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คำนำ 

 คู่มือองค์ความรู้ธนาคารปูม้าฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ เรื่อง การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้ 
โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าเพื่อการ
นำมาประยุกต์ และใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ทรัพยากรปูม้านั้นมีสภาพเสื่อมโทรมและลดจำนวนลง จึงอยากให้
ทุกคนเห็นความสำคัญในการทำธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวน
ทรัพยากรปูม้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือองค์ความรู้ธนาคารปูม้า 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือ
ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธนาคารปูม้า 
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บทนำ 

 ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหนึ่งของประเทศไทย มี ถ่ินที่ อยู่อาศัยและแพร่กระจาย           
อยู่ในเขตร้อน สำหรับประเทศไทยสามารถพบปูม้าได้ทั่ วไป           
ในทุกจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเล ผลผลิตปูม้าและผลิตภัณฑ์จากปูม้า 
เป็นที่นิยมบริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถทำรายได้ให้      
กับประเทศเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากมีการ        
ทำประมงในปริมาณที่เกินกำลังผลิตของธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมา   
เป็นเวลานาน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของประชากร  
ปูม้าในธรรมชาติรวมทั้งความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาตาม      
ป่าชายเลน ปัจจุบันทรัพยากรปูม้ามีจำนวนลดลง ส่งผลกระทบต่อ
ชาวประมงขนาดเล็กหรือชาวประมงพื้นบ้ านเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากกลุ่มชาวประมงชายฝั่งมีการประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำ   
เช่น กลุ่มปูม้ากลุ่มกุ้งแซบ๊วย และปลาผิวน้ำ เป็นหลัก จากข้อมูล
การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า ในประเทศไทยพบว่าบริเวณ
ทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งอันดามัน สภาวะการประมงปูม้า    
มีสภาพเสื่อมโทรมและเริ่มรุนแรงข้ึน ด้วยมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเกินระดับที่มีการทดแทนได้ทัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธงชัยและอภิรักษ์ (2548) ที่รายงานสภาวะการประมงปูม้า    
ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวสิเกา ว่ามีการใช้ประโยชน์เกินจากระดับที่
เหมาะสมและยั่งยืนประมาณร้อยละ 40 จากระดับที่สมดุลของ
ทรัพยากรปูม้าและการประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้าในบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดตรังปี 2550 พบว่ามีระดับการใช้ประโยชน์เกินระดับ
ที่เหมาะสมประมาณร้อยละ 50 สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของ
ชุมชน ที่พบว่าปัจจุบัน ปูม้าที่จับได้จากเครื่องมือประมงอวนจมปู 
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และลอบปู มีจำนวนลดลง  ขนาดของปูม้าเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับในอดีต   
  ปี 2549  ชาวประมงได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนถึงปัญหา  
การลดลงของทรพัยากรปูม้าในบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรัง มีการเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาในหลากหลายวิธี  อย่างไรก็ตามชาวประมง 
และชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับการลดปริมาณเครื่องมือ             
การปรับเปลี่ยนขนาดตาอวน หรือการควบคุมฤดูกาลทำการประมง    
ปูม้า ด้วยเกรงว่าครอบครัวจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว 
ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งข้ึนในพื้นที่ได้ด้วย การเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์หรือการเพิ่มปริมาณปูม้ากลับคืนสู่ธรรมชาติ          
เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณปูม้าทดแทนส่วนที่ถูกจับไป โดยการทำธนาคาร     
ปูม้าข้ึนในหลายชุมชน มีการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ          
และองค์กรเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน      
การดำเนินงานในระยะแรก พบว่าธนาคารปูม้าในแต่ละพื้นที่                
มีความสำเร็จ  ชุมชนประทับใจกับโครงการที่ตนเองมีส่วนช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าคืนสูธ่รรมชาติ  มีการรวมกลุ่มกันในระยะแรก  
มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน แต่พบว่าเมื่อผ่านไปประมาณ 1 -2 ปี          
บางชุมชนได้หยุดทำธนาคารปูม้ า เนื่องจากมี ข้อจำกัดเรื่อง             
ของกำลังคน การมีส่วนร่วมในการทำธนาคารปูม้าของชุมชนชายฝั่ง   
การชำรุดของอุปกรณ์ และขาดการเอาใจใส่ ในส่วนพื้นที่สร้าง
ธนาคารปูม้าของบางชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่ง พบว่าในช่วงฤดูมรสุม
ไม่สามารถทนต่อความรุนแรงของมรสุมได้ หรือในบางชุมชน มีการ
สร้างธนาคารปูม้าแบบกระชังลอย ในบริเวณแม่น้ำที่ไหลออกสู่ทะเล 
ซึ่ ง จ ะ พ บ ว่ า เป็ น ส า เห ตุ ที่ ท ำ ให้ ปู ม้ ามี อั ต ร าก าร ร อ ด ต่ ำ            
เพราะพฤติกรรมการวางไข่ของปูม้าต้องการความเหมาะสมของ
คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมหลายประการ ถึงแม้ว่าธนาคารปูม้า    
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จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในระยะแรก แต่ความรู้สึกด้าน
จิตใจที่ชาวประมงรู้สึกผูกพันและช่ืนชมในผลงานธนาคารปูม้าของ
ตนเอง และคาดหวังว่าผลจากการทำงานด้านการอนุรักษ์ปูม้าของ
ตนเอง จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทรัพยากรปูม้าสมบูรณ์และกลับสู่สภาวะ
ปกติทำให้ชาวประมงมีความสุขทางจิตใจ   
          ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน โดยการนำแม่ปูม้า        
มาเพาะฟักในโรงเรือน จากนั้นจึงนำลูกปูม้าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
ภายหลังจากการดำเนินการทดลองและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน
ข้อมู ลกั บ ชุมชนชาวป ระมงที่ ป ระกอบอาชีพ ป ระม งปู ม้ า              
พบ ว่าธนาคารปู ม้ าใน รูป แบบ  “โรง เพ าะฟั กปู ม้ า ชุมชน ”                      
มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการบริหารจัดการของชุมชน           
ประมงชายฝั่ง เป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มชาวประมง 
และยังสามารถเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกปูม้าวัยอ่อนด้วย          
จากการศึกษาของ อภิรักษ์และคณะ (2558) พบว่า ปูม้ามีความดก
ไข่ตั้งแต่  400,000 – 1,700,000 ฟอง โดยเฉลี่ยปูม้าขนาดความ              
กว้างกระดองประมาณ 10 -12 เซนติเมตร จะมีความดกไข่            
ประมาณ 1,000,000 ฟอง และการศึกษาทดลองร่วมกับชุมชน 
พบว่าการเพาะฟักแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง อยู่ที่ ร้อยละ 60-70             
ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาวิจัยของกรมประมง ที่รายงานอัตราการฟัก
เป็ นตั วอยู่ ที่ ร้ อยละ 80 ซึ่ งห ากมี ก ารส่ งเส ริม ธนาคารปู ม้ า               
แบบโรงเพาะฟักปูม้าชุมชน จะพบว่าแม่ปูม้า 1 ตัวจะผลิต ปูม้าวัย
อ่อนประมาณ 500,000 ตัว เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ           
  มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการ          
การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชน
บร ิเวณ ชายฝั ่ง  โดยให ้ส ำน ัก งานก ารว ิจ ัย แห ่ง ช าต ิ (วช .)           
เป็นหน่วยงาน บูรณาการหลัก โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่และอีก
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หลายหน่วยงานร่วมดำเนินการนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยและ
นวัตกรรมมาต่อยอดหรือวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกม้า
ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเล และขยายผลสำเร็จของธนาคารปูม้าที่มีอยู่ไปสู่
ชุมชนอื่น ๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสภาวะชุมชน คืน
ความสมดุลให้ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนการสนับสนุนการขายใน
ทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าอันนำมาซึ่งการสร้างรายได้ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  
 แนวความคิดของธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน           
ภายใต้โครงการ การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดตรังและกระบี่ เพื่อมุ่งยกระดับ
การดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าในพื้นที่ของชุมชน เพิ่มจำนวน
ชุมชนประมงชายฝั่งที่ประกอบอาชีพประมงปูม้า ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมธนาคารปูม้า โดยการสร้างระบบการทำงานเชิง
เครือข่าย เนื่องจากทรัพยากรปูม้าเป็นทรัพยากรส่วนรวมของทุกคน 
หากทุกชุมชนพร้อมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าก็จะเพิ่มจำนวน
ทดแทนปริมาณปูม้าในธรรมชาติ เพื่อปรับสมดุลให้เพียงพอต่อการ
ใช้ประโยชน์ของชาวประมงในอนาคต   
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ย้อนรอยธนาคารปูม้า จุดเริ่มต้นการอนุรักษ์จากชุมชน 
 

