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อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอทีเ่ สริมใน
โรติเฟอร์ Brachionus rotundiformis และ Artemia spp.
สําหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus
Optimal Ratio of DHA to EPA Enriched in Rotifer
Brachionus rotundiformis and Brine Shrimp Artemia spp.
for Feeding Blue Swimming Crab Portunus pelagicus Larvae
ปริยภัทร ภัทรธํารง2* สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล1,2 วารินทร์ ธนาสมหวัง3 และ พนิดา อุนะกุล4
บทคัดย่อ
ศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมของกรดไขมั น ดี เ อชเอต่ อ อี พี เ อที่ เ สริ ม ในโรติ เ ฟอร์ Brachionus
rotundiformis และ Artemia spp. เพื่อเป็นอาหารปูม้า Portunus pelagicus ระยะวัยอ่อน โดยมีอัตราส่วนกรด
ไขมันดีเอชเอต่ออีพีเอ 9 ชุดการทดลอง คือ 1:1 1:2 1:3 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 และ 3:3 เลี้ยงและอนุบาลตั้งแต่
ระยะซูเอีย 1 จนถึงระยะปูกระดองแรก (first crab) โดยเสริมผ่านโรทิเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เป็นอาหารลูกปูม้าระยะ
ต่าง ๆ ทําการเสริมกรดไขมันตามสัดส่วนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงและให้ตัวอ่อนปูม้าระยะซูเอีย 1 ถึง
ระยะซูเอีย 2 และระยะซูเอีย 3 ถึงระยะปูกระดองแรก (first crab) ตามลําดับ ชุดการทดลองที่มีอัตราส่วนกรด
ไขมันดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 2:2 มีอัตรารอดของลูกปู 24.44 ±5.56 % เท่ากับลูกปูในชุดการทดลองที่มีอัตราส่วน
กรดไขมันดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 3:2 มีอัตรารอด 24.44 ±8.89 % ส่วนชุดการทดลองที่มีอัตราส่วนกรดไขมันดี
เอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 3:3 ให้ระยะเวลาระหว่างการลอกคราบของตัวอ่อนปูในระยะซูเอีย 2 3 และ 4 น้อยที่สุด
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ABSTRACT
An optimal ratio of high polyunsaturated fatty acids, DHA to EPA enriched in rotifer
Brachionus rotundiformis and brine shrimp Artemia spp. for feeding blue swimming crab
Portunus pelagicus larvae was carried out. Nine different ratios of DHA:EPA; 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2,
2:3, 3:1, 3:2, and 3:3 were enriched to rotifer and brine shrimp for 12 hours and then harvested
to feed different larval stages of P. pelagicus; from hatched eggs, zoea 1-2 and zoea 3- first crab.
The results showed that DHA:EPA 2:2 and DHA:EPA 3:2 gave the best survival rate for zoea 1 to
first crab 24.44 ±5.56% and 24.44 ±8.89% respectively. DHA:EPA 3:3 gave the shortest intermolt
period in stages of zoea 2, 3, and 4.
คําสําคัญ: ตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicus ดีเอชเอ อีพีเอ Brachionus rotundiformis Artemia spp.
Keywords: Portunus pelagicus larvae, DHA, EPA, Brachionus rotundiformis, Artemia spp.

