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บทคัดย่อ 
การผลิตปนูิ่มจากปหูินโดยการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหกัระยางค์และการใช้สารไคโตซานผสม

ในอาหาร   พบวา่การกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหกัก้ามและขาเดินให้เหลือขาวา่ยน า้และขาเดินอย่างละคู ่
มีผลตอ่อตัราการลอกคราบสูงที่สุด รองลงมาคือ การหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว และการไมห่กัระยางค์ตามล าดบั 
โดยการหกัก้ามและขาเดินมีผลให้ปทูี่ลอกคราบมีน า้หนกัลดลงสูงสุด แตเ่ม่ือค านวณน า้หนกัร่วมกบัอตัราการ
ลอกคราบ วิธีการนีใ้ห้ผลผลิตปหูินนิ่มสูงที่สุด  และการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการผสมไคโตซานในปลาสดที่
ใช้เป็นอาหารเลีย้งปหูินที่ท าการหกัก้ามและขาเดิน มีผลให้อตัราการลอกคราบของปูสูงกว่าปูกลุ่มควบคุมที่
เลีย้งด้วยปลาสด 
ค าส าคัญ : ปหูิน, ปนูิ่ม, การกระตุ้นการลอกคราบ, ไคโตซาน 

 
Abstract 

Soft–shell crab was produced using Spiny rock crab (Thalamita crenata Latreille, 
1829). The molting was induced by using glieder released and chitosan mixed feed methods.  The 
results showed that the spiny rock crabs which were taken the claws and glieder off (excepted two 
last pair of legs group) had higher molting rate than the crabs which were taken off only claws and 
the crabs of control groups respectively. Although claws and glieder released method was reduced 
the weight gain of soft–shell crabs, the method provided the highest yield due to the higher molting 
rate. The experiment on feeding the claws and glieder released crab with fresh mackeral and 
chitosan mixed feed was carried out. The results showed that the average molting rate of fresh 
mackeral and chitosan mixed groups was higher than the control group which fed with fresh 
mackerel only. 
Keywords : Spiny rock crab (Thalamita crenata), Soft–shell crab, Molt inducing, Chitosan 

 



67 
 

วารสารวจิยัเทคโนโลยีการประมง ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2554 

 
 

ค าน า 
ปนูิ่มเป็นผลิตภณัฑ์ประมงชนิดหนึง่ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ผลิตได้จากปทูีล่อกคราบใหม ่ ๆ ที่มี

ลกัษณะกระดองนิ่มสามารถบริโภคได้ทัง้ตวั ในปัจจบุนัการผลิตปนูิ่มของประเทศไทยนิยมใช้ปทูะเลหรือปดู า
เป็นหลกั แตป่ริมาณปทูะเลที่มีอยูใ่นธรรมชาติเร่ิมน้อยลงจนกระทัง่ต้องน าเข้าพนัธ์ุปทูะเลจากตา่งประเทศเพื่อ
น ามาผลิตปนูิ่ม รวมทัง้การหนัมาใช้ปมู้าในการผลิตปนูิ่มทดแทนการใช้ปทูะเล มีผลท าให้ต้นทนุการผลิตปนูิ่ม
สูงขึน้และสง่ผลถงึผู้บริโภคที่จะต้องซือ้ปนูิ่มในราคาทีสู่งตามไปด้วย   

ในขณะที่ปูหิน (Spiny rock crab ; Thalamita crenata Latreille, 1829) เป็นปูที่พบได้ทัว่ไปตาม
บริเวณชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั โดยเฉพาะบริเวณพืน้ที่ป่าชายเลนและบริเวณปากแม่น า้  
ซึง่มีอยูเ่ป็นจ านวนมากในธรรมชาติ  (ชลธี, 2539) ปหูินเป็นปทูี่มีเนือ้น้อย ล าตวัมีขนาดเล็ก กระดองของปหูินมี
ความแข็งมากเม่ือเปรียบเทียบกับปูทะเล จึงไม่เป็นที่นิยมบริโภค ท าให้มีมูลค่าต ่าทางเศรษฐกิจ มีราคา
ประมาณ 20-40 บาท ตอ่กิโลกรัม  จากการศึกษาเบือ้งต้นในการผลิตปูนิ่มจากปูหิน เพื่อเป็นการ เพิ่มมูลค่า
และพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น า้ พบว่าปูหินสามารถน ามาผลิตเป็นปูนิ่มและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคพอสมควร  โดยมีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกบัปทูะเล  และเม่ือน าปนูิ่มจากปหูินประกอบอาหาร
แล้วมีความแนน่เนือ้มากกวา่ปนูิ่มจากปทูะเล   แต่ปูนิ่มที่ผลิตจากปูหินยงัมีอตัราการลอกคราบที่ต ่าจึงท าให้
ได้ผลผลิตปหูินนิ่มในปริมาณน้อย (วรวฒิุ และคณะ, 2552) 

