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การบริหารจัดการทรัพยากรปูมาเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

วารินทร ธนาสมหวัง 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการประมง 

 

   ปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) แพรกระจายอยูทั่วไปทั้งในทะเลอาวไทยและทะเล   

อันดามัน เปนทรัพยากรสัตวน้ําที่มีคุณคาและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากเปนสัตวน้ําที่นิยมบริโภคของ

คนทั่วไปในประเทศ ยังมีศักยภาพสูงในการสงออกเปนสินคาและผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆ ในป 2527 

ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑปูปรุงแตงในปริมาณ 4,700 ตัน คิดเปนมูลคา 34 ลานเหรียญสหรัฐ และปูแชเย็น 

แชแข็งในปริมาณ 500 ตัน มูลคา 0.5 ลานเหรียญสหรัฐ  ป 2547 สงออกผลิตภัณฑปูปรุงแตงปริมาณ 8,500 ตัน 

คิดเปนมูลคา 98.6 ลานเหรียญสหรัฐ และปแูชเย็นแชแข็งปริมาณ 1,700 ตัน มูลคา 27.7 ลานเหรียญสหรัฐ 

นับเปนประเทศสงออกผลิตภัณฑปปูรุงแตงอันดับ 1 ของโลก ตั้งแตป 2527-2545 (FAO, 2007) โดยผลิตภัณฑปู

ที่สงออกเปนการแปรรูปชั้นสูง ไดแก เนื้อปูกระปองทั้งที่เก็บในอุณหภูมิปรกติ (sterilized) และเก็บในอุณหภูมิต่ํา 

(pasteurized) นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ เชน crab cake, crab nugget และ crab stuff ซึ่งเปน

การเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเปนอยางมาก ประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา และญี่ปุน  

   ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันปูมาที่นํามาใชประโยชนเปนผลผลิตที่จับจากทะเลแทบทั้งสิ้น  เมื่อโรงงาน

อุตสาหกรรมแปรรูปมีความตองการวัตถุดิบปูมาอยางไมจํากัดปริมาณ สงผลใหการทําประมงปูมามีการแขงขัน

อยางรุนแรง โดยมีการพัฒนาเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อจับปูมาขึ้นมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด แมวา   

ปูมาที่จับไดมีขนาดเล็กกวาในอดีตมาก ในป 2520 ปูมาที่จับจากอาวไทยมีความกวางกระดองเฉลี่ย 14.41 

เซนติเมตร (เขียน, 2520) แตในป 2545 ปูมาที่จับไดมีความกวางกระดองเฉลี่ยเพียง 8.45 เซนติเมตร (อมรา

และอัจฉรา, 2545)  ซึ่งเปนปูมาที่ยังไมถึงวัยเจริญพันธุ ขนาดของปูมาในอาวไทยท่ีเหมาะสมในการผสมพันธุมี

ความกวางกระดองเฉลี่ยต่ําสุดในชวง 9.2-10.1 เซนติเมตร (ขวัญไชย, 2523) การจับปูมาจากทะเลขึ้นมาใช

ประโยชนจนเกินขนาดทั้งปูวัยรุนและปูไขนอกกระดองจนปูในธรรมชาติเกิดทดแทนไมทัน สงผลใหผลผลิตปูมาใน

ทองทะเลไทยลดลงอยางรวดเร็วทั้งปริมาณและขนาด แตความตองการของตลาดกลับเพิ่มมากขึ้น ทําให

ทรัพยากรปูมาอยูในสภาวะขาดแคลนในปจจุบัน เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมีวัตถุดิบไมเพียงพอในการ

ผลิตตามศักยภาพและกําลังผลิตที่มีอยู จึงตองนําเขาสินคาปูมาจากประเทศเพื่อนบาน นับเปนความเสียเปรียบใน

เชิงการแขงขันทางการคากับประเทศคูแขงอยางยิ่ง 

   ถึงเวลาแลวที่ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดเสีย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ชาวประมง ผูประกอบการ และ  

องคการปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมและบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรปูมาเพื่อใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืน กรมประมงถึงแมเปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานการ

ประมง ควบคุมการทําประมง เพื่อใหมีผลผลิตสัตวน้ําที่มีคุณภาพปลอดภัยและปริมาณเพียงพอตอการบริโภค

ภายในประเทศและสงออก แตการดําเนินงาน/กิจกรรมของกรมประมงไมอาจบรรลุเปาหมาย หากไมไดรับความ

รวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เอกสารเลมนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ชาวประมง ผูประกอบการ 

สถาบันการศึกษาฯ ใชเปนขอมูลและแนวทางในการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรปูมา กอนที่ความเสื่อม

โทรมและถดถอยของทรัพยากรดังกลาวจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนไมสามารถฟนฟูกลับมาไดอีก 
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การจับสัตวน้ํามาใชประโยชนเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ การลักลอบทําประมงดวยวิธีผิด

กฎหมาย และการนําสัตวน้ํามาใชประโยชนอยางไมคุมคา ทําใหเกิดการสูญเสียของทรัพยากรสัตวน้ําอยาง

มาก แมทางราชการไดออกกฎระเบียบ มาตรการตางๆ มาควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํามาเปน

ระยะเวลานาน แตทรัพยากรสัตวน้ําของประเทศก็ยังอยูในสภาพเสื่อมโทรมและยังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

การดําเนินงานที่ผานมาภาครัฐโดยกรมประมงไดใชมาตรการอยางเขมขนเพื่อที่จะดูแลจัดการทรัพยากร

สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติใหคงอยูในระดับสมดุลและมีเพิ่มมากขึ้น โดยดําเนินการทั้งการวิจัย การปลอยเสริม

พันธุสัตวน้ํา การจัดสรางที่อยูอาศัย การออกมาตรการ การควบคุมการทําการประมงใหอยูในกฎระเบียบของ

กฎหมาย ตลอดจนการเฝาระวัง ตรวจปราบปรามผูลักลอบทําการประมงที่ผิดกฎหมาย แตผลผลิตสัตวน้ํายังคง

อยูในระดับลดนอยถอยลงเรื่อยมา สาเหตุหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งคือ การขาดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่

แทจริงจากชุมชน เนื่องจากชาวประมงมีความเชื ่อและความคิดวาการจัดการทรัพยากรประมงในแหลงน้ํา

ธรรมชาติเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐแตฝายเดียว ชาวประมงมีหนาที่เพียงไปจับสัตวน้ํามาใชประโยชน       

มีชุมชนชาวประมงเพียงสวนนอยที่มีการรวมกลุม และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมงอยางเขมแข็ง  

แตทายที่สุดสูแรงเสียดทานจากกลุมผลประโยชน กลุมนายทุน ที่เห็นแกประโยชนเฉพาะหนาเฉพาะกลุมไมได 

นอกจากนี้ การดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการบริหารจัดการดานประมงยังขาดความรูและความเขาใจใน

ขบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะที่ชุมชนประมงเปนเจาของทรัพยากรประมงอยางแทจริง  

ในปจจุบัน การปฏิบัติราชการแนวใหมเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น แนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีสวนรวมของชุมชน (Community-based Fisheries Management)  

จึงเปนกลไกสําคัญของความรวมมือกันในสังคมในการฟนฟูทรัพยากรประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําใหเพียงพอ

สําหรับ สนองความตองการบริโภคสัตวน้ําที่สูงขึ้น ยกระดับความเปนอยูของชาวประมงพื้นบานใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 

และลดปญหาความขัดแยงทางการประมง โดยมีการตรวจตราและเฝาระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมาย การ

เพิ่มแหลงอาศัย/หลบซอน  การจัดทําธนาคารสัตวน้ํา การปลอยพันธุสัตวน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เจาหนาที่ของ

รัฐทําหนาที่เปนเพียงพี่เลี้ยงคอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน และสรางขบวนการเรียนรูใหกับชุมชน เมื่อชุมชนมี

ความเขมแข็งจนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงไดเอง เจาหนาที่จะถอนตัวมาเปนเพียงที่ปรึกษาคอยให

คําแนะนํา ชี้แนะและเปนผูเขาไปมีสวนรวมตามความจําเปนอยางหางๆ  

จากสภาวะทรัพยากรปูมาในธรรมชาติเสื่อมโทรมและถดถอยอยางตอเนื่องติดตอกันมามากกวา 10 ป      

ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดตระหนักถึงผลกระทบของปญหาดังกลาวตอการประกอบอาชีพตลอดสายผลิต ปูมาจึง

เปนสัตวน้ําเปาหมายชนิดหนึ่งท่ีจําเปนตองฟนฟูใหกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ไดแก หนวยราชการ องคการบริหารสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ไดแก ชุมชน

ชาวประมง แพทองถิ่น ผูประกอบการโรงงานแปรรูป องคกรอิสระ (NGO) เปนตน อยางไรก็ตาม ในสวนของ

ภาคเอกชน ชุมชนชาวประมงเปนกลุมที่มีสวนรวมมากที่สุด เนื่องจากมีจํานวนมากและอยูใกลกับแหลงทรัพยากร 

ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อฟนฟูทรัพยากรปูมาในแหลงน้ําธรรมชาติใหคงอยูในระดับสมดุลและมีเพิ่มมากขึ้น 

จึงตองดําเนินมาตรการตางๆควบคูกันไป ทั้งการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและมาตรการทางกฎหมาย  

 



1. การมีสวนรวมของชุมชนประมงและผูมีสวนไดสวนเสีย

 กรมประมง โดยสํานักบริหารจัดการดานการประมง

ชุมชนมีสวนรวมมาตั้งแต ป 2550 โดยจัดทํา

โครงการดังกลาว เริ่มตั้งแตเจาหนาที่ของหนวยงานในพื้นที่จะ

และผูนําอยางเปนทางการ เขาใหความชวยเหลือในลักษณะมิตรคูคิดประจําชุมชน

สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทุกรูปแบบทุกขั้นตอน

รวมกันวางแผนงาน รวมกันปฏิบัติ รวมกันแกไขปญหา 

ทรัพยากรประมงที่มีความเขมแข็ง (รูปที่ 

 
    การปฏิบัติราชการที่ผานมา 

    ภาครัฐ                        คิดเอง
 

    ภาคประชาชน                 ขาดการมีสวนรวม

 
    การปฏิบัติราชการแนวใหม 

  เปดโอกาสใหภาคประชาชน เขามามีสวนรวมมากขึ้น
        

            รับรูขาวสาร              
 

               มีบทบาทในฐานะหุนสวน

 
                         การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามา

                  มีบทบาทรวมคิด รวมกําหนด รวมทํา และรวมติดตาม

                  ประเมินผลกับแผนงาน

   กรมประมง       ผูมีสวนไดเสีย 

                           

                                       การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีสวนรวม ภายใต

        โครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการ

                       ภายใตกิจกรรมในการดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ

 

การดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ

 1) เจาหนาที่ของศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามการประมง รวมกับเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด

อําเภอ องคกรปกครองในทองถิ ่น ผู นําช ุมชนฯ ออกสํารวจ ศึกษา วิเคราะหชุมชนประมงในเขตพื ้นที่

รับผิดชอบ แลวเลือกชุมชนที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการประกอบอาชีพ ผูนําทองถิ่

การมีสวนรวมของชุมชนประมงและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สํานักบริหารจัดการดานการประมงไดใชแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบ

โดยจัดทําโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ 

โครงการดังกลาว เริ่มตั้งแตเจาหนาที่ของหนวยงานในพื้นที่จะเขาไปในชุมชน พบผูนําทองถิ่นทั้งผูนําธรรมชาติ

เขาใหความชวยเหลือในลักษณะมิตรคูคิดประจําชุมชน สรางความคุนเคย

มีสวนรวมของชุมชนทุกรูปแบบทุกขั้นตอน จนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ จากนั้นจึงเริ่มการ

วางแผนงาน รวมกันปฏิบัติ รวมกันแกไขปญหา จนสามารถสรางชุมชนประมงตนแบบในการบริหารจัดการ

รูปที่ 1) 

คิดเอง                 กําหนดทิศทาง             จัดทําแผนงาน

ขาดการมีสวนรวม                           ทําตามที่รัฐกําหนด

เปดโอกาสใหภาคประชาชน เขามามีสวนรวมมากขึ้น 

                  รวมแสดงความคิดเห็น               รวมกําหนดนโยบาย

มีบทบาทในฐานะหุนสวน                 มอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชน

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขามา               ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

มีบทบาทรวมคิด รวมกําหนด รวมทํา และรวมติดตาม              ทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืน

ประเมินผลกับแผนงาน/โครงการฯของรัฐที่กระทบตอ               และคงความหลากหลาย

 

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีสวนรวม ภายใต 

โครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ           

  

กรอบแนวคิดในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมง

ภายใตกิจกรรมในการดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ

สริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ (รูปที่ 2) มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

หนวยปองกันและปราบปรามการประมง รวมกับเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด

อําเภอ องคกรปกครองในทองถิ ่น ผู นําช ุมชนฯ ออกสํารวจ ศึกษา วิเคราะหชุมชนประมงในเขตพื ้นที่

แลวเลือกชุมชนที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการประกอบอาชีพ ผูนําทองถิ่
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แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบ

สริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ การดําเนินงานใน

พบผูนําทองถิ่นทั้งผูนําธรรมชาติ

สรางความคุนเคย ตลอดจน 

จากนั้นจึงเริ่มการรวมกันคิด

ประมงตนแบบในการบริหารจัดการ

จัดทําแผนงาน/โครงการฯ         

ทําตามที่รัฐกําหนด 

รวมกําหนดนโยบาย/วางแผน   

มอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชน     

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ                

ทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืน 

และคงความหลากหลาย 

 

             

ทรัพยากรประมง 

ภายใตกิจกรรมในการดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ 

มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

หนวยปองกันและปราบปรามการประมง รวมกับเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด/

อําเภอ องคกรปกครองในทองถิ ่น ผู นําช ุมชนฯ ออกสํารวจ ศึกษา วิเคราะหช ุมชนประมงในเขตพื ้นที่

แลวเลือกชุมชนที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการประกอบอาชีพ ผูนําทองถิ่น ภูมิประเทศ    



