
 
 

กระบวนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปูม้า’   
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 



 
 

 
 
 
 
                  "…การพัฒนา จะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคม
วิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เราเข้าไป 
ไปช่วยโดยที่จะดัดเขาให้เข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขา
เข้าใจ หลักการของการเข้าไปพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง..." 
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  เอกสารฉบับบนี้ เป็นส่วนหนี่งของโครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’ ชุมชนบ้านหัวเขื่อน
ปากน้้าเทพา ได้รับทุนสนับสนุนด้าเนินงานในรูปแบบโครงการและกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น
ชุมชน  จากหน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (Node Flaship Songkhla)   ส้านัก
สร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ส้านัก 6  จังหวัดสงขลา  ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ภายใต้
การด้าเนินงานโครงการ ‘ร่วมพลังใจ ให้พลังพลเมือง ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองสุขภาวะ’   ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
สงขลา (พ.ศ.2561 – 2564)   ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รหัสโครงการ : 62-00138-0027  สัญญาเลขที:่ 62-00-0185-0012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
  

การฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ นับเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในกา ร
ด าเนินการ การจัดท าธนาคารปูม้า เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจ านวนลูกปูให้มีมากขึ้นในท้องทะเล โดยให้ลูกปู
เติบโตเองตามธรรมชาติ และประการส าคัญเม่ือปูโตเต็มที่ชาวประมงทุกคนก็มีสิทธิในการจับปูมาจ าหน่ายได้เท่า
เทียมกัน ไม่มีความเป็นเจ้าของ แต่เป็นสิ่งทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะท าให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ
ประมงชายฝั่ง ไม่ต้องทิ้งถิ่นที่อยู่ไปท ามาหากินไกลบ้านอีกต่อไป 

วิทยาลัยชุมชนสงขลาตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการประกอบอาชีพ จึงได้
ด าเนินการสร้างความร่วมมือและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท า “ธนาคารปู” เพื่อแก้ปัญหาสัตว์น้ าใน
ทะเลที่มีจ านวนน้อยลง โดยเริ่มตั้งแต่การน าชาวประมงของชุมชนหัวเขื่อนปากน้ าเทพาไปศึกษาดูงาน การ
จัดการธนาคารปูของชุมชนบ้านในถุ้ง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี “บังมุ  คนหาปลา” บุคคล
ต้นแบบของการท างานให้เกิดผลประโยชน์ต่อคนส่วนรวมที่ชัดเจนที่สุดคนหนึ่งเป็นวิทยากร วิทยาลัยชุมชน
สงขลาต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างแรงบันดาลใจในการคิดการดี มีแนวทางในการกลับมาจัดการ
พื้นที่ของตนเองต่อไป 
 เอกสารฉบับนี้จึงได้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดการ“ธนาคารปู” ของชุมชนหัวเขื่อน
ปากน้ าเทพา ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในจัดการของกลุ่มประมงชายฝั่งและเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลส าหรับผู้สนใจที่จะศึกษากกระบวนการเรียนรู้  เพื่อการสืบสาน ต่อยอด และขยายผลไปสู่ชุมชน
อ่ืนๆต่อไป      โดยในการด าเนินงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปูม้า’ หัวเขื่อนปากน้ าเทพา  
นายเปล่งศักดิ์  แสงป้อม เจ้าหน้าที่วิจัยและติดตามการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ในการนี้ต้อง
ขอขอบคุณประมงอ าเภอเทพา ผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากรหลัก และกลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนหัวเขื่อน
ปากน้ าเทพา หมู่ที่ ๗  ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นอย่างสูง ที่เป็นต้นแบบของการจัดการ
“ธนาคารปู” ได้เป็นอย่างดี จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับผู้เยี่ยมชมธนาคารปู และสามารถเป็น
วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆได้   ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิด
ความย่ังยืนของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
 
 
 
 

พรเพ็ญ  ประกอบกิจ 
         รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คณะด าเนินงาน 
 

 
  นายนิยม ชูชื่น     ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
  นายเปล่งศักดิ์ แสงป้อม    เจ้าหน้าที่วิจัยและติดตามการจัดการศึกษา 
  นางสาวอาทิมาพร ทองอ่อน   เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
  การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้ ต่อบุคคลและสังคมโดยรวมปัจเจกบุคคล จึงควรได้รับการศึกษาที่
สมบูรณ์ที่สุดตามศักยภาพแห่งตนและศักยภาพของหน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนเกิดข้ึนและด้ารงอยู่เพ่ือสร้างสรรค์โอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่สมาชิกของชุมชนได้พัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพ่ิมคุณค่าแห่งชีวิตและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

 
วิสัยทัศน ์
  วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม  ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่า จัดการเรียนรู้และ
บริการวิชาการที่ท้องถิ่นชุมชนสามารถเข้าถึงง่าย เป็นพันธมิตรความคิดสร้างสรรค์กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 
 
เอกลักษณ์หน่วยงาน 
  ‘สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ’ 
 
 
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
  ‘เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน’ 
 
 
พันธกิจ 
  (1.) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่้ากว่าปริญญาตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
บริหารจัดการโดยชุมชน 
  (2.) ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (3.) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  (4.) อนุรักษ์ และท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (5.) บริหารจัดการแบบการใช้ระบบเครือข่าย เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรระหว่างวิทยาลัยชุมชน หน่วยงานอ่ืน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
 
 
 



ส่วนน า 
 

ที่มาและความส าคญั 
  ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์พ้ืนที่อ้าเภอเทพา มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเป็นทุน
ทางสังคมท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิม ด้วยบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลายหลายทางชีวภาพ ที่หล่อ
เลี้ยงผู้คนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรายได้เข้าสู่ประเทศจ้านวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามแหล่งทรัพยากรส้าคัญจ้าต้อง
ได้รับการดูแลฟ้ืนฟู ดังยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่ได้ให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืน โดยกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี ให้ประชาชน และรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ้าเภอเทพาเป็น
อ้าเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเล จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของชาวเล หรือชาวประมงพ้ืนบ้านได้จากชุมชนที่
อยู่ริมฝั่งทะเล แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาท้าให้ชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ปัจจัยจากรูปแบบอุปกรณ์การประมง ลักษณะการใช้พาหนะเครื่องมือ ตลอดจนกรรมวิธีหรือเทคนิคการจับสัตว์น้้าแต่ละ
ประเภท เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หาเลี้ยงครอบครัว บนความพอเพียงมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันเมื่อก้าวสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีมีบทบาทมากยิ่งขึ้น การประมงพ้ืนบ้านแต่เดิมถูกเปลี่ยนแปลงทีละเล็กที่
ละน้อย จากการประมงเพ่ือการยังชีพสู่การประมงเชิงพาณิชย์ วิถีชีวิตแห่งการพ่ึงพากันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป 
จากมูลเหตุส้าคัญของรูปแบบการท้าประมงที่มุ่งเน้นให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสัตว์น้้าในปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แหล่งอยู่อาศัยทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้้าทางทะเล โดยเฉพาะชาวบ้านชุมชนหมู่บ้านประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ที่
ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน ต่างประสบปัญหาในการประกอบอาชีพการท้าประมง อัน
เนื่องจากจ้านวนทรัพยากรในบริเวณแหล่งที่ใช้ท้าประมงแต่เดิมได้ลดน้อยถอยลงเป็นล้าดับ  ในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2562 ที่
ผ่านมาสมาชิกกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ต่างพากันอพยพออกไปประกอบอาชีพท้างานต่างถิ่น เพ่ือหาเลี้ยง
ชีพและส่งสร้างรายได้ให้ทางครอบครัว   อันเป็นที่มาของเหตุปัจจัยส้าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีพของสังคมมนุษย์
ต่อไปในอนาคต 
  วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด้าเนินการจัดการศึกษาที่ต่้ากว่าอนุปริญญา 
ซึ่งลักษณะการด้าเนินงานทางวิชาการการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนลักษณะเป็นการเฉพาะ ที่ขยายโอกาสและการ
เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่้ากว่าปริญญา มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนได้
อย่างเหมาะสมและปรากฏผลด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรม เป็นสถาบันการจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน ตามพันธกิจการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2558 – 
2562)    ซึ่งหลักการปฏิบัติที่เน้นให้ความส้าคัญกับ (1) การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลและชุมชน   (2) การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา และ(3) การใช้ทุนทางทรัพยากรจากชุมชน (ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติ) 
โดยนับจากที่คณะด้าเนินงาน เข้าสู่พ้ืนที่เพ่ือส้ารวจหมู่บ้านกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ได้ ทราบถึงที่มาของ
การด้าเนินงานภายใต้กลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงชายฝั่งปากน้้าเทพา เพ่ือการอนุรักษ์” ตามที่ได้จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2558   ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนลักษณะเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพประเภทการผลิตประมง และทรัพยากร
ประมงชายฝั่ง (สัตว์น้้าทุกชนิด)  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ทางกลุ่มได้ด้าเนินงานในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้า
รูปแบบธนาคารปูควบคู่กันไปด้วย แต่เนื่องจากการร่วมกลุ่มเพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงเวลา
ขณะนั้น  เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ที่เกิดขึ้นเฉพาะกาลในระยะช่วงเวลาหนึ่ง
ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ประกอบกับจ้านวนสมาชิกในการยื่นจดทะเบียนกลุ่มในครั้งแรกมีจ้านวนพอสมควร ซึ่งเป็นที่ยาก
แก่การอธิบายในการสร้างท้าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรวมกันจัดตั้งกลุ่มให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ระหว่างกันของสมาชิก
ภายในกลุ่ม อันเป็นเหตุและผลที่ส้าคัญในการประสบกับอุปสรรคปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่ม  สืบเนื่องจากเหตุ
ส้าคัญที่สมาชิกยังขาดความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับดอกผลสัดส่วนของสมาชิก หรือกล่าวโดยสรุปคือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจสนิทใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างกลุ่มสมาชิกด้วยกันเอง คณะท้างานร่วมกับสมาชิกในชุมชนได้ตั้งข้อสังเกตในถึงการด้าเนินงาน ในลักษณะของการ
ด้าเนินงานในการจัดการดูแลฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกันด้วย เพ่ือเป็นปลูกจิตส้านึก



ให้ทราบถึงความส้าคัญของทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นชุมชน และเสริมสร้างสร้างศักยภาพให้ชุมชนเกิดการปรับตัว สามารถ
สร้างการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ
กระบวนการพัฒนาในการผลิตผลผลิตจากทรัพยากรทะเล และรวบรวมรายละเอียดองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ในลักษณะศูนย์
เรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการสนับสนุนการด้าเนินงานแผนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่บนฐานการพัฒนาศักยภาพทุน
ทางสังคมด้วยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นชุมชนทั้ง ๕ องค์ประกอบ คือ (๑) การมีส่วนร่วมในการค้นหาความส้าคัญของปัญหา  
(๒) ร่วมวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา  (๓) ร่วมก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา  (๔) ร่วมด้าเนินการปฏิบัติตามแผนเพ่ือ
การแก้ไขปัญหา  และ (๕) ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลปัจจัยอันเป็นอุปสรรคและปัจจัยในส่วนที่สนับสนุนผลส้าเร็จ ในการร่วมมี
ส่วนร่วมขยายพันธุ์ทรัพยากรปูม้าและการร่วมฟ้ืนฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้า
เทพา มีลักษณะกระบวนการอย่างไร ที่ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญของกระบวนการในการสร้างความเข้าใจบนฐานของการมีส่วนร่วม 
ในการมีส่วนร่วมจัดการสุขภาวะท้องถิ่นชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
  ในการด้าเนินงาน มุ่งอาศัยกระบวนการด้าเนินงานขับเคลื่อนการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมรูปแบบการด้าเนินงาน
ธนาคารปู และการใช้ธนาคารปูเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปู และการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลของสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ต้าบล
เทพา อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่ตั้งในพ้ืนที่ ในการ
ร่วมพัฒนาท้องถิ่นชุมชนด้วยการด้าเนินงานลักษณะของการร่วมบูรณาการเชิงรุกของหน่วยงานที่ตั้งในพ้ืนที ่
 
วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือให้ธนาคารปู เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการสร้างความตระหนัก เรื่องการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ทรพัยากรสัตว์น้้าประเภทปู และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 (2) เพ่ือให้กิจกรรมจากการด้าเนินงานธนาคารปู เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความรัก สามัคคีของคนในชุมชน และ
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะทางอนุกรมวิธานและชีววิทยา ‘ปูม้า’ 

  ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็นปูขนาดใหญ่ในสกุลวงศ์ปูว่ายน้้า (Portunidae0) เป็นทรัพยากรทางทะเล
ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อนบริเวณใกล้ชายฝั่ง ส้าหรับประเทศไทยปูม้าอาศัย
อยู่ทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ลักษณะรูปร่างของปูม้าทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนตัว อก และท้อง ส่วน
หัวและอกจะอยู่ติดกัน มีกระดองหุ้มอยู่ตอนบน ทางด้านข้างทั้งสองของกระดองจะเป็นรอยหยักคล้ายฟันเลื่อยเป็นหนาม
แหลมข้างละ 9 อัน ขามีทั้งหมด 5 คู่ด้วยกัน คู่แรกเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้ามใหญ่เพ่ือใช้ปูองกันตัวและจับอาหาร ขาคู่ที่ 2, 3 
และ 4 จะมีขนาดเล็กปลายแหลมใช้เป็นขาเดิน ขาคู่สุดท้ายตอนปลายมีลักษณะเป็นใบพายใช้ในการว่ายน้้า 
  ลักษณะทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนหัว (Head)  ส่วนอก (Thorax)  และส่วนท้อง (  
Abdomen) ส่วนหัวและอกจะเชื่อมกัน เรียกว่า เซฟาโลทอแรกซ์ (Cephalothorax)  มีกระดองหุ้มอยู่ตอนบนกระดองแบน
กว้างมีตุ่มเล็กๆ  กระจายเต็มกระดองทางด้านข้างทั้งสองของกระดองจะมีรอยหยัก คล้ายฟันเลื่อยเป็นหนามแหลมข้างละ 9 
อัน เรียกว่า ฟันข้างกระดอง (Anterolateral tooth)  มีขาทั้งหมด 5 คู่ด้วยกัน คู่แรกเป็นก้ามขนาดใหญ่เรียกว่า ก้ามหนีบ 
(Cheliped) ปลายก้ามปูแยกเป็น 2 ง่าม  ใช้ในการจับเหยื่อกินปูองกันตัว ลักษณะก้ามหนีบของปูม้าเพศผู้จะยาวกว่าปูม้าเพศ
เมียขาคู่ที่ 2 – 5 เรียกว่า พลีโอพอด (Pleopods)  ประกอบด้วยขาเดิน (Walking  legs)   เป็นขาคู่ท่ี 2 – 4 ปลายสุดของขา
มีลักษณะแหลมท้าหน้าที่ในการเดินขาคู่ที่ 5 เรียกว่า ขาว่ายน้้า (Swimming legs)  ปลายสุดของขามีลักษณะแบนคล้ายใบ
พายเพ่ือใช้ในการว่ายน้้า    ขาท้ัง 5 คู่  นอกจากจะท้าการเดินและว่ายน้้าแล้วยังท้าหน้าที่รับสัมผัสช่วยในการหาอาหารโดย ที่
ขาเดินจะมีเคโมรีเซปเตอร์ (Chemoreceptor)  ที่สามารถรับรู้รสและกลิ่นได้ด้วยการกระตุ้นของสารเคมีที่ปลายประสาท 
สามารถบอกให้รู้ว่าสิ่งใดกินได้สิ่งใดกินไม่ได้  
 

 
ปูม้าเพศเมีย (ไข่นอกกระดอง) 

 

  ปูม้าเพศ มีลักษณะขาและกระดองเป็นตุ่มขรุขระสีน่้าตาลอ่อนบริเวณปลายขามีสีแดงม่วง ส่วนปูม้าเพศผู้มี
ลักษณะมีก้ามยาวเรียวสีฟูาอ่อน และมีจุดขาวทั่วไปบนกระดองและก้าม 
 

 
ปูม้าเพศผู้ 

 



พัฒนาการเจริญเติบโตลูกพันธุ์ปูม้า 
  ปูม้าจะสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีปูม้าเพศเมียจะเริ่มแพร่ขยายพันธุ์ได้จะมีขนาดกระดองประมาณ 
9.4 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 144 วัน ส่วนเพศผู้จะมีขนาดกระดองประมาณ 6.5 เซนติเมตร หรือมีอายุประมาณ 130 
- 150 วัน โดยจะผสมพันธุ์เมื่อตัวเมียลอกคราบ ไข่ที่ได้รับการผสมกับน้้าเชื้อของตัวผู้จะเคลื่อนที่ออกมาพักตัวอยู่ที่ตะปิ้งของ
ปูเพศเมียและค่อยๆ  เจริญเติบโตจากไข่ที่มีสีเหลือง เป็นเหลืองอมส้ม และเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล จนเป็นสีน้้าตาลอมเทา จน
ระยะสุดท้ายเป็นสีเทาอมด้า และฟักเป็นปูม้าวัยอ่อน  

           โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนาการเจริญเติบโตประมาณ 10 - 15 วัน  ซึ่งปูม้าจะมีการแพร่ขยายพันธุ์มากสุด 
2 ช่วง   ช่วงที่1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์– พฤษภาคม    ช่วงที่2  ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 

 
การเจริญเติบโตลูกพันธุ์ปูม้า 

 
 
 

  พัฒนาการเจริญเติบโตของลูกพันธุ์ปูม้า เริ่มจากระยะ Zoea แบ่งเป็น 4 ระยะย่อย แต่ในบางกรณีมักพบ
ระยะ Prezoea ก่อนระยะ Zoea  เกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบกับลูกพันธุ์ปูม้าโดย
มักพบเมื่อแม่ปูม้าไข่นอกกระดองอยู่ในสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมในระหว่างสลัดไข่  ท้าให้ลูกพันธุ์ปูม้ามีความเสี่ยงต่ออัตรา
การตายสูง ส้าหรับการพัฒนาของปูม้าวัยอ่อนระยะ Zoea จะใช้เวลาประมาณ 10 วัน จึงจะเริ่มลอกคราบเป็นระยะ 
Megalopa และเมื่อปูม้าวัยอ่อนอายุประมาณ 15 วัน จะเริ่มลอกคราบเข้าสู่ระยะ First crab อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปูระยะ 
Zoea คือ โรติเฟอร์ และตัวอ่อนของอาร์ทีเมีย และเมื่อเข้าระยะ Megalopa ก็ให้ปลาบดเป็นอาหารเสริม จนกระทั่งถึงขั้นมี
กระดอง First crab 
 
ความดกไข่ปูม้า 
  อัตราความดกของไข่แม่ปูม้าไข่นอกกระดอง มีความสัมพันธ์เชื่อมกับขนาดความกว้างของกระดองแม่ปูม้า บ่ง
บอกถึงการเจริญเติบโตที่คงความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ปู  ชี้ให้เห็นถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ปูม้าอยู่อาศัย ใน
แต่ละพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย  ซ่ึงระบบนิเวศของสภาพแวดล้อมทางทะเลในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบน



พบปูไข่นอกกระดองมากในช่วง เดือนกุมภาพันธุ์ - พฤษภาคม  และอีกช่วงในห้วงปลายปี เดือนพฤศจิกายน  - ธันวาคม   
ส้าหรับในส่วนอ่าวไทยตอนล่างพบปูม้าไข่นอกกระดองในระหว่าง เดือนมกราคม - กรกฎาคม  ของทุกปี     
  ปูม้า ฝั่งอ่าวไทยมีความดกไข่มากกว่าปูม้าฝั่งอันดามัน โดยแม่ปูม้าฝั่งอ่าวไทยความกว้างของกระดองอยู่ที่  
กว่า  10 เซนติเมตร  ซึ่งแม่ปูม้าฝั่งอันดามันความกว้างนอกกระดองอยู่ระหว่างช่วง 8.40 – 10.10 เซนติเมตร โดยไม่เกิน 
15 เซนติเมตร  ในขณะที่ปูม้าเพศเมียที่อาศัยอยู่บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เมื่อเติบโตเต็มที่ขนาดความกว้างกระดองจะอยู่
ระหว่าง 9.84 – 17 เซนติเมตร  ผลการศึกษาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ   ที่ศึกษา
ถึงทรัพยากรปูม้าในอ่าวคุ้งกระเบน และท้าการสุ่มศึกษาในบริเวณนับตั้งแต่พ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนไปยังอ่าวไทยตอนล่าง โดยได้
น้าเสนอผลการศึกษาถึงความดกของไข่ปูม้าในบริเวณพ้ืนที่อ่าวไทย สังเขปโดยรวม ดังนี้ 
 
 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษา ความกว้างกระดอง  
(เซนติเมตร) 

ความดกของไข่ 
(ฟอง/โดยเฉลี่ย) 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 9.8  -  16.6 33,268  -  2,340,652 
อ่าวไทยทางตอนใต้ 10.5  -  15.4 89,936  -  1,277,849 

อ่าวไทย  
ชายฝั่งสงขลา 

14  -  17.5 300,000  -  1,900,000 

อ่าวไทยทางตอนใต้ 16.6 713,000  -  2,340,000   
ตารางแสดงความดกไข่โดยเฉลี่ยของปูม้าบริเวณพ้ืนที่อ่าวไทย  

 
 
 
 
 

อัตราการฟักไข่แม่ปูไข่นอกกระดอง 
  อัตราการฟักไข่นอกกระดองของแม่ปูม้า  จ้าแนกแบ่งออกเป็น 4 ระยะ  ในระยะที่ 1 : ไข่นอกกระดองสี
เหลือง - ส้ม  จะใช้ระยะเวลาในการเพาะฟักในถังพักเป็นระยะเวลา 5 – 7 วัน  ระยะที่ 2 : ไข่สีน้้าตาล  ใช้เวลาเพาะฟักสลัด
ไข่ในถังเพาะพักเป็นระยะเวลา 3 – 5 วัน  ระยะที่ 3 : ไข่สีเทา จะใช้ระยะเวลาสลัดไข่ 2 – 3 วัน   และระยะที่ 4 : แม่ปูไข่
นอกกระดองสีด้า จะใช้เวลาเพาะฟักสลัดไข่เป็นระยะเวลาเพียงแค่ 1 – 2 วัน  ซึ่งตลอดระยะการด้าเนินงานโครงการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’  คณะผู้ด้าเนินงานสังเกตพบว่า โดยมาจะเป็นแม่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกน้ามาเพาะ
พักสลัดไข่กับธนาคารปู มีไข่นอกกระดองอยู่ในระยะไข่สีด้าเป็นส่วนมาก 
 

 
แม่ปูไข่นอกกระดองระยะไข่สีเทา 

 
 



สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 
   

 
หัวเขื่อนปากน้ าเทพา 

 
  ปูม้า จะอยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ท้องทะเลที่มีลักษณะเป็นทรายโคลนปนทราย และพ้ืนที่โคลน  ปูม้าจะฝังตัว
ในพ้ืนที่โคลนเลน จากการศึกษาทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน พบว่าปูม้าจะฝังตัวในพ้ืนที่ทรายเวลาตอนกลางวัน ชี้ได้
ชัดว่าปูม้าชอบอาศัยบริเวณที่สันดอนทรายมากกว่าบริเวณพ้ืนที่โคลนเลน โดยทั่วไปนั้น ปูม้าจะอยู่อาศัยในบริเวณท้องน้้าที่
ระดับความลึกไม่เกิน  50 เมตร  ซึ่งแหล่งหลบอาศัยของลูกพันธุ์ปูม้าวัยอ่อนก็มีความส้าคัญในการอยู่รอดของลูกพันธุ์ปูม้าวัย
อ่อนอยู่เป็นอย่างมาก ในการเพ่ิมอัตราการอยู่รอดของลูกพันธุ์ปูม้า  โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของการอยู่รอดของ
ลูกพันธุ์ปูม้าประกอบด้วย 
   (1) ความเค็ม (Salinity) : มีผลต่ออัตราการฟักของลูกพันธุ์ปูม้า อัตราการฟักเฉลี่ยของไข่ปูม้านอก
กระดองที่สีน้้าตาลค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 30 – 35 ส่วนในพัน (ppt.) มีอัตรารอดจากการฟักของลูกปูม้าวัยอ่อนประมาณ 
58.31 – 79.56%  ระดับค่าความเค็มของน้้าจะอยู่ที่  25 ส่วนในพัน (ppt.) 
   (2) ความลึก  :  ปัจจัยด้านความลึกของท้องทะเลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส้าคัญ ในการด้ารงชีวิตรอด
ของลูกพันธุ์ปูม้า ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า การท้าการประมงในรูปแบบการประมงชายฝั่งที่ท้าการจับทรัพยากรปูม้าได้มาก
ที่สุดจะอยู่ในระดับความลึกระหว่าง 7 – 20 เมตร  และระดับช่วงความลึกที่สามารถจับปูม้าได้ในระดับรองลงมาอยู่ที่  20 – 
30 เมตร  โดยในระดับความลึกกว่า 50 เมตร ขึ้นไปจะไม่พบการอาศัยอยู่ของปูม้า 
   (3) บริเวณปล่อยลูกพันธุ์ : พ้ืนที่ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าที่แม่ปูสลัดไข่ ต้องมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปู ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ที่ทีความเหมาะสมกับการอยู่อาศัย
ของลูกพันธุ์ปูม้า เป็นลักษณะของพ้ืนที่สันดอนทราย 
 

