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บทคัดยอ 

ปูมา Portunus pelagicus เปนสัตวทะเลเศรษฐกิจอกี
ชนิดหน่ึงที่ผูคนนิยมบริโภค เน่ืองดวยรสชาติดี สามารถประกอบ
อาหารไดหลากหลายชนิด มีการแพรกระจายอยูทั่วไปบริเวณใกล
ชายฝงทั้งชายฝงทะเล 
อันดามันและฝงอาวไทย เพื่อสนองความตองการของตลาดปูมาทั้ง
ในและตางประเทศ ชาวประมงจึงคิดเครื่องมือประมงปูมาที่มี
ประสิทธิภาพ เชน ลอบพับ และอวนจมปูมาใชจับปูมากข้ึน
ปริมาณการจับปูมาจากเครื่องมืออวนจมในเขตอาวไทยฝง
ตะวันออก มีปริมาณการจับปูที่จับไดจากธรรมชาติมีปริมาณลดลง 
ทําใหปูในธรรมชาติไมสามารถเกิดทดแทนปริมาณปูที่ถูกจับไดทัน
และอยูในสภาพถดถอย  (Overfishing)  
              จากการศึกษาการศึกษาทรัพยากรปูมา ( P. 
pelagicus) ที่ไดจากการจับดวยอวนจมปู บริเวณเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี และทําการเปรียบเทียบกับขอมูลในปพ.ศ. 2549 ซ่ึงปอง
รัตน และทัศนา (2549)  และขอมูลผลการศึกษาการศึกษาในป 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงวัลภา จีปราบนันท (2550) ไดศึกษาไวพบวาได
ศึกษาไวพบวาปริมาณปูเพศผูที่จับไดในป พ.ศ. 2549 รอยละ 
37.22 มีปริมาณนอยกวาในป พ.ศ. 2550 ถึงรอยละ 17.45 แตในป 
พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2553 จับไดในปริมาณใกลเคียงกันคือรอย
ละ 54.67 และ 55 ปริมาณปูเพศเมียที่จับไดในป พ.ศ. 2549 รอย
ละ 62.77 มีปริมาณมากกวาในป พ.ศ. 2550 ถึงรอยละ 17.44 ซ่ึง
ในป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2553 จับไดในปริมาณใกลเคียงกัน
คือรอยละ 45.33 และ 45.0 ตามลําดับ พบวาปริมาณปูมาเพศเมีย
ไขนอกในป พ.ศ. 2549 ที่จับไดรอยละ 27.43 นอยกวาป พ.ศ. 
2550 ที่จับไดรอยละ 33.82 อยูรอยละ 6.39 และป พ.ศ. 2553 ที่
จับได 16.33 นอยกวาป 2550 ถึงรอยละ17.49  ความกวางของ
กระดองเฉลี่ยในป พ.ศ.2549 กับป พ.ศ. 2553 มีขนาดใกลเคียง
กันคือ 12.25 และ 12.56 เซนติเมตร ตามลําดับสวนป พ.ศ. 2550  
มีขนาดเพียง 11.71 เซนติเมตรและจากการสัมภาษณพบวา
ปริมาณปู ที่จับไดมีปริมาณลดลงทุกป เฉลี่ยประมาณวันละ 5 
กิโลกรัม/วัน/เรือ มีขนาดปูสวนใหญเปนปูขนาดกลาง คือ 6 – 8 
ตัว /กิ โลกรัม  จากขอ มูล จึงอยากใหทุกคนไดตระหนักถึง
ความสําคัญและรวมกันอนุรักษทรัพยากรปูมาตอไป 
 
คําสําคัญ       ปูมา อวนจมปู เกาะสีชัง 
 

1. บทนํา    
                 ปูมา  

Kjngdom:      Animalia 
              Phylum:         Arthropoda 
              Subphylum:    Crustacea 
              Class:            Malacostraca 
              Order:           Decapoda 
              Infraorder:     Brachyura     
              Family:     Portunidae 
              Genus:      Portunus 
 Species:    pelagicus 
                    Binomial name 
                Portunus pelagicus  Linnaeus, 1758 
 
