
สถานการณ์การขาดแคลนปูม้า (Portunus pelagicus) 
วารินทร ์ธนาสมหวัง 

ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการประมง 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

ผลผลิตปูม้าท่ีนําไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาจากการจับจากธรรมชาติแทบท้ังสิ้น การ
จับปูม้าเกินขนาดส่งผลให้ปริมาณปูม้าในทะเลลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตปูม้าส่วนใหญ่จับด้วยอวนจมปู โดย
ฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณการจับสูงกว่าฝั่งอันดามันมาก ฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณการจับปูม้าในปี 2528 เพียง 18,708 ตัน 
ในปี 2541 มีปริมาณการจับเพ่ิมข้ึนและสูงสุด 37,281 ตัน จากนั้นปริมาณการจับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ และ
มีผลผลิตจากการจับเพียง 15,132 ตัน ในปี 2552 แสดงว่าฝั่งอ่าวไทยมีการนําปูม้ามาใช้ประโยชน์มากเกิน
กําลังการผลิต จากการศึกษาสภาวะทรัพยากรประมงปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในปี 2552 พบว่า
ทรัพยากรปูม้ามีระดับการลงแรงประมงเกินศักย์การผลิตสูงสุดท่ีร้อยละ 10 และเกินจุดมูลค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 
40 ส่วนในบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกพบว่ามีระดับการลงแรงประมงเกินศักย์ การผลิตสูงสุดท่ีร้อยละ 
15 และเกินจุดมูลค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 30 จะเห็นได้ว่าในบริเวณฝั่งอ่าวไทยนั้นการจับ  ปูม้าเกินศักย์การผลิตไปแล้ว 
โดยมีการจับปูม้าขนาดเล็ก และปูม้าไข่นอกกระดองโดยไม่ปล่อยให้ปูม้าเหล่านั้นได้วางไข่ก่อนนําไปใช้
ประโยชน ์ ในอดีตปูม้าท่ีจับได้ในอ่าวไทยมีความยาวเฉลี่ย 14.41 ซม. แต่ปัจจุบันปูม้าท่ีจับได้มีความยาวเพียง 
8.45 ซม. เท่านั้น  
 ส่วนฝั่งอันดามันมีปริมาณการจับในปี 2528 เท่ากับ 3,528 ตัน ปริมาณการจับมีแนวโน้มค่อย ๆ 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จนถึงปี 2552 โดยมีปริมาณการจับเท่ากับ 8,630 ตัน จากการศึกษาสภาวะทรัพยากรปูม้า
ทางฝั่งทะเลอันดามันพบว่ามีการลงแรงต่ํากว่าระดับการลงแรงประมง ณ จุดศักย์การผลิตสูงสุดของปูม้าร้อยละ 
25 และสูงกว่าจุดมูลค่าสูงสุดท่ียั่งยืนร้อยละ 5 
 

 
ผลผลิตปูม้าจากฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
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 การท่ีปริมาณปูม้าในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วนั้น เนื่องจากได้มีการนําเอาเครื่องมือประสิทธิภาพ

สูงมาใช้ในการจับปูม้า เช่น อวนจมปู ลอบพับ เป็นต้น  และมีการจับมากเกินอัตรากําลังการผลิตตามธรรมชาติ 

ท้ังยังมีการจับปูม้าเพศเมียท่ีมีไข่นอกกระดองมาใช้ประโยชน์ จึงทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าปูม้าจาก

ต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2554 มีการนําเข้าปูจากต่างประเทศปริมาณ 3,635.47 ตัน คิดเป็น

มูลค่า 14.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีการส่งออกปูม้าของประเทศไทยในปี 2554 มีปริมาณ 7,661.52 ตัน 

คิดเป็นมูลค่า 2,425.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงด้านปริมาณร้อยละ 10.77 และด้านมูลค่าร้อยละ 6.87 เม่ือเทียบกับ

ปี พ.ศ. 2553 (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย) 

จากปัญหาวัตถุดิบปมู้าไม่เพียงพอสําหรับป้อนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  คณะอนุกรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชน จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2554 มอบหมายให้กรมประมง

เร่งดําเนินการศึกษาการเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ และเห็นชอบให้กรมประมงและสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สําเร็จรูป พิจารณาแนวทางให้เกิดความร่วมมือในโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน รูปแบบ Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

กรมประมงได้ดําเนินการต่างๆในการแก้ไขปัญหาปูม้าขาดแคลน โดยมีความก้าวหน้าในการ

ดําเนินงาน ดังนี ้

 1. การศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ กรมประมงได้ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปูม้า

อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2543 ในการเพาะพันธุ์ปูม้าประสบความสําเร็จในระดับท่ีน่าพอใจ แต่ในส่วนการเลี้ยงยังมี

