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2560070502087 สภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟตามระยะหา่งฝ่ังบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 443,000 สนับสนุน เหมาะสมกับปญัหาที่รัฐบาลต้องการแก้ไข แต่ข้อมูลในลักษณะนี้ กรม
ประมงมีค่อนข้างมากและศึกษากันมาอย่างยาวนาน ควรจะออกเปน็
กฎระเบยีบข้อปฏบิติัมาใหช้าวประมงปฏบิติัได้แล้ว ไม่ควรท้าซ้้าเดิมแต่
เปล่ียนพื้นที่ ผลงานวจิัยที่ออกมาไม่แตกต่างจากที่เคยศึกษาจากนักวจิัยที่
เคยท้างานวจิัยมาแล้ว ต้องดูข้อก้าหนดด้วย ส่ิงนี้มีความจ้าเปน็ในการ
พจิารณาความเหมาะสมในการท้างานวจิัย

2560070502103 ผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) เปน็ส่วนผสมใน
อาหารต่อการเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อภมูิคุ้มกันเบื้องต้นในกุ้งขาว 
(Litopenaeus vannameiBoone, 1931)

311,900 สนับสนุน ทมีงานนักวจิัยเหมาะสม และเลือกสัตวเ์ศรษฐกิจมาท้าการศึกษา โดย
ทมีนักวจิัยมีองค์ประกอบและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้เพยีงพอ

2560070501008 ผลของมาตรการปดิอ่าวต่อการท้าประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน 552,900 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง ที่มีความส้าคัญในการน้าข้อมูลไปใช้เปน็
นโยบายในการท้าการประมงเพื่อความยั่งยืนและถูกกฎหมายเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาเร่ืองการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไม่มีการ
ควบคุมด้วย

2560070502027 ปจัจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลในจังหวดัเลยในการเข้าสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7405-2553

92,400 สนับสนุน มีความจ้าเปน็ที่ฟาร์มเล้ียงปลาจะต้องได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัต่อ
ผู้บริโภคและตามระเบยีบของ มกอช.

2560070502053 การประมงอวนติดตาทางฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทย 1,161,000 สนับสนุน เกี่ยวข้องกับการท้าการประมงที่ใช้กันอยู่ในปจัจุบนัมากที่สุด แต่ต้องมี
การปรับปรุงใหเ้หมาะสม และลดการท้าลายสัตวน์้้าที่มีขนาดเล็กข้อมูล
จากการวจิัย มีการรวบรวมอย่างมีระบบและชี้แจงต่อชุมชนใหเ้ข้าใจและ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อใหส้ามารถท้าการประมงยั่งยืนต่อไปได้

2560070502052 สภาวะการประมงพลอยได้ และชีววทิยาปลาฉลามครีบด้า ( Carcharhinus 
melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824)) ทางฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทย

882,300 สนับสนุน เนื่องจากข้อมูลเร่ืองชีววทิยาปลาฉลามชนิดนี้ยังมีน้อย และปริมาณลดลง
ไปเร่ือยๆ

2560070502039 การประมง และสภาวะทรัพยากรหอยเชลล์ (Amusium pleuronectes, Linn)
ในอ่าวไทย

317,200 สนับสนุน เปน็โครงการต่อเนื่องปสุีดทา้ยของการวจิัย

ผลการประเมนิขอ้เสนอโครงการวิจัยทีเ่สนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า 1 จาก 20



รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณที่

เสนอขอ
ผลการ
ประเมิน

เหตุผล

2560070501014 อิทธพิลของกองปะการังเทยีมต่อความหลากหลายและผลผลิตของพชืและสัตวน์้้า 626,600 สนับสนุน ผลส้าเร็จที่ได้จะท้าใหส้ามารถทราบถึงการเปล่ียนแปลงชนิด 
องค์ประกอบ และโครงสร้างประชาคมสัตวน์้้าภายหลังการจัดสร้าง
ปะการังเทยีมของประเทศไทย เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องและข้อมูลจาก
โครงการนี้จะใช้เปน็แนวทางส้าหรับกรมประมงในการเลือกใช้รูปแบบ
ของปะการังเทยีมใหเ้หมาะสมกับแหล่งใหม่ๆ ที่ต้องการสร้างปะการัง
เทยีม เพื่อใหเ้หมาะสม เพิ่มปริมาณสัตวน์้้าและความหลากหลายใน
ระบบนิเวศแนวปะการังเทยีม ได้อย่างเต็มที่ตามสภาพแวดล้อม

2560070502025 สัตวพ์ื้นทะเลขนาดใหญ่ (Macrobenthic fauna) บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวดัตราด 60,000 สนับสนุน มีการส้ารวจข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ และน้ามาวเิคราะหข์้อมูล เพื่อท้านาย
ผลกระทบทางนิเวศน์วทิยา

2560070502077 การใช้ไฮโดรไลเซสจากหวักุ้งก้ามกรามผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโต และความ
ต้านทานโรคของปลานิล

346,500 สนับสนุน 1. มีการน้าของเหลือจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์
2. มีการวจิัยที่มีขั้นตอน กระบวนการศึกษาละเอียดตามวธิมีาตรฐาน
ผลงานวจิัย หากได้ผลตามที่นักวจิัยคาดหวงั ก็จะน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
แม้วา่จะมีข้อจ้ากัดพอสมควร

2560070502080 การศึกษาอนุกรมวธิานของปลาเกล็ดขาวบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก 169,600 สนับสนุน 1. ผู้วจิัยควรใหร้ายละเอียดวา่จะเก็บตัวอย่างปลาใหค้งรูปได้อย่างไร 
และจะเก็บตัวอย่างปลาจ้านวนเทา่ไรจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งระยะเวลา
ในการเก็บตัวอย่างปลา
2. หน่วยงานมีหน้าที่การท้างานในลักษณะนี้ การศึกษาทางอนุกรมวธิาน
เปน็ข้อมูลพื้นฐาน ถ้ามีการเก็บข้อมูลทางชีววทิยาที่เกี่ยวข้องทกุด้าน 
สามารถน้าไปใช้ในการวางแผนและเปน็นโยบายในการบริหารจัดการ
เพื่อใหท้รัพยากรปลาในกลุ่มนี้อยู่อย่างยั่งยืน

2560070502082 การเล้ียงปลาช่อนในกระชังด้วยอัตราความหนาแน่นต่างกัน 212,100 สนับสนุน เปน็การวจิัยแบบค้นควา้หาความเปน็ไปได้ในเชิงพาณิชย์และวชิาการ ถ้า
สามารถเล้ียงในกระชังได้ตามเปา้หมายจะเปน็อีกหนึ่งทางเลือกใหแ้ก่
เกษตรกรที่เล้ียงปลาช่อน

2560070502028 การเปล่ียนแปลงทรัพยากรสัตวน์้้าหน้าดินตามปจัจัยระยะหา่งฝ่ังบริเวณอ่าวไทยฝ่ัง
ตะวนัออก

1,066,680 สนับสนุน การวางแผนการด้าเนินงานวจิัยเหมาะสมตามหลักวชิาการ
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2560070501003 การศึกษาทรัพยากรกุ้งทะเลบริเวณอ่าวพงังาเพื่อการบริหารจัดการประมง 746,410 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องผลการศึกษาจะใช้เปน็ข้อมูลในการก้าหนด
ขยายเวลาการท้าประมงเพื่อความยั่งยืนต่อไปได้

2560070502095 การดูแลรักษาหอยนางรมทั้งเปลือก (Crassostrea belcheri) เพื่อการบริโภคสด 314,000 สนับสนุน แต่ต้องปรับปรุงข้อเสนอการวจิัยก่อนด้าเนินการวจิัย ดังนี้
1. ชื่อโครงการควรปรับเปล่ียนใหต้รงตามวตัถุประสงค์ คือ "การจัดการ
ด้านสุขลักษณะหอยนางรมทั้งเปลือก เพื่อการบริโภคสด" รวมทั้งแก้ไข
ชื่อภาษาอังกฤษด้วย
2. ควรลดระยะเวลาในการท้าวจิัยลง เพราะวธิด้ีาเนินงานมีผลงานวจิัยที่
ผ่านมาแล้วเกือบทั้งส้ิน ผู้วจิัยเพยีงแต่น้าผลเหล่านั้นมาทดลองปฏบิติั
ร่วมกันอีกคร้ังหนึ่ง
3. ควรปรับลดงบประมาณลงใหเ้หมาะสมกับปริมาณงานจริง
4. ควรระบวุา่น้้าที่ใช้บรรจุหอยเปน็น้้าที่มาจากที่ใด
5. ควรประเมินค่าใช้จ่ายวา่มีมากน้อยเพยีงใด ผู้ประกอบการจะสามารถ
น้าไปปฏบิติัจริงได้หรือไม่ ต้นทนุในการด้าเนินการเปน็อย่างไร

