
 

 
โครงการการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน 

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง 





คำ�นำ�

 จากการวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง  

แนวทางการจดัการทรพัยากรปมูา้โดยชมุชนประมงเรอืเลก็บนพืน้ฐาน 

ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่กรณศีกึษา: อา่วเพ จงัหวดัระยอง พบวา่ ปมูา้ 

ในบริเวณอ่าวเพมีจำานวนลดลง โดยมีการนำาปูม้ามาใช้ประโยชน์ 

มากขึ้นจนทำาให้มีขนาดความยาวสูงสุดเฉลี่ยเล็กลงเรื่อยๆ สะท้อน

ให้เห็นถึงปัญหาในอนาคตว่าทรัพยากรปูม้าของอ่าวเพมีแนวโน้ม 

ที่ลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อการทำาอาชีพประมงอวนจมปูใน 

อนาคต

 เมื่อข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ทำาให้กลุ่มประมงเรือเล็ก 

ร ่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิตเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นเพื่อนคู่คิด หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่ ประมงจังหวัดระยอง ประมงอำาเภอเมือง

ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  

ศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) เทศบาลตำาบล 

บ้านเพ สำานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 1  

(ระยอง) ให้คำาแนะนำา ปรึกษา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

ต่างๆ จนทำาให้แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้านำามาสการปฏิบัติ  

เกิดเป็นรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของกลุ่ม 

ประมง 3 กลุ่ม 3 รูปแบบ

 ทางคณะผู้วิจัยหวังว่า รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าที่

เกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มประมงเรือเล็ก จะถูกขับเคลื่อนและ 

พัฒนาต่อยอดจนนำาไปสู่ความยั่งยืน และเป็นองค์ความรู้ที่เป็น 

ประโยชนต์อ่กลุม่ประมงเรอืเลก็ในพืน้ทีอ่ืน่ๆจะไดน้ำาไปปรบัใชใ้หเ้กดิ

ความเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรปูม้าต่อไป 
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แนวโน้มในอนาคตของทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวเพ 

จังหวัดระยอง 

จากงานวิจัยของเขมภัทท์  เย็นเปี่ยมและคณะ (2557) ที่ศึกษา
เรื่อง แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนประมงเรือเล็กบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถ่ินกรณีศึกษา: อ่าวเพ จังหวัดระยอง โดยให้กลุ่มประมง
เรือเล็กเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 (ช่วงที่จับปูได้น้อย) และช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2557 (ช่วง
ที่จับปูได้มาก) แล้วใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ด้านการประมงวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า มีการนําปูม้าขนาดเล็ก มาใช้ประโยชน์มากข้ึน สะท้อนให้เห็นถึง
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	 สัตว์เศรษฐกิจสำาคัญของกลุ่มประมงเรือเล็ก	
	 บริเวณอ่าวเพ	จังหวัดระยอง

  ปูม้านับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก  

(พื้นบ้าน) มายาวนาน จากข้อมูลศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย 

ฝั่งตะวันออก (ระยอง) พบว่า ในปี 2554 ในตำาบลเพ มีเรือประมงพื้นบ้าน  

(เรือเล็ก) จำานวน 104 ลำา ส่วนใหญ่ทำาประมงอวนจมปู จากการสำารวจข้อมูล 

การจับสัตวน์้ำาจากศนูยว์จิยัและพฒันาประมง ตำาบลเพ อำาเภอเมอืง ตัง้แตเ่ดอืน

กมุภาพนัธ์ -ธันวาคม 2554 พบวา่ มกีารจบัสตัวน์้ำาไดเ้ฉลีย่ 11.4 กโิลกรมั/เทีย่ว  

ซึ่งปูม้าถูกจับมากที่สุดถึงร้อยละ 70 

 จากข้อมูลนี้ สะท้อนให้เห็นว่าปูม้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ 

ให้กลุ่มประมงพื้นบ้าน (เรือเล็ก) รวมถึงสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับ

บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยองมาโดยตลอดอีกด้วย



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

2

 แนวโน้มในอนาคตของทรัพยากรปูม้า
บริเวณอ่าวเพจังหวัดระยอง

 จากงานวิจัยของเขมภัทท์ เย็นเปี่ยมและคณะ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง 

แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนประมงเรือเล็กบนพื้นฐานของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษา: อ่าวเพ จังหวัดระยอง โดยให้กลุ่มประมงเรือ

เล็กเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำารวจ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

(ช่วงที่จับปูได้น้อย) และช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2557 (ช่วงที่จับปู 

ได้มาก) แล้วใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ด้านการประมงวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  

มีการนำาปูม้าขนาดเล็ก มาใช้ประโยชน์มากข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา 

การทำาประมงอวนจมปูในอนาคตข้างหน้าว่าทรัพยากรปูม้าของอ่าวเพ 

มีแนวโน้มที่จะลดลง 

 สอดคล้องกับข้อมูลที่คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มประมงเรือเล็กเพื่อ

เปรียบเทียบข้อมูลจำานวนปูม้าที่จับได้ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม  

พ.ศ. 2556 กับเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2557 และกรกฎาคม-สิงหาคม 2556 

กบักรกฎาคม-สงิหาคม พ.ศ. 2557 พบวา่ เมือ่เปรยีบเทียบในชว่งเวลาเดยีวกนั

ระหว่างปี 2556 แล้วกับปี 2557 ปูม้ามีจำานวนลดลง

พ.ศ.2556
(เม.ย.-พ.ค.)

พ.ศ.2556
(ก.ค.-ส.ค.)

พ.ศ.2557
(เม.ย.-พ.ค.)

พ.ศ.2557
(ก.ค.-ส.ค.)

20	-	30	 
กิโลกรัม/วัน

3	-	4	 
กิโลกรัม/วัน

7	-	8	 
กิโลกรัม/วัน

3	-	4	 
กิโลกรัม/วัน
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แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้า
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มประมงเรือเล็ก	

บริเวณอ่าวเพ	จังหวัดระยอง
 

 ด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ 

2559 ทำาใหค้ณะผูว้จิยัสามารถนำาผลการวจิยัเมือ่ปพี.ศ.2557 มาพฒันาตอ่ยอด  

โดยคณะผู้วิจัยทำางานร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็ก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมง

เรือเล็กคอกแหลมเทียน กลุ่มประมงเรือเล็กศาลาเขียว กลุ่มประมงเรือเล็ก 

สวนสน รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาให้ข้อเสนอเสนอแนะ 

เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง เพื่อให้ 

เกิดความยั่งยืน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการแก้ปัญหา นำามา 

ซึ่งการค้นพบแนวทางการจัดการ 3 รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละ

พื้นที่ ดังนี้ 
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มาพัฒนาต่อยอด โดยคณะผู้วิจัยทํางานร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็ก 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มประมงเรือเล็กคอกแหลมเทียน กลุ่มประมงเรือเล็กศาลาเขียว 
กลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มาให้
ข้อเสนอเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวเพ 
จังหวัดระยอง เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐานในการ
แก้ปัญหา นํามาซึ่งการค้นพบแนวทางการจัดการ 3 รูปแบบที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ ดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าของกลุ่มประมงเรือเล็ก     
คอกแหลมเทียน 

 

กลุ่มประมงคอกแหลมเทียน 
 

กลุ่มประมงศาลาเขียว 

กลุ่มประมงสวนสน 
 
 

รูปแบบกระชังลอยริมฝั่ง 

รูปแบบการอนบุาลปูไข่
นอกกระดองบนชายฝั่ง 

รูปแบบกระชังลอย     
ในทะเล 

กลุ่มประมงคอกแหลมเทียน รูปแบบกระชังลอยริมฝั่ง

กลุ่มประมงศาลาเขียว รูปแบบการอนุบาลปูไข่

นอกกระดองบนชายฝั่ง

กลุ่มประมงสวนสน รูปแบบกระชังลอย

ในทะเล



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

4

รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้า
ของกลุ่มประมงเรือเล็ก	คอกแหลมเทียน

 สภาพพืน้ทีข่องกลุม่ประมงคอกแหลมเทยีนมีลกัษณะเปน็รปูโคง้เวา้ และ

มแีนวเขือ่นหนิกัน้คลืน่ พืน้ทีภ่ายในตืน้เขนิและเปน็บรเิวณทีก่ลุม่ประมงเรอืเลก็

อาศัยเป็นที่จอดเรือ 

 

 

 กลุ่มประมงเรือเล็กคอกแหลมเทียน จึงคิดวิธีการสลัดไข่ปูนอกกระดอง

ที่บริหารจัดการง่าย ในรูปแบบการสลัดไข่ปูในกระชังลอยบริเวณริมฝั่ง โดย

การประดิษฐ์กระชังลอย แล้วนำาไปผูกติดกับเสาไม้หรือท้ายเรือประมงท่ีจอด

อยู่ เมื่อสมาชิกคนใดต้องการบริจาคปูไข่นอกกระดองก็จะนำามาให้ตัวแทน 

ที่มีจิตอาสา (เปรียบเสมือนนายธนาคารปูม้า) นำาปูไปใส่ในกระชังเพื่อรอ 

การสลดัไข ่โดยใชห้นงัยางทีม่สีแีตกตา่งกนัมารดักระดองปไูวเ้พือ่จะไดแ้ยกแยะ

ว่าเป็นปูของสมาชิกคนใด
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สภาพพ้ืนท่ีของกลุ่มประมงคอกแหลมเทียนมีลักษณะเป็นรูปโค้ง
เว้า และมีแนวเข่ือนหินกั้นคลื่น พ้ืนที่ภายในต้ืนเขินและเป็นบริเวณที่กลุ่ม
ประมงเรือเล็กอาศัยเป็นที่จอดเรือ  

 

 
 

 กลุ่มประมงเรือเล็กคอกแหลมเทียน จึงคิดวิธีการสลัดไข่ปูนอก
กระดองที่บริหารจัดการง่าย ในรูปแบบการสลัดไข่ปูในกระชังลอยบริเวณริม
ฝั่ง โดยการประดิษฐ์กระชังลอย แล้วนําไปผูกติดกับเสาไม้หรือท้ายเรือประมง
ที่จอดอยู่ เมื่อสมาชิกคนใดต้องการบริจาคปูไข่นอก 
กระดองก็จะนํามาให้ตัวแทนที่มีจิตอาสา (เปรียบเสมือนนายธนาคารปูม้า ) 
นําปูไปใส่ในกระชังเพ่ือรอการสลัดไข่ โดยใช้หนังยางที่มีสีแตกต่างกันมารัด
กระดองปูไว้เพ่ือจะได้แยกแยะว่าเป็นปูของสมาชิกคนใด 
 
 
 
 
  วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการประดิษฐ์กระชัง 
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ประกอบด้วย 1) สแตนเลส 2) ผ้าโอล่อน (สีขาว) 3) ตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สี
เขียว) 4) ตาข่ายพลาสติกตาห่าง (สีดํา) 5) ทุ่นยาง 6) เข็มเย็บอวน 7) เชือก
อวนขนาดเล็ก โดยมีวิธีการทําดังน้ี 
 
 

1) นําสแตนเลสมาดัดและข้ึนโครงให้เป็นทรงกระบอก  
 

      

2) ตัดตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สีเขียว) เพ่ือนําไปล้อมรอบโครง 
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ประกอบด้วย 1) สแตนเลส 2) ผ้าโอล่อน (สีขาว) 3) ตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สี
เขียว) 4) ตาข่ายพลาสติกตาห่าง (สีดํา) 5) ทุ่นยาง 6) เข็มเย็บอวน 7) เชือก
อวนขนาดเล็ก โดยมีวิธีการทําดังน้ี 
 
 

1) นําสแตนเลสมาดัดและข้ึนโครงให้เป็นทรงกระบอก  
 

      

2) ตัดตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สีเขียว) เพ่ือนําไปล้อมรอบโครง 
 

 

 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
5

 วัสดุ	อุปกรณ์	สำาหรับการประดิษฐ์กระชัง

 ประกอบด้วย 1) สแตนเลส 2) ผ้าโอล่อน (สีขาว) 3) ตาข่ายพลาสติก

ตาถี่ (สีเขียว) 4) ตาข่ายพลาสติกตาห่าง (สีดำา) 5) ทุ่นยาง 6) เข็มเย็บอวน 

7) เชือกอวนขนาดเล็ก โดยมีวิธีการทำาดังนี้

 1) นำาสแตนเลสมาดัดและขึ้นโครงให้เป็นทรงกระบอก 

 

 2) ตัดตาข่ายพลาสติกตาถี่ (สีเขียว) เพื่อนำาไปล้อมรอบโครง
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3) ร้อยเชือกให้ตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สีเขียว) ยึดติดกับฐานของโครง 

 

    

4) ตัดผ้าโอล่อน (สีขาว) ล้อมข้างในโครงโดยรอบคู่กับตาข่าย
พลาสติกตาถ่ี (สีเขียว) 
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3) ร้อยเชือกให้ตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สีเขียว) ยึดติดกับฐานของโครง 

 

    

4) ตัดผ้าโอล่อน (สีขาว) ล้อมข้างในโครงโดยรอบคู่กับตาข่าย
พลาสติกตาถ่ี (สีเขียว) 
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5) ร้อยเชือกเพ่ือยึดผ้าโอล่อน (สีขาว) กับตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สี
เขียว) รอบชอบโครงด้านบน 

         
 

6) ร้อยเชือกเพ่ือยึดผ้าโอล่อน (สีขาว) กับตาข่ายพลาสติกตาถ่ี (สี
เขียว) รอบชอบโครงด้านล่าง 

