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ค าปรารภ 

 ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เป็นสัตว์น ้าที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ปูม้าเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคในประเทศ และมีความต้องการเพ่ิมมากขึ นทุกปี อีกทั งตลาด
ต่างประเทศก็มีความต้องการในปริมาณมาก ตั งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันผลผลิตปูม้าที่บริโภคและใช้ประโยชน์ 
จับจากธรรมชาติแทบทั งสิ น ท้าให้ทรัพยากรปูม้าเสื่อมโทรมและลดน้อยลงเรื่อยๆ จนเกิดวิกฤตขาดแคลนปูม้า
อย่างรุนแรง จากประเทศที่เคยส่งออกปูม้าสร้างรายได้มหาศาล ปัจจุบันประเทศไทยต้องน้าเข้าปูม้าเพ่ือบริโภค 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่าง
จริงจัง 

 ปูม้าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนได้โดยธรรมชาติ เพียงแต่ว่าในปัจจุบันการจับปูม้าเกินกว่า
ศักยภาพธรรมชาติที่จะสร้างทดแทน (Overfishing) ดังนั นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าอย่าง
เร่งด่วน ด้วยการท้าประมงปูม้าอย่างเหมาะสม การผลิตลูกปูม้าปล่อยลงสู่ แหล่งน ้าธรรมชาติ และการท้า
ธนาคารปูไข่เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าให้กลับมาอุดมสมบรูณ์ดังดิม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยกรมประมง ซึ่งด้าเนินงานสนอง
พระราชด้าริ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนน้านโยบายของ
ภาครัฐไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ด้านการประมง จึงด้าเนิน
โครงการ“ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์”เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรปูม้า และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการด้าเนินกิจกรรมธนาคารปูไข่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ภาวะ
โลกร้อน (Global warming) ได้อย่างดียิ่ง 

 เอกสารฉบับนี จัดท้าขึ น โดยการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้จากการค้นคว้า การศึกษาทดลองวิจัย 
การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้ด้าเนินการแล้ว 
เพ่ือมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้า รักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการใช้พลังงานแก่ชุมชนที่ท้าธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน หวังว่าข้อมูลการท้าธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสามารถน้าไป
ด้าเนินการได้ทุกชุมชน โดยการสนับสนุนของภาครัฐในเบื องต้น ในรูปแบบช่วยเขาเพ่ือให้เขาช่วยตัวเอง เพ่ือ
สร้างอนาคต สร้างความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย และลดการเกิดปรากฏการณ์ภาวะ
โลกร้อนตลอดไป 

 

 
 
 
 
 

 
(นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ) 

ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

25 มิถุนายน 2561 



สารบัญ 

 
บทน้า 
1. ชีววิทยาของปูม้า 
   1.1 อนุกรมวิธานและความหลากหลาย 
   1.2 สัณฐานวิทยาของปูม้า 
   1.3 อัตราส่วนเพศ 
   1.4 ขนาดของปูม้าท่ีเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 
   1.5 การสืบพันธุ์ของปูม้า 
   1.6 การผสมพันธุ์ 
   1.7 ฤดูการวางไข่ 
   1.8 ความดกของไข่ปูม้า 
   1.9 การพัฒนาของลูกปูม้า 
2. การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ 
3. การท้าการประมงปูม้า 
   3.1 ปริมาณการจับและมูลค่า 
   3.2 เครื่องมือท้าการประมงปูม้า 
4. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรปู 
   4.1 การบริโภคภายในประเทศ 
   4.2 ผลิตภัณฑ์ปูเพื่อการส่งออก 
5. สาเหตุการลดลงของทรัพยากรปูม้าที่จับจากธรรมชาติ 
   5.1 การท้าประมงปูม้าเกินจุดผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) 
   5.2 ปูม้าที่จับได้จากธรรมชาติมีขนาดเล็กลง 
   5.3 การพัฒนาเครื่องมือจับปูม้ามีประสิทธิภาพสูงขึ น 
   5.4 ปูม้าส่วนมากตายก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ 
   5.5 ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองถูกน้ามาใช้ประโยชน์ 
6. แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า 
   6.1 การเพ่ิมผลผลิตปูม้าด้วยการเพาะพันธุ์และอนุบาลโดยหน่วยงานภาครัฐ 
   6.2 การเพ่ิมผลผลิตปูม้าด้วยธนาคารปูไข่ชุมชน 
7. ธนาคารปูไข่ 
   7.1 คุณภาพน ้าทะเลที่เหมาะสมต่อธนาคารปูไข่ 
8. รูปแบบการจัดท้าธนาคารปูไข่ 
   8.1 การท้าธนาคารปูไข่แบบกระชังที่ยึดในทะเล หรือกระชังลอยน ้า 
   8.2 การท้าธนาคารปูไข่แบบตะกร้าลอยน ้า 
   8.3 การท้าธนาคารปูไข่แบบโรงเรือน 
   8.4 การเพาะพันธุ์ปูม้าโดยปัดไข่จากจับปิ้งในระบบน ้าหมุนเวียน 
9. ธนาคารปูไข่กับปรากฏการณโ์ลกร้อน (Global warming) 
10. ผลกระทบจากปรากฏการ์ณโลกร้อน (Global warming) 
   10.1 ผลกระทบโดยทั่วไป 

หน้า 
1 
3 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
15 
17 
18 
20 
37 
39 
41 
45 
45 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
49 
50 
50 
50 
51 
51 
52 
53 
54 
55 
55 



    
10.2 ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศวิทยา 
   10.3 ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ 
   10.4 ผลกระทบในด้านของสุขภาพ 
11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide) CO2 

   11.1 แหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
   11.2 การค้านวณพลังงานไฟฟ้า 
   11.3 การคิดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้า 
   11.4 ก้าลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด 
   11.5 แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
12. พลังงานงานแสงอาทิตย์ 
   12.1 การน้าแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ 
   12.2 เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ (Solar cell) 
   12.3 องค์ประกอบส้าคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 
13. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ (Solar cell) 
14. ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
15. การออกแบบและค้านวณระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
     ส้าหรับธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
   15.1 เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ (Solar cell panel) 
   15.2 แบตเตอรี่ (Battery) 
   15.3 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Solar charge controller) 
   15.4 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Power inverter) 
   15.5 สรุปธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ จ้านวน 1 ชุดประกอบด้วย  
16. การจัดท้าธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
17. หลักการท้างานของธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
18. ขั นตอนการท้าธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
19. ระบบการหมุนเวียนของน ้าในถังฟักไข่ปูแบบน ้าหมุนเวียน 
20. ประโยชน์จากการด้าเนินธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์ 
21. เอกสารอ้างอิง 
22. ภาคผนวก : ชุมชนประมงที่จัดท้าธนาคารปูม้าในการดูแลของกรมประมง 
 

หน้า 
56 
57 
57 
57 
58 
59 
60 
60 
61 
62 
62 
62 
64 
68 
71 
71 
 

72 
72 
72 
73 
73 
74 
78 
79 
80 
82 
83 
87 

 



1 

 

บทนํา  

 
 ปูมา (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) เปนสัตวน้ําชายฝงท่ีแพรกระจายอยูท่ัวไปตามชายฝง

อาวไทยและชายฝงทะเลอันดามัน ปูมาเปนสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนแหลงอาหาร

โปรตีนท่ีนิยมบริโภคของประชาชนท้ังในประเทศ และตางประเทศ ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบรูณของ

ทรัพยากรปูมาเปนอยางมาก ทําใหมีการทําการประมงปูมาอยางแพรหลายเพ่ือสนองความตองการของตลาด

ท้ังในประเทศและตางประเทศ การทําการประมงปูมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังการจับปูมาท่ีมีไขนอกกระดองซ่ึง

สามารถแพรขยายพันธุมาใชประโยชน ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือประมงใหมีประสิทธิภาพในการจับปูมา       

สูงมากยิ่งข้ึน จนปริมาณการจับปูมาเกินศักยภาพท่ีธรรมชาติจะสามารถสรางมาทดแทนได (Overfishing) สงผล

ใหประเทศไทยประสบปญหาความเสื่อมโทรมและลดนอยลงของทรัพยากรปูมาอยางรุนแรง ซ่ึงตรงขามกับ

ปริมาณความตองการปูมาท้ังเปนวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือสงออก และการบริโภค                     

ในประเทศกลับเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ 

 กรมประมง (2560) รายงานวา ในป พ.ศ. 2558 ปริมาณปูมาท่ีจับจากธรรมชาติท้ังประเทศประมาณ 

22,379 ตัน ลดลงรอยละ 52.06 เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตจากการทําการประมงปูมาในป พ.ศ. 2541 อีกท้ัง

ปูมาท่ีจับจากทะเลข้ึนมาใชประโยชนมีขนาดเล็กลงอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2520 ปูมาท่ีจับไดมีความกวาง

กระดองเฉลี่ยประมาณ 14.41 เซนติเมตร (เขียน, 2520) แตปูมาท่ีจับไดในป พ.ศ. 2545 มีความกวางกระดอง

เฉลี่ย 8.45 เซนติเมตร ซ่ึงเปนปูมาท่ียังไมถึงวัยเจริญพันธุ (อมรา และอัจฉรา, 2545) และ ธงชัย และคณะ              

(2557) รายงานในป พ.ศ. 2557 ขนาดของปูมาท่ีจับไดมีความกวางกระดองเฉลี่ย 9.81±1.90 เซนติเมตร             

การจับปูมาขนาดเล็ก และปูมาไขแกนอกกระดองมาใชประโยชนจํานวนมาก จนธรรมชาติสรางทดแทนไมทัน 

ทําใหทรัพยากรปูมาท้ังปริมาณ และขนาดของปูมาท่ีจับไดจากธรรมชาติลดลงอยางมากไมคุมคากับการลงทุน 

จึงมีคําถามจากชาวประมงพ้ืนบานบริเวณอาวคุงกระเบนวา “ปูมาหายไปไหน ? ” 

 ปูมาเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถฟนฟูใหกลับมามีความอุดมสมบรูณดังเดิมได หากชาวประมง

หันมาทําการประมงท่ีเหมาะสม โดยใชเครื่องมือท่ีถูกตองตามกฎหมาย จับปูมาท่ีมีขนาดใหญ และปลอยปูมา              

ท่ีมีไขแกนอกกระดองคืนสูธรรมชาติ หรืออีกวิธีหนึ่งท่ีกรมประมงรวมมือกับชาวประมงพ้ืนบานดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน คือ “การทําธนาคารปูไข” โดยนําปูมาไขแกนอกกระดองมาพักไวในตะกราหรือกระชัง เพ่ือใหไขท่ีอยู

นอกกระดองฟกออกเปนลูกปูวัยออนออกไปสูธรรมชาติ หรือนําปูมาไขแกนอกกระดองใสถังพลาสติกขนาด                

30-150 ลิตร พรอมใหอากาศตลอดเวลา จนกระท่ังไขฟกเปนลูกปูวัยออนจึงนําไปปลอยสูธรรมชาติ 

 การทําธนาคารปูมาไขแกนอกกระดองโดยใสถังพลาสติก จําเปนตองใชพลังงานไฟฟาในการสูบน้ํา

ทะเลใสในถังฟกไขปู และใหอากาศตลอดเวลาประมาณ 3-5 วัน การทําธนาคารปูมาไขแกนอกกระดองดวยวิธี

นี้ถึงแมจะสามารถฟนฟูความอุดมสมบรูณใหแกทรัพยากรปูมาในธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันกิจกรรมดังกลาว

ก็มีสวนสรางมลภาวะแกธรรมชาติ เนื่องจากการใชพลังงานไฟฟายอมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 

ซ่ึงเปนกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญในจํานวน 6 ชนิด ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด ไฮโดร

ฟลูออโรคารบอน เปอรฟลูออโรคารบอน และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด อันเปนตัวการสําคัญกอใหเกิดการ

เปลี่ ยนแปลงทางภู มิอากาศ อย างไร ก็ตามในกลุ มก าซเรือนกระจกท่ีสํ า คัญดังกล าว  พบว าก าซ

คารบอนไดออกไซดมีปริมาณความเขมขนในบรรยากาศสูงกวากาซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ และมีแนวโนมวามี
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อัตราการเพ่ิมสูงมากข้ึนในอนาคต จนมีอิทธิพลตอการแผรังสีความรอนของโลกมากท่ีสุด ท้ังในสภาวะปจจุบัน

และในอนาคต ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดปรากฏการณภาวะโลกรอน หรือภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 

effect) สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตชุมชน และทรัพยากรประมง (กณิตา, 2558) 

 เอกสารเผยแพรเรื่องธนาคารปูไขโซลาเซลลฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนรูปแบบการทํางานรวมกัน

ระหวางชาวประมงพ้ืนบาน ประมงพาณิชย และกรมประมง เพ่ือแกไขปญหาการลดลงของทรัพยากรปูมา               

ในธรรมชาติ ซ่ึงสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของชาวประมง และการดํารงชีวิตของชุมชน พรอมกันนี้

เพ่ือรวมลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนสาเหตุของปรากฏการณภาวะโลกรอนหรือภาวะ

เรือนกระจก โดยหันมาทํากิจกรรมธนาคารปูไขดวยการใชพลังงานทางเลือก เชน พลังงานแสงอาทิตยทดแทน

พลังงานไฟฟา เพ่ือเปนแบบอยางในการทําธนาคารปูมาไขโซลาเซลล ในการสงเสริมชุมชนชาวประมงพ้ืนบาน

ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใหรวมดําเนินการเพ่ิมทรัพยากรปูมา และลดกาซคารบอนไดออกไซดในคราวเดียวกัน 

 

       ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน                                 

     อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรปูมาเปนมิตรกับสิง่แวดลอม  

ธนาคารปูไขโซลาเซลล 
 

 ปูเปนสัตวท่ีมีเปลือกแข็งภายนอกหอหุมลําตัว มีระยางคเปนขอเปนปลองจํานวน 5 คู ไดแก ขาเดิน                

ขาวายน้ํา กาม ปูมีหลายชนิดท่ีอาศัยในน้ําจืดหรือน้ําทะเล และอาศัยอยูบนบก ปจจุบันมีการจําแนกปูไวแลว 

มากกวา 6,000 ชนิด สวนมากพบในแถบอินโด-แปซิฟก ในประเทศไทยไดมีการสํารวจพบจํานวน 824 ชนิด 

เชน  ปูทะเล ปูจักจั่น ปูนา และปูมา เปนตน 

 ในจํานวนปูท้ังหมดท่ีมีการสํารวจพบในประเทศไทย ปูมา (Blue swimming crab) เปนปูท่ีอาศัย               

ในทะเล เปนสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสามารถสรางรายไดเขาประเทศอยางมาก เนื้อปูมา               

มีรสชาติอรอย มีคุณคาทางอาหารสูง เปนท่ีตองการของผูบริโภคท้ังภายใน และภายนอกประเทศเปนอยางมาก 

ปริมาณปูมาท่ีบริโภคภายในประเทศ และสงออกท้ังในรูปแบบปูสดแชเย็น หรือผลิตภัณฑปูมาแปรรูป มาจาก

การจับปูมาจากธรรมชาติเกือบท้ังสิ้น ดังนั้นหากมุงเนนท่ีจะเพ่ิมผลผลิตปูมาจากการทําการประมงอยางเดียว                   

แตปราศจากการบริหารจัดการการทําประมงอยางเหมาะสม ยอมทําใหประสบปญหาการขาดแคลนทรัพยากร

ปูมาอยางแนนอน แตนับวายังโชคดีท่ีปูมาเปนทรัพยากรสัตวน้ําท่ีธรรมชาติสามารถสรางทดแทนไดอยาง

รวดเร็ว ถามีการจัดการดานการทําประมงปูมาอยางเหมาะสม ประกอบกับหากชาวประมงพ้ืนบาน และประมง 

พาณิชย มีสวนรวมในการเพ่ิมประชากรปูมา เชน ปลอยปูมาไขนอกกระดองคืนสูธรรมชาติ หรือการทําธนาคาร

ปูไขอยางตอเนื่อง ประเทศไทยก็จะสามารถทําการประมงปูมาไดอยางยั่งยืน 

1. ชีววิทยาของปูมา 
 

1.1 อนุกรมวิธานและความหลากหลาย 
ปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) มีชื่อในภาษาอังกฤษวา Blue swimming crab, 

Blue manna crab, Blue crab, Sand crab หรือ Blue flower crab การจําแนกลักษณะของปูมาตาม

อนุกรมวิธาน ดังนี้ 

Phylum  Arthropoda 

  Subphylum  Cruatacean 

    Class  Malacostraca 

      Subclass  Eumalacostraca 

        Superorder  Eucarida 

           Order  Decapoda 

             Suborder  Pleocyemata 

               Infarorder Brachyura 

                  Superfamily  Portunoidae 

                     Family  Portunidae 

                       Genus  Portunus 

                           Species  pelagicus 



4 

 

บรรจง (2551) รายงานวาปูสกุล Portunus ท่ีพบในประเทศไทยมีประมาณ 19 ชนิด ไดแก 

1. Portunus argentatus (White, 1847) 

2. P. brockii (De Man, 1887) 

3. P. gladiator (Fabricius, 1978) 

4. P. gracilimans (Stimpson, 1858) 

5. P. granulates (H. Milne Edwards, 1834) 

6. P. hastatoides (Fabricius, 1978) 

7. P. inominatus (Rathbun, 1909) 

8. P. longispinosus (Dana, 1852) 

9. P. minutus (Shen, 1937) 

10. P. orbicularis (Richter, 1980) 

11. P. orbitosinus (Rathbun, 1911) 

12. P. pelagicus (Linnaeus, 1758) ซ่ึงรูจักกันโดยท่ัวไปในชื่อปูมา 

13. P. pseudoargentatus (Stephenson, 1961) 

14. P. pulchricristatus (Gordon, 1931) 

15. P. rubromarginatus (Lanchester, 1900) 

16. P. sanguinolentus (Herbst, 1783) หรือท่ีเรียกกันวา ปูดาว 

17. P. tenuipes (De Hann, 1985) 

18. P. tuberculosus (H. Milne Edwards, 1984) 

19. P. tweediei (Shen, 1938) (บรรจง, 2548) 
 

ท่ีมาของชื่อปูมานั้นเกิดจากระยะแรกๆ มีการเขาใจกันวาปู P. pelagicus เปนชนิดเดียวกับ                

P. trituberculatus ซ่ึงมีชื่อสามัญวา Horse crab จึงไดเรียก P. pelagicus วาปูมาตามไปดวยเพราะ                  

มีลักษณะคลายคลึง และใกลชิดกับ P. trituberculatus (Mier, 1876) อยางมาก ลักษณะท่ีแตกตางกันมีเพียง

จํานวนหยักระหวางชวงตาและจํานวนหนามดานในท่ีกามเทานั้น ระยะหลังเม่ือทราบแนชัดวา P. pelagicus 

เปนคนละชนิดกับ P. trituberculatus จึงมีคนพยายามเรียกตามขื่อสามัญในภาษาอังกฤษวา ปูวายน้ําสีน้ํา

เงิน หรือปูลายดอกไม (Blue swimming crab หรือ Flower crab) เพ่ือใหแตกตางกับปู P. trituberculatus 

แตชื่อเหลานั้นก็ไมเปนท่ียอมรับของชาวบาน เพราะชื่อปูมานั้นเรียกงายและสั้น ชาวบานเขาใจดีวาหมายถึงปู

ตัวไหน นอกจากนี้ปู P. trituberculatus ยังไมมีรายงานวาพบในประเทศไทย จึงไมมีความสับสนเกิดข้ึนใน

เรื่องชื่อพ้ืนบาน (บรรจง, 2551) 
 

1.2 สัณฐานวิทยาของปูมา 

ลักษณะสัณฐานท่ัวไปแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนหัว (Head) สวนอก (Thorax) และสวนทอง 

(abdomen) สวนหัวและอกจะเชื่อมติดกัน เรียกวา Cephalothorax มีกระดอง (Carapace) หุมตอนบน                

ทางดานขางท้ังสองของกระดองจะเปนรอยหยักคลายฟนเลื่อยเปนหนามแหลมขางละ 9 อัน เรียกวา 
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Anterolateral tooth ขามีท้ังหมด 5 คูดวยกัน คูแรกจะเปลี่ยนแปลงเปนกามใหญ เพ่ือใชปองกันตัวและจับ

อาหาร ขาคูท่ี 2, 3 และ 4 จะมีขนาดเล็กปลายแหลมใชเปนขาเดิน (Walking legs) ขาคูสุดทายตอนปลายมี

ลักษณะเปนใบพายใชในการวายน้ํา (Swimming legs) ดังรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปูมาเพศผู ลําตัวมีสีฟาออนมีจุดขาวกระจายอยูท่ัวไปบนกระดอง และกามยาวคลุมไปจนถึงขาวายน้ํา   

พ้ืนทองเปนสีขาว ขามีสีฟา (รูปท่ี 2)  

ปูมาเพศเมีย ลําตัวมีสีน้ําตาลออนมัวๆ มีตุมขรุขระบนกระดองเดนชัดกวาเพศผู สีของตุมออกเขียว

คล้ํา ไมมีจุดขาวบนกระดอง บริเวณปลายขามีสีมวงแดง (รูปท่ี 2) 

ขนาดโดยท่ัวไปปูมาท่ีเจริญเติบโตเต็มวัยมีขนาดความยาวกระดองตั้งแต 4.2 เซนติเมตร ข้ึนไป                

ปูมาท่ีมีอายุเทากันปูเพศผูมีขนาดใหญกวาปูเพศเมีย 

 

 

 

รูปท่ี 1 ลักษณะปูมา Blue swimming crab 

ขาวายน้ํา 

กามใหญ 

ขาเดิน 

ปูมาเพศผู ปูมาเพศเมีย 

รูปท่ี 2 ลักษณะปูมาเพศผู และปูมาเพศเมีย 
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สวนทอง (Abdomen) หรือจับปงของปูมาเพศผูเปนรูปสามเหลี่ยมเล็ก แคบและยาว ปลองท่ี 3 และ

ปลองท่ี 4 ของสวนทองเชื่อมติดกัน ขอบของสวนทองมีขน (Peopod) ระยางคอกคูแรกเรียวแหลม สวนปูมา

เพศเมียจับปงมีลักษณะขยายกวาง ปดคลุมเกือบเต็มหนาอก ระยางคคูท่ี 2-5 เปลี่ยนแปลงไปเปนระยางคยาว 

ซ่ึงตามขอบของระยางคเหลานี้มีขนเล็กๆ คลายขนนก เพ่ือใหไขเกาะติดในฤดูการวางไข (รูปท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 อัตราสวนเพศ 

 ประชากรปูมาในแหลงน้ําธรรมชาติจะพบปูเพศเมียและเพศผูมีอัตราสวนใกลเคียงกัน โดยปูมาเพศเมีย              

จะมากกวาเพศผูเล็กนอย อัตราสวนเพศของปูมาเพศเมีย : เพศผู มีต้ังแต 1 : 0.91 (เขียน, 2520) 1.4 : 1 

(สุเมธ, 2527) 1 : 1 (จินตนา, 2544) 1.03 : 1 (จินตนา และคณะ, 2551) 1.07 : 1 (จินตนา และคณะ, 2553) 

1.06 : 1 (จินตนา และคณะ, 2554) และ 0.95 : 1 (กมลรัตน และคณะ, 2555) 
 

      1.4 ขนาดของปูมาท่ีเริ่มเขาสูวัยเจริญพันธุ 

 ขนาดของปูมาท่ีเริ่มเขาสูวัยเจริญพันธุ (Size at first maturity) ปูมาเพศเมียท่ีสามารถผสมพันธุและ

วางไขมีความกวางกระดองประมาณ 9.47  เซนติเมตร หรือมีความยาวกระดองประมาณ 4.60 เซนติเมตร 

(จินตนา และคณะ, 2551) สวนปูมาท่ีเลี้ยงในบอ ขนาดของปูมาเพศผูท่ีสามารถผสมพันธุไดมีความกวาง

กระดองประมาณ 6.50 เซนติเมตร หรือมีความยาวกระดองประมาณ 3.75 เซนติเมตร แตขนาดของปูมาเพศ

เมียท่ีสามารถรับการผสมพันธุไดมีความกวางกระดองประมาณ 8.60 เซนติเมตร หรือความยาวกระดอง

ประมาณ 4.20 เซนติเมตร (สุเมธ, 2527) 

จินตนา (2544) ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปูมาบริเวณอาวไทยตอนบน พบวาปูมาเพศเมียท่ีมี

ขนาดเล็กท่ีสุดท่ีมีไขนอกกระดองมีความยาวกระดอง 3.90 ซม. (ความกวางกระดอง 8.73 ซม.) สวนขนาด

แรกเริ่มสืบพันธุไดในระดับ 50% ของระยะสมบูรณเพศมีความยาวกระดอง 4.35 เซนติเมตร (ความกวาง

กระดอง 9.74 เซนติเมตร) และปูมามีไขนอกกระดองตลอดป โดยพบสูงสุดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือน

พฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 

  

รูปท่ี 3 ลักษณะสวนทองปูมาเพศผู และปูมาเพศเมีย 

ปูมาเพศผู ปูมาเพศเมีย 
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 1.5 การสืบพันธุของปูมา 
ปูมามีเพศแยกออกจากกัน (Dioecious) มีการผสมแบบ Heterosexual ลักษณะภายนอกแยกเพศ

จากกันไดอยางชัดเจนดวยสีและจับปง 

ระบบสืบพันธุของปเูพศผูประกอบไปดวยอัณฑะ (Testis) 1 คู อยูภายในกระดองคอนไปทางขางหนา 

ตอจากนั้นมีทอน้ําเชื้ออสุจิ (Vas deferens) 1 คู ทําหนาท่ีในการนําน้ําเชื้อสงตอไปยังทอฉีดเซลลอสุจิ 

(Ejaculatory duct) ซ่ึงเปนทอตอออกมานอกกระดอง บริเวณระหวางจับปงกับลําตัว จากนั้นเปนอวัยวะเพศผู 

(Pennis) ซ่ึงอยูใตจับปง (รูปท่ี 4) 

ระบบสืบพันธุของปูเพศเมียประกอบไปดวยรังไข (Ovary) และถุงเก็บน้ําเชื้อ (Semina) ซ่ึงอยูภายใน

บริเวณสวนอก โดยมีรูสําหรับรับเซลลอสุจิจากเพศผู (Reproductive hole) บริเวณจับปงมีการขยายออกมา

มากกวาเพศผู และเพศเมียมีระยางคอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือไวสําหรับใหไขเกาะ (รูปท่ี 4) ปูมาเพศเมียไขจะ

ผสมกับอสุจิภายในกระดอง รังไขมีการพัฒนาเปนระยะตางๆ ทําใหสามารถจําแนกการพัฒนาของรังไขออกเปน 

4 ระยะ ตามลักษณะของสีของรังไข และการยึดติดกับบริเวณตับ ดังนี้ (Baweb and El-sherief, 1988) 
 

ระยะท่ี 1 เปนระยะท่ีรังไขยังไมเจริญ มีลักษณะเปนเสนสีขาวขุน 

ระยะท่ี 2 รังไขเริ่มมีการเจริญ โดยมีลักษณะเปนสีเหลืองอมสมออน และไมยึดติดกับบริเวณตับ  

    (hepatic region)  

ระยะท่ี 3 รังไขเริ่มมีการเจริญมากข้ึน มีลักษณะสีเหลืองอมสม และยังไมยึดติดกับบริเวณตับ 

ระยะท่ี 4 รังไขเจริญเติบโตเต็มท่ี มีลักษณะสีสมเขม และยึดติดกับบริเวณตับแลว 
 

ปูมาท่ีผานการพัฒนาของรังไขในระยะท่ี 4 ไขจะเคลื่อนออกมาบริเวณนอกตัว เรียกไขในระยะนี้วาไข

นอกกระดอง ไขท่ีปลอยออกมาและยึดเกาะอยูกับจับปงเริ่มแรกมีสีเหลืองอมสม และเปลี่ยนเปนสีเหลืองปนเทา                 

สีเทา และสีเทาอมน้ําตาลตามลําดับ โดยใชระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน แมปูก็จะใชขาเดินเข่ียไขท่ีเสียให

หลุดจากจับปง เม่ือไขฟกเปนลูกปูวัยออนจะลองลอยไปในทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
รูปท่ี 4 อวัยวะเพศปูมาตัวผู และระยางคอกเพศเมียท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหไขเกาะ 

ปูมาเพศผู  ปูมาเพศเมีย  
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   1.6 การผสมพันธุ 

การผสมพันธุของปูมาเกิดข้ึนในขณะท่ีปูมาเพศเมียทําการลอกคราบ ปูมาเพศผูรูไดวาเพศเมียตัวไหน

กําลังจะมีการลอกคราบและพรอมทําการผสมพันธุ ปูเพศผูจะปนข้ึนไปเกาะอยูบนหลังเพศเมียดวยขาเดิน 

ลักษณะการเกาะกันแบบนี้ เรียกวา Doubler-formation หรือ Pre-mating embrance (สุเมธ, 2527) โดย

จากการศึกษาของ Pratoomchat and Ketra (2001) พบพฤติกรรมการจับคูผสมพันธุของปูมามี 3 ระยะ 

ไดแก ระยะกอนการผสมพันธุ ระยะท่ีมีการผสมพันธุ และระยะหลังการผสมพันธุ (รูปท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปูมาเริ่มผสมพันธุไดเม่ือมีอายุประมาณสามเดือน ขนาด 4.5 เซนติเมตร กอนผสมพันธุปูเพศผูจะลอก