บทนํา
อาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทํา
ให้การเพาะเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus ประสบ
ความสําเร็จ การให้สารอาหารที่ไ ม่เพียงพอต่อความ
ต้องการร่างกายหรือไม่สมดุล อาจทําให้ตัวอ่อนปูม้าไม่
สามารถเติบโต ลอกคราบ มีพัฒ นาการได้ ตามระยะ
อย่างเหมาะสม หากตัวอ่อนปูม้าได้รับสารอาหารอย่าง
สมบู ร ณ์ เ พี ย งพอจะทํ า ให้ ตั ว อ่ อ นปู ม้ า สามารถ
เจริญเติบโต มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูง
การเพาะเลี้ยงปูม้าในปัจุบันให้โรติเฟอร์และ
อาร์ ที เ มี ย แรกฟั ก เป็ น อาหารในแต่ ล ะช่ ว งระยะการ
พัฒนาของวัยอ่อน แต่เนื่องจากโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย
แรกฟักที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงให้เป็นอาหารแก่ตัวอ่อนปูม้า
นั้น มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายสั้นและกรดไขมันไม่
อิ่มตัว โมเลกุลเดี่ ยวในปริมาณสูง ในขณะที่มีป ริมาณ
กรดไขมันโอเมก้า-3 ชนิด กรดไอโคสะเพนทาอีโนอิ ก
(eicosapentaenoic acid, EPA 20:5n-3) และกรด
โดโคสะเฮ็ ก ซะอี โ นอิ ค (docosahexaenoic acid,
DHA 22:6n-3) ในตัวต่ํา (Laven and Sorgeloos,
1996; Estevez et al., 1999) อีกทั้งตัวอ่อนปูม้าขาด

ความสามารถในการเพิ่มจํานวนคาร์บอนอะตอมและ
จํานวนพันธะคู่ในโมเลกุลของกรดไขมันโอเมก้า-3 ที่มี
สารตั้งต้นเป็นกรดลิโ นเลนิก (18:3 n-3) ให้เป็นกรด
ไขมันอีพีเอ (20:5 n-3) หรือกรดไขมันดีเอชเอ (22:6
n-3) (Levine and Sulkin, 1984) ดังนั้นตัวอ่อนปูม้า
จึง จํา เป็น ต้ องได้รั บกรดไขมัน ไม่อิ่ มตั ว สูง เหล่ า นี้ท าง
อาหาร วิ ธี ก ารหนึ่ ง คื อ การเพิ่ ม สารอาหารผ่ า นทาง
อาหารที่มีชีวิตคือโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรกฟัก เพื่อให้
อาหารที่มีชีวิตดังกล่าวส่งผ่านสารอาหารไปยังตัวอ่อน
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งกรดไขมันอีพีเอ มีความสําคัญต่อการ
รอดชีวิตของตัวอ่อน ส่วนกรดไขมันดีเอชเอ จะช่วยเร่ง
ให้ระยะเวลาระหว่างการลอกคราบสั้นลง และช่วยให้
กระดองของตั ว อ่ อ นปู มี ค วามกว้ า งเพิ่ ม มากขึ้ น
(Takeuchi et al., 1999) นอกจากปริมาณกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวโอเมก้า-3 จะมีความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ของตัวอ่อนแล้ว อัตราส่วนที่เหมาะสมของกรดไขมันทั้ง
สองชนิดก็มีความสําคัญเช่นเดียวกัน Rodriguez et al.
(1997) พบว่าการที่อัตราส่วนของกรดไขมันดีเอชเอ
และอีพีเอไม่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของ
ฟอสโฟลิ ปิ ด ในเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ บทบาททาง
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ชี ว เคมี ข องเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ท้ า ยที่ สุ ด ส่ ง ผลต่ อ การ
เจริญเติบโตของปลา gilthead seabream (Sparus
aurata) ดังรายงานจาก Watanabe and Kiron
(1994) ที่เน้นว่าการที่ปริมาณของกรดไขมันทั้งดีเอชเอ
และอีพีเอไม่สมดุลกันอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้การ
เลี้ยงปลาทะเลไม่ประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการเพิ่มกรด
ไขมัน อี พีเ อและกรดไขมั น ดีเ อชเอในอั ตราส่ว นที่