  อย่างไรก็ตาม ชุมชนที่ด้าเนินงานในด้านการร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปู รูปแบบ
ธนาคารปู จ้าเป็นต้องมีการจัดระบบนิเวศของทรัพยากรชายฝั่งด้วยการก้าหนดแนวอาณาบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ ในเขตชายฝั่ง
หน้าบ้านของตนลักษณะการจัดท้าบ้านปลา หรือแหล่งปะการังเทียม  ในระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 300 – 500 เมตร 
หากบริเวณชายฝั่งมีแหล่งหญ้าทะเล หรือแนวปุาชายเลนแถบชายฝั่งหน้าหมู่บ้าน จะช่วยเพ่ิมอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปูม้า
มากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการน้าร่องในการวางก้าหนดแนวเขตแหล่งอนุบาลทรัพยากรสัตว์น้้า และใช้เป็นบริเวณพ้ืนที่ปล่อย
ลูกพันธุ์ปูม้าจากการเพาะพักสลัดไข่ ของแม่ปูไข่นอกกระดองโดยธนาคารปูม้าของท้องถิ่นชุมชน อันเป็นการเพ่ิมอัตราการรอด
ของลูกพันธุ์ปูม้าสู่ระยะตัวเต็มวัย 
  นอกจากนั้น ชุมชนสามารถน้ากระบวนการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ที่แม่ปูสลัดไข่นอกกระดองจากธนาคารปูม้า 
มาใช้เป็นกิจกรรมในการร่วมอนุรักษ์ขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปูของชุมชน ตลอดจน เป็นกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้ที่
สนใจเข้ามาเยี่ยมชมธนาคารปูในท้องถิ่นชุมชน ในรูปแบบการล่องเรือปล่อยลูกพันธุ์ปูในบริเวณแนวเขตแหล่งอนุบาล หรือ
กิจกรรมปลูกลูกพันธุ์ปูม้าบริเวณแหล่งปะการังเทียม 



 
 

 
การปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าบริเวณบ้านปลา ‘ซั้งกอ (แบบเชือก)’ 

 
 

       
การปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าบริเวณหน้าหาดพื้นที่ชายเลน 

 
 
 



‘ระเบิดจากข้างใน’ : เรียนรู้สร้างความเข้าใจภูมิสังคมของท้องถิ่นชุมชน 
 

  คณะด้าเนินงานเลือกพ้ืนที่หัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็นพ้ืนที่เปูาหมายในการด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลรูปแบบ ‘ธนาคารปูม้า’  ด้วยพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นบริเวณที่กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านได้มาจอดเรือรวมกันในพ้ืนที่หน้า
หาด และเป็นบริเวณที่ชาวบ้านได้มาร่วมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมการประมงในลักษณะของการท้าประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง 
ชาวบ้านออกทะเลท้าการประมงตามฤดูกาลประมาณสัปดาห์ละ 4 – 5 วัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยเอ้ืออ้านวยของลักษณะสภาพ
ภูมิอากาศของแต่ละฤดูกาล  ในห้วงเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวชาวประมงหัวเขื่อนปากน้้าเทพา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้เป็นสามีพร้อมด้วยลูกชายวัยเริ่มท้างานและวัยท้างาน จะอพยพไปท้ามาหากินประกอบอาชีพในต่างถิ่นกันเกือบครึ่ง
ของชุมชนในละแวกนั้น ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะได้กลับมาพร้อมหน้ากันในเฉพาะช่วงประเพณีส้าคัญ ส่วนมากจะเคลื่อนย้าย
กันออกไปเป็นแรงงานบนเรือประมงขนาดเล็ก แถบพ้ืนที่อ้าเภอเกาะสมุย อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และใน
อ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการลดจ้านวนลงของทรัพยากรในพ้ืนที่ท้าประมงชายฝั่งของท้องถิ่นชุมชน ดังที่
ชาวบ้านวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีหัวเขื่อนปากน้้าเทพาเล่าว่า ชาวบ้านวัยท้างานพร้อมกับลูกชายเกือบครึ่งในแถบละแวกนี้
ออกไปท้างานนอกบ้าน โดยให้ลูกสาวและภรรยาอยู่บ้าน พอสิ้นเดือนก็จะส่งเงินรายได้จากการท้างานมาให้ทางบ้าน ให้ทาง
บ้านได้ใช้จ่ายหล่อเลี่ยงครอบครัว ในทางกลับกันนั้น จะต้องทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ทางจิตใจ
เท่าไหร่ ที่ต้องให้สมาชิกครอบครัวส่วนหนึ่งเฝูาคอยอยู่ท่ีบ้าน 
 

 
บริเวณหัวเขื่อนปากน้้าเทพาแต่เดิม 

 

 
กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านนั่งรวมกลุ่มกันท้าเครื่องมือประมง 

 

  หัวเขื่อนปากน้้าเทพา ถือเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าว ที่กลุ่มชาวประมงที่อาศัยอยู่ในแถบละแวกนั้นน้า
เรือประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กมาจอดเรือเทียบ และใช้เป็นบริเวณท่ีด้าเนินกิจกรรมการประมงพ้ืนบ้าน 



สร้างความเข้าใจภูมิสังคมท้องถิ่นชมุชน 
  แรกเริ่มคณะด้าเนินงานเข้าไปสู่พ้ืนที่ เพ่ือเริ่มต้นสร้างสายสัมพันธ์ท้าความรู้จักกับตัวแทนชาวบ้าน ของกลุ่ม
ชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยได้ร่วมออกเรือไปร่วมในการเก็บวางลอบปูด้วยในช่วงเวลาเวลาย่้ารุ่ง ประมาณตี 5  อยู่เป็นระยะหนึ่ง 
ซึ่งเป็นระยะที่ใช้เวลานานพอสมควร ด้วยเหตุจากความทับซ้อนในการด้าเนินงานตามแนวนโยบายพัฒนาของทางหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่อยู่ในห้วงระหว่างการด้าเนินงาน ประกอบกับทัศนะของการตั้งค้าถามของชาวบ้านในแถบพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยท้ากินอยู่ใน
แถบละแวกหัวเขื่อนปากน้้าเทพาที่ว่า “...เขาเริ่มเข้ามาพัฒนาแล้ว ไม่รู้ว่าผมจะต้องไปอยู่ไหน หรือว่าต้องอยู่แบบเดิมๆ ออก
เรือตามปกติที่นี้ต่อไป..  ..เขาบอกจะมาพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเสริม อยู่ระหว่างด้าเนินการอยู่..” 
 

 
ประธานด้าเนินงานสัมภาษณ์กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา 

 
  คณะด้าเนินงาน ได้เข้าไปพูดคุยสนทนากับชาวบ้านในช่วงที่ที่กลับจากออกทะเล และช่วงที่พอมีเวลาให้
สัมภาษณ์ โดยแนวประเด็นค้าถามจะอยู่ในขอบข่ายของประเด็นที่เก่ียวข้องกับทัศนะความเห็น และความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชนที่ตนอยู่อาศัย และความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพเสริม ตลอดจนเหตุอันเป็นปัจจัยที่มา
ที่ส้าคัญของการเกิดปัญหาที่กระทบต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การด้ารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน 
  ส้าหรับสถานที่ ที่คณะผู้วิจัยได้ใช้เป็นที่พูดคุยกับชาวบ้านมีทั้งในบริเวณที่นั่งพักบริเวณริมหาดที่จอดเรือและ
บริเวณใต้ต้นไม้ ร่มไม้บริเวณริมหาด อาศัยช่วงเวลาที่ชาวบ้านเพ่ิงกลับจากทะเล ในระหว่างช่วงที่เก็บปลาสลัดปลาห รือเศษ
ขยะเพ่ือท้าความสะอาดอวน หรือในช่วงที่ชาวบ้านมานั่งซ่อมและท้าเครื่องมือประมงประเภทเครื่องมือลอบในช่วงบ่ายของวัน 
รวมถึงในระหว่างที่ก้าลังต้ากุ้งสารส้มโอในการท้ากะปิ เป็นต้น   ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่มตัวแทนชาวบ้านมาใน
ระยะเวลาที่ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่พอสมควร  หลังจากที่คณะด้าเนินงานมีความรู้จักมักคุ้นกันในระดับหนึ่ง ก็สามารถเข้าไปโดยไม่
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและสามารถเข้าไปสัมภาษณ์ได้ทุกวัน โดยวิธีการสัมภาษณ์มีทั้งที่เป็นลักษณะของการสัมภาษณ์
รายบุคคลที่จ้าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งรูปแบบการสัมภาษณ์จะมีลักษณะที่
กึ่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส้าหรับในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นปัญหา
ความต้องการของชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็นส้าคัญ   
  โดยคณะด้าเนินงาน ไดเ้น้นให้ความส้าคัญในรายละเอียดของข้อมูลทัศนะแนวความคิดที่สะท้อนถึง แนวทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน และการร่วมมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่นชุมชน  มาใช้เป็นรายละเอียดส้าคัญใน
การวิเคราะห์ออกแบบแนวทางการด้าเนินงาน ตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยการมีส่วนร่วม ( Participatory 
Action Research)   ทั้งในส่วนของคณะผู้ด้าเนินงาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคัญหรือชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา 
กลุ่มเปูาหมาย  เพ่ือให้ชาวบ้านในท้องถิ่นชุมชนได้ร่วมมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน    ตั้งแต่ทั้งในขั้นตอนการร่วมวางแผนการ
ด้าเนินงานและการร่วมปฏิบัติการร่วมเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกัน (Co – generative learning)  
ซึ่งกระบวนการในการร่วมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู (หัวเขื่อนปากน้้าเทพา)’ ในบริบทการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชุมชน วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นลักษณะการจัดการศึกษาแบบการบรูณาการ (Integrated Instruction)  
การร่วมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยในกระบวนการร่วมจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการศึกษาแบบสหวิทยาการ ที่
เชื่อมโยงถึงสาระองค์ความรู้ในแต่ละด้านควบคู่ไปพร้อมกัน 



 

        
คณะด้าเนินงานส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในพื้นที่ 

 
  จากการส้ารวจรวบรวมข้อมูลถึงสภาพที่มาของปัญหา และความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย สมาชิกกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา  เห็นได้ชัดว่าในช่วงฤดูมรสุม ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นได้ออกไปรับจ้างท้างานนอกชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่ ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถออกทะเลท้าการประมงได้ตามปกติ จากสภาพคลื่นลมแรงตามธรรมชาติในห้วงเวลา
ของช่วงฤดูกาล ประกอบกับทรัพยากรที่ได้จากการท้าประมงมีปริมาณที่ลดน้อยถอยลง เป็นเหตุปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้สมาชิก
ส่วนใหญ่อพยพไปท้ามาหากินประกอบอาชีพในต่างถิ่นกันเกือบครึ่งของชุมชนในแถบละแวกหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ด้วยการ
ออกไปเป็นแรงงานบนเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เหตุปัจจัยที่มาแห่งสภาพปัญหา เชื่อมโยงให้ทราบถึงเหตุปัจจัยภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
ชุมชนปัจจุบัน ที่น้าไปสู่กระบวนการในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมในช่วงฤดูมรสุม และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทรัพยากร ที่ได้จากการประมงพ้ืนบ้านของชาวบ้าน อันเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิตทางการเกษตรที่มีความจ้าเป็นต้องด้าเนินงานด้วยปัจจัยพ้ืนฐาน ของมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่นชุมชน เพ่ือสร้างความสมดุลทางชีวภาพของระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฐานทรัพยากรส้าคัญปัจจัยการ
ผลิตที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นชุมชน  ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งเสริม
พัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม เพ่ือการแสวงหาองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่นของตน จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในด้ารงชีวิต อันน้าไปสู่แนวปฏิบัติการปรับประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสภาวการณ์จริง  ผ่านกระบวนการร่วมเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)    ซึ่งในการร่วมด้าเนินงาน
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ‘ธนาคารปู’ ชุมชนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ผ่านด้าเนินงานในรูปแบบโครงการและกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นชุมชน  ในการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ด้วย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกับภาคประชาสังคมของท้องถิ่นชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๗๐)  (Songkhla  Vision 2027)  ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์  สังคมเป็นสุข  และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน’ ผ่านกระบวนการ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่นชุมชนตามรูปแบบการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ในลักษณะการ
ด้าเนินงานโครงการแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่ตั้งในพ้ืนที่    โดยได้รับทุนสนับสนุนการด้าเนินงานจากส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘เข้าถึง’ : องค์ความรู้ ร่วมเรียนรู้แนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา 
  

  จากการร่วมหารือคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนสงขลา น้าไปสู่แนวทางการ
ด้าเนินงาน ตามรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือให้ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นชุมชนได้ร่วมมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน    ตั้งแต่ทั้งในขั้นตอนการร่วมวางแผนการด้าเนินงานและการร่วมปฏิบัติการ
ร่วมเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกัน (Co – generative learning)  ซึ่งกระบวนการในการร่วมการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู (หัวเขื่อนปากน้้าเทพา)’ ในบริบทการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นชุมชน วิทยาลัย
ชุมชนสงขลา เป็นลักษณะการจัดการศึกษาแบบการบรูณาการ (Integrated Instruction)  การร่วมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ โดยในกระบวนการร่วมจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการศึกษาแบบสหวิทยาการ ที่เชื่อมโยงถึงสาระองค์ความรู้ในแต่
ละด้านควบคู่ไปพร้อมกัน อันเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย สมาชิกชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้า
เทพา ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่มาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชน ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม ในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของตน จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในด้ารงชีวิต อันน้าไปสู่แนวปฏิบัติการปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาสภาวการณ์จริง  ผ่านการด้าเนินงานด้วยกระบวนการร่วมเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)  ที่เน้นถึงการ
ร่วมแสวงหาองค์ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาเป็นแนวทางในการศึกษาท้าความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูลในการ
ก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่เน้นถึงการปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาจากสภาพปัญหาในเหตุสถานการณ์
จริง 

