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๑ 

สารบญั 

            หน้า 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง           

ประวัติและความเป็นมา            ๒ 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดอ่างทอง  และผู้อ านวยการศูนย์ฯ    ๓ 
แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง        ๔ 
แผนผังบ่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง       ๕ 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง            ๖ 
แผนผังการบริหารงานและจัดองค์กรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง   ๑๔ 
อัตราก าลัง            ๑๕ 
ค าส่ังศูนย์ฯ เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      ๑๗ 

ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ  ๒๕๕๙           
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  ๒๕๕๙          ๒4 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙  แยกตามกิจกรรม/โครงการ และหมวดการใช้จ่าย    ๒6 
งานธุรการปีงบประมาณ  ๒๕๕๙          34 

ผลการด าเนินงาน  แยกตามกิจกรรม/โครงการ          
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า            ๓6 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง            ๓7 
กิจกรรมโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ          40 
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกการประมง         44 

งานท่ีได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ        
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ     45 

สรุปผลการผลิตสัตว์น้ ารวมทุกกิจกรรม/โครงการ         47 
รายงานปริมาณการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙        48 
แผนควบคุมมลพิษ            ๔9 
Web site ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง       50 
งานวิจัย              50 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ          88 

 
 
 

 

  



๒ 

ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือา่งทอง 

ประวตัิความเปน็มา 

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจัดได้ว่าเป็น    
อู่ข้าวอู่น้ าท่ีส าคัญมาแต่ครั้งอดีต มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน ๒ สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย ประกอบ
กับมีระบบชลประทานท่ีครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่า ๙๐ % ท าให้จังหวัดอ่างทอง มีศักยภาพในด้านการประมง
นอกเหนือจากการท านาซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดอ่างทอง 

กรมประมงจึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดต้ังสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้  
ส่งเสริมแนะน าการเล้ียงปลาท่ีถูกต้อง และเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติจึงได้มี
การแต่งต้ัง คณะกรรมการส ารวจพื้นท่ีท่ีจะจัดต้ังสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการส ารวจพื้นท่ีได้ 
ข้อสรุปว่า พื้นท่ีบริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์ “หนองลาดใหญ่” มีเนื้อท่ี ๑๓๘ ไร่ ๗๖ ตารางวา ต้ังอยู่ท่ีหมู่ ๖   
ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง มีความเหมาะสมท่ีจัดต้ัง สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดอ่างทองมากท่ีสุด เมื่อวันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๒ โดยเริ่มด าเนินการก่อสร้าง เมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๓๕ โดยใช้เงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔  รวม ๒๓,๔๗๙,๗๙๖ บาท และในปี ๒๕๕๓ ได้เปล่ียน
ช่ือเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง ตามการปรับปรุงการแบ่งงานภายใน กรมประมง โดยไม่กระทบ
กับกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕  และ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๙ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง   อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประมาณ ๑๕ 
กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓ 

รายนามผูด้ ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือา่งทอง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ปีทีด่ ารงต าแหนง่ 

๑ นายเกรียงไกร  สหัสสานนท์ ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ 

๒ นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ 

๓ นายอนุสสรณ์  มีวรรณ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ 

๔ นายช านาญ  สุขพันธุ์ ๒๕๔๒ – ๒๕๔๒ 

๕ นางเรณู  ว่องส่งสาร ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 

๖ นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 

๗ นายวีระ วัชรกรโยธนิ ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 

๘ นายพลพจน์  กิตติสุวรรณ์ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ 

๙ นายณัฐพงค์  วรรณพัฒน์ ๒๕๕๔ – 2559 

10 นางสาวจิระภา โพธ์ิศรี ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน 
 

 



๔ 

แผนผงัศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าจดือ่างทอง 
9 

 
 
 

ศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือา่งทอง 
ม.6  ต.ชยัฤทธิ์  อ.ไชโย  จ.อา่งทอง   14140 
พื้นที ่ 86  ไร ่ 3  งาน   59 ตารางวา 
โทร.  0 3586 -6497  โทรสาร.  0 3586 -6498 
http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/rfa-
angthong  
E-mail:  sf-aongthong@hotmail.com   1 
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1.ส านักงาน 
2.บ้านพักรับรอง/บ้านพักข้าราชการ 
3.บ้านพักเจ้าหน้าท่ี 
4.บ่อซีเมนต์ 
5.โรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม 
6.อาคารกักกันโรค 
7.โรงเพาะฟัก 
8.พัสดุ/ซ่อมบ ารุง/เก็บอาหาร 
9.โรงจอดรถเก็บน้ ามันเชื่อเพลิง 
10. อาคารประชุมเอนกประสงค ์

10 



๕ 

แผนผงับอ่ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือ่างทอง  
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๖ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 
อาคารที่ท าการช้ันเดียว      จ านวน  ๑   หลัง   
บ้านพักคนงานแบบ ๖ ครอบครัว ๒ ช้ัน    จ านวน  ๓   หลัง ( ๑๘ ห้องชุด) 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๑ - ๒ แบบแฝด ๒ ครอบครัว ๒ ช้ัน จ านวน   ๓   หลัง ( ๖ ห้องชุด) 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔ แบบเด่ียว ๒ ช้ัน ครึ่งตึก-ครึ่งไม้ จ านวน  ๓   หลัง 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕ - ๖ แบบเด่ียว ๒ ช้ัน ครึ่งตึก-ครึ่งไม้ จ านวน  ๑   หลัง 
โรงเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง อาคารชั้นเดียว    จ านวน  ๑   หลัง 
โรงเก็บรถยนต์ อาคารชั้นเดียวแบ่งเป็นท่ีจอดรถยนต์ ๖ ช่อง  จ านวน  ๑   หลัง 
โรงอนุบาลสัตว์น้ าบ่อซีเมนต์ ขนาด ๕๐ ตารางเมตร พร้อมหลังคา จ านวน  ๑   หลัง 
โรงสูบน้ าประกอบด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟูา ขนาด ๖ นิ้ว  จ านวน  ๑   หลัง 
โรงเก็บพัสดุ อาคารชั้นเดียว     จ านวน  ๑   หลัง 
โรงผลิตและเก็บอาหารปลา อาคารชั้นเดียว    จ านวน  ๑   หลัง 
โรงเพาะฟัก อาคารชั้นเดียว พร้อมถังเพาะฟัก   จ านวน  ๑   หลัง 
บ่อดินขนาด ๒ ไร่ บ่อกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร   จ านวน   ๖   บ่อ 
บ่อดินขนาด ๑ ไร่ บ่อกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘ เมตร   จ านวน  ๒๐  บ่อ 
บ่อดินขนาด ๑/๒ ไร่ บ่อกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘ เมตร   จ านวน  ๒๒  บ่อ 
อาคารประชุมเอนกประสงค์ ขนาด ๒๑๖ ตร.ม.   จ านวน  ๑   หลัง 
รางส่งน้ า คสล. สายหลักยาว ๕๐๐ เมตร 
รั้วลวดหนามยาวประมาณ ๑,๙๒๕ เมตร พร้อมปูอมยาม 
ระบบประปาหรือบาดาลประกอบด้วยหอเก็บน้ า 
ถนนและลาน คสล. ถนนลาดยางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร 
เสาธงสูง ๑๒ เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

               
                อาคารที่ท าการชัน้เดยีว                  บ้านพกัคนงานแบบ ๖ ครอบครวั 
 

     บา้นพกัข้าราชการ ระดบั ๑ - ๒ แบบแฝด        บ้านพกัขา้ราชการ ระดบั ๓ - ๔ แบบเดีย่ว 

  บ้านพกัขา้ราชการ ระดบั ๕ – ๖ แบบเดีย่ว         โรงเกบ็น้ ามนัเชือ้เพลงิ อาคารชัน้เดยีว              
              
 
 
 
 
 



๘ 

 โรงเกบ็รถยนต์ อาคารชัน้เดยีว                 โรงอนบุาลสตัวน์้ าบอ่ซเีมนต์  

             โรงเกบ็พสัด ุอาคารชัน้เดยีว                  โรงผลติและเกบ็อาหารปลา อาคารชัน้เดยีว 

 โรงเพาะฟกั อาคารชัน้เดยีว พรอ้มถงัเพาะฟกั            บอ่ดนิขนาด ๒ ไร ่
 
 
 
 
           



๙ 

.                       บอ่ดนิขนาด ๑ ไร ่                                       บ่อดนิขนาด ๑/๒ ไร ่      

         รางสง่น้ า คสล. สายหลกัยาว ๕๐๐ เมตร               รัว้ลวดหนามยาวประมาณ ๑,๙๒๕ เมตร   

      ปูอมยาม                                ระบบประปาหรอืบาดาลประกอบดว้ยหอเก็บน้ า 
                 
 
 
 
 
           



๑๐ 

               ถนนและลาน คสล. ถนนลาดยาง                                เสาธงสงู ๑๒ เมตร 
 
 
 
 

อนึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ สถานีฯได้รับงบประมาณจากกรมประมง ๖,๐๕๖,๗๐๐.๐๐ 
บาท เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ านวน ๘ รายการ ดังนี้ 
๑.โรงสูบน้ า  ขนาด  ๑๘  ตารางเมตร      จ านวน  ๑  หลัง   
            - เครื่องสูบน้ าขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟูา  ๒๕  HP  ติดต้ังพร้อมอุปกรณ์  ๑  ชุด 
            - ตู้ควบคุมไฟฟูาอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  ๑  ชุด 
            - เครื่องสูบน้ าขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  ๓๐  HP  ติดต้ังพร้อมอุปกรณ์  ๑  ชุด 
๒.รั้วคอนกรีตบล็อก  สูง  ๒  เมตร  ยาวประมาณ  ๔๕๐  เมตร   
๓.รั้วลวดหนาม  สูง  ๒  เมตร  ยาวประมาณ  ๓๖๐  เมตร   
๔.บ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๑ - ๒  (แฝด)    จ านวน  ๑    หลัง   
๕.บ่อพักน้ าจืด  ขนาด  ๕ x ๕ x ๑.๕  เมตร    จ านวน  ๒    บ่อ  พร้อมหลังคาคลุม   
๖.บ่อพักน้ าท้ิง  ขนาด  ๕ x ๕ x ๑.๕  เมตร    จ านวน  ๒    บ่อ  พร้อมหลังคาคลุม   
๗.บ่อผสมน้ า    ขนาด  ๕ x ๕ x ๑.๕  เมตร    จ านวน  ๑๐  บ่อ พร้อมหลังคาคลุม   
๘.โรงกักกันโรคกุ้ง  ขนาด  ๒๐ x ๒๐  เมตร    จ านวน  ๑    หลัง   
  
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอ่างทอง ได้รับงบประมาณจากกรมประมง 
(งบงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ) เพื่อสอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อ
ซีเมนต์ ขนาด ๒๐ ตารางเมตร พร้อมหลังคาคลุม จ านวน ๑๐ บ่อ เป็นเงิน ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง ได้รับงบประมาณจาก
กรมประมง (งบกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง) เพื่อสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม
เอนกประสงค์ ขนาด ๒16 ตารางเมตร จ านวน ๑ หลัง ราคา 1,543,000 บาท                                 



๑๑ 

 
 

โรงสบูน้ า  ขนาด  ๑๘  ตารางเมตร จ านวน  ๑  หลงั 
 

 
 

เครือ่งสบูน้ าขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟาู  ๒๕  HP  ติดตัง้พรอ้มอปุกรณ์  ๑  ชดุ 
 

                                     

ตู้ควบคมุไฟฟาูอตัโนมตัพิรอ้มอปุกรณ์ตดิตัง้  ๑  ชุด 
                                   
 

                



๑๒ 

 

 
เครือ่งสบูน้ าขบัเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนตด์เีซล  ๓๐  HP  ติดตัง้พรอ้มอปุกรณ ์ ๑  ชุด 

 

 

รัว้คอนกรตีบลอ็ก  สงู  ๒  เมตร  ยาวประมาณ  ๔๕๐  เมตร 
 

 
 

บ้านพกัขา้ราชการ  ระดับ  ๑ - ๒  แบบแฝด 
 

                                      
 

    



๑๓ 

 
บอ่พกัน้ าจดื ขนาด ๕ x ๕ x ๑.๕ เมตร จ านวน ๒ บอ่ 
บอ่พกัน้ าทิง้ ขนาด ๕ x ๕ x ๑.๕ เมตร จ านวน ๒ บอ่ 
บอ่ผสมน้ า ขนาด ๕ x ๕ x ๑.๕  เมตร จ านวน ๑๐ บอ่ 

พรอ้มหลงัคาคลมุ  

 

โรงกกักนัโรคกุง้ ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร จ านวน ๑ หลงั           อาคารประชมุเอนกประสงค์ขนาด 216 ตารางเมตร 
 

 

บอ่ซเีมนต ์ขนาด ๒๐ ตารางเมตร 



๑๔ 

แผนผงัการบรหิารงานและจดัองคก์รของศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือ่างทอง 
 
                     
 

กรมประมง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กองวจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือา่งทอง 

ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดืเขต 8 (พระนครศรอียธุยา) 

ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือา่งทอง 



๑๕ 

อตัราก าลงั 
๑. ข้าราชการ  ๕  อตัรา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวฒุ ิ ต าแหนง่ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี 
นายวีร์  กี่จนา 
นายไกรสร ระศรี 
นางอภิรดี  เสือพันธ์ 
นายเจษฎาพงษ์  ข าวิลัย 

วท.บ.(ประมง) 
วท.บ.(วาริชศาสตร์) 

วท.บ.(ประมง) 
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

วท.บ.(ประมง) 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
นักวิชาการประมงช านาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 

 
๒. พนกังานราชการ  ๒๕  อัตรา 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวฒุ ิ ต าแหนง่ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

นายสาธิส  พวงล าเจียก 
นางสาวชิดชนก ดอนเจดีย์ 
นางสาวชยอาภา มีวัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
นายธนากร  สุขสอาด 
นายเมธี  วรวงษ์ 
นางเนตรชนก  ทรัพย์อนันต์ 
นางฉวี  วรวงษ์ 
นางสาวอรณิชา  สุขโขเจริญ 
นายไพฑูรย์  งอบโคกกรวด 
นายภิเชษฐ์  ทรัพย์อนันต์ 
นายเช้า  มะลิวัลย์ 
นายบุญชอบ  ครุตปิยะ 
นายบุญธรรม  เข็มทอง 
นายณรงณ์ศักดิ์  ด้วงค าจันทร์ 
นายวิรัตน์  พุ่มพวง 
นายประยูร  โพนทอง 
นายไพรัช  อยู่นัยเนตร 
นางประยงค์  อยู่นัยเนตร 
นางสีนวน  มะลิวัลย์ 
นายสุรพงษ์  นุชเจริญ 
นายธนูทอง  เข็มทอง 
นายสน  มะลิวัลย์ 
นายน าโชค  มะลิวัลย์ 
นายสมพงษ์  พวงทอง 
นายวิเชียร  มะลิวัลย์ 

วท.บ.(ประมง) 
วท.บ.(ประมง) 
วท.บ.(ประมง) 
วท.บ.(ประมง) 
ปวส.(ประมง) 

บธ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๖ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ม.๓ 
ป.๖ 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 



๑๖ 

๓. จ้างเหมาบรกิาร  ๓  อัตรา 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวฒุ ิ ต าแหนง่ 
๑ นายสุรชัย  มะลิวัลย์ ม.๓ จ้างเหมา 
๒ นายจรัญ เฉลิมบุญ ม.๓ จ้างเหมา 
๓ นายนิกร ภู่สุวรรณ   ม.๓ จ้างเหมา 

 
๔. ลูกจา้งชัว่คราว  ๔  อัตรา 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวฒุ ิ ต าแหนง่ 
1 นางทองเพียร  มะลิวัลย์ ป.๖ คนงานประมง 
2 นายวิทวัส  ผูกรักษ์ วท.บ.(ประมง) คนงานประมง 
๓ นางสาวขวัญแก้ว  ขลิบเทศ บธ.บ.(การตลาด) คนงานประมง 
๔ นายยวงสุริยา  คุ้มครอง ม.๓ คนงานประมง 

 



๑๗ 

  



๑๘ 

  



๑๙ 

  



๒๐ 

  



๒๑ 

  



๒๒ 

  



๒๓ 

  



๒๔ 

ผลการปฏบิตัิงาน ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 

งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ และมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

การจัดสรรงบประมาณตามงาน/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการใช้จ่าย 

งาน/โครงการ 
งบประมาณที่

ไดร้บั 
งบประมาณ งบประมาณ 

  อนมุตัิ (บาท) ที่ใช้จา่ย (บาท) คงเหลอื (บาท) 

แผนงานรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาท่ีดินท ากิน 

      

๑. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
   

  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,205,260.00 3,205,260.00 0.00 
  - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,613,300.00 1,743,692.84 -130,392.84 
  - ค่าสาธารณูปโภค 270,800.00 140,405.25 130,394.75 

รวม 5,089,360.00 5,089,358.09 1.91 

แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

      

๒. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง       

    - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,104,960.00 1,104,960.00 0.00 
    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 464,000.00 464,271.52 -271.00 
    - ค่าสาธารณูปโภค 209,000.00 208,727.90 272.10 
    - ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,593,000.00 1,593,000.00 0.00 

รวม 3,370,960.00 3,370,959.42 1.10 
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา       
๓. วิจัยและพัฒนาการประมง   

