
สพท. 1 2558070501054 แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 3 และโครงการนี้อยู่ในลําดับความสําคัญลําดับแรกของ
หน่วยงาน

2558070503072 สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําจากเรือสํารวจประมงในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไม่ระบุ

2558070503091 ทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไม่ระบุ

2558070503093 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไม่ระบุ

2558070503059 สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําจากการประมงพื้นบ้านจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไม่ระบุ

สพท. 2 2558070501008  ผลของมาตรการปิดอ่าวต่อการทําประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน A สนับสนุน เป็นการเก็บข้อมูลติดตามมาตรการปิดอ่าว เพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลง
 และผลที่มีต่อสัตว์น้ําในถังปริมาณ ข้อมูลจากการวิจัยจะมีประโยชน์ที่จะนําไปกําหนด
นโยบายต่างๆ ต่อไป

2558070503110 ทรัพยากรสัตว์น้ําที่จับได้จากอวนติดตาปลาทู ไม่ระบุ
2558070503014 ทรัพยากรสัตว์น้ําจากการประมงอวนลากคานถ่างบริเวณอ่าวไทย
ตอนใน

ไม่ระบุ

2558070503015 ทรัพยากรสัตว์น้ําจากการประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน ไม่ระบุ
2558070503133 การติดตามผลมาตรการปิดอ่าวไทยตอนใน จากเครื่องมือประมง
อวนลากคู่

ไม่ระบุ

2558070503019 การประมงอวนดําบริเวณอ่าวไทยตอนใน ไม่ระบุ

สังกัด

หน่วยงาน : กรมประมง 
กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เกรด สรุปผล เหตุผลลําดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย
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2558070503021 การสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณ
อ่าวไทยตอนใน

ไม่ระบุ

2558070503023 สัตว์น้ําวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนใน ไม่ระบุ
สพท. 3 2558070501018 ศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําและคุณภาพแหล่งประมง เพื่อ

กําหนดเขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
A สนับสนุน งานวิจัยลักษณะนี้เพื่อใช้เป็นนโยบายในการกําหนดพื้นที่ทําการประมงให้เหมาะสม

และยั่งยืน

2558070503107 ทรัพยากรสัตว์น้ําและคุณภาพแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา

ไม่ระบุ

2558070503108 สภาวะการทําการประมงปลากุเรา Eleutheronema 
tetradactylum (Shaw, 1804) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

ไม่ระบุ

2558070503034 ความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ําชนิดที่สําคัญทางเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

ไม่ระบุ

2558070503036 สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา

ไม่ระบุ

2558070503038 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากุเราชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

ไม่ระบุ

2558070503039 สภาวะการประมงและการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
การใช้ประโยชน์สัตว์น้ําขนาดเล็กของเรือประมงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา

ไม่ระบุ

สพท. 4 2558070501066 ทรัพยากรปลาทูเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่อ่าวไทย A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ใช้ข้อมูลเพื่อกําหนดนโยบายได้ และโครงการนี้อยู่ในลําดับ
ความสําคัญลําดับต้นๆ ของหน่วยงาน

2558070503096 ทรัพยากรปลาทูลังที่เกิดขึ้นทดแทนในพื้นที่มาตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ํา

ไม่ระบุ

2558070503097 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

ไม่ระบุ

2558070503098 ชีววิทยาสืบพันธุ์ของปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ไม่ระบุ
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2558070503099 การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในกระเพาะปลาทูบริเวณ
อ่าวไทยตอนใน

ไม่ระบุ

2558070503100 การเจริญเติบโตของอนุประชากรปลาทูบริเวณอ่าวไทย ไม่ระบุ
2558070503101 การจําแนกประชากรและแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของปลาทูบริเวณอ่าว
ไทย

ไม่ระบุ

สพท. 5 2558070501067 การศึกษาทรัพยากรปลาทูทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของ
ประเทศไทยเพื่อการบริหารจัดการ

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และโครงการนี้อยู่ในลําดับความสําคัญลําดับต้นๆ ของ
หน่วยงาน

2558070503103 วงจรชีวิตปลาทูทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย ไม่ระบุ
2558070503104 การจําแนกประชากรและแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของปลาทูทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน

ไม่ระบุ

2558070503105 องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะปลาทูบริเวณทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย

ไม่ระบุ

สพท. 6 2558070502120 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทู Rastrelliger brachysoma 
(Bleeker, 1851) ทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และโครงการนี้อยู่ในลําดับความสําคัญลําดับต้นๆ ของ
หน่วยงาน

สพท. 7 2558070502072 ประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis 
(H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2557

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และโครงการนี้อยู่ในลําดับความสําคัญลําดับต้นๆ ของ
หน่วยงาน

สพท. 8 2558070502088 การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ําจากการทํา
ประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และโครงการนี้อยู่ในลําดับความสําคัญลําดับต้นๆ ของ
หน่วยงาน

สพท. 9 2558070502059 การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และอยู่ในลําดับความสําคัญต้นๆ ของกรมประมง

สพจ. 10 2558070501003 การประเมินสถานภาพทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ปลาก้างพระ
ร่วงในพื้นที่ภาคใต้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน                        

A สนับสนุน งานวิจัยนี้ถ้าสําเร็จจะทําให้การใช้ประโยชน์ปลาชนิดนี้มีความยั่งยืนได้

2558070503003 การทําการประมง และทัศนคติของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากร
ปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง ตรัง และนราธิวาส                   

ไม่ระบุ
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2558070503004 ความชุกชุม และการแพร่กระจายของประชากรปลาก้างพระร่วงใน
จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503007 การประเมินโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาก้างพระร่วงในจังหวัด
ตรัง พัทลุง และนราธิวาส โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ

ไม่ระบุ

สพท. 11 2558070502085 ทรัพยากรจากการทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซียของกองเรือไทยที่
ขึ้นท่าจังหวัดสงขลา

A สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และอยู่ในความสําคัญลําดับต้นๆของหน่วยงาน

สพท. 12 2558070502109 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ By catch Reduction Devices (BRDs) 
กับ เครื่องมืออวนลากกุ้งเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ําพลอยจับ:กรณีศึกษาจังหวัดตราด

B สนับสนุน จะเป็นข้อมูลที่นําไปใช้ในการร่างนโยบายการอนุรักษ์และจับสัตว์น้ํา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนได้

สพท. 13 2558070502064 ทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมงของเรือประมงพาณิชย์ไทยบริเวณ
น่านน้ํากัมพูชาที่มาขึ้นท่าจังหวัดตราด

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558

สพช. 14 2558070502010 การประเมินทรัพยากรปูม้าและผลผลิตหลังการปล่อยพันธุ์ปูม้าใน
ทะเลสาบสงขลา 

B สนับสนุน การเพิ่มจํานวนลูกปูม้าเพื่อทดแทนปริมาณปูม้าที่มีการถูกจับจากการทําประมงของ
ชาวประมง น่าจะมีประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณและรายได้แก่ชาวประมงชุมชนในพื้นที่

สพท. 15 2558070502110 ผลสําเร็จของปะการังเทียมที่สร้างจากรถถังในจังหวัดนราธิวาส โดย
ใช้ประชาคมปลาเป็นตัวชี้วัด

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพจ. 16 2558070501069 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบบูรณาการในทะเล
น้อย จังหวัดพัทลุง

B ไม่สนับสนุน เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานในหลายโครงการย่อยที่ต้องการศึกษา กรมประมงศึกษาไปแล้ว 
ในปี 2552 กรมประมงได้ทําการศึกษาในด้านทรัพยากรประมง เศรษฐกิจ สังคม และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ทะเลน้อย มีการศึกษาชนิดพันธุ์ปลา แพลงก์ตอน สัตว์
หน้าดิน และคุณภาพน้ํา ซึ่งครอบคลุมโครงการย่อยที่ 1, 2, 5, 6, 7, และ 8

2558070503117  พลวัตประชากรปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503120 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของ
แพลงก์ตอนในทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ
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2558070503113 นิสัยการกินอาหารของปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจในทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503115 เศรษฐกิจสังคม สภาวะการประมง และการจัดการทรัพยากรประมง
ในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503116 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง  ไม่ระบุ
2558070503123 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด ใน
ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503125 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดิน
 และสัตว์ยึดเกาะในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503126 โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา และ
ประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของเครื่องมือข่ายในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

สพท. 17 2558070501053 ทรัพยากรปูจักจั่นทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
2558070503037 การประเมินสภาวะทรัพยากรปูจักจั่นทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย

ไม่ระบุ

สพท. 18 2558070502104 สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนล้อมตะเกียงบริเวณอ่าวไทย
ตอนกลาง

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพท. 19 2558070502118 ทรัพยากรหอยตลับบริเวณอําเภอท่าชนะ และอําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพท. 20 2558070501006 การศึกษาทรัพยากรกุ้งทะเลบริเวณอ่าวพังงาเพื่อการบริหารจัดการ
ประมง

B ไม่สนับสนุน นักวิจัยได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเน้นที่กุ้งสกุล Metapenaeus 
ซึ่งตั้งแต่ปี 2550 - 2553 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจับ ที่ระบุมาเป็นหัวข้อ
ทําการวิจัย ควรแยกหัวข้อที่มีปัญหา
ที่ชัดเจนมาทําวิจัยก่อน

2558070503077 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกุ้งทะเลวัยอ่อนบริเวณ
อ่าวพังงา

