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ปู ม้า (Portunus pelagicus) เป็ นปู ท ะเลชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ช้เ วลาในการเจริ ญ เติ บ โตประมาณ 55-190 วัน นับ ตั้ง แต่ ก ารปฏิ ส นธิ ข องไข่ จ น
เจริ ญเติ บโตเป็ นปู มา้ ระยะตัวเต็มวัย พร้ อมสื บพันธุ์ ซึ่ งการเจริ ญเติ บโตนี้ ข้ ึ นกับความสมบู รณ์ ของอาหารและสภาพแวดล้อ ม1 ไข่ ในระยะแรก
เจริ ญเติบโตในกระดองของปูมา้ เพศเมีย เมื่อกระดองหน้าท้องของแม่ปูมา้ เปิ ดออกจะเห็นไข่ออกมาจากกระดอง เรี ยกปูมา้ ที่มีลกั ษณะนี้วา่ ปูมา้ ที่มีไข่
นอกกระดองหรื อปูมา้ ไข่นอกกระดอง พัฒนาการของไข่สงั เกตได้จากการเปลี่ยนสี ของไข่จากสี เหลือง สี น้ าตาล จนไปถึงสี เทาดาซึ่งเป็ นระยะของไข่
แก่ แม่ปูใช้ขาเดินเขี่ยไข่แก่ให้หลุดออกจากตัว หลังจากนั้นลูกปูจะฟั กออกจากไข่แก่แล้วเจริ ญเติบโตเป็ นลูกปูระยะซูเอีย (Zoea) ซึ่ งมี 4 ระยะย่อย
(Zoea I-IV) ระยะเมกาโลปา (Megalopa) ระยะตัวปูครั้งแรก (First carb) ระยะลูกปูมา้ วัยอ่อน (Young crab) และปูมา้ ตัวเต็มวัย (Adult) ตามลาดับ2 ดัง
รูปที่ 1

รู ปที่ 1 วงจรชีวิตและการเจริ ญเติบโตของปูมา้ (ที่มา: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/100/1040/28)