ลักษณะทั่วไปกามเรียวยาว มีสัน หนามขางกระดองดานละ 9 อัน 
อันสุดทายมีขนาดใหญและยาวที่สุดกระดองแบนกวางมากมีตุม
เล็ก ๆ กระจายเต็มไปหมด มีหนามที่ขอบเบาตาดานบน ขอบเบา
ตาดานลางมีหนามแหลม 1 อัน ขาเดินมี 3 คู กรรเชียงวายน้ํา 1 คู 
ตัวผูมีกามเรียวยาวกวา มีสีฟาออนและมีจุดขาวตกกระทั่วไปบน
กระดองและกาม พื้นทองเปนสีขาว จับปงเปนรูปสามเหลี่ยมเรียว
สูง ตัวเมียจะมีกามสั้นกวากระดองและกามมีสีฟาอมน้ําตาลออน
และมีจุดขาวประทั่วไปท้ังกระดองและกามปูมาจัดอยูในกลุมของปู
วายน้ํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา P. pelagicus (Linnaeus 1758) ปู
กลุมน้ีในประเทศไทยมีประมาณ 19 ชนิด พบตามบริเวณที่ตื้น
ชายฝง ระหวางเขตน้ําข้ึนนํ้าลงและบริเวณหางจากฝงประมาณ 20 
กิโลเมตร ที่ระดับนํ้าลึกประมาณ 30-50 เมตร ของอาวไทย และ
ทางฝงทะเลอันดามัน ในจํานวนปูวายน้ํา 19 ชนิดน้ี ปูมาจัดเปนปู
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหน่ึง ในชวงป 2535- 2539 
ปริมาณปูมาที่จับไดดวยเครื่องมืออวนจมปู และลอบพับที่ข้ึนที่แพ
ปูทั่วประเทศมีประมาณ 36,300-41,900 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 1,294 -1,782 ลานบาท จํานวนนี้สวนหน่ึงไดสงออกไป
ยังประเทศไตหวัน และฝร่ังเศสในรูปของปูสดแชเย็น จํานวน 
1,660 เมตริกตัน มูลคาประมาณ 185.43 ลานบาท สงไปยัง
ประเทศออสเตรเลีย ยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกาในรูปของ
เน้ือปูกระปอง 6,157 เมตริกตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,023.44 
ลานบาท  
  



2. วัสดุและอุปกรณและวิธีการ  
1. ดําเนินการสุมสํารวจและศึกษาทรัพยากรปูมาใน

เรือประมงทุกลําทจัีบดวยวิธีอวนจมปู  ในแตละวัน บริเวณทาเรือ
เทววงษ (ทาลาง) เกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  พรอม
วัดขนาด ชั่งนํ้าหนัก ดูเพศ ปริมาณมวลรวมในการจับไดของเรือ
แตละลํา สัมภาษณ ถายภาพ บันทึกขอมูล  

2. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด นํ้าหนัก เพศ 
ปริมาณมวลรวมในการจับไดของเรือแตละลํา  วัน/เดือน/ป ที่เก็บ 
เวลา สถานที่  

3. นําตัวอยางที่เกบ็ไดมาวิเคราะหใหถูกตองและบันทึก
ขอมูล โดยอางอิงจาก สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย( 2547) 
   4. รวบรวมขอมูล สรุปผลการศึกษาและจัดทําการ
นําเสนองานวิจัย 

5. ทําสื่อการสอน ดังน้ี  Movies maker  เร่ือง ปูมา 
เพื่อเปนตัวอยางในการเรียนการสอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 
3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

   

   

 
 
