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บทนา
ปูม้า (Portunuspelagicus Linnaeus, 1758) เป็นสัตว์น้าชายฝั่งแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งอ่าว
ไทย และชายฝั่งทะเลอันดามัน ปูม้าเป็นสัตว์น้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาคัญ
เป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรปูม้าเป็นอย่างมาก มีการทาการประมงปูม้าอย่างแพร่หลายและธรรมชาติสามารถผลิตปูม้ามาทดแทนได้
แต่จากการทาประมงปูม้าเพื่อสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยการทาการประมงปูม้าที่เกินกว่า
ศักยภาพธรรมชาติที่จะสามารถสร้างมาทดแทนได้ (Overfishing) และการทาการประมงที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน
การพัฒนาเครื่องมือประมงให้มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ทาให้ประเทศไทยประสบปัญหาความเสื่อมโทรมและลด
น้อยลงของทรัพยากรปูม้าอย่างรุนแรง
กรมประมงรายงานว่า ปี พ .ศ. 2557 ปริมาณปูม้าที่จับได้ทั้งประเทศประมาณ 23,900 ตัน ลดลงร้อยละ
28.65 เมื่อเปรียบเทียบกับการทาการประมงปูม้าเมื่อ ปี พ .ศ. 2555อีกทั้งปูม้าที่ถูกจับจากทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์
อย่างมากมาย พบว่าขนาดของปูม้ามีขนาดเล็กลงอย่างมาก รวมทั้งปูม้าที่มีไข่นอกกระดองซึ่งสามารถแพร่
ขยายพันธุ์ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ ทาให้ปริมาณปูม้าในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ความต้องการกลับสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทาให้การทาการประมงปูม้าไม่คุ้มค่า และมีคาถามจากชาวประมงพื้นบ้านว่า “ ปูม้าหายไปไหน ”
ปูม้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบรูณ์ได้ หากชาวประมงหันมาทาการ
ประมงที่เหมาะสมใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด จับปูม้าที่มีขนาดใหญ่ และปล่อยปูม้าที่มีไข่แก่นอก
กระดองคืนสู่ธรรมชาติ หรืออีกวิธีหนึ่งที่กรมประมงร่วมมือกับชาวประมงดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ “การท่า
ธนาคารปูม้าไข่ ”โดยนาปูม้าไข่แก่นอกกระดองมาพักไว้ในตะกร้าหรือกระชัง เพื่อให้ปูม้าเขี่ยไข่เป็นลูกปูวัยอ่อนลง
สู่ธรรมชาติหรือนาปูม้าไข่แก่ใส่ถังพลาสติกขนาด 30 -150 ลิตร พร้อมให้อากาศตลอดเวลา จนกระทั่งปูม้าเขี่ยไข่
เป็นลูกปูวัยอ่อน จึงนาไปปล่อยสู่ธรรมชาติ
จากการทาธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองโดยใส่ถังพลาสติก และให้อากาศตลอดเวลาประมาณ 3-5 วัน มี
ความจาเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อไปหมุนเครื่องให้อากาศ และเครื่องสูบน้า ทาให้การทาธนาคารปูม้าไข่แก่
นอกกระดองด้วยวิธีนี้สามารถสร้างความอุดมสมบรูณ์ต่อทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติได้ แต่ในขณะเดียวกันกิจกรรม
ดังกล่าวก็สร้างมลภาวะแก่ธรรมชาติ คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าย่อมก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเกิดปรากฏการ์ณภาวะโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect)ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการดารงชีวิตชุมชน และทรัพยากรประมง
คู่มือธนาคารปูม้าไข่คาร์บอนต่าฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของทรัพยากรปูม้าในอ่าวคุ้ง
กระเบนอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน และการดารงชีวิตของชุมชน พร้อม
กันนี้เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน จากการสร้าง และสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยายกาศของการทา
ธนาคารปูม้าไข่ อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการทาธนาคารปูม้าไข่คาร์บอนต่า เพื่อส่งเสริมชุมชนชาวประมงพื้นบ้านใน
พื้นที่อื่นๆ ร่วมดาเนินการเพิ่มทรัพยากรปูม้า และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในคราวเดียวกัน
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ธนาคารปูม้าคาร์บอนต่า
ลักษณะทัวไป
ชือภาษาไทย : ปูม้า
ชือภาษาอังกฤษ : Swimming Horse Carb
ชือทางวิทยาศาสตร์ :Portunuspelagicus Linnaeusจัดอยู่ในครอบครัว Portuniaeซึ่งมีแหล่งที่พบจะ
แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนบริเวณใกล้ชายฝั่งสาหรับในประเทศไทยจะพบตาม ชายฝั่งอันดามัน , ฝั่งอ่าวไทย
และบริเวณปากแม่น้าปูม้าจะชอบอาศัยอยู่บริเวณหาดทราย, หาดโคลนและโคลนปนทราย ปูม้าเป็นสัตว์ที่กินทั้ง
พืชและสัตว์เป็นอาหารที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นอาหาร และจะชอบกินอาหารเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน ปูม้า
ไม่ชอบอยู่ในระดับน้าที่ลึกเกิน 30 เมตร จะชอบอยู่ในระดับน้าตื้นประมาณ 10-20 เมตร และสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในที่ที่มีความเค็ม 29-32 pptอุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส
ปูม้าตัวผู้ จะมีจับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมมี 6 ปล้อง ปล้องแรกมีลักษณะเรียวแคบเล็ก ปล้องที่ 2, 3 มีสันคม
พาดตลอดความกว้าง เปลือกที่ 3, 4 และ 5 จะเชื่อมติดกัน และปล้องที่ 6 มีความยาวมากกว่าความกว้าง ลักษณะ
ของก้ามตัวผู้จะมีก้ามยาวกว่าตัวเมีย และสีของลาตัว ตัวผู้มีสีฟ้าอ่อน มีจุดสีขาวทั่วไปบนกระดอง พื้นท้องเป็นสี
ขาว ส่วนก้ามและขามีสีฟ้า