ไม่ระบุ
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2558070503086 ชนิดและปริมาณกุ้งทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชย์บริเวณ
อ่าวพังงา

ไม่ระบุ

2558070503009 สถานะทางชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งสกุล Metapenaeus 
บริเวณอ่าวพังงา

ไม่ระบุ

2558070503090 ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งทะเลจากเรืออวนลากสํารวจ
บริเวณอ่าวพังงา

ไม่ระบุ

2558070503067 ชนิดและปริมาณกุ้งทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านบริเวณ
อ่าวพังงา

ไม่ระบุ

สพท. 21 2558070502108 การเปรียบเทียบขนาดตาอวนก้นถุงในการทําประมงอวนลาก
กุ้งทะเลจากเรือสํารวจบริเวณอ่าวพังงา

B สนับสนุน การวิจัยเรื่องนี้ถ้าสามารถนํามาใช้กําหนดนโยบายได้จะช่วยให้การทําประมงอวนลาก
ถึงทะเล ลดการสูญเสียจากการจับสัตว์น้ําขนาดเล็กได้ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักของ
การลดลงของสัตว์น้ํา

สพจ. 22 2558070502131 การเปรียบเทียบความชุกชุมและขนาดความยาวปลาโดยใช้
เครื่องมืออะคูสติกในแนวขวางร่วมกับเครื่องมือข่ายในกว๊านพะเยา

B สนับสนุน จะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่จะนําไปเสริมรวมกับข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทําให้ได้ข้อมูลที่
ละเอียดมากขึ้นที่จะนําไปกําหนดหรือวางแผนการทําการประมงได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สพช. 23 2558070502065 การเพาะและอนุบาลปลาสินสมุทรแคระ ไบคัลเลอร ์Centropyge
 bicolor (Bloch, 1787) โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบน้ําหมุนเวียน

B สนับสนุน ถ้าสามารถเพาะและอนุบาลชนิดนี้ได้ เกษตรกรนําไปประกอบอาชีพผลิตลูกปลาขายได้
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน นักวิชาการเพาะเลี้ยงและผลิตลูกปลาสวยงาม

สพท. 24 2558070502078 การประมงของปลายอดจากบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง B สนับสนุน ข้อมูลปลาชนิดนี้ยังมีน้อยมาก การศึกษาเพื่อต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปลา
ชนิดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย เพื่อการประมงให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
หลีกเลี่ยงฤดูกาลวางไข่ของปลาชนิดนี้

สพก. 25 2558070502004 การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะ
ภายในครอบครัวปลานิลแดงสายพันธุ์อุตรดิตถ์

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อยอดและต่อเนื่อง

สพช. 26 2558070501071 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจใน
ระบบน้ําหมุนเวียน

B สนับสนุน เป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง 5 ปี ปีนี้เป็นปีที่ 3  

2558070503008 การประยุกต์ใช้โกงกางใบใหญ่เป็นพืชกรองน้ํา เพื่อกําจัดไนเตรต ใน
การเลี้ยงสัตว์น้ําระบบน้ําหมุนเวียนเชิงพาณิชย์

ไม่ระบุ
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2558070503012 การศึกษาดุลออกซิเจนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ํา
หมุนเวียน

ไม่ระบุ

สพท. 27 2558070502061 สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง 
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

B สนับสนุน เนื่องจากเป็นการศึกษาสภาวะทําการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไปตามระยะห่าง
ฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญตามธรรมชาติ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อประกอบการพิจารณา
ขยายการห้ามทําการประมงด้วยเครื่องมือทําการประมงที่มีการทําลายสัตว์น้ําขนาด
เล็กสูง ซึ่งจะทําให้การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ํามีความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปได้

สพจ. 28 2558070502140 การเก็บรักษาพันธุกรรมพรรณไม้น้ําไส้ปลาไหลของไทยโดยวิธีการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และการทําเมล็ดเทียม

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพท. 29 2558070502136 ความหลากหลายของม้าน้ํา และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อ
ใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยที่ใช้เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดทําแผนการบริหารจัดการม้าน้ํา เพื่อ
ชี้แจงกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของไทย

สพท. 30 2558070502027 ปริมาณ และการประเมินความเสี่ยงจากโลหะหนักบางชนิดที่สะสม
ในผู้บริโภค   อาหารทะเลจากบริเวณอ่าวไทย ปี 2558  

B ไม่สนับสนุน 1. ขาดความชัดเจนด้านการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ และวิธีวิเคราะห์ การอ่าน
ผลวิเคราะห์ เช่น ICP-OES เป็นเครื่องมือของที่ใดใครเป็นผู้ calibrate หรือดําเนินการ 
calebration ก่อนการวิเคราะห์ 
2. ผลที่วิเคราะห์จะรายงานในรูปแบบใด 
3. งานวิจัยนี้ไม่ได้ให้ material & method ด้านการประเมินความเสี่ยง แต่เป็นเพียง
การตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก

สพท. 31 2558070502044 ชีววิทยาและการประมงปลากระเบนบริเวณอ่าวไทยตอนใน B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
สพช. 32 2558070502022 การจําแนกเพศ การตอบสนองต่อการจับคู่และการผสมพันธุ์วางไข่

ในที่กักขังของปลาผีเสื้อปากยาว Chelmon rostratus (Linnaeus,1758)
B สนับสนุน เป็นการวิจัยเพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเพาะและผลิตลูกปลาชนิดนี้ใน

อนาคตเชิงพาณิชย์ได้

สพท. 33 2558070502091 ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ใน
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านเกาะมุก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

B สนับสนุน เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สพช. 34 2558070502031 การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังใน
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

B สนับสนุน การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอกเป็นอาชีพและสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรที่อาศัยบริเวณดังกล่าวมาช้านาน การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีโฮมสเตย์อยู่ท่ามกลางกะชังเลี้ยงปลา ย่อมส่งผลทําให้สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม การศึกษานี้เป็นการหาข้อมูลและสร้างเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักและดําเนินการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งและเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอกได้อย่างยั่งยืน

สพท. 35 2558070502103 การศึกษากําลังไฟ (ความสว่าง) และสีของแสงไฟต่อการทําประมง
อวนครอบหมึกและอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ

B สนับสนุน เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่พิสูจน์ให้ทราบถึงผลการจับสัตว์น้ําที่ใช้เครื่องมือประกอบแสง
ไฟที่กําลังไฟต่างกัน

สพจ. 36 2558070502023 การศึกษาการปนเปื้อนทางพันธุกรรมของกบบูลฟร็อกในกบ
พื้นเมืองของไทย

B สนับสนุน -

สพท. 37 2558070502121 การประมงลอบกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  B สนับสนุน ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการประมงลอบกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลจาก
การศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําได้ต่อไป

สพท. 38 2558070502115 การปนเปื้อนโลหะหนักบางชนิดในดินตะกอนและหอยแครงบริเวณ
ปากแม่น้ําอ่าวไทยตอนใน

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพจ. 39 2558070502122 การอนุบาลลูกปลาหนวดพราหมณ์ (หนวด 7 เส้น) ด้วยความ
หนาแน่นแตกต่างกันในระบบน้ําหมุนเวียน

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดจากที่กรมประมงทํามาบางส่วนแล้ว ถ้าสามารถวิจัยและได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ จะต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้

สพท. 40 2558070502113 การประเมินความเสี่ยงในการได้รับโลหะหนักและสารกัมมันตรังสี
จากการบริโภคสัตว์น้ําในน่านน้ําไทย

B สนับสนุน เป็นโครงการต่อเนื่อง

สพจ. 41 2558070502049 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากรูปแบบการเลี้ยงกบนาในกระชัง 
ในบ่อเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ภายใต้โครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ตําบลเกาะเกิด อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

B สนับสนุน ควรปรับปรุงโครงการวิจัยก่อนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. หลักการและเหตุผลในการเลี้ยงกบนาในกระชัง ในบ่อเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
ว่ามีความเหมาะสมต่อการศึกษาอย่างไร 
2. การทบทวนวรรณกรรมในข้อเสนอการวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยเลย 
3. การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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สพจ. 42 2558070501058 การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงปลาอีกง Mystus gulio (Hamilton, 
1822)

B สนับสนุน จากสถานการณ์ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน กรมประมงผลิตลูกปลาชนิดนี้จําหน่าย
แก่เกษตรกรนําไปเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงแนวโน้มที่เกษตรกรให้ความสําคัญในการ
เลี้ยงปลาชนิดนี้เพิ่มขึ้น

2558070503076 การใช้มันสําปะหลังทดแทนปลายข้าวในอาหารปลาอีกงขนาดเล็ก ไม่ระบุ

2558070503056 ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ไม่ระบุ
2558070503064 การเลี้ยงปลาอีกงในบ่อซีเมนต์ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน ไม่ระบุ
2558070503051 การเลี้ยงปลาอีกงในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นสูง ไม่ระบุ

สพท. 43 2558070502125 สภาวะทรัพยากรและการประมงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก B ไม่สนับสนุน เนื่องจากมีการศึกษาในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของกุ้งตะกาด โดยปิยะ
โชคและคณะ (2555)

สพช. 44 2558070502026 การใช้อาหารสําเร็จรูปขนาดเล็กแบบ Microbound สําหรับการ
อนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ซึ่งจะ
ทําให้มีตัวเลือกมากขึ้นในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ให้ประสบความสําเร็จ

