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1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์  2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์   -ไม่ต้องระบุ-                                                                             

3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier research)  
 แผนงาน  3.3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)   
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  

ไม่สอดคล้อง 
5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 
  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการที ่1 ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและแก้ปัญหาหลักของภูมิภาคและของ 

เอกสารนี้สร้างจากระบบ NRMS เมื่อวันที่ 11/10/2560 เวลา 18:13 น. หน้าที่ 1 จาก 13 หน้า

แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการวิจัย

20557 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมใน บ่อดิน จังหวัดปราจีนบุรี



ประเทศและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 
มาตรการที ่2ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยให้มีผลงานที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรการที่3 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัยและการเพ่ิมจ านวนให้สอดคล้องกับทิศทางการ 
    พัฒนางานวิจัย 

  มาตรการที4่ สนับสนุนการมีงบประมาณทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอคุ้มค่า และเหมาะสม 

 
ส่วนข:องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  

1.ผู้รับผิดชอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ต าแหน่งในโครงการ 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
เวลาที่ท าวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

นาย สุชาติ ไกรสุรสีห์ หัวหน้าโครงการ 65  
นางสาว จุฑามาศ เอียดเซ่ง ผู้ร่วมวิจัย 35  

 
2. สาขาการวิจัยหลัก OECD4. เกษตรศาสตร์      
สาขาการวิจัยย่อย OECD4.4 เกษตรศาสตร์ : ประมง 
ด้านการวิจัย  เกษตร 

3. สาขา ISCED   08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 
    083 Fisheries 
   0831 Fisheries 
4.ค าส าคัญ (keyword) 
 ค าส าคัญ (TH) ปลานิล, กุ้งขาวแวนาไม, ต้นทุนและผลตอบแทน, เศรษฐกิจสังคม 
 ค าส าคัญ (EN) tilapia, white shrimp,  the cost and returns, economic society 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ปลานิล (Oreochromisniloticus) เป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและได้รับความนิยม
ในการบริโภคเป็นอย่างมากในประเทศไทยและยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงเนื่องจากมีรสชาติดีเนื้อมีสีขาว
สามารถน ามาปรุงอาหารได้หลายรูปแบบ จึงท าให้เป็นที่ต้องการของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ในปี 2558 ประเทศไทยมี
ผลผลิตประมาณ 179,620 ตัน จากพ้ืนที่ เพาะเลี้ยง 419,505 ไร่  (กรมประมง ,2559) ส่วนกุ้งขาวแวนนาไม 
(Litopenaeusvannamei) เป็นสายพันธ์กุ้งทะเลที่มีการเพาะเลี้ยงแพร่หลายในหลายประเทศเนื่องจากเป็นสายพันธุ์
ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีความทนทานสูง (ชวนพิศ,2547) และยังเป็นที่นิยมในการบริโภคแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งขาวแวน
นาไมมักประสบปัญหาจากโรคตายด่วน (EMS) (นบสร,2555) ท าให้เกษตรกรบางส่วนที่หันมาเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้ง
ขาวแวนนาไม (สุพัฒน์,2556)มีการศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลในบ่อเดียวกันและการเลี้ยงกุ้งขาวปลานิลคน
ละบ่อ พบว่าผลผลิตกุ้งขาวและปลานิลที่เลี้ยงร่วมกันในบ่อเดียวกันให้ผลผลิตมากกว่าการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิล
เพียงชนิดเดียว นอกจากนี้คุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงยังมีค่าที่ดีกว่าท าให้ผลจากโรคระบาดและการใช้ยาลดลง (Yang et 
al., 2002) ส่วนปัญหาที่พบในการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ คือ ต้นทุนการผลิตสูงขนาดของปลาที่ได้ไม่สม่ าเสมอและ
ยังมีปัญหากลิ่นโคลนในเนื้อปลาเกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงปลาแบบผสมผสานโดยการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้ง
ขาวแวนนาไม โดยกุ้งขาวจะกินอาหารตามพ้ืนดินหรือหน้าดินซึ่งมีเศษซากอาหารและสารอินทรีย์หมักหมมอยู่จากทั้ง
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลารวมไปถึงของเสียจากการขับถ่าย (วราห์และคณะ,2550) รวมทั้งปัญหาราคาปลานิลตกต่ าโดยที่
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กุ้งขาวมีราคาสูงและมีรอบการเลี้ยงที่สั้นท าให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายกุ้งขาวเพ่ือชดเชยราคา
ปลานิลที่ลดลงได้ ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหันมานิยมเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม
ในบ่อดินเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบและ
เทคนิคการเลี้ยงของเกษตรในพ้ืนที่ ต้นทุนผลตอบแทน แนวโน้มการตลาดในจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงข้อมูลด้าน
ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม
ในจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาด้านการเลี้ยงเพ่ือหาแนวทางในการลดต้นทุนด้านการเลี้ยง
และการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