   
  - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 50,000.00 49,998.90 1.10 

รวม 50,000.00 49,998.90 1.10 
 
 
 
 

      



๒๕ 

 
แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน
แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 
๔. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับ
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ    

    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   308,970.00 287,663.18 21,306.82 
    - ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 71,306.82 -21,306.82 

รวม 358,970.00 358,970.00 0.00 

แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน
แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 

      

๕. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 
   

    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   405,300.00 405,284.41 15.59 
    - ค่าสาธารณูปโภค 0.00 8.26 -8.26 

รวม 405,300.00 405,292.67 7.33 

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้าง
มูลค่าภาคเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

      

๖. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ    

    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   80,000.00 80,000.00 0.00 

รวม 80,000.00 80,000.00 0.00 

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้าง
มูลค่าภาคเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

   

๗. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีประมง 
   

    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      257,000.00  256,999.82 0.18 

รวม ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ ๒๕๖,๙๙๙.๘๒ ๐.๑๘ 
 

  



๒๖ 

ผลการใชจ้่ายงบประมาณป ี๒๕๕๙  แยกตามกจิกรรม/โครงการ และหมวดการใชจ้่าย 
ผลผลิต  การจดัการใหเ้กิดผลผลติสตัวน์้ าในแหลง่น้ าธรรมชาติ 
กจิกรรม  ผลติพนัธุส์ัตวน์้ า 

  งบประมาณ จ่ายตัง้แต่ตน้ป ี   
หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ

  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบบุคลากร       

หมวดคา่จา้งชัว่คราว ๓,๒๐๕,๒๖๐ ๓,๒๐๕,๒๖๐   
    เงินค่าจ้างพนักงานราชการ   ๓,๐๗๕,๔๘๐.๐๐   

    เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   ๑๒๙,๗๘๐.๐๐   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) ๑,๖๑๓,๓๐๐.๐๐ ๑,๗๔๓,๖๙๒.๘๔   

  ค่าตอบแทน   ๕๔,๖๑๐.๐๐   

    ค่าอาหารท าการล่วงเวลา   ๕๔,๖๑๐.๐๐   

  ค่าใชส้อย   ๕๔๕,๓๖๘.๘๐   
    ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ๖๕,๖๐๐.๐๐   
    ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ๑,๓๐๐.๐๐   
    ค่าพาหนะเดินทาง   ๓,๙๘๗.๐๐   
    ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทาง   ๓,๐๐๐.๐๐   

    ค่าจ้างเหมาและบริการ   ๓๐๗,๕๐๓.๘๐   

    ค่าลงทะเบียน   ๓,๗๐๐.๐๐   

    ค่าประกันสังคม   ๑๖๐,๒๗๕.๐๐   

  ค่าวสัด ุ   ๑,๑๔๓,๗๑๗.๐๔   

    ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ๙,๓๘๘.๐๐   

    ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ๘๒๐.๐๐   

    ค่าวัสดุส านักงาน   ๙,๙๙๘.๐๐   

    ค่าวัสดุก่อสร้าง   ๑๘๔,๐๗๕.๓๙   

    ค่าวัสดุการเกษตร   ๘๔๗,๗๑๑.๐๐   

    ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   ๘๐,๗๓๒.๕๐   

    ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   10,992.15   

 



๒๗ 

หมวดคา่สาธารณปูโภค 270,800.00 140,405.25   
    ค่าไฟฟูา   139,432.62   
    ค่าโทรศัพท์   372.63   

รวม 5,089,360.00 5,089,358.09   

 
ผลผลิต สนิคา้ประมงมคีุณภาพได้มาตรฐาน 
กจิกรรม  ตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิค้าประมง 

  งบประมาณ จ่ายตัง้แต่ตน้ป ี   
หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ

  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบบุคลากร       

หมวดคา่จา้งชัว่คราว ๑,๑๐๔,๙๖๐.๐๐ ๑,๑๐๔,๙๖๐.๐๐   

    เงินค่าจ้างพนักงานราชการ   ๑,๑๐๔,๙๖๐.๐๐   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) ๔๖๔,๐๐๐.๐๐ ๔๖๔,๒๗๑.๕๒   
  ค่าตอบแทน   ๔๒๐.๐๐   

    ค่าอาหารท าการล่วงเวลา   ๔๒๐.๐๐   

  ค่าใชส้อย   ๑๙๑,๙๑๗.๓๖   
    ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ๒๔,๒๔๐.๐๐   
    ค่าพาหนะเดินทาง   ๑,๖๖๐.๐๐   
    ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทาง   ๒,๗๐๐.๐๐   

    ค่าจ้างเหมาและบริการ   ๑๑๘,๓๑๗.๓๖   

    ค่าประกันสังคม   ๔๕,๐๐๐.๐๐   

  ค่าวสัด ุ   ๒๗๑,๙๓๔.๑๖   

    ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ๙๓,๖๑๖.๐๐   

    ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ๒,๔๔๑.๕๐   

    ค่าวัสดุส านักงาน   ๒๙,๓๐๔.๐๐   

    ค่าวัสดุก่อสร้าง   ๔๔,๖๔๘.๐๒   

    ค่าวัสดุการเกษตร   ๑๓,๔๐๐.๐๐   

    ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   48.378.55   

    ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   ๕,๘๒๖.๐๙   



๒๘ 

    ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ๓๔,๓๒๐.๐๐   

หมวดคา่สาธารณปูโภค ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ ๒๐๘,๗๒๗.๙๐   

    ค่าไฟฟูา   ๑๗๒,๖๗๔.๐๐   

    ค่าประปา   ๑๓,๓๐๕.๐๐   

    ค่าโทรศัพท์   ๑๗,๙๖๙.๒๐   

    ค่าไปรษณีย์โทรเลข   ๓,๒๘๑.๐๐   

    ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต   ๑,๔๙๘.๐๐   

งบลงทนุ       

หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,593,000.00 1,593,000.00   

    ค่าครุภัณฑ์ (แยกเป็นรายการ) 50,000.00 50,000.00   
1. เครื่องช่ังไฟฟูาระบบดิจิตอลทศนิยม 4 
ต าแหน่ง 

   50,000.00        50,000.00    

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง(แยกเป็นรายการ) 1,543,000.00 1,543,000.00   
1. อาคารประชุมเอนกประสงค์ขนาด 216 
ตารางเมตร 

1,543,000.00 1,543,000.00   

รวม 3,370,960.00 3,370,959.42   
 
  



๒๙ 

ผลผลิต   วจิยัและพฒันาการประมง  
กจิกรรม  วจิยัและพฒันาการประมง 

  งบประมาณ จ่ายตัง้แต่ตน้ป ี   
หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ

  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) 50,000.00 ๔๙,๙๙๘.๙๐   
  ค่าตอบแทน   ๓๕๒๐.๐๐   
    ค่าอาหารท าการล่วงเวลา   ๓,๕๒๐.๐๐   
  ค่าใช้สอย   ๔,๒๖๐.๐๐   

    ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ๒,๘๘๐.๐๐   

    ค่าพาหนะเดินทาง   ๑๘๐.๐๐   

    ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทาง   ๑,๒๐๐.๐๐   

  ค่าวสัด ุ   ๔๒,๒๑๘.๙๐   

    ค่าวัสดุส านักงาน   ๑๙๐.๐๐   

    ค่าวัสดุการเกษตร   ๒๐,๐๕๐.๐๐   

    ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   ๑๔,๑๗๘.๙๐   

    ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   7,800.00   

                  รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๙๙๘.๙๐   
 



๓๐ 

โครงการ  บรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษญกจิส าหรบัสนิค้าเกษตรทีส่ าคญั 
กจิกรรม  เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตใหก้ับเกษตรกรที่เพาะปลกูในพืน้ทีเ่หมาสม 

  งบประมาณ จ่ายตัง้แต่ตน้ป ี   
หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ

  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) ๓๐๘,๙๗๐.๐๐ ๒๘๗,๖๖๓.๑๘   

  ค่าตอบแทน   ๔,๗๔๐.๐๐   

    ค่าอาหารท าการล่วงเวลา   ๔,๗๔๐.๐๐   

  ค่าใชส้อย   ๘๙,๖๙๖.๑๘   

    ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง   ๒๐,๖๘๐.๐๐   

    ค่าพาหนะเดินทาง   ๑๕๐.๐๐   

    ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง   ๔,๑๗๘.๗๐   

    ค่าจ้างเหมาและบริการ   ๖๔,๖๘๗.๔๘   

  ค่าวสัด ุ   ๑๙๓,๒๒๗.๐๐   

    ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ๘๓,๙๖๒.๐๐   

    ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ๑๒,๔๔๐.๐๐   

    ค่าวัสดุส านักงาน   ๗,๒๐๕.๐๐   

    ค่าวัสดุการเกษตร   ๔๔,๘๒๐.๐๐   

    ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์   ๔๔,๘๐๐.๐๐   

หมวดคา่สาธารณปูโภค  50,000.00  71,306.82   

    ค่าไฟฟูา   63,833.71   

    ค่าประปา   3,505.00   

    ค่าโทรศัพท์   2,443.11   

    ค่าไปรษณีย์โทรเลข   776.00   

    ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต   ๗๔๙.๐๐   

รวม ๓๕๘,๙๗๐.๐๐ ๓๕๘,๙๗๐.๐๐   
 
  



๓๑ 

กจิกรรม ปรบัโครงสรา้งสนิคา้ประมงเพือ่พฒันาการผลิต 
โครงการ ปรบัโครงสรา้งการผลติสนิคา้เกษตร 

  งบประมาณ จ่ายตัง้แต่ตน้ป ี   
หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ

  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) ๔๐๕,๓๐๐.๐๐ ๔๐๕,๒๘๔.๔๑   

  ค่าตอบแทน     3,060.00    

    ค่าอาหารท าการล่วงเวลา       3,060.00    

  ค่าใชส้อย   ๑๒๖,๑๒๑.๐๐   

    ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง   ๓๓,๑๒๐.๐๐   

    ค่าพาหนะเดินทาง   ๔๐๐.๐๐   

    ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง   ๓,๘๗๑.๐๐   

    ค่าจ้างเหมาและบริการ   ๘๘,๗๓๐.๐๐   

  ค่าวสัด ุ   ๒๗๖,๑๐๓.๔๑   

    ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ๗๓,๗๗๑.๘๒   

    ค่าวัสดุส านักงาน   ๑๐,๐๕๖.๐๐   

    ค่าวัสดุก่อสร้าง   ๒๗,๒๑๗.๕๙   

    ค่าวัสดุการเกษตร   ๑๖๕,๐๕๘.๐๐   

  หมวดคา่สาธารณปูโภค   ๘.๒๖   

    ค่าโทรศัพท์   ๘.๒๖   

รวม ๔๐๕,๓๐๐.๐๐ ๔๐๕,๒๙๒.๖๗   
 
  



๓๒ 

ผลผลิต เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ 
กจิกรรม สนบัสนนุโครงการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดริิ 

  งบประมาณ จ่ายตัง้แต่ตน้ป ี   
หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ

  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐   

  ค่าใชส้อย   ๑๙,๓๒๐.๐๐   

    ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง   320.00   

    ค่าจ้างเหมาและบริการ   19,000.00   

  ค่าวสัด ุ   ๖๐,๖๘๐.๐๐   

    ค่าวัสดุส านักงาน   ๕๒๐.๐๐   

    ค่าวัสดุการเกษตร   ๖๐,๑๖๐.๐๐   

รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐   

 
  



๓๓ 

ผลผลติ เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 
กจิกรรม ถา่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยกีารประมง 

หมวดรายจ่าย-รายการ อนมุตังิวด งบประมาณถงึ หมายเหต ุ
  ๑+๒+๓ สิน้เดอืนนี ้   

งบด าเนนิงาน       

หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ (รวม) ๒๕๗,๐๐๐.๐๐ ๒๕๖,๙๙๙.๘๒   

  ค่าตอบแทน   ๘๔๐.๐๐   
    ค่าอาหารท าการล่วงเวลา   ๘๔๐.๐๐   
  ค่าใชส้อย   ๒๒๒,๓๒๘.๐๐   
    ค่าจ้างเหมาและบริการ   ๓๑,๗๐๐.๐๐   
    ค่าติดต้ังไฟฟูา ประปา โทรศัพท์   ๑๒๘.๐๐   
    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ๑๙๐,๕๐๐.๐๐   
  ค่าวสัด ุ   ๓๓,๘๓๑.๘๒   
    ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ๘,๗๔๘.๐๐   
    ค่าวัสดุส านักงาน   ๕,๓๐๗.๐๐   

    ค่าวัสดุก่อสร้าง   ๑๙,๑๒๖.๘๒   
    ค่าวัสดุการเกษตร   ๖๕๐.๐๐   

รวม   256,999.82   

   



๓๔ 

งานธุรการปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
๑.งานสารบรรณ 
 บริหารเกี่ยวกับงานธุรการ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือเอกสารวิชาการ รายงานประจ าปี งานวิทยุ 
และส่ือสาร และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับกรม ส านัก หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

งานหนงัสอื 
             

หนว่ย 
                             

ปี ๒๕๕๙ 
  

ลงทะเบียนหนังสือรับ ฉบับ       ๒,309   
ลงทะเบียนหนังสือส่ง 
ลงทะเบียนหนังสือเวียน (ว.) 

ฉบับ 
ฉบับ 

 929 
 14 

  

ออกค าส่ังศูนย์ฯ ฉบับ  307   
หนังสือรับทาง Mail ฉบับ  ๑1๗   
หนังสือส่งทาง Mail ฉบับ  ๑๙   

 
๒.งานพัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ท าการลงบัญชีหมายเลขครุภัณฑ์ท่ีได้รับ ตรวจเช็คครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี ท าหน้าท่ีเบิก-จ่ายพร้อม
ท้ังดูแลรักษาพัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในศูนย์ฯให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีรายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ-จัดจ้างของ
ศูนย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 
งานพัสดุ 
 งานพัสดุ มีหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงบัญชีรับ จ่ายวัสดุและตรวจสภาพรายการครุภัณฑ์ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
๑.จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ านวน 2           ครั้ง 
๒.จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา จ านวน 411  ครั้ง 
๓.จัดท าทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุ จ านวน ๙ ประเภท  
 ๓.๑ วัสดุการเกษตร จ านวน 121  รายการ 
 ๓.๒ จ้างเหมาบริการ จ านวน 119    รายการ 
 ๓.๓ วัสดุก่อสร้าง จ านวน 51    รายการ 
 ๓.๔ วัสดุส านักงาน จ านวน 1๙    รายการ 
 ๓.๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน     ๖              รายการ 
 ๓.๕ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5           รายการ 
 ๓.๖ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 26            รายการ 
 ๓.๗ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 40    รายการ 
 ๓.๘ วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 3     รายการ 
 ๓.๙ วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 21    รายการ 
๔. จ าหน่ายวัสดุท่ีช ารุด                                          จ านวน      -            รายการ 
 
 



๓๕ 

ตารางที ่1 งบด าเนนิงาน – มูลค่าต่ ากวา่ ๕,๐๐๐ บาท)  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙    

 
ตารางที ่2 รายงานครภุัณฑ ์(งบด าเนนิงาน – มลูค่าเกนิกวา่ ๕,๐๐๐ บาท)  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 
ล าดับ

ที ่
ยีห่อ้ ชนดิ แบบ ขนาด และลกัษณะ ราคาตอ่หนว่ย (บาท) 

จ านวนหนว่ยที่
จัดซือ้(เครือ่ง) 

๑ เครื่องช่ังไฟฟูา ระบบดิจิตอลทศนิยม 4 ต าแหน่ง ๕๐,๐๐๐ ๑  

 
  

ล าดับที ่ ยีห่อ้ ชนดิ แบบ ขนาด และลกัษณะ ราคาตอ่หนว่ย (บาท) จ านวนหนว่ยทีจ่ดัซือ้ 
๑ เครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ Epson L210 4,900 1 
๒ เก้าอี้พลาสติก เกรด A ไม่เท้าแขนสีน้ าเงิน  220 ๒0 
๓ เครื่องดูดฝุุน ยี่ห้อ สมาตร์โฮม 1,59๐ ๑ 
๔ เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 1 นิ้ว ยี่ห้อ มิตรซูบิชิ 2,0๐๐ 6 
๕ เครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 2 นิ้ว ยี่ห้อ มิตรซูบิชิ ๔,3๐๐ 2 
๖ ตู้บานเล่ือนกระจก 3 ฟุต ISO สีเทา ๔,๙5๐ 5 
๗ ปั๊มลมขนาดท่อ 1 นิ้ว 4,200 ๑ 
๘ ปืนลมยิงตะป ู 1,150 ๑ 
๙ มอเตอร์ขนาด 1 แรง 4,670 ๑ 

๑๐ ซุปเปอร์ชาร์ต 2 นิ้ว 4,900 ๑ 
๑๑ เครื่องพ่นยา 2 จังหวะ ยี่ห้อ วาซาบิ 3,210 ๑ 
๑๒ ซิงค์อลูมิเนียมแบบ 2 หลุม 3,500 ๑ 
๑๓ เครื่องเปุาลมร้อน 1,800 วัตต์ ๒,700 1 
14 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 1,000 4 
15 เครื่องนวดแปูงแบบข้อศอก 4,900 1 



