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บันทึกผู้อ้ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจดืนรำธิวำส 
 

รายงานประจ าปีฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการต่างๆของ
ศูนยฯ์ ปีงบประมาณ 2559 ที่ได้รับมอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง 
รวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่ศูนย์ได้รับผิดชอบ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559 ซึ่งข้อมูลที่สรุปอาจเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
ผู้ที่สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ การปฏิบัติงานและหน้าที่ภารกิจ
ต่างๆของศูนย์ฯ 

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้ โอกาส ให้การสนับสนุนและ
ค าแนะน า ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ตั้งใจท างานอย่างเต็ม
ความสามารถจนบรรลุเป้าหมาย และขอขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ของศูนย์ฯ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี          
       
                                                                  

                                                                 
                                                               (นางสุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง) 

                                ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส 
 

 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำ 
เมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด าริให้กรมประมงจัดหา พันธุ์

ปลาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสให้มีการเพาะเลี้ยงปลาเพ่ิมมากขึ้น  พระองค์ทรง
พระราชทานพ้ืนที่ส่วนพระองค์บริเวณหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื้ อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๗ 
ตารางวา ให้แก่กรมประมงจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือพระราชทาน ทั้งทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้
ด าเนินกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริ    

พ.ศ. 2535 กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลา  เพ่ือการ
พระราชทาน และต่อมกรมประมงจึงมีค าสั่ง ที่ 862/2541 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2541 จัดตั้งเป็น  
“สถำนีประมงน้้ำจืดนรำธิวำส” เพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ าจืดและ
ท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมการพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้้ำจืดนรำธิวำส” พ.ศ. 2554 

และปี พ.ศ. 2559 ตามค าสั่งกรมประมงที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 กรม
ประมงได้ก าหนดให้มีการปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส”   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส มีรายการสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 7  รายการ คือ 

1. อาคารส านักงาน       1 หลัง 
2. อาคารเพาะฟัก  1 หลัง 
3. บ้านพักข้าราชการ  1 หลัง 
4. บ่อคอนกรีตขนาด 50 ตัน 6  บ่อ 
5. บ่อดิน                9        บ่อ 
6. อาคารประชุม  1 หลัง 
7. ศาลาทรงไทย  1 หลัง 

  



2. ที่ตั้งและสถำนที่ตดิต่อ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส ตั้งอยู่เลขท่ี 200  หมู่ที ่4  

ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  96000   
โทรศัพท์ /  โทรสาร 0-7353-5095 , 0-7353-5062   

 E-mail : if-narathiwat@hotmail.com  
เว็บไซต์ : www4.fisheries.go.th/rfa-narathiwat 
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3. ปลำประจ้ำหน่วยงำน : 
   ปลำซิวข้ำงขวำน (ขวำนใหญ่) Trigonostigma  heteromorpha (Duncker,๑๙๐๔) 
 

 
                        ชื่อไทย : ปลาซิวข้างขวานใหญ่ 
                        ชื่อสามัญ : Harlequin rasbora 

   ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonostigma  heteromorpha 
ถิ่นอำศัย 

ปลาซิวข้างขวานที่พบในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง  จังหวัดนราธิวาส  อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืดทั้งในน้ านิ่ง
และน้ าไหล แพร่กระจายในแนวเขตเส้นศูนย์สูตรตั้งแต่ประเทศไทย มาเลเซีย และบอร์เนียว จนถึงเกาะสุ
มาตราประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบเฉพาะแหล่งน้ าไหลบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
เป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในบริเวณที่มีกระแสน้ าไหลเอ่ือยๆ  หรือเป็นแอ่งน้ าค่อนข้างนิ่ง  พ้ืนท้องน้ าเป็น
ดินโคลน มีซากวัชพืชหรือใบไม้ทับถม  ลักษณะของน้ าที่ปลาซิวข้างขวานอาศัยอยู่มีสีน้ าตาลหรือสีชา  ซึ่ง
เป็นน้ าฝาดที่ได้จากการสลายของซากพืชและอินทรียวัตถุ 

 
ภำพถิ่นอำศัย 

 

  
 
 
 
 
 



              กำรเพำะขยำยพันธุ์  
ลักษณะความแตกต่างระหว่างปลาซิวข้างขวานเพศผู้และเพศเมีย  

เพศผู้ 1. ล าตัวมีลักษณะเรียวยาว 

 2. มีสีสันสวยงามครีบมีสีส้มแดงเด่นชัดกว่า  

เพศเมีย 1. ล าตัวมีลักษณะป้อมและสั้นกว่า 

 2. มีสีซีดและจางกว่า 

การเตรียมพ่อแม่พันธุ์ รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ าในธรรมชาติ มาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์จนปลา
ปรับสภาพได้ เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปเม็ดเล็ก(ไฮเกรด) อาจเสริมด้วยไรแดงเพ่ือเร่งให้ปลามีความสมบูรณ์
เพศเร็วยิ่งขึ้น เมื่อปลามีความสมบูรณ์เพศ จึงคัดปลามาเพาะพันธุ์ การคัดพ่อแม่ปลา คัดเลือกพ่อแม่ปลา 
โดยเลือกปลาเพศเมียที่มีไข่จะมีลักษณะท้องอูมเป่ง และตัวผู้มีสีสันสดใส ตามีสีแดง  อัตราการปล่อยพ่อแม่
พันธุ์ อัตราการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาซิวข้างขวานใหญ่ ใช้อัตราส่วน 1 : 1 โดยใช้ปลาซิวข้างขวานเพศผู้ 1 
ตัวต่อปลาซิวข้างขวานเพศเมีย 1 ตัว โดยปล่อยรวมกันในตู้กระจกที่ใช้ในการเพาะพันธุ์จ านวน 2 คู่ ต่อตู้ 
โดย สามารถได้ลูกปลา จ านวน 200 ตัว การเพาะพันธุ์ ใช้ตู้กระจกขนาด 18 x 36 x 18 นิ้ว จ านวน 2 
ตู้  ท าการเพาะพันธุ์ โดยใช้ระบบน้ าไหลวน เพ่ือกระตุ้นให้ปลาวางไข่ โดยตู้ที่หนึ่งกั้นด้วยตะแกรงระหว่าง
กึ่งกลาง ใส่พันธุ์ไม้น้ าไว้ด้านหนึ่ง พร้อมพ่อแม่พันธุ์จ านวน 2 คู่ ส่วนตู้ที่สอง ใส่ที่กรองลูกปลามีปั้มน้ าขนาด
เล็กอยู่ด้านใน เปิดปั้มน้ าตลอด 24 ชั่วโมง น้ าจะไหลจากปั้มน้ าไป ลงยังอีกตู้ในช่องที่มีพ่อแม่พันธุ์ปลา เมื่อ
น้ าในตู้เพ่ิมมากขึ้น จะใช้สายยางลักน้ าให้ไหลกลับจากตู้ที่หนึ่งไปยังตู้ที่ สอง เมื่อลูกปลาฟักออกจากไข่ ใน
ระยะแรกไม่สามารถย้ายลูกปลาที่เพ่ิงเกิดใหม่ได้ เนื่องจากลูกปลามีความ บอบบางมาก เมื่ออายุได้ 7 วัน 
เริ่มอนุบาลโดยให้ไรแดงขนาดเล็กเป็นอาหาร จนลูกปลามีขนาดโตขึ้นน ามา อนุบาลต่อในบ่อซีเมนต์ ปลาซิว
ข้างขวานใหญ่สามารถวางไข่ได้เกือบตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายนถึงเดือน กุมภาพันธ์ของ
ทุกปี เมื่อปลาพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะแสดงอาการโดยเพศเมียจะว่ายน้ าใกล้ๆ กับวัสดุที่จะ วางไข่ เพศผู้จะ
ไล่ตาม เมื่อแม่ปลาวางไข่ เพศผู้จะเข้าผสมพันธุ์ ปลาเพศเมียจะวางไข่บริเวณใต้ใบพืชน้ า ครั้ง ละ 50-100 
ฟอง (ชวลิต, ๒๕๔๕) ไข่มีลักษณะไข่จมติดเเม็ดกลม สีเหลืองใส ขนาดไข่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ไข่
ปลาฟักเป็นตัวในเวลา 29 ชั่วโมง 13 นาที ความดก ของไข่อยู่ระหว่าง 208-447 ฟอง ไข่จมติดกับวัสดุ 
รากพืชและฟักเป็นตัว ลูกปลาจะถูกกระแสน้ าไหลพัดจากช่องที่มีพ่อ-แม่ปลาไปยังอีกช่อง ที่ไม่มีพ่อ-แม่ปลา 
และถูกลักน้ าไปพักยังตู้ที่สอง พ่อแม่พันธุ์ปลาไม่สามารถกิน ลูกปลาได้ ท าให้ลูกปลามีอัตรารอดตายสูง ปาก
ปลาเริ่มเปิดเมื่ออายุ 7 วัน ช่วงแรกเมื่อลูกปลาฟักออกจากไข่จะยึดเกาะกับใบพืชน้ าและข้างตู้ปลา เป็น
เวลา 2 วัน หลังจากนั้น จะว่ายน้ าจมลงสู่พ้ืนนอนนิ่งกับพ้ืน เมื่ออายุ 7 วัน เริ่มว่ายน้ าขึ้นบริเวณมวลน้ า
ด้านล่างของตู้ และพัฒนาเหมือนตัว เต็มวัยเมื่ออายุ 50 วัน 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

ตามค าสั่งประมง ที่ 923/2559  ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กรมประมงได้แบ่งงาน
ภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาสอยู่ภายใต้สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต12 (สงขลา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 



1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืด  
เพ่ือน าเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของพ้ืนที่จริง 

                2. วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและพันธุ์ไม้น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์สัตว์
น้ าหายากใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

                3. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าน้ าจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้
สูญพันธุ์ 
                4. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าจืด โดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ าปิด 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิด 

                5. งานโครงการพระราชด าริ 
                6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าและให้
การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในเรื่องการกับก าดูแลด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ า
และพันธุ์ไม้น้ าจืด 

                7. ควบคุม ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

                8. เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ าจืด 

                9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
5. แผนงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ  (ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

1. โครงกำรสำธิตและเพำะพันธุ์ปลำหน้ำพระต้ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ 
 กิจกรรม หน่วยนับ แผน หมายเหตุ 

 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๓,๐๐๐,๐๐๐  
   - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๒,480,๐๐๐  
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๕2๐,๐๐๐  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    ราย ๒6๐  
 3. กิจกรรมประมงโรงเรียน แห่ง ๗  
 4. ฝึกอบรม ราย ๗๐  
 5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง ๑๐  

                  
              2. โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพฒันำพิกุลทอง อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 
 

กิจกรรม หน่วยนับ แผน หมายเหตุ 
  1.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๓,๐00,๐๐๐  
   - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๒,๕00,๐๐๐  
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว ๕๐๐,๐๐๐  
  2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    ราย ๒๕๐  
  3.เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า แห่ง 7  
  4. ฝึกอบรม ราย 70  
  5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง 10  



                      3. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้ำจืด  
 

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการผลิต หมายเหตุ 
1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 6,300,000  
      - ปลาตะเพียน ตัว 2,450,000  
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000  
      - ปลาบ้า ตัว 2,450,000  
      - ปลาสลิด ตัว 40,000  
     - ปลากดเหลือง ตัว 10,000  
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อการขยายพันธุ์ ตัว 6,300,000  
      - ปลาตะเพียน ตัว 2,450,000  
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000  
      - ปลาบ้า ตัว 2,450,000  
      - ปลาสลิด ตัว 40,000  
     - ปลากดเหลือง ตัว 10,000 

  
                
4. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง  ปี 2560 

- จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน จ านวน 65 ฟาร์ม 
- รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมาตรฐานขั้นปลอดภัย จ านวน 51 ฟาร์ม 
ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP จ านวน 2 ฟาร์ม 
                      ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ จ านวน 31 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จ านวน 18 ฟาร์ม 
- ตรวจติดตามฟาร์ม  จ านวน  14 ฟาร์ม 
ฟาร์ม GAP จ านวน 1 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จ านวน 13 ฟาร์ม 
                    - ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง จ านวน 95 ตัวอย่าง 
 
               5. งำนวิจัย  

                 ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯ ไม่ได้รับงบประมาณให้ด าเนินโครงการวิจัย  

 
                     
 

                    



6. รำยนำมผู้บริหำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส 
 

ชื่อ – สกุล ต้ำแหน่ง   ปีท่ีด้ำรงต้ำแหน่ง 

1. นายสุรศักดิ์ กุลลาย หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดนราธิวาส 2541 - 2552 
2. นายการุณ อุไรประสิทธิ์ หัวหน้าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดนราธิวาส 2552 - 2554 
3. นายสมาน บือราเฮง นักวิชาการประมงช านาญการปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส          
2554 - 2554 

4. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดนราธิวาส          2554 - 2559 
5.  นางสุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด

นราธิวาส          
2559 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท้ำเนียบข้ำรำชกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส 
 
 

 

 

 

นางสุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง 
ผู้อ้ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส 

 

    

นายสมาน บือราเฮง 
นักวิชำกำรประมงช้ำนำญกำร 

นางสาวรอฮานา โต๊ะกูแว 
นักวิชำกำรประมงปฏิบัติกำร 

นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น 
เจ้ำพนกังำนประมงปฏิบัติงำน 

   

 

 
นายซูลกีปลี สาแอะ 

เจ้ำพนกังำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 
 



7. อัตรำก้ำลัง 

อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย  
 - ข้าราชการ   จ านวน 5  อัตรา  
                - พนักงานราชการ  จ านวน 37 อัตรา 
 - พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 2 อัตรา   -  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต้ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ 
 ข้ำรำชกำร 5 อัตรำ   

1 นางสุขาวดี จารุรัชต์ธ ารง 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส 

ปริญญาตรี 26 มี.ค. ๕9 

2 นายสมาน บือราเฮง นักวิชาการประมงช านาญการ ปริญญาตรี  
3 นางสาวรอฮานา โต๊ะกูแว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ปริญญาตรี  
4 นางสาวพรทิพย์ เลื่อนแป้น เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปวส.  
5 นายซูลกีปลี สาแอะ เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน ปวส.  
 พนักงำนรำชกำร 37 อัตรำ   
 โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์   

1 นายอธิษฐ์ ส่งช่วย นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
2 นายจระนันต์ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ประมง ปวส  
3 นายสาโรจน์ เตียวโล่ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
4 นายเสรี สุวรรณพงษ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
5 นายวรจักร เทพอุบล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
6 นายพลทร ชูชาต ิ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
7 นายยะยา เจ๊ะแม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช  
8 นายบรรเลง สุวรรณมาลาการ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
9 นายเกษม จันทร์สกุล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

10 นางสาวขอปีอ๊ะ หัดเล๊าะ นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
11 นางสุทัตตา  แววจันทร์ เจ้าพนักงานประมง ปวส.  
12 นายมาหามะ มะแซสะอิ เจ้าหน้าที่ประมง ปวส.  
13 นางสาวสุปรีดา พิรุณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปวท.  
14 นายสราวุฒิ น้อยสร้าง พนักงานผู้ขับเรือ ปวช.  
15 นายศุภกร ศิลามาศ พนักงานรับส่งวิทยุ ปวส.  
16 นางสาวละออง ทองศรีเทพ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
17 นายทิตย์ แดง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
18 นายแดง พุฒยาท พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
19 นายจ านงค์ เทพอุบล พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  



ที ่ ชื่อ-สกุล ต้ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ หมำยเหตุ 
20 นายเดชา แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
21 นายสูหัยมี ตาเละ พนักงานผู้ช่วยประมง ประถมปีที่เจ็ด  
22 นายสมบูรณ์ แสงจันทร์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส  
23 นายพีระ ดอเลาะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส  
24 นายอดุล สุวรรณพงศ์ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
25 นายพิเชษฐ กันจ๋อง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

     
 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง   

26 นายโอฬาร กิ่งวัชระพงค์ นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
27 นายอภิวัชร์ เกื้อคลัง นักวิชาการประมง ปริญญาตรี  
28 นางสาวกุสุมา ตึงโหล เจ้าพนักงานประมง ปวส.  
29 นางสาวไอนิง อารง  เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส.  
30 นางสาวสุพัตรา มาน้อย พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
31 นายอรุณ ดีวิจิตร์ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
32 นายอดิศักดิ์ ยอดเอียด พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
33 นายส าราญ แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
34 นายศุภพงษ์ เกื้อคลัง พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  
35 นายธนิษฐ์ แก้วงาม พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
36 นางสาวนุรมา มูซอ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  
37 นางสาวโนรี เจ๊ะอามะ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวส.  
     