คราบกอนประมาณ 7-10 วัน เม่ือกระดองแข็งและมีความสมบูรณเต็มท่ี จะเริ่มหาปูเพศเมียท่ีโตเต็มวัยและมี

ความพรอมท่ีจะรวมผสมพันธุ เชน ใกลลอกคราบ เม่ือพบแลวปูเพศผูจะเกาะหลังปูเพศเมีย โดยใชขาเดินคูท่ี 

2–4 พยุงปูเพศเมียไวประมาณ 3–4 วัน จนกระท่ังปูเพศเมียลอกคราบ ลําตัวนิ่ม ในชวงนี้ปูเพศผูใชกามหนีบ

โคนกามของปูเพศเมียเพ่ือจับใหนิ่ง จากนั้นสอดตัวเขาไประหวางจับปงของปูเพศเมียเพ่ือสอดอวัยวะสืบพันธุ

เพศผูคูท่ีมีลักษณะยาวเรียวแหลมเล็กเขาไปในรูเปดของปูเพศเมียใตจับปง ตรงบริเวณโคนขาคูท่ีสาม สวนระยางค

คูสั้นทําหนาท่ียึดหนาทองปูเพศผูใหติดกับหนาทองของปูเพศเมีย เพ่ือชวยใหการผสมพันธุมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ชวงนี้ปูเพศผูจะใชขาพยุงตัวเองไวเพ่ือไมใหปูเพศเมียท่ีนิ่มเปนอันตราย ปูเพศผูจะปลอยน้ําเชื้อไปไวในถุงเก็บ

น้ําเชื้อภายในปูเพศเมีย ในชวงฤดูผสมพันธุปูเพศผูตัวหนึ่งสามารถผสมกับปูเพศเมียอีก 1–2 ตัว หลังจากผสม

พันธุประมาณ 20–30 วัน ไขเคลื่อนไปตามทอนําไขเพ่ือผสมกับน้ําเชื้อ แลวสงไปเก็บไวท่ีหนาทองสวนท่ีเรียกวา

จับปงซ่ึงเปนระยางคอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรับการเกาะของไข (สุเมธ, 2527) ไขท่ีไดรับการผสมแลวมีขนาด

โตข้ึนเรื่อยๆ จนลนจับปง ระยะนี้เรียกวาปูไขนอกกระดอง (รูปท่ี 6)  

รูปท่ี 5 พฤติกรรมการจับคูผสมพันธุของปมูา
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ปูมาสามารถแพรขยายพันธุไดตลอดท้ังป ปูมาเพศเมียจะเริ่มแพรขยายพันธุไดจะมีขนาดกระดอง

ประมาณ 9.4 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 144 วัน สวนเพศผูจะมีขนาดกระดองประมาณ 6.5 เซนติเมตร 

หรือมีอายุประมาณ 130-150 วัน โดยจะผสมพันธุเม่ือตัวเมียลอกคราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   1.7 ฤดูการวางไข 

ชวงการวางไขของปูมาในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม ในประเทศอินเดียฝงตะวันตก               

พบปูมาวางไขไดตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนมีนาคม และมีชวงการวางไขสูงสุดในชวงเดือนธันวาคมและเดือน

มกราคม สวนในอินเดียฝงตะวันออกปูมาวางไขในเดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน โดย

วางไขสูงสุดในชวงเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม สวนปูมาในเขตอบอุน เชน ในประเทศออสเตรเลียชวง

การสืบพันธุและการวางไขของปูมาจํากัดอยูในชวงเดือนท่ีมีอุณหภูมิคอนขางสูงในชวงเดือนเมษายน (Kangas, 

2000) 

ในอาวไทยปูมาวางไขไดตลอดปในทุกพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 1) โดยทางชายฝงตะวันออกปูมาวางไขตั้งแต

เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนมกราคม แตมีชวงการวางไขสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน สวนปูมาในบริเวณอาวไทย

ตอนในวางไขในเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม และวางไขสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเชนกัน (สุเมธ, 2527) 

จินตนา (2544) รายงานวาปูมามีไขแกนอกกระดองตลอดท้ังป แตมีปริมาณมากสุดใน 2 ชวง คือ 

ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงธันวาคม  

แหลงการวางไขของปูมาในอาวไทยมีสามแหลง ไดแก ฝงทะเลตะวันออกบริเวณเกาะกูด เกาะชาง                 

และบริเวณจังหวัดตราด สวนในบริเวณอาวไทยตอนในบริเวณเกาะคราม เกาะริ้น และบริเวณอาวไทยตอนบน   

ชองเกาะพงัน หมูเกาะอางทอง และรอบๆ เกาะสมุย 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ปูมาไขนอกกระดอง 
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ตารางท่ี 1  ฤดูการวางไขของปูมาในอาวไทยและทางอันดามัน 

พ้ืนท่ี มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. แหลงท่ีมา 

ระยอง   XX XX XX XX XX XX XX    เขียน 2520 

ชลบุร ี   XX XX XX XX XX XX XX    เขียน 2520 
ชุมพร XX        XX    เขียน 2520 
สุราษฎร
ธานี 

  XX XX         มาลาและ
คณะ 2532 

นครศรีฯ       XX     XX เขียน 2520 

ปตตาน ี       XX     XX เขียน 2520 
ตรัง XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ธงชัยและ

คณะ 2548 
อาวไทย XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX มาลาและ

คณะ 2532 

หมายเหตุ:  XX เดือนท่ีพบปูมาจํานวนมากวางไข 
 

       1.8 ความดกของไขปูมา  

   ปูมาหนึ่งตัวมีความดกของไขมากหรือนอยข้ึนกับขนาดของปูมา โดยปูมาท่ีมีขนาดใหญจะมีไขจํานวน

มากกวาปูมาท่ีมีขนาดเล็ก เขียน (2520) รายงานวาปูมาท่ีมีขนาดความกวางกระดอง 9.8 - 16.6 เซนติเมตร มีความ

ดกของไขประมาณ 33,268–2,340,652 ฟอง เฉลี่ย 713,000 ฟอง (ตารางท่ี 2)  

ไขท่ีไดรับการผสมกับน้ําเชื้อตัวผูจะเคลื่อนท่ีออกมาพักตัวอยู ท่ีจับปงของปูเพศเมีย และคอยๆ 

เจริญเติบโตจากไขท่ีมีสีเหลือง เปนเหลืองอมสม และเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล จนเปนสีน้ําตาลอมเทา จนระยะ

สุดทายเปนสีเทาอมดําหรือสีดํา และฟกเปนปูมาวัยออน โดยใชระยะเวลาการพัฒนาการเจริญเติบโต ประมาณ 

10-15 วัน ดังแสดงในรูปท่ี 7 และตารางท่ี 3  
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     ตารางท่ี 2  ความดกของไขปูมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษา ความกวางกระดอง  
(ซ.ม.) 

ความดกของไข 
(ฟอง) 

ท่ีมา 

อาวไทย 9.8 - 16.6  33,268 – 2,340,652 

เฉลี่ย 713,000 

เขียน, 2520 

อาวไทย 10.5 – 15.4 89,936 – 1,277,849 

เฉลี่ย 800,156 

ขวัญไชย, 2523 

สงขลา 14.0 – 17.5 300,000 – 1,900,000 สุเมธ, 2527 

ชุมพร 10.2 – 16.4 120,000 – 1,360,000 สุเมธ, 2527 

อาวไทย 16.6 2,340,000 

เฉลี่ย 713,000 

สุเมธ, 2527 

อาวไทยตอนบน 

 

อันดามัน 

4.5 – 5.3 

 

10.1-12.0 

12.1-14.0 

14.1-16.0 

15.2 

400,000 – 1,413,150 

เฉลี่ย 712,684 

เฉลี่ย 261,000 

เฉลี่ย 359,000 

เฉลี่ย 583,000 

1,102,800 

จินตนา, 2544 

 

บุญศรี และเจต,2527 

ไขปูมา ระยะเวลา 
(วัน) 

อัตราฟกไข  
(รอยละ) 

ไขสีเหลืองอมสม 4 - 7 88.17 

ไขสีสม 2 - 4 84.94 

ไขสีน้ําตาลเทา 1 – 3 66.12 

ไขสีเทาอมดํา 1 - 2 65.23 

จินตนา และคณะ (2553) 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลา และอัตราการฟกไขปูมา 

รูปท่ี 7 การพัฒนาไขปูมา

  



12 

 

1.9 การพัฒนาของลูกปูมา 

ปูมาเปนสัตวท่ีมีกระดองแข็ง เจริญเติบโตดวยการลอกคราบสลัดเปลือกท้ิง และสรางเปลือกใหมท่ีใหญ

กวาเดิม ปูมาระยะวัยออนมีรูปรางแตกตางจากระยะเต็มวัย การเจริญเติบโตของปูมาระยะวัยออนมีการ

ลอกคราบเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปรางแบงไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะโซเอ้ีย (Zoea) และระยะเมกาโลปา 

(Megalopa) หลังจากนั้นจะเขาสูระยะ Young crab (รูปท่ี 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาของปูมาวัยออนแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะ Zoea ซ่ึงแบงออกเปน 4 ระยะยอย 

ไดแก Zoea 1, Zoea 2, Zoea 3 และ Zoea 4 โดยการพัฒนาจากระยะหนึ่งไปสูอีกระยะหนึ่งในระยะ Zoea 

นี้ใชเวลา 3 – 4 วัน รวมระยะเวลาท่ีลูกปูฟกออกจากไข จนกระท่ังเขาสูระยะท่ี 2 คือ ระยะ Megalopa ใช

เวลาประมาณ 10 – 15 วัน สวนในระยะ Megalopa  ลูกปูจะดํารงชีวิตอยูในระยะนี้ 4-5 วัน กอนจะ

เปลี่ยนแปลงรูปรางเขาสูระยะตัวเต็มวัย (รูปท่ี 9 และตารางท่ี 4) 
 

1.9.1 ระยะ Fertilized egg 

 ไขของปูมามีรูปรางเปนทรงกลมคลายกับปูทะเลชนิดอ่ืนๆ มีสีเหลืองปนสม สีเทา และสีดํา โดยแมปู

หนึ่งตัวมีไขประมาณ 33,268–2,340,000 ฟอง ขนาดไขอยูระหวาง 0.25-0.45 มิลลิเมตร (เฉลี่ย 0.34+0.038 

มิลลิเมตร) ซ่ึงขนาดจะขยายเล็กนอยจากชวงแรกท่ีพบจนกระท่ังถึงชวงท่ีมีการฟกใชเวลาประมาณ 10-15 วัน 

(Arshad et al., 2006) ระหวางการพัฒนาสีของไขจะเปลี่ยนจากสีเหลืองปนสม เปนสีเทาเขม และเปนสีดํา 

โดยจะพัฒนาสวนของตากอน และตามดวยสวนทอง (Abdomen) และสวนหัวและอกเชื่อมติดกัน 

Cephalothorax และไขจะฟกเปนลูกปูวัยออนระยะ Zoea ลองลอยไปตามกระแสน้ํา  
 

1.9.2 ระยะ Zoea (Pre-settlement) 

 เม่ือไขปูมาฟกออกมาเปนลูกปูวัยออนอยูในระยะ Zoea (Pre-settlement) เปนระยะลูกปูลองลอยใน

มวลน้ํา ลูกปูระยะนี้มีลําตัวแบนดานขาง กระดองมีหนาม 4 อัน ประกอบดวยกรีดานหนา 1 อัน หนามดานบน 

1 อัน ท้ังสองหนามมีขนาดใหญ สวนหนามท่ีอยูดานขาง มีขนาดเล็ก ตากลมโต แตไมมีกานตา ทองยาวเล็ก 

แพนหางมีลักษณะเวาลึก 2 แฉก พัฒนาการของลูกปูแบงออกเปน 4 ระยะยอย ตามลักษณะของ Zoea ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป (บรรจง, 2547) ระยะ Zoea สวนใหญพบในเขตน้ําลึกนอกชายฝง มีการกระจายตลอดในมวล

น้ํา และพบมากท่ีสุดในชั้นใตผิวน้ําท่ีลึกประมาณ 1 เมตร ลูกปูอยูในระยะนี้ประมาณ 11-15 วัน ข้ึนอยูกับ

อุณหภูมิและความเค็ม โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 28-30 องศาเซลเซียส และความเค็มอยูระหวาง 

ระยะไขปูมา ระยะ Zoea ระยะ Megalopa ระยะ Young crab 

รูปท่ี 8 ระยะการเจริญเติบโตของปูมา 
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27-28 PSU (Practical Salinity Units ) นอกจากนี้ความหนาแนนของอาหารมีผลตออัตราการรอดตายของ

ลูกปูระยะ Zoea ดวย โดยท่ีระยะ Zoea 1-3 ลูกปูจะมีอัตราการกินท่ีมากกวาลูกปูระยะ Zoea 4 ซ่ึงเกิดจาก

การท่ีปูระยะ Zoea ชวงแรกนั้นยังวายน้ําไดไมแข็งแรงและจะกินอาหารไดก็ตอเม่ือกระแสน้ําไดพาอาหารเขา

มาใกลตัว แตในระยะ Zoea 4 จะเริ่มวายน้ําได จึงสามารถท่ีจะหาอาหารกินไดโดยไมตองคอยใหกระแสน้ําพา

อาหารมาให ในระยะนี้ปริมาณหรือความหนาแนนของอาหารในมวลน้ําจึงไมมีอิทธิพลตออัตราการกินอาหาร

ของปู และจะพัฒนาเขาสูระยะตอไป (บรรจง, 2547)  
 

        1.9.3 ระยะ Megalopa (Settlement) 

 หลังจากลูกปูพัฒนาเขาสูระยะ Zoea 4 แลว จะลอกคราบเพ่ือการพัฒนาเขาสูระยะ Megalopa เปน

ระยะ Settlement ลักษณะลําตัวของลูกปูในระยะนี้แบนทางดานบน กระดองกวาง มีกานตา สวนอกมีขาเดิน 

5 คู มีระยางคสําหรับวายน้ําในทองปลองท่ี 2-6 แพนหางมีลักษณะกลมมน ในระยะนีใ้ชเวลาประมาณ 4-5 วัน 

โดยปกติอาศัยอยูตามพ้ืนทองน้ํามากกวาการวายน้ําข้ึนไปดานบน เปนชวงท่ีมีอัตราการตายสูงเนื่องจากเปน

ชวงท่ีลูกปูเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารจากแพลงกตอนพืชเปนแพลงกตอนสัตว สามารถวายน้ําหา

อาหารกินไดตามตองการ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 28-30 องศาเซลเซียส เชนเดียวกับระยะ Zoea ถา

อุณหภูมิตํ่ากวานั้นอัตราการรอดจะลดลง และระยะเวลาท่ีใชในการเปลี่นแปลงรูปรางแตละระยะจะยาวข้ึน 

อัตรารอดตายของลูกปจูะสูงข้ึนหากสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ี หรือในชวงวันมีความผันแปรนอยกวา 0.5 

องศาเซลเซียส และความค็มท่ีเหมาะสมสําหรับระยะ Megalopa อยูระหวาง 17-23 PSU (บรรจง, 2547) 
 

          1.9.4 ระยะ First crab instar (Post-settlement) 

 ปูมาระยะ First crab instar เปนระยะท่ีมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ แตมีขนาดเล็กกวามี

ความกวางกระดองอยูระหวาง 2.5-3 มิลลิเมตร (Arshad et al., 2006) ซ่ึงเปนชวงท่ีมีอัตราการตายสูง 

เนื่องจากเปนชวงท่ีมีการเปลี่ยนนิสัยจากสัตวท่ีหากินผิวน้ํา เปนสัตวท่ีหากินตามหนาดิน โดยมีความเค็ม

ระหวาง 20-25 PSU ลูกปูใชระยะเวลาประมาณ 4 วัน ในการลอกคราบเปนปูระยะ First crab instar 2 แตถา

เลี้ยงท่ีความเค็มสูงมากกวา 25 PSU ชวงเวลาในการลอกคราบจะนานข้ึน (บรรจง, 2547) หลังจากนั้นพัฒนา

เขาสูระยะปูมาเล็ก พ้ืนทองทะเลท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของปูมามีลักษณะเปนโคลน ทราย และทรายปนโคลน 

แตโดยปกติแลวปูมามักอาศัยอยูบริเวณทราย หรือทรายปนโคลนมากกวาทองทะเลท่ีเปนโคลน และอาศัยอยู

บริเวณชายฝงท่ีมีแหลงหญาทะเล (สุเมธ, 2527; ชุตาภา, 2549) 
 

1.9.5 ระยะ Mature (Migration) 

  เม่ือลูกปูมาเขาสูระยะตัวเต็มวัย (Mature) จะมีการอพยพ (Migration) ออกจากฝง ชุตาภา (2549) 

รายงานพบปูเพศเมียในระยะตัวเต็มวัยมีขนาด 8.1 เซนติเมตรข้ึนไป สอดคลองกับ จินตนา และคณะ (2553) 

รายงานวาแหลงอาศัยของปูมาขนาดเล็กอยูบริเวณน้ําลึกนอยกวา 10 เมตร สวนแหลงวางไขอยูบริเวณน้ําลึกมา

กวา 10 เมตร ปจจัยท่ีมีผลตอปูมาในระยะนี้มีหลายปจจัย โดยพบปูมาในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงมากกวาอุณหภูมิต่ํา 

และการเจริญเติบโตของปูมานั้นไดรับอิทธิพลของอุณหภูมิของน้ํา ปูมาเพศเมียท่ีมีไขแกจะออกสูทะเลลึกท่ีมี

ความเค็มสูงระหวาง 28–32 PSU น้ําท่ีมีระดับความเค็มต่ํากวา 17 PSU ไมเหมาะสมตอการอนุบาลลูกปูมาวัย

ออน และไมเหมาะสมตอการเลี้ยงปูมา  
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     ตารางท่ี 4 ชวงระยะเวลาท่ีใชการพัฒนาของปูมาวัยออน  

ระยะ 1ระยะเวลาการพัฒนา  
(วัน) 

2ระยะเวลาการพัฒนา 
(วัน) 

Zoea 1 – Zoea 2 2 – 3 3 – 4 
Zoea 2 – Zoea 3 4 – 5 3 – 4 
Zoea 3 – Zoea 4 3 – 4 2 – 3 

Zoea 4 – Megalopa 2 – 3 2 – 3 
Megalopa – First crab instar 4 – 5 3 – 4 

     ดัดแปลงขอมูลจากบรรจง (2547)1 และ Arshad et al. ( 2006)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมปูไขนอกกระดอง 

ไขปูมา 
ระยะ Zoea                                

10 – 15 วัน 

ระยะ Megalopa                     

4-5วัน 

ลูกปู Frist crab star 

4-5 วัน 

ปูมาตัวเต็มวัย 

รูปท่ี 9 วงจรชีวิตของปูมา  
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2. การแพรกระจายทางภูมิศาสตร 
 

ปูมามีการแพรกระจายอยูท่ัวไปท้ังในทวีปออสเตรเลีย และในเขตอินโดแปซิฟก คือ ตั้งแตประเทศ

ญ่ีปุน จีน ไตหวัน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย ทางตอนบนของนิวซีแลนด อินเดีย                                     

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

ปูมาชอบอาศัยในทะเลท่ีพ้ืนมีลักษณะ ดินทราย หรือโคลนปนทราย ตลอดจนหาดหิน โดยมีท่ีหลบ

ซอน เชน หญาทะเล สาหรายทะเล และปาชายเลน (สุเมธ, 2527)  

สวนของประเทศไทยนั้นพบวาปูมามีการแพรกระจายในจังหวัดชายฝงทะเล จํานวน 21 จังหวัด 

ดังตอไปนี้ ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (รวมในสวนพ้ืนท่ีอําเภอแหลมงอบ และเกาะชาง) สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี 

นราธิวาส ตรัง สตูล ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ดังในรูปท่ี 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 10 การแพรกระจายของปูมาในประเทศไทย 
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  ปจจัยที่มีผลตอการแพรกระจายของปูมา มีดังนี้ 
 

 2.1 อุณหภูมิ  

             อุณหภูมิเปนปจจัยหลักท่ีกําหนดขอบเขตของการกระจาย โดยปกติท่ีระดับอุณหภูมิต่ํากวา 20 องศา

เซลเซียส ปริมาณความชุกชุมของปูมาจะลดลง การเจริญเติบโตของปูมาไดรับอิทธิพลจากอุณหภูมิของน้ํา 

Meagher (1971) ศึกษาปูมาบริเวณชายฝงของออสเตรเลียตะวันตกพบวา ปูมามีการเจริญเติบโตต่ําในฤดู

หนาว อันเนื่องมาจากอุณหภูมิของน้ําต่ํามากนั่นเอง โดยเกิดข้ึนในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

อุณหภูมิของน้ําท่ีเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของลูกปูมาในระยะ Zoea1-4 อยูท่ีอุณหภูมิ 28–30 องศา

เซลเซียส ถาอุณหภูมิต่ํากวานี้อัตรารอดตายของลูกปูวัยออนจะลดลง และระยะเวลาท่ีใชในการเปลี่ยนรูปราง

แตละระยะยาวข้ึนดวย ลูกปูมีอัตรารอดสูงถาสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ี หรือในชวงวันท่ีมีความผันแปร

ของอุณหภูมินอยกวา 0.5 องศาเซลเซียส (บรรจง, 2547)  
 

2.2 ความเค็ม  

     ความเค็มเปนปจจัยท่ีมีผลตอการลอกคราบและการวางไข ลูกปูมาแตละระยะตองการความเค็ม

ตางกัน โดยความเค็ม 20-35 สวนในพัน เปนชวงท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปูมาในชวงเริ่มตนของวัยออน 

และไมพบปูมาในท่ีท่ีมีความเค็มต่ํา (อโนชา, 2548) โดยปูมาสวนใหญอาศัยอยูในท่ีมีความเค็มสูงกวา 20 สวน

ในพัน  Meagher (1971) และ Potter et al. (1983) รายงานวาความเค็มเปนปจจัยสําคัญในการกระตุนปูมา

เพศเมียใหมีการอพยพไปวางไขนอกชายฝง หากคาความเค็มของน้ําท่ีต่ํามากนั้น ไมเปนผลดีตอการพัฒนาของ

ปูมาวัยออนในระยะ Zoea และยังมีผลตอการลอกคราบของปูมาอีกดวย ปูเพศเมียท่ีมีไขแกจะออกสูทะเลลึกท่ี

มีความเค็มระหวาง 28-32 สวนในพัน ในระดับความเค็มท่ีต่ํากวา 17 สวนในพัน ไมเหมาะสมตอการอนุบาลลูก

ปูวัยออน และไมเหมาะสมตอการเลี้ยงปูมา เพราะจะมีผลตอการลอกคราบการเจริญเติบโตและการวางไข     

(สุเมธ, 2527) 
 

2.3 ปริมาณออกซิเจนละลาย (DO)  

ในชวงเวลากลางวันปูมาในธรรมชาติ มีการกระจายอยูในน้ําทะเลท่ีมีปริมาณออกซิเจนละลาย              

6.00-8.00 มิลลิกรัม/ลิตร สวนชวงกลางคืนเปนชวงท่ีมีออกซิเจนละลายต่ํากวา เนื่องจากไมมีการทําหนาท่ีของ

แพลงกตอนพืช ออกซิเจนละลายจะอยูในชวง 4.00-5.00 มิลลิกรัม/ลติร  
 

 2.4 พ้ืนทองทะเล 

           ปูมาชอบอาศัยในทองทะเลท่ีมีพ้ืนลักษณะทราย ดินปนทราย หรือโคลนปนทราย ตลอดจนหาดหิน 

โดยมีท่ีหลบซอน เชน ปาชายเลน แนวสาหรายทะเล และหญาทะเล ท่ีระดับน้ําลึก 10-50 เมตร แตโดยปกติปู

มาชอบอาศัยในบริเวณทราย หรือทรายปนโคลนมากกวาทองทะเลท่ีเปนโคลน (สุเมธ, 2527) 
 

2.5 ระดับความลึก  
             จินตนา และคณะ (2551) รายงานพบปูมาเพศเมียตัวเต็มวัยไขนอกกระดองจํานวนมากในบริเวณท่ีมี
ความเค็มสูงในทะเลท่ีความลึกตั้งแต 15 เมตร ข้ึนไป และอยูไกลฝง แตปูมาวัยรุน (Young crab) หรือปูมา
ขนาดเล็กอาศัยอยูในบริเวณชายฝงท่ีความลึกนอยกวา 10 เมตร (จินตนา และคณะ, 2553) เม่ือประชากรปูมา
วัยรุนเจริญเติบโตเปนตัวเต็มวัยจะมีการเคลื่อนยายออกไปอาศัยยังทะเลลึก จากการศึกษาการแพรกระจายของ
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ปูมาบริเวณจังหวัดชลบุรีโดยเรือประมงอวนลากถาง ระหวางเดือนมกราคม 2542 ถึงเดือนธันวาคม 2543 พบ
ปูมาท่ีสถานีท่ีมีความลึกตั้งแต 3-25 เมตร แตมีความชุกชุมสูงสุดท่ีความลึก 5-15 เมตร ในขณะท่ีความลึก             
20-25 เมตร มีความชุกชุมต่ํา  
 จินตนา และคณะ (2545) รายงานการศึกษาของ Meagher (1971) พบวาปจจัยทางนิเวศวิทยา
ตางๆ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของปูมา โดยสรุปอุณหภูมิมีผลตอการกระจาย การเจริญเติบโตของปูมาวัย
ออน การวางไข และการยอยอาหาร ความเค็มมีผลตอการลอกคราบและการวางไข ปริมาณออกซิเจนละลายมี
ผลตอการดํารงชีวิต การแลกเปลี่ยนกาซกับสิ่งแวดลอม และมีผลตอการเจริญเติบโต ความลึกมีผลตอการ
กระจายของกลุมประชากร โดยปูมาขนาดใหญอาศัยในทะเลลึก ปูมาวัยออนอาศัยบริเวณชายฝงในแหลงอาศัย
ท่ีเปนหญาทะเล 

 
3. การทําการประมงปูมา 
  

ปูมา (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) เปนทรัพยากรประมงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ชนิดหนึ่งของประเทศไทย และการทําการประมงจับปูจากธรรมชาติจะประกอบดวย ปูมา ปูทะเล และปูอ่ืนๆ 

โดยผลผลิตปูท่ีจับไดมากกวารอยละ 80 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนการทําการประมงปูมาจากธรรมชาติตาม

จังหวัดชายทะเล ท้ังทางฝงอาวไทย และฝงอันดามัน โดยเปนการทําการประมงปูมาแบบพ้ืนบาน และการทํา

การประมงเชิงพาณิชยดวยเครื่องมือชนิดตางๆ (รูปท่ี 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 11 จังหวัดท่ีมีการทําการประมงปูมา 



18 

 

3.1 ปริมาณการจับและมูลคา 

 กรมประมง ป 2560 รายงานปริมาณ และมูลคาของปูมาจากการทําการประมงท้ังฝงอาวไทย และฝง             

อันดามัน ชวงระยะเวลา 30 ป ตั้งแตป 2528 – 2558 มีปริมาณปูมาท่ีจับจากทะเลดวยเครื่องมือชนิดตางๆ                

ท่ัวประเทศ จํานวน 1,015,411 ตัน มูลคา 64,401.01 ลานบาท หรือ 22,287 – 46,678 ตัน/ป คิดเปนมูลคา

ประมาณ 452.83 – 4,184.70 ลานบาท โดยในชวงป 2528 – 2541 ปริมาณปูมาท่ีจับจากทะเลมีเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องจาก 22,287 เปน 46,678 ตัน เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 1,880.38 ตัน และมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจาก 452.83 ลาน

บาท เปน 1,864.17 ลานบาท ปริมาณปูมาท่ีจับจากทะเลไดสูงท่ีสุด 46,678 ตัน มูลคา 1,864.17 ลานบาท  ใน

ป 2541 หลังจากนั้นในชวงป 2442 - 2558 ปริมาณปูมาท่ีจับจากทะเลลดลงอยางรวดเร็ว และยังคงมีแนวโนม

ลดลงอยางตอเนื่อง ป 2558 ปริมาณปูมาท่ีจับไดเพียง 22,379 ตัน มูลคา 3,898.65 ลานบาท เฉลี่ยลดลงปละ 

1,429.35 ตัน ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 ปริมาณปูมาท่ีจับจากทะเลจําแนกตามแหลงทําการประมง ไดแก ฝงอาวไทย และฝงอันดามัน              

โดยตั้งแตป 2528–2558 พบวาการทําประมงปูมาฝงอาวไทยมีปริมาณการจับปูมามากกวาทางฝงอันดามัน

อยางมาก เปรียบเทียบรอยละขององคประกอบปูมาจากกลุมปูท่ีจับไดระหวางบริเวณอาวไทยกับฝงอันดามัน

พบวาปริมาณปูมาท่ีจับไดในบริเวณอาวไทยคิดเปนรอยละ 79.73 ซ่ึงสูงกวาฝงทะเลอันดามันท่ีจับไดรอยละ 

20.27 ของปริมาณการจับท้ังหมด 

ในป 2528 ฝงอาวไทยมีปริมาณการจับปูมา 18,705 ตัน ในขณะท่ีฝงอันดามันมีปริมาณการจับอยู              

ท่ี 3,528 ตัน ปริมาณปูมาท่ีถูกจับจากธรรมชาติท้ังฝงอาวไทย และฝงอันดามัน เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และ

ปริมาณปูมาท่ีถูกจับจากธรรมชาติสูงสุดในป 2541 ฝงอาวไทยมีปริมาณการจับเพ่ิมข้ึนและสูงสุดท่ี 37,281 ตัน 

