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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการกินอาหารของปูทะเล (Scylla paramamosain)
ที่ระดับความเค็มต่างกัน โดยเลี้ยงปูในถังไฟเบอร์กลาสขนาด 30×45×30 เซนติเมตร (กว้าง×ยาว×สูง) ที่ระดับความเค็ม 30 20 และ 10
ส่วนในพันส่วน (ppt) นาน 7 วัน ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ผลการศึกษาพบว่า ปูทะเลที่มอี ายุประมาณ 60 วัน (ขนาดความกว้างกระดอง
เฉลี่ย 9.3±0.7 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 6.0±0.5 เซนติเมตร น้้าหนักตัวเฉลี่ย 163.0±54.2 กรัม) ที่เลี้ยงในน้้าความเค็ม 30 20
และ 10 ppt มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 3.1±4.2 0.2±0.1 และ 0.4±0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และมีอัตราการกินอาหาร
เฉลี่ยเท่ากับ 3.1±1.6 1.1±0.7 และ1.2±0.7 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน ตามล้าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในทางกลับกัน ปูทะเลที่
มีอายุ 120 วัน (ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 11.9±0.6 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 8.1±0.6 เซนติเมตร น้้าหนัก ตัวเฉลี่ ย
347.5±47.6 กรัม) ที่เลี้ยงในความเค็ม 30 ppt มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย (1.0±0.1 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) และอัตราการกิน
อาหารเฉลี่ย (5.6±3.1 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน) สูงกว่าที่เลี้ยงในน้้าความเค็ม 20 ppt (0.1±0.0 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และ 1.0±0.6
เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน) และ 10 ppt (0.5±0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน และ 0.6±0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน) การศึกษานี้
ชี้ให้เห็นว่า ระดับความเค็ม ของน้้ามีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการกินอาหารของปูทะเล โดยเฉพาะปูที่มีอายุ หรือขนาด
เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ปูทะเล ความเค็ม อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราการกินอาหาร
Abstract
This study aimed to study growth and food intakes of mud crab (Scylla paramamosain) in different water
salinity, cultured in a 30×45×30 centimeter fiberglass tank (width × length × height) for 7 days. The water salinities;
30, 20, and 10 ppt. The experiments were set up with 3 replications. The results showed that the specific growth
rate (SGR) of 60 days-old mud crab (mean carapace width was 9.3±0.7 centimeter, the carapace length was 6.0±0.5
centimeter and the body weight was 163. 0±54. 2 gram) in 30, 20 and 10 ppt were 3. 1±4. 2, 0. 2±0. 1 and 0. 4±0. 2
percent per day. The food intakes were s 3.1±1.6, 1.1±0.7, and 1.2±0.7 percent per body weight per day, respectively,
and both were not significantly different. On the other hand, SGR and food intakes of 120 days-old mud crab mean
carapace width was 11. 9±0. 6 centimeter, carapace length was 8. 1±0. 6 centimeter and the body weight was
347.5±47.6 gram) in 30 ppt (1.0±0.1 percent per day and 5.6±3.1 percent per body weight per day, respectively)
had significantly higher than in 20 ppt ( 0. 1±0. 0 percent per day and 1. 0±0. 6 percent per body weight per day,
respectively) and 10 ppt (0.5±0.5 percent per day and 0.6±0.2 percent per body weight per day, respectively). This
study indicated that the water salinity affected the growth rate and food intakes of mud crab, especially in crabs
with increased age or size.
Keywords: Mud crab, Salinity, Specific growth rate, Feed intake
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1. บทนา
ปูทะเล (Scylla paramamosain) หรือปูขาว เป็น
สัตว์น้าชายฝั่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ
ไทย ผู้บริโ ภคนิย มบริโ ภค เนื่องจากปูทะเลประกอบด้ ว ย
สารอาหารและวิตามินมากมายหลายชนิดที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย [1] อีกทั้งยังมีราคาที่สูง ท้าให้ชาวประมงจับปู
ทะเลจากธรรมชาติเพื่อจ้าหน่ายมากขึ้น รวมถึงแหล่งที่ อยู่
ตามธรรมชาติเสื่อมโทรมลง [2] ข้อมูลสถิติกรมประมง พ.ศ.