ดงันัน้การศกึษาครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษาวธีิการผลิตปนูิ่มจากปหูนิ โดยการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการ
หกัระยางค์และการใช้สารไคโตซานผสมในอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตปูหินนิ่มและน าไปสู่การส่งเสริมให้แก่
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงหรือผู้สนใจ ท าเป็นอาชีพเสริม และเป็นแนวทางการเพิ่มมลูคา่ให้กบัปหูิน 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

1) การศึกษาการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบต่างกัน   
 น าตะกร้าที่มีขนาด  10 x 20 x 10  เซนติเมตร  ผูกติดกบัทอ่พีวีซี โดยเรียงเป็นชดุ  ๆ ละ 20 ใบ ใช้
ตะกร้าจ านวน 3 ชดุ เรียงใส่ในบอ่ซิเมนต์ ที่มีระดบัความลกึของน า้ 80 เซนติเมตร โดยมีความลึกของน า้ใน
ตะกร้า ประมาณ 8 เซนติเมตร ใช้ตาข่ายพรางแสงคลุมปากบอ่ ใสป่ตูะกร้าละ 1 ตวั จดัซือ้ปหูินจากชาวประมง
เลือกเฉพาะปเูพศผู้  น ามาพกัไว้ในบอ่ 1-2 วนั  ท าการสุ่มปเูป็น 3 ชดุการทดลอง ๆ 20 ตวั ชัง่น า้หนกัและความ
กว้างของกระดองเร่ิมต้นของปแูตล่ะตวั โดยใช้เวอร์เนียวางพาดขวางกระดองโดยให้ตกอยูใ่นร่องหนามระหวา่ง
หนามอนัที่ 4 และหนามอนัที่ 5 ทัง้สองข้าง  แตล่ะชดุการทดลองด าเนินการดงันี ้

ชดุการทดลองที่ 1   ไมห่กัระยางค์ (ชดุควบคมุ) 
ชดุการทดลองที่ 2   หกัก้ามเพียงอยา่งเดียว 
ชดุการทดลองที่ 3   หกัก้ามและขาเดิน โดยเหลือขาเดินและขาวา่ยน า้ 2 คูสุ่ดท้าย 
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  น าปแูตล่ะชดุการทดลอง ใส่ในตะกร้าเลีย้งป ู ตะกร้าละตวั แตล่ะชดุการทดลองท าการเลีย้งจ านวน  
20 ตวั โดยจะใช้ปลาสดหัน่เป็นชิน้ให้ปกิูนวนัละ 1 มือ้ในตอนเย็นของทกุวนั สงัเกตดอูาหารทกุวนัวา่เพียงพอ
ตอ่ความต้องการของปหูรือไม ่และถ้ามีอาหารเหลือให้ตกัออกในเช้าวนัตอ่ไป เปล่ียนถา่ยน า้ 10 เปอร์เซน็ต์ทกุ 
2 วนั โดยใช้น า้ที่มีความเค็มระหวา่ง 28 – 30 ppt ท าการเลีย้งปหูนิเป็นระยะเวลา 1 เดือน และท าการเลีย้ง
จ านวน 2 ครัง้  บนัทกึจ านวนปทูีล่อกคราบ จ านวนปทูี่ตาย น า้หนกัและความกว้างของกระดองหลงัการลอก
คราบ 
2) การศึกษาการกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซาน 
  เตรียมบอ่ซีเมนต์ 2 บอ่ส าหรับ 2 ชดุการทดลองเติมน า้สงู 80 เซนติเมตรน าตะกร้าที่มีขนาด  20 x 40 
x 10  เซนติเมตร  ผูกติดกบัทอ่พีวีซี โดยมดัเป็นแถว แถวละ 10 ใบ กัน้เป็นชอ่งด้วยตาขา่ยพลาสติก โดย 1 
ตะกร้าจะได้ 4 ชอ่ง  น าตะกร้าใส่ในบอ่ ๆ ละ 1 แถว โดยมีความลึกของน า้ในตะกร้า 8 เซนติเมตร ใช้ตาขา่ย
พรางแสงคลุมปากบอ่  จดัซือ้ปหูินจากชาวประมง  เลือกเฉพาะปเูพศผู้   น ามาพกัไว้ในบอ่ 1-2 วนั ท าการหกั
ก้ามและขาเดิน โดยเหลือขาเดินและขาวา่ยน า้ 2 คูสุ่ดท้าย และวดัความกว้างกระดองโดยใช้เวอร์เนียวางพาด
ขวางกระดอง  โดยให้ตกอยูใ่นร่องหนามระหวา่งหนามอนัที่ 4 และหนามอนัที่ 5 ทัง้สองข้างท าการบนัทกึข้อมลู
  น าปทูี่หกัระยางค์แล้วลงเลีย้งในตะกร้าที่เตรียมไว้  ตะกร้าละ 4 ตวั โดยใส่ปชูอ่งละ 1 ตวั อาหารทีใ่ช้
เลีย้งจะแยกให้เป็นบอ่ โดยจะให้ปลาสด 1 บอ่  ส่วนอีกบอ่ให้ปลาสดทีผ่สมไคโตซาน (ผสมไคโตซานชนิดน า้ใน
อตัราส่วน 20 มิลลิลิตร ตอ่ปลาสด 1 กิโลกรัม แล้วแชไ่ว้ 20-30 นาที) โดยปลาสดทีใ่ช้ต้องหัน่เป็นชิน้ ให้ปกิูน
ตวัละ 1 ชิน้ ให้อาหารวนัละ 1 มือ้ในตอนเย็นของทกุวนั สงัเกตดอูาหารทกุวนัวา่เพียงพอตอ่ความต้องการของปู
หรือไม ่ถ้ามีอาหารเหลือให้ตกัออกในเช้าวนัตอ่ไป เปล่ียนถา่ยน า้ 10 เปอร์เซ็นต์ทกุ 2 วนัโดยใช้น า้ที่มีความเค็ม
ระหวา่ง 28 – 30 ppt  และท าการเลีย้งปหูินเป็นระยะเวลา 1 เดือน  ท าการเลีย้งจ านวน 5  ครัง้ โดยแตล่ะครัง้
ใช้ปแูตล่ะชดุการทดลอง จ านวน 33, 28, 28, 36 และ 34 ตวั ตามล าดบั บนัทกึจ านวนปทูีล่อกคราบ จ านวนปู
ที่ตาย ขนาดของปทูี่ลอกคราบ                                                                                         

