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บทคดัย่อ: การศกึษาเบือ้งต้นในการเพาะและอนบุาลลกูปมู้าเพือ่ใช้ในการอนรุกัษ์ ส�าหรบัชมุชนอ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดั
เพชรบุรี ในการศึกษาภาชนะที่ใช้ ได้แก่ ถังพลาสติกสีขาว และบ่อซีเมนต์ อัตราความหนาแน่นของลูกปู 50 ตัวต่อลิตร 
ท�าการศึกษา 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เพาะและอนุบาลแบบไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม และครั้งที่ 2 เพาะและอนุบาล
แบบควบคมุสภาพแวดล้อม (ความเคม็น�้า 25 ppt อณุหภมูนิ�้า 30 องศาเซลเซยีส ใช้แสลน 60 เปอร์เซน็ต์ในการพรางแสง) 
พบว่า การศึกษาครั้งที่ 1 อัตราการฟักของไข่ปูม้า คิดเป็น 50.36 เปอร์เซ็นต์ เมื่อลูกปูเข้าสู่ระยะ megalopa ลูกปูมีอัตรา
การตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ความเค็ม อุณหภูมิของน�้า (25-26 องศาเซลเซียส) และการพรางแสงไม่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของลูกปู การศึกษาครั้งที่ 2 อัตราการฟักของไข่ปูม้า คิดเป็น 98.25 เปอร์เซ็นต์ ลูกปูที่อนุบาลในถังพลาสติก
สีขาว และบ่อซีเมนต์ พัฒนาได้ถึงระยะ zoea 4 มีอัตราการรอดตาย 84.66 และ 84.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ เมื่อเข้าสู่
ระยะ megalopa พบลูกปูที่อนุบาลในถังพลาสติกสีขาวมีอัตราการรอดตาย 1.2 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้น การศึกษาเบื้องต้นใน
การเพาะและอนบุาลลกูปมู้าเพือ่การอนรุกัษ์ทีเ่หมาะสม น�า้ทีใ่ช้ควรมคีวามเคม็ 25 ppt อณุหภมูนิ�า้ 30 องศาเซลเซยีส และ
ควรใช้ถงัพลาสตกิทีม่กีารพรางแสงหรอืทบึแสงในการเพาะและอนบุาลเพือ่ลดการรวมกลุม่และการกนิกนัเองของลกูปมู้า
ค�ำส�ำคัญ:  ศึกษาเบื้องต้น,  ปูม้า, อนุรักษ์   

ABSTRACT:  Preliminary study of breeding and nursing for Blue Swimming Crab conservation at Ban-leam District, 
Phetchaburi Province. The studies using 2 containers (white plastic tank and cement tank) at the density of 50 zoea/L. 
The studies were done 2 times as: 1) breeding and nursing with non-control environment and 2) breeding and nursing 
with control environment (the salinity at 25 ppt, 30 °C and 60% slant for decrease the daylight). The result indicated 
that the first time, the hatching rate were 50.36%. The mortality rate were 100% at the megalopa stage because of the 
salinity, water temperature (25 - 26 ° C) and the sun shade were unsuitable for the growth of Blue Swimming Crab. 
The 2nd study, the hatching rate were 98.25%. The Zoea 1 – zoea 4 stages nursing in the white plastic tank and cement 
tank had the survival rate at 84.66 and 84.00%, respectively. At the megalopa stage Blue Swimming Crab nursing in 
the white plastic tank had the 1.2% survival rate. The results from the preliminary study showed that salinity at 25 
ppt and water temperature at 30° C were suitable for breeding and nursing. Furthermore, the sun shade and opaque 
plastic tank were decreased the confederation and cannibalism behavior of Blue Swimming Crab
Keywords:  Preliminary study, Blue Swimming Crab,  Conservation
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บทน�ำ

 การท�าประมงปูม้าในประเทศไทย พบได้ทั่วไป

บรเิวณชายฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั ในระดบัน�า้ทีม่ี