2561 ชี้ว่า ระหว่างปี 2559-2561 สัตว์น้าเค็มประเภทปูมี
ปริมาณการจับจากธรรมชาติ 36,100 ตัน 35,900 ตัน และ
32,700 ตั น ตามล้ า ดั บ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 5,948.8 ล้ า นบาท
5,707.2 ล้านบาท และ 6,289.8 ล้านบาท ตามล้าดับ [3]
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในช่ ว งเวลา 3 ปี ปริ ม าณการจั บ จาก
ธรรมชาติมีแนวโน้ม ลดลง แต่มูลค่าของปูมีแนวโน้มสูง ขึ้น
ท้าให้เกษตรกรหันมาสนใจด้านการเลี้ยงปูทะเลมากขึ้น มี
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของปู ท ะเลที่ ไ ม่ ไ ด้ ข นาดและคุ ณ ภาพตาม
ความต้องการของตลาด โดยน้ามาเลี้ยงขุนเพื่อเพิ่มน้้าหนัก
ให้สูงขึ้น [4]
การเลี้ยงขุนปู คือ วิธีหนึ่งในการเลี้ยงปู เป็นการน้า
ปูเพศเมียที่มีไข่ อ่อน หรือปูโพรก มาขุนเลี้ยง โดยอาหารที่
นิยมใช้เลี้ยง ได้แก่ ปลาเป็ด และหอยกะพง เลี้ยงเป็นเวลา
20-30 วัน จนได้เป็นปูไข่แก่ หรือปูเนื้อที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด ในการเลี้ยงปูขุนนิยมเลี้ยงในบ่อดิน โดยการเลี้ยงปู
ทะเลในแต่ละพื้นที่ มีปัจจัยที่แตกต่างกั น โดยเฉพาะปัจจัย
แวดล้อมด้านความเค็มของน้้า ที่มีรายงานว่ามีความเค็มอยู่
ในช่วง 10-30 ส่วนในพันส่วน (ppt) [4] ปูทะเล (Scylla
olivacea) สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี
ความไม่แน่นอนได้ โดยกระจายตัวอยู่ตามธรรมชาติ ในช่วง
ความเค็ม 3-35 ppt [5]
ความเค็มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญในการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้า โดยเฉพาะสัตว์น้ากลุ่ม ครัสเตเชีย นความเค็ม
ส่งผลต่อระบบควบคุมสมดุลน้้าและอิออนภายในร่างกาย
ดังนั้น หากระดับความเค็มอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมจะส่งผล
กระทบต่ อ การด้ า รงชี วิ ต เช่ น การเจริ ญ เติ บ โต การกิ น
อาหาร และอัตรารอดตาย เป็น ต้น [6] ในสภาวะที่ระดับ
ความเค็มไม่แน่นอน ท้าให้สัตว์ ในกลุ่ม ครัสเตเชีย นต้องใช้
พลังงานมากขึ้น เพื่อรัก ษาสมดุล ไอออนในร่ างกาย ท้าให้
อัตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ลดลง
[5], [7], [8]
โดยทั่วไปอัตราการให้อาหารของปูขุนอยูที่ 7-10%
ของน้้าหนัก ตัวปู [4] โดยปริมาณอาหารที่ ให้จ ะเที ย บกั บ
สัดส่วนน้้าหนักตัวเพียงอย่างเดียว อาจจะปรับเพิ่มหรือลด
ตามประสบการณ์ของผู้เลี้ยง ซึ่ง ปัญหาของการเลี้ยงขุนปู
ทะเลในปัจ จุบันคือ ไม่มีก ารก้ าหนดอัตราการให้อาหารที่

แน่นอน หรือยังขาดองค์ความรู้เรื่องอัตราการกินอาหารของ
ปูที่เลี้ยง ท้าให้ผู้เลี้ยงปูทะเลขุนให้อาหารตามความเคยชิน
หรื อ ให้ อ าหารในปริ ม าณที่ ม ากเกิ น บางครั้ ง เกิ น ความ
ต้องการของปูที่เลี้ยงในแต่ละวันท้าให้เกิดอาหารเหลือสะสม
ในระบบการเลี้ยงมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้า
และคุณภาพปู แต่ในกรณีของการเลี้ยงปูชนิดอื่น เช่น ปูม้า
(Portunus pelagicus) มีรายงานว่า ปูม้าแต่ละช่วงอายุการ
เลี้ยงจะมีอัตราการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันที่แตกต่างกัน คือ ที่
อายุ ป ระมาณ 30 วั น จะกิ น อาหารเฉลี่ ย ประมาณ 30
เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน ช่วงอายุ 60 วัน กินอาหาร
เฉลี่ยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัวต่อวัน และที่อายุ
90 วันขึ้นไป จะกินอาหารเฉลี่ยประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ต่อ
น้้าหนักตัวต่อวัน [9] ซึ่งการทราบอัตราการกินอาหารต่อวัน
ของสัตว์น้าที่เลี้ยงจะน้าไปสู่การบริหารจัดการด้านอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
การด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้นทุนด้าน
อาหารถือเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดของการด้าเนินการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า คือประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมด
[10], [11] ดังนั้น การจัดการด้านปริมาณอาหารระหว่างการ
เลี้ยงขุนปูทะเลถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส้าคัญ ซึ่งรูปแบบ
การให้ อ าหารที่ เ หมาะสม จะส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
คุณภาพน้้า อัตรารอด ขนาดตัวไม่แตกต่างกัน ท้าให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น [11] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึก ษาอัตราการกิ น
อาหารของปูทะเลในแต่ ละระดั บ ความเค็ม น้้ า เพื่อใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลที่ส้าคัญในการบริหารจัดการด้านการให้อาหาร
ระหว่างการเลี้ยงขุนปูทะเลต่อไป
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความ
เค็มต่ออัตราการกินอาหารต่อวันของปูทะเล ซึ่งองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ จะน้าไปสู่การจัดการด้านการให้
อาหารที่เหมาะสมส้าหรับประยุก ต์ใช้เป็นแนวทางในการ
เลี้ยงปูทะเลเชิงพาณิชย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยแบ่ง
ชุ ด การทดลองออกเป็ น 3 ชุ ด การทดลอง ได้ แ ก่ ชุ ด การ
ทดลองที่ 1 เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 30 ppt (Control) ชุด
การทดลองที่ 2 เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 20 ppt (T1) และชุด
การทดลองที่ 3 เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 10 ppt (T2) ชุดการ
ทดลองละ 3 ซ้้า (โดยใช้ตัวอย่างปูทะเลซ้้าละ 5 ตัว)
2.2 การเตรียมสัตว์ทดลอง
น้าปูทะเล (S. paramamosain) ที่มีอายุการเลี้ยง
ในบ่อดิน 60 วัน และ 120 วัน จากบ่อเลี้ยงของสถานีวิจัย
ประมงคลองวาฬ มาศึกษาโดยจ้าลองการเลี้ยงขุน ในถังไฟ
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เบอร์กลาสขนาด 30×45×30 เซนติเมตร (กว้าง×ยาว×สูง)
ปล่อยปู 1 ตัว/ถัง บันทึกข้อมูลสัตว์ทดลองแต่ละตัวโดยชั่ง
น้้าหนักตัว (กรัม) ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ต้าแหน่ง
(ยี่ห้อ AND Fx2000i) วัดขนาดความกว้างและความยาวของ
กระดอง (เซนติเมตร) ด้วยเวอร์เนีย ร์คาลิปเปอร์ จากนั้น
ปรับสภาพสัตว์ทดลองในถังทดลองโดยปรับความเค็มน้้า ให้
ได้ตามแผนการทดลองก่อนด้าเนินการศึกษาวิจัยต่อไป
2.3 การด้าเนินการ
เลี้ยงปูทะเลแต่ละช่วงอายุตามแผนการทดลอง โดย
ให้ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) หันเป็นชิ้นเป็นอาหาร
วันละ 1 มื้อ เวลา 17.00 น. ชั่งน้้าหนักของอาหารที่ให้แต่
ละมื้อ โดยให้อาหารในปริ มาณที่ ปูกิ นเหลือ เมื่อครบ 24
ชั่วโมง ตรวจสอบการกิ นอาหารของปูในแต่ละถังทดลอง
และบันทึกปริมาณอาหารที่เหลือในแต่ละวัน [9] นอกจากนี้
เปลี่ย นถ่ายน้้า วันละประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทุก วัน และ
วิเคราะห์คุณภาพน้้าด้วยเครื่องมือและวิธีการดังนี้ ความเค็ม
ของน้้า วัดด้วย salinity refractometer ยี่ห้อ Primatech
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (DO) และอุณหภูมิของน้้า
วัดด้วย DO meter ยี่ห้อ YSI รุ่น 550A ความเป็นกรดด่าง
(pH) วัดด้วย pH meter ยี่ห้อ Cyber Scan pH 11 จากนั้น
เก็บตัวอย่างน้้าประมาณ 200 มิลลิลิตร ใส่ขวดพลาสติก มา
วิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนีย รวมด้วยวิ ธี indophenol
blue method ปริ ม าณไนไตรทด้ ว ยวิ ธี colorimetric
method และค่าความเป็นด่างด้วยวิธี titration method
[13] โดยวัดการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
ยี่ห้อ Honon รุ่น i5UV-Vis
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาที่ ร ะยะ 7 วั น หาอั ต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตจ้ า เพาะ (Specific growth rate, SGR) และ
อัตราการกินอาหารต่อวันของปูทะเลในแต่ละชุดการทดลอง
ตามการค้านวณดังนี้ [9], [14]

test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% โดยวิ เ คราะห์ และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส้าเร็จ รูป IBM SPSS Statistics
for Windows (Version 26.0; IBM Corp., Armonk, NY.