เหมาะสมให้กับโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรกฟักด้วยการ
ผสมของน้ํามันจากปลาทะเลให้เป็นอาหารแก่ตัวอ่อนปู
ม้า Portunus pelagicus จะทําให้โรติเฟอร์และอาร์ทีเมี ย แรกฟั ก มี ป ริ ม าณกรดไขมั น ดั ง กล่ า วเพิ่ ม ขึ้ น และ
สามารถส่งผ่านสารอาหารไปยังตัวอ่อน ตัวอ่อนปูม้า
ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ ทําให้มีอัตรารอด
และอัตราการเจริญที่สูงขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
การวางแผนการทดลอง
ทํ า การวิ เ คราะห์ ช นิ ด องค์ ป ระกอบและ
ปริ ม าณของกรดไขมั น ในน้ํ า มั น ปลาทู น่ า แบบกลั่ น
บริสุทธิ์ (fully refined) ที่ซื้อจากบริษัททีซี ยูเนียน
อโกรเทค และน้ํามันอีพีเอยี่ห้อ Pura EPA โดยการสกัด
ตัวอย่างให้อยู่ในรูปของสารละลายเมทิลเอสเทอร์ ด้วย
วิธีของ Lapage and Roy (1984) ด้วยสารละลาย 5%
ของกรดซัลฟูริกในเมทานอลที่ผสมบิวทิลเลต ไฮดรอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene (BHT)) และ
เติมกรดเฮปตะเดคะโนอิก (heptadecanoic acid,
C17:0) ในเฮกเซน นําสารละลายตัวอย่างที่สกัดได้ฉีด
เ ข้ า เ ค รื่ อ ง แ ก๊ ส โ ค ร ม า โ ต ก ร า ฟ ฟี ยี่ ห้ อ ชิ มั ส สึ
(SHIMADZU) รุ่น GC-17A+ AOC-20i ที่มี flame
ionization เป็ น ตั ว ตรวจจั บ โดยใช้ ค อลั ม น์ ยี่ ห้ อ
OmegawaxTM 250 Capillary Column ขนาด 30
m×0.25 mm×0.25 µm มีแก๊สฮีเลียมเป็นตัวพา

Research

อุณหภูมิของ injector เท่ากับ 250 ºC และ detector
เท่ากับ 260 ºC โดยอุณหภูมิของคอลัมน์ถูกตั้งค่าให้
เพิ่มจาก 200 ºC (คงที่เป็นเวลา 10 นาที) จนกระทั่ง
อุณหภูมิสุดท้ายที่ 230 ºC ที่อัตรา 5 ºC/ นาที คํานวณ
ปริมาณกรดไขมันดีเอชเอและกรดไขมันอีพีเอที่ใช้ทํา
อัตราส่วนในแต่ละชุดการทดลองโดยอ้างอิงจากกราฟ
ผลการวิเคราะห์ข้างต้น วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
ตลอดแบบ 3×3 ปัจจัย ที่ประกอบด้วยกรดไขมัน
ดีเอชเอ 3 ระดับ คือ 16 32 และ 48 มิลลิกรัม และ
กรดไขมันอีพีเอ 3 ระดับ คือ 16 32 และ 48 มิลลิกรัม
ได้ ชุ ด ทดลองตามอั ต ราส่ ว นของปริ ม าณกรดไขมั น
ดีเอชเอ และกรดไขมันอีพีเอ 9 ชุดการทดลอง (16:16
(1:1), 16:32 (1:2), 16:48 (1:3), 32:16 (2:1), 32:32
(2:2), 32:48 (2:3), 48:16 (3:1), 48:32 (3:2), และ
48:48 (3:3)) ทําการทดลองชุดละ 3 ซ้ํา โดยทดลอง
เลี้ยงโรติเฟอร์ เพาะฟักอาร์ทีเมีย และอนุบาลตัวอ่อน
ปูม้า ทําการสกัดกรดไขมันจากตัวอย่างที่ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทําการวิเคราะห์ชนิดองค์ประกอบ
และปริมาณของกรดไขมัน ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การเพิ่มกรดไขมันในโรติเฟอร์ เพื่อเป็นอาหารตัวอ่อน
ปูม้าระยะซูเอีย 1-ซูเอีย 3
เก็บเกี่ยวโรติเฟอร์จากบ่อเลี้ยงด้วยถุงกรอง
ขนาดตา 69 ไมครอน จากนั้นเตรียมโรติเฟอร์ในโหล
แก้วขนาด 6 ลิตร ความหนาแน่น 300 ตัว/มิลลิลิตร
ปริมาตร 3500 มิลลิลิตร ความเค็ม 15 ส่วนในพันส่วน
พร้อมทั้งใส่ยีสต์น้ําหนัก 0.1 กรัม/น้ําทะเล 1 ลิตร เพื่อ
เป็นอาหาร (ดัดแปลงจาก Rodriguez et al., 1997)
จากนั้ น นํ า น้ํ า ทะเลความเค็ ม 15 ส่ ว นในพั น ส่ ว น
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ปริมาตรน้ํา 500 มิลลิลิตร และน้ํามันปลาที่ผสมใน
อั ต ราส่ ว นของแต่ ล ะชุ ด การทดลองลงในโถปั่ น ใช้
ระยะเวลาปั่นชุดการทดลองละ 10 นาที ที่ความเร็ว
ของมอเตอร์ 12,000 รอบต่ อ นาที เทสารละลาย
