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บทคดัย่อ 
   

  ศึกษาการตอบสนองของลูกปูมา้ (Portunus pelagicus, Linneaus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดบัสูงใน
อาหารสาํเร็จรูป การทดลองมี 5 ชุดการทดลองตามระดบัแร่ธาตุรวมในอาหารต่างกนั 5 ระดบั คือ 3, 4, 5, 6 
และ 7% ตามลาํดบั แร่ธาตุรวมประกอบดว้ย KH2PO4 (1.0): CaHPO4.2H2O (1.0): NaH2PO4.2H2O (1.5): KCl 
(0.5) อาหารทดลองมีปริมาณเถา้อยูใ่นช่วง 13.9-16.9% และมีปริมาณแปรผนัตามระดบัแร่ธาตุรวมท่ีผสมใน
อาหาร ดาํเนินการทดลองในลูกปูมา้นํ้าหนกัเร่ิมตน้ 0.33 กรัม ความกวา้งกระดอง 1.6-1.7 เซนติเมตรและ
ความยาวกระดอง 0.8-0.9 เซนติเมตร ใหอ้าหารทดลองเป็นเวลา 10 สปัดาห์ เม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา่ลูกปู
มา้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารผสมแร่ธาตุทั้ง 5 ระดบัมีการเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกั (%) ความกวา้ง (%) และความยาว
กระดอง (%) ท่ีเพิ่มข้ึน ตลอดจนการลอกคราบของลูกปูมา้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) นํ้าหนกั ความ
กวา้งและความยาวกระดองของลูกปูมา้มีค่าอยูใ่นช่วง 7.4-9.4 กรัม 4.4-4.9 เซนติเมตรและ 2.3-2.4 เซนติเมตร 
ตามลาํดบัและมีอตัราการลอกคราบเฉล่ีย 0.21-0.28 คร้ังต่อสปัดาห์ แต่มีการสะสมของเถา้ (38.6-45.6%) 
โปรตีน (35.8-41.4%) และไขมนั (2.4-3.4%) ในเน้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) โดยมีค่า
เพิ่มข้ึนตามปริมาณแร่ธาตุรวมในอาหาร นอกจากน้ีแร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารมีผลต่ออตัรารอดตายของ
ลูกปูมา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) ปริมาณแร่ธาตุรวมท่ีสูงข้ึนในอาหารทาํใหลู้กปูมา้มีอตัรารอดตาย
ตํ่าลง ลูกปูมา้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มีอตัรารอดตายสูงสุดและมีค่าเท่ากบั 95% ลาํดบัรองลงมาเป็นอาหาร
สูตร 2 และ 3  และลาํดบัสุดทา้ยเป็นลูกปูมา้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 4  และ 5 ซ่ึงมีอตัรารอดตายตํ่าสุดและมีค่า
เท่ากบั 55% และ 45% ตามลาํดบั  
 ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีในปูมา้ทั้งตวัรวมเปลือกเม่ือส้ินสุดการทดลองพบวา่แร่ธาตุหลกั
ในปูมา้ซ่ึงไดแ้ก่ แคลเซียม (Ca) (134.8-167.8 mg/g), โซเดียม (Na) (16.4-18.6 mg/g), แมกนีเซียม (Mg) 
(10.2-12.8 mg/g), โปแตสเซียม (K) (5.8-7.1 mg/g) และฟอสฟอรัส (P) (5.4-6.3 mg/g) แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ในขณะท่ีแร่ธาตุรองคือ เหลก็ (Fe), แมงกานีส (Mn) และทองแดง (Cu) มีการ
สะสมในปูท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 5 สูตรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) แร่ธาตุรอง Mn (25.59-
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121.60 ไมโครกรัมต่อกรัม) มีแนวโนม้ลดลงเม่ือปริมาณแร่ธาตุรวมในอาหารเพิม่ข้ึน สาํหรับแร่ธาตุ Fe 
(17.77-63ไมโครกรัมต่อกรัม) และโครเมียม (Cr) (ND-5.69ไมโครกรัมต่อกรัม) มีค่าแปรผนัมากระหวา่งสูตร
อาหาร 
 จากผลการทดลองสรุปไดว้่าถึงแมแ้ร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารทาํให้ปูมา้มีการสะสมของโปรตีน
และไขมนัเพิ่มข้ึน แต่ไม่ทาํให้การเจริญเติบโตและการลอกคราบดีข้ึน ในทางกลบักนัทาํให้ลูกปูมา้มีอตัรา
รอดตายตํ่า ระดบัแร่ธาตุท่ีดีท่ีสุดจากการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 3% 

 
คาํสําคญั: แร่ธาตุรวม  ปูมา้ 
________________ 

* ผูรั้บผดิชอบ: ศูนยว์จิยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังจงัหวดัเพชรบุรี ต.แหลมผกัเบ้ีย อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุรี 
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 3 

Response of Young Swimming Crab (Portunus pelagicus, Linneaus 1758) to 
High Dietary Mineral Mixtured  

  
Montakan Tamtin 1* Supis Thongrod2 Jeerarat Kaukaew1 and Siriporn Luchai Chaiyakul 3 

1Coastal Aquatic Feed Research Institute, Department of Fisheries 
2Thai Union Feedmill Co.,Ltd. 

3Chumpon Coastal Fisheries Research and Development Center  
 

Abstract 
 

  The feeding trial was conducted to examine the effect of high dietary mineral mixture on growth 
performance of young swimming crab (Portunus pelagicus, Linneaus 1758) at initial weight of 0.33 g 
carapace width of 1.6-1.7 cm and carapace length of 0.8-0.9 cm maintain in the rearing system for 10 
weeks. Mineral mixture was supplemented in basal diet at 3, 4, 5, 6 and 7% in experimental diets namely 
diet 1, 2, 3, 4 and 5, respectively.  The composition of the mineral mixture was in the ratio of KH2PO4 
(1.0): CaHPO4.2H2O (1.0): NaH2PO4.2H2O (1.5): KCl (0.5). 
The analyzed ash contents of diets were 13.9-16.9% and varied according to the levels of mineral mixture 
in the diets. Increase of dietary mineral mixture were not significantly effect (p>0.05) on growth 
performance in term of weight gain (%) width gain (%) and length gain (%) as well as moulting of crabs. 
The final mean body weight, carapace width and length of crabs were 7.4-9.4 g, 4.4-4.9 cm and 2.3-2.4 
cm, respectively, while average molting frequency were 0.21-0.28 times/week. However a direct 
relationship was found between the biochemical composition of crabs and the levels of dietary mineral 
mixture. The accumulation of ash (38.6-45.6%) protein (35.8-41.4%) and lipid (2.4-3.4%) in crabs tissue 
were significantly different among treatments (p<0.01) and increased along with dietary levels of mineral 
mixture. Additionally, the dose of mineral mixture in diets significantly effect on survival rate of young 
swimming crabs (p<0.01).  Increase dietary mineral mixture resulted in lower of survival rate of the young 
swimming crabs. Crabs fed with diet 1  had the highest survival rate (95%), the second order were crabs 
fed with diet 2  and 3, while the poorest results were obtained from crabs fed with diet 4  and 5 which their 
survival rate were 55% and 45%, respectively.  
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The analysis results of whole crabs tissue at the end of experiment shown that the major minerals 
in crabs were Ca (134.8-167.8 mg/g), Na (16.4-18.6 mg/g), Mg(10.2-12.8 mg/g), K (5.8-7.1 mg/g) and P 
(5.4-6.3 mg/g) which were not significantly difference among treatments (p>0.05). However, the 
accumulation of trace minerals Fe, Mn and Cu in crabs tissue were significantly effect by the diets 
(p<0.01). The tissue levels of Mn (25.59-121.60 μg/g) tended to decrease with increasing level of mineral 

mixture, while those of Fe (17.77-63μg/g) and Cr (ND-5.69μg/g) were accumulated at high variation  
among treatments. 
 It can conclude from the results that though increasing supplanted dose of mineral mixture in diets 
resulted in higher accumulation of protein and lipid in whole crabs but these were not improved growth 
and moulting performance of the young swimming crabs. On the contrary, theses resulted in negative 
effect on survival of crabs. The most suitable mineral level in diet is 3%. 

