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ประวัติและความเป็นมา 

 
 

"เจอบันทึกนี้ ให้เอาค าต่อไปนี้ของ กู ไปประกาศให้คนรู้ว่ากู กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผู้เป็นโอรสของ
พระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวก มึง รับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษ ได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอา
ชีวิต เข้าแลกไว้ ไอ๊ อ่ี มันผู้ใด คิดบังอาจท าลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฤา กระท าการทุจริต 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม จงหยุด! การกระท านั้นเสียโดยเร็ว ก่อนที่ กู จะสังหารผลาญสิ้นทั้ง
โคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยาม อันเป็นที่รักของกู ตราบใดที่ค าว่า " อาภากร " ยังยืนหยัดอยู่ในโลก 
กู จะรักษาแผ่นดินสยามของกู ลูก หลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เราก าเนิดมา แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้
ความร่มเย็นเป็นสุขมิให้อนาทรร้อนใจ จงซ่ือสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น" 

 
ค าวํา จังหวัดชุมพร เพิ่งเริ ่มใช๎ในปี พ.ศ.  2459 โดยทางราชการเปลี่ยนนามท๎องที่ที่

เรียกวํา เมือง อันเป็นสํวนหนึ่งของมณฑลวํา “จังหวัด” สํวนค าวําเมืองให๎ใช๎ส าหรับเรียกต าบลที่ประชาชนได๎
เคยเรียกวําเมืองมาแล๎วแตํเดิมอันเป็นเขตชุมชนเทํานั้น ในสมัยโบราณมีชื่อวํา “เมืองชุมพร” เมืองชุมพรเป็น
เมืองเกําแกํเมืองหนึ่ง แตํจะตั้งเมื่อใดไมํมีหลักฐานแนํนอน เพ่ิงมาปรากฏตามต านานพระธาตุเมือง
นครศรีธรรมราชฉบับของหอสมุดแหํงชาติมีความตอนหนึ่งวําเมื่อศักราชได๎ 1098 ปี พระยาศรีธรรมาโศกราชก็
สร๎างเมืองลงบนหาดทราย รอบเป็นเมืองนครศรีธรรมราช แล๎วสั่งให๎ท าอิฐท าปูนกํอพระธาตุครั้งนั้น และยังมี
พระพุทธสิหิงค์ลํองทะเลมาแตํเมืองลังกาถึงเกาะปีนัง และลอยมาถึงหาดทรายแก๎วที่จะกํอพระธาตุนั้น ตํอมา
พระยาศรีธรรมาโศกราชได๎ขุดพบ พระธาตุแล๎วแบํงให๎พระยาศรีธรรมาโศกราชไปกํอพระเจดีย์บรรจุพระบรม
ธาตุที่เหลือไว๎ที่เมืองนครศรีธรรมราช แล๎วตั้งเมืองสิบสองนักษัตรตามปูมโหรขึ้นแกํเมืองนครศรีธรรมราชให๎ใช๎
ตรารูปสัตว์ประจ าปีเป็นตราของเมือง นั้น ๆ คือ ปีชวดตั้งเมืองสายถือตราหนูหนึ่ง ปีฉลูเมืองตานีถือตราโคหนึ่ง 

จังหวัดชุมพร 
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ปีขาลเมืองกลันตันถือตราเสือหนึ่ง ปีเถาะเมืองปาหัง ถือตรากระตํายหนึ่ง ปีมะโรงเมืองไทรถือตรางูใหญํหนึ่ง ปี
มะเส็งเมืองพัทลุงถือตรางูเล็กหนึ่ง ปีมะเมียเมืองตรังถือตราม๎าหนึ่ง ปีมะแมเมืองชุมพรถือตราแพะหนึ่ง ปีวอก
เมืองปันทายสมอถือตราลิงหนึ่ง ปีระกาเมืองอุลาถือตราไกํหนึ่ง ปีจอเมืองตะกั่วปุาถือตราสุนัขหนึ่ง ปีกุนเมือง
กระถือตราหมูหนึ่ง เข๎ากัน 12 เมือง มาชํวยท าอิฐปูนกํอพระธาตุขึ้น ตามต านานนี้เมืองนครศรีธรรมราชสมัย
นั้นมีอ านาจมาก ปรากฏวํามีเมืองชุมพรเป็นเมืองขึ้นอยูํเมืองหนึ่ง ตั้งแตํปี พ.ศ.  1098 เมืองชุมพรในสมัยนั้น
ปรากฏวํา เป็นเมืองดํานเพราะอยูํระหวํางชํองแคบมลายูเป็นเมืองดําน หรือแคว๎นเทพนครหรือแคว๎นอํูทอง ใน
สมัยตํอมาไมํมีหลักฐานที่อ๎างอิงหรือกลําวถึงเมืองชุมพรไว๎เลย จึงมีผู๎เข๎าใจวําเมืองชุมพรเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใน
สมัยอยุธยา เมื่อปีจอ พุทธศักราช 1997 (จ.ศ. 816) ในแผํนดินสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ พระเจ๎าอยูํหัวใน
สมัยอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงซึ่งได๎โปรดให๎ช าระ ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แหํงกรุง
รัตนโกสินทร์วํา ได๎มีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล๎าสั่งวํา บรรดาข๎าราชการ อยูํบนหัวเมืองปักษ์ใต๎ฝุาย
เหนือทั้งปวงให๎ถือศักดินาตามพระราชบัญญัตและปรากฏวํามีออกญาเคางะทราธิบดีศรี สุรัตวลุ มหนักพระ
ชุมพร เมืองตรีถือศักดินา 5,000 ไรํ เป็นอันรับรู๎วําเมืองชุมพรเป็นเมืองตรีและเกิดขึ้นแล๎วใน แผํนดินของ
พระองค์ แตํต๎องเข๎าใจวํากํอนที่จะได๎เป็นเมืองตรี เมืองชุมพรจะต๎องเป็นเมืองเล็กมากํอนจึงไมํมี หลักฐานใน
ประวัติศาสตร์ไว๎ให๎เห็นชัด เพ่ิงมาปรากฏแนํชัดขึ้นวําเมืองชุมพรเป็นหัวเมืองหนึ่งในหัวเมืองปักษ์ใต๎ตั้งแตํปี 
พ.ศ. 1997 เป็นต๎นมา หรือประมาณ 503 ปีเศษแล๎วเมืองชุมพรจะตั้งอยูํ ณ ต าบลใด ที่ใดไมํมีหลักฐานที่
แนํนอนทั้งนี้เมืองชุมพรไมํมีโบราณวัตถุที่เป็นพยานหลักฐานวําเมืองแตํโบราณ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพได๎ทรงเรียบเรียงไว๎ใน ต านานเมืองระนอง ความตอนหนึ่งวํา “เมืองชุมพรประหลาดผิด
กับเมืองอ่ืนในแหลมมลายู เมืองที่ตั้งมาแตํโบราณ เชํน เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต๎น ล๎วนมี
โบราณวัตถุและมีตัวเมืองปรากฏอยูํบ๎างรู๎ได๎วําเป็นเมืองมาแตํโบราณ แตํเมืองชุมพรยังไมํได๎พบโบราณสถาน
วัตถุเป็นส าคัญแตํอยํางใด อาจจะเป็นด๎วยเหตุ 2 ประการ คือ มีที่นาไมํพอกับคนประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
อยูํตรงคอคอดแหลมมลายู มักเป็นสมรภูมิรบพํุง กันตรงนี้ จึงไมํสร๎างเมืองถาวรไว๎  แตํก็ต๎องรักษาไว๎เป็นเมือง
ดําน” นอกจากเหตุผล 2 ประการดังกลําวแล๎ว พิจารณาจากสภาพตามธรรมชาติแล๎วยังมีเหตุผลอีกอยํางหนึ่ง 
คือ ที่ท๎องที่ตั้งจังหวัดชุมพรเป็นที่ราบต่ าน้ าทํวม บ๎านเรือนราษฎร เรือกสวนไรํนาเสียหายอยูํเสมอ บางปีน้ า
ทํวมถึง 2 – 3 ครั้ง ภัยจากน้ าทํวมอาจเป็นเหตุหนึ่ง ที่ท าให๎ไมํนิยมสร๎างถาวรวัตถุไว๎ให๎ปรากฏแกํชนรุํนหลังก็ได๎ 
แม๎แตํบ๎านเรือนราษฎรในเมืองก็ไมํปรากฏวําได๎ กํอสร๎างอาคารถาวรเป็นเรือนตึกหรือคอนกรีต  เพ่ิงจะมีตึกขึ้น
เป็นครั้งแรกในตลาดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2491 นี้เองอยํางไรก็ดี จากหลักฐานบางอยํางปรากฏวํามีหมูํบ๎านหนึ่งอยูํ
ใกล๎วัดประเดิมอยูํฝั่งซ๎ายของแมํน้ าชุมพร เรียกวํา “บ๎านวัดประเดิม” หรือ “บ๎านประเดิม” ปัจจุบันอยูํหมูํที่ 20 
ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร พิจารณา ตามลักษณะภูมิประเทศจะเห็นวํามีคลองสองคลองไหลมาเกือบ
บรรจบกัน และในระหวํางคลองท้ังสอง คือ คลองชุมพรและคลองทําตะเภา ซึ่งขณะนี้เรียกกันวําคลองรํวมเมือง
ชุมพรตั้งอยูํ ณ คลองทําตะเภา หาใชํตั้งที่คลองชุมพรตามชื่อเมืองไมํ จึงเป็นเหตุหนึ่งท าให๎สันนิษฐานวํา เมือง
ชุมพรแตํเดิมนําจะอยูํที่คลองชุมพร โดยใช๎ ชื่ออยํางเดียวกัน นอกจากนั้นบริเวณใกล๎เคียงวัดมีวัดใหญํอยูํบริเวณ
ใกล๎เคียงหลายวัดคือ วัดประเดิม วัดนอก วัดพระขวาง และวัดวังไผํ สํวนวัดประเดิมเป็นวัดใหญํที่ส าคัญ 
ชาวบ๎านนับถือและพากันไปท าบุญมากกวําวัดอ่ืน ๆ ซึ่งตามธรรมดาที่ตั้งเมืองโบราณมักจะมีวัดมากและตั้งอยูํ
ติด ๆ กันบริเวณวัดประเดิมถัดมาทางทิศเหนือมีอิฐแผํนใหญํจมอยูํในดินบางแหํง และมีหลักเมืองแหํงหนึ่งใกล๎ 
ๆ วัดประเดิม หลักเมืองนี้ชาวบ๎านในปัจจุบันมักไมํคํอยรู๎จักวําเป็นอะไร เพราะสภาพในปัจจุบันเป็นเพียงหิน
ก๎อนหนึ่งปักอยูํในดินใต๎ต๎นขํอยใหญํ ชาวบ๎านใกล๎เคียงเรียกกันวํา “พระขํอย” ถือเป็นเทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่
เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ตามธรรมดาเมืองโบราณจะต๎องมีหลักเมือง พระเสื้อเมืองเป็นประจ าเมือง 
ด๎วยเหตุผลข๎างต๎นนี้ จึงสันนิษฐานวําเมืองชุมพรเดิมตั้ง อยูํ ณ บ๎านประเดิม ทางฝั่งซ๎ายของเมืองชุมพร จึงมีชื่อ
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ตรงกับชื่อคลองอยูํหํางจากเมืองชุมพรในปัจจุบันไปทาง ทิศใต๎ประมาณ 5 กิโลเมตร ตํอมาสันนิษฐานวําได๎ย๎าย
ตัวเมืองไปตั้งอยูํ ณ บ๎านทํายาง ต าบลทํายาง โดยมีหลักฐานอ๎างอิงวํา เมื่อ พ.ศ. 2357 ปีจอ ฉศก.(จ.ศ. 1176) 
ในรัชกาลที่ 2 แหํงราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย ได๎ทรงสํงสงฆ์ไทยจ านวน 7 รูป เป็น
สมณทูตออกไปเมืองลังกาโดยทางเรือ โดยมีขุนทรงวิชัยหมื่นไกรคุมเครื่อง ดอกไม๎เงินทองไปบูชาพระเจดีย์ฐาน
ทั้งท้ัง 15 ต าบล ครั้นวันขึ้น 10 ค่ า เดือน 2 เวลา 4 โมง มีคลื่นจัดเรือได๎เกยหาดมัทรี ปากน้ าชุมพรแตก คณะ
ทูตได๎สํงคนออกหาบ๎านคนแล๎วโดยสารเรือจับปลามาถึงเมืองชุมพรได๎ขออาหารจากเจ๎าอธิการวัดทํายางบริโภค 
แล๎วพากันมาหาเจ๎าเมืองกรมการเมืองชุมพรได๎ปุาวร๎องให๎ราษฎรจัดแจงหาอาหารมาถวายพระสมณทูตแล๎ว
ออกไปรับพระสงฆ์สมณทูตกับคณะเข๎ามา ณ เมืองชุมพร นิมนต์ให๎พระสงฆ์ อาศัยในวัดทํายาง คราวนี้จะเห็น
ได๎วํา เมืองชุมพรในปี พ.ศ. 2357 ตั้งอยูํ ณ ต าบลทํายาง ภูมิฐานของต าบล ทํายางในปัจจุบันนี้ยังมีบ๎านเรือน
หนาแนํน และใกล๎กับปากอําวมีเรือสินค๎าขนาดใหญํไปมาสะดวกบัดนี้ก็ยังเป็น ทําเรือสินค๎ามีเรือตําง  ๆ จาก
กรุงเทพมหานครบรรทุกสินค๎ามาขึ้นแล๎วบรรทุกรถยนต์ไปในเมืองอยูํเสมอ ทํายาง เป็นต าบลใหญํต าบลหนึ่ง 
ขณะนี้มีวัดถึง 7 วัด วัดที่อยูํใกล๎เคียงตลาดเกํามีถึง 3 วัดติดกัน คือ วัดทํายางใต๎ วัดทํายางกลางและวัดทํายาง
เหนือ ต าบลทํายางจึงนําจะเป็นที่ตั้งเมืองชุมพรในสมัยตํอมา แตํย๎ายมาเมื่อใดยังไมํพบหลักฐานแนํนอน เมื่อ
ตรวจสอบหลักฐานที่พอเชื่อถือได๎ พบวําเมื่อปี พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวเสด็จ พระราชด าเนินประพาสแหลมมลายูได๎เสด็จประทับที่เมืองชุมพรแล๎วทรงม๎าทรง ช๎างพระที่นั่ง
ไปยังเมืองกระบุรี จังหวัดระนอง พลับพลาที่ประทับที่ชุมพรอยูํทางใต๎ของคลองทําตะเภาโดยมีทุํงตีนสาย 
หนองหว๎า หนองหวาย ต าบลกรอกธรณี ปัจจุบันขึ้นกับคลองทําตะเภาโดยมีทุํงตีนสาย หนองหว๎า หนองหวาย 
ต าบลกรอกธรณี (ปัจจุบันคือต าบลตากแดด) อยูํหลังพลับพลาทุํงตีนสายยังปรากฏอยูํทุกวันนี้อยูํใกล๎วัดสุบรรณ
นิมิตรไปทางทิศตะวันตกและได๎ทรงเรือข๎ามไปที่บ๎านทําตะเภา ขึ้นที่หน๎าบ๎านเจ๎าเมืองกํอนแล๎วเสด็จพระราช
ด าเนินไปตามริมฝั่งบ๎านเรือนราษฎร จึงเป็นที่เชื่อได๎วํา เมื่อ พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) เมืองชุมพรได๎มาตั้งอยูํที่
คลองทําตะเภาแล๎ว ตัวเมืองและสถานท่ีราชการหาใชํที่อยูํในปัจจุบันนี้ไมํ อยูํคนละฝั่งแมํน้ ากับทุํงตีนสาย และ
บริเวณบ๎านทําตะเภาเหนือ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํได๎เสด็จ โดยทางเรือพระที่นั่ง 12 
กรรเชียง ถึงพลับพลาที่ทําตะเภาเหนือ ไปถึงหมูํบ๎านที่เป็นเมืองชุมพร เวลาจวนค่ าเสด็จพระราชด าเนินที่
หมูํบ๎าน ทําตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร ตลาดทําตะเภาเดิมอยูํตรงข๎ามบ๎านทุํงตีนสาย บริเวณระหวํางที่ท าการปุา
ไม๎จังหวัด กับตลาดในปัจจุบันนี่ ตลาดทําตะเภานี้แตํเดิมเป็นปุามีเสือชุกชุมมากจนขึ้นชื่อวําเสือชุมพรดุมาก 
เมื่อทางราชการตัดทางรถไฟสายใต๎ผํานตัวเมืองชุมพร ปุาเสือก็กลายสภาพเป็นตลาดการค๎า ตํอมาตัวเมืองได๎
ย๎ายอีก แตํไมํทราบวําเมื่อใดเนื่องจากไมํมีหลักฐานแนํนอน แตํจะต๎องหลังจาก พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109) แล๎ว
ปรากฏวําเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงจัดการปกครองท๎องที่ใหมํ โดยแบํงการปกครอง
ออกเป็น เมือง อ าเภอ ต าบล และหมูํบ๎าน หลายเมืองรวมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ในปีพุทธศักราช 2439 (ร.ศ. 
115) ได๎ตั้งมณฑลชุมพรขึ้น ตั้งศาลารัฐบาล ณ จังหวัดชุมพร ปรากฏหลักฐานวําตัวเมืองชุมพรได๎ย๎ายที่ท าการ
มาตั้งอยูํริมคลองทําตะเภาคือที่ปลูกบ๎านพักนายอ าเภอเมืองชุมพรอยูํใกล๎จวนผู๎วําราชการจังหวัดในปัจจุบัน 
เหตุผลที่จ าเป็นต๎องย๎ายเมืองจากบ๎านประเดิมและต าบลทํายางมาอยูํที่คลองทําตะเภาไมํพบหลักฐาน ณ ที่ใด 
แตํเทําท่ีค๎นคว๎านําจะเป็นเพราะเหตุสองประการดังตํอไปนี้ คือ 

(1) คลองชุมพรอันเป็นที่ตั้งเมืองมาแตํเดิมเคยใช๎เป็นทางเรือส าเภาใหญํ ๆ สัญจรและบรรทุก
สินค๎า ไปมากับจังหวัดใกล๎เคียงและตํางประเทศมีระยะไกลจากปากอําว ประกอบกับคลองทําตะเภาเป็นทําเรือ
อยูํกํอนแล๎ว ความเจริญก็มีมากท าเลการท ามาหากินก็ดีข้ึนประกอบกับขณะนั้นประชาชน ณ เมืองชุมพรเดิมคง
จะถูกพมํารุกรานจึงเที่ยวหลบซํอนหาที่ตั้งบ๎านเรือนใหมํจึงได๎อพยพกันมาตั้งบ๎านเรือนท ามาหากินที่บ๎านทํา
ตะเภามากขึ้น กลายเป็นท๎องที่ทีป่ระชาชนหนาแนํน จึงเป็นเหตุหนึ่งให๎ย๎ายเมืองชุมพรไปจากบ๎านประเดิม 
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(2) ปรากฏตามพระราชพงศาวดารวําเมืองชุมพรถูกพมํายกทัพมาย่ ายีหลายครั้งที่ส าคัญมี 2 
ครั้ง คือ ก. ในแผํนดินพระที่นั่งสุริยาอัมรินทร์เมื่อ พ.ศ. 2307 ปีจอ ฉศก (จ.ศ. 1126) พระเจ๎าอังวะ มังระแหํง
พุกามประเทศได๎จัดกองทัพใหญํพลฉกรรจ์สองหมื่นห๎าพันมาตีกรุงศรีอยุธยาแยกไปทางเหนือทัพหนึ่ง แยกไป
ทางใต๎ทัพหนึ่งมีมังมหานรธาโบชุกเป็นแมํทัพถือพลหมื่นห๎าพันยกมาตีเมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี หุยตอง
จากเจ๎าเมืองทวายสู๎ไมํได๎หลบหนีเข๎าไปทางเมืองกระเข๎ามาอยูํเมืองชุมพร ทัพพมํายกติดตามไป เมื่อตีได๎แล๎ว
เผาเมืองชุมพรเสียแล๎วยกเข๎ามาตีเมืองปะทิว เมืองกุย เมืองปรานแตกทั้งสามเมือง แล๎วกลับเข๎าไปเมืองทวาย 
ข. ในแผํนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก พ.ศ. 2238 ปีมะเส็ง สัปตศก (จ.ศ. 1147) พระเจ๎าปดุง
แหํงประเทศพมําจัดกองทัพใหญํมีพลหนึ่งแสนสามพันคนแยกเป็นหลายกองทัพมาย่ ายีประเทศไทยตั้งแตํเมือง
เชียงใหมํมาจนถึงเมืองถลาง (ภูเก็ต) ทางด๎านปักษ์ใต๎ได๎แกํหวุํนแมงญีเป็นแมํทัพใหญํให๎เนมโยตุงนรัตน์เป็นแมํ
ทัพหน๎ายกมาทางเมืองกระ เมืองระนอง เข๎าตีเมืองชุมพร เจ๎าเมืองกรมการเมืองชุมพรมีไพรํพลส าหรับปูองกัน
เมืองน๎อยก็เทครัวเข๎าปุา ทัพพมํายกเข๎าตีเมืองชุมพรได๎แล๎วเผาเมืองชุมพรเสีย ทัพหน๎าเลยเข๎าไปตีเมืองไชยา
แล๎วก็เผาเมืองไชยาเสียด๎วย สํวนทัพใหญํยังคงตั้งอยูํเมืองชุมพร ตํอมากองทัพหลวงมาจากกรุงเทพ ฯ จึงตีกอง
พมําแตกไป ในสมัยนี้บ๎านเมืองก็คงจะรํวงโรยมีผู๎คนเหลือน๎อย ตํางกระจัดกระจายกันไปเชํนเดียวกับเมือง
ระนอง เมื่อเมืองชุมพรได๎มาตั้งอยูํคลองทําตะเภาแล๎วที่ตรงนั้นอยูํริมน้ าตกถูกน้ าเซาะตลิ่งพังจึงได๎ย๎ายที่ท าการ
มาอยูํในสถานที่ซ่ึงเป็นบริเวณหน๎าศาลจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน เป็นสมัยที่พระส าเริง นฤปการเป็นเจ๎าเมือง ใน
ปี พ.ศ. 2460 พระยาคงคาธราธิบดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎรได๎ขอเงินงบประมาณเพ่ือสร๎างศาลากลาง
จังหวัดขึ้นใหมํท่ีต าบลทําตะเภา คือ บริเวณเทศบาลเมืองชุมพรและส านักงาน ที่ดินจังหวัดในปัจจุบัน กํอสร๎าง
เสร็จเปิดท างาน ณ ศาลากลางจังหวัดหลังใหมํ เมื่อ 3 เมษายน 2462 เวลา 08.00 น. ในสมัยอ ามาตย์ตรีพระ
ชุมพรศรีสมุทรเขต (บัว) เป็นผู๎วําราชการจังหวัด ด๎วยเหตุนี้ทางราชการ จึงถือวําวันที่ 3 เมษายน เป็นวันที่
ระลึกของจังหวัดชุมพร เมืองชุมพรได๎เป็นที่ศาลารัฐบาลมณฑลชุมพรด๎วย เมื่อเริ่มตั้งเป็นมณฑลขึ้นแล๎ว ในปี 
พ.ศ. 2437 มีเมืองขึ้นกับมณฑลนี้ 3 เมือง คือ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองชุมพร และเมืองหลังสวน ตํอมาใน
พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) ได๎ย๎ายศาลาเทศบาลมณฑลชุมพรไปอยูํที่บ๎านดอน ซึ่งเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีให๎ตรง
กับท๎องที่ที่ตั้งมณฑล ในปี พ.ศ. 2468 ได๎ประกาศยกเลิกมณฑลสุราษฎร์ธานี และโอนการปกครอง 3 จังหวัด
รวมทั้งจังหวัดชุมพรด๎วยไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช หลังจากยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทุกมณฑล ในปี 
พ.ศ. 2476 เป็นเหตุให๎ยกเลิกมณฑลนครศรีธรรมราชไปด๎วย จังหวัดชุมพรจึงเป็นจังหวัดหนึ่งในราชอาณาจักร
ขึ้นตรงตํอราชการ บริหารสํวนกลางจนทุกวันนี้  
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ตราประจ าจังหวัด 
 

ภาพคนยืน   หมายถึง เทวดาที่ประทานพรให๎แกํชาวเมือง และกองทัพที่จะยกออกไปท าศึก 
ภาพต้นไม้ทั้งสองข้าง  หมายถึง ต๎นมะเดื่อ ซึ่งในพ้ืนที่ของจังหวัดมีต๎นไม๎ชนิดนี้อยูํมากมาย  
ภาพค่ายและหอรบ  หมายถึง จังหวัด นี้เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให๎มา พร๎อมกัน 

ณ ที่ แหํงนี้ กํอนที่จะเดินทัพออกไปสู๎รบกับข๎าศึก ทั้งนี้ก็เพราะชุมพรเป็นเมือง 
หน๎าดํานมาแตํโบราณ 
 
 

ประวัติ จังหวัดชมุพร 
 ค าว่า "ชุมพร" มีผู้สันนิษฐานว่าจะมาจากค าว่า "ชุมนุมพล"  
 แต่อีกทางหน่ึงสันนิษฐานว่า มาจากชื่อพันธุ์ไม้ท้องถิ่น คือ ต้นมะเดือ่ชุมพร 