  วิเคราะห์ความแปรปรวนของอตัราการลอกคราบ อตัราการตาย อตัราการเพิ่มความกว้างของกระดอง
และน า้หนกัของปหูนิที่กระตุ้นด้วยการตดัระยางค์  และวิเคราะห์ความแปรปรวนของอตัราการลอกคราบและ
อตัราการตายในกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซาน ด้วยวิธี Randomized Complete Block Design 
(RCBD) โดยก าหนดให้  block คือ เวลา หรือ ครัง้ทีท่ าการเลีย้งป ูและวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดย 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
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ผลการวจิยั 

1) การศึกษาการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่ต่างกัน 

อัตราการลอกคราบและอัตราการตายของปูหนิที่กระตุ้นด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่
ต่างกัน 
              อตัราการลอกคราบเฉล่ียของป ู ชดุไมห่กัระยางค์ ชดุหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว  และชดุหกัก้ามและขา
เดิน จากเลีย้งปจู านวน 2 ครัง้ ในชว่งเวลาที่แตกตา่งกนั  คิดเป็นร้อยละ 10.00, 22.50 และ 60.00 ตามล าดบั 
ดงัตารางที่ 1 และอตัราการตายเฉล่ียของป ูคิดเป็นร้อยละ 10.00, 32.50 และ 15.00 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 2  

อตัราการลอกคราบเฉล่ียของปทูีน่ ามาทดลองแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 21.67 ตามล าดบั 
ดงัตารางที่ 1 และอตัราการตายเฉล่ียของปทูีน่ ามาทดลองแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 18.33 ตาม 
ล าดบั ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบอตัราการลอกคราบ (ร้อยละ) ของปหูินที่กระตุ้นด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่

ตา่งกนั ในการทดลองทัง้ 2 ครัง้ และ คา่เฉล่ีย ± SD 

ครัง้ที่ทดลอง 
รูปแบบการหกัระยางค์ 

เฉล่ีย 
ไมห่กัระยางค์ หกัก้าม หกัก้ามและขาเดิน 

1 15.00 25.00 60.00 33.33 ± 23.63ns 

2 5.00 20.00 40.00 21.67 ± 17.56ns 

เฉล่ีย 10.00 ±7.07a 22.50 ±3.54a 50.00 ±14.14b  

 
ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบอตัราการตาย (ร้อยละ) ของปหูนิที่กระตุ้นด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่ตา่งกนั 

