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บันทึกของผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 
 รายงานประจําปีฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดชลบุรี ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป 
ผลงานทุกงาน/โครงการสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายด้วยการสนับสนุนและคําแนะนําของ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ 
ทุกคน จึงขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

                                                                   (นางสาวจินตนา ดํารงไตรภพ) 
     ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
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ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชลบุร ี

ดินแดนที่เรียกว่าจังหวัดชลบุรี มีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ ในปี 2522 มีการขุดค้นทาง
โบราณคดี ที่ตําบลพนมดี อําเภอพนัสนิคม ได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี 
เรียกว่า เชลล์ มาวด์ (Shell Mould) ซึ่งที่โคกพนมดีเป็นเชลล์ มาวด์  ที่ใหญ่โตที่สุดซึ่งยังไม่เคยพบในประเทศ
ทางเอเชียอาคเนย์อื่น ๆ เลย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทําให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ภายในกรอบ
เนื้อที่ 4,363 ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนหรือเมืองโบราณที่เคยมีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่ 3 เมือง และนับว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐาน คือ 
 เมืองศรีพะโร  ตั้งอยู่บริเวณบ้านอู่ตะเภา ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี หน้าเมืองมีอาณาเขต
จดทีตํ่าบล บางทรายในปัจจุบัน เคยมีผู้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคําสัมฤทธิ์ แก้วผลึก 
ขันทองคํา ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปูน ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็นต้น นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอํานาจอยู่ในภูมิภาคนี้  รุ่นเดียวกับสมัยลพบุรีซึ่งอยู่หลังยุคอู่ทอง a และ
ก่อนยุคอยุธยา คือ ประมาณฟพ.ศ.    1600-1900 

เมืองพระรถ  เป็นเมืองโบราณยุคเดียวกับเมืองศรีพะโร เพราะปรากฏว่ามีทางเดินโบราณติดต่อกันได้
ระหว่าง 2 เมืองนี้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเมืองพระรถแห่งนี้คงอยู่ในสมัยเดียวกันกับเมืองพระรถ
หรือ เมืองมโหสถ ที่ดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ พ.ศ.2472 ได้มีผู้ขุดพบพระพุทธรูป "พระพนัสบดี"  
ที่บริเวณตําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  เป็นพระพุทธรูปจําหลักจากศิลาดําเนื้อละเอียด 
เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะแปลกกว่าพระพุทธรูปอ่ืนๆฟคือเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทับยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ท้ังสองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเช่นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา 
บนฝุาพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร เบื้องพระปฤษฎางค์มีประภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์ที่แปลกพิเศษ
กว่าสัตว์ทั้งหลาย เป็นภาพสัตว์ที่เกิดจากจินตนาการของประติมากรผู้สร้างพระพุทธรูป คือ นําโค ครุฑ หงส์ มา
รวมเป็นสัตว์ตัวเดียวกัน สัตว์นั้นหน้าเป็นครุฑ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็นพาหนะของเทพเจ้าทั้ง
สาม คือ พระอิศวรทรงโค  พระนารายณ์ทรงครุฑ  พระพรหมทรงหงส์ เมื่อรวมเข้ากันจึงเป็นสัตว์พิเศษที่มีเขา
เป็นโค มีจงอยปากเป็นครุฑ และมีปีกเป็นหงส์ ผู้สร้างอาจหมายถึงพระพุทธเจ้าอาศัยศาสนาพราหมณ์เป็น
พาหนะในการประกาศพระศาสนา  หรือหมายถึง ก ก ก ก ก กพระพุทธเจ้าทรงชัยชนะแล้วซึ่งศาสนาพราหมณ์ก็ได้  พระ
พนัสบดีที่ขุดพบนี้สูง 45 เซนติเมตร  
 เมืองพญาเร่  ตั้งอยู่ตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง เป็นเมืองสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองพระรถ 
ตั้งอยู่ในเขตที่สูงห่างจากเมืองพระรถประมาณ 32 กิโลเมตร ลักษณะเมืองเป็นรูปวงรี 2 ชั้น ชั้นแรกมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1,100 เมตร ส่วนชั้นในประมาณ 600 เมตร คูเมืองและคันดินของตัวเมืองชั้นนอก
ทางด้านเหนือยังเห็นได้ชัดเจน  
 สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทําเนียบศักดินา หัวเมือง ตราเมื่อมหาศักราช 
1298 ตรงกับ พ.ศ. 1919 ชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้รักษาเมืองเป็นที่ "ออกเมืองชลบุรีศรีมหาสมุทร"    
ศักดินา 2,400 ไร่ ส่งส่วยไม้แดง ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงั่ว) ในปี พ.ศ. 2309 ขณะที่
กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพมาล้อมอยู่นั้น กรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่ถูกเนรเทศไปลังกา ได้กลับมาเกลี้ยกล่อมรวบรวมชายฉกรรจ์ทางหัวเมืองภาค
ตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ระยอง บางละมุง ชลบุรี และปราจีนบุรี เข้าร่วมกองทัพอ้างว่าจะยกไปช่วย กรุงศรี
อยุธยารบพม่า ในครั้งนั้นชาวชลบุรีได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมในกองทัพเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเมืองชลบุรี
แทบจะกลายเป็นเมืองร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวจังหวัดชลบุรีได้ให้ความ
ร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อิสรภาพอย่างใกล้ชิดจนสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืน
มา  
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สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้
เสด็จประพาสชลบุรีหลายครั้ง เพราะชลบุรีเป็นเมืองชายทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีทัศนียภาพงดงามและ
ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจําวัน มีหลักฐานปรากฎชัดว่า รัชกาลที่ 4 
5 และ 6 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรีเมื่อไร ทรงมีพระราชกรณียกิจล้วนแต่เป็นพระ
ราชกรณียกิจพ้ืนฐานสร้างชลบุรีให้เจริญรุ่งเรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2437  ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรโดยให้หัวเมือง  
ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทั้งหลายขึ้น
เป็นมณฑล การปกครองหัวเมืองเป็นราชการส่วนภูมิภาค ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเป็นระบบมณฑล
หรือระบบเทศาภิบาลจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 เป็นต้นมา คือ จากมณฑลแบ่งย่อยออกเป็นเมือง อําเภอ 
ตําบล หมู่บ้าน โดยมีผู้ปกครองบังคับบัญชา เรียกว่า สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมือง นายอําเภอ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามลําดับ ครั้นถึง พ.ศ. 2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็นภาค โดยมีอุปราชเป็น
ผู้ปกครอง มีอํานาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วยกัน 4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาค
ตะวันตก สําหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่อย่างเดิมเรียกว่ามณฑลอยุธยาaมีอุปราชปกครองแทน
สมุหเทศาภิบาล การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็นภาค และมีตําแหน่งอุปราชเช่นว่านี้ได้ยกเลิก เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็นมณฑลอย่างเดิม  
 

ขนาด และที่ตั้ง 
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยห่างจาก

กรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินสาย 34 (ถนนบางนา-ตราด) เป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี) เป็นระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร 
จังหวัดชลบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,726,875 ไร่ หรือ 4,363 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่ประเทศ
ไทยซึ่งมีพ้ืนที่รวม 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร   
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอบางปะกง อําเภอบ้านโพธิ์  อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอสนามชัยเขต และก่ิงอําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศใต้   ติดต่อกับอําเภอบ้านฉาง และอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
 

ภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้งที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา 

ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง พ้ืนที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย จังหวัด
ชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทราย ทอดยาว ปุา
ชายเลน ปุาชายหาด ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็นท่าจอดเรือกําบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี  อาทิ ท่า
จอดเรือรบที่อําเภอสัตหีบ เป็นต้น สาหรับเกาะสําคัญ ๆ มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว 
เกาะริ้น เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสารและเกาะครามที่อยู่ในเขต
ทหารเรือของอําเภอสัตหีบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลเต่าทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น 
โดยเกาะเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ช่วยปูองกันคลื่นลม ทําให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ 
ต่างจากจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้ทําให้ชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีจึงเต็ม
ไปด้วยท่าจอดเรือประมง และเหมาะแก่การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 



6 
 
ภูมิประเทศอันหลากหลายดังกล่าว หล่อหลอมให้ชลบุรีสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมที่สะดวกสบาย  

เขตการปกครอง 

   จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 หมู่บ้าน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 8 แห่ง  เทศบาลตําบล  29  แห่ง องค์การ
บริหารส่วนตําบล  60  แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ เมืองพัทยา แยกจากการปกครอง
ของอําเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  

   อําเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอพนัสนิคม อําเภอพานทอง อําเภอ
บ้านบึง อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะจันทร์ อําเภอบ่อทอง อําเภอหนองใหญ่  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ 
และอําเภอเกาะสีชัง 

 

ภาพที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดชลบุรี 
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ประชากร 
จังหวัดชลบุรีมีประชากรรวม 1,455,039 คน แบ่งเป็นชาย 712,875 คน หญิง 742,164 คน 

(สํานักงานสถิติชลบุรี  2559 )  
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  
ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – กุมภาพันธุ์ ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีฤดูแตกต่างกันชัดเจน 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เดือนมีนาคม-
เดือนพฤษภาคม  อากาศค่อนขา้งอบอ้าว แต่ไม่ถึงกับร้อนจัด ฤดูฝน เดือนสิงหาคม- เดือนตุลาคม มีฝนตก
กระจายทั่วไป โดยหมักตกหนักในเขตปุาและภูเขา ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน- เดือนกุมภาพันธุ์ อากาศไม่
หนาวจัด ทว่าเย็นสบาย  ท้องฟูาสดใส ปลอดโปร่ง และมีแดดตลอดวัน นับเป็นช่วงเวลาซึ่งชายหาดจะ
คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ส่วนภาคเกษตรกรในฤดูนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างแล้ง เพราะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน 
ลักษณะอากาศของจังหวัดชลบุรีโดยทั่วไปฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกลางกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิเฉลี่ย 30.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศาเซลเซียส  ฤดูฝนอยู่ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จํานวนวันที่ฝนตก 131 วัน ปริมาณน้ําฝนรวม 1,376.5 มิลลิเมตร ฤดู
หนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมอากาศไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ย 27.73 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 19.0 องศาเซลเซียส 
 

ทรัพยากร แหล่งน้ า  
 ทรัพยากรที่สําคัญของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทรัพยากรทางทะเล ปุาไม้ และสถานที่ท่องเที่ยว  ส่วนการ
ทําเหมืองแร่ปัจจุบันมีน้อยมาก จังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ําไหลผ่าน คงมีแต่ลําคลองและ  อ่างเก็บน้ําที่ก่อสร้างขึ้น
โดยอาศัยน้ําฝน ทําให้ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเพาะปลูกขณะเดียวกันโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการ
ชลประทานทําได้ยากเพราะสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวย กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจแหล่งน้ําใต้ดิน พบว่า 
ปริมาณน้ําโดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรีมีปริมาณ 10-100s ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่เป็นน้ํากร่อยหรือน้ําเค็ม  
  
เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีในปี 2559  

1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรีปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 
2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ ร้อยละ 2.3 – 3.0) เป็นผลจากการขยายตัวทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ 

ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 2.8–3.4) ชะลอลงจากที่
ขยายตัว ร้อยละ 13.9 จากปีที่ผ่านมา สะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วง
คาดการณ์อยู่ที่ 2.5 – 3.1) ชะลอลงจากปีที่ผ่านมา จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า     โดยเฉพาะ
จีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของตลาดโลก รวมทั้งสถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาคเกษตรคาดว่าจะ
หดตัวร้อยละ - 4.9            (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ -5.4 – -4.4) หดตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก
ปัญหาภัยแล้งและราคายางพาราตกต่ํา รวมทั้งจากการอ่อนค่าของเงิน ยูโรและเงินเยน ทําให้ประเทศคู่ค้าหัน
ไปสั่งซื้อไก่จากญี่ปุุนและมูลลค่ามากกว่าไทย ทําให้เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อลดลง สําหรับภาคบริการคาดว่า
ขยายตัวร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 3.9 – 4.7) ชะลอลงจากร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 



8 
 

ด้านอปุสงค์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 0.0 – 1.0) จากที่หดตัวร้อยละ - 
0.4 ในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวร้อยละ 18.9 จากที่ขยายตัวร้อยละ 17.3 ใน
ปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเปูาหมายที่ก่าหนด โดยเฉพาะโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบด้วย 
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต่าบล ละ 5 ล้าน และโครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล เป็นส่าคัญ ส่าหรับการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปีที่
ผ่านมา จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุน ขณะที่ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -7.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัว ร้อยละ -13.5 ในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งปริมาณการจดทะเบียนใหม่ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
เพ่ิมข้ึน 

1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีในปี 2559 คาดว่าอัตราเงิน
เฟูอหดตัวร้อยละ -0.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.2 – -0.9) จากที่หดตัวร้อยละ -1.1 ในปีที่ผ่านมา ตาม
แนวโน้มการปรับลดลงของราคาน้ํามันดิบ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ
ค่าขนส่งสินค้าในประเทศ สําหรับด้านการจ้างงาน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 0.7 
– 1.0) 

 
ศักยภาพของจังหวัดชลบุรี 

 เป็นทําเลที่ตั้งเหมาะสมเอ้ือต่อการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก 
 เป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พณิชยกรรม 
 เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการสาธารณสุข 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 การเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งมีเอกภาพ และประสานงานกับจังหวัดได้อย่างดี 
 ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งและร่วมมือกับภาคราชการเป็นอย่างดี 
 การเก็บภาษี สรรพากร สรรพสามิต ศุลกากรสูงมาก 
 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านกีฬาทั้งทางบกและทางน้ํา 
 มีความพร้อมด้านการขนส่งทางน้ําได้แก่ บริเวณอําเภอศรีราชา อ่าวอุดม แหลมฉบัง และเกาะสีชัง 

เป็นสถานที่ซ่ึงสามารถรองรับการจอดเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือลําเลียงและขนถ่ายสินค้าลง
เรือเล็กเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ 
 ท่าเรือน้ําลึกสัตหีบ ได้ยกฐานะเป็นท่าเรือพาณิชย์ มีท่าเทียบเรือ 5 ท่า (ท่าเรือ 1, 2 และ 3 

ใช้เป็นท่าเรือสําหรับรองรับเรือรบ ส่วนท่าเรือท่ี 4 และ 5 ใช้เป็นท่าเรือสําหรับรองรับเรือ
สินค้า) 

 ท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ตั้งอยู่ในเขตอําเภอศรีราชาห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 130 กิโลเมตร 
เพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ที่ขนสินค้าแบบเทกองและแบบตู้ขนสินค้า 

 ท่าเรือน้ําลึกเกาะสีชัง อยู่ทางด้านใต้ของเกาะสีชัง เป็นท่าเทียบเรือรองรับสินค้าขนาด 
10,000 ตัน ส่วนทางด้านตะวันตกจะเป็นท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเหลว รองรับเรือสินค้า
ขนาด 240,000 ตัน 
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี 
 

   
                               หาดบางแสน                                       อุทยานสามก๊ก   

 
                    เขาสามมุข                                              สวนนงนุช                                                                                     

  
           สวนสัตว์เปิดเขาเขียว                                         เกาะสีชัง 
 
 1. ชายหาดบางแสน เป็นชายหาดที่สวยงาม เป็นที่คุ้นเคยสําหรับผู้ที่นิยมมาเที่ยวชมทะเล อยู่ห่าง

จากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร มีถนนเลียบริมทะเล และมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ครบถ้วน ทั้งสถานที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และสวนสนุกต่าง ๆ สุดชายหาดด้านทิศเหนือมีแหลมและโขดหิน
ที่รู้จักกันในนาม “แหลมแท่น” 

2. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ําทะเลประเภทต่าง ๆ จัดแสดงปลาหรือสัตว์น้ําที่สวยงามและสัตว์น้ําที่หายากต่าง ๆ   

3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อยู่ที่ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 
กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสังกัดองค์การสวนสัตว์ดุสิต มีพ้ืนที่ประมาณ 36,626 ไร่ ปล่อยให้
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สัตว์ปุาชนิดต่าง ๆ เช่น ค่าง เก้ง กวาง ช้าง หมูปุา ฯลฯ อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และมีกรง
นกใหญ่ซึ่งมีนกนับร้อยชนิดที่สวยงาม  

4. หาดพัทยา เป็นหาดที่สวยงาม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 เขต คือ   
พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ มีถนนเลียบริมทะเล พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เช่น 
โรงแรม บังกะโลรีสอร์ท และสถานที่ตากอากาศ 

5. หาดจอมเทียน  เป็นหาดทรายสีขาวสะอาดและสงบอยู่ในอําเภอสัตหีบ ห่างจากพัทยาประมาณ     
6 กิโลเมตร แยกขวาจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 150.5 เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาด 
เหมาะสําหรับการพักผ่อน เล่นน้ําทะเล และเล่นกีฬาทางน้ํา  

6. เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อําเภอเกาะสีชัง อยู่ห่างจากชายฝั่งศรีราชา
ประมาณ 9 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ อีก 8 เกาะ พ้ืนที่รวมประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังและพระตําหนักต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 5   ศาลเจ้า
พ่อเขาใหญ่ รอยพระพุทธบาทจําลอง หาดหินกลม และเขาตกปลาทะเลซึ่งมีปลาชุกชุมมาก 

7. เกาะล้าน และเกาะในบริเวณอ่าวพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในอ่าวพัทยา นั่งเรือโดยสารจาก
ฝั่งพัทยาประมาณ 40 นาที บนเกาะล้านมีหาดทรายที่มีชื่อคือ หาดตาแหวน มีโรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ 
และยังมีเกาะที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวอีก เช่น เกาะไผ่ เกาะครก ฯลฯ 
 8. สวนนงนุช  เป็นหมู่บ้านไทยแห่งใหม่ในเนื้อที่ 1,000 ไร่ อยู่ห่างจากพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร 
แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 163 เข้ามาประมาณ 3.58 กิโลเมตร มีสวนซึ่งประกอบด้วย ไม้ดอกไม้
ประดับนานาชาติ สวนพฤกษาชาติต่าง ๆ มีเรือพายไว้บริการให้เช่า 

9. เขาสามมุข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ห่างจากแหลมแท่นประมาณ      
 2 กิโลเมตร เป็นเขาเตี้ย ๆ สามารถชมทัศนียภาพมุมกว้างของแหลมแท่น และชายหาดบางแสนได้เป็นอย่างดี 
มีศาลเจ้าแม่สามมุข และมีลิงปุาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก นักท่องเที่ยวมักแวะสักการะเจ้าแม่สามมุข หรือ
รับประทานอาหารทะเล 
 10. อ่างศิลา ห่างจากชายหาดบางแสนไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชายทะเล 
ซึ่งรัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้างพระตําหนักราชินีไว้ ปัจจุบันอ่างศิลาเป็นชุมชนชาวประมง ซึ่งมีร้านอาหารทะเล
ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักรับประทานอาหาร และซื้อสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นของ   ที่ระลึก 
 11. ตลาดหนองมน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลแสนสุข ริมทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)   ปาก
ทางแยกเข้าชายหาดบางแสน ห่างจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นตลาดจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
ของที่ระลึก อาหารแห้ง และขนมต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี 

12. อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ ตั้งอยู่ในเขตตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่เน้นความสําคัญของหินธรรมชาติ ที่มีสีสันและรูปทรงแตกต่างกัน นอกจากนี้  ยังมี
สวนบอนไซ จระเข้ยักษ์ และการแสดงโชว์ต่าง ๆ  
 13. เมืองจ าลอง ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เป็นสถานที่รวบรวมสิ่งจําลอง ปูชนีย
สถาน โบราณสถานที่สําคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ําแคว 
ประสาทหินพิมาย เป็นต้น ในอัตราส่วน 1:25 นอกจากนี้ ยังมีมินิยุโรป เช่น หอไอเฟล เทพีสันติภาพ เป็นต้น 

14. สวนเสือศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เน้น
ความสําคัญของจระเข้ เสือโคร่ง และสัตว์นานาชนิด 

15. วัดใหญ่อินทาราม ตั้งอยู่บนถนนเจตน์จํานงค์ในตัวเมืองชลบุรี เป็นวัดสําคัญเก่าแก่คู่เมืองชลบุรี มี
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย คือ พระอุโบสถฐานโค้งแอ่นท้องสําเภา ภายในมีภาพจิตรกรรม  ฝาผนังที่
งดงามมาก เหนือขอบหน้าต่างเป็นภาพเทพชุมนุม ที่ผนังทั้งสองด้านเขียนเรื่อง ทศชาติชาดก พระเวสสันดร
ชาดก และยังมี พลับพลาตรีมุข สร้างด้วยไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อสําริดทรงเครื่องกษัตริย์ เรียกกันว่า 
หลวงพ่อเฉย             
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16. วัดธรรมนิมิตต์ ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านสวน บนถนนสายชลบุรี-พนัสนิคม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 

กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลนิมิตต์ พระพุทธรูปคอนกรีตประดับด้วย
กระเบื้องโมเสก ปางประทับเรือ (ประทับนั่งบนบัลลังก์ห้อยพระบาท  พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ําบนพระเพลา พระ
หัตถ์ขวาห้อยอยู่ข้างพระองค์) ขนาดความสูง 34 เมตร อยู่เชิงเขา หากเดินขึ้นไปยังยอดเขาสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของเมืองชลบุรีได้  

17. หอพระพนัสบดี ตั้งอยู่กลางสระน้ํา ตรงข้ามศาลาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ถนนเมืองเก่า ซอย 1 
เป็นที่ประดิษฐานพระพนัสบดีซึ่งจําลองจากองค์จริง เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร สมัยทวารวดีที่สง่า
งามมาก อายุประมาณ 1,200-1,300 ปี แกะสลักอย่างประณีตจากหินดําเนื้อละเอียด ประทับยืนบนหลังสัตว์ที่
มีลักษณะผสมกันระหว่างครุฑ โค และหงส์  

18. เรือด าน้ าภิรมย์ เป็นเรือดําน้ําลําแรกและลําเดียวของพัทยา ที่นํานักท่องเที่ยวดําสู่ใต้น้ําด้วยความ
ลึกกว่า 20 เมตร เพ่ือชมความงามของปะการังใต้ท้องทะเลบริเวณเกาะล้าน และเกาะสาก  
 19. อันเดอร์ วอเตอร์ เวิด์ล พัทยา (Underwater World Pattaya)  ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท-หนอง
ปรือ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลาทะเลในด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถชมโดยเดินลอดอุโมงค์แก้วที่เปิดให้เห็น
ปลาประเภทต่างๆ ที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซน 
ปะการัง มีปลาสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก เช่น ปลาสินสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน 
เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนเรืออับปาง มีปลาต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ  

20. อุทยานสามก๊ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานไทย-จีน ในเนื้อที่ 36 ไร่ 
มีการวางรูปแบบตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยศาลาแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยและจีน 
ตลอดจนเรื่องราวของพงศาวดารสามก๊ก มีอาคารประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสลักจากหินอ่อน
สูง 4 เมตร รูปเทพเจ้ากวนอู และระเบียงจิตรกรรมซึ่งมีภาพวาดบนกระเบื้องเคลือบดินเผาบันทึกเรื่องราวตอน
สําคัญของเรื่องสามก๊ก  

21. ตลาดน้ า 4 ภาค ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ผ่านพัทยากลาง พัทยาใต้ จะอยู่เลยทางแยกไปพัทยาใต้ 
ตลาดน้ําแห่งนี้เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ทําเป็นเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต  สังเกตได้จากร้านค้าจะทํามา
จากไม้ทั้งหมด และตลาดแห่งนี้ได้รวบรวมของดีทั้ง 4 ภาค ไว้ในตลาดน้ําแห่งนี้ เรียกได้ว่า วันเดียวเที่ยวได้ 4 
ภาคเลย เหนือ กลาง อีสาน ใต้ สินค้าที่นี่จะเน้นไปทางการเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม ขนมโบราณ เสื้อลาย
การ์ตูนไทยๆ อาหารสารพัดอย่าง 

22. บ้านสุขาวดี  ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทติดทะเล อําเภอบางละมุง  คฤหาสน์หลังงามของ ดร.ปัญญา 
โชติเทวัญ (เจ้าของสหฟาร์ม)  เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2543 มีพ้ืนที่รวม 80 ไร่ ความหมายของบ้านคือ 
สุขาวดี แปลว่า  ดี ขาวดี สีของบ้านเป็นโทนสีฟูาและสีชมพู โดยสีชมพูหมายถึงความรัก และสีฟูาเป็นสีของน้ํา  
ตกแต่งภายนอกด้วยโทนสีชมพูและสีฟูา สถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีรูปภาพและรูปปั้นจํานวนมากอยู่ภายใน  
สถานที่ภายในประกอบด้วย  อาคารพระแม่กวนอิม ,อาคารโดมพระ, ศาลหลักเมือง, ความลับสวรรค์, อาคาร
พุทธบารมี, เวที่เฉลิมพระเกียรติ,โดมละหมาด, อาคารไอริสโซเฟีย, สหฟาร์มสเตชั่น, จุดบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม, อาคารสโมสรและอาคารสัจธรรม  

23. เขาพระต าหนัก หรือ เขาพระบาท  เป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน 
บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สถานีวิทยุ 
ส.ทร.5 ของทหารเรือ และจุดชมวิว จากจุดนี้จะแลเห็นทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงาม
มาก บริเวณเชิงเขาพระตําหนักมี สวนเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระตําหนัก มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่  
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24. วัดเขาชีจรรย์   วัดเขาชีจรรย์ครอบคลุมพ้ืนที่ 1/4 ตารางกิโลเมตรของเขา  มีความสูง 248 เมตร 

เหนือระดับน้ําทะเล โดยมีพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าเขาชีจรรย์  ถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราชทรงครองศิริราช
สมบัติครบ 50 ปี ในพุทธศักราช 2539  ด้านหน้ามีลานเอนกประสงค์ มีการจัดสวนต้นไม้ไว้ได้อย่างสวยงาม  
สถานที่มองไปเป็นที่ราบเชิงเขา และเขาแกะสลักรูปพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา  ไว้ที่ผนังอย่างงดงาม
ชัดเจน 

