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ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ และคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
ได้รับทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ การทากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ประจาปี งบประมาณ 2563 “การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม”
ภายใต้ โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว” ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
ปูขาว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 เกษตรกรที่มีพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ โดยการดาเนินการของโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ซึ่ง
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ เกษตรกรผู้ น าและเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งปู ข าวในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง จ.นครศรี ธ รรมราช
ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ร่วมดาเนินการการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฟาร์มต้นแบบปูขาวในพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนวัสดุในการพัฒนา
ห้องน้าภายในศูนย์เรียนรู้ฟาร์มต้นแบบปูขาวและได้เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายการขยายผลการส่งทอดความรู้ต่อ
ในภาคประชาชน รวมถึงขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของโครงการฯ และนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปฏิบัติใช้งานในการสร้างอาชีพให้แก่ตนเองและคนรอบข้างภายใต้
สภาวะการดาเนิ น อาชีพ ที่ อยากล าบากจากผลกระทบของการระบาดของโรค Covid-19 อย่างต่อ เนื่ อ ง
คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการเลี้ยงปูขาวต้นแบบจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
อาชีพให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
คณะผู้วิจัย
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกร
ผู้เลี้ยงปูขาว
Innovation and technology transfer for local economy improvement of mud
crab (Scylla paramamosain) farmers

คณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการ
ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
ตาแหน่ง/สังกัด อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่อยู่ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 หมู่ 2 ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0815990778
E-mail e_aquatic1@hotmail.com, kittichon.u@rmutsv.ac.th

ผู้ร่วมโครงการ
1. นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
ตาแหน่ง/สังกัด ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องจากพระราชดาริ กรมประมง ตาบลหูล่อง
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0819904553
E-mail kobsak1968@yahoo.co.th
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
ตาแหน่ง/สังกัด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่อยู่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222
หมู่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ 0847503986
E-mail ksuphada@yahoo.com
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3. ดร.จาเริญศรี ถาวรสุวรรณ
ตาแหน่ง/สังกัด ผู้อานวยการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้าสงขลา กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้าสงขลา 130/2 ถนนติณสูลานนท์ หมู่ 8 ตาบลพะวง อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0897392603
E-mail pjumroensri@gmail.com
4. ดร.นิอร จิรพงศธรกุล (ผู้ประสานงานโครงการ)
ตาแหน่ง/สังกัด อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่อยู่ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 หมู่ 2 ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0614694492
E-mail nim_nion@hotmail.com, nion.c@rmutsv.ac.th

งบประมาณและระยะเวลาในการทาวิจัย
- ได้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับ 1,170,000 บาท
- ระยะเวลาทาการวิจัย ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2563 (ลงนามในสัญญา 24 สิงหาคม 2563) ถึง
เดือน สิงหาคม 2564

สรุปโครงการ
ความสาคัญและที่มาของโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว สืบเนื่องจากการระบาดของของโรคไวรัส Covid-19 ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ
เกษตรกรที่มีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โดยเฉพาะกุ้งขาว และเกิดปัญหาการหยุดชะงักของการดาเนินอาชีพ
ทาให้ขาดรายได้ ซึ่งพื้นที่ในเขตลุ่มน้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง
ทาให้มีนากุ้งทิ้งร้างเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเกษตรกรไม่มีทุนในการประกอบอาชีพประกอบกับการดาเนินการเลี้ ยง
ปูขาวแบบดั้งเดิมของชุมชนยังไม่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างเพียงพอต่อการดาเนินชีวิตของเกษตรกร ดังนั้นผู้
ดาเนินโครงการจึงเปลี่ยนวิกฤติเหล่านี้ โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนาพื้นที่นากุ้ง
ทิ้งร้างมาปรับปรุงสู่ฟาร์มเพาะเลี้ยงปูขาว ซึ่งมีต้ นทุนการดาเนินอาชีพที่ต่ากว่าการเลี้ยงกุ้งมาก รวมถึงส่งเสริม
องค์ความรู้ในการเลี้ยงปูขาวเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลกาไรได้อย่างเพียงพอต่อการดารงชีวิต สร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โครงการมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเกษตรกรกรต้นแบบในพื้นที่เพื่ อเป็นตัวอย่างและส่งทอดองค์
ความรู้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจ ภายใต้แนวคิด training the trainer โดยเริ่มสร้างเกษตรกรต้นแบบและ
ระบบการส่งทอดความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ ในอาชีพไปสู่เกษตรผู้สนใจรายอื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของโครงการดังต่อไปนี้
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1. เพื่อเพิ่มผลกาไรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดจาหน่ายปูได้อย่างน้อย 9 เดือนต่อ 1 ปี
3. เพื่อลดปริมาณปูด้อยคุณภาพจากการเลี้ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายทางดิจิทัล
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและการวัดผลที่ดาเนินกิจกรรมในโครงการ จะมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการเลี้ย งปู ขาวอย่ างครบวงจร จากนั้นจะเข้าสู่ กระบวนการ KM ร่ว มกับเกษตรกร
ต้นแบบและกลุ่มเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์ SWOT เพื่อที่เกษตรกรจะได้ดาเนินการกิจกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ
ตามความสามารถของตน ซึ่งการวิเคราะห์เกษตรกรมุ่งเป้าในการเลี้ยงปูขาวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การ
อนุบาลลูกปูขาวจากขนาด 1-2 เซนติเมตรจนกลายเป็นปูขาวระยะวั นรุ่นขนาด 7-12 เซนติเมตร และ (2) การ
เลี้ยงปูขาวจากขนาด 1-2 เซนติเมตรจนถึงขนาดบริโภค (250-500 กรัม) ในขณะที่การวัดผลดาเนินการ จะใช้
ระบบการวัดผลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรกรอย่างแท้จริงเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเลี้ยงปูขาวในระบบดั้งเดิม รวมถึงรูปแบบในการเลี้ยงที่สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของเกษตรกร
ผลการดาเนินโครงการ ซึ่งโครงการได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างฟาร์มสาธิต จานวน 1 แห่งและ
ฟาร์ม node อีกจานวน 10 แห่ง โดยสนับสนุนองค์ความรู้ กระบวนการผลิตและวางเป้าหมายให้เกษตรกร
สามารถสร้างรายได้ตามวัตถุประสงค์ โดยดั้งเดิมเกษตรกรมีผลผลิตปูขาวต่อไร่เพียง 100-200 กิโลกรัมต่อรอบ
การเลี้ยง (4-5 เดือน) และเป็นปูด้อยคุณภาพกว่า 40% จึงทาให้มีรายได้จากการเลี้ยงปูขาวเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน
7,000 บาทต่อเดือน แต่จากการดาเนินการของโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมการ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างชัดเจน โดยเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ได้มากว่า 29,000-37,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 3-4 เท่า (300-400%) ของรายได้เดิม ซึ่งมากกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการในเบื้องต้นที่
คาดว่าจะสามารถเพิ่ มรายได้เ กษตรกรได้เ พีย ง 30% โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้เ กิดจากองค์ ความรู้ แ ละ
ประสิทธิภาพการเลี้ยงปูขาวที่สูงขึ้นของเกษตรกร และรูปแบบการประกอบกิจการของเกษตรกร หากเกษตรกร
เลี้ยงปูขาวจากลูกปูขนาด 1-2 เซนติเมตร จนถึงขนาดตลาดจะได้รายได้เฉลี่ย 29,000 บาทต่อเดือน แต่หาก
เกษตรกรขายลูกปูขนาด 8-15 เซนติเมตร ในบางส่วน (60%) และเลี้ยงส่วนที่เหลือจนกลายเป็นขนาดตลาดจะ
สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 37,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจากผลการดาเนินการของโครงการแสดงให้เห็นถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวอย่างชัดเจน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของ
เกษตรกร ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง คือการลดการตายของปูขาวและปูด้อยคุณภาพ ซึ่งจากวิธีการ
เลี้ยงดั้งเดิมของเกษตรกรมีอัตราการรอดเพียง 20% เท่านั้นและในจานวนนี้มีปูด้อยคุณภาพ (ปูเป็นโรค เช่น
กระดองกร่อน ปูอยู่ในสภาวะเครียดและบาดเจ็บ เช่น ก้ามหลุด ) สูงถึง 40% ทาให้เกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้
ราคาและไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่จากการดาเนินการของโครงการสามารถนาความรู้และทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติของเกษตรกรได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยสามารถเพิ่มอัตราการรอดตายของปูขาวในการเลี้ย งของ
เกษตรกรได้ สู ง ถึ ง 67-85% และมี ปู ด้ อ ยคุ ณ ภาพเพี ย ง 3-5% เท่ า นั้ น ซึ่ ง บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการผลิ ตของเกษตรกรและลดปู ด้อยคุณภาพ โดยการดาเนินโครงการสามารถทาได้สู ง กว่ า
เป้าหมายที่กาหนดการลดปริ มาณปู ด้อยคุณภาพลงไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งเกษตรกรในโครงการสามารถลด
ปริ ม าณปู ด้ อ ยคุ ณ ภาพได้ ม ากว่ า 80% รวมถึ ง ฟาร์ ม สาธิ ต ฟาร์ ม node และฟาร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีต่างได้รับการรับรอง/ต่ออายุการรับรอง GAP จากกรมประมง ด้านการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่เกษตรกร จากเป้าหมายของเกษตรกรที่จะผลิตทั้งในรูปแบบของการเลี้ยงปูขุนระยะวัยรุ่นและปูขนาด
บริ โ ภค ทาให้ เกษตรกรสามารถจ าหน่ ายปู ได้ ห ลายระยะ ซึ่งสามารถจาหน่า ยได้ ตั้ งแต่ร ะยะ 45 วันหลั ง
ดาเนินการเลี้ยง จนถึง 4 เดือน และสามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี (3 รอบต่อปี) เนื่องจากทางโครงการแนะนา
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ข้อมูลรวมถึงแนะแนวทางเกี่ยวกับ ระบบการรวมกลุ่มในการสั่งซื้อลูกพันธุ์ปูขาวระยะ 1-2 เซนติเมตรทั้งจาก
หน่วยงานของกรมประมงและฟาร์มเอกชน จึงทาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการจาหน่ายได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร การเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายทางโครงการได้ดาเนินการให้ความรู้
และเป็นพี่เลี้ยงในการสร้ างช่องทางในการจัดจาหน่ายด้วยช่องทางการตลาดดิจิทัล ในระบบออนไลน์ โดย
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายของตัวเองได้ในหลากหลายมิติและหลากหลาย
กิจกรรม เช่น แพลตฟอร์ม Facebook และ LINE เป็นต้น รวมถึงการสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์
ร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า ที่ มี ก าลั ง ซื้ อ สู ง เช่ น โรงแรม Grand Hyatt Erawan และ โรงแรม Anantara ซึ่ ง จากการ
ดาเนินการทั้งหมดของโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเกษตรกรกรต้นแบบในพื้นที่เพื่อเป็น
ตั ว อย่ า งและส่ ง ทอดองค์ ค วามรู้ แ ก่ ค นในชุ ม ชนและผู้ ส นใจ ภายใต้ แ นวคิ ด training the trainer รวมถึ ง
วัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของโครงการทั้ง 4 ประเด็น ข้างต้นอย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มเกษตรกร ชุมชน ตลอดจนผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตและฟาร์ม node
จากการดาเนินโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี คณะผู้ดาเนินโครงการได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากทั้ง
เกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปูขาว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เกษตรกรชื่นชม
กระบวนการคิดในการวางระบบของโครงการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพก่อนด้วยการสร้างฟาร์มต้นแบบ จากนั้นจึงเปิดให้เกษตรกรท่านอื่น ๆ เข้า
ศึกษาและสามารถลอกเลียนแบบได้ แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินโครงการระยะสั้นเวลาเพียง 1 ปี ทั้งเกษตรกร
ต้นแบบและเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ยังไม่สามารถฝึกทักษะปฏิบัติและทักษะฝีมือให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ จึง
ควรมีการขยายเวลาในการจัดทาโครงการให้นานกว่า 1 ปี เช่น 2-3 ปี เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีเวลาในการฝึก
และปรับตัว รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการสร้างความ
เข้าใจของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเลน คุณภาพน้า ระบบจุลินทรีย์ สมุนไพรและอื่น ๆ ที่ทางคณะผู้
ดาเนินโครงการเข้ามาถ่ายทอด โดยเฉพาะเกษตรกรที่เคยชินกับระบบการเลี้ยงปูขาวแบบดั้งเดิม (ผู้ให้ข้อมูล
นายณัฐชัย นาคเกษมและคณะ, เกษตรกรต้นแบบ)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจากการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม
สาธิตของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ทุกหน่วยงานต่างให้ข้อคิดเห็นในรูปแบบเดียวกันคือ เห็นด้วยและสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปูขาวในพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีรธรรมราช และคาดหวังว่าฟาร์มสาธิตจะช่วย
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ เพื่อพัฒนารายได้และสร้างอาชีพ
ให้แก่ทั้งคนในพื้นที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเอง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและใช้ประโยชน์ฟาร์มสาธิตในอนาคต (ผู้ให้ข้อมูล นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายปัญญพงษ์ สงพะโยม รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการและประสานการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
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บทคัดย่อ
โครงการเรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้
เลี้ยงปูขาว” ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Training the trainer โดยการส่งทอดความรู้และนวัตกรรมการเลี้ยง
ปูขาวให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการสร้างเกษตรกรต้นแบบที่สามารถนาเอาความรู้และนวัตกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอาชีพและสร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่า เป็นจุดสนใจในชุมชน
ควบคู่กับการพัฒนาสู่ฟาร์มสาธิตหรือต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นคัดลอกและเรียนรู้รูปแบบการทางาน
จากนั้นโครงการฯ นาเกษตรกรต้น แบบเข้าสู่กระบวนการการถ่ายทอดความรู้และสร้างฟาร์ม node เพื่อ
กระจายองค์ความรู้จากเกษตรกรสู่เกษตรกร ผลจากการดาเนินโครงการฯ ระยะเวลา 1 ปี สามารถสร้างฟาร์ม
ต้นแบบ จานวน 1 ฟาร์ม และฟาร์ม node จานวน 10 ฟาร์ม ตามเป้าหมายของโครงการ โดยโครงการฯ ให้
ความสาคัญกับลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบการพัฒนาทักษะปฏิบัติและวิธีคิดของ
เกษตรกร เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการปูขาวแบบบูรณา
การ ตั้งแต่การผลิตลูกปูขาว การอนุบาลลูกปูขาว การเตรียมบ่อดินสาหรับการขุนปูขาว การจัดการน้า คุณภาพ
น้าและเลนก้นบ่อ การป้องกันโรคระหว่างการเลี้ยง คุณภาพของผลผลิตปู การสร้างแบรนด์สินค้า รวมถึง
กระบวนการคิดในการต่อยอดองค์ความรู้และแก้ไ ขปัญหาด้วยตัวเกษตรกรเอง จากการดาเนินงานในเวลา 1 ปี
เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 29,000-37,000 บาทต่อเดือนต่อบ่อเลี้ยง หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 34 เท่าของรายได้จากการเลี้ยงปูขาวแบบดั้งเดิมของเกษตรกร เกษตรกรวิเคราะห์และดาเนินการเลี้ยงปูขาวโดย
มุ่งเน้นการผลิตปูขาวใน 2 ลักษณะโดยพิจารณาจากความพร้อมด้านสถานที่และเงินทุนของเกษตรกรเป็น
สาคัญ ได้แก่ (1) การอนุบาลลูกปูขาวจากขนาด 1-2 เซนติเมตรให้เป็นปูขาววัยรุ่นขนาด 7-8 เซนติเมตร และ
ขนาด 10-12 เซนติเมตร ซึ่งสามารถจาหน่ายได้ในราคาตัวละ 15 บาท และ 25 บาท ตามลาดับ และ (2) การ
เลี้ยงปูขาวจากขนาด 1-2 เซนติเมตรจนถึงขนาดบริโภค (250-500 กรัม) การดาเนินการของโครงการฯ มีการ
ตอบสนองจากผู้สนใจดีมาก แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 แต่มีจานวนผู้สนใจเข้าเรียนรู้ใน
ฟาร์มสาธิตมากกว่า 200 คน รวมถึงผู้สนใจที่ติดต่อเกษตรกรต้นแบบในโครงการฯ เพื่อปรึกษารูปแบบการเลี้ยง
ปูขาวผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์มากกว่า 50 ราย และปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม
ผู้เลี้ยงปูขาวเฉพาะในพื้นที่ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จานวน 30 ราย ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้
ดาเนินการเพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปูขาวให้ประสบผลสาเร็จมากขึ้นในหลายด้าน เช่น การรวมกลุ่มซื้อปลาสด
เพื่อเป็นอาหารปูขาว ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพต่อเนื่องในชุมชน ที่สร้างรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือน การ
พัฒนาร้านค้าออนไลน์ (เพจ “มิสเตอร์ Crab”) และการสร้างกังหันลมเติ มอากาศในการเลี้ยงปูโดยสมาชิกใน
ชุมชน แสดงให้เห็นว่า โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว มิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพการเลี้ยงปูขาวแต่ยังได้สร้างกระบวนการคิดต่อยอดพัฒนา
ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญต่อการพัฒนาศัยกภาพเกษตรกร ปัจจุบันฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาว บ้าน
เนินหนองหงส์ ต.เกาะเพชร ขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ทางอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ โดยศู น ย์ อ านวยการและประสานการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
ค าส าคั ญ : การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี , การยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก, ปู ข าว (Scylla paramamosain),
เกษตรกร
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Abstract
The project entitled “ Innovation and technology transfer for local economy
improvement of mud crab ( Scylla paramamosain) farmers” was developed according to a
concept of “ Taining the trainer” for consecutive transfer of knowledge and innovation
regarding mud crab culture. The instructed knowledge and innovation was initially delivered
to model farmers who are capable to a success practice leading to an effective occupation
and yield as well as community highlighted. Demonstration farm or model farm was parallel
established in order to be a model and template for other farmers. Further, model farmers
would be subjected to the project’s knowledge transfer process, in addition, node-farms were
set up to knowledge extension from framers to farmers. One demonstration farm and 10 nodefarms have been established within a 1- year operational period achieving the project
expectation. This project focused on technology and innovation transfer procedure with
respect to improve practical skills and mindset of the farmers that can drive to a sustainability
career and income. The delivered Integrated knowledge of mud crab management included
mud crab seed production, nursery rearing, preparation of earthen nursery pond, water
management, quality of rearing water and sediment, disease prevention during culture, quality
of mud crab product, brand production, and thought process to knowledge extension and
problem solving on their own. Based on our 1-year operational period, an average income of
the farmers increased to approximately 29,000-37,000 per month per rearing pond or 3- to 4fold- increase compared to that earned from their former culture protocol. The farmers
analyzed and operated mud crab culture in 2 aspects depending mainly on their area and
cost; (1) nursing the crab seed (1-2 cm in width) to juvenile size 7-8 cm or 10-12 cm which are
priced at 15 baht and 25 bath, respectively, and (2) culturing from 1-2 cm crab to market size
(200-500 g). Even though, the project operation has faced with Covid-19 pandemic, the great
responses have received from interested people. More than 200 persons has visited our
demonstration farm while more than 50 persons has contacted via social media platforms to
consult our model farmers about mud crab culture practices. Thirty farmers, lived in only
Tambon Koh Petch, Hua Sai District, have currently attended to join the community group
driving multi- dimensional successful mud crab farming. For example, a group purchasing
organization to buy fresh fish as for crab feed leads to a continuing career in community earning
more than 10,000 baht per month, development of online shop (Mr. Crab) as well as a windmill
aerator in crab culture pond organized and invented by community members. These activities
prove that “Innovation and technology transfer for local economy improvement of mud crab
( Scylla paramamosain) farmers” is not only build the mud crab career but also encourage
community members to develop thinking further process which is significantly important for
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farmer potential development. Recently, the mud carb culture demonstration farm at Baan
Noen Nong Hong, Tambon Koh Petch has been established as a learning center regarding
careers in aquaculture in a network of learning centers on the Royal- initiated Projects
supported by the Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development Project.
Keywords: Technology transfer, Local economy improvement, Mud crab ( Scylla
paramamosain), Farmer
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บทที่ 1 บทนำ
1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
การเลี้ยงปูทะเลหรือปูขาวเป็นอาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจมาก เนื่องจากปูขาวเป็นสินค้าเกษตร
และประมงที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง โดยปูขาวจากพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูง มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก โดยผลผลิตมากกว่า 90% จะถูกส่งขายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแหล่งท่องเที่ยว
ส้าคัญ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากข้อมูลข้างต้น ลุ่มน้้าปาก
พนังจึงถูกเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการจ้าหน่ายปูขาวแบบครบ
วงจร โดยปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวที่ขึ้นทะเบียนในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปูทะเลจ้านวน 150 ราย
นอกจากนี้จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบให้แรงงานส่วนใหญ่เปลี่ยนสภาพเป็นผู้ไร้งาน ถูกเลิกจ้าง
ท้าให้มีแรงงานคืนถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมาก ซึ่งแรงงานคืนถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการกลับมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการเพาะเลี้ยงปูขาวเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
แรงงานคืนถิ่นส่วนใหญ่จ ะมี พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่บ่อกุ้งร้างของครอบครัว อยู่แล้ว จึงต้องการน้ากลั บมา
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อย่างไรก็ตามจากรายงานของการด้าเนินโครงการเกษตรแปลง
ใหญ่ปูทะเล พบปัญหาในการผลิตและการด้าเนินธุรกิจของเกษตรกรในหลายด้าน โดยมีประเด็นปัญหาส้าคัญ
ได้แก่ การรอดของลูกพันธุ์ปูขาวต่้า การตายในระหว่างการเลี้ยงสูง สิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงมีปัญหา ปูตายและ
ก้ามหลุดจากการขนส่ง รวมถึงปัญหาการรวบรวมผลผลิตเพื่อสร้างอ้านาจต่อรองทางการตลาด ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ส่งผลต่อต้นทุนและผลก้าไรของเกษตรกรโดยตรง จากการประเมินเบื้องต้นของคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ
พบว่า พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังมีผลผลิตปูขาวจากการเพาะเลี้ยงปีละไม่น้อยกว่า 250 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า
50 ล้านบาท แต่เกษตรกรมีผลก้าไรจากการเลี้ยงที่ค่อนข้างต่้ามาก โดยมีก้าไรเฉลี่ยระหว่าง 15-25% ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนประมาณ 7,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น จากความต้องการในการพัฒ นา
ตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง และนักวิชาการทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนมหาวิทยาลัย
และกรมประมงในพื้นที่ ท้าให้เกิดการร่วมกันพัฒนาโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ชุดนี้ขึ้น
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนข้างต้น เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวลุ่มน้้าปากพนัง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การพึ่งตนเอง และการจัดการอาชีพ
ตนเองบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่เข็มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจากการท้า Knowledge management (KM) ของ
เกษตรกร คู่ค้าและคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ พบว่า การพัฒนาในระยะสั้น (1-2 ปี) จ้าเป็นต้องพัฒนาใน 4
ประเด็นส้าคัญ ได้แก่
1. ระบบผลิตลูกปูขาว ขนาด 1 ซม. เนื่องจากปัจจุบัน ประสบปัญหาลูกปูขาดแคลนหรือมีลูกปูเป็น
ฤดูกาล ซึ่งลูกปูเป็นปัจจัยก้าหนดการเลี้ยงทั้งในด้านปริมาณ และช่วงเวลา ท้าให้เกษตรกรทั้งหมด
จ้ าเป็ น ต้องลงเลี้ ย งในช่ว งเวลาเดียวกัน ส่ งผลให้ ผ ลผลิตล้นตลาดและส่งผลต่อราคาจ้าหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกร ดังนั้นการพัฒนาระบบเพาะและผลิตลูกปูขาวจึงมีความส้าคัญอย่างมากต่อ
ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานของการผลิต/การจ้าหน่ายปูขาว
2. การตายของปูขาวในระหว่างการเลี้ยง จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า การตายระหว่างการเลี้ยง
เกี่ยวข้องกับโรค vibriosis ที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ซึ่งสามารถพบในเลือด
ตับและในแผลเน่าของปูป่วย จากข้อมูลของเกษตรกรระบุว่ามีปูตายระหว่างการเลี้ยงประมาณ
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20-40% โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเห็นพ้องกันในการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา รวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารควบคุ ม โรคทางชี ว ภาพ จะช่ ว ยสร้ า ง
ภาพลั กษณ์อาหารปลอดภัย ให้ กับปู ขาวในพื้นที่ป ากพนั ง ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพสินค้าอีกทางหนึ่งที่สามารถใช้เป็นจุดเด่นหรือจุดขายที่แตกต่างจากการปูขาวที่ได้จากการ
เลี้ยงบริเวณอื่น ๆ และสร้างมูลค่าปูขาวให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูงได้
3. การเพิ่มสัดส่วนของปูไข่ เนื่องจากในการเลี้ยงปูขาวจะมีปูเพศเมียประมาณ 50% แต่จะมีปูไข่เต็ม
ในกระดอง (ปูไข่ระยะ 4) ที่สามารถขายได้เพียง 5-20% ดังนั้นหากสามารถเพิ่มสัดส่วนของปูไข่
ระยะ 4 ได้ จะท้าให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากราคาจ้าหน่ายปูเพศเมีย คือ
200-250 บาท/กิโลกรัม ในขณะทีป่ ูไข่มีราคา 600-800 บาท/กิโลกรัม
4. การรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรและสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล เพื่อ
เพิ่มอ้านาจต่อรองและลดปัญหาการกดราคาและการแข่งขันราคากันเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงปู
ขาว
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลก้าไรให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง (พื้นที่ต้นแบบ) ไม่น้อยกว่า 30%
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดจ้าหน่ายปูได้อย่างน้อย 9 เดือนต่อ 1 ปี
3. เพื่อลดปริมาณปูด้อยคุณภาพจากการเลี้ยง จากเดิมไม่น้อยกว่า 50%
4. เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจ้าหน่ายทางตลาดออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล
5. เพื่ อ ขยายผลและต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ต้ น แบบจากการโครงการฯ ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
3. ขอบเขตของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ชุดนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว
ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง โดยน้าประเด็น ปัญหาจากการท้า KM ของเกษตรกรร่วมกับนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่มาศึกษา วิเคราะห์และน้าเสนอ รูปแบบและกระบวนการในการแก้ปัญหา แต่จากปัญหาที่ผ่านมาของ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ด้าเนินโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการแก้ปัญหาแต่ไม่
ต้องการปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาหรือ วิธีการที่แนะน้าหรือได้รับการอบรมมา เนื่องจากคิดว่ายุ่งยาก
ซับซ้อน สุดท้ายจึงไม่ลงมือท้า ในขณะที่การด้าเนิน โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ศูนย์เรียนรู้และฟาร์ม
สาธิตการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืนของชุมชน” (งบถ่ายทอดฯ วช. ปีงบประมาณ 2560) โดยมี ดร.กิตติชนม์
อุเทนะพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการสร้างเกษตรกรต้นแบบ
หรือเกษตรกรผู้น้า แทนที่การให้เกษตรกรทุกคนเข้ามาอบรมพร้อมกัน เป็นกลุ่มใหญ่ แต่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีให้เกษตรกรต้นแบบอย่างจริงจัง และให้เกษตรกรผู้น้าหรือเกษตรกรต้นแบบซึ่งเป็นคนในชุมชน/
กลุ่มเกษตรกรเองเป็นฟันเฟืองหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรผู้สนใจรายอื่น ๆ พบว่าผลจากการ
ด้าเนินการด้วยรูปแบบนี้ ประสบผลส้าเร็จอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรจะเชื่ อมั่นในเกษตรกรที่ประสบ
ความส้าเร็จเป็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเกษตรกรเหมือนกัน ในพื้นที่เดียวกันที่เมื่อลงมือปฏิบัติตามองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอดมาแล้วประสบความส้าเร็จจริง แก้ปัญหาได้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ท้าให้
เกษตรกรอื่น ๆ ต้องการลอกแบบหรื อ ท้ าแบบอย่า งเดียวกับ เกษตรกรต้น แบบที่ประสบผลส้ า เร็จ โดยที่
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เกษตรกรต้นแบบพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับผนวกกับวิธีการปฏิบัติของตนเองที่ท้าให้
ประสบความส้าเร็จได้จริง ดังนั้น การด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวครั้งนี้จะมุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบในด้านต่าง
ๆ เริ่ มจากผู้ ต้องการองค์ความรู้ หรื อเกษตรกรผู้ประสบปัญหา โดยการน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กับ
เกี่ยวข้องกับการปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และให้เกษตรกรต้นแบบเป็นฟันเฟือง
ส้าคัญในการรับและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานประมง
ภาครัฐสู่เกษตรกรอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยแนวคิดส้าคัญของโครงการฯ จะอยู่ภายใต้ระบบการส่งทอด
ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลส้าเร็จไปสู่เกษตรผู้สนใจรายอื่น ๆ ทั้งนี้โครงการฯ จะคัดสรรเกษตรกรจ้านวน
1-2 รายจากแต่ละกลุ่มเพื่อเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านที่เกษตรกรสนใจ จากนั้นให้เกษตรกรต้นแบบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังเกษตรกรผู้สนใจรายอื่นในพื้นที่ต่อไป
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4. แผนกำรดำเนินงำน ระยะเวลาด้าเนินงาน: 12 เดือน
กิจกรรม
1. พัฒนาและทดสอบองค์ความรู้เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหา (ทุกกิจกรรม)
2. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดท้าคู่มือฯ
3. การสนั บ สนุ น องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และรู ป แบบการเลี้ ย งปู ข าวที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อพื้นที่และแก้ปัญหาให้ แ ก่
เกษตรกรต้นแบบ
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรต้ น แบบ
ด้าเนินการผลิตปูขาวในระบบจริง และ
ฝึ ก ให้ เ กษตรกรต้ น แบบด้ า เนิ น การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรราย
อื่น หรือผู้สนใจ โดยจัดการอบรมซึ่งมี
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ และเกษตรกร
ต้นแบบเป็นวิทยากรร่วม
5. กลุ่ ม เกษตรกรต้ น แบบด้ า เนิ น การ
อบรม ถ่ า ยทอดอ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรรายอื่นและผู้
ที่สนใจด้วยตัวเอง

เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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5. วิธีกำรดำเนินงำน
จากการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลแปลงใหญ่ ผู้เลี้ยงปูขาวในพื้นที่ลุ่มน้้า
ปากพนัง และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่ท้าหน้าที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาของโครงการปูทะเลแปลงใหญ่ พบว่ากลุ่ม
เกษตรกรมีปัญหาในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูขาว โดยการด้าเนินการเลี้ยงในปัจจุบันเป็นไปตามความ
เข้าใจดั้งเดิม การสืบทอดและปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งขาว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงปูทะเลหรือปูขาวในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง จึงควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่
กลุ่มเกษตรกร โดยเป็นไปในรูปแบบการสร้างตัวอย่างหรือเกษตรกรต้นแบบที่สามารถรับองค์ความรู้ฯ ไปปรับ
และประยุ กต์ใช้ในการด้าเนิ น การในฟาร์ม ของตนเองได้ และเมื่อประสบผลส้ าเร็จหรือมี แนวโน้มผลการ
ด้าเนินงานงานที่ดีขึ้น เกษตรกรรายอื่น ๆ จะให้ความสนใจ เปิดใจยอมรับองค์ความรู้ฯ และพร้อมจะน้า องค์
ความรู้ฯ ไปปรับใช้กับฟาร์มและรูปแบบการท้างานของตน นอกจากนี้รูปแบบการจัดอบรมโดยให้เกษตรกรนั่ง
ฟังเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก ดังนั้น คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ วางแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักการ “Training the trainer” โดยสร้างเกษตรกรต้นแบบไม่น้อยกว่า 10 ราย
รวมถึงจัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาว เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมีเกษตรกร
ต้นแบบเป็นผู้รับองค์ความรู้โดยตรงจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ รวมถึงเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง แล้วน้าผลการ
ปฏิบัติงานและประสบการณ์ไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจรายอื่น ๆ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรผู้สนใจในการผลิตปูขาวลุ่มน้้าปากพนัง ซึ่งแผนงานการน้าส่งองค์
ความรู้ฯ สู่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (ดังแสดงในแผนการด้าเนินงาน) ได้แก่
ระยะที่ 1 ปรับปรุง ถอดองค์ความรู้และทดสอบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมต่อบริบทของ
เกษตรกรเป้าหมาย
ระยะที่ 2 รวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดท้าคู่มือองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว
ระยะที่ 3 การสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและรูปแบบการเลี้ยงปูขาวที่มีความเหมาะสมระบบการ
เลี้ยงและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร รวมถึงการสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้แก่
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นตัวแทนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง ที่มีความพร้อมและมี
ความมุ่งมั่นในการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ จากโครงการฯ รวมถึงยินดีที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้ต้นแบบในบริบทของตนสู่เกษตรกรรายอื่นรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ คาดว่าจะ
สามารถสร้ า งเกษตรกรต้ น แบบได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10 ท่ า น โดยจะมี ก ารอบรมและติ ด ตามความก้ า วหน้ า
(workshop) ของเกษตรกรผู้น้าจ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในแต่ละกิจกรรม
ระยะที่ 4 ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้าเนินการผลิตปูขาวในระบบจริง และฝึกให้เกษตรต้นแบบ
กลุ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ โดยการอบรมในระยะนี้ ผู้ด้าเนินโครงการจะเป็นวิทยากร
หลักที่ท้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม และให้เกษตรกร
ต้นแบบทดลองเป็ นวิทยากรร่ว มถ่ายทอดประสบการณ์การน้าองค์ความรู้จากโครงการไปปฏิ บัติจริง ซึ่งมี
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะประกอบ โดยแต่ละกิจกรรมจะมีการอบรมเกษตรกร
ผู้สนใจจ้านวน 1 ครั้ง ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ 1
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คือ เกษตรกรต้นแบบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรต้นแบบฝึกทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่อให้แก่เกษตรกรผู้สนใจรายอื่นต่อไปได้ และกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรผู้สนใจรับถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ
ระยะที่ 5 กลุ่มเกษตรกรต้นแบบจะต้องเปิดการอบรมให้แก่เกษตรกรที่สนใจรวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจทั้ง
ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง รวมถึงพื้นที่อื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง จ้านวน 1 ครั้ง โดย
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบต้องเป็นวิทยากรให้ความรู้หลัก และเป็นผู้ด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี
6. ประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการฯ สามารถส่ งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งในด้านองค์ความรู้
เทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองในการเพาะเลี้ยงและผลิตปูขาวที่มีคุณภาพ
ในรูปแบบการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการท้าอาชีพอย่างยั่งยืน โดยประโยชน์ และผลลัพธ์จาก
โครงการฯ ได้แก่
1. รายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปู ขาวในพื้นที่ต้นแบบเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000
บาท/เดือน (จากเดิม 6,000-7,000 บาท/เดือน)
2. ประสิทธิภาพการเลี้ยงปูขาวของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น สามารถเพิ่ม อัตราการรอดตายของปู ขาวที่
เลี้ยงให้มากขึ้น และการสูญเสียระหว่างการเลี้ยงลดลง โดยอัตราการการรอดตายในแต่ละรอบการเลี้ยงไม่น้อย
กว่า 60% (จากเดิม 20-30%)
3. เกษตรกรมีแนวทางการจัดการการเลี้ยงปูขาวแบบเป็นกลุ่ม มีการวางแผนการเลี้ยงแบบครบวงจร
และสามารถผลิตปูขาวได้ไม่น้อยกว่า 9 เดือน/ปี
4. ระบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงปูขาวที่สามารถผลิตปูขาวคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้
เลี้ยงและผู้บริโภค
5. เกษตรกรมีความเข้าใจและมีแนวทางการเพิ่มช่องทางในการจัดจ้าหน่ายผลผลิตปูขาวทางตลาด
ออนไลน์หรือตลาดดิจิทัล
6. ศูนย์เรียนรู้ฯ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ (ต่อยอดจากฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน) รวมถึงฟาร์ม node ของเกษตรกร
ต้นแบบ
7. สามารถต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต้น แบบจากการโครงการฯ ให้กับเกษตรกร
นั ก วิ ช าการ รวมถึ ง นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและผู้ ส นใจในพื้ น ที่ ต้ น แบบ และขยายผลไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ในจั ง หวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
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บทที่ 2 กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ชีววิทยำปูทะเล
ปูทะเลในสกุล Scylla ที่พบในประเทศไทยประกอบด้วย 4 ชนิด ได้แก่ ปูด้าหรือปูแดง (S. olivacea)
ปูขาวหรือปูทองหลาง (S. paramamosain) ปูเขียว (S. serrata) และ ปูม่วง (S. tranquebarica) โดยมีการ
จัดจ้าแนกทางอนุกรมวิธาน ดังนี้
Phylum Arthropoda
Class Crustacea
Order Decapoda
Family Portunidae
Genus Scylla
ปูทะเลเป็นสัตว์ในไฟลั ม Arthropoda ชั้น Crustacea อันดับ Decapoda เช่นเดียวกับกุ้ง กั้งและ
เพียงหิน โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ส้าคัญได้แก่ กระดองกลมรีเป็นรูปไข่ สีด้าปนแดงหรือสีน้าตาลแก่ ซึ่ง
เป็นการรวมของส่ว นหัว และส่วนอก (Cephalothrorax) มีหนวด 1 คู่ มีรยางค์รอบปากจ้านวน 6 คู่ ขอบ
ระหว่างนัยน์ตามีหนาม 4 อัน ส่วนด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนามข้างละ 8-9 อัน ก้ามจะมีหนามแหลม ส่วน
ขาอื่น ๆ ไม่มีหนามตัวผู้จะมีก้ามขนาดใหญ่แข็งแรงกว่าตัวเมีย ปูทะเลมีขา 5 คู่ ขาคู่แรกอยู่หน้าสุดมีขนาดใหญ่
มากเป็นพิเศษเรียกว่า “ก้ามปู” ปลายก้ามปูแยกออกเป็น 2 ง่ามมีลักษณะคล้ายคีมใช้จับเหยื่อกินและป้องกัน
ตัว ปลายสุดของขาคู่ที่ 2-4 มีลักษณะแหลมเรียกว่า “ขาเดิน” เพราะท้าหน้าที่ในการเดินเคลื่อนที่ ส่วนขาคู่ที่
5 ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายเรียกว่า “ขาว่ายน้้า” ตอนปลายสุดของขาคู่นี้มีลักษณะแบนคล้ายใบพาย ซึ่งธรรมชาติสร้าง
มาให้เพื่อความสะดวกในการว่ายน้้า โดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปูในสกุล Scylla แสดงในภาพที่ 1

8
ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ญ

ฎ

ฏ

ฐ

ฑ

ภำพที่ 1 ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาด้ า นหน้ า และด้ า นบนของปู ใ นสกุ ล Scylla โดย (ก) และ (ข) คื อ
S. olivacea เพศผู้ (ค) และ (ง) คือ S. olivacea เพศเมีย (จ) และ (ฉ) คือ S. paramamosian เพศผู้
(ช) และ (ซ) คือ S. paramamosian เพศเมีย (ฌ) และ (ญ) คือ S. tranquebarica เพศผู้ (ฎ) และ (ฏ)
คือ S. tranquebarica เพศเมีย และ (ฐ) และ (ฑ) คือ S. serrata เพศเมีย (Fazhan et al., 2020)
วงจรชีวิตของปูทะเล
ปูทะเลใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่าชายเลน ยกเว้นปูเพศเมียจะมีการอพยพไปวางไข่ในทะเล ในวงจรชีวิต
พบว่าปูทะเลเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์มีการจับคู่ผสมพันธุ์ ต่อมาเพศเมียจะเดินทางสู่ทะเล เพื่อวางไข่ในน้้าความเค็ม
สูง (30 ppt) ลูกปูวัยอ่อนระยะแรก คือ ระยะซูเอี้ ย (Zoea) จะล่องลอยเข้าหาฝั่งด้วยคลื่นและกระแสน้้า ใน
ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาเป็นระยะเมกกาโลปา (Megalopa) และลอกคราบเป็นตัวปูที่เรียกว่า young crab ซึ่ง
มีลักษณะเหมือนปูตัวเต็มวัยก็จะอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนจนถึงวัยเจริญพันธุ์จะมีการผสมพันธุ์และตัวเมียก็
จะเดินทางออกไปวางไข่ในทะเลต่อไป การเจริญเติบโตของปูทะเลจะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ เนื่องจาก
กระดองของปู ทะเลเป็นสารประกอบกลุ่มหินปูนที่มีความแข็งแรงมาก จึงไม่สามารถยืดขยายขนาดได้ เมื่อ
เจริ ญ เติ บ โตจนมี เ นื้ อ แน่ น เต็ ม กระดองก็ จ ะลอกคราบ เพื่ อ ขยายขนาดและสร้ า งกระดองใหม่ ม าแทนที่
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ระยะเวลาในการลอกคราบของปู จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุของปูเมื่อปูลอกคราบใหม่ ๆ นั้นกระดองใหม่จะนิ่ม
ผิวเปลือกย่น เรียกว่า "ปูนิ่ม" ซึ่งต่อมาล้าตัวจะค่อย ๆ ตึงและแข็งขึ้น (ภาพที่ 2)

ภำพที่ 2 วงจรชีวิตปูทะเล Scylla spp.
ที่มา: ดัดแปลงจาก Ganesh et al. (2015)
ชีววิทยำทั่วไปของปูขำว
ปูขาวหรือปูทองหลาง (S. paramamosian Estampador, 1949) เป็นปูที่มีขนาดใหญ่กว่าปูด้า บาง
ตัวอาจมีน้าหนัก 7-8 ขีด ลักษณะทั่วไปคือกระดองมีสีเขียวอ่อน หรือเขียวอมเหลืองปนสีน้าตาล มีจุดขาว
เล็กน้อย ครึ่งบนหน้าของก้ามมีสีเขียวอมน้้าตาลมีจุดสีเขียวเข้ม กระจายทั่วตัว บริเวณครึ่งล่างของด้านหน้าของ
ก้าม มีสีเขียวเหลืองอ่อน ขาว่ายน้้ามีสีเขียวอ่อน เป็นปูที่นิยมบริโภคทั้งในรูปแบบปูเนื้อและปูไข่ และสามารถ
เพาะเลี้ยงได้ในความหนาแน่นสูงและเจริญเติบโตเร็วกว่าปูในกลุ่มสกุล Scylla ชนิดอื่น ๆ
กลไกกำรพัฒนำรังไข่ของปูทะเล
การพัฒนารังไข่ของปูขาวแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (developing state) ลักษณะของรัง
ไข่จะเป็นเส้นบางคล้ายโครงสร้างของเนื้อเยื่อ โดยรังไข่จะมีขนาดเล็ก ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถแยกรังไข่ออก
จากระบบทางเดินอาหารของปูขาวได้ โดนในระยะนี้รังไข่ขิงปูขาวจะมีสีใสหรือสีเหลืองอ่อน ระยะที่ 2 (early
maturing state) รังไข่ปูขาวจะมีสีเหลืองอ่อนและขุ่น ซึ่งสามารถแยกออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่าง
ชัดเจน ระยะที่ 3 (late maturing state) รังไข่ปูขาวจะมีสีเหลืองเข้มถึงสีส้มและมีการขยายขนาดอย่างชัดเจน
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ระยะที่ 4 (maturing state) รังไข่ปูขาวจะมีสี เหลื องเข้มถึงสีส้ มและมีการขยายครบคลุ มพื้นที่ ช่องว่า งใน
กระดองเกือบทั้งหมด (แสดงระยะการพัฒนารังไข่ของปูขาวในภาพที่ 3)

ก

ข

ค

ง

ภำพที่ 3 ระยะการพัฒนารังไข่ของปูขาวและลักษณะเซลล์ไข่ (Tantikitti et al., 2015)
จากการศึกษาของ Tantikitti และคณะ 2015 พบว่า การพัฒนารังไข่ของปูขาวในธรรมชาติจะพบกรด
ไขมันกลุ่ม palmitic acid stearic acid และ oleic acid เป็นกลุ่มกรดไขมันหลักทั้งในตับและตับอ่อน รวมถึง
ในรังไข่ และพบว่ามีการสะสมปริมาณของ polyunsaturated fatty acid (PUFA) ในรังไข่เพิ่มขึ้น 2.31-4 เท่า
เมื่อเทียบกับการสะสม PUFA ในตับและตับอ่อน โดยในรังไข่จะมีการสะสมของ linoleic acid (LA, 18:2n-6)
arachidonic acid (ARA, 204n-6) eicosapentaenoic acid (EPA, 20: 5n-3) และ docosaenoic acid
(DHA,22:6n-3) เป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมันในรังไข่ และมีการสะสมเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในระยะของ
รังไข่ที่2-3 ซึ่งจะเป็นระยะที่ขยายตัวของรังไข่ แต่ในตับและตับอ่อนจะพบว่ามีการสะสมเฉพาะ ARA และ EPA
ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น รวมถึงพบการสะสมของแคโรทีนอยด์ในรังไข่มากกว่า 2.63-6.68 เท่าเมื่อเทียบกับที่มีการ
สะสมในตับและตับอ่อน ซึ่งองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ส่วนใหญ่เป็น เบต้า-แคโรทีนและซีแซนทีน ดังนั้น
กรดไขมันที่มีความจ้าเป็นต่อการพัฒนารังไข่ของปูขาวจะอยู่ในกลุ่ม PUFA และแคโรทีนอยด์ในกลุ่ม เบต้า-แค
โรทีนและซีแซนทินเป็นส้าคัญ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากต้องการพัฒนารังไข่ของปู
ขาวจ้าเป็นจะต้องเสริมน้้ามันในกลุ่ม น้้ามันปลาหรือน้้ามันคริลล์ (krill oil) เนื่องจากมีสารอาการครบตามความ
ต้องการของการสร้างรังไข่ของปูขาว ในด้านความต้องการกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนของสารอาหารที่ส้าคัญมาต่อ
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การสังเคราะห์โปรตีนและควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตับและตับอ่ อน เนื่องจากตับและตับ
อ่อนเป็นอวัยวะที่ควบคุมการรับและสร้างพลังงานรวมถึงสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการการสร้างรังไข่ จาก
การศึกษาของ Wang และคณะ (2021) พบว่าปูขาวที่อยูในสภาวะการพัฒนารังไข่มีการสะสมกรดอะมิโ น
จ้าเป็นในตับและตับอ่อนเพิ่มสูงขึ้นในกรดอะมิโนจ้าเป็ นทุกชนิด ดังนั้นการเสริมสารสกัดสไปรูลิน่าในน้้ามัน ซึ่ง
มีทั้งกรดอะมิโนและกรดไขมันกลุ่ม PUFA จึงสามารถพัฒนาศักยภาพอาหารธรรมชาติให้ส่งเสริมการพัฒนารัง
ไข่ของปูขาวได้
โรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตปูขำว
ในบางช่วงเวลาการจับ พบว่าปูที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงปูที่เลี้ยงจะมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรค ซึ่ง
โรคที่พบในปูทะเลมีสาเหตุมาจากเชื้อจุลชีพต่าง ๆ ได้แก่ ไวรัส โปรโตซัว และแบคทีเรีย โดยอาการผิดปกติที่
พบบ่อยและเห็นอย่างชัดเจนในปูทะเล ได้แก่ อาการอกท้องแดง หรือ red sternum ซึ่งพบว่าส่วนนอกของปู
คือกระดองส่วนอกและท้องมีรอยสีแดง บริเวณข้อต่อของขามีสีแดง ปูที่มีอาการท้องแดงนั้นมีอาการเซื่องซึม
เคลื่อนที่น้อย ลักษณะคล้ายอาการอัมพาต และตายในที่สุด โดยเมื่อตรวจสอบ hemolymph หรือเลือดปู
แสดงอาการอกท้องแดงพบว่า hemolymph ของปูที่มีอาการท้องแดงแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ hemolymph สี
ส้ม สีส้มขาวและสีขาวคล้ายน้้านม นอกจากนี้พบว่าเนื้อและอวัยวะภายในของปูที่มีอาการอกท้องแดงพบว่า มี
ลักษณะนิ่มเหลว สีซีด และเมื่อตัดเนื้อเยื่อจาก 7 อวัยวะ ที่ ประกอบด้วยส่วนที่ปกคลุมของร่างกาย ตับ เหงือก
กล้ามเนื้อท้อง กล้ามเนื้อก้ามปู กระเพาะ อาหารและกล้ามเนื้อหัว ใจไปศึกษาทางภายใต้กล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พบว่าปูที่มีอาการผิดปกติทุกระยะมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปร่างแท่ง แท่งโค้งงอ
และลั กษณะกลม ในขณะที่ไม่พบเชื้อ แบคทีเรีย ใด ๆ ในปูปกติ (Arerkijseree et al., 2010) โดยจีรนัน ท์
อินทนาคมและจินตนา สและน้อย (2553) จ้าแนกระดับความรุนแรงอาการอกท้องแดงที่พบในปู Scylla spp.
จากลักษณะเลือดและลักษณะภายนอก ออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เลือดใส จนถึงสีฟ้าอ่อน บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง ปนสีน้าตาล รอยต่อระหว่ างล้าตัว
และรยางค์ขาเดินมีสีน้าตาล เมื่อเปิดกระดองออก พบว่าตับมีเหลืองอ่อน เหงือกและหัวใจคงรูปคล้าย ปูปกติ
เนื้ อแน่ น กล้ ามเนื้ อล้ าตัว และกล้ ามเนื้ อขา มีสี ขาวขุ่นและสี ช มพูอ่อน มองเห็ นแนวเส้ นการเรียงตัว ของ
กล้ามเนื้ออย่างชัดเจน การแข็งตัวของเลือดใช้เวลา 2-3 นาที เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นปูมีการตอบสนองโดย ชูก้ามขึ้น
เพื่อป้องกันตัว มีเคลื่อนไหวได้ดีและรวดเร็ว
ระยะที่ 2 เลือดสีส้มใส บริเวณอกและท้องมีสีชมพู รอยต่อระหว่างล้าตัวและรยางค์ขาเดินมีสีชมพู
มองเห็นกล้ามเนื้อ ล้าตัวขาวขุ่น อวัยวะภายใน เช่น ตับและหัวใจมีสีซีด กว่ าปูปกติ เหงือกนิ่ม กล้ามเนื้อโพรก
แต่อวัยวะภายในต่าง ๆ ยังคงรูปอยู่ ส่วนกล้ามเนื้อล้าตัวและกล้ามเนื้อ ขามีสีขาวขุ่นมองเห็นแนวเส้นการเรียง
ตัว ของกล้ า ม เนื้ ออย่ างชั ดเจน การแข็งตัว ของเลื อดใช้ เวลาประมาณ 6 นาที เมื่อมีสิ่ งมากระตุ้ นปู มี ก าร
ตอบสนองโดยชูก้าม ขึ้นเพื่อป้องกันตัว และยังสามารถเคลื่อนไหวได้ดีและรวดเร็ว
ระยะที่ 3 เลือดสีส้มคล้ายสีชาด้าเย็น บริเวณอกและท้องมีสีเหลืองปนสีน้าตาลเข้ม รอยต่อระหว่าง
ล้าตัวและ รยางค์ขาเดินมีสีน้าตาล เมื่อมองผ่านช่องระหว่างล้าตัว และรยางค์ขาเดินเห็นกล้ามเนื้อมีสีขาวขุ่น
อวัยวะ ภายใน เช่น ตับ หัวใจ และเหงือก พบเลือดสีส้มคล้ายสีชาด้าเย็นกระจายอยู่ทั่วอวัยวะ เหงือกนิ่มกว่าปู
ปกติ กล้ ามเนื้ อโพรกมากขึ้น การจั ดเรี ยงเนื้อของกล้ามเนื้อ มองเห็ นเป็นเส้นชัดเจน กล้ ามเนื้อล้ าตัวและ
กล้ามเนื้อ ก้ามมีสีขาวขุ่น การแข็งตัว ของเลื อดใช้เวลาประมาณ 13 นาที ปูยังมีการเคลื่ อนไหวและมี ก าร
ตอบสนองต่อ สิ่งที่มากระตุ้นได้อย่างปกติ
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ระยะที่ 4 เลือดสีส้ม คล้ายสีชาเย็นหรือชานม บริเวณอกและท้องมีสีแดง เป็นแถบ ๆ รยางค์ขาเดิน
และก้ามมีสีแดง อวัยวะภายใน เช่น ตับมีสภาพเละ หัวใจไม่คงรูป เหงือกนิ่มกว่า ปกติ พบเลือดสีส้มคล้า ยสีชา
เย็นกระจายทั่วอวัยวะ ภายใน กล้ามเนื้อโพรก และเลือดไม่มีการแข็งตัว เมื่อวางทิ้งไว้ ในระยะนี้ปูเริ่มมีการ
ตอบสนองและ เคลื่อนไหวช้าลง
ระยะที่ 5 เลือดสีขาว ขุ่นคล้ายน้้านม บริเวณอกและท้องมีสีแดง ปนส้ม รยางค์ขาเดินมีสีแดง ปูใน
ระยะนี้มีอาการที่ รุนแรงมากที่สุ ด เนื่องจากปูจะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เมื่อเปิดกระดองออกมีเลือดสีขาว
คล้ายน้้านมกระจาย อยู่ทั่วอวัยวะ กล้ามเนื้อเหลวโพรก และเลือดไม่มีการ แข็งตัวเมื่อวางทิ้งไว้ ปูจะอยู่นิ่ง
เคลื่อนไหวช้ามาก จนถึงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ เมื่อสัมผัสก้านตามีการตอบสนองช้า
นอกจากนี้ Vogan and Rowley (2002) รายงานว่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Vibrio ท้าให้ โ ครงสร้าง
ภายนอกของปูชนิด Cancer pagurus มีลักษณะเป็นจุดสีด้าทั่วร่างกาย และกระดองเปราะบาง เรียกโรค
ดั ง กล่ า วว่ า shell disease หรื อ black spot ในขณะที่ Laoprasert et al. (2010) และ Laoprasert and
Laoprasert (2010) รายงานถึงการพบเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ในปูทะเล Scylla spp. ตั้งแต่ระยะวัยอ่อน
จนถึงตัวเต็มวัย ซึ่งเชื้อโรคที่พบเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลให้ปูมีอัตราการรอดตายต่้า โดยชนิดของแบคทีเรีย กลุ่ม
Vibrio spp. ที่ก่อโรคในสั ตว์ กลุ่ ม ครั ส เตเซี ย น (กุ้ง -ปู) ได้แก่ V. harveyi, V. carchariae, V. fluvalis, V.
mefiteranci, V. splendidus, V. metschnikovii, V. cholera, V. oventalis, V. vulnificus, V.
alginolytucus และ V. parahaemolyticus Intanakom (2010) รายงานว่า V. parahaemolyticus เป็น
สาเหตุของอาการอกท้องแดงในปู ทะเลกลุ่ม Scylla spp. ซึ่งเมื่อปูมีอาการดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นอัมพาต
และตายในที่สุด อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานถึงสาเหตุหรือความรุนแรงของอาการอกท้องแดงในปูขาว
S. paramamosain มีเพียงงานวิจัยในต่างประเทศที่รายงานถึงลักษณะอาการ milky disease หรือลักษณะ
ผิดปกติของปูขาวที่พบเลือดข้นขุ่น คล้ายนม โดยพบควบคู่กับอาการเซื่องซึม คล้ายอัมพาต และในกรณีที่
อาการรุนแรงอาจท้าให้ปูตายได้ โดยเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่แยกได้จากปู S. paramamosain แสดงอาการ
เหล่านี้ คือ เชื้อ V. parahaemolyticus และ V. alginolyticus (Zhao et al., 2020; Zhu and Ma, 2020;
Wu et al., 2021)
กลุ่มจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อ Vibrio spp.
จากการวิ จั ย ของที ม วิ จั ย ที่ ผ่ า นมาสามารถคั ด แยกจุ ลิ น ทรี ย์ ป ฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ เชื้ อ Vibrio spp. ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ Vibrio spp. โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องโรคกุ้ ง ส้ า คั ญ เช่ น V.
parahaemolyticus สายพั น ธุ์ ก่ อ โรคตั บ วายเฉี ย บพลั น (acute hepatopancreatic necrosis disease,
AHPND) หรือ VpAHPND จ้านวน 1 สายพันธุ์ ได้แก่ Bacillus pumilus YMB 5 และเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จาก
กุ้งเป็ น โรคขี้ ขาว (V. parahaemolyticus) จ้ านวน 1 สายพันธุ์ ได้แก่ B. licheniformis YMB 17 ซึ่งการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ประสิ ท ธิ ภ าพของ B. pumilus YMB 5 ได้ น้ า เสนอในวารสาร International Journal of
Agricultural Technology (Tep-Ubon et al., 2020) โดยประสิทธิภาพการยังยั้งชื้อ VpAHPND ดังแสดงใน
ภาพที่ 4
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ภำพที่ 4 ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ VpAHPND ของน้้าเลี้ยงเชื้อ Bacillus sp. AAHMRU15 (Bacillus pumilus
YMB 5)
ที่มา: Tep-Ubon et al. (2020)
กลุ่มจุลินทรีย์ที่ลดอำหำรของเชื้อ Vibrio spp. ในเลน หรือกลุ่มจุลินทรีย์บำบัดเลนและสำรอินทรีย์
จากข้อมูลพื้นฐานของรายงานการวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus เป็นโพรไบโอติก
ที่มีประโยชน์หลากหลายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รวมถึงมีความสามารถในการช่วยก้าจัดสารอินทรีย์ในน้้า
รวมถึงสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงกุ้ง ภาพสรุปประโยชน์ของจุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ดัง
แสดงในภาพที่ 5 โดยมีรายงานทางวิชาการที่แสดงถึงความสามารถในการช่วยก้าจัดสารอินทรีย์รวมถึงเปลี่ยน
รูปของสารอินทรีย์จากที่มีพิษมากเป็นสารที่มีพิษน้อยลง ซึ่งสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus สามารถย่อย
สลายได้ ได้แก่ สารอินทรีย์กลุ่มสารประกอบไนโตรเจน สารอินทรีย์คาร์บอน และสารประกอบฟอสเฟต (Choi
et al., 2002; Hlordzi et al., 2020)
Bacillus spp. มีบทบาทส้าคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์กลุ่มสารประกอบไนโตรเจน โดยเกี่ยวข้อง
ในหลายส่วนของวัฏจักรไนโตรเจน (nitrogen cycle) (ภาพที่ 6) เช่น กระบวนการ ammonification เปลี่ยน
สารอิ น ทรี ย์ ไ นโตรเจนเป็ น แอมโมเนี ย ม ( Hui et al., 2019), nitrification (Rout et al., 2017) และ
denitrification (Verbaendert et al., 2011) ตัวอย่างเช่น สามารถก้าจัดสารประกอบไนโตรเจนในรูป NO2N ในการบ้าบัดน้้าเสีย ในขณะที่ Bacillus บางสปีชีส์มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation)
ได้ (Yousuf et al., 2017)
ส้าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอน (organic carbon) มีรายงานว่า Bacillus ผลิตเอนไซม์
กลุ่ม proteolytic enzymes หลายชนิด (Sorokulova et al., 2009) สามารถเปลี่ยนหรือย่อยสารประกอบ
อินทรีย์เหล่านี้จนได้เป็นก๊าซ CO2 (ซึ่งจะถูกใช้ต่อโดยแบคทีเรียกลุ่มอื่น) สารประกอบฟอสเฟตอาจมีการสะสม
เมื่อมีภาวะ algal bloom ในระบบเลี้ยง เนื่องจากฟอสเฟตเป็นแร่ธาตุส้าคัญส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช
และสาหร่าย อย่างไรก็ตามการสะสมฟอสเฟตเป็นปัญหาต่อสุขภาพสั ตว์น้าและสิ่งแวดล้อม ส่งผลท้าให้สัตว์น้า
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เครียดและอ่อนแอได้ โดยแบคทีเรียที่สามารถก้าจัดฟอสเฟตในน้้าได้ คือ Bacillus บางสายพันธุ์ที่เกิดปฏิกิริยา
รีดักชั่น (reduction) สารประกอบฟอสเฟตเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตหรือกระบวนการบางอย่างของตนเองได้
(Reddy et al., 2018)

