
    3. แผนการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สําคัญ
และผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ

เป้าหมาย/แนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมายท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ        6,316,600
แนวทางท่ี 1.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย        6,316,600
ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีแล้วเสร็จพร้อมนําไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและ
บริการและภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานท้ังหมด

       6,316,600

โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง         6,316,600
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ         6,316,600

 - แนวทางการดําเนินงาน

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านพันธุกรรมสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์นํ้าที่มีอัตราการเจริญเติบโต
เร็วมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้งในเขตนํ้าจืดและชายฝั่งทะเล เพื่อเพิ่ม
ทรัพยากรประมง

3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงคุณภาพสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กบัสัตว์นํ้า การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ การปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรีย์และแบคทีเรีย การประดิษฐ์และ
พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต การแปรรูปสัตว์นํ้า เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง

4. ศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์นํ้า โดยใช้เทคโนโลยีเคร่ืองหมายพันธุกรรมโมเลกุลในการคัดเลือกปรับปรุง
พันธุ์ และทําการทดสอบพันธุ์ปรับปรุงที่ได้ในสถานีและฟาร์มของเกษตรกร

5. ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และค่าทางพันธุกรรมของสัตว์นํ้าที่ปรับปรุงพันธุ์
และที่ไม่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์

6. ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์นํ้าให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการพัฒนา Neomale และเพิ่มการ
เจริญเติบโต โดยวิธีการคัดพันธุ์แบบหมู่ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

  - ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สัตว์นํ้าสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการเพาะเล้ียงที่ดีและตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
ตลาด และผู้บริโภค

2. ได้เทคนิคหรือรูปแบบการเล้ียงสัตว์นํ้าที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์นํ้า และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้
สู่เกษตรกร เพื่อการยกระดับและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงที่มีอยู่เดิมให้มีรายได้ที่สูงขึ้น

3. ช่วยเพิ่มกําลังการผลิต และลดแรงงานคน เกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันสามารถนําเคร่ืองมือไป
ใช้ประโยชน์ได้

4. ได้ข้อมูลทางงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมเผยแพร่ต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ สถานศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้

5. เกษตรกรได้พันธุ์สัตว์นํ้าที่ผ่านการทดสอบในสถานีและฟาร์มเกษตรกรไปใช้เล้ียงเชิงพาณิชย์หรือนําไป
เพาะขยายพันธุ์

(เป้าหมายที่ 1)



6. สามารถนําพันธุ์สัตว์นํ้าที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์รุ่นต่อๆ ไป 
เพื่อสร้างสายพันธุ์สัตว์นํ้าที่มีการเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูง และเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เกษตรกร
เล้ียงเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกร

7. สามารถปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์สัตว์นํ้าที่เติบโตเร็ว อัตรารอดสูง ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมต่อการ
เพาะเล้ียง และใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์

 - โครงการ/รายการย่อย
1. การพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ            507,700
2. การทดสอบลักษณะเชิงเพาะเล้ียงของปลาช่อนที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร            177,500
3. การปรับปรุงพันธุ์ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่นํ้าโขง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ จํานวน 2 รุ่น            104,400
4. การปรับปรุงพันธุ์ปลาสลิดโดยการคัดเลือกแบบหมู่            224,300
5. การพัฒนาการผลิตลูกพันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri, Sowerby 1871 ) แบบตัวเด่ียว 
(single spat)

            91,800

6. การพัฒนาคุณภาพของบะหม่ีปลากึ่งสําเร็จรูปจากปลานํ้าจืด            235,000
7. การพัฒนาเคร่ืองตัดหัวปลาดุก            140,700
8. การพัฒนาพันธุ์ปลานิลทนเค็มโดยใช้เทคโนโลยีเคร่ืองหมายพันธุกรรมโมเลกุลช่วยในกระบวนการคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุ์

        1,038,900

9. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลาตะกรับเพื่อความม่ันคงด้านอาหาร และการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์            542,500
10. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ปลาช่อนทะเลเชิงพานิชย์            464,500
11. การเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปูทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงปูทะเลเชิงพาณิชย์         1,322,700
12. การลดการปนเป้ือน Coliform และ Escherichia coli ในนํ้าใช้ นํ้าแข็ง และผลิตภัณฑ์ปูเทียมแช่เยือกแข็ง             18,000

