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บทคัดยอ

 การศกึษาสถานการณการทาํประมงแมงกะพรุน บรเิวณตาํบลแหลมผกัเบีย้ อาํเภอบานแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีมวีตัถปุระสงค
เพื่อ ศึกษาวิธีการทําประมงและวิธีการแปรรูปแมงกะพรุน บริเวณตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2553-เดือนมิถุนายน 2554 โดยวิธีการสัมภาษณกลุมชาวประมง และผูแปรรูปแมงกะพรุน พบวา การทาํประมง
แมงกะพรุน แรงงานที่ใชเปนคนในครอบครัว จาํนวนเรือที่ทําประมงแมงกะพรุนมีทั้งหมด 21 ลาํ เรือมีความยาวเฉลี่ย 7 เมตร 
เคร่ืองยนตที่ใชมีขนาด 23 แรงมา วิธีการทําประมงแมงกะพรุนมี 2 วิธี คือใชสวิงตักแมงกะพรุน และปลอยอวนขวางกระแสน้ํา 
เพื่อดักจับแมงกะพรุน ทําการประมงชวงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม ชนิดของแมงกะพรุนท่ีพบไดแก แมงกะพรุนหนัง และ
แมงกะพรุนลอดชอง คิดเปนรอยละ 85 และ 15 ตามลําดับ ดานปญหาและอุปสรรคพบเรื่องนํ้ามันเช้ือเพลิงมีราคาสูง และคลื่น
ลมแรงหรือการเปล่ียนทิศทางของกระแสนํ้า คิดเปนรอยละ 95.25 และ 85.71 ตามลําดับ สวนการแปรรูปแมงกะพรุน มีแพ 
รับซื้อแมงกะพรุน 2 แพ คือ แพคุณขณิษฐา พูลศักดิ์ และแพคุณพรวรุณ ชยัศรี ปริมาณการรับซื้อแมงกะพรุน 1,300 และ1,000 ตัน 
ตอป คิดเปนรอยละ 56.52 และ 43.48 ตามลาํดับ โดยการแปรรูปแมงกะพรุนทั้ง 2 แพใชวิธีการดองเกลือ

คําสําคัญ : การทําประมง / แมงกะพรุน

ABSTRACT

 Study of situation of Jellyfish harvest was investigation of jellyfish harvest methods and processing at Tumbon 
Leam Phak Bia, Amphur Ban-Leam, Phetchaburi province from July, 2010 to June, 2011.The investigation methods were 
done by interviewing the fishermen and the producers of processed jellyfish. We found that they harvested the jellyfish 
by their family members with 21 boats. Each of them was 7 m-long and equipped with 23 hp of engine. They used net 
to take up the jellyfish and floating seines across natural current. The harvest period started from August to October. 
Most harvested jellyfish contained 85% of Rhopiloma hispidum and 15% Lobonema smithii. 95.25% of fishermen had 
the problem with high fuel cost and 85.71% had to experience strong sea wave and fluctuation of current. There were 
2 groups (so called as Pair) of jellyfish processing, which were Kanita Pullsak pair and Pornwarun Chaisri pair. Each 
pair hadamount of purchased jellyfish was 1,300 and 1,000 tons per year or 56.52% and 43.48%, respectively. Both 
pair processed the jellyfish by salt preservation.

Keywords : Fishery / Jellyfish
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บทนํา

 แมงกะพรุน เปนสัตวทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ชาวประมง
แถบตะวันออก โดยเฉพาะชาวจีนนิยมบริโภคเปนอาหาร
มากวาหนึ่งพันป และแมงกะพรุนสามารถนํามาใชเปนยา
รักษาโรค โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดลม
อักเสบ นอกจากนี้ไดมีการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของ

แมงกะพรุนพบวา โปรตีนจากแมงกะพรุนสวนใหญเปนสาร 
คอลลาเจน ซึ่งจําเปนในกระบวนการสรางฟน กระดูก และ
เซลลเนื้อเย่ือรางกาย (วิเชียร ลีลาวัชรมาศ. 2553) ประกอบ
กับมีไขมันตํ่า และมีคอเลสเตอรอล นอยกวา0.35 มิลลิกรัม/
100 กรัม (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง. 2552) ซึ่งจาก
ประโยชนของแมงกะพรุน ทําใหกลุมบุคคลที่รักสุขภาพนิยม
บริโภคแมงกะพรุนกันมากขึ้น สงผลใหมีการทําการประมง 
และการแปรรูปแมงกะพรุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อใหเพียง

พอตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน

 การทําประมงแมงกะพรุนพบมากในแถบมหาสมุทร

อินเดีย แปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ แปซิฟกตะวันตกกลาง
และประเทศในแถบตะวันออก ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส จีน และประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทย
มีการทําประมงแมงกะพรุนมานานกวา 35 ป โดยราคา
ของแมงกะพรุนสดที่มีจําหนายภายในประเทศมีราคา 
หัวละ 15-20 บาท (1 หลัวมีนํ้าหนักประมาณ 25 กิโลกรัม) 
ราคาแมงกะพรุนแหงราคากิโลกรัมละ 40-60 บาท สวนหนวด
ของแมงกะพรุนแหงราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท (สิทธิพันธ 
ศิริรัตนชัย. 2537) ในปจจุบันแมงกะพรุนแหงกําลังเปน 
ที่นิยมและสามารถสงไปจําหนายยังตลาตางประเทศท่ีสําคัญ 
ไดแก ยุโรป อเมริกา เกาหลี มาเลเซีย จีน ไตหวัน สิงคโปร 
และโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน รับซื้อแมงกะพรุน (Rhopilema 
Esculenta) เกรด A ที่ผานการแปรรูปแลว ในราคากโิลกรัม 
ละ 25 เหรียญสหรฐัอเมริกา (วเิชยีร ลลีาวชัรมาศ. 2553) ซึง่จะ
เหน็ไดวาแนวโนมดานความตองการในการบรโิภคแมงกะพรนุ

แปรรูปมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
 เพชรบรุเีปนอกีจงัหวดัหนึง่ทีม่กีารทาํประมงแมงกะพรุน

ตลอดแนวชายฝงโดยเฉพาะบริเวณตําบลแหลมผกัเบีย้อาํเภอ

บานแหลม เปนบริเวณท่ีมีทาเรือสําหรับการขึ้นแมงกะพรุน 
ทําใหบริเวณดังกลาว เปนแหลงท้ังทางดานการทําประมง
และการแปรรูปแมงกะพรุนที่สําคัญของจังหวัด แตในการ
ทําประมง และการแปรรูปแมงกะพรุนในพื้นท่ีดังกลาวนั้น

การรวบรวมขอมูลทางวิชาการเปนไปไดยาก เนื่องจาก 
การทําประมงแมงกะพรุนสวนใหญ มีลักษณะการทําประมง

แบบพื้นบาน ผลผลิตที่ไดมีการจําหนายภายในทองถิ่น หรือ
พื้นที่ใกลเคียงเทานั้น ทําใหขาดขอมูลที่จะใชเปนแนวทาง 
ในส งเสริมหรือพัฒนาทั้งทางด านการทําประมง และ 
การแปรรูปแมงกะพรุน ดังนั้นการศึกษาสถานการณการทาํ

ประมงแมงกะพรุนจะเปนการวิจัยที่เขาถึง ขั้นตอน และวิธี
การทําประมงแมงกะพรุน ผลผลิต รายได ปญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนสํารวจวิธีการแปรรูปและกระบวนการคัดเกรด

แมงกะพรุนแหง เพื่อการจาํหนายบริเวณตําบลแหลมผักเบี้ย 
อําเภอบานแหลมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปนขอมูลทางดาน
การประมงทะเลพื้นบานของจังหวัดเพชรบุรี และสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร

จังหวัด ที่วาดวยการเพิ่มผลผลิตทางการประมงเพ่ือการสง
ออกและบริโภคภายในประเทศนอกจากน้ีสามารถนําไปเปน

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากแมงกะพรุน 
เพื่อเปนการเพ่ิมมูลคาและเปนการสรางรายไดใหแกกลุม 
ชาวประมง และกลุมผูประกอบอาชีพการแปรรูปจากแมงกะพรนุ
ในทองถิ่นไดอีกทางหน่ึง