2560070502111 ปริมาณฟชิโซลูเบิ้ล เอ็กแทร็ค ที่เหมาะสมในการเล้ียงปลาบู่ทรายขนาดเล็ก 214,040 ไม่สนับสนุน 1. ผู้วจิัยไม่ได้แสดงใหเ้หน็วา่งานที่จะด้าเนินการต่างจากงานที่มีรายงาน
มาแล้วอย่างไร 
2. แนวทางการวจิัยของโครงการนี้คล้ายกับงานของประดิษฐ์และคณะ 
2558

2560070502018 การประมงเคยในจังหวดัตราด 125,080 สนับสนุน เปน็โครงการต่อเนื่องที่นักวจิัยหาแนวทางลดผลกระทบจากการใช้อวนรุน
 โดยมุ่งเน้นการท้าประมงโดยที่ปลายคันโดนรุนไม่สัมผัสผิวหน้าดิน ซ่ึง
เปน็การจับเคยในแพลอยตัวบริเวณกลางน้้าหรือผิวน้้า จะลดการท้าลาย
สัตวข์นาดเล็กบริเวณพื้นทะเล

2560070502032 พฒันาการของเอนไซม์ย่อยอาหารและประสิทธภิาพการย่อยในหลอดทดลองของปลา
ยี่สกแรกฟกั (Probarbus jullieni Sauvage, 1880)

337,600 สนับสนุน เปน็การสร้างความรู้พื้นฐานที่ควรน้าข้อมูลไปเผยแพร่ทางวชิาการด้วย

2560070502055 ผลของสารทดแทนไขมันต่อคุณสมบติัทางกายภาพของปลาเชียงที่ผลิตจากปลาน้้าจืด 183,080 สนับสนุน เปน็ข้อเสนอการวจิัยต่อเนื่องปสุีดทา้ยของการวจิัย
2560070502060 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการท้าประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทย

ตอนล่าง
94,400 สนับสนุน เปน็โครงการต่อเนื่อง โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะประเมินความสูญเสียของ

การใช้เรือประมงอวนคู่
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2560070502022 ต้นทนุ ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการท้าประมงกุ้งทะเลบริเวณ
อ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก

109,260 สนับสนุน เปน็โครงการต่อเนื่อง โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะศึกษาต้นทนุและ
ผลตอบแทนจากการท้าประมงกุ้งทะเลและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
จากการท้าการประมงกุ้งทะเลโดยมีการจับกุ้งเล็กกวา่ขนาดอันควร ผล
การศึกษาจะเปน็ประโยชน์ต่อกรมประมงในการก้าหนดนโยบายในการ
จัดการเคร่ืองมือประมงที่เหมาะสม

2560070502092 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวยัอ่อนเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังจังหวดัตรัง 138,400 สนับสนุน เปน็การศึกษาที่ครอบคลุมหาความสัมพนัธร์ะหวา่งฤดูกาลและการท้า
ประมงพื้นบา้น การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปลาลูกวยัอ่อน 
ซ่ึงจะมีความสัมพนัธก์ับแหล่งอาหารฤดูกาล ข้อมูลต่างๆ เมื่อน้ามา
ประมวลด้วยการจะใช้เปน็แนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป

2560070502063 การตรวจสอบหาสารไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภณัฑ์ปลาร้า 250,125 สนับสนุน เปน็การหาปริมาณไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภณัฑ์ปลาร้า เพื่อพฒันา
คุณภาพของปล้าร้าและเปน็แนวทางในการจัดท้ามาตรฐานด้านความ
ปลอดภยั เพื่อการบริโภคปลาร้า

2560070502062 บรรจุภณัฑ์กับคุณภาพปลาย่างรมควนัระหวา่งการเก็บรักษา 247,000 ไม่สนับสนุน เปา้หมาย แผนการด้าเนินงานวจิัย และวธิด้ีาเนินการวจิัยไม่ชัดเจน
2560070502049 ผลของการใช้สารกันเสียต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปลาบดและผลิตภณัฑ์ 185,000 สนับสนุน เปน็แนวทางในการจัดการการผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภยัของผู้บริโภคในการใช้สารกันเสีย ในผลิตภณัฑ์เนื้อปลาบดและ
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้เนื้อปลาบดเปน็วตัถุดิบ

2560070502119 อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความสามารถในการทนต่อความเครียดของ
ลูกกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei (Boone,1931) ที่ได้จาก 3 แหล่ง
ผลิตพอ่แม่พนัธุเ์ชิงพานิชย์ 9 รูปแบบการผสม

400,000 สนับสนุน งานวจิัยเร่ืองนี้จะท้าใหท้ราบวา่ลูกกุ้งสายพนัธุไ์หนเหมาะสมที่จะน้ามา
เล้ียงในประเทศ ในช่วงที่โรคตายด่วน (EMS) ยังคงมีปญัหา การใช้พอ่แม่
พนัธุจ์ากแหล่งต่างกันผสมข้ามสายพนัธุ ์อาจจะได้ลูกผสมที่มีความ
ทนทานที่ดีขึ้นในขณะที่ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีด้วย

2560070502112 ศักยภาพการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลด้วยแบคทเีรีย คัดเลือก 3 ชนิด 266,500 สนับสนุน เปน็การใช้ประโยชน์จากโปรตีนของเศษปลาทะเลเพื่อพฒันาเปน็โปรตีน
ไฮโดรไลเสตโดยใช้การหมักด้วยแบคทเีรียและใช้ประโยชน์เปน็วตัถุดิบ
ส้าหรับอาหารสัตวน์้้า และช่วยลดการปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม

2560070502011 การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็ก (Chlrorella sp) ด้วยการใช้ความร้อนแบบโอหม์มิค 245,600 สนับสนุน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อใหง้านวจิัยต่อเนื่อง และเปน็
ประโยชน์ในการน้าไปใช้
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2560070502068 การเปรียบเทยีบชนิดและปริมาณสัตวเ์กาะติดบนปะการังเทยีมที่ระดับความลึก และ
เวลาที่แตกต่างกันบริเวณชายฝ่ังจังหวดัพงังา

336,000 สนับสนุน แต่ต้องปรับปรุงข้อเสนอการวจิัยก่อนด้าเนินการวจิัย ดังนี้ 
1. ปรับชื่อโครงการภาษาอังกฤษใหม่ใหถู้กต้อง 
2. ควรก้าหนดพกิัดบริเวณที่เก็บตัวอย่างหรือท้าการศึกษาที่แน่นอน
โดยใช้ GPS 
3. ตรวจสอบแผนการด้าเนินงานในตารางหน้า 6 วา่ท้าไมจึงเร่ิมงานในป ี
2560 ทั้งๆ ที่การขอท้าวจิัยในหน้า 5 ช่วงเวลาอยู่ระหวา่ง 1 ต.ค. 2559
 – 30 มิ.ย. 2561 
4. การแบง่ระยะเวลาเก็บตัวอย่างในหน้า 5 ข้อ 2.2 ก.พ. และ พ.ค.2560
 และ ม.ค. 2561 ใช้หลักเกณฑ์อะไร ฤดูกาลใด จ้านวนเดือนเทา่ไร ถ้าจะ
เปน็ทกุ 4 เดือน ก็ควรเพิ่มการเก็บตัวอย่างในเดือน ก.ย. 2560 อีกคร้ัง
หนึ่ง 
5. ขอบเขตของงานวจิัยในหน้า 4 ผู้วจิัยได้ท้ารายละเอียดการด้าเนินการ
เร่ืองการวางแผนมาเขียนไว ้ซ่ึงในความถูกต้องควรย้ายไปอยู่ หน้า 5 
ภายใต้หวัข้อวธิกีารด้าเนินการ ท้าใหผู้้ประเมินสับสน

2560070502067 การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพอาหารพอ่แม่พนัธุป์ลาดุกล้าพนั 380,480 สนับสนุน แต่ต้องปรับปรุงข้อเสนอการวจิัยก่อนด้าเนินการวจิัย ดังนี้
1. ปรับชื่อโครงการภาษาอังกฤษใหถู้กต้องตามหลักภาษาและส่ือ
ความหมายตรงกับภาษาไทย 
2. ตรวจสอบการน้าเสนอข้อมูลในหน้า 4 – 9 ใหม่ 
3. การเก็บตัวอย่างเพื่อท้าการศึกษาเนื้อเยื่อปลา น้้ายาที่ใช้ fix ตัวอย่าง
ควรจะเปน็ formalin 10% และน้ามาด้าเนินการตาม Humason 
(1979) จะเหมาะสมกวา่หรือถ้าต้องการเน้นการดู gonads ก็ควรใช้ 
bouin fixative 
4. ควรลดระยะเวลาในท้าการวจิัยลง
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2560070502090 การประเมินผลการปล่อยปลาแกง Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844) 
ในอ่างเก็บน้้าหว้ยศอกและอ่างเก็บน้้าบุ่งคล้า จังหวดัเลย

