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การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน

ปริญญ์ วิรุณราช* ทิศธิยา แชํมล๎วน ขจรพรรณ แก๎วเขียว
พิชิตพล สิงห์ธนะ สรนัญช์ จ้าปาศรี และ วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บทคัดย่อ

การเลี้ยงปูม๎า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในบํอดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร จ้านวน 2 บํอ แตํละบํอทดลองแบํง พื้นที่บํอออกเป็น 2
สํวนเทําๆ กัน โดยการกั้นด๎วยอวนมุ๎งเขียว เพื่อใช๎ในการทดลองเลี้ยงปูม๎า โดยใช๎ยางรถยนต์เกําเป็นที่หลบซํอนและ
ไมํมีที่หลบซํอน ทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปลํอยพันธุ์ปูม๎าที่มีความกว๎างของกระดองเฉลี่ย 1.47 เซนติเมตร ความยาว
เฉลี่ย 0.93 เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ย 0.78 กรัม ในการทดลองใช๎ลูกปูม๎า จ้านวน 4,000 ตัว ปลํอยในจ้านวน
2,000 ตัวตํอชุดการทดลอง ที่ความหนาแนํนเฉลี่ย 5 ตัวตํอตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3.5 เดือน และครั้งที่ 2
ปลํอยพันธุ์ปูม๎า ที่มีความกว๎างกระดองเฉลี่ย 2.36 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 1.33 เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ย
2.20 กรัม ในการทดลองใช๎ลูกปูม๎า จ้านวน 4,000 ตัว ปลํอยในจ้านวน 2,000 ตัว ตํอชุดการทดลอง ที่ความ
หนาแนํนเฉลี่ย 5 ตัวตํอตารางเมตร เป็นระยะเวลา 3.5 เดือน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวําลูกปูม๎าที่เลี้ยงโดยมียางรถยนต์เป็นที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน ในครั้งที่ 1
มีความยาวเฉลี่ย 4.72, 4.61 เซนติเมตร ความกว๎างเฉลี่ย 7.69, 7.42 เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ย 71.25, 64.50
กรัม อัตรารอดตาย 30.20 และ 25.15 เปอร์เซ็นต์ ได๎ผลการจับปูม๎าเฉลี่ย 45.00 และ 35.00 กิโลกรัมตํอ 400
ตารางเมตร ในครั้งที่ 2 มีความยาวเฉลี่ย 5.35, 5.32 เซนติเมตร ความกว๎างเฉลี่ย 8.68, 8.53 เซนติเมตร และ
น้้าหนักเฉลี่ย 95.45, 90.80 กรัม อัตรารอดตาย 26.75 และ 24.90 เปอร์เซ็นต์ ได๎ผลการจับปูม๎าเฉลี่ย 39.60 และ
39.10 กิโลกรัมตํอ 400 ตารางเมตร ตามล้าดับ เมื่อทดสอบผลทางสถิติ พบวําปูม๎าที่เลี้ยงทั้ง 2 ครั้ง โดยมีและไมํมีที่
หลบซํอน ความกว๎างและความยาวกระดองเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะเฉลี่ย อัตรารอดตาย
และผลจับรวมเฉลี่ย ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) ในการเลี้ยงปูม๎าต๎นทุนสํวนใหญํจะเป็นคําอาห ารเลี้ยง
ปูม๎า และผลตอบแทนตํอการลงทุนเลี้ยงปูม๎า พบวํามีผลขาดทุนทั้ง 2 ชุดการทดลอง
คาสาคัญ : ปูม๎า การเลี้ยง วัสดุหลบซํอน (ยางรถยนต์เกํา)

*ผู้รับผิดชอบ : 31 ม. 4 ต. คลองขุด อ. ทําใหมํ จ. จันทบุรี 22120 โทร. 039-433216-8
e-mail : kkbrdsc@hotmail.com
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Rearing on blue swimming crabs (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)
in earthen ponds
Parin virunraj*,Tittiya Chamloun, Kajonpan Kaew-keaw
Pichitpol Singthana, Soranan Chumpasri and Wiwath Singthaweesak
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
Abstract
Cultivation of blue swimming crabs (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in 2 earthen ponds,
sizes 800 m2 at Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center for 3.5 months. Each ponds
were separate into 2 parcels, were 400 m2, encircled with tiny ring net. The experiment was
divided into 2 treatments with 2 replications by which the blue swimming crab were the
dilapidated tires as shelter and non-shelter. Each parcel was stocked 2,000 crabs or 5.0 crabs/m2.
The 1st replication’s average size of 1.47 cm. in internal carapace width, carapace length 0.93 cm.
and 0.78 grams in weight, the 2nd replication’s average size of 2.36 cm. in internal carapace width,
carapace length 1.33 cm. and 2.20 grams in weight
The parcel provided the dilapidated tires as shelter and non-shelter, the blue swimming
crab in the 1st replication had final internal carapace width of 7.68 and 7.42 cm., carapace length
of 4.72 and 4.61 cm. and average weight of 71.25 and 64.50 grams. The average survival was
30.20 and 25.15 %. In the 2nd replication had final internal carapace width of 8.68 and 8.53 cm.,
carapace length of 5.35 and 5.32 cm. and average weight of 95.45 and 90.80 grams. There was
no significantly difference between shelter and non-shelter treatments on carapace width, body
weight, survival rate and production (P>0.05). Results of production cost and net profit analysis
showed losing both 2 treatments, and mainly of production cost was cost of feed.
Keyword : Blue swimming crab, Portunus pelagicus, Culture, Earthen pond and dilapidated tires
as shelter