 
 

 ต้นไม้ประจ าจังหวัด  :  มะเดือ่ชุมพร  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ดอกไม้ประจ าจังหวัด  :  พุทธรักษา 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชุมพร 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด : มะเดื่ออุทุมพร 
 

ชื่อทั่วไป        ต๎นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ       Cluster Fig 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa Linn. 
วงศ์              LAURACEAE  
ชื่ออ่ืน ๆ        มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ า มะเดื่อ  
ถิ่นก าเนิด       ถิ่นก าเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต๎ เอเชียใต๎ และตะวันออกเฉียงใต๎ 
ประเภท         ไม๎ยืนต๎น 
รูปร่างลักษณะ ไม๎ต๎นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอํอน มีขนสีน้ าตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ตํอมาจะหลุดรํวง ใบ

เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผํนใบรูปไขํถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทูํถึงกลม ก๎านใบยาว 
10.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไขํกลับ เมื่อสุกสีแดงเข๎มถึงสีมํวง  
การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล๎าจนงอก และแข็งแรงกํอนจึงย๎ายไปปลูก 
ลงดิน และปักช ากิ่ง สภาพที่เหมาะสม ดินรํวน และมีอินทรีย์วัตถุ ระบายน้ าได๎ดี 

ประโยชน์      ปลูกเป็นไม๎ประดับกลางแจ๎ง 
  

ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกพุทธรักษา 

ชื่อดอกไม ้       ดอกพุทธรักษา 
ชื่อสามัญ         Butsarana  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn.  
วงศ ์                CANNACEAE 
ลักษณะทั่วไป  พุทธรักษาเป็นพรรณไม๎ล๎มลุก เนื้ออํอนอวบน้ า ล าต๎นสูงประมาณ 1 - 2 เมตร มีล าต๎นอยูํ ใต๎

ดินเรียกวํา เหง๎า เจริญเติบโตโดยแตกหนํอเป็นกอ คล๎ายกล๎วย ใบมีขนาดใหญํสีเขียว โคนใบ
และปลายใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส๎นนูนเห็นชัด ใบมีก๎านยาวเป็นกาบใบหุ๎มล าต๎น
ซ๎อน สลับกัน ออกดอกเป็นชํอตรงสํวนยอดของล าต๎น ชํอดอกเป็นชํอตรง สํวนยอดของล าต๎น 
ชํอดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ประกอบด๎วยดอก 8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม 
ขนาดของดอกและสีสรรแตกตํางกันไปตามชนิดพันธุ์  การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด การแตก
หนํอ สภาพที่เหมาะสม ดินรํวยซุย แสงแดดจัดกลางแจ๎ง ถิ่นก าเนิด ประเทศอินเดีย  
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                ค าขวญัประจ าจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมพร…ประตูภาคใต้  
ไหว้เสด็จในกรม 
ชมไร่กาแฟ 
แลหาดทรายร ี
ดีกล้วยเล็บมอื 
ขึ้นชื่อรังนก 
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วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร 
 
 

                                                         ชุมพรน่าอยู ่
                                                           สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

                                                            และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategig Issues)  
1. การพัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพ  
2. การพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางครบวงจร  
3. พัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตร เกษตรอุตสาหรรม และการตลาด 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 

ค านิยมจังหวัดชุมพร 
C H U M P H O N 

C = Collaborative รํวมมืออยํางสร๎าง 
H = Heart ท าด๎วยใจ 
U = Unity เอกภาพ 
M = Morality คุณธรรม 
P = Partnership ความรํวมมือ 
H = Happiness ความสุข 
O = Operating to success ปฏิบัติงานสูํความส าเร็จ 
N = Network เครือขําย 
 

รํวมมืออยํางสร๎างสรรค์ รวมใจเป็นหนึ่ง 
มีเอกภาพ มีคุณธรรม บุคลากรมีความสุข 

รํวมมือปฏิบัติงานสูํความส าเร็จ และเชื่อมโยงเป็นเครือขําย 
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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
สภาพทางกายภาพ 

ต าแหน่ง : Lat 10 องศา 29 ลิปดา  N 
                                 Long 99 องศา 11 ลิปดา E 
 

 ขอบเขตจังหวัด 
  ทิศเหนือ           : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ทิศใต้               : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  ทิศตะวันออก   : อ่าวไทย 
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 เนื้อท่ีรวม  3.75  ล๎านไรํ 
 ภาคเกษตร 1.75  ล๎านไรํ (46.67%) 

 การปกครอง  
  8 อ าเภอ 68 ต าบล   
  735 หมูํบ๎าน  15 เทศบาล 

 ราษฎรประมาณ 480,000  คน 
 เกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  12,667 ราย 
 เพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 4,448 ราย  
 เนื้อท่ีประมาณ 3,711 ไรํ 

แม่น้ า/คลองที่ส าคัญ 
คลองทําแซะคลองทําแซะ            ยาว ยาว 7777    กม.กม. 

คลองรับรํอคลองรับรํอ                ยาว ยาว 7722  กม.กม. 

คลองทําตะเภาคลองทําตะเภา              ยาว ยาว 3333  กม.กม. 
 

คลองชุมพรคลองชุมพร          ยาว ยาว 5500  กม.กม. 

คลองสวีคลองสวี          ยาว ยาว 3300  กม.กม. 

คลองตะโกคลองตะโก      ยาว ยาว 112200  กม.กม. 

คลองหลังสวนคลองหลังสวน      ยาว ยาว 110000  กม.กม. 

คลองละแมคลองละแม      ยาว ยาว 3366  กม.กม. 



 11 

อ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ  
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แผนท่ีจังหวัดชุมพร 
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ขนาดที่ตั้ง 
จังหวัดชุมพรตั้งอยูํตอนบนสุดของภาคใตร๎ะหวํางเส๎นละติจูดที่ 10 องศา 29 ลิปดาเหนือ และ

เส๎นลองติจูดที่ 99 องศา 11 ลิปดาตะวันออก หํางจากกรุงเทพมหานครตามเส๎นทางรถยนต์ ประมาณ 498 
กิโลเมตร และเส๎นทางรถไฟสายใต๎ ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3.75 ล๎านไรํ หรือ 6,010.849 ตาราง
กิโลเมตร มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต๎ ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต๎ตอนบนฝั่งอําวไทยมีรูปพ้ืนที่
เรียวยาวตามแนวเหนือ - ใต๎ มีความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงดังนี้  

:: ทิศเหนือ : เขตอ าเภอทําแซะ และอ าเภอปะทิว ติดตํอกับอ าเภอบางสะพานน๎อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

:: ทิศใต้ : เขตอ าเภอละแม และอ าเภอพะโต๏ะ ติดตํอกับอ าเภอทําชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
:: ทิศตะวันออก : เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอทุํงตะโก อ าเภอหลังสวน 

และอ าเภอละแม ติดตํอกับอําวไทย 
:: ทิศตะวันตก : เขตอ าเภอทําแซะติดตํอกับอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และประเทศเมียน

มาร์ เขตอ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน และอ าเภอพะโต๏ะ ติดตํอกับอ าเภอกระบุรี อ าเภอละอํุน 
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง (มีความยาว 222 กิโลเมตร)  

 
 

สภาพภูมิประเทศ ภูมอิากาศ 
สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร  
แบํงออกเป็น 3 ลักษณะใหญํ ๆ คือ  

พ้ืนที่ราบตอนกลาง พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล และพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่สูงและภูเขา ทิวเขา
ที่ส าคัญคือ ทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหวํางประเทศถัดจากแนวที่สูงมาทางด๎าน
ตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ ราบลุํม เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของ
จังหวัด ส าหรับพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 222 กิโลเมตร ลักษณะชายหาดของ
จังหวัดชุมพรคํอนข๎างเรียบมีความโค๎งเว๎าน๎อย ความกว๎างของจังหวัดโดยเฉลี่ย 36 กิโลเมตร 
 

สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดชุมพรเป็นเขตที่ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให๎มีฤดูกาลเพียง 2 ฤด ูคือ 

1) ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นชํวงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออํอนก าลังลง 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นชํวงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎จากทะเลอันดามันเป็นมวลอากาศท่ีมีความชื้นสูง และเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงท าให๎
เกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนที่จังหวัด 
 

 

เขตการปกครองและประชากร 
การปกครอง 

จังหวัดชุมพร แบํงเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมูํบ๎าน 25 เทศบาล (2 
เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล) 53 อบต.  
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ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 
 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. สภาต าบล 
1. อ าเภอเมือง 17 161 1 9 9 - 
2. อ าเภอทําแซะ 10 116 - 2 10 - 
3. อ าเภอปะทิว 7 75 - 6 4 - 
4. อ าเภอสว ี 11 115 - 1 10 - 
5. อ าเภอทุํงตะโก 4 35 - 2 2 - 
6. อ าเภอหลังสวน 13 141 1 1 10 - 
7. อ าเภอพะโต๏ะ 4 46 - 1 4 - 
8. อ าเภอละแม 4 47 - 1 4 - 

รวม 70 736 2 23 53 - 
           

          ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร ข๎อมูล กรกฎาคม 2553 
 

การบริหารราชการ 

จังหวัดชุมพร มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผํนดิน 3 รปูแบบ คือ 

1) การบริหารราชการสํวนกลาง ประกอบด๎วยสํวนราชการสังกัดสํวนกลาง ซึ่งตั้งหนํวยงานใน
พ้ืนที่จังหวัดจ านวน 95 หนํวยงาน 

2) การบริหารราชการสํวนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการ
ออกเป็น 2 ระดับ คือระดับจังหวัด ประกอบด๎วย สํวนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หนํวยงาน ระดับ
อ าเภอ ประกอบด๎วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมูํบ๎าน 

3) การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 1 องค์การบริหารสํวนจังหวัด 2 เทศบาล
เมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารสํวนต าบล 

 

ประชากร 

ประชากร ที่ ข๎อมูล กรกฎาคม 2553 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
ประชากร (คน) ความหนาแน่น 

ประชากร/ตร.กม. ชาย หญิง รวม 
1. เมือง 675.103  70,473 72,692 143,165 212.06 
2. ทําแซะ 1,531.218  40,523 40,024 80,547 52.60 
3. ปะทิว 672.412  22,948 23,076 46,024 68.45 
4. สว ี 799.578  35,166 35,240 70,406 88.05 
5. ทุํงตะโก 291.785  12,258 12,204 24,462 83.84 
6. หลังสวน 727.285   35,357 36,462 71,819 98.75 
7. พะโต๏ะ 1,017.328  11,879 11,006 22,885 22.50 
8. ละแม 296.140                         14,311 14,125 28,436 96.02 
รวมท้ังจังหวัด 6,010.849 

 
242,915 244,829 487,744 

 
          ที่มา : ส านกังานสถิติจังหวัดชุมพร ข๎อมูล 2553 
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การเมือง 

ปัจจุบันจังหวัดชุมพร ได๎ก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร แบบเขตรวมทั้งจังหวัด 
มีจ านวนสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร จ านวน 3 คน 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า 
ทรัพยากรดินและที่ดิน 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต๎ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไป
ด๎วย ภูเขา แหลํงน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าทํวมถึง จึงกํอให๎เกิดลักษณะดินประเภทตําง ๆ โดยทั่วไป
ประเภทดิน ในภาคใต๎ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่คํอนข๎างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ปาน กลางถึงคํอนข๎างต่ า สํวนดินบริเวณชายฝั่งสํวนใหญํเป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยูํที่ของวัสถุ
ตกค๎างและดินดาน และบริเวณท่ีมีน้ าทะเลทํวมถึงอยูํสม าเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ า
เลวถึงเลวมาก ลักษณะดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบํงออกเป็นหนํวยหรือกลุํมใหญํ ๆ ได๎ 29 หนํวยดิน หรือกลุํม
ดิน โดยปะปนกันไปในแตํละพ้ืนที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบํงตามประเภทของดินได๎ 6 กลุํมดังนี้ คือ 

1. กลุมํพ้ืนที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ 6 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
2. กลุํมดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
3. กลุํมดินทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
4. กลุํมดินภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
5. พ้ืนที่ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
6. กลุํมดินนา ครอบคลุมพ้ืนที่ร๎อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด เมื่อพิจารณาลักษณะ

สภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล๎ว บริเวณด๎านตะวันตกของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นพ้ืนที่ภูเขา บริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื้นและดินนาซึ่งเหมาะแกํการเกษตรกรรม สํวนด๎านตะวันออกของ
จังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขารวมทั้งดินพ้ืนที่ภูเขาเป็นบางสํวนด๎วย 
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไรํ จ าแนกพ้ืนที่ทางการเกษตร 2,039,816 ไรํ (ร๎อยละ 45.9) พ้ืนที่ปุาไม๎ 658,125 
ไรํ (ร๎อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไมํได๎จ าแนก 1,058,837 ไรํ (ร๎อยละ 30.6)  
 

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ปุาครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัดแตํจะมีความหนาแนํนทางด๎านทิศ

ตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัดโดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 2,082,298 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัดใน
ขณะที่พ้ืนที่ทางการเกษตรกลับเพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร๎อยละ 54.04 ในปี 2544 ส าหรับ
ประเภทปุาในจังหวัดชุมพรจัดเป็นประเภทไม๎ผลัดใบซึ่งจ าแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพปุาที่แตกตําง
กันประกอบด๎วย ปุาดิบชื้น ปุาชายเลน และปุาพรุ พ้ืนที่ปุาทั้ง 3 ชนิด สามารถจ าแนกปุาในจังหวัดชุมพร ได๎ดังนี้ 

1) ปุาสงวนแหํงชาติ จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ปุาไม๎ที่ประกาศเป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ จ านวน 26 
ปุามีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไรํ แตํปัจจุบันเหลือเพียง 25 ปุา และมีการยกเลิกไปแล๎ว 1 ปุา คงเหลือ
เนื้อทีเ่พียง 1,941,426.50 ไรํ ในจ านวนนี้เป็นปุาบกจ านวน 17 ปุา ปุาชายเลนจ านวน 5 ปุา ปุาพรุจ านวน 3 ปุา 

2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา จังหวัดชุมพรมีพ้ืนปุาที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จ านวน 4 แหํง 
และได๎ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล๎วทั้ง 4 แหํง  

3) อุทยานแหํงชาติ พ้ืนที่กรมปุาไม๎ก าหนดให๎จัดเป็นอุทยานแหํงชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร มี 2 
แหํง 
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4) วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจ านวน 1 แหํง 
 

ทรัพยากรน้ า  
สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพรรวมเรียกวําลุํมน้ าภาคใต๎ฝั่งตะวันออก สํวนที่ 1 ซึ่ง

ประกอบด๎วย แมํน้ าล าคลองสายสั้น ๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็น
แหลํงต๎นน้ าลงสูํอําวไทยประกอบด๎วยลุํมน้ าสาขาและลุํมน้ ายํอย ดังนี้ 

ลุ่มน้ าสายหลัก ได๎แกํ 
1. ลุํมน้ าสาขาคลองทําตะเภา 
2. ลุํมน้ าสาขาคลองชุมพร 
3. ลุํมน้ าสาขาคลองสวี – ตะโก 
4. ลุํมน้ าสาขาคลองหลังสวน 
5. ลุํมน้ าสาขาคลองละแม 
ลุ่มน้ าสายรอง ได๎แกํ  
1. ล าน้ ารับรํอ 
2. ล าน้ าทําแซะ 
3. คลองสวีเฒํา 
4. คลองตะโก 

ระดับคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าส าคัญ 

แมํน้ าทําตะเภา  

เป็นแมํน้ าสายสั้น ๆ ต๎นก าเนิดจากเทือกเขาด๎านทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหล
ผํานอ าเภอทําแซะ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสูํอําวไทยบริเวณปากน้ าชุมพรมีความยาวของ
แมํน้ าสายหลักและล าน้ าสาขาเทํากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าทําเฉลี่ยรายปี 1,440 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
คุณภาพน้ าในแมํน้ านี้โดยรวมจัดอยูํในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสมตํอการด ารงชีวิต
ของสัตว์น้ า ในหลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได๎แกํ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แตํมี
ปริมาณไมํมากนัก ส าหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคท่ีเรียมีคํอนข๎างสูงเนื่องจากล าน้ าไหลผํานชุมชน ท าให๎เกิดการ
ปนเปื้อนจากน้ าทิ้ง การใช๎ประโยชน์ล าน้ าโดยสํวนใหญํใช๎ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใช๎เพ่ือ
บริโภคและสันทนาการ บ๎างในชํวงที่ไหลผํานชุมชน 

แมํน้ าหลังสวน  

มีต๎นก าเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผํานอ าเภอพะโต๏ะ และ อ าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร แล๎วออกสูํทะเลอําวไทยที่ปากน้ าหลังสวน มีความยาวของแมํน้ าหลังสวนและล าน้ า
สาขาประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ าในแมํน้ านี้โดยรวมจัดอยูํในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 
ซึ่งยังเหมาะสม ตํอการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า บริเวณที่ไหลผํานชุมชนจะมีคุณภาพต่ าลงเล็กน๎อย ได๎แกํ บริเ วณ
สุขาภิบาลพะโต๏ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีคําความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกวําบริเวณอ่ืน ๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ าทิ้งจากกิจกรรมตําง ๆ ในชุมชน การใช๎ประโยชน์ล าน้ าโดย
สํวนใหญํใช๎ในการ เกษตรกรรมในสํวนของบริเวณต๎นน้ าและท๎ายน้ ามีการใช๎ประโยชน์เพ่ือการประมงและ
เพาะเลี้ยงรวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้ าด๎วย  
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อาชีพและรายได้ 

สภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประชากรจังหวัดชุมพร มีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม จาก
รายงานของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติแจ๎งวํา ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดชุมพร
มีมูลคํา ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ตามราคาประจ าปี ประมาณ 52,957 ล๎านบาท เป็นล าดับที่ 6 
ของผลิตภัณฑ์มวลรมภาคใต๎ มูลคําผลิตภัณฑ์เฉลี่ยตํอคน (Per capita GPP) ประมาณ 104,809 บาท อาชีพที่
ท ารายได๎ให๎แกํจังหวัดชุมพรมากที่สุดคือ เกษตรกรรม ซึ่งมีมูลคําการผลิต ประมาณ 22,714 ล๎านบาท 
รองลงมาคือ การค๎าสํงและค๎าปลีก ซึ่งมีมูลคําการผลิต ประมาณ 5,908 ล๎านบาท ด๎านอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัด สํวนใหญํเปูนอุตสาหกรรมที่ตํอเนื่องจากการเกษตร เชํน อุตสาหกรรมผักและ
ผลไม๎บรรจุกระป๋อง อุตสาหกรรมการสกัดน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชํแข็ง อุตสาหกรรมปลาปุน 
เป็นต๎น ในปี 2552 จังหวัดชุมพร มีโรงานทั้งสิ้น 529 แหํง จ านวนเงินลงทุน 13,286 ล๎านบาท มีการจ๎างงาน 
10,708 คน  

รายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือน มีรายได๎เฉลี่ยประมาณ 25,179 บาท และมีคําใช๎จํายประมาณ
เดือนละ 16,452 บาท โดยที่รายได๎สูงกวํารายจํายประมาณร๎อยละ 65.3 จากการส ารวจในปี 2552 พบวํา 
ความไมํเทําเทียมกันของการกระจายรายได๎ของครัวเรือนจังหวัดชุมพร หรือคําสัมประสิทธิ์ของความไมํเสมอ
ภาค (Gini Coefficient หรือ Gini Ratio) มีคํา = 0.361 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจ ปี 2550 ที่มีคํา 
Gini Ratio = 0.323 จะเห็นวําในชํวงระยะ 1 ปีที่ผํานมา ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ของประชากร
เพ่ิมข้ึน  

 

การศึกษา 
ในปีการศึกษา 2552 จังหวัดชุมพรมีโรงเรียนทั้งหมด 311 แหํง มีครูจ านวน 4,409 คน 

จ านวนนักเรียน 88,465 คน คิดเป็นอัตราสํวนนักเรียนตํอครู เทํากับ 21 ตํอ 1 คน ส าหรับระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษานั้น ในจังหวัดชุมพรมีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 6 แหํง และสถาบันอุดมศึกษา 3 แหํง  
 

การสาธารณสุขและสาธารณูปโภค 
ด้านการสาธารณสุข 

การสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในปี 2550 จังหวัดชุมพรมีโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 15 แหํง ซึ่งเป็น
โรงพยาบาล ประเภทให๎บริการทั่วไปทุกแหํง มีเตียงผู๎ปุวย 1,199 เตียง มีแพทย์ 88 คน พยาบาล 835 คน 
และมีจ านวน ผู๎ชํวยพยาบาล 131 คน โดยมีอัตราสํวนประชากร 5,443 คน ตํอแพทย์หนึ่งคน และอัตราสํวน
ประชากร 574 คน ตํอพยาบาล 1 คน  
การสาธารณูปโภค  

ในปีงบประมาณ 2549 จังหวัดชุมพร ได๎จ าหนํายกระแสไฟฟูาให๎แกํประชาชนทุกอ าเภอ ซึ่งมี
จ านวน ทั้งสิ้น 127,239 ราย จ านวนกระแสไฟฟูาที่จ าหนํายทั้งสิ้นประมาณ 1,164 ล๎านกิโลวัตต์/ชั่วโมง การ
ประปาในจังหวัดมีส านักงานประปา 2 แหํง คือ การประปาชุมพร และการประปาหลังสวน โดยที่การประปา
ชุมพรมีเขตพ้ืนที่การจํายน้ าประปารวมเขตพ้ืนที่อ าเภอปะทิวและ อ าเภอทําแซะ ด๎วยก าลังการผลิตน้ าประปา
ของจังหวัดทั้งสิ้น 20,060,400 ลูกบาศก์เมตร มีผู๎ใช๎น้ าประปา 32,512 ราย 
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การคมนาคมขนส่ง 
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งเนื่องจากตั้งอยูํในจุดที่ เป็น

เส๎นทางผํานเชื่อมระหวํางภูมิภาค การติดตํอสื่อสารและการคมนาคมขนสํงสามารถใช๎ได๎ท้ังทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ 

1) ทางบก จากกรุงเทพมหานครเดินทางสูํจังหวัดชุมพรโดยรถยนต์ตามทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 4 (เพชรเกษม) ระยะทางประมาณ 463 กิโลเมตร สํวนการคมนาคมระหวํางจังหวัด จังหวัดชุมพรมี
ถนนสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 4 ผํานแยกปฐมพรไปทางตะวันตกสูํจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และทาง
หลวงหมายเลข 41 ผํานชุมพร เลียบชายฝั่งตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภาคใต๎  ณ กลางปี 
2548 จังหวัดชุมพรมีถนนเชื่อมโยงระหวํางหมูํบ๎าน - ต าบล ในเขตอ าเภอตําง ๆ ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ
ส านักงานทางหลวงชนบทชุมพร จ านวน 25 สายทาง ระยะทางรวม 375.151 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
23  สายทาง อีก 2 สายทาง จะเป็นถนนลาดยางและลูกรังบางตอน คือ กม.71+100 - บ๎านพูนสุข อ.หลังสวน 
และสาย กม.494+960 - บ๎านเขาตาสุก อ.เมืองชุมพร ทั้งนี้เส๎นทางทุกสายสามารถใช๎ได๎โดยสะดวกทุกฤดูกาล 
สํวนถนนที่ตั้งอยูํในเขตปฏิรูปที่ดินจะเป็นถนนลูกรังทั้งหมดกระจายอยูํในอ าเภอตําง ๆ อีกจ านวน 127 สาย 
รวมระยะทาง 540.824 กม. ส าหรับสายทางที่เหลือจะอยูํในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และแขวงการทางชุมพร ส าหรับทางรถไฟ สถานีรถไฟชุมพรอยูํหํางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ฯ 485 กม. มีรถไฟ
เข๎า - ออกสถานีรถไฟชุมพร วันละหลายขบวน เชํน ขบวนรถดํวน ขบวนรถเร็ว ขบวนรถดํวนพิเศษและขบวน
รถธรรมดา  

2) ทางน้ า ปัจจุบันการคมนาคมขนสํงทางน้ าในจังหวัดชุมพรมีทําเทียบเรือโดยสารเพ่ือการ
ทํองเที่ยวจ านวน 8 ทํา เป็นทําเทียบเรือของเอกชน ขนาดตั้งแตํ 20 - 100 ตันกรอส์ เป็นทําเทียบเรือส าหรับ
การทํองเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล และเส๎นทางเดินเรือโดยสารจากจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช๎
เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็จะถึงเกาะเตํา เกาะนางยวน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3) ทางอากาศ ทําอากาศยานชุมพร หรือ สนามบินชุมพร กํอสร๎างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2533 เพ่ือกระตุ๎นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมพร หลังประสบภัยพายุไต๎ฝุุนเกย์ (เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2532) เริ่มกํอสร๎างเมื่อปี 2537 และเปิดบินครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2541 ใช๎งบประมาณ 530 
ล๎านบาท และได๎รับการประกาศเป็นสนามบินศุลากรเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2543 ตั้งอยูํที่ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่รวม 2,485 ไรํ หํางตัวเมืองชุมพรไปทางทิศเหนือประมาณ 38 กม. เมื่อปี 2541 บริษัท พีบี
แอร์ ได๎มาเปิดบริการรับสํงผู๎โดยสารจากกรุงเทพ ฯ - ชุมพร - กรุงเทพ ฯ ตํอมาปี 2543 หลังจากบริษัท พีบี
แอร์ หยุดการให๎บริการ บริษัทแอร์อันดามันได๎เปิดให๎บริการด๎านการพาณิชย์แบบประจ าโดยรับ - สํงผู๎โดยสาร
จากกรุงเทพ ฯ - ชุมพร - กรุงเทพ ฯ ปัจจุบันได๎หยุดบริการชั่วคราว นอกจากนี้ทําอากาศยานชุมพรได๎
ให๎บริการด๎านอื่น ๆ เชํน การบินเชําเหมาเครื่องบินสํวนบุคคล การฝึกบินของสถาบันการบินพลเรือน  และการ
บินของอากาศยานของหนํวยงานราชการและหนํวยงานรัฐวิสาหกิจตําง ๆ ในปัจจุบันมีสายการบินในประเทศ คือ 

