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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาอิท ธิพ ลของระดั บ โปรตี น ในอาหารส าเร็จ รู ป ต่ อ การรอดตายและการเติ บ โตของตั ว อ่ อ นปู แ สม
Episesarma singaporense ได้ ดาเนินการด้ วยการทดลองอนุบาลตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มี
ระดับโปรตีน 30% 35% 40% และ 45% โดยอนุบาลกับตัวอ่อนปูแสมที่เลี้ยงในภาชนะพลาสติก ซึ่งอาหารแต่ละสูตรได้
ทดลอง 4 ซ้า แต่ ละซ้ามีตัวอ่อนเท่ากับ 20 ตัว จากผลการศึกษาพบว่ าไม่ มีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) ของอัตราการรอดตายและอัตราการเติบโตของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่
มีโปรตีนต่างกัน อย่ างไรก็ตามพบแนวโน้ มการรอดตายของตัวอ่อนปูแสมที่เลี้ยงด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน
30% สูงกว่าอาหารสูตรอื่นๆ โดยสรุปอาหารสาเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 30% สามารถใช้ เป็ นอาหารทางเลือกที่มีราคาถูก
สาหรับตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa
คาสาคัญ: ปูแสม Episesarma singaporense อาหารสาเร็จรูป

บทนา
ปู แ สม Episesarma singaporense เป็ นปู แ สมที่อ าศั ย ในบริ เ วณป่ าชายเลน โดยทั่ว ไปปู แ สมกิน เศษใบไม้
อินทรีย์วัตถุ สาหร่ายและสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามผิวดินในป่ าชายเลนเป็ นอาหาร (Bouillon et al. 2002; Thongtham and
Kristensen, 2005; Thongtham et al. 2008) และมีบทบาทในระบบนิเวศป่ าชายเลน โดยทาหน้ าที่ย่อยสลายใบไม้ ท่รี ่วง
หล่นในป่ าชายเลน เกิดการถ่ายทอดพลังงานเป็ นสายใยอาหารในป่ าชายเลน (Thimdee et al. 2004) นอกจากนี้ปูแสม
E. singaporense เป็ นปูท่มี ีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ปั จจุบันผลผลิตปูแสมของประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคภายในประเทศ จึงต้ องนาเข้ าปูแสมจากประเทศแต่ละปี ไม่ต่ากว่า 5,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณปี ละ 82 ล้ าน
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Abstract
The effect of different dietary protein on survival and growth of sesarmid crab larvae, Episesarma
singaporense, was evaluated. Formulated diets which contained various protein levels, 30%, 35%, 40%, and 45%,
were fed to the megalopa stage of this crab. Each diet was randomly assigned to four replicate groups of 20
megalopa sesarmid crabs that were stocked in plastic containers. The results indicated that there were no significant
differences in survival rate and growth rate of the megapa fed with different protein levels (P>0.05). However, the
higher trend of survival was recorded when fed formulated die with 30% protein to the larvae. In summary,
formulated diet with 30% protein can be used as alternative inexpensive diet to the megalopa of the sesarmid crab.
Keywords: Sesarmid crab, Episesarma singaporense, Formulated diet
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บาท (บรรจง, 2552) ซึ่งแนวโน้ มการขาดแคลนปูแสมเพื่อการบริโภคในประเทศจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปูแสมที่ใช้
บริโภคทั้งหมดได้ จากการจับจากแหล่งอาศัยธรรมชาติในป่ าชายเลนและไม่มผี ลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
แม้ ว่าปูแสมชนิดนี้เป็ นปูท่มี ีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้ มขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ
คนไทย แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุแ์ ละผลิตปูแสมจากโรงเพาะฟักยังมีน้อย โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับอาหารที่
เหมาะสมกับตัวอ่อนปูแสมแต่ละระยะ ซึ่งนักวิจัยได้ พยายามการพัฒนาอาหารสาเร็จรูปขนาดเล็กสาหรับครัสเตเชียนต่างๆ
(Genodepa et al., 2004a) โดยเน้ น การวิ จั ย ในประเด็น ด้ า นการย่ อยอาหาร (digestion) ความต้ องการพลั ง งาน
(energetic requirements) และความต้ อ งการสารอาหารที่ ส าคั ญ บางชนิ ด (major nutritional requirements) เช่ น
โปรตีน เนื่องจากโปรตีนเป็ นสารอาหารที่จาเป็ นที่สัตว์ท้งั หมดต้ องการเพื่อการเติบโต (Glencross, 2006) นอกจากนี้
ระดับ โปรตีนที่เหมาะสมในอาหารจะแตกต่ า งกันขึ้นกับ สัต ว์แ ต่ ละชนิด (Holme et al., 2009) อย่ า งไรก็ต ามข้ อมูล
เกี่ยวกับระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารของตัวอ่อนของปูต่างๆ ยังมีจากัด มีเพียงรายงานการวิจัยในต่างประเทศ
เกี่ยวกับการศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมกับลูกปูระยะวัยรุ่นบางชนิดเช่ น ระดับโปรตีนที่เหมาะสมสาหรับลูกปูระยะ
วัยรุ่นของปู Eriocheir sinensis อยู่ในช่วง 39.0-42.5 % (Mu et al., 1998) และยังไม่ปรากฏรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารของปูแสมวัยอ่อนระยะต่างๆ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงได้ ทาการวิจัยเกี่ยวกับระดับโปรตีนสาหรับอาหารสาเร็จรูปของตัวอ่อนปูแสม
E. singaporense ระยะ Megalopa เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ าสามารถใช้ อาหารสาเร็จรูปสาหรับลูกกุ้งทะเลที่จาหน่ ายใน
ท้ องตลาดมาใช้ อนุบาลตัวอ่อนของปูแสมระยะ Megalopa ได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลระดับโปรตีนที่เหมาะสม ดังนั้นการวิจัยใน
ครั้งนี้จึงเป็ นการวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารสาเร็จรูปสาหรับตัวอ่อนปูแสม โดยคาดว่าองค์ความรู้ท่ไี ด้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะ
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาอาหารสาเร็จรูปให้ เหมาะสมกับการอนุบาลตัวอ่อนปูแสม E. singaporense นาไปสู่การพัฒนา
ระบบการเพาะพันธุ์และพัฒนาการผลิตลูกปูแสมทดแทนผลผลิตปูแสมที่ขาดแคลน ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้ได้ ดาเนินการเตรียมอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน ซึ่งอาหารที่ใช้ ในการทดลอง
ครั้งนี้เป็ นอาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) มี 4 สูตร แต่ละสูตรมีระดับโปรตีนแตกต่างกันคือ 30%,
35%, 40%, และ 45% สาหรับวัตถุดบิ องค์ประกอบอาหารที่ใช้ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ ดดั แปลงจากสูตรอาหารที่ใช้ ใน
งานวิจัยของ Jin et al. (2013) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของวัตถุดบิ ที่เป็ นส่วนผสมของอาหารที่ใช้ ในการทดลอง