USA)
3. ผลการวิจัย
3.1 ระดั บ ความเค็ ม ต่ อ อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
จ้าเพาะและอัตราการกินอาหารของปูทะเลอายุ 60 และ
120 วัน
ปู ท ะเลอายุ 60 วั น (ความกว้ า งกระดองเฉลี่ ย
9.3±0.7 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 6.0±0.5 เซนติเมตร
น้้าหนักตัวเฉลี่ย 163.0±54.2 กรัม) ที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม
30 20 และ 10 ppt ที่ ร ะยะเวลา 7 วั น มี อั ต ราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย เท่ากั บ 3.1±4.2 0.2±0.1 และ
0.4±0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล้าดับ มีอัตราการกินอาหาร
เฉลี่ยเท่ากับ 3.1±1.6 1.1±0.7 และ 1.2±0.7 เปอร์เซ็นต์ต่อ
น้้าหนักตัวต่อวัน ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
พบว่า ปูทะเลอายุ 60 วัน ที่เลี้ยงในระดับความเค็มที่ต่างกัน
มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตราการกินอาหารไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 1)
ส่วนอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของปูทะเลอายุ
120 วัน (ความกว้างกระดองเฉลี่ย 11.9±0.6 เซนติเมตร
ความยาวกระดอง 8.1±0.6 เซนติเมตร น้้าหนัก ตัวเฉลี่ ย
347.5±47.6 กรัม) ที่ระดับความเค็ม 30 20 และ 10 ppt
เฉลี่ยเท่ากับ 1.0±0.1 0.1±0.0 และ 0.5±0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อ
วั น ตามล้ า ดั บ และมี อั ต ราการกิ น อาหารเฉลี่ ย เท่ า กั บ
5.6±3.1 1.0±0.6 และ 0.6±0.2 เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนักตัว
ต่อวัน ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปู
ทะเลอายุ 120 วัน ที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 30 ppt จะมี
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตราการกินอาหารเฉลี่ย
สูงกว่าที่เลี้ยงในระดับความเค็ม 20 และ 10 ppt ซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 1)
3.2 คุณภาพน้้าระหว่างการศึกษา
ค่าคุณภาพน้้าเฉลี่ยในการเลี้ยงปูทะเลอายุ 60 และ
120 วัน ของการศึกษานี้จะมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้้าอยู่ในช่วง 4.2-5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิของน้้าอยู่
ในช่ ว ง 22.2-25.1 องศาเซลเซี ย ส ความเป็ น กรดด่ า งอยู่
ในช่วง 8.3-8.7 ปริมาณแอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.7-1.0
มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ปริมาณไนไตรทอยู่ในช่วง 0.00.2 มิ ล ลิ ก รั ม ไนโตรเจนต่ อ ลิ ต ร และความเป็ น ด่ า งอยา
ในช่ ว ง 157.5-195.1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร (Table 2 และ
Table 3)

อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) =
ln(น้้าหนักตัวสุดท้าย) - ln(น้้าหนักตัวเริ่มต้น)
×100
จ้านวนวันที่เลี้ยง
อัตราการกินอาหาร (เปอร์เซ็นต์ต่อน้้าหนัก ตั ว ต่อ
วัน) =
น้้าหนักของอาหารที่สัตว์น้ากิน/จ้านวนวัน
×100
(น้้าหนักตัวเริ่มต้น+น้้าหนักตัวสุดท้าย)/2
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความ
แตกต่ า งของข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี Duncan’s multiple range
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Table 1 Specific growth rate ( percent per day) and feed intake ( percent per body weight per day) of mud crab
(Scylla paramamosain) at different salinity levels (Mean±SD).