  ความตระหนักของชุมชนชายฝั่ง เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรปูม้าเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้น ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวประมงชายฝั่ง ในการทำกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า และถูกต่อยอดขยายผลไปอย่างรวดเร็ว            
คือ  “ธนาคารปู ม้ า”  หรือที่ เรี ยกกั น ว่า “Crab Bank”  โดย              
มีแนวความคิดในการนำปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองมาปล่อยไว้       
ในถัง กระชัง หรือในคอก เพื่อให้แม่ปูม้ามีโอกาสปล่อยไข่กลับคืน            
สู่ธรรมชาติ ก่อนจะนำแม่ปูม้าไปจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ ด้วย
ความคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มจำนวนลูกปูม้าในธรรมชาติ               
และลูกปูม้าเหล่าน้ันจะเจริญเติบโตทดแทนกลับไปเป็นพ่อแม่พันธ์ุ
หรือเป็นปูม้าที่เหมาะสมให้ชาวประมงทำการประมงต่อไป ธนาคาร
ปูม้าในระยะแรกนั้นได้รับความสนใจจากชุมชนประมงชายฝั่ง       
ที่ประกอบอาชีพประมงปูม้า และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อกิจกรรมธนาคารปูม้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 ธนาคารปูม้าของแต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน สมาชิก
ช่วยกันทำงาน มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก
อย่างชัดเจน รูปแบบการดำเนินงานธนาคารปูม้าในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มาจะเป็นลักษณะของการสร้างคอกในบริเวณชายฝั่งทะเล หรือทำ
เป็นแบบกระชังลอยน้ำในลำคลองที่เช่ือมกับทะเล ต่อมาก็ใช้วิธีการ
รวบรวมแม่ปูม้า ไข่นอกกระดองจากชาวประมงในชุมชนหรือ           
กลุ่มสมาชิกของธนาคารปูม้า นำมาปล่อยเลี้ยงไว้ในคอกหรือกระชัง 
ทำการเลี้ยงหรือขุน ไปจนกระทั่งแม่ปูม้าได้ทำการสลัดไข่ออก
เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำแม่ปูม้าไปจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์
ต่อไป  
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 ธนาคารปู ม้ าในแต่ ล ะ ชุมชนอาจจ ะมี ช่ื อ กิ จก รรม         
และวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่มีเป้าหมายของ
กิจกรรมที่ เหมือนกันคือ ความต้องการปล่อยลูกพันธ์ุปูม้าคืนสู่
ธรรมชาติ ซึ่งพบว่าในบางพื้นที่ธนาคารปูม้าประสบความสำเร็จทั้ง
ด้านการเพิ่มข้ึนของทรัพยากรปูม้า และการมีส่วนร่วมของชุมชน             
มีความเข้มแข็งมากข้ึนตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมธนาคาร        
ปูม้าในหลายชุมชน เริ่มประสบปัญหาในด้านการดำเนินกิจกรรม           
ทั้งการล้มเลิกกิจกรรมหรือความอ่อนแอของกลุ่ม โดยมีสาเหตุมา
จากหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ คือ  

ประการแรก เกิดจากการขาดหน่วยงานสนับสนุนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทั้ งท างด้ าน วิชาการและงบประมาณ ดำเนิ น งาน                   
เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรหยุดการสนับสนุน หลายชุมชนจึงต้อง
หยุดกิจกรรมธนาคารปูม้าตามไปด้วย   
 ประการที่สอง ชาวประมงในหลายชุมชนมีข้อจำกัดด้าน
เวลาในการทำประมงชายฝั่ง จึงไม่มีเวลาเพียงพอต่อการจัดการ
ธนาคารปูม้า ขาดผู้รับผิดชอบและดูแลอย่างต่อเนื่อง  
 ประการที่สาม เกิดจากรูปแบบการสร้างธนาคารปูม้า          
ในบางชุมชนไม่ เหมาะสมกับภูมิประเทศของชุมชนชายฝั่ ง            
เช่น  บางชุมชนสร้ างธนาคารปู ม้ าในบ ริ เวณ ชายฝั่ งทะ เล                       
ซึ่งพบว่า ในช่วงฤดูมรสุมนั้นธนาคารปูม้าได้รับความเสียหาย
เนื่องจากไม่สามารถทนต่อความรุนแรงของคลื่นลมได้ หรือบาง
ชุมชนมีการสร้างธนาคารปูม้าแบบกระชังลอยน้ำ บริเวณลำคลอง 
ปากแม่น้ำที่ ไหลออกสู่ทะเล ซึ่ งพบว่าปูม้ามีอัตราการรอดต่ำ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้
ธนาคารปูม้าแบบกระชังไม่ประสบความสำเร็จ แต่ธนาคารปูม้าก็ได้
กลายเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งที่เกิดจาก
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แนวคิดของชุมชน  โดยชาวประมงพร้อมใจที่จะให้ความร่วมมือ    
ต่อกิจกรรมดังกลา่ว ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ภายในชุมชนของตนเองได้ ดังนั้นหากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องแล้ว ธนาคารปูม้าจะเป็นเครื่องมือ
พัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการ จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง  
ในระดับท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับชาวประมง
ชายฝั่งในอนาคตได้ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจ    
ที่ถูกต้องต่อธนาคารปูม้าให้กับชาวประมงในการที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาธนาคารปูม้าที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน 
(อภิรักษ์, 2560) 
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ความรู้เก่ียวกับ “ปูม้า” 
 

1. ลักษณะทางอนุกรมวิธานของปูมา้  
 ปูม้า (ภาพที่ 1) จัดเป็นปูทะเลในครอบครัว Portunidae            
มี ช่ือ วิทยาศาสตร์ ว่า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)     
มี ช่ื อ ส า มั ญ ว่ า “ Blue crab ห รื อ  Swimming crab”  โ ด ย       
Svane and Hooper (2004) อธิบายการจำแนกอนุกรมวิธานของ
ปูม้าดังนี้ (Australian Museum, 2017) 
 
Phylum    Arthopoda 
         Class      Crustacea 
                Order       Decapoda 
                      Family     Portunidae 
                              Genus      Portunus 
                                     Species    P. pelagicus 
 

 
ภาพท่ี 1 ปูม้า  
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2. ลักษณะสัณฐานของปูม้า 
 ลักษณะสัณฐานโดยทั่วไปของปูม้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
คือ ส่วนหัว (Head) ส่วนอก (Thorax) และส่วนท้อง (Abdomen)           
ส่วนหัวและส่วนอก (Cephalothorax) มีกระดอง (Carapace)       
หุ้มอยู่ตอนบน ทางด้านข้างทั้งสองของกระดองเป็นรอยหยักคล้าย
ฟันเลื่อย ลักษณะเป็นหนามแหลมข้างละ 9 อัน มีขาทั้งหมด 5 คู่          
ขาคู่แรกเปลี่ยนไปเป็นก้ามใหญ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและจับอาหาร          
ขาคู่ที่  2-4 มีขนาดเล็ก ปลายแหลม ใช้เป็นขาเดิน ขาคู่สุดท้าย             
ตอนปลายมีลักษณะเป็นใบพายใช้ในการว่ายน้ำ ขนาดกระดอง
สามารถโตเต็มที่ได้ราว 15-20 เซนติเมตร ซึ่งปูม้าในประเทศไทย
สามารถพบได้แทบทุกจังหวัดทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย       
โดยอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำและแถบชายฝั่งทะเล หากินในเวลา
กลางคืน โดยตัวจะหลบซ่อนอยู่ ใต้พื้นทราย โผล่มาแค่ลูกตา          
จะพบมากที่ระดับความลึก 7–30 เมตร  
 “ปูม้าเพศผู้”จะมีลักษณะของสีกระดองที่ เข้มกว่าปูม้า       
เพศเมียโดยเพศผู้จะมีสีฟ้าอ่อนถึงสีฟ้าเข้ม ขณะที่ปูม้าเพศเมีย            
จะมีสีค่อนข้างอ่อน ลักษณะจับปิ้งของปูม้าเพศผู้จะมีลักษณะ        
เรียวยาว  ซึ่งจับปิ้งของปูม้าเพศเมียมีลักษณะกว้างและใหญ่เป็นวงรี
อย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่ 2)  
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

 
 
 
 
 

(ก)  

(ข) 
ภาพท่ี 2 ลักษณะปูม้าเพศเมีย (ก) และปมู้าเพศผู้ (ข) 

 

3. พฤติกรรมการกินอาหารของปูมา้ 
 “ปูม้า”มีพฤติกรรมการกินอาหารในเวลากลางคืน โดยปูม้า
สามารถกินได้ทั้งซากพืช ซากสัตว์ และสัตว์น้ำขนาดเล็กที่มีชีวิต 
รวมถึงหอยทะเล หรือแม้แต่สาหร่ายทะเลบางชนิด นอกจากนี้ยัง
พบว่าปูม้าจะมีพฤติกรรมกินกันเองสูง โดยเฉพาะช่วงที่มีการลอก
คราบใหม่ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จำนวนปูม้า
ลดลง (เขียน, 2520 ; ธงชัยและคณะ, 2548 ; บรรจง, 2550 ; 
อภิรักษ์ และคณะ, 2553) 
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4. วงจรชีวิตของปูม้า 
 วีรชัย (2556) ปูม้าเป็นสัตว์น้ำที่วงจรชีวิตจากการปฏิสนธิ    
ของไข่กับน้ำเช้ือจนถึงวัยผสมพันธ์ุ เพียง 55-190 วัน เท่านั้น                   
ซึ่งระยะเวลาการพัฒนาของไข่รวมทั้ งพัฒนาการของตัวอ่อน        
และการเจริญเติบโตของลูกปูตั้งแต่การผสมพันธ์ุจนถึงระยะปูวัยรุ่น       
และพร้อมสืบพันธ์ุอีกครั้งนั้นข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในแหล่ง         
ที่อยู่อาศัย เช่น ความสมบูรณ์ของอาหาร ความแปรผันของ        
คุณภาพน้ำ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาวงจรชีวิตของปูม้า         
ในแต่ละช่วงอายุ ช้าหรือเร็วต่างกันไป วงจรชีวิตจะเริ่มจากการ      
ที่ปูม้าเพศผู้ผสมพันธ์ุกับปูม้าเพศเมียใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน 
หลังจากนั้นไข่ภายในกระดองจะมีการพัฒนาซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระยะ 
เมื่อถึงระยะสุดท้ายไข่จะออกมาตามท่อนำไข่แล้วผสมกับน้ำเช้ือ    
ที่รออยู่บริเวณช่องผสมพันธ์ุหน้าท้องของปูเพศเมียจนเกิดการ
ปฏิสนธิข้ึนปูม้าเพศเมียจึงนำไข่ไปเก็บไว้ที่จับปิ้งหน้าท้องภายนอก
ตัวไข่ในช่วงนี้จะแบ่งเป็น 4 ระยะเช่นกันโดยแยกตามสีได้ ดังนี้           
ไข่สีเหลือง ไข่สีส้ม ไข่สีน้ำตาล และไข่มีสีดำเป็นไข่ระยะที่พร้อม    
จะฟักเป็นตัวอ่อนช่วงนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ปูม้าเข่ียไข่ออก
จากตัวลงทะเลไข่ฟักเป็นตัว ภายใน 1-2 วัน ก็พัฒนาเป็นตัวอ่อน
ระยะโซเอี้ย แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ โซเอี้ย I, โซเอี้ย II, โซเอี้ย III 
และโซเอี้ย IV การพัฒนาในระยะนี้ใช้เวลา 10-12 วัน จากนั้น      
2-6 วัน ก็จะเข้าสู่ระยะ Megalopa เป็นครั้งแรกที่ปูม้าเริ่มมีก้ามไว้
หยิบจับอาหารใส่ปากและอีก 3-6 วันก็เข้า First crab เป็นลูกปูม้า
ที่มีกระดองเป็นครั้งแรกและจะลอกคราบเจริญเติบโตไปจนอายุ    
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28 วัน เป็นลูกปูม้าวัยรุ่นหรือ Young crab ซึ่งเป็นวัยที่มีความ
แข็งแรงกว่าทุกช่วงของการเป็นลูกปู จากลูกปูม้าวัยรุ่นจนอายุ     
90 วัน ก็เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุและพร้อมที่จะผสมพันธ์ุเพื่อขยาย
เผ่าพันธ์ุต่อไป (ภาพที่ 3)  