Ingredient (%)
Fish meal
Shrimp meal
Soybean meal
Wheat gluten meal
Fish oil
Soybean oil
Dextrin
Soy lecithin
Choline chloride
Calcium biphosphate
Vitamin premix
Mineral premix
Sodium alginate
Cellulose

16.75
5.00
20.00
5.22
2.56
2.56
41.11
1.00
0.30
1.50
0.50
1.50
2.00
0.00

21.76
5.00
20.00
6.78
2.33
2.33
34.22
1.00
0.30
1.50
0.50
1.50
2.00
0.78

26.76
5.00
20.00
8.34
2.11
2.11
27.32
1.00
0.30
1.50
0.50
1.50
2.00
1.56

45%
31.76
5.00
20.00
9.90
1.88
1.88
20.45
1.00
0.30
1.50
0.50
1.50
2.00
2.33

สาหรับการเตรียมอาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) ที่ใช้ ในการทดลองจะดาเนินการตามวิธขี อง
Holme et al. (2007) ซึ่งหลังจากเตรียมอาหารสูตรต่างๆ ที่มรี ะดับโปรตีนต่างกันแล้ ว จะต้ องนาอาหารที่เตรียมไป
วิเคราะห์หาระดับโปรตีน หลังจากนั้นแล้ วจึงนาอาหารที่มรี ะดับโปรตีนที่ต้องการไปร่อนผ่านตะแกรงที่มขี นาดช่องตาอยู่
ในช่วง 400-600 ไมโครเมตร อาหารที่ผ่านการร่อนที่มขี นาด 400-600 ไมโครเมตร เมื่อเตรียมอาหารเสร็จจึงจะถูก
นาไปใช้ ในการทดลอง
ส่วนการศึกษาอัตราการรอดตายและการเติบโตของตัวอ่อนปูแสม ระยะ Megalopa ที่เลี้ยงด้ วยอาหารสาเร็จรูป
ที่มรี ะดับโปรตีนต่างกัน ได้ ดาเนินการโดยการรวบรวมแม่พันธ์ปูแสม E. singaporense ที่มไี ข่นอกกระดองจากป่ าชายเลน
ในจังหวัดตรัง นามาเลี้ยงที่โรงเพาะฟัก เมื่อปูแสมฟักไข่จะคัดแยกตัวอ่อนนาไปเลี้ยงในถังอนุบาลขนาด 500 ลิตร และ
อนุบาลด้ วยอาหารจาพวกโรติเฟอร์ และอาร์ทเี มีย หลังตัวอ่อนพัฒนาเข้ าสู่ระยะ Megalopa ได้ 1 วัน จึงทาการสุ่มไปใช้ ใน
การการทดลอง โดยเลือกตัวอ่อนที่มลี ักษณะแข็งแรงและว่ายนา้ ว่องไว และต้ องมีการปรับการให้ อาหารสาเร็จรูปกับตัว
อ่อนก่อนทาการทดลอง การทดลองครั้งนี้แบ่งการทดลองเป็ น 4 ชุดทดลอง โดยนาตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa มาแยก
เลี้ยงเดี่ยว (Individual culture) ในภาชนะพลาสติกบรรจุนา้ ทะเล 250 มิลลิลิตรที่ระดับความเค็ม 25 PSU. และอนุบาล
ด้ วยอาหารที่มรี ะดับโปรตีนต่างกันดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีน 30 %
ชุดทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีน 35 %
ชุดทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีน 40 %
ชุดทดลองที่ 4 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีน 45 %
ซึ่งแต่ละชุดทดลองจะอนุบาลลูกปูระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนต่างกัน 4 ซา้ แต่ละซา้ มี
ตัวอ่อนแยกเลี้ยงเดี่ยว (Individual culture) เท่ากับ 20 ตัว เนื่องจากพฤติกรรมการกินกันเอง (cannibalistic) ของลูกปู
ระยะต่างๆ จะทาให้ ลดความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาด้ านการกินอาหารของลูกปูท่เี ลี้ยงรวมกัน (Genodepa, 2004a)
ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาการกินกันเอง และเป็ นการให้ ม่นั ใจว่าตัวอ่อนปูแสมที่สามารถรอดตายและมีพัฒนาการสู่ระยะถัดไป
มาจากการอนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) และไม่ได้ รับอาหารอื่นเพิ่มเติมจากการกินกันเอง
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30%

Dietary protein levels (%)
35%
40%
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ขณะทดลองได้ ทาการเปลี่ยนถ่ายนา้ ในแต่ละภาชนะในอัตรา 100% และบันทึกการรอดตายของตัวอ่อน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองเมื่อตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ได้ พัฒนาสู่ระยะ Crab 1 แล้ วนามาคานวณอัตราการรอดตาย
