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๒ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปูป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของรงควัตถุในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การลอกคราบและ

องค์ประกอบแคโรทีนอยด์ในปูม้า (Portunuspelagicus, Linnaeus 1758) ที่มีนํ้าหนักเร่ิมต้น 0.14 กรัม 
ความกว้างและความยาวกระดอง 10.3 และ6.2 มิลลิเมตรตามลําดับโดยเสริมรงควัตถุชนิดต่างๆในอาหารที่มี
โปรตีน 49% และไขมัน 14% จํานวน 6 สูตร ดังน้ี สูตรที่ 1-5 เสริมแอสตาแซนทิน แคนตาแซนทิน เบต้าแคโร
ทีนลูทีนและซีแซนทินความเข้มข้น 100 mg/kg ตามลําดับ และสูตรที่ 6 เป็นชุดควบคุมที่ไม่เสริมรงควัตถุ เมื่อ
เลี้ยงครบ6 สัปดาห์พบว่าการเสริมรงควัตถุทุกชนิดไม่มีผลต่อขนาดและการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและ
ความถี่ในการลอกคราบของปูรวมทั้งไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความกว้างและความยาวกระดองที่เพ่ิมขึ้น
ในการลอกคราบแต่ละครั้ง(p>0.05) โดยนํ้าหนักสุดท้ายมีค่า1.46-1.80 กรัม ความกว้างและความยาวกระดอง
มีค่า22.12-23.79 และ14.03-15.16 มิลลิเมตรตามลําดับ การเจริญเติบโตโดยนํ้าหนักเพ่ิม 967.75-1219.05% 
ความกว้างและความยาวกระดองเพ่ิมมีค่า108.10-129.74และ123.79-143.27%ตามลําดับอัตรารอดตาย 93-
100% ความถ่ีในการลอกคราบ 2.80-3.13 คร้ังต่อตัวต่อ 6 สัปดาห์และระยะเวลาเฉล่ีย 14-17 วันต่อครั้ง ผล
วิเคราะห์แคโรทีนอยด์ในปูม้าทั้งตัวเมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห์และเน้ือเย่ือส่วนต่าง ๆ เมื่อครบ 3เดือนพบว่ารงค
วัตถุในอาหารมีผลต่อองค์ประกอบและปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในปูม้าโดยพิจารณาจากปูม้าทั้งตัวและส่วน
ของepidermal membrane เหงือก เฮบพาโตแพนเครส เน้ือส่วนท้องและเลือด ทั้งน้ีปูม้าทุกสูตรอาหาร
สะสมแคโรทีนอยด์ใน epidermal membrane มากที่สุด ปูม้าที่ไม่ได้รับการเสริมรงควัตถุในอาหารมีปริมาณ
แคโรทีนอยด์รวมสะสมในเน้ือเย่ือต่าง ๆ น้อย เช่นเดียวกันกับผลวิเคราะห์ทั้งตัวพบว่ามีองค์ประกอบของซีแซน
ทินลูทีนแคนตาแซนทินเบต้าแคโรทีนและแคโรทีนอยด์ที่มีกลุ่มคีโตนคือ แอสตาแซนทินทั้งในรูปอิสระและเอ
สเตอร์ในสัดส่วนที่น้อยมากและไม่มีชนิดใดเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อ saponifiedเกิดแอสตาซีนจากการ
เปลี่ยนรูปของแอสตาแซนทินและแอสตาแซนทินเอสเตอร์ส่วนปูม้าที่ได้รับอาหารเสริมรงควัตถุน้ันเมื่อพิจารณา
ในภาพรวมพบว่ามีการสะสมของแคโรทีนอยด์ตามชนิดของรงควัตถุที่ได้รับจากอาหาร  
คําสําคญั: แคโรทีนอยด์ เมตาบอลิซึม ปูม้า 
** ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นํ้าชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี ต.แหลมผักเบ้ีย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

๗๖๑๐๐ e-mail: mtamtin@hotmail.com 
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Effect of Dietary Pigment Sources on Growth, Survival Rate, Moulting 
and Carotenoids Profile of Blue Swimming Crab (Portunuspelagicus, 

Linnaeus 1758) 

  
Montakan Tamtin1* NonglakSamranrat!Kobsak Kademuan2 

1Coastal Aquatic Feed Research Institute 
2Thung Tala Forest Royal Development Study and Crab Conservation Center 

 
Abstract 

The effect of dietary pigments sources on growth, survival rate, moulting and 
carotenoids profiles and contents was investigated in blue swimming crab, Portunuspelagicus 
(Linnaeus 1758)with an initial weight of 0.14 g, carapace width and length of 10.3 and 6.2 
mm. The crabs were fed with 6 isoproteic and isolipidic diets supplemented with various 
carotenoids sources; diets 1-5 were supplemented with astaxanthin, canthaxanthin, ß-
carotene, lutein and zeaxanthin at 100 mg/kg, respectively and diet 6 was a non-pigmented 
diet. After 6 weeks rearing, carotenoids sources were not significantly affected on size, 
growth, survival rate andmoulting frequency of the crabs as well as on width or length 
increment at each moulting(p>0.05). At termination, crabs mean body weight were 1.46-1.80 
g, carapace width and length were 22.12-23.79 and 14.03-15.16 mm. Weight gainwere 967.75-
1219.05%, carapace width and length gain were 108.10-129.74% and 123.79-143.27%, and 
survaival rate were 93-100%. Average moultingfrequency were 2.80-3.13 times/individual/6 
weeksand 14-17 days/each moult.  Feeding trails were prolonged until 3 months to obtain 
larger crabs for tissue analyses. Dietary pigments sources did affect on carotenoids profile 
and contents of young swimming crabsin either whole crabs or various tissues as crab meat, 
epidermal membrane, hepatopancreas, gill and blood. Carotenoids were highly deposited in 
epidermal membrane of all fed groups. The carotenoid level of whole crab fed non-
pigmented diet was very low and had a collection of small peaks of zeaxanthin lutein 
canthaxanthinß-carotene together with ketone carotenoids eg. astaxanthin and its esters, 
with no major component. The overall results revealed that the main carotenoid that 
accumulates is the one that was fed.  
Key words :  carotenoids, metaboloism, Portunuspelagicus 
* Corresponding author: PetchBuri Coastal Aquatic Feed Research Unit, Amphoe Ban-Laem, 
Petchaburi 76100 E-mail : mtamtin@hotmail.com 



 3 

คํานาํ 
 

รงควัตถุที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมสัตว์นํ้าน้ันได้แก่ แคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นรงควัตถุที่พบได้ตาม
ธรรมชาติในพืชช้ันสูง สาหร่าย ราและแบคทีเรีย ประมาณว่าในแต่ละปีสิ่งมีชีวิตดังกล่าวสังเคราะห์แคโรที
นอยด์ในธรรมชาติกว่า 100 ล้านตัน (Britton et al., 1998) แคโรทีนอยด์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตาม
โครงสร้างโมเลกุลคือกลุ่มที่เป็นไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ lycopene, γ, α, และ β-carotene และกลุ่มที่มี
ออกซิเจนในโมเลกุลซึ่งเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนรวมเรียกว่า แซนโทฟิลล์(xanthophylls) แคโรที
นอยด์ที่พบในปูและครัสตาเซียนน้ันเกือบทั้งหมดเป็น β-carotene และอนุพันธ์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล1-2 หมู่หรือคี
โตน 1-2 หมู่ หรือมีหมู่ฟังก์ช่ันทั้ง 2 หมู่ดังกล่าวอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน จํานวนพันธะคู่มีผลต่อความเข้มของสีแค
โรทีนอยด์ โดยจํานวนพันธะคู่ที่น้อยที่สุดในแคโรทีนอยด์เท่ากับ 7 คู่และให้สีเหลือง ทั้งน้ีแคโรทีนอยด์ให้สี
เหลือง ส้ม จนถึงแดง นอกจากน้ีพันธะคู่อาจอยู่ในรูป cisหรือ transก็ได้ หากอยู่ในรูป all-transจะมีสีเข้ม (นิธิ
ยา,2549) 

แคโรทีนอยด์มีความสําคัญต่อระบบสรีระวิทยาและการดํารงชีวิตของสัตว์นํ้า เช่น เป็น สารต้ังต้น
ของวิตามินเอ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการ และสายตา (Britton et al., 
1998) มีความสําคัญต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรค การพัฒนาของเซลสืบพันธ์ุและมีความสําคัญต่อสัตว์นํ้า
วัยอ่อน (Meyes and Latcha, 1997) รวมไปถึงการสื่อสารและการป้องกันตัว (Moyle and Cech, 1982) 
นอกจากน้ันบทบาทที่สําคัญของแคโรทีนอยด์ในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ายังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของสัตว์นํ้า
โดยการเพ่ิมสีสัน สัตว์นํ้าไม่สามารถสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ได้และจําเป็นต้องได้รับแคโรทีนอยด์จากอาหาร จึง
มีการเสริมแคโรทีนอยด์ทั้งแบบสังเคราะห์และสารสกัดในอาหารสัตว์เพ่ือคงสภาพสีหรือปรับปรุงให้มีสีตาม
ต้องการ ดังน้ันการศึกษาแคโรทีนอยด์จึงเน้นการศึกษาเก่ียวกับการดูดซึม (absorption), distribution และ 
metabolism ของแคโรทีนอยด์ในสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Schiedt, 1998)  

