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ประโยชน์และการอนุรักษ์ปูม้า 
Utility and Conservation of Blue Swimming Crab  
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ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นปูทะเลชนิดหน่ึงท่ีใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 55-190 วนันับตั้ งแต่การปฏิสนธิของไข่จน
เจริญเติบโตเป็นปูมา้ระยะตวัเต็มวยัพร้อมสืบพนัธุ์ ซ่ึงการเจริญเติบโตน้ีข้ึนกับความสมบูรณ์ของอาหารและสภาพแวดลอ้ม1  ไข่ในระยะแรก
เจริญเติบโตในกระดองของปูมา้เพศเมีย  เม่ือกระดองหนา้ทอ้งของแม่ปูมา้เปิดออกจะเห็นไข่ออกมาจากกระดอง เรียกปูมา้ท่ีมีลกัษณะน้ีวา่ ปูมา้ท่ีมีไข่
นอกกระดองหรือปูมา้ไข่นอกกระดอง  พฒันาการของไข่สงัเกตไดจ้ากการเปล่ียนสีของไข่จากสีเหลือง สีน ้าตาล จนไปถึงสีเทาด าซ่ึงเป็นระยะของไข่
แก่  แม่ปูใชข้าเดินเข่ียไข่แก่ให้หลุดออกจากตวั  หลงัจากนั้นลูกปูจะฟักออกจากไข่แก่แลว้เจริญเติบโตเป็นลูกปูระยะซูเอีย (Zoea) ซ่ึงมี 4 ระยะยอ่ย 
(Zoea I-IV)  ระยะเมกาโลปา (Megalopa) ระยะตวัปูคร้ังแรก (First carb) ระยะลูกปูมา้วยัอ่อน (Young crab) และปูมา้ตวัเตม็วยั (Adult)  ตามล าดบั2 ดงั
รูปที ่1  

 
รูปที่ 1 วงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของปูมา้ (ท่ีมา: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/100/1040/28) 

