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การตรวจสอบและฆ่าเช้ือแม่ปูทะเลก่อนเข้าสู่ระบบโรงเพาะฟัก 1

แม่ปูไข่นอกกระดอง
จาก ธรรมชาติ / เพาะเลี้ยง

ระบบเลี้ยงแม่ปูทะไข่นอกกระดอง
ให้ไข่ฟักเป็นตัว

ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีน 100 ppm 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีน 100 ppm 
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

ระบบเลี้ยงแม่ปทูะเลไข่ในกระดอง
ให้ปล่อยไข่ออกนอกกระดอง

แม่ปูไข่ในกระดอง
จาก ธรรมชาติ / เพาะเลี้ยง

ศพช.จนัทบรุี



- บ่อคอนกรีตกลม ปริมาตร 300 ลิตร ความเคม็น ้า 25-32 ppt
เช่ือมต่อกนัเป็นระบบน ้าหมุนเวยีน 9 บ่อ
อตัราการไหลเวยีนของน ้า 100 ลิตร/ชัว่โมง 

- ให้ หอยนางรม, ปลาหัน่ช้ิน, อาหารส าเร็จรูป 7% ของ นน.ตวั
- ถ่ายน ้าสปัดาห์ละ 1 คร้ัง
- อตัราการใหไ้ข่นอกกระดอง เฉล่ีย 50% 

การเลี้ยงแม่ปูทะเลไข่ในกระดองให้ปล่อยไข่ออกนอกกระดอง

น้้าก่อนลงบ่อเลี้ยง ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย UVระบบกรองของบ่อเลี้ยง

ภายในบ่อเลี้ยง วางตะกร้าให้แม่ปูปล่อยไข่

ระบบเลี้ยงแม่ปูทะเลไข่ในกระดองให้ปล่อยไข่ออกนอกกระดอง
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ขนาดไข่ประมาณ 25% ของช่องว่าง ระยะรังไข่ข้ัน 4

ไข่ภายในตัวแม่ปทูะเล และไข่นอกกระดอง

ไข่นอกกระดอง

3

ไข่ในกระดองหลังปล่อยไข่ออก

ไข่นอกกระดอง



- ถงัไฟเบอร์ ปริมาตร 150 ลิตร
เช่ือมต่อกนัเป็นระบบน ้าหมุนเวยีน 9 ถงั
ใชป๊ั้มน ้า 2,000 ลิตร/ชัว่โมง 

- ถ่ายน ้า 50% ทุกวนั ถ่ายน ้าโดยการเปิดวาล์วก้นถงัเพือ่ลดการรบกวนแม่ป ูในถงั
- น ้าก่อนลงถงัเล้ียง ผา่นการฆ่าเช้ือดว้ย UV

การเลี้ยงแม่ปูทะเลไข่นอกกระดองให้ไข่ฟักเป็นตัว

ห้องฟักไข่แม่ปูทะเลไข่นอกกระดอง ระบบถังเลี้ยง ปิดฝาถังเพื่อลดการรบกวน ถังกรอง และถัง UV

วาล์วส้าหรับถ่ายน้้า

4



ใช้ระยะเวลาในการพฒันา 9-12 วนัโดยประมาณ

ลักษณะไข่นอกกระดอง 5



การรวบรวมลกูปทูะเลแรกฟัก (ระยะ Zoea 1) เพือ่น าไปอนุบาล

เลือกลูกปูที่ลอยบริเวณผิวน้้าไปอนุบาลหุ้มท่อออกน้้าด้วยผ้าตาขนาดเล็กกันลูกปูหลุดเข้าระบบกรอง 

สุ่มลูกปูและนับจ้านวนอุปกรณ์สุ่มนับจ้านวนลูกปู น้าไปบ่ออนุบาลต่อไป

6



- บ่อคอนกรีต ขนาด 3x1.5x0.7 ม.
- ความหนาแน่น 50,000 ตวั ต่อ ลบ.ซม.
- ใชสี้น ้าเทียมช่วยในการพรางแสง
- เปล่ียนถ่ายน ้า 2-3 วนัคร้ัง (ข้ึนอยูก่บัคุณภาพน ้า)
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอนุบาล 22-25 วนั
- อตัราการรอดตาย เฉล่ีย 6.7% (0%-23%)

