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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัย
เจริญพันธุ์ ส าหรับการสร้างประชากรพื นฐาน การทดลองที่ 1 ศึกษาช่วงแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
และอัตราการรอดตาย ของลูกปูม้าวัยอ่อน-ระยะวัยรุ่น ที่ช่วงแสง 5 ระดับ คือ 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 
9L:15D และ 6L:18D (L=Light, D=Dark) ระยะเวลาการทดลอง 60 วัน ผลการวิจัยพบว่า ช่วงแสงมีผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยที่ช่วงแสง 6L:18D ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด และที่ช่วงแสง 18L:6D ปูม้ามีอัตราการรอดตายสูง
ที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาช่วงแสง และสัดส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
ปูม้าระยะวัยรุ่น-ระยะเจริญพันธุ์ ที่ช่วงแสง 5 ระดับ คือ 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D 
และสัดส่วนเพศ (เพศผู้:เพศเมีย) 5 ระดับ คือ 100:0, 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 ระยะเวลาการทดลอง 
60 วัน ผลการวิจัยพบว่า ช่วงแสงและสัดส่วนเพศไม่มีอิทธิพลร่วมกัน ช่วงแสงและสัดส่วนเพศมีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ที่ช่วงแสง 
6L:18D และสัดส่วนเพศที่ 50:50 มีความเหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้า  
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Abstract 

 

The study on effect of photoperiod on growth performance and survival rate of 
the young crab to sexual maturity of blue swimming crab (Portunus pelagicus, linnaeus, 
1758). The first experiment was divided into five level of photoperiod 18L:6D, 15L:9D,  
12L:12D, 9L:15D and 6L:18D (L=Light, D=Dark), respectively that were cultured for 60 days. 
Results found the photoperiod effects on growth performance and survival rate were 
statistically significant difference (p<0.05). The best growth performance at photoperiod 
6L:18D, the highest survival rate at photoperiod 18L:6D. The second experiment was studied 
two factors, the first factor was five level of photoperiod at 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D 
and 6L:18D. The second factor was five level of sex ratio (male : female) at 100:0, 70:30, 
50:50, 30:70 and 0:100, respectively that were cultured for 60 days, results found the 
photoperiod and sex ratio do not have mutual influence. The photoperiod and sex ratio 
photoperiod effects on growth performance and survival rate were statistically significant 
difference (p<0.05). Photoperiod at 6L:18D and sex ratio at 50:50 there were most suitable on 
growth performance and survival rate of P. pelagicus. 

 
Keywords:  blue swimming crab, photoperiod, growth performance, survival rate,  
 base population. 
                                                                                                                              . 
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ค าน า 
 

ปูม้า มีชื่อสามัญว่า Blue swimming crab มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Portunus pelagicus (Linnaeus, 
1758) ปูม้าเป็นสัตว์น  าชายฝั่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 พบว่า 
สถิติการจับปูม้ามีปริมาณ 28,907 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,980.151 ล้านบาท โดยมาจากอ่าวไทย 22,123 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 3,838.739 ล้านบาท และมหาสมุทรอินเดีย 6,784 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,461.679 ล้านบาท ปริมาณสัตว์น  าเค็ม
รวมเพาะเลี ยงชายฝั่งในส่วนของปูม้า ปริมาณที่จับได้ปี 2556 จ านวน 25,700 ตัน ปี 2557 จ านวน 28,300 ตัน และ
ลดลงในปี 2558 โดยปริมาณปูม้าที่จับได ้26,900 ตัน ส่วนปี 2559 มีปริมาณปูม้าเพ่ิมขึ นเป็น 36,100 ตัน และปริมาณ
ที่จับได้ลดลงในปี 2560 อยู่ที่ 35,900 ตัน แต่เมื่อสังเกตจากมูลค่าที่ได้รับ พบว่าปี 2556 มีมูลค่าจากปริมาณการจับปูม้า 
3,561.7 ล้านบาท และมีมูลค่าสูงขึ นอย่างต่อเนื่องเป็น 5,948.8 ล้านบาทในปี 2559 (กรมประมง, 2562) อย่างไรก็ตาม 
เบญจวรรณ และคณะ (2560) ได้ท าการวิเคราะห์ชีวเศรษฐศาสตร์ของการประมง ปูม้าในอ่าวไทย พบว่าการท าการประมง
ปูม้าในอ่าวไทยเกินศักยภาพการผลิตทดแทนโดยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรปูม้าลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันมีหน่วยงาน ทั งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่นได้มีการประสานงานร่วมกัน เพ่ือหา
แนวทางในการเพ่ิมประชากรปูม้าในธรรมชาติให้มีปริมาณเพ่ิมขึ น มีการก าหนดพื นที่แนวเขตท าการประมงส าหรับ
วางลอบปู ก าหนดขนาดตาอวนของลอบปู ตลอดจนมีการจัดตั งธนาคารปูม้าของชุมชนในพื นที่บริเวณชายฝั่งทั่วประเทศ 
เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทย ด้วยวิธีการง่าย ๆ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ให้กับธรรมชาติและเศรษฐกิจ
ประมงปูม้าอย่างมหาศาล นอกจากนี นักวิชาการจากหน่วยงานของกรมประมง ได้ท าการศึกษาค้นคว้า วิจัยและ
พัฒนาแนวทางในการเพ่ิมอัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของลูกปูม้า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพน  า ความเป็นกรด-เป็นด่าง ความเค็มน  า ความหนาแน่นในการอนุบาล อาหารที่ใช้ส าหรับการอนุบาล 
ตลอดจนการศึกษาผลของที่หลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตของลูกปูม้า แต่ก็ยังพบ
ปัญหาในการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าที่มีอัตราการรอดตายต่ า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปูม้ามีพฤติกรรมการ
กินกันเอง (Cannibalism) ค่อนข้างสูง (Marshall et al., 2005); (Maheswarudu et al., 2008) ดังนั น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว จ าเป็นต้องน าองค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปูม้า
จากพันธุ์ธรรมชาติให้เป็นพันธุ์เพาะเลี ยง การปรับปรุงพันธุ์ด้านลักษณะการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย 
เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินกันเองนั นเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเพ่ิมอัตราการรอดตายของปูม้า 
และลดความเสี่ยงจากการเป็นผู้ถูกล่าจากผู้ล่ากลุ่มอ่ืนๆ (Brown, 1985) ตามทฤษฎีการกินอาหารเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือ Optimum foraging theory ของ Wootton (1998) กล่าวว่า ผู้ล่าจะเลือกกินอาหารที่
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุด หากโอกาสในการพบอาหารที่เกิดประโยชน์สูงสุดน้อยลง ก็จะ
เลือกกินอาหารที่เกิดประโยชน์ในล าดับรองลงมาแทน นอกจากนี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อ
การด ารงชีวิตของปูม้าถือว่าเป็นส่วนส าคัญส าหรับใชใ้นการปรับปรุงพันธุ์ เช่น ฤดูกาล แหล่งที่อยู่อาศัย ความเข้มแสง 
และช่วงแสงที่ปูม้าได้รับในรอบวัน เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลพบว่า พื นที่อ่าวไทยจัดเป็นทะเลเขตน  าตื น และ
มีความลึกสูงสุด 80 เมตร (Robinson, 1974) โดยจากการศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของปูม้า พบว่า โดยทั่วไปปูม้า  
มีการอาศัยอยู่มากที่สุดที่ระดับความลึกของน  าทะเล 7-20 เมตร ปูม้าขนาดเล็ก ความกว้างกระดอง 3-6 เซนติเมตร 
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พบมากระยะห่างฝั่ง 3 ไมล์ทะเล ระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร ปูม้าความกว้างกระดอง 9-12 เซนติเมตร พบมาก
ระยะห่างฝั่งมากกว่า 3 ไมล์ทะเล ระดับความลึกมากกว่า 10 เมตร ปูม้าไข่นอกกระดองจะพบร้อยละ 6.46, 
6.53, 9.40 และ 11.11 ที่ระดับความลึก 5-10, 10-15, 15-20 และ มากกว่า 20 เมตร ตามล าดับ โดยที่ระดับ
ความลึก 3-5 เมตรจะไม่พบปูไข่นอกกระดอง และที่ระดับความลึกมากกว่า 50 เมตร จะไม่พบปูม้าเลย (วุฒิ
ชัย, 2554); (จินตนา และคณะ, 2551); (วุฒิ, 2543); (สุเมธ, 2527); (Edgar, 1990); (Warner, 1977); 
(Xiao and Kumar, 2004) จากข้อมูลดังกล่าว ปูม้าอาศัยอยู่ในระดับความลึกท่ีแตกต่างกันตามขนาดและช่วง
วัยของปูม้า ซึ่งระดับความลึกที่แตกต่างกัน ความเข้มแสงที่ปูม้าได้รับก็จะแตกต่างกันด้วย วิศิษฎ์ (2530) ระบุ
ว่าความเข้มแสงในน  าทะเลฝั่งอันดามันที่ระดับผิวน  ามีค่าความเข้มแสง 20-3,020 ลักซ์ และที่ระดับความลึก 
10 เมตร มีค่าความเข้มแสง 20-1,760 ลักซ์ จะเห็นได้ว่าที่ระดับความลึก 10 เมตร ความเข้มแสงโดยเฉลี่ยจะ
ลดลงร้อยละ 50 ของความเข้มแสงที่ระดับผิวน  า จากรายงานของ อ าพัน (2523) พบว่าความเข้มแสงลดลง
เหลือร้อยละ 10 ที่ระดับความลึก 9.91 เมตร ในเขตอ่าวไทยตอนใน และความเข้มแสงลดลงเหลือร้อยละ 10 
ที่ระดับความลึก 12.95 เมตรในเขตอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นอกจากนี  ยังพบว่าช่วงแสงมีผลต่ออัตราการรอดตาย
ของลูกปูม้าในแต่ละระยะ (Andres et al., 2010); (Ravi and Manisseri, 2013); (Ikhwanuddin et al., 2019) 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในลูกปูม้าระยะ zoea-megalopa ทั งนี จากเอกสารงานวิจัย
พบว่า สัดส่วนเพศของปูม้ามีผลต่ออัตราการรอดตายของปูม้า (วัฒนา และวารินทร์, 2556) ส าหรับการวิจัย
ครั งนี  ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยดังกล่าว โดยศึกษาผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธุ์ส าหรับการสร้างประชากรพื นฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การเพ่ิมอัตราการรอดตายของปูม้าและน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ปูม้าต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาช่วงแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปูม้าวัยอ่อน  
(juvenile crab) ถึงระยะวัยรุ่น (young adults) 