 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

6

 3) ร้อยเชือกให้ตาข่ายพลาสติกตาถี่ (สีเขียว) ยึดติดกับฐานของโครง

 

 

 4) ตัดผ้าโอล่อน (สีขาว) ล้อมข้างในโครงโดยรอบคู่กับตาข่ายพลาสติก

ตาถี่ (สีเขียว)

 

 5) ร้อยเชือกเพื่อยึดผ้าโอล่อน (สีขาว) กับตาข่ายพลาสติกตาถี่ (สีเขียว) 

รอบขอบโครงด้านบน
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7) ตัดทุ่นยางแล้วนํามาล้อมรอบโครง นําเชือกมาเย็บทุนยางให้ติด
กระชังโดยรอบ 

      

8) กระชงัที่ทําเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

11 

 

     

7) ตัดทุ่นยางแล้วนํามาล้อมรอบโครง นําเชือกมาเย็บทุนยางให้ติด
กระชังโดยรอบ 

      

8) กระชงัที่ทําเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
7

 6) ร้อยเชือกเพื่อยึดผ้าโอล่อน (สีขาว) กับตาข่ายพลาสติกตาถี่ (สีเขียว) 

รอบขอบโครงด้านล่าง

 

 7) ตดัทุน่ยางแลว้นำามาลอ้มรอบโครง นำาเชอืกมาเยบ็ทนุยางใหต้ดิกระชงั

โดยรอบ
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9) นําไม้มาปักล้อมรอบกระชัง แล้วนํากระชงัที่เสร็จสมบรูณ์แล้วไป
ทดลองผูกกับเสา  
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9) นําไม้มาปักล้อมรอบกระชัง แล้วนํากระชงัที่เสร็จสมบรูณ์แล้วไป
ทดลองผูกกับเสา  
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9) นําไม้มาปักล้อมรอบกระชัง แล้วนํากระชงัที่เสร็จสมบรูณ์แล้วไป
ทดลองผูกกับเสา  

    

 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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 8) กระชังที่ทำาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

 

 

 9) นำาไมม้าปกัล้อมรอบกระชงั แลว้นำากระชงัทีเ่สรจ็สมบรูณแ์ล้วไปทดลอง

ผูกกับเสา 
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การด าเนินกิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า 

1) ประชุมวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดกฎ 
กติกา ร่วมกันในการทํากิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า 

 

2) สมาชิกเริ่มนําปูไข่นอกกระดองมาฝากใส่ในกระชัง รอให้แม่ปู
สลัดไข่ 
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การด าเนินกิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า 

1) ประชุมวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดกฎ 
กติกา ร่วมกันในการทํากิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า 

 

2) สมาชิกเริ่มนําปูไข่นอกกระดองมาฝากใส่ในกระชัง รอให้แม่ปู
สลัดไข่ 
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การด าเนินกิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า 

1) ประชุมวางแผนเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดกฎ 
กติกา ร่วมกันในการทํากิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า 

 

2) สมาชิกเริ่มนําปูไข่นอกกระดองมาฝากใส่ในกระชัง รอให้แม่ปู
สลัดไข่ 

      

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
9

 การดำาเนินกิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า

 1) ประชมุวางแผนเพือ่แบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ กำาหนดกฎ กตกิา รว่มกนั 

ในการทำากิจกรรมสลัดไข่ปูและการจัดการธนาคารปูม้า

 

 

 2) สมาชิกเริ่มนำาปูไข่นอกกระดองมาฝากใส่ในกระชัง รอให้แม่ปูสลัดไข่
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3) นายธนาคารปูม้าทําหน้าท่ีบันทึกลงในสมุดและกระดานว่าในแต่
ละวันมีใครบริจาคปูไข่นอกกระดองจํานวนเท่าไหร่ 

        

4) ใช้สวิงช้อนลูกปูแล้วนําไปใส่ถังหากนําไปปล่อยบริเวณใกล้ๆ แต่
หากนําไปปล่อยในที่ที่ไกลจะต้องใช้ออกซิเจนอัดใส่ถุงแล้วนําลูกปูไปปล่อย 
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3) นายธนาคารปูม้าทําหน้าท่ีบันทึกลงในสมุดและกระดานว่าในแต่
ละวันมีใครบริจาคปูไข่นอกกระดองจํานวนเท่าไหร่ 

        

4) ใช้สวิงช้อนลูกปูแล้วนําไปใส่ถังหากนําไปปล่อยบริเวณใกล้ๆ แต่
หากนําไปปล่อยในที่ที่ไกลจะต้องใช้ออกซิเจนอัดใส่ถุงแล้วนําลูกปูไปปล่อย 

          

14 

 

3) นายธนาคารปูม้าทําหน้าท่ีบันทึกลงในสมุดและกระดานว่าในแต่
ละวันมีใครบริจาคปูไข่นอกกระดองจํานวนเท่าไหร่ 

        

4) ใช้สวิงช้อนลูกปูแล้วนําไปใส่ถังหากนําไปปล่อยบริเวณใกล้ๆ แต่
หากนําไปปล่อยในที่ที่ไกลจะต้องใช้ออกซิเจนอัดใส่ถุงแล้วนําลูกปูไปปล่อย 

          

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

10

  3) นายธนาคารปมูา้ทำาหนา้ทีบ่นัทกึลงในสมดุและกระดานว่าในแตล่ะวัน

มีใครบริจาคปูไข่นอกกระดองจำานวนเท่าไหร่

 

 

 

 4) นำาลูกปมูา้ไปปลอ่ยโดยใชส้วงิชอ้นลกูปแูลว้นำาไปใส่ถงัหากนำาไปปล่อย 

บรเิวณใกล้ๆ แตห่ากนำาไปปลอ่ยในทีท่ีไ่กลจะตอ้งใชอ้อกซเิจนอดัใส่ถงุแล้วนำา 

ลกูปไูปปล่อยบริเวณทีน่ำาลกูปไูปปลอ่ยไดแ้ก ่หนา้ปากคอกแหลมเทยีน บรเิวณ

หินเรือแตก และบริเวณระยองรีสอร์ท
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บริเวณที่นําลูกปูไปปล่อยได้แก่ หน้าปากคอกแหลมเทียน บริเวณหินเรือแตก 
และบริเวณระยองรีสอร์ท 

 

5) ผู้ที่ทําหน้าท่ีเป็นนายธนาคารนําแม่ปูที่สลัดไข่แล้วคืนเจ้าของ 

         

 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าของกลุ่มประมงเรือเล็ก     
ศาลาเขียว 

สภาพพ้ืนที่ของกลุ่มประมงเรือเล็กศาลาเขียว เมื่อนํ้าทะเลลดลงจะ
กลายเป็นหาดทรายท่ีมีบริเวณกว้าง จึงไม่เหมาะในการทํากระชังลอยริมฝั่ง
และการทํากระชังลอยในทะเลเพราะพ้ืนที่ต้ืนเขิน รูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ทํากิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้าของกลุ่มน้ีคือการทําบนฝั่ง   

