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การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
จากลูกพันธุ์โรงเพาะฟัก
อาภรณ์ เทพพานิช* สิริวรรณ หนูเซ่ง ธีระยุทธ์ สวัสดี และ สมศรี จันทร์ประสาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ
ผลการนําลูกพันธุ์ปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ระยะ 3rd- 4thcrab
instar จากโรงเพาะฟัก มาเลี้ยงในกระชังขนาด 20 ตารางเมตร (4×5×1.20 เมตร) ที่ แ ขวนในบ่ อ ดิ น จํา นวน
4 กระชั ง อั ตราความหนาแน่ น 100 ตั วต่ อตารางเมตร เป็ นระยะเวลา 35 วั น ได้ ผลผลิ ตลู กปู ทะเลเฉลี่ ย
928.75±71.27 ตั ว ต่ อ กระชั ง (46.43±3.56 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร) ความกว้ า งกระดองและน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย
3.59±0.43 เซนติเมตร และ 10.76±4.54 กรัม อัตรารอดตายเฉลี่ย 46.42±3.56 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนําไปเลี้ยงต่อ
ในบ่อดิน ขนาด 1,600 ตารางเมตร จํานวน 2 บ่อ อัตราความหนาแน่น 1 ตัวต่อตารางเมตร เป็นระยะเวลา
150 วัน ได้ผลผลิตปูทะเลเฉลี่ย 876.00±66.46 ตัวต่อไร่ ความกว้างกระดองและน้ําหนักเฉลี่ย 9.33±1.03
เซนติเมตร และ 182.02±75.07 กรัม อัตรารอดตายเฉลี่ย 54.74±4.15 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อเฉลี่ย 3.98±0.40 สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1 : 0.89
ทําการคัดเลือกปูทะเลเพศผู้และเพศเมียที่มีลักษณะภายนอกสมบูรณ์ อัตราส่วนเพศ 1 : 1 เลี้ยง
ในบ่อดินขนาด 200 ตารางเมตร ปล่อยให้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ จํานวน 100 คู่ จากนั้นแยกตัวผู้ออกจากบ่อ
และเลี้ยงต่อเฉพาะแม่ปูให้มีไข่แก่ในกระดอง เป็นระยะเวลา 60-90 วัน ได้ผลผลิตแม่ปูไข่แก่จํานวน 78 ตัว
ความกว้างกระดองและน้ําหนักเฉลี่ย 11.39±0.84 เซนติเมตร และ 298.32±74.04 กรัม อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ 3.56 และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศภายนอก (FMI) เฉลี่ย 0.85±0.07 หลังจากนั้นนําแม่ปูไข่แก่
มาเลี้ยงต่อในบ่อซีเมนต์ขนาด 10 ตารางเมตร พบว่าในระยะเวลา 31.65±19.96 วัน แม่ปูสามารถปล่อยไข่
ออกนอกกระดองได้ 74.35 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณความดกของไข่เฉลี่ย 2,804,300.42±1,037,861.04 ฟองต่อแม่
ปริมาณตัวอ่อนระยะ Zoea เฉลี่ย 1,326,993.98±466,492.24 ตัวต่อแม่ อัตราการฟักเฉลี่ย 46.81±13.05
เปอร์เซ็นต์
ต้นทุนการเลี้ยงแบ่งเป็น 2 ช่วง คือต้นทุนการเลี้ยงจากระยะ 3rd- 4thcrab instar จนถึง 150 วัน
เท่ากับ 49.50 บาทต่อตัว และต้นทุนการเลี้ยงแม่ปูจากระยะไข่อ่อนจนถึงระยะไข่แก่ เท่ากับ 360.77 บาทต่อตัว
ตามลําดับ
คําสําคัญ : การเลี้ยง ปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) พ่อแม่พันธุ์ ลูกพันธุ์โรงเพาะฟัก
*ผู้รับผิดชอบ : หมู่ ๔ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐ โทร. ๐-๗๗๒๕-๕๒๘๘
e-mail : apthep@gmail.com
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Culture of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
Broodstock from Hatchery-reared Seedstock
Aporn Theppanich* Siriwan Nooseng Teerayut Sawasdee and Somsri Janprasat
SuratThani Coastal Fisheries Research and Development Center
Abstract
The 3rd- 4th crab instar of mud crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
were nursed in 4 net cages (4×5×1.20 m) placed in the earthen pond at density of 100
pcs/m2. After 35 days, juveniles production had 928.75±71.27 pcs/cage (46.43±3.56 pcs/ m2),
3.59±0.43 cm carapace width, 10.76±4.54 g body weight and survival rate of 46.42±3.56 %.
The juveniles were then transferred in two earthen ponds (1,600 m2 ) at stocking density of 1
pcs/m2. After 150 days, the crab production had 876.00±66.46 pcs/rai, 9.33±1.03 cm carapace
width, 182.02±75.07 g body weight, 54.74±4.15 % survival rate, 3.98±0.40 FCR and 1 : 0.89
sex ratio of male to female.
Healthy crabs were selected at ratio between male and female of 1 : 1 to be
used as spawner with natural breeding technique in four earthen ponds (200 m2). After
mating males were removed from the ponds. After 60-90 days, gravid females with a survival
rate of 78.00 pcs. were collected, FCR and maturity index were 3.56 and 0.85±0.07
respectively. Finally, 78 females with mature ovaries were transferred into hatchery for
fattening in concrete tanks (10 m2). Berried females were obtained in 31.65±19.96 days with
74.35 % successful rate. The average fecundity was 2.80±1.038 million eggs per crab. Zoeae
was estimated at 1.32±0.46 million per crab with a hatching rate of 46.81±13.05 %.
Production costs for producing from 3rd- 4th crab instar to 150 days and from less ovary to
gravid females were 49.50 bath/ind. and 360.77 bath/ind.
Key words : Culture, Mud crab (S. paramamosain Estampador, 1949), Broodstock,
Reared seedstock
*Coresponding author : Moo 4, Takianthong, Kanchanadit District, SuratThani Province 84160
E-mail : apthep@gmail.com
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คํานํา
ปูทะเล (Mud crab) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูขาวหรือปูทองหลาง (Scylla paramamosain
Estampador, 1949) ซึ่งพบมากทางชายฝั่งทะเลอ่าวไทย นับว่าเป็นสัตว์น้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก
เนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภค มีรสชาติดี และราคาแพง จากการสอบถามผู้ประกอบการแพรับซื้อปูใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนสิงหาคม 2557 พบว่าราคาแม่ปูทะเลไข่แก่ น้ําหนัก 300-400 กรัมต่อตัว ราคา
450-550 บาทต่อกิโลกรัม ปูทะเลเนื้อแน่นขนาด 300-400 กรัมต่อตัว ราคา 400-500 บาทต่อกิโลกรัม ปูทะเล
รวมขนาด ราคา 100-150 บาทต่อกิโลกรัม การที่ปูทะเลเป็นสัตว์น้ําที่ราคาสูงมากดังกล่าว ทําให้ชาวประมงจับ