ทางฝงอันดามันจับไดเพียง 9,397 ตัน หลังจากนั้นปริมาณการจับทางฝงอาวไทยลดลงอยางตอเนื่อง ผลผลิต

จากการทําการประมงมีเพียง 17,076 ตัน ในป 2558 แสดงใหเห็นวาฝงอาวไทยมีการนําปูมามาใชประโยชน

มากเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติ การประเมินทรัพยากรปูมาบริเวณอาวไทยตอนบน ตั้งแตเดือน

พฤศจกิายน 2546 ถึงธันวาคม 2547 มีผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) เทากับ 8,443 ตัน และมูลคาสูงสุดท่ียั่งยืน 

(MSE) เทากับ 871,299,000 พบวาทรัพยากรปูมามีระดับการลงแรงประมงเกินศักยการผลิตสูงสุดท่ีรอยละ 15 

และเกินจุดมูลคาสูงสุดท่ีรอยละ 30 (จินตนา และคณะ, 2551) จะพบวาในฝงอาวไทยมีการทําการประมงปูมา

เกินศักยการผลิตไปแลว เนื่องจากปูมาท่ีจับไดมีขนาดเล็ก และปูไขนอกกระดองท่ียังไมไดวางไขถูกนํามาใช

ประโยชน ในป 2520 ปูมาท่ีจับไดในอาวไทยมีขนาดเฉลี่ย 14.41 เซนติเมตร (เขียน, 2520) ป 2549 ปูมาท่ีจับ

ไดมีความกวางเฉลี่ยเพียง 8.50-13.63 เซนติเมตร เทานั้น (วุฒิชัย และคณะ, 2550) สวนฝงอันดามันมีปริมาณ

การจับปูมา 3,528 ตัน ในป 2528 และปริมาณการจับเพ่ิมข้ึนจนถึงป 2541 มีปริมาณปูมาท่ีจับได 9,397 ตัน 

และปริมาณปูมาท่ีจับไดเริ่มลดลงจนถึงป 2558 มีปริมาณปูมา 5,303 ตัน จากการศึกษาสภาวะทรัพยากรปูมา

ทางฝงทะเลอันดามันพบวามีการลงแรงต่ํากวาระดับการลงแรงประมง ณ จุดศักยการผลิตสูงสุดของปูมารอยละ 

25 และสูงกวาจุดมูลคาสูงสุดท่ียั่งยืนรอยละ 5 (วารินทร, 2556) 
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      ตารางท่ี 5  ปริมาณและมูลคาของปูมาจากการทําการประมง ป 2528 – 2558 

ป 
ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน รวม 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลคา                 
(พันบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลคา               
(พันบาท) 

ปริมาณ
(ตัน) 

มูลคา                  
(พันบาท) 

2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

18,705 
24,120 
29,400 
32,132 
29,969 
30,402 
31,190 
31,784 
33,059 
35,157 
35,414 
36,219 
34,916 
37,281 
33,864 
37,219 
29,634 
21,407 
22,825 
22,113 
18,567 
23,860 
16,638 
16,156 
15,132 
14,262 
18,411 
24,741 
19,216 
18,721 
17,076 

382,175 
543,972 
630,701 
806,500 
747,100 
784,800 

1,086,600 
1,136,600 
1,028,739 
1,308,186 
1,615,230 
1,539,411 
1,549,096 
1,537,582 
1,646,697 
2,046,076 
1,828,574 
1,630,317 
1,901,624 
1,947,084 
1,313,622 
2,006,543 
1,685,043 
1,690,647 
1,669,176 
1,642,808 
2,120,356 
3,185,660 
2,732,026 
2,953,396 
3,027,446 

3,582 
6,312 
5,307 
4,970 
5,492 
4,366 
4,878 
4,470 
4,335 
4,930 
5,781 
5,696 
5,173 
9,397 
7,386 
6,652 
7,171 
7,467 
9,549 
7,411 
9,304 
7,972 
7,583 
7,417 
8,630 
8,574 
10,379 
8,723 
6,496 
5,169 
5,303 

70,650 
141,154 
113,998 
116,300 
137,000 
111,500 
173,600 
157,300 
135,400 
183,485 
263,686 
242,116 
228,433 
326,595 
317,317 
353,273 
456,868 
566,584 
742,551 
616,514 
760,229 
744,541 
725,871 
746,702 
827,098 
877,937 

1,122,611 
999,040 
829,675 
717,984 
871,202 

22,287 
30,432 
34,707 
37,102 
35,461 
34,768 
36,068 
36,254 
37,394 
40,087 
41,195 
41,915 
40,089 
46,678 
41,250 
43,871 
36,805 
28,874 
32,374 
29,524 
27,871 
31,832 
24,221 
23,573 
23,762 
22,836 
28,790 
33,464 
25,712 
23,890 
22,379 

452,825 
685,126 
744,699 
922,800 
884,100 
896,300 

1,260,200 
1,293,900 
1,164,139 
1,491,671 
1,878,916 
1,781,527 
1,777,529 
1,864,177 
1,964,014 
2,399,349 
2,285,442 
2,196,901 
2,644,175 
2,563,598 
2,073,851 
2,751,084 
2,410,914 
2,437,349 
2,496,274 
2,520,745 
3,242,967 
4,184,700 
3,561,701 
3,671,380 
3,898,647 

      ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย กรมประมง ป 2528-2558 
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 3.2 เคร่ืองมือทําการประมงปูมา 

 เครื่องมือประมงท่ีสามารถทําการประมงปูมาไดมีหลากหลายชนิด เชน อวนจมปู อวนจมกุง อวนติดตา 

ลอบปลา และลอบปู  เปนตน ในอดีตการจับปูม าจากทะเลเปนการทําการประมงแบบพ้ืนบาน                             

โดยภูมิปญญาทองถ่ินในการใชวัสดุตามธรรมชาติพัฒนาเครื่องมือประมง เชน แรว จั่น และลอบ ประสิทธิภาพ

ในการจับปูมาต่ํา และปูมาท่ีจับไดมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องมือประมงปูมาให                      

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมุงหวังจับปูมาจากทะเลในปริมาณท่ีมากท่ีสุด เพ่ือสนองความตองการของตลาด

ท้ังภายใน และตางประเทศ เครื่องมือประมงปูมาท่ีชาวประมงพ้ืนบาน และประมงพาณิชย นิยมใชในการทํา

การประมงปูมา ไดแก อวนจมปู และลอบปูพับได โดยกระจายอยูใน 23 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี นราธิวาส ตรัง สตูล ระนอง กระบี่ ภูเก็ต พังงา กรุงเทพฯ รูปท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 จังหวัดท่ีทําการประมงปูมาดวยอวนจมปู และลอบปูพับได 
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เครื่องมืออวนจมปู 

อวนจมปูเปนเครื่องมือท่ีมีลักษณะเปนผืนอวนคลายสี่เหลี่ยมผืนผา วิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําโดย

วางอวนขวางใหสัตวน้ําวายมาชนแลวติดตาหรือพันตาอวน จัดเปนเครื่องมือประมงพ้ืนบานท่ีพบมากท่ีสุดเกือบ                  

ทุกหมูบาน และมีการใชตลอดป โดยใชกับเรือประมงขนาด 4–14 เมตร เครื่องยนตขนาด 5–150 แรงมา ความ

ยาวของอวนแตกตางตามขนาดของเรือ  

อวนหนึ่งชุดอาจนําผืนอวนมาตอกันหลายผืน แตละผืนยาวประมาณ 180 เมตร และลึก 1–2 เมตร 

ความยาวของอวนต้ังแต 350–1,500 เมตร ข้ึนอยูกับการนําอวนแตละชุดมาตอกันมากนอยเพียงใด อวนชุด

หนึ่งหรือหอหนึ่งมีความยาวประมาณ 300-500 เมตร เนื้ออวนท่ีใชมี 2 ชนิด ชนิดท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ อวน

เอ็นขนาดเบอร 0.20, 0.25 หรือ 0.30 อีกชนิดหนึ่งพบนอยเปนเนื้ออวนไนลอนสีเขียวหรือขาว ขนาดเบอร 

210d/4 ขนาดตาอวนท่ีใชมีหลากหลายข้ึนอยูกับขนาดของปูมา ไดแก ขนาดตา 75, 80, 85, 90, 100, 115, 

120 มิลลิเมตร ความลึกอวน 9–30 ตา สวนใหญอยูระหวาง 14–25 ตา ทุนพยุงสวนมากเปนทุนพลาสติกขนาด

เสนผานศูนยกลาง 3.80 เซนติเมตร หนา 2.20 เซนติเมตร ผูกกับเชือกคราวบนมีระยะหางกัน 1.45–11.00 

เมตร สวนใหญ 2.50–3.00 เมตร ทุนอีกชนิดหนึ่งเปนทุนโฟมนิ่ม ตัดเปนแทงสี่เหลี่ยมขนาด 6.00x1.50x1.00 

เซนติเมตร ผูกหางกัน 1.70–3.00 เมตร น้ําหนักถวงคราวลางเปนตะก่ัวขนาด 10 กรัม/ลูก ผูกหางกัน 36–80 

เซนติเมตร น้ําหนักถวงปลายสุดผืนอวนขางละ 1–7 กิโลกรัม 

เรือเครื่องมืออวนจมปูท่ีจดทะเบียนในป 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 4,254 ลํา หรือคิดเปนรอยละ 18.1 

ของเรือท่ีจดทะเบียนเครื่องมือประมงท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญเปนเรือขนาดเล็ก มีระวางบรรทุกนอยกวา 10 ตันกรอส 

และมีความยาวนอยกวา 14 เมตร ดังตารางท่ี 6 และ 7 จังหวัดท่ีมีอวนจมปูอยูในครอบครองมากท่ีสุด คือ 

จังหวัดระยอง มีท้ังสิ้น 735 ลํา คิดเปนรอยละ 17.3 ของจํานวนเรืออวนจมปูท่ีมาจดทะเบียนท้ังหมด รองลงมา 

ไดแก จังหวัดปตตานี จํานวน 717 ลํา คิดเปนรอยละ 16.9 และจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 473 ลํา คิดเปน

รอยละ 11.1 ตามตารางท่ี 8 และ รูปท่ี 13 (กรมประมง, 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 13 อวนจมปูมา 
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 ตารางท่ึ 6 จํานวนเรือประมงจําแนกตามประเภทของเครื่องมือและระวางบรรทุก ป 2557 

เคร่ืองมือประมง 
รวม <10 ตันกรอส 10-49 ตันกรอส  ต้ังแต 50 ตันกรอสขึน้ไป 

จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ 

รวม 23,556 100.0 14,425 100.0 6,303 100.0 2,828 100.0 

อวนลาก 3,038 12.9 292 2.0 1,770 28.1 976 34.5 

-อวนลากแผนตะเฆ 1,940 8.2 280 1.9 1,225 19.4 435 15.4 

-อวนลากคู 982 4.2 1 0.0 465 7.4 516 18.2 

-อวนลากคานถาง 116 0.5 11 0.1 80 1.3 25 0.9 

อวนลอมจับ 1,713 7.3 128 0.9 555 8.8 1,030 36.4 

-อวนลอมจับ 1,461 6.2 90 0.6 440 7.0 931 32.9 

-อวนลอมจ ับปลากะตัก 252 1.1 38 0.3 115 1.8 99 3.5 

อวนติดตา 13,176 56.0 11,625 80.6 1,071 17.0 480 17.0 

-อวนลอยปลาอินทร ี 196 0.8 3 0.0 121 1.9 72 2.5 

-อวนลอยปลาทู 1,519 6.5 1,248 8.7 224 3.6 47 1.7 

-อวนจมปู 4,254 18.1 4,051 28.1 194 3.1 9 0.3 

-อวนจมกุง 2,328 9.9 2,283 15.8 43 0.7 2 0.1 

-อวนลอมติดปลาทู 42 0.2 7 0.0 19 0.3 16 0.6 

-อวนติดตาอ่ืนๆ 4,837 20.5 4,033 28.0 470 7.4 334 11.8 

อวนครอบ 4,455 18.9 1,719 11.9 2,467 39.1 269 9.5 

-อวนครอบหม ึก 3,751 15.9 1,529 10.6 2,024 32.1 198 7.0 

-อวนครอบปลากะต ัก 613 2.6 116 0.8 439 6.9 58 2.0 

-อวนครอบอ่ืนๆ 91 0.4 74 0.5 4 0.1 13 0.5 

อวนชอน (อวนยก) 335 1.4 44 0.3 265 4.2 26 0.9 

-อวนชอนปลากะต ัก 11 0.0 1 0.0 10 0.2 - - 

-อวนชอนอ่ืนๆ 324 1.4 43 0.3 255 4.0 26 0.9 

อวนรุน 340 1.4 167 1.2 126 2.0 47 1.7 

อวนอ่ืนๆ 4 0.0 4 0.0 - - - - 

เบ็ดราว 174 0.7 149 1.0 25 0.4 - - 

เครื่องมืออ่ืนๆ 321 1.4 297 2.1 24 0.4 - - 

   ท่ีมา : สถิติเรือประมงไทย ป 2557 (กรมประมง, 2559) 
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  ตารางท่ี 7 จํานวนเรือประมงจําแนกตามประเภทของเครื่องมือและความยาวเรือ ป 2557 

เคร่ืองมือประมง 
รวม <14 เมตร 14-18 เมตร มากกวา18เมตร 

จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ จํานวน 
(ลํา) 

รอยละ 

รวม 23,556 100.0 15,960 100.0 3,606 100.0 3,990 100.0 

อวนลาก 3,038 12.9 460 3.0 1,090 30.2 1,488 37.3 

-อวนลากแผนตะเฆ 1,940 8.2 428 2.7 835 23.1 677 17.0 

-อวนลากคู 982 4.2 8 0.1 208 5.8 766 19.2 

-อวนลากคานถาง 116 0.5 24 0.2 47 1.3 45 1.1 

อวนลอมจับ 1,713 7.3 233 1.4 294 8.1 1,186 29.7 

-อวนลอมจับ 1,461 6.2 151 0.9 236 6.5 1,074 26.9 

-อวนลอมจ ับปลากะตัก 252 1.1 82 0.5 58 1.6 112 2.8 

อวนติดตา 13,176 56.0 11,870 74.4 629 17.5 677 17.0 

-อวนลอยปลาอินทร ี 196 0.8 15 0.1 71 2.0 110 2.8 

-อวนลอยปลาทู 1,519 6.5 1,349 8.4 89 2.5 81 2.0 

-อวนจมปู 4,254 18.1 4,066 25.5 158 4.4 30 0.8 

-อวนจมกุง 2,328 9.9 2,300 14.4 25 0.7 3 0.1 

-อวนลอมติดปลาทู 42 0.2 10 0.1 10 0.3 22 0.5 

-อวนติดตาอ่ืนๆ 4,837 20.5 4,130 25.9 276 7.6 431 10.8 

อวนครอบ 4,455 18.9 2,662 16.7 1,322 36.7 471 11.8 

-อวนครอบหม ึก 3,751 15.9 2,373 14.9 1,032 28.6 346 8.7 

-อวนครอบปลากะต ัก 613 2.6 215 1.3 288 8.0 110 2.7 

-อวนครอบอ่ืนๆ 91 0.4 74 0.5 2 0.1 15 0.4 

อวนชอน (อวนยก) 335 1.4 81 0.5 183 5.1 71 1.8 

-อวนช อนปลากะต ัก 11 0.0 7 0.0 4 0.1 - - 

-อวนชอนอ่ืนๆ 324 1.4 74 0.5 179 5.0 71 1.8 

อวนรุน 340 1.4 178 1.1 66 1.8 96 2.4 

อวนอ่ืนๆ 4 0.0 4 0.0 - - - - 

เบ็ดราว 174 0.7 166 1.0 8 0.2 - - 

เครื่องมืออ่ืนๆ 321 1.4 306 1.9 14 0.4 1 0.0 

   ท่ีมา : สถิติเรือประมงไทย ป 2557 (กรมประมง, 2559) 
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  ตารางท่ี 8 จํานวนเรือท่ีครอบครองเครื่องมือทําการประมงอวนจมปูรายจังหวัด ป 2553 - 2557 

จังหวัด จํานวนเรือทําการประมงอวนจมปู (ลํา) 

2553 2554 2555 2556 2557 

ฝงอาวไทย  1,449 2,253 1,900 2,158 3,621 

ตราด Trat 97 68 31 90 301 

จันทบุรี Chanthaburi - 114 131 94 237 

ระยอง Rayong 1 207 62 349 735 

ชลบุร ี Chonburi 9 29 55 82 338 

ฉะเชิงเทรา Chachoengsao - - - - 10 

สมุทรปราการ SamutPrakan 2 - 2 3 1 

สมุทรสาคร SamutSakhon 1 2 1 - - 

สมุทรสงคราม SamutSongkhram 1 139 55 8 7 

เพชรบุรี Phetchaburi 19 28 22 107 130 

ประจวบคีรขัีนธ  PrachuapKhiri Khan 88 120 125 63 112 

ชุมพร Chumphon 70 81 71 61 67 

สุราษฎรธาน ี SuratThani 149 93 151 222 473 

นครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat 102 66 128 66 36 

สงขลา Songkhla 890 1,020 522 307 457 

ปตตาน ี Pattani 20 286 544 706 717 

นราธิวาส Narathiwat - - - - - 

ฝงอันดามัน  180 68 188 93 633 

ระนอง Ranong 39 6 15 20 109 

พังงา Phangnga 38 12 8 7 47 

ภ ูเก ็ต Phuket - 15 21 27 70 

กระบี่ Krabi 20 6 - 2 10 

ตรัง Trang - 20 21 1 171 

สตูล Satun 78 1 108 17 178 

กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolis 1 - 5 1 2 
จังหวัดอ่ืนๆ Others Province 4 8 10 18 46 
 รวม 1,629 2,321 2,088 2,251 4,254 
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จํานวนเรือท่ีจดทะเบียนเครื่องมือทําอวนจมปูจําแนกตามขนาดเรือ ป 2554–2557 แสดงในตารางท่ี 9 

เรือประมงอวนจมปูสวนใหญเปนเรือประมงพ้ืนบานท่ีมีความยาวต่ํากวา 14 เมตร เครื่องยนต 5–10 แรงมา ใน

ป 2554, 2555, 2556 และ 2557 มีจํานวนเรือ 2,165, 1,963, 2,078 และ 4,066 ลํา ขนาดความยาวของเรือ 

14-18 เมตร มีจํานวนเรือ 131, 101,135 และ 158 ลํา และขนาดความยาวเรือ 19-25 เมตร มีจํานวนเรือ                      

25, 24, 37 และ 30 ลํา ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวาเรือประมงอวนจมปูท่ีมีอาชญาบัตรท้ัง 3 ขนาด มีจํานวนเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง สวนทางกับการลดลงของทรัพยากรปูมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2544 ยิ่งไปกวานั้นขอมูลการ

สํารวจของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง เม่ือป 2554 ปรากฏมีเรือประมงอวนจมปูมากถึง 

7,821 ลํา ซ่ึงแสดงวามีเรือประมงจํานวนมากท่ีไมมีอาชญาบัตร เม่ือผนวกขอมูลเรือจากท้ัง 2 แหลง แสดงให

เห็นวาแหลงทําประมงอวนจมปูหนาแนนทางฝงอาวไทย ไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และ

ปตตานี สวนทางฝงอันดามัน ไดแก จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อวนจมปูจัดเปนเครื่องมือ

ประมงพ้ืนบานท่ีพบมากท่ีสุดเกือบทุกหมูบาน บางรายใชเครื่องมือดังกลาวตลอดป แตสวนใหญจะเปลี่ยนไปใช

เครื่องมืออ่ืนๆ ในชวงท่ีเครื่องมืออ่ืนทํารายไดใหมากกวา 

วิธีทําการประมง ชาวประมงจะนําอวนท่ีหอเปนมัดๆ ใสเรือ และมุงหนาสูแหลงทําประมง เม่ือถึง         

ท่ีหมายจะกางอวนแตละผืนในแนวตรงขวางทางเดินของสัตวน้ํา (รูปท่ี 14) แลวปลอยผืนอวนท้ิงไวใหสัตวน้ํา

วายชนตาอวนหรือพันท่ีตาอวน ประสิทธิภาพของของเครื่องมือข้ึนอยูกับความยาวของอวน ขนาดตาอวน 

ความลึกของอวน และอัตราการยนของอวน การเลือกขนาดตาอวนตองเหมาะสมกับชนิด และขนาดของสัตว

น้ําเปาหมาย การทําประมงสามารถดําเนินการไดท้ังในเวลากลางวัน และกลางคืน บริเวณท่ีน้ําลึกตั้งแต 2 – 40 

เมตร อวนจมปูมีท้ังเรือประมงพ้ืนบานซ่ึงใชระยะเวลาในการวางอวนประมาณ 12 – 24 ชั่วโมง สวนเรือประมง

พาณิชยใชระยะเวลาในการวางอวนนานถึง 48 ชั่วโมงตอการวางอวนหนึ่งครั้ง ตั้งแตลงอวนจนถึงกูอวน เม่ือกู

อวนแลวจะนําอวนท่ีติดปูมาปลดบนฝง (รูปท่ี 15) 
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ตารางท่ี 9 จํานวนเรือท่ีจดทะเบียนการครอบครองเครื่องมือทําอวนจมปูจําแนกตามขนาด เปนรายจังหวัด  

              ป 2554 – 2557 

ท่ีมา : สถิติเรือประมงไทย ป 2557 (กรมประมง, 2559) 

 

 

 

 

จังหวัด 
ตํ่ากวา 14 เมตร (ลํา) 14-18 เมตร (ลํา) 19-25 เมตร (ลํา) 

2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 
ฝงอาวไทย             

ตราด 63 26 86 294 5 5 4 7 - - - - 

จันทบุร ี 114 131 94 237 - - - - - - - - 

ระยอง 199 62 348 731 3 - 1 4 5 - - - 

ชลบุร ี 28 54 81 336 1 1 1 2 - - - - 

ฉะเชิงเทรา - - - 10 - - - - - - - - 

สมุทรปราการ - 2 1 1 - - 1 - - - 1 - 

สมุทรสาคร 2 1 - - - - - - - - - - 

สมุทรสงคราม 139 55 6 7 - - - - - - - - 

เพชรบุร ี 13 12 86 104 13 10 15 20 2 - 6 6 

ประจวบครีีขันธ 120 125 62 111 - - 1 - - - - 1 

ชุมพร 74 63 56 59 7 8 5 7 - - - 1 

สุราษฎรธานี 37 106 140 365 48 35 67 94 8 10 16 14 

นครศรีธรรมราช 23 82 28 20 35 34 31 13 8 12 7 3 

สงขลา 1,004 519 304 450 15 2 2 4 1 1 1 3 

ปตตานี 285 542 703 715 1 2 3 2 - - - - 

นราธิวาส - - - - - - - - - - - - 

ฝงอันดามัน             

ระนอง 2 10 11 104 3 4 3 4 1 1 6 1 

พังงา 12 8 7 47 - - - - - - - - 

ภูเก็ต 15 21 27 70 - - - - - - - - 

กระบ่ี 6 - 2 10 - - - - - - - - 

ตรัง 20 21 1 171 - - - - - - - - 

สตูล 1 108 17 178 - - - - - - - - 

กรุงเทพมหานคร - 5 1 1 - - - - - - - 1 

จังหวัดอ่ืนๆ 8 10 17 45 - - 1 1 - - - - 

รวม 2,165 1,963 2,078 4,066 131 101 135 158 25 24 37 30 
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รูปท่ี 14 อวนจมปู และวธิีการวางอวน 
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ลอบปูแบบพับได  

โดยท่ัวไปลอบปูแบบพับไดประกอบดวยตัวโครงลอบ (frame) ท่ีทําดวยเหล็กเสนกันสนิมดัดเปน

รูปทรงกลองสี่เหลี่ยม และถูกหุมดวยเนื้ออวนโปลีเอทธีลีน (net) ลอบสามารถเปดออกท่ีก่ึงกลางดานบนแลว

พับใหแบนได ตามรูปท่ี 16 โดยใชเหยื่อเปนปลาสดและอ่ืนๆ แขวนไวก่ึงกลางลอบ ซ่ึงมีงาหรืองาแซงเปนชอง

ทางเขาของปูมาท่ีจะเขาไปกินเหยื่อ และติดอยูภายในลอบจนกระท่ังทําการกูลอบ จึงนําปูมาออกจากตัวลอบ 

(สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ชาวประมงแกะปูมาออกจากอวน  

 

รูปท่ี 16 ลักษณะโครงสรางลอบปูแบบพับได (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2554) 
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โครงลอบทําจากเหล็กกันสนิมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-6 มิลลิเมตร ขนาดกวางประมาณ 20-45 

เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร สูง 15-20 เซนติเมตร และงาแซงยาว 15-25 เซนติเมตร ซ่ึงขนาดอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หุมดวยอวนโปลีเอทธีลีนเบอร 6 ขนาดชองตาอวน 3.5 เซนติเมตร                 

แตปจจุบันมีขอกําหนดขนาดตาอวนท่ีกนลอบไวท่ี 2.5 นิ้ว รูปท่ี 17 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวลอบประกอบดวย 3 สวน คือ พ้ืนลอบ (bottom) โครงดานขาง (side) และแกนกลาง (middle)               

พ้ืนลอบมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 45 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร หลังจากวัดและดัดลวดตามยาว                

ท่ีตองการแลว จึงเริ่มดัดลวดจากสวนตางๆ โดยเริ่มจากพ้ืนลอบกอน โครงดานขางท้ังซาย และขวาดัดลวด

คลายรูปตัวยู (U) ขาตัวยูยาว 37 เซนติเมตร และทองตัวยูกวาง 45 เซนติเมตร เชนเดียวกับแกนกลางสองแกน 

แตละแกนดัดขาตัวยูยาว 20 เซนติเมตร และทองตัวยูกวาง 45 เซนติเมตร เม่ือดัดสวนตางๆ เสร็จแลว จึงนํามา

ประกอบบนพ้ืนลอบเปนโครงลอบท่ีสมบูรณ จากนั้นนําผืนอวนท่ีทําจากเสนใยสังเคราะหประเภทโปลีเอททิลีน

ขนาดตาแตกตางตั้งแต 1.0–1.7 นิ้ว แตสวนใหญใชขนาดตาอวน 1.25 นิ้ว หรือ 3 เซนติเมตร(วุฒิชัย และคณะ, 

2549) มาถักติดกับโครงลอบซ่ึงจะตองมีการตัดแตงพ้ืนอวนใหเขากับรูปรางของลอบเสียกอนแลวจึงรอยดาย

เพ่ือยึดผืนอวนติดกับโครงลอบใหแนนหนาตอไป ดานหัวและดานทายของตัวลอบจะทําเสนทางเขาของปซ่ึูงเม่ือ

ปูเขาไปแลวจะไมมีทางหนีรอดออกมาได นอกจากนี้ยังตองทําตะขอเก่ียวกับตัวลอบไวสําหรับปดเปดเพ่ือ

นําไปใชสําหรับพับเก็บ รูปท่ี 17 

เรือประมงพ้ืนบานขนาดความยาว 5–11 เมตร ท่ีทําประมงบริเวณชายฝงอาจวางลอบตั้งแต 30– 500 ลูก 

(รูปท่ี 18) ในแตละครั้ง โดยมักวางแบบเดี่ยว ลอบแตละลูกวางหางกันประมาณ 20 เมตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17 ขนาดของลอบปูแบบพับได (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2554) 

รูปท่ี 18 เรือประมงพ้ืนบานวางลอบปูบริเวณชายฝง 
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สวนเรือประมงพาณิชยขนาดกลาง และขนาดใหญอาจวางลอบประมาณ 2,000–5,500 ลูก (รูปท่ี 19) 

การวางลอบปูบริเวณชายฝงจะวางท่ีความลึก 2–5 เมตร ระยะประมาณ 3 กิโลเมตรจากฝง ขณะท่ีการทํา

ประมงลอบปูนอกชายฝงจะวางท่ีระดับความลึก 30–50 เมตร หรือประมาณ 5–7 กิโลเมตรจากฝง (วารินทร, 

2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทําการประมง ดวยลอบปชูาวประมงจะขนลอบท่ีพับไวข้ึนบนเรือและมุงหนาสูแหลงทําประมง เม่ือ

ถึงบริเวณเปาหมายจะนําเหยื่อซ่ึงสวนใหญเปนปลาใสในถุงอวนเล็กๆ แลวผูกแขวนในลอบ หรือนําเหยื่อเสียบ

กับซ่ีไมไผแลวปกลงกลางตัวลอบ จากนั้นจึงปดลอบและผูกลอบกับสายทุน แลวโยนลงน้ําอยูตามพ้ืนทะเล                

ท่ีเปนทางผานของสัตวน้ําโดยยึดใหอยูกับท่ี สัตวน้ําจะวายเขาลอบ และถูกขังอยูในนั้น ชาวประมงมักวางลอบ

ในชวงท่ีน้ําข้ึน ซ่ึงปูมักจะข้ึนมาชุกชุมพรอมกระแสน้ํา และเขาไปติดในลอบไดงายกวาชวงเวลาอ่ืน ชวงน้ําลง

ชาวประมงจะออกเรือไปกูลอบข้ึนมา หากลอบมีปริมาณมากอาจใชเครื่องกวาน เพ่ือผอนแรงในการกูข้ึนจากน้ํา 

ปูท่ีจับไดอยูในสภาพท่ีสมบูรณมาก การทําประมงลอบปูแบบพับไดมีรูปแบบการวางลอบ 2 ลักษณะ 

 

 