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
11

 5) ผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นนายธนาคารนำาแม่ปูที่สลัดไข่แล้วคืนเจ้าของ

 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้า
ของกลุ่มประมงเรือเล็ก	ศาลาเขียว

 

 สภาพพืน้ทีข่องกลุม่ประมงเรอืเลก็ศาลาเขียว เมือ่น้ำาทะเลลดลงจะกลาย

เป็นหาดทรายทีม่บีรเิวณกวา้ง จงึไมเ่หมาะในการทำากระชงัลอยริมฝัง่และการ

ทำากระชงัลอยในทะเลเพราะพืน้ทีต่ืน้เขนิ รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการทำากจิกรรม

สลัดไข่ปูและธนาคารปูม้าของกลุ่มนี้คือการทำาบนฝั่ง 
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การทําบนฝั่งคือการอนุบาลปูไข่นอกกระดองบนชายฝั่ง โดยจะมีผู้

ที่ทําหน้าที่เป็นผู้มีจิตอาสา ทําการจดบันทึกว่าในแต่ละวันสมาชิกกลุ่มจาก
เรือลําใดบริจาคปูไข่นอกกระดองจํานวนเท่าใดบ้าง จากน้ันนําปูไข่นอก
กระดองที่สมาชิกบริจาคให้นํามาอนุบาลไว้ในถังนํ้าท่ีมีออกซิเจนเพ่ือรอให้แม่
ปูสลัดไข่ก่อน เม่ือแม่ปูสลัดไข่แล้วจะนําไปคืนเจ้าของ โดยดูจากสีของหนัง
ยางที่รัดรอบกระดองปู 

 จากน้ันจะเทถังที่มีลูกปูอยู่ใส่ในถังเปล่าเพ่ือลําเลียงข้ึนเรือและ
นําไปปล่อยในทะเล โดยห่างจากชายฝั่งที่กลุ่มประมงเรือเล็กอาศัยอยู่
ประมาณ 1 ไมล์ 
 

วัสดุอุปกรณ์สําหรับการอนุบาลปูไข่นอกกระดอง 
ประกอบด้วย 1) ถังนํ้า 2) ออกซิเจน 3) ท่อ 4) หัวกะโหลก 5) ข้อ

งอ ข้อตรง 6) ปั๊มนํ้า 7) ไม้อัดสําหรับทําเป็นที่ปิดถัง จากน้ันนํามาประกอบ
และติดต้ังเป็นระบบตามข้ันตอนดังน้ี 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

12

 

 การทำาบนฝั่งคือการอนุบาลปูไข่นอกกระดองบนชายฝั่ง โดยจะมีผู้ท่ีทำา

หนา้ทีเ่ปน็ผู้มจีติอาสา ทำาการจดบนัทกึวา่ในแตล่ะวนัสมาชกิกลุม่จากเรอืลำาใด

บริจาคปไูขน่อกกระดองจำานวนเทา่ใดบา้ง จากนัน้นำาปไูขน่อกกระดองท่ีสมาชกิ

บริจาคให้นำามาอนุบาลไว้ในถังน้ำาที่มีออกซิเจนเพื่อรอให้แม่ปูสลัดไข่ก่อน  

เมื่อแม่ปูสลัดไข่แล้วจะนำาไปคืนเจ้าของ โดยดูจากสีของหนังยางที่รัดรอบ

กระดองปู

  จากนั้นจะเทถังที่มีลูกปูอยู่ใส่ในถังเปล่าเพื่อลำาเลียงขึ้นเรือและนำาไป

ปลอ่ยในทะเล โดยหา่งจากชายฝัง่ทีก่ลุม่ประมงเรอืเลก็อาศยัอยูป่ระมาณ 1 ไมล์

 วัสดุอุปกรณ์สำาหรับการอนุบาลปูไข่นอกกระดอง
 

 ประกอบดว้ย 1) ถงัน้ำา 2) ออกซเิจน 3) ทอ่ 4) หวักะโหลก 5) ขอ้งอ ขอ้ตรง  

6) ปั๊มน้ำา 7) ไม้อัดสำาหรับทำาเป็นที่ปิดถัง จากนั้นนำามาประกอบและติดตั้ง

เป็นระบบตามขั้นตอนดังนี้
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1) นําไม้อัดมาตัดและต่อเป็นที่ใส่ถังสําหรับอนุบาลปูไข่นอก
กระดอง 
 

       
 

2) นําเครื่องออกซิเจนมาประกอบและนําไปติดต้ังต่อสายออกซิเจน
ทําเป็นระบบสําหรับอนุบาลปูไข่นอกกระดอง 
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1) นําไม้อัดมาตัดและต่อเป็นที่ใส่ถังสําหรับอนุบาลปูไข่นอก
กระดอง 
 

       
 

2) นําเครื่องออกซิเจนมาประกอบและนําไปติดต้ังต่อสายออกซิเจน
ทําเป็นระบบสําหรับอนุบาลปูไข่นอกกระดอง 
 

       

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
13

 1) นำาไม้อัดมาตัดและต่อเป็นที่ใส่ถังสำาหรับอนุบาลปูไข่นอกกระดอง

 

 2) นำาเครื่องออกซิเจนมาประกอบและนำาไปติดตั้งต่อสายออกซิเจนทำา

เป็นระบบสำาหรับอนุบาลปูไข่นอกกระดอง
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3) แบ่งถังสําหรับใส่ปูไข่นอกกระดองท่ีสมาชิกนํามาบริจาค และ

สําหรับลูกปูที่แม่ปูสลัดไข่แล้ว รวมทั้งถังใส่นํ้าเค็มไว้สําหรับเติมในถังที่
อนุบาลปูไข่นอกกระดอง 
 

      
 

4) นายธนาคารจดบันทึกจํานวนปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกนํามา
บริจาคในแต่ละวัน 
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3) แบ่งถังสําหรับใส่ปูไข่นอกกระดองท่ีสมาชิกนํามาบริจาค และ

สําหรับลูกปูที่แม่ปูสลัดไข่แล้ว รวมทั้งถังใส่นํ้าเค็มไว้สําหรับเติมในถังที่
อนุบาลปูไข่นอกกระดอง 
 

      
 

4) นายธนาคารจดบันทึกจํานวนปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกนํามา
บริจาคในแต่ละวัน 
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5) เมื่อแม่ปูสลัดไข่แล้ว จะย้ายแม่ปูไปอยู่อีกถังหน่ึง จากน้ันจะเท
ถังที่แม่ปูสลัดไข่แล้วใส่ในถังเปล่าเพ่ือเตรียมนําไปปล่อยในทะเลที่ห่างไม่ไกล
จากฝั่ง 
 