(survival rate) ในรูปของร้ อยละ (Holme et al. 2006) สาหรับการศึกษาการเติบโตของตัวอ่อนปูแสมระยะระยะ
Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีนต่างกัน จะใช้ วธิ กี ารที่ดดั แปลงจาก Andres et al. (2010) คือวัดความ
กว้ างกระดอง (carapace width; CW) (ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์) และชั่งนา้ หนักเปี ยก (Wet Weight; WW) (ด้ วยเครื่อง
ชั่งดิจิทลั 4 ตาแหน่ง) ของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ในแต่ละชุดทดลองในขณะตอนเริ่มทดลองและสิ้นสุดการทดลอง
หลังจากนั้นคานวนอัตราการเพิ่มของความกว้ างกระดองและนา้ หนักรูปของร้ อยละ แล้ วจึงนาข้ อมูลอัตราการรอดตายและ
การเติบโตของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีนต่างกันมาเปรียบเทียบแตกต่างด้ วย
สถิติ ANOVA (Analysis of Variances) ตามวิธใี นเอกสารของ Sokal and Rohlf (1995) กรณีท่ขี ้ อมูลไม่อยู่ในรูปการ
กระจายแบบปกติ ต้ องเปรียบเทียบแตกต่างทางสถิตแิ บบ Non parametric ด้ วยวิธวิ เิ คราะห์แบบ Kruskal-Wallis
ผลการศึกษา
จากการทดลองอนุบาลตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน อัตรา
การรอดตายอยู่ในช่วง 15.6±6.3-25.0±14.4 % ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ระหว่างอัตราการรอดตายของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน
(P>0.05)
ตารางที่ 2 อัตรารอดตายของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีนต่างกัน
อัตรารอดตาย (%)
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 30 %
25.0±14.4NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 35 %
15.6±6.3 NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 40 %
21.9±6.3 NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 45 %
15.6±6.3 NS
หมายเหตุ: NS คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
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สาหรับการศึกษาการเติบโตของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีนต่างกัน
โดยเปรียบเทียบข้ อมูลอัตราการเพิ่มขนาดความกว้ างกระดอง (CW) และนา้ หนักของตัวอ่อนปูแสมระยะระยะ Megalopa
หลังสิ้นสุดการทดลอง พบอัตราการเพิ่มขนาดความกว้ างกระดอง (%) อยู่ในช่วง 45.5±10.1-59.1±18.6 % ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3 และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างอัตราการเพิ่มขนาดความกว้ างกระดอง ของ
ตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน (P>0.05)
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ตารางที่ 3 อัตราการเพิ่มขนาดความกว้ างกระดอง (%) ของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูป
ที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีนต่างกัน
อัตราการเพิ่มขนาดความกว้ างกระดอง (%)
่
อาหารสาเร็จรูปทีมีโปรตีน 30 %
50.4±4.9NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 35 %
59.1±18.6NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 40 %
47.3±3.5 NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 45 %
45.5±10.1NS
หมายเหตุ: NS คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)