ชนิด วัยและเพศ เป็นปัจจัยที่ทําให้การดูดซึม, metabolism และการสะสมของแคโรทีนอยด์
แตกต่างกัน (Schiedt, 1998) อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงการเจริญเติบโตและการเจริญพันธ์ุ 
การศึกษาในปลาพบว่าจะดูดซึมแคโรทีนอยด์กลุ่ม xanthophyllsเช่น astaxanthinและ canthaxanthin  ได้
ดีกว่า ß-carotene ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนแคโรทีนอยด์(Torrissen and Christiansen, 1994) โดยทั่วไปปลา
สะสมแคโรทีนอยด์ในรูปเอสเทอร์บริเวณผิวหนัง แต่ในปลาแซลมอนนั้นพบว่ามีการสะสม astaxanthinรูป
อิสระในเน้ือ ทําให้เน้ือมีสีแดง (Schiedt, 1998)  Castillo et al. (1982) และ Goodwin (1984) ได้รวบรวม
รายงานการศึกษา metabolism ของแคโรทีนอยด์แบบต่าง ๆ โดยมีการศึกษาอย่างแพร่หลายในอาร์ทีเมียและ 
Daphnia ที่มี canthaxanthinเป็นแคโรทีนอยด์รูปสุดท้ายและเป็นแคโรทีนอยด์ที่สะสมเป็นชนิดหลัก ในขณะ
ที่กุ้งซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนเช่นเดียวกัน สามารถเปล่ียนß-carotene, lutein, echinenone, 
zeaxanthinและ canthaxanthin รวมท้ัง carotenoids ชนิดอ่ืนให้เป็น astaxanthinและสะสมในร่างกายได้ 
(Katayama et al., 1972; Latcha, 1991) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมของแคโรทีนอยด์ 
เช่น ระยะวัยอ่อน วงจรการสืบพันธ์ุ การลอกคราบ สีต้ังต้นเดิม และฮอร์โมน  
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ในขณะที่มีการศึกษาแคโรทีนอยด์ในกุ้งและปลาจํานวนมากน้ัน  แต่ยังไม่พบการศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการและบทบาทของแคโรทีนอยด์ในปูม้า (P.pelagicus) ปูม้าที่จับได้จากธรรมชาติน้ันพบว่าเพศผู้มีสีฟ้า 
ในขณะที่เพศเมียมีสีนํ้าตาลอมเทา เมื่อต้มสุกจะมีสีส้ม ซึ่งเปลือกของครัสตาเซียนที่มีชีวิตน้ันจะมีสีนํ้าตาล ม่วง 
เขียวหรือฟ้า เกิดจากสารประกอบแคโรทีนอยด์ ที่อยู่ในรูป carotenoproteinและ free carotenoid เมื่อ
ได้รับความร้อนโปรตีนจะสลายตัวปลดปล่อย astaxanthinออกมาเป็นอิสระทําให้เกิดสีส้มแดงของ 
astaxanthin ดัง น้ันการศึกษาน้ีจึ ง ต้องการศึกษาผลของแคโรทีนอยด์สั ง เคราะห์ชนิดต่างๆ  ไ ด้แก่ 

astaxanthin(3,3 ́-dihydroxy- ß, ß-carotene-4-4́-dione), canthaxanthin (ß, ß-carotene-4,4 ́-dione), 

ß-carotene (ß,ß-carotene), lutein (ß,ε-carotene-3,3 ́-diol) และ zeaxanthin (ß, ß-carotene-3,3́-
diol) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การลอกคราบ การเกิดสีและองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์
ในปูม้าเพ่ือประโยชน์ทางการเพาะเลี้ยงต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์

 
1.  ทราบชนิดของแคโรทีนอยด์ที่ปูม้าสามารถนําไปใช้ได้ 
2. ทราบผลของแคโรทีนอยด์ต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การลอกคราบและเมตาบอลิซึมในปูม้า 

 
อุปกรณ์และวิธีดําเนนิการทดลอง 

 

1. การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 6 ชุดการ

ทดลอง ตามแหล่งของ carotenoids 5 แหล่ง ได้แก่ astaxanthin, beta-carotene, 
canthaxanthinzeaxanthinlutein และชุดที่ไม่เสริมรงควัตถุ (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา 
  
2. อาหารทดลอง 

2.1 อาหารทดลองประกอบด้วยวัสดุอาหาร (กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม) ดังน้ี ปลาป่นโปรตีน 
60%(300) หมึกบด (120) กากถ่ัวเหลือง (180) หวีทกลเูต่น(60) รํา (47.86) แป้งสาลี (155) นํ้ามันปลาทูน่า 
(30) นํ้ามันปาล์ม (30) เลซิทนิ (5) วิตามินผสม (20) แร่ธาตุผสม (40) วิตามินซี 97% (2.04) สารกันหืน BHT 
(0.2)  

เสริมรงควัตถุสงัเคราะห์ชนิดต่าง ๆ กันของบริษัท DSM ประเทศไทย จํากัด ในสูตรอาหารตาม
แผนการทดลองให้มีความเข้มข้นในอาหารเท่ากับ 100 มลิลิกรัมต่อกิโลกรัม (100 ppm) ได้แก่  
สูตรที่ 1 แอสตาแซนทิน 100 ppm ใช้ CAROPHYLL® Pink 10%-CWS เป็นแหล่งของ astaxanthin 

มี astaxanthin 10% ปริมาณ 1 กรัม; เซลลูโลส 8.9 กรัม 
สูตรที่ 2 แคนต้าแซนทิน 100 ppm ใช้ CAROPHYLL®Red 10% เป็นแหล่งของ canthaxanthin 

มี canthaxanthin 10% ปริมาณ 1 กรัม; เซลลูโลส 8.9 กรัม 
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สูตรที่ 3 เบต้าแคโรทีน100 ppm ใช้ ROVIMIX®ß-carotene 10% เป็นแหล่งของ ß-carotene 
มี ß-carotene 10%ปริมาณ 1 กรัม; เซลลูโลส 8.9 กรัม 

สูตรที่ 4 ลูทีน100 ppm ใช้  Lutein 5% CWS/S-TG เป็นแหล่งของ lutein  
มี lutein 5%ปริมาณ 2 กรัม; เซลลูโลส 7.9 กรัม 

สูตรที่ 5 เซียแซนทีน100 ppm ใช้ OPTISHARPTM (Zeaxanthin) 5% CWS/S-TG เป็นแหล่งของ 
zeaxanthinมี 3R,3’R-zeaxanthin 5% ปริมาณ 2 กรัม; เซลลูโลส 7.9 กรัม 

สูตรที่ 6 ชุดควบคุม ไม่เสริมรงควัตถุ เติมเต็มด้วยเซลลูโลส 9.9 กรัม 
 

อาหารที่ผสมแล้วอบแห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 40oC เป็นเวลา 6 ช่ัวโมงจากน้ันเก็บรักษาอาหารที่
อบแห้งแล้วในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -20oC ตลอดการทดลอง อาหารส่วนหน่ึงนําไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร โดย
วิเคราะห์รงควัตถุหลังอบแห้งและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบ ได้แก่ โปรตีนด้วยเครื่องวิเคราะห์
โปรตีน TruSpec CN Carbon/Nitrogen Determination ย่ีห้อ LECOไขมันโดยใช้เทคนิค SFE 
(Supercritical Fluid Extraction) ด้วยเคร่ือง Fat Extractor TFE2000 ย่ีห้อ LECOความช้ืน เถ้าและเย่ือใย 
ตามวิธีของ AOAC (2005)  

 
2.2 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง 
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีอย่างหยาบของอาหารทดลองแสดงในตารางท่ี 1 อาหารทดลอง

มีปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 48.28-49.56% ไขมัน 13.65-14.55% พลังงานรวมมีค่า 484-491 กิโลแคลอรี่ต่อ
อาหารแห้ง 100 กรัม 
  
