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สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้ าชายฝั่ ง  ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ ง กรมประมง  จัดตั งตาม
พระราชบัญญัติการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งต่อมาในปี 2546 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของหน่วยงานภายในกรมประมงตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ท้าให้มีการยุบกองควบคุมและพัฒนาอาหาร
สัตว์น ้า และแยกส่วนงานวิจัยด้านอาหารสัตว์น ้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น ้าจืด มาตั งเป็นสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าจืด 
ส่วนงานที่เกี่ยวกับสัตว์น ้าชายฝั่ง แยกมาตั งเป็นสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ภายใต้สังกัดส้านักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่ง โดยมีที่ตั งของสถาบันฯ อยู่ที่ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และได้โอนสถานี
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งชลบุรี สังกัดศูนย์พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งฉะเชิง เทรา มาอยู่ในสังกัดของ
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันฯ ได้ย้ายที่ตั งจากกรมประมง กรุงเทพฯ มาอยู่ ณ ที่ตั ง
ของสถานีเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งจังหวัดชลบุรี เดิม จนเมื่อเดือนตุลาคม 2559 กรมประมงได้มีการก้าหนด
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรม
ประมง พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์น ้าชลบุรี สังกัด กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น ้า  

 

 
 
สถานที่ติดต่อ   

ที่ตั ง  41/14 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต้าบลบางพระ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
โทรศัพท์ 0 3832 6512 
โทรสาร  0 3831 2532 
เว็บไซด์  www.fisheries.go.th/cf-coastal_feed 
อีเมลล์  aquafeed_chonburi@yahoo.com 

 

ประวัติหน่วยงาน 
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แผนที่จังหวัดชลบุรี 
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แผนที่ที่ตั้งสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 
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 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านอาหารสัตว์น ้า รวมถึงการก้าหนดเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง และควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์น ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ มีการจัด
โครงสร้างองค์กร ออกเป็น 1 งานธุรการ และ 3 กลุ่มงานวิจัย ดังนี  
 
งานธุรการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การดูแลและประสานงานในระหว่างกลุ่มงานต่างๆ 
เพ่ือให้การด้าเนินงานภายใต้สถาบันฯ เป็นไปตามแผนงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง ผ่าน
ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ทั งนี ประกอบด้วย งานธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ และการติดต่อ
กับหน่วยงานของกรมประมงและส่วนราชการภายนอก 
 
 

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

งานธุรการ กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหาร
สัตว์น ้าชายฝั่ง 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
การผลิตอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง 

กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิต 
สัตว์น ้าชายฝั่ง 

 

โครงสร้างองค์กร 

หน้าที่รับผิดชอบของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง 

งานธุรการ 
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กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
 มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านโภชนาการ ความต้องการสารอาหารและการใช้แหล่ง
สารอาหารของสัตว์น ้าชายฝั่ง ตลอดจนผลของสารอาหารและสารอ่ืนๆ ในอาหารต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเนื อ
และสี การเจริญพันธุ์ ความสามารถในการสืบพันธุ์ สุขภาพ และภูมิคุ้มกันของสัตว์น ้าชายฝั่ง 
 
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิต ชนิด รูปแบบ และการเก็บรักษาอาหาร
ส้าเร็จรูปส้าหรับสัตว์น ้าชายฝั่ง การคัดเลือกและการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหาร เทคนิคการให้อาหาร
และอัตราการให้อาหารส้าเร็จรูปที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารของสัตว์น ้าชายฝั่ง รวมทั งเทคนิค
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง 
 
กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง (ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝ่ังเพชรบุรี) 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการผลิตและการใช้อาหารมีชีวิตเพ่ือการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง รวมทั งอาหารมีชีวิตที่ผ่านการสกัดสารบางชนิดและที่แปรรูปเพ่ือการเก็บรักษา การเพ่ิม
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารมีชีวิตให้เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์น ้าแต่ละชนิด และเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอาหารมีชีวิต 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ – สกุล ปีท่ีด้ารงต้าแหน่ง ต้าแหน่ง 

นายวิมล จันทรโรทัย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 ผู้อ้านวยการสถาบัน 

นางสาวสุพิศ ทองรอด พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ผู้อ้านวยการสถาบัน 

นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อ้านวยการสถาบัน 

นายสุพล ตั่นสุวรรณ พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2557 ผู้อ้านวยการสถาบัน 

นายสมประสงค์ ขันถม พ.ศ. 2557 – 30 ก.ย. 57 ผู้อ้านวยการสถาบัน 

นายสกนธ์ แสงประดับ พ.ศ. 2558 – 30 ก.ย.59 ผู้อ้านวยการสถาบัน 
 

 
 
 
 
 

รายนามผู้บริหาร อดตี - ปัจจุบัน 
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ล้าดับที่ เลขที่ต้าแหน่ง       ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ       ต้าแหน่ง 

ข้าราชการ 
1. 773 นายสกนธ์ แสงประดับ วท.บ. ผู้อ้านวยการสถาบันฯ 

งานธุรการ 

2. 884 นางน ้าผึ ง กระจ่างศร ี ปวส. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหารสตัว์น ้าชายฝั่ง 

3. 774 นางลักขณา บุญส่งศรีกลุ วท.ม. นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการผลติอาหารสตัว์น ้าชายฝั่ง 

4. 778 น.ส.ลดัดาวลัย์ ครองพงษ์ Ph.D. นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 

5. 779 น.ส.กมลรัตน์ ยงเจรญิ วท.บ. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

6. 780 นางธนิกานต์ บัวทอง วท.ม. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

7. 781 นายพิเชต พลายเพชร Ph.D. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น ้าชายฝั่ง 

8. 783 น.ส.นงลักษณ์ ส้าราญราษฎร ์ วท.บ. นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ 

9. 784 น.ส.จีราพร ฟูวุฒิ วท.บ. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

10. 786 น.ส.บุษบา ทองแดง ปวส. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

ลูกจ้างประจ้า 

1. 778 นายศตวรรษ แสงเลข ปวช. พนักงานขับรถยนต ์

พนักงานราชการ 
งานธุรการ 

1. 1425 นายสุวรรณ์ ทองมนต ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

2. 1426 นายทองใส สารพันธ ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

3. 1427 น.ส.ฑิฆมัพร ประกอบธรรม ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

4. 1829 น.ส.ชุติกาญจน์ นุ่มนวล ปวช. เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัช ี

5. 1848 น.ส.จงกล เสนาภักด ี ปวช. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

 

ล้าดับที่ เลขที่ต้าแหน่ง      ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต้าแหน่ง 
กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหารสตัว์น ้าชายฝั่ง 

6. 1062 น.ส.รมิดา จงโยธา วท.บ. นักวิชาการประมง 

7. 981 น.ส.รุ่งทิวา แพงมี วท.บ. นักวิทยาศาสตร ์

8. 1064 นางปิยะนาถ จึงกระแพ วท.บ. นักวิชาการประมง 

อัตราก้าลัง 
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9. 1065 น.ส.พัชรีพร ทองพร้าว วท.บ. นักวิชาการประมง 

10. 1323 น.ส.เกตนส์ิรี พลอยพิมพ ์ ปวช. เจ้าหน้าท่ีประมง 

11. 1430 น.ส.อาซามี นาดูละ วท.บ. พนักงานผู้ช่วยประมง  

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการผลติอาหารสตัว์น ้าชายฝั่ง 

12 1061 นายวัชรินทร์ ขวัญรุย วท.บ. นักวิชาการประมง 

13. 1063 น.ส.วิลาวรรณ วัชรกุล วท.บ นักวิชาการประมง 

14. 1189 นายบุญยศ ช่างปืน ปวส. เจ้าพนักงานประมง 

15. 1324 นายวราวุฒิ วันริโก ปวส. เจ้าพนักงานประมง 

16. 1190 นางอัญชลี สุขจินดา ปวส. เจ้าพนักงานประมง 

17. 1191 นายสรายุทธ แก้วเพ็งกรอ ปวส. เจ้าพนักงานประมง 

18. 1676 นายอ้านวย ยกย่อง ปวช. พนักงานห้องทดลอง 

กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น ้าชายฝั่ง 

19. 1066 น.ส.อุทุมพร อุ่ยยก วท.บ. นักวิชาการประมง 

20. 980 น.ส.ปราถนา กล้าหาญ วท.บ. นักวิทยาศาสตร ์

กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น ้าชายฝั่ง (ศูนย์วิจัยอาหารสตัว์น ้าชายฝั่งเพชรบุรี) 

21. 1428 นายกมล อยู่เป็นสุข ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