จากการวิเคราะห์นา้ หนักของตัวอ่อนปูแสมระยะระยะ Megalopa หลังสิ้นสุดการทดลอง พบอัตราการเพิ่ม
ของนา้ หนักของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีนต่างกันอยู่ในช่วง 71.6-80.8 %
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างอัตราการเพิ่มขนาดความกว้ างกระดอง
ของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตีนแตกต่างกัน (P>0.05)
ตารางที่ 4 อัตราการเพิ่มนา้ หนัก(%)ของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มรี ะดับโปรตี
แตกต่างกัน
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีนต่างกัน
อัตราการเพิ่มของนา้ หนัก (%)
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 30 %
79.7NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 35 %
79.1NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 40 %
80.8 NS
อาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีน 45 %
71.6 NS
หมายเหตุ: NS คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
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อภิปรายผลการศึกษา
โปรตีน ประกอบด้ วยกรดอะมิโนต่ างๆ ที่เป็ นกลุ่มสาหารที่จาเป็ นที่สัตว์ท้ังหมดต้ องการเพื่ อการเติบ โต
(Glencross, 2006) โปรตีนยังเป็ นองค์ประกอบหลักและมีราคาแพงสุดขององค์ประกอบอาหารสัตว์นา้ จากผลการศึกษา
ระดับโปรตีนสาหรับอาหารสาเร็จรูปของตัวอ่อนปูแสม E. singaporense ระยะ Megalopa พบอัตรารอดตายและอัตราการ
เติบโตของตัวอ่อนปู แสม E. singaporense ระยะ Megalopa ไม่ แตกต่ างกันเมื่ออนุ บาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มีร ะดับ
โปรตีน 30-45% ซึ่งจากการศึกษาระดับโปรตีนในอาหารสาเร็จรูปที่ใช้ อนุบาลครัสเตเชียนชนิดต่างๆ ทั้ง ระยะตัวอ่อน
และระยะวัยรุ่นมักมีโปรตีนป็ นองค์ประกอบอยู่ในช่วง 30-50% (Thongrod and Boonyaratpulin, 1998; Sheen, 2000;
Unnikrishnan and Paulraj, 2010) ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 (Holme et al., 2009)
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ตารางที่ 5 ระดับโปรตีนในอาหารของของครัสเตเชียนระยะตัวอ่อนและระยะวัยรุ่น
ชนิด (Species)
ระยะวัยอ่อน (Larvae)
Penaeus indicus
P. monodon
P. japonicus
Macrobrachium rosenbergii
Scylla serrata (megalopa)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะวัยรุ่น (Juvenile)
Penaeus monodon
Macrobrachium rosenbergii
Eriocheir sinensis
Scylla serrata
S. serrata
S. serrata
ที่มา: Holme et al. (2009)
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ระดับโปรตีนในอาหาร (Dietary protein)
40.0–40.8%
55%
45–55%
46.1%
55%