          
 
ร่วมเรียนรู้แนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา 
  การด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู (หัวเขื่อนปากน้้าเทพา)’ เกิดจากกระบวนการ
ร่วมเรียนรู้กันระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้า และวิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่ต้องการใช้กระบวนการด้าเนินงานใน
การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลรูปแบบการด้าเนินงานธนาคารปู  เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนัก ถึงการร่วมมีส่วนร่วม
ในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้้าทางทะเล ที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร ‘ปูม้า’ และใช้กิจกรรมการ
ร่วมด้าเนินการฟ้ืนฟูรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้า รวมถึงเป็นการร่วมกันบ้ารุงรักษา และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเล อันเป็นแหล่งทรัพยากรส้าคัญท่ีหล่อเลี้ยงชาวบ้านที่อยู่อาศัยในแถบละแวกนั้นมาเป็น
เวลาช้านาน  ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีส้าคัญของท้องถิ่นชุมชน ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนน้าเอารายละเอียดกระบวนการด้าเนินงานมารวบรวมเป็นองค์ความรู้ ที่
สามารถน้าไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในการแก้ไขปัญหาในชุมชน   ตลอดจนเพ่ือให้กระบวนทัศน์ของ
สมาชิกกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงาน มีมุมมองความคิดเห็นที่ไปในทิศทางร่วมกันบนสถานการณ์เดียวกัน คณะผู้วิจัยได้น้า
ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเปูาหมายไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส้าเร็จ จากการร่วมกันแก้ไขปัญหาการลดลงของ
ฐานทรัพยากรการผลิตที่ส้าคัญในท้องถิ่นชุมชน ภายใต้บริบทชุมชนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งเช่นเดียวกัน เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย



เกิดการเรียนรู้และมุมมองการก้าหนดแนวทางปฏิบัติในการปรับประยุกต์แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลการด้าเนินงาน จากที่ได้เห็นรูปแบบการ
ท้างานที่น้าไปสู่การประสบผลส้าเร็จจากการร่วมกันแก้ไขปัญหาของแหล่งเรียนรู้ อันน้าไปสู่ก ารน้าเอาสิ่งที่ได้จากการร่วม
เรียนรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อข้ันตอนการด้าเนินงานของตน  
                   โดยในการร่วมเรียนรู้แนวทางและกระบวนการแก้ปัญหา  คณะด้าเนินงานพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิก
กลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมโครงการ ได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของ
เครือข่ายด้านการตลาด  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนจับปลานครศรีธรรมราช  ต้าบลท่าศาลา อ้าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เพ่ือเรียนรู้ถึงรายละเอียดกระบวนการด้าเนินงานการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ด้วยกระบวนการแปร
รูปสัตว์น้้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง ที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือนของสมาชิก และกระบวนการบริหารจัดการการ
ด้าเนินงานของผู้เป็นสมาชิก รวมถึงช่องทางการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในรูปของการส่งจ้าหน่ายออกสู่ตลาดผู้บริโภคด้วย
การส่งขายผ่านทางกลุ่มเครือข่าย “ร้านคนจับปลา ” มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ากลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน (Blue Brand 
Standard) ที่ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน ในการก้ากับดูแลการท้าประมงชายฝั่งของชาวประมงพ้ืนบ้าน ให้อยู่บนฐานของการ
ตระหนักถึงความส้าคัญต่อทรัพยากรทางทะเล โดยทรัพยากรที่ได้การท้าประมงตามมาตรฐานดังกล่าว จะต้องไม่เป็นทรัพยากร
ที่ได้มาจากการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้้าที่ต้องห้าม ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 ตลอดจนกลุ่มสมาชิกต้อง
ด้าเนินการร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลในบริเวณที่ใช้เป็นแหล่งท้าการประมง อันเป็นฐานทรัพยากรทางการผลิตที่ส้าคัญที่
สร้างรายได้หล่อเลี้ยงกลุ่มสมาชิก 
 

       
 

       
 

 



  จากการศึกษาดูงาน เห็นได้ชัดถึงการตระหนักให้ความส้าคัญต่อฐานทรัพยากรของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
คนจับปลานครศรีธรรมราช เป็นส้าคัญ  ที่ซึ่งกลุ่มสมาชิกได้ร่วมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีประมงพ้ืนบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้าน
ในถุ้ง 'ธนาคารปูไข่นอกกระดอง'  อันเป็นการร่วมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในบริเวณแหล่งท้ากินของกลุ่ม
สมาชิกท่ี “...สมาชิกทุกคนของกลุ่ม ต้องน้าแม่ปูไข่นอกกระดองมาเพาะฟักไข่ กับที่กลุ่มธนาคารปู...”   ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
ในแรกเริ่มนี้ คณะผู้วิจัยและตัวแทนสมาชิกกลุ่มเปูาหมายชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ต่างได้ร่วมเรียนรู้ถึงการ
ตระหนักในความส้าคัญต่อความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรในท้องถิ่นชุมชน อันเป็นแหล่งผลิตส้าคัญในด้ารงชีพตามวิถีชีวิตของ
ชุมชนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง ฐานทรัพยากรส้าคัญแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์น้้าที่น้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหลากหลาย 
ที่สามารถสร้างรายได้แก่ครัวเรือนสมาชิกในท้องถิ่นชุมชน 
 

          
 

 
 
  ซึ่งจากการร่วมศึกษาเรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหา จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นชุมชนที่ประสบผลส้าเร็จ คณะ
ด้าเนินงาน และสมาชิกกลุ่มเปูาหมาย ต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันจากการประสบปัญหาการลดลงของจ้านวนทรัพยากรสัตว์
น้้าในท้องถิ่นชุมชน ถือได้ว่าเป็นปัญหาส้าคัญของชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทชุมชนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดังชีพในหลากหลายมิติ ทั้งในมิติของรายได้ในครัวเรือน และมิติด้านคุณภาพชีวิต ที่ต้องออกไปเสาะแสวงหา
ท้างานต่างถ่ิน  การร่วมกันจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณในท้องถิ่นชุมชน ถือเป็นกระบวนการส้าคัญ
ในการสร้างความมั่นคงแก่ฐานทรัพยากรส้าคัญของชุมชนประมงชายฝั่ง แหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้้าทางทะเลที่ส้าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘ร่วมพัฒนา’ : ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรูปแบบธนาคารปู 
  การด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ‘ธนาคารปู’ ชุมชนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็นลักษณะ
ด้าเนินงานในรูปแบบโครงการและกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นชุมชน  ในการร่วมบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกับภาคประชาสังคมของ
ท้องถิ่นชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๐)  (Songkhla  Vision 2027)  ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สังคมเป็นสุข  และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน’  ซึ่งกระบวนการด้าเนินงานในการมีส่วนร่วมด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
‘ธนาคารปู (หัวเขื่อนปากน้้าเทพา)’ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่นชุมชน ใน
ลักษณะการด้าเนินงานโครงการแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่ตั้งในพ้ืนที่  โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ตามเปูาประสงค์เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ตามวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ 
ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ในการให้การศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ท้องถิ่นชุมชน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กับท้องถิ่นชุมชน เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจถึงความส้าคัญของระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชน และปลูกฝังให้ชาวบ้านได้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นของตน อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุ มชน ในการร่วมดูแลระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมชุมชนร่วมกันของกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา รวมถึงหน่วยงานภาคส่วนราชการที่ตั้งในพ้ืนที่ที่ร่วม
ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบน้าร่อง และสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นแหล่ง
เรียนรู้เผยแพร่องค์ความรู้ ในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลที่เป็นแบบอย่างให้สามารถศึกษาเรียนรู้ และขยายผลเพ่ือการ
พัฒนาส่งเสริมวิชาชีพตามความต้องการท้องถิ่นชุมชน 
 
 
ปรับปรุงพื้นที่และจัดสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ชั่วคราว   
  ในการปฏิบัติการด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล ‘ธนาคารปู’ ชุมชนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา คณะ
ด้าเนินงานได้ตระหนักถึงความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ในให้ความส้าคัญในการสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมโครงการควบคู่กับ
การค้นหาบุคคลที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในรูปแบบการประมงเชิงอนุรักษ์ ‘ธนาคารปู’  ด้วยการด้าเนินการใน
กระบวนการทางการทางจิตวิทยาโดยการด้าเนินงานที่เป็นปัจจัยส้าคัญอันส่งผลต่อทัศนะคติ ความคิดเห็น ตลอดจนการเกิด
ความสนใจที่มีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ในการเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินงานกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเปูาหมายโครงการ 
สมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีสถานที่บริเวณพ้ืนที่อเนกประสงค์ส้าหรับเป็นที่
ส่วนกลางที่ใช้ในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้มีสถานที่ด้าเนินกิจกรรม เห็นได้ว่ามีความอย่างยิ่งในการ
ด้าเนินการสร้างโรงเรือนพ้ืนที่ในการด้าเนินการของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา 
 

 
 
  โดยคณะด้าเนินงาน และสมาชิกกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงาน ได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างโรงเรือนพร้อม
ด้วยประมาณการวัสดุเบื้องต้นที่ใช้ในการด้าเนินการก่อสร้าง อีกทั้งเพ่ือที่ชี้แจงท้าความเข้าใจ ข้อตกลงในการด้าเนินการ



ก่อสร้างอาคารโรงเรือนร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงมีการตอบรับ และยินดีที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกัน
จัดหาวัสดุ ส้าหรับรายละเอียดลักษณะของโครงสร้างโรงเรือนมี ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 10 เมตร (5 x 10 เมตร)  ใช้ไม้
เป็นวัสดุหลักในการท้าโครงสร้างโรงเรือน ส้าหรับในส่วนของวัสดุมุงหลังคานั้น จากการร่วมหารือได้พิจารณาจากความส้าคัญ
ในประเด็นความคงทน ปริมาตรน้้าหนัก และความสะดวกในการด้าเนินการจัดหาจากธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นส้าคัญ ในการนี้
ได้จึงได้ข้อสรุปว่าใช้ ‘ใบสิเหรง’ เป็นวัสดุในการมุงหลังคา 
 

           
 

           
 

           
 

               



 
  วัสดุในการสร้างโรงเรือนนั้น อาศัยการขอสนับสนุนความร่วมมือจากเครือข่ายกลุ่มเปูาหมายที่ทางวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา ได้เข้าไปด้าเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งท้องถิ่นชุมชน อันประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวพ้ืนเมือง ชุมชนบ้านกระอาน ต้าบลท่าม่วง  กลุ่มทอผ้า
พ้ืนบ้าน ต้าบลล้าไพล และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้้าผึ้งโพรง ต้าบลวังใหญ่   อ้าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ในความร่วมมือ
สนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างโรงเรือน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในรูปแบบ
ธนาคารปูได้ด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดตั้งธนาคารปูลักษณะของธนาคารปูในรูปแบบโรงเพาะฟักชุมชน โดยในการ
จัดสร้างปรับปรุงโรงเรือนเพาะฟักขยายพันธุ์ 'ธนาคารปู'  ได้ด้าเนินการจัดหาจากทรัพยากรในชุมชนด้วยวิธีการระดมจาก
เครือข่ายเปูาหมายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
 
 
ชี้แจงท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ด าเนินงาน 
  จากที่คณะด้าเนินงาน และสมาชิกกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงาน ได้ร่วมกันด้าเนินงานในการสร้างอาคาร
โรงเรือนชั่วคราว เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ด้าเนินงานกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้ด้าเนินงานได้ด้าเนินการชี้แจงกลุ่มชาวบ้านที่ท้า
การประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่หัวเขื่อนปากน้้าเทพา ผ่านรูปแบบการด้าเนินกิจกรรมการจัด “ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท้า
ความเข้าใจแผนงานการด้าเนินงานกิจกรรมรูปแบบ ‘ธนาคารปู’” ทั้งนี้ เพ่ือที่ชี้แจงท้าความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ด้าเนินงานโครงการธนาคารปู  ตลอดจนเพ่ือที่สรรหาคัดเลือกเครือข่ายสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านในบริเวณบ้านหัวเขื่อน
ปากน้้าเทพา จัดตั้งเป็นคณะกรรมการรักษาการในการด้าเนินงานบริหารจัดการการด้าเนินงานธนาคารปู และบริหารจัดการ
ด้านการดูแลการประสานงานในการส่งเสริมการด้าเนินงานกิจกรรมการร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลรูปแบบธนาคารปู ของ
กลุ่มสมาชิกประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา  ในการด้าเนินงานเป็นการร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของทุนทางสังคมชุมชน ทั้งนี้เพ่ือที่ออกแบบโครงร่างการก้าหนดทิศทางใน
การเสริมสร้างพัฒนาอันน้าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการด้าเนินงานภ ายใต้
ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการจัดการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นชุมชนด้วยการท้างาน
แบบเชิงรุก ด้วยรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืน ของหน่วยงานที่
อยู่ในพื้นท่ีมาร่วมหารือถึงแนวทางในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นชุมชน  
 