38,000 สนับสนุน 1. โดยมีเง่ือนไขใหท้้าการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการด้าเนินการใหม่ และ
เรียบเรียงการด้าเนินการของโครงการใหเ้ปน็ขั้นตอนตามแผนการ
ปฏบิติังานจริง รวมถึงปรับปรุงชื่อโครงการภาษาอังกฤษใหถู้กต้อง 
2. เปน็การวจิัยในเชิงพฒันาและส่งเสริมใหช้าวบา้นมีปริมาณปลาที่พอ
เพยีงแต่มีความจ้าเปน็ต้องศึกษาก่อนในรายละเอียดต่างๆ เพื่อใหเ้ปน็
ข้อมูลในการน้าไปใช้ในการปล่อยปลาชนิดนี้ในแหล่งน้้าอื่นๆ ต่อไป

2560070502023 ผลของความลึกน้้าของพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตวท์ะเลต่อความอุดมสมบรูณ์ของ
สัตวน์้้าจังหวดัระยอง

203,600 สนับสนุน มีหลักการ วธิกีารศึกษาและขั้นตอนศึกษาที่เหมาะสม

2560070501010 การเพิ่มประสิทธภิาพการเพาะเล้ียงปลาพลวงชมพู 1,166,180 สนับสนุน เปน็ประโยชน์ต่อการเพาะเล้ียงปลาพลวงชมพขูองประเทศไทย การวจิัย
เร่ืองนี้เปน็การวจิัยเพิ่มเติมในจุดที่ยังมีปญัหา คือลูกปลายังมีน้อยจาก
ความสมบรูณ์ของปลาแม่พนัธุ ์นอกจากนั้นยังมีการวจิัยความเหมาะสม
ของระดับโปรตีน ปจัจัยอื่นที่มีผลต่อการเติบโตซ่ึงผลจากการวจิัยชุดนี้
น่าจะท้าใหส้ามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

2560070502064 การประเมินค่าอัตราพนัธกุรรมจากการคัดเลือกโดยดูลักษณะภายในครอบครัวปลานิล
แดงสายพนัธุอ์ุตรดิตถ์

295,600 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องและงานด้าเนินไปตามแผนงานวจิัยที่วางไว้

2560070502013 ปริมาณฮีสตามีนและแบคทเีรียที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮีสตามีนในปลาทนู่าครีบเหลือง
แช่แข็งระหวา่งการละลาย

268,560 สนับสนุน การวางแผนการวจิัยเหมาะสมตามหลักวชิาการ เนื่องจากไทยมีการ
ส่งออกปลาทนู่าเปน็อันดับ 1 มาโดยตลอดเพื่อรักษาระดับนี้ไว ้
กระบวนการผลิตจะต้องได้มาตรฐานตามข้อก้าหนดของประกาศผู้ซ้ือ ซ่ึง
ตลาดส้าคัญคือสหรัฐอเมริกา ที่มี US.FDA เปน็ผู้ก้าหนดมาตรฐาน ซ่ึง
นักวจิัยจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันใหไ้ด้วา่กระบวนการผลิตผ่านมาตรฐาน

2560070502096 การใช้ระบบไบโอรีแอคเตอร์ในการเพิ่มผลผลิตพรรณไม้น้้าของไทยเพื่อการอนุรักษ์ 159,500 สนับสนุน 1. หลักการและเหตุผลมีความเหมาะสม 
2. วธิกีารและขั้นตอนการศึกษามีความเหมาะสม 
3. เปน็การสนับสนุนนักวจิัยรุ่นใหม่ และสอดคล้องกับงานที่นักวจิัย
ด้าเนินงานในหน่วยงาน
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2560070502070 การประมง สภาพสังคม และเศรษฐกิจ ของชาวประมงบริเวณแหล่งอาศัยสัตวท์ะเลฝ่ัง
ทะเลอันดามัน

178,200 สนับสนุน เปน็การประเมินหลายๆ ด้านพร้อมกัน หลังจากมีการด้าเนินงานเพิ่ม
แหล่งอาศัยสัตวท์ะเล ข้อมูลด้านการประมง เศรษฐกิจและสังคม มีส่วน
ท้าใหเ้หน็ความแตกต่างจากพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูลการวจิัยนี้อาจมีผลต่อ
การเลือกพื้นที่และรูปแบบการเพิ่มแหล่งอาศัยสัตวท์ะเลในอนาคตใหม้ี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

2560070501018 การเปรียบเทยีบวธิกีารประเมิน วธิกีารสุ่มตัวอย่าง และปจัจัยที่ส่งผลต่อความแม่นย้า
และความเชื่อมั่นของข้อมูลการศึกษาวจิัยด้านทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้้าเพื่อจัดท้า
คู่มือมาตรฐานวธิกีารศึกษาวจิัยทรัพยากรประมงน้้าจืดในอ่างเก็บน้้าของประเทศไทย

1,911,590 สนับสนุน ผู้วจิัยควรสรุปภาพรวมของชุดโครงการ เพื่อการน้าผลการวจิัยไปใช้
ประโยชน์ต่อไป การประเมินทรัพยากรสัตวน์้้าหรือประมง ต้องมี
กระบวนการวจิัยที่มีการสุ่มตัวอย่าง และการประเมินซ่ึงมีหลายวธิกีาร
เปรียบเทยีบ เพื่อวเิคราะหว์า่แบบใดมีความแม่นย้า หรือเหมาะสม ใน
การปฏบิติังานตามสถานการณ์ปจัจุบนั จะมีประโยชน์ต่อการน้าไปใช้ใน
การประเมินและวจิัยทางด้านนี้ต่อไป

2560070501011 สภาวะการประมงและทรัพยากรหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 502,620 สนับสนุน จะเปน็ข้อมูลที่จะใช้เพื่อก้าหนดนโยบายหรือหนทางที่จะท้าใหป้ริมาณ
หมึกสายมีปริมาณเหมาะสมและเพยีงพอกับการท้าการประมงได้อย่าง
เหมาะสม

2560070501016 การวจิัยและพฒันาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลาทะเลเศรษฐกิจในระบบน้้าหมุนเวยีน 1,533,160 ไม่สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง
2560070502102 เปรียบเทยีบผลการเล้ียงและคุณภาพน้้าของบอ่เล้ียงกุ้งแชบว๊ย (Penaeus 

merguiensis De Man, 1888) แบบพฒันาในบอ่ดินแบบใช้เคร่ืองใหอ้อกซิเจน 2 
รูปแบบ

180,000 สนับสนุน ถ้าการเล้ียงกุ้งแช่บว๊ยประสบความส้าเร็จและสามารถท้าก้าไรได้ก็จะมี
แนวทางใหเ้กษตรกรในพื้นที่ที่มีลูกพนัธุก์ุ้งแช่บว๊ยทดลองเล้ียงต่อไปได้

2560070502016 การค้นหาเคร่ืองหมายสนิปในยีน Perforin และ MHC Class I alpha  ที่สัมพนัธก์ับ
ลักษณะต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล

163,600 สนับสนุน การเล้ียงปลานิลมีปญัหาเร่ืองโรค Streptococcosis มาก การพฒันา
สายพนัธุท์ี่ต้านทานโรคได้จะช่วยเกษตรกรได้มาก

2560070502069 ประชาคมสัตวพ์ื้นทะเลขนาดกลาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 160,620 สนับสนุน การศึกษาเพื่อหาความอุดมสมบรูณ์ของพื้นที่จ้าเปน็ต้องมีตัวชี้วดั ซ่ึงมี
มากมายเกี่ยวข้องและมีความสัมพนัธก์ัน รวมถึงสัตวพ์ื้นทอ้งทะเลขนาด
กลาง มีความส้าคัญมาก และเปน็ดัชนีชี้วดัที่ดี
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2560070502109 การประเมินศักยภาพแหล่งน้้าต่อการรองรับปริมาณการเล้ียงปลาในกระชังที่เปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อมในอ่างเก็บน้้าเขื่อนกระเสียว จังหวดัสุพรรณบรีุ

345,700 สนับสนุน ในทกุแหล่งน้้าจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่จะใช้เปน็ตัวก้าหนดความ
เหมาะสมของการเล้ียงปลาที่ใหไ้ด้ผลดีและไม่ท้าใหส้ภาพแวดล้อมเส่ือม
โทรมมาก การศึกษานี้จะเปน็ข้อมูลเพื่อน้าไปใช้ มีจ้านวนการเล้ียงปลา
ในกระชังอย่างเหมาะสมต่อไป

2560070502113 การแทนที่ปลาปน่ด้วยโปรตีนทางเลือกในอาหารปลากะพงขาว ( Lates calcarifer 
Bloch, 1790)

225,240 สนับสนุน เปน็การศึกษาหาแหล่งโปรตีนทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ปลาปน่ ซ่ึง
ผลลัพทจ์ากการวจิัยสามารถใช้เปน็แนวทางในการพฒันาสูตรอาหารเม็ด
ส้าเร็จรูปส้าหรับปลากระพงขาว เพื่อหาแหล่งโปรตีนมาทดแทนปลาปน่
ในอาหารปลาในขณะนี้มีความเหมาะสม เพราะไม่เพยีงแต่ต้นทนุ
ค่าอาหารที่สูงมาก แต่นักอนุรักษไ์ม่ต้องการใหม้ีการน้าปลาปน่มาเปน็
อาหารสัตวน์้้า เพราะเปน็การท้าลายปลาขนาดต่างๆ ในทอ้งทะเลมาก 
การวจิัยในลักษณะนี้จะมีมากขึ้นในอนาคต