Table 1 Proximate analysis of experimental diets 

  moisture Biochemical composition (%Dry mtter) GE Total 
carotenoid 

  % ash fiber protein lipid Carbo 
hydrate 

Kcal/100 g mg/kg

1 Astaxanthin 13.64 15.40 2.12 49.56 14.2 18.64 491 68.71
2 Canthaxanthin 12.47 16.28 2.22 48.68 13.9 18.90 484 62.08
3 ß-carotene 10.36 15.44 2.05 48.28 14.5 19.68 490 72.88
4 Lutein 10.36 14.98 2.39 49.20 14.1 19.32 490 66.96
5 Zeaxanthin 10.71 15.11 2.07 48.63 13.6 20.54 487 60.43
6 Control 11.00 15.20 2.42 48.47 13.9 19.99 424 0.11
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3. การเตรียมถังทดลอง 
 

ใช้ถังไฟเบอร์ขนาด 300 ลิตร จํานวน 18 ถัง ภายในถังทดลองก้ันทําช่องสี่เหลี่ยมโดยใช้ตาข่าย
เน้ืออวนพีวีซี จํานวน   20 ช่องต่อถัง มีขนาดช่อง 30 x 13 เซนติเมตรปูทับด้วยทรายหยาบหนาประมาณ 10 
เซนติเมตรเพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อนและพรางตัวของปูเหนือบริเวณที่เลี้ยงปูปิดด้วยตาข่ายพรางแสงหนา เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอาหารธรรมชาติที่จะเป็นแหล่งของรงควัตถุ บรรจุนํ้าความเค็ม 30 ส่วนในพันและให้อากาศ
ผ่านสายท่อยางและหัวทราย 2 จุดต่อถังระหว่างการเลี้ยงอาศัยแสงและอุณหภูมิตามธรรมชาติ 

 
4. สัตว์ทดลอง 
 

นําลูกปูม้าระยะ young crab ที่ได้จากการเพาะพันธ์ุ ของโรงเพาะฟักศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ
อนุรักษ์พันธ์ุปูป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.กระบ่ี จํานวน 20,000 ตัว มาเลี้ยงเพ่ือพักฟ้ืนและ
ปรับสภาพให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ในถังไฟเบอร์ขนาด 5 ตันบรรจุนํ้าความเค็ม 30 ส่วนในพัน ให้อาร์ที
เมียเป็นอาหาร 7 วัน จากน้ันคัดลูกปูม้าที่มีสีและขนาดใกล้เคียงกันมาทดลอง โดยสุ่มลูกปูที่ผ่านการคัดขนาด
แล้วใส่ลงในแต่ละช่องทดลองจํานวน 1 ตัวต่อ 1 ช่อง เป็น 20 ตัวต่อถัง จนครบทั้ง 18 ถัง บันทึกช่องที่ใส่ปู
และน้ําหนักปู 
 
5. วิธีการเลี้ยงปูทดลอง 
 

 ให้อาหารสูตรควบคุมที่ไม่ใส่รงควัตถุเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนให้อาหารสูตรทดลองตามแผนการ
ทดลอง ให้อาหารวันละ 2 มื้อ ในเวลา 9.00 น. และ 16.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ปูไม่ฝังตัวและขึ้นมากิน
อาหารได้ดี โดยให้มากเกินพอ ดูดเศษอาหารเหลือและตะกอนทุกเช้า ระหว่างการทดลองทําความสะอาดถัง
และเปลี่ยนถ่ายนํ้า 100% สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่สําคัญ ได้แก่ ความเค็มนํ้า, pH, ความเป็น
ด่าง, แอมโมเนียรวม และไนไตรท์ ตลอดช่วงการทดลองสัปดาห์ละครั้ง 
 
6. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
5.1 การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความถ่ีในการลอกคราบ 
บันทึกการตายและจดบันทึกการลอกคราบทุกวัน ช่ังนํ้าหนักและวัดขนาดปูหลังลอกคราบทุกครั้ง

และทุกตัว และช่ังนํ้าหนักและวัดขนาดปูทุกสัปดาห์ จนครบ 6 สัปดาห์ 
5.2 การวัดสีและวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณแคโรทีนอยด์ในปูม้า 
นําปูที่เลี้ยงครบ 6 สัปดาห์วิเคราะห์รงควัตถุ และเลี้ยงปูที่เหลือต่อจนครบ 3 เดือน เพ่ือให้ปูโตจน

ได้ขนาดที่สามารถวิเคราะห์รงควัตถุในเนื้อเย่ือต่าง ๆ ได้ โดยวิเคราะห์ในเนื้อ hepatopancreas เลือด เหงือก 
(gill) และepidermal membrane ปูที่เหลืออีกส่วนเมื่อเลี้ยงครบ 6 สัปดาห์นําไปเปรียบเทียบสี โดยวัดสีปูม้า
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หลังต้มด้วยวิธี Colorimetric measurement โดยใช้เครื่อง Chromameter (Minolta color reader รุ่น 
CR-10) โดยวัดสีที่บริเวณ carapace หลังต้ม ข้อมูลแสดงเป็นตามระบบ L*a*b เมื่อค่า L* คือค่าความสว่าง 
(lightness) ค่า a* คือความเข้มเฉดสีแดง (redness) และค่า b* คือความเข้มเฉดสีเหลือง (yellowness)(CIE 
1986) 

6.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณของแคโรทีนอยด์ 
6.3.1 สกัดแคโรทีนอยด์ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Britton et al. (1995a)  
สกัดแคโรทีนอยด์ออกจากตัวอย่างด้วย acetone ดูดส่วนใสออกไปเก็บในหลอด สกัดซ้ําด้วย 

acetone จนกว่าสารละลายส่วนใสที่สกัดได้ไม่มีสี นําสารละลายแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้ไปรวมกันในหลอดเดิม 
แยกช้ันของแคโรทีนอยด์ออกจาก acetone ด้วย diethyl ether ก่อนนําสารที่สกัดได้มาระเหยแห้งด้วยแก๊ส
ไนโตรเจน (N2) ที่อุณหภูมิ 45oC จากน้ันเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ –20oC เพ่ือวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC หรือ
การวิเคราะห์ขั้นต่อไป 

6.3.2 การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม 
นําสารละลายตัวอย่างแคโรทีนอยด์จากข้อ 6.3.1 มาวัดปริมาณแคโรทีนอยด์รวมด้วยวิธีการท่ี

ดัดแปลงจาก Britton et al. (1995b) โดยนําสารละลายตัวอย่างมาละลายใน ethyl acetate ที่ทราบ
ปริมาตร วัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ย่ีห้อ thermo รุ่น Helios Alpha ที่ความยาว
คลื่น 450 nm คํานวณปริมาณแคโรทีนอยด์รวมโดยใช้ค่า specific absorption coefficients (A1%1) หรือค่า
สัมประสิทธ์ิของการดูดกลืนแสงเท่ากับ 2500   

6.3.3 วิเคราะห์องค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ 
วิเคราะห์ชนิดของแคโรทีนอยด์ด้วยเครื่อง HPLC ย่ีห้อ Water Alliance 2695 และ Photo 

Diode Array Detector ที่ความยาวช่วงคลื่นระหว่าง 400-600 nm ใช้ Column ย่ีห้อ Inerstsil® ODS-3 
แบบ reverse phase โดยเปรียบเทียบ retention time และ absorption spectrum กับรงควัตถุมาตรฐาน
ที่ทราบความเข้มข้น  

ทําการ saponifyแคโรทีนอยด์ที่สกัดได้ในสภาวะที่เป็นด่าง (5% KOH) เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง แต่
ในสภาวะความเป็นด่างน้ีastaxanthin acyl esters จะถูก hydrolysedกลายเป็นastacene 

6.4 นําข้อมูลด้านการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและการลอกคราบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดย
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล (normal distribution) ด้วยวิธี Kolmolgerov-Smirnov และ
ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (homogeneity of variance) ด้วยวิธี Levene’ s test วิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) หากมีความแตกต่างระหว่างชุดข้อมูลจะเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระหว่างชุดข้อมูลโดยวิธี Tukey’ s Multiple Comparison ก่อนสรุปและรายงานผลทดลอง (Sokal 
and Rohlf, 1981) 
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ผลการศึกษา 
 
ระหว่างการทดลองมีคุณภาพน้ําดังน้ี ความเค็มนํ้าระหว่าง 29-31 ppt, pH 8.3-8.5, ความเป็น

ด่าง 155-160 mg/l, แอมโมเนียรวม 0.02-0.05 mg/l และไนไตรท์0.001-0.015 mg/l 
 
การเจรญิเติบโตและอัตรารอดตาย 

ผลการทดลองที่ระยะเวลา 6 สัปดาห์พบว่าการใช้รงควัตถุสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ จํานวน 5 ชนิด 
ได้แก่ astaxanthin, canthaxanthin, ß-carotene, lutein และzeaxanthin เสริมในอาหารปูม้า (P. 
pelagicus) ที่ระดับความเข้มข้น 100 mg/kg ในสูตรที่ 1-5 และการไม่เสริมรงควัตถุในอาหารในสูตรที่ 6 ไม่มี
ผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปูม้า (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2และ 3โดย
ปูม้าที่ได้รับอาหารทั้ง 6 สูตรมีนํ้าหนักสุดท้ายอยู่ในช่วง 1.46-1.80 กรัม ความกว้างกระดอง 22.12-23.79 
มิลลิเมตร ความยาวกระดอง 14.03-15.16 มิลลิเมตร การเจริญเติบโตโดยนํ้าหนักเพ่ิม 967.75-1219.05% 
ความกว้างกระดองเพ่ิม 108.10-129.74% ความยาวกระดองเพ่ิม 123.79-143.27% อัตรารอดตายอยู่ในช่วง 
93-100% 