            

           



  ซึ่งเป็นการร่วมท้าความเข้าใจ และหาข้อสรุปถึงแนวทางความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ด้วยการด้าเนินงานลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน
ในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’  เป็นการสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์
ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปู ด้วยความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภาคชุมชนกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ โดย
ใช้กระบวนการด้าเนินกิจกรรมในรูปแบบของธนาคารปูเป็นพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการสร้างความรักสามัคคีระหว่างกันและกันของชาวบ้านในชุมชน ปัจจัยน้าไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง  ทั้งนี้เพ่ือน้า
รายละเอียดสาระส้าคัญจากการร่วมหารือมาพิจารณาประเด็นความร่วมมือในการร่างบันทึกข้ อตกลง (MOU) [อย่างไม่เป็น
ทางการ]  การบูรณาการความร่วมมือการด้าเนินการน้าร่องการพัฒนาของในพ้ืนที่ท้องถิ่นชุมชนสู่การบริหารจัดการและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานที่มาร่วมหารือเป็นไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีความ
แตกต่างกัน 

              

  โดยหน่วยงานและภาคส่วนที่ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินงาน ประกอบด้วย  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
, ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา , องค์การบริหารส่วนต้าบลเทพา  และศูนย์การเรียนรู้เพาะพักลูกปูบ้านหัวเขา  จากการ
ด้าเนินงานในการร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการร่วมด้าเนินงานในลักษณะการร่วมบูรณาเพ่ือขับเคลื่อนการการ
ด้าเนินงานโครงการของหน่วยงานผู้เข้าร่วม สังเขปไดด้ังนี้ 

    วิทยาลัยชุมชนสงขลา : ด้าเนินการในการสนับสนุน ส่งเสริม องค์ความรู้เป็นหลักด้วยกระบวนการ
การจัดการศึกษาในการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการประกอบอาชีพเสริมตามความ
ต้องการ โดยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชากรในพ้ืนที่ บนฐานของทรัพยากรทุนทางสังคมท้องถิ่นเป็นส้าคัญ 

   ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา : ด้าเนินงานในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์บางส่วนใน
การด้าเนินงานด้านการพัฒนาการประมง เพ่ือที่เป็นแบบอย่างแนวทางในการจัดการทรัพยากรการประมง รวมถึงการควบคุม
การท้าการประมงอย่างถูกต้อง และส่งเสริมการร่วมศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้้า รวมถึงการใช้ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรทางทะเลที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างยั่งยืน 

   ศูนย์การเรียนรู้เพาะพักลูกปูบ้านหัวเขา  : ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันวิชาการ  ในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลให้สมบูรณ์ 
ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าปลูกฝังถึงความส้าคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 
 
 

 ศึกษาดูงาน เพ่ือทบทวนและถอดบทเรียนกระบวนการด าเนินงานธนาคารปูสู่การปฏิบัติ 
  เพ่ือทีใ่ห้คณะด้าเนินงาน และสมาชิกกลุ่มชาวประมงหัวเขื่อนปากน้้าเทพาผู้ร่วมด้าเนินงาน ได้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ความรู้ในทางปฏิบัติของกระบวนการด้าเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์ในรูปแบบ 
‘ธนาคารปู’ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นชุมชน และขั้นตอนการด้าเนินงานจัดตั้งธนาคารปู ก่อนน้าไปสู่การ
ปฏิบัติการจริง ผู้วิจัยพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงาน ได้ร่วมศึกษาดูงานและถอดบทเรียนกระบวบการ
ทีซ่ึ่งน้าไปสู่ความส้าเร็จของธนาคารปูด้วยการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นชุมชนจากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบผลส้าเร็จ เพ่ือเป็นแบบอย่าง



ในการปฏิบัติก่อนด้าเนินการปฏิบัติงานจริง  ณ ชมรมประมงพ้ืนบ้านปะนาเระ  ต้าบลปะนาเระ  อ้าเภอปะนาเระ  จังหวัด
ปัตตานี   
 

         
 

 
 
  เน้นให้ความส้าคัญในการเรียนรู้ถึงที่มา ในการเริ่มต้นจัดตั้งชมรมประมงพ้ืนบ้านปานาเระ จากประสบการณ์
จริงอันเป็นที่มาสู่ความส้าเร็จผ่านเรื่องราวจากความทรงจ้าของสมาชิกผู้บุกเบิกก่อตั้ง รวมถึงประเด็นปัญหาที่ส้าคัญอันน้าไปสู่
การก้าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม  ตลอดจนกระบวนการพัฒนาการด้าเนินงานของกลุ่มตามล้าดับ รวมถึงรายละเอียด
กระบวนการบริหารงานภายใน  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการร่วมก้าหนดข้อบังคับของสมาชิกกลุ่ม  ขั้นตอนกระบวนการ ในการ
ด้าเนินงานร่วมร่างแผนงานการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม   รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ส้ารวจถึงรูปแบบการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ 
ภาคการด้าเนินงานในส่วนของการเพาะพักพันธุ์ลูกปู ‘ธนาคารปู’ ที่ชมรมประมงพ้ืนบ้านปานาเระ ได้ด้าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือที่น้าเอาองค์ความรู้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากการรวมสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจริง ตามกระบวนการ
และขั้นตอนในการเพาะพักขยายพันธุ์ลูกปูจากแม่ปูไข่นอกกระดองที่ทางสมาชิกชมรมปฏิบัติจริง  ทั้งนี้เพ่ือที่ได้น้าข้อมูลมา
วิเคราะห์สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานในการน้ามาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้  ในกระบวนการด้าเนินงานด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยความร่วมมือกับชุมชน ร่วมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในท้องที่และท้องถิ่นชุมชน ภายใต้การด้าเนินงานในโครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
‘ธนาคารปู’ ชุมชนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ได้ต่อไปในระยะยาว    
 
 
ธนาคารปมู้า 
    การจัดสร้างธนาคารปูม้าของในแต่ละท้องถิ่นชุมชนประกอบด้วยกันหลากหลายรูปแบบลักษณะ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมทางปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ท้าเลที่ตั้งของท้องถิ่นชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่งในท้องถิ่นชุมชนบางแห่งมาการน้าเอาองค์
ความรู้ทางภูมิปัญญาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งมาร่วมประยุกต์ใช้ ในรูปแบบการน้าเอาแม่ปูไข่นอกกระดองมาใส่ในคอก
กระชังเลี้ยงปลาที่ว่างเปล่าจากการใช้งาน มาตั้งวางในบริเวณท้องน้้าที่มีระยะห่างจากชายฝั่ง 300 – 500 เมตร ส้าหรับให้แม่
ปูไข่นอกกระดองได้สลัดไข่เองในสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรง เมื่อไข่เจริญเติบโตพัฒนาการเป็นตัวอ่อน ระยะ Zoea  
สามารถเข้าอยู่อาศัยหาอาหารในบริเวณสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเจริญเติบโต  ซึ่งเป็นลักษณะ ‘ธนาคารปูม้า แบบ
กระชังลอย’   



    ส้าหรับ ‘ธนาคารปูม้า แบบโรงเรือนเพาะฟัก’ รูปแบบเป็นโรงเรือนที่ตั้งอยู่บนฝั่ง โดยมากจะตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ริมชายฝั่งทะเล เพ่ือที่สะดวกต่อการน้าแม่ปูไข่นอกกระดองมาเพาะพักสลัดไข่ในถังเพาะพักที่มีการจ่ายอากาศจากเครื่องปั๊ม
ผลิตอากาศอยู่ตลอดเวลา ในระหว่างที่แม่ปูฟักตัวสลัดไข่นอกกระดอง  เมื่อครบระยะการฟักสลัดไข่ตัวอ่อนลูกพันธุ์จะถูกน้าไป
ปล่อยในบริเวณแนวเขตแหล่งอนุบาลพ้ืนท้องน้้าหน้าหาด ส่วนแม่ปูที่เข่ียไข่แล้วจะถูกน้าไปจ้าหน่ายเป็นรายได้ใช้ในการบริหาร
จัดการด้าเนินงานด้านต่างๆ ภายในโรงเพาะฟักธนาคารปู    
    อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานในรูปแบบโรงเรือนเพาะฟักธนาคารปูม้า มีข้อจ้ากัดในด้านการบริหารจัดการที่
ก่อให้เกิดปัญหาอันน้าพาไปสู่ความล้มเหลวของการด้าเนินงานธนาคารปูม้าของหลายท้องถิ่นชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในทาง
กลับกันกระบวนการด้าเนินงานของธนาคารปูม้ารูปแบบโรงเรือนเพาะฟัก กลับก่อให้เกิดประสิทธิผลในมิติด้านการสร้างความ
ตระหนักถึงความส้าคัญในการร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปู และเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันบริหาร
จัดการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเล จนประสบผลส้าเร็จเป็นท้องถิ่นชุมชนที่เป็นแบบอย่างให้ได้เรียนรู้มีอยู่ไม่น้อย 
 
 

จัดตั้งโรงเรือนเพาะฟักธนาคารปูม้า 
  เพ่ือให้การด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปูม้า’ หัวเขื่อนปากน้้าเทพา  ได้ขับเคลื่อน
การอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในท้องถิ่นชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการร่วมมีส่วนร่วมในการจัดการของท้องถิ่นชุมชน 
อันก่อให้เกิดความตระหนักถึงสามัญส้านึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า โดยกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง
หัวเขื่อนปากน้้าเทพา  คณะด้าเนินงาน และสมาชิกกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงาน ได้ร่วมด้าเนินการปรับปรุงโรงเรือน
เอนกประสงค์ชั่วคราว เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการด้าเนินงาน ‘ธนาคารปูม้า’  ทั้งยัง เพ่ือเป็นการเริ่มต้นการจัดตั้งกลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้้าประเภทปูในรูปแบบธนาคารปูให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้
จัดตั้งในลักษณะของโรงเพาะฟักชุมชน เป็นด้าเนินงานในการเพาะฟักขยายพันธุ์ทรัพยากรปูในรูปแบบ 'ธนาคารปู'  ที่เป็น
สถานที่กลางเพ่ือรองรับการน้าเอาปูม้าเพศเมียที่อยู่ในระยะการไข่นอกกระดอง มาปล่อยในถังเพาะฟักให้แม่ปูม้าได้สลัดไข่ 
ภายในบริเวณโรงเรือนท่ีมีโครงสร้างหลังคาปูองกันแสงและความความร้อนในห้วงกลางวัน และสามารถใช้เป็นบริเวณส่วนพ้ืนที่
ใช้สอยเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการร่วมหารือถึงแนวทางการด้าเนินงานร่วมกัน ของหน่วยงานภาคส่วนที่ร่วมมีส่วนร่วมในการร่วม
ด้าเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่ในการร่วมประชุมของคณะด้าเนินงาน และกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงาน 
   จึงร่วมด้าเนินการปรับปรุงโรงเรือนเอนกประสงค์ชั่วคราว โดยแบ่งบริเวณพ้ืนที่ใช้งานภายในเนื้อที่โรงเรือน
ออกเป็น  3 ส่วน  คือ (1) บริเวณส่วนใช้งานเอนกประสงค์  (2) ส่วนห้องเก็บของ  และ (3) บริเวณส่วนพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เพาะเลี้ยง ซึ่งในพ้ืนที่เพาะเลี้ยงเป็นบริเวณส่วนเก็บพักน้้าทะเล และบริเวณส่วนตั้งวางถังพักแม่ปูไข่นอกกระดอง เพาะฟักสลัด
ไขลู่กพันธุ์ปู  ในลักษณะของโรงเรือนเพาะฟักแบบกึ่งถาวร 
 
 
 

       



       

                 

            

  ในส่วนผังโครงสร้าง การจัดวางอุปกรณ์ส้าหรับการเพาะพักแม่ปูไข่นอกกระดอง ได้มีการออกเเบบและจัดวาง
โครงสร้างระบบท่อจ่ายอากาศออกซิเจนไปยังถังเพาะพักปูแม่ปูไข่ โดยในส่วนบริเวณพ้ืนที่ตั้งวางถังเก็บกักน้้าทะเลที่สูบขึ้นมา
เก็บพักตกตะกอน เพ่ือใช้ในการพักสลัดไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกได้น้ามาฝากพักสลัดไข่  โครงสร้างหลังคาลักษณะ
เป็นหลังคากึ่งทึบแสงที่มุงด้วยพลาสติกกันUV มุงในชั้นแรก และใช้ตาข่ายกรองแสง 70 % คลุมทับ จากนั้น คลุมมุงด้วย
พลาสติกกันUV ทับอีกครั้ง เพ่ือที่ไม่ให้น้้าฝนเจือปนกับน้้าทะเลที่พักตกตะกอน และความร้อนจากแสงมีมากเกินไปภายใน
บริเวณส่วนปฏิบัติการเพาะเลี้ยงในโรงเรือน  ส้าหรับส่วนด้านข้างโรงเรือนจะปล่อยโล่งให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนได้สะดวก 
เพ่ือให้น้้าทะเลในถังเก็บพักน้้าเตรียมใช้งานในการเพาะเลี้ยง และน้้าในถังพักสลัดไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดองมีอุณหภูมิที่ไม่สูง
มากเกินไป  