 
Key words : Portunus pelagicus, Mineral Mixtured 
________________ 
* Corresponding author: Phetch Buri Coastal Aquatic Feed Research Unit, Amphoe Ban-Laem, 
Phetchaburi 76100 Tel. 032-478210-1 E-mail : mtamtin@hotmail.com 
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คาํนํา 
 

 แร่ธาตุมีความสําคัญต่อสัตว์นํ้ ากลุ่มครัสตาเซียน ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการลอกคราบเพ่ือการ
เจริญเติบโต โดยทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างร่างกาย ทั้งส่วนท่ีเป็นโครงร่างเปลือกแขง็หุ้มอยู่
ภายนอกร่างกาย (exoskeleton) และเน้ือเยือ่ส่วนท่ีเป็นโปรตีน นอกจากแร่ธาตุจะทาํหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของ
ร่างกายแลว้ยงัช่วยควบคุมนํ้ าและสารละลายในร่างกาย (osmoregulation) รวมทั้งเป็นตวัทาํงานร่วม (co-
factors) และตวักระตุน้การทาํงานของเอนไซมห์ลายชนิด (Davis and Lawrence 1997; Lall, 1989; Lovell, 
1989)  แต่การวิจยัดา้นความตอ้งการแร่ธาตุในสัตวน์ํ้ านั้นทาํไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากสัตวน์ํ้ าสามารถดูดแร่
ธาตุจากแหล่งนํ้ าและขบัแร่ธาตุออกจากร่างกายได ้จึงมีการศึกษาในหัวขอ้น้ีกนัค่อนขา้งนอ้ย เม่ือเทียบกบั
สารอาหารชนิดอ่ืน 
  แมจ้ะมีขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการแร่ธาตุในปูไม่มากนกั แต่จากการศึกษาโดยมนทกานติและคณะ 
(2549) แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของแร่ธาตุในอาหารปูมา้ พบว่าหากไม่มีแร่ธาตุผสมหรือมีระดบัตํ่า
เกินไปในอาหาร ปูมา้จะมีอตัราการเจริญเติบโตตํ่า ซ่ึงแร่ธาตุในอาหารอาจมีบทบาทสาํคญัในปูโดยทาํหนา้ท่ี
ชดเชยการสูญเสียแร่ธาตุระหว่างการลอกคราบ ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ปูสามารถย่อยแร่ธาตุในวสัดุ
อาหารไดดี้ (Catacutan et al., 2003)  
  แร่ธาตุหลกัท่ีพบในปูมา้นั้น ไดแ้ก่ แคลเซียม (Ca) (มนทกานติและคณะ 2549) ทั้งน้ี Ca และ
ฟอสฟอรัส (P) เป็นแร่ธาตุหลกัท่ีมีบทบาททางดา้นสรีระวิทยาของร่างกาย (NRC, 1983) ทั้ง Ca และ
ฟอสฟอรัส รวมทั้งแร่ธาตุชนิดอ่ืน อนัประกอบดว้ย โซเดียม (Na), โปแตสเซียม (K) และ คลอไรด ์(Cl) นั้น 
ต่างกเ็ป็นแร่ธาตุท่ีละลายนํ้าได ้ (soluble minerals) จึงมีบทบาทสาํคญัต่อระบบ osmoregulation, การรักษา
สภาวะสมดุลกรด-ด่าง (acid-base balance) และการควบคุมความต่างศกัยไ์ฟฟ้าของเยือ่หุม้เซลล ์ (membrane 
potential) โดยสตัวน์ํ้ านั้นมีกระบวนการจดัการสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย (Watanabe et al., 1997)  

การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความตอ้งการแร่ธาตุในลูกปูมา้นั้น ทราบว่าแร่ธาตุรวมระดบั 3-4% ใน
อาหารให้ผลดีท่ีสุด (มนทกานติและคณะ, 2549) แต่เน่ืองจากระดบัดงักล่าวเป็นระดบัสูงสุดในชุดการ
ทดลอง จึงไม่อาจทราบไดว้่าระดบัแร่ธาตุท่ีเหมาะสมเป็นเท่าไร การศึกษาในคร้ังน้ีมีจึงวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาผลของแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหารปูมา้ต่อการเจริญเติบโต อตัรารอดตาย การลอกคราบ และ
องคป์ระกอบทางเคมีในปูมา้เพื่อนาํไปพฒันาสูตรอาหารสาํเร็จรูปท่ีเหมาะสมสาํหรับปูมา้ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

 
1. ทราบผลของแร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารต่อการเจริญเติบโต อตัรารอดตายและการลอกคราบ

ของลูกปูมา้ 
2. ทราบผลของแร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารต่อองคป์ระกอบทางเคมีของลูกปูมา้ 
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อุปกรณ์และวธีิดําเนินการทดลอง 
 

1. การวางแผนการทดลอง  

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) การทดลอง
ประกอบดว้ย 5 ชุดการทดลอง มีระดบัของแร่ธาตุรวมแตกต่างกนัเท่ากบั 3, 4, 5, 6 และ 7% ตามลาํดบั แต่ละ
ชุดการทดลองมี 20 ซํ้า (20 ตวั)  
 
2. อาหารทดลอง 
 

2.1 ผลิตอาหารทดลองตามวิธีของมนทกานติและคณะ (2549) จาํนวน 5 สูตร มีระดบัแร่ธาตุรวมโดย
การคาํนวณอยูร่ะหวา่ง 3-7% แร่ธาตุรวมประกอบดว้ยแร่ธาตุต่าง ๆ ผสมกนัในอตัราส่วน ดงัน้ี  KH2PO4 1.0; 
CaHPO4.2H2O 1.0; NaH2PO4.2H2O 1.5; KCl 0.5  (ตารางท่ี 1) เก็บรักษาอาหารท่ีอุณหภูมิ -20 oC ตลอดช่วง
การทดลอง อาหารส่วนหน่ึงนาํไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ โดยวิเคราะห์โปรตีนดว้ยเคร่ือง Truspec 
CN Carbon/Nitrogen Determination (LECO) วิเคราะห์ไขมนัดว้ยเคร่ือง Fat Extractor TFE 2000 (LECO) 
วิเคราะห์เถา้ ความช้ืนและไฟเบอร์ดว้ยวิธี AOAC (1984) และวิเคราะห์องคป์ระกอบแร่ธาตุดว้ยเคร่ือง ICP-
OES optima 2100 DV ตามวีธีวิเคราะห์ของ The Perkin-Elmer Corporation (1996) 