13. การลดการปนเป้ือนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในกระบวนการผลิตกะปิ             18,000
14. การศึกษาการปนเป้ือน เมลามีนในอาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์             40,500
15. การศึกษาการปนเป้ือนของโลหะหนักในอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก            471,000
16. การออกแบบ และประสิทธิภาพเครื่องกรองและกําจัดตะกอนแขวนลอยอัตโนมัติในการเล้ียงปลากะพงขาว
ความหนาแน่นสูงด้วยระบบนํ้าหมุนเวียน

           251,700

17. การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล            508,100
18. ผลของกรดอินทรีย์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บปลาสวายแดดเดียว            159,300



เป้าหมายท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม          146,200
แนวทางท่ี 2.2  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้

         146,200

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อมนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชนร้อยละ 50 ของผลงานท้ังหมด

         146,200

โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง            146,200
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมด้านการประมง            146,200

 - แนวทางการดําเนินงาน
1. ศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า การควบคุมการทําการประมงไม่ให้ทํา
การประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสนับสนุนแนวทางในการพิจารณากําหนดมาตรการการควบคุม
การทําประมง นําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน

2. ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลผลิตและผลตอบแทนของการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่ง
นํ้าจืด

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางกําหนดนโยบายในการบริหารและจัดการร่วมกันของหน่วยงาน 
กรมประมง มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และชาวประมง หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
สังคมและชุมชน

2. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารและจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้าโดยการปล่อย นํามาสู่ความสําเร็จการ
จัดการทรัพยากรประมงในแหล่งนํ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 - โครงการ/รายการย่อย
1. การประมงพื้นบ้านในแหล่งทําการประมงทางฝ่ังทะเลอันดามัน เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงในเขต
จังหวัด

            25,000

2. การประเมินผลการปล่อยปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis (Sauvage,.1881) และปลาตะเพียน
 Barbonymus gonionotus (Bleeker,1850) เพื่อวัดผลสําเร็จของโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์นํ้า โดยวิธีการทํา
เคร่ืองหมายด้วยนํ้ายา Alizarin Complexone ในอ่างเก็บนํ้าห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์

           121,200

(เป้าหมายที่ 2)



เป้าหมายท่ี 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ      14,370,500
แนวทางท่ี 3.2  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของหน่วยงาน

     14,370,500

ตัวชี้วัดท่ี 3.2.1  จํานวนผลงานวิจัยแล้วเสร็จพร้อมนําไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของ
หน่วยงาน ร้อยละ 50 ของแผนงาน

     14,370,500

โครงการท่ี 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง        14,370,500
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านการประมง        14,370,500

 - แนวทางการดําเนินงาน
1. ศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การอนุบาลสัตว์นํ้า และ
การเก็บรักษาพันธุ์ไม้นํ้า เพื่อความย่ังยืนของสายพันธุ์

2. ศึกษาการลดต้นทุนการผลิตและเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ  ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการนําวัสดุ
เหลือใช้มาปรับปรุงด้านคุณภาพทางโภชนาการแล้วนํากลับมาใช้ใหม่

3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นํ้า และการป้องกันโรคในสัตว์นํ้า

4. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อให้ได้สินค้าประมงที่มีมาตรฐาน

5. ศึกษาวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร

 - ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นํ้าให้มีศักยภาพในการเพาะเล้ียงที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร ตลาดและผู้บริโภค

2. สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เทคโนโลยีการประมง พันธุกรรมสัตว์นํ้า อาหาร
สัตว์นํ้า โรคสัตว์นํ้า การจัดการฟาร์ม มาตรฐานฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะเล้ียงให้ดีขึ้น 
เป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกร หรือสามารถนําไปต่อยอด เพื่อพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ามากย่ิงขึ้นใน
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง

3. สร้างและสะสมองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประมงไปใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้าประมงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการควบคุมสุขลักษณะการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง ให้มีมาตรฐานการผลิตสินค้า
ประมงเป็นใช้ประโยชน์ต่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้าประมงของไทย

4. สร้างและสะสมองค์ความรู้ทางการจัดการทรัพยากรประมงทะเลไปบูรณาการข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรประมง เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ย่ังยืน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป

 - โครงการ/รายการย่อย

1) การเก็บรักษาพันธุ์ไม้นํ้าไส้ปลาไหล 133,000           
2) การพัฒนาหญ้าเนเปียร์หมักเสริมในอาหารปลานิลแปลงเพศ 219,700           
3) ความแปรปรวนและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม(Macrobrachium 
rosenbergii) เพื่อการปรับปรุงพันธุ์

215,100           

(เป้าหมายที่ 3)



4) ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลในกระชังจังหวัดนครพนมเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 
มกษ. 7417-2559

74,600            

5) กรณีศึกษาผลตอบแทนการลงทุนการเล้ียงปลารูปแบบต่างกันในท้องร่องสวนปาล์มของเกษตรกรในจังหวัดตรัง 97,300            

6) การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงการบําบัดนํ้าเสียจากบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ. 63,000            
7) การตรวจหา SNPs ในยีน hepcidin, transferrin และ complement components C3 ที่สัมพันธ์กับความ
ต้านทานเชื้อ Aeromonas hydrophila ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

112,700           

8) การบําบัดนํ้าในบ่อเล้ียงปลาดุกลูกผสมด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 126,000           
9) การปรับปรุงพันธุ์ลานไพลิน Bacopa caroliniana (Walt) Rob. โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 115,500           

10) การผลิตลูกอ๊อดกบนาในแปลงนาจังหวัดนครพนม 175,400           
11) การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลากดหลวง 803,500           
12) การเพาะและอนุบาลปลาหม่น 82,500            
13) การเล้ียงปลาบึกเชิงพาณิชย์ในกระชังและบ่อดิน 519,800           
14) การเล้ียงปลาบู่ในกระชังในระบบนํ้าหมุนเวียนที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน 53,900            
15) การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาแกง 150,600           
16) การศึกษาการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 68,900            
17) การศึกษาการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง 72,700            
18) การศึกษาความสามารถในการวางไข่ของปลานิล จิตรลดา 3 ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 149,600           
19) การศึกษาต้นทุน - ผลตอบแทน และความต้องการการส่งเสริม จากหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษาของ
เกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงที่ 2560/2 
ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

85,800            

20) การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงปลาแรดในกระชังในแม่นํ้าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 116,200           
21) การศึกษามูลค่าการตลาดของปลากัดสวยงามที่ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซในเขตพื้นที่ภาคกลาง 112,400           
22) การศึกษาสภาวะการเล้ียงปลาในบ่อดินของเกษตรกรที่จังหวัดมุกดาหาร 35,300            
23) การศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมกับส่ิงแวดล้อมของปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 251,700           
24) การอนุบาลลูกปลาช่อนจากขนาด 3 เซนติเมตร ให้ได้ขนาด 7 เซนติเมตร ในบ่อซีเมนต์ด้วยอัตราความ
หนาแน่นต่างกัน

70,600            

25) การอนุบาลลูกปลาช่อนวัยอ่อนในกระชังในบ่อดิน 50,400            
26) ความพร้อมของเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งก้ามกรามจังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559

75,200            

27) ความพร้อมของเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลพื้นที่จังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่มาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ. 
7417-2559

71,000            

28) ต้นทุนผลตอบแทนการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังในคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา 70,000            
29) ต้นทุนผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดหนองคาย 87,200            

30) ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลาช่อนในบ่อดินของจังหวัดสิงห์บุรี 34,600            
31) ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมใน บ่อดิน จังหวัดปราจีนบุรี 170,700           
32) ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง 65,200            
33) ต้นทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงปลาช่อนในจังหวัดกําแพงเพชร 100,500           
34) แนวทางการลดต้นทนุ การเล้ียงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลาเกล็ดเงินในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 129,000           



35) ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าสวยงามในจังหวัดราชบุรี นครปฐม และ
กรุงเทพมหานคร ในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าสวยงาม

119,700           

36) ปัญหาและอุปสรรคการเล้ียงกบในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร 129,200           
37) เปรียบเทียบลักษณะที่สําคัญเชิงเพาะเล้ียง และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลากาดํา
จาก 4 แหล่ง