2. เพ่ือศึกษาช่วงแสง และสัดส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า
ระยะวัยรุ่นถึงระยะเจริญพันธุ์ (mature) ส าหรับการสร้างประชากรพื นฐานเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 
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วิธีด าเนินการ 
 
1. การวางแผนการทดลอง 
 

1.1 การทดลองที่ 1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) 
อนุบาลลูกปูม้าวัยอ่อนจนถึงวัยรุ่นในอ่างพลาสติกที่มีช่วงแสงแตกต่างกัน จัดชุดการทดลองแบ่งออกเป็น 
5 ชุดการทดลอง (treatment) แต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 15 ซ  า (replication) โดยใช้ความเข้มแสง 500 ลักซ์ มี
หน่วยทดลองทั งหมด 75 หน่วยทดลอง ระยะเวลา 60 วัน ดังนี  

 ชุดการทดลองที่ 1 ที่ช่วงแสง 18L:6D (ให้แสง 18 ชั่วโมง เวลา 08.00 น.-02.00 น. ไม่ให้แสง 6 ชั่วโมง 
เวลา 02.00 น.-08.00 น.) 

 ชุดการทดลองที่ 2 ที่ช่วงแสง 15L:9D (ให้แสง 15 ชั่วโมง เวลา 08.00 น.-23.00 น. ไม่ให้แสง 9 ชั่วโมง 
เวลา 23.00 น.-08.00 น.) 

 ชุดการทดลองที่ 3 ที่ช่วงแสง 12L:12D (ให้แสง 12 ชั่วโมง เวลา 08.00 น.-20.00 น. ไมใ่ห้แสง 12 ชั่วโมง 
เวลา 20.00 น.-08.00 น.) 

 ชุดการทดลองที่ 4 ที่ช่วงแสง 9L:15D (ให้แสง 9 ชั่วโมง เวลา 08.00 น.-17.00 น. ไม่ให้แสง 15 ชั่วโมง 
เวลา 17.00 น.-08.00 น.) 

 ชุดการทดลองที่ 5 ที่ช่วงแสง 6L:18D (ให้แสง 6 ชั่วโมง เวลา 08.00 น.-14.00 น. ไม่ให้แสง 18 ชั่วโมง 
เวลา 14.00 น.-08.00 น.) 