รูปท่ี1 เรือประมงอวนจมปูที่เกาะสีชัง 
รูปท่ี 2 กําลังปลดปู              รูปท่ี 3 ปูมาเพศผู 
รูปท่ี 4 ปูมาเพศเมีย             รูปท่ี 5 ปูมาเพศเมียไขนอกสีสม 
รูปท่ี 6 กําลังชั่งปมูา           รูปท่ี 7 ปูมาเพศเมียไขนอกสีดํา 
รูปท่ี 8 ปูมาเพศผูที่โตที่สุด  รูปท่ี 9 กรรเชียงปูมานึ่ง                                                            
             การศึกษาทรัพยากรปูมาที่ไดจากอวนจมปูบริเวณเกาะ
สีชัง ตั้งแตวันที่ 7- 16 เมษายน 2553 มีตัวอยางปูมาทั้งหมด 300 
ตัว จากการเก็บตัวอยางทั้งหมด 10 คร้ัง คร้ังละ 30 ตัว ผลการวัด
ขนาดกระดองปูมาที่จับไดมีความกวางกระดองตั้งแต 9.65 -16.35 
เซนติเมตร ความกวางกระดองเฉลี่ยเทากับ 12.56 เซนติเมตร 
นํ้าหนักตั้งแต 70 -350 กรัม นํ้าหนักเฉลี่ยเทากับ 169.15 กรัม ปู
มาเพศผูที่จับไดทั้งหมด 165 ตัว คิดเปนรอยละ 55 ของปูมาที่
ทําการศึกษา ปูมาเพศเมียที่จับไดทั้งหมด 135 ตัว คิดเปนรอยละ 
45 ของปูมาที่ทําการศึกษา และเปนปูมาที่มีไขนอก 59 ตัว คิดเปน
รอยละ 16.33 ของปูมาที่ทําการศึกษา ความกวางของกระดองเพศ
ผูเฉลี่ย 12.75 เซนติเมตร นํ้าหนักของปูเพศผูเฉลี่ย 178.71 กรัม 
ความกวางของกระดองเพศเมียเฉลี่ย 12.21 เซนติเมตร นํ้าหนัก
ของปูเพศผูเฉลี่ย 152.95 กรัม ความกวางของกระดองเพศเมียไข
นอกเฉลี่ย 12.25 เซนติเมตร นํ้าหนักของปูเพศเมียไขนอกเฉลี่ย 
163.92 กรัม เม่ือคํานวณอัตราเพศระหวางเพศผูตอเพศเมีย

ประมาณ 1.22 ตอ 1 จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาปูมาเพศเมียที่
สามารถมีไขไดมีความกวางของกระดอง 10.75 เซนติเมตร 
นํ้าหนัก 105 กรัม เม่ือนําการศึกษาในปพ.ศ. 2549 ซ่ึงปองรัตน 
และทัศนา(2549) ไดศึกษาไวพบวาในปพ.ศ. 2549 พบปูมาเพศผู
รอยละ 37.22 ปูมาเพศเมียรอยละ 62.77 เปนปูมาเพศเมียที่มีไข
นอก คิดเปนรอยละ 16.33 ความกวางกระดองเฉลี่ยเทากับ 12.25 
เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ย 135.90 กรัม สัดสวนเพศผูตอเพศเมีย
เปน 1 ตอ 1.7 และ เม่ือนําการศึกษาในปพ.ศ. 2550 ซ่ึงวัลภา  จี
ปราบนันท (2550) ไดศึกษาไวพบวาในปพ.ศ. 2550 พบปูมาเพศ
ผูรอยละ 54.67 ปูมาเพศเมียรอยละ 45.33 เปนปูมาเพศเมียที่มีไข
นอก คิดเปนรอยละ 33.82 (รูปที่ 10) ความกวางกระดองเฉลี่ย
เทากับ 11.71 เซนติเมตร นํ้าหนักเฉลี่ย 138.12 กรัม 
(รูปที่ 12) สัดสวนเพศผูตอเพศเมียเปน 1.2 ตอ (ตารางที่ 1) และ
จาการสัมภาษณชาวประมงที่มีอาชีพทําประมงปูมาดวยอวนจมปู 
พบวาปูมาที่จับไดมีขนาด สวนใหญเปนปูขนาดกลาง (6 -8 ตัว/
กิโลกรัม) อัตราการจับปูไดของเรือแตละลําคือ 5 กิโลกรัม/เรือ/วัน
ซ่ึงลดลงจากเดิม (5-6 ปที่ผานมา) เน่ืองจากการศึกษาทั้งสองคร้ัง
ที่ผานมาเปนการศึกษาชวงเวลาสั้นๆ เฉพาะชวงเดือนเมษายน 
และเปนการศึกษาเบื้องตน และผานมาแลว 3 ป ดังน้ันผลที่ไดจะ
เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาในโอกาสตอไป และควรมี
การศึกษาอยางตอเน่ืองตอไปท้ังป เพื่อจะไดขอมูลครบถวน และ
สามารถทํานายแนวโนมของทรัพยากรปูมาของเกาะสีชังไดถูกตอง
ยิ่งข้ึน และยังจะสามารถนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนการ
จัดการทรัพยากรปูมาใหมีปริมาณการเกิดสัมพันธกับปริมาณการ
จับตอไป 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการศึกษาทรัพยากรปูมา( 
P. pelagicus) ที่ไดจากการจับดวยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี ปพ.ศ. 2549 , 2550 และ 2553 
 