3.1 นกแอร์ (กรุงเทพ ฯ – ชุมพร – กรุงเทพดอนเมือง) ท าการบินทุกวัน ๆ ละ 2 เที่ยว 
3.2 โซลําแอร์ (กรุงเทพ ฯ – ชุมพร – กรุงเทพดอนเมือง) ท าการบินทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว 

 

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จังหวัดชุมพรมีการจัดงานประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานซึ่ง

สะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํด๎านวัฒนธรรมและสังคมของชุมชน โดยมีการจัดงานประเพณีที่ส าคัญ ๆ 
ดังนี้ 
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1. งานเทิดพระเกียติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงานกาชาด  
ก าหนดจัดในชํวงเดือนธันวาคมของทุกปี วัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรตพลเรือเอกพระเจ๎า

บรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแหํงกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
ชาวจังหวัดชุมพร และประชาชนทั่วไป  

2. งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ  
เป็นประเพณีเกําแกํของอ าเภอหลังสวน ซึ่งมีมากกวํา 100 ปี โดยมีความเชื่อวําในวันแรม 1 

ค่ า เดือน 11 เป็นวันที่พระพุทธเจ๎าเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสูํ เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป 
พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ าจึงมีโอกาส
พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน ตํอมาจึงเกิดเป็นประเพณีแหํพระแขํงเรือ ดังนั้นงานแหํพระแขํงเรือของอ าเภอหลัง
สวนจึงเริ่มงานตั้งแตํวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี  

3. งานโลกทะเลชุมพร  
ก าหนดจัดงานระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพ่ือกระจายรายได๎ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น กิจกรรมที่ส าคัญได๎แกํ 
การแขํงขันตกปลา การประกวดภาพถํายแหลํงทํองเที่ยว การจัดนิทรรศการแหลํงทํองเที่ยว เป็นต๎น 

4. งานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานคลองในหลวง (หัววัง - พนังตัก) 
เนื่องจากจังหวัดชุมพรประสบปัญหาอุทกภัยท าให๎ได๎รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เป็นมูลคํามหาศาลทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชด าริในการแก๎ไขปัญหาอุทกภัยโดยจัดท า
โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญํ (แก๎มลิงธรรมชาติ) และขุดคลองหัววัง - พนังตัก เพ่ือระบายน้ าลงสูํทะเลท าให๎
ชาวจังหวัดชุมพรรอดพ๎นจากปัญหาอุทกภัยอยํางถาวร ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได๎เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรคลอง
หัววัง - พนังตัก บนสะพานอาภากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎ทรงพระราช
เสาวนีย์วําจะจัดแขํงขันเรือบริเวณนี้เพราะมีคันคลองเปน็ชั้น ๆ เหมือนอฒัจันทร์ จังหวัดชุมพรจึงได๎จัดกิจกรรม
แขํงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ๎วยพระราชทาน ฯ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2541 เป็นต๎นมาถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ก าหนดจัดงานระหวํางเดือนสิงหาคม - กันยายนของ
ทุกปี ณ บริเวณคลอง ในหลวง (หัววัง - พนังตัก) ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

5. งานวันผลไม้หลังสวน 
ก าหนดจัดงานประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีระยะเวลา 5 วัน บริเวณหน๎าส านักงาน

เทศบาลต าบลหลังสวนและบริเวณใกล๎เคียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและเผยแพรํผลผลิตทางการเกษตร 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผลไม๎ของอ าเภอหลังสวน มีกิจกรรมที่ส าคัญ ได๎แกํ การประกวดผลไม๎ตําง ๆ การประกวด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม๎ตําง ๆ การจัดตลาดนัดผลไม๎ การประกวดพฤกษชาติ และมหรสพตําง ๆ มากมาย  

6. ล่องแพอ าเภอพะโต๊ะ 
ก าหนดจัดกิจกรรมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในปัจจุบันการลํองแพพะโต๏ะต๎อง

รํวมกับการเดินปุาด๎วยเรียกวํา การเดินปุาลํองแพ โดยใช๎เส๎นทางการลํองแพ จะพบธรรมชาติอันงดงามตลอด
ทั้งตื่นเต๎นกับแกํงหินที่ชาวบ๎านเรียกวํา "เหว" ฤดูลํองแพสามารถลํองได๎เกือบตลอดปี  

7. งานส่งเสริมประเพณีขึ้นเบญจา  
จัดขึน้ในชํวงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
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และสืบสานประเพณีท๎องถิ่นจังหวัดชุมพร และสํงเสริมการทํองเที่ยวของอ าเภอเมืองจังหวัดชุมพร  

8. งานขึ้นถ้ ารับร่อ  
ก าหนดจัดงานวันแรม 14 ค่ า เดือน 5 ของทุกปี ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ ารับรํอ) เป็นการรวม

ญาติชาวบ๎านท๎องถิ่นที่ไปท างานและอาศัยอยูํที่อ่ืนได๎กลับมาเยี่ยมบ๎าน มาปิดทองพระคูํบ๎านคูํเมือง เพ่ือสร๎าง
กุศลรํวมกันภายในครอบครัว และเพ่ือเริ่มต๎นชีวิตใหมํกับปีใหมํของชาวบ๎านเป็นการสืบทอดมรดก ทาง
วัฒนธรรมความเชื่อสืบทอดสูํคนรุํนใหมํ โดยมีกิจกรรมการแหํผ๎าครองหลวงพํอหลักเมือง (พระพุทธรูป ปูุหลัก
เมอืง) ปิดทองพระพุทธรูปปูุหลักเมือง, การแสดงมหรสพตําง ๆ และการขึ้นถ้ ารับรํอ 

แหล่งท่องเที่ยว 

1. หาดทรายรี  
ประเภท : อําว, หาด, แหลม 
ที่อยูํ : อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 

หํางจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 
20 กิโลเมตร เป็นชายหาดขนาดใหญํ ใกล๎บริเวณแนวชายหาดเป็นที่ตั้งของอนุสาณ์สถาน พลเรือเอกพระบรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุพรเขตอุดมศักดิ์ และเรือรบหลวงชุมพร เรือตอร์ปิโด 

2. เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย) 
ประเภท : เกาะ, หมูํเกาะ 
ที่อยูํ : อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 

อยูํหํางจากหาดทรายรีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร มีหาดทรายสีขาว เหมาะ
ส าหรับการด าน้ าดูปะการังน้ าตื้น 

3. หาดทุ่งวัวแล่น 
ประเภท : อําว, หาด, แหลม 
ที่อยูํ : ต. สะพลี อ. ปะทิว จ. ชุมพร 

เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรอยูํทางตอนใต๎สุดของ อ.ปะทิว เป็นชายหาด
ที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ซึ่งมีความลาดเอียงลงทีละน๎อย ทางใต๎ของหาดเชิงเขาโพธิ์แบะ มีแนวหาดหิน
ใต๎น้ ามีสาหรํายฟองน้ า และดอกไม๎ทะเล 

4. วัดพระธาตุถ้ าขวัญเมือง 
ประเภท : วัด, มัสยิด, ศาล 
ที่อยูํ : ม. 4 ต. นาโพธิ์ อ. สว ีจ. ชุมพร 

หํางจากตัวอ าเภอประมาณ 2 กม. หรือหํางจากตัวจังหวัดทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 
48 กม. และแยกขวาไปตามถนนลาดยางอีก 500 เมตร เป็นวัดในนิกายธรรมยุติ ภายในมี เจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุรอบฐานเป็นลานกว๎าง ใช๎เป็นจุดชมทิวทัศน์ได๎ 

5. เขาเจ้าเมือง 
ประเภท : เขา, ภูเขา, ถ้ า, อุโมงค์ 
ที่อยูํ : อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 

อยูํถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยางเลียบริมทะเลประมาณ 1 กม. แยกขวาไปตาม
ถนนราดยางอีก 400 เมตร เป็นแหลํงทํองเที่ยวและจุดชมวิวจากด๎านบนจะเห็นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามใน
ระยะไกลได ๎
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6. ถ้ าเขาเกรียบ 
ประเภท : เขา, ภูเขา, ถ้ า, อุโมงค์ 
ที่อยูํ : อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 

หํางจากทางแยกเข๎า อ. หลังสวนไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 13 กม. และแยก
ขวาไปตามถนนลูกรังประมาณ 2 กม. ภายในมีหินงอกหินย๎อยสวยงาม มีแอํงน้ าขังตามธรรมชาติ บริเวณเชิง
เขามีส านักสงฆ ์

7. อ่าวทุ่งไข่เน่า 
ประเภท : อําว, หาด, แหลม 
ที่อยูํ : อ. ปะทิว จ. ชุมพร 

อยูํหํางจากอ าเภอปะทิวประมาณ 18 กิโลเมตร เดิมเป็นชายหาดที่มีหอยเสียบชุกชุมมาก มี
เปลือกหอยและหินปะการัง ริมหาดทรายมีภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม 

8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร  
ประเภท : สิ่งของ, สิ่งกํอสร๎าง, พิพิธภัณฑ์ 
ที่อยูํ : ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต. นาชะอัง อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 

เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประจ าเมืองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร แบํงการ
แสดงเป็น 8 เรื่อง น าเสนอโดยใช๎บัตรเสียบกับตู๎อิเล็คโทรนิค 

9. น้ าตกเหวโหลม 
ประเภท : น้ าตก 
ที่อยูํ : ต. ปากทรง อ. พะโต๏ะ จ. ชุมพร 

อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอประมาณ 16 กิโลเมตร จากน้ าตกลํองแพไปตามคลองบกไฟ ชม
สภาพธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝั่งซึ่งใช๎เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ฤดูกาลลํองแพจะเริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน - 
เมษายน ติดตํอ 0 7753 9040  

10. วนอุทยานน้ าตกกะเปาะ 
ประเภท : อุทยาน 
ที่อยูํ : ต. สลุย อ. ทําแซะ จ. ชุมพร 

จากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนเพชรเกษม 30 กม.ก็จะอยูํริมถนนทางขวามือกํอนถึงตัว อ.
เมือง ที่แหํงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 7,010 ไรํ มีบรรยากาศรํมรื่นและมีน้ าตกขนาดเล็กที่มีน้ าไหลตลอดปี ซึ่งเหมาะ
แกํการพักผํอนหยํอนใจ 
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ 

ตารางที่ 1  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด จ านวนบํอ เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได๎จากการท า
ประมงน้ าจืด เป็นรายอ าเภอ พ.ศ.  2554 
 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปริมาณการจับ 

มูลคํา (บาท) 
จ านวนครัวเรือน จ านวนบํอ เนื้อท่ี (ไรํ) สัตว์น้ าจืด (กก.) 

เมืองชุมพร 247 364 5,161 125,275 5,011,000 
ทําแซะ 2,246 9,522 2,617 440,340 17,613,600 

ปะทิว 226 659 1,671 8,660 346,400 

หลังสวน 970 1,643 874 501,850 20,074,000 

ละแม 718 718 712 116,377 4,655,080 

พะโต๏ะ 392 646 1,118 36,785 1,471,400 

สว ี 409 845 1,259 103,680 4,147,200 

ทุํงตะโก 477 974 1,190 38,806 1,552,240 

รวม 5,685 15,371 14,601 1,371,773 54,870,920 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัชุมพร : รายงานสถติิจังหวัด พ.ศ. 2554 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนสัตว์น้ าจืดที่จับได๎ จ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจืด เป็นรายอ าเภอ พ.ศ.  2554 
  

 
อ าเภอ/กิ่ง

อ าเภอ 
รวม 

 
ปลาชํอน ปลาดุก 

 
ปลาหมอ 

 
ปลา

ตะเพียน 
ปลานิล ปลาไน 

ปลาไหล ปลาสลิด กุ๎ง
ก๎ามกราม 

เมืองชุมพร 122,765 
 

  660 
              

53,765         
 

  140  13,840 
                        

37,770 
      

9,490 
 

3,200 
 

100 
 

2,800 
ทําแซะ 413,420 2,800 261,070 1,750 22,480 110,450 8,570 1,100 4,000 500 

ปะทิว 8,810           400 2,000           250 1,500 3,160 200 1,300 - - 

หลังสวน 327,380    500 234,650 8,000 14,280 64,250 300 1,200 1,700 1,600 

ละแม 106,376   600 101,380   400   500   496 700 800 300 - 

พะโต๏ะ 36,405   400  18,220   250 1,120   13,415 200 900 100 300 

สวี 65,030   500 43,170   300 5,600 11,610 150 600 800 600 

ทํุงตะโก 38,946   150 24,613   350 1,403 11,310 120 500 100 100 

รวมยอด 1,119,232     6,010    738,868   11,440     60,723   252,461   19,730   9,600   7,100     5,900 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัชุมพร : รายงานสถติิจังหวัด พ.ศ. 2554 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
 

ประวัติศูนย ์ฯ 
 

                สืบเนื่องจากความกดอากาศต่ าที่กํอตัวขึ้นในทะเลอําวไทยตอนลําง และได๎ทวีความรุนแรงขึ้น
กลายเป็นพายุดีเปรสชั่น โดยมีชื่อเรียกวํา “เกย์” มีจุดศูนย์กลางของพายุอยูํหํางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประมาณ 200 กิโลเมตร พายุดังกลําวมีก าลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร๎อน โดยจุดศูนย์กลางยังอยูํหํางจาก
จังหวัดชุมพรมาก ตํอมาพายุนี้ได๎ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุไต๎ฝุุน กํอให๎เกิดลมพัดอยํางรุนแรงและฝน
ตกหนักมาก ตั้งแตํเวลาประมาณ 08.30 – 15.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ท าให๎เกิดน้ าทํวมฉับพลัน
ในท๎องที่ อ าเภอปะทิว อ าเภอทําแซะ อ าเภอเมืองชุมพร และ อ าเภอสวีบางสํวน กํอให๎เกิดความเสียหายตํอ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เรือประมง และหมูํบ๎านชาวประมงเป็นอยํางมาก รัฐบาลได๎เข๎ามาชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
จากพายุเกย์ โดยก าหนดแผนการชํวยเหลือออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. แผนการชํวยเหลือระยะสั้น เชํน การชํวยเหลือพันธุ์สัตว์น้ า อาหาร และอุปกรณ์การ
เพาะเลี้ยง การชํวยค๎นหาเรือประมง และลูกเรือที่สูญหาย และการจัดหาและฝึกอบรมลูกเรือประมง 

2. แผนการชํวยเหลือระยะปานกลาง เชํน การปลํอยปลาเพ่ือฟ้ืนฟูสภาวะการประมง การ
จัดตั้งฟาร์มทะเล การสร๎างแนวปะการังเทียม ปรับปรุงสถานีวิทยุชายฝั่ง จัดหาเรือตรวจการประมงขนาดเล็ก 

3. แผนการชํวยเหลือระยะยาว เชํน เสนอให๎มี พรบ. แรงงานประมง, จัดตั้งศูนย์ควบคุม
ปฏิบัติการประมงทะเล และจัดตั้งสถานีประมงน้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร เดิมชื่อสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชุมพร เป็นสํวน
บริหารราชการสังกัดศูนย์พัฒนาประมงน้ าจืดสุราษฎร์ธานี กองประมงน้ าจืด กรมประมง ตั้งอยูํที่ 12/35 บ๎าน
ทุํงหงษ์ หมูํที่ 8 ต าบลทุํงคา อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อยูํหํางจากตัวจังหวัดชุมพร ประมาณ 21 กิโลเมตร ท า
การกํอสร๎างเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 และเปิดท าการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537 ใช๎งบประมาณในการ
กํอสร๎าง  24,398,305 บาท มีเนื้อที่ประมาณ 189 ไรํ 2 งาน มีบํอดิน 27 บํอ และบํอซีเมนต์ 40 บํอ ตํอมาเมื่อ
วันที่ 8  ธันวาคม 2545 มีการปรับโครงสร๎างของกรมประมงใหมํ ตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดย
ได๎ย๎าย ‘หนํวยพันธุกรรมสัตว์น้ าสุราษฎร์ธานี’ มาตั้งที่สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชุมพร แล๎วเปลี่ยนชื่อเป็น 
‘ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าชุมพร’ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า กรมประมง เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2545 ซึ่งตํอมา ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร’ เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน 
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อัตราก าลัง 
 

ต าแหน่ง ปีงบประมาณ 
2555 2556 

ก. งบปกติ          
1. ข้าราชการ 6 6 
 - นักวิชาการประมง 3 3 
 - เจ้าพนักงานประมง 2 2 
 - เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 

2. พนักงานราชการ 15 15 
 - นักวิชาการประมง 2 2 
 - เจ้าพนักงานประมง 1 1 
 - เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 
 - พนักงานผู้ช่วยประมง 11 11 

3. จ้างเหมาบริการ 4 4 
 - ยามรักษาความปลอดภัย 2 2 
 - นักการภารโรง 1 1 
 - คนงาน 1 1 
ข. งบเงินทุนหมุนเวียน ฯ        
1. ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 
 - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 1 
 - พนักงานขับรถยนต์ 1 1 
 - คนงานประมง 2 2 
      

รวม 29 29 
 
รายนามผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
 

ต าแหน่ง / ชื่อ - สกุล ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
 

ก.  หัวหน๎าสถานีประมงน้ าจืดจังหวัดชุมพร 
     -   นายยรรยง  ตันตาปกุล 

 

 
28 ก.ค. 2537 - 3 ม.ค. 2546 

 

ข.  ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ าชุมพร 
     -   นายศราวุธ  เจ๏ะโส๏ะ 
     -   นายสงํา  ลีสงํา 

 

 
7 ม.ค. 2546 – 26 พ.ค. 2547 
27 พ.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2553 

 

ค.  ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
     -   นายสงํา  ลีสงํา 

 

 
1 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน 
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รายนามบุคลากร 
 

1. ข้าราชการ 
 

 

ข้าราชการ 
 
    
 

 
   นายสง่า  ลีสง่า     นายสุชาติ  จุลอดุง 
   ผู้อ านวยการศูนย์ ฯ    นักวิชาการประมงช านาญการ
  
 
 
    
 
   นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต   นางสาวชมพูนชุ  มรรคทรัพย์ 
   นักวิชาการประมงช านาญการ   เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน 
 
 
 
 
 
   นายชัยติศักดิ์  บริบูรณ์    นางสาวพาวิณีย์  กุยุค า  
   เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
 

1. 
 

นายสงํา  ลีสงํา 
 

Ph.D. (Fish Genetics 
and Breeding) 

 

ผู๎อ านวยการศูนย์ ฯ 
 

 

2. นายสุชาติ   จุลอดุง ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้ าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช านาญการ 

 

3. นางสาวเมตตา  ทิพย์บรรพต ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้ าจืด) 

นักวิชาการประมง
ช านาญการ 

 

4. นางสาวชมพูนุช  มรรคทรัพย์ ทษ.บ. สัตวศาสตร์  
(ประมงน้ าจืด) 

เจ๎าพนักงานประมง
ช านาญงาน 

 

5. นายชัยติศักดิ์  บริบูรณ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์
บัณฑิต (ประมง) 

เจ๎าพนักงานประมง
ปฏิบัติงาน 

 

6. นางสาวพาวิณีย์  กุยุค า ศศบ. การจัดการ
ทั่วไป 

เจ๎าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

รายงานตัว วันที่ 1 
เม.ย. 2555 
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2. พนักงานราชการ 
 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 

 

นางปรียา  โกเมนไปรรินทร์ 
นายเอกรัชต์  ไทยถาวร 
นายไพฑูรย์  ซังธาดา 
นางจงดี  บุญชะตา 
นายสุรีพันธ์  ศรีสุภากร 
นายสมพงค์  โกเมศ 
นายธันว ์ ชัยฤทธิ์ 
นายบุญลือ  สงประหยัด 
นางจินตนา   ทวยนาค 
นายโสภณ  แพวงษ์จีน 
นายพงษ์ศักดิ์  บานสุคนธ์ 
นายนิรัญ  กาศพิรุณ 
นายทรงพล   ยังสวัสดิ์ 
นายเอกพงศ์  จุ๎ยจูํเจี้ยม 
น.ส. อัมพวรรณ  โลพิศ 

 

ปริญญาตรี (ทษ.บ.ประมงน้ าจืด) 
ปริญญาตรี (วท.บ. ประมง) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปริญญาตรี (บธ.บ.เทคโนโลยีฯ) 

 

นักวิชาการประมง 
นักวิชาการประมง 
เจ๎าพนักงานประมง 
เจ๎าพนักงานธุรการ 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 
พนักงานผู๎ชํวยประมง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ลูกจ้างชั่วคราว (งบเงินทุนหมุนเวียน ฯ) 
 

 

 
 
 
 
 
 

                              

ล าดับ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

  5. 
  6. 