 พนักงำนจ้ำงเหมำท้ำงำนบริกำร 2 อัตรำ   

1 นายชยพล  ปลอดปล้อง งานรักษาความปลอดภัย ม.6  
2 นายชาตรี    หิรัญชากร งานรักษาความปลอดภัย ม.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ผลกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ 2560 
 

1.งำนธุรกำร 
มีหน้าที่บริหารงานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล ดูแล

ความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการณ์ ควบคุมการใช้ การดูแล บ ารุงรักษายานพาหนะ 
     1.1 งำนสำรบรรณ  

ได้จัดท าหนังสือ ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ค าสั่งของศูนย์ฯ และเอกสารอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
เอกสารทางราชการผลการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ปีงบประมาณ 2560 คือ 

 

 งานที่ปฏิบัติ     ปี 2560   หน่วยวัด 
1 ลงทะเบียนหนังสือรับ 2,844 ฉบับ 
2 ลงทะเบียนหนังสือส่ง 432 ฉบับ 
 รวมทั้งสิ้น 3,276 ฉบับ 

 
 งานที่ปฏิบัติ     ปี 2560   หน่วยวัด 

1 ค าสั่งศพจ. 28 ฉบับ 
 รวมทั้งสิ้น 28 ฉบับ 

 
1.2 งำนพัสดุ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 
2560 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการ  ดังนี้ 

 

โครงกำรสำธิตและเพำะพันธุ์ปลำหน้ำพระต้ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ 
 

วันเดือนปีท่ี 
ซื้อ/ได้มำ 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์ รำยกำรครุภัณฑ์ 
จ้ำนวน 
(เงิน) 

หมำย
เหตุ 

15 พฤศจิกายน 
2559 

 60 – 102 
 -12020010002 
 -271403-001 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ
เครื่องยนต์แบนซิน ขนาด 5 
กิโลวัตต์ 
 ยี่ห้อ : Urogen 
 รุ่น   : WM 6500 E 

57,500  



15 พฤศจิกายน 
2559 

60 – 102 
 - 14010050007 
 - 271403-001 

เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
 ยี่ห้อ : PEDROLLO 
รุ่น : HF 20A 

20,000  

โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 

 

วันเดือนปีท่ี 
ซื้อ/ได้มำ 

เลขทะเบียนครุภัณฑ์ รำยกำรครุภัณฑ์ 
จ้ำนวน 
(เงิน) 

หมำย
เหตุ 

15 พฤศจิกายน 
2559 

60 - 102 - 102 - 
180400500003 - 
271403 - 001 

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง 
แบบตั้งโต๊ะ 
 ยี่ห้อ : HANNA 
 รุ่น  : J 0010231 

22,000  

15 ธันวาคม 
2559 

60 - 102 - 11020011 
- 271403 - 001 

รถบรรทุกขนาด 1 น ขับเคลื่อน 
2 ล้อ 
ยี่ห้อ : TOYOTA 
รุ่น  : HILUX REVO 
ทะเบียน : 9129 นราธิวาส 

786,900  

 
1.3 งำนกำรเงินและบัญชี 

ได้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียด 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

 

งานที่ปฏิบัติ   ปี 2560 หน่วย 
1 จ่ายค่าจ้างชั่วคราว (เงินเดือน) /เดือน           1 ครั้ง/เดือน                                   12 ครั้ง/ปี 
2 รวบรวมใบส าคัญ                                   1 ครั้ง/เดือน                                12 ครั้ง/ป ี
3 จัดท าบัญชีงบประมาณรายจ่ายโครงการต่างๆ  1 ครั้ง/เดือน                             12 ครั้ง/ป ี
4 น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน - ครั้ง/ป ี
5 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน (เงินในงบประมาณ)  
                                                           1 ครั้ง/เดือน                  

12 ครั้ง/ป ี

6 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน (เงินนอกงบประมาณ)       
                                                          1 ครั้ง/เดือน                

12 ครั้ง/ป ี

7 การเบิก – จ่าย ในระบบ GFMIS                 2 ครั้ง/เดือน                                                                                24 ครั้ง/ป ี
8 การเบิกจ่ายจัดซื้อ – จัดจ้าง  ในระบบ GFMIS 1 ครั้ง/เดือน   12 ครั้ง/ป ี
9 จัดท าบัญชีแยกประเภททั่วไป                     1 ครั้ง/เดือน                                     12 ครั้ง/ป ี



10 รับและน าส่งรายได้                               1 ครั้ง/เดือน                                     12 ครั้ง/ป ี
11 การเบิกจ่าย                                        1 ครั้ง/เดือน   12 ครั้ง/ป ี
                เงินงบประมาณ  ครั้ง/ป ี
                เงินนอกงบประมาณ  ครั้ง/ป ี
12 รายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า 20,000 บาท 
13 จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ                  1 ครั้ง/เดือน   12 ครั้ง/ป ี
14 จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                2 ครั้ง/เดือน   24 ครั้ง/ป ี
15 จ่ายค่าสาธารณูปโภค/เดือน                     1 ครั้ง/เดือน                             12 ครั้ง/ป ี
16 จ่ายค่าใช้จ่ายงบกลาง                            1 ครั้ง/เดือน   12 ครั้ง/ป ี
17 จ่ายค่าประกันสังคม                              1 ครั้ง/เดือน   12 ครั้ง/ป ี
18 ตรวจสอบใบส าคัญต่างๆ/เดือน                 1 ครั้ง/เดือน                                12 ครั้ง/ป ี
19 จัดท าบัญชีงบประมาณรายจ่าย/เดือน         1 ครั้ง/เดือน                                       12 ครั้ง/ป ี
20 จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน 1 ครั้ง/เดือน         12 ครั้ง/ป ี
        เงินงบประมาณ  ครั้ง/ป ี
        เงินนอกงบประมาณ   ครั้ง/ป ี

 



สรุปผลกำรใช้จ่ำยประจ้ำปีงบประมำณ 2560 

งาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ได้รับอนุมัติ (บาท) 
  งบประมาณ 
จ่ายจริง (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

แผนงำน : ส่งเริมทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร 
ผลผลิต : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน   

1.  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง    
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  269,918.23  

รวม    
2. โครงการสิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์   

แผนงำน : ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตกำรสร้ำงมูลค่ำด้ำนกำรเกษตรและกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ   

 

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ    
-  ค่าจ้างพนักงานราชการ  1,433,340  
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  372,590  
-  ค่าสาธารณูปโภค  38,079.72  
-  ค่าครุภัณฑ์  77,500  
-  ประกันสังคม  69,348  
-  สปพ.   187,500  

รวม    

                     โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จ.ชายแดนภาคใต้    
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  50,000  

รวม    



 
งำนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรผลิตพันธุ์ปลำฯ   

 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  3,358.00  
    

รวม    
. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

-  ค่าจ้างพนักงานราชการ  2,790,085  

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  551,175.00  
-  ค่าสาธารณูปโภค  87,258.26  
-  ค่าคุรุภัณฑ์  808,900  
-  ประกันสังคม  134,806  
-  สปพ  360,000  

รวม    
 

 
 แผนงำน : รักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ปัญหำที่ดินท้ำกิน 

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ   
1.  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า    

- ค่าจ้างพนักงานราชการ  2,153,244  
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  844,706.07  
-  ประกันสังคม  360,000  
-  สปพ  100,376  

รวม    



แผนงำน : กิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำสินค้ำประมให้มีคุณภำพ 
ได้มำตรฐำน 

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาการประมง 
วิจัยและกำรพัฒนำกำรประมง 

-  ค่าสาธารณูปโภค  52,559.39  
รวม    



กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้้ำ 
 

แผนงำน : ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจภำคเกษตร 
ผลผลิต : กำรจัดกำรให้เกิดผลผลิตสัตวน์้้ำในแหล่งน้้ำธรรมชำติ 

 
ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส  ได้รับ

งบประมาณในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 6.3 ล้าน
ตัว  ดังนี้ 

 

กิจกรรม หน่วยวัด แผนการผลิต ผลการผลิต 
1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ตัว 6,300,000 6.696,000 

      - ปลาตะเพียน ตัว 2,300,000 2,252,000 
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000 601,000 
      - ปลาบ้า ตัว 2450,000 3,803,000 
      - ปลาสลิด ตัว 40.000 40,000 
    - ปลากดเหลือง ตัว 10,000 10,000 
2. การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าจืดเพื่อการขยายพันธุ์ ตัว 6,300,000 6.696,000 

      - ปลาตะเพียน ตัว 2,300,000 2,252,000 
      - ปลายี่สกเทศ ตัว 1,500,000 601,000 
      - ปลาบ้า ตัว 2450,000 3,803,000 
      - ปลาสลิด ตัว 40.000 40,000 
    - ปลากดเหลือง ตัว 10,000 10,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รำยงำนผลกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ำปีงบประมำณ  2560 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า 
หมู่
ที ่

ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่
(ไร่ ) 

จ านวน (ตัว) 

1 แหล่งน้ ามัสยิดอาบูบาการ ์ 5 เรียง รือเสาะ 5          30,000  

2 บึงตอหลัง 1 ตะมะยูง ศรีสาคร 18        100,000  

3 แหล่งน้ าบ้านปิเหล็งใต้ 10 มะรอืโบออก เจาะไอร้อง 12        100,000  

4 แหล่งน้ าปะลุรู 3 ปะลุรู สุไหงปาดี 8          50,000  

5 แหล่งน้ าบ้านตันหยง 5 บาตง รือเสาะ 15        100,000  

6 แหล่งน้ าบ้านนิบง 6 3 มะรือโบตก ระแงะ 4          20,000  

7 อ่างเก็บน้ าใกล้บา้น 6 กะลุวอเหนอื เมือง 1,030     1,000,000  

8 ประตูระบายน้ าบางนรา -ตอนบน - กะลุวอ เมือง 1300        238,000  

9 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่ - - - -          62,000  

10 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บาเจาะ - - บาเจาะ -          43,000  

11 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ยี่งอ - - ยี่งอ -          23,000  

12 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แว้ง - - แว้ง -          31,000  

13 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สุคิริน - - สุคิริน -          38,500  

14 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รือสาะ - - รือเสาะ -          87,500  

15 สระเก็บน้ าแกแม 9 ตันหยงมัส ระแงะ -          77,000  

16 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศรีสาคร - - ศรีสาคร -          42,000  

17 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่เจาะไอร้อง - - เจาะไอร้อง -          60,000  

18 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตากใบ - - ตากใบ -        217,000  

19 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่สุไหงโกลก - - สุไหงโกลก -          24,000  

20 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่เมืองนราธิวาส - - เมือง -        212,000  

21 อ่างเก็บน้ าวิทยาลยัเกษตรกรรม 5 ตันหยงลิมอ ระแงะ 100        500,000  

22 บึงบีโล๊ะ 3 ซากอ ศรีสาคร 40        300,000  

23 คลองเต็ง  4 รือเสาะออก รือเสาะ -        100,000  

24 คลองยะกัง - บางนาค เมือง -        200,000  

25 บึงลีแยะ 1 โละจูด แว้ง 60        320,000  

26 อ่างเก็บน้ าบา้นฮูลู 2 กาลิซา ระแงะ 30        200,000  

27 ท านบปลาสวนพระยา - ดุซงญอ จะแนะ 45        310,000  

28 ท านบปลา กสช. ร.ร กยู ิ - ลาโล๊ะ รือเสาะ 192        300,000  

29 ประตูระบายน้ าบางนรา -ตอนบน - กะลุวอ เมือง 1300        901,000  

30 สระน้ าศาลากลาง - โคกเคียน เมือง -        900,000  

31 คลองปูตะ 3 ละหาร ยี่งอ 70        110,000  

รวม     6,696,000  



กิจกรรมสนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ
1.โครงกำรสำธิตและเพำะพันธุ์ปลำหน้ำพระต้ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ จังหวัดนรำธิวำส 

ควำมเป็นมำ       

เมื่อปี  พ.ศ.  2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ทรงมีพระราชด าริให้กรมประมงจัดหาพันธุ์
ปลาเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส ให้มีการเพาะเลี้ยงปลา
เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายเพ่ิมรายได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับราษฎร  และพระองค์ท่านได้พระราชทานพ้ืนที่
ส่วนพระองค์บริเวณหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๗ ตารางวา ให้แก่กรม
ประมงได้จัดตั้งเป็นหน่วยผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือพระราชทานเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือด าเนินกิจกรรมสาธิต
การเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริ  

หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติของชุมชนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนประชากรเป็นผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการท าการ
ประมงที่มากเกิน การท าการประมงที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กเกินไป การขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของชุมชน เพ่ือให้แหล่งน้ าธรรมชาติในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเพ่ิมผลผลิตทางการประมง และยิ่ง
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่เพ่ิมรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อีก
ด้วย  

จึงเกิดจากการขยายพ้ืนที่การเลี้ยงและการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการใช้น้ า การอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และด้านโภชนาการและสาธิต
การแปรรูปสัตว์น้ าแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน    ตลอดจนติดตามและให้ค าแนะน าทักษะด้านการ
จัดการการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูก
วิธี และเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใน
ท้องถิ่น ได้ด าเนินโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนขึ้น โดยส่งเสริม
ให้ชุมชนรอบๆ โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างแท้จริง  และให้ชุมชน
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของทรัพยากรสัตว์น้ า เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษา
แหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสาธิตการเพาะและขยายพันธุ์ปลาโดยวิธีธรรมชาติและโดยการผสมเทียม  
2. เพ่ือสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง 
3. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาส าหรับการพระราชทานให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงและปล่อยเพ่ือเพ่ิมความ 

อุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ าสาธารณะ  



๔. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การใช้ 
    ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างถูกวิธี และเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่าง 
    ถูกต้อง  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืนการ 
    ถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงสามารถขยายผลสู่ชุมชน ท้าให้ราษฎรหรือผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ 
    ด้านการเลี้ยงปลา สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม ท้าให้เกิดรายได้ และมี 
    ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
5. เป็นแหล่งบริการความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง แก่เกษตรกร  
    ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

 
แผน / ผลกำรด้ำเนินงำน โครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์  
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 

 กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 3,000,000 3,000,000 
   - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 2,480,000 2,480,000 
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว   520,000   520,000 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    ราย 260 260 
 3. กิจกรรมประมงโรงเรียน แห่ง 7 7 
 4. ฝึกอบรม ราย 70 70 
 5. ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง 10 10 

 

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้้ำ จ านวน 3,000,000 ตัว 
เพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส 

และเพ่ือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมงโรงเรียน  
รายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าโครงการสาธิตและเพาะพันธุ์ปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราช
นิเวศน์ 
 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า 
หมู่
ที ่

ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่
(ไร่ ) 

จ านวน (ตวั) 

๑   แม่น้ าโก-ลก 1 โฆษิต ตากใบ 400     100,000 
๒   บีงบัวบากง 6 รือเสาะ รือเสาะ 142 500,000 
๓   อ่างเก็บน้ าบ้านละหาร 2 ละหาร ยี่งอ 50 150,000 
๔   บ่อสาธารณะ   สามัคคี รือเสาะ 80 120,000 
๕   แหล่งน้ าบ้านยะออ 1 จะแนะ จะแนะ 15 200,000 
๖   คลองโคกไผ่ 2 พร่อน ตากใบ 31 230,000 
๗   บึงแม่ดง 5 แม่ดง แว้ง 55 280,000 
๘   อ่างเก็บน้ าใกล้บ้าน 6 กะลุวอเหนือ เมือง  500,000 
๙   โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 6 บาเระใต้ บาเจาะ      4,000 



๑๐   โรงเรียนบ้านทุ่งคา 8 ละหาร ยี่งอ      4,000 

๑๑   วิทยาลัยการอาชีพตากใบ 6 บางขนุทอง ตากใบ      4,000 
๑๒   โรงเรียนบ้านยะหอ 3 แม่ดง แว้ง      4,000 
๑๓   โรงเรียนบ้านน้ าใส 3 เกียร ์ สุคิริน     4,000 
๑๔   โรงเรียนบ้านตอออ 1 กายูคละ แว้ง     4,000 
๑๕   โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์39   ตันหยงมัส ระแงะ        4,000 
๑๖   คลองทาเนาะ   ตันหยงมัส ระแงะ 30 172,000 
๑๗   ท านบปลากะมิแย 1 ผดุงมาตร จะแนะ  100,000 
๑๘   แหล่งน้ าบ้านปอเนาะ 6 สุวารี รือเสาะ 17 100,000  

รวม 2,480,000 

2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ  แจกพันธุ์สัตว์น้ าจืดให้เกษตรกรในโครงการฯ  
260 ราย จ านวน  520,000 ตัว 
3. กิจกรรมประมงโรงเรียน ประจ าปี 2560 จ านวน  7  แห่ง 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
หมู่
ที ่

ต าบล อ าเภอ จังหวัด พันธุ์สัตว์น้ า (ตัว) 
อาหาร
(กส.) 

