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การเลี้ยงปูนิ่ม
พนม เกิดแสง *
การเลี้ยงปูทะเลมีข้อกาจัด คือหากเราจับปูจากบ่อขึ้นมาแล้ว จาเป็นต้องนาออกไปขายในทันที เพราะว่าผู้บริโภตต้องการ
สัตว์เป็น แต่ถ้าเป็นปูนิ่มเราสามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้นานนับปีเลยทีเดียว ซึ่งช่วงไหนราคารับซื้อถูก ก็ไม่ขาย เก็บแช่แข็งไว้
ค่อยๆ ทยอยปล่อยไปเรือ่ ยๆ ก็ยังได้ โดยที่รสชาติคงเดิม ไม่จาเป็นต้องง้อตลาด พอใจขายก็ขาย ไม่พอใจก็ไม่ขาย ซึ่งเป็นข้อดี
ของการเลี้ยงปูนิ่ม ตรงกันข้ามกับปูทะเลขุน ที่ไม่สามารถนาไปแช่แข็งได้ เพราะว่าตลาดไม่นิยม แต่ที่ฟาร์มของผมแช่แข็งได้ไม่
นานก็หมดเสียก่อน เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าตามร้านอาหารโทรมาสั่งเสียตั้งแต่จบั ขึน้ มาจากบ่อ

นั่นคือคำบอกจำกปำกคุณสมปอง อ่ำเอี่ยม หรือที่ชำวบ้ำนใน ต.หำดทรำยรีและผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงปูรู้จักในนำม "อ๊อด
ปูดำ" ทีป่ ัจจุบันกลำยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนิ่มเพื่อกำรส่งออกรำยใหญ่ของจังหวัดชุมพร
ปูนิ่มทีข่ ำยกันตำมร้ำนอำหำรมีชื่อในเมืองใหญ่ๆ ประมำณกิโลกรัมละ 250-300 บำท ส่วนรำคำหน้ำฟำร์มอยู่ระหว่ำง
กิโลกรัมละ 170-200 บำท ตลำดต่ำงประเทศนั้นยังไม่มีกำรสำรวจและเปิดตลำดเท่ำที่ควร ประเทศที่มีศักยภำพสูงสำหรับปูนิ่ม
ของไทยได้แก่ญปี่ ุ่น สหรัฐเมริกำ ฮ่องกง สิงค์โปร์ มำเลเซีย ไต้หวัน และจีน
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เจ้ำของฟำร์มเลี้ยงปูนิ่ม คุณสมปอง อ่ำเอี่ยม หรือ อ๊อดปูดำและผูเ้ ขียน
เจ้ำของฟำร์มเลี้ยงปูนิ่ม คุณสมปอง อ่ำเอี่ยม บอกกับทีมงำนว่ำผมเป็นอดีตลูกชำวนำใน อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี ที่
หันไปเอำดีในกำรเลี้ยงปูนิ่มจนประสบควำมสำเร็จในวันนี้ได้ก็เมือ่ ครั้งทีเ่ ข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรเกณฑ์ สังกัดทหำรมหำดเล็ก
รักษำพระองค์พัน.1 ภปร. ด้วยพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ต้องกำรให้ทหำรเกณฑ์ทุกคนมีโอกำสเข้ำรับ
กำรศึกษำวิชำชีพสำขำใดสำขำหนึ่งก่อนปลดประจำกำร และตัดสินใจเลือกเรียนวิชำชีพประมง จนสำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลังปลดประจำกำร จึงตัดสินใจนำทักษะควำมรู้ในวิชำชีพประมงทีไ่ ด้ร่ำเรียนมำเข้ำสู้ธุรกิจเลี้ยง
กุ้งกุลำดำที่ จ.สมุทรสำคร เลี้ยงกุง้ กุลำดำอยู่ประมำณ 3-4 ปี ก็ประสบภำวะขำดทุน เนื่องจำกปัญหำโรคระบำด ก่อนอพยพ
ครอบครัวมำอยู่ที่บ้ำนอีเล็ต ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร จนถึงปัจจุบัน