ระหว่ า งน้ํ า มั น ปลากั บ น้ํ า ทะเลลงในโหลแก้ ว บรรจุ
โรติเฟอร์ที่เตรียมไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง
จึงเก็บโรติเฟอร์ด้วยตะแกรงกรองขนาดตา 69 ไมครอน
ล้างน้ํา สะอาดและนํา โรติเฟอร์ ที่ไ ด้ใ ส่ถุ งซิ ปล็ อกเก็ บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การเพิ่มกรดไขมันในอาร์ทีเมียเพื่อเป็นอาหารตัวอ่อน
ปูม้าระยะซูเอีย 4 ถึงระยะปูกระดองแรก
ฟักอาร์ทีเมียจากซีสต์อาร์ทีเมียกระป๋อง โดย
ใช้น้ําทะเลความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ปริมาตร 30
ลิตร ให้อากาศค่อนข้างแรงตลอด 24 ชั่วโมง และเก็บ
เกี่ ย วอาร์ ที เ มี ย แรกฟั ก ด้ ว ยตะแกรงขนาดตา 100
ไมครอน จากนั้นเตรียมอาร์ทีเมียในน้ําทะเลความเค็ม
30 ส่วนในพันส่วน ความหนาแน่น 200 ตัว/มิลลิลิตร
ปริมาตรน้ํา 3,500 มิลลิลิตร ในโหลแก้วขนาด 6 ลิตร
จากนั้ น นํ า น้ํ า ทะเลความเค็ ม 30 ส่ ว นในพั น ส่ ว น
ปริ ม าตร 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร และน้ํ า มั น ปลาที่ ผ สมใน
อั ต ราส่ ว นของแต่ ล ะชุ ด การทดลองตามที่ อ อกแบบ
ข้างต้นลงในโถปั่น ใช้ระยะเวลาปั่นชุดการทดลองละ
10 นาที ที่ความเร็วของมอเตอร์ 12,000 รอบต่อนาที
เทสารละลายผสมระหว่างน้ํามันปลากับน้ําทะเลลงใน
โหลแก้วที่เตรียมอาร์ทีเมียไว้ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 12
ชั่ ว โมง เก็ บ อาร์ ที เ มี ย ด้ ว ยตะแกรงขนาดตา 100
ไมครอน นํ า อาร์ ที เ มี ย ที่ ผ่ า นการเพิ่ ม กรดไขมั น เก็ บ
รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในถุงซิปล็อก
การออกแบบการทดลอง
ปูม้า Portunus pelagicus ที่มีไ ข่นอก
กระดองได้ จ ากชาวประมงที่ ห าดวอนนภา ตํ า บล
แสนสุ ข อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด ชลบุ รี ในช่ ว งเดื อ น

1187

พฤศจิกายน จํานวน 30 ตัว ถูกลําเลียงในกล่องโฟมที่มี
น้ําทะเลสะอาด ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน โดยให้
อากาศตลอดเวลา เมื่อถึงโรงเพาะฟัก ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง ตําบลโคก
ขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทําการตัดแผ่น
ท้อง (abdomen) ที่มีไ ข่นอกกระดองใส่ในภาชนะที่มี
น้ําทะเลสะอาดความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน คัดแยกไข่
ที่เจริญในระยะที่แตกต่างกัน โดยดูจากสีของไข่บนแผ่น
ท้อง เรียงจากไข่ที่มีสีเหลือง สีส้ม สีน้ําตาล และสีเทา
ซึ่งแสดงถึงความเจริญพันธุ์ของไข่จากน้อยไปมาก แยก
ไข่ อ อกจากแผ่ น ท้ อ งโดยแกว่ ง เบา ๆ ในน้ํ า จากนั้ น
กรองสิ่งสกปรกและล้างไข่ที่ได้ด้วยน้ําทะเลสะอาด 3
ครั้ง นําไข่ที่ผ่านการทําความสะอาดไปฟักในภาชนะ
พลาสติกขนาด 100 ลิตร พร้อมให้อากาศค่อนข้างแรง
เพื่อให้ไ ข่กระจายในมวลน้ําอย่างทั่วถึง ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 2-3 วัน ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่ เมื่อตัวอ่อน
ฟักออกจากไข่ ทําการแยกจากถังฟักโดยหยุดให้อากาศ
ตัวอ่อนที่แข็งแรงจะลอยบริเวณผิวน้ํา ใช้สายยางดูดน้ํา
พร้ อ มตั ว อ่ อ นลงสู่ ก ะละมั ง ที่ มี น้ํ า ทะเล เพื่ อ เตรี ย ม
สําหรับการทดลองหาระยะของตัวอ่อนปูม้าที่เหมาะสม
สําหรับการเสริมกรดไขมัน (การทดลองที่ 1) และการ
ทดลองหาอัตราส่วนอีพีเอต่อดีเอชเอที่เหมาะสมในการ