 
2.2 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลอง 
อาหารทดลองมีคุณค่าทางโภชนาการ ดงัน้ี ปริมาณเถา้อยูใ่นช่วง 13.9  - 16.9% และมีปริมาณแปรผนั

ตามระดบัแร่ธาตุรวมท่ีผสมในอาหาร โปรตีนและไขมนัมีค่าอยูใ่นช่วง 41.4 - 42.9% และ 12.0 -17.4% 
ตามลาํดบั ระดบัพลงังานรวม (Gross Energy; GE) มีค่า 464-499 กิโลแคลอร่ีต่ออาหารแหง้ 100 กรัม (ตาราง
ท่ี 2)   

องคป์ระกอบของแร่ธาตุในอาหาร มีแร่ธาตุหลกั Na, K, P และ Ca เพิ่มปริมาณข้ึนตามระดบัแร่ธาตุ
รวมในอาหาร (p<0.01) ในขณะท่ีแร่ธาตุรองอนัไดแ้ก่ โครเมียม (Cr), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn) และ 
แคดเมียม (Cd) มีปริมาณไม่แตกต่างกนัทางสถิติระหว่างสูตรอาหาร (P>0.05) ยกเวน้ เหลก็ (Fe), โคบอลท ์
(Co) และ ทองแดง (Cu) ซ่ึงมีค่าแตกต่างกนัระหว่างสูตรอาหารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) โดย Fe มี
ค่าแปรผนัตามระดบัแร่ธาตุรวมในอาหารและใหผ้ลตรงกนัขา้มกบั Co ท่ีมีค่าลดลงเม่ือแร่ธาตุรวมในอาหาร
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ี Cu มีค่ามากท่ีสุดในอาหารสูตรท่ี 4 และ 5  สาํหรับ Ca:P มีอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัระหว่าง
สูตรอาหาร (p<0.01) และมีค่าลดลงเม่ือระดบัแร่ธาตุรวมเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 6) 
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารทดลองจาํนวน 5 สูตร  

 วตัถุดบิ สูตรอาหาร 

  1 2 3 4 5 
1. กากถัว่เหลือง 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 
2. ปลาป่น 21 21 21 21 21 
3. หมึกป่น 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 
4. เปลือกหวักุง้ป่น 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 
5. เลซิทิน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6. นํ้ามนัปลา 3 3 3 3 3 
7. นํ้ามนัปาลม์ 3 3 3 3 3 
8. หวทีกลเูท่น 6 6 6 6 6 
9. แป้งสาลี 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 
10. วติามินผสม* 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
11. แร่ธาตุผสม** 3 4 5 6 7 
12. วติามินซี 80% 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
13.  รํา 24.75 23.75 22.75 21.75 20.75 

 รวม (g) 100 100 100 100 100 

หมายเหตุ 
* วติามินผสมประกอบดว้ยวิตามินตาม Conklin (1997) ในปริมาณกรัมต่อกิโลกรัมวติามินรวม 

 thiamin (B1) 45, riboflavin (B2) 40.32, nicotinic acid 73.4, Ca-pantothenate (B5) 48,  
inositol 196, biotin 1, folic acid 3.36, cyanocobalamin (B12) 0.01, menadione (K) 26.56,  
Vit A/D3 4.6,  BHT 2 และ cellulose 559.75 

  **แร่ธาตุผสมประกอบดว้ยแร่ธาตุดงัต่อไปน้ีในอตัราส่วน KH2PO4 1.0; CaHPO4.2H2O 1.0;   
NaH2PO4.2H2O 1.5; KCl 0.5   (Davis and Lawrence, 1997) 
 

 
ตารางที่ 2 องคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบในอาหารทดลอง   

สูตรอาหาร ความช้ืน องค์ประกอบ (ร้อยละของนํา้หนักแห้ง) GE 

 % เถ้า เยือ่ใย โปรตนี ไขมนั คาร์โบไฮเดรต Kcal/100 g 
1 8.54±0.45 13.9±0.1 3.2±0.2  42.9±0.3  17.4±0.3  22.6±0.7 499±1 
2 8.48±0.38 14.6±0.0 3.1±0.0  42.3±0.1  15.7±0.1 24.3±0.0 486±1 
3 8.47±0.38 15.6±0.0 2.9±0.1  42.4±0.0  12.0±0.5 27.2±0.5 464±3 
4 9.24±0.23 16.1±0.1 2.8±0.2  42.5±0.2  16.7±0.0 21.9±0.5 487±1 
5 6.37±0.24 16.9±0.1 2.7±0.0  41.4±0.0  16.2±0.1 22.8±0.1 480±0 
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3.ระบบการทดลอง 
 ใชถ้งัไฟเบอร์ทรงส่ีเหลียมบรรจุนํ้าปริมาตร 300 ลิตร จาํนวน 5 ถงัวางติดกนัในโรงเรือนท่ีมีหลงัคา
และผนงัเป็นตาข่ายพลาสติกสีดาํ ซ่ึงไดรั้บแสงและนํ้าเหมือนกนัทั้งระบบ ท่ีพื้นถงัวางท่อพีวีซี ซ่ึงเจาะรู 
ขนาด 1/16 น้ิว จาํนวน 5 แถว โดยวางท่อควํ่าเอารูลง ใชเ้ป็นระบบเปล่ียนถ่ายนํ้า เหนือท่อพวีซีีวางแผน่
ตะแกรงไนล่อนและอวนตาถ่ีขนาด16 ตาต่อน้ิว และปูทบัดว้ยทรายหยาบหนาประมาณ 10 เซนติเมตร และท่ี
ระดบัความสูงของถงั 30 เซนติเมตร เจาะรูใหเ้ป็นทางนํ้าลน้ นํ้าจากถงัเล้ียงทุกถงัไหลไปรวมกนัยงัถงัพกั
ตกตะกอนซ่ึงติดตั้งเคร่ืองป๊ัมนํ้า ไปบาํบดัในถงัตกตะกอนจาํนวน 2 ถงัก่อนไหลเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้าชีวภาพ
แบบ trickling filter นํ้าท่ีผา่นการบาํบดัแลว้หมุนเวียนกลบัไปยงัถงัทดลองและมีการเติมนํ้าใหม่ 2-3 คร้ังต่อ
สปัดาห์เพื่อลา้งทราย ภายในถงัทดลองกั้นทาํช่องส่ีเหล่ียมโดยใชต้าข่ายเน้ืออวนพวีีซี จาํนวน   20 ช่องต่อถงั 
มีขนาดช่อง 30 x 13 เซนติเมตร มีระบบใหอ้ากาศผา่นสายท่อยางและหวัทรายจาํนวน 4 จุดต่อถงั 
 
4. วธีิการเลีย้งปูทดลอง 

 นาํลูกปูมา้ระยะวยัอ่อน (young crab) จากโรงเพาะฟักศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสมุทรสาคร
มาพกัไวป้ระมาณ 1 วนั ก่อนทาํการคดัขนาดลูกปูมา้และสุ่มลงเล้ียงในแต่ละช่องทดลองจาํนวน 1 ตวัต่อ 1 
ช่อง เป็น 20 ตวัต่อถงัทดลอง บนัทึกช่องท่ีใส่ปูและนํ้ าหนกัปู ใหอ้าหารวนัละ 2 ม้ือ เวลา 9.00 และ 16.30 น. 
โดยใหใ้นปริมาณท่ีมากเกินพอ 
 

5. การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล  

 ชัง่นํ้ าหนกัและวดัขนาดปูทุกสปัดาห์ เพื่อนาํไปคาํนวณอตัราการเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกัท่ีเพิม่ข้ึน 
ความยาวท่ีเพิม่ข้ึนและความกวา้งท่ีเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 

นํ้าหนกัปูท่ีเพ่ิมข้ึน (%) = (นํ้าหนกัสุดทา้ย - นํ้าหนกัเร่ิมตน้) x 100 
  นํ้าหนกัเร่ิมตน้ 

 
บนัทึกการลอกคราบและการตายของปูทุกวนั คาํนวณอตัรารอดตายจากปูท่ีเหลือรอดในแต่ละช่องถือ

วา่มีอตัรารอด 100% และปูท่ีตายคิดเป็นอตัรารอด 0% นาํอตัรารอดตายของปูแต่ละชุดการทดลองมาหา
ค่าเฉล่ีย  

ตลอดช่วงการทดลองเกบ็นํ้าไปวิเคราะห์คุณภาพนํ้าท่ีสาํคญัสปัดาห์ละคร้ัง ส้ินสุดการทดลองเม่ือเล้ียง
ปูครบ 10 สปัดาห์ จากนั้นเกบ็ตวัอยา่งปูนาํไปวิเคราะห์หาองคป์ระกอบคุณค่าทางโภชนาการ  
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นาํขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโต อตัรารอดตายและขอ้มูลดา้นประสิทธิภาพอาหารมาวิเคราะห์ผลทาง
สถิติโดยทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล (normal distribution) ดว้ยวิธี Kolmolgerov-Smirnov และ
ทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน (homogeneity of variance) ดว้ยวิธี Levene’ s test หากขอ้มูลไม่
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขดงักล่าว จึงแปลงขอ้มูล (data transformation) ดว้ยวิธี arcsine transformation หรือยก
กาํลงัสอง ข้ึนกบัลกัษณะของขอ้มูล ก่อนวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ดว้ย
วิธี Quasi –F ratio (Myers and Well, 1995) และ Brown-Forsythe หากมีความแตกต่างระหวา่งชุดขอ้มูล
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งชุดขอ้มูลโดยวิธี Tamhane’s T2  ก่อนสรุปและรายงานผลทดลอง 

 
ผลการทดลอง 

 
1. การเจริญเติบโต  การลอกคราบและอตัรารอดตาย 
 

ผลการเจริญเติบโตของการทดลองเล้ียงลูกปูมา้ดว้ยอาหารผสมแร่ธาตุรวม 5 ระดบัเป็นเวลา 10 
สปัดาห์ แสดงในตารางท่ี 3 และ 4 พบวา่ลูกปูมีการเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกั, ความกวา้งและความยาว
กระดองท่ีเพิ่มข้ึนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 2178.6-2816.8%, 174.9-201.8% และ 
153.9-184.7% ตามลาํดบั นํ้าหนกั ความกวา้งและความยาวกระดองของลูกปูมา้มีค่าอยูใ่นช่วง 7.4-9.4 กรัม, 
4.4-4.9 เซนติเมตรและ 2.3-2.4 เซนติเมตร ตามลาํดบั  
 ลูกปูมา้มีการลอกคราบไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) และมีอตัราการลอกคราบเฉล่ีย 0.21-0.28 
คร้ังต่อสปัดาห์ โดยทั้ง 5 สูตรมีอตัราการลอกคราบถ่ีในช่วง 4 สปัดาห์แรกของการทดลอง (ตารางท่ี 4 และ
ภาพท่ี 1) 
 แร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารมีผลต่ออตัรารอดตายของลูกปูมา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) 
ปริมาณแร่ธาตุรวมท่ีสูงข้ึนในอาหารทาํใหลู้กปูมา้มีอตัรารอดตายตํ่าลง ลูกปูมา้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 มี
อตัรารอดตายดีท่ีสุดและมีคา่เท่ากบั 95% ลาํดบัรองลงมาเป็นอาหารสูตร 2 (75%) และ 3 (60%) แต่อตัรารอด
ตายของลูกปูท่ีไดรั้บอาหารทั้ง 3 สูตรน้ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) และลูกปูมา้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 4 
และ 5 มีอตัรารอดตายตํ่ากวา่สูตรท่ี 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) และมีคา่เท่ากบั 55% และ 45% 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตดา้นนํ้าหนกั ความกวา้งและความยาวกระดองของปูมา้ (P. pelagicus) เร่ิมตน้ทดลอง 
และหลงัจากไดรั้บอาหารสาํเร็จรูปมีระดบัแร่ธาตุรวมต่าง ๆ กนั 5 สูตร เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์  
ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียจากจาํนวนปูท่ีเหลือจากการทดลอง  

สูตรอาหาร นํา้หนักเฉลีย่ 
(กรัมต่อตวั) 

ความกว้างกระดอง 
(เซนตเิมตร) 

ความยาวกระดอง 
(เซนตเิมตร) 

 เร่ิมต้น 10 สัปดาห์ เร่ิมต้น 10 สัปดาห์ เร่ิมต้น 10 สัปดาห์ 
1. 0.33 ±0.02a 8.11±2.57 a 1.60±0.07 a 4.69±0.54 a 0.86±0.04 a 2.33±0.27 a 

2. 0.33 ±0.02 a 7.97±3.13 a 1.58±0.10 a 4.76±0.70  a 0.83±0.03 a 2.37±0.30 a 

3. 0.33 ±0.01 a 7.39±2.95 a 1.60±0.17 a 4.42±0.73 a 0.90±0.06 a 2.26±0.30 a 

4. 0.33±0.02 a 9.39±3.84 a 1.72±0.09 a 4.92±0.72 a 0.88±0.04 a 2.41±0.35 a 

5. 0.33±0.02 a 8.64±3.26 a 1.66±0.12 a 4.76±0.72 a 0.87±0.05 a 2.40±0.32 a 
หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัภายในสดมภเ์ดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 4     การเจริญเติบโต, อตัรารอดและระยะเวลาการลอกคราบของปูมา้ (P. pelagicus) ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปมี

ระดบัแร่ธาตุรวมต่าง ๆ กนั 5 สูตร เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์   ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียจากจาํนวนปูท่ีเหลือจากการ
ทดลอง  

สูตรอาหาร อตัรารอด อตัราการเจริญเตบิโต (%) อตัราการลอกคราบเฉลีย่
ต่อสัปดาห์ 

 (%) นํา้หนักเพิม่ ความกว้าง ความยาว (คร้ัง/สัปดาห์/ตวั) 
1. 95±22a 2418.7±868.1 a 193.1±35.8 a 174.2±37.8 a 0.28±0.14 a 
2. 75±44ab 2378.4±998.4 a 201.8±51.0 a 184.7±34.9 a 0.28±0.13 a 
3. 60±50ac 2178.6±920.8 a 174.9±48.3 a 153.9±33.0 a 0.25±0.15 a 
4. 55±51b 2816.8±1194.4 a 180.0±42.6 a 175.6±39.5 a 0.21±0.17 a 
5. 45±51b 2588.2±1077.2 a 192.6±49.4 a 180.3±39.4 a 0.28±0.13 a 