1.2 การทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบ 5x5 แฟคทอเรียล ที่ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(5x5 factorial experiment in completely randomized design) อนุบาลลูกปูม้าวัยรุ่นจนถึงวัยเจริญพันธุ์ การ
ทดลองประกอบด้วยตัวแปรสองปัจจัย ดังนี  

ปัจจัยที่หนึ่ง ใช้ช่วงแสง 5 ระดับ ดังนี  18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D 

ปัจจัยที่สอง ใช้สัดส่วนเพศ (เพศผู้:เพศเมีย) 5 ระดับ ดังนี  100:0, 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 
น าแต่ละระดับของทั งสองปัจจัยมาทดลองร่วมกัน โดยมีจ านวน 25 ทรีตเมนต์คอมบิเนชั่น (treatment 
combination) แต่ละทรีตเมนต์คอมบิเนชั่นมีจ านวน 3 ซ  า 

 
2. สถานที่และระยะเวลาการทดลอง 
 

ด าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าเพชรบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-
กันยายน 2562 
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3. วิธีด าเนินการ 
 

3.1 การเตรียมสถานทีส่ าหรับทดลอง 

เตรียมโรงเรือนขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร โดยแบ่งพื นที่ส าหรับทดลองออกเป็น 5 ชุดการ
ทดลอง แต่ละชุดมีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร ผนังห้องของแต่ละชุดการทดลองกั นด้วยกระเบื องแผ่น
เรียบเพ่ือให้ห้องมืดสนิท ติดตั งอุปกรณ์ให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED ขนาด 18 วัตต์ ค่าความสว่างที่ 2,200 
lumen โดยใช้หลอดไฟจ านวน 8 หลอดต่อชุดการทดลอง และติดตั งระบบการควบคุมช่วงแสงอัตโนมัติทุกชุด
การทดลอง พร้อมตรวจสอบระดับความเข้มแสงด้วยเครื่องวัดความเข้มแสง (light meter) รุ่น LX-11128SD 

3.2 การเตรียมหน่วยทดลอง 

 เตรียมอ่างพลาสติกขนาดบรรจุ 230 ลิตร ( 92x130x28 เซนติเมตร) ส าหรับใช้เป็นหน่วยทดลอง 
จ านวน 75 ใบ (ชุดการทดลองละ 15 ใบ) แต่ละใบมีอุปกรณ์ส าหรับให้อากาศ จ านวน 2 ชุด น าทรายละเอียด
ใส่อ่างพลาสติกความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร เพ่ือใช้เป็นที่หลบซ่อนของปูม้า 

3.3 การเตรียมน  าส าหรับงานทดลอง 

 เตรียมน  าให้ได้ความเค็ม 27-30 ส่วนในพันส่วน โดยน าน  าทะเลซึ่งมีความเค็มประมาณ 30-35 
ส่วนในพันส่วน ผสมกับน  าบาดาลซึ่งมคีวามเค็มประมาณ 3-5 ส่วนในพันส่วน น ามาปรับความเค็มในบ่อซีเมนต์
ขนาด 5x10x1 เมตร ท าการฆ่าเชื อด้วยคลอรีนผง 65 เปอร์เซ็นต ์ความเข้มข้น 30 ส่วนในล้านส่วน เติมอากาศ
เพ่ือให้คลอรนีสลายตัว ทดสอบพิษของคลอรีนด้วยโพแทสเซียมไอโอไดด์ ท าการตรวจสอบค่าความเค็มของน  า
ด้วยเครื่องวัดความเค็ม (salinity refractometer) ก่อนน าน  าเข้าสู่ระบบการทดลอง และเติมน  าในแต่ละหน่วย
ทดลองประมาณ 100 ลิตร 

3.4 การเตรียมลูกพันธุ์ปูม้าส าหรับทดลอง 

การทดลองที่ 1 น าลูกปูม้าวัยอ่อน อายุประมาณ 30 วัน โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกระบี่ จ านวน 12,000 ตัว มาพัก
เพ่ือให้ลูกปูม้าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ท าการสุ่มชั่งน  าหนัก วัดความกว้างกระดองและความยาวกระดอง 
นับจ านวนลูกปูม้าลงหน่วยทดลองๆ ละ 100 ตัว (อัตราความหนาแน่น 1 ตัวต่อลิตร)  โดยใช้ลูกปูม้าจ านวน 
7,500 ตัว ซึ่งมีน  าหนัก ความกว้างกระดอง และความยาวกระดองเฉลี่ยเริ่มต้น 0.048±0.00 กรัม 0.71±0.12 
เซนติเมตร และ 0.42±0.46 เซนติเมตร ตามล าดับ  

 การทดลองที่ 2 น าปูม้าระยะวัยรุ่น จากการทดลองช่วงที่ 1 มาท าการคัดขนาดและแยกเพศ 
น ามาเลี ยงในบ่อผ้าใบทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตรประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้ลูกปูม้าแต่ละเพศมี
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเดียวกัน และมีขนาดใกล้ เคียงกัน ท าการสุ่มน  าหนักปูม้าแต่ละเพศ และ
ค านวณน  าหนักเฉลี่ยปูม้าแต่ละเพศ นับจ านวนปูม้าตามสัดส่วนเพศที่วางแผนการทดลองไว้  โดยแต่ละหน่วย
ทดลองใช้ปูม้าจ านวน 10 ตัว (อัตราความหนาแน่น 0.1 ตัวต่อลิตร) โดยใช้ปูม้าทั งหมด 750 ตัว (เพศผู้ 375 ตัว, 



 

  

เพศเมีย 375 ตัว) ซ่ึงมีน  าหนัก ความกว้างกระดอง และความยาวกระดองเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 33.92±2.23 กรัม, 8.05±0.53 
เซนติเมตร และ 3.87±0.25 เซนติเมตร ตามล าดับ ด าเนินการปรับสัดส่วนเพศและจ านวนตามแผนการทดลอง 

3.5 อาหารและการให้อาหาร 

 การทดลองที่ 1 ให้อาหารวันละ 2 มื อ เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. โดยการให้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย 
กุ้งฝอย และปลาสดหั่นเป็นชิ น บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน 
 การทดลองที่ 2 ให้อาหารวันละ 2 มื อ เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. โดยการให้กุ้งฝอย ปลาสด
หั่นเป็นชิ น บันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน 
 
4. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
 

ด าเนินการเปลี่ยนถ่ายน  าวันละ 1 ครั ง สัปดาห์ละ 2 วัน โดยท าการเปลี่ยนถ่ายน  า 100 เปอร์เซ็นต์ 
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า วันละ 2 ครั ง เวลา 08.30 น. และ 14.30 น. สัปดาห์ละ 3 วัน โดยการตรวจสอบ
คุณภาพน  าดังนี  

 - อุณหภูมิของน  า (temperature) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (๐C) 

 - ปริมาณออกซิเจนละลายในน  า (dissolved oxygen) โดยใช้ DO test kit มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 

 - ความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) โดยใช้ pH test kit 

 - แอมโมเนีย (ammonia) โดยใช้ ammonia test kit มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 

 - ความเป็นด่าง (alkalinity) โดยใช้ alkaline test kit มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) 

 - ความเค็ม (salinity) โดยใช้เครื่องวัดความเค็ม hand refractometer รุ่น S-10 มีหน่วยเป็น 
ส่วนในพันส่วน (ppt) 

 
5. การเก็บข้อมูล 
 

การทดลองที่ 1 ท าการสุ่มชั่งน  าหนัก (body weight; BW) วัดความกว้างกระดอง (carapace width; CW) 
และวัดความยาวกระดอง (carapace length; CL) ลูกปูม้า ทุก ๆ 1 เดือน จ านวน 10 ตัวต่อหน่วยทดลอง เมื่อสิ นสุดการ
ทดลอง ท าการชั่งน  าหนัก วัดความกว้าง วัดความยาวกระดองของปูม้าแต่ละตัว และนับจ านวนปูม้าที่เหลือทั งหมด    
ของแต่ละหน่วยทดลอง  