อนุบาลตัวอ่อนปูม้าต่อไป (การทดลองที่ 2)
การทดลองที่ 1 เพื่อหาอัตราส่วนอีพีเอต่อดี
เอชเอที่ เ หมาะสมในการอนุ บ าลตั ว อ่ อ นปู ม้ า โดย
พิจารณาจากอัตรารอดของตัวอ่อน ด้วยการอนุบาลใน
ภาชนะพลาสติกสี ดําขนาด 60 ลิต ร ปริมาตรน้ํ า 50
ลิตร ความเค็มน้ํา 30 ส่วนในพันส่วน ชุดการทดลองละ
3 ซ้ํา จํานวน 27 ถัง ที่ความหนาแน่น 100 ตัวต่อลิตร
เปลี่ ยนน้ํ าวัน เว้น วันปริมาตร 50 เปอร์เ ซ็นต์ และให้
อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า (08.00 น.) และค่ํา (20.00
น.) เป็นโรติเฟอร์ (ระยะซูเอีย 1-2) และอาร์ทีเมียแรก
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ฟัก (ระยะซูเอีย 3 ถึงระยะปูกระดองแรก) ที่ผ่านการ
เสริมกรดไขมันเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง สุ่มวัดอัตรา
รอดของตัวอ่อน บันทึกข้อมูลทุกวัน
การทดลองที่ 2 เพื่อหาอัตราส่วนอีพีเอต่อ
ดี เ อชเอที่ เ หมาะสมในการอนุ บ าลตั ว อ่ อ นปู ม้ า โดย
พิ จ ารณาจากระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเข้ า สู่
ระยะต่อไป ทําการอนุบาลตัวอ่อนในภาชนะพลาสติก
ขนาด 15 มิลลิลิตร ภาชนะละ 1 ตัว ชุดการทดลองละ
30 ภาชนะ ความเค็มน้ํา 30 ส่วนในพันส่วน ในระยะ
ซู เ อี ย 1-2 ให้ โ รติ เ ฟอร์ ที่ ผ่ า นการเพิ่ ม กรดไขมั น
ระยะเวลา 12 ชั่วโมงเป็นอาหาร ส่วนในระยะซูเอีย 3
ถึงระยะปูกระดองแรก (first crab) ให้อาร์ทีเมียแรกฟัก
ที่ ผ่ า นการเพิ่ ม กรดไขมั น ระยะ เวลา 12 ชั่ ว โมงเป็ น
อาหาร เปลี่ยนน้ําทุกวันด้วยการใช้พาสเจอร์ ปิเปตดูด
ตัวอ่อนปูลงสู่ภาชนะพลาสติกที่มีน้ําใหม่และให้อาหาร
โดยใช้พาสเจอร์ปิเปตวันละ 1 ครั้ง บันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงระยะของตัวอ่อนทุกวัน
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง means ของชุดการทดลองด้วยวิธี Duncan
multiple range test ที่นัยสําคัญที่ 95%

Research

ผลการทดลอง
การทดลองเพื่อหาอัตราส่วนอีพีเอต่อดีเอชเอ
ที่เหมาะสมในการอนุบาลตั วอ่อ นปูม้ า โดยพิจารณา
จากอัต รารอดของตัว อ่อ น ผลการทดลองอนุ บาลตั ว
อ่อนปูม้าตั้งแต่ระยะซูเอีย 1 ถึงระยะปูกระดองแรก
พบว่า ลูกปูที่ให้อาหารเป็นโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียแรก
ฟักในชุดการทดลองที่มีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอ ต่อ
อีพีเอ 2:2 มีเปอร์เซ็นต์การรอดของลูกปู (24.44±5.56
%) เท่ า กั บ ลู ก ปู ใ นชุ ด การทดลองที่ มี อั ต ราส่ ว นกรด
ไขมันดีเอชเอต่อ อีพีเอ 3:2 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การรอด
24.44±8.89 % (รูปที่ 2) จากการทดสอบทางสถิติ
พบว่าเปอร์เซ็นต์การรอดของลูกปูตั้งแต่ระยะซูเอีย 1
ถึงระยะปูกระดองแรก ในแต่ละชุดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่า งมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
เมื่อทําการทดสอบระหว่างเปอร์เซ็นต์การรอดในแต่ละ
ช่ ว งระยะการพั ฒ นาการของลู ก ปู กั บ ชุ ด การทดลอง
พบว่าระยะซูเอีย 3 ระยะซูเอีย 4 และระยะเมกาโลปา
เท่ า นั้ น ที่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารรอดในแต่ ล ะระยะมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญระหว่างชุดการทดลอง

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
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การทดลองที่ 2 เพื่อหาอัตราส่วนอีพีเอต่อดี