         



              

              

  ในการจัดวางอุปกรณ์ถังเพาะพักและโครงสร้างระบบจ่ายอากาศ (ออกซิเจน) ในถังเพาะพักปูภายในโรงเรือน 
ใช้ระบบการส่งอากาศจากเครื่องปั๊มผลิตอากาศจ่ายแยกท่อจ่ายอากาศจากท่ออากาศหลักเป็นส่วนย่อยลงมายังถังเพาะพัก 
เพ่ือให้สามารถจ่ายเติมอากาศลงสู่ถังเพาะฟักผ่านทางหัวทรายจ่ายอากาศลงในแต่ละถัง ส้าหรับในการกักเก็บและจ่ายน้้าทะเล
ที่ใช้ในการด้าเนินการเพาะพักแม่ปูไข่นอกกระดองในถังเพาะฟัก ได้ก้าหนดบริเวณที่ตั้งวางถังเก็บน้้าขนาด 1,000 ลิตร ไว้ใน
พ้ืนที่ส่วนข้างโรงเรือน เพ่ือให้สะดวกต่อการด้าเนินการสูบน้้าทะเลขึ้นเก็บลงในพักเพ่ือให้ตกตะกอน และน้าไปใช้ในถังเพาะฟัก
แม่ปูไข่นอกกระดอง 

                                 

  โครงสร้างท่ออากาศ ไปยังถังพักสลัดไขแ่ม่ปูเพ่ือที่รองรับแม่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกน้ามาฝากเพาะฟักสลัด
ไข่ โดยจะมีถังเพาะฟักที่วางตามแนวท่อจ่ายอากาศจากเครื่องปั๊มผลิตอากาศ ซึ่งในแต่ละถังจะรองรับการเพาะฟักสลัดไข่แม่ปู
ไข่นอกกระดอง 1 ตัว ต่อ 1 ถัง  ทั้งนี้ เพ่ือลดอัตราการเกิดผลกระทบต่อการสลัดไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดอง ที่หากอยู่รวมกัน
มากกว่า 1 ตัว  จะท้าให้อัตราการรอดของตัวอ่อนอยู่ในระดับที่ต่้า  จากการด้าเนินการเพาะฟักแม่ปูไข่นอกกระดองด้วย
กระบวนการด้าเนินงานในรูปแบบธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักนั้น พบว่าหลังจากแม่ปูได้สลัดไข่ตัวอ่อนลูกพันธุ์ปูจะอยู่ใน
ระยะ ‘ซูเอ้ีย (Zoea)’  
 



                  
 
 
 
    ‘ธนาคารปูม้า’ แบบกระชังลอยทุ่น 
  ตลอดระยะห้วงการด้าเนินงานแต่แรกเริ่ม คณะด้าเนินงานได้สังเกตในระหว่างปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตั้งธนาคารปู
ม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ในช่วงที่สมาชิกกลับเข้าจากการออกทะเลท้าการประมง เบื้องต้นพบว่าทรัพยากรจากการออกท้า
ประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทแม่ปูไข่นอกกระดองนั้น โดยมากจะอยู่ในช่วงที่ไข่นอกกระดองอยู่ในระยะสีด้า ซึ่งในระยะ
ดังกล่าวแม่ปูไข่นอกกระดองใช้ใช้ช่วงเวลาที่สั้นในการสลัดไข่นอกกระดอง ประกอบกับมีผู้สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมการ
ด้าเนินงานของธนาคารปูม้าอยู่ตลอดระยะอย่างต่อเนื่อง ผู้ด้าเนินงานและสมาชิกเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงานได้ร่วมหารือถึงแนว
ทางการน้ารูปแบบการด้าเนินงานของธนาคารปูม้า มาปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องสามารถการด้าเนินงานกิจกรรมใน
รูปแบบการสันทนาของผู้เข้ามาเยี่ยมชม   จึงได้ร่วมด้าเนินการจัดสร้างธนาคารปูม้าในแบบกระชังทุ่นลอย ในลักษณะโครง
กระชังแบบกระชังลอยขนาด  4 x 4 เมตร  เพ่ือใช้รองรับแม่ปูไข่นอกกระดองที่มีระยะไข่สีด้าที่ใช้ช่วงเวลาที่สั้นในการสลัดไข่ 
ที่เป็นการลดขั้นตอนในการด้าเนินการเพาะฟักสลัดในการน้าตัวอ่อนพันธุ์ปูปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และ เพ่ือเป็นการสะดวก
ในการฝากเพาะพักสลัดไข่จากออกทะเลท้าการประมง โดยสามารถน้าแม่ปูไข่นอกกระดองมาเพาะพักในคอกกระชังขณะที่น้า
เรือกลับเข้าฝั่งได้เลย  โดยรอบๆ บริเวณท่ีตั้งวางได้มีการจัดวางซั้งกอ (ชั่วคราว)  เพ่ือให้ลูกพันธุ์ปูม้าได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  และ
เพ่ือให้ผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมใช้ด้าเนินกิจกรรมสันทนาการเชิงอนุรักษ์ ในการศึกษาเรียนรู้ และใช้ท้ากิจกรรมล่องเรือปล่อยลูก
พันธุ์ปูม้าในบริเวณกระชังลอย 
 

               

              



                

     ‘ธนาคารปูม้า’ รูปแบบกระชังลอยทุ่น เป็นการน้าเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
มาร่วมประยุกต์ใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ทรัพยากรปูม้าในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ที่ซึ่งในการน้าเอาแม่ปูไข่นอกกระดอง
มาปล่อนในคอกกระชัง ยังผลให้แม่ปูไข่นอกกระดองสามารถสลัดไข่ในบริบทสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในทะเล ซึ่งในขณะ
ฟักสลัดไข่แม่ปูไข่นอกกระดองสามารถหาอาหารได้ตามธรรมชาติ  โดยบริเวณจุดตั้งวางกระชังมีลักษณะของหน้าดินใต้พ้ืนน้้าที่
เป็นพ้ืนดินโคลนปนทราย อันเป็นสภาพแวดล้อมที่ปูม้าอาศัยเป็นที่อนุบาลตัวอ่อนตามธรรมชาติ ที่ใช้เป็นหลบอาศัยของลูก
พันธุ์ปูม้า  ธนาคารปูรูปแบบกระชังลอยทุ่น ยังมีข้อจ้ากัดที่ใช้งานได้เฉพาะช่วงฤดูที่คลื่นลมปกติ แต่ในช่วงเวลาฤดูมรสุมที่ต้อง
น้ากลับมาเข้าฝั่งมาเก็บรักษาและท้าการซ่อมแซม 
 

             
 

 
 
 

         หลักการจัดการธนาคารปูม้า 
      กระบวนการด้าเนินงานของธนาคารปูม้า ที่สมาชิกน้าแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาเพาะพักสลัดไข่ในถังฟัก
สลัดไข่ในโรงเรือนเพาะพักธนาคารปู เมื่อแม่ปูสลัดไข่นอกกระดองออก จึงสามารถน้้าลูกพันธุ์ปูม้าไปปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติใน
บริเวณแหล่งอนุบาล ในส่วนของแม่ปูสามารถน้าไปจ้าหน่ายสร้างรายได้กลุ่มได้ต่อไป ซึ่งองค์ความรู้ตามหลักวิชาในการจ้าแนก
ระยะการฟักตัวของลูกพันธุ์ปูม้า โดยการจ้าแนกสีไข่นอกกระดองนั้น ถือเป็นหลักการส้าคัญอย่างยิ่งในการด้าเนินงานธนาคาร
ปูม้าในรูปแบบโรงเรือน  



      หลักการส้าคัญในการแบ่งจ้าแนกสีไข่ของแม่ปู โดยหลักจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ  โดยในระยะที่ (1) ไข่
นอกกระดองสีเหลือง - ส้ม  จะใช้ระยะเวลาในการเพาะฟักในถังพักเป็นระยะเวลา 5 – 7 วัน  ระยะที่ (2) ไข่สีน้้าตาล  ใช้
เวลาเพาะฟักสลัดไข่ในถังเพาะพักเป็นระยะเวลา 3 – 5 วัน  ระยะที่ (3) ไข่สีเทา จะใช้ระยะเวลาสลัดไข่ 2 – 3 วัน   และ
ระยะที่ (4) แม่ปูไข่นอกกระดองสีด้า จะเพาะฟักสลัดไข่ในระยะเวลาเพียงแค่ 1 – 2 วัน   
 

 
ระยะการฟักไข่นอกกระดองของแม่ปู 

 
         พัฒนาการของลูกพันธุ์ปูม้า 
        พัฒนาการลูกพันธุ์ปูม้าจากการเขี่ยไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดอง จากการด้าเนินงานโดยมาที่พบจะอยู่
ในช่วงระยะซูเอ้ีย (Zoea)  ซึ่งลูกพันธุ์ปูม้าในระยะนี้จะอยู่อาศัยในน้้าทะเลที่ระดับความเค็ม 28 – 32 ส่วนในพัน (ppt.)  โดย
ลูกพันธุ์ปูม้าในระยะนี้ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นอาหารของปลาขนาดเล็กค่อนข้างสูง เพ่ือเพ่ิมอัตราความรอดของลูกพันธุ์ที่น้า
ปล่อยสู่ธรรมชาติในบริเวณท่ีปล่อยลูกพันธุ์ ควรเป็นที่ที่สามารถให้ลูกพันธุ์ปูม้าหลบซ่อนอยู่อาศัยได้ 
 

 
ระยะไข่ปูม้า 



 
 
 

       
ลูกพันธุ์ปูม้าระยะซูเอ้ีย (Zoea)   

 
 
 
 

 
ลูกพันธุ์ตัวอ่อนปูม้าระยะเมกาโลปา (Megalopa)  

 



 
 ลูกพันธุ์ปูม้าระยะเหมือนตัวเต็มวัย (Young crab) 

 
  การปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า จะพิจารณาจากกระแสน้้าเป็นส้าคัญ เนื่องจากกระแสน้้าสามารถพัดพาตัวอ่อนลูก
พันธุ์ไปสู่แหล่งอาหารได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกพันธุ์ปูด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะในการปล่อยลูกพันธุ์ปูในช่วงเวลา
กลางวันในขณะที่มีน้้าขึ้นสูงสุด เพ่ือที่กระแสน้้าได้พัดพาลูกพันธุ์ปูม้าไปยังแหล่งอาหารและบริเวณพ้ืนที่ลักษณะของที่สันดอน
ทราย หรือในบริเวณชายเลน 
 

 
      การบันทึกผลการจับแม่ปูไข่นอกกระดองของสมาชิก 
  ส้าหรับแม่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกกลุ่มเปูาหมาย กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพาผู้ร่วม
ด้าเนินงานในการร่วมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล คณะด้าเนินงานธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา น้ามาฝากเพาะฟัก
สลัดไข่ได้มีการจดบันทึกจ้านวนแม่ปูม้าที่เข้ามาสู่ธนาคารปูอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียดที่ได้มีการบันทึกจะเป็นลักษณะการ
บันทึกจ้านวนการน้าแม่ปูไข่นอกกระดองของสมาชิกมาฝาก รวมถึงบันทึกจ้านวนครั้งที่ได้ท้าการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าจากการ
สลัดไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดอง  
 

 
บันทึกแม่ปูไข่นอกกระดองธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ปี 2563 



 

            ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักการที่ใช้ในการชี้วัดแนวโน้มผลการเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรปูม้า ที่ปรากฎให้เห็นเชิงประจักษ์
ในการเพิ่มขึ้นของจ้านวนทรัพยากรปูม้าจากการท้าประมงพ้ืนบ้าน เมื่อได้มีการด้าเนินงานธนาคารปูเกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน ซึ่ง
แม่ปูไข่นอกกระดองภายหลังจากที่ได้สลัดไข่นอกกระดองออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาชิกจะน้าไปจ้าหน่ายเพ่ือ
สร้างรายได้ใช้ในการบริหารจัดการการด้าเนินงานธนาคารปูม้าฯ ในต่อไป โดยรายละเอียดจ้านวนของแม่ปูไข่นอกกระดองที่
สมาชิกน้ามาฝากเพาะฟักสลัดไข่ พอสังเขปดังนี้ 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