การอนุบาลลกูปูทะเล ระยะ Z1-C1

แช่ถังลูกปูในบ่ออนุบาลเพื่อปรับอุณหภูมิ ให้อากาศโดยใช้ Air lift ระยะ Zoea ปรับมาให้อากาศโดยใช้หัวทราย ระยะ Megalopa

ให้อาหารบ่ออนุบาล

บ่อคอนกรีต โรงอนุบาลลูกปูทะเล
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Megalopa

Zoea1 Zoea2 Zoea3 Zoea4

Zoea5

3 วนั 3 วนั

7-10 วนั

1st crab

3 วนั

3 วนั

3 วนั
รวมระยะเวลา ในการ

อนุบาล 22-25 วนั

ลกูปูทะเลวัยอ่อนระยะต่างๆ และชนิดอาหารทีก่นิ

หนอนแดง ชนิดอาหารท่ีใหกิ้น
ระยะ Zoea ให ้โรติเฟอร์ กบั อาร์ทเีมียแรกฟัก
ระยะ Megalopa ให ้อาร์ทเีมียตัวเต็มวัย , หนอนแดง
ระยะ First crab ให ้อาร์ทเีมียตัวเต็มวัยหรือแช่แข็ง , หนอนแดง

โรตเิฟอร์ อาร์ทีเมีย
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ห้องแลปแพลงกต์อนพืช บ่อขยายแพลงกต์อนพืช บ่อขยายโรติเฟอร์ และอารท์ีเมีย

เก็บโรติเฟอร์ ถังกรวยเพาะอาร์ทีเมีย

สถานทีผ่ลิตอาหารส าหรับลกูปูทะเลวัยอ่อน

เพิ่มคุณค่าทางอาหารในอาร์ทีเมีย อาร์ทีเมียอายุ 7 วัน
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ในกรณีท่ีเล้ียงอาร์ทีเมียตวัเตม็วยัไม่เพียงพอ ตอ้งซ้ือเพ่ิมเติมจากฟาร์มเล้ียงอาร์ทีเมีย 

ล าเลียงอาร์ทเีมียตัวเต็มวัย

ควบคุมอุณหภูมิขณะล้าเลยีงล้าเลียงอาร์ทีเมียอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย
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1. ใช ้Air lift ในการอนุบาลช่วง Zoea ช่วยใหลู้กปูกระจายตวัดีข้ึน
2. ในช่วงระยะ Zoea4-5 ถา้ลูกปูมีอตัรารอดสูง ใหก้ระจายความ
หนาแน่น (โดยการแบ่งยา้ยบ่อเพื่อลดความหนาแน่น)
3. ระยะ Megalopa ตอ้งเปล่ียน Air lift เป็น หวัทราย เพราะแรงน ้าจะ
พดัอวนท่ีใส่มากองรวมกนัเป็นกอ้น
4. เร่ิมใส่อวนเป็นวสัดุหลบซ่อน และปูน ในช่วงระยะ Megalopa
5. ลดระดบัความสูงของน ้าลง เพื่อใหลู้กปูจบัอาหารไดง่้าย

เทคนิคการอนุบาลลกูปูทะเล ระยะ Z1-C1

คุณภาพน ้ าในการอนุบาล
- ความเคม็น ้ า 27-28 ppt
- อุณหภูมิน ้ า 28-30 องศาเซลเซียส
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.0-8.3
- ความเป็นด่างของน ้ า(Alkalinity) 
150-180 มิลลิกรัมต่อลิตร
- แอมโมเนีย ไม่เกิน 1 mg/l 