ความลึกไม่เกิน 30 เมตร  (บรรจง, 2551) ใช้เครื่องมือ

ประมงพื้นบ้าน เช่น แร้วปู ไซปู อวนจมปู เป็นต้น แต่

เนื่องจากปูม้ามีศักยภาพเชิงพาณิชย์และมีความ

ต้องการของตลาดสงู ท�าให้เกดิการแข่งขนัด้านการท�า

ประมง ดังนั้นเครื่องมือในการท�าประมงจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลติได้มากขึน้ นอกจากนี ้ผูบ้รโิภคนยิมบรโิภคปมู้า

ที่มีไข่นอกกระดอง การท�าประมงปูม้าที่มีไข่นอก

กระดองจึงเพิ่มขึ้น ท�าให้ในปัจจุบันมีจ�านวนปูม้าใน

ธรรมชาตลิดลงอย่างรวดเรว็ และส่งผลต่อปรมิาณปมู้า

ทีม่อีตัราลดลงเฉลีย่ร้อยละ 8.8 ต่อปี หรอืปรมิาณทีจ่บั

ได้ 46,700 ตัน ในปี พ.ศ. 2541 ลดลงเหลือ 27,900 

ตนั ในปี พ.ศ.2548  (ศนูย์นวตักรรมหลงัการเกบ็เกีย่ว, 

2551) 

 เพชรบรุ ีเป็นอกีจงัหวดัหนึง่ทีม่กีารท�าประมงและ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ปมู้าตลอดแนวชายฝ่ัง และประสบ

ปัญหาในด้านการลดจ�านวนลงของทรัพยากรปูม้าใน

ธรรมชาติ ท�าให้ในกลุ่มของภาครัฐโดยศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรีได้ด�าเนินการเพาะพันธุ์

ปูม ้าและปล่อยลูกพันธุ ์ปูม ้ากลับคืนสู ่ธรรมชาติ 

นอกจากนี้กลุ่มชุมชนบางส่วนได้มีการรวมตัวจัดตั้ง

ธนาคารปูม้าในการด�าเนินการดังกล่าว อาศัยความ

สมัครใจของชาวประมงซึ่งน�าปูม ้าที่มีไข ่แก่นอก

กระดองมาเลีย้งไว้ในถงัพลาสตกิ และให้แม่ปปูล่อยไข่

เอง หลงัจากนัน้จะได้ลกูปใูนระยะ zoea แล้วจงึปล่อย

กลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่เนื่องจากลูกปูที่อยู ่ในระยะ 

zoea มีการด�ารงชีวิตแบบแพลงก์ตอน และเป็นแหล่ง

อาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เมื่อปล่อยกลับคืนสู ่

ธรรมชาติจึงท�าให้มีอัตราการรอดต�่า และจากการจัด

เวทปีระชาคมของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่ทราบ

ความต้องการด้านวิชาการของชุมชน พบว่า มีความ

ต้องการในด้านการเพิ่มทรัพยากรปูม้า คณะผู้วิจัยจึง

ได้น�าความต้องการของชุมชน มาท�าการศึกษาวิธีการ

เบือ้งต้นทีเ่หมาะสมในการเพาะฟักไข่ปมู้านอกกระดอง

และอนุบาลลูกปูม้าจนถึงระยะ megalopa เพื่อ

เป็นการเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกปูม้าเมื่อปล่อย

คืนสู่ธรรมชาติ

วิธีกำรศึกษำ

 1. รวบรวมพันธุ์ปูม้าไข่นอกกระดอง (สเีทาหรือ

เทาด�า) จากแพรับซื้อปูม้า หรือจากกลุ่มชาวประมง 

ล�าเลียงโดยใส่ในกล่องโฟมที่มีน�้าทะเล และให้

ออกซิเจนตลอดเวลา

 2.  ด�าเนินการทดลอง 2 ครั้ง คือ 

  2.1 การศึกษาครั้งที่ 1  การอนุบาลแบบไม่

ควบคุมสภาพแวดล้อม

  (ทดลองในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน

กรกฎาคม 2555)