ปูทะเลจากธรรมชาติเพื่อจําหน่ายมากขึ้น รวมถึงผลกระทบจากแหล่งอาศัยบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อม
โทรมจากกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ จึงส่งผลให้ผลผลิตปูทะเลในธรรมชาติลดลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่ากรม
ประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ได้ทําการเพาะพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ
เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรปูทะเลแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เนื่องจากยังคงประสบปัญหากับข้อจํากัดต่างๆ หลายประการในการเพาะพันธุ์ปูทะเล โดยเฉพาะปัญหาการขาด
แคลนแม่พันธุ์ปูทะเลไข่แก่ที่ใช้ในการผลิตลูกพันธุ์ในโรงเพาะฟัก จึงทําให้การเพาะพันธุ์ปูทะเลไม่สามารถ
ดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักวิจัยได้พยายามที่จะศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น บังอร (2538 ) ทดลองเลี้ยงปูทะเลในบ่อคอนกรีตที่มีทรายรองพื้นเต็มบ่อ
แบบรวมและแบบแยกเลี้ยงแต่ละตัวโดยใช้กรงพลาสติก พบว่าแม่ปูสามารถปล่อยไข่ออกนอกกระดองเฉลี่ย
45.56 และ 54.44 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนแม่ปูทั้งหมด สุรชาต และคณะ (2538) ทดลองเลี้ยงแม่ปูทะเลระยะ
สมบู ร ณ์ เ พศ ให้ มี ไข่ น อกกระดองในบ่ อ คอนกรี ต ที่มี ท รายรองพื้ น ได้ ผ ลผลิ ต แม่ ปู ไข่ น อกกระดอง 38.32
เปอร์เซ็นต์ รัชฎา และสํารวย (2540) ทดลองเลี้ยงแม่ปูทะเลไข่ในกระดอง ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย
10.74 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 249.28 กรัม เลี้ยงในบ่อดินเป็นระยะเวลา 113 วัน ได้ผลผลิตแม่ปูทะเลไข่
นอกกระดอง 27.12 เปอร์เซ็นต์ของแม่ปูทั้งหมด นอกจากนี้ สุรชาต และสินธุวัฒน์ (2543) ได้ทดลองเลี้ยงแม่
พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง จากปูทะเลเพศเมียระยะเจริญพันธุ์ขั้นที่ 2 ปล่อยให้ผสมพันธุ์กับปูทะเลเพศผู้
ในบ่อคอนกรีตที่มีทรายรองพื้น เมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วจึงแยกแม่ปูออกมาเลี้ยงให้รังไข่พัฒนา จนปล่อยไข่ออก
นอกกระดองได้ผลผลิต 37.78 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาการเลี้ยงแม่ปูทะเลให้มีไข่แก่ จน
สามารถปล่อยไข่ออกนอกกระดองได้ โดยใช้แม่ปูทะเลจากธรรมชาติ และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนพ่อแม่พันธุ์ได้โดยตรง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการนําพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลจากลูก
พันธุ์ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก แล้วนํามาเลี้ยงต่อในบ่อดินจนสามารถใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง สําหรับใช้ในงานเพาะพันธุ์ปูทะเลต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)
ที่เลี้ยงในบ่อดิน ตั้งแต่ระยะ 3rd- 4thcrab instar จนถึงระยะไข่แก่
2. ศึกษาผลผลิต อัตราการปล่อยไข่นอกกระดอง ปริมาณความดกของไข่ และอัตราการฟักของแม่พันธุ์ปูทะเล
วิธีดําเนินการ
1. สถานที่และระยะเวลา
ดําเนินการศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ตําบลตะเคียนทอง อําเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2555
2. วิธีการศึกษา
การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล จากลูกพันธุ์โรงเพาะฟัก การศึกษาแบ่งออกเป็น
2.1 การเลี้ยงลูกพันธุ์ปูทะเลระยะ 3rd- 4th crab instar ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน
ใช้บ่อดินขนาด 10 ไร่ ระดับน้ํา 1.0 เมตร ติดตั้งกระชังอวนไนล่อน (ขนาดตาอวน 0.15
เซนติเมตร) ขนาด 20 ตารางเมตร (4×5×1.20 เมตร) จํานวน 4 กระชัง ขึงก้นกระชังให้ตึงแนบขนานไปกับ
พื้นบ่อ ให้อากาศแบบหัวทราย ใส่สาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) เพื่อเป็นที่หลบซ่อน จากนั้นนําลูกพันธุ์
ปูทะเลระยะ 3rd- 4thcrab instar ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟัก ปล่อยลงเลี้ยงในกระชังๆ ละ 2,000 ตัว
(อัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร) ให้เนื้อปลาหลังเขียวบดเป็นอาหาร มื้อละ 200 กรัมต่อกระชัง
วันละ 2 มื้อ เวลาเช้าและเย็น เลี้ยงจนได้ลูกปูทะเลขนาดความกว้างกระดอง 3-4 เซนติเมตร ทําการรวบรวม
ผลผลิต และนับจํานวนทั้งหมด สุ่มลูกปูจํานวน 30 ตัวต่อกระชัง เพื่อวัดขนาด และชั่งน้ําหนัก หลังจากนั้นคัด
ขนาดที่ใกล้เคียงกันเพื่อนําไปเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป
2.2 การเลี้ยงปูทะเลให้ถึงวัยเจริญพันธุ์ในบ่อดิน
2.2.1 ใช้บ่อดินขนาด 1 ไร่ จํานวน 2 บ่อ ทําการลอกเลนพื้นบ่อ หว่านปูนขาวอัตรา 10
กิโลกรัมต่อไร่ กั้นขอบบ่อด้วยกระเบื้องลอนคู่สูง 0.5 เมตร เพื่อกันปูออกจากบ่อ เติมน้ําทะเลให้ได้ระดับความ
ลึกของน้ํา 0.8-1.0 เมตร ใส่สาหร่ายผมนางเพื่อเป็นที่หลบซ่อนโดยการหว่านทั่วบ่อ จากนั้นปล่อยลูกปูทะเลที่
ได้จากการเลี้ยงในกระชัง (ข้อ 2.1) จํานวน 1,600 ตัวต่อบ่อ (อัตราความหนาแน่น 1 ตัวต่อตารางเมตร) ให้
อาหารดังนี้
- เดือนที่ 1 ให้เนื้อปลาหลังเขียวสับ มื้อละประมาณ 400 กรัมต่อบ่อ วันละ 2 มื้อ เวลาเช้า
และเย็น
- เดือนที่ 2-5 ให้เนื้อปลาหลังเขียวสดหั่นขนาดชิ้นประมาณ 0.5 เซนติเมตร ในอัตรา 10
เปอร์เซ็นต์ ของน้ําหนักตัว วันละ 2 มื้อ เวลาเช้าและเย็น
2.2.2 การจัดการระหว่างการเลี้ยง เปลี่ยนถ่ายน้ําครั้งละ 50-80 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
และหว่านปูนขาวอัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อปรับสภาพน้ําทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
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2.2.3 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต โดยชั่งน้ําหนัก และวัดขนาดความกว้างกระดอง (ภาพที่ 1)
เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง บันทึกจํานวนผลผลิต นับจํานวนเพศผู้ และเพศเมีย และปริมาณอาหาร
ทั้งหมด
2.2.4 เลี้ยงปูเป็นระยะเวลา 150 วัน ทําการรวบรวมผลผลิต (ชั่งน้ําหนักรวม) นับจํานวน
ทั้งหมด (แยกเพศผู้และเพศเมีย) และบันทึกปริมาณอาหารทั้งหมด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างปูบ่อละ 30 ตัว เพื่อ
ศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโต

ภาพที่ 1 การวัดขนาดความกว้างกระดอง
2.3 การเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่แก่
2.3.1 ใช้บ่อดินขนาด 200 ตารางเมตร ลอกเลนทําความสะอาดพื้นบ่อ หว่านปูนขาว อัตรา
10 กิโลกรัมต่อไร่ กั้นขอบบ่อด้วยกระเบื้องสูง 0.5 เมตร เติมน้ําทะเลความเค็ม 20-25 ส่วนในพัน ระดับน้ํา
ประมาณ 80 เซนติเมตร ใส่สาหร่ายผมนางเพื่อเป็นที่หลบซ่อนโดยการหว่านทั่วบ่อ ทําการคัดเลือกปูทะเลจาก
ข้อ 2.2 โดยเลือกปูเพศผู้ (ภาพที่ 2ก) ที่มีรยางค์ครบถ้วน ขนาดความกว้างกระดอง 9-10 เซนติเมตร ซึ่งเป็น
ขนาดที่ได้ทําการตรวจสอบแล้วว่ามีการพัฒนาของน้ําเชื้อเพศผู้เป็นสีขาวขุ่น และปูทะเลเพศเมียคัดเฉพาะปู
เพศเมียระยะเพศขั้นที่ 2 ตามวิธีของชูชาติ (2531) (ภาพที่ 2ข) นํามาปล่อยลงเลี้ยงในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศ
เมีย เท่ากับ 1 : 1 จํานวน 100 คู่ ปล่อยให้จับคู่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยให้อาหารระหว่างเลี้ยง ดังนี้
- สั ป ดาห์ ที่ 1-2 ให้ เ นื้ อ ปลาหลั ง เขี ย วหั่ น ขนาดชิ้ น ประมาณ 1 เซนติ เ มตร อั ต รา 10
เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว และสลั บ กั บ การให้ ห อยกะพงหรื อ หอยแครงอัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว
วันละ 2 มื้อ เวลาเช้าและเย็น
- สัปดาห์ที่ 3-5 ให้หอยกะพงหรือหอยแครงอย่างเดียว ในอัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว
โดยแบ่งเป็น 2 มื้อ เวลาเช้าและเย็น
2.3.2 ทําการวางลอบสุ่มตัวอย่าง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบแม่ปูที่ผ่านการลอกคราบ
เป็นปูทะเลเพศเมียระยะเพศขั้นที่ 3 (ภาพที่ 2ค) โดยการสังเกตจากลักษณะของจับปิ้งเพศเมียที่มีขนาดกว้างขึ้น
ขอบมีความโค้งคล้ายวงกลม และมีขนอ่อนรอบๆ ขอบโค้ง นํามาติดเครื่องหมายแล้วปล่อยลงเลี้ยงต่อในบ่อเดิม
ส่วนปูเพศผู้แยกออกจากบ่อ จากนั้นทําการตรวจสอบพัฒนาการของรังไข่โดยสังเกตจากลั ก ษณะบริ เ วณ
รอยต่ อ ระหว่ า งจับปิ้งและกระดองของแม่ปู (สุรชาต และสินธุวัฒน์ , 2543) (ภาพที่ 3)
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพทีที่ 2 ปูทะเลเพพศผู้ (ก) ปูทะเลเพศเมียระยยะเพศขั้นที่ 2 (ข) ปูทะเลเเพศเมียระยะเเพศขั้นที่ 3 (คค)