ปูมา้มีประโยชน์มากมายตั้งแต่เลือดและน ้ าเหลือง (Haemolymph)3 และสาร Crustin ซ่ึงเป็นเปปไทด์ (Peptide) ท่ีสกดัไดจ้ากเลือดและ
น ้ าเหลืองของปูมา้4 มีฤทธ์ิตา้นการก่อตวัเป็นรากแหของแบคทีเรีย (Biofilm) และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไดแ้ก่ Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli  จากฤทธ์ิดงักล่าวน้ีสามารถน าไปต่อยอดการวิจยัและพฒันาเพื่อเป็นยาส าหรับ
สตัวน์ ้ าไดใ้นอนาคต  เปลือกปูมา้สามารถน ามาสกดัเพื่อเอาสารไคติน (Chitin)5  สารไคตินมีประโยชน์มากมาย เช่น การใชเ้ป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร เคร่ืองส าอาง โพลิเมอร์ ปุ๋ย และเป็นตวัดูดซบัเพื่อก าจดัของเสียชีวภาพหรือสียอ้ม6 เป็นตน้ ซากปูมา้ท่ีเหลือท้ิงสามารถน าไปป่นแลว้น าไป
ผสมกบัปุ๋ยชีวภาพหรือส่วนผสมในอาหารส าหรับสัตวปี์ก  และประโยชน์ท่ีส าคญัยิง่ของปูมา้ คือ อาหาร เน้ือปูมา้มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่าง
จากเน้ือปลา กุง้ กั้ง  เน้ือปูมา้สามารถน ามาท าเป็นอาหารไดห้ลากหลายทั้งน่ึง ตม้ ย  า  เน้ือปูมา้ปริมาณ 100 กรัม ใหพ้ลงังาน 79 กิโลแคลอร่ี มีปริมาณ
คาร์โบไฮเดตรคิดเป็นร้อยละ 0.1  ปริมาณโปรตีนคิดเป็นร้อยละ 16.2  ปริมาณไขมนัคิดเป็นร้อยละ 1.5  และพบกรดไขมนั เช่น กรดโอเลอิก (Oleic 
acid) กรดปาลมิติก (Palmitic acid)  กรดไขมนักลุ่มโอเมกา้-3 ไดแ้ก่ กรดอีโคซะเพนตะอีโนอิก (Eicosapentaenoic acid หรือ EPA) และกรดโดโคซะ
เฮกซะอีโนอิก (Docosahexaenoic acid หรือ DHA) วิตามินและเกลือแร่ เช่น วิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง วิตามินบีสาม ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 
ธาตุเหล็ก7 เน้ือปูมา้มีรสหวานและให้รสสัมผสัท่ีดีประกอบกบัมีเน้ือแน่นและนุ่ม  ท าให้เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการน้ีจึงมีการจบัปูมา้ทุกขนาดทั้งเลก็และใหญ่รวมทั้งปูมา้ท่ีมีไข่ จนเกิดวิกฤตจ านวนประชากรปูมา้ในธรรมชาติลดลงอยา่งมาก
และต่อเน่ือง ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหปู้มา้สูญพนัธุ์ไปจากทะลไทย จึงเกิดการอนุรักษปู์มา้ข้ึนโดยการจดัตั้ง “ธนาคารปูมา้ชุมชน”  ในประเทศ
ไทยมีธนาคารปูมา้ชุมชนอยูห่ลายแห่ง เช่น ธนาคารปูมา้จงัหวดัสตูล ธนาคารปูมา้จงัหวดัชุมพร ธนาคารปูมา้จงัหวดันครศรีธรรมราช ธนาคารปูมา้
จงัหวดัสงขลา ธนาคารปูมา้จงัหวดัตราด ธนาคารปูมา้แหลมผกัเบ้ีย จงัหวดัเพชรบุรี ศูนยก์ารเรียนรู้ธนาคารปูมา้บนบก อ าเภอเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี 
เป็นตน้ ลว้นแต่มีวตัถุประสงค ์คือ อนุรักษปู์มา้  
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กระบวนการอนุรักษ์ปูม้าของธนาคารปูม้าชุมชนเร่ิมจากชาวประมงน าปูม้าท่ีมีไข่นอกกระดองหรือไข่ติดหน้าท้องมาบริจาคหรือ
สนบัสนุนให้แก่ธนาคารปูมา้ชุมชน  เจา้หนา้ท่ีวดัขนาดและชัง่น ้ าหนกัแม่ปูมา้ท่ีไดรั้บมา แลว้แยกแม่ปูมา้ออกเป็นกลุ่มตามขนาดของแม่ปูมา้และสี
ของไข่ หลงัจากนั้นจึงน าแม่ปูมา้ท่ีมีไข่นอกกระดองน้ีไปเล้ียงไวใ้นถงัเพาะฟักเพื่อรอการสลดัไข่ตามธรรมชาติ  บนัทึกระยะพฒันาการของไข่ตั้งแต่
เป็นสีเหลือง สีเหลืองเขม้ สีเทาและสีเทาด าซ่ึงเขา้สู่ระยะไข่แก่   เม่ือแม่ปูเข่ียไข่แก่ออกจากหนา้ทอ้งแลว้ แยกแม่ปูออก รอใหลู้กปูฟักออกจากไข่แลว้
สุ่มนบัลูกปูระยะซูเอีย (Zoea)  หลงัจากนั้นจึงปล่อยลูกปูวยัอ่อนลงสู่ทะเลไทยเพื่อใหเ้จริญเติบโตและสืบพนัธุ์ต่อไป จากการท างานดงัขา้งตน้เรียกได้
ว่า ธนาคารปูมา้ชุมชนเป็นแหล่งอนุรักษปู์มา้เพื่อให้ปูมา้ยงัคงอยู่คู่ทะเลไทยโดยอาศยัความร่วมมือระหว่างชาวประมง เจา้หน้าท่ีภาครัฐ ชาวบา้น 
นักศึกษา ก่อให้เกิดส่ิงท่ีมีค่ายิ่ง คือ การคืนปูมา้ให้แก่ทะเลไทยเพื่อก่อให้เกิดความคงอยู่ของปูมา้  เติมเต็มระบบนิเวศ  สร้างรายไดท่ี้ย ัง่ยืนให้แก่
ชาวประมง  ใหค้นรุ่นหลงัไดรู้้จกัรูปลกัษณ์ของปูมา้ท่ีมีชีวติและรสชาติของเน้ือปูมา้อนัโอชะต่อไป  

 

รูปที่ 2  ก). ถงัเพาะฟักซ่ึงบรรจุน ้าทะเลและตระกร้าท่ีมีแม่ปู และ ข). แม่ปูท่ีสลดัไข่แลว้อยูใ่นตระกร้า 

 

รูปที่ 3  ก). ท่อจากถงัเพาะฟักไปยงัทะเลเพื่อปล่อยลูกปูออกสู่ทะเล และ ข). ลูกปูท่ีรอเวลาปล่อยออกสู่ทะเล 
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