60 days-old crabs
120 days-old crabs
Treatments
Specific growth rate
Feed intake
Specific growth rate
Feed intake
a
a
a
30 ppt
3.1±4.2
3.1±1.6
1.0±0.1
5.6±3.1a
20 ppt
0.2±0.1a
1.1±0.2a
0.1±0.0b
1.0±0.6b
a
a
b
10 ppt
0.4±0.2
1.2±0.7
0.5±0.5
0.6±0.2b
P-value
0.338
0.129
0.025
0.031
Note: Means within a column with different superscripts are significantly different (P<0.05).
Table 2 Water quality during culture of 60 days- old mud crab ( Scylla paramamosain) at different salinity levels
(Mean±SD).
Salinity levels
Parameter
P-value
30 ppt
20 ppt
10 ppt
Dissolved oxygen (mg/l)
4.6±0.2b
4.9±0.2b
5.7±0.3a
0.007
a
b
c
Temperature of water (ºC)
25.0±0.0
24.3±0.0
22.2±0.1
0.000
a
ab
b
pH
8.5±0.1
8.5±0.0
8.7±0.1
0.055
a
a
a
Total ammonia (mg-N/l)
0.7±0.0
0.8±0.0
0.9±0.1
0.111
a
a
a
Nitrite (mg-N/l)
0.0±0.0
0.2±0.0
0.2±0.0
0.059
a
a
a
Alkaline (mg/l as CaCO3)
157.5±11.3
173.3±10.5
163.9±3.8
0.186
Note: Means within a row with different superscripts are significantly different (P<0.05).
Table 3 Water quality during culture of 120 days-old mud crab (Scylla paramamosain) at different salinity levels
(Mean±SD).
Salinity levels
Parameter
P-value
30 ppt
20 ppt
10 ppt
Dissolved oxygen (mg/l)
4.2±0.2c
4.8±0.2b
5.7±0.1a
0.001
a
b
c
Temperature of water (ºC)
25.1±0.1
23.9±0.1
22.6±0.1
0.000
pH
8.3±0.0c
8.5±0.0b
8.6±0.0a
0.001
a
a
b
Total ammonia (mg-N/l)
0.8±0.0
0.8±0.0
1.0±0.0
0.020
a
ab
b
Nitrite (mg-N/l)
0.0±0.0
0.1±0.0
0.2±0.0
0.033
a
a
a
Alkaline (mg/l as CaCO3)
195.1±15.5
190.0±17.7
172.1±14.6
0.260
Note: Means within a row with different superscripts are significantly different (P<0.05).
4. การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย พบว่ า อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
จ้ า เ พ า ะ แ ล ะ อั ต ร า ก า ร กิ น อ า ห า ร ข อ ง ปู ท ะ เ ล
S. paramamosain อายุ 60 วัน ที่เลี้ยงในระดับความเค็ม
30 20 และ 10 ppt ไม่แตกต่างกั น สอดคล้องกั บ [4] ที่
เลือกแหล่งท้าเลขุนปูทะเลอยู่ใกล้แหล่งน้้ากร่อย (ความเค็ม
10-30 ppt) และสอดคล้องกับการทดลองเลี้ยงปู Eriocheir
sinensis ในระดับความเค็ม 0.5 7 และ 25 ppt ที่พบว่า
ระดับความเค็ ม ไม่ส่ง ผลต่อ การกิ นอาหารของปู [15] แต่
ในทางกลับกัน ระดับความเค็มมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต

จ้าเพาะ และอัตราการกินอาหารของปูทะเลอายุ 120 วัน
หรือปูที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น โดยที่ระดับความเค็ ม 30 ppt ปู
ทะเลจะมีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และอัตราการกิน
อาหารต่อวันเฉลี่ยสูงกว่าที่ระดับความเค็ม 10-20 ppt ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกระบวนการลอกคราบของสัตว์ในกลุ่มครัสเต
เซียนทีต่ ้องสะสมสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่จ้าเป็นต่อ
การเจริ ญ เติ บ โต [16] โดยที่ ร ะดั บ ความเค็ ม 30 ppt มี
ปริมาณแร่ธาตุที่เพียงพอต่อ ความต้องการ และปูขนาดใหญ่
จะใช้ปริมาณแร่ธาตุที่จ้าเป็นมากกว่าปูขนาดเล็ก และยิ่งใน
กรณีที่ปริมาณแร่ธาตุไม่เพียงพอจะส่งผลถึง การเจริญเติบโต
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สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของธาตุ โ ซเดี ย ม
คลอรี น โพแทสเซี ย ม แมกนี เ ซี ย ม และแคลเซี ย ม ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตในรอบวงจรการลอกคราบ
ของปูม้า โดยมีการน้าแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากการกินอาหาร
และการดูดซึมน้้าที่ใช้เลี้ยงไปใช้ในการสร้างเปลือก [17] ปู
ทะเล S. olivacea ที่เลี้ย งที่ ความเค็ม 20 ppt จะมีอัตรา
เจริญเติบโตสูงกว่าที่ความเค็ม 10 ppt เนื่องจากที่ความเค็ม
20 ppt ท้าให้ปูไม่เครียด โดยปูที่อยู่ในความเค็ม 10 ppt มี
แนวโน้มว่ายีนที่ควบคุมสมดุลไอออนจะเพิ่มขึ้น และยีนการ
เจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลง [5] ดังนั้น ระดับความเค็มจึงมี
ผลต่ออัตราการกินอาหารของปู ทะเล S. paramamosain
โดยเฉพาะปูที่มขี นาดใหญ่ หรืออายุประมาณ 120 วัน
นอกจากนี้ การศึก ษานี้ พ บว่ า อัตราการเจริญ เติ บ โต
จ้าเพาะ และอัตราการกินอาหารของปูทะเลที่ระดับ ความ
เค็ม 30 ppt มีค่าเบี่ยงมาตรฐานค่อนข้างสูงมากกว่าความ
เค็มอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างการศึกษาที่ระดับความเค็ม
30 ppt มีปูลอกคราบท้าให้ขนาดของปู ตัวที่ลอกคราบเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (เพิ่มขึ้น 20-30 เปอร์เซ็นต์) จึงมีผลต่อ
ข้อมูลที่น้ามาค้านวณอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และ
อัตราการกินอาหารเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ ที่ไม่มี
ปูลอกคราบระหว่างการศึกษา ท้าให้ค่าเบี่ยงมาตรฐานของ
ชุดการทดลองการเลี้ยงปูทะเลที่ 20 และ 10 ppt ไม่สูงมาก
นัก ในทางกลับกัน ข้อมูลที่ได้ก็สามารถบอกได้ว่า ที่ระดับ
ความเค็ ม 30 ppt มี ค วามเหมาะสมต่ อ การเลี้ ย งปู ท ะเล
S. paramamosain มากกว่าระดับความเค็มอื่น ๆ เพราะ
เป็นระดับความเค็มเดียวที่พบปูลอกคราบระหว่างการศึกษา
ภายในระยะเวลา 7 วัน เมื่อเทีย บกั บระดับความเค็ม 10
และ 20 ppt ที่ไม่พบปูลอกคราบภายในระยะเวลา 7 วั น
โดยเฉพาะกับปูทะเลอายุ 60 วันของการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
มีจ้านวนปูที่ลอกคราบระหว่างการศึกษามากกว่าปูทะเลอายุ
120 วัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาอัตราการลอกคราบ หรือ
อัตราการเจริญเติบโตของปูทะเล S. paramamosain ที่
อายุ และระดั บ ความเค็ ม ต่ า งกั น เป็ น อี ก ประเด็ น ที่ ค วร
ศึกษาวิจัยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ของการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปูทะเลในอนาคต
ในครัสเตเชียนอื่น ๆ มีรายงานว่า ความเค็มมีผลต่อ
อัตราการกินอาหาร และส่งผลกับการเจริญเติบโต เช่น ปู
ทะเล (Scylla spp.) ที่เลี้ย งในกล่อ งพลาสติก ในน้้า ทะเล
ความเค็มระหว่าง 25-30 ppt ปูจะมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.0-32.1 [18] จักจั่นทะล (Emerita emeritus) ที่เลี้ยง
ในน้้าความเค็มระหว่าง 25-30 ppt จะให้ผลการเจริญเติบโต
ดีก ว่าที่ระดับ ความเค็ มอื่ น ๆ [19] กุ้ งแชบ๊วย (Penaeus
merguiensis) ระยะ juvenile ที่เลี้ยงที่ระดับความเค็ม 30
ppt ลูกกุ้งจะมีอัตรารอดตาย และน้้าหนักตัวสูงที่สุด [20]
ระดับความเค็ม 20-35 ppt เหมาะส้าหรับเพาะเลี้ยงลูกปูม้า
(P. pelagicus) มากที่สุด เนื่องจากมี อัตรารอด และการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด [21] เป็นต้น นอกจากนี้ ระดับความเค็ม

มี อิ ทธิ ผ ลต่ อ ก าร สร้ าง ไข่ นอ ก ก ร ะ ดอ ก ข อ ง ปู แ ส ม
(Episesarma singporense) โดยที่ระดับความเค็ม 10 ppt
ไม่พบการสร้างไข่นอกกระดองของปูแสมเพศเมีย [22] และ
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่เกี่ยวข้องกับอัตราการกินอาหารของ
สัตว์น้าในกลุ่มครัสเตเชียนเช่น ปูม้าเพศเมียเมื่อเริ่มเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์ หรือเริ่มมีการพัฒนาของไข่เกิดขึ้น จะมีอัตราการ
กิ น อาหารเฉลี่ ย สู ง กว่ า ปู ม้ า เพศผู้ [8] และอั ต ราการกิ น
อาหารของปู E. sinensis ที่ อุ ณ หภู มิ 30 ºC จะสู ง กว่ า ที่
อุ ณ หภู มิ 28 22 และ 18 ºC ตามล้ า ดั บ [23] ในกุ้ ง
Penaeus vannamei อัตราการให้อาหารมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับอุณหภูมิ และแปรผกผันตามขนาด โดยกุ้งขนาด
เล็ก ที่เลี้ย งในอุณ หภูมิที่แตกต่างกั นมี FCR ไม่แตกต่างกัน
แต่ในกุ้งขาวขนาดกลาง และใหญ่มี FCR ต่างกัน [24] ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษานี้ ที่อุณหภูมิของน้้าอยู่ในช่วง 22.225.1 องศาเซลเซียส อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการ
กินอาหารของปูทะเลขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่าง
กันในปูที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แสดงให้เห็นว่า นอกจากความเค็ม
ที่มีผลต่ออัตราการกินอาหารของสัตว์น้าแล้ว ควรค้านึงถึง
ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเลี้ยงปูทะเล ถึงแม้ว่าคุณภาพน้้าในการศึกษาครั้งนี้ ส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดตามคุณภาพน้้าเพื่อการ
เพาะเลี้ย งสัตว์น้าชายฝั่ง [25] แต่ปริมาณแอมโมเนีย รวม
และไนไตรท์ก็มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน เนื่องจากอาหารที่ให้
เป็นอาหารสด ดังนั้น การประเมินอัตราการกินอาหารของปู
ทะเลในแต่ละช่วงอายุได้อย่างถูกต้อง หรือเป็นไปตามหลัก
วิชาการจะช่วยลดปัญหาการสะสมของของเสีย หรืออาหาร
เหลือตกค้างภายในระบบการเลี้ย งขุนปูทะเลได้ อีก ทั้งยัง
สามารถช่ ว ยลดการให้ อ าหารมากเกิ น ความจ้ าเป็ น หรื อ
over feed ได้ อี ก ด้ ว ย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ค่ า คุ ณ ภาพน้้ า
ภายใต้การศึกษาครั้งนี้ ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ส่ง ผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต หรือการเลี้ยงปูทะเล [2], [4], [18]
5. บทสรุป
การศึก ษานี้ท้าให้ทราบว่า ปูทะเล หรือปูขาว (Scylla
paramamosain) ที่มีอายุการเลี้ยงประมาณ 60 วัน ที่เลี้ยง
ในความเค็ม 10-30 ppt จะมีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ
และอัตราการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แต่ปูทะเลที่มีอายุการเลี้ยงประมาณ 120 วัน ถ้าเลี้ยงในน้้า
ความเค็ม 30 ppt จะมีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ และ
อัตราการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าที่เลี้ยงในน้้า ความเค็ม
10-20 ppt อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ การศึกษานี้ชี้ให้เห็น
ว่า ระดับความเค็มของน้้ามีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และ
อัตราการกิ นอาหารของปูทะเล โดยเฉพาะปูที่มีอายุหรื อ
ขนาดเพิ่มขึ้น
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