 

ภาพท่ี 3 วงจรชีวิตของปูม้า 
  ดัดแปลงจากที่มา : (วีรชัย, 2556) 
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5. การสบืพันธุ์ของปูมา้  
 วีรชัย (2556) ปูม้าเริ่มผสมพันธ์ุและวางไข่ได้ เมื่ออายุ
ประมาณ 3 เดือน โดยมีขนาดความกว้างของกระดองประมาณ     
4.5 เซนติเมตร สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี ก่อนการผสมพันธ์ุปูม้า
เพศผู้จะลอกคราบก่อนประมาณ 7-10 วัน เมื่อกระดองแข็งมีความ
สมบูรณ์เต็มที่ก็จะเริ่มหาปูม้าเพศเมียที่โตเต็มวัยและมีความพร้อม 
ที่จะร่วมผสมพันธ์ุ เช่น ใกล้จะลอกคราบ เมื่อพบแล้วปูม้าเพศผู้   
จะเกาะหลังปูม้าเพศเมีย โดยใช้ขาเดินคู่ที่ 2-4 พยุงปูม้าเพศเมียไว้
ประมาณ 3-4 วัน จนกระทั่งปูเพศเมียลอกคราบ ลำตัวนิ่ม ในช่วงนี้ 
ปูม้าเพศผู้จะใช้ก้ามหนีบโคนก้ามของปูม้าเพศเมียไว้เพื่อจับให้นิ่ง
จากนั้นจะสอดตัวเข้าไประหว่างจับปิ้งของปูม้าเพศเมีย เพื่อสอด
อวัยวะสืบพันธ์ุเพศผู้คู่ที่มีลักษณะยาวเรียว แหลมเล็กเข้าไปในรูเปิด
ของปูม้าเพศเมียใต้จับปิง้ ตรงบริเวณโคนขาคู่ที่สาม ส่วนรยางค์คู่สั้น
ทำหน้าที่ยึดหน้าท้องปูม้าเพศผู้ให้ติดกับหน้าท้องของปูม้าเพศเมีย            
เพื่อช่วยให้การผสมพันธ์ุมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนช่วงนี้ปูม้าเพศผู้จะใช้      
ขาพยุงตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ปูม้าเพศเมียที่นิ่มเป็นอันตราย (ภาพที่ 4)            
ปมู้าเพศผู้จะปล่อยน้ำเช้ือไปไว้ในถุงเก็บน้ำเช้ือภายในปูม้าเพศเมีย          
รอระยะเวลาผสมกับไข่ที่ส่งมาตามท่อนำไข่ ในภายหลัง ข้ันตอน
การผสมพันธ์ุนี้จะใช้เวลาประมาณ 12-15 ช่ัวโมง โดยน้ำเช้ือที่อยู่ใน
ถุง เก็บน้ำเช้ือจะมีอายุประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งในช่วงฤดูผสมพันธ์ุ   
ปมู้าเพศผู้ตัวหนึ่งสามารถผสมกับปูม้าเพศเมียได้หลายตัว  
 หลังจากผสมพันธ์ุแล้วปูม้าเพศเมียก็จะกลับตัวอยู่ในท่า
ปกติ ตัวผู้จะเกาะหลังปูม้าเพศเมีย อีก 1-2 วัน จนกระทั่งตัวเมีย
กระดองแข็งจึงแยกตัวออก หลังจากผสมพันธ์ุประมาณ 20-30 วัน             
ไข่จะถูกส่งมาตามท่อนำไข่เพื่อผสมกับน้ำเช้ือแล้วส่งไปเก็บไว้             
ที่หน้าท้อง รยางค์อกจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรับการเกาะของไข่         
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ส่วนไข่ที่ผสมแล้วจะมีขนาดโตข้ึนเรื่อย ๆ จนล้นจับปิ้ง ระยะนี้
เรียกว่า “ปูไข่นอกกระดอง” ไข่จะเปลี่ยนสีจากเหลืองอ่อนเป็นสีส้ม            
สีน้ำตาลอ่อน สีเทา และสีดำตามลำดับ ประมาณ 10-15 วัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การจับคู่สืบพันธ์ุของปูม้า 
ที่มา : (JimDodd, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.redbubble.com/people/jimdodd?ref=artist_title_name
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“ธนาคารปูม้า” 
 

ธนาคารปูม้า หมายถึง การนำแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง 
นำมาใส่ถังเพาะในโรงเรือน เมื่อแม่ปูม้าเข่ียไข่ออกจากหน้าท้องแล้ว
จึงนำแม่ปูไปขาย ไข่ที่ถูกเข่ียออกจากตัวแม่ปูก็จะฟักเป็นตัวอ่อน
ระยะโซเอี้ย (Zoea) หลังจากนั้นจะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติ และกิน
อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป 

อ ภิรั ก ษ์  และคณ ะ (2556 ) ได้ ส รุป สาระสำคัญ ว่า           
“ธนาคารปูม้า” หมายถึง กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าโดยชุมชน        
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทีช่าวประมง
ในชุมชนชายฝั่ง ซึ่งประกอบอาชีพประมงปูม้าด้วยเครื่องมืออวนจม         
ปูม้า หรือลอบปูม้า เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า จึงนำเอาปูม้าเพศเมียที่มีไข่อยู่บริเวณหน้า
ท้อง (จับปิ้ง) หรือที่เรียกว่าไข่นอกกระดองหรือไข่รากทราย นำมา
ปล่อยไว้ในกระชังที่อยู่ในบริเวณปากแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลหรือในคอก
ที่สร้างไว้บริเวณชายฝั่งใกลชุ้มชน เพื่อให้ปูม้าเพศเมียได้มีโอกาสเข่ีย
ไข่ออกจากหน้าท้อง จากนั้นชาวประมงจึงจะนำแม่ปูม้าดังกล่าวไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป  

การนำปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองไปใส่ไว้ในกระชัง
ลอย หรือในคอกนั้นเปรียบเสมือนการฝากเงินไว้ในธนาคาร ลูกปูม้า
จากไข่ ปูม้าที่นำมาปล่อยไว้ในกระชังลอยหรือในคอก ถือว่าเป็น
ดอกเบี้ยที่ธรรมชาติและชาวประมงจะได้รับในอนาคต การเปรียบ
เปรยกิจกรรมอนุรักษ์ดังกล่าวนี้ ว่าเป็นธนาคารปูม้า  จึงถือเป็น
กิจกรรมที่มีผลสัมฤทธ์ิทั้งทางด้านของชีววิทยาและสังคม 
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เมื่อประชากรปูม้าลดลงจากวิธีการทำประมงแบบทำลาย                    

ทำให้ผูบ้ริโภคต้องแบกรับราคาปูม้าทีสู่งข้ึนเรื่อยๆ แต่ด้วย แนวคิด 
“ธนาคารปูม้าชุมชน” ที่รบับริจาคและรบัฝากเลี้ยงแมปู่ไข่กลับ

สามารถช่วยเพิม่จำนวนปูม้าในทะเลได้ถึงปลีะหลายล้านตัว แถมยัง
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบัชาวประมงไปพร้อมกับ ความยั่งยืนใน

ระบบนิเวศน์ และระบบเศรษฐกิจ 
 ไปดกูันว่าธนาคารปูม้าเขาทำกันอย่างไร  

และทำไมถึงช่วยกู้วิกฤตครั้งนี้ได ้
 

      “กู้วิกฤตปูม้าหดหายในทะเล” 

 

รูปแบบธนาคารปูม้า  
 การจัดทำธนาคารปูม้ ามีหลายรูปแบบข้ึนกับความ
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชน
ชายฝั่งมีการเริ่มต้นการอนุรักษ์ ในยุคแรกๆ โดยการนำแม่ปูม้า    
ไข่นอกกระดอง มาใส่ในกระชังเลี้ยงปลาที่ว่างๆ ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน 
ชาวประมงสังเกตเห็นแม่ปูม้าปล่อยไข่ จึงเริ่มต้นพัฒนามาสร้าง
กระชังแบบต่าง ๆ มีตั้งแต่กระชังขนาดใหญ่แบบกลุ่ม หรือกระชัง
ขนาดเล็กแบบเดี่ยว หรือการสร้างเป็นคอกที่มีพื้นทะเลให้แม่ปูม้า
สามารถลงถึงหากินได้ด้วย ในยุคปัจจุบันธนาคารปูม้าได้พัฒนา     
สู่ระบบโรงเรือน หรือโรงเพาะฟักปูม้าชุมชน ธนาคารปูม้า ที่เกิดข้ึน
ในแต่ละชุมชนจะคำนึงถึงความเหมาะสมของชุมชน และความ
สะดวก ในการบริหารจัดการ ซึ่งธนาคารปูม้าที่ยังนิยมอยู่ในปัจจุบัน 
ไดแ้ก่  
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1. ธนาคารปูม้าแบบกระชังลอย  
เป็นการดัดแปลงกระชังเลี้ยงปลากระชังในบริเวณชายฝั่ง 

โดยนำแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาปล่อยขังไว้ในกระชัง เพื่อให้ปูม้ามี
โอกาสสลัดไข่ก่อนนำปูม้าไปจำหน่าย ธนาคารปูม้าแบบกระชังลอย          
จะดัดแปลงไปตามสภาพของแต่ละชุมชน บางแห่งดัดแปลงใช้
กระชังพลาสติกขนาดเล็ก นำมาวางในกระชังอีกครั้ง (ภาพที่ 5) 