ภาพทีที่ 3 การตรวจจสอบการพัฒนาของรังไข่ปูปูทะเล
22.3.3 การจัดการบ่อ เปลี่ยนถ่ายน้ําอยย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งงและเติม ปูนขาว อัตรา 2
กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับน้ําประมาณ 50 เซนติเมตร
ม ทุกครั้งทีมี่ การเติมน้ําเข้
เ าบ่อ
2 เมื่อสิ้นสุสดการทดลอง บันทึกข้อมูลปริมาณอาหหารที่ใช้ทั้งหมด ผลผลิตสุดท้าย ส่วนทีที่
2.3.4
น องปล้องทีที่ 5 ความกว้างระหว่
า
างฐาานขาคู่ที่ 5 เพพื่อหาดัชนีคววามสมบูรณ์เพศภายนอก
เ
ก
กว้างที่สุดของส่วนท้
male Maturitty Index : FM
MI) ของแม่ปูไข่
ไ แก่ (ภาพที่ 4) อ้างตามวิธีธกี ารของสมบับัติ (2530) ตาามสูตร ดังนี้
(Fem
FM
MI =

ส่วนที
น ่กว้างที่สุดของส่
ข วนท้องปปล้องที่ 5 (X)
ความกว้างระะหว่างฐานขาคู่ที่ 5 (Y)

ภาพทีที่ 4 ส่วนท้องปู
ง ทะเลเพศเมีมียส่วนที่กว้างที
ง ่สุดปล้องที่ 5 (X) และคววามกว้างระหหว่างฐานขาคูที่ท่ี 5 (Y)

7

2.4 การเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง
2.4.1. ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 10 ตารางเมตร (2 X 5 X 0.80 เมตร) ปูทรายเศษเปลือกหอยเป็น
วัสดุรองพื้น เติมน้ําทะเลระดับความเค็ม 30-33 ส่วนในพัน นําแม่พันธุ์ปูทะเลไข่แก่ที่ได้จากการเลี้ยงในข้อ 2.3
มาเลี้ยงโดยปล่อยแม่ปูจํานวน 10 ตัวต่อบ่อ (อัตราความหนาแน่น 1 ตัวต่อตารางเมตร) ให้อาหารหอยกะพงสด
ทั้งตัว อัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวปู วันละ 1 มื้อ เวลาเย็น
2.4.2 การจัดการบ่อ เปลี่ยนถ่ายน้ําครั้งละ 100 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เวลาเช้า และ
เก็บเศษอาหารเหลือออกจากบ่อทุกวัน
2.4.3 ทําการตรวจสอบแม่ปูทุกวัน เวลา 07.00 น. และเมื่อพบแม่ปูทะเลปล่อยไข่นอก
กระดอง นําแม่ปูมาฟักในถังขนาด 150 ลิตร น้ําทะเลระดับความเค็ม 30-35 ส่วนในพัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
คลอรีนผงความเข้มข้น 30 ppm ให้อากาศแบบหัวทรายตลอดเวลา และเมื่อแม่ปูฟักเป็นตัวอ่อนทั้งหมด ทําการ
แยกแม่ปูออกจากถังฟัก สุ่มนับปริมาณตัวอ่อนระยะ Zoea
2.4.4 ทําการบันทึกข้อมูล ระหว่างการเลี้ยง ดังต่อไปนี้
- ระยะเวลาการเลี้ยงจากไข่แก่ จนแม่ปูปล่อยไข่ออกนอกกระดอง
- ระยะเวลาการฟักไข่
- อัตราการฟักไข่ โดยใช้สูตร
จํานวนลูกปูที่นับได้
X 100
จํานวนไข่ปูทั้งหมด

อัตราการฟัก (%) =

- ปริมาณความดกของไข่ โดยการชั่งน้ําหนักแม่ปูก่อนฟักไข่ และน้ําหนักแม่ปูหลังฟักไข่
จากนั้นสุ่มตัวอย่างไข่ 0.01 กรัม นําไปนับจํานวนไข่ทั้งหมด เพื่อคํานวณหาค่าความดกของไข่ตามวิธีการของ
Holden and Raitt (1974) ตามสูตร
F = nG/g
เมื่อ; F
n
G
g

=
=
=
=

ความดกของไข่
จํานวนไข่ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
น้ําหนักไข่ทั้งหมด (กรัม) *
น้ําหนักของไข่ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง (กรัม)

* น้ําหนักไข่ทั้งหมด (กรัม) = น้ําหนักแม่ปูกอ่ นฟักไข่ – น้ําหนักแม่ปูหลังฟักไข่
3. การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามคู่มือการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (กรมประมง, 2551) เพื่อตรวจสอบความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ความเป็น
ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา แอมโมเนีย และไนไตรท์
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์อัตราการรอดตาย อัตราการมีไข่นอกกระดอง อัตราการฟักของลูกปูระยะ Zoea
4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของสัดส่วนเพศ ด้วยวิธี Chi-square test (จรัญ, 2540)
4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองและน้ําหนัก ของพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล โดยใช้
ข้อมูลความกว้างกระดองและน้ําหนักของปู มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์อ้างตามวิธีการของธิดารัตน์ และคณะ
(2554) ในรูปของสมการที่ 1และ 2
b

W = aCW

…………………………………………(1)

เมื่อ W = น้ําหนักตัว (Weight) หน่วยเป็นกรัม
CW = ความกว้างกระดอง (Carapace Width) หน่วยเป็นเซนติเมตร
a,b = ค่าคงที่
ค่า a เป็นค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกับความถ่วงน้ําหนัก และ b เป็นค่าคงที่ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ํา แปลงสมการที่ 1 ให้อยูใ่ นรูปของสมการเส้นตรง ด้วย natural logarithm ได้สมการ
Ln W = Ln a + b Ln CW