สพก. 45 2558070502080 การพัฒนาเครื่องแยกเนื้อปลาจากกระดูกและก้างแบบลูกกลิ้ง B สนับสนุน -
สพจ. 46 2558070502139 การศึกษาสภาวะการผันแปรของทรัพยากรประมงในรูปแบบเชิง

พื้นที่และเวลาในแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยเครื่องตรวจหาและวิเคราะห์ฝูงปลา
B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพจ. 47 2558070502896 การใช้ Solid Phase Extraction ในการเตรียมตัวอย่างและ
วิเคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans ในอาหารกุ้งด้วยเครื่อง HPLC

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพช. 48 2558070502046 การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) โดย

ใช้สาหร่ายทะเลสําหรับลดแอมโมเนียและไนไตรท์

B ไม่สนับสนุน ยังไม่มีข้อมูลที่มาจากการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการอนุบาลลูกปูระยะวัยอ่อนหรือสัตว์
วัยอ่อนด้วยสาหร่าย เพื่อลดแอมโมเนียให้ผลดีในการเพิ่มอัตราการรอดตายมีแต่เพียง
การใช้สาหร่ายบําบัดน้ําก่อนปล่อยออกทิ้งเพื่อลดแอมโมเนีย

สพจ. 49 2558070502084 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

B สนับสนุน การแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการและนโยบาย โดยภาครัฐเพียงอย่างเดียวทําได้ยาก แต่
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสําเร็จ

สพจ. 50 2558070502033 การแทนที่ปลาป่นด้วยของเหลือใช้จากสัตว์บกในอาหารสําหรับปลา
นิลแปลงเพศที่เลี้ยงในกระชัง

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดจากที่นักวิจัยดําเนินการอยู่ แต่ครั้งนี้กับปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ใน
การเลี้ยงของเกษตรกรต้องเลี้ยงตั้งแต่ปลาขนาดเล็กจนได้ขนาดที่ตลาดต้องการ มี
รายละเอียดขั้นตอนวิธีวิจัยที่ชัดเจน
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สพท. 51 2558070502114 การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของธาตุอาหารบริเวณปากแม่น้ํา
อ่าวไทยตอนใน

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

กอส. 52 2558070502016 การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการย่อยแมงกะพรุน
โดยใช้เอนไซม์เปปซินและโบรมิเลน

B สนับสนุน เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์

กอส. 53 2558070502075 คุณลักษณะของแอสตาแซนทีนที่สกัดจากไฮโดรไลเสตของหัวกุ้งโดย
เอนไซม์ไลเปส

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพท. 54 2558070502112 การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม 
ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพก. 55 2558070502102 การปรับปรุงพันธุ์ปลาไน B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดที่ทีมนักวิจัยมีพื้นฐานการวิจัยอยู่แล้ว โอกาสจะประสบ
ความสําเร็จมีสูงมาก

สพท. 56 2558070502119 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลตามโครงการพระราชดําริบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพท. 57 2558070502066 การประมงอวนรุนเคยบริเวณอ่าวไทยตอนใน B สนับสนุน จะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การทําประมง
อวนรุนเคยให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวประมงที่ประกอบอาชีพ

สพช. 58 2558070502007 การออกแบบอุปกรณ์คัดแยกขนาด และนับจํานวนลูกปลาอัตโนมัติ B ไม่สนับสนุน ทีมงานวิจัยไม่มีประสบการณ์การประดิษฐ์เครื่องมือในลักษณะนี้ และโจทย์วิจัยยังไม่
ชัดเจนการคัดลูกปลากะพงขาวที่ผ่านมามีปัญหาทําให้ลูกปลาตายหรือเสียหายจากการ
นับจํานวนลูกปลาหลังจากนําไปเลี้ยง

สพช. 59 2558070502052 ผลผลิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการเลี้ยงกุ้งขาวใน
การเลี้ยงแบบเดี่ยวและการเลี้ยงแบบผสมผสาน

B สนับสนุน โครงการวิจัยเรื่องนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือเป็นทางเลือกให้แก่
เกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่เหมาะสมกับพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกร
 โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้กําลังมีปัญหาโรคอีเอ็มเอส แนวทางการเลี้ยงแบบผสมผสาน
อาจจะช่วยลดความเสี่ยงหรือต้นทุนการผลิตได้

กตส. 60 2558070501062 การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia 
coli ในน้ําใช้และน้ําแข็ง ของสถานแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้น

B สนับสนุน เป็นข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง
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2558070503043 การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia 
coli ในน้ําใช้และน้ําแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา

ไม่ระบุ

2558070503065 การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia 
coli ในน้ําใช้และน้ําแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้นในจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่ระบุ

สพท. 61 2558070501060 สภาวะทรัพยากรและวิถีตลาดกั้งกระดาน (Thenus spp.) ทางฝั่ง
ทะเลอันดามันของประเทศไทย

B สนับสนุน ข้อเสนอการวิจัยนี้เป็นชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2558 ใน
ปี 2558 เสนอขอการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ข้อเสนอการวิจัยนี้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมจํานวน 20,000 บาท จึงมีความเหมาะสมในการดําเนินการ

2558070503027 การประมงและวิถีตลาดกั้งกระดานทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย

ไม่ระบุ

2558070503128 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกั้งกระดาน Thenus unimaculatus 
Burton and Davie, 2007 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ไม่ระบุ

2558070503061 การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน (Thenus 
unimaculatus Burton and Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ไม่ระบุ

สพจ. 62 2558070502132 ผลของความหนาแน่นของลูกกุ้งก้ามกรามต่อการเปลี่ยนแปลงของ
แร่ธาตุที่สําคัญในน้ําทะเลที่ใช้อนุบาล

B สนับสนุน การใช้น้ําที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะน้ําทะเลที่มีความเค็ม 
12 ppt นอกจากจะลดการปนเปื้อนจากการทิ้งน้ําออกสู่ภายนอก จะเป็นการประหยัด
 และใช้น้ําทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องมีการวิจัยปริมาณแร่ธาตุหลักที่ลดลงจาก
การอนุบาลลูกกุ้ง และนํามาใช้ใหม่ว่าต้องมีการเติมแร่ธาตุหลักในปริมาณเท่าไร จึงจะ
นําน้ําเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับน้ําใหม่

สพจ. 63 2558070502130 พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ในรอบปีของปลาพลวงชมพู (Tor  
douronensis  Val , 1842) ที่เลี้ยงในระบบปิด

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดจากที่นักวิจัยกําลังทําอยู่ในการผสมพันธุ์ปลาชนิดนี้ โดยมี
การศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา (histology) ที่เกี่ยวกับปลาเพศผู้และเพศเมีย เพื่อทราบ
ช่วงเวลาและความพร้อมของปลาที่จะใช้ในการนํามาเพาะพันธุ์ต่อไป
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สพก. 64 2558070502093 การปรับปรุงพันธุ์กบนา เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ด้วยวิธีการ
คัดเลือกภายในครอบครัว

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยที่นักวิจัยดําเนินการอยู่ในการคัดเลือกกบนาจาก
ครอบครัวและแหล่งที่โตเร็วการปรับปรุงพันธุ์โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่โตดี จะมี
ประโยชน์ต่อการนําไปเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ต่อไปซึ่งจะทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จ
ในอาชีพการเลี้ยงกบนามากขึ้น

กอส. 65 2558070502099 การพัฒนาฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สําหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําพื้นเมือง B ไม่สนับสนุน - การตรวจเอกสารไม่ครอบคลุมหรือมีเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ดําเนินการเลย 
เช่น การสํารวจ (inventory) กิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการผลิต 
- วิธีการศึกษาไม่ระบุขั้นตอน และวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอน (ระบุเพียงกิจกรรมว่า
จะดําเนินการเท่านั้น) 
- การประเมินค่าใช้จ่าย (งบฯ) ไม่ได้ประเมินจากวิธีการและแผนปฏิบัติงาน 
- นักวิจัยและผู้ร่วมงานมีพื้นฐาน และความรู้ด้านงานวิจัย ทําวิจัยที่เกี่ยวกับ 
C-footprint น้อย

กตส. 66 2558070502100 ผลของอุณหภูมิในการเก็บรักษาปลาโอดํา (Thunnus tonggol) 
ต่อปริมาณฮีสตามีน คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสและอายุการเก็บรักษา

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพของปลาโอได้มาตรฐานสําหรับผู้ผลิตปลาทู
น่ากระป๋องและแช่เยือกแข็ง

สพช. 67 2558070501015 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากพืชท้องถิ่นเพื่อลดการใช้ปลา
ป่นในการผลิตอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

2558070503075 การใช้ตะกอนน้ํานึ่งปลาทูน่าเป็นสารดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืช
เป็นแหล่งโปรตีนหลักสําหรับปลากะพงขาว กุ้งขาว และกุ้งกุลาดํา 

ไม่ระบุ

2558070503025 ผลของการเสริม Phytase ต่อการดูดซึมและสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว 
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) กุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius,

 1798) และปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

ไม่ระบุ

2558070503029 การเสริมกรดอะมิโนจําเป็นบางชนิดในสูตรอาหารปลากะพงขาว กุ้ง
ขาวและกุ้งกุลาดําที่มีการใช้โปรตีนพืชในอัตราสูง  

ไม่ระบุ

2558070503030 ผลของการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเพื่อเป็นสารดึงดูด
การกินสําหรับการแทนที่ปลาป่นด้วยวัตถุดิบจากพืชในอาหารกุ้งกุลาดํา Penaeus 
monodon (Fabricius, 1798)