22. 1429 น.ส.พรนิชา นวลเดช วท.บ. พนักงานผู้ช่วยประมง 

23. 1421 นายแมน เปียยะบุตร ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

24. 1424 นายปราโมทย์ สมภาร ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

25. 1422 นายธีระ แก้วประเสริฐเสร ี ปวส. พนักงานผู้ช่วยประมง 

26. 1420 นางไพรัตน์ บุญโพธิ ์ ม.3 พนักงานผู้ช่วยประมง 

27. 1423 น.ส.สาหร่าย แสนสุข ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

28. 1431 น.ส.นิรชา สมุังคะ ม.6 พนักงานผู้ช่วยประมง 

 
 
 
 

 
 
 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้ด้าเนินงานตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม และตามแผนยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สัมฤทธิ์ผลตามผลผลิต
และตัวชี วัดความส้าเร็จของโครงการและให้สอดคล้องกับการจัดท้างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยแผนงานหลัก มี 3 แผนงาน มีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี  
 
 

แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2558 
ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 
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แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
  

 เพ่ือเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าประมงของไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นที่ยอมรับของประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศ  
คู่ค้าส้าคัญอ่ืนๆ โดยด้าเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย กิจกรรมหลักที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง รับผิดชอบด้าเนินการ 3 
กิจกรรม ดังนี  
 
  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
  กรมประมงท้าหน้าที่เป็น Competent Authority ส้าหรับสินค้าที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ 
โดยจัดท้ามาตรฐานและตรวจสอบตั งแต่ระดับไร่นาถึงโต๊ะอาหาร (From Farm to Table) กรมประมงให้บริการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง โดยการเฝ้าระวังพื นที่แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพมาตรฐานสินค้าสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ การจัดระบบตรวจสอบการ น้าเข้า - ส่งออก ตลอดจนการออก
ใบรับรองก้ากับคุณภาพสินค้าสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก โดยการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ตรวจ
ประเมินมาตรฐานโรงงาน ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้า
ชายฝั่ง มีแผนด้าเนินงาน ดังนี  
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น ้าชายฝั่ง ฟาร์ม 137 

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้า ปัจจัยการผลิต คุณภาพน ้า    

- ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเพ่ือการรับรองฟาร์ม ตัวอย่าง 220 

- เฝ้าระวังคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Mo.3) ตัวอย่าง 447 

- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต  ตัวอย่าง 276 

- เฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น ้า (Action plan) ตัวอย่าง 72 

  
  กิจกรรมแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากโรคการตายด่วนของกุ้งทะเลจากกลุ่ม
อาการตายด่วน (EMS) โดยมีการตายของกุ้งทะเลในบ่อเลี ยงในช่วงอายุ 10 – 30 วัน ซึ่งเป็นอาการตายของกุ้งที่
เลี ยงในเขตภูมิภาคเอเชีย โดยพบทั งในกุ้งกุลาด้าและกุ้งขาวแวนนาไม ท้าให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้ง
ทะเลของไทย โดยกรมประมงได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้งด้วยการตรวจคัดกรองโรคในโรง
เพาะฟักและฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล และผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ทั งสูตรผงและน ้า เพ่ือใช้ควบคุมเชื อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ
ที่ก่อโรค กิจกรรมที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งด้าเนินการได้ปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมายดังนี   
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กิจกรรม หน่วยนับ แผน 

1. ตรวจคัดกรองในโรงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ฟาร์ม/ตัวอย่าง 5/120 

2. ตรวจคัดกรองในโรงอนุบาลกุ้งทะเล ฟาร์ม/ตัวอย่าง  21/504 

3. ตรวจคัดกรองในฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล ฟาร์ม/ตัวอย่าง 58/464 

4. ผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ สูตรน ้าและโปรไบโอติก ขวด 10,000 

 
  กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า 
  เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
การเฝ้าระวังโรคเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากโรคสัตว์น ้า เพ่ิมศักยภาพและผลผลิตกุ้งทะเล และยังเป็นการ
ด้าเนินการภายใต้ข้อตกลงมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 
ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยสามารถยืนยันสถานภาพปลอดโรค และสภาวการณ์โรคที่มีความส้าคัญในสัตว์น ้าชายฝั่งต่อ
ประเทศคู่ค้าที่รับซื อสินค้าสัตว์น ้าของประเทศไทย โดยการเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเล ปลาทะเล และสัตว์น ้าอ่ืนๆ และ
ตรวจโรคสัตว์น ้าเพ่ือการส่งออก กิจกรรมที่สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งด้าเนินการได้ปีงบประมาณ 2558 มี
เป้าหมายดังนี  
 

กิจกรรม   แผน 
(ฟาร์ม/ตัวอย่าง) 

1. ตรวจโรคไวรัส WSSV,YHV,IMNV,TSV   11/176 

2. ตรวจโรค IMNV   8/32 

3. ตรวจโรค EMS,CMNV,ESP   7/126 

4. ตรวจเชื อ Perkinus ในหอยแครง   22/66 

5. ตรวจเชื อ Turbilloria ในหอยแมลงภู่   6/18 

 
แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 
 เพ่ือท้าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจืด ชายฝั่ง เพ่ือให้ได้สัตว์น ้าสายพันธุ์ดี มีคุณภาพ 
แข็งแคง ต้นทานโรค รวมถึงได้ศึกษา วิจัยการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงให้ถูกสุขลักษณะ
สามารถเพ่ิมมูลค่าสัตว์น ้าได้ และท้าการศึกษาวิจัย โดยการออกส้ารวจแหล่งประมงทั งในและนอกน่านน ้าไทย
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง รับผิดชอบด้าเนินการ ดังนี  
 
  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
  พัฒนาการเพาะเลี ยงและปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง และ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้า สายพันธุ์สัตว์น ้าที่มีคุณภาพการผลิต การเพาะเลี ยง ต้านทานโรค และมีสภาพเหมาะสมต่อ
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การเจริญเติบโตของสัตว์น ้า โดยศึกษา วิจัยด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า ซึ่งมีเป้าหมายผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากพืชท้องถิ่นเพ่ือลดการใช้ปลาป่นในการผลิต
อาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง” โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ด้าเนินงานวิจัยโครงการย่อย รวม 5 เรื่อง  
 
แผนงาน: รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท้ากิน 
 
 เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการอย่างสมดุล ยั่งยืน และ
เป็นธรรม โดยการคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรสัตว์น ้า ปรับปรุงแหล่งน ้า รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชน
ประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งรับผิดชอบ กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น ้า ดังนี  
 กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
 เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ้านวนของสัตว์น ้าเศรษฐกิจให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ด้วยการผลิตสัตว์น ้าเพื่อปล่อยในแหล่งน ้า  
 โดยผลิตพันธุ์กุ้งทะเลเพ่ือปล่อยในแหล่งน ้า มีเป้าหมายจ้านวนพันธุ์สัตว์น ้าที่ผลิต ดังนี  
 

ชนิดสัตว์น้้า หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2558 

กุ้งทะเล พันตัว 9,930 
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ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินภารกิจ จ้านวน 4 

แผนงาน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี  
                                                                                                                  หน่วย : บาท   

งาน/โครงการ 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
 

งบประมาณที่จ่ายจรงิ 

งบบุคลากร งบดา้เนินงาน งบลงทุน 

แผนงาน: ส่งเสริมสินค้าด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

    

  กิจกรรม ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง 

7,953,200 4,190,645 3,741,221.51 - 

  กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคสัตว์น ้า 

377,300 - 336,970.39 - 

  กิจกรรม แก้ไขปัญหาโรคระบาดใน
กุ้ง 

482,200 - 480,401.45 - 

แผนงาน: ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

    

  กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer 

95,000 - 91,887.84 - 

แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 กิจกรรม วิจยัและพัฒนาการประมง 

1,952,450 - 1,952,352.86 - 

แผนงาน: ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
ประมง  

 
 
 
 

588,500 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

584,220 

แผนงาน: อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    

  กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 2,821,940 767,749 1,827,222.80 193,000 

แผนงาน: พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  

    

  กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

60,000 - 60,000 - 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น า้อื่นๆ 

190,000 - 55,897.74 - 

รวมทั้งป ี 14,520,590 4,958,394 8,545,954.59 777,220 

 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2558  
ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 
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 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจ้าแนกตามแผนงาน และกิจกรรม ซึ่งมีผล
การด้าเนินงาน ดังนี  
 
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
      โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
  กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