คุณสมปองกล่ำวเพิ่มเติมก่อนที่ตัดสินใจมำเป็นพ่อค้ำรับซื้อปูดำจำกชำวประมงรำยย่อยมำเลี้ยงเป็นปูนิ่มเพื่อขำยต่อ ด้วย
เงินเริ่มต้นเพียง 3,000 บำท กับทักษะวิชำชีพประมงที่ได้รบั เมื่อครัง้ ยังรับรำชกำรเป็นทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ จนกระทัง่
กลำยเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจเลี้ยงปูนิ่มรำยใหญ่ บนเนื้อที่กว่ำ 12 ไร่ เลี้ยงปูสำรพัดชนิด แต่ทที่ ำรำยได้หลักเห็นจะหนีไม่พ้น "ปูนิ่ม"

ทุกวันนี้ฟำร์มของคุณสมปองได้รับกำรคัดเลือกจำกสำนักงำนประมงจังหวัดชุมพรให้เป็นจุดถ่ำยทอดกำรเลี้ยงปูทะเล ปูขนุ
และปูนิ่มครบวงจรนับเป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจกำรเลี้ยงปูทะเลที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศทีเดียว แต่สิ่งทีค่ ุณ
สมปองไม่ลืมและพูดให้แก่ผู้มำเยือนฟังอยู่เสมอว่ำ ชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพรำะเดินตำมแนวพระรำชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวนั่นเอง

คุณสุทธิโณ ลิ้มสุวัฒน์ นักวิชำกำรประมงชำนำญกำร สำนักงำน ประมงจังหวัดชุมพรได้กล่ำวถึงกำรเลี้ยงปูนิ่มกับทีมงำน
ว่ำ ปูทะเล มีชื่อเรียกแตกตำงกันไปตำมแตละทองถิ่น เชน ปูขำว หรือ ปูทองหลำง จะพบมำกในแถบจังหวัดสุรำษฎรธำนี สวนปู
ดำ หรือ ปูทองแดง หรือ ปูไอเคี่ยม พบไดทั่วไป และปูเบื้อง หรือ ปูเขียว หรือ ปูครำม พบไดทำงภำคใต แตในปจจุบันพบไดน
อยมำก ปูทะเลเจริญเติบโตโดยวิธีกำรลอกครำบ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีเนื้อแนนเต็มกระดอง ก็จะมีกำรลอกครำบเพื่อขยำย
ขนำด เมื่อปูทะเลลอกครำบ กระดองใหมจะนิ่ม ผิวเปลือกยน เรียกวำ “ปูนิ่ม”

ปูทะเลที่นำมำเลี้ยงเป็นปูนิ่ม

กำรเลี้ยงปูนิ่มยังจำกัดอยู่ในวงแคบๆ ปริมำณปูทผี่ ลิตได้ยังมีไม่มำก ตลำดต่ำงประเทศก็มี ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกำ
ที่ฟำร์มปูนิ่มใหญ่ๆ สำมำรถจัดส่งให้ได้ตำมที่สั่ง ปัจจุบันยังไม่มีกำรควบคุมคุณภำพของปูนิ่มที่ฟำร์มต่ำงๆ ผลิตโดยเฉพำะ
ในช่วงหลังกำรเก็บเกี่ยว นอกจำกฟำร์มปูนิ่มรำยใหญ่ๆ เท่ำนัน้ ที่มอี ุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ ที่สำมำรถควบคุมผลิตภัณฑ์ของ
ตนให้ได้มำตรฐำนตำมทีป่ ระเทศที่สั่งปูกำหนดไว้
สำนักงำนประมงจังหวัดชุมพรแนะนำกำรเลือกพื้นทีท่ ี่จะใช้เลี้ยงปู ควรเลือกทำเลทีเ่ ป็นบริเวณชำยฝั่ง หรือบริเวณปำก
แม่น้ำ ไม่มีคลื่นลมแรง กระแสน้ำไม่เชี่ยว ปลอดภัยจำกภำวะมลพิษ สิ่งสำคัญในกำรเลี้ยงปูนิ่ม เริ่มตนทีท่ ำเลทีเ่ หมำะสมอยูใกล
ทะเล และให้น้ำทะเลขึน้ ลงและนำน้ำทะเลเข้ำมำในบ่อเลี้ยงได้จะยิง่ ดี โดยเริ่มกำรปรับพื้นที่ เตรียมทำบ่อเลี้ยง โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 2 ส่วน ทำเป็นบ่อพักน้ำเพื่อใช้รองรับน้ำไว้ก่อนจะถ่ำยเข้ำบ่อเพำะเลี้ยงในบำงช่วง เวลำที่มีปริมำณน้ำน้อยในบำงฤดู
กำรผลิต"คันดิน สร้ำงสะพำน ทำบ่อเพำะเลี้ยง และบ่อพักน้ำ กำร เตรียมบ่อเพำะเลี้ยง คล้ำยกับกำรเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งภำยใน
บ่อจะประกอบไปด้วยประตูระบำยน้ำเข้ำ-ออก จะ 1 หรือ 2 ประตู ควำมลึกของบ่อประมำณ 1.5 เมตร ภำยในบ่อจะมีเครื่องสูบ
น้ำเข้ำ-ออก 1 ตัว (ตัวใหญ่) ควำมเค็มของน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญด้วย ส่วนใหญ่บ่อเลี้ยงปูนิ่มระดับควำมเค็มอยู่ที่ 20-25 พีพีที" กำร
เปลี่ยนถ่ำยหรือเติมน้ำเข้ำบ่อเพำะเลี้ยงแต่ละครั้ง จะสังเกตน้ำด้ำนนอกเป็นหลัก ซึ่งหำกช่วงไหนน้ำมำก ก็จะใช้วิธีเปลี่ยนถ่ำยน้ำ
แต่หำกช่วงไหนทีน่ ้ำด้ำนนอกน้อย หรือช่วงที่น้ำตำย จะใช้วิธีเติม ประมำณ 20 เปอร์เซ็นต์