ไม่ระบุ
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2558070503033 ระดับวัตถุดิบจากพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งโปรตีน
หลักในอาหารสําหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone,1931)  

กุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) และ ปลากะพงขาว (Lates 

calcarifer Bloch,1790)

ไม่ระบุ

สพท. 68 2558070501056 การวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ําขนาดเล็กเพื่อลดการจับสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
ขนาดเล็กทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

B ไม่สนับสนุน ในการแก้ปัญหาที่จะให้การจับสัตว์น้ํา ลดการทําลายสัตว์น้ําขนาดเล็กด้วยเครื่องมือทํา
การประมงชนิดต่างๆ ไม่จําเป็นต้องทําการศึกษาใหม่ ใช้ข้อมูลการสํารวจที่ผ่านๆมาก็
ทราบแล้วว่าเครื่องมือชนิดใดทําลายสัตว์น้ําขนาดเล็กหรือการทําประมงมากเกินไปมี
ผลต่อปริมาณสัตว์น้ําที่ลดลง การที่จะวิจัยอีก 3 ปี เชิงสํารวจ แล้วค่อยนําผลการ
สํารวจมาวางนโยบายเพื่อเป็นมาตรฐานในการจับสัตว์น้ําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
ยั่งยืน ไม่น่าจะเหมาะสม ควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และบังคับการใช้กฏหมายอย่างจริงจัง
 คือการป้องกันและลดปัญหา

2558070503055 การวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ําขนาดเล็กเพื่อลดการจับสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
ขนาดเล็กจากเครื่องมืออวนครอบปลากะตักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ไม่ระบุ

2558070503092 การศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ําขนาดเล็กเพื่อลดการจับสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจขนาดเล็กจากเครื่องมือ อวนลากทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ไม่ระบุ

2558070503060 การศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ําขนาดเล็กเพื่อลดการจับสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจขนาดเล็กจากเครื่องมืออวนล้อมปลากะตักกลางวันทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย

ไม่ระบุ

2558070503063 การศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ําขนาดเล็กเพื่อลดการจับสัตว์น้ํา
เศรษฐกิจขนาดเล็กจากการประมงอวนล้อมจับทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

ไม่ระบุ

สพท. 69 2558070501061 ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
2558070503129  ลักษณะพื้นทะเลที่เหมาะสมในการสร้างปะการังเทียม 
จังหวัดเพชรบุรี

ไม่ระบุ
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สพจ. 70 2558070502900 การประเมินผลการเติบโต การจับคืน และผลตอบแทนของการ
ปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ําธรรมชาติ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ไร ่ในจังหวัดชัยภูมิ

B ไม่สนับสนุน เป็นการเก็บข้อมูลปกติที่มีเพียงพออยู่แล้วว่าปล่อยลูกกุ้งแต่ละแหล่งน้ําปีละกี่ตัว จับ
คืนมาได้เท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างของการเจริญเติบโตและอัตราการ
รอดตาย แต่ละแหล่งน้ําย่อมแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ เพราะมีปัจจัยต่างๆ กัน ไม่
เหมือนกันในแต่ละแหล่งน้ํา นอกจากนั้นคุณภาพของลูกกุ้งที่ปล่อยแต่ละครั้งที่ปล่อยก็
แตกต่างกัน ควบคุมคุณภาพไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าจะรู้คุณภาพน้ําและข้อมูลอื่นๆ จาก
แหล่งน้ํา ซึ่งก็หาได้อยู่แล้วจากโครงการวิจัยที่ผ่านๆ มา แต่ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้

สพช. 71 2558070502035 การปรับปรุงพันธุ์ปูม้าด้วยการคัดพันธุ์โดยดูลักษณะตัวเอง B ไม่สนับสนุน ไม่ใช่ปัญหาในขณะนี้ และไม่มีความจําเป็น พ่อ-แม่พันธุ์จากทะเลยังมีเป็นจํานวนมาก 
การวิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําต้องใช้ระยะเวลาและทีมนักวิจัยที่มีความพร้อมทั้งพื้นฐาน
 วิชาการ และสถานที่ นักวิจัยจะต้องทํางานติดต่อกันนานหลายปี โดยเฉพาะปูม้า
เป็นครัสเตเชียนเช่นเดียวกับกุ้ง มีความยากมากกว่าปลาที่มีการศึกษามาเป็นเวลา
ยาวนาน ดูตัวอย่างการปรับปรุงพันธุ์กุ้งทะเลจากสถาบันต่างๆ ที่ทําต้องติดต่อกันมา
นานหลายปี ด้วยงบประมาณจํานวนมาก จนถึงขณะนี้ถือว่าล้มเหลว ไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

กตส. 72 2558070502042 การปนเปื้อนสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียสในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง B สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง และจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการส่งออก
ของไทย อย่างไรก็ดี ควรปรับปรุงประเด็นการวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้ได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาก่อนที่จะอนุมัติทุนวิจัย เพราะข้อเสนอการวิจัยยังมีลักษณะเชิงสํารวจ ยังไม่
ชัดเจนว่าจะได้คําตอบในการแก้ปัญหาอย่างไร

สพจ. 73 2558070502070 การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาจิ้งจกหัวแบน B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดในเรื่องการใช้ฮอร์โมนผสมเทียมปลาชนิดนี้ เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิต
ลูกปลาให้ได้ถึงระดับที่จะประกอบเป็นอาชีพแก่เกษตรกรได้ และส่วนหนึ่ง
ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

สพช. 74 2558070502062 อัตราส่วนที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon)
 ร่วมกับกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ในบ่อดิน

B ไม่สนับสนุน เนื่องจากในสภาพความเป็นจริงเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมประมาณ 98% และกุ้ง
กุลาดํา 2% มีการเลี้ยงผสมกันบ้างในบางพื้นที่ แต่ไม่มีการเลี้ยงร่วมกับกุ้งแชบ๊วยเลย 
งานวิจัยนี้เสนอมาไม่มีทางที่จะนําไปแนะนําให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งกุลาดําร่วมกับกุ้ง
แชบ๊วยได้
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สพจ. 75 2558070501016 การประเมินสถานภาพทรัพยากรประมง เศรษฐกิจ สังคม และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมในแม่น้ําท่าจีน

B ไม่สนับสนุน งานวิจัยเกี่ยวกับแม่น้ําท่าจีนมีการศึกษามามาก แต่การจะนําข้อมูลมาบริหารจัดการ
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ําท่าจีน ไม่ใช่มีเฉพาะผู้ประกอบการประมง 
ยังมีการทําเกษตรกรรรมอื่นๆ และชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ํา การวางแผนแก้ปัญหา
จะต้องมาจากข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้วิจัยมาแล้วมาเสนอให้ชุมชนทราบปัญหา และหา
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการต่อไป

2558070503137 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาเศรษฐกิจบางชนิดในแม่น้ําท่าจีน ไม่ระบุ
2558070503136 โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ําท่าจีน ไม่ระบุ

2558070503139 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําท่าจีน ไม่ระบุ
2558070503131 ความชุกชุม และความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ําท่าจีน ไม่ระบุ

2558070503135 ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของ
แพลงก์ตอน ในแม่น้ําท่าจีน

ไม่ระบุ

2558070503142 ทัศนคติของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ําท่าจีน ไม่ระบุ
2558070503058 สภาวะเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง และมูลค่าการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรประมงในแม่น้ําท่าจีน

ไม่ระบุ

สพก. 76 2558070502898 การคัดพันธุ์กุ้งก้ามกรามในระบบการเพาะเลี้ยงปลอดโรค B ไม่สนับสนุน เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้ กรมประมงได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวก. ในระหว่างปี 
2549-2554 ไปแล้ว

สพจ. 77 2558070502899 ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
กอส. 78 2558070502105 การตรวจหาแบคทีเรียผลิตสารพิษเททโทรโดท๊อกซินจากปลา

ปักเป้าสกุล Lagocephalus ในอ่าวไทย
B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
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สพจ. 79 2558070501063 ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในลุ่มน้ําน่าน B ไม่สนับสนุน เป็นงานสํารวจทั่วๆ ไปในความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการศึกษามาก่อนนี้แล้วใน
หลายหัวข้อ แม้ว่าในการเสนอโครงการวิจัยครั้งนี้จะมีความครอบคลุมสาขาย่อยต่างๆ 
มากขึ้นก็ตาม แต่ไม่น่าจะมีความแตกต่างจากเดิมมากนัก ถ้าต้องการบริหารจัดการลุ่ม
น้ําน่าน ควรนําข้อมูลการวิจัยที่ผ่านมาจากทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์ และกําหนดเป็น
นโยบายหรือการจัดการจากลุ่มน้ําอื่นๆที่ได้ผลดีมาแล้ว มาเป็นต้นแบบ

2558070503070 ความหลากหลายของกุ้ง ปู หอย ในลุ่มน้ําน่าน ไม่ระบุ
2558070503073 ความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ําน่าน ไม่ระบุ
2558070503074 ความหลากหลายของพรรณไม้น้ําในลุ่มน้ําน่าน ไม่ระบุ
2558070503109 ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ําน่าน ไม่ระบุ

สพท. 80 2558070502008 ขนาดตาอวนที่เหมาะสม สําหรับการประมงอวนลอยปลากุเรา ใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