กิจกรรม หน่วยนับ  ปีงบประมาณ 
2558 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น ้าชายฝั่ง ฟาร์ม  132 

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้า ปัจจัยการผลิต คุณภาพน ้า     

- ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น ้าเพ่ือการรับรองฟาร์ม ตัวอย่าง  375 

- เฝ้าระวังคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ Mo.3 ตัวอย่าง  307 

- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต  ตัวอย่าง  447 

- เฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น ้า (Action plan) ตัวอย่าง  84 

 
 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
  การแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง ประกอบด้วยการตรวจคัดกรองโรคกุ้งในโรงพ่อแม่พันธุ์
กุ้ง โรงอนุบาลและฟาร์มเลี ยง และการผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ ปม.1 และโปรไบโอติก BL แก่ผู้เพาะเลี ยงกุ้ง ผลการ
ด้าเนินงานในงบประมาณ 2558 ดังนี   
 
  กิจกรรมย่อย การตรวจคัดกรองโรคกุ้ง 

กิจกรรม จ้านวน 
ฟาร์ม 

 รายการ
วิเคราะห์ 

ชนิดโรคที่ตรวจ 

1. ตรวจคัดกรองในโรงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 5  120 WSSV,YHV,IMNV,TSV 
 

2. ตรวจคัดกรองในโรงอนุบาลกุ้งทะเล 21  504 WSSV,YHV,EMS,Bacteria 

3. ตรวจคัดกรองในฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล 60  470 EMS,Bacteria 

 

ผลการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2558 
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 
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กิจกรรมย่อย ผลิตและแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ชนิดน้้า และโปรไบโอติก BL  

แก่ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  

เดือน 
รวม 

(ขวด/200 มิลลิลิตร) 
พฤศจิกายน 2557 1,392 
ธันวาคม     2557 1,155 
มกราคม     2558 1,019 
กุมภาพันธ์  2558 1,606 
มีนาคม      2558 1,053 
เมษายน     2558 886 
พฤษภาคม  2558 882 
มิถุนายน    2558 1,491 
กรกฎาคม  2558 574 
สิงหาคม    2558 38 
รวม 10,096 

 

  กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า 
 

กิจกรรม จ้านวน 
ฟาร์ม 

 รายการ
วิเคราะห์ 

1. ตรวจโรคไวรัส WSSV,YHV,IMNV,TSV 11  176 

2. ตรวจโรค IMNV 8  32 

3. ตรวจโรค EMS,CMNV,ESP 7  126 

4. ตรวจเชื อ Perkinus ในหอยแครง 22  66 

5. ตรวจเชื อ Turbilloria ในหอยแมลงภู่ 6  18 

 
แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
  กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

ชนิดสัตว์น้้า หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2558 

กุ้งแชบ๊วย พันตัว 10,140 
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แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
 
 ผลการด้าเนินงานวิจัยประจ้าปีงบประมาณ 2558 ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารจาก
พืชท้องถิ่นเพ่ือลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง” จ้านวน 5 เรื่อง ดังนี  
 

เรื่องท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้ด้าเนินงานวิจัย หมายเหตุ 

1. โครงการย่อย 4 การใช้ตะกอนน ้านึ่งปลาทูน่าเป็นสาร
ดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืชเป็นแหล่ง โปรตีนหลัก

ส้าหรับปลากะพงขาวและกุ้งขาว 

นางธนิกานต์  บัวทอง  
นางปิยารมณ์ คงขึม  

น.ส.พรรณทิพา  สามารถ 
นายพิเชต  พลายเพชร  
นายสกนธ์  แสงประดับ  

เก็บข้อมูล 

2. โครงการย่อย 5  ระดับวัตถุดิบจากพืชที่มีศักยภาพใน
การใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารส้าหรับกุ้งขาว 

(Litopenaeus vannamei Boone 1931) และปลา
กะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 

นายสกนธ์ แสงประดับ  
น.ส.นงลักษณ์ ส้าราญราษฎร์  

นางชัชวาลี ชัยศรี  
นางธนิกานต์ บัวทอง  

น.ส.มนทกานติ ท้ามติ น  

เก็บข้อมูล 

3. โครงการย่อย 6  ผลของการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
เศษทิ งกุ้งเพ่ือเป็นสารดึงดูดการกินส้าหรับการแทนที่

ปลาป่นด้วยวัตถุดิบจากพืชในอาหารกุ้งกุลาด้า 
Penaeus monodon (Fabricius, 1798) 

นางปิยารมณ์  คงขึม  
นางธนิกานต์  บัวทอง  
น.ส.จีรรัตน์  เกื อแก้ว  

นายสกนธ์  แสงประดับ  

วิเคราะห์
ข้อมูล 

4. โครงการย่อย 7  การเสริมกรดอะมิโนจ้าเป็นบางชนิด
ในสูตรอาหารปลากะพงขาว Lates calcarifer 

(Bloch, 1790), กุ้งขาว Litopenaeus vannamei 
(Boone, 1931) และกุ้งกุลาด้า Penaeus monodon    

นายพิเชต พลายเพชร   
นางปิยารมณ์ คงขึม  
นางชัชวาลี ชัยศร ี

นายสกนธ์ แสงประดับ  

วิเคราะห์
ข้อมูล

เบื องต้น 

5. โครงการย่อย 8 ผลของการเสริม Phytase ต่อการ 
ดูดซึมและสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว Litopenaeus 

vannamei (Boone, 1931) กุ้งกุลาด้า Penaeus 
monodon (Fabricius, 1798) และปลากะพงขาว 

Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

น.ส.นงลักษณ์ ส้าราญราษฎร์  

นางปิยารมณ์ คงขึม  
นายสกนธ์ แสงประดับ  

วิเคราะห์
ข้อมูล 
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ทั งนี  โครงการย่อยที่ 7 ได้วิเคราะห์ข้อมูลไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว เหลือเพียงรอผลการวิเคราะห์ผล

ห้องปฏิบัติการบางค่า จะสามารถน้ามาเขียนรายงานผลฉบับสมบูรณ์ได้ จึงน้าบทคัดย่อเบื องต้นมาเผยแพร่ไว้ ดังนี  

การเสริมกรดอะมิโนจ้าเป็นบางชนิดในสูตรอาหารปลากะพงขาว กุ้งขาวและกุ้งกุลาด้า 

ที่มีการใช้โปรตีนพืชในอัตราสูง  
 

พิเชต พลายเพชร1* ปิยารมณ์ คงขึม2 

ชัชวาลี ชัยศรี3 และ สกนธ์ แสงประดับ1  

 
1สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง  

2ส่วนบริหารจัดการประมงทะเล กองบริหารจัดการด้านการประมง 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี 

 
 การศึกษาผลการเสริมกรดอะมิโนจ้าเป็นชนิดเมไทโอนีนและไลซีนในอาหารสัตว์น ้าที่มีการใช้โปรตีนพืชใน
อัตราสูง แบ่งออกเป็น 3 การทดลองย่อย โดยการทดลองที่ 1 เลี ยงปลากะพงขาวที่มีน ้าหนักเริ่มต้นประมาณ 10 
กรัม ด้วยอาหารทดลอง 5 สูตร ที่มีระดับโปรตีนเท่ากับ 42% และไขมันเท่ากับ 10% โดยสูตรควบคุมมีการใช้ปลา
ป่นอัตรา 35% และโปรตีนพืช 25% ส่วนอาหารทดลองอีก 4 สูตร ใช้ปลาป่นอัตรา 10% และโปรตีนพืช 38-40% 
และเสริมเมไทโอนีนและไลซีนสังเคราะห์อัตรา 0/0, 0.46/0.70, 0.58/0.88 และ 0.69/1.05% ตามล้าดับ โดยให้
อาหารวันละ 2 ครั ง แบบกินจนอ่ิม เป็นระยะเวลา 60 วัน ผลการทดลองพบว่าอาหารที่เสริมด้วยเมไทโอนีนและ 
ไลซีนสังเคราะห์อัตรา 0.69/1.05% มีผลให้ปลาเจริญเติบโตและมีอัตราแลกเนื อไม่แตกต่างจากปลาที่เลี ยงด้วย
อาหารสูตรควบคุม แต่มีค่าดีกว่าปลาที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารอื่น 