1 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
39  

 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 4,000 
 

2 

๒   วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  6 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 4,000 2 
๓   โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ   บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 4,000 2 
๔   โรงเรียนบ้านทุ่งคา  7 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 4,000 2 
๕   โรงเรียนบ้านน้ าใส  3 เกียร ์ สุคิริน นราธิวาส 4,000 2 
๖   โรงเรียนบ้านตออ  1 กายูคละ แว้ง นราธิวาส 4,000 2 
๗   โรงเรียนบ้านยะหอ  3 แม่ดง แว้ง นราธิวาส 4,000 2 

4. ฝึกอบรม หลักสูตร“กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง” จ านวน 70 ราย 
5. ติดตำมเกษตรกร และให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 10 ครั้ง/ปี 
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กิจกรรมสนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 
2. โครงกำรศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  จังหวัดนรำธิวำส 

 
ควำมเป็นมำ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี 
เสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์  จังหวัดนราธิวาส  ใน
ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 3 ตุลาคม 2524 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพพ้ืนที่และความจ าเป็นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ภาวะเศรษฐกิจของ
ประชาชนในพ้ืนที่ของจังหวัดให้ดีขึ้น จึงทรงมีพระราชด าริและพระราชกระแสรับสั่งต่อเจ้าหน้าที่ติดตาม
เสด็จให้พิจารณาปรับปรุงกิจการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพ้ืนที่พรุ ได้มีกระแสรับสั่งต่อ     
ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี นายชิต นิลพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเล็ก จินดา
สงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นายวาริน บุษบรรณ เกษตรจังหวัดนริวาส นายอ าเภอท้องที่และ
ข้าราชการอื่นๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ด้วยพ้ืนที่จ านวนมากในจังหวัดนราธิวาส เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ าขังตลอดปี ดินมีสภาพต่ า ซึ่ งมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ เกษตรกรจ านวนมากไม่มีที่ดินท ามาหากิน แม้เมื่อระบายน้ าออกหมดแล้วก็
ยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ท าให้เกิดกรด
ก ามะถันเมื่อดินแห้งท าให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงให้ดีขึ้น มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการ
ศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมกันผสมผสานและน าผลส าเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
พ้ืนที่พรุอื่นในโอการต่อไป 

หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติของชุมชนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนประชากรเป็นผลให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการท าการ
ประมงที่มากเกิน การท าการประมงที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กเกินไป การขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของชุมชน เพ่ือให้แหล่งน้ าธรรมชาติในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นและเพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเพ่ิมผลผลิตทางการประมง และยิ่ง
ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่เพ่ิมรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้อีก
ด้วย  

จึงเกิดจากการขยายพ้ืนที่การเลี้ยงและการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงแบบพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ซึ่งรวมถึงการใช้น้ า การอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และด้านโภชนาการและสาธิต
การแปรรูปสัตว์น้ าแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียน    ตลอดจนติดตามและให้ค าแนะน าทักษะด้านการ
จัดการการผลิตและการจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูก
วิธี และเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใน
ท้องถิ่น ได้ด าเนินโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนขึ้น โดยส่งเสริม
ให้ชุมชนรอบๆ โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างแท้จริง  และให้ชุมชน



ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของทรัพยากรสัตว์น้ า เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษา
แหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

วัตถุประสงค์ 

1.  ส ารวจความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ าและศึกษารวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ดินพรุ 
2.  เพ่ือหาวิธีการเลี้ยงปลาที่เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ าในเขตดินพรุ 
3.  เพ่ือทดลองและวิจัยหาชนิดปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยงและแก้ไขความเป็นกรดของน้ าอย่าง 
     ถูกต้องและประหยัด 

4. เพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ าสามารถใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ า และเพ่ือให้ 

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และเข้าใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่าง 

    ถูกต้องและ เป็นแหล่งบริการความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

    แก่เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 

วิธีกำรด้ำเนินงำน 
1. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

1.1 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าสาธารณะประจ าหมู่บ้านใน 
      จังหวัดนราธิวาสปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่กิจกรรมเพิม่ผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า  
      7 แห่ง 
1.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ าให้แก่เกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยง 
      สัตว์น้ า 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 250 ราย โครงการศูนย์ศึกษาการ 
    พัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่เกษตรกร จ านวน  
    2,000 ตัว/ราย ทั้ง 250 ราย รวมทั้งสิ้น 250,000 ตัว 
3. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า จ านวน ๗ แห่ง 
4. ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง”  
    จ านวน 70 ราย 
5. ติดตามเกษตรกร และให้บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 10 ครั้ง/ปี 

ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
  
             

 

 
 



แผน/ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ   
  

กิจกรรม หน่วยนับ แผน ผล 
1.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 3,000,000 3,000,000 
   - ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 2,500,000 2,500,000 
   - แจกพันธุ์สัตว์น้ า ตัว 500,000 500,000 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    ราย 250 250 
3.  เพ่ิมผลผลิตการประมงในแหล่งน้ า แห่ง 7 7 
4.  ฝึกอบรม ราย 70 70 
5.  ติดตามและแนะน าเกษตรกร ครั้ง 10 10 

           

รำยละเอียดพื้นที่ด้ำเนินกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้้ำ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปี 2560 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า 
หมู่
ที ่

ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่
(ไร่ ) 

จ านวน (ตัว) 

๑   สวนวชัระ   ตันหยงมัส ระแงะ 30 13๐,๐๐๐ 
๒   แม่น้ าสายบุรี 6 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 200 120,000 
๓   ฝายชุมทอง 6 ภูเขาทอง สุคิริน 20 30,000 
๔   บ้านโคกเป็ด 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี 300 120,000 
๕   คลองอัลโล 2 บาเระเหหนือ บาเจาะ 50 180,000 
๖   แหล่งน้ าสาธารณะ   สามัคคี รือเสาะ 80 120,000 
๗   อ่างเก็บน้าบ้านโคกยาง   สุไหงปาดี สุไหงปาดี 150 10๐,๐๐๐ 
๘   คลองกะทุง 3 ลุโบะสาวอ บาเจาะ 25 2๕0,๐๐๐ 
๙   แหล่งน้ าบึงบากง 6 ลุโบะสาวอ บาเจาะ 50 100,000 

๑๐   แหล่งน้ าบ้านศาลาอูมา 9 กายูคละ แว้ง 80 200,000 
๑๑   สระน้ าฟรุกเตย 4 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 10 50,000 
12   สระน้ าห้วยน้ ายวน 4 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 5 25,000 
๑๓   แหล่งน้ าบ้านลาลู 8 ตันหยงลิมอ ระแงะ 5 25,000 
๑๔   แหล่งน้ าบ้านลูกเขา 2 ตันหยงลิมอ ระแงะ 10 50,000 
๑๕   สระน้ าบ้านชูโว 5 บาเระใต้ บาเจาะ 20 100,000 
๑๖   บึงปูดายา 2 บาเระเหนือ บาเจาะ 22 120,000 

รวม ๒,500,๐๐๐ 
 
 
 



กิจกรรมเพิ่มผลผลิตกำรประมงในแหล่งน้้ำ จ านวน ๗ แห่ง 
 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่(ไร่) พันธุ์สัตว์น้ า (ตัว) 
1   แหล่งน้ าบึงบากง 6 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 50 100,000   
2   แหล่งน้ าบ้านศาลาอูมา 9 กายูคละ แว้ง นราธิวาส 80 200,000   
3   สระน้ าฟรุกเตย 4 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 10 50,000   
4   สระน้ าห้วยน้ ายวน 4 ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 5 25,000   
5   แหล่งน้ าบ้านลาลู 8 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 5 25,000   
๖   แหล่งน้ าบ้านลูกเขา 2 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 10 50,000   
๗   สระน้ าบ้านชูโว 5 บาเระใต ้ บาเจาะ นราธิวาส 20 100,000   

 
กิจกรรมอ่ืนๆ  ดังนี้ 
 
1. คณะศึกษำดูงำน 
 

รายละเอียด จ านวน (ราย) 
เกษตรกร 6,500 
หน่วยงานราชการ 2,300 
สถาบันการศึกษา 4,850 

       

2. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 

               - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
      ชื่อ-นามสกุล นางสาวซามีเราะห์  สาและ    
                      นางสาวนาฤมา   ซาซารี 
                      นางสาวซูไฮลา   หะมะ 
                      นายมาฮาดี   ดรอแม   
      คณะ          คณะกษตรศาสตร์ 
      สาขา         วิชาเกษตรศาสตร์ (สัตว์ ) 
      ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่  1 มิถุนายน ถึง  15 กรกฎาคม 2560 
 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
      ชื่อ-นามสกุล  นายนูรุตดีน   หวันสาเม๊าะ 
                       นายลุตฟียื   มะแตหะ                    
      คณะ          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี 
      สาขา          วิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
      ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่  12  มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2560 



         

ภำพกิจกรรม  
งำนขยำยผล – ศูนยศ์ึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ 

กำรเลี้ยงกบ ปลำช่อนในกระชัง 
 
 

   
 
 

    

 

 



 
 

       
 
 

 
            
 

            

 

    
 

 
 
 
 
 

 
     



                  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง 
หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันผู้น าเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นข้อต่อรอง
ทางการค้า เช่น ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งจะทวี
ความเข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Year) กรมประมงจึงมีมาตรการในการ
พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากยา ปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไน
โตรฟูรานส์ตกค้าง อีกทั้งฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย โดยกรมประมงจะท าการตรวจ
และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 
 

วัตถุประสงค ์

1. ให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

2. ให้เกษตรกรที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

ตลอดจนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety Level) และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงท่ีดี (GAP) 

 

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส รับผิดชอบด าเนินงานตรวจรับรอง

ฟาร์มเพาะเลี้ยงและสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (Safety Level) และมาตรฐานการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดี (Good Aquaculture Practice) ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 

ผลกำรด้ำเนินงำน  
จ านวนฟาร์มท่ีเข้าตรวจประเมินมาตรฐาน จ านวน 65 ฟาร์ม 

1. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมาตรฐานขั้นปลอดภัย จ านวน 65 ฟาร์ม 
ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ GAP จ านวน 2 ฟาร์ม 
ฟาร์มเดิมท่ีต่ออายุ จ านวน 31 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จ านวน 18 ฟาร์ม 

2. ตรวจติดตามฟาร์ม  จ านวน  14 ฟาร์ม 
ฟาร์ม GAP จ านวน 1 ฟาร์ม 
ฟาร์มใหม่ SL จ านวน 13 ฟาร์ม 

3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง จ านวน 95 ตัวอย่าง 
 

 



ภำพกิจกรรม 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนฟำร์มฯ 

 
 

    
 
 

 
 
 

             



ภำพกิจกรรม 
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนฟำร์มฯ 

 
 

 
 

 

             
 

 

 



รำยช่ือฟำร์มเกษตรกรที่เข้ำตรวจประเมินมำตรฐำนฟำรม์เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืด ปีงบประมำณ 2560 
  หน่วยงำน...ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส.............................................................................................. 
  

 
              

ล้ำดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ้ำตัวประชำชน ที่ตั้งฟำร์ม เบอร์โทร เลขทะเบียนฟำร์ม ประเภทฟำร์ม ระบุว่ำเป็น 
SL/GAP 

  
 

ที่     บ้ำนเลขที ่
หมู่
ที่ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด     ใหม่ 

ต่อ
อำยุ ตรวจติดตำม 

 1 นายเพ็ชร  พูลเทพ 3-9699-00151-59-0   11 ล าภ ู เมือง นราธิวาส   9601001942   /    SL 
 2 นายเย็นใจ  สุขช่วย 3-9601-00393-32-9 45 8 โคกเคียน เมือง นราธิวาส   9601000324   /    SL 
 3 นายทอง  นิลน้อย 3-9601-00295-76-9 47/1 8 โคกเคียน เมือง นราธิวาส   9601000327   /    SL 
 4 นายสิน  นุ้ยแม้น 3-9605-00146-56-6 130 8 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601001941   /    SL 
 5 นายระพิน  คงเกษตร 3-9605-00145-18-7 100/2 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601000040   /    SL 
 6 นายกลา้ย  ปุยรุก 3-9611-00015-13-9 122/4 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013810 /      SL 
 7 นายเซียะ  ปุ๋ยรุก 3-9611-00304-46-7 68/1 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013811 /      SL 
 8 นายสมบูรณ์  ปานมาก 3-3206-00718-72-9 158/22 4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส   9601013809 /      SL 
 9 นายป้าน  สุขสถาน 5-9605-00001-66-1 71 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601004822   /    SL 
 10 นายอรรถพล  เหมพันธ ์ 3-9605-00140-41-0 29/4 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601004913   /    SL 
 11 นางสิริมาศ  ศรีหมั่น 3-9602-00346-70-5 85/1 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส   9601001947   /    SL 
 12 นางผ่อง  เมืองภูมิ 3-1006-01628-58-0 7 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601000412   /    SL 
 13 นายเคลื่อน  นิลสุวรรณ 3-9605-00740-07-7 44 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601000312   /    SL 
 14 นายอับดุลการีม  อาระ 2-9605-00018-85-3 68/1 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013726 /      SL 
 15 นายสักร ี ซอและ 3-9604-00029-27-4 68/4 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013740 /      SL 
 16 นายมนูญ  บอืราเฮง 3-9604-00172-48-4 33/1 5 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013723 /      SL 
 17 นายมะสุด ี ดาเลาะ 3-9604-00028-56-1 56 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013729 /      SL 
 



18 นายม๊ะ  มะดาโอ 3-9408-00038-19-0 83 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013728 /      SL 

19 นายธนิต  ทองคุปต์ 3-9602-00407-68-2 23/1 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส   9601002088   /    SL 

20 นางกรรณิการ์  มีจันทร์ 3-9605-00139-63-2 166 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601004944   /    SL 

21 นายขจรศักดิ ์ มะสะ 3-9604-00190-73-3 129/1 4 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส   9601004547   /    SL 

22 นายตอเละ  แสเด็ง 2-9603-00010-67-1 1/6 3 กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส   9601001851   /    SL 

23 นายพูอัด  นิฮะ 3-9603-00177-65-4 180/5 5 กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส   9601001828   /    SL 

24 นายมะดาโอะ  ดาละ 3-9604-00025-39-2 9 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013727 /      SL 

25 นายกรยีา อาด๊ะ 3-9604-00028-29-4 53 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013724 /      SL 

26 นายลุกมาน มาย ิ 3-9604-00029-74-6 12/5 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013725 /      SL 

27 นายหะมะ ดาโอะ 3-9604-00223-28-3 63/3 3 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013731 /      SL 

28 นางล าดวล  แสงเต็ม 3-9606-00304-03-1 61/2 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   9601008325   /    SL 

29 นางยุพิน  คงสีพุทธ 3-9606-00304-20-1 1/4 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   9601008328   /    SL 

30 นายพยอม  บุญธรรม 3-9606-00208-62-8 65 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   9601002470       /    SL 

31 นายอับดุลปาดะ  มาหะมะเลาะ 3-9604-00029-44-4 65/3 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013732 /      SL 

32 นายสะแม  มีสาดามะ 3-9604-00241-20-6 75 4 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013736 /      SL 

33 นายฮารุณ  มะซา 3-9604-00175-15-7 72 4 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013733 /      SL 

34 นางสาวอัครีมีร์ เจ๊ะแมง 1-9604-00006-58-8 31/2 6 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013734 /      SL 

35 นางสาวอูแมมูเนาะ อาแว 2-9604-00006-85-3 61/1 6 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013737 /      SL 