ลักษณะปูม้าเพศผู้
ปูม้าตัวเมีย จะมีจับปิ้งที่แผ่กว้างขอบด้านข้างมีขนละเอียดทุกปล้อง ก้ามตัวเมียจะสั้นกว่าตัวผู้ กระดอง
เป็นสีน้าตาลอ่อนและมีตุ่มขรุขระไม่มีจุดสีขาวเหมือนตัวผู้ ปลายขาของปูม้าตัวเมียมีสีม่วงแดง

ลักษณะปูม้าเพศเมีย

ไข่ปูม้า

ระยะ Zoea
1 – 12 วัน

แม่ปูไข่นอกกระดอง

ปูม้าตัวเต็มวัย

ระยะ Megalopa
3-4 วัน

ลูกปู young crab
5 – 6 วัน
วงจรชีวิตปูม้า
ปูม้าจะสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ปูม้าเพศเมียจะเริ่มแพร่ขยายพันธุ์ได้จะมีขนาดกระดอง
ประมาณ 9.4 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 144 วัน ส่วนเพศผู้จะมีขนาดกระดองประมาณ 6.5 เซนติเมตร หรือมี
อายุประมาณ 130-150 วัน โดยจะผสมพันธุ์เมื่อตัวเมียลอกคราบ ไข่ที่ได้รับการผสมกับน้าเชื้อตัวผู้จะเคลื่อนที่
ออกมาพักตัวอยู่ที่ตะปิ้งของปูเพศเมีย และค่อยๆ เจริญเติบโตจากไข่ที่มีสีเหลือง เป็นเหลืองอมส้ม และเปลี่ยนเป็น
สีน้าตาล จนเป็นสีน้าตาลอมเทา จนระยะสุดท้ายเป็นสีเทาอมดา และฟักเป็นปูม้าวัยอ่อน โดยใช้ระยะเวลาการ
พัฒนาการเจริญเติบโต ประมาณ 10-15 วันโดยปูม้าจะมีการแพร่ขยายพันธุ์มากสุด 2 ช่วง คือ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม

ไข่ปูม้า
ไข่สีเหลืองอมส้ม
ไข่สีส้ม
ไข่สีน้าตาลเทา
ไข่สีเทาอมดา

ระยะเวลา อัตราฟักไข่
(วัน)
(ร้อยละ)
5-7
88.17
3-5
84.94
2–3
66.12
1-2
65.23

ภาพที่ 4 ลักษณะปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
ความดกของไข่ปูม้า
แม่ปูม้าหนึ่งตัว จะผลิตไข่มากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของปูม้า ขนาดความกว้างกระดอง 9.8-16.6
เซนติเมตร จะผลิตไข่ประมาณ 33,268 – 2,340,000 ฟอง เฉลี่ย 1,186,634 ฟอง
พื้นทีศึกษา
อ่าวไทย

ความกว้างกระดอง
(ซ.ม.)
9.8 - 16.6

อ่าวไทย

10.5 – 15.4

สงขลา
ชุมพร
อ่าวไทย

14.0 – 17.5
10.2 – 16.4
16.6

อ่าวไทยตอนบน

4.5 – 5.3

ความดกของไข่
(ฟอง)
33,268 – 2,340,652
เฉลี่ย 713,000
89,936 – 1,277,849
เฉลี่ย 800,156
300,000 – 1,900,000
120,000 – 1,360,000
2,340,000
เฉลี่ย 713,000
400,000 – 1,413,150
เฉลี่ย 712,684

ทีมา
เขียน, 2520
ขวัญไชย, 2523
สุเมธ, 2527
สุเมธ, 2527
สุเมธ, 2527
จินตนา, 2544

คุณภาพน้่าทะเล
คุณภาพน้าบริเวณที่ทาธนาคารปูไข่มีความสาคัญต่อความสาเร็จการดาเนินกิจกรรม ควรอยู่ห่างไกลจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งน้าเสียต่างๆ คุณภาพน้าบางประการที่สามารถใช้ในการพิจาณาเบื้องต้น ได้แก่
1.ความเค็ม (Salinity) ความเค็มมีผลต่ออัตราการฟักของปูม้าในการทาธนาคารปูไข่ อัตราการฟักเฉลี่ย
ของไข่ปูม้านอกกระดองที่สีน้าตาลที่บ่มฟักในน้าที่มีความเค็มอยู่ระหว่าง 30 – 35 ส่วนในพัน (ppt) มีอัตราการฟัก
เป็นลูกปูม้าวัยอ่อนประมาณ 58.31 – 79.56% ซึ่งมีอัตรการฟักดีกว่าในน้าที่มีความเค็ม 25 พีพีที
2.ความเป็นกรดด่าง (pH) ความเป็นกรดด่างของน้าทะเลที่ใช้ในการฟักไข่ปูม้า ส่งผลต่ออัตราการฟักของ
ไข่ปูม้านอกกระดอง อัตราฟักเฉลี่ยของไข่ปูม้านอกกระดองที่มีสีน้าตาลที่บ่มฟักในน้าที่มี pH7.5 – 8.0 มีอัตราฟัก
เป็นปู้ม้าวัยอ่อนประมาณ 68.76 – 69.70 %
3.ความเป็นด่าง (Alkalanity) ความเป็นด่างของน้าทะเลที่ใช้ฟักไข่ปูม้า มีผลต่อการรอดตายของลูกปูม้า
วัยอ่อน อัตราฟักเฉลี่ยของไข่ปูม้านอกกระดองที่มีสีน้าตาลและสีเหลือง ที่ทาการบ่มฟักในน้าที่มีความเป็นด่าง 200
มก./ลิตร มีอัตราฟัก 83.68 % มีอัราฟักเฉลี่ยสูงกว่าน้าที่มีความเป็นด่าง 150 มก./ลิตร ซึ่งมีอัตราฟักเพียง 74.93
%
ธนาคารปูม้าคาร์บอนต่า คือ อะไร??
ธนาคารปูม้า หมายถึง การนาแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องทั้งสีเหลืองอมส้ม สีส้ม สีน้าตาลเทา หรือ สีเทา
อมดา มาฝากไว้ที่กระชังหรือตะกร้าลอยอยู่ในน้าทะเล หรือใส่ถังน้าพร้อมให้อากาศในโรงเรือน เพื่อให้แม่ปูม้าเขี่ย
ไข่ออกจากหน้าท้องเป็นปูม้าวัยอ่อนระยะโซเอี้ย (zoea) เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ และเจริญเติบโตเป็นปู
ม้าขนาดใหญ่ต่อไป
ธนาคารปูม้าคาร์บอนต่า หมายถึง การทาธนาคารปูม้าไข่แบบโรงเรือนที่นาแม่ปูม้าไข่แก่ใส่ถังพร้อมใช้
พลังงานไฟฟ้าไปหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อผลิตอากาศตลอดระยะเวลาจนกระทั่งแม่ปูม้าเขี่ยไข่เป็นปูม้าวัยอ่อน โดย
กระบวนการดังกล่าวจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้โลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจกประมาณ
9.41 กิโลกรัมCO2 ต่อวันและต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 63.35 บาทต่อวัน ดังนั้นการเปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้ามาเป็น
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างดียิ่ง