ANOVA      

P <0.001 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัภายในสดมภเ์ดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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คุณภาพนํ้าตลอดช่วงการทดลองมีค่าดงัน้ี ความเคม็มีค่าอยูใ่นช่วง 25-26 ส่วนในพนั ความเป็นกรด
ด่าง (pH) 8.2-8.3 ความเป็นด่าง (alkalinity) 145-150 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียรวม (NH4

+) 0.02-0.05 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท ์(NO2

-) 0.001-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

2. องค์ประกอบทางเคมีในปูม้า 
 

ตารางท่ี 5 แสดงองคป์ระกอบทางเคมีอยา่งหยาบของปูมา้ ซ่ึงมีการสะสมของเถา้ (38.6-45.6%) 
โปรตีน (35.8-41.4%) และไขมนั (2.4-3.4%) ในเน้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) โดยมีค่า
เพิ่มข้ึนตามปริมาณแร่ธาตุรวมในอาหาร ในขณะท่ีคาร์โบไฮเดรตมีปริมาณลดลงเม่ือแร่ธาตุรวมในอาหาร
เพิ่มข้ึน (p<0.01) ลูกปูมีพลงังานรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัระหวา่งสูตรอาหาร (p>0.05)  

ผลวิเคราะห์องคป์ระกอบของแร่ธาตุในปูมา้ทั้งตวัรวมเปลือกเม่ือส้ินสุดการทดลองแสดงในตารางท่ี 
6 และพบวา่แร่ธาตุหลกัในปูมา้ซ่ึงไดแ้ก่ Ca (134.8-167.8 mg/g), Na (16.4-18.6 mg/g), แมกนีเซียม (Mg) 
(10.2-12.8 mg/g), K (5.8-7.1 mg/g) และฟอสฟอรัส (5.4-6.3 mg/g) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) ทั้งน้ีแร่
ธาตุหลกัท่ีมีการสะสมในปูเป็นสดัส่วนท่ีมากกวา่ในอาหาร ไดแ้ก่ Na, Mg และ Ca โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Mg 

ภาพที ่1  ความถ่ีในการลอกคราบเฉล่ียต่อสัปดาห์ (คร้ังต่อสัปดาห์ต่อตวั) ของปูมา้ (P. pelagicus) 
ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปมีระดบัแร่ธาตุรวมต่าง ๆ กนั 5 สูตร เป็นระยะเวลา 10 
สัปดาห์  
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และ Ca ท่ีมีการสะสมเป็นสดัส่วนท่ีสูงกวา่ในอาหารโดยประมาณถึง 3 และ 6-9 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงส่งผลให้
อตัราส่วนของ Ca:P สูงกวา่ท่ีมีในอาหารประมาณ 24-29 เท่า โดยอตัราส่วน Ca:P ในปูมา้แต่ละสูตรอาหาร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.01) และมีอตัราส่วนผกผนักบัระดบัแร่ธาตุรวมในอาหาร แต่มีการ
สะสมในปูทิศทางเดียวกนักบั Ca:P ในอาหาร 

แมว้า่สดัส่วนของแร่ธาตุรองคือ Fe, Mn และ Cu ในปูมา้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารทั้ง 5 สูตรแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) แต่ไม่พบความสมัพนัธ์ท่ีเด่นชดัระหวา่งปริมาณแร่ธาตุรวมในอาหารหรือ
แร่ธาตุรองในอาหารกบัการสะสมของแร่ธาตุรองในปูมา้แต่อยา่งใด โดยพบวา่สดัส่วนของ Fe ในปูมา้ไม่
สมัพนัธ์กบัปริมาณท่ีมีในอาหาร ในขณะท่ี Mn ซ่ึงมีอยูใ่นอาหารสดัส่วนใกลเ้คียงกนัคือ 31.2-33.8 
ไมโครกรัมต่อกรัม กลบัมีค่าแตกต่างกนัระหวา่งปูท่ีไดรั้บอาหารต่างกนั โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 25.59-121.60 
ไมโครกรัมต่อกรัม ทั้งน้ี Mn มีการสะสมมากท่ีสุดในปูมา้ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 2 และลดลงเม่ือปริมาณแร่
ธาตุรวมในอาหารเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบั Cu มีค่ามากท่ีสุดในปูท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตร 1 (23.96 ไมโครกรัมต่อ
กรัม) และมีคา่ลดลงเม่ือแร่ธาตุรวมในอาหารมากข้ึน โดยไม่สมัพนัธ์กบัปริมาณท่ีมีในอาหารเช่นกนั แร่ธาตุ 
Zn เป็นแร่ธาตุรองท่ีมีอยูใ่นปูเป็นสดัส่วนท่ีสูงรองลงมาจาก Mn โดยมีค่า 35.3-41.3 ไมโครกรัมต่อกรัม และ
มีสดัส่วนไม่แตกต่างจากท่ีมีในอาหาร ส่วน Cr มีสดัส่วนนอ้ยมาก เช่นเดียวกนั Co และ Cd ซ่ึงไม่สามารถวดั
ปริมาณการสะสมในปู 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

. 
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ตารางที่ 5 องคป์ระกอบทางเคมีในปูมา้ (P. pelagicus) ที่เลี้ยงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปมีระดบัแร่ธาตุรวมต่าง ๆ กนั 5 สูตร เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์  

สูตรอาหาร ความชื้น (%) องค์ประกอบ (ร้อยละของนํา้หนักแห้ง)   GE 

  เถ้า เยือ่ใย โปรตนี ไขมนั คาร์โบไฮเดรต (Kcal/100 g) 
1 10.4±1.4a 38.6±1.5b 9.7±0.1 a 35.8±0.3 c 2.4±0.1 c 25.2±0.1a 328±3a 
2 11.1±0.4a 40.6±0.1ba 11.8±0.5 a 37.7±0.8 b 3.0±0.0b 19.5±0.9b 320±1a 
3 12.3±0.2a 43.3±1.1ba 10.0±0.3 a 37.1±0.1 bc 3.0±0.1b 20.6±1.0ab 322±4a 
4 11.3±0.4a 45.6±1.6a 10.2±0.5 a 37.2±0.2 bc 3.7±0.1a 16.2±1.9bc 311±6a 
5 11.5±0.0a 45.6±1.4a 10.3±0.0 a 41.4±0.0 a 3.4±0.2ab 13.7±1.9c 314±5a 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรที่ต่างกนัภายในสดมภเ์ดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) 
 

ตารางที่ 6  องคป์ระกอบแร่ธาตุในอาหารทดลองและในปูมา้(P. pelagicus)ที่เลี้ยงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปมีระดบัแร่ธาตุรวมต่าง ๆ กนั 5 สูตร เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์  

สูตร Na Mg K P Ca Cr Fe Mn Co Cu Zn Cd Ca:P 
 mg/g mg/g mg/g mg/g mg/g μg/g μg/g μg/g μg/g μg/g μg/g μg/g  