บริเวณกลำงบ่อ เพำะเลี้ยงจะมีสะพำนไม้ควำมยำวเกือบสุดขอบบ่ออีกข้ำง เพื่อใช้เป็นทำงเดินตรวจเก็บปูนิ่มที่ลอกครำบ
รวมถึงใช้เดินให้อำหำรปูที่เลี้ยงในแต่ละวัน โดยสะพำนจะใช้วัสดุธรรมชำติเป็นหลัก

ทำงเดินและแพที่ใช้เลี้ยงปูนิ่ม

สำหรับตัวแพรองรับตะกร้ำ จะใช้ท่อ พีวีซี สีฟ้ำ เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 1-2 นิ้ว ปิดปลำยทัง้ 2 ข้ำง แล้วต่อเป็นแพยำวประมำณ
80 เมตร กว้ำง 1 เมตร ใน 1 แพ จะมี 3-4 แถว แต่ละแถวจะวำงตะกร้ำเลี้ยงปูได้มำกถึง 300 กล่อง ซึ่งเฉลี่ย 1 แพ จะวำงกล่องเลี้ยง
ปูได้ถึง 1,200-1500 กล่อง ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับควำมยำวของแพ

กำรต่อแพเข้ำกับตะกร้ำเลี้ยงปู
คุณสุทธิโณ ได้บอกกับทีมงำนว่ำ สำหรับในจังหวัดชุมพรนี้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปูนิ่ม ที่ประสบผลสำเร็จ คือฟำร์ม
เลี้ยงปูทะเล “ออด ปูดำ” ซึ่งเปนผูประกอบกำรเลี้ยงปูรำยใหญ เจำของบอเลี้ยงปูนิ่มบนพื้นที่กวำ 12 ไร และกระชัง ลอยสำหรับ
เลี้ยงปูเนื้อ ปูไข อีกกวำ 25,000 ตัว โดยผลผลิตที่ไดจะมีบริษทั รับซื้อทั้งหมด เพื่อสงออกไปยังตำงประเทศ ทำใหแตละเดือนมี
เงินหมุนเวียนเขำออกจำนวนนับแสนบำท ซึ่งทำงคุณสุทธิโณ ได้ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องสำนักงำนประมงจังหวัดชุมพรคือตุณ ศิ
ริวรรณและคุณสรรค์ชัย พูลสวัสดิ์ เป็นผู้พำทีมงำนไปดูกำรเลี้ยงปูนิ่ม ที่ฟำร์มอ๊อดปูดำ ด้วย

