
กรมประมงผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลก้าวไกล อนาคตการเพาะเลี้ยงปูไทยสดใส  
ด้วยเทคนิคการใส่แร่ธาตุและวัสดุหลบซ่อนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตาย 

 

เรียบเรียงโดย  
นางสิริวรรณ  หนูเซ่ง นักวิชาการประมงช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
       

 
ขอขอบคุณ  
นายอนันต์  ตันสุตะพานิช ท่านที่ปรึกษากรมประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
นายอาคม สิงหบุญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 
นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง 

        ปูทะเล (Scylla spp.) เป็นสัตว์น้ าชายฝั่งที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลาดมีความต้องการสูง อีกทั้งยังเป็น        
สัตว์น้ าที่มีราคาแพง แต่ในปัจจุบันพบว่า ปริมาณปูทะเลในธรรมชาติ      
ลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค โดยแนวโน้ม
ผลผลิตปูทะเลจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาจากการเพาะเลี้ยงเป็นหลัก ซึ่งใน
ปัจจุบันความต้องการลูกพันธุ์ปูทะเลของเกษตรกรเพ่ือน ามาใช้ในการ
เลี้ยงพบว่ายิ่งมีปริมาณความต้องการที่สูงมากขึ้น 

        ส าหรับปูทะเลที่พบในประเทศไทย มี 4 สายพันธุ์  คือ ปูด า ปูขาว ปูเขียว ปูม่วง ซึ่งสายพันธุ์ที่กรมประมง
ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและผลิตลูกพันธุ์จ าหน่ายให้แก่เกษตรกร คือ ปูทะเลชนิดปูขาว หรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ 
Scylla paramamosain  ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) กองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง ได้
ท าการศึกษาการผลิตลูกพันธุ์ปูขาวในโรงเพาะฟักมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนสามารถผลิตลูกพันธุ์ปูขาว 
ขนาด 0.5 - 1 เซนติเมตร จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปูทะเลในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยระยะเริ่มต้นของการเพาะและอนุบาลลูกปูขาว พบว่า
ลูกพันธุ์ปูขาววัยอ่อนระยะ Zoea จนถึงระยะ Young 
Crab  ยังคงมีอัตราการรอดตายต่ าและไม่คงที่ โดยมีค่า
อยู่ในช่วง 1 - 5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ า
ชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
เขต 3 (สุราษฎร์ธานี ) ท าการศึกษา วิจัยและพัฒนา
เทคนิคการเพาะและอนุบาลลูกปูขาวจนมีอัตรารอด
เพ่ิมข้ึนเรื่อยมา และล่าสุดในปีงบประมาณ 2561 – 2562 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้น าเทคนิคการใส่แร่ธาตุและการปรับเปลี่ยน
เพ่ิมเติมในส่วนของวัสดุหลบซ่อนตัวของลูกปูในช่วงของการอนุบาล จนท าให้ในปัจจุบันมีอัตรารอดเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 
10 - 20 เปอร์เซ็นต์ (ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความแข็งแรงของแม่พันธุ์ปู)  และเพ่ิมศักยภาพในการผลิตลูกพันธุ์ปูทะเล 
ระยะ Young crab ขนาด 0.5 – 1 เซนติเมตร จนสามารถจ าหน่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกพันธุ์ปูทะเลของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูไดเ้พ่ิมมากข้ึน 



จากการที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ให้ความส าคัญต่อ
การศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคนิคการเพาะและอนุบาลปูทะเลมาอย่างต่อเนื่อง
และได้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกองฯ เพ่ือ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเลจากนักวิชาการ
ประมงที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเพาะพันธุ์ปูขาว และใน
ปีงบประมาณ 2561 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งตรัง ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตแม่พันธุ์ปูขาวไข่นอกกระดอง
และการผลิตลูกพันธุ์ปูขาวขึ้นเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแม่พันธุ์ปูขาวที่มีคุณภาพ รวมทั้งการผลิตลูกพันธุ์ปูขาว
ให้ได้ผลผลิตแบบมหมวล 

ผลจากการบูรณาการองค์ความรู้  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และการฝึกอบรม น ามาซึ่งในปีงบประมาณ 2561 งานเพาะพันธุ์ปู ฝ่ายผลิต
พันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 
(สุราษฎร์ธานี) จึงมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเพาะและอนุบาลลูกปูใน
โรงเพาะฟัก โดยการน าเทคนิคการใส่แร่ธาตุมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ระยะต่างๆ ของลูกปูทะเลวัยอ่อน และการใส่อวนท าการประมงปูม้าร่วมกับ