4 

ฐานทรัพยากรประมง ความรวมมือของประชาชน เศรษฐกิจสังคมรวมถึงวัฒนธรรมของชุมชน ขอมูลทางวิชาการ 

ประกาศกระทรวง และกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ 

2) การดําเนินการในชุมชนประมงเปาหมายมีรูปแบบ ขั้นตอน กิจกรรม วิธีการตามความเหมาะสม

ของพื้นที ่ดังนี้ 

 2.1) การเขาหาชุมชน โดยออกปฏิบัติงานเพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการ

ชุมชนประมงตนแบบ สรางความเขาใจกับชาวประมง เยาวชน ผูนําทองถิ่น ขาราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และกลุมองคกรตางๆในชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การพบปะบุคคล/กลุม การจัดรายการเสียงตามสายประจํา

ชุมชน การจัดรายการวิทยุชุมชนประจําทองถิ่น การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ การใชสื่อสิ่งพิมพตางๆ เปนตน โดย

อาจใชแนวทางหรือกลยุทธหลัก เชน การหาแกนนําหลักในชุมชน การหาแนวรวม การขยายแนวรวม เปนตน 

พรอมกับการจัดทําขอมูลของชุมชนอยางละเอียด 

               2.2) การสรางความคุนเคยและการไวเนื้อเชื่อใจใหกับชุมชนเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด โดยจัดเจาหนาที่เขา

รวมกิจกรรมในชุมชน  ใหความชวยเหลือชุมชนในลักษณะมิตรคูคิดประจําชุมชน เชน เขารวมพิธีกรรมตางๆ ทุก

ครั้งที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเนนความถี่ ไมวางานศพ งานบวช งานขึ้นบานใหม หรืองานสําคัญตางๆ การเขารวม

พัฒนาชุมชน เชน การรวมกันพัฒนาวัด หรือการเขาใหความชวยเหลือในกิจกรรมที่สวนราชการอื่นๆ ดําเนินการ

ในชุมชน จนถึงการจัดประชุมสัมมนา รับฟงความคิดเห็นโดยอาจเชิญอาจารย ผูรูในชุมชน ปราชญชาวบานมา

บรรยายใหความรู เปนตน  

 2.3) การสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน ผานกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

                    2.3.1) จัดตั้งคณะทํางานภาคประชาชนรับผิดชอบการดําเนินโครงการฯของชุมชนประมงตนแบบ 

ซึ่งคณะทํางานควรประกอบไปดวยเจาหนาที่ภาครัฐจากกรมประมง สวนราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน กรม

พัฒนาชุมชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ คณะกรรมการพัฒนาตําบล คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ผูนําชุมชน ตัวแทนชาวประมง สื่อมวลชน ผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นที่เกี่ยวของและเห็นวาเหมาะสม  

2.3.2) จัดระดมความคิด/สํารวจความคิดเห็นความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบชุมชนมีสวนรวมในทองถิ่นของตนเอง โดยเนน

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น การจัดทําแบบสอบถาม เปนตน 

                  2.3.3) รวมกับคณะทํางานภาคประชาชนจัดทําแผนการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับผลสรุปของ

การระดมความคิดเห็น โดยระบุกิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินงาน กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผลไดอยางชัดเจน รวมถึงความถี่ในการตดิตามผล   

                            2.3.4) ดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุมตามแผนงานที่วางไว โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของชุมชนจาก

ความคาดหวังของผูนําชุมชนประมงตนแบบที่ไดจากการสัมมนา ไดแก การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตในแหลงน้ําที่ดําเนิน

โครงการฯ การมีกฎกติกาของชุมชนในการใชทรัพยากรประมง การนําแผนงานชุมชนประมงเขาไปอยูใน

แผนพัฒนาขององคกรภายนอก การจัดตั้งกองทุนของชุมชน การสงเสริมแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการฯ    

การขยายกิจกรรมสูชุมชนขางเคียง และการจัดทํารายจายครัวเรือนของสมาชิกโครงการฯ เปนตน 
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2.3.5) จัดตั้งเครือขายชุมชนประมง โดยมีการเลือกประธาน คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน 

การจัดตั้งขอบังคับของชุมชน การรับสมัครสมาชิกกลุมโดยสมาชิกกลุมควรเปนชาวประมง ซึ่งประกอบอาชีพทําการ

ประมงในพื้นที่ดําเนินโครงการฯ 

2.3.6) รวมกิจกรรมกับชุมชนประมงตนแบบ โดยจัดสงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมและรวมประชุม

กับชุมชนประมงตนแบบอยางตอเนื่องเนนความถี่เพื่อรวมคิด รวมกันแกไขปญหา และรวมกันพัฒนา พรอม

จัดทําบันทึกผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน 

2.3.7) ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน โดยติดตามความกาวหนาในพื้นที่ดําเนิน

โครงการฯ มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผล ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน พรอมทั้งหาแนวทางในการแกไข  

 

                                           

 

    

  

  

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 
           
 

 

 
       รูปที่ 2 การดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบโดยการเขาหาชุมชน การสรางความคุนเคย  

                   และการสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมงของแตละชุมชน 

  (ที่มา: สํานักบริหารจัดการดานการประมง) 
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การดําเนินโครงการฯ ทําใหประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวน

รวมในการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีจะนําไปสูการปกปองและหวงแหนทรัพยากร และจัดการเรียนรูดวยชุมชน

เอง มีผลทําใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึก จิตสาธารณะ และสรางวิถีชีวิตที่มั่นคงและผลักดันใหเกิดความยั่งยืน

ตอการอนุรักษและรักษาความคงอยูของทรัพยากรสัตวน้ํา โดยมีตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนประมงภายใต

กรอบ “ทรัพยากรเปนของชุมชน ชุมชนเปนผูใชประโยชน หนาที่ในการบริหารจัดการเปนของชุมชุม” (รูปที่ 3) 
 

 

 

แผนชุมชมตอบสนอง 

ความตองการของชุมชน 

                 ผลผลิตและรายได       เกิดกลุมบริหารจัดการ 

              ครัวเรือนประมงเพิ่มขึ้น             ทรัพยากรประมงและกองทุน 

 

  

               ขยายเครือขาย                                                                   ความเสมอภาค 

             สูชุมชนใกลเคียง      ในการใชทรัพยากร                                    

 

 

                ชุมชนมีสวนรวมทุก        องคกรภายนอกชุมชน 

             กระบวนการดําเนินงาน                                      สนับสนุน 

                                                           การบริหารจัดการฐาน 

                               ทรัพยากรของชุมชม       
           

                   รูปที่ 3 ตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทองถิ่น 

 

 ในการดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ กรมประมง โดยสํานักบริหารจัดการ

ดานการประมง มกีารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรประมงของแตละชุมชน (รูปที่ 4)

และจะมอบโลประกาศเกียรติคุณแกชุมชนประมงที่มีผลงานดีเดนในวันสถาปนากรมประมง (รูปที่ 5) เพื่อเปนการ

สรางขวัญและกําลังใจใหแกชุมชนและสมาชิกในชุมชน ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดใีนการพัฒนาชุมชนแกชุมชนอื่น 

  

      

 

 

 
 

 

                รูปที่ 4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมง 
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                       รูปที่ 5 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกชุมชนประมงดีเดนในการจัดการทรัพยากรประมง 

                                ในวันสถาปนากรมประมง 

 
หลังจากดําเนินโครงการเสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบ มาเปนระยะเวลา 6 ป (ตั้งแตป 

2550-2555) มีชุมชนประมงเขารวมโครงการทั้งสิ้น 95 ชุมชน โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆแลวแตความเหมาะสม

และความพรอมของแตละชุมชน ไดแก กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในชุมชน เชน การจัดทําธนาคารสัตวน้ํา 

การสรางแหลงอาศัยสัตวน้ํา  กิจกรรมควบคุมและเฝาระวังเขตพื้นที่การจัดการทรัพยากรประมงในชุมชน กิจกรรม

การตั้งกฎกติกาการใชประโยชนสัตวน้ําในเขตพื้นที่ที่ชุมชนกําหนด เปนตน ในจํานวน 95 ชุมชน มีชุมชนประมง

ที่มีสวนรวมในการจัดการและฟนฟูทรัพยากรปูมา 69 ชุมชน โดยเฉพาะการจัดทําธนาคารปูมา นอกจากสํานัก

บริหารจัดการดานการประมง ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการดานประมง ยังมีหนวยงานอื่น

ในกรมประมง ไดแก สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุนชุมชนในการจัดทํา

ธนาคารปูมา และสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงรวมกับสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย สมาคมผูนําเขาปู

แหงสหรัฐอเมริกา (NFI Crab Council) และบริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการสงเสริมการผลิตปูมา

อยางยั่งยืน โดยใหศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมเปนสวนหนึ่งของโครงการฯ 

ดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไขในอาวคุงกระเบน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี แพทองถิ่น องคกรอิสระฯ 

รวมกับชุมชนประมงดําเนินกิจกรรมฟนฟูทรัพยากรปูมา ซึ่งเปนนิมิตรหมายท่ีดีของความรวมมือของทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ 

 

1.1 ธนาคารปูมา 

ปูมาทีจ่ับจากทะเลดวยเครื่องมือประมงหลายชนิด เชน อวนลาก อวนรุน ลอบ และอวนจมปู พบวามีปู

ไขนอกกระดองถูกจับติดมาดวยเปนจํานวนมาก ประมาณ 10-34% ของปริมาณปูที่จับมาได (ขอมูลจากการนับ

จํานวน ณ โรงตมปูเพ่ือแกะเนื้อแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม) ในอดีตไขนอกกระดองของแมปูเหลานี้ถูกทิ้งไป

โดยเปลาประโยชน ซึ่งเปนการทําลายทรัพยากรสัตวน้ําอยางนาเสียดาย ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหทรัพยากรปูมา

ในทะเลเสื่อมโทรม ดังนั้น การคืนลูกปูมาสูทะเลจึงเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประชากรปูมาในทะเลชุมชน โดย

อาศัยความอุดมสมบูรณที่มีในธรรมชาติ ความเหมาะสมของระบบนิเวศที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของปูวัยออน เปน
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ฐานการผลิตโดยไมตองดูแล ไมตองใหอาหาร แตใชการจัดการและกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมใหเปนแหลงเลี้ยงตัว 

ของปูวัยออนบนฐานความรูที่เกี่ยวของและมีอยูในพ้ืนที่ (บรรจง, 2551) 

ปูไขนอกกระดองที่จับไดโดยเฉพาะจากลอบและอวนจมปูยังคงมีชีวิตอยูและสามารถดูแลใหอยูในสภาพ

ที่สมบูรณ จึงสามารถนํามาไวในที่กักขัง เพื่อรอใหไขที่หนาทองของแมปูฟกออกเปนตัวออนระยะโซเอี้ย (zoea) 

กอนถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และกินอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติจนเจริญเติบโตเปนปูมาขนาดใหญตอไป 

การท่ีชาวประมงนําปูไขนอกกระดองมาฝากไวในกระชังในทะเลที่เปนของชุมชน เปรียบเสมือนการฝากแมปูไวกับ

ธนาคาร และรอจนกวาไขสวนใหญที่หนาทองของแมปูฟกออกเปนตัวออน กอนนําแมปูนั้นไปจําหนาย จึงเรียก

สถานที่รับฝากแมปูจนติดปากวา “ธนาคารปูมา” ธนาคารปูมาในระยะเริ่มแรกเปนกระชังยึดกับหลักลอยอยูใน

ทะเลใกลฝง (รูปที่ 6) การจัดวางในแตละพื้นที่หรือชุมชนแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสะดวก 

ในบางพื้นที่อาจมีคลื่นลมแรงไมสามารถผูกกระชังไวในทะเล ชาวประมงบางสวนจึงดําเนินกิจกรรมบนฝงใน

โรงเรือน โดยนําปูไขนอกกระดองไปใสในภาชนะที่บรรจุน้ําทะเล ซึ่งสวนใหญนิยมใชถังพลาสติก พรอมใหอากาศ 

(aeration) (รูปที่ 7)  เมื่อไขที่หนาทองฟกออกเปนตัวออน จึงรวบรวมลูกปูไปปลอยในทะเล การนําแมปูมาฝาก

ไวที่ธนาคารเปนวิธีการที่เหมาะสมกับชาวประมงทีต่องการนําปูไปจําหนายหลังจากแมปูวางไขแลว  

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                        
 

 
   

                             

                                 รูปที่ 6 การนําปูไขนอกกระดองท่ีจับไดฝากไวในกระชังที่อยูในทะเล 

    

 

 

   

 

 

 
         
     

     รูปที่ 7 การนําปูไขนอกกระดองท่ีจับไดฝากไวในถังบรรจุน้ําทะเลพรอมใหอากาศภายในโรงเรือน 
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ในกรณีของโรงงานแปรรูปหรือแพตมและแกะเนื้อปู  ในปหนึ่งๆมีปูที่สงเขาโรงงานแปรรูปและแพเพ่ือตม

และแกะเนื้อเปนหมื่นตัน ในจํานวนนี้มีปูไขนอกกระดองปะปนมาเปนจํานวนมาก และไขที่หนาทองของแมปูสวน

ใหญยังมีชีวิตอยู เนื่องจากปูที่เขาโรงงานหรือแพดังกลาวเปนปูที่สดมาก หากสามารถนําไขจากตับปงมาบมจนฟก 

เปนตัวออนปูมา ซึ่งจะไดลูกพันธุจํานวนมหาศาลคืนสูทะเล แทนการตมทิ้งไปโดยเปลาประโยชน โรงงานแปรรูป

หรือแพตมและแกะเนื้อปูที่ตองการมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรปูมาสามารถดําเนินการได โดยคัดแยกปูไข

นอกกระดองออกมา (รูปที่ 8) หักตับปงไวกอนนําแมปูเหลานั้นไปตมและแกะเนื้อ (รูปที่ 9) จากนั้นคัดเลือก

ตับปงไขปูที่มีสีใกลเคียงกันไวในกะละมังเดียวกันโดยมีน้ําทะเลสะอาดรองรับอยู ใชมือถูตับปงเบาๆในน้ําเพื่อ