42.9%
47.9–50.8%
39–42.5%
50%
50%
34.2–51.8%

จากผลการศึกษาพบว่าตัวอ่อนปูแสม E. singaporense ระยะ Megalopa มีแนวโน้ มของอัตราการรอดตายและ
การเติบโตสูงกว่าเมื่ออนุบาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มโี ปรตีนในช่วง 30 % และเมื่ออนุบาลด้ วยอาหารที่มีระดับโปรตีนสูง
กว่า 35% พบว่าอัตราการรอดตายและการเติบโตมีแนวโน้ มลดลง สอดคล้ องกับรายงานของ Catacutan (2002) ที่ได้
ศึกษาการเติบโตของปูทะเล Scylla serrata ระยะวัยรุ่น พบว่าเมื่อเลี้ยงด้ วยอาหารที่มีโปรตีน 32% จะเติบโตดี และการ
เติบโตของปูทะเลวัยรุ่นจะลดลงเมื่อได้ รับอาหารที่มรี ะดับโปรตีนสูงกว่า 40% อย่างไรก็ตามระดับโปรตีนที่เหมาะสมใน
อาหารสาเร็จรูปจะแตกต่างกันในสัตว์ข้ นึ กับชนิด และระยะพัฒนาการ และยังขึ้นกับแหล่งโปรตีน ซึ่งจะมีอทิ ธิพลจาก
ความสามารถในการย่อย (digestibility) โปรตีนและองค์ประกอบกรดอะมิโนของแหล่ง (Holme et al., 2009) อย่างไร
ก็ตามระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารตัวอ่อนจะแตกต่างกันในสัตว์แต่ละชนิด และระยะพัฒนาการ เช่นรายงานของ
Mu et al. (1998) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับความต้ องการโปรตีนของปู Eriocheir sinensis ระยะวัยรุ่นและรายงานว่ าระดับ
โปรตีนที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 39.0-42.5 % หรือรายงานของ Unnikrishnan and Paulraj (2010) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้ องการโปรตีนของปูทะเล Scylla serrata ระยะวัยรุ่นของและรายงานว่าระดับโปรตีนที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 46.9–47.03
% นอกจากนี้ Jin et al. (2013) ศึกษาเกี่ยวกับความต้ องการโปรตีนของปู Portunus trituberculatus ระยะวัยรุ่นและ
รายงานว่าระดับโปรตีน 51.5% ทาให้ มกี ารเติบโตดีท่สี ดุ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ าอาหารสาเร็จรูป แบบ microbound diet (MBD) สามารถใช้ อนุ บาลตัวอ่อนของปู
แสมได้ ซึ่งลักษณะที่เป็ นจุดเด่นของสาเร็จรูปที่แตกต่างจากอาหารที่มีชิวิต ได้ แก่ ขนาด และองค์ประกอบของอาหารเม็ด
สาเร็จรูปเหล่านั้นสามารถปรับให้ ตรงกับความต้ องการของสัตว์แต่ละชนิด และแต่ละช่วงอายุ (Southgate and Partridge,
1998) นอกจากนี้อาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) มีจุดเด่นในแง่เป็ นอาหารทางเลือก เนื่องจากมีราคา
ไม่แพง สะดวกในการผลิต สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ ในระยะเวลาสั้นถึงระยะเวลาปานกลาง (Southgate and Partridge,
1998) และได้ มีรายงานถึงความสาเร็จในการใช้ อาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) (Genodepa et al.,
2004b; Genodepa et al., 2006; Holme et al., 2006) แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามอาหารส าเร็ จ รู ป แบบ microbound diet
(MBD) อาจมีข้อด้ อยที่อาจเป็ นปัญหาด้ านคุณภาพนา้ การเพิ่มของแบคทีเรีย และการลดลงของสารอาหารที่เกิดจากการ
รั่วไหล (leaching) ของสารอาหาร (Holme et al., 2009)
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ของอัตราการรอดตายและ
อัตราการเติบโตของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุ บาลด้ วยอาหารสาเร็จรูปที่มีโปรตีนต่างกัน สามารถสรุปได้ ว่า
อาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) ที่มีระดับโปรตีนในช่วง 30-45% สามารถใช้ อนุบาลตัวอ่อนของปูแสม
ระยะ Megalopa ให้ มกี ารรอดตายและเติบโตพัฒนาสู่ตวั อ่อนระยะ Crab ได้ ดังนั้นอาหารสาเร็จรูปแบบ microbound diet
(MBD) จึงมีมจี ุดเด่นในแง่เป็ นอาหารทางเลือกสาหรับการอนุบาลตัวอ่อนปูแสม
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