รูปท่ี 19 เรือประมงพาณิชยความยาว 16 – 18 เมตร จํานวนลอบ 2,000 – 5,000 ลูก
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1) การวางแบบเดี่ยว เปนการวางลอบเปนลูกๆ ท่ีเปนอิสระแยกจากกัน มีทุนลอยบอกตําแหนง               
ของลอบ รูปท่ี 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2) การวางลอบแบบราว เปนการวางลอบปูเปนชุดๆ โดยแตละชุดประกอบดวยลอบหลายลูก ลอบ
แตละลูกผูกเขากับสายลอบ (branch line) แลวจึงผูกตอกับสายคราว (main line) แตละชุดมีทุนธงบอก
ตําแหนง รูปท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ปจจุบันการทําการประมงปูมาดวยเรือประมงลอบปูมีจํานวนมากข้ึนท้ังเปนเรือประมงพ้ืนบาน และ

เรือประมงเชิงพาณิชย แตยังขาดการจัดเก็บขอมูลท่ีตอเนื่อง จากขอมูลเรือท่ีทําการประมงลอบปูจากฐานขอมูล 

ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เม่ือป 2558 พบวาเรือท่ีทําการประมงลอบ

ปูท่ีถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวน 1,469 ลํา ซ่ึงเปนเรือขนาดเล็กถึง 1,285 ลํา ขนาดกลาง 138 ลํา และขนาด

ใหญ 46 ลํา ท้ังนี้เปนเรือประมงลอบปูในฝงอาวไทยจํานวน 919 ลํา โดยจังหวัดท่ีมีเรือลอบปูมากกวา 100 ลํา 

ไดแก ตราด จันทบุรี และสุราษฎรธานี สวนทางฝงอันดามันมีเรือจํานวน 550 ลํา จังหวัดท่ีมีเรือลอบปูมากกวา 

100 ลํา ไดแก ตรัง กระบี่ และสตูล ตารางท่ี 10 

รูปท่ี 20 การวางลอบแบบเดี่ยว (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2554) 

รูปท่ี 21 การวางลอบแบบราว (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2554) 
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  ตารางท่ี 10 จํานวนเรือประมงลอบปูท่ีถูกตองตามกฎหมายตามขนาดตางๆ ป 2558 

จังหวัด 
ต่ํากวา 5-14 เมตร 

(ลํา) 
มากวา 14-18 เมตร 

(ลํา) 
มากกวา 18-25 เมตร 

(ลํา) 
รวม 
(ลํา) 

อาวไทย 769 121 35 919 
ตราด 179 23 2 204 

จันทบุรี 159 2 0 161 
ระยอง 63 3 0 66 
ชลบุร ี 84 3 0 87 

สมุทรปราการ 1 0 0 1 
เพชรบุรี 20 7 0 27 

ประจวบคีรีขันธ 54 2 0 56 
ชุมพร 25 10 0 35 

สุราษฎรธาน ี 91 41 29 161 
นครศรีธรรมราช 38 24 1 63 

สงขลา 47 6 3 56 
ปตตาน ี 1 0 0 1 

นราธิวาส 1 0 0 1 
ฝงอันดามัน 522 17 11 550 

ระนอง 67 9 6 82 
พังงา 80 2 5 87 
ภูเก็ต 22 2 0 24 
กระบี่ 122 0 0 122 
ตรัง 128 0 0 128 
สตูล 103 4 0 107 
รวม 1,285 138 46 1,469 

  ท่ีมา: ศปมผ., (2558) 
 

เครื่องมือประมงท้ังอวนจมปูและลอบพับถูกพัฒนาออกแบบมาเพ่ือจับปูมาโดยเฉพาะ วุฒิชัย และ

คณะ (2550) ไดศึกษาการทําประมงอวนจมปูบริเวณแหลงประมงอาวไทย และฝงทะเลอันดามัน ระหวางเดือน

มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พบวาเรือประมงบริเวณอาวไทยมีท้ังเรือเครื่องหางยาวมีความ

ยาวเรือ 4.0–17.0 เมตร ขนาดเครื่องยนต 4-145 แรงมา และเรือเครื่องวางทองท่ีทําการประมงในอาวไทย

ตอนกลางมีความยาวเรือ 9.5-22.0 เมตร ขนาดเครื่องยนต 100-500 แรงมา สวนฝงทะเลอันดามันเรือท่ีใชเปน

เรือหางยาว ขนาดความยาว 5.5-14.0 เมตร ขนาดเครื่องยนต 5-24 แรงมา อวนจมปูท่ีใชเปนอวนเอ็น ความ

ลึกพ้ืนอวน 12-30 ตา ขนาดตาอวน 7.50-13.75 เซนติเมตร ในบริเวณอาวไทยชาวประมงใชอวนยาว                

630-43,200 เมตร ยกเวนเรือเครื่องวางทองท่ีอาวไทยตอนกลางใชอวนยาว 10,500-76,500 เมตร ทําการ

ประมงบริเวณระดับลึก 2-24 เมตร และ 14-34 เมตร ทางฝงทะเลอันดามันใชอวนยาว 240-4,500 เมตร              

ทําการประมงบริเวณระดับลึก 2-20 เมตร ยกเวนจังหวัดภูเก็ตทําการประมงในบริเวณระดับน้ําลึก 12-45 เมตร 

สามารถทําการประมงไดตลอดท้ังป 
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วุฒิชัย และคณะ (2550) รายงานวาสัตวน้ําท่ีจับไดจากอวนจมปู ไดแก กลุมปู กลุมปลา และสัตวน้ํา

อ่ืนๆ รอยละ 84.29, 7.71 และ 8.00 ของสัตวน้ําท้ังหมดท่ีจับได โดยในกลุมปูเปนปูมา (Portunus pelagicus) 

มากท่ีสุดรอยละ 89.53 ของปูท้ังหมดท่ีจับได และปูชนิดอ่ืนๆ ไดแก ปูดาว ปูลาย ปูหิน ปูตายาว และปูอ่ืนๆ 

รอยละ 1.23, 0.73, 2.45, 1.79 และ 4.27 โดยอาวไทยตอนบนจับปูมาไดมากท่ีสุด รองลงมาคือ อาวไทย

ตอนกลาง อาวไทยตอนลาง และอาวไทยฝงตะวันออก รอยละ 98.61, 95.85, 79.86 และ 67.68 ตามลําดับ 

และปริมาณปูมาท่ีจับไดบริเวณอาวไทยสูงกวาฝงทะเลอันดามัน อัตราการจับปูมาเฉลี่ยในแหลงประมงอาวไทย

เทากับ 0.20 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร โดยอาวไทยตอนกลางมีอัตราการจับปูมาสูงท่ีสุดเทากับ 0.38 กิโลกรัม/

อวน 100 เมตร ขนาดปูมาท่ีจับไดขนาดความกวางกระดอง 4.00-20.50 เซนติเมตร สวนฝงทะเลอันดามันมี

อัตราการจับปูมาสูงกวาฝงอาวไทย เทากับ 0.34 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร ขนาดปูมาท่ีจับไดขนาดความกวาง

กระดอง 11.01-13.91 เซนติเมตร สวนมนตรีและวุฒิชัย (2549) ไดศึกษาปูมาท่ีจับจากอวนจมปูอําเภอกะเปอร 

และก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนองมีขนาดความกวางกระดองเฉลี่ย 10.45-12.55 เซนติเมตร โดยขนาดอยู

ในชวง 6.00-18.50 เซนติเมตร ซ่ึงเปนปูมากอนถึงวัยเจริญพันธุ 28.39% และเปนวัยเจริญพันธุ 71.61% 

การศึกษาการทําประมงลอบปูจากแหลงทําประมงในอาวไทยและทะเลอันดามัน ตั้งแตเดือนมกราคม 

2547 ถึงพฤษภาคม 2548 พบวาเรือประมงขนาดเล็กซ่ึงเปนเรือหางยาวความยาว 5-11 เมตร เครื่องยนต              

5-13 แรงมา ใชลอบ 30-500 ลูก ทําประมงในระดับน้ําลึก 2-9 เมตร มีอัตราการจับปูบริเวณชายฝงอาวไทย

ตอนบน ตอนกลาง ฝงตะวันออก และฝงอันดามัน เฉลี่ย 0.54, 0.57, 0.55 และ 0.64 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก 

ตามลําดับ อาวไทยฝงตะวันออกเปนแหลงทําประมงลอบปูท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด 1,258 บาท/เท่ียว ขณะท่ี

การทําประมงฝงอันดามันใหผลตอบแทนต่ําสุด 276.93 บาท/เท่ียว สําหรับเรือประมงขนาดกลาง และขนาด

ใหญมีท้ังเรือเครื่องหางยาวและเครื่องวางทอง ขนาดเครื่องยนต 110-700 แรงมา ใชลอบมากกวา 500-5,300 

ลูกทําประมงท่ีระดับน้ําลึก 4-35 เมตร มีอัตราการจับปูในอาวไทยตอนกลาง ตอนลาง และฝงอันดามัน เฉลี่ย 

0.36 0.37 และ 0.36 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก อาวไทยตอนลางเปนแหลงทําประมงลอบปูท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด 

3,353.91 บาท/เท่ียว สวนการทําประมงฝงอันดามันใหผลตอบแทนต่ําสุด 915.70 บาท/เท่ียว เรือประมง

ขนาดเล็กมีอัตราการจับปูสูงกวาเรือขนาดกลางและขนาดใหญ สัตวน้ําท่ีจับไดสวนใหญอยูในกลุมปูถึง 96.07% 

โดยเปนปูมามากท่ีสุด 81.33% กลุมปลา 2.85% และกลุมสัตวน้ําอ่ืนๆ 1.08% ขนาดปูมาท่ีจับไดมีขนาดความ

กวางกระดองอยูในชวง 2.50-19.50 เซนติเมตร ปูเพศผูขนาดใหญสุดเฉลี่ย 13.34 เซนติเมตร และขนาดเล็ก

ท่ีสุดเฉลี่ย 7.72 เซนติเมตร (วุฒิชัย และคณะ, 2549) 

การพัฒนาเครื่องมือประมงท้ังอวนจมปูและลอบพับเพ่ือใหสามารถจับปูมาใหไดมากท่ีสุด โดยการทํา

การประมงปูมาจากธรรมชาติดวยอวนจมปู ลอบปู และเครื่องมือประมงอ่ืนๆ ในป 2529–2558 จะพบวา

ปริมาณปูมาท่ีจับจากธรรมชาติสวนมากจะมาจากอวนจมปูสามารถจับปูมาได 13,866–30,788 ตัน ของ

ปริมาณปูมาท่ีจับท้ังหมด หรือรอยละ 57.61-72.35 ในขณะท่ีการทําการประมงลอบปูสามารถจับปูมาไดเพียง 

791-6,479 ตัน ของปริมาณปูมาท่ีจับท้ังหมดหรือรอยละ 2.82-35.95 โดยระหวางป 2529-2543 ผลผลิตจาก

การทําประมงปูมาอวนจมปูจะเพ่ิมอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จนผลผลิตปูมาสูงสุด ในป 2543 จํานวน 30,788 

ตัน และลดลงอยางรวดเร็วตั้งแตป 2544 จนกระท่ังปจจุบัน โดยในป 2558 สามารถจับปูมาจากธรรมชาติได

เพียง 22,379 ตัน เปนการจับปูมาจากอวนจมปู ลอบปู และเครื่องมือประมงอ่ืนๆ จํานวน 13,866; 4,544 และ 
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2,990 ตัน ตามลําดับ ดังตารางท่ี 11 ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนเรืออวนจมปูซ่ึงมีมากกวาเรือลอบปูเปนจํานวน

มากท้ังฝงอาวไทย และฝงอันดามัน และนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือประมงอ่ืนๆ เชน อวนลาก โพงพาง เปนตน                

ท่ีสามารถทําการประมงปูมาได 

เ ม่ือพิจารณาแหลงทําการประมงปูมาท้ังฝ งอาวไทย และฝ ง อันดามัน จะพบวาฝ งอาวไทย                   

ซ่ึงประกอบดวย 16 จังหวัดชายทะเล ไดแก ตราด จันทบุรี  ระยอง ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา สมุปราการ 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และ

นราธิวาส สามารถทําการประมงปูมาไดมากกวาฝงอันดามัน ซ่ึงประกอบดวย 6 จังหวัด ระนอง ภูเก็ต พังงา 

กระบี่ ตรัง และสตูล ดังผลผลิตปูมาท่ีจับจากธรรมชาติ ระหวางป 2553-2558 ฝงอาวไทยจะมีปริมาณปูมา

มากกวาฝงอันดามัน จํานวน 5,688-16,018 ตัน ตารางท่ี 12 
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  ตารางท่ี 11 ปริมาณการจับปูมาโดยเครื่องมืออวนจมปูและลอบปู ป 2529-2558 

ป รวม 
ปริมาณ(ตัน) 

อวนลอย/จมปู 
ปริมาณ(ตัน) 

% ของปริมาณ
การจับท้ังหมด 

ลอบปู 
ปริมาณ(ตัน) 

% ของปริมาณ
การจับท้ังหมด 

2529 30,242 18,886 62.06 1,065 3.50 
2530 34,707 20,767 59.84 1,427 6.87 
2531 37,102 23,319 62.85 1,858 7.97 
2532 35,461 24,254 68.40 1,671 6.67 
2533 34,768 23,412 67.34 2,235 9.55 
2534 36,068 25,584 70.93 1,396 5.46 
2535 36,254 25,867 71.35 2,024 7.82 
2536 37,394 27,055 72.35 1,317 4.87 
2537 40,087 26,538 66.20 2,820 10.63 
2538 41,195 28,011 68.00 791 2.82 
2539 41,915 25,732 61.39 1,181 4.59 
2540 40,089 23,299 58.12 2,465 10.58 
2541 46,678 29,004 62.14 4,485 15.46 
2542 41,250 29,390 71.25 2,350 8.00 
2543 43,871 30,788 70.18 2,609 8.47 
2544 36,805 25,429 69.09 2,181 8.58 
2545 28,874 20,016 69.32 3,099 15.48 
2546 32,374 22,635 69.92 3,178 14.04 
2547 29,524 20,166 68.30 3,673 18.21 
2548 27,871 16,963 60.86 4,059 23.93 
2549 31,832 18,479 58.05 6,377 34.51 
2550 24,221 13,953 57.61 5,016 35.95 
2551 23,573 15,259 64.73 3,568 23.38 
2552 23,726 14,319 60.26 4,194 29.29 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

22,836 
28,790 
33,464 
25,712 
23,890 
22,379 

14,222 
18,120 
20,903 
16,363 
16,078 
13,866 

62.28 
62.94 
62.46 
63.64 
67.30 
61.96 

3,668 
5,855 
6,479 
3,551 
3,870 
4,544 

16.06 
20.34 
19.36 
13.81 
16.20 
20.30 

   ท่ีมา: สถิติการประมงแหงประเทศไทย กรมประมง ป 2529-2558 
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       ตารางท่ี 12 ปริมาณปูมาท่ีจับจากธรรมชาติตามแหลงทําการประมง ป 2553– 2558 

ป  ผลผลิตปูมา 
(ตัน) 

ฝงอาวไทย 
(ตัน) 

ฝงอันดามัน 
(ตัน) 

ความแตกตาง 
(ตัน) 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 

22,836 
28,790 
33,464 
25,712 
23,890 

14,262 
18,411 
24,741 
19,216 
18,721 

8,574 
10,379 
8,723 
6,496 
5,169 

5,688 
8,032 
16,018 
12,720 
13,552 

2558 22,379 17,076 5,303 11,773 
รวม 157,071 112,427 44,464 67,783 
เฉล่ีย 26,179 12,011 8,482 11,297 

        ท่ีมา : ผลผลิตหมูบานประมงทะเล ป 2553-2558, กรมประมง (2555-2560) 
 

ผลผลิตปูมาท่ีทําการประมงดวยเครื่องมือประมงอวนจมปู และลอบปู ตามแหลงทําการประมง 

ปริมาณปูมาท่ีจับดวยอวนจมปูจะมีปริมาณมากกวาปูมาท่ีจับดวยลอบปู ท้ังฝงอาวไทยและฝงอันดามัน เม่ือ

พิจารณาประเภทเครื่องมือประมงจะพบวา ฝงอาวไทยจะมีผลผลิตปูมาจากอวนจมปู ผันแปรอยูระหวาง 

8,346-15,124 ตัน สวนฝงอันดามัน มีผลผลิตปูมาผันแปรอยูระหวาง 3,001-6,533 ตัน ในขณะท่ีการทําการ

ประมงปูมาดวยลอบปูก็จะเปนไปในลักษณะเดียวกับการทําการประมงปูมาดวยอวนจมปู คือ ฝงอาวไทยมี

ผลผลิตปูมาท่ีจับไดมากกวาฝงอันดามัน ดังแสดงในตารางท่ี 13 

  ตารางท่ี 13 ปริมาณปูมาท่ีจับจากธรรมชาติดวยอวนจมปูและลอบปูตามแหลงทําการประมง ป 2553- 2558 

ป  ผลผลิตปูมา
(ตัน) 

อวนจมปู (ตัน) ลอบปู (ตัน) เครื่องมือประมงอ่ืนๆ (ตัน) 
อาวไทย อันดามัน อาวไทย อันดามัน อาวไทย อันดามัน 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 

22,836 
28,790 
33,464 
25,712 
23,890 

8,346 
11,587 
15,124 
12,511 
13,077 

5,876 
6,533 
5,779 
3,852 
3,001 

2,745 
3,483 
5,283 
2,403 
3,088 

923 
2,372 
1,196 
1,148 
782 

3,171 
3,341 
4,334 
4,302 
2,556 

1,775 
1,474 
1,748 
1,496 
1,386 

2558 22,379 10,811 3,055 3,275 1,269 2,990 979 
รวม 157,071 71,456 28,096 20,277 7,690 20,694 8,858 
เฉล่ีย 26,179 11,909 4,683 3,380 1,282 3,449 1,476 

  ท่ีมา : ผลผลิตหมูบานประมงทะเล ป 2553-2558, กรมประมง (2555-2560) 

จากการมุงท่ีจะเพ่ิมปริมาณปูมาจากการจับจากธรรมชาติ เพ่ือสนองความตองการของการบริโภค และ

การสงออก ขาดการวางแผนการทําการประมงปูมาท่ีเหมาะสม ตลอดจนขาดการอนุรักษทรัพยากรปูมาอยาง

ยั่งยืนทําใหการนําทรัพยากรปูมาจากธรรมชาติมาใชประโยชนในปริมาณมากมายเกินกําลังการผลิตตาม

ธรรมชาติ (Overfishing) ท่ีจะเกิดทดแทนไดทัน (Recruitment) ประกอบกับมีการจับปูขนาดเล็กท่ียังไมถึงวัย

เจริญพันธุ และปูไขนอกกระดองท่ียังไมแพรขยายพันธุมาใชประโยชน มีการพัฒนาเครื่องมือทําการประมงปูมา
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ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ตลอดจนจํานวนเรือประมงท่ีทําการประมงปูมามีจํานวนมากเกินกวาขีดความสามารถ

ของปริมาณปูมาท่ีจะเกิดทดแทนไดทัน โดยเฉพาะเรือท่ีไมมีอาชญาบัตร นอกจากนี้ยังมีการใชวิธีจับสัตวน้ําท่ี

ผิดกฎหมาย เชน ใชขนาดตาอวนเล็กกวากฎหมายกําหนด จับสัตวน้ําในท่ีหามจับและฤดท่ีูหามจับ และการทํา

ประมงโดยเครื่องมือท่ีถูกหามใชในระยะ 3,000 เมตร จากฝง เชน อวนลาก อวนรุน ปจจัยเหตุเหลานี้ทําให

ประเทศไทยท่ีเคยอุดมสมบรูณดวยทรัพยากรปูมาประสบปญหาทรัพยากรปูมาเสื่อมโทรม และลดนอยลงอยาง

มาก ประกอบกับในปจจุบันราคาของปูมาถีบตัวสูงข้ึนถึงกิโลกรัมละ 400-600 บาท ยิ่งเปนสาเหตุใหชาวประมง

เรงรัดการทําการประมงปูมามากยิ่งข้ึน โดยการขาดการอนุรักษทรัพยากรปูมาอยางเหมาะสม 

4. การใชประโยชนทรัพยากรป ู
 

 ทรัพยากรปูประกอบไปดวยปูมา ปูทะเล และปูอ่ืนๆ ซ่ึงผลผลิตปูท่ีใชในการบริโภคและแปรรูปมากกวา

รอยละ 80 เปนผลผลิตปูมา ทรัพยากรปูมาจึงเปนสัตวน้ําท่ีมีความตองการของผูบริโภคท้ังภายในประเทศ และ

ตางประเทศสูง เนื่องจากเปนอาหารทะเลชั้นดีท่ีมีรสชาติเปนท่ีนิยมของผูบริโภค และยังเปนสัตวน้ําท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเนื้อปูมามีโปรตีนประมาณ 15.8% แคลเซียมประมาณ 0.05% ไขมันต่ําประมาณ 

0.49% และมีกรดไขมันโอเมกา-3 และ Eicosapentaenoicacid (EPA) ท่ีจําเปนตอรางกายประมาณ 1.38% 

และ 0.74% ตามลําดับ ไขและมันปูมีกรดไขมันโอเมกา-3 ประมาณ 9.43% และ EPA 4.00% ในเนื้อปู ไข 

และมันปู มีกรดไขมันโอเมกา-3 และ EPA สูงกวาสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงเปนจุดเดนทางโภชนาการของปูมาเพราะ

เปนสารตานมะเร็ง ชวยลดโคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเสนเลือด ปองกันเลือดจับตัวเปนกอนซ่ึงเปนสาเหตุ

ของภาวะหัวใจลมเหลว  และชวยพัฒนาสมองและระบบประสาทกอใหเกิดผลดีตอการรักษาโรคความจําเสื่อม 

นอกจากนี้ในเนื้อปูยังมี Free amino acid 10 ชนิด ท่ีสําคัญ ไดแก กรดกลูตามิก (Glutamic acid) Glycine 

Proline Histidine และ Arginine เปนตน และอุดมไปดวย วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 และบี 3 วิตามินซี 

ตลอดจนวิตามินดี นอกจากนี้ยังมีสารไอโอดีนสูงชวยไมใหเปนโรคคอหอยพอก (http://www.thai-

frozen.or.th วันท่ี 30 ธันวาคม 2559) 

 ความตองการบริโภคปูมีหลายรูปแบบ มีผูบริโภคมีหลายระดับ และหลายประเภท การบริโภคปูมาท้ัง

บริโภคโดยตรง เชน ปูมาตม นึ่ง หรือนําไปเปนสวนประกอบอาหารตางๆ เชน กวยเตี๋ยวผัดปู สมตําปูมา และ

นําไปแปรรูปตามความตองการของผูบริโภค ปูมาท่ีถูกนํามาใชเปนอาหารมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ 

แลวแตชนิดหรือประเภทของอาหาร หากเปนปูมาตมหรือนึ่ง สวนมากนิยมบริโภคปูมาขนาด 3-7 ตัว/กิโลกรัม 

หากนําไปแกะเนื้อปูจําหนายหรือนําสงโรงงานแปรรูป เพ่ือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารใชปูขนาดเล็กลง

ประมาณ 8-12 ตัว/กิโลกรัม หรือขนาดเล็กกวานี้ สวนคุณภาพของปูมาท่ีใชบริโภคโดยตรงหรือแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑข้ึนกับความสดของปูมาเปนอันดับแรก เนื่องจากปูมาเปนสินคาประมงท่ีเสื่อมคุณภาพไดงาย เนาเสียเร็ว 

จึงนิยมบริโภคปูมาท่ีมีชีวิตโดยการตมหรือนึ่ง และแกะเปนเนื้อปูมา เพ่ือนําไปประกอบอาหารอ่ืนๆ ดังนั้นการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว และการจัดการระบบการกระจายสินคาเพ่ือลดความสูญเสียของผลิตผล

จากแหลงผลิตจนถึงมือผูบริโภคปลายทางจึงมีความจําเปน เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาและการใชประโยชน

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหคุมคา  

การใชประโยชนทรัพยากรปูจากธรรมชาติ ป 2550-2558 ประมาณการวาผลผลิตปูท่ีจับจากธรรมชาติ 

ไดแก ปูมา ปูทะเล และปูอ่ืนๆ เฉลี่ยประมาณปละ 32,452 ตัน บริโภคภายในประเทศในรูปแบบปูท่ีมีชีวิตเฉลี่ย

ประมาณปละ 23,795 ตัน หรือรอยละ 73.25 ของปริมาณปูท่ีจับไดท้ังหมด สวนท่ีเหลืออีกเฉลี่ยประมาณปละ
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8,656 ตัน หรือรอยละ 26.75 ของปริมาณปูท่ีจับไดท้ังหมด สงออกไปจําหนายในตางประเทศในรูปของปูสด                 

ปูแชเย็น ปูแชแข็ง และใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑปูชนิดตางๆเพ่ือการสงออก (รูปท่ี 22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตลาดและการกระจายสินคาปูมาในแตละพ้ืนท่ีมีโครงสรางท่ีคลายคลึงกัน เริ่มตนจากชาวประมง

นําปูไปขายท่ีรานอาหาร แพชุมชน พอคาแมคาทองถ่ินโดยตรง เพ่ือจําหนายเปนอาหารแกนักทองเท่ียวท่ีนับวัน

จะมีความตองการบริโภคปูมาเพ่ิมมากข้ึน และสงขายแพรับซ้ือปูในพ้ืนท่ีหรือพอคาคนกลาง ซ่ึงเปนตลาด

รวบรวมปูนําสงตอโรงงานแปรรูปเบื้องตนซ่ึงมักเรียกกันวา “ลง” เพ่ือแกะเนื้อกอนสงใหโรงงานแปรรูปหรือ

นําสงโรงงานแปรรูปโดยตรง และบางสวนนําไปขายตอใหพอคาปลีกในทองถ่ิน พอคาปลีกในกรุงเทพฯ และ

พอคาตางจังหวัด ซ่ึงขายตอใหผูบริโภคตอไป รูปท่ี 23 (บรรจง, 2551) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.75%

73.25%

รอ้ยละการสง่ออก รอ้ยละการบรโิภคภายในประเทศ

รูปท่ี 22 รอยละของปริมาณปูจากธรรมชาติท่ีบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการสงออก ป 2550-2558 

รูปท่ี 23 ปูมาท่ีมีจําหนายในตลาด 
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 4.1 การบริโภคภายในประเทศ  

 ผลผลิตปูมาจากการจับจากธรรมชาติสวนมากใชในการบริโภคภายในประเทศ โดยมีการวางจําหนาย

ในตลาดตามแผงอาหารสดตั้งแตปูมีชีวิต ปูสดแชน้ําแข็ง ปูดอง เนื้อปูตม และผลิตภัณฑจากปูมา (รูปท่ี 25 และ 

26) ความตองการบริโภคปูมาในประเทศไทยนับวันมีเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ป เนื่องจากประชากรของประเทศไทย

เพ่ิมข้ึน ประกอบกับทางรัฐบาลสงเสริมการทองเท่ียว ทําใหจังหวัดชายทะเลมีนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว

ตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นผลผลิตปูมาท่ีจับจากธรรมชาติจึงเปนอาหารท่ีถูกนํามาบริการนักทองเท่ียว และ

เปนท่ีโปรดปรานของนักทองเท่ียวอยางมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 25 ปูมามีชีวิตท่ีวางจําหนายในตลาด 
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ในชวงป 2550-2558 ปริมาณปูท่ีจับจากธรรมชาติในแตละปใชเพ่ือการบริโภคภายในประเทศใน

รูปแบบปูท่ีมีชีวิตรอยละ 56.84-82.35 และแนวโนมการบริโภคปูภายในประเทศเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง 

สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 17.65-43.16 เพ่ือการสงออกไปจําหนายในตางประเทศในรูปแบบของปูสด ปูแชเย็น 

ปูแชแข็ง และใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑปูชนิดตางๆ ตารางท่ี 14 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 26 การแกะเนื้อปูมาในชุมชนประมง และผลิตภัณฑปูมา 
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  ตารางท่ี 14 การใชประโยชนทรัพยากรปูจากธรรมชาติเพ่ือบริโภคในประเทศ และสงออก 

                  ในป 2550-2558 

ป  บริโภคในประเทศ
(ตัน) 

(รอยละ) สงออก 
(ตัน) 

(รอยละ) 

2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

19,971 
20,939 
23,352 
22,069 
27,765 
33,399 
24,909 
21,312 
20,442 

56.84 
68.62 
73.83 
69.35 
77.19 
82.35 
79.73 
75.20 
76.13 

15,166 
9,574 
8,279 
9,752 
8,206 
7,158 
6,334 
7,027 
6,410 

43.16 
31.38 
26.17 
30.65 
22.81 
17.65 
20.27 
24.80 
23.87 

ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป 2550-2558 

4.2 ผลิตภัณฑปูเพ่ือการสงออก  

 ประเทศไทยไดพัฒนาเทคโนโยลีการแปรรูปสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมมูลคาในรูปแบบตางๆ เรื่อยมา จนถึงปจจุบัน

โรงงานจํานวนมากท่ีสามารถแปรรูปสัตวน้ําเปนผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล และสงออกไป

จําหนายยังตลาดตางประเทศ ปูมาเปนสัตวน้ําอีกชนิดหนึ่งท่ีมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เพ่ือ

สงออก โดยเฉพาะการแปรรูปข้ันสูง เชน เนื้อปูกระปอง ท้ังท่ีเก็บในอุณหภูมิปกติ (sterilized) และเก็บใน

อุณหภูมิตํ่า (pasteurized) ปูแหงใสเกลือหรือแชน้ําเกลือ ปูนึ่งหรือตม ปูท่ีปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสียบรรจุ

ภาชนะอัดลม ผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืนๆ ไดแก crab cake, crab nugget และ crab stuff ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคา

ใหกับสินคาเปนอยางมาก ตารางท่ี 15 นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปข้ันต่ํา แตเปนสวนนอยโดยสงออกในรูปของปูแช

เยือกแข็ง และปูแชเย็น  

ความตองการบริโภคผลิตภัณฑปูในตางประเทศมีเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ป  การ

สงออกผลิตภัณฑเนื้อปูกระปองไปยังประเทศตางๆ ไมนอยกวา 24 ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน 

ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีการใชผลผลิตปูมาจากทะเลเปนวัตถุดิบในการแปรรูป

เปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ เนื้อปูกระปองเปนผลิตภัณฑแปรรูปท่ีมีความสําคัญ และมีมูลคาสงออกมากท่ีสุด               

(รูปท่ี 27) อยางไรก็ตาม ในชวง 9 ปท่ีผานมา ปริมาณและมูลคาการสงออกเนื้อปูกระปองในป 2550–2558                 

มีปริมาณการสงออกรวม 77,906 ตัน มูลคา 25,592.65 ลานบาท แตปริมาณการสงออกเนื้อปูกระปองมี

แนวโนมลดลงรุนแรงอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 28) เนื่องจากปริมาณปูมาในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว 
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               ตารางท่ี 15 ปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑปู ตั้งแตป 2550–2558 

ป ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑป ู
บริโภคสด สด แชเย็น 

แชแข็ง (ตัน) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
นึ่งตม     
(ตัน) 

   มูลคา  
(ลานบาท) 

2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,081 
2,792 
2,600 
3,292 
3,409 
2,801 
2,387 
2,780 
2,924 

537.90 
678.75 
691.40 
594.76 
525.57 
532.66 
539.57 
806.10 
982.42 

498 
493 
456 
514 
339 
157 
150 
103 
22 

39.47 
12.37 
25.07 
5.39 
50.83 
119.89 
94.83 
94.74 
16.38 

ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป 2550-2558 

 

         ตารางท่ี 15 ปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑปู ตั้งแตป 2550–2558 (ตอ) 

ป ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑป ู
อัดลม 
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

มิอัดลม
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

ปรุงแตง
(ตัน) 

มูลคา 
(ลานบาท) 

2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

4,178 
3,320 
2,854 
3,334 
2,702 
2,962 
2,519 
2,558 
1,800 

1,413.53 
1,304.30 
1,059.18 
1,363.53 
1,359.38 
1,470.24 
1,122.52 
1,405.96 
1,053.81 

634 
1,012 
541 
638 
461 

- 
- 
- 
- 

257.87 
443.72 
273.00 
307.43 
204.62 

- 
- 
- 
- 

7,775 
1,957 
1,828 
1,974 
1,295 
1,238 
1,278 
1,586 
1,664 

2,053.60 
904.01 
753.01 
672.70 
442.83 
292.03 
273.11 
345.11 
433.10 

ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป 2550-2558 
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ประเทศผูนําเขาสินคาผลิตภัณฑปูจากประเทศไทยในชวงป 2550–2558 ดังแสดงในตารางท่ี 16 

สหรัฐอเมริกาเปนตลาดหลักท่ีนําเขาเนื้อปูกระปองจากไทย โดยในป 2550–2558 มีปริมาณการนําเขาในแตละ

ปมากกวา 1,000 ตัน มูลคามากกวา 1,000 ลานบาท รองลงมาไดแก ฝรั่งเศส แคนาดา ญ่ีปุน ออสเตรเลีย 

สหราชอาณาจักร สิงคโปร สวีเดน ฮองกง   

 

 

รูปท่ี 27 ผลิตภัณฑเนื้อปูกระปองเพ่ือการสงออก(www.thai.alibaba.com) 
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รูปท่ี 28 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑปูมา ป 2550-2558 
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     ตารางท่ี 16 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑปูในแตละประเทศ ระหวางป 2550-2558 

ประเทศ 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

ปริมาณ   
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
สิงคโปร   
สหราชอาาณาจักร 
ฝรั่งเศส 
ออสเตรเลีย 
ญี่ปุน 
อิตาลี 
ฮองกง 
ประเทศอ่ืนๆ 

6,252 
557 
40 

171 
896 

6 
1,273 

226 
- 

5,741 

2,703,679 
140,844 

7,226 
56,784 

164,404 
2,839 

398,029 
38,366 

- 
790,197 

4,726 
412 
83 
303 
678 
217 
584 
57 
- 

2,514 

2,330,455 
107,748 
17,482 
97,724 

155,054 
55,286 

252,089 
10,879 

- 
316,429 

3,836 
389 
75 
185 
593 
251 
282 
72 
- 

2,596 

1,774,229 
95,795 
9,202 
76,801 
134,491 
69,903 
334,237 
16,000 

- 
290,997 

 รวม 15,166 4,302,368 9,574 1,417,200 8,279 2,801,655 
      ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป 2550-2558 

 

       ตารางท่ี 16 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑปูในแตละประเทศ ระหวางป 2550–2558 (ตอ) 

ประเทศ 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

ปริมาณ             
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
สิงคโปร   
สหราชอาาณาจักร 
ฝรั่งเศส 
ออสเตรเลีย 
ญี่ปุน 
อิตาลี 
ฮองกง 
ประเทศอ่ืนๆ 

4,097 
427 
75 

231 
597 
231 
576 
38 

- 
3,480 

2,186,482 
99,224 
21,000 
89,806 

127,238 
61,425 

202,874 
8,953 

- 
146,804 

1,862 
210 
42 
13 
301 

- 
81 
20 
- 

5,677 

1,132,355 
38,651 
24,299 
5,698 

75,537 
- 

15,974 
4,422 

- 
1,322,287 

2,133 
194 
147 
117 
120 
71 
50 
24 
27 

4,275 

1,223,595 
39,195 
53,641 
47,474 
43,833 
16,125 
9,831 
5,896 
16,415 
958,813 

 รวม 9,752 2,943,806 8,206 2,619,223 7,158 2,414,818 
        ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป 2550-2558 
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       ตารางท่ี 16 ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑปูในแตละประเทศ ระหวางป 2550 – 2558 (ตอ) 

ประเทศ 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

ปริมาณ  
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

ปริมาณ             
(ตัน) 

มูลคา                
(พันบาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
สิงคโปร   
สหราชอาาณาจักร 
ฝรั่งเศส 
ออสเตรเลีย 
ญี่ปุน 
อิตาลี 
ฮองกง 
ประเทศอ่ืนๆ 

1,569 
200 
146 
100 
99 
47 
93 
13 
22 

4,045 

869,902 
49,903 
47,323 
39,666 
29,921 
11,237 
18,271 
2,633 
12,308 
948,861 

1,621 
120 
191 
21 
59 
54 
47 
13 
37 

4,864 

1,126,160 
37,146 
77,491 
10,635 
17,878 
14,108 
11,047 
3,333 

28,122 
1,325,990 

1,225 
140 
85 
75 
23 
50 
46 
34 
32 

4,700 

809,517 
38,249 
62,680 
36,900 
5,699 
16,258 
10,174 
9,501 
23,358 

1,471,260 
 รวม 6,334 2,030,025 7,027 2,651,910 6,410 2,485,700 

      ท่ีมา : สถิติการประมงแหงประเทศไทย ป 2550-2558 

5.สาเหตุการลดลงของทรัพยากรปูมาที่จับจากธรรมชาต ิ

ปูมา (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) เปนทรัพยากรประมงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

มากชนิดหนึ่งของไทย ในชวงป 2528-2558 ปริมาณปูมาท่ีจับไดสวนมากมาจากการทําการประมงในแหลงน้ํา

ธรรมชาติดวยเครื่องมือประมงชนิดตางๆ ผลผลิตปูมาท้ังประเทศมีปริมาณ 22,287-46,678 ตัน/ป คิดเปน

มูลคาประมาณ 452.83-4,184.70 ลานบาท ผลผลิตปูมาเปนท่ีตองการท้ังตลาดภายในประเทศ และ

ตางประเทศ ประกอบกับมูลคาผลผลิตปูมาสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ยิ่งทําใหชาวประมงพ้ืนบาน และประมงพาณิชย

เรงการทําการประมงปูมาเพ่ือสนองความตองการของตลาด จึงเปนสาเหตุปริมาณปูมาท่ีจับจากธรรมชาติลดลง

อยางรวดเร็ว และอยูในข้ันวิกฤติขาดแคลนผลผลิตปูมาอยางมาก 

5.1 การทําประมงปูมาเกินจุดผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืน (MSY)  

 เนื่องจากปูมาราคาดี ตลาดมีความตองการสูง จึงเปนแรงจูงใจใหชาวประมงพ้ืนบาน และเชิงพาณิชย

หันมาประกอบอาชีพจับปูมา และยิ่งเพ่ิมการทําการประมงปูมามากข้ึน ในชวงป 2528-2541 ชาวประมง

สามารถทําการประมงปูมาไดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และสามารถจับปูมาจากธรรมชาติไดมากท่ีสุดในป 2541 มีปริมาณ

ปูมาจากการทําการประมงมากถึง 46,678 ตัน  จินตนา และคณะ (2551) รายงานวาในป 2547 ผลผลิตปูมา

บริเวณอาวไทยตอนบนมีผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) เทากับ 8,443 ตัน ในการทําประมงปูมาดังกลาวเกิน

ผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืนรอยละ 15 เม่ือมีการจับปูมามากข้ึนเกินกวาศักยภาพท่ีธรรมชาติจะผลิตปูมามาทดแทน 

(Overfishing) ผลท่ีตามมาคือ ปริมาณปูมาท่ีจับไดในปตอๆ มาลดลงอยางรวดเร็ว เหลือประมาณ 23,890 ตัน 

ในป 2557 และ 22,379 ตัน ในป 2558 ตามลําดับ รูปท่ี 29 
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5.2 ปูมาท่ีจับไดจากธรรมชาติมีขนาดเล็กลง 

ปูท่ีจับไดมีปริมาณนอยลงไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค แมแตขนาดของปูมาท่ีจับไดก็เล็ก

ลงดวย เขียน (2520) รายงานวาในป 2520 ปูมาท่ีจับไดจากเครื่องมือประมงตางๆ ในอาวไทย ขณะนั้นมีความ

กวางกระดองเฉลี่ยประมาณ 14.41 ซม. แตในป 2545 ปูมาท่ีจับดวยเครื่องมือตางๆ มีขนาดความกวางกระดอง

เฉลี่ยเพียง 8.45 เซนติเมตรเทานั้น ซ่ึงเปนปูมาท่ียังไมถึงวัยเจริญพันธุ (อมรา และอัจฉรา, 2545) การท่ีขนาด

เฉลี่ยของปูท่ีจับไดมีขนาดเล็กลงเปนอีกหลักฐานหนึ่งท่ีบงชี้วาทรัพยากรปูมาของไทยท่ีเคยมีอุดมสมบรูณใน

อดีตนั้น ปจจุบันไดอยูในสภาพท่ีถดถอย ปริมาณปูมาท่ีถูกชาวประมงจับแตละปสูงกวาปริมาณลูกปูมาท่ีเกิด

ใหมตามธรรมชาติ และมีโอกาสเติบโตเขาสูประชากรปูมาเพ่ือทดแทนปูท่ีถูกจับเหลานั้น 

 กอนมีการนําลอบพับมาใชจับปู เครื่องมือหลักท่ีชาวประมงนิยมใชจับปูมา ไดแก อวนจมปู รองลงมา

ไดแก อวนลากและอวนรุน ผลการศึกษาสภาวะทรัพยากรปูมาในอาวไทยพบวาปูมาท่ีจับไดจากอวนลากมีขนาด

เฉลี่ยประมาณ 7.93 เซนติเมตร จํานวนนี้ประมาณรอยละ 64.40 เปนปูท่ีมีขนาดเล็กกวาปูวัยเจริญพันธุ 

สําหรับปูท่ีจับไดจากอวนรุนมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 6.66 เซนติเมตร ประมาณรอยละ 88.84 เปนขนาดเล็กท่ีไม

มีโอกาสแพรพันธุ สวนปูท่ีจับไดจากอวนจมปูมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 10.70 เซนติเมตร ประมาณรอยละ 19              

มีขนาดเล็กกวาปูวัยเจริญพันธุ (บรรจง, 2551) 
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รูปท่ี 29 ปริมาณ และมูลคาปูมาจากการทําการประมง ป พ.ศ. 2528-2558 
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5.3 การพัฒนาเครื่องมือจับปูมามีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 การนําเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน ลอบพับมาใชจับปูมาในชวงหลังป 2541 นับวาเปน

ความกาวหนาทางเครื่องมือประมงปูมาอยางหนึ่งแตเปนดาบสองคม เรือเครื่องหางยาว ความยาวประมาณ             

5-11 เมตร ซ่ึงเปนเรือประมงขนาดเล็กสามารถบรรทุกลอบพับ เพ่ือทําการประมงปูมาได 20–500 ลูก 

เรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ ความยาวเรือประมาณ 9-20 เมตร สามารถบรรทุกลอบพับไดมากกวา             

500-5,300 ลูก (วุฒิชัย และคณะ, 2549) แมวาลอบพับทําใหปริมาณปูท่ีจับไดท่ัวประเทศในป 2541 เพ่ิมข้ึน 

แตปริมาณปูท่ีจับไดท่ัวประเทศหลังป 2541 ลดลง และมีแนวโนมวาลดลงอยางตอเนื่อง นับวาสัญญาณหนึ่งท่ี

เตือนใหทราบวาทรัพยากรปูมาในปจจุบันอยูในสภาพท่ีถูกจับใชจนเกินกําลังท่ีเกิดทดแทนตามธรรมชาติ (Over 

fishing) 

5.4 ปูมาสวนมากตายกอนถึงวัยเจริญพันธุ 

 ในระยะท่ีเปนปูขนาดเล็ก ปูมาอาศัยหากินเลี้ยงอยูในท่ีตื้นบริเวณชายฝง ชวงนี้ถือวาเปนชวงวิกฤตของ

วงจรชีวิตปูมา เพราะเครื่องมือประมงพ้ืนบานหลายชนิดท่ีออกแบบมาเพ่ือทําการจับปลาในเขตนี้โดยเฉพาะ ซ่ึง

มีประสิทธิภาพในการจับปลาสูง สามารถจับปลาไดทุกชนิดและทุกขนาดท่ีมีรัศมีทํางานของเครื่องมือนั้น รวมท้ัง

ลูกปูขนาดเล็กโดยลูกปูท่ีถูกจับปะปนไปกับปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีชาวประมงเรียกวาปลาเปด บรรจง (2547) รายงาน

ผลการศึกษาพบวาปลาเปด 1 กิโลกรัม ท่ีอวนรุนและอวนลากจับข้ึนมามีลูกปูมาขนาดเล็กท่ียังไมถึงวัยเจริญ

พันธุ จํานวน 100-115 ตัว รวมอยูดวย ในปหนึ่งๆ ปลาเปดท่ีชาวประมงจับดวยอวนรุนและอวนลากมีไมต่ํากวา 

865,000 ตัน ถาประมาณวาปลาเปด 1 กิโลกรัม มีลูกปูขนาดเล็กติดมาดวย 110 ตัว ซ่ึงในหนึ่งปมีลูกปูมา

จํานวนไมตํ่ากวา 95,150 ลานตัว ท่ีตองสูญเสียไปกอนวัยอันควรโดยไมมีโอกาสเจริญเปนปูวัยเจริญพันธุแต

อยางใด  

5.5 ปูมาท่ีมีไขนอกกระดองถูกนํามาใชประโยชน 

 เนื่องจากความตองการบริโภคปูมาและผลิตภัณฑปูมาสูงมากข้ึน ทําใหชาวประมงเพ่ิมกําลังผลิตในการ

ทําการประมงปูมา ผลผลิตปูมาท่ีจับจากธรรมชาติเพ่ิมอยางรวดเร็วจาก 22,287 เปน 46,678 ตัน ในชวงป                 

2528-2541 ซ่ึงผลผลิตปูมาท่ีถูกนํามาใชประโยชนมีท้ังปูมาท่ีมีขนาดเล็ก และมีปูไขนอกกระดองเปนจํานวน

มาก จินตนา และคณะ (2551) แยกสัดสวนปูมาเพศผูและเพศเมียท่ีระยะเจริญพันธุตางๆ จากผลการจับปูมา 

15 กิโลกรัม/ลํา/เท่ียว พบปูมาเพศเมียท่ีมีความสมบรูณเพศไขในกระดอง และไขนอกกระดอง 2.85 และ 1.05 

กิโลกรัม หากนําปูไขนอกกระดองปริมาณ 1 กิโลกรัม จํานวน 11 ตัว ปลอยสูธรรมชาติหรือเขาธนาคารปู 

สามารถผลิตลูกปูมารุนใหมมาทดแทนไดจํานวน 280,668 ตัว เม่ือปูมาเพศเมียท่ีสมบรูณเพศมีไขนอกกระดอง

ถูกนําไปใชประโยชนอยางมากยอมทําใหทรัพยากรปูมาในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว 

6.แนวทางการฟนฟูทรัพยากรปูมา 

 จากสถานการณการเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูมาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลกระทบตอการ

ประกอบอาชีพของชาวประมงโดยตรง และสงผลกระทบตอรายไดของประเทศจากการสงออกผลิตภัณฑปูมา 

ถึงแมวาทรัพยากรปูมาซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีธรรมชาติสามารถสรางมาทดแทนได แตในสภาพปจจุบันทรัพยากร  
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ปูมาเสื่อมโทรมท่ีรุนแรง และยากท่ีทรัพยากรปูมาจะฟนฟูข้ึนมาสมบรูณดังเดิมได ดวยศักยภาพทางธรรมชาติ

เพียงอยางเดียว ดังนั้นแนวทางท่ีจะสามารถฟนฟูทรัพยากรปูมาไดอยางรวดเร็วโดยการมีสวนรวมของหนวย

ราชการ และชุมชน ดังนี้ 

6.1 การเพ่ิมผลผลิตปูมาดวยการเพาะพันธุและอนุบาลโดยหนวยภาครัฐ 

 กรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ตระหนักถึงปญหาการขาดแคลน

ทรัพยากรปูมา จึงดําเนินการเพ่ิมผลผลิตทรัพยากรปูมาดวยการเพาะพันธุและอนุบาลปูมา ขนาด 1-3 

เซนติเมตร เพ่ือปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงเปนการเสริมศักยภาพทางธรรมชาติ โดยดําเนินการเพาะและ

อนุบาลลูกปูมาตั้งแตป 2549 เปนตนมา ในชวงป 2549-2559 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

สนับสนุนลูกปูมาแกชุมชน เพ่ือปลอยลูกปูมาลงสูแหลงน้ํา จํานวน 28,490,979 ตัว โดยเฉลี่ยจะดําเนินการ

ปลอยปละ 2,590,089 ตัว รูปท่ี 30 และ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 31 ลูกปูมา ขนาด 1-3 เซนติเมตร ท่ีปลอยลงสูแหลงน้ํา 
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รูปท่ี 30 จํานวนลูกปูมา ขนาด 1-3 ซ.ม. ท่ีสนับสนุนชุมชนปลอยลงสูแหลงน้ํา ป 2549 - 2559 
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6.2 การเพ่ิมผลผลิตปูมาดวยธนาคารปูไขชุมชน 

 กรมประมงรวมกับชาวประมงพ้ืนบาน และประมงพาณิชย ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และถายถอด

เทคโนโลยีการจัดทําธนาคารปูมาแกชุมชนชาวประมง โดยขอความรวมมือและขอรับการสนับสนุนปูมาไขนอก

กระดองท่ีมีสีดํา สีเทา และสีสม จากชาวประมง ใสในท่ีลอมขังเพ่ือใหไขปูมาฟกเปนปูมาระยะวัยออนลองลอย

ไปตามคลื่นลม และเจริญเติบโตเปนปูมาขนาดใหญ เพ่ือจะไดทําการประมงปูมาอยางยั่งยืน ปจจุบันมีธนาคารปู

ไขชุมชนกระจายอยูใน 20 จังหวัด จํานวน 178 ชุมชน รูปท่ี 32 และภาคผนวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 32 ธนาคารปูไขในจังหวัดชายทะเล 20 จังหวัด 
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7. ธนาคารปูไข 
 

 ปูไขนอกกระดองท่ีจับไดโดยลอบปูและอวนจมปูเปนปูท่ียังมีชีวิตและมีสภาพสมบรูณ แตสวนมากปู

ดังกลาวจะถูกจําหนายเพ่ือนําไปบริโภค หรือตมแกะเนื้อขาย ซ่ึงเปนการทําลายทรัพยากรปูมาอยางนาเสียดาย                 

ทําใหทรัพยากรปูมาในธรรมชาติเสื่อมโทรม ดังนั้นการทําธนาคารปูไขโดยชุมชนมีสวนรวมเปนการสราง

จิตสํานึกในการฟนฟูทรัพยากรปูมาดวยการคืนลูกปูมาลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เปนการฟนฟูทรัพยากรปูมาโดย

อาศัยความอุดสมบรูณของธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีเหมาะสม โดยไมตองดูแลไมตองใหอาหาร แตใชการ

จัดการและกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมใหเปนแหลงอนุบาล แหลงหลบภัย และแหลงหากินของปูวัยออน (บรรจง, 

2551) 
 

7.1 คุณภาพน้ําทะเลท่ีเหมาะสมตอธนาคารปูไข 

 การจัดทําธนาคารปูไขรวมกับชุมชนชาวประมงสามารถดําเนินการไดทุกจังหวัด ธนาคารปูไขจะ

ประสบความสําเร็จไดยอมข้ึนปจจัยหลายประการ คุณภาพน้ําทะเลบริเวณธนาคารปูไขก็เปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญตออัตราการฟกไข และการรอดตายของลูกปูวัยออน คุณภาพน้ําทะเลท่ีมีความสําคัญตอธนาคารปู

ไข มีดังนี้ 

7.1.1 ความเค็ม (Salinity) ของน้ําทะเลท่ีเหมาะสมตอการฟกไข และอัตราการรอดตายของปูมา                     

ควรอยูในชวง 27-35 สวนในพัน (วารินทร และภมรพรรณ, 2548) 

7.1.2 อุณหภูมิ (Temperature) ของน้ําทะเลท่ีเหมาะสมควรอยูในชวง 26-32 องศาเซลเซียส                                             

(บุญชัย และทวี, 2544) 

 7.1.3 คาความเปนกรด-ดาง (pH) ควรอยูในชวง 7.0-8.5  

 7.1.4 คาออกซิเจนละลายน้ํา ไมต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

7.1.5 ความเปนดาง (Alkalinity) ของน้ําทะเล ท่ีเหมาะสมควรอยูในชวง 150-250 มิลลิกรัม/ลิตร                  

     (วารินทร และวัฒนา, 2549) 
 

8. รูปแบบการจัดทําธนาคารปูไข 

จังหวัดชายฝงทะเลของประเทศไทย มีศักยภาพสามารถทําธนาคารปูไขไดทุกแหง และสามารถทํา

ธนาคารปูไดไดตลอดท้ังป ดังการศึกษาของจินตนา และคณะ (2551) รายงานบริเวณอาวไทยตอนบนพบปูมา

ไขนอกกระดองตลอดท้ังปท่ีระดับความลึกของน้ํามากกวา 15 เมตร การทําธนาคารปูไขมีหลากหลายวิธีข้ึนกับ

สภาพพ้ืนท่ี ธนาคารปูไขมีตั้งแตแบบงายๆ เชน หากเปนพ้ืนท่ีท่ีคลื่นลมสงบสามารถใชตะกราหรือกระชังลอย

น้ํา และนําแมปูไขแกนอกกระดองมาใสตะกราหรือกระชัง จนกระท่ังไขท่ีจับปงฟกออกเปนปูวัยออน หรือหากมี

งบประมาณเพียงพอสามารถดําเนินการสรางเปนโรงเรือนพรอมอุปกรณสําหรับฟกไขปู วารินทร (2556) 

รายงานวาในป พ.ศ. 2556 มีธนาคารปูไขชุมชนท่ีอยูในความดูแลของกรมประมง จํานวน 161 ชุมชน แตใน

ปจจุบัน ป พ.ศ. 2559 มีธนาคารปูไขเพ่ิมมากข้ึนเปน 178 ชุมชน (ภาคผนวก) โดยสามารถจําแนกการทํา

ธนาคารปูไข ดังนี้ 
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   8.1 การทําธนาคารปูไขแบบกระชังท่ียึดในทะเล หรือกระชังลอยน้ํา 

ธนาคารปูไขลักษณะนี้ เปนการนําแมปูไขแกนอกกระดองมาพักไวในกระชังท่ียึดไวในทะเล (รูปท่ี 32)                 

รอจนกระท่ังไขฟกเปนลูกปูวัยออนระยะ Zoea และลองลอยไปเจริญเติบโตตามธรรมชาติ จึงนําแมปูออกจาก

กระชัง รูปแบบกระชังมีหลายขนาดตามความเหมาะสม เชน กระชังขนาด 4x4x1 ลูกบาศกเมตร หรือ 1x1.5x1 

ลูกบาศกเมตร (จินตนา และคณะ, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 การทําธนาคารปูไขแบบตะกราลอยน้ํา 

ธนาคารปูไขแกนอกกระดองแบบตะกราลอยน้ํา โดยนําตะกราพลาสติกทรงแบนขนาด 35x45x20 

เซนติเมตร หรือตะกราพลาสติกทรงสูงขนาด 35x35x40 เซนติเมตร หรือขนาดตะกราตามความเหมาะสม 

ดานบนตะกราปดดวยอวน สวนดานขางติดทุนลอยน้ํา (รูปท่ี 33) จากนั้นนําปูไขแกนอกกระดองมาใสตะกราๆ 

ละ 1 ตัว รอจนไขปูท่ีจับปงฟกออกเปนลูกปูวัยออนระยะ Zoea และลอยน้ําไปเจริญเติบโตตามธรรมชาติ แลว

จึงนําแมปูออกจากตะกราคืนชาวประมงตอไป 

การทําธนาคารปูไขแกนอกกระดองแบบกระชังลอยน้ํา หรือแบบตะกราลอยน้ํา เปนรูปแบบธนาคารปู

ไขท่ีลงทุนต่ํา อาศัยหลักการทางธรรมชาติโดยใหปูมาไขแกนอกกระดองดูแลไขจนฟกเปนลูกปูมาวัยออน ซ่ึงเปน

รูปแบบธนาคารปูไขท่ีดี ทําไดสะดวกไมยุงยาก แตบางครั้งจะประสบปญหาคราบน้ํามันจากเรือประมง หรือคลื่น

ลมรุนแรงพัดกระแทกกระชัง หรือตะกรา ทําใหปูไขนอกกระดองเครียด และเข่ียไขท้ิงจํานวนมาก อีกท้ังเม่ือไข

ฟกเปนลูกปูวัยออนแลว มักถูกปลารุมกินลูกปูวัยออนเปนอาหาร  

 

 

รูปท่ี 32 ธนาคารปูไขแบบกระชังลอยน้ํา 
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    8.3 การทําธนาคารปูไขแบบโรงเรือน 

 ธนาคารปูไขแบบโรงเรือนเปนการดําเนินกิจกรรมฟกไขปูในโรงเรือน โดยนําปูไขแกนอกกระดองท่ีได

จากลอบปูหรืออวนจมปู มาใสในถังพลาสติก ขนาด 20 -30 ลิตร ถังละ1 ตัว พรอมใหอากาศคอนขางรุนแรง

ตลอดเวลา (รูปท่ี 34) จนกระท่ังไขท่ีจับปงฟกออกเปนลูกปูวัยออนระยะ Zoea  จึงรวบรวมลูกปูวัยออน

ดังกลาวไปปลอยในแหลงน้ําธรรมชาติท่ีปลอดภัยจากปลาท่ีกินลูกปูเปนอาหาร (จินตนา และคณะ, 2554) 

ปจจุบันชาวประมงพ้ืนบานสวนมากทําธนาคารปูไขในรูปแบบนี้มากข้ึน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนอุปกรณ

จากหนวยราชการ  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 33 ธนาคารปูไขแบบตะกราลอยน้ํา 

รูปท่ี 34 ธนาคารปูไขแบบโรงเรือน 
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  8.4 การเพาะพันธุปูโดยปดไขจากจับปงในระบบน้ําหมุนเวียน 

 การเพาะพันธุปูจากไขท่ีแยกจากจับปง เปนรูปแบบท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางศูนยศึกษาการ

พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และบริษัท แพ็คฟูด จํากัด (มหาชน) โดยดัดแปลงจากการทําธนาคารปูไขแบบโรงเรือน 

เปนการนําเฉพาะไขปูใสถังฟกท่ีมีระบบน้ําหมุนเวียน จนไขปูฟกเปนปูมาวัยออน (รูปท่ี 35) 

นําปูไขแกนอกกระดองท่ีมี สีสม หรือสีเทา หรือสีดํา ท่ีไดรับการสนับสนุนจากชาวประมง มาจัดแยก

กลุมปูท่ีมีไขสีเดียวกันใหอยูกลุมเดียวกัน ทําการแยกไขออกจากจับปง โดยใชแปรงขนออนแปรงเบาๆ ท่ีจับปง

ในน้ําใหไขหลุดออกจากจับปง แลวคัดแยกสิ่งสกปรก และไขเสียท่ีจับเปนกอนออก ลางดวยน้ําสะอาด 3-4 ครั้ง 

นําไขปูท่ีลางสะอาดแลวไปบมฟกในถังพลาสติกในปริมาณ 5 กรัมตอน้ําทะเล 1 ลิตร (วารินทร และคณะ, 