 

น.ส. หทัยกาญจน์ เอียดสุวรรณ ์
นายอัตพร  ใจกว๎าง 
น.ส. สมร   ชัยสงคราม 
นายพะนม  ทวยนาค 
นายศุภชัย  สงประหยัด 
น.ส. สุพรรษา  ขาวหนูนา 
 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปริญญาตรี (การบัญชี) 

 

เจ๎าหน๎าที่การเงิน ฯ 
พนักงานขับรถยนต์ 
คนงานประมง 
คนงานประมง 
พนักงานขับรถยนต์ 
เจ๎าหน๎าที่การเงิน ฯ 

 

ลาออก 1 พ.ค. 56 
ลาออก 9 พ.ค. 56 
 
 
เร่ิมปฏิบัติงาน 16 พ.ค. 56 
เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิ.ย. 56 



 27 

ผลการปฏิบัติงาน 
 
ก. เงินงบประมาณในภาพรวม 

 

 
กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 

 

 
 
กิจกรรม  พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ 
 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

 1. งบประมาณ (บาท) 
   -  ได๎รับ 
   -  เบิกจําย 
2. จ านวนงานวิจัย (เรื่อง) 

 

 
2,856,066.00 
2,855,626.58 

3 
 

 
5,106,190.00 
2,811,189.72 

1 

 
 
 
 
 

ปี ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
 

2555 
2556 

 

 

4,998,566 
7,179,690 

 

4,998,068.94 
4,884,636.24 

 

497.06 
2,295,053.76 

 

 
คําครุภัณฑ์สิ่งกํอสร๎าง 2,295,000 บาท 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
1. งบประมาณ (บาท) 

   -  ได๎รับ 
   -  เบิกจําย 
2.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (พันตัว) 

   -  แผน 
   -  ผล 
3. ผลิตพํอแมํพันธุ์สัตว์น้ า (พันตัว) 

   -  แผน 
   -  ผล 

 
1,737,500.00 
1,737,457.39 

 
8,000 
8,186 

 
22.00                  
22.20 

 
1,743,000.00 
1,742,999.28 

 
8,000 
8,542 

 
22.00 
24.75 
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รายช่ืองานวิจัยท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 
 

เรื่องท่ี รายช่ือเรื่อง ผู้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

 

ผลของระดับความเป็นกรด – ดําง
และอุณหภูมิของน้ าตํอสัดสํวนเพศ 
ปลานิลจิตรลดา 3 
(รหัสทะเบียนวิจัย 54-0600-
54066) 
เปรียบเทียบลักษณะเชิงเพาะเลี้ยง
ของกบนาจาก 5 แหลํงเพาะเลี้ยง 
(รหัสทะเบียนวิจัย 55-0600-
55017) 
 
การเจริญเติบโต อัตรารอดตาย 
และผลผลิตของปลานิลแดงในพื้นที่
น้ ากรํอยจังหวัดชุมพร 
(รหัสทะเบียนวิจัย 55-0600-
55018) 

สงํา   ลีสงํา 
สุชาติ  จุลอดุง 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
ชัยติศักดิ์   บริบูรณ์ 
 
สุชาติ  จุลอดุง 
สงํา   ลีสงํา 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
ชมพูนุช   มรรคทรัพย์ 
ชัยติศักดิ์   บริบูรณ์ 
เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สงํา   ลีสงํา 
สุชาติ  จุลอดุง 
ชมพูนุช   มรรคทรัพย์ 
ชัยติศักดิ์   บริบูรณ์ 

ต.ค. 53 – ธ.ค. 55 
 
 
 
 
ต.ค. 54 – ก.ย. 56 
 
 
 
 
ต.ค. 54 – ก.ย. 56 
 
 

อยูํระหวํางสํงรําง
เอกสารวิชาการ 
 
 
 
อยูํระหวํางสํงรําง
เอกสารวิชาการ 
 
 
 
สํง Draft-1 ให๎
คณะกรรมการ
ของ สพก. เดือน 
ก.พ. 2557 

 
รายช่ืองานวิจัยท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2556 

 

เรื่องท่ี รายช่ือเรื่อง ผู้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
 

 

การทดสอบสายพันธุ์ปลานิล
จิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 
ในกระชังเกษตรกร 

เมตตา  ทิพย์บรรพต 
สงํา   ลีสงํา 
นวลมณี  พงศ์ธนา 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 57 
 

อยูํระหวํางการ
วิเคราะห์ข๎อมูล
และเขียนรายงาน 
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กิจกรรม  ปรับโครงสร้างสินค้าประมง (ปลานิล) 
 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได๎รับ 
    - เบิกจําย 
2. ฟาร์มพํอแมํพันธุ์ปลานิลตามหลัก
พันธุศาสตร์ (ฟาร์ม)    
    - ตรวจประเมินฟาร์มพํอแมํพันธุ์
ปลานิล (ครั้ง) 
         แผน 
         ผล 

- จ านวนฟาร์มพํอแมํพันธุ์ปลานิล
ที่เข๎าตรวจประเมิน (ฟาร์ม) 
         แผน 
         ผล 

 
80,000.00 
79,993.15 

 
 

 
 
8 
8 
 
 
4 
4 

 
30,000.00 
29,992.00 

 
 
 
 
- 
- 
 
 
3 
3 

กิจกรรม  ตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 
 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    -  งบประมาณที่ได๎รับ 
    -  งบประมาณที่เบิกจําย 

 
265,000.00 
264,991.82 

 
227,500.00 
227,476.47 

 
2. จ านวนฟาร์มท่ีได๎รับการเข๎าตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน (ฟาร์ม) 
  2.1  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืด
เดิม (ฟาร์ม) 
  2.2  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืด
ตํออายุ (ฟาร์ม) 
    -  ฟาร์มตํออายุ Safety level 
    -  ฟาร์มตํออายุ  GAP (ปลานิล) 
  2.3  ตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ าจืด
ใหมํ (ฟาร์ม) 
 3.  ออกใบรับรอง (ฟาร์ม) 
    -  ฟาร์มตํออายุ Safety level 
    -  ฟาร์มใหมํ Safety level 
 4.  ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจาก
แหลํงเพาะเลี้ยง (ตัวอยําง) 

แผน ผล แผน ผล 
 

75 
 
8 
 

54 
53 
1 
 

13 
75 
53 
0 

 
113 

 
85 
 
8 
 

54 
53 
1 
 

23 
75 
50 
25 

 
116 

 
100 

 
25 
 

60 
60 
- 
 

15 
- 
- 
- 
 

150 

 
100 

 
25 
 

57 
57 
- 
 

18 
66 
48 
18 
 

153 
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กิจกรรม  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 

ข. เงินนอกงบประมาณ (งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่น ๆ) 
 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555    ปีงบประมาณ 2556 
1. งบประมาณ (บาท) 
  - งบปฏิบัติการที่ได๎รับ 
  - งบปฏิบัติการที่เบิกจําย 
  - งบลงทุนที่ได๎รับ 
  - งบลงทุนที่เบิกจําย 
2.  ยอดจ าหนํายพันธุ์สัตว์น้ า 
   - จ านวน (ตัว) 
   - จ านวนเงิน (บาท) 
3.  ก าไร 
   - จ านวนเงิน (บาท) 
   - เปอร์เซ็นต์ 

 
1,250,060.00 
1,249,961.60 
210,000.00 
210,000.00 

 
5,835,680 

1,675,622.00 
 

425,660.40 
34.05 

 
1,165,020.00 
1,158,657.17 

- 
- 
 

6,019,131 
1,797,809.00 

 
639,151.83 

55.16 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 

 1. เงินงบประมาณ (บาท) 
    - ได๎รับ 
    - เบิกจําย 
 2.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า       
     (พันตัว) 
     -  แผน 
     -  ผล 
 3.  รวบรวมพํอแมํพันธุ์สัตว์น้ า 
(พันตัว) 
    -  แผน 
    -  ผล 

 
60,000.00 
60,000.00 

 
 

400 
400 

 
 

1.00 
1.10 

 
73,000.00 
72,978.77 

 
 

400 
400 

 
 

1.00 
1.32 
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งานวิจัย 
 

ผลของผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดง 
ต่อการเปลี่ยนเพศปลานิลให้เป็นเพศผู ้

 
เมตตา  ทิพย์บรรพต1* สง่า  ลีสง่า1 และ กฤษณุพันธ์  โกเมนไปรรินทร์2 

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร   
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรี   

 
บทคัดย่อ 
 

การทดลองเปลี่ยนเพศปลานิลให๎เป็นเพศผู๎ โดยใช๎ผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือ
แดงเพ่ือทดสอบสัดสํวนเพศผู๎และอัตรารอดตาย ของปลานิลที่ให๎กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง ปลานิลที่ให๎
กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง และปลานิลที่แชํในสารสกัดกวาวเครือแดง ด าเนินการทดลองระหวําง
เดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2554 ประกอบด๎วย 3 ชุดการทดลอง คือ การทดลองชุดที่ 1 การแปลง
เพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตํอ
อาหาร 1 กิโลกรัม มีสัดสํวนเพศผู๎เทํากับ 58.42±9.01, 64.72±3.26 , 63.51±7.91  และ 61.27±6.87 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 93.33±2.31, 88.67±5.03, 
87.33±4.16 และ 91.33±3 เปอรเ์ซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) การทดลองชุดที่ 2  
การแปลงเพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 
มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม มีสัดสํวนเพศผู๎เทํากับ 49.43±10.44, 38.87±5.55, 37.73±3.78 และ 
38.51±1.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 83.33±2.96, 
87.11±3.72, 87.44±0.51 และ 82.11±5.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) 
การทดลองชุดที่ 3 การแปลงเพศปลานิลโดยการแชํในสารสกัดกวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 10, 50, 250 
มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีสัดสํวนเพศผู๎ เทํากับ 47.10±3.44, 44.78±11.24, 43.85±2.53 และ 
41.65±1.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) และอัตรารอดตายเฉลี่ย 78.89±7.03, 
87.11±4.86, 82.89±14.55 และ 86.22±5.80 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) 
จากการทดลองในครั้งนี้ พบวําการใช๎ผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดง ปริมาณความเข๎มข๎นที่
ก าหนดไว๎ไมํสามารถเปลี่ยนเพศปลานิลให๎เป็นเพศผู๎ได๎  

 
ค าส าคัญ: ปลานิล การแปลงเพศ ผงกวาวเครือแดง สารสกัดกวาวเครือแดง  
 
 
 
 
 

* ผู๎รับผิดชอบ : ๑๒/๓๕ หมูํ ๘ ต.ทุํงคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐. e-mail : pee-ta@hotmail.com  
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Effect of Butea superba powder and Butea superba extract solution 
on sex reversal male nile tilapia  

 
Metta  Tipbunpot1* Sanga  Leesanga1 and Kridsanupan  Komanpririn2 

1 Chumphon Aquaculture Genetics Research and Development Center. 
2 Phetchaburi Aquaculture Genetics Research and Development Center. 

 
Abstract 

Effect on sex reversal male and survival rate of nile tilapia using Butea 
Superba powde And Butea superba extract solution were conducted during October 2009 to 
Sebtember 2011. The results from these studies indicated that there three effective methods 
make all – male nile tilapia. The first methods was oral administration of Butea superba 
powder of the lost yolk sex larval fish at 0, 50, 250 and 1,250 mg per kg of food. In final the 
all – male at 58.42±9.01,  64.72±3.26 , 63.51±7.91 and 61.27±6.87 %, survival rate of fish at 
93.33±2.31, 88.67±5.03, 87.33±4.16 and 91.33±3% were no significant differences (p>0.05) 
respectively. The second methods was the oral administration of Butea superba extract 
solution of the lost yolk sex larval fish at 0, 50, 250 and 1,250 mg per kg of food. In final the 
all – male at 49.43±10.44, 38.87±5.55, 37.73±3.78  and 38.51±1.63%, survival rate of fish at 
83.33±2.96, 87.11±3.72, 87.44±0.51 and 82.11±5.58 % were no significant differences (p>0.05) 
respectively. The third methods was the oral immersion of the lost yolk sex larval fish in 0, 
10, 50 and 250 mg per liter of Butea superba extract solution. In final the all – male at 
47.10±3.44, 44.78±11.24, 43.85±2.53  and 41.65±1.44 %, survival rate of fish at 78.89±7.03, 
87.11±4.86, 82.89±14.55 and 86.22±5.80% were no significant differences (p>0.05), 
respectively. This study indicated that the Butea Superba powde and Butea superba extract 
solution induced not sex reversal males nile tilapia.  
 
Key words: nile tilapia, sex reversal, Butea superba powder, Butea superba extract solution 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding author : 12/35 Moo 8 T.Thungkha, A.Muang, Chumphon 86100 
e-mail : pee-ta@hotmail.com  
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ค าน า 
 

ปลานิลเป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีศักยภาพในการสํงออก
เนื่องจากประชากรมีความต๎องการบริโภคโปรตีนจากเนื้อปลาเพ่ิมข้ึน อีกท้ังกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพมีมากข้ึน เนื้อปลานิลมีสีขาวนํารับประทาน ท าให๎ความต๎องการปลานิลก าลังขยายตัวสูงขึ้นในตลาดโลก 
ประเทศท่ีสํงออกปลานิลที่ส าคัญ ได๎แกํ ไต๎หวัน ไทย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ คอสตาริกา โคลัมเบีย จาไมกา เวเนชุ
เอลา และเอกวาเดอร์ ส าหรับประเทศไทยโดยสํวนใหญํสํงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปปลาทั้งตัวแชํแข็ง 
ปลาสดแลํเนื้อ และปลาแลํเนื้อแชํแข็ง (Filet) จากการผลิตภายในประเทศในปี พ.ศ. 2548 กรมประมงรายงาน
วํา มีผลผลิตปลานิลทั้งหมด 244,300 ตัน คิดเป็นมูลคํา 7,254.1 ล๎านบาท โดยเป็นผลผลิตที่ได๎จากธรรมชาติ 
40,563 ตัน และจากการเพาะเลี้ยง 203,737 ตัน ซึ่งการผลิตปลานิลในประเทศให๎ผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของ
ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยงทั้งประเทศ (กรมประมง, 2550) 

โดยปกติปลานิลเพศผู๎จะโตเร็วกวําเพศเมีย จึงเป็นเหตุให๎มีการแปลงเพศปลานิลให๎เป็นเพศผู๎
เ พ่ือใช๎ในการเพาะเลี้ยง วิธีที่ ใช๎ ในการแปลงเพศปลานิลคือการใช๎ฮอร์ โมนสังเคราะห์ เชํน 17- 
Methyltestosterone ผสมอาหารให๎ปลากิน จากการประชุมรํวมระหวํางกรมประมงกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับการใช๎ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รายงานวําประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมํอนุญาตให๎มีการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ทุกชนิดในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค ถ๎าหากผู๎บริโภคทราบวําประเทศ
ไทยมีการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลา จะท าให๎ไมํสามารถสํงออกสินค๎าสัตว์น้ าชนิดนั้นได๎ 
(สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ าจืด กรมประมง, 2551) ด๎วยเหตุผลดังกลําวนี้อาจน าไปสูํการกีดกันทางการค๎า ซึ่ง
จะท าให๎ประเทศไทยสูญเสียโอกาสทางการตลาด ดังนั้น คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาหาสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์คล๎าย
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เชํน สารสกัดจากพืชสมุนไพรกวาวเครือแดงมาทดแทนการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์
ดังกลําว ซึ่งในปัจจุบันพบวํามีการใช๎กวาวเครือแดงอยํางแพรํหลายในคนและมีการศึกษาวิจัยจ านวนมากใน
สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม แตํในสัตว์น้ ายังมีการศึกษาน๎อยมาก   
      
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเปรียบเทียบสัดสํวนเพศผู๎และอัตรารอดตาย ของปลานิลที่ให๎กินอาหารผสมผงกวาวเครือ
แดง กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง และแชํในสารสกัดกวาวเครือแดง 
  
วิธีด าเนินการ 
 

1. แบบแผนการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการระหวํางเดือนตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2554 เปรียบเทียบ
การแปลงเพศปลานิลโดยใช๎ผงกวาวเครือแดงและสารสกัดจากกวาวเครือแดงด าเนินการศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design) โดย
แบํงการศึกษาออกเป็น 3 การทดลองดังนี้   

การทดลองที่ 1 การแปลงเพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง ใช๎ความ
เข๎มข๎นตาม Manosroi et al (2006) ที่ทดลองแกํหนูแรทเพศผู๎   
   1) แบํงชุดการทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง แตํละชุดการทดลองประกอบด๎วย  3 ซ้ า ดังนี้ 
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ชุดทดลองที่ 1 ชุดควบคุม กินอาหารปกติไมํได๎ผสมผงกวาวเครือแดง 
ชุดทดลองที่ 2 กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง 50 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน 
ชุดทดลองที่ 3 กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง 250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัมนาน 21 วัน 
ชุดทดลองที่ 4 กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง 1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัมนาน 21 วัน  

2) เตรียมลูกปลานิลระยะถุงไขํแดงยุบ  อายุ 3-5 วัน  จ านวน 6,000 ตัว (500  ตัว/ซ้ า) 
3) ชุดทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นชุดควบคุม อนุบาลลูกปลาในกระชังไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 

จ านวน 3 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว ลูกปลากินอาหารผง ระดับโปรตีน 40 % ให๎ลูกปลากินจนอิ่ม  
4) ชุดทดลองที่ 2-4  อนุบาลลูกปลาในกระชังไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ชุดการทดลอง

ละ 3 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว ให๎ลูกปลากินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง ความเข๎มข๎น 50,250 และ 1,250  
มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน 

5) สุํมลูกปลาที่เหลือรอด น ามาเลี้ยงในกระชังเนื้ออวนโพลี ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 
50 ตัวตํอกระชัง เป็นระยะเวลา 4 เดือน  

6) ตรวจสอบเพศโดยดูลักษณะภายนอกของปลาที่รอดตายทั้งหมด ซึ่งปลาเพศผู๎ตัวโตกวํา
ปลาเพศเมีย ติ่งเพศมีชํองเปิด 2 ชํอง บันทึกจ านวนเพศปลาที่ได๎และนับจ านวนปลาที่รอดตายแตํละกระชังเพ่ือ
น าไปค านวณอัตรารอดตาย 

การทดลองที ่2 การแปลงเพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง   
1) การเตรียมสารสกัดกวาวเครือแดง (เบญจพร, 2545)  

1.1 น าผงกวาวเครือแดงแชํใน Ethanol ในสัดสํวนผงกวาวเครือแดง : สารละลาย 
Ethanol เทํากับ 50 กรัม : 500 มิลลิลิตร เป็นเวลาอยํางน๎อย 4 วัน เพ่ือจะได๎สกัดสารออกมาให๎ได๎มากท่ีสุด 

1.2 จากนั้นน าไประเหยเอา Ethanol ออกโดยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศแบบหมุน 
(rotary vacuum evaporator)  

2) แบํงชุดการทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง แตํละชุดการทดลองประกอบด๎วย 3 ซ้ า ดังนี้ 
ชุดทดลองที่ 1 ชุดควบคุม กินอาหารปกติไมํได๎ผสมสารสกัดกวาวเครือแดง 
ชุดทดลองที่ 2  กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง 50 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน 
ชุดทดลองที่ 3 กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง 250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัมนาน 21 วัน 
ชุดทดลองที่ 4 กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง 1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัมนาน 21 วัน  

3) เตรียมลูกปลานิลระยะถุงไขํแดงยุบ อายุ 3-5 วัน จ านวน 3,600 ตัว (300 ตัว / ซ้ า) 
4) ชุดทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นชุดควบคุม อนุบาลลูกปลาในกระชังไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 

จ านวน 3 กระชัง ๆ ละ 300 ตัว ลูกปลากินอาหารผง ระดับโปรตีน 40 % ให๎ลูกปลากินจนอิ่ม  
5) ชุดทดลองที่ 2 - 4 อนุบาลลูกปลาในกระชังไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ชุดการทดลอง

ละ 3 กระชัง ๆ ละ 300 ตัว ให๎ลูกปลากินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง ความเข๎มข๎น 50, 250 และ 
1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน 

6) เลี้ยงลูกปลาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตรวจสอบเพศตามการทดลองท่ี 1 ข๎อ 6 
การทดลองที ่3 การแปลงเพศปลานิลโดยการแชํในสารสกัดกวาวเครือแดง   
1) แบํงชุดการทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง แตํละชุดการทดลองประกอบด๎วย 3 ซ้ า ดังนี้ 

ชุดทดลองที่ 1 ชุดควบคุม  
ชุดทดลองที่ 2 แชํลูกปลาในสารสกัดกวาวเครือแดง 10 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
ชุดทดลองที่ 3 แชํลูกปลาในสารสกัดกวาวเครือแดง 50 มิลลิกรัมตอํลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
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จ ำนวนปลำเริ่มต้นกำรทดลอง 

ชุดทดลองที่ 4 แชํลูกปลาในสารสกัดกวาวเครือแดง 250 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
2) เตรียมลูกปลานิลระยะถุงไขํแดงยุบ  อายุ 3-5 วัน  จ านวน 3,600 ตัว (300 ตัว / ซ้ า) 
3) ชุดทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นชุดควบคุม  อนุบาลลูกปลาในกระชังไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 

จ านวน 3 กระชัง ๆ ละ 300 ตัว ลูกปลากินอาหารผง ระดับโปรตีน 40 % ให๎ลูกปลากินจนอิ่ม  
4) ชุดทดลองที่ 2 – 4 แชํลูกปลาในสารสกัดกวาวเครือแดง ที่ได๎จากการสกัดตามการทดลอง

ที่ 2 ระดับความเข๎มข๎น 10, 50 และ 250 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จ านวน 3 ซ้ า ๆ ละ 300 ตัว 
จากนั้นน าลูกปลาของแตํละชุดการทดลองไปอนุบาลตํอในกระชังไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ชุดการ
ทดลองละ 3 กระชัง ให๎ลูกปลากินอาหารระดับโปรตีน 40 % ให๎ลูกปลากินจนอิ่ม 

5) เลี้ยงลูกปลาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตรวจสอบเพศตามการทดลองท่ี 1 ข๎อ 6 
 

2. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า   
วิเคราะห์คุณภาพน้ าตลอดการทดลอง โดยเก็บตัวอยํางน้ าระหวํางเวลา 07.00–07.30 น. ซึ่งมี

ดัชนีที่วิเคราะห์ดังนี้ 
- ความเป็นกรด-ดํางของน้ า (pH) โดยใช๎เครื่อง pH meter ยี่ห๎อ TOA รุํน WQC 20 A  
- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า (dissolved oxygen ; มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธี titration  

ตามวิธีที่รายงานไว๎โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
- ความเป็นดํางของน้ า (alkalinity ; มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีที่รายงานไว๎

โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
- ความกระด๎างของน้ า (hardness ; มิลลิกรัมตํอลิตร) โดยวิธี titration ตามวิธีที่รายงานไว๎

โดยไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
- อุณหภูมิของน้ า (temperature ; °C) โดยใช๎เทอร์โมมิเตอร์ 

 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข๎อมูลสัดสํวนเพศผู๎และอัตรารอดตาย ซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็นคําเปอร์เซ็นต์ท าการแปลงข๎อมูล

ด๎ วยวิ ธี  angular transformation เป็นคํ า  arcsine เ พ่ื อปรั บ ให๎ ข๎ อมูลมี การกระจายแบบ normal 
distribution กํอนที่จะน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเมื่อพบวํามีความแตกตํางระหวํางชุดการทดลอง ที่
ระดับอยํางน๎อยที่สุด P<0.05 แล๎วจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตําง โดยวิธี Tukey ด๎วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (ศิริชัย, 2552) ดังนี้  

1) สัดสํวนเพศผู๎      
2) อัตรารอดตาย 

                           อัตรารอดตาย (%)    = 
 
 

ผลการศึกษา 
 

1. การศึกษาสัดส่วนเพศผู้และอัตรารอดตายของปลานิล 
ชุดการทดลองที่ 1 ปลานิลให๎กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง 

สัดสํวนเพศผู๎ของปลานิลหลังสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลานิลที่ให๎กินอาหารผสมผง
กวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม มีสัดสํวนเพศผู๎เฉลี่ยเทํากับ 

จ ำนวนปลำสิ้นสุดกำรทดลอง × 100  
100010
0 
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58.42±9.01, 64.72±3.26, 63.51±7.91 และ 61.27±6.87 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05)  (ตารางที่ 1, ตารางผนวกที่ 4)  อัตรารอดตายของปลานิลหลังสิ้นสุดการทดลอง พบวํา ปลานิลที่ให๎กิน          
อาหารผสมผงกวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม มีคําเฉลี่ย 
93.33±2.31, 88.67±5.03, 87.33±416 และ 91.33±3.06 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางท่ี 1, ตารางผนวกท่ี 4)    

ชุดการทดลองที่ 2 ปลานิลกินสารสกัดกวาวเครือแดง 
สัดสํวนเพศผู๎ของปลานิลหลังสิ้นสุดการทดลอง  พบวํา ปลานิลที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัด

กวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม มีสัดสํวนเพศผู๎เฉลี่ย 
49.43±10.04, 38.87±5.55, 37.73±3.78  และ 38.51±1.63 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) และอัตรารอดตาย มีคําเฉลี่ย 83.33±2.96, 87.11±3.72, 87.44±0.51 และ 82.11±5.58 

เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 2, ตารางผนวกท่ี 5) 
ชุดการทดลองที่ 3 ปลานิลแชํในสารสกัดกวาวเครือแดง 

สัดสํวนเพศผู๎ของปลานิลหลังสิ้นสุดการทดลอง  พบวํา ปลานิลที่แชํในสารสกัดกวาวเครือแดง
ความเข๎มข๎น 0, 10, 50, 250 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีคําเฉลี่ย 47.10±3.44, 44.78±11.24, 
43.85±2.53 และ 41.65±1.44 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3, ตาราง
ผนวกที่ 6) และอัตรารอดตาย มีคําเฉลี่ย 78.89±7.03, 87.11±4.86, 82.89±14.55 และ 86.22±5.80 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 3, ตารางผนวกท่ี 6) 

     
ตารางท่ี 1  สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ (%) และอัตรารอดตาย (%)ของปลานิลที่กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง  
                                     

ลักษณะ 
ปริมาณผงกวาวเครือแดงที่ผสมในอาหาร (มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม) 

   0   50   250   1,250 
สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ (เปอร์เซ็นต์) 58.42±9.01 a 64.72±3.26 a 63.51±7.91 a 61.27±6.87 a 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 93.33±2.31 a 88.67±5.03a 87.33±4.16 a 91.33±3.06 a 

หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความไมํแตกตาํงอยํางมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 2  สัดสํวนเพศผู๎ (%) และอัตรารอดตาย (%) ของปลานิลที่กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง นาน 21 วัน  
 

ลักษณะ 
ปริมาณสารสกัดกวาวเครือแดงที่ผสมในอาหาร (มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม) 

0 50 250 1,250 
สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ (เปอร์เซ็นต์) 49.43±10.44 a 38.87±5.55 a 37.73±3.78 a 38.51±1.63 a 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 83.33±2.96 a 87.11±3.72a 87.44±0.51 a 82.11±5.58 a 

หมายเหตุ  อักษรทีเ่หมือนกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความไมํแตกตาํงอยํางมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
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ตารางที่ 3  สัดสํวนเพศผู๎ (%) และอัตรารอดตาย (%) ของปลานิลที่แชํในสารสกัดกวาวเครือแดง นาน 24 ชั่วโมง 
 

ลักษณะ 
ปริมาณสารสกัดกวาวเครือแดงที่แชํ (มิลลิกรัมตํอลิตร) 

0 10 50 250 
สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ (เปอร์เซ็นต์) 47.10±3.44 a 44.78±11.24 a 43.85±2.53 a 41.65±1.44 a 

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 78.89±7.03 a 87.11±4.86 a 82.89±14.55 a 86.22±5.80 a 

หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันในบรรทัดเดียวกันแสดงความไมํแตกตาํงอยํางมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าตลอดการทดลอง พบวําความเป็นกรด-ดํางอยูํในชํวงระหวําง 7.44-
7.90 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าอยูํระหวําง 1.9-5.3 มิลลิกรัมตํอลิตร ความเป็นดํางอยูํระหวําง 84-91.75 
มิลลิกรัมตํอลิตร ความกระด๎างอยูํระหวําง 56.67-119 มิลลิกรัมตํอลิตร และอุณหภูมิน้ าอยูํระหวําง 27.1-28.7 
°C (ตารางท่ี 4-6) 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติน้ าเฉลี่ยในกระชังของปลานิลที่กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง 
 