แยกไขออกจากตับปง (รูปที่ 10) แลวกรองเอาสิ่งสกปรกและไขที่จับเปนกอนออก (รูปที่ 11) ลางดวยน้ํา

ทะเลสะอาด 3-4 ครั้ง (รูปที่ 12) ไขปูที่ลางสะอาดพรอมนําไปบมฟก  

 

 

  

 

 

 

 
 

   รูปที่ 8 การคัดเลือกและแยกปูมาที่มีไขนอกกระดอง            รูปที่ 9 การหักตับปงจากปูไขนอกกระดอง 

 

                                                                                                            

 

 

 
 

 
 

     รูปที่ 10 การแยกไขปูออกจากตบัปง  

                โดยใชมือถูเบาๆ 

 

รูปที่ 11 การกรองสิ่งสกปรกและ                  

ไขปูที่จับเปนกอนออก 

   รูปที่ 12 การลางไขปูดวยน้ํา  

              ทะเลสะอาด 3 ครั้ง 

การฟกไขปูโดยนําไขปูจากแตละกลุมซึ่งแยกตามสีไปบมในถังพลาสติกทรงสูงในปริมาณ 5 กรัม/น้ํา

ทะเล 1 ลิตร พรอมใหอากาศคอนขางแรง (รูปที่ 13) ไขปูสีเหลืองเปนไขที่เริ่มมีการฟอรมตัวของคัพภะ 

(embryo) ทางดานหนึ่ง ไขปูสีน้ําตาลมีคัพภะที่มีรูปรางชัดเจนขึ้น ในการบมฟก หากเปนไขปูสีน้ําตาลไขจะ

เปลี่ยนสีเปนสีเทาดํา กอนทยอยฟกเปนตัวออนปูมาหลังจากบมฟกไวเปนระยะเวลา 2-4 วัน ถาเปนไขปูสีเหลือง

ไขจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลและสีเทาดํา ตามลําดับ กอนทยอยฟกเปนตัวออนปูมาหลังจากบมฟกไวเปนระยะเวลา  

3-5 วัน  
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 คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการบมฟกไขป ู

- ความเค็มอยูในชวง 27-35 สวนในพัน แตนิยมใชที่ความเค็ม 30 สวนในพัน เนื่องจากสามารถใช

รวมกับน้ําที่ใชในการอนุบาลลูกกุงทะเล (วารินทรและภมรพรรณ, 2548) 

- อุณหภูมิของน้ําอยูระหวาง 27-29 องศาเซลเซียส 

- ความเปนกรด-ดาง 8.0-9.0   

- ความเปนดางอยูระหวาง 150-200 มิลลิกรัม/ลิตร 

ไขปูสีน้ําตาลมีอัตราการฟกอยูในชวง 50-80% และไขปูสีเหลืองมีอัตราการฟกอยูในชวง 20-50% 
 

                        

                                                                        

 

 

 
 

 
                                    รูปที่ 13 การบมฟกไขปูมาในถังพลาสติกทรงสูงพรอมใหอากาศ 

 

 การจัดทําธนาคารปูมามีมานานแลว กอนที่สํานักบริหารจัดการดานการประมงจะมีการดําเนินโครงการ

เสริมสรางการจัดการชุมชนประมงตนแบบอยางเปนกิจจะลักษณะ เพียงแตมีจํานวนนอย และประสบความสําเร็จ

มากนอยตางกัน ความสําเร็จในการบริหารจัดการธนาคารปูสวนหนึ่งขึ้นอยูผูนําชุมชนที่ตองมีความเสียสละ 

อดทน มีความคิดริเริ่ม และมีความเปนผูนํา เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวมีเรื่องที่ตองดําเนินการมากมายพอสมควร 

ตั้งแตการรวบรวมปูไขนอกกระดองจากสมาชิก การใหอาหาร การดูแล การบํารุงรักษาโครงสรางกระชังใหอยูใน

สภาพใชงานได และการเฝาดูแลแมปูชวงกอนและหลังไขที่ตับปงฟกออกเปนตัวออน หลังจากแมปูวางไขแลว  

ยังตองเลี้ยงตอไปอีกประมาณ 7-14 วัน เพื่อขุนปูใหมีเนื้อแนนกอนนําไปจําหนาย ขั้นตอนการดําเนินการเหลานี้

ตองมีคาใชจาย ชุมชนจึงตองมีทุนหมุนเวียนสําหรับบริหารจัดการกิจกรรมใหสามารถดําเนินการไปไดอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้น การจัดทําธนาคารปูมาแบบชุมชนมีสวนรวมจึงไมใชเรื่องงาย อยางไรก็ตาม มีผูนําชุมชน/ปราชญ

ชุมชน บุคลากรในองคกรเอกชน และเจาของแพทองถิ่น หลายทานที่เสียสละ และอุทิศตนเพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรปูมามาโดยตลอด จึงขอยกตัวอยางทานเหลานี้จากแตละภาคสวน ดังนี้ 

 นายจาง ฟุงเฟอง ปราชญทองถิ่นแหงอาวทุงมหา บานเกาะเตียบ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร ไดใชรูปแบบการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรปูมามาเปนเวลานานกวา 10 ปแลว 

โดยริเริ่มกอตั้งธนาคารปมูาเมื่อป 2545 หลังจากมีเรือประมงขนาดใหญลักลอบเขามาจับปบูริเวณชุมชนเกาะ

เตียบ อาวทุงมหา โดยเรือที่วาใชลอบที่มีขนาดตาถี่เกินไป หรือที่ชาวเลรูจักกันดีวาลอบ 1 นิ้ว 2 หุน แทนที่จะ

จับปูตัวใหญอยางเดียว กลับกวาดปูขนาดเล็กขึ้นมาดวย จนเกิดวิกฤตรุนแรง เนื่องจากจํานวนปูมาลดนอยลงอยาง
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รวดเร็ว ชาวประมงในพื้นที่สวนใหญทําการประมงแบบพื้นบาน ซึ่งนับวันจับปูไดนอยลงๆ วันละประมาณ 5-6 

กิโลกรัมเทานั้น จนกลายเปนสาเหตุใหชาวประมงทะเลาะวิวาทกันในเรื่องเครื่องมือที่ใชจับปู คือ อวนปูกับลอบปู  

ดังนั้น หากไมมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่งในการอนุรักษปูไว ปูในอาวทะเลพ้ืนบานคงสูญพันธุแนนอน ลุงจางจึงมี

แนวคิดที่จะอนุรักษแมปูทีม่ีไขนอกกระดอง โดยนําแมปูเหลานั้นไปปลอยในกระชังใหมันมีโอกาสวางไขและขยาย

เผาพันธุกอนนําไปใชประโยชน เพื่อจะไดมีปูมาใหจับไปขายไดเรื่อยๆ ไมตองประสบปญหาอยางที่กําลังเผชิญอยูใน

ตอนนั้นโดยยึดหลักการท่ีวา “การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในปจจุบันนี้ตองเนนใหชาวบานเขาไปรวมคิด 

รวมทํา ซึ่งชุมชนตองมีสิทธิในการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ใหเกิดความเขมแข็ง

พอที่จะตัดสิน ใจอนาคตของตนเองได” 

ธนาคารปูของลุงจางถือกําเนิดขึ้นจากกระชังเล็กๆ และมีสมาชิกอีก 4 คน ที่ใหความรวมมือในการนํา

แมปูไขมาฝากวันละเล็กวันละนอย เพื่อออมใหเกิดดอกเบี้ยเปนชีวิตใหมอีกมากมายเหลือคณานับ จากการเฝา

ติดตามและเก็บขอมูลอยางตอเนื่องดวยความชางสังเกตของลุงจางอีกเชนเคย ลุงจางพบวาชวงเดือนมิถุนายน

สมาชิกจับปูไดวันละ 4-5 กิโลกรัมเทานั้น ตอมาถึงเดือนตุลาคมกลับจับปูไดมากขึ้นวันละเกือบเทาตัว คือ 8-10 

กิโลกรัม ซึ่งเปนเพราะการออมแมปูไขที่กระชังหรือธนาคารนั่นเอง ธนาคารปูมาจึงเปนที่รูจักอยางกวางขวางมา

จนกระทั่งบัดนี้  เมื่อผลปรากฎเปนรูปธรรมมากขึ้น จึงมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และมีการ

ดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ลุงจางนับเปนปราชญชาวบานที่นายกยอง และเปนที่รูจักกันทั่วไปไมวาจะ

เปนสถาบันการศึกษา องคกรเอกชน หนวยงานราชการ สื่อทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนไดรับรางวัล

มากมายในฐานะคนดีทําประโยชนเพื่อสังคมฯ ปจจุบันยังเปน "ประธานธนาคารปู" ของกลุมประมงชายฝงรัก

บานเกิดในหมูบาน (รูปที่ 14) 

 
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   รูปที่ 14 นายจาง ฟุงเฟอง ผูนําชุมชนของบานเกาะเตียบ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

                                                  มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรปูมาโดยนําชุมชนเขารวม 

 

 นอกจากนี้  ยังมีปราชญชาวบานและ/หรือผูนําชุมชนประมงอีกหลายทานที่มีบทบาทและทุมเท

เวลาใหกับงานอนุรักษทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีเปนระยะเวลายาวนาน โดยชักชวนสมาชิกที่ประกอบอาชีพทําการ

ประมงปูมารวมดําเนินกิจกรรมธนาคารปูมา อาทิ นายหลงเฝยะ บางสัก ประธานกลุมประมงพ้ืนบาน บานน้ําราบ    

ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายประมวล สองหลง ชุมชนเกาะสุกร ตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน 
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จังหวัดตรัง นายพเยาว สุวรรณโชติ แกนนําชุมชนประมงสุนทรภู (อาวมะขามปอม) ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง นายวินัย สะละ แกนนําชุมชนบานคอเขา-บางมั่น ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

 นายตรีรัตน เชาวนทวี ผูจัดการฝายขอมูล (Information Manager) บริษัทแพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) 

เดิมรับผิดชอบงานในสวนการแปรรูปผลิตภัณฑปูมา คุณตรีรัตนมีสวนรวมในการอนุรักษปูมามาตั้งแตป 2543 

โดยคุณตรีรัตนและคนงานของบริษัทอีก 2-3 คน จะไปที่โรงตมและแกะเนื้อปูที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนคูคา

กับบริษัท แลวคัดแยกปูไขนอกกระดองออกมา หักตับปงไขปูรวบรวมไว จากนั้นลําเลียงมายังศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร คนงานของคุณตรีรัตนและเจาหนาที่ของศูนยฯ จะชวยกันแยกไขจากตับปง 

และนําไปบมฟกตามวิธีที่ไดกลาวมาแลวขางตน แลวนําลูกพันธุซึ่งมีจํานวนมากไปปลอยในทะเลในเขตจังหวัด

สมุทรสาคร บริษัทและศูนยฯรวมกันดําเนินการตอเนื่องเชนนี้อยูเปนป และตองเลิกไปในที่สุดเนื่องจากปูที่เขา

มายังโรงตมและแกะเนื้อดังกลาวมีปริมาณลดนอยลงมาก อยางไรก็ตาม คุณตรีรัตนไดชักชวนและรวมกับแพ

ทองถ่ินที่มีศักยภาพดําเนินการเชนนี้เรื่อยมา (รูปที่ 15)  

                                                           

  

 

 

 

 

 

 
                                            

                                     รูปที่ 15 นายตรีรัตน เชาวนทวี (ขวา) บริษัท แพ็คฟูดฯ 

                                                รวมกับแพ ป.ทรัพยอนันต จัดทําโครงการเพาะ 

                                                ลูกปูคืนธรรมชาติ  

 

 ตอมา เมื่อป 2555 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงรวมกับสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย สมาคมผูนํา

เขาปูแหงสหรัฐอเมริกา (NFI Crab Council) และบริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการสงเสริมการ

ผลิตปูมาอยางยั่งยืน โดยใหศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมเปนสวนหนึ่ง

ของโครงการฯ ดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไขในอาวคุงกระเบน และสนับสนุนทุนวิจัยใหอาจารย ชุตาภา คุณสุขและ

คณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ศึกษาและติตตามผลของการดําเนินงาน

ธนาคารปูมา คุณตรีรัตนเปนผูประสานและรับผิดชอบจัดหาปูไขนอกกระดอง จากนั้นทางศูนยฯ จะคัดเลือกแมปู

ชุดที่สมบูรณแข็งแรงมาใสในตะกราพลาสติกแบบลอย ซึ่งแขวนอยูในอาวคุงกระเบนฯ สวนแมปูที่มีความบอบช้ํา 

จากการจับจะใชวิธีแยกไขจากตับปง แลวนําไขบมฟกในถังพลาสติก  การดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายน-ธันวาคม  

2555 ไดรับแมปูมาทั้งสิ้น 1,196 ตัว น้ําหนักรวม 201.58 กิโลกรัม ปริมาณไขปูประมาณ 837,200,000 ฟอง  

ซึ่งผลจากการดําเนินการพบวา ปจจุบันชาวประมงสามารถพบเห็นลูกปูมาขนาดเล็กจํานวนเพิ่มขึ้นมากอยางชัดเจน 
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นายอนันต มานิล นายชํานาญ มานิล และนายมนูญ มานิล แพ ป.ทรัพยอนันต ที่ตําบลหัวเขา 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไดจัดทําโครงการเพาะพันธุลูกปูคืนสูธรรมชาติในรูปของกรรมการ โดยคุณอนันต

เปนประธานโครงการ คุณชํานาญเปนฝายเพาะพันธุ (รูปที่ 16) และคุณมนูญ และคณะ เปนฝายเตรียมอุปกรณ 

ซึ่งเปนการดําเนินการขององคกรชุมชนประมงพื้นบาน เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมงพื้นบาน สงเสริมและ

อนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา และสิ่งแวดลอมในทะเลอาวไทย ในสวนของการผลิตลูกปูเพ่ือปลอยคืนสูธรรมชาติ มีการ

กอสรางบอซีเมนตไวสําหรับเพาะและอนุบาลลูกปู (รูปที่ 17) และคุณชํานาญมีหนาที่รับผิดชอบในการผลิตลูกปู 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี ้