2560070502098 ความหลากชนิดและปริมาณของปลาที่ผ่านประตูน้้าคลองบอระเพด็ 218,200 สนับสนุน บงึบอระเพด็เปน็บงึน้้าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีชาวบา้นต้องอาศัยผลผลิต
จากบงึแหง่นี้ ซ่ึงนับวนัจะมีปริมาณสัตวน์้้าลดลง การวจิัยลักษณะนี้จะ
เปน็ส่วนหนึ่งที่จะใช้ข้อมูลมาหาแนวทางการเพิ่มปริมาณสัตวน์้้าในบงึ
แหง่นี้ได้

2560070502099 ชุดอุปกรณ์แปรรูปเบื้องต้นส้าหรับสาหร่ายเส้นใยยาว 105,200 สนับสนุน เนื่องจากเปน็โครงการต่อเนื่องและเมื่อเสร็จส้ินโครงการแล้วชุมชนได้
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส้าหรับล้างและตัดแต่งสาหร่ายส้าหรับแปรรูปใหก้ับ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีขนาดเหมาะสมกับ
การผลิต มีความสะดวกในการใช้งาน ท้าใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีก้าลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการแปรรูปผลิตภณัฑ์

2560070502035 ผลของการใช้สารละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพของกุ้งแวนนาไมแช่แข็ง 106,280 สนับสนุน งานวจิัยนี้จะช่วยสนับสนุนและเปน็ข้อมูลใหแ้ก่ผู้ประกอบการ เพื่อท้าให้
การส่งออกกุ้งแช่แข็งไม่มีปญัหาเร่ืองปริมาณฟอสเฟต

2560070502051 การเพาะพนัธุแ์ละพฒันาการคัพภะของปลาปล้องทองปรีดี 116,400 สนับสนุน 1. การวางแผนการวจิัยเหมาะสมตามหลักวชิาการ 
2. ในการขยายพนัธุสั์ตวน์้้า จ้าเปน็ต้องทราบการพฒันาของคัพภะวทิยา
ของสัตวน์ั้นนั้น เพื่ออนุบาลสัตวน์้้าใหม้ีโอกาสส้าเร็จต่อไป น้าไปปล่อยใน
ธรรมชาติและเพื่อการค้าต่อไปได้
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2560070501001 ทรัพยากรหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหนิ จังหวดัภเูก็ต เพื่อการ
บริหารจัดการประมง

1,211,930 สนับสนุน 1. เพื่อน้าองค์ความรู้มาใช้ในการอนุรักษ ์เพาะพนัธุ ์ความปลอดภยัด้าน
อาหารที่เกิดจากหอยหลอดได้เปน็อย่างดี 
2. เปน็แผนงานวจิัยที่มีการศึกษาหลายด้านเพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการ
บริหารจัดการใหท้รัพยากรหอยหลอดมีปริมาณที่เพยีงพอและยั่งยืน
ตลอดไป

2560070502054 ประชาคมสัตวพ์ื้นทะเลบริเวณชายฝ่ังหาดแม่ร้าพงึและอ่าวเพ จังหวดัระยอง 518,640 สนับสนุน 1. การวางแผนการด้าเนินงานวจิัยมีความเหมาะสมตามหลักวชิาการ 
2. ปริมาณและชนิดของสัตวพ์ื้นทะเลจะเปน็ดัชนีชี้วดัถึงความอุดม
สมบรูณ์ของพื้นที่ เพราะเปน็อาหารของสัตวน์้้าต่างๆ การศึกษาเร่ืองนี้จึง
มีความส้าคัญและจ้าเปน็

2560070502056 ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประเมินสภาวะการท้าประมงของกุ้้งก้ามกราม 
ในแม่น้้าตรัง และแม่น้้าปะเหลียน จังหวดัตรัง

325,800 สนับสนุน การจะท้าใหสั้ตวน์้้ามีปริมาณที่เหมาะสมและเปน็แหล่งท้าการประมง
ของชาวประมง จะต้องมีข้อมูลทั้งปริมาณแหล่งที่อยู่อาศัยและการรับ
ข้อมูลต่างๆ จะต้องน้ามาประเมินและก้าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อจะท้า
ใหป้ริมาณกุ้งก้ามกรามยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปได้

2560070502033 การวเิคราะหป์ริมาณโปรตีนในอาหารสัตวน์้้าส้าเร็จรูปด้วยวธิ ีKjeldahl และวธิ ี
Combustion

272,560 สนับสนุน เปน็การวจิัย เพื่อหามาตรฐานการวเิคราะหโ์ปรตีนโดยวธิ ีKjeldahl และ
วธิ ีCombustion ส้าหรับการขอขึ้นทะเบยีนอาหารสัตวน์้้าตาม
มาตรฐานควบคุมคุณภาพอาหารสัตวน์้้า และส้าหรับหอ้งปฏบิติัการตาม
ระบบ ISO/IEC 17025

2560070502085 เปรียบเทยีบการประเมินความสดทางเคมี และกายภาพกับคุณสมบติัทางไฟฟา้ของ
ปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

204,700 สนับสนุน การวจิัยเพื่อพฒันาทางวชิาการเปน็ความก้าวหน้าเพื่อหาวธิกีารที่อาจจะ
เหมาะสมและดีกวา่วธิเีดิมที่ใช้อยู่

2560070501021 การประเมินสถานภาพทรัพยากร และการใช้ประโยชน์กุ้งก้ามกรามในทะเลสาบสงขลา
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

967,100 สนับสนุน แม้วา่จะเปน็การศึกษาพื้นฐานต่างๆ แต่ถ้าใช้ข้อมูลจากการวจิัยคร้ังนี้
และร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ จะสามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน ให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตลอดไป

2560070502071 พารามิเตอร์บางประการทางชีววทิยา การท้าประมง ปลากระเบนบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง และการน้าไปใช้ประโยชน์

343,000 สนับสนุน เพราะเปน็สัตวน์้้าที่ก้าลังจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพนัธุไ์ซเตส (CITES) 
ซ่ึงต้องรีบท้าการศึกษา
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2560070502019 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตวน์้้าวยัอ่อน แพลงก์ตอนสัตว ์แพลงก์ตอนพชื 
และคุณภาพส่ิงแวดล้อมทางทะเลบริเวณจังหวดัระยอง

644,000 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง และจะใช้เปน็ข้อมูลเพื่อแสดงใหเ้หน็วา่
ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีอยู่ มีระดับไหน อย่างไร 
อะไรเปน็ตัวชี้วดั

2560070502118 การเก็บรักษาโรติเฟอร์ด้วยน้้าดีเกลือเพื่อการอนุบาลปลากะพงขาว 196,820 สนับสนุน เปน็งานวจิัยที่สามารถน้าไปใช้ได้จริงในช่วงเวลาที่ปริมาณโรติเฟอร์มีจ้ากัด

2560070502076 สภาวะที่เหมาะสมในการวเิคราะหส์ารประกอบฟอสเฟตในกุ้งโดยเทคนิคไอออนโครมา
โตกราฟี

137,500 สนับสนุน การพฒันาวธิกีารตรวจเพื่อใหม้ีความแม่นย้าและสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมจริงโดยเฉพาะกุ้งที่เปน็สินค้าส่งออกมี
มูลค่าหลายล้านบาทในแต่ละปี

2560070502009 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม และสมรรถนะของประชากรปลาดุกอุย 
(Clarias macrocephalus) จากโรงเพาะฟกั

290,000 สนับสนุน 1. การวางแผนการด้าเนินงานวจิัยมีความเหมาะสมตามหลักวชิาการ 
2. ปจัจุบนัปลาดุกอุยใช้เปน็แม่พนัธุเ์พื่อผลิตปลาบิ๊กอุย การพฒันาสาย
พนัธุม์ีความเหมาะสมอย่างยิ่ง แต่จะผลิตลูกเพื่อใหเ้กษตรกรกลับมา
เล้ียงปลาดุกอุยอีก คงเปน็ไปได้ยากเพราะโตช้า แต่การมีแม่พนัธุท์ี่ดีจะ
เปน็ประโยชน์ต่อการเล้ียงและผลิตปลาบิ๊กอุย

2560070502115 การผลิตปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) พอ่แม่พนัธุใ์นที่ล้อมขัง
ในทะเลสาบสงขลา

