
“อยากรู้ไหม...ปูม้าเขาท ากันอย่างไร” 
การอนุบาลลูกปูม้าให้มีอตัราการรอดสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

 ความอยากเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของปุถุชนทั้งหลายที่ยังไม่สามารถลดละ โลภะ โทสะ โมหะ ได้
อย่างพระอริย ะสงฆ์ ค วามต้องการของมนุษย์ไม่มีขีดจํากัด มนุษย์ ต่อสู้กับธรรมชาติเพ่ือ รักษาเผ่าพันธุ์ของ
ตนเองให้ปลอดภัยจากศัตรูและภัยพิบัติต่างๆ ทําให้ดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมั่นคงและสะดวกสบาย การประมงเป็นกิจกรรมสําคัญของ
มนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ดังจะเห็นได้จากภาพเขียนสี
บนผนังถ้ําท่ีอาศัยของมนุษย์ดึกดําบรรพ์และร่องรอยของซากสัตว์
น้ําที่ถูกจับมาบริโภค ปัจจุบัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นศาสตร์
แขนงหนึ่งที่มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และได้รับการ
พัฒนามาโดยตลอดนานหลายร้อยปี เพ่ือผลิตอาหารให้เพียงพอกับ
ความต้องการ ที่เพ่ิมข้ึน  ในประเทศไทยมี การระดมความคิดหัว
สมองของบรรดาเซียนนักวิจัย ด้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ของกรม
ประมงกันมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ครั้ง เจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม 
โกมาลากุล ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเสนอคณะ
รัฐบาลให้มีการจัดการทางด้านการประมงและจัดตั้งหน่วยเพาะพันธุ์ปลาหรือหน่วยงานบํารุงและรักษาสัตว์น้ํา
ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464 กองประมงน้ํากร่อยหรือกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ในปัจจุบันก็ประสบความสําเร็จ
ในการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หลากหลายชนิด ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เช่น ปลากะพงขาว ปลาเก๋า ปลากะรังจุดฟ้า ปลาหมอทะเล กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว กุ้งแชบ๊วย  รวมทั้งสัตว์
ทะเลสวยงามหลายชนิด ก่อให้เกิดอาชีพแก่เกษตรกรเพ่ิมพูน รายได้ประชาชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติอย่าง
อเนกอนันต์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีสัตว์น้ําที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจอีกหลายชนิดที่ยัง ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ใน
เชิงปริมาณหรือยังไม่เคยศึกษาเลยก็มี                                                                                                                                                                                   

ปูม้า (Blue swiming crab) เป็นสัตว์น้ําชายฝั่งที่นิยมบริโภคกันทั้งในและต่างประเทศ ในอดีตที่ผ่าน

มาชาวประมงและนักวิชาการประมงทะเลพยายามพัฒนา

เครื่องมือและวิธีการทําประมงปูม้าให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสนอง

ความต้องการของตลาด กรมประมงก็ให้ความสนใจมาโดยตลอด 

โดยในช่วงต้นจะเป็นเรื่องของการศึกษาชีวประวัติเพื่อการบริหาร

ทรัพยากร กรุณา และคณะ (2532)  นักวิชาการประมงทะเลได้

ทดลองฟักไข่และอนุบาลลูกปูม้าเป็นครั้งแรก นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ในยุคต่อมาก็ศึกษาพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูม้ามาอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือค้นหาคําตอบจากหลากหลายปัจจัยที่ทําให้การเพาะเลี้ยงปูม้า

ปมู้าปรุงรสสไตล์เกาหล ีเสริฟเป็น
เคร่ืองเคียงของอาหารหลกั 

ชาวประมงอวนจมปมู้ากลบัจากท้อง
ทะเลยามเช้าตรู่ 



ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  อัตรารอดตายยังต่ํามาก สมมุติฐานหลักคือการกัดกินกันเอง self-ca nnibalism 

เนื่องจากปูม้ามีก้ามที่แหลมคมตั้งแต่เป็นลูกปูระยะวัยรุ่น ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดค้นหาคําตอบเลย  เพราะว่ามี