- สูบน้ําทะเลมาใสไวในถังพัก 

- ฆาเชื้อน้ําทะเลดวยคลอรีน แลวทิ้งไว 1 สัปดาห 

- นําน้ําทะเลที่ผานการฆาเชื้อมาใสถังพรอมใหอากาศเพื่อเตรียมไวเพาะพันธุลูกปู 

- นําแมพันธุปูมาใสในถังที่เตรียมไว ใชระยะเวลาในการฟกไขประมาณ 24 ชั่วโมง 

- เตรียมน้ําเขียว (คลอเรลลา) และโรติเฟอรไวสําหรับอนุบาลลูกปู 

- อนุบาลลูกปูเปนระยะเวลา 3 วัน หลังจากนั้นนําไปปลอยสูทะเลอาวไทย 

 แพ ป.ทรัพยอนันต ไดปลอยลูกปูอายุ 3 วัน ไปแลวจํานวนหลายลานตัว นอกจากนี้ คุณชํานาญยังสนใจที่จะ

เพาะพันธุปูมาใหมีรูปรางเหมือนพอแม (ปูเล็ก) กอนนําไปปลอย ทั้งนี้ ในการดําเนินการเพาะพันธุปูมา มีเจาหนาท่ี

ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซึ่งเปนหนวยงานในพื้นที่ใหการสนับสนุนและคอยใหคําแนะนํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
              รูปที่ 16 นายชํานาญ มีนิล ฝายผลิตพันธุปูมา        รูปที่ 17 บอที่กอสรางท่ีแพเพ่ือเพาะและอนุบาลลูกปู                                                                                   

 
ในปจจุบัน มีชุมชนประมงที่มีการจัดทําธนาคารปูมาในความดูแลของกรมประมง จํานวน 116 

ชุมชน ธนาคารปูมาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน ถึงแมยังไมมีงานวิจัยสนับสนุนผลสัมฤทธิอยางชัดเจน แตเปน

กิจกรรมที่ชุมชนประมงไดเรียนรูและภาคภูมิใจที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปูมา  ตลอดจนเชื่อมั่นใน

ประโยชนที่จะไดรับจากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตปูมา  เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพทําการประมงไดอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังเปนตนแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําชายฝงชนิดอื่นๆ อีกดวย 
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1.2 การสรางแหลงอาศัยของสัตวน้ํา 

 การสรางแหลงอาศัยของสัตวน้ําดวยวิธีการตางๆ โดยอาศัยวัสดุที่มีอยูในชุมชนเปนอันดับแรก และวัสดุ 

ซึ่งตองจัดหาโดยการสนับสนุนของหนวยงานตางๆเปนอันดับรอง โดยชุมชนประมงและภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมในการจัดสราง หรือนําไปจัดวางในทะเล (รูปที่ 18) เพื่อใหเปนที่อยูอาศัย หลบภัย ผสมพันธุ วางไขและ

เลี้ยงตัวของสัตวน้ําวัยออน ถึงแมการสรางแหลงอาศัยของสัตวน้ําจะไมเปนการเฉพาะเจาะจงชนิดสัตวน้ํา แตปูมา

สามารถใชเปนที่หลบซอนไดดวย โดยเฉพาะในชวงที่ปูยังเล็กและชวงลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต ทั้งนี้ เพื่อ

สัตวน้ํามีอัตรารอดตายสูงขึ้น  
 

 

 

 

                                                                                        

 
 

                                               

รูปที่ 18 การสรางแหลงอาศัยใหกับสัตวน้ําในทะเลในรูปแบบตางๆ 

(ที่มา: สํานักสํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง) 

         

1.3 การกําหนดแนวเขตพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรปูมาและการตั้งกฎกติกา 

การกําหนดแนวเขตพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรประมง และมีการจัดทําสัญลักษณเพื่อแบงเขต (รูปที่ 19)

เชน พื้นทีห่วงหามทําการประมง พื้นที่ที่สามารถทําการประมงไดบางเครื่องมือ และพื้นที่ที่สามารถทําการประมง

ไดอยางเสรีโดยสอดรับกับขอหามตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
  รูปที่ 19 การกําหนดแนวเขตพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรปูมา โดยใชสีของธงเปนสัญลักษณเพื่อแบงเขต   



นอกจากนี้ ชุมชนมีการตั้งกฎกติกาในการใชทรัพยากรประมงในทองถิ่นรวมกัน เพื่อใหการใชทรัพยากร

ประมงในทองถิ่นมีความคุมคามากที่สุด

ปูมาดวยการสนับสนุนของสํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           รูปที่ 

                                                      

 

1.4 การควบคุมและเฝาระวัง 

การควบคุมและเฝาระวังเขตพื้นที่การจัดการทรัพยากรประมงในชุมชน เพ่ือปองกันผูละเมิดก

และเปนเครือขายในการแจงเบาะแสผูกระทําความผิด

ผูชวยพนักงานเจาหนาที่ในการออกปฏิบัติงานควบคุมการทําการประมงผิดกฎหมาย

 

 

  

 

 
 

                                                                                  
          

 

 

 

 

 

 

 
              รูปที่ 21 ชาวประมงในชุมชนรวมกับเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ชุมชนมีการตั้งกฎกติกาในการใชทรัพยากรประมงในทองถิ่นรวมกัน เพื่อใหการใชทรัพยากร

ประมงในทองถิ่นมีความคุมคามากที่สุด (รูปที่ 20) ปจจุบัน มีชุมชนประมงที่มีการกําหนดกฎกติกาในการทําประมง

ปูมาดวยการสนับสนุนของสํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง จํานวน 6 ชุมชน

  

รูปที่ 20 ชุมชนรวมกันตั้งกฎกติกาเพื่อใชเปน 

                                                      ขอบังคับในการทําประมงของชุมชน   

เฝาระวังเขตพื้นที่การจัดการทรัพยากรประมงในชุมชน เพ่ือปองกันผูละเมิดก

และเปนเครือขายในการแจงเบาะแสผูกระทําความผิดตามกฎหมายประมงแกเจาหนาที่ รวมทั้งการเปน

พนักงานเจาหนาที่ในการออกปฏิบัติงานควบคุมการทําการประมงผิดกฎหมาย (รูปที่ 

  

   

  

  

                                                                                    

ชาวประมงในชุมชนรวมกับเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติการควบคุมและเฝาระวัง

15 

นอกจากนี้ ชุมชนมีการตั้งกฎกติกาในการใชทรัพยากรประมงในทองถิ่นรวมกัน เพื่อใหการใชทรัพยากร

ปจจุบัน มีชุมชนประมงที่มีการกําหนดกฎกติกาในการทําประมง

ชุมชน  

เฝาระวังเขตพื้นที่การจัดการทรัพยากรประมงในชุมชน เพ่ือปองกันผูละเมิดกฎกติกาชุมชน 

กฎหมายประมงแกเจาหนาที่ รวมทั้งการเปน

รูปที่ 21)  

เฝาระวังผูกระทําผิด 
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2. การเพิ่มผลผลิตปูมาในแหลงน้ําธรรมชาติโดยภาครัฐ 

กรมประมง โดยวารินทรและคณะ (2545, 2548) ไดศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปูมาอยางเปนระบบและ

จริงจังมาตั้งแตป 2543 ในสวนของการเพาะพันธุปูมาประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ แตในสวนการเลี้ยง

ยังมีปญหาอัตรารอดตายต่ํา เนื่องจากพฤติกรรมกาวราวและกินกันเองของปูมา ทําใหยังไมสามารถเลี้ยงในเชิง

พาณิชย ดังนั้น การเรงเพิ่มผลผลิตปูมาในแหลงน้ําธรรมชาติจึงเปนสิ่งจําเปน กรมประมงโดยสํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝงจึงเพิ่มการผลิตพันธุปูมาขนาด 1-3 เซนติเมตร และนําไปปลอยลงสูทะเล เพื่อใหลูกปูเลี้ยง

ตัวในธรรมชาติ (sea ranching) จํานวนลูกปูที่ปลอยเพิ่มอยางมากตั้งแตป 2553 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยใน

ปงบประมาณ 2553 ปลอยลูกปูจํานวน 1,269,810 ตัว ปงบประมาณ 2554 จํานวน 2,149,149 ตัว และ

ปงบประมาณ 2555 ปลอยจํานวน 3,274,300 ตัว (รูปที่ 22) นอกจากนี้ ยังมีการปลอยลูกปูแรกฟกระยะโซเอี้ย 

(zoea) และระยะเมกาโลปา (megalopa) อีกหลายลานตัวในแตละป 

 

                        

                            รูปที่ 22 จํานวนลูกปูมาขนาด 1-3 ซม. ที่กรมประมงปลอยในทะเลในแตละปตั้งแต 2549-2555 

 
การนําลูกปูมาขนาดเล็ก (young crab) ไปปลอยลงสูทะเลจะมีชุมชนชาวประมงบริเวณใกลเคียง ครูและ

เด็กนักเรียนจากโรงเรียน ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนนักทองเที่ยวรวมกิจกรรมเสมอ เพื่อสรางความตระหนักใน

การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา (รูปที่ 23)  ในการเพาะพันธุปูมาเพื่อปลอยแหลงน้ําธรรมชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝงในสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงบางพื้นที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจาก

จังหวัด เชน จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ภูเก็ต การผลิตปูมาขนาดเล็กมีทั้งที่ดําเนินการเพาะพันธุในโรงเพาะฟก

และในบอดิน 
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รูปที่ 23 การปลอยลูกปูมาที่ไดจากการเพาะพันธุโดยประชาชน/ชุมชนบริเวณใกลเคียงรวมกิจกรรม 
 

2.1 การเพาะพันธุปูมา 

การเพาะพันธุปูมาเพื่อใหไดลูกปูที่มีขนาดเหมาะสมและปริมาณเพียงพอที่จะนําไปปลอยในทะเล และ/

หรือขยายผลไปสูการเลี้ยงเชิงพาณิชยมีความสําคัญมาก การผลิตพันธุปูมาสามารถดําเนินการไดทั้งในโรงเพาะ

ฟกและในบอดิน ขอไดเปรียบของปูมาในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุมีดังนี ้

พอแมพันธุ/แหลงพันธุ 

- มีปูไขนอกกระดองในธรรมชาติตลอดทั้งป 

- สามารถฟกไขปูจากตับปงที่หักจากปูไขนอกกระดอง 

- ไขปูมีพัฒนาการคอนขางเร็ว 

 ลูกปูวัยออน 

- พัฒนาการของลูกปูแตละระยะคอนขางเร็ว 

แหลงพันธุ การเพาะพันธุปูมาในปจจุบันสวนใหญยังคงอาศัยปูไขนอกกระดองที่จับจากทะเลเปนแหลง

พันธุ การนําปูไขนอกกระดองมาใชเปนแหลงพันธุสามารถดําเนินการไดใน 2 รูปแบบ 

1.) ปูไขนอกกระดองมีชีวิต การใชปูไขนอกกระดองมีชีวิตที่จับจากทะเลเปนแหลงพันธุ โดยไขนอก

กระดองมีตั้งแตสีเหลือง สีน้ําตาล และสีเทาดําขึ้นอยูกับพัฒนาการของไข ถาไขที่ตับปงของแมปูยังมีสีน้ําตาล

หรือสีเหลือง ควรขุนแมปูดวยอาหารประเภทเนื้อหอย เชน หอยแมลงภู หอยกะพง อีกประมาณ 2-4 วัน จนไขที่

ตับปงเปลี่ยนเปนสีเทาดํา จากนั้นนําแมปูที่ไขนอกกระดองมีสีเทาดําไปใสในบออนุบาลที่มีน้ําทะเลสะอาดความ

เค็ม 30 สวนในพัน พรอมใหอากาศตลอดเวลา เมื่อไขที่ตับปงฟกออกเปนตัวออนปูมา จึงจับแมปูออกจากบอ 

การใชปูไขนอกกระดองมีชีวิตเปนแหลงพันธุ บางครั้งอาจประสบปญหาแมปูใชขาเดินเขี่ยไขทิ้ง ไขหลุดจากตับปง

จมอยูกนบอและเนาเสีย 

2.) ตับปงปูไขนอกกระดอง การใชตับปงที่หักจากปูไขนอกกระดองเปนแหลงพันธุโดยอาจหักจากตับปง

ของปูไขนอกกระดองที่ซื้อมาเปนแมพันธุหรือรวบรวมจากโรงงานแปรรูปเบื้องตน เนื่องจากปูมาที่ใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตเนื้อปูกระปองมีปูไขนอกกระดองรวมอยูดวยเปนจํานวนมาก ที่ผานมาไขนอกกระดองของแมปูเหลานี้

ถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน ซึ่งเปนการทําลายทรัพยากรพันธุสัตวน้ําอยางนาเสียดาย ความสําเร็จในการฟกไขปูมา
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จากตับปงที่หักจากปูไขนอกกระดองทําใหสามารถใชไขปูที่เคยทิ้งขวางเปนแหลงพันธุแหลงใหญ(วารินทรและคณะ, 

2545) 

   2.1) การรวบรวมตับปงไขปู อาจติดตอและประสานกับโรงงานแปรรูปเบื้องตนซึ่งตมและแกะเนื้อปู

เพื่อสงโรงงานผลิตเนื้อปูกระปอง ปูมาที่ผูประกอบการซื้อจากชาวประมงเปนปูที่ยังมีชีวิต (รูปที่ 24) แลวขนสง

มายังโรงตมและแกะเนื้อปูโดยใสตะกรา (รูปที่ 25)  หรือใสในถังพลาสติกที่บรรจุน้ําทะเลพรอมใหอากาศ (รูปที่ 26)

เมื่อรถขนสงปูมามาถึงโรงงานแปรรูปเบื้องตน คัดเลือกและแยกปูไขนอกกระดองออกมา จากนั้น หักสวนของ

ตับป งที่มี ไขติดอยูออกจากตัวแม และรวบรวมไว ในตะกรากอนนําแมปู เหลานั้นไปตมและแกะเนื้อ 

(เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตน รูปที่ 7 และ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 รูปที่ 24 ผูประกอบการตมและแกะเนื้อปูรับซื้อปูมา            รูปที่ 25 ปูมาที่ลําเลียงโดยใสตะกรา (ลําเลียงแหง) 

      จากชาวประมงที่ทาเทียบเรือประมง                             มายังโรงตมและแกะเนื้อปู 

 

 

 

 

 
                                                         
 

  

  รูปที่ 26 ปูมาที่ลําเลียงโดยใสในถังพลาสติกที่บรรจุน้ําทะเลพรอมใหอากาศมายังโรงตมและแกะเนื้อปู 

 

   2.2) การลําเลียงตับปงไขปู เปนการลําเลียงตับปงไขปูจากโรงงานแปรรูปเบื้องตนมายังโรงเพาะฟก

นิยมใชกลองโฟมเปนภาชนะบรรจุเนื่องจากมีน้ําหนักเบา กลองโฟมขนาด 35x50x27 เซนติเมตร บรรจุตับปงไข

ปูในปริมาณ 4 กิโลกรัม/น้ําทะเลความเค็ม 30 สวนในพัน ปริมาตร 20 ลิตร โดยใหกาซออกซิเจนตลอดระยะเวลา

ในการลําเลียงไมเกิน 1 ชั่วโมง (รูปที่ 27) (วารินทรและคณะ, 2547ข) กอนการลําเลียงอาจแชตับปงไขปูใน 
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สารละลายโพวิโดนไอโอดีน (povidone iodine) ความเขมขน 200 สวนในลาน (ppm) เปนระยะเวลา 10 นาที 

เพื่อลดการปนเปอนของจุลชีพ (วารินทร และพรทิพย, 2548) หากบางชวงอากาศรอนจัดและสงผลใหอุณหภูมิ

ของน้ําลําเลียงตับปงไขปูสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ควรใสน้ําแข็งขนาด 1 กิโลกรัม ที่บรรจุในถุงพลาสติกจํานวน 

2 กอน ในภาชนะลําเลียงเพื่อเปนการถนอมและรักษาคุณภาพของไขป ู(วารินทรและชัยยุทธ, 2548) 

 

 

 
         

 

 

 

 
 

          รูปที่ 27 การลําเลียงตับปงไขปูมาโดยใสในกลองโฟมที่บรรจุน้ําทะเลพรอมใหกาซออกซิเจน 

 

   2.3) การแยกไขจากตับปงและทําความสะอาดไขปู เมื่อลําเลียงตับปงไขปูมาถึงโรงเพาะฟก 

คัดเลือกตับปงไขปูที่มีสีใกลเคียงกันไวในกะละมังเดียวกันโดยมีน้ําทะเลสะอาดรองรับอยู การแยกไขออกจาก

ตับปงโดยใชมือถูเบาๆในน้ํา จากนั้นกรองเอาสิ่งสกปรกและไขที่จับเปนกอนออก แลวลางดวยน้ําทะเล

สะอาด 3-4 ครั้ง ไขปูที่ผานขั้นตอนนี้พรอมนําไปบมฟก (เชนเดียวกับที่มาแลวขางตน รูปที่ 9-11) 

   2.4) การฟกไขปู โดยนําไขปูจากแตละกลุมซึ่งแยกตามสีไปบมในถังพลาสติกทรงสูงในปริมาณ 5 

กรัม/น้ําทะเล 1 ลิตร พรอมใหอากาศคอนขางแรง (เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตน รูปที่ 12) ไขปูสีเหลืองเปน

ไขที่เริ่มมีการฟอรมตัวของคัพภะ (embryo) ทางดานหนึ่ง (รูปที่ 28) ไขปูสีน้ําตาลมีคัพภะที่มีรูปรางชัดเจนขึ้น 

(รูปที่ 29) ในการบมฟก หากเปนไขปูสีน้ําตาลไขจะเปลี่ยนสีเปนสีเทาดํา (รูปที่ 30) กอนทยอยฟกเปนตัวออนปู

มาหลังจากบมฟกไวเปนระยะเวลา 2-4 วัน ถาเปนไขปูสีเหลืองไขจะเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาลและสีเทาดํา 

ตามลําดับ กอนทยอยฟกเปนตัวออนปูมาหลังจากบมฟกไวเปนระยะเวลา 3-5 วัน คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการ

บมฟกไขปแูละอัตราการฟกของไขสีน้ําตาลและไขสีเหลืองเชนดียวกับที่กลาวมาแลวขางตนในขอ 1.1 

 

                                                                    

                               

 

 
 

รูปที่ 28 ลักษณะของไขสีเหลืองเริ่ม        รูปที่ 29 ลักษณะของไขสีน้ําตาล         รูปที่ 30 ลักษณะของไขสีเทาดํา 

  มีการฟอรมตัวของคัพภะ                    คัพภะมีรูปรางชัดเจนขึ้น                 คัพภะมีตาสีดําใหญ 2 ขาง 
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   2.5) การรวบรวมและสุมนับจํานวนลูกปูแรกฟก เมื่อสังเกตเห็นไขเริ่มฟกออกเปนตัวออนปูมา  

ปรับฟองอากาศใหเบาลงรอจนปริมาณลูกปูในถังมีมากพอสมควร จึงหยุดใหอากาศเพื่อใหไขปูสวนที่ยังไมฟกจม

ลงอยูกนถัง สวนลูกปูวายน้ําขึ้นมาอยูบริเวณผิวน้ํา จากนั้นใชกระบวยตักทั้งน้ําและลูกปูไปใสในกะละมัง

พลาสติก เติมน้ําทะเลลงไปในกะละมังใหไดปริมาตร 20 ลิตร พรอมใหอากาศเพื่อใหลูกปูกระจายอยางทั่วถึง 

จากนั้นใช บีกเกอรสุมตักน้ําที่มีลูกปูขึ้นมาในปริมาตร 100 มิลลิลิตร 2 ครั้ง เพื่อนับจํานวน คาเฉลี่ยของจํานวน

ลูกปูจาก การนับ 2 ครั้ง ใชในการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนลูกปูในกะละมังจนกวาลูกปูจากการนับจากบีกเกอร 2 

ครัง้ มีคาเฉลี่ยอยูที่หรือใกลเคียง 500 ตัว ซึ่งลูกปูในกะละมังมีจํานวนประมาณ 100,000 ตัว (รูปที่ 31) จากนั้น

นําลูกปูในกะละมังที่สุมนับจํานวนแลวไปใสในบออนุบาล ถังบมฟกใดที่แยกลูกปูแรกฟกออกมาแลวเติมน้ําทะเล

ลงไปในถังใหไดปริมาตรเทาเดิมพรอมใหอากาศอีกครั้ง และรอใหไขปูฟกเปนตัวออนในครั้งตอไป แลวรวบรวม

ลูกปูดวยวิธีเดียวกับที่กลาวขางตน 

 

 
 

รูปที่ 30 การสุมนับจํานวนลกูปูแรกฟก 

 

 

 

 

 

 
                     

                              รูปที่ 31 การสุมนับจํานวนลูกปูแรกฟก 

 

การอนุบาลลูกปูมา การศึกษาการเพาะพันธุปูมาในชวงตนเปนการศึกษาแบบลองผิดลองถูก ขอมูลการ

วิจัยอยางเปนระบบและตอเนื่องจึงนอยมาก  ตั้งแตในอดีตผูปฏิบัติงานในโรงเพาะฟกมักใชปูไขนอกกระดองที่จับ

จากทะเลในการเพาะพันธุ ในธรรมชาติมีปูไขนอกกระดองตลอดทั้งป จึงไมคอยมีปญหาในเรื่องของพอแม

พันธุ  ปญหาสวนใหญอยูที่การอนุบาล เนื่องจากปูมามีพฤติกรรมกาวราว กินกันเอง การอนุบาลลูกปูตั้งแตแรก

ฟกในระยะโซเอี้ย (zoea) ถึงระยะปูเล็ก (young crab) มีอัตรารอดตายต่ํามาก  จนกระทั่ง วารินทรและคณะ 

(2545) ประสบความสําเร็จในการฟกไขปูจากตับปงปูไขนอกกระดอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการใชตับปงไขปูเปน

แหลงพันธุ โดยศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อหาวิธีการตางๆที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปู ทั้งในเรื่องของอาหารและ

การใหอาหาร  การจัดการดานเทคนิค  ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดลอม โดยในชวงแรกเปนการศึกษาในโรงเพาะ

ฟกโดยอนุบาลลูกปูในถังไฟเบอรและบอคอนกรีต จนปจจุบันสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ ปูมาใน

ระดับมหมวล (mass production) จากนั้นขยายผลไปสูการศึกษาเพื่ออนุบาลลูกปูในบอดิน  
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           1.) การอนุบาลลูกปูในถังไฟเบอร/บอคอนกรีต การอนุบาลลูกปูในบอคอนกรีตหรือถังไฟเบอร

หรือภาชนะอื่นๆที่เหมาะสมในโรงเพาะฟกเปนการอนุบาลที่ความหนาแนนสูง จําเปนตองมีความพรอมในทุกดาน

ทั้งคุณภาพของน้ําทะเล อุปกรณอํานวยความสะดวก ตลอดจนการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดของผูปฏิบัติงาน 

ภาชนะที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูมีขนาดตั้งแต 2-10 ลูกบาศกเมตร เนื่องจากเปนขนาดท่ีสะดวกในการ

จัดการและปฏิบัติงาน บอ/ถังอนุบาลอยูในโรงเพาะฟกที่มีหลังคาสําหรับกันแดดและฝน 

            1.1) การเตรียมการ กอนและระหวางการอนุบาลลูกปูตองเตรียมการตางๆใหพรอมในระยะเวลาที่

เหมาะสม โดยเฉพาะการเตรียมน้ําและอาหารใหมีปริมาณเพียงพอกับระยะเวลาที่ตองการใช 

               1.1.1) การเตรียมบออนุบาลและอุปกรณ กอนการอนุบาลลูกปู ลางถังหรือบอที่ใชในการอนุบาล

ลูกปูใหสะอาด ฉีดฆาเชื้อดวยฟอรมาลินความเขมขน 200 สวนในลาน (200 ซี.ซี. ตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร) ทิ้งไว 

1 คืน กอนลางดวยน้ําสะอาด สวนอุปกรณอื่นๆ ไดแก หัวทราย สายอากาศ แกวตักปู เปนตน ฆาเชื้อดวย

แคลเซียมไฮโปคลอไรท (Ca(OCl)2) 65% หรือที่ชาวบานเรียกวา “คลอรีนผง”  ในอัตราสวน 10 กรัมตอน้ํา 50 

ลิตร ทิ้งไว 1 คืน จากนั้นลางดวยน้ําสะอาด และทิ้งไวใหแหงกอนนํามาใช 

                  1.1.2) การเตรียมน้ํา น้ําที่ใชในการอนุบาลลูกปูเตรียมไวกอนลวงหนาไมเกิน 1 สัปดาห ถาเปนน้ํา

ทะเลปรับความเค็มไวที่ 30 สวนในพัน ทั้งน้ําทะเลและน้ําจืดบําบัดดวยแคลเซียมไฮโปคลอไรทความเขมขน 30 

สวนในลาน (30 กรัมตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร) ใหอากาศเต็มที่เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาอยางทั่วถึงเปนระยะเวลา 2 วัน 

จากนั้นหยุดใหอากาศเพ่ือใหสารแขวนลอยในน้ําตกตะกอน การบําบัดน้ําอาจดําเนินการ 1-2 ครั้ง แลวแตคุณภาพ

ของน้ําดิบ จากนั้นสูบน้ําสวนใสไปเก็บไวในบอพักน้ําที่มีหลังคาปดมิดชิด ควรตรวจสอบใหแนใจวาน้ําทะเลที่เตรียม

หมดฤทธิ์คลอรีน โดยใชชุดตรวจสอบที่วางจําหนายในทองตลาดหรือใชสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด (KI) 

วิธีการทดสอบโดยหยดน้ํายาดังกลาวลงในตัวอยางน้ํา หากน้ําทะเลเปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือสีน้ําตาล แสดงวายังมี

คลอรีนตกคางในน้ํา แตถาน้ําทะเลยังใสเหมือนเดิมแสดงวาหมดฤทธิ์คลอรีนแลว 

                1.1.3) การเตรียมโรติเฟอรเพื่อเปนอาหารของลูกปูวัยออน โรติเฟอรเปนแพลงกตอนสัตวขนาด

เล็กที่กินคลอเรลลา (Chlorella sp.) ซึ่งเปนแพลงกตอนพืชสีเขียวเปนอาหาร เนื่องจากโรติเฟอรมีขนาดเล็กและมี

คุณคาทางโภชนาการสูงจึงเหมาะสําหรับใชเปนอาหารของสัตวน้ํากรอยหรือสัตวทะเลวัยออนเกือบทุกชนิด ในการ

เพาะเลี้ยงโรติเฟอรจําเปนตองเตรียมคลอเรลลาน้ํากรอยหรือที่มักเรียกกันวา “น้ําเขียว” เพื่อเปนอาหาร

ของ    โรติเฟอร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

                                 1.1.3.1) การเพาะหัวเชื้อน้ําเขียวน้ํากรอย การเพาะหัวเชื้อน้ําเขียวน้ํากรอยดําเนินการในถัง

พลาสติกที่ผานการฆาเชื้อดวยฟอรมาลินความเขมขน 200 สวนในลาน และลางสะอาด เติมน้ํากรอยที่มีความ

เค็ม 15 สวนในพัน ลงไปในถังในปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร แลวเติมปุยชนิดตางๆดังนี้ ปุยยูเรีย (46-0-0) 500 

กรัม ปุยนา (16-20-0) 500 กรัม ปุยซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) 50 กรัม และอามิ-อามิ (สด) 1 ลิตร จากนั้น

ปรับความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําที่เติมปุยแลวใหอยูที่ 9 ดวยปูนขาว พรอมทั้งใหอากาศอยางแรง สังเกต

การเปลี่ยนแปลงของสีน้ําหลังจากตั้งทิ้งไวกลางแจงเปนระยะเวลา 7-14 วัน เมื่อพบการเกิดของแพลงกตอนพืช