535,300           

38) ผลของการทดแทนกากถ่ัวเหลืองด้วยใบหม่อนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกอุยเทศ 76,300            
39) ผลของการเสริมแหนแดงในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว 159,900           
40) ผลของความหนาแน่นและระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงจุด ด้วยอาหารสําเร็จรูปชนิดผง
ทดแทนไรแดง

98,800            

41) ผลของชนิดอาหารต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของปลาซิวทอง 81,900            
42) ผลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้าวัยอ่อน จนถึงวัยเจริญพันธุ์สําหรับการ
สร้างประชากรพื้นฐาน

484,300           

43) ผลของระยะเวลาในการให้อาหารเสริมวิตามินซีและวิตามินอีต่อความดกไข่และอัตราการฟักของปลานิล 224,900           

44) ผลของไลโซเลซิตินในอาหารต่อค่าความเข้มของสีผิวปลาทอง 184,700           
45) ผลของอาหารเสริมสาหร่ายไกที่มีผลต่อดัชนีความสมบูรณ์เพศและการเจริญเติบโตของกบนา 65,800            
46) ศึกษาการเลี้ยงปลาย่ีสกเทศ ให้ได้ขนาด 100 กรัม ด้วยความหนาแน่นต่างกัน 61,600            
47) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงปลากดเหลืองในกระชังของเกษตรกรจังหวัดปัตตานี 101,600           
48) ศึกษารูปแบบการเล้ียงกุ้งก้ามกรามในนาข้าวเกษตรกรจังหวัดสตูล 253,900           
49) อาหารที่เหมาะสม สําหรับอนุบาลลูกปลาร่องไม้ตับ (Osteochilus waandersi) (Valenciennes, 1842) 103,600           

50) พารามิเตอร์ทางการเจริญพันธุ์ของปลาลัง (Rastrelligerkanagurta(Cuvier, 1816)) ที่พบบริเวณอ่าวไทย
ตอนกลาง

71,800            

51) การนํานํ้าทิ้งจากบ่อเล้ียงปลาหมอไทยที่ผ่านการบําบัดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มและปลานิลไปใช้เพื่อการปลูกข้าว 157,500           

52) การปนเป้ือนของสารหนูในส่ิงแวดล้อมบริเวณชายฝ่ังทะเลมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง 223,200           
53) การประมงอวนจมปลาลังจากเรือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 46,200            
54) การประมงอวนล้อมซ้ังจากเรือที่ขึ้นท่าในจังหวัดสมุทรปราการ 65,300            
55) การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนใน 223,700           
56) การประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษปลาทะเลในอาหารกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis
 De Man, 1888) วัยอ่อน

38,100            

57) การยอมรับเชื้อไวรัสโนดา การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโนดาของปลากะพงขาว (Lates 
calcarifer Bloch, 1790) และประสิทธิภาพของวัคซีนไวรัสโนดาแบบเช้ือตาย

299,400           

58) การเล้ียงปลากาดําในกระชังร่วมกับปลาตะเพียนขาวและปลานิลในอัตราส่วนที่ต่างกัน 131,600           
59) การเล้ียงปลาหมอชุมพร 1 ในบ่อพลาสติกด้วยการใช้ปลวกทดแทนอาหารเม็ดสําเร็จรูป ที่ระดับต่างกัน 40,700            
60) การศึกษาการเลี้ยงปลาไหลนา, Monopterus albus (Zieuw, 1793) ร่วมกับวัสดุรังเทียม ในกระชัง ในบ่อ
ดินที่อัตราความหนาแน่นต่างกัน

107,500           

61) ชีววิทยาบางประการของปลาทรายแดงชนิด Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) บริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง

43,600            

62) เปรียบเทียบวัสดุที่เหมาะสมต่อการเก็บอุณหภูมิในบ่อเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กบนา(Rana rugulosa) เพื่อกระตุ้น
ให้พ่อแม่พันธุ์กบนามีความพร้อมในการเพาะพันธุ์

148,600           

63) ผลการปล่อยหอยหวานคืนสู่แหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติในจังหวัดระยอง 225,400           



64) ผลของการใช้สารฆ่าเชื้อต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง 304,300           
65) ผลของการเสริมนํ้าหมักมะขามป้อมในอาหารสําเร็จรูปต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของ
กบนา