ภำพที่ 5 ประโยชน์ของแบคทีเรีย Bacillus ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (สัญลักษณ์
ของ Bacillus spp. ในการย่อยสลายสารอินทรีย์)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Hlordzi et al., 2020

ภำพที่ 6 วัฏจักรไนโตรเจนในแหล่งน้้า (สัญลักษณ์
เกี่ยวข้องในวัฏจักรไนโตรเจน)

ในภาพแสดงถึงบทบาท

ในภาพแสดงถึงกระบวนการที่ Bacillus spp. มีบทบาท
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แนวทำงกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟำร์มเลี้ยงปูทะเลตำมมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร (มกษ. 7427)
รำยกำรที่ 1 ทะเบียนฟำร์ม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า หรือที่เรียกทั่วไปว่า“ทะเบียนฟาร์ม” เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้าง
ความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้บริโภค เพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์น้า นั้นมาจากฟาร์มเลี้ยงที่สามารถตามสอบได้
หากมี ปัญหา
เกณฑ์ก้าหนดที่ 1.1 เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนฟาร์มกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รำยกำรที่ 2 สถำนที่และที่ตั้งฟำร์ม
การเลือกท้า เลที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ปราศจากข้อขัดแย้งทางกฎหมาย การขึ้น
ทะเบียนฟาร์ ม จะช่วยสนับสนุนให้กิจ กรรมการเลี้ ยงสั ตว์น้า เป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นได้ให้มีน้อยที่สุด ในการเลือกสถานที่เหมาะสมส้า หรับการท้าฟาร์มเลี้ยงจะแยก
พิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะส่วนใหญ่ของการเลี้ยงเป็นหลัก คือ การเลี้ยงในบ่อ และการเลี้ยงใน
กระชังหรือคอก
เกณฑ์ก้าหนดที่ 2.1 มีแผนที่แสดงที่ตั้งและแผนผังของฟาร์ม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 2.2 ที่ตั้งฟาร์มอยู่ห่างจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ หรือไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งก้าเนิด
มลพิษ
เกณฑ์ก้าหนดที่ 2.3 มีแหล่งน้้าที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเลี้ยงปู
เกณฑ์ก้าหนดที่ 2.4 มีการคมนาคมสะดวกทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 2.5 มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์ก้าหนดที่ 2.6 ที่ตั้งฟาร์มควรเหมาะกับการเลี้ยงในแต่ละแบบ
รำยกำรที่ 3 ฟำร์มเลี้ยง
ฟาร์มเลี้ยงปูทะเล จะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะของการเลี้ยง คือ การเลี้ยงในบ่อ และ
การเลี้ยงในกระชังหรือคอก ซึ่งภายใต้โครงการนี้จะน้าเสนอเฉพาะการเลี้ยงในบ่อ โดยมีแนวทางพิจารณา
โดยทั่วไป ดังนี้
รายการที่ 3.1 บ่อเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 3.1.1 ในกรณีที่เป็นบ่อดินควรเป็นดินโคลน ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย เพื่อให้
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเก็บกักน้้าได้ดี
เกณฑ์ก้าหนดที่ 3.1.2 กรณีที่ดินเป็นดินทราย ควรปูด้วยวัสดุที่สามารถกักเก็บน้้า ได้ดี เช่น พลาสติก
โพลิเอทิลีน ผ้าใบ เป็นต้น
เกณฑ์ก้าหนดที่ 3.1.3 กรณีที่เป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อผ้าใบ ควรสร้างให้มีความแข็งแรง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 3.1.4 การปรับพื้นบ่อให้เหมาะสมกับชนิดของปูที่เลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 3.1.5 หากฟาร์มตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้้าที่มีมลพิษ ต้องมีบ่อบ้าบัดน้้าก่อนน้าน้้าไปใช้ และ/
หรือใช้ระบบน้้าหมุนเวียน
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เกณฑ์ก้าหนดที่ 3.1.6 มีระบบการถ่ายเทน้้าได้ดีระหว่างภายในและภายนอกฟาร์ม
รำยกำรที่ 4 กำรจัดกำรทั่วไป
ในการจัดการฟาร์มปูทะเลคู่มือฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีจะท้าให้ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีข้อมูลประวัติการท้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าก่อนหน้าและ
มีแนวทางการท้างานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจนตลอดการเลี้ยงปู ลดความผิดพลาด และมีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องและ
ทันเวลา ลดความเสียหายในการประกอบการ
รายการที่ 4.1 บ่อเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 4.1.1 มีคู่มือฟาร์มและปฏิบัติตามคู่มือฟาร์ม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 4.1.2 มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยง
รำยกำรที่ 5 ปัจจัยกำรผลิต
การจัดการปัจจัยการผลิตปูเป็นสิ่งส้าคัญมากต่อคุณภาพและผลประกอบการของเกษตรกร โดยเฉพาะ
ในด้านลูกพันธุ์ การจัดการอาหารปูและการใช้ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิตามินและสารเสริมชีวนะ
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.1 เลือกใช้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง และไม่เป็นโรค
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.2 มีหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้าหรือเอกสารแสดงแหล่งที่มา
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.3 เก็บรักษาอาหารสัตว์น้ารวมทั้งอาหารสดส้าหรับปูอย่างเหมาะสม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมอาหารปูที่ผลิตใช้เองในฟาร์ม ต้องปราศจากยาสัตว์ และ
สารต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.5 อาหารปู ที่ผ ลิ ตใช้ เ องในฟาร์ ม ต้องผลิ ตอย่า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ไม่ใช้วัต ถุ ดิ บ ที่
หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพและมีสูตรอาหารที่เหมาะสม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.6 อาหารส้า เร็จรูป ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่ว ยงานที่มีอ้า นาจหน้าที่ มีฉลากระบุ
องค์ประกอบที่ชัดเจนหรือคุณค่าทางโภชนาการ วัน เดือน ปี ที่ผลิตและหมดอายุ
รวมทั้งชื่อผู้ผลิตและ สถานที่ผลิตอย่างชัดเจน
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.7 อาหารเสริม วิตามิน และสารอาหารอื่น ๆ ส้าหรับสัตว์ที่ก้าหนดให้ขึ้นทะเบียน
ต้องมีฉลากระบุองค์ประกอบที่ชัดเจนหรือ คุณค่าทางโภชนาการ วัน เดือน ปี ที่
ผลิตและหมดอายุ รวมทั้งชื่อผู้ผลิต และสถานที่ผลิตอย่างชัดเจน
เกณฑ์ก้าหนดที่ 5.8 จัดเก็บปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในสถานที่ที่เหมาะสม และไม่วางสัมผัสกับพื้นโดยตรง
รวมทั้งมีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน้้าโรค
รำยกำรที่ 6 กำรจัดกำรดูแลสุขภำพปู
ฟาร์มเลี้ยงปูที่ขอการรับรองควรมีการจัดการที่ดีเนื่องจากในสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทั่วไปใน
แหล่งเลี้ยง มีการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ค่อนข้างสูง สาเหตุมาจากน้้าบริเวณชายฝั่งมีคุณภาพลดลง ดังนั้น
เกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์น้าจึงควรมีการจัดการคุณภาพน้้าและดินภายในบ่อให้เหมาะสม และมีการตรวจสอบดูแล
สุขภาพ ของปูที่เลี้ยงอย่างสม่้า เสมอ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรครวมทั้งยังเป็นการลดการใช้ยา
สัตว์และ สารเคมี
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รายการที่ 6.1 บ่อเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 6.1.1 มีการเตรียมบ่อเลี้ยง อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างถูกวิธี
เกณฑ์ก้าหนดที่ 6.1.2 มีการป้องกันพาหะน้้าโรคอย่างเหมาะสม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 6.1.3 ตรวจสอบสุขภาพปูที่เลี้ยงอย่างสม่้า เสมอ เมื่อปูมีอาการผิดปกติ ควรมีการ
วินิจฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
เกณฑ์ก้าหนดที่ 6.1.4 เมื่อปูตายอย่างผิดปกติเป็นจ้า นวนมากหรือสงสัยว่ามีการระบาดของโรค ต้อง
แจ้งหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ รวมถึงมีวิธีการจัดการซากและน้้าทิ้งที่เหมาะสม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 6.1.5 ในกรณีที่ปูเป็นโรค หากจ้าเป็นต้องใช้ยาสัตว์และสารเคมี ให้ใช้ยาสัตว์และ
สารเคมี ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับทางราชการ และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งมีบันทึกการใช้
รำยกำรที่ 7 สิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะฟำร์ม
รายการที่ 7 บ่อเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.1 น้้าทิ้งจากบ่อเลี้ยงต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.2 น้้าทิ้งจากบ้านเรือนแยกออกจากน้้าที่ใช้ในการเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.3 มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะแยกออกจากบริเวณบ่อเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.4 มีการก้าจัดของเสียจากการเลี้ยง ภาชนะบรรจุยาสัตว์และสารเคมีที่ใช้แล้ว ยา
สัตว์และสารเคมีที่หมดอายุ อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.5 จัดเก็บอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์มให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และบ้ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.6 ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าสู่บริเวณบ่อเลี้ยง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 7.7 ก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด แยกบริเวณเก็บขยะให้เป็น สัดส่วน
ห่างจากบ่อเลี้ยง
รำยกำรที่ 8 กำรเก็บเกี่ยวและกำรดูแลผลิตผลหลังกำรเก็บเกี่ยว
เกณฑ์ก้าหนดที่ 8.1 วางแผนการเก็บเกี่ยวและการจ้าหน่ายผลิตผลล่วงหน้า
เกณฑ์ก้าหนดที่ 8.2 มีหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้าจากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ หรือหน่วยงาน
ที่ ได้รับอนุญาต
เกณฑ์ก้าหนดที่ 8.3 ต้องไม่พบยาสัตว์หรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานก้าหนดในผลิตผลปู
เกณฑ์ก้าหนดที่ 8.4 มีวิธีการจัดการและดูแลคุณภาพปูอย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งขณะเก็บเกี่ยวและหลัง
เก็บเกี่ยว
เกณฑ์ก้าหนดที่ 8.5 มีภาชนะใส่ปูที่สะอาดเหมาะสม ส้าหรับการขนส่งที่ถูกสุขลักษณะ
รำยกำรที่ 9 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เกณฑ์ก้าหนดที่ 9.1 ที่ตั้งฟาร์มไม่ควรกีดขวางทางสัญจรดั้งเดิ มก่อนที่จะมีการตั้งฟาร์ม และ/หรือ ไม่
กีดขวางการด้ารงชีวิตและกิจกรรมของคนในท้องถิ่น
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เกณฑ์ก้าหนดที่ 9.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มกับชุมชน
เกณฑ์ก้าหนดที่ 9.3 เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปูหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ก้าหนดที่ 9.4 เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือรับการฝึกอบรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปู
แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ รวมถึง
ความปลอดภัยอาหาร
เกณฑ์ก้าหนดที่ 9.5 มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานตามความเหมาะสม
รำยกำรที่ 10 กำรบันทึกข้อมูล
เกณฑ์ก้าหนดที่ 10.1 มีการบันทึกข้อมูลส้าคัญให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ การเตรียมบ่อ การจัดหาลูกพันธุ์
อัตราการปล่อย การจัดการการเลี้ยง คุณภาพน้้าระหว่างการเลี้ยง ปริมาณการให้
อาหาร การใช้ยาสัตว์ และสารเคมีต่าง ๆ การเก็บเกี่ยวผลิตผล เป็นต้น
เกณฑ์ ก้ า หนดที่ 10.2 มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส้ า คั ญ ของการเลี้ ย งให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ อั ต ราการ
เจริญเติบโต อัตราการตาย การเกิดโรค หลักฐานการซื้อหรือที่มาของปัจจัยการ
ผลิตที่น้ามาใช้กับปูทะเล และข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลิตผล เป็นต้น
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีกำรดำเนินงำน
โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในพื้นที่
ลุ่มน้้าปากพนัง โดยน้าประเด็นปัญหาจากการท้า KM ของเกษตรกรร่วมกับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มา
ศึกษา วิเคราะห์และน้าเสนอ รูปแบบและกระบวนการในการแก้ปัญหา แต่จากปัญหาที่ผ่านมาของโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่น ๆ ของกลุ่มผู้ด้าเนินโครงการฯ พบว่า เกษตรกรมีความต้องการแก้ปัญหาแต่ไม่ต้องการ
ปฏิบัติตามกระบวนการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่แนะน้าหรือได้รับการอบรมมา เนื่องจากคิดว่ายุ่งยาก ซับซ้อน
สุดท้ายจึงไม่ลงมือท้า ในขณะที่การด้าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ศูนย์เรียนรู้และฟาร์มสาธิตการ
เลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืนของชุมชน” โดยมี ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ปรับเปลี่ยน
วิธีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการสร้างเกษตรกรต้นแบบหรือเกษตรกรผู้น้า แทนที่การให้เกษตรกรทุกคน
เข้ามาอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ แต่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรต้นแบบอย่างจริงจัง
และให้เกษตรกรต้นแบบซึ่งเป็นคนในชุมชน/กลุ่มเกษตรกรเองเป็นฟันเฟืองหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่
เกษตรกรผู้สนใจรายอื่น ๆ พบว่าผลจากการด้าเนินการด้วยรูปแบบนี้ ประสบผลส้าเร็จอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรจะเชื่อมั่นในเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จเป็นตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเกษตรกรเหมือนกัน
ในพื้นที่เดียวกันที่เมื่อลงมือปฏิบัติตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอดมาแล้วประสบความส้าเร็จจริง
แก้ปัญหาได้ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ท้าให้เกษตรกรอื่น ๆ ต้องการลอกแบบหรือท้าแบบอย่างเดียวกับเกษตรกร
ต้นแบบที่ประสบผลส้าเร็จ โดยที่เกษตรกรต้นแบบพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับผนวก
กับวิธีการปฏิบัติของตนเองที่ท้าให้ประสบความส้าเร็จได้จริง ดังนั้น การด้าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
โครงการการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้ เลี้ยงปูขาวครั้งนี้ อ าศัย
หลักการด้าเนินการข้างต้น หรือ “Training the trainer” ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบในด้านต่าง ๆ
เริ่มจากผู้ต้องการองค์ความรู้หรือเกษตรกรผู้ประสบปัญหา โดยการน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่กับเกี่ยวข้อง
กับการปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และให้เกษตรกรต้นแบบเป็นฟันเฟืองส้าคัญในการ
รั บ และถ่ายทอดองค์ ความรู้ จ ากการวิจั ยของคณาจารย์ในมหาวิท ยาลั ยรวมถึงหน่ว ยงานประมงภาครั ฐ สู่
เกษตรกรอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยแนวคิดส้าคัญของโครงการฯ จะอยู่ภายใต้ระบบการส่งทอดความรู้จาก
เกษตรกรที่ประสบผลส้าเร็จไปสู่เกษตรผู้สนใจรายอื่น ๆ ทั้งนี้โครงการฯ จะคัดสรรเกษตรกรจ้านวน 1-2 ราย
จากแต่ละกลุ่มเพื่อเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านที่เกษตรกรสนใจ จากนั้นให้เกษตรกรต้นแบบถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อไปยังเกษตรกรผู้สนใจรายอื่นในพื้นที่ต่อไป
การด้าเนินการในโครงการฯ สามารถสรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 ของโครงกำร
ระยะนี้ เป็ น การด้าเนิ น การปรั บปรุง ถอดองค์ความรู้และทดสอบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้
เหมาะสมต่อบริบ ทของเกษตรกรเป้ าหมาย โดยคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ลงพื้นที่การเลี้ยงปูขาวในจัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช (ภาพที่ 7) เพื่อท้า KM และสรุปหาประเด็นปัญหาของเกษตรกรผู้ เลี้ ยง ส้ ารวจบริบทที่
แตกต่างของฟาร์ ม เลี้ ย งปู ข าวในพื้น ที่กลุ่ มเป้าหมายเพื่ อรวบรวมข้ อมูล ส้ า หรับจั ดเตรี ยมคู่มื อ องค์ ค วามรู้
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกร รวมถึงรูปแบบในการถ่ายทอดฯ ให้เหมาะสม
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายหลักในการส้ารวจข้ อมูลและด้าเนินโครงการฯ คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ คัดเลือก
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ส้าหรับเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ เนื่องจากเกษตรกรมีความ
มุ่งมั่น พร้อมเปิดรับองค์ความรู้ฯ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ก

ข

ง
จ

ค

ภำพที่ 7 การลงพื้นที่เลี้ยงปูขาวของเกษตรกรกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ (ระยะที่ 1 ของโครงการ) (ก) การพบ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ เพื่อส้ารวจข้อมูล ปัญหาเกี่ยกับการเลี้ยงปูขาว ครั้งที่
1 (วันที่ 3 กันยายน 2563) (ข) การพบตัวแทนกลุ่มเกษตรกรฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 กันยายน 2563) (ค) การ
พบตัวแทนกลุ่มเกษตรกรฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ตุลาคม 2563)
ระยะที่ 2 ของโครงกำร
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ประมวลข้อมูลจากการลงพื้นที่ในระยะที่ 1 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดท้า
(ร่าง) คู่มือองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว ซึ่งใน
ระหว่างการจัดท้าคู่มือ คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรต้นแบบกลุ่มเลี้ยงปูขาวบ้านเนิน
หนองหงส์ เพื่อทดลองน้าองค์ความรู้ที่จัดท้าเพื่อไปทดสอบใช้งานจริงกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปูขาว (ภาพที่ 8)
และหลังจากได้รูปเล่ม (ร่าง) คู่มือองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้น้าไปให้เกษตรกรประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาและ
รูป แบบ พร้ อมน้ าข้อเสนอแนะจากเกษตรกรมาปรับปรุงให้มีเนื้อหาครอบคลุมและรูปแบบการน้าเสนอที่
เกษตรกรเข้าใจง่าย
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ภำพที่ 8 การลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ และพูดคุยเพื่อทดสอบองค์ความรู้และรูปแบบที่
เหมาะสมส้าหรับถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร (ระยะที่ 2 ของโครงการ) (วันที่ 9 ตุลาคม 2563)
ระยะที่ 3 ของโครงกำร
แผนการด้าเนินการในระยะนี้ คือ การสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและรูปแบบการเลี้ยงปูขาวที่มี
ความเหมาะสมระบบการเลี้ยงและแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรฯ รวมถึงการสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งจะขยายผลไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงปูกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวแปลงใหญ่กลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ ซึ่งแนวทางเบื้องต้นในการด้าเนินโครงการในระยะนี้
คือ การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ และผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ รวมถึงการจัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่การเลี้ยงปูขาวบ้านเนินหนองหงส์ เนื่องจากเป็นการด้าเนินการเลี้ยงจริงที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากโครงการฯ โดยสามารถเปรียบเทียบกับวิธีการหรือองค์ความรู้
ดั้งเดิมของเกษตรกรให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากโครงการฯ สามารถใช้ได้
จริงในการเลี้ยงปูขาว รวมถึงสามารถท้าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดไว้ ได้แก่ การลดอัตราการตายของปูขาวใน
ระหว่างเลี้ยงผ่านการจัดการฟาร์มและลูกพันธุ์ปูที่เหมาะสม การวางแผนการผลิตควบคู่กับการจัดการตลาด
และการขยายตลาดด้วยการตลาดดิจิทัล
3.1 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ และผู้นำเกษตรกรต้นแบบ
จากการลงพื้นที่ (ตั้งแต่การด้าเนินการจัดท้า KM ก่อนการด้าเนินโครงการ รวมถึงการลงพื้นที่ของคณะ
ผู้ด้าเนินโครงการฯ ภายหลังจากได้รับการสนับสนุนให้ด้าเนินโครงการฯ) ท้าให้สามารถคัดเลือกกลุ่ มผู้ น้ า
เกษตรกรต้น แบบในเบื้ องต้น ได้จ้ านวนหนึ่ง (จ้านวน 10-15 ราย) (ภาพที่ 9) ที่ให้ ความร่ว มมือ ให้ ข้อมูล
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในการเลี้ยงปู รวมถึงแนวทางในการด้าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกร
ต้นแบบจะเป็นผู้รับองค์ความรู้โดยตรงจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การเลี้ยง
ปูของตนเองภายใต้การให้ค้าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ซึ่งในกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
ได้คัดเลือกผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ (นายนายณัฏฐชัย นาคเกษม) และผู้ประสานงานกลุ่ม (นายรักชาติ ช่วย
เกลี้ยง)