ร่วมจัดการทรพัยากรบริเวณชายฝ่ัง 

  เพ่ือให้อัตราการอยู่รอดของลูกพันธุ์ปูม้า ไดม้ีโอกาสรอดเพ่ิมสูงมากขึ้น ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งมี
ความส้าคัญต่อพัฒนาการเจริญเติบโตของลูกพันธุ์ปูม้าจากธนาคารปู ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ด้วยความสมดุลทางชีวภาพ
ของทรัพยากรชายฝั่ง องค์ประกอบส้าคัญที่สนับสนุนเกื้อกูล (supporting services)  ต่อการด้ารงชีวิตของทรัพยากรสิ่งมีชีวิต
ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เป็นระบบการผลิตขั้นต้นที่ก่อให้เกิดวัฎจักรธาตุอาหาร ปัจจัยพ้ืนฐานในการอยู่อาศัยด้ารงชีวิตของ
ทรัพยากรสัตว์น้้าทางทะเล เพ่ือปรับพื้นที่ชุ่มน้้าบริเวณชายหาดริมฝั่งให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับต่อการเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยและบริเวณท่ีปล่อยตัวอ่อนลูกพันธุ์ปูม้าจากธนาคารปู  คณะด้าเนินงาน และกลุ่มเปูาหมายร่วมด้าเนินงาน ได้ร่วมปลูก
ปุาชายเลนบริเวณหน้าหาดริมฝั่งที่ตั้งโรงเรือนธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา โดยได้น้าพันธุ์ไม้ปุาชายเลน ประกอบด้วย 
โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ จิกทะเล เทียนทะเล และจาก  มาปลูกบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้้าริมชายฝั่งหน้าที่ตั้งโรงเรือนธนาคารปู
อย่างต่อเนื่อง 

  โดยในระยะแรกเริ่ม ได้น้าต้นพันธุ์โกงกางใบใหญ่ที่พบมากในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน มาปลูกในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าหน้าชายหาดที่ตั้งโรงเรือนธนาคารปู ด้วยต้นโกงกางใบใหญ่นั้นสามารถขึ้นในบริเวณสภาพพ้ืนที่ดินเลนได้ดี มีรากที่ฝั่งลึกลง
ในชั้นดินได้มาก และสามารถเติบเติบโตในพื้นที่ลุ่มน้้าลักษณะดินเลนได้เป็นเวลานาน  

          

เดือน/ปี จ านวนแม่ปูไข่นอกกระดอง 
2563 

เมษายน 2563 83  ตัว 
พฤษภาคม 2563 194 ตัว 
มิถุนายน 2563  589 ตัว 
กรกฎาคม 2563 392 ตัว 
สิงหาคม 2563 161 ตัว 
กันยายน 2563 29 ตัว 

รวม 1,448 ตัว 



 

 

 

  ซึ่งการปลูกพันธุ์ไม้สร้างพ้ืนที่ปุาชายเลน ต่างมีคณะผู้ที่มาร่วมมีส่วนร่วมในการร่วมปลูกสร้างปุาชายเลนของ
ท้องถิ่นชุมชนประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ตามที่ได้ด้าเนินการมาในตลอดระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา  ที่ต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมด้าเนินกิจกรรมปลูกปุาชายเลน ร่วมกับสมาชิกคณะ
ด้าเนินงานธนาคารปูม้าของชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ด้านการปลูกฝังจิตส้านึกด้าน
สาธารณะในการร่วมอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชน ในฐานะพลเมืองที่อยู่ร่วมกันในสังคม 

 

         

 

         

นักศึกษาร่วมปลูกปุากับกลุ่มสมาชิกคณะท้างานธนาคารปู 

 



น าร่องร่วมจัดการทรพัยากรทางทะเล  

  เพ่ือให้กระบวนการด้าเนินงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้เป็นไปอย่างหลากหลายครอบคลุมในมิติ
ของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ได้มีการร่วมกันจัดสร้างแหล่งอนุบาลตัวอ่อนพันธุ์สัตว์น้้าในธรรมชาติ โดยความร่วมมือของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา และศูนย์การเรียนรู้เพาะพักลูกปูบ้านหัวเขา  โดยได้
ร่วมตั้งวางซั้งไม้ไผ่ในบริเวณท้องน้้าทะเล ที่ในระยะห่างจากชายฝั่งบริเวณที่ตั้งโรงเรือนธนาคารปูม้า 0.5 ไมล์ทะเล
โดยประมาณ   

           การตั้งวาง ‘ซั้ง’ หรือ บ้านปลา เป็นการน้าร่องในการก้าหนดเเนวบริเวณเเหล่งอนุบาลอาศัยทรัพยากรสัตว์
น้้าทางทะเล ตามหลักการแนวทางปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ของพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558   
ที่ซึ่งเป็นลักษณะการด้าเนินงานด้านการพัฒนาร่วมบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ในลักษณะของการร่วมบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนสงขลา  ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายศูนย์เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา (ป.
ทรัพย์อนันต์)  เครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์บริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ากัด (มหาชน)  ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้าน
ปลาชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ "หน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน ช่วยกันดูแล" ตามโครงการอนุรักษ์ทะเลเพ่ือชีวิต (ocean for life)  
เครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล (นครศรีธรรมราช , สงขลา และปัตตานี) 

ร่วมวางซั้ง  (บริเวณพิกัด : 6°53'06.7"N 100°57'48.3"E)     

        

 
 



 

 

บริเวณที่ตั้งวางซั้ง  (บริเวณพิกัด : 6°52'59.0"N 100°57'31.7"E) 

 

 

 



           

           

 

การท าประมงพ้ืนบ้านบริเวณรอบท่ีตั้งวางซั้ง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ตามวิถีประมงพื้นบ้าน 
  ด้วยกระบวนการในการร่วมบูรณาการส่งเสริมการจัดการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางส้าคัญในการปฏิบัติการ
สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังดังกล่าว   นอกจากการการสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการทดลองฝึกปฏิบัติการจริงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยตรง  จากผู้รู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิต
ชาวประมงท้องถิ่นชุมชน  ส้าหรับในส่วนของสาระหน่วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับ 'วิถีประมงพ้ืนบ้าน'  อันเป็นการ
ถ่ายทอดรายละเอียดองค์ความรู้เกี่ยวกับ (1)วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน  (2)ประเภทและเครื่องมือประมงในการประมงพ้ืนบ้าน ที่
สามารถน้าเอาไปใช้เป็นทักษะในการท้าการประมงแล้ว ยังได้เน้นย้้าให้ความส้าคัญถึงประเด็นการสร้างความส้าคัญในการ
ปลูกฝังจิตส้านึกการตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรทางทะเลด้วยการน้า เอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ปฏิบัติใช้ใน
ด้านการอนุรักษท์รัพยากรในท้องถิ่นชุมชน 

                
 

                         
 
 

                          
 
  กล่าวได้ว่า การร่วมถ่ายทอดทักษะ ความรู้ภูมิปัญญาการท้าประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง ถือเป็นแนวทางน้าร่องใน
การสร้างการมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตบริบททางสังคมในท้องถิ่นชุมชนโดยตัวแทนจากท้องถิ่น
ชุมชน ได้มาร่วมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างสถาบันการศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่กับท้องถิ่นชุมชน  ด้วย
กระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวและการทดลองฝึกปฏิบัติการจริง โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงต่อตนเองได้อย่างโดยตรง 
 
 
 
 



               
 
 

                  
 
 
 

                          
 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานร่วมบูรณาการติดตามด้าเนินงาน 

            นอกจากทักษะในการท้าการประมงแล้ว ยังได้เน้นย้้าให้ความส้าคัญถึงประเด็นการสร้างความส้าคัญในการ
ปลูกฝังจิตส้านึก ด้านการตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรทางทะเลด้วยการน้าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในด้าน
การอนุรักษ์ เพ่ือสามารถด้ารงชีพด้วยทรัพยากรในท้องถิ่นชุมชนจากการประมงชายฝั่งพ้ืนบ้านได้ตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การร่วมบริหารจัดการด าเนินงานฟื้นฟอูนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปูม้า’   

  ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของทุนทางสังคมชุมชน ร่วมกันของหน่วยงานทั้งตั้งในพ้ืนที่และท้องถิ่นชุมชน  โดยได้ร่วมออกแบบก้าหนดทิศทาง
แนวทางความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ด้วยการด้าเนินงาน
ลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’  เป็นการสร้าง
ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปู ด้วยความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเลของภาคชุมชนกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการด้าเนินกิจกรรมในรูปแบบของธนาคารปูเป็นพ้ืนที่ในการมี
ส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความรักสามัคคีระหว่างกันและกันของชาวบ้านในชุมชน ปัจจัย
น้าไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง   

 

  โดยได้มีการร่วมสรรหาคัดเลือกเครือข่ายสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ในบริเวณบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา 
จัดตั้งเป็นคณะกรรมการรักษาการในการด้าเนินงานบริหารจัดการการด้าเนินงานธนาคารปู และบริหารจัดการด้านการดูแล
การประสานงานในการส่งเสริมการด้าเนินงานกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา  ซึ่งคณะ
ด้าเนินงานของธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพาในปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิก  12 คน   หลักการส้าคัญของการแรกเริ่ม
การรวมกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือจัดตั้งคณะผู้ร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินงานในภาคส่วนของชาวบ้านประชาชนในพ้ืนที่ ใช้
หลักการเริ่มต้นร่วมกลุ่มจากกลุ่มชาวบ้านที่มีความเห็นที่ตรงกับเปูาหมายการด้าเนินงาน มาร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงานอย่างเต็มที่ให้บรรลุผล ก่อนที่สามารถน้าเอาไปขยายผลได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

         และมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนด้าเนินงาน ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชนสงขลา  ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา  
องค์การบริหารส่วนต้าบลเทพา และศูนย์การเรียนรู้เพาะพักลูกปูบ้านหัวเขา  รวมถึงภาคส่วนผู้น้าตัวแทนส่วนท้องถิ่น มาร่วม
หารือถึงแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ปรึกษาในการด้าเนินงาน ด้วยกระบวนการด้าเนินพัฒนาพ้ืนที่ในท้อง
ชุมชนร่วมกัน ลักษณะการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  

        



คณะกรรมการกลุม่ประมงพื้นบ้านหัวเขื่อนปากน้ าเทพา 
 

       
นายลาเตะ หมะ๊                     นายมะรูดิง ยะสิง        นายรองนิง แวกือจิ 

  รองประธานกรรมการ        ประธานกรรมการ                 รองประธานกรรมการ 
 

       
     นายรอนิง ยะสิง      นายตอและ ยะโกะ         นายลาซิ ยะสิง 
  กรรมการประสานงาน           กรรมการ             กรรมการ 

 

       
     นายลาซิ หม๊ะ              นายมาลูดิง ยะสิง       นายฮันนูวา ยะสิง 
        กรรมการ            กรรมการ            กรรมการ 
 

       
 นางสาวนียะ แวนาแว       นางสาวนูรียะ ยะสิง      นางสาวซารีนา ยะโกะ  
กรรมการประชาสัมพันธ ์     กรรมการประชาสมัพันธ์     กรรมการและเลขานุการ 

 

 



คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’ หัวเขื่อนปากน้ าเทพา 

 
 

     
            นายนิยม ชูชื่น         นายบญุฤทธิ ์ขุนศรีแกว้              รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา 
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา           ประมงอา้เภอเทพา               รองผู้อ้านวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา 
                  (ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

 

 

      
     นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ           นางพิชยา แกว้ขาว    นายซัมลี ขุนตามา 
รองผู้อ้านวยการวิทยาลยัชุมชนสงขลา            หัวหนา้หนว่ยจัดการร่วม สสส.  (ส้านัก 6)         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเทพา 
         (ส้านักผู้อา้นวยการ)    ระดับพื้นที่ (Node)  จังหวัดสงขลา   
 
 
 

       
       นายเปล่งศักดิ์ แสงปูอม         นางสาวอาทิมาพร ทองอ่อน           นางสาววิลานุช ผดุงเดช 
เจ้าหน้าทีว่ิจัยและติดตามการจัดการศึกษา        เจา้หน้าที่นโยบายและแผน        นักวิชาการศึกษา (การบัญชี) 

 

 

 

 

 



  ผลจากการร่วมบูรณาในการร่วมขับเคลื่อน การด้าเนินงานฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ธนาคารปูม้า
หัวเขื่อนปากน้้าเทพา ของหน่วยงานที่ตั้งในพ้ืนที่ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา  ความร่วมมือการร่วม
ขับเคลื่อนบูรณาการการส่งเสริมให้ท้องถิ่นชุมชน ได้ร่วมมีส่วนร่วมในการจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังผลให้
เกิดการพัฒนาสถานะภาพการขับเคลื่อนด้าเนินงานสู่เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพ่ือต่อยอดส่งเสริมพัฒนายกระดับ
การท้าการประมงพ้ืนบ้านของสมาชิกกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมด้าเนินงานให้เป็นลักษณะที่อย่างเป็นทางการ สามารถรองรับการ
สนับสนุนส่งเสริมการด้าเนินงานในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุมหลายหลายยิ่งขึ้น  โดยธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ‘ธนาคารปูม้า หัวเขื่อนปากน้้าเทพา’  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

 

 
 

 

 

 



แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ประมงพื้นบ้านหัวเขื่อนปากน้ าเทพา 
  การร่วมบูรณาการด้าเนินงานฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็น
ลักษณะการร่วมจัดตั้งศูนย์กลางการร่วมด้าเนินงานอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปู และร่วมบริหารจัดการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีคณะกรรมการด้าเนินงานเป็นทางการ  ซึ่งภายใต้การด้าเนินงานกิจกรรมธนาคารปูม้า เป็นการ
เชื่อมโยงในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นชุมชน และเป็นสถานที่ด้าเนินกิจกรรมสันทนาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ตลอดจนมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพเสริมตามความต้องการของท้องถิ่นชุมชน  ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีการด้ารงชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นในท้องถิ่นชุมชน  โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้อาศัยกลุ่ม
ขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เป็นแหล่งในการเรียนรู้ด้านการศึกษา เรียนรู้ท้า
ความเข้าใจบริบทของท้องถิ่นชุมชน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร และการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยประสบการณ์จริงของนักศึกษาในระดับอนุปริญญา  

       

             

 

นักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้ 

กระบวนการชับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นชุมชนด้วยประสบการณ์จริง ณ ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้ าเทพา 



คณะติดตามสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตรวจเยี่ยมชมการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

          

           

         

 

คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
สถาบันวิทยาลัยชุมชน (2561 - 2580)  วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2562 

         

 



            

            

           อีกทั้งได้มีสถานศึกษา มาเยี่ยมชมการด้าเนินงานกิจกรรมธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการด้าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลของท้องถิ่นชุมชนของกลุ่ม และเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาการประมง
ชายฝั่ง ตลอดจนศึกษาชมทรัพยากรทางทะเลในพ้ืนที่ที่ทางกลุ่มน้ามาแสดงเป็นตัวอย่างให้ได้ศึกษาชม รวมถึงได้มีสถานศึกษา
ในจังหวัดข้างเคียง ให้นักศึกษามาฝึกทักษะและประสบการณ์อาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน  เพ่ือน้าเอาองค์ความรู้มา
ใช้เป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศึกษากระบวนการด าเนินงานของกลุ่ม 

       

 

 



นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง  ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีประมงพื้นบ้าน 

             

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเทพา ร่วมด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 

                  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระพุทธ ด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 

                   



 

 

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา "600-107 : ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน" 

       

 

     

 

 

 

 

 



นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ในการฝึกทักษะและประสบการณ์
อาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

 

 

         



        

 

 

 

ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ที่น ามาแสดงให้ได้ศึกษาเรียนรู้ 

 

 

   

ไข่ปลาหมึกกระดอง 

 



 

 

แมงดาทะเล และปูม้า 

 

 

 

ม้าน้ า 

 

 



  อีกทั้ง ได้มีหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมการด้าเนินงานกิจกรรมธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา เพ่ือเยี่ยมชม
กระบวนการด้าเนินงานของกลุ่มในขั้นต้น และร่วมหารือถึงรายละเอียดแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการด้าเนินงานของ
กลุ่มในระยะต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสังเขปโดยภาพรวม ดังนี้ 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ด าเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

         

 

กลุ่มงานเศรษฐกิจ  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมชม 

              

 

ส านักงานจังหวัดสงขลา  เข้าเยี่ยมชนและร่วมด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ เพื่อน าร่องขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 

           

 



             

              

 

ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส  เข้าเยี่ยมชมและร่วมด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ 

          

 

 



คณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 63   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานภูมิประเทศภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การร่วมกันด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีท้องถิ่นชุมชน 
                     จากการขับเคลื่อนในกระบวนการร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล ของกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านด้วยการ
ด้าเนินงานธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา  มีนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ดูงาน ตลอดจนได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไป
เยี่ยมชม กระบวนการด้าเนินงานแบบธนาคารปูแล้วนั้น  กิจกรรมจากการด้าเนินงานธนาคารปู ถือเป็นกลไกส้าคัญในท้องถิ่น
ชุมชน ที่ท้าให้สมาชิกผู้คนในบริเวณพ้ืนที่ข้างต้น และในละแวกพ้ืนที่ใกล้เคียง ต่างมีความตื่นตัว ถึงการมีส่วนร่วมในการให้
ความส้าคัญในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้า
เทพา จะเป็นโรงเพาะพักขยายพันธุ์ทรัพยากรปูม้าในท้องถิ่นชุมชนแล้ว ยังเป็นสถานที่กลางให้กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านใน
บริเวณหัวเขื่อนปากน้้าเทพา และพ้ืนที่ข้างเคียง ได้มาร่วมกันท้ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรในวันส้าคัญต่างๆ เช่น 

 

 ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  (28 กรกฎาคม 2563) 

             

                   

       



 

 

 

ปล่อยพันธุ์กุ้งคืนสู่ธรรมชาติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

             

 

 

 

 

 



ร่วมกันปลูกพันธุไ์ม้ชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

           

             

 

 

                      



ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้สนบริเวณริมชายหาด หน้าที่ตั้งโรงเรือนเพาะพักธนาคารปูม้า เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            

 

           

 
 

  เป็นส่วนส้าคัญในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลของท้องถิ่นชุมชนกิจกรรมจากการด้าเนินงาน
ธนาคารปูยังเป็นกลไกส้าคัญในท้องถิ่นชุมชน ที่ท้าให้สมาชิกผู้คนในท้องถิ่นชุมชนกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหัวเขื่อนปากน้้าเทพา 
และในพื้นที่ข้างเคียง  ได้มาร่วมกันด้าเนินกิจกรรมในลักษณะการร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรในท้องถิ่น
ชุมชน ร่วมกัน 

 

 

 

 



ผลปรากฏเชิงประจักษ์จากการด าเนินงาน 
  นอกจาก สถานศึกษา หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  ตลอดจนผู้ที่สนใจจากภายนอก ได้เข้ามาศึกษาดูงานถึง
กระบวนการด้าเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทรัพยากรปูม้าของท้องถิ่นชุมชน  รวมถึงมาร่วมด้าเนินงาน
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคม (CSR)  ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น
ชุมชน และการด้าเนินกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ อันเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ท้องถิ่นชุมชนได้ต่อไปในอนาคต โดยในปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์ การด้าเนินงานผ่านรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ ให้เป็นที่
รู้จักในภายนอกมากยิ่งขึ้น 

 

วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชน  (www.youtube.com/watch?v=_USRl7uuSnY) 

 

 

NBT News สกู๊ป ตอน: ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา  (www.youtube.com/watch?v=eJlGV4RH4-I) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_USRl7uuSnY


 

NBT Songkhla สกู๊ป: ธนาคารปูม้าหัวเขื่อนปากน้้าเทพา  (www.youtube.com/watch?v=NK67NqZ5Yq8) 

 

 

 

Mcot Songkhla: ธนาคารปูม้าเทพา  (www.youtube.com/watch?v=TaFa6XUtI64) 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NK67NqZ5Yq8
http://www.youtube.com/watch?v=TaFa6XUtI64


 

 

 

                  

 

 

 

สื่อวีดีทัศน์ เผยแพร่การด้าเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนสงขลา   (www.youtube.com/watch?v=1UWs02uGBHY) 

 

 

 

 

 

 



 

สื่อประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.4 ส่วนหน้า   (www.youtube.com/watch?v=UgSxeINJovc) 

 

 

  ซึ่งในตลอดระยะห้วงการด้าเนินงานคณะด้าเนินงาน โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดท้า Facebook Page 
‘ธนาคารปูม้า – หัวเขื่อนปากน้้าเทพา’ เพ่ือเผยแพร่การด้าเนินงาน ให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามรายละเอียดการด้าเนินงาน ของ
คณะท้างานด้วย 

 

Facebook Page ‘ธนาคารปูม้า – หัวเขื่อนปากน้้าเทพา’ 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UgSxeINJovc


  ผลจากเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กระบวนการด้า เนินงาน  ด้ านการมีส่ วนร่ วมในการร่ วม ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นชุมชนหัวเขื่อนปากน้้าเทพา ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้คนภายนอกที่สนใจแล้ว สิ่งที่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ในท้องถิ่นชุมชนหัวเขื่อนปากน้้าเทพา นับจากที่ได้มีการด้าเนินงานในพ้ืนที่อย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน จากการฟ้ืน
สภาพของระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน ด้วยการเพ่ิมปริมาณและผลผลิตของทรัพยากร
จากการท้าประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ที่พบว่า จ้านวนสัตว์น้้าจากการท้าประมง โดยเฉพาะทรัพยากรปูม้า 
มีปริมาณจ้านวนที่เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังมีทรัพยากรสัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ ที่ก่อนหน้านั้น หาพบได้อยากกลับมีปรากฏให้
พบในพ้ืนที่ ได้แก่ ปลากะพงทะเล  ปลากุเรา ปลาอินทรีย์ ปลากระทุงเหว และปลากระเบน  อันเป็นทรัพยากรที่สร้างรายได้ให้
ชาวประมงพ้ืนบ้านในท้องถิ่นชุมชนโดยภาพรวม           

 

 

 

 

การท้าประมงชายฝั่งของกลุ่มเปูาหมายผู้ร่วมขับเคลื่อนด้าเนินงาน บริเวณพ้ืนที่ภายในแนวที่ตั้งวางซั้ง 

 

 



       

 

บริเวณแนวจุดตั้งวางซ้ัง  

 

 

 ทรัพยากรจากการประมงพื้นบ้านที่พบปัจจุบัน 

                 

ปลากุเรา 

 

 

 



 

ปลาอินทรีย์ 
 

                    

 

ปลกะพงทะเล 



 

ปลากระทุงเหว 

 

       

 

ปูม้า  

 

 

 



 
  การร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนับตั้งแต่
ได้มีการจัดตั้งธนาคารปู (หัวเขื่อนปากน้้าเทพา) มีการร่วมด้าเนินกิจกรรมในการปล่อยปูร่วมกับสมาชิกกลุ่มเ ปูาหมายผู้ร่วม
ด้าเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือให้การด้าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’  ชุมชนบ้าน
หัวเขื่อนปากน้้าเทพา  เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นชุมชน  อันสอดคล้องและเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ภายใต้แนว
ปฏิบัติของกระบวนการมีส่วนร่วม ในการร่วมการสร้างและปลูกฝังจิตส้านึกในการตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการร่วมบูรณาการกันของหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ส้านักงานประมงอ้าเภอเทพา  เพ่ือ
ด้าเนินกิจกรรม “ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้้าประเภทปูในรูปแบบ 'แบบกระชังลอยทุ่น'"  เพ่ิมเติมขึ้น  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการร่วมก้ากับดูแล ขยายผลการด้าเนินงาน  ควบคุมและรักษาผลประโยชน์ บริเวณพ้ืนที่ท้องน้้าบริเวณ
ที่ชาวประมงพ้ืนบ้านท้าการประมง โดยมีระยะห่างเริ่มนับตั่งแต่ชายฝั่งออกไปไม่เกิน 5 ไมล์ทะเล  อีกทั้งเพ่ือที่สามารถเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้การเพาะพักปูไข่นอกกระดอง 

  จากที่กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในชุมชนพ้ืนที่ด้าเนินงาน ได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการร่ว มกันฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปูม้า โดยอาศัยกระบวนการด้าเนินงานในรูปแบบการเพาะขยายลูกพันธุ์ปูม้า ในรูปแบบการด้าเนินงานธนาคารปู 
เพ่ือที่ได้มีทรัพยากรทางทะเลส้าคัญที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือนให้หล่อเลี้ยงชีพได้โดยไม่ขาดแคลน ตลอดจนในปัจจุบันได้มี
ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการล่องเรือไปปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าในบริเวรที่ตั้งวาง
กระชังลอย และล่องเรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตการท้าประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง ซึ่งในการด้าเนินงานขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลในรูปแบบการด้าเนินงานธนาคารปูม้า ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส้าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
ด้วยหลักการ BCG Model   ในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมท้องถิ่นชุมชน ด้วยการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ต้นทุนที่ส้าคัญของท้องถิ่นชุมชน ฐานทรัพยากรส้าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชน ด้วยกระบวนการ
แปรรูปทรัพยากรในชุมชน วัตถุดิบในการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน และการพัฒนายกระดับพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวัฒนธรรมของท้องถิ่นชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการร่วมกันในสังคมท้องถิ่นชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ด้าเนินตามพันธกิจในการส่งเสริมให้การศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในท้องถิ่นชุมชน ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่นชุมชน 
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คณะท ำงำน 

 

 
     “...การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยอาศัยฐานทรัพยากรและทุนทางด้านต่างๆท่ี

ชุมชนมี เป็นหน้าท่ีหลักท่ีส าคัญยิ่งของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ท่ีจะคิดและแสวงหาความรู้มาด าเนินการกับชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในทุกมิติ...”  
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ครูช านาญการ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

(ประธานกรรมการด้าเนินงานโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ‘ธนาคารปู’ ชุมชนบ้านหัวเขือ่นปากน้้าเทพา) 
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