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ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน ้าทะเลของการอนุบาลลูกปทูะเล 
(Scylla paramamosain Estampador, 1949) ระยะ Megalopa ถึง Young Crab 

ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
 

วิรงรอง  เลิศประเสริฐ*, อภิชาต  โชติหิรัญพาณิชย์, ชวินโรจน์ เลิศแสนพร และ สุรชาต ฉวีภักดิ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี  

   

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาผลการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าทะเลต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของ
ลูกปูทะเลระยะ megalopa-young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร โดยท้าการทดลองในตู้กระจก ขนาด 
37x72x37 เซนติเมตร และลูกปูทะเลมีความหนาแน่น 1.11 ตัวต่อลิตร ประกอบด้วย 2 การทดลอง ดังนี้ 
 การทดลองที่ 1 การเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน แบ่งเป็น 2 ชุด
การทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริมแร่ธาตุ (ชุดควบคุม) และชุดการทดลองที่ 2 เสริมแร่ธาตุ อย่างละ 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa-crab I และเสริมแร่ธาตุอย่างละ 150 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในระยะ crab I-young crab โดยมีค่าเฉลี่ยอัตรารอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
ซึ่งลูกปูทะเลระยะ crab I มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 82.33±2.52–86.67±7.09 % ระยะ young crab ขนาด 0.5 
เซนติเมตร มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 69.33±2.52–71.33±10.41 % ความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
 การทดลองที่ 2 การเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าความเข้มข้นแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ชุดการ
ทดลอง ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริมแร่ธาตุ (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่  2-4 เสริมแร่ธาตุอย่างละ 50, 
100 และ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  อนุบาลลูกปูทะเลจากระยะ megalopa-crab I ด้วยน้้าความเค็ม 25 ส่วนใน
พันส่วน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 61.00±9.54-70.00±7.81 % ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และระยะ crab 
I-young crab ด้วยน้้าความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 59.33±8.74-62.33±4.93 % ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความกว้างกระดองแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) และมีน้้าหนัก
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การอนุบาลลูกปูทะเลที่ความเค็ม 20-25 ส่วนในพันส่วน ไม่มีความ
จ้าเป็นต้องเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้า  
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Abstract 
 

  Study on the effects of CaCl2 and MgCl2 supplementation in seawater on survival 
rate and growth of megalopa stage to young crab 0.5 cm was conducted. Glass tanks size of 
37 x7 2 x3 7  cm was used and crabs were stocked at a density of 1.11 individuals/liter. The 
study consisted 2 experiments as follows. 

 Experiment 1, supplementation of CaCl2 and MgCl2 in water at salinity 25 ppt was  
carried out. Two treatments, T1 (control without supplement and T2 (100 mg/l of each 
mineral supplement) was designed for rearing of crab larvae from megalopa to crab I stage 
and mineral of each 150 mg/l was supplemented afterwards for rearing of crab larvae from 
crab I to young crab stage. The result showed that averages survival rate was not significantly 
different (p>0.05). The crab I stage had the average survival rates of 82.33±2.52% and 
86.67±7.09% while young crab stage had the average survival rates of 69.33±2.52% and 
71.33±10.41% for treatment 1 and 2, respectively. The average carapace width and weight of 
larvae were also showed non significant difference. (p>0.05) 

 Experiment 2, different concentrations of CaCl2 and MgCl2 were supplemented in 
water and the experiment concisted of 4 treaments. T1 was a control without mineral 
supplementation, while T2-T4, each mineral was supplemented in 25 ppt seawater at the 
concentrations of 50, 100 and 150 mg/l, respectively. and crab larvae of each treatment 
reared from megalopa to crab I stage. The average survival rates of all treatment were about 
the range of 61.00±9.54% to 70.00±7.81% showing a non significant different (p>0.05) among 
treatments. Afterwards, crab larvae at crab I - young crab stage was reared in water at salinity 
20 ppt with the same concentrations of mineral supplement. The averages survival rate were 
59 .33±8.74% to 62 .33±4 .93% showing a non significant difference (p>0.05). However the 
average carapace width were found significantly different (p<0.05) but their weight were not 
significantly different. (p>0.05)  

 The results of this study were  found  that rearing of crabs larvae in 20-25 ppt 
seawater need no mineral supplementation for etheir CaCl2 or MgCl2. 
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ค้าน้า 
 