อาหาร              
1 10.4±0.2 d 4.0±0.0 ab 11.8±0.4 b 17.0±0.1 c 18.9±0.1 b 3.1±0.3 a 214.0±17.6 33.8±1.0 a 0.18±0.01 0 b 41.4±0.1 a 0.5±0.0 a 1.1±0.0 a 
2 11.8±0.0 c 4.0±0.0 a 12.3±0.6 ab 19.5±0.3 b 20.1±0.5 b 3.6±0.6 a 250.4±7.5 32.4±1.0 a 0.38±0.12 2.2±2.33 b 40.0±1.7 a 0.5±0.1 a 1.0±0.0 b 
3 12.4±0.1 c 3.9±0.1 b 12.8±0.8 ab 20.7±0.3 b 20.0±0.4 b 3.7±0.6 a 238.2±3.1 32.1±1.3 a 0.20±0.04 0 b 40.8±1.2 a 0.5±0.1 a 1.0±0.0 bc 
4 13.1±0.2 b 3.9±0.0 ab 13.8±1.2 ab 23.1±0.6 a 22.0±1.0 a 3.7±0.2 a 267.1±23.3 31.2±1.5 a 0.23±0.09 8.1±1.1 a 45.1±4.0 a 0.7±0.2 a 1.0±0.0c 
5 13.8±0.4 a 3.7±0.1 c 14±0.0 ab 24.4±1.0 a 21.9±0.6 a 3.4±0.4 a 265.4±8.6 a 31.2±0.9 a 0.13±0.01 7.1±0.2 a 40.8±1.2 a 0.6±0.0 a 0.9±0.0c 

ปูมา้              
1 18.6±2.6 a 12.1±1.5 a 7.1±1.0 a 5.4±1.0 a 174.6±23.7 0.0±0.0 a 20.41±3.82 100.05±0.0 ND 23.96±2.0a 40.51±8.16 ND 32±1.6a 
2 18.3±1.0 a  12.8±0.8 a 6.1±0.9 a 6.1±0.0 a 187.8±4.4 a 1.69±0.3 a 52.82±2.47 121.60±1.5 ND 7.38±0.94b 41.28±2.93 ND 30±0.6a 
3 18.0±0.2 a  12.1±0.0 a 5.8±0.1 a 6.3±0.1 a 159.5±18 a 0.8±1.18 a 20.56±1.75 72.88±0.29 ND 9.76±4.06b 36.35±1.48 ND 25±2.4ab 
4 18.5±0.4 a 11.0±0.2 a 6.0±0.2 a 6.3±0.1 a 156.7±11.6 2.7±0.2 a 63.00±3.71 25.59±0.36 ND 7.86±2.69b 35.28±1.12 ND 25±1.5ab 
5 16.4±1.2 a 10.2±0.6 a 4.5±0.5 a 6.2±0.2 a 134.8±11.2 1.2±0.6 a 17.77±3.37 33.98±4.43 ND 1.99±0.66b 36.39±4.62 ND 22±1.1b 

  หมายเหตุ: ตวัอกัษรที่ต่างกนัภายในสดมภเ์ดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) 
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วจิารณ์ผล 
 
 ผลจากการใชแ้ร่ธาตุรวมท่ีมีปริมาณ 3-7% ผสมในอาหารปูมา้ ทาํให้ทราบว่าการใชแ้ร่ธาตุรวม

ระดบัสูงในอาหารมีผลต่อปูมา้ ดงัน้ี 
  

การเจริญเติบโต  การลอกคราบและอตัรารอดตาย 
 

การเล้ียงปูมา้ดว้ยอาหารท่ีมีแร่ธาตุรวมระดบัสูง ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้ร่ธาตุรวมระดบั 3-7% และมี
ปริมาณเถา้ในอาหารระหวา่ง 14-17% ซ่ึงคาบเก่ียวกบัระดบัของแร่ธาตุรวมท่ีใหผ้ลการเจริญเติบโตดีท่ีสุดใน
การศึกษาโดยมนทกานติและคณะ (2549) คือ 3-4% (เถา้ 13-14%)  จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ระดบัแร่ธาตุรวมท่ีทาํ
ใหปู้มา้เจริญเติบโตดีมีค่า 3% และการเสริมแร่ธาตุรวมเกินจากระดบัดงักล่าวไม่ทาํใหปู้มา้มีการเจริญเติบโต
เพิ่มข้ึน ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบวา่การเสริมแร่ธาตุรวมในอาหารเกินกวา่ระดบัท่ีตอ้งการ ไม่
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปูมา้ ดงันั้นความสาํคญัของการเสริมแร่ธาตุในอาหารจึงน่าจะอยูท่ี่การเสริมเพื่อ
ป้องกนัอาการขาด และควรมีปริมาณอยา่งนอ้ยท่ีเพยีงพอต่อการเจริญเติบโต (Sedgwick, 1984) ดงัใน
การศึกษาเดียวกนัของมนทกานติและคณะ (2549) ท่ีพบวา่การไม่เสริมแร่ธาตุรวมในอาหารหรือเสริมเพียง 
1% และมีเถา้ 11 และ 12% ตามลาํดบัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ส่งผลใหลู้กปูมีอตัราการเจริญเติบโตตํ่า 
ในกุง้ Penaeus japonicus นั้นพบวา่ปริมาณเถา้ในอาหารท่ีทาํใหมี้อตัราการเจริญเติบโตดีท่ีสุดเท่ากบั 19.5% 
(Deshimaru and Kuroki, 1974) ซ่ึงมีค่าสูงกวา่เถา้ในการศึกษาคร้ังน้ี แต่การศึกษาดงักล่าวใชอ้าหารก่ึง
บริสุทธ์ิ (semi-purified diet) ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีเป็น practical diets  

แร่ธาตุรวมท่ีเสริมในการศึกษาน้ีไม่มีผลต่อการลอกคราบ    ซ่ึงอาจเป็นไดว้า่ปูมา้มีความตอ้งการแร่
ธาตุระดบัหน่ึง และส่วนหน่ึงอาจข้ึนกบัปริมาณท่ีมีอยูใ่นนํ้า การศึกษาของ Perry et al. (2001) พบวา่อตัรา
การสร้างแคลเซียม (calcification rate) ของเปลือกปู Callinectes sapidus ข้ึนกบัปริมาณแคลเซียมท่ีมีในนํ้า 
โดยปริมาณแคลเซียมในนํ้าท่ีมีค่าปรกติอยูร่ะหวา่ง 54-281 mg/l ในทางกลบักนัการเสริมแร่ธาตุมากเกิน
ความตอ้งการ อาจทาํใหปู้ตอ้งมีการขบัออกเพื่อรักษาสมดุล การศึกษาในกุง้ Litopenaeus vannamei, Penaeus 
monodon และ Metapenaeus macleayi นั้นพบวา่การเสริมแคลเซียมในอาหารมากเกินไปทาํใหกุ้ง้ดงักล่าวมี
การเจริญเติบโตชา้ลง (Maguire and Hume, 1982; Davis et al., 1992;  Penaflorida, 1999)  