                 พารามิเตอร ์ 0 มก./ 1 กก. 50 มก./ 1 กก. 250 มก./ 1 กก. 1,250 มก./ 1 กก. 
อุณหภูมิน้ า ( °C) 28.53±1.25 28.70±1.01 28.53±1.25 28.68±1.04 
ความเป็นกรด-ดําง 7.66±0.25 7.64±0.24 7.74±0.24 7.68±0.29 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มก./ล.) 2.80±1.74 1.90±0.82 3.40±1.07 3.05±0.53 
ความเป็นดําง (มก./ล.) 90.25±32.31 91.75±27.04 86.75±29.52 87.75±27.58 
ความกระด๎าง (มก./ล.) 119.00±30.40 103.50±31.60 118.00±29.71 112.00±25.35 

 
ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติน้ าเฉลี่ยในกระชังของปลานิลที่กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดง 
 

                           พารามิเตอร ์ 0 มก./1 กก. 50 มก./1 กก. 250 มก./1 กก. 1,250 มก./1 กก. 
อุณหภูมิน้ า ( °C) 27.45±0.64 27.45±0.64 27.45±0.64 27.10±0.28 
ความเป็นกรด-ดําง 7.78±0.01 7.75±0.05 7.72±0.10 7.66±0.01 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มก./ล.) 4.40±0.57 4.10±0.14 3.60±0.00 4.00±0.14 
ความเป็นดําง (มก./ล.) 89.00±4.24 84.00±19.80 91.00±12.73 85.00±8.49 
ความกระด๎าง (มก./ล.) 65.00±1.41 64.00±5.66 68.00±11.31 70.00±5.66 

 
ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติน้ าเฉลี่ยในกระชังของปลานิลที่แชํในสารสกัดกวาวเครือแดง  
 

                       พารามิเตอร ์ 0 มก./ ล. 10 มก./ ล. 50 มก./ ล. 250 มก./ ล. 
อุณหภูมิน้ า ( °C) 27.65±1.06 27.83±0.85 27.87±0.96 27.87±0.90 
ความเป็นกรด-ดําง 7.90±0.18 7.83±0.14 7.81±0.15 7.82±0.11 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (มก./ล.) 5.30±0.71 4.60±1.44 4.80±1.40 4.73±1.10 
ความเป็นดําง (มก./ล.) 87.50±2.12 91.33±12.74 90.00±5.29 88.33±9.71 
ความกระด๎าง (มก./ล.) 63.00±12.73 61.33±7.02 59.33±10.26 56.67±12.86 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
  

การทดลองใช๎ผงกวาวเครือแดงและสารสกัดกวาวเครือแดง เพ่ือทดสอบสัดสํวนเพศผู๎และ
อัตรารอดตายของปลานิล การทดลองชุดที่ 1 การแปลงเพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมผงกวาวเครือแดง
ความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม สัดสํวนเพศผู๎ มีคําอยูํระหวําง 58.42 - 
64.72 เปอร์เซ็นต์ อัตรารอดตาย มีคําอยูํระหวําง 87.33 -  93.33 เปอร์เซ็นต์ การทดลองชุดที่ 2 การแปลง
เพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดงความเข๎มข๎น 0, 50, 250 และ 1,250 มิลลิกรัมตํอ
อาหาร 1 กิโลกรัม สัดสํวนเพศผู๎ มีคําอยูํระหวําง 37.73 – 49.43 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดตาย มีคําอยูํระหวําง 
82.11 – 87.44 เปอร์เซ็นต์ การทดลองชุดที่ 3 การแปลงเพศปลานิลโดยการแชํในสารสกัดกวาวเครือแดง
ความเข๎มข๎น 0, 10, 50, 250 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง สัดสํวนเพศผู๎ มีคําอยูํระหวําง 41.65 – 
47.10 เปอร์เซ็นต์ อัตรารอดตาย มีคําอยูํระหวําง 78.89 – 87.11 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองครั้งนี้ปรากฏวํา
การใช๎ผงกวาวเครือแดง และสารสกัดกวาวเครือแดงในความเข๎มข๎นที่ก าหนดไว๎ ไมํสามารถแปลงเพศปลานิลให๎
เป็นเพศผู๎ได๎ เนื่องจากในกวาวเครือแดงมีสารไฟโตรเอสโตรเจนที่สร๎างและมีหน๎าที่คล๎ายฮอร์โมนเพศชายใน
ภาวะที่รํางกายมีแอนโดรเจนน๎อย สารไฟโตรเอสโตรเจนจะเข๎าไปรับกับตัวรับที่รับแอนโดรเจนท าให๎รํางกาย
แสดงผลของฮอร์โมนเพศชายได๎มากขึ้น สมรรถภาพทางเพศเพ่ิมขึ้น ผมไมํรํวงและต๎านมะเร็งที่ตํอมลูกหมาก 
แตํในกวาวเครือแดงมีสารประกอบอยูํหลายชนิด จากการศึกษาสํวนรากของกวาวเครือแดง พบวําประกอบด๎วย
สาร 5 กลุํม คือ carboxylic acid, steroid, steroid glycoside, flavonoid และ flavonoid glycoside 
(Rugsilp, 1994; Roengsumran et al., 2000; Ngamrojanavanich et al., 2007) ได๎มีการทดสอบฤทธิ์ของ
สารสกัดจากกวาวเครือแดงตําง ๆ โดยการศึกษาสาร -sitosterol, campesterol and stigmasterol ซึ่ง
จัดอยุํในกลุํม steroid พบวํามีฤทธิ์เป็น anti-inflamatory agent ไปกระตุ๎นการท างานของ T-Helper-1 
cells และเพ่ิมการหลั่งฮอร์โมน insulin จากการทดสอบฤทธิ์ของสาร flavonoid และ flavonoid glycoside 
พบวําสามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ cAMP phosphodiesterase (Roengsumran et al., 2000; 
Ingkaninan et al., 2003) และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราในพืช (Yadava and Reddy, 1998)  สาร 
procyanidin B2, (-)-epicatechin and procyanidin B5 ที่สกัดได๎จากกวาวเครือแดงมีฤทธิ์เป็น anti-
oxidant (Neungchamnong et al., 2005). ซึ่งสารไฟโตรเอสโตรเจนดังกลําวในกวาวเครือแดงมีในปริมาณที่
ไมํมากนัก ประกอบกับปริมาณการใช๎ในการทดลองครั้งนี้มีจ านวนน๎อย ท าให๎ปริมาณฮอร์โมนไมํเพียงพอที่จะ
ปรับเปลี่ยนเพศให๎เป็นเพศผู๎ได๎ ซึ่งมีคําแตกตํางกับการทดลองของเทพรัตน์และคณะ ที่ใช๎ผงกวาวเครือแดงที่
ความเข๎มข๎น 100, 200 และ 300 กรัมตํอปลาปุน 1 กิโลกรัม มีผลท าให๎ปลานิลจิตรลดาเป็นเพศผู๎ 60.2, 70.9 
และ 52.2 เปอร์เซ็นต์ และการใช๎สารสกัดกวาวเครือแดงที่ความเข๎มข๎น 4, 8 และ 12 มิลลิลิตรตํอปลาปุน 1 
กิโลกรัม ในการแปลงเพศปลานิลสายพันธุ์กานําให๎เป็นเพศผู๎ได๎ 31.2, 50.0 และ 56.7 เปอร์เซ็นต์ แตํยังมีคําต่ า
กวํา 95 เปอร์เซ็นต์ แสดงวําลูกปลานิลได๎รับฮอร์โมนไมํเพียงพอ และแตกตํางจากการศึกษาของบังอรและคณะ 
ที่ศึกษาผลของผงกวาวเครือแดงตํออัตราสํวนเพศของหอยโขํงเทศ โดยเลี้ยงลูกหอยโขํงเทศที่อายุ 1 สัปดาห์ใน
น้ าที่ผสมกวาวเครือแดง ที่ระดับความเข๎มข๎น 500, 1,000 และ 1,500 mg/l ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 90 วัน 
พบวํา หอยโขํงเทศมีอัตราสํวนเพศผู๎ตํอเพศเมีย เป็น 2.96:2.05, 3.25:1.75 และ 2.83: 2.16  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนสัดสํวนเพศผู๎ และอัตรารอดตาย ของปลานิลที่กินอาหาร     
                         ผสมผงกวาวเครือแดง  
 

 SS df MS F Sig. 
สัดสํวนเพศผู๎ Between Groups 1.608 3 .536 .457 .720 
                 Within Groups 9.392 8 1.174   
                      Total 11.000 11    
อัตรารอดตาย Between Groups 3.980 3 1.327 1.512 .284 
                  Within Groups 7.020 8 .878   
                      Total 11.000 11    

 
 
ตารางผนวกที่ 2  ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนสัดสํวนเพศผู๎และอัตรารอดตายของปลานิลที่กินสารสกัด 
                      กวาวเครือแดง  
 

 SS df MS F Sig. 
สัดสํวนเพศผู๎ Between Groups 5.163 3 1.721 2.358 .148 
                 Within Groups 5.837 8 .730   
                      Total 11.000 11    
อัตรารอดตาย Between Groups 4.1212 3 1.374 1.598 .265 
                  Within Groups 6.878 8 .860   
                      Total 11.000 11    
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การทดลองแปลงเพศปลานิลให้เป็นเพศผู้โดยใช้สารสกัดใบมังคุด 
สุชาติ จุลอดุง*  สง่า  ลีสง่า และ เมตตา  ทิพย์บรรพต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  กรมประมง 
 

บทคัดยํอ 
 

การทดลองแปลงเพศปลานิลให๎เป็นเพศผู๎โดยใช๎สารสกัดใบมังคุด ด าเนินการศึกษา ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ตั้งแตํเดือนตุลาคม  2553  ถึงเดือน กันยายน 2554   

จากการทดลองการแปลงเพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุดที่ระดับ 0, 
100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตํออาหาร 1กิโลกรัม เป็นระยะเวลา นาน 21 และ 28 วัน พบวํา ได๎สัดสํวน
ปลานิลเพศผู๎  20.56 – 62.32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) และการแปลงเพศปลานิลโดย
การแชํสารสกัดจากใบมังคุด ที่ระดับ 0, 5, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมตํอลิตร เป็นระยะเวลา นาน 21, 28 
และ 35 วัน พบวําได๎สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ 60.99 – 78.79 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) 
ดังนั้นการแปลงเพศปลานิลจากทั้ง 2 การทดลองในครั้งนี้ ยังไมํสามารถน าไปใช๎ทดแทนฮอร์โมนเมทธิลเทส
โทสเตอโรนในการผลิตปลานิลเพศผู๎ได๎   
 
ค าส าคัญ:  ปลานิล  ใบมังคุด  การแปลงเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผู๎รับผิดชอบ : ๑๒/๓๕  หมูํ ๘ ต.ทุํงคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐ โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๓๑๘  
e-mail : genetic.chumphon@gmail.com 
 

mailto:genetics.chumphon@gmail.com
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ค าน า 
 

ปลานิล (Oreochomis  niloticus) เป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทางสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยํางมาก ซ่ึงพบวําตั้งแตํ ปี 2545 - 2549 ปลานิลเป็นสัตว์น้ าจืดที่ผลิตได๎มากเป็นอันดับหนึ่ง
มาโดยตลอด และในปี 2549 มีผลผลิตปลานิลทั้งหมด 228,500 ตัน คิดเป็นมูลคํา 7,278.8 ล๎านบาท ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 205,326 ตัน หรือร๎อยละ 38.93 ของปริมาณการผลิตสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง
ทั้งหมดคิดเป็นมูลคํา 6,511.9 ล๎านบาท (กรมประมง, 2551ก) เห็นได๎วําเกษตรกรนิยมเลี้ยงปลานิลกันมาก 
เนื่องจากความต๎องการบริโภคโปรตีนจากเนื้อปลาของประชากรเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกระแสความนิยมบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพมีมากขึ้น ท าให๎ความต๎องการปลานิลก าลังขยายตัวสูงขึ้นในตลาดโลก โดยในปี 2548 
ประเทศไทยสํงออกปลานิลแชํแข็งและแปรรูปแลํเนื้อประมาณ 10,866 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 7,508 ตัน ในปี 2547 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 44.72 โดยสํงออกไปจ าหนํายในยุโรป ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
เอเชีย ซึ่งมีปริมาณความต๎องการเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง (กรมประมง, 2551ข) 

จากการที่ปลานิลเพศผู๎มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวําเพศเมีย เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศกันมาก โดยแปลงเพศให๎เป็นเพศผู๎ด๎วยการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ 17- Methyltestosterone ผสม
อาหารให๎ปลากิน ซึ่งฮอร์โมนเหลํานี้ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศและมีราคาแพง ซึ่งจากผลการประชุมเรื่อง 
การใช๎ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2551) รายงานวําประเทศ
ในกลุํมสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุุน ไมํอนุญาตให๎ใช๎สาร 17- Methyltestosterone ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และไมํอนุญาตให๎มีการน าเข๎าสัตว์น้ าที่ผํานการแปลงเพศโดยการใช๎ฮอร์โมนดังกลําวเข๎าไปจ าหนําย 
และมีการศึกษาที่พบวํามีการตกค๎างของฮอร์โมนในสิ่งแวดล๎อมท้ังในน้ าและในดิน ซึ่งปริมาณตกค๎างในดินจะสูง
และมีระยะเวลาการสะสมที่นานกวําในน้ า ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงก าหนดมาตรฐานปริมาณการตกค๎างของ
ฮอร์โมนชนิดนี้ไว๎ไมํเกิน 1 ppm จึงสามารถจ าหนํายได๎ จากหลายเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา จึงไมํเห็นด๎วยและไมํสนับสนุนการขึ้นทะเบียนฮอร์โมน เพื่อน าไปใช๎ในการเหนี่ยวน าทางเพศ (sex impose) 
และได๎มีข๎อเสนอแนะให๎กรมประมง พัฒนาวิธีการแปลงเพศปลาโดยวิธีอ่ืนแทนการใช๎ฮอร์โมน เพ่ือเป็น
ทางเลือกใหมํทดแทนวิธีการเดิมเพ่ือรองรับการห๎ามใช๎สาร17- Methyltestosterone ในอนาคต 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการห๎ามใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์
ในการแปลงเพศปลาในอนาคต ทางคณะผู๎วิจัยจึงคิดหาวิธีการแปลงเพศปลาโดยวิธีทางธรรมชาติแทนการใช๎
ฮอร์โมนสังเคราะห์ ซึ่งจากการน าใบมังคุดมาทดลองแปลงเพศปลากัดให๎เป็นเพศผู๎ ปรากฏวําได๎ผลในระดับหนึ่ง
นั้น คณะผู๎วิจัยจึงคิดวํานําจะน ามาทดลองแปลงเพศในปลานิลตํอไป  
 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความเข๎มข๎นและระยะเวลา ของสารสกัดใบมังคุดที่ใช๎ในการแปลงเพศ
ปลานิลให๎เป็นเพศผู๎ 

2.  เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดใบมังคุด ตํออัตราการเจริญเติบโต สัดสํวนเพศและ อัตรารอด
ตายของปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
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วิธีด าเนินการ 
 

เปรียบเทียบการแปลงเพศปลานิลให๎เป็นเพศผู๎ โดยใช๎สารสกัดจากใบมังคุดและน้ าแชํใบมังคุด  
ด าเนินการศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ตั้งแตํเดือน ตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน  
2554 โดยแบํงการศึกษาออกเป็น 2 การทดลองดังนี้   

การทดลองท่ี 1. การแปลงเพศปลานิลโดยการให้กินอาหารผสมสารสกัดจากใบมังคุด 
1. วิธีการเตรียมสารสกัดจากใบมังคุด  
การสกดัสารใช๎ใบมังคุดที่เจริญเติบโตเต็มที่ แตํไมํแกํเกินไป จากสวนมังคุด ที่จังหวัดชุมพร มา

อบแห๎งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ชั่ง 100 กรัม บดด๎วยเครื่องบด (Blender) โดยใช๎เอธานอล 95 % 
ปริมาตร 200 ml เป็นตัวท าละลาย รินใสํขวดแก๎วปากกว๎างที่มีฝาปิด นาน 4 วัน น าไประเหยตัวท าละลายออก
ด๎วยเครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) จนกระทั่งได๎สารสกัดลักษณะเป็นผงหรือ
สารหนืดน าสารสกัดหยาบ 1 กรัม ละลายในเอทิลแอลกอฮอร์  95% ปริมาตร 9 ml จะได๎สารสกัดหยาบที่
ความเข๎มข๎น 100,000 ppm (ตามวิธีของ ศศิธร และสุพจน์, 2548) 

2. แบํงชุดทดลองเป็น 9 ชุดทดลอง แตํละชุดทดลองประกอบด๎วย 3 ซ้ า (replication) ดังนี้ 

ชุดทดลอง วิธีการ ความเข๎มข๎น ระยะเวลา 

T1 ชุดควบคุม  -  - 

T2 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 21 วัน 

T3 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 28 วัน 

T4 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 21 วัน 

T5 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 28 วัน 

T6 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 21 วัน 

T7 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 28 วัน 

T8 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 21 วัน 

T9 กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 28 วัน 

3. เตรียมลูกปลาระยะถุงไขํแดงยุบ อายุประมาณ 3 – 5 วัน จ านวน 13,500 ตัว 
4. ชุดทดลองที่ 1 เป็นชุดควบคุม อนุบาลลูกปลาในกระชังมุ๎งไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร  

ชุดทดลองละ 3 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว ให๎กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 21 
และ 28 วัน   

5. ชุดทดลองที่ 2, 4, 6 และ 8 อนุบาลลูกปลาในกระชังมุ๎งไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 
ชุดทดลองละ 3 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว ให๎กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารสกัด
ใบมังคุด อัตราสํวน 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ระยะเวลา 21 วัน  

6. ชุดทดลองที่ 3, 5, 7 และ 9 อนุบาลลูกปลาในกระชังมุ๎งไนลํอน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร 
ชุดทดลองละ 3 กระชัง ๆ ละ 500 ตัว ให๎กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ ผสมสารสกัด
ใบมังคุด อัตราสํวน 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม ระยะเวลา 28 วัน 
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7. น าลูกปลาที่เหลือรอดทั้งหมดจากทุกชุดทดลองมาตรวจสอบเพศโดยการย๎อมสีอวัยวะ
สืบพันธุ์ด๎วยอะซีโตคาร์มีน ตามวิธีของนวลมณีและคณะ (2538) 

8. น าสัดสํวนเพศผู๎และอัตรารอดตาย มาวิเคราะห์ความแตกตํางทางสถิติโดยวิธี one way 
analysis of variance พร๎อมทั้งเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยของแตํละชุดการทดลอง โดยวิธี  
Tukey’s Studentized Range Test ทั้งนี้ได๎แปลงข๎อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ด๎วยวิธี angular transformation 
เพ่ือปรับปรุงข๎อมูลให๎มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) กํอนท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

การทดลองท่ี 2. การแปลงเพศปลานิลโดยการแช่สารสกัดจากใบมังคุด 
1. เตรียมสารสกัดจากใบมังคุด ตามการทดลองท่ี 1 
2. แบํงชุดทดลองเป็น 13 ชุดทดลอง แตํละชุดทดลองประกอบด๎วย 3 ซ้ า (replication) ดังนี้ 

ชุดทดลอง วิธีการ ความเข๎มข๎น ระยะเวลา 

T1  ชุดควบคุม  -  - 

T2 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 5  มิลลิกรมัตํอลิตร 21 วัน 

T3 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 5  มิลลิกรมัตํอลิตร 28 วัน 

T4 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 5  มิลลิกรมัตํอลิตร 35 วัน 

T5 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 25  มิลลิกรมัตํอลติร 21 วัน 

T6 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 25  มิลลิกรมัตํอลติร 28 วัน 

T7 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 25  มิลลิกรมัตํอลติร 35 วัน 

T8 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 50  มิลลิกรมัตํอลติร 21 วัน 

T9 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 50  มิลลิกรมัตํอลติร 28 วัน 

T10 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 50  มิลลิกรมัตํอลติร 35 วัน 

T11 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 100  มิลลิกรัมตํอลิตร 21 วัน 

T12 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 100  มิลลิกรัมตํอลิตร 28 วัน 

T13 อนุบาลในน้ าผสมสารสกัดใบมังคดุ 100  มิลลิกรัมตํอลิตร 35 วัน 
 

3. เตรียมลูกปลาระยะถุงไขํแดงยุบ อายุประมาณ 3 – 5 วัน จ านวน 19,500 ตัว 
4. ชุดทดลองที่ 1เป็นชุดควบคุม อนุบาลลูกปลาในบํอซีเมนต์ ปริมาตรน้ า 1,000 ลิตร จ านวน 

3 บํอ ๆ ละ 500 ตัว ให๎กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 5 มื้อ เป็นเวลา 35 วัน 
5. ชุดทดลองที่ 2, 3 และ 4 อนุบาลลูกปลาในบํอซีเมนต์ ปริมาตรน้ า 1,000 ลิตร ผสมสาร

สกัดใบมังคุด 5 มิลลิกรัมตํอลิตร เป็นระยะเวลา 21, 28 และ 35 วัน ชุดทดลองละ 3 บํอ ๆ ละ 500 ตัว ให๎กิน
อาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 5 มื้อ เป็นเวลา 35 วัน  

6. ชุดทดลองที่ 5, 6 และ 7 อนุบาลลูกปลาในบํอซีเมนต์ ปริมาตรน้ า 1,000 ลิตร ผสมสาร
สกัดใบมังคุด 25 มิลลิกรัมตํอลิตร เป็นระยะเวลา 21, 28 และ 35 วัน ชุดทดลองละ 3 บํอ ๆ ละ 500 ตัว ให๎
กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 5 มื้อ เป็นเวลา 35 วัน  
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7. ชุดทดลองที่ 8, 9 และ 10 อนุบาลลูกปลาในบํอซีเมนต์ ปริมาตรน้ า 1,000 ลิตร ผสมสาร
สกัดใบมังคุด 50 มิลลิกรัมตํอลิตร เป็นระยะเวลา 21, 28 และ 35 วัน ชุดทดลองละ 3 บํอ ๆ ละ 500 ตัว ให๎
กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 5 มื้อ เป็นเวลา 35 วัน   

8. ชุดทดลองที่ 11, 12 และ 13 อนุบาลลูกปลาในบํอซีเมนต์ ปริมาตรน้ า 1,000 ลิตร ผสม
สารสกัดใบมังคุด 100 มิลลิกรัมตํอลิตร เป็นระยะเวลา 21, 28 และ 35 วัน ชุดทดลองละ 3 บํอ ๆ ละ 500 ตัว 
ให๎กินอาหารผงส าเร็จรูปโปรตีนไมํต่ ากวํา 40 เปอร์เซ็นต์ วันละ 5 มื้อ เป็นเวลา 35 วัน   

9. น าลูกปลาที่เหลือรอดทั้งหมดจากทุกชุดทดลองมาตรวจสอบเพศโดยการย๎อมสีอวัยวะ
สืบพันธุ์ด๎วยอะซีโตคาร์มีน ตามวิธีของนวลมณีและคณะ (2538) 

10. น าสัดสํวนเพศผู๎และอัตรารอดตาย มาวิเคราะห์ความแตกตํางทางสถิติโดยวิธี one way 
analysis of variance พร๎อมทั้งเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยของแตํละชุดการทดลอง โดยวิธี  
Tukey’s Studentized Range Test ทั้งนี้ได๎แปลงข๎อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ด๎วยวิธี angular transformation 
เพ่ือปรับปรุงข๎อมูลให๎มีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) กํอนท าการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 

ผลการศึกษา 
 

การทดลองท่ี 1.  การแปลงเพศปลานิลโดยการให้กินอาหารผสมสารสกัดจากใบมังคุด 

ผลการชั่งน้ าหนัก ลูกปลานิลที่อายุ 60 วัน ของชุดทดลองที่ 1 – 9 มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.94+0.50, 
1.61+0.80, 1.47+0.82, 2.72+1.67, 1.59+0.84, 1.42+0.74, 1.68+1.03, 1.64+1.06, และ1.23+0.74 กรัม  
ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักเฉลี่ยพบวํา มีความแตกตํางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยชุด
ทดลองที่ 4 ซึ่งแปลงเพศโดยให๎ปลานิลกินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 200 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม นาน 21 วัน 
มีน้ าหนักเฉลี่ยมากท่ีสุด (2.72 กรัม) สํวนชุดทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นชุดควบคุม และชุดทดลองที่ 9 ซึ่งแปลงเพศโดย
ให๎ปลานิลกินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด 400 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม นาน 28 วัน มีน้ าหนักเฉลี่ยน๎อยที่สุด ไมํ
แตกตํางกัน (ตารางท่ี 1) 

ผลการวัดความยาวลูกปลานิลที่อายุ 60 วัน มีความยาวเฉลี่ย 3.89+0.63, 4.55+0.74, 
4.41+0.78, 4.66+0.83, 4.57+0.76, 4.34+0.73, 4.52+0.85, 4.52+0.92 และ 4.15+0.88 เซนติเมตร  
ตามล าดับจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวเฉลี่ย พบวํา มีความแตกตํางกันทางสถิติ (P<0.05) โดย
ชุดทดลองที่ 2 – 8 มีความยาวเฉลี่ยไมํแตกตํางกันทางสถิติ แตํชุดทดลองที่ 9 มีความยาวเฉลี่ยน๎อยที่สุดไมํ
แตกตํางกับชุดควบคุม (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี  1  ความยาวเฉลี่ย (ซม.) น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) อัตรารอดตาย (%) และสัดสํวนเพศผู๎  ของปลานิลที่ให๎
กิน อาหารผสมสารสกัดใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  