ในการทดลองทัง้ 2 ครัง้ และ คา่เฉล่ีย ± SD 

ครัง้ที่ทดลอง 
รูปแบบการหกัระยางค์ 

เฉล่ีย 
ไมห่กัระยางค์ หกัก้าม หกัก้ามและขาเดิน 

1 5.00 40.00 15.00 20.00 ± 18.03ns 

2 15.00 25.00 15.00 18.33 ± 5.77ns 

เฉล่ีย 10.00 ±7.07 ns 32.50 ±10.61 ns 15.00 ±0.00 ns  

 
เม่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ อตัราการลอกคราบปหูินที่กระตุ้นด้วยการตดัระยางค์ในรูปแบบที่

ต่างกัน มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั (P < 0.05)    และจากการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งครัง้ในการทดลองพบวา่ปทูี่น ามาใช้ในการทดลองแต่ละครัง้มีอตัราการลอกคราบ      ไม่แตกต่างกนั
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ทางสถิติ (P > 0.05) ดงัตารางที่ 1 ส่วนอตัราการตายทัง้ระหว่างชุดการทดลอง และครัง้ในการทดลอง   ไม่มี
ความแตกตา่งกนัทางสถิติ  (P > 0.05) ดงัตารางที่ 2 
 อัตราการเพิ่มความกว้างกระดอง และน า้หนักของปูหนิที่กระตุ้นด้วยการหกัระยางค์ในรูป 
แบบที่ต่างกัน  
             อตัราการเพิ่มความกว้างกระดองเฉล่ียของป ูชดุไมห่กัระยางค์ ชดุหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว  และชดุหกั
ก้ามและขาเดิน จากเลีย้งปจู านวน 2 ครัง้ ในชว่งเวลาทีแ่ตกตา่งกนั  คิดเป็นร้อยละ 13.91, 8.35 และ 7.80 
ตามล าดบั ดงัตารางที่ 3 และมีอตัราการเพิ่มน า้หนกัเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 21.05, -12.89 และ -16.97 ตามล า 
ดบั ดงัตารางที่ 4 

อตัราการเพิ่มความกว้างกระดองของปทูีน่ ามาทดลองแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ 6.93 และ 13.04 
ตามล าดบั ดงัตารางที่ 3 และอตัราการเพิ่มน า้หนกัเฉล่ียของปทูี่น ามาทดลองแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ -3.08 
และ -2.78 ตาม ล าดบั ดงัตารางที่ 4 
  
ตารางที่ 3  อตัราการเพิ่มความกว้างกระดอง (ร้อยละ) ของปหูินที่กระตุ้นด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่

ตา่งกนั ในการทดลองทัง้ 2 ครัง้ และ คา่เฉล่ีย ± SE 

ครัง้ที่ทดลอง 
รูปแบบการหกัระยางค์ 

เฉล่ีย 
ไมห่กัระยางค์ หกัก้าม หกัก้ามและขาเดิน 

1 6.15 8.72 5.94 6.93 ± 0.89ns 

2 21.67 7.79 9.67 13.04 ± 4.34ns 

เฉล่ีย 13.91 ± 10.97 ns 8.25 ± 0.65 ns 7.80 ± 2.63 ns  

 
ตารางที่ 4  อตัราการเพิ่มน า้หนกั (ร้อยละ) ของปหูนิที่กระตุ้นด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่ตา่งกนั ในการ

ทดลองทัง้ 2 ครัง้ และ คา่เฉล่ีย ± SE 

ครัง้ที่ทดลอง 
รูปแบบการหกัระยางค์ 

เฉล่ีย 
ไมห่กัระยางค์ หกัก้าม หกัก้ามและขาเดิน 

1 14.75 -12.58 -11.42 -3.08 ± 8.92ns 

2 27.36 -13.21 -22.51  -2.78 ± 15.31ns 

เฉล่ีย 21.05 ± 8.92 a -12.89 ± 0.45 b -16.97 ± 7.83 b  

 
เม่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ อตัราการเพิ่มของความกว้างกระดองไม่มีความแตกต่างกนัทาง

สถิติ (P > 0.05) ทัง้ระหวา่งชดุการทดลองและครัง้ในการทดลอง ดงัตารางที่ 3  ส่วนอตัราการเพิ่มของน า้หนกั
มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P < 0.05)  และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างครัง้ใน
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การทดลองพบว่า ปูที่น ามาใช้ในการทดลองแต่ละครัง้มีอัตราการเพิ่มน า้หนักไม่แตกต่างกันทางสถิติ             
(P > 0.05) ดงัตารางที่ 4 
2) การศึกษาการกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซาน 
             อตัราการลอกคราบเฉล่ียของปทูีเ่ลีย้งด้วยปลาสดและปลาสดผสมไคโตซาน จากเลีย้งปจู านวน 5 ครัง้ 
ในชว่งเวลาที่แตกตา่งกนัคิดเป็นร้อยละ 28.97 และ 37.68 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 5 และอตัราการตายของปู
เฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 14.36.10 และ 11.10 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 6 