 การทดลองที่ 2 เลี ยงกุ้งกุลาด้าที่มีน ้าหนักเริ่มต้นประมาณ 1 กรัม ด้วยอาหารทดลอง 5 สูตร ที่มีระดับ
โปรตีนเท่ากับ 38% และไขมันเท่ากับ 8% โดยสูตรควบคุมมีการใช้ปลาป่นอัตรา 25% และโปรตีนพืช 27% ส่วน
อาหารทดลองอีก 4 สูตร ใชป้ลาป่นอัตรา 10% และโปรตีนพืช 33-34% และเสริมเมไทโอนีนและไลซีนสังเคราะห์
อัตรา 0/0, 0.17/0.54, 0.21/0.68 และ 0.25/0.82% ตามล้าดับ โดยให้อาหารวันละ 3 ครั งๆ ละ 1% ของน ้าหนัก
ตัว เป็นระยะเวลา 60 วัน ผลการทดลองพบว่าอาหารทุกสูตร มีผลให้กุ้งกุลาด้าเจริญเติบโตและมีอัตราแลกเนื อไม่
แตกต่างกัน  
 การทดลองที่ 3 เลี ยงกุ้งขาวที่มีน ้าหนักเริ่มต้นประมาณ 6 กรัม ด้วยอาหารทดลอง 5 สูตร ที่มีระดับโปรตีน
เท่ากับ 35% และไขมันเท่ากับ 8% โดยสูตรควบคุมมีการใช้ปลาป่นอัตรา 20% และโปรตีนพืช 27% ส่วนอาหาร
ทดลองอีก 4 สูตร ใช้ปลาป่นอัตรา 5% และโปรตีนพืช 33-34% และเสริมเมไทโอนีนและไลซีนสังเคราะห์อัตรา 
0/0, 0.18/0.55, 0.23/0.69 และ 0.28/0.84% ตามล้าดับ โดยให้อาหารวันละ 3 ครั งๆ ละ 1 % ของน ้าหนักตัว 
เป็นระยะเวลา 60 วัน ผลการทดลองพบว่าอาหารทุกสูตร มีผลให้กุ้งขาวเจริญเติบโตและมีอัตราแลกเนื อไม่แตกต่างกัน 
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1. งานบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Proximate Analysis) ในตัวอย่างอาหารและสัตว์น้้า  

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งให้บริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในตัวอย่างอาหารสัตว์น ้า 

วัตถุดิบอาหารสัตว์น ้า และสัตว์น ้า แก่หน่วยงานของกรมประมงและหน่วยงานอื่น ดังนี   

ล้าดับที่ ชนิดตัวอย่าง จ้านวน  
(ตัวอย่าง) 

หน่วยงานที่ 
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ 

1 วัตถุดิบ 46 สอช. 

2 วัตถุดิบหมัก 7 สอช. 

3 อาหารกุ้งอินทรีย์ 1 สอช. 

4 อาหารกุ้งกุลาด้า 43 สอช. 

5 อาหารกุ้งขาวแวนนาไม 13 สอช. 

6 อาหารกุ้งขาวแวนนาไม 11 ม. เกษตรศาสตร์ 

7 อาหารลูกกุ้งทะเล 3 สอช. 

8 อาหารกุ้งการ์ตูน 1 ศพช. ระยอง 

9 อาหารปลาเก๋า 4 ศพช. ภูเก็ต 

10 อาหารปลากะพงขาว 20 สอช. 

11 อาหารปลากะพงขาว 4 ศพช. ภูเก็ต 

12 อาหารสัตว์น ้า 3 สอช. 

13 PT Sample 5 สอช. 

14 RM Poultry Feed 1 สอช. 

15 Nicotinic acid 2 สอช. 

16 Protien soluble 26 สอช. 

17 ไฮโดรไลเสต 20 สอช. 

18 L-Lysine monohydrochloride 1 สอช. 

19 สัตว์ทะเล 3 ศพช. ฉะเชิงเทรา 

20 หอยแมลงภู่ 9 สอช. 

ภารกิจอื่นๆ  
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21 อวัยวะปลาต้มและฟองจากน ้าต้มปลา 3 เกษตรกร 

22 น ้านึ่งปลาทูน่า 1 สอช. 

23 อวัยวะและเนื อปลากะพงขาว 13 สอช. 

24 เกล็ดปลากะพงขาว 18 สอช. 

25 กระดูกปลากะพงขาว 18 สอช. 

26 เนื อปลากะพงขาว 18 สอช. 

27 เนื อและหนังปลากะพงขาว 22 สอช. 

28 กุ้งกุลาด้าทั งตัว 29 สอช. 

29 เปลือกกุ้งกุลาด้า 24 สอช. 

30 กุ้งขาวแวนนาไมทั งตัว 5 ศพช. สงขลา 

31 กุ้งขาวแวนนาไมทั งตัว 3 ม. เกษตรศาสตร์ 

32 เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 18 สอช. 

33 ขี กุ้งกุลาด้า 6 สอช. 

34 ขี กุ้งขาวแวนนาไม 8 สอช. 

35 ขี ปลากะพงขาว 6 สอช. 

36 สาหร่ายแดง 3 ศอช. เพชรบุรี 

37 สาหร่าย Spirulina sp. 21 สอช. 

38 สาหร่ายพวงองุ่น 2 สอช. 
 

 

2. ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า และหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า  
 กรมประมงก้าหนดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งและ
สัตว์น ้าอื่นๆ ของไทย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า โดยใช้หนังสือก้ากับ
การจ้าหน่ายสัตว์น ้า เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของปัญหา ในกรณีที่พบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
หรอืมีปัญหาสารต้องห้ามตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น ้า 

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งได้ด้าเนินการออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า  (Aquatic 
Animal Fry Movement Document : FMD) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพื นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 
2558 ดังนี  
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กุ้งกุลาด้า 
ระยะ Postlarva (ตัว) 

กุ้งขาวแวนนาไม 
ระยะ Postlarva (ตัว) 

3,350,000 32,890,000 

 
 
3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
โครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี   
 ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษาในปี
พุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาต จัดท้าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
กราบบังคมถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ใน  
พระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญ พระนามาภิไธย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ 
เพ่ือให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื นที่ รวมทั งการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร 
โดยมีหน่วยราชการสังกัดกรมประมง จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมด้าเนินโครงการ ดังนี  
 1. ส้านักงานประมงจังหวัดชลบุรี 
 2. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดจังหวัดชลบุรี 

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และ
โครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี (คลินิกเกษตรฯ) เป็นประจ้าทุกเดือน 
โดยให้บริการดังนี   
 1. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตอาหารสัตว์น ้า  
   2. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง 
 3. แจกปัจจัยการเลี ยงสัตว์น ้า เช่น หัวเชื อจุลินทรีย์ ปม.1  
 

จ้านวนครั้งที่ให้บริการ  สถานที ่ เกษตรกรที่ขอรับบริการ (คน) 

5 อ.เมือง อ.พนัสนิคม อ.บ้านบึง 
อ.เกาะจันทร์ และ อ.พานทอง  

425 
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4. งานผลิตอาหารสัตว์น้้า   
 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งได้ผลิตอาหารสัตว์น ้าใช้ในงานวิจัยของสถาบันฯ รวมทั งสนับสนุนการผลิต
อาหารสัตว์น ้าส้าหรับงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ดังนี  
  

ล้าดับที่ ชนิดอาหาร ปี 2558 
จ้านวน (กิโลกรัม) 

1 ปลากะพงขาว 150.5 

2 กุ้งขาวแวนนาไม 32 

3 กุ้งกุลาด้า 62.5 

4 กุ้งแชบ๊วย  12 

5 ปลาการ์ตูน 30 

 
5. กิจกรรมผลิตและแจกหัวเชื้อแพลงก์ตอน   

สถาบัน ได้เก็บรวบรวมหัวเชื อแพลงก์ตอนพืชที่ใช้เป็นอาหารส้าหรับสัตว์น ้า เช่น Thalassiosira 
sp., Chlorella sp., Tetraselmis sp., Nannochloropsis sp., Chaetoceros sp., Isochrysis sp., 
Skeletonema sp.จากนั น เพาะขยายแพลงก์ตอน ในห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งน้ามาขยายนอกห้องปฏิบัติการให้
ได้ปริมาณมาก ส้าหรับใช้อนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยที่เพาะเลี ยงเพ่ือปล่อยสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ  เลี ยงสัตว์น ้าส้าหรับ
งานวิจัยของสถาบัน และแจกจ่ายหัวเชื อแพลงก์ตอนให้เกษตรกร หน่วยงานในสังกัดกรมประมง และหน่วยงานอื่น  
 

การแจกหัวเชื้อแพลงก์ตอนให้เกษตรกร และหน่วยงานภายนอก  
 

ชนิดแพลงก์ตอน 
จ านวน 
(ลิตร) 