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาสถานการณการทําประมงแมงกะพรุน 
บริเวณตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 2. เพือ่สาํรวจวิธกีารแปรรูปและกระบวนการการคัด

เกรดแมงกะพรุนแหง เพื่อการจําหนายบริเวณตําบลแหลม 
ผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วิธีการศึกษา

 พื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก บริเวณชายฝงและแพ

รับซื้อแมงกะพรุน ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี โดยใชแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานการณ 
การทําการประมงแมงกะพรุนในดาน ขอมูลท่ัวไปของชาว
ประมงท่ีทําการประมงแมงกะพรุน วิธีการทําการประมง
แมงกะพรุน ผลผลิตรายได ปญหาและอุปสรรค และออก
ภาคสนามศึกษาวิธีการและข้ันตอนการทําการประมง

แมงกะพรุนในดานการแปรรูป สํารวจขั้นตอนวิธีการแปรรูป 
และกระบวนการคัดเกรดแมงกะพรุนแหง เพื่อการจําหนาย
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การวิจารณผลการศึกษา

1. การทําประมงแมงกะพรุน

 จากการสาํรวจการทําประมงแมงกะพรุน บริเวณตาํบล
แหลมผกัเบีย้ อาํเภอบานแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีพบวา แรงงาน
ที่ใชเปนคนในครอบครัว จํานวนเรือที่ทําประมงแมงกะพรุน 
มีทั้งหมด 21 ลําขนาดของลําเรือมีความยาว 7 เมตร 15 
ลํา และ 9 เมตร 6 ลํา คิดเปนรอยละ 71.42 และ 28.58 
ตามลําดับขนาดของเครื่องยนตที่ใชไดแก เครื่องยนต 23 
แรงมา 12 ลํา 31 แรงมา 6 ลาํ และ13 แรงมา 3 ลํา คิดเปน
รอยละ 57.14 28.57 และ14.29 ตามลําดับ เครื่องมือที่ใชใน 
การทาํประมงประกอบดวย สวงิตกัแมงกะพรุน อวนแมงกะพรนุ
ขนาดตา 3 นิ้ว และตะกราใสแมงกะพรุน โดยพบแมงกะพรุน 
2 ชนิด ไดแก แมงกะพรุนหนัง และแมงกะพรุนลอดชอง 
คิดเปนรอยละ 85 และ15 ตามลําดับ

 วิธีการทําประมงแมงกะพรุนมี 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 การใชสวิงตักแมงกะพรุน วิธีนี้จะใชเมื่อมี
แมงกะพรุนจํานวนมากลอยตัวอยูบริเวณผิวนํ้าและรวมตัว
กันอยูบริเวณไมไกลกันนัก ชาวประมง ตองใชความสามารถ
ในการวัดระยะความลึกของแมงกะพรุนที่อยูในนํ้าดวยสายตา 
สวิงที่ใชจะมีขนาดความกวางประมาณ 50-60 เซนติเมตร 
ดามจับมีขนาดความยาว 3.0-3.50 เมตร (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การทําประมงแมงกะพรุนแบบใชสวิงตัก

 วิธีที่ 2 การใชอวนแมงกะพรุน วิธีนี้อวนลอยที่ใช 
มีขนาดตาอวน 3 นิ้ว หรือใชอวนลอยปลากุเราขนาดตา
อวน 2.5-3 นิ้ว แทนอวนแมงกะพรุน การทําประมงดวยวิธี
นี้เกิดข้ึนในกรณีที่มีแมงกะพรุนมีจํานวนนอยและไมลอยตัว

ขึ้นมาบริเวณผิวนํ้า เมื่อแมงกะพรุนติดกับอวนจึงใชสวิงตัก
แมงกะพรุนขึ้นเรือ (ภาพที่ 2)

(ก) สวิงตักแมงกะพรุน

ภาพที่ 2 การลอยอวนแมงกะพรุน

 โดยปริมาณแมงกะพรุนพบมากในเดือนสิงหาคม 
กันยายน และตุลาคม คิดเปนรอยละ 16.52 51.09 และ 32.39 
ตามลําดับ (ภาพที่ 3) เนื่องจากเดือนดังกลาวอยูในชวงฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําการไหลเวียนของกระแสน้ําบริเวณ
อาวไทยตอนบนฝงตะวันตกทิศทางการไหลตามเข็มนาฬกา 
4 นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนมีลักษณะลอยตาม

กระแสนํ้าทําใหถูกพัดพาเขาสูชายฝงบริเวณอาวไทยตอนบน

ในชวงฤดูมรสุมดังกลาวมากกวาชวงเดือนอื่นๆ (Rich,B.R. 
and Cheras, P.A. 2009)

(ข) การทําประมง

แมงกะพรุนแบบใชสวิงตัก

 (ก) อวนลอย (ข) การลอยอวนกะพรุน
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 ในพ้ืนที่บริ เวณตําบลแหลมผักเบี้ย มีแพรับซื้อ
แมงกะพรุนสด 2 แพ คือ แพคุณขณิษฐา พูลศักดิ์ และแพคุณ
พรวรณุ ชยัศร ีโดยมปีรมิาณ การรบัซือ้แมงกะพรนุสดทัง้หมด 
1,300 ตัน และ 1,000 ตัน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 56.52 
และ 43.48 ตามลําดับ
 ราคาของแมงกะพรุนสดจะแตกตางกันตามชนิด 
ของแมงกะพรุน โดย แมงกะพรุนหนังจะมีราคา 0.90-1.50 
บาท ตอกิโลกรัม สวนแมงกะพรุนลอดชองมีราคา 0.50-
1.25 บาทตอกิโลกรัม โดยราคารับซื้อแมงกะพรุนหนังสดสูง
กวาราคาของกะพรุนลอดชองสด เนื่องจากปริมาณนํา้หนัก 
ของแมงกะพรุนสดทัง้ 2 ชนดิทีเ่ทากนัเมือ่ทาํการแปรรปูจะได
ปริมาณนํ้าหนักแหงท่ีไมเทากันโดยนํ้าหนักของแมงกะพรุน

ลอดชองแหงจะนอยกวานํ้าหนักของแมงกะพรุนหนังแหง 
จึงจําเปนที่ตองรับซื้อแมงกะพรุนลอดชองในราคา ที่ตํา่กวา 
นอกจากนี้การผันแปรของราคาแมงกะพรุนแปรรูปในตลาด 
ยังสงผลใหราคาแมงกะพรุนสดผันแปรตามไปดวย

 ปญหาและอุปสรรคของชาวประมงในการทําประมง

แมงกะพรุนบริเวณตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรีมีอยู 4 ปญหาคือ
 - ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิ เนือ่งจากปจจุบนัราคาน้ํามัน
เชือ้เพลิงมรีาคาสงูขึน้แตราคาแมงกะพรนุ ทีช่าวประมงขายยงั
มรีาคาเทาเดมิทาํใหชาวประมงตองรับภาระคาใชจายสงูข้ึน ใน
บางครั้งทําใหชาวประมง มีรายบางรายมีรายรับนอยกวาราย
จาย คิดเปนรอยละ 95.23

 - การขึ้นลงของนํ้าทะเล เนื่องจากแพรับซ้ือ
แมงกะพรนุต้ังอยูภายในคลองบรเิวณแหลมผักเบีย้ เรอืประมง
ที่นําแมงกะพรุนมาขายตองรอใหนํ้าทะเลขึ้นจนเต็มคลอง 
ถึงจะเขาถึงแพรับซื้อแมงกะพรุนจึงเปนตัวกําหนดระยะเวลา 
ในการทําประมงแมงกะพรุน ถึงจะมีแมงกะพรุนจํานวนมาก
แตเปนชวงเวลานํ้าลงก็ไมสามารถนําแมงกะพรุนมาขายได 
คิดเปนรอย ละ 85.71
 -  คลื่นลมแรง จะเปนอุปสรรคอยางยิ่งเนื่องจาก
การทาํประมงแมงกะพรุนนัน้เม่ือจบัแมงกะพรนุไดเปนจํานวน