การใช้กระชังจะมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานที่ รูปแบบนี้ทำได้ง่ายเพราะ       
ใช้งบประมาณน้อย และการดูแลไม่ยุ่งยาก แต่ในปัจจุบันมีน้อย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. ธนาคารปูม้าแบบคอก  
เป็นการพัฒนาข้ึนในบางชุมชนที่มีความเหมาะสมของพื้นที่

ชายฝั่งทะเล เช่น มีแหล่งหญ้าทะเล หรือแหล่งกำบังลมใกล้หมู่บ้าน          
ก็จะนิยมสร้างธนาคารปูม้าในรูปแบบของคอก โดยการใช้ไม้ปัก         
เป็นเสา และใช้เนื้ออวนล้อม มีขนาดตั้งแต่ขนาด 4 x 4 เมตร      
จนถึง 40 x 40 เมตร วิธีนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของแม่ปูม้า 
และแหล่งอาหาร เนื่องจากธรรมชาติปูม้าจะอาศัยและหากินบริเวณ            
พื้นท้องทะเล (ภาพที่ 6) 

ภาพท่ี 5 ธนาคารปูม้ารูปแบบกระชังลอย 
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ภาพท่ี 6 ธนาคารปูม้ารูปแบบคอก 
ที่มา : (อภิรักษ์ ,2553) 

 

3. การเพาะพันธ ุ์ลกูปูม้าจากจับปิ้ง 
 การเพาะลูกปูม้าจากจับปิ้ ง เหมาะสมกับพื้นสถานที่                   
ที่มีโรงต้มและมีการแกะเนื้อปูม้า หรือในกรณีที่แม่ปูม้าไข่นอก
กระดองตายในระหว่างที่ลำเลียง เมื่อได้จับปิ้งปูม้ามาแล้ว สามารถ
นำมาเพาะฟักตามวิธีของวารินทร์ และคณะ (2545) โดยนำจับปิ้งใส่
ในกะละมังพลาสติกทีม่ีน้ำทะเลสะอาด แยกไข่ออกจากจับปิ้งโดยใช้
มือถูเบาๆ ในน้ำ จากนั้นกรองเอาสิ่งสกปรกและไข่ที่จับเป็นก้อน
ออก ล้างด้วยน้ำทะเลสะอาด 3-4 ครั้ง แล้วนำไป บ่มฟักพร้อมกับ
ให้อากาศค่อนข้างแรง (ภาพที่ 7) 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การเพาะพันธ์ุลกูปูม้าจากจับปิ้ง 
ที่มา : (วารินทร์ และคณะ, 2545) 
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5. ธนาคารปมู้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 เป็นการดัดแปลงร่วมกับนักวิชาการ โดยนำเอาความ

ยุ่งยากและปัญหาจากธนาคารปูม้าในรูปแบบของกระชังหรือแบบ
ของคอกปูม้าที่มีอายุการใช้งานน้อย ใช้งบซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคที่สุดคือความยุ่งยากในการบริหารจัดการธนาคาร    
ปูม้าธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักจะนำแม่ปูม้ามาปล่อยในถัง 
พร้อมทั้งให้อากาศเพื่อให้แม่ปูม้าฟักไข่ก่อนที่จะนำแม่ปูไปขาย     
วิธีนี้พบว่า มีความสะดวกและได้ผลในด้านการสร้างความตระหนัก
ให้กับชุมชน  เมื่อแม่ปูเข่ียไข่หมดแล้วก็จะถูกนำไปขาย ส่วนตัวอ่อน
ก็จะถูกปล่อยลงสู่ธรรมชาติ (ภาพที่ 8) 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 

ปัญหาที่ชุมชนประสบในปัจจุบัน คือ ความไม่สัมฤทธ์ิผล
ของกิจกรรมธนาคารปูม้าในบางพื้นที่ด้วยข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ 
กรอบเวลาในการทำงาน และการขาดข้อมูลด้านวิชาการ การเพาะ
ปมู้าในถังของชุมชนโดยการนำแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาเพาะฟักใน
ถังน้ำ เพื่อให้แม่ปูปล่อยไข่และฟักเป็นตัวอ่อน เป็นวิธีที่สะดวกและ
เหมาะสมกับชุมชนชายฝั่งในหลายพื้นที่  เนื่องจากชาวประมง
สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ลักษณะรายเดียว กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ 
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หรือทั้งชุมชน  ซึ่งเรียกว่า โรงเพาะฟักปูม้าชุมชน เป็นวิธีการที่
สะดวกแก่ชาวประมงในการจัดต้ังธนาคารบริเวณชายฝั่ง ใกล้ท่าเรือ 
หรือพื้นที่ริมฝั่งของหมู่บ้าน วิธีการไม่ยุ่งยากเริ่มตั้งแต่  

(1.) เตรียมสถานที่โดยใช้ถังน้ำหรือกล่องโฟมสำหรับปล่อย
แม่ปูม้า จำนวน 1 ตัวต่อถัง  

 

 
 

(2.) เตรียมระบบให้อากาศที่ใช้ในการเลี้ยงแม่ปูม้าไข่นอก
กระดอง  
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(3.) เตรียมน้ำชาวประมงสามารถใช้น้ำทะเลจากพื้น         
ที่ชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง โดยเลือกช่วงที่น้ำทะเลข้ึนสูงสุด ซึ่งมี
ความเค็มของน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม และควรมีการกรองน้ำด้วย
ผ้าขาวบางเพื่อลดตะกอนในน้ำ   

 

 
 

(4.) นำแม่ปูไข่นอกกระดองที่จับมาได้ มาปล่อยจำนวนถัง      
ละ 1 ตัว   
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(5.) คอยเฝ้าดูการฟักตัวเป็นลูกปู วัยอ่อนระยะโซเอี้ย
ระยะเวลาข้ึนอยู่กับสีของแม่ปูไข่นอกกระดอง  

 

 
 

(6.) หากเกิดการฟักเป็นตัวอ่อนระยะโซเอี้ยก็สามารถนำไป
ปล่อยคืนสู่ทะเลตามสถานที่ เวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสม  
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หลักการจัดการธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน   
 สิ่งที่ชุมชนต้องเรียนรู้คือแม่ปูม้าไข่นอกกระดองจะมีสีของ
ไข่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งระยะของสีไข่ปูได้ 4 ระยะดังนี้  

1. แม่ปูม้าไข่สี เหลือง -ส้ม จะใช้ เวลาในการเพาะฟั ก
ประมาณ 

 5-7 วัน  
 

 

 

2. แม่ปูม้าไข่สีน้ำตาลใช้ระยะในการเพาะฟักประมาณ 
 3-5 วัน 
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3. แม่ปูม้าไข่สีเทาใช้ระยะเวลาในการเพาะฟักประมาณ 
2-3 วัน  

  
 

 

4. แม่ปูม้าไข่สีดำจะใช้ระยะเวลาเพาะฟักเพียง 1-2 วัน  
  
    

 
จากการติดตามและทดลองร่วมกับชุมชนพบว่าแม่ปูม้าไข่

นอกกระดองสีดำมากกว่าร้อยละ 50 จะฟักเป็นตัวภายใน 1 วัน           
ซึ่ งหากชุมชนเลือกที่ จะใช้ปูม้ าไข่แก่สีดำจะเป็นการช่วยให้              
ลดภาระเกี่ยวกับ การเฝ้าดูแล และเปลี่ยนถ่ายน้ำ ตลอดจนต้นทุน          
ที่เกี่ยวกับค่าอาหารค่าไฟฟ้าเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการไม่รบกวน
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ชาวประมงที่จะต้องเสียสละในการฝากแม่ปูม้าไว้ที่ธนาคารปูม้านาน
จนเกินไป 

ในส่วนของการจัดการลูกปูม้าภายหลังการเพาะฟักนั้น 
พบว่าเมื่ อแม่ปูม้ าสลัดไข่และฟัก เป็ นตัวอ่อนระยะแรกแล้ว 
ชาวประมงสามารถที่จะนำแม่ปูม้าไปจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ได้
อย่างง่ายในส่วนของลูกปูม้าสามารถที่จะนำไปปล่อยได้หลากหลาย
วิธี เช่น  
 1.) หากชุมชนอยู่ใกล้ทะเลและแนวป่าชายเลนที่เป็นแหล่ง
เลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อน ก็สามารถที่จะปล่อยลูกปูม้าบริเวณลำคลอง
หน้าหมู่บ้านได้ เลย โดยควรปล่อยในขณะที่น้ำทะเลข้ึนสูงสุด 
เนื่องจากความเค็มและคุณภาพน้ำมีความใกล้เคียงกับความต้องการ
ของลูกปูม้าในระยะนี้  
 2.) หากชุมชนที่ใช้วิธีการต่อท่อจากถังเพาะฟักไปสู่ทะเล
หรือ ลำคลองนั้น ควรเลือกการปล่อยลูกปูม้า ในขณะที่น้ำทะเล
กำลังเริ่มลง เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงปลาที่มารอกินลูก ปูม้าบริเวณปากท่อ
ที่ปล่อยลงไป  
 3.) สำหรับชุมชนที่มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลอยู่ใกล้หมู่บ้าน 
อาจใช้วิธีการลำเลียงลูกปูม้าไปปล่อยในแหล่งหญ้าทะเล โดยใช้การ
ใส่ ถังและขนย้ายเมื่อชาวประมงว่ิงเรือออกไปทำการประมง          
ก็สามารถทำการปล่อยลูกปูม้าได้ ระหว่างการลำเลียงควรมีการให้
อากาศเพราะสามารถเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูม้าได้  
 4.) นอกจากนี้บางชุมชนยังใช้กิจกรรมการปล่อยลูกปูม้า        
เป็นกิจกรรมให้กับนักเรียนในชุมชนหรือผู้มาศึกษาดูงาน ซึ่งช่วย
สร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์และความหวงแหนได้ดียิ่งขึ้น 