        
 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

14

 3) แบ่งถังสำาหรับใส่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกนำามาบริจาค และสำาหรับ

ลูกปูที่แม่ปูสลัดไข่แล้ว รวมทั้งถังใส่น้ำาเค็มไว้สำาหรับเติมในถังที่อนุบาลปูไข่

นอกกระดอง

 

 4) นายธนาคารจดบันทึกจำานวนปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกนำามาบริจาค

ในแต่ละวัน
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5) เมื่อแม่ปูสลัดไข่แล้ว จะย้ายแม่ปูไปอยู่อีกถังหน่ึง จากน้ันจะเท
ถังที่แม่ปูสลัดไข่แล้วใส่ในถังเปล่าเพ่ือเตรียมนําไปปล่อยในทะเลที่ห่างไม่ไกล
จากฝั่ง 
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5) เมื่อแม่ปูสลัดไข่แล้ว จะย้ายแม่ปูไปอยู่อีกถังหน่ึง จากน้ันจะเท
ถังที่แม่ปูสลัดไข่แล้วใส่ในถังเปล่าเพ่ือเตรียมนําไปปล่อยในทะเลที่ห่างไม่ไกล
จากฝั่ง 
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6) นําแม่ปูที่สลัดไข่แล้วส่งกลับคืนเจ้าของผู้บริจาค 
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6) นําแม่ปูที่สลัดไข่แล้วส่งกลับคืนเจ้าของผู้บริจาค 
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6) นําแม่ปูที่สลัดไข่แล้วส่งกลับคืนเจ้าของผู้บริจาค 
 

 
 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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 5) เมื่อแม่ปูสลัดไข่แล้ว จะย้ายแม่ปูไปอยู่อีกถังหนึ่ง จากนั้นจะเทถังที่ 

แมปู่สลัดไขแ่ล้วใส่ในถงัเปลา่เพือ่เตรยีมนำาไปปลอ่ยในทะเลท่ีห่างไมไ่กลจากฝัง่

 

 

 

 

 6) นำาแม่ปูที่สลัดไข่แล้วส่งกลับคืนเจ้าของผู้บริจาค
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รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าของกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน 
 
 สภาพพ้ืนที่ของกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนเป็นพ้ืนท่ีชายหาดไม่
เหมาะสมในการทํากิจกรรมเข่ียไข่ปูบริเวณชายฝั่ง และหากดําเนินการใน
รูปแบบน้ันจริง จะต้องมีการลงทุนก่อสร้างสถานท่ีตรงบริเวณชายหาด 
  
 

 
 

รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าที่เหมาะสม คือการทําเป็นกระชัง
ลอยและกําหนดเป็นเขตปลอดการประมง (พ้ืนที่ไข่แดง) คือห้ามวางอวนใน
บริเวณที่มีการอนุรักษ์ปูไข่นอกกระดองรอบๆ กระชัง ซึ่งพ้ืนท่ีไข่แดงจะมี
ขนาดประมาณ 20 ตารางเมตร โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีซั้งกั้นเป็นเขตแนวล้อมรอบ  

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้า
ของกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน

 สภาพพื้นที่ของกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนเป็นพื้นที่ชายหาดไม่เหมาะ

สมในการทำากิจกรรมเขี่ยไข่ปูบริเวณชายฝั่ง และหากดำาเนินการในรูปแบบนั้น

จริง จะต้องมีการลงทุนก่อสร้างสถานที่ตรงบริเวณชายหาด  

 

 รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าที่เหมาะสม คือการทำาเป็นกระชังลอย

และกำาหนดเป็นเขตปลอดการประมง (พ้ืนทีไ่ข่แดง) คอืหา้มวางอวนในบรเิวณที่

มกีารอนรุกัษป์ไูขน่อกกระดองรอบๆ กระชงั ซึง่พ้ืนทีไ่ขแ่ดงจะมขีนาดประมาณ 

20 ตารางเมตร โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีซั้งกั้นเป็นเขตแนวล้อมรอบ 

 สำาหรับการทำากระชงัลอยในครัง้นี ้ไดร้บัการสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ ์จาก

ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง) 

 วัสดุอุปกรณ์สำาหรับทำากระชังลอยในทะเล
 

 ประกอบด้วย 1) ทุ่นจิ๊กซอว์ 2) ทุ่นบอล 3) อวน 4) ปูนลูกเต๋า 5) เชือก  

เป็นต้น ส่วนกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนจัดเตรียมอุปกรณ์สำาหรับทำาเขต



22 

 

 สําหรับการทํากระชังลอยในครั้งน้ี ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)  
 

วัสดุอุปกรณ์สําหรับทํากระชังลอยในทะเล 
ประกอบด้วย 1) ทุ่นจิ๊กซอว์ 2) ทุ่นบอล 3) อวน 4) ปูนลูกเต๋า 5) 

เชือก เป็นต้น ส่วนกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับทําเขต
พ้ืนที่ไข่แดง ได้แก่ ไม้ไผ่ หิน ทางมะพร้าว โฟม เชือก เป็นต้น  เมื่อมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครบแล้ว สมาชิกกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน เจ้าหน้าที่จากศูนย์
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง) สําหรับ
พ้ืนที่ในการทิ้งทุ่นเพ่ือวางกระชังลอยและพ้ืนที่ไข่แดง กําหนดไว้ว่าจะห่าง
จากชายฝั่งหาดสวนสนประมาณ 400 เมตร โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

 
1) นําก้อนหินบรรจุใส่ในตาข่ายแล้วร้อยเชือกปิด ใช้สําหรับถ่วงซั้ง 
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2) นําทางมะพร้าวมาตัดทําเป็นซั้งไว้สําหรับเป็นแหล่งอาหารและที่

อยู่อาศัยของลูกปู ลูกปลา โดยนํามาผูกติดกับเสาไม้ไผ่แล้วนําหินที่ใส่ในตา
ข่ายมาผูกติดกับเสาไม้ไผ่เพ่ือถ่วงเสาไว้เวลานําไปหย่อนในทะเล 

    

3) ช่วยกันต่อทุ่นจิ๊กซอว์ให้เป็นขอบของกระชัง ซึ่งทุ่นจิ๊กซอว์น้ี
สามารถไปน่ังหรือเดินได้ เวลานําไปลอยในทะเล 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
17

พื้นที่ไข่แดง ได้แก่ ไม้ไผ่ หิน ทางมะพร้าว โฟม เชือก เป็นต้น เมื่อมีวัสดุ  

อปุกรณ ์ครบแล้ว สมาชกิกลุม่ประมงเรอืเลก็สวนสน เจา้หนา้ทีจ่ากศนูยบ์รหิาร 

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง) สำาหรับพื้นที่ใ 

นการทิง้ทุน่เพือ่วางกระชงัลอยและพืน้ทีไ่ขแ่ดง กำาหนดไว้ว่าจะห่างจากชายฝัง่ 

หาดสวนสนประมาณ 400 เมตร โดยมีการดำาเนินการดังนี้

 1) นำาก้อนหินบรรจุใส่ในตาข่ายแล้วร้อยเชือกปิด ใช้สำาหรับถ่วงซั้ง

 