ผลการเจริญเติบโตต่อการลอกคราบแต่ละคร้ังของปูม้าที่ได้รับอาหารทั้ง 6 สูตรแสดงในตารางที่ 
4 และ 5และการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นต่อการลอกคราบแต่ละคร้ังของปูม้าที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 6 สูตรไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
ความถ่ีในการลอกคราบ 
 

ความถ่ีและระยะเวลาในการลอกคราบแสดงในตารางที่ 6และ 7ตามลําดับ โดยตลอด 6 สัปดาห์
ปูม้าที่ได้รับอาหารทั้ง 6 สูตรมีความถี่ในการลอกคราบและระยะเวลาในการลอกคราบไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ตลอดช่วงการทดลองปูม้าที่ได้รับอาหารทุกสูตรส่วนมากมีการลอกคราบ 3 คร้ัง และปูม้าที่ได้รับ
อาหารสูตรที่ 2, 3 และ 5 สามารถลอกคราบได้สูงสุดถึง 5 คร้ัง นอกจากน้ีปูม้าที่ได้รับอาหารเสริมรงควัตถุทั้ง 
5 สูตรมีจํานวนการลอกคราบอย่างน้อยต้ังแต่ 1-2 ครั้งขึ้นไป ความถ่ีในการลอกคราบเฉลี่ยของปูม้าที่ได้รับ
อาหารท้ัง 6 สูตรตลอด 6 สัปดาห์อยู่ในช่วง 2.80-3.13 ครั้งต่อตัว 

เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ปูม้าทั้ง 6 สูตรใช้ในการลอกคราบพบว่าระยะเวลาที่ใช้ระหว่างการลอก
คราบครั้งที่ 1-2, 2-3 และ 3-4 มีค่าในช่วง 9-10, 12-18 และ 20-24 วัน ตามลําดับโดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการลอกคราบแต่ละครั้ง 14-17 วัน 
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Table2 Body weight, carapace width and length of blue swimming crab P. pelagicus fed with  

carotenoids supplemented and none-supplemented diets for 6 weeks  

Diets Mean body weight 
(g) 

Carapace width (mm) Carapace Length 
(mm) 

 initial 6 weeks Initial 6 weeks initial 6 weeks 

1 Astaxanthin 0.14±0.00 1.65±0.20 10.34±0.02 23.04±0.66 6.25±0.02 14.82±0.58 

2 Canthaxanthin 0.14±0.00 1.67±0.53 10.33±0.01 23.20±2.37 6.23±0.01 14.71±1.53 

3 ß-carotene 0.14±0.00 1.80±0.35 10.35±0.01 23.79±1.49 6.23±0.03 15.16±1.02 

4 Lutein 0.14±0.00 1.63±0.23 10.35±0.01 23.12±1.04 6.23±0.02 14.50±0.64 

5 Zeaxanthin 0.14±0.00 1.46±0.25 10.35±0.00 22.12±1.42 6.25±0.02 14.03±0.88 

6 Control 0.14±0.00 1.55±0.15 10.42±0.13 22.39±1.35 6.22±0.06 14.15±0.79 

 
Table3Growth and survival rate of blue swimming crab P. pelagicus fed with  

carotenoids supplemented and none-supplemented diets for 6 weeks  

Diets Growth(%) Survival Rate 

 Weight gain Width gain Length gain (%)

1 Astaxanthin 1110.92±132.75 122.38±6.16 136.90±8.62 100.00±0.00 

2 Canthaxanthin 1139.58±392.38 124.45±22.99 135.72±24.48 96.67±5.77 

3 ß-carotene 1219.05±249.35 129.74±14.15 143.27±15.76 96.67±5.77 

4 Lutein 1093.08±191.09 123.20±10.86 132.17±10.68 93.33±2.89 

5 Zeaxanthin 967.75±193.52 123.79±13.70 123.79±13.70 95.50±5.00  

6 Control 1032.05±131.78 108.10±13.34 126.96±11.01 98.33±2.89 
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Table4Length gain of each moulting of blue swimming crab P. pelagicus fed with  

carotenoids supplemented and none-supplemented diets for 6 weeks  

Diets Length Gain (%) of Each Moulting

  initial-M1 M1-M2 M2-M3 M3-M4

1 Astaxanthin 36.4±2.8 29.7±1.0 26.4±2.0 16.0±4.4
2 Canthaxanthin 31.7±1.8 26.2±5.8 28.5±0.3 21.3±4.9
3 ß-carotene 30.4±2.4 31.3±5.1 29.8±1.6 23.5±3.1
4 Lutein 35.4±2.2 28.6±2.7 25.6±4.5 19.8±12.0
5 Zeaxanthin 30.3±2.1 30.0±1.4 28.0±3.6 28.8±12.3
6 None-carotenoids 33.2±3.7 30.8±0.1 30.7±4.8 25.6±2.9
 

 
Table5Width gain of each moulting of blue swimming crab P. pelagicus fed with  

carotenoids supplemented and none-supplemented diets for 6 weeks  

Diets Width Gain(%)  of Each Moulting

  initial-M1 M1-M2 M2-M3 M3-M4

1 Astaxanthin 34.2±1.6 31.4±1.0 29.4±1.4 24.5±5.5
2 Canthaxanthin 34.5±1.8 30.2±3.8 27.9±1.1 23.7±2.0
3 ß-carotene 29.0±4.6 30.6±4.2 32.9±4.2 22.3±5.8
4 Lutein 31.7±3.9 32.2±0.8 28.8±2.2 20.9±5.1
5 Zeaxanthin 35.4±2.6 28.6±3.8 29.0±1.7 21.1±1.0
6 None-carotenoids 31.9±8.2 30.6±1.2 32.6±8.1 21.3±2.7

 
Table 6Moultingfrequency of blue swimming crab P. pelagicusfed with carotenoids supplemented  

and none-supplemented diets for 6 weeks  

Diets Mean No. of Crabs for Each of  Moulting Frequency (n=20)  Average 
moulting 
frequency 

  0 times 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times (times/individu
1 Astaxanthin 0.0 0.7±1.2 1.0±1.0 13.3±1. 5.0±1.7 0.0 3.13±0.16
2 Canthaxanthin 0.0 0.0 1.3±2.3 15.0±5. 3.3±4.9 0.3±0.6 3.13±0.37
3 ß-carotene 0.0 0.7±0.6 1.3±1.2 13.7±1. 4.0±2.0 0.3±0.6 3.12±0.10
4 Lutein 0.0 0.3±0.6 3.0±2.6 14.0±2. 2.7±1.2 0.0 2.95±0.13
5 Zeaxanthin 0.0 0.0 8.0±8.7 13.7±2. 1.3±2.3 0.3±0.6 2.87±0.24
6 Control 0.3±0.6 0.3±0.6 5.3±2.5 12.0±1. 2.3±1.5 0.0 2.80±0.20
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Table 7Period of each moulting of blue swimming crab P. pelagicusfed with  
carotenoids supplemented and none-supplemented diets for 6 weeks  

Diets Period (days) of Each 
Moulting 

AVG

  M1-M2 M2-M3 M3-4 M1-M4 

1 Astaxanthin 10±2 12±1 23±1 15±7
2 Canthaxanthin 10±1 13±4 22±8 15±6
3 ß-carotene 10±0 14±1 20±3 15±5
4 Lutein 9±0 15±2 20±3 14±6
5 Zeaxanthin 9±1 18±1 24±3 16±6
6 Control 10±1 16±4 21±4 17±7

 
ความเข้มสีของปูม้า 
 
 ความเข้มสีของปูม้าหลังต้มที่วัดด้วยเครื่อง chromameterแสดงในตารางที่ 8และลักษณะสีของ
ปูม้าแสดงในภาพที่ 1 ผลการทดลองพบว่าปูม้าที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 6 สูตรมีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง 
(a*) และค่าสีเหลือง (b*) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปูม้าชุดควบคุมมีค่า L* มากกว่าทุก
สูตรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปูที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1, 2 และ 3 มีค่า L* ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) สําหรับค่า a* น้ันพบว่าปูที่ได้รับอาหารทั้ง 6 สูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
เรียงลําดับความเข้มของสีแดงจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดตามลําดับ ดังน้ี ปูม้าที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1>3>2>5>4 
นอกจากน้ีปูม้าที่ได้รับอาหารสูตร 4 มีค่า b* มากที่สุด และมีค่ารองลงมาตามลําดับ ดังน้ี ปูม้าที่ได้รับอาหาร
สูตร 3>1>2 และ 5 ส่วนปูม้าที่ได้รับอาหารไม่เสริมรงควัตถุน้ันมีค่าสีแดงและสีเหลืองน้อยที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 
5 และ 18.7 ตามลําดับ 
 