๓๖ 

ผลการด าเนินงาน  แยกตามกิจกรรม/โครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจืดให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและ  
ส่งออก 
 ๒. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
 ๓. พัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง ได้รับงบประมาณเพื่อ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตามงานพัฒนาการประมง จ านวน ๑๒ ล้านตัว แยกเป็น พันธุ์ปลาตะเพียนขาว พันธุ์ปลา
ตะเพียนทอง จ านวน ๔ ล้านตัว และพันธุ์กุ้งก้ามกราม จ านวน ๘ ล้านตัว โดยมีแผนและผลการผลิตดังตาราง 
ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 แผนผลและผลการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าตามงานพัฒนาการประมง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  

ชนิดพนัธุส์ตัวน์้ า 
จ านวนสตัวน์้ าที่ผลิตในปงีบประมาณ  ๒๕๕๙  (ตวั) 

แผนผลติ ผลผลิต ปลอ่ย 

ปลาตะเพียนขาว ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๓๓๘,๕๐๐ ๒,๓๓๘,๕๐๐ 
ปลาตะเพียนทอง ๒,๐00,000 ๑,๔๒๕,๐๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐ 

ปลายี่สกเทศ ๒00,000 ๒๔0,000 ๒๔0,000 

ปลานิล - ๔๓๖,000 ๔๓๖,000 

กุ้งก้ามกราม ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทัง้หมด ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๓๙,๕๐๐ ๑๒,๔๓๙,๕๐๐ 
 
 
  



๓๗ 

กิจกรรมที่  ๒   ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
         ปี พุ ท ธ ศัก ร าช  ๒๕ ๔๙  รั ฐ บา ลก า หนด ให้ เ ป็ น ปี แห่ ง คว ามปลอดภั ย ด้ า นอาหา ร  
(FOOD SAFETY YEAR) โดยมีการรณรงค์ให้อาหารทุกประเภทในประเทศมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล และมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคัญให้แก่
ประชากรโลก กรมประมงในฐานะหน่วยงานท่ีดูแลและควบคุมการผลิตสินค้าประมง โดยได้มีการก าหนด
นโยบายและมาตรการที่ท าให้สินค้าประมงเป็นสินค้าท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและบริโภค และให้เกิดความ
มั่นใจว่าอาหารประมงมีความปลอดภัยได้มาตรฐานปราศจากสารตกค้างและมีข้ันตอนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าสัตว์น้ า 
๒. เพื่อจัดระบบการผลิตสินค้าสัตว์น้ า ให้มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด

ขบวนการผลิต 
๓. เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคสัตว์น้ าท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าส่งออก และสามารถเพิ่ม

ปริมาณการส่งออกไปยังต่างประเทศ 
๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตารางที่ 4  ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม หนว่ยวดั เปาูหมาย ผลการปฏบิตังิาน 

ผลการปฏบิตังิาน       
๑.จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน ฟาร์ม ๒๙๒ ๒๙๒ 
  ๑.๑ ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ (safety level ปี ๒๕๕๙) ฟาร์ม ๑๑๔ ๙๗ 
  ๑.๒ ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ (GAP กุ้งก้ามกราม ๒๕๕๙) ฟาร์ม ๐ ๐ 
  ๑.๓ ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ (GAP ปลานิล ๒๕๕๙) ฟาร์ม ๘ ๘ 
  ๑.๔ ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ (GAP ปลาอื่นๆ ๒๕๕๙)    ฟาร์ม ๐ ๐ 
  ๑.๕ ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ (GAP สัตว์น้ าอื่นๆ ๒๕๕๙) ฟาร์ม ๐ ๐ 
  ๑.๖ ฟาร์มใหม่ Safety Level ฟาร์ม ๓๓ ๓๓ 
  ๑.๗ ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอื่นๆ)    ฟาร์ม ๗ ๐ 
  ๑.๘ ฟาร์มใหม่ (GAP ปลานิล)    ฟาร์ม - 7 
  ๑.๙ ฟาร์มใหม่ (GAP สัตว์น้ าอื่นๆ) ฟาร์ม - - 
๒.ตรวจติดตามฟาร์ม ปี ๒๕๕๘ ฟาร์ม ๑๓๐ ๑๔๗ 
    ๒.๑ ฟาร์ม GAP ฟาร์ม ๕๔ ๕๐ 
    ๒.๒ ฟาร์ม Safety Level ฟาร์ม ๗๖ ๙๗ 
๓.รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ฟาร์ม ๐ ๑๔๕ 
๔.ฟาร์มปี ๕๗/๕๘ ท่ียกเลิก/ยกระดับ ฟาร์ม ๐ ๒๑ 
๕.ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเล้ียง ตัวอย่าง ๔๓๘ ๔๓8 
๖.ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนยาและสารเคมี ตัวอย่าง ๒๔๖ ๒๔๖ 



๓๘ 

เก็บและส่งตัวอย่างสัตว์น้ าเพื่อวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า ตามมาตรการควบคุมสารตกค้างใน
สัตว์น้ าจากการเพาะเล้ียง (NRCP) จ านวน 26 ตัวอย่าง รายละเอียดตามตาราง  ดังนี้ 

ล าดบั
ที ่

ชนิดสารทีส่ง่ตรวจ/ชนดิสตัว์น้ าที่ 
สง่ตรวจ 

ปลา ลกูปลา 
กุง้ 

กา้มกราม 
ลกูกุง้

กา้มกราม 
รวม หมายเหต ุ

1 Tetracycline group แผน 3       3   

    ผล 3     
  3 ตัวอย่างเดือนธันวาคม

2558 

2 Oxolinic acid แผน 1       1   

    ผล 1     
  1 ตัวอย่างเดือนธันวาคม

2558 

3 Fluoroquinolone แผน 2       2   

    ผล 2     
  2 ตัวอย่างเดือนธันวาคม

2558 

4 Chloramphenicol แผน 1       1   

    ผล 1     
  1 ตัวอย่างเดือนมกราคม

2559 

5 
Nitrofuran metabolites 
group 

แผน 6     
  6 

  

    ผล 6     
  6 ตัวอย่างเดือนมกราคม

2559 

6 Malachite green group  แผน 6       6   

    ผล 6     
  6 ตัวอย่างเดือนกุมภาพันธ์

2559 

7 Stilbenes แผน 1       1   

    ผล 1     
  1 ตัวอย่างเดือน

พฤษภาคม2559 

8 Steroids แผน 1       1   

    ผล 1     
  1 ตัวอย่างเดือน

พฤษภาคม2559 

9 Sulphonamide แผน 1       1   

    ผล 1     
  1 ตัวอย่างเดือน

พฤษภาคม2559 

10 Nitromidazoles แผน -       -   

    ผล -       -   
11 Chemical element แผน -       -   
    ผล -       -   



๓๙ 

ล าดบั
ที ่

ชนิดสารทีส่ง่ตรวจ/ชนดิสตัว์น้ าที่ 
สง่ตรวจ 

ปลา ลกูปลา 
กุง้ 

กา้มกราม 
ลกูกุง้

กา้มกราม 
รวม หมายเหต ุ

12 B2a แผน 1      

    ผล 1       1 ตัวอย่างเดือนมิถุนายน2559 

13 B2b แผน 1       1   

    ผล 1       1 ตัวอย่างเดือนมิถุนายน2559 

14 Crystal violet (สีย้อม) แผน    -          -   

    ผล    -          -   

15 Amoxicillin แผน     1        1   

    ผล     1        1 ตัวอย่างเดือนมิถุนายน2559 

16 Organochlorine แผน     1        1   

    ผล     1        1 ตัวอย่างเดือนมิถุนายน2559 

รวม แผน  26        26   

    ผล  26        26   

ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 
 ๑. รับสมัครเกษตรกรในพื้นท่ีเปูาหมายเข้าโครงการฯ โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
 ๒. จัดอบรมเกษตรกรท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทราบถึงมาตรฐานและวิธีการเล้ียงสัตว์น้ าตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัย  หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) 
 ๓. ให้ค าแนะน าโดยส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ให้ค าแนะน า เข้าตามฟาร์มเกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ พร้อมการปฏิบัติดังนี้ 
  ๓.๑ ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต (อาหารท่ีใช้เล้ียงสัตว์น้ า) โดยท าการทดสอบยาปฏิชีวนะ
ด้วย วิธี  screening test  และวิธีการสังเกตจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเล้ียงในกรณีท่ีเกษตรกรใช้  
Malachite Green  จะสังเกตมีสีฟูาติดอยู่ 
  ๓.๒ เก็บและส่งตัวอย่าง  จากฟาร์มเพื่อวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า 
 ๔. ตรวจประเมินฟาร์ม 
 ๕. ออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety  level)  หรือใบรับรองฟาร์ม
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดีส าหรับการผลิตสัตว์น้ า (GAP) ซึ่งมีอายุ ๓ ปี 
 

เกณฑก์ารชีว้ัด 
๑. จ านวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน  จ านวน  292  ฟาร์ม 
ผลผลิต 
๑. ผลิตภัณฑ์และสินค้าสัตว์น้ ามีความปลอดภัย  และมีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าส่งออก 
๒. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี



๔๐ 

กจิกรรมที ่ ๓   โครงการบรหิารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรบัสนิคา้เกษตรที่ส าคญั  
 

เปาูหมายของโครงการ 
เปูาหมายของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
      กิจกรรมท่ี 1 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ 
 1.1 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร จ าวน 67 ราย  

(รายละ 6,000 ตัวๆ ละ 0.3 บาท) จ านวน 402,000 ตัว 
 กิจกรรมท่ี 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเล้ียง 
 2.1 ให้ค าแนะน าการลดต้นทุนการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรก่อนเล้ียง จ านวน 67 ราย 
 2.2 ให้ค าแนะน าการลดต้นทุนการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรระหว่างการเล้ียง จ านวน 67 ราย 
  2.3 เก็บข้อมูลต้นทุนการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรท้ังก่อนและหลังการด าเนินงานโครงการ 
  - ต้นทุนก่อน  67 ราย 
  - ต้นทุนหลัง  67 ราย 
 2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเล้ียงและแนวทางการลดต้นทุน 

(จังหวัดละ 1 ฟาร์ม) จ านวน 1 ราย 
 2.5  เก็บข้อมูลต้นทุนการเล้ียงปลานิลของเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ  2558  

จ านวน  6๖  ราย  
 กิจกกรมท่ี 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปลานิล 
 3.1 แจกจ่ายคู่มือ/ให้ค าแนะน าการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการเล้ียงปลานิล   

จ านวน  67  ราย



๔๑ 

 ตารางที่ 5  โครงการบรหิารจดัการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรบัสนิคา้เกษตรที่ส าคญั ประจ าปงีบประมาณ 2559 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมยอ่ย หนว่ย
นบั 

แผน - ผล รวม
แผน 

แผนการปฏบิัตงิาน หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กจิกรรมที ่1 ประชมุชีแ้จงรายละเอยีดโครงการฯ แกเ่จ้าหนา้ที่   

1.1 ประชุมช้ีแจง
รายละเอียดโครงการฯ แก่
เจ้าหน้าท่ี 

ครั้ง แผน 2  1       1         

ผล 2  1       1         

กจิกรรมที ่2 ผลิตลกูพนัธุป์ลานลิคณุภาพ   

2.1 พัฒนาศูนย์ผลิตลูกพันธุ์
ปลานิลคุณภาพ (ศพจ.
ปทุมธานี) 

แห่ง แผน - - - - - - - - - - - - -   

ผล - - - - - - - - - - - - -   

2.2 ผลิตลูกพันธุ์ปลานิล
คุณภาพแจกจ่ายให้เกษตรกร 
67 ราย (รายละ 6,000 
ตัวๆ ละ 0.3 บาท) 

พัน
ตัว 

แผน 402   102   102   198      

ผล 402   60 144 198          

กจิกรรมที ่3 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพและการลดตน้ทนุการเลีย้ง   

3.1 ให้ค าแนะน าการลด
ต้นทุนการเล้ียงปลานิลของ
เกษตรกรก่อนเล้ียง 

ราย แผน 67  7 15 15 15 15         

ผล 67  26 41            

3.2 ให้ค าแนะน าการลด
ต้นทุนการเล้ียงปลานิลของ
เกษตรกรระหว่างการเล้ียง 

ราย แผน 67       11 11 11 11 11 12   

ผล 67     47 10  10       

๔๑ 
 



๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมยอ่ย 
หนว่ย
นบั 

แผน - ผล 
รวม
แผน 

แผนการปฏบิัตงิาน 
หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.3 เก็บข้อมูลต้นทุนการเล้ียง
ปลานิลของเกษตรกรทั้งก่อน
และหลังการด าเนินงาน
โครงการ 

ครั้ง 

แผน 134 
  

67  

     
67       

ผล 134 
  

67 
 

    
10 57       

3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ฟาร์มตัวอย่างด้านการเล้ียง
และแนวทางการ       ลด
ต้นทุน (จังหวัดละ 1 ฟาร์ม) 

ฟาร์ม 

แผน 1 
  

 1 
      

      

ผล 1 
  

 

1 
      

      

3.5 ติดตามและเก็บข้อมูลการ
น าไปใช้ประโยชน์จากการมา
ศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตปี 
2558 

ราย 

แผน - - - - - - - - - - -  -  - 
ศพจ.ชลบุรี, ศพจ.
นครราชสีมา  

ผล - - - - - - - - - - -  -  - 
ศพจ.
นครศรีธรรมราช, 
สวจ. 

3.6 เก็บข้อมูลต้นทุนการเล้ียง
ปลานิลของเกษตรกรหลังเข้า
ร่วมโครงการฯปีงบประมาณ 
2558 

ราย 

แผน 66 
  

  

      
      

ผล 66 
  

 

66 
      

      

๔๒ 



๔๓ 

กจิกรรมหลกั/กจิกรรมยอ่ย 
หนว่ย
นบั 

แผน - ผล 
รวม
แผน 

แผนการปฏบิัตงิาน หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
กจิกกรมที ่4 ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลิตปลานลิ   
4.1 จัดท าคู่มือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
การเล้ียงปลานิล           
๒,๐๐๐ เล่ม (ส่วนกลาง) 

เล่ม แผน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
กพจ.ด าเนินงาน
จัดท า 

  ผล  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

4.2 แจกจ่ายคู่มือ/ให้ค าแนะน า
การเพิ่มประสิทธิภาพและการ
ลดต้นทุนการเล้ียงปลานิล 

เล่ม 
แผน 67     67                     

ผล 67         67                 

กจิกรรมที ่5 บรหิารโครงการและตดิตามประเมนิผล    
5.1 งานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล (ส่วนกลาง) 

-   - - - - - - - - - - - - -   

5.2 งานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล  
  

ครั้ง 
แผน 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

ผล 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

 
 
 

๔๓ 



๔๔ 
 

กจิกรรม ๔   ศนูยเ์รยีนรูด้า้นการประมง 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยกรมประมงมีสถานท่ีสามารถจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง  เพื่อขยายโอกาส
ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมงอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
แก่เกษตรกรในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า พร้อมท้ังด าเนินการปรับปรุงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด/ชายฝ่ัง ให้รองรับเกษตรกร ในการฝึก
ปฏิบัติและเรียนรู้ ดังนั้น กรมประมงจึงจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบการน าแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรมีความยั่งยืนตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

  วัตถุประสงค์ 
  ๑. จัดต้ังศูนย์เรียนรู้หลักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
  ๒. เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีด้านการประมงในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ๓. เป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ท้ังบุคลากรภาครัฐ 
และปราชญ์ชาวบ้าน 
ตารางที่ 6  แผนและผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 

กจิกรรม/
งานทีท่ า 

หนว่ย
นบั 

ปรมิาณ
งาน 

แผน/ผลการปฏบิตังิาน 

รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-ก า ร จั ด
ฝึกอบรม 

 

ราย แผน ๙๐      ๙๐       

ราย ผล ๙๐      ๙๐       

- ปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู้/
จุดสาธิต
เรียนรู้ 

แห่ง แผน ๑     ๑        

แห่ง ผล ๑      ๑       

 - บุคคคล
ภาย 
นอกเข้า
ศึกษาดูงาน
ภายในศูนย์
เรียนรู้ 

ราย แผน ๑๓๕    ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

ราย ผล ๒๒๑      ๙๐  ๑๘ ๒๑ ๓๙ ๓๙ ๑๔ 

  



๔๕ 
 

งานทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุเงนินอกงบประมาณ 

๑.  งานเงนิทนุหมนุเวยีนในการผลติพนัธุป์ลา  พนัธุก์ุง้และพนัธุส์ตัวน์้ าอืน่ๆ 

  งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ เป็นงานท่ีกรมประมง
ได้จัดงบประมาณผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรท่ีเล้ียง สัตว์น้ าในราคาท่ีกรมประมงก าหนด 
รวมท้ังสนับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานพัฒนาการประมง 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง   เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ท่ีได้รับ
งบประมาณจากกรมประมงและผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าซึ่งมีผลการผลิต
และจ าหน่ายดังนี้ 

 
 
 
 
  



๔๖ 
 

ตารางที ่7  ผลการผลิตและจ าหนา่ยพนัธุส์ัตวน์้ าแตล่ะชนดิ  งานเงนิทนุหมนุเวยีนฯ ปี ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชนิดพนัธุส์ตัวน์้ า จ านวนสตัวน์้ าที่ผลิต(ตวั) มูลค่า(บาท) 
๑ ปลาตะเพียนขาว  ขนาด  ๒ - ๓  ซม. 565,550 56,555.00 