 2) นำาทางมะพร้าวมาตัดทำาเป็นซั้งไว้สำาหรับเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่

อาศัยของลูกปู ลูกปลา โดยนำามาผูกติดกับเสาไม้ไผ่แล้วนำาหินที่ใส่ในตาข่าย

มาผูกติดกับเสาไม้ไผ่เพื่อถ่วงเสาไว้เวลานำาไปหย่อนในทะเล
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4) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นกระชัง 
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4) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นกระชัง 
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4) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นกระชัง 

     

24 

 

      

 

 

4) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นกระชัง 

     

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

18

  3) ช่วยกันต่อทุ่นจิ๊กซอว์ให้เป็นขอบของกระชัง ซึ่งทุ่นจิ๊กซอว์นี้สามารถ

ไปนั่งหรือเดินได้ เวลานำาไปลอยในทะเล

 

 4) นำาเชือกมารัดขอบอวนเพื่อทำาเป็นกระชัง
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5) เมื่อเสร็จแล้วเอาเชือกมาผูกกับอวนแล้วนําไปยึดติดกับทุ่นจิ๊ก
ซอว์ 

         

6) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นตาข่ายปิดด้านบนกระชัง 
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5) เมื่อเสร็จแล้วเอาเชือกมาผูกกับอวนแล้วนําไปยึดติดกับทุ่นจิ๊ก
ซอว์ 

         

6) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นตาข่ายปิดด้านบนกระชัง 
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5) เมื่อเสร็จแล้วเอาเชือกมาผูกกับอวนแล้วนําไปยึดติดกับทุ่นจิ๊ก
ซอว์ 

         

6) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นตาข่ายปิดด้านบนกระชัง 
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5) เมื่อเสร็จแล้วเอาเชือกมาผูกกับอวนแล้วนําไปยึดติดกับทุ่นจิ๊ก
ซอว์ 

         

6) นําเชือกมารัดขอบอวนเพ่ือทําเป็นตาข่ายปิดด้านบนกระชัง 

         

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
19

  5) เมื่อเสร็จแล้วเอาเชือกมาผูกกับอวนแล้วนำาไปยึดติดกับทุ่นจิ๊กซอว์

 

 

 6) นำาเชือกมารัดขอบอวนเพื่อทำาเป็นตาข่ายปิดด้านบนกระชัง
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7) นําทุ่นลอยมารอยเชือกและผูกติดกับทุ่นจิ๊กซอว์ 

  

8) เตรียมแท่งปูนลูกเต๋าไว้ เพ่ือนําลงไปในทะเลสําหรับการร้อย
เชือกเพ่ือยึดกระชังไว้  

26 

 

 

7) นําทุ่นลอยมารอยเชือกและผูกติดกับทุ่นจิ๊กซอว์ 

  

8) เตรียมแท่งปูนลูกเต๋าไว้ เพ่ือนําลงไปในทะเลสําหรับการร้อย
เชือกเพ่ือยึดกระชังไว้  27 

 

   

 

9) เมื่อทํากระชังเสร็จแล้ว เตรียมนําเรือลากกระชังไปในทะเล และ
นําเสาไม้ไผ่ที่ทําเป็นซั้ง นําไปหย่อนในทะเลเพ่ือกําหนดเป็นเขตพ้ืนที่ไข่แดง 

        

27 

 

   

 

9) เมื่อทํากระชังเสร็จแล้ว เตรียมนําเรือลากกระชังไปในทะเล และ
นําเสาไม้ไผ่ที่ทําเป็นซั้ง นําไปหย่อนในทะเลเพ่ือกําหนดเป็นเขตพ้ืนที่ไข่แดง 

        

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

20

  7) นำาทุ่นลอยมารอยเชือกและผูกติดกับทุ่นจิ๊กซอว์

 

 

 

 8) เตรียมแท่งปูนลูกเต๋าไว้ เพื่อนำาลงไปในทะเลสำาหรับการร้อยเชือกเพื่อ

ยึดกระชังไว้ 

 



27 

 

   

 

9) เมื่อทํากระชังเสร็จแล้ว เตรียมนําเรือลากกระชังไปในทะเล และ
นําเสาไม้ไผ่ที่ทําเป็นซั้ง นําไปหย่อนในทะเลเพ่ือกําหนดเป็นเขตพ้ืนที่ไข่แดง 

        

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
21

 9) เมื่อทำากระชังเสร็จแล้ว เตรียมนำาเรือลากกระชังไปในทะเล และนำา

เสาไม้ไผ่ที่ทำาเป็นซั้ง นำาไปหย่อนในทะเลเพื่อกำาหนดเป็นเขตพื้นที่ไข่แดง

 

 หลังจากทีก่ลุ่มประมงเรอืเลก็สวนสนไดน้ำาเอากระชงัลอยลากลงไปสูท่ะเล

แล้ว ก็เริ่มกิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้า โดยสมาชิกกลุ่มจะบริจาคปูไข่

นอกกระดองตามความสมัครใจ และตัวแทนกลุ่มจะรวบรวมปูไข่นอกกระดอง

เพื่อนำาไปใส่ในกระชัง ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะใช้หนังยางที่มีสีแตกต่างกันรัดตัวปูไว้ 

โดยจะทำาให้ทราบว่าเป็นปูของสมาชิกคนใด ซึ่งในแต่ละวันที่นำาปูไปปล่อย 

จะมกีารสำารวจวา่แมป่ตูวัใดไดส้ลดัไขไ่ปแลว้บา้ง หากมกีารสลดัไขแ่ลว้ ตวัแทน

กลุ่มก็จะนำาแม่ปูมาคืนเจ้าของ สำาหรับธนาคารปูม้า กลุ่มประมงเรือเล็ก 

สวนสนมีการดำาเนินการดังนี้
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2) นายธนาคารนําปูไข่นอกกระดองของสมาชิกใส่เรือ และเตรียม
อาหารสําหรับปูด้วย โดยส่วนใหญ่จะใช้ปลาให้ปูกินขณะที่อยู่ในกระชังเพ่ือ
รอการรสลัดไข่  

       

 

3) เมื่อถึงกระชัง นายธนาคารปูม้านําปูไข่นอกกระดองใส่ในกระชัง 
และหย่อนอาหารลงไปให้ปูกินด้วย 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง

22

 1) นายธนาคารปูม้าทำาหน้าที่รวบรวมปูไข่นอกกระดองท่ีสมาชิกกลุ่ม

บริจาคเตรียมไปปล่อยในกระชัง

 

 