ปัจจัยเร่ง คือ ทรัพยากรปูม้าในอ่าวไทยลดลงจนถึงข้ันวิกฤติ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ชาวประมง และเกษตรกรเรียง

ร้องให้กรมประมงเร่งพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปูม้าอย่างจริงจังให้

ได้ผลในทางปฏิบัติในเร็ววัน วารินทร์ และคณะ (2547) ศึกษาการ

อนุบาล ลูกปูม้าจาก ไข่ท่ีติด ตับป้ิง ที่หักมาจากแม่ปูก่อนส่งโรงงาน

อาหารกระป๋อง กอบศักดิ์ และคณะ (2557)        ได้ค้นคว้าวิจัย

เรื่อง การอนุบาลลูกปูม้าโดยเสริม Schizochytrium limacinum 

มนทกานต์ และคณะ (2557) ศึกษาผลของ vitamin C ต่อการ

เจริญเติบโต อัตรารอดตาย และการลอกคราบของปูม้า และ มี

นักวิชาการประมงอีกหลายท่านการศึกษาปัจจัยประกอบ อีกหลาย

ประเด็น เพื่อให้ลูกปูมีอัตรารอดตายสูงขึ้น ความรู้และประสบการณ์

ถูกส่งต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น ทําการค้นคว้า ทดลองต่อเนื่องกั นมา แต่

ผลการศึกษาในเชิงพานิชก็ยังไม่สมบูรณ์ ราคาปูม้าเมื่อสมัย 10 ปีที่

แล้วกิโลกรัมละ ไม่ก่ีบาท แต่ปัจจุบันราคาใน ท้องตลาดสูงถึง 300-

450 บาท/กิโลกรัม แถมยังหาซ้ือยากมากในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวอีกต่างหากด้วย 

เพ่ือไปให้ถึงจุดหมายการเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพานิช เราต้องยึดหลักการต่อยอดทางความคิด ความรู้หา

ได้จากงานวิจัยของปรมาจารย์เก่าๆ รวมทั้งการไปศึกษาดูงาน

ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกองวิจัยฯ ชายฝั่ง กองวิจัยฯ น้ําจืด 

วิธีจับสัตว์น้ําของชาวประมง และฟาร์มเกษตรกรเพ่ือนร่วม

อาชีพก็มีประโยชน์มาก ตามที่ อาจารย์สอน ไว้ให้ยึดสามสิ่ง

หลัก ที่เป็น หัวใจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  คือ น้ํา ต้อง ดี  

อาหารถูกต้อง บรรยากาศสภาพแวดล้อมดีเหมาะสม กับสัตว์

น้ําชนิดนั้น นําเอามาเป็นพ้ืนฐาน  อาจารย์ ไม่จํากัด

แนว ความคิด  ให้สลัด กรอบความคิดเดิม  สังเกต หาจุดต่าง  

พร้อมชี้แนะแนวทาง  แนวคิด ทัศนคติ เทคนิค และนําเอา

ประสบการณ์ของตัวท่านเองมาถ่ายทอดให้ความรู้อย่าง

ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิจ เมื่อใดที่ท่านไปดูงานต่างประเทศทุกครั้งก็นําความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้

ตลอด และยังให้โอกาสพาไปหาประสบการณ์ทํางานในต่างประเทศ (ในฐานะลูกหาบ) เป็นการให้โอกาสที่มี

คุณค่ามาก ได้ทํา ได้เห็น ในสิ่งใหม่ๆ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ และท่านยังเป็นแบบอย่างที่น่าเคารพ ขอ

ปมู้าอีกสายพนัธุ์หนึง่ทีบ่ริษัทอาหารทะเล
สญัชาติอเมริกนัน ามาเสนอขายในงาน 

Busan Seafood Expo 2011 

ชาวประมงพืน้บ้านจะลงอวนจมปทูิง้
ไว้นาน  2 - 4 วนั ตามสภาพคลืน่ลม 
ชาวประมงเก็บอวนน ากลบัเข้ามาปลด
ปบูนฝ่ัง เนื่องด้วยเรือเลก็คลืน่ลมแรง
ไมส่ามารถท างานในทะเลได้ แมป่ไูข่
นอกกระดองที่ติดมาด้วยจึงเสยีหาย 