  ปูทะเลเป็นสัตว์น้้าชายฝั่งที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตปูทะเลที่จับ
จากธรรมชาติมีปริมาณลดลงจากรายงานสถิติการประมง ปี 2560 มีปริมาณการจับปูทะเล จ้านวน 413 ตัน 
และปี 2561 เป็นจ้านวน 282 ตัน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง, 2562, 2563) ปัจจุบันเกษตรกรผู้
เลี้ยงปูทะเลมีความต้องการลูกพันธุ์ปูทะเล เพ่ือน้ามาเลี้ยงในบ่อดินจ้านวนเพ่ิมขึ้นซึ่งลูกพันธุ์จากธรรมชาติมีไม่
เพียงพอ ท้าให้เริ่มมกีารเพาะพันธุ์ลูกปูทะเลเกิดข้ึนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตลูกปูทะเลในเชิงพาณิชย์เพ่ือจ้าหน่าย จ้านวน 3 ขนาด คือ 
ความกว้างกระดอง 0.5, 1 และ 2.5 เซนติเมตร แต่ลูกพันธุ์ปูทะเลจากโรงเพาะฟักยังมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับราคาลูกพันธุ์ปูทะเลที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการอนุบาลลูกปูทะเลที่มีอัตรารอดตายต่้า ท้าให้การ
ผลิตลูกปูทะเลในโรงเพาะฟักมีต้นทุนสูง โดยการอนุบาลลูกปูทะเลมีการใช้แร่ธาตุและสารต่าง ๆ เช่น การใช้สี
น้้าเทียมลดความโปร่งแสง ใช้ปูนซีโอไลท์ โดโลไมท์ และน้้าดีเกลือปรับสภาพพ้ืนบ่ออนุบาล เป็นเทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิตให้ปูทะเลระยะ megalopa ถึงระยะ young crab (สิริวรรณ, 2562) รวมทั้งมีการใช้ CaCl2 และ 
MgCl2 เพ่ือรักษาระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าที่ใช้อนุบาลเมื่อมีการปรับลดความเค็มระหว่างการ
อนุบาลตั้งแต่ระยะ megalopa จากการศึกษาการอนุบาลลูกปูทะเลที่ความเค็มแตกต่างกัน พบว่าลูกปูทะเลใน
ระยะ zoea1-megalopa อนุบาลที่ความเค็ม 28 และ 30 ppt มีอัตรารอดดีที่สุด 13.16 และ 22.19 % และ
ลูกปูทะเลระยะ megalopa-fifth crab stage อนุบาลที่ความเค็ม 16, 20 และ 32 ppt มีอัตรารอดดีที่สุด 
80.95, 76.19 และ 80.95 % ( Jantrarotai, et al., 2545) และการอนุบาลลูกปูทะเลแบบเลี้ยงเดี่ยว ระยะ 
young crab ที่ความเค็มแตกต่างกัน ปูที่เลี้ยงระดับความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน มีการเจริญเติบโตด้าน
น้้าหนัก และความกว้างกระดองสูงสุด คือ 13.71 กรัม และ 3.98 เซนติเมตร ตามล้าดับ (วิทยา และสุภาพ, 
2546) ส่วนน้้าที่ความเค็มสูงปูจะดึงแคลเซียมไปเก็บสะสมในเปลือกมากส่งผลให้น้้าหนักตัวปูมากกว่าที่ความ
เค็มต่้า และปูทะเลสามารถเลี้ยงในน้้าเค็ม 20 - 25 ส่วนในพันส่วน เป็นความเค็มที่เหมาะสมเพ่ือการสนับสนุน
การสร้างเปลือกและเนื้อเยื่อของปูทะเล (บุญรัตน์ และพิชาญ, 2547) แต่ Nurussalam, et al. (2017) 
รายงานผลการศึกษาความถี่ในการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมเลี้ยงปูทะเลในระบบน้้าหมุนเวียน พบว่าปู
ทะเลวัยรุ่นจะต้องการแคลเซียมและแมกนีเซียมใช้ในการลอกคราบเพ่ือการเจริญเติบโตและการสร้างเปลือก 
โดยปูทะเลขนาดประมาณ 55 กรัม จ้าเป็นต้องเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม เพียง 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกๆ 
15 วัน เท่านั้น เช่นเดียวกับสัตว์น้้าที่มีเปลือกชนิดอ่ืน เช่น หอยหวาน ที่มีผลให้แคลเซียมในน้้าลดลงเพียง
เล็กน้อย จากรายงานของสุรชาต และคณะ (2557) การเลี้ยงหอยหวานที่ความหนาแน่นต่างกัน คือ 0, 100, 
200, 300 และ 400 ตัว เพ่ือศึกษาการลดลงของแคลเซียมในน้้า พบว่าแคลเซียมในน้้าเลี้ยงหอยมีค่า 331±3, 
325±1, 321±1, 317±1 และ317±2 ตามล้าดับ (p<0.05) มีปริมาณแคลเซียมลดลงเล็กน้อย และยังศึกษาการ
เลี้ยงหอยหวานเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลากะพงขาว พบว่าค่าแคลเซียมในน้้าที่เลี้ยงปลากะพงขาวกับชุดที่ไม่
มีสัตว์น้้า (ชุดควบคุม 277±4 มิลลิกรัมต่อลิตร) ไม่ต่างกัน (p>0.05) แต่แตกต่างกัน (p<0.05) กับชุดการ
ทดลองที่มีหอยหวานที่ปริมาณแคลเซียมลดต่้ากว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร (265±3 มิลลิกรัมต่อลิตร)  
  การอนุบาลลูกปูทะเลที่ความเค็มต่างกันท้าให้ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมเริ่มต้นต่างกัน 
จากรายงานของ Turekian (1968) พบว่า แคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าทะเลความเค็ม 35 ส่วนในพันส่วน มี
ค่า 411 และ 1,290 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อความเค็มลดลงค่าแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าจะมีค่าลดลง
เช่นกัน อาจมีความจ้าเป็นในการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม จึงท้าการศึกษาผลของการเสริมแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในน้้าทะเลที่อนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa จนถึงระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
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ซึ่งเป็นลูกปูทะเลที่มีขนาดความกว้างกระดองเหมาะสมพร้อมจ้าหน่าย เพ่ือหาอัตรารอดตาย และขนาดของลูก
ปูทะเล และน้าผลที่ได้มาใช้ในการจัดการคุณภาพน้้าระหว่างการอนุบาลรวมทั้งปรับปริมาณการเสริมแร่ธาตุ
แคลเซียมและแมกนีเซียมที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
    ศึกษาผลของการเสริมปริมาณ CaCl2 และ MgCl2 ที่เหมาะสมในน้้าที่อนุบาลลูกปูทะเลระยะ 
megalopa- young  crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโต 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 
 ด้าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562–มีนาคม 2563 การทดลองลูกปูทะเลจากระยะ megalopa-young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 2 การ
ทดลอง ดังนี้ 