อตัราการลอกคราบเฉล่ียของปทูีน่ ามาทดลองแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ 39.42, 8.09, 55.35, 29.15 
และ 33.80 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 5 และอตัราตายเฉล่ียของปทูี่น ามาทดลองแตล่ะครัง้ คิดเป็นร้อยละ 7.60, 
26.80, 3.55, 12.50 และ 13.20 ตาม ล าดบั ดงัตารางที่ 6 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ อตัราการลอกคราบของปทูี่เลีย้งด้วยปลาสดและปลาสดผสมไคโต
ซาน มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัย่ิง (P < 0.01) ดงัตารางที่ 5 และจากการวิเคราะห์ความ
แตกตา่งระหวา่งครัง้ในการทดลองพบวา่ปทูี่น ามาใช้ในการทดลองแตล่ะครัง้มีอตัราการลอกคราบ แตกตา่งกนั
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัย่ิง (P < 0.01) ดงัตารางที่ 5 ส่วน อตัราการตายไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P > 
0.05) ทัง้ระหวา่งชดุการทดลองและครัง้ในการทดลอง ดงัตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบอตัราการลอกคราบของปหูิน (ร้อยละ) เลีย้งด้วยปลาสดและปลาสดผสมไคโตซาน          

ในการทดลองครัง้ที่ 1-5 และ คา่เฉล่ีย ± SD 

ครัง้ที่ทดลอง 
อาหาร 

เฉล่ีย 
ปลาสด  ปลาสดผสมไคโตซาน 

1 33.30 45.50 39.42 ± 8.63a 

2 7.10 10.70 8.90 ± 2.55c 
3 50.00 60.70 55.35 ± 7.57d 
4 25.00 33.30 29.15 ± 5.87b 
5 29.40 38.20 33.80 ± 6.22ab 

เฉล่ีย 28.97 ±15.45a 37.68 ±18.29b  
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบอตัราการตาย (ร้อยละ) ของปหูินที่เลีย้งด้วยปลาสดและปลาสดผสมไคโตซาน ใน
การ ทดลองครัง้ที่ 1-5 และ คา่เฉล่ีย ± SD 

ครัง้ที่ทดลอง 
อาหาร 

เฉล่ีย 
              ปลาสด ปลาสดผสมไคโตซาน 

1 9.10 6.10 7.60 ± 2.12ns 
2 35.70 17.90 26.80 ± 12.59 ns 

3 7.10 0.00 3.55 ± 5.02 ns 

4 11.10 13.90 12.50 ± 1.98 ns 
5 8.80 17.60 13.20 ± 6.22 ns 

เฉล่ีย 14.36 ± 12.01 ns 11.10 ± 7.82 ns  
 

วจิารณ์ผล 

การศกึษาการกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหกัระยางค์ในรูปแบบที่ตา่งกนั แสดงให้เห็นวา่การหกั
ระยางค์สามารถกระตุ้นการลอกคราบของปหูินได้  โดยการหกัก้ามและขาเดินเหลือขาไว้เพียงสองคูสุ่ดท้าย
สามารถกระตุ้นให้ปหูนิลอกคราบได้มากกวา่การหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว และไมห่กัระยางค์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (ตารางที1่)  ขณะที่การไมห่กัระยางค์และการหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว มีอตัราการลอกคราบไม่
แตกตา่งกนัทางสถิติ จากการทดลองนีส้อดคล้องกบัที่ บรรจง และบญุรัตน์ (2545) กล่าววา่ การสูญเสีย
ระยางค์ของปจูะเหนี่ยวน าให้เกิดขบวนการงอกใหมข่องระยางค์ ท าให้ปลูอกคราบเร็วขึน้เพื่อสร้างระยางค์
ทดแทนส่วนทีสู่ญเสียไป จ านวนระยางค์ทีสู่ญเสียมีผลตอ่การลอกคราบ เชน่ ปทูี่อยูใ่นระยะเปลือกแข็ง ถ้าเสีย
ระยางค์ประมาณ 4-5 อนัพร้อมกนัก็จะท าให้ชว่งการลอกคราบสัน้ลง  