   2.1.1 ภาชนะทีใ่ช้ในการอนบุาล ได้แก่ 

ถังพลาสติกสีขาว และบ่อซีเมนต์ ความเค็มของน�้า 30 

ppt และใช้พูเ่ชอืกฟางสเีขยีวเป็นวสัดหุลบซ่อน ท�าการ

ศึกษาชุดการทดลองละ 3 ซ�้า

   2.1.2 น�าแม่ปทูีม่ไีข่นอกกระดองสเีทา

หรอืเทาด�า จ�านวน 2ตวั มาใส่ในตะกร้าพลาสตกิ 2 อนั

ประกบกันเป็นกล่องๆ ละ 1 ตัว ลอยไว้ในถังไฟเบอร์ 

ปริมาตรน�้า 240 ลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน

   2.1.3  เมือ่แม่ปปูล่อยไข่แล้ว ท�าการสุม่

นับจ�านวนไข่ปู เพื่อหาปริมาณไข่ปูทั้งหมด

   2.1.4  ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ไข่จะฟัก

ออกเป็นตัวอ่อนระยะ zoea ท�าการสุ่มนับจ�านวนตัว

อ่อนระยะ zoea เพื่อค�านวณหาอัตราการฟัก จากนั้น

น�าลูกปูระยะ zoea มาใส่ในถังพลาสติกสีขาว และบ่อ

ซเีมนต์ ทีอ่ตัราความหนาแน่น  50 ตวัต่อลติร ปรมิาตร

น�า้ 55 ลติร ท�าการตรวจวดัอณุหภมูขิองน�า้ ช่วงเช้าของ

ทุกวัน ตลอดระยะเวลาในการศึกษา

   2.1.5 ในแต่ละชุดการทดลอง ท�าการ

สุ่มนับลูกปู 2 ระยะ คือ ระยะ zoea 1 – zoea 4 และ

ระยะ zoea 4 เข้าสู่ระยะ megalopa  เพื่อหาอัตราการ

รอดตาย



306 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

   2.1.6 ลูกปูในระยะ zoea และระยะ 

megalopa ให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนเป็นอาหาร โดยจะ

ท�าการฟักไข่อาร์ทีเมียทุกวัน ซึ่งการฟักไข่อาร์ทีเมียจะ

ใช้ไข่อาร์ทีเมียแห้ง 2 ช้อนชา ต่อน�า้ทะเล 3 ลิตร ให้

ออกซิเจนตลอดเวลา ประมาณ 12 ชั่วโมง ไข่อาร์เมีย

จะฟักเป็นตัว จากนั้นน�าไปให้ลูกปู ปริมาณ 30 ตัวต่อ

ปริมาตรน�้า 1 มิลลิลิตร

   2.1.7 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของอัตรา

การรอดตาย โดยวิธี Analysis of Variance ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

  2.2 การศึกษาครั้งที่ 2  การอนุบาลแบบ

ควบคุมสภาพแวดล้อม

  (ทดลองในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือน

พฤศจิกายน 2555)

  ภาชนะทีใ่ช้ในการอนบุาล ได้แก่ ถงัพลาสตกิ

สขีาว และบ่อซเีมนต์ ความเคม็ของน�า้ 25 ppt  ควบคมุ

อุณหภูมิของน�้าทั้งในการเพาะและอนุบาลให้อยู่ที่ 30 

องศาเซลเซียส ใช้แสลนสีด�า 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นวัสดุ

หลบซ่อน และพรางแสง  ท�าการศึกษาชุดการทดลอง

ละ 3 ซ�้า การด�าเนินการทดลองปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 

2.1 ตั้งแต่ 2.1.2 – 2.1.7 

 3.  สถานทีท่ีใ่ช้ในการศกึษา โรงเพาะฟักสตัว์น�า้ 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า คณะเทคโนโลยี

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยด�าเนิน

การศึกษาระหว่างเดือนเมษายน 2555 ถึง เดือน

มีนาคม 2556   

ผลและวิจำรณ์ผลกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาเบื้องต้นในการเพาะและอนุบาล 

ลูกปูม้า เพื่อการอนุรักษ์ ในพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม 

จงัหวดัเพชรบรุ ีท�าการศกึษา 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ของ