178,000 สนับสนุน 1. ปจัจุบนัเกษตรกรสนใจเล้ียงปลาตะกรับเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดแคลน
ลูกพนัธุ ์การเพาะพนัธุป์ลาชนิดนี้เพื่อเล้ียงในเชิงพาณิชย์และอนุรักษใ์ห้
คงอยู่ต่อไปจึงมีความส้าคัญ และเพื่อใหก้ารเพาะพนัธุส์ามารถด้าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องจึงจ้าเปน็ต้องมีพอ่แม่พนัธุใ์นแต่ละรุ่นการผลิตให้
เพยีงพอและมีคุณภาพ การศึกษาการเล้ียงพอ่แม่พนัธุป์ลาดังกล่าวใหม้ี
ความสมบรูณ์จึงควรสนับสนุนใหด้้าเนินการ 
2. เปน็การวจิัยที่มีการดัดแปลงใหเ้ข้ากับสภาพที่เปน็จริงตามธรรมชาติที่
เกษตรกรสามารถท้าได้โดยง่าย ถ้าผลวจิัยออกมาไม่แตกต่างจากการ
เล้ียงบอ่แม่พนัธท์ี่สถานีประมง จะเปน็ทางเลือกและมีประโยชน์อย่าง
มากกับการเพาะขยายพนัธุป์ลาตะกรับ

2560070502048 ความสัมพนัธข์องปริมาณไขมันในอาหารสัตวน์้้าส้าเร็จรูปที่วเิคราะหด้์วยวธิ ีEther 
Extraction และ Acid Hydrolysis

112,000 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง วธิวีเิคราะหต้์องได้มาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ 
เหมาะสมกับการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ และสอดคล้องกับความเปน็จริง
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2560070502030 การพฒันาซอสปรุงรสจากไฮโดรไลเสตของหวักุ้ง 204,280 สนับสนุน เปน็การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อกุ้งเปน็
ซอสปรุงรส และลดของเสียที่จะกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

2560070502105 เอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งแชบว๊ย Fenneropenaeus merguiensis (De Man, 1888)
 วยัอ่อน

443,800 สนับสนุน ได้องค์ความรู้ที่สามารถเปน็แนวทางในการพฒันาอาหารส้าหรับกุ้ง
แชบว๊ยวยัอ่อน

2560070502075 คุณภาพด้านความเหนียวของเนื้อปลายี่สกเทศแช่เยือกแข็ง 271,000 สนับสนุน 1. เปน็การวจิัยที่ใช้ประโยชน์จากปลาน้้าจืด และเปน็โปรตีนปลาทางเลือก
2. สามารถน้าไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ประมงได้

2560070502043 ชีววทิยาการสืบพนัธุข์องหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนใน 277,400 สนับสนุน งานวจิัยเร่ืองนี้คล้ายกับงานวจิัยเร่ืองเดียวกันแต่ท้าในอ่าวไทยตอนล่าง 
ข้อมูลจากงานวจิัยเร่ืองนี้ควรจะเปรียบเทยีบหารือกับอ่าวไทยตอนล่าง 
ความแตกต่างเหมือนกันอย่างไร เพื่อจะได้ท้าใหข้้อมูลทั้ง 2 แหล่ง
สามารถตอบปญัหาต่างๆ ได้

2560070501009 ความหลากหลายของทรัพยากรประมงในแม่น้้าแควใหญ่ แม่น้้าแควน้อย และแม่น้้าแม่
กลองในจังหวดักาญจนบรีุ

1,319,460 สนับสนุน การศึกษาที่ควบคุมทกุด้านจะน้ามาประกอบการเชื่อมโยงหา
ความสัมพนัธข์องทรัพยากรสัตวน์้้าได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะปริมาณ
และแหล่งที่อาศัยของลูกปลาไวออกับปริมาณและชนิดของสัตวห์น้าดิน

2560070501017 การวจิัยและพฒันาการเพาะเล้ียงปลาแกง 127,000 สนับสนุน การหาทางเพาะเล้ียงปลาที่มีปริมาณลดลงและมีความส้าคัญ มีความ
จ้าเปน็อย่างยิ่ง นอกจากเพิ่มและอนุรักษพ์นัธุสั์ตวน์้้าแล้ว อาจจะมี
โอกาสพฒันาจนถึงขั้นเปน็อาชีพส้าหรับการเล้ียงเชิงพาณิชย์ได้

2560070502084 สภาวะการท้าการประมงและผลจับสัตวน์้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น 296,960 สนับสนุน จากข้อมูลที่เคยมีการส้ารวจท้ามานานมากแล้ว ซ่ึงสถานการณ์ปจัจุบนัมี
การเปล่ียนแปลงทั้งลักษณะการจับสัตวน์้้า จ้านวนชาวประมงและ
ประชากรสัตวน์้้า การศึกษาในสถานการณ์ปจัจุบนัจะท้าใหไ้ด้ข้อมูลใหม่ 
เพื่อหาทางก้าหนดแนวทางในการท้าการประมงใหม้ีประโยชน์สูงสุด จาก
อ่างเก็บน้้าแหง่นี้และเพื่อความยั่งยืน

2560070502036 การทดสอบผลความหนาแน่น 3 ระดับ ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้ง
แชบว๊ยพนัธุป์รับปรุงและพนัธุจ์ากธรรมชาติ ในบอ่ซีเมนต์

126,800 สนับสนุน 1. ควรปรับลดระยะเวลาในการด้าเนินการวจิัยลง เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
ปริมาณงานวจิัย
2. ควรปรับปรุงวธิกีารทดลองหาความหนาแน่นที่เหมาะสมในบอ่ซีเมนต์ 
เพราะอาจไม่สอดคล้องกับการน้าไปใช้ได้จริงในบอ่เล้ียง
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2560070502114 การใช้สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) เปน็แหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารปลา
ตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) จากขนาดความยาว 1 นิ้วจนถึง
ขนาดความยาว 4 นิ้ว

136,600 สนับสนุน 1. เปน็โครงการวจิัยที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเล้ียงปลาตะกรับลง
 โดยใช้วสัดุที่หาได้ในทอ้งถิ่น
2. มีประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เล้ียงปลาตะกรับ ที่ก้าลังมีการเล้ียงปลา
ชนิดนี้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ

2560070502038 การทดสอบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสวาย 5 กลุ่มประชากร 244,880 สนับสนุน 1. เปน็การปรับปรุงพนัธุป์ลาสวายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการ
เพาะเล้ียงปลาสวายของไทยต่อไป แต่ควรปรับลดระยะเวลาในการ
ด้าเนินการวจิัยลงเหลือ 1 ป ี
2. เปน็การเปรียบเทยีบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลา
สวายที่มาจากกลุ่มประชากรที่ต่างกันจาก โดยเคยมีการศึกษามาแล้ว 
ผลที่ได้จะน้ามาคัดเลือกกลุ่มที่เหมาะสม และน้าไปขยายพนัธุเ์พื่อเล้ียงใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป

2560070502050 การเล้ียงปลาซิวใบไผ่แม่แตงเพื่อเปน็พอ่แม่พนัธุแ์ละเพาะพนัธุ์ 140,000 สนับสนุน 1. ปลาซิวใบไผ่แม่แตงเปน็ปลาชนิดพนัธุท์ี่หายากและมีโอกาสสูญพนัธุสู์ง
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการจับไปเล้ียงเปน็ปลาสวยงาม ดังนั้น ควรท้า
การวจิัยเพื่อเพิ่มจ้านวนประชากรปลาชนิดนี้ในธรรมชาติ
2. เปน็การวจิัยเพื่อเพิ่มปริมาณพอ่แม่พนัธุส้์าหรับการเพาะและ
ขยายพนัธุ ์เพื่อการอนุรักษแ์ละอาจจะเปน็ปลาสวยงามต่อไปได้

2560070501012 การถ่ายฝากยีนในไม้น้้าสวยงามเพื่อพฒันาลักษณะพนัธุท์ี่แปลกใหม่ 590,000 สนับสนุน โครงการวจิัยต่อเนื่อง ที่ท้าการถ่ายฝากยีนส์ใหไ้ม้น้้าสวยงามที่จะได้ ผ่าน
ที่แปลกใหม่ออกสู่ตลาดหวงัวา่เมื่อส้ินสุดการวจิัยจะได้ไม้น้้าที่แปลกใหม่ 
เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมออกสู่ตลาด

2560070502057 การเพาะพนัธุแ์ละอนุบาลปลาซิวอินเล Inlecypris auropurpurea (Annandale, 
1918)

114,200 สนับสนุน 1. เนื่องจากปลาชนิดนี้พบเฉพาะที่ทะเลสาบอินเลในประเทศพม่าเทา่นั้น
 ถือวา่เปน็สัตวน์้้าพนัธุต่์างถิ่น การน้าเข้ามาหรือการศึกษาเกี่ยวกับปลา
ชนิดนี้ตามกฎหมายต้องขออนุญาต NBC ก่อน
2. ควรปรับปรุงใหเ้กิดความชัดเจนในหวัข้อ "วธิกีารด้าเนินงานวจิัย"

2560070502037 คุณภาพด้านจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตกะปิ 200,800 ไม่สนับสนุน เปน็งานวจิัยพื้นฐานของการผลิตกะป ิซ่ึงข้อมูลของการผลิตมีการศึกษา
มากแล้ว