การวาง Air lift ลูกปู ระยะ Megalopa เกาะอวน เก็บรวบรวมลูกปูทะเล ระยะ C1

ลูกปูทะเล ระยะ C1
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บ่อขนาด 9x2.5 เมตร 
ความหนาแน่น 100 ตัว/ตร.ม.
ระดบัความสูงน ้า 20-30 เซนติเมตร
ใหอ้าหารวนัละ 2 คร้ัง 200% ของน ้าหนกัตวั
ถ่ายน ้าสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง (ข้ึนอยูก่บัคุณภาพน ้า)
ระยะเวลาในการเล้ียง 14-20 วนั
ขนาดท่ีได ้0.8-1.2 ซม.
อตัราการรอดตายเฉล่ีย 70%

การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 0.3 ซม. จนได้ขนาด 1 ซม. (ในบ่อคอนกรีต)

บ่อเลี้ยงลูกปูทะเล ระยะ C1

ใส่ปูน เป็นวัสดุหลบซ่อน วัสดุหลบซ่อน (อวน, ท่อ, ปูน)

รวบรวมลูกปูทะเล ขนาด 0.3 ซม. (C1) ลงบ่อ

ภายในบ่อเลี้ยง
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อาหาร
1.อาร์ทีเมียตวัเตม็วยัมีชีวิต (ใหม้ากเกินพอได)้ ปรับปริมาณจากท่ีเหลือในแต่ละวนั
2.อาร์ทีเมียแช่แขง็ 
3.หนอนแดง (ใหม้ากเกินพอได)้ + หนอนแดงอยูบ่นพ้ืนเหมือนปู
วสัดุหลบซ่อน
1. ปูน เพ่ิมความหนาพ้ืนใหลู้กปูฝังตวั 
2. อวนเอน็ (ปูมา้ หรือ ปลากะพง) ตามขนาดปู
3. ท่อ ตดัเป็นช้ิน (เวลาเกบ็จะเกบ็ยาก) ปูชอบเขา้ไปอยู่

ลูกปูทะเล ระยะ C5เก็บวัสดุหลบซ่อน

อาร์ทีเมียแช่แข็ง

อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย

หนอนแดง

13การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 0.3 ซม. จนได้ขนาด 1 ซม. (ในบ่อคอนกรีต)



- ระดบัน ้าลึก 1 เมตร
- ความหนาแน่น 100 ตวั/ตร.ม.
- ใหอ้าหารวนัละ 2 ม้ือ 
- อาหารเป็นปลาบด 
ม้ือละ 100 กรัม ต่อลูกปู 1,000 ตวั

- เปล่ียนถ่ายน ้าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
- ระยะเวลาในการเล้ียง 16-20 วนั
- ขนาดท่ีได ้0.9-1 ซม.
- อตัราการรอดตายเฉล่ีย 91%

อายุการเลีย้ง ความกว้างเฉลี่ยของกระดอง

1 วนั 3 มิลลิเมตร

7 วนั 5 มิลลิเมตร

14 วนั 9 มิลลิเมตร

21 วนั 1.1 เซนติเมตร

การเจริญเติบโต

การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 0.3 ซม. จนได้ขนาด 1 ซม. (ในกระชังในบ่อดนิ) 14



- ใส่อวนเป็นวสัดุหลบซ่อน ใหท้ัว่กระชงั

อวนเอ็น ใส่อวนลงในกระชัง

ลูกปูทะเล ขนาด 0.3 ซม. ปรับสภาพลูกปูทะเลก่อนลงอนุบาล

- ก่อนปล่อยลูกปูลงกระชงั ปรับสภาพโดย
การแช่น ้าประมาณ 15 นาที

15การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 0.3 ซม. จนได้ขนาด 1 ซม. (ในกระชังในบ่อดนิ)



พารามเิตอร์ ค่าทีเ่หมาะสม

ความเคม็ 11 – 30 พีพีที
พีเอช 7.5-8.2

อลัคาไลน์ 80-150 มก./ล.
แอมโมเนียรวม ไม่เกิน 1 มก./ล.