การทดลองที่ 1 ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 เมื่ออนุบาลลูกปูทะเลในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน 
แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ๆ  ละ 3  ซ้้า ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 (T1) : ไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 (ชุดควบคุม) 
 ชุดการทดลองที่ 2 (T2) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 100 และ150 มิลลิกรัมต่อลิตร 

การทดลองที่ 2 ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ๆละ 
3  ซ้้า ดังนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 (T1) : ไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 (ชุดควบคุม)  
 ชุดการทดลองที่ 2 (T2) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ  50 มิลลิกรัมต่อลิตร   
 ชุดการทดลองที่ 3 (T3) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ชุดการทดลองที่ 4 (T4) : เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
2. วิธีการทดลอง 

 2.1 การเตรียมการทดลอง 
 2.1.1 การเตรียมลูกปูทะเลระยะ megalopa น้าแม่ปูทะเลที่มีไข่ในกระดองมาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแม่
พันธุ์ ที่มีระบบน้้าไหลผ่าน  เมื่อแม่พันธุ์ปูทะเลปล่อยไข่ออกนอกกระดอง จึงน้าเข้าระบบถังฟักไข่ ขนาด 200 
ลิตร ที่มีระบบน้้าไหลผ่าน ใช้เวลา 9-12 วัน เมื่อแม่พันธุ์ปูทะเลฟักไข่ได้ลูกปูทะเลระยะ zoea I จึงย้ายมา
อนุบาลในบ่อคอนกรีต ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่น 50 ตัวต่อลิตร ใช้อนุบาลเวลา 13-15 วัน จนได้
ปูทะเลระยะ megalopa แล้วรวบรวมมาทดลอง 
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 2.1.2 การเตรียมน้้าทะเล โดยใช้น้้าเค็มจากแม่น้้าจันทบุรี ที่ความเค็ม 28-30 ส่วนในพันส่วน มา
ผ่านการกรอง และฆ่าเชื้อด้วยสารแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วน แล้วพักไว้จน
คลอรีนสลายตัวหมด จากนั้นน้าน้้าทะเลที่เตรียมไว้มาปรับลดความเค็มกับน้้าจืดให้ได้ค่าความเค็ม 20 และ 25 
ส่วนในพันส่วน แล้วจึงน้าไปใช้ทดลองต่อไป  
 2.1.3 การเตรียมตู้ทดลอง ใช้ตู้ทดลองกระจก ขนาด 37x72x37 เซนติเมตร พื้นที่ของพ้ืนตู้ 0.27 
ตารางเมตร จ้านวน 12 ตู้ทดลอง (ภาพที่ 1) อนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa-crab I เติมน้้าทะเลปริมาตรตู้
ละ 90 ลิตร และระยะ crab I-young crab เติมน้้าทะเลตู้ละ 60 ลิตร เพ่ือลดระดับความลึกของน้้าทะเลในตู้ 
ซึ่งท้าให้ลูกปูทะเลอาศัยที่พ้ืนจับอาหารกินง่ายขึ้น ใช้หัวทรายให้อากาศตู้ละ 2 หัว และการทดลองเรื่องที่ 2 มี
การใช้เครื่องปรับอุณหภูมิ (Heater) ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภูมิอากาศต่้าในระหว่างทดลอง 
 2.1.4 การเตรียมแร่ธาตุ  โดยใช้ CaCl2 และ MgCl2 ประเภท commercial grade โดยเติม 
CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าที่อัตราส่วน 1:1 ตลอดการทดลอง 
 