มากนํา้หนกัของเรอืกจ็ะมากตามไปดวยหากมคีลืน่ลมแรงอาจ

ทําใหเรือประมงจมได คิดเปนรอยละ 52.83
 - อาการแพพิษแมงกะพรุน ชาวประมง บางคนมี
อาการแพพษิแมงกะพรุนจงึสงผลตอการทาํประมงแมงกะพรนุ

คิดเปนรอยละ 9.52

2. การแปรรูปแมงกะพรุน

 ในพื้นที่ตําบลแหลมผักเบี้ย มีแพรับซื้อแมงกะพรุน
สดเพื่อทําการแปรรูป จํานวน 2 แพ ไดแก แพคุณขนิษฐา 
พลูศกัดิ ์และแพคณุพรวรณุ ชยัศร ีซึง่ทัง้ 2 แพ มกีารใชอปุกรณ 
ในกระบวนการแปรรปูแมงกะพรนุเหมือนกนั ไดแก บอซเีมนต
หรือบอผาใบ (Polyethylene, PE) ตะกรา ไมคนแมงกะพรุน 
จานหรือขนัสําหรบัตกัเกลอื สารสม และโซเดยีมไบคารบอเนต 
สวนข้ันตอนการดําเนินงานมีความแตกตางกัน ดังนี้
 2.1 แพคุณขนิษฐา

 คุณขณิษฐา พูลศักดิ์ ปจจุบันอายุ 45 ป อยูบานเลขที่ 
40/1 หมู 3 ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบรุ ีในการแปรรปูแมงกะพรนุใชแรงงานจากคนในครัวเรือน 
และมีลูกจางจํานวน 6 คน โดยใหคาแรงชั่วโมงละ 25 บาท 
โดยปริมาณแมงกะพรุนสด 1,300 ตัน จะไดแมงกะพรุนแหง 
26 ตัน
 การแปรรูปเริ่มจากดองแมงกะพรุนสดโดยใชปริมาณ

เกลือ 3 ลูก (เกลือ 1 ลูก นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม) ตอจํานวน
แมงกะพรุนสด 1 ตัน ดองท้ิงไว 1 คืน หลังจากน้ันนํา
แมงกะพรุนมาตัดหนวดและหมวกออกจากกัน แลวนําไป
ใสในบอซีเมนต หรือบอ PE เปลาที่เตรียมไว โดยใชไมคน
แมงกะพรุนเพื่อเปนการทําความสะอาดและกําจัดเมือกออก

จากแมงกะพรุน หลังจากนั้นนําไปดอง โดยการดองแบงเปน 
3 นํ้า ดังนี้ 

ภาพท่ี 3 ปริมาณแมงกะพรุนระหวางเดือน กรกฎาคม 2553 
ถึง มิถุนายน 2554
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 ดองนํา้ที ่1 ใสสารสม 20 กโิลกรัม โซเดียมไบคารบอเนต 
2 กิโลกรัม และเกลือ 3 ลูก ตอจํานวนแมงกะพรุน 1 ตัน ดอง
ทิ้งไว 1 คืน
 ดองน้ําที่ 2 ใสสารสม 15 กิโลกรัม เกลือ 3 ลูก ดองทิ้ง
ไว 2 คืน 
 ดองน้ําที่ 3 ใสเกลือเพียงอยางเดียว ดองทิ้งไว 
2-3 คืน (ปริมาณของเกลือที่ใชขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ผูผลิต

มีความตองการใหแมงกะพรุนมีความแหงเร็วมากนอย

เพียงใด) หลังจากนั้นนําแมงกะพรุน ที่ผานการดองนํ้าที่ 
3มาทําความสะอาดอีกครั้ง โดยการนําเอาส่ิงสกปรกที่อยูบน
ตัวแมงกะพรุนออกพับใสกระบะใชเกลือปนโรยในแตละชั้น 
เตรียมสงขายพอคาคนกลางเพื่อนําไปจําหนายตอไป 
 2.2 แพคุณพรวรุณ ชัยศรี
 คุณพรวรุณ ชัยศรี ปจจุบันอายุ 31 ป อยูบานเลขที่ 
210 หมู 2 ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ในการแปรรปูแมงกะพรุนนัน้ คณุพรวรณุ ใชแรงงานจากคนใน
ครอบครัว และ มีลูกจางจํานวน 4 คน โดยใหคาแรงช่ัวโมง
ละ 30 บาท ปริมาณแมงกะพรุนสด 1,000 ตัน จะไดเปน
แมงกะพรุนแหง 20 ตัน
 เมื่อรับซื้อแมงกะพรุนสดมาแลวจะทําความสะอาด