ผู้เขียนและทีมงำนเยี่ยมชมกำรเลีย้ งปูนิ่มของคุณสมปอง อ่่าเอี่ยม

ณ ฟาร์มเลี้ยงปู ของคุณสมปอง อ่่าเอี่ยม หรือ ฟาร์มอ๊อดปูด่า

ปูทะเล ที่สั่งมำจำกแพปูทำงภำคใต้เพื่อมำเลี้ยงเป็นปูนิ่ม
สำหรับพันธุ์ปูที่ใช้จะเป็นปูทะเล โดยสั่งมำจำกแพปูทำงภำคใต้ จังหวัดสุำษฎร์ธำนีและนครศรีธรรมรำช ผ่ำนพ่อค้ำคน
กลำง แต่ปัจจุบันนี้มีปริมำณน้อยลง ก็หันไปสั่งปูจำกจังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกพม่ำผ่ำนชำยแดนเข้ำมำ และส่วนหนึ่งมำ
จำกบังกลำเทศด้วย เมื่อได้พันธุป์ ูแล้ว ควรแยกปูตัวเมียออกมำเพรำะ ถ้ำนำไปเลี้ยงเป็นปูนิ่มจะใช้เวลำนำนและไม่ค่อยได้ผลดี
เท่ำทีค่ วร จำกนั้นนำปูไปแช่ในน้ำยำไอโอดีนเข้มข้นนำนประมำณ 5-10 นำทีเ พื่อกำจัดพำรำสิต แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคที่อำจจะ
ติดตำมเหงือกและรยำงค์ต่ำงๆ ก่อนที่นำไปเลี้ยงในบ่อดิน แยกเลี้ยงในตะกร้ำๆ ละหนึ่งตัว ขนำดของตะกร้ำทีใ่ ช้บรรจุปูกว้ำง
ประมำณ 22 เซน ติเมตร ยำว 30 เซนติเมตร สูงประมำณ 16 เซนติเมตร โดยกำรเลี้ยงจะใส่ปู 1 ตัวต่อ 1 ตะกร้ำ ขนำดลูกปูตงั้ แต่
6.0-7.5 เซนติเมตร สำหรับตะกร้ำที่ใช้จะเป็นแบบ 2 ใบมำประกบกัน เพื่อป้องกันแสงแดดและควำมร้อน ที่สำคัญคือป้อง กัน
ไม่ให้ปหู นีออกจำก ตะกร้ำ ทั้งนีต้ ะกร้ำ ด้ำน บนควรเจำะรูไว้สำหรับให้อำหำรปูด้วย

ปูทะเลที่ใส่ในตะกร้ำ 1 ตัวต่อตะกร้ำและใช้ลวดมัดปิดฝำกันปูหนีออก

คุณสมปองแนะนำกำรปล่อยปูลงเลี้ยงในตะกร้ำจะต้อง มีกำรปรับสภำพของปูให้เข้ำกับแหล่งน้ำที่จะเลี้ยง ก่อนโดยกำรใช้
น้ำในบริเวณที่เลี้ยงรดตัวปูให้ชุ่ม จำกนั้นจึงตัดเชือกมัดปูออกแล้วปล่อยลงกล่องเพำะเลี้ยง พันด้วยลวด แล้วนำไปวำงลงบนแพ

เนื้อปลำทีใ่ ช้เลี้ยงหั่นเป็นชิ้นให้ตะกร้ำละ1-2ชิ้น วันเว้นวัน
ส่วนอำหำร ที่ใช้เลี้ยง จะให้เนื้อปลำทีห่ ั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (ปลำข้ำงเหลือง หรือปลำกิมซัว) ขนำดเท่ำเหรียญ 5 บำท ใส่ลงไป
กล่องละ 1 ชิ้น ลูกปลำนิล เพรำะว่ำรำคำถูก โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ ที่ 6 บำท ต่อกิโลกรัม ส่วนปลำอื่นๆ อำทิ ปลำทู ปลำข้ำงเหลือง ซึ่ง
เป็นปลำทะเลนั้น รำคำไม่ต่ำกว่ำ 10 บำท ต่อกิโลกรัม โดยวันหนึ่งๆ จะใช้ไม่ต่ำกว่ำ 1000 กิโลกรัม เลยทีเดียว กำรดูแล และ
กำรให้อำหำร ทุกๆ วัน คือ เดินตรวจเช็กว่ำปูที่เลี้ยงลอกครำบหรือยัง โดยช่วงเวลำกลำงวันจะเดินดู 3 รอบ กลำงคืน 3 รอบ และ
ส่วนรอบ 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลำให้อำหำร จะดูอีกรอบหนึ่ง (กำรให้อำหำรจะให้วันเว้นวัน)
กำรปล่อยให้ปูลอกครำบตำมธรรมชำตินั้นต้องใช้เวลำเลี้ยงปูแต่ละรุ่นนำนถึง 1-2 เดือน ดังนั้นต้องใช้วิธีกระตุ้น
ให้ปูลอกครำบเร็วขึ้น คุณสมปองบอกว่ำให้ใช้คีม จับรยำงค์ที่ต้องกำรตัดไว้เฉยๆ แล้วปล่อยให้ตัวปูเป็นอิสระ โดยสัญชำติญำน
เอำตัวรอด ปูจะปล่อยรยำงค์ส่วนนั้นทิ้งเองโดยอัตโนมัติ กำรทีป่ ูสูญเสียรยำงค์ส่วนใดส่วนหนึ่งในระยะก่อนลอกครำบ จะไป
กระตุ้นกลไกกำรสร้ำงขำทดแทนทำงำน ถ้ำรยำงค์ที่สูญเสียไปพร้อมกันสำมคู่หรือมำกกว่ำนั้น กลไกในกำรสร้ำงขำทดแทน จะ
ไปช่วยเร่งให้ปูลอกครำบเร็วขึน้ ซึ่งผมและทีมงำนเห็นขั้นตอนนีแ้ ล้วรู้สึกเสียวๆ กลัวปูเจ็บและตำยแต่คุณสมปองบอกว่ำเป็น
ธรรมชำติของปูจะสร้ำงขำใหม่ทดแทนเอง