36 นางสาวสุไวบะ เจ๊ะเง๊าะ 1-9604-00016-30-3 101/2 6 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013738 /      SL 

37 นางธัญชนก  เกื้อคลัง 3-841200261787 141/3 4 กะลุวอเหนอื เมือง นราธิวาส   9601005481   /   
        
GAP       

38 นายมหาแซ  สุหลง 3-9601-00218-40-3 69 4 มูโนะ สุไหงโกลก นราธิวาส   9601002502     /   
        
GAP 



39 นางสาววิลยั  จุลเอียด 3-9611-00015-27-9 123 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601004828 /      SL 

40 นายอาแว  บิง 3-9603-00274-54-4 315/1 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส   9601013722 /      SL 

41 นายดือราแม  กาแลมา 3-9604-00205-31-5 74/1 2 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013730 /      SL 

42 นายอารียา  ซารีมะแซ 3-9604-00049-27-5 97/1 3 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601008438 /      SL 

43 นายบือราเฮง  หุสูด ู 3-9604-00029-70-3 32/2 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013739 /      SL 

44 นายรุสลี  ตีแล 1-9601-00053-24-6 115/2 1 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส   9605000003    /     GAP 

45 นายสมโชค  ส าราญ 3-9602-00087-67-0 224/1 6 พร่อน ตากใบ นราธิวาส   9601001257   /     GAP 

46 นายบุญน า  หลงสกุล 3-96050-0740-70-1 60 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601013773   /      SL 

47 นายช าน ิ ชุมเชื้อ 3-9605-0742-06-1 108 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601013774   /      SL 

48 นายนิกร  เจริญสุข 2-9608-00001-48-4 146 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601013775   /      SL 

49 นายภิญโญ  แก้วแสงอ่อน 3-9605-00745-95-8 112 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601013776   /      SL 

50 นายหล่อ  แดงรุ่งเรือง 3-9605-00741-17-1 76 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส   9601013777   /      SL 

51 นางสาวสุพรรณี  ไชยแก้ว 3-9605-00656-11-4 28 3 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส   9601013648         / 
                

GAP              

52 นายเพิ่ม  พรอินทร์ 3-9611-00028-06-1 189/2 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013650         /  SL 

53 นายพงษ ์ มะโนภักดิ ์ 3-9611-00314-84-5 21 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013649         /  SL 

54 นางเสง่ียม  ตึงโหล 3-9611-00022-88-7 95/1 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013652         /  SL 

55 นายอนุช  ราชพันธ ์ 3-9602-00320-19-6 25 1 พร่อน ตากใบ นราธิวาส   9601013656         /  SL 

56 นายจบ  หลงพรหม 3-9408-00071-01-4 50 5 ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส   9601002124         /  SL 

57 นางลักขณา  มณีแสง 3-9602-00095-63-0 56/1 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส   9601009530     /  SL 

58 นายอ่อน  อ่วมทอง 3-9601-00177-64-4 46 2 สุไหงปาด ี สุไหงปาด ี นราธิวาส   9601013645     /  SL 

59 นายประสิทธิ ์ ทุเรศพล 3-9611-00018-21-9 19/2 2 สุไหงปาด ี สุไหงปาด ี นราธิวาส   9601013643     /  SL 

60 นายเจริญ  แสงหิรัญ 3-9611-00020-53-1 39/1 2 สุไหงปาด ี สุไหงปาด ี นราธิวาส   9601004864     /  SL 



61 นางสาวเชาวด ี พรหมภักดิ ์ 1-9699-00009-87-8 173 10 ล าภ ู เมือง นราธิวาส   9601008386     /  SL 

62 นายประหยัด  วงศ์เขื่อนแก้ว 3-9201-01851-26-9 158/51 4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส   9601001661     /  SL 

63 นางนิภากรณ์  สอิ้งทอง 5-3310-00093-43-1 158/24 4 โฆษติ ตากใบ นราธิวาส   9601001665     /  SL 

64 นายกิตติกร  ชื่นสุขใจ 3-9202-00249-00-9 158/33 4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส   9601001654     /  SL 

65 นายมาหาย ิ บินหามะ 3-9601-00220-27-1 65/1 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส   9601004903 /     GAP 

หมำยเหต ุ    1. ประเภทฟาร์ม ให้กรอกเป็นตัวเลข 1 แทนการใช้เครื่องหมาย / 
          

 
       2. ก าลังการผลิต    - ในกรณีที่เป็นโรงเพาะให้กรอกข้อมูลเป็นจ านวนตัว 

         

 
                               - ในกรณีที่เป็นฟาร์มเลี้ยงให้กรอกขอ้มูลเป็นจ านวนกโิลกรัม 

         

 
       3. ชนิดสัตว์น้ า  ให้ระบุมาทกุชนดิ ห้ามใส่ เป็น เบญจพรรณ หรือปลารวม 

         

 

       4. ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม เนื่องจากต้องการให้เป็นรูปแบบเดียวกันทกุหนว่ยงาน และเพื่อความสะดวกในการน าขอ้มูลไปใช้ (การยอ่หรือขยายขนาดเชลลไ์ม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไข) 

    

 
       5. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขขอใหก้รอกเป็นเลขอารบิกทั้งหมด 

            
 
 
 
 
 
 



 
รำยช่ือฟำร์มเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืด ปีงบประมำณ 2560 

หน่วยงำน..ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำจืดนรำธิวำส............................................................................................... 

             

ล้ำดับ ชื่อ-สกุล เลขประจ้ำตัวประชำชน ที่ตั้งฟำร์ม เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนฟำร์ม เลขที่ใบรับรอง 
ประเภทกำร

รับรอง 

ที่     บ้ำนเลขที ่
หมู่
ที่ ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด       ใหม ่ ต่ออำยุ 

1 นายเพ็ชร  พูลเทพ 3-9699-00151-59-0   11 ล าภ ู เมือง นราธิวาส 084-8604205 9601001942 96101-96-SLF1-03-53-00023   / 
2 นายเย็นใจ  สุขช่วย 3-9601-00393-32-9 45 8 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 086-9609322 9601000324 96101-96-SLF1-03-53-00005   / 
3 นายทอง  นิลน้อย 3-9601-00295-76-9 47/1 8 โคกเคียน เมือง นราธิวาส 087-2866744 9601000327 96101-96-SLF1-03-53-00014   / 
4 นายสิน  นุ้ยแม้น 3-9605-00146-56-6 130 8 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 083-3983819 9601001941 96101-96-SLF1-03-53-00006   / 
5 นายระพิน  คงเกษตร 3-9605-00145-18-7 100/2 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 084-8616359 9601000040 96101-96-SLF1-03-53-00007   / 
6 นายกลา้ย  ปุยรุก 3-9611-00015-13-9 122/4 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013810 96101-96-SLF1-03-60-00001 /   
7 นายเซียะ  ปุ๋ยรุก 3-9611-00304-46-7 68/1 3 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601013811 96101-96-SLF1-03-60-00002 /   
8 นายสมบูรณ์  ปานมาก 3-3206-00718-72-9 158/22 4 โฆษิต ตากใบ นราธิวาส   9601013809 96191-96-SLF1-03-60-00003 /   
9 นายป้าน  สุขสถาน 5-9605-00001-66-1 71 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601004822 96101-96-SLF1-03-57-00002   / 

10 นายอรรถพล  เหมพันธ ์ 3-9605-00140-41-0 29/4 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601004913 96101-96-SLF1-03-57-00003   / 
11 นางสิริมาศ  ศรีหมั่น 3-9602-00346-70-5 85/1 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส   9601001947 96101-96-SLF1-03-57-00006   / 

12 นางผ่อง  เมืองภูมิ 3-1006-01628-58-0 7 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ
ร้อง นราธิวาส   9601000412 96101-96-SLF1-03-57-00008   / 

13 นายเคลื่อน  นิลสุวรรณ 3-9605-00740-07-7 44 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ
ร้อง นราธิวาส   9601000312 96101-96-SLF1-03-57-00007   / 

14 นายอับดุลการีม  อาระ 2-9605-00018-85-3 68/1 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013726 96101-96-SLF1-03-60-00004 /   
15 นายสักร ี ซอและ 3-9604-00029-27-4 68/4 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013740 96101-96-SLF1-03-60-00005 /   
16 นายมนูญ  บือราเฮง 3-9604-00172-48-4 33/1 5 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013723 96101-96-SLF1-03-60-00006 /   



17 นายมะสุด ี ดาเลาะ 3-9604-00028-56-1 56 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013729 96101-96-SLF1-03-60-00007 /   
18 นายม๊ะ  มะดาโอ 3-9408-00038-19-0 83 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013728 96101-96-SLF1-03-60-00008 /   
19 นายธนิต  ทองคุปต์ 3-9602-00407-68-2 23/1 5 พร่อน ตากใบ นราธิวาส   9601002088 96101-96-SLF1-03-57-00005   / 
20 นางกรรณิการ์  มีจันทร์ 3-9605-00139-63-2 166 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส   9601004944 96101-96-SLF1-03-57-00001   / 
21 นายขจรศักดิ ์ มะสะ 3-9604-00190-73-3 129/1 4 ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส   9601004547 96101-96-SLF1-03-57-00010   / 
22 นายตอเละ  แสเด็ง 2-9603-00010-67-1 1/6 3 กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส   9601001851 96101-96-SLF1-03-57-00012   / 
23 นายพูอัด  นิฮะ 3-9603-00177-65-4 180/5 5 กาเยาะมาต ี บาเจาะ นราธิวาส   9601001828 96101-96-SLF1-03-57-00011   / 
24 นายมะดาโอะ  ดาละ 3-9604-00025-39-2 9 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013727 96101-96-SLF1-03-60-00009 /   
25 นายกรยีา อาด๊ะ 3-9604-00028-29-4 53 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013724 96101-96-SLF1-03-60-00010 /   
26 นายลุกมาน มาย ิ 3-9604-00029-74-6 12/5 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013725 96101-96-SLF1-03-60-00011 /   
27 นายหะมะ ดาโอะ 3-9604-00223-28-3 63/3 3 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013731 96101-96-SLF1-03-60-00012 /   
28 นางล าดวล  แสงเต็ม 3-9606-00304-03-1 61/2 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   9601008325 96101-96-SLF1-03-55-00008   / 
29 นางยุพิน  คงสีพุทธ 3-9606-00304-20-1 1/4 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   9601008328 96101-96-SLF1-03-55-00009   / 
30 นายพยอม  บุญธรรม 3-9606-00208-62-8 65 6 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส   9601002470 96101-96-SLF1-03-55-00007   / 
31 นายอับดุลปาดะ  มาหะมะเลาะ 3-9604-00029-44-4 65/3 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013732 96101-96-SLF1-03-60-00013 /   
32 นายสะแม  มีสาดามะ 3-9604-00241-20-6 75 4 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013736 96101-96-SLF1-03-60-00014 /   
33 นายฮารุณ  มะซา 3-9604-00175-15-7 72 4 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013733 96101-96-SLF1-03-60-00015 /   
34 นางสาวอัครีมีร์ เจ๊ะแมง 1-9604-00006-58-8 31/2 6 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013734 96101-96-SLF1-03-60-00016 /   
35 นางสาวอูแมมูเนาะ อาแว 2-9604-00006-85-3 61/1 6 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013737 96101-96-SLF1-03-60-00017 /   
36 นางสาวสุไวบะ เจ๊ะเง๊าะ 1-9604-00016-30-3 101/2 6 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013738 96101-96-SLF1-03-60-00018 /   
37 นางธัญชนก  เกื้อคลัง 3-841200261787 141/3 4 กะลุวอเหนอื เมือง นราธิวาส   9601005481 96101-96-GAPF0-03-53-00001   / 

38 นายมหาแซ  สุหลง 3-9601-00218-40-3 69 4 มูโนะ 
สุไหงโก

ลก นราธิวาส   9601002502 96101-96-GAPF0-03-53-00002   / 
39 นางสาววิลยั  จุลเอียด 3-9611-00015-27-9 123 8 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส   9601004828 96101-96-SLF1-03-60-00019 /   
40 นายอาแว  บิง 3-9603-00274-54-4 315/1 4 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส   9601013722 96101-96-SLF1-03-60-00020 /   
41 นายดือราแม  กาแลมา 3-9604-00205-31-5 74/1 2 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส   9601013730 96101-96-SLF1-03-60-00021 /   
42 นายอารียา  ซารีมะแซ 3-9604-00049-27-5 97/1 3 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601008438 96101-96-SLF1-03-60-00022 /   



43 นายบือราเฮง  หุสูด ู 3-9604-00029-70-3 32/2 5 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส   9601013739 96101-96-SLF1-03-60-00023 /   
44 นายรุสลี  ตีแล 1-9601-00053-24-6 115/2 1 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส   9605000003 96101-96-GAPF0-03-60-00001 /   
45 นายสมโชค  ส าราญ 3-9602-00087-67-0 224/1 6 พร่อน ตากใบ นราธิวาส   9601001257 96101-96-GAPF0-03-60-00002 /   

46 นายช าน ิ ชุมเชื้อ 3-9605-0742-06-1 108 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ

ร้อง นราธิวาส   9601013774 96101-96-SLF1-03-60-00024 /   

47 นายนิกร  เจริญสุข 2-9608-00001-48-4 146 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ

ร้อง นราธิวาส   9601013775 96101-96-SLF1-03-60-00025 /   

48 นายบุญน า  หลงสกุล 3-96050-0740-70-1 60 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ
ร้อง นราธิวาส   9601013773 96101-96-SLF1-03-60-00026 /   

49 นายภิญโญ  แก้วแสงอ่อน 3-9605-00745-95-8 112 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ
ร้อง นราธิวาส   9601013776 96101-96-SLF1-03-60-00027 /   

50 นายหล่อ  แดงรุ่งเรือง 3-9605-00741-17-1 76 6 มะรือโบออก 
เจาะไอ
ร้อง นราธิวาส   9601013777 96101-96-SLF1-03-60-00028 /   

51 นายมาหาย ิ บินหามะ 3-9601-00220-27-1 65/1 4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส   9601004903 96101-96-GAPF0-03-60-00003 /   
หมำยเหต ุ    1. ประเภทฟาร์ม ให้กรอกเป็นตัวเลข 1 แทนการใช้เครื่องหมาย / 

         
 

       2. ก าลังการผลิต    - ในกรณีที่เป็นโรงเพาะให้กรอกข้อมูลเป็นจ านวนตัว 
         

 
                               - ในกรณีที่เป็นฟาร์มเลี้ยงให้กรอกขอ้มูลเป็นจ านวนกโิลกรัม 

        
 

       3. ชนิดสัตว์น้ า  ให้ระบุมาทกุชนดิ ห้ามใส่ เป็น เบญจพรรณ 
         

 

       4. ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม เนื่องจากต้องการให้เป็นรูปแบบเดียวกันทกุหนว่ยงาน และเพื่อความสะดวกในการน าขอ้มูลไปใช้ (การยอ่หรือขยายขนาดเชลลไ์ม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไข) 

   
 

       5. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขขอใหก้รอกเป็นเลขอารบิกทั้งหมด 
           

 



ปัญหำอุปสรรค 
 
1. ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติส ารอง  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้ง 
2. คันบ่อทรุด พังทลาย จากอายุการใช้งานนาน และขาดงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง  
3. จ านวนบ่อเพาะเลี้ยงมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมศักยภาพการผลิตในอนาคต 
 

แนวทำงแก้ไข 
 

1.หาแหล่งน้ าส ารอง เช่น ขุดบ่อบาดาล   
2.หมุนเวียนน้ ากลับมาใช้ใหม่ 
3.ขอตั้งงบประมาณประจ าปี ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ่อ/สิ่งก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนวิจัย 

 
1.ชื่อโครงกำร : การศึกษาอัตราการงอกใหม่ของถุงน้ าเชื้อที่ถูกตัดออกของปลากดเหลืองเพศผู้    

                          (โครงการวิจัยเดี่ยว) 
- รหัสทะเบียนวิจัยเลขที ่:  58-0552-58048    
-      งบประมำณ : 118,600 บาท (ปีงบประมาณ 2558)  

            -  คณะผู้วิจัย  :  
  1. นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธ ารง  60 %   

2. นางจริยา ปลัดอ่ิม     15 %           
3. นายประหยัด ไชยลึก     10 %     
4. นายจิตต์กร เรืองกูล    10 %       
5. นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ    5 % 

 
- ระยะเวลำด้ำเนินกำร : ต.ค. 2558 - สค. 2559 (ขอขยายเวลาเป็น ต.ค. 2558 –  

เมย. 2560) 
- สถำนที่ด้ำเนินกำรวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้า้จืด เขต 12 (สงขลา)   

ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 
 

2. ชื่อโครงกำร : ชีววิทยาเพ่ือการเพาะพันธุ์ปลาช่อนเข็ม   (โครงการวิจัยใหม่) 
- รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี :  57-0551-547069-001    
-      งบประมำณ : 146,600 บาท (ปีงบประมาณ 2557)  

            -  คณะผู้วิจัย  :  
  1. นายสมาน  บือราเฮง     60 %   

2. นางอุไรวรรณ  สัมพันธารักษ์     20 %           
3. นางสาวพรทิพย์  เลื่อนแป้น      10 %     
4. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์    10 %       

 
- ระยะเวลำด้ำเนินกำร : ต.ค. 2556 – ก.ย.. 2558 
- สถำนที่ด้ำเนินกำรวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนราธิวาส  

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 
 
 
 
 



การศึกษาความสามารถในการงอกใหม่ของถงุน้ าเชื้อที่ถูกตัดออก 
ของปลากดเหลืองเพศผู้      

 
สุขาวดี  จารรุัชต์ธ ารง ประหยัด  ไชยลึก  จรยิา ปลัดอิม่ จิตต์กร เรอืงกูล 

และวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 12 (สงขลา) ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. 