*Corresponding author: 31 Moo 4, Klong kud Sub-district, Thamai District, Chanthaburi Province
22120 Tel. 039-433216-8 E-mail: kkbrdsc@hotmail.com
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คานา
ปูม๎า (Blue Swimming Crab หรือ Flower Crab) มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Portunus pelagicus
Linnaeus, 1758 เป็นสัตว์น้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมบริโภคกันอยํางแพรํหลาย ทั้งภายในประเทศ
และตํางประเทศ โดย สํงออกในรูปของเนื้อปูม๎ากระป๋อง สํงผลให๎ความต๎องการ บริโภคปูม๎าเพิ่มสูงขึ้น อยํางตํอเนื่อง
จนมีการท้าการประมงปูม๎าเกินก้าลังผลิตจากธรรมชาติ สํงผลให๎ปริมาณปูม๎าในธรรมชาติ มีจ้านวนลดลงและมีขนาด
เล็ก จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจ้าเป็นที่ต๎อง เพิ่มปริมาณผล ผลิตปูม๎า ให๎เพียงพอตํอความต๎องการ รวมไปถึงการ
สํงเสริมการเลี้ยงปูม๎าและเพาะพันธุ์ปูม๎าเพื่อทดแทนจากแหลํงน้้าธรรมชาติ
การเลี้ยงปูม๎าในบํอดิน หรือในที่กักขังเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ เพิ่มปริมาณผลผลิตปูม๎า เพื่อทดแทนการ
จับจากธรรมชาติ การเลี้ยงปูม๎าในชํวงแรก มักประสบปัญหาขาดแคลนลูกพันธุ์ สํวนการพัฒนา รูปแบบและวิธี การ
เลี้ยงปูม๎าที่ผํานมายังไมํประสบผลส้าเร็จเทําที่ควร สํวนมากเป็น การศึกษาการเลี้ยงปูม๎าในบํอดิน และในคอก โดยใช๎
เนื้อปลาสดเป็นอาหาร และในปัจจุบันได๎มีการทดลองใช๎อาหารส้าเร็จรูปมาเลี้ยงปูม๎ากันบ๎างแล๎ว แตํอยํางไรก็ตามใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน ที่มีแรงจูงใจทั้งในด๎านความต๎องการผลผลิตปูม๎าที่มีมากขึ้นและในเรื่องราคา ตลอดจนความ
สนใจของเกษตรกรที่จะท้าการเพาะเลี้ยง ผลักดันให๎ปูม๎าเป็นสัตว์ น้าเศรษฐกิจตัวใหมํ ท้าให๎ต๎องมีการศึกษาด๎านการ
เพาะและการเลี้ยงปูม๎าเพิ่มมากขึ้น เพื่อหาข๎อมูลมาเผยแพรํให๎แกํเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งน้ามาตัดสินใจ
ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ได๎ท้าการศึกษาการเลี้ยงปูม๎าโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการตัดสินใจเลือกใช๎รูปแบบที่เหมาะสมในการเลี้ยงปูม๎าในบํอดินตํอไปในอนาคต
ตรวจเอกสาร
จากการศึกษาจ้านวนปูม๎าที่มไี ขํนอกกระดองทีถ่ ูกจับได๎จากเครื่องมือ ประมงหลายๆ ชนิด ได๎แกํ อวนลากคูํ ,
อวนลากแคระที่ท้าการประมงหํางจากชายฝั่ง , ลอบปูพาณิชย์ (ใช๎เรือขนาด 16 - 18 เมตร มีจ้านวนลอบ 1,800 2,200 ลูกตํอล้า ), อวนลากแคระที่ท้าการประมงใกล๎ชายฝั่ง , อวนจมปู , อวนลากคานถําง, อวนรุน , และลอบปู
พื้นบ๎าน (ใช๎เรือขนาด 5-6 เมตร มีจ้านวนลอบ 200 – 300 ลูกตํอล้า) พบวํามีจ้านวนปูม๎าที่มไี ขํนอกกระดองสีเทาถึง
ด้าร๎อยละ 19.83, 7.99, 6.39, 5.47, 4.17, 3.47, 1.60 และ 0.23 และจ้านวนปูม๎าไขํที่มนี อกกระดองสีส๎มถึงเหลือง
ร๎อยละ 19.39, 17.19, 9.88, 8.52 11.75, 11.30, 2.90 และ 1.17 ตามล้าดับ (จินตนา และคณะ, 2551) ซึง่ ปูม๎าที่
จับได๎จากลอบปูและอวนจมปูยังเป็นปูที่มีชีวิต และไขํนอกกระดองของปูม๎าเป็นไขํที่ได๎รับการผสมแล๎ว พร๎อมฟักเป็น
ตัว ส้าหรับระยะเวลาที่ไขํติดหน๎าท๎องกํอนฟักเป็นตัว จะขึ้นกับอาหารและอุณหภูมิของน้้า (สุเมธ, 2527) การศึกษา
ความดกของไขํจาก แมํปูม๎าจ้านวน 312 ตัว ที่มีขนาดความกว๎างกระดอง 9.00 - 18.25 เซนติเมตร มีความดกไขํ
เฉลี่ย 998,292 ฟอง (จินตนา และคณะ, 2549) แสดงวําปูม๎าเป็นสัตว์น้าที่มีจ้านวนไขํคํอนข๎างสูง และจาก
การศึกษาอัตราการฟักเฉลี่ยของไขํปูม๎าสีน้าตาลที่ฟักในน้้าที่มีความเค็ม 25, 27 และ 30 สํวนในพันสํวน มีอัตราการ
ฟักเฉลี่ยร๎อยละ 39.66, 69.23 และ 79.56 ตามล้าดับ (วารินทร์ และภมรพรรณ, 2548) และชายฝั่งทะเลปกติมี
ความเค็ม ของน้้าประมาณ 30 สํวนในพันสํวน ให๎อัตราการฟักประมาณร๎อยละ 80 จึงมีความเป็นไปได๎ในการเพิ่ม
ผลผลิต โดยวิธีการท้าธนาคารปูม๎าที่มไี ขํนอกกระดอง
ได๎มีการเพิ่มผลผลิตปูม๎าในธรรมชาติหลายวิธี เชํน การเพาะพันธุ์ปูม๎าในโรงเพาะฟักจนถึงระยะ young
crab แล๎วปลํอยสูํธรรมชาติ หรือ การท้าธนาคารปูม๎ าของกลุํมชาวประมง โดยมีทั้งรูปแบบกระชังในทะเล และแบบ
โรงเรือนริมฝั่งทะเล ส้าหรับธนาคารปูม๎าในรูปแบบกระชัง ควรตั้งอยูํในบริเวณที่ไมํได๎รับอิทธิพลจากคลื่นลมที่รุนแรง
มากหนัก เนื่องจากอาจท้าให๎กระชังได๎รับความเสียหาย ความเค็ม ของน้้า ที่เหมาะสม 30 สํวนในพันสํวน และ
ธนาคารปูม๎าในรูปแบบกระชัง มีอัตราการฟักเฉลี่ยร๎อยละ 72.09 (จินตนา และคณะ, 2550) การเพาะฟักแมํปูม๎าไขํ
นอกกระดองในกลํองโฟม สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง (2550) พบวํามี อัตราการฟักร๎อยละ 36 การเพาะพันธุ์ปู
ม๎าจากจับปิ้งไขํนอกกระดองสีน้าตาล ในโรงเพาะฟักมีอัตราการฟักร๎อยละ 83.68 สํวนไขํสีเทา-ด้า มีอัตราการฟัก
เพียงร๎อยละ 4.14-6.09 (วารินทร์ และคณะ, 2548)
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การศึกษาของสุเมธ (2527) พบวําปูม๎าในอําวไทยเพศเมียขนาดเล็กที่สุดที่สามารถผสมพันธุ์และวางไขํได๎
(size at first maturity) มีความกว๎างกระดองเทํากับ 9.4 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของ ขวัญไชย
(2523) และจินตนา (2544) พบวําปูม๎าขนาดเล็กที่สุดที่มีไขํนอกกระดองบริเวณอําวไทยตอนบนมีความกว๎าง
กระดองเทํากับ 9.2 และ 8.73 เซนติเมตร ตามล้าดับ และการน้า ทรัพยากรปูม๎าขึ้นมาใช๎ประโยชน์ต๎องค้านึงถึง
ขนาดทีป่ ูเริ่มผสมพันธุ์และวางไขํ เพื่อให๎เกิดความยั่งยืนในการใช๎ทรัพยากร สุเมธ (2527) รายงานวําปูม๎าในอําวไทย
เพศเมียขนาดเล็กที่สุดที่สามารถผสมพันธุ์และวางไขํ (size at first maturity) มีความกว๎างกระดองเทํากับ 9.4
เซนติเมตร และการเลี้ยงปูม๎า ในบํอดิน พบวําปูม๎า เพศเมียที่สามารถผสมพันธุ์ และวางไขํ ได๎ มีความกว๎างกระดอง
เทํากับ 8.6 เซนติเมตร และปูม๎า เพศผู๎ ที่สามารถผสมพันธุ์ ได๎ มีความกว๎างกระดองเทํากับ 6.5 เซนติเมตร สํวน
การศึกษาของจินตนา (2544) พบวําปูม๎าเพศเมียมีคําความกว๎างกระดองที่แรกเริ่มสืบพันธุ์ได๎ 8.6 เซนติเมตร ซึง่
อมรา และอัจฉรา (2545) ได๎ค้านวณเป็นคําความกว๎างกระดองที่แรกเริ่มสืบพันธุ์ได๎เทํากับ 9.74 เซนติเมตร สํวน
ทางฝั่งทะเลอันดามัน บุญศรี และเจต (2527) รายงานวําปูม๎าเพศเมียที่สามารถผสมพันธุ์และวางไขํได๎มีความกว๎าง