6.1ศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัด
ปราจีนบุรี 

6.2ศึกษารูปแบบและเทคนิคการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 
6.3วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 
6.4ศึกษาทางด้านการตลาดการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดปราจีนบุรี 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( 2552) ได้ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล และกล่าวถึงทฤษฎี
ในทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ ต้นทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2ส่วนคือต้นทุนคงที่(Fixed Cost) และ
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และยังสามารถแบ่งต้นทุนทั้งสองส่วนตามลักษณะการใช้จ่ายได้อีกเป็นต้นทุนที่เป็น
เงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ต้นทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost: TFC)ต้นทุนประเภทนี้จะคงที่ไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อยและถ้าไม่
ด าเนินการผลิตก็จะต้องเสียต้นทุนนี้ดังนั้นต้นทุนคงที่ทั้งหมดจึงไม่ขึ้นกับปริมาณของผลผลิตเส้นต้นทุนคงที่ทั้งหมด  
(TFC) จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอนระดับค่าใช้จ่ายหนึ่งๆเมื่อแกนตั้งแสดงต้นทุนการผลิตและแกนนอน
แสดงถึงปริมาณผลผลิตต้นทุนประเภทนี้ได้แก่ค่าเช่าที่ดินและโรงเรือนหากพิจารณาตามลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ต้นทุนคงท่ีแบ่งได้ดังนี้ 
  (1) ต้นทุนคงที่ที่เป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตจ่ายออกไปจริงเป็นเงินสด เช่น ค่า
ภาษทีี่ดินค่าโรงเรือนเป็นต้น 
 (2) ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงินแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ
ประเมินเช่นค่าเสื่อมของเครื่องมืออุปกรณ์ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์คงทนเป็นต้น 

2) ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost: TVC)ต้นทุนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตที่ท า
การผลิตถ้าท าการผลิตปริมาณมากก็จะจ่ายต้นทุนผันแปรมากถ้าผลิตน้อยก็จ่ายต้นทุนผันแปรน้อยเมื่อไม่มีการผลิต
เลยก็ไม่จ่ายต้นทุนชนิดนี้เลยดังนั้นเส้นต้นทุนผันแปรทั้งหมด (TVC) จึงมีจุดเริ่มต้นจากจุดก าเนิด (Origin point) โดยมี
ความลาดชัน(Slope) เป็นบวก (+) ต้นทุนประเภทนี้ได้แก่ค่าจ้างแรงงานหรือค่าเชื้อเพลิงซึ่งพิจารณาตามลักษณะของ
การใช้จ่ายดังนี้ 

(1) ต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ผู้ผลิตจ่ายออกไปเป็นเงินสดในการซื้อหรือเช่า
ปัจจัยการผลิตเช่นค่าจ้างแรงงานค่าพันธุ์ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นต้น 