2560070502044 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในจังหวดัฉะเชิงเทรา 112,840 ไม่สนับสนุน 1. โครงการวจิัยยังขาดความสมบรูณ์ 2. มีความซ้้าซ้อน
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2560070502110 การใช้เคร่ืองมืออะคูสติกศึกษาความชุกชุมและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตวใ์น
แหล่งน้้าจืด: กรณีศึกษาสระเก็บน้้าพระราม 9 จังหวดัปทมุธานี

171,650 สนับสนุน การวางแผนงานวจิัยเหมาะสมตามหลักวชิาการ และเปน็การทดสอบการ
ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ยังไม่เคยทดลองใช้กับการประเมินความชุกชุม
และการแพร่กระจายของ Zoo plankton ในแหล่งน้้าจืด

2560070502046 ประชาคมสัตวท์ะเลหน้าดินจากเคร่ืองมืออวนลากกุ้ง บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวดัตราด 108,440 ไม่สนับสนุน การศึกษาเร่ืองนี้ยังไม่มีความจ้าเปน็ต้องเปรียบเทยีบ เพราะจะไม่
สามารถบอกอะไรได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถบงัคับหรือควบคุมให้
ชาวประมงปฏบิติัตามได้จริงๆ ถ้าหากวา่ไม่มีการใช้อวนลาก อวนรุน
ระยะหนึ่ง แล้วจึงเก็บข้อมูลเปรียบเทยีบกับที่เคยมีรายงานทั้งสัตวห์น้า
ดิน และปลาหรือสัตวน์้้าวยัอ่อนอื่นๆ

2560070502017 ชีววทิยาการสืบพนัธุป์ลูาย Charybdis cruciata (Herbst,1794) ทางฝ่ังทะเลอันดา
มันของประเทศไทย

144,760 สนับสนุน 1. ปริมาณของปลูายในแหล่งธรรมชาติมีปริมาณน้อยกวา่ปมู้าเปน็อย่าง
มาก การน้าปลูายมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการบริหาร
จัดการที่ดี อาจส่งผลใหป้ชูนิดนี้สูญพนัธุไ์ด้ในอนาคต ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษานี้สามารถน้าไปใช้ในการสนับสนุนการจัดท้ากิจกรรมอนุรักษ ์
เช่น ธนาคารป ูหรือปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการ เพื่อการใช้
ประโยชน์ย่างยั่งยืน ตลอดจนน้าไปสู่การเพาะพนัธุป์ชูนิดนี้ในอนาคต
2. เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง โครงการวจิัยนี้จะมีประโยชน์ ถ้าสามารถ
เพาะขยายจนได้ลูกพนัธุ ์ที่มีขนาดเหมาะสมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะท้า
ใหป้ระชากรปชูนิดนี้เพิ่มจ้านวนและระบบนิเวศต่างๆ อาจจะกลับมาได้
ในระดับหนึ่ง

2560070502089 รูปแบบของลายและรูปทรงตัวของปลามะไฟ Pethia stoliczkana(Day,1871) ที่พบ
ในประเทศไทย

161,200 สนับสนุน เปน็ข้อมูลพื้นฐานด้านการอนุกรมวธิานของปลา เปน็ประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศ

2560070502003 การศึกษาความเหมาะสมของเคร่ืองมืออวนหมึกสามชั้นและอวนปลากระบางในการท้า
ประมงหมึกกระดอง

56,000 สนับสนุน ผลการศึกษาสามารถน้าไปใช้ในการควบคุมการประมงใหเ้หมาะสมได้ 
และจะเปน็ข้อมูลเพื่อหาจุดที่เหมาะสม ที่จะท้าใหก้ารจับปลาหมึกสาย 
ไม่ท้าลายทรัพยากรสัตวน์้้าขนาดเล็ก

หน้า 13 จาก 20



รหสัโครงการ ชื่อโครงการ
งบประมาณที่

เสนอขอ
ผลการ
ประเมิน

เหตุผล

2560070502029 การศึกษาชีววทิยาและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้้าสกุล Cryptocoryne ที่พบ
บริเวณลุ่มแม่น้้าโขงประเทศไทยเพื่อการพฒันาเปน็พชืเศรษฐกิจชนิดใหม่

250,000 สนับสนุน 1. หลักการและเหตุผลมีความเหมาะสม 
2. วธิกีารและขั้นตอนการศึกษามีความเหมาะสม 
3. เปน็โครงการต่อเนื่องที่มีการพฒันาพนัธุไ์ม้น้้าสกุล cryptocoryne ที่
พบบริเวณลุ่มน้้าโขง เปน็พชืน้้าเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ
ตลาดไม้น้้าสวยงาม และคณะนักวจิัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการวจิัย

2560070502094 การเล้ียงปลารากกล้วยใหเ้ปน็พอ่แม่พนัธุใ์นบอ่ซีเมนต์ด้วยอาหารต่างกัน 175,760 สนับสนุน เปน็ความรู้พื้นฐานในการเพาะเล้ียงปลารากกล้วย
2560070502059 การประเมินสภาวะทรัพยากรปมู้า Portunus pelagicus บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวนัตก 248,400 สนับสนุน ผลงานจากการวจิัยสามารถน้าไปใช้ประกอบการบริหารจัดการประมงปู

ม้าในอนาคต

2560070502014 แหล่ง การแพร่กระจายของขนาด และการประมงหอยชักตีน ( Laevistrombus 
canarium (Linnaeus, 1758)) ทางฝ่ังทะเลอันดามัน

420,500 สนับสนุน 1. ผลจากการวจิัยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหอยชักตีนที่จะสามารถน้ามาใช้
ในการบริหารจัดการประมงหอยชักตีนใหม้ีความยั่งยืนต่อไป 
2. การวจิัยเพื่อต้องการข้อมูลไปประกอบในการอนุรักษห์รือรักษา
ทรัพยากรใหค้งอยู่ จ้าเปน็ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ใช้ประโยชน์
ใหเ้ข้าใจ มีความหวงแหน และร่วมมือในการด้าเนินการ โดยนักวจิัย
จะต้องมีข้อมูลใหผู้้น้าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

2560070502041 ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ 140,000 สนับสนุน ผลการวจิัยสามารถแนะน้าใหเ้กษตรกรในพื้นที่มีความเค็มระดับต้่าเล้ียง
ปลาหมอไทยเปน็อาชีพได้ต่อไป เปน็การเพิ่มพื้นที่ในการเล้ียงปลาหมอ
ไทย

2560070502020 การปรับปรุงพนัธุก์บนา เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ด้วยวธิกีารคัดเลือกภายใน
ครอบครัว

131,480 สนับสนุน เปน็โครงการต่อเนื่อง การพฒันาสายพนัธุท์ี่ดีจะมีประโยชน์ที่จะส่งเสริม
ใหก้ารเล้ียงเปน็อาชีพได้

2560070502101 ความชุกของเชื้ออิริโดไวรัสในปลากะพงขาวจากโรงเพาะและอนุบาลในภาคใต้ของ
ประเทศไทย

453,600 สนับสนุน ควรเพิ่มเติมปญัหาในการวจิัยใหช้ัดเจนวา่ไวรัสชนิดนี้ที่เกิดในปลากะพง
ขาว และระบเุอกสารที่น่าเชื่อถือได้

2560070502079 การปรับปรุงพนัธุป์ลาตะเพยีนขาวสายพนัธุแ์ม่น้้าโขง 154,920 สนับสนุน การพฒันาปรับปรุงสายพนัธุต้์องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหไ้ด้
ผลผลิตที่ดีขึ้นมาจากสายพนัธุท์ี่โตเร็ว แต่ต้องระมัดระวงัด้วยวา่สัตวท์ี่มี
การเจริญเติบโตรวดเร็วมาก มักจะอ่อนแอกวา่สัตวท์ี่โตช้ากวา่
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2560070502086 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาช่อนวยัอ่อนด้วยอาหารส้าเร็จรูปเพื่อ
ทดแทนไรแดง

168,700 สนับสนุน แต่ต้องปรับปรุงก่อนด้าเนินการวจิัยดังนี้ 
1. ตรวจดูความซ้้าซ้อนกับข้อเสนอการวจิัยที่เสนอขอทนุอุดหนุนการวจิัย
เร่ือง "การเพาะและขยายพนัธุป์ลาช่อนเพื่อไปสู่เชิงพาณิชย"์ โดยเสนอ
ขอทนุจาก สวก. (ส้านักพฒันาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ครอบคลุมต้ังแต่สายพนัธุเ์พาะและอนุบาลลูกปลาด้วย หรือไม่หาก
ซ้้าซ้อนไม่ควรด้าเนินการวจิัย 
2. มีการใหอ้าหารถึงวนัละ 6 เวลา ซ่ึงถือวา่ถี่มากและอาจจะไม่สะดวก
เมื่อน้าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร มีเหตุผลความจ้าเปน็อย่างไร 
3. การศึกษาขนาดปากของปลาในช่วงระยะหลังมีประโยชน์อย่างไรต่อ
การวจิัย โดยปกติจะด้าเนินการในวยัอ่อนเพื่อใหท้ราบวา่จะเลือกอาหาร
ชนิดไหนดี เมื่อปลาโตขึ้นขนาดของอาหารมักจะไม่ใช่ข้อจ้ากัด แต่เปน็
ปญัหาของประเภทอาหารและคุณมากของอาหารมากกวา่ 
4. การทดลองจริงๆ ใช้เวลาแค่ 40 วนั แต่แผนงานที่เสนอมาค่อนข้างจะ
ใช้เวลามาก หรือบางคร้ังดูไม่สอดคล้องเช่น มีการเตรียมไรแดงและ
อาหารทดลอง 2 เดือน และก่อนจะท้าการทดลองใน 3-4 เดือนถัดมา 
เปน็ต้น ควรปรับปรุงใหส้อดคล้องและเปน็จริง