25. Art in paradise หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ  ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือ มีพ้ืนที่กว่า 
5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 10 ห้องภาพ ที่วาดขึ้นทั้งหมด ได้แก่ ห้องแรกห้องลวงตา  
ห้องใต้สมุทร ห้องแห่งสัตว์ปุา ห้องภาพวาดศิลปินระดับโลก ห้องอารยธรรม ห้องศิลปะแนวเหนือจริง ห้อง
ไดโนเสาร์ ห้องน้ําตก ห้องวิวทิวทัศน์ ห้องนิทรรศการศิลปะ ภาพทั้งหมดเป็นภาพที่วาดติดกําแพงและใช้
เทคนิคในการวาดแบบ 3 มิต ิซึ่งเวลาถ่ายรูปออกมาเหมือนกับภาพเสมือนจริงทะลุออกมา     

 26. พิพิธภัณฑ์ริบลีส์  หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลกต้นกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่ง
เดียวที่รวบรวมความมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งความลี้ลับพิสดาร ความงดงามที่น่าประทับใจ พบและ
สัมผัสของจริงกว่า 300 ประเภทที่ต้องตื่นตะลึง เช่น หน้ากากหนังมนุษย์ หัวคนย่อส่วนเหลือ 3 นิ้ว เรือจําลอง 
ไททานิคจากไม้ขีดไฟมากกว่า 1 ,000 ,000 ก้าน ชายที่มีลูกตาดํา 4 ลูกตา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
“ประสบการณ์ท่ีคุณจะไม่มีวันลืม” เชื่อหรือไม่  

27. สวนสนุกพัทยาปาร์ค  มีสวนสนุกให้เล่นกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหินเวหา ไวกิ้งสุดเร้าใจ 
หรือจะเป็นทาวน์เวอร์ช๊อตสุดมัน และที่นี่ก็มีเครื่องเล่นน่ารักๆ ให้คุณหนูๆ ได้เล่นอีกด้วย  พร้อมทั้งมีสวนน้ําที่
กว้างใหญ่พร้อมกับสไลเดอร์ให้ได้ลื่นไถลกัน นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวให้ชมทัศนียภาพของเมืองพัทยาได้อย่าง
เต็มตากับกระเช้าลอยฟูาที่ลาดยาวลงมาจากปลายหอคอยที่สูงกว่า 50 ชั้น พร้อมทั้งมีภัตตาคารหมุนให้คุณได้
ชมวิวจากมุมสูงของเมืองพัทยาพร้อมกับรับประทานอาหารอันเลิศรส 

28. Mimosa Pattaya  สถานที่ท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด " The City of Love เมืองเเห่งความรัก " 
โดยสร้างจําลองแบบกลิ่นไอสถาปัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศสโดดเด่นด้วยสีสัน สดใส  โอบล้อมด้วย 
บรรยากาศอันแสนโรเเมนติก กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสาน กันอย่างลงตัว เป็นศูนย์รวมสินค้าที่มี
เอกลักษณ์ โดดเด่น ร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดอลังการ ณ ลาน
น้ําพดุนตรีที่หมุนเวียนเปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงทุกวัน 

29. สวนน้ าบางแสน เป็นสวนน้ําเปิดใหม่ ที่มีทั้งโซนเอาท์ดอร์ และ อินดอร์ หรือ เล่นน้ํากันในร่ม ก็
ว่าได้ แต่ที่สําคัญ เขาเข้าใจถึงผู้ปกครอง จึงได้จัดระบบเพ่ือเอาใจทั้งครอบครัว นั่นคือ ผู้ใหญ่ไม่เล่นน้ํามาเฝูา
เด็กไมต่้องเสียเงินค่าเข้า แต่เสาร์อาทิตย์ วันหยุด เก็บแค่ 20 บาท และเด็กสูงไม่เกิน 90 cm เล่นฟรี! ได้ทุกวัน 
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เทศกาลงานประเพณ ี

 
   

 
   

ประเพณีแข่งเรือยาว                                            เทศกาลงานวันไหล 
  

                 ประเพณีกองข้าว                                         ประเพณีว่ิงควาย                                                 
     
1. งานประเพณีว่ิงควาย เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัด จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ซึ่งตรงกับ

เดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากจัดที่อําเภอเมืองชลบุรีแล้ว ยังมีการจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันในอําเภอบ้านบึง 
อําเภอหนองใหญ่ ในวันงานชาวไร่ชาวนาจะตกแต่งควายของตนอย่างสวยงามด้วยผ้าแพรสีต่าง ๆ และนําควาย
มาชุมนุมกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด มีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดการตกแต่งควาย ประกวด
นางงาม “น้องนางบ้านนา” เป็นต้น   

2. เทศกาลงานวันไหล พอย่างเข้าเดือนเมษายน อากาศในเมืองไทยก็ยิ่งร้อนขึ้น แต่คนโบราณนั้น
เข้าใจคิดประเพณีสงกรานต์ไว้คลายร้อนและถือเป็นวันปีใหม่ของไทย  ประเพณีสงกรานต์ในภาคกลางมัก 
จะเล่นกันระหว่างวันที่ 13-15 ของเดือนเมษายน ส่วนในภาคตะวันออกนั้นจะแตกต่างจากที่อ่ืน คือ จะเริ่มเล่น
สาดน้ํากันประมาณ วันที่ 16 หรือ 17-19 เมษายน โดยเรียกกันว่า “วันไหล” สําหรับเมืองพัทยาได้กําหนดจัด
งานวันไหลในวันที่ 19 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีรดน้ําดําหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ํา
กันอย่างสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น 
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3. งานประเพณีกองข้าว เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อําเภอศรีราชาที่ยังคง

รักษาประเพณีนี้อยู่ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจําทุกวันที่ 19-21 เดือนเมษายนของทุกปี สถานที่จัดงานอยู่บริเวณ
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลศรีราชาและท่ีบริเวณเกาะลอยศรีราชา กิจกรรมของงานจะประกอบไปด้วยการจัด
ขบวนแห่ที่นําโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยประจําบ้าน การสาธิตและจําหน่าย
ขนมพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง เป็นต้น 

4. ประเพณีท าบุญกลางบ้าน งานบุญกลางบ้านถือได้ว่ามีข้ึนพร้อมกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  
การทําบุญกลางบ้านเป็นงานบุญ ที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากการทําบุญอ่ืนๆ ซึ่งแทนที่จะทําบุญกันที่วัด  
ที่อาคารหรือที่บ้าน แต่จะทําบุญ ณ บริเวณลานกว้างกลางหมู่บ้าน อันเป็นที่สาธารณะหรือลานวัดร้าง หรือ
ลานท้องนา โดยนําเอาความเชื่อถือเรื่องผีและโบราณเข้ามาผสมผสานกับพิธีทางพุทธศาสนา คือ มีการสวด
มนต์เย็น (สวดพระปริตร) ในบริเวณพิธี และในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะมีการสวดมนต์ทําบุญ เลี้ยงพระสงฆ ์
 5. ประเพณีคนตายตีฆ้อง สมัยก่อนเมื่อมีคนตายที่บ้านใดจะต้องตีฆ้องเป็นสัญญาณบอกให้เพ่ือนบ้าน
ทราบ เรียกกันว่า ตีฆ้องตาย เมื่อมีเสียงดังกังวานดังขึ้นในหมู่บ้านใดก็เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านทราบว่ามี
คนตายเกิดข้ึนในหมู่บ้านนั้น (ความเป็นพี่น้องกัน) จะเกิดขึ้นทันท ีทุกคนจะสลัดงานที่ทํามายังบ้านเจ้าของเสียง
ฆ้องทันที ใครถนัดและมีความสามารถทางใดก็จะช่วยกันทางนั้น  ใครเป็นช่างก็ช่วยใส่ไม้ต่อหีบ ผู้หญิง
ทําอาหารเลี้ยงพระ ใครมีขา้วของเครื่องใช้เงินทองก็นํามาช่วยด้วยความเต็มใจ 
 6. ประเพณีแข่งเรือยาว การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพ้ืนบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีต เมื่อสมัยอยุธยา
เป็นราชธานีถือว่าเป็นราชพิธีประจําเดือนในช่วงปลายฤดูฝน การแข่งขันเรือยาวได้สืบทอดมาเป็นประเพณีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย แสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี  สําหรับการแข่งขันเรือยาวนี้ จัดขึ้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ณ อ่างเก็บน้ํามาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย และประเภทเรือจิ๋ว  
 7. งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์  ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ และสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
และเพ่ือจัดหารายได้ไปทํานุบํารุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ได้มีรายได้ไปช่วยเหลือสังคมในจังหวัดชลบุรี 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 

 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านเหนือของอ่างเก็บน้ํา
บางพระ ห่างจากอําเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอศรีราชา 10 กิโลเมตร ติดถนน
สายบางพระ - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 กรมประมงได้ทําการก่อสร้างสถานีประมงน้ําจืดชลบุรี โดยขอใช้ที่ดินจากกรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนที่ประมาณ 98 ไร่บริเวณด้านทิศเหนือของอ่างเก็บน้ําบางพระ ใน
โครงการบูรณะแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมง โดยใช้เงินกู้จากประเทศญี่ปุุน (โอ.
อี.ซี.เอฟ.) โดยบริษัท UNITED CONSTRUCTOR INTACON (J.V.) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาของ
กรมประมงเลขที่ 81/2529 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2531 ใช้
งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 38,668,116.70 บาท สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชลบุรีต่อมาได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็น
ศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี เมื่อวันที่  26 กันยายน 2533 และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ประกอบด้วยอาคารที่ทําการ  โรง
เพาะฟัก  โรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม  โรงเพาะพันธุ์กบ บ่อจระเข้ บ่อตะพาบน้ํา  โรงสูบน้ํา  โรงกรองน้ํา  บ่อ
พักน้ํา  สําหรับบ่อดินมีขนาด 2,700 ตารางเมตร จํานวน 10 บ่อ  ขนาด 1,000  ตารางเมตร จํานวน 8 บ่อ 
และขนาด 600 ตารางเมตร จํานวน 18 บ่อ บ่อซีเมนต์ขนาด 50 ตารางเมตร จํานวน 23 บ่อ ขนาด 70 ตาราง
เมตร จํานวน 16 บ่อ ขนาด 10 ตารางเมตร จํานวน 10 บ่อ บ้านพักข้าราชการ จํานวน 22 หลัง บ้านพัก
คนงานขนาด 10 ครอบครัว จํานวน 3 หลัง 
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แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
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โครงสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและ
ทรัพยากรประมงน้ําจืด โดยเน้นงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับสถาบันต่าง ๆ ของสํานักฯ เพ่ือนําเทคโนโลยีมาทดสอบ
ขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ
พันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ และการวิจัยพื้นฐานที่จําเป็น  เพ่ือพัฒนา
ให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาแหล่งน้ํา ทรัพยากรประมง และสังคม -เศรษฐกิจ
ชาวประมง เพ่ือประเมินสถานภาพแนวโน้มของการประมงในแหล่งน้ํา  และนํามาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา ติดตาม เฝูาระวัง การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําเพ่ือ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตรวจสอบ ติดตามและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ํา
และพืชน้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ผลิตและปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ําโดยเน้นชนิดพันธุ์
ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําเพื่อเพ่ิมผลผลิตประมงและดํารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ํา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําและ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ํา ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
และทําการประมง พ้ืนที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี  และฉะเชิงเทรา 
 

 
 
 
 
 

 

กรมประมง 

ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

งานประมง  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  จ.ฉะเชิงเทรา 

งานธุรการ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและงานวิจัยแหล่งน้ า 
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รายนามผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานี / ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 

 1. นายไพบูลย์   วรสายัณห์ หัวหน้าสถานีฯ (พ.ศ. 2531 – 2533) 
 2. นายพิภพ   กมลรัตน์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2533 – 2535)  
 3. นายนิพนธ์   ศิริพันธ์  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2535 – 2540) 
 4. นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (พ.ศ. 2540 –  2545) 
 5. นายปัญญา   อัศวางกูร            ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. -  ก.ย.  2546) 
 6. นายศักดิ์สิทธิ์  วิบูลสุข            ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ต.ค. 2546 - พ.ค. 2548) 
 7. นายไพบูลย์   วรสายัณห์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (มิ.ย. 2548 -  ม.ค. 2549) 
 8. นายถาวร   จิระโสภณรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ (ม.ค. 2549 -  ก.พ. 2551) 
 9. นางศศิวิมล    เปาลิวัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ (ก.พ. 2551 – มิ.ย. 2559) 
 10.นางสาวจินตนา   ดํารงไตรภพ ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ (ก.ค.2559 – ปัจจุบัน) 
 
 

 
อัตรากําลังข้าราชการ 8 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ ชลบุรี 6 คน ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา   

เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 

    6 
7 
 
8 

นางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ 
 
นายวรมิตร  ศิลปชัย 
 
นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ                                                                                                   
นางสาวมัลลิกา  วรรณประภา 
นางนวพร  พัฒนยินดี 
นายไพบูลย์  แปูนประเสริฐ 
นางสาวศิรินุช วะสุวรรณ 
 
นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
(ย้ายมารับตําแหน่ง เมื่อ ก.ค.59) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ (ปฏิบัติงานหน่วยงานประมง
สาธิต  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงชํานาญการ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน 
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานหน่วยงานประมง
สาธิต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ 
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 อัตรากําลังลูกจ้างประจํา 13 คน  ดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

นายสุรชัย  ขันอาษา 
นายมานิตย์  เพชรล้วน 
นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ 
นางศรีรัตน์  แสงจํารัส 
นายจิตเกษม  แก่นทองคํา 
นายคําพันธ์  สายสกุล 
นายธีระ  นุชพงษ์ 
นายฉลวย  ทองรักษ์ 
นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์ 
นายสมควร  ผินอินทร์ 
นายประเทือง  สังขวรรณะ 
นายสมพงษ์  ซึ่งแสน 
นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์ 
 

พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
ช่างเครื่องยนต์ ช.2 
พนักงานการเงินและบัญชี ส.1 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2/หัวหน้า 
ช่างก่อสร้าง ช.1 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
ช่างไฟฟูา ช.1 
ช่างเหล็ก ช.1 
พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ้างประจ า 
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อัตรากําลังพนักงานราชการ 26 คน ดังนี้  
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นายกาศิก  บัวภิบาล 
นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย 
นางสาวจตุพร  นาคทองดี 
นายสุวิทย์  ดําละเอียด 
นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์ 
นางวิทูล  ซึ่งแสน 
นายปิยะพงศ์  บุญรอด 
นางสาวสุขจร  สินสงวน 
นางไมย์  ขําปั้น 
นายสมพงษ์  ขําปั้น 
นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย 
นายธีระศักดิ์  ชื่นชม 
นายโกศล  อนุโรจน์ 
นายสอ้อน  สาโท 
นายสําเนียง  วงรินยอง 
นายสุเทพ  แก้วคํา 
นางสาวสาคร  ผินอินทร์ 
นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ 
นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด 
นายสมาน  ประกอบศรี 
นางสุจิตรา  สังขวรรณะ 
นายแทน  บุญผึ้ง 
นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ 
นายวิรัตน์  พงษ์เอ่ียม 
นายดาว  ทองรักษ์ 
นายวรกานต์  เกิดม่ันคง 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง  
นักวิชาการประมง 
เจ้าหน้าที่ประมง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 
พนักงานผู้ช่วยประมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ 



21 
 
         
  
 

อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 3 คน ดังนี้  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 

นายเลน  แต้มงาม 
นางสาวรัตนา  สุวรรณพิทักษ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  เสาะแสวง 

คนงานประมง 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ 
  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวจิราพร  มูลเซอร์ นักวิชาการประมง 
 

 
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาววรวรรณ  จองจับ นักวิชาการประมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ โครงการ 
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การมอบหมายงานในหน้าที่ 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนงาน งานและโครงการต่างๆ ทุกงาน  โครงการ โดย
สามารถบรรลุเปูาหมายของศูนย์ฯที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง  ศูนย์ฯจึงมีคําสั่งมอบหมายงานให้บุคลากร
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปี 2559  ดังนี้  

 
 

ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
ที่ 148/2558 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
----------------------------------------------------- 

ด้วยในปีงบประมาณ  2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี รับผิดชอบงานวิจัยและ
งานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรม
ประมง  ดังนั้นเพื่อให้งาน/โครงการต่าง ๆ บรรลุตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของกรมประมงและรัฐบาล ศูนย์ฯ จึงยกเลิกคําสั่งศูนย์ฯ เกี่ยวกับการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําและบรรดาคําสั่งที่ขัดแย้งกับคําสั่งนี้ทุกคําสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เป็นแนวทางถือปฏิบัติใหม่ ดังนี้ 
     นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 
 มีหน้าที่วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม กํากับดูแล และบริหารงานให้แผนงาน กลุ่ม
และงานของทุกงาน/โครงการที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ บรรลุเปูาหมาย 

1. นางสาวแสงเดือน  นาคสุวรรณ  นักวิชาการประมงช านาญการ 
        มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ  งานบุคคล งานตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
โครงการเพ่ิมประสิทิภาพปลานิลแบบครบวงจร โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านประมง งานวิจัยฯ  
งานบริหารวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา และงานวิจัยฯ  
รายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมประมง  รายงานผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด  งานประชาสัมพันธุ์หน่วยงาน และ
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. นางนวพร  พัฒนยินดี  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
        มีหน้าที่รับผิดชอบงานเพาะเลี้ยงปลา กุ้งก้ามกราม กบ จระเข้ งานเพาะพันธุ์ไรแดง/
สาหร่าย งานวิจัยฯ งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ และ PCR  งานบริหาร
ทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ํา รายงานความพึงพอใจงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. นายไพบูลย์  แป้นประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
    มีหน้าที่รับผิดชอบ งานพัสดุ  การจัดซื้อ จัดจ้าง ลงทะเบียนครุภัณฑ์และเบิกจ่ายวัสดุ
และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ เรือยนต์ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ทุกสัปดาห์ งานซ่อมบํารุงรักษาระบบ
น้ํา-ไฟฟูา เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งบ่อและอาคารบ้านพักของศูนย์ฯ 
ควบคุมการใช้เรือ รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถขนย้ายวัสดุ เครื่องตัดหญ้า  วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
งานพัสดุ งานโยธา และงานอ่ืน ๆ ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟูาและน้ําให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
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เจ้าหน้าที่ตรวจเวรยาม ดูแลความสะอาดและความสวยงามของสถานที่ ดูแลจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
และ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

4. นางสาวนารถสุวรรณ  ประเวชไพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    ปฏิบัติงานการเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS  ทํา
บัญชีเงินสดคงเหลือประจําวันของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายเงินทุกงาน/
โครงการ และงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอื่นๆ เก็บรักษาเอกสารทางการ
เงินและนําส่งเงินจําหน่ายพันธุ์สัตว์น้ําและเงินอ่ืนๆ  ตามระเบียบของทางราชการ รายงานการใช้พลังงานผ่าน
เว็บไซด์ และรายงานสถานะทางบัญชี และงานพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  รายงานการรับ-จ่าย
พัสดุประจําปีจัดทําแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ตรวจสอบใบสําคัญก่อนการเบิกจ่าย  และดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     
หน่วยงานประมง โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
   1. นายวรมิตร  ศิลปชัย   นักวิชาการประมงช านาญการ 
       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานประมงสาธิต โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างภายในหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา งานส่งเสริมการประมง งานเพาะเลี้ยงกบนา ปลาสวยงาม 
และงานพัฒนาแหล่งน้ําในพ้ืนที่โครงการ ปฏิบัติงานวิจัย รับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างในหน่วยฯ บริการวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพัฒนาแหล่งน้ํา รับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์
ทะเบียน 83-3576 ชลบุรี        กก-9398 ฉะเชิงเทรา และงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2.  นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
      รับผิดชอบงานผลิตพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําอื่นๆ งานส่งเสริม  และงานพัฒนาแหล่งน้ําใน
พ้ืนที่โครงการ ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ช่วยดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ช่วยงานตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง และ
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ลูกจ้างประจ า 

1. นายสุรชัย  ขันอาษา  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
    ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์และดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน จ-1279 ชลบุรี และ กง-

9606 ชลบุรี ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายชํารุดหรือ
ขัดข้องให้รายงานทันที ขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ดูแลทําความสะอาด และรดน้ําต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ 
ขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ปฏิบัติงานเก็บขยะประจํา และปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. นายมานิตย์  เพชรล้วน  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

    ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ และรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌข-1905  
กทม. และ ศจ-1075 กทม. ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากรถยนต์ที่ได้รับ
มอบหมายชํารุดหรือขัดข้องให้รีบรายงานทันที ช่วยงานซ่อมบํารุงยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ดูแลทําความสะอาดและรดน้ําต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ ขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า ปฏิบัติงานเก็บขยะ
ประจําวัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  3. นายพงษ์ศักดิ์  จิตเจริญ  ช่างเครื่องยนต์ ช.2 

      ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืน ๆ ดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ รับผิดชอบและดูแลรักษารถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ฒฐ-6561 กทม.  83-3102 ชลบุรี  และ 83-3103 ชลบุรี และรถฟาร์มแทรกเตอร์ให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา หากเรือยนต์หรือรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายชํารุดหรือขัดข้องให้
รีบรายงานทันที  ช่วยงานซ่อมบํารุงยานพาหนะดูแลทําความสะอาดและรดน้ําต้นไม้บริเวณโรงจอดรถ 
ปฏิบัติงานเก็บขยะประจําวัน  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ  ลูกจ้างประจําหมายเลข 1, 2, 3 ให้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนนํารถยนต์ออกนอกศูนย์ฯ 
และบันทึกเลข กม. ทุกครั้ง เมื่อกลับถึงศูนย์ฯ 
  4. นายประเทือง  สังขวรรณะ  ช่างไฟฟ้า ช.2 

      มีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบํารุงรักษาและซ่อมเครื่องยนต์  เครื่องไฟฟูา และระบบไฟฟูา-น้ํา 
ประปา  ห้องโรงเพาะฟัก และอาคารบ้านพัก เป็นเจ้าหน้าที่จดบันทึกการใช้น้ําประปา-ไฟฟูาตามบ้านพัก
ข้าราชการและลูกจ้าง จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลความสะอาดโรงพัสดุและโรงซ่อมบํารุง
เครื่องยนต์ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          5. นายฉลวย  ทองรักษ์  ช่างก่อสร้าง ช.2 
     มีหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดิน อาคารที่ทําการ บ้านพัก

และอ่ืน ๆ ภายในศูนย์ฯ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

          6. นายสมพงษ์  ซึ่งแสน  ช่างเหล็ก ช.2 
  ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านพัก โรงเพาะฟัก บ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์

และอนุบาลปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลาเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ซ่อมแซม ดูแล รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้  และตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟัก และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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  7. นางศรีรัตน์  แสงจ ารัส  พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
              มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ จัดทํา

ทะเบียนคุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
สมุดฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) สมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป ทะเบียนรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ ตรวจสอบใบสําคัญก่อนเบิกจ่าย เก็บรวบรวม
ใบสําคัญที่เบิกจ่ายแล้วรอการตรวจสอบ ตรวจสอบใบสําคัญค่าน้ําประปาไฟฟูาที่ใช้ในราชการและบ้านพัก เก็บ
และดูแลรักษาใบสําคัญทางการเงินและสมุดบัญชีต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

         8. นายจิตเกษม  แก่นทองค า    พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
         9. นายค าพันธ์  สายสกุล         พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2 
     ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการทุก

ประเภท ภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจําทุกวัน ดูแลระบบน้ํา-ระบบลมในถังพักน้ํา
และบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสํารองเมื่อไฟฟูาดับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่
เวลา 20.00 – 05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจําวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่
พบในขณะอยู่ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รดน้ําต้นไม้และดูแลความสะอาดบริเวณที่อยู่
เวรยาม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 10. นายบุญสืบ  ฉวีวงศ์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
   มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณสถานที่ ตัดแต่ง 

ต้นไม้ ตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ช่วยงานซ่อมบํารุงสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์ฯ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

11. นายธีระ  นุชพงษ์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2/หัวหน้า 
                         ปฏิบัติหน้าที่เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลา
เพ่ือปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลําเลียง  ซ่อมแซมดูแล รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ทําความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                12. นายสมควร  ผินอินทร์  พนักงานประมงพื้นฐาน บ.2 
        ปฏิบัติงานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตั้งแต่รวบรวมแม่พันธุ์ เพาะและอนุบาล เตรียมพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ตลอดจนดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกราม ทํา
ความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

       13. นางสาววรรณรัตน์  ผินอินทร์  พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ.2 
     ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงกบและจระเข้ เตรียมพันธุ์กบเพ่ือปล่อยและแจกจ่าย ดูแลรักษาความ

สะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ บริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กบ จระเข้ และบริเวณจุด
สาธิตโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านประมง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558   
 
                                              

                                                             (นางศศิวิมล  ปิติพรชัย) 
                                             ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี  
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ค าสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชลบุรี 

ที่ 149/2558  
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานราชการ 

----------------------------------------------- 
  ด้วยในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี รับผิดชอบงานวิจัยและ
งานพัฒนาตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง และได้จ้างพนักงานราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2559 เพ่ือปฏิบัติงานในงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือให้งานบรรลุตามเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย์ฯ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ดังนี้ 
 
 งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                   1. นายกาศิก  บัวภิบาล นักวิชาการประมง 
                       ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ 
ช่วยปฏิบัติงานวิจัยฯ ช่วยงานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                     2. นางสาวฉัตรมณี  มากพิชัย นักวิชาการประมง 
   ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบัติการ  
ช่วยงานห้องสมุด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  นางสาวจตุพร  นาคทองดี นักวิชาการประมง  
 ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีหน้าที่รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการและตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบปัจจัยการผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและโรคสัตว์น้ําในห้องปฏิบั ติการ  
ช่วยงานเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ  ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ํา  งานอนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์  
เพาะเลี้ยงไรแดงและสาหร่าย  ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ํา ตรวจสอบคุณภาพน้ําในบ่อน้ําทิ้ง  และปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานธุรการ 
 1. นางวิทูล  ซ่ึงแสน พนักงานผู้ช่วยประมง 
        ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิดอาคารที่ทําการ  และทําความสะอาดภายในและโดยรอบที่ทําการ 
ดูแลความสะอาดบ้านรับรองและบ้านพักท่ีว่างรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องนอนต่าง ๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องดื่มรับแขก
และเครื่องใช้ในห้องครัว รวมทั้งน้ําดื่ม และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