ทันทีโดยนําแมงกะพรุนมาตัดหนวดและหมวกออกจาก

กัน แลวนําไปใสในบอซีเมนต หรือบอ PE เปลาที่เตรียมไว 
โดยใชไมคนแมงกะพรุนเพื่อทําความสะอาดและเปนการเอา

เมือกของแมงกะพรุนออก หลังจากนั้นนําไปดอง โดยการดอง
แบงเปน 4 นํ้า ดังนี้ 
 ดองนํา้ที ่1 ใสสารสม 20 กโิลกรัม โซเดียมไบคารบอเนต 
2 กิโลกรัม และ เกลือ 3 ลูกตอจํานวนแมงกะพรุน 1 ตัน ดอง
ทิ้งไว 1 คืน
 ดองน้ําที่ 2 ใชเกลืออยางเดียว ดองทิ้งไว 1 คืน
 ดองน้ําที่ 3 ใชเกลืออยางเดียว ดองทิ้งไว 2 คืน
 ดองน้ําที่ 4 ใชเกลืออยางเดียว ดองทิ้งไว 2 คืน
 หลังจากนั้นนํามาทําความสะอาดอีกครั้ง โดยการนํา
สิ่งสกปรกท่ีอยูบนตัวแมงกะพรุนออก พับใสกระบะใชเกลือ
ปนโรยในแตละชั้น (ภาพที่ 4)
 ซึ่งในการจําหนายของทั้ง 2 แพ จะมีพอคาคนกลาง
มารับซื้อถึงแพและจะนําไปจําหนายตอยัง ตลาดมหาชัย 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยราคาท่ีพอคาคนกลางรับซื้อ
แมงกะพรุนแหง แบงไดเปน 4 ประเภท คือ

 แมงกะพรุนลอดชองสวนหมวก ราคา 30-35 บาท
 แมงกะพรุนลอดชองสวนหนวด ราคา 29-35 บาท

(ก) สวนหนวด

(ข) สวนหมวก

ภาพที่ 4 แมงกะพรุนแหง

 ปญหาและอุปสรรคของแพแปรรูปแมงกะพรุนบรเิวณ

ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี คือ 
 - คนงานรับจางหายาก

 - ราคาแมงกะพรุนแหงไมแนนอนทําใหอยากใน 
การกําหนดราคารับซื้อแมงกะพรุนสด

 - จาํนวนแมงกะพรุนสดในแตละวนัไมแนนอนทาํให

ไมสามารถกําหนดปริมาณแมงกะพรุนแหงท่ีแนนอนได

 - ขนาดตัวของแมงกะพรุนมีขนาดเล็กทําใหเมื่อ

แปรรูปออกมาแลวไดเปนกะพรุนแหงขนาดเล็ก ทาํใหถูกกด
ราคาเม่ือขายใหกับพอคาคนกลาง

 การแปรรูปและการคัดเกรดแมงกะพรุนแหง ในแตละ
พื้นที่มีขั้นตอน และวิธีการที่แตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ
แวดลอม ประสบการณ เทคนิคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
ความตองการของตลาดผูบริโภคในแตละวัน
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สรุปผล

 จากการศกึษาถงึการทาํประมงและการแปรรปูแมงกะพรนุ 
บริเวณตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
พบวา ฤดูกาล ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ํา เปน
ปจจัยท่ีสําคัญตอการทําการประมง โดยการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยดังกลาวในแตละป อาจสงผลตอปริมาณแมงกะพรุน
ที่จับได ดังนั้นในการนําผลงานวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ทางดานการทําประมงแมงกะพรุน ควรมีการศึกษาหรือเก็บ
ขอมูลปริมาณแมงกะพรุนอยางตอเนื่อง เพื่อทราบแนวโนม 
และสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาการรูปแบบ 
การแปรรูปแมงกะพรุน ของจังหวัดเพชรบุรี ใหมีมูลคามาก
ยิ่งขึ้น
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