เป้าหมายของการดำเนินการธนาคารปูม้า ในลักษณะ       
โรงเพาะฟักแบบชุมชน ต้องการให้ชุมชนเพาะฟักแม่ปูม้าไข่นอก
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กระดองให้มีการรอดประมาณร้อยละ 50  โดยเฉลี่ยแม่ปูม้าขนาด
ความกว้างกระดองประมาณ 10-12 เซนติเมตร มีความดกไข่อยู่
ประมาณ 1,000,000 ฟอง ถ้าคิดคำนวณที่อัตราการเพาะฟักเพียง   
ร้อยละ 50 ก็จะสามารถปล่อยลูกปูม้าวัยอ่อนประมาณ 500,000 
ตัว ลงสู่ธรรมชาติ และหากคาดหวังการรอดเป็นปูม้าขนาด       
100 กรัม จะรอดกลับมาให้ชาวประมงในพื้นที่สามารถจับได้เพียง
ร้อยละ 0.1 ก็จะมีทรัพยากรปูม้าประมาณ 500 ตัว ที่เหลือรอด 
หากคิดเป็นน้ำหนักก็จะมีน้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม คิดเป็น
มลูค่าหรือรายได้ ที่ราคาปูม้ากิโลกรัมละ 200 บาท ก็จะสร้างมูลค่า
ได้ถึง 10,000 บาท จากแม่ปูม้า 1 ตัว  

ดังนั้นหากชุมชนช่วยกันเพาะฟักแม่ปูม้าไข่แก่นอกกระดอง 
100 ตัว และนำลูกปูม้าไปปล่อยลงสู่ธรรมชาติได้ปีละ 50,000,000 
ตัว ก็สามารถเพิ่มทรัพยากรปูม้าได้มากกว่า 50,000 กิโลกรัม           
มีมูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและ      
จะสามารถวัดผลสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างชัดเจน  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อดีของรูปแบบธนาคารปมู้า 
รูปแบบกระชัง รูปแบบคอก รูปแบบโรงเรือน 

ข้อด ี 
-สะดวกในการจัดการ 
เช่น กำหนดให้สมาชิก
ดูแลคนละ 1 กระชัง  
-ลดภาระในการดูแล
ของชาวประมง  
-สามารถเก็บกระชังได้
ในฤดูมรสุม  

ข้อด ี 
-ใช้พื้นที่อยู่อาศัยจริง 
จึงช่วยลดความเครียด
ให้กับแมปู่ม้า  
-สามารถเลือกพื้นที่  
ซึ่งมีความเหมาะสมต่อ
แม่ ปมู้า และลกูปมู้า  

ข้อด ี 
-ใช้งบประมาณและ
พื้นที่ในการจัดทำ
ธนาคารปูม้าไม่มาก  
-สามารถควบคุม
ปัจจัยคุณภาพน้ำได ้
จึงช่วยเพิ่มอัตรา  
การฟัก  
-สามารถตรวจสอบ
การฟักเป็นตัวของ 
ลูกปมู้าวัยอ่อนได้
สะดวก  
-สามารถเก็บแมปู่ม้า
มาใช้ประโยชน์ได้
สะดวก  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อเสียของรูปแบบธนาคารปมู้า 
รูปแบบกระชัง รูปแบบคอก รูปแบบโรงเรือน 

ข้อเสีย 
- ต้นทุนในการสร้าง
กระชังและค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมสูง 
- คุณภาพน้ำบริเวณ
ชายฝั่งมีการ
เปลี่ยนแปลงบอ่ย
สร้างความเครียด
ให้แก่แม่ปมู้า  
- ส่งผลต่อการฟักไข่
และการรอดตายของ
ลูกปูม้า 

ข้อเสีย 
- ต้นทุนในการสร้าง
คอกสูงและมีค่า
ซ่อมแซมสงู 
- ยากในการเก็บแมปู่
จากคอก เมือ่แม่ปเูข่ีย
ไข่เสรจ็  
- ชาวประมงตอ้ง
เสียเวลาในการเดินทาง
ไปยังคอก 
- คอกปูม้าอาจกีดขวาง
เส้นทางเดินเรือ หรือ
พื้นที่การทำประมงของ
ชาวประมง 
- คุณภาพน้ำบริเวณ
ชายฝั่งมีการเปลี่ยน 
แปลงบ่อยทำให้แม่ปู
เกิดความเครียดได้ง่าย   

ข้อเสีย 
- มีต้นทุนเป็นประจำ
ทุกเดือนคือ ค่าไฟฟ้า 
ประมาณเดือนละ 
100-200 บาท 
- ชาวประมงตอ้ง
กำหนด และทำหน้าที่
ปล่อยลูกปูม้าที่ฟกั
เป็นตัวอ่อนคืนสู่
ธรรมชาติ 
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องค์ความรู้ที่สำคัญเก่ียวกับปูม้าเพื่อความสำเร็จของ
ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 

1. ความดกของไข่ปูม้า  
แม่ปูม้าขนาดความกว้างกระดองประมาณ 12-14 ซม.             

มีจำนวนไข่เฉลี่ยประมาณ 1,000,000 ฟอง 
2. ความสมบูรณ์ของแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง  

ปัจจัยที่ ช่วยให้แม่ปูม้าสามารถพัฒนาไข่และฟักออก       
เป็นตัวอ่อน โดยธรรมชาติการเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านระบบ  
การสืบพันธ์ุของปูม้า จะต้องอาศัยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัว
สำคัญ ความเหมาะสมของคุณภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาระบบการสืบพันธ์ุ และอัตราการเพาะฟักของลูกปูวัยอ่อน   
ซึ่งชาวประมงจะสามารถสังเกตได้จากพื้นที่หรือแหล่งทำการประมง
ที่มีการจับปูม้าไข่นอกกระดองได้เป็นจำนวนมากนั้น เป็นพื้นที่        
ที่ห่างจากชายฝั่งไปพอสมควร มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด และมีการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพอันเนื่องมาจากอิทธิพลของน้ำจืดหรือ
ตะกอนน้อยมากในการศึกษาการเพาะฟักและอนุบาลปูม้า ในระบบ
ปิด หรือโรงเพาะฟักนั้น พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพน้ำ มีความสำคัญ
ต่อการเพาะฟัก และอัตราการรอดของลูกปูม้า ได้แก่ ความเค็ม 
และอุณหภูมิของน้ำทะเล 
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3. อัตราการฟัก  
อัตราการฟักของไข่นอกกระดองที่มีสีต่างๆ ทีมีความเค็ม

น้ำ 30 ส่วนในพันส่วน ในธนาคารปูจะไม่เท่ากัน คือ สีส้ม -เหลือง    
มีอัตราการฟักร้อยละ 88.17 สีน้ำตาลร้อยละ 84.94 สีเทาร้อยละ 
66.12 และสีดำร้อยละ 65.23 (สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล , 
2554) สาเหตุที่ไข่สีเทาและสีดำมอีัตราการฟักค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก
ไข่ระยะนี้ใกล้ฟักเป็นตัวอ่อนในช่วงการลำเลียงแม่ปูอาจทำให้ไข่
บอบช้ำจึงทำให้อัตราการฟักต่ำ ดังนั้นการลำเลียงแม่ปูที่มีไข่ติดหน้า
ท้องจึงควรลำเลียงอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่
บอบช้ำ และแม่ปูเกิดความเครียด               
4. ระยะเวลาท่ีแม่ปูม้าอยู่ในโรงเพาะฟัก   

แม่ปูที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องจะมีสีต่างกันออกไป เนื่องจาก        
ไข่แก่ไม่เท่ากัน ระยะไข่มี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สีส้ม–สีเหลือง 
ระยะที่  2 สี น้ ำตาล  ระยะที่  3 สี เท า  แล ะระยะที่  4 สี ด ำ         
(ภาพที่  10 ) ซึ่ งไข่แต่ละสีจะใช้ระยะเวลาอยู่ ในธนาคารปูม้า      
และฟักเป็นตัวอ่อนไม่เท่ากัน คือ ไข่สีส้ม – สีเหลืองใช้เวลา 4-7 วัน 
สีน้ำตาลใช้เวลา   2-4 วัน สีเทาใช้เวลา 1-3 วัน และสีดำใช้เวลา   
1-2 วัน 
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ภาพท่ี 10 ระยะไข่ของปูม้า 
ที่มา : (กรมประมง, 2554) 

 

5. การพัฒนาของลูกปมูา 
ปูมาเป็นสัตวที่มีกระดองแข็ง เจริญเติบโตด้วยการลอก

คราบสลัดเปลือกทิ้ง และสร้างเปลือกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ปูมาระยะ
วัยอ่อน มีรูปร่างแตกตางจากระยะเต็มวัย การเจริญเติบโตของปูมา
ระยะวัยอ่อนมีการลอกคราบเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบงได้เป็น     
2 ระยะ คือ ระยะโซเอี้ย (Zoea) และระยะเมกาโลปา (Megalopa) 
หลังจากนั้นจะเขา สู่ระยะ Young crab (ภาพที่ 11) 

 
 
 
 

ระยะที่ 1 ส้ม – เหลือง 

ระยะที่ 2 น ้ำตำล 

        ระยะที่ 3 เทา  

ระยะที่ 4 ดำ 
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ภาพท่ี 11 ระยะการเจรญิเตบิโตของปูม้า 

ที่มา : (ประจวบ, 2561) 
 