B ไม่สนับสนุน ที่มาของปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่มีการระบุว่าที่ผ่านมาเคยจับได้มากและลดลง
เรื่อยๆ หรือไม่ จึงจะทําการศึกษาเพื่อหาทางป้องกันและแก้ปัญหา

สพช. 81 2558070502020 การทดลองเพาะพันธุ์ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ ่Parapocryptes 
serperaster (Richardson 1846) โดยวิธีการผสมเทียม

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยที่ถ้าทําสําเร็จจะผลิตลูกปลาทดแทนใน
ธรรมชาติที่กําลังลดลง และยังจะเป็นอาชีพต่อไปได้

สพช. 82 2558070502117 ผลของวิตามินอี ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศใน
ปูทะเล (Scylla paramamosian Estampador, 1947)

B สนับสนุน นักวิจัยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยในลักษณะนี้ในกุ้งกุลาดํามาก่อน ซึ่งไม่น่าจะ
แตกต่างกันมากกับปู ซึ่งเป็นสัตว์จําพวกครัสเตเชียน

สพจ. 83 2558070501051 ระบบนิเวศทางน้ํา และสภาวะเศรษฐกิจสังคม เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

2558070503118 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัย
อ่อน และลูกปลาในพื้นที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503119 โครงสร้างประชาคมปลาและประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือข่าย
ในพื้นที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503141 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดในพื้นที่
ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน  จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

2558070503005 โครงสร้างทางพันธุกรรมและการอพยพของประชากรปลาเศรษฐกิจ
บางชนิดในพื้นที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ
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2558070503127 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ํา แพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดินใน
พื้นที่ชุ่มน้ําพรุควนขี้เสียน จังหวัดพัทลุง

ไม่ระบุ

สพจ. 84 2558070502134 การประเมินศักยภาพของแหล่งน้ําต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยง
ปลาและการประเมินสภาวะการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ําท่าจีน

B ไม่สนับสนุน เนื่องจากการเลี้ยงปลาในกระชังในแต่ละฤดูกาลและแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง 
แตกต่างกันมาก จากสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพน้ําที่ไม่
สามารถจะควบคุมได้ การวิจัยศึกษาเรื่องนี้แม้ว่าจะได้ข้อมูลระดับหนึ่ง แต่ไม่น่าจะ
นํามาใช้เป็นแนวทางหรือนโยบายได้ เพราะในสภาพความเป็นจริง ไม่สามารถควบคุม
หรือกําหนด จํากัดปริมาณการเลี้ยงได้ควรนําข้อมูลที่คล้ายๆ กับหัวข้อนี้ในแม่น้ําสาย
อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการแทนน้ํา เกษตรกรจะทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า

กอส. 85 2558070502892 การเก็บรักษาปลาสลิดเค็มแห้งด้วยบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ (Active
 Packaging)

B สนับสนุน โดยปรับแก้ไข ดังนี้ 
1. ควรทําการศึกษาวิธีเก็บรักษาและยืดอายุการเก็บของปลาสลิดแห้งและเค็ม โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติของปลาสลิดเป็นหลัก และนําไปสู่การยืดอายุของปลาสลิดที่
เหมาะสม 
2. สําหรับ Active Packaging เน้นการศึกษาเฉพาะเรื่องดังกล่าวให้มีคุณสมบัติเฉพาะ
 ตามที่ต้องการ เช่น เน้น Antimicrobial Packaging หรือการป้องกัน การเกิด 
Oxidation reaction  การดูด หรือการปลดปล่อยก๊าซหรือสาระสําคัญต่าง ๆ

สพก. 86 2558070502095 การคัดพันธุ์ปลาช่อนเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
สพก. 87 2558070502003 ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาเซลล์แขวนลอยโดยวิธีแช่แข็ง

ในไม้น้ําใบพาย
B สนับสนุน 1. งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนมีความเหมาะสม 

2. ควรปรับปรุงแก้ไขการเขียนสลับกันระหว่างเซลล์แขวนลอยกับเซลล์ให้ถูกต้อง 
3. ควรปรับระยะเวลาดําเนินการวิจัย อีกทั้งตารางแบบดําเนินการวิจัยควรแสดงถึง
กิจกรรม และระยะเวลาที่ดําเนินการ มากกว่าที่เสนอมา
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สังกัด เกรด สรุปผล เหตุผลลําดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย

สพจ. 88 2558070502123 โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์

B สนับสนุน ความจริงข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้มีการทําวิจัยมามาก 
แต่เป็นการวิจัยก่อนมหาอุทกภัยปี 2554 ผลกระทบ
จากมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา น่าจะมีผลทําให้ข้อมูล
โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลา
เปลี่ยนไป จึงควรจะทําการศึกษา เพื่อหาแนวทางวาง
กฏระเบียบต่างๆ

กอส. 89 2558070502895 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปลากะพงขาวแล่แช่เย็นโดยใช้สาร
สกัดจากสมุนไพรไทย

B สนับสนุน -

สพท. 90 2558070502077 การศึกษาพฤติกรรมปลาฉลามกบ (Chiloscyllium punctatum) 
ในระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน

B สนับสนุน เป็นการวิจัยต่อยอดจากที่นักวิจัยมีข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใช้ทําให้การเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ประสบความสําเร็จ
จะมีประโยชน์มาก

สพช. 91 2558070502030 ปริมาณฮอร์โมน 17 ß-Estradiol และ progesterone ในแต่ละ
ระยะพัฒนารังไข่ของปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)

B สนับสนุน นักวิจัยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้ว และทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปูในแนวนี้มา
พอสมควร ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนําไปต่อยอดให้ประสบ
ความสําเร็จได้

กตส. 92 2558070502087 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตปลากะตักแห้งเพื่อ
การส่งออก

B สนับสนุน ควรปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยก่อนดําเนินการวิจัย เนื่องจาก 
1. ข้อเสนอการวิจัยไม่สอดคล้อง ขาดข้อมูลเรื่องการจัดการความปลอดภัย เป็นเพียง
การศึกษากระบวนการผลิตปลากะตักแห้งในจังหวัดระยอง 
2. ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งออก ส่วนใหญ่เป็นปลากะตักที่บริโภคภายในประเทศ 
3. เป็นการศึกษากระบวนการผลิต ปริมาณจุลินทรีย์ และความชื้นในปลากะตักแห้ง 
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงชื่อโครงการวิจัยเป็น "กระบวนการผลิตปลากะตักแห้งจังหวัด
ระยอง" และผลที่ได้จากการศึกษาอาจนําไปสู่การจัดการความปลอดภัยถ้ามีการ
เผยแพร่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเผยแพร่โดยการอบรมให้แก่เกษตรกร
 มากกว่าการทําเป็นแผ่นพับแจก
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กตส. 93 2558070502025 การรับรู้ ปัญหาและความเสี่ยงในการดําเนินการเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุมต่อผลิตภัณฑ์ซูริมิและผลิตภัณฑ์จากซูริมิเพื่อการส่งออกของ
ประเทศไทย

B สนับสนุน เป็นข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องปีสุดท้าย

สพช. 94 2558070502021 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาวจาก 5
 แหล่งเพาะพันธุ์

B สนับสนุน เป็นงานวิจัยต่อยอดจากที่นักวิจัยได้ดําเนินการอยู่แล้ว และมีข้อมูลมากพอสมควร ที่
จะทําให้การวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จและนําไปใช้ประโยชน์ได้

สพจ. 95 2558070502032 ผลของระดับโปรตีนและพลังงานต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพของอาหารในการอนุบาลลูกปลาชะโด

B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพก. 96 2558070502006 พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกและเมล็ดของไม้น้ําไส้
ปลาไหล เพื่อการเก็บรักษาพันธุ์

B สนับสนุน 1. งบประมาณที่เสนอขอสมเหตุสมผล 
2. หากทําการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อแล้วทําคู่ขนานกับการเพาะเมล็ดใน
โรงเรือนที่กรมประมงเคยทํามา แล้วนําผลมาเปรียบเทียบว่าแบบใดจะให้ผลผลิต
มากกว่า และมีความคุ้มทุนหรือไม่ และผลการศึกษาแสดงว่าการเพาะในสภาพปลอด
เชื้อมีผลผลิตที่คุ้มทุนมากกว่า ก็อาจจะนําวิธีนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่หากเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วการเพาะในโรงเรือนดีกว่าก็สามารถจบการศึกษาวิจัยได้ สําหรับส่วน
ดอก หากตัดดอกแล้วคว่ําลงบนอาหารก็อาจจะสร้าง callus ได้ เพราะเกิดบาดแผล 
แต่ไม่แน่ใจว่าจะมี phenolic compounds เกิดขึ้นหรือไม่ ก็อาจลองดูว่าได้อย่างไร

สพช. 97 2558070501070 การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง B สนับสนุน การใช้สมุนไพรไทยในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์น้ําเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการ
ลดสารเคมีและยาปฏิชีวนะ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความปลอดภัย
ของอาหาร นอกจากนี้ การใช้สมุนไพรที่มีหลากหลายชนิดเป็นการส่งเสริมภาค
การเกษตรในประเทศอีกด้วย โครงการวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การ
ประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง” เป็นงานวิจัยที่มีการ
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยที่คณะผู้วิจัย
ประสบผลในการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์น้ํา เพื่อให้การใช้
สมุนไพรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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2558070503010 ผลของสารยึดเกาะเคลือบสมุนไพรกับอาหารเม็ดสําเร็จรูปต่อระบบ 
 ภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 
1931)                               