(2) ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินจริงแต่ได้ 
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จากการประเมินเช่นค่าแรงงานในครอบครัวค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนเป็นต้นโดยปกติแล้วต้นทุนผันแปรมักจะมี
ความสัมพันธ์กับผลผลิตในลักษณะดังนี้กล่าวคือเมื่อการผลิตมีปริมาณน้อยต้นทุนผันแปรจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต่อเมื่อผลิตถึงระดับหนึ่งอัตราเพ่ิมของต้นทุนการผลิตจะลดลงจนถึงจุดๆหนึ่งจากนั้นถ้าท าการผลิตเพ่ิมขึ้นอัตราการ
เพ่ิมของต้นทุนผันแปรทั้งหมดก็จะกลับเพ่ิมขึ้นอีกเนื่องจากต้นทุนผันแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับผลผลิตดังนั้นถ้า
ผู้ประกอบการไม่ท าการผลิตก็ไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนผันแปรทั้งหมดเท่ากับศูนย์ดังนั้นเส้นต้นทุนผันแปรทั้งหมดจึงเริ่ม
ออกจากจุดก าเนิดเมื่อน าต้นทุนผันแปรทั้งหมดกับต้นทุนคงที่ทั้งหมดมารวมกันจะได้ต้นทุนทั้งหมดซึ่งมักมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ในรูปก าลังสาม (Cubic Form) แต่จะเริ่มจากแกนตั้งในระดับที่เท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมดของหน่วยการ
ผลิต 
           3) ต้นทุนรวมทั้งหมด(Total Cost: TC)ต้นทุนรวมเป็นผลรวมของต้นทุนคงที่ทั้งหมด (TFC) และต้นทุนผัน
แปรทั้งหมด(TVC)ต้นทุนรวมจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเมื่อปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นและถ้าไม่ท าการผลิตเลยต้นทุนรวมนี้จะ
เท่ากับต้นทุนคงที่ท้ังหมดนั่นคือ 

TC = TFC + TVC 
เส้นต้นทุนรวมทั้งหมดจะมีจุดเริ่มต้นจากแกนตั้งซึ่งแสดงถึงต้นทุนการผลิตเท่ากับค่าของต้นทุนคงที่ทั้งหมด

โดยมีลักษณะขนานกับเส้นต้นทุนผันแปรทั้งหมดและช่วงห่างระหว่างต้นทุนรวมทั้งหมดกับต้นทุนผันแปรทั้งหมดจะ
เท่ากับต้นทุนคงที่ท้ังหมด 

4) ทฤษฎีต้นทุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศและกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อดิน จังหวัดปราจีนบุรี นี้ใช้สมการต้นทุนและรายได้ดังต่อไปนี้ 

ต้นทุนทั้งหมด = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนผันแปร = ค่าพันธุ์ปลานิลแปลงเพศและค่าพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม+ ค่าอาหาร + ค่าแรงงาน + ค่ายา

และสารเคมีที่ใช้+ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ต้นทุนคงท่ี = ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยง + ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
รายได้ทั้งหมด = จ านวนผลผลิตปลานิลแปลงเพศและกุ้งขาวแวนนาไมx ราคาต่อกิโลกรัม 
รายได้สุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 
ก าไรสุทธิ = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนทั้งหมด  

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
วราห์ และคณะ (2550) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลในพ้ืนที่ความเค็มต่ า

ในอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าในการทดลองเลี้ยงมีก าไรสุทธิเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตเป็นที่น่าพอใจ 
สรุปได้ว่าการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลมีความเป็นไปได ้
 แก้วตา และคณะ (2557) ศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาว
แวนนาไมในความหนาแน่นที่แตกต่างกันในน้ าความเค็มต่ า พบว่าในการเลี้ยงปลานิลแบบแยกชนิดเดียวกับเลี้ยงปลา
นิลร่วมกับกุ้งขาว มีการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 สุธีย์(2554) ศึกษาคุณภาพน้ าในบ่อปูพลาสติกโพลีเอทธิลีนในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมกับปลานิลทนความ
เค็มต่ าพบว่าสามารถที่จะเลี้ยงร่วมกันได้โดยไม่มีผลต่อคุณภาพน้ า 

10. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 
10.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน(เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 
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Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in 

operationalenvironment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเร็จ(เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียง
หัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in 

operationalenvironment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 
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11. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา(เฉพาะเป้าหมายท่ี 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2) ความสามารถในการแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. วิธีการด าเนินการวิจัย 

12.1 การวางแผนการศึกษา 
1) สถานที่ท าการเก็บข้อมูล/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อดินของ

เกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยการ
สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรแบบสุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ในพ้ืนที่โดยแบ่ง
สัดส่วนตามจ านวนที่เลี้ยงในแต่ละอ าเภอ 

 n  = 2Nd  1

N


 

 n = จ านวนตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
 D = ค่าสัดส่วนที่ยินยอมให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากข้อมูลที่ได้ 
   จากประชากรทั้งหมด (ก าหนดที่ระดับ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ันที่  

95%) 

  n = 
)0.05  (1150 1

1150
2

 

   = 296.77 
   = 297 คน 
 

2) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยง ข้อมูลเกษตรกร จากส านักงาน
ประมงจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งข้อมูลด้านการตลาดส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือใช้เป็น
พ้ืนที่เป้าหมายในการส ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 12.2 การรวบรวมข้อมูล 

1) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (questionnaires) จัดท าแบบสัมภาษณ์โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ 
ส่วนหลัก คือข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมนิล 
ส่วนที่สองคือรูปแบบและเทคนิคในการเลี้ยง   และส่วนที่สามคือข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนจากการเลี้ยงรวมทั้ง
ข้อมูลทางด้านการตลาด ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในพ้ืนที่ ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2563 
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2) น าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบใช้ (pre-test) กับเกษตรกรที่เป็นประชากรที่ศึกษา จ านวน ๓๐ ราย เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติดังนี้  

- ความเข้าใจตรงกันของผู้ถูกสัมภาษณ ์(objectivity)  
- ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity)  
- ความแม่นตรงของเนื้อหา (Content validity)  
- ความแม่นตรงตามสภาพปัจจุบัน (concurrent validity)  
- ตรวจสอบค าถามในเนื้อหาและความยากง่ายในเนื้อหาของค าถาม (simplicity)  
- ความรวดเร็วและซับซ้อนของค าถาม (face validity)  
- ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และความเท่ียงตรง(reliability) 

เพ่ือหาความน่าเชื่อถือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ (Cronbach, 1970  อ้างตาม ศิราณี และวิระวรรณ, 2550) ค่า
ความเชื่อมั่นไม่ต่ ากว่า 85 เปอร์เซ็นต ์
3) การศึกษาข้อมูลการตลาดศึกษาข้อมูลจากบันทึกการจ าหน่ายสัตว์น้ าประจ าวันของแพปลาในพ้ืนที่   

จ านวน 3 ราย เพ่ือประเมินผลผลิตปลานิลแปลงเพศและกุ้งขาวแวนนาไมในพ้ืนที่ 
12.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (cost-benefit analysis) ของผู้เลี้ยง

ปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม โดยอาศัยโครงสร้างต้นทุนและรายได้ในรอบปีการผลิต พิจารณาทั้งต้นทุน
คงท่ี และต้นทุนผันแปร ตามวิธีที่รายงานไว้โดยชวนพิศ และคณะ (2548) ดังนี้ 

 ต้นทุนทั้งหมด (total cost) = ต้นทุนคงท่ี + ต้นทุนผันแปร 
 ต้นทุนคงท่ี    = ค่าภาษี ค่าเช่า หรือค่าใช้ที่ดิน+ ค่าเสื่อมราคา 

   เครื่องมือและอุปกรณ ์+ ค่าเสียโอกาสบ่อ เครื่องมือ 
   และอุปกรณ ์+ ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ต้นทุนผันแปร   = ค่าพันธุ์สัตว์น้ า + ค่าอาหารสัตว์น้ า + ค่าแรงงาน + ค่า 
        ยาและสารเคม ี+ ค่าน้ ามันเชื้อเพลง + ค่าไฟฟ้า + ค่า 