คารวะมาในโอกาสนี้ (ไหว้ครูก่อนเดี๋ยวท้องอืด  555) เมื่อมีอาจารย์ดีงานนี้เลยต้องมีการ ประลองยุทธ์ทดสอบ

ฝีมือกันบ้าง เผื่อวันข้างหน้าจะได้มีความชํานาญเชี่ยวชาญมากกว่านี้  ต้องพยายามเพาะพันธุ์ปูม้าให้ ได้เหมือน

สัตว์น้ําตัวอ่ืนๆ  ที่นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหลายท่าน ทําสําเร็จมาแล้ว แบบคิดใหม่ ทําใหม่ เพ่ือไทยทุกคน (ขอ

อนุญาตยืมนะครับ) ลองผิดลองถูก ทดลองมันทุกอย่างที่อยากลอง  เอาให้มันรู้ดํารู้แดงกันไป สู้ยิบตา เป็น

ประเภทสุนัขพันธุ์กรามล็อค หมายความว่า ต้องกัดไม่ปล่อยตามแบบฉบับของนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่จะหยุดนิ่ง

ทางความคิดและ หยุดหาความรู้ไม่ได้  วลีเด็ด ซ่ึงอาจารย์ พูดให้ฟังบ่อยๆ  ถ้ามันง่ายเขาก็ท าเสร็จหมดแล้วไม่

เหลือถึงมือเรา หรอก ใช้เป็นประโยคปลอบประโลมใจ  ให้กําลังใจตัวเอง  เพ่ือทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้ หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

ปูม้าเป็นสัตว์น้ําที่สามารถเพาะอนุบาลได้ในโรงเพาะฟัก 

แตก่ารผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพยัง ทําไม่ได้ ส่วนวิธีเพาะและ

อนุบาลแบบผสมผสานนั้น สามารถผลิตลูกปูในเชิงปริมาณได้ระดับ

หนึ่ง ประสบการณ์รูปแบบนี้ ได้มาตอนไปช่วยราชการที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงครามเป็นระยะเวลา 1 ปี ชื่อเสียง

ทางด้าน การอนุบาลลูก ปูม้าของศู นย์วิจัยฯ สมุทรสงครามนั้น  ขอ

บอกว่าไม่ธรรมดา ที่นั่นเขาใช้วิธีการอนุบาลปูม้าในระยะแรกฟักไป

จนถึงระยะซูเอีย 2-3 แล้วนําไปปล่อยในบ่อดิน อนุบาลต่อไปอีก 

20-30 วัน  จึงจับขึ้นมา เพ่ือจําหน่ายหรือเพ่ือปล่อยกลับคืนสู่

ธรรมชา ติ เมื่อ สิ้นสุดระยะเวลา ช่วยราชการกลับมาต้นสังกัดที่

สมุทรสาคร  (26 ตุลาคม 2558) ก็พาประสบการณ์กลับมาด้วย 

บวกกับความรู้ เดิมและ แนวความคิด ที่ยังค้างคา ใจอยู่ งานที่ได้รับ

มอบหมายจากท่านผู้อํานวยการ คือ  ให้เก็บงานเก่าที่ยังค้างอยู่ให้

เรียบร้อยซึ่งมีอยู่หลายรายการ ต้องจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง

หรือเลือกจากที่อยากทํา ด้วยข้อมูลต่างๆ  ที่มีจึงเลือกงานวิจัย

เกี่ยวกับปูม้าอันดับแรก เหตุผล ที่ว่าอยากทําลูกปูม้าในเชิงปริมาณ

จากโรงเพาะฟักให้สําเร็จเหมือนปลาและกุ้ง ทั่วไป ลองหาคําตอบด้วยตัวเองตามประสาเจ้าพนักงานประมง 

ทํางานเพ่ือต้องการหาคําตอบ ทุกคําตอบมาจากปัญหา  ดั่งคําคมความคิดท่ีอาจารย์พร่ําสอน หาคําตอบให้เจอ 

“ตายเพราะอะไร รอดเพราะอะไร”  

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเวลาเตรียมความพร้อมได้เริ่มนับ  1 เสียที เริ่มวางแผนการทดลอง 