……………………………………………(2)
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ผลการศึกษา
การเลี้ยงลูกพันธุ์ปทู ะเลระยะ 3rd- 4thcrab instar ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน
ผลการเลี้ยงลูกพันธุ์ปูทะเลที่ได้จากการเพาะพันธุ์ระยะ 3rd- 4thcrab instar ในกระชังที่แขวนใน
บ่ อ ดิ น หลั ง จากการเลี้ ย งเป็ น เวลา 35 วั น ได้ ผ ลผลิ ต ลู ก ปู ท ะเลจํ า นวน 928.75±71.27 ตั ว ต่ อ กระชั ง
(46.43±3.56 ตั ว ต่ อ ตารางเมตร) ขนาดความกว้ า งกระดองเฉลี่ ย 3.59±0.43 เซนติ เ มตร น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย
10.76±4.54 กรัม อัตราการรอดตายเฉลี่ย 46.42±3.56 เปอร์เซ็นต์
การเลี้ยงปูทะเลให้ถึงวัยเจริญพันธุ์ในบ่อดิน
ผลการเลี้ยงปูทะเลจากขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 3.59±0.43 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย
10.76±4.54 กรัม ในบ่อดิน เป็นระยะเวลา 150 วัน ได้ผลผลิตปูทะเลทั้งหมดเฉลี่ย 876.00±66.46 ตัวต่อไร่
อัตราการรอดตายเฉลี่ย 54.74±4.15 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นปูทะเลเพศผู้เฉลี่ย 477.50±35.50 ตัวต่อไร่ คิดเป็น
54.48±1.13 เปอร์เซ็นต์ และเพศเมียเฉลี่ย 398.50±11.50 ตัวต่อไร่ คิดเป็น 45.55±1.13 เปอร์เซ็นต์ อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Food Conversion Rate : FCR) เฉลี่ย 3.98±0.40
ผลการวัดขนาดและชั่งน้ําหนัก พบว่าปูทะเลมีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยและน้ําหนักเฉลี่ย
9.33±1.03 เซนติเมตร และ 182.02±75.07 กรัม ตามลําดับ โดยปูทะเลเพศผู้มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย
และน้ําหนักเฉลี่ย 9.71±1.17 เซนติเมตร และ 215.34±88.57 กรัม ตามลําดับ ปูทะเลเพศเมียมีขนาดความ
กว้างกระดองเฉลี่ย และน้ําหนักเฉลี่ย 8.95±0.70 เซนติเมตร และ 148.70±35.23 กรัม ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างขนาดและน้ําหนักของปูทะเลทั้งสองเพศ พบว่าปูทะเลเพศผู้มีขนาดและน้ําหนักมากกว่า
ปูทะเลเพศเมียอย่างมีนัยสําคัญ (p‹0.05) และเมื่อนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความกว้าง
กระดอง และน้ําหนักของปูทะเลเพศผู้และเพศเมีย พบว่าขนาดความกว้างกระดองทั้งสองเพศมีความสัมพันธ์
กันกับน้ําหนักตัวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (R = 0.9360 และ 0.9299) ดังสมการที่ 3 และ 4 และ ภาพที่ 5
และ 6
ปูทะเลเพศผู้
Ln W = 2.6404 Ln CW - 0.3489

……....…..………………………………(3)

ปูทะเลเพศเมีย
Ln W = 3.0489 Ln CW - 0.7014

..…..………………….………………......(4)
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2.8
Ln W = 3.0489 Ln CW - 0.7014
R = 0.9360

2.6

Ln W

2.4
2.2
2
1.8
1.6
0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

Ln CW

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองและน้ําหนักของปูทะเลเพศผู้ เมื่อเลี้ยงเป็นเวลา 150 วัน
2.6
Ln W = 2.6404 Ln CW - 0.3489
R = 0.9299

2.5
2.4

Ln W

2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

Ln CW

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองและน้ําหนักของปูทะเลเพศเมีย เมื่อเลี้ยงเป็นเวลา 150 วัน
ผลการจําแนกเพศจากลักษณะภายนอกด้วยการสังเกตจากรูปทรงของจับปิ้ง พบว่าสามารถบ่ง
บอกเพศได้ เมื่อเลี้ยงเป็นเวลาประมาณ 90 วัน และเมื่อสิน้ สุดการเลี้ยง 150 วัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย จํานวน 876
ตัว แยกเป็นเพศผู้ 477 ตัว และเพศเมีย 398 ตัว เมื่อนํามาวิเคราะห์หาความแตกต่างของสัดส่วนเพศ
พบว่าปูทะเลที่เลี้ยงในบ่อดิน เป็นระยะเวลา 150 วัน มีสัดส่วนของเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1 : 0.89
การเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่แก่
หลังจากนําปูทะเลมาเลี้ยงให้ผสมพันธุ์ในบ่อดิน ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1 : 1 จํานวน 100
คู่ เป็นระยะเวลา 20-30 วัน พบว่าปูทะเลระยะเพศขั้นที่ 2 มีการลอกคราบและพัฒนาเป็นเพศเมียระยะเพศ
ขั้นที่ 3 และเมื่อเลี้ยงต่อไปจนเป็นไข่แก่ ใช้ระยะเวลา 60-90 วัน ได้ผลผลิต จํานวน 78 ตัว หรือเท่ากับ 78.00
เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เท่ากับ 3.56
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ผลการวัดขนาด และชั่งน้ําหนัก พบว่าแม่ปูทะเลไข่แก่ มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย และ
น้ําหนักเฉลี่ย 11.39±0.84 เซนติเมตร และ 298.32±74.04 กรัม ตามลําดับ ส่วนปูทะเลเพศผู้ไม่มีการเพิ่มขึ้น
ทั้งขนาด และน้ํ าหนัก เมื่ อนํ า ขนาดความกว้า งกระดอง และน้ํ าหนั กแม่ ปูท ะเลไข่ แ ก่ จํ า นวน 78 ตัว มา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่าขนาดความกว้างกระดองของปูทะเลเพศเมียมีความสัมพันธ์กับน้ําหนักตัว
ค่อนข้างน้อย (R = 0.7932) ดังสมการที่ 5 และภาพที่ 7
Ln W = 2.4872 Ln CW - 0.1618
2.8

Ln W = 2.4872 Ln CW - 0.1618
R = 0.7930

2.7
2.6
Ln W

……...………………………………(5)