การพัฒนาของปูม้าวัยอ่อนแบงออกเป็น 2 ระยะ ได้แก 
ระยะที่ 1 Zoea ซึ่ งแบงออกเป็น 4 ระยะย่อย ได้แก Zoea 1,  
Zoea 2 , Zoea 3 และ Zoea 4 โดยการพัฒนาจากระยะหนึ่ง        
ไปสู่อีกระยะหนึ่งในระยะ Zoea ใชเวลา 3 - 4 วัน รวมระยะเวลา       
ที่ ลู กปู ม้ าฟก  ออกจากไข จนกระทั่ ง เขาสู่ ระยะที่  2 ระยะ 
Megalopa ใชเวลาประมาณ 10 - 15 วัน สวนในระยะ Megalopa 
ลูกปูม้าจะดำรงชีวิตอยู่ในระยะนี้ 4-5 วัน ก่อนจะเปลี่ยนแปลง
รูปร่างเขาสู่ระยะตัวเต็มวัย 
6. ความสมบูรณ์ของแม่ปูม้า  
 แม่ปูม้าที่แข็งแรงและสมบูรณ์จะผลิตไข่ปูที่มีสุขภาพดีและ
แข็งแรง แม่ปูจะเข่ียไข่แยกเป็นเม็ดเดี่ยวๆ และไข่นอกกระดองที่ปกติ
จะฟักเป็นตัวอ่อนระยะโซเอี้ย 1 (Zoae 1) มีการแยกของเปลือกไข่ 
และก้านของพวงไข่ที่ตัวอ่อนฟักแล้วอย่างเห็นได้ชัด ไข่จะมีอัตราการ
ฟักสูง (ภาพที่ 12) สำหรับแม่ปูที่ไม่แข็งแรง หรือไข่นอกกระดองถูก
กระทบกระเทอืน แม่ปูจะเข่ียไข่เป็นพวง และไข่จะมีอัตราการฟักต่ำ 
(ภาพที่ 13) 
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ภาพท่ี 12 ตัวอ่อนระยะ Zoea 1 เปลือกไข่ และก้านของพวงไข่ 
ที่มา : (กรมประมง, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอ่อนปูม้าระยะโซเอ้ีย 1 เปลือกไข่ ก้านของพวงไข่ที่ตัว
อ่อนฟักแล้ว 
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ภาพท่ี 13 ไข่ที่แม่ปูเข่ียออกเป็นพวง 
ที่มา : (กรมประมง, 2554) 

 

7. ความเค็มน้ำทะเล  
ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของปูม้าสีน้ำตาล

จากจับปิ้งในโรงเพาะฟัก จากรายงานของวารินทร์ และภมรพรรณ  
(2548) พบว่าความเค็มของน้ำทะเลมีผลต่อการฟักของไข่ปูม้า        
อยู่ ใน ช่วง  27-35 ส่ วน ในพั นส่ วน  ซึ่ ง ใกล้ เ คีย งกั บ ร ายงาน                
ของสุเมธ (2527) ซึ่งกล่าวว่า ปูม้าเพศเมียที่มีไข่แก่จะออกสู่ทะเล
ลึกที่มีความเค็มระหว่าง 28-32 ส่วนในพันส่วน 
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8. บริเวณท่ีปล่อยปูม้าวัยอ่อนระยะโซเอ้ีย  
ลูกปูม้าวัยอ่อนระยะโซเอี้ยมีศัตรู (Predator) ค่อนข้างมาก

เช่น ลูกปลาหรือปลาขนาดเล็กที่กินตัวอ่อนลูกปูเป็นอาหาร บริเวณ
ที่จัดตั้งธนาคารปูม้าและปล่อยตัวอ่อนนั้น ควรมีที่หลบซ่อนตาม
ธรรมชาติ เช่น บริเวณที่มีพืชป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล พื้นทราย 
หรือโขดหิน เป็นต้น นอกจากเหมาะสมต่อการให้ตัวอ่อนลูกปูม้า 
หลบซ่อนแล้ว ยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย ในการทำ
ธนาคารปูม้าควรปล่อยในบริเวณที่ เหมาะสมจะช่วยให้ลูกปูม้า         
มีอัตราการรอดเพิ่มข้ึน และมีโอกาสเพิ่มอัตราการรอดให้เป็นปูม้า 
ตัวเต็มวัยได้สูงข้ึนในธรรมชาติ 
9. วิธีการปล่อยลูกปูม้าวัยอ่อนระยะโซเอ้ีย  

การปล่อยลูกม้าวัยอ่อนระยะโซเอี้ย เป็นข้ันตอนที่สำคัญ 
ของการทำธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน การปล่อยลูกปูม้า        
ในบริเวณที่เหมาะสมต่อการอนุบาลจะเป็นการเพิ่มอัตราการรอด
ตายได้มากข้ึน ดังนั้นต้องให้ชุมชนมีการปล่อยลูกปูม้าวัยอ่อนระยะ
โซเอี้ยอย่างถูกต้อง (ภาพที่ 14) 
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ภาพท่ี 14 วิธีการปล่อยลูกปูม้าวัยอ่อนระยะโซเอี้ย 
 

เอียงปากภาชนะ ปล่อยลูก
ปมู้าอย่างช้าๆ 

นำถังไปแช่น้ำและนำน้ำจาก
ธรรมชาติ ใส่ถังทิง้ไว้ 5-10 
นาทีเพื่อปรบัอุณหภูมิ และ

ความเค็ม 
 

บริเวณทีป่ลอ่ยลูกปูควรมี
แหล่ง หลบซ่อนเพื่อป้องกัน

จากผูล้า่  
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10. ข้อควรระวังในการทำธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน    
เพื่อให้การจัดการธนาคารปูม้าเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด       

จึงควรพึงระวังในข้อจำกัดดังต่อไปนี้ 
 10.1 ไม่ควรปล่อยลูกปูในช่วงเวลาที่มี แดดจัด เพราะ
อุณหภูมิน้ำในถังฟักกับบริเวณที่ปล่อยอาจมีความแตกต่างกัน ลูกปู
อาจตาย ในช่วงเวลาที่ปล่อยได้ 
 10.2 ควรปล่อยลูกปูหลังจากที่แม่ปูเข่ียไข่และฟักหมดแล้ว 
เพราะหากขังลูกปูไว้นาน ปริมาณแอมโมเนียจะสูงข้ึน อาจมีผล        
ต่ออัตราการรอดของลูกปู 
 10.3 ความเค็มน้ำทะเลในบริเวณที่ จะปล่อยตัวอ่อน            
ควรใกล้เคียงกับน้ำในถังฟัก 
 10.4 ควรใช้ความเค็มน้ำประมาณ 27-35 ส่วนในพันส่วน 
เนื่องจากความเค็มน้ำมีผลต่ออัตราการฟักของลูกปู 
 10.5 ควรใช้ความระมัดระวังในการลำเลียงแม่ปูม้าไข่นอก
กระดองก่อนนำเข้าธนาคารปูม้า เพราะถ้าไข่นอกกระดองบอบช้ำ
และแม่ปูเกิดความเครียดจะทำให้เข่ียไข่ก่อนกำหนดและไข่จะมี  
อัตราการฟักต่ำ  
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การเริ่มต้นทำธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 

กิจกรรมธนาคารปูม้ารูปแบบใดก็ตาม ต้องเริ่มต้นจาก
ชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นความต้องการของชุมชนด้วยกันเอง จึงจะ
พัฒนาสู่วิธีการจัดการธนาคารปูม้า ซึ่งรูปแบบการดำเนินงาน การ
บริหารจัดการกลุ่ม และความสำเร็จที่ตามมานั้น ข้ึนอยู่กับความ
เข้มแข็ง ประสบการณ์ และความตั้งใจของชุมชน การทำธนาคารปู
ม้าแบบ โรงเพาะฟักชุมชนมีข้ันตอนเริ่มต้นดังนี้ 
1. การพิจารณาเลือกสถานท่ีโรงเพาะฟักปูม้าชุมชน 
 สถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า เป็นสิ่งจำเป็น
ต่อการวางอุปกรณ์เพาะฟักปูม้า ทั้งนี้ชุมชนไม่จำเป็นต้องก่อสร้าง
อาคารใหม่ แต่เลือกใช้พื้นที่ซึ่งมีอยู่เดิมในชุมชน เช่น ที่ทำการ       
กรมประมง กลุ่มอนุรักษ์ อู่ต่อเรือ ท่าเทียบเรือชุมชน แพปลาชุมชน 
หรือบริเวณหน้าบ้านหรือชายคาบ้าน ซึ่งควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
 1.1 เป็นพื้นที่ต้องมีหลังคา และชายคาป้องกันแสงแดดส่อง
ในเวลากลางวันหรือเวลาฝนตก 
 1.2 เป็นสถานที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 
 1.3 สะดวกต่อการเดินทางของสมาชิก สำหรับนำปูม้ามา
บริจาคหรือฝาก 
 1.4 ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อการใช้น้ำทะเลและการปล่อย
ลูกปูม้า 
 1.5 พื้นธนาคารควรเป็นคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการ
ถ่ายเทน้ำ 
 1.6 มีพื้นที่ว่างเพียงพอ และแข็งแรงเพื่อรองรับการทำงาน
และผู้มาเยี่ยมชม 
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2. วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับธนาคารปูมา้แบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 ในการดำเนินกิจกรรมธนาคารปมู้า มีอุปกรณ์จำเป็นไม่มาก
เนื่องจากเป็นการเพาะพักโดยชุมชน จึงมีเพียงถัง ระบบน้ำ และ
ระบบให้อากาศ เพียงเท่านี้ก็สามารถทำธนาคารปูม้าได้โดยใช้
งบประมาณไม่มากนัก แต่หากมีงบประมาณมากและต้องการวาง
ระบบให้สวยงาม ใช้งานได้สะดวก ก็สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์กรอง
น้ำ ถังพักน้ำ อุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย เป็นต้น 
3. การจัดวางธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 การจัดวางอุปกรณ์สำหรับเพาะฟักปูม้า จะข้ึนอยู่กับขนาด
สถานที่ตั้งธนาคารปูม้า รวมทั้งจำนวนสมาชิกที่เข้ารว่มกลุม่กิจกรรม
เพาะฟักปูม้า หากเป็นกลุ่มประมงขนาดเล็กหรือมีสถานที่จำกัด 
อาจจะใช้การวางระบบลงให้อากาศไว้ด้านบน และต่อสายอากาศ  
ลงมาในถัง หรืออาจวางถังไว้ริมผนังด้านใดด้านหนึ่งเพื่อความ
เหมาะสม แต่หากเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากหรือ       
มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ สามารถเลือกจัดวางระบบได้หลาย
รูปแบบ เช่นอาจจะเลือกวางระบบให้อากาศไว้ด้านบนหรือวางไว้      
ที่แนวรั้วหรือฝาผนัง ส่วนการวางถังเพาะฟักจำนวนมาก สามารถ
วางเป็นแถวยาวตรงกลาง หรือวางโดยรอบอาคารเพื่อให้มีพื้นที่ว่าง
สำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ 
4. การจัดการธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน  
 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน เป็นการบริหารจัดการ
ร่วมกันของชุมชน หรือเป็นการรวมตัวจัดต้ังกลุ่มกันเอง มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบกันของสมาชิก แต่ก็มีวิธีการจัดการธนาคาร      
ปูม้าของแต่ละชุมชนไม่ค่อยแตกต่างกัน เพราะว่าชุมชนมีเป้าหมาย
และมีความตั้งใจหรือมี เป้าหมายเหมือนกัน คือ การอนุรักษ์
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ทรัพยากรปู ม้ าให้ประสบความสำเร็จ และเกิดความยั่ งยืน                
จึงมีข้อเสนอแนะในการจัดการธนาคารปูม้าดังนี้ 
 4.1 แม่ปูม้าต้องมาจากการยืม การฝาก หรือบริจาค       
ของสมาชิกเท่านั้น ต้องไม่เป็นการตั้งกองทุนซื้อขาย เนื่องจากจะ
เกิดความแตกแยกและล้มเหลวได้ง่าย 
 4.2 ควรมีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดจำนวนการบริจาค
แม่ปูไข่นอกกระดอง เพื่อการจำหน่ายหลังการเพาะฟักกลับเป็น
รายได้ของกลุ่ม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในแต่ละเดือน 
 4.3 ควรมีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดวันเพาะฟักปูม้า          
ในแต่ละเดือน เพื่อความสะดวกในการเตรียมน้ำทะเล ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และลดภาระของชาวประมงหรือสมาชิก 
 4.4 ควรมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก       
ให้ชัดเจน ตามความสามารถและความถนัดของสมาชิก 
 4.5 ควรมี ถัง เก็บพั กน้ ำท ะเลไว้จ ำนวนให้ เพี ย งพอ            
เพื่อป้องกันน้ำจืดในช่วงฝนตก หรือน้ำทะเลลดต่ำ 
 4.6 ควรเสริมสร้างสวัสดิการให้กับชาวประมงหรือสมาชิก     
ที่ร่วมกิจกรรมธนาคารปูม้า ในรูปแบบที่ยั่งยืนและเป็นธรรม 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟัก
ชุมชน 
 