2547) พรอมใหอากาศคอนขางแรงตลอดเวลา ไขปูจะฟกเปนตัวในระยะเวลา 2-4 วัน หรือตามสีของไขปูโดย

ไขปูสีเหลืองจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และสีดํา ตามลําดับ และฟกเปนลูกปูวัยออน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ถังฟกไขปูระบบ

น้ําหมุนเวียน 

รูปท่ี 35 การเพาะพันธุปูดวยการปดไขจากจับปงในระบบน้ําหมุนเวียน 

(ข) ปไูขแกนอกกระดอง (ค) การแยกไขปูออกแมปู 
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9. ธนาคารปูไขกับปรากฏการณโลกรอน (Global warming) 

 การดําเนินกิจกรรมปูไขจะมีสวนเก่ียวของกับปรากฏการณโลกรอน ถึงแมวาจะไมไดเปนสาเหตุหลัก

ของการเ กิดปรากฏการณโลกรอน แตการดํา เนิน กิจกรรมธนาคารปู ไขจะมีการปลดปลอยก าซ

คารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นบรรยากาศ ซ่ึงกาซคารบอนไดออกไซดเปนหนึ่งในหกชนิดของกลุมกาซเรือน

กระจก ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด มีเทน ไนตรัสออกไซด ไฮโดรฟลูออโรคารบอน เปอรฟลูออโรคารบอน 

และซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด อันเปนตัวการท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ อยางไรก็ตาม

ในกลุมกาซเรือนกระจกท่ีสําคัญดังกลาวนั้น พบวากาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณความเขมขนในบรรยากาศ

สูงกวากาซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ และมีแนวโนมวามีอัตราการเพ่ิมสูงมากข้ึนในอนาคต จนมีอิทธิพลตอการแผ

รังสีความรอนของโลกมากท่ีสุด ท้ังในสภาวะปจจุบัน และในอนาคต (กณิตา, 2558) ซ่ึงการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมธนาคารปูไขก็เปนการสะสมกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ ซ่ึงก็เปน

สวนหนึ่งในการทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน (Global warming) ดวยเหมือนกัน  

การฟนฟูทรัพยากรปูมาดวยการทําธนาคารปูไขท้ัง 4 รูปแบบ เปนการเพ่ิมทรัพยากรปูมา และไดผล

อยางรวดเร็ว แตการดําเนินดังกลาวก็มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะมากหรือนอยข้ึนกับรูปแบบ

การทําธนาคารปูไข ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 รูปแบบกระชังท่ียึดในทะเล และวิธีท่ี 2 รูปแบบตะกราลอยน้ํา เปนรูปแบบท่ีงาย สะดวก และ

ลงทุนไมมาก เปนเพียงการเลียนแบบธรรมชาติ โดยใหปูไขแกนอกกระดองดูแลจนไขฟกเปนลูกปูวัยออน

ลองลอยไปกับกระแสน้ํา โดยไมไดมีการใชพลังงานไฟฟา เพ่ือเปดเครื่องใหอากาศ ธนาคารปูไขท้ังสองวิธีจึงไมมี

หรือมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดปริมาณนอยมากสูชั้นบรรยากาศ  

ในขณะท่ีวิธีท่ี 3 รูปแบบการทําธนาคารปูไขแกนอกกระดองแบบโรงเรือน และวิธีท่ี 4 รูปแบบการ

เพาะพันธุปูโดยปดไขจากจับปงในระบบน้ําหมุนเวียน เปนการนําแมปูไขแกนอกกระดอง หรือไขปูท่ีรวบรวมได

ไปบมฟกในถังพลาสติก และใหอากาศคอนขางรุนแรงตลอดระยะเวลาท่ีแมปูไขแกนอกกระดองหรือไขปูอยูใน

ถังจนกระท่ังไขฟกเปนปูวัยออน จึงหยุดการใหอากาศซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองใชพลังงานไฟฟาเปด

เครื่องใหอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยปกติธนาคารปูไขจะใชเครื่องใหอากาศขนาด 130–754 วัตต ทําใหการ

ดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไขดวยวิธีดังกลาวปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศ ประมาณ                    

1.75–10.15 กิโลกรัมคารบอนตอวันตอธนาคารปูไข และตองจายคากระแสไฟฟา 10.92–63.34 บาทตอวัน 

หากชุมชนประมงท่ีดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไข จํานวน 178 ชุมชน ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณดําเนิน

ธนาคารปูไขแบบวิธีท่ี 3 และ 4 ดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไขทุกวัน จะทําใหธนาคารปูไขท้ังหมดปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด ปริมาณ 9,345.00–54,210.91 กิโลกรัมคารบอนตอเดือน เม่ือเทียบเปนระยะเวลา 1 ป 

จะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จํานวน 112,214.00–650,530.93 กิโลกรัมคารบอนตอป ซ่ึงเปนการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในปริมาณท่ีสูงจากกิจกรรมธนาคารปูไข ดังนั้นกิจกรรมธนาคารปูไขก็เปน

สวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน (Global warming) สะสมมากยิ่งข้ึน  

การดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไขเพ่ือฟนฟูทรัพยากรปูมาในธรรมชาติ ถึงแมวาจะไมไดเปนสาเหตุหลัก

ของการเกิดปรากฏการณโลกรอน แตก็มีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสะสมในชั้นบรรยกาศ ดังนั้น

กิจกรรมธนาคารปูไข ควรหาแนวทางลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยางเรงดวนดวยการเลือกใช
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พลังงานทดแทนการใชพลังงานไฟฟาท่ีผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิส เชน น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ หรือจาก

การเผาไหมวัสดุเชื้อเพลิงตางๆ เปนตน ในประเทศไทยพลังงานทางเลือกท่ีเหมะสม ไดแก พลังงานแสงอาทิตย 

เนื่องจากประเทศไทยอยูในบริเวณใกลเคียงเสนศูนยสูตร ทําใหมีแสงอาทิตยตลอดท้ังป 

10. ผลกระทบจากปรากฏการณโลกรอน (Global warming)  

  ปรากฏการณโลกรอน เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยบนพ้ืนโลกเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ แตมีการเพ่ิมข้ึนอยาง

สมํ่าเสมอ โดยเปนผลจากการแผรังสีจากกลุมกาซเรือนกระจก จนสงผลกระทบตอปรากฏการณท่ีสําคัญของ

โลก เชน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การละลายของน้ําแข็งข้ัวโลก และระดับน้ําทะเลสูงข้ึน เปนตน (กณิตา, 

2558) 

10.1 ผลกระทบโดยท่ัวไป  

10.1.1 การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล  

ระดับน้ําทะเลท่ีสูงข้ึน คือ ผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกรอน ทําใหน้ําทะเลท่ีมี 

ปริมาณมากข้ึนเพราะธารน้ําแข็งละลาย คนท่ัวไปมักเขาใจผิดวาท่ีน้ําทะเลสูงเปนไปตามวัฏจักรของธรรมชาติ 

แตจริงแลวเกิดจากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําใหธารน้ําแข็งละลายอยางรวดเร็ว และสงผลให

ระดับน้ําทะเลท่ัวโลกขยับสูงข้ึน 1 นิ้วภายใน 10 ป ภาวะโลกรอนไดสงผลกระทบตอทุกคนท่ัวโลก โดยเฉพาะ

คนท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีต่ํา มีการวิจัยออกมาวาภายใน 100 ป น้ําทะเลจะหนุนข้ึนมาบนพ้ืนดินเปนพ้ืนท่ีกวาง 

ยกตัวอยาง เชน ชายฝงตะวันออกของประเทศอังกฤษท่ีอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล 
 

10.1.2 การรุกล้ําของน้ําทะเลตามแนวชายฝง 

ประชาชนบางสวนจะบริโภคน้ําจากหนองน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูท่ัวโลก แตหนองน้ําหรือ 

แมน้ําเหลานี้ไดถูกทําลายอยางตอเนื่องโดยน้ําทะเลท่ีหนุนข้ึนมาสู พ้ืนดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยูต่ํากวา

ระดับน้ําทะเล เชน แมน้ําอินเดียน ซ่ึงเปนแมน้ําท่ีเปนศูนยกลางของไรสมโอท่ีมีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา ท่ีถูกน้ํา

ทะเลกลืนหายไปแลว และมีแนวโนมวา 50% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในประเทศสหรัฐฯ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีต่ําจะถูกน้ํา

ทะเลกลืนหายไปในอนาคต สงผลใหประชาชนชาวสหรัฐฯ ไมสามารถเพาะปลูกพืชได 
  

    10.1.3 น้ําทะเลกัดเซาะชายหาด 

น้ําทะเลกัดเซาะชายหาดเปนอีกหนึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน               

น้ําทะเลจะกัดเซาะตลิ่งและชายหาดท่ัวโลกเปนบริเวณกวาง ทําใหหาดทรายท่ีสวยงามถูกน้ําทะเลกัดเซาะ               

จนสรางความเสียหายแกแหลงทองเท่ียวของประเทศตางๆ ท่ัวโลก และสงผลตอเศรษฐกิจของประเทศริมชายหาด

อยางรุนแรงจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีลดลงเรื่อยๆ  
 

10.1.4 ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง 

ผลกระทบสําคัญของภาวะโลกรอนอีกกรณีหนึ่ง คือสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง 

และเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน พายุเฮอริเคน หรือ ทอรนาโด ท่ีเพ่ิมข้ึน 20-35% ในชวง 30 ปท่ีผานมา หลังจาก

เกิดวิวัฒนาการดานอุตสาหกรรม ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาล เชน ผลกระทบจากพายุเฮอริเคน
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เฟย ท่ีกอใหเกิดมหาอุทกภัยในกวา 12 รัฐท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเลวรายไปกวานั้นภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน

ในปจจุบันมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคตอีกดวย  
 

     10.1.5 ฝนตกมากข้ึน 

เม่ืออุณหภูมิของโลกสูงข้ึน ก็จะสงผลใหปริมาณน้ําท่ีระเหยข้ึนสูทองฟามีมากข้ึน ทําให

ฝนตกบอยครั้งมากข้ึน เปนเหตุใหเกิดมหาอุทกภัยในหลายพ้ืนท่ี และทําใหกระแสน้ําสรางความเสียหายใหแก

หลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก หลายคนอาจมองวาฝนยิ่งตกบอยยิ่งทําใหอุณหภูมิลดลง แตความจริงกลับเปนตรงกันขาม 

เนื่องจากไอน้ําท่ีลอยข้ึนสูชั้นบรรยากาศจะขัดขวางกระบวนการสรางความเย็นของโลกดวยการกระทําท่ี

เหมือนกับกาซเรือนกระจก สงผลใหสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงแบบท่ีไมสามารถคาดเดาได  
 

10.1.6 สภาพภูมิอากาศท่ีไมสมํ่าเสมอ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากภาวะโลกรอนถือเปนเรื่องท่ีรนุแรงมาก 

และทําใหมนุษยไมสามารถอยูได เนื่องจากเชื้อโรคเจริญเติบโตเร็วข้ึนในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง ดวยอุณหภูมิของ

โลกท่ีสูงข้ึนทําใหธารน้ําแข็งท่ีข้ัวโลกเหนือมีขนาดเล็กลงถึง 50% ในชวง 100 ปท่ีผานมา เม่ือธารน้ําแข็งละลาย 

สงผลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวมฉับพลัน และน้ําในทะเลสาบลนทวมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง กอนท่ีจะเกิด

ภัยแลงอยางรุนแรงตามมา ภาวะโลกรอนจะสงผลใหภูมิอากาศของโลกแปรปรวน การละลายอยางตอเนื่องของ

น้ําแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย ทําใหน้ําในแมน้ําคงคาซ่ึงเปนแหลงน้ําสําคัญของคนกวา 500 ลานคน ปนเปอน

สงผลเสียตอประชากรผูใชน้ําในท่ีสุด 
  

10.1.7 น้ําแปรสภาพเปนกรด 

มหาสมุทร คือ แหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดจากชั้นบรรยากาศท่ีใหญท่ีสุด              

โดยท่ีน้ําจะทําการดูดกาซคารบอนไดออกไซดแลวแปรสภาพเปนกรด กอนแปรสภาพกลับมาเปนน้ําธรรมดา   

อีกครั้งดวยกาซออกซิเจนจากแนวปะการัง หากแนวปะการังซ่ึงเปรียบเสมือนบานของเหลาสัตวน้ําถูกทําลาย  

ก็จะสงผลใหปริมาณออกซิเจนท่ีคอยกําจัดกาซคารบอนไดออกไซดในน้ํานอยลงจนทําใหน้ําทะเลกลายเปนกรด

ในท่ีสุด  

10.1.8 ภัยแลง 

            แมจะมีหลายพ้ืนท่ีท่ีถูกน้ําทวมอยางหนัก แตก็มีอีกหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลกท่ีตองพบกับ

สภาพอากาศท่ีแหงแลงจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน และกอใหเกิดไฟปาท่ีรุนแรง ท่ีแยไปกวานั้นควันท่ีเกิดจากไฟปา 

คือ กาซคารบอนไดออกไซดท่ีทําลายชั้นบรรยากาศอีกดวย กอนหนานี้มีการระบุวาไฟปาเกิดข้ึนตามวัฏจักร

ของธรรมชาติเพ่ือเปนการทําลายตนไมเดิมแลวตนไมใหมๆ จะเกิดข้ึนมาแทนท่ี เพ่ือเปนการลดผลกระทบของ

ภาวะโลกรอน อยางไรก็ตามภาวะโลกรอน คือ สัญญาณของภัยพิบัติรายแรงของธรรมชาติ ท่ีพวกเราตอง

ตระหนักวามันไมใชสิ่งท่ีคาดเดาไดวาจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต (Energy Saving, 2554)  
 

10.2 ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศวิทยา  

เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนจะสงผลใหน้ําแข็งข้ัวโลกละลาย เม่ือน้ําแข็งจํานวนมากละลายลงก็ทําใหปริมาณน้ํา                
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ทะเลในโลกของเรานั้นสูงข้ึนซ่ึงสงผลโดยตรง คือ ทําใหน้ําทวม นอกจากนั้นปริมาณน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนบวกกับ

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนสงผลใหระบบนิเวศของทองทะเลเปลี่ยนไป ทําใหสัตวน้ําจํานวนมากปรับตัวไมไดและจะตอง

ตายลงไป เชน ปรากฏการณฟอกขาวของปะการัง เกิดจากการท่ีโพลิปของปะการังนั้นตายเพราะปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมไมได เหลือไวแตสวนท่ีเปนโครงสรางสีขาวไรซ่ึงชีวิต ไมตางอะไรกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตท่ี

ตายแลว ซ่ึงปะการังนั้นเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําท่ีสําคัญมาก ถาไมมีปะการังสัตวน้ําตางๆ ก็จะลดจํานวนลงไป 

และบางชนิดอาจสูญพันธุในท่ีสุด อีกผลกระทบท่ีพวกเราเห็นไดอยางชัดเจน คือ ภัยพิบัติจากธรรมชาติท่ีเกิด

บอยข้ึน และรุนแรงมากข้ึน เปนเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูรอนยาวนานข้ึน และ

เม่ืออุณหภูมิของโลกสูงข้ึน น้ําทะเลและจากแหลงน้ําตางๆ ก็เกิดการระเหยมากข้ึน ปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงจะมี

ปริมาณท่ีสูงข้ึนจนทําใหเกิดน้ําทวมในหลายพ้ืนท่ี อาหารและน้ําสะอาดก็จะขาดแคลน เพราะวาพืชผลปลูกได

ยากข้ึนจากการท่ีอากาศเปลี่ยนไป ซํ้ายังมีภัยพิบัติทําลายพ้ืนท่ีเพาะปลูกและพืชผลใหเสียหายอีกดวย  
 

10.3 ผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจ 

จากท่ีกล าวไปในหัวขอ ท่ีผ านมา เ ม่ือสัตวน้ํ า มีจํ านวนนอยลงก็ ทําใหสูญเสียรายได จาก                                      

การจับสัตวน้ํา แหลงทองเท่ียวใตน้ําท่ีเคยสวยงามหมดไป ทําใหสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียว อีกท้ัง

การเกษตรก็ไดรับผลกระทบไปดวย ปริมาณพืชผลท่ีเคยผลิตไดมากมายก็ลดนอยไป สงผลใหอาหารแพงข้ึน 

และสินคาขาดตลาด ภัยพิบัติท่ีรุนแรงยังสงผลใหเกิดความเสียหายแกโรงงาน และแหลงอุตสาหกรรมอีกดวย 

จะเห็นไดจากน้ําทวมครั้งใหญเม่ือป 2554 ท่ีโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงไดรับความเสียหาย อีกท้ัง

ยังตองใชงบประมาณเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชในการปองกันภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต และยังสงผลตอความ

เชื่อม่ันของผูลงทุนดวย  
  

  10.4 ผลกระทบในดานของสุขภาพ 

อุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนนั้นสงผลใหเกิดสภาวะท่ีเหมาะสมของการดํารงชีวิตของแบคทีเรีย และ 

ศัตรูพืชหลายๆ ชนิด ซ่ึงทําใหในอนาคตจะมีผูท่ีติดเชื้อและลมปวยมากข้ึน ยกตัวอยาง เชน โรคไขเลือดออกท่ี

ทุกคนรูจักกันดี รวมไปถึงไขมาลาเรีย อหิวาตกโรค ก็จะระบาดเพ่ิมข้ึนมาก ภัยพิบัติตางๆ ทําใหการดํารงชีวิต

นั้นยากลําบากมากข้ึน เชน การเกิดอุทกภัยทําใหเกิดการปนเปอนของสิ่งสกปรกในน้ําท่ีเราใชอุปโภคบริโภค 

อาหารมีราคาแพงข้ึน ทําใหผูคนไดรับสารอาหารไมเพียงพอ และทําใหรางกายไมแข็งแรงอีกดวย 
 

11. กาซคารบอนไดออกไซด (Carbondioxide) CO2 

คารบอนไดออกไซด เปนสารประกอบของคารบอนและออกซิเจน มีภาวะเปนกาซท่ีอุณหภูมิและความ

ดันปกติ จึงเรียกวา “กาซคารบอนไดออกไซด” กาซนี้มีอยูในชั้นบรรยากาศประมาณ 0.033% โดยปริมาตร 

(ความเขมขน 387 สวนในลานสวน ppm) กาซชนิดนี้เกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต การเผาไหมของเชื้อเพลิง

จากฟอสซิล ชวงเวลาท่ีผานมามีการใช เชื้อเพลิงในปริมาณท่ีเ พ่ิม ข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณ

คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศมีปริมาณสูงข้ึน รูปท่ี 36 (ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน, 2559)   

กาซคารบอนไดออกไซดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเผาไหมในรูปแบบตางๆ เชน การเผาไหม

เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาปาเพ่ือใชพ้ืนท่ีสําหรับอยูอาศัยและการทําปศุสัตว การเผาปาเปนการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดข้ึนสูชั้นบรรยากาศไดโดยเร็วท่ีสุด เนื่องจากตนไมมีคุณสมบัติในการตรึงกาซ
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คารบอนไดออกไซดไวกอนท่ีจะลอยข้ึนสูชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเม่ือพ้ืนท่ีปาลดนอยลงกาซคารบอนไดออกไซดจึง

ลอยข้ึนไปสะสมอยูในบรรยากาศไดมากยิ่งข้ึน และทําใหพลังงานความรอนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศ  

ไดมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปริมาณของ CO2 ในชั้นบรรยากาศกับอุณหภูมิเฉลี่ยของผิว

โลก พบวาการเพ่ิมข้ึนของ CO2 ในชั้นบรรยากาศโลก สงผลใหอุณหภูมิบนพ้ืนโลกเพ่ิมสูงข้ึน CO2 เปนกาซเรือน

กระจกท่ีมีปริมาณการเพ่ิมข้ึนสูงกวากาซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด และก็มีแนวโนมวาจะสูงข้ึนอีก

ในปริมาณมากในอนาคต (กณิตา, 2558)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 แหลงปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

กาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากฝมือมนุษย เชน การเผาไหม  

เชื้อเพลิง เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และการตัดไมทําลายปา เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือการ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดไมทําลายปานับวาเปนตัวการสําคัญท่ีสุด  ในการปลดปลอยคารบอนได

ออกไซดข้ึนสูชั้นบรรยากาศ ท้ังนี้เนื่องจากตนไมและปาไมมีคุณสมบัติท่ีดีสามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

ไวกอนท่ีจะลอยข้ึนสูชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเม่ือพ้ืนท่ีปาลดนอยลง ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจึงข้ึนไป

สะสมอยูในชั้นบรรยากาศไดมากข้ึน จากผลการศึกษาปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดโดยหนวยงาน IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) ประมาณต้ังแตป ค.ศ. 1980 เปนตนมา รายงานวามี

ปริมาณคารบอนไดออกไซดท่ีเกิดจากการตัดไมทําลายปา เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีเมือง หรือการเกษตรมีประมาณ 1.6 

Gtc (1.65x109 ตันคารบอน) ในขณะท่ีปริมาณคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม และแหลงอ่ืนท่ีเปนผลมา

รูปท่ี 36 การเพ่ิมข้ึนของกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ                           

(ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน, 2559) 
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จากฝมือมนุษยกําลังมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผลการศึกษาของ IPCC ยังระบุชัดวากาซ

คารบอนไดออกไซดเปนกาซเรือนกระจกท่ีทําใหเกิดพลังงานความรอนสะสมในบรรยากาศของโลกมากท่ีสุดใน

บรรดากาซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ ท้ังยังมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนกวากาซชนิดอ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงหมายถึงผลกระทบ

โดยตรงตออุณหภูมิของผิวโลก และชั้นบรรยากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนตอไปอีก ลาสุดนี้หนวยงาน 

IPCC ไดรายงานปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเพ่ิมข้ึนโดยฝมือมนุษยนี้ทําใหพลังงานรังสีความรอนสะสม

บนผิวโลก และชั้นบรรยากาศเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.56 วัตตตอตารางเมตร ในปริมาณนี้ยังไมคิดรวมผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนทางออมของกาซคารบอนไดออกไซด  
 

11.2 การคํานวณพลังงานไฟฟา  

กําลังไฟฟา มีคามากหรือนอยจะผันแปรตามปริมาณกระแสไฟฟา (Amphere) และความ 

ตางศักย (Voltage) จึงสามารถคํานวณหาคากําลังไฟฟาไดจากผลคูณระหวางความตางศักย กับกระแสไฟฟา

ดังนี้  
 

กําลังไฟฟา (วัตต) = กระแสไฟฟา (แอมแปร) X ความตางศักย (โวลต)  

            หรือ  P = IV  

  P แทน    กําลังไฟฟา       มีหนวย เปน วัตต (w)  

 V แทน    ความตางศักย   มีหนวยเปน โวลต (V)  

    I แทน    กระแสไฟฟา    มีหนวยเปน แอมแปร (A) 

การคํานวณพลังงานไฟฟา 

คาพลังงานไฟฟาสามารถคํานวณไดจากสูตร 

พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต ) x เวลา ( ชั่วโมง ) 

ตัวอยางการคํานวณพลังงานไฟฟา(หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ชั่วโมง ) 

ชุมชนชาวประมงดําเนินกิจกรรมธนาคารปูไข ใชเครื่องใหอากาศขนาด 754 วัตต ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

    กําลังไฟฟา 754 วัตต     = 754/1,000 = 0.754 กิโลวัตต                

เวลาท่ีใชเครื่องใหอากาศ  24 ชั่วโมง             

คาพลังงานไฟฟา(หนวย) = 0.754 x 24 

            = 18.10 หนวย 

ดังนั้น คาพลังงานไฟฟาท่ีใชท้ังหมด 18.10 หนวย 
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11.3 การคิดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานไฟฟา  

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานไฟฟา สามารถคํานวณได 

CO2 eq emission = Emission Factor (kgCO2/kWh) x พลังงานไฟฟาท่ีใช (kWh) 

         = 0.561 x 18.10 

         = 10.15 kgCO2ตอวัน 

 ดังนั้น กิจกรรมธนาคารปูไขจะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เทากับ 10.15  

kgCO2ตอวัน เม่ือใชเครื่องใหอากาศ ขนาด 754 วัตต หรือ 0.754 กิโลวัตต 

คาแฟคเตอร (Emission Factor) 

คาแฟคเตอร (Emission Factor) จากแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ  

ภายใตโครงการสงเสริมการใชคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร กรกฎาคม 2554 เทากับ 0.561 kgCO2/kWh 

(องคกรบริหารกาซเรือนกระจก, 2559)  
 

11.4 กําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด   

  เครื่องใชไฟฟาท่ีมีขายตามรานคา และท่ีใชงานอยูในปจจุบัน เชน ปมน้ํา พัดลม และเครื่องปรับอากาศ 

เปนตน จะมีสวนปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไปสะสมในชั้นบรรยากาศ ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิด              

ปารกฏการณโลกรอน โดยเครื่องใชไฟฟาดังกลาวจะปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากหรือนอยข้ึนกับ

กําลังไฟฟา และจํานวนชั่วโมงการใชงาน ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาทุกรายจะติดปายบอกคุณลักษณะของ

เครื่องใชไฟฟา ความตองการกระแสไฟฟา และความตางศักย ตลอดจนบอกกําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแต

ละชนิด ตารางท่ี 17 ทําใหสามารถคํานวณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดสะดวกยิ่งข้ึน 

ตารางท่ี 17 แสดงกําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด   

เครื่องใชไฟฟา  
กําลังไฟฟา 

(วัตต)  
เครือ่งใชไฟฟา  

กําลังไฟฟา 

(วัตต)  

พัดลมตั้งพ้ืน  45-75  หลอดไฟแบบไส  25-100  

พัดลมเพดาน  70-104  หลอดฟลูออเรสเซนต  18-36  

ตูเย็น 2-12 คิว (ลบ.ฟุต)  50-200  ตูทําน้ําเย็น  220  

เครื่องปรับอากาศ  680-3,300  กระติกตมน้ํารอนไฟฟา  670-990  

เครื่องดูดฝุน  625-1,000  Air Compressors 1/2 แรงมา  375  

โทรทัศนสี  60-110  Air Compressors 1 แรงมา  750  

วีดีโอ  30-50  แอร 36000 BTU  220-380  

วิทยุ  50 -200  แอร 42000 BTU  380  

คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ  85-120  ปมน้ํา1/3 แรงมา  250  

คอมพิวเตอรโนตบุก  20  ปมน้ํา1/2 แรงมา  375  

Printer  400-600  ปมน้ําขนาดใหญ  17,300  
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เครื่องโทรสาร 60-70  เครื่องเสียง  60-352  

เครื่องถายเอกสาร  150-200  ลําโพง  12-18  

เครื่องสแกน 1.5A  330  hub1.5A  330  

Monitor (CRT)  200-250  Rater Power  60  

เครื่องฉายภาพ  750  overhead  350  

ท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559)  

  11.5 แนวโนมการใชพลังงานไฟฟาในอนาคต 

พลังงานเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของประชาชนท่ัวโลกเปนปจจัยท่ี  

ทําใหโลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปขางหนาได สําหรับประเทศกําลังพัฒนามีความตองการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนอยาง

รวดเร็ว สงผลใหแนวโนมการใชพลังงานในอนาคตมีมากข้ึน (รูปท่ี 37) ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอปญหาการเกิด

ภาวะโลกรอน โดยจะทําใหอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอยาง

รุนแรง และสงผลตอระบบนิเวศอ่ืนๆ ในโลก ปจจุบันเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นเกิดข้ึนบางแลว  และ

ทุกประเทศตางใหความสนใจกับการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใชพลังงาน โดยใชแนว

ทางการแกไข  2 แนวทางคือ การเพ่ิมปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency) โดยการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานท้ังสองสวนให                          

มีประสิทธภิาพสูงข้ึน และมีราคาท่ีต่ําลง สามารถนํามาใชประโยชนอยางแพรหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

รูปท่ี 37 แสดงแนวโนมการใชพลังงานไฟฟาในอนาคต                        

(ขอมูลจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 
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12. พลังงานแสงอาทิตย 

ปจจุบันพลังงานหลักท่ีใชในกิจกรรมตางๆ  ลวนมาจากน้ํามันและแกสธรรมชาติ  แตเนื่องจากน้ํามัน

ถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด มีแตจะหมดไปซ่ึงมีการพยากรณไววาประมาณ 50 ป น้ํามันจะเปนพลังงาน

ราคาแพง จนไมคุมท่ีจะเปนพลังงานหลักในการผลิตสินคาอีกตอไป อีกท้ังน้ํามันและแกสเปนเชื้อเพลิงฟอสซิส 

เม่ือเผาไหมแลวเกิดกาซเรือนกระจกทําใหเราตองหาแหลงพลังงานใหมท่ีมีราคาถูกกวาน้ํามันมาทดแทน 

แสงอาทิตยเปนพลังงานท่ีไดฟรีจากดวงอาทิตยและมีการนํามาใชประโยชนมาแตสมัยโบราณ เชน การ

ตาก หรือ อบสินคาเกษตร การทําใหน้ําอุน เปนตน แสงอาทิตยตกกระทบพ้ืนโลก เฉลี่ยประมาณ 4-5 กิโลวัตต-

ชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน ถาเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานรอยละ 15 แสดงวาเซลล

แสงอาทิตย 1 ตารางเมตรสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 650 – 750 วัตต-ชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน 

ประเทศไทยมีความตองการพลังงานไฟฟาประมาณ 250 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมงตอวัน เราสามารถใชพ้ืนท่ี

ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร รอยละ 0.3 ของพ้ืนท่ีประเทศไทยก็จะผลิตไฟฟาไดตามท่ีตองการ 

12.1 การนําแสงอาทิตยมาใชประโยชน 

ในปจจุบันไดมีการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน เพ่ือลดตนทุนการผลิตหลายแนวทางดวยกัน 

1. การทําน้ําอุน ดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยสูบน้ําข้ึนไปผานเครื่องทําน้ําอุนจากพลังงาน

แสงอาทิตย แลวนําน้ํามาเก็บในถังกักอุณหภูมิ ซ่ึงวิธีนี้ถาหากตองการเพียงแคน้ําอุนอุณหภูมิไมเกิน 70 องศา  

ก็สามารถนําน้ํามาใชไดเลย แตถาหากตองการน้ํารอนก็นําน้ําอุนนี้ไปเขาเครื่องทําน้ํารอนอีกทีหนึ่ง (สามารถ

ประหยัดพลังงานในการทําน้ําใหรอนไดประมาณ 30 องศา) 

2. การฆาเชื้อโรคดวยแสงอาทิตย เนื่องจากในแสงอาทิตยมีคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีหลากหลาย

ความถ่ี ซ่ึงความถ่ี UV เปนความถ่ีท่ีสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียไดดี ในปจจุบันไดใชวิธีนี้ฆาเชื้อในน้ําประปา 

3. การทําเตาอบพลังงานแสงอาทิตย สําหรับสินคาเกษตรท่ีเพียงแตตองการลดความชื้นของ

สินคา ก็เพียงแตออกแบบเตาอบพลังงานแสงอาทิตยใหเหมาะสมกับสินคาชนิดนั้นๆ ซ่ึงทําใหไมตองใชถานหิน 

หรือไฟฟาในการใหความรอน 

4. การใชเซลลแสงอาทิตย ในการผลิตกระแสไฟฟา ในปจจุบันมีการใชเพียงกรณีท่ีการตั้ง

สายสงมีราคาสูงมาก ๆ เชน หมูบานท่ีหางไกล เนื่องจากประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของเซลล

แสงอาทิตยยังต่ําอยูเม่ือเทียบกับราคาของเซลลแสงอาทิตย 

12.2 เซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล (Solar cell) 

เซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล (Solar cell) เปนสิ่งประดิษฐท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนอุปกรณสําหรับการ

เปลี่ยนพลังงานแสงใหเปนพลังงานไฟฟาโดยการนําสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิคอน ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุด

บนพ้ืนโลก คือ ทราย นํามาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ และในทันทีท่ีมีแสง

ตกกระทบบนแผนเซลล รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลังงานประกอบท่ีเรียกวา Photon จะถายเทพลังงาน

ใหกับ Electron ในสารก่ึงตัวนํา จนมีพลังงานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของ Atom และ
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สามารถเคลื่อนท่ีไดอยางอิสระ ดังนั้นเม่ือ Electron มีการเคลื่อนท่ีครบวงจรก็จะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรงข้ึน 

เซลลแสงอาทิตยไดถูกพัฒนาข้ึนจนมีประสิทธิภาพสูงกวา 15% แลว ในระยะแรกเซลลแสงอาทิตยสวนใหญจะ

ใชสําหรับโครงการดานอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศท่ีสงจากพ้ืนโลกไปโคจรในอวกาศก็ใชแผงเซลล

แสงอาทิตยเปนแหลงกําเนิดพลังไฟฟา ตอมาจึงไดมีการนําเอาแผงเซลลแสงอาทิตยมาใชบนพ้ืนโลก เชน ใน

ปจจุบันนี้เซลลแสงอาทิตยในยุคแรกๆ สวนใหญจะมีสีเทาดํา แตในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหเซลลแสงอาทิตย

มีสีตาง ๆ กันไป เชน แดง น้ําเงิน เขียว ทอง เปนตน  

เซลลแสงอาทิตยหรือโซลาเซลลท่ีทําจากซิลิคอน แบงตามลักษณะของรูปผลึกไดเปน 3 รูปแบบ คือ 

แบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) แบบผลึกรวม (Polycrystalline) และแบบไมมีรูปผลึก (Amorphous) 

ซ่ึงบางครั้งอาจเรียกวา เซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin Film Solar Cell) แผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึก

เดี่ยว (Single Crystalline) แบบผลึกรวม (Polycrystalline) คุณภาพไมแตกตางกัน ถาขนาดกําลังวัตตเทากัน 

แผงเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) จะมีขนาดเล็กกวาประมาณ 10 % (กรมพลังงาน

ทดแทน, 2559) 

1.เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) ทําจากแทงซิลิคอนบริสุทธิ์ 99.99 % มี

รูปรางเปนวงกลมเสนผานศูนยกลาง 5 นิ้วข้ึนไป มีข้ันตอนในการผลิตยุงยากซับซอนทําใหมีราคาสูง รูปท่ี 38 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม (Polycrystalline) มีรูปรางเปนแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานละ 5 นิ้ว

ข้ึนไป มีการพัฒนาการผลิตจนมีประสิทธิภาพสูงกวา 14% มีราคาถูกกวาแบบผลึกเดี่ยว อายุการใชงานนาน

กวา 20 ป เปนท่ีนิยมใชมากท่ีสุดในขณะนี้ รูปท่ี 39 

 

 

 

รูปท่ี 38 เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) 
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3.เซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Amorphous) มีข้ันตอนการผลิตงายกวาและถูกกวาแบบอ่ืน ๆ 

ใชในท่ีมีแสงนอยไดดี นิยมใชในเครื่องคิดเลข มีลักษณะสีมวงน้ําตาล มีความบางเบา ผลิตใหเล็กหรือใหญหลาย

ตารางเมตรได ใชธาตุซิลิคอนทําใหเปนฟลมบางเพียง 0.5 ไมครอน มีประสิทธิภาพสูงกวา 14 % อายุการใช

งานนานกวา 10 ป รูปท่ี 40 

 

 

 

 

 

 

 

ในปจจุบันไดมีการวิจัยพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของเซลลแสงอาทิตยใหสูงข้ึน เชน การ

เคลือบวัสดุลดการสะทอนแสงท่ีผิวหนา การทําพ้ืนผิวของเซลลแสงอาทิตยใหขรุขระเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีรับแสง และ

การสรางเซลลแสงอาทิตยแบบซอนกัน ซ่ึงมีผลใหเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพข้ึนกวาเดิมอีกรอยละ 2-5 

12.3 องคประกอบสําคัญในการผลิตกระแสไฟฟาดวยแสงอาทิตย 

สวนประกอบท่ีสําคัญในการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประกอบดวย 

12.3.1 แผงโซลาเซลล Solar Panel 

เปนการนําเซลลแสงอาทิตยหรือโซลาเซลลมาตอขนานกันเพ่ือใหกระแสไฟฟามาก หรืออนุกรมเพ่ือให

ไดแรงดันไฟฟาสูงข้ึน มักจะถูกออกแบบใหอยูในกรอบอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม ท่ีเรียกวา Photovoltaic Module 

เพ่ือใหงายตอการติดตั้งใชงาน การติดตั้งแผงโซลาเซลลควรติดตั้งในท่ีโลงอยูไกลแหลงกําเนิดฝุน ควรตั้งเอียง

รูปท่ี 39 เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกรวม (Polycrystalline) 

รูปท่ี 40 เซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง Amorphous 

http://solarcellthailand96.com/tag/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c
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ประมาณ 10- 15 องศาจากแนวราบ โดยหันหนาไปทางทิศเหนือหรือใต แผงโซลาเซลลท่ีมีจําหนายท่ัวไป

เริ่มตนท่ีขนาด 10 วัตต 20 วัตต 40 วัตต 60 วัตต 80 วัตต 120-130 วัตต 200 วัตต 225-235 วัตต 240-245 

วัตต และ 300 วัตต รูปท่ี 41 และ 42 

การเลือกแผงโซลาเซลลควรเผื่อขนาดกําลังติดตั้งใหมากกวาขนาดของอุปกรณไฟฟาอยางนอย 20% 

เผื่อคาสูญเสียในระบบ และเปนการถนอมแบตเตอรี่ใหใชงานไดยาวนานข้ึน การใชงานแบตเตอรี่จนหมดแลว

ชารจทุกวันจะทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง การใชแบตเตอรี่รถยนตไมวาแบตเตอรี่แหงหรือเปยก ท่ี

ไมใชแบตเตอรี่แบบ deep cycle หรือ deep discharge battery ยิ่งควรเผื่อใหมากข้ึน 

การนําไปใชงานกับปมน้ํา และปมลมพลังงานแสงอาทิตย ถาตองการนําไปตอใชงานโดยตรงโดยไมใช

แบตเตอรี่  ควรเผื่อกําลังติดตั้งไว 1 เทาของขนาดปมลม เพราะชวงการสตารทปมลมตองใชกระแสไฟฟา

สูง  การเลือกขนาดแผงโซลาเซลลพอดีกับขนาดปมลมจะไมสามารถทําใหปมลมทํางานได เพราะกระแสไฟฟา

ชวงสตารทปมลมจะสูงกวาปกติประมาณสองเทา  หากตองการใชขนาดท่ีพอดีควรตอแบตเตอรี่ เพ่ือชวยการ

สตารทปมลมแลวจึงสามารถใชพลังงานจากแผงโซลาเซลลไดโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 41 แผงโซลาเซลล (Solar cell panel) 
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12.3.2 เครื่องควบคุมการประจกุระแสไฟฟา Solar charge controller 

ใชสําหรับควบคุมการชารจกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลลเขาเก็บไวในแบตเตอรรี่ มีใหเลือกหลาย

ชนิด เลือกใหตรงตามขนาดวัตตของแผงโซลาเซลล หรือมากกวาเล็กนอย เพ่ือความทนทานตอการชารจ

กระแสไฟฟาลงแบตเตอรี่ แผงโซลารแตละขนาดจะมีคา Imp บอกท่ีฉลากอยูแลววาเทาไหร ถาคา Imp นั้นไม

เกิน 10 A ก็เปนใชได ถาเกินก็ตองใชรุน 20 A เชนนี้เปนตน รูปท่ี 43 

อยางไรก็ตามหากไมมีคา Imp บอกไว อาจใชวิธีคํานวณงายๆ เชน แผงโซลาร 120 W เราอยากทราบ

วาก่ีแอมป ก็เพียงเอา 12 V (ท่ีจริงคือ 17-18V) ไปหารก็จะไดเทากับ 10 แสดงวาไมเกิน 10 A ก็ยังใชเครื่อง

ควบคุมการชารจกระแสไฟฟา ขนาด 10 A ได หรืออาจสรุปเอางายๆ ไดวาแผงไมเกิน 120 W. สามารถใชกับ

เครื่องชารจ 10 A ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.3 แบตเตอรรี่ Battery 

สําหรับเก็บพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เลือกชนิดท่ีหางายๆ ในทองถ่ินท่ีอยูอาศัย ควรเลือกใหมี

ขนาดความจุของแอมปเพียงพอตอการเก็บกระแสไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลาเซลล แบตเตอรี่จะเปนสวนเก็บ

พลังงานไฟฟาเทานั้นไมไดมีหนาท่ีผลิตกระแสไฟฟา การเพ่ิมจํานวนหรือขนาดแบตเตอรี่เปนเพียงการเพ่ิมพ้ืนท่ี

รูปท่ี 42 รายละเอียดคุณลักษณะแผงโซลาเซลล 

รูปท่ี 43 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟา 

http://solarcellthailand96.com/tag/solar-control-charger
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เก็บกระแสไฟฟาเทานั้น อุปกรณท่ีทําหนาท่ีผลิตไฟฟา คือ แผงโซลาเซลล หากขนาดแผงโซลาเซลลยังเทาเดิม 

ปริมาณกําลังไฟฟาก็เทาเดิม 

แบตเตอรี่ท่ีเหมาะสําหรับใชงานกับระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมากท่ีสุดคือ แบตเตอรี่แบบจาย

ประจุสูง (Deep discharge battery) รูปท่ี 44 เพราะถูกออกแบบใหสามารถจายพลังงานปริมาณเล็กนอยได

อยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ โดยไมเกิดความเสียหาย เราจะสามารถใชไฟฟาท่ีเก็บอยูในแบตเตอรี่นี้ไดอยาง

ตอเนื่องถึง 80% โดยแบตเตอรี่ไมไดรับความเสียหาย ซ่ึงตางจากแบตเตอรี่รถยนตท่ีถูกออกแบบใหจายพลังงาน

สูงในชวงเวลาสั้นๆ ถาใชไฟฟามากกวา 20-30% ของพลังงานท่ีเก็บอยูจะทําใหอายุการใชงานสั้นลง

ได  สวนมากแบตเตอรี่ท่ีใชในระบบโซลาเซลลจะมีลักษณะท่ีฝาครอบดานบนเปดออกได เพ่ือใหสามารถ

ตรวจสอบเซลล และเติมน้ําในเวลาท่ีจําเปนได เรียกวา แบตเตอรี่แบบเซลลเปด (Open cell หรือ Unsealed 

หรือ Flooded cell battery) มีบางชนิดท่ีถูกปดแนน และไมตองการการซอมบํารุง เรียกวา แบตเตอรี่แบบไม

ตองดูแลรักษา (Maintenance free หรือ Sealed battery) ซ่ึงท้ัง 2 ชนิดท่ีวามานั้น หายาก และราคาสงูมาก 

หากเลือกท่ีจะใชแบตเตอรี่รถยนตเพราะเห็นวาราคาถูกกวาหรือหาไดงายกวา ควรเลือกแบตเตอรี่ให

เหมาะสมกับระบบ คือ ขนาดแบตเตอรี่ และขนาดแผงโซลาเซลลควรสมดุลยกัน เพราะแบตเตอรี่รถยนตหลาย

รุนมีกระแสไฟฟาข้ันต่ําในการชารจ นั่นหมายถึงหากใชแผงโซลาเซลลท่ีผลิตกระแสไฟไดต่ํา เชน แผงโซลาเซลล

ชนิด Amorphous ก็ไมควรท่ีจะใชแบตเตอรี่รถยนตขนาดใหญเกินไป เพราะมันจะชารจไมเขา ยกตัวอยาง

แบตเตอรี่รถยนตบางรุน 12 V 150 Ah ตองใชกระแสไฟฟาในการชารจมากกวา 5 A จึงจะชารจไฟเขา

แบตเตอรี่ได ซ่ึงหากตองการนําแบตเตอรี่ขนาดนี้มาใชในงานโซลาเซลล ตองม่ันใจวาแผงโซลาเซลลผลิต

กระแสไฟฟาไดมากกวา 5 A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 44 แบตเตอรีแบบ Deep discharger battery สําหรับโซลาเซลล 

http://solarcellthailand96.com/2014/10/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5.html
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12.3.4 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา หรืออินเวอรเตอร (Power inverter) 

การเลือกใชเครื่องแปลงกระแสไฟฟาควรพิจารณาขนาดกําลังวัตตรวมของเครื่องใชไฟฟาท้ังหมด โดย

ใหขนาดกําลังวัตตของอินเวอรเตอรมากกวากําลังวัตตรวมของเครื่องใชไฟฟาประมาณ 30-40% เพ่ือความ

ทนทาน เชน ทีวีใชไฟฟา 60 W ควรเลือกซ้ือเครื่องแปลงกระแสไฟฟาอินเวอรเตอร ขนาด 100 W รูปท่ี 45 

ปจจุบันมีการใช inverter เพ่ือแปลงกระแสไฟฟาตรง (DC) จากไฟฟารถยนต, โซลาเซลล, กังหันลม 

เปนกระแสไฟฟาสลับ (AC) 220 V ไฟบาน ใชกันอยางแพรหลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล (Solar cell) 

การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ระบบ คือ 

13.1.1 การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system) เปน

ระบบผลิตไฟฟาท่ีไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพ้ืนท่ีชนบทท่ีไมมีระบบสายสงไฟฟา อุปกรณระบบท่ี

สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณเปลี่ยน

ระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบอิสระ เปนรูปแบบท่ีใชในธนาคารปูไขโซลาเซลล รูปท่ี 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 45 เครื่องแปลงกระแสไฟฟาจาก DC/AC 
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13.1.2 การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid 

connected system) เปนระบบผลิตไฟฟาท่ีถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟา

กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ เขาสูระบบสายสงไฟฟาโดยตรงใชผลิตไฟฟาในเขตเมือง หรือพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ

จําหนายไฟฟาเขาถึงอุปกรณระบบท่ีสําคัญ ประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟา

กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา รูปท่ี 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 46 การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (กรมพลังงานทดแทน, 2559) 

รูปท่ี 47 การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (กรมพลังงานทดแทน, 2559) 
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13.1.3 การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปน

ระบบผลิตไฟฟาท่ีถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอ่ืนๆ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับ 

พลังงานลม และเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลม และไฟฟาพลังน้ําเปนตน โดยรูปแบบ

ระบบจะข้ึนอยูกับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ 

ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีมีสวนทําใหเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการทํางานในแตละพ้ืนท่ีตางกัน และมี

ความสําคัญในการพิจารณานําไปใชในแตละพ้ืนท่ี ตลอดจนการนําไปคํานวณระบบหรือคํานวณจํานวนแผง

แสงอาทิตยท่ีตองใชในแตละพ้ืนท่ี มีดังนี้ 

ความเขมของแสง 

กระแสไฟฟา (Current) จะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเขมของแสง หมายความวา เม่ือความเขมของ

แสงสูง กระแสท่ีไดจากเซลลแสงอาทิตยก็จะสูงข้ึน ในขณะท่ีแรงดันไฟฟาหรือโวลตแทบจะไมแปรไปตามความ

เขมของแสงมากนัก ความเขมของแสงท่ีใชวัดเปนมาตรฐาน คือ ความเขมของแสงท่ีวัดบนพ้ืนโลกในสภาพ

อากาศปลอดโปรง ปราศจากเมฆหมอกและวัดท่ีระดับน้ําทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตยตั้งฉากกับพ้ืนโลก ซ่ึงความ

เขมของแสงจะมีคาเทากับ 100 mW ตอ ตร.ซม. หรือ 1,000 W ตอ ตร.เมตร ซ่ึงมีคาเทากับ AM 1.5 (Air 

Mass 1.5) และถาแสงอาทิตยทํามุม 60 องศากับพ้ืนโลกความเขมของแสง จะมีคาเทากับประมาณ 75 mW 

ตอ ตร.ซม. หรือ 750 W ตอตร.เมตร ซ่ึงมีคาเทากับ AM 2 กรณีของแผงเซลลแสงอาทิตยนั้นจะ ใชคา AM 1.5 

เปนมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง 

อุณหภูมิ 

กระแสไฟฟา (Current) จะไมแปรตามอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตแรงดันไฟฟา (โวลท) จะลดลงเม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวทุกๆ 1 องศาท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําใหแรงดันไฟฟาลดลง 0.5% และในกรณีของแผง

เซลลแสงอาทิตย มาตรฐานท่ีใชกําหนดประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตยคือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา 

เซลเซียส เชน กําหนดไววาแผงเซลลแสงอาทิตยมี แรงดันไฟฟาท่ีวงจรเปด (Open Circuit Voltage หรือ                  

V oc) ท่ี 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หมายความวา แรงดันไฟฟาท่ีจะไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย 

เม่ือยังไมไดตอกับอุปกรณไฟฟา ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเทากับ 21 V ถาอุณหภูมิ สูงกวา 25 องศา

เซลเซียส เชน อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสจะทําใหแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลง 2.5% (0.5% x 

5 องศาเซลเซียส) นั่นคือ แรงดันของแผงเซลลแสงอาทิตยท่ี V oc จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือ

เพียง 20.475 V (21V – 0.525V) สรุปไดวาเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน แรงดันไฟฟาก็จะลดลง ซ่ึงมีผลทําใหกําลังไฟฟา

สูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยลดลงดวย 

จากขอกําหนดดังกลาวขางตน กอนท่ีผูใชจะเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตย จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ

ของแผงท่ีระบุไวใน แผงแตละชนิดดวยวาใชมาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานท่ีใชวัดแตกตางกันหรือไม เชน แผง

ชนิดหนึ่งระบุวาใหกําลังไฟฟาสูงสุดได 80 W ท่ีความเขมแสง 1,200 W ตอ ตร.เมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส ขณะท่ีอีกชนิดหนึ่งระบุวาใหกําลังไฟฟาสูงสุดได 75 W ท่ีความเขมแสง 1,000 W ตอ ตร.เมตร และ

อุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส จะพบวาแผงท่ีระบุวาใหกําลังไฟฟา 80 W จะใหกําลังไฟฟาต่ํากวา จาก

สาเหตุดังกลาว ผูท่ีจะใชแผงจึงตองคํานึงถึงขอกําหนดเหลานี้ ในการเลือกใชแผงแตละชนิด  
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14. ธนาคารปูไขโซลาเซลล 
 

 ธนาคารปูไขโซลาเซลล คือ อะไร?? 
 

 ธนาคารปูไข หมายถึง การนําแมปูท่ีมีไขแกติดหนาทองหรือจับปง ท้ังท่ีมีไขสีเหลืองอมสม สีสม               

สีน้ําตาลเทา หรือ สีเทาอมดํา มาฝากเลี้ยงไวท่ีกระชังหรือตะกราลอยอยูในทะเล หรือใสถังน้ําพรอมใหอากาศ

ในโรงเรือน เพ่ือใหแมปูดูแลไขจนฟกออกเปนลูกปูวัยออนระยะโซเอ้ีย (zoea) และนําลูกปูวัยออนปลอยลงสู

แหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเจริญเติบโตเปนปูขนาดใหญตอไป 

 ธนาคารปูไขโซลาเซลล หมายถึง การทําธนาคารปูไขแกนอกกระดองแบบโรงเรือน โดยนําแมปูไขแก

นอกกระดองใสถังพลาสติก พรอมใหอากาศตลอดเวลา หรือนําปูไขแกนอกกระดองมาปดไขออกจากจับปง                 

นําเฉพาะไขปูใสถังฟกไขระบบน้ําหมุนเวียน และใหอากาศตลอดระยะเวลาดวยปมลมไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

จนกระท่ังไขฟกเปนลูกปูวัยออน โดยกระบวนดังกลาวหากใชพลังงานไฟฟาปกติในการผลิตอากาศ ทําใหเกิด

การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ประมาณ 10.15 กิโลกรัมCO2 ตอวัน อีกท้ังตองจายคากระแสไฟฟา 

63.33 บาทตอวัน ในกรณีท่ีใชมอเตอรปมลมขนาด 754 วัตต ดังนั้นการเปลี่ยนจากการใชกระแสไฟฟามาเปน

การใชพลังงานทางเลือก คือ พลังงานแสงอาทิตย จะสามารถลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดอยาง

ดียิ่ง และลดคาใชจายในการดําเนินงานไดอีกดวย 

15. การออกแบบและคํานวณระบบพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับธนาคารปูไข               
     โซลาเซลล 
          สิ่งแรกท่ีควรทํากอน คือ การคํานวณการใชพลังงานไฟฟา 

- เลือกเครื่องใชไฟฟาท่ีเหมาะสม เชน ปมน้ํา, ปมลม และลดเครื่องใชไฟฟาท่ีไมจําเปน 

- คํานวณคาพลังงานไฟฟาท่ีตองการใชในแตละวัน 

- วางแผนสํารองพลังงานไฟฟาท่ีตองการ กรณีไมมีแสงแดด 
 

ความหมายของหนวยทางไฟฟา ท่ีจะใชในการคํานวณครั้งนี้ 

1. โวลต (Volt) V คือ หนวยท่ีใชเรียกขนาดของแรงดันไฟฟา แบงออกเปน 2 แบบ 

1.1 ไฟฟากระแสสลับ (AC) เชน ระบบไฟฟาภายในบาน 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟา 

220 V 

1.2 ไฟฟากระแสตรง (DC) เชน ในแบตเตอรี่ตางๆ 12 V, 24 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟา        

12 V และ 24 V 
 

2. แอมแปร-ช่ัวโมง (Ampere-Hour) Ah ความจุของแบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงานไฟฟา เชน

แบตเตอรี่ 12 V 100 Ah เทากับ 12 V x 100 Ah หรือ 12 V x 100 A x 3600s จะไดเทากับ 4.32 MJ 

   ถาแบตเตอรี่ 100 Ah เทากับวาแบตเตอรี่จะจายกระแส 1 แอมแปรอยางตอเนื่องเปนเวลา 100 
ชั่วโมง หรือแบตเตอรี่จายกระแส 10 แอมแปรอยางตอเนื่องเปนเวลา 10 ชั่วโมง 

http://solarcellthailand96.com/2013/09/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%93-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3.html
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3. วัตต (Watt) W คือ หนวยท่ีใชเรียกขนาดของกําลังไฟฟา เชน หลอดไฟขนาด 20 W หมายถึง 
หลอดไฟใชกําลังไฟฟา 20 วัตต 

วิธีการคํานวณระบบเซลลแสงอาทิตยหรือโซลาเซลล 

ธนาคารปูไขโซลาเซลลใชกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดจากแผงโซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตย เพ่ือนําไปใช 

กับปมลม จํานวน 1 ตัว ขนาด 130 W  และปมน้ํา จํานวน 1 ตัว ขนาด 80 W เปนเวลา 24  ชั่วโมงตอวัน 

15.1 เซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล (Solar cell panel) 

ขนาดของแผง =  คาการใชพลังงานรวมท้ังหมด/ปริมาณแสงอาทิตยท่ีนาจะไดใน 1 วัน (5 ชั่วโมง)  

                            =  (130 W X 1 ตัว)+(80 W X 1 ตัว) X 24ชั่วโมง) / 5 ชั่วโมง  

                            =  1,008 W 

ดังนั้นขนาดของแผงโซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยท่ีตองใช คือ ขนาด 1,008 W แตคงไมมีแผงขนาด

นี้ ใหเลือกแผงโซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยตามขนาดท่ีมีจําหนายในทองตลาด เชน แผงโซลาเซลล

ขนาด  300 W 24 V จํานวน 5 แผง  

15.2 แบตเตอรี่ (Battery) 

   ทําหนาท่ีเก็บสํารองกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลล และจายกระแสไฟฟาสําหรับเครื่องใชไฟฟา 

แบตเตอรี่ ท่ีเหมาะสมกับการใชงานในระบบเซลลแสงอาทิตย ควรเปนแบตเตอรี่ชนิด Deep discharge 

battery ซ่ึงจะมีราคาคอนขางสูง แตยังสามารถเลือกใชกับแบตเตอรี่ชนิดอ่ืนๆ ทดแทนได แตประสิทธิภาพจะ

ไมดีเทากับแบตเตอรี่ Deep discharge battery เชน แบตเตอรี่รถยนต หรือ แบตเตอรี่แหง (Sealed Lead 

Acid Battery) ได ซ่ึงจะมีราคาถูกกวา 

สูตรคํานวณ ขนาดกระแสไฟฟา/ชั่วโมง ของแบตเตอรี่สามารถคํานวณไดจาก 

Ah = คาพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ X 0.6 (% การใชงานกระแสไฟฟาท่ีอยูในแบตเตอรี่) X 0.85    

             (ประสิทธิภาพของ Inverter)] 

= (130 W X 1ตัว)+(80 W X 1 ตัว) X 24ชั่วโมง)/ [24 V X 0.6 X 0.85]  
= 411.76 Ah  

        ดังนั้นขนาดของแบตเตอรี่ท่ีใชจะเปนขนาด 411.76 Ah หรือมากกวา ฉะนั้นควรใชขนาดรุน 150 Ah 
12 V จํานวน 4 ลูก 

15.3 เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟา (Solar charge controller) 

 ทําหนาท่ีควบคุมการประจุกระแสไฟฟาลงในแบตเตอรี่ จะทําใหยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ได 

ขนาดเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟาตองมีขนาดเทากับหรือมากกวากระแสไฟฟา (Amp) ท่ีไหลผานจาก

แผงโซลารเซลลสูแบตเตอรี่ ดังนั้นขนาดของเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟา ควรมีขนาดมากกวา

http://solarcellthailand96.com/2013/09/%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b9%88.html
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กระแสไฟฟาของแผงโซลารเซลล ในครั้งนี้เลือกใชเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟา (Solar charge 

controller) ขนาด 60 A 12/24 V 

15.4 เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Power inverter) 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟา จะทําหนาท่ีแปลงไฟฟากระแสตรง (DC) 12 หรือ 24 V เปนไฟฟา

กระแสสลับ (AC) ประมาณ 220 V เพ่ือใชกับอุปกรณไฟฟา เชน ปมลมขนาด 130 W 220 V และปมน้ํา 80 W 

220 V  

ปมลมท่ีใชในธนาคารปูมาไข จํานวน 1 ตัว ขนาด 130 W เปนเวลา 24 ชั่วโมงตอวัน และปมน้ํา             

80 W ประมาณ 24 ชั่วโมงตอวัน  

= (130 W X 1 ตัว) + (80 Wx1 ตัว)  

= 210 W  

ดั้งนั้นขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟาขนาด 300 W แตควรเลือกเครื่องแปลงกระแสไฟฟาขนาดท่ี

สูงกวาจากการคํานวณ หากจะมีการใชเครื่องใชไฟฟาเพ่ิมจากเดิม เชน ขนาดท่ีเหมาะควรใช  600 W 24 V      

15.5 สรุปธนาคารปูไขโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

1. แผงโซลารเซลล (Solar cell panel) ทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟากระแสตรง 

