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 ปูทะเลนับเป็นสัตว์น ้าชนิดหนึ่งท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประชาชนให้ความนิยมในการบริโภค เพราะมีรสชาติท่ี
อร่อย อีกทั งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยปูทะเลใน
สกุล Scylla ท่ีพบในน่านน ้าไทยมี 4 ชนิด คือ ปูด้าหรือ        
ปูแดง  (Scylla olivacea) ปู เขียวหรื อปูทองโหลง 
(Scylla serrata) ปูม่วง (Scylla tranquebarica) 
และปูขาวหรือปูทองหลาง (Scyllaparamamosain) 
แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณปูทะเลในธรรมชาติมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อย ๆ จ้าเป็นต้องเร่งหาแนวทางการเพิ่มปริมาณ
ปูทะเลให้มากขึ น และสนับสนุนให้มีการเพาะเลี ยง              
เชิงพาณิชย์เพื่อลดการจับจากธรรมชาติ 

         นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า        
กร ม ป ร ะ ม ง มี น โ ย บ า ย ท่ี จ ะ เ ร่ ง ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า วิ จั ย 
ในการผลิตลูกพันธุ์ปูทะเล เพื่อเพิ่มปริมาณในธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมส่งเสริมการเพาะเลี ยง
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง “ปูขาว” หรือ 
“ปูทองหลาง” เป็นปูทะเลอีกสายพันธุ์หน่ึงท่ีกรมประมงก้าลัง
ผลักดันให้มีการศึกษา วิจัย การเพาะขยายพันธุ์ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถน้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เป็นสัตว์น ้า
เศรษฐกิจนอกเหนือจากการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งตรัง ได้มี
การศึกษา วิจัย เกี่ยวกับปูชนิดนี มาอย่างต่อเน่ือง และได้
ส่งเสริมการเพาะเลี ยงให้กับเกษตรกรได้มีความรู้ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาอาชีพ เช่น การเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้      
ให้ประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร   
ปูทะเลเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของเกษตรกรและนักศึกษาใน
ด้านเทคนิคการเพาะเลี ยงปูทะเลให้มีอัตราการรอดสูงเป็นต้น 
 นายโกวิทย์ เก้าเอี ยน ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งตรังเปิดเผยว่าปูขาวหรือ 
ปูทองหลาง (Scyllaparamamosain) มีความเหมาะสมกับ
การเลี ยงในบ่อดิน มีการเจริญเติบโตเร็วขนาดตัวใหญ่ ส่วนใน 
 

ด้านการผลิตลูกพันธุ์ปูขาวให้ได้ปริมาณมากนนั น ต้องใช้แม่พันธุปู์ 
ไข่นอกกระดองท่ีมีคุณภาพ ซึ่งโดยธรรมชาติการผสมพันธุ์ของปู
เกิดขึ นหลังจากตัวเมียลอกคราบใหม่ๆ ตัวผู้จะเข้าผสมพันธุ์และ
ปล่อยถุงน ้าเชื อ (Spermatophorn) ไปเก็บไว้ใน Receptacle ของ
ปูตัวเมีย เมื่อไข่พัฒนาเต็มท่ีตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมาผสมกับ
น ้าเชื อแล้วน้าไข่มาเก็บบริเวณจับปิ้ง เรียกว่า “ปูไข่นอกกระดอง” 
โดยไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนและฟักเป็นลูกปู
ระยะซูเอี ย ซึ่งปริมาณความแข็งแรงของลูกปูแรกฟักขึ นอยู่กับอายุ
ความสมบูรณ์แข็งแรง ขนาดของพ่อแม่พันธุ์ สภาพแวดล้อม และท่ี
ส้าคัญคืออาหารท่ีพ่อแม่พันธุ์ได้รับ การจัดการอาหารส้าหรับพ่อแม่
พั นธุ์ ปู  นั บ เป็ นสิ่ งส้ า คัญไม่ น้อยไปกว่ า การจั ดการด้ าน
สภาพแวดล้อม และเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์  
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ทางศูนย์ฯ ได้ศึกษา ค้นคว้า สูตรอาหารส้าหรับน้ามา
เลี ยงพ่อแม่พันธุ์ปูขาว เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์เพศ พบว่าพ่อแม่
พันธุ์ปูขาวท่ีเลี ยงด้วยอาหารทดลองท่ีมีส่วนผสมของอาหารสด 
60 เปอร์เซ็นต์ คือ หอยแครง 7.5 เปอร์เซ็นต์ เพียงทราย 30 
เปอร์เซ็นต์ หมึก 7.5 เปอร์เซ็นต์ และเนื อกุ้ง 15 เปอร์เซ็นต์ 
ผสมกับ 40 เปอร์เซ็นต์ ของส่วนผสมอื่น ท่ีประกอบด้วย 
อาหารผงส้าเร็จรูป 36 เปอร์เซ็นต์ สไปรูลิน่า 2 เปอร์เซ็นต์ 
วิตามินซี 1 เปอร์เซ็นต์ และน ้ามันปลา 1 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้
พ่อแม่พันธุ์ปูขาวมีความสมบูรณ์เพศ โดยพบว่าพ่อแม่พันธุ์ปู
ขาวท่ีเลี ยงด้วยอาหารสูตรดังกล่าว มีการปล่อยไข่ออกนอก
กระดองมากขึ นดัชนีความสมบูรณ์เพศ และคุณภาพของ
น ้าเชื อสูงขึ นเน่ืองจากอาหารสูตรดังกล่าวมีองค์ประกอบของ
กรดไขมัน (ARA, EPA, DHA) และโปรตีนในปริมาณมาก        
ช่วยให้แม่พันธุ์ปูขาวน้าไปใช้ในการพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์ ท่ีส้าคัญ 
คือ มีฮอร์โมนหลายชนิดจากเพรียงทรายและหมึก ช่วยกระตุ้น       
การเจริญของรังไข่ พัฒนาเซลล์ไข่ให้กลายเป็นไข่แก่พร้อม
ปล่อยไข่ออกนอกกระดอง ช่วยให้พ่อพันธุ์ปูขาวมีน ้าเชื อ
สมบูรณ์ คุณภาพดี นอกจากนี ยังมีสารสีจากเนื อกุ้ง ช่วยลด
ความผิดปกติและป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์สเปิร์มอีก
ด้วย 

  อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า การพัฒนา
เทคนิคในการอนุบาลลูกพันธุ์ปูขาวและการเพาะเลี ยงปูขาวให้
มีอัตราการเจริญเติบโตและรอดตายสูงนั น ถือเป็นภารกิจหลัก
ของกรมประมงในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น ้า อีกทั งยังเป็นการเร่ง
ผลักดันปูขาวให้เป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจในอนาคต แต่ทั งนี ต้องขอ
ความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านให้ช่วยดูแลรักษาทรัพยากร
สัตว์น ้าและน้ามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น ้าและอาชีพประมง  

ส้าหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งตรัง 
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