 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน เป็นการจำลอง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของปูม้า ซึ่งเมื่อนำแม่     
ปูไข่นอกกระดองมาใส่ในถังพรอ้มทั้งให้อากาศตลอดเวลา จะช่วยให้
แม่ปูม้ามีการพัฒนา จนกระทั่งแม่ปูม้าพร้อมที่จะวางไข่ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป แต่ก็ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะฟัก           
แม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ที่จำเป็นต้องพึงระวังหรอืใหค้วามสำคัญด้วย
เช่นกัน โดยแบ่งได้ 3 ประการ ได้แก่ 
1. ความพร้อมของธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 ธนาคารปูม้า ต้องมีระบบน้ำ ระบบอากาศ และควรมี       
การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับแม่ปูไข่นอกกระดอง ที่ชาวประมง
หรือสมาชิกจะมาปล่อย ดังนั้นในแต่ละวันที่มีการนัดหมายสำหรับ
การบริจาคหรือให้ยืมแม่ปูไข่นอกกระดอง จำเป็นต้องมีการเตรียม
น้ำทะเลให้พร้อม และควรมีการเติมอากาศในน้ำทะเลไว้ล่วงหน้า 
เพื่อจะช่วยให้ปริมาณออกซเิจนในน้ำในถังเพาะฟักมีความเหมาะสม  
 ส่วนความเค็มของน้ำทะเล ที่เหมาะสมต่อการฟักเป็นตัว 
ของไข่ปูม้า จะอยู่ที่ 27-35  ส่วนในพันส่วน (ppt) ซึ่งบริเวณชายฝั่ง
ทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ ที่ชุมชนชายฝั่งตั้งอยู่ในขณะที่น้ำทะเล
ข้ึนสูงสุดจะมีความเค็มของน้ำทะเลเหมาะสม หากในช่วงฝนตกหรือ
ช่วงน้ำทะเลลด ควรใช้เครื่องวัดความเค็มเพื่อวัดความเค็มเพื่อลด
ความกังวลเกี่ยวกับน้ำทะเล ชุมชนอาจสูบน้ำทะเลมาพักไว้ในถัง
ขนาด 500-1,000 ลิตร และควรใช้ถุงกรอง เพื่อลดตะกอน ที่มากับ
น้ำทะเล วิธีนี้ช่วยให้อัตราการเพาะฟักเพิ่มสูงข้ึน 
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2. ความสมบูรณ์ของแม่ปูม้า 
 สมาชิกหรือชาวประมงต้องคัดเลือกแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง 
ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มาบริจาคหรือให้ธนาคารปูม้าเพื่อเพาะ
ฟัก แม่ปูไข่นอกกระดองสีดำ เป็นไข่ที่พร้อมจะวางภายใน 1-2 วัน          
โดยส่วนมากถ้าแม่ปูมีความสมบูรณ์และได้พักไว้ในน้ำทะเลที่มี           
ความเหมาะสม จะสามารถฟักไข่ได้ภายใน 1 วัน หากเป็นแม่ปูไข่        
สีเทา สีน้ำตาล หรือสีส้มเหลือง ต้องนำมาพักไว้ในถังให้ไข่พัฒนา       
จนเป็นสีดำก่อน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ  1 สัปดาห์ จึงจะ
ฟักออกเป็นปูม้าวัยอ่อน ข้อแนะนำควรคัดเลือกแม่ปูที่มีไข่สีดำหรือ
สีเทา เนื่องจากใช้เวลาในการฟักไข่น้อยกว่า  
 ความแข็งแรงของแม่ปู ม้ า  มีผลต่ ออัตราการฟั กไข่         
หากแม่ปูม้ามีสภาวะเครียด อาจด้วยสาเหตุที่ไม่ได้อยู่ในน้ำทะเล            
เป็นเวลานาน หรือโดนแสงมาก ในขณะที่ เอาแม่ปูม้าออกจาก
เครื่องมือประมง จะส่งผลให้แม่ปูม้าเข่ียไข่ทิ้ง 
 วิธีการดูแลแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง เพื่อมอบให้ธนาคารปูมา้ 
ชาวประมงควรเตรียมภาชนะใส่น้ำทะเล ไว้สำหรับใส่แม่ปูม้า    
และเอาแม่ปูม้าออกจากเครื่องมือประมงทันที เพื่อป้องกันไม่ให้แม่ปู
ม้าเกิดความเครียด 
3. พ้ืนท่ีปล่อยลูกปูม้าต้องเหมาะสม 
 แหล่งที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาล เป็นแหล่งอาหารและ
เป็นที่หลบซ่อนของลูกปูม้าวัยอ่อน คือ แนวชายฝั่งทะเลที่มีพื้น
ทรายและบริเวณแนวหญ้าทะเล ชุมชนต้องให้ความสำคัญกับการ
ปล่อยลูกปูม้าเพราะการปล่อยที่ ถูกวิธีในบริเวณที่ เหมาะสมนั้น     
จะสามารถทำให้ลูกปูม้ามีอัตราการรอดตายสูงข้ึน ก่อนการปล่อย
ควรมีการปรับอุณหภูมิและความเค็มของน้ำทะเลในถังฟักหรือ
ภาชนะที่ใส่ลูกปูม้าที่นำไปปล่อยให้มีอณุหภูมิและความเค็มใกลเ้คียง
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กันก่อน  โดยนำภาชนะแช่ในน้ำทะเลหรือตักน้ำทะเลใส่ในภาชนะ
เพื่อให้ลูกปูม้าปรับตัวประมาณ 10 นาที ก่อนทำการปล่อย ชุมชน
สามารถใช้การปล่อยลูกปูม้า เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ให้กับสมาชิกใน
ชุมชน ผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน เช่นการล่องเรือปล่อยลูกปู ม้าใน
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ  
 
การทำธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน 
 

 1. ควรตรวจเช็คความเค็มของน้ำทะเลให้อยู่ในช่วง 27-35  
ส่วนในพันส่วน (ppt) เนื่องจากมีความเหมาะสมในการฟักเป็นตัว
ของไข่ปูม้า 
 2. ควรทำการกรองน้ำทะเลด้วยถุงกรอง หรือผ้าขาวบาง 
เพื่อลดตะกอนในน้ำทะเลที่อาจมองไม่เห็น เพราะจะส่งผลต่อการ
ฟักเป็นตัวของไข่ปูม้า 
 3. ควรเติมน้ำในถังประมาณ 15-20 ลิตรต่อแม่ปูม้า 1 ตัว 
เพื่อให้เหมาะสมต่อความหนาแน่นของการฟักเป็นตัวของไข่ปูม้า 
 4. อุณหภูมิของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง อยู่ในช่วง 26-32
องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่า เหมาะสมต่อการฟักเป็นตัวของไข่ปูม้า             
แต่ต้องระวังไม่ให้ต่ำหรือสูงเกินไป 
 5. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) อยู่ในช่วง 6.0 ถึง 
7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าในน้ำทะเลเล็กน้อย เนื่องจากมี        
การเพิ่มระบบอากาศลงไปช่วย 
 6. ค่า pH  ของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจะอยู่ในช่วง 7.5 ถึง 
8.5 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการฟักเป็นตัวอ่อนของปูม้า 
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วิธีการวัดความเค็ม 
 

1. ตั้งค่าเครื่องวัดความเค็มให้มีความแม่นยำ โดยการหยด
น้ำกลั่นหรือน้ำดื่ม เพื่อทำการปรับค่าให้ความเค็มมีค่าเท่ากบัศูนย์ 
(ภาพที่ 15) 
 2. การวัดค่าความเค็ม โดยหยดน้ำทะเลแล้วทำการอ่านค่า
ระดับความเค็มที่เหมาะสมอยูร่ะหว่าง 27 – 35 ppt (ภาพที่ 16) 
 
  
  
 
 
 
 
     
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 15 การตั้งค่าเครื่องวัดความเค็ม 
 
 
 
 
 

หยดน ำ้กลั่น 
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ภาพท่ี 16 การวัดความเค็มของน้ำ 

หยดน ำ้ทะเล 
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วิธีการวัดความยาวกระดอง -ความกว้าง และชั่งน้ำหนัก 
 
 

 
 

(ก) 

 

(ข) 