 2) นายธนาคารนำาปูไข่นอกกระดองของสมาชิกใส่เรือ และเตรียมอาหาร 

สำาหรับปูด้วย โดยส่วนใหญ่จะใช้ปลาให้ปูกินขณะท่ีอยู่ในกระชังเพื่อรอ 

การสลัดไข่ 
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หลังจากที่กลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนได้นําเอากระชังลอยลากลง
ไปสู่ทะเลแล้ว ก็เริ่มกิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้า โดยสมาชิกกลุ่มจะ
บริจาคปูไข่นอกกระดองตามความสมัครใจ และตัวแทนกลุ่มจะรวบรวมปูไข่
นอกกระดองเพ่ือนําไปใส่ในกระชัง ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะใช้หนังยางที่มีสีแตกต่าง
กันรัดตัวปูไว้  โดยจะทําให้ทราบว่าเป็นปูของสมาชิกคนใด ซึ่งในแต่ละวันที่
นําปูไปปล่อยจะมีการสํารวจว่าแม่ปูตัวใดได้สลัดไข่ไปแล้วบ้าง หากมีการสลัด
ไข่แล้ว ตัวแทนกลุ่มก็จะนําแม่ปูมาคืนเจ้าของ สําหรับธนาคารปูม้า กลุ่ม
ประมงเรือเล็กสวนสนมีการดําเนินการดังน้ี 

 
1) นายธนาคารปูม้าทําหน้าที่รวบรวมปูไข่นอกกระดองที่สมาชิก

กลุ่มบริจาคเตรียมไปปล่อยในกระชัง 

        

28 

 

หลังจากที่กลุ่มประมงเรือเล็กสวนสนได้นําเอากระชังลอยลากลง
ไปสู่ทะเลแล้ว ก็เริ่มกิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้า โดยสมาชิกกลุ่มจะ
บริจาคปูไข่นอกกระดองตามความสมัครใจ และตัวแทนกลุ่มจะรวบรวมปูไข่
นอกกระดองเพ่ือนําไปใส่ในกระชัง ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะใช้หนังยางที่มีสีแตกต่าง
กันรัดตัวปูไว้  โดยจะทําให้ทราบว่าเป็นปูของสมาชิกคนใด ซึ่งในแต่ละวันที่
นําปูไปปล่อยจะมีการสํารวจว่าแม่ปูตัวใดได้สลัดไข่ไปแล้วบ้าง หากมีการสลัด
ไข่แล้ว ตัวแทนกลุ่มก็จะนําแม่ปูมาคืนเจ้าของ สําหรับธนาคารปูม้า กลุ่ม
ประมงเรือเล็กสวนสนมีการดําเนินการดังน้ี 

 
1) นายธนาคารปูม้าทําหน้าที่รวบรวมปูไข่นอกกระดองที่สมาชิก

กลุ่มบริจาคเตรียมไปปล่อยในกระชัง 

        



30 

 

       

4) จากน้ันนายธนาคารปูม้า นําปูที่สลัดไข่แล้วกลับมาคืนเจ้าของ 

       

 

 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมสลัดไข่ปู 

30 

 

       

4) จากน้ันนายธนาคารปูม้า นําปูที่สลัดไข่แล้วกลับมาคืนเจ้าของ 

       

 

 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมสลัดไข่ปู 

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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 3) เมื่อถึงกระชัง นายธนาคารปูม้านำาปูไข่นอกกระดองใส่ในกระชัง และ

หย่อนอาหารลงไปให้ปูกินด้วย

 

 4) จากนั้นนายธนาคารปูม้า นำาปูที่สลัดไข่แล้วกลับมาคืนเจ้าของ
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หลังจากที่ได้มีการดําเนินการมาประมาณ 4 เดือนแล้ว ปรากฏว่า 
มีลูกปูเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก ซึ่งจากการสังเกตของกลุ่มประมงเรือเล็กแต่ละ
กลุ่มพบว่าจํานวนปูม้าบริเวณอ่าวเพมีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยกลุ่มประมงเรือเล็ก
ศาลาเขียวได้มีการบันทึกภาพไว้ในช่วงเดือนตุลาคมพบว่าตามท้องรางมีลูกปู
เกิดข้ึนเป็นจํานวนมากและยังมีปูม้าอาศัยอยู่ในบริเวณแถบน้ันเพ่ิมมากข้ึน
เช่นกัน 

 

   

ข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบการท ากิจกรรมสลัดไข่ปู 

กลุ่ม
ประมง  
เรือเล็ก 

รูปแบบ ข้อดี ข้อจ ากัด 

คอก
แหลม
เทียน 

กระชังลอย
ริมฝั่ง 

1. เหมาะกับพ้ืนที่
ที่มีลักษณะต้ืนเขิน 
ใกล้ชายฝั่ง 
2. ไม่กีดขวางการ

ช่วงที่มีฝนตกชุกทํา
ให้มีปริมาณนํ้าจืด
มากว่านํ้าเค็ม ทําให้
ปูในกระชังน็อคนํ้า
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หลังจากที่ได้มีการดําเนินการมาประมาณ 4 เดือนแล้ว ปรากฏว่า 
มีลูกปูเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก ซึ่งจากการสังเกตของกลุ่มประมงเรือเล็กแต่ละ
กลุ่มพบว่าจํานวนปูม้าบริเวณอ่าวเพมีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยกลุ่มประมงเรือเล็ก
ศาลาเขียวได้มีการบันทึกภาพไว้ในช่วงเดือนตุลาคมพบว่าตามท้องรางมีลูกปู
เกิดข้ึนเป็นจํานวนมากและยังมีปูม้าอาศัยอยู่ในบริเวณแถบน้ันเพ่ิมมากข้ึน
เช่นกัน 

 

   

ข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบการท ากิจกรรมสลัดไข่ปู 

กลุ่ม
ประมง  
เรือเล็ก 

รูปแบบ ข้อดี ข้อจ ากัด 

คอก
แหลม
เทียน 

กระชังลอย
ริมฝั่ง 

1. เหมาะกับพ้ืนที่
ที่มีลักษณะต้ืนเขิน 
ใกล้ชายฝั่ง 
2. ไม่กีดขวางการ

ช่วงที่มีฝนตกชุกทํา
ให้มีปริมาณนํ้าจืด
มากว่านํ้าเค็ม ทําให้
ปูในกระชังน็อคนํ้า

คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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ผลการดำาเนินงานกิจกรรมสลัดไข่ปู

 หลงัจากทีไ่ดม้กีารดำาเนนิการมาประมาณ 4 เดือนแล้ว ปรากฏวา่ มลูีกปู 

เกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก ซึ่งจากการสังเกตของกลุ่มประมงเรือเล็กแต่ละกลุ่ม 