จนน้ําเปนสีเขียวออน จึงนําไปเพาะขยายพันธุตอไป (วารินทรและคณะ, 2548) 
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1.1.3.2) การเพาะขยายน้ําเขียวน้ํากรอย การเพาะขยายน้ําเขียวน้ํากรอยในถังพลาสติกหรือบอ

คอนกรีต โดยเติมน้ํากรอยที่มีความเค็ม 15 สวนในพัน ลงในบอในปริมาตรที่ตองการ เติมสารละลายปุย 2 

ลิตร/ลูกบาศกเมตร และปรับ pH ดวยปูนขาว 100 กรัม/ลูกบาศกเมตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา จากนั้น

นําหัวเชื้อน้ําเขียวที่ไดจากขั้นตอนแรกมาเติม ทิ้งไวกลางแจงเปนระยะเวลา 3 วัน เมื่อแพลงกตอนพืชเพิ่มจํานวน

จนน้ํามีสีเขียว (รูปที่ 32) นําไปใชเลี้ยงโรติเฟอรตอไป การเตรียมสารละลายปุยโดยใชปุยยูเรีย (46-0-0) 200 

กรัม ปุยนา (16-20-0) 400 กรัม และปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 2,800 กรัม ละลายในน้ํา 40 ลิตร 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                               รูปที่ 32 การเพาะขยายคลอเรลลาน้ํากรอย 
 

                                 1.1.3.3) การเพาะเลี้ยงโรติเฟอร ถังพลาสติกหรือบอคอนกรีตที่ใชในการเพาะเลี้ยงโรติเฟอร 

ตองผานการทําความสะอาด และฆาเชื้อดวยวิธีเดียวกันกับการเตรียมบออนุบาลลูกปู จากนั้นสูบคลอเรลลาที่เตรียม

ไวเติมลงไปในถังหรือบอ แลวนําโรติเฟอร (รูปท่ี 33) มาใสในน้ําเขียวในอัตรา 20 กรัมตอน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร เมื่อสี

น้ําจางลงเติมน้ําเขียวลงไปในถังหรือบอทีละนอยจนเกือบเต็มภาชนะ  นอกจากคลอเรลลาซึ่งเปนอาหารหลักของโร

ติเฟอร ยังอาจเสริมดวยน้ําหมักอามิ-อามิ (กากชูรส) 200 มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร วันละครั้ง การเตรียมน้ําหมัก

อาม-ิอาม ิโดยใชอามิ-อามิ 1 ลิตร ผสมกับน้ําที่มีความเค็ม 15 สวนในพัน 19 ลิตร พรอมใหอากาศและหมักทิ้งไว 

7 วัน การเก็บเก่ียวผลผลิตโรติเฟอรโดยกรองดวยถุงกรองที่มีขนาดตาของผากรอง 69 ไมครอน 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                             รูปที่ 33  โรติเฟอรเปนอาหารมีชีวิตของสัตวน้ํา 
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               1.1.4) การเตรียมตัวออนไรน้ําเค็ม การเตรียมตัวออนไรน้ําเค็มเพื่อเปนอาหารของลูกปูวัยออน 

โดยนําไขไรน้ําเค็มตามปริมาณที่ตองใชมาใสในน้ําจืด 10 ลิตร แลวเติมโซเดียมไฮโปคลอไรท (คลอรอก, NOCl) 

10% ใหอากาศอยางแรงเปนระยะเวลา 15-20 นาที จากนั้นนํามาลางดวยน้ําจืดจนหมดกลิ่นของคลอรอก แลว

นําไปบมฟกในถังไฟเบอรทรงกรวยที่มีน้ําทะเลสะอาดในอัตรา 1-3 กรัม/ลิตร ใหอากาศอยางแรงเปนระยะเวลา 

24 ชั่วโมง  (รูปท่ี 34)  กอนการเก็บเกี่ยว  แชตัวออนไรน้ําเค็มในฟอรมาลินความเขมขน 100  สวนในลาน  (100 

มิลลิลิตร/น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร) เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือกําจัดพยาธิ หรือลดปริมาณเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมา

กับตัวออนไรน้ําเค็ม  การเก็บเกี่ยวตัวออนไรน้ําเค็ม (รูปท่ี 35) โดยหยุดใหอากาศ เปลือกไขจะลอยอยูบริเวณผิวน้ํา  

จากนั้นคอยๆเปดกรวยแยกตัวออนไรน้ําเค็มออกมา                   

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

                       รูปที่ 34 การบมฟกไขไรน้ําเค็ม                                     รูปที่ 35 ตัวออนไรน้ําเค็ม 

 

               1.1.5) การเตรียมไรน้ําเค็มอายุ 2-7 วัน การเตรียมไรน้ําเค็มอายุ 2-7 วันเพื่อเปนอาหารของลูกปู

ตั้งแตระยะโซเอี้ย 4 ถึงระยะปูเล็ก โดยนําตัวออนไรน้ําเค็มไปเลี้ยงในบอคอนกรีตหรือถังพลาสติกในความ

หนาแนน 2,000 ตัว/ลิตร (ปริมาณ 10 กรัม/น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร) ใหน้ํารําหมัก 1 ลิตร/ลูกบาศกเมตร วันละมื้อ

ทุกวัน การเตรียมน้ํารําหมักโดยใชรํา 1 กิโลกรัมผสมกับน้ําจืด 4 ลิตร และใหอากาศตลอดเวลา หมักทิ้งไว 3 วัน 

กอนนําไปใชกรองดวยผากรองขนาด 120 ไมครอน สวนที่เหลือเก็บถนอมไวในตูเย็นเพื่อใชครั้งตอไป 

                    1.2) อาหารและการจัดการระหวางการอนุบาลลูกปู การจัดการทั้งทางดานเทคนิคและสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนอาหารและการใหอาหารใหเหมาะสมกับการอยูรอดและพฤติกรรมของลูกปูมีความสําคัญตออัตรารอดตาย 

การเจริญเติบโต และคุณภาพของลูกป ู

               1.2.1) ความหนาแนน ความหนาแนนของลูกปูในบออนุบาลมีผลตออัตรารอดตาย และการ

เจริญเติบโตของลูกปู  ความหนาแนนของลูกปูเม่ือเริ่มปลอยในระยะโซเอ้ีย 1 อยูในชวง 70,000-100,000 ตัว/น้ํา 1 

ลูกบาศกเมตร เมื่อลูกปูเขาระยะโซเอี้ย 4 ตอนปลาย ประมาณวันที่ 9 ของการอนุบาล (กอนเขาระยะเมกาโลปา 

1 วัน) ทําการเกลี่ยลูกปูไปอนุบาลในความหนาแนน 15,000-20,000 ตัว/น้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (ภมรพรรณและ 

วารินทร, 2548) 

               1.2.2) อาหารและการใหอาหาร  อาหารมีชีวิตยังคงเปนอาหารที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับลูกปูวัยออน 

เชนเดียวกับสัตวทะเลวัยออนชนิดอื่นๆ ปูมามีนิสัยดุรายและชอบกินอาหารที่เปนสัตวมากกวาอาหารที่เปนพืช 
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การใหแพลงกตอนพืชไมวาจะเปนคลอเรลลา (Chlorella sp.) หรือคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) เปนประโยชน

ในแงที่เปนอาหารเพียงสวนนอยและในระยะแรกเริ่มของลูกปูเทานั้น แตเปนประโยชนทางออมโดยเปนอาหารของ

โรติเฟอรและตัวออนไรน้ําเค็ม ตลอดจนชวยพรางแสงเพื่อลดความเครียดของสัตวน้ํา แตการใสแพลงกตอนพืช

ในบออนุบาลอาจมีปญหาหากไมสามารถควบคุมแพลงกตอนพืชใหคงอยูไดตลอด เนื่องจากเมื่อแพลงกตอนพืช

เพิ่มจํานวนเต็มที่แลวตาย ซากแพลงกตอนบางสวนเกาะตามรยางคของลูกปู ทําใหลูกปูลอกคราบไมออก และ

ซากแพลงกตอนบางสวนจมลงเปนตะกอนอยูตามกนถังหรือบอเปนเหตุใหเชื้อราเกิดไดงาย อาหารหลักของลูกปู

จึงเปนแพลงกตอนสัตว ซึ่งไดแก โรติเฟอรและไรน้ําเค็ม เนื่องจากเพาะเลี้ยงไดงายและมีคุณคาทางโภชนาการสูง 

โดยใหโรติเฟอรเปนอาหารแรกเริ่มของลูกปูเนื่องจากมีขนาดเล็กประมาณ 200 ไมครอน กอนใหรวมกับตัวออนไร

น้ําเค็ม แลวคอยปรับเปลี่ยนเปนไรน้ําเค็มที่มีอายุมากขึ้นตามขนาดของลูกปูที่ใหญขึ้น ในการอนุบาลลูกปู หากไม

สามารถหาซื้อหรือเพาะเลี้ยงโรติเฟอรได อาจใหตัวออนไรน้ําเค็มตั้งแตวันแรกของการอนุบาล ชนิดและปริมาณ

อาหารที่ใหลูกปูระยะโซเอี้ย 1 ถึงโซเอี้ย 4 ดังแสดงในตารางที่ 1 การใหอาหารใหวันละ 5 มื้อ เวลา 05.00, 

08.30, 13.30, 18.00 และ 23.00 น. อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูอายุ 8 วัน ที่อนุบาลจากระยะโซเอ้ีย 1 ถึงโซ

เอี้ย 4  ดวยการใหโรติเฟอรและตัวออนไรน้ําเค็มเหมือนกัน แตตางกันที่ใหและไมใหแพลงกตอนพืชดังแสดงใน

ตารางที่ 2  (วารินทรและคณะ, 2549) 

 
ตารางที่ 1  ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาระยะโซเอ้ีย 1 ถึงโซเอี้ย 4 ที่ความหนาแนน 70,000 และ 100,000 ตัว/   

                ลูกบาศกเมตร 

วันที่

อนุบาล 
ระยะลูกป ู ชนิดอาหาร 

ปริมาณอาหารมีชีวิต (ตัวหรือเซลล/มิลลิลิตร) 

ลูกป ู70,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร ลูกป ู100,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร 

1   โซเอี้ย 1 โรติเฟอร 2 3 

  คลอเรลลา 104-105 104-105 

2-4   โซเอี้ย 1-โซเอี้ย 2 โรติเฟอร 1.5 2 

  คลอเรลลา 104-105 104-105 

  ไรน้ําเค็มแรกฟก 0.20 0.25 

5-8   โซเอี้ย 2-โซเอี้ย 4 โรติเฟอร 1.5 2 

  ไรน้ําเค็มแรกฟก 0.30 0.50 

 
 

ตารางที่ 2   อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะโซเอี้ย 1 ถึงโซเอี้ย 4 ที่ความหนาแนน 100,000 ตัว/   

               ลูกบาศกเมตรดวยการใหโรติเฟอรและตัวออนไรน้ําเค็มเหมือนกัน แตตางกันที่ใหและไมใหแพลงกตอนพืช 

อาหารที่ใหลูกปู อัตรารอดตายเฉลี่ย  (%) 

ใหคีโตเซอรอสและโรติเฟอร 1 วัน กอนใหรวมกับตัวออนไรน้ําเค็ม 61.34 

ใหคลอเรลลาและโรติเฟอร 1 วัน กอนใหรวมกับตัวออนไรน้ําเค็ม 76.65 

ไมใหแพลงกตอนพืช ใหโรติเฟอร 1 วัน กอนใหรวมกับตัวออนไรน้ําเค็ม 58.08 
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เมื่อลูกปูอายุ 8 วัน (วันที่ 9 ของการอนุบาล) ทําการเกลี่ยลูกปูโดยยายลูกปูสวนหนึ่งไปยังบอใหมอีก 1-2 บอ 

โดยใหความหนาแนนของลูกปูที่จะอนุบาลตอไปจากระยะโซเอี้ย 4 ตอนปลาย จนถึงระยะปูเล็ก (หลังจากที่มี

รูปรางเหมือนพอแมแลว 6-7 วัน) ในอัตรา 10,000-20,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร หรือเกลี่ยเมื่อลูกปูเพิ่งเขาระยะ   

เมกาโลปาโดยใชกะละมังชอนลูกปูบางสวนพรอมสาหรายเทียม ซึ่งใสไวใหเปนที่หลบซอนไปยังบอใหม ชนิด

และปริมาณอาหารที่ใหลูกปูชวงระยะดังกลาวแสดงในตารางที่ 3 ในกรณีที่ไรน้ําเค็มมีปริมาณไมเพียงพออาจ

ใหไขตุนเสริมดวยก็ได  ไขตุนเตรียมโดยใชไขไก 30 ฟอง นมผง 10 กรัม และน้ําสะอาด 1 ลิตร ปนใหเขา

กัน จากนั้น นําไปนึ่งประมาณ 30 นาที แลวนํามาบดผานอวนไนลอนที่มีขนาดชองตา 1 มิลลิเมตร การให

อาหารใหวันละ 5 มื้อ เวลา 05.00, 08.30, 13.30, 18.00 และ 23.00 น. อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูที่

อนุบาลจากระยะโซเอี้ย 4  ตอนปลายจนถึงระยะปูเล็กโดยใหไรน้ําเค็มอยางเดียว  และใหไรน้ําเค็มแลวคอย

ปรับเปลี่ยนไขตุน ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
 ตารางที่ 3  ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาระยะโซเอี้ย 4 ถึงระยะปูเล็กที่ความหนาแนน 15,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร 

วันที่อนุบาล ระยะลูกป ู ชนิดอาหาร 
ปริมาณอาหาร  

(กรัม/มื้อ) 

9 โซเอี้ย 4  ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน         10 

10 โซเอี้ย  4 -เมกาโลปา  ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน             10 

  หรือ ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน 10 ( 2 มื้อแรก) 

   ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน และไขตุน 5-8 และ  2-5 

11 เมกาโลปา  ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน และไรน้ําเค็มอายุ 5- 7 วัน 5-10 และ 10-15 