 

 
  

 

 
 

(ค) 

ภาพท่ี 17 การวัดความกว้างกระดอง (ก)  การวัดความยาวกระดอง (ข) 
        และการช่ังน้ำหนัก (ค) 
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การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการและส่งเสริม
ธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน        
ในจังหวัดตรังและกระบี่ มีการทำธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟัก
ชุมชน ในชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง (ภาพที่ 18-37) และจังหวัดกระบี่         
(ภาพที่ 38-47) 

 

  
 

• ธนาคารปู ม้ าแบบโรงเพาะฟั ก ชุมชน ณ ชุมชนบ้ าน        
ปากคลอง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  : นายเกษม บุญญา 
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 18) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านโต๊ะบัน 
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง : นายณัฐพงษ์ เขาบาท ประธาน
กลุ่ม (ภาพที่ 19) 

• ธนาคารปู ม้ าแบบโรงเพาะฟั ก ชุมชน ณ ชุมชนบ้ าน       
แหลมไทร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  : นายวสันต์ เตะเส็น 
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 20) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านแหลม
มะขาม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง : นายสมหมาย หมาดทิ้ง 
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 21) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่งทอง 
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง : นางใจดี รัญวาสี ประธานกลุ่ม 
(ภาพที่ 22) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะ
มุกด์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : นายสุบิน พระคง ประธาน
กลุ่ม (ภาพที่ 23) 

จังหวัดตรัง 
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• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านควนตุ้งกู
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : นายจรูญ บุญศิริ ประธานกลุ่ม   
(ภาพที่ 24) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านน้ำราบ        
อำเภอกันตั ง จั งห วัดตรั ง  : นายหลงเฝี๊ ยะ บางสั ก           
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 25) 

• ธนาคารปู ม้ าแบบโรงเพาะฟั ก ชุมชน ณ ชุมชนบ้ าน              
มดตะนอย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : น.ส. สุภารัตน์ สิทธิ
ชัย  ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 26) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะลิ
บง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด        
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 27) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านนา
ชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง : นายชีวิน หลง
กลาง ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 28) 

• ธนาคารปู ม้ าแบบโรงเพาะฟั ก ชุมชน ณ ชุมชนบ้ าน         
หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง : นายโรจ           
เก้าเอี้ยน  ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 29) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านตะเสะ 1              
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง : นางชูศรี ชูช่วย ประธาน
กลุ่ม (ภาพที่ 30) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านตะเสะ 2 
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง : นายชนะชล ทุ่ยอ้น 
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 31) 
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• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านตะเสะ 3 
อำเภอหาดสำราญ  จั งห วัดตรัง  : นายตะวัน ทุ่ ยอ้น 
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 32) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านหยง
สตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นางสมสุข ดอนพิกุล 
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 33) 

• ธนาคารปู ม้ าแบบโรงเพาะฟั ก ชุมชน ณ ชุมชนบ้ าน           
ทุ่งรวงทอง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นายประหยัด  
หยงสตาร์ ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 34) 

• ธนาคารปู ม้ าแบบโรงเพาะฟั ก ชุมชน ณ ชุมชนบ้ าน             
หาดทรายทอง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นายนิรัต       
ทองพรัด ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 35) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านแหลม
อำเภอปะเหลียน จั งห วัดตรัง  : นายปราโมทย์ มีลือ   
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 36) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่ ง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นางบุหลาด เสียมไหม         
ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 37) 
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ภาพท่ี 18 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน      
ปากคลอง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  : นายเกษม บุญญา ประธาน
กลุ่ม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านโต๊ะ
บนั อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง : นายณัฐพงษ์ เขาบาท ประธานกลุ่ม       

จังหวัดตรัง 
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ภาพท่ี 20 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน    
แหลมไท ร อำเภอสิ เกา จั งห วัดตรั ง  : นายวสันต์  เตะ เส็ น        
ประธานกลุ่ม 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 21 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน         
แหลมมะขาม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง : นายสมหมาย หมาดทิ้ง 
ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 22 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่ง
ทอง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง : นางใจดี รัญวาสี ประธานกลุ่ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 23 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน          
เกาะมุกด์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : นายสุบิน พระคง ประธาน
กลุ่ม 
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ภาพท่ี 24 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน            
ควนตุ้งกู อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : นายจรูญ บุญศิริ ประธานกลุ่ม 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน        
น้ ำราบ  อำเภอกันตั ง จั งห วัดตรั ง  : นายหลงเฝี๊ ยะ บางสั ก           
ประธานกลุ่ม 
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ภาพท่ี 26 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน        
มดตะนอย อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : น.ส. สุภารัตน์ สิทธิชัย  
ประธานกลุ่ม  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 27 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน          
เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง : นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด        
ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 28 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน        
นาชุมเห็ด อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง : นายชีวิน หลงกลาง 
ประธานกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน         
หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  : นายโรจ เก้าเอี้ยน          
ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 30 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน             
ตะเสะ 1 อำเภอหาดสำราญ  จั งห วัดตรั ง : นางชูศรี  ชู ช่วย          
ประธานกลุ่ม 

 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 31 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน    
ตะเสะ 2 อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  : นายชนะชล ทุ่ยอ้น 
ประธานกลุ่ม 
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ภาพท่ี 32 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน         
ตะเสะ 3 อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  : นายตะวัน ทุ่ยอ้น         
ประธานกลุ่ม   

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน      
หยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นางสมสุข ดอนพิกุล 
ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 34 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน                
ทุ่งรวงทอง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นายประหยัด หยงสตาร์  
ประธานกลุ่ม  

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 35 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านหาด
ทรายทอง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  : นายนิรัต ทองพรัด 
ประธานกลุ่ม 
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ภาพท่ี 36 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านแหลม    
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง : นายปราโมทย์ มีลือ ประธานกลุ่ม 

   
 

 
 

ภาพท่ี 37 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน          
ทุ่ งอำเภอปะ เหลียน  จั งห วัดตรัง  : นางบุหลาด เสี ยม ไห ม          
ประธานกลุ่ม 
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 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนท่าบ้านคลอง      
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : นายเรืองเดช คล่องดี ประธาน
กลุ่ม (ภาพที่ 38) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะปอ 
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : นายเกษม หาญทะเล 

ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 39) 
• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะปู 1       

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายอาหลี ชาญน้ำ 

ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 40) 
• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะปู 2       

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายสำราญ ระเด่น 

ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 41) 
• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านแหลม

กรวด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายเมธาวุฒิ ขาว
บุตร ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 42) 

• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะจำ       
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายประสาญ ร่าโสย 

ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 43) 
• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านบ่อม่วง    

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ : นายจรินทร์ ศุภานิมิตรวร
กุล ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 44) 

จังหวัดกระบี่ 
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• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านแหลม
สัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ : นายกฤษดา อีดเกิด   

ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 45) 
• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านไหนหนัง       

อำเภอเมืองกระบี่  จั งห วัดกระบี่ : นายโกวิทย์ มุ คุระ 

ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 46) 
• ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขาทอง  

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายนายเกรียงไกร พึ่ง
หล้า ประธานกลุ่ม (ภาพที่ 47) 
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ภาพท่ี 38 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่า
คลอง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : นายเรืองเดช คล่องดี  
ประธานกลุ่ม  
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 39 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนเกาะปอ 
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : นายเกษม หาญทะเล ประธาน
กลุ่ม  
 

จังหวัดกระบี่ 
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ภาพท่ี 40 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน         
เกาะปู 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายอาหลี ชาญน้ำ 

ประธานกลุ่ม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน        
เกาะปู 2 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายสำราญ ระเด่น 

ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 42 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน      
แหลมกรวด อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายเมธาวุฒิ ขาว
บุตร ประธานกลุ่ม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 43 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน เกาะ
จำ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายประสาญ ร่าโสยบุตร 

ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 44 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านบ่อ
ม่วง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ : นายจรินทร์ ศุภานิมิตวรกุล 
ประธานกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 45 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านแหลม
สัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ : นายกฤษดา อีดเกิด ประธานกลุ่ม  
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ภาพท่ี 46 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้าน        
ไหนหนัง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ : นายโกวิทย์ มุคุระ 

ประธานกลุ่ม  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 47 ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขา
ทอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ : นายนายเกรียงไกร พึ่งหล้า  
ประธานกลุ่ม  
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 “ถอดบทเรียนธนาคารปูม้า... 
ความยั่งยืนและความล้มเหลวในอดีต” 

ของจังหวัดตรัง-กระบ่ี 
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ตารางท่ี 3 สรปุประเด็นการถอดบทเรียนธนาคารปมู้าชุมชน 
 

ความยั่งยืนของธนาคาร 
ปูม้าชมุชน 

ความล้มเหลวของธนาคาร 
ปูม้าชมุชนในอดีต 

1. ต้องมีการให้ความร่วมมือกัน
จากหลายองค์กร/ภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดการร่วมมือจากผู้ที่ทำ
ประมงด้วยกัน  

2. มีการบริหารจัดการที่ เป็น
ระบบชัดเจนและมีการทำกฎ
กติการ่วมกันในชุมชน 

2 . ข า ด ก า ร ร่ ว ม มื อ จ า ก
ผู้ประกอบการที่ซื้อปูม้า 

3. มีการให้ความร่วมมือจากคน
ในชุมชน 

3. ขาดความรู้ การให้ความรู้
แก่คนในชุมชนไม่ครอบคลุม 

4. ผู้น ำต้ องมี ความ เข้มแข็ง     
มีจิตอาสาและเสียสละ 

4. ความไม่เข้าใจในเรื่องของ
ธนาคารปูม้า 

5. ปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้กับ
เยาวชนในชุมชน 

5. ขาดการประชาสัมพันธ์ 

6. เลิกจับปูขนาดเล็ก/ปูไข่และ
เลิกใช้เครื่องมีประมงที่มีขนาด
ตาอวนเล็กกว่ากฎหมายกำหนด 

6. ขาดทุนในการต่อยอด/ไม่มี
เวลาที่เพียงพอ 
7. ใช้เครื่องมือประมงทีผ่ิด
กฎหมาย 
8. ขาดแม่พันธ์ุปูม้าไข่นอก
กระดอง 
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