การจัดท่าธนาคารปูม้า
การจัดทาธนาคารปูม้าไข่แก่ในประเทศไทย มีหลากหลายวิธี ตั้งแต่ทาธนาคารปูม้าแบบง่ายๆ หากเป็น
พื้นที่ที่คลื่นลมสงบสามารถใช้ตะกร้าหรือกระชังลอยน้าและนาแม่ปูม้าไข่แก่มาใส่ตะกร้าหรือกระชังให้แม่ปูไข่แก่
ดูแลไข่ด้วยตัวเอง หรือหากมีงบประมาณสามารถสร้างโรงเรือน พร้อมอุปกรณ์ในการทาธนาคารปูม้าไข่แก่ได้
1.การท่าธนาคารปูม้าไข่แก่แบบตะกร้าลอยน้่า นา
ตะกร้าขนาด 30x40x20 ซ.ม. หรือขนาด 00x00x00 ซ.ม. ส่วน
ด้านบนใช้อวนปิดปากตะกร้า ส่วนด้านข้างติดทุ่นลอยน้า โดย
นาปูม้าไข่แก่นอกกระดองใส่ตะกร้าละ 1 ตัว รอจนแม่ปูม้าเขี่ย
ไข่เป็นปูม้าวัยอ่อนระยะโซเอี้ย แล้วจึงนาแม่ปูม้าออกจากตระ
กร้าคืนชาวประมงพื้นบ้านต่อไป
การทาธนาคารปูม้าไข่แก่แบบตะกร้าลอยน้า เป็นการ
พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ ลงทุนต่า ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้า ทาให้ไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดี ทาได้ง่าย แต่จะประสบปัญหาคราบ
น้ามันจากเรือ คลื่นกระแทกตะกร้า ทาให้ปูม้าไข่เขี่ยไข่ทิ้วจานวนมาก อีกทั้งเมื่อเขี่ยไข่เป็นลูกปูวัยอ่อนแล้วมักจะ
ถูกปลารุมกินลูกปูม้าวัยอ่อน
2.การท่าธนาคารปูม้าไข่แก่แบบโรงเรือน เป็นการนาปูม้าไข่แก่นอกกระดองมาใส่ถังพลาสติก 20 -30
ลิตร ถังละ 1 ตัว พร้อมให้อากาศตลอดเวลา จนกระทั่งปูม้าเขี่ยไข่เป็นปูม้าวัยอ่อน จึงรวบรวมไปปล่อยในแหล่งน้า
ธรรมชาติปัจจุบันชาวประมงพื้นบ้านทาธนาคารปูไข่ในรูปแบบนี้มากขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก
หน่วยราชการ ซึ่งจะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 4.59 – 9.22 กิโลกรัมCO2ต่อวันและต้องจ่ายค่า
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 31.50 – 63.33 บาทต่อวัน
3.การท่าธนาคารปูไข่คาร์บอนต่า เป็นการนาปูม้าไข่แก่นอกกระดองมาแยกไข่ออกจากจับปิ้งปูม้า โดยใช้
แปรงขนนุ่มๆ แปรงเบาๆ ให้ไข่หลุดจากจับปิ้ง รวบรวมไข่ปูม้าล้างทาความสะอาด นาไปใส่ถังฟักไข่ พร้อมให้
อากาศตลอดเวลา โดยดาเนินการรวมกับชาวประมงพื้นบ้าน ดังนี้
1.รวบรวมปูม้าไข่นอกกระดองจากชาวประมงพื้นบ้าน