84,000            

66) ผลของอุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง และความเค็มนํ้าระดับต่างๆ ต่อการแสดงออกของ pir toxin-like gene 
ใน Vibrio parahaemolyticus ก่อโรคตับวายเฉียบพลัน ความรุนแรงของเชื้อ และการแสดงออกทางด้าน
ภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

302,500           

67) แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพนํ้าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 92,400            
68) ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาหลด 179,000           
69) ศึกษาผลของวิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอย่างเน้ือเย่ือกุ้งต่อผลการตรวจเช้ือก่อโรคตับวาย
เฉียบพลัน (VPAHPND) ด้วยเทคนิค Multiplex PCR, Nested PCR และ Real Time PCR

362,500           

70) ศึกษาผลของสมุนไพรรางจืดในการป้องกันและรักษาโรคตับวายเฉียบพลันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus
 vannamei Boone, 1931)

326,400           

71) สัตว์พื้นทะเลบริเวณแหล่งปะการังเทียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5,800              
72) องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนใน 363,300           
73) อัตรารอดตายการอนุบาลลูกปลาเก๋าปะการังวัยอ่อน, Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828) 
ด้วยอาหารมีชีวิตที่ต่างกัน

102,100           

74) โอกาสของการปนเป้ือน Salmonella ในกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง 538,500           
75) การใช้กากตะกอนนํ้ามันปาล์มทดแทนรําละเอียดในอาหารปลานิลแปลงเพศวัยรุ่น 178,900           
76) การประเมินการกินอาหารและการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch 1790) ที่เล้ียง
ในระบบนํ้าหมุนเวียนแบบความหนาแน่นสูงโดยใช้เทคนิคแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

161,200           

77) การปรับปรุงพันธุ์และศึกษาการถ่ายทอดลักษณะในปลาการ์ตูน 1,302,000        
78) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลชนิด Holothuria scabra Jaeger, 1833 เพื่อการเพิ่มผลผลิต 124,900           
79) เปรียบเทียบความรุนแรงและการด้ือยาของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ก่อโรคตับวายเฉียบพลันจาก
พื้นที่การเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone 1931) ที่แตกต่างกันในประเทศไทย

501,200           

80) ศึกษาแนวทางการจัดการนํ้าและพาหะ เพื่อลดปัญหาโรคตัวแดงดวงขาวที่เกิดโรคต่อเน่ืองในฟาร์มเล้ียงกุ้ง
ทะเล ในจังหวัดระยอง

177,800           



เป้าหมายท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ      18,757,900
แนวทางท่ี 4.4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม      18,757,900
ตัวชี้วัดท่ี 4.4.1  จํานวนการใช้บริการเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี      18,757,900
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง        18,757,900

กิจกรรม พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอื้อท่ีสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม        18,757,900

 - แนวทางการดําเนินงาน

1. จัดต้ัง/ปรับปรุงคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ต้องการซ้ือ
4. แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง
5. สรุปผลการดําเนินงาน

 - ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานวิจัยของกรมประมงมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ สําหรับงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์

2. บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง และภายนอกในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สําหรับ
งานวิจัย

 - รายการย่อย
กล้องจุลทรรศ์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลและชุดวาดภาพ ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
 จังหวัดสงขลา 1 ชุด

270,000           

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

245,000           

กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

170,000           

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สําหรับงานวิจัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 
กล้อง

50,000            

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สําหรับงานวิจัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1
 กล้อง

50,000            

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สําหรับงานวิจัย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 กล้อง 50,000            
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา สําหรับงานวิจัย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 
กล้อง

50,000            

เคร่ืองกล่ันนํ้าชนิดกล่ันแบบสองคร้ัง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 750,000           
เคร่ืองกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 4 เคร่ือง

77,200            

เคร่ืองกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer) ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัด
กระบ่ี 1 เคร่ือง

19,300            

(เป้าหมายที่ 4)



เคร่ืองเก็บตัวอย่างตะกอนดิน แบบแรงโน้มถ่วง (Gravity Core Sampler) ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 1 เคร่ือง

120,800           

เคร่ืองเก็บตัวอย่างนํ้า แบบแนวต้ัง สําหรับวิเคราะห์โลหะหนัก (Teflon) ขนาดความจุ 5 ลิตร ตําบลวิชิต 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เคร่ือง

93,000            

เคร่ืองเขย่าคัดแยกขนาดแบบตะแกรงร่อน พร้อมอุปกรณ์ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 256,800           