กระดองเทํากับ 8.6 เซนติเมตร
การเลี้ยงปูม๎าในบํอดินที่ความหนาแนํน 3 ระดับ คือ 1
, 2 และ 3 ตัว/ตารางเมตร ปลํอยลูกปูขนาดความ
กว๎างของกระดองเฉลี่ย 0.53 ± 0.45 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 0.038 ± 0.20 กรัม/ตัว เป็นระยะเวลา 120 วัน
พบวําที่ระดับความหนาแนํน 1 ตัว/ตารางเมตร มีอัตรารอดตายสูงที่สุด 25.27 ± 1.28 เปอร์เซ็นต์ ความกว๎างของ
กระดองเฉลี่ย 8.91 ± 0.38 เซนติเมตร น้้าหนักเฉลี่ย 119.05 ± 17.86 กรัม/ตัว น้้าหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตํอวัน ( ADG)
0.81 ± 0.01 กรัม อัตราแลกเนื้อ (FCR) 1.79 และให๎ผลตอบแทนสูงสุด (อาภรณ์ และ ส้ารวย, 2548)
การเลี้ยงปูม๎าด๎วยอาหาร 3 ชนิด ในบํอดินขนาด 1 ไรํ เริ่มปลํอยลูกปูที่มีความกว๎างกระดองเฉลี่ย 1.26 ±
0.12 เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ย 0.42 ± 0.23 กรัม ที่ระดับความหนาแนํน 2 ตัว/ตารางเมตร ให๎อาหาร 3 ชนิด
ได๎แกํ หอยกะพง ปลาหลังเขียว และอาหารกุ๎งขาว ระยะเวลาการเลี้ยง 90 วัน พบวําปูม๎ามีอัตรารอดเฉลี่ย 50.52 ±
4.35, 59.59 ± 2.74 และ 59.27±1.21 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ยเทํากับ 104.50 ± 24.78 112.00 ± 4.24 และ
140.50 ± 10.60 กิโลกรัม/ไรํ ตามล้าดับ ความกว๎างกระดองเฉลี่ย 7.65 ± 0.54 6.26 ± 0.69 และ 7.22 ± 0.46
เซนติเมตร และน้้าหนักเฉลี่ยเทํากับ 63.09 ± 10.38 , 56.78 ± 7.64 และ67.19 ± 6.41 กรัม เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูล
ทางสถิติ พบวําอัตรารอดและผลผลิตไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (อาภรณ์ และคณะ, 2551)
การเลี้ยงปูม๎าแบบแยกเพศ และรวมเพศ ในบํอดินขนาดพื้นที่
1 ไรํ ที่ความหนาแนํน 1 ตัว/ตารางเมตร 3
ชุดการทดลอง ชุดการดลองละ 3 บํอ ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงปูเพศผู๎ชนิดเดียว มีความกว๎างกระดองและน้้าหนัก
เฉลี่ยเทํากับ 7.06 ± 0.83 เซนติเมตร และ 27.03±7.15 กรัม ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปูเพศเมียชนิดเดียวเทํากับ
7.04 ± 0.80 เซนติเมตร และ 26.83 ± 6.85 กรัม และชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงแบบรวมเพศเทํากับ 6.98 ± 0.64
เซนติเมตร และ 27.10 ± 4.99 กรัม (เพศผู๎ ) และ 6.95±0.69 เซนติเมตร และ 27.06±5.79 กรัม (เพศเมีย )
ตามล้าดับ โดยความกว๎างกระดองและน้้าหนักเฉลี่ยของปูม๎าขนาดเริ่มต๎น แตํละชุดการทดลองมีความแตกตํางกัน
อยํางไมํมีนัยส้าคัญ (P>0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 ปูม๎ามีความกว๎างกระดอง และน้้าหนักเฉลี่ย
10.18 ± 0.60 เซนติเมตร และ 73.24 ± 10.64 กรัม ชุดการทดลองที่ 2 10.01 ± 0.74 เซนติเมตร และ 69.62 ±
12.06 กรัม และชุดการทดลองที่ 3 เทํากับ 9.45 ± 0.59 เซนติเมตรและ 69.19 ± 12.48 กรัม (เพศผู๎ ) และ 9.39 ±
0.65 เซนติเมตร และ 68.88 ± 13.02 กรัม (เพศเมีย ) ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญ
(P>0.05) อัตรารอดตายเฉลี่ยของปูในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 เทํากับ 10.16±2.08, 40.44±2.82 และ
42.46±1.87 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ปูม๎าในชุดการทดลองที่ 1 มีอัตรารอดตายต่้ากวําชุดการทดลองที่ 2 และ 3
อยํางมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และปูในชุดการทดลองที่ 2 และ3 มีอัตรารอดตาย
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญ (P>0.05) ผลผลิตเฉลี่ยของปูในชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 เทํากับ 11.90 ± 2.40,
44.42 ± 1.74 และ 46.99 ± 2.38 กิโลกรัม ตามล้าดับ ปูม๎าในชุดการทดลองที่ 1 มีผลผลิตต่้ากวําในชุดการทดลอง
ที่ 2 และ 3 โดยมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ผลการศึกษาชี้ให๎เห็นวําการเลี้ยงปูม๎าแบบ
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แยกเพศและรวมเพศ ไมํมีผลตํอการเจริญเติบโต แตํมีผลตํออัตรารอดตาย โดยการเลี้ยงเพศผู๎ชนิดเดียวต่้ากวําการ
เลี้ยงเพศเมียชนิดเดียวและแบบรวมเพศ การควบคุมคุณภาพน้้าตลอดการเลี้ยง ปริมาณออกซิเจน ความเป็นกรดดําง และ ความเป็นดําง เป็นสิ่งจ้าเป็นเพื่อให๎เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของปูม๎า (กอบศักดิ์ และคณะ, 2553)
การเลี้ยงปูม๎า
(Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) แบบรวมเพศและแยกเพศ เพื่อเป็นพํอแมํพันธุ์ได๎
แบํงการทดลองเป็น 2 ชํวง โดยชํวงที่ 1 เลี้ยงลูกปูม๎าให๎เป็นพํอแมํพันธุ์ มี 3 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1
เลี้ยงปูม๎าเพศผู๎และเพศเมียรวมกัน ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปูม๎าเฉพาะเพศผู๎ ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปูม๎าเฉพาะ
เพศเมีย ใช๎ลูกปูม๎าอายุ 40 วัน เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน ชํวงที่ 2 เลี้ยงพํอแมํพันธุ์ปูม๎าให๎มีไขํนอกกระดองโดย
เลี้ยงตํอจากการเลี้ยงในชํวงที่ 1 เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งแบํงการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่ 1
ใช๎พํอแมํพันธุ์ที่ได๎จากการเลี้ยงแบบรวมเพศ และชุดการทดลองที่ 2 ใช๎พํอแมํพันธุ์ที่ได๎จากการเลี้ยงแบบแยกเพศ
การทดลองชํวงที่ 1 พบวํา ปูม๎าเพศผู๎ที่เลี้ยงแบบแยกเพศมีการเจริญเติบโตดีกวําปูม๎าเพศผู๎ที่เลี้ยง แบบรวมเพศ แตํ
ปูม๎าเพศเมียที่เลี้ยงแบบรวมเพศให๎ผลการเจริญเติบโตดีกวําปูม๎าเพศเมียที่เลี้ยงแบบแยกเพศ ปูที่เลี้ยงแบบรวมเพศมี
อัตรารอดตายสูงที่สุด การทดลองชํวงที่ 2 พบวํา แมํปูม๎าที่ได๎จากการเลี้ยงแบบแยกเพศมีอัตรารอดตายสูงกวํา ปูที่
ได๎จากการเลี้ยงแบบรวมเพศ โดยมีอัตรารอดตายเทํากับ 34.50±7.78 และ 30.00±1.41 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ แมํ
ปูม๎าที่เลี้ยงแบบแยกเพศมีไขํนอกกระดองมากกวําแมํปูม๎าจากการเลี้ยงแบบรวมเพศ ขนาดไขํปูม๎า ระยะไขํสีด้าของ
แมํปูที่ได๎จากการเลี้ยงแบบแยกเพศมีขนาดใหญํกวําไขํแมํปูที่ได๎จากการเลี้ยงแบบรวมเพศ ซึ่งมีขนาด 0.39±0.02
มิลลิเมตร และ 0.36±0.03 มิลลิเมตร ตามล้าดับ และอัตราการฟักไขํของแมํปูม๎าที่ได๎จากการเลี้ยงแบบรวมเพศสูง
กวําแมํปูม๎าจากการเลี้ยงแบบแยกเพศ เทํากับ 39.57±1.74 เปอร์เซ็นต์ และ 34.52±3.05 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ
ผลที่ได๎จากการทดลองครั้งนี้ แสดงให๎เห็นวําการเลี้ยงพํอแมํพันธุ์ปูม๎าแบบแยกเพศให๎ผลดีกวํา การเลี้ยงพํอแมํพันธุ์
แบบรวมเพศ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการผลิตปูม๎าไขํนอกกระดองทดแทนพํอแมํพันธุ์จากธรรมชาติ (วัฒนา และ
วารินทร์, 2556)
การศึกษาพัฒนาการของไขํและอัตราการฟักไขํของแมํปูม๎าที่มีไขํนอกกระดองสีเหลือง จากการเลี้ยงในบํอ
ดินขนาด 400 ตารางเมตร โดยปลํอยลูกปูม๎าระยะ Crab อายุประมาณ 30 - 40 วัน ขนาดความกว๎างของกระดอง
อยูํในชํวง 0.5 - 1.0 เซนติเมตร ที่ผลิตได๎จากโรงเพาะฟักของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ อัตราความหนาแนํน 3
ตัว/ตารางเมตร ให๎ปลาเป็ดสับเป็นอาหาร วันละ 2 มื้อ ในเวลา 09.00 และ16.00 น. ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้้าหนักตัว/วัน เมื่อเลี้ยงปูม๎าประมาณ 150 วัน จึงท้าการสุํมจับปูม๎าเพศเมียที่มีไขํนอกกระดองสีเหลืองขึ้นมา เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการของไขํ และอัตราการฟักไขํของแมํปูม๎า โดยการเลี้ยงขุนแมํปูม๎าไขํนอกกระดอง ด๎วยอาหารตํางชนิด
กัน ได๎แกํ ปลาเป็ดสด , หมึกสด และหอยแมลงภูํสด พบวําแมํปูม๎าไขํนอกกระดองที่เลี้ยงด๎วยปลาเป็ดสด หมึกสด
และหอยแมลงภูํสด ไขํฟักออกเป็นตัวในวันที่ 4 - 8 (เฉลี่ย 5.7 วัน), วันที่ 3 - 7 (เฉลี่ย 4.1 วัน) และวันที่ 4 - 6
(เฉลี่ย 4.5 วัน) และมีอัตราการฟักไขํเฉลี่ยเทํากับ 71.18+22.23 %, 54.56+25.41 % และ 52.98+27.70 %
ตามล้าดับ ซึ่งเมื่อน้าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบวําการพัฒนาการของไขํนอกกระดอง และอัตราการฟักไขํของแมํปู
ม๎าที่เลี้ยงขุนด๎วยอาหารทั้ง 3 ชนิด ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) (วาสนา และคณะ, 2554)
ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันทรัพยากรปูม๎าที่น้ามาใช๎ประโยชน์ ล๎วนเป็นผลผลิตที่จับจากทะเลแทบทั้งสิ้น
เมื่อ
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป มีความต๎องการวัตถุดิบปูม๎าอยํางไมํจ้ากัดปริมาณ สํงผลให๎การท้าประมงปูม๎ามีการ
แขํงขันอยํางรุนแรง โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือท้าการประมงปูม๎าให๎มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจับปูม๎าขึ้นมาใช๎
ประโยชน์ให๎ได๎มากที่สุดแม๎วําปูม๎าที่จับได๎มีขนาดเล็กก็ตาม ในชํวงปี 2520 พบวําปูม๎าที่จับได๎จากอําวไทยมีความ
กว๎างกระดองเฉลี่ย 14.41 เซนติเมตร (เขียน, 2520) แตํในปี 2545 ปูม๎าที่จับได๎มีความกว๎างกระดองเฉลี่ยเพียง
8.45 เซนติเมตร (อมรา และอัจฉรา , 2545) ซึ่งเป็นปูม๎าที่ยังไมํถึงวัยเจริญพันธุ์ โดยขนาดของปูม๎าในอําวไทยที่
เหมาะสมในการผสมพันธุ์ มีความกว๎างกระดองเฉลี่ยต่้าสุดในชํวง 9.2-10.1 เซนติเมตร (ขวัญไชย, 2523) การจับปู
ม๎าจากทะเลขึ้นมาใช๎ประโยชน์ จนเกินขนาดทั้งปูวัยรุํนและปูไขํนอกกระดอง จนปูในธรรมชาติเกิดทดแทนไมํทัน ได๎
สํงผลให๎ผลผลิตปูม๎าในท๎องทะเลไทยลดลงอยํางรวดเร็ว ทั้งปริมาณและขนาด แตํความต๎องการของตลาดกลับเพิ่ม
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มากขึ้น ท้าให๎ทรัพยากรปูม๎าอยูํในสภาวะขาดแคลนในปัจจุบัน เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมีวัตถุดิบไมํเพียงพอ
ในการผลิต ตามศักยภาพและก้าลังผลิตที่มีอยูํ จึงต๎องน้าเข๎าสินค๎าปูม๎าจากประเทศเพื่อนบ๎าน นับเป็นความ
เสียเปรียบในเชิงการแขํงขันทางการค๎ากับประเทศคูํแขํงอยํางยิ่ง (วารินทร์, 2556)
ดังนั้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปูม๎าในรูปแบบตํางๆ จึงมีความจ้าเป็นอยํางยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตปูม๎าให๎เพียงพอตํอความต๎องการบริโภคทั้งในและตํางประเทศ และทดแทนการจับจากธรรมชาติแตํ
เพียงอยํางเดียว งานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส้านักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง กรมประมง จึงด้าเนินการศึกษา วิจัย การเลี้ยงปูม๎าในบํอดินที่มีวัสดุหลบซํอน เพื่อมุํงแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการเลี้ยงปูม๎า และน้าไปสูํการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎กับราษฎรในพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาอัตรารอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของปูม๎าในบํอดินโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
2. ศึกษาผลผลิต ต๎นทุน และผลตอบแทนในการเลี้ยงปูม๎าในบํอดินโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
วิธีการศึกษา
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุํม โดยแบํงการทดลองออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ดังนี้
:
ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงปูม๎าโดยมีที่หลบซํอน
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปูม๎าโดยไมํมีที่หลบซํอน
บํอที่ใช๎ในการทดลองเลี้ยงปูม๎าเป็นบํอดินขนาด 800 ตารางเมตร (1/2 ไรํ) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยปลํอยลูกปูลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนํน 5 ตัวตํอตารางเมตร เป็น
ระยะเวลา 3.5 เดือน
การเตรียมบ่อ
จัดเตรียมบํอดินขนาด 0.5 ไรํ ท้าความสะอาดบํอทดลองโดยการดูดเลน บํอที่ใช๎ในการทดลองสามารถเก็บ
น้้าได๎ที่ระดับความลึก 1.0-1.5 เมตร แบํงบํอออกเป็น 2 สํวนเทํา ๆ กัน โดยใช๎อวนตาขํายพลาสติก ขนาดตา 0.5
เซนติเมตร มากั้น ติดตั้งระบบให๎อากาศและระบบน้้าหมุนเวียนโดยใช๎เครื่องเป่าลมแบบซุปเปอร์ชาร์จขนาดทํอ 2
นิ้ว ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์ขนาด 2 แรงม๎า 1 ชุด ตํอเชื่อมทํอพีวีซีขนาด 2 นิ้วไปที่บํอดินทั้ง 2 บํอ ตํอทํอ พีอี แยก
จากที่พีวีซีลงไปบํอทดลอง บํอละ 12 จุด แบํงสํวนละ 6 จุด โดยใช๎ทํอพีวีซีขนาด 3 นิ้ว มาผําซีก เพื่อท้าระบบน้้า
หมุนเวียนและให๎อากาศ บํอสํวนที่ 1 เลี้ยงปูม๎าโดยใสํยางรถยนต์ที่ช้ารุดแล๎วมาท้าเป็นที่หลบซํอน สํวนบํอด๎านที่
เหลือไมํมีที่หลบซํอน ส้าหรับทดลองเลี้ยงลูกปูม๎า จ้านวน 3 บํอ เนื่องจากพันธุ์ปูม๎าที่ใช๎ในการทดลองมีไมํเพียงพอ
จึงทดลองเพียง 2 บํอเทํานั้น (ภาพที่ 1)
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ทํอน้้าเข๎า
บํอ