ในทางกลบักนัแร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารมีผลทางลบต่ออตัรารอดตายของลูกปูมา้ ปริมาณแร่
ธาตุรวมท่ีสูงข้ึนในอาหารทาํใหลู้กปูมา้มีอตัรารอดตายตํ่าลง โดยแร่ธาตุ 6-7% ทาํใหอ้ตัรารอดตายลดลง
ประมาณ 1.7-2 เท่าของอาหารท่ีมีแร่ธาตุรวม 3% ทั้งน้ีปูมา้เป็นสตัวน์ํ้ าท่ีมีความสามารถในการรักษาระบบ 
osmoregulation ตํ่า การรักษาสภาวะสมดุลยอ์อสโมติกส์ทาํใหเ้กิดความเครียด ส่งผลทาํใหอ้ตัราการ
เจริญเติบโตและอตัรารอดตายตํ่า (Romano and Zeng, 2006) Bowser and Rosemark (1981) ศึกษาหาสาเหตุ
ท่ีทาํใหกุ้ง้ลอบสเตอร์ (Homarus sp.) ตายเม่ือลอกคราบ (molt death syndrome) และพบวา่สารท่ีสะสมและ
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เกาะติดกบัเปลือกชั้นในท่ีสร้างใหม่ (inner exoskeleton) มีองคป์ระกอบหลกัเป็นแคลเซียมทาํใหกุ้ง้ลอบ
สเตอร์สลดัคราบเก่าไดย้าก ทาํใหล้อกคราบไม่ออกและตายในท่ีสุด แมก้ารศึกษาดงักล่าวไม่สามารถอธิบาย
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของการลาํเลียงแคลเซียมระหวา่งการลอกคราบได ้ แต่พบวา่การเพิ่ม soy lecithin ในอาหาร
เท่ากบั 7.5% ช่วยลดอตัราการตายเน่ืองจากการลอกคราบไม่ออก ดงันั้นการเสริมแร่ธาตุรวมในปริมาณท่ีสูง
กวา่ความตอ้งการ อาจทาํใหแ้ร่ธาตุในอาหาร โดยเฉพาะแคลเซียมมีปฏิกิริยา (interaction) กบัสารอาหาร
ชนิดอ่ืนและขาดความสมดุลยข์องโภชนาการ Cheng et al. (2006) รายงานวา่การขาดฟอสฟอรัส ในอาหาร
ทาํใหกุ้ง้ P. vannamei มีอตัราการรอดตายตํ่าและการใชป้ระโยชน์ของฟอสฟอรัส มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณ
ของแคลเซียม ท่ีมีในอาหาร จึงควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแร่ธาตุในอาหารร่วมกบัความตอ้งการ
สารอาหารชนิดอ่ืนต่อไป 

 
องค์ประกอบทางเคมีในปูม้า 
 

ปริมาณแร่ธาตุรวมมีผลต่อการสะสมของเถา้ (38.6-45.6%) โปรตีน (35.8-41.4%) และไขมนั (2.4-
3.4%) ในขณะท่ีมีผลทาํใหล้ดสดัส่วนคาร์โบไฮเดรตในตวัปูลง รายงานการศึกษาในปูทะเล Scylla serrata 
นั้นพบวา่มีเถา้ในตวัปูสูงถึง 41-48% (Sheen and Wu, 1999) และปูชนิดดงักล่าวสามารถยอ่ยเถา้ (ADD 
apparent digestibility of crude ash) จากวสัดุอาหารชนิดต่าง ๆ ไดดี้และมีค่าระหวา่ง 64.4-82.2% (Catacutan 
et al., 2003) เช่นเดียวกนักบัปูมา้จากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีมีสดัส่วนของเถา้เพิ่มข้ึนตามปริมาณท่ีมีในอาหารและ
เป็นสดัส่วนเดียวกนักบัท่ีพบในปูทะเล  

กระบวนการรักษาระดบัแร่ธาตุภายในร่างกายใหอ้ยูใ่นสภาวะสมดุลนั้น ตอ้งใชพ้ลงังาน (สวา่งพงษ์
และบุญรัตน,์ 2551) จึงอาจเป็นสาเหตุใหมี้สดัส่วนของคาร์โบไฮเดรตในปูลดลงเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารท่ีเสริม
แร่ธาตุรวมระดบัท่ีสูงข้ึน อยา่งไรกต็ามในกระบวนการสร้างเปลือกนั้นปูตอ้งการพลงังานในรูปของไกลโค
เจนซ่ึงไดจ้ากการสลายไขมนัท่ีสะสมในตบัมากกวา่คาร์โบไฮเดรตซ่ึงสะสมในกระแสเลือด (Warner, 1977) 
สาํหรับการสะสมไขมนัในปูของการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาโดยนงลกัษณ์และคณะ (2551) ท่ีพบการ
สะสมไขมนัในเน้ือหอยหวานเม่ือระดบัแร่ธาตุรวมในอาหารเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการสะสมท่ีเพิ่มข้ึนของ
โปรตีนในปูมา้นั้น ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นการสะสมในเปลือก เน่ืองจากโครงสร้างของเปลือกปูประกอบดว้ยไค
ตินและโปรตีน (Warner, 1977; Pratoomchart  et al., 2002b) 

เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของแร่ธาตุในปูแลว้กลบัพบวา่มีทิศทางการสะสมไม่สอดคลอ้งตาม
ปริมาณท่ีมีในอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มแร่ธาตุหลกัแคลเซียม (134.8-167.8 mg/g), Na (16.4-18.6 mg/g), 
Mg(10.2-12.8 mg/g), K (5.8-7.1 mg/g) และฟอสฟอรัส (5.4-6.3 mg/g) ท่ีไม่มีความแตกต่างกนั แมว้า่แร่ธาตุ
ดงักล่าวในอาหารมีสดัส่วนเพิ่มข้ึนตามปริมาณแร่ธาตุรวมในอาหารกต็าม ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั 
Shearer et al. (1992) ในปลาแซลมอน ท่ีรายงานวา่อาหารท่ีมีเถา้ 10.5-17.5% ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ระดบัของแร่ธาตุหลกัดงักล่าวในตวัปลาแซลมอน ทั้งน้ีแร่ธาตุท่ีสาํคญันั้นมีอตัราส่วนคงท่ีในร่างกายและมี
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การสะสมในร่างกายท่ีระดบัความเขม้ขน้สูงกวา่ท่ีพบในนํ้า (hyperegulation) แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัต่อ
การดาํรงชีวิตและมีความตอ้งการสูง (สวา่งพงษแ์ละบุญรัตน์, 2551)  