ไนไตรท์ ไม่เกิน 0.1 มก./ล

อุณหภูมิ 28-33 ๐c
ออกซิเจนละลาย 

(DO) 
ไม่ต ่ากวา่ 4 มล.ก./ล.

การให้อาหาร

ตรวจเช็คคุณภาพน้้าภายในกระชัง

ปลาบด

คณุภาพน ้าระหว่างการเลี้ยง

16การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 0.3 ซม. จนได้ขนาด 1 ซม. (ในกระชังในบ่อดนิ)



รวบรวมลูกปูทะเลจากกระชัง ล้าเลียงลูกปูทะเลมาโรงบรรจุ แยกสิ่งสกปรก คัดขนาด

17การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 0.3 ซม. จนได้ขนาด 1 ซม. (ในกระชังในบ่อดนิ)



- บ่อดินขนาด 40x20 ม. (0.5 ไร่)
- ระดบัความสูงน ้า 1 เมตร
- ความหนาแน่น 8,000 ตวั/ตร.ม.
- ใหอ้าหารเป็นปลาบด วนัละ 2 ม้ือ 
ม้ือละ 100 กรัม ต่อลูกปู 1,000 ตวั

- เปล่ียนถ่ายน ้าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
- ระยะเวลาในการเล้ียง 21 วนั เร่ิมทยอยจบั
- ขนาดท่ีได ้2.5-3.3 ซม.
- อตัราการรอดตายเฉล่ีย 50%

อายุการเลีย้ง ความกว้างของกระดองเฉล่ีย

1 วนั 1 เซนติเมตร

14 วนั 2.1 เซนติเมตร

28 วนั 3.2 เซนติเมตร

การเจริญเติบโต

การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 1 ซม. จนได้ขนาด 2.5 ซม. (ในบ่อดนิ) 18



ลอบ ขนาดตา 1 นิ้ว ลูกปูทะเลเข้าลอบ บ่อพักลูกปูทะเลที่น้าขึ้นมาจากบ่อดิน

19การเลีย้งลกูปทูะเลขนาด 1 ซม. จนได้ขนาด 2.5 ซม. (ในบ่อดนิ)



ขนาดลกูปทูะเลทีศู่นย์ฯ ผลติ เพือ่จ าหน่ายและปล่อยแหล่งน ้าธรรมชาติ

C1-C2 
ความกว้างกระดอง 0.3-0.5 ซม. 

C5 
ความกว้างกระดอง 1 ซม.

C9 
ความกว้างกระดอง 2.5 ซม.
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บรรจุใส่ถุง
ขนาดถุง 35x57 ซม.

บรรจุใส่ถาด
ขนาดถาด 18x26x4.5 ซม.

ขนาดลูกปูทะเล
0.5 ซม. จ านวน 100 ตวั
1 ซม. จ านวน 50 ตวั
2.5 ซม. จ านวน 15 ตวั

ขนาดลูกปูทะเล
0.5 ซม. จ านวน 500 ตวั
1 ซม. จ านวน 250 ตวั

การบรรจลุกูพนัธ์ุปูทะเล

ขอ้ดี
ใชพ้ื้นท่ีในการขนส่งนอ้ย

ขอ้เสีย
ไม่เหมาะกบัลูกปูขนาดมากกวา่ 1 ซม.
ตน้ทุนในการบรรจุ

ขอ้ดี
บรรจุลูกปูไดห้ลายขนาด

ขอ้เสีย
ใชพ้ื้นท่ีในการขนส่งมาก
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ลกูปทูะเลที่ ศพช. จนัทบุรี ผลติได้น าไปจ าหน่ายและปล่อยแหล่งน ้าธรรมชาติ

ปล่อยแหล่งน้้าธรรมชาติ จ้าหน่าย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี 165 ม.9 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039 320 959 , 039 320 968
https://www4.fisheries.go.th/cf-Chanthaburi

ภาพและเนื้อหา ถ่ายและจัดท้า โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจันทบุรี
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