           2. นางสาวสุขจร  สินสงวน พนักงานผู้ช่วยประมง 
    ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสารคําสั่งต่างๆ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือในแฟูม 
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ต่างๆ จัดพิมพ์รายงานการเดินทางไปราชการ เสนอแฟูมหนังสือเข้าออก และแฟูมการลงเวลาปฏิบัติงาน
ประจําวัน บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
                     3. นายปิยพงศ์  บุญรอด พนักงานผู้ช่วยประมง 

    ปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์-โทรสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์หนังสือราชการ 
ทั่วไป ช่วยงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงบัญชีใบสําคัญในสมุดควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูแลอัพโหลดข้อมูลในเว็บ
ไซด์ของศูนย์ฯ บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                      4. นางสาวสุพรรษา  เสมอวงษ์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
    ปฏิบัติหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดูแลการใช้งานและปูองกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลความเรียบร้อยของห้อง ห้อง
คอมพิวเตอร์ รับ-ส่งหนังสือระบบ E-สารบรรณ บันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP ช่วยงานบันทึกข้อมูล
การเงิน บริการเครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานเพาะพันธุ์ปลา (บ่อดิน) 

1. นายสุวิทย์  ดําละเอียด  เจ้าหน้าที่ประมง  
 ปฏิบัติหน้าที่ เพาะและอนุบาลปลาในบ่อดิน  เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ เตรียมพันธุ์ปลา
เพ่ือปล่อยและแจกจ่าย บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือลําเลียง ซ่อมแซมดูแล  รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ทําความสะอาดและตัดหญ้าบริเสณโดยรอบโรงเพาะฟัก และบ่อซีเมนต์เลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

2. นายสุเทพ  แก้วค า พนักงานผู้ช่วยประมง 
                ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. นายส าเนียง  วงรินยอง พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์พ่อแม่พันธุ์
ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. นายสมพงษ์  ข าปั้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
                         ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา จัดเตรียมอาหารปลาและให้อาหารลูกปลาและพ่อแม่พันธุ์
ปลา ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ
โรงเก็บอาหารปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการ
จําหน่าย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. นายธีระศักดิ์  ชื่นชม พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลา และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  นายโกศล  อนุโรจน์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ปลา เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาและทําความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์เลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ปลาอย่างสม่ําเสมอ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของสถานที่ 
             1. นายสอ้อน  สาโท พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าบริเวณประตูทางเข้าบริเวณที่ทําการ 
สวนหย่อมบ้านพักข้าราชการที่ว่าง, บ้านรับรอง เรือนเพาะชํา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  2. นายแทน  บุญผึ้ง พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  3. นายดาว  ทองรักษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
     ปฏิบัติหน้าที่ดูแลตัดแต่งต้นไม้ และตัดหญ้าภายในศูนย์ฯ ซ่อมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงาน ดูแลสถานที่โดยรอบศูนย์ฯ  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  

งานซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ่อซีเมนต์ บ่อดินอาคารที่ท าการ บ้านพัก และอ่ืน ๆ 
                      1. นายบุญศักดิ์  เสาร์ชัย พนักงานผู้ช่วยประมง 
        ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบํารุงบ่อซีเมนต์ และบ่อดินที่ชํารุด ดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบโรงพัสดุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานอนุบาลลูกปลา (โรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์) 
  1. นางสาวคัทลียา  สัตยาลักษณ์ พนักงานผู้ช่วยประมง 

       ปฏิบัติหน้าที่งานเพาะและอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟักและบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้ํา ดูแลระบบลมให้อากาศและระบบน้ําในบ่ออนุบาลเป็นประจําทุกวัน ดูแลรักษาความ
สะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาในโรงเพาะฟัก ดูแลความสะอาดภายในโรงเพาะฟัก ดูแล
ส่วนแสดงพันธุ์ปลาและบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  2. นางไมย์  ข าปั้น พนักงานผู้ช่วยประมง 
       ปฏิบัติหน้าที่อนุบาลลูกปลาในบ่อซีเมนต์ เพาะพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ํา 
จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีเพ่ือตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการ ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพื่อการลําเลียงพันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและ
การจําหน่าย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ยามรักษาการณ์ 
                      1. นายวรกานต์  เกิดม่ันคง พนักงานผู้ช่วยประมง 

       ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของทาง
ราชการภายในศูนย์ฯ ไม่ให้สูญหาย เชิญธงชาติขึ้นลงเป็นประจําทุกวัน ดูแลระบบน้ํา -ระบบลมในโรงเพาะฟัก 
ถังพักน้ําและบ่อซีเมนต์ ติดเครื่องปั๊มลมสํารองเมื่อไฟฟูาดับ ตีระฆังบอกเวลาทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. 
– 05.00 น. รายงานเหตุการณ์ประจําวัน และรายงานเหตุการณ์ผิดปกติแก่ผู้ตรวจเวรยามทันทีที่พบในขณะอยู่
ยามเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ดูแลความสะอาดและรดน้ําต้นไม้บริเวณจุดเวรยาม และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
งานเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม 

             1. นางสาวสาคร  ผินอินทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ และเตรียม
อาหารสําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดออกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในโรงเพาะพันธุ์
กุ้งก้ามกรามและบริเวณโดยรอบโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
              2. นายไพบูลย์  ทุมรินทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ําผสม
สําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ซ่อมบํารุง วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบํารุงบ่อซีเมนต์ 
และบ่อดินที่ชํารุด ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

             3. นายสมาน  ประกอบศรี พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งก้ามกราม ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ เตรียมน้ําผสม
สําหรับลูกกุ้ง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือลําเลียงลูกกุ้งก้ามกราม ช่วยงานวิจัยของกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยของโรงเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและวัสดุอุปกรณ์ ดูแลตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรง
เพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย          
 
งานเพาะพันธุ์ไรแดง 
             1. นางสุจิตรา  สังขวรรณะ พนักงานผู้ช่วยประมง 
     ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์ไรแดง และคลอเรลล่าเป็นอาหารสัตว์น้ําวัยอ่อน ทําความสะอาดบ่อ
เตรียมน้ําเพาะไรแดง ดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบบ่อเพาะพันธุ์ไรแดง บรรจุถุงอัดอ๊อกซิเจนเพ่ือการลําเลียง
พันธุ์ปลาทุกครั้งที่มีการปล่อยและการจําหน่าย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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งานเพาะพันธุ์กบและจระเข้ 

1. นางสาวพรทิพย์  ชูเชิด พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา อนุบาลลูกกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหาร
จระเข้และเปลี่ยนถ่ายน้ํากบนาและจระเข้ ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ บรรจุถุง
อัดอ๊อกซิเจนเพื่อการลําเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจําหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรงเพาะพันธุ์โดยรอบ
ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. นายวิรัตน์  พงษ์เอี่ยม  พนักงานผู้ช่วยประมง 
      ปฏิบัติหน้าที่เพาะพันธุ์กบนา อนุบาลลูกกบนา ให้อาหารพ่อแม่พันธุ์กบนา ดูแลให้อาหาร
จระเข้และเปลี่ยนถ่ายน้ํากบนาและจระเข้ ทําความสะอาดบ่อซีเมนต์ จัดเตรียมดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ บรรจุถุง
อัดอ๊อกซิเจนเพื่อการลําเลียงลูกพันธุ์กบนาที่มีการปล่อยและการจําหน่าย ดูแลรักษาบริเวณโรงเพาะพันธุ์โดยรอบ
ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านประมง  และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันที่    30   กันยายน  พ.ศ. 2558  
       
 
            (นางศศิวิมล  ปิติพรชัย) 
                                                  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี          
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ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559 
 

 
งานธุรการ 

  
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล  ดูแล

ความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้งาน การดูแล การบํารุงรักษา
ยานพาหนะ 
 1.1 งานสารบรรณ  ดําเนินงานบริหารเกี่ยวกับงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทําหนังสือ การรับ-ส่งหนังสือ 
ร่างโต้-ตอบหนังสือ การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการในกรมประมงและส่วนราชการอ่ืนๆ มีผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559  ดังนี้  
  

รายการ จ านวน (ฉบับ) 
ลงทะเบียนรับหนังสือ  
ลงทะเบียนส่งหนังสือ  
ลงทะเบียนออกคําสั่งศูนย์ฯ  

2,581 
1,171 
202 

รวม  3,954 
 

1.2 งานการเงินและบัญชี เป็นงานบริหารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ตามแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ 2559 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2559 

 

1. แผนงาน  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 
    ผลผลิต  การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
    กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อปล่อยในแหล่งน้ า 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,562,300.00 2,562,300.00 - 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,282,200.00 3,282,063.86 136.14 
ค่าสาธารณูปโภค 342,000.00 341,915.55 84.45 

รวม 6,186,500 6,186,279.41 220.59 
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2.  แผนงาน  ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
     ผลผลิต  สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
     กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
     กิจกรรมย่อย ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 727,200.00 727,200.00 - 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 780,000.00 779,965.95 34.05 
ค่าสาธารณูปโภค 271,000.00 271,000.00 - 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 336,000.00 336,000.00 - 

รวม 2,114,200.00 2,114,165.95 37.05 

 
3. แผนงาน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
    ผลผลิต  วิจัยและพัฒนาการประมง 
    กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาการประมง 
    กิจกรรมย่อย วิจัยด้านการเพาะเลี้ยงและทรัพยากรประมงและผลิตภัณฑ์ 
  

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 285,100.00 285,079.78 20.22 

รวม 285,100.00 285,079.78 20.22 

 
4. แผนงาน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต  สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้  
                เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
    ผลผลิต  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
   4.1  กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
         กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 478,260.00 478,260.00 - 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 24,000.00 23,905.00 95 

รวม 502,260 502,165 95 
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     4.2  กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขา 
                       หินซ้อนฯ  จ.ฉะเชิงเทรา) 
            กิจกรรมย่อย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,006,480.00 2,006,479.31 0.69 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 733,830.00 733,793.64 36.36 
ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00 92,064.44 7,935.56 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,900.00 74,900.00 - 

รวม 2,915,210.00 2,907,237.39 7,972.61 

 
  4.3  แผนงาน  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา 
                     และสัตว์น้ าจืดของไทย) 
         กิจกรรมย่อย ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและพัสดุ 81,420.00 81,020.00 400.00 
ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00 5,000.00 - 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 55,000.00 55,000.00 - 

รวม 141,420.00 141,020.00 400.00 
 
4.4 แผนงาน  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง 
     กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมง 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 101,000.00 100,822.93 177.07 

รวม 101,000.00 100,822.93 177.07 
 
    4.5  กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กิจกรรมย่อย จัดท าจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 40,000.00 39,547.97 452.03 

รวม 40,000.00 39,547.97 452.03 
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5. แผนงาน  สร้างอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
    ผลผลิต  บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
    กิจกรรม  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่เหมาะสม 
    กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปลานิล 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 350,970.00 350,602.39 367.61 

รวม 350,970.00 350,602.39 367.61 
 
6. แผนงาน  สร้างอาชีพและรายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
    ผลผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 
    กิจกรรม  ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพ่ือการผลิต 
    กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร 
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

1,299,700.00 
949,559.41 

9,602.73 
ค่าสาธารณูปโภค 340,109.86 

รวม 1,299,700.00 1,290,097.27 9,602.73 
 
7.เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
   แผนงาน  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
   โครงการ  อ่างเก็บน้ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 

 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
งบลงทุน 
-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าใช้จ่ายตามแผนปฎิบัติการเพ่ือ
แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
500,000.00 

 
500,000.00 

- 

รวม 500,000.00 500,000.00 - 
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8.แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ 
  8.1 งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  
 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
งบประมาณคงเหลือ 

(บาท) 
ค่าจ้างชั่วคราว 330,840.00 320,760.64 10,079.36 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 475,760.00 475,500.30 259.70 
ค่าสาธารณูปโภค 62,000.00 62,000.00 - 
 95,500.00 95,500.00 - 

รวม 964,100.00 2,114,165.95 10,339.06 
 

งานพัสดุ 
การจัดซื้อ  จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 

 
1.  แผนงาน  ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
    ผลผลิต  สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
    กิจกรรมย่อย ตรวจประเมิณฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

 
1 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 

 
1 เครื่อง 
 

 
336,000.00 

 
2.  แผนงาน  ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต  สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร 
                 อย่างเป็นระบบ 
     ผลผลิต   เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
2.1 กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
ฯ จ.ฉะเชิงเทรา) 
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      กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในโครงการพระราชดําริ  
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
อวนไนล่อนชนิดตาถี่  ขนาดยาว 50 เมตร 
 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู 
 
 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 

 
1 ปาก 
 
1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
1 เครื่อง 

 
18,000.00 
 
33,000.00 
 
 
 
 
 
 
23,900.00 

 
2.1  กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา
และ 
                  สัตว์น้ าจืดของไทย) 
      กิจกรรมย่อย  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าในโครงการพระราชด าริ 

 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

 
1 
 
 
 
2 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟูา  สูบน้ํา
ได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 

 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
เครื่องชั่งไฟฟูาระบบดิจิตอล  ทศนิยม 
 2 ตําแหน่ง 

 
1 เครื่อง 
 
 
 
1 เครื่อง 

 
18,000.00 
 
 
 
33,000.00 
 

 
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน จ านวนเงิน (บาท) 

 
1 

ครุภัณฑ์การเกษตร 
รถสามล้ออเนกประสงค์ 

 
1 คัน 

 
95,500.00 
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กิจกรรม  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 

หลักการและเหตุผล                                                                                                                                    
จากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีเพ่ิม

มากขึ้นซึ่งสัตว์น้ําจืดเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนมีแนวโน้มลดลงได้หาก
ขาดการอนุรักษ์หรือการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา รัฐบาลได้มี
มาตรการต่างๆ เพ่ือปูองกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการทําลายทรัพยากรจนเกินขอบเขต อย่างไรก็ตามมาตรการ
ที่ต้องปฏิบัติควบคู่กับการอนุรักษ์คือ งานพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ซึ่งถือเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ต้องเร่ง
ดําเนินการ เพ่ือศึกษา  และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดให้มีคุณภาพควบคู่กับการเพ่ิมชนิด 
และจํานวนของสัตว์น้ําจืด เป็นการทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น้ําให้
มากพอกับความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนให้ราษฎรได้มีความรู้ความชํานาญในด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ภาย ในประเทศ    
    และส่งออก  
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
3. พัฒนาศักยภาพของแหล่งทาการประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
4. ปูองกัน และแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดในปัจจุบันและอนาคต  
5. ส่งเสริม และให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแก่บุคคลทั่วไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีมี เปูาหมายผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด  32,000,000 ตัว  ผลการดําเนินงาน
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได ้ 32,975,100  ตัว รายละเอียดดังนี้ 

 
ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 

ปลานิล 200,000 632,000 
ปลาไน 2,000,000     4,304,000 
ปลาตะเพียนขาว 5,000,000     3,183,000 
ปลายี่สกเทศ        2,500 ,000 1,875,000 
ปลาดุกอุย 250,000 226,000 
กุ้งก้ามกราม 22,000,000   22,705,000 
กบนา 50,000 50,100 

รวม 32,000,000 32,975,100 
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ภาพที่ 2 สัดส่วน (ร้อยละ) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่ผลิตเพ่ือปล่อยแหล่งน้ํา ปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลานิล 
2% 

ปลาไน 
13% 

ปลาตะเพียนขาว 
9% 

ปลายี่สกเทศ 
6% 

ปลาดกุอยุ 
1% 

กุ้งก้ามกราม 
69% 

กบนา 
0% 

ช่ือแผนภูมิ 
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โครงการประเมินผลจับสัตว์น้ าในแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
 
1. แหล่งน้ า  แม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 

1.1  สภาพพื้นที่แหล่งน้ า 
แม่น้ําบางปะกงเป็นแม่น้ําสายหลักของภาคตะวันออก  มีต้นกําเนิดจากการบรรจบกันของแม่น้ํา

นครนายกและแม่น้ําปราจีนบุรีที่บริเวณบ้านบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  และไหลลงสู่อ่าว
ไทยในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมความยาวประมาณ  122  กิโลเมตร  โดยมีความลึกของน้ําตลอดลําน้ํามีค่า
ผันแปรตั้งแต่  2.4 – 17.0  เมตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําบางปะกงเป็นที่ราบต่ําจึงมักได้รับผลกระทบของน้ํา
ทะเลในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งกินเวลายาวนานกว่า  6  เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน  ปริมาณน้ําในแม่น้ํา
บางปะกงจะเพ่ิมข้ึนสูงตามลําดับจากช่วงฤดูแล้งจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม  หลังจากนั้นปริมาณการไหลของ
น้ําจะค่อย ๆ  ลดลงหลังจากหมดฤดูฝน  ปริมาณน้ําจะน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม  ดังนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคม
เป็นต้นไปจะเกิดการรุกล้ําของน้ําเค็มเข้าไปในลําน้ําจนถึงแม่น้ําปราจีนบุรี  และนครนายก  ซึ่งระดับความเค็ม
สูงสูดจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนของทุกปี  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2548) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงแหล่งน้ํา แม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
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ข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา  (secondary data)  ย้อนหลัง 5 ปี 
 

ปี ชนิดปลาปล่อย จํานวน(ตัว) 
2555 
 
 
 

กุ้งก้ามกราม     
           ตะเพียนขาว 

ยี่สกเทศ 
ดุกอุย 

3,700,000 
530,000 
70,000 
40,000 

2556 
 

กุ้งก้ามกราม 
ยี่สกเทศ 

2,500,000 
500,000 

2557 ตะเพียนขาว 
ยี่สกเทศ 

190,000 
940,000 

2558 กุ้งก้ามกราม 
ตะเพียนขาว 
ยี่สกเทศ 

500,000 
200,000 
100,000 

2559 กุ้งก้ามกราม 
          ตะเพียนขาว 

ยี่สกเทศ 
ไน 

3,000,000 
640,000 
20,000 
100,000 

 
 

1.2 คุณภาพน้ า  จากการสํารวจในเดือนธันวาคม 2558 มีนาคม มิถุนายน  และกันยายน  2559 
1.2.1  ผลการวิเคราะห์น้ําครั้งที่  1 วันที่  19-22 ธันวาคม  2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฃ 
 

 
 

พารามิเตอร์ หน่วย สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ oC 25.0 27.0 27.0 26.3 

อุณหภูมิน้ํา oC 23.0 25.0 25.0 24.3 

ระดับน้ํา m 2.80 2.50 2.50 2.60 

ความโปร่งแสง cm 30.0 40.0 40.0 36.7 

ความเป็นด่าง mg/l 90.0 95.0 85.0 90.0 

ความกระด้าง mg/l 100.0 100.0 100.0 100.0 

pH 
 

7.0 7.0 6.5 6.8 

DO mg/l 4.0 4.0 4.0 4.0 
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1.2.2  ผลการวิเคราะห์น้ําครั้งท่ี  2 วันที่  13-16 มีนาคม  2559 
 

พารามิเตอร์ หน่วย สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ oC 27.0 30.0 32.0 29.7 

อุณหภูมิน้ํา oC 25.0 29.0 29.0 27.7 

ระดับน้ํา m 2.8 2.5 2.5 2.6 

ความโปร่งแสง cm 40.0 50.0 80.0 88.3 

ความเป็นด่าง mg/l 95.0 80.0 90.0 56.7 

ความกระด้าง mg/l 100.0 100.0 100.0 100.0 

pH 
 

7.0 6.5 7.0 6.8 

DO mg/l 4.0 4.0 4.0 4.0 
 
 
 

1.2.3  ผลการวิเคราะห์น้ําครั้งท่ี 3 วันที่  13-16 มิถุนายน  2559 
 

พารามิเตอร์ หน่วย สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ oC 27.0 30.0 32.0 29.7 

อุณหภูมิน้ํา oC 25.0 29.0 29.0 27.7 

ระดับน้ํา m 2.8 2.5 2.5 2.6 

ความโปร่งแสง cm 40.0 50.0 80.0 56.7 

ความเป็นด่าง mg/l 95.0 80.0 90.0 88.3 

ความกระด้าง mg/l 100.0 100.0 100.0 100.0 

pH 
 

7.0 6.5 7.0 6.8 

DO mg/l 4.0 4.0 4.0 4.0 
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1.2.4  ผลการวิเคราะห์น้ําครั้งท่ี  4 วันที่  31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน  2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3  การประเมินผลจับปลาในแหล่งน้ า 
 

1.3.1 ผลการประเมิน ครั้งที่ 1  วันที่  19-22 ธันวาคม  2558 
 

จับปลาได้ทั้งหมด 38 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ  403.49 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 55 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย  808.33 กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 40, 30, 90, 70 และ 20  มิลลิเมตร มีผลจับ  
616.36, 605.10, 298.42, 222.17 และ 170.56  กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยปลาอ่ืนๆ มีผล
จับสูงสุด 98.91 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พารามิเตอร์ หน่วย สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 เฉลี่ย 

อุณหภูมิอากาศ oC 28.0 32.0 29.0 29.7 

อุณหภูมิน้ํา oC 27.0 30.0 27.0 28.0 

ระดับน้ํา m 2.8 2.5 2.5 2.6 

ความโปร่งแสง cm 30.0 30.0 20.0 26.7 

ความเป็นด่าง mg/l 110.0 110.0 110.0 110.0 

ความกระด้าง mg/l 120.0 130.0 120.0 123.3 

pH 
 

7.0 7.0 7.0 7.0 

DO mg/l 4.0 4.0 4.0 4.0 



43 
 
ตารางที่  1 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ าบางปะกงและแม่น้ า
ปราจีนบุรี 
              จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 1 วันที่  19-22 ธันวาคม  2558 

 

ขนาดช่องตา 

 (มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) จํานวน 
(ชนิด) 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 จุดที่ 3 เฉลี่ย 

20 
30 
40 
55 
70 
90 

248.46 
1,270.24 
1,517.94 
1,120.09 
395.67 
420.19 

92.89 
460.01 
313.58 
404.91 
180.07 
0.00 

170.32 
85.05 
17.57 
0.00 
90.78 
475.06 

170.56 
605.10 
616.36 
808.33 
222.17 
298.42 

15 
26 
17 
14 
8 
6 

เฉลี่ย (รวม) 828.76 241.91 139.80 403.49 38 

 
 
ตารางท่ี  2  ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย  (กรัม/พ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตร/คืน)  ขนาดช่องตาต่าง ๆ 

   ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี  จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 1 วันที่  19-22 ธันวาคม   
   2558 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

กดทะเล Arius maculatus 21.25 101.29 175.69 181.61 54.30 48.99 97.19 

กดทะเล Batrachocephalus mino 36.47 9.37 68.84 67.63 34.47 7.21 37.33 

กดทะเล Ketengus typus 0.00 3.38 88.69 58.80 22.08 27.15 33.35 
ตะเพียนขาว Barbonymus 
gonionotus 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.35 26.39 

ตะเพียนทอง Barbonymus altus 4.97 82.35 57.17 6.09 0.00 0.00 25.10 

แปูนแก้ว Parambassis apogonoides 3.08 88.06 48.86 0.00 0.00 0.00 23.33 

แมว Lycothrissa crocodilus 3.69 34.53 4.54 10.42 0.00 53.12 17.72 

ยี่สกเทศ Labeo rohita 0.00 6.00 33.82 65.45 0.00 0.00 17.54 
สร้อยนกเขา Osteochilus 
melanopleurus 

0.00 54.22 18.99 6.49 0.00 0.00 13.28 

เสือพ่นน้ํา Toxotes microlepis 0.00 17.66 8.69 0.00 50.10 0.00 12.74 

อ่ืนๆ 0.00 101.09 208.24 111.07 111.84 61.22 98.91 
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1.2.1 ผลการประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่  13-16 มีนาคม  2559 
 

จับปลาได้ทั้งหมด 44 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ  586.33 กรัมต่อพื้นที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย  1,002.04 กรัมต่อพ้ืนที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 90, 20, 55 และ 70  มิลลิเมตร มีผลจับ  
692.96, 539.50, 446.22, 440.28 และ 396.95  กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยปลาอ่ืนๆ  มี
ผลจับสูงสุด 173.20 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ดังรายละเอียดตามตารางที่  3 และ ตารางที่ 4 

ตารางท่ี  3 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
                จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 2 วันที่  13-16 มีนาคม  2559 

 

ขนาดช่องตา 

 (มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) จํานวน 
(ชนิด) 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 จุดที่ 3 เฉลี่ย 

20 
30 
40 
55 
70 
90 

455.40 
384.78 

1,189.68 
615.52 
473.56 
703.67 

474.27 
890.22 
809.51 
368.76 
353.45 
360.52 

409.01 
803.89 

1,006.95 
336.56 
363.84 
554.30 

446.22 
692.96 

1,002.04 
440.28 
396.95 
539.50 

21 
26 
17 
13 
13 
11 

เฉลี่ย (รวม) 637.10 542.79 579.09 586.33 44 
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ตารางท่ี  4  ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย  (กรัม/พ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตร/คืน)  ขนาดช่องตาต่าง ๆ 

   ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี  จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 2 วันที่  13-16 มีนาคม   
   2559 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

กดทะเล Arius maculatus 3.77 64.39 419.13 81.12 129.37 60.28 126.34 

กดทะเล Arius truncatus 6.31 81.72 108.68 21.61 68.29 0.00 47.77 

กดทะเล Batrachocephalus mino 0.00 0.00 26.44 34.15 28.91 176.92 44.40 

ตะกรับ Scatophagus argus 129.94 0.00 26.01 0.00 16.41 37.13 34.91 
ตะเพียนขาว Barbonymus 
gonionotus 

0.00 17.87 145.44 17.22 17.30 0.00 32.97 

แปูนแก้ว Parambassis 
apogonoides 

0.00 144.71 17.66 32.30 0.00 0.00 32.45 

แมว Lycothrissa crocodilus 0.00 6.41 60.02 36.31 45.30 26.11 29.03 
สร้อยเกล็ดถี่ Thynnichthys 
thynnoides 