เคร่ืองเขย่าสําหรับย้อมเจล ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เคร่ือง 50,000            
เคร่ืองควบคุมการดูดจ่ายสารละลาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง 51,600            
เคร่ืองชั่งไฟฟ้าชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 
เคร่ือง

64,000            

เคร่ืองชั่งไฟฟ้าชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 1 เคร่ือง

64,000            

เคร่ืองชั่งไฟฟ้าชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 1 เคร่ือง

64,000            

เคร่ืองชั่งไฟฟ้าชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ทศนิยม 2 ตําแหน่ง  ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 1 เคร่ือง

64,000            

เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ  ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 1 เคร่ือง 21,800            
เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ  ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เคร่ือง 43,600            
เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ (autopipette) ปริมาตรระหว่าง 0.1 ไมโครลิตรถึง 10 มิลลิลิตร 5 ชิ้น 
ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด

56,200            

เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ชนิด 8 ช่องปริมาตร 0.5-10 ไมโครลิตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

30,800            

เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ ชนิด 8 ช่องปริมาตร 20-200 ไมโครลิตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

30,800            

เคร่ืองถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล พร้อมอุปกรณ์ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด 650,000           
เคร่ืองถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล พร้อมอุปกรณ์ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 650,000           
เคร่ืองทําความสะอาดความถี่สูง (Ultarsonic cleaner) ขนาด 12 ลิตร ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง

98,000            

เคร่ืองทําความสะอาดความถี่สูง (Ultarsonic cleaner) ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 
เคร่ือง

86,000            

เคร่ืองป่ันเหวี่ยงตกตะกอน ขนาด 2 มิลลิลิตร ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เคร่ือง 81,000            

เคร่ืองป่ันเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Refrigereted Centrifuge) แบบต้ังโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

600,000           

เคร่ืองป่ันเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) แบบต้ังพื้น ตําบลพะวง อําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เคร่ือง

550,000           

เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 เคร่ือง 600,000           
เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2 เคร่ือง 600,000           
เคร่ืองวัดความเข้มแสง  ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 เคร่ือง 10,000            
เคร่ืองวัดความเค็มของนํ้า ตําบลหูล่อง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เคร่ือง 13,000            
เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 22,000            



เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ   ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เคร่ือง 44,000            
เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ   ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เคร่ือง 22,000            
เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ   ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เคร่ือง 22,000            
เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ   ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง 22,000            
เคร่ืองอิเล็คโตรโฟรีซิส ชนิดแนวต้ัง พร้อมอุปกรณ์ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด 90,000            
ตู้ดูดไอสารเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ตู้ 700,000           
ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิตํ่า (Low Temperature Incubator) ขนาด 50 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 3 ตู้

855,000           

ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิตํ่า (Low Temperature Incubator) ขนาด 50 ลิตร ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 1 ตู้

285,000           

ตู้ปลอดเช้ือ ขนาด 4 ฟุต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้ 550,000           
ตู้ปลอดเช้ือ ขนาด 4 ฟุต ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้ 550,000           
ตู้ปลอดเช้ือ ขนาด 4 ฟุต ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ตู้ 550,000           
ตู้ปลอดเช้ือ ขนาด 4 ฟุต ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตู้ 550,000           
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเพื่อเก็บตัวอย่างทางจุลินทรีย์  ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้ 320,000           

ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาด 250 ลิตร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้ 200,000           

ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ขนาด 250 ลิตร ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ตู้ 200,000           
ฝาครอบดูดไอสารเคมี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 อัน 105,000           
หม้อน่ึงฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอนํ้า (Autoclave) ขนาดความจุ 75 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 1 อัน

290,000           

หม้อน่ึงฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอนํ้า (Autoclave) ขนาดความจุ 75 ลิตร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น 1 เคร่ือง

290,000           

หม้อน่ึงฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอนํ้า (Autoclave) ขนาดความจุ 75 ลิตร ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 1 เคร่ือง

290,000           

หม้อน่ึงฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอนํ้า (Autoclave) ขนาดความจุ 75 ลิตร ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง

290,000           

เคร่ืองโครมาโตกราฟฟี่ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (UHPLC) ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 1 เคร่ือง

4,000,000        

เคร่ืองทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวดักรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง 1,830,000        