จัดทีมงาน หาสถานที่ สั่งแม่ปูม้าไข่นอกกระดองจากเพ่ือนฝูงคนท่ีเคยใช้บริการ แต่ รัฐบาล คสช.ท่านเข้มงวด

กวดขันเรื่องทําการประมงอย่างจริงจัง ตามพระราชกําหนดใหม่ แม่ปูไข่นอกกระดองหากติดอวนติดลอบ ต้อง

ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือจะได้ออกลูกออกหลานต่อไป หากนํากลับเข้าฝั่งค่าปรับจะแพงลิบลิ่ว ( หากมอง

ลกูปมู้าที่อนบุาลได้จากบอ่ดินของ
ศนูย์วิจยัฯ สมทุรสงคราม 



ระยะยาวก็เป็นผลดีกับลูกหลานของเราในวันข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ) งานนี้เลยต้องหาปูม้าไข่

นอกกระดองจากวัง ท่านอ่านไม่ผิดหรอกครับ ปูจากวังจริงๆ “วัง” ตามท่ีชาวบ้านพื้นถิ่นสมุทรสาครเรียกกัน 

คือ นากุ้งหรือบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําธรรมชาติ ถ้าหากเลือกได้ก็จะไม่ใช้แม่ปูจากวัง (เขาว่ากันว่า)  ไข่ไม่สมบูรณ์สู้ปูแม่

ไข่จากทะเลไม่ได้  

ปลายเดือนพฤศจิกายนอากาศแปรปรวนจากความกดอากาศสูงที่หนาวเย็นจากภาคเหนือ  แต่น้องๆ 
ในทีมงานก็มีความอยากทําอยากลอง จัดถังทดลองขนาด 300 
ลิตร 9 ถัง วางลงไปใส่ในบ่อขนาด 25 ตันชะเลย  เพื่อให้อยู่ใน
เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเดียวกันตามหลักสถิติ CRD  ปริมาตรน้ําถังละ  
270 ลิตร ตัดสินใจใส่ ลูกปูระยะแรกฟัก 25,000ตัว/ถัง  ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 92 ตัว/ลิตร (แน่นไปรึเปล่า)  โรติเฟอร์มีบ้างไม่มี
บ้างก็ไม่ใช่ปัญหา (คิดบวกไว้)   ในธรรมชาติ ก็ไม่มีใครสรรค์หาให้
มันกินและมันคงไม่กินเพียงโรติเฟอร์อย่าง เดียว แพลงก์ตอนไม่มี
ก็ไม่เป็นไร เท่าที่เขียนมานี้มีอะไรพร้อมบ้าง ตอบได้เลยว่า  คนสั่ง
พร้อมคนทําพร้อมแค่นี้ก็พอแล้ว  กายพร้อม ใจพร้อม เราทําได้ 
การอนุบาลลูกปู ต้องเลี้ยงปูในแบบฉบับปู  อย่าเลี้ยงปูแบบปลา 
อย่าเลี้ยงปูแบบกุ้ง อย่าเลี้ยงปูแบบหอย ต้องเลี้ยงปูในแบบปูให้ได้ แล้ว ทีนี้การ เลี้ยงปูในแบบปูเขาทํากัน
อย่างไร โจทย์นี้แหละปัญหาใหญ่ แต่สําหรับเจ้าพนักงานประมงอย่างเรา มันคือความท้าทายต่างหาก สิ่งที่ยาก
นี้แหละต้องตั้งใจจริง ทําจริง  และรับผิดชอบ ด้วยปูม้าเป็นสัตว์ที่
หากินเวลากลางคืนและลอกคราบในเวลากลางคืน ก็ต้องเฝ้า
สังเกตในเวลากลางคืน กําหนดสมมุติฐานแนวทางเรื่องปัจจัยที่
คาดว่ามีจะผลต่ออัตราการรอดของลูกปู วัดคุณภาพน้ํา เช็ค
ปริมาณอาหารอย่าให้ขาด เนื่องด้วยการลอกคราบแต่ละครั้งปู
ต้องใช้พลังงานอย่างมาก ทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันอย่าง
สมบูรณ์ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ งานนี้กว่าจะได้ หลับได้นอน
กันก็ตี 1 ตี 2 ทุกคืน แทบทุก คน เพ่ือสังเกตและเฝ้าดู เหนื่อย
ไหม อดทนได้ไหม ยุงกัดไหม ง่วงไหม คําตอบเดียวกันตอบเลยว่า  
ใช่  บอกน้อง ในทีมงาน ทุกคน ว่า เหนื่อย ก็ต้องทํา ให้จบ  เช้าก็
ทํางานตามปกติเหมือนกับทุกคน น้องๆ ทุกคนก็ตั้งใจทํากันอย่าง
เต็มที่ ผลที่ได้จากการอนุบาลปูม้าในครั้งนี้  สุ่มนับจํานวนลูกปูม้าระยะ  Megalopa รวมทั้งหมด 9 ถัง ได้ 
200,000 ตัว เฉลี่ย 82.3 ตัว/ลิตร หลังจากนั้นเมื่อปูเข้าระยะ  crab สุ่มนับปูทั้งหมด 9 ถังได้ 110,500 
ตัว เมื่อคิดปริมาตรน้ํา 270 ลิตร/ถัง น้ํา 9 ถัง มีปริมาตรทั้งหมด 2,430 ลิตร เฉลี่ยแล้วได้ลูกปูระยะ  crab 
45.4 ตัว/ลิตร อัตรารอดตาย 50 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 16 วัน นําลูกปูท่ีได้ปล่อยลงสู่บ่อดินต่อไป 
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ในระยะ Megalopa 