สงขลา 90230 
                                                             

บทคัดย่อ 
 
                ศึกษาความสามารถในการงอกใหม่ของถุงน้้าเชื้อที่ถูกตัดออกของปลากดเหลืองเพศผู้  โดยมี
สัดส่วนการตัดถุงน้้าเชื้อที่ต่างกัน คือ ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 2 ข้าง, ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 1 ข้าง, ตัดถุง
น้้าเชื้อ 50 %  1 ข้าง และไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ (ชุดควบคุม) ศึกษาที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน ภายหลัง
จากการตัดถุงน้้าเชื้อครั้งแรก พบว่าไม่พบการงอกใหม่ของถุงน้้าเชื้อที่ถูกตัด ที่ระยะเวลา 60 , 90 และ 120 
วัน หลังจากการตัดครั้งแรก  และแผลผ่าตัดสามารถติดประสานกันภายใน 3-4 สัปดาห์  ภายหลังการผ่าตัด
ปลามีอัตรารอด 100 % ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าถุงน้้าเชื้อปลากดเหลืองไม่สามารถงอกขึ้นใหม่
ได้ภายใน 120 วันหลังจากถูกตัดถุงน้้าเชื้อครั้งแรก แต่ถ้าเพ่ิมระยะเวลาการทดลองมากกว่า 120 วันขึ้นไป 
ปลาอาจจะสร้างถุงน้้าเชื้อทดแทนส่วนที่ถูกตัดได้ ซึ่งเทคนิคในการเก็บถุงน้้าเชื้อปลากดเหลืองโดยวิธีการ
ผ่าตัดแล้วเย็บปิดแผลครั้งนี้ปลามีอัตราการอดสูง อันจะน้าไปสู่การผสมเทียมปลาโดยไม่สูญเสียพ่อพันธุ์ปลา 
และประยุกต์ใช้กับปลาชนิดอื่นต่อไป  
 
ค าส าคัญ :  การงอกใหม่  ถุงน้้าเชื้อ  ปลากดเหลือง   
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     Abstract  
            

                 This study was conducted to evaluate the effect on testis regeneration after  
removal partial of the testes of male Hemibagrus filamentus broodstock. Testes from 
Hemibagrus filamentus broodstock were surgically removed ; 100% two part of the testes 
(Treatment 1), 100% one part of the testes (Treatment 2), 50%  one part of the testes 
(Treatment 3) and were not surgically removed part of the testes (Treatment 4, control). 
The incisions were sutured and the fish kept  separate in the cages for 120 day. The 
incisions closed up within 3 to 4 week of surgery. The postsurgical survival of Hemibagrus 
filamentus was 100%, indicating the efficiency of the surgical procedure. Results found 
that the removal of 100% two part of the testes, 100% one part of the testes and 50% 
one part of the testes the catfish cannot regenerated testes after testes were removed 
within 60, 90 and 120 day. Results from this study also lead to alternative way for artificial 
breeding without sacrifice male brood–fishes.  
  
Key words : testis, testis regeneration, Sperm quality, Hemibagrus filamentus 
 

          

 
 
 
 
 
 



ค าน า  
                ปลากดเหลือง เป็นปลาน้้าจืดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ มีราคาจ้าหน่ายค่อนข้างสูง
กิโลกรัมละ 120-150 บาท เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ (วสันต์
และยุพินท์, 2541 และ Khan et al, 1990) ซึ่งในปัจจุบันแหล่งน้้าธรรมชาติมีสภาพเสื่อมโทรมส่งผลให้
พันธุ์ปลากดเหลืองมีปริมาณลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ดังนั้น การเพาะขยายพันธุ์ปลา
กดเหลืองจึงมีความจ้าเป็นเพ่ือให้มีปริมาณลูกพันธุ์เพียงพอต่อความต้องการเลี้ยงของเกษตรกรและการ
บริโภค โดยปกติปลากดเหลืองไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์โดยปล่อยให้ปลาจับคู่ผสมพันธุ์กันเองได้ในบ่อ
เพาะเลี้ยง จึงจ้าเป็นต้องใช้วิธีการเพาะขยายพันธุ์โดยวิธีฉีดออร์โมนผสมเทียม  ข้อจ้ากัดในการผสมเทียม
ปลาในกลุ่ม catfish โดยส่วนใหญ่แล้วจ้าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมน้้าเชื้อด้วยวิธีการผ่าช่องท้องเอาถุงน้้าเชื้อ
ออกมาผสมกับไข่ โดยเฉพาะถุงน้้าเชื้อของปลากดเหลืองวางแนบติดอยู่กับกระดูกสันหลังและถุงลมภายใน
ช่องท้อง (กนกกาญจน์, 2549) ไม่สามารถรีดน้้าเชื้อโดยตรงเพ่ือใช้ผสมเทียม ท้าให้พ่อพันธุ์ต้องตายเป็น
จ้านวนมากในการเพาะพันธุ์แต่ละครั้ง ดังนั้น หากมีวิธีการที่จะน้าน้้าเชื้อมาใช้ผสมเทียมโดยปลาเพศผู้ไม่
ตายก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ปลากดเหลือง เพราะจะลดการสูญเสียปลา
พ่อพันธุ์ได้จ้านวนมาก เป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงพ่อพันธุ์ วิธีการดังกล่าวสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางใน
การลดการสูญเสียพ่อพันธุ์ปลาในการผสมเทียมปลากลุ่ม catfish ชนิดอ่ืนได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ถุงน้้าเชื้อ
ปลากดเหลืองภายหลังจากถูกตัดในสัดส่วนที่เหมาะสมจะมีการงอกใหม่ได้ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษา
ความสามารถที่จะงอกใหม่ของถุงน้้าเชื้อภายหลังการตัดมาใช้ผสมเทียม และศึกษาคุณภาพของน้้าเชื้อก่อน
ถูกตัดและถุงน้้าเชื้อที่อาจงอกขึ้นมาใหม่ว่ายังคงมีคุณภาพเช่นเดิมหรือไม่ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะพันธุ์ปลากดเหลืองด้านการลดการสูญเสียพ่อพันธุ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 
                เพ่ือศึกษาคุณภาพของถุงน้้าเชื้อเดิมและถุงน้้าเชื้อที่งอกใหม่ โดยมีสัดส่วนการตัดถุงน้้าเชื้อ
แตกต่างกัน  ที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน หลังจากการตัดครั้งแรก  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีด าเนินการ 
      ด้าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 12 (สงขลา) ในช่วง

เดือนเมษายน 2558 - พฤษภาคม 2559 ใช้พ่อพันธุ์ปลากดเหลืองรุ่นเดียวกันที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเลี้ยงไว้
ในบ่อดินของศูนย์ฯ  

 

1.วางแผนการทดลอง แบบสุ่มตลอด (Complete Randomize Design)  แต่ละชุดการทดลองใช้ปลา
ทดลองชุดละ 9 ตัว โดยการผ่าตัดถุงน้้าเชื้อของปลาเพศผู้ ซึ่งมีสัดส่วนการตัดถุงน้้าเชื้อต่ างกัน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้  
                ชุดการทดลองที่  1  ตัดถุงน้้าเชื้อ   100 %   2 ข้าง 
                ชุดการทดลองที่  2  ตัดถุงน้้าเชื้อ   100 %   1 ข้าง 
                ชุดการทดลองที่  3  ตัดถุงน้้าเชื้อ    50 %    1 ข้าง 
                ชุดการทดลองที่  4  ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ (ชุดควบคุม) 
 
2.  วิธีการทดลอง 

รวบรวมปลากดเหลืองเพศผู้จากแหล่งเพาะเลี้ยงของเกษตรกร น้ามาเลี้ยงไว้ในบ่อดินของ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสงขลา คัดปลาลักษณะตัวที่แข็งแรง ไม่มีแผล อวัยวะภายนอกครบถ้วน ไม่
มีการบอบช้้า ขนาดน้้าหนักระหว่าง 500 - 700 กรัม   ตรวจสอบความสมบูรณ์เพศของปลาเพศผู้ โดยการ
สังเกตจากลักษณะติ่งเพศยาว มีสีแดงเรื่อ  งดให้อาหารปลาก่อนการทดลอง 1- 2 วัน 

สุ่มปลากดเหลืองเพศผู้ที่มีน้้าหนักเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ใช้ปลาทดลองชุดการทดลองละ 9 ตัว  
รวมจ้านวน 36 ตัว วางยาสลบปลาเพ่ือให้ปลาสงบนิ่งง่ายต่อการท้าเครื่องหมายโดยวิธีฝังไมโครชิป และการ
ผ่าตัดช่องท้อง 

น้าปลากดเหลืองเพศผู้มาท้าการผ่าตัดเปิดช่องท้องปลา และตัดถุงน้้าเชื้อ  โดยมีสัดส่วนการ
ตัดทีต่่างกัน คือ ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 2 ข้าง, ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 1 ข้าง, ตัดถุงน้้าเชื้อ 50 % 1 ข้าง และ
ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ (ชุดควบคุม) แล้วเย็บบาดแผลด้วยไหมที่ใช้ในทางการแพทย์ ทายา povidone iodine 
รอบรอยผ่าตัด และฉีดยาปฏิชีวนะ penicillin และ streptomycin ในอัตรา 500 IU และ 0.1 mg ต่อ
น้้าหนักตัว 1 กก. ตามล้าดับ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันน้้าโดยใช้วาสลีน (petroleum jelly)  แล้ว
ย้ายปลาทดลองไปขังเลี้ยงไว้ในน้้าสะอาด งดการให้อาหารปลาภายหลังการผ่าตัดประมาณ 2 -3 วัน เก็บ
ข้อมูลอัตราการตายของปลาทดลองหลังจากการผ่าตัด  สังเกตดูว่าบริเวณแผลผ่าตัดผิวหนังเริ่มประสาน
ติดกันดีแล้ว จึงสามารถย้าย ปลาทดลองไปเลี้ยงต่อในกระชัง เพ่ือศึกษาความสามารถในการงอกใหม่
ของถุงน้้าเชื้อ ทีร่ะยะเวลา 60  , 90   และ 120 วัน โดยการน้าปลาขึ้นมาผ่าตัดข้างเดิม และเก็บถุงน้้าเชื้อ
ทีง่อกข้ึนมาใหม่ ส่วนหนึ่งไปสกัดน้้าเชื้อ น้าน้้าเชื้อมาเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้  

- ค่าความหนาแน่นสเปิร์ม โดยน้าน้้าเชื้อปลากดแก้วไปเจือจาง ด้วยน้้ายาฟรุกโตส เข้มข้น  6 
เปอร์เซ็นต์ ในอัตราเจือจาง 400 เท่า น้าน้้าเชื้อที่เจือจางไปวัดความหนาแน่นสเปิร์ม หน่วยเป็น เซลล์/
มิลลิลิตร ด้วยสไลด์นับเม็ดโลหิต (haemacytometer) และค้านวณความหนาแน่นสเปิร์ม ตามวิธีการของ 
กฤษณ์ (2536)  และพลชาติ และพนม (2546) 

 - ค่าเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว โดยน้าน้้าเชื้อไปเจือ
จางด้วยน้้ายาฟรุกโตส เข้มข้น 6 เปอร์เซน็ต์ ในอัตราเจือจาง 5 เท่า น้าไปวัดปริมาณและระยะเวลาที่สเปิร์ม



เคลื่อนไหวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยาย 100 เท่า หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ และวินาที ตามล้าดับ ตาม
วิธีการของ กฤษณ์ (2536) และ พลชาติ และพนม (2546) 
  

3.การวิเคราะห์ข้อมูล   
       วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของถุงน้้าเชื้อเดิมและถุงน้้าเชื้อที่งอกใหม่ ได้แก่ ความหนาแน่นของ
สเปิร์ม ค่าเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม และระยะเวลาที่สเปิร์มเคลื่อนไหว ท้าการแปลงข้อมูลที่เป็น
สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธี arcsine transformation วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(one way analysis of variance, ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการ
ทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา 
 
                การศึกษาความสามารถในการงอกใหม่ของถุงน้ าเชื้อปลากดเหลืองเพศผู้ที่ถูกตัดออก โดย
สัดส่วนการตัดที่ต่างกัน  ที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน หลังจากการตัดครั้งแรก  ปรากฏผลดังนี้  

1. อัตราการงอกใหม่ของถุงน้้าเชื้อปลากดเหลืองเพศผู้หลังจากการตัดถุงน้้าเชื้อครั้งแรก 
     พบว่าชุดการทดลองที่ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 2 ข้าง, ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 1 ข้าง และตัดถุง

น้้าเชื้อ 50 %  1 ข้าง ที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน หลังจากการตัดถุงน้้าเชื้อครั้งแรก ไม่พบการงอก
ใหม่ของถุงน้้าเชื้อที่ถูกตัด โดยเปรียบเทียบกับชุดที่ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ (ชุดควบคุม) ดังตารางที่ 1 

 
 

ตารางท่ี 1 อัตราการงอกใหม่ของถุงน้้าเชื้อปลากดเหลืองเพศผู้ โดยมีสัดส่วนการตัดถุงน้้าเชื้อต่างกัน    
             ทีร่ะยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน    

 

ชุดการทดลอง 
อัตราการงอกใหม่ถุงน้้าเชื้อ ที่ระยะเวลาต่างกัน 

60 วัน 90 วัน 120 วัน 
ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 2 ข้าง ไม่งอก ไม่งอก ไม่งอก 
ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 1 ข้าง ไม่งอก ไม่งอก1 ไม่งอก 
ตัดถุงน้้าเชื้อ 50 %  1 ข้าง ไม่งอก ไม่งอก ไมง่อก 
ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ  (ชุดควบคุม) ถุงน้้าเชื้อปกติ ถุงน้้าเชื้อปกติ ถุงน้้าเชื้อปกติ 
 
 2. ศึกษาคุณภาพของถุงน้ าเชื้อเดิมและถุงน้ าเชื้อท่ีงอกใหม่ โดยมีสัดส่วนการตัดถุงน้ าเชื้อ
แตกต่างกัน  ที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน หลังจากการตัดครั้งแรก 
 ศึกษาคุณภาพของถุงน้้าเชื้อเดิมในชุดการทดลองที่ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 2 ข้าง, ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 
% 1 ข้าง และ ตัดถุงน้้าเชื้อ 50 %  1 ข้าง และไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ  (ชุดควบคุม) พบว่าค่าความหนาแน่นของ
สเปิร์ม เท่ากับ1.58±0.32×109, 1.62±0.34×109, 1.61±0.31×109 และ 1.60±0.35×109 เซลล์/มิลลิลิตร 
ตามล้าดับ และค่าเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม มีค่าเท่ากับ 87.00±2.6, 88.00±1.5, 88.00±2.5 
และ 89.00±2.0 %  ตามล้าดับ ซึ่งคุณภาพของถุงน้้าเชื้อเดิมทุกชุดการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) ภายหลังจากการตัดถุงน้้าเชื้อครั้งแรก ที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน ไม่พบการงอกใหม่ของ
ถุงน้้าเชื้อ ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ส่วนชุดการทดลองที่ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ(ชุดควบคุม) มีค่าความหนาแน่นสเปิร์ม 
ที่ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน เท่ากับ 1.58±0.32×109 , 1.58±0.34×109 และ 1.61±0.36×109 