ป พ.ศ. ส่ิงที่ศึกษา 
2549 2550 2553 

จํานวนตัวอยาง 180 300 300 
เพศผู (รอยละ) 37.22 54.67 55 
เพศเมีย(รอยละ) 62.77 45.33 45 
เพศเมียไขนอก(รอยละ) 27.43 33.82 16.33 
ความกวางกระดองเฉลี่ย(ซ.ม.) 12.25 11.71 12.56 
น้ําหนักเฉลี่ย(กรัม) 135.90 138.12 169.15 
สัดสวนเพศผูกับเพศเมีย 1.:1.7 1.2:1  1.22:1 

 

 
รูปท่ี 10  กราฟแสดงปริมาณปูที่ไดจากการจับดวยอวนจม ปู

บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2549 2550 และ 
2553 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



 
รูปท่ี 11  กราฟแสดงความกวางของกระดองเฉลี่ยของปูที่ไดจาก

การจับดวยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี   
ป พ.ศ.2549  2550 และ 2553 

 

 
รูปท่ี 12  กราฟแสดงน้ําหนักเฉลี่ยของปูที่ไดจากการจับดวยอวน

จมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ.2549  2550 
และ 2553 

 
รูปท่ี 13  ขอมูลแสดงการกระจายของขนาดความกวางของ

กระดองปู 
 
 4. สรุปผลและอภิปรายผล  
            จากการศึกษาทรัพยากรปูมา( P. pelagicus ) ที่ไดจาก
การจับดวยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีและทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในปพ.ศ. 2549 ซ่ึงปองรัตน และทัศนา 
(2549) และขอมูลผลการศึกษาการศึกษาในป พ.ศ. 2550 ซ่ึงวัลภา  
จีปราบนันท (2550) ไดศึกษาไวพบวาไดศึกษาไวพบวาปริมาณปู
เพศผูที่จับไดในป พ.ศ. 2549 รอยละ 37.22 มีปริมาณนอยกวาใน
ป พ.ศ. 2550 ถึงรอยละ 17.45 แตในป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 
2553 จับไดในปริมาณใกลเคียงกันคือรอยละ 54.67 และ 55  
ปริมาณปูเพศเมียที่จับไดในป พ.ศ. 2549 รอยละ 62.77 มีปริมาณ
มากกวาในป พ.ศ. 2550 ถึงรอยละ 17.44 ซ่ึงในป พ.ศ. 2550 และ
ป พ.ศ. 2553 จับไดในปริมาณใกลเคียงกันคือรอยละ 45.33 และ 
45 ตามลําดับพบวาปริมาณปูมาเพศเมียไขนอกในป พ.ศ. 2549 ที่
จับไดรอยละ 27.43 นอยกวาป พ.ศ. 2550 ที่จับไดรอยละ 33.82 
อยูรอยละ 6.39 และป พ.ศ. 2553 ที่จับได 16.33 นอยกวาป 2550 
ถึงรอยละ 17.49 (รูปที่ 11) ความกวางของกระดองเฉลี่ยในป พ.ศ. 
2549 กับป พ.ศ. 2553 มีขนาดใกลเคียงกันคือ 12.25 และ 12.56 
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนปพ.ศ. 2550  มีขนาดเพียง 11.71 