จากการศกึษาอตัราการเพิ่มความกว้างกระดองและน า้หนกัของปหูิน พบวา่อตัราการเพิ่มของความ
กว้างกระดองของชดุไมห่กัระยางค์ ชดุหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว และชดุหกัก้ามและขาเดิน ไมมี่ความแตกตา่ง
กนัทางสถิติ  แตอ่ตัราการเพิ่มน า้หนกัพบวา่ในชดุที่มีการหกัระยางค์ทัง้ชดุทีห่กัก้ามเพียงอยา่งเดียว และหกั
ก้ามและขาเดินมีน า้หนกัลดลงจากน า้หนกัเร่ิมการทดลอง และแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบ 
เทียบกบัชดุไมห่กัระยางค์ที่มีน า้หนกัเพิ่มขึน้  ตามที่ กรมประมง (มปป.) กล่าววา่ ปมีูลกัษณะการเจริญเติบโต
ในรูปแบบเดียวกบัพวกกุ้ง โดยการเปล่ียนแปลงขนาดและน า้หนกัด้วยการลอกคราบ โดยแบง่ออกเป็น 2  ระยะ
คือ ลอกคราบเพือ่เพิ่มขนาด และการกินอาหารเพือ่เพิ่มน า้หนกัโดยจะเกิดขึน้สลบักนัไป ซึง่การทดลองนีพ้บวา่ 
ปริมาณการสูญเสียระยางค์มีผลตอ่น า้หนกัหลงัการลอกคราบ เนื่องจากในการลอกคราบปจูะดงึสารอาหาร
และสารอนิทรีย์ตา่ง ๆ ที่จ าเป็น เชน่ แคลเซียม  เพื่อใช้ในการลอกคราบ ดงัที่ อนนัท์ (2541) และ บรรจง และ
บญุรัตน์ (2545) กล่าววา่ ระยะที่ปมีูการลอกคราบปจูะเคล่ือนไหวช้า และจะดงึสารประกอบปนูและไคตินที่มี
อยูใ่นเปลือกเกา่สว่นหนึง่ไปใช้สร้างเปลือกใหม ่  แตใ่นการทดลองนีป้ไูด้สูญเสียระยางค์เหล่านัน้ไป จงึต้องใช้
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สารอาหารที่เหลือสะสมอยูใ่นร่างกายมาสร้างระยางค์ส่วนทีส่ญูเสียไปแทน จงึท าให้น า้หนกัตวัหลงัจากการ
ลอกคราบลดลง โดย และรุ่งกานต์ กล้าหาญ และคณะ (2550) กล่าววา่ ไคตินเป็นสารที่มีความส าคญัในการ
สร้างเปลือกใหมข่องกุ้งในระยะหลงัการลอกคราบ โดยไคตินจะถกูสร้างขึน้จากการเปล่ียนไกลโคเจนทีส่ะสมอยู่
ในตบัให้เป็นกลูโคส  และ glucosamine และ acetyl glucosamine และเป็นไคติน ตามล าดบั   

การศกึษาครัง้นีป้หูินนิ่มที่ได้จากชดุไมห่กัระยางค์มีอตัราการเพิ่มของน า้หนกัมากกวา่ ชดุหกัก้ามเพียง
อยา่งเดียวและชดุหกัก้ามและขาเดิน แตเ่ม่ือค านวณผลผลิตปหูินนิ่มที่ได้ โดยค านวณจากจ านวนปทูีล่อกคราบ
และน า้หนกัของปนูิ่ม พบวา่ปหูินชดุหกัก้ามและขาเดินให้ผลผลิตปหูนินิ่มสงูทีสุ่ด โดยมีผลผลิตเฉล่ียเทา่กบั 
397 กรัม รองลงมาคอืชดุหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว โดยมีผลผลิตเฉล่ียเทา่กบั 199.40 กรัม และชดุไมห่กัระยางค์ 
มีผลผลิตน้อยทีสุ่ด โดยมีผลผลิตเฉล่ียเทา่กบั 121.66 กรัม ดงันัน้แสดงให้เหน็วา่ แม้ปหูินที่กระตุ้นการลอก
คราบด้วยการหกัก้ามและขาเดิน จะมีน า้หนกัหลงัการลอกคราบลดน้อยลง แตก่ารกระตุ้นด้วยวิธีดงักล่าวมีผล
ให้ปหูินมีอตัราการลอกคราบสูงขึน้กวา่ไมมี่การกระตุ้น จงึมีผลให้ได้ผลผลิตปหูินนิ่มมากทีสุ่ด 

การศกึษาการกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซาน แสดงให้เห็นวา่ไคโตซานสามารถกระตุ้นการ
ลอกคราบของปหูินได้ โดยอตัราการลอกคราบของปหูินที่เลีย้งด้วยปลาสดที่ผสมไคโตซาน มีคา่เทา่กบัร้อยละ 
37.34 ซึง่มากกวา่อตัราการลอกคราบของปทูี่เลีย้งด้วยปลาสด ที่มีคา่เทา่กบัร้อยละ 28.71 ผลดงักล่าวอาจเกิด
จากการที่ไคโตซานซึง่เป็นอนพุนัธ์ของไคติน และเป็นองค์ประกอบหลกัของเปลือกสตัว์น า้จ าพวกข้อ ปล้อง เชน่ 
กุ้ง ป ู (กมลศิริ,2546) ที่เพิ่มในอาหารสามารถกระตุ้น และถกูดงึน ามาใช้ส าหรับการสร้างเปลือกใหม ่ และ
ทดแทนสารไคตินทีสู่ญเสียไปกบัระยางค์ที่หกัทิง้และไมส่ามารถดงึกลบัมาใช้ในการสร้างเปลือกได้  

จากการทดลองกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซานจ านวน 5 ครัง้    พบวา่ระยะเวลาการลอก   
คราบของปหูินอยูใ่นชว่ง 7-28 วนั โดยมีอตัราการลอกคราบอยูใ่นชว่งร้อยละ 7.10 - 60.70 มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั
ร้อยละ 33.02 ซึง่อตัราการลอกคราบทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะครัง้ อาจเกิดจากการคดัเลือกปทูี่มาทดลองทัง้อาย ุ        
และขนาดของปทูีแ่ตกตา่งกนั โดยปหูินที่น ามาทดลองทัง้หมดมีความกว้างของกระดอง อยูใ่นชว่ง  4.60 - 7.70 
เซนติเมตร และปทูีล่อกคราบมีความกว้างของกระดองอยูใ่นชว่ง 4.60 – 6.80 เซนติเมตร    ส่วนปทูี่ไมล่อก
คราบมีความกว้างของกระดองอยูใ่นชว่ง 5.40 – 7.70 เซนติเมตร ซึง่สอดคล้องกบั จ านง (2522) กล่าววา่ปู
ขนาดเล็กจะมีการลอกคราบบอ่ยและเม่ือโตขึน้ชว่งระยะเวลาการลอกคราบจะหา่งออกไป และ ชลธี (2539) 
กล่าววา่ ปทูะเลที่จะลอกคราบบอ่ยครัง้แคไ่หนขึน้อยูก่บัอาย ุและขนาดของป ูโดยปทูี่มีอายรุะหวา่ง 34-38 วนั 
มีความกว้างของกระดองประมาณ  4.80 - 7.50 เซนติเมตร จะลอกคราบทกุ ๆ 4 วนั ปทูี่มีอายรุะหวา่ง 52-60 
วนั  มีความกว้างของกระดองประมาณ 11.30 - 14.30 เซนติเมตรจะลอกคราบทกุ ๆ 8 วนั การเพิ่มขนาดหลงั
ลอกคราบแตล่ะครัง้จะมากหรือน้อยก็ขึน้อยูก่บัขนาดและอายขุองป ู เชน่ ปทูี่มีอาย ุ 30 วนั  มีความกว้างของ
กระดองประมาณ 3.30 - 3.60 เซนติเมตร เม่ือลอกคราบแล้วปจูะมีขนาดโตกวา่เดิมประมาณ  50 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนปอูาย ุ 2 เดือน ขนาดประมาณ 13.90-14.90 เซนติเมตร หลงัลอกคราบจะมีขนาดใหญ่ขึน้กวา่เดิม
ประมาณ 27.20 เปอร์เซ็นต์ การทดลองเลีย้งปโูดยปหูินที่น ามาทดลองแตล่ะครัง้จบัในชว่งข้างขึน้และข้างแรม  
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8 ค ่า และเร่ิมเลีย้งในชว่งขึน้ 15 ค ่าและแรม 15 ค ่า ผลการทดลองพบวา่ปทูี่จบัและเลีย้งในชว่งข้างขึน้ 15 ค ่า มี
แนวโน้มที่จะลอกคราบมากกวา่ปทูี่จบัและเลีย้งใน ข้างแรม 15 ค ่า โดยในการทดลองกระตุ้นการลอกคราบด้วย
การตดัระยางค์ตา่งกนัมีคา่เฉล่ียร้อยละ 33.33 และ 21.67 ตามล าดบั และการกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไค
โตซานมีคา่เฉล่ียร้อยละ 44.58 และ 25.82 ตามล าดบั เชน่เดียวกบั บรรจง และบญุรัตน์ (2545) กล่าววา่ โดย
ธรรมชาติปจูะลอกคราบในชว่งน า้ขึน้ลงเต็มทีใ่นชว่งระหวา่งขึน้ 15 ค ่าและแรม 3 ค ่า แตจ่ากผลการทดลอง
โดยรวมปัจจยัด้านอาหาร ขนาดและอายแุละสขุภาพของปทูี่น ามาเลีย้ง ก็มีผลตอ่อตัราการลอกคราบของปู
ด้วยเชน่กนั ดงันัน้ในการเลีย้งแตล่ะครัง้จะต้องค านึงถงึปัจจยัดงักล่าวด้วยเพือ่ให้ได้ผลผลิตทีสู่งขึน้ 