เซลล์/มิลลิลิตร  และค่าเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนท่ีของสเปิร์ม เท่ากับ 88.00 ± 2.0, 89.00 ± 2.4  และ 89.00 
± 2.4 % ตามล้าดับ ดังตารางที่ 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 
  



ตารางท่ี 2 ค่าความหนาแน่นของสเปิร์ม (เซลล์/มิลลิลิตร) ของถุงน้้าเชื้อเดิม และถุงน้้าเชื้อที่งอกใหม่                     
             ที่ระยะเวลา  60,  90 และ 120 วัน  

ชุดการทดลอง ความหนาแน่นสเปิร์ม (เซลล์/มิลลิลิตร) ที่ระยะเวลาต่างกัน 
ถุงน้้าเชื้อเดิม 60 วัน 90 วัน 120 วัน 

ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 
2 ข้าง 

1.58±0.32×109 A 0 0 0 

ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 
1 ข้าง 

1.62±0.34×109 A 0 0 0 

ตัดถุงน้้าเชื้อ 50 %  
1 ข้าง 

1.61±0.31×109 A 0 0 0 

ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ 
(ชุดควบคุม) 

1.60±0.35×109 A  1.58±0.32×109  1.58±0.34×109  1.61±0.36×109  

 

หมายเหตุ : อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ก้ากับที่ไมแ่ตกต่างกันของความหนาแน่นของสเปิร์มของถุงน้้าเชื้อเดิมแสดง 
     ความไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 3  ค่าเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (%) ของถุงน้้าเชื้อเดิม และถุงน้้าเชื้อที่งอกใหม่ ที่
ระยะเวลา   
              60,  90 และ 120 วัน   

 

ชุดการทดลอง 
การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม (%) ที่ระยะเวลาการตัดถุงน้้าเชื้อต่างกัน 

ถุงน้้าเชื้อเดิม 60 วัน 90 วัน 120 
ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 2 ข้าง 87.00± 2.6 A  0 0 0 
ตัดถุงน้้าเชื้อ 100 % 1 ข้าง 88.00 ± 1.5 A 0 0 0 
ตัดถุงน้้าเชื้อ 50 % 1 ข้าง 88.00 ± 2.5 A 0 0 0 
ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ(ชุดควบคุม)    89.00  ± 2.0 A 88.00 ± 2.0  89.00 ± 2.4  89.00 ± 2.4  

 
หมายเหตุ : อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ก้ากับที่ไม่แตกต่างกันของค่าเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ของสเปิร์มของถุง
น้้าเชื้อ 

     เดิมแสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 

                3. ศึกษาอัตรารอดของปลากดเหลืองหลังจากผ่าตัดถุงน้้าเชื้อ 
ตารางท่ี 4  อัตรารอดของพ่อพันธุ์ปลากดเหลือง (%) โดยมีสัดส่วนการตัดถุงน้้าเชื้อที่แตกต่างกัน  ที่
ระยะเวลา 60, 90 และ 120 วัน     
 
 
 
 



 

ชุดการทดลอง 
อัตรารอด (%)  ที่ระยะเวลาหลังจากตัดถุงน้้าเชื้อต่างกัน 

60 วัน 90 วัน 120 วัน 
ตัดถุงน้้าเชื้อ   100 %   2 ข้าง 100 100 100 
ตัดถุงน้้าเชื้อ   100 %   1 ข้าง 100 100 100 
ตัดถุงน้้าเชื้อ    50 %    1 ข้าง 100 100 100 
ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ(ชุดควบคุม)    100 100 100 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 
 ปลากดเหลืองมีถุงน้้าเชื้อ 1 คู่ ลักษณะเป็นระยางค์คล้ายนิ้วมือและมีสีครีม  วางแนบติดกับ
กระดูกสันหลังและถุงลม จากการศึกษา พบว่าถุงน้้าเชื้อของปลากดเหลืองที่ถูกตัด 100 % 2 ข้าง, 100 % 
1 ข้าง และ 50 %1 ข้าง ที่ระยะเวลา 60, 90 และ120 วัน ภายหลังจากตัดถุงน้้าเชื้อ ถุงน้้าเชื้อที่ถูกตัดไม่
สามารถงอกขึ้นมาใหม่ ซึ่งให้ผลแตกต่างจากชุดการทดลองที่ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ(ชุดควบคุม) ผลการทดลองใน
ปลากดเหลืองครั้งนี้แตกต่างจากผลการทดลองของเมธา และคณะ(2557) ในปลากดแก้ว โดยพบว่าถุง
น้้าเชื้อปลากดแก้วที่ถูกตัดออกสามารถงอกขึ้นมาใหม่ และยังคงผลิตสเปิร์มได้มีปริมาณและคุณภาพไม่
แตกต่างไปจากถุงน้้าเชื้อเดิมทุกตัว ซึ่งบริเวณการตัดตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงส่วนปลาย โดยมีเนื้อเยื่อส่วน
ต้นเหลือเอาไว้ และแตกต่างกับปลา African catfish(Clarias anguillaris) ซึ่งพบว่าถุงน้้าเชื้อสามารถงอก
ขึ้นมาได้ใหม่ภายในระยะเวลา 120 วัน และมีปริมาณน้้าเชื้อ ดัชนีความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ 
(gonosomatic index, GSI) และมีอัตราปฏิสนธิไม่แตกต่างไปจากถุงน้้าเชื้อเดิม (Diyaware et al., 2010) 
จากการทดลองครั้งนี้ปลากดเหลืองทั้ง 4 ชุดการทดลองที่ถูกผ่าตัดมีอัตรารอด 100 % ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ เมธา และคณะ(2557) ที่ทดลองในปลากดแก้ว และ Bart and Dunham (1990) ทดลองใน
ปลา channel catfish (Ictarulus punctatus) โดยรายงานว่าปลาในกลุ่ม catfish มีอัตราการรอดสูง
หลังจากผ่าตัดอวัยสืบพันธุ์ อย่างไรก็ตามความสามารถในการงอกใหม่ของถุงน้้าเชื้อนั้นขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ 
หรือเทคนิคที่ใช้ผ่าตัด (Donaldson and Hunter,1982) ซึ่งผลจากการศึกษาที่ได้นี้จะได้น้าไปประยุกต์ใช้
ในการผสมเทียมปลาชนิดอ่ืน เช่น ปลาในกลุ่มปลาดุก กลุ่มปลากด  เป็นต้น โดยวิธีการท้าให้ปลาสลบแล้ว
ผ่าตัดน้าถุงน้้าเชื้อออกมาสกัดน้้าเชื้อไปผสมกับไข่ที่รีดจากแม่ปลา แล้วจึงเย็บแผลและรักษาปลาจนแผล
หายสนิท โดยไม่สูญเสียปลาเพศผู้ 
 ข้อสังเกตที่ส้าคัญจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ปลากดเหลืองชุดการทดลองที่ถูกผ่าตัดเอาถุง
น้้าเชื้อออกไป 100 % 2 ข้าง และตัด 100 %  1 ข้าง นั้น ถุงน้้าชื้อข้างที่ถูกตัดไม่สามารถงอกใหม่ได้ ส่วน
ชุดการทดลองที่ตัดถุงน้้าเชื้อ 50 % 1 ข้าง มีแนวโน้มที่ถุงน้้าชื้อสามารถงอกใหม่ได้ (จากการทดลองเลี้ยง
ปลาทดลองต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี) เพราะไม่ได้ตัดถุงน้้าเชื้อออกไปทั้งหมด แต่ถูกตัดถุงน้้าเชื้อบริเวณตั้งแต่
ส่วนกลางไปจนถึงส่วนปลาย โดยมีเนื้อเยื่อถุงน้้าเชื้อส่วนต้นเหลือเอาไว้ จึงเป็นไปได้ว่าเนื้อเยื่อที่งอกใหม่
อาจเกิดมาจากเนื้อเยื่อถุงน้้าเชื้อที่เหลืออยู่ ไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากเซลล์ร่างกายไปเป็นเนื้อเยื่อถุง
น้้าเชื้อ (Brown and Richards, 1979) ส่วนชุดการทดลองที่ไม่ตัดถุงน้้าเชื้อ(ชุดควบคุม) ปลากดเหลือง
สามารถสร้างอสุจิได้เกือบตลอดปี ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ กนกกาญจน์  (2549)  ว่าปลากดเหลืองมี
การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์พร้อมกันทั้งอัณฑะ สามารถสร้างอสุจิได้เกือบตลอดปี ช่วงเดือนสิงหาคมเซลล์
สืบพันธุ์มีการเจริญสูงสุดและต่้าสุดในเดือนมีนาคมถึงเมษายน  



ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาการศึกษาทดลองให้มากกว่า 120 วัน ขึ้นไป เช่น 1 ปี เพราะระยะเวลา 120 
วัน ถุงน้้าเชื้อท่ีถูกตัดไม่สามารถงอกใหม่ได้ 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติม ด้านเซลล์สืบพันธุ์ระหว่างเนื้อเยื่อถุงน้้าเชื้อเดิมและที่งอกใหม่ด้วยวิธีการทาง 
histology 
 

ค าขอบคุณ  
 

    ขอขอบคุณนายพนม กระจ่างพจน์ สอดศุข ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้้า,  นายพลชาติ ผิวเณร นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ประจ้าห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และแนะน้าเทคนิค
การศึกษาคุณภาพน้้าเชื้อของปลาน้้าจืดชนิดต่างๆ  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

กนกกาญจน์ อินทฤทธิ์. 2549. การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ในปลากดเหลือง.   
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่.   

           104 หน้า. 
กฤษณ์ มงคลปัญญา. 2536. การเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาแบบแช่แข็ง หลักการ วิธีการ ประโยชน์. ภาควิชา 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 127 หน้า. 
พลชาติ ผิวเณร และ พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข. 2546. การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้้าในรูปน้้าเชื้อแช่แข็ง.  

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2546. สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า, กรมประมง. 75 หน้า. 
เมธา คชาภิชาติ, วัฒนา ริ้วทอง, พลชาติ ผิวเณร และ ยงยุทธ อุนากรสวัสดิ์. 2557. คุณภาพน้้าเชื้อจากพู 

อัณฑะปลากดแก้วที่งอกข้ึนใหม่. เอกสารวิชาการฉบับท่ี 5/2557. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้า
จืด 

พิษณุโลก, ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด.  26 หน้า.   
วสันต์ ศรีวัฒนะ และ ยุพิน วิวัฒนชัยเศรษฐ์.  2541. เอกสารเผยแพร่ กรมประมง กระทรวงเกษตรและ 
        สหกรณ์.  24 หน้า. 
Bart, A. N. and R. A. Dunham. 1990. Factors affecting survival of Channel catfish after 
surgical  
  removal of testes. The Progressive Fish–Culturist 52: 241–246. 
Brown, L. A. and R. H. Richards. 1979. Surgical gonadectomy of fish: a technique for  

veterinary surgeons. Veterinary Record 104. pp.215. 
Diyaware, M.Y., A. B. Haruna and K. A. Abubakar. 2010. Determination of testes 
regeneration  
      period for African catfish (Clarias anguillaris) after milt (semen) collection through  
      ablation.  Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, University of Maiduguri, 
Nigeria.  
      Biological Sciences 2(6) : 375-379. 
Donaldson, E. M. and G. A. Hunter. 1982. Sex control in fish with particular reference to  

salmonids. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 39: 99–110. 
Khan, M.S., M. A. Ambak, K..J. Ang and A. K. M. Mohsin. 1990.  Reproductive biology of a      
 tropical catfish, Mystus nemurus (Cuvier and Valenciennes) in Chenderon reservoir  
 Malaysia. Aquaculture and Fisheries Management.  21(1) : 173-179. 
 
 
 
 
 



ชีววทิยาเพื่อการเพาะพนัธ์ุปลาช่อนเขม็ 
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๑ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนราธิวาส 
๒กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 

๓ส้านักงานประมงจังหวัดพัทลุง 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาชีววิทยาเพ่ือการเพาะพันธุ์ปลาช่อนเข็ม ได้รวบรวมตัวอย่างปลาบริเวณพรุโต๊ะแดง
จังหวัดนราธิวาส ระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 จ้านวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1  บริเวณ
สะพานช้างลอดไม้ หมู่ 10 ต้าบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 2  บริเวณสะพานคลองปู
โยะ หมู่ 10 ต้าบลสุไหงปาดี อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 3 บริเวณสะพานคลองโต๊ะแดง หมู่ 5 
ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  ด้วยเครื่องมืออวนลากทับตลิ่ง สวิง                                 

ผลการศึกษาพบว่า ปลาช่อนเข็มรวมจ้านวน 135 ตัว ความยาวเฉลี่ย 10.83± 2.32 เซนติเมตร  
น้้าหนักเฉลี่ย 8.14 ± 5.13 กรัม เป็นปลาเพศเมีย 74 ตัวและปลาเพศผู้ 61 ตัว มีสมการความสัมพันธ์
ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวปลาแบบรวมเพศเป็น  W  =  0.2066 L0.3159 (R2 = 0.8456 , n = 135, p < 
0.05) มีสัดส่วนความยาวปลาต่อความยาวล้าไส้เฉลี่ย 1 : 0.41 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ย 1 : 1.33 
สมการความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวตัวเป็น  F = 68.119L0.006 สมการความสัมพันธ์
ระหว่างความดกไข่ต่อน้้าหนักตัวเป็น F = 103.79W0.0206  การเพาะพันธุ์สามารถเพาะพันธุ์ได้โดยวิธี
ธรรมชาติ โดยเพศผู้จะอมไข่ จะต้องท้าการเคาะปากเพ่ือที่จะได้ลูกปลาน้ามาอนุบาลและเลี้ยงต่อไป   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biological Aspects for Breeding of Giant Pikehead, Luciocephalus pulcher (Gray, 1830) 
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Abstract 
 
 Biological Aspects for Breeding of Giant Pikehead, Luciocephalus pulcher were 
study by collecting fish samples at Toh Daeng Peat swamp during January 2014 December 
2014, total 3 stations. The first station at Chang lod mai bridge moo 10 tambol Sungaipadi. 
Amphoe Sungaipadi Narathiwat province.The second at Puyoh canal bridge moo 10 
tambol Sungaipadi Amphoe Sungaipadi Narathiwat province. The third at Toh Daeng canal 
bridge moo 5 tambol Puyoh Amphoe Sungaikolok Narathiwat province. Catched fish 
samples by trawl and net. 
 The result Showed that total pikehead 135 fishes were average total length  
10.83 ± 2.32 cm. Average weight were 8.14 ± 9.13 g. Female 74 fishes and male 61 fishes.  
The equation relation total sex between weight and length are W = 0.2066 L0.3159  
(R2 = 0.8456, n = 135, p < 0.05). The ratio between total length and total intestine are 
1:0.41. The relation sex between male and female is 1:1.33. The equation relation 
between fecundity and weight is F = 103.79W0.0206. The equation relation between 
fecundity and length is F = 68.119W0.006. Breeding were success by natural methods. 
Mouth brooder by male.   
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ค้าน้า 
 

พรุโต๊ะแดงเป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากท่ีสุดแห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีพ้ืนที่ครอบคลุม อ้าเภอ
ตากใบ อ้าเภอสุไหโกลก อ้าเภอสุไหงปาดี อ้าเภอเจาะไอร้อง และอ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส มีเนื้อที่
ประมาณ 125,625 ไร่ เป็นป่าสมบูรณ์ ประมาณ 50,000 ไร่ มีล้าน้้าส้าคัญไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้้าบาง
นรา คลองสุไหงปาดี และคลองโต๊ะแดง ป่าพรุแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าหลายชนิด ซึ่ง
หลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ 