Chaetoceros sp. 3 
Isochrysis sp. 1 
Tetraselmis sp. 1 
Nannochloropsis sp. 2 
Chlorella sp. 4 

 
6. กิจกรรมการตรวจติดตามสุขอนามัยหอยสองฝาเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป 

การด้าเนินงานตรวจติดตามและควบคุมความปลอดภัยหอยสองฝาในแหล่งเลี ยงหอยในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ เพ่ือตรวจหาสารชีวพิษ (Biotoxins) ปริมาณโลหะหนัก และ

http://agkb.lib.ku.ac.th/ku/search_detail/dowload_digital_file/12973/16070
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จุลินทรีย์ก่อโรค ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 จากบริเวณแหล่งเลี ยงหอย จ้านวน 3 จุด 
ได้แก่ 

จุดที่ 1 ต. บางทราย ต้าแหน่งพิกัด (UTM 47P) 1481200N 0710500E 
จุดที่ 2 ต. บางทราย ต้าแหน่งพิกัด (UTM 47P) 1479000N 0710000E  
จุดที่ 3 ต. อ่างศิลา ต้าแหน่งพิกัด (UTM 47P)  1475500N 0706500E 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลินทรีย์ของตัวอย่างหอยแมลงภู่ 
 

   จุดเก็บตัวอย่าง 

   จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 

สารชีวพิษ* 
 จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 17 17 17 

 จน.ครั งท่ีพบ 0 0 0 

โลหะหนัก 
(mg/kg) 

แคดเมียม จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 12 11 12 

 จน.ครั งท่ีพบ 12 
(0.04-0.27) 

11 
(0.03-0.44) 

12 
(0.05-0.25) 

ปรอท จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 11 11 12 

 จน.ครั งท่ีพบ 4 
(<0.04) 

8 
(<0.04) 

8 
(<0.04) 

ตะกั่ว จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 11 11 17 
 จน.ครั งท่ีพบ 0 0 0 

จุลินทรีย์ก่อโรค 

E. coli 
(MPN/100g) 

จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 11 11 12 
จน.ครั งท่ีพบ 11 11 11 

Salmonella spp 
(in 25g) 

จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 11 12 12 
จน.ครั งท่ีพบ 1 1 2 

จากผลการตรวจทางจุลินทรีย์ก่อโรคพบว่า ปริมาณ Escherichia coli มีปริมาณมากสุดในเดือนมกราคม 
2558 ทั ง 3 แหล่งเลี ยง เท่ากับ 45000, 9200 และ 24000 (MPN/100g) 2558 ซึ่งยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรม
ประมงก้าหนดไว้ แต่ไม่ควรน้ามาบริโภคแบบสด และพบ Salmonella spp (in 25 g) บริเวณจุดสุ่มตัวอย่างที่ 2,3 
ในเดือนพฤศจิกายน 2557  และ บริเวณจุดที่ 1,3 ในเดือนมกราคม 2558 
*สารชีวพิษท่ีตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ชนิด PSP และ ASP by HPLC ชนิด DSP & Lipophilic toxins by 

LC/MS/MS 
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7. การรับนิสิต นักศึกษา ฝึกงาน 
 สถาบันฯ ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษารวม 8 แห่ง จ้านวน 25 คน   
 

ล้าดับที่ วัน เดือน ปี สถาบันการศึกษา จ้านวน (คน) 

1 16 มี.ค. - 15 พ.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 3 

2 4 พ.ค. - 2 ก.ค.58 ม.ราชภัฏสกลนคร 5 

3 18 พ.ค. - 19 มิ.ย.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 3 

4 25 พ.ค. - 24 ก.ค.58 มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

5 1 มิ.ย. - 31 ก.ค.58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 

6 18 มิ.ย. - 17 ก.ค.58 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 

7        6 - 31 ก.ค.58 มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ สงขลา 1 

8 10 ส.ค. - 10 ธ.ค.58 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 

 
8. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าประจ้าปีงบประมาณ 2558  

ปีงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งสนับสนุนสัตว์น ้าและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์
น ้า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันประมงแห่งชาติ ประจ้าปี 2558 
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ปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้รับงบประมาณเพ่ือด้าเนินกิจกรรม 2 แผนงาน

หลัก โดยวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงานเหมือนกับที่ด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี   

 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 กิจกรรมหลักท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง รับผิดชอบด้าเนินการ 3 กิจกรรม มีแผนปฏิบัติงาน ดังนี  
 
  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น ้าชายฝั่ง ฟาร์ม 137 

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้า ปัจจัยการผลิต คุณภาพน ้า    

- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น ้าเพ่ือการรับรองฟาร์ม ตัวอย่าง 274 

- เฝ้าระวังคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Mo.3) ตัวอย่าง 303 

- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง 195 

- เฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น ้า (Action plan) ตัวอย่าง 75 

  
  กิจกรรมแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
   

กิจกรรม หน่วยนับ แผน 

1. ตรวจคัดกรองในโรงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ฟาร์ม/ตัวอย่าง 5/280 

2. ตรวจคัดกรองในโรงอนุบาลกุ้งทะเล ฟาร์ม/ตัวอย่าง  34/1,088 

3. ตรวจคัดกรองในฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล ฟาร์ม/ตัวอย่าง 30/300 

4. ผลิตหัวเชื อจุลินทรีย์ สูตรน ้าและโปรไบโอติก ขวด 10,000 

 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 
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  กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า 
   

กิจกรรม   แผน 
(ฟาร์ม/ตัวอย่าง) 

1. ตรวจโรคไวรัส WSSV,YHV,IMNV,TSV   11/176 

2. ตรวจโรค IMNV   8/32 

3. ตรวจโรค EMS,CMNV,ESP   7/126 

4. ตรวจเชื อ Perkinus ในหอยแครง   6/18 

5. ตรวจเชื อ Turbilloria ในหอยแมลงภู่   22/66 

6. ตรวจเชื อ Perkinus ในหอยนางรม    2/18 

 
แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
 
  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
  สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งด้าเนินงานวิจัย ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ
อาหารจากพืชท้องถิ่นเพ่ือลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง” โดยในปีงบประมาณ 2559  ได้
ด้าเนินงานวิจัยโครงการย่อย รวม 8 เรื่อง  
 
แผนงาน: รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท้ากิน 
 
  กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 
  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์และจ้านวนของสัตว์น ้า
เศรษฐกิจให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยการผลิตสัตว์น ้าเพ่ือปล่อยในแหล่งน ้า  โดยผลิตพันธุ์กุ้งทะเลเพ่ือปล่อยใน
แหล่งน ้า มีเป้าหมายจ้านวนพันธุ์สัตว์น ้าที่ผลิต ดังนี  
 

ชนิดสัตว์น้้า หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2559 

กุ้งทะเล พันตัว 9,930 
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 ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินภารกิจ 4 แผนงาน โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี  
                                                                                                                  หน่วย : บาท   

งาน/โครงการ 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
 

งบประมาณที่จ่ายจรงิ 

งบบุคลากร งบดา้เนินงาน งบลงทุน 

แผนงาน: ส่งเสริมสินค้าด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

    

  กิจกรรม ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง 

7,348,285 4,364,721 2,351,236.46 496,657.54 

  กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคสัตว์น ้า 

555,500 - 549,777.31 - 

  กิจกรรม แก้ไขปัญหาโรคระบาดใน
กุ้ง 

401,000 - 389,635.86 - 

แผนงาน: ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  กิจกรรม วจิัยและพัฒนาการประมง 

5,945,366 - 1,782,034.48 4,107,300 

แผนงาน: จัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์  
กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ตามแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้าน
การค้ามนุษย ์ 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

29,998.94* 

 
 
 
 
 

แผนงาน: อนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    

  กิจกรรม ผลิตพันธุ์สัตว์น ้า 2,367,050 853,620 1,501,829.31 - 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น า้อื่นๆ 

100,900 - 52,391.01 - 

รวมทั้งป ี 16,748,101 5,218,341 6,656,903.37 4,603,957.54 
*งบรายจา่ยอื่น  

  

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2559  
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 
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สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิตกิจกรรม โดย
ผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ดังนี  
 

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
  กิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

กิจกรรม หน่วยนับ  ปีงบประมาณ 
2559 

1. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งทะเลและสัตว์น ้าชายฝั่ง ฟาร์ม  161 

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น ้า ปัจจัยการผลิต คุณภาพน ้า    

- ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น ้าเพ่ือการรับรองฟาร์ม ตัวอย่าง  311 

- เฝ้าระวังคุณภาพน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ (Mo.3) ตัวอย่าง  303 

- ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ตัวอย่าง  211 

- เฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น ้า (Action plan) ตัวอย่าง  84 

 
 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง 
  กิจกรรมย่อย ตรวจคัดกรองโรคกุ้ง 

กิจกรรม จ้านวน 
ฟาร์ม 

 รายการ
วิเคราะห์ 

ชนิดโรคที่ตรวจ 

1. ตรวจคัดกรองในโรงพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 5  280 WSSV,YHV,IMNV,TSV,EMS, 
Bacteria 

2. ตรวจคัดกรองในโรงอนุบาลกุ้งทะเล 35  1,096 WSSV,YHV,EMS,Bacteria 

3. ตรวจคัดกรองในฟาร์มเลี ยงทะเล 31  304 EMS,Bacteria 

 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ 2559 
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้้าชายฝั่ง 

จ้าแนกตามแผนงบประมาณ ผลผลิต/กิจกรรม 
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กิจกรรมย่อย ผลิตและแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ ชนิดน้ า และโปรไบโอติก BL  
แก่ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
 

เดือน 
รวม 

(ขวด/200 มิลลิลิตร) 
พฤศจิกายน 2558 1,075 
ธันวาคม     2558 560 
มกราคม     2559 659 
กุมภาพันธ์   2559 2,202 
มีนาคม      2559 2,311 
เมษายน     2559 463 
พฤษภาคม  2559 468 
มิถุนายน    2559 1,308 
กรกฎาคม   2559 806 
สิงหาคม     2559 473 

รวม 10,325 

 
  กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้้า 
 

กิจกรรม จ้านวน 
ฟาร์ม 

 รายการ
วิเคราะห์ 

1. ตรวจโรคไวรัส WSSV,YHV,IMNV,TSV 11  176 

2. ตรวจโรค IMNV 8  32 

3. ตรวจโรค EMS,CMNV,ESP 7  126 

4. ตรวจเชื อ Perkinus ในหอยแครง 6  18 

5. ตรวจเชื อ Turbilloria ในหอยแมลงภู่ 22  66 

6. ตรวจเชื อ Perkinus ในหอยนางรม  2  18 

 
แผนงาน: อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 ผลผลิต การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ กิจกรรมหลัก คือ การผลิตพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 
ปล่อยสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ  
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กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้้า 

ชนิดสัตว์น้้า หน่วยนับ จ้านวน 

กุ้งแชบ๊วย พันตัว 11,381.2 

ปลาการ์ตูน พันตัว 0.05 

 
แผนงาน: ส่งเสริมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง 
  ผลการด้าเนินงานวิจัยประจ้าปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ
อาหารจากพืชท้องถิ่นเพ่ือลดการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง” จ้านวน 8 เรื่อง ดังนี  
 

เรื่องท่ี ชื่อโครงการวิจัย ผู้ด้าเนินงานวิจัย หมายเหตุ 

1. โครงการย่อย 4 การใช้ตะกอนน ้านึ่งปลาทูน่าเป็นสาร
ดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืชเป็นแหล่ง โปรตีนหลัก

ส้าหรับปลากะพงขาวและกุ้งขาว 

นางธนิกานต์  บัวทอง  
นางปิยารมณ์ คงขึม  

น.ส.พรรณทิพา  สามารถ 
นายพิเชต  พลายเพชร  
นายสกนธ์  แสงประดับ  

เขียน
รายงาน 

2. โครงการย่อย 5 ระดับวัตถุดิบจากพืชที่มีศักยภาพใน
การใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารส้าหรับกุ้งขาว 

(Litopenaeus vannamei Boone 1931) และปลา
กะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) 

นายสกนธ์ แสงประดับ  
น.ส.นงลักษณ์ ส้าราญราษฎร์  

นางชัชวาลี ชัยศรี  
นางธนิกานต์ บัวทอง  

น.ส.มนทกานติ ท้ามติ น  

เขียน
รายงาน 

3. โครงการย่อย 6 ผลของการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจาก
เศษทิ งกุ้งเพ่ือเป็นสารดึงดูดการกินส้าหรับการแทนที่

ปลาป่นด้วยวัตถุดิบจากพืชในอาหารกุ้งกุลาด้า 
Penaeus monodon (Fabricius, 1798) 

นางปิยารมณ์  คงขึม  
นางธนิกานต์  บัวทอง  
น.ส.จีรรัตน์  เกื อแก้ว  

นายสกนธ์  แสงประดับ  

เขียน
รายงาน 

4. โครงการย่อย 7 การเสริมกรดอะมิโนจ้าเป็นบางชนิด
ในสูตรอาหารปลากะพงขาว Lates calcarifer 

(Bloch, 1790), กุ้งขาว Litopenaeus vannamei 
(Boone, 1931) และกุ้งกุลาด้า Penaeus monodon 

นางปิยารมณ์  คงขึม  
นางธนิกานต์ บัวทอง 

น.ส.พรรณทิพา สามารถ 
นายพิเชต พลายเพชร   
นายสกนธ์ แสงประดับ  

เขียน
รายงาน 
เบื องต้น 

5. โครงการย่อย 8 ผลของการเสริม Phytase ต่อการ 
ดูดซึมและสะสมแร่ธาตุในกุ้งขาว Litopenaeus 

น.ส.นงลักษณ์ ส้าราญราษฎร ์

นางปิยารมณ์ คงขึม 
เขียน

รายงาน 
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vannamei (Boone, 1931) กุ้งกุลาด้า Penaeus 
monodon (Fabricius, 1798) และปลากะพงขาว 

Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

นายสกนธ์ แสงประดับ 

6.  โครงการย่อย 9 การใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นเป็นสาร
ดึงดูดการกินอาหารที่ใช้พืชเป็นแหล่งโปรตีนหลัก

ส้าหรับกุ้งกุลาด้า Penaeus monodon (Fabricius, 
1798) 

นางธนิกานต์  บัวทอง 
นางปิยารมณ์ คงขึม 
น.ส.จีราพร ฟูวุฒิ 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

7. 
โครงการย่อย 10 การแทนที่ปลาป่นด้วยวัตถุดิบ

โปรตีนจากพืชที่มีศักยภาพในอาหารส้าหรับกุ้งกุลาด้า 
Penaeus monodon (Fabricius, 1798) 

น.ส.กมลรัตน์ ยงเจริญ   
นางธนิกานต์ บัวทอง 

น.ส.พรรณทิพา สามารถ  
นายสกนธ์ แสงประดับ 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

8. โครงการย่อย 11 ผลของอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชเป็น
แหล่งโปรตีนต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 

ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ
ของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 

1931) กุ้งกุลาด้า Penaeus monodon (Fabricius, 
1798) และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 

1790) 
 

น.ส.กมลรัตน์ ยงเจริญ 
นางธนิกานต์ บัวทอง 

น.ส.พรรณทิพา สามารถ 
นายสกนธ์ แสงประดับ 

อยู่ระหว่าง
การทดลอง 

 
นอกจากนี  สถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคนิคชีวโมเลกุลเพื่อ

ประเมินการใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์น้้า ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 ราย จากสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง 
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าจืด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม  

เนื อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักการพื นฐานทางชีวเคมี การสังเคราะห์โปรตีนระดับเซลล์ หลักการ
ตรวจวัดน ้าหนักโมเลกุลโปรตีนด้วยเทคนิค Sodium Dodecyl Sulphate - Polyacrylamide Gel Electrophoresis 
(SDS-PAGE) และฝึกปฏิบัติเทคนิค SDS-PAGE และการวิเคราะห์ปริมาณ RNA และ DNA ในตัวอย่างสัตว์น ้า  
ซึ่งเทคนิคนี เป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมน้ามาใช้วิเคราะห์การเจริญเติบโตของสัตว์น ้าวัยอ่อน และสัตว์น ้าขนาดเล็ก 
สามารถประเมินผลการใช้ประโยชน์/การตอบสนองของสัตว์น ้าจากสารอาหารส้าหรั บการสร้างโปรตีนและมวล
กล้ามเนื อของสัตว์น ้าได้ในเวลาที่รวดเร็ว  
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1. งานบริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (Proximate Analysis) ในตัวอย่างอาหาร วัตถุดิบอาหาร
สัตว์น้้า และสัตว์น้้า 
 

ล้าดับที่ ชนิดตัวอย่าง จ้านวน  
(ตัวอย่าง) 

หน่วยงานที่ 
ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ 

1 สาหร่าย Caulerpa sp., Ulva sp., 
Chaetomorpha sp. 

3 สถานีวิจัยประมงศรีราชา  

2 สาหร่าย Chlorella ellipsoidea 1 สอช. 

