น้ํากร่อยประมาณเดือนละ 60 ลูกบาศก์เมตร หากมีพื้นที่อีกสักเล็กน้อยทําเป็นบ่อดินเพื่อเก็บน้ํา
กลับมาบําบัดใช้ใหม่ได้ (recycle) จะสามารถควบคุมระบบการผลิตได้เสถียรมากขึ้น เป็นฟาร์มที่ใช้พื้นที่
ขนาดเล็ก ลงทุนน้อย ใช้ปั๊มลมขนาดเล็กเพียงเครื่องเดียว สามารถทําการผลิตจําหน่ายได้โดยใช้แรงงานใน
ครอบครัวเพียง 1 -2 คน
การเก็บเกี่ยวมีขั้นตอนดังนี้
1. ถ่ายน้ําออกจากบ่อโดยเอนท่อน้ําทิ้งด้านล่างเพื่อระบาย
น้ําออก
2. ตักทรายด้านบนออก
3. ทําการคัดเพรียงโดยใช้แรงงานคนหยิบเพรียงออกจาก
ทรายทีละตัวเพื่อใม่ให้เพรียงบอบช้ํา
4. ร่อนทรายและแม่เพรียงออกจากกัน โดยใช้กะละมังเจาะ
เป็นรู ล้างผ่านน้ําสะอาด
5. ล้างเพรียงให้สะอาดอีกครั้งด้วยน้ําทะเลความเค็ม 30
ส่วนในพัน

เพรียงทรายขนาดที่ตลาดต้องการ

เพรียงทรายสามารถเก็บรักษาในสภาพมีชีวิตได้นาน โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆ เพียงแช่ไว้
ในน้ําเค็ม 30 ส่วนในพัน ให้อากาศตลอดเวลา เปลี่ยนถ่ายน้ําที่ใช้แช่เพรียงทรายวันละครั้ง โดยไม่ต้องมี
วัสดุรองรับ ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเก็บรักษาเพรียงทรายได้นานมากกว่า 1 สัปดาห์ หากแช่เย็นที่ 5 – 10
องศาเซลเซียส ก็สามารถเก็บได้นานขึ้น