การย้ายบ่อในการเพ่ิมอัตรารอดของลูกปูระยะ Megalopa และระยะ Young crab 
 

 เทคนิคการใส่แร่ธาตุส าหรับการเพาะและอนุบาลลูกพันธุ์ปูขาว ตามวิธีการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)  
[ดัดแปลงจากคู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการด าเนินโครงการผลิตแม่พันธุ์ปูขาวไข่นอกกระดองที่มี
คุณภาพและผลิตลูกพันธุ์ปูขาวมหมวลแบบบูรณาการ (ปริศนา, 2561)] 
 

สูตรและวิธีการเตรียมแร่ธาตุ [อนันต์ ตันสุตะพานิช และอาคม สิงหบุญ (ข้อมูลติดต่อส่วนตัว, 2561)]  
 

  โดโลไมท์ 1 กิโลกรัม  
  ซีโอไลท์  1 กิโลกรัม 

   น้ าดีเกลือ 100 มิลลิลิตร  
  

น าส่วนผสมทั้ง 3 ชนิดตามอัตราส่วนข้างต้น มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 

อัตราการใช้ 200 กรัมต่อน้ า 1 ตัน (200 ppm) 
 

วิธีใช้  
o ส าหรับลูกปูระยะ Zoea : ละลายแร่ธาตุด้วยน้ าแล้วสาดให้ทั่วบ่ออนุบาล เมื่อลูกปูวัยอ่อน

พัฒนาเข้าสู่ระยะ Zoea 
o ส าหรับลูกปรูะยะ Megalopa - Young crab : น าแร่ธาตุมาหว่านให้ทั่วบ่ออนุบาล 
 

 
 
 
 
 
 ลูกปรูะยะ Zoea 

น้ าดีเกลือ 



 เทคนิคการใส่อวนท าการประมงปูม้าเก่าร่วมกับการย้ายบ่อเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกปูระยะ 
Megalopa และระยะ Young crab  
 

        ด้วยปูทะเลเป็นสัตว์ที่มีการกินกันเองสูง จึงจ าเป็นต้องมีการใส่วัสดุ                     
หลบซ่ อน ในช่ ว งของการอนุบาล  เ พ่ือช่ วย เ พ่ิม อัตรารอด  โดยที่ ผ่ านมา                     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง                
เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)  ใช้กิ่งสนทะเลและอวนเขียว
เป็นวัสดุหลบซ่อนส าหรับการอนุบาลลูกปูระยะ 
Megalopa และระยะ Young crab ท าให้ประสบ

ความส าเร็จในการเพ่ิมอัตรารอดได้เป็นอย่างดี (สิริวรรณ, 2546) แต่อย่างไรก็ตาม 
การใช้กิ่งสนทะเลจะมีความยุ่งยากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้ในปีงบประมาณ 2561 งานเพาะพันธุ์ปู ศูนย์วิจัย    
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้อวนท าประมงปูม้าเก่า ซึ่งอวน
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือท าการประมงที่ชาวประมงปูม้าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาใส่ใน
บ่ออนุบาลเพ่ือเป็นวัสดุหลบซ่อน เมื่อลูกปูเริ่มเข้าสู่ระยะ Megalopa โดยใช้เนื้อ
อวนประมาณ 500 – 700 กรัม/ตารางเมตร  ท าให้ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตลูกปูจากระยะลูกปู

คราบแรก (First crab) จนได้ลูกปูระยะ 
Young crab ขนาด 0.5 - 1 เซนติเมตร ที่
มีอัตรารอดประมาณ 80 - 95 เปอร์เซ็นต์ 
 นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนเทคนิคการ
อนุบาลโดยการย้ายบ่อลูกปูในระยะลูกปูคราบแรก (First crab) เพ่ือสุ่มนับ
จ านวนและลดความหนาแน่น ร่วมกับการใช้เทคนิคดังกล่าวข้างต้น ก็นับว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ช่วยเพ่ิมอัตราการรอดตายของลูกปูให้
สูงขึ้น 

 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ยังคงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจใน
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาปรับปรุงเทคนิคในทุกๆ ด้านของการเพาะและอนุบาลลูกปูทะเล ที่จะน ามาซึ่งการพัฒนาการ
ผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลให้มีอัตรารอดที่สูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การเลี้ยงปูทะเลเชิงพาณิชย์
ของไทยต่อไป  

                      
 
      เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อซื้อลูกพันธุ์ปูทะเล ได้ที่  
       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) โทร. 077-255288 ในวันและเวลาราชการ 

ลูกปูขาวระยะคราบแรก 