   น้ า + ค่าวัสดุอุปกรณ ์+ ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ + ค่า 
   เสียโอกาสในการลงทุน 

 รายได้ทั้งหมด (total revenue) = จ านวนผลผลิตปลานิลแปลงเพศและกุ้งขาวแวนนาไม 
   Xราคาต่อกิโลกรัม 

 รายได้สุทธิ (net income) = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนผันแปร 
 ก าไรสุทธิ (net profit)  = รายได้ทัง้หมด –ต้นทุนทั้งหมด 
 ผลตอบแทนการลงทุน  = ก าไรสุทธิ/ต้นทุนทั้งหมด x 100 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี  = ารใช้งานจ านวนอายุก

ราคาซาก - มือของเคร่ืองราคาต้นทุน
 

 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ในแบบสัมภาษณ์แต่ละชุดแล้วน าข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติพรรณนา 

2) วิเคราะห์ฟังก์ชั่นการผลิตปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ใช้แบบจ าลองสมการถดถอยส าหรับ
ตัวแปรหลายตัว (multiple regression analysis model) รูปแบบสมการการผลิตที่ใช้ประมาณคือ Cobb-Douglas 
Production Function (ศรันย์, 2532) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป spss 
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

กรมประมง. 2559. สถานการณ์การผลิตและการค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559.  
เกวลิน หนูฤทธิ์. ส่วนเศรษฐกิจการประมง. กรมประมง. กรุงเทพฯ 
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 แก้วตา ลิ้มเฮง, จันทร์จิรา อาภานันท์ และอาภรณ์ อรุณรัตน์. 2557. การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการ
รอดตายของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในความหนาแน่นที่แตกต่างกันในน้ าความเค็มต่ า.แก่นเกษตร 42 
ฉบับพิเศษ 1:2557 
 ชวนพิศ สิทธิมังค์. 2547. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการฉบับสมบูรณ์:โครงการประเมินผลกระทบ
การน ากุ้งขาวเข้าประเทศไทย.หน่วยวิจัยเพ่ือความเป็นเลิสเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 นบสร วันชาญเวช. 2555. ตายด่วน ด่วนตาย. นิตยสาร Aqua biz. ปีที ่4 ฉบับที5่6. หน้า 60-70  

ศรัณย์วรรธนัจจริยา. 2532. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
เกษตรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 ศิราณ ีงอยจันทร์ศร ีและวิระวรรณ ระยัน.  2550. การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมของการเลี้ยงปลาโมงใน 
กระชังในแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม. เอกสารวิชาการฉบับที่ 31/2550. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด. กรมประมง. 48 
หน้า. 
 วราห์ เทพาหุดี, แก้วตา ลิ้มเฮง และนิต ิชูเชิด.  2550. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาด า กุ้งขาวแวน
นาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปีที ่3). ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ 
 สุธีย์สังคะหะ, 2554. คุณภาพน้ าของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลลูกผสมในบ่อพลาสติกโพลีเอทธิลีน.
ปัญหาพิเศษปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า).มหาวิทยาลัยแม่โจ้– ชุมพร. 
 สุพัฒน์ ก าลังเกื้อ. 2556. การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeusvannamei, Boone, 1931) แบบผสมผสาน. 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา. กรมประมง. 
 Yamane, T. 1967. Elementary sampling theory.Prentice-Hall.Inc, New Jersey. 450 pp. 
 Yang Y., P.Nadtirom, V. Tansakul and K. Fitzsimmons.2002. Current Status of Tilapia-Shrimp 
polyculture in Thailand. In: proceeding of the 4thNational Symposium on Marine Shrimp, BIOTEC, 
Thailand, pp. 77-92. 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม
ในจังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมของ
เกษตรกร ท าให้มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการเลี้ยง เพ่ือสามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนด้านการเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกร ในพ้ืนที่ และผู้ที่สนใจ ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
ต่อไป 
การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน  
 ด้านวิชาการ 
ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
กรมประมง เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลานิลและ

กุ้ง 
สถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้สนใจทั่วไป เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลานิลและกุ้ง 

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

15.1 การสัมมนาวิชาการ และเอกสารเผยแพร่ให้กับตัวแทนเกษตรกร ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประมงอ าเภอในพ้ืนที่ให้ทราบถึงผลที่ได้จากการศึกษา 
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          15.2 น าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาถึงวิธีการลดต้นทุนด้านการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาว
แวนนาไมในจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ 
16. ระยะเวลาการวิจัย 

ระยะเวลาโครงการ1ปี0เดือน 
วันที่เริ่มต้น1 ตุลาคม 2561วันที่สิ้นสุด30 กันยายน 2562 

 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2562 เ ต รี ย ม ง าน  ( ส า ร ว จ พ้ื นที่  ท ดสอบ 
แบบสอบถาม) 

x x x x         15 

2562 เก็บรวบรวมข้อมูล     x x x x     40 
2562 วิเคราะห์ข้อมูล สรุป       x x x x x  35 
2562 เขียนรายงานและเผยแพร่         x x x x 10 

 รวม             100 
 
17.งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที ่1 2562 243,800 
รวม  243,800 

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร   
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยงข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน

(อัตรา 240 บาท/คน/วัน) จ านวน 90 วัน 
64,800 

งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าวัสดุส านักงานและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 179,000 
รวม  243,800 

 

17.3เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ
จ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้าม)ี 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 

 ไม่มีครุภณัฑ์นี ้     
 ไม่มีครุภณัฑ์นี ้     

 

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
1.1 ระดับอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 

Result 

1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

1.3 ระดับภาคสนาม        ต้นแบบ Primary 
Result 

1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        ต้นแบบ Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบ ุดังนี ้  

2.1 ระดับอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

2.3 ระดับภาคสนาม        ต้นแบบ Primary 
Result 

2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        ต้นแบบ Primary 
Result 

3.กระบวนการใหม่ โดยระบ ุดังนี ้  
3.1 ระดับอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 
Primary 
Result 

3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

3.3 ระดับภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องค์ความรู้ (โปรดระบ)ุ  
4.1  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
4.2  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
4.3  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
5. การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์  
5.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี        ครั้ง Primary 

Result 
5.2 การฝึกอบรม        ครั้ง Primary 

Result 
5.3 การจัดสัมมนา        ครั้ง Primary 

Result 
6. การใช้ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ  
6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี        ครั้ง Primary 

Result 
6.2 การฝึกอบรม        ครั้ง Primary 

Result 
6.3 การจัดสัมมนา        ครั้ง Primary 

Result 
7. การพฒันาก าลังคน  
7.1 นศ.ระดับปริญญาโท        คน Primary 

Result 
7.2 นศ.ระดับปริญญาเอก        คน Primary 

Result 
7.3 นักวิจัยหลังปริญญาเอก        คน Primary 

Result 
7.4 นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สทิธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

9. บทความทางวิชาการ  
9.1 วารสารระดับชาติ        เรื่อง Primary 

Result 
9.2วารสารระดับนานาชาติ        เรื่อง Primary 

Result 
10. การประชุม/สมัมนาระดับชาต ิ  
10.1 น าเสนอแบบปากเปล่า        ครั้ง Primary 

Result 
10.2 น าเสนอแบบโปสเตอร์        ครั้ง Primary 

Result 
11. การประชุม/สมัมนาระดับนานาชาต ิ  
11.1 น าเสนอแบบปากเปล่า        ครั้ง Primary 

Result 
11.2 น าเสนอแบบโปสเตอร์        ครั้ง Primary 

Result 
 

 
19. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
เกิดรูปแบบการเลี้ยงท่ีดี เหมาะสมต่อ
พื้นที่ 