รางสํงน้้าจากระบบชลประทาน
น้้าเค็ม ถุงกรองน้้าเข๎าบํอ
บํอ
ที่หลบซํอน

ระบบ
แอร์ลิฟท์

ระบบแอร์ลิฟท์

อวนกั้นบํอเลี้ยงออก
เป็น ๒ สํวนเทํากัน

บํอที่ 1
บํอที่ 2
ภาพที่ 1 ลักษณะบํอทดลองเลี้ยงปูม๎า พร๎อมอุปกรณ์
ซ่อน
การเตรียมพันธุ์ปูม้า
เตรียมลูกพันธุ์ปูม๎า (Young crab) มีขนาดความกว๎างกระดองประมาณ 1.00 ซ.ม. จ้านวน 8,000 ตัว โดย
ครั้งที่ 1 ได๎ลูกปูม๎า จากโรงเพาะพันธุ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวคุ๎งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ้านวน
4,000 ตัว และครั้งที่ 2 ได๎ลูกปูม๎าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม จ้านวน 4,000 ตัว ท้าการ
ปลํอยลงเลี้ยงจ้านวน 2 บํอ
การจัดการ
การให๎อาหาร
ให๎ปลาข๎างเหลืองสับเป็นชิ้นตามขนาดของปูทะเล ในปริมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักตัว วันละ 2 มื้อ
ชํวงเช๎าเวลา ประมาณ 9.30 น. และชํวงเย็นเวลา 16.00 น. โดยหวํานรอบชานบํอวางยอบํอละ 4 ยอ แบํงชุดการ
ทดลองละ 2 ยอใสํอาหารในยอ เพื่อสังเกตการณ์กินอาหารและปริมาณความต๎องการอาหารของปูม๎า
การจัดการคุณภาพน้้า
เติมน้้าทะเลเข๎าบํอโดยเปิดทํอรับน้้าจากระบบชลประทา นน้้าเค็มของศูนย์ ฯ คุ๎งกระเบน ผํานถุงกรองอวนมุ๎ง
สีฟ้า 2-3 ชั้น ในเดือนแรก เติมน้้าที่ระดับ 1.00 เมตร ในเดือนที่ 2 เติมน้้าที่ระดับ 1.20-130 เมตร และในเดือนที่ 3
เติมน้้าที่ระดับ 1.50 เมตร ในระหวํางการทดลองไมํมีการเปลี่ยนถํายน้้า เพียงแตํเติมน้้าในระดับเดิม เนื่องจากคันบํอ
เป็นดินปนทรายน้้าจึงซึมออกเก็บกักน้้าได๎ในระดับไมํคงที่ ท้าการเก็บตัวอยํางน้้าสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันจันทร์ และ
วันพฤหัสบดี น้ามาวิเคราะห์คุณภาพน้้า ดังนี้
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1. อุณหภูมิน้า (Temperature) โดยใช๎ เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ชนิดปรอท วัดในชํวง 0-100 องศา
เซลเซียส
2. ความเค็มน้้า (Salinity) โดยใช๎เครื่องวัดแบบหักเหแสง ( Refracto-salinometer) ยี่ห๎อ Atago วัดในชํวง
0-100 สํวนในพันสํวน
3. ความเป็นกรด-ดําง (pH) ใช๎เครื่องวัดแบบตัวเลข ยี่ห๎อ Horiba รุํน F-22
4. ความเป็นดําง (Alkalinity) ตามวิธีการวิเคราะห์ของ APHA (1980) รุํน 550A
5. ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) โดยใช๎เครื่องวัดแบบตัวเลข ยี่ห๎อ YSI
6. ปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Grasshoff (1976)
7. ปริมาณไนไตรท์ (Nitrite) ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Strickland and Parsons (1972)
8. ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate) ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Strickland and Parsons (1972)
9. ปริมาณความต๎องการออกซิเจนทางกระบวนการชีวเคมี (BOD5) โดยวิธี 5 Day BOD Test
การสุํมปูม๎าจากบํอทดลอง
ในชํวงแรกที่ลูกปูมีขนาดเล็กยังใช๎วิธีสุํมจากลูกปูที่เข๎ายอ เมื่อลูกปูมีขนาดที่โตขึ้นใช๎วิธีสุํมปูจากการวางลอบ
พับวางรอบบํอ จนได๎ปริมาณครบ 30 ตัวตํอชุดการทดลอง น้าปูที่สุํมขึ้นจ้านวนสํวนละ 30 ตัว มาวัดขนาดความยาว
ความกว๎าง และชั่งน้้าหนัก จดบันทึก เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของปูม๎าทุก ๆ 2 สัปดาห์ตํอครั้ง เมื่อเลี้ยงปูม๎าเป็น
เวลา 14 สัปดาห์ จึงท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตปูม๎า (ภาพที่ 8)
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
เมื่อเลี้ยงปูม๎าได๎ 14 สัปดาห์ พบปูม๎าไขํนอกกระดองจึงยุติการทดลอง และท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยวิธี
สูบน้้าออกจากบํอจนเกือบแห๎งรวบรวมปูม๎าจนเหลือจ้านวนน๎อย จึงสูบน้้าให๎เหลืออยูํในแอํงที่สูบน้้าเพื่อให๎ปูม๎าที่
เหลือมารวมกันในแอํงน้้าแล๎วเก็บเกี่ยวจนหมด
การเก็บข้อมูล
1. วัดขนาดความกว๎างและความยาวกระดองปูม๎า โดยใช๎เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์และชั่งน้้าหนักปูม๎าโดยใช๎
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหนํงในชํวงที่ลูกปูมีขนาดเล็ก เมื่อปูม๎ามีขนาดโตขึ้นใช๎เครื่องชั่งใช๎เครื่องชั่งทศนิยม 2
ต้าแหนํง เพื่อทราบการเติบโต
2. บันทึกปริมาณอาหารที่ให๎ปูม๎ากิน เพื่อทราบอัตราการแลกเนื้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การเลี้ยง ปูม๎าโดยมีและไมํมีที่หลบซํอนในบํอดิน เนื่องจากปูม๎าที่ใช๎ในการทดลองมีไมํเพียงพอ จึงท้าการ
ทดลอง 2 ครั้ง ๆ ละ 1 บํอ แตํละบํอใช๎ลูกปูม๎าที่มีขนาดเดียวกัน มาจากแหลํงเดียวกัน และปลํอยเลี้ยงพร๎อมกัน จึง
น้าข๎อมูลความยาวเฉลี่ย ความกว๎างกระดองเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ย อัตรารอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ
ผลจับรวมเฉลี่ย มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด๎วยวิธี Pared samples t-test (ที-เทสต์ ตัวอยํางเป็นคูํ)
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ผลการศึกษา
การเจริญเติบโต
ครั้งที่ 1 เริ่มปลํอยลูกปูม๎า เมื่อ 26 พฤษภาคม 2555 ความยาวเฉลี่ย 0.93±0.21 ซ.ม. ความกว๎างเฉลี่ย
1.47± 0.11ซ.ม. และน้้าหนักเฉลี่ย 0.78± 0.31 กรัม เมื่อ 31 สิงหาคม 2555 เลี้ยงนาน 3.5 เดือน ความยาวเฉลี่ย
4.72±0.55 และ 4.61±0.60 ซ.ม. ความกว๎างเฉลี่ย 7.68±0.77 และ 7.24±0.74 ซ.ม. น้้าหนักเฉลี่ย 71.25±11.23
และ 64.50±10.87 กรัม (ตารางที่ 1-3, ภาพที่ 1-3)
ครั้งที่ 2 เริ่มปลํอยลูกปูม๎า เมื่อ 26 มิถุนายน 2555 ความยาวเฉลี่ย 1.33±0.32 ซ.ม. ความกว๎างเฉลี่ย
2.36±0.16 ซ.ม. และน้้าหนักเฉลี่ย 2.20±0.43 กรัม เมื่อ 1 ตุลาคม 2555 เลี้ยงนาน 3.5 เดือน ความยาวเฉลี่ย
5.35±0.64, 5.32±0.68 ซ.ม. ความกว๎างเฉลี่ย 8.68±0.86, 8.53±0.89 ซ.ม. และน้้าหนักเฉลี่ย 95.45±12.74,
90.80±13.61 กรัม (ตารางที่ 1-3, ภาพที่ 1-3)
เมื่อทดสอบทางสถิติ Pared samples t-test พบวํา ปูม๎าที่เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอนมีการ
เจริญเติบโต ทั้งด๎านความกว๎าง ความยาว และน้้าหนักเฉลี่ย ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 1 ความยาวกระดองของปูม๎าเฉลี่ยจ้านวน 2 บํอ เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
สัปดาห์ที่
สุํมตัวอยําง
เริ่มทดลอง
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 14

ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร)
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
0.93±0.21
0.93±0.21
1.33±0.32
1.33±0.32
2.80±0.25
2.85±0.36
2.61±0.39
2.64±0.40
3.29±0.28
3.33±0.38
3.46±0.30
3.41±0.37
3.37±0.32
3.50±0.34
4.52±0.38
3.99±0.42
3.80±0.35
4.16±0.39
4.56±0.32
4.27±0.44
4.24±0.38
4.27±0.50
4.60±0.45
4.55±0.42
4.52±0.49
4.42±0.57
5.07±0.47
4.98±0.53
4.72±0.55
4.61±0.60
5.35±0.64
5.32±0.68

10

ตารางที่ 2 ความกว๎างกระดองของปูม๎าเฉลี่ยจ้านวน 2 บํอ เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
สัปดาห์ที่
สุํมตัวอยําง
เริ่มทดลอง
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 14

