
 

แผนปฏบิตักิารคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถ่ินที่อยู่อาศยั จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ปูเจ้าพ่อหลวง (Indochinamon bhumibhol) เป็นปูนํ้าจืดในกลุ่มปูนํ้าตก ปูหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีความกว้างของกระดองระหว่าง 31-87 มิลลิเมตร  
ปูเจ้าพ่อหลวงเป็นปูนํ้าจืดเฉพาะถิ่นพบบริเวณพ้ืนที่สูงในจังหวัดเลย ช่ือปูเจ้าพ่อหลวงเป็นช่ือที่ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ปัจจุบันปูเจ้าพ่อหลวงอยู่ในภาวะถูกคุกคามเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
การบริโภคท่ีมากเกินไป มลพิษ และกิจกรรมการท่องเที่ยว และจากการประเมินสถานภาพสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม
โดยองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature) 
หรือ IUCN ปีพ.ศ.2551 ระบุว่า ปูเจ้าพ่อหลวงอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (endangered) เน่ืองจากมีขอบเขต 
การกระจายท ี่จํากัด 
 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
ระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้ ได้ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องและประชาชนใน
พ้ืนที่จัดทําแนวทางการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย เพ่ือนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน โดยคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้เห็นชอบในหลักการกับแนวทางการคุ้มครองดังกล่าว และให้ดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถ่ินที่อยู่อาศัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้
แนวทางดังกล่าวสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการดําเนินการยังเป็น
การสนองข้อมติและพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 7 ที่ระบุให้มีการติดตามตรวจสอบองค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มีมาตรการอนุรักษ์เร่งด่วนและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และ
มาตรา 8 ของอนุสัญญาฯ ให้ดําเนินการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ การจัดต้ังระบบพ้ืนที่คุ้มครองหรือ
พ้ืนที่ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ รวมถึงการจัดระเบียบหรือธํารงรักษากฎข้อบังคับที่จําเป็นและ/หรือบทบัญญัติ
ระเบียบบังคับต่างๆ เพ่ือคุ้มครองชนิดพันธ์ุและประชากรที่ถูกคุกคามเพ่ือเป็นหลักประกันในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน และแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2554-2563 และเป้าหมายไอจิของ
อนุสัญญาฯ ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และทราบขั้นตอน
ดําเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน รวมถึงลดแรงกดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการคุณค่าและการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพ่ือ
เพ่ิมพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถ่ินที่อยู่อาศัย จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วยเป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติ และตัวช้ีวัด ดังน้ี   

เป้าหมาย 

 ภายในปี 2563 ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ
ของปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ มีการอนุรักษ์ คุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ คุ้มครองสิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาค

ส่วนที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือให้ท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของถิ่นที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ โดยมีส่วนร่วมในการ

คุ้มครอง และรักษาสิ่งที่มีคุณค่า 
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในรุ่นต่อไป 
 

ผลลัพท์ 

 ประชาชนในพ้ืนที่และภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญรวมถึงมี
ความเข้มแข็งของเครือข่ายในการอนุรักษ์และคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง ชนิดพันธ์ุอ่ืน และถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ และตัวช้ีวัด 
 
มาตรการ 1 สร้างความตระหนักและให้ความรู้เก่ียวกับความสําคัญของปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติ 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนถึงคุณค่าและความสําคัญของปูเจ้าพ่อหลวง

และแหล่งที่อยู่อาศัย 
 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละหรือจํานวนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ ความตระหนักถึงคุณค่าและ

ความสําคัญของปูเจ้าพ่อหลวงและแหล่งที่อยู่อาศัย 
 

มาตรการ 2 อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองชนิดพันธ์ุและระบบนิเวศ 
 

แนวทางปฏิบัติ  
 คุ้มครองชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
 ยกระดับการคุ้มครองชนิดพันธ์ุและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 
 จํานวนเครื่องมือ กลไก หรือหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่

ได้มีการยอมรับและนําไปใช้ในทางปฏิบัติ 
 
 



มาตรการ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

แนวทางปฏิบัติ  
 จัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอนุรักษ์และคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง 

 