อตัราการตายของปหูินที่น ามาเลีย้ง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งชดุการทดลองและครัง้ที่ท าการทดลอง 
ทัง้ในการทดลองกระตุ้นการลอกคราบด้วยการตดัระยางค์และการกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซาน ไมมี่
ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (ดงัตารางที่ 2 และ 6) ซึง่อตัราการตายอาจมีผลเนือ่งมาจาก การดแูลและขนส่งปู
หลงัการจบั รวมทัง้การหกัก้ามและหกัขาของปหูิน เพราะปหูินเป็นปทูีส่ลดัก้ามคอ่นข้างยาก และเม่ือหกัก้าม
หกัขาก็จะท าให้ปนูัน้บอบช า้และบาดเจ็บ และตายใน 1 – 2 วนั ดงัเชน่ บรรจง และบญุรัตน์ (2545) กล่าววา่ 
การตดัระยางค์ของปนูัน้ต้องท าด้วยความประณีต มิฉะนัน้ปจูะเสียเลือดและตายในทีสุ่ด วิธีที่ดีทีสุ่ดก็คือใช้คีม 
จบัระยางค์ที่ต้องการตดัไว้เฉย ๆ แล้วปล่อยให้ตวัปเูป็นอิสระ โดยสญัชาตญาณเอาตวัรอด   ปจูะปล่อยระยางค์
ส่วนนัน้ทิง้เองโดยอตัโนมติั ซึง่จากการสงัเกตพบวา่ปทูี่สลดัระยางค์ทิง้หลงัจากการจบัด้วยคีม มกัเป็นปทูี่มี
ความแข็งแรงท าให้ปรีูบปล่อยระยางค์เพื่อหนีจากอนัตราย แตป่ทูี่ออ่นแอไมแ่ข็งแรง จะไมส่ามารถสลดัระยางค์
ทิง้ได้ และจะไมล่อกคราบ หรือตายหลงัจากการหกัรยางค์ 

 
สรุปผล 

1.  การกระตุ้นการลอกคราบของปหูินด้วยการตดัระยางค์    วิธีการหกัก้ามและขาเดินเหลือไว้เฉพาะ
ขาเดินและขาวา่ยน า้อยา่งละคู ่ มีผลกระตุ้นการลอกคราบได้ดีที่สุด รองลงมาคือวธีิการหกัก้ามเพียงอยา่งเดียว 
ส่วนการไมต่ดัระยางค์ปจูะลอกคราบได้น้อย 
 2. การกระตุ้นการลอกคราบด้วยการหกัก้ามและขาเดิน  มีผลให้น า้หนกัของปนูิ่มหลงัการลอกคราบ
ลดลง แตเ่ม่ือค านวณน า้หนกัร่วมกบัอตัราการลอกคราบที่มากกวา่ การกระตุ้นการลอกคราบด้วยวธีินีใ้ห้ผล
ผลิตปหูินนิ่มมากกวา่วธีิการอื่นที่ศกึษา 
 3. การกระตุ้นการลอกคราบด้วยสารไคโตซานโดยการผสมในปลาสด ให้ปหูนิที่หกัก้ามและขาเดินกิน
เป็นอาหาร มีผลให้ปหูินมีอตัราการลอกคราบทีส่งูขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจยันีไ้ด้รับการอุดหนุนทุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจ าปีพุทธศกัราช 2552 และ   
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ที่ให้
การสนบัสนุนสถานที่ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการศึกษาวิจยั ขอขอบคุณกลุ่มผู้ เลีย้งปลาในกระชงั ต าบล
บ่อหิน และสถานประกอบการร้านอาหารบริเวณหาดปากเมง อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ในเก็บรวบรวม
พนัธ์ุปูหิน การให้ข้อมูลเก่ียวกบัปูหิน  ในการศึกษาวิจยัครัง้นี  ้
 ขอขอบคุณทีมวิจยั และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิสาหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง ที่ให้การสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดการวิจัยจนกระทัง่ส าเร็จลุล่วง  
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