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ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาในการทดลอง
อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปน
กรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มี
ความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ขนาดของลูกปูมาระยะ zoea IV ที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มี
ความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ความกวางสวนหัวและความยาวเฉลี่ยของลูกปูมาอายุ 8 วัน ที่อนุบาลจากระยะ zoea I
ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปน
กรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มี
ความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ํา
ที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
น้ําหนักและขนาดของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง
young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
น้ําหนักเฉลี่ยและขนาดเฉลี่ยของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea
IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปน
กรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
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ถังไฟเบอรที่ใชในการอนุบาลลูกปูมาที่ความเปนกรด-ดางของน้ําตางกัน
สาหรายเทียม
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ผลของความเปนกรด-ดางของน้ําตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของ
ลูกปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ทีอ่ นุบาลในถังไฟเบอร
วารินทร ธนาสมหวัง* และธรรมนูญ วุนซิ่งซี่
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร
บทคัดยอ
การศึ กษาผลของความเป นกรด-ด า งของน้ํา ต ออัตรารอดตายและการเจริ ญเติ บ โตของลูก ปู ม า ที่
อนุบาลในถังไฟเบอรแบงออกเปน 2 ชวง ชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV และชวงระยะ zoea IV ถึง young
crab โดยวางแผนการทดลองแต ละช วงแบบสุมตลอด การวิ เคราะห ขอมูลทางสถิ ติโดยใชวิธี Analysis of
Variance และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอัตรารอดตายและขนาดของลูกปูในแตละชุดการทดลองโดยใชวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
การทดลองกับ ลูก ปูชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV พบวา ลูก ปูที่อนุบ าลโดยใชน้ํา ที่มี pH
8.5 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย (71.66±2.09%) สูงกวาที่ใชน้ําที่มี pH 8.0 (59.92±3.09%) และ
pH 9.0 (49.04±4.36%) นอกจากนี้ ยังมีขนาดเฉลี่ยใหญกวาลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มี pH ทั้ง 2
ระดับ อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
การทดลองกับลูกปูชวงระยะ zoea IV ถึง young crab ปรากฏวา ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มี
pH 8.5 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย (25.13±4.00%) สูงกวาที่ใชน้ําที่มี pH 8.0 (23.64±2.96%)
อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตสูงกวาที่ใชน้ําที่มี pH 9.0 (11.20±1.43%) อยางมีนัยสําคัญ
(P<0.05) นอกจากนี้ ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มี pH 8.0 และ 8.5 มีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา
pH 9.0 และลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ํา pH 8.5 และ 9.0 มีความกวางกระดองเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH
8.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
คําสําคัญ : ลูกปูมา ความเปนกรด-ดาง อัตรารอดตาย การเจริญเติบโต

*ผูรับผิดชอบ : ๑๒๗ หมู ๘ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ โทร. ๐–๓๔๔๒–๖๒๒๐
E-mail : scadc@ji-net.com

7
Effects of Water pH on the Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks

Varin Tanasomwang* and Thumanoon Vunzingzi

Samutsakhon Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
Study on the effects of water pH on the survival rates and growth of young blue
swimming crab in fiber nursery tanks was divided into 2 periods, zoea I to zoea IV and zoea
IV to young crab stages. Completely Randomized Design was used for the experimentation.
Analysis of Variance was employed in data analysis and means of the survival rates and size
of crab from each treatment were compared by using Duncan’s New Multiple Range Test at
95% level of confidence.
Experimentation with crab from zoea I to zoea IV stages was conducted. Crab larvae
reared in pH 8.5 of water produced the average survival rate (71.66±2.09%) and size which
were significantly higher and bigger than those in pH 8.0 and 9.0 of water (P<0.05).
Experimentation with crabs from zoea IV to young crab stages was carried out. The
average survival rate of crabs reared in pH 8.5 of water (25.13±4.00%) was not significantly
higher than those in pH 8.0 (23.64±2.96%) (P>0.05), but significantly higher than those in pH
9.0 (11.20±1.43%) of water (P<0.05). Besides, crabs reared in pH 8.0 and 8.5 of water gained
average weights more than those in pH 9.0 of water while crabs in pH 8.5 and 9.0 of water
obtained sizes by average carapace width more than those in pH 8.0 of water significantly (P<0.05).
Keywords : Young blue swimming crab, Water pH, Survival rate, Growth
* Corresponding author : 127 Mu 8, Khok-Kham Sub-district, Muang District, Samutsakhon Province
Tel. 0-3442-6220 E-mail : scadc@ji-net.com
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คํานํา
ปูมาเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากเปนที่นิยมบริโภคในประเทศ ยังใชเปนวัตถุดิบ
ในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆเพื่อสงออก ป 2546 ประเทศไทยสงออกสินคาและผลิตภัณฑคิดเปนมูลคา
4,617 ลานบาท โดยเปนปูปรุงแตง 83% และปูแชเยือกแข็ง 17% ของมูลคาสงออก นับเปนประเทศสงออก
ผลิตภัณฑปูปรุงแตงอันดับ 1 ของโลก (FAO, 2002) ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปูมาที่นํามาบริโภคเปนปูที่จับ
จากทะเลแทบทั้งสิ้น เมื่อตลาดมีความตองการสูง ชาวประมงจึงไดพัฒนาเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพสูง
เพื่อจับปูมาขึ้นมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด การจับปูมาขึ้นมาใชประโยชนมากเกินกําลังที่ผลิตทดแทน
ไดตามธรรมชาติ สงผลใหปูมาในทองทะเลไทยลดลงอยางรวดเร็วทั้งปริมาณและขนาด (เขียน, 2520; อมรา
และอัจฉรา, 2545) การเพาะพันธุปูมาใหไดปริมาณมาก (mass production) เพื่อนําไปปลอยในทะเล
เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับธรรมชาติ และขยายผลไปสูการเลี้ยงซึ่งเปนการชวยเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการเพาะพันธุปูมา วารินทรและคณะ (2545, 2547ข) ไดศึกษาและประสบความสําเร็จในการฟก
ไขปูมาจากตับปงที่หักจากปูไขนอกกระดองกอนนําแมปูเหลานั้นไปตมและแกะเนื้อเพื่อผลิตเปนปูกระปอง
ปูมาที่นํามาตมและแกะเนื้อมีปูไขนอกกระดองปะปนอยูดวยจํานวนมากพอสมควร ที่ผานมาไขนอกกระดอง
ของแมปูเ หลา นี้ถูก ทิ้ง ไปโดยเปลา ประโยชน เปน การทํา ลายทรัพ ยากรพัน ธุสัต วน้ํา อยา งนา เสีย ดาย
ความสําเร็จดังกลาว ทําใหสามารถใชตับปงไขปูเปนแหลงพันธุในการผลิตลูกปูมาดวยตนทุนต่ํา นอกจากนี้
นักวิจัยยังไดศึกษาวิธีการเพาะและอนุบาลปูมา (โกวิทยและทวี, 2547) ตลอดจนชนิดของที่หลบซอน (วารินทร
และคณะ, 2547ก) ความหนาแนน (ภมรพรรณและวารินทร, 2548) ความเค็มของน้ํา (วารินทรและคณะ, 2548)
และอาหารที่เหมาะสม (วารินทรและคณะ, 2549) ในการอนุบาลลูกปูมา จากการศึกษาที่ผานมา ความเค็ม
ของน้ําเปนปจจัยสิ่งแวดลอมพื้นฐานที่สําคัญและมีผลอยางมากตอการอยูรอดและการเจริญเติบโตของลูกปูมา
แตละระยะ อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมอีกหลายประการที่มีความสําคัญและยังไมไดศึกษา
งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําที่ระดับตางๆตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโต
ของลูกปูมาตั้งแตระยะ zoea I ถึง zoea IV และ zoea IV (ตอนปลาย) ถึง young crab (หลังจากเขาระยะ
crab 6-7 วั น) ที่อนุบาลในถั งไฟเบอร เพื่อเปนขอมู ลในการจั ดการสิ่ งแวดลอมระหวางการอนุ บาลให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของลูกปูมามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV และระยะ zoea IV ถึง
young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดางตางกัน
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV และระยะ zoea IV ถึง
young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดางตางกัน
3. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง zoea IV และระยะ zoea IV ถึง young
crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดางตางกัน
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ
การเตรียมน้ํา
น้ําที่ใชในการทดลองเตรียมในบอคอนกรีตขนาด 10 ลบ.ม. จํานวน 3 บอ น้ําที่เตรียมมีความเค็ม
30, 27, 25 และ 23 สวนในพัน (ppt) ตามระยะเวลาที่ตองการใช น้ําทั้ง 3 บอ ที่เตรียมในแตละระยะเวลา
มีความเค็มเดียวกัน แตปรับใหมีความเปนกรด-ดาง (pH) ตางกันในแตละบอที่ 8.0, 8.5 และ 9.0 การปรับเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของความเปนกรด-ดางในน้ําโดยใชน้ําปูนขาว (Ca(OH)2) และกรดเกลือ (HCl) ตามลําดับ
โดยคอยๆเติมสารเคมีดังกลาวทีละนอยจนกวาวัดคาไดตามตองการ ระหวางพักน้ําในบอใหอากาศตลอดเวลา
การวางแผนการทดลอง
การทดลองอนุบาลลูกปูมาโดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดางตางกันแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงระยะ
zoea I ถึง zoea IV และชวงระยะ zoea IV (ตอนปลาย) ถึง young crab โดยวางแผนการทดลองแตละชวง
แบบสุมตลอด (Completely Randomized Design) การทดลองแตละชวงแบงออกเปน 3 ชุดการทดลองๆละ
3 ซ้ํา การอนุบาลลูกปูโดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ความเปนกรด-ดาง 8.0
ชุดการทดลองที่ 2 ความเปนกรด-ดาง 8.5
ชุดการทดลองที่ 3 ความเปนกรด-ดาง 9.0
การเตรียมลูกพันธุปูมา
ลูกปูแรกฟกที่นํามาอนุบาลจนถึงระยะ zoea IV กอนนําไปใชการทดลองแตละครั้งเปนลูกปูฟกจากไข
จากตับปงของแมปูไขนอกกระดองตามวิธีของวารินทรและคณะ (2545) กลาวคือ ตับปงไขปูที่หักจากตัวแม
ถูกลําเลียงจากโรงตมและแกะเนื้อที่ตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม มายังโรงเพาะฟกของศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาครกอนการอนุบาล 2 วัน ในกรณีนี้ใชตับปงไขปูสีน้ําตาลเปนแหลงพันธุ
ทําการแยกไขออกจากตับปงโดยใชมือถูเบาๆในกะละมังที่มีน้ําทะเล จากนั้นกรองเอาสิ่งสกปรกและไขที่จับ
เปนกอนออก แลวลางดวยน้ําสะอาด 3 ครั้ง และนําไขปูไปบมฟกในถังพลาสติกทรงสูงในปริมาณ 180 ก./
น้ําทะเล 60 ล. พรอมใหอากาศคอนขางแรง ในแตละครั้งบมฟกไขไวประมาณ 3-4 ถัง (ภาพที่ 1) ไขสีน้ําตาล
เปลี่ยนสีเปนสีดํากอนฟกเปนตัวออนปูมาหลังจากบมฟกไวเปนระยะเวลา 2 วัน โดยทั่วไป ลูกปูที่ฟกในวัน
แรกมีปริมาณมากที่สุดจึงรวบรวมไปใสบออนุบาล การรวบรวมลูกปูแรกฟกโดยหยุดใหอากาศเพื่อใหไขที่ยัง
ไม ฟ กจมลงกน ถัง สว นลูก ปูวา ยขึ้น มาอยู บ ริเ วณผิว น้ํ า ใชก ระบวยตัก ทั ้ง น้ํ า และลูก ปูใ สใ น กะละมัง
พลาสติกเพื่อลําเลียงไปยังบออนุบาล น้ําทะเลที่ใชในกิจกรรมสวนนี้ทั้งหมดมีความเค็ม 30 สวนในพัน (วาริ
นทรและภมรพรรณ, 2548)
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ภาพที่ 1 การบมฟกไขปูมาในถังพลาสติกทรงสูงพรอมใหอากาศ
การรวบรวมและสุมนับจํานวนลูกปูมา
การรวบรวมและประเมินจํานวนลูกปูแรกฟกสําหรับการทดลองชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV
กอนการรวบรวมหยุดใหอากาศเพื่อใหไขปูที่ยังไมฟกจมลงกนถัง สวนลูกปูวายน้ําขึ้นมาอยูบริเวณผิวน้ํา
จากนั้นใชกระบวยตักทั้งน้ําและลูกปูใสกะละมังพลาสติก เติมน้ําทะเลลงไปในกะละมังใหไดปริมาตร 20 ล.
พรอมใหอากาศเพื่อใหลูกปูกระจายอยางทั่วถึง จากนั้นใชบิกเกอรสุมตักน้ําที่มีลูกปูขึ้นมาในปริมาตร 100 มล.
2 ครั้ง เพื่อนับจํานวน คาเฉลี่ยของจํานวนลูกปูจากการนับ 2 ครั้ง ใชในการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนลูกปูใน
กะละมังจนกวาลูกปูจากการนับจากบิกเกอร 2 ครั้ง มีคาเฉลี่ยอยูที่หรือใกลเคียง 315 ตัว ซึ่งลูกปูในกะละมังมี
จํานวนประมาณ 63,000 ตัว ตามลําดับ จากนั้นนําลูกปูในแตละกะละมังที่ประเมินจํานวนแลวไปใสในถัง
ทดลอง 2 กะละมัง ทั้งนี้ลูกปูแรกฟกในแตละถังมีจํานวนประมาณ 126,000 ตัว/ปริมาตรน้ํา 1.8 ลบ.ม หรือความ
หนาแนน 70,000 ตัว/ลบ.ม. การรวบรวมและประเมินจํานวนลูกปูระยะ zoea IV (ตอนปลาย) สําหรับการ
ทดลองชวงระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชกระบวยตักลูกปูพรอมน้ําในกะละมังพลาสติกในปริมาณ
ที่เทียบเคียงกับจํานวนลูกปู 2,000 ตัว ในกะละมังขนาดเดียวกันที่นับจํานวนไดแลวจากนั้นนําไปใสในถัง
ทดลองจนแตละถังมีจํานวนประมาณ 27,000 ตัว/ปริมาตรน้ํา 1.8 ลบ.ม หรือความหนาแนน 15,000 ตัว/ลบ.ม.
การรวบรวมและประเมินจํานวนลูกปูระยะ young crab เมื่อสิ้นสุดการทดลองโดยนับลูกปูทุกตัวในแตละ
ถัง (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ถังไฟเบอรที่ใชในการอนุบาลลูกปูมา
ที่ความเปนกรด-ดางของน้ําตางกัน
ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมา
ชนิดและปริมาณอาหารมีชีวิตที่ใหลูกปูแตละระยะดังแสดงในตารางที่ 1 โดยใหอาหารวันละ 5 มื้อ
เวลา 05.00, 08.30, 13.30, 18.30 และ 23.00 น.
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาในการทดลอง
วันที่อนุบาล
ระยะลูกปู
ชนิดอาหาร
zoea I
โรติเฟอร
1
คลอเรลลา
zoea I-II
โรติเฟอร
2-4
คลอเรลลา
ไรน้ําเค็มแรกฟก
zoea II-zoea IV
ไรน้ําเค็มแรกฟก
5-8
zoea IV-megalopa
9-10
ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน
ไขตุน
megalopa-young crab ไรน้ําเค็มอายุ 5-7 วัน
11-14
ไขตุน
young crab
15-19
ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย
ไขตุน

ปริมาณอาหาร
2 ตัว/มล.
4 5
10 -10 เซลล/มล.
1.5 ตัว/มล.
4 5
10 -10 เซลล/มล.
0.20 ตัว/มล.
0.50 ตัว/มล.
0.1-0.2 ตัว/มล.
15-30 ก.
0.02-0.03 ตัว/มล.
30-50 ก.
0.02-0.12 ตัว/มล.
40-60 ก.

การเปลี่ยนถายน้ําและดูดตะกอน
ระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV มีการเปลี่ยนถายน้ําพรอมปรับลดความเค็มในวันที่
3, 5 และ 7 ของการอนุบาลในปริมาณ 30% โดยลดความเค็มจาก 30 เปน 27, 25 และ 23 สวนในพัน ตามลําดับ
และดูดตะกอนกนถังในวันที่ 4, 6 และ 8 ของการอนุบาลดวยทอ PVC ที่ปลายดานหนึ่งทําเปนรูปปากฉลาม
สําหรับการอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab (หลังจากเขาระยะ crab 6-7 วัน) มีการเปลี่ยนถายน้ํา
ในวันที่ 3, 5, 7 และ 9 ของการอนุบ าลในปริม าณ 20 % และดูดตะกอนกนถัง ในวันที่ 4, 6, 8 และ 10
ของการอนุบาล
การใหที่หลบซอน
ในการอนุบ าลลูก ปูระยะ zoea IV ถึง young crab เมื่อลูก ปูเขา ระยะ megalopa เกือบหมด
ใสสาหรายเทียม (ภาพที่ 3) ซึ่งทําดวยเชือกพลาสติกสีเขียวออนที่ตัดเปนทอนยาวประมาณ 25 ซม. โดยสอด
เชือกพลาสติกที่ยาวเทากัน 2 ดาน ดังกลาวไปตามความยาวของเชือกไนลอนเปนระยะๆ ซึ่งยาวประมาณ 40 ซม.
โดยมีระยะหางประมาณ 5 ซม. จากนั้นคลี่เชือกพลาสติกออกเปนแผนบางๆ แลวฉีกเปนเสนเล็กๆจนหมด
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ปลายดานหนึ่งของเชือกไนลอนผูกติดกับทุนลอย และปลายหนึ่งผูกติดกับตุมถวงใสในถังทดลองทุกถังๆละ
25 เสน เพื่อใหเปนที่หลบซอน (วารินทรและคณะ, 2547ก)

ภาพที่ 3 สาหรายเทียม
การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ระหวางการอนุบาลลูกปูในการทดลองแตละครั้ง ทําการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําบางประการ
ในแตละถังทดลอง ไดแก ความเปนกรด-ดางดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดางยี่หอ Orion อุณหภูมิน้ําดวย
เครื่องวัดอุณหภูมิ (thermometer) ที่มีชวงระหวาง 0-100๐ซ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) โดยใชเครื่องวัด
ยี่หอ Oxy Guard รุน Handy Alpha ปริมาณแอมโมเนีย (ammonia: NH3-N) และไนไตรท (nitrite: NO2-N)
ตามวิธีของ Strickland and Parsons (1972) และความเปนดาง (alkalinity) ตามวิธีของ APHA,
AWWA and WPCF (1980)

การเก็บผลการทดลอง
การอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV ใชระยะเวลา 8 วัน และเก็บผลการทดลองในวันที่ 9
ของการอนุบาล สุมนับจํานวนลูกปูที่เหลือรอดในแตละถัง นําไปคํานวณหาอัตรารอดตายของลูกปูระยะ
zoea IV สว นการอนุบ าลลูก ปูร ะยะ zoea IV ถึ ง young crab ใช ร ะยะเวลา 10 วัน ต อ จากชว งแรก
เก็บผลการทดลองในวันที่ 19 ของการอนุบาล นับจํานวนลูกปูที่เหลือรอดในแตละบอหรือถังเพื่อนําไป
คํานวณหาอัตรารอดตายของลูกปูระยะ young crab
การสุมเก็บตัวอยางลูกปูมาเพื่อวัดขนาดและชั่งน้ําหนัก
เมื่อสิ้นสุดการอนุบาลลูกปูชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV ในแตละการทดลอง สุมเก็บตัวอยางลูกปู
จากแตละชุดการทดลองประมาณ 50 ตัว เก็บถนอมไวในฟอรมาลินความเขมขน 5% เพื่อวัดขนาดภายใต
กลองจุลทรรศนดวย micrometer ความกวางวัดจากสวนหัวซึ่งกวางที่สุด สวนความยาวของลูกปูวัดจาก
ปลายขางหนึ่งถึงปลายอีกขางหนึ่งเมื่อใชเข็มเขี่ยยืดลําตัวใหตรง สวนลูกปูชวงระยะ zoea IV ถึง young crab
เมื่อสิ้นสุดการทดลองครั้งที่ 3 สุมเก็บตัวอยางลูกปูจากแตละชุดการทดลองจํานวน 20 ตัว เพื่อชั่งน้ําหนัก
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ตลอดจนวัดความกวางและความยาวกระดอง การทดลองครั้งที่ 4 สุมเก็บตัวอยางลูกปูจากแตละชุดการทดลอง
จํานวน 10 ตัว เพื่อวัดความกวางและความยาวกระดองภายใตกลองจุลทรรศนดวย micrometer
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบอัตรารอด
ตายและขนาดเฉลี่ยของลูกปูมาในแตละการทดลองโดยวิธี Duncan ’s New Multiple Range Test ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการศึกษา
การอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) ตางกัน ปรากฏวา
ลูกปูในแตละถังที่เติมน้ํา pH 8.0 มีอัตรารอดตาย 57.14, 59.38 และ 63.24% ที่เติมน้ํา pH 8.5 มีอัตรารอดตาย
69.39, 73.49 และ 72.10% สวนที่เติมน้ํา pH 9.0 มีอัตรารอดตาย 51.83, 44.01 และ 51.28% (ตารางที่ 2)
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 59.92±3.09, 71.66±2.09 และ 49.04±4.36%
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง
(pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ชุดการทดลอง
จํานวนลูกปู zoea I จํานวนลูกปู zoea IV
อัตรารอดตาย
(ซ้ํา)
(ตัว)
(ตัว)
(%)
ความเปนกรด-ดาง 8.0
1

129,500

74,000

57.14

2

128,000

76,000

59.38

3

126,500

80,000

63.24

1

129,700

90,000

69.39

2

127,900

94,000

73.49

3

127,600

92,000

72.10

131,200

68,000

51.83

ความเปนกรด-ดาง 8.5

ความเปนกรด-ดาง 9.0
1

14
2

131,800

58,000

44.01

3

128,700

66,000

51.28

ตารางที่ 3 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปน
กรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
จํานวนซ้ํา อัตรารอดตายต่ําสุด อัตรารอดตายสูงสุด อัตรารอดตายเฉลี่ย
ชุดการทดลอง
(N)
(%)
(%)
(%)
ความเปนกรด-ดาง 8.0
3
57.14
63.24
59.92±3.09b
ความเปนกรด-ดาง 8.5
3
69.39
73.49
71.66±2.09a
ความเปนกรด-ดาง 9.0
3
44.01
51.83
49.04±4.36c
a, b, c : อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

การสุมนับตัวอยางลูกปูระยะ zoea I ชุดการทดลองละ 10 ตัว และเก็บถนอมไวในฟอรมาลินความ
เขมขน 5% เพื่อวัดขนาดในเวลาตอมา ปรากฏวา ความกวางสวนหัวของลูกปูที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง
zoea IV โดยใชน้ํา pH 8.0, 8.5 และ 9.0 อยูในชวง 1.000-1.250, 1.000-1.700 และ 0.925-1.375 มม. ความยาว
ของลูกปูอยูในชวง 2.500-3.125, 3.000-4.500 และ 2.750-3.750 มม. ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ความกวางสวนหัว
เฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 1.115±0.093, 1.475±0.219 และ 1.148±0.141 มม. ลูกปูที่อนุบาลโดยใช
น้ํา pH 8.5 มีความกวางสวนหัวเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH 8.0 และ 9.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ความยาว
เฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 2.770±0.176, 3.573±0.555 และ 3.013±0.309 มม. ลูกปูที่อนุบาล
โดยใชน้ํา pH 8.5 มีความยาวเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH 8.0 และ 9.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 ขนาดของลูกปูมาระยะ zoea IV ที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความ
เปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ความกวางสวนหัว (มม.)
ความยาวของลูกปู (มม.)
ลูกปูตัวที่
T1
T2
T3
T1
T2
T3
1
1.000
1.250
1.125
2.750
3.000
3.750
2
1.125
1.000
0.925
2.750
3.250
2.750
3
1.250
1.650
1.250
3.000
3.250
2.750
4
1.075
1.700
1.000
2.625
4.500
2.875
5
1.200
1.375
1.000
2.750
3.125
3.000
6
1.250
1.425
1.125
3.125
3.125
3.250
7
1.125
1.625
1.175
2.700
4.250
3.125
8
1.050
1.500
1.250
2.500
3.225
2.750
9
1.075
1.600
1.375
2.750
4.125
3.000
10
1.000
1.625
1.250
2.750
3.875
2.875

15
T1 : ความเปนกรด-ดาง

8.0
T2 : ความเปนกรด-ดาง 8.5
T3 : ความเปนกรด-ดาง 9.0

ตารางที่ 5 ความกวางสวนหัวและความยาวเฉลี่ยของลูกปูมาอายุ 8 วัน ที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV
โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
จํานวนซ้ํา
ความกวางสวนหัวเฉลี่ย
ความยาวเฉลี่ยของลูกปู
ชุดการทดลอง
(N)
(มม.)
(มม.)
ความเปนกรด-ดาง 8.0
10
1.115±0.093b
2.770±0.176b
ความเปนกรด-ดาง 8.5
10
1.475±0.219a
3.573±4.555a
ความเปนกรด-ดาง 9.0
10
1.148±0.141b
3.013±0.309b
a, b

: ความกวางสวนหัวและความยาวเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P <0.05)

คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV ในแตละชุดการทดลองดังแสดงในตารางที่ 6
อุณหภูมิน้ําทั้ง ในชวงเชาและชวงบายระหวางชุดการทดลองใกลเคียงกัน แตมีความผันผวนคอนขางสูง
โดยชวงเชาผันแปรอยูระหวาง 21.6-29.7๐ซ ชวงบายอยูระหวาง 22.4-30.9๐ซ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
ใกลเคียงกันโดยผันแปรอยูระหวาง 6.7-7.7 มก./ล. สวนปริมาณไนไตรทในแตละชุดการทดลองอยูระหวาง
0.030-0.680, 0.140-0.520 และ 0.060-0.150 มก./ล. ปริมาณแอมโมเนียอยูระหวาง 0.010-1.120, 0.070-0.890
และ 0.060-0.550 มก./ล. สวนคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําที่กําหนดในการทดลองมีความผันผวน
อยูในชวง 8.01-8.24, 8.31-8.63 และ 8.60-9.10 และสงผลใหความเปนดางผันแปรอยูในชวง 150-205,
257-290 และ 214-316 มก./ล. ตามลําดับ
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง
(pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ชุดการ
อุณหภูมิ (๐ซ)
ความเปนดาง
NO2-N
NH3-N
DO
pH
ทดลอง เชา
บาย
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
1 21.7-29.7 22.5-30.8 8.01-8.24
150-205
0.030-0.680 0.010-1.120 6.7-7.7
2 21.6-29.5 22.4-30.5 8.31-8.63
257-290
0.140-0.520 0.070-0.890 6.7-7.7
3 21.6-29.5 22.4-30.9 8.60-9.10
214-316
0.060-0.150 0.060-0.550 6.7-7.6
ชุดการทดลองที่ 1 : ความเปนกรด-ดาง 8.0
ชุดการทดลองที่ 2 : ความเปนกรด-ดาง 8.5
ชุดการทดลองที่ 3 : ความเปนกรด-ดาง 9.0
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การอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) ตางกัน พบวา
ลูกปูในถังที่เติมน้ํา pH 8.0 มีอัตรารอดตาย 20.44, 26.28 และ 24.19% ที่เติมน้ํา pH 8.5 มีอัตรารอดตาย
23.46, 22.24 และ 29.70% สวนที่เติมน้ํา pH 9.0 มีอัตรารอดตาย 9.89, 12.72 และ 10.98% (ตารางที่ 7)
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 23.64±2.96, 25.13±4.00 และ 11.20±1.43% ลูกปูที่
อนุบาลโดยใชน้ํา pH 8.5 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวาที่ใชน้ํา pH 8.0 อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตสูงกวา
ที่ใชน้ํา pH 9.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7 อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปน
กรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ชุดการทดลอง
จํานวนลูกปู zoea IV จํานวนลูกปู young crab
อัตรารอดตาย
(ซ้ํา)
(ตัว)
(ตัว)
(%)
ความเปนกรด-ดาง 8.0
1
27,000
5,520
20.44
2
27,000
7,095
26.28
3
27,000
6,530
24.19
ความเปนกรด-ดาง 8.5
1
27,000
6,335
23.46
2
27,000
6,005
22.24
3
27,000
8,020
29.70
ความเปนกรด-ดาง 9.0
1
27,000
2,670
9.89
2
27,000
3,435
12.72
3
27,000
2,965
10.98
ตารางที่ 8 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความ
เปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
จํานวนซ้ํา อัตรารอดตายต่ําสุด อัตรารอดตายสูงสุด อัตรารอดตายเฉลี่ย
ชุดการทดลอง
(N)
(%)
(%)
(%)
ความเปนกรด-ดาง 8.0
3
20.44
26.28
23.64±2.96a
ความเปนกรด-ดาง 8.5
3
22.24
29.70
25.13±4.00a
ความเปนกรด-ดาง 9.0
3
9.89
12.72
11.20±1.43b
a, b : อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
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การสุมตัวอยางลูกปูระยะ young crab ชุดการทดลองละ 10 ตัว เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดขนาด ปรากฏวา
ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ํา pH 8.0, 8.5 และ 9.0 มีน้ําหนักอยูในชวง 0.008-0.019, 0.010-0.025 และ 0.0050.009 ก. ความกวางกระดองอยูในชวง 3.750-4.750, 4.000-5.000 และ 4.050-4.975 มม. และความยาวกระดอง
อยูในชวง 2.250-3.000, 2.200-3.250 และ 2.225-3.000 มม. ตามลําดับ (ตารางที่ 9) น้ําหนักเฉลี่ยของลูกปู
ในแตละชุดการทดลองอยูที่ 0.015±0.004, 0.015±0.005, และ 0.008±0.001 ก. ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ํา pH
8.0 และ 8.5 มีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH 9.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ความกวางกระดองเฉลี่ยของ
ลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 4.103±0.319, 4.510±0.303 และ 4.543±0.323 มม. ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ํา
pH 8.5 และ 9.0 มีความกวางกระดองเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH 8.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ความยาวกระดอง
เฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 2.653±0.218, 2.640±0.300 และ 2.650±0.258 มม. ซึ่งแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 9 น้ําหนักและขนาดของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab
โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ความยาวกระดอง
น้ําหนัก (ก.)
ความกวางกระดอง (มม.)
ลูกปูตัวที่
(มม.)
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T3
1
0.015 0.010 0.005
4.300 4.250 4.325
2.750 2.600 2.800
2
0.019 0.020 0.006
3.750 4.625 4.750
2.375 2.750 2.800
3
0.018 0.018 0.008
4.000 4.625 4.275
2.750 2.675 2.500
4
0.018 0.017 0.008
4.000 4.550 4.925
2.500 2.625 2.500
5
0.010 0.010 0.009
4.250 4.500 4.975
2.675 2.875 2.625
6
0.000 0.013 0.006
4.175 4.875 4.500
2.750 2.675 3.000
7
0.018 0.012 0.008
4.750 4.000 4.050
3.000 2.200 2.925
8
0.017 0.025 0.008
3.750 5.000 4.250
2.750 3.250 2.225
9
0.012 0.011 0.008
4.300 4.200 4.875
2.725 2.250 2.325
10
0.017 0.013 0.008
3.750 4.475 4.500
2.250 2.500 2.800
T1 : ความเปนกรด-ดาง

8.0
T2 : ความเปนกรด-ดาง 8.5
T3 : ความเปนกรด-ดาง 9.0

ตารางที่ 10 น้ําหนักเฉลี่ยและขนาดเฉลี่ยของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea
young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง (pH) 8.0, 8.5 และ 9.0

IV

ถึง
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จํานวนซ้ํา
(N)
ความเปนกรด-ดาง 8.0
10
ความเปนกรด-ดาง 8.5
10
ความเปนกรด-ดาง 9.0
10
ชุดการทดลอง

น้ําหนักเฉลี่ย ความกวางกระดองเฉลี่ย ความยาวกระดองเฉลี่ย
(ก.)
(มม.)
(มม.)
0.015±0.004a
4.103±0.319b
2.653±0.218
0.015±0.005a
4.510±0.303a
2.640±0.300
0.008±0.001b
4.543±0.323a
2.650±0.258

a, b : น้ําหนักและความกวางกระดองเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

การตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ํา ในถังทดลองทั้ง 3 ถัง ของแตละชุดการทดลอง ปรากฏวา
คุณภาพน้ําโดยทั่วไปในถังอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab ระหวางชุดการทดลองใกลเคียงกัน
โดยอุณหภูมิน้ําในชวงเชาผันแปรอยูระหวาง 25.5-26.6๐ซ ชวงบาย 26.8-27.6๐ซ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
6.2-6.8 มก./ล. ปริมาณไนไตรท 0.010-0.690 มก./ล. และปริมาณแอมโมเนีย 0.100-1.86 มก./ล. สวนคา
ความเปนกรด-ดา ง (pH) ของน้ําที่กํา หนดในการทดลองผันผวนอยูในชวง 7.91-8.21, 8.31-8.53 และ
8.61-8.90 และสงผลใหความเปนดางผันแปรอยูในชวง 160-197, 210-255 และ 229-306 มก./ล. ตามลําดับ
(ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนกรด-ดาง
(pH) 8.0, 8.5 และ 9.0
ชุดการ
อุณหภูมิ (๐ซ)
ความเปนดาง
NO2-N
NH3-N
DO
pH
ทดลอง
เชา
บาย
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
1
25.5-26.5 26.8-27.5 7.91-8.21 160-197 0.010-0.690 0.130-1.860 6.2-6.8
2
25.5-26.6 26.8-27.6 8.31-8.53 210-255 0.020-0.560 0.100-1.700 6.4-6.8
3
25.5-26.5 26.8-27.6 8.61-8.90 229-306 0.020-0.580 0.130-1.570 6.3-6.8
ชุดการทดลองที่ 1 : ความเปนกรด-ดาง 8.0
ชุดการทดลองที่ 2 : ความเปนกรด-ดาง 8.5
ชุดการทดลองที่ 3 : ความเปนกรด-ดาง 9.0

วิจารณผล
การเตรียมน้ําใหมีความเปนกรด-ดาง (pH) ตามที่กําหนดคอนขางยุงยาก เนื่องจากคาความเปนกรดดางของน้ําที่ปรับไวกอนนําไปใชในการทดลองและที่พักไวสําหรับการเปลี่ยนถายน้ํามักไมคอยเสถียร น้ําที่
ใชในการทดลองจึงมีคาความเปนกรด-ดางใกลเคียงกับที่กําหนดเทานั้น อยางไรก็ตาม ระหวางการอนุบาลลูก
ปูมาทั้งชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV และชวงระยะ zoea IV ถึง young crab ไดตรวจวัดความเปนกรด-ดาง
ของน้ํารวมกับ parameter อื่นๆทุกวันเพื่อตรวจสอบดวย
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การศึกษาในครั้งนี้ ลูกปูที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ํา pH 8.5 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย
สูงกวาและขนาดเฉลี่ยใหญกวาลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ํา pH 8.0 และ 9.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สวนลูกปู
ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ํา pH 8.5 มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวาที่ใชน้ํา pH 8.0
อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) แตสูงกวาที่ใชน้ํา pH 9.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) นอกจากนี้ ลูกปูที่อนุบาล
โดยใชน้ํา pH 8.0 และ 8.5 มีน้ําหนักเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH 9.0 และลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ํา pH 8.5 และ
9.0 มีความกวางกระดองเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ํา pH 8.0 อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ผลการทดลองโดยรวม
แสดงใหเห็นวา น้ําที่มี pH 8.5 มีความเหมาะสมในการอนุบาลลูกปูมามากกวาที่ pH 8.0 และ 9.0 การผลิตพันธุปู
Portunus trituberculatus ในประเทศญี่ปุน มักใชน้ําที่ปรับ pH ใหอยูที่ 9.25 ในการอนุบาลลูกปูระยะ
zoea I ถึง crab I เพื่อปองกันหรือลดการติดเชื้อรา Halocrusticida okinawaensis ซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
กับผลผลิต (Yasunobu et al., 1997) ในการอนุบาลลูกปูมาอาจประสบปญหาติดเชื้อราไดเชนเดียวกัน
จึงควรมีการศึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือปองกันการติดเชื้อราดวยวิธีการเดียวกันในโอกาสตอไป
ผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูแตละชวง แสดงใหเห็นวา น้ําที่ปรับ pH
ไวที่ 8.5 มีความผันผวนระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV ในชวง 8.31-8.63 และมีความผัน
ผวนระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab ในชวง 8.31-8.53 ซึ่งคอนขางใกลเคียงกัน
pH ของน้ํามีความสัมพันธโดยตรงกับความเปนดาง (alkalinity) โดยน้ําที่มี pH ผันผวนในชวง 8.31-8.63
ระหวางการอนุบาลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV มีความเปนดางผันแปรในชวง 257-290 มก./ล. และน้ําที่มี
pH ผันผวนในชวง 8.31-8.53 ระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab มีความเปนดางผันแปร
ในชวง 210-255 มก./ล. ซึ่งจะเห็นไดวาความเปนดางของน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูทั้ง 2 ชวง คอนขางสูง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ น้ํ า ที่ ใ ช อ นุ บ าลลู ก กุ ง ทะเลในโรงเพาะฟ ก ของศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงชายฝ ง
สมุทรสาคร ซึ่งปรับคาความเปนดางของน้ําใหอยูในชวง 100-120 มก./ล. ทั้งนี้อาจเปนเพราะความเปนดาง
ของน้ํามีสวนสําคัญในขั้นตอนการลอกคราบและสรางเปลือกหรือกระดองใหมในการเจริญเติบโตแตละครั้ง
ของลูกปู สําหรับความเปนดางของน้ําที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูจะไดทําการศึกษาอีกครั้งเพื่อยืนยันกับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สวนปริมาณไนไตรท แอมโมเนีย และออกซิเจนละลายน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูทั้ง
2 ชวง เปลี่ยนแปลงในทํานองเดียวกับน้ําที่ใชอนุบาลลูกปูในงานวิจัยอื่นๆกอนหนานี้ ยกเวน อุณหภูมิของน้ํา
ซึ่งผันผวนคอนขางมากระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยชวงเชาอุณหภูมิของน้ําผันแปร
อยูระหวาง 21.6-29.7๐ซ และชวงบายระหวาง 22.4-30.9๐ซ อุณหภูมิของน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ
zoea IV ถึง young crab มีความผันผวนนอยกวา โดยในชวงเชาอยูระหวาง 25.5-26.6๐ซ ชวงบายอยู
ระหวาง 26.8-27.6๐ซ การที่อุณหภูมิของน้ําผันผวนมากยอมสงผลตอสุขภาพและอัตรารอดตายของลูกปู
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