ขนาด 300 W 24 V จํานวน 5 แผง 

2. แบตเตอรี่ (Battery) ทําหนาท่ีเก็บกระแสไฟฟาจากการผลิตกระแสไฟฟาของแผงโซลา

เซลล ขนาด 150 Ah 12 V จํานวน 4 ลูก  

3. เครือ่งควบคุม (Solar charge controller) ทําหนาท่ีควบคุมการประจกุระแสไฟฟาจากแผง            

โซลาเซลลลงแบตเตอรี่ และควบคุมการจายไฟจากแบตเตอรี่ไปเครื่องใชไฟฟา ขนาด 60 A จํานวน 1 ชุด 

4. เครื่องแปลงกระแสไฟฟา (Power inverter) ทําหนาท่ีเปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจากแบตเตอรี่             

เปนไฟฟากระแสสลับ 220 V ขนาด 600 W 24 V จํานวน 1 ชุด 

5. ปมลมขนาด 130 W 220 V ทําหนาท่ีผลิตอากาศลงสูถังฟกไข เพ่ือหมุนเวียนน้ําในถัง และเพ่ิม

ออกซิเจนละลายน้ํา จํานวน 1 เครื่อง 

6. ปมน้ําขนาด 80 W 220 V ทําหนาท่ีสูบน้ําลงถังฟกไขปูเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนของน้ํา จํานวน  

1 เครื่อง 

7. ถังพลาสติก ขนาด 150-180 ลิตร จํานวน 7 ใบ ทําหนาท่ีเปนถังฟกไขปูระบบน้ําหมุนเวียน 

8. ถังพลาสติกกนกรวย จํานวน 1 ใบ สําหรับแยกไข และลูกปูมาวัยออน 

9. ถังพลาสติกพลาสติกทรงกลม หรือส่ีเหล่ียม จํานวน 1 ใบ สําหรับรวบรวมลูกปูวัยออน 
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รูปแบบธนาคารปูไขโซลาเซลล จากการใชแผงโซลาเซลลผลิตกระแสไฟฟาจากแสงอทิตย (รูปท่ี 48)  

 

 

 

 

 

 

 

 

16.การจัดทําธนาคารปูไขโซลาเซลล  

 16.1 ระบบฟกไขปูแบบน้ําหมุนเวียน ประกอบดวย 

16.1.1 ถังฟกไขปู ถังพลาสติกทรงกระบอก ขนาด 150-180 ลิตร จํานวน 7 ใบ เจาะรูขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ประมาณ 2.50 – 6.00 ซ.ม.  ท่ีระดับความสูงสามในสี่สวนของถัง และเชื่อมตอติดกันท้ังหมด เพ่ือให

เปนชองทางหมุนเวียนของน้ําทะเลในระบบฟกไข สวนท่ีกนถังเจาะรูเพ่ือใชระบายน้ํา และทําความสะอาดถัง               

รูปท่ี 49 (ก) 

16.1.2 ถังคัดแยกไขและลูกปูวัยออน ถังพลาสติกทรงกนกรวย ขนาด 70-80 ลิตร หรือขนาดตาม

ความเหมาะสม โดยเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง ประมาณ  2.50 – 6.00 ซ.ม. เชื่อมติดกับถังพลาสติก

ทรงกระบอกสําหรับฟกไขปูในระดับแนวเดียวกัน เพ่ือใหเปนชองทางน้ําหมุนเวียน และไหลจากถังฟกไขลงสูถัง

คัดแยกไข และลูกปูวยัออนระยะ Zoea รูปท่ี 49 (ข) 

16.1.3 ถังรวบรวมลูกปวูัยออนระยะ Zoea ถังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 300-400 ลิตร 

หรือตามความเหมาะสม สําหรับรวบรวมลูกปูวัยออนระยะ Zoea ท่ีไหลมาจากถังคัดแยกไข และลูกปูวัยออน                   

รูปท่ี 49 (ค) 

 16.2 ระบบโซลาเซลลธนาคารปูไข 

16.2.1 แผงโซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตย ขนาด 300 W จํานวน 5 แผง สําหรับเปลี่ยนพลังงาน 

แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟากระแสตรง (DC) ขนาด 24 V โดยติดตั้งแผงโซลาเซลลหรือเซลลแสงอาทิตยในท่ี

โลงแจง เชน บนหลังคา โดยใหวางแผงโซลาเซลล หรือเซลลแสงอาทิตยอยูในแนวทิศเหนือใต เพ่ือใหแผงโซลา

เซลลหรือเซลลแสงอาทิตยไดรับแสงอาทิตยตลอดท้ังวัน รูปท่ี 50 

 

รูปท่ี 48 ระบบธนาคารปูไขโซลาเซลล 
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ถังฟกไขปแูบบระบบน้ําหมุนเวียน (ก) 

ถังทรงกรวยคัดแยกไข และปูวัยออน (ข) ถังรวบรวมปวูัยออน (ค) 

รูปท่ี 49 ระบบฟกไขปูโซลาเซลลแบบน้ําหมุนเวียน 

รูปท่ี 50 แผงโซลาเซลลสําหรับธนาคารปูไข 
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16.2.2 ตูควบคุมการจายกระแสไฟฟา เพ่ือนําไฟฟากระแสตรง (DC) ท่ีไดจากแผงโซลาเซลลเก็บ

สํารองไวในแบตเตอรี่ พรอมกับจายไฟฟากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ผานอุปกรณแปลงไฟฟา (Inverter) 

เปนไฟฟากระแสสลับ (AC) 220 V ใชกับอุปกรณไฟฟา เชน ปมลม ขนาด 220 V 130 W ตูควบคุมการจาย

กระแสไฟฟา ประกอบดวย 

  
 
 
 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีแผงโซลาเซลลไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาได เนื่องแสงจากดวงอาทิตยลดนอยลง จากการ

บดบังของเมฆ หรือมีพายุฝน ระบบธนาคารปูไขโซลาเซลลยังทํางานไดตามปกติ โดย Auto switching จะ

เปลี่ยนมาใชกระแสไฟฟาปกติ และจะเปลี่ยนกลับไปสูการใชกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลลเม่ือมีความพรอม 

16.2.3 แบตเตอรี่ (Deep discharge battery) ขนาด 150 Ah จํานวน 4 ลูก สําหรับสํารองกระแส  

ไฟฟาจากแผงโซลาเซลลผานทางอุปกรณประจุกระแสไฟฟา (Solar charge controller) เพ่ือใชกระแสไฟฟา

ในชวงกลางคืน หรือชวงท่ีมีแสงแดดนอยไมเพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟา รูปท่ี 51 

 

 

 

 

   - อุปกรณประจุกระแสไฟฟา 60 A                         
     (Solar charge controller) 
 

   - อุปกรณแปลงกระแสไฟฟา  
     (Power inverter) 600 W 24 V 

- Auto switching สลับการใชงานระหวางไฟฟา

กระแสตรง (DC) กับไฟฟากระแสสลับ (AC) 
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16.2.4 ปมลมไฟฟา ขนาด 130 W 220 V สําหรับผลิตอากาศหรือลม จํานวน 1 ชุด เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ํา ไมนอยกวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร และชวยใหเกิดการหมุนเวียนของน้ํา ปองกันไขปูตกทับถม

กันท่ีบริเวณกนถังฟกไขปู รูปท่ี 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.2.5 ถังเก็บแรงดันลม จํานวน 1 ถัง เปนถังท่ีเก็บลมจากปมลม โดยสามารถต้ังแรงดันลมตามท่ี

ตองการ และจายลมไปเขาไปในระบบฟกไขปูแบบน้ําหมุนเวียน ทําใหปมลมสามารถหยุดทํางานเปนชวงๆ             

รูปท่ี 53 

รูปท่ี 52 ปมลม ขนาด 130 W  220 V 

รูปท่ี 51 แบตเตอรี่สําหรับสํารองกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลล 
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17. หลักการทํางานของธนาคารปูไขโซลาเซลล 

เม่ือนําอุปกรณท้ังหมดมาประกอบเพ่ือทําธนาคารปูไขโซลาเซลล การทํางานของระบบจากเริ่มจาก

แสงอาทิตยถูกเปลี่ยนไปเปนไฟฟากระแสตรง(DC) ขนาด 24 V ดวยแผงโซลาเซลล กระแสไฟฟาจะถูกสงไป

เก็บสํารองไวท่ีแบตเตอรรี่ดวยเครื่องประจุกระแสไฟฟา หลังจากนั้นกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่จะถูกจายผาน

เครื่องแปลงกระแสไฟฟา เพ่ือปรับแรงดันไฟฟากระแสตรง(DC) จาก 24 V เปนไฟฟากระแสสลับ(AC) 220 V  

และสามารถนําไปใชกับปมลม และปมน้ํา ขนาด 220 V รูปท่ี 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 54 หลักการทํางานของธนาคารปูไขโซลาเซลลแบบน้ําหมุนเวียน 

รูปท่ี 53 ถังเก็บแรงดันลม

 

ปาชายเลน 
Charge controller 

ลูกปูมาวยัออน 

 
ป๊ัมลม 

ถังฟกไขป ู

แบตเตอร่ี 

ตู้ควบคมุ
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18. ข้ันตอนการทําธนาคารปูไขโซลาเซลล 
การทําธนาคารปูไขเปนการดําเนินงานรวมกับชาวประมงพ้ืนบาน และประมงพาณิชย โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้ 
18.1 รวบรวมหรือรับการสนับสนุนปูไขนอกกระดองจากชาวประมงพ้ืนบาน และประมงพาณิชย 

พรอมแยกปูมาไขนอกกระดองเปนกลุมๆ ตามสีของไข เชน ไขสีเหลืองอมสม สีสม สีน้ําตาลเทา และสีเทาอม

ดํา เพ่ือสะดวกในฟกไขปูมาใหออกเปนปูมาวัยออนในเวลาเดียวกัน รูปท่ี 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 ดําเนินการปดไขปูจากจับปงโดยใชแปรงท่ีมีขนออนนุม เพ่ือปองกันความเสียหายของไขปู                 

ปดจนกระท่ังไขหมดจากจับปง รวบรวมไขปู และลางทําความสะอาด พรอมแยกเศษวัสดุ หรือตะกอน ออกจาก

ไขปู หลังจากนั้นนําไขปูมาใสถังฟกไขปูระบบน้ําหมุนเวียนท่ีจัดเตรียมไว รูปท่ี 56 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3 นําไขปูท่ีทําความสะอาดเรียบรอยแลว ประมาณ 5 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร (วารินทร และคณะ, 

2547) มาใสในถังฟกไขปูระบบน้ําหมุนเวียน พรอมใหอากาศคอนขางรุนแรงตลอดเวลา เพ่ือใหไขปูไดรับ

ออกซิเจน และหมุนเวียนไปกับมวลน้ําจนกระท่ังฟกเปนปูวัยออน การดําเนินการดังกลาวใชพลังงานไฟฟาจาก

รูปท่ี 55 ปูไขนอกกระดองท่ีรวบรวมจากชาวประมง 

รูปท่ี 56 การแยกไขปูออกจากจับปง 
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แผงโซลาเซลลแทนการใชกระแสไฟฟาปกติตลอดระยะเวลาดําเนินการ เ พ่ือลดการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากกิจกรรมธนาคารปูไข รูปท่ี 57 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. ระบบการหมุนเวียนของน้ําในถังฟกไขปูแบบน้ําหมุนเวียน รูปท่ี 58 
 

19.1 ถังพลาสติกทรงกระบอกสําหรับฟกไขปู ขนาด 150-180 ลิตร จํานวน 7 ใบ เจาะรูเพ่ือให

น้ําไหลเวียนถึงกันไดท้ังหมด (ใบท่ี 1-7) ถังคัดแยกไขและลูกปูวัยออน (ใบท่ี 8) และถังพลาสติกทรงเตี้ยสําหรับ

รวบรวมลูกปูวัยออน (ใบท่ี 9) เติมน้ําทะเลท่ีสะอาดใหทวมรูท่ีเจาะไว พรอมใหอากาศคอนขางแรงทุกถัง ยกเวน

ถังใบท่ี 8 

รูปท่ี 57 ถังฟกไขปูระบบน้ําหมุนเวียน 



81 

 

19.2 นําไขปูท่ีลางทําความสะอาดเรียบรอยแลวประมาณ 5 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร ใสในถังฟกใบท่ี 1 

ไขปูจะลองลอย และหมุนเวียนไปตามกระแสน้ําจากการใหอากาศคอนขางแรง และไขปูจะไหลไปตาม

กระแสน้ําจากถังใบท่ี 1 ไปถังใบท่ี 8 เพ่ือรอระยะการฟกเปนปูวัยออน 

19.3 ถังใบท่ี 8 จะเปนถังท่ีมีการใหอากาศเล็กนอย เพ่ือรวบรวมไขปูท่ีไหลมาจากถังใบท่ี 1-7 ตก

ไปรวมอยูท่ีกนถัง แลวไขปูจะถูกดูดกลับไปถังใบท่ี 1 ดวยการยกตัวของมวลน้ํา (air lift) ตามทอพีวีซี และไขปู

จะลองลอยไหลตามกระแสน้ํากลับมาท่ีถังใบท่ี 8 จะหมุนเวียนในลักษณะเชนนี้ตลอดระยะเวลาการฟกไขปู

จนกระท่ังไขฟกเปนปวูัยออน (Zoea) ในขณะเดียวกันถังใบท่ี 8 จะมีรูน้ําลนดานบนสําหรับใหน้ําไหลลนไปสูถัง

ใบท่ี 9 ตลอดเวลา และน้ําในถังใบท่ี 9 จะไหลลนลงสูธรรมชาติ สวนน้ําท่ีไหลลนออกจากระบบถังใบท่ี 1-9              

จะถูกเติมลงถังใบท่ี 1 โดยอัตโนมัติ เพ่ือใหไดระดับน้ําเทาเดิมตลอดระยะเวลากระบวนการฟกไขปู โดยใช

ระยะเวลาประมาณ 2-5 วัน หรือตามสีของไขปู 

19.4 เม่ือไขปูฟกเปนลูกปูวัยออน (Zoea) ลูกปูวัยออนและไขจะไหลตามกระแสน้ําลงสูถังใบท่ี 8 

ซ่ึงมีการใหอากาศเล็กนอย ลูกปูวัยออนจะลอยอยูบริเวณผิวน้ํา และจะไหลลนไปตามกระแสน้ําลงสูถังใบท่ี 9 

ซ่ึงมีกระชังรองรับรวบรวมลูกปูวัยออน ขณะเดียวกันไขปูท่ียังไมฟกเปนตัวจะถูกดูดกลับไปเริ่มตนท่ีถังใบท่ี 1 

19.5 รวบรวมลูกปูวัยออน (Zoea) ไปปลอยในชวงกลางคืน บริเวณปาชายเลน หรือแหลงหญา 

ทะเล เพ่ือเปนท่ีหลบภัย และหากินของลูกปูวัยออน ซ่ึงจะทําใหอัตราการรอดตายสูงมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบหมุนเวียนไขปูมาดวย Air lift จากถังใบที่ 8 ไปถังใบที่ 1 

จุดน้ําลน 

จุดเติมน้ํา 

(ข) การวางถังฟกไขปูแบบน้ําหมุนเวียนหนึ่งแถว 

รูปท่ี 58 แผนผังระบบถังฟกไขปูโซลาเซลล และการหมุนเวียนของน้ํา 

(ก) ระบบหมุนเวียนน้ําในถังฟกไขปู ไขปูมา ไขปูมา 

ลูกปูมาวัยออน 

จุดเติมน้ํา 

จุดน้ําลน 

1 2 3 4 5 

9 

6 7 

8 
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20. ประโยชนจากการดําเนินธนาคารปูไขโซลาเซลล  

20.1 เสริมสรางความเขาใจแกชาวประมง ในการใชประโยชนทรัพยากรปู และความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการทรัพยากรปู รวมมือในการอนุรักษ และเพ่ิมทรัพยากรปูในแหลงน้ําธรรมชาติใหเกิดควายั่งยืน 

20.2 ลดคาใชจายดานกระแสไฟฟาในการทําธนาคารปูไข ดวยการใชพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลล

สําหรับปมลม และปมน้ํา ประมาณวันละ 17.64 บาท/วัน หรือ 6,438.60 บาทตอป ในกรณีใชปมลม และปม

น้ํา ขนาด 130 และ 80 W  

       20.3 ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ประมาณวันละ 2.83 กิโลกรัมคารบอน/ธนาคารปูไข/

วัน หรือ 1,032.95 กิโลกรัมคารบอน/ธนาคารปูไข/ป ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดภาวะเรือนกระจก 

(Greenhouse effect) หรือโลกรอน จากกาซคารบอนไดออกไซดท่ีถูกปลดปลอยไปสะสมอยูชั้นบรรยากาศ

ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเติมน้ํา 

(ค) การวางถังฟกไขปูแบบน้ําหมุนเวียนสองแถว 

จุดน้ําลน 

ระบบหมุนเวียนไขปูมาดวย Air lift 

จากถังใบที่ 8 ไปถังใบที่ 1 

รูปท่ี 58 แผนผังระบบถังฟกไขปูโซลาเซลล และการหมุนเวียนของน้ํา 
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ชุมชนประมงท่ีจัดทําธนาคารปูมาในการดูแลของกรมประมง 

ท่ี ช่ือชุมชน 
สถานท่ี 

หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 บานโรงถาน 2 เกาะชางใต เกาะชาง ตราด 

2 บานเปร็ดใน 2 หวงน้ําขาว เมือง ตราด 

3 บานหนองเคียน 2 คลองใหญ เมือง ตราด 

4 บานสลักคอก - เกาะชางใต เกาะชาง ตราด 

5 ประมงบานสะพานหิน  แหลมกลัด เมือง ตราด 

6 บานยายมอม 1 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 

7 บานหาดศาลเจา 3 หาดเล็ก คลองใหญ ตราด 

8 บานแหลมกลัด 3 หวงน้ําขาว เมือง ตราด 

9 บานชายเนิน 10 แหลมกลัด เมือง ตราด 

10 บานคลองหลอด 3 หวงน้ําขาว เมือง ตราด 

11 บานแหลมกลัด 2 แหลมกลัด เมือง ตราด 

12 บานอาวชอ 2 อาวใหญ เมือง ตราด 

13 บานหวงบอน 5 ไมรูด คลองใหญ ตราด 

14 บานเขาดัน 10 ชางขาม นายายอาม จันทบุรี 

15 บานเกาะจิก 1 บางชัน ขลุง จันทบุรี 

16 บานทามะขาม 3 วันยาว ขลุง จันทบุรี 

17 บานอาวหมู 9 บางกะไชย แหลมสิงห จันทบุรี 

18 บานคุงกระเบน 7 คลองขุด ทาใหม            จันทบุรี 

19      บานสนามไชย 7             สนามไชย                                             นายายอาม จันทบุรี 

20 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานน้ําแดง 

6 บางชัน ขลุง จันทบุรี 

21 บานโรงไม 2 บางชัน ขลุง จันทบุรี 

22 บานสีลําเทียน 6 บางชัน ขลุง จันทบุรี 

23 ประมงสุนทรภู (อาวมะขามปอม) 6 กร่ํา แกลง ระยอง 

24 ชุมชนแหลมรุงเรือง  เขตเทศบาลนครระยอง เมือง ระยอง 

25 บานอาวมะขามปอม 6 กร่ํา แกลง ระยอง 

26 บานคลองกะเฌอ 9 ตะพง เมือง ระยอง 

27 บานถนนกระเพรา  เนินฆอ แกลง ระยอง 

28 บานอางศิลา 1 อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุร ี

29 บานอางศิลา 4 อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุร ี

30 บานโรงโปะ 3 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี
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 ช่ือชุมชน 
สถานท่ี 

หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด 

31 บานชายทะเล 2 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี

32 บานตากวน-อาวประดู 4 นาจอมเทียม สัตหีบ ชลบุร ี

33 บานนาจอมเทียน 4 นาจอมเทียม สัตหีบ ชลบุร ี

34 บานนาเกลือ 4 นาเกลือ บางละมุง ชลบุร ี

35 ประมงตําบลบางพระ  บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี

36 บานบางละมุง 9 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี

37 หมูบานบางละมุง  นาเกลือ บางละมุง ชลบุร ี

38 ชุมชนประมงลานโพธิ์  นาเกลือ บางละมุง ชลบุร ี

39 ชุมชนชายทะเลบางพระ 3 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี

40 บานบางละมุง 5 นาเกลือ บางละมุง ชลบุร ี

41 บานแหลมฉบัง 3 ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุร ี

42 บานหาดวอนนภา  แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุร ี

43 บานบางละมุง 4 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี

44 คลองบางเสาธง 5 บางปูใหม เมือง สมุทรปราการ 

45 บานฉูฉ่ี 4 บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 

46 บานปากมาบ 8 บางแกว เมือง สมุทรสงคราม 

47 บานบางบอ 10 บางแกว เมือง สมุทรสงคราม 

48 บานบางจะเกร็ง  4 บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 

49 บานพันทายนรสิงห 8 พันทายนรสิงห เมือง สมุทรสาคร 

50 บานสหกรณ 8 โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 

51 บานปากคลองประมง  8 พันทายนรสิงห เมือง สมุทรสาคร 

52 บานบางขุนไทร,บานสามัคคี 2,10 บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี 

53 บานบางอินทรพัฒนา 4 ปากทะเล บานแหลม เพชรบุรี 

54 บานดอนใน 4 แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบุรี 

55 บานหาดเจาสําราญ 1 หาดเจาสําราญ เมือง เพชรบุรี 

56 บางแกว  บางแกว บานแหลม เพชรบุรี 

57 บานบางแกว 5 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี 

58 ธนาคารปูมา 5 บางเกา ชะอํา เพชรบุรี 

59 บานปากคลอง 5 บางเกา ชะอํา เพชรบุรี 

60 บานแหลมผักเบี้ย 4 แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบุรี 

61 บานบางแกว 4 บางแกว บานแหลม เพชรบุรี 

62 บานบางแกว 5 บางแกว บานแหลม เพชรบุรี 
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63 บานคุงโตนด 1 เขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 

64      บานบางเปด 5 ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 

65 บานฝงแดง 4 ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 

66 บานโคกตาหอม 9 อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 

67 บานปากคลอง 5 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 

68 บานกรูด 2 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 

69 บานโคกตาหอม 9 อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 

70 บานกรูด 2 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 

71 บานเขาตะเกียบ (วาง) หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 

72 บานโพธิ์เรียง 3 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 

73 บานหนองเสม็ด 1 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 

74 บานบางสน 1 บางสน ปะทิว ชุมพร 

75 บานปากคลอง - ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 

76 บานทองครก 13 บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร 

77 บานบางจาก 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 

78 บานหนองบัว 6 สวนแตง ละแม ชุมพร 

79 บานสามเสียม 5 นาชะอัง เมือง ชุมพร 

 80 บานคอเขา-บางม่ัน 15 นาพญา หลังสวน ชุมพร 

81 บานคอเขา-บางม่ัน 16 นาพญา หลังสวน ชุมพร 

82 บานปากน้ําละแม 1 ละแม ละแม ชุมพร 

83 บานทะเลงาม 9 สวนแตง ละแม ชุมพร 

84 บานทุงมหา 1 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 

85 บานเกาะแรด,บานทองอาว 3,6 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธาน ี

86 บานทากระจาย 7 ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธาน ี

87 บานแหลมโพธิ ์ 5 พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธาน ี

88 บานหัวเลน 2 พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธาน ี

89 บานบางนางบน 5 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธาน ี

90 บานหัวเลน 2 พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธาน ี

91 บานทางขาม 5 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธาน ี

92 บานหาดทรายแกว 5 ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธาน ี

93 บานปากดอนสัก 7 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธาน ี
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94 บานปากดวด 12 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 

95 บานทาพญา  9 ทาพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

96 บานทาสูงบน 4,5 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

97 บานเกาะเพชร 1,3,6 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 

98 บานแหลมประทับ 5 ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 

99 บานแหลมตะลุมพุก 1 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

100 บานแหลมตะลุมพุก 4 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

101 บานฝายทา 1 ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช 

102 บานเนินน้ําหัก 6 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

103 บานบอนนท 10 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

104 บานบางปอ 8 ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช 

105 บานเนินน้ําหัก 6 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 

106 บานบอนนท 10 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 

107 บานนาแล 12 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 

108 บานปลายทอน 7 ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 

109 บานหนองหงษ 6 เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 

110 บานบอกรอง 2 มวงงาม สิงหนคร สงขลา 

111 บานสนามชัยระวาง 3 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 

112 บานบออิฐ 8 เกาะแตว เมือง สงขลา 

113 วัดประดิษฐสโมสร  สนามชัย สทิงพระ สงขลา 

114 โรงเรียนบานพระพุทธ  เทพา เทพา สงขลา 

115 บานวัดจันทร 2 วัดจันทร สทิงพระ สงขลา 

116 บานวัดขนุน 2 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 

117 บานพังสาย 7 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 

118 บานวัดขนุน 7 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 

119 บานวัดจันทร 1 วัดจันทร สทิงพระ สงขลา 

120 บานหัวคุง 5 ทาบอน ระโนด สงขลา 

121 บานทาเข็น 1 คลองแดน ระโนด สงขลา 

122 บานศาลาหลวงบน 4 ทาบอน ระโนด สงขลา 

123 บานทาบอน 3 ทาบอน ระโนด สงขลา 

124 บานระวะ 4 ระวะ ระโนด สงขลา 

125 บานปากน้ําเทพา  เทพา เทพา สงขลา 
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126 บานสนามชัยระวาง 3 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 

127 บานปาตาบูดี 2,3 แหลมโพธิ ์ ยะหริ่ง ปตตาน ี

128 บานดาโตะ 4 แหลมโพธิ ์ ยะหริ่ง ปตตาน ี

129 บานปาตา 1 ตะโละกาโป ยะหริ่ง ปตตาน ี

130 บานละเวง 3 ดอนทราย ไมแกน ปตตาน ี

131 โรงเรียนบานปะนาเระ (รัฐอุทิศ)  ปะนาเระ ปะนาเระ ปตตาน ี

132 บานตันหยงลุโละ 2 ตันหยงลุโละ เมือง ปตตาน ี

133 บานปะนาเระ (วาง) ปะนาเระ ปะนาเระ ปตตาน ี

134 บานตันหยงลุโละ 1 ตันหยงลุโละ เมือง ปตตาน ี

135 บานหาดทรายดํา 5 หงาว เมือง ระนอง 

136 บานหาดทรายขาว 7 กําพวน สุขสําราญ ระนอง 

137 บานเกาะสินไห 4 ปากน้ํา เมือง ระนอง 

138 บานทาฉาง 3 หงาว เมือง ระนอง 

139 บานทายาง 3 มวงกลวง กะเปอร ระนอง 

140 บานหาดทราย 4 หงาว เมือง ระนอง 

141 บานคลองของ 6 ราชกรูด เมือง ระนอง 

142 บานแหลมนาว 6 นาคา สุขสําราญ ระนอง 

143 บานบางเบน 2 มวงกลวง กะเปอร ระนอง 

144 บานทากลาง 4 กําพวน สุขสําราญ ระนอง 

145 บานทายาง 3 มวงกลวง กะเปอร ระนอง 

146 บานหาดทรายดํา 4 หงาว เมือง ระนอง 

147 บานบางกลวย 3 นาคา สุขสําราญ ระนอง 

148 บานทาสนุก 3 มะลุย ทับรุด พังงา 

149 บานคลองดินเหนียว 5 พรุใน เกาะยาว พังงา 

150 บานบางพัฒน 8 บางเตย เมือง พังงา 

151 บานเกาะนก 2 ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา 

152 บานทับยาง 9 ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา 

153 บานในไร  นาเตย ทายเหมือง พังงา 

154 บานผูนํากลุมธนาคารสัตวน้ําบาน

บางจันทร 

7 หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา 

155 บานยานสะบา 4 คลองเทียน ตะก่ัวทุง พังงา 

156 บานแหลมหิน 6 หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา 
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157 บานหาดทรายเปลือกหอย 7 คลองเคียน ตะก่ัวทุง พังงา 

158 บานอาวปอ 6 ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต 

159 บานคลองเตาะ 1 ศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 

160 บานเกาะจํา 3 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 

161 บานปากคลอง 3 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 

162 บานปากคลอง 9 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 

163 บานบอมวง 4 ทรายขาว คลองทอม กระบี่ 

164 บานแหลม 3 วังวน กันตัง ตรัง 

165 บานบางคางคาว 4 เขาไมแกว สิเกา ตรัง 

166 บานแหลมมะขาม 5 เขาไมแกว สิเกา ตรัง 

167 บานมดตะนอย 3 เกาะลิบง กันตัง ตรัง 

168 บานมดตะนอย 3 เกาะลิบง กันตัง ตรัง 

169 บานสาหราย 4 เกาะสาหราย เมือง สตูล 

170 บานสาหราย 5 เกาะสาหราย เมือง สตูล 

171 บานสาหราย 6 เกาะสาหราย เมือง สตูล 

172 บานเกาะยาว 1 ปูยะ เมือง สตูล 

173 บานขอนคลาน  ขอนคลาน ทุงหวา สตูล 

174 บานเกาะบุโหรน 3 ปากน้ํา ละงู สตูล 

175 บานบากันเคย 3 ตันหยงโป เมือง สตูล 

176 บานเกาะยะระโตดนุย 4 เกาะสาหราย เมือง สตูล 

177 บานบุโบย 3 แหลมสน เมือง สตูล 

178 บานปูย ู 3 ปูย ู เมือง สตูล 

 

 

 