เอชเอที่ เ หมาะสมในการอนุ บ าลตั ว อ่ อ นปู ม้ า โดย
พิ จ ารณาจากระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเข้ า สู่
ระยะต่อไป
ข้อมูลการติดตามการเติบโตของตัวอ่อนปูดว้ ย
การจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงระยะ พบว่าจํานวนวัน
เฉลี่ยน้อยที่สุดที่ตัวอ่อนดํารงชีวิตอยู่ในระยะซูเอีย 1
เท่ากับ 2.86 ±0.01 วัน ในชุดการทดลองที่มีมีอัตราส่วน
ดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 3:1 (รูปที่ 1 ก) และมีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ (p<0.05) กั บ ชุ ด การ
ทดลองที่มีอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 1:1 และ
1:2 เท่านั้น
ส่วนในระยะซูเอีย 2 (รูปที่ 1ข) พบว่า ชุดการ
ดการ
ทดลองที่ มี อั ต ราส่ ว นดี เ อชเอต่ อ อี พี เ อเท่ า กั บ 3:33 มี
จํานวนวันเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ตัวอ่อนดํ
อนดํารงชีวิตอยู่ในระยะ
นี้ (3.30±0.14 วั น ) และมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกับชุดการทดลองทีที่มีอัตราส่วนดีเอช
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เอต่ออีพีเอเท่ากับ 1:2 1:3 3:1 และ 3:2 ส่วนในระยะซู
เอีย 3 (รูปที่ 1ค) จํานวนวันเฉลี่ยน้อ ยที่สุดที่ตัวอ่อ น
ดํารงชีวิตอยู่ในระยะนี้เท่า กับ 4.18±0.03 วัน ในชุ ด
การทดลองที่มีอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 3:3
ส่วนระยะซูเอีย 4 (รูปที่ 1ง) พบว่าชุดการทดลองที่มี
อัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 3:3 มีจํานวนวันเฉลี่ย
น้อยที่สุดที่ตัวอ่อนดํารงชีวิตอยู่ในระยะนี้ (3.48±0.04
วัน) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างชุดการทดลองกับ
ชุดทดลองที่มีอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 1:2
เท่านั้น และในระยะเมกาโลปาช่วงเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ใน
ระยะนี้น้อยที่สุด (2.67±0.89 วัน) ในชุดการทดลองที่มี
อัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ 1:1 (รูปที่
1จ) และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) กับชุดการทดลองที่มีอัตราส่วนดีเอชเอต่ออีพี
เอเท่ากับ 1:3 2:2 2:3 3:1 3:2 และ 3:3

รูปที่ 2 กราฟเปอร์เซ็นต์รอดเฉลีย่ ของตัวอ่อนปูม้าตั้งแต่ระยะซูเอีย 1 ถึงระยะปูกระดองแรก เป็นเวลา 20 วัน
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อภิปรายผลการทดลอง
ผลการอนุบาลลูกปูเพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การ
รอดตาย พบว่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ร อดเฉลี่ ย ของตั ว อ่ อ นปู มี
แนวโน้มลดลงในทุกชุดการทดลองเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อ
ทดสอบทางสถิติพบว่า เปอร์เซ็นต์รอดเฉลี่ยของลูกปูม้า
ตั้งแต่ระยะซูเอีย 1 ถึงระยะปูกระดองแรก ชุดการ
ทดลองทั้ ง หมดมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
(p<0.05) แต่ในระยะการพัฒนาของตัวอ่อนระยะซูเอีย
1 และระยะซูเอีย 3 ไม่พบความแตกต่างระหว่างชุ ด
การทดลอง อาจเนื่องมาจากในช่วงชีวิตระยะแรกของ
ตัวอ่อนยังใช้พลังงานจากสารอาหารที่มีการสะสมในไข่
ก่อนฟัก เห็นได้จากองค์ประกอบกรดไขมันไข่ในปูและปู
วัยอ่อนระยะต่าง ๆ ที่สุพิศ และคณะ (2548) ศึกษา
และพบว่ า ปริม าณกรดไขมัน อี พี เอ (20:5n-3) ในตั ว