กำรกระตุ้นให้ปูลอกครำบเร็วขึ้น
โดยธรรมชำติปูจะลอกครำบประมำณ ไม่เกิน15 วัน ในช่วงน้ำขึ้นลงเต็มที่ในช่วงระหว่ำงขึ้น 15 ค่ำและแรม 3 ค่ำ ในกำรดูแล
หรือกำรเลี้ยงปูนิ่มนั้นที่สำคัญจะต้องขยันหมั่นเดินตรวจทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยดูกำรลอกครำบของปู ซึ่งจะต้องเข้ำไปนั่งทีศ่ ำลำ
หรือตำมทำงเดิน จำกนั้นก็ดึงแพเข้ำมำหำตัวเองอย่ำงช้ำๆ สำยตำมองภำยในตะกร้ำ หำกพบว่ำ มีปูอยู่ 2 ตัว ก็จะยกตะกร้ำขึ้น
เพรำะว่ำปูลอกครำบเป็นปูนิ่มแล้ว แสดงว่ำตัวหนึ่งจะเป็นครำบและอีกตัวหนึ่งจะเป็นปูนิ่มที่ลอกครำบ

ควรใช้ไฟส่องสว่ำงเพื่อง่ำยต่อกำรมองเห็นกำรลอกครำบ
หำกปล่อยไว้โดยไม่ตรวจเช็คกำรลอกครำบ ก็เป็นกำรทำให้กำไรหำยหมด เพรำะว่ำปูทะเล หลังลอกครำบ 1-2 ชั่วโมง
อวัยวะทุกส่วนก็เริ่มแข็งตัวแล้ว โอกำสที่จะเป็นปูนิ่มก็หลุดลอยไป ต้องใช้ระยะเลี้ยงหรือให้อำหำรอีก 2-4 สัปดำห์ ถึงจะลอก
ครำบใหม่อีกครั้ง ถ้ำเป็นไปได้ควร ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ถ้ำสังเกตว่ำปูเริ่มหยุดกินอำหำรแสดงว่ำปูจวนจะลอกครำบ หลังจำกปู
ลอกครำบแล้ว 6 ชั่วโมง กระดองปูจะเริ่มแข็งไม่สำมำรถนำไปทำปูนิ่มได้ ปูส่วนใหญ่จะลอกครำบในเวลำกลำงคืน

ปูที่ลอกครำบแล้วมีปูอยู่ 2 ตัว

ระยะเวลำที่ปูทะเลลอกครำบ ตั้งแต่ปูกระดองเก่ำเริ่มล่อนจำกเยือ่ หุ้มตัว จนกระทั่งปูดีดตัวเองออกจำกครำบเก่ำจะใช้เวลำ
ประมำณ 10-15 นำทีซึ่งปัจจัยกำรลอกครำบนี้ ไม่เพียงเรื่องอำหำรกำรกินเท่ำนั้น เมื่อพบว่ำปูได้ลอกครำบแล้ว ควรเริ่มทยอยเก็บ
ปูที่ลอกครำบ แล้วนำไปล้ำงและแช่น้ำจืดประมำณ 30 นำที เพื่อล้ำงเมือกและควำมเค็มตำมตัวปูก่อนที่จะนำไปบรรจุในกล่อง
พลำสติกที่ เตรียมไว้ กล่องหนึ่งจะบรรจุปปู ระมำณ 1-2 ตัว แล้วแต่ขนำด จำกนัน้ นำไปแช่แข็งในตู้แช่ที่อุณหภูมิ 4 องศำ
เซลเซียส