เชิงคุณภาพ   

 
20. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ(หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

การเลีย้งปลานลิแปลง
ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม 

 เกษตรกรผู้เพาะเลีย้ง
ปลานิลกับกุ้งขาวแวน
นาไม 

1.เกษตรกรมีการรวมกลุม่เลีย้งปลานิล
แปลงเพศกับกุ้งขาวแวนนาไมรวมกัน 
2. เป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร 

 
21. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลขทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ประเภททรัพยสิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
     
     

 
22. มาตรฐานการวิจัย 

มีการใช้สัตว์ทดลอง 
มีการวิจัยในมนุษย์ 
มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

เอกสารนี้สร้างจากระบบ NRMS เมื่อวันที่ 11/10/2560 เวลา 18:13 น. หน้าที่ 11 จาก 13 หน้า

แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการวิจัย

20557 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมใน บ่อดิน จังหวัดปราจีนบุรี



 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 
24. สถานที่ท าการวิจัย 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

พื้นที่ที่ท าวิจัย ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที ่GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ ปราจีนบุรี ห้องปฏิบัติการ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 

13.960446 101.686848 

ในประเทศ ปราจีนบุรี ภาคสนาม ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
ในประเทศ ปราจีนบุรี ส านักงาน ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี 
13.960446 101.686848 

*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานที่ใช้ประโยชน์ 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 
ในประเทศ ปราจีนบุรี ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   
ในประเทศ กรุงเทพมหานคร กรมประมง   

*องศาทศนิยม (DD) 

26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัย
อ่ืน มี ไม่มี 

หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น ......................................................................................................... .................... 
ชื่อโครงการ ......................................................................................................... .................... 

ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ....................................................................... 

สถานะการพิจารณา 
ไม่มีการพิจารณา 
โครงการได้รับอนุมัติแล้วสัดส่วนทุนที่ได้รับ..........% 
โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา  

 

เอกสารนี้สร้างจากระบบ NRMS เมื่อวันที่ 11/10/2560 เวลา 18:13 น. หน้าที่ 12 จาก 13 หน้า

แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการวิจัย

20557 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมใน บ่อดิน จังหวัดปราจีนบุรี



27. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
28. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

                                                                            
ลงชื่อ................................................. 

                                                                                   (นายสุชาติ   ไกรสุรสีห์) 
                                                                                 หวัหน้าโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เอกสารนี้สร้างจากระบบ NRMS เมื่อวันที่ 11/10/2560 เวลา 18:13 น. หน้าที่ 13 จาก 13 หน้า

แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการวิจัย

20557 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมใน บ่อดิน จังหวัดปราจีนบุรี



หหวหนนาโครงการ

ประวหตตสสวนตหว : 

ชชชอ - นามสกกล นาย สกชาตต ไกรสกรสสหห

Suchat Kraisurasree

ววน/เดชอน/ปปเกตด 10 กรกฎาคม 2512

หนนวยงานสวงกวด กรมประมง

ทสชอยยนทสชสามารถตตดตนอไดดสะดวก  ศยนยหวตจวยและพวฒนาการเพาะเลสลยงสวตวหนลนาจชดปราจสนบกรส ต.กบตนทรหบกรส อ.กบตนทรหบกรส จ.ปราจสนบกรส ต.

กบต 

081-6066285 โทรศวพทห/โทรสาร

มชอถชอ

อสเมลห

081-6066285

suchat_krai@hotmail.com

ประวหตตการศศกษา

ประวหตตการททางาน

พ.ศ. 2551 - 2554 นวกวตชาการประมงชนานาญการ ศยนยหวตจวยและพวฒนาประมงนลนาจชดตรวง

พ.ศ. 2554 - 2557 นวกวตชาการประมงชนานาญการ ศยนยหวตจวยและพวฒนาประมงนลนาจชดสตยล

พ.ศ. 2557 - 2559 นวกวตชาการประมงชนานาญการพตเศษ ศยนยหวตจวยและพวฒนาประมงนลนาจชดสตยล