0.00 0.00 0.00 99.60 0.00 36.10 22.62 

สร้อยลูกกล้วย Labiobarbus 
siamensis 

38.03 92.99 0.00 0.00 2.48 0.00 22.25 

สลาด Notopterus notopterus 0.00 21.53 5.44 57.47 0.00 37.86 20.38 

อ่ืนๆ 268.17 263.34 193.24 60.50 88.88 165.10 173.20 
 

1.3.1 ผลการประเมิน ครั้งที่ 3 วันที่  13-16 มิถุนายน 2559 
 

จับปลาได้ทั้งหมด 28 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ  351.99 กรัมต่อพื้นที่
ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 30 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย  443.95 กรัมต่อพื้นที่ข่าย 
100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 90, 40, 55, 70 และ 20  มิลลิเมตร มีผลจับ  433.61, 
375.94, 368.24, 365.37 และ 124.81  กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยกดทะเล Arius 
maculatus มีผลจับสูงสุด 137.01 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 
และ ตารางที่ 6 
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ตารางท่ี  5 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
                จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 3 วันที่  13-16 มิถุนายน 2559 

 
 
ตารางท่ี  6  ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย  (กรัม/พ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตร/คืน)  ขนาดช่องตาต่าง ๆ 

   ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี  จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 3 วันที่  13-16 มิถุนายน 
   2559 

 
 

ขนาดช่องตา 

 (มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) จํานวน 
(ชนิด) 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 จุดที่ 3 เฉลี่ย 

20 
30 
40 
55 
70 
90 

221.15 
666.11 
548.33 
791.12 
693.42 
438.37 

57.72 
351.21 
489.08 
313.59 
402.70 
503.07 

95.57 
314.54 
90.42 
0.00 
0.00 

359.40 

124.81 
443.95 
375.94 
368.24 
365.37 
433.61 

8 
18 
10 
8 
8 
6 

เฉลี่ย (รวม) 559.75 352.86 143.32 351.99 28 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

กดทะเล Arius maculatus 35.89 84.40 175.83 270.64 113.49 141.81 137.01 

กดทะเลArius  truncatus 0.00 26.20 0.00 0.00 122.12 80.57 38.15 

กระบอก Mugil cephalus 33.51 90.35 72.27 8.49 11.81 0.00 36.07 
กะพงลาย Datnioides 
quadrifasciatus 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.80 19.97 

จวด Boesemania microlepis 8.70 93.60 17.10 0.00 0.00 0.00 19.90 

ตะกรับ Scatophagus argus 0.00 0.00 0.00 48.48 35.94 0.00 14.07 

นิล Oreochromis niloticus 0.00 40.97 4.40 0.00 0.00 29.09 12.41 

บู่ทราย Oxyeleotris marmorata 0.00 0.00 0.00 0.00 25.16 33.63 9.80 

ปีกไก่ Kryptopterus cheveyi 0.00 0.00 0.00 0.00 41.14 0.00 6.86 

แมว Lycothrissa crocodilus 0.00 11.68 29.25 0.00 0.00 0.00 6.82 

อ่ืนๆ 46.72 96.75 77.10 40.62 15.72 28.71 50.94 
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1.2.1 ผลการประเมิน ครั้งที่ 4 วันที่  31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2559 
 

จับปลาได้ทั้งหมด 31 ชนิด โดยมีปริมาณต่อหน่วยการลงแรงประมงเท่ากับ  373.37 กรัม
ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยข่ายขนาดช่องตา 40 มิลลิเมตร มีผลจับสูงสุดเฉลี่ย  721.23กรัมต่อ
พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน รองลงมาคือข่ายขนาดช่องตา 30, 55, 20, 90 และ 70  มิลลิเมตร มีผลจับ  
504.68, 376.37, 288.19, 178.75 และ 171.75 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน โดยปลากดทะเล 
Arius maculatus มีผลจับสูงสุด 150.98 กรัมต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 7 และ ตารางที่ 8 

ตารางท่ี  7 ประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
               จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 4 วันที่  31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2559 

 

ขนาดช่องตา 

 (มิลลิเมตร) 

ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) จํานวน 
(ชนิด) 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 จุดที่ 3 เฉลี่ย 

20 
30 
40 
55 
70 
90 

238.84 
849.83 

1,323.00 
553.86 
515.26 
443.90 

145.73 
348.60 
509.43 
380.75 
0.00 
90.12 

480.01 
315.60 
331.26 
194.51 
0.00 
0.00 

288.19 
504.68 
721.23 
376.37 
171.75 
178.01 

15 
15 
17 
13 
3 
3 

เฉลี่ย (รวม) 654.11 245.77 220.23 373.37 31 
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ตารางท่ี  8  ชนิดและผลจับของเครื่องมือข่าย  (กรัม/พ้ืนที่ข่าย  100  ตารางเมตร/คืน)  ขนาดช่องตาต่าง ๆ 

   ในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี  จากการสุ่มตัวอย่าง  ครั้งที่ 4 วันที่  31 สิงหาคม ถึง  
   3  กันยายน 2559 
 

ชนิดปลา 
ขนาดช่องตา (มิลลิเมตร) 

เฉลี่ย 
20 30 40 55 70 90 

กดทะเล Arius maculatus 6.34 232.63 335.88 129.70 117.52 83.85 150.98 

กดทะเล Arius truncatus 12.69 23.04 86.78 16.10 0.00 47.17 30.96 
แขยงข้างลาย Mystus 
mysticetus 

98.62 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 19.22 

จวด Boesemania microlepis 12.51 48.08 42.91 11.47 0.00 0.00 19.16 

ซิว Rasbora aurotaenia 20.58 34.00 28.25 6.15 0.00 0.00 14.83 

บู่ Apocryptodon madurensis 83.87 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 14.74 

แปูนแก้ว Parambassis wolffii  17.25 29.88 39.12 0.00 0.00 0.00 14.37 

แปบ Paralaubuca riveroi 0.00 0.00 0.00 46.31 27.94 0.00 12.38 

แมว Setipinna melanochir 0.00 0.00 0.00 0.00 26.29 46.99 12.21 

อีกง Mystus gulio 13.69 55.71 0.00 0.00 0.00 0.00 11.57 

อ่ืนๆ 22.63 64.65 183.73 166.63 0.00 0.00 72.94 
 

1.4 สรุปผลจับในแหล่งน้ าเปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา 
 
จากการประเมินผลจับสัตว์น้ําระหว่างปี 2558 และปี 2559 ในแม่น้ําบางปะกง พบว่าปี 2558  มี

ผลจับเฉลี่ย  439.78  กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน และผลจับเฉลี่ยปี 2559 มีผลจับ  428.79  
กรัมต่อพื้นที่ข่าย 100 ตารางเมตรต่อคืน  แสดงว่าพันธุ์สัตว์น้ําในแม่น้ําบางปะกง มีผลจับลดลงร้อยละ 2.50  มี
รายละเอียดดังตารางที่ 9 ภาพที่ 2 โดยชนิดปลาที่พบมากโดยน้ําหนัก 10 ชนิดแรกของปี 2558  และปี 2559 
เหมือนกันจํานวน  4  ชนิด  ตามภาพที่  3  และ ภาพที่ 4 
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ตารางท่ี9เปรียบเทยีบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ํา 
             ปราจีนบุรี  จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี 2558 กับปี 2559 
 
ขนาดช่องตา ผลจับของเครื่องมือข่าย (กรัม/พ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร/คืน) 
(มิลลิเมตร) ครั้งที่ เฉลี่ยปี เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
 1 2 3 4 2559 2558 ร้อยละ 

20 
30 
40 
55 
70 
90 

170.56 
605.10 
616.36 
508.33 
222.17 
298.42 

446.22 
692.96 

1,002.04 
440.28 
396.95 
539.50 

124.81 
443.95 
375.94 
368.24 
365.37 
433.61 

288.19 
504.68 
721.23 
376.37 
171.75 
178.01 

257.45 
561.67 
678.89 
423.31 
289.06 
362.38 

218.50 
626.07 
718.87 
553.19 
375.69 
146.38 

17.83 
-10.29 
-5.56 
-23.48 
-23.06 
147.55 

เฉลี่ย 403.49 586.33 351.99 373.37 428.79 439.78 -2.50 
 

 
 
 

 

ภาพที4่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจับของเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่างๆในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ํา
ปราจีนบุรี      
            จากการสุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี 2558 และปี 2559 
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ภาพที ่ 5 ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้จากเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําปราจีนบุรี  
                 จากการสุ่มตัวอย่าง ปี 2558 
 

 
 

 

ภาพที ่ 6 ชนิดสัตว์น้ําที่จับได้จากเครื่องมือข่ายขนาดช่องตาต่าง ๆ ในแม่น้ําบางปะกง และแม่น้ําปราจีนบุรี 
                 จากการสุ่มตัวอย่าง ปี 2559 

 
 
 

 

ชนิดปลาทีส่ ารวจพบปี  ๒๕๕๘

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๕ ๗๐ ๙๐
ขนาดข่าย (มม.)

ผล
จับ

 (ก
รมั

/ข
่าย

 ๑
๐๐

 ต
ร.ม

./คื
น)

กดหัวเสียม

ซ่า

ซิวควาย

ตะเพยีนขาว

บู่ทราย

แป้นแกว้ยักษ์

แปบ

สลาด

ไส้ตัน

อกุ

อืน่ ๆ
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กิจกรรม  โครงการสาธิตการเลี้ยงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมากพระราช าด าริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปเปิดศาลบวร

ราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินหมู่ที่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 264 ไร่ พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดินดังกล่าว และทรงมี  พระราชดําริกับอําเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปุาไม้ กรมปศุ
สัตว์ ให้ร่วมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ จัดทําเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม และ
งานศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมได้ในการ
ดําเนินงานประกอบด้วย หน่วยงานหลายกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งภาคเอกชนหน่วยงานดังกล่าว จึงได้
ประชุมปรึกษาหารือกันมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของเรื่อง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” คณะกรรมการบริหารได้ทําหนังสือในนาม
ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ 0801/1094 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงสํานักราชเลขาธิการฯ เพ่ือนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานชื่อของศูนย์ฯ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่การดําเนินโครงการ
สนองพระราชดําริสืบไป และสํานักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ รล 0002/3041 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2523 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริ ให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 

1.พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา ฟ้ืนฟูสภาพปุา การพัฒนาดิน วางแผนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ที่
เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และนําไปปฏิบัติตามได้ เพ่ื อพัฒนา
อาชีพและพ้ืนที่ทํากินของตนให้เพ่ิมผลผลิต มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรม
พ้ืนบ้านเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้จากอาชีพหลักอีกทางหนึ่ง  

2.พัฒนาพื้นที่ราษฎรรอบศูนย์ฯ บริเวณลุ่มน้ําโจนให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพ้ืนที่
อ่ืนๆ ต่อไป ให้นําวิธีการที่ได้ผลมาแล้วถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดมาดําเนินการ นับตั้งแต่เริ่ม
ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาได้มีราษฎรที่มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพ่ิมเติมอีก จํานวน 
497 ไร่ ผนวกกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์ รวมเป็นเนื้อท่ีทั้งหมดของ 

จากการดําเนินงานตามแผนแม่บทที่ผ่านมากิจกรรมด้านการประมง ศูนย์ฯ ได้ดําเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดมา เช่น การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การ
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ การสาธิตการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และการแปรรูปสัตว์น้ํา 

เนื่องจากแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2546 - 2549) ได้สิ้นสุดลง สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จึงได้กําหนดให้จัดทําแผนแม่บทฉบับที่ 
5 (พ.ศ. 2550 - 2554) ขึ้นมา ซึ่งในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและขยายผลการดําเนินงานของโครงการ โดย
เน้นการบูรณาการ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายเพ่ือเป็น
รายได้เสริม 

2. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิชาการด้านการประมง 
3. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้แก่เกษตรกร 
4. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา สําหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรและนําไปปล่อยสู่แม่น้ําในพ้ืนที่

โครงการ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน 

เป้าหมาย 
             1. เกษตรกรมีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ําไว้เพื่อการบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้เสริม 
             2. เกษตรกรได้รับข้อมูลด้านการประมงเพียงพอสําหรับการนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 
             3. เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ มีผลผลิตสัตว์น้ําจากแหล่งน้ําไว้บริโภค 
             4. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา จํานวน 4,400,000 ตัว 
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 
 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืด เปูาหมาย  4,400,000 ตัว ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําได้ 4,430,000ตัว 
 

ชนิดสัตว์น้ า แผนผลิต (ตัว) ผลผลิต (ตัว) 
ปลาตะเพียนขาว   1,740,000 1,746,000 
ปลายี่สกเทศ 930,000 961,000 
ปลานิล 120,000 120,000 
ปลาดุกอุยเทศ 5,000 5,000 
กบนา 5,000 5,000 
กุ้งก้ามกราม 
ปลาไน 

1,000,000 
600,000 

1,000,000 
600,000 

รวม 4,400,000 4,437,000 
 
กิจกรรม  ส่งเสริมและการพัฒนาสัตว์น้ า 
   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด โดย แจกพันธุ์ปลาน้ําจืดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่        
จ.ฉะเชิงเทรา  จํานวน 120 ราย 
 
กิจกรรม  ฝึกอบรมเกษตรกร 
  อบรมเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จํานวน  2  ครั้ง  จํานวน
เกษตรกร  120  ราย 
 
กิจกรรม ติดตามผลและแนะน าเกษตรกร 

 ติดตามผลและแนะนําเกษตรกร  จํานวน  10  ครั้ง 
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กิจกรรม  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่นเรื่อง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดจากสารเคมี การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งทวีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น ประกอบกับรัฐบาล
ได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร กรมประมงจึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารตกค้างในกลุ่มต่างๆ อีกทั้งฟาร์มที่
เลี้ยงสัตว์น้ําต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่มีสุขอนามัย โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้เกษตรกรได้เข้าใจ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 

และมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี มีการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

2. ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ตามมาตรฐานต่างๆของกรมประมง 
 

ผลการด าเนินงาน 
ดําเนินการตรวจประเมิน และรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการรับรองฟาร์มของกรมประมง โดยมีการ

ดําเนินงานดังนี้ 
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
แผน 
(ราย) 

ผล 
(ราย) 

  1. จํานวนฟาร์มท่ีตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร GAP และข้ันปลอดภัย  
(Safety Level)  
 2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
  - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (GAP)  
 จังหวัดชลบุร ี
 - เกษตรกรที่ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (GAP) จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

280 
 
 

60 
 

220 
 

286 
 
 

64 
 

222 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรจังหวัดชลบุรี 
 (แปลงใหญ่) 

 
1. ความเป็นมาของโครงการ 
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาแหล่งผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่่า และให้ผล
ผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่และพัฒนาการรวมกลุ่มจัดตั้ งสหกรณ์ 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาวิธีการและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น การจัดการการเลี้ยงตามมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้่าที่ดี (GAP) การจัดหาปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การ
จัดการผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด การบริหารจัดการน้่าและสิ่งแวดล้อม โดย
มีผู้จัดการโครงการเป็นผู้ให้ค่าแนะน่า ติดตาม ประสานงานกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     จังหวัดชลบุรีได้ด่าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจรขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลเกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ โดยคัดเลือกพ้ืนที่ด่าเนินการ คือ 
อ่าเภอพานทอง (ต.โคกขี้หนอน, ต.เกาะลอย, ต.หน้าประดู่, ต.บางหัก) และอ่าเภอพนัสนิคม (ต.โคกเพลาะ, ต.
ท่าข้าม,        วัดหลวง, วัดโบสถ์) ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงปลานิลจ่านวน 20,350 ไร่ โดยด่าเนินโครงการฯ ม า
ตั้งแต่ปี 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 180 ราย พ้ืนที่ 1,797 ไร่ ในปี 2559 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ่านวน 300 ราย พ้ืนที่ 3,235 ไร่ และมีการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single C0mmand) ซึ่งประกอบด้วยคณะท่างาน จ่านวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมผู้จัดการ ทีมลด
ต้นทุน ทีมการตลาด และทีมบริหารจัดการ 
 
 2. วัตถุประสงค์โครงการ 
     1. เพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในโครงการฯ 
     2. ลดต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในโครงการฯ 
     3. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลานิลในโครงการฯ เข้าสู่มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าทีดี (GAP) 
     4. จัดตั้งสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงปลานิล เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการ
เชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 
  
          3. เป้าหมายโครงการ 
     1. มีผลผลิตปลานิลในโครงการฯ โดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
     2. สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลได้อย่างน้อยร้อยละ 10 
     3. ฟาร์มเกษตรกรได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าที่ดี (GAP) 
     4. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
  
            4. การด าเนนิการ 
      ทีมผู้จัดการแปลง ด่าเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายแปลง ท่าแผนที่รายแปลง จ่านวน 300 
ราย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในแปลงใหญ่กับผู้จัดการแปลง จัดท่าแผนการผลิตร่วมกันโดยมี
เป้าหมายเพ่ิมผลผลิตร้อยละ 10 จากเดิมผลผลิตเฉลี่ย 566 กก./ไร่ เพ่ิมเป็น 623 กก./ไร่ ผลผลิตรวมทั้ ง
แปลง จ่านวน 2,015 ตัน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรด่าเนินการ ดังนี้ 
  1. ปล่อยปลาขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมอัตรารอดให้สูงขึ้น 
  2. ปล่อยในอัตราท่ีไม่หนาแน่น ท่าให้ปลาโตเร็ว ผลผลิตปลามีขนาดใหญ่และไม่แตกไซส์ 
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  3. มีรายได้เสริม โดยปล่อยกุ้งขาวร่วมกับปลานิล อัตราไร่ละ 10,000 ตัว/ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
100 กก./ไร่ (กุ้งขาว ขนาด 100 ตัว/กก.ๆ ละ 130 บาท มีรายได้เฉลี่ย 26,000 บาท/ไร่ ปล่อยกุ้งขาว 2 
รุ่น/ ปลานิล 1 รุ่น) 
  ทีมลดต้นทุน ด่าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตร่วมกัน การบริหาร
จัดการการเลี้ยงตามหลักวิชาการ เช่น ปล่อยปลาขนาดใหญ่ขึ้น การก่าหนดจุดให้อาหารเพ่ือลดความสูญเสีย 
การจัดท่าคู่มือการลดต้นทุน สนับสนุนปลานิลพันธุ์ดีให้เกษตรกรผู้น่า ส่งเสริมศักยภาพฟาร์มเพาะพันธุ์เพ่ือให้
ผลิตลูกพันธุ์คุณภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันกับฟาร์มเอกชนขนาดใหญ่ ให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงแหล่ง
ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าตามมาตรฐาน GAP และสามารถลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 
10 จากเดิมต้นทุนเฉลี่ย 34.86 บาท/กก. ลดเหลือ 31.37 บาท/กก. 
          ทีมการตลาด ด่าเนินการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มผู้เลี้ยง 1 กลุ่ม, กลุ่ม
แปรรูป 1 กลุ่ม,และวิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม) ส่ารวจความต้องการของตลาด/ผู้บริโภค เพ่ิมมูลค่าสินค้า                     
(พัฒนาผลิตภัณฑ์) การเจรจาธุรกิจระหว่างสมาชิกในแปลงใหญ่กับห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ จ่านวน 2 ห้าง คือ     
บิ๊กซี และท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต ในงานเทศกาลกินปลาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 
         ทีมบริหารจัดการ ด่าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของแปลงใหญ่ บูรณาการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน การบริหารจัดการน้่า การหาแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการด่าเนินงานของคณะท่างานทั้ง 4 ทีม 
 
แผน/ผลการด าเนินงาน 
 
                                                                                  แผน                       ผล 
ตรวจประเมินฟาร์ม   (ฟาร์ม)                                               300                        300 
จํานวนตัวอย่างที่ส่งห้องปฏิบัติการ  (ตัวอย่าง)                            300                       300 
แจกพันธุ์ปลา รายละ 6,000 ตัว                             30,000 ตัว                30,000 ตัว         
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งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 
 

หลักการและเหตุผล  
งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ําอ่ืนๆ เป็นโครงการที่กรมประมงได้

จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจําหน่ายแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านการประมงหรือการส่งเสริมให้มีความรู้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเช่น โครงการประมงหมู่บ้าน ซึ่งผลผลิตที่ได้รับทําให้เกษตรกรเป็นจํานวนมากสนใจที่จะ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและเหลือจําหน่ายเป็นการเพ่ิมรายได้โดยเกษตรกรผู้ที่สนใจการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สามารถติดต่อขอซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมุกดาหารใน
ราคาที่กรมประมงกําหนด 
วัตถุประสงค์  

1. ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยง และเป็นที่นิยมเลี้ยงจาหน่ายให้แก่ เกษตรกร 
              ผู้สนใจ  

2. เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและเพ่ิม อาหาร 
              โปรตีนประเภทปลาในท้องถิ่น  

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พันธุ์ปลาที่ดีนาไปเลี้ยงต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําตามเปูาหมาย 3,507,000 ตัว ผลิตได้ 4,327,300 ตัว 
ชนิดสัตว์น้ า                   จ านวน (ตัว) จ านวนเงิน (บาท) 

ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 124,900 12,490 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 2,785,000 835,500 
ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 ซม. - - 
ปลาไน ขนาด 2-3 ซม. 215,600 21,560 
ปลาดุกอุย ขนาด 2-3 ซม. 22,100 8,840 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. 169,600 16,960 
ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. 3,600 720 
ปลายี่สกเทศ ขนาด 2-3 ซม. 255,000 25,500 
ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  151,000 22,650 
กุ้งก้ามกราม ขนาด 1-1.5 ซ.ม. 180,500 36,100 
กบนา ขนาดตัวละ 1 บาท 50,300 50,300 
ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3  ซม. 298,500 119,400 
ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 3-5  ซม. - - 
ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 20,000 12,000 
ปลาชะโอน ขนาด 3-5  ซม. 1,900 1,900 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

4,327,300 
 

1,173,800 
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ภาพที่ 7  สัดส่วน (ร้อยละ) ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา  ที่ผลิตเพ่ือจําหน่าย  ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. 
1% 

ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 ซม. 
72% 

ปลาไน ขนาด 
2-3 ซม. 

2% 

ปลา
ดกุอยุ 
ขนาด 
2-3 
ซม. 
1% 

ปลาตะเพียนขาว 
ขนาด 2-3 ซม. 

2% 

ปลาตะเพียนขาว 
ขนาด 3-5 ซม. 

0% 

ปลา
ยี่สก
เทศ 

ขนาด 
2-3 ซม. 