ปัญหาอัตรารอดตายต่ําเนื่องจากพฤติกรรมก้าวร้าวและกินกันเองของปูม้า จึงมีการปรับแผนเพ่ือศึกษาวิจัย

เพ่ิมเติมเม่ือปี 2554 ดังนี ้

1.1 การผลิตพ่อแม่ปูม้าจากการเพาะเลี้ยงรุ่นสู่รุ่น โดยให้อาหารสําเร็จรูปทดแทนปลาสด ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนสายพันธุ์ป่าให้เป็นสายพันธุพ้ื์นบ้าน (domestication) เพ่ือลดความก้าวร้าวและกินกันเอง  

1.2 การพัฒนาเทคนิคการอนุบาลลูกปูม้าให้มีอัตรารอดตายสูงข้ึน เพ่ือให้สามารถผลิตลูกปูจํานวนมากข้ึน

สําหรับการปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ และการขยายผลสู่การเลี้ยงในอนาคต 

- การศึกษาการอนุบาลลูกปูระยะ megalopa ถึงระยะ young crab ด้วยการรองพ้ืนบ่อพบว่า 

บ่อท่ีอนุบาลด้วยการรองพ้ืนด้วยเปลือกหอยแครง อวนมุ้งเขียว และทรายหยาบมีอัตรารอดตาย 41.27% ซึ่ง

ดีกว่าการอนุบาลแบบไม่รองพ้ืนบ่อซึ่งมีอัตรารอดตาย 34.63%  

- การศึกษาการอนุบาลลูกปูระยะ zoea ถึงระยะ young crab ท่ีระดับความลึกต่างกัน พบว่า  

ท่ีระดับน้ําลึก 30 ซม มีอัตรารอดตาย 12.19% ระดับ 45 ซม. มีอัตรารอดตาย 8.07% และระดับ 60 ซม. มีอัตรา

รอดตาย 7.72%  
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2. การเพิ่มผลผลิตปูม้าในแหล่งน้ําธรรมชาติ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถเลี้ยงปูม้าเขิงพาณิชย ์

กรมประมงได้เพ่ิมการผลิตพันธุ์ปูม้าขนาด 1-3 ซม. เพ่ือปล่อยลงสู่ทะเล โดยจํานวนท่ีปล่อยเพ่ิมอย่างมาก

ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2553 ปล่อยลูกปูจํานวน 1,269,810 ตัว 

ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 2,149,149 ตัว และปีงบประมาณ 2555 ปล่อยจํานวน 3,274,300 ตัว 

นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยลูกปแรกฟักระยะ zoea และ ระยะ megalopa อีกหลายล้านตัว 

 

 
 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตปูม้า การจัดทําธนาคารปูม้าโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2554  ซึ่ง

ได้จัดตั้งธนาคารปูม้าไปแล้ว 21 แห่ง และมีเป้าหมายอีก 22 แห่ง ในปี 2555 นอกจากนี้ยังได้จัดทําหนังสือ

คู่มือธนาคารปูแจกจ่ายให้แก่ชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้ชาวประมงมีความสนใจมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้า 

มีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์ปูม้า และใช้คู่มือเป็นต้นแบบในการจัดทําธนาคารปูม้าให้แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 

ประกอบกับธนาคารออมสินได้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “เครือข่ายธนาคารปูม้า 84 ชุมชน    

ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ปูม้า” ทางโครงการดังกล่าวเห็นว่าหนังสือคู่มือธนาคารปูม้า มีประโยชน์ จึงร่วมกับ

กรมประมงจัดพิมพ์คู่มือธนาคารปูม้าเป็นครั้งท่ี 2 ในปลายปี 2554  
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สถานท่ีจัดต้ังธนาคารปูม้า ปีงบประมาณ 2554 

ลําดับท่ี หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สถานท่ีจัดต้ังธนาคารปูม้า 

1 
ศพท.อ่าวไทยตอนบน 

ณ ชุมชนประมงตําบลบางพระ ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
ณ ชุมชนประมงบ้านบางจะเกร็ง ม.4  ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม 
ณ ชุมชนบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี
ณ ชุมชนบ้านบางละมุง ม.9  ต.บางละมุง อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
ณ หมู่บ้านบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี

 รวม 5 แห่ง 

2 
ศพท.อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

จ.ระยอง 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเขาดนั ม.10 ต.ช้างข้าม อ.ยายอาม จ.จันทบุร ี
ณ บ้านยายม่อม ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
ณ ชุมชนแหลมรุ่งเรือง เขตเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 