พ.ศ. 2559 - 2560 ผยดอนานวยการศยนยหวตจวยและพวฒนาการเพาะเลสลยงสวตวหนลนาจชดปราจสนบกรส ศยนยหวตจวยและพวฒนาการเพาะเลสลยงสวตวหนลนา

จชดปราจสนบกรส

สาขาวตชาการทททมทความชทานาญพตเศษ 

ดดานเพาะเลสลยงสวตวหนลนาจชด

ประสบการณณทททเกททยวขนองกหบการดทาเนตนการวตจหย

ผผนรสวมวตจหย

ผลของของวตตามตนอสตนอการพวฒนาการของไขนและการเจรตญเตตบโตของปลาซตวขดางขวานพ.ศ. 2551
การเพาะพวนธกหปลามวดพ.ศ. 2554
การเลสลยงปลามวดเพชชอเปปนพนอแมนพวนธกหในบนอซสเมนตหพ.ศ. 2554
การเพาะและอนกบาลปลาซตวหางดอกพ.ศ. 2557
การเปรสยบเทสยบอวตราการเจรตญเตตบโตของปลาชะโอน 5 กลกนมประชากรพ.ศ. 2558
การเพาะและอนกบาลปลาซตวหางดอกพ.ศ. 2558

หหวหนนาโครงการ

การแพรนกระจายและชสววตทยาบางประการเพชชอการเพาะพวนธกหเตนาบววในจวงหววดสตยลพ.ศ. 2558
การแพรนกระจายและชสววตทยาบางประการเพชชอการเพาะพวนธกหเตนาบววในจวงหววดสตยลพ.ศ. 2558

หหวหนนาโครงการยสอย

ผลของวตตามตนอสตนอการพวฒนาการของไขนและการเจรตญเตตบโตของปลากดางพระรนวงพ.ศ. 2551



โครงการวตจหยทททอยผสระหวสางดทาเนตนการ

ชชชอโครงการ การเปรสยบเทสยบอวตราการเจรตญเตตบโตของปลาชะโอน 5 กลกนมประชากร

แหลนงทกน

ตนาแหนนง

ววนทสชสตลนสกด

ทกนงบประมาณแผนนดตนประจนาปป 2559
ผยดรนวมวตจวย

30/9/2559



ผผนรสวมวตจหย

ประวหตตสสวนตหว : 

ชชชอ - นามสกกล นางสาว จกฑามาศ เอสยดเซนง

 

ววน/เดชอน/ปปเกตด 23 พฤศจตกายน 2522

หนนวยงานสวงกวด กรมประมง

ทสชอยยนทสชสามารถตตดตนอไดดสะดวก    เขตพระนคร กรกงเทพมหานคร 

 โทรศวพทห/โทรสาร

มชอถชอ

อสเมลห jutha729@gmail.com

ประวหตตการศศกษา

ประวหตตการททางาน

สาขาวตชาการทททมทความชทานาญพตเศษ 

ประสบการณณทททเกททยวขนองกหบการดทาเนตนการวตจหย

โครงการวตจหยทททอยผสระหวสางดทาเนตนการ

ชชชอโครงการ ความชกกชกมและการแพรนกระจายของปลาสวยงามประจนาถตชนบางชนตดในพรกโตตะแดง จวงหววดนราธตวาส

แหลนงทกน

ตนาแหนนง

ววนทสชสตลนสกด

ทกนงบประมาณแผนนดตนประจนาปป 2556
ผยดรนวมวตจวย

30/9/2558

ชชชอโครงการ ความชกกชกมและการแพรนกระจายของปลาสวยงามประจนาถตชนบางชนตดในพรกโตตะแดง จวงหววดนราธตวาส

แหลนงทกน

ตนาแหนนง

ววนทสชสตลนสกด

ทกนงบประมาณแผนนดตนประจนาปป 2557
ผยดรนวมวตจวย

30/9/2557


