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สารบัญตาราง
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ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาในการทดลอง
อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มี
ความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ํา
ความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ขนาดของลูกปูมาระยะ zoea IV ที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มี
ความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ความกวางสวนหัวและความยาวเฉลี่ยของลูกปูมาอายุ 8 วัน ที่อนุบาลจากระยะ zoea I
ถึง zoea IV โดยใชน้ํามีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง
100, 150 และ 200 มก./ล.
อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ํามี
ความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ํา
ที่มีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ขนาดของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab
โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ขนาดเฉลี่ยของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young
crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง
100, 150 และ 200 มก./ล.
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การบมฟกไขปูมาในถังพลาสติกทรงสูงพรอมใหอากาศ
ถังไฟเบอรที่ใชในการอนุบาลลูกปูมาที่ความเปนดางของน้ําตางกัน
สาหรายเทียม
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ผลของความเปนดางของน้ําตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของ
ลูกปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ทีอ่ นุบาลในถังไฟเบอร
วารินทร ธนาสมหวัง* และวัฒนา ฉิมแกว
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร
บทคัดยอ
การศึกษาผลของความเปนดางของน้ําตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูมาที่อนุบาลใน
ถังไฟเบอรแบงออกเปน 2 ชวง ชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV และชวงระยะ zoea IV ถึง young crab โดยวาง
แผนการทดลองแตละชวงแบบสุมตลอด การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธี Analysis of Variance และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอัตรารอดตายและขนาดของลูกปูในแตละชุดการทดลองโดยใชวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
การทดลองกับลูกปูชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV พบวา ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง
150 มก./ล. มีอัตรารอดตายเฉลี่ย (72.99±7.12%) สูงกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 และ 200 มก./ล.
อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) นอกจากนี้ ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 150 มก./ล. มีขนาดโดย
ความกวางสวนหัวเฉลี่ยมากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 และ 200 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
แตมีขนาดโดยความยาวของลูกปูมากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 200 มก./ล. อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05)
แตมากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)
การทดลองกับลูกปูชวงระยะ zoea IV ถึง young crab ปรากฏวา ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มี
ความเปนดาง 200 มก./ล. มีอัตรารอดตายเฉลี่ย (20.31±4.81%) สูงกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 มก./ล.
(4.65±1.68%) และ 150 มก./ล. (7.83±1.47%) อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตขนาดเฉลี่ยของลูกปูระหวาง
ชุดการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05)
คําสําคัญ : ลูกปูมา ความเปนดาง อัตรารอดตาย การเจริญเติบโต
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Effects of Water Alkalinity on the Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks

Varin Tanasomwang* and Watthana Chaimkaew

Samutsakhon Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
Study on the effects of water alkalinity 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 carried out. The average
survival rate of crab larvae reared in 150 mg/l alkalinity of water (72.99±7.12%) was significantly
higher than those in 100 and 200 mg/l alkalinity of water (P<0.05). Otherwise, average size of
crab larvae reared in 150 mg/l alkalinity of water was significantly (P<0.05) and insignificantly
(P>0.05) bigger as compared with those in 100 and 200 alkalinity of water, respectively.
Experimentation with crab from zoea IV to young crab stages was performed. The
average survival rate of crabs reared in 200 mg/l of water (20.31±4.81%) was significantly higher
than those in 100 mg/l (4.65±1.68%) and 150 mg/l (7.83±1.47%) alkalinity of water (P<0.05).
Average sizes of crabs in such levels of alkalinity were not significant different (P>0.05).
Keywords : Young blue swimming crab, Water alkalinity, 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
ปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจาก
เปนสัตวน้ําที่นิยมบริโภคในประเทศ ยังใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆเพื่อสงออก เมื่อตลาด
มีความตองการสูง ชาวประมงจึงไดพัฒนาเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อจับปูมาขึ้นมาใชประโยชน
ใหไดมากที่สุด การจับปูมาขึ้นมาใชประโยชนมากเกินกําลังที่เกิดทดแทนไดตามธรรมชาติ สงผลใหปูมาใน
ทองทะเลไทยลดลงทั้งปริมาณและขนาด (อมราและอัจฉรา, 2545) ปจจุบันผลผลิตปูมาจากทะเลเพียงแหลงเดียว
ไมเพียงพอกับความตองการของตลาดโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสงออก จําเปนตองหา
แหลงวัตถุดิบเพิ่มเติม
การเพาะเลี้ยงปูมาเชิงพาณิชยเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตเพื่อทดแทนผลผลิตจากธรรมชาติ
และกําลังไดรับความสนใจอยางมากทั้งจากภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสัตวน้ําชนิดนี้มีราคาแพงและมีตลาด
รองรับอีกมาก ความพยายามในการเพาะเลี้ยงปูมามีมานานแลว แตในชวงแรกๆของการศึกษามักประสบปญหา
การตายเนื่องจากการกินกันเอง ทําใหอัตรารอดตายต่ํา (สุเมธ, 2527; กรุณาและสุชาติ, 2532) ประกอบกับ
ราคาของปูมาในขณะนั้นยังไมสูงพอที่จะจูงใจใหเกษตรกรประกอบเปนอาชีพ งานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
ปู ม า จึ ง ไม ก า วหน า เท า ที่ ค วร การดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ว นใหญ เ ป น การเพาะพั น ธุ ปู ม า ถึ ง ระยะเมกาโลปา
(megalopa) กอนนําไปปลอยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณในทะเล (กรุณา, 2532) จนกระทั่งวารินทรและคณะ
(2545) ประสบความสําเร็จในการฟกไขปูมาจากตับปงที่หักจากปูไขนอกกระดองกอนนําแมปูเหลานั้นไปตม
และแกะเนื้อเพื่อผลิตเปนปูกระปอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการศึกษาการเพาะพันธุปูมาเชิงพาณิชยมาอยางตอเนื่อง
โดยศึกษาหาวิธีการลําเลียงตับปงไขปูและการฟกไขปูที่แยกจากตับปงที่เหมาะสม (วารินทรและคณะ, 2547ข;
วารินทรและชัยยุทธ, 2548; วารินทรและพรทิพย, 2548; วารินทรและภมรพรรณ, 2548) ตลอดจนวิธีการที่
เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูมาทั้งในเรื่องของที่หลบซอน ความหนาแนน สิ่งแวดลอม และอาหาร (วารินทร
และคณะ, 2547ก; ภมรพรรณและวารินทร, 2548; วารินทรและคณะ, 2548; วารินทรและคณะ, 2549) ปจจัย
ทางดานสิ่งแวดลอม นอกจากความเค็มของน้ําซึ่งพบวามีผลอยางมากตออัตรารอดตายของลูกปูมา (วารินทร
และคณะ, 2548ข) ยังมีปจจัยอีกหลายประการที่มีความสําคัญและยังไมไดศึกษา สวนงานวิจัยนี้เปนการศึกษา
ผลของความเปนดางของน้ําที่ระดับตางๆตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูมาที่อนุบาลในถังไฟเบอร
เพื่อเปนขอมูลในการจัดการสิ่งแวดลอมระหวางการอนุบาลใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของลูกปูมามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาอัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV และระยะ zoea IV ถึง
young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดางตางกัน
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV และระยะ zoea IV ถึง
young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดางตางกัน
3. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง zoea IV และระยะ zoea IV ถึง young
crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดางตางกัน

9
อุปกรณและวิธีดําเนินการ
การเตรียมน้ํา
น้ําที่ใชในการทดลองเตรียมในบอคอนกรีตขนาด 10 ลบ.ม. จํานวน 3 บอ น้ําที่เตรียมมีความเค็ม 30,
27, 25 และ 23 สวนในพัน (ppt) ตามระยะเวลาที่ตองการใช น้ําทั้ง 3 บอ ที่เตรียมในแตละระยะเวลามี
ความเค็มเดียวกัน แตปรับใหมีความเปนดางตางกันในแตละบอที่ 100, 150 และ 200 มก./ล. การปรับเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของความเปนดางในน้ําโดยใชน้ําปูนขาว (Ca(OH)2) และกรดเกลือ (HCl) ตามลําดับ โดยคอยๆ
เติมสารเคมีดังกลาวทีละนอยจนกวาวัดคาไดตามตองการ ระหวางพักน้ําในบอใหอากาศตลอดเวลา
การวางแผนการทดลอง
การทดลองอนุบาลลูกปูมาโดยใชน้ําที่มีความเปนดางตางกันแบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงระยะ zoea I
ถึง zoea IV และชวงระยะ zoea IV ถึง young crab โดยวางแผนการทดลองแตละชวงแบบสุมตลอด
(Completely Randomized Design) การทดลองแตละชวงแบงออกเปน 3 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ํา
การอนุบาลลูกปูโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 ความเปนดาง 100 มก./ล.
ชุดการทดลองที่ 2 ความเปนดาง 150 มก./ล.
ชุดการทดลองที่ 3 ความเปนดาง 200 มก./ล.
การเตรียมลูกพันธุปูมา
ลูกปูที่ใชในการทดลองเปนลูกปูที่ฟกจากไขสีน้ําตาลที่แยกจากตับปงปูไขนอกกระดองที่ซื้อจากแพ
ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การฟกไขปูจากตับปงปูไขนอกกระดองตามวิธีของวาริ
นทรและคณะ (2545) โดยทําการแยกไขออกจากตับปงโดยใชมือถูเบาๆในกะละมังที่มีน้ําทะเล จากนั้นกรอง
เอาสิ่งสกปรกและไขที่จับเปนกอนออก แลวลางดวยน้ําสะอาด 3 ครั้ง และนําไขปูไปบมฟกในถังพลาสติก
ทรงสูงในปริมาณ 180 ก./ น้ําทะเล 60 ล. พรอมใหอากาศคอนขางแรง ในแตละครั้งบมฟกไขไวประมาณ 3-4
ถัง (ภาพที่ 1) ไขสีน้ําตาลเปลี่ยนสีเปนสีดํากอนฟกเปนตัวออนปูมาหลังจากบมฟกไวเปนระยะเวลา 2 วัน
โดยทั่วไป ลูกปูที่ฟกในวันแรกมีปริมาณมากที่สุดจึงรวบรวมไปใสบออนุบาล การรวบรวมลูกปูแรกฟก
โดยหยุดใหอากาศเพื่อใหไขที่ยังไมฟกจมลงกนถัง สวนลูกปูวายขึ้นมาอยูบริเวณผิวน้ํา ใชกระบวยตักทั้งน้ํา
และลูก ปูใ สในกะละมัง พลาสติก เพื่อลํา เลีย งไปยังบออนุบ าล น้ํา ทะเลที่ใ ชใ นกิจกรรมสวนนี้ทั้ง หมดมี
ความเค็ม 30 สวนในพัน (วารินทรและภมรพรรณ, 2548)
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ภาพที่ 1 การบมฟกไขปูมาในถังพลาสติกทรงสูงพรอมใหอากาศ
การรวบรวมและสุมนับจํานวนลูกปูมา
การรวบรวมและประเมินจํานวนลูกปูแรกฟกสําหรับการทดลองชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV กอน
การรวบรวมหยุดใหอากาศเพื่อใหไขปูที่ยังไมฟกจมลงกนถัง สวนลูกปูวายน้ําขึ้นมาอยูบริเวณผิวน้ํา จากนั้น
ใชกระบวยตักทั้งน้ําและลูกปูใสกะละมังพลาสติก เติมน้ําทะเลลงไปในกะละมังใหไดปริมาตร 20 ล. พรอม
ใหอากาศเพื่อใหลูกปูกระจายอยางทั่วถึง จากนั้นใชบิกเกอรสุมตักน้ําที่มีลูกปูขึ้นมาในปริมาตร 100 มล. 2
ครั้ง เพื่อนับจํานวนคาเฉลี่ยของจํานวนลูกปูจากการนับ 2 ครั้ง ใชในการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนลูกปูใน
กะละมังจนกวาลูกปูจากการนับจากบิกเกอร 2 ครั้ง มีคาเฉลี่ยอยูที่หรือใกลเคียง 315 ตัว ซึ่งลูกปูในกะละมังมี
จํานวนประมาณ 63,000 ตัว ตามลําดับ จากนั้นนําลูกปูในแตละกะละมังที่ประเมินจํานวนแลวไปใสในถัง
ทดลอง 2 กะละมัง ทั้งนี้ลูกปูแรกฟกที่ใชสําหรับการทดลองชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV ในแตละถังมีจํานวน
ประมาณ 126,000 ตัว/ปริมาตรน้ํา 1.8 ลบ.ม หรือความหนาแนน 70,000 ตัว/ลบ.ม. การรวบรวมและประเมิน
ลูกปูระยะ zoea IV (ตอนปลาย) สําหรับการทดลองชวงระยะ zoea IV ถึง young crab โดยในแตละถังมี
จํานวนประมาณ 36,000 ตัว/ปริมาตรน้ํา 1.8 ลบ.ม หรือความหนาแนน 20,000 ตัว/ลบ.ม. การรวบรวมและ
ประเมินจํานวนลูกปูระยะ young crab เมื่อสิ้นสุดการทดลองโดยนับลูกปูทุกตัวในแตละถัง (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ถังไฟเบอรที่ใชในการอนุบาลลูกปูมาที่
ความเปนดางของน้ําตางกัน
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ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมา
ชนิดและปริมาณอาหารมีชีวิตที่ใหลูกปูแตละระยะดังแสดงในตารางที่ 1 โดยใหอาหารวันละ 5 มื้อ
เวลา 05.00, 08.30, 13.30, 18.30 และ 23.00 น.
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาในการทดลอง
วันที่
ระยะลูกปู
ชนิดอาหาร
อนุบาล
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
11-14 megalopa-young crab ไรน้ําเค็มอายุ 5-7 วัน
ไขตุน
15-19 young crab
ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย
ไขตุน

ปริมาณอาหาร
2 ตัว/มล.
10 -105 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.
4

การเปลี่ยนถายน้ําและดูดตะกอน
ระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV ในแตละการทดลอง มีการเปลี่ยนถายน้ํา
พรอมปรับลดความเค็มในวันที่ 3, 5 และ 7 ของการอนุบาลในปริมาณ 30% โดยลดความเค็มจาก 30 เปน 27,
25 และ 23 สวนในพัน ตามลําดับ และดูดตะกอนกนถังในวันที่ 4, 6 และ 8 ของการอนุบาลดวยทอ PVC ที่
ปลายดานหนึ่งทําเปนรูปปากฉลาม สําหรับการอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab (หลังจากเขา
ระยะ crab 6-7 วัน) มีการเปลี่ยนถายน้ําในวันที่ 3, 5, 7 และ 9 ของการอนุบาลในปริมาณ 20 % และดูด
ตะกอนกนถังในวันที่ 4, 6, 8 และ 10 ของการอนุบาล
การใหที่หลบซอน
ในการอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab เมื่อลูกปูเขาระยะ megalopa เกือบหมด ใส
สาหรายเทียม (ภาพที่ 3) ซึ่งทําดวยเชือกพลาสติกสีเขียวออนที่ตัดเปนทอนยาวประมาณ 25 ซม. โดยสอด
เชือกพลาสติกที่ยาวเทากัน 2 ดาน ดังกลาวไปตามความยาวของเชือกไนลอนเปนระยะๆ ซึ่งยาวประมาณ 40 ซม.
โดยมีระยะหางประมาณ 5 ซม. จากนั้นคลี่เชือกพลาสติกออกเปนแผนบางๆ แลวฉีกเปนเสนเล็กๆ จนหมด
ปลายดานหนึ่งของเชือกไนลอนผูกติดกับทุนลอย และปลายหนึ่งผูกติดกับตุมถวงใสในถังทดลองทุกถังๆละ
25 อัน เพื่อใหเปนที่หลบซอน (วารินทรและคณะ, 2547)
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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
ตลอดจนวัดความกวางและความยาวกระดอง การทดลองครั้งที่ 4 สุมเก็บตัวอยางลูกปูจากแตละชุดการทดลอง
จํานวน 10 ตัว เพื่อวัดความกวางและความยาวกระดองภายใตกลองจุลทรรศนดวย micrometer
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบอัตรารอด
ตายและขนาดเฉลี่ยของลูกปูมาจากในละชุดการทดลองโดยวิธี Duncan ’s New Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการศึกษา
การอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนดางตางกัน ปรากฏวา ลูกปูในแต
ละถังที่เติมน้ําความเปนดาง 100 มก./ล. มีอัตรารอดตาย 54.52, 52.47 และ 47.87% ที่เติมน้ําความเปนดาง
150 มก./ล. มีอัตรารอดตาย 68.15, 81.17 และ 69.66% สวนที่เติมน้ําความเปนดาง 200 มก./ล. มีอัตรารอดตาย
47.66, 50.43 และ 52.99% (ตารางที่ 2) อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 51.62±3.40,
72.99±7.12 และ 50.36±2.67% ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 150 มก./ล. มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวา
ที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 และ 200 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง
100, 150 และ 200 มก./ล.
ชุดการทดลอง
จํานวนลูกปู zoea I
จํานวนลูกปู zoea IV
อัตรารอดตาย
(ซ้ํา)
(ตัว)
(ตัว)
(%)
ความเปนดาง 100 มก./ล.
1

122,900

67,000

54.52

2

131,500

69,000

52.47

3
ความเปนดาง 150 มก./ล.

131,600

63,000

47.87

1

130,600

89,000

68.15

2

126,900

103,000

81.17

3
ความเปนดาง 200 มก./ล.

133,500

93,000

69.66

1

132,200

63,000

47.66

2

128,900

65,000

50.43

3

134,000

71,000

52.99
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ตารางที่ 3 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําความเปนดาง 100,
150 และ 200 มก./ล.
จํานวนซ้ํา อัตรารอดตายต่ําสุด อัตรารอดตายสูงสุด อัตรารอดตายเฉลี่ย
ชุดการทดลอง
(N)
(%)
(%)
(%)
ความเปนดาง 100 มก./ล.
51.62±3.40b
3
47.87
54.52
ความเปนดาง 150 มก./ล.
72.99±7.12a
3
68.15
81.17
ความเปนดาง 200 มก./ล.
50.36±2.67b
3
47.66
52.99
a, b : อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

การสุมนับตัวอยางลูกปูระยะ zoea IV ชุดการทดลองละ 10 ตัว และเก็บถนอมไวในฟอรมาลิน
ความเขมขน 5% เพื่อวัดขนาดในเวลาตอมา ปรากฏวา ความกวางสวนหัวของลูกปูที่อนุบาลจากระยะ zoea I
ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล. อยูในชวง 1.050-1.375, 1.375-1.625 และ
1.000-1.500 มม. ความยาวของลูกปูอยูในชวง 2.625-3.250, 3.000-4.250 และ 2.750-4.250 มม. ตามลําดับ
(ตารางที่ 4) ความกวางสวนหัวเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 1.233±0.113, 1.478±0.088 และ
1.250±0.186 มม. ตามลําดับ ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 150 มก./ล. มีความกวางสวนหัวเฉลี่ย
มากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 และ 200 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ความยาวเฉลี่ยของลูกปู
ในแตละชุดการทดลองอยูที่ 3.048±0.207, 3.445±0.437 และ 3.275±0.489 มม. ลูกปูที่อนุบาลโดยใชนา้ํ ที่
มีความเปนดาง 150 มก./ล. มีความยาวมากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 200 มก./ล. อยางไมมีนัยสําคัญ
(P>0.05) แตมากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 4 ขนาดของลูกปูมาระยะ zoea IV ที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความ
เปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ความกวางสวนหัว (มม.)
ความยาวของลูกปู (มม.)
ลูกปูตัวที่
T1
T2
T3
T1
T2
T3
1
1.125
1.500
1.250
3.250
3.200
4.000
2
1.250
1.625
1.000
2.750
4.250
4.250
3
1.250
1.500
1.500
3.000
3.625
3.250
4
1.375
1.375
1.375
3.125
3.125
3.125
5
1.125
1.375
1.125
3.125
3.125
2.750
6
1.350
1.500
1.000
3.250
3.500
2.750
7
1.375
1.425
1.125
3.175
3.125
3.250
8
1.250
1.575
1.375
3.050
4.125
3.125
9
1.175
1.525
1.250
3.125
3.375
3.000
10
1.050
1.375
1.500
2.625
3.000
3.250
T1 : ความเปนดาง 100 มก./ล.
T2 : ความเปนดาง 150 มก./ล.
T3 : ความเปนดาง 200 มก./ล.
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ตารางที่ 5 ความกวางสวนหัวและความยาวเฉลี่ยของลูกปูมาอายุ 8 วัน ที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea
IV โดยใชน้ํามีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
จํานวนซ้ํา ความกวางสวนหัวเฉลี่ย
ความยาวเฉลี่ยของลูกปู
ชุดการทดลอง
(N)
(มม.)
(มม.)
ความเปนดาง 100 มก./ล.
10
1.233±0.113b
3.048±0.207b
ความเปนดาง 150 มก./ ล.
10
1.478±0.088a
3.445±0.437a
ความเปนดาง 200 มก./ล.
10
1.250±0.186b
3.275±0.489ab
a, b :

ความกวางสวนหัวและความยาวเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05)

คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV ในแตละชุดการทดลองคอนขางใกลเคียงกัน
โดยอุณหภูมิน้ํา ในชวงเชา ผัน แปรอยูระหวา ง 25.8-29.5๐ ซ และชวงบา ย 27.9-29.1๐ ซ ปริม าณไนไตรท
0.009-0.056 มก./ล. ปริมาณแอมโมเนีย 0.020-0.403 มก./ล. และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 6.6-6.9 มก./ล.
ยกเวนคาความเปนดางของน้ําที่กําหนดในการทดลองมีความผันผวนอยูในชวง 105-122, 156-176 และ
178-226 มก./ล. และสง ผลใหค วามเปนกรด-ดา งผันแปรอยูใ นชวง 7.621-8.015, 8.010-8.222 และ
8.175-8.555 ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 100, 150
และ 200 มก./ล.
ชุดการ
อุณหภูมิ (๐ซ)
pH
NH3-N
DO
ความเปนดาง NO2-N
ทดลอง
เชา
บาย
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
(มก./ล.)
1
25.8-29.5 27.9-29.1 7.621-8.015 105-122 0.009-0.055 0.020-0.308 6.6-6.8
2
25.8-29.5 27.9-29.1 8.010-8.222 156-176 0.015-0.056 0.034-0.368 6.7-6.9
3
25.8-29.5 27.9-29.1 8.175-8.555 178-226 0.015-0.055 0.021-0.403 6.8-6.9
ชุดการทดลองที่ 1 : ความเปนดาง 100 มก./ล.
ชุดการทดลองที่ 2 : ความเปนดาง 150 มก./ล.
ชุดการทดลองที่ 3 : ความเปนดาง 200 มก./ล.

การอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดางตางกัน พบวา ลูกปูใน
ถังที่เติมน้ําความเปนดาง 100 มก./ล. มีอัตรารอดตาย 2.86, 6.21 และ 4.89% ที่เติมน้ําที่เติมน้ําความเปนดาง
150 มก./ล. มีอัตรารอดตาย 9.51, 7.18 และ 6.81% สวนที่เติมน้ําที่มีความเปนดาง 200 มก./ล. มีอัตรารอดตาย
25.50, 16.01 และ 19.40% (ตารางที่ 7) อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูในแตละชุดการทดลองอยูที่ 4.65±1.68,
7.83±1.47 และ 20.31±4.81% ลูกปูที่อนุบาลโดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 200 มก./ล. มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูง
กวาที่ใชน้ําที่มีน้ําความเปนดาง 100 และ 150 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 7 อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ํามีความเปน
ดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ชุดการทดลอง
จํานวนลูกปู zoea IV จํานวนลูกปู young crab
อัตรารอดตาย
(ซ้ํา)
(ตัว)
(ตัว)
(%)
ความเปนดาง 100 มก./ล.
1
2
3
ความเปนดาง 150 มก./ล.

36,000
36,000
36,000

1,030
2,235
1,760

2.86
6.21
4.89

1
2
3
ความเปนดาง 200 มก./ล.

36,000
36,000
36,000

3,425
2,585
2,450

9.51
7.18
6.81

1
2
3

36,000
36,000
36,000

9,180
5,765
6,985

25.50
16.01
19.40

ตารางที่ 8 อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความ
เปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
จํานวนซ้ํา อัตรารอดตายต่ําสุด อัตรารอดตายสูงสุด อัตรารอดตายเฉลี่ย
ชุดการทดลอง
(N)
(%)
(%)
(%)
ความเปนดาง 100 มก./ล.
4.65±1.68b
3
2.86
6.21
ความเปนดาง 150 มก./ล.
7.83±1.47b
3
6.80
9.51
ความเปนดาง 200 มก./ล.
20.31±4.81a
3
16.01
25.50
a, b : อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่กํากับดวยอักษรตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

การสุมตัวอยางลูกปูระยะ young crab ชุดการทดลองละ 10 ตัว เพื่อชั่งน้ําหนักและวัดขนาด ปรากฏวา
ลูกปูที่อนุบ าลโดยใชน้ํา ที่มีความเปนดา ง 100, 150 และ 200 มก./ล. มีความกวา งกระดองอยูในชวง
4.125-7.125, 5.000-7.000 และ 4.000-7.375 มม. และความยาวกระดองอยูในชวง 2.500-4.250, 3.250-4.675
และ 2.750-4.500 มม. ตามลํา ดับ (ตารางที่ 9) ลูก ปูใ นแตละชุดการทดลองมีความกวา งกระดองเฉลี่ย
5.850±1.080, 6.438±0.673 และ 6.368±0.941 มม. ความยาวกระดองเฉลี่ย 3.475±0.555, 3.825±0.409 และ
3.760±0.498 มม. ทั้งความกวางและความยาวกระดองเฉลี่ยของลูกปูระหวางชุดการทดลองแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 9 ขนาดของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่
มีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
ความกวางกระดอง (มม.)
ความยาวกระดอง (มม.)
ลูกปูตัวที่
T1
T2
T3
T1
T2
T3
1
6.875
6.750
6.750
3.800
4.675
4.500
2
5.125
7.000
4.000
3.875
4.000
2.750
3
4.125
5.000
7.375
3.750
3.250
3.375
4
6.000
7.000
6.200
4.250
4.000
3.875
5
4.250
6.250
6.750
2.500
3.625
4.350
6
6.500
6.875
6.375
2.750
3.875
4.000
7
5.375
7.000
6.050
3.000
4.125
3.875
8
7.125
6.625
6.125
3.750
3.625
3.750
9
6.750
5.625
6.950
3.500
3.375
3.625
10
6.375
6.250
7.100
3.875
3.700
3.500
T1 : ความเปนดาง 100 มก./ล.
T2 : ความเปนดาง 150 มก./ล.
T3 : ความเปนดาง 200 มก./ล.

ตารางที่ 10 ขนาดเฉลี่ยของลูกปูมาระยะ young crab ที่อนุบาลจากระยะ zoea IV ถึง young crab โดย
ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100, 150 และ 200 มก./ล.
จํานวนซ้ํา
ความกวางกระดองเฉลี่ย
ความยาวกระดองเฉลี่ย
ชุดการทดลอง
(N)
(มม.)
(มม.)
ความเปนดาง 100 มก./ล.
3
5.850±1.080
3.475±0.555
ความเปนดาง 150 มก./ล.
3
6.438±0.673
3.825±0.409
ความเปนดาง 200 มก./ล.
3
6.368±0.941
3.760±0.498
คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab ในแตละชุดการทดลองใกลเคียงกันโดย
อุณ หภูมิน้ํา ในชว งเชา ผัน แปรอยู ร ะหวา ง 27.0-28.0๐ ซ และชว งบา ย 27.8-28.3๐ ซ ปริม าณไนไตรท
0.025-0.576 มก./ล. ปริมาณแอมโมเนีย 0.258-1.792 มก./ล. และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 6.3-6.9 มก./ล.
ยกเวนคาความเปนดางของน้ําที่กําหนดในการทดลองมีความผันผวนอยูในชวง 107-135, 162-176 และ
215-245 มก./ล. และสง ผลใหค วามเปนกรด-ดา งผันแปรอยูใ นชวง 7.610-7.927, 7.735-8.121 และ
8.210-8.713 ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 คุณภาพน้ําในถังอนุบาลลูกปูมาระยะ zoea IV ถึง
100, 150 และ 200 มก./ล.
ชุดการ
อุณหภูมิ (๐ซ)
ความเปนดาง
pH
ทดลอง
เชา
บาย
(มก./ล.)
1
27.0-28.0 27.8-28.3 7.610-7.927 107-135
2
27.0-28.0 27.8-28.3 7.735-8.121 162-176
3
27.0-28.0 27.8-28.3 8.201-8.713 215-245

young crab

NO2-N

โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง
NH3-N

(มก./ล.)
(มก./ล.)
0.030-0.488 0.367-1.792
0.025-0.576 0.295-1.494
0.034-0.573 0.258-1.451

DO

(มก./ล.)
6.3-6.9
6.3-6.9
6.4-6.9

ชุดการทดลองที่ 1 : ความเปนดาง 100 มก./ล.
ชุดการทดลองที่ 2 : ความเปนดาง 150 มก./ล.
ชุดการทดลองที่ 3 : ความเปนดาง 200 มก./ล.

วิจารณผล
การเตรียมน้ําใหมีความเปนดาง (alkalinity) ตามที่กําหนดคอนขางเปนปญหาเชนเดีย วกับ การ
เตรียมน้ําใหมีความเปนกรด-ดาง (pH) ตามตองการ เนื่องจากคาความเปนดางของน้ําที่ปรับไวกอนนําไปใช
ในการทดลองและที่พักไวสําหรับการเปลี่ยนถายน้ํามักไมคอยเสถียร น้ําที่ใชในการทดลองจึงมีคาความเปนดาง
ใกลเคียงกับที่กําหนดเทานั้น อยางไรก็ตาม ระหวางการอนุบาลลูกปูมาทั้งชวงระยะ zoea I ถึง zoea IV และ
ชวงระยะ zoea IV ถึง young crab ไดวิเคราะหความเปนดางของน้ํารวมกับ parameter อื่นๆทุกวัน
เพื่อตรวจสอบดวย
การศึกษาในครั้งนี้ ลูกปูที่อนุบาลจากระยะ zoea I ถึง zoea IV โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 150 มก./ล.
มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวาและขนาดเฉลี่ยใหญกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 100 และ 200 มก./ล. อยางมี
นัยสําคัญ (P<0.05) ยกเวนความยาวเฉลี่ย ของลูก ปูที่อนุบ าลโดยใชน้ํา ที่มีค วามเปน ดา ง 150 มก./ล.
มากกวาที่ใชน้ําที่มีความเปนดาง 200 มก./ล. อยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) สวนลูกปูที่อนุบาลจากระยะ
zoea IV ถึง young crab โดยใชน้ําที่มีความเปนดาง 200 มก./ล. มีอัตรารอดตายเฉลี่ยสูงกวาที่ใชน้ําที่มี
ความเปนดาง 100 และ 150 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) แตขนาดเฉลี่ยของลูกปูทั้ง 3 ชุดการทดลอง
แตกตางกันอยางไมมีนัย สํา คัญ (P>0.05) ผลการทดลองดัง กลา วประกอบกับ ผลการวิเคราะหค วามเปน
ดางของน้ําระหวางการอนุบาลลูกปูโดยน้ําที่ปรับความเปนดางไวที่ 150 มก./ล. มีความผันผวนระหวางการ
อนุบาลลูกปูระยะ zoea I ถึง zoea IV ในชวง 156-176 มก./ล. และน้ําที่ปรับความเปนดางใหอยูที่ 200 มก./
ล. มีความผันผวนระหวางการอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab ในชวง 215-245 มก./ล. แสดงให
เห็นวา ความเปนดางของน้ําที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูมานาจะอยูในชวง 150-250 มก./ล. ซึ่งคอนขางสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําที่ใชอนุบาลกุงทะเลในโรงเพาะฟกของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาครซึ่ง
ปรับความเปนดางของน้ําใหอยูในชวง 100-120 มก./ล. ความเปนดางของน้ํานาจะมีสวนเกี่ยวของอยางมาก

19
กับการลอกคราบและสรางเปลือกหรือกระดองใหมในการเจริญเติบโตแตละครั้งของลูกปู แตจะเกี่ยวของ
อยางไรเปนเรื่องที่ตองศึกษาในโอกาสตอไป
คุณภาพน้ําโดยทั่วไประหวางการอนุบาลลูกปูทั้ง 2 ชวง อยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนปริมาณไน
ไตรทและแอมโมเนียในน้ําอนุบาลลูกปูระยะ zoea IV ถึง young crab ที่คอนขางสูงในบางเวลา สภาวะ
ดังกลาวเปนเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนถายน้ําอยางนอยวันเวนวัน
คําขอบคุณ
งานวิ จั ย นี้ เ ป น ส ว นขอ งการศึ ก ษาในโครงการ “การผลิ ต พั น ธุ แ ละการเลี้ ย งปู ม า (Portunus
pelagicus Linnaeus, 1758) เชิงพาณิชย” ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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