แร่ธาตุ Mg และแคลเซียม ท่ีมีการสะสมเป็นสดัส่วนท่ีสูงกวา่ในอาหารโดยประมาณถึง 3 และ 6-9 
เท่า ตามลาํดบันั้น เป็นแร่ธาตุท่ีพบมากในนํ้า และสตัวน์ํ้าสามารถดึงมาใชไ้ด ้  ทั้งน้ีแคลเซียม ในรูป Ca2+ มี
บทบาทในกระบวนการสร้างเปลือก (calcification) (Pratoomchart et al., 2002a) อีกทั้งยงัมีหนา้ท่ีช่วยในการ
แขง็ตวัของเลือด การยดืหดตวัของกลา้มเน้ือ การส่งสญัญาณประสาท ระบบ osmoregulation และ ตวัทาํงาน
ร่วมของเอนไซม ์  (Lall, 1989; Lovell, 1989) และ Mg นั้น ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของเปลือกร่วมกบั
แคลเซียม (Pratoomchart et al., 2002b) ในระหวา่งการลอกคราบนั้น สตัวน์ํ้ ากลุ่มกุง้ กั้งและปู (brachyurans) 
สูญเสียแคลเซียม จากร่างกายสูงถึง 95%  ดงันั้นนอกเหนือจากแคลเซียม ท่ีสะสมในร่างกายซ่ึงไม่เพียงพอต่อ
การสร้างเปลือกใหม่ แหล่งแคลเซียม ท่ีสาํคญัจึงไดจ้ากการดึงแคลเซียมในนํ้ามาใช ้ (Greenaway, 1985; 
Davis and Gatlin,1996). Perry et al., 2001) ในทางกลบักนัการสะสมของฟอสฟอรัส ในตวัปูนั้น นอ้ยกวา่ท่ีมี
ในอาหาร ทั้งน้ีฟอสฟอรัส เป็นแร่ธาตุท่ีมีปริมาณจาํกดัในนํ้าและจาํเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหาร อีกทั้งยงัมี
บทบาทสาํคญัต่อการสร้างเปลือกและมีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างพลงังาน มีบทบาทสาํคญัในการทาํงาน
ของเซลล ์ เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของกรดนิวคลีอิก ฟอสโฟไลปิดส์ ฟอสโฟโปรตีน ATP และ
เอนไซมส์าํคญัอีกหลายชนิด (Lovell, 1989) 

อาหารทดลองในคร้ังน้ีมีแคลเซียม 1.89-2.2%,ฟอสฟอรัส 1.7-2.4% และ Ca:P เท่ากบั 1 ตามลาํดบั 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Kanazawa et al. (1984) ในกุง้ Penaeus japonicus ท่ีมีการเจริญเติบโต
ดีท่ีสุดเม่ือไดรั้บแคลเซียม และฟอสฟอรัส ในอาหารท่ีระดบั 1.06-2.11% และ Ca:P เท่ากบั 1 เช่นเดียวกนักบั
การศึกษาในปลาไน (carp) โดย Ogino and Takeda (1976) แต่ใหผ้ลท่ีแตกต่างจากการศึกษาในปลากะพง
ขาว (Lates calcarifer) ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสูตรท่ีมีปริมาณเถา้ 9-12% และมี Ca:P ในอาหารเท่ากบั 1:1.2-1:2 
แต่พบวา่ปลามีการสะสม Ca:P ในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีมีในอาหารคือ 1:1.2 (Chaimongkol and 
Boonyaratpalin 2001) แต่อตัราส่วนของ Ca:P ในปูมา้ของการศึกษาคร้ังน้ีสูงกวา่ท่ีมีในอาหารประมาณ 24-
29 เท่า อาจเน่ืองมาจากปริมาณฟอสฟอรัส ท่ีไดรั้บจากอาหารและปริมาณท่ีมีในนํ้านั้นไม่เพียงพอ โดย
อตัราส่วนของ Ca:P ในอาหารมีความสาํคญัมากกวา่ปริมาณรายชนิด เน่ืองจากปริมาณของฟอสฟอรัส ท่ีตอ้ง
เติมในอาหารนั้นข้ึนกบัปริมาณแคลเซียม หากมีแคลเซียม ในอาหารมากเกินไปจะทาํใหป้ระสิทธิภาพการใช้
ฟอสฟอรัส ลดลง การศึกษาในกุง้ P. vannamei นั้น พบวา่กุง้มีอตัราการเจริญเติบโตลดลงเม่ือเสริมแคลเซียม 
ในอาหาร 2% ในขณะท่ีการเจริญเติบโตดีข้ึนเม่ือเสริมแคลเซียม 1% และมีฟอสฟอรัส 2% (Cheng et al., 
2006) 

ปูมา้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการสะสมแร่ธาตุรองคือ Fe, Mn และ Cu แตกต่างกนั ปูท่ีไดรั้บอาหารซ่ึงมี
แร่ธาตุรวม 4% มีการสะสมของ Mn (25.59-121.60 ไมโครกรัมต่อกรัม) มากท่ีสุด จากนั้น Mn มีค่าลดลงเม่ือ
เพิ่มปริมาณแร่ธาตุรวมในอาหาร ในส่วนของ Cu นั้น ทั้งท่ีผลวิเคราะห์ในอาหารพบวา่มีปริมาณนอ้ยและมีค่า
แปรผนัไม่ข้ึนกบัปริมาณแร่ธาตุรวม แต่กลบัพบวา่ปูท่ีเล้ียงดว้ยอาหารเสริมแร่ธาตุรวม 3% ซ่ึงมีอตัรารอด
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ตายสูงท่ีสุด มีการสะสมของ Cu สูงท่ีสุด 23.96 ไมโครกรัมต่อกรัม Cu นั้นเป็นองคป์ระกอบของ 
haemocyanin ซ่ึงเป็นเลือดของสตัวน์ํ้ ากลุ่มครัสตาเซียน ช่วยในการลาํเลียงออกซิเจน แสดงใหเ้ห็นวา่ปูมา้
สามารถดึง Cu จากนํ้ามาใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ White and Rainbow (1982) อยา่งไรกต็ามความ
ตอ้งการ Cu ในอาหารนั้น ยงัมีขอ้สรุปท่ีแตกต่างกนัปรากฏในรายงานต่าง ๆ (Deshimaru and Yone, 1978; 
Davis et al. 1992)  อน่ึงความตอ้งการ Cu ในกุง้ P. indicus ท่ีแนะนาํโดย Ahamad Ali (2000) สูงถึง 136-227 
ไมโครกรัมต่อกรัม โดยรายงานวา่ปริมาณดงักล่าวทาํใหกุ้ง้มี FCR และอตัรารอดตายดี  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
กล่าวโดยสรุปแร่ธาตุรวมระดบัสูงในอาหารไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปูมา้ โดยไม่พบความ

แตกต่างของการเจริญเติบโตในปูมา้ท่ีไดรั้บอาหารซ่ึงมีแร่ธาตุรวมผสมในอาหารระหวา่ง 3-7% แต่มีผลต่อ
อตัรารอดตาย โดยทาํใหปู้มีอตัรารอดตายลดลงเม่ือเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในอาหาร มีขอ้สงัเกตุวา่ปริมาณแร่ธาตุ
รวมท่ีสูงเกินไปอาจมีผลในทางลบต่อปูมา้ทั้งกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลระหวา่ง
แร่ธาตุดว้ยกนั หรือระหวา่งแร่ธาตุกบัสารอาหารอ่ืน 
 

คาํขอบคุณ 
 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณผอ.วารินทร์ ธนาสมหวงั ในการอนุเคราะห์พนัธ์ุปูมา้เพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน
วิจยั ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีศูนยว์จิยัอาหารสตัวน์ํ้าชายฝ่ังจงัหวดัเพชรบุรีท่ีช่วยเล้ียงสตัวท์ดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และเจา้หนา้ท่ีสถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์ํ้ าชายฝ่ังในการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของ
ตวัอยา่งอาหารและสตัวท์ดลอง อาจารยอุ์ไรรัตน์ เนตรหาญ ภาควิชาการจดัการประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัหลกัสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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