ไม่ระบุ

2558070503011 การเสริมฤทธิ์สารสกัดข่าด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อการควบคุม
แบคทีเรีย Vibrio spp. ในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei  Boone,1931)

ไม่ระบุ

กอส. 98 2558070502047 การย่อยสลายมาลาไคท์กรีนโดยแบคทีเรียจากบ่อเลี้ยงปลา B สนับสนุน มีศักยภาพในเชิงวิชาการ
สพท. 99 2558070501065 การประเมินทรัพยากรสัตว์น้ําทางฝั่งทะเลอันดามันด้วยวิธีไฮโดรอะ

คูสติก
B สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

2558070503085 การศึกษาความหนาแน่นและการแพร่กระจายสัตว์น้ําทางฝั่งทะเล 
อันดามันด้วยวิธีไฮโดรอะคูสติก

ไม่ระบุ

สพจ. 100 2558070502086 การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการเพื่อการเพาะพันธุ์เต่าบัว
ในจังหวัดสตูล

C สนับสนุน ทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการขยายพันธุ์เต่าบัวในพื้นที่

สพช. 101 2558070502068 อิทธิพลของระดับโปรตีนและไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต
และการใช้ประโยชน์อาหารของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede,
 1802)

C ไม่สนับสนุน เนื่องจากโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับปลากะรังกรมประมงได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
สวก. เป็นจํานวนมาก และมีหลายหน่วยงานร่วมกันดําเนินการ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ ซึ่งมีข้อมูลมากพอสมควร

กตส. 102 2558070502019 การปนเปื้อนของแคดเมียมในปูจักจั่น (Ranina ranina  Linn) C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
สพจ. 103 2558070502894 สภาวะการทําการประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ําเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้าย

เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
C ไม่สนับสนุน เป็นข้อมูลเชิงสํารวจทั่วๆ ไป เพียง 3 ครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละฤดูกาล ไม่น่าจะ

เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะนําไปบริหารจัดการได้ งานวิจัยสํารวจใน
ลักษณะนี้มีมากมายพอสมควรแล้ว

สพจ. 104 2558070502901 การเพาะและอนุบาลปลาซิวหางดอก C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
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สพช. 105 2558070502057 การใช้น้ําดีเกลือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาอาร์ทีเมียแช่
แข็ง 

C สนับสนุน โดยทั่วไปมีความเหมาะสม แต่ไม่ควรมีการประเมินประสิทธิภาพที่มากเกินไป จนไม่มี
ขอบเขตการประเมิน 
1. การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบอัตรารอดตายฯ ไม่เกี่ยวข้องควรตัดออก แต่ถ้า
ต้องการจะวัดควรวัดอัตราเจริญเติบโตของปลากะทงขาวมากกว่าการวัดอัตราการรอด
 หากจะวัดอัตราการรอดแสดงว่ายังไม่แน่ใจว่าดีเกลือจะเป็นพิษหรือไม่ ซึ่งต้องเป็นการ
ทดลองเพื่อแยกศึกษาระดับความเป็นพิษของดีเกลือต่อปลากะพงขาว 
2. ควรระบุให้ชัดเจนว่า "ประสิทธิภาพ" ของการเก็บรักษาจะประเมินจากอะไร เช่น 
ปริมาณ total bacteria / qm of artemia หรือ palatability หรือ total protein 
etc.

สพจ. 106 2558070502142 การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาสายทองยาวและปลาสาย
ทองสั้นในแม่น้ํายม จังหวัดสุโขทัย

C ไม่สนับสนุน ถ้าปลาชนิดนี้กําลังมีปัญหาว่าน่าจะอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือมีปริมาณ
ลดลงมาก ต้องแสดงตัวเลขให้เห็น ถ้าจําเป็นเร่งด่วนจริง ก็ควรรวบรวมปลาที่พร้อม
ในฤดูที่คาดว่าสามารถนํามาเพาะพันธุ์ได้ มาทําการศึกษาหาวิธีการเลี้ยง และเพาะพันธุ์
 โดยการผสมเทียมต่อไป ดีกว่าศึกษาพื้นฐานทั่วๆ ไปของปลาชนิดนี้

กอส. 107 2558070502017 การผลิตน้ําส้มสายชูหมักจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa 
lentillifera) และสาหร่ายกลวง (Solieria robusta)

C ไม่สนับสนุน 1.ชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการไม่สอดคล้องกัน 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ครอบคลุมประเด็นวิจัยและไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อ6.2
เป็นประโยชน์ของการวิจัย 
3.กรอบแนวความคิดของการวิจัยไม่ถูกต้อง ควรแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้วิธีการผลิต
หรือวิธีการหมักน้ําส้มสายชู รวมถึงวิธีการตรวจสอบคุณภาพฯในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อระเบียบวิธีวิจัยด้วย

กตส. 108 2558070502071 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างอ้างอิงปลากะตักโดยวิธี Freeze dried 
เพื่อใช้ในการทดสอบฮีสตามีน

C สนับสนุน เป็นการพัฒนาวิชาการเตรียมตัวอย่างอ้างอิง เพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่งงานวิจัยทางด้าน
นี้ยังขาดอยู่มาก

กตส. 109 2558070502137 การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตปลาข้างเหลืองแห้ง C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

กอส. 110 2558070502143 คุณภาพวัตถุดิบและสุขลักษณะการผลิตต่อคุณภาพปลาร้า C สนับสนุน สนับสนุนโดย ควรส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2557 ได้แล้ว เนื่องจากงานไม่มาก
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กตส. 111 2558070502133 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ฟลูออโรควิโนโลนส์ในเนื้อ
กุ้งโดยเทคนิค LC-MS/MS

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพช. 112 2558070502051 พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์และเนื้อเยื่อวิทยาระบบสืบพันธุ์ของ
ปลากะมงตาโต (Caranx sexfasciatus)

C สนับสนุน ข้อมูลทางเนื้อเยื่อวิทยา เมื่อนํามาประกอบกับลักษณะภายนอกตลอดระยะเวลาการ
เก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะฤดูที่ปลามีขนาดใหญ่น่าจะทําให้ทราบว่าปลาที่มีการพัฒนา
ของรังไข่ที่พร้อมจะนําไปเพาะพันธุ์ได้ นักวิจัยควรจะใช้ข้อมูลของปลาชนิดที่ใกล้เคียง
กับปลาชนิดนี้มาประกอบในการศึกษาจะทําให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สพช. 113 2558070502024 รูปแบบที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa 
lentillifera J. Agardh, 1837)

C ไม่สนับสนุน มีการผลิตเชิงพาณิชย์ และมีการวิจัยถึง 2 รูปแบบ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอยู่
จํานวนหนึ่งแล้ว

สพจ. 114 2558070502111 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและสารสีแอสตาแซนทินสังเคราะห์ต่อสี
และการเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด (Cichlasoma sp.)

C สนับสนุน ทีมนักวิจัยที่มีการบูรณาการร่วมกับคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์
ทางด้านนี้อยู่แล้วจะทําให้งานวิจัยมีโอกาสบรรลุตามวัตถุประสงค์

สพช. 115 2558070502028 การเก็บรักษาโรติเฟอร์ด้วยน้ําดีเกลือเพื่อการอนุบาลปลากะพงขาว C สนับสนุน เป็นโครงการที่สามารถนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติจริง ทีมงาน
นักวิจัยมีประสบการณ์ทางด้านอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนอยู่แล้ว

สพช. 116 2558070502014 การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา Amphiprion percula 
(Lacepède, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์

C สนับสนุน -

สพจ. 117 2558070502902 การเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาในกระชังโดยให้อากาศ C ไม่สนับสนุน 1. ปลาสลิดเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ การให้อากาศอาจไม่ใช่ปัจจัยสําคัญ 
2. งานวิจัยเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาสลิดในกระชัง 
3. การวางแผนการทดลองไม่สามารถแยกให้หน่วยทดลองแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน
 ซึ่งจะทําให้ไม่สามารถวัดปัจจัยหลักเรื่องของความหนาแน่นได้

สพจ. 118 2558070502055 ความหลากหลาย ความชุกชุม และการแพร่กระจายของลูกปลาวัย
อ่อน และลูกปลา ในแม่น้ําก่ํา  

C ไม่สนับสนุน นักวิจัยมีข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายชนิด และการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อน
ในหนองหาร ความหลากหลาย ความชุกชุม และการเดินทางของ
ประชากรปลาจากลําน้ําก่ําสู่หนองหาร ข้อมูลเหล่านี้เพียงพอที่จะนําไปประกอบจัดทํา
แผนการจัดการทรัพยากรประมง โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมได้

สพท. 119 2558070501024 สถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ําหน้าดินบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
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2558070503095 สมุทรศาสตร์การประมงบริเวณแหล่งประมงสัตว์น้ําหน้าดินในทะเล
อันดามันตอนล่าง

ไม่ระบุ

2558070503066 การแพร่กระจายของสัตว์น้ําวัยอ่อนบริเวณแหล่งประมงสัตว์น้ําหน้า
ดินในทะเลอันดามันตอนล่าง

ไม่ระบุ

สพช. 120 2558070502039 การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal,1775)