การศึกษาได้ผลดังนี้ ้

กำรศึกษำครั้งที่ 1 กำรอนุบำลแบบไม่ควบคุม

สภำพแวดล้อม 

 ภาชนะทีใ่ช้ในการอนบุาล ได้แก่ ถงัพลาสตกิสขีาว 

และบ่อซเีมนต์ ความเคม็ของน�า้ 30 ppt และใช้พูเ่ชอืก

ฟางสีเขียวเป็นวัสดุหลบซ่อน

 อัตรำกำรฟัก

 แม่ปูที่มีไข่นอกกระดองสีเทาด�า จ�านวน  2 ตัว  

น�้าหนักตัวเฉลี่ย  268.13 กรัม ให้ปริมาณไข่ 960,000 

ฟอง (4,000 ฟองต่อลิตร) โดยฟักเป็นตัวอ่อนระยะ 

zoea 1 483,456 ตัว (2,014 ตัวต่อลิตร) คิดเป็นอัตรา

การฟัก 50.36 เปอร์เซ็นต์ 

 อัตรำกำรรอดตำย

 ลกูปทูีอ่นบุาลในถงัพลาสตกิสขีาวมอีตัราการรอด

ตาย จากระยะ zoea 1 ถึง zoea 4 เฉลี่ย 11.33 ตัวต่อ

ลิตร  คิดเป็นอัตราการรอด 22.66 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ

เข้าสู ่ระยะ megalopa ลูกปูมีอัตราการตาย 100 

เปอร์เซน็ต์ เนือ่งจากเมือ่ลกูปเูข้าสูร่ะยะ megalopa ลกู

ปจูะเริม่มก้ีาม ท�าให้ลกูปมูกีารกนิกนัเอง นอกจากนี ้ถงั

พลาสตกิทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นสขีาวจงึมคีวามสว่างใน

ตวัถงั ลกูปจูะมเีกดิการรวมกลุม่ และท�าให้มอีตัราการ

กนิกนัเองมากขึน้ ประกอบกบัในช่วงการศกึษาเป็นช่วง

ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิของอากาศลดต�่าลง 

อุณหภูมิของน�้าจึงลดต�่าลงเช่นเดียวกัน โดยอุณหภูมิ

ของน�้าตลอดการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส 

ซึ่งการลดต�่าลงของอุณหภูมิน�้าเป็นสาเหตุให้ลูกปูไม่

สามารถลอกคราบได้ จึงท�าให้มีอัตราการตายสูง 

(Dahloff, 2004) เช่นเดียวกับลูกปูที่อนุบาลในบ่อ

ซีเมนต์ พบอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่มี

การปล่อยลูกปูลงในชุดการทดลอง โดยอุณหภูมิของ

น�้าในบ่อปูนซีเมนต์จะต�่ากว่าถังพลาสติกสีขาว โดย

อุณหภูมิของน�้าตลอดการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 25 องศา

เซลเซยีส ดงันัน้ ในช่วงฤดฝูน หรอืฤดหูนาวทีม่อีณุหภมูิ

ของน�้าต�่า การใช้บ่อปูนซีเมนต์ที่ไม่มีการควบคุม

อณุหภมูขิองน�า้ จงึไม่เหมาะสมต่อการอนบุาลลกูปมู้า 

 ความเค็มของน�้าที่ใช้ในการอนุบาลที่มีความเค็ม 

30 ppt  เมื่อเข้าสู่ระยะ megalopa ในภาชนะที่เป็นถัง

พลาสติกสีขาว และตั้งแต่เริ่มศึกษาในบ่อซีเมนต์ พบ
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อัตราการตายของลูกปู 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจากการ

ศึกษาของวารินทร์ ธนาสมหวัง (2547) พบว่า ในการ

อนุบาลลูกปูที่ความเค็มของน�้า 30 ppt เมื่อเข้าสู่ระยะ 

megalopa ลูกปูจะมีอัตราการรอดตายที่ต�่ามาก โดย

มีลักษณะจมอยู่ที่ก้นถัง และตาย ทั้งนี้เนื่องจากใน

ธรรมชาติสัตว์ทะเลวัยอ่อนทุกชนิดที่มีการอพยพมา

อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง (ที่มีความเค็มของน�้าน้อยกว่า 