การทดลองที่ 2 เมื่อสิ นสุดการทดลอง ด าเนินการชั่งน  าหนัก วัดความกว้างกระดอง วัดความยาว
กระดอง และนับจ านวนปูม้าที่เหลือทั งหมดของแต่ละหน่วยทดลอง  
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6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การทดลองที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า ดังนี   
1. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (average daily growth; ADG) ตามวิธีของ Brown (1957) 
 

 

2. อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate; SGR) ตามวิธีการของ Ziaei-Nejad et al. (2006) 

 

3. อัตราการรอดตาย (survival rate; SR %) ตามวิธีการของ Felix and Sudharsan (2004) 

 

                                   

การทดลองที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างช่วงแสงและสัดส่วนเพศต่อการเจริญเติบโต 
และอัตราการรอดตาย วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธี Tukey 
HSD multiple comparisons ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ผลการศึกษา 

 

การทดลองที่ 1 ผลการศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปูม้าวัยอ่อนถึงระยะวัยรุ่น ที่ช่วงแสง 
5 ระดับ ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน มีผลการศึกษาดังนี   
1. การเจริญเติบโต 

 1.1 น  าหนักเฉลี่ยที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามีน  าหนัก
เฉลี่ยเท่ากับ 11.44±2.56, 14.99±1.74, 16.45±3.54, 20.91±4.41 และ 23.81±3.14 กรัม ตามล าดับ พบว่า อิทธิพล
ของช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก โดยน  าหนักเฉลี่ยสูงที่สุดที่ช่วงแสง 9L:15D และ 6L:18D ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 
18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D 
 1.2 ความกว้างกระดองที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D โดยปูม้า
มีความกว้างกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 5.49±0.41, 6.02±0.29, 6.12±0.45, 6.71±0.45 และ 7.09±0.24 เซนติเมตร ตามล าดับ 
พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดอง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ช่วงแสง 9L:15D และ 

     อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อวัน) = 
(น  าหนักปูเฉลี่ยสุดท้าย-น  าหนักปูเฉลี่ยเริ่มต้น) 
                ระยะเวลาทดลอง 

 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต์ต่อวัน)  = 
(ln น  าหนักเฉลี่ยสุดท้าย-ln น  าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) 

x 100 
                    ระยะเวลาทดลอง 

  อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)  = 
จ านวนปูสิ นสุดการทดลอง 

X 100 
   จ านวนปูที่เริ่มทดลอง 
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6L:18D ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D 
 1.3 ความยาวกระดองที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามีความยาว
กระดองเฉลี่ยเท่ากับ 2.65±0.21, 2.87±0.12, 2.94±0.22, 3.27±0.23 และ 3.43±0.12 เซนติเมตร ตามล าดับ พบว่า อิทธิพล
ของช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตด้านความยาวกระดอง โดยความยาวกระดองเฉลี่ยสูงที่สุดที่ช่วงแสง 9L:15D และ 6L:18D 
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับ 
ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D 
 1.4 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้า
มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.19±0.04, 0.25±0.03, 0.27±0.06, 0.35±0.07 และ 0.40±0.05 กรัมต่อวัน 
ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน โดยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด
ที่ช่วงแสง 9L:15D และ 6L:18D ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D 
 1.5 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามี
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเท่ากับ 9.09±0.34, 9.58±0.19, 9.69±0.33, 10.10±0.37 และ 10.33±0.22 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 
ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ โดยอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะสูงสุดที่ช่วง
แสง 9L:15D และ 6L:18D ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D 
  

2. อัตราการรอดตายทีช่่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามีอัตราการรอด
ตายเฉลี่ยเท่ากับ 17.80±4.04, 15.93±3.79, 11.87±3.36, 10.73±3.94 และ 10.47±2.56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่า 
อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่ออัตราการรอดตาย โดยอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สุดที่ช่วงแสง 18L:6D และ 15L:9D ซึ่งมี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบ
กับทีช่่วงแสง 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าว แสดงตามตารางที่ 1 



 

 

ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก ความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราการ
รอดตายของปูม้าท่ีช่วงแสง 5 ระดับ ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน 

ช่วงแสง 

ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

ความกว้างกระดอง 
(เซนติเมตร) 

ความยาวกระดอง 
(เซนติเมตร) 

อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน 
(กรัมต่อวัน) 

อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ 

(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร 
เป็นเนื้อ 

อัตราการรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

18L:6D 11.44±2.56b 5.49±0.41b 2.65±0.21b 0.19±0.04b 9.09±0.34b 7.27±1.01a 17.80±4.04a 
15L:9D 14.99±1.74b 6.02±0.29b 2.87±0.12b 0.25±0.03b 9.58±0.19b 6.02±1.14b 15.93±3.79a 
12L:12D 16.45±3.54b 6.12±0.45b 2.94±0.22b 0.27±0.06b 9.69±0.33b 7.23±1.14a 11.87±3.36b 
9L:15D 20.91±4.41a 6.71±0.45a 3.27±0.23a 0.35±0.07a 10.10±0.37a 5.97±0.90b 10.73±3.94b 
6L:18D 23.81±3.14a 7.09±0.24a 3.43±0.12a 0.40±0.05a 10.33±0.22a 5.63±1.13b 10.47±2.56b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยตามแนวตั งที่ก ากับด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
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การทดลองที่ 2 ผลการศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้าระยะวัยรุ่นถึงระยะเจริญพันธุ์ จาก 
ปัจจัยช่วงแสง 5 ระดับ และสัดส่วนเพศ 5 ระดับ ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน มีผลการศึกษาดังนี  

 อิทธิพลร่วมระหว่างช่วงแสงและสัดส่วนเพศของปูม้า พบว่า อิทธิพลร่วมของทั งสองปัจจัย มีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการวิเคราะห์จากปัจจัยช่วงแสง พบว่า ช่วงแสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และ
อัตราการรอดตายโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และปัจจัยของสัดส่วนเพศปูม้า พบว่า สัดส่วนเพศ
มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการวิเคราะห์
จากปัจจัยช่วงแสงและสัดส่วนเพศ โดยมีผลการศึกษาดังนี  

1. การเจริญเติบโต 
 1.1 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 

6L:18D ปูม้ามีน  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 51.93±32.99, 46.83±40.12, 43.45±32.71, 84.71±35.71 และ 91.80±11.57 กรัม 
ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตด้านน  าหนักเฉลี่ย โดยน  าหนักเฉลี่ยดีที่สุดที่ช่วงแสง 
9L:15D และ 6L:18D ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย ที่ระดับ 100:0, 70:30, 
50:50, 30:70 และ 0:100 ปูม้ามีน  าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 62.15±47.11, 69.22±23.84, 81.67±16.28, 43.99±43.13 และ 
61.71±40.91 กรัม ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของสัดส่วนเพศมีผลต่อการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก โดยน  าหนักเฉลี่ยที่
สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 30:70 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่สัดส่วน
เพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 50:50 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และน  าหนักเฉลี่ย
ที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 และ 30:70 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 
50:50 ปูม้ามีน  าหนักเฉลี่ยสูงที่สุด 