 รวม 3 แห่ง 

3 
ศพท.อ่าวไทยฝั่งตอนกลาง 

จ.ชุมพร 

ณ บ้านปากคลอง ม.5 ต.แม่รําพึง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ณ บ้านท้องครก ม.13 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
ณ บ้านแหลมโพธ์ิ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สรุาษฏร์ธาน ี
ณ บ้านทะเลงาม ม.9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 

 รวม 4 แห่ง 

4 
ศพท.อ่าวไทยฝั่งตอนลา่ง 

จ.สงขลา 

ณ หาดบางปอ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
ณ วัดประดิษฐ์สโมสร ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
ณ โรงเรียนบ้านพระพุทธ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
ณ โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน ี

 รวม 4 แห่ง 

5 
ศพท.อ่าวไทยฝั่งอันดามัน 

จ.ภูเก็ต 
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
ณ บ้านผู้นํากลุ่มธนาคารสตัว์นํ้าบา้นบางจันทร์ ม.7 

 รวม 2 แห่ง 

6 
สถานีประมงทะเล 

จงัหวัดสตลู 
ณ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ม.4 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง  จ.สตูล 
ณ บ้านบุโบย ม.3 ตําบลแหลมสน อ.เมือง จ.สตูล 

 รวม 2 แห่ง 

7 

สถานีประมงทะเล 
จงัหวัดระนอง 

ณ บ้านท่ายาง ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 
ณ บ้านหาดทราย ม.4 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 

 รวม 2 แห่ง 
 รวมท้ังหมด 22 แห่ง 
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สถานท่ีจัดต้ังธนาคารปูม้า ปีงบประมาณ 2555 

ลําดับท่ี หน่วยงาน สถานท่ีจัดต้ังธนาคารปูม้า 

1 ศพท.อ่าวไทยตอนบน จ.สมุทรปราการ 1. ชุมชนประมงบ้านโรงโป๊ะ ม.3 ต.บางละมุง จ.ชลบรุ ี

  2. ชุมชนประมงบ้านบางแก้ว ม.5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี

  3. ชุมชนประมงบ้านปากมาบ ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

  4. ชุมชนประมงบ้านบางบ่อ ม.10 ต.บางแก้ว อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 

  รวม 4 แห่ง 

2 ศพท.อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก จ.ระยอง 1.  บ้านหาดศาลเจ้า ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

  2.  บ้านคลองหลอด ม.3 ต.ห้วยน้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด 

  3.  บ้านแหลมกลดั ม.3 ต.ห้วงน้ําขาว อ.เมือง จ.ตราด 

  4.  บ้านพังราด ม.1 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 

  รวม 4 แห่ง 

3 ศพท.อ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร 1. บ้านกรูด ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีีขันธ์ 

  2. บ้านบ่อคา ม.3 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร  

  3. บ้านหัวเลน  ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธาน ี

  4.  บ้านเกาะแรด ม.3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สรุาษฏร์ธาน ี

  รวม 4 แห่ง 

4 ศพท.อ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา 1. บ้านเนินน้ําหัก ม.6 ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 

  2.  บ้านวัดจันทร์ ม.2 ต.วัดจันทร ์อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

  3.  บ้านวัดขนุน ม.2 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

  4.  บ้านตันหยงลุโล๊ะ ม.2 ต.ตันหยงลุโละ๊ อ.เมือง  จ.ปัตตาน ี

  รวม 4 แห่ง 

5 ศพท.อ่าวไทยฝ่ังอันดามัน จ.ภูเกต็ 1.  บ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเทียน ต.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 

   2.  บ้านแหลมหิน ม.6 ต.หล่อยูง ต.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 

  รวม 2 แห่ง 

6 สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล 1. บ้านปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตลู 

  2.  บ้านบางค้างคาว ม.4 ต.เขาไมแ้ก้ว อ.เมือง จ.ตรัง 

  รวม 2 แห่ง 

7 สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง 1.  บ้านเกาะช้าง ม.2 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 

  2. บ้านท่าฉาง ม.3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 

  รวม 2 แห่ง 

  รวมท้ังหมด 22 แห่ง 
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 นอกจากนี้ ยังได้จัดทําโครงการส่งเสริมการผลิตปูม้าอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับสมาคมอาหารแช่

เยือกแข็งไทย ร่วมมือกับ NFI Crab Council, USA และบริษัท แพ็คฟู้ด จํากัด(มหาชน) โดยให้ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ดําเนินกิจกรรมธนาคารปู

ไข่ โดยบริษัท แพ็คฟู้ด จํากัด (มหาชน) จัดหาแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง จากนั้นทางศูนย์ฯ จะคัดเลือกแม่ปูชุดท่ี