 

ชุดทดลอง 

อายุ  60  วัน 

ความยาวเฉลี่ย  น้ าหนักเฉลี่ย  อัตรารอดตาย  สัดสํวนเพศผู ๎

(ซม.) (ก.) (%) (%) 

1 3.89+0.63c 0.94+0.50d 82.78+9.74ns 20.56+11.04ns 
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2 4.55+0.74a 1.61+0.80bc 96.56+0.20ns 32.22+13.47ns 

3 4.41+0.78ab 1.47+0.82bc 94.11+4.00ns 62.32+14.39ns 

4 4.66+0.83a 2.72+1.67a 98.56+0.20ns 37.37+12.21ns 

5 4.57+0.76a 1.59+0.84bc 95.11+1.02ns 43.15+29.19ns 

6 4.34+0.73ab 1.42+0.74bc 87.78+12.22ns 46.66+15.28ns 

7 4.52+0.85a 1.68+1.03b 97.55+0.39ns 36.77+3.67ns 

8 4.52+0.92a 1.64+1.06bc 96.67+4.06ns 41.11+19.53ns 

9 4.15+0.88bc 1.23+0.74cd 92.67+4.91ns 44.81+24.85ns 

     หมายเหตุ  อักษรที่ตํางกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตาํงกันทางสถิติที่ระดับ P<0.05 
 

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยสัดสํวนเพศผู๎ในชุดการทดลอง 9 ชุด
ทดลอง พบวําลูกปลานิลในชุดทดลองที่ 1 – 9 มีสัดสํวนเพศผู๎เฉลี่ย 20.56+11.04, 32.22+13.47, 
62.32+14.39, 37.37+12.21, 43.15+29.19, 46.66+15.28, 36.77+3.67, 41.11+19.53 และ 
44.81+24.85 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนสัดสํวนเพศผู๎ พบวํา ไมํมีความแตกตําง
กันทางสถิติ (P<0.05)  (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1  สัดสํวนเพศผู๎ของปลานิลที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  
 

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยอัตรารอดตายของปลานิล ในชุดการ
ทดลอง 9 ชุดทดลอง พบวําลูกปลานิลที่อายุ 60 วัน ในชุดทดลองที่ 1 – 9 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 82.78+9.74, 
96.56+0.20, 94.11+4.00, 98.56+0.20, 95.11+1.02, 87.78+12.22, 97.55+0.39, 96.67+4.06 และ 
92.67+4.91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนอัตรารอดตายเฉลี่ย พบวํา ไมํมีความ
แตกตํางกันทางสถิติ (P<0.05)  (ตารางท่ี 1 และ ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2   อัตรารอดตายของปลานิลที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  
 
การทดลองท่ี 2  การแปลงเพศปลานิลโดยการแช่สารสกัดจากใบมังคุด 

ผลการชั่งน้ าหนัก ลูกปลานิลที่อายุ 60 วัน  มีน้ าหนักเฉลี่ย 0.90+0.23, 0.75+0.23, 
0.89+0.26, 0.88+0.18, 0.85+0.26, 0.92+0.27, 0.91+0.25, 0.77+0.17, 0.96+0.23, 0.84+0.28, 
0.87+0.22, 0.94+0.24  และ0.94+0.24 กรัม  ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักเฉลี่ย 
พบวํา มีความแตกตํางกันทางสถิติ (P<0.05)  โดยชุดทดลองที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 และ 13  มี
น้ าหนักเฉลี่ยมากที่สุดไมํแตกตํางกัน แตํแตกตํางกับชุดทดลองที่ 2, 4, 5, 8, 10, 11 และ 12 ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ย
น๎อยที่สุด (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี  2  ความยาวเฉลี่ย (ซม.) น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) อัตรารอดตาย (%) และสัดสํวนเพศผู๎ของปลานิลที่แชํ
สารสกัดจากใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  

 

ชุดทดลอง 

อายุ  60  วัน 

ความยาวเฉลี่ย  น้ าหนักเฉลี่ย  อัตรารอดตาย  สัดสํวนเพศผู ๎

(ซม.) (ก.) (%) (%) 

1 3.96+0.32ab 0.90+0.23ab 81.67+2.89ns 69.36+6.34ns 

2 3.74+0.35b 0.75+0.23c 80.00+28.39ns 63.13+14.76ns 

3 3.94+0.30ab 0.89+0.26ab 68.33+26.73ns 74.23+4.17ns 

4 3.89+0.28b 0.88+0.18abc 92.50+5.00ns 77.62+5.08ns 

5 3.84+0.39b 0.85+0.26abc 84.17+7.22ns 71.96+22.57ns 

6 3.94+0.34b 0.92+0.27a 87.50+6.61ns 75.86+17.33ns 
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7 3.85+0.41b 0.91+0.25ab 71.67+14.43ns 78.79+11.44ns 

8 3.73+0.27b 0.77+0.17bc 85.83+6.29ns 60.99+23.24ns 

9 4.08+0.35a 0.96+0.23a 89.17+11.27ns 73.28+17.64ns 

10 3.76+0.36b 0.84+0.28abc 78.33+6.29ns 76.83+5.15ns 

11 3.99+0.33ab 0.87+0.22abc 90.83+11.82ns 61.14+17.34ns 

12 3.87+0.39b 0.94+0.24abc 93.33+3.82ns 75.06+12.08ns 

13 3.94+0.36ab 0.94+0.24a 84.17+1.44ns 63.16+18.20ns 

     หมายเหตุ  อักษรที่ตํางกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตาํงกันทางสถิติที่ระดับ P<0.05 
 

ผลการวัดความยาว ลูกปลานิลที่อายุ 60 วัน มีความยาวเฉลี่ย 3.96+0.32, 3.74+0.35, 
3.94+0.30, 3.89+0.28, 3.84+0.39, 3.94+0.34, 3.85+0.41, 3.73+0.27, 4.08+0.35, 3.76+0.36, 3.99+0.33, 
3.87+0.39 และ3.94+0.36 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวเฉลี่ย พบวํา มีความ
แตกตํางกันทางสถิติ (P<0.05) โดยชุดทดลองที่ 1, 3, 9, 11 และ 13 มีความยาวเฉลี่ยมากท่ีสุด  แตกตํางกับชุด
ทดลองที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 และ 13 มีความยาวเฉลี่ยน๎อยที่สุด (ตารางที่ 2) 

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยสัดสํวนเพศผู๎ใน 13 ชุดทดลอง พบวําลูก
ปลานิลในชุดทดลองที่ 1 – 13 มีสัดสํวนเพศผู๎เฉลี่ย 69.36+6.34, 63.13+14.76, 74.23+4.17, 77.62+5.08, 
71.96+22.57, 75.86+17.33, 78.79+11.44, 60.99+23.24, 73.28+17.64, 76.83+5.15, 61.14+17.34, 
75.06+12.08 และ 63.16+18.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนสัดสํวนเพศผู๎ 
พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)  (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3) 

 
ภาพที่ 3  สัดสํวนเพศผู๎ของปลานิลที่แชํสารสกัดจากใบมังคุดท่ีระดับตําง ๆ กัน 
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ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยอัตรารอดตายของปลานิล ใน 13 ชุด
ทดลอง พบวําลูกปลานิลที่อายุ 60 วัน ในชุดทดลองที่ 1 – 13 มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 81.67+2.89, 
80.00+28.39, 68.33+26.73, 92.50+5.00, 84.17+7.22, 87.50+6.61, 71.67+14.43, 85.83+6.29, 
89.17+11.27, 78.33+6.29, 90.83+11.82, 93.33+3.82 และ 84.17+1.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนอัตรารอดตายเฉลี่ย พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)  (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 4   อัตรารอดตายของปลานิลที่แชํสารสกัดจากใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  

 
 

สรุปผลการทดลอง 
  

จากการทดลองการแปลงเพศปลานิลโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด  ที่ระดับ 0, 
100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา นาน 21 และ 28 วัน พบวํา ได๎
สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ 20.56 – 62.32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) และการแปลงเพศปลา
นิลโดยการแชํสารสกัดจากใบมังคุด ที่ระดับ 0, 5, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมตํอลิตร เป็นระยะเวลา นาน 21, 
28 และ 35 วัน พบวํา ได๎สัดสํวนปลานิลเพศผู๎ 60.99 – 78.79 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไมํแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05)  
สอดคล๎องกับแจํมจันทร์ และคณะ, (ไมํปรากฏปีที่พิมพ์) รายงานวํา ได๎น าสารสกัดจากใบมังคุดมาทดลองเลี้ยง
ปลานิล พบวําที่ระดับความเข๎มข๎น 150 และ 200 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กก. เป็นระยะเวลา 21 และ 30 วัน 
พบปลาเพศผู๎มากกวําเพศเมียในอัตราสํวน 1 : 0.67 และ 1 : 0.72 ทั้งนี้พบวําเพศผู๎ที่ได๎มีอัตราสํวนต่ ากวํา
การใช๎ฮอร์โมนเมทธิลเทสโทสเตอโรน ดังนั้นสารสกัดจากใบมังคุดในอัตราความเข๎มข๎นทั้ง 2 การทดลอง ยังไมํ
สามารถน าไปใช๎ทดแทนฮอร์โมนเมทธิลเทสโทสเตอโรนในการผลิตปลานิลเพศผู๎ได๎   
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการทดลองดังกลําวพบวําปริมาณความเข๎มข๎นของสารสกัดใบมังคุดที่ ใช๎ทดลองครั้งนี้มี
ปริมาณน๎อย ดังนั้นควรเพ่ิมปริมาณความเข๎มข๎นของสารสกัดให๎มากข้ึน 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยนี้ด าเนินการภายใต๎งบประมาณปกติของกรมประมง ในสํวนกิจกรรมพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 54-0604-54068  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกท่ี 1  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาว น้ าหนัก อัตรารอดตาย และสัดสํวนเพศ ของ   
                       ลูกปลานิล ในชุดทดลองตําง ๆ ทีใ่ห๎กินอาหารผสมสารสกัดใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  
 

Analysis of variance ของความยาวลูกปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 42.392 8 5.299 8.381 0.000 

error 506.442 801 0.632   
 
Analysis of variance ของน้ าหนักลูกปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 170.795 8 21.349 22.989 0.000 

error 743.869 801 0.929   
 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายลูกปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 14.992 8 1.874 2.809 0.028 

error 14.008 21 0.667   
 
Analysis of variance ของอัตราสํวนลูกปลานิลเพศผู๎ ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 12.033 8 1.504 1.862 0.121 

error 16.967 21 0.808   
 
ตารางผนวกท่ี 2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาว น้ าหนัก อัตรารอดตาย และสัดสํวนเพศ    
                       ของลูกปลานิล ในชุดทดลองตําง ๆ ที่แชํน้ าผสมสารสกัดใบมังคุด ที่อายุ 60 วัน  
 
Analysis of variance ของความยาวลูกปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 44.788 12 3.732 2.240 0.000 

error 1477.676 887 0.1666   
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Analysis of variance ของน้ าหนักลูกปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 2.742 12 0.229 4.007 0.000 

error 50.586 887 0.057   
 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายลูกปลานิล ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 12.175 12 1.015 1.021 0.459 

error 25.825 26 0.993   
 
Analysis of variance ของสัดสํวนลูกปลานิลเพศผู๎ ที่อายุ 60 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 8.042 12 0.670 0.582 0.837 

error 29.958 26 1.152   
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การทดลองแปลงเพศปลาหมอใหเ้ป็นเพศเมียโดยใช้สารสกดักวาวเครือขาว 
 

สุชาติ จุลอดุง*  สง่า  ลีสง่า และ นพพร  สิทธิเกษมกิจ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  กรมประมง 

 

บทคัดยํอ 
 

เปรียบเทียบการแปลงเพศปลาหมอให๎เป็นเพศเมียโดยใช๎สารสกัดกวาวเครือขาว ด าเนิน
การศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือน กันยายน 2554 
แบํงการศึกษาออกเป็น 2 การทดลองคือ 1) การแปลงเพศปลาหมอโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดจาก
กวาวเครือขาว และ 2) การแปลงเพศปลาหมอโดยการแชํในสารสกัดจากกวาวเครือขาว  

ผลการศึกษานี้พบวํา  จากการทดลองการแปลงเพศปลาหมอโดยการให๎กินอาหารผสมสาร
สกัดจากกวาวเครือขาว ที่ระดับ 0, 50, 500 และ5,000 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา นาน 21 
วัน และสุํมน าไปเลี้ยงจนอายุครบ 155 วัน พบวํามีสัดสํวนเพศเมียเฉลี่ย 8.1+7.33, 9.53+4.98, 2.38+4.12 
และ 8.51+0.93 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ 
(P>0.05) และการแปลงเพศปลาหมอโดยการแชํในสารสกัดจากกวาวเครือขาว 0, 10, 100 และ 1,000  
มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และสุํมน าไปเลี้ยงจนอายุครบ 155 วัน พบวํามีสัดสํวนเพศเมียเฉลี่ย 
26.59+4.13, 31.85+13.85, 27.30+18.72 และ 19.98+2.55 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05 แสดงให๎เห็นวําที่ระดับความเข๎มข๎นของสารสกัด
กวาวเครือขาวทั้ง 2 การทดลอง ไมํสามารถเปลี่ยนเพศปลาหมอให๎เป็นเพศเมียได๎ 

 
ค าส าคัญ:  ปลาหมอ  กวาวเครือขาว การแปลงเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมู ํ๘ ต.ทุํงคา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๐๐ โทร.๐ ๗๗๕๐ ๕๓๑๘ e-mail : genetic.chumphon@gmail.com 
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ค าน า 
 

ปลาหมอ (climbing perch) เป็นปลาน้ าจืดพ้ืนบ๎านของไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา 
Anabas testudineus (Bloch, 1792) มีถิ่นอาศัยอยูํในแหลํงน้ าทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีรายงานการ
แพรํกระจายในประเทศจีนตอนใต๎ มาเลเซีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และหมูํเกาะอินโด-ออสเตรเลีย (Smith, 
1945) กรมประมง (2552) รายงานวํา ปี 2550 มีผลผลิตปลาหมอทั้งหมด 7,600 ตัน คิดเป็นมูลคํา 215.2 
ล๎านบาท เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 812 ตัน ปัจจุบันพบวําปลาหมอเป็นปลาที่ตลาดมีความต๎องการ
มาก โดยเฉพาะตลาดตํางประเทศ เชํน ตลาดตะวันออกกลาง จีน ไต๎หวัน เกาหลี และมาเลเซีย มีอุปสงค์ไมํ
ต่ ากวํา 100 เมตริกตัน/ปี  โดยต๎องการปลาหมอขนาดใหญํ 3-5 ตัว/กิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตไมํเพียงพอและ
ไมํแนํนอนที่จะตอบสนองตลาด (สัตว์น้ าจืด, 2547) ปัจจุบันเกษตรกรสนใจเลี้ยงปลาหมอมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากการเลี้ยงกุ๎งกุลาด าประสบปัญหา (สันติชัย และอ า
พร, 2547) ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงปลาหมอยังประสบปัญหา ปลาหมอเพศผู๎มีจ านวนมากประกอบกับ
ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงปลาหมอ (สมพงษ์ และคณะ, 2541 ; อ าไพพรรณ และสุชาติ, 2548) พบวํา
ปลาหมอเพศผู๎โตช๎าและมีขนาดเล็ก รูปรํางเพรียวยาว ตํางกับปลาหมอเพศเมีย ที่มีการเจริญเติบโตดีกวํา
ปลาหมอเพศผู๎ 2 – 3 เทํา ปลาหมอเพศเมียจึงเป็นที่ต๎องการของเกษตรกร สงําและคณะ (2554); สุชาติ
และกฤษณุพันธ์ (2550) รายงานวํา สัดสํวนปลาหมอเพศเมีย มีคําอยูํระหวําง 39.06 - 45.99 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นในปัจจุบันได๎มีการใช๎ฮอร์โมนเพ่ือควบคุมเพศสัตว์น้ าให๎เป็นเพศเมีย เพ่ือประโยชน์ในการน าไปเป็นแมํ
พันธุ์หรือเลี้ยงแบบเพศเมียล๎วนนั้น ได๎มีการน ามาใช๎กันอยํางแพรํหลายและประสบผลส าเร็จในสัตว์น้ าหลาย
ชนิด ฮอร์โมนที่นิยมใช๎ได๎แกํ ฮอร์โมน 17-estradiol (EST), Ethynylestradiol (EE) และ 
Diethylstilbestrol (DES) มีรายงานการน าฮอร์โมน 17-estradiol ไปใช๎ในการแปลงเพศปลาให๎เป็นเพศ
เมียได๎ผล 100 เปอร์เซ็นต์ ได๎แก ํปลาดุกอุย (นวลมณี, 2537), ปลาสลิด (นวลมณี, 2538) และปลาหมอ (สุ
ชาติและกฤษณุพันธ์, 2550) ซึ่งจากการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ดังกลําวอาจจะมีการตกค๎างในเนื้อปลาและท า
ให๎มีผลกระทบตํอผู๎บริโภค และจากผลการประชุมรํวมระหวํางกรมประมงกับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเกี่ยวกับการใช๎ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รายงานวําประเทศสหรัฐอเมริกา ไมํอนุญาต
ให๎มีการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ทุกชนิดในการเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค ดังนั้นหากผู๎บริโภคทราบวําประเทศไทยมี
การใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลาจะท าให๎ไมํสามารถสํงออกสินค๎าสัตว์น้ าชนิดนั้นได๎ (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2551) 

กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) เป็นพืชสมุนไพรที่ใช๎ในมนุษย์  โดยหัวและใบ
กวาวเครือขาวมีสารที่มีสาร phytoestrogen มากถึง 17 ชนิด เชํน daidzein, daidzin, genistein, 
genistin, puerarin, kwakhurin, miroestrol และ -sitosterol ซึ่งออกฤทธิ์คล๎ายฮอร์โมนเอสโตรเจน 
(Cherdshewasart et al., 2007) ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่พบในสัตว์มีหลายรูป เชํน เอสโตรน, เอสตริออล 
แตํชนิดที่ส าคัญคือ 17-estradiol (Austin and Short, 1972) ในสัตว์น้ าเพศเมียฮอร์โมนเอสโตรเจนมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ ควบคุมการสะสม vitellogenin ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของไขํแดงในไขํ โดยเป็นแหลํงพลังงานในการพัฒนาของตัวอํอน (Ng และ Idler, 1983) ดังนั้นการใช๎
กวาวเครือขาวในการแปลงเพศปลาหมอให๎เป็นเพศเมียแทนการใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถลดปัญหาการตกค๎างของฮอร์โมนสังเคราะห์ในเนื้อปลาได๎  
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วัตถุประสงค์ 
                 

1. เพ่ือศึกษาระดับความเข๎มข๎นที่เหมาะสมของสารสกัดจากกวาวเครือขาวที่ใช๎ในการ
แปลงเพศปลาหมอให๎เป็นเพศเมีย 

2. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากกวาวเครือขาว ตํออัตราการเจริญเติบโต, สัดสํวนเพศและ 
อัตรารอดตายของปลาหมอ 

 
วิธีด าเนินการ 

 
งานวิจัยนี้ได๎ด าเนินการระหวํางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2554 ณ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร  

การทดลองท่ี 1  การแปลงเพศปลาหมอโดยการให้กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว 
1. การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design) โดยแบํงการ

ทดลองออกเป็น 4 ชุดทดลอง (treatment) แตํละชุดทดลองประกอบด๎วย 3 ซ้ า (replication) ดังนี้ 
ชุดทดลองที่ 1 ชุดควบคุม  
ชุดทดลองที่ 2 กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว 50 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 

กิโลกรัม   นาน 21วัน 
ชุดทดลองที่ 3 กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว 500 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 

กิโลกรัม  นาน 21 วัน 
ชุดทดลองที่ 4 กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว 5,000 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 

กิโลกรัม นาน 21 วัน 
2. การเตรียมลูกพันธุ์ปลาหมอ  

2.1 การเพาะพันธุ์ด๎วยวิธีการฉีดฮอร์โมน buserelin acetate รํวมกับ domperidone 
เพียงครั้งเดียว แล๎วปลํอยให๎ผสมพันธุ์กันเอง โดยปลาเพศเมียฉีดในอัตรา buserelin acetate 20 
ไมโครกรัมตํอน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม รํวมกับ domperidone 5 มิลลิกรัมตํอน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม สํวน
ปลาเพศผู๎ฉีดในอัตรา buserelin acetate 5 ไมโครกรัมตํอน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม รํวมกับ domperidone 
5 มิลลิกรัมตํอน้ าหนักปลา 1 กิโลกรัม หลังจากนั้นประมาณ 6 – 9 ชั่วโมง พํอแมํพันธุ์ปลาหมอก็ผสมพันธุ์
วางไขํ จึงย๎ายพํอแมํปลาออกและปลํอยให๎ไขํปลาฟักออกเป็นตัว 

2.2 สุํมลูกปลาหมอระยะถุงไขํแดงยุบ อายุประมาณ 3 วัน ไปอนุบาลในบํอคอนกรีต 
ขนาด 2 x 5 x 0.4  เมตร จ านวน 10,000 ตัว ให๎โรติเฟอร์และไรแดงเป็นอาหารจนอายุ 2 สัปดาห์ จึงสุํมลูก
ปลาลงอนุบาลตํอไป  

3. การเตรียมสารสกัดกวาวเครือขาว (ตามวิธีของ เบญจพร, 2545) 
3.1 ใช๎ผงกวาวเครือขาวแชํในตัวท าละลายเอธานอล 95 % ในสัดสํวนผงกวาวเครือขาว

บด:สารละลายเอธานอล เทํากับ 10 กรัม : 100 มิลลิลิตร เป็นเวลาอยํางน๎อย 4 วัน เพ่ือสกัดสารออกมาให๎
มากที่สุด 

3.2 จากนั้นน าไประเหยเอาตัวท าละลายเอธานอลออกโดยเครื่องระเหยระบบ
สุญญากาศแบบหมุน (rotary vacuum evaporator) 



 56 

3.3 เมื่อได๎สารสกัดแล๎ว น าไปอบในตู๎อบที่อุณหภูมิ 49 – 50 องศาเซลเซียส เพ่ือให๎ตัว
ท าละลายเอธานอลที่ยังเหลืออยูํระเหยออกมาให๎หมดและท าให๎สารสกัดแห๎ง 

3.4 น าสารสกัดกวาวเครือขาวมาละลายในสารละลาย Dimethyl sulfoxide (DMSO) 
กํอนเพราะสารสกัดกวาวเครือขาวไมํละลายในน้ ากลั่นและตัวท าละลายอ่ืน ๆ โดยน าสารสกัดหยาบ 1 กรัม 
ละลายใน DMSO ปริมาตร 9 ml จะได๎สารสกัดหยาบที่ความเข๎มข๎น 100,000 มิลลิกรัม/ลิตร (ตามวิธีของ 
ศศิธร และสุพจน์, 2548) 

4. อนุบาลลูกปลาในถังไฟเบอร์ท่ีบรรจุน้ า 400 ลิตร จ านวน 12 ถัง ๆ ละ 400 ตัว 
5. ให๎ลูกปลากินอาหารกุ๎งเบอร์ 0 ระดับโปรตีน 40 % ผสมสารสกัดกวาวเครือขาว ความ

เข๎มข๎น 4 ระดับ ตามข๎อ 1 (ชุดละ 3 ถัง) เป็นระยะเวลา 21 วัน 
6. เมื่อสิ้นสุดการอนุบาล สุํมวัดความยาว (total length) และชั่งน้ าหนัก (body weight) 

ของปลาแตํละถัง จ านวน 100  ตัวตํอถัง และตรวจสอบอัตรารอดตาย 
7. สุํมลูกปลาจ านวน 50 ตัวของแตํละซ้ า ไปเลี้ยงตํอในกระชัง ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ชุด

ทดลองละ 3 กระชัง เป็นระยะเวลา 120 วัน โดยให๎อาหารเม็ดส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า ในอัตราที่ปลากิน
จนอิ่ม ตามประเภทอาหารและอายุปลาดังนี้ 

- ปลาดุกเล็กพิเศษเบอร์ S โปรตีน 35 % วันละ 3 ครั้ง ระยะเวลา 30 วัน 
- ปลาดุกเล็กพิเศษ  โปรตีน 30 % วันละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 30 วัน 
- ปลาดุกเล็ก โปรตีน 30 % วันละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 60 วัน 

บันทึกน้ าหนักอาหารที่ให๎ทุกครั้ง สุํมวัดความยาว ชั่งน้ าหนักของปลาในแตํละกระชังจ านวน 20 ตัวตํอ
กระชัง  ทุก ๆ เดือน 

การทดลองท่ี 2  การแปลงเพศปลาหมอโดยการแช่ในสารสกัดจากกวาวเครือขาว  
1. การวางแผนการทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบสุํมตลอด (completely randomized design) โดยแบํงการ

ทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (treatment) แตํละชุดการทดลองประกอบด๎วย 3 ซ้ า (replication) ดังนี้ 
ชุดทดลองที่ 1 ชุดควบคุม  
ชุดทดลองที่ 2 แชํลูกปลาในสารสกัดจากกวาวเครือขาว 10 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 

24  ชั่วโมง 
ชุดทดลองที่ 3 แชํลูกปลาในสารสกัดจากกวาวเครือขาว 100 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 