 1.2 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านความกว้างกระดอง ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 
12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 7.87±5.08, 6.32±5.40, 8.48±6.22, 
9.28±3.78 และ 11.39±1.83 เซนติเมตร ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่อความกว้างกระดอง
เฉลี่ย โดยความกว้างกระดองเฉลี่ยที่ช่วงแสง 18L:6D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D มีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D และ 9L:15D มีความแตกต่างอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ช่วงแสง 15L:9D และ 6L:18D มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p<0.05) โดยที่ช่วงแสง 6L:18D ปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ยสูงที่สุด สัดส่วนเพศผู้:เพศเมียที่ระดับ 100:0, 
70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 ปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ย 7.76±5.79, 9.93±2.95, 11.67±0.92, 6.10±5.99 
และ 8.38±5.56 เซนติเมตร ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของสัดส่วนเพศมีผลต่อความกว้างกระดองเฉลี่ย โดย
ความกว้างกระดองเฉลี่ยที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 30:70 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 50:50 และ 0:100 มีความแตก
ต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 และ 30:70 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยทีส่ัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 ปูม้ามีความกว้างกระดองเฉลี่ยสูงที่สุด 
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 1.3 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านความยาวกระดอง ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D 
และ 6L:18D ปูม้ามีความยาวกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 3.94±2.59, 3.17±2.72, 5.19±3.80, 4.63±1.89 และ 5.79±1.11 เซนติเมตร 
ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่อความยาวกระดองเฉลี่ยโดยความยาวกระดองเฉลี่ยที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 
12L:12D และ 9L:15D มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ช่วงแสง 18L:6D, 12L:12D, 9L:15D และ 
6L:18D มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ช่วงแสง 15L:9D และ 6L:18D มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยที่ช่วงแสง 6L:18D  ปูม้ามีความยาวกระดองเฉลี่ยสูงที่สุด สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย ที่ระดับ 
100:0, 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 ปูม้ามีความยาวกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 3.91±3.02, 5.19±1.79, 6.00±1.11, 3.39±3.45 
และ 4.23±2.79 เซนติเมตร ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของสัดส่วนเพศมีผลต่อความยาวกระดองเฉลี่ย โดยความยาวกระดองเฉลี่ย
ที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 30:70 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่สัดส่วนเพศ
ผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 50:50 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 
50:50 และ 30:70 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 ปูม้ามีความยาว
กระดองเฉลี่ยสูงที่สุด 

 1.4 ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 
9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 0.46±0.30, 0.44±0.38, 0.35±0.28, 0.92±0.40 และ 
0.95±0.18 กรัมต่อวัน ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน โดยอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวันดีที่สุดที่ช่วงแสง 9L:15D และ 6L:18D ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D สัดส่วนเพศผู้:เพศเมียที่ระดับ 100:0, 
70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.64±0.51, 0.62±0.29, 0.78±0.27, 0.44±0.44 
และ 0.62±0.44 กรัมต่อวัน ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของสัดส่วนเพศมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน โดยอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 30:70 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) ที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 50:50 และ 0:100 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่
สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 และ 30:70 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 
ปูม้ามอัีตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด 

 1.5 ผลการศึกษาด้านอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 
6L:18D ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะเท่ากับ 0.93±0.60, 0.81±0.70, 0.73±0.57, 1.52±0.64 และ 1.62±0.20 เปอร์เซ็นต์
ต่อวัน ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของช่วงแสงมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ โดยอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะสูงที่สุดที่
ช่วงแสง 9L:15D และ 6L:18D ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบกับที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D และ 12L:12D สัดส่วนเพศผู้:เพศเมียที่ระดับ 100:0, 70:30, 50:50, 30:70 
และ 0:100 ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ เท่ากับ 1.06±0.81, 1.18±0.45, 1.40±0.35, 0.83±0.81 และ 1.13±0.74 เปอร์เซ็นต์
ต่อวัน ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของสัดส่วนเพศไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ โดยอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะที่
สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 70:30, 50:50, 30:70 และ 0:100 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยที่
สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 50:50 ปูม้ามีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะสูงที่สุด 
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2. ผลการศึกษาอัตราการรอดตาย ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D ปูม้ามีอัตรา
การรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 9.33±5.94, 9.33±8.84, 10.67±9.61, 12.00±6.76 และ 16.00±6.32 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่า อิทธิพล
ของช่วงแสงมีผลต่ออัตราการรอดตายเฉลี่ยของปูม้า โดยอัตราการรอดตายเฉลี่ย ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D, 12L:12D และ 9L:15D 
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ที่ช่วงแสง 12L:12D, 9L:15D และ 6L:18D มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แต่อัตราการรอดตายเฉลี่ย ที่ช่วงแสง 6L:18D มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  เมื่อเทียบกับ
ที่ช่วงแสง 18L:6D, 15L:9D โดยที่ช่วงแสง 6L:18D ปูม้ามีอัตราการรอดตายสูงที่สุด สัดส่วนเพศผู้:เพศเมียที่ระดับ 100:0, 70:30, 
50:50, 30:70 และ 0:100 ปูม้ามีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 6.67±4.88, 17.33±7.04, 16.67±6.17, 8.67±8.34  และ 8.00±5.61 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พบว่า อิทธิพลของสัดส่วนเพศมีผลต่ออัตราการรอดตายเฉลี่ย โดยอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สุดที่
สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 70:30 และ 50:50 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับที่สัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 100:0, 30:70 และ 0:100 ผลการศึกษาดังกล่าว 
แสดงตามตารางที่ 3 



 

 

ตารางท่ี 2  ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก ความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราการ
รอดตาย จากปัจจัยช่วงแสง 5 ระดับ และสัดส่วนเพศ 5 ระดับ ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน 

ช่วงแสง 
สัดส่วนเพศ 

เพศผู้:เพศเมีย 

ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

ความกว้างกระดอง 
(เซนติเมตร) 

ความยาวกระดอง 
(เซนติเมตร) 

อัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยต่อวัน 
(กรัมต่อวัน) 

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

อัตรา 
การรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

18L:6D 

100:0 26.83±46.48 4.37±7.56 1.73±3.00 0.25±0.43 0.44±0.77 3.33±5.77 
70:30 74.60±6.32 9.93±1.29 4.90±0.40 0.68±0.11 1.33±0.17 16.67±5.77 
50:50 68.50±1.92 11.13±1.44 6.10±1.48 0.58±0.08 1.17±0.19 10.00±0.00 
30:70 21.67±37.53 3.17±5.48 1.57±2.71 0.20±0.35 0.44±0.77 6.67±5.77 
0:100 68.07±10.70 10.73±1.88 5.40±0.95 0.61±0.18 1.26±0.25 10.00±0.00 