ปูมา้ มีประโยชน์มากมายตั้งแต่เลือดและน้ าเหลือง (Haemolymph)3 และสาร Crustin ซึ่ งเป็ นเปปไทด์ (Peptide) ที่สกัดได้จากเลือดและ
น้ าเหลืองของปูมา้ 4 มีฤทธิ์ ต้านการก่อตัวเป็ นรากแหของแบคทีเรี ย (Biofilm) และยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย ได้แก่ Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli จากฤทธิ์ ดังกล่าวนี้ สามารถนาไปต่อยอดการวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ นยาสาหรับ
สัตว์น้ าได้ในอนาคต เปลือกปูมา้ สามารถนามาสกัดเพื่อเอาสารไคติน (Chitin)5 สารไคตินมีประโยชน์มากมาย เช่น การใช้เป็ นส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร เครื่ องสาอาง โพลิเมอร์ ปุ๋ ย และเป็ นตัวดูดซับเพื่อกาจัดของเสี ยชีวภาพหรื อสี ยอ้ ม6 เป็ นต้น ซากปูมา้ ที่เหลือทิ้งสามารถนาไปป่ นแล้วนาไป
ผสมกับปุ๋ ยชีวภาพหรื อส่ วนผสมในอาหารสาหรับสัตว์ปีก และประโยชน์ที่สาคัญยิง่ ของปูมา้ คือ อาหาร เนื้ อปูมา้ มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์แตกต่าง
จากเนื้อปลา กุง้ กั้ง เนื้ อปูมา้ สามารถนามาทาเป็ นอาหารได้หลากหลายทั้งนึ่ ง ต้ม ยา เนื้ อปูมา้ ปริ มาณ 100 กรัม ให้พลังงาน 79 กิโลแคลอรี่ มีปริ มาณ
คาร์ โบไฮเดตรคิดเป็ นร้อยละ 0.1 ปริ มาณโปรตีนคิดเป็ นร้อยละ 16.2 ปริ มาณไขมันคิดเป็ นร้อยละ 1.5 และพบกรดไขมัน เช่น กรดโอเลอิก (Oleic
acid) กรดปาลมิติก (Palmitic acid) กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ได้แก่ กรดอีโคซะเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid หรื อ EPA) และกรดโดโคซะ
เฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid หรื อ DHA) วิตามินและเกลือแร่ เช่น วิตามินบีหนึ่ ง วิตามินบีสอง วิตามินบีสาม ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส
ธาตุเหล็ก7 เนื้ อปูมา้ มี รสหวานและให้รสสัมผัสที่ดีประกอบกับมี เนื้ อแน่ นและนุ่ ม ทาให้เป็ นที่ ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการนี้ จึงมีการจับปูมา้ ทุกขนาดทั้งเล็กและใหญ่รวมทั้งปูมา้ ที่มีไข่ จนเกิดวิกฤตจานวนประชากรปูมา้ ในธรรมชาติลดลงอย่างมาก
และต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ปูมา้ สู ญพันธุ์ไปจากทะลไทย จึงเกิดการอนุรักษ์ปูมา้ ขึ้นโดยการจัดตั้ง “ธนาคารปูมา้ ชุมชน” ในประเทศ
ไทยมีธนาคารปูมา้ ชุมชนอยูห่ ลายแห่ ง เช่น ธนาคารปูมา้ จังหวัดสตูล ธนาคารปูมา้ จังหวัดชุมพร ธนาคารปูมา้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ธนาคารปูมา้
จังหวัดสงขลา ธนาคารปูมา้ จังหวัดตราด ธนาคารปูมา้ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การเรี ยนรู ้ธนาคารปูมา้ บนบก อาเภอเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี
เป็ นต้น ล้วนแต่มีวตั ถุประสงค์ คือ อนุรักษ์ปูมา้
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กระบวนการอนุ รักษ์ปู ม้า ของธนาคารปู ม ้าชุ มชนเริ่ ม จากชาวประมงน าปู ม้า ที่ มี ไ ข่ น อกกระดองหรื อ ไข่ ติด หน้าท้อ งมาบริ จ าคหรื อ
สนับสนุนให้แก่ธนาคารปูมา้ ชุมชน เจ้าหน้าที่วดั ขนาดและชัง่ น้ าหนักแม่ปูมา้ ที่ได้รับมา แล้วแยกแม่ปูมา้ ออกเป็ นกลุ่มตามขนาดของแม่ปูมา้ และสี
ของไข่ หลังจากนั้นจึงนาแม่ปูมา้ ที่มีไข่นอกกระดองนี้ ไปเลี้ยงไว้ในถังเพาะฟั กเพื่อรอการสลัดไข่ตามธรรมชาติ บันทึกระยะพัฒนาการของไข่ต้ งั แต่
เป็ นสี เหลือง สี เหลืองเข้ม สี เทาและสี เทาดาซึ่ งเข้าสู่ ระยะไข่แก่ เมื่อแม่ปูเขี่ยไข่แก่ออกจากหน้าท้องแล้ว แยกแม่ปูออก รอให้ลูกปูฟักออกจากไข่แล้ว
สุ่ มนับลูกปูระยะซูเอีย (Zoea) หลังจากนั้นจึงปล่อยลูกปูวยั อ่อนลงสู่ ทะเลไทยเพื่อให้เจริ ญเติบโตและสื บพันธุ์ต่อไป จากการทางานดังข้างต้นเรี ยกได้
ว่า ธนาคารปูมา้ ชุ มชนเป็ นแหล่งอนุ รักษ์ปูมา้ เพื่อให้ปูมา้ ยังคงอยู่คู่ทะเลไทยโดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างชาวประมง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ชาวบ้าน
นักศึกษา ก่ อให้เกิ ดสิ่ งที่มีค่ายิ่ง คื อ การคื นปูมา้ ให้แก่ ทะเลไทยเพื่อก่ อให้เกิ ดความคงอยู่ของปูมา้ เติ มเต็มระบบนิ เวศ สร้ างรายได้ที่ยงั่ ยืนให้แก่
ชาวประมง ให้คนรุ่ นหลังได้รู้จกั รู ปลักษณ์ของปูมา้ ที่มีชีวติ และรสชาติของเนื้อปูมา้ อันโอชะต่อไป
ก)

ข)

รู ปที่ 2 ก). ถังเพาะฟั กซึ่ งบรรจุน้ าทะเลและตระกร้าที่มีแม่ปู และ ข). แม่ปูที่สลัดไข่แล้วอยูใ่ นตระกร้า

ก)

ข)

รู ปที่ 3 ก). ท่อจากถังเพาะฟักไปยังทะเลเพื่อปล่อยลูกปูออกสู่ ทะเล และ ข). ลูกปูที่รอเวลาปล่อยออกสู่ ทะเล
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