3 สาหร่าย Gracilaria sp. 2 ศพช. สุราษฎร์ธานี 

4 สาหร่าย Nannochloropsis sp. 1 ศพช. ประจวบคีรีขันธ์ 

5 สาหร่าย Spirulina sp. 9 สอช. 

6 สาหร่าย Ulva sp.  3 สอช. 

7 กุ้งขาวแวนนาไม 28 สอช. 

8 กุ้งขาวแวนนาไม 9 ม. เกษตรศาสตร์ 

9 ขี กุ้งขาวแวนนาไม 18 ม. เกษตรศาสตร์ 

10 เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 16 ม. เกษตรศาสตร์ 

11 เปลือกกุ้งขาวแวนนาไม 6 สอช. 

12 เลือดกุ้งขาวแวนนาไม 6 สอช. 

13 อาหารกุ้งขาวแวนนาไม 13 สอช. 

14 อาหารกุ้งขาวแวนนาไม 1 ม. เกษตรศาสตร์ 

15 อาหารกุ้งการ์ตูน 9 ศพช. สมุทรสาคร 

16 อาหารกุ้งทะเล 3 สอช. 

17 อาหารกุ้ง re - Process 1 สอช. 

18 อาหารกุ้งแชบ๊วย 10 สอช. 

19 อาหารปลาเห็ดโคนข้างลาย 8 สอช., ศพช. ชุมพร 

20 อาหารปลากะพงขาว 7 สอช. 

ภารกิจอื่นๆ  
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21 อาหารปูทะเล 8 ศพช. สุราษฎร์ธานี 

22 อาหารปูทะเล 4 ศพช. ตรัง 

23 
อาหารปูทะเล 1 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์
พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล จ. กระบี่ 

24 ปลาสด 2 สอช. 

25 ปลาข้างเหลือง 1 ศพช. ชุมพร 

26 หอยแมลงภู่ 16 สอช. 

27 หอยลาย 1 ศพช.ภูเก็ต 

28 อาร์ทีเมีย 4 ศพช. เพชรบุรี 

29 RM อาหารสัตว์ปีก 2 สอช. 

30 QC - ICP Sample (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) 1 สอช. 

31 ปลาสด 2 สอช. 

32 ปลาข้างเหลือง 1 ศพช. ชุมพร 

33 หอยแมลงภู่ 16 สอช. 

34 หอยลาย 1 ศพช.ภูเก็ต 

 
2. ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า และหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้้า  

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งได้ด้าเนินการออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น ้า  (Aquatic 
Animal Fry Movement Document: FMD) แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในพื นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 
2559 ดังนี  

 
 

 
3. บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่ง ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และ
โครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี (คลินิกเกษตรฯ) โดยร่วมกับส้านักงาน
ประมงจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดชลบุรี โดยให้บริการดังนี   
 1. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการผลิตอาหารสัตว์น ้า  
   2. ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่ง 

กุ้งกุลาด้า 
ระยะ Postlarva (ตัว) 

กุ้งขาวแวนนาไม 
ระยะ Postlarva (ตัว) 

3,990,000 26,560,000 
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 3. แจกปัจจัยการเลี ยงสัตว์น ้า เช่น หัวเชื อจุลินทรีย์ ปม.1  
 

ให้บริการ (ครั้ง) สถานที ่ เกษตรกรที่ขอรับบริการ (คน) 

4 อ.เมือง อ.พนัสนิคม อ.หนอง
ใหญ่ และ อ.บ้านบึง  

237 

  
4. งานผลิตอาหารสัตว์น้้า 
 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งได้ผลิตอาหารสัตว์น ้าเพื่อใช้ในงานวิจัยของสถาบันฯ รวมทั งสนับสนุนการ
ผลิตอาหารสัตว์น ้าส้าหรับงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ดังนี  
  

ล้าดับที่ ชนิดอาหาร ปี 2559 
จ้านวน (กิโลกรัม) 

1 ปลากะพงขาว 174 

2 กุ้งขาวแวนนาไม 72 

3 กุ้งกุลาด้า 20 

4 ปูทะเล 25 

5 ปลาการ์ตูน 19 

 
5. ผลิตและแจกหัวเชื้อแพลงก์ตอน   

สถาบันฯ ได้เก็บรวบรวมหัวเชื อแพลงก์ตอนพืชที่ใช้เป็นอาหารส้าหรับสัตว์น ้า เช่น Thalassiosira sp., 
Chlorella sp., Tetraselmis sp., Nannochloropsis sp., Chaetoceros sp., Isochrysis sp., 
Skeletonema sp.จากนั น เพาะขยายแพลงก์ตอน ในห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งน้ามาขยายนอกห้องปฏิบัติการให้
ได้ปริมาณมาก ส้าหรับใช้อนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยที่เพาะเลี ยงเพ่ือปล่อยสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ  สัตว์น ้าที่ใช้ในงานวิจัย 
และแจกจ่ายหัวเชื อแพลงก์ตอนให้เกษตรกรที่มาติดต่อขอรับ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง และหน่วยงานอื่น  
 

การแจกหัวเชื้อแพลงก์ตอนเกษตรกร และหน่วยงานภายนอก  
 

ชนิดแพลงก์ตอน จ้านวน (ลิตร) 

Chaetoceros sp. 5 
Isochrysis sp. 2 
Tetraselmis sp. 2 
Nannochloropsis sp. 3 
Chlorella sp. 
Skeletonema sp. 

1 
8 

http://agkb.lib.ku.ac.th/ku/search_detail/dowload_digital_file/12973/16070
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6. กิจกรรมการตรวจติดตามสุขอนามัยหอยสองฝาเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป 
ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น ้าชายฝั่งได้ด้าเนินงานตรวจติดตามและควบคุมความปลอดภัย

หอยสองฝาในแหล่งเลี ยงหอยในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ เพื่อตรวจหาสาร
ชีวพิษ (Biotoxins) ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม ปรอท และตะกั่ว) และคุณภาพทางจุลินทรีย์ (Escherichia coli, 
Salmonella spp.)  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 -เดือนกันยายน 2559 เดือนละ 1 ครั ง จากบริเวณแหล่ง
เลี ยงหอย จ้านวน 3 จุด ได้แก ่

จุดที่ 1 ต. บางทราย ต้าแหน่งพิกัด (UTM 47P) 1481200N 0710500E 
จุดที่ 2 ต. บางทราย ต้าแหน่งพิกดั (UTM 47P) 1479000N 0710000E  
จุดที่ 3 ต. อ่างศิลา ต้าแหน่งพิกัด (UTM 47P)  1475500N 0706500E 

 
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและคุณภาพทางจุลินทรีย์ของตัวอย่างหอยแมลงภู่ พบว่า 

   จุดเก็บตัวอย่าง 

   จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 

สารชีวพิษ* 
 จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 10 10 10 

 จน.ครั งท่ีพบ 0 0 0 

โลหะหนัก 
(mg/kg) 

แคดเมียม 

 
จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 10 9 9 

จน.ครั งท่ีพบ 10 
(0.03-0.72) 

9 
(0.05-0.77) 

9 
(0.05-0.87) 

ปรอท 

 
จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 10 9 9 
จน.ครั งท่ีพบ 6 

(<0.04, 0.05) 
6 

(<0.04, 0.07) 
4 

(<0.04, 0.05, 0.1) 
ตะกั่ว 

 
จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 11 9 9 
จน.ครั งท่ีพบ 0 1 

(0.01) 
2 

(0.13 - 0.21) 

จุลินทรีย์ก่อโรค 

E. coli 
(MPN/100g) 

จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 11 9 9 
จน.ครั งท่ีพบ 11 8 6 

Salmonella spp 
(in 25g) 

จน.ครั งท่ีส่งตรวจ 5 5 5 
จน.ครั งท่ีพบ 0 0 0 

จากผลการตรวจทางจุลินทรีย์ก่อโรคพบแบคทีเรีย Escherichia coli ทุกจุดส้ารวจแต่มีปริมาณต่างกันใน
แต่ละเดือนโดยพบปริมาณมากสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 ทั ง 3 แหล่งเลี ยง เท่ากับ 3500 5400 3500 
(MPN/100g) ทั งนี  ปริมาณดังกล่าวยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมประมงก้าหนดไว้ แต่ไม่ควรน้ามาบริโภคแบบสด 
 
*สารชีวพิษท่ีตรวจวิเคราะห์ ได้แก ่ชนิด PSP และ ASP by HPLC ชนิด DSP & Lipophilic toxins by LC/MS/MS 