ป ล า ช่ อ น เ ข็ ม มี  2  ช นิ ด คื อ  Luciocephalus aura พ บ ที่ อิ น โ ด นี เ ซี ย 
(https//fishkeeper.co.uk) และ Luciocephalus pulcher  พบได้ในพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ถึง
มาเลเซีย สุมาตรา และบอร์เนียว(ชวลิต, 2545) เป็นปลาที่มีความแปลก นิยมน้ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม 
ปลาช่อนเข็มที่มีการจ้าหน่ายในปัจจุบันได้จากการรวบรวมจากธรรมชาติเท่านั้น เนื่องจากปลาชนิดนี้เลี้ยง
ยาก เมื่อจับมาแล้วท้าให้เกิดการตายเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ต้องจับจากธรรมชาติอยู่เรื่อยๆ มีผลให้ปลาชนิด
นี้ในธรรมชาติมีจ้านวนลดลง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้อมูลด้านชีววิทยาที่ได้จาก
การศึกษาจะมีความส้าคัญน้าไปสู่การเพาะขยายพันธุ์เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงอนุรักษ์ใน
อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.1 เพ่ือทราบลักษณะทางอนุกรมวิธาน 
1.2 เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลา 
1.3 เพ่ือทราบความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกและสัดส่วนเพศ 
1.4 เพ่ือทราบฤดูวางไข่และขนาดเมื่อแรกเริ่มเจริญพันธุ์ 
1.5 เพ่ือทราบดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ 
1.6 เพ่ือทราบอาหารและนิสัยการกินอาหาร 
1.7 เพ่ือทราบค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา 
1.8 เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวและน้้าหนักตัวปลา 

วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
รวบรวมตัวอย่างปลาช่อนเข็มจากชาวประมงที่ท้าการประมงในพรุโต๊ะแดง เขตอ้าเภอสุไหง  

โกลก อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอสุไหงปาดี จ้านวน 3 จุดเก็บ (ภาพที่ 2) ได้แก่ 
จุดเก็บที่ 1 : บริเวณสะพานคลองโต๊ะแดง หมู่ 5 ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
จุดเก็บที่ 2 : บริเวณสะพานช้างลอดไม้ หมู่ 3 ต้าบลป่าเย อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
จุดเก็บที ่3 : บริเวณสะพานเขต หมู่ 10 ต้าบลสุไหงปาดี อ้าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
โดยท้าการรวบรวมตัวอย่างเดือนละครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 น้า

ตัวอย่างที่ได้มาศึกษา ดังนี้ 
1 การศึกษาอนุกรมวิธาน 

น้าตัวอย่างปลาช่อนเข็มที่มีลักษณะภายนอกสมบูรณ์ จ้านวน 30 ตัว มาศึกษา
ลักษณะทางอนุกรมวิธาน นับจ้านวนก้านครีบต่างๆ วัดสัดส่วนของล้าตัวปลา เปรียบเทียบสัดส่วนต่างๆ 
ของปลา บันทึกข้อมูลน้าไปวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา (คณะประมง, 2523) 

2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลา 
น้าตัวอย่างปลาช่อนเข็ม ชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า มีความละเอียด 0.01 กรัม 

และวัดความยาวรายตัว (Total Lengh) ด้วย digital vernier caliper มีหน่วยเป็นเซนติเมตร (ทศนิยม 2 
ต้าแหน่ง) น้ามาหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สูตรสมการตามวิธีของ Tesch (1971) ดังนี้ 

 
       W =     aLb 
Log w = log a + blog L 

W   = น้้าหนักตัวปลา (กรัม) 
L   = ความยาวตัวปลา (เซนติเมตร) 

(a) และ (b) คือค่าคงที ่
  

3 การศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกและสัดส่วนเพศ 
น้าตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้แต่ละเดือน มาศึกษาลักษณะเพศ เพ่ือให้ทราบความ

แตกต่างระหว่างปลาเพศผู้และเพศเมีย โดยศึกษาลักษณะภายนอกและภายใน น้าตัวอย่างทั้งหมดมา
ค้านวณหาสัดส่วนเพศ และทดสอบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ Chi-square test (Snedecor and 
Conbran, 1973) โดยตั้งสมมุติฐานว่าสัดส่วนเพศผู้กับปลาเพศเมีย มีสัดส่วนเท่ากัน 



4 การศึกษาฤดูวางไข่และขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ 
น้าตัวอย่างปลาที่รวบรวมได้แต่ละเดือน มาแยกเพศของปลาและชั่งวัด ขนาด ท้าการ

ผ่าตรวจสอบพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ ตามวิธีของ Nikolsky (1963) การพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ 6 ระยะ 
ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะก่อนเจริญพันธุ์ (immature) คือระยะที่ปลาอายุยังน้อย ยังไม่เข้าสู่
วงจรเจริญพันธุ์ อวัยวะสืบพันธุ์มีขนาดเล็กมาก 

ระยะที่ 2 ระยะพักตัว (resting stage) คือระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์ภายในยังไม่พัฒนา
มากนัก มีขนาดเล็ก ยากแก่การแยกด้วยตาเปล่า 

ระยะที่ 3 ระยะเริ่มเจริญพันธุ์ (maturation) คือระยะที่เห็นเม็ดไข่ได้ชัดด้วยตาเปล่า 
อวัยวะเพศภายในมีน้้าหนักมากข้ึน อัณฑะเปลี่ยนจากโปร่งแสงเป็นชมพูทึบ 

ระยะที่ 4 ระยะเจริญพันธุ์ (maturity) คือระยะที่อวัยวะภายในมีน้้าหนักมากที่สุด ไข่
และน้้าเชื้อมีการพัฒนา แต่ยังบีบหรือรีดเบาๆยังไม่ออก 

ระยะที่ 5 ระยะสืบพันธุ์ (reproduction) หากบีบที่ท้องเบาๆ ไข่และน้้าเชื้อจะไหล
ออกมา 

ระยะที่ 6 ระยะผสมพันธุ์วางไข่แล้ว (spent condition) เป็นระยะที่ผ่านการผสม
พันธุ์ รุเปิดช่องเพศแดง รังไข่และถุงน้้าเชื้อแฟบลง หลังระยะนี้ไปแล้วจะย้อนเข้าสู่ระยะพักตัวอีกครั้ง 

ตรวจสอบปลามีไข่และน้้าเชื้อแก่พร้อมที่จะท้าการผสมพันธุ์ ได้ เป็นครั้ งแรก 
(Carlandar, 1969) บันทึกข้อมูลขนาดปลาเล็กสุดทั้งเพศผู้และเพศเมียที่มีข้ันการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์
ในระยะเจริญพันธุ์ (maturity) 

5 ดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ 
น้าตัวอย่างปลาที่รวบรวมแต่ละเดือนมาชั่งน้้าหนัก ผ่าท้องตัดถุงน้้าเชื้อและรังไข่มา

ชั่งน้้าหนัก และค้านวณหาค่าดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ (gonadosomatic index : GSI) ตามวิธี
ของ Benfey and Sutterlin (1984) ดังนี้ 

 

GSI = 
น้้าหนักอวัยวะสืบพันธุ์ 

× 100 
น้้าหนักตัวปลา – น้้าหนักอวัยวะสืบพันธุ์ 

6 ศึกษาอาหารและนิสัยการกินอาหาร 
น้าตัวอย่างปลาช่อนเข็ม 25 ตัว ผ่าท้อง แยกส่วนระบบทางเดินอาหาร แยกกระเพาะ

ล้าไส้เป็นเส้น ใส่ถาดแช่น้้า วัดความยาวล้าไส้ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วนความยาวล้าไส้ต่อความยาวเหยียด
ของปลา เพ่ือพิจารณานิสัยการกินอาหาร 

ตัดกระเพาะและล้าไส้ตอนต้นที่มีอาหาร ดองในน้้ายาฟอร์มาลีน 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
วิเคราะห์ชนิด และปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะ ตามวิธีของ Lagler (1970) โดยรวบรวมอาหารจาก
ตัวอย่างกระเพาะอาหารทั้งหมด จ้าแนกอาหารเป็นกลุ่ม ได้แก่ ลูกปลา แมลงและตัวอ่อนแมลง สัตว์หน้าดิน 
ซากอ่ืนๆ บันทึกปริมาณอาหารแต่ละกลุ่มเป็นร้อยละต่อปริมารอาหารทั้งหมด คิดอาหารทั้งหมดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต ์

 
 



7 ศึกษาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา 
น้าข้อมูลน้้าหนักและความยาวปลาแต่ละเดือน ค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความ

สมบูรณ์ของปลา (Condition factor : K ) ตามวิธี Swingle and shell (1971) ตามสูตรสมการ 
 

K = 1000 W/L3 

เมอื K = สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา 

W = น้้าหนักปลา (กรัม) 

L = ความยาวเหยียด (เซนติเมตร) 

8 ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวและน้้าหนักตัวปลา 
น้าตัวอย่างปลาช่อนเข็ม จ้านวน 15 ตัว ที่มีไข่แก่พร้อมวางไข่ หรือไข่อยู่ในระยะ 

maturity วัดความยาวและชั่งน้้าหนักตัว ชั่งน้้าหนักไข่ ดองไข่ด้วยน้้ายา Gilson’s fluid (ประกอบด้วย 
100 ml 60% alcohol, 880 ml water, 15 ml 80% nitric acid, 18 ml glacial acetic acid และ 20 
g mercuric chloride) นับจ้านวนไข่ทั้งหมดแต่ละตัว 

หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้้าหนักตัว ความดกไข่ ตาม Bagenal and 
Braum (1971) ดังนี้ 

 
 F  = aLb 

หรือ log F  = log a + b log L 
     F  = aWb 

หรือ log F  = log a + b log W 
โดยที่   F  = จ้านวนไข่ 
      L  = ความยาวเหยียด (มิลลิเมตร) 

  W  = น้้าหนักปลา (กรัม) 
 a และ b     คือ ค่าคงที ่

   
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของตัวปลาต่อความดกไข่ และน้้าหนักปลาต่อ

ความดกไข่ โดยใช้ค่าประสิทธิ์ตัวก้าหนด (coefficient of determination, R2) และทดสอบความเชื่อมั่น
ของสมการที่ได้ โดยเปรียบเทียบค่า t-test ที่ค้านวณได้กับค่าในตาราง t-distribution ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 % ที่ df = n–1 การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงภาพความสัมพันธ์ต่างๆ ด้าเนินการโดยใช้โปรแกรม 
ส้าเร็จรูป 

 
 
 
 
 



9 ศึกษาการเพาะพันธุ์  
        โดยน้าปลาปลาช่อนเข็มจากธรรมชาติ พรุโต๊ะแดงมาเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 เมตร ใช้น้้าจากพรุเลี้ยงในตอนแรกและปรับสภาพน้้าจนเข้าสู่สภาวะน้้าปกติที่ใช้ในศูนย์ฯ 
คัดเลือกปลาช่อนเข็มท่ีมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรง มาทดลองเพาะพันธุ์ในตู้กระจกขนาด 18x36x18 นิ้วโดย
ใส่ตู้ละ 1 คู่ แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้้า(ซ้้าละ 1 คู่ต่อตู้) คือ 

ชุดการทดลองที่ 1 น้้าพร ุ 
ชุดการทดลองที่ 2 น้้าธรรมดาที่ใช้ในศูนย์ฯ  
อาหารใช้เป็นลูกปลาตะเพียนขาวและปลานิล สังเกตพฤติกรรม  เพาะพันธุ์แบบธรรมชาติ 

ศึกษาการเพาะพันธุ์เบื้องต้น 



 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 



ผลการศึกษา 
การศึกษาอนุกรมวิธาน 

 Phylum Chordata 
  Subphylum Vertebrata 
   Class Actinopterygii 
    Order Perciformes 
     Family Luciocephalidae 
                                                      Genus Luciocephalus 
                                                          Species pulcher (Gray, 1830)   
                               Nelson (1994)  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลา 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลาของปลาเพศเมียจากพรุโต๊ะแดง มี
รายละเอียดดังนี้ 
 จากการศึกษาตัวอย่างปลาเพศเมียจ้านวน 74  ตัว มีความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาว
ปลาตามสมการความสัมพันธ์ดังนี้ (ภาพที่ 1) 
 

 W = 0.2789 L0.029 
หรือ log W   = 0.029 log L – 0.5546 

ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด    R2 = 0.8998 
 n    = 74, p < 0.05 

             

 
 

 ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลา(เพศเมีย) 

        W = 0.2789L0.029 
R² = 0.8998 
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ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวปลา(เพศผู้)ตามสมการความสัมพันธ์ดังนี้ (ภาพที่ 2)  
 

 W = 0.1464 L0.0351 
หรือ log W   = 0.0351 log L – 0.8345 

ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด     R2   = 0.7748 
 n = 61 , p < 0.05 

 

 
 
 ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลา(เพศผู้) 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวปลา(เพศรวม)ตามสมการความสัมพันธ์ดังนี้ (ภาพที่ 3)  
 

 W = 0.2066 L0.3159 
หรือ   log W = 0.3159 log L – 0.6849 

ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด    R2 = 0.8456 
 n = 135, p < 0.05 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าหนักต่อความยาวตัวปลา(รวมเพศ) 
 

การศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกและสัดส่วนเพศ 

ปลาช่อนเข็ม จากการศึกษาความแตกต่างเพศภายนอกและภายในของปลาเพศผู้และเพศเมีย(ภาพ
ที่ 4) พบว่าปลาเพศผู้บริเวณใต้ท้อง คาง มีลายสีเข้มกว่าเพศเมีย และในฤดูสืบพันธุ์วางไข่ ปลาเพศเมียมี
ช่องเพศสีแดงเรื่อ กลม ท้องอูมเป่งมากกว่าเพศผู้ ส่วนปลาเพศผู้มีช่องเพศเรียวยาว ความแตกต่างลักษณะ
ภายในพบว่า เพศผู้มีถุงน้้าเชื้อ 2 พู เป็นสีขาวน้้านม เพศเมียมีรังไข่สีเหลือง 2 พู    
 

 

ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 5 
 
 

  

                           เพศเมีย                                                    เพศผู้ 

ภาพที่ 6 ความแตกต่างระหว่างลักษณะภายนอกและภายในของปลาช่อนเข็มเพศผู้และเพศเมีย 

 

 

 

 

 

 

 

รังไข ่

ถุงน้้าเชื้อ 



การศึกษาฤดูวางไข่และขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ 

  ขนาดแรกเริ่มเจริญพันธุ์ที่มีอวัยวะสืบพันธุ์ในระยะที่ 4 (spawning) พบว่าตัวเมียขนาด
เล็กสุดมีความยาว 10.97 เซนติเมตร ปลาเพศผู้ขนาดเล็กสุดมีความยาว 6.27 เซนติเมตร  
 

 

ภาพที่ 7  พัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย 
 

 
 

ภาพที่ 8  ดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ 
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ศึกษาอาหารและนิสัยการกินอาหาร 

  จากการตัดกระเพาะและล้าไส้ตอนต้นที่มีอาหาร จ้าแนกอาหารเป็นกลุ่ม พบปริมาณ
อาหารปลา 69.78 เปอร์เซ็นต์ กุ้ง 26.98 เปอร์เซ็นต์ และอ่ืนๆ 3.24 เปอร์เซ็นต์     
 

 

ภาพที่ 9  จ้าแนกกลุ่มอาหาร 
 
  มีความยาวล้าไส้เฉลี่ย 4.6 เซนติเมตร และสัดส่วนความยาวล้าตัวต่อความยาวล้าไส้
เท่ากับ1:0.41 (ตารางท่ี 1  ) 

ความยาวล้าตัว 
(เซนติเมตร) 

จ้านวน 
(ตัว) 

ความยาวล้าตัวเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

ความยาวล้าไส้เฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

สัดส่วนล้าไส้ 
ล้าตัว : ล้าไส้ 

6.0-6.9 
7.0-7.9 
8.0-8.9 
9.0-9.9 

10.0-10.9 
11.0-11.9 
12.0-12.9 
13.0-13.9 
14.0-14.9 
15.0-15.9 

1 
- 
2 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
1 

6.2 
- 

8.5 
9.5 
10.5 
11.4 
12.4 
13.6 
14.1 
15.4 

3.5 
- 

3.6 
3.7 
4.3 
5.0 
5.0 
6.1 
6.0 
3.6 

1:0.56 
- 

1:0.42 
1:0.39 
1:0.41 
1:0.44 
1:0.40 
1:0.45 
1:0.43 
1:0.23 

รวม 34 11.1 4.6 1:0.41 
 
 
 

ปลา 

กุ้ง 

อ่ืนๆ 



 ศึกษาสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา  

  ตัวอย่างปลาทั้งหมด 279 ตัว เป็นปลาเพศผู้  120 ตัว ความยาวตัว 6.44+0.59-
14.28+2.44  เซนติเมตร น้้าหนักตัว 1.26 ± 0.48 - 19.50 ± 8.16 กรัม  ปลาเพศเมีย 159 ตัว 
ความยาวตัว 7.55 ± 0.76 - 14.96± 0.70 เซนติเมตร น้้าหนักตัว 3.53 ± 1.50 - 23.82 ± 3.80 
กรัม พบว่าปลาเพศผู้มีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ระหว่าง 0.44 ± 0.02 – 0.66 ± 0.05 มีค่าสูงสุด
ในเดือน พฤศจิกายน 2557 ปลาเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ระหว่าง 0 .44 ± 0.07 – 
0.74 ± 0.07 มีค่าสูงสุดในเดือน พฤศจิกายน 2557  (ภาพที่ 10 และตารางผนวกท่ี 2 )    