 
ภาพที่ 1  ตู้ทดลองกระจก ขนาด 37x72x37 เซนติเมตร  

  
 2.2 การอนุบาล 
 2.2.1 อนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa จ้านวน 100 ตัวต่อตู้ทดลอง คิดเป็นความหนาแน่น 
1.11 ตัวต่อลิตร มีการใส่วัสดุหลบซ่อนให้กับลูกปูทะเลเป็นวัสดุอวนเอ็น และเมื่อลูกปูทะเลเข้าระยะ crab I มี
การใช้ท่อพีวีซีตัดเป็นท่อนๆ วางพ้ืนตู้ทดลองเป็นที่หลบซ่อนให้กับลูกปูทะเล 
 2.2.2 การเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 2 วัน และหยุดเสริม 1 วัน 
ตลอดการทดลอง โดยในวันที่ไม่เสริมแร่ธาตุมีการเปลี่ยนถ่ายน้้า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปูทะเลเข้าระยะ crab I จึง
เริ่มดูดตะกอนทุกวัน 
 2.2.3 การให้อาหารปูทะเลระยะ megalopa-crab I ให้อาร์ทีเมียตัวโตมีชีวิต ปริมาณ 40 ตัวต่อ
ลิตร เป็นอาหาร ปูทะเลระยะ crab I ถึงสิ้นสุดการทดลองในระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ให้   
อาร์ทีเมียตัวโตเต็มวัยแช่แข็งเป็นอาหารวันละ 3 มื้อๆ ละ 2-3 กรัม โดยปรับลดหรือเพ่ิมอาหารในแต่ละวันตาม
อาหารที่เหลือในตู้ทดลอง  
  2.3 การเก็บข้อมูล 
  2.3.1 บันทึกระยะเวลาที่ลูกปูทะเลเริ่มเข้าระยะ crab I ในวันแรก และวันสุดท้ายที่เข้าระยะ  
crab I จนหมด 
 2.3.2 นับจ้านวนลูกปูทะเลทุกตัวเมื่อลูกปูทะเลเข้าสู่ระยะ crab I และระยะ young crab ขนาด 
0.5 เซนติเมตร เพ่ือน้ามาค้านวณอัตรารอดตายทั้งสองระยะ  
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 2.3.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง วัดความกว้างกระดองและชั่งน้้าหนักลูกปูทะเลระยะ young crab 
ขนาด 0.5 เซนติเมตร โดยใช้เวอร์เนียและเครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ AND รุ่น HL – 120 ความละเอียด 0.01 กรัม 
(ภาพที ่2) 
 

    
ภาพที่ 2  การวัดความกว้างกระดองและชั่งน้้าหนักลูกปูทะเลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
     
  2.3.4 เก็บตัวอย่างน้้าทุกวัน รวม 14 วัน เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้้า ดังต่อไปนี้ 
               ค่าความเค็ม (Salinity) โดยใช้เครื่องมือ Hand Refracto-Salinometer ยี่ห้อ ATAGO 
รุ่น S/Mill 
   ค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้้าและอุณหภูมิ  (Dissolved oxygen) โดยใช้เครื่องมือวัด
ออกซิเจน ยี่ห้อ YSI 550 A  
                        ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่องมือ pH meter ยี่ห้อ WTW pH 320  
        ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ด้วยวิธี Potentiometric Titration (APHA, AWWA and 
WPCF, 1980) 
    ค่าแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ด้วยวิธี phenol-hypochlorite (Strickland and 
Parsons, 1972) 
   ค่าไนไตรท์ (Nitrite) ด้วยวิธี diazotization method (Strickland and Parsons, 1972) 
   ค่าแคลเซียม ด้วยวิธี EDTA titrimetric method  (APHA et a, 1981)  
          ค่าแมกนีเซียม ด้วยวิธี Calculation method (APHA et al, 1981)  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 การทดลองเรื่องที่ 1 เปรียบเทียบอัตรารอดตายของลูกปูทะเลระยะ megalopa-crab I และ
เปรียบเทียบอัตรารอดตาย ขนาดความกว้างกระดอง และน้้าหนักลูกปูทะเลระยะ crab I-young crab ขนาด 
0.5 เซนติเมตร โดยวิธี T-test ทีร่ะดับความเชื่อมัน 95 เปอร์เซ็นต์  

3.2 การทดลองเรื่องที่ 2 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) โดยวิธี 
ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอัตรารอดตายและการเจริญเติบโตโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 



79 

ผลการศึกษา 
 

1. การทดลองท่ี 1 ผลของการเสริม  CaCl2 และ  MgCl2  เมื่ออนุบาลลูกปูทะเลในน ้าความเค็ม  25   
   ส่วนในพันส่วน 

 1.1 ระยะเวลาพัฒนาการของลูกปูทะเล  
 ผลการอนุบาลลูกปูทะเลที่ระดับความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน โดยไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 

(ชุดการทดลองที่ 1  ชุดควบคุม) และเสริม CaCl2 และ MgCl2 (ชุดการทดลองที่ 2) พบว่า ลูกปูทะเลพัฒนาเข้า
สู่ระยะ crab I ในระยะเวลา 7-10 วัน เหมือนกันทั้ง 2 ชุดการทดลอง 

    1.2 อัตรารอดตายของลูกปูทะเล  
  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ crab I ในชุดการทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าใกล้เคียงกัน 
(P>0.05) เท่ากับ 82.33±2.52 และ 86.67±7.09% ตามล้าดับ และอัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ 
young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 69.33±2.52 และ 71.33±10.41% ตามล้าดับ (ตารางที่ 1)  

ตารางท่ี 1 อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปูทะเลที่อนุบาลในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน 

ซ้้าที่ 
crab I young crab 

ชุดควบคุม CaCl2 และ MgCl2 ชุดควบคุม CaCl2 และ MgCl2 

1 82 93 72 68 

2 80 79 69 63 

3 85 88 67 83 
ค่าเฉลี่ย 82.33±2.52a 86.67±7.09a 69.33±2.52a 71.33±10.41a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรเหนือตัวเลขในแถวเดียวกันเหมือนกันขอลูกปูทะเลระยะ crab I ถึง young crab ขนาด      
              0.5 เซนติเมตร แสดงว่าไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

   1.3 การเจริญเติบโตของลูกปูทะเล 
  เมื่อสิ้นสุดการทดลองลูกปูทะเลระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ของชุดการทดลองที่ 1 
และ 2 มีความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (P>0.05)  โดยมีความกว้างกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 
7.44±0.84 และ 6.78±0.69 มิลลิ เมตร ตามล้าดับ  และมีค่าเฉลี่ ยน้้ าหนักเท่ากับ 0.054±0.002 และ 
0.060±0.006 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2  ความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยของลูกปูทะเล ระยะyoung crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ที ่    
               อนุบาลในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน 

ซ้้าที่ 
ความกว้างกระดอง (มิลลิเมตร) น้้าหนัก (กรัม) 

ชุดควบคุม CaCl และ MgCl2 ชุดควบคุม CaCl2 และ MgCl2 

1 6.67±0.47 7.33±0.47 0.055±0.012 0.061±0.010 

2 8.33±0.47 6.00±0.00 0.052±0.008 0.065±0.012 

3 7.33±0.47 7.00±0.00 0.055±0.012 0.053±0.008 

ค่าเฉลี่ย 7.44±0.84a 6.78±0.69a 0.054±0.002a 0.060±0.006a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรเหนือตัวเลขในแถวเดียวกันของค่าเฉลี่ยความกว้างกระดองและน้้าหนักเหมือนกันแสดงว่า   
             ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
    1.4 ปริมาณ CaCl2 และMgCl2  และคุณภาพน้้าในการอนุบาลลูกปูทะเล  
  ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมของชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริม CaCl2 และ
MgCl2 (ชุดควบคุม)  และชุดการทดลองที่ 2 เสริม  CaCl2 และ MgCl2 พบว่า ช่วงการอนุบาลจากระยะ 
magalopa-crab I มีปริมาณแคลเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 318±1 และ 333±1 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
และมีปริมาณแมกนีเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ  1,041±12 และ 1,066±10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งชุด
การทดลองที่ 1 แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 2 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และช่วงการอนุบาลจาก
ระยะ crab I-young crab มีปริมาณแคลเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 276±17 และ 308±32 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล้าดับ และปริมาณแมกนีเซียมในน้้าเฉลี่ย เท่ากับ 908±76 และ 935±69 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งชุด
การทดลองที่ 1 กับชุดการทดลองที่ 2 มีค่าใกล้เคียงกัน (P>0.05) (ตารางท่ี 3)  
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วนของการอนุบาลลูกปูทะเล 
  

ชุดการ
ทดลอง 

แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) แมกนีเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

magalopa-crab I crab I-young crab Magalopa-crab I crab I-young crab 
1 318±01a 276±17a 1,041±12a  908±76a 

2 333±01b 308±32a 1,066±10b  935±69a 

 หมายเหตุ : ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันของค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมต่างกันแสดงว่ามี    
               ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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  ส้าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเลระยะ 
megalopa ถึงระยะ young crab พบว่า คุณภาพน้้ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในชุดการทดลองที่ 1 และ2 ได้แก่ 
ความเค็มเฉลี่ยเท่ากับ 25±0.70 ส่วนในพันส่วน ทั้ง 2 ชุดการทดลอง ความเป็นกรด-ด่าง เฉลี่ยเท่ากับ 
8.16±0.17 และ 8.15±9.92 ค่าความเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 136±15.23 และ 138±17.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า
ออกซิเจนละลายในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.68±0.20 และ 6.72±0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 
28.00±0.77 และ 28.00±0.76 องศาเซลเซียส แอมโมเนียรวมเฉลี่ยเท่ากับ 0.53±0.34 และ 0.49±0.35      
ไนไตรท์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.02±0.02 และ 0.02±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ซึ่งปริมาณแอมโมเนียรวม
และไนไตรท์ มีค่าสูงในระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้้าเพ่ือควบคุม
ปริมาณแอมโมเนียรวมและไนไตรท์ไม่ให้มีผลกระทบต่อลูกปู (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 คุณภาพน้้าเฉลี่ยระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปูทะเลด้วยน้้าทะเลความเค็ม 25 ส่วนในพันส่วน  

คุณภาพน้้า 
ชุดการทดลอง 

T1 T2 

ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน) 25±0.70 25±0.70 
ความเป็นกรด-ด่าง 8.16±0.17 8.15±9.92 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 136±15.23 138±17.39 
ออกซิเจนละลายในน้้า  (มิลลิกรัมต่อลิตร)                  6.68±0.20 6.72±0.20 
อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 28.0±0.77 28.0±0.76 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.53±0.34 0.49±0.35 

ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02±0.02 0.02±0.03 
 
2. การทดลองท่ี 2  ผลของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วามเข้มข้นแตกต่างกัน 

  2.1 ระยะเวลาพัฒนาการของลูกปูทะเล  
 ผลการอนุบาลลูกปูทะเลในชุดการทดลองที่ 1 ไม่เสริม  CaCl2 และ MgCl2 (ชุดควบคุม) ชุดการ
ทดลองที่ 2-4 เสริม CaCl2 และ MgCl2 อย่างละ 50, 100 และ150 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่า ลูกปู
ทะเลพัฒนาเข้าสู่ระยะ crab I ในระยะเวลา 6-8 วัน เหมือนกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง  

  2.2 อัตรารอดตายของลูกปูทะเล  
  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ crab I และระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ใน
ชุดการทดลองที่ 1–4 มีค่าใกล้เคียงกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง (p>0.05) อัตรารอดตายระยะ crab I มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในชุดการทดลองที่ 3 (100 มิลลิกรัมต่อลิตร) เท่ากับ 70.00±7.81 และระยะ young crab ขนาด 0.5 
เซนติเมตร มีอัตราการตายน้อยที่สุดในชุดการทดลองท่ี 4 (150 มิลลิกรัมต่อลิตร) (ตารางท่ี 5)  
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ตารางท่ี 5  อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) ของลูกปูทะเลที่อนุบาลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วามเข้มข้น    
               แตกต่างกัน 

ชุดการทดลอง 
CaCl2 และ MgCl2 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

crab I Young crab  

1 0 66.33±4.04a 60.67±8.47a 

2 50 64.67±5.51a 61.33±5.69a 

3 100 70.00±7.81a 62.33±4.93a 

4 150 61.00±9.54a 59.33±8.74a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันเหมือนกันของลูกปูทะเลระยะ crab I ถึง young crab     
              ขนาด 0.5 เซนติเมตร แสดงว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
        
   2.3 การเจริญเติบโตของลูกปูทะเล 
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองของลูกปูทะเลระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ของชุดการทดลอง
ที่  1 - 4 พบว่า ความกว้างกระดอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.83±0.13, 6.03±0.06, 5.62±0.13 และ 5.89±0.15 
มิลลิเมตร ตามล้าดับ และน้้าหนักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.045±0.002, 0.046±0.002, 0.044±0.003 และ 
0.044±0.001 กรัม ตามล้าดับ  ชุดการทดลองที่ 3 (เสริม CaCl2 และ MgCl2 100 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีค่าเฉลี่ย
ความกว้างกระดองน้อยที่สุดแตกต่างกับชุดทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 6)  
 
ตารางท่ี 6  ความกว้างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยของลูกปูทะเลระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร  
              อนุบาลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วามเข้มข้นแตกต่างกัน     

ชุดการทดลอง 
CaCl2 และ MgCl2 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ระยะ young crab  

ความกว้างกระดอง น้้าหนัก 

(มิลลิเมตร) (กรัม) 

1 0 5.83±0.13a 0.045±0.002a 

2 50 6.03±0.06a 0.046±0.002a 

3 100 5.62±0.13b 0.044±0.003a 

4 150 5.89±0.15a 0.044±0.001a 

หมายเหตุ: ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันต่างกันของค่าเฉลี่ยความกว้างกระดองและน้้าหนักแสดงว่า  
              มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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  2.4 ปริมาณ CaCl2 และ MgCl2  และคุณภาพน้้าในการอนุบาลลูกปูทะเล 
         ผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมของชุดการทดลองที่ 1 - 4  พบว่า ช่วง
การอนุบาลจากระยะ magalopa - crab I มีปริมาณแคลเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 340±1, 366±2, 391±3 
และ 401±3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และปริมาณแมกนีเซียมในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 1,147±08, 1,161±07, 
1,177±12 และ 1,186±10 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ในระยะ crab I-young crab มีปริมาณแคลเซียมใน
น้้าเฉลี่ยเท่ากับ  271±01, 283±04, 293±03 และ 304±04 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และปริมาณ
แมกนีเซียมเฉลี่ยเท่ากับ 891±02, 898±03, 910±04 และ 924±07 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และระยะ 
magalopa-young crab มีค่าเฉลี่ยปริมาณแคลเซียมแตกต่างกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 7)  

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมของการอนุบาลลูกปูทะเลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2  ที ่ 
               ความเข้มข้นต่างกัน  
 

ชุดการทดลอง 
แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) แมกนีเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

magalopa -crab I crab I -        
young crab 

magalopa –  
crab I 

crab I -      
young crab 

1  340±01a 271±01a 1,147±08a 891±02a 

2  366±02b  283±04b   1,161±07ab 898±03a 

3  391±03c  293±03c   1,177±12bc 910±04b 

4  401±03d  304±04d 1,186±10c 924±07c 

หมายเหตุ : ตัวอักษรเหนือตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันของค่าเฉลี่ยแคลเซียมและแมกนีเซียมต่างกันแสดงว่ามี    
               ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
   
 ส้าหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเล ระยะ 
megalopa จนถึงระยะ young crab พบว่า ค่าคุณภาพน้้ามีค่าใกล้เคียงกันในทุกชุดการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ย 
ความเค็ม 25  ส่วนในพันส่วน ทั้ ง 4 ชุดการทดลอง ค่าความเป็นกรด -ด่างเฉลี่ยเท่ากับ  8.17±0.11, 
8.16±0.07, 8.16±0.04 และ8.14±0.06 ตามล้าดับ ค่าความเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 105±18.26, 104±19.65, 
105±19.96 และ 106±20.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ค่าออกซิเจนละลายในน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 6.87±0.57, 
6.78±0.45, 6.76±0.37 และ 6.73±0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ค่าอุณหภูมิน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 28.8±1.40, 
28.7±1.44, 28.8±1.60 และ 28.7±1.41 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ ค่าแอมโมเนียรวม  เฉลี่ย เท่ ากับ 
0.35±0.40, 0.37±0.37, 0.35±0.37 และ 0.39±0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และไนไตรท์เฉลี่ยเท่ากับ 
0.02±0.02, 0.03±0.03, 0.02±0.03 และ 0.03±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ   (ตารางที่ 8)  
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ตารางท่ี 8 คุณภาพน้้าเฉลี่ยระหว่างการทดลองอนุบาลลูกปูทะเลในน้้าเสริม CaCl2 และ MgCl2 ทีค่วาม 
              เข้มข้นแตกต่างกัน   
 

คุณภาพน้้า 
ชุดการทดลอง 

1 2 3 4 
ความเค็ม (ส่วนในพันส่วน) 25±3.31 25±3.33 25±3.36 25±3.36 
ความเป็นกรด-ด่าง 8.17±0.11 8.16±0.07 8.16±0.04 8.14±0.06 
ความเป็นด่าง (มิลลิกรัมต่อลิตร) 105±18.26 104±19.65 105±19.96 106±20.78 
ออกซิเจนละลายในน้้า (มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

6.87±0.57 6.78±0.45 6.76±0.37 6.73±0.37 

อุณหภูมิน้้า (องศาเซลเซียส) 28.8±1.40 28.7±1.44 28.8±1.60 28.7±1.41 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.35±0.40 0.37±0.37 0.35±0.37 0.39±0.37 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 0.02±0.02 0.03±0.03 0.02±0.03 0.03±0.03 

 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 

  การทดลองที่ 1 การเสริมหรือไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้า พบว่า อัตรารอดตายของลูกปู
ทะเลระยะ crab I และ young crab มีผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) รวมทั้งความกว้างกระดองก็ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ด้วย แสดงว่าการเสริมหรือไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 ไม่มีผลต่ออัตรารอดตาย
และขนาดของลูกปูทะเล ส่วนปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าของชุดการทดลองทั้งเสริมหรือไม่เสริม 
CaCl2 และ MgCl2 มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แสดงว่าการเสริม CaCl2 และ 
MgCl2 มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้า   
  การทดลองที่ 2 เพ่ือหาปริมาณความเข้มข้นของการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าที่เหมาะสม 
พบว่า ความเข้มข้น 0, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร  ลูกปูทะเลระยะ crab I และระยะ young crab 
ขนาด 0.5 เซนติเมตร  มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกัน (P>0.05) แต่พบว่าลูกปูทะเลระยะ crab I  ที่มีการเสริม 
CaCl2 และ MgCl2 ความเข้มข้น 100  มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดตายสูงสุด (70±7.81)  ส่วนความกว้าง
กระดองของลูกปูทะเล มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่เกินขนาด 0.5 เซนติเมตร ซึ่ง
เป็นขนาดพร้อมจ้าหน่าย และการเสริม CaCl2 และMgCl2 อย่างละ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าค่าเฉลี่ยขนาด
ความกว้างกระดองและน้้าหนักสูงสุด แสดงให้เห็นว่าการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ไม่มีผลในการเพ่ิมอัตรารอด
ตายของลูกปูทะเลในระหว่างการอนุบาล แต่หากมีการเสริม CaCl2 และ MgCl2 ในน้้าที่มีความเต็มต่้า อาจ
ส่งผลให้ปูทะเลระยะ young crab มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น และจะได้ลูกปูทะเลขนาดใหญ่ เมื่อมีการลอก
คราบแล้วอาจจะมีการดึงแคลเซียมและแมกนีเซียมเพ่ือไปใช้ในสนับสนุนกลไกลในการสร้างเปลือก สอดคล้อง
กับรายงานของบุญรัตน์ และพิชาญ (2547) ที่รายงานว่า น้้าที่ความเค็มสูงปูจะดึงแคลเซียมไปเก็บสะสมใน
เปลือกมากส่งผลให้น้้าหนักตัวปูมากกว่าที่ความเค็มต่้า และปูทะเลสามารถเลี้ยงในน้้าเค็ม 20 - 25 ส่วนในพัน
ส่วน เป็นความเค็มที่เหมาะสมเพ่ือการสนับสนุนการสร้างเปลือกและเนื้อเยื่อของปูทะเล ส่วนปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมในน้้าของชุดการทดลองทั้ง 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  แสดงว่า
การเสริม CaCl2 และ MgCl2 มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้า 
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  ผลการทดลองแสดงว่าการเสริมและไม่เสริม CaCl2 และ MgCl2 ในการอนุบาลลูกปูทะเลจาก
ระยะ megalopa ถึงระยะ young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ที่ระดับความเค็ม 20-25 ส่วนในพันส่วน ไม่มี
ผลต่ออัตรารอดตายและขนาดความกว้างกระดองของลูกปูทะเล ดังนั้นการเสริม CaCl2 และ MgCl2 จึงไม่มี
ความจ้าเป็นต่อการอนุบาลลูกปูทะเล ผลเป็นเช่นนี้คาดว่าปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้้าเค็มที่ ใช้
อนุบาลมีเพียงพอ และลูกปูทะเลมีการใช้แคลเซียมในปริมาณที่น้อยมาก สอดคล้องกับรายงานของ 
Nurussalam, et al. (2017) ที่ศึกษาความถี่ในการเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมเลี้ยงปูทะเลในระบบน้้า
หมุนเวียน พบว่าปูทะเลวัยรุ่นจะต้องการแคลเซียมและแมกนีเซียมใช้ในการลอกคราบเพ่ือการเจริญเติบโตและ
การสร้างเปลือก โดยปูทะเลขนาดประมาณ 55 กรัม จ้าเป็นต้องเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม เพียง 30 
มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกๆ 15 วัน เท่านั้น ซึ่งระดับดังกล่าวมีผลให้ปูทะเลเจริญเติบโตดีที่สุด แสดงว่าถ้าจ้าเป็นต้อง
เสริมแร่ธาตุในน้้าควรเป็นค่าความเป็นด่างในน้้าท้าให้มีโอกาสอัตรารอดตายสูงกว่าจากรายงานของวารินทร์ 
และวัฒนา (2549) ที่ว่าการปรับเพ่ิมความเป็นด่าง โดยใช้ปูนขาว Ca(OH2) และกรดเกลือ (HCl) เพ่ิมความเป็น
ด่าง 200 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลให้ลูกปูม้าในระยะ zoea IV ถึง young crab มีอัตรารอดตาย (20.31%) สูง
กว่าความเป็นด่าง 100 และ150 มิลลิกรัมต่อลิตร  (4.65 และ7.83%) ดังนั้น การอนุบาลลูกปูทะเลระยะนี้จึง
ไม่จ้าเป็นต้องเสริม CaCl2 และ MgCl2 เป็นการลดต้นทุนในระหว่างการอนุบาลลูกปูทะเลได้  
    

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 1. การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ megalopa-ระยะ crab I ในน้้าความเค็ม 20-25 ส่วนในพันส่วน 
ที่ความหนาแน่น 1.11 ตัวต่อลิตร ท้าให้มีอัตรารอดตายสูง ไม่จ้าเป็นต้องเสริม CaCl2 และMgCl2 ในน้้า ไม่เป็น
การเพ่ิมต้นทุน เนื่องจากลูกปูทะเลมีการใช้ CaCl2 และ MgCl2 น้อยมาก แต่ควรน้ามาซื้อ Na2CO3 ซึ่งความ
เป็นด่างของน้้ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการลอกคราบและการสร้างเปลือกหรือกระดองใหม่ในการ
เจริญเติบโตแต่ละครั้งของลูกปูทะเล 
 2. การอนุบาลลูกปูทะเลระยะ crab I-young crab ขนาด 0.5 เซนติเมตร ในน้้าความเค็ม 20-25 
ส่วนในพันส่วน มีการเสริม CaCl2 และMgCl2 พบว่ามีอัตรารอดตายและเจริญเติบโตได้ดี อาจจ้าเป็นต้องเสริม 
CaCl2 และ MgCl2 ที่มีการอนุบาลลูกปูทะเลที่ความหนาแน่นสูงและความเค็ม ≤15 ส่วนในพันส่วน เพ่ือให้ปูมี
อัตรารอดตายและเจริญเติบโตดีที่สุด และต้องศึกษาความถี่และปริมาณการเสริมแร่ธาตุชนิดอ่ืนเพ่ิมเติมในครั้ง
ต่อไป 
 

ค้าขอบคุณ 
 

 ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี   คณะกรรมการตรวจ
เอกสารวิชาการทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดี 
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