2560070502116 ศักยภาพการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวที่ได้จากการผสมข้ามระหวา่งปลากะพง
ขาวแหล่งสงขลาและออสเตรเลีย

100,000 สนับสนุน 1. ผลงานวจิัยนี้ท้าใหไ้ด้ลายพมิพป์ลายกะพงที่มีความต้านทางโรค และมี
เนื้อหนากวา่เดิม 
2. การผสมข้ามระหวา่งสายพนัธุข์องปลากะพงขาวอาจจะได้ลูกผสมที่มี
ลักษณะเด่น ที่เหมาะแก่การน้าไปเพาะเล้ียงได้
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2560070502012 สภาวะการประมงพื้นบา้นหลังการจัดวางปะการังเทยีมต้ังแต่ พ.ศ.2555-2560 ของ
แหล่งอาศัยสัตวท์ะเลโครงการพระราชด้าริ จังหวดัจันทบรีุ

139,200 สนับสนุน 1. การวางแผนงานวจิัยเหมาะสมตามหลักวชิาการ และทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการประมงพื้นบา้น ความเปน็อยู่และรายได้ของชุมชนประมง
พื้นบา้น ในบริเวณที่มีการวางจัดวางปะการัง 
2. เพื่อเปน็ข้อมูลในรูปแบบที่เน้นรูปธรรมจริงๆ วา่ผลการด้าเนินงานที่
ผ่านมาเร่ืองการสร้างปะการังเทยีมได้ผลอย่างไรบา้ง ซ่ึงจะใช้เปน็ข้อมูล
ในการพจิารณาและตัดสินใจในการสร้างปะการังเทยีมในพื้นที่อื่นๆต่อไป

2560070502078 การใช้หวัทรายเซรามิคเพื่อเพิ่มความหนาแน่นลูกปลาช่อนที่อนุบาลในบอ่คอนกรีต 95,740 สนับสนุน 1. ผู้วจิัยควรมองถึงปญัหาการเล้ียงปลาช่อนในภาพรวมแล้วท้าโครงการ
ที่สามารถแก้ปญัหาการเล้ียงปลาช่อนได้แบบครบสมบรูณ์ 
2. วธิกีารที่จะอนุบาลลูกปลาใหม้ีอัตราการรอดตายสูง จะช่วยท้าใหไ้ด้
ลูกปลาที่สมบรูณ์และแข็งแรงด้วย การน้าไปเล้ียงต่อในบอ่ดินจะประสบ
ความส้าเร็จมากขึ้น

2560070502108 ผลของวธิกีารใหอ้าหารสามรูปแบบในการแปลงเพศลูกปลานิลในกระชัง 109,000 สนับสนุน การวางแผนการด้าเนินงานวจิัยมีความเหมาะสมตามหลักวชิาการ
2560070502065 การตอบสนองการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศรุ่นที่ 2 215,600 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าตามแผนงาน
2560070502081 การปรับปรุงพนัธุป์ลานิลแดงสายพนัธุบ์รีุรัมย์ด้วยวธิคัีดเลือกแบบภายในครอบครัว 198,440 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าตามแผนงาน
2560070502097 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาเพื่อใช้ในการจ้าแนกชนิดปลากาแดง 2 ชนิดในสกุล 

Epalzeorhynchos
94,400 สนับสนุน ท้าใหก้ารแยกชนิดปลากาแดงได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการ

เพาะเล้ียงต่อไป แต่ต้องระบปุญัหาและความส้าคัญของการวจิัยใหช้ัดเจน

2560070502074 การปรับปรุงพนัธุป์ลาไน 164,400 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าตามแผนงาน
2560070501015 การประเมินสภาวะทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้าอูน จังหวดัสกลนคร 892,920 ไม่สนับสนุน งานวจิัยในรูปแบบและหวัข้อที่น้าเสนอนี้เปน็ส่ิงที่มีการด้าเนินงานมาแล้ว

ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2512 และผลการศึกษาเทา่ที่รวบรวมได้ แสดงใหเ้หน็ถึง
การเปล่ียนแปลงทางด้านทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้้าเขื่อนน้้าอูน อยู่
ในสภาวะเส่ือมถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณปลายที่จับได้ลดลง
มากกวา่คร่ึงหนึ่งในระยะเวลาต้ังแต่ 2512 – 2521
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2560070502073 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลากะตักต้มตากแหง้ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 257,670 สนับสนุน 1. เปน็ประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของสินค้าผลิตภณัฑ์ปลากะตัก
ต้มตากแหง้ 
2. เนื่องจากการเข้าสู่สมาชิก AEC ที่ต้องมีการค้าขายระหวา่งประเทศใน
กลุ่มสมาชิกมากขึ้น รวมทั้งการส่งออกทั่วไปยังต่างประเทศ จ้าเปน็ต้อง
ปลอดภยัต่อผู้บริโภคการศึกษาเร่ืองนี้ มีประโยชน์ต่อสินค้าผลิตภณัฑ์ที่
จะส่งออกและผู้บริโภค

2560070502107 การอนุบาลลูกปลาเก๋าปะการังวยัอ่อน, Epinephelus corallicola (Valenciennes,
 1828) อายุ 1 – 60 วนั ด้วยโรติเฟอร์เสริมด้วยอาหารมีชีวติ กลุ่มไซโคพอยด์โคพพีอด

175,300 สนับสนุน ผลจากการวจิัยสามารถน้าไปใช้ในการเล้ียงลูกปลาเก๋าปะการังวยัอ่อนให้
รอดตายได้จ้านวนมากขึ้น จะช่วยใหค้วามเส่ียงในการสูญพนัธุข์องปลา
ชนิดนี้ลดลงได้

2560070502117 ผลของโพรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลาตะกรับ 
(Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

140,000 สนับสนุน ผลการทดลองจะเปน็แนวทางการใช้ probiotic ในการเล้ียงปลาตะกรับ

2560070502006 องค์ประกอบอาหารในทางเดินอาหารของปลาหน้าดินเศรษฐกิจที่พบในแหล่งปะการัง
เทยีม จังหวดัพงังา

110,280 ไม่สนับสนุน ผู้วจิัยไม่สามารถแสดงใหเ้หน็วา่จะด้าเนินการวจิัยเร่ืองนี้ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร แม้การวางแผนงานวจิัยจะเหมาะสม แต่ยังขาดรายละเอียด
ของจ้านวนตัวอย่างปลาที่จะน้ามาศึกษา และจุดที่จะเก็บตัวอย่างที่
แน่นอน

2560070502002 สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่งอาศัยของหอยหลอด บริเวณ
จังหวดัสตูล

232,340 สนับสนุน 1. ผลการวจิัยท้าใหท้ราบถึงสภาวะแวดล้อมที่พบการแพร่กระจายของ
หอยหลอดในบริเวณที่ศึกษา เพื่อเปน็ข้อมูลพื้นฐานที่อาจน้าไปใช้ในการ
พฒันาการเพาะเล้ียงหอยหลอดต่อไปในอนาคต 
2. ข้อมูลที่มีความส้าคัญในแต่ละพื้นที่ จ้าเปน็ต้องท้าการศึกษาอย่าง
ละเอียด โดยเปรียบเทยีบกับการทบทวนวรรณกรรมจากพื้นที่อื่น เช่น 
ดอนหอยหลอด
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2560070502008 ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประมงของหอยหลอดบริเวณจังหวดัสตูล 50,000 สนับสนุน 1. เปน็ผลงานที่จะสามารถน้ามาใช้ในการวางนโยบายด้านการอนุรักษ์
การประมงหอยหลอดของ จ.สตูลได้ 
2. ข้อมูลในโครงการวจิัยนี้ เมื่อรวมกับในโครงการสภาวะแวดล้อมและ
ธาตุอาหาร จะท้าใหส้มบรูณ์มาก เพยีงพอในการประเมินสภาพของ
ผลผลิตและแนวทางที่จะใช้ในการท้าประมงหอยหลอด อย่างเหมาะสม
และยั่งยืนต่อไป

2560070502007 การปรับปรุงพนัธุป์ลาสลิดโดยการคัดเลือกแบบหมู่ 120,000 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่องและงานวจิัยด้าเนินไปตามปกติ
2560070502058 ผลของระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทนิในอาหารต่อสีของปลายี่สก 