2% 

ปลาอีกง ขนาด 2-3 ซม.  
2% 

กุ้งก้ามกราม ขนาด 1-1.5 
ซ.ม. 
3% 

กบนา ขนาดตวัละ 1 บาท 
4% 

ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3  
ซม. 
10% 

ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 3-5  
ซม. 
0% 

ปลาชะโอน ขนาด 2-3  ซม. 
1% 

ปลา
ชะโอน 
ขนาด 
3-5  
ซม. 
0% 
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งานผลิตพันธุ์ปลาประจ าหน่วยงาน 

 

 1. ปลากระดี่นาง 
               ปลากระดี่นาง (Mooonlight Gourami) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster microlepis  เป็นปลา
น้ําจืดพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งของไทย พบตามแหล่งน้ํา หนองบึง ลําห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ําหนาแน่นนอกจากนั้นยังพบ
ถิ่นอาศัยกระจายอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปลากระดี่นางมีลักษณะคล้ายคลึงกับปลากระดี่หม้อ ลําตัว
ยาวประมาณ 15 ซม. (กรมประมง, 2545) ลําตัวมีเกล็ดสีเงินแวววาว ไม่มีจุดตาเหมือนปลากระดี่หม้อ มีเกล็ดเล็ก
ละเอียด สาก ครีบ เรียวยาวคล้ายหนวด ขยายพันธุ์โดยการก่อหวอดบนผิวน้ําที่มี  เงาปกคลุม โดยตัวผู้เป็นผู้ดูแล
ฟักไข่ 2 วัน วางไข่ครั้งละ 500-2,000 ฟอง เนื่องจากปลากระดี่นางมีความสวยงามจึงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ในธุรกิจปลาสวยงาม ปัจจุบันปลากระดี่นางที่จําหน่ายในตลาดเพ่ือการบริโภคและตลาดปลาสวยงามทั้งหมดเป็น
ปลาที่จับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติไม่มีการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้เพาะเลี้ยงยังไม่มีความชํานาญในการ
เพาะพันธุ์และอนุบาล ปัจจุบันมีเกษตรกร อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ สามารถเพาะพันธุ์ปลากระดี่นางส่งออกเป็น
ปลาสวยงามได้ 

อาหาร 
 อาหารสําหรับลูกปลาปลากระดี่นางท่ีให้ ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดงขนาดเล็ก เป็นต้น 

การเพาะพันธุ์ 
 เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติคือปล่อยให้ปลาผสมกันเอง  ในระหว่างเดือน สิงหาคม – 
กันยายน ทําการคัดพ่อแม่พันธุ์  อัตราส่วน 1:1 โดยคัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์มาเพาะพันธุ์ โดยสังเกตจากลักษณะ
ของปลาเพศเมีย ลําตัวขนาดเล็กกว่าเพศผู้ ท้องอูม ครีบต่างๆ ไม่มีสีส้มเหมือนเพศผู้ ส่วนเพศผู้ลําตัวจะเรียวยาว
กว่า ครีบท้องจะยาวเกือบถึงปลายครีบหาง และมีสีส้มเข้ม ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงในบ่อขนาด 5x10x1 เมตร ระดับ
น้ําสูง 30 เซนติเมตร ให้อากาศตลอดเวลา นําผักบุ้งและหญ้าขนที่ล้างจนสะอาดใส่ให้ทั่วบ่อเพ่ือให้ปลาก่อหวอด 
เมื่อปลาวางไข่จึงช้อนหวอดไปฟักในบ่อซีเมนต์ขนาด 1x2x0.6 เมตร ระดับน้ํา 20 เซนติเมตร ให้อากาศเบา ๆ 
การอนุบาลลูกปลา 
 เมื่อลูกปลากระดี่นางมีอายุครบ 2 วัน ให้โรติเฟอร์ (กรองด้วยผ้ากรองขนาด 69 ไมครอน) หรือลูกไรแดง
กรองขนาดเล็กเป็นอาหาร (ร่อนผ่านผ้ากรองขนาด 200 ไมครอน) ให้อาหารวันละ 3 ครั้ง เวลา 9.00 น. 13.00 
น. และ 16.00 น. ให้ปริมาณกินจนอิ่ม  เปลี่ยนถ่ายน้ํา 50 % สัปดาห์ละครั้ง และดูดตะกอนพ้ืนบ่อทุกวันก่อนให้
อาหาร  ให้อากาศ ตลอดเวลา เปิดเบา ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                เตรียมบ่อสําหรับการเพาะพันธุ์                  ปล่อยพ่อแม่พันธุ์รวมกันในอัตราส่วน ผู้ 1 เมีย 1 
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                                                           ตัวผู้เริ่มก่อหวอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บ่อพ่อ-แม่พันธุ์ปลากระดี่นาง  
 

2. ปลาชะโอน 
  ปลาชะโอน Ompok biculatus เป็นปลาน้ําจืดไม่มีเกล็ด มีการแพร่กระจายในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย พม่า เวียดนาม ตลอดจนมาเลเซีย เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําลําคลองที่มี
กระแสน้ําไหลเบาๆ หรือน้ํานิ่ง อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง กินลูกปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ขนาดโตที่สุดที่พบใน
ธรรมชาติมีความยาวประมาณ 50 ซ.ม. ปลาชะโอนอยู่ในลําดับปลาหนัง (Order Siluriformes) วงศ์ปลาแดง 
(Family  Siluridae) ลูกปลาชะโอนหรือปลาสยุมพร (Genus Ompok) มีลักษณะโดยทั่วไป คือ หัวสั้น และแบน
ข้างเล็กน้อย ลําตัวแบนข้างและยาว ส่วนหลังโค้งสูงขึ้นเล็กน้อย ปากกว้าง ขากรรไกรล่างยื่นออกมาเลยขากรรไกร
บนเล็กน้อย ตาขนาดค่อนข้างโตอยู่สูงกว่าหลังมุมปากเล็กน้อย มีหนวด 2 คู่ คือหนวดที่ริมฝีปากยาวถึงประมาณ
ท้อง และหนวดใต้คางสั้น ครีบหลังมีขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องอยู่ตรงข้ามกับครีบหลัง ครีบหางแบบ 
2 แฉกเว้าตรงกลางและปลายมน ลักษณะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งคือ มีจุดสีดําขนาดใหญ่อยู่เหนือครีบอก 
 อาหาร 
 ปลาชะโอนมีลักษณะนิสัยการกินอาหารเป็นปลากินเนื้อ อาหารที่ให้  ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดงขนาดเล็ก 
เป็นต้น 
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 การเพาะพันธุ์ 
 1. พ่อแม่พันธุ์ ในธรรมชาติกลุ่มปลาเนื้ออ่อนที่มีปลาชะโอนเป็นสมาชิกด้วยนั้น มีการสืบพันธุ์ระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ่อแม่พันธุ์ที่จะนํามาเพาะพันธุ์ควรมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน แม่ปลาถึงจะเริ่มมี
ไข่ 
 2. ชนิดและวิธีการฉีดฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ใช้ในการฉีดกระตุ้นให้แม่ปลาชะโอนมีการตกไข่ เพื่อที่จะรีดไข่
ผสมน้ําเชื้อ 
 ในการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ อัตรา 10 ไมโครกรัมต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับยา
เสริมฤทธิ์ 10 มิลลิกรัม ต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม หลังจากฉีดฮอร์โมนเป็นเวลา 8 ชั่วโมง สามารถรีดไข่ผสมน้ําเชื้อได้ 
 3. การรีดไข่ผสมน้ําเชื้อ เมื่อแม่ปลาครบกําหนดการตกไข่ จึงทําการรีดไข่แม่ปลาชะโอนผสมน้ําเชื้อ โดย
วิธีแห้งดัดแปลง โดยผสมเทียมในอัตราส่วนพ่อพันธุ์ปลา 3 ตัว ต่อแม่ปลา 5 ตัว นําไข่ที่ได้รับการผสมไปโรยบน
ตะแกรงฟักไข่ท้ิงไว้ 24 ชั่วโมง ไข่จะฟักเป็นตัว หลังจากนั้นย้ายแผงฟักไข่ออกจากบ่อฟัก และอนุบาลลูกปลาต่อไป 
 การอนุบาลลูกปลา 
 ลูกปลาชะโอนที่ฟักออกเป็นตัวใหม่ ๆ ใช้อาหารจากถุงไข่แดงที่ติดมากับตัว เมื่อถุงไข่แดงยุบจึงจําเป็นต้อง
ให้ โรติเฟอร์ หรือลูกไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในระยะที่ลูกปลาชะโอนเริ่มกินอาหาร ทําให้ลูกปลามีการ
เจริญเติบโตได้ดี และมีอัตรารอดตายของลูกปลามากกว่าการใช้ไข่แดงต้มละลายน้ํา เพราะลูกปลาชะโอนมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหารที่เคลื่อนไหวได้ดี มีผลทําให้ลูกปลาได้รับสารอาหารไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตได้
มากกว่า การอนุบาลลูกปลาชะโอนวัยอ่อนควรให้ลูกปลากินอาหารโดยให้โรติเฟอร์ หรือไรแดงที่เกิดใหม่จนมีอายุ 
5 วัน แล้วจึงให้ไรแดงขนาดใหญ่ข้ึน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาชะโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อแม่พันธุ์ปลาชะโอน 
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ลูกปลาชะโอน อายุ 21 วัน ขนาด 2.5 ซ.ม. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลูกปลาชะโอนในบ่ออนุบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกปลาชะโอนพร้อมปล่อย 
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   งานบริการทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

ปีงบประมาณ 2559  ศูนย์ฯรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 6 สถาบัน 
จํานวน  33  คน ดังนี้ 

 

ล าดับ สถาบัน 
ระดับ

การศึกษา 
ระยะเวลา 

จ านวน 
(คน) 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(วิทยาเขตหนองคาย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยตะวันออกจันทบุรี 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

1 มิ.ย.-30 มิ.ย. 59 
 

6 มิ.ย.–18 มิ.ย. 59 
1 ก.ค.-31 ก.ค. 59 

18 ก.ค. – 22 ก.ค. 59 
25 ก.ค. – 5 ส.ค. 59 
1 ส.ค. – 1 ต.ค. 59 

4 
 
3 
5 
10 
9 
2 
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ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
 

 ด้วยทางสํานักงานจังหวัดชลบุรี  ดําเนินโครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยกําหนดจัดโครงการทุกๆเดือน  ซึ่งทางศูนย์ฯได้เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน โดยการนําพันธุ์สัตว์น้ําไปแจกจ่าย  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเรื่องการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์มและด้านอาหารปลอดภัย ดังนี้ 

ล าดับ สถานที ่ วันที่ งานที่ให้บริการ 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
. 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา 
 
อาคารอเนกประสงค์ ร.ร. ชลราษฎรอํารุง 
 
วัดนิมมานราษฎร์บํารุง (หนองปรือ) 
 
ศูนย์ราชการเทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  มหาราชินี 
 
สํานักงาน อบต. หนองปรือ 
 
สนามหน้าที่ว่าการอําเภอบ่อทอง 
 
ศาลาประชาคมอําเภอหนองใหญ่ 
 
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาไม้แก้ว 
 
ศาลาประชาคมอําเภอเกาะจันทร์ 
 
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
วัดหนองตําลึง 
 
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 
 
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ทต. บางทราย 
 
ศาลาประชาคมอ่าวอุดม 
 
วัดนากระรอก 
 
สํานักงาน อบต. พลูตาหลวง 

15 มกราคม 2559 
 

29 มกราคม 2559 
 

12 กุมภาพันธ์ 2559 
 

25 กุมภาพันธ์ 2559 
 

17 มีนาคม 2559 
 

25 มีนาคม 2559 
 

29 เมษายน 2559 
 

13 พฤษภาคม 2559 
 

27 พฤษภาคม 2559 
 

10 มิถุนายน2559 
 

24 มิถุนายน 2559 
 

8 กรกฎาคม 2559 
 
29 กรกฎาคม 2559 
 

5 สิงหาคม 2559 
 

26 สิงหาคม 2559 
 

9 กันยายน 2559 
 

16 กันยายน 2559 

- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
- แจกพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดนิทรรศการ 
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การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ 

 
  ปีงบประมาณ  2559 มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรม  
การดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี รวม 8 หน่วยงาน จํานวน 275 คน ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ 
จ านวน 
(คน) 

เรื่อง 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
5. 
 
 

6. 
 
 

7. 

นายศุภกฤต  กระต่ายทองและคณะเยาวชนต้น
กล้าโรงไฟฟูาบางปะกง 
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา 
 
 
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา 
 
 
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา 
 
 
วรวรรณ  สําเภา 

8/10/2558 
 

22/03/2559 
 
 

29/03/2559 
 
 

30/03/2559 
5/04/2559 

 
 

19/04/2559 
 
 

10/08/2559 

50 
 

60 
 
 

50 
 
 

12 
50 
 
 

50 
 
 
3 

 
 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกตรที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง 
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกตรที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกตรที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง 
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกตรที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
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กิจกรรม  วิจัยด้านการเพาะเลี้ยงและทรัพยากรประมง 
 
การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus 

(MrNV) ในฟารม์เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

แสงเดือน  นาคสุวรรณ1* จินตนา  ด ารงไตรภพ1  นวพร  พัฒนยินดี1 ศิรินุช  วะสุวรรณ1                                      
ศศิวิมล  ปิติพรชัย1 และ จารี  ผลชนะ2                   
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี  

2สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด   
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยเก็บตัวอย่างกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 55 บ่อ  มีการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการภายในฟาร์ม  และตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกรามโดยวิธ ีRT-PCR   
   ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างกุ้งทั้งหมด มาจากการเลี้ยงรวมกับกุ้งขาวในบ่อดิน ที่มีการเลี้ยงในระบบปิด
ร้อยละ 81.1  และฟาร์มส่วนใหญ่ซ้ือลูกพันธุ์มาจาก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการเลี้ยง
ทั้งหมดจะให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป การจัดการด้านโรคสัตว์น้ํา จะมีวิธีการกําจัดพาหะของเชื้อไวรัส MrNV  โดย
ใช้ส่าเหล้า และสารเคมี ร้อยละ  17 ก่อนการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเลี้ยงมีการฆ่าเชื้อลูกพันธุ์ ร้อยละ 43.4  การ
ปูองกันสัตว์น้ําพาหะจําพวก กุ้ง ปู และแมลงน้ํา ร้อยละ  96.2  ใช้ตาข่ายในการปูองกันนก ร้อยละ 84.9  การ
ทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการใช้งาน ร้อยละ 9.4  และหลังจากการเก็บเก่ียวการปล่อยน้ําทิ้งส่วนใหญ่
ร้อยละ  84.9 ทิ้งสู่แหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรงโดยไม่ทําการพักหรือฆ่าเชื้อน้ําทิ้ง และ จากการตรวจตัวอย่างกุ้ง
ก้ามกราม 55 ตัวอย่าง พบเชื้อไวรัส MrNV  ในตัวอย่างกุ้งก้ามกราม จํานวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 
38.18  ซึ่งจะเห็นว่าเชื้อยังมีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงควรที่จะมีการ
พัฒนาระบบการควบคุมเชื้อไวรัสนี้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส าคัญ: กุ้งก้ามกราม  MrNV  
ผู้รับผิดชอบ : *๔๔/๑ หมู่ ๑๑ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๖๖, ๐ ๓๘๓๔ ๒๒๓๐ 
e-mail : ifchonburi@hotmail.co.th 
 
 

mailto:@hotmail.co.th
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ค าน า 
        การระบาดของเชื้อไวรัส Macrobrachium  rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในกุ้งก้ามกราม

เกิดข้ึนในประเทศไทยครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2546  ทําความเสียหายให้แก่เกษตรกรจํานวนมาก  ต่อมาเชื้อได้
แพร่กระจายเป็นวงกว้างทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องประสบปัญหาขาดทุน  การระบาดของโรคระยะแรกยังไม่
รุนแรงแต่ต่อมาความรุนแรงของโรคเพ่ิมมากข้ึนจนทําให้เกิดปัญหาในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม โดยลูกกุ้งมี
อัตรารอดต่ํา หรือบางพ้ืนที่มีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ กุ้งที่ติดเชื้อมีลักษณะกล้ามเนื้อมีสีขาวขุ่น  กุ้งโต
เต็มวัยที่ติดเชื้อจะมีลําตัวสีส้มและมีน้ําเลือดเป็นสีส้มเห็นชัดเจน เมื่อนําตับกุ้งมาตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพพบ 
inclusion body ในเนื้อเยื่อการตรวจยืนยันโดยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) พบเชื้อไวรัส
ดังกล่าว (วัฒนะ, 2553)  และพบการตายของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii ) วัยอ่อนซึ่ง
เกิดข้ึนในหลายพ้ืนที่ของประเทศตั้งแต่ปี 2547 และรุนแรงขึ้นในปี 2548 จนทําให้โรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม
หลายแห่งต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว เนื่องจากลูกกุ้งมีอัตราการตายสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และมักพบในช่วง
ก่อนระยะลูกกุ้งคว่ําตัว ผลการรวบรวมตัวอย่างลูกกุ้งก้ามกรามที่แสดงอาการปุวยและตายมาศึกษาโดยใช้
เทคนิค PCR และ RT – PCR พบว่าตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ไวรัสโรค
แคระแกรน (IHHNV) ไวรัสโรคหัวเหลือง ( YHV) และทอราซินโดมไวรัส ( TSV) แต่อย่างใด ในขณะที่การ
ทดสอบกับเชื้อ Extra small virus (XSV) และ Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ที่เป็น
สาเหตุให้เกิดโรคหางขาว (white tail disease) ในลูกกุ้งก้ามกรามให้ผลเป็นบวก โดยพบว่ามีโครงสร้างทาง
พันธุกรรมคล้ายกับ (XSV) และ MrNV สายพันธุ์ที่พบในประเทศจีน ไต้หวัน และอินเดียมากกว่า 95 
เปอร์เซ็นต ์ผลการตรวจสอบยืนยันการติดเชื้อโดยใช้ชุด primers ที่มีความจําเพาะต่อเชื้อ XSV และ MrNV 
กับตัวอย่างลูกกุ้งที่ตายก่อนระยะคว่ําและพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามที่รวบรวมจากจังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมธานี
และราชบุรี ปรากฎว่าตรวจพบการติดเชื้อ XSV และ MrNV ในทุกตัวอย่างที่ศึกษา และเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด
จัดเป็น RNA virus ซึ่งมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้สูงมาก ชัยวุฒิ (2550, อ้างตาม Domingo and 
Holland, 1997) กล่าวว่า RNA virus เป็นพวกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยมีลักษณะเด่นพิเศษคือ 
มีอัตราการกลายพันธุ์ที่สูงมาก รวมถึงมีการเพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว  จารีและคณะ (2549)  พบการตายของ
ลูกกุ้งอายุ 10 วันขึ้นไปอ่อนแอ ไม่กินอาหาร และมีอัตราการตายสูงถึง 50-90 % ได้วินิจฉัยพยาธิสภาพของ
เนื้อเยื่อตัวอย่างลูกกุ้งพบ Basophilic cytoplasmic inclusion ในตับและตับอ่อน และเมื่อตรวจสอบด้วย
เทคนิค RT-PCR พบว่าลูกกุ้งดังกล่าวมีการติดเชื้อไวรัส เมื่อนําชิ้นส่วนยีนที่ได้รับการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัส
ทั้งสองชนิดไปโคลนและวิเคราะห์ลําดับนิวคลิโอไทด์ และเปรียบเทียบกับข้อมูลลําดับนิวคลิโอไทด์ของเชื้อ 
MrNV และ XSV ใน GenBank พบว่ามีความคล้ายคลึงกันถึง 99 % จากการตรวจสอบลูกกุ้งปุวยและพ่อแม่
พันธุ์จากแหล่งต่างๆ พบว่ามียีนของเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดแฝงอยู่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปุวยและตายของลูก
กุ้งก้ามกราม  จารีและคณะ (2551) รายงานว่าการนําพ่อแม่พันธุ์ที่ติดเชื้อทั้งสองชนิดนี้มาใช้ในการเพาะฟัก
เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสในลูกกุ้ง การระบาดของโรคท่ีผ่านมาได้มีการศึกษาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นการจัดการเป็นหลัก เช่นการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  การคัดกรองลูกกุ้งปลอดเชื้อ  
การลดปัจจัยที่ก่อความเครียดในช่วงอนุบาล เช่น การควบคุมคุณภาพน้ํา  อาหาร และอัตราการปล่อยกุ้ง  ซึ่ง
มาตรการเหล่านี้บรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่ง  อย่างไรก็ตามข้อมูลการเฝูาระวังโรคในแต่ละพ้ืนที่ยังมีจํากัด ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในอนาคต  ตลอดจนการประกาศเขต
พ้ืนที่ปลอดโรคหากมีข้อมูลบ่งชี้ที่แน่ชัด  
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 

1. เพ่ือประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ MrNV ในพ้ืนที่การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการศึกษา 
1. สํารวจพ้ืนที่และจํานวนบ่อเลีย้งกุ้งก้ามกรามในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา 
2. สุ่มตัวอย่าง 2 ระดับ 
 2.1 สุ่มตัวอย่างบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่จะดําเนินการเก็บตัวอย่างกุ้งจากรายชื่อบ่อที่สํารวจได้ในข้อ 1 

ที่ระดับความชุก (expected prevalence) 10 % sensitivity 100 % และ specificity 100 %  โดยคํานวณตัวอย่างที่
จะสุ่มด้วยวิธี random sampling 

 2.2 สุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกรามจากบ่อที่สุ่มได้ในข้อ 2.1 ที่ระดับความชุกโรค (expected prevalence)  
5 % sensitivity 95 % และ specificity 100 % ซึ่งเมื่อคํานวณจํานวนตัวอย่างที่จะสุ่มด้วย วิธี random sampling จะ
ได้เท่ากับ 60 ตัว/บ่อ โดยตัดขาว่ายน้ําคู่สุดท้าย แช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกรและ
บันทึกข้อมูลตามแบบสอบถาม (ภาคผนวก) และพิกัดภูมิศาสตร์ของบ่อที่สุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ครั้งต่อพ้ืนที่ 
 3. การตรวจสอบการติดเชื้อ MrNV ในตัวอย่างกุ้งก้ามกราม 

       การตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส ในกุ้งก้ามกรามโดย นําตัวอย่างกุ้งมาสกัด RNA  เพ่ือนําไปตรวจ
วินิจฉัยชนิดของไวรัสโดยวิธี RT-PCR  ตามวิธีการของ  (จารี และคณะ. 2549) 

    ขั้นตอนการตรวจสอบเชื้อไวรัส MrNV  ในกุ้งก้ามกรามโดยเทคนิค PCR 
ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมตัวอย่าง RNA 

- รวมตัวอย่างขาว่ายน้ําของตัวอย่างกุ้งไม่เกิน 5 ตัวต่อ 1 pool โดยใช้ตัวอย่างประมาณ 25-50 
มิลลิกรัม ใส่ในโกร่ง 

- บดตัวอย่างให้ละเอียด 
- เติม  RNA Extraction(Tri reagent) 500 ไมโครลิตร  คนตัวอย่างให้เข้ากัน 
- ดูดสารละลายจากตัวอย่างที่ได้มา 500 มิลลิกรัม ใส่ในหลอดเก็บตัวอย่าง(effpendof)  ขนาด      

1.5 มิลลิลิตร 
- บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิห้องนาน 5 นาท ี 
- เติมสารละลาย BCP จํานวน 100 ไมโครลิตร  ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง เขย่าหลอดเบาๆนาน         

20 วินาที 
- นําหลอดตัวอย่างที่ได้มาปั่นที่ระดับความเร็ว 12,000 รอบ อุณหภูมิ 4  oC เป็นเวลานาน 15 นาที 
- ดูดสารละลายตัวอย่างส่วนใสชั้นบนที่ได้จํานวน 200 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง  

ขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอดใหม่ที่มีสารละลาย  Iso-propanol จํานวน 200 ไมโครลิตร บรรจุอยู่ 
- เขย่าหลอดตัวอย่างให้เข้ากันเบาๆ แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้องนาน 5 นาที 
- นําหลอดตัวอย่างที่ได้มาปั่นที่ระดับความเร็ว 12,000 รอบ อุณหภูมิ 4  oC เป็นเวลานาน 10 นาที 
- เทสารละลายส่วนใสทิ้ง  จะเห็นตะกอนของ RNA ที่ก้นหลอด 
- เติม 75% เอธิลแอลกอฮอล์ จํานวน   500  ไมโครลิตร   
- นําหลอดตัวอย่างที่ได้มาปั่นที่ระดับความเร็ว 7,500 รอบ อุณหภูมิ 4  oC เป็นเวลานาน 5 นาที 
- เทสารละลายส่วนใสทิ้ง  แล้วผึ่งหลอดตัวอย่างประมาณ 10 นาทีให้ตะกอน RNA แห้ง 
- เติมสารละลาย  DEPC  จํานวน 200 ไมโครลิตร  ลงในหลอดเพ่ือละลาย RNA 



68 
 

- เก็บตัวอย่าง ไว้ในตู้เย็น (4 0c) เป็นเวลา 1 คืน แล้วจึงนําไปทําข้ันตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2   การเพ่ิมปริมาณ DNA (PCR amplification)   
 เตรียมสารละลายในการทํา PCR (PCR master mix) โดยใช้ชุดวิเคราะห์ของ invitrogen และ
primer forward  และ reward ตาม Sahul Hameed et al. (2004a)  ที่ระดับ 425 bp ส่วนประกอบใน 
PCR master mix  ที่มีสารละลายทั้งหมด 25 ไมโครลิตร/ตัวอย่าง 
  ส่วนประกอบ       ปริมาตร (ไมโครลิตร) 

 RNase-free water (DEPC)               9 
 2x reaction mix       12.5 
 10 M forward primer            0.75 
 10 M reverse primer      0.75 
 One step RT –PCR System with Platinum Taq   1 
 Template RNA              1 

ขบวนการเพิ่มปริมาณ DNA ตามโปรแกรม ดังนี้ 
-  Reverse transcription   55  oC       30 นาท ี
-  Initial PCR  activation step  94  oC          2 นาที 
-  Main cycle ( 35 cycles) 
 Denaturation   94  oC        40 วินาที 
 Annealing   58  oC        40 วินาที 
 Extention   68  oC          1  นาที 
-  Final extention   68  oC          5  นาที 

ขั้นตอนที่ 3   การอ่านผล 
 นํา  PCR  product  มาผ่านใน 1 เปอร์เซ็นต์  Agarose gel electrophoresis  ที่ความต่าง
ศักย์ไฟฟูา 100  โวลต์  ระยะเวลา 60 นาที  แล้วย้อมด้วย Ethidium bromide และตรวจดูแถบ DNA 
เปูาหมาย  โดยสังเกตการณ์เรืองแสงภายใต้ UV transiluminator  

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลฟาร์มกับเชื้อท่ีพบโดยการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป EpiInfo  และอธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 
ระยะเวลาทําการวิจัย   ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2556 
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ผลการศึกษา 
 

 จากการสุ่มตัวอย่างจากการสํารวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 
255 พบว่ามีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นหลักคือ ฉะเชิงเทรา 72 ฟาร์ม  283  บ่อ    ชลบุรี   19  
ฟาร์ม   98 บ่อ รวมทั้งสิ้น  381  บ่อ  คํานวณตัวอย่างที่จะสุ่มด้วยวิธี random sampling  ได้จํานวน บ่อ 55 
บ่อ และสุ่มตัวอย่างบ่อโดยใช้โปรแกรม  Excel ได้จํานวนบ่อท่ีจะต้องเก็บตัวอย่าง คือ จังหวัดชลบุรี 12 บ่อ 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 43 บ่อ และได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
           1.  ผลการตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส MrNV ในตัวอย่างกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยวิธี RT-PCR  ตามวิธีการของ  (จารี และคณะ. 2549) พบว่า 
  จังหวัดชลบุรี              12   บ่อ    พบเชื้อไวรัส MrNV      3  บ่อ 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา        43   บ่อ    พบเชื้อไวรัส MrNV     18  บ่อ 
           2. ข้อมูลการจัดการการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างกุ้ง
ทั้งหมด มาจากการเลี้ยงรวมกับกุ้งขาวในบ่อดิน ที่มีการเลี้ยงในระบบปิดร้อยละ 81.1  และฟาร์มส่วนใหญ่ซ้ือ
ลูกพันธุ์มาจาก จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการเลี้ยงทั้งหมดจะให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป การ
จัดการด้านโรคสัตว์น้ํา จะมีวิธีการกําจัดพาหะของเชื้อไวรัส MrNV  โดยใช้ส่าเหล้า และสารเคมี ร้อยละ  17 
ก่อนการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อเลี้ยงมีการฆ่าเชื้อลูกพันธุ์ ร้อยละ 43.4  การปูองกันสัตว์น้ําพาหะจําพวก กุ้ง ปู และ
แมลงน้ํา ร้อยละ  96.2  ใช้ตาข่ายในการปูองกันนก ร้อยละ 84.9  การทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการ
ใช้งาน ร้อยละ 9.4  และหลังจากการเก็บเก่ียวการปล่อยน้ําทิ้งส่วนใหญ่ร้อยละ  84.9 ทิ้งสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ
โดยตรงโดยไม่ทําการพักหรือฆ่าเชื้อน้ําทิ้ง และ จากการตรวจตัวอย่างกุ้งก้ามกราม 55 ตัวอย่าง พบเชื้อไวรัส 
MrNV  ในตัวอย่างกุ้งก้ามกราม จํานวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 38.18 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 การตรวจหาเชื้อไวรัส MrNV ที่ได้จากเทคนิค RT-PCR 
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สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

           จากการสํารวจฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2555 พบว่า มี
เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นหลักคือ ฉะเชิงเทรา 72 ฟาร์ม  283  บ่อ ชลบุรี  19  ฟาร์ม  98 บ่อ รวม
ทั้งสิ้น  381  บ่อ สุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการตรวจหาเชื้อ จํานวน 55 บ่อ และจากการรวบรวมข้อมูลการจัดการ
ด้านการเลี้ยงของเกษตรกรโดยใช้แบบสอบถาม ในการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าตัวอย่างกุ้งก้ามกรามทั้งหมด 
มาจากการเลี้ยงรวมกับกุ้งขาวในบ่อดิน ที่มีการเลี้ยงในระบบปิดร้อยละ 81.1 ฟาร์มส่วนใหญ่ซ้ือลูกพันธุ์มาจาก 
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการเลี้ยงทั้งหมดจะให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป การจัดการด้านโรค
สัตว์น้ํา จะมีวิธีการกําจัดพาหะของเชื้อไวรัส MrNV  โดยใช้ส่าเหล้า และสารเคมี ร้อยละ  17 ก่อนการปล่อย
ลูกกุ้งลงบ่อเลี้ยงมีการฆ่าเชื้อลูกพันธุ์ ร้อยละ 43.4  การปูองกันสัตว์น้ําพาหะจําพวก กุ้ง ปู และแมลงน้ํา ร้อย
ละ  96.2  ใช้ตาข่ายในการปูองกันนก ร้อยละ 84.9  การทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการใช้งาน ร้อยละ 
9.4  และหลังจากการเก็บเกี่ยวการปล่อยน้ําทิ้งส่วนใหญ่ร้อยละ  84.9 ทิ้งสู่แหล่งน้ําธรรมชาติโดยตรงโดยไม่ทํา
การพักหรือฆ่าเชื้อน้ําทิ้ง และจากการสุ่มตัวอย่างเพ่ือทําการตรวจหาเชื้อ จํานวน 55 ตัวอย่าง พบเชื้อไวรัส 
MrNV ในตัวอย่างกุ้งก้ามกราม จํานวน 21 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 38.18 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเชื้อยังมีการ
แพร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่อย่างไรก็ตามตัวอย่างกุ้งก้ามกรามที่สุ่มตรวจ
นั้นถึงแม้จะพบเชื้อไวรัส MrNVแต่กุ้งก็มีอาการปกติ สุขภาพดี แข็งแรง และเกษตรกรสามารถเลี้ยงจนจับขาย
ได้โดยไม่มีรายงานการตาย อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีจัดการการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่นก่อนการปล่อยลูก
กุ้งลงบ่อเลี้ยงมีการฆ่าเชื้อลูกพันธุ์ และมีการปูองกันสัตว์น้ําพาหะจําพวก กุ้ง ปู และแมลงน้ํา ซ่ึงจากรายงาน
ผลการวิจัย Sudhakaran et al.,  (2008) พบว่ามีการตรวจพบเชื้อไวรัส MrNV และ XSV ด้วยเทคนิค RT-
PCR และ insituhybridization ในตัวอย่างสัตว์กลุม่แมลงน้ํา (Aquatic insects) บางชนิด ได้แก่ Belostoma 
sp., Aesohna sp., Cybister sp. และ Notonecta sp. ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดนี้ และเป็นพาหะของเชื้อไวรัส MrNV ดังนั้นการปูองกันที่ดีจึงสามารถ
ควบคุมการเกิดโรคได้อีกทางหนึ่ง สําหรับบริเวณท่ีพบเชื้อกค็วรทําความสะอาดบ่อและฆ่าเชื้อก่อนนํากุ้งมา
เลี้ยง รวมถึงการใช้ลูกกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานด้วย  
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             ณ ห้องประชุมกรมประมง. หน้า 107-108.  
จารี ผลชนะ, สุดา ตัณฑวณิช และ สมเกียรติ์ กาญจนาคาร . 2551.ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ   
             Macrobrachium rosenbergii  nodavirus และ Extra small virus ในลูกกุ้งก้ามกราม .วารสาร 
              การประมง 61(2) : 172-178. 
ชัยวุฒิ  สุดทองคง .2550 .การจําแนกไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium  

  rosenbergii ) ในประเทศไทย . เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  ครั้งที่ 45: สาขาประมง.  หน้า 293-301 

วัฒนะ ลีลาภัทร การผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรคไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus และ Extra  
            small virus  http://www.arda.or.th/pdf/BIOSECURITY.pdf 
Sudhakaran, R., Haribabu, P., Rajesh Kumar, S., Sarathi, M., Ishaq Ahmed, V.P., Sarath 
            Babu, V., Venkatesan, C., sahul Hameed, A.S. (2008). Natural aquatic insect 
            carriers of Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) and extra small virus (XSV).   
            Diseases of aquatic organisms. 79(2): 141-5. 
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ผลของการเสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน (5-hydroxytryptamine )ในอาหาร                   
ไข่ตุ๋นต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน 

 
แสงเดือน  นาคสุวรรณ* จุฬาภร ชูแก้ว  ศศิวิมล  ปิติพรชัย 

สมศรี  งามวงศ์ชน และ ศิรนิุช  วะสุวรรณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี   

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยให้ไข่ตุ๋นเสริมและไม่เสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน                 
(5-hydroxytryptamine ) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการให้อาหารแตกต่างกัน 6 ชุด
การทดลอง ดําเนินการทดลองทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง
เดือนกันยายน 2554 โดยทดลองกับลูกกุ้งก้ามกรามท่ีมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยเริ่มต้น 0.003 มิลลิกรัมต่อตัว เลี้ยงใน
บ่อซิเมนต์ มีปริมาตรน้ํา 1,000 ลิตร ความหนาแน่น 90 ตัวต่อลิตร อนุบาลเป็นเวลา 35 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกรามทุกชุดการทดลอง ด้านน้ําหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ย
ต่อตัวมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อัตราการรอดของลูกกุ้งก้ามกรามทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิต ิ(p>0.05) ส่วนเปอร์เซ็นต์การคว่ําของลูกกุ้งก้ามกรามเพ่ือเข้าระยะ Juveniles พบว่าหลังจาก
อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 20 วัน ลูกกุ้งเริ่มคว่ําทุกชุดการทดลอง และเม่ือลูกกุ้งอายุ 30 วัน มีเปอร์เซ็นต์การคว่ํา
เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 67.4112.27 76.4213.80 74.909.71 74.117.60 71.525.15 และ 86.384.72 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยลูกกุ้งก้ามกรามในชุดการทดลองที่ 6  มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเร็วที่สุดแต่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) กับทุกชุดการทดลอง และเมื่อนําลูกกุ้งก้ามกรามระยะ Juveniles อายุ 35 วัน มาเลี้ยงต่อ
อีก 60 วัน เพื่อตรวจดูสัดส่วนเพศผู้ของลูกกุ้งก้ามกราม พบว่าในชุดการทดลองที่ 6 มีสดัส่วนเพศผู้สูงที่สุด
เท่ากับ 42.661.52 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 2 3 และ 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 4 (p>0.05) โดยลูกกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วนเพศผู้เท่ากับ 
18.332.51 25.004.00 26.0013.52 33.665.85 24.6610.69 และ 42.661.52 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ ดังนั้นการให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน (5-HT) จึงมีแนวโน้มที่ส่งผลต่อการลอกคราบและการ
เปลี่ยนเพศของกุ้งก้ามกราม และการเสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน (5-HT) ในอาหารไข่ตุ๋นทุกวันส่งผลให้ได้เพศผู้
สูงสุด 

 
ค าส าคัญ: กุ้งก้ามกราม  ซีโรโทนิน  การอนุบาล 
ผู้รับผิดชอบ : *๔๔/๑ หมู่ ๑๑ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร. ๐ ๓๘๓๔ ๑๑๖๖, ๐ ๓๘๓๔ ๒๒๓๐ 
e-mail : ifchonburi@hotmail.co.th 
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Effect of serotonin(5-hydroxytryptamine) in Egg Custard Diets  on 

growth and development of Giant Freshwater Prawn 
Macrobrachium rosenbergii(de Man,1879) Larvae 

 
Sangdoune Naksuwon* Chulaporn Chookaew    Sasivimon  Pitipornchai 

Somsri  Ngamvongchon and Sirinuch   Wasuwan 
Chonburi Inland Fisheries Research and Development Center 

 
Abstract 
 
 The study on hormones serotonin (5-hydroxytryptamine) nursing in giant 
freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man,1879)  with supplement the hormones 
serotonin  (5-HT) concentrations of 0.5 percent at the time of feeding different six series of 
experiments at Chonburi Inland Fisheries Research and Development Center Between 
October 2553 until September 2554, by experiment with prawns a weight start 0.003 mg. in 
1,000 liter round concrete  with 90 prawns per liter were caltivated in each treatment. For 35 
days at the end of the experiment, the rate of growth in all treatments  average weight and 
length did not different statistically (p>0.05) survival rate all treatments were not significantly 
(p> 0.05), the percentage of molt  to the Juveniles found after 20 days rearing larvae began 
to overturn a series of experiments. When larvae were 30 days the percentage of molt 
increased at 67.4112.27 76.4213.80 74.909.71 74.117.60 71.525.15 and 86.384.72 
percent respectively, the prawns in a series of experiments that 6 percent of the molt soon 
as possible, but not statistically different (p>0.05) for all treatments. And when the prawns 
term Juveniles aged 35 days were cultured for another 60 days to determine the proportion 
of males of  prawns found percent in treatment 6, the proportion of males, the highest was  
42.661.52 percent difference between treatment 1, 2, 3 and 5 are statistically significant          
(p <0.05) but did not different with treatment 4 (p>0.05) by the prawns, the proportion of 
males was 18.332.51 25.004.00 26.0013.52 33.665.85 24.6610.69 and 42.661.52  
percent respectively, so the (5-HT) are likely to affect and change the sex of the prawns 
molt. And to supplement the (5-HT) in food every day, the tube was most males. 
 
Key words :giant freshwater prawn ,serotonin, nursing   
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                                            ค าน า 
 

กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man,1879) เป็นสัตว์น้ําที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ มีถิ่นกําเนิดและอาศัยในภูมิอากาศเขตร้อน ในแหล่งน้ํา แม่น้ํา และลําคลองที่เชื่อมติดกับทะเล มีชื่อ
สามัญเรียกว่า Giant freshwater prawn เป็นกุ้งน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทยพบขนาดใหญ่ที่สุดที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาด 25 เซนติเมตร น้ําหนัก 470 กรัม (สมพงษ์,2546) มีรสชาติดีและเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะกุ้งเพศผู้มีขนาดใหญ่  และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้ง
เพศเมีย จึงทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีความต้องการลูกพันธุ์กุ้งเพศผู้เพื่อนําไปใช้ในการเพาะเลี้ยงเป็นจํานวน
มาก  เพราะได้ผลกําไรสูงกว่าการเลี้ยงกุ้งเพศเมียอย่างชัดเจน แต่สําหรับการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามปัจจัยที่ใช้
ในการผลิตแต่ละชนิดล้วนแต่มีราคาค่อนข้างสูง  เช่น น้ําทะเล  สารเคมี  ไฟฟูา และ อาหารลูกกุ้ง โดยอาหาร
จะเป็นปัจจัยหลักซ่ึงได้แก่  อาร์ทีเมียและไข่ตุ๋น โดยจะใช้ตลอดระยะเวลาที่อนุบาล ซึ่งอาหารทั้งสองชนิดนี้จะมี
ราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอาร์ทีเมียส่วนใหญ่จะนําเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการเพาะพันธุ์กุ้ง
ก้ามกรามก็ต้องดําเนินต่อไปเนื่องจากเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร แต่ปัจจุบันพบว่าลูกกุ้งมีอัตราการ
เจริญเติบโตค่อนข้างช้าโดยใช้ระยะเวลาในการอนุบาลประมาณ 30-40 วัน ลูกกุ้งจึงจะพัฒนาเป็นลูกกุ้งคว่ํา
ระยะ Juveniles ดังนั้นอาหารที่ให้จึงต้องใช้ในปริมาณมาก ทําให้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นตามมาทําให้
สิ้นเปลืองในส่วนของงบประมาณต้นทุนการผลิต  แต่ถ้าสามารถลดระยะเวลาในการอนุบาลลูกกุ้งได้โดยใช้ 
ฮอร์โมนserotonin (5-hydroxytryptamine)ซึ่งสําหรับสัตว์น้ําในกลุ่ม ครัสเตเชีย ซีโรโทนิน เป็นสารกระตุ้น
ฮอร์โมนอ่ืนๆเช่น crustacean hyperglycemic hormones(CHH)ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เก่ียวกับระบบประสาท
โดย มีผลกับขบวนการเมธตาโบลิซึมแปูงและน้ําตาลทําให้เกิดการลอกคราบ และการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ใน
สัตว์พวกครัสเตเชีย (Kallen et al.,1988;Luschen et al.,1993 อ้างตาม Jiwan et al.,2007)             
สําหรับการศึกษาด้านกุ้งก้ามกราม pawat  (2006) ศึกษาผลของ 5-hydroxytryptamine (5-HT หรือ 
serotonin) ต่อการเจริญของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน โดยทําการทดลองในลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนอายุ 4 วัน 
หลังฟักเลี้ยงในน้ําทะเลเทียมที่มีความเข้มข้นของสาร 5-HT ในระดับต่างๆ คือ 5, 50, 100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 วัน และ 9 วัน พบว่าหลังจากท่ีลูกกุ้งก้ามกรามได้รับฮอร์โมน 5-HT มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน โดยลูกกุ้งวัยอ่อนที่ได้รับ 5-HT ความเข้มข้น100 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะเริ่มคว่ําเพื่อเข้าสู่ระยะลูกกุ้งเมื่ออายุ 30 วัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมเริ่มคว่ําเมื่ออายุ 
40 วัน และ Jiwan (2007) ศึกษาผลของ 5-hydroxytryptamine (5-HT ) ต่อการเจริญของลูกกุ้งก้ามกราม
วัยอ่อนในการทดลองที่ 1 และลูกกุ้งที่คว่ําแล้วในการทดลองที่ 2 และ3 โดยในการทดลองที่ 1  ใช้การแช่
ฮอร์โมนที่ระดับ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แช่ในน้ําที่ใช้อนุบาลลูกกุ้งเป็นเวลา  2  วัน เปรียบเทียบกับการใช้
ฮอร์โมนที่ระดับ  0.25 % และ 0.5% ผสมในอาหารไข่ตุ๋น พบว่าในกุ้งวัยอ่อนสามารถใช้ฮอร์โมน  5-HT ใน
ระดับ  100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แช่ในน้ําที่ใช้อนุบาลลูกกุ้งเป็นเวลา  2  วัน มีผลทําให้อัตราการเจริญเติบโต  
การพัฒนา และอัตราการรอดของลูกกุ้งดีที่สุด ส่วนการใช้ฮอร์โมนผสมในอาหารไข่ตุ๋นที่ระดับ 0.5% ทําให้ลูก
กุ้งมีอัตราการพัฒนาและอัตรารอดสูงกว่า การใช้ฮอร์โมนผสมในอาหารไข่ตุ๋นที่ระดับ 0.25%                               
สําหรับการใช้ในแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม สาวิภา และคณะ (2552 ) ใช้ 5-hydroxytryptamine (5-HT ) ฉีด
ให้กับแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามไข่แก่ระยะที่ 1 ในปริมาณ 0.1 ไมโครกรัมต่อน้ําหนักแม่กุ้ง 1 กรัม โดยฉีดกระตุ้น
แม่กุ้งทุกๆ  5 วัน สามารถทําให้แม่กุ้งวางไข่ได้ในเวลา ประมาณ 19 วัน และสามารถเหนี่ยวนําให้ลูกกุ้งที่ได้
เป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมีย 

ดังนั้นเพ่ือทําให้ลูกกุ้งมีการลอกคราบดีและมีการพัฒนาเข้าสู่ระยะกุ้งคว่ํา Juveniles ได้เร็วขึ้น มีอัตรา
การรอดสูง และมีอัตราส่วนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย ฮอร์โมนserotonin น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนํามา
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือศึกษาผลของฮอร์โมน serotonin (5-HT ) ในอาหารที่ใช้อนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยพิจารณาจาก
อัตราการเจริญเติบโต ระยะเวลาที่ลูกกุ้งพัฒนาเป็นกุ้งคว่ําระยะ post larva  อัตรารอดและอัตราส่วนเพศใน
ลูกกุ้งก้ามกราม  
                   

วิธีด าเนินการ 
 

1. การวางแผนการทดลอง 
 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งการทดลองเป็น 6 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา โดย
ทดลองอนุบาลลูกกุ้งระยะ (stage) ที่ 2 อายุประมาณ 4  วนั ในชุดการทดลองที่ 2-5 ด้วยอาร์ทีเมียแรกฟักที่
ผ่านการแช่ฮอร์โมน ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นาน 1 ชั่วโมง   จํานวน 1 ครั้ง เมื่อเริ่มทดลอง 
(ชุดควบคมุไม่ต้องผ่านการแช่ฮอร์โมน) และอนุบาลลูกกุ้งทุกชุดการทดลองด้วยอาร์ทีเมียแรกฟัก (ไม่ต้องผ่าน
การแช่ฮอร์โมน) เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นให้ไข่ตุ๋นผสมฮอร์โมนที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์  สลับ
กับการให้อาร์ทีเมีย (ไม่ต้องผ่านการแช่ฮอร์โมน) จนลูกกุ้งคว่ํา ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1   ให้ไข่ตุ๋นไม่เสริมฮอร์โมน(ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน( 5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 %  ทุก 3  วัน 
ชุดการทดลองที่ 3   ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน( 5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 % ทุก 5  วนั 
ชุดการทดลองที่ 4   ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน( 5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 % ทุก 7  วนั 
ชุดการทดลองที่ 5   ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน( 5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 % ทุก 9  วนั 
ชุดการทดลองที่ 6   ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน( 5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 % ทุกวัน 

               ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง
กันยายน 2554 
2. วิธีการทดลอง 

 2.1 บ่อทดลอง 
                ใช้บ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 0.6 เมตร ปริมาตรน้ํา 1,000  ลิตร 
จํานวน 18  บ่อ ภายในบ่อมีท่อระบายน้ําทิ้งอยู่กลางบ่อ ใส่หัวทรายบ่อละ 8 หัว เพื่อให้อากาศตลอดเวลา บ่อ
ทดลองอยู่ภายในโรงเรือนที่คลุมด้วยพลาสติกมีประตูเปิดปิดระบายอากาศเพ่ือควบคุมอุณหภูมิให้มีความ
เปลี่ยนแปลงในรอบวันอยู่ในช่วงประมาณ 28 ถึง 30 + 2 องศาเซลเซียส   ล้างโรงเพาะฟักพร้อมอุปกรณ์ให้
สะอาด ตากให้แห้งสลับกับการสเปรย์น้ําสะอาดพอเปียก 3-5 วันต่อ ครั้ง รวม 3-5 ครั้ง  ก่อนใช้ทดลอง 
 

2.2 การเตรียมน้ํา 
       ใช้น้ําเค็มที่มีความเค็ม 100 ppt  ใส่คลอรีน 50  ppm เพ่ือ ตกตะกอนโลหะกลุ่มเหล็กตะกอน
จุลินทรีย์  แพลงค์ตอน และเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆที่อยู่ในน้ํา เติมปูนขาวเพ่ือ ปรับสมดุลของ
แคลเซียมให้คืนสู่ภาวะปกติและปรับค่า pH ของน้ําให้อยู่ในช่วง  8-8.3 และเจือจางด้วยน้ําจืดจนได้ความเค็ม 
12 ppt  จากนั้นปล่อยให้ตกตะกอนและย้ายน้ําใส่บ่อใหม่ภายในเวลา 12 ชั่วโมง โดยผา่นถุงกรอง ขนาด 5-10 
ไมครอน ให้อากาศตลอดเวลาอย่างน้อย  5 วัน จึงนําน้ําไปใช้ทดลอง 
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2.3 การปล่อยลูกกุ้งทดลอง 

 ใช้ลูกกุ้ง ระยะที่  2 อายุ 4 วัน โดยนําลูกกุ้งที่ได้มานับจํานวนลูกกุ้งโดยใช้ช้อนตวงตักลูกกุ้งมาชั่ง
น้ําหนักและนับจํานวน 3 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ยของน้ําหนักและจํานวนลูกกุ้งต่อ 1 ช้อน และสุ่มลูกกุ้งจํานวน   
100 ตัว วัดความยาวจากนั้นตวงลูกกุ้งลงบ่อทดลอง บ่อละ 90,000 ตัว (อัตราปล่อย 90 ตัวต่อลิตร) โดยใช้วิธี
ตวงลูกกุ้งด้วยช้อนตวงเพ่ือลดการบอบช้ํา  

2.4 อาหารทดลองและการให้อาหาร 
   2.4.1 อาร์ทีเมีย (Artemia sp.) แรกฟัก 
   นําไข่อาร์ทีเมีย (Artemia sp.) ฟักในถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตรน้ํา 500 ลิตร ใช้ไข่อาร์ทีเมีย 1 

กระป๋อง (450 กรัม)ที่ความเค็มของน้ํา 25-30 ppt ให้อากาศตลอดเวลา โดยใช้หัวทราย 4 หัว เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง หลังจากนั้นแยกเปลือกออกแล้วรวบรวมตัวอ่อนอาร์ทีเมียมาแช่ในน้ําที่ผสมฮอร์โมน serotonin          
(5-HT) 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  1 ชั่วโมง  1 ครั้ง ในมื้อแรกที่เริ่มต้นการทดลอง  หลังจากนั้น ให้อาร์ทีเมีย
เป็นอาหารลูกกุ้งทดลองวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. ในปริมาณเพียงพอจนอิ่มในแต่ละครั้ง 
โดยสังเกตปริมาณอาร์ทีเมียที่เหลือก่อนให้ลูกกุ้งมื้อต่อไปโดยใช้ถ้วยแก้วตักดูอาร์ทีเมียที่เหลืออยู่และปรับ
ปริมาณอาร์ทีเมียให้เหมาะสม จนกระทั่งลูกกุ้งคว่ําระยะ Juveniles หมดทั้งบ่อ   

   2.4.2 ไข่ตุ๋น  
    ไข่ตุ๋นที่นํามาให้ลูกกุ้งมีวิธีการทําดังนี้คือนําไข่ไก่ 10 ฟอง ผสมกับนมผง 2 ช้อนโต๊ะ แล้วนํา 
ไปนึ่ง หลังจากนั้นนําไข่ตุ๋นมาทําการบดโดยผ่านตะแกรงตาถี่ขนาด 14 ช่อง ต่อตารางเซนติเมตร และใช้
อนุบาลลูกกุ้งทดลองเมื่อลูกกุ้งทดลองเข้าระยะที่ 5 อายุประมาณ 8 วัน โดยให้วันละ 4 ครั้ง ใน เวลา 08.00 น.  
11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น. ในปริมาณเพียงพอจนอ่ิม ส่วนที่ผสมฮอร์โมน serotonin ( 5-HT)  ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์  ใช้อนุบาลลูกกุ้งชุดการทดลองที่ 2  ถึงชุดการทดลองที่ 5 วันละ 4  ครั้ง ใน 
08.00 น. 11.00 น.  14.00 น. และ 17.00 น. ในปริมาณเพียงพอจนอ่ิมเช่นเดียวกัน 

2.5 การจัดการระหว่างการอนุบาล 
ดูดตะกอนพ้ืนบ่อพร้อมเช็ดถูขัดทําความสะอาดและเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันๆ ละ 25 % ของ

ปริมาตรน้ําทั้งหมด และย้ายลูกกุ้งไปอนุบาลในบ่อใหม่ทุก 5 วัน ตรวจดูระยะ(stage)การพัฒนาการของกุ้งทุก
วัน ด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 40 เท่า  
 2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ชั่งน้ําหนักลูกกุ้งเริ่มทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง บันทึกข้อมูลพัฒนาการเจริญเติบโต 
(stage) ของลูกกุ้งที่เริ่มคว่ํา โดยดูจากลูกกุ้งซึ่งหงายท้องว่ายน้ําเจริญเติบโตพ้นระยะที่ 11 เข้าระยะ Juveniles 
โดยใช้วิธีส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าจะเห็นลูกกุ้งที่คว่ําแล้วเกาะกับผนังบ่อและว่าย
น้ําไปข้างหน้า โดยสิ้นสุดการทดลองเม่ือลูกกุ้งเข้าระยะกุ้งคว่ํา ระยะ Juveniles 100 เปอร์เซ็นต์  บันทึกอายุ
ลูกกุ้งเมื่อลูกกุ้งคว่ําทั้งหมด นับจํานวนลูกกุ้งแต่ละบ่อด้วยวิธีการใช้สวิงตักลูกกุ้งสุ่ม 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้ช้อน
ตวงตักลูกกุ้งมาชั่งน้ําหนักและนับจํานวนเพื่อหาน้ําหนักลูกกุ้งต่อตัว และสุ่มลูกกุ้งจํานวน 100 ตัว เพื่อวัดความ
ยาวสุดท้ายเฉลี่ย จากนั้นชั่งน้ําหนักลูกกุ้งทั้งหมดในบ่อคํานวณหาจํานวนลูกกุ้งทั้งหมดในบ่อ บันทึกระยะเวลาที่
ลูกกุ้งเริ่มคว่ําจนกระทั่งคว่ําหมด หาอัตรารอดและผลผลิตโดยวิธีชั่งน้ําหนักวัดความยาว  ในแต่ละชุดการ
ทดลอง 
               หาอัตราส่วนเพศ โดยนําลูกกุ้งที่คว่ําแต่ละชุดการทดลองไปอนุบาลต่อในบ่อซิเมนต์ เป็นเวลา 60 
วัน จากนั้นสุ่มลูกกุ้งแต่ละชุดการทดลอง 3 ซ้ํา จํานวนซ้ําละ 100 ตัว เพ่ือตรวจสอบเพศ โดยนําลูกกุ้งไปส่อง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา (ดู appendix musculina ที่ขาว่ายน้ําคู่ที่ 2) บันทึกผล 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 นําข้อมูลของการทดลอง ได้แก่ การเจริญเติบโตของลูกกุ้งก้ามกราม ความยาวเฉลี่ย น้ําหนักเฉลี่ย  
อัตรารอดของลูกกุ้งก้ามกราม โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (One way analysis of variance) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลอง โดยวิธี Duncan’s new multiple range test 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน  95 เปอร์เซ็นต์  โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
4. การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ํา 
 
 วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําทุกวัน เวลา 09.00 น. ดังนี้ 

- อุณหภูมิของน้ํา โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํา (pH) โดยใช้ pH Meter 
- ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) โดยใช้ DO Meter ยี่ห้อ HACH sension 378 
- ค่าความเป็นด่างของน้ํา (alkalinity) โดยวิธ ีtitration ตามวิธีของไมตรี และ จารุวรรณ (2528) 
- ค่าแอมโมเนียรวม (total ammonia) โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่ห้อ HACH รุ่น DR/ 4000 v  
  spectrophotometer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



78 
 

ผลการทดลอง 
  
 จากการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ด้วยไข่ตุ๋นเสริมและไม่เสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน (5-HT) ที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.5 % จํานวน 6 ชุดการทดลองคือ ชุดการทดลองท่ี 1(ชุดควบคุม) ให้ไข่ตุ๋นไม่เสริมฮอร์โมน  ชุด
การทดลองที่ 2 3 4 5 และ 6 ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน (5-HT) ทุก 3 5 7 9 และให้ทุกวัน 
ได้ผลการทดลองดังนี้ 
 
1. การเจริญเติบโต  
 

1.1 น้ําหนักเฉลี่ย 
                 ลูกกุ้งก้ามกรามเริ่มทดลองมีน้ําหนักเฉลี่ย เท่ากับ 0.00030.000 มิลลิกรัม เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง มีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 10.73   0.77 11.36  0.85  10.53 1.04   

11.15 0.30 10.88 0.69 และ 11.24   0.48 มิลลิกรัม ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าทุก
ชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

1.2  ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย 
 ลูกกุ้งก้ามกรามมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 10.410.14 10.350.33 9.330.13   
10.610.09 9.700.24 และ 9.300.16 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าทุกชุดการทดลอง
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
               1.3 อัตราการรอดตาย 
 อัตราการรอดตายของลูกกุ้งก้ามกราม มีค่าเท่ากับ 26.27 2.15  25.49 0.61 27.31 1.78 

26.05 0.55  28.57 3.13 และ 25.75 1.82 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ พบว่าทุกชุดการทดลอง ลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

1.4 สัดส่วนเพศผู้ 
               สัดส่วนเพศผู้ของลูกกุ้งก้ามกราม มีค่าเท่ากับ 18.332.51 25.004.00 26.0013.52 
33.665.85  24.6610.69  และ 42.661.52 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าลูกกุ้ง
ก้ามกรามชุดการทดลองที่ 6 มีสัดส่วนเพศผู้สูงที่สุดและไม่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 4 แต่แตกต่างกับชุด
การทดลองที่ 1 2 3 และ 5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
ตารางที่  1 อัตราการเจริญเติบโต  อัตราการรอดตาย และสัดส่วนเพศผู้ของลูกกุ้ง ที่ให้ไข่ตุ๋นเสริมและไม่ 
               เสริมฮอร์โมน (5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการให้อาหารแตกต่างกัน 

 ผลการทดลอง ชุดการทดลองที่  

 1 2 3 4 5 6 
น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มต้น
(ม.ก.) 