2.ดาเนินการปัดไข่ปูม้าจากตะปิ้ง ทาความ
สะอาด นาไปฟักในถังที่จัดเตรียมไว้ และคืนปูม้าแก่
ชาวประมง

3.นาไข่ปูม้าที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ไปฟักในถังที่มีการให้อากาศตลอดเวลา ด้วยการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมธนาคารปูไข่

4.นาลูกปูม้าวัยอ่อน (Zoea)ไปปล่อยบริเวณป่าชายเลนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกปู

แสดงแผนผังระบบถังเพาะฟักไข่ปู
อุปกรณ์จัดท่าธนาคารปูไข่คาร์บอนต่า ประกอบด้วย
3.1 ถังพลาสติกขนาด 180 ลิตร
สาหรับฟักไข่ปูม้า จานวน 7 ใบ

3.2 โซล่าร์เซล ขนาด 300 วัตต์
สาหรับเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้า จานวน 5 แผง

3.3 ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย
- อุปกรณ์ประจุไฟฟ้า (Chargercontroller)

- อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า
(Pure sine wave inverter) 600 วัตต์

- Switching

3.4 แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์-ชั่วโมง
สาหรับเก็บกระแสไฟฟ้าจาก Solar cell
จานวน 4 ลูก

3.5 ปั๊มลม ขนาด 130วัตต์ สาหรับผลิตกระแสลม
จานวน 1 ชุด

3.6 ถังเก็บแรงดันลม
จานวน 1 ถัง

หลักการท่างานของระบบ

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) โดยหันแผงไปทางทิศตะวันออก-ทิศตะหันตก เพื่อจะได้รับแสงอาทิตย์
ตลอดทั้งวัน แผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ ตลอด
ระยะเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ จะถูกส่งผ่าน อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Pure sine wave
inverter)เพื่อปรับไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด220 โวลท์ เพื่อใช้งานกับเครื่องปั๊มลม และเครื่อง
สูบน้าขนาดเล็ก
ในกรณีที่แผงโซล่าเซลล์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องแสงจากดวงอาทิตย์ลดน้อยลงจาก
การบดบังของเมฆ หรือมีพายุฝน ระบบธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ายังทางานปกติ โดย Switching จะเปลี่ยนมาใช้
กระแสไฟฟ้าปกติ และจะเปลี่ยนกลับไปสู่การใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เมื่อมีความพร้อม

ประโยชน์จากการด่าเนินธนาคารปูไข่คาร์บอนต่า
1.เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแก่ชาวประมง ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้า และความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าร่วมมือในการอนุรักษ์ และเพิ่มทรัพยากรปูม้าในแหล่งน้าธรรมชาติให้เกิดความ
ยั่งยืน
2.ลดค่าใช้จ่ายในการทาธนาคารปูไข่ ด้านการใช้
พลังงานไฟฟ้าสาหรับ เครื่องให้อากาศ และเครื่องสูบน้า วันละ
31.50 บาท หรือ 11,497.50 บาทต่อปี
3.ลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
วันละ 3 กิโลกรัมคาร์บอน หรือ 1,095 กิโลกรัมคาร์บอนซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse
effect) หรือโลกร้อน จากการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
ถูกปลดปล่อยไปสะสมอยู่ชั้นบรรยากาศของโลก