Probarbus jullieni (Sauvage, 1880)
148,300 ไม่สนับสนุน 1. ผู้วจิัยไม่ได้แสดงใหเ้หน็วา่ท้าไมจึงเลือกใช้แอสตาแซนทนิมาใช้ในการ

เพิ่มสีใหก้ับปลายยี่สกในหวัข้อความส้าคัญ และที่มาของปญัหาที่ท้าการ
วจิัย 
2. วธิด้ีาเนินการผู้วจิัยไม่ได้แสดงใหเ้หน็รายละเอียดของปริมาณแอสตา
แซนทนิที่ใช้วา่ใช้ที่ความเข้มข้นเดียวหรือหลายความเข้มข้น ชุดการ
ทดลองมีจ้านวนเทา่ไร และชุดควบคุมท้าอย่างไร 
3. แม้วา่มีความเปน็ไปได้ที่แอสตาแซนทนิจะสามารถเพิ่มสีของปลาได้
แน่นอน เพราะมีงานวจิัยเกี่ยวกับสารตัวนี้มามาก แต่ราคาแอสตาแซน
ทนิสูงมาก ไม่เหมาะที่จะน้ามาผสมอาหารเพื่อเพิ่มสีปลาสวยงาม ควร
เลือกหาสารหรืออาหารชนิดอื่นที่มีราคาไม่แพง

2560070502072 การแพร่กระจายของหอยทะเลบริเวณแนวชายฝ่ังจังหวดัพงังา 138,800 สนับสนุน ผลงานวจิัยสามารถน้าไปใช้ในการก้าหนดนโยบายด้านการอนุรักษก์าร
ท้าการประมงหอยทะเลบริเวณ จังหวดัพงังา

2560070502104 ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเก็บรักษาทาลาสซิโอซิรา (Thalassiosira sp.)ใน
หอ้งปฏบิติัการ

126,720 สนับสนุน ผลงานวจิัยจะมีประโยชน์ในการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า

2560070502088 ประสิทธภิาพของวสัดุกรองชนิดต่าง ๆ เพื่อการบ้าบดัแอมโมเนียในตู้กระจก 92,000 ไม่สนับสนุน ควรหาแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้นถึงแม้จะใช้งบประมาณสูงก็ตามถ้า
สามารถแสดงใหเ้หน็ถึงความคุ้มค่า จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
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2560070502047 การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาสเตอร์เจียนโดยวธิแีช่แข็ง เพื่อการเก็บรักษาพนัธุ์ 265,680 สนับสนุน เพื่อปอ้งกันปญัหาน้้าเชื้อที่อาจจะไม่เพยีงพอในเวลาที่ต้องการ การวจิัย
เร่ืองนี้มีความจ้าเปน็และควรศึกษาระยะเวลาที่เก็บและวธิกีารต่างๆ ที่
เหมาะสม คือหลังจากน้าออกมาละลายแล้ว น้้าเชื้อยังมีชีวติใน
เปอร์เซ็นต์ที่สูง และเมื่อท้าการผสมแล้วใหผ้ลในระดับที่ยอมรับได้

2560070502010 การทดสอบข้ามชนิดด้วยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลทใ์นปลาตะเพยีนทอง 
(Barbonymus altus) ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys enoplus) และปลา
นวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosis)

50,000 สนับสนุน เนื่องจากเปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง

2560070502042 เปรียบเทยีบลักษณะเชิงเพาะเล้ียงของกุ้งขาว (Litopeneus vannamei 
Boone1931) 4 แหล่งเพาะเล้ียงในประเทศไทย

128,000 ไม่สนับสนุน 1. เปน็การวจิัยเฉพาะพื้นที่ ซ่ึงไม่ได้ใหค้้าตอบใหม่ที่เปน็ประโยชน์และ
แก้ปญัหาการเล้ียงกุ้งได้ 
2. ไม่มีผลใหม่ เนื่องจากการเล้ียงกุ้งขาวท้ากันมานานาแล้ว โจทย์วจิัยยัง
ไม่เหมาะสม นักวจิัยยังไม่มีข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนัเพยีงพอ ซ่ึงเกษตรกรที่
เล้ียงกุ้งขณะนี้มีข้อมูลมากกวา่ หวัข้อวจิัยเร่ืองนี้จึงไม่มีความจ้าเปน็

2560070502106 ผลของการใช้วสัดุพรางแสงต่อความเข้มแสงและอุณหภมูิต่ออัตราการรอดตายของการ
อนุบาลลูกปทูะเล (Scylla paramamosain)

155,600 สนับสนุน 1. ผลวจิัยที่ได้สามารถปรับปรุงวธิกีารเพาะเล้ียงลูกปทูะเลใหไ้ด้ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น 
2. การอนุบาลลูกปแูละสัตวน์้้าวยัอ่อนหลายชนิดยังมีอัตราการรอดตาย
ตามการวจิัยเร่ืองนี้ น่าจะแก้ปญัหาได้ระดับหนึ่ง จึงจะท้าใหลู้กปทูี่ผลิต
จากศูนย์ต่างๆ ของกรมประมงประสบความส้าเร็จเร็วมากขึ้น

2560070502026 การทดสอบปลาหมอ”ชุมพร1” รุ่นที่ 3 ในสภาพแวดล้อมศูนย์วจิัยและพฒันา
พนัธกุรรมสัตวน์้้าอุตรดิตถ์

142,200 สนับสนุน ผลงานวจิัยจะมีประโยชน์ในการเล้ียงปลาหมอไทยในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทย

2560070502093 การเพิ่มประสิทธภิาพการเพาะพนัธุป์ลานิลด้วยอาหารผสมสาหร่าย สไปรูลินาใน
สัดส่วนที่ต่างกัน

140,000 สนับสนุน 1. สามารถน้าผลการวจิัยมาใช้ปรับปรุงอาหารส้าหรับเล้ียงพอ่แม่พนัธุ์
ปลานิล 
2. จะเปน็ประโยชน์ต่อเกษตรกรที่เล้ียงปลานิล ที่มีการเล้ียงทั่วประเทศ

2560070502040 การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาอีกงโดยวธิแีช่แข็ง 209,600 สนับสนุน
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2560070502045 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทนิสังเคราะหต่์อการปรับปรุงสีของปลา
ทรงเคร่ือง (Epalzeorhynchos bicolor Smith, 1931)

166,200 สนับสนุน 1. เปน็การศึกษาการใช้สาหร่ายสไปรูน่าและแอสตาแซนทนิส้าหรับการ
เพิ่มสีในสัตวน์้้า ซ่ึงไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่คาดหวงั จึงควร
สนับสนุนใหท้้าวจิัยในเร่ืองดังกล่าว เพื่อใหน้ักวจิัยได้ค้นหาวธิกีารที่จะน้า
ผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. เพื่อพฒันาปลาทรงเคร่ืองที่เปน็ปลาสวยงามใหม้ีคุณภาพเปน็ที่
ต้องการของตลาด

2560070502031 การปรับปรุงพนัธุป์ลาหมอเทศด้านการเจริญเติบโตโดยดูลักษณะตัวเอง 221,000 สนับสนุน เปน็โครงการวจิัยต่อเนื่อง
2560070502091 การส้ารวจคุณภาพและกระบวนการผลิตปลากะตักต้มตากแหง้ในภาคใต้ตอนบนของ

ประเทศไทย
130,740 สนับสนุน โดยปรับแก้ไข ดังนี้ 

1. ควรประยุกต์หลักการ HACCP ในการศึกษาใหม้ีการวเิคราะห์
อันตรายที่เกิดขึ้นจุดวกิฤต และมาตรการควบคุมเพื่อการยกระดับ
มาตรฐาน ความปลอดภยัของการผลิตอาหารในชุมชน 
2. การน้าไปใช้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจนในเชิงการแก้ปญัหาและการ
พฒันาการผลิต

2560070502083 ผลของแอสตาแซนทนิต่อสีของปลาซิวหางแดง 189,300 ไม่สนับสนุน 1. งานวจิัยเร่ืองแอสตาแซนทนิกับการเพิ่มสีแดงในปลาชนิดต่างๆ มีมาก
อยู่แล้ว รวมทั้งในกุ้งทะเลและได้ผลชัดเจนวา่สีเข้มข้นขึ้นจริง แต่แอสตา
แซนทนิสังเคราะหท์ี่มีขายในทอ้งตลาดมีราคาแพงมาก ไม่คุ้มกับการ
ลงทนุหาแหล่งอาหารอื่นๆ ที่มีสารแอสตาแซนทนิ แต่มีราคาไม่แพงมา
ทดลอง เพราะต้องท้าค้านึงถึงความคุ้มทนุที่จะมีการน้าไปใช้จริงด้วย 
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจและปริมาณความต้องการของตลาดไม่มาก อีกทั้ง
ยังไม่สามารถเพาะขยายพนัธุไ์ด้ ท้าใหค้วามส้าคัญทางเศรษฐกิจลดน้อยลง
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