หมายเหตุ : จ้านวนครั งท่ีเก็บตัวอย่างส่งตรวจไม่ครบ 12 ครั ง เนื่องจากจุดที่เก็บตัวอยา่งมีคลื่นแรง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้  
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7. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์น้้า 
สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมส้าหรับการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร ซึ่งเป็นการต่อยอดของการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษหัวกุ้ง ทั งนี เป็นการด้าเนินงานในเบื องต้น
ส้าหรับการน้าเศษเหลือทิ งทางการประมงได้แก่ เศษปลาจากชาวประมงพื นบ้าน ต.บางพระ อ.ศรีราชา และ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการประมงที่ประสงค์จะจ้าหน่ายทิ ง จากห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า มาใช้ 

 
1. การเตรียมหัวเชื อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum 

 น้าหัวเชื อจุลินทรีย์ L. plantarum (TISTR 541) จากหลอดแห้งแข็ง (Revival of freeze-dried 
cultures) จ้านวน 1 หลอด ใส่ในอาหารเหลว (MRS Broth) 150 มิลลิลิตร เขย่าที่อุณหภูมิห้องด้วยความเร็ว 160 
RPM นาน 24 ชั่วโมง ถ่ายเชื อจากหลอดปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเหลวใหม่ที่มีปริมาตรอาหาร 150 
มิลลิลิตร (ท้าลักษณะนี ประมาณ 2 - 3 รอบ เพ่ือกระตุ้นเชื อจุลินทรีย์) เมื่ออาหารมีลักษณะขุ่น น้าเชื อที่ได้เขี่ย
กระจายเชื อ (streak plate) บนอาหารวุ้น (MRS Agar) เพ่ือให้ได้โคโลนีเดี่ยว จากนั นน้าโคโลนีเดี่ยว 1 โคโลนี ลง
ในอาหารเหลว (MRS Broth) 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียล นาน 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 
ชั่วโมง น้าเชื อจุลินทรีย์ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ในน ้าสับปะรดปริมาตร 1 ลิตร บ่มที่อุณภูมิ 35 - 37 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ชั่วโมง จะได้เชื อเริ่มต้นประมาณ 1.00 x 109 CFU/ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หัวเชื อจุลินทรีย์ L. plantarum ในหลอดแห้งแข็ง (ก)  และอาหารเหลว (MRS Broth) (ข) 
 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 2 หัวเชื อจุลินทรีย์ L. plantarum บนอาหารวุ้น (MRS Agar) (ก)  และอาหารเหลว (MRS Broth) (ข) 
 
  2. การเตรียมน ้าสับปะรดเพื่อเป็นอาหารเลี ยงเชื อจุลินทรีย์ 
  น้าสับปะรดสายพันธุ์ศรีราชาปอกเปลือก ล้างเพ่ือท้าความสะอาด หั่นเป็นชิ นเล็กๆ ปั่นด้วยเครื่องปั่นผลไม้ 
แยกส่วนกากกับน ้าโดยใช้ผ้าขาวบาง ควบคุมความหวานให้อยู่ในระดับ 5 brix และ pH อยู่ในช่วง 5.7 ด้วยน ้ากลั่น 
และกรดอะซิติก จากนั นน้าน ้าสับปะรดที่ได้ฆ่าเชื อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื อ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 
นาน 10 นาที หลังจากฆ่าเชื อแล้วก็สามารถน้าน ้าสับปะรดไปเป็นอาหารเลี ยงเชื อจุลินทรีย์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สับปะรดสายพันธุ์ศรีราชา (ก)  และแยกส่วนกากกับน ้า (ข) 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 4 น ้าสับปะรดที่ผ่านการฆ่าเชื อแล้ว (ก)  และน ้าสับปะรดพร้อมจุลินทรีย์ที่ผ่านการบ่ม 24 ชั่วโมง (ข) 
 

3. การผลิต Marine fish hydrolysate 
น้าปลาทะเลสดที่เป็นเศษเหลือทิ งของชาวประมง บดหยาบด้วยเครื่องบดเนื อ หมักด้วยหัวเชื อจุลินทรีย์ 

Latobacillus plantarum สายพันธุ์ 541 (มีเชื อเริ่มต้นประมาณ 1X109 CFU/ml) ในน ้าสับปะรด โดยใช้
อัตราส่วนน ้าสับปะรด 200 มิลลิลิตร ต่อเศษปลาบด 1 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน หมักทิ งไว้ 16, 18 และ 20 ชั่วโมง 
แล้วท้าการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์  ณ เวลาดังกล่าว โดยในช่วง 4 ชั่วโมงแรกของการหมักควบคุม pH ให้อยู่
ในช่วง 5.0 - 5.5 ด้วยกรดอะซิติก เมื่อหมักครบ 16, 18 และ 20 ชั่วโมง ให้ความร้อนโดยการต้มเพ่ือหยุดการเจริญ
ของจุลินทรีย์ กรองแยกส่วนกากกับน ้าหมัก จากนั นน้าน ้าหมักโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ได้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 ถึง 
-80 องศาเซลเซียส ก่อนน้าไปท้าให้แห้งในขั นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 เศษปลาทะเลสด (ก)  และเศษปลาทะเลสดที่ผ่านการบด (ข) 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 6 ลักษณะตัวอย่างเมื่อเริ่มต้นหมัก (ก)  และลักษณะตัวอย่างปลาทะเลหมักท่ีเวลา 16 ชั่วโมง (ข) 
 
 4. การผลิต Marine byproduct hydrolysate 
     น้า byproduct ที่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประมงจากห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้า บดหยาบด้วยเครื่องบดเนื อ หมักด้วยหัวเชื อจุลินทรีย์ L. plantarum สาย
พันธุ์ 541 (มีเชื อเริ่มต้นประมาณ 1X109 CFU/ml) ในน ้าสับปะรด โดยใช้อัตราส่วนน ้าสับปะรด 200 มิลลิลิตร ต่อ
ตัวอย่างบด 1 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน หมักทิ งไว้ 16, 18 และ 20 ชั่วโมง และท้าการตรวจนับจ้านวนจุลินทรีย์ที่
ชั่วโมงดังกล่าว โดยในช่วง 4 ชั่วโมง แรกของการหมักควบคุม pH ให้อยู่ในช่วง 5.0 - 5.5 ด้วยกรดอะซิติก เมื่อหมัก
ครบ 16, 18 และ 20 ชั่วโมง ให้ความร้อนโดยการต้มเพ่ือหยุดการเจริญของจุลินทรีย์ กรองแยกกาก แล้วน้า
ตัวอย่างที่ได้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 ถึง -80 องศาเซลเซียส ก่อนน้าไปท้าให้แห้งในขั นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 byproduct ที่ผ่านการบดและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน (ก) และ (ข) 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 8 byproduct ที่ผ่านการต้ม (ก) และกรองแยกกาก (ข) 
 

ผลผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  
1. ผลิตภัณฑ์น ้า ท้าการฆ่าเชื อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื อ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 

แล้วบรรจุลงถุง และแจกจ่ายให้เกษตรกร ตามโครงการ ”การผลิตอาหารสัตว์น ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต” 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  ผลิตภัณฑ์โปรตีนไฮโดรไลเสตน ้า 
 

2. น้าโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลไปท้าแห้งด้วยการท้าแห้งแบบพ่นฝอย (Spry drying method) 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นรูปทรงกลมมีลักษณะเป็นรูพรุนมีขนาดโดยเฉลี่ย 64 ไมครอน และแจกจ่าย
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ดังนี  
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดระยอง 
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดอุดรธานี 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 10  เครื่องท้าแห้งแบบพ่นฝอย ผงโปรตีนไฮโดรไลเสตและบรรจุภัณฑ์ผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  ลักษณะผงโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  (SEM) 

 
8. การฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา  
 สถาบันฯได้รับนักศึกษาฝึกงานจากสถานศึกษารวม 8 แห่ง จ้านวน 22 คน 
 

ล้าดับที่ วัน เดือน ปี สถาบันการศึกษา จ้านวน (คน) 

1 11 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 5 

2 16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 

3 23 พ.ค. - 10 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 

4  1 มิ.ย. - 29 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 

5         13 มิ.ย. - 29 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1 

6 20 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 
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7  1 ส.ค. - 18 พ.ย. 59 มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี 2 

8 15 ส.ค. - 19 ธ.ค. 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 

 
 
9. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้า  
 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 สถาบันฯ ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย  จ านวน 
500,000 ตัว ลงสู่ทะเลบริเวณชายทะเลอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2559 
จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมี นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง นายอ าเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธี 

 