๒ ปลาตะเพียนขาว  ขนาด  ๓ - ๕  ซม. 401,600 80,320.00 

๓ ปลาตะเพียนขาว  ขนาด  5 - 7  ซม. 80,800 24,240.00 

๔ ปลานิล ขนาด  ๒ - ๓  ซม. 414,800 41,480.00 

๕ ปลานิล  ขนาด  ๓ - ๕  ซม. 711,175 142,235.00 

๖ ปลานิลแดง  ขนาด  ๒ - ๓  ซม. 99,900 19,980.00 

๗ ปลานิลแดง  ขนาด  ๓ - ๕  ซม. 21,250 8,500.00 

๘ ปลายี่สกเทศ  ขนาด  ๒ - ๓ ซม. 576,000 57,600.00 

๙ ปลายี่สกเทศ  ขนาด  ๓ - ๕ ซม. 59,900 11,980.00 

๑๐ ปลายี่สกเทศ  ขนาด  5 - 7  ซม. 75,400 22,620.00 

๑๑ ปลานิลแปลงเพศ ขนาด ๒ - ๓ ซม. 1,155,100 346,530.00 

๑๒ ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3 - 5 ซม. 3,500 1,750.00 

๑๓ ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2 - 3 ซม. 684,900 273,960.00 

๑๔ ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 3 - 5 ซม. 20,000 12,000.00 

รวมปลา 4,772,300 4,869,875 

๑ กุ้งก้ามกราม  ขนาด 0.8 - 1 ซม. 722,900 108,435.00 

๒ กุ้งก้ามกราม  ขนาด ๑.5 ซม. 0 0.00 

รวมกุง้ 722,900 108,435 

รวมทัง้หมด 5,592,775 1,208,185.00 

 

 



๔๗ 
 

ตารางที ่8  รอ้ยละของพนัธุส์ตัวน์้ าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

ชนิดสตัวน์้ า 
สัตวน์้ าทีว่ัดมาตรฐาน 

(ตวั) 
สัตวน์้ าที่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

(ตวั) 
รอ้ยละสตัวน์้ าที่ผา่น

เกณฑม์าตรฐาน 
๑. พันธุ์ปลาและ 
    สัตว์น้ าอื่น ๆ 

12,306 12,290 99.87 

 
รอ้ยละของความพงึพอใจของเกษตรกร 
 -  จ านวนแบบสอบถาม 236  ฉบับ  
 -  ระดับความพึงพอใจ ๔.๗๕ คะแนน  (คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน) 
 

 
สรปุผลการผลติพนัธุส์ตัวน์้ ารวมทกุกจิกรรม/โครงการ 
ตารางที ่9  สรปุผลการผลิตพนัธุส์ตัวน์้ าทกุกิจกรรม/โครงการ 

ผลการผลิตพนัธุป์ลาทกุงาน/โครงการ (ตวั) รวม 

ล าดับ
ท่ี 

(ตัว) 
งานผลติพนัธุส์ตัวน์้ า เงนิทนุหมนุเวยีน (ตวั) 

      

๑ ตะเพียนขาว ๒,๓๓๘,๕๐๐    1,047,950  ๓,๓๘๖,๔๕๐ 
๒ กุ้งก้ามกราม ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗๒๒,๙๐๐ ๘,๗๒๒,๙๐๐ 
๓ นิล 436,000 1,125,975 1,561,975 
๔ นิลแดง - 121,150 121,150 
๕ ยี่สกเทศ 240,000 711,300 951,300 
๖ ตะเพียนทอง 1,425,000 -  1,425,000 
๗ ปลานิลแปลงเพศ - 1,158,600 1,158,600 
๘ ปลานิลแดงแปลงเพศ - 704,900 704,900 

รวม ๑๒,๔๓๙,๕๐๐ ๕,๕๙๒,๗๗๕ ๑๘,๐๓๒,๒๗๕ 
 

 

  



๔๘ 
 

ตารางท ี10 รายงานปรมิาณการใชพ้ลงังาน  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 

เดือน/ปี 

ปริมาณการใช้ไฟฟูา ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

หน่วยไฟฟูา จ านวนเงิน ดีเซล  แก๊สโซฮอล์ ไบโอ
ดีเซล 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

จ านวนเงิน 

(kWh) (บาท) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร) (กิโลกรัม) (บาท) 

ตุลาคม /๒๕๕๘ ๙,๕๖๑.๓๘ ๓๖,๓๗๗.๓๒ ๖๕๑.๐๐ ๑๑๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘,๔๒๘.๒๗ 

พฤศจิกายน /๒๕๕๘  ๙,๗๗๙.๖๓ ๓๗,๒๖๐.๓๙ ๑,๐๗๒.๐๐ ๑๓๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๘,๔๑๕.๙๔ 

ธันวาคม /๒๕๕๘ ๙,๙๙๑.๓๘ ๓๖,๙๖๘.๑๐ ๗๘๓.๐๐ ๑๓๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๓๘๓.๔๗ 

มกราคม /๒๕๕๙   ๙,๐๖๑.๗๗ ๓๓,๙๘๑.๖๓ ๗๘๔.๐๐ ๑๑๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘,๖๒๗.๐๔ 

กุมภาพันธ์ /๒๕๕๙   ๗,๘๓๐.๕๐ ๒๙,๗๕๕.๘๙ ๙๘๔.๐๐ ๑๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๗๙๓.๗๒ 

มีนาคม /๒๕๕๙   ๙,๘๑๗.๕๖ ๓๖,๗๑๗.๖๙ ๙๗๑.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔,๕๕๓.๐๗ 

เมษายน /๒๕๕๙ ๙,๓๑๒.๑๖ ๓๔,๔๕๕.๐๑ ๕๓๙.๐๐ ๘๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓,๙๒๔.๖๑ 

พฤษภาคม /๒๕๕๙   ๘,๑๙๐.๗๗ ๒๗,๖๐๒.๘๙ ๕๗๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๒๐๔.๓๕ 

มิถุนายน /๒๕๕๙  ๘,๓๕๑.๘๕ ๒๘,๖๔๖.๘๓ ๙๐๘.๐๐ ๘๓.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔,๘๘๓.๘๔ 

กรกฎาคม /๒๕๕๙  ๑๐,๒๒๘.๗๔ ๓๕,๑๘๖.๘๘ ๑๐๙๒.๐๐ ๑๒๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๔๘๔.๑๘ 

สิงหาคม /๒๕๕๙  ๑๒,๐๖๐.๔๒ ๔๖,๔๓๒.๖๒ ๘๗๕.๐๐ ๑๓๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓,๙๕๒.๒๓ 

กันยายน /๒๕๕๙  10,886.88     41,914.50     745.00     118.00  ๐.๐๐ ๐.๐๐  20,465.23  

รวมปีงบประมาณน้ี ๑๑๕,๐๗๓.๐๔ ๔๒๕,๒๙๙.๗๕ ๙,๙๗๙.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖๒,๑๑๕.๙๕ 
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แผนควบคมุมลพษิ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง ได้ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยได้มีการ
จัดท าบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวันในรอบ ๑ เดือน และจัดท า
แผนผังของระบบบ าบัดน้ าเสียของศูนย์ฯ 

 

 

       แผนผังแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอ่างทอง 
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Website   ศนูยว์จิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าจดือ่างทอง 

 
 
 
 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ครบทุกๆ ด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด
อ่างทอง จึงท า Website โดยใช้โดเมนของศูนย์ฯ คือ http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/rfa-
angthong  มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  
ข่าวสารด้านประมง  การจัดซื้อ/จ้างวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์  รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ  เพื่อให้
ประชาชนท่ัวไปท่ีใช้  Internet  เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด และให้ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ   

 
งานวจิยั 
  
 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของสีของภาชนะและสีของน้ าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม เป็นงานวิจัย
ประจ าปี 2559 - 2560 
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ผลของสีของภาชนะและสขีองน ้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 

ไกรสร ระศรี1* ทรงยศ ศิลปะชัย2 เทวัฒน์ สุขเกษม3 และ ณัฐพงค์ วรรณพัฒน์4 

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง  

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร 

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเชียงราย 

4กองบริหารจัดการทรัพยากรและก้าหนดมาตรการ 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาผลของสีของภาชนะและสีของน้้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ได้วางแผนการทดลอง
แบบ 2 x 3 แฟคทอเรียล ประกอบด้วยปัจจัยสีของภาชนะ (กล่องพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 48 x 70 x 
41 เซนติเมตร) 2 สี คือ สีฟ้าและสีด้า และปัจจัยสีของน้้า ได้จากการใช้สีผสมอาหารสีเขียวในการสร้างสีของน้้า 
ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0, 2.5, และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามรุ่นเดียวกันระดับ
ความลึกของน้้า 30 เซนติเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า ใช้ลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 7 วัน ปล่อยท่ีอัตราความหนาแน่น
ของ 150 ตัวต่อลิตร อนุบาลจนถึงระยะลูกกุ้งคว่้าตัวหมดทุกตัวเป็นระยะเวลา 34 วัน ด้าเนินการทดลองท่ี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง ระหว่างวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2559 

 ผลการทดลองพบว่า ปัจจัยท่ี 1 ได้แก่ สีของภาชนะ และ ปัจจัยท่ี 2 ได้แก่ ระดับความเข้มข้นสีของ
น้้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ท่ีมีผลต่อต่อระยะเวลาเริ่มคว่้าตัว ระยะเวลาท่ีลูก
กุ้งคว่้าตัวท้ังหมด และ อัตรารอด เมื่อวิเคราะห์ผลของปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาเริ่มคว่้าตัว พบว่า การอนุบาลลูก
กุ้งในภาชนะสีฟ้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูกกุ้งเฉล่ีย
เท่ากับ 18.67±1.15, 18.67±1.15 และ 18.33±1.13 วัน ตามล้าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วน
อนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูก
กุ้งเฉล่ียเท่ากับ 18.00±1.00, 17.67±1.15 และ 17.67±1.15  วันตามล้าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>
0.05)ปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดเฉล่ีย พบว่า การอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีฟ้าร่วมกับการ
ใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดเฉล่ียเท่ากับ 13.67±0.58, 
11.67±0.58 และ 11.33±0.58 วัน ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.01) ส่วนอนุบาล
ลูกกุ้งในภาชนะสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดเฉล่ีย
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เท่ากับ 14.00±0.00, 11.00±0.00 และ 11.33±0.58  วัน ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.01) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรารอดเฉล่ีย พบว่า การอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีฟ้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความ
เข้มข้น 3 ระดับ อัตรารอดเฉล่ียเท่ากับ 56.82±0.03, 65.10±0.09 และ 64.61±0.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.01) ส่วนอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ี
ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ อัตรารอดเฉล่ียเท่ากับ 57.03±0.44, 65.19±0.25 และ 64.87±0.11 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.01) และพบว่า การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามใช้สีน้้าเทียม
ท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดสูงท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
พบว่า ท่ีการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชะสีด้าร่วมกับการใช้สีผสมอาหารสีเขียวท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนดีท่ีสุด 

 เมื่อพิจารณาจากอัตราการรอดของลูกกุ้งก้ามกรามประกอบกับต้นทุนและผลตอบแทน สรุปได้
ว่า การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า และการใช้สีผสมอาหารสีเขียวในการสร้างสีของน้้า ท่ีระดับความ
เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความเหมาะสมส้าหรับการการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามให้สามารถคว่้าตัวเร็ว
ท่ีสุด โดยมีอัตรารอดสูงท่ีสุดอีกด้วย  

 

ค้าส้าคัญ: การอนุบาล, ลูกกุ้งก้ามกราม, สีของน้้า, สีของภาชนะ  

*ผู้รับผิดชอบ : ๖๓ ม. ๖ ต. ชัยฤทธิ์ อ. ไชโย จ. อ่างทอง ๑๔๑๔๐ โทร. ๐ ๓๕๘๖ ๖๔๙๗ 

e-mail : tikfb10@gmail.com 
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Effects of The Container Color and Water Color in Nursing   
Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) Larvae 

 

Krisorn Rasri1* Songyot Sinlapachai2 Thawat sukasem3 and Nutthapong Wannapat 4 
1
 Angthong Inland Aquaculture Research and Development Center 

 2
 Kamphaeng Phet Inland Aquaculture Research and Development Center 

3Chiang Rai Inland Aquaculture Research and Development Center 
4 Technical group Fisheries Resources Mannagement and Measures Determination Division 

 

Abstract 

 

 The effect of the color of the container and the water color in the rearing 
Giant Freshwater Prawn larvae was conduct by using 2X3 factorial design. There were two factors 
including two colors of 48 x 70 x 41 cm container (Blue and Black) and three concentration of 
food coloring ( 0, 2.5, and 5 mg per liter). The experiment provided f 30 cm weter dept for three 
replications of Giant Freshwater Prawn larvae at nauplius (7-days) larvae. There were 150 larvaes 
per liter of Giant Freshwater density for 34 day when the reach of over turn period. This study 
was conduct at Angthong Inland Aquaculture Research and Development Center Between 19 
July and 21 August 2016. 

The results showed that the factors include the color of the container 1 and 2 factors 
include the concentration of the color of the water in the rearing lobsters no interaction. 
(Interaction) that affects the period from the upside. The total survival time and survival rate were 
analyzed by the factorial analysis. The results showed that nursing of blue shrimp larvae with the 
use of artificial water color at 3 levels of time. The mean shelf life of shrimp was 18.67 ± 1.15, 
18.67 ± 1.15 and 18.33 ± 1.13 days, respectively, but not significantly different (p> 0.05). 3 
concentration levels at the start of shrimp overturned mean of 18.00 ± 1.00, 17.67 ± 1.15 and 
17.67 ± 1.15 days, respectively, which was not statistically different. (P> 0.05). The factors affecting 
the total time of shrimp shedding were the average of shrimp nursing in blue container with the 
use of artificial dye at 3 levels. The mean was 13.67 ± 0.58, 11.67 ± 0.58 and 11.33 ± 0.58 days, 
respectively. The difference was statistically significant (p <0.01). 3 levels t Leave the shrimp down 
the total average of 14.00 ± 0.00, 11.00 ± 0.00 and 11.33 ± 0.58 days, respectively, the difference 
was statistically significant (p <0.01). The average survival rate was found to be 56.82 ± 0.03, 65.10 
± 0.09 and 64.61 ± 0.03 percent, respectively, with the use of artificial colors at 3 levels. Shrimp 
larvae nursed in black container with 3 levels of artificial color were compared with the mean 
survival rate of 57.03 ± 0.44, 65.19 ± 0.25 and 64.87 ± 0.11 percent, respectively, significantly 
different (p <0.01). It was found that nursing of juvenile freshwater lobster at 2.5 milligrams per 
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liter. Has the highest survival rate The results of the economic analysis showed that the larvae 
nursed black lobster with black color mixed with green food at concentration 2.5 milligrams per 
liter. Best return on investment. 

Considering the survival rate of lobster and the costs and returns, it can be concluded 
that nursing of lobsters in black container And using green food colors to create water colors. At a 
concentration of 2.5 mg / L It is suitable for nursing juvenile lobsters. The highest survival rate. 