ตัวช้ีวัด 
 จํานวนกิจกรรม/เครือข่ายการอนุรักษ์ปูเจ้าพ่อหลวงโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

มาตรการ 4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ของปูเจ้าพ่อหลวงในระดับพ้ืนที่และชุมชน 
 

แนวทางปฏิบัติ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
 ติดตามประเมินผลและการรายงานผล 

 

ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและ

ถิ่นที่อยู่อาศัย 
 จํานวนผลสําเร็จของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปูเจ้าพ่อหลวง 
 ผลสําเร็จของการติดตามและรายงานผล



แผนปฏบิตักิารคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศยั จังหวัดเลย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

มาตรการ แนวทางปฏบิัต ิ แผนงาน/โครงการ หนว่ยงานรับผดิชอบ ระยะเวลา  
(ปี พ.ศ. 2559-2563) 

งบ 
ประมาณ 
(ล้านบาท) หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 59 60 61 62 63 

1. ให้ ความรู้ และสร้ า งความ
ตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญ
ของปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ 

 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และการมีส่วนรว่มของชุมชน
ถึงคุณค่าและความสําคัญของ 
ปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่
อาศัย 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และจัด
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกถึงคุณค่า
ความสําคัญของปูเจ้าพ่อหลวงที่
ได้รับพระราชทานชื่อเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นปูน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับสอง
ของโลก และเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 

  ทส. (อส. ทสจ. เลย)  ทส. (สผ. สส. 
อส. ทสจ. เลย) 
 จังหวดัเลย 
 ภาคเอกชน 
 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     5.00 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลด ละ เลิก
จับและบริโภคปูตัวเมียในช่วงฤดู
วางไข่ 

  ทส. (ทสจ. เลย)  ทส. (อส.) 
 จังหวดัเลย 
 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 สถาบันการศึกษา
และวัด 
 เครือข่ายอนุรกัษ์
และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

     3.00 

จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ ยวกับ 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

 ทส. (ทสจ. เลย อส.) 
 สถาบันการศึกษา 

     3.00 

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ “บ้าน
ของปูเจ้าพ่อหลวง” ให้เป็นแหล่ง
ศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
สําคัญของจังหวัด 

 องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พเิศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

 จังหวดัเลย 
 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 ทส. (อส. ทสจ. เลย) 
 เครือข่ายอนุรักษแ์ละ
คุ้มครองปูเจา้พ่อหลวง 

     5.00 



มาตรการ แนวทางปฏบิัต ิ แผนงาน/โครงการ หนว่ยงานรับผดิชอบ ระยะเวลา  
(ปี พ.ศ. 2559-2563) 

งบ 
ประมาณ 
(ล้านบาท) หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 59 60 61 62 63 

  อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ให้กับชุมชน เยาวชน นักเรียน และ
บุคคลทั่วไปในการอนุรักษ์ปูเจ้าพ่อ
หลวงและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

 ทส. (ทสจ. เลย) 
 

 ทส. (สผ. อส.) 
 สถาบันการศึกษา 
 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ภาคเอกชน 

     3.00 

2. อนุรักษ์และปกป้องคุ้มครอง
ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ 

คุ้มครองปูเจ้าพอ่หลวงและ 
ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาต ิ

จําแนกเขตการจัดการ (zoning) 
อนุ รั กษ์ เ ป็นร่ อ งน้ํ า เพื่ อการ ใ ช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ทส. (อส.) 
 ชุมชนในพื้นที ่

     1.00 

จัดทํากฎ ระเบียบ กติกาชุมชนเพื่อ
คุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ทส. (อส. ทสจ. เลย)      0.50 

จัดตั้งและประชุมคณะทํางานใน
ระดับพื้นที่ 

 ทส. (ทสจ. เลย)  ทส. (สผ. อส.)  
 กษ. (กปม.) 
 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย 

     1.00 

ยกระดับการคุ้มครองชนิดพันธุ์
และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 

ยกระดับสถานภาพการคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

 ทส. (อส.)  ทส. (สผ.)      0.20 

ขยายเขตพื้นที่การคุ้มครองและการ
จัดการไปยั งถิ่ นที่ อยู่ อา ศัยตาม
ธรรมชาติในพื้นที่อื่นในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียงที่พบการกระจาย
ของปูเจ้าพ่อหลวง 

 ทส. (ทสจ. เลย) 
 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ทส. (สผ. อส.) 
 เครือข่ายอนุรกัษ์

และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

     0.50 

3. ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ใน
การ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

จัดตั้งและเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของเครอืข่ายอนุรักษ์
และคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง 

จัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายอนุรักษ์และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง และอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับเครือข่ายในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ทส. (ทสจ. เลย)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 เครือข่ายอนุรักษแ์ละ
คุ้มครองปูเจา้พ่อหลวง 
 องค์กรพัฒนาเอกชน 

     2.00 



มาตรการ แนวทางปฏบิัต ิ แผนงาน/โครงการ หนว่ยงานรับผดิชอบ ระยะเวลา  
(ปี พ.ศ. 2559-2563) 

งบ 
ประมาณ 
(ล้านบาท) หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 59 60 61 62 63 

  ขยายเครือข่ายอนุรักษ์และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวงครอบคลุมทั้งจังหวัด
เลยและจังหวัดใกล้เคียงที่มีการ
กระจายเพื่อช่วยรักษาบ้านของ 
ปูเจ้าพ่อหลวง และขยายความร่วมมือ
กับภาคเอกชน 

 ทส. (ทสจ. เลย) 
 

 ทส. (อส.) 
 ภาคเอกชน 
 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 เครือข่ายอนุรกัษ์
และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

     0.50 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและส่งเสริม
บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วม 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 ทส. (ทสจ. เลย) 
 สถาบันการศึกษา 
 องค์กรพัฒนา

เอกชน 
 เครือข่ายอนุรกัษ์

และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

     3.00 

จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ปูเจ้าพ่อหลวง
และถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 จังหวดัเลย      0.20 

4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ของปูเจ้าพ่อหลวง
ในระดับพื้นที่และชุมชน 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจยั 

ศึกษาวงจรชีวิต  ห่วงโซ่อาหาร  
การแพร่กระจาย และการใช้ประโยชน์ 
รวมถึงสภาพแหล่งที่อยู่อาศัย 

 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

 ทส. (อส.) 

 กษ. (กปม.) 
 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

     3.00 

ศึกษาปัจจัยคุกคามที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิตและการกระจาย
พันธุ์ของปูเจ้าพ่อหลวง 

 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

 ทส. (อส.) 
 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

     0.50 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะ
ขยายพันธุ์และการอนุรักษ์นอกถิ่นที่
อยู่อาศัยในพื้นที่แหล่งธรรมชาติอื่นๆ  

 กษ. (กปม.)  ทส. (อส.)      0.50 



มาตรการ แนวทางปฏบิัต ิ แผนงาน/โครงการ หนว่ยงานรับผดิชอบ ระยะเวลา  
(ปี พ.ศ. 2559-2563) 

งบ 
ประมาณ 
(ล้านบาท) หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 59 60 61 62 63 

  ศึกษาการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกจิ  กษ. (กปม)   มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

 ภาคเอกชน  

     3.00 

 ติดตามประเมินผลและการ
รายงานผล 

สํารวจและติดตามประเมินผลการ
เพิ่มจํานวน ขนาด และความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศแหล่งที่อยู่
อาศัยของปูเจ้าพ่อหลวงอย่างต่อเนื่อง 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ทส. (อส. สผ.) 
 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเลย 
 ชุมชนในพื้นที ่

     1.50 

รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการติดตาม
ประเมินผลให้สาธารณชนทราบ
อย่างทั่วถงึ 

 ทส. (สผ.)  ทส. (ทสจ. เลย อส.) 
 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 
 กษ. (กปม.) 
 เครือข่ายอนุรกัษ์
และคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวง 

     0.50 

จัดทําคู่มือในการติดตามอย่างง่าย
สําหรับชุมชน 

 ทส. (สผ.)  ทส. (อส.) 
 เครือข่ายการ

อนุรักษ ์

     0.20 

 
อธิบายคําย่อ 
 

ทส. = กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สผ. = สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อส. = กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
สส. = กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทสจ. เลย = สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กษ = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กปม. = กรมประมง 