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
0.9

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองและน้ําหนักของแม่พันธุ์ปูทะเลระยะไข่แก่
ผลการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศภายนอก (Female maturity index : FMI) ของ
แม่พันธุ์ปูทะเลไข่แก่ จํานวน 78 ตัว พบว่าแม่ปูมีค่า FMI ระหว่าง 0.71-0.97 ค่าเฉลี่ย 0.85±0.07
การเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง
ผลการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลไข่แก่ ให้มีไข่นอกกระดอง จํานวน 78 ตัว พบว่าแม่ปูสามารถพัฒนา
เป็นไข่นอกกระดองได้สมบูรณ์ จํานวน 58 ตัว คิดเป็นอัตราการมีไข่นอกกระดอง เท่ากับ 74.35 เปอร์เซ็นต์ ใช้
ระยะเวลา 2-75 วัน เฉลี่ย 31.65±19.96 วัน และมีการพัฒนาของสีไข่นอกกระดอง (ภาพที่ 8) จนฟักเป็น
ระยะ Zoea ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 11.44±7.06 วัน แม่ปูที่สามารถปล่อยไข่ออกนอกกระดองได้แต่เมื่อฟักเป็น
ระยะ Zoea ไม่แข็งแรงกองบนพื้น จํานวน 4 ตัว เท่ากับ 5.14 เปอร์เซ็นต์ ปล่อยไข่นอกกระดองได้แต่ไม่มีการ
พัฒนาของสีไข่นอกกระดองและสุดท้ายเขี่ยไข่ทิ้ง จํานวน 5 ตัว เท่ากับ 6.41 เปอร์เซ็นต์ และแม่ปูตายก่อนที่
ปล่อยไข่ออกนอกกระดอง จํานวน 11 ตัว เท่ากับ 14.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบแม่ปูที่
สามารถปล่อยไข่นอกกระดองได้เป็นครั้งที่ 2 จํานวน 5 ตัว เท่ากับ 6.41 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเวลาห่างจาก
การปล่อยไข่ครั้งแรก 17-38 วัน

12

ภาพที่ 8 การพัฒนาของสีไข่นอกกระดองของแม่พันธุ์ปูทะเลที่เลี้ยงในบ่อดิน
เมื่อแม่ปูทะเลปล่อยไข่นอกกระดอง นํามาศึกษาหาปริมาณความดกของไข่ พบว่าแม่ปูที่ได้จาก
การเลี้ย งในบ่ อดิน ในครั้ งนี้ มี ปริ ม าณความดกของไข่ ร ะหว่า ง 608,256-4,477,952 ฟองต่ อแม่ ค่ า เฉลี่ ย
2,804,300.42±1,037,861.04 ฟองต่อแม่ ปริมาณลูกปูทะเลระยะ Zoea จํานวน 100,000-2,233,250 ตัวต่อแม่
ค่ า เฉลี่ ย 1,326,993.98±466,492.24 ตั ว ต่ อ แม่ และอั ต ราการฟั ก 5.40-86.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า เฉลี่ ย
46.81±13.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
คุณภาพน้ํา
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงปูทะเลให้มไี ข่นอกกระดอง
คุณภาพน้ํา
ความเค็ม (ppt)
อุณหภูมิ (°c)
ความเป็นกรดด่าง
ความเป็นด่าง (mg/L)
แอมโมเนีย (mg/L)
ไนไตรท์ (mg/L)

การเลี้ยง
ลูกพันธุ์ในกระชัง
21.75±0.50
29.20±0.83
7.52±0.18
108.00±2.17
0.0172±0.009
0.0122±0.009

การเลี้ยง
ในบ่อดิน
24.14±1.93
29.40±1.14
7.88±0.32
109.47±3.72
0.1448±0.1316
0.1256±0.1293

การเลี้ยงแม่พันธุ์
ให้มีไข่แก่
23.92±1.50
30.40±1.14
7.82±0.31
110.00±2.33
0.1902±0.0900
0.1084±0.1037

การเลี้ยงแม่พันธุ์
ให้มีไข่นอกกระดอง
31.20±0.78
30.20±0.83
7.84±0.32
110.70±2.71
0.2496±0.0781
0.1622±0.0965

ต้นทุนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปทู ะเล
ผลการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลจากลูกพันธุ์โรงเพาะฟัก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าต้นทุนการเลี้ยง
ปูทะเลจากระยะ 3rd- 4thcrab instar ถึง 150 วัน เท่ากับ 49.50 บาทต่อตัว และต้ น ทุ น การเลี้ ย งแม่ พั น ธุ์
ปูทะเลจากระยะมีไข่อ่อนถึงระยะมีไข่แก่ เท่ากับ 360.77 บาทต่อตัว (ตารางที่ 2 และ 3)
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ตารางที่ 2 ต้นทุนการเลี้ยงปูทะเลจากระยะ 3rd- 4thcrab instar ถึง 150 วัน
รายการ

เงินสด

1. ต้นทุนคงที่
0.00
1.1 ค่าเสื่อม
- เครื่องสูบน้ําแบบท่อพญานาค
ขนาด 8 นิ้ว
- บ่อดินขนาด 1ไร่
- กระชังไนล่อน
- กระเบื้อง
- สวิง
ค่าเสียโอกาสต้นทุนคงที่
2. ต้นทุนผันแปร
43,100.00
- ค่าแรงงาน
30,000.00
- ค่าพันธุ์ปู
1600.00
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
5,000.00
- ค่าปลาหลังเขียว
6,500.00
ค่าเสียโอกาสต้นทุนผันแปร
3. รวมต้นทุน
43,100.00
ผลผลิตปูทะเลในบ่อดิน 875 ตัวต่อรอบการผลิต
ต้นทุนต่อตัว เท่ากับ 49.50 บาท

ไม่เป็นเงินสด

รวม

ร้อยละ

2,964.75
2,950.00
1,000.00

2,964.75
2,950.00
1,000.00

6.41
6.37
2.16

600.00
440.00
750.00
160.00
14.75
215.50
215.50
3,180.25

600.00
440.00
750.00
160.00
14.75
43,315.50
30,000.00
1,600.00
5,000.00
6,500.00
215.50
46,280.25

หน่วย : บาท/รุ่น
หมายเหตุ

1.30
0.95
1.62
0.34
0.03 อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี
93.59
64.82
3.46
10.80
14.04
0.47 อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี
100.00

ตารางที่ 3 ต้นทุนการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลจากระยะมีไข่อ่อนถึงระยะมีไข่แก่
รายการ

เงินสด

1. ต้นทุนคงที่
0.00
1.1 ค่าเสื่อม
- เครื่องสูบน้ําแบบท่อพญานาค
ขนาด 8 นิ้ว
- กระเบื้อง
- บ่อดินขนาด 200 ตรม.
- สวิง
ค่าเสียโอกาสต้นทุนคงที่
2. ต้นทุนผันแปร
43,100.00
- ค่าแรงงาน
12,000.00
- ค่าพันธุ์ปู
5,000.00
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
3,000.00
- ค่าปลาหลังเขียว
1,000.00
- ค่าหอยสองฝา
4,000.00
ค่าเสียโอกาสต้นทุนผันแปร
3. รวมต้นทุน
28,000.00
ผลผลิตแม่ปูทะเลในบ่อดิน 78 ตัวต่อรอบการผลิต
ต้นทุนต่อตัว เท่ากับ 360.77 บาท