ความกว๎างเฉลี่ย (เซนติเมตร)
การทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
1.47±0.11
1.47±0.11
2.36±0.16
2.36±0.16
4.68±0.22
4.67±0.26
4.46±0.25
4.52±0.24
5.43±0.29
5.41±0.33
5.76±0.37
5.71±0.35
5.49±0.31
5.70±0.38
6.72±0.48
6.16±0.42
6.32±0.47
6.84±0.51
7.49±0.59
7.34±0.58
6.91±0.53
7.05±0.55
7.72±0.58
7.58±0.65
7.25±0.68
7.28±0.59
8.37±0.64
8.27±0.63
7.68±0.77
7.24±0.74
8.68±0.86
8.53±0.89

ตารางที่ 3 น้้าหนักตัวของปูม๎าเฉลี่ยจ้านวน 2 บํอ เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
สัปดาห์ที่
สุํมตัวอยําง
เริ่มทดลอง
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 14

น้้าหนักตัวเฉลี่ย (กรัม)
การทดลองครั้งที่ 1
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
0.78±0.31
0.78±0.31
17.20±1.09
16.25±1.12
25.60±2.35
24.10±2.33
29.05±3.59
33.30±4.38
40.30±5.73
50.70±5.60
47.57±7.37
53.67±7.58
60.95±9.64
58.30±8.95
71.25±11.23
64.50±10.87

การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
2.20±0.43
2.20±0.43
14.12±1.07
14.82±1.13
30.30±2.36
29.65±2.28
49.65±4.78
37.78±4.80
60.80±5.75
54.30±5.68
72.50±7.89
67.00±7.71
88.00±10.37
81.50±9.89
95.45±12.74
90.80±13.61

ความกว้างเฉลี่ย (ซม.)
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การทดลองครั้งที่ 1
ทหี่ อลบ
มีทมี
ี่หลบซ่
น
ไม,มีที่หลบซ่อน
ซ่ อน 1
การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซ่อน
ไม่มีที่หลบซ่อน
เริ่มทดลอง

สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 14

สุ่มตัวอย่างปู

ภาพที่ 2 ความกว๎างกระดองเฉลี่ยปูม๎าที่เลี้ยงในบํอดิน

การทดลองครั้งที่ 1
มีที่หลบซ่อน
ไม่มีที่หลบซ่อน
การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซ่อน

เริ่ มทดลอง สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 14

ไม่มีที่หลบซ่อน

ภาพที่ 3 ความยาวกระดองปูม๎าเฉลี่ยที่เลี้ยงในบํอดิน

การทดลองครั้งที่ 1
มีที่หลบซ่อน
ไม่มที ี่หลบซ่ อน
การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซ่อน
ไม่มีที่หลบซ่อน
เริ่มทดลอง

สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 14

ภาพที่ 4 น้้าหนักเฉลี่ยปูม๎าที่เลี้ยงในบํอดิน
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อัตรารอดตาย
เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 14 สัปดาห์ พบวําปูม๎าที่เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
ในบํอที่ 1 มี
อัตรารอดตายร๎อยละ 30.20 และ 25.15 ในบํอที่ 2 อัตรารอดตายร๎อยละ 26.75 และ 24.90 (ตารางที่ 4, ภาพที่ 4)
เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวํา ปูม๎าที่เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอนมีอัตรารอดตาย ไมํมีความ
แตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 4 อัตรารอด และอัตราแลกเนื้อของปูม๎าที่เลี้ยงในบํอดินโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน
การทดลอง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ที่หลบซํอน
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
เฉลี่ย
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
เฉลี่ย

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
30.20
25.15
27.68±3.57
26.75
24.90
25.83±1.31

FCR
8.11
8.14
8.13±0.02
6.44
6.52
6.48±0.06

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)
เมื่อเลี้ยงปูม๎าเป็นเวลา 14 สัปดาห์ จากผลการค้านวณน้้าหนักปูม๎าที่เพิ่มขึ้น และปริมาณอาหารที่ใช๎ในการ
เลี้ยงปูม๎าตลอดการทดลอง พบวํา การเลี้ยงลูกปูม๎าจ้านวน 2 บํอ เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอน บํอที่ 1
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 8.11 และ 8.14 บํอที่ 2 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 6.44 และ 6.52
เมื่อทดสอบทางสถิติ พบวํา ปูม๎าที่เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอนมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)
ผลผลิต
การทดลองเลี้ยงปูม๎าในบํอดินขนาด 0.5 ไรํ แบบมีและไมํมีที่หลบซํอน จ้านวน 2 ครั้ง เป็นเวลา 14 สัปดาห์
พบวํา ครั้งที่ 1 ได๎ผลผลิตรวม 45 และ 35 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ได๎ผลผลิตรวม 39.6 และ 39.1 กิโลกรัม ตามล้าดับ
(ตารางที่ 5, ภาพที่ 6) เมื่อน้าผลผลิตมาทดสอบทางสถิติ พบวําปูม๎าที่เลี้ยงโดยมีที่หลบซํอนและไมํมีที่หลบซํอนมี
ผลผลิตรวมไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)
อัตราสํวนเพศ จากการทดลองครั้งที่ 1 ชุดมีที่หลบซํอน พบปูม๎าเพศผู๎ และ เพศเมีย (ปูไขํนอกกระดอง ปูไขํ
และปูไมํมีไขํ) จ้านวน 330, 274 ตัว (54 , 132 และ 88 ตัว) ชุดไมํมีที่หลบซํอน พบ 290, 213 ตัว (36 , 115 และ
62 ตัว) ครั้งที่ 2 ชุดมีที่หลบซํอน พบปูม๎าเพศผู๎ และ เพศเมีย (ปูไขํนอกกระดอง ปูไขํ และปูไมํมีไขํ) จ้านวน 247,
165 ตัว (123, 99 และ 66 ตัว) ชุดไมํมีที่หลบซํอน พบ 251, 247 ตัว (112 , 85 และ 50 ตัว) ตามล้าดับ (ตารางที่
6)
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การทดลองครั้งที่ 1

การทดลองครั้งที่ 2

ภาพที่ 5 อัตรารอดตายของปูม๎าที่เลี้ยงในบํอดิน

การทดลองครั้งที่ 1

การทดลองครั้งที่ 2

ภาพที่ 6 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปูม๎าที่เลี้ยงในบํอดิน

การทดลองครั้งที่ 1

ภาพที่ 7 ผลผลิตปูม๎าที่เลี้ยงในบํอดิน

การทดลองครั้งที่ 2
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ตารางที่ 5 ผลผลิตปูม๎าจากการเลี้ยงในบํอดิน ปริมาณอาหารที่ใช๎ในการเลี้ยงและต๎นทุนคําอาหาร
การทดลอง

ที่หลบซํอน
มี

ครั้งที่ 1
ไมํมี

มี
ครั้งที่ 2
ไมํมี

ชนิด
ปูไขํนอกกระดอง
ปูเนื้อ
ปูไขํ
รวม
ปูไขํนอกกระดอง
ปูเนื้อ
ปูไขํ
รวม
ปูไขํนอกกระดอง
ปูเนื้อ
ปูไขํ
รวม
ปูไขํนอกกระดอง
ปูเนื้อ
ปูไขํ
รวม
รวมทั้งหมด

จ้านวน (ตัว)
54
418
132
604
36
352
290
503
123
313
99
535
112
301
85
498
2,140

น้้าหนัก
(ก.ก.)
4.0
28.7
12.3
45.0
3.0
21.76
10.24
35.0
9.4
29.20
8.55
39.6
8.1
23.80
7.20
39.1
159

ปริมาณอาหาร
คําอาหาร(บาท)
(กก.)