ในน้ําเค็มและน้ําจืดด้วยอาหารสําเร็จรูปที่เสริมกรดไขมัน

C ไม่สนับสนุน วัตถุประสงค์ของการวิจัยไม่ชัดเจน 
1. ต้องการศึกษาการเลี้ยง การเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์ หรือคุณภาพของเนื้อ
ปลา 
2. ตัวแปรของการศึกษามีมากเกินจะ analyze ข้อมูลได้ เช่น อุณหภูมิของน้ํา ความ
เค็มของน้ํา นอกจากนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้อาหารเสริมกรดไขมันชนิดใด (เป็น โอเมก้า 
3 หรือ โอเมก้า 6 หรือ อื่นๆ) ปริมาณเท่าใด

สพจ. 121 2558070502903 ชีววิทยาบางประการของปลาซิวหางดอกในจังหวัดตรัง C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
สพจ. 122 2558070501064 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากดเหลืองเพื่อลดการ

สูญเสียพ่อพันธุ์  
C สนับสนุน เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลูกปลาที่ยังมีไม่เพียงพอกับ

ความต้องการ จําเป็นต้องมีการวิจัยในส่วนที่ยังมีปัญหา คาดว่าหลังจากงานวิจัยชุดนี้
เสร็จสิ้น การเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้จะประสบความสําเร็จมากขึ้น

2558070503082 ศึกษาอัตราส่วนไข่ต่อน้ําเชื้อในการเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง ไม่ระบุ
2558070503083 การศึกษาผลของยาสลบบางชนิดในการนําสลบและการควบคุม
สลบของปลากดเหลืองเพศผู้

ไม่ระบุ

2558070503121 ผลของสิ่งแวดล้อมต่อการผสมพันธุ์วางไข่ของปลากดเหลืองที่
กระตุ้นด้วยฮอร์โมน

ไม่ระบุ

2558070503114 การศึกษาความสามารถในการงอกใหม่ของถุงน้ําเชื้อที่ถูกตัดออก
ของปลากดเหลืองเพศผู้  

ไม่ระบุ

Page 23 of 30



สังกัด เกรด สรุปผล เหตุผลลําดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย

สพจ. 123 2558070502083 การเพาะพันธุ์ปลาเวียน C ไม่สนับสนุน การวางแผนงานวิจัยไม่เหมาะสม เนื่องจาก 
1. ไม่สามารถตอบได้ว่าต้องฉีดฮอร์โมน 1 หรือ 2 เข็ม 
2. การวางแผนไม่สมารถตอบได้ว่าการวางไขของปลาเวียนถูกควบคุมด้วย dopamine
 หรือไม่ (ขาดชุดการทดลองที่ฉีดด้วย buserelin อย่างเดียว) 
3. ไม่มีข้อมูลว่าทําไมเลือกใช้ HCG ที่ความเข้มข้น 500+500 IU/kg

สพจ. 124 2558070502127 การประเมินผลการปล่อยปลาตะเพียนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา  
โดยวิธีการทําเครื่องหมายด้วยน้ํายา Alizarin Complexone ในอ่างเก็บน้ําห้วยส้ม 
จังหวัดลพบุรี

C สนับสนุน แต่ควรปรับปรุงโครงการวิจัยก่อนดําเนินการวิจัยเพื่อให้โครงการวิจัยมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
1. เพิ่มเติมข้อมูลของความคงทนของการย้อม ALC นาน 24 ชม. ว่าจะสามารถสังเกตุ
ได้นานเท่าไร 
2. เพิ่มเติมข้อมูลผลจับปลาตะเพียนในอ่างห้วยส้มที่ผ่านมา 
3. เพิ่มเติมข้อมูลการคาดการณ์ผลจับคืนของปลาที่ปล่อย

กอส. 125 2558070502018 ผลของการใช้คาร์โบไฮเดรตที่ต่างกันและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อ
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาส้มเส้น

C สนับสนุน -

สพก. 126 2558070502126 การปรับปรุงพันธุ์กุ้งแชบ๊วยด้วยวิธีการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพช. 127 2558070502060 ผลของความเค็มต่ออัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของลูก
กั้งกระดาน

C ไม่สนับสนุน นักวิจัยในปัจจุบันที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการอนุบาลลูกกั้งกระดาน ควรทราบแล้วว่าต้อง
ใช้น้ําที่มีความเค็มอยู่ในระหว่างช่วงเท่าใด เพราะมีการทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
มากแล้ว ไม่น่าจะยังต้องหาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกั้งกระดาน

สพท. 128 2558070502002 ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลาบริเวณแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล บ้านบางขยะ อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

C สนับสนุน -

สพก. 129 2558070502037 การปรับปรุงลักษณะรูปร่างและสีของปลานิลแดง C ไม่สนับสนุน เนื่องจากมีเป้าหมายในการปรับปรุงหลายลักษณะ ในขณะที่แผนการคัดเลือกยังขาด
ความชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งจากการประเมินวิธีการที่ใช้อาจจะเป็นรูปแบบ
ของการประเมินลักษณะเดี่ยวมากกว่า
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สพช. 130 2558070501005 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากะพงดํา Lobotes 
surinamensis (Bloch, 1790)

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

2558070503006 การเลี้ยงปลากะพงดํา Lobotes surinamensis (Bloch, 1790) 

ความหนาแน่นสูงในระบบน้ําหมุนเวียน

ไม่ระบุ

สพท. 131 2558070501022 สถานภาพทรัพยากรปลาผิวน้ําจากการประมงเบ็ดราวปลาผิวน้ําใน
ทะเลอันดามัน

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

2558070503143 สภาวะแวดล้อมในชั้นเทอร์โมไคลน์ของแหล่งประมงเบ็ดราวปลาผิว
น้ําในทะเลอันดามัน

ไม่ระบุ

2558070503054 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในทรัพยากรสัตว์น้ําบริเวณทะเล
อันดามัน

ไม่ระบุ

2558070503032 ทรัพยากรปลาผิวน้ําจากการประมงเบ็ดราวปลาผิวน้ําในทะเล
อันดามัน

ไม่ระบุ

สพช. 132 2558070502054 ผลผลิต และอัตราการเจริญเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus
 Linneaus, 1758) และปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos) ที่เลี้ยงร่วมกันในบ่อดิน

C ไม่สนับสนุน ถึงแม้การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงปูม้าในเชิงพาณิชย์มีความสําคัญและ
จําเป็น และข้อเสนอการวิจัยนี้อาจมีประโยชน์ในแง่ข้อมูลทางวิชาการ แต่วิธีคิดในการ
เลี้ยงปูม้าร่วมกับปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒานาการ
เลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ โดยให้เหตุผลว่าปลานวลจันทร์ทะเลเป็น
ปลากินพืชที่กําลังได้รับความสนใจจากเกษตรกร เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็วและ
มีปัญหาเรื่องโรคน้อย ถ้าเช่นนั้นการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลไปอย่างเดียว
น่าจะดีกว่า เหตุผลที่กล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงสัตว์น้ําทั้งสองชนิดจะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และส่งผลให้ปูม้ามีอัตรารอดตายและผลผลิตสูงขึ้นแต่อย่างใด

สพก. 133 2558070502036 การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิด เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตโดยวิธี
คัดเลือกแบบภายในครอบครัว

C สนับสนุน แต่ต้องปรับปรุงวิธีการเพาะ หรือหาแนวทางการควบคุมหรือพิสูจน์ให้ได้ว่า การเพาะ
ตามข้อ 13.1.3.2 และ 13.1.3.3 โดยประมาณว่าลูกปลาสลิดที่รวบรวมมาจาก
ต่างหวอดกันเป็นคนละครอบครัว นั้นเป็นความจริง

สพจ. 134 2558070501017 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนเชิงพาณิชย์ C สนับสนุน
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2558070503080 เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศ ไม่ระบุ
2558070503087 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหาร
สําเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง        

ไม่ระบุ

2558070503111 อายุที่เหมาะสมของแม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอน ไม่ระบุ
2558070503112 การเพาะและอนุบาลปลาชะโอน   ไม่ระบุ
2558070503138 พัฒนาการการกินอาหารของลูกปลาชะโอนวัยอ่อน ไม่ระบุ
2558070503122 การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงปลาชะโอน
ในกระชัง

ไม่ระบุ

2558070503132 การอนุบาลลูกปลาชะโอนในน้ําขุ่นที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน ไม่ระบุ
2558070503089 ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาชะโอนใน
บ่อดิน                                                                              

ไม่ระบุ

2558070503088 การเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 
2 ช่วงอายุ

ไม่ระบุ

2558070503046 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาชะโอน 6 กลุ่มประชากร 
โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ

ไม่ระบุ

2558070503057 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่ม
ประชากร  

ไม่ระบุ

สพก. 135 2558070502056 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ
ภายในครอบครัว โดยใช้ลักษณะสัดส่วนเป็นเกณฑ์

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพก. 136 2558070502089 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลแดงสายพันธุ์บุรีรัมย์ด้วยวิธีคัดเลือกแบบ
ภายในครอบครัว

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพจ. 137 2558070502904 ฤดูกาลที่เหมาะสมในการผลิตกบนาเพศเมีย C ไม่สนับสนุน เนื่องจากไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญมีผลต่อการผลิต การผลิตลูกกบนาจะต้องผลิตตามความ
ต้องการของตลาด และฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเองตามสภาพพื้นที่

สพจ. 138 2558070502069 การศึกษาการเลี้ยงปลาจิ้งจกหัวแบนเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ C สนับสนุน โครงการวิจัยนี้มีการวางแผนการวิจัยตามหลักวิชาการและแสดงถึงความสําคัญของ
โครงการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่มีโอกาสจะสูญพันธ์
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สพช. 139 2558070502011 การเก็บรักษา Germ cells ของปลาหมอทะเล (Epinephelus 
lanceolatus) แบบแช่แข็ง