เซนติเมตร (รูปที่ 11และ 13) และจากการสัมภาษณพบวาปริมาณ
ปู ที่จับไดมีปริมาณลดลงทุกป เฉลี่ยประมาณวันละ 5 กิโลกรัม/
วัน/เรือ มีขนาดปูสวนใหญเปนปูขนาดกลาง คือ 6 – 8 ตัว /
กิโลกรัม จากขอมูลจึงอยากใหทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญ
และรวมกันอนุรักษทรัพยากรปูมาตอไปท้ังสวนของชาวบานเอง 
ชาวประมง และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ทํางานกันอยาง
จริงจัง และตอเน่ือง อาทิเชนการจัดตั้งธนาคารปูไขที่มีการรับซ้ือปู
ไขนอก นําปูไปใสไวในกระชังเพื่อใหลูกปูมาไดฟกเปนตัวออนลงสู
แหลงนํ้า กอนที่จะนําปูตัวเมียที่ปลอยตัวออนแลวไปบริโภคหรือ
จําหนาย ฝายรัฐก็ตองมีงบประมาณสําหรับสนับสนุนอยางตอเน่ือง
ไมใชทําเปนพักๆ และจายเงินไดเลยเมื่อรับปูมา การณรงคก็ควร
ทํากันอยางตอเน่ือง เพื่อใหทรัพยากรปูมาอยูคูกับทะเลสีชังตอไป 
 
5. ขอเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาทรัพยากรปูมา (P.pelagicus ) ที่ได
จากการจับดวยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีอยาง
ตอเน่ือง เพื่อใหขอมูลในรอบป และควรทําไปหลายๆป จะไดขอมูล
ที่มีความเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน สามรถนํามาใชในการพยากรณ
สถานภาพของทรัพยากรปูมาของเกาะสีชัง ที่เปนอาหารทะเลขึ้น
ชื่อ 

2. ควรสรางสื่อการสอนและคูมือการเรียนรูตางๆ เชน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คู มือ
ปฏิบัติการ เปนตน เพื่อสงเสริมการสอนและการศึกษาดวยตนเอง
แกนักเรียนและผูที่สนใจโดยเริ่มที่ประชากรชาวเกาะกอน แลว
ขยายวงออกไปเรื่อยๆใหเกิดความตระหนักในการรู รักษา
ทรัพยากรปูมาใหมีอยูอยางยั่งยืนคูเกาะสีชัง 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก
โครงการครุวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรับ
คําปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟออุปกรณ และ
สถานที่  จากสถาบันวิ จั ยทรัพยากรทางน้ํ า จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ พี่แปะ พี่ลือ พี่ดิษย พี่หวี นองตอน 
หลานเนย  ที่ ช วยใหคํ าแนะนํ าและขอคิด เห็นในการวิ จัย  
ขอขอบคุณ คุณอานุภาพ(หมึก) พานิชผล และชาวบานทุกคนบน
เกาะนี้ ที่ใหความชวยเหลือใหคําแนะนําวิธีการเก็บตัวอยางเปน
อยางดียิ่ง 
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