  หรือ ไรน้ําเค็มอายุ 5-7 วัน และไขตุน 5-10 และ 5-10 

12-15 เมกาโลปา - ปูเล็ก  ไรน้ําเค็มอายุ 5- 7 วัน 20-30 

  หรือ ไขตุน 20-30 

16-19 ปูเล็ก  ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย 50-100 

  หรือ ไขตุน   30 

 
   ตารางที่ 4  อัตรารอดตายเฉลี่ยของลูกปูมาที่อนุบาลจากระยะโซเอี้ย 4 ถึงระยะปูเล็กโดยใหอาหารตางชนิด    

                   ที่ความหนาแนน 15,000 ตัว/ลูกบาศกเมตร 

อาหารที่ใหลูกปู อัตรารอดตายเฉลี่ย (%) 

ใหไรน้ําเค็ม 41.38 

ใหไรน้ําเค็มไรน้ําเค็มและไขตุนไขตุน 33.22 

 
                        1.2.3) ความเค็มของน้ํา ในอดีตที่ผานมา การอนุบาลลูกปูมักใชน้ําที่มีความเค็มคอนขางสูงและ

ระดับเดียวกันตลอด ทําใหอัตรารอดตายของลูกปูต่ํามาก ลูกปูที่อนุบาลในน้ําความเค็ม 30 สวนในพันระดับเดียว

ตลอดมีอัตรารอดตายเพียง 1-2% ชวงที่มีการตายมากที่สุดเริ่มตั้งแตเมื่อลูกปูเขาระยะเมกาโลปา โดยลูกปูมีอาการ
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ออนเปลี้ยและสวนใหญกองอยูตามพื้นบอจนตายในที่สุด การปรับความเค็มของน้ําใหเหมาะสมกับลูกปูแตละ

ระยะจึงมีความสําคัญอยางมากตออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปู ความเค็มของน้ําที่เหมาะสม

เริ่มตนที ่30 สวนในพัน แลวคอยปรับลดความเค็มใหอยูที่ 27, 25 และ 23 สวนในพัน ในวันที่ 4, 6 และ 8 ของ

การอนุบาล ตามลําดับ (วารินทรและคณะ, 2548) 

                          1.2.4) ความเปนกรด-ดางของน้ํา การเตรียมน้ําใหมีความเปนกรด-ดาง (pH) ตามที่กําหนด

คอนขางยุงยาก เนื่องจากคาความเปนกรด-ดางของน้ําที่ปรับไวกอนนําไปใชและที่พักไวสําหรับการเปลี่ยนถาย

น้ํามักไมคอยเสถียร น้ําที่เตรียมไว มีความเปนกรด-ดางใกลเคียงกับที่กําหนดเทานั้น การปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของความเปนกรด-ดางในน้ําโดยใชน้ําปูนขาว (Ca(OH)2) และกรดเกลือ (HCl) ตามลําดับ โดยคอยๆเติมสารเคมี

ดังกลาวทีละนอยจนกวาวัดคาไดตามตองการ ความเปนกรด-ดางของน้ําที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูอยูที่ 

8.5±0.2 (วารินทรและธรรมนูญ, 2549) 

                          1.2.5) ความเปนดางของน้ํา การเตรียมน้ําใหมีความเปนดาง (alkalinity) ตามที่กําหนด

คอนขางเปนปญหาเชนเดียวกับการเตรียมน้ําใหมีความเปนกรด-ดางตามตองการ เนื่องจากคาความเปนดาง

ของน้ําที่ปรับไวกอนนําไปใชและที่พักไวสําหรับการเปลี่ยนถายน้ํามักไมคอยเสถียร น้ําที่เตรียมไว มีความเปนดาง

ใกลเคียงกับที่กําหนดเทานั้น การปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความเปนดางในน้ําโดยใชน้ําปูนขาว (Ca(OH)2) และ

กรดเกลือ (HCl) ตามลําดับ โดยคอยๆเติมสารเคมีดังกลาวทีละนอยจนกวาวัดคาไดตามตองการ ความเปนดางของ

น้ําที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปูอยูที่ 150-250 มิลลิกรัม/ลิตร (วารินทรและวัฒนา, 2549) ซึ่งคอนขางสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับน้ําที่ใชอนุบาลลูกกุงทะเลในโรงเพาะฟกของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาครซึ่ง

ปรับคาความเปนดางของน้ําอยูในชวง 100-120 มิลลิกรัม/ลิตร ความเปนดางของน้ํานาจะมีสวนเกี่ยวของอยาง

มากกับการลอกคราบและสรางเปลือกหรือกระดองใหมในการเจริญเติบโตแตละครั้งของลูกปูแตจะเกี่ยวของ

อยางไรเปนเรื่องท่ีตองศึกษาในโอกาสตอไป 

      1.2.6) ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําอื่นๆ 

- อุณหภูมิน้ําที่เหมาะสมอยูระหวาง 28-30 องศาเซลเซียส 

- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5-7 มิลลิกรัม/ลิตร โดยใหอากาศตลอดเวลา 

                          1.2.7) ที่หลบซอน การกินกันเองระหวางการอนุบาลเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหอัตรารอดตาย

ของลูกปูต่ํา โดยเฉพาะตั้งแตระยะเมกาโลปาซึ่งเริ่มมีกาม การใหที่หลบซอนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาเปน

วิธีการหนึ่งที่ชวยลดปญหาดังกลาว ซึ่งทําใหอัตรารอดตายของลูกปูสูงขึ้น จากการศึกษาที่หลบซอนชนิดตางๆ 

ไดแก ตะแกรงอวน ชั้นถาดไข อวนผืน เชือกฟางสาหรายเทียม แสลนสาหรายเทียม และถาดทราย (รูปท่ี 36) 

ปรากฎวา เชือกฟางสาหรายเทียมเปนท่ีหลบซอนที่เหมาะสมสําหรับลูกปูมาที่สุด    (วารินทรและคณะ, 2547ก; 

วารินทรและคณะ, 2548) เมื่ออนุบาลจนลูกปูเขาระยะเมกาโลปาเกือบหมด ใสสาหรายเทียมลงไปในบออนุบาล

เพื่อใหลูกปูเกาะหลบซอนตัวเปนการปองกันการกินกันเอง  สาหรายเทียมทําดวยเชือกพลาสติกสีเขียวออน (เชือก

มัด/ผูกของ) ที่ตัดเปนทอนยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ใชเชือก 2 ทอน สอดเขาไประหวางเกลียวของเชือก

ไนลอนสีเขียวเขมขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร โดยใหเชือกพลาสติกยาวเทากันทั้ง 2 ดาน การสอด

เชือกพลาสติกดังกลาวสอดไปตามความยาวของเชือกไนลอนเปนระยะๆโดยมีระยะหางประมาณ 8 เซนติเมตร 
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จากนั้นคลี่เชือกพลาสติกออกเปนแผนบางๆ แลวฉีกเปนเสนเล็กๆจนหมด ปลายดานหนึ่งของเชือกไนลอนผูกติดกับ

ทุนลอย และปลายอีกดานหนึ่งผูกติดกับตุมถวง 

    

    

   
ตะแกรงอวน (สีเขียว) ชั้นถาดไข อวนผืน (สีแดง) 

  

 
เชือกฟางสาหรายเทียม แสลนสาหรายเทียม ถาดทราย 

 

รูปที่ 36 ที่หลบซอนชนิดตางๆ 
 

                          1.2.8)  การดูดตะกอนและเปลี่ยนถายน้ํา ระหวางการอนุบาลลูกปูชวงระยะโซเอี้ย 1 ถึงโซเอี้ย 4 

ทําการดูดตะกอนที่กนบอและเปลี่ยนถายน้ําในวันที่ 3, 5 และ 7 ของการอนุบาลในปริมาณ 20, 30 และ 30%  

ตามลําดับ สวนการอนุบาลลูกปูชวงระยะโซเอี้ย 4 ถึงระยะปูเล็ก ทําการดูดตะกอนกนบอและเปลี่ยนถายน้ําวัน

เวนวันในปริมาณ 30-60% แตถามีกรณีฉุกเฉินที่คุณภาพน้ําเปนอันตรายตอสุขภาพของลูกปูใหเปลี่ยนถายน้ํา

ทันท ี
                2.) การอนุบาลลูกปูในบอดิน การอนุบาลลูกปูในบอดินมีขอไดเปรียบดานพ้ืนท่ีและอาหารธรรมชาติซึ่ง

เปนขอจํากัดของโรงเพาะฟก แตมีขอเสียเปรียบจากการที่บอดินมักตั้งอยูกลางแจง จึงไดรับผลกระทบโดยตรง

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยเฉพาะในชวงฝนตกหรืออุณหภูมิลดต่ําลง ซึ่งสงผลกระทบตออัตรา

รอดตายของลูกปูที่อนุบาลในบอดิน นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตลูกปูในบอดินคอนขางยุงยาก ใชเวลา และ

เกิดความเสียหายมากกวาการเก็บเกี่ยวผลผลิตในบอคอนกรีตหรือภาชนะอื่นๆในโรงเพาะฟก อยางไรก็ตาม 

ขอมูลเกี่ยวกับการอนุบาลลูกปูในบอดินยังมีนอย หนวยงานของกรมประมงที่ไดทําการศึกษาเรื่องนี้ในเบื้องตนมี 

2 แหง คือ ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร  
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 ป 2546 ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรีทําการอนุบาลลูกปูในบอดินโดยใชบอขนาด 1 ไร ที่มี

น้ําความเค็ม 30 สวนในพัน ในกรณีของศูนยฯเพชรบุรีใชปูไขนอกกระดองจํานวน 22 ตัว น้ําหนักรวม 9.5 

กิโลกรัม ปลอยลงในบอเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2549  เพื่อใหไขที่ตับปงฟกเปนตัวออนปูมา และทําการ

อนุบาลตอไป วันรุงข้ึนหลังจากปลอยแมปูใหไรน้ําเค็มตัวเต็มวัยวันละ 5 กิโลกรัม โดยในชวงแรก ลูกปูกินโรติเฟอร 

โคพีพอด (copepod) และลูกไรน้ําเค็มท่ีเกิดจากตัวเต็มวัยเปนอาหาร  

  หลังจากปลอยแมปูในบอเปนระยะเวลา 11 วัน พบลูกปูระยะเมกาโลปา ตอมาอีก 5 วัน พบลูกปูระยะ

แคร็บ (crab) ในบอ วันที่ 19, 24 และ 25 มีนาคม 2549 ชอนตักลูกปูขนาด (ความกวางกระดอง) 1.5-2 

เซนติเมตร จํานวน 2,400, 5,246 และ 7,087 ตัว การชอนตักลูกปูโดยใชสวิงรูปสามเหลี่ยมขนาดประมาณ    

60 เซนติเมตร ขอบทําดวยไมไผโดยกดขอบสวิงใหครูดกับพื้นบอ ในชวงบายของวันที่ 25 มีนาคม 2549 ขณะ

สูบน้ําออกจากบอดวยเครื่องสูบน้ําแบบพญานาค 12 นิ้ว เพื่อเก็บรวบรวมลูกปู พบลูกปูมีพฤติกรรมเดินลงไปใน

แองที่กําลังสูบน้ําโดยไมติดแหงอยูบนพื้นบอ ทําใหจับลูกปูไดงายกวาการใชสวิง และสามารถรวบรวมลูกปูจาก

แองสูบน้ําได 9,355 ตัว วันที่ 26 มีนาคม 2549 สูบน้ําใหแหงและรวบรวมลูกปูจากแองสูบน้ําไดอีก 2,933 ตัว 

พอแมพันธุปูมา 24 ตัว โดยเปนปูเพศผู 3 ตัว ปูเพศเมีย 14 ตัว และปูไขนอกกระดอง 7 ตัว จากการอนุบาลลูกปู

ในบอดินครัง้นั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตลูกปูขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร ไดทั้งสิ้น 27,021 ตัว โดยใชไรน้ําเค็มตัวเต็มวัยมี

ชีวิตทั้งสิ้น 150 กิโลกรัม ระยะเวลาการดําเนินการ 36 วัน (รูปที่ 37) 

 
 

 

 

 

 
 
 

   

                  

                                  
                                  

                                      รูปที่ 37 ลูกปูมาที่อนุบาลในบอดินเปนระยะเวลา 36 วัน 

                                                 หลังจากฟกเปนตัวมีขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร     

        
 ป 2548-2550  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาครทําการอนุบาลลูกปูในบอดินขนาด 0.8 ไร  

จํานวน 4  ครั้ง (วารินทรและคณะ, 2550)  โดยครั้งที่ 1 ดําเนินการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2548  ครั้งที่ 2 

ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2549  ครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2549 และครั้งที่ 4 ในเดือนเมษายน-

พฤษภาคม 2550 การอนุบาลลูกปูในครั้งที่ 1 และ 2 ไมไดบําบัดน้ําในบอ  สวนในครั้งที่ 3 และ 4 บําบัดน้ําใน 

บอดวยแคลเซียมไฮโปคลอไรท  (Ca(OCl)2) ปริมาณ 45 กิโลกรัม (ใส 2 ครั้งๆละ 20 และ 25 กิโลกรัม                 
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ระยะเวลาหางกัน 5 วัน) กอนปลอยลูกปู  ในการอนุบาลครั้งที่ 1 ปลอยลูกปูระยะโซเอี้ย 1 ที่ฟกจากไขที่แยก

จากตับปงปูไขนอกกระดองจํานวน 1,792,000 ตัว หรือความหนาแนน 1,400 ตัว/ตารางเมตร ครั้งที่ 2 ปลอย

ลูกปูจํานวน 2,048,000 ตัว หรือ 1,500 ตัว/ตารางเมตร ครั้งที่ 3 ปลอยลูกปูจํานวน 2,368,000 ตัว หรือ 1,900 

ตัว/ตารางเมตร และครั้งที่ 4 ปลอยลูกปูจํานวน 2,048,000 ตัว หรือ 1,500 ตัว/ตารางเมตร น้ําในบออนุบาลมี

ความเค็มเริ่มตน 30 สวนในพัน จากนั้นคอยๆเติมน้ําจืดซึ่งเปนน้ําบาดาลเพื่อปรับลดความเค็มใหไมเกิน 25   

สวนในพัน  เมือ่ลูกปูเขาระยะเมกาโลปา (วารินทรและคณะ, 2548)  และเนื่องจากลูกปูระยะนี้มีความดุรายและ

กินกันเอง จึงใสสาหรายเทียมจํานวน 100 เสน และทางมะพราวแหงยาวประมาณ 1 เมตร ปกไวทั่วบอหางกัน

ทุกๆระยะ 2 เมตร เพื่อใหลูกปูเกาะหลบซอนตัวเปนการปองกันการกินกันเอง 

 ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูในการอนุบาลครั้งที่ 1 และ 2 ดังแสดงในตารางที่ 5 และในครั้งที่ 3 

และ 4 ดังแสดงในตารางที่ 6 โดยใหอาหารวันละ 2 มื้อ เวลา 08.30 และ 18.00 น. 