22

ก

ข

ภำพที่ 9 การพูดคุยและหารือเพื่อคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบและผู้น้าเกษตรกร (ระยะที่ 3 ของโครงการ) (วันที่
15 ตุลาคม 2563) (ก) การประชุมร่วมกับเกษตรกรฯ (ข) การพูดคุยกับผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ นายนายณัฏฐ
ชัย นาคเกษม
3.2 กำรจัดตั้งฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงปูขำวอย่ำงยั่งยืน
นอกจากนี้ จากการพูดคุยและหารือระหว่างกลุ่มเกษตรกรต้นแบบกับคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้มี
ความเห็นตรงกันในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบการปฏิบัติงานจริงของเกษตรกร โดยจัดตั้ง “ฟาร์มสาธิตการ
เลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน ” ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนบ่อกุ้งร้างในพื้นที่ของผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ นายนายณัฏฐชัย
นาคเกษม ต.เกาะเพชร อ.หั ว ไทร จ.นครศรี ธ รรมราช เป็นฟาร์มสาธิต (ภาพที่ 10) ซึ่งฟาร์ มสาธิตฯ เริ่ม
ด้าเนินการจัดเตรียมบ่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563

ภำพที่ 10 บ่ อ กุ้ ง ร้ า งของผู้ น้ า เกษตรกรต้ น แบบ นายนายณั ฏ ฐชั ย นาคเกษม ต.เกาะเพชร อ.หั ว ไทร
จ.นครศรีธรรมราช
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3.3 กำรดำเนินงำนของผู้นำเกษตรกรและกำรจัดกำรฟำร์มสำธิตฯ
ผู้ ด้าเนิ น โครงการฯ วางแผนให้ ผู้น้าเกษตรกรต้นแบบด้าเนินการปฏิบัติงานจริงในประเด็นต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืนได้ เริ่มตั้งแต่การจัดการฟื้นฟูบ่อกุ้งร้างให้เป็นบ่อดินที่สามารถเลี้ยงปูขาวได้
โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และผลผลิตโพรไบโอติกที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ จัดเตรียมไว้ การอนุบาลลูกปู การ
ให้อาหารปูให้มีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงตามพฤติกรรมของปู ท้าให้เกษตรกรต้นแบบต้องเข้าใจและปรับเปลี่ยน
ระยะเวลา/มื้ออาหาร และจ้านวนอาหารที่เหมาะสมกับปู รวมถึงการจัดการ คุณภาพน้้าในระหว่างการเลี้ยง
เพื่อลดปัญหาการสูญเสียจากโรคที่มีสาเหตุส้าคัญจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. โดยการด้าเนินการของฟาร์ม
สาธิตฯ อยู่ภายใต้การดูแล ให้ค้าแนะน้า และการติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินการจากคณะผู้ด้าเนิน
โครงการฯ อย่างใกล้ชิด (โครงการฯ สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงสภาพบ่อดิน ปรับปรุงระบบน้้า บ่อส้ารองน้้า
ท่อส่งน้้า การปูผ้าใบกั้นขอบบ่อ การจัดการเลนก้นบ่อ จุลินทรีย์โพรไบโอติกในการปรับคุณภาพดิน และน้้าใน
บ่อ รวมถึงลูกพันธุ์ปูขาวให้แก่ฟาร์มสาธิต) ในขณะที่ผู้น้าเกษตรกรเป็นผู้ด้าเนินการ ปฏิบัติงานในฟาร์มสาธิตฯ
เองทั้งหมด
หลังจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ประเมินความพร้อมของฟาร์มสาธิตฯ และผู้น้าเกษตรกรต้นแบบแล้ว
จึงมีการน้าลูกพันธุ์ปูขาวจากกรมประมงลงเลี้ยงในฟาร์มสาธิต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (ภาพที่ 11) แล้วให้
ผู้น้าเกษตรกรต้นแบบปฏิบัติการเลี้ยงปูในฟาร์มสาธิต โดยส่งข้อมูล ภาพ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าให้แก่
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ผ่านช่องทางกลุ่ม LINE อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าฟาร์มสาธิตฯ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของผู้น้า
เกษตรกรต้นแบบ แต่ในระหว่างการด้าเนินการได้มีเกษตรกรต้นแบบรายอื่น ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
ความเห็นและติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินการของฟาร์มสาธิตอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 11)
ก

ข

ภำพที่ 11 การปฏิบัติงานของฟาร์มสาธิตฯ (ระยะที่ 3 ของโครงการ) (ก) การลงลูกปูขาวในฟาร์มสาธิตฯ (วันที่
17 ธันวาคม 2563) และ (ข) การติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการฟาร์มสาธิต ฯ และการประชุมกับกลุ่ม
เกษตรต้นแบบ (7 มกราคม 2564)
ระยะที่ 4 ของโครงกำร
คณะผู้ ด้ า เนิ น โครงการฯ วางแผนและตั้ ง เป้ า ในระยะที่ 4 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรต้ นแบบ
ด้าเนินการผลิตปูขาวในระบบจริง โดยให้เกษตรกรน้าองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้ฟาร์มของ
ตนเอง เน้นการปฏิบัติงานจริงของผู้น้าเกษตรกรต้นแบบร่วมกับเกษตรกรต้นแบบรายอื่นในเลี้ยงปูขาวในบ่อดิน
ของฟาร์มสาธิตฯ (ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ นายณัฏฐชัย นาค
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เกษม) และฝึกให้เกษตรกรต้นแบบมีการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์การท้างานให้กับเกษตรกร
ต้นแบบรายอื่น ๆ รวมถึงเกษตรกรรายอื่นที่สนใจ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้น รูปแบบการขยายผลองค์ความรู้จึงเป็นไป
รูปแบบการสร้างเกษตรกรต้นแบบที่สามารถน้าองค์ความรู้จากโครงการฯ ไปปฏิบัติที่ฟาร์ม บ่อดิน ในบริบท
ของตนเอง โดยก้าหนดเป็นฟาร์ม node ขยายผลจากฟาร์มสาธิตฯ
4.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของฟำร์มสำธิตฯ และกำรกำหนดฟำร์ม node ของเกษตรกร
ต้นแบบ
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ลงพื้นที่ฟาร์มสาธิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานของฟาร์มสาธิต
บ้านเนินหนองหงส์ และประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเพื่อก้าหนดฟาร์ม node ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2564 (ภาพที่ 12) โดยมีเกษตรกรต้นแบบมีความพร้อมและแจ้งความจ้านงในการน้าองค์ ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากโครงการฯ ไปด้าเนินงานไปฟาร์มของตนเอง จ้านวน 10 ราย ฟาร์ม node ทั้งหมดตั้งอยู่ใน
พื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังใน อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยแต่ละฟาร์ม node ต้องวางแผนการ
จัดการและการเตรียมบ่อของตนเองให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเลี้ยงปู (โครงการฯ สนับสนุนลูกพันธุ์ปูขาว หัว
เชื้อแบคทีเรี ย โพรไบโอติกในการปรั บ คุณภาพดินและน้้าในบ่อเลี้ ยง) และส่ งข้อมูล รูปภาพ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ประเมินเป็นระยะ ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ (กลุ่ม LINE)
ก

ข

ภำพที่ 12 การติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการฟาร์มสาธิต และการประชุมกับกลุ่มเกษตรต้นแบบ (ระยะ
ที่ 4 ของโครงการ) (12 กุมภาพันธ์ 2564)
4.2 กำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรเลี้ยงปูขำวในโครงกำรฯ โดยคณะผู้
ดำเนินโครงกำรฯ เป็นวิทยำกรหลัก
นอกจากนี้ การด้า เนิ น งานในระยะนี้ คณะผู้ ด้าเนินโครงการฯ จัดอบรมหรืออบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก าร
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงปูขาวให้แก่เกษตรกรต้นแบบเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยการ
อบรมเน้นประเด็นให้ครอบคลุมองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส้าหรับการเลี้ยงปูขาวตามกรอบที่วางไว้
(ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นที่ก้าหนดไว้ ได้แก่ ระบบการผลิตลูกปูขาว: ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเปลี่ยน
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ระยะไข่ในกระดองสู่ไข่นอกกระดอง, นวัตกรรมชุดโพรไบโอติกกลุ่ม Bacillus spp. เพื่อแก้ปัญหาโรคในปูขาว
จากเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp., การผลิตอาหารปูขาวใช้เองในฟาร์ม และแนวทางการผลิตอาหารเลี้ยงปู
เพื่อพัฒนาการสร้างไข่ในกระดอง และการตลาดดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนปูขาวสู่ platform ออนไลน์) โดยคณะผู้
ด้าเนิ น โครงการฯ ท้าหน้ าที่เป็ น วิทยากรหลั ก ท้าหน้าที่ ถ่า ยทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม และให้ผู้น้าเกษตรต้นแบบเป็นวิทยากรร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์การน้าองค์
ความรู้จากโครงการไปปฏิบัติจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท้างานของเกษตรกรต้นแบบ
รายอื่น ๆ ด้วย ซึ่งคณะผู้ด้าเนิน โครงการฯ ให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะประกอบ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มี
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มที่ 1 คือ เกษตรกรต้นแบบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกร
ต้นแบบฝึกทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อให้แก่เกษตรกรผู้สนใจรายอื่น
ต่อไปได้ และกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรผู้สนใจรับถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ทั้งที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปูอยู่แล้วหรือเป็น
ผู้สนใจที่ต้องการเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปูรายใหม่
การด้าเนิ น การอบรมในระยะที่ 4 รวม 6 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่อ.ปากพนัง และอ.หั ว ไทร (ศาลา
อเนกประสงค์ บ้านเนินหนองหงส์ ต.เกาะเพชร และฟาร์มสาธิตฯ เป็นหลัก ภายใต้มาตรการการควบคุมตาม
ประกาศฯ ของ ศบค. และจ.นครศรีธรรมราช อย่างเคร่งครัด) โดยคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เป็นวิทยากรหลัก
ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบในการอบรมจ้านวน 6 ครั้ง (ภาพที่ 13) ซึ่งหัวข้อเรื่องในการอบรม ได้แก่
ครั้งที่ 1 เรื่อง ระบบการผลิตลูกปูขาว: ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเปลี่ยนระยะไข่ในกระดองสู่ไข่
นอกกระดอง (วันที่ 21 มกราคม 2564)
ครั้ ง ที่ 2 เรื่ อ ง นวั ต กรรมชุ ด โพรไบโอติ ก กลุ่ ม Bacillus spp. เพื่ อ แก้ ปั ญ หาโรคในปู ข าวจากเชื้ อ
แบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. (วันที่ 22 มกราคม 2564)
ครั้งที่ 3 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตอาหารปูปขาวเพื่อพัฒนาปูไข่ในกระดองเชิงการค้า (วันที่ 23 มกราคม
2564)
ครั้งที่ 4 เรื่อง การตลาดดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนปูขาวสู่ Platform ออนไลน์และขยายตลาด (วันที่ 24
มกราคม 2564)
ครั้งที่ 5 เรื่อง การตลาดดิจิทัลเพื่อขับเคลื่ อนปูขาวสู่ Platform ออนไลน์และขยายตลาด (วันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564)
ครั้งที่ 6 เรื่อง นวัตกรรมชุดโพรไบโอติกกลุ่ม Bacillus spp. และแบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อใช้ใน
การบ้าบัดน้้า และเพื่อแก้ปัญหาโรคสัตว์น้า (ปูขาว) (วันที่ 3 มีนาคม 2564)
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ภำพที่ 13 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเลี้ยงปูขาวในโครงการฯ โดยคณะผู้
ด้าเนินโครงการฯ เป็นวิทยากรหลัก (ระยะที่ 4 ของโครงการ) (ก) การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2564
(ข) การอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 22 มกราคม 2564 (ค) การอบรมครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม 2564 (ง) การอบรม
ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 2564 (จ) การอบรมครั้งที่ 5 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และ (ฉ) การอบรมครั้งที่ 6
วันที่ 3 มีนาคม 2564
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ระยะที่ 5 ของโครงกำร
ในระยะนี้คณะผู้ด้าเนินการฯ วางแผนให้เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ปรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงจริง ให้แก่เกษตรกรรายอื่น รวมถึงผู้สนใจในการเลี้ยงปูขาว โดยถ่ายทอดผ่าน
ฟาร์มสาธิตและฟาร์ม node ของเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นวิธีที่คาดว่าจะได้ผลดี เนื่องจากเห็นผลการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการด้าเนินการจริงของเกษตรกร ท้าให้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาและ
รูปแบบที่เกษตรกรด้วยกันจะสามารถเข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบเพื่อให้ข้อมูลที่ถ่ายทอดมีความถูกต้องทางวิชาการ และในกรณีที่มีผู้
สงสัยหรือต้องการรายละเอียดเชิงลึกที่เกษตรกรต้นแบบไม่สามารถตอบได้ คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ จะเป็น
ผู้ตอบข้อสงสัยและอธิบาย
5.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของฟำร์มสำธิตฯ และฟำร์ม node
นอกจากข้อมูลรายงานความก้าวหน้าจากกลุ่มเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node (ผ่านทาง LINE กลุ่ม)
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินงานและปัญหาของฟาร์มสาธิตและ
ฟาร์ม node ของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (ภาพที่ 14) โดยในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุมเกษตรกร
ต้นแบบเพื่ออบรมกึ่งเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบในการ
จัดเตรียมบ่อเพื่อการรองรับลูกพันธุ์ปูขาวในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 และเมื่อลงลูกพันธุ์ปูขาวในแต่ละฟาร์ม
(ฟาร์มสาธิตและฟาร์ม node) เรียบร้อยแล้ว เกษตรกรต้นแบบจะรายงานการด้าเนินงานเป็นระยะ ๆ ผ่านทาง
LINE กลุ่ม รวมถึงมีการประชุมและจัดอบรมกึ่งเสวนาฯ อีกครั้ง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564
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ภำพที่ 14 การติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินการฟาร์มสาธิตฯ และฟาร์ม node และการอบรมกึ่งเสวนากับ
กลุ่มเกษตรต้นแบบ (ระยะที่ 5 ของโครงการ) (ก) การประชุม/อบรมกึ่งเสวนากับเกษตรกรต้นแบบเพื่อติดตาม
ความพร้อมในการเตรียมลงเลี้ยงลูกพันธุ์ปูขาว (วันที่ 4 มิถุนายน 2564) (ข) การน้าส่งลูกพันธุ์ปูขาวแก่ฟาร์ม
สาธิตฯ และฟาร์ม node (วันที่ 12 มิถุนายน 2564) และ (ค) การประชุม/อบรมกึ่งเสวนากับเกษตรกรต้นแบบ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาหลังลงลูกพันธุ์ปูขาวในฟาร์ม (วันที่ 17 มิถุนายน 2564)
5.2 กลุ่มเกษตรกรต้นแบบเปิดกำรอบรมให้แก่เกษตรกรที่สนใจรวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจ
ตามแผนการด้าเนิ น งานรู ป แบบเดิม ที่ค ณะผู้ ด้าเนิ นโครงการฯ วางแผนไว้ คือ ในระยะที่ 5 ของ
โครงการจะเป็ น การจั ด อบรมให้ แก่ เกษตรกรรายอื่น ทั้ง ในพื้น ที่ลุ่ มน้้า ปากพนัง รวมถึงพื้นที่อื่นในจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราชและจั ง หวั ด อื่ น ๆ รวมถึ ง ผู้ ส นใจ โดยให้ เ กษตรกรต้ น แบบเป็ น วิ ท ยากรหลั ก ซึ่ ง ในการ
ด้าเนินงานสามารถจัดอบรมรูปแบบนี้ให้แก่ผู้สนใจเข้าชม จ้านวน 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรต้นแบบเปิดอบรมโดย
ใช้พื้นที่ของฟาร์มสาธิตฯ เป็นสถานที่ในการจัดอบรม และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ น้าโดยเกษตรกร
ต้นแบบหลัก (นายณัฏฐชัย นาคเกษม) ท้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้หลัก และเป็นผู้ด้าเนินการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี ในวันที่ 8 เมษายน 2564 (ภาพที่ 15)
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ภำพที่ 15 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงปูขาวในโครงการฯ ณ ฟาร์มสาธิต
โดยกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากรหลัก (ระยะที่ 5 ของโครงการ) (วันที่ 8 เมษายน 2564)
กำรตรวจประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรฯ
ในระหว่างการด้าเนินกิจกรรมของโครงการฯ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินผลการด้าเนิน
โครงการฯ เป็นระยะ ๆ โดยหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจากภาคส่ วนราชการในจ. นครศรีธรรมราช และ
หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์ จังหวัด หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาลต้าบลเกาะเพชร และศูนย์อ้านวยการและ
ประสานการพัฒนาลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งได้ด้าเนินการตรวจประเมิน ณ ฟาร์มสาธิตฯ
จ้านวน 2 ครั้ง หลังจากการด้าเนินงานเป็นระยะเวลา 5 เดือน และ 10 เดือน ในวันที่ 21 มกราคม 2564 และ
4 มิถุนายน 2564 ตามล้าดับ (ภาพที่ 16)
ก

ข

ภำพที่ 16 การเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินผลการด้าเนินโครงการฯ โดยหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจาก
ภาคส่วนราชการ ใน จ. นครศรีธรรมราช (ก) ครั้งที่ 1 ภายหลังด้าเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (21
มกราคม 2564) และ (ข) ครั้งที่ 2 ภายหลังด้าเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 10 เดือน (4 มิถุนายน 2564)
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นอกจากการเข้ า เยี่ ย มชมและตรวจประเมิ น โดยหน่ ว ยงานภายในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชแล้ ว
โครงการฯ ได้รับโอกาสต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลง
พื้นที่เยี่ยมชมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปู
ขาว บ้านเนินหนองหงส์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาพที่ 17)

ภำพที่ 17 กรรมการโครงการสมาชิ กวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว บ้านเนินหนองหงส์
(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
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บทที่ 4 ผลกำรดำเนินงำน
ผลการด้าเนินงานภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว” เพื่อน้าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ
จัดท้าเพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเพาะเลี้ ยงปูขาวได้อย่างยั่งยืน มีรายได้จากการ
เพาะเลี้ยงปูขาวเพิ่มมากขึ้น โดยพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสูญเสียในระหว่างการ
เลี้ยง มีผลผลิตปูขาวที่มีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตควบคู่กับช่องทางการตลาดที่ขยาย
รูปแบบมากขึ้น ซึ่งแผนการด้าเนินงานตลอดโครงการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระยะ โดยตารางเปรียบเทียบผลการ
ด้าเนินงานกับแผนการด้าเนินการที่ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ตารางเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานกับแผนการด้าเนินการที่ตั้งไว้ (Gantt Chart)
กิจกรรม
1. พัฒนาและทดสอบองค์
ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ใ ช้ ในกา ร
แก้ปัญหา (ทุกกิจกรรม)
2. รวบรวมองค์ ค วามรู้
เพื่อจัดท้าคู่มือฯ
3. การสนั บ สนุ น องค์
ความรู้ เทคโนโลยี แ ละ
รูปแบบการเลี้ยงปูขาวที่มี
ความเหมาะสมต่ อ พื้ น ที่
แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรต้นแบบ
4. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ก ลุ่ ม
เ ก ษ ต ร ก ร ต้ น แ บ บ
ด้ า เนิ น การผลิ ต ปู ข าวใน
ระบบจริ ง และฝึ ก ให้
เ ก ษ ต ร ก ร ต้ น แ บ บ
ด้ า เ นิ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
รายอื่น หรือผู้สนใจ โดย
จั ด การอบรมซึ่ งมี ค ณะผู้
ด้ า เนิ น โครงการฯ และ
เกษตรกรต้ น แบบเป็ น
วิทยากรร่วม

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
ด้ า เ นิ น ก า ร อ บ ร ม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
รายอื่นและผู้ที่สนใจด้วย
ตัวเอง

หมำยเหตุ :

หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะท้าตามข้อเสนอโครงการ
หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ท้า

เมื่อเปรียบเทียบการด้าเนินงานจริงกับแผนการด้าเนินงานที่ตั้งไว้ พบว่ามีโครงการสามารถด้าเนินงาน
ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ตั้งแต่ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ส้าหรับจัดท้าคู่มือซึ่งได้ด้าเนินการควบคู่
กับกิจกรรมในระยะที่ 3 เนื่องจากเกษตรกรต้นแบบมีความความพร้อมในการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ อีกทั้งเป็น
ความต้องการร่วมกันระหว่างคณะผู้ด้าเนินโครงการและเกษตรกรต้นแบบที่ต้องการให้มีการจัดตั้งฟาร์มสาธิตที่
ด้าเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบตั้งแต่ช่วงต้นของโครงการฯ เพื่อให้มีระยะเวลาในการด้าเนินงานที่นานขึ้น ท้า
ให้ผู้ด้าเนินโครงการสามารถเป็นพี่เลี้ยงและให้ค้าแนะน้าในการปรับใช้องค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบได้นาน
ขึ้น เฉพาะในระยะที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นการด้าเนินงานจริงของเกษตรกรต้นแบบควบคู่ไปกับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจรายอื่น ๆ โดยเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรราย node สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับจากผู้ด้าเนินโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรรายอื่นรวมถึงผู้สนใจโดยตรง
ผ่านการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตและฟาร์มที่เกษตรกรประกอบอาชีพการเลี้ยงปูขาวจริง โดยมีรายละเอียดผล
การด้าเนินกิจกรรมในแต่ละระยะ ดังนี้
ผลกำรดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 1 ของโครงกำร
จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ ด้าเนินโครงการฯ ในพื้นที่การเลี้ยงปูขาวในเขตลุ่ มน้้าปากพนัง คณะผู้
ด้าเนินโครงการฯ ได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีเป็นเกษตรกรต้นแบบ
รวมถึงความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและความพร้อมของพื้นที่ในการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงปูขาวจากพื้นที่นากุ้ง
ทิ้งร้างและผลกระทบของการระบาดของโรค ต้องการด้าเนินอาชีพของเกษตรกร ซึ่งคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ
เลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว แปลงใหญ่กลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ เนื่องจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงปูขาวกลุ่มเนินหนองหงส์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเลี้ยงปูขาวเพื่อให้เป็นอาชีพ รวมถึงมีความพร้อมใน
การรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดให้ และมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชี พจาก
การระบาดของไวรัส Covid-19
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ข้ อ มู ล ส้ า คั ญ ที่ ค ณะผู้ ด้ า เนิ น โครงการฯ ได้ จ ากการลงพื้ น ที่ พู ด คุ ย กั บ เกษตรกรต้ น แบบและกลุ่ ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว และถอดวิธีการเลี้ยงปูขาวของเกษตรกรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถสรุปเป็นประเด็น
ส้าคัญ ได้แก่
- กลุ่ มเกษตรกรส่ ว นใหญ่ที่เลี้ ย งปูขาวจะเลี้ ยงกุ้ง ขาวเป็น อาชีพ หลั ก โดยเกือบทุกคนไม่มีค วามรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงปูขาว อาศัยการลอกเลียนแบบจากเกษตรกรรายอื่นที่เคยเลี้ยงมาก่อนเท่านั้น
- รูปแบบการเลี้ยงในปัจจุบันเกษตรกรใช้บ่อร้างหรือบ่อพักจากการเลี้ยงกุ้ง ขาวมาเป็นบ่อเลี้ยงปูขาว
(ภาพที่ 18) โดยไม่ได้มีการจัดการบ่อก่อนเลี้ยง
- เกษตรกรซื้อลูกพันธุ์ปูจากกรมประมงหรื อผู้จ้าหน่ายรายย่อย (ขนาดตัวลูกพันธุ์ประมาณ 0.5-1
เซนติเมตร) โดยปล่อยจ้านวน 1,000 ตัว/บ่อขนาดประมาณ 2 ไร่
- รูปแบบการเลี้ยงและการให้อาหาร เกษตรกรให้อาหารเป็นปลาสดสับ หรืออาหารส้าเร็จรูปส้าหรับ
เลี้ยงสัตว์น้าชนิดต่าง ๆ (อาหารปลาดุก หรือ อาหารกบ) 3 วัน/ครั้ง
- ในระหว่างการเลี้ยงเกษตรกรไม่เคยสังเกตความผิดปกติของปูที่เลี้ยง รวมถึงค่าพารามิเตอร์ที่แสดง
คุณภาพน้้า
จากวิธีการเลี้ยงปูขาวข้างต้น เมื่อเกษตรกรเลี้ยงผ่านไประยะหนึ่ง (ประมาณ 3-5 เดือน) เกษตรกรจะ
จับปูขายด้วยวิธีการวางไซ เกษตรกรจะติดต่อแม่ค้าที่รับซื้อจากฟาร์มโดยตรงเมื่อมีปูที่ได้ขนาดส้าหรับขาย โดย
ไม่มีการคัดเกรด แต่มีการแยกปูไข่แล้วเลี้ยงต่อเพื่อ ให้มีไข่ในกระดองมากขึ้น (ภาพที่ 19) อย่างไรก็ตาม อัตรา
การรอดของปูขาวที่เลี้ยงในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 20-30 เท่านั้น ซึ่งท้าให้มีรายรับโดยรวมจากเลี้ยงปูขาวน้อย
มากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุ้งขาวซึ่งเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในบริเวณนั้น ดังนั้น จาก
ความต้องการองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปูขาวของเกษตรกรต้นแบบ พบว่าหัวข้อที่วางไว้ในแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีของโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว” ที่ได้ก้าหนดไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ระบบผลิตลูกปูขาว (2) การแก้ปัญหาโรค
ในปูขาวจากเชื้อ Vibrio spp. (3) อาหารฟังก์ชั นเพื่อกระตุ้นการสร้างไข่ในกระดองของปูขาวเพศเมีย และ
(4) การตลาดดิจิทัล ตรงตามความต้องการของเกษตรกร แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเนื้อหาบ้าง
ภายใต้หัวข้อเรื่องเดิม
ก

ข

ค

ภำพที่ 18 สภาพบ่อกุ้งทิ้งร้างที่เกษตรกรเปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงปูขาว (ก-ค) สภาพบ่อกุ้งทิ้งร้างที่มีการสะสมของ
สารอินทรีย์ในเลนก้นบ่อ และมีเศษวัสดุไม่ใช้งานกระจายอยู่ในบ่อ
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ภำพที่ 19 การเก็บเกี่ยวผลผลิตปูขาวและบ่อแยกเก็บปูขาวก่อนจ้าหน่ายของเกษตรกรต้นแบบกลุ่มบ้านเนิน
หนองหงส์ (ก) การดักไซเพื่อเก็บผลผลิตปูขาวจากบ่อเลี้ยง (ข-ค) บ่อแยกและพักปูขาวก่อนจ้าหน่าย
นอกเหนือจากการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและสังเกตการท้างานของกลุ่มเกษตรกร ยังมีการสร้างกลุ่ม LINE
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสาน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ทั้งนี้
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ ให้แก่เกษตรกร สร้างความคุ้นชินเพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้
ช่องทางออนไลน์ในการตลาดต่อไป อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์การสื่อสารออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลทั้งแบบข้อความ ภาพ เสียง และการโทรกลุ่มประสานกันได้แบบ real-time
ผลกำรดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 2 ของโครงกำร
จากการลงพื้ น ที่ ใ นระยะที่ 1 ท้ า ให้ ค ณะผู้ ด้ า เนิ น โครงการฯ สามารถจั ด การกั บ องค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีที่มี และได้ทดลองน้าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปทดลองปรับใช้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปู ใน
พื้นที่จริง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส้าหรับปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทในการใช้งานจริง
โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตามการจัดท้าคู่มือฯ ได้ดังนี้
1) ระบบผลิตลูกปูขำว
เนื้อหาในส่วนนี้ ได้ปรับจากการเน้นเรื่องการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเปลี่ยนระยะไข่ในกระดองสู่ไข่นอก
กระดอง เป็นระบบการจัดการลูกพันธุ์ปูก่อนลงเลี้ยงในบ่อดิน โดยมีการให้ข้อมูลในการสังเกตลูกพันธุ์ปูขาวที่
แข็งแรง ตัวอย่างระบบการอนุบาลลูกพันธุ์ปูขาวในบ่อพักให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และแข็งแรงขึ้นก่อนย้ายลงเลี้ยงใน
บ่อดิน (ตัวอย่างจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งกระบี่ และศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กรมประมง) (ภาพที่ 20) รวมถึงการจัดการคุณภาพน้้าและตรวจประเมิน
คุณภาพน้้าเบื้องต้นก่อนน้าลูกพันธุ์ปูลงเลี้ยงในบ่อดิน
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ภำพที่ 20 ลูกพันธุ์ปูขาวและตัวอย่างระบบการเลี้ยงแบบบ่ออนุบาลลูกพันธุ์ปูขาว (ก) ลูกพันธุ์ปูขาวขนาด
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร (ข) การใส่อวนให้เป็นที่ยึดเกาะและหลบภัยของลูกปู (ค-จ) บ่อเลี้ยงอนุบาลลูกพันธุ์
ปูขาว
2) กำรจัดกำรปัญหำโรคในปูขำวจำกเชื้อ Vibrio spp.
เนื้อหาในส่วนนี้ เริ่มต้นจากการปรับความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับโรคในปูขาว โดยแสดงให้เห็นถึง
อาการส้าคัญของปูขาวที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ที่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการอกและ
ท้ อ งแดง (red sternum) (ภาพที่ 21) ลั ก ษณะหรื อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ มี เ ชื้ อ แบคที เ รี ย Vibrio spp. ใน
สิ่งแวดล้อมการเลี้ยง และการจัดการหรือควบคุมเชื้อ Vibrio spp. ด้วยชีววิธี ได้แก่ การใช้โพรไบโอติกกลุ่ ม
Bacillus spp. เช่น ปม.1 หรื อแบคทีเรี ย กลุ่ มสั งเคราะห์ แสง (photosynthetic bacteria) ในการจั ด การ
คุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยงปูขาว
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ภำพที่ 21 โรค/อาการอกท้องแดงในปูขาว (ก) ปูขาวแสดงอาการอกและท้องแดง และ (ข-ค) แบคทีเรีย
Vibrio spp. ที่แยกได้จากปูขาวแสดงอาการอกและท้องแดง
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3) อำหำรฟังก์ชนั เพื่อกระตุ้นกำรสร้ำงไข่ในกระดองของปูขำวเพศเมีย
จากองค์ความรู้ของคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เกี่ยวกับสารอาหารที่สามารถกระตุ้นให้มีการสร้างไข่ใน
กระดองในปูขาวเพศเมีย พบว่าสูตรอาหารที่จัดท้าขึ้น (ตารางที่ 2) สามารถเพิ่มปริมาณไข่ในกระดองมากขึ้นได้
แต่ยั งมีข้อจ้ ากัดที่ องค์ความรู้ดังกล่ าวเป็ น การทดลองในห้ องปฏิบัติการ ซึ่ งน่าจะมีปัจจัยที่แตกต่างในการ
น้าไปใช้งานจริง โดยเฉพาะสภาพเม็ดอาหาร เช่น การคงทนของเม็ดอาหาร และความชอบของปูต่อเม็ดอาหาร
ที่ผลิตขึ้น ดังนั้น คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ จึงได้น้าตัวอย่างอาหารที่ผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ ยงปูทดลองใช้จริง
(ภาพที่ 22) และน้ าข้อเสนอแนะมาปรั บ สู ตรอาหารให้ เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรคือ ควรเป็นการใช้วัตถุดิบที่เกษตรกรสามารถหาได้ และใช้วิธีการผลิตที่เกษตรกรสามารถด้าเนินการ
ผลิตได้เอง
ตำรำงที่ 2 สูตรอาหารกระตุ้นให้มีการสร้างไข่ในกระดองของปูขาวเพศเมีย
รำยกำรวัตถุดิบ
ปลาป่น
ไก่ป่น
กากถั่วเหลือง
แป้งสาลี
น้้ามันปลา
วิตามิน
แร่ธาตุ
โปรตีนสกัดจากปลา
เพรียงทรายปั่น
สารเหนียว*
ผงวุ้นคาราจีแนน
ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า
วิตามินอี
วิตามินซีฟอสเฟต C-35
รวม

อัตรำส่วนต่อ 100 กรัม
36.50
23.00
10.00
19.51
2.00
0.50
1.40
2.40
0.10
1.00
0.50
3.00
0.05
0.04
100
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ภำพที่ 22 การทดสอบอาหารสูตรกระตุ้นให้มีการสร้างไข่ในกระดองของปูขาวเพศเมีย (ก) ปูขาวเพศเมียที่มีไข่
ในกระดอง (ข-ค) การทดลองผลิตอาหารสูตรกระตุ้นให้มีการสร้างไข่ในกระดองของปูขาวเพศเมีย
4) กำรตลำดดิจิทัล
ส้าหรับเนื้อหาในส่วนการตลาดดิจิทัล พบว่าเกษตรกรรู้จัก แพลตฟอร์มที่ใช้ในการค้าขายออนไลน์
ได้แก่ Facebook LINE Lazada และ Shopee รวมถึง YouTube แต่ไม่สามารถจัดการเป็นผู้ค้าออนไลน์ได้
ซึ่งจากการประเมินของคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ พบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ในส่วนนี้อาจจะไม่ได้มุ่งเน้นให้
เกษตรกรจัดท้าร้านค้าออนไลน์หรือขายออนไลน์เท่านั้น แต่จะเป็นการให้แนวทางให้เกษตรกรสร้างแบรนด์
ปูขาวที่ผลิตได้เป็นที่รู้จัก และแนะน้าให้เกษตรกรรู้จั กภาพรวมของการตลาด การแบ่งสินค้าเป็นเกรดต่าง ๆ
และก้าหนดราคาให้เหมาะสม โดยในคู่มือฯ ที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ จัดท้าจะแสดงขั้นตอนในการจัดท้าสื่อ
โฆษณาออนไลน์เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างสื่อที่ใช้เป็นช่อ งทางในการประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ ของ
ผลผลิตปูขาวของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
จากการประมวลข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ มีควบคู่กับ
ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรท้าให้สามารถจัดท้าเป็น (ร่าง) คู่มือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ
พิจารณา โดยหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้ปรับปรุงและ
จัดท้าเป็นคู่มือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว (ภาพที่ 23)
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ภำพที่ 23 คู่มือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว (ก) ร่างคู่มือ
และ (ข) คู่มือฯ ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผลกำรดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 3 ของโครงกำร
3.1 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ และผู้นำเกษตรกรต้นแบบ
กลุ่มเกษตรกรผู้ เลี้ย งปูขาวแปลงใหญ่ บ้านเนินหนองหงส์ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลั กของการด้ าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ โดยคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้เลือกกลุ่มผู้น้าเกษตรกรต้นแบบในเบื้องต้นได้
จ้านวนหนึ่ง ประกอบด้วยเกษตรกรในกลุ่มจ้านวน 10-15 ราย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปูทะเล
หมู่ที่ 4 คือ นายรักชาติ ช่วยเกลี้ยง และคัดเลือก นายณัฏฐชัย นาคเกษม เป็นผู้น้าเกษตรกรต้นแบบของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ (ทั้ง 2 รายท้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างคณะผู้ด้าเนิน
โคงการฯ และกลุ่มเกษตรกร) ส้าหรับเหตุผลในการเลือกนายณัฏฐชัย นาคเกษมเป็นผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ
เนื่องจากเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเกษตรกร มีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งขาวและปูขาว มี
ความมุ่งมั่นในการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ จากโครงการฯ รวมถึงยินดีที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้ต้นแบบในบริบทของตนสู่เกษตรกรรายอื่นรวมถึงผู้ที่สนใจ
3.2 กำรจัดตั้งฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงปูขำวอย่ำงยั่งยืน
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้ลงพื้นที่และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม กลุ่มเกษตรกรให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางที่
จะได้ท้าให้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การให้เกษตรกรได้ลงมือท้าด้วย
ตนเองและเชื่อมโยงกับประสบการณ์การท้างานที่เกษตรกรมีความคุ้นชินและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงมีต้นแบบหรือ
ตัวอย่างให้ลอกเลียนแบบ แล้วจึงน้าไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่ายขึ้น
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปูขาว (ทั้งในเรื่องการจัดการบ่อดิน คุณภาพน้้า การให้อาหาร
และการจั ด การโรคแบคที เ รี ย ) จะใช้ กุ้ ง ขาวเป็ น model เนื่ อ งจากเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งปู ข าวส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งขาวเป็นอาชีพอยู่แล้ว และคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ จะจัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาว
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อย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในรูป ฟาร์มสาธิต ซึ่งท้าให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การ
จัดการบ่อทิ้งร้างให้พร้อมส้าหรับการเลี้ยงปูขาว
สถานที่ด้าเนินการฟาร์มสาธิตฯ ที่เลือก คือ ฟาร์มของผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ นายณัฏฐชัย นาคเกษม
ซึ่งตั้งอยู่ที่ 82/2 ม.4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซี่งคณะผู้ด้าเนินโครงการพิจารณาจากความ
พร้ อ มของเกษตรกร (การจั ด การฟาร์ ม สาธิ ต ฯ ด้ า เนิ น การโดยนายนายณั ฏ ฐชั ย นาคเกษม เบอร์ โ ทร.
0661524165) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ท้าเลที่ตั้ง เนื่องจากเป็นฟาร์มที่ติดชลประทานน้้าเค็ม สามารถน้าน้้าเค็ม
เข้าบ่อได้โดยตรง มีบ่อดินที่สามารถจัดการเป็นบ่อเลี้ยงปูขาว (บ่อขนาดประมาณ 2 ไร่ จ้านวน 2 บ่อ) บ่อขนาด
ใหญ่ส้าหรับเป็นแหล่งเก็บ stock สะสมน้้า และบ่อพักน้้าทิ้งและบ้าบัดน้้า นอกจากนี้ที่ตั้งฟาร์มไม่ไกลจากถนน
สายหลัก ตลาด และบริษัทขนส่งสินค้า การคมนาคมสะดวก ไม่มีปัญหาในการหาซื้อวัตถุดิบ การขนส่งและ
จ้าหน่ายผลผลิตปูขาวจากฟาร์ม โดยที่ตั้งและแผนผังภาพฟาร์มสาธิตที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ วางแผนร่วมกับ
ผู้น้าเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ดังแสดงในภาพที่ 24 ซึ่งโครงการฯ จะสนับสนุนการปรับปรุงสภาพบ่อ การวาง
ระบบน้้า และการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปูขาว
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*หมายเหตุ ขนาดวัตถุในภาพจ้าลองไม่ได้ก้าหนดมาตราส่วน

ภำพที่ 24 ที่ตั้งและแผนผังฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน (ก) ที่ตั้งฟาร์มสาธิตฯ จาก Google Map
และ (ข) แผนผังฟาร์มสาธิตฯ
ฟาร์มสาธิตฯ เริ่มด้าเนินการจัดเตรียม ฟื้นฟูสภาพจากบ่อกุ้งทิ้งร้างของผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ (ภาพที่
25) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยพบว่าประเด็นหลักในการปรับปรุงบ่อกุ้งทิ้งร้างให้พร้อมส้าหรับการเลี้ยงปู
ขาวต้องมีการจัดการเลนก้นบ่อที่มีการสะสมของสารอินทรีย์ที่อาจส่งผลเสียต่อปู รวมถึงเป็นแหล่งสะสมเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคได้ นอกจากนี้ต้องค้านึงถึงการจัดการพลาสติก โฟม และสิ่งปฏิกูลสะสมในบ่อ
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ภำพที่ 25 สภาพบ่อกุ้งทิ้งร้างของผู้น้าเกษตรกรต้นแบบก่อนปรับสภาพเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่าง
ยั่งยืน
3.3 กำรดำเนินงำนของผู้นำเกษตรกรและฟำร์มสำธิตฯ
ผู้ด้าเนินโครงการฯ และผู้น้าเกษตรกรต้นแบบมีข้อสรุปที่ตรงกันเกี่ยวกับประเด็นในการจัดการและ
ด้าเนินการปรับสภาพบ่อกุ้งร้างให้เป็นบ่อเลี้ยงปูขาว แยกเป็นรายประเด็น ดังนี้
1) การจัดการบ่อกุ้งร้างให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปู ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องด้าเนินการมาก เนื่องจากบ่อ
กุ้งร้างมีการสะสมไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) สารอินทรีย์ รวมถึงสารอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อปูขาวที่จะเลี้ยงได้ โดยเริ่มจากการจัดการพลาสติก โฟมและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงกุ้งเก่า จัดการเลนก้น
บ่อด้วยการฉีดกระจายเลน หลังจากนั้นใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารต่าง ๆ ในอัตราส่วนประมาณ 20 ลิตร/พื้นที่
บ่อขนาด 1 ไร่ และท้าซ้้าทุก ๆ 2-3 วัน (ร่วมกับการกลับหน้าดินหรือใช้โซ่ลากเลน) และอาจใช้ปูนขาวโรยให้
ทั่วหน้าดิน และตากแดดไว้ 5-7 ก่อนเติมน้้าเข้าบ่อ อย่างไรก็ตามมีข้อแนะน้าให้เกษตรกรท้า central drain
เพื่อเป็นช่องทางระบายของเสียออกจากบ่อในระหว่างเลี้ยง (ภาพที่ 26)
2) สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อให้กับลูกปู เช่น ไรน้้า และแมลงน้้า ด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ฟาง
ปุ๋ยหมัก หรือหญ้าแห้งมัด แช่น้าไว้อย่างน้อย 2-3 วันก่อนปล่อยปลา โดยอาหารธรรมชาติจะช่วยลดต้นทุน
และช่วยลดการกินกันเองเมื่ออาหารไม่เพียงพอ โดยในประเด็นนี้ เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ งขาวเป็นอาชีพอยู่แล้ว
สามารถใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าได้ (ภาพที่ 26)
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ภำพที่ 26 การจัดการบ่อกุ้งทิ้งร้างส้าหรับเตรียมจัดตั้งเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน (ก-ข) การสูบ
ก้าจัดเลนก้นบ่อ (ค) การฉีดเลนก้นบ่อให้กระจาย (ง) การท้า central drain (จ-ฉ) การใช้จุลินทรีย์เพื่อช่วย
ย่อยสลายสารอินทรีย์ และ (ช) อาหารธรรมชาติในบ่อ
3) การเตรียมพื้นที่ส้าหรับบ่ออนุบาลลูกพันธุ์ปูขาวให้มีความแข็งแรงก่อนลงเลี้ยงในบ่อดิน (ภาพที่ 27)
ซึ่งเป็นการอนุบาลลูกพันธุ์ปูขาวจากขนาด 0.5 เซนติเมตร (ขนาดลูกพันธุ์ปูที่ซื้อจากกรมประมงและผู้จ้าหน่าย
รายย่อย) มีไว้เพื่อสะดวกต่อการกักกันโรค ปรับสภาพลูกปูหลังจากการขนส่ง และเตรียมความพร้อมให้ลูกปู
สามารถอยู่รอดในบ่อดินได้ โดยลูกปูขนาดที่พบว่ามีอัตราการรอดตายสูงในบ่อดินคือขนาด 2-2.5 เซนติเมตร
ดังนั้น บ่ออนุบาลหรือการจัดการลูกปูก่อนปล่อยสู่บ่อดินจะเป็นการเพิ่มอัตราการรอดตาย และลดการสูญเสีย
ในระหว่างการเลี้ยงปูขาวได้ อย่างไรก็ตามการอนุบาลลูกปูในบ่อแยกก่อนน้าลงเลี้ยงในบ่อดินนั้นเป็นตัวเลือก
เสริม ซึ่งคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ มีความเห็นว่าควรจัดท้าบ่ออนุบาลลูกปูให้เป็นตัวอย่างการเลี้ยงแบบครบวงจร
ในพื้นที่ฟาร์มสาธิตฯ นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์บ่อที่สร้างขึ้นส้าหรับเป็นบ่ออนุบาลแล้ว ยังสามารถใช้เป็น
บ่อพักปูที่ได้ขนาดก่อนส่งขายตลาดได้ด้วย
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ภำพที่ 27 พื้นที่และบ่ออนุบาลลูกพันธุ์ปูขาวในฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน (ก) พื้นที่ส้าหรับตั้งบ่อ
อนุบาลลูกปู และ (ข-ค) บ่อผ้าใบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เมตรและระบบให้อากาศส้าหรับอนุบาลลูกปู
หลังจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ประเมินความพร้อมของฟาร์มสาธิตฯ และผู้น้าเกษตรกรต้นแบบแล้ว
จึงมีการน้าลูกพันธุ์ปูขาวจากกรมประมงลงเลี้ยงในฟาร์มสาธิต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เนื่องจากลูกปูที่
ปล่อยมีขนาดประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรแล้วจึงไม่จ้าเป็นต้องอนุบาล โดยลูกปูที่ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อฟาร์มสาธิต
ทั้งหมดจ้านวน 5,000 ตัวในบ่อพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบความหนาแน่นสูง และเป็น ความหนาแน่นใน
การเลี้ ย งที่แตกต่างจากการเลี้ ย งแบบดั้งเดิม ของกลุ่ มเกษตรกร (รูปแบบเดิม คือ ลงเลี้ ยงลู กปูขนาด 0.5
เซนติเมตรในบ่อดินด้วยความหนาแน่นประมาณ 1,000 ตัว/พื้นที่บ่อ 2 ไร่) วิธีการปล่อยลูกพันธุ์ปูลงในบ่อเลี้ยง
เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตาย จ้าเป็นต้องมีการจัดเตรียมทางมะพร้าวในบ่อ ส้าหรับเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของลูกปู
แรกลงในบ่อ ซึ่งควรพิจารณาการจัดการสิ่งแวดล้อมและแหล่งหลบภัยให้เหมาะสมกับความหนาแน่นของปูใน
พื้นที่เลี้ยง รวมถึงการปล่อยลูกปู ต้องเปิดปากถุงแล้วแช่ในบ่อสักระยะหนึ่ง เพื่อลดความเครียดโดยให้ลูกปูปรับ
อุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับบ่อดิน (ภาพที่ 28) หลังจากนั้นผู้น้าเกษตรกรต้นแบบปฏิบัติการเลี้ยงปูในฟาร์มสาธิต
โดยส่งข้อมูล ภาพ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ผ่านช่องทางกลุ่ม LINE อย่าง
ต่อเนื่อง และในระหว่างการด้าเนินการได้มีเกษตรกรต้นแบบรายอื่น ๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความเห็น
และติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินการของฟาร์มสาธิตอย่างต่อเนื่อง
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ภำพที่ 28 การจัดการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืนและการปล่อยลูกปูของเกษตรกรต้นแบบ (ก) บ่อที่
ผ่านการปรับสภาพ พร้อมส้าหรับเลี้ยงปูขาว (ข-ค) การปล่อยลูกปูในบ่อเลี้ยง และ (ง) การจัดแหล่งพักและ
แหล่งหลบภัยส้าหรับลูกปูแรกปล่อยในบ่อเลี้ยง
ผลกำรดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 4 ของโครงกำร
4.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของฟำร์มสำธิตฯ และกำรกำหนดฟำร์ม node ของเกษตรกร
ต้นแบบ
หลั ง จากลงเลี้ ย งลู ก พั น ธุ์ ปู ข าวในบ่ อ ดิ น ของฟาร์ ม สาธิ ต ฯ คณะผู้ ด้ า เนิ น โครงการฯ ได้ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าเบื้องต้นหลังจากปล่อยลูกปูลงบ่อดินเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ (วันที่ 7 มกราคม 2564) เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าและแนวทางในการเลี้ยงปูขาว โดยพบว่าประเด็นส้าคัญที่เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยน คือ
การให้อาหารและการสังเกตพฤติกรรมปู ซึ่งแนวทางที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ แนะน้าให้เกษตรกรต้นแบบ
ด้าเนินการตั้งแต่ปล่อยลูกปูในบ่อเลี้ยง ได้แก่
1) ปรับวิธีการให้อาหาร เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินอาหารของปู ซึ่งปูขาวหรือปูทะเลทั่วไป
จะกินอาหารตอนกลางคืน แต่เนื่องจากระบบที่เลี้ยงในฟาร์มสาธิตฯ เป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่น ดังนั้น การให้
อาหารปูควรแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ให้อาหารช่วงเย็นประมาณ 10-20% ซึ่งเน้นให้ปูที่มีความแข็งแรงหรือตัวใหญ่
กว่าได้กินอาหารแทนที่จ ะไล่ กิน ปูตั ว อื่น ที่อ่อนแอ และอาหารส่วนที่เหลือ 80-90% จะให้ในเวลากลางคืน
ประมาณ 20.00-22.00 น. ซึ่งเป็นการให้อาหารแก่ปูส่วนใหญ่ในบ่อ อาหารที่ให้เป็นปลาสดหรือปลาแช่แข็ง
(ปลาที่จับ/ขายในบริเวณนั้น) ซึ่งต้องตัด หรือสับให้มีขนาดพอเหมาะกับขนาดปู ไม่ควรให้อาหารมีขนาดใหญ่
หรือเล็กเกินไป
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2) จดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน ติดตามว่าเพียงพอต่อความต้องการของปูหรือไม่ และปรับ
ให้เหมาะสมในครั้ง/วันต่อไป โดยปริมาณอาหารที่แนะน้าส้าหรับปูขาว (S. paramamosain) ระยะต่าง ๆ ซึ่ง
คิดตามความต้องการอาหาร คือ ช่วงระยะลูกพันธุ์ควรให้อาหารประมาณ 10-15% ของน้้าหนักตัว/วัน และ
ปรับลดลงเหลือประมาณ 3-5% ของน้้าหนักตัว/วัน เมื่อปูขาวเติบโตเข้าสู่ระยะวัยรุ่นจนถึงสิ้นสุดการเลี้ยง
โดยชอ้ควรระวังในการให้อาหารปู คือ ต้องไม่ให้มีอาหารเหลือในบ่อมากเกินไป เนื่องจากอาหารที่ให้คืออาหาร
สด ได้แก่ ปลาหรือหอยสด ดังนั้น หากมีอาหารเหลือจะท้าให้ปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อสูงขึ้น เสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย รวมถึงแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Vibrio และการสะสมของสารพิษในน้้า
3) สังเกตพฤติกรรมปู และคุณภาพน้้ารายวันเพื่อการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งค่าคุณภาพน้้าในการเลี้ยงปู
ขาว รวมถึงช่วงความถี่ที่แนะน้าในการตรวจวัดคุณภาพน้้า ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยค่าคุณภาพน้้าที่ตรวจวัด
จะใช้ชุด kit ส้าเร็จรูปตรวจวัดแบบหยาบได้ เนื่องจากค่าที่แนะน้าเป็นช่วงกว้าง ไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ยุ่งยาก ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ชุด kit ตรวจวัดคุณภาพน้้าได้ด้วยตนเอง เมื่อได้ข้อมูลคุณภาพน้้า
ต้องมีการจัดการให้ค่าต่าง ๆ อยู่ในช่วงที่เหมาะสม (ภาพที่ 29) เช่น เมื่อค่าแอมโมเนียและไนไตรท์สูงเกินไป
อาจจัดการโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสารกลุ่มนี้ให้อยู่ในรูปไนเตรทหรือรูปไนโตรเจนที่ไม่
เป็นพิษต่อปูขาว
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ภำพที่ 29 การวัดค่าคุณภาพน้้าและการจัดการในบ่อเลี้ยงปูขาวฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน (ก-ค)
การตรวจคุณภาพน้้าด้วยชุด kit (ง) การปรับค่าคุณภาพน้้าด้วยแร่ธาตุ และ (จ) จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ใช้ใน
การจัดการคุณภาพน้้า
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ตำรำงที่ 3 ค่าคุณภาพน้้าที่เหมาะสมในการเลี้ยงปูขาว (ที่มา ดัดแปลงจาก Shelley and Lovatelli, 2011)
ค่ำพำรำมิเตอร์

ช่วงที่เหมำะสม

ออกซิเจนละลายน้้า
(Dissolved oxygen)
pH

มากกว่า 3 ppm

อุณหภูมิ

7.5-9.0 (pH ที่เหมาะสม คือ 7.8 และ ช่วงการ
เปลี่ยนแปลง pH ระหว่างวันไม่ควรเกิน 0.5)
25-32 องศาเซลเซียส

ความเค็ม
10-25 ppt (ส้าหรับปูขาววัยรุ่นและตัวเต็มวัย)
แอมโมเนียไนโตรเจนรวม
น้อยกว่า 3 ppm
(Total ammonia nitrogen,
TAN)
แอมโมเนียในรูป NH3
- น้อยกว่า 0.25 ppm เมื่อ pH สูงกว่า 8.5
- น้อยกว่า 1.5 ppm เมื่อ pH ต่้ากว่า 8.5
ไนไตรท์ (NO2)
- น้อยกว่า 10 ppm ที่ความเค็มมากกว่า 15 ppt
- น้อยกว่า 5 ppm ที่ความเค็มน้อยกว่า 15 ppt
ค่าความเป็นด่างของน้้า หรือ ประมาณ 120 ppt
อัลคาไลนิตี้ (Alkalinity)
ค่าความกระด้างของน้้า
มากกว่า 2000 ppm
(Hardness)
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
น้อยกว่า 0.1 ppm
(Hydrogen sulfide, H2S)
ค่าความขุ่นของน้้า
20-30 เซนติเมตร
(Turbidity)
(วัดโดยใช้ Secchi disc)
หมายเหตุ
*ppm คือ หน่วยความเข้มข้น เทียบได้เท่ากับ มิลลิกรัม/ลิตร
** ppt คือ หน่วยความเข้มข้น เทียบได้เท่ากับ กรัม/ลิตร

ควำมถี่ในกำร
ตรวจวัด
วันละ 2 ครั้ง
วันละ 2 ครั้ง
ควรตรวจวัดค่าต่้าสุด
และสูงสุดในรอบวัน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
วันละ 1 ครั้ง (ทุกวัน)
วันละ 1 ครั้ง (ทุกวัน)
วันละ 1 ครั้ง (ทุกวัน)
วันละ 1 ครั้ง (ทุกวัน)
วันละ 1 ครั้ง (ทุกวัน)
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
วันละ 1 ครั้ง

ผลการเลี้ยงและผลผลิตในฟาร์มสาธิตฯ อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่น่าพอใจ ปูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า
60% (เดิมรอดเพียง 20-30%) และมีการเจริญเติบโตดี อัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าการเลี้ยงรูปแบบเดิมของ
เกษตรกร พัฒนาการของปูขาวที่เลี้ยงในบ่อฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืนของเกษตรกรต้นแบบ ดัง
แสดงในภาพที่ 30 นอกจากนี้ จากการสุ่มปูขาวที่เลี้ยงมาสังเกตลักษณะและอาการที่อาจแสดงถึง ความผิดปกติ
ต่าง ๆ พบว่า ลักษณะปูขาวที่เลี้ยงมีความสมบูรณ์ ไม่แสดงอาการอกท้องแดง (อาการที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย Vibrio spp.)
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ภำพที่ 30 การเจริญเติบโตของปูขาวในบ่อดินของฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืนของเกษตรกรต้นแบบ
(ก) ลูกปูขาวก่อนปล่อยลงบ่อดิน (ข) ลูกปูขาวที่เลี้ยงในบ่อดินเป็นระยะเวลา 5 วัน (ค) ลูกปูขาวที่เลี้ยงในบ่อ
ดินเป็นระยะเวลา 17 วัน (ง) ลูกปูขาวที่เลี้ยงในบ่อดินเป็นระยะเวลา 30 วัน (จ) ลูกปูขาวที่เลี้ยงในบ่อดินเป็น
ระยะเวลา 45 วัน (ฉ-ช) ลูกปูขาวที่เลี้ยงในบ่อดินเป็นระยะเวลา 80 วัน (น้้าหนักประมาณ 300 กรัม)
ผลการด้าเนินงานของฟาร์มสาธิตฯ ในการเลี้ยงขุนปูขาวจากขนาดเริ่มต้น 2 เซนติเมตร จนถึงขนาด
300-500 กรัม โดยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 4.5 เดือน และเริ่มจับปูขาวที่ได้ขนาดขายตั้ งแต่ระยะ 3.5 เดือน
หลังเริ่มการเลี้ยงโดยตารางแสดงต้นทุนได้แสดงในตารางที่ 4 ซึ่งการเลี้ยงของบ่อดินในฟาร์มสาธิตฯ มีผลผลิต
3,162 ตัว แบ่งการขายออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ลูกปูมัด (ปูขาวขนาด 6 นิ้ว) จ้านวน 1,000 ตัว ราคาตัวละ 15 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
2) ปูขาวคละไซส์ จ้านวน 1,510 ตัว น้้าหนักรวม 503 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท เป็นเงิน
125,750 บาท
3) ปูขาวเพศเมียมีไข่ จ้านวน 652 ตัว น้้าหนักรวม 217 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 350 บาท เป็นเงิน
75,950 บาท
รวมรายได้จากการผลิตทั้งหมดจากฟาร์มสาธิตฯ คิดเป็นเงิน 216,700 บาท โดยมีต้นทุนการผลิตรวม
เท่ากับ 115,950 บาท ดังนั้น ผลก้าไรทั้งหมด (หักลบต้นทุนแล้ว) จากผลผลิตปูขาวของฟาร์มสาธิตฯ คิดเป็น
เงิน 100,750 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 29,388 บาท (ค้านวณจากรายได้และค่าโอกาสแรงงาน จะมี
ยอดเงินเท่ากับ 22,388+7,000 = 29,388)

48

อย่างไรก็ตาม พบว่าผลผลิตปูขาวในฟาร์มสาธิตฯ มีอัตราการรอดตายประมาณ 65% ซึ่งน้อยกว่าที่
คาดไว้ (ประมาณ 80%) ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัญหา
- สัตว์ที่เป็นศัตรูปูขาว ที่สามารถกินปูขาวในขณะที่ตัวเล็ก เช่น นกปากห่าง ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียลูกปูในช่วงแรกของการลงเลี้ยงในบ่อดิน ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การจัดเตรียมวัสดุหลบภัย
ในบ่อเลี้ยงให้แก่ลูกปู
- การประสบปั ญหาการตายของปู บางส่วน เนื่องจากช่ว งที่ปูมีขนาดใหญ่ประมาณ 200 กรัม/ตัว
จ้าเป็นต้องขยายบ่อหรือกระจายปูไม่ให้หนาแน่นเกินไป เกษตรกรไม่สามารถน้าน้้าเค็มเข้าบ่อเพื่อเตรียมบ่อ
กระจายปูได้ทัน ปูที่เลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวมีความหนาแน่นเกินไป จึงท้าให้เกิดการกินกันเอง ดังนั้น แนว
ทางการแก้ไขปัญหา คือ การวางแผนการเลี้ยง และจัดเตรียมบ่อที่พร้อมส้าหรับการขยาย/กระจายปูที่เลี้ยงให้
ทันการ โดยควรเริ่มปรับบ่อและน้าน้้าเข้าตั้งแต่ปูเข้าสู่ขนาด 100 กรัม/ตัว
ตำรำงที่ 4 ต้นทุนการผลิตปูขาวระบบบ่อดินความหนาแน่นสูงของฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน
ประเภทต้นทุน
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนแปรผัน

รำยกำร

รำคำต่อรอบกำรผลิต
(บำท)
1. ค่าเสียโอกาสบ่อเลี้ยงขนาด 2 ไร่
3,000
2. ค่าเสื่อมราคาเครื่องตีน้าพลังงานแสงอาทิตย์
2,000
3. ค่าเสื่อมราคาผ้าใบ PE
3,000
4. ค่าฉีดเลนท้าความสะอาดบ่อเลี้ยง
7,000
5. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมคันบ่อ
15,000
6. ค่าพันธุ์ปูขาวขนาด 2 เซนติเมตร 5,000 ตัว ๆ ละ 4 บาท
20,000
7. ค่าขนส่งลูกพันธุ์ปูขาว
3,000
8. ค่าเสียโอกาสแรงงาน จ้านวน 1 คน เดือนละ 7,000 บาท
31,500
เป็นเวลา 4.5 เดือน
9. ค่าอาหารปู (ปลาสด) 945 กิโลกรัม ๆ ละ 10 บาท
9,450
10. ค่าน้้าเค็มชลประทาน
1,500
11. ค่าวัสดุการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
2,500
12. ค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปู
11,500
13. ค่าวัสดุปูนและผลิตภัณฑ์วัดคุณภาพน้้า
6,500
รวม
115,950

นอกเหนือจากระบบการผลิตปูขาวที่ต้องมีคุณภาพแล้ว คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ และเกษตรกรต้นแบบ
มีความเห็นตรงกันว่าการตลาดเป็นประเด็นส้าคัญมาก ทั้งนี้ในโครงการฯ มีแผนการอบรมส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้าใจการตลาดดิจิทัลด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวส่วนใหญ่
พบว่ามีเพียงเกษตรกรบางรายเท่านั้นที่ สามารถเป็นผู้ด้าเนินการขายผ่านแพลตฟอร์ม ดังนั้นในการด้าเนิน
โครงการฯ นี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในหัวข้อการตลาดออนไลน์ ท้าความเข้าใจกับเกษตรกรต้นแบบ
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เรื่องความส้าคัญของการสร้างแบรนด์ โดยเน้นในเรื่องคุณภาพของผลผลิตปูขาวที่ต้องสอดคล้ องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ปูคุณภาพดี รสชาติอร่อย มีขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการสร้างแบรนด์ผ่าน
รูปแบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ การเลี้ยงแบบปลอดยาปฏิชีวนะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวมของบ่อเลี้ยง
ให้มีการจัดการที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่งโครงการฯ มุ่งเน้นให้ฟาร์มหรือบ่อเลี้ยงปู ใน
โครงการด้าเนินการตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง (ปัจจุบันฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปูขาวกลุ่มบ้าน
เนินหนองหงส์ผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมประมงแล้ว บางฟาร์มอยู่ในช่วงการด้าเนินการขอต่ออายุ GAP
ฟาร์ ม) ดังนั้ น เพื่อให้ มีข้อเสนอแนะจากผู้ เกี่ยวข้ องด้ านการผลิ ต อาหารและการจัด การคุ ณภาพอาหารที่
เหมาะสม โครงการฯ ด้ า เนิ น การติ ด ต่ อ บริ ษั ท Dunsai Consulting & Supply ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ท้ า หน้ า ที่
ประเมิน การผลิ ตสิ น ค้าภายใต้ มาตรฐานการผลิ ต อาหารปลอดภัยรวมถึงจั ดหาวัต ถุดิบ ให้ กับโรงแรมและ
ร้ า นอาหารในประเทศไทย เพื่ อ ขอค้ า แนะน้ า และการประเมิ น เบื้ อ งต้ น ในด้ า นมาตรฐานการผลิ ต ปู ข าว
(ภาพที่ 31) และได้ส่งตัวอย่างผลผลิตปูขาวที่ได้จากการเลี้ยงในฟาร์มสาธิตฯ ให้แก่โรงแรมในเครือ Hyatt
ประเทศไทย และเครือ Anantara ส้าหรับเป็นตัวแทนในฐานะผู้บริโภค เพื่อท้าการประเมินคุณภาพผลผลิตปู
ขาวที่ผลิตได้จากฟาร์มสาธิต (ภาพที่ 31)
ก

ข

ค

ข

ภำพที่ 31 การด้าเนินการของโครงการฯ เพื่อหาแนวทางการสร้างแบรนด์ให้กับ ผลผลิตปูขาว (ก) การรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากตัวแทนบริษัท Dunsai Consulting & Supply เรื่องมาตรฐานการผลิตและคุณภาพปูขาว
(ข) ผลผลิตปูขาวจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวส้าหรับส่งให้กับตัวแทนผู้บริโภคเพื่อประเมิ นคุณภาพผลผลิต
(ค) เกษตรกรคัดเลือกผลผลิตปูขาวส้าหรับส่งให้กับตัวแทนผู้บริโภคเพื่อประเมินคุณภาพผลผลิต
จากผลการด้าเนินงานในฟาร์มสาธิตฯ ที่ประสบความส้าเร็จ ท้าให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูรายอื่น ๆ ให้
ความสนใจและต้องการเป็ น เกษตรกรต้นแบบเพื่อรับถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก
โครงการฯ และฟาร์มสาธิตฯ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ จึงจัดประชุมร่วมกับเกษตรกรเพื่อ
คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบรายอื่น ๆ โดยจากการประชุมเพื่อติดตามความก้ าวหน้าการด้าเนินงานของฟาร์ม
สาธิตฯ บ้านเนินหนองหงส์ และประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเพื่อก้าหนดฟาร์ม node ในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2564 ท้าให้สามารถก้าหนดเกษตรกรต้นแบบในรูปแบบฟาร์ม node เพิ่มขึ้นอีก รวม 10 ราย ซึ่ง
เป็นเกษตรกรที่มีแนวความคิดก้าวหน้า พร้อมปรับตัวและสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นผู้เลี้ยงปูขาวแบบยั่งยืน
พร้อมรับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการฯ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดย
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ และเสวนาร่วมกับคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ
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อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกต้นแบบอีก 10 รายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนั ง และเกษตรกร
แปลงใหญ่ปูทะเล ใน อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก การเดินทางระหว่างฟาร์มสาธิตฯ
และฟาร์ม node ทั้งหมดสะดวก นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบทั้งหมดสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างการ
เลี้ยงปูขาวแบบครบวงจร ก้าหนดหน้าที่ในแต่ละช่วงการผลิต และวางแผนการผลิตปูขาวเชิงปริมาณมากเพื่อ
รองรับการขยายตลาดและการขนส่งได้ โดยเกษตรกรต้นแบบรูปแบบ node จะได้รับองค์ความรู้หลักจากผู้น้า
เกษตรกรต้นแบบหรือเกษตรกรต้นแบบหลักที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเลี้ยงปู
ขาวผ่านประสบการณ์ด้าเนินการจริงในฟาร์ม ควบคู่ไปกับการดูแล ให้ค้าปรึกษา ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้
เชิงลึกหรืออ้างอิงทางวิชาการโดยคณะผู้ด้าเนิน
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 10 รายที่ด้าเนินการในรูปแบบฟาร์ม node ได้แก่
1. นางสาวไอลดา เพ็ชรแก้ว
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 6 หมู่ 4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0847669654
2. นายศุภชัย สังข์จันทร์
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 70 หมู่ 8 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0892567106
3. นางสายพิณ ช่วยสังข์
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 179 หมู่ 5 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0627693034
4. นางสาวจิราพร รัตนรัตน์
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 84 ม. 4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0818934569
5. นางเบญญพร กอบเกียรติถวิล
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 112 ม. 8 ต.บานใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0848417966
6. นางราตรี ทองสงฆ์
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 38/1ม 4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0616894848
7. นายสวัสดิ์ สมมุ่ง
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 77/4 ม.8 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0640183954
8. นายไพรินทร์ แก้วหนูนา
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 23/1 ม.3 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0815381524
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9. นายศักดิ์ดา ทองขาว
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 44. หมู่ที่4 ต. เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0937942519
10. นายธีรวัฒน์ เพชรเกตุ
ที่ตั้งฟาร์ม: บ้านเลขที่ 159/3 ม.4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
เบอร์โทรติดต่อ: 0935234528
เกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node ทั้ง 10 รายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเลี้ยงปูขาวจากโครงการฯ แล้วเริ่มด้าเนินการปรับปรุงฟาร์มของตนเองให้ เหมาะสมต่อการเลี้ยงปู ขาว
รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงตามข้อมูลที่ได้จากการอบรม และการศึกษาผ่านการดูงานและทดลอง
ปฏิบัติในฟาร์มสาธิตฯ ส้าหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฟาร์ม node นั้น โครงการฯ สนับสนุนในส่วน
ลูกพันธุ์ปูขาว หัวเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกในการปรับคุณภาพดินและน้้าในบ่อเลี้ยง โดยเกษตรกรต้นแบบใน
รูปแบบ node แต่ละรายต้องวางแผนการปรับปรุงบ่อดินของตนเองให้พร้อมส้าหรับรองรับลูกพันธุ์ปูขาว ซึ่งแต่
ละฟาร์มสามารถปรับรูปแบบฟาร์มและการเลี้ยงให้เหมาะตามบริบทของตนเอง (ภาพที่ 32) เช่น
- การเลี้ยงขุนลูกปูขุนจากขนาด 1-5 เซนติเมตร เป็น 3-5 เซนติเมตรส้าหรับปล่อยลงบ่อดิน
- เลี้ยงในรูปแบบการขุดบ่อขนาดเล็ก (3x5 เมตร) และปูด้วยพลาสติก PE โดยมีระบบการให้อากาศ
วัสดุหลบภัย และเปลี่ยนน้้าเพื่อรักษาคุณภาพน้้า
- ใช้วิธีการขุนลูกปูในกระชังในบ่อดิน
- ภายในบ่อขนาดใหญ่มีการปักไม้เป็นแนวแบ่งกั้นบ่อเป็นพื้นที่เล็ก ๆ เพื่อให้ลูกปูอยู่รวมกันในข่วงแรก
ซึ่งง่ายต่อการดูแล และเมื่อปูมีขนาดใหญ่ขึ้น เกษตรกรจะขยายพื้นที่เลี้ยงปู โดยดึงไม้ออก เพื่อให้ปูกระจาย
พื้นที่ออกทั่วบ่อใหญ่ ไม่หนาแน่นเกินไป
- การลงเลี้ยงในบ่อดินเป็นการขุน โดยเลี้ยงในความหนาแน่นสูง แล้วจึงขยายบ่อเลี้ ยงเมื่อปูมีขนาด
ใหญ่ขึ้น
ระหว่างการด้าเนินงานเตรียมบ่อของฟาร์ม node เกษตรกรต้นแบบส่ งข้อมูล รูปภาพ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ประเมินเป็นระยะ ๆ ผ่านกลุ่ม LINE
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ภำพที่ 32 การเลี้ยงลูกพันธุ์ปูขาวรูปแบบต่าง ๆ ของเกษตรกรฟาร์ม node (ก-ข) รูปแบบการขุดบ่อขนาดเล็ก
(3x5 เมตร) ปูพลาสติก PE (ค-ง) รูปแบบการเลี้ยงแบบกระชังในบ่อดิน (จ) การกั้นแบ่งพื้นที่เป็นบ่อย่อยเล็ก ๆ
ในบ่อดินขนาดใหญ่ (ฉ-ช) รูปแบบการขุนในบ่อดินแล้วขยายบ่อเลี้ยงเมื่อปูมีขนาดใหญ่ขึ้น
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4.2 กำรอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมกำรเลี้ยงปูขำวในโครงกำรฯ โดยคณะผู้
ดำเนินโครงกำรฯ เป็นวิทยำกรหลัก
การด้าเนินกิจ กรรมในระยะที่ 4 มีการจัดอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงปูขาวให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรที่สนใจ แต่เนื่องจากข้อจ้ากัดของการจัด
กิจกรรมในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท้าให้คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เน้นการจัดกิจกรรม
อบรมในรูปแบบกลุ่มย่อย โดยคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ท้าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักท้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม และเนื่องจากฟาร์มสาธิ ตฯ มีการด้าเนินงานควบคู่ไปใน
เวลาเดี ย วกั น ดั ง นั้ น คณะผู้ ด้ า เนิ น โครงการฯ ได้ ข อให้ ผู้ น้ า เกษตรต้ น แบบเป็ น วิ ท ยากรร่ ว ม ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์การน้าองค์ความรู้จากโครงการไปปฏิบัติจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท้างานของเกษตรกรต้นแบบรายอื่น ๆ ด้วย ซึ่งจัดอบรมจ้านวน 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดวัน -เวลา หัวข้อและ
จ้านวนผู้เข้าร่วมดังแสดงในตารางที่ 5 (รายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงในภาคผนวกที่ 2-7)
ตำรำงที่ 5 การจัดอบรมในโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว” (การด้าเนินกิจกรรมระยะที่ 4 ของโครงการ)
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อกำรอบรม
กลุ่มผู้เข้ำร่วม/จำนวน
1 21 มกราคม 2564 ระบบการผลิตลูกปูขาว: ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนกระตุ้น
เกษตรกร 10 คน
การเปลี่ยนระยะไข่ในกระดองสู่ไข่นอกกระดอง
นักศึกษา 9 คน
เจ้าหน้าที่ 5 คน
2 22 มกราคม 2564 นวัตกรรมชุดไพรไบโอติก กลุ่ม Bacillus spp. เพื่อ
เกษตรกร 10 คน
แก้ปัญหาโรค ในปูขาวจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม
นักศึกษา 1 คน
Vibrio spp.
เจ้าหน้าที่ 4 คน
3 23 มกราคม 2564 กรรมวิธีการผลิตอาหารปูขาวเพื่อพัฒนาปูไข่ใน
เกษตรกร 10 คน
กระดองเชิงการค้า
นักศึกษา 3 คน
เจ้าหน้าที่ 2 คน
4 24 มกราคม 2564 การตลาดดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนปูขาวสู่ Platform
เกษตรกร 22 คน
ออนไลน์และขยายตลาด
นักศึกษา 5 คน
เจ้าหน้าที่ 6 คน
5 5 กุมภาพันธ์ 2564 การตลาดดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนปูขาวสู่ Platform
เกษตรกร 45 คน
ออนไลน์และขยายตลาด
เจ้าหน้าที่ 5 คน
6 3 มีนาคม 2564
นวัตกรรมชุดไพรไบโอติกกลุ่ม Bacillus spp. และ
เกษตรกร 40 คน
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการบ้าบัดน้้า เพื่อ
นักศึกษา 7 คน
แก้ปัญหาโรคสัตว์น้า (ปูขาว)
เจ้าหน้าที่ 2 คน
การอบรมครั้ งที่ 1-4 เป็นชุดการอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุ มองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัต กรรม
ส้าหรับการเลี้ยงปูขาวตามกรอบที่วางไว้ในทุกประเด็น ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในกลุ่มเลี้ยงปูขาวบ้าน

54

เนินหนองหงส์เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก รูปแบบการอบรมจะเป็นการให้องค์ความรู้โดยคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีเนื้อหาหลักส้าหรับการอบรมแต่ละครั้ง ดังนี้
กำรอบรมครั้งที่ 1 ระบบกำรผลิตลูกปูขำว: ประยุกต์ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นกำรเปลี่ยนระยะไข่ในกระดองสู่
ไข่นอกกระดอง
ในการอบรมครั้ ง ที่ 1 เป็ น วั น เดี ย วกั บ การเข้ า เยี่ ย มชมและตรวจประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานของ
โครงการฯ โดยหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจากภาคส่วนราชการใน จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งมีก้าหนดการเยี่ยม
ชมในช่วงบ่าย ดังนั้นการอบรมจึงจัดในช่วงเช้า (8.30-12.00 น.) วิทยากรหลักในการอบรมเรื่องนี้ คือ นายกอบ
ศักดิ์ เกตุเหมือน ซึ่งให้แนวความคิด ความส้าคัญ และความแตกต่างระหว่างไข่ในกระดองและไข่นอกกระดอง
ของปู โดยในด้านการเพาะขยายพันธุ์ จ้าเป็นต้องให้ปูเพศเมียที่มีไข่ในกระดองน้าไข่ออกมาสู่นอกกระดอง และ
พัฒนาต่อ (สังเกตได้จากสีไข่ นอกกระดองที่เปลี่ยนไป) เพื่อฟักต่อเป็นตัวอ่อนปู ซึ่งปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ ไข่ใน
กระดองถูกบีบออกมานอกกระดองคือ ความเค็มที่ต้องสูงมากกว่า 30 ppt ร่วมกับความสมบูรณ์ของปูไข่นั้น ๆ
โดยองค์ความรู้ที่ส้าคัญอีกอย่างคือการใช้ฮอร์โมน 17-beta estradiol มาใช้เร่งให้ปูไข่เปลี่ยนจากไข่ในกระดอง
ออกสู่ไข่นอกกระดอง และหากต้องการให้ไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อน จ้าเป็นต้องอาศัยการจัดการที่ละเอียดทั้ง
เทคนิคปฏิบัติ การเตรียมสภาวะแวดล้อมให้ปู ทั้งปัจจัยแสง อุณหภูมิและความเค็ม รวมถึงเมื่อตัวอ่อนปูฟัก
ออกมา หรือ ซูเอี้ย (zoea) ตั้งแต่ ซูเอี้ย 1 ถึง ซูเอี้ย 5 รวมถึง เมกาโลปา (megalopa) จ้าเป็นต้องให้อาหารมี
ชีวิตกลุ่ม โรติเฟอร์ (rotifer) อาร์ทีเมีย (artemia) และวิตามินอย่างเหมาะสมกับตัวอ่อนปูแต่ละระยะ จึงจะ
สามารถท้าให้ปูมีพัฒนาการเข้าสู่ระยะ first crab และเป็นปูอย่างสมบูรณ์ได้ ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ส่วนการผลิตลูกพันธุ์ปู เพื่อให้เกษตรกรสามารถด้าเนินการได้ด้วยตัวเองยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก เกษตรกรอาจ
ไม่สามารถรับองค์ความรู้ส่วนนี้ไปปฏิบัติเองได้ทันที เนื่องจากจ้าเป็นต้องมีทักษะ ความช้านาญ วัสดุอุปกรณ์
โรงเรือน และอาหารที่ต้องจัดการค่อนข้างยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ประเด็นการพัฒนาหรือผลิตลูกพันธุ์ปูขาวเอง
โดยเกษตรกรเองก็ ยั ง เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจและมี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ หากเกษตรกรได้ รั บ การฝึ ก ฝนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ และเกษตรกรวางแผนที่จะไปเยี่ยมชม ศึกษาดู
งานการปฏิบัติ งานในการเพาะขยายพันธุ์ลูกปูขาวที่ศูนย์ พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง สุราษฎร์
ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งกระบี่ โดยได้ติดต่อไปยังผู้อ้านวยการศูนย์ฯ และ
ประสานงานเข้าเยี่ยมชมแล้ว แต่ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
ในปัจจุบันเกษตรกรมีการประสานกับศูนย์ฯ ต่าง ๆ ข้างต้นโดยตรงเพื่อขอซื้อลูกพันธุ์ปูขาว นอกจากนี้คณะ
ผู้ด้าเนินโครงการและเกษตรกรได้ติด ต่อประสานกับผู้อ้านวยการศูนย์ฯ ต่าง ๆ ข้างต้นเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาการด้าเนินงานในส่วนการเพาะขยายพันธุ์ลูกปูขาว การเตรียมอาหารส้าหรับลูกปูแต่ละระยะ ในอนาคต
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ดีขึ้น
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กำรอบรมครั้งที่ 2 นวัตกรรมชุดไพรไบโอติก กลุ่ม Bacillus spp. เพื่อแก้ปัญหำโรค ในปูขำวจำกเชื้อ
แบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp.
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ใ นการจั ด การโรคแบคที เ รี ย กลุ่ ม Vibrio spp. ในปู ข าว
ด้าเนินการโดยใช้กุ้งจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเป็น model โดยเริ่มจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการตรวจ
วินิจฉัยโรคแบคทีเรียด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (ภาพที่ 33) ประกอบด้วย
- การเตรี ย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose (TCBS) agar และ
CHROM agar ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะส้าหรับ Vibrio spp. ส้าหรับตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
- การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียจากอวัยวะเป้าหมายด้วยวิธีปลอดเชื้อ (aseptic technique)
- การตรวจสอบผลและการแปลผลเชื้อแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS และ CHROM agar

ภำพที่ 33 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและเชื้อก่อโรคกลุ่ม Vibrio
spp. ในปูขาว และสาธิตการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
นอกจากนี้คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ แนะน้าวิธีการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Vibrio spp. ในปูขาว
โดยใช้โ พรไบโอติ ก กลุ่ ม Bacillus spp. ที่มีศักยภาพในการเป็ นเชื้ อ ปฏิปั ก ษ์ ควบคุ ม Vibrio spp. ได้ โดย
จุ ลิ น ทรี ย์ โ พรไบโอติ ก ที่ แ นะน้ า คื อ ปม.1 หรื อ เชื้ อ Bacillus ผสมระหว่ า ง 3 สายพั น ธุ์ คื อ B. subtilis,
B. licheniformis และ B. megaterium ซึ่งเกษตรกรสามารถขอรับหัวเชื้อ ปม.1 ได้จากกรมประมง หรือซื้อ
หัวเชื้อจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้้าปากพนัง แต่ประเด็นที่คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ต้องการท้าความเข้าใจกับ
เกษตรกรคือ หัวเชื้อ ปม.1 ที่เกษตรกรขยายเพื่อใช้งานเองนั้นจ้าเป็นต้องเลือกใช้น้า และอุปกรณ์ในการเลี้ย ง
ขยาย/เพิ่มปริมาณ และควรตรวจเช็คเบื้องต้นให้มั่นใจว่าเชื้อแบคทีเรียที่ขยายเพื่อใช้งานเป็นแบคทีเรียกลุ่ ม
Bacillus spp. จริง ไม่ใช่แบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Vibrio spp.
กำรอบรมครั้งที่ 3 กรรมวิธีกำรผลิตอำหำรปูขำวเพื่อพัฒนำปูไข่ในกระดองเชิงกำรค้ำ
การอบรมเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอาหารปูขาวเพื่อพัฒนาปูไข่ในกระดองเชิงการค้า” เป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องอาหารฟังก์ชันเพื่อกระตุ้นการสร้างไข่ในกระดองของปูขาวเพศเมีย ซึ่งคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ
ให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องชนิดของสารอาหารกลุ่มต่าง ๆ (โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต) ความส้าคัญ และ
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แหล่งสารอาหารในวัตถุดิบหรืออาหารปูขาว โดยอาหารสูตรเร่งหรือกระตุ้นให้ปูไข่เพศเมียพัฒนาไข่ในกระดอง
ให้สมบูรณ์จ้าเป็นต้องมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิด EPA และ DHA แคโรทีนอยด์ (carotenoids) รวมถึงวิตามินอี
ซึ่งสารเหล่านี้มีมากในสาหร่ายสไปรูลิน่า คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ได้ถ่ายทอดกระบวนการผลิตอาหารส้าเร็จรูป
ในลักษณะเม็ดอาหาร แต่จากการทดลองน้าอาหารเม็ดไปใช้เลี้ยงปูขาว พบว่ามีปัญหาเรื่องการดึงดูดการกิน ปู
กินอาหารเม็ดน้อยกว่าอาหารสด (ปลานิล หอยกัน หอยกะพงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหอยพง) และความคงตัว
ของเม็ดอาหาร คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ แนะน้าให้แก้ปัญหาด้วยการผสมอาหารเม็ดกับอาหารสดในแต่ละมื้อ
รวมถึงแนะน้ าวัตถุดิบ อาหารปู ขาวในท้องถิ่น ที่มี กรดไขมัน EPA และ DHA และแคโรทีนอยด์ ในปริมาณ
ค่อนข้างสูง ได้แก่ หอยกัน และเพรียงทราย ทั้งนี้ เนื่องจากอาหารที่มีปริมาณ EPA, DHA และแคโรทีนอยด์
ไม่เพีย งพอจะส่ งผลต่อการพัฒ นาไข่ในกระดอง โดยไข่ปูจะไม่พัฒ นา เพิ่มจ้านวน และไข่ปูมีสี ซีด ไม่เป็น
ที่ต้องการของผู้บริโภค
กำรอบรมครั้งที่ 4 และ 5 กำรตลำดดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนปูขำวสู่ Platform ออนไลน์และขยำยตลำด
การอบรมเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรรู้จักและเข้าใจช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์
แพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด โดยการส้ารวจและประเมินเบื้องต้น พบว่า เกษตรกร
กลุ่ มเป้ าหมายรู้จั ก แพลตฟอร์ ม ที่ใช้ในการค้าขายออนไลน์ ได้แก่ Facebook LINE Lazada และ Shopee
รวมถึง Youtube โดยบางส่วนเป็นผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ โดยเฉพาะ Facebook
เนื่ อ งจากเกษตรกรที่ เ ข้ า อบรมทั้ ง หมดมี Facebook และใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น จึ ง มี
ความคุ้นเคยและมีประสบการณ์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook ส่วน LINE เป็นช่องทางแพลตฟอร์ม ที่
เกษตรกรใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกัน มีจ้านวนน้อยเท่านั้นที่สั่งซื้อผ่าน LINE Shop โดยตรง ในขณะที่แพลตฟอร์ม
อื่น ๆ ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป้าหมายไม่มากนัก ดังนั้น รูปแบบและเนื้อหาในการอบรมจึงเน้นที่การ
สร้างเพจ Facebook ส้าหรับกลุ่มเกษตรกร คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ให้ค วามรู้ในด้านการน้าส่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือขายผลผลิตปูขาว และแนะน้าในเรื่องการจัดการกลุ่ม แนวทางการบริหาร
จัดการการรับออเดอร์สั่งซื้อจากลูกค้า การตรวจสอบผลผลิตในสต๊อก ผลผลิตพร้อมส่ง และผลผลิตที่คาดว่าจะ
ส่งได้
นอกจากนี้ คณะผู้ ด้าเนิ น โครงการฯ ความรู้เกี่ยวกับชีว วิทยาของปูทะเล โดยเฉพาะลั กษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันของปูทะเลในพื้นที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อการเลี้ยงตลอดจนการสร้าง brand
ของผลผลิตปูขาวของเกษตรกร โดยองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ คือ ชนิดของปูทะเล หรื อปู
โคลน (mud crab) สามารถแบ่ งเป็ น 4 ชนิ ด ได้แก่ ปูขาวหรือปูทองหลาง ปูด้าหรือปูแดง ปูเขียวหรื อ ปู
ทองโหลง และปูม่วง โดยลักษณะของปูทั้ง 4 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันที่ต้าแหน่งรอยหยักบนกระดอง และ
หนามบนก้ามปู (รายละเอียดความแตกต่างของปูทั้ง 4 ชนิดดังแสดงในคู่มือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว) ซึ่งต้องอาศัยความช้านาญในการสังเกตและแยกแยะ ปูทะเล
ที่พบมากในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและฝั่งอ่าวไทย คือ ปูขาว และปูด้า ซึ่งนอกจากจะมีความแตกต่างทาง
สัณฐานวิทยาแล้วยังแตกต่างกันในด้านลักษณะนิสัย ความดุ การเจริญเติบโตและระยะเวลาในการเลี้ยง โดยปู
ขาวเป็ น ชนิ ด ที่ เหมาะแก่ ก ารเลี้ ย งมากกว่า ปู ด้า เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะนิ สั ยที่ ดุ ร้า ยน้ อ ยกว่า และโตเร็ว กว่า
ระยะเวลาในการเลี้ยงปูขาวจากระยะลูกพันธุ์ (ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร) จนถึงระยะโตเต็มวัย พร้อมขาย
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สู่ตลาด (น้้าหนั กประมาณ 300-400 กรัม หรือ 3 ตัว/กิโลกรัม) ประมาณ 3-4 เดือน ดังนั้น หากเกษตรกร
สามารถสังเกตและแยกแยะชนิ ดของปู ทะเลได้ จะท้าให้สามารถเลื อกซื้อปูระยะวัยรุ่นมาเลี้ ยงต่อได้ อ ย่า ง
เหมาะสม และก้าหนดชนิดปูที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงก้าหนดระยะเวลาการเลี้ยงและการขายได้ อีกทั้ง
ส่งผลต่อผลผลิตที่จะเป็นปูชนิดเดียวกันทั้งหมด หรือให้ข้อมูลกับลูกค้าและผู้บริโภคได้
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เน้นเรื่องการสร้างแบรนด์ (brand) หรือคุณลักษณะเฉพาะด้านคุณภาพของ
ผลผลิตปูขาวลุ่มน้้าปากพนัง หรือผลผลิตปูขาวบ้านเนินหนองหงส์ ให้เป็นที่รู้จัก และแนะน้าให้เกษตรกรรู้จัก
ภาพรวมของการตลาด การแบ่งสินค้าเป็นเกรดต่าง ๆ และก้าหนดราคาให้เหมาะสม โดยในคู่มือฯ ที่คณะผู้
ด้าเนินโครงการฯ จัดท้าจะแสดงขั้นตอนในการจัดท้าสื่อโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างสื่อที่ใช้
เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และสร้างแบรนด์ของผลผลิตปูขาวของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
กำรอบรมครั้งที่ 6 นวัตกรรมชุดไพรไบโอติกกลุ่ม Bacillus spp. และแบคทีเรียสังเครำะห์แสง เพื่อใช้
ในกำรบำบัดน้ำ เพื่อแก้ปัญหำโรคสัตว์น้ำ (ปูขำว)
การอบรมเรื่องนี้เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ ยวกับประโยชน์ของโพรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า โดยเฉพาะกุ้งและปู ทั้งในประโยชน์ด้านการควบคุมเชื้อก่อโรคกลุ่ม Vibrio spp. และประโยชน์ในบ้าบัดน้้า
ให้มีคุณภาพ ลดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษโดยตรงต่อสัตว์น้า เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ รวมถึง
สารอินทรีย์ที่จะเป็นอาหารให้แก่แบคทีเรียก่อโรคได้ ซึ่งแบคทีเรียที่มีศักยภาพข้างต้น ได้แก่ Bacillus spp.
รวมถึงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (หรือที่เกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปเรียก จุลินทรีย์สีแดง) โดยจุลินทรีย์ที่ช่วย
ก้าจัดสารอินทรีย์สะสมนี้มีประโยชน์มากในการเตรียมบ่อเลี้ยงปูขาวจากการปรับสภาพบ่อกุ้งทิ้งร้าง เกษตรกร
จ้าเป็นต้องก้าจัดเลนและปรับปรุงคุณภาพดินก้นบ่อและน้้าให้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเลี้ยงปู เนื่องจากการ
อบรมครั้ งนี้ จั ดขึ้น หลั งจากฟาร์มสาธิตฯ ได้ด้าเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ดั งนั้น ประเด็นการอบรมจึง
เชื่อมโยงจากผลการด้าเนินฟาร์มสาธิตฯ ของเกษตรกรต้นแบบ (ภายใต้การให้ค้าแนะน้าอย่างใกล้ชิดของคณะผู้
ด้าเนินโครงการฯ) พบว่าการปรับปรุงคุณภาพดินก้นบ่อและน้้าโดยใช้กลุ่มแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (เชื้อที่แยก
และจัดเตรียมโดยคณะผู้วิจัย ดังแสดงในภาพที่ 34) ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปูขาวใน
ฟาร์มสาธิตไม่พบการตายของปูขาวจากปัญหาคุณภาพน้้า และโรคจากแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio spp. ที่มักเกิดขึ้น
สืบเนื่องจากปริมาณสารอินทรีย์ในน้้าสูง รวมถึงการมีสารที่เป็นพิษต่อตัวปู ได้แก่ แอมโมเนีย และไนไตรท์ ที่ท้า
ให้ปูอ่อนแอ และเพิ่มโอกาสติดเชื้อก่อโรคได้
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย
สังเคราะห์แสงใช้เอง และสาธิตการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการขยายเพิ่มปริมาณ (ภาพที่ 34) โดยมีสูตร
อาหาร ดังนี้
วัตถุดิบส้าหรับเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ปริมาณ 20 ลิตร (เลี้ยงในถังพลาสติกสีขาว)
1) กะปิ
1 ช้อนโต๊ะ (ประมาณ 5 กรัม)
2) น้้าปลา
2 ช้อนโต๊ะ (ประมาณ 10 มิลลิลิตร)
3) ผลชูรส
1 ช้อนโต๊ะ (ประมาณ 5 กรัม)
4) ไข่ไก่
1 ฟอง
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ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
5) หัวเชื้อแบคทีเรีย (จากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ) 7 ลิตร
เติมน้้าจนครบ 20 ลิตร แล้วคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นวางไว้กลางแดดหรือในที่ที่แดดส่องถึงตลอดทั้ง
วัน เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ สามารถน้าไปใช้บ้าบัดเลนหรือใส่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าได้ หรือใช้เป็นหัวเชื้อส้าหรับ
น้าไปขยายเพิม่ จ้านวนต่อไป
วิธีและปริมาณที่แนะน้าในการใช้งานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อบ้าบัดสารอินทรีย์
กรณีที่ 1 การเตรียมบ่อ (ไม่มีสัตว์น้าในบ่อ) ให้ใช้ประมาณ 20 ลิตรต่อบ่อพื้นที่ 1 ไร่ และเติมแบคทีเรีย
สังเคราะห์แสงทุก ๆ 3 วัน
กรณีที่ 2 ลดสารอินทรีย์ในระหว่างการเลี้ย งสัตว์น้า (มีสัตว์น้าในบ่อ) จ้าเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดย
แนะน้าให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ (เทกระจายให้ทั่วบ่อ หรือเทหน้าใบพัด)
ก
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ภำพที่ 34 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้แก่เกษตรกร
ต้นแบบ (ก) เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในห้องปฏิบัติการของคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ (ข) จุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงที่จัดเตรียมส้าหรับใช้เป็นหัวเชื้อในการเตรียมขยายจุลินทรีย์สัง เคราะห์แสงใช้เองในฟาร์มเกษตรกร (ค)
การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการขยายและเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส้าหรับใช้เองในฟาร์มของ
เกษตรกร
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ผลกำรดำเนินกิจกรรมในระยะที่ 5 ของโครงกำร
5.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนของฟำร์มสำธิตฯ และฟำร์ม node
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเตรียมบ่อหรือฟื้นฟูสภาพบ่อกุ้งทิ้งร้างของ
ตนให้พร้อมส้าหรับการลงเลี้ยงปูขาวของเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node ทั้ง 10 ราย โดยแต่ละฟาร์มต้องมีการ
จัดการเลนพื้นบ่อ ก้าจัดโฟมและวัสดุที่ไม่ใช้ออกจากบ่อทั้งหมด เตรียมให้มีอาหารธรรมชาติในบ่อ และเตรียม
วัสดุหลบภัยให้ลูกปูแรกปล่อย ซึ่งโครงการฯ สนับสนุนลูกพันธุ์ปูขาวจากฟาร์มเอกชน (อัตราการปล่อยลูกปูใน
ฟาร์ม node คือ ลูกปู 5,000 ตัวต่อพื้นที่บ่อ 2 ไร่) คณะด้าเนินโครงการฯ ขอให้ตัวแทนเกษตรกรต้นแบบมี
ส่วนร่วมในการติดต่อประสานงานกับฟาร์มเอกชนจ้าหน่ายลูกปู โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นวันรับลูกปู
ขนส่งผ่าน cargo ซึ่งตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับลูกพันธุ์ปู การขนส่งจนถึงการลงเลี้ยงใน
บ่อดินของแต่ละฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกแหล่งลูกพันธุ์ปูนอกเหนือจากที่ได้จากกรมประมงเพียง
แหล่งเดียว อีกทั้งเกษตรกรสามารถด้าเนินการติดต่อซื้อลูกพันธุ์ปูขาวเองได้ โดยสั่งซื้อลูกพันธุ์ปูขาว 2 ขนาด
คือ ขนาด 1 เซนติเมตร (ราคา 2.50 บาท/ตัว) และ 2 เซนติเมตร (ราคา 3.00 บาท/ตัว) (ภาพที่ 35) เพื่อ
เปรียบเทียบผลกระทบจากการขนส่งต่อลูกปู โดยสังเกตลักษณะและพฤติกรรมลูกปู เมื่อลูกปูขนส่งมายังฟาร์ม
สาธิตฯ เกษตรกรต้นแบบจะมารับลูกพันธุ์เพื่อไปปล่อยในบ่อ (ภาพที่ 35) และเลี้ยงโดยประยุกต์องค์ความรู้
เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ และผู้น้าเกษตรกรจากฟาร์มสาธิตฯ
ซึ่งเกษตรกรฟาร์ม node ทั้ง 10 รายสามารถปรับตามบริบทของฟาร์มตนเอง และรายงานความก้าวหน้าให้
คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารกลุ่ม LINE และวันที่ 17 มิถุนายน (หลังปล่อยปูลงบ่อ
ประมาณ 1 สั ป ดาห์ ) คณะผู้ ด้าเนิ น โครงการฯ ได้ล งพื้นที่เพื่อสอบถามความก้าวหน้าและปัญหาจากการ
ด้าเนินงาน
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ภำพที่ 35 การลงปล่อยลูกพันธุ์ปูขาวของเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node (ก) ลูกพันธุ์ปูขาวขนาด 1 เซนติเมตร
บรรจุในถาดส้าหรับขนส่ง (ข) ลูกพันธุ์ปูขาวขนาด 1 เซนติเมตรบรรจุในถาดส้าหรับขนส่ง (ค-ง) เกษตรกร
ต้นแบบรับลูกพันธุ์ปู (จ-ช) การปล่อยลูกพันธุ์ปูขาวในฟาร์ม node
ผลการด้าเนินงานของฟาร์ม node ในการปล่อยและเลี้ยงลูกปู พบว่า ลูกปูขนาด 2 เซนติเมตรได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากการขนส่งมากกว่าลูกปูขนาด 1 เซนติเมตรอย่างชัดเจน โดยลูกปูขนาด 2 เซนติเมตรมี
อัตราการฟื้นตัวและรอดตายจากการขนส่งประมาณ 60% ในขณะที่ลูกปูขนาด 1 เซนติเมตรมีอัตราการฟื้นตัว
และรอดตายสู งถึง 90% นอกเหนือจากอาหารธรรมชาติในบ่อที่เกษตรกรต้นแบบเตรียมไว้แล้ว อาหารที่
เกษตรกรใช้เลี้ยงลูกปูแรกปล่อย คือ ปลานิลสับ โดยให้อาหารตามค้าแนะน้าและวิธีการที่ฟาร์มสาธิตฯ ใช้ คือ
ให้อาหารช่วงเย็นถึงกลางคืน และให้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป โดยสังเกตจากพฤติกรรมของปู
รวมถึงอาหารเหลือ นอกจากนี้พบว่าลักษณะบ่อเลี้ยงอนุบาลปูที่เป็นบ่อขนาดเล็กมีข้อจ้ากัดในเรื่องการดูแล
และจัดการที่ย ากกว่าการเลี้ย งในบ่ อดิน เนื่องจากต้องมีการให้ อากาศที่เพียงพอ และเปลี่ยนถ่ายน้้า เกื อบ
ตลอดเวลา
แนวทางการจัดการผลผลิตปูขาวของเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node มีรูปแบบแตกต่างกัน คือ
- แบบที่ 1 เป็นการเลี้ยงแบบขุนให้ปูช้า หรือปูที่มีขนาดกระดองประมาณ 6-8 เซนติเมตร (เริ่มจากลูก
ปูขนาด 2 เซนติเมตรใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 4 สัปดาห์) ราคาจ้าหน่ายตัวละ 15 บาท และปูขนาด
กระดองประมาณ 10-11 (เริ่ มจากลู กปู ขนาด 2 เซนติเมตรใช้ระยะเวลาในการเลี้ ยงประมาณ 6 สั ปดาห์)
เซนติเมตร ราคาจ้าหน่ายตัวละ 20 บาท โดยรูปแบบการจับจ้าหน่าย คือ การบรรจุถุงพลาสติก (ภาพที่ 36)
เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นน้าไปขุนเป็นปูไซส์ขาย (300-450 กรัม) ต่อไป
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- แบบที่ 2 เป็นการเลี้ยงจนได้ไซส์จ้าหน่าย แต่ควรพิจารณาขนาดของปู เพื่อประเมินความหนาแน่น
ของปูในบ่อ โดยทั่วไปจะย้ายเลี้ยงเมื่อปูได้ขนาดเป็นปูช้า เพื่อให้ปูมีความหนาแน่นไม่เกิน 2,500-3,000 ตัวต่อ
พื้นที่บ่อขนาด 2 ไร่
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ภำพที่ 36 การเลี้ยงปูช้าของเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node (ก) ปูช้าขนาดกระดองประมาณ 7-8 เซนติเมตร
(ข) ปูช้าขนาดกระดองประมาณ 10-11 เซนติเมตร (ค) รูปแบบการบรรจุปูช้าเพื่อจ้าหน่ายหรือขนส่ง
ตัวอย่างผลการด้าเนินการของฟาร์ม node ที่เลี้ยงแบบที่ 1 หรือแบ่งจ้าหน่ายปูช้า (ฟาร์มของนาย
สวัสดิ์ สมมุ่ง) ซึ่งปล่อยลูกพันธุ์ปูขาวขนาด 2 เซนติเมตร จ้านวน 5,000 ตัวต่อพื้นที่ 2 ไร่ ใช้ระยะเวลาเลี้ยง
ประมาณ 4 สัปดาห์ ได้ปูช้าขนาด 7-8 เซนติเมตร แบ่งจ้าหน่ายประมาณ 1,000 ตัว และปูช้าขนาด 10-11
เซนติเมตร แบ่งจ้าหน่ายประมาณ 2,000 ตัว
- รายรับจากการแบ่งจ้าหน่ายปูช้า รวม 3,000 ตัว รวมเท่ากับ 55,000 บาท
- ต้นทุนลูกพันธุ์ปูขาวขนาด 2 เซนติเมตร 5,000 ตัว เท่ากับ 15,000 บาท
- ต้นทุนอาหาร (ปลาสด) คิดการเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมจ้านวนอาหาร 350 กิโลกรัม ๆ ละ
10 บาท เท่ากับ 3,500 บาท
ดังนั้น เมื่อคิดหักลบเฉพาะต้นทุนค่าลูกปูและค่าอาหารปู การด้าเนินการของฟาร์ม node นี้มี
รายได้เท่ากับ 36,500 บาท (ในระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์)
นอกจากนี้ มีปูเหลือในบ่อประมาณ 1,000 ตัว (เมื่อคิดอัตราการรอดตายที่ 80%) ส้าหรับเลี้ยง
เป็นปูไซส์จ้าหน่ายต่อไป
จากการสอบถามความพึ ง พอใจของเกษตรกรต้ น แบบฟาร์ ม node ถึ ง ผลประกอบการฯ พบว่ า
เกษตรกรมีความพึงพอใจมากทั้งในด้านของรายได้และระยะเวลาในการเลี้ยงที่มีการคืนทุนอย่างรวดเร็ว และมี
ความเสี่ยงต่้ากว่าการเลี้ยงกุ้งขาว
ในระหว่างการด้าเนินงานของกลุ่ มเกษตรกรต้นแบบทั้งในรูปแบบฟาร์มสาธิตฯ และฟาร์ม node
เกษตรกรทั้งหมดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท้างาน ปัญหา และแนวทางการจัดการ/แก้ไขปัญหาของแต่
ละราย ซึ่งตัวอย่างหลักที่เกษตรกรจัดการแก้ปัญหาของตนเอง ได้แก่ การประดิษฐ์ไซจับปูเพื่อใช้เ อง เนื่องจาก
ไซที่มีขายตามท้องตลาดใช้วัสดุโครงสร้างเป็นเหล็กที่มักขึ้นสนิม เปราะและช้ารุดง่าย รวมถึงใช้อวนที่บาง ไม่
แข็งแรง ซึ่งอายุการใช้งานไซที่ซื้อตามท้องตลาดไม่เกิน 5 ครั้ง (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดปูที่ใช้ดักด้วย โดยปูขนาด
ใหญ่จะแข็งแรงและมีโอกาสท้าลายไซได้มากกว่า) และเมื่อไซช้ารุดจะกลายเป็นขยะสะสม ดังนั้น กลุ่มเกษตรกร
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จึงคิดแก้ปั ญหาโดยการผลิตไซใช้เอง ซึ่งเลื อกวัส ดุที่มีความทนทานให้ สามารถใช้งานได้ดีขึ้น เช่น เปลี่ ยน
โครงสร้ างเป็ น สแตนเลส (ไม่ขึ้น สนิ ม) และใช้อวนที่มีความเหนียวและหนากว่า (ภาพที่ 37) ภายในกลุ่ ม
เกษตรกรหารือกันว่าจะพัฒนาฝีมือในการท้าไซให้สมบูรณ์ และมีคุณภาพมากขึ้น โดยจะติดต่อกรมฝีมือแรงงาน
หรือหน่วยงานในท้องถิ่น และจังหวัดเพื่อขอรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกฝีมือเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าหมายให้
สามารถผลิตใช้เองในฟาร์ม รวมถึงผลิตเพื่อจ้าหน่ายภายในกลุ่ม
ข
ค

ง

ภำพที่ 37 การผลิตไซดักปูของเกษตรกรต้นแบบ (ก) ไซดักปูที่มีขายตามท้องตลาด (ไม่แข็งแรง) (ข-ค) ไซดักปู
ที่ผลิตโดยเกษตรกรต้นแบบ (ง) เกษตรกรต้นแบบประดิษฐ์ไซดักปูโดยปรับใช้วัสดุที่แข็งแรงและทนทานมากขึ้น
5.2 กลุ่มเกษตรกรต้นแบบจัดอบรมให้แก่เกษตรกรที่สนใจรวมถึงบุคคลอื่นที่สนใจ
จากผลการด้าเนิ น งานที่เป็ น ที่ย อมรั บของเกษตรกรต้นแบบการเลี้ ยงปูขาวบ้านเนินหนองหงส์ใน
โครงการฯ ท้ า ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานผ่ า นศู น ย์ พั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ และ ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อ เข้า
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 จากบุคคลภายนอก จ้านวน 2 กลุ่ม (รายชื่อผู้
เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและเรียนรู้การเลี้ยงปูขาว ดังแสดงในภาคผนวกที่ 8-9) ได้แก่
(1) ครูและนักเรียนจากโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ้านวน
75 คน
(2) กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงปูป่าชายเลน จ.ปัตตานี จ้านวน 53 คน
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากรหลัก น้าทีมโดยนายณัฏฐชัย นาคเกษม และนายรักชาติ ช่วยเกลี้ยง
เป็นวิทยาการถ่ายทอดประสบการณ์การท้างาน พร้อมน้าเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับ
ถ่ายทอดจากโครงการฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจ และมีคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เป็นผู้ข้อมูลเชิงลึกในกรณีที่ต้องการการ
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อธิบายเชิงวิชาการในรายละเอียดเชิงลึก (ภาพที่ 38) เนื้อหาหลักในการบรรยายระหว่ างการเข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานในฟาร์มสาธิตฯ ได้แก่ การจัดเตรียมบ่อและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปู เช่น คุณภาพน้้า
การให้อาหาร การสังเกตพฤติกรรมปูและประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคแบคทีเรีย Vibrio spp. ในปู การ
ใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในการควบคุมเชื้อก่อโรค บ้าบัดน้้า และก้าจัดสารอินทรีย์ในน้้า รวมถึงการตลาดในการ
จ้าหน่ายปู นอกจากนี้ เกษตรกรเลี้ยงปูขาวกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ได้น้าผลผลิตปูขาว และผลผลิตแปรรูปมา
น้าเสนอผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับฟังข้อติชมและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภค (ภาพที่ 38)
แม้ว่าในการด้าเนินกิจกรรมเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในวันนั้น ไม่ได้มีการติดตามประเมินความพึงพอใจ
จากการท้าแบบส้ารวจ แต่จากการสอบถามผู้เข้าเยี่ยมชม พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมมีความพึงพอใจด้านความรู้ที่
ได้รับจากวิทยากร โดยเฉพาะการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี มีการน้าความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้โดยลดการใช้สารเคมีและยาในการควบคุมโรค อีกทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง ปูขาว
จากฟาร์มสาธิตฯ และเกษตรกรต้นแบบในกลุ่ มมีลักษณะสมบูรณ์ กระดองแข็งแรง เนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม สะอาด
ไม่มีลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ ไม่มีกลิ่นคาว โดยภาพรวมผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานให้ ความเห็ นว่า
สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ปรับใช้ในการท้างานของตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้การ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แปรรูป คือ กะหรี่ปั๊บไส้ปู ผู้ชิมให้ความเห็นว่า มีรสชาติอร่อย กรอบ ไม่อม
น้้ามัน และยังเป็นสินค้าที่ใหม่ในท้องตลาด น่าจะมีโอกาสและช่องทางในการขายได้ อย่างไรก็ตามเกษตรกร
ควรค้านึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่ท้าให้สามารถคงความกรอบของกะหรี่ปั๊บได้นานขึ้น
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ภำพที่ 38 การอบรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมการเลี้ ย งปู ข าวในโครงการฯ ณ
ฟาร์มสาธิตฯ โดยกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากรหลัก (ก-ง) เกษตรกรต้นแบบท้าหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก
ในการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท้างาน (จ-ฉ) การศึกษาดูงานในพื้นที่ฟาร์มสาธิ ตฯ (ซ-ฌ)
ผลผลิตปูขาวและสินค้าแปรรูปของกลุ่มผู้เลี้ยงปูขาวบ้านเนินหนองหงส์และฟาร์มสาธิต

65

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปูขาว” ที่ได้รับการสนับสนุนการท้ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวั ต กรรมเพื่ อ ชุ ม ชน ประจ้ า ปี ง บประมาณ 2563 คณะผู้ ด้ า เนิ น โครงการฯ ได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวกลุ่มบ้านเนินหนองหงส์ ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.
นครศรธรรมราช โดยเน้นการสร้างเกษตรกรต้นแบบที่สามารถปฏิบัติงานได้ มีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ส้าหรับ
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรผู้สนใจรายอื่น ๆ ผ่านรูปแบบ Training the trainer โดยมีผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ
จ้านวน 1 ราย ดูแลและปฏิบัติงานในฟาร์มสาธิตการเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน (ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านเนินหนองหงส์)
และเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node จ้านวน 10 ราย (ในพื้นที่ อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง) ที่น้าองค์ความรู้ฯ ไป
ปรับใช้ตามบริบทและทรัพยากรของเกษตรกรแต่ละราย การด้าเนินการเลี้ยงปูขาวในฟาร์ม node จะได้รับ
ค้าแนะน้าเบื้องต้นจากเกษตรกรต้นแบบหลัก ซึ่งถือเป็นการประเมินความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของเกษตรกรต้นแบบหลักให้แก่เกษตรกรรายอื่น ตาม concept และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการ train
เกษตรกรต้นแบบให้ เป็ น trainer ซึ่งจากการประเมิน พบว่า เกษตรกรต้นแบบหลั กสามารถท้าหน้า ที่เ ป็ น
trainer ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ และการจัดการเลี้ยงปูขาวได้ดี เกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node สามารถน้าองค์
ความรู้ฯ ที่ได้รับถ่ายทอดไปด้าเนินงานตามได้ ซึ่งเกษตรกรต้นแบบหลักฟาร์มสาธิตฯ สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้
ค้าแนะน้าด้านการจัดการฟาร์ม การให้อาหารปูขาว และการใช้จุลินทรีย์ บ้าบัดของเสียในบ่อกุ้งทิ้งร้างเพื่อปรับ
สภาพเป็นบ่อเลี้ยงปูขาวให้แก่เกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node ได้ นอกจากนี้เกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node จะ
ได้รับองค์ความรู้ฯ และค้าแนะน้าจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ ในรายละเอียดที่อาจมีความแตกต่างไปจาก
ฟาร์มสาธิตตั้งต้น และเกษตรกรต้นแบบทั้ งหมด (เกษตรกรต้นแบบหลัก และเกษตรกรต้นแบบฟาร์ม node)
จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการด้าเนินงานของแต่ละราย เพื่อขยายความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่จะ
ส่งผลดีต่อการเลี้ยงปูขาวมากที่สุด
สรุปผลกำรดำเนินงำนของฟำร์มสำธิตฯ และฟำร์ม node
ฟำร์มสำธิตฯ (ฟาร์มตัวอย่างในการจัดการพื้นที่ปรับจากบ่อกุ้งทิ้งร้างเป็นบ่อเลี้ยงปูขาวที่มีการวางผัง
ฟาร์ม การจัดการระบบน้้า การปรับวิธีการเลี้ยงและการจัดการคุณภาพเลนและน้้าในบ่อเลี้ยงปูขาวโดยใช้
จุลินทรีย์โพรไบโอติก ด้าเนินการโดยผู้น้าเกษตรกรต้นแบบ นายณัฐฏชัย นาคเกษม ภายใต้การดูแลและให้
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ)
- ปูขาวมีอัตราการรอดตายประมาณ 65% (ประเด็นความผิดพลาดและแนวทางแก้ปัญหาแสดงใน
บทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน ในระยะที่ 4 ของโครงการ (ข้อ 4.1))
- ผลผลิตปูขาวเป็นที่พอใจของผู้ซื้อและผู้บริโภค โดยผลผลิต ในรูปแบบปูช้า มีความแข็งแรง ขนาด
สม่้าเสมอ ไม่เป็นโรค ผลผลิตในรูปแบบปูเนื้อที่ส่งให้แก่โรงแรมในเครือ Hyatt และ Anantara มีคุณภาพดี
สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย Vibrio spp. กระดองและรยางค์มีความสมบูรณ์ เนื้อแน่น รสชาติ
หวาน อร่อย
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- รายได้ เ ฉลี่ ย ของเกษตรกรจากการด้ า เนิ น งานของฟาร์ ม สาธิต ฯ คิ ด เป็ น 29,388 บาท/เดื อน
(รายละเอียดการค้านวณแสดงในบทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน ในระยะที่ 4 ของโครงการ (ข้อ 4.1))
ฟำร์ ม node (ฟาร์ มที่เกษตรกรต้น แบบปรับ ใช้ อ งค์ ความรู้ ฯ ตามบริบทของตนเอง และมีผู้ น้ า
เกษตรกรต้นแบบเป็นที่ปรึกษาร่วมกับคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ)
- ฟาร์ม node แต่ละฟาร์มวางแผนการผลิตและจ้าหน่ายผลผลิตตามบริบทของตนเอง
- ลูกพันธุ์ปูขาวเริ่มปล่อยเลี้ยงในฟาร์ม node ในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันรายงานผล
คิดเป็นการเลี้ยงระยะเวลา 3 เดือน) ยังไม่สามารถเก็บผลผลิตปูขาวในรูปแบบอื่นได้ ยกเว้นปูช้า ดังนั้น สรุปผล
การด้าเนินงานฟาร์ม node เลือกจากตัวอย่างฟาร์มของนายสวัสดิ์ สมมุ่ง ที่จ้าหน่ายผลผลิตในลักษณะปูช้า
พบว่า จากการลงเลี้ยงลูกพั นธุ์ปู 5,000 ตัว แบ่งจ้าหน่ายเป็นปูช้า จ้านวน 3,000 ตัว (ตั้งแต่การเลี้ยงเข้าสู่
สัปดาห์ที่ 4) มีรายได้ 36,500 บาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยประมาณ 12,000 บาท/เดือน (รายละเอียดการค้านวณ
แสดงในบทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน ในระยะที่ 5 ของโครงการ (ข้อ 5.1))
- ปูช้าที่จ้าหน่ายจากฟาร์ม node มีคุณภาพดี ผู้ซื้อพึงพอใจต่อคุณภาพปู โดยให้ข้อมูลว่าปูที่ซื้อต่อไป
เพื่อเลี้ยงขุนต่อ มีความแข็งแรง ไม่แสดงอาการอกท้องแดงซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp.
- ฟาร์ม node อื่น ๆ วางแผนเลี้ยงปูขาวจนได้ไซส์จ้าหน่าย (ตั้งแต่ 300 กรัม/ตัว ขึ้นไป) ซึ่งในขณะนี้
มีการจับจ้าหน่ายบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงานเป็นภาพรวมรายได้จากการเลี้ยงได้ทั้งหมด
แต่ได้มีการจดบันทึกจ้านวนปูที่จับขายไว้เพื่อประมวลผลหลังสิ้นสุดการเลี้ยง
- ในทุ ก ฟาร์ ม node ไม่ พ บปั ญ หาการตายแบบผิ ด ปกติ ข องปูที่ เ ลี้ ย ง พบเพี ย งการตายเล็ ก น้อย
ตามปกติ และจาการสุ่มดักปูของเกษตรในไซดักปูเพื่อประมาณการณ์จ้านวนปูที่เลี้ยงในบ่อ เกษตรกรประเมิน
ว่าปูที่เลี้ยงมีอัตราการรอดรอดสูงกว่า 80%
จากข้อมูลการด้าเนินงานของฟาร์มสาธิตฯ และฟาร์ม node สามารถสรุปเป็นประเด็นส้าคัญ ดังนี้
1) ปูขาวมีอัตราการรอดตายสูง ไม่น้อยกว่า 65% ซึ่งสูงกว่าการเลี้ยงในรูปแบบเดิม (ก่อนรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ มีอัตราการรอดตายประมาณ 30%)
2) รายได้ของเกษตรกรจากการเลี้ยงปูขาวที่เลี้ยงจบรอบการเลี้ยง (ประมาณ 4-5 เดือน) มีรายได้
เฉลี่ยประมาณ 29,000 บาท/เดือน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยจากการแบ่งจ้าหน่ายปูช้า (คิดเฉลี่ยของการเลี้ยง 3
เดือน) เท่ากับ 12,000 บาท คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากรายได้เดิมประมาณ 300% และ 70% ตามล้าดับ
(รายได้เดิมจาการเลี้ยงปูขาวเฉลี่ย 7,000 บาท/เดือน)
3) ประเด็นคุณภาพผลผลิตปูขาว พบว่า ผลผลิตมีคุณภาพสูง ลักษณะภายนอกได้แก่กระดอง รยางค์
และความแน่นของเนื้อปู และไข่ปูมีความสมบูรณ์ ไม่พบปูด้อยคุณภาพที่แสดงอาการอกท้องแดง หรือลักษณะ
กระดองกร่อน เลือดขุ่น เนื้อเละ (คิดเป็นปูด้อยคุณภาพเท่ากับ 0%)
4) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบมีการรวมกลุ่มเพื่อซื้อวัตถุดิบอาหาร ท้าให้ได้ราคาถูกลง
5) กลุ่ ม เกษตรกรต้ น แบบรวมกลุ่ ม แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ปั ญ หา และหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเองและเกษตรกรในกลุ่ม ท้าให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มผู้เลี้ยงปู
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6) เกษตรกรมีการวางแผนการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ มีการคาดการณ์และเตรียมตัวให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์การเลี้ยง เช่น มีการแบ่งจ้าหน่ายปูในรูปแบบปูขุน และจัดเตรียมบ่อส้าหรับขยายการเลี้ยงปูเพื่อ
ไม่ให้มีความหนาแน่นของปูในบ่อมากเกินไป
7) เกษตรกรมีการด้าเนินการแบบครบวงจร มีอาชีพสนับสนุน ในห่วงโซ่การผลิตปูขาวที่ชัดเจนขึ้น
เช่น กลุ่มจัดหาวัตถุดิบอาหารสด, กลุ่มเลี้ยงและอนุบาลปูช้าเพื่อจ้าหน่ายให้เกษตรกรรายอื่นส้าหรับเลี้ยงเป็นปู
ไซส์จ้าหน่ายต่อไป, กลุ่มผลิตวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ้าเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงปูขาว เช่น ไซดักปูที่มีความ
แข็งแรงและทนทานมากขึ้น (รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 4 ผลการด้าเนินงาน ในระยะที่ 5 ของโครงการ (ข้อ
5.1))
นอกจากนี้ในประเด็นการตลาดและช่องทางในการจัดจ้าหน่ายผลผลิตปูขาวจากกลุ่มเกษตรกรใน
โครงการ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงและให้รายละเอียดในส่วนผลการด้าเนินงาน พบว่าได้มีการขยายช่องทางการ
จัดจ้าหน่ายที่ด้าเนิน การเองโดยตัว แทนในกลุ่ มเกษตรกรผ่ านแพลตฟอร์ม Facebook และ LINE เพื่อเป็น
ช่องทางที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภค/ผู้ซื้อได้โดยตรงและหลากหลายนอกเหนือจากผู้ซื้อในพื้นที่ใกล้เคียง
เท่านั้น โดยการจ้าหน่ายเป็นไปในรูปแบบการก้าหนดจ้านวนและขนาดปูข าวที่ผู้บริโภค/ผู้ซื้อต้องการ และ
จัดหารวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในกลุ่มเพื่อส่งตรงให้แก่ผู้บริโภค/ผู้ซื้อ (ภาพที่ 39)
ก

ข

ค

ง

ภำพที่ 39 การติดต่อระหว่างเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตจ้าหน่ายในช่องทางออนไลน์ (ก-ง) ประวัติการ
สนทนาของกลุ่มเกษตรกรในโครงการ ผ่านแอพลิเคชั่น LINE เกี่ยวกับช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิตปูขาวให้แก่
ผู้บริโภค
ผลกำรประเมินกำรดำเนินโครงกำรฯ
ในระหว่างการด้าเนินโครงการฯ สามารถจัดอบรมให้แก่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ อ.ปากพนัง และ อ.
หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงเกษตรกรและผู้สนใจจากพื้นที่จังหวัดอื่น เช่น สงขลา และปัตตานี ซึ่งเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการฯ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม และเยี่ยมชมฟาร์มให้
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ข้อมูล ในทิศทางเดี ย วกัน ว่ารู ป แบบการได้เห็ น สถานที่ท้างานจริง ได้ล งมือปฏิ บัติ และได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้ปฏิบัติงานจริง ท้าให้เข้าใจง่าย เห็นภาพ
และเชื่อมโยงกับการท้างานได้ชัดเจน และสามารถน้าองค์ความรู้ฯ จากการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ ขยายผลให้
เกิดประโยชน์ในบริบทของตนเองได้
นอกจากนี้ ผลการประเมินโครงการจากหัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนจากภาคส่วนราชการในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ พบว่า โครงการฯ มีผล
การด้าเนินงานที่ดี คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเกษตรกร โดยให้การดูแล ท้าหน้ าที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ ให้ แก่เกษตรกรอย่ างเต็มที่ และเกษตรกรให้ ความร่ว มมือรับองค์ความรู้ไปปรั บ ใช้
ประกอบอาชีพของตน โดยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โครงการฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร (ความคิดเห็นของผู้เข้าเยีย่ มชมและประเมิน แสดงในภาคผนวกที่ 10)
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรคหลัก ๆ ที่พบในระหว่างการด้าเนินโครงการฯ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาด
Covid-19 ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอบรม และการศึกษา
ดูงานของเกษตรกรหรือผู้สนใจจากนอกพื้นที่ รวมถึงคณะเชฟและฝ่ายจัดซื้อของโรงแรมในเครือ Hyatt (ที่ให้
ความสนใจผลผลิตปูขาวจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่บ้านเนินหนองหงส์ เนื่องจากมีความพึงพอใจในคุณภาพปู
ขาวที่ส่ งไปทดสอบ โดยผลผลิ ตปู ขาวจากกลุ่ มเกษตรกรมี คุ ณภาพดี สะอาด ไม่มีกลิ่ น ไม่มีการปนเปื้ อ น
แบคทีเรีย Vibrio spp. กระดองและรยางค์มีความสมบูรณ์ เนื้อแน่น รสชาติหวาน อร่อย) ไม่สามารถเดินทาง
มาในพื้นที่เลี้ยงปู ขาวส้าหรับประเมิน การเลี้ย ง คุณภาพผลผลิตปู ความปลอดภัย ความคุ้มทุน และติดต่อ
เกี่ยวกับด้านปริมาณการจัดซื้อผลผลิตปูขาวได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปศึกษาดูงานและฝึก
ปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบในการเพาะขยายพันธุ์ปูขาว จากเดิมที่วางแผนไว้ในการเข้าเยี่ยมชมการเพาะ
ขยายพันธุ์ปูขาวโดยศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่ง ตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ดำเนินโครงกำรฯ
ในการปรับแก้เพื่อให้โครงการฯ สามารถด้าเนินกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ คือ การปรับใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น LINE Facebook รวมถึงการจัดตั้ง
ฟาร์มสาธิตฯ และศูนย์เรียนรู้เพื่อให้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการฯ สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ที่
สนใจผ่านการเยี่ยมชมการด้าเนินงานในฟาร์ม และการถ่ายทอดประสบการณ์จากเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่ง
เกษตรกรต้นแบบเจ้าของฟาร์มทั้งหมดในโครงการฯ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ และ
ประสบการณ์ของตน
ข้อเสนอแนะจำกผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะจากโรงแรมในเครื อ Hyatt และ Anantara หลั งจากได้รับตัว อย่างผลผลิ ตปูขาวใน
รูปแบบปูเนื้อจากฟาร์มกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ ได้แก่ ควรปรับปรุงเล็กน้อยในเรื่องการจัดแพคปูเพื่อลด
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ความเครียดของปูในระหว่างการขนส่งเพื่อคงคุณภาพของปูให้ดีเหมือนที่ได้รับจากหน้าฟาร์ม ซึ่งโรงแรมใน
เครือ Hyatt และ Anantara สนใจจะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการผลิตและจัดซื้อปูขาวจาก
กลุ่มเกษตรกรในอนาคต
ข้อเสนอแนะจำกกลุ่มหัวหน้ำและตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ จ.นครศรีธรรมรำช
ข้อเสนอแนะจากผู้เยี่ยมชมและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานและ
ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นไปทิศทางเดียวกัน คือ แนะน้าให้เกษตรกรขยายผลและ
โอกาสทางการตลาดของผลผลิตปูขาว โดยการพัฒนาบางส่วนของผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้มีการผลิตสินค้าแปรรูปจากปูขาวบ้างแล้ว แต่ยังต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยแต่ละหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เช่น หอการค้าจังหวัดเสนอ
ในการช่วยปรับสูตรกะหรี่ปั๊บไส้ปูของเกษตรกรให้แป้งมีความบางและกรอบมากขึ้น อุตสาหกรรมจังหวัดจะช่วย
ปรับปรุงในส่วนบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่พาณิชย์จังหวัดได้เสนอให้กลุ่มเกษตรกรออกบูธน้าผลผลิตทั้งที่เป็นปูขาว
สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปออกจ้าหน่ายในตลาดริมคลองหัวไทร (ตลาดประชารัฐ) รวมถึงงานออกร้านต่าง ๆ ที่
จังหวัดจะจัดขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 คลี่คลายลง
ข้อเสนอแนะจำกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในโครงกำรฯ
1) เกษตรกรเล็ ง เห็ น ประโยชน์ จ ากการด้ า เนิ น โครงการฯ โดยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ องค์ ค วามรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับถ่ายทอดจากคณะผู้ด้าเนินโครงการฯ และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้รับจากโครงการฯ
สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงปูขาว มีรายได้ส้าหรับดูแลครอบครัวและ
ปลดหนี้ค้างช้าระได้ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพและชุมชน รวมถึงสามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้ฯ ไปประยุกต์ใช้
กับการเลี้ยงสัตว์น้าชนิดอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรมีความเห็นว่ายังไม่สามารถเก็บเกี่ยวองค์ความรู้
ได้ทั้งหมดภายในระยะการด้าเนินโครงการฯ (เวลา 12 เดือน) เนื่องจากองค์ความรู้บางเรื่องมีความซับซ้อนมาก
เกินไป ต้องอาศัยความรู้ พื้นฐาน ทักษะปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ วัสดุอปกรณ์ หรือโรงเรือนที่มากเกิ นกว่ า
ความสามารถที่เกษตรกรในโครงการ (ทั้งเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรราย node) สามารถด้าเนินการหรือ
จัดหาได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การเพาะพันธุ์ลูกปูขาว รวมถึงการผลิตอาหารส้าเร็จเพื่อเร่งการสร้างไข่ในกระดอง
ให้แก่ปูเพศเมีย ดังนั้นเกษตรกรมีข้อเสนอแนะให้มีการสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อขยายผลโครงการฯ หรือต่อเฟสสองของโครงการฯ นี้ เพื่อให้คณะผู้ด้าเนินโครงการฯ เป็นพี่เลี้ยง
และให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการน้าองค์ความรู้ฯ ที่ได้รับไปใช้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถด้าเนินการได้ด้วย
ตนเอง
2) กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจการใช้โพรไบโอติกกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการบ้าบัดเลนและ
ปรับปรุงคุณภาพน้้า เนื่องจากการวิธีการเตรียมอาหารและการเลี้ยงเพิ่มขยายจ้านวนไม่ยุ่งยากนัก แต่เกษตรกร
มีข้อจ้ากัดในเรื่องการรักษาหัวเชื้อให้บริสุทธิ์ และการต่อขยายจุลินทรีย์ให้มีคุณภาพสม่้าเสมอ ดังนั้น เกษตรกร
จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดท้าโครงการการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโพรไบโอติกกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงในประเด็น การเตรียมและการดูแลหัวเชื้อ การควบคุมคุณภาพจุลินทรีย์ให้มีความสม่้าเสมอในทุก lot การ
ผลิต
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กำรพัฒนำต่อยอดจำกโครงกำรฯ
จากผลการด้าเนินงานของโครงการฯ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปู
ขาวอย่างที่เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ท้าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและให้การ
สนับสนุนต่อยอดขยายผลโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การขยายผลฟาร์มสาธิตการเพาะเลี้ยงปูขาวอย่างยั่งยืน (ภายใต้การริเริ่มของโครงการฯ) ให้ยั่งยืน
โดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริ “กลุ่มเพาะเลี้ยงปูขาวระบบชลประทาน
น้้าเค็มบ้านเนินหนองหงส์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาลุ่มน้้าปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในการปรับปรุงพื้นที่และสร้างห้องน้้าเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานในฟาร์มสาธิตฯ (ภาพที่ 40) โดยฟาร์มสาธิตฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นสถานที่ที่สามารถรองรับผู้เข้า
เยี่ยมชมและการจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจรายอื่น ๆ ทั้ง
ในและนอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราขได้
2) การสนั บ สนุ น และดูแลให้ ค้าแนะน้ ากลุ่ มเกษตรกรผู้ เลี้ ย งปู ขาวให้ ส ามารถด้ าเนิน การภายใต้
มาตรฐาน GAP กรมประมง ซึ่งให้ความสนั บสนุนและดูแลโดยศูนย์พัฒ นาประมงพื้นที่ลุ่ มน้้าปากพนัง อัน
เนื่องจากพระราชด้าริ กรมประมง
3) หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ส้านัก งานประมงจังหวัด ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เทศบาล และ อบจ. นครศรีธรรมราช เพื่อร่วม
วางแผนสนับสนุนงบประมาณและก้าหนดยุทธศาสตร์การเลี้ยงปูขาวไว้ในแผนงานระยะยาว รวมถึงโครการ
พัฒนาทักษะ ฝีมือ และพัฒนาผลิภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตปูขาวของเกษตรกร
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ภำพที่ 40 ฟาร์ มสาธิตการเลี้ ย งปู ขาวอย่างยั่งยืนและศูนย์เรียนรู้ การอบรมถ่ ายทอดองค์ ความรู้ตามแนว
พระราชด้าริ “กลุ่มเพาะเลี้ยงปูขาวระบบชลประทานน้้าเค็มบ้านเนินหนองหงส์ ” (ก) ศูนย์เรียนรู้ฯ (ข) บ่อดิน
เลี้ยงปูขาวในฟาร์มสาธิตฯ (ค) บริเวณในพื้นที่ฟาร์มสาธิตฯ ส้าหรับการจัดอบรมหรือพูดคุยของเกษตรกร (งฉ) ห้องน้้าในฟาร์มสาธิตฯ และศูนย์เรียนรู้ฯ จากการสนับสนุนโดยศูนย์อ้านวยการและประสานการพัฒนาลุ่ม
น้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
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ภำคผนวก 1 Flowchart แสดงกระบวนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร
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ภำคผนวก 7 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง นวัตกรรมชุดโพรไบโอติกกลุ่ม Bacillus spp. และ
แบคทีเรียสังเครำะห์แสง เพื่อใช้ในกำรบำบัดน้ำ และเพื่อแก้ปัญหำโรคสัตว์น้ำ (ปูขำว) (วันที่ 3 มีนำคม
2564)
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ภำคผนวก 8 รำยชื่อผู้เข้ำเยี่ยมชมฟำร์มและเรียนรู้กำรเลี้ยงปูขำวอย่ำงยั่งยืน ฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงปูขำว
อย่ำงยั่งยืน @บ้ำนเนินหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมรำช (โรงเรียนส่งเสริมศำสนำวิทยำมูลนิธิ จ.สงขลำ)
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ภำคผนวก 9 รำยชื่อผู้เข้ำเยี่ยมชมฟำร์มและเรียนรู้กำรเลี้ยงปูขำวอย่ำงยั่งยืน ฟำร์มสำธิตกำรเลี้ยงปูขำว
อย่ำงยั่งยืน @บ้ำนเนินหนองหงส์ จ.นครศรีธรรมรำช (กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจกำรเลี้ยงปูป่ำชำยเลย
จ.ปัตตำนี)
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ภำคผนวก 10 ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำ และหัวหน้ำหน่วยงำนจำกจังหวัด
นครศรีธรรมรำช (ผู้เข้ำเยี่ยมชมและตรวจประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรฯ)
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ภำคผนวก 11 แผ่นโปสเตอร์/Roll up สรุปองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกำรเพื่อเลี้ยงปูขำวอย่ำง
ยั่งยืน
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ภำคผนวก 12 ใบรับรองกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับกำรผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ชนิดสัตว์
น้ำ ปูทะล ของฟำร์มสำธิต (นำยณัฐฏชัย นำคเกษม)
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คณะผู้ดำเนินโครงกำรฯ
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หัวหน้ำโครงกำร
ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
ต้าแหน่ง/สังกัด อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ติ ด ต่ อ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธ รรมราช
109 หมู่ 2 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0815990778
E-mail e_aquatic1@hotmail.com, kittichon.u@rmutsv.ac.th

ผู้ร่วมโครงกำร
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
ต้าแหน่ง/สังกัด ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานที่ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ พั ฒ นาประมงพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งจาก
พระราชด้ า ริ กรมประมง ต้ า บลหู ล่ อ ง อ้ า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ 0819904553
E-mail kobsak1968@yahoo.co.th

ผู้ร่วมโครงกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
ต้าแหน่ง/สังกัด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ส ถ า น ที่ ติ ด ต่ อ ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยทักษิ ณ 222 หมู่ 2 ต้า บลบ้านพร้ า ว
อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ 0847503986
E-mail ksuphada@yahoo.com
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ผู้ร่วมโครงกำร
ดร.จ้าเริญศรี ถาวรสุวรรณ
ต้าแหน่ง/สังกัด ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้าสงขลา กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้าสงขลา 130/2 ถนนติณสูลานนท์
หมู่ 8 ต้าบลพะวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 0897392603
E-mail pjumroensri@gmail.com

ผู้ร่วมโครงกำร/ผู้ประสำนงำนโครงกำร
ดร.นิอร จิรพงศธรกุล
ต้าแหน่ง/สังกัด อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
สถานที่ ติ ด ต่ อ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธ รรมราช
109 หมู่ 2 ต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0614694492
E-mail nim_nion@hotmail.com, nion.c@rmutsv.ac.th