อ่อนปูม้าแรกฟักนั้นมีค่าสูง 14.19 เปอร์เซ็นต์ของกรด
ไขมั น รวมสู ง กว่ า ปริ ม าณในไข่ ปู ก่ อ นฟั ก 9.38
เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันรวม ในขณะที่กรดไขมันดีเอช
เอ (C22:6n-3) มีค่า 10.07 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมัน
รวม และในไข่ ปูก่ อนฟัก 10.82 เปอร์เ ซ็น ต์ข องกรด
ไขมั น รวม เมื่ อ ลู ก ปู พั ฒ นาเข้ า สู่ ร ะยะที่ สู ง ขึ้ น จะใช้
สารอาหารที่สะสมหมดไปจึงพบว่า อัตรารอดเฉลี่ยใน
ระยะซูเอีย 3 ระยะซูเอีย 4 และระยะเมกาโลปา จึงมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ระหว่างชุด
การทดลอง เนื่องจากอิทธิพลของกรดไขมันจากอาหาร
ที่ได้รับ
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลองพบอั ต รารอดเฉลี่ ย ดี
ที่สุดเมื่อเลี้ยงลูกปูด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริม
กรดไขมันดีเอชเอต่ออีพีเอ 2:2 (24.44+5.56 %) และ
3:2 (24.44+8.89 %) อัตราการตายในลูกปูที่เลี้ยงด้วย
โรติ เ ฟอร์ แ ละอาร์ ที เ มี ย ที่ เ สริ ม กรดไขมั น ดี เ อชเอต่ อ
อีพีเอ 2:2 มีค่า 3.55% ต่อวัน เป็นค่าที่ต่ําที่สุดในทุก
ชุดการทดลอง แสดงว่ากรดไขมันที่เหมาะสมที่ใช้ในการ
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เสริมโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียควรอยู่ในระดับดีเอชเอต่อ
อีพีเอ 32 มิลลิกรัม: 32 มิลลิกรัมระดับของกรดไขมันที่
ทําให้ลูกปูม้ามีอัตราการรอดสูงสุด Takeuchi et al.
(1999) ทดลองระดั บ ของกรดไขมั น ดี เ อชเอ 38
มิลลิกรัม เลี้ยงตัวอ่อนปู Portunus trituberculatus
พบว่ ามี การเจริญ เติ บโตความกว้ างของกระดองมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบอัตรารอดเฉลี่ยของลูกปูม้าในการ
ทดลองของวาริน ทร์ และคณะ (2548) ที่ อนุ บ าลตั ว
อ่อ นปู ม้ า ระยะซู เ อีย 1 ถึ ง ระยะซู เอี ย 4 ด้ ว ยการให้
คีโตเซอรอสและโรติเฟอร์ 3 วัน ก่อนให้อาร์ทีเมียแรก
ฟั ก และคี โ ตเซอรอส พบว่ า มี อั ต รารอดตายเฉลี่ ย
37.78±2.92 เปอร์เซ็นต์ มีค่ามากกว่าการศึกษานี้ซึ่งมี
การให้ อาหารเพี ยง 1 ครั้ งต่ อวัน และเลี้ย งแบบแยก
เดี่ ย วเพื่ อ ลดปั จ จั ย การกิ น กั น เอง การทดลองของ
วารินทร์ และคณะ (2548) ให้อาหาร 5 ครั้งต่อวัน และ
เลี้ยงแบบมหมวลในบ่อขนาด 2 ตัน
เวลาระหว่ า งการลอกคราบของตั ว อ่ อ นปู
ระยะซูเอีย 2 3 และ 4 พบว่าอัตราส่วนกรดไขมัน
ดี เ อชเอต่ อ อี พี เ อเท่ า กั บ 3:3 (48 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 48
มิ ล ลิ ก รั ม ) มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตั ว อ่ อ นปู มี
ความต้องการกรดไขมันดีเอชเอและอีพีเอในสัดส่วนที่
สูงเพื่อการพัฒนาของระยะซูเอีย Levine and Sulkin
(1984) รายงานว่ า ความสามารถในการเปลี่ย นกรด
ไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว สายสั้ น (18:3n-3) เป็ น กรดไขมั น ไม่
อิ่มตั วสายยาว (20:5n-3) ของตัว อ่อนปูมีจํ ากัด การ
พั ฒ นาตั ว อ่ อ นในระยะซู เ อี ย จึ ง ต้ อ งการกรดไขมั น
ดีเอชเอและอีพีเอสูง ดังนั้นการเพิ่มกรดไขมันดีเอชเอ
และอีพีเอในอาหารสําหรับเลี้ยงตัวอ่อนจึงทําให้ลูกปูมี
การเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
โรติ เ ฟอร์ เ ป็ น อาหารแรกมี ชี วิ ต ชนิ ด แรกที่
ให้แก่สัตว์น้ําวัยอ่อนเนื่องจากมีขนาดเล็กประมาณ 200