0.00030.0000a 0.00030.0000a 0.00030.0000a 0.00030.0000a 0.00030.0000a 0.00030.0000a 

น้ําหนักเฉลี่ยสุดท้าย
(ม.ก.)    

10.730.77 a  11.360.85 a 10.531.04 a 11.150.30 a 10.880.69 a 11.24  0.48 a 

ความยาวเฉลี่ย 
(ม.ม)  

10.410.14 a    10.35 0.33 a   9.330.13 a     10.610.09 a   9.70 0.24 a     9.300.16 a 

อัตรารอด (%)      26.272.15 a 25.490.61 a 27.311.78 a 26.050.55 a 28.573.13 a 25.751.82 a 
สัดส่วนเพศผู้ (%) 18.332.51 c 25.004.00 b c 26.0013.52 b c 33.665.85 a b 24.6610.69 b c 42.661.52 a 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
                (p<0.05)     
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2. เปอร์เซ็นต์กุ้งคว่ า 
 
 หลังจากอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 20 วัน ตรวจพบลูกกุ้งก้ามกรามเริ่มคว่ํา 11.92  6.75           

13.19 10.84  11.75  4.13  9.57 3.99  9.61 2.36 และ 15.52 6.44 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ 
และ มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49.51 2.17  56.21 7.05  52.05 14.21 

48.31 4.65  49.02 16.49 และ 57.67  9.88  เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ เมื่อลูกกุ้งอายุ 25 วัน และ

เมื่อลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 30 วัน มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 67.4112.27 76.4213.80 
74.909.71 74.117.60   71.525.15 และ 86.384.72 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยลูกกุ้งก้ามกรามใน
ชุดการทดลองที่ 6                         มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเร็วที่สุด และเมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
พบว่าทุกชุดการทดลองลูกกุ้งมีอัตราการคว่ําไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และลูกกุ้งทุกชุดการทดลองเข้า
ระยะ Juveniles 100 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุ 35 วัน (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การคว่ําของลูกกุ้งก้ามกรามจนถึงระยะ Juveniles  ที่อนุบาลโดยให้ไข่ตุ๋นเสริม 
             และไม่เสริมฮอร์โมน( 5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการให้อาหาร 
             แตกต่างกัน 
ระยะเวลา ชุดการทดลองที่  

การทดลอง 1 2 3 4 5 6 
20  วัน               11.926.75a 13.1910.84a 11.754.13a 9.573.99a 9.612.36a 15.526.44a 
25  วัน 49.512.17a 56.217.05a 52.0514.21a 48.314.65a 49.0216.49a 57.679.88a 
30  วัน 67.4112.27a 76.4213.80a 74.909.71a 74.117.60a 71.525.15a 86.384.72a 
35  วัน 100.000.00a 100.000.00a 100.000.00a 100.000.00a 100.000.00a 100.000.00a 

หมายเหตุ  อักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
                (p<0.05)     

 
3. คุณสมบัติของน้ า 
 อุณหภูมิของน้ํามีค่าระหว่างเท่ากับ 29.0-32.0  องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีค่า
ระหว่าง 5.5-6.1  มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าระหว่าง 6.84 -7.47 ค่าความเป็นด่างของน้ํา
เฉลี่ยมีค่าระหว่าง 118 - 210  มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนียรวมมีค่าระหว่าง 0.07-0.27 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของน้ําระหว่างการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามโดยให้ไข่ตุ๋นเสริมและไม่เสริม  
              ฮอร์โมน (5-HT) ที่ระดับความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการให้อาหารต่างกัน  
                                                                        ชุดการทดลองที่ 
คุณสมบัติของน้ํา          1          2         3                 4               5               6 
อุณหภูมิน้าํ(c )                     29.0-32.0     29.0-32.0     29.0-32.0      29.0-32.0    29.0-32.0   29.0-32.0 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา(มก./ล.)  5.6-6.0        5.9-6.0         6.0-6.1        5.7-6.0       5.5-6.1         6.0-6.0 
ความเป็นกรดเป็นด่าง             6.85-7.41      6.89-7.32     6.84-7.44     6.94-7.32    6.98-7.39   6.95-7.47  
ความเป็นด่าง (มก./ล.)            120-210       118-188        120-200       122-194     118-200     124-188 
แอมโมเนียรวม (มก./ล.)          0.14-0.26     0.08-0.24      0.12-0.27    0.09-0.26      0.11-0.21    0.07-0.24                                                                                                                                                                                           
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

ผลการทดลองอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ด้วยไข่ตุ๋นเสริมและไม่เสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน (5-HT) ที่
ระดับความเข้มข้น 0.5 % จํานวน 6 ชุดการทดลองคือ ชุดการทดลองที่ 1(ชุดควบคุม) ให้ไข่ตุ๋นไม่เสริม
ฮอร์โมน  ชุดการทดลองท่ี 2 3 4 5 และ 6 ให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน (5-HT) ทุก 3 5 7 9 และให้ทุกวัน 
พบว่า อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุ้ง ทุกชุดการทดลอง มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
โดยมีน้ําหนักเฉลี่ยสุดท้ายเท่ากับ 10.73 0.77  11.36 0.85  10.53 1.04  11.15 0.30 

10.88 0.69 และ 11.240.48 มิลลิกรัม ตามลําดับ ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 10.410.14 

10.350.33  9.330.13 10.610.09  9.700.24 และ9.300.16 มิลลิเมตร ตามลําดับ อัตราการรอด
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 26.27 2.15  25.49 0.61  27.31 1.78  26.05 0.55  28.57 3.13 และ 

25.75 1.82 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และสัดส่วนเพศผู้ของลูกกุ้งก้ามกรามในชุดการทดลองที่ 6 มีสัดส่วน

เพศผู้สูงที่สุดเท่ากับ 42.661.52 เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกับชุดการทดลองที่ 1 2 3 และ 5 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการทดลองที่ 4 (p>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 18.332.51  25.004.00  
26.0013.52 33.665.85  24.6610.69  และ 42.661.52 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์กุ้งคว่ํา
พบว่าหลังจากอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม 20 วัน ตรวจพบลูกกุ้งก้ามกรามเริ่มคว่ํา 11.92 6.75  
13.19 10.84  11.754.13  9.57 3.99  9.61 2.36 และ 15.52 6.44 เปอร์เซ็นต์ 

ตามลําดับและ มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49.51 2.17  56.21 7.05  52.05 14.21 

48.31 4.65  49.02 16.49 และ 57.67 9.88 เปอร์เซ็นต ์ตามลําดับ เมื่อลูกกุ้งอายุ 25 วัน และ

เมื่อลูกกุ้งก้ามกรามอายุ 30 วัน มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 67.4112.27  76.4213.80 
74.909.71  74.117.60 71.525.15 และ 86.384.72 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยลูกกุ้งก้ามกรามใน
ชุดการทดลองที่ 6 มีเปอร์เซ็นต์การคว่ําเร็วที่สุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) กับทุกชุดการทดลองซึ่ง
สอดคล้องกับ  pawat  (2006) ศึกษาผลของ 5-hydroxytryptamine ต่อการเจริญของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน 
ทีท่ดลองในลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนอายุ 4 วัน หลังฟักเลี้ยงในน้ําทะเลเทียมที่มีความเข้มข้นของสาร 5-HT ใน
ระดับต่างๆ คือ 5, 50, 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 2 วัน และ 9 วัน พบว่าหลังจากท่ีลูกกุ้งก้ามกราม
ได้รับฮอร์โมน 5-HT มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน โดยลูกกุ้งวัยอ่อนที่
ได้รับ 5-HT ความเข้มข้น100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะเริ่มคว่ําเพ่ือเข้าสู่ระยะลูกกุ้งเมื่ออายุ 30 วัน ในขณะที่
กลุ่มควบคุมเริ่มคว่ําเมื่ออายุ 40 วัน 
 ดังนั้นจากการทดลองครั้งนี้ การให้ไข่ตุ๋นเสริมฮอร์โมน ซีโรโทนิน (5-HT) จึงมีแนวโน้มที่ส่งผลต่อ
การลอกคราบและการเปลี่ยนเพศของกุ้งก้ามกราม และการเสริมฮอร์โมนซีโรโทนิน (5-HT) ในอาหารไข่ตุ๋นทุก
วันส่งผลให้ได้เพศผู้สูงสุด 
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ค าขอบคุณ 
 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน
วิจัย  และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเรื่องการใช้ฮอร์โมน และทําให้
งานวิจัยสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   
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การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp.  Vibrio cholerae และ 
Escherichia  coli ในฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัดชลบุรี 

Detection of  Salmonella spp. Vibrio cholerae  and Escherichia  coli  in 
Cultured  Tilapia ( Oreochromis  niloticus ) In  Chonburi  province 
แสงเดือน  นาคสุวรรณ1* จุฬาภร ชูแก้ว2  นวพร พัฒนยินดี1  และ ศศิวิมล  ปิติพรชัย1   

Sangdoune Naksuwon1* Chulaporn Chookaew2  Nawaporn pattanayindee1  and  
Sasivimon  Pitipornchai1 

 
บทคัดย่อ 

  
 การทดลองนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษาจํานวน และชนิดของแบคทีเรียในน้ําในฟาร์มเลีย้งปลานิลเพื่อการส่งออก
ใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี  ดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ระหว่างเดือน ตลุาคม 2551 ถึงกันยายน 
2553 โดยเก็บตัวอย่างน้ําจากฟารม์เลี้ยงปลานิล จาํนวน 20 ฟาร์ม ในเดือน ธันวาคม 2551 และเดือน มีนาคม  มิถุนายน และ 
กันยายน  2552 เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย จํานวน 3 ชนดิ คือ เชื้อ Salmonella spp. เชื้อ V. cholerae  และ เชื้อ 
E.coli  ผลการทดลองพบเชื้อแบคทีเรียจํานวน 2 ชนิด คือ  V. cholerae  และ เชื้อ E.coli  โดยเช้ือ V. cholera พบมาก
ที่สุด ในเดือน กันยายน จํานวน 30 เปอร์เซ็นต์ และ เชื้อ E.coli  พบมากที่สุด ในเดือน กันยายน จํานวน 45 เปอร์เซ็นต์ 
คุณสมบัติของน้ําจากฟารม์เลี้ยงปลานิลพบว่า อุณหภูมิของน้ําเฉลี่ย เท่ากับ 29.3 + 0.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างเฉลี่ย มคี่าเท่ากับ 7.87 + 0.54  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 6.1+ 0.5 มิลลิกรมัต่อลิตร ค่าความเป็นด่าง
ของน้ําเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 250.6 + 65.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค าส าคัญ: ปลานิล  แซลโมแนลลา่ วิบริโอ  อีโคไล 
 

Abstract 
 
 This experiment aims to study,and types of bacteria in  water in Tilapia farm in Phantong 
district,culture for export in Phantong district, Chonburi province, by Chonburi Inland Fisheries Research 
and Development Center, during October 2008 to September 2009 Collecting water samples from 20 fish 
farms in December, March, June and September to  analysis of 3 types of bacteria  Salmonella spp. V. 
cholerae infection and E.coli bacteria was found in 2 species of V. cholerae and E.coli infection by V. 
cholera infection most commonly found in September were 30 percent and the E.coli infection is most 
common in September, a total of 45 percent. Water from the fish farm. Average water temperature was 
29.3 + 0.9 degrees Celsius, average pH value 7.87 + 0.54 is equal to the average amount of dissolved 
oxygen (DO) is equal to the average 6.1 + 0.5 mg per liter. Alkalinity average water is equal 
to250.6+65.7mg.perliter.  
Keyword: Tilapia , Salmonella spp., Vibrio cholera,  Escherichia  coli   
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลมีการส่งออกใน
ปริมาณที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะปลานลิเป็นอาหาร
โปรตีนที่มคีุณค่าทางโภชนาการสงูไขมันต่ําและเนื้อมสีีขาว
ซึ่งเป็นลักษณะของอาหารประเภทสัตว์น้ําท่ีต่างประเทศ
นิยมบริโภค ปลานิลที่ส่งออกไปตา่งประเทศอยู่ในลักษณะ
ของปลาแล่เนื้อและปลาทั้งตัวแช่แข็งโดยมีตลาดทีส่ําคัญ
ได้แก่ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และสหภาพยโุรป โดยมี
ปริมาณการส่งออกปลานิลในปี 2553 จํานวน 12,956.43 
ตัน คิดเป็นมลูค่า 668.99 ล้านบาท  (สถิติการประมง , 
2554) ทําให้การเลี้ยงปลานิลเป็นธุรกิจการเกษตรที่ได้รับ
ความสนใจของประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงปลา
นิลในจังหวัดชลบุรเีริ่มมีศักยภาพและมีความสามารถอยู่
ในระดับที่สามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลไปสู่การผลติปลานลิเพื่อการส่งออกได้มาก 
แต่อย่างไรกด็ีฟาร์มเลี้ยงปลานิลบางฟาร์มพบว่ายังมีการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม แซลโมแนลล่า และโคลิ
ฟอร์ม  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่ผู้บริโภค แซลโมแนล
ล่า เป็นเช้ือแบคทีเรยีที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสีย อุจจาระร่วง
ในมนุษย์และเป็นเช้ือแบคทีเรียต้องห้ามตัวหนึ่งที่ประเทศ
ผู้นําเข้ากําหนดว่าต้องตรวจไม่พบในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
ส่งออก (โสภาและกนกพรรณ, 2543) ปัจจุบันผู้บริโภคทั้ง
ในและต่างประเทศตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหาร
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
เช่นสหภาพยโุรป (EU) ได้กําหนดมาตรฐานสินค้าอาหาร
ต้องปลอดจากสารเคมีตกคา้งและไม่มีการปนเปื้อนของ
เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย  ดังนัน้ผลผลติปลานลิที่มี
คุณภาพดังกล่าวย่อมเป็นผลดีต่อการส่งออก ดังนั้นการ
เลี้ยงปลานิลใหไ้ด้มาตรฐานท่ีทั่วโลกยอมรับ จาํเป็นต้อง
ระมัดระวังในเรื่องของกระบวนการผลิต ระบบการเลี้ยงใน
ฟาร์ม ต้องไมม่ีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย 
แซลโมแนลล่า (Salmonella spp. )ซึ่งก่อให้เกิดโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยประเทศผู้นําเข้าเช่น
สหภาพยโุรป (EU) กําหนดว่าต้องไม่พบเช้ือดังกล่าวใน
อาหาร มีรายงานการปนเปื้อนของเชื้อแซลโมแนลล่าในกุ้ง
กุลาดําว่ามีสาเหตุมาจากการปฏิบตัิไม่ถูกสุขอนามัยของ
ผู้ดูแลวตัถุดิบ การดูแลวตัถุดิบหลงัจากการจับ  (สุวิมล
และศันสนีย์, 2543) ซึ่งสอดคล้องกับ  Skjervold  et. 
al., (2001) รายงานว่า ความสดของผลิตภณัฑ์ปลาเป็น
ความต้องการของตลาดและเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพผลิตภณัฑ์
นั้นๆ ดังนั้นขบวนการในการจดัการเพื่อลดการปนเปื้อน

ของแบคทีเรียอาจจะทําให้ความสดของปลาลดลง ในทาง
ปฏิบัติควรมีการจดัการตั้งแต่ในระบบฟาร์ม การเลี้ยงและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  ชนกันต์ (2550) ศึกษาการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในฟารม์ปลานลิในจังหวัด
เชียงใหม่พบจํานวนของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ําและ
ปลานิลจากฟาร์มเลี้ยงแบบผสมผสานมีค่าสูงกว่าฟาร์ม
เลี้ยงแบบหนาแน่นแสดงให้เห็นว่าฟาร์มปลานลิที่มีการ
เลี้ยงร่วมกบัไก่มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากกว่าฟาร์ม
ปลาแบบหนาแน่น ดังนั้นการลดการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียที่อาจส่งผลต่อผลิตภณัฑ์ปลาทําได้โดยแนะนํา
เกษตรกรใหม้ีการจดัการสุขอนามยัภายในฟารม์ตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําท่ีดี (Good 
Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หรือ
มาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัค(Code of Conduct) หรือ ซี 
โอ ซี (CoC) ซึ่งแนวทางในการจัดการฟาร์มอาจจะมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของรูปแบบการเลี้ยงปลา  
 ส่งศักดิ์และคณะ (2549) รายงานว่าแบคทีเรีย
ในตระกูล Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งที่เป็น
สาเหตุของโรค  ท้องเสียอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ V. 
cholerae เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและ              V. 
parahaemolyticus เป็นสาเหตขุองโรคกระเพาะ ลําไส้
อักเสบแบบเฉียบพลันในคนจากการรับประทานอาหาร
ทะเลดิบ และแบคทีเรียในตระกลู Escherichia  coli. 
โดยเฉพาะ type I, ที่เป็นชนิดที่พบได้ในลําไส้ของมนุษย์
และสตัว์เลือดอุ่นส่วนสายพันธ์ุที่มคีวามรุนแรงสูง คือ E. 
coli O-157 ซึ่งก่อให้เกิดอาการทอ้งเสียรุนแรง และไตวาย
ในมนุษย ์Al-Harbi and Uddin (2003) รายงานว่า การ
ตรวจสอบองค์ประกอบของชนิดแบคทีเรียจากอวัยวะต่าง 
ๆ ของปลาจะมผีลต่อคุณภาพของผลผลติ โดยชนิดและ
ปริมาณของแบคทีเรียจะแตกต่างกันไปตามพื้นท่ีและ
ฤดูกาล  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรีจึงดําเนิน
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาชนิดและจาํนวนของแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในปลานิลจากระบบการเลี้ยงปลาเพื่อการส่งออก
เพื่อเป็นแนวทางควบคุมการผลติปลานิลที่มมีาตรฐานถูก
สุขอนามัย ดังนั้นเพื่อให้การส่งออกปลานิลสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมี
การเฝาูระวังและตรวจสอบสาเหตกุารปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียในระบบฟาร์มเลีย้งปลานิล เพื่อเป็นแนวทาง
ควบคุมการผลติปลานลิที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัยให้
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได ้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสํารวจการปนเปื้อนของเชื้อ 
Salmonella spp. Vibrio cholera, และ 
Escherichia  coli ในฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัด
ชลบุร ี

 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมและเฝูา
ระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียใน
ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในจังหวัดชลบุรี 
 3. เพ่ือสรุปหาแนวทางการควบคุมการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในระบบการ
เลี้ยง 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 สุ่มตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงปลานิลเพ่ือการ
ส่งออกในอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จํานวน 20  
ฟาร์ม บันทึกข้อมูลรูปแบบและวิธีการเลี้ยง การ
จัดการฟาร์ม และข้อมูลทั่วไป จากนั้นเก็บตัวอย่าง
น้ําจากบ่อเลี้ยงปลานิล จํานวน 20  ฟาร์ม  ทุกๆ  
3 เดือน (4 ครั้งต่อปี) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2551 
ถึง กันยายน 2552 

 
 
ภาพที่1 บ่อเลี้ยงปลานิล อ.พานทอง 
 เก็บน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของ
น้ําและเชื้อแบคทีเรีย ดังนี้   
 1. เก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือการตรวจวิเคราะห์
คุณสมบัติของน้ํา 
 โดยตรวจวัดอุณหภูมิของน้ํา ค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของน้ํา (pH) ค่าออกซิเจนที่ละลายใน
น้ํา (DO) ค่าความเป็นด่างของน้ํา (Alkalinity) 
และค่าความกระด้างของน้ํา(Hardness) โดยวิธี 
Titration  ตามวิธีของไมตรี และ จารุวรรณ 
(2528)  ค่าแอมโมเนียรวม (Total ammonia) 
โดยเครื่องมือวิเคราะห์น้ํายี่ห้อ HACH รุ่น  DR/ 
4000v Spectrophotometer 
 2. เก็บตัวอย่างน้ําเพ่ือการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 

  2.1 เก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อเลี้ยงปลา
นิลของเกษตรกรโดยเก็บตรงบริเวณท่ีให้อาหาร
สัตว์น้ํา บ่อละ 4 จุด และนําน้ําตัวอย่างที่เก็บได้มา
ผสมกัน  สําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลา  1-9  บ่อ 
เกบ็ตัวอย่างน้ําจํานวน ฟาร์มละ 1 บ่อ 
 2.2 เก็บตัวอย่างน้ําโดยใช้ขวดแก้วที่
ผ่านการฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส 
นาน 15 นาที เก็บตัวอย่างโดยเปิดฝาผูกเชือกที่คอ
ขวดหย่อนลงในน้ําที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร 
และนําข้ึนมาปิดฝาด้านบน 
              2.3 บรรจุขวดเก็บตัวอย่างน้ําลงใน
ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นกันน้ําซึมเข้า และแช่
ตัวอย่างน้ําลงในกล่องบรรจุน้ําแข็ง 
          2.4. บันทึกรายละเอียด จุดเก็บตัวอย่างน้ํา     
การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 
 1. เชื้อSalmonella spp. ตรวจ
วิเคราะห์โดยวิธี Salmonella spp. (ดัดแปลงตาม
วิธีของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด และ BAM 
online December 2007)  
 2. เชื้อ V. cholerae ตรวจวิเคราะห์โดย
วิธี V. cholerae (ดัดแปลงตามวิธีของสถาบันวิจัย
สุขภาพสัตว์น้ําจืด และ BAM online May 2004)
  
 2.3 เชื้อ E. coli ตรวจวิเคราะห์โดย
วิธี E.coli (ดัดแปลงตามวิธีของสถาบันวิจัยสุขภาพ
สัตว์น้ําจืดและ BAM online September 2002) 
และวิธีทดสอบด้วยวิธี Rapid Methods Petrifilm 
3M  E. coli ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ 3M Petrifilm  E. 
coli / Coliform count (EC) 3M Microbiology 
(Curiale et al., 1989) 
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ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ขั้นตอนการเตรียม buffer peptone water  225 ml เพื่อเพิ่มจํานวนเช้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ขั้นตอนเพาะแยกเชื้อจาก  buffer peptone water  ลงในอาหาร RVS broth 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ขั้นวิเคราะห์เชื้อโดยวิธี steak plate ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. นับจํานวนโคโลนีแบคทีเรียที่ 24 ช่ัวโมง( Petrifilm E.coli)  และการทดสอบทางชีวเคมี 
 
 



ผลการทดลอง 
 การศึกษาชนิดและจํานวนของ
แบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ําของบ่อเลี้ยงปลานิลจาก
ฟาร์มในอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยนําน้ํา
มาตรวจสอบชนิดและนับจํานวนแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในระหว่าง เดือน ธันวาคม 2551 ถึง
กันยายน 2552 พบว่า 

1. คุณสมบัติของน้ํา 
 อุณหภูมิของน้ําเฉลี่ย เท่ากับ 29.3 + 
0.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ย 
มีค่าเท่ากับ 7.87+0.54 ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้ําเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 6.1+ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรค่า
ความเป็นด่างของน้ําเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 250.6 + 
65.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2.ชนิดของแบคทีเรียที่พบในน้ําจากฟาร์ม
จากการตรวจวิเคราะห์เชื้อ V. cholera เดือน 
ธันวาคม  มีนาคม มิถุนายน และกันยายน พบเชื้อ 
25 10 15 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ผลการ
วิเคราะห์เชื้อ E.coli เดือน ธันวาคม มีนาคม 
มิถุนายน และ กันยายน พบเชื้อ 5 40 20 และ 45 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ และค่าที่พบอยู่ระหว่าง 
0.04 ×102 ถึง 2.0×102 cfu/ml และจาก

การศึกษาครั้งนี้ตรวจไม่พบเชื้อ  Salmonella 
spp ในน้ําจากฟาร์มทั้งหมด (ตารางที่1)  
ตารางที่ 1  การตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Salmonella spp.                     
                 V.  cholerae และE.coli ในน้ําบ่อที่เลี้ยงปลา
นิล 

เดือน 

จํานวนตัวอย่างท่ีพบ/จํานวนตัวอย่างท่ีตรวจ 

Salmonella 
spp. 