15L:9D 

100:0 56.50±49.20 7.37±6.40 3.53±3.07 0.54±0.48 0.96±0.83 6.67±5.77 
70:30 45.13±39.64 6.30±5.46 3.13±2.72 0.35±0.32 0.70±0.61 10.00±10.00 
50:50 81.30±6.42 10.80±0.20 5.33±0.25 0.78±0.10 1.43±0.10 20.00±0.00 
30:70 26.83±46.48 4.07±7.04 2.23±3.87 0.28±0.48 0.54±0.93 6.67±11.55 
0:100 24.40±42.26 3.07±5.31 1.63±2.83 0.22±0.39 0.45±0.77 3.33±5.77 

12L:12D 

100:0 49.40±42.78 9.03±7.83 5.40±4.68 0.44±0.38 0.84±0.73 6.67±5.77 
70:30 55.43±1.51 12.30±0.10 7.53±0.06 0.38±0.04 0.87±0.11 16.67±5.77 
50:50 66.00±12.57 12.47±0.38 7.73±0.15 0.51±0.20 1.03±0.34 20.00±10.00 
30:70 24.03±41.63 4.33±7.51 2.63±4.56 0.22±0.38 0.45±0.77 6.67±11.55 
0:100 22.40±38.80 4.27±7.39 2.63±4.56 0.21±0.36 0.45±0.78 3.33±5.77 

9L:15D 

100:0 71.67±62.23 6.93±6.01 3.40±2.94 0.80±0.70 1.24±1.08 6.67±5.77 
70:30 94.23±9.87 10.73±0.15 5.40±0.17 1.00±0.16 1.69±0.17 20.00±0.00 
50:50 104.90±11.36 11.00±0.20 5.53±0.25 1.18±0.20 1.88±0.20 13.33±5.77 
30:70 57.10±49.52 7.07±6.12 3.50±3.03 0.57±0.50 1.01±0.88 10.00±10.00 
0:100 95.67±6.99 10.67±0.32 5.33±.0.21 1.04±0.08 1.77±0.12 10.00±.0.00 
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ช่วงแสง 
สัดส่วนเพศ 

เพศผู้:เพศเมีย 

ระยะเวลาการเลี้ยง 60 วัน 

น้ าหนัก (กรัม) 
ความกว้างกระดอง 

(เซนติเมตร) 
ความยาวกระดอง 

(เซนติเมตร) 

อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน 
(กรัมต่อวัน) 

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) 

อัตราการรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

6L:18D 

100:0 106.37±4.34 11.10±1.08 5.47±0.47 1.18±0.06 1.84±0.10 10.00±0.00 
70:30 76.70±6.71 10.37±0.38 5.00±0.20 0.71±0.09 1.33±0.10 23.33±5.77 
50:50 87.63±5.56 10.43±0.23 5.30±0.10 0.87±0.08 1.50±0.06 20.00±0.00 
30:70 90.30±2.16 11.87±1.53 7.03±1.75 0.96±0.03 1.70±0.04 13.33±5.77 
0:100 98.00±9.53 13.17±3.41 6.13±1.11 1.05±0.13 1.70±0.06 13.33±5.77 
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาการเจริญเติบโตด้านน  าหนัก ความกว้างกระดอง ความยาวกระดอง อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ และอัตราการรอดตาย จากปัจจัยช่วงแสง
และสัดส่วนเพศของปูม้า ระยะเวลาการเลี ยง 60 วัน 

ลักษณะ ช่วงแสง 
อายุการเลี้ยง 60 

วัน 
สัดส่วนเพศ 

เพศผู้:เพศเมีย 
อายุการเลี้ยง 60 วัน 

น  าหนัก 
(กรัม) 

18L:6D 51.93±32.99b 100:0 62.15±47.11ab 
15L:9D 46.83±40.12b 70:30 69.22±23.84ab 
12L:12D 43.45±32.71b 50:50 81.67±16.28a 
9L:15D 84.71±35.71a 30:70 43.99±43.13b 
6L:18D 91.80±11.57a 0:100 61.71±40.91ab 

ความกว้างกระดอง 
(เซนติเมตร) 

18L:6D 7.87±5.08ab 100:0 7.76±5.79ab 
15L:9D 6.32±5.40b 70:30 9.93±2.95ab 
12L:12D 8.48±6.22ab 50:50 11.67±0.92a 
9L:15D 9.28±3.78ab 30:70 6.10±5.99b 
6L:18D 11.39±1.83a 0:100 8.38±5.56ab 

ความยาวกระดอง 
(เซนติเมตร) 

18L:6D 3.94±2.59ab 100:0 3.91±3.02ab 
15L:9D 3.17±2.72b 70:30 5.19±1.79ab 
12L:12D 5.19±3.80ab 50:50 6.00±1.11a 
9L:15D 4.63±1.89ab 30:70 3.39±3.45b 
6L:18D 5.79±1.11a 0:100 4.23±2.79ab 

อัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยต่อ
วัน 

(กรัมต่อวัน) 

18L:6D 0.46±0.30b 100:0 0.64±0.51ab 
15L:9D 0.44±0.38b 70:30 0.62±0.29ab 
12L:12D 0.35±0.28b 50:50 0.78±0.27a 
9L:15D 0.92±0.40a 30:70 0.44±0.44b 
6L:18D 0.95±0.18a 0:100 0.62±0.44ab 

อัตราการเจรญิเติบโตจ าเพาะ 
(เปอร์เซ็นตต์่อวัน) 

18L:6D 0.93±0.60b 100:0 1.06±0.81a 
15L:9D 0.81±0.70b 70:30 1.18±0.45a 
12L:12D 0.73±0.57b 50:50 1.40±0.35a 
9L:15D 1.52±0.64a 30:70 0.83±0.81a 
6L:18D 1.62±0.20a 0:100 1.13±0.74a 

อัตราการรอดตาย 
(เปอร์เซ็นต์) 

18L:6D 9.33±5.94b 100:0 6.67±4.88b 
15L:9D 9.33±8.84b 70:30 17.33±7.04a 
12L:12D 10.67±9.61ab 50:50 16.67±6.17a 
9L:15D 12.00±6.76ab 30:70 8.67±8.34b 
6L:18D 16.00±6.32a 0:100 8.00±5.61b 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยตามแนวตั งที่ก ากับด้วยอักษรที่ต่างกัน แสดงว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05)  

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าระหว่างการทดลอง 

การทดลองที่ 1 ค่าเฉลี่ยของความเค็มมีค่า 30 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 28.62-30.77 องศาเซลเซียส 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน  าอยู่ในช่วง 4.54-4.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 7.88-8.05 และ
แอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.02-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการเลี ยงปูม้า ซึ่งค่าไนไตรท์
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อยู่ในช่วง 0.33-0.55 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นด่างอยู่ในช่วง 193.54-209.23 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่า ค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการเลี ยงปูม้า  