สมบูรณ์แข็งแรงมาใส่ในตะกร้าพลาสติกแบบลอย ซึ่งแขวนอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนฯ ส่วนแม่ปูท่ีมีความบอบช้ํา

จากจากการถูกจับจะใช้วิธีแยกไข่จากตับปิ้งแล้วนําไข่บ่มฟักในถังพลาสติก โดยการดําเนินการตั้งแต่เดือน

กันยายน 2555 – ธันวาคม 2555 ได้รับแม่ปูม้าท้ังสิ้น 1,196 ตัว น้ําหนักรวม 201.58 กิโลกรัม  ปริมาณไข่ปู

ประมาณ 837,200,000 ฟอง  ซึ่งผลจากการดําเนินการพบว่าปัจจุบันชาวประมงสามารถพบเห็นลูกปูม้าขนาด

เล็กจํานวนเพ่ิมข้ึนมากอย่างชัดเจน  

 ๔. โครงการความร่วมมือ 1 บริษัท 1 ชุมชน (CSR) กรมประมงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการ

จัดทําโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเลี้ยงปูม้าในคอก โดยความร่วมมือของสมาคมผู้ผลิตอาหาร

สําเร็จรูป ซึ่งจัดทําในพ้ืนท่ีบ้านหาดทรายเปลือกหอย ตําบลคลองเคียน อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา  

ระยะเวลารวม 138 วัน  โดยเริ่มเลี้ยงลูกปูม้า ขนาดความกว้างกระดอง 2.33 เซนติเมตร ความยาวกระดอง 

1.27 เซนติเมตร น้ําหนัก 1.04 กรัม  เม่ือสิ้นสุดโครงการมีปูม้ารอดตาย คิดเป็น 42.75% โดยมีการจับปูม้า 2 ครั้ง

ครั้งท่ี 1 หลังจากเลี้ยง 108 วัน จาก 800 ตัว ได้จํานวน 424 ตัว แบ่งได้ดังนี้  ปูขนาดความกว้างกระดอง

มากกว่า 10 เซนติเมตร จํานวน 182 ตัว น้ําหนัก 22 กิโลกรัม นําไปขายกิโลกรัมละ 120 บาท เหลือปูขนาดเล็ก 

242 ตัว นําไปเลี้ยงต่ออีก 30 วัน จึงจับปูม้าเป็นครั้งท่ี 2 จับได้ 160 ตัว รวมน้ําหนัก 14.5 กิโลกรัม เป็นปู

ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 12.57 เซนติเมตร น้ําหนัก 8.7 กิโลกรัมๆละ 120 บาท และปูขนาดกระดอง

เฉลี่ย 9.05 เซนติเมตร น้ําหนัก 5.8 กิโลกรัมๆละ 70 บาท จากการขายท้ัง 2 ครั้ง มีรายได้รวมเป็นเงิน  4,090 

บาท ซึ่งจะต้องมีการศึกษาการเลี้ยงปูม้าถึงความคุ้มทุน และสามารถเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

5. มาตรการควบคุมการทําการประมงปูม้า กรมประมงได้กําหนดมาตรการต่างๆเพ่ือบริหารจัดการ

การใช้ทรัพยากรปูม้า ดังนี ้ 

5.1 ปี พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผู้้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง  พ.ศ. 2490 (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 

2550 “กําหนดให้ผู้ท่ีทําการประมงด้วยเครื่องมือลอบทุกชนิดมาจดทะเบียน” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ออกประกาศฯ ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2550 ให้ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมือลอบ (เฉพาะลอบปู) มาจด

ทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ต่อมาได้มีการแก้ไขโดยประกาศกระทรวงฯ ฉบับลงวันท่ี 17 

มีนาคม 2554 ให้ผู้ทําการประมงโดยใช้เครื่องมือลอบปู ลอบปลา ลอบหมึกและลอบหมึกสาย มาจดทะเบียน

และขออนุญาต) ซึ่งในปี 2553 มีข้อมูลการจดทะเบียนใน 11 จังหวัด จํานวนลอบ 321,225 ลูก 
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5.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2554 เรื่อง กําหนดห้ามใช้เครื่องมือ

ลอบปูท่ีมีขนาดช่องตาท้องลอบต่ํากว่า 2.5 นิ้ว ทําการประมง พ.ศ. 2554 ผู้ฝ่าฝืนมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 

65 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาทหรือจําคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือท้ังปรับท้ังจํา 

5.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2526 เรื่อง ห้ามทําการประมงปูมีไข่

นอกกระดอง ซึ่งห้ามทําการประมงปูมีไข่นอกกระดองภายในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของ

ทุกปี ผู้ฝ่าฝืนมีบทกําหนดโทษไว้ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาทหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือท้ังปรับท้ังจํา  