Table 8Color intensity of blue swimming crab P. pelagicusfed with carotenoids supplemented  

and none-supplemented diets for 6 weeks  

    DietsCarotenoids Carapace Color Intensity of Boiled Crab 

  Lightness (L*) Redness (a*) Yellowness (b*) 

1 Astaxanthin 44.5±1.2c 34.2±0.4a 27.4±0.1c 
2 Canthaxanthin 43.8±0.2c 28.2±0.2c 22.2±0.6d 
3 ß-carotene 46.2±0.2c 32.9±0.1b 28.7±0.6b 
4 Lutein 56.4±0b 24.2±0.2e 46.3±0.1a 
5 Zeaxanthin 40.0±0.1d 25.3±0.3d 22.0±0.4d 
6 None-carotenoids 60.1±3.5a 5.0±0.5f 18.7±0.6e 

Different superscripts within columns represent significant differences (p<0.05) 
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องค์ประกอบและปริมาณแคโรทีนอยดใ์นปูม้าหลงัจากได้รับอาหารทดลอง 

เมื่อเลี้ยงปูม้าครบ 6 สัปดาห์ทําการวิเคราะห์แคโรทีนอยด์ในปูทั้งตัวและเมื่อเลี้ยงครบ 3 เดือนทํา
การวิเคราะห์องค์ประกอบและปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อเย่ือส่วนต่าง ๆ ดังน้ี เหงือก เลือด เน้ือส่วนท้อง 
hepatopancreasและ epidermal membrane โดยผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 7  

ผลวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า epidermal membrane ของปูม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารท้ัง 6 สูตรมี
การสะสมของแคโรทีนอยด์มากที่สุด ในขณะที่ไม่มีการสะสมในเนื้อหรือมีการสะสมน้อยมากจนไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ ในเบ้ืองต้นจึงพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแคโรทีนอยด์ในปูม้าทั้งตัว และผลวิเคราะห์ใน 
epidermal membrane ที่ได้รับอาหารแต่ละสูตร ดังน้ี 
 
ปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารไม่เสรมิรงควัตถุ 

 
ผลวิเคราะห์ในปูม้าทั้งตัวพบว่า มีการสะสมของแคโรทีนอยด์น้อยมาก โดยมีค่าดูดกลืนแสง

ประมาณ 0.02 และไมม่ีแคโรทีนอยด์ชนิดใดเป็นองค์ประกอบหลัก (ภาพที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1ลักษณะปูม้า P. pelagicus ที่ได้รบัอาหารเสริมรงควัตถุ
และไม่เสรมิรงควัตถุ 6 สัปดาห์หลังต้มสุก

ภาพที่ 2 Chromatogram of reversed phase separation of whole crab (P. pelagicus)extract  

(T6 control-none added carotenoid) 
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ปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที ่1 เสริม astaxanthin 

 
ปูม้าทั้งตัว เมื่อไม่ saponifiedมี astaxanthinเป็นองค์ประกอบหลัก (Rention time; RT 

=10.351 min; 479.9 nm) peaks ของแคโรทีนอยด์ส่วนใหญ่มี ketone spectra ยกเว้น ß-carotene 
(22.466 min; 455.7, 482.4 nm) นอกจากน้ียังพบ peaks ของ astaxanthin monoesters และ
diesterspeaks ที่เกาะกลุ่มกันในช่วง 17-24 mins(ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ saponifiedพบแคโรทีนอยด์ดังน้ี lutein/zeaxanthin (11.804 min) canthaxanthin 
(13.145 min)ß-carotene (22.354 min) monohydroxy- ß-carotene(17.905 min), cryptoxanthin 
(17.905 min) และechinenone(18.575 min)(ไม่ได้แสดงภาพ) 

ส่วนของ epidermal membrane เมื่อไม่ saponifiedมีค่าการดูดกลืนแสงดีกว่าในปูที่วิเคราะห์
ทั้งตัว (0.20) แคโรทีนอยด์ชนิดหลัก ได้แก่ astaxanthin(9.982 min) และastaxanthin esters โดยพบทั้ง 
astaxanthin monoesters (16-20 min) และ astaxanthindiesters (21-24 min) (ภาพที่ 4) เมื่อ 
saponifiedพบ astacence(8-15 mins) (ไม่ได้แสดงภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 Chromatogram of reversed phase separation of whole crab (P. pelagicus)extract  

(T1 Astaxanthin)  

ภาพที่ 4 Chromatogram of reversed phase separation of epidermal membrane extract of c

pelagicus)(T1 Astaxanthin)  
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ปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที ่2 เสริม canthaxanthin 

 
ลักษณะของ chromatogramsที่พบจากการวิเคราะห์ในปูม้าทั้งตัว (ภาพที่ 5) และ epidermal 

membrane ทั้งsaponifiedและไม่ saponifiedใกล้เคียงกับชุดควบคุม แต่ปูม้าที่ได้รับอาหารสูตรน้ีมี trans 
และ ciscanthaxanthinที่ RT 13.860 min (477.5 nm) และ 14.318 min (467.8 nm) ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที ่3 เสริม ß-carotene 

 
ผลวิเคราะห์ในปูม้าทั้งตัวมีองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์เหมือนกับปูม้าชุดควบคุม แต่มี ß-

carotene เป็นแคโรทีนอยด์ชนิดหลัก (22.472 min; 454.5, 482.4 nm)นอกจากน้ีพบ peak ของ 
echinenone(18.701 min; 463 nm) และcanthaxanthin(13.854 min; 477.5 nm) (ภาพที่ 6)  

ทั้งน้ีผลวิเคราะห์ใน epidermal membrane ให้ผลเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 Chromatogram of reversed phase separation of whole crab (P. pelagicus)extract 
(T2 Canthaxanthin)  

ภาพท่ี 6 Chromatogram of reversed phase separation of whole crab (P. pelagicus)extract 
(T3 ß-carotene)  



 15

เมื่อ saponifiedมี ß-carotene (22.300 min; 454.5, 481.1 nm), echinenone (18.520 
min; 463 nm) และ canthaxanthin (13.623 min; 478.7 nm) ในสัดส่วนประมาณ 50, 40 และ 10% ของ
ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม ตามลําดับ(ภาพที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที ่4 เสริม lutein 

 
ผลวิเคราะห์ปูทั้งตัวพบ lutein เป็นองค์ประกอบหลัก (11.871 min; 448.5, 476.3 nm) และมี 

esters ของ astaxanthinนอกจากน้ี peak ที่ 11.089 min มีลักษณะ spectrum แบบ ketonecarotenoid 

คือ α-doradexanthin(ภาพที่ 8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 7 Spectrum and Chromatogram of reversed phase separation of saponified whole crab (P. pelagicus)
(T3 ß-carotene)  

ภาพท่ี 8 Chromatogram of reversed phase separation of whole crab (P. pelagicus)extract 
(T4 Lutein)  
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เมื่อ saponifiedพบ lutein metabolites (7.415 และ 9.832 min) แต่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 
(ไม่ได้แสดงภาพ) ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันในepidermal membrane  ซึ่งเมื่อ sponifiedพบ lutein (11.603 
min; 448.5, 475.1 nm) และ lutein metabolites (7.107 min)  (ภาพที่ 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปูม้าท่ีเลี้ยงด้วยอาหารสูตรที ่5 เสริม zeaxanthin 

 
ผลวิเคราะห์ของตัวอย่างปูทั้งตัวที่ไม่saponified พบ zeaxanthin(11.930 min, 455.7, 481.1 

nm) เป็นองค์ประกอบหลัก รวมท้ัง zeaxanthin esters นอกจากน้ีพบ peak ที่ RT 11.151 min (472.7 
nm) ซึ่งให้ผลคล้ายกับผลที่พบในปูม้าที่ได้รับอาหารสูตร 4 และมี spectrum สูงสุดที่มีช่วงคลื่นยาวกว่าเช่นกัน 
แสด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เ ป็ น  metabolitedขอ ง  zeaxanthinช นิ ด  ß -doradexanthinห รื อ เ รี ย ก อี ก ช่ื อ ว่ า 
adonixanthinซึ่งเป็นzeaxanthinที่มีหมู่ keto1 หมู่ นอกจากน้ีพบ astaxanthin (10.338 min, 483.6 nm) 
และ astaxanthin ester (ภาพที่ 10)  