พบวา่จำานวนปูมา้บรเิวณอา่วเพมจีำานวนเพิม่ข้ึน โดยกลุม่ประมงเรอืเลก็ศาลา

เขียวได้มีการบันทึกภาพไว้ในช่วงเดือนตุลาคมพบว่าตามท้องรางมีลูกปูเกิด

ขึน้เปน็จำานวนมากและยงัมปีมูา้อาศยัอยูใ่นบรเิวณแถบนัน้เพิม่มากขึน้เชน่กนั

 



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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ข้อดีและข้อจำากัดของรูปแบบการทำากิจกรรมสลัดไข่ปู

กลุ่มประมง  
เรือเล็ก

รูปแบบ ข้อดี ข้อจำากัด

คอกแหลม
เทียน

กระชังลอยริมฝั่ง 1. เหมาะกับพื้นที่
ที่มีลักษณะตื้นเขิน 
ใกล้ชายฝั่ง
2. ไม่กีดขวาง
การเข้าออกของเรือ

ช่วงที่มีฝนตกชุก
ทำาให้มีปริมาณน้ำา
จืดมากว่าน้ำาเค็ม 
ทำาให้ปูในกระชังน็อค
น้ำาตาย

ศาลาเขียว อนุบาลปูไข่นอก
กระดองบนฝั่ง

1. เหมาะกับพื้นที่
ที่มีลักษณะตื้นเขิน 
ชายหาดกว้าง 
เมื่อน้ำาทะเลลด
2. ดูแลและบริหาร
จัดการง่าย

1. ลงทุนซื้อปั๊มน้ำา 
ออกซิเจน และวัสดุ 
อุปกรณ์ในการติดตั้ง
ระบบ
2. มีต้นทุนคือค่าไฟ

สวนสน กระชังลอยในทะเล เหมาะกับพื้นที่
ที่มีน้ำาทะเลลึก

1. ไม่สามารถทำาได้
ในช่วงหน้ามรสุม
เพราะคลื่นลมแรง
2. ต้องมีวัสดุ 
อุปกรณ์เช่น ทุ่นลอย
จิ๊กซอว์ ทุ่นลอยกลม 
เต๋าปูน ฯลฯ ซึ่งต้อง
ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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เครือข่ายการอนุรักษ์ปูม้าแบบประชารัฐ
 

 จากการดำาเนินโครงการการจัดการทรัพยากรปูม้าบนฐานภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นของกลุ่มประมงเรือเล็ก บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง นั้นกุญแจแห่ง

ความสำาเร็จเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ดังนี้

  

 

	 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำาหน้ารวบรวม เรียบเรียง และ

สงัเคราะหข์อ้มลูทางวชิาการ และตดิตาม รายงานผลการดำาเนินงานโครงการ 

รวมท้ังประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อ

สนับสนุน และส่งเสริมโครงการ

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 ได้แก่ ประมงจังหวัดระยอง ประมง

อำาเภอเมืองระยอง สำานกังานบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ที ่1  

(จังหวัดระยอง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศูนย์

33 

 

 จากการดําเนินโครงการการจัดการทรัพยากรปูม้าบนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของกลุ่มประมงเรือเล็ก บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง น้ัน
กุญแจแห่งความสําเร็จเกิดจากความร่วมมือของภาคี เครือข่าย ดังน้ี 
 

            
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําหน้ารวบรวม เรียบเรียง 

และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ และติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ รวมทั้งประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมโครงการ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ประมงจังหวัดระยอง ประมง
อําเภอเมืองระยอง สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 
1 (จังหวัดระยอง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 ระยอง ทําหน้าที่สนับสนุน

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

กลุ่มประมง
เรือเล็ก 

นักวิจัย     
ม. สวนดุสิต 



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน

บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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ปอ้งกนัและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 ระยอง ทำาหน้าท่ีสนับสนุนวสัด ุอปุกรณ ์ 

สถานที ่ใหค้ำาปรกึษาและขอ้เสนอแนะ รวมทัง้เขา้รว่มกจิกรรมในโครงการตาม

อำานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

 กลุ่มประมงเรือเล็กบริเวณอ่าวเพ จังหวัระยอง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มประมง 

เรอืเล็กคอกแหลมเทยีน 2) กลุม่ประมงเรอืเลก็ศาลาเขยีว 3) กลุ่มประมงเรือเล็ก 

สวนสน เป็นผู้ดำาเนินการและขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน 

 โดยสรุป โครงการนี้เป็นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน คือเน้นการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนา 

การปรับดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน

ให้เข็มแข็ง โดยมีนักวิชากรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาเป็น 

ผูส้นบัสนนุรว่มขบัเคลือ่นโครงการการจดัการทรพัยากรปมูา้บนฐานภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ จนเกดิเปน็เปน็การรว่มมือกนัในแบบสรา้งสรรค ์สรา้งพลงัในการรว่มกนั 

แก้ปัญหาแบบยั่งยืน และร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้า 

ในระยะยาว 

 โมเดลทีไ่ดจ้ากการวจิยัและพัฒนาครัง้นีน้บัเปน็จดุเริม่ตน้ในการขบัเคล่ือน

ไปสู่การผนึกกำาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ท้ังน้ีโมเดล 

ดังกล่าวจะสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่งในเรื่องอื่นๆ ต่อไป



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
โครงการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง
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หลักการจัดการ

 นอกจาก ภาคีเครือข่ายที่สำาคัญทั้ง 3 ส่วนแล้ว สิ่งท่ีสำาคัญคือ 

การนำาหลักการจัดการของนักทฤษฎีด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการ

ดำาเนินโครงการ ได้แก่ 

กระบวนการจัดการ
P	–	O	–	L	–	C	-	C

Planning
การประชุมเพ่ือวางแผนร่วมกันก่อนการดำาเนินกิจกรรม

สลัดไข่ปูนอกกระดองและธนาคารปูม้า

Organizing กลุม่ประมงเรอืเลก็แตล่ะกลุม่แบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในการดำาเนินกิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้า

Leading
แกนนำาของกลุม่ประมงเรอืเลก็แตล่ะกลุ่มตอ้งสร้างความ

เข้าใจ ชักจูง โน้มน้าว ให้สมาชิกเกิดความร่วมมือ เสีย

สละ ในการทำากิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้า

Coordinating
นักวิจัยช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

กลุ่มประมงเรือเล็กในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ 

ร่วมดำาเนินการ

Controlling นกัวจิยัและกลุม่ประมงเรอืเลก็รว่มกนัตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลกิจกรรมสลัดไข่ปูและธนาคารปูม้า



คู่มือองค์ความรู้สู่การปปฏิบัติ
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กรอบการจัดการทรัพยากรปูม้าบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

36 

 

รว่มดําเนินการ 
Controlling นัก วิจัยและกลุ่มประมง เรือเล็กร่วมกันติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมสลัดไข่ปูและ
ธนาคารปูม้า 

 

 

 

 

 

กรอบการจัดการทรัพยากรปูม้าบนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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