404

6,464

365

5,840

271

4,336

268
1,279

4,288
20,928

ตารางที่ 6 จ้านวนปูม๎าทั้งหมด เพศผู๎ เพศเมีย เปอร์เซ็นต์ปูเพศผู๎ และเพศเมีย (ปูไมํมีไขํ ปูไขํนอกและในกระดอง)
ปูม๎า
ปูม๎าทั้งหมด
เพศผู๎
% ปูเพศผู๎
เพศเมีย
% ปูเพศเมีย
ปูไขํนอกกระดอง
% ไขํนอกกระดอง (จากปูเพศเมีย)
ปูเพศเมียมีไขํในกระดอง
% มีไขํในกระดอง (จากปูเพศเมีย)
ปูเพศเมียไมํมีไขํ
% ปูมีไขํ (จากปูทั้งหมด)

การทดลองครั้งที่ 1
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
604
503
330
290
54.64
57.65
274
213
45.36
42.35
54
36
19.71
16.90
132
115
48.18
53.99
88
62
30.79
30.02

การทดลองครั้งที่ 2
มีที่หลบซํอน
ไมํมีที่หลบซํอน
535
498
247
251
46.17
50.40
165
247
30.84
49.60
123
112
74.55
45.34
99
85
60.00
34.41
66
50
41.50
39.56
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ต้นทุนและผลตอบแทน
การเลี้ยงปูม๎าในบํอดินในระยะเวลา 14 สัปดาห์ โดยใช๎บํอเลี้ยงกุ๎งมาดัดแปลงเป็นบํอเลี้ยงปูม๎า จึงไมํมีคํา
ปรับปรุงบํอ สามารถน้ามาเลี้ยงปูม๎าได๎เลย รายละเอียดต๎นทุนและผลตอบแทน ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ต๎นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงปูม๎าในบํอดิน
รายการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

มีที่หลบซ่อน

ไม่มีที่หลบซ่อน

มีที่หลบซ่อน

ไม่มีที่หลบซ่อน

-คําลูกพันธุ์ปูม๎า (บาท)*

1,000

1,000

1,000

1,000

-คําอาหารเลี้ยงปูม๎า (บาท)

6,464

5,840

4,336

4,288

7,464

6,840

5,336

5,288

45.00

35.00

39.60

39.10

-ปูเนื้อ (กก.)

28.70

21.76

29.20

23.80

-ราคา (บาท/กก.)

120

120

120

120

-มูลคํา (บาท)= (ปูเนื้อ×ราคา)

2,870

2,176

2,920

2,380

-ปูไขํ (กก.)

12.30

10.24

8.55

7.20

-ราคา (บาท/กก.)

180

180

180

180

-มูลคํา (บาท) )= (ปูไขํ×ราคา)

2,214

1,843

1,539

1,296

รวมผลตอบแทน

5,084

4,019

4,459

3,676

กาไร (+) / ขาดทุน (-)

-2,380

-2,821

-877

-1,612

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%)

-46.81

-70.19

-19.67

-43.85

ต้นทุนผันแปร

รวมต้นทุน
ผลตอบแทน
-ผลผลิตปูม๎ารวม (กก.)

*หมายเหตุ คําพันธุ์ลูกปูม๎าราคาจ้าหนํายของกรมประมง 0.50 บาท (8,000 ตัว)
คําอาหารปูม๎า เป็นปลาข๎างเหลือง ราคา กก. ละ 16 บาท
ราคาปูม๎า ปูเนื้อ ราคากก.ละ 120 บาท
ปูไขํ ราคากก.ละ 180 บาท ราคาซื้อขายที่แหลมเสด็จ จ.จันทบุรี

มูลคําของผลผลิตที่ใช๎คิดราคาจากร๎านค๎ารับซื้อปูม๎าบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ-หาดเจ๎าหลาว ซึ่งเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ใกล๎กับที่ตั้งศูนย์ฯ คุ๎งกระเบน ปูม๎าขนาด 10-15 ตัว/กก. ราคา 120-130 บาท/กก.
และปูม๎าไขํ ขนาด 10-15 ตัว/กก. ราคากิ โลกรัม ละ 180-200 บาท ขึ้นอยูํกับฤดูกาลที่มีปริมาณนักทํองเที่ยวมาพัก
ตามรีสอร์ทตําง ๆ ซึ่งจากต๎นทุนพบวําสํวนใหญํเป็นคําอาหารเลี้ยงปูม๎าและผลตอบแทนปรากฏวํามีผลขาดทุนทุกชุด
การทดลอง แตํแนวโน๎มการเลี้ยงในสํวนที่มีที่หลบซํอนจะมีผลตอบแทนการลงทุนน๎อยกวําไมํมีที่หลบซํอน (ตารางที่
7)
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คุณภาพน้าในบ่อทดลอง
จากข๎อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าของบํอทดลองเลี้ยงปูม๎าในบํอดิน
พบวําคุณภาพน้้าเฉลี่ยแตํละชุดการ
ทดลองแสดงคําของแตํละพารามิเตอร์จากคําต่้าสุดถึงคําสูงสุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํในเกณฑ์ปกติที่เหมาะสมตํอการอยูํ
อาศัยของสัตว์น้า (คณิต และคณะ, 2537) ซึ่งมีคุณภาพน้้าของบํอทดลอง ดังนี้ (ตารางที่ 8,ภาพที่ 7)
- อุณหภูมิ อยูํในชํวง 28-33 ๐ซ. เฉลี่ย 30.21 30.21 30.08 และ 29.96 ๐ซ. เกณฑ์ที่เหมาะสมเฉลี่ย
- ความเค็ม อยูํในชํวง 20-32 ppt เฉลี่ย 24.70 24.88 26.16 และ 26.20 ppt
- ความเป็นกรด-ดําง อยูํในชํวง 7.7-8.5 เฉลี่ย 8.13 8.12 8.07 และ 8.08
- ออกซิเจนละลายน้้า อยูํในชํวง 2.90-7.03 มก./ลิตร เฉลี่ย 5.14 5.04 4.86 และ 4.92 มก./ลิตร
- ความเป็นดําง อยูํในชํวง 76-104 มก./ลิตร เฉลี่ย 89.06 88.63 89.38 และ 87.61 มก./ลิตร
- ปริมาณแอมโมเนีย อยูํในชํวง 0-0.5914 มก./ลิตร เฉลี่ย 0.1032 0.1005 0.1027 และ 0.1029 มก./ลิตร
- ปริมาณไนไตรท์ อยูํในชํวง 0-0.0428 มก./ลิตร เฉลี่ย 0.0102 0.0115 0.0064 และ 0.0066 มก./ลิตร
- ปริมาณฟอสเฟต อยูํในชํวง 0-0.0272 มก./ลิตร เฉลี่ย 0.0108 0.0153 0.0205 และ 0.0272 มก./ลิตร
- ปริมาณ BOD5 อยูํในชํวง 0.92-3.20 มก./ลิตร เฉลี่ย 1.61 1.65 1.82 และ 1.91 มก./ลิตร
สรุปและวิจารณ์ผล
การทดลองเลี้ยงปูม๎าในบํอดินในครั้งนี้ พบวําการเจริญเติบโตของปูม๎าทั้งที่มีและไมํมีที่หลบซํอน จ้านวนทั้ง
2 ครั้ง ในด๎านความกว๎างเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย น้้าหนักเฉลี่ยอยูํในเกณฑ์ปกติ และอัตรารอดตายไมํมีความแตกตําง
กันทางสถิติระหวํางที่มีและไมํมีที่หลบซํอน แตํอัตรารอดของปูม๎าที่เลี้ยงในที่มีหลบซํอนมีแนวโน๎มที่ดีกวําไมํมีที่หลบ
ซํอน การทดลองครั้งนี้มีอัตรารอดต่้าอาจเป็นเพราะจ้านวนวัสดุที่ใช๎เป็นที่หลบซํอนมีปริมาณที่น๎อยเกินไป หรือวัสดุ
ที่ใช๎เป็นที่หลบซํอนไมํเหมาะสม เนื่องจากปูม๎า เป็นสัตว์ที่กินกันเองในขณะที่มีการลอกคราบ (cannibalism) จึงท้า
ให๎มีอัตรารอดต่้า คือร๎อยละ 24.90-30.20 เลี้ยงที่ความหนาแนํน 5 ตัว/ตารางเมตร นาน 14 สัปดาห์ ซึ่งใกล๎เคียง
กับการศึกษาของอาภรณ์และส้ารวย (2548) ที่เลี้ยงปูม๎าที่ระดับความหนาแนํนตํางกัน คือ ความหนาแนํน 1 2 และ
4 ตัว/ตารางเมตร ในบํอดินซึ่งมีการปลูกสาหรํายผมนาง และหญ๎าน้้าเค็มในพื้นบํอ เพื่อใช๎เป็นที่หลบซํอน ให๎ปลา
หลังเขียวสับเป็นอาหาร เป็นเวลา 120 วัน มีอัตรารอด 25.27 16.46 และ 12.96 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ แตํอัตรา
รอดคํอนข๎างต่้าเมื่อเทียบกับการเลี้ยงปูม๎าด๎วยอาหาร 3 ชนิด ได๎แกํหอยกะพง ปลาหลังเขียว และอาหารกุ๎งขาว ใน
บํอดินที่มีการปลูกสาหรํายผมนาง Gracilaria sp. ติดกับทํอพีอีสีด้าเพื่อ ใช๎เป็นที่หลบซํอน ที่ความหนาแนํน 2 ตัว/
ตารางเมตร เป็นเวลา 90 วัน มีอัตรารอดสูงถึง 50.52 59.59 และ 59.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (อาภรณ์และคณะ,
2551) จากการศึกษาของกอบศักดิ์และคณะ (2553) เลี้ยงปูม๎าแบบแยกเพศ คือปูเพศผู๎ ปูเพศเมีย และเลี้ยงแบบ
รวมเพศ มีอัตราสํวน 1:1 ในบํอดินพื้นที่ขนาด 1 ไรํ ให๎ปลาข๎างเหลืองสับเป็นอาหาร ที่ความหนาแนํน 1 ตัว/ตาราง
เมตร เป็นเวลา 105 วัน มีอัตรารอด 10.16 40.41 และ 42.46 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเลี้ยงปูม๎าเพศผู๎อยํางเดียวมีอัตรา
รอดที่ต่้ามาก เนื่องจากปูเพศผู๎มีความดุร๎ายกวําปูเพศเมียจึงท้าร๎ายกันและกินกันเองตามธรรมชาติสูง โดยเฉพาะ
ในชํวงลอกคราบ (สันต์ และคณะ, 2499; Ong, 1966 และธานินทร, 2532)
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ตารางที่ 8 คุณภาพน้้าต่้าสุด-สูงสุด และเฉลี่ยในบํอทดลองเลี้ยงปูม๎าในบํอดิน