เมื่อ saponifiedไม่พบ adonixanthinแต่ยังคงพบ zeaxanthin(ไม่ได้แสดงภาพ) ผลวิเคราะห์ยัง
พบ peak ที่ RT 7.5 min ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่พบในปูม้าได้รับอาหารเสริม lutein แต่มี spectrum สูงสุดที่ 
427nmเมื่อเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ในปูที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม lutein ซึ่งมี spectrum 421nm ส่วนผล
วิเคราะห์ใน epidermal membrane น้ันให้ผลไม่ชัดเจน 

 
 
 

ภาพที่ 9 Spectrum and Chromatogram of reversed phase separation of saponified  
            epidermal membrane extract of crab (P. pelagicus)(T4 Lutein)  
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ผลวิเคราะห์แคโรทีนอยดใ์นเนื้อเยื่ออ่ืน  

 
ปริมาณของแคโรทีนอยด์มีค่าน้อยมาก ทําให้ chromatogram spectra ให้ผลไม่ชัดเจน แต่ใน

ภาพรวมพบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของแคโรทีนอยด์ที่ได้รับการเสริมในอาหาร  
ยกเว้นในปูม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร 3 (ภาพที่ 11) ซึ่งพบว่าใน hepatopancreasมีการสะสม

ของ ß-carotene (22.145 min; 455.7, 482.3 nm) มากที่สุด โดยมีขนาดของ peak ใหญ่กว่ากรณีที่พบในปู
ม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรอ่ืน (ภาพที่ 12a-e)โดยมีค่ามากกว่าถึง 100 เท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 Chromatogram of reversed phase separation of whole crab (P. pelagicus)extract
(T5 Zeaxanthin)  

ภาพท่ี11 Spectrum and Chromatogram of reversed phase separation of hepatopancreas 

extract of crab (P. pelagicus)(T3 ß-carotene)  
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ภาพท่ี12 Chromatogram of reversed phase separation of hepatopancreas extract of crab (P. pelagicus)
(a) T6 control, (b) T1Astaxanthin, (c) T2 Canthaxanthin, (d) T4 Lutein and (e) T5 Zeaxanthin  

   e 

   a 

  b 

    c 

   d 
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ปริมาณของแคโรทีนอยด ์
 

ผลวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ในปูม้าที่เลี้ยงครบ 3 เดือนแสดงในตารางที่ 9ผลวิเคราะห์ใน
ภาพรวมพบว่า epidermal membrane ของปูม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารท้ัง 6 สูตรมีการสะสมของแคโรทีนอยด์
มากที่สุด โดยมีปริมาณ total carotenoid ใน epidermal membrane ของปูม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร 1, 2, 
3, 4, 5 และ 6 เท่ากับ 41.73, 31.85, 21.27, 41.34, 33.70 และ 1.15 mg/kg ตามลําดับ ในขณะที่ไม่มีการ
สะสมในเนื้อหรือมีการสะสมน้อยมากจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ส่วนใน hepatopancreasมีการสะสมของแค
โรทีนอยด์ในลําดับรองลงมาและมีค่าตามลําดับ ดังน้ี 1.96, 1.46, 6.01, 3.26, 0.97 และ 0.40 mg/kg  โดยปู
ม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร 3 มีการสะสมของแคโรทีนอยด์รวมสูงถึง 6.01 mg/kg และมากกว่าสูตรอ่ืน ๆ 
ประมาณ 1.8-15 เท่า ภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ของ total carotenoid ในเน้ือเย่ือส่วน epidermal 
membrane, hepatopancreasและ gill  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี13ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในเนื้อเย่ือส่วน hepatopancreas, epidermal membrane และ gill 
ของปูม้า (P. pelagicus)ท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเสริมรงควัตถุชนิดต่าง ๆ และไม่เสริมนาน 3 เดือน 
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เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รายชนิด พบว่านอกจากในepidermal 
membrane แล้ว มีการสะสมในเน้ือเย่ือต่าง ๆ น้อยมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีการ
เพ่ิมขึ้นของแคโรทีนอยด์ที่ได้รับการเสริมในอาหารในเน้ือเย่ือต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 9พบว่าปูที่เลี้ยงด้วย
อาหารสูตรที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีการสะสมของ astaxanthin, canthaxanthin, ß-carotene, lutein และ
zeaxanthinในเน้ือเย่ือส่วนต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ใน epidermal membrane 
พบการสะสมของแคโรทีนอยด์ชนิดหลักในปูที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรต่าง ๆ ดังน้ี สูตรที่ 1 พบ astaxanthin 
2.966 mg/kg, สูตรที่ 2 canthaxanthin 2.131 mg/kg, สูตรที่ 3 ß-carotene 5.29 mg/kg, สูตรที่ 4 lutein 
0.841 mg/kg, สูตรที่ 5 zeaxanthin 2.303 mg/kg   

ยกเว้นปูม้าชุดควบคุม ซึ่งไม่พบแคโรทีนอยด์ชนิดใดเป็นองค์ประกอบหลัก ปริมาณการสะสมของ 
total carotenoid ใน epidermal membrane มีค่าน้อยกว่าปริมาณในสูตรอาหารที่ 1-5 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และมีค่าเท่ากับ 1.15 mg/kg  
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Table 9Carotenoids composition and content of blue swimming crab P. pelagicusfed with  
carotenoids supplemented and none-supplemented diets for 3 months  

Diets Tissues Carotenoids content (mg/kg) (non-saponified) Total 

   Asta-
xanthin 

Cantha-
xanthin 

β-
carotene 

Lutein Zea- 
xanthin 

carotenoids 
(mg/kg) 

1 Astaxanthin Gill 0.012 - 0.002 - 0.004 0.73
  Blood 0.047 - - - - 
  Meat 0.016 - - - - 
  Hepatopancrease 0.302 - - - - 1.96
  Epidermal membrane 2.97±2.63 - - - - 41.73±9.13a

2 Canthaxanthin Gill - 0.046 0.006 0.006 0.056 0.70
  Blood - 0.005 - - - 
  Meat - 0.002 - - - 
  Hepatopancrease - - - - - 1.46
  Epidermal membrane 2.15±0.62 2.13±2.48 - - 1.24±0.65 31.85±10.29a

3 β -carotene Gill - - 0.092 - 0.032 0.39
  Blood - - 0.009 - - 
  Meat - - 0.002 - - 
  Hepatopancrease - - 1.854 - - 6.01
  Epidermal membrane 0.74±0.16 0.68±0.76 5.29±5.61 - - 21.27±3.07ab

4 Lutein Gill 0.014 - 0.015 0.084 - 0.94
  Blood - - - 0.034 - 
  Meat - - - 0.020 - 
  Hepatopancrease - - - 0.376 - 3.26
  Epidermal membrane 0.32±0.06 - - 0.84±0.45 - 41.34±11.17a

5 Zeaxanthin Gill 0.004 - 0.002 - 0.001 0.07
  Blood 0.013 - - - 0.011 
  Meat - - - 0.002 0.005 
  Hepatopancrease - - - 0.103 0.246 0.97
  Epidermal membrane 1.47±0.57 - - 0.34±0.23 2.30±1.34 33.70±1.06a

6 Control Gill 0.001 - 0.001 - - 0.08
  Blood - - - - - 
  Meat - - - - - 
  Hepatopancrease - - - - - 0.40
  Epidermal membrane - - - - - 1.15±0.94b 

Different superscripts within columns represent significant differences (p<0.05) 
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วิจารณผ์ล 
 

แคโรทีนอยด์เป็นรงควัตถุที่ให้สีต้ังแต่เหลือง ส้มจนถึงแดง ซึ่งสัตว์นํ้าไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง 
ต้องได้รับจากอาหารเพ่ือใช้ในการดํารงชีวิต และสามารถเปลี่ยนรูปและสะสมในร่างกายได้ แคโรทีนอยด์มี
หน้าที่หลากหลายทั้งเป็นสารต้ังต้นของวิตามินเอ การเจริญเติบโต พัฒนาการ ระบบภูมิคุ้มกันโรค การพัฒนา
ของเซลสืบพันธ์ุรวมไปถึงการสื่อสาร การป้องกันตัว และให้สีสัน โดยสัตว์นํ้าแต่ละชนิดมี metabolism ของแค
โรทีนอยด์ที่แตกต่างกันครัสตาเซียนมักสะสมแคโรทีนอยด์ในส่วนต่าง ๆ ทั้ง epidermal membrane รังไข่ 
และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ทั้งน้ี Goodwin (1984) ได้รายงานกระบวนการ metabolism ของแคโรทีนอยด์ในครัส
ตาเซียนไว้อย่างครอบคลุม 
 