24 ชั่วโมง 
ชุดทดลองที่ 4 แชํลูกปลาในสารสกัดจากกวาวเครือขาว 1,000 มิลลิกรัมตํอลิตร 

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
2. การเตรียมลูกพันธุ์ปลาหมอ เพาะพันธุ์ปลาหมอด๎วยวิธีการเชํนเดียวกับข๎อ 2 ของการ

ทดลองที่ 1  
3. การเตรียมสารสกัดกวาวเครือขาว (ตามวิธีของ เบญจพร, 2545) เชํนเดียวกับข๎อ 3 ของ

การทดลองที่ 1 
4. ชุดทดลองที่ 1 ซึ่งเป็นชุดควบคุม สุํมลูกปลาหมอระยะถุงไขํแดงยุบ อายุประมาณ 3 วัน  

อนุบาลลูกปลาในถังไฟเบอร์ท่ีบรรจุน้ า 400 ลิตร จ านวน 3 ถัง ๆ ละ 400 ตัว ให๎ลูกปลากินโรติเฟอร์และไร
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แดงเป็นอาหารจนอายุครบ 2 สัปดาห์ จึงให๎ลูกปลากินอาหารกุ๎งเบอร์ 0 ระดับโปรตีน 40 % เป็นระยะเวลา  
21 วัน 

5. ชุดทดลองที่ 2 – 4 แชํลูกปลาในสารสกัดจากกวาวเครือขาว ความเข๎มข๎น 10, 100 
และ 1,000 มิลลิกรัมตํอลิตรระยะเวลา 24 ชั่วโมง ชุดทดลองละ 3 ซ้ า ๆ ละ 400 ตัว จากนั้นน าลูกปลาของ
แตํละชุดทดลองไปอนุบาลตํอในถังไฟเบอร์ที่บรรจุน้ า 400 ลิตร ชุดทดลองละ 3 ถังให๎ลูกปลากินโรติเฟอร์
และไรแดงเป็นอาหารจนอายุครบ 2 สัปดาห์ จึงให๎ลูกปลากินอาหารกุ๎งเบอร์ 0 ระดับโปรตีน 40 % เป็น
ระยะเวลา 21 วัน 

6. เมื่อสิ้นสุดการอนุบาล สุํมวัดความยาว (total length) และชั่งน้ าหนัก (body weight) 
ของปลาแตํละถัง จ านวน 100  ตัวตํอถัง และตรวจสอบอัตรารอดตาย 

7. สุํมลูกปลาจ านวน 50 ตัวของแตํละซ้ า ไปเลี้ยงตํอในกระชัง ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร ชุด
ทดลองละ 3 กระชัง เป็นระยะเวลา 120 วัน โดยให๎อาหารเม็ดส าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ า ในอัตราที่ปลากิน
จนอิ่ม ตามประเภทอาหารและอายุปลาดังนี้ 

- ปลาดุกเล็กพิเศษเบอร์ S โปรตีน 35 % วันละ 3 ครั้ง ระยะเวลา 30 วัน 
- ปลาดุกเล็กพิเศษ  โปรตีน 30 % วันละ 2  ครั้ง ระยะเวลา 30 วัน 
- ปลาดุกเล็ก โปรตีน 30 % วันละ 2  ครั้ง ระยะเวลา 60 วัน 

บันทึกน้ าหนักอาหารที่ให๎ทุกครั้ง สุํมวัดความยาว ชั่งน้ าหนักของปลาในแตํละกระชัง จ านวน 20 ตัวตํอ
กระชัง  ทุก ๆ เดือน  

8. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
8.1 ในชํวงการอนุบาลลูกปลาในถังไฟเบอร์ วิเคราะห์คุณภาพน้ า สัปดาห์ละครั้ง 
8.2 ในชํวงการเลี้ยงปลาในกระชัง วิเคราะห์คุณภาพน้ าเดือนละครั้ง โดยมีดรรชนี

วิเคราะห์ดังนี้ 
-  ความเป็นกรด-ดําง (pH) โดย pH meter 
-  อุณหภูมิน้ า โดยใช๎ Thermometer 
-  ออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved  Oxygen ; ppm) โดยวิธี Titration ตาม

วิธีของไมตรีและจารุวรรณ (2538) 
-  คําความเป็นดําง (Alkalinity ; ppm) โดยวิธี Titration ตามวิธีของ ไมตรี และ

จารุวรรณ (2538) 
-  คําความกระด๎าง (Herdness ; ppm) โดยวิธี Titration ตามวิธีของ ไมตรี และ

จารุวรรณ (2538) 
9. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
ตรวจสอบเพศโดยดูลักษณะภายนอกของปลาที่รอดตายทั้งหมด ซึ่งเพศเมียตัวโตอ๎วนปูอม

กวําปลาเพศผู๎ ท๎องอูม ติ่งเพศกลมแดง เพศผู๎ล าตัวยาวเรียว ติ่งเพศเรียวรีดเบาๆมีน้ าเชื้อสีขาวขุํน ตรวจสอบ
อัตรารอดตาย เก็บตัวอยํางปลาทุกตัวมาชั่งน้ าหนักและวัดความยาว วิเคราะห์ความแปรปรวนของ ความ
ยาว  น้ าหนัก อัตรารอดตาย และอัตราสํวนเพศเมีย โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (ศิริชัย, 2552) 
สํวนข๎อมูลที่เป็นคําเปอร์เซ็นต์จะถูกแปลงเป็น Arcsine เพ่ือปรับให๎ข๎อมูลมีการกระจายแบบ normal 
distribution กํอนที่จะน ามาวิเคราะห์ และ เมื่อพบวํามีความแตกตํางระหวํางชุดทดลอง ที่ระดับอยํางน๎อย
ที่สุด P<0.05 แล๎วจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตําง โดยวิธี Tukey ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (ศิริชัย, 2552) 
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ผลการศึกษา 
 

การทดลองท่ี 1 การแปลงเพศปลาหมอโดยการให้กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว 
ผลการชั่งน้ าหนักและวัดความยาวพบวํา ลูกปลาหมอที่อายุ 35 วัน มีน้ าหนักเฉลี่ย 

0.90+0.61, 0.95+0.62, 0.85+0.60 และ0.86+0.62 กรัม ความยาวเฉลี่ย 3.67+1.85, 3.62+0.72, 
3.46+0.72 และ3.58+0.75 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเลี้ยง
ปลาครบอายุ 155 วัน พบวํา มีน้ าหนักเฉลี่ย 22.65+7.68, 23.73+8.45, 22.51+6.73 และ25.70+11.12 
กรัม ตามล าดับ ซึ่งไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) และมีความยาวเฉลี่ย 10.77+0.89, 
11.07+1.01, 11.03+0.94 และ 11.44+1.13 เซนติเมตร  ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ความยาวเฉลี่ยสุดท๎าย พบวํา ความยาวของปลาหมอชุดการทดลองที่ 1, 2 และ 3 ไมํมีความแตกตํางกันทาง
สถิติ (P>0.05) และชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) แตํความยาวของ
ปลาหมอชุดการทดลองที่ 1 และ 4 มีความแตกตํางกันทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่  1 ความยาวเฉลี่ย (ซม.) น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) อัตรารอดตาย (%) และสัดสํวนเพศเมีย (%) ของ

ปลา หมอที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่อายุ 35 และ 155 วัน   
 

ชุด
ทดลอง 

อาย ุ 35  วัน   อายุ 155 วัน 

ความยาวเฉลี่ย  น้ าหนักเฉลี่ย  อัตรารอด   ความยาวเฉลี่ย น้ าหนักเฉลี่ย  อัตรารอด  สัดสํวนเพศเมยี 

(ซม.) (ก.) (%)   (ซม.) (ก.) (%) (%) 

1 3.67+1.85ns 0.90+0.61ns 29.33+3.26ns  10.77+0.89b 22.65+7.68ns 32.67+6.43ns 8.1+7.33ns 

2 3.62+0.72ns 0.95+0.62ns 21.67+4.40ns  11.07+1.01ab 23.73+8.45ns 34.00+8.72ns 9.53+4.98ns 

3 3.46+0.72ns 0.85+0.60ns 20.17+2.84ns  11.03+0.94ab 22.51+6.73ns 26.00+2.00ns 2.38+4.12ns 

4 3.58+0.75ns 0.86+0.62ns 23.92+4.05ns   11.44+1.13a 25.70+11.12ns 30.67+9.87ns 8.51+0.93ns 

 
การเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยสัดสํวนเพศเมียทั้ง 4 ชุดทดลอง พบวํามีสัดสํวน

เพศเมียเฉลี่ย 8.1+7.33, 9.53+4.98, 2.38+4.12 และ 8.51+0.93 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1  สัดสํวนปลาหมอเพศเมียที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่ระดับตําง ๆ กัน 
 

การเปรียบเทียบความแตกตํางคําเฉลี่ยของอัตรารอดตายปลาหมอทั้ง 4 ชุดทดลอง พบวํา
ลูกปลาหมอที่อายุ 35 วัน มีอัตรารอดตายเฉลี่ย 29.33+3.26 , 21.67+4.40, 20.17+2.84 และ 
23.92+4.05 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อสุํมปลาหมอไปเลี้ยงตํอจนอายุครบ 155 วัน พบวํามีอัตรารอดตาย
เฉลี่ย  32.67+6.43, 34.00+8.72, 26.00+2.00 และ 30.67+9.87 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพบวําอัตรารอดตายทั้ง 2 ชํวงอายุ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 1 และ
ภาพที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 2   อัตรารอดตายของปลาหมอที่ทดลองให๎กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่อายุ 35 และ  

155 วัน 
 
การทดลองท่ี 2 การแปลงเพศปลาหมอโดยการแช่ในสารสกัดจากกวาวเครือขาว  

ผลการชั่งน้ าหนักและวัดความยาวพบวํา ลูกปลาหมอที่อายุ  35 วัน  มีน้ าหนักเฉลี่ย 
0.27+0.14, 0.21+0.12, 0.27+0.17 และ0.26+0.13 กรัม ความยาวเฉลี่ย 2.37+0.37, 2.20+0.39, 
2.34+0.52 และ2.40+0.43 เซนติเมตร  ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบวํา ทั้งด๎านความ
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ยาวเฉลี่ย และน้ าหนักเฉลี่ย ของปลาหมอชุดทดลองที่ 2 มีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
กับ ปลาหมอชุดทดลองที่ 1, 3 และ 4 เมื่อเลี้ยงปลาหมอครบอายุ 155 วัน พบวํา  มีน้ าหนักเฉลี่ย 
25.36+12.98, 26.45+15.92, 26.31+14.00 และ23.06+12.14 กรัม ตามล าดับ และมีความยาวเฉลี่ย 
10.85+1.55, 10.91+1.82, 11.05+1.54 และ 10.75+1.37 เซนติเมตร ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนน้ าหนักเฉลี่ย และความยาวเฉลี่ย พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี  2 ความยาวเฉลี่ย (ซม.) น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) อัตรารอดตาย (%) และสัดสํวนเพศเมีย (%) ของปลา

หมอที่แชํสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่อายุ 35 และ 155 วัน   
 

ชุด
ทดลอง 

อาย ุ 35  วัน   อายุ 155 วัน 

ความยาวเฉลี่ย  น้ าหนักเฉลี่ย  อัตรารอดตาย   ความยาวเฉลี่ย น้ าหนักเฉลี่ย  อัตรารอดตาย  สัดสํวนเพศเมยี 

(ซม.) (ก.) (%)   (ซม.) (ก.) (%) (%) 

1 2.37+0.37a 0.27+0.14a 28.33+16.26ns  10.85+1.55ns 25.36+12.98ns 88.00+4.00ns 26.59+4.13ns 

2 2.20+0.39b 0.21+0.12b 31.83+19.79ns  10.91+1.82ns 26.45+15.92ns 90.67+3.06ns 31.85+13.85ns 

3 2.34+0.52a 0.27+0.17a 20.33+13.35ns  11.05+1.54ns 26.31+14.00ns 76.67+11.55ns 27.30+18.72ns 

4 2.40+0.43a 0.26+0.13a 19.42+6.52ns   10.74+1.38ns 22.97+12.26ns 86.00+10.00ns 19.98+2.55ns 

 
การเปรียบเทียบความแตกตํางคําเฉลี่ยของสัดสํวนเพศเมียทั้ง 4 ชุดทดลอง  พบวํามีสัดสํวน

เพศเมียเฉลี่ย 26.59+4.13, 31.85+13.85, 27.30+18.72 และ 19.98+2.55 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 2 และภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 3  สัดสํวนปลาหมอเพศเมียที่แชํสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่ระดับตําง ๆ กัน 
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การเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยอัตรารอดตายของลูกปลาเมื่ออายุครบ 35 วัน มีคํา 
28.33+16.26, 31.83+19.77, 20.33+13.35 และ19.42+6.52 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสุํมปลาหมอไปเลี้ยงตํอจน
อายุครบ 155 วัน  พบวํามีอัตรารอดตายเฉลี่ย 88.00+4.00, 90.67+3.06, 76.67+11.55 และ 
86.00+10.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบวําอัตรารอดตายทั้ง 2 ชํวงอายุ 
ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 4) 

 
 

 
 ภาพที่ 4   อัตรารอดตายของปลาหมอที่ทดลองแชํสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่อายุ 35 และ 155 วัน 
 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 

จากการทดลองแปลงเพศปลาหมอโดยการให๎กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว ที่
ระดับ 0, 50, 500 และ5,000 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา นาน 21 วัน พบวําได๎สัดสํวน
ปลาหมอเพศเมีย 2.38 – 9.53 เปอร์เซ็นต์ และการแปลงเพศปลาหมอโดยการแชํในสารสกัดจากกวาวเครือ
ขาว  0, 10, 100 และ 1,000 มิลลิกรัมตํอลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง พบวํา ได๎สัดสํวนปลาหมอเพศเมีย 
16.74 – 31.85 เปอร์เซ็นต์ แสดงให๎เห็นวําที่ระดับความเข๎มข๎นของสารสกัดกวาวเครือขาวทั้ง 2 การทดลอง 
ไมํมีผลในการเปลี่ยนเพศปลาหมอให๎เป็นเพศเมีย สอดคล๎องกับ เบญจพร (2545) และสมโภชน์และคณะ 
(2546) ที่รายงานงานวํา กวาวเครือขาวมีสารที่ออกฤทธิ์ที่ส าคัญหลายกลุํม และสารกลุํม chromene ได๎แกํ 
miroestrol ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์คล๎ายเอสโตรเจน พบเป็นปริมาณ 0.002 – 0.003 % ของน้ าหนักหัวแห๎ง 
นับวํามีปริมาณน๎อยมาก ซึ่งอาจเป็นสํวนส าคัญที่ท าให๎ผลการทดลอง แตกตํางกับการทดลองของ  สุชาติ
และกฤษณุพันธ์ (2550) ซึ่งได๎ทดลองแปลงเพศปลาหมอด๎วย ฮอร์โมน 17-estradiol (EST) ซึ่งพบวําวิธีที่
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มีประสิทธิภาพในการแปลงเพศปลาหมอให๎เป็นเพศเมียล๎วน มีอัตรารอดตายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
นั้นมี 2 วิธี ได๎แกํ วิธีที่ 1) อนุบาลลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ด๎วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 มิลลิกรัมตํอ
อาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน และ วิธีที่ 2) แชํลูกปลาหมอด๎วยฮอร์โมน EST 3 มิลลิกรัมตํอลิตร นาน 3 
ชั่วโมงกํอน แล๎วจึงอนุบาลด๎วยอาหารผสมฮอร์โมน EST 60 มิลลิกรัมตํออาหาร 1 กิโลกรัม นาน 21 วัน 
และนวลมณี และคณะ (2541) ได๎ทดลองแชํลูกปลาหมออายุ 2 สัปดาห์ ในน้ าที่ผสมฮอร์โมน 17 -
estradiol ความเข๎มข๎น 75 ไมโครกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ได๎ปลาหมอเพศเมีย 100 เปอร์เซ็นต์   
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการทดลองดังกลําวพบวําปริมาณความเข๎มข๎นของสารสกัดกวาวเครือขาวที่ใช๎ทดลอง
ครั้งนี้มีปริมาณน๎อย ดังนั้นควรเพ่ิมปริมาณความเข๎มข๎นของสารสกัดให๎มากข้ึน 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยนี้ด าเนินการภายใต๎งบประมาณปกติของกรมประมง ในสํวนกิจกรรม
พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ รหัสทะเบียนวิจัยเลขท่ี 53-0604-53011  

คณะผู๎ วิ จั ยขอขอบคุณ ผู๎ อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
คณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ที่ได๎ให๎ค าปรึกษา และข๎อคิดเห็นตําง  ๆ จนท า
ให๎รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพรทุกทําน ที่ได๎ให๎การชํวยเหลือจนงานวิจัยนี้ ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาว น้ าหนัก และอัตรารอดตายของลูกปลาหมอ ใน 

ชุดทดลองตําง ๆ ที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือขาว แปลงเพศให๎เป็นเพศ
เมียที่อายุ 35 วัน  

 
Analysis of variance ของความยาวลูกปลาหมอ ที่อายุ 35 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 6.298 3 2.099 1.492 0.215 

error 1583.532 1125 1.408     
 
Analysis of variance ของน้ าหนักลูกปลาหมอ ที่อายุ 35 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 1.416 3 0.472 1.258 0.288 

error 421.874 1124 0.375     
 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายลูกปลาหมอ ที่อายุ 35 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 6.281 3 2.094 3.549 0.067 

error 4.719 8 0.590     
 
 
ตารางผนวกท่ี 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาว น้ าหนัก อัตรารอดตาย และอัตราสํวนเพศ 

เมีย ของปลาหมอ ในชุดทดลองตําง ๆ ที่ให๎กินอาหารผสมสารสกัดจากกวาวเครือ    ขาว 
แปลงเพศให๎ เป็นเพศเมียที่อายุ 155 วัน  

 
Analysis of variance ของความยาวปลาหมอ ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 11.041 3 3.680 3.697 0.013 

error 180.195 181 0.996   
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Analysis of variance ของน้ าหนักปลาหมอ ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 29.0245 3 97.748 1.294 0.278 

error 13677.525 181 75.566   
 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายปลาหมอ ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 2.216 3 0.739 0.673 0.592 

error 8.784 8 1.098   
 

Analysis of variance ของอัตราสํวนปลาหมอเพศเมีย ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 3.592 3 1.197 1.293 0.342 

error 7.408 8 0.926   
 
 
ตารางผนวกท่ี 3  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาว น้ าหนัก และอัตรารอดตาย ของลูกปลาหมอ 

ในชุดทดลองตําง ๆ ที่แชํสารสกัดจากกวาวเครือขาวแปลงเพศให๎เป็นเพศเมีย ที่อายุ 35 
วัน  

 
Analysis of variance ของความยาวลูกปลาหมอ ที่อายุ 35 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 6.220 3 2.073 11.295 0.000 

error 175.673 957 0.184   
 
Analysis of variance ของน้ าหนักลูกปลาหมอ ที่อายุ 35 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 0.697 3 0.232 11.641 0.000 

error 19.112 957 0.020   
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Analysis of variance ของอัตรารอดตายลูกปลาหมอ ที่อายุ 35 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 1.752 3 .584 0.505 0.689 

error 9.248 8 1.156   
 
 
ตารางผนวกที่ 4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความยาว น้ าหนัก อัตรารอดตาย และอัตราสํวนเพศ

เมีย ของปลาหมอ ในชุดทดลองตําง ๆ ทีแ่ชํสารสกัดจากกวาวเครือขาวแปลงเพศให๎เป็น
เพศเมีย ที่ อายุ 155 วัน  

 
Analysis of variance ของความยาวปลาหมอ ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 6.051 3 2.017 0.804 0.492 

error 1275.120 508 2.510   
 
Analysis of variance ของน้ าหนักปลาหมอ ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 997.148 3 332.383 1.725 0.161 

error 97885.932 508 192.689   
 
Analysis of variance ของอัตรารอดตายปลาหมอ ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 4.310 3 0.1.437 1.718 0.240 

error 6.690 8 0.836   
 
Analysis of variance ของอัตราสํวนปลาหมอเพศเมีย ที่อายุ 155 วัน 
 

Sources SS DF M.S F P 

treatment 1.758 3 0.586 0.507 0.688 

error 9.242 8 1.155   
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 
 

สรุป  รายชื่อเกษตรกรกิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety Level) 

และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)  ปี พ.ศ. 2555 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 2555 
เลขที่ใบรับรอง 55 จ านวน 75 ราย (ตํออายุปี 

2553 จ านวน 50 ราย รายใหมํ จ านวน 25 ราย) 

           อ.เมืองชุมพร 

1 นางปรียา  โกเมนไปรรินทร์   1501-03-55-03420 
2 นายด ารงค์  ทันนาเขตต์ SL 86203-86-SLF1-03-47-00020 
3 นายสุคนธ์  คณะครุฑ   SL 86203-86-SLF1-03-53-00005 
4 นายสุพิศ  เกตุสถิต SL 86203-86-SLF1-03-53-00026 
5 นางบุญน า  บรรลุ  SL 86203-86-SLF1-03-53-00006 
6 นางล าจวน  เพาะพฤกษา SL 86203-86-SLF1-03-53-00007 

           อ.สวี 

1 นายอดิศักดิ์  ผลพฤกษา SL 86203-86-SLF1-03-51-00009 
2 นายบุญลาภ  มากสวี SL 86203-86-SLF1-03-51-00011 
3 นางมะลิวรรณ  จําเมือง SL 86203-86-SLF1-03-51-00013 
4 นายสัญญา  ปานสวี SL 86203-86-SLF1-03-51-00015 
5 นายสมใจ  วีระกูล SL 86203-86-SLF1-03-53-00002 
6 นายทวี  เกตุรัตน์ SL 86203-86-SLF1-03-53-00003 
7 นางเพ็ญพัศ  เกิดผล SL 86203-86-SLF1-03-53-00016 
8 นางนิสา  ทองมี SL 86203-86-SLF1-03-53-00020 
9 นางดวงฤดี  เนาวบุตร SL 86203-86-SLF1-03-53-00022 
10 นางอังคณา  วรรณนิยม SL 86203-86-SLF1-03-53-00024 
11 นางกัลยา  พรมขวัญ SL 86203-86-SLF1-03-53-00027 
12 นายบุรินทร์  สิทธิพร SL 86203-86-SLF1-03-53-00029 
13 นางจรรยา  ทองอยูํ  SL 86203-86-SLF1-03-53-00031 
14 นายสมโชค  พวงมาลา SL 86203-86-SLF1-03-53-00032 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 2555 
เลขที่ใบรับรอง 55 จ านวน 75 ราย (ตํออายุปี 

2553 จ านวน 50 ราย รายใหมํ จ านวน 25 ราย) 

           อ.ท่าแซะ 

1 นางสาวพนารัตน์  คงใหมํ SL 86203-86-SLF1-03-55-00025 
2 นางสายใจ  กิวหลิม SL 86203-86-SLF1-03-47-00015 
3 นายสังวาล  ใยบัวทอง SL 86203-86-SLF1-03-49-00001 
4 นายสมเนตร  พํุมสุวรรณ SL 86203-86-SLF1-03-49-00002 
5 นายสวง  สุขสัมผัส SL 86203-86-SLF1-03-49-00008 
6 นายสมพิศ  โพธิศรี SL 86203-86-SLF1-03-49-00009 
7 นายจินดา บุญล้ า SL 86203-86-SLF1-03-49-00011 
8 นายสมพร  สนานพร SL 86203-86-SLF1-03-49-00013 
9 นางจรัส  รัตนสิงหน SL 86203-86-SLF1-03-51-00001 
10 นายสุนิน  ยิ้มศรี SL 86203-86-SLF1-03-51-00002 
11 นายสุรสิทธิ์  ชาวสมุทร SL 86203-86-SLF1-03-51-00003 
12 นางสายรุ๎ง  สายสนิท SL 86203-86-SLF1-03-51-00004 
13 นางเครือวรรณ  ไกรนาพงษ์ SL 86203-86-SLF1-03-51-00005 
14 นายนุกูล  พํุมพัว SL 86203-86-SLF1-03-53-00001 
15 นางบ ารุง  รามราช  SL 86203-86-SLF1-03-53-00008 
16 นายช านาญ   ทองขาว  SL 86203-86-SLF1-03-53-00010 
17 นายกิมเลี้ยง  เจียวยี ่ SL 86203-86-SLF1-03-53-00011 
18 นายบุญสิน  ประสมชิต   SL 86203-86-SLF1-03-53-00012 
19 นายบรรจง  ทองดี  SL 86203-86-SLF1-03-53-00013 
20 นายนิคม  กิมเซียะ SL 86203-86-SLF1-03-53-00014 
21 นายส าราญ  เดชเกิด SL 86203-86-SLF1-03-53-00015 
22 นางกี  ทิพย์สนิท SL 86203-86-SLF1-03-53-00030 
23 นางสาวบุญยัง  ยังสวัสดิ์ SL 86203-86-SLF1-03-55-00020 
24 นายบรรจบ  กฤษฎาสกุลการ SL 86203-86-SLF1-03-55-00021 
25 นางอรุณ  โพธิ์งาม SL 86203-86-SLF1-03-55-00022 
26 นางบุญเยาว์  สุวรรณพรม SL 86203-86-SLF1-03-55-00023 
27 นายวีรพล  สุวรรณพรม SL 86203-86-SLF1-03-55-00024 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 2555 เลขที่ใบรับรอง 55 จ านวน 75 ราย (ตํออายุปี 
2553 จ านวน 50 ราย รายใหมํ จ านวน 25 ราย) 