นำปูนิ่มไปแชในถังน้ำจืดเพื่อใหคลำยควำมเค็มออกและชะลอกำรแข็งตัวของกระดอง
ปูนิ่มที่ผำนกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพ เปนปูนิ่มที่สด สะอำด โดยรูปแบบกำรจำหน่ำยนั้น จะบรรจุใส่กล่องพลำสติก
กล่องละ 1 -2ตัว และนำแช่แข็งไว้ในห้องเย็น อุณหภูมิ -18 องศำ จะนำใสตะแกรงคลุมดวยผำขำวบำง เพื่อปองกันควำมสะอำด
จึงไดรับควำม ไววำงใจจำกผูบริโภคเปนจำนวนมำก.

รำคำปูนิ่ม จำหน่ำยประมำณกิโลกรัมละ 250 บำท ถ้ำเป็นปูขนำด รุ่นจัมโบ้จะจำหน่ำยได้รำคำมำกหน่อย คือ กิโลกรัมละ
270-280 บำท
ปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยงปูนิ่ม นั้นคุณสมปองกล่ำวว่ำที่สำคัญได้แก่ พันธุ์ปูที่นำมำใช้เลี้ยง ปัจจุบัน มีแนวโน้มว่ำมี
จำนวนลดน้อยลงทุกปี และในกำรสั่งปูเข้ำมำแต่ละครั้งมักมีนอกจำกนี้ บำงครั้งลูกน้องตรวจเช็คปูนมิ่ ไม่ทัน หรือดูแลไม่ทั่วถึงก็
กลำยเป็นปูแข็ง หำกนำมำเลี้ยงเป็นปูนิ่มต่อต้องใช้ระยะเวลำนำน
สำหรับ กำรดูแลบ่อจะใช้ปนู ขำวและจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลำยเศษอำหำรที่ตกลงพื้น ซึ่งเป็นกำรเอำธรรมชำติบำบัด
ธรรมชำติ นอกจำกนี้ ยังปล่อยปูไข่ลงไปภำยในบ่อเลี้ยง เพื่อให้เก็บเศษซำกอำหำรทีห่ ลุดออกจำกกล่อง จนสำมำรถจับปูไข่

จำหน่ำยได้อีกทำงหนึง่
ส่วนอุปกรณ์ อย่ำงตะกร้ำที่ใช้เลี้ยง เมือ่ ปูลอกครำบแล้ว ก็จะนำขึ้นมำทำควำมสะอำด ใช้แปรงขัด
และนำไปตำกแดด ก่อนที่จะนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง ส่วนท่อ พีวซี ี ที่ใช้ทำเป็นแพ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ได้ระยะเวลำทีน่ ำน ไม่
ค่อยพบปัญหำชำรุด

เกษตรกรท่ำนใดสนใจวิธีกำรเลี้ยงปูนิ่ม สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงำนประมงจังหวัดชุมพร เลขที่ 217 ถนนประชำอุทศิ ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077-511298 โทรสำร : 077-504823 ในวันและเวลำรำชกำร.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์น้ำ “เทคนิคกำรเลี้ยงปูนิ่ม” ศูนย์พัฒนำประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ http://www.fisheries.go.th/cf-pak_panang/index.php
สนใจเยี่ยมชมกำรเลี้ยงปูนิ่ม “ฟำรมออด ปูดำ” เลขที่ 9/3 ม.2 ต.หำดทรำยรี อ.เมือง จ.ชุมพร โทรศัพท 08-1978-8266

หรือหำกท่ำนที่สนใจข้อมูลในรูปแบบ ดีวีดี เรื่อง การเลี้ยงปูนิ่ม สำมำรถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลำดยำว จตุจักร กทม.10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ต่อ500
หรือ http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html
ฉบับหน้ำจะนำท่ำนไปดู การปลูกมันฝรั่งและการแปรรูป ที่อ.สันทรำย จ. เชียงใหม่ครับ