ไมครอน แต่ การให้โ รทิเ ฟอร์ เป็น อาหารแก่ตัว อ่อนปู
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เพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงไม่สามารถทําให้
ปู Callinectes sapidus (Sulkin, 1978) และปู
Scylla tranquebarica (Baylon, 2009) ลอกคราบ
เข้าสู่ระยะเมกาโลปาได้ ต้องมีการเพิ่มชนิดของอาหาร
ให้เหมาะสม การเพิ่ม อาร์ทีเมียแรกฟักอาจเป็นวิธีการ
หนึ่ง แต่ Ruscoe et al. (2004) พบว่าการให้อาร์ทีเมีย
แรกฟักเพียงอย่างเดียวลูกปูจะใช้เวลาในการลอกคราบ
สู่ระยะเมกาโลปานานขึ้นและมีอัตราการตายมากขึ้น
การให้ โ รติ เ ฟอร์ เ ป็ น อาหารเพี ย งอย่ า งเดี ย วในระยะ
ซูเอีย 1 จะให้อัตรารอดดีกว่าการให้ร่วมกับอาร์ทีเมีย
ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ Baylon (2009) ที่พบว่า
การให้ อ าหารผสมระหว่ า งโรติ เ ฟอร์ แ ละตั ว อ่ อ น
อาร์ทีเมียแก่ลูกปู Scylla tranquebarica ระยะซูเอีย
1 ถึ ง ระยะซู เ อี ย 3 และให้ ตั ว อ่ อ นอาร์ ที เ มี ย ตั้ ง แต่
ระยะซู เ อี ย 4 จะทํ า ให้ ลู ก ปู มี อั ต รารอดสู ง สุ ด มี ก าร
พั ฒ นาการเร็ ว ขึ้ น และสามารถพั ฒ นาจนถึ ง ระยะ
เมกาโลปาได้ดีที่สุด
งานวิจั ย หลายชิ้น พบว่า ปริม าณสารอาหาร
ของโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียในธรรมชาตินั้นไม่เพียงพอ
ต่อ ความต้อ งการกรดไขมั นไม่อิ่ มตั วสู งของตัว อ่อ นปู
(Suprayudi et al., 2002; Takeuchi et al., 1999;
Hamasaki et al., 2002) ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการ
เพิ่ ม กรดไขมั น ไม่ อิ่ม ตั ว สู งในโรติ เ ฟอร์ แ ละอาร์ ที เ มี ย
(Coutteau and Sorgeloos, 1997) แต่การเพิ่มกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสูงในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียนั้นสามารถ
ทําได้หลายวิธี การวิจัยครั้งนี้เลือกการเพิ่มปริมาณกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสูงในโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียในระยะเวลา
12 ชั่วโมง และมีการให้สารอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่า
องค์ ป ระกอบของสารอาหารในตั ว โรติ เ ฟอร์ แ ละ
อาร์ ที เ มี ย มี ค วามสม่ํ า เสมอ โรติ เ ฟอร์ ที่ ผ่ า นการเพิ่ ม
สารอาหารแบบที่ดําเนินการทดลองนี้มีความเสถียรของ
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สารอาหารภายในตั ว มากกว่ า และมี ก ารสู ญ เสี ย ของ
สารอาหารภายในตัวช้ากว่า (Dhert et al., 2001)
สรุปผลการวิจัย
ชุดการทดลองที่มีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอ
ต่ออีพีเอเท่ากับ 2:2 ซึ่งมีปริมาณกรดไขมันดีเอชเอ 32
มิลลิกรัม และกรดไขมันอีพีเอ 32 มิลลิกรัม ให้อัตรา
รอดเฉลี่ยดีที่สุดและให้อัตราการตายต่อวันน้อยที่สุด
เท่ากับ 24.44±5.56 เปอร์เซ็นต์ และ 3.55 เปอร์เซ็นต์
ต่ อ วั น ตามลํ า ดั บ แต่ ชุด การทดลองที่ ใ ห้ ร ะยะเวลา
ระหว่างการลอกคราบของตัวอ่อนปูหรือระยะเวลาที่ตัว
อ่อนอยู่ในระยะซูเอีย 2 3 และ 4 น้อยที่สุด คือชุดการ
ทดลองที่มีอัตราส่วนกรดไขมันดีเอชเอต่ออีพีเอเท่ากับ
3:3 มีปริมาณกรด ไขมันดีเอชเอ 48 มิลลิกรัม และกรด
ไขมันอีพีเอ 48 มิลลิกรัม แสดงว่ากรดไขมันดีเอชเอ
และอีพีเอ มีความสําคัญต่อตัวอ่อนปูม้าเท่า ๆ กัน
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