           อ. หลังสวน 

1 นายวุฒิชัย  ลิ่มวนิชกุล SL 86203-86-SLF1-03-53-00033 
2 นายสุธรรม  หนูนวล SL 86203-86-SLF1-03-53-00034 
3 นายสุทิน  วงศ์วานิชย์ SL 86203-86-SLF1-03-53-00035 

           อ.ปะทิว 

1 นายประมวล  สงวนชาติ SL 86203-86-SLF1-03-53-00004 
           อ.ทุ่งตะโก 

1 นางเรณู  นุ๎ยสุข SL 86203-86-SLF1-03-53-00017 
2 นายกิตติ  ศรีสุบัติ SL 86203-86-SLF1-03-53-00018 
3 นายเสนํห์  น๎อยโกสัย SL 86203-86-SLF1-03-53-00019 
4 นายคัมภีร์  วราภิบาล SL 86203-86-SLF1-03-53-00023 
5 นายอมร  ศิริเดชขจร SL 86203-86-SLF1-03-53-00028 
        

           อ.ละแม 

1 นางวิลาวัลย ์ หวานคง SL 86203-86-SLF1-03-53-00021 
        

           อ.พะโต๊ะ 

1 นางสาวเพ็ญศรี  สายชํวย SL 86203-86-SLF1-03-55-00001 
2 นายเพื่อม  ใจสุข SL 86203-86-SLF1-03-55-00002 
3 นางจ าปา  ใจกว๎าง SL 86203-86-SLF1-03-55-00003 
4 นายพาณิชย์  สายชํวย SL 86203-86-SLF1-03-55-00004 
5 นายวินัย  สายชํวย SL 86203-86-SLF1-03-55-00005 
6 นายสุเชาว ์ รถสุวรรณ SL 86203-86-SLF1-03-55-00006 
7 นายสนิท  มณุโชติ SL 86203-86-SLF1-03-55-00007 
8 นางจิรภา  พูลสวัสดิ ์ SL 86203-86-SLF1-03-55-00008 
9 นางวันเพ็ญ  สมหวัง SL 86203-86-SLF1-03-55-00009 
10 นายเชาวน์  จันทร์เพ็ง SL 86203-86-SLF1-03-55-00010 
11 นายประคิ้น  มณีรัตน์ SL 86203-86-SLF1-03-55-00011 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 2555 
เลขที่ใบรับรอง 55 จ านวน 75 ราย (ตํออายุปี 

2553 จ านวน 50 ราย รายใหมํ จ านวน 25 ราย) 

12 นางรุํงนภา  โพธิ์สังข์ SL 86203-86-SLF1-03-55-00012 
13 นางวรรณา  วณีรัตน์ SL 86203-86-SLF1-03-55-00013 
14 นายธ.ชัย  วังสวําง SL 86203-86-SLF1-03-55-00014 
15 นางเบญจวรรณ  เปรินทร์ SL 86203-86-SLF1-03-55-00015 
16 นายณรงค์ชัย  อรชุน SL 86203-86-SLF1-03-55-00016 
17 นางสุจิลา  จันทร์สองศรี SL 86203-86-SLF1-03-55-00017 
18 นายสุภาพ  เรืองทอง SL 86203-86-SLF1-03-55-00018 
19 นายโสภณ  เรืองทอง SL 86203-86-SLF1-03-55-00019 
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สรุป  รายชื่อเกษตรกรกิจกรรม ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
ประเภทฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย (safety Level) 

และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP)  ปี พ.ศ. 2556 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 2556 
เลขที่ใบรับรอง 56 จ านวน 66 ราย (ตํออายุปี 

2554 จ านวน 48 ราย รายใหมํ จ านวน 18 ราย) 

           อ.หลังสวน 

1 นายไพศาล          บุญนาค     SL 86203-86-SLF1-03-52-00001 
2 นายวิสูตร            บุญนาค SL 86203-86-SLF1-03-52-00002 
3 นายณรงค์ชัย        วิชัยดิษฐ์  SL 86203-86-SLF1-03-52-00003 
4 นายนรินทร          แดงรัตน์ SL 86203-86-SLF1-03-52-00005 
5 นายชุมพล           พรหมเรือง SL 86203-86-SLF1-03-52-00007 
6 นายศรายุทธ         มัยกูล SL 86203-86-SLF1-03-52-00009 
7  นายชาญชัย          กิ่งแก๎ว     SL 86203-86-SLF1-03-52-00010 
8 นางละออง           ดวงแปูน SL 86203-86-SLF1-03-52-00017 
9 นางหวานใจ         ศรีวารินทร์ SL 86203-86-SLF1-03-52-00019 
10 นายนิยม             ยิ้มอนันต์ SL 86203-86-SLF1-03-52-00020 
11 นายประจักษ์        สร๎างแก๎ว SL 86203-86-SLF1-03-52-00021 
12 นายณรงค์           พรหมเรือง SL 86203-86-SLF1-03-52-00023 
13 นายปัญญา          ราชเจริญ SL 86203-86-SLF1-03-52-00025 
14  นายสุรินทร์         กัลชนะ   SL  86203-86-SLF1-03-52-00018 
    

           อ.ปะทิว 

1 นายโพยม            ทองเกลี้ยง SL 86203-86-SLF1-03-54-00001 
2 นายส าราญ          กลิ่นหอม SL 86203-86-SLF1-03-54-00003 
3 นายเสนาะ           พริ้มพราย SL 86203-86-SLF1-03-54-00004 
4 นายยุทศาสตร์      สมาลี SL 86203-86-SLF1-03-54-00005 
5 นายนิพนธ์           ผลมรุกต์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00007 
6 นายนพดล           สวัสดี SL 86203-86-SLF1-03-54-00010 
7 นายมณี              สายค า SL 86203-86-SLF1-03-54-00012 
8 

 
นายปราณี           มณีนวล 
 

SL 
 

86203-86-SLF1-03-54-00013 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 2556 
เลขที่ใบรับรอง 56 จ านวน 66 ราย (ตํออายุปี 

2554 จ านวน 48 ราย รายใหมํ จ านวน 18 ราย) 
9 นางสาวสุภาพร     หลํอเพชร SL 86203-86-SLF1-03-54-00014 
10 นายประเสริฐ       ยอดปูาน SL 86203-86-SLF1-03-54-00017 
11 นายประเสริฐ       พรหมมิตร์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00018 
12 นางจันชะนา        ไชยโคตร SL 86203-86-SLF1-03-54-00020 
13 นายก าธร            ส าราญอินทร์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00021 

           อ. พะโต๊ะ 

1 นายพิทักษ์           สวัสดี SL 86203-86-SLF1-03-54-00024 
2 นายสมชาย          วงศ์สวัสดิ ์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00025 
3 นางสุวณี             สวัสดี SL 86203-86-SLF1-03-54-00026 
4 นายธวัช             ชํวยสวัสดิ์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00027 
5 นายชิงชัย           เปียรักษา SL 86203-86-SLF1-03-54-00028 
6 นายโกวิทย์         แดงหนองหิน SL 86203-86-SLF1-03-54-00029 
7 นายนรินทร์        แดงหนองหิน SL 86203-86-SLF1-03-54-00030 
8 นางส านวน         สิทธิศักดิ์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00031 
9 นายวิชาญ          คงกระพันธ์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00033 
10 นายแสน           ชุํมชื่น SL 86203-86-SLF1-03-54-00034 
11 นายแสงอรุณ      ศรีถัด SL 86203-86-SLF1-03-54-00035 
12 นายอโน            ยอดทอง SL 86203-86-SLF1-03-54-00036 
13 นางเกษร           สุขย๎อย SL 86203-86-SLF1-03-54-00037 

           อ.ท่าแซะ 

1 นายสมพร         เอ่ียมจัด SL 86203-86-SLF1-03-54-00042 
2 นายบุญสม        พรหมจันทร์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00045 
3 นายสมโชค        ทองทับ SL 86203-86-SLF1-03-54-00047 
4 นายบุญสิน        ผุดโรย SL 86203-86-SLF1-03-54-00048 
5 นายพรมลี         ผุดโรย SL 86203-86-SLF1-03-54-00049 
6 นายบุญชํวย      จิตรตรโีภชน์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00050 
7 นายพวน          สงวนศิลป์ SL 86203-86-SLF1-03-54-00051 
8 นายอั้น           เพชรแก๎ว SL 86203-86-SLF1-03-54-00052 
9 นางสาวเรไร     เพชรแก๎ว SL 86203-86-SLF1-03-54-00053 

  10   นายสมควร      ซ๎ายด า     SL 86203-86-SLF1-03-56-00001 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 2556 
เลขที่ใบรับรอง 56 จ านวน 66 ราย (ตํออายุปี 

2554 จ านวน 48 ราย รายใหมํ จ านวน 18 ราย) 

11 นายสถาพร      สินเพชร SL 86203-86-SLF1-03-56-00002 

12 นางจ ารัส         สมยัง SL 86203-86-SLF1-03-56-00003 
13 นางศรีสุวรรณ   สอนสุภา SL 86203-86-SLF1-03-56-00004 
14 นายธรรมนูญ    ยังกิ่ว SL 86203-86-SLF1-03-56-00005 
15  นายอภิสิทธิ์     หนูยศ     SL 86203-86-SLF1-03-56-00006 
16 นางสุกรี         เยาวหลี SL 86203-86-SLF1-03-56-00007 
 17 นางเจริญสุข    พิณวานิช     SL 86203-86-SLF1-03-56-00008 
18 นางสถาพร     น๎อยจีน SL 86203-86-SLF1-03-56-00009 
19 นางศรีนวน     นาคพิมล SL 86203-86-SLF1-03-56-00010 
20 นางกนกวรรณ  ศิลป์ศร SL 86203-86-SLF1-03-56-00011 
21 นางบรรจง      มณีแดง SL 86203-86-SLF1-03-56-00012 

  22 นางสมสละ     ชูมาก SL 86203-86-SLF1-03-56-00013 
23  นางลัดดาวรรณ  ชํวยชูหนู     SL 86203-86-SLF1-03-56-00014 
24  นางสาววาสนา  นวลศิริ     SL 86203-86-SLF1-03-56-00015 
25 นางสุริยา         ชนะแดง SL 86203-86-SLF1-03-56-00016 
26  นายส าราญ       นาคบุตร     SL 86203-86-SLF1-03-56-00017 
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ภาคผนวก 2 
 

สรุป  รายช่ือฟาร์มที่ได้รับการรับรองการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์  
ปี พ.ศ. 2555 

 
หมายเหตุ      1 = ตรวจรับรองฟาร์มใหมํ 
       2 = ตรวจติดตาม 
                  3 = ตรวจรับรองฟาร์มตํออาย ุ

 
 

สรุป  รายช่ือฟาร์มที่ได้รับการรับรองการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์  
ปี พ.ศ. 2556 

 
หมายเหตุ      1 = ตรวจรับรองฟาร์มใหมํ 
       2 = ตรวจติดตาม 
                  3 = ตรวจรับรองฟาร์มตํออาย ุ

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 
ที่อยูํ 

2555 

2555 

เลขท่ีใบรับรอง 
วันท่ีออก
ใบรับรอง 

วันท่ี
หมดอายุ หมูํ

ที ่
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ภูมิมีนฟาร์ม 8 ทํุงคา เมือง ชุมพร 3 5-GGP-55-06 18 ก.ค. 55 18 ก.ค. 57 

2 ฟาร์มปลาณัชชา 8 ท๎องล าเจียก เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช 3 5-GGP-55-07 18 ก.ค. 55 18 ก.ค. 57 

3 ม. 9 แมํเจ๎าพันธุ์ปลา 8,9 แมํเจ๎าอยูํหัว เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช 3 5-GGP-55-08 18 ก.ค. 55 18 ก.ค. 57 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 
ที่อยูํ 

2556 

2556 

เลขท่ีใบรับรอง 
วันท่ีออก
ใบรับรอง 

วันท่ี
หมดอายุ หมูํ

ที ่
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ภูมิมีนฟาร์ม 8 ทํุงคา เมือง ชุมพร 2 5-GGP-55-06 18 ก.ค. 55 18 ก.ค. 57 

2 ฟาร์มปลาณัชชา 8 ท๎องล าเจียก เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช 2 5-GGP-55-07 18 ก.ค. 55 18 ก.ค. 57 

3 ม. 9 แมํเจ๎าพันธุ์ปลา 8,9 แมํเจ๎าอยูํหัว เชียรใหญํ นครศรีธรรมราช 2 5-GGP-55-08 18 ก.ค. 55 18 ก.ค. 57 
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ภาคผนวก 3 
 

แผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ปีงบประมาณ  2555 
งาน/โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  โครงการย่อยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
 

 
กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ  2555 
หน่วย
นับ   

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

1.  กิจกรรมผลิตพันธุส์ัตว์น้ าจืด พันตัว แผน 8,000 60 60 1,882 12 12 112 1,532 462 562 562 2,082 662 

 
พันตัว ผล 8,186 73 161 2,642 110 289 40 1,292 150 539 100 2,790 - 

     1.1  รวมผลิตปลาปรับปรุงพันธุ์ พันตัว แผน 5,000 60 60 1,132 12 12 112 832 262 362 362 1,332 462 
1.1.1  ปลาตะเพียนขาว สพก. พันตัว แผน 2,700 50 50 700 - - 100 500 100 200 200 600 200 

 
พันตัว ผล 2,470 60 80 705 10 - 10 210 90 105 - 1,200 - 

1.1.2  ปลานิลจิตรลดา3 พันตัว แผน 180 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 

 
พันตัว ผล 349 4 51 214 20 60 - - - - - - - 

1.1.3  ปลานิลแดง สพก. พันตัว แผน 20 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
พันตัว ผล 26 - - 2 - - - - - 24 - - - 

1.1.4  ปลายีส่กเทศ สพก พันตัว แผน 900 - - - - - - - 100 100 100 400 200 

 
พันตัว ผล 590 - 30 - - - - - 10 50 - 500 - 

1.1.5  ปลาไน สพก. พันตัว แผน 850 - - 250 - - - 200 50 50 50 200 50 

 
พันตัว ผล 635 - - 264 - - 30 271 - - - 70 - 

1.1.6  ปลาหมอชุมพร 1 พันตัว แผน 350 - - 150 - - - 100 - - - 100 - 

 
พันตัว ผล 214 4 - 200 - 9 - 1 - - - - - 
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กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ  2555 

หน่วย
นับ   

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

     1.2  รวมผลิตปลาอื่นๆ 
  

3,000 - - 750 - - - 700 200 200 200 750 200 

1.2.1  ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 800 - - 250 - - - 250 - - - 200 100 

 
พันตัว ผล 1,180 - - 395 80 160 - 520 - - - 25 - 

1.2.2  ปลายีส่กเทศ พันตัว แผน 500 - - - - - - 250 - - - 200 50 

 
พันตัว ผล 710 - - - - - - - 50 210 100 350 - 

1.2.3  ปลาไน พันตัว แผน 450 - - 150 - - - 150 - - - 100 50 

 
พันตัว ผล 588 - - 213 - 60 - 240 - - - 75 - 

1.2.4  ปลาหมอ พันตัว แผน 150 - - 50 - - - 50 - - - 50 - 

 
พันตัว ผล 225 - - 145 - - - 50 - - - 30 - 

1.2.5 ปลาสวาย พันตัว แผน 100 - - 100 - - - - - - - - - 
  พันตัว ผล 104 - - 104 - - - - - - - - - 

1.2.6 ปลาแก๎มช้ า พันตัว แผน 500 - - 100 - - - - 100 100 100 100 - 

  พันตัว ผล 590 5 - 200 - - - - - 125 - 260 - 

1.2.7 ปลาบ๎า พันตัว แผน 500 - - 100 - - - - 100 100 100 100 - 

  พันตัว ผล 505 - - 200 - - - - - 25 - 280 - 
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กิจกรรม 

รวม ปีงบประมาณ  2555 

หน่วย
นับ   

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

2.  กิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ ์ พันตัว แผน 22.0 - - - - - - - - - - 22.0 - 

  พันตัว ผล 22.2 1.0 - - - 9.0 - - 3.2 7.0 - 2.0 - 

  2.1  ปลานิลจติรลดา3 (30- 50 กรัม) พันตัว แผน 5.0 - - - - - - - - - - 5.0 - 

  พันตัว ผล 6.1 - - - - 2.0 - - 1.1 3.0 - - - 

  2.2  ปลานิลแดง (30- 50 กรัม) พันตัว แผน 5.0 - - - - - - - - - - 5.0 - 

  พันตัว ผล 6.1 - - - - 3.0 - - 1.1 1.0 - 1.0 - 

  2.3  ปลาหมอ (30-50 กรัม) พันตัว แผน 12.0 - - - - - - - - - - 12.0 - 

  พันตัว ผล 10.0 1.0 - - - 4.0 - - 1.0 3.0 - 1.0 - 
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แผนผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด ปีงบประมาณ  2556 
งาน/โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  โครงการย่อยผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าชุมพร 

กิจกรรม 
รวม ปีงบประมาณ  2556 

หน่วย
นับ   

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

1.  กิจกรรมผลิตพันธุส์ัตว์น้ าจืด พันตัว แผน 8,000 60 60 1,832 12 12 112 1,532 362 562 562 2,232 662 

 
พันตัว ผล 8,542 140 35 2,322 42 121 60 1,390 540 220 522 2,648 502 

     1.1  รวมผลิตปลาปรับปรุงพันธุ์ พันตัว แผน 5,000 60 60 1,132 12 12 112 832 262 362 362 1,332 462 
1.1.1  ปลาตะเพียนขาว สพก. พันตัว แผน 2,700 50 50 700 - - 100 500 100 200 200 600 200 

 
พันตัว ผล 2,990 130 - 785 25 - - 75 270 95 190 920 500 

1.1.2  ปลานิลจิตรลดา3 พันตัว แผน 180 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 

 
พันตัว ผล 201 10 - 100 15 - 2 - 15 55 2 - 2 

1.1.3  ปลานิลแดง สพก. พันตัว แผน 20 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
พันตัว ผล 27 - - - 2 - - - 5 - 20 - - 

1.1.4  ปลายีส่กเทศ สพก พันตัว แผน 900 - - - - - - - 100 100 100 400 200 

 
พันตัว ผล 905 - - - - - - - - - 100 805 - 

1.1.5  ปลาไน สพก. พันตัว แผน 850 - - 250 - - - 200 50 50 50 200 50 

 
พันตัว ผล 769 - - 467 - - - 75 - - - 227 - 

1.1.6  ปลาหมอชุมพร 1 พันตัว แผน 350 - - 150 - - - 100 - - - 100 - 

 
พันตัว ผล 312 - 5 111 - - - - - 30 10 156 - 

     1.2  รวมผลิตปลาอื่นๆ 
  

3,000 - - 700 - - - 700 100 200 200 900 200 
1.2.1  ปลาตะเพียนขาว พันตัว แผน 800 - - 250 - - - 250 - - - 200 100 

 
พันตัว ผล 969 - - 289 - 120 50 470 - 40 - - - 

1.2.2  ปลายีส่กเทศ พันตัว แผน 500 - - - - - - 250 - - - 200 50 

 
พันตัว ผล 560 - 25 - - - - - - - 180 355 - 

1.2.3  ปลาไน พันตัว แผน 650 - - 150 - - - 150 100 - - 200 50 

 
พันตัว ผล 700 - - 145 - - - 420 - - - 135 - 
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1.2.4  ปลาหมอ พันตัว แผน 250 - - 100 - - - 50 - - - 100 - 

 
พันตัว ผล 263 - 5 155 - - 3 100 - - - - - 

1.2.5 ปลาสวาย พันตัว แผน 100 - - 100 - - - - - - - - - 

 
พันตัว ผล 70 - - 70 - - - - - - - - - 

1.2.6 ปลาแก๎มช้ า พันตัว แผน 400 - - 100 - - - - - 100 100 100 - 

 
พันตัว ผล 506 - - 100 - 1 5 150 250 - - - - 

1.2.7 ปลาบ๎า พันตัว แผน 300 - - - - - - - - 100 100 100 - 

 
พันตัว ผล 270 - - 100 - - - 100 - - 20 50 - 

2.  กิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ ์ พันตัว แผน 22.00 - - - - - 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 5.00 2.00 

 
พันตัว ผล 24.75 - - - 2.20 3.85 9.35 2.75 2.75 - 3.85 - - 

   2.1  ปลานิลจิตรลดา3 (30-50 กรัม) พันตัว แผน 5.00 - - - - - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 

 
พันตัว ผล 6.60 - - - - - 2.20 - 2.20 - 2.20 - - 

   2.2  ปลานิลแดง (30-50 กรัม) พันตัว แผน 5.00 - - - - - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 

 
พันตัว ผล 4.95 - - - - - 3.30 1.10 0.55 - - - - 

   2.3  ปลาหมอ (30-50 กรัม) พันตัว แผน 12.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

 
พันตัว ผล 13.20 - - - 2.20 3.85 3.85 1.65 - - 1.65 - - 
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ภาคผนวก 4 
 

แผนและผลการรับมอบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง  ประจ าปีงบประมาณ  2555   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 

  
    ปลานิลจิตรลดา 3 ปลานิลแดง ปลาหมอชุมพร 1 
ที ่ หน่วยงาน แผนก าหนด ผล หมายเหตุ แผนก าหนด ผล หมายเหตุ แผนก าหนด ผล หมายเหตุ 
     8/1/1955 (ตัว)    8/1/1955 (ตัว)    8/1/1955 (ตัว)   
1 ศพจ. สตลู 1,000 1,000 21 มิ.ย. 55 - 

  
1,000 1,000 21 มิ.ย. 55 

2 ศพจ.ยะลา 1,000 1,000 8 มิ.ย. 55 - 
  

1,000 1,000 26 ต.ค. 54 
3 ศพจ.นราธิวาส 1,000 1,000 9 ก.พ. 55 - 

  
1,000 1,000 9 ก.พ. 55 

4 ศพจ. สุราษฎร์ธาน ี 1,000 1,000 29 ส.ค. 55 - 
  

1,000 1,000 17 ก.พ. 55 
5 ศพจ. พัทลุง 1,000 1,100 30 พ.ค. 55 - 1,100 30 พ.ค. 55 1,000 

  
6 ศพจ.เพชรบุร ี - 

  
1,000 1,000 21 ก.พ. 55 1,000 1,000 21 ก.พ. 55 

7 ศพจ.นครศรีธรรมราช - 
  

1,000 1,000 15 ก.พ. 55 1,000 1,000 15 ก.พ. 55 
8 ศพจ.ตรัง - 

  
1,000 1,000 16 ส.ค. 55 1,000 1,000 16 ส.ค. 55 

9 ศพจ.ปัตตาน ี - 1,000 16 ก.พ. 55 1,000 1,000 16 ก.พ. 55 - 
  

10 ศพจ.สงขลา - 
  

1,000 1,000 13 มิ.ย. 55 1,000 1,000 13 มิ.ย. 55 
11 ศพจ.ตราด - 

  
- 

  
1,000 1,000 22 มิ.ย. 55 

12 ศพจ.อุดรธาน ี - 
  

- 
  

1,000 
  

13 ศพจ.สุรินทร ์ - 
  

- 
  

1,000 1,000 25 พ.ค. 55 

  รวม 5,000 6,100 
 

5,000 6,100 
 

12,000 10,000 
 

 
 
 
 
 



 81 

 
แผนและผลการรับมอบพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง  ประจ าปีงบประมาณ  2556   

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร 
  

    ปลานิลจิตรลดา 3 ปลานิลแดง ปลาหมอชุมพร 1 
ที ่ หน่วยงาน แผนก าหนด ผล หมายเหตุ แผนก าหนด ผล หมายเหตุ แผนก าหนด ผล หมำยเหตุ 
      (ตัว)     (ตัว)     (ตัว)   
1 ศพจ.ปัตตาน ี 2,000 2,200 

 
1,000 1,100 

 
1,500 1,650 27 มี.ค. 56 

2 ศพจ.สงขลา 2,000 2,200 5 ก.ค. 56 - - 
 

1,500 1,650 5 ก.ค. 56 

3 ศพจ.ยะลา 2,000 2,200 23 พ.ค. 56 500 550 23 พ.ค. 56 1,500 1,650 6 ก.พ. 56 

4 ศพจ.นราธิวาส - - 
 

1,000 1,100 
 

1,500 1,650 11 เม.ย.56 

5 ศพจ. สตลู - - 
 

2,000 2,200 
 

- - 14 มี.ค. 56 
6 ศพจ.นครศรีธรรมราช - - 

 
- - 

 
2,000 2,200 25 ม.ค. 56 

7 ศพจ.สกลนคร - - 
 

- - 
 

2,000 2,200 14 ก.พ. 56 
8 ศพจ.กาฬสินธุ ์ - - 

 
- - 

 
1,500 2,200 22 มี.ค. 56 

9 ศพจ.พิษณุโลก - - 
 

- - 
 

500 - ศพจ.กาฬสินธุ์รับแทน 

  
         

 
รวม 6,000 6,600 

 
4,500 4,950 

 
12,000 13,200 

 

           
 แผนการรับมอบ 

        
22,500 

 ผลการรับรวม 
        

24,750 
 
 
 
 