 

Key words: Nursing ,Giant Freshwater Prawn larvae, Water Color, Container Color  
*Corresponding author: 63 Moo 5, Chaiyarit Sub-district, Chaiyo District, Angthong Province 
14140 Tel. 0 3586 6497 e-mail : tikfb10@gmail.com 
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ค าน า 

 กุ้งก้ามกราม Macrobrachium Rosenbergii (de Man, 1879) เป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีส้าคัญมี
ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามท่ีส่งออกในปี 2557 มี จ้านวน 1,859,205 กิโลกรัม มูลค่า 572,434,497 ล้าน
บาท และมีปริมาณน้าเข้า จ้านวน 105,450 กิโลกรัม มูลค่า 23,375,728 บาท (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
, 2557) ในอดีตนิยมเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์โดยใช้น้้าท่ีผ่านการฆ่าเช้ือและมีสีใส ซึ่งมัก
ประสบปัญหาปริมาณแสงท่ีกระทบในบ่อมากเกินไปจนท้าให้ปริมาณแพลงก์ตอนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพน้้า
เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้
ลูกกุ้งก้ามกรามเกิดความเครียด กินอาหารลดลงเจริญเติบโตช้า และมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามปกติ ในปัจจุบัน
เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยใช้แผ่นกระเบ้ืองมุงหลังคาปิดบ่ออนุบาล ทาสีบ่อให้เข้มตลอดจนใช้ ออกซิเตรทตร้า
ซัยคลิน สีน้้าเทียม เพื่อลดความเข้มของแสง โดยสีน้้าเทียมส่วนใหญ่ท่ีใช้ ไม่มีฉลากระบุผู้ผลิตและรายละเอียด
ส่วนผสม ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ และอาจมีการปนเปื้อนสารตกค้างต้องห้ามตาม
ประกาศของราชการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปลอดภัยของผู้บริโภคกุ้ งกรามกรามเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึง
จ้าเป็นต้องศึกษาผลของสีภาชนะ และสีน้้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยการทดลองครั้งนี้วัสดุท่ีใช้ท้าสีน้้า
เป็นสีสังเคราะห์ส้าหรับผสมอาหารท่ีทราบส่วนประกอบ ท่ีมาของผู้ผลิตและได้รับการรับรองจากส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหากเกษตรกรน้าผลการศึกษาไปปฏิบัติจะท้าให้ลดต้นทุนในการผลิตจากการใช้
สารเคมี ยาปฏิชีวนะ ท่ีไม่จ้าเป็นและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อทราบสีของภาชนะท่ีเหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
 2. ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสีน้้า  (สีสัง เคราะห์ ส้าหรับผสมอาหาร) ในการอนุบาล 

ลูกกุ้งก้ามกราม 
 3. เพื่อทราบต้นทุนในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยสีน้้าเทียม 
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วิธีด้าเนินการ 

1. การวางแผนการทดลอง  

    วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 แฟคทอเรียลแบบสุ่มสมบูรณ์ (2X3 factorial experiment in 
completely randomized design) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ 2 ปัจจัยคือ ดังนี้ 

ปัจจัยท่ี A สีของภาชนะ 2 สี ดังนี้ 

 A1 ภาชนะสีฟ้า 
 A2 ภาชนะสีด้า 

 ปัจจัยท่ี B ระดับความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (สีสังเคราะห์ส้าหรับผสมอาหาร) 3 ระดับ  

 B1 ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
B2 ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 B3 ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 การทดลองประกอบด้วยชุดการทดลองจ้านวน 6 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้้า ดังนี้ 

 A1B1 ภาชนะสีฟ้า ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 A1B2 ภาชนะสีฟ้า ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 A1B3 ภาชนะสีฟ้า ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 A2B1 ภาชนะสีด้า ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 A2B2 ภาชนะสีด้า ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  A2B3 ภาชนะสีด้า ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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1.3 สถานที่และระยะเวลาด้าเนินการทดลอง 

 ด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง 
ต้าบลชัยฤทธิ์ อ้าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ต้ังแต่ 19 กรกฎาคม 2559 ถึง 21 สิงหาคม 2559 เป็นระยะเวลา  
34 วัน 

2. วิธีการทดลอง 

 2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
  1. การเตรียมภาชนะ 
 ใช้ภาชนะกล่องพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 48 x 70 x 41 เซนติเมตร ใส่น้้าระดับ 
ความสูง 30 เซนติเมตร จะได้ปริมาตร 100.8 ลิตร ทุกกล่องใส่หัวทรายให้อากาศ 2 จุด 

 

ภาพที่ 1 แผนผังการวางภาชนะกล่องพลาสติกทดลอง 

 
 2. การเตรียมน้้าท่ีใช้ในการทดลอง 
  2.1 การเตรียมน้้าจืด 

  2.1.1 เตรียมน้้าจืด ในบ่อซีเมนต์ ขนาด 5 x 10 x 0.8 เมตร โดยตกตะกอนโลหะหนักด้วย 
EDTA 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) ฆ่าเช้ือด้วยการเติมคลอรีนผง 90 % ความเข้มข้น 30 ppm. และใช้ปั๊มลม 
(Roots Blower) ให้อากาศอย่างท่ัวถึงตลอดเวลานาน 5-7 วัน คลอรีนจะสลายตัวหมด  
  2.1.2 น้าน้้าจืดท่ีผ่านการฆ่าเช้ือมาพักในบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เมตร 
ลึก 0.7 เมตร จ้านวน 3 บ่อ เพื่อพักน้้าผสมโดยกรองน้้าด้วยถุงผ้ากรองขนาด 10 ไมครอน โดยไม่เติมสีผสม
อาหารสีเขียว 1 บ่อ และเติมสีผสมอาหารสีเขียว จ้านวน 2 บ่อ ระดับความเข้มข้น 2.5, และ 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เพื่อใช้ในการปรับระดับความเค็มและเปล่ียนถ่ายน้้าในการทดลองโดยเปิดลมตลอดเวลาเพื่อให้สีผสม
อาหารผสมกับน้้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

2.2 การเตรียมน้้าเค็ม 13 ส่วนในพันส่วน (ppt.) 

 2.2.1 เตรียมน้้าจืด และน้้านาเกลือความเค็มไม่น้อยกว่า 120 ppt. ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือด้วย
คลอรีนผง 90 % ความเข้มข้น 30 ppm. แล้วน้ามาผสมกันในบ่อซีเมนต์ขนาด 5X10X0.8 เมตร จากนั้นฆ่า
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เช้ือด้วยคลอรีนผง 90 % ความเข้มข้น 30 ppm. อีกครั้งโดยให้อากาศอย่างท่ัวถึงตลอดเวลา นาน 5-7 วัน 
คลอรีนจะสลายตัวหมดและตกตะกอนโลหะหนักด้วย EDTA 10 ppm. 

  2.2.2 สูบน้้าผสมจากซีเมนต์ขนาด 5X10X0.8 เมตร ท่ีคลอรีนสลายตัวหมดแล้วไปยังบ่อ
ซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เมตร ลึก 0.7 เมตร จ้านวน 3 บ่อ เพื่อพักน้้าผสมโดยกรองน้้าด้วยถุง
ผ้ากรองขนาด 10 ไมครอน โดยไม่เติมผสมอาหารสีเขียว 1 บ่อ และเติมสีผสมอาหารสีเขียว จ้านวน 2 บ่อ 
ระดับความเข้มข้น 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อใช้ในการเปล่ียนถ่ายน้้าในการทดลองโดยเปิดลม
ตลอดเวลาเพื่อให้สีผสมอาหารผสมกับน้้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
 3. การเตรียมลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีใช้ในการทดลอง 
 3.1 ลูกกุ้งท่ีใช้ในการทดลอง 

  น้าลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 7 วัน ท่ีได้จากการเพาะฟักในรุ่นเดียวกันของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง จ้านวน 15,120 ตัว (หรือ 150 ตัว/ลิตร) มาท้าการช่ังน้้าหนักรวมด้วยเครื่องช่ัง
ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต้าแหน่ง จากนั้นตวงลูกกุ้งก้ามกรามครั้งละ 1 ช้อนชา (ช้อนท่ีมีการเจาะรูเพื่อระบายน้้า) 
น้าไปช่ังด้วยการแทนท่ีน้้าจากนั้นน้าไปใส่ภาชนะทดลองจนครบทุกชุดการทดลองโดยการสุ่มตลอด 
 4. การเตรียมอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 
 4.1 ไรน้้าเค็ม (Artemia) 

 เตรียมโดยน้าไข่อาร์ทีเมียมาฟักเป็นตัวอ่อนด้วยน้้าเค็ม 25 ppt. ในถังฟักขนาดความจุ 
400 ลิตร ใช้เวลาฟักไข่เป็นตัวอ่อนประมาณ 24-36 ช่ัวโมง ท้าการแยกเปลือกออกโดยวิธีการปิดระบบลม 
แล้วปิดถังด้วยวัสดุทึบแสงเป็นเวลา 10 นาที เปลือกไข่จะลอยขึ้นมาอยู่บริเวณผิวน้้า ส่วนตัวอ่อนจะอยู่
ด้านล่างท้าการรวบรวมเอาเฉพาะตัวอ่อนไรน้้าเค็มทางท่อระบายน้้า แล้วน้าตัวอ่อนไรน้้าเค็มมาล้างด้วยด่าง
ทับทิมความเข้มข้น 5 ppm. แล้วน้าไปให้ลูกกุ้งกิน 

 4.2 อาหารผสมไข่ตุ๋นส้าหรับลูกกุ้งขนาดเล็ก  

  น้าไข่ไก่สด 5 ฟอง ผสมกับนมผงส้าหรับเล้ียงเด็ก 5 กรัม เติมแป้งสาลี 18 กรัม หลังจากนั้น
เติมน้้าจืดสะอาด 100 มิลลิลิตร น้าไปผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าแล้วเทใส่ภาชนะน้าไปนึ่ง 15 นาที จน
ได้อาหารผสมไข่ตุ๋นท้ิงให้เย็นแล้วน้าไปบดผ่านตะแกรงขนาด 64 ช่องตาต่อตารางเซนติเมตร น้าไปใส่ใน
ภาชนะท่ีใส่น้้าไว้เล็กน้อยจากนั้นผสมกับวิตามินซีชนิดเคลือบไขมันในอัตรา 5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม  
แล้วน้าไปให้ลูกกุ้งกิน 

  

3. การจัดการทดลอง 

 3.1 การให้อาหารทดลอง 
 ให้อาร์ทีเมียลูกกุ้งก้ามกราม อายุ 7-34 วัน ให้อาร์ทีเมีย 3 ครั้ง ในเวลา 09.00 น.,15.00 น. และ 
21.00 น. และให้ไข่ตุ๋น วันๆ ละ 2 ครั้ง ในเวลา 11.00 น. และ 13.00 น.ระยะเวลาในการทดลอง 34 วัน 
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3.2 การท้าความสะอาดภาชนะ การดูดตะกอนและเปล่ียนถ่ายน้้า 

 ท้าความสะอาดภาชนะทดลองทุกวันเวลา 08.00 น. โดยใช้ฟองน้้าเช็ดคราบสกปรกบริเวณขอบ
ภาชนะทดลองและดูดตะกอนและเปล่ียนถ่ายน้้าทุกวัน ในปริมาณ 50 % ของปริมาตรน้้า และลดระดับความ
เค็มเม่ือลูกกุ้งคว่้าประมาณ 50 % โดยลดระดับความเค็มวันละครั้ง ประมาณ 1-2 ppt. จนกระท่ังส้ินสุดการ
ทดลอง 

 3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้้า 

 ตรวจสอบคุณภาพน้้าทุกวัน เวลาประมาณ 07.00 น.โดยก่อนการผสมสีท้าการวิเคราะห์คุณภาพ
น้้าก่อนใส่สีและหลังใส่สี ในบ่อเตรียมน้้าและในภาชนะทดลองดังนี้ 

 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (DO)   โดยใช้ DO meter ยี่ห้อ YSI 52   
 หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร     
 ความเป็นด่าง (alkalinity)    โดยเครื่องวิเคราะห์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ HANNA  
 หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร   Checker Alkalinity รุ่น HI 755   
 แอมโมเนียรวม (total ammonia)   โดยเครื่องวิเคราะห์แบบดิจิตอล ยี่ห้อ HANNA   
 หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร   รุ่น HI 96733  
 อุณหภูมิน้้า     โดย DO meter ยี่ห้อ YSI 52 
 หน่วยเป็นองศาเซลเซียส     
  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)    โดยใช้ pH meter ยี่ห้อHANNA รุ่น HI 991001 
 ไนไตรท์ (nitrite)    โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่อง spectrophotometer  
 หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร   ยี่ห้อ Themo รุ่น Genesys 10S-Vis  

  การวิเคราะไนไตรท์ ตามวิธี Coupling diazotizied sulfanilic acid – NED dihydrochloride 
method อธิบายไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater               
(APHA - AWWA and WPCF, 1989) 

 3.4 การเก็บข้อมูล 

  ท้าการบันทึกระยะเวลาท่ีลูกกุ้งเริ่มคว่้าในแต่ละชุดการทดลอง และนับลูกกุ้งคว่้าในทุกชุดการ
ทดลองเมื่อส้ินสุดการทดลอง และน้าไปตรวจหาเช้ือไวรัส MRNV และ XSV ในลูกกุ้ง โดยวิธีตรวจ PCR ใน
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อค้านวณหาต้นทุน
ในการอนุบาล  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 น้าข้อมูลท่ีค้านวณได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียล  
เพื่อประเมินค่าอิทธิพลร่วมระหว่างท้ังสองปัจจัยท่ีศึกษา ท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 แล้วเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียระหว่างชุดการทดลองของแต่ละปัจจัย ด้วยวิธี Duncan ’s new multiple rangs test ท่ีระดับ
นัยส้าคัญ 0.05 ส้าหรับข้อมูลท่ีมีหน่วยเป็นอัตราส่วนก่อนการวิ เคราะห์ ท้าการแปลงข้อมูลด้วย  
angular transformation โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท้ังหมดใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา, 2543) 

  4.1.1 ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัว  

   = วันท่ีพบลูกกุ้งคว่้าตัว – วันท่ีเริ่มต้นการทดลอง 

 4.1.2 ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวทั้งหมด 

   = วันท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวทั้งหมด – วันท่ีพบลูกกุ้งคว่้าตัว 

 4.1.3 อัตรารอด (survival rate; เปอร์เซ็นต์) 

              จ้านวนกุ้งเมื่อส้ินสุดการทดลอง       

                         จ้านวนกุ้งเริ่มต้นการทดลอง 

    4.2 การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์  

 วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามตามวิธีของสมศักด์ิ (2530) และ Kay (1986) ดังนี้ 

 4.2.1 ต้นทุนการผลิต 

 ต้นทุนท้ังหมด  =    ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 

 ต้นทุนผันแปร  =    อาหาร+แรงงาน+ค่าไฟฟ้า+ค่าน้้าเค็ม+ค่าลูกกุ้งก้ามกราม+ 
                                                      ค่าสารเคมี+ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

 ต้นทุนคงท่ี   =    ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน     =    ค่าเสียโอกาสในการลงทุนไปประกอบกิจการอื่น ๆ โดย 

 ค้านวณจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ้า 12 เดือน ร้อยละ 

 1.55 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ปี 2558  
 (http://www.baac.or.th) 

x 100        = 
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ค่าเส่ือมราคา           มูลค่าซื้อหรือสร้าง 

      อายุการใช้งาน 

 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์คิดค่าเส่ือมราคาแบบวิธีเส้นตรง (straight-line depreciation method) 
โดยก้าหนดให้มูลค่าซากเป็นศูนย์เมื่อหมดอายุการใช้งานตามประเภทอุปกรณ์ 

 4.2.2 รายได้และผลตอบแทน 

 ส้าหรับรายได้และผลตอบแทนค้านวณจากสูตรต่าง ๆ ดังนี ้

 รายได้ท้ังหมด  =    จ้านวนผลผลิต (ตัว) x ราคาผลผลิตท่ีจ้าหน่ายได้ 

 รายได้สุทธิ   =    รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนผันแปร 

 ก้าไรสุทธิ   =    รายได้ท้ังหมด – ต้นทุนท้ังหมด 

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์)                      รายได้สุทธิ  

                                                                  ต้นทุนท้ังหมด 

 

จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อกิโลกรัม)             ต้นทุนท้ังหมด 

                         ผลผลิตเป็นกิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

  = 

  = 

  = 

x 100 
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ผลการศึกษา 

 การทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะกล่องพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าสีฟ้า และสีด้า
ขนาด 48 x 70 x 41 เซนติเมตร และใช้สีน้้าเทียมท่ีได้จากสีผสมอาหารสีเขียวในการสร้างสีของน้้า ท่ีระดับ
ความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ระดับความสูงของน้้า 30 เซนติเมตร ใช้ลูกกุ้งก้ามกราม 
อายุ 7 วัน ปล่อยท่ีอัตราความหนาแน่นของ 150 ตัวต่อลิตร อนุบาลจนถึงระยะลูกกุ้งคว่้าตัวหมดทุกตัว 
เป็นระยะเวลา 34 วัน ระหว่างวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึง 21 สิงหาคม 2559 ปรากฏผลการทดลองดังนี้ 
 
1.ระยะเวลาเร่ิมคว้่าตัว  
  

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ท้าการวิเคราะห์ผลของอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยสีของภาชนะ ได้แก่ ภาชนะสีฟ้าและสีด้า และ ปัจจัยระดับความเข้มข้นของสีน้้าเทียม ได้แก่ ระดับความ
เข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ท่ีมีผลต่อระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของ
ลูกกุ้ง โดยการใช้ภาชนะสีฟ้าและสีด้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามทุกชุดการทดลอง ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัว
ของลูกกุ้งมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 18.56±1.13 และ 17.78±0.97 วัน
ตามล้าดับ และการใช้สีน้้าเทียมในการอนุบาลลูกกุ้งท่ีระดับความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูกกุ้งเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 18.33±2.43, 
18.17±2.37, 18.00±2.43 วัน ตามล้าดับ ซึ่งในชุดการทดลองท่ีอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีฟ้าร่วมกับการใช้ 
สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูกกุ้งเฉล่ียเท่ากับ 
18.67±1.15, 18.67±1.15 และ 18.33±1.13 วัน ตามล้าดับ ส่วนในชุดการทดลองท่ีอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสี
ด้า ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูกกุ้งเฉล่ียเท่ากับ 
18.00±1.00, 17.67±1.15 และ 17.67±1.15  วันตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ลูกกุ้งก้ามกรามท่ี
อนุบาลในภาชนะท้ัง 2 สี ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ทุกชุดการทดลองระยะเวลาเริ่ม
คว่้าตัวของลูกกุ้งเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1 , ภาพที่ 2 และ ตารางภาคผนวกท่ี 1) 
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ตารางที่ 1  ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะท่ีมีสีต่างกัน 2 สี และความเข้มข้น
ของสีน้้าเทียม 3  ระดับ เป็นระยะเวลา 34 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ท่ีก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่า 
มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 

    

ภาพที่ 2  กราฟแสดงการไม่มีอิทธิพลร่วมต่อกัน (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย ของระยะเวลาเริ่มคว่้าตัว
ของลูกกุ้งก้ามกราม 

 

  

ปัจจัยสีของภาชนะ 

 

ปัจจัยความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0 2.5 5 ค่าเฉล่ีย 

ภาชนะสีฟ้า 18.67±1.15a 18.67±1.15a 18.33±1.13a 18.56±1.13 

ภาชนะสีด้า 18.00±1.00a 17.67±1.15a 17.67±1.15a 17.78±0.97 

ค่าเฉล่ีย 18.33±2.43a 18.17±2.37a 18. 00±2.43a 18.17±2.28 

ความเข้มข้น สีภาชนะ 

สีภาชนะ ความเข้มข้น 
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2 ระยะเวลาที่ลูกกุ้งคว้่าตัวทั งหมด 

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง ท้าการวิเคราะห์ผลของอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยสีของภาชนะ ได้แก่ ภาชนะสีฟ้าและสีด้า และ ปัจจัยระดับความเข้มข้นของสีน้้าเทียม ได้แก่ ระดับความ
เข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม ( interaction) ระหว่างสีของภาชนะและสีของ
น้้าท่ีมีผลต่อระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวทั้งหมด โดยการใช้ภาชนะสีฟ้าและสีด้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามทุก 
ชุดการทดลอง ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
12.22±1.20 และ 12.11±1.45 วัน ตามล้าดับ และการใช้สีน้้าเทียมในการอนุบาลลูกกุ้งท่ีระดับความเข้มข้น  
0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.83±0.41, 11.33±0.52 และ 11.33±0.52 วัน ตามล้าดับ ซึ่งในชุดการทดลองท่ี
อนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีฟ้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัว
ท้ังหมดเฉล่ียเท่ากับ 13.67±0.58, 11.67±0.58 และ 11.33±0.58 วัน ตามล้าดับ ส่วนในชุดการทดลองท่ี
อนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัว
ท้ังหมดเฉล่ียเท่ากับ 14.00±0.00, 11.00±0.00 และ 11.33±0.58  วัน ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ
พบว่า ลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะท้ัง 2 สี ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ ท้ัง 2 
ชุดการทดลอง ใช้ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.01)  
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจ้าแนกรายคู่ พบว่า การอนุบาลลูกกุ้งโดยใช้สีน้้าท่ีระดับความเข้มข้นเท่ากับ 2.5 
และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ระยะเวลาท่ีลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดเฉล่ียน้อยกว่าความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 2, ภาพที่ 3 และ ตารางภาคผนวกท่ี 1) 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาท่ีคว่้าตัวท้ังหมดของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะท่ีมีสีต่างกัน 2 สี และความ
เข้มข้นของสีน้้าเทียม 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 34 วัน 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ท่ีก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามี 
ความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส้าคัญ (p<0.05) 

ปัจจัยสีของภาชนะ 

 

ปัจจัยความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0 2.5 5 ค่าเฉล่ีย 

ภาชนะสีฟ้า 13.67±0.58b 11.67±0.58a 11.33±0.58a 12.22±1.20 

ภาชนะสีด้า 14.00±0.00b 11.00±0.00a 11.33±0.58a 12.11±1.45 

ค่าเฉล่ีย 13.83±0.41b 11.33±0.52a 11.33±0.52a 12.17±1.29 
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ภาพที่ 3  กราฟแสดงการไม่มีอิทธิพลร่วมต่อกัน (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย ของระยะเวลาท่ีคว่้าตัว
ท้ังหมดของลูกกุ้งก้ามกราม 

3. อัตรารอด 

เมื่อส้ินสุดการทดลอง ท้าการวิเคราะห์ผลของอิทธิพลร่วม ( interaction) ระหว่าง 2 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสีของภาชนะ ได้แก่ ภาชนะสีฟ้าและสีด้า และ ปัจจัยระดับความเข้มข้นของสีน้้าเทียม 
ได้แก่ ระดับความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม ( interaction) ระหว่างสีของ
ภาชนะและสีของน้้าต่ออัตรารอดของลูกกุ้ง โดยการใช้ภาชนะสีฟ้าและสีด้าในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามทุกชุด
การทดลอง อัตรารอดของลูกกุ้งมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 62.18±4.03 และ 
62.37±4.01 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และการใช้สีน้้าเทียมในการอนุบาลลูกกุ้งท่ีระดับความเข้มข้น 0, 2.5 และ 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตรารอดของลูกกุ้งเฉล่ียไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 56.93±0.3, 
65.15±0.17 และ 64.74±0.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในชุดการทดลองท่ีอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีฟ้าร่วมกับการใช้สี
น้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ อัตรารอดของลูกกุ้งเฉล่ียเท่ากับ 56.82±0.03, 65.10±0.09 และ 
64.61±0.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ส่วนในชุดการทดลองท่ีอนุบาลลูกกุ้งในภาชนะสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียม
ท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ อัตรารอดของลูกกุ้งเฉล่ียเท่ากับ 57.03±0.44, 65.19±0.25 และ 64.87±0.11 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะท้ัง 2 สี ร่วมกับการ
ใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 3 ระดับ อัตรารอดของลูกกุ้งเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.01) เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างจ้าแนกรายคู่ พบว่า การอนุบาลลูกุ้งโดยใช้สีน้้าท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และท่ีระดับความเข้มข้น 0 
มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลให้อัตรารอดต้่าท่ีสุดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 3, ภาพท่ี 4 และ 
ตารางภาคผนวกท่ี 1) 

ความเข้มข้น สีภาชนะ 

สีภาชนะ ความเข้มข้น 
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ตารางที่ 3 อัตรารอดเฉล่ียของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะท่ีมีสีต่างกัน 2 สี และความเข้มข้นของ 
สีน้้าเทียม 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 34 วัน  

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย (mean+SD) ท่ีก้ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามี
ความ  แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส้าคัญ (p<0.05) 

 

  

ภาพที่ 4  กราฟแสดงการไม่มีอิทธิพลร่วมต่อกัน (interaction) ระหว่าง 2 ปัจจัย ของอัตราการรอดตายของ
ลูกกุ้งก้ามกราม 

 

  

ปัจจัยสีของภาชนะ 

 

ปัจจัยความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

0 2.5 5 ค่าเฉล่ีย 

ภาชนะสีฟ้า 56.82±0.03a 65.10±0.09c 64.61±0.03b 62.18±4.03 

ภาชนะสีด้า 57.03±0.44a 65.19±0.25c 64.87±0.11b 62.37±4.01 

ค่าเฉล่ีย 56.93±0.30a 65.15±0.17c 64.74±0.16b 62.27±3.90 

ความเข้มข้น สีภาชนะ 

ความเข้มข้น 
สีภาชนะ 



๖๗ 
 

4. การตรวจสอบเชื อไวรัส MrNV และ XSV ในกุ้งก้ามกรามโดยเทคนิค RT-PCR  

 เมื่อส้ินสุดการทดลอง ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชะสีฟ้า ทุกชุดการ
ทดลอง จ้านวน 9 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชะสีด้า ทุกชุดการทดลอง จ้านวน 
9 ตัวอย่าง ไปตรวจเช้ือไวรัส สองชนิด คือ Macrobrachium  rosenbergii  Nodavirus (MrNV) และ 
Extra  small virus (XSV) โดยเทคนิค Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
ดัดแปลงจากวิธีของ Sahul Hameed et al.(2004b) ในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้้าจืดอ่างทอง พบว่า ผลการตรวจสอบไม่พบเช้ือไวรัสท้ังสองชนิดในทุกชุดการทดลอง (ภาพที่ 5) 

 

    
                    ภาชนะสฟี้า                  ภาชนะสีด้า 

 
ภาพที่ 5 การตรวจสอบเช้ือ MrNV และ XSV ในลูกกุ้งก้ามกรามป่วยโดยวิธี RT-PCR ใน 1 % Agarose 

(M = Molecular marker; 28 - 36 = ตัวอย่างลูกกุ้งก้ามกรามในชุดการทดลองในภาชนะสีฟ้าและ 
(M = Molecular marker; 37 – 45 = ตัวอย่างลูกกุ้งก้ามกรามในชุดการทดลองในภาชนะสีฟ้า; + = 
Positive control; - = Negative control) 

 
5. คุณภาพน ้า 

คุณภาพน้้าก่อนการใช้สีผสมอาหารสร้างสีน้้าเทียม ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0, 2.5 
และ 5  มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.8-6.7  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
กรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 8.10-8.57 ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 119-136 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่
ในช่วง 28.33-30.50 องศาเซลเซียส แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ท่ี 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ท่ี 0.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 คุณสมบัติของน้้าก่อนใช้สีผสมอาหารในการสร้างสีน้้าท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ  
เป็นระยะเวลา 34 วัน  

คุณภาพน้้าหลังการใช้สีผสมอาหารสร้างสีน้้าเทียม ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0, 2.5 
และ 5  มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.8-6.7  มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็น
กรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 8.10-8.57 ความกระด้างมีค่าอยู่ในช่วง 119-136 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่
ในช่วง 28.33-30.50 องศาเซลเซียส แอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ท่ี 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ท่ี 0.00 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 คุณสมบัติของน้้าหลังการใช้สีผสมอาหารในการสร้างสีน้้าท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ  
เป็นระยะเวลา 34 วัน  

คุณภาพน้้ าระหว่ างการอนุบาลลูกกุ้ งก้ ามกรามในภาชนะสีฟ้ า โดยใช้ สีผสมอาหารสร้ า ง 
สีน้้า ท่ีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0, 2.5 และ 5  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 34 วัน พบว่า
ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.8-6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง  
8.12- 8.77 ความกระด้างอยู่ในช่วง 119-136 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 28.43-30.77 องศา
เซลเซียส แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.10-0.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0.070-0.527 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ตารางท่ี 6) 

คุณภาพน้้าภาชนะสีฟ้า  ความเข้มข้นของสีน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
     0      2.5   5 

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)  5.8-6.6 5.8-6.7 5.8-6.6 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  8.10-8.57 8.12-8.56 8.11-8.57 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร CaCO3)  119-136 119-136 119-136 
อุณหภูมนิ้้า (องศาเซลเซียส)  28.33-30.45 28.34-30.50 28.33-30.47 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม NH3-Nต่อลิตร)  0.00 0.00 0.00 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัม NO-

2-N ต่อลิตร)  0.000 0.000 0.000 

คุณภาพน้้าภาชนะสีฟ้า  ความเข้มข้นของสีน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
     0      2.5   5 

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)  5.80-6.60 5.80-6.70 5.80-6.60 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  8.10-8.57 8.12-8.56 8.11-8.57 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร CaCO3)  119.00-136.00 119.00-136.00 119.00-136.00 
อุณหภูมนิ้้า (องศาเซลเซียส)  28.33-30.45 28.34-30.50 28.33-30.47 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม NH3-Nต่อลิตร)  0.00 0.00 0.00 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัม NO-

2-N ต่อลิตร)  0.000 0.000 0.000 
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ตารางที ่6 คุณสมบัติของน้้าตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้า โดยใช้สีผสมอาหารใน
การสร้างสีน้้าท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 34 วัน 

   คุณภาพน้้าระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า โดยใช้สีผสมอาหารสร้างสีน้้าเทียมท่ีมี
ความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 0, 2.5 และ 5  มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 34 วัน พบว่าปริมาณ
ออกซิเจนท่ีละลายในน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 5.8-6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ในช่วง 8.13-8.68 
ความกระด้างอยู่ในช่วง 119-136 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 28.40-30.70 องศาเซลเซียส 
แอมโมเนียรวมอยู่ในช่วง 0.10-0.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.495 มิลลิกรัมต่อลิตร  
(ตารางท่ี 7) 

ตารางที่ 7 คุณสมบัติของน้้าตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า โดยใช้สีผสมอาหารใน
การสร้างสีน้้าท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ เป็นระยะเวลา 34 วัน 

 

  

คุณภาพน้้าภาชนะสีฟ้า  ความเข้มข้นของสีน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
      0      2.5   5 

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)  5.80-6.60 5.90-6.60 5.90-6.70 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  8.22-8.77 8.12-8.74 8.18-8.66 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร CaCO3)  119.00-136.00 119.00-136.00 119.00-136.00 
อุณหภูมนิ้้า (องศาเซลเซียส)  28.43-30.35 28.90-30.53 28.47-30.77 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัม NH3-Nต่อลิตร)  0.10-0.42 0.10-0.38 0.10-0.40 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัม NO-

2-N ต่อลิตร)  0.070-0.430 0.070-0.425 0.082-0.527 

คุณภาพน้้าภาชนะสีด้า  ความเข้มข้นของสีน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
      0      2.5   5 

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร)  5.80-6.70 5.90-6.50 5.90-6.60 
ความเป็นกรดเป็นด่าง  8.24-8.68 8.20-8.68 8.13-8.65 
ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตร)  119.00-136.00 119.00-136.00 119.00-136.00 
อุณหภูมนิ้้า (องศาเซลเซียส)  28.43-30.57 28.53-30.60 28.40-30.70 
แอมโมเนียรวม (มิลลิกรัมต่อลิตร)  0.10-0.37 0.10-0.38 0.10-0.41 
ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)  0.014-0.495   0.020-0.402 0.026-0.427 
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6 ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน  

  6.1 ต้นทุนการผลิต 

 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้า โดยใช้สีผสมอาหารสร้างสีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 34 วัน พบว่าความ
เข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 8,590.68 ตัวต่อภาชนะ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 
2,004.91 บาทต่อภาชนะ แยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 1,475.44 บาทต่อภาชนะ และต้นทุนคงที่เท่ากับ 
529.47 บาทต่อภาชนะ ที่ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 9,843.62 ตัวต่อภาชนะ 
ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 1,797.68 บาทต่อภาชนะ แยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 1,268.21 บาทต่อภาชนะ 
และต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 529.47 บาทต่อภาชนะ และท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลผลิตเฉล่ียเท่ากับ 
9,768.53 ตัวต่อภาชนะ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 1,764.94 บาทต่อภาชนะ แยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 
1,235.47 บาทต่อภาชนะ และต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 529.47 บาทต่อภาชนะ (ตารางท่ี 8) 

 การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า โดยใช้สีผสมอาหารสร้างสีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลา 34 วัน พบว่าความ
เข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 8,623.44 ตัวต่อภาชนะ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 
1,965.16 บาทต่อภาชนะ แยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 1,435.71 บาทต่อภาชนะ และต้นทุนคงที่เท่ากับ 
529.45 บาทต่อภาชนะ ที่ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 9,857.23 ตัวต่อภาชนะ 
ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 1,709.97 บาทต่อภาชนะ แยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 1,180.63 บาทต่อภาชนะ 
และต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 529.34 บาทต่อภาชนะ และท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ผลผลิตเฉล่ียเท่ากับ 
9,808.85 ตัวต่อภาชนะ ต้นทุนการผลิตเฉล่ียเท่ากับ 1,744.25 บาทต่อภาชนะ แยกเป็นต้นทุนผันแปรเท่ากับ 
1,214.89 บาทต่อภาชนะ และต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 529.35 บาทต่อภาชนะ (ตารางท่ี 10) 

 6.2 รายได้และผลตอบแทน 

 รายได้ท้ังหมดและผลตอบแทนท่ีได้จากการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้า โดยใช้สีผสม
อาหารสร้างสีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นระยะเวลา 34 วัน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นทดลองจนถึงระยะเวลาลูกกุ้งคว่้าตัวทั้งหมด  พบว่ามีรายได้
ท้ังหมดเท่ากับ 1,288.60, 1,476.54  และ 1,465.28 บาทต่อภาชนะ ตามล้าดับ โดยมีรายได้สุทธิเท่ากับ -186.84 
, 208.33 และ 229.81 บาทต่อภาชนะ ตามล้ าดับ ก้ าไร สุทธิ เ ท่ ากับ  -716 .31 , -321 .13  และ  
-299.66 บาทต่อภาชนะ ตามล้าดับ ผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -9.32, 11.59 และ 13.02 เปอร์เซ็นต์ 
และจุดคุ้มทุนของราคาขายเท่ากับ -9.32, 11.59 และ 13.02 บาทต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางท่ี 9) 
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 รายได้ท้ังหมดและผลตอบแทนท่ีได้จากการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า โดยใช้สีผสม
อาหารสร้างสีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้นแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นระยะเวลา 34 วัน โดยมีจ้านวนวันท่ีด้าเนินการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามจนถึงระยะลูกกุ้งคว่้าตัว  พบว่ามี
รายได้ท้ังหมดเท่ากับ 1,293.52, 1,478.58 และ 1,471.33 บาทต่อภาชนะ ตามล้าดับ โดยมีรายได้สุทธิเท่ากับ -
142.19, 297.96 และ 256.44 บาทต่อภาชนะ ตามล้าดับ ก้าไรสุทธิเท่ากับ -671.64, -231.38 และ -272.92 
บาทต่อภาชนะ ตามล้าดับ ผลตอบแทนต่อการลงทุนเท่ากับ -7.24, 17.42 และ 14.70 เปอร์เซ็นต์ และ
จุดคุ้มทุนของราคาขายเท่ากับ 1.52, 1.16 และ 1.19 บาทต่อตัว ตามล้าดับ (ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 8 ต้นทุนการผลิตของการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้า โดยใช้สีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้น 
     แตกต่างกัน 3 ระดับ  

หมายเหตุ - ค่าลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม อายุ 6 วัน ราคาตัวละ 0.01 บาท  

ต้นทุนการผลิต 

ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0 2.5 5 

บาทต่อ            
ภาชนะ 

เปอร์เซ็นต์ 

 

บาทต่อ            
ภาชนะ 

เปอร์เซ็นต์ 

 