  

 

ภาพที่ 10  สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลา 
 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวตัว  

          F = 67.813L0.006 

หรือ log F = log 67.813 + 0.006 log L 

       n = 25, p < 0.05 

       

0

0.1

0.2
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0.4
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ค่า
 K

 



 

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไขต่่อความยาวตัว 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อน้้าหนักตัว  

            F  = 104.21W0.0204 
หรือ log F  = log 104.21 + 0.0204 log W 
           n = 25, p < 0.05 

 

 

ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อน้้าหนักตัว 

          y  = 67.813L0.006 
  R² = 0.0908 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่และความยาว จ้านวนไข่(ฟอง) 

ความยาว(ม.ม.) 

n = 25 

         F  = 104.21W0.0204 
R² = 0.2842 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 10 20 30 40 50

น้้าหนัก(กรัม) 

ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่และน้้าหนัก จ้านวนไข่(ฟอง) 

  n  = 25 



    ตารางท่ี 2 การเพาะพันธุ์  
 
 

 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชุดการทดลอง ซ้้า 
อัตราฟัก
(เปอร์เซ็นต์) 

อัตรารอด 
(เปอร์เซ็นต์) 

จ้านวนลูกปลาทีไ่ด้(ตัว) หมายเหต ุ

ชุดการทดลองที่ 1 
 (น้้าพรุ) 

1 
 

73.75 
 

10.17 
 

ครั้งท่ี 1 (12 ตัว) 
รวม 7 ครั้ง 
(515 ตัว) 

วางไข่ 7 ครั้ง 
-ครั้งท่ี 1 
(22 พ.ค.60) ได้ 
287 ฟอง ไข่เสีย
หมด 
-ครั้งท่ี 2  
(10 มิ.ย.60) ได้
ลูกปลา 12 ตัว 
- ครั้งท่ี 3  
(23 ก.ค.60) ได้
ลูกปลา 95 ตัว 
- ครั้งท่ี 4  
(16 ส.ค.60) ได้
ลูกปลา 108 ตัว 
- ครั้งท่ี5 
(6 ก.ย.60) ได้
ลูกปลา 168 ตัว 
- ครั้งท่ี6 
(3 ต.ค.60) ได้
ลูกปลา 46 ตัว 
- ครั้งท่ี7 
(2 พ.ย.60) ได้
ลูกปลา 86 ตัว 
รวม 515 ตัว 

2 
 

39.13 
 

44.44 
 

ครั้งท่ี 1 (8 ส.ค.60) 
4 ตัว 
ครั้งท่ี 2 (21 พ.ย.60) 
112ตัว 

อัตราฟัก,อัตรา
รอด เฉพาะครั้ง
ที่ 1 

3 - - - - 

ชุดการทดลองที่ 2 (น้้า
ธรรมดาที่ใช้ในศูนย์ฯ) 

1 
 

- - ครั้งท่ี 1 31 ส.ค.60 
 116 ตัว 
ครั้งท่ี 2 (28กย60) 
88ตัว 

เคาะปากไดลู้ก
ปลาวัยอ่อน (ท้ัง 
2 ครั้ง) 

2 
 

- - -  

3 - - -  



ตารางท่ี 3 คุณสมบัติน้้า  
  พารามิเตอร์ น้้าพรุ น้้าธรรมดา 

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 24-29 25-28 

PH 6.13-6.65 6.89-7.28 

DO (mg/l) 3.3-4.6 3.6-4.7 

hardness (mg/l) 26-34 40-50 

Alkalinity (mg/l) 17-30 20-35 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
  ความแตกต่างระหว่างเพศ 

          ปลาช่อนเข็มความแตกต่างของลักษณะเพศภายนอกแยกได้ไม่ชัดเจน โดยเพศผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์
จะมีลายสีด้าเข้มบริเวณท้องและใต้คาง ท้องเรียวเล็กกว่าเพศเมีย เพศเมียจะมีท้องอูมเป่งโดยเฉพาะเมื่อมีไข่ 
ช่องเพศในเพศเมียมีลักษณะกลมแดงเรื่อ เพศผู้ช่องเพศเรียวยาว พฤติกรรมในการผสมพันธุ์วางไข่ เพศผู้จะ
เกี้ยวเพศเมีย โดยการกางครีบ เมื่อเพศเมียพร้อม เพศผู้จะเข้ารัดเพศเมีย เพศเมียจะวางไข่เพศผู้จะอมไข่ไว้
ในปาก จะสังเกตเห็นกระพุ้งแก้มเพศผู้กางและขยับอยู่บ่อยครั้ง 

  ฤดูวางไข่ 
          ปลาช่อนเข็ม พบว่าอวัยวะสืบพันธุ์มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดปี โดยเพศเมียมีค่าการพัฒนาระยะที่ 
4 สูงสุดในเดือน  พฤศจิกายน 2557 ดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาเพศเมียมีค่าสูงในช่วง 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 และช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2557 ดัชนีความสัมพันธ์ของอวัยวะสืบพันธ์เพศผู้ 
มีค่าใกล้เคียงกันตลอดปี สัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลามีค่าใกล้เคียงกันตลอดปี สรุปได้ว่าปลาช่อนเข็ม
เป็นปลาที่วางไข่เกือบตลอดปี โดยเฉพาะเดือนตุลาคม-ธันวาคม วางไข่มากที่สุด สัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝนที่
มีมาก (ตารางภาพผนวกท่ี 1)   

  ความสัมพันธ์ระหว่างความดกไข่ต่อความยาวตัว 
ปลาช่อนเข็ม จากตัวอย่าง  จ้านวน 25 ตัว มีความยาวระหว่าง 10.97-16.69  เซนติเมตร น้้าหนัก

ตัวระหว่าง 10.11-38.17 กรัม ไข่มีลักษณะกลมสีเหลือง มีจ้านวน 2 พู เป็นลักษณะไข่จมไม่ติด  มีค่าเส้น
ผ่านศูนย์กลางระหว่าง 0.56-3.33 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร ความดกไข่อยู่ในช่วง 103-373 
ฟอง เฉลี่ย 164.40 ± 61.02 ฟอง   
 การเพาะพันธุ์ 
 ผลการเพาะพันธุ์ ปลาที่เพาะพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติในตู้กระจกใช้น้้าพรุ สามารถให้ลูกได้ โดยเมื่อ
ปลาช่อนเข็มผสมพันธุ์กันแล้วเพศผู้จะอมไข่ไว้ในปาก จะสังเกตเห็นปากเพศผู้จะพอง มีการขยับเหงือกใน
บางครั้ง เมื่อครบ 3 วันในการทดลองในช่วงแรกได้ท้าการเคาะปาก น้าไข่ปลาที่ได้มาฟักในระบบเพาะฝัก
แบบปลานิลเคาะปาก เพ่ือป้องกันปลากลืนไข่ เนื่องจากปลาตกใจ ประมาณ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่ปลาอมไข่ 
และน้าไข่น้ามาฝักในระบบฟักปลานิลเคาะปาก จะเริ่มฟักเป็นตัว ลูกปลาจะนอนนิ่งกับพื้น มีถุงไข่แดงขนาด
ใหญ่ ถุงไข่แดงยุบหมด เมื่ออายุ 9 วัน และมีการพัฒนาเหมือนตัวเต็มวัย เมื่ออายุ 40 วัน สอดคล้องกับที่มี



รายงาน ปลาช่อนเข็มเพศผู้จะอมฟักไข่และเลี้ยงตัว อ่อนในปาก ระยะเวลาประมาณ 30 วัน 
(https//fishbase.se) แม่ปลา 1 ตัว สามารถวางไข่ได้หลายครั้ง  

โดยในการทดลองครั้งนี้ ชุดการทดลองที่ 1 น้้าพรุ ซ้้าที่ 1  แม่ปลา 1 ตัวสามารถวางไข่ได้ถึง 8 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เคาะปากได้ไข่แล้ว น้าไปฟัก ไข่เสียทั้งหมด ครั้งที่ 2 เคาะปากปลาช่อนเข็มได้ไข่ 160 ฟอง น้ามา
ฟักได้ลูกปลารอด จ้านวน 12 ตัว ครั้งที่ 3 เคาะปากได้ลูกปลาจ้านวน 95 ตัว ครั้งที่ 4 ได้ลูกปลาจ้านวน 
108 ตัว ครั้งที่ 5 ได้ลูกปลาจ้านวน 168 ตัว ครั้งที่ 6 ได้ลูกปลาจ้านวน 46 ตัว ครั้งที่ 7 ได้ลูกปลาจ้านวน 
86 ตัว โดยครั้งที่ 3-8 ท้าการเคาะปาก ได้ลูกปลาที่ฟักเป็นตัวแล้ว ลูกปลามีความสมบูรณ์ ส่วนครั้งที่ 2 ลูก
ปลาไม่สมบูรณ์ อาจเนื่องจากกระแสน้้าที่ไหลวนในระบบเพาะฟักแบบเคาะปากปลานิล อาจมีผลต่อ
พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน ระยะเวลาที่ควรให้ปลาอมไข่จนฟักเป็นตัวในปากไม่ควรต่้ากว่า 3 สัปดาห์ 
ส่วนการเพาะพันธุ์โดยใช้น้้าธรรมดา ผลการเพาะได้จ้านวนลูกปลาน้อยกว่าการเพาะพันธุ์โดยใช้น้้าพรุ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะปลาช่อนเข็มเป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้เฉพาะในพรุ อาจต้องการน้้าพรุเพ่ือใช้ในการฟักไข่ซึ่ง
เป็นถิ่นเดิม น้้าพรุมีความเป็นกรดอ่อน อาจเป็นตัวยับยั้งการเจริญของรา ซึ่งจะเข้าท้าลายไข่ของปลาช่อน
เข็ม การฟักไข่ในน้้าพรุจะให้ผลดีกว่า  
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกท่ี 1  อัตราส่วนเพศ   

เดือน  จ้านวน(ตัว)  ค่าท่ีคาด อัตราส่วนเพศ Chi-square 
 เพศผู้ เพศเมีย รวม(ตัว) ว่าจะได้ เพศผู้ : เพศเมีย ( 2 ) 
ม.ค.57 
ก.พ.57 
มี.ค.57 
เม.ย.57 
พ.ค.57 
มิ.ย.57 
ก.ค.57 
ส.ค.57 
ก.ย.57 
ต.ค.57 
พ.ย.57 
ธ.ค.57 

16 
27 
4 
10 
16 
3 
3 
23 
9 
4 
2 
3 

25 
24 
3 
11 
20 
8 
10 
30 
12 
3 
7 
6 

41 
51 
7 
21 
36 
11 
13 
53 
21 
7 
9 
9 

20.5 
25.5 
3.5 
10.5 
18.0 
5.5 
6.5 
26.5 
10.5 
3.5 
4.5 
4.5 

     1 : 1.56 
  1 : 0.89 
  1 : 0.75 
  1 : 1.10 
  1 : 1.25 
  1 : 2.67 
  1 : 3.33 
  1 : 1.30 
  1 : 1.33 
  1 : 0.75 
  1 : 3.50 
  1 : 2.00 

2.13 
0.18 
0.14 
0.05 
0.44 
2.27 
3.77 
0.92 
0.43 
0.14 
2.78 
1.00 

รวม 120 159 279   14.10 
 
ตารางผนวกท่ี 2  ค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์ของปลาช่อนเข็ม 

 
เดือน 

เพศเมีย เพศผู้ Coefficient of 
condition(K) 

จ้านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(ซม.) 

น้้าหนัก 
(กรัม) 

จ้านวน 
(ตัว) 

ความยาว 
(ซม.) 

น้้าหนัก 
(กรัม) 

เพศเมีย เพศผู้ 

ม.ค.57 
ก.พ.57 
มี.ค.57 
เม.ย.57 
พ.ค.57 
มิ.ย.57 
ก.ค.57 
ส.ค.57 
ก.ย.57 
ต.ค.57 
พ.ย.57 
ธ.ค.57 
รวม 

25 
24 
3 
11 
20 
8 
10 
30 
12 
3 
7 
6 

120 

11.19 + 2.12 
11.74 + 1.94 
11.01+ 4.35 
 7.55 + 0.76 
10.40 + 1.41 
12.35 + 1.87 
 8.88 + 1.20 
13.38 + 2.00 
10.39 + 1.94 
13.60 + 0.91 
14.69 + 0.70 
 9.05 + 2.33 

8.41 + 5.34 
9.66 + 4.50 
9.76 +7.58 
7.55 + 0.76 
7.39 + 3.29 
10.74 + 4.36 
3.53 + 1.50 
15.03 + 8.54 
6.91 + 3.74 
14.95 + 3.10 
23.82 + 3.80 
5.33 + 4.80 

16 
27 
4 
10 
16 
3 
3 
23 
9 
4 
2 
3 

159 

9.03 + 2.36 
10.21 + 1.76 
10.35 + 2.62 
10.30 + 1.87 
 9.72 + 1.48 
 9.35 + 2.47 
 6.44 + 0.59 
13.14 + 1.89 
8.63 + 1.18 
 8.45 + 1.25 
14.28 + 2.44 
 7.82 + 2.41 

5.79 + 5.12 
6.19 + 3.53 
6.87 + 4.57 
5.73 + 3.70 
5.74 + 3.09 
4.89 + 4.23 
1.26 + 0.48 
14.39 + 7.79 
3.80 + 1.70 
3.26 + 1.37 
19.50 + 8.16 
2.54 + 2.36 

0.52 + 0.08 
0.58 + 0.07 
0.54 + 0.03 
0.44 + 0.07 
0.62 + 0.11 
0.55 + 0.03 
0.47 + 0.04 
0.56 + 0.11 
0.55 + 0.07 
0.59 + 0.01 
0.74 + 0.07 
0.54 + 0.20 

 

0.57 + 0.32 
0.48 + 0.16 
0.53 + 0.04 
0.48 + 0.07 
0.57 + 0.08 
0.49 + 0.06 
0.45 + 0.05 
0.58 + 0.07 
0.56 + 0.13 
0.51 + 0.05 
0.66 + 0.05 
0.44 + 0.02 

 
 
 
 



ตารางผนวกท่ี 3  ความดกไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นน.(กรัม) ความยาว(ซม.) จ้านวนไข่(ฟอง) 

1 25.49 15.368 184 

2 13.46 13.985 165 

3 10.15 12.095 150 

4 14.79 13.528 164 

5 11.93 12.729 155 

6 28.94 10.973 177 

7 18.12 14.537 127 

8 19.31 15.402 154 

9 15.53 14.151 103 

10 28.10 11.050 118 

11 10.11 11.692 146 

12 38.17 15.397 373 

13 34.87 16.305 287 

14 34.20 16.690 211 

15 24.84 14.199 144 

16 16.70 13.381 108 

17 20.05 14.632 116 

18 25.66 15.905 168 

19 20.15 14.705 112 

20 12.28 12.922 118 

21 15.69 12.715 160 

22 11.97 13.049 132 

23 12.25 12.828 203 

24 13.56 12.645 225 

25 17.77 14.428 110 



 
ภาพผนวกที่ 1 กราฟแสดงปริมาณน้้าฝนในรอบปี 2557 

   

 
ภาพผนวกที่ 2 ลากอวนในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง 
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ปริมาณน้ าฝนในรอบปี 2557 อ าเภอสุไหงปาดี 

ปริมาณน้้าฝน 

มม. 

เดือน 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธวิาส 



 
ภาพผนวกที่ 4  ปลาช่อนเข็มที่รวบรวมได้ 

 
ภาพผนวกที่ 5  ตัวอย่างปลาช่อนเข็มท่ีรวบรวมได้ 

 

 
ภาพผนวกที่  6  เคาะปากปลาช่อนเข็มเพศผู้ 



 
ภาพผนวกที่ 7  ไข่ปลาช่อนเข็ม 

 
ภาพผนวกที่ 9  วัดขนาดไข่ปลาช่อนเข็ม   

 
ภาพผนวกที่ 10  ไข่ปลาช่อนเข็ม 



 
ภาพผนวกที่ 23 เคาะปากลูกปลาช่อนเข็ม 