                    ทีมงานหนุม่ไฟแรง 



การทดลองครั้งนี้เป็นแค่ยกแรกเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่รู้ว่า

จะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วเป็นอย่างไร อาจเป็นเพียงเรื่องราวที่ทํา

ได้แบบฟลุ๊คๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วทําไม่ได้อีกเลยก็เป็นไปได้ 

เลยไม่กล้าบอกเล่าวิธีการหรือสูตรสําเร็จออกไป เดี๋ยวจะอายเขา 

หรือบรรดาเซียนตัวจริงอาจจะบอกว่าได้แค่นี้ยังล้าหลังมาก เขาได้

เยอะแยะมากมายเขายังไม่เอามาคุยเลย แค่นี้มันนิดเดียวเอง  

ระหว่างพักยกเลยเขียนบทความเล่าสู่กันฟังแบบบ้านๆ แบ่งปัน

วิธีการทํางาน บอกเล่าเก้าสิบแล้วแต่จะเรียกกัน อย่างน้อยวิธีคิด

และวิธีการก็ได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังนําไปต่อยอดต่อไป เผื่อใคร

สนใจหรือกําลังทํางานกับปูม้าเหมือนกันจะได้ไม่เหงา ได้

แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ผู้เขียนเองก็ยินดีรับคําชี้แนะจากทุกท่าน

แบบไม่จํากัดวุฒิการศึกษา เอาแบบที่ทําจริงๆ นะ ไม่ใช่ฟังเขาเล่า

ต่อมา ขอแบบประเภททําให้ดูให้เห็นกับตา เพราะลําพังแค่ฟัง

อย่างเดียวคิดไม่ออก ทีมงานสมุทรสาครจะอนุบาลลูกปูม้าอีกครั้ง

หลังจากผ่านพ้นฤดูหนาว ดังนั้น บทความเรื่องปูม้าคงจะต้องมี

ตอนต่อไปอีกเพ่ือนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจ 

ซึ่งคงจะได้ใส่รายละเอียดและวิธีการให้มันชัดเจนยิ่งขึ้น ตอนนี้ขอ

เวลาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากครั้ง

ที่ผ่านมา รอเวลาตกผลึกทางความคิดอีกนิด เมื่อใดที่การทําฟาร์มปูม้าถึงจุดคุ้มทุน เมื่อนั้นก็ถึงเวลาหาสตางค์

ใส่กระเป๋ากันนะครับ 
                                                                                                                        

 

          เร่ือง วรดร สุขสวัสดิ์  (12 มกราคม 2558)     
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ในระยะ Crab 