การเจรญิเติบโตและอัตรารอดตาย 

 
การใช้รงควัตถุสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ จํานวน 5 ชนิด ได้แก่ astaxanthin, canthaxanthin, ß-

carotene, lutein และzeaxanthin เสริมในอาหารปูม้า (P. pelagicus) ที่ระดับความเข้มข้น 100 mg/kg ไม่
มีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปูม้า รวมทั้งการเจริญเติบโตต่อการลอกคราบแต่ละคร้ัง 
สอดคล้องกับรายงานของ Boonyaratpalinet al. (2001) ซึ่งไม่พบความแตกต่างของการเจริญเติบโตและ
อัตรารอดตายของกุ้งกุลาดําที่ได้รับอาหารเสริม ß-carotene (125-175 ppm) และ astaxanthin (50 ppm) 
โดยรายงานการศึกษาส่วนใหญ่ไม่พบผลของ astaxanthinหรือแคโรทีนอยด์ต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง 
penaeids (Chien and Shiau, 2005; Pan et al., 2001; Liao et al., 1993; Menasvetaet al., 1993; 
Chien and Jeng, 1992; Yamada et al., 1990) ในขณะที่มีบางรายงานพบว่าการเสริม astaxanthin ใน
อาหารทําให้กุ้งมีอัตรารอดตายดีขึ้น เช่น กุ้ง P. japonicusที่พบว่า astaxanthinให้ผลดีกว่า ß-carotene 
(Chien and Jeng, 1992) รวมท้ัง P. monodonระยะ post-larvae ที่มีอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตดี
ขึ้น (Thongrodet al., 1995)  

นอกเหนือจาก astaxanthin, canthaxanthinและ ß-carotene ที่นิยมศึกษาในกุ้งและปลาแล้ว 
การศึกษาในปูม้าคร้ังน้ีจึงเพ่ิมรงควัตถุชนิดอ่ืน ได้แก่ lutein และ zeaxanthinและพบว่าให้ผลเช่นเดียวกัน 
แสดงให้เห็นว่าแคโรทีนอยด์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปูม้า ซึ่งยืนยันด้วยผลของปูม้าที่
สามารถเจริญเติบโตและมีอัตรารอดตายปรกติแม้จะได้รับอาหารที่ไม่เสริมรงควัตถุ  

 
ความถ่ีในการลอกคราบ 

 
ปูม้าต้องลอกคราบเพ่ือการเจริญเติบโต ในระยะแรกของการเจริญเติบโตปูม้ามีการลอกคราบถ่ี 

แต่เมื่อปูม้ามีอายุมากขึ้นความถี่ในการลอกคราบจะละลดลงและมีช่วงห่างระหว่างการลอกคราบนานขึ้น ปูม้า
ใช้ระยะเวลาระหว่างการลอกคราบประมาณ 14-17 วันปูม้าที่ได้รับอาหารเสริมรงควัตถุสามารถลอกคราบได้
อย่างน้อยต้ังแต่ 1-2 ครั้ง ในขณะที่ปูซึ่งได้รับอาหารไม่เสริมรงควัตถุบางตัวไม่สามารถลอกคราบได้ อย่างไรก็
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ตามเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าชนิดของแคโรทีนอยด์ไม่มีผลต่อความถ่ีในการลอกคราบและระยะเวลาในการ
ลอกคราบในขณะที่ Petit et al. (1997) รายงานว่าการเสริม astaxanthinในอาหารทําให้วงจรการลอกคราบ
ของลูกกุ้ง P. japonicas ระยะโพสลาวาสั้นลง  
 
ความเข้มสีของปูม้า 
  

ปูม้ามีรูปแบบการแสดงออกหรือสะสมรงควัตถุแตกต่างจากในกุ้งกุลาดํา โดยพบว่าเน้ือปูมีสีขาว 
มีเฉพาะเน้ือส่วนก้ามและขาเท่าน้ันที่มีสีแดงเข้มกว่าส่วนอ่ืน และสามารถสะสมรงควัตถุชนิด astaxanthinที่
ได้รับจากอาหาร(Chaiyawatet al., 2009) ในเชิงการตลาดน้ันสีเน้ือของปูไม่มีผลต่อการบริโภคที่ชัดเจน
เหมือนกรณีของกุ้งกุลาดํา แม้ว่าหน้าที่ของแคโรทีนอยด์ในการศึกษาครั้งน้ีจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่พบว่า
ปูม้ามีการสะสมของรงควัตถุจากอาหาร ซึ่งแสดงออกโดยปูม้าที่ไม่ได้รับอาหารเสริมรงควัตถุมีค่าความสว่าง
บริเวณ carapace มากท่ีสุดและมีสีแดงและเหลืองน้อยมาก ส่วนรงควัตถุที่ทําให้ปูม้าอยู่ในเฉดสีแดงคือ 
astaxanthin, β-carotene และ canthaxanthinส่วน lutein และ zeaxanthinให้สีออกเฉดสีเหลืองβ-
carotene ให้ทั้งสีแดงและเหลือง  

 
องค์ประกอบและปริมาณแคโรทีนอยดใ์นปูม้าหลงัจากได้รับอาหารทดลอง 
  

ผลวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าepidermal membraneเป็นเน้ือเย่ือส่วนที่มีการสะสมของแคโรที
นอยด์มากที่สุด ในขณะที่มีการสะสมในเน้ือน้อยมาก ดังน้ันการแปรผลจึงพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบแคโรทีนอยด์ในปูม้าทั้งตัว และผลวิเคราะห์ในepidermal membrane เป็นหลัก 

ผลวิเคราะห์สอดคล้องกับค่าความเข้มสี ดังน้ันปูม้าที่ไม่ได้รับรงควัตถุในอาหารจึงไม่พบว่ามีแคโร
ทีนอยด์ชนิดใดเป็นองค์ประกอบหลัก ในขณะที่ปูซึ่งมีความเข้มสีมากน้ัน ผลวิเคราะห์พบว่ามีการสะสมรงควัตถุ
ตามชนิดที่ได้รับจากอาหาร ในปูม้าที่ได้รับอาหารเสริม astaxanthinมี astaxanthinเป็นองค์ประกอบหลัก
สะสมทั้งในรูป astaxanthin monoesters และdiesters และส่วนใหญ่เป็นคีโตนแคโรทีนอยด์ สามารถยืนยัน
ด้วยการsaponifiedเกิด astacenceที่เปลี่ยนรูปมาจาก astaxanthin 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าปูม้ามีการ metabolism ของรงควัตถุชนิดต่าง ๆได้แก่ 
ß-carotene, lutein และ zeaxanthinโดยปูม้าที่ได้รับอาหารเสริม ß-carotene นอกจากมีการสะสมß-
carotene เป็นหลักแล้วยังพบ echinenoneและcanthaxanthinเมื่อ saponifiedมี ß-carotene, 
echinenoneและ canthaxanthinสัดส่วนประมาณ 50, 40 และ 10% ของปริมาณแคโรทีนอยด์รวม แสดงให้
เห็นว่าปูม้าสามารถเปลี่ยน ß-carotene เป็น echinenoneและ canthaxanthinโดยการเติมหมู่คีโตนจํานวน 
1 และ 2 หมู่ ตามลําดับ จากผลการศึกษาของ Katayama et al. (1973) น้ันพบว่า ปู 
Portunustrituberculatusเปลี่ยน β-carotene เป็น astaxanthinโดยผ่านการเปล่ียนรูปจาก β-carotene 
เป็น isocryptoxanthin, echinenone, canthaxanthin and 3-hydroxy-canthaxanthin ตามลําดับ 
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สําหรับปูม้าที่ได้รับ lutein  มี lutein เป็นองค์ประกอบหลัก และมี esters ของ astaxanthin
นอกจากน้ีมี ketonecarotenoid ชนิด α-doradexanthinแสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง α-doradexanthin จาก 
lutein โดยการเติมหมู่คีโตน เช่นเดียวกันกับผลของ zeaxanthinซึ่งพบการสะสมของ zeaxanthin ทั้งในรูป
อิสระและ esters และพบ ß-doradexanthinหรือเรียกอีกช่ือว่า adonixanthinซึ่งเป็น metabolitedของ 
zeaxanthinอันเกิดจากการเติมหมู่คีโตน 1 หมู่ในzeaxanthinอีกทั้งยังพบ astaxanthinและ astaxanthin 
ester ซึ่งบ่งช้ีว่าปูม้ามีการสังเคราะห์adonixanthin จาก zeaxanthinโดยการเติมหมู่คีโตน 1 หมู่ ใน 
zeaxanthinและเปลี่ยน adonixanthinให้เป็น astaxanthinโดยการเติมหมู่คีโตนเพ่ิมอีก 1 หมู่ 