ไม่เป็นเงินสด

รวม

ร้อยละ

3,075.30
3,060.00
1,000.00

3,075.30
3,060.00
1,000.00

9.85
9.80
3.20

1,700.00
200.00
160.00
15.30
215.50
140.00
3,215.30

1,700.00
200.00
160.00
15.30
43,315.50
12,000.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
4,000.00
140.00
31,215.30

หน่วย : บาท/รุ่น
หมายเหตุ

5.45
0.64
0.51
0.05 อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี
90.15
48.05
16.02
9.61
3.20
12.81
0.45 อัตราร้อยละ 0.75 ต่อปี
100.00
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สรุปและวิจารณ์ผล
ผลการเลี้ยงปูทะเลจากลูกพันธุ์ที่ได้จากโรงเพาะฟักระยะ 3rd- 4thcrab instar ที่อัตราความ
หนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ในกระชังขนาด 20 ตารางเมตร ที่แขวนในบ่อดิน ระยะเวลาการเลี้ยง 35 วัน
ได้ ผ ลผลิ ต ลู ก ปู ท ะเลขนาดความกว้ า งกระดองเฉลี่ ย 3.59±0.43 เซนติ เ มตร อั ต ราการรอดตายเฉลี่ ย
46.42±3.56 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ลูกปูที่มีขนาดโตขึ้น และมีการปรับลดขนาดพื้นที่ของ
กระชังเลี้ยงเพื่อความสะดวกในการจัดการ จึงทําให้อัตราการรอดตายสูงขึ้นกว่าการศึกษาที่ผ่านมาของชัยวัฒน์
และอาภรณ์ (2553) ที่เลี้ยงลูกปูทะเลจากขนาด 1stcrab instar จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร อัตราความ
หนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ในกระชังขนาด 100 ตารางเมตร ที่แขวนในบ่อดิน ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง 31
วัน ได้ผลผลิตอัตราการรอดตาย 35.66 เปอร์เซ็นต์
เมื่อนําลูกปูที่ได้มาเลี้ยงต่อในบ่อดินเป็นเวลา 150 วัน ได้ผลผลิตปูทะเลมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
54.74±4.15 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ขนาดความกว้ า งกระดองเฉลี่ ย 9.33±1.03 เซนติ เ มตร และน้ํ า หนั ก เฉลี่ ย
182.02±75.07 กรัม โดยปูเพศผู้มีขนาดความกว้างกระดองและน้ําหนักตัวมากกว่าเพศเมีย จากการนําผลของ
ขนาดความกว้างกระดองและน้ําหนักปูทั้งสองเพศมาหาค่าความสัมพันธ์ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน
มาก กล่าวคือเมื่อปูมีขนาดความกว้างกระดองเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วย เพราะการลอกคราบ
แต่ละครั้งของปูมีผลทําให้ขนาดของความกว้างกระดองเพิ่มขึ้น จากการรายงานของชูชาติ (2531) พบว่าการ
เจริญเติบโตของปูทะเลวัยอ่อนนับจากมีลักษณะคล้ายพ่อแม่จนถึงอายุ 4-5 เดือน มีก ารลอกคราบประมาณ
11 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีผลทําให้ขนาดความกว้างกระดองเพิ่มขึ้น 19.9-50.0 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อปูมีอายุมาก
ขึ้นความถี่ในการลอกคราบจะลดลง ทําให้การเจริญเติบโตของปูช่วงดังกล่าวลดลงด้วย สําหรับแม่ปูที่อยู่ในช่วง
วัยเจริญพันธุ์นั้นเมื่อได้รับการผสมจากเพศผู้แล้ว มีการพัฒนาของรังไข่จากระยะไข่อ่อนเป็นระยะไข่แก่ และ
พัฒนาจนฟักเป็นระยะวัยอ่อน ในช่วงนี้แม่ปูจะไม่มีการลอกคราบ จึงทําให้ไม่มีการเพิ่มขึ้นของขนาดความกว้าง
กระดอง และน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็นน้ําหนักของรังไข่เท่านั้น
อัตราส่วนเพศของปูทะเลที่เลี้ยงในครั้งนี้ เท่ากับ 1 : 0.89 ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของผ่องพิศ
(2544) ที่สํารวจพบปูขาว (Scylla paramamosain) ในบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความ
กว้างกระดอง 9-10 เซนติเมตร มีอัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1 : 0.72 และในช่วงฤดูกาลจับคู่ผสมพันธุ์
มักพบอัตราส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1 : 1 (ธิดารัตน์ และคณะ, 2554 ; โสภณ และคณะ, 2530) สําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ในช่วงการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน โดยปล่อยให้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาตินั้น ผู้วิจัยใช้
อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย เท่ากับ 1 : 1 เป็นการอ้างอิงมาจากพฤติกรรมการจับคู่ ผ สมพั น ธุ์ ใ นธรรมชาติของ
ปูทะเลซึ่งเป็นแบบ Monogamy (ธนิษฐา และวิทยา, 2549)
เมื่อแม่ปูได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้ ภายในช่วงระยะเวลา 60-90 วัน รังไข่สามารถพัฒนาจาก
ระยะไข่อ่อนจนเป็นแม่ปูไข่แก่ได้ โดยมีค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศภายนอก (FMI) เฉลี่ย 0.85±0.07 ซึ่งผลที่ได้
ครั้งนี้แตกต่างจากการรายงานของ Poovachiranon (1991) และผ่องพิศ (2544) ที่พบว่าแม่ปูที่มีค่า FMI
0.85-0.86 จะมีการพัฒนาของรังไข่เป็นระยะ 1-2 เท่านั้น จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบว่าการใช้ค่า FMI ของ
แม่ปูเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์และระยะการพัฒนาของรังไข่ได้ เนื่องจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรังไข่มีหลายประการ แต่ปัจจัยที่เห็นชัดจากการศึกษาครั้งนี้คือปัจจัยด้าน
อาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ปู ซึ่งผู้วิจัยใช้หอยแครงและหอยกะพง เป็นอาหารของแม่ปูตั้งแต่เริ่มระยะไข่อ่อนไปจนถึง
ระยะไข่แก่ ทําให้แม่ปูได้รับอาหารคุณภาพดีในปริมาณเพียงพออย่างสม่ําเสมอ จึงช่วยส่งผลให้ระยะการพัฒนา