บาทต่อ            
ภาชนะ 

เปอร์เซ็นต์ 

 1. ต้นทุนผันแปร       
   ราคาลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 

   ค่าอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม  617.19  30.78  544.62  30.30  530.96  30.08 

   ค่าน้้าเค็ม 81.25 4.05 58.68 3.26 57.78 3.27 

   ค่าสารเคม ี 0.56 0.03 0.94 0.05 1.50 0.09 

   ค่าแรงงาน 691.67 34.50 591.67 32.91 575.00 32.58 

   ค่าไฟฟ้า 83.02 4.14 71.02 3.95 69.02 3.91 

   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 1.73 0.09 1.27 0.07 1.21 0.07 

รวมต้นทุนผันแปร (บาท)  1,475.44   73.59   1,268.21   70.55   1,235.47   70.00  

2. ต้นทุนคงท่ี       
   ค่าเสื่อมโรงเรือน 66.04 3.29 66.04 3.67 66.04 3.74 

   ค่าเสื่อมเครื่องให้อากาศ 150.10 7.49 150.10 8.35 150.10 8.50 

   ค่าเสื่อมเครื่องสูบน้้าแบบจุ่ม 30.32 1.51 30.32 1.69 30.32 1.72 

   ค่าเสื่อมถังไฟเบอร์ 272.91 13.61 272.91 15.18 272.91 15.46 

   ค่าเสื่อมภาชนะทดลอง 9.48 0.47 9.48 0.53 9.48 0.54 

   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.62 0.03 0.62 0.03 0.62 0.04 

รวมต้นทุนคงที่ (บาท) 529.47 26.41 529.47 29.45 529.47 30.00 

รวมต้นทุนทั งหมด (บาท)  2,004.91   100.00   1,797.68   100.00   1,764.94   100.00  



๗๒ 
 

 - ค่าอาหาร เป็นค่าไรน้้าเค็ม กระป๋องละ 400 กรัม ราคากรัมละ 3.25 บาท ค่าไข่ไก่เบอร์ 2 ฟองละ  
62 กรัม ราคาฟองละ 3.50 บาท ค่าแป้งสาลี ขนาด 500 กรัม ราคากรัมละ 0.025 บาท ค่านมผง
ส้าหรับทารก กล่องละ 500 กรัม ราคากรัมละ 0.258 บาท และค่าวิตามินซี ขนาด 1 กิโลกรัม 
ราคากรัมละ 0.20 บาท   

- ค่าสารเคมี เป็นค่าคลอรีนผง ราคากรัมละ 0.09 บาท และค่าสีผสมอาหารสีเขียว ขนาดซอง
บรรจุ 2 กรัม ราคาซองละ 3.50 บาท 

 - อัตราค่าจ้างขั้นต้่าของจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 เท่ากับ 300 บาทต่อวันต่อคน ค่าแรงงานช่ัวโมง
ละ 37.50 บาท ใช้แรงงานวันละ 2 ช่ัวโมงต่อระบบการทดลอง ค่าแรงงานเท่ากับ 4.17 บาทต่อ
ภาชนะทดลอง ทดลอง 28 วัน ค่าแรงงานเท่ากับ 116.76 บาทต่อภาชนะต่อคน 

 - ค่าไฟฟ้าราคาหน่วยละ 3.55 บาท คิดท่ีก้าลังไฟ (kw) ของเครื่องให้อากาศ 1 เครื่อง ใช้งานตลอด 
24 ช่ัวโมง และเครื่องสูบน้้า 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 1 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 28 วัน 

 - ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 1 โรงเรือน ขนาด 750 ตารางเมตร ราคา 435,550 บาท การใช้งานเพื่อ
ทดลองครั้งนี้ใช้พื้นท่ี 15 ตารางเมตร เป็นเงิน 8,711 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี คิดเป็นค่าเส่ือมปี
ละ 66.04 บาท 

- ค่าเครื่องให้อากาศ ขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง เป็นเงิน 49,500 บาท อายุใช้งาน 5 ปี คิดเป็นค่า
เส่ือมราคาปีละ 9,900 บาท ใช้เพื่อการทดลองอนุบาลลูกกุ้ง คิดเป็นค่าเส่ือมราคา 150.10 บาท
ต่อป ี

- ค่าเส่ือมราคาภาชนะทดลอง (กล่องพลาสติก) 1 กล่อง เป็นเงิน 250 บาท อายุการใช้งาน 2 ปี 
คิดเป็นค่าเส่ือมราคาปีละ 125 บาท ใช้ในการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม เป็นเวลา 28 วัน 
คิดเป็นค่าเส่ือมราคา 9.48 บาทต่อวัน  

- ค่าเส่ือมราคาถังไฟเบอร์กลาส จ้านวน 3 ถัง เป็นเงิน 18,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี คิดเป็น
ค่าเส่ือมราคาปีละ 3,600 บาท ใช้ในการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 28 วัน คิดเป็นค่าเส่ือม
ราคา 272.91 บาทต่อวัน  

- ค่าเสียโอกาสในการลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ้า 12 เดือน ปี 2558 อัตราร้อย
ละ 1.55 บาท ของการลงทุนทุกประเภทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

  



๗๓ 
 

ตารางที่ 9 ผลตอบแทนต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้า โดยใช้สีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้น 
     แตกต่างกัน 3 ระดับ  

   หมายเหตุ  ราคาจ้าหน่ายลูกกุ้งก้ามกราม ขนาด 0.8 – 1 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท ตามราคาท่ีกรมประมงประกาศ 

  

 ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0 2.5 5 

    ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกล่อง) 1,475.44 1,268.21 1,235.47 
ต้นทุนคงที่ (บาทต่อกล่อง) 529.47 529.47 529.47 
ต้นทุนทั้งหมด (บาทต่อกล่อง) 2,004.91 1,797.68 1,764.94 
ผลผลิตลูกกุง้ก้ามกราม (ตัวต่อกล่อง) 8,590.68 9,843.62 9,768.53 
รายได้ทั้งหมด (บาทต่อกล่อง) 1,288.60 1,476.54 1,465.28 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกล่อง) -186.84   208.33   229.81  
ก้าไรสุทธิ (บาทต่อกล่อง) -716.31  -321.13  -299.66  
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อตัว) 1.56 1.22 1.20 

  ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) -9.32   11.59   13.02  



๗๔ 
 

ตารางที่ 10 ต้นทุนการผลิตของการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า โดยใช้สีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้น 
     แตกต่างกัน 3 ระดับ  

หมายเหตุ - ค่าลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม อายุ 6 วัน ราคาตัวละ 0.01 บาท  

 - ค่าอาหาร เป็นค่าไรน้้าเค็ม กระป๋องละ 400 กรัม ราคากรัมละ 3.25 บาท ค่าไข่ไก่เบอร์ 2 ฟองละ  
62 กรัม ราคาฟองละ 3.50 บาท ค่าแป้งสาลี ขนาด 500 กรัม ราคากรัมละ 0.025 บาท ค่านมผง
ส้าหรับทารก กล่องละ 500 กรัม ราคากรัมละ 0.258 บาท และค่าวิตามินซี ขนาด 1 กิโลกรัม 
ราคากรัมละ 0.20 บาท   

- ค่าสารเคมี เป็นค่าคลอรีนผง ราคากรัมละ 0.09 บาท และค่าสีผสมอาหารสีเขียว ขนาดซอง
บรรจุ 2 กรัม ราคาซองละ 3.50 บาท 

 

ต้นทุนการผลิต 

ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0 2.5 5 

บาทต่อ            
ภาชนะ 

เปอร์เซ็นต์ 

 

บาทต่อ            
ภาชนะ 

เปอร์เซ็นต์ 

 

บาทต่อ            
ภาชนะ 

เปอร์เซ็นต์ 

 1. ต้นทุนผันแปร       
   ราคาลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกราม 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 

   ค่าอาหารอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม  608.01   30.94   514.38   30.08   526.48   30.18  

   ค่าน้้าเค็ม  69.58   3.54   48.24   2.82   51.05   2.93  

   ค่าสารเคม ี  0.44   0.02   0.88   0.05   1.50   0.09  

   ค่าแรงงาน  675.00   34.35   550.00   32.16   566.67   32.49  

   ค่าไฟฟ้า  81.02   4.12   66.02   3.86   68.02   3.90  

   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  1.64   0.08   1.10   0.06   1.17   0.07  

รวมต้นทุนผันแปร (บาท)  1,435.71   73.06   1,180.63   69.04   1,214.89   69.65  

2. ต้นทุนคงที่       
   ค่าเสื่อมโรงเรือน 66.04 3.36 66.04 3.86 66.04 3.79 

   ค่าเสื่อมเครื่องให้อากาศ 150.10 7.64 150.10 8.78 150.10 8.61 

   ค่าเสื่อมเครื่องสูบน้้าแบบจุ่ม 30.32 1.54 30.32 1.77 30.32 1.74 

   ค่าเสื่อมถังไฟเบอร์ 272.91 13.89 272.91 15.96 272.91 15.65 

   ค่าเสื่อมภาชนะทดลอง 9.48 0.48 9.48 0.55 9.48 0.54 

   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0.61 0.03 0.49 0.03 0.51 0.03 

รวมต้นทุนคงที่ (บาท) 529.45 26.94 529.34 30.96 529.35 30.35 

รวมต้นทุนทั งหมด (บาท)  1,965.16   100.00   1,709.97   100.00   1,744.25   100.00  



๗๕ 
 

 - อัตราค่าจ้างขั้นต้่าของจังหวัดอ่างทอง ปี 2559 เท่ากับ 300 บาทต่อวันต่อคน ค่าแรงงานช่ัวโมง
ละ 37.50 บาท ใช้แรงงานวันละ 2 ช่ัวโมงต่อระบบการทดลอง ค่าแรงงานเท่ากับ 4.17 บาทต่อ
ภาชนะทดลอง ทดลอง 28 วัน ค่าแรงงานเท่ากับ 116.76 บาทต่อภาชนะต่อคน 

 - ค่าไฟฟ้าราคาหน่วยละ 3.55 บาท คิดท่ีก้าลังไฟ (kw) ของเครื่องให้อากาศ 1 เครื่อง ใช้งานตลอด 
24 ช่ัวโมง และเครื่องสูบน้้า 1 เครื่อง ใช้งานวันละ 1 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 28 วัน 

 - ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 1 โรงเรือน ขนาด 750 ตารางเมตร ราคา 435,550 บาท การใช้งานเพื่อ
ทดลองครั้งนี้ใช้พื้นท่ี 15 ตารางเมตร เป็นเงิน 8,711 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี คิดเป็นค่าเส่ือมปี
ละ 66.04 บาท 

- ค่าเครื่องให้อากาศ ขนาด 3 แรงม้า 1 เครื่อง เป็นเงิน 49,500 บาท อายุใช้งาน 5 ปี คิดเป็นค่า
เส่ือมราคาปีละ 9,900 บาท ใช้เพื่อการทดลองอนุบาลลูกกุ้ง คิดเป็นค่าเส่ือมราคา 150.10 บาท
ต่อป ี

- ค่าเส่ือมราคาภาชนะทดลอง (กล่องพลาสติก) 1 กล่อง เป็นเงิน 250 บาท อายุการใช้งาน 2 ปี 
คิดเป็นค่าเส่ือมราคาปีละ 125 บาท ใช้ในการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม เป็นเวลา 28 วัน 
คิดเป็นค่าเส่ือมราคา 9.48 บาทต่อวัน  

- ค่าเส่ือมราคาถังไฟเบอร์กลาส จ้านวน 3 ถัง เป็นเงิน 18,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี คิดเป็น
ค่าเส่ือมราคาปีละ 3,600 บาท ใช้ในการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 28 วัน คิดเป็นค่าเส่ือม
ราคา 272.91 บาทต่อวัน  

- ค่าเสียโอกาสในการลงทุนคิดจากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ้า 12 เดือน ปี 2558 อัตราร้อย
ละ 1.55 บาท ของการลงทุนทุกประเภทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

  



๗๖ 
 

ตารางที่ 11 ผลตอบแทนต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีด้า โดยใช้สีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้น 
     แตกต่างกัน 3 ระดับ  

    หมายเหตุ  ราคาจ้าหน่ายลูกกุ้งก้ามกราม ขนาด 0.8 – 1 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท ตามราคาประกาศกรมประมง 

 

 ความเข้มข้นของสีน้้าเทียม (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
0 2.5 5 

    ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกล่อง) 1,435.71 1,180.63 1,214.89 
ต้นทุนคงที่ (บาทต่อกล่อง) 529.45 529.34 529.35 
ต้นทุนทั้งหมด (บาทต่อกล่อง) 1,965.16 1,709.97 1,744.25 
ผลผลิตลูกกุง้ก้ามกราม (ตัวต่อกล่อง) 8,623.44 9,857.23 9,808.85 
รายได้ทั้งหมด (บาทต่อกล่อง) 1,293.52 1,478.58 1,471.33 
รายได้สุทธิ (บาทต่อกล่อง) -142.19   297.96   256.44  
ก้าไรสุทธิ (บาทต่อกล่อง) -671.64  -231.38  -272.92  
จุดคุ้มทุนของราคาขาย (บาทต่อตัว) 1.52 1.16 1.19 

   ผลตอบแทนต่อการลงทุน (เปอร์เซ็นต์) -7.24   17.42   14.70  



๗๗ 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 

 การทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะกล่องพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 48 x 70 x 41 
เซนติเมตร สองสี คือ สีฟ้า และ สีด้า อนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามท่ีระดับความสูงของน้้า 30 เซนติเมตร ร่วมกับใช้
สีน้้าเทียม(สีผสมอาหาร) ในการสร้างสีของน้้าท่ีระดับความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยการ
ทดลองใช้ลูกกุ้งก้ามกราม อายุ 7 วัน ปล่อยท่ีอัตราความหนาแน่นของ 150 ตัวต่อลิตร อนุบาลจนถึงระยะลูกกุ้ง
คว่้าตัวหมดทุกตัวเป็นระยะเวลา 34 วัน เมื่อส้ินสุดการทดลองพบว่า  

 ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะสีฟ้าและสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียม 
ท่ีระดับความเข้มข้น 0, 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้ระยะเวลาเริ่มคว่้าตัวเฉล่ียทุกชุดการทดลองไม่แตกต่าง
กัน โดยสีของภาชะและความเข้มข้นของสีน้้า ท้ังสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ต่อระยะเวลาเริ่มคว่้า
ตัวของลูกกุ้ง  ท้ังนี้เนื่องจากปัจจัยท่ีมีผลให้ลูกกุ้งพัฒนาไปถึงระยะคว่้าตัวเป็นไปตามปกติคืออุณหภูมิของน้้า 
สมพงษ์ (2546) ระบุว่า เมื่ออนุบาลลูกกุ้งประมาณ 16-18 วัน จะเริ่มพบกุ้งคว่้า ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและ
อาหารที่เล้ียงลูกกุ้งตลอดจนน้้าท่ีใช้อนุบาล โดยการทดลองครั้งนี้ใช้ภาชนะท่ีพ่นสีฟ้าและสีด้าในการอนุบาลลูก
กุ้ง ซึ่งสีของภาชนะไม่มีผลท้าให้การพัฒนาของลูกกุ้งไปถึงระยะเริ่มคว่้าตัวเร็วหรือช้ากว่าระยะเวลาปกติ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สรรเสริญ และคณะ (2531) รายงานว่า การบ่อทาสีและไม่ทาสี ไม่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต 
และอัตรารอด ของการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยในระยะ P2 – P15 ในบ่อซีเมนต์ขนาด 20 ตัน  

 ระยะเวลาของลูกกุ้งคว่้าตัวทั้งหมดเฉล่ียของลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะสีฟ้าและสีด้า 
ทุกชุดการทดลองใช้ระยะเวลาคว่้าตัวท้ังหมดมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน แต่การอนุบาลในภาชนะท้ัง 2 สี ร่วมกับ
การใช้สีน้้าเทียมในการสร้างสีของน้้ามีผลท้าให้ระยะเวลาของลูกกุ้งคว่้าตัวทั้งหมดแตกต่างกัน โดยใช้ระยะเวลา
น้อยกว่าไม่ใช้สีน้้าเทียม โดยการใช้สีน้้าเทียมท้ัง 2 ระดับมีผลท้าให้ระยะเวลาของลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมดไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสีของภาชะและความเข้มข้นของสีน้้า ท้ังสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ต่อระยะเวลา
ของลูกกุ้งคว่้าตัวท้ังหมด สีน้้าท้าให้กุ้งสงบกินอาหารดีข้ึน ลดความโปร่งของใสของน้้าในบ่อ ท้าให้แสงส่องไปไม่
ถึงพื้นบ่อกุ้งท่ีอยู่ตามพื้นบ่อจะเคล่ือนไหวน้อย ลดการกินกันเอง กินอาหารดีข้ึนเจริญเติบโตดีกว่าบ่อท่ีน้้าใสซึ่ง
พบว่ากุ้งว่ายน้้ารอบบ่อเกือบตลอดเวลาเสียพลังงานไปในการว่ายน้้ามากเกินไป การเจริญเติบโตช้าการท่ีน้้าใส
กุ้งต่ืนตกใจจากส่ิงต่าง ๆ มาก ซึ่งเป็นการส้ินเปลืองพลังงาน (สถาบันการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังสงขลา, 
2556) 