30 ppt) จะมีการควบคุมเกลือแร่ให้มีความสมดุล

ระหว่างภายในและภายนอกร่างกาย ดังนั้นหากมี

ความเค็มหรือมีเกลือแร่จากภายนอกมากเกินกว่า

ความต้องการสัตว์ทะเลวัยอ่อนรวมถึงลูกปูจะเกิดการ

เสียสมดุล และท�าให้ตายได้ (Samocha et al., 1998)  

จากผลการศึกษาครั้งที่ 1 จึงมีการปรับวิธีการในการ

ศึกษา โดยลดระดับความเค็มของน�้า มีการควบคุม

อณุหภมูขิองน�า้ ตลอดจนมกีารพรางแสง เพือ่เพิม่อตัรา

การรอดในการอนุบาลลูกปูในการศึกษาครั้งที่ 2

กำรศึกษำครั้งที่ 2 กำรอนุบำลแบบควบคุมสภำพ

แวดล้อม 

 ภาชนะทีใ่ช้ในการอนบุาล ได้แก่ ถงัพลาสตกิสขีาว 

และบ่อซีเมนต์ ความเค็มของน�้า 25 ppt ใช้เครื่อง

ควบคมุอณุหภมูนิ�า้ (heater) ให้มอีณุหภมูขิองน�า้อยูท่ี่ 

30 องศาเซลเซียส ใช้แสลนสีด�า 60 เปอร์เซ็นต์ เป็น

วัสดุหลบซ่อน และพรางแสง 

 อัตรำกำรฟัก

 แม่ปทูีม่ไีข่นอกกระดองสเีทาด�า จ�านวน  2 ตวั น�า้

หนักตัวเฉลี่ย  275.28 กรัม ให้ปริมาณไข่ 1,200,000 

ฟอง (5,000 ฟองต่อลิตร) โดยฟักเป็นตัวอ่อนระยะ 

zoea 1  1,179,000 ตัว (4,912 ตัวต่อลิตร) คิดเป็น

อัตราการฟัก 98.25 เปอร์เซ็นต์ 

 อัตรำกำรรอดตำย

 อตัราการรอดตายของลกูปรูะยะ zoea 1 ถงึ zoea 

4 ที่อนุบาลในถังพลาสติกสีขาวและในบ่อซีเมนต์ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ  คิดเป็นอัตราการรอด 

84.66 และ 84.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ซึ่งถ้าเปรียบ

เทยีบการอนบุาลลกูปรูะยะ zoea 1 ถงึ zoea 4 ทีค่วาม

เค็ม 25 ppt มีการควบคุมอุณหภูมิของน�้า และมีการ

พรางแสง จะให้อตัราการรอดตายมากกว่าการอนบุาล

ที่ความเค็ม 30 ppt และ ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของ

น�้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nicholas and 

Chaoshu (2006) ทีพ่บว่า การอนบุาล ลกูปรูะยะ zoea 

1 ถึง zoea 4 ที่ความเค็มของน�้า 25 ppt จะให้อัตรา

การรอดตายของลกูปสูงูทีส่ดุ เนือ่งจาก มคีวามเคม็ของ

น�้าใกล้เคียงกับธรรมชาติ กล่าวคือ เมื่อลูกปูฟักออก

จากไข่มกีารด�ารงชวีติแบบแพลงก์ตอน ท�าให้ถกูพดัพา

เข้าสู่บริเวณชายฝั่ง ซึ่งความเค็มของน�้าทะเลบริเวณ

ชายฝั่งจะมีความเค็มน้อยกว่าน�้าทะเลที่ไกลจากฝั่ง 

(Frederich and Portner, 2000)  ดงันัน้การอนบุาลลกู

ปูที่น�้าความเค็ม 25 ppt จึงมีอัตราการรอดตาย

มากกว่าการอนบุาลทีน่�า้มคีวามเคม็ 30 ppt  นอกจาก

นี ้การพรางแสงยงัเป็นการช่วยลดการรวมกลุม่ของลกู

ปู ท�าให้ลูกปูมีการกินกันเองน้อยลง (บุญรัตน์ และ

สรุยินั, 2547) ในด้านของอณุหภมู ิซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั

ต่อการด�ารงชีวิต ตลอดจนการลอกคราบของปู ซึ่งจะ

เห็นได้ว่าการศึกษาครั้งที่ 2 ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ

ของน�้าที่ 30 องศาเซลเซียส  จะมีอัตราการรอดตายสูง

กว่าการศึกษาครั้งที่ 1 ที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิของ

น�้า ซึ่งอุณหภูมิจะส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงาน 

ท�าให้เกิดการลอกคราบช้ากว่าปกติ หรือไม่เกิดการ

ลอกคราบจึงท�าให้มีอัตราการตายสูง (Pepin, 1991)

 เมือ่เข้าสูร่ะยะ megalopa พบลกูปทูีอ่นบุาลในบ่อ

ซีเมนต์ มีอัตราการรอดตาย 0.26 เปอร์เซ็นต์ แต่ลูกปู

ที่อนุบาลในถังพลาสติกสีขาวมีอัตราการรอดตาย 1.2 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอัตราการรอดตายที่ใกล้เคียงกับ

ธรรมชาติ คือที่ 1 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการศึกษาที่มีการ

ควบคมุสภาพแวดล้อมควรจะมอีตัราการรอดตายทีม่า

กกว่า ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากถังที่เป็นสีขาวถึงแม้จะ

มีการคลุมปากถังด้วยแสลนสีด�า 60 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังมี

ความสว่างมากเกินไป ประกอบกับการอนุบาลลูกปู

ด้วยถังพลาสติกสีขาว และบ่อซีเมนต์ จากระยะ zoea 

4 มาเป็นในระยะ megalopa มีปริมาณลูกปูหนาแน่น

เกินไปเฉลี่ย 42.33 และ 42.00 ตัวต่อลิตร ตามล�าดับ 

ซึง่จากการศกึษาของ วารนิทร์ ธนาสมหวงั (2547) พบ

ว่า
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การอนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ zoea 4 ถึง young crab 

อตัราความหนาแน่นทีเ่หมาะสม เท่ากบั 10 ตวัต่อลติร 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอัตราการกินกันเองของลูกปูใน

ระยะดังกล่าว

 ดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งที่ 2 ความเค็มของน�้า 

25 ppt มีการควบคุมอุณหภูมิน�้าที่ 30 องศาเซลเซียส

มคีวามเหมาะสมต่อการอนบุาลลกูปตูัง้แต่ระยะ zoea 

1 ถึง ระยะ megalopa แต่ควรมีการปรับอัตราความ

หนาแน่นเมื่อลูกปูเข้าสู่ระยะ megalopa เพื่อลดอัตรา

การกินกันเอง นอกจากนี้ การพรางแสงโดยการใช้แส

ลน 60 เปอร์เซ็นต์ หรือใช้พลาสติกทึบแสงจะช่วยลด

การรวมกลุ่มและกินกันเองของลูกปูได้

สรุป

 การศกึษาเบือ้งต้นในการเพาะและอนบุาลลกูปมู้า

เพื่อการอนุรักษ์ ในชุมชนอ�าเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี พบว่า การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าควรใช้

ภาชนะถงัพลาสตกิเนือ่งจากหาง่าย มนี�า้หนกัเบา และ

ควรมีการพรางแสง หรือเป็นพลาสติกทึบแสงเพื่อช่วย

ในการลดการรวมกลุ่มและการกินกันเองของลูกปูม้า  

 น�้าที่ใช้ในการเพาะและอนุบาลลูกปูม้าควรมี

ความเค็ม  25 ppt  นอกจากนี้ถ้ามีการเพาะและ

อนุบาลลูกปูม้าในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวควรมีการ

ควบคุมอุณหภูมิของน�้าอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งจะ

ท�าให้ลูกปูม้ามีการลอกคราบและมีอัตราการรอดตาย

มากกว่าที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ

 นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาได้มีการปรับ

ประยุกต์ใช้ในการน�าไปบริการวิชาการเกี่ยวกับการ

เพาะและอนบุาลลกูปมู้า ทีไ่ด้จากปมู้าไข่นอกกระดอง 

ให้กับชุมชน ณ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม และโรงเรียน

วดัสมทุรธาราม อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีเพือ่

เป็นการส่งเสริมหรือชี้น�าแนวทางในการใช้ทรัพยากร

ปูม้าร่วมกับการอนุรักษ์ 
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