การทดลองที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความเค็มมีค่า 28.92 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 26.54 -
28.54 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน  าอยู่ในช่วง 4.96-5.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็น
ด่างอยู่ในช่วง 8.18-8.28 และแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.02-0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรับการเลี ยงปูม้า ส่วนค่าไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.12-0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นด่างอยู่
ในช่วง 209.23-226.23 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการเลี ยงปูม้า 
(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,  2556) อย่างไรก็ตาม ค่าไนไตรท์ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่
เหมาะสมนั นเกิดขึ นในช่วงระยะเวลาสั นๆ และมีการเปลี่ยนถ่ายน  า 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเปลี่ยนถ่ายสัปดาห์ละ 
2 ครั งในระหว่างการทดลอง และค่าความเป็นด่างที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมนั นเกิดจากการน าน  าบาดาลมาใช้
ในการปรับระดับความเค็มเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน  าระหว่างการทดลอง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า
แสดงตามตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า 

คุณภาพน้ าเฉลี่ย ช่วงแสง 
การทดลองช่วงที ่1 การทดลองช่วงที่ 2 

เช้า บ่าย เช้า บ่าย 

ความเค็ม (ส่วนในพัน) 

18L:6D 30.00±0.00 - 28.92±1.04 - 
15L:9D 30.00±0.00 - 28.92±1.04 - 
12L:12D 30.00±0.00 - 28.92±1.04 - 
9L:15D 30.00±0.00 - 28.92±1.04 - 
6L:18D 30.00±0.00 - 28.92±1.04 - 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 

18L:6D 28.77±0.73 30.54±0.88 26.54±0.66 27.85±0.99 
15L:9D 28.69±0.63 30.23±0.93 26.54±0.52 27.77±0.73 
12L:12D 29.31±0.75 30.77±0.73 27.15±0.55 28.54±0.78 
9L:15D 29.08±0.95 30.46±0.97 27.08±0.64 28.46±0.88 
6L:18D 28.62±0.65 29.85±0.90 27.04±0.43 27.77±0.73 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน  า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

18L:6D 4.74±0.49 4.70±0.23 5.12±0.71 5.00±0.58 
15L:9D 4.54±0.25 4.57±0.32 5.54±0.85 5.23±0.44 
12L:12D 4.75±0.67 4.38±0.29 5.31±0.95 5.00±0.91 
9L:15D 4.80±0.53 4.76±0.42 5.05±0.80 4.96±0.66 
6L:18D 4.79±0.74 4.56±0.82 5.12±0.51 4.96±0.32 
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คุณภาพน้ าเฉลี่ย ช่วงแสง 
การทดลองช่วงที่ 1 การทดลองช่วงที่ 2 

เช้า บ่าย เช้า บ่าย 

ความเป็นกรดเป็นดา่ง 

18L:6D 8.02±0.23 8.05±0.21 8.21±0.14 8.25±0.11 
15L:9D 7.96±0.23 7.96±0.23 8.28±0.08 8.28±0.08 
12L:12D 8.05±0.21 8.05±0.19 8.25±0.11 8.25±0.11 
9L:15D 7.88±0.27 7.91±0.26 8.21±0.14 8.21±0.51 
6L:18D 7.92±0.23 7.92±0.23 8.18±0.15 8.18±0.23 

แอมโมเนีย  
 (มิลลิกรมัต่อลิตร) 

18L:6D 0.04±0.04 0.05±0.04 0.03±0.02 0.02±0.02 
15L:9D 0.02±0.03 0.03±0.04 0.03±0.02 0.02±0.02 
12L:12D 0.03±0.02 0.04±0.03 0.03±0.02 0.02±0.02 
9L:15D 0.04±0.05 0.05±0.01 0.04±0.01 0.03±0.02 
6L:18D 0.03±0.03 0.04±0.04 0.04±0.01 0.03±0.01 

ไนไตรท ์
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

18L:6D 0.47±0.34 0.55±0.40 0.13±0.13 0.17±0.13 
15L:9D 0.39±0.33 0.47±0.40 0.13±0.13 0.15±0.13 
12L:12D 0.38±0.33 0.45±0.40 0.12±0.11 0.14±0.12 
9L:15D 0.39±0.39 0.43±0.42 0.13±0.13 0.17±0.13 
6L:18D 0.33±0.27 0.43±0.37 0.15±0.13 0.17±0.13 

ความเป็นด่าง 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

18L:6D 197.46±50.31 193.54±50.50 226.23±12.77 215.77±12.77 
15L:9D 204.65±35.64 207.27±34.62 210.54±14.79 211.85±11.22 
12L:12D 208.69±53.60 200.08±41.00 219.00±6.82 214.46±8.61 
9L:15D 209.23±57.91 193.54±48.10 214.46±19.06 209.23±12.77 
6L:18D 205.31±36.20 193.54±30.08 217.08±19.82 209.23±17.54 

 
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

จากการศึกษาช่วงแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของลูกปูม้าวัยจนถึงระยะวัยรุ่น
ระยะเวลา 60 วัน พบว่า ช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปูม้า โดยที่ช่วงแสง 6L:18D ปูม้ามีอัตรา
การเจริญเติบโตดีที่สุด ส่วนที่ช่วงแสง 18L:6D ปูม้ามีอัตราการรอดตายสูงที่สุด สอดคล้องกับ วารินทร์ (2548); วุฒิ (2543); 
สุเมธ (2527); Edgar (1990); Williams (1982) ที่ระบุว่าปูม้ามีพฤติกรรมการกินอาหารตอนกลางคืน ในช่วงกลางวันปกติปูม้าจะ
ฝังตัวตามพื นทรายเพ่ือหลบหลีกผู้ล่า  (Sukumaran, 1997) เมื่อจ านวนชั่วโมงที่มีการให้แสงในรอบวันน้อย ปูม้ามีโอกาสในการ
หาอาหารมากขึ นท าให้การเจริญเติบโตด้านต่างๆ  ดีขึ น อย่างไรก็ตามเมื่อปูม้ามีการออกจากพื นที่หลบซ่อนมากขึ นโอกาสที่ปู
ม้าจะกินกันเองมากขึ นโดยเฉพาะในช่วงที่ปูม้ามีการลอกคราบ ท าให้ปูม้ามีอัตราการรอดตายต่ า  