ครั้งที่ 1

ความเค็ม

(๐ซ.)

(สํวนในพันสํวน)

(pH)

(มก./ลิตร)

(มก./ลิตร)

(มก./ลิตร)

(มก./ลิตร)

(มก./ลิตร)

(มก./ลิตร)

ต่้าสุด

29

20

7.7

2.92

76

0

0

0

0.92

มีที่หลบซํอน สูงสุด

33

30

8.5

6.60

100

0.2924

0.0393

0.0275

2.82

8.13±0.18

5.14±1.09

คํา

เฉลี่ย 30.21±1.02 24.70±2.54

BOD5

89.06±5.47 0.1032±0.0849 0.0102±0.0116 0.0108±0.0072 1.61±0.56

ต่้าสุด

28

20

7.8

2.90

76

0

0

0

0.94

ไมํมีที่หลบซํอน สูงสุด

33

30

8.5

6.40

102

0.2687

0.0428

0.2032

2.85

8.12±0.17
7.8

5.04±0.98
3.40

8.3

6.30

8.07±0.12
7.8

4.86±0.73
3.40

8.3

7.03

8.08±0.12

4.92±0.78

เฉลี่ย 30.21±1.02 24.88±2.64
ต่้าสุด
29
20
มีที่หลบซํอน สูงสุด
ครั้งที่ 2

ความเป็นกรด-ดําง ออกซิเจนละลายน้้า ความเป็นดําง แอมโมเนีย (NH4+) ไนไตรท์ (NO2-) ฟอสเฟต (PO4-)

อุณหภูมิ

การ
ที่หลบซํอน
ทดลอง

32

32

เฉลี่ย 30.08±0.83 26.16±2.93
ต่้าสุด
29
20
ไมํมีที่หลบซํอน สูงสุด

32

32

เฉลี่ย 29.96±0.86 26.20±2.92

88.63±5.80
76
104
89.38±7.37
7.6
100

0.1005±0.0831 0.0115±0.0123 0.0153±0.0350 1.65±0.60
0.0076
0.0015
0.00166
1.19
0.5914

0.0188

0.0466

3.04

0.1027±0.1277 0.0064±0.0041 0.0205±0.0126 1.82±0.66
0
0.0001
0
1.16
0.5787

0.0196

0.2032

3.20

87.61±18.17 0.1029±0.1475 0.0066±0.0044 0.0272±0.0100 1.91±0.68

18
35

8.6

ม มน

ม ปน

8.2

15

-่

pH)

8

ม ปน

20

-่

25

่ นน น ่ น

8.4

ม มน

30

ปม

7.8

10

7.6

มีทหี่ ลบซ่ อน 1

มีทหี่ ลบซ่ อน 1
ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

5

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

0
11 ม

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

7.4

มีทหี่ ลบซ่ อน

มีทหี่ ลบซ่ อน
ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

7.2
11 ม

ม

ม

ก. ภาพความเค็ม

8

ข. ภาพความเป็นกรด-ดําง
120

ป ม ออ ซ นล ล น DO)

7

อล ไลน Alkalinity)
100

80

5

ป ม อล ไลน ม ล

ป ม ออ ซ นล ล น ม ล

6

4

3

60

40

2

มีทหี่ ลบซ่ อน 1
ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

1

มีทหี่ ลบซ่ อน 1

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

20

มีทหี่ ลบซ่ อน

มีทหี่ ลบซ่ อน
ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

0
11 ม

0.60
0.55
0.50
0.45

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

0

11 ม

ม

ค. ภาพออกซิเจนละลายน้้า
มีทหี่ ลบซ่ อน 1

อม ม นี

0.60

ม Total Ammonia)

0.55

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

0.50

มีทหี่ ลบซ่ อน

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

0.45

0.35
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0.25
0.20

0.30
0.25
0.20

0.15

0.15

0.10

0.10

0.05

0.05

0.00
11 ม

0.6
0.55
0.5
0.45

ไนไ ท Nitrite)

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

0.40

ป ม ไนไ ท ม ล

อม ม นี ม ล
ปม

0.30

ง. ภาพความเป็นดําง
มีทหี่ ลบซ่ อน 1

มีทหี่ ลบซ่ อน

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

0.40
0.35

ม

0.00

ม

11 ม

จ. ภาพปริมาณแอมโมเนีย

ม

ฉ. ภาพปริมาณไนไตรท์

3.50

มีทหี่ ลบซ่ อน 1

ปม

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

อ

มีทหี่ ลบซ่ อน

Phosphate)

ม อ

ออ ซ นท

บน

ี มี BOD5

3.00

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

2.50

0.35

BOD5 (ม ล

ม ล

0.4

0.25

ปม

ปม

อ

0.3

2.00

1.50

0.2

1.00

0.15

มีทหี่ ลบซ่ อน 1

0.1

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน 1

0.50

มีทหี่ ลบซ่ อน

0.05

ไม่ มีทหี่ ลบซ่ อน

0.00

0
11 ม

ม

ม

1ม

1

ช. ภาพปริมาณฟอสเฟต
ซ. ภาพปริมาณ BOD5
ภาพที่ 8 คุณภาพน้้าในบํอเลี้ยงปูม๎าในแตํละชุดการทดลอง เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์
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ภาพที่ 9 การเจริญเติบโตของปูม๎าในการทดลองที่ระยะเวลาตํางกัน

20

เมื่อสิ้นสุดการทดลองได๎รวบรวมผลผลิตทั้งหมด พบวําในบํอเลี้ยงปูม๎าไขํนอกกระดอง และปูม๎ามีไขํใน
กระดอง ในระยะเวลา 98 วัน (ปูม๎ามีอายุประมาณ 128 วัน) ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของสมิง และสุนทร
(2525) ทดลองเพาะฟักและอนุบาลปูม๎า และเลี้ยงลูกปูม๎าที่ได๎จากการเพาะพันธุ์ พบวําปูม๎าสามารถผสมพันธุ์
กันได๎ในบํอเลี้ยง โดยเริ่มจับคูํผสมพันธุ์กันครั้งแรกเมื่อปูมีอายุ ตั้งแตํ 3 เดือนเป็นต๎นไป และปูเพศเมียรุํน F1
ปลํอยไขํออกนอกกระดองไขํมีสีเหลืองเมื่อมีอายุ 125 วัน ปูเพศเมียรุํน F2 ปลํอยไขํออกนอกกระดองไขํมีสี
เหลืองเมื่อมีอายุ 120 วัน และจินตนา (2544) ศึกษาชีววิทยาของปูม๎าพบวําปูเพศเมียสามารถสืบพันธุ์เมื่อมี
ขนาดความกว๎างกระดอง 4.35 เซนติเมตร อาภรณ์ และคณะ (2551) พบปูม๎าเพศเมียขั้นสมบูรณ์เพศที่มีความ
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