 
   ตารางที่ 5 ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาระยะ โซเอี้ย 1 ถึง  ปูเล็ก ในการอนุบาลครัง้ที่ 1 และ 2 

วันที่อนุบาล ระยะลูกป ู ชนิดอาหาร ปริมาณอาหาร/มื้อ 

1 โซเอี้ย 1 โรติเฟอร+ไขแดง 100+100 กรัม 

  คลอเรลลา      102-104 เซลล/มิลลิลิตร 

2-4 โซเอี้ย 1- โซเอี้ย 2 โรติเฟอร+ไขแดง 100+100 กรัม 

  คลอเรลลา 102-104 เซลล/มิลลิลิตร 

  ไรน้ําเค็มแรกฟก 500 กรัม 

5-9 โซเอี้ย 2- โซเอี้ย 4 โรติเฟอร 100 กรัม 

  ไรน้ําเค็มแรกฟก 500 กรัม 

 โซเอี้ย 4 ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน 500 กรัม 

10 โซเอี้ย 4-เมกาโลปา ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน 500 กรัม 

11 เมกาโลปา ไรน้ําเค็มอายุ 2-3 วัน และไรน้ําเค็มอายุ 5-7 วัน 300+500 กรัม 

12-15 เมกาโลปา-ปูเล็ก ไรน้ําเค็มอายุ 5-7 วัน 1,000 กรัม 

  ปลาสดบด 200 กรัม 

16-19 ปูเล็ก ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย+ปลาสดบด 2,000+250 กรัม 

20-27 ปูเล็ก ปลาสดบด 300 กรัม 

28-34 ปูเล็ก ปลาสดบด 350 กรัม 

35-37 ปูเล็ก ปลาสดบด 450 กรัม 
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    ตารางที่ 6  ชนิดและปริมาณอาหารที่ใหลูกปูมาระยะ โซเอี้ย 1 ถึง ปูเล็ก ในการอนุบาลครั้งท่ี 3 และ 4 

วันที่อนุบาล ระยะลูกป ู ชนิดอาหาร ปริมาณอาหาร/มื้อ 

1-2 โซเอี้ย 1 โรติเฟอร 300 กรัม 

  คลอเรลลา+ไขแดง          102-104 เซลล/มิลลิลิตร+100 กรัม 

3 โซเอี้ย 1-โซเอี้ย 2 โรติเฟอร 300 กรัม 

  คลอเรลลา 102-104 เซลล/มิลลิลิตร 

  ไรน้ําเค็มแรกฟก+ไขแดง 250+200 กรัม 

4-9 โซเอี้ย 2-โซเอี้ย 4 ไรน้ําเค็มแรกฟก 250 กรัม 

  ไรน้ําเค็มแรกฟก 250 กรัม 

 โซเอี้ย 4 ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย 2,000 กรัม 

10-13 โซเอี้ย 4-เมกาโลปา ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย 2,000 กรัม 

14-18 เมกาโลปา-ปูเล็ก ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย+ปลาสดบด 2,000+400 กรัม 

19-20 ปูเล็ก ปลาสดบด 400 กรัม 

  อาหารกุงเบอร 2 350 กรัม 

21-23 ปูเล็ก ปลาสดบด 400 กรัม 

24-26 ปูเล็ก ปลาสดบด+อาหารเม็ด   800+250 กรัม 

27-28 ปูเล็ก ปลาสดบด+อาหารเม็ด 1,200+250 กรัม 

29-30 ปูเล็ก ปลาสดบด+อาหารเม็ด 1,200+250 กรม 

31-32 ปูเล็ก ปลาสดบด+อาหารเม็ด 1,200+300 กรัม 

33-35 ปูเล็ก ปลาสดบด+อาหารเม็ด 1,500+500 กรัม 

36-40 ปูเล็ก ปลาสดบด+อาหารเม็ด 3,000+500 กรัม 

    
 

   การเก็บเกี่ยวผลผลิตลูกปูโดยใชอวนรวบรวมลูกปู (รูปที่ 38) 1-2 ครั้ง กอนสูบน้ําออกจากบอดวยทอ

พญานาคขนาด 12 นิ้ว ผานเฝอกประตูเทียมโดยหัวกะโหลกของทอสูบหุมดวยอวนเขียวเพื่อปองกันไมใหลูกปูหลุด

รอดออกไป การรวบรวมลูกปูในครั้งที่ 1 และ 2 ใชสวิงตักรวบรวมลูกปูในชองประตูไปใสกะละมัง  (รูปที่ 39)  

สวนในครั้งที่  3 และ 4  ใชอวนทําดวยเชือกไนลอนขนาดตา 0.5 เซนติเมตร กางไวหลังประตูเทียมเพ่ือใหลูกปูเขา

มาติดอยูในอวนระหวางสูบน้ําออกจากบอ (รูปที่ 40) แลวใชสวิงตักรวบรวมลูกปูในอวนไปใสในกะละมัง เมื่อน้ํา

แหงในวันแรกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนใหญ เติมน้ําเค็มลงไปในบอประมาณ 30-50 เซนติเมตร แลวทิ้งไว 1 วัน 

เพ่ือใหลูกปูที่ฝงตัวอยูออกจากที่หลบซอนเพื่อใหงายตอการเก็บรวบรวมใหมอีกครั้ง หลังจากนั้นใชคนเก็บรวบรวม

ลูกปูตามพื้นบอที่อาจหลงเหลืออยูใหไดมากที่สุด (รูปที่ 41) แลวนับจํานวนลูกปูรวมกับของวันแรก  การเก็บเกี่ยว

ผลผลิตดวยวิธีนี้ใชระยะเวลา 2 วัน  
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               รูปที่ 38 การใชอวนรวบรวมลูกปูมา                       รูปที่ 39  ลูกปูมาที่ใชสวิงชอนจากชองประตูเทียม 

          

 

 

 

 

 

                         
             

 

 
            รูปที่ 40 การเก็บเกี่ยวลูกปูมาโดยใชประตูเทียม               รูปที่ 41 การรวบรวมลูกปูมาตามพืน้บอ 

 

 หลังการเก็บเกี่ยวมีลูกปูเหลือรอดในครั้งที่ 1 จํานวน 4,620 ตัว หรือมีอัตรารอดตาย 0.26%  ครั้งที่ 2  

จํานวน 6,250 ตัว คิดเปนอัตรารอดตาย 0.31% ซึ่งเปนอัตรารอดตายที่คอนขางต่ํา เนื่องจากการอนุบาลทั้ง 2 ครั้ง

ไมไดบําบัดน้ําในบออนุบาลกอนปลอยลูกปู สวนในครั้งที่ 3 และ4 ที่มีการบําบัดน้ําในบออนุบาลดวย

แคลเซียมไฮโปคลอไรทมีลูกปูเหลือรอดจํานวน  71,125  ตัว หรือมีอัตรารอดตาย 3.00% และจํานวน 24,816 ตัว 

หรืออัตรารอดตาย 1.21%  ตามลําดับ  (ตารางที่ 7)  ขนาดและน้ําหนักเฉลี่ยของลูกปูในการอนุบาลแตละครั้งดัง 

  
    ตารางที่ 7  อัตรารอดตายของลูกปูมาที่อนุบาลในบอดินในแตละครั้ง 

ครั้งท่ี จํานวนลูกปูที่ปลอย 

(ตัว) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

จํานวนลูกปูเหลือรอด  

(ตัว) 

อัตรารอดตาย 

(%) 

1 1,792,000 30 4,620 0.26 

2 2,048,000 37 6,250 0.31 

3 2,368,000 40 71,125 3.00 

4 2,048,000 40 24,816 1.21 
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แสดงในตารางที่ 8 ลูกปูที่อนุบาลในครั้งที ่1 เปนระยะเวลา 30 วัน มีความกวางกระดองเฉลี่ย 3.19 เซนติเมตร ความ

ยาวกระดองเฉลี่ย 1.56 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 2.69 กรัม ลูกปูที่อนุบาลในครั้งที่ 2 เปนระยะเวลา 37 วัน 

มีความกวางกระดองเฉลี่ย 2.39 เซนติเมตร ความยาวกระดองเฉลี่ย 1.21 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 1.15 

กรัม ลูกปูที่อนุบาลในครั้งที่ 3 เปนระยะเวลา 40 วัน มีความกวางกระดองเฉลี่ย 3.08 เซนติเมตร ความยาวกระดอง

เฉลี่ย 1.54 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 2.20 กรัม และลูกปูที่อนุบาลในครั้งที่ 4 เปนระยะเวลา 40 วัน   มีความ

กวางกระดองเฉลี่ย 3.35 เซนติเมตร ความยาวกระดองเฉลี่ย 1.69 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ย 2.87 กรัม 

นอกจากนี้ ปูที่เก็บเก่ียวมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียประมาณ 1:1  

  
  ตารางที่ 8  ขนาดเฉลี่ยและอัตราสวนเพศของลูกปูมาที่อนุบาลต้ังแตโซเอี้ย 1 ถึง ปูเล็ก ในแตละครั้ง 

การอนุบาล 

(ครั้งท่ี) 

ความหนาแนน 

(ตัว/ตารางเมตร) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

ขนาดของปูเล็กเมื่อเก็บเกี่ยว 

   อัตราสวนเพศ 

เพศผู : เพศเมีย 

ความกวางกระดอง

เฉลี่ย 

ความยาวกระดอง 

เฉลี่ย 
น้ําหนัก 

 (กรัม) 
      (เซนติเมตร)      (เซนติเมตร)   

1 1400 30 3.19 1.56 2.69 1.02:1 

2 1500 37 2.39 1.21 1.15 1.17:1 

3 1900 40 3.08 1.54 2.20 1.08:1 

4 1500 40 3.35 1.69 2.87  1:1.18 

  
 


				     โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ           				
	รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง
	                                          
				
		
	การนำลูกปูม้าขนาดเล็ก (young crab) ไปปล่อยลงสู่ทะเลจะมีชุมชนชาวประมงบริเวณใกล้เคียง ครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียน ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเสมอ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ (รูปที่ 23)  ในการเพาะพันธุ์ปูม้าเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งบางพื้นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากจังหวัด เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ภูเก็ต การผลิตปูม้าขนาดเล็กมีทั้งที่ดำเนินการเพาะพันธุ์ในโรงเพาะฟักและในบ่อดิน
	2.1 การเพาะพันธุ์ปูม้า
	แหล่งพันธุ์ การเพาะพันธุ์ปูม้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงอาศัยปูไข่นอกกระดองที่จับจากทะเลเป็นแหล่งพันธุ์ การนำปูไข่นอกกระดองมาใช้เป็นแหล่งพันธุ์สามารถดำเนินการได้ใน 2 รูปแบบ
	                    
	                              รูปที่ 31 การสุ่มนับจำนวนลูกปูแรกฟัก
	การอนุบาลลูกปูม้า การศึกษาการเพาะพันธุ์ปูม้าในช่วงต้นเป็นการศึกษาแบบลองผิดลองถูก ข้อมูลการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจึงน้อยมาก  ตั้งแต่ในอดีตผู้ปฏิบัติงานในโรงเพาะฟักมักใช้ปูไข่นอกกระดองที่จับจากทะเลในการเพาะพันธุ์ ในธรรมชาติมีปูไข่นอกกระดองตลอดทั้งปี จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์  ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การอนุบาล เนื่องจากปูม้ามีพฤติกรรมก้าวร้าว กินกันเอง การอนุบาลลูกปูตั้งแต่แรกฟักในระยะโซเอี้ย (zoea) ถึงระยะปูเล็ก (young crab) มีอัตรารอดตายต่ำมาก  จนกระทั่ง วารินทร์และคณะ (2545) ประสบความสำเร็จในการฟักไข่ปูจากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ตับปิ้งไข่ปูเป็นแหล่งพันธุ์ โดยศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อหาวิธีการต่างๆที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปู ทั้งในเรื่องของอาหารและการให้อาหาร  การจัดการด้านเทคนิค  ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงแรกเป็นการศึกษาในโรงเพาะฟักโดยอนุบาลลูกปูในถังไฟเบอร์และบ่อคอนกรีต จนปัจจุบันสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ ปูม้าในระดับมหมวล (mass production) จากนั้นขยายผลไปสู่การศึกษาเพื่ออนุบาลลูกปูในบ่อดิน 
	                                 1.1.3.3) การเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ ถังพลาสติกหรือบ่อคอนกรีตที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ ต้องผ่านการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยวิธีเดียวกันกับการเตรียมบ่ออนุบาลลูกปู จากนั้นสูบคลอเรลลาที่เตรียมไว้เติมลงไปในถังหรือบ่อ แล้วนำโรติเฟอร์ (รูปที่ 33) มาใส่ในน้ำเขียวในอัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร เมื่อสีน้ำจางลงเติมน้ำเขียวลงไปในถังหรือบ่อทีละน้อยจนเกือบเต็มภาชนะ  นอกจากคลอเรลลาซึ่งเป็นอาหารหลักของโรติเฟอร์ ยังอาจเสริมด้วยน้ำหมักอามิ-อามิ (กากชูรส) 200 มิลลิลิตร/ลูกบาศก์เมตร วันละครั้ง การเตรียมน้ำหมักอามิ-อามิ โดยใช้อามิ-อามิ 1 ลิตร ผสมกับน้ำที่มีความเค็ม 15 ส่วนในพัน 19 ลิตร พร้อมให้อากาศและหมักทิ้งไว้ 7 วัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตโรติเฟอร์โดยกรองด้วยถุงกรองที่มีขนาดตาของผ้ากรอง 69 ไมครอน