 จากการศึกษาช่วงแสง และสัดส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้าระยะวัยรุ่น
ถึงระยะเจริญพันธุ์ ระยะเวลา 60 วัน พบว่า ช่วงแสงและสัดส่วนเพศมีผลต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า 
สอดคล้องกับรายงานของ Ikhwanuddin et al. (2019) ได้ท าการศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปูม้า โดย
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พบว่า ช่วงแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปูม้า โดยที่ช่วงแสง 24L:0D  ลูกปูม้าระยะ zoea 1-3 มีอัตรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะสูงที่สุดที่ช่วงแสง 12L:12D ลูกปูม้าระยะ zoea 4 มีอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะสูงที่สุด ที่ช่วงแสง 
12L:12D ลูกปูม้าระยะ zoea 1 และ zoea 4 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด ที่ช่วงแสง 24L:0D ลูกปูม้าระยะ zoea 2 มีอัตราการ
รอดตายสูงที่สุด และที่ช่วงแสง 0L:24D ลูกปูม้าระยะ zoea 3 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด เช่นเดียวกับ Ravi and Manisseri 
(2013) ได้ท าการศึกษาผลของช่วงแสงต่ออัตราการรอดตายของลูกปูม้าในระยะ zoea 1-4 และระยะ  megalopa  โดยพบว่า ที่
ช่วงแสง 12L:12D  ลูกปูม้าระยะ zoea 1 มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด ที่ช่วงแสง 18L:6D ลูกปูม้าระยะ zoea 3 และ zoea 4 มี
อัตราการรอดตายสูงที่สุด และที่ช่วงแสง 6L:18D ลูกปูม้าระยะ zoea 2 และ megalopa มีอัตราการรอดตายสูงที่สุด และ 
Andres et al. (2010) ได้ศึกษาช่วงแสงต่อพัฒนาการและอัตราการรอดตายของลูกปูม้าตั งแต่แรกฟักจนถึง zoea 4 การ
เจริญเติบโตด้านน  าหนักและความยาวกระดองในระยะ megalopa โดยใช้ช่วงแสงที่ 5 ระดับ คือ 0L:24D, 6L:18D, 12L:12D, 
18L:6D และ 24L:0D พบว่า ช่วงแสงมีผลต่อพัฒนาการของลูกปูแต่ละระยะ โดยที่ช่วงแสง 6L:18D และ 24L:0D ลูกปูม้าเข้าสู่ 
zoea 1 เร็วที่สุดใช้ระยะเวลา 2.6±0.1 และ 2.6±0.3 วัน ที่ช่วงแสง 18L:6D ลูกปูม้าเข้าสู่ zoea 2, zoea 3 และ zoea 4 เร็วที่สุด
ใช้ระยะเวลา 4.3±0.2, 6.2±0.3 และ 8.5±0.3 วัน ตามล าดับ ที่ช่วงแสง 18L:6D ลูกปูม้าเข้าสู่ zoea 2 เร็วที่สุดใช้ระยะเวลา 
4.3±0.2 วัน ที่ช่วงแสง 18L:6D ลูกปูมีอัตราการรอดตายสูงที่สุดเมื่อเข้าสู่ระยะ zoea 1-Zoea 4 ส่วนที่ช่วงแสง 6L:18D น  าหนัก
และความยาวกระดองของปูม้าระยะ megalopa สูงที่สุด จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าช่วงแสงมีผลต่อการ
เจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกปูม้าตั งแต่แรกฟักจนถึงระยะ megalopa ส าหรับการวิจัยครั งนี ช่วงแสงที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตและอัตราการอดตายของปูม้าตั งแต่ก่อนวัยเจริญพันธุ์จนถึงวัยเจริญพันธุ์คือที่ช่วงแสง 6L:18D และสัดส่วนเพศ
ผู้:เพศเมียที่เหมาะสม ที่ระดับ 50:50 หรือ 1:1 โดยสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดสว่นที่ปูม้ามีการด ารงชีวิตตามธรรมชาติ สอดคล้องกับ
รายงานของ  Nurdin et al. (2016) ที่ระบุว่าปูม้าที่ได้จากการส ารวจบริเวณชายฝั่งของ Salemo Island ในธรรมชาติ 3 แหล่ง คือ 
ป่าชายเลน หญ้าทะเล และแนวปะการัง ซึ่งแต่ละแหล่งพบปูม้า 250, 92 และ 115 ตัว มีสัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย  1.1:1, 1.7:1 และ 
1.01:1 ตามล าดับ ใกล้เคียงกับ Potter and de Lestang  (2000) ระบุว่าสัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย ในบริเวณปากแม่น  า Leschenault 
เท่ากับ 1.8:1 และ 0.5:1 ในบริเวณอ่าว Koombana ส่วนปูม้าที่พบบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยตอนล่าง 
อ่าวไทยทั งหมด และฝั่งทะเลอันดามันมีสัดส่วนเพศผู้:เพศเมีย 1:0.95, 1:1.04, 1:1.19, 1:1.06 และ 1:1.11 ตามล าดับ (Jindalikit, 
2011) นอกจากนี  กอบศักดิ์ และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษาการเลี ยงปูม้าแบบแยกเพศ ผลการศึกษาพบว่า การเลี ยงปูม้าแบบ
แยกเพศและรวมเพศ มีผลต่ออัตราการรอดตาย โดยการเลี ยงเพศผู้ชนิดเดียวอัตราการรอดตายต่ ากว่าการเลี ยงปูม้าเพศเมียชนิด
เดียวและแบบรวมเพศ นอกจากนี  วัฒนา และวารินทร์ (2556) ได้ท าการศึกษาการเลี ยงปูม้าแบบรวมเพศและแยกเพศเพ่ือเป็นพ่อ
แม่พันธุ์ โดยใช้ลูกปูม้าอายุ 40 วัน เลี ยงเป็นระยะเวลา 90 วันพบว่าปูม้าที่เลี ยงแบบรวมเพศมีอัตรารอดตายสูงกว่าการเลี ยงแบบ
แยกเพศ 

  
 



 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. การเพาะเลี ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ในบ่อดินควรมีการก าหนดช่วงเวลาการให้แสงให้มีความ
เหมาะสม และควรมีการจัดหาแหล่งหลบซ่อนเพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการกินกันเองของปูม้า 

2. การเพาะเลี ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ควรมีคัดแยกเพศ และการปรับสัดส่วนเพศให้มีความเหมาะสม  

 3. การวิจัยครั งนี   ผู้วิจัยใช้ระดับความเข้มแสง 500 ลักซ์  ตลอดระยะเวลาการทดลองซึ่งอาจจะ
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบวุ่า ปูม้าอาศัยอยู่ในระดับความลึกที่แตกต่างกันตามขนาดและช่วงวัย ซึ่งปูม้าอาจมี
ความต้องการความเข้มแสงที่ต่างกันในแต่ละระยะจนถึงวัยเจริญพันธุ์ ดังนั นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ความเข้มแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และความสามารถในการผสมพันธุ์วางไข่ของปูม้า 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสายพันธุ์ปูม้าต่อไป 

  
กิตติกรรมประกาศ 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายสมศักดิ ์ รุ่งทองใบสุรีย์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  า 
ดร.วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น  า คณะกรรมการวิชาการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น  าทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการ
ทดลอง และร่วมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหาในเอกสารวิชาการ ขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น  าเพชรบุรีทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล จนสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์ และขอขอบคุณ นายสรรเสริญ ซ่อเจี ยง ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกระบี่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
ลูกพันธุ์ปูม้าส าหรับการด าเนินการวิจัยครั งนี  
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