C สนับสนุน แต่ควรปรับปรุงแก้ไขก่อนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. การเขียนกรอบแนวคิดของงานไม่ชัดเจน หัวข้อโครงการเป็นปลาหมอทะเล แต่
ความสําคัญและที่มาของปัญหากลับให้ความสําคัญกับเรื่องของปลาการัง ควรมีความ
สม่ําเสมอในเนื้องานว่าจะให้หัวข้อใดเป็นหัวข้อหลัก 
2. ควรปรับ material & methods เนื่องจากเป็นการศึกษาแบบเหวี่ยงแห ใช้ 
testicle ของปลาจํานวนมากในระยะเริ่มต้น ควรเป็น preliminary study ก่อนว่า 
spermatogonia ของปลาน้ําหนักเท่าใด มีความแข็งแรงแล้วจึง scope ไปศึกษาด้าน
การแช่แข็ง เนื่องจากเฉพาะ cell ที่มีความแข็งแรงเท่านั้นจึงจะสามารถผ่าน
กระบวนการแช่แข็งและกลับคืนสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้ 
3. ขาดการระบุว่า จะประเมิน spermatogonia ได้อย่างไร

สพก. 140 2558070502005 การตอบสนองการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลา
นวลจันทร์เทศรุ่นที่ 2

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพก. 141 2558070502094 การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดโดยการคัดเลือกแบบหมู่ C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
สพจ. 142 2558070501059 ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ําในลุ่มน้ําปิง C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

2558070503081 ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ําปิง ไม่ระบุ
2558070503078 ความหลากหลายของกุ้ง ปู หอย ในลุ่มน้ําปิง ไม่ระบุ
2558070503079 ความหลากหลายของปลาที่พบในลุ่มน้ําปิง ไม่ระบุ

สพจ. 143 2558070502141 การเปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลากดหลวงในระบบกรองน้ําปิด C สนับสนุน เนื่องจากความต้องการลูกปลาที่เกษตรกรต้องการมีมากกว่ากําลังการผลิตหลายเท่าตัว
 หน่วยงานนี้คงจะต้องหาแนวทางการเพิ่มการผลิตลูกปลาหลาย ๆแนวทาง ใน
โครงการที่เสนอมาก็เป็นแนวทางหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเพิ่มกําลังการ
ผลิตได้ อาจจะต้องมองหาแนวทางอื่นๆ ไปด้วย
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สพช. 144 2558070502053  ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารธรรมชาติกับการเจริญเติบโต
ของหอยนางรม (Crassostrea belcheri Sowerby. 1871) บริเวณอ่าวบ้านดอน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

C สนับสนุน เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
บริหารจัดการแหล่งเลี้ยงหอยต่อไปได้ แต่การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องยังขาดข้อมูลที่สําคัญในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ carrying capacity ของแหล่ง
เลี้ยงหอยซึ่งเคยมีผู้ศึกษาวิจัยมาแล้วในต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
มองภาพรวมของงานวิจัยด้านนี้ได้ชัด และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์หรือแปลผลการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

สพช. 145 2558070502058 ประสิทธิภาพของฟอร์มาลีน โพวิโดน ไอโอดีน และสารสกัดสะเดา
ต่อการบ่มฟักไข่ปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949)

C สนับสนุน แต่ควรปรับปรุงแก้ไข materials & methods ก่อนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะใช้ povidone iodine ความเข้มข้นเท่าใดบ้าง เช่น 3 , 4 ,
 5 ppm (ระบุเป็น range 3.5 ppm) 
2. สารสกัดสะเดา จะควบคุมความเข้มข้นของสารได้อย่างไร เนื่องจากไม่ได้ระบุ 
active ingredient ของสารสกัดสะเดา

สพช. 146 2558070502038 การควบคุมระดับความเป็นด่างที่เหมาะสมต่อการอนุบาล
ลูกกุ้งขาวแวนนาไม

C ไม่สนับสนุน การหาสาเหตุของโรค EMS ปัจจุบันทราบแล้วว่ามาจาก
 Vibrio parahemolyticus บางสายพันธุ์ที่ทําให้ลูกกุ้ง
ตายในลักษณะตับวาย

สพก. 147 2558070501002 การถ่ายฝากยีนในไม้น้ําสวยงามเพื่อพัฒนาลักษณะพันธุ์ที่
แปลกใหม่

C สนับสนุน 1. ปรับปรุง หรือตัดโครงการวิจัยย่อยที่ 1 ออก หากไม่มีความจําเป็น หรือปรับปรุง
ปผนงานให้สอดคล้อง และปรับปรุงรายละเอียดงานโครงการวิจัยย่อยที่ 2  และ
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ให้สอดคล้องและเป็นจริง 
2. ปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม

2558070503002 พัฒนาวิธีการเลี้ยงโซมาติกแคลลัสของไม้น้ําสวยงาม เพื่อการถ่าย
ฝากยีน

ไม่ระบุ

2558070503045 การถ่ายฝากยีนเรืองแสง GFP ในไม้น้ําดาวกระจายโดยใช้อะโกร
แบคทีเรียม

ไม่ระบุ

2558070503001 การถ่ายฝากยีนเรืองแสง GFP ในไม้น้ําอนูเบียสโดยใช้อะโกร
แบคทีเรียม

ไม่ระบุ
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สพช. 148 2558070502067 การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตลูกปูม้า(Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758 ) ที่ได้จากแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงในบ่อดิน

C สนับสนุน ผลผลิตปูม้าที่จับจากทะเลมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจับที่มาเกินกว่า
จะทดแทนได้ทัน การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูม้าจึงมีความ
จําเป็น ปัจจุบันการเพาะพันธุ์ปูม้าประสบความสําเร็จได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง 
แต่การศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อให้ลูกปูมีคุณภาพและอัตรารอดตายสูงขึ้นยังมีความจําเป็น
 แต่ผู้วิจัยควรค้นคว้าและศึกษาผลงานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการต่อยอดจากเดิมที่เคยมี
การศึกษามาก่อนหน้านี้

สพจ. 149 2558070502893 ชีววิทยาเพื่อการเพาะพันธุ์ของปลาค้อแม่น้ําปายในแม่น้ําปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

C สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง

สพท. 150 2558070502040 การจําแนกชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยาปลากระเบนบริเวณ
อ่าวไทยตอนใน

C ไม่สนับสนุน 1. เนื่องจากการดําเนินงานค่อนข้างเป็นลักษณะของการสํารวจทางประมง ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของกรมประมงที่ปฏิบัติอยู่แล้ว 
2. ไม่ชัดเจนสําหรับการปฏิบัติที่จะนําไปสุ่การอนุรักษ์ปลากะเบน แม้ว่าปัจจุบันจะ
นําไปสู่การสันทนาการเชิงพาณิชย์บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม หรือที่อื่นๆ

สพช. 151 2558070502043 ผลการอนุบาลลูกปูม้าที่ควบคุมคุณภาพน้ําด้วยจุลินทรีย์ ปม.1 C สนับสนุน เนื่องการการจับเกินศักย์ที่ปูม้าในธรรมชาติจะเติบโตทดแทนได้ทัน การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูม้าจึงมีความจําเป็น ปัจจุบันการเพาะพันธุ์ปูม้า
ประสบผลสําเร็จได้เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ทําให้การศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อให้ลูกปู
มีคุณภาพและอัตรารอดตายท่ฎสูงขึ้นมีความจําเป็น แต่ปัจจัยที่คณะผู้วิจัยต้องการศึกษา
ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดตายของปูม้าหรือเป็นปัญหาเร่งด่วน 
เนื่องจากในระหว่างการอนุบาลลูกปูม้าสามารถควบคุมคุณภาพน้ําด้วยการเปลี่ยนถ่าย
น้ําได้อยู่แล้ว

สพจ. 152 2558070502092 การอนุบาลปลาเวียนในบ่อซีเมนต์ด้วยความหนาแน่นแตกต่างกัน D สนับสนุน -
สพก. 153 2558070502050 การศึกษาผลของการผสมเลือดชิดในปลานิล และปลาหมอเทศ D สนับสนุน แต่ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า "ผล" ของการผสม

เลือดชิดที่จะประเมินด้าน (+) และ (-) คือ criteria อะไร 
เพื่อความชัดเจนในการนําไปใช้ประโยชน์
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สพจ. 154 2558070502897 การอนุบาลลูกปลายี่สกจากขนาด 1 นิ้ว ให้ได้ขนาด 5 นิ้ว ในอัตรา
ความหนาแน่นต่างกัน

D ไม่สนับสนุน การวางแผนงานวิจัยไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบอัตราความหนาแน่นแต่
ใช้หน่วยงานวิจัยที่ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ คือเลี้ยงในคอกในที่กั้น
ด้วยมุ้งเขียง

สพช. 155 2558070502074 ผลของอาหารต่างชนิดในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทรายข้างลาย 
(Sillago aeolus ) ให้มีความสมบูรณ์เพศเพื่อการเพาะพันธุ์

D ไม่สนับสนุน เนื่องจากนักวิจัยยังไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าชนิดของปลาที่ทําการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากต่อชาวประมงและชุมชน

สพก. 156 2558070502081 การปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอเทศด้านการเจริญเติบโตโดยดูลักษณะ
ตัวเอง

D สนับสนุน เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
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