 อัตรารอดเฉล่ียลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลในภาชนะสีฟ้าและสีด้าทุกชุดการทดลอง มีอัตรารอด
เฉล่ียมีค่าไม่แตกต่างกัน แต่การอนุบาลในภาชนะท้ัง 2 สี ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 0, 2.5 
และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการสร้างสีของน้้ามีผลท้าให้อัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกรามแตกต่างกัน โดยสีน้้าเทียม
ท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดสูงกว่าลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลโดยการใช้สีน้้าเทียมท่ีมี
ความเข้มข้นของสีน้้าท่ีระดับ 0 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และการใช้สีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้นของสีน้้าท่ีระดับ 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดตายสูงกว่า การใช้สีน้้าเทียมท่ีมีความเข้มข้นของสีน้้าท่ีระดับ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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โดยสีของภาชะและความเข้มข้นของสีน้้า ท้ังสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อกัน (interaction) มีผลท้าให้อัตรา
รอดเฉล่ียไม่แตกต่างกัน 

 ปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้โดยการใช้สีน้้าเทียม ให้ผลดีกว่าการไม่ใช้สี
น้้าเทียมเนื่องจากการใช้สีน้้าเทียมท้าให้ค่าความเข้มแสงลดลง มีผลท้าให้ลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลมีการพัฒนา
ไปถึงระยะคว่้าตัวและคว่้าตัวทั้งหมดได้เร็ว และมีอัตรารอดสูงกว่าการอนุบาลโดยไม่ใช้สีน้้าเทียม ยนต์ (2529)  
ระบุว่า กุ้งก้ามกรามท่ีเล้ียงด้วยช่วงความเข้มแสงท่ีต่างกัน การเจริญเติบโตของสัตว์จ้าพวกกุ้งขึ้นอยู่กับความถี่
ของการลอกคราบ กระบวนการลอกคราบของกุ้งก้ามกรามเกิดขึ้นได้โดยการควบคุมของระบบฮอร์โมนภายใน
ร่างกายและการกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมภายนอก (กฤษฎา, 2535 อ้างตาม พุทธ ,2531) การควบคุมการลอก
คราบโดยฮอร์โมนภายในร่างกายจะขึ้นอยู่กับปริมาณฮอร์โมน 2 ชนิด ท่ีหล่ังเข้าสู่กระแสเลือดคือ ฮอร์โมนยับยั้ง
การลอกคราบ (Molt inhibitting Hormone = MIH) สร้างจากเซลล์ประสาทส่วนกลางเรียกว่า เซลล์นิวโรซีครี
ทอรี (neurosecretory cell) เมื่อสร้างแล้วจะหล่ังไปเก็บบริเวณก้านตาตรงส่วนของ เอกซ์-ออร์แกน (X-Organ) 
และฮอร์โมนลอกคราบ (Molting hormone) สร้างจากอวัยวะท่ีเรียกว่า วาย –ออร์แกน (Y-Organ) และจะหล่ัง
เข้าสู่กระแสเลือดท่ีบริเวณ Antennary segment (กฤษฎา, 2535 อ้างตาม Skinner, 1986) ซึ่งระบบต่อมไร้
ท่อของพวกครัสตาเซียน (Crustacean) แตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกอื่นๆ แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า
ต่างกันอย่างไร สัตว์พวกครัสตาเซียนเติบโตโดยการลอกคราบ (กฤษฎา, 2535 อ้างตาม Aiken, 1969; 
Kleinholz and Keller, 1979) Ecdysteroids ถูกสร้างโดย 2-ecdysone ในระบบต่อมไร้ท่อท่ีบริเวณ Y-
Organ และจะไปท้างานท่ีอวัยวะเป้าหมาย (กฤษฎา, 2535 อ้างตาม Kleinholz and Keller, 1979)  
Ecdysteroids ตัวที่เด่นท่ีสุดคือ B-ecdysone ในการสร้าง Ecdysteroids จาก 2-ecdysone ท่ี Y-Organ นั้น 
ถูกยับยั้งได้โดย Peptide hormone และ Molt inhibitting Hormone  (MIH) สร้างจาก Optic Lobe ซึ่ง 
Optic Lobe เป็นสมองบางส่วนของครัสตาเซียนท่ีต่อไปถึงบริเวณก้านตา ประกอบด้วยลักษณะท่ีต่างกัน 4 
ลักษณะ เช่น Lamina ganglio navis, Medulla externa, Medulla interna และ Medulla terminalis 
ภายในโครงสร้างเหล่านี้โดยเฉพาะส่วนของ Medulla terminalis จะมีกลุ่ม cell พวก neurosecretory อยู่
จ้านวนมาก เรียกอวัยวะส่วนนี้ว่า (X-Organ) ซึ่งจะท้าหน้าท่ีในการสร้าง Peptide hormone หลายชนิด
ด้วยกันคือ Molt inhibitting Hormone และ Peptide ตัวอื่นๆ ได้แก่ gonad- inhibitting Hormone (GIH), 
gonad-stimulating hormone (GSH), Crustacean hyperglycemic hormone (GSH), retina-pigment 
dispersing hormone (RPDH), Pigment Concentrating hormone (PCH) และฮอร์โมนควบคุมความสมดุล
ของเกลือแร่และน้้าในร่างกาย และ (กฤษฎา, 2535 อ้างตาม Nordmann and morris ,1980) กล่าวว่า ความ
มืดสามารถกระตุ้นการท้างานของกุ้งท้าให้การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากว่า ความมืด
เป็นตัวยับยั้งการสร้าง Molt inhibitting Hormone จาก neurosecretory cell และจะสร้าง 2-ecdysone 
จาก Y-Organ เพิ่มขึ้น จึงท้าให้การลอกคราบของกุ้งเกิดถี่มากขึ้นและจะเจริญเติบโตเร็วขึ้นในพวกครัสตาเซียนอ
วัยวะ Belloci จากก้านตาท้าหน้าท่ีคล้ายกับ Pineal gland ของสัตว์ช้ันสูง อวัยวะ Belloci นี้มีลักษณะยาว
ส่วนก้านของอวัยวะต้ังอยู่ภายในส่วนของ Medulla terminalis ส่วนปลายยาวไปถึงเปลือกนอกของก้านตา 
อวัยวะ Belloci ประกอบไปด้วยเซลล์ท่ีมีขนเล็กๆ คล้ายกับเซลล์ประสาท จึงสันนิษฐานว่า เซลล์ชนิดนี้ท้าหน้าท่ี
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เกี่ยวข้องกับการมองเห็น และโครงสร้างของเซลล์ชนิดนี้คล้ายกับเซลล์ Pineal gland ของสัตว์ช้ันสูง นอกจากนี้
ยังพบว่า Belloci นี้ประกอบด้วย 5-hydrozytriptamine (5HT) ซึ่งพบมากใน Pineal gland เช่นกัน จึงเป็นไป
ได้ว่า ความมืดท้าให้ Activity ของ Belloci Organ ท้างานดีขึ้น และยับยั้งการท้างานของเซลล์ท่ีสร้าง Molt 
inhibitting Hormone ในส่วนของ Medulla terminalis (กฤษฎา, 2535 อ้างตาม Withyachumnarnkul 
และคณะ, 1990)         

 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าในภาชนะทดลองในการทดลอง พบว่าลูกกุ้งก้ามกรามสามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ และคุณภาพน้้าระหว่างการเล้ียงในการทดลองครั้งนี้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามท่ี
ไมตรี และจารุวรรณ (2528) รายงานไว้ เนื่องจากการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะขนาด ขนาด 
(48 x 70 x 41 เซนติเมตร) มีการเพิ่มออกซิเจนโดยผ่านหัวทราย และทุกวันมีการเปล่ียนถ่ายน้้าในปริมาณ  
50 เปอร์เซ็นต์ทุกภาชนะ เพื่อช่วยลดของเสียรวมถึงก๊าซพิษต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการอนุบาลลูกกุ ้ง
ก้ามกรามแบบหนาแน่นได้ เนื่องจากการทดลองมีการวัดค่าความเข้มแสงในรอบวันโดยแบบเป็น 2 เวลา 
09.00 น. และ 15.00 น. ด้วยเครื่องมือวัดค่าความเข้มแสงแบบดิจิตอล พบว่า ค่าความเข้มแสงของชุดการ
ทดลองท่ีอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยใช้สีน้้าเทียม ท่ีระดับความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสูงกว่าชุดการ
ทดลองท่ีอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะ ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียม ท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 และ 5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีผลให้ลูกกุ้งก้ามกรามท่ีอนุบาลมีอัตรารอดต้่ากว่าชุดการทดลองท่ีใช้สีน้้าเทียม สมพงษ์ (2546) อ้าง
ตาม Fujimura and Okamoto (1972) ระบุว่า บ่ออนุบาลลูกกุ้งท่ีให้รับแสงโดยตรงพบว่าผลผลิตรลูกกุ้งไม่ดี 
โดยการท่ีลูกกุ้งได้รับแสงโดยตรง โดยน้้าไม่มีสีเขียวจะท้าให้เกิดสาหร่ายชนิดอื่น ท่ีเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้
จะท้าให้แบคทีเรียและโปรโตซัวท่ีเป็นอันตรายต่อลูกกุ้งสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมีผลท้าให้ลูกกุ้งตาย 
จึงท้าให้ผลผลิตต้่า ประจวบ (2530) กล่าวว่า แสงมีอิทธิพลต่อการลอกคราบและการเจริญเติบโตของกุ้ง 
โดยเฉพาะกุ้งท่ีมีขนาดเล็กจะมีการลอกคราบบ่อยครั้ง ชะลอ และคณะ (2552) รายงานว่า การอนุบาลลูกกุ้ง
ขาวไวนาไมระยะโพสลาร์วา 10 บ่อ ท่ีคลุมด้วยผ้าใบสีด้าและแสลนสีเขียวเพื่อช่วยบดบังแสงจึงท้าให้กุ้งมีการ
กินอาหารที่ดีกว่าและมีอัตรารอดตายสูงกว่ากลุ่มท่ีมีแสงสว่างมากกว่า     

      พิจารณาเชิง เศรษฐศาสตร์พบว่า ต้นทุนส่วนใหญ่ เป็นต้นทุนผันแ ปรมี ค่าระหว่าง  
69.04-73.59 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นทุนคงท่ีมีค่าระหว่าง 26.41-30.96 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นทุนการผลิตมีค่า
เพิ่มข้ึน เมื่อใช้ระยะเวลาการอนุบาลมากขึ้น ผลผลิตการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้าและภาชนะสีด้า 
ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีผลผลิตเฉล่ียต้่าท่ีสุดเท่ากับ 8,590.68 
และ 8,623.44 ตัวต่อภาชนะ ตามล้าดับ ท้าให้มีผลตอบแทนต่อการลงทุนและก้าไรสุทธิต้่ากว่าการอนุบาลลูก
กุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้าและสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ท้ังนี้เนื่องจากการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชนะสีฟ้าและภาชนะสีด้า ร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความ
เข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอดน้อยกว่าและใช้ระยะเวลาในการอนุบาลมากกว่า ลูกกุ้งท่ีอนุบาลใน
ภาชนะร่วมกับการใช้สีน้้าเทียม ส่วนการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความ
เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลผลิตเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากับ 9,857.23 ตัวต่อภาชนะ รองลงมาได้แก่ การ
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อนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามสีฟ้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลผลิตเฉล่ีย
สูงท่ีสุดเท่ากับ 9,843.62 ตัวต่อภาชนะ โดยการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามสีด้าร่วมกับการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับ
ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลตอบแทนสูงท่ีสุดเท่ากับ 17.42 เปอร์เซ็นต์ ก้าไรสุทธิเท่ากับ -231.28 
บาทต่อภาชนะ มีจุดคุ้มทุน 1.16 บาทต่อตัว  

 จากผลการทดลองครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตรารอดและผลวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าถ้า
อนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในภาชะสีด้าและการใช้สีน้้าเทียมท่ีระดับความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความ
เหมาะสมท่ีสุดในการทดลองครั้งนี้ เนื่องจากมีอัตรารอดสูงท่ีสุดและใช้ระยะเวลาการอนุบาลน้อยท่ีสุด และให้
ผลตอบแทนต่อการลงทุนดีท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยการสร้างสีของน้้าโดยใช้จุลินทรีย์ EM ซึ่ง
องค์ประกอบมีกากน้้าตาล สามารถท้าให้สีของน้้าเปล่ียนเป็นสีน้้าตาล และจุลินทรีย์สามารถช่วยในการบ้าบัด
น้้า เพื่อลดปริมาณการใช้น้้าในฟาร์มเพาะและอนุบาล  
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ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลวิเคราะห์สถิติตามวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายทางของการทดลองแฟคทอเรียล 

กรณีแบบหุ่นตัวก้าหนด ของปัจจัยสีภาชนะและสีของน้้าท่ีแตกต่างกัน 

1.ระยะเวลาเร่ิมคว้่าตัว 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:startday 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3.167
a
 5 .633 .438 .813 

Intercept 5940.500 1 5940.500 4112.654 .000 

conc .333 2 .167 .115 .892 

color 2.722 1 2.722 1.885 .195 

conc * color .111 2 .056 .038 .962 

Error 17.333 12 1.444   

Total 5961.000 18    

Corrected Total 20.500 17    

a. R Squared = .154 (Adjusted R Squared = -.198) 

 

1.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างจ้าแนกรายคู่ด้วยวิธี Duncan 

startday 

Duncan
a,,b

 

conc N 

Subset 

1 

3.00 6 18.0000 

2.00 6 18.1667 

1.00 6 18.3333 

Sig.  .656 

Means for groups in 

homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean 

Square(Error) = 1.444. 

a. Uses Harmonic Mean Sample 

Size = 6.000. 
b. Alpha = .05. 
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2. ระยะเวลาที่ลูกกุ้งคว้่าตัวทั งหมด 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:period 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 25.833
a
 5 5.167 23.250 .000 

Intercept 2664.500 1 2664.500 11990.250 .000 

conc 25.000 2 12.500 56.250 .000 

color .056 1 .056 .250 .626 

conc * color .778 2 .389 1.750 .215 

Error 2.667 12 .222   

Total 2693.000 18    

Corrected Total 28.500 17    

a. R Squared = .906 (Adjusted R Squared = .867) 

 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างจ้าแนกรายคู่ด้วยวิธี Duncan 

period 

Duncan
a,,b

 

conc N 

Subset 

1 2 

3.00 6 11.3333  

2.00 6 11.3333  

1.00 6  13.8333 

Sig.  1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets 

are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .222. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 

b. Alpha = .05. 
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3.อัตรารอด 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:servival 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 257.918
a
 5 51.584 1137.453 .000 

Intercept 69798.443 1 69798.443 1539105.690 .000 

conc 257.728 2 128.864 2841.547 .000 

color .164 1 .164 3.624 .081 

conc * color .025 2 .012 .274 .765 

Error .544 12 .045   

Total 70056.905 18    

Corrected Total 258.462 17    

a. R Squared = .998 (Adjusted R Squared = .997) 

 

3.1 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างจ้าแนกรายคู่ด้วยวิธี Duncan 

servival 

Duncan
a,,b

 

conc N 

Subset 

1 2 3 

1.00 6 56.9250   

3.00 6  64.7400  

2.00 6   65.1483 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .045. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 

b. Alpha = .05. 

 

 

 

 



๘๖ 
 

ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่าความเข้มแสงเฉล่ียในภาชนะสีฟ้า ตลอดระยะเวลาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม  

 

ชุดการทดลอง ค่าความเข้มแสงเฉล่ีย (lux) 
สีของภาชนะ ความเข้มข้นของสีน้้า (มก./ล) 09.00 น. 15.00 น. 

สีฟ้า 0 63.9-68.6 87.0-91.0 
2.5 45.8-49.8 69.1-72.2 
5 27.8-31.1 49.5-53.8 

สีด้า 0 46.1-50.2 69.8-73.9 
2.5 27.3-31.4 49.5-54.1 
5 9.4-12.9 31.6-35.6 

 

ภาพผนวกที่ 1 สีผสมอาหาร 
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ภาพกจิกรรมการด าเนนิงานของศนูยฯ์ 
กจิกรรมประมงร าลกึ ส านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
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กจิกรรมหนว่ยงานสขีาว โดยความรว่มมอืจาก สถานตี ารวจภูธรอ าเภอไชโย 
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กจิกรรมงานประมงนอ้มเกล้าฯ 
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กจิกรรมงานเกษตรและของดีเมอืงอ่างทอง จ.อา่งทอง     
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กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิจ.อ่างทอง 
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กจิกรรมการด าเนนิงานโครงการ Food safety 
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กจิกรรมการด าเนนิงานโครงการ  Zoning 
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กจิกรรมโครงการศนูยเ์รยีนรูด้า้นการประมง 
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กจิกรรมโครงการเพิม่ผลผลติสตัวน์้ า 
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กจิกรรมโครงการชว่ยเหลอืเกษตรกร ในการลดตน้ทนุการผลติด้านการเพาะเลีย้งสตัวน์้ า 
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กจิกรรมวนัประมงแห่งชาต ิ
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กจิกรรมวนัแมแ่หง่ชาต ิ
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กจิกรรมวนัพอ่แหง่ชาต ิ
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กจิกรรมโครงการฟารม์ตวัอย่างตามพระราชด าริฯ จ.อา่งทอง 
 