V. 
cholerae 

E.coli 

ธันวาคม 0/20 5/20 1/20 
มีนาคม 0/20 2/20 8/20 
มิถุนายน 0/20 3/20 4/20 
กันยายน 0/20 6/20 9/20 

  
3.การจัดการฟาร์ม 
 จากบันทึกข้อมูลรูปแบบและวิธีการเลี้ยง 
การจัดการฟาร์ม และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่
เลี้ยงปลานิลจํานวน 20 ราย พบเชื้อแบคทีเรีย V. 
cholera  และ E.coli ปนเปื้อนอยู่ในน้ําทุก
รูปแบบการเลี้ยงและเมื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางสถิติโดยวิธีทดสอบ Chi-square 
test  พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ (ตารางที่
2) 
 

 
ตารางที่ 2 ชนิดของแบคทีเรียที่พบและรูปแบบการจดัการฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานลิจํานวน 20 ฟาร์ม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแบบการจัดการฟาร์ม จํานวน
ฟาร์ม 

ไม่พบเชื้อ พบเชื้อ ชนิดแบคทีเรียที่พบ 
 

Salmone
lla  

Vibrio E.coli 

1.การตากบ่อ       

1.1 ตากบ่อกอ่นเล้ียงมากกว่า 1 เดือน 15 1 14 - + + 
1.2 ตากบ่อกอ่นเล้ียงน้อยกว่า 1 เดือน 5 1 4 - + + 
2.การเปลี่ยนถ่ายน้ํา       
2.1เปลี่ยนถ่ายน้ํา 5-10 ครั้งต่อรุ่น 5 1 4 - + + 
2.2เปลี่ยนถ่ายน้ําน้อยกว่า 5 ครั้งต่อรุ่น 15 1 14 - + + 
3.ห้องสุขา       
3.1ไม่มีห้องสุขาบริเวณบ่อเลี้ยง 16 1 15 - + + 
3.2 มีห้องสุขาระยะ 5-20  เมตร 4 1 3 - + + 
4.การใช้จุลินทรีย์       

4.1มีการใช้จุลินทรีย์หรือ EM 16 1 15 - + + 
4.2 ไม่มีการใช้ 4 1 3 - + + 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 การศึกษานี้พบว่า แบคทีเรียที่ตรวจพบมี 
2 ชนิดคือ V. cholera และ E.coli  โดย V. 
cholera ตรวจพบในทุกเดือนที่สํารวจและพบ
ความถี่ของการตรวจมากที่สุดช่วง เดือน กันยายน  
30 เปอร์เซ็นต์  และน้อยที่สุดช่วงเดือนมีนาคม  
10  เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าเดือน กันยายน มี
การสะสมของเชื้อ V. cholera มากกว่าเดือนอื่นๆ 
Oliver และ Kaper (1997, อ้างตาม นิศานาถและ
คณะ, 2547) ซึ่งสรุปว่า Vibrio ที่พบส่วนใหญ่จะ
สัมพันธ์กับฤดูกาล ซึ่งมักพบ Vibrio ปนเปื้อนมาก
ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนเมษายน ถึงตุลาคม 
ปกติ  Vibrio  อาจพบปนเปื้อนได้ท่ัวไปในแถบ
ชายฝั่งทะเล โดยไม่ได้เป็นผลมาจากการปนเปื้อน
ของเสียจากมนุษย์หรือสัตว์  

E.coli  ตรวจพบมากที่สุด ในช่วง
เดือน กันยายน โดยพบความถี่ของการตรวจสูงสุด 
45 เปอร์เซ็นต์  และน้อยที่สุดช่วงเดือนธันวาคม 5 
เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงฤดูฝน จะมี
การชะล้างของเสียสิ่งสกปรกต่างๆจากแหล่งชุมชน
และพ้ืนดินลงมาสู่บ่อเลี้ยงปลา  E.coli  ซึ่งเป็น
แบคทีเรียที่พบในสิ่งโสโครก รวมทั้งสิ่งขับถ่ายจาก
มนุษย์และสัตว์มีโอกาสปนเปื้อนลงในแหล่งน้ํา ลํา
คลอง ได้ตลอดเวลา แต่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีฝนตก
น้อยจึงพบการปนเปื้อนของ E.coli  น้อยกว่าช่วง
เดือนอื่นๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการพบเชื้อ E.coli  
ในบ่อเลี้ยงปลานิลแต่ปริมาณที่พบสูงที่สุด 200 
cfu/ml ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินมาตรฐานที่กําหนด 
(1,000  cfu/ml) และจากการศึกษาครั้งนี้ไม่พบ
การปนเปื้อนของเชื้อแซลโมแนลล่า  แต่อย่างไรก็
ตามในการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลานิลควรมีการลด
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่พบ  เช่นฟาร์ม
ต้องมีการจัดการด้านสุขอนามัยภายในฟาร์มตาม
มาตรฐานขั้นปลอดภัย หรือจีเอพี  เช่น ควบคุม
การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ควบคุมปริมาณอาหาร จะช่วย
ลดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวได้ 
รวมทั้งกระบวนการแปรรูปควรมีการปูองกันมิให้
เกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์
เนื้อปลานิลก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายควรจะร่วมมือในการควบคุมและ
ปูองกันเพ่ือให้ภาพพจน์สินค้าสัตว์น้ําของไทยได้รับ

การยอมรับและเป็นที่เชื่อถือสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดต่างประเทศ  
 ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี ที่ให้ความร่วมมือใน
การดําเนินงานวิจัย  และขอขอบคุณกลุ่มผุ้
เพาะเลี้ยงปลานิลใน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ที่ให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลและการเก็บตัวอย่างน้ํา ทําให้งานวิจัยสําเร็จ
ลุล่วงได้ด้วย
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ภาคผนวก 
 

 
 
 

Salmonella spp. V. cholere E.coli (cfu/ml) 

ฟาร์ม
ที ่

ปริมาณแบคทีเรียที่ตรวจพบ 

 ธ.ค. ม.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. เม.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. 
1 - - - - - - - - - - - 7

0 
2 - - - - + - - - - 90 - - 
3 - - - - + - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - - 
5 - - - - + - - - - 30 - - 
6 - - - - + - - + - - - 40 
7 - - - - + - - + - - - - 
8 - - - - - - - - - - - - 
9 - - - - - + + - - - - - 
10 - - - - - - - + 4 60 - 100 
11 - - - - - - + - - - - 90 
12 - - - - - - - + - - - - 
13 - - - - - - - + - 20 10 70 
14 - - - - - + - - - 30 - 30 
15 - - - - - - + - - 200 10 - 
16 - - - - - - - - - - - 120 
17 - - - - - - - - - 80 - 50 
18 - - - - - - - - - 50 - 100 
19 - - - - - - - - - - 20 - 
20 - - - - - - - + - - 20 - 
เฉลี่ย 0 0 0 0 5 2 3 6 4 82.5 40 87.5 
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ภาคผนวก 
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ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ  
 

 
 

 
 

 
นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ และฟังบรรยายสรุปผล

การปฏิบัติงานและกิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ําของศูนย์ฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 
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นายศุภกฤต  กระต่ายทองและคณะเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟูาบางปะกง  
เข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   
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สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา ได้จัดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเกตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ใน วันที่ 29 มีนาคม 2559 
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อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยได้เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 
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สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชาได้จัดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ในวันที่ 5เมษายน 25559 
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  กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี 11 เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ในวันที่  8 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi16uWcoufSAhXBLo8KHZfmAd4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A-%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2591%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588-11-147790912052893%2F&usg=AFQjCNF2EKqpEV690_RAuuks0tMeVh5Vcg&bvm=bv.150120842,d.c2I


98 
 

กิจกรรม  หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้แก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี 
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กิจกรรม ประเมินปริมาณสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมง 
แม่น้ าบางปะกงและแม่น้ าปราจีนบุรี 
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กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
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 ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 

    
 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย ยอดรวม 

เนื้อที่/
ไร่ 

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ปลา

ตะเพียน 
ปลา 
ไน 

ปลา 
ยี่สกเทศ 

ปลา 
ดุกอุย 

ปลา 
นิล 

กบนา กุ้งก้ามกราม 
 

1 แม่น้ําเจ้าพระยา     บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี               1,500,000  1,500,000 

2 อ่างเก็บน้ําโปุงดินดํา 
            
50    บางพระ ศรีราชา ชลบุรี     200,000   10,000     210,000 

3 สระศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี 
          
500    พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี     100,000         100,000 

4 สระสถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง 5 3 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี     10,000         10,000 

5 สระสาธารณะพลูตาหลวง 50   พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี     100,000         100,000 

6 สระเก็บน้ําเขตห้ามล่าสัตว์ปุาบางพระ 10   บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 10,000   10,000         20,000 

7 
สระศูนย์พัฒนาอาชพีเกษตรกรฯหนอง
ใหญ่ 25   หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20,000   5,000         25,000 

8 คลองท่าลาด       พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา     100,000         100,000 

9 สระกองร้อยกองบังคับการ สอรฝ.       สัตหีบ ชลบุรี     20,000         20,000 

10 สระสาธารณะ ต.ปรกฟูา   7 ปรกฟูา เกาะจันทร ์ ชลบุรี     
    

100,000          100,000 

11 อ่างเก็บน้ําชากนอก 
          
200  4 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 50,000             50,000 

12 อ่างเก็บน้ํามาบฟักทอง 1 
          
290  11 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี     50,000         50,000 

13 อ่างเก็บน้ํามาบฟักทอง 2 
          
300  11 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี     50,000         50,000 
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 
ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย ยอดรวม 

เนื้อที่/
ไร่ 

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ปลา

ตะเพียน 
ปลาไน 

ปลา 
ยี่สกเทศ 

ปลา 
ดุกอุย 

ปลา 
นิล 

กบนา 
กุ้ง

ก้ามกราม  

14 อ่างเก็บน้ํามาบประชัน 3000   หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี     100,000         100,000 

15 
อ่างเก็บน้ําค่ายพระมหาเจษฎาราช
เจ้า     พลูตาหลวง สัตหีบ     

        
5,000                    5,000  

16 อ่างเก็บน้ําห้วยตู1้ 
          
200  11 บางเสร ่ สัตหีบ     

      
50,000                  50,000  

17 อ่างเก็บน้ําบึงขยาย 
        
1,000  3 คลองกิ่ว บ้านบึง     

      
50,000                  50,000  

18 สระเก็บน้ําชุมชนเทศบาลเกาะจันทร์   3 เกาะจัทร ์ เกาะจันทร ์ ชลบุรี   
      

50,000                  50,000  

19 สระเก็บน้ําศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม ่     บางเสร ่ สัตหีบ     50,000                 50,000  

20 อ่างเก็บน้ําคลองสียัด 
      
35,000    ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา   250,000 50,000       

    
500,000      800,000  

21 สระเก็บน้ําชุมชนบ้านเนินทราย     บางละมุง บางละมุง ชลบุรี   50,000                 50,000  

22 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา   100,000 200,000 

    
100,000    

    
100,00

0    

  
1,000,00

0    1,500,000  

23 แม่น้ําบางปะกง   3 แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 200,000                 200,000  

24 สระเก็บน้ํา ต.ตะเคียนเต้ีย 
          
440    ตะเคียนเต้ีย บางละมุง     50,000                 50,000  

25 
สระเก็บน้ําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง     บางทราย เมือง ชลบุรี   50,000                 50,000  

26 คลองหนองจับเต่า   6 นาจอมเทียน สัตหีบ     50,000                 50,000  

27 คลองสรรพสามิตรและคลองสาขา       
พระสมุทร

เจดีย์ สมุทรปราการ             

  
3,000,00

0    3,000,000  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา 

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลา
ดุกอุย  

 ปลา
นิล  

 กบนา  กุ้งก้ามกราม   

28 อ่างเก็บน้ําห้วยสะพาน 
          
300  6 บึง ศรีราชา ชลบุรี   

      
50,000          5000 

      
55,000  

29 อ่างเก็บน้ําหนองค้อ 
        
7,000  

 
หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 

 

      
50,000            

      
50,000  

30 สระเก็บน้ําศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม ่     บางเสร ่ สัตหีบ     50,000           
      

50,000  

31 สระเก็บน้ําชุมชนหนองพังพวย   10 บึง ศรีราชา ชลบุรี   50,000           
      

50,000  

32 คลองหนองบัวแดง     สัตหีบ สัตหีบ     50,000           
      

50,000  

33 สระเก็บน้ําโรงเรียนบ้านทับร้าง   5 บ่อทอง บ่อทอง     100,000           
    

100,000  

34 สระเก็บน้ําโรงเรียนเขาซก   2 เขาซก หนองใหญ่     100,000           
    

100,000  

35 สระเก็บน้ํากองพันลาดตระเวน นย. 10   สัตหีบ สัตหีบ   20,000 20,000           
      

40,000  

36 อ่างเก็บน้ํามาบฟักทอง2     ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี   300,000           
    

300,000  

37 อ่างเก็บน้ําหนองกลางดง 750 3 บึง ศรีราชา ชลบุรี   100,000           
    

100,000  

38 อ่างเก็บน้ําห้วยสะพาน 
          
300  6 บึง ศรีราชา ชลบุรี   300,000           

    
300,000  

39 อ่างเก็บน้ําเขามันยายมุ้ง 150 5 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี   150,000           
    

150,000  

40 อ่างเก็บน้ําบางละมุง     บางละมุง บางละมุง ชลบุรี   
    

100,000            
    

100,000  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 

   

 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/ไร ่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลา 
ยี่สกเทศ  

 ปลา 
ดุกอุย  

 ปลา 
นิล  

 กบ
นา  

กุ้งก้ามกราม   

41 สระสาธารณะ ต.หนองชาก     หนองชาก บ้านบึง ชลบุร ี   
      

80,000                  80,000  

42 แม่น้ําบางปะกง       เมือง ฉะเชิงเทรา   
    

100,000                100,000  

43 อ่างเก็บน้ําห้วยขุนจิต 
        
1,200  3 ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุร ี   

    
100,000            

    100,000  

44 อ่างเก็บน้ําชากแง้ว 
          
300    ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุร ี   300,000               300,000  

45 สระสาธารณะ ต.แสมสาร     แสมสาร สัตหีบ ชลบุร ี   100,000               100,000  

46 สระเก็บน้ํา ม.บูรพา 
              
2    แสนสุข เมือง ชลบุร ี

      
10,000                    10,000  

47 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา               1500000   1,500,000  

48 อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร 
      
35,000    ท่าบุญม ี เกาะจันทร ์ ชลบุร ี               1,000,000    1,000,000  

49 อ่างเก็บน้ํายายแพร 
            
10  1 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุร ี   

      
30,000                  30,000  

50 สระน้ําโรงเรียนวังค้อ   6 บึง ศรีราชา ชลบุร ี
    

100,000                  100,000  

51 อา่งเก็บน้ําห้วยตู1้ 
          
200  11 บางเสร ่ สัตหีบ ชลบุร ี

      
50,000  

    
150,000                200,000  

52 
อ่างเก็บน้ํากรมโรงงาน ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ 

            
10    สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี   

      
30,000                  30,000  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 

 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่
ที่ 

ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

53 
สระเก็บน้ําค่ายนวมินทร ์ร.21 
พัน2 รอ. 

           
0.5    บางทราย เมือง           

        
3,000      

        
3,000  

54 อ่างเก็บน้ําหนองกลางดง 750 3 บึง ศรีราชา ชลบุร ี   80,000     
      

20,000          100,000  

55 
สระเก็บน้ํารร.บ่อทองวงษ์
จันทร์วิทยา 

              
1  6 วัดสุวรรณ บ่อทอง           5,000     

        
5,000  

56 สระเก็บน้ําเทศบาลแสนสุข 
            
11  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี         

      
20,000      

      
20,000  

57 สระเก็บน้ําอบต.สํานักบก 
              
5    สํานักบก เมือง     

      
20,000            

      
20,000  

58 สระสาธารณะต.ห้วยกะป ิ   4 ห้วยกะป ิ เมือง     
    

100,000                100,000  

59 
สระเก็บน้ําศูนยืกสิกรรม
ธรรมชาตมิาบเอื้อง 

              
5  1 หนองบอนแดง บ้านบึง     

      
50,000            

      
50,000  

60 
อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัช
ชโลทร 

      
35,000    ท่าบุญม ี เกาะจันทร ์ ชลบุร ี   100,000 

        
5,000    

        
5,000          110,000  

61 สระเก็บน้ําวัดเนินตอง   2 หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี   100,000               100,000  

62 สระเก็บน้ําวัดญาณสังวราราม     ห้วยใหญ ่ บางละมุง     20000           
      

20,000  

63 
สระเก็บน้ําศูนยเ์รียนรู้เกษตร
ยั่งยืน   9 หนองอิรุณ บ้านบึง             

          
600    

          
600  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา 

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลา
ยี่สกเทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง

ก้ามกราม 
  

64 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา     5,000   

        
5,000        

      
10,000  

65 อ่างเก็บน้ํามาบประชัน 3000   หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี       160,000     
  

1,500,000  
  

1,660,000  

66 สระเก็บน้ํา ร21พัน2รอ. 
              
6      เมือง ชลบุร ี   

      
15,000    

      
15,000        

      
30,000  

67 น้ําตกชันตาเถร 
              
2    บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี           

      
15,000    

      
15,000  

68 อ่างเก็บน้ํา สอ.รฝ        สัตหีบ ชลบุร ี   
      

20,000    
      

30,000        
      

50,000  

69 
สระสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา   10 ทุ่งศุขลา ศรีราชา ชลบุร ี   10000           

      
10,000  

70 สระน้ําบ้านสระไม้แดง   5 คู้ยายหม ี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา             200000 
    

200,000  

71 บึงยายแฉ่ว   9 คู้ยายหม ี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา             200000 
    

200,000  

72 บึงท่าอิฐ   7 คู้ยายหม ี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา             100000 
    

100,000  

73 อ่างเก็บน้ํามาบฟักทอง2 300   ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุร ี             
    

500,000  
    

500,000  

74 คลองธารพูด   2 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา   39,000   11,000       
      

50,000  

75 อ่างเก็บน้ําชากนอก 1600 11 ห้วยใหญ่ บางละมุง ฉะเชิงเทรา             500000 
    

500,000  
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ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 
 

 
 

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/ไร ่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลาไน  

 ปลา
ยี่สกเทศ  

 ปลา
ดุกอุย  

 ปลานิล   กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

76 
สระสวนสมเดจ็ฯ
ฉะเชิงเทรา       เมือง ฉะเชิงเทรา   50000           

      
50,000  

77 อ่างเก็บน้ําหนองค้อ 
        
7,000    หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี   30000     20000     

      
50,000  

78 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี   50000           

      
50,000  

79 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี   50000           

      
50,000  

80 อ่างเก็บน้ําเขามันยายมุ้ง 150 6 สุรศักดิ ์ ศรีราชา ชลบุร ี           13500   
      

13,500  

81 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี   50000           

      
50,000  

82 สระเทศบาลหนองใหญ่       หนองใหญ ่ ชลบุร ี   100000           
    

100,000  

83 สระน้ําโรงเรียนคลองกิ่ว   1 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุร ี
    

100,000              
    

100,000  

84 สระน้ําสารธารณะ ต.บึง   8 บึง ศรีราชา ชลบุร ี 50,000             
      

50,000  

85 
สระน้ําโรงเรียนบ้านทุ่ง
เหียงพิทยาคม   10 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุร ี 50,000       50,000     

    
100,000  
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ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลาไน  

 ปลา
ยี่สกเทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลานิล   กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

86 อ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชชโลทร 
      
35,000    ท่าบุญม ี เกาะจันทร ์ ชลบุร ี             

  
1,500,000  

  
1,500,000  

87 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี             

  
1,500,000  

  
1,500,000  

88 อ่างเก็บน้ําเขาเขยีว     บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี   
      
50,000            

      
50,000  

89 อ่างเก็บน้ํามาบประชัน     หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี 400,000 200,000           
    
600,000  

90 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี

      
64,000        

      
50,000      

    
114,000  

91 สระสาธารณะ 5   ทุ่งสุขลา  ศรีราชา ชลบุร ี 50,000             
      
50,000  

92 สระบ้านหนองประดู ่   5 ห้างสูง หนองใหญ่   100,000             
    
100,000  

93 สระเก็บน้ํานาวังหิน     นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุร ี 50000             
      
50,000  

94 คลองเกษตรกรรม 1   สัตหีบ สัตหีบ   5000             
        
5,000  

95 อ่างเก็บน้ําเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ   4 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุร ี
        
1,000        

        
1,000      

        
2,000  

96 อ่างเก็บน้ําเขตห้ามลา่สัตว์ปุา บางพระ     บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 50000       1000 10000   
      
61,000  

97 สระเก็บน้ําบ้านเขายูงทอง 
              
2    ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุร ี 8000             

        
8,000  

98 ห้วยหนองปลาดุก 
          
100  4 

หนองปลา
ไหล บางละมุง ชลบุร ี 300000             

    
300,000  

109 



110 
 

ผลการปล่อยสัตว์น้ า  ประจ าปี 2559 

 
  

ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

99 ฝายน้ําล้นคลองตาสุก   6 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุร ี 200000                 200,000  

100 สระเก็บน้ําบ้านนาพร้าว     สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุร ี 20000                   20,000  

101 อ่างเก็บน้ําหนองค้อ 
        
7,000  

 
หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี             1000000   1,000,000  

102 อ่างเก็บน้ําหนองกลางดง 750 3 บึง ศรีราชา ชลบุร ี             1000000   1,000,000  

103 แม่น้ําบางปะกง   4 
คลองจุก
กระเฌอ เมือง ฉะเชิงเทรา             

  
3,000,000    3,000,000  

104 
สระวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
ทะเลแห่งเอเซีย     บึง  ศรีราชา ชลบุร ี         2,000             2,000  

105 
อ่างเก็บน้ําศูนย์เกษตรกรรม
ทหารเรือ 4 8 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 5,000     5,000             10,000  

106 สระศูนย์เรียนรู้บ้านทางตรง 
            
38  8 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี 100000         10000       110,000  

107 แหล่งน้ําสาธารณะ    4 พานทอง พานทอง ชลบุร ี         
    
100,000          100,000  

108 อ่างเก็บน้ํามาบประชัน 
        
3,000    หนองปรือ บางละมุง ชลบุร ี         

      
45,000            45,000  

109 คลองสวน     คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ           
        
1,000            1,000  

110 สระน้ําสาธารณะ 
            
52  

              
4  เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุร ี     

      
50,000                50,000  

111 สระน้ําสาธารณะ   3 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุร ี     
      
20,000                20,000  
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ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

112 โครงการแก้มลิงบ้านวังรี   2 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุร ี     
      

50,000                50,000  

113 อ่างเก็บน้ําบางพระ 11,000 11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี     140,000   200,000   
    

200,000      540,000  

114 สระน้ําสาธารณะ     เหมือง เมือง ชลบุร ี     10,000               10,000  

115 สระน้ําธรรมชาติ   1 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี     50,000               50,000  

116 คลองสาธารณะ 
            
60  2 บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 

      
15,000                    15,000  

117 คลองสาธารณะ 
          
114  8 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา     50,000               50,000  

118 โครงการแก้มลิงคลองขอด   2 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุร ี     50,000               50,000  

119 หนองบัวแดง     สัตหีบ สัตหีบ ชลบุร ี     50,000               50,000  

120 บ่อน้ําสาธารณะ 
            
50  4 ทุ่งสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 

      
15,000                    15,000  

121 คลองหนองใหญ่ 
          
120  11 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

      
35,000                    35,000  

122 คลองสาธารณะ   2 บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 
      
15,000                    15,000  

123 สระน้ําสาธารณะ     หนองขาม ศรีราชา ชลบุร ี
      
10,000                    10,000  

124 คลองขุนพิทักษ ์     หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา     
      

20,000                20,000  
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ลําดับที่ ชื่อแหล่งน้ํา 

ที่ตั้ง ชนิดสัตว์น้ําที่ปล่อย  ยอดรวม  

 เนื้อที่/
ไร่  

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 ปลา

ตะเพียน  
 ปลา 
ไน  

 ปลายี่สก
เทศ  

 ปลาดุก
อุย  

 ปลา 
นิล  

 กบนา  
กุ้ง 

ก้ามกราม 
  

125 สระน้ําสาธารณะ     ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุร ี     
      
20,000                20,000  

126 แม่น้ําบางปะกง   2 แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา     
      
20,000                20,000  

127 แม่น้ําบางปะกง (ค่ายศรีโสธร)       เมือง ฉะเชิงเทรา 
      
40,000                    40,000  

128 แม่น้ําบางปะกง       เมือง ฉะเชิงเทรา 
    
200,000                  200,000  

129 สระน้ําสาธารณะ   10 นาเริก พนัสนิคม ชลบุร ี     
      
15,000                15,000  

130 แม่น้ําบางปะกง     ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
    
200,000              

    200,000  

131 
สระน้ําในโรงเรียนชลราษฎร
อํารุง   3 บ้านสวน เมือง ชลบุร ี     

      
10,000                10,000  

132 โรงเรียนบ้านหนองยาง   3 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุร ี
      
80,000    

      
20,000              100,000  

133 อ่างเก็บน้ําคลองสียัด       สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
    
240,000                  240,000  

134 สระเก็บน้ําบ้านหนองไผ่   7 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุร ี
      
50,000                    50,000  

135 ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี 
          
500    พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุร ี     

    
150,000              150,000  

136 อ่างเก็บน้ําบางพระ 
      
11,000  11 บางพระ ศรีราชา ชลบุร ี

      
70,000    

    
150,000        2,000,000   2,220,000  

137 อ่างเก็บน้ําคลองตาผึ้ง     คู้ยายหม ี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา             1,000,000   1,000,000  
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