ในกุ้งน้ันแม้ว่าจะเสริมแคโรทีนอยด์ชนิดต่าง ๆ ในอาหาร แต่กุ้งจะสะสม astaxanthinเป็นหลัก 
กุ้งกุลาดําน้ันสามารถเปลี่ยนรูป ß-carotene ให้เป็น astaxanthinสะสมทั้งในรูปอิสระและ esters 
(Boonyaratpalinet al., 2001) เช่นเดียวกันกับกุ้ง Penaeusjaponicusที่พบว่ามีการสะสม astaxanthin 
esters ใน carapace เป็นหลัก ไม่ว่าจะได้รับการเสริมด้วย astaxanthin, β-carotene หรือ canthaxanthin
ก็ตาม (Yamada et al., 1990) จึงมีการนําแหล่งของรงควัตถุจากธรรมชาติมาทดแทนรงควัตถุสังเคราะห์เพ่ือ
ลดต้นทุน เช่น สาหร่ายสีเขียว Haematococcuspluvialisเพ่ือเป็นแหล่งของ astaxanthin (Barbosa et al., 
1999; Chen and Shiau, 2005) สาหร่าย Dunaliellaที่มี ß-carotene(Chien and Jeng, 1992) อย่างไรก็
ตามประสิทธิภาพของการนําไปใช้น้ันขึ้นกับกระบวนการ metabolism และขั้นตอนในการเปลี่ยนß-carotene 
ให้เป็น astaxanthinในกุ้ง P. japonicusน้ัน ต้องผ่านหลายขั้นตอน ต้ังแต่ isocryptoxanthin, echinenone, 
cantaxanthinและ phoenicoxanthinตามลําดับ (Tanaka et al., 1976) ต่างจาก astaxanthinที่กุ้งสามารถ
ดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง Simpson (1982) รายงานว่าการสังเคราะห์ astaxanthinโดย crustacean น้ัน หากต้ัง
ต้นจาก canthaxanthinและ zeaxanthinจะผ่านกระบวนการเปล่ียนรูปเพียง 2 ขั้น และมี 4 ขั้นหากใช้ 
echinenoneในขณะที่ต้องผ่าน 6 ขั้นเมื่อใช้ ß-carotene เป็นรงควัตถุต้ังต้น  

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีปูม้าสังเคราะห์ astaxanthinจาก zeaxanthinโดยมี adonixanthinเป็น 
intermediate carotenoid  ภาพที่ 14 แสดงโครงสร้างของ echinenone, α-doradexanthin และ 
adonixanthinซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ที่เป็น metabolite ของ ß-carotene, lutein และ zeaxanthinตามลําดับ 
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ปริมาณของแคโรทีนอยด ์
 

ผลวิเคราะห์ปริมาณในภาพรวมสอดคล้องกับผล chromatogram ที่พบว่าepidermal 
membrane สะสมแคโรทีนอยด์มากที่สุด โดยมี total carotenoids 21.27-41.73 และ 1.15 mg/kg ในกลุ่ม
ที่ได้รับอาหารเสริมรงควัตถุและไม่เสริมรงควัตถุ ตามลําดับ ในขณะที่ไม่มีการสะสมในเน้ือหรือมีการสะสมน้อย
มากจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันกับเน้ือเย่ือส่วนอ่ืนยกเว้นส่วนhepatopancreasที่ปรากฏ
ว่ามีการสะสมของแคโรทีนอยด์ในลําดับรองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ รพีพรและคณะ (2551) ที่
ศึกษาในปูทะเลและพบว่าepidermal membraneเป็นบริเวณท่ีมีแคโรทีนอยด์สะสมมากที่สุดและมีค่า 
53.43±1.38 μg/g wet weight รองลงมาเป็นตับ เหงือกและเลือดซึ่งบ่งช้ีว่าepidermal membraneเป็น
แหล่งสะสมแคโรทีนอยด์หลัก  

เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รายชนิด พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของแคโรทีนอยด์ที่ได้รับ
การเสริมในอาหาร astaxanthin, canthaxanthin, ß-carotene, lutein และzeaxanthinในเนื้อเย่ือส่วนต่าง 
ๆ เพ่ิมขึ้น ตามลําดับ ในepidermal membraneของปูที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 1 พบ astaxanthin 2.966 
mg/kg, สูตรที่ 2 canthaxanthin 2.131 mg/kg, สูตรที่ 3 ß-carotene 5.29 mg/kg, สูตรที่ 4 lutein 0.841 
mg/kg, สูตรที่ 5 zeaxanthin 2.303 mg/kg แสดงให้เห็นถึงผลของอาหารต่อการสะสมแคโรทีนอยด์ในปูม้า 
ในปูทะเลธรรมชาติน้ันพบว่าepidermal membraneมีการสะสมของ astaxanthinเป็นส่วนใหญ่มีสัดส่วนสูง
ถึง 60-90% (รพีพรและคณะ,2551)  ส่วนปูม้าที่ได้รับอาหารไม่เสริมรงควัตถุ ซึ่งไม่พบแคโรทีนอยด์ชนิดใดเป็น
องค์ประกอบหลัก ปริมาณการสะสมของ total carotenoid ใน epidermal membrane มีค่าเท่ากับ 1.15 
mg/kg 

O echinenone (283)

OH
O

OH

α-doradexanthin

OH
O

OH

adonixanthin (328)

ภาพที่14แคโรทีนอยดช์นิด echinenone (283), α-doradexanthinและ adonixanthin(328)  
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มีข้อสังเกตว่าปูม้าที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริม β-carotene มีการสะสมของแคโรทีนอยด์รวมในส่วนของ 
hepatopancreasสูงถึง 6.01 mg/kg และมากกว่าสูตรอ่ืน ๆ ประมาณ 1.8-15 เท่า แสดงให้เห็นว่าปูม้ามีการ
เลือกสะสม β-carotene ไว้ใน hepatopancreas ซึ่งสอดคล้องกับ Katayama et al. (1971) ที่รายงานว่า 
hepatopancreasเป็นเน้ือเย่ือที่มีการสะสม β-carotene มากที่สุด ทั้งน้ีแคโรทีนอยด์เป็นสารต้ังต้นของ 
retinoids(ประกอบด้วย vitamin A หรือ retinol รวมท้ัง C20terpenoids) มักเรียก β-carotene ว่า 
Provitamin A เน่ืองจากเป็นสารต้ังต้นของ vitamin A โดยให้ vitamin A 2 โมเลกุล ในขณะที่ astaxanthin
ให้ vitamin A 1 โมเลกุล (Wolf, 1984) อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีไม่ได้วิเคราะห์ vitamin A จึงไม่ทราบ
ชัดว่าปูม้าสะสมβ-carotene เพ่ือการเปลี่ยนรูปเป็น vitamin A หรือไม่ แต่จากรายงานของ Dall (1995) 
พบว่าแคโรทีนอยด์มีความสําคัญต่อพัฒนาการลูกกุ้งระยะแรกมากกว่า vitamin A เน่ืองจากพบว่าปริมาณของ
แคโรทีนอยด์(fressastaxanthin) ลดลงตามระยะพัฒนาการของกุ้งวัยอ่อน อีกทั้ งแม่กุ้ ง 
Penaeussemisulcatus มีการสะสมของแคโรทีนอยด์รวมใน digestive gland และ epidermis สูงถึง 97 
μg/g นํ้าหนักสด ในขณะท่ีมีการสะสม vitamin A น้อย ทั้งน้ี Dall (1995) แนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเสริม 
vitamin A ในอาหารโดยตรงเพ่ือป้องกันความเป็นพิษจากการได้รับ vitamin A มากเกินไป แต่ควรมีแคโรที
นอยด์ในปริมาณที่เพียงพอ ดังน้ันแคโรทีนอยด์ในปูม้าอาจไม่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตเป็นหลัก แต่อาจมี
บทบาทในช่วงระยะอ่ืน  

 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าปูม้าสามารถใช้รงควัตถุที่ได้รับจากอาหารได้ทุกชนิดและสะสมรงควัตถุ

ตามที่ ได้รับจากอาหารเป็นหลัก นอกจากน้ีการพบแคโรทีนอยด์บางชนิดที่ไม่ได้เสริมในอาหารบ่งช้ี

ความสามารถในการเมตาบอลิซึมรงควัตถุชนิด β-caroteneluteinและ zeaxanthinในปูม้าโดยการเพ่ิมหมู่คี

โตน โดยเปลี่ยน β-carotene ให้เป็นเอไคนีโอน (echinenone) และ canthanxanthinตามลําดับ และ

เปลี่ยนลูทีนเป็นแอลฟาโดราดิแซนทิน (∝-doradexanthin) และเปลี่ยน zeaxanthinให้เป็นอะโดนิแซนทิน 
(adonixanthin) และ astaxanthinตามลําดับดังน้ี 

 

Beta-carotene →echinenone→canthaxanthin 

Lutein →α-doradexanthin 

Zeaxanthin→adonixanthin→astaxanthin 
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