ของรังไข่เร็วขึ้นกว่าการพัฒนาของรังไข่ของแม่ปูขนาดเดียวกันที่พบในธรรมชาติ ซึ่งอาจได้รับสารอาหารใน
ปริมาณน้อยกว่าหรือไม่สม่ําเสมอ เนื่องจากอาหารมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของระบบการสืบพันธุ์
และคุณภาพของไข่ ดังเช่นการศึกษาของ Racotta et al., (2003) ที่รายงานว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
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มีผลต่อคุณภาพของไข่และตัวอ่อนอย่างมาก กล่าวคือถ้าอาหารที่ใช้มีคุณภาพสูง ส่งผลให้มีการพัฒนาของตัว
อ่อนดีตามไปด้วย ดังนั้นในการขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลจึงนิยมใช้เพรียง หอยสองฝา หมึก เป็นต้น เนื่องจาก
อาหารดังกล่าวนั้น อุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (HUFA) และกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับกุ้งทะเลและ
สัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน
อัตราการมีไข่นอกกระดองของแม่ปูทะเลในครั้งนี้เท่ากับ 74.35 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลดีกว่าการ
รายงานที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของบังอร (2538) ทดลองเลี้ยงปูทะเลในบ่อคอนกรีตที่มีทรายรองเต็มพื้นบ่อ
แบบรวมและแยกเลี้ยงปูทะเลแต่ละตัวด้วยกรงพลาสติก พบว่าปูทะเลปล่อยไข่ออกมาติดนอกกระดองเฉลี่ย
45.56 กับ 54.44 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นไปได้ว่าในปัจจุบันโรงเพาะฟักได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงแม่
ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดองได้ดีขึ้น โดยเฉพาะมีการปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ที่สําคัญ เช่น ชนิดอาหารที่ใช้เพื่อช่วย
กระตุ้นการสร้างไข่ การจัดการสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงอย่างเหมาะสม เป็นต้น ส่วนปริมาณความดกของไข่
เฉลี่ย เท่ากับ 2,804,300.42 ฟองต่อแม่ ได้ผลผลิตลูกปูระยะ Zoea เฉลี่ย 1,326,993.98 ตัวต่อแม่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับแม่ปูทะเลจากธรรมชาติที่ได้ลูกปูระยะ Zoea เฉลี่ย 2,992,481 ตัวต่อแม่ สุรชาต และเอกพงษ์
(2543) พบว่ามีปริมาณใกล้เคียงกัน และแม่ปูทะเลจากการเลี้ยงสามารถปล่อยไข่ออกนอกกระดองได้เป็นครั้งที่
2 จํานวน 6.41 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาห่างจากการปล่อยไข่ครั้งแรก 17-38 วัน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อปูทะเลเพศ
เมียเมื่อได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้แล้ว สามารถเก็บน้ําเชื้อไว้ในตัวได้เป็นเวลานาน และสามารถใช้น้ําเชื้อที่
เก็บไว้ผสมกับไข่ได้หลายครั้ง Daroonchoo (1986) แต่ผลของคุณภาพไข่ที่ปล่อยออกมาครั้งที่สองไม่ดีเท่ากับ
ครั้งแรก อาจเป็นผลจากคุณภาพของน้ําเชื้อที่แม่ปูเก็บสะสมในตัวมีความอ่อนแอลงตามระยะเวลา หรืออาจเกิด
จากความอ่อนแอของตัวแม่ปูเองที่ต้องอยู่ในที่จํากัดเป็นเวลานาน
ระยะการพัฒนาของสีไข่นอกกระดองจนฟักเป็นระยะ Zoea ใช้เวลาเฉลี่ย 11.44±7.06 วัน
ระหว่างอุณหภูมิ 28-31 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับการศึกษาของสุรชาต และสินธุวัฒน์ (2539) รายงานว่า
การฟักไข่ปูใช้เวลาเฉลี่ย 12.60 วัน ระหว่างอุณหภูมิ 23-31 องศาเซลเซียส ส่วนสุรชาต และเอกพงษ์ (2543)
รายงานว่าการฟักไข่ใช้เวลาเฉลี่ย 9.12 ± 1.43 วัน ระหว่างอุณหภูมิ 25 - 31 องศาเซลเซียส
ต้นทุนการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลในบ่อดิน พบว่าต้นทุนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ
แม่พันธุ์ที่ได้จากธรรมชาติ แต่การศึกษาครั้งนี้ทําให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล
โดยใช้ลูกพันธุ์ที่ได้จากการเพาะฟัก ที่สามารถนํามาใช้ทดแทนแม่พันธุ์ปูทะเลจากธรรมชาติในช่วงฤดูที่ขาด
แคลนพ่อแม่พันธุ์ได้ แต่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพของแม่ปูให้มีความสมบูรณ์ได้เท่าเทียมหรือดีกว่าแม่ปูจาก
ธรรมชาติให้ได้ โดยพัฒนาเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการเลี้ยงแม่ปูให้มีไข่แก่โดยอาหารชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ไข่ที่
มีคุณภาพดี ปริมาณตัวอ่อนแข็งแรงมากขึ้น เทคนิคการจัดการบ่อเลี้ยง เพื่อให้ได้ผลผลิตแม่ปูไข่แก่จํานวนมาก
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้แม่พันธุ์ปูทะเลที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตลูกพันธุ์ให้เพียงพอต่อไป
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คําขอบคุณ
ผู้วิจัยและคณะขอขอบพระคุณ ผอ. กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ผอ.สุภาพ ไพรพนาพงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ ง พั ง งา
ผอ.กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการเพาะพันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลี้ยงสัตว์น้ํา และฝ่ายโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี และ